
 

  
  

   روابط تهران ـ کابل یپژوه ندهیآ
  بسته یباز، درها یـ افغانستان، درها رانیا

   1یسعداهللا زارع
  
  
  

  
  10/05/1400پذیرش نهایی:  تاریخ                  20/04/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده  
مانند و به سهولت از بـین  آیند به سختی می هایی در آن پدید می والت سخت است. رژیمافغانستان، سرزمین تح

تا امروز هفت نوع حکومت به خود دیده است افغانستان به همـین نسـبت بـرای  ۱۳۵۲ای که از  روند؛ به گونه می
اند و یک  ایران برانداختهصفوی را در » نامدار«ها یک بار دولت  همسایگانش، نعمت و نقمت را توأمان دارد. افغان

 ۱۱اند. افغانستان درویشی توانگر است. کشوری با حدود  بار دشمن اصلی ایران را به خواری از مرز و بوم خود رانده
گویـد بـدون  معدن و کان ارزشمند به ارزش تقریبی سه تریلیون دالر؛ در عین حال همین امروز سازمان ملـل می

  آید!  خود برنمی المللی از پی اداره حمایت بین
اسالم «اینک در آستانه تشکیل دومین دولت خود است، دولتی که بیش از آنکه نسبتی با  در این سرزمین هم» طالبان«
گرایانه و خشونت پشتون است،  ای از تساهل صوفی سازگار است. اسالم پشتونی آمیزه» اسالم پشتون«داشته باشد با » حنفی

اند، مسیر برای یک حکومت  دریافته»سیاستمداران طالب«پشتونی است با این تفاوت که حاال فقه آن فقه پشتون و روش آن 
  ای اصالحات را بپذیرند.  پشتون والیانه هموار نیست و باید پاره

ای به  های ویژه تحوالت افغانستان از سوی دیگر برای جمهوری اسالمی در کنار تهدیدات و تحذیرات، فرصت
نسبت دارد، تاریخ، فرهنگ، زبان، آداب و رسوم افغان ایرانی است » ایران«ای با  بیش از هر همسایههمراه دارد. افغان 

مدیون جمهوری اسالمی هم هست چرا که در اخراج آمریکا از این مرز و بوم، به جز ایران » افغان آزاد«در عین حال 
میان دو » افغانستان طالب«اینک  گفت هم توان کسی را در کنار و معاضد خود ندیده است. با مقداری تسامح می

بخش و پاکستان را اشغالگر  ای قرار گرفته است؛ ایران و پاکستان. طالبان در باطن خود ایران را آزادی نیروی منطقه
کیلومتر دیورند با پاکستان را خیانت  ۲۴۳۰تواند این را با صراحت بیان کند. طالبان خط یا مرز  داند هر چند نمی می
شده از خـاک  های شمال پاکستان را بخشی تجزیه به حساب آورده و پشتون والی» ملت پشتون«ها علیه  لیسیانگ

  آورد.  کشور خود به حساب می

  واژگان کلیدي  
  اففانستان، جمهوری اسالمی، طالبان، تعامالت فرهنگی، تعامالت اقتصادی 

                                                                                                                                         
  دانشگاه امام حسین(ع) علمیدکترای امنیت ملی و عضو هیئت . ١
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  مقدمه  
ای قـرار  امنیتی آن، در کانون مباحث منطقـه ، بحث افغانستان و تحوالت سیاسی و۱۴۰۰در تیرماه 

گرفت. افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود که از جملـه ناشـی از همسـایگی چهـار قـدرت 
باشـد، کشـوری  مـی چین، روسیه، هند و ایران و تأثیر آن بر مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنان

سـال جنـگ آمریکـا و  ۲۰والت شکسـت آید. یک جنبه دیگر اهمیـت ایـن تحـ مهم به حساب می
  شود.  سابقه محسوب می باشد که در نوع خود رخدادی کم اخراج نظامیان آن از افغانستان می

  موقعیت انسانی و اقتصادي  
کیلـومتر)، بـا تاجیکسـتان  ۲۴۳۰کیلومتر مربع مساحت دارد و با پاکسـتان ( ۶۵۲۸۶۰افغانستان 

 ۱۳۷کیلـومتر)، بـا ازبکسـتان ( ۷۴۶تر)، بـا ترکمنسـتان (کیلـوم ۹۳۶کیلومتر)، با ایران ( ۱۲۰۶(
کیلومتر) مرز دارد. این کشـور دارای معـادن زیرزمینـی فراوانـی اسـت کـه  ۷۶کیلومتر) و با چین (

سنگ، مس، کرومیت، طلق، سولفات باریوم، گـوگرد، سـرب، روی،  شامل گاز طبیعی، نفت، زغال
د. ارزش این معادن سه هزار میلیارد دالر برآورد شده شو های قیمتی و اورانیوم می آهن، نمک، سنگ

است. افغانستان از نظر گونه گیاهی که عالوه بر ارزش غذایی و دارویی،ارزش توریسمی هـم دارد، 
باشـد. گفتنـی اسـت  ترین کشورها از ایـن جهـت  می گونه یکی از غنی ۵۰۰۰با دارا بودن حداقل 

آید و البته از نظـر وسـعت  از کشورهای غنی به حساب می های گیاهی یکی آلمان که در زمینه گونه
گونـه  ۴۰۰۰کیلومتر مربع) کمی بیش از نیمی از افغانستان است، حـدود  ۳۵۷۳۸۶(با دارا بودن 

  )۸۵: ۱۳۹۱گیرد. (عظیمی،  گیاهی دارد و در مرتبه بعد از افغانستان قرار می
آیـد، رود آمـو، هریـررود، ارغنـد  حساب می افغانستان از نظر منابع آبی یک کشور سرشار و پرآب به

آب، هیرمند، رود کابل و آمودریا عالوه بر افغانستان کشورهای تاجیکستان، ازبکسـتان، پاکسـتان و ایـران 
  )۱۷۹: ۱۳۷۶دهند و لذا افغانستان قدرت هیبرو استراتژیک نیز دارد. (برجیان،  را هم پوشش می

 ۲۴درصد آن بین یک تـا  ۲/۶۴آورد شده که در این میان میلیون نفر بر ۴۰جمعیت افغانستان حدود 
سـال و بعـد قـرار  ۵۵درصد جمعیت این کشور، در سنین  ۵سال سن دارند و این در حالی است که فقط 

درصد و در ردیف دهم دنیا قـرار گرفتـه اسـت. بـا ایـن وصـف  ۳/۲دارند. نرخ رشد جمعیت این کشور 
های آینـده افـزایش نیـز خواهـد  ست و جمعیت جوان آن در دههتوان گفت افغانستان کشوری جوان ا می

 به زبان فارسی تکلم می ۷۷داشت. 
ً
درصـد هـم زبـان اولشـان  ۲۳کنند و  درصد جمعیت افغانستان اوال

» فارسـی دری«ای و... است و زبان رسمی این کشور،  پشتونی، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی، پشه
 ۱۲هـا حـدود  درصـد، هزاره ۳۲هـا حـدود  درصـد، تاجیک ۴۰کشور حدود ها در این  باشد. پشتون می

 ۲هـا حـدود  درصد، بلوچ ۳ها حدود  درصد، ترکمن ۴ها حدود  درصد، ایماق ۹ها حدود  درصد، ازبک
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ای،  کی هم به اقـوام دیگـر شـامل پشـهاند دهند و درصد بسیار درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می
سال پـیش بـه ایـن طـرف، هـیچ سرشـماری  ۶۰رسد. البته حداقل از  ها می ویینورستانی، سیدها و براه

رسمی از جمعیت این کشور صورت نگرفته است و لذا آنچه از بافت و تقسـیمات جمعیتـی ایـن کشـور 
های مختلـف تحقیقـاتی دنیـا در ایـن  باشـد کـه سـازمان ذکر شد، متکی به نتـایج چنـدین پـژوهش می

  )۱۱۰: ۱۳۹۱(عظیمی، اند را آوردیم.  اینجا ما میانگین اعدادی که ذکر کرده اند و در خصوص ارائه کرده
 روستایی است. براساس آماری که در سال 

ً
از سوی سـازمان  ۱۳۹۰افغانستان یک کشور عمدتا

  کننـد و پایتخـت  درصـد جمعیـت ایـن کشـور در روسـتاها زنـدگی می ۵/۷۶ملل منتشر گردیـد، 
باشد. از نظر میزان جمعیت، بعد از  ا شهر دارای جمعیت میلیونی میمیلیون نفر) تنه ۵/۴(با حدود 

آبـاد، طالقـان، پـل خمـری، چاریکـار، شـبرغان،  کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، قندوز، جالل
 در منـاطق  گیرند. پشتون غزنی، خوست، سرپل، فیروزکوه و بامیان قرار می

ً
های ایـن کشـور عمـدتا

هـا  ها و ازبک ها، هزاره و مناطق غربی ـ در مرز ایران قرار دارند و تاجیکجنوبی ـ در مرز پاکستان ـ 
 در مناطق مرکزی، شرقی و شمالی ـ در مـرز پاکسـتان، هنـد، چـین، تاجیکسـتان، 

ً
و شیعیان عمدتا

توان گفت افغانستان بین اقوام تقسیم گردیده است  ازبکستان و ترکمنستان استقرار دارند. بنابراین می
درصـد جمعیـت ایـن کشـور  ۶۰درصـد خـاک و حـدود  ۶۰ها به طور کلی بر حدود  ونو غیرپشت

ها   کیلومتر مرز افغانستان ـ با پاکستان و ایران ـ و غیر پشتون ۱۶۵۰ها بر حدود  احاطه دارند. پشتون
کیلومتر مرز افغانستان ـ با پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکسـتان و چـین ـ  ۲۸۸۷بر حدود 

 ۸تـا  ۷درصـد ( ۲۰تا  ۱۷دارند. شیعیان افغانستان شامل دو گروه جعفری و اسماعیلی، بین  احاطه
هـا،  هـا، تاجیک شـوند کـه بـه ترتیـب در میـان هزاره میلیون نفر) جمعیت این کشـور را شـامل می

 در مناطق مرکزی به سمت شرق این کشور سـکونت  ها و... قرار گرفته ها، ترکمان پشتون
ً
اند و عمدتا

زرگـان و سـرپل تمرکـز بیشـتری د
ُ
ارند و جمعیت آنان در بامیان، غور، سمنگان، کابل، دایکنـدی، ا

میلیون نفر ـ را شیعیان این کشور  ۳۵/۱درصد جمعیت کابل ـ حدود  ۳۰شود حدود  دارد. گفته می
 متمرکز در غرب پایتخت سکونت دارند. افغانسـتانی تشکیل داده

ً
ور ها بـه طـ اند که به صورت نسبتا

  )۸۹: ۱۳۸۱گیرند. (عظیمی،  قرار می» ها بارکزایی«و » ها درانی«کلی در دو تیره 

  حکومت و سیاست 

های زیادی بوده اسـت. حکومـت  سال اخیر دستخوش تغییرات و دگرگونی ۳۰۰افغانستان در طول 
هـا بـوده و در  سـال در دسـت درانی ۷۹ش به مدت  ۱۲۰۵تا  ۱۱۲۶ی ها سالاین کشور در فاصله 

هـا اداره ایـن کشـور را در دسـت  سـال بارکزایی ۱۴۷ش به مـدت ۱۳۵۲تا  ۱۲۰۵ی ها سالاصله ف
اند. افغانستان در این دو  دوره به صورت پادشاهی اداره شده است. پس از این دوره تا امـروز،  داشته
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ر بـه هـا ایـن کشـو ها به طور مشترک در حکومت حضور دارند. در دوره بارکزایی ها و بارکزایی درانی
  اشغال انگلیس درآمده است. 

پس از  دوره پادشاهی، به مدت پنج سال نظام جمهوری در افغانستان مستقر شد و بـا کودتـای 
جمهـوری «ایـن کشـور بـه  ۱۳۵۷های تحت حمایت اتحاد جماهیر شـوروی در سـال  کمونیست

شـوروی و اخـراج خوانده شده است. با پیروزی مجاهدین اسالمی بر قوای » دموکراتیک افغانستان
ــت دست ــر دول ــه ب ــال  آن و غلب ــکو، از س ــانده مس ــا  ۱۳۷۱نش ــالمی« ۱۳۷۵ت ــت اس ــا » دول ب

الدین ربانی شکل گرفته است. پـس  جمهوری استاد صبغة الله مجددی و شهید استاد برهان ریاست
را جـایگزین آن » امـارت اسـالمی«از پنج سال این حکومت ساقط شد و طالبان به مدت پنج سال 

دولـت «با سقوط طالبان و اشغال نظامی افغانستان به وسیله قوای غربی به فرماندهی آمریکـا،  کرد.
  با قانونی موقت اداره شد.  ۱۳۸۲به ریاست حامد کرزی شکل گرفت و تا » موقت

تبـدیل » جمهـوری اسـالمی افغانسـتان«با قانون اساسی جدید به  ۱۳۸۲دی  ۱۴این کشور در 
اینک یک بار دیگر همسایه شرقی ما در آستانه تشـکیل دوبـاره  است. هم سال دوام آورده ۱۸شده و 

قرار گرفته و بناست هشتمین تحول بنیـادی حکـومتی را طـی کمتـر از » امارت اسالمی افغانستان«
سال تاریخ اخیر این کشور ـ یعنی دوران پس از  ۲۷۴سال تجربه کند. در عین حال نگاهی به  ۳۰۰

هـای خـارجی و داخلـی  گوید افغانستان در طول این دوران درگیر جنگ   ما میاستقالل از ایران ـ به 
  بوده است. 

و  ۲۰، شـوروی در قـرن ۱۹این کشور سه بار به اشغال نظامی سه ابرقدرت ـ انگلـیس در قـرن 
از آن خـارج گردیـد. در طـول ایـن » قهرمانانه«ـ درآمد و البته در هر سه نوبت،  ۲۱آمریکا در قرن 

بـه وقـوع پیوسـت، » انقـالب ثـور«که کودتای کمونیسـتی موسـوم بـه  ۱۳۵۷ویژه از سال  دوران به
سال از ایـن  ۳۰های مداوم داخلی مواجه بوده است.  افغانستان همزمان با جنگ خارجی و درگیری

ساله، افغانستان در اشغال نظامی شوروی و سپس آمریکا بـوده اسـت و در همـین دوران  ۴۳دوران 
اقوام هم جریـان داشـته کـه بـه دلیـل، تحریـک توسـط اشـغالگران بـوده اسـت.  جنگ داخلی بین

ـ به سمت درگیری بـین  ۱۳۶۹ها پس از پایان اشغال این کشور توسط شوروی ـ در سال  افغانستانی
هایی پیش رفت که اخراج ارتش سرخ از این کشور، محصول همکاری آنان با یکـدیگر  افراد و گروه
  )۱۸۹ـ  ۱۹۰: ۱۳۹۵ودی، اف و محم  بود. (لطیف

المللـی و  ی دیگـر بینها قـدرت،  البته در دوران ده ساله اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی
کردند که باید بـه آمریکـا، انگلـیس،  های داخلی این کشور ایفای نقش می ای هم در درگیری منطقه

کمـک بـه آزادسـازی افغانسـتان از عربستان، امارات و پاکستان اشاره کرد. آنان در این دوران به نام 
گانه خوانده  های افغانی ـ که احزاب هفت ، بعضی از گروه»الملل کمونیزم بین«سیطره ارتش سرخ و 



یآ
ده
ن

 
وه
پژ

 ی
بل
 کا
ن ـ

هرا
ط ت

رواب
  

 
 

 

 9  

گانه شـمال موسـوم بودنـد ـ تحریـک و  شدند ـ را علیه بعضی دیگر از آنان ـ که به احزاب هشت می
س از آنکه قوای شوروی افغانستان را تـرک کردند. سیاست آنان این بود که پ می تسلیح و تأمین مالی

گران افغانی که در هر دو سو، صبغه دینی داشتند، به قـدرت نرسـند و بنـای یـک دولـت  کرد، جهاد
کرد، گذاشته نشود. کمـا  گرای ایران قرابت پیدا می طور طبیعی با دولت اسالم گرای سنی که به اسالم

های طالـب  ید، عربستان و پاکستان برای تبدیل پشـتوناینکه وقتی طالبان در افغانستان به قدرت رس
ستیز و رویارو قرار دادن آن با جمهوری اسالمی، همه تـوان خـود را بـه  گرا و وحدت به گروهی فرقه

  )۱۴۰۰کار گرفتند که البته موفق نشدند. (واشنگتن پست، 

  هویت طالبان 

های دینی مدارس پاکستان که  طلبه زمزمه تشکیل گروهی متشکل از ۱۳۷۲اولین بار در اواخر سال 
شد تحت حمایت مالی عربستان سعودی قرار دارند، به گوش رسـید. پـس از چنـدی و در  گفته می

، بـا شـعار اجـرای شـریعت اسـالمی »تحریک اسالمی طلبـا«گروهی تحت نام  ۱۳۷۲اوائل سال 
ن افغـانی، نیروهـای و در زمان درگیری میان مجاهـدی ۱۳۷۳موجودیت خود را اعالم کرد. در سال 

حمله و آن را تصرف کردند. پس از آن به ترتیب به والیـت » اسپین بولدک«به شهر مرزی » طالبان«
قندهار و والیت فراه حمله کردند. در نیمه دوم شهریور این سال شـهر هـرات نیـز بـه تصـرف آنـان 

سـال بالخـره کابـل بـه آباد و پنجم مهر مـاه همـین  ، شهر جالل۱۳۷۵درآمد. در نیمه دوم شهریور 
مزار شریف بـه  ۱۳۷۶های دیگر استمرار یافت. سوم خرداد  تصرف طالبان درآمد و جنگ در ایالت

نشـینی کـرد امـا طالبـان در  از آن عقب» قیام عمـومی مـردم«تصرف طالبان درآمد؛ سه روز بعد با 
سـلط یافـت. سـه روز ) با تلفات بسیار دوباره بر مزار شـریف ت۱۳۷۷مرداد  ۱۷ماه بعد ( ۱۴حدود 

ـ بـر  ۱۳۷۷شهریور  ۲۲سیطره پیدا کرد و یک ماه پس از آن ـ » والیت تخار«پس از این، طالبان بر 
 نام  ۱۳۷۶آبان  ۴نیز تسلط یافت. طالبان در » والیت بامیان«

ً
را » امارت اسـالمی افغانسـتان«رسما

شروع  ۱۳۷۶ومت طالبان، آبان جایگزین دولت اسالمی افغانستان کرد. بنابراین اگرچه استقرار حک
های این کشور نبود.  گردید اما این به معنای تسلط کامل حکومت طالبان بر همه والیات و ولسوالی

حمله وسیع خود را برای تصـرف والیـات شـمال  ۱۳۷۸کما اینکه طالبان در تاریخ پنجم مرداد ماه 
گیر استقرار حکومت مطلوب خود بود. کابل آغاز کرد. این به معنای آن است که طالبان پنج سال در

های نظامی آن در اطراف شهر کابـل بـه  با سقوط آخرین پایگاه ۱۳۸۰آبان  ۲۱حکومت مطلوبی که 
  پایان رسید. 

طالبان در این دوره، یک بار پس از آنکه با مقاومت شدید مردم در والیات شمالی مواجـه شـد، 
آباد تـن داد. از آن  ی جبهـه متحـد شـمال در اسـالمبه مذاکره با علما ۱۳۷۷اردیبهشت  ۹در تاریخ 
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طرف در دوره تشکیل امارت طالبان، این حکومت از سوی سازمان ملل و اکثریت قاطع کشـورهای 
آبان  ۳جهان و از جمله اغلب همسایگان این کشور به رسمیت شناخته نشد. سازمان ملل در تاریخ 

لدین ربانی که بیش از ده درصـد افغانسـتان در ا ، یک سال دیگر اعتبار حکومت شهید برهان۱۳۷۸
احمدشـاه «اختیار نداشت را تمدید کرد. پارلمان اروپا نیز هفت ماه پیش از سقوط طالبـان، شـهید 

وزیر دفاع دولت ربانی را به بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا دعوت و از وی استقبال نمود. » مسعود
)Reuters, 2021: 8-10(  

الله آخـرین  ، دکتر نجیب۱۳۷۵و مرج اتفاقات مهمی روی داد. پنجم مهر ماه  در این دوره هرج
ها که به دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده شده بود، به همراه برادرش  جمهور دوره مارکسیست رئیس

  احمدزی از این دفتر بیرن کشیده شده، به قتل رسیده و بدنشان در میادین کابل به دار آویخته شد. 
دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در حملـه مهاجمـان بـه کنسـولگری  ۹، ۱۳۷۷مرداد  ۱۷ریخ در تا

ایران در مزار شریف به شهادت رسیدند. منابع خارجی گروه طالبان را عامل این حمله معرفـی کردنـد 
که البته با تکذیب مکرر رهبران ایـن گـروه مواجـه گردیـد. بعضـی منـابع امنیتـی معتقدنـد حملـه بـه 

نفر از مأمورین ایرانی از سوی سرویس اطالعاتی پاکستان و بـا هـدف  ۱۰لگری ایران و شهادت کنسو
گیری روابط بین حکومت جدید افغانستان و ایران و نیز کشاندن پای ایران به درگیـری  ممانعت از شکل

فاقـاتی صورت گرفته و ارتباطی به حکومت طالبان نداشته است. در واکنش به تحوالت افغانسـتان و ات
اندرکار برگزاری یک مانور نظـامی  دست ۷۷شهریور  ۱۰های ایرانی افتاد، ارتش ایران  که برای دیپلمات

شد که منابع نظامی آن را عالمت ورود ایران به جنگ علیه طالبان ارزیابی کردند. رهبر معظـم انقـالب 
د و ورود ایران به درگیـری را رد اسالمی در آن زمان به برگزاری مانور در مرزهای شمال شرق کشور انتقا

  )  ۲: ۱۳۹۴کردند. (زارعی، 
بزرگداشت عید نوروز کـه یکـی از وجـوه مشـترک فرهنگـی  ۱۳۷۸اسفند  ۲۷طالبان در تاریخ 

ایران، افغانستان و  چند کشـور دیگـر اسـت را ممنـوع کـرد و از برگـزاری جشـن پرهیـز داد و آن را 
  غیرمشروع خواند. 

  ها را به عنوان آثار شرک ، فتوای نابودی تمام مجسمه۱۳۷۹اسفند  ۹ریخ یک مفتی طالبان در تا
روز بعـد آثـار باسـتانی نایـاب در والیـت بامیـان تخریـب شـدند کـه  ۱۳و مشرکین صادر نمود و 

، حدود دو ماه پیش از آنکـه آخـرین ۱۳۸۰شهریور  ۱۸اعتراضات شدیدی در پی داشت. در تاریخ 
» احمدشـاه مسـعود«اطراف کابل سقوط کند، چهره نامدار افغانستان،  های نظامی طالبان در پایگاه

ها انگشت اتهام را به سمت طالبان  در منطقه خواجه بهاءالدین والیت تخار به شهادت رسید. غربی
های اطالعاتی بیـانگر آن اسـت کـه ایـن تـرور ناجوانمردانـه از سـوی سـرویس  بردند؛ اما بررسی

ر پوشش مصاحبه یک خبرنگار و با استخدام عامل انتحاری بـه وقـوع و د  MI6اطالعاتی انگلیس، 
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شود آمریکا و انگلیس که در پی حملـه بـه افغانسـتان و تصـرف ایـن کشـور  پیوسته است. گفته می
ترین خطر امنیتی در بـه نتیجـه رسـیدن ایـن تهـاجم و  بودند، احمدشاه مسعود را به دلیل آنکه مهم

دانستند، پیش از حمله از میـان برداشـتند و ردپـای  ی مدنظر خود میاستقرار سیستم سیاسی ـ امنیت
های مذهبی نظیر طالبان پذیرفتنی باشـد.  خود را با عملیات انتحاری از بین بردند تا اتهام علیه گروه

  )۲۷ـ  ۲۸: ۱۳۸۲(مژده، 
 یعنی در آغاز حرکت طالبـان بـرای تصـرف افغانسـتان، ۱۳۷۳اسفند  ۲۰پیش از این در تاریخ 

در والیت میدان افغانستان در حالی کـه اسـیر » عبدالعلی مزاری«شخصیت جهادی برجسته شیعه 
طالبان بود، به شهادت رسید منابع اطالعاتی ایران عامل این ترور را سـرویس اطالعـاتی پاکسـتان 

اند و بعضی از منابع خارجی طالبان را مسـئول بـه شـهادت رسـیدن آقـای مـزاری دانسـته و  دانسته
العاده مزاری در بسیج مردم و توانایی او در تقریـب بـین مـذاهب سـبب گردیـد  اند قدرت فوق تهگف

طالبان آن را یک مانع مهم در سیطره کامل بر افغانستان و به خصوص بر والیات شمالی آن بدانـد و 
  )۲: ۱۳۹۴از میان بردارد. (زارعی، 

  مذهب و مسلک طالبان  

هستند بعضـی از محققـین » حنفی«، تاجیک، هزاره، ازبک و...  ناهل سنت افغانستان اعم از پشتو
و اهـل رأی » معتزلـه«ها از نظر روش و نگرش دینی،  معتقدند ابوحنیفه اهل کابل بوده است. حنفی

شوند و از این حیث در مقابل اشاعره ـ اهل حـدیث ـ قـرار گرفتـه و نسـبت بـه  و اجتهاد خوانده می
و نگـرش اجتهـاد   یشه اعتزالـیاند ها بر اساس ترند. حنفی امامیه نزدیکاشاعره به شیعه و اعتقادات 

شود نعمان ابن  اعتقاد داشته و در مورد اجرای احکام انعطاف دارند. گفته می» مصلحت«محور، به 
ق) گفته است هر حدیث صحیحی یافتید فارغ از اینکـه چـه ۸۰ـ  ۱۵۰ثابت مشهور به امام حنفیه (

گری نداشـته و بـا  مذهب من است. بنابراین پیروان ابوحنفیه، گـرایش سـلفیکسی نقل کرده باشد، 
  بقیه مذاهب اسالمی رویکرد تسامحی دارند. 

آیـد. ایـن گـروه مثـل  طالبان چه از منظر حنفیت و چه از منظر پشتونیت، سلفی به حساب نمی
شود. رهبران  مایی میاکثر احناف، صوفی به حساب آمده و در دو فرقه صوفی نقشبندیه و قادریه جان

ای تکفیـری دارنـد،  کـه رویـه» داعش«و » وهابیت«هایی مثل  یشهاند طالبان به همین دلیل در برابر
دهند. اختـر محمـد منصـور معـروف بـه  حساس بوده و اعضای خود را از گرایش به آنان پرهیز می

 عضو 
ً
 ۳۱تـا  ۱۳۹۲بهشـت اردی ۳بوده و در فاصـله » حرکت انقالب اسالمی«مالمنصور که سابقا

رهبری طالبان را در دست داشت و سپس توسط پهبادهای آمریکایی کشـته شـد،  ۱۳۹۵اردیبهشت 
ای در طالبـان  ام عـده شـنیده«ای خطاب به رهبران میدانی طالبان نوشـته بـود:  در دوره خود در نامه
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د و ـ براسـاس برخـی این افـراد اخـراج شـدن» تفکر سلفی دارند. اینها باید از طالبان اخراج شوند.
دولتی افغانستان ـ خاد ـ علیه طالبان   های طالب از سوی سرویس های اطالعاتی ـ  اخراجی گزارش

  )www.shianews.comبه کار گرفته شدند. (
، در زمـانی کـه »حـزب نهضـت اسـالمی تاجیکسـتان«رهبـر حنفـی » عبدالله نوری«مرحوم 

اشتباه نکنیـد، فکـر «های ایرانی گفته بود  ز دیپلماتحکومت افغانستان دست طالبان بود، به یکی ا
وی در جریان سـفر بـه قنـدهار بـا » کند طالبان فکر حنفی است و در ورای فکر حنفی هم کار نمی

رهبر وقت طالبان مالقات کرده بود و در پاسخ به این سؤال که مالعمـر بـرای ایـران چـه » مالعمر«
خواهد مار را بگیـرد و  ز من خواست به شما بگویم آمریکا میمالعمر ا«پیامی به شما داد، گفته بود 

منظور او از مار دولت طالبـان و مـراد او از شـیر جمهـوری  » به شکم شیر بزند تا هر دو کشته شوند
  )۳۸: ۱۴۰۰اسالمی بود. (زارعی، 

ر طالبان براساس اصول اعتقادی و البته منافع سیاسی خود، مانع دور گرفتن داعش در این کشـو
هـای تکفیـری در ایـن کشـور  شده و حال آنکه جغرافیای افغانستان بسیار مستعد حضور فعال گروه

های اطالعـاتی متعلـق بـه  های نهادهای اطالعاتی غربـی و بعضـی سـازمان بوده و بعضی سیاست
  اند.  های تکفیری در این کشور بوده کشورهای منطقه درصدد توسعه نفوذ گروه

های تکفیری با طالبان است. از نظر داعـش  های سیاسی میان گروه یدگاهیک نکته دیگر تفاوت د
جهـاد «های تکفیری، مقابله با شیعه و جمهـوری اسـالمی، اولویـت اول و  و بسیاری دیگر از گروه

آید و در این راه آمادگی دارند با کشورهای مخـالف ایـران از جملـه آمریکـا و  به حساب می» قریب
ش ـ از  ۱۴۰۰تـا  ۱۳۷۳ی حیـات خـود ـ ها سـالبشوند. طالبان اما در طول عربستان وارد ائتالف 

تعرض به شیعه اجتناب کرده و آنان را بخشی از امت در نظر گرفته است. از نظر طالبان اولویـت در 
مبارزه با آمریکا و نفوذ غرب است. االن هم مناطق شیعی افغانسـتان، حتـی در مقایسـه بـا منـاطق 

سال خواستار رابطـه فعـال بـا  ۳۰آیند. طالبان در این  رین مناطق به حساب مینشین، سفیدت پشتون
جمهوری اسالمی بوده و از نظر امنیتی مراقبت کرده تا در مرز ایران که در حدود سه دهـه اخیـر در 

آزمایی این ادعا، بررسی وضـع  سیطره گروه طالبان بوده، اتفاق ناخوشایندی روی ندهد. برای راستی
مرزهای ایران بـا افغانسـتان  ها سالکند.در این  رزهای ایران در دوران مورد اشاره کفایت میامنیتی م

، ها سـالاز مرزهای ایران با پاکستان، عراق و ترکیه امنیت بیشتری داشته و حـال آنکـه در همـه ایـن 
  ایران رابطه رسمی با طالبان نداشته است. 

دانیم که طالبان در دوره حکومت خود ـ  همه می ای وجود دارد. درباره رفتارهای سلفی مالحظه
هایی شـده کـه در قواعـد مـذهب حنفـی قابـل  ـ و پس از آن مرتکب تنـدروی ۸۰تا  ۷۵ی ها سال

گنجیدن نیست. ممانعت از تحصیل زنان، عدم اجـازه بـه حضـور انفـرادی زنـان در بیـرون خانـه، 

http://www.shianews.com
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کوتاه کردن موی سر، اعدام متهمـین بـه  تخریب ابنیه تاریخی، اجبار به داشتن محاسن برای مردان،
زنا بدون رعایت شرط شرع مقدس، مخالفت با مظاهر تمدن غرب نظیر تلویزیون و سینما، بخشـی 

  )Matinuddin, 1999: 37باشند. ( گرایانه این گروه می از رفتارهای افراط
 جنبـه مـذهبی نداشـته و ضـرورت واقعیت این است که افراط

ً
 بـه وجـود گرایی و سلفیت لزومـا

ً
ا

گرایی یک رویکرد و رفتار فردی و یا اجتماعی است که گـاهی  استنادهای دینی وابسته نیست. افراط
توانـد  گرایی حکومتی، به خصـوص می گیرد. افراط های دینی صورت می فارغ از مذهب و استدالل

وانـد در ت طلبی باشد. کمـا اینکـه دسـتورات مـذهب می جنبه سیاسی داشته و متکی به خوی قدرت
های قـومی  های معارض قومی و یا اجتماعی، تغییر پیدا کند و برخـی سـنت ای سنت مواجهه با پاره

طالبـان   جای رویکردهای مذهبی را بگیرد. یک محقق افغانستانی معتقد است آنچه از افراط دینـی
  است. » پشتونوالی«ای موسوم به  ایم، ناشی از اعتقادات قومی و قبیله مشاهده کرده

با رهبران و بدنه طالبان مـراوده داشـته اسـت، در مقالـه تحقیقـی  ها سالکه » رضوانی بامیانی«
نامـه فریـاد عاشـورا چـاپ کابـل منتشـر  هفته ۹۵ـ که در شماره » های تفکر دینی طالبان شاخصه«

و ای از برداشت سطحی آنها نسبت به شریعت اسالمی  عقاید  طالبان، آمیزه«گردیده ـ نوشته است: 
گویـد در جریـان سـفر بـه قنـدهار  می وی». ای پشتون اسـت اعتقادات، آداب و رسوم قومی و قبیله

شاهد تناقضات و نقاط مبهم زیادی در افکار و رفتار پیروان این جنبش بودم. از جمله اینکه وقتی از 
الت غزنـی ، استاندار ای»الله خان مولوی احسان«گفت  یکی از طالب جوان شنیدم که با افتخار می

اثبـات ایـن جـرم از «زن و مردی را به علت متهم بودن به ارتکاب زنا سنگسار کرده است، پرسیدم: 
 محال است. شما چطور چهار شاهد عادل را جمع و این دو را سنگسار کرده

ً
، »ایـد نظر فقهی تقریبا

ماع نزد آنـان از اج»! این مسئله با اجماع ثابت شده است و اجماع در این زمینه کافی است«گفت: 
  )http://afghankelikin.comاصول پشتونوالی است. (

کند و از اعتقـادات و  نشین را ساماندهی می پشتونوالی مجموعه قوانینی است که زندگی مناطق پشتون
ها رایج اسـت. در  شود. با استناد به این قانون خونخواهی و انتقام نزد پشتون آداب و رسوم ویژه تشکیل می

نوازی، شجاعت، شـهامت، دفـاع از شـرف بـه ویـژه دفـاع از  ال پشتوانوالی بر جوانمردی، میهمانعین ح
ورزد. پشتونوالی در برخی امور با شـریعت اخـتالف دارد. بـه عنـوان مثـال  حیثیت و شرف زنان تأکید می

تونوالی، اثبات زنای محصنه طبق قانون شریعت اسالمی به چهار شاهد عادل نیاز دارد، امـا براسـاس پشـ
کند! همچنین در جامعه پشتون، زن از ارث محـروم اسـت امـا  برای اثبات زنا، شایعه شدن آن کفایت می

  برد.  در شریعت اسالمی، زن نصف مرد ارث می
گری در ایـن کشـور از طریـق  یک نکته درباره مذهب تصوف در افغانستان این است که صوفی

و با گذشت زمان، جنبه سنتی خاصی به خود گرفت. به  ها گسترش یافت هند وارد و در میان پشتون

http://afghankelikin.com
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رو پیـروان  طوری که محتوای عرفانی آن از دست رفت و خرافـات بسـیاری داخـل آن شـد. از ایـن
باشند، در احتـرام بـه قبـور راه  معروف می» جادوگر«و » لخت دیوانه«، » ملنگ«هایی که به  مسلک

را که وجهـه معنـوی ندارنـد هـم مـورد احتـرام قـرار افراط در پیش گرفته و حتی قبور رؤسای خود 
  )۸۵: ۱۳۸۳دهند. (رشید،  می

گوید در طـول حـدود  باشد. یک گزارش می یک نکته دیگر وجود تطور در مدارس و دروس می
ها صـورت گرفتـه اسـت. امـارات  سال گذشته تالش وسیعی برای نفوذ در مدارس دینی پشتون ۳۰

های  های درسـی نحلـه گسترده و در سالیان متوالی به توزیع کتاب عربی متحده در این میان به طور
هایی کـه  آفرینـی سـلفی سلفی در مدارس پشـتون مبـادرت ورزیـده اسـت. در ایـن رابطـه از نقش

الملـل و شـوروی  شدند و به نام کمک به مبازه با کمونیسـم بین خوانده می» عرب افغانی«روزگاری 
پایان اشغال افغانستان هم به کشورهای خود باز نگشتند، هم نبایـد به افغانستان پا گذاشته و پس از 

های سلفی، از گلبـدین حکمتیـار  ها در جریان منازعه مجاهدین با برخی نحله غفلت کرد. این گروه
دو نمونـه از ایـن افـراد بـه » عبداللـه عـزام«و » اسامه بن الدن«کردند.  علیه مجاهدین حمایت می

گری دیـده  ن به صرف آنکه در بعضی از رفتارهای طالبـان هـم نـوعی سـلفیآیند. بنابرای حساب می
 سلفی قرار داد. همان توان از نظر عقیدتی آن را در ردیف سایر گروه شود، نمی می

ً
طور کـه  های واقعا

ها قـرار داد.  هـا و سـلفی ورزد را در ردیـف تکفیری توان هر گروهی که به خشونت مبادرت می نمی
توانـد ناشـی از نفـوذ رهبـران  طلبانه داشته باشد و می تواند جنبه سیاسی و قدرت می  ورزی خشونت

ها و انحرافـات در یـک مـذهب هـم  تواند ناشی از بروز تحریف بعضی کشورهای عربی باشد و می
  )۱۶: ۱۳۹۰باشد. (فاضلی، 

  واقعیت امروز طالبان 

یرقابل انکار جامعـه افغانسـتان بـوده گذرد، بخشی غ ای که از پیدایی آن می طالبان در طوله سه دهه
نشـین افغانسـتان  است. واقعیت این است که طالبان االن هم به طور طبیعـی معـرف بخـش پشتون

میلیون نفر از جمعیت  ۳۰اینک طالبان نزدیک  باشد. هم است و یک حزب با نیروهای محدود نمی
هـزار  ۲۰۰اینک حـدود  گروه هم درصد از خاک افغانستان را در سیطره خود دارد. این ۷۰و حدود 

هزار نفر از آنان به صورت منظم و با تجهیزات کامل و همـه روزه  ۳۰کم  نیروی رزمی دارد که دست
ای بـرای توسـعه قـدرت خـود و  باشند. طالبـان در دوره اخیـر تـالش گسـترده در اختیار طالبان می

اینـک تـالش  صرف پشـتونیزم، هم سازی آن انجام داده است. طالبان با درس گرفتن از نگرش بومی
کند تا در قاعده ملی و نه قومی دیده شود. بر این اساس در ده سال گذشـته بـه مـوازات ضـعیف  می

ها بـرای خـود  در کابل و از دست رفتن نفوذ و محبوبیت آن، طالبان از میان غیرپشـتون  شدن دولت
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هـای   نشـین توسـط تاجیک تاجیکاینـک منـاطق  شود هم یارگیری کرده است. به طوری که گفته می
نشـین توسـط  هوادار امارت اسالمی طالبان از دست دولت خارج شـده و آزادسـازی منـاطق ازبک

باشـد. طالـب در  شود. این بیانگر عقل و هوشمندی این گروه نیـز می انجام می» های طالب ازبک«
ی گذشـته ها سـالطالبـان در شود  روی پای خود ایستاد و به جایی وابسته نشد. گفته می ها سالاین 
اینـک حـدود شـش میلیـارد دالر  میلیارد دالر درآمد داشـته و هم ۵/۱طور میانگین ساالنه حدود  به

  های مالیاتی به دست آمده است.  ذخیره ارزی دارد. بخشی از این درآمد از طریق گسترش فعالیت
آمریکا برای اسـتقرار کفایـت  اما از آن طرف دولت اشرف غنی، باور کرده بود که وجود رابطه با

کردند برای همیشـه از پوشـش هـوایی برخـوردار  کند. کما اینکه فرماندهان ارتش هم گمان می می
خواهند بود و ضرورتی به بومی کردن آن وجود ندارد. همین تصور در رهبران جهادی افغانستان هم 

مریکا به فروپاشـی فـوری وجود داشت و لذا دست روی دست گذاشتند تا دولت در لحظه خروج آ
مبتال گردد. امروز دولت افغانستان و حتی رهبران احزاب جهادی، فاقـد هـر نـوع قـدرت مقاومـت 

سال در مقابل آمریکا و نیز در مقابل غرب ایستاد و امروز  ۲۰هستند. این در حالی است که طالبان 
کـه امـروز بیشـترین انتقادهـای دلیل نیست  باشد. بی در هر شهرستان و استان دارای نیروی الزم می

  اجتماعی در این کشور متوجه اشرف غنی شده و گرایش به سمت طالبان را پدید آورده است.
باشـد و نیـروی مقابـل آن از تـوان  در این فضا که طالبان در حال به دسـت گـرفتن کامـل قـدرت می

 به زودی سقوط می
ً
افغانسـتان چـه سیاسـتی را بایـد  کند، ما در ارتباط با مقاومت برخوردار نیست و حتما

  در پیش بگیریم؟

  انداز تحوالت برای ایران   چشم

 ۹۱۲سقوط دولت غنی حتمی است ولی از آنجا که این دولت با رأی مـردم ـ ولـو بخشـی از آن یعنـی 
میلیون نفـر از واجـدان شـرایط رأی ـ سـر کـار آمـده  ۱۵دهنده و از حدود  میلیون رأی ۲/۱هزار نفر از 
المقدور باید به کار خود ادامه دهد و دولت آینده با رأی مردم سرکار بیاید. توسـل بـه زور و  تیاست، ح

تواند افغانستان را به یک هرج و مرج فراگیر تبدیل کنـد. ایـن هـرج و  قبضه کردن امور از این طریق می
 به کشورهای همسایه سرریز می

ً
ا جمعیت مهـاجر ه شود که یکی از موارد آن، حرکت میلیون مرج طبعا

  به سمت مرزها و شهرهای ایران خواهد بود. 
پس گام اول ما باید کمک به شکل گرفتن یک دولت قدرتمند فراگیر در کابل باشـد. جمهـوری 

 ایـده مـذاکرات افغـانی ـ افغـانی ها سالاسالمی در 
ً
ی گذشته این موضوع را پیگیری کرده و اصـوال

ها اعتراف کردند ایران به یک  ای که آمریکایی هم شد به گونه متعلق به ایران بود و خوشبختانه محقق
  محور در حل مشکالت افغانستان تبدیل گردیده است. 
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گام دوم ما در زمانی است که حکومت با محوریت طالبان تشکیل گردیده اسـت در چنـین شـرایطی 
. ما به دلیـل آن کـه در طـول ایـن المقدور باید طالبان را متقاعد کنیم تا تشکیل دولت فراگیر را بپذیرد حتی
ایم، بهتـر از هـر کشـوری  هـای افغـانی و از جملـه طالبـان داشـته گروه  روابط بسیار خوبی با همه ها سال
گیری دولت فراگیـر وحـدت ملـی مـؤثر باشـیم.  توانیم مذاکرات بین االفغانی را فعال کرده و در شکل می

د به شرطی کـه در آن رعایـت حقـوق، منـافع و امنیـت محور هم باش تواند طالبان  دولت وحدت ملی می
  اقوام دیگر هم مدنظر باشد. 

  آمریکا، اخراج از افغانستان و....

اند،  های رسـمی آمریکـا منتشـر شـده همه شواهد و قرائن و بسیاری از اسنادی که از سوی دسـتگاه
زی کـرده بـود و مـاجرای ری بیانگر آن است که این کشور برای حضور درازمدت در افغانستان برنامه

سـاله آمریکـا در ایـن کشـور بـود.  ۱۰۰در حکم کلیـد خـوردن حضـور  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱پرابهام 
هــای جهــادی و قــومی افغانســتان و حجــم  طــوالنی بــودن دوره درگیــری آمریکــا بــا مــردم و گروه

بـا قاطعیـت کند تـا مـا  ساله کفایت می ۲۰های انسانی و مالی آمریکا در این جنگ  گذاری سرمایه
ریزی درازمدتی برای حضور در افغانستان کـرده بـود. بـه همـین جهـت  زیاد بگوییم، آمریکا برنامه

های امـور راهبـردی از آن بـه  روزی که آمریکا پایگاه نظامی بگرام را ترک کرد، بعضی از کارشـناس
  یاد کردند. » تصمیمات غیرقابل انتظار«

ت از نیروهای نظامی خود، حداکثر تمهیدات ایمنـی آمریکا در این جنگ هر چند برای محافظ
یشیده بود اما در عین حال خبرهای خود فرمانـدهی نظـامی آمریکـا در افغانسـتان، بیـانگر آن اند را

نیروی ارتش خود را از دست داده است. عـالوه بـر  ۶۰۰۰است که آمریکا در این جنگ، نزدیک به 
اند. کمـا اینکـه از  بخش خصوصی آمریکا کشته شدهنیروی امنیتی  ۳۸۰۰آن در این جنگ بیش از 

کم  اند، دست نیروهای ناتو که در قالب ایساف و تحت فرماندهی آمریکا در این کشور حضور داشته
هزار نفر از مردم افغانسـتان و  ۵۰کم  اند. از آن طرف هم، در این جنگ دست نفر کشته شده ۱۵۰۰
اند. آمریکا در طول این جنگ یعنـی از سـال  کشته شده هزار نفر ۶۰کم از نظامیان این کشور  دست
  )۴۳۰: ۲۰۲۱تریلیون دالر هزینه کرده است. (مالکاسیان،  ۲۹/۲میالدی،  ۲۰۰۱

اند که خروج نظامیان آمریکایی از افغانسـتان بـه واسـطه تغییـر سیاسـت در  بعضی مدعی شده
با فرض اینکه چـرخش سیاسـت  آمریکا و تمرکز بیشتر آن بر شرق آسیاست. این در حالی است که

آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا واقعیت داشته باشد ـ که تاکنون آثار خـارجی آن مشـاهده  نشـده 
 با سیاست مهار چین و مهار روسیه همخوان می،  است ـ

ً
باشد. بایـد  حفظ تسلط بر افغانستان دقیقا

د کـه بتوانـد نقـش افغانسـتان را بـرای ای در شرق آسیا وجـود نـدار توجه داشته باشیم که هیچ نقطه
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 در نقطه تالقی چهار قدرت مهم آسـیایی یعنـی 
ً
آمریکا ایفا نماید. افغانستان از نظر جغرافیایی دقیقا

باشد. بر ایـن اسـاس  ترین نقطه به این چهار کشور می روسیه، چین، ایران و هند قرار گرفته و نزدیک
  انتخاب آمریکا برای رسیدن به موقعیت برتر باشد.  تواند خروج از افغانستان به هیچ وجه نمی

آنچه در ماجرای خروج آمریکا از افغانستان اتفاق افتاده «دکتر محمدحسن زورق معتقد است: 
به خطر افتادن اقتدار آمریکا در غرب آسیاست. وقتی اوباما با محاسبه غلط روی کنـار رفـتن بشـار 

گرفـت، هژمـونی آمریکـا را بـه  و به پیروزی خود نشأت میاسد از قدرت تأکید کرد که از اطمینان ا
دانند هژمونی قبل از آنکه یک امر عینی باشد یک امر ذهنـی اسـت. در ایـن  اخت. همه میاند خطر

صحنه باید بدانیم  خروج آمریکـا از افغانسـتان مقدمـه خـروج از غـرب آسـیا اسـت و ایـن اتفـاق 
آورد و این یعنی افول قدرت  کا از همه دنیا را در پی میافتد، در حالی که این خروج، خروج آمری می

رود  پذیری آن بـاال مـی آمریکا. البته این را هم بدانیم که وقتی یک قدرت رو به افول بگذارد، ریسک
  )۲۵: ۱۴۰۰(زورق، » زند تا بلکه صحنه به نفع او تغییر کند. چرا که می

نادرست، مرتکب اشتباهات فاحش و ناچار  های بندی آمریکا در صحنه افغانستان به دلیل جمع
کم  ای دسـت شد بدون هیچ دستاوردی خاک این کشور را ترک کند. آمریکا که بنا داشت بـرای دوره

ساله در افغانستان بماند، چندان به استقرار دولتی افغانستانی فکر نکرد. آمریکا در مـذاکره بـا  ۱۰۰
ن دریافت هیچ امتیازی با گروهی پای میز مذاکره طالبان هم دچار خطای فاحش گردید چرا که بدو

برای براندازی آن وارد جنگ شده بود و این به اعتبار آمریکا لطمـه جـدی  ۲۰۰۱نشست که در سال 
بعدی آن به مسایل افغانستان بود که البته در همه جـای  وارد کرد. اشتباه دیگر آمریکا در رویکرد تک

ها  هـای مردمـی و افـزایش هزینـه گیری مخالفت ی سبب شکلبعد شود. نگاه تک دیگر هم دیده می
  شود و این چیزی بود که دولت آمریکا به آن اعتنا نکرد.  می

هنـوز بـر عـراق حکومـت » پـل برمـر«که ژنرال  ۱۳۸۴شهید بزرگوار سردار سلیمانی در سال 
ی شما را دچـار های آمریکا به زود تن دادن به طرح«کرد، به جمعی از مقامات این کشور گفت:  می

طبقـاتی   شود و شـکاف ها می کند. همکاری با آمریکا سبب بروز انواعی از فسادها و فراق بحران می
  ».  حلی جز تداوم وابستگی نداشته باشید رساند که راه شما را به جایی می

آخرین پایگاه نظامی خـود در بگـرام را تحویـل داد. بـه محـض » بار شکست خفت«آمریکا با 
هـای مختلـف آن  ن، میراث شوم آمریکا برای افغانستان که جز ضعف و تنش میان قومیتخارج شد

نبود، ظاهر شد. آمریکا دولت و ارتش جدید این کشور را در حالی که به هیچ وجه تـوان و ظرفیـت 
  گرداب امنیتی رها کرد.   مواجهه با بحران نداشتند را میان

سیاسـت ثابـت جمهـوری » خـراج آمریکـا از منطقـها«سـال گذشـته،  ۲۰دانند که در طول  همه می
ریزی کرده و ایـن  جزئیـات  اسالمی ایران بوده و همواره بر آن پافشاری داشته و در مورد جزئیات آن برنامه
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 برای اخراج آمریکا از یک کشور، نیازی بـه وارد کـردن نیـروی نظـامی 
ً
را به اجرا درآورده است. ایران طبعا

ها سازمان در منطقه وجود دارند که در مسـئله اخـراج آمریکـا بـا جمهـوری  یرو و دهندارد چرا که هزاران ن
  باشند.  نظر می اسالمی هم
ترین جریانی بود که بـه  مهم» طالبان«های ضدآمریکایی در افغانستان در یک تراز نبودند.  گروه

ای از هـواداران  شبکه گستردههای دینی و اعتقاد جدی به مبارزه با آمریکا و نیز دارا بودن  دلیل انگیزه
توانست به راهبرد اخراج آمریکا از منطقه کمک بنماید. از این رو کار با طالبان مورد توجه ایـران  می

دانسـت در اطـراف مرزهـای  خواهان کار با ایران بود؛ چـرا کـه می  قرار گرفت کما اینکه طالبان هم
ج آمریکا باشـد، وجـود نـدارد. تجربـه هـم طور  جدی در صدد اخرا افغانستان کشور دیگری که به

توانند روی یکدیگر حساب باز نمایند. این همکاری در عـین حـال تغییـرات  نشان داد دو طرف می
تـر  گری به سمت نگاهی ملی مهمی در روش و نگاه طالبان هم موجب شد و به مرور از تفکر طایفه

ری طالبان با ایران ناراحت است. چرا که صدر بیشتر سوق پیدا کرد. آمریکا به شدت از همکا و سعه
گرانـه تقابـل اهـل سـنت علیـه  ترسد همگرایی این دو به بروز شـکاف جـدی در اسـتراتژی فتنه می

های اهل سنت دیگر در دنیا را به همکاری با ایران ترغیب کند.  جمهوری اسالمی منجر شود و گروه
برد و یـا  هراسی را از بین می هراسی و ایران عههراسی، شی از نظر واشنگتن این همکاری، پروژه اسالم

  کاهد.  به طور جدی از آثار آن می

  افغانستان، درهای باز، درهای بسته 

های دینی اهـل  سابقه تعامالت دینی و مذهبی بین ایران و افغانستان بیانگر آن است که علما و حوزه
نـد و از تعصـبات ضدشـیعی دور سنت افغانستان پایبندی عمیقی به مذهب حنفی و اصـول آن دار

گـردد کـه از نظـر عقایـد نزدیکـی  طرف به طبیعت مذهب حنفـی برمی اند. این موضوع از یک بوده
 زیاد است. فراموش نکرده

ً
ایم  زیادی با شیعه دارد. هر چند در فروع یعنی فقه فاصله دو مذهب نسبتا

السالم بـه زنـدان  علیه» بن الحسین زید ابن علی«که محمد بن نعمان (ابوحنیفه) در دفاع از جناب 
افتاد و به اتهام هواداری از شیعه تا سرحد مرگ شکنجه شد و بالخره در زندان از دنیا رفت. از طرف 

گاه شیعیان رقیب مـذهب حنفیـه و بـه طـور کلـی اهـل سـنت  دیگر در طول تاریخ افغانستان، هیچ
ران متمـادی و حسـن سـلوک امـرای ایرانـی بـا اند. پیوستگی فرهنگی افغانستان با ایران در دو نبوده

پیروان ابوحنیفه به خصوص در دوران صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریـه خـاطرات خـوبی در بـین 
پیروان مذهب حنفیه برجای گذاشته است. به این موضوع باید افزود که شیعیان افغانی کـه همـواره 

اند و حتی آنگـاه کـه از سـوی  سنت اجتناب کرده اند، از درگیری با اهل در این کشور در اقلیت بوده
  اند.  اند، جانب احتیاط را از دست نداده ها مورد تهاجم قرار گرفته ای از حنفی دسته
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در دوران پس از انقالب اسالمی که دشمنان شیعه و مخالفان ایران بر طبل تفرقـه بـین شـیعه و 
ها و  نه بوده است. در دوران حکومت کمونیسـتاند، افغانستان کمتر درگیر این فت سنی افغان کوبیده

اند و در قالـب  ای با اهـل سـنت نداشـته اشغال افغانستان از سوی شوروی، شیعیان موضع جداگانه
اند. شـیعیان در دوره  های جهادی به مبارزه با الحـاد داخلـی و تجـاوز خـارجی مـدد رسـانده گروه

انـد.  های غیرشیعی تمکین کرده ا و دولته حکومت رهبران جهادی (تاجیک و پشتون) به حکومت
اند، ولی این تقابـل  در  دوره کوتاه حکومت طالبان، شیعیان اگرچه در نقطه مقابل طالبان قرار داشته

 » مجاهدین«رنگ مذهبی به خود نگرفته و در قالب مخالفت جمعی 
ً
ـ نیروهای شمال ـ کـه عمـدتا

، شـیعیان ضـمن آنکـه ١٣٨٠مت طالبان در سـال اند، دیده شده است. پس از پایان حکو سنی بوده
 وجهه عامل سرنگونی دولت طالب شناخته نشده

ً
ای دموکراتیک ـ  اند، با حکومت جایگزین که بعدا

انتخاب مردم ـ پیدا کرد، همکاری کردند و با وجود مشارکت در حکومت، اما یک قطب در مقابـل 
های سـکوالر ـ  حکومـت جدیـد ـ پشـتون های مذهبی ـ و یا یک قطـب در مقابـل طالبان ـ پشتون

ها و اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی، چـه در  نبودند. در واقع چه در دوران حکومت کمونیسـت
دوران پرماجرای حکومت مجاهدین و چه در دوران کوتاه حکومت طالبان و چه در دوران حکومت 

گرایانـه پیـدا  ای فرقه هـهکرزی و اشرف غنی، شیعیان تـابع فضـای عمـومی افغانسـتان بودنـد و وج
 ٤٠انـد طـی  نکردند. از این رو بسیاری از رهبران پشتون و تاجیک شیعه افغانستان با صراحت گفته

  اند.  سال اخیر، شیعیان از بهترین وضع امنیتی و سیاسی نسبت به دوران پیش از آن برخوردار بوده
و جمهوری اسالمی ایران در بـین  توان گفت برای شیعیان افغانستان براساس آنچه گفته شد، می

های علمی  های بسیار مناسب همکاری وجود دارد. تعامل با حوزه های سنی افغان، زمینه همه طیف
اهل سنت و نخبگان سنی و نیز تعامل با مراکز مدرن افغانستان یک دستور کار موفق برای شیعیان و 

 زمینه باشد و می ایران می
ٌ
ها و اقدامات عربستان سعودی که ازنظـر  استهای موفقیت سی تواند کامال

ملیت ـ عرب در برابر عجم ـ و مذهب ـ حنبلی در برابر حنفـی و شـیعه ـ و زبـان ـ عربـی در برابـر 
های زیـاد،  تاجیک و پشتون ـ را از بین ببرد. کما اینکه علیرغم تالش زیاد عربستان و صـرف هزینـه

  ای نداشته است.  وهاقدامات ریاض و طیف وهابی در افغانستان می

  درهای بسته

سازی پیروان مذاهب اسـالمی  سازی و در نهایت بیگانه های اساسی در تفرقه مذهبی، دوگانه یکی از جنبه
صـادر نمایـد. » حکم فقهی«ای که یکی دیگری را خارج از اسالم فرض کند و براساس  آن  است. به گونه

مواره در این راه گام برداشته اسـت. وهابیـت بـا داعیـه ، ه»وهابیت«رژیم سعودی با تکیه بر تفکر قشری 
زیـارت «و » شـفاعت» «توسـل«های مختلف از جملـه  اعتقادات مذاهب اسالمی در زمینه» پاکدینی«
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و اختالفات فقهی مـذاهب را نشـانه رفتـه و در طـول دوره حیـات خـود جنایـات زیـادی را » قبور بزرگان
ات مذاهب، رژیم سعودی و وهابیون بـا گسـترش مراکـز دینـی مرتکب شده است. همزمان با نفی اعتقاد

متعلق به خود و اعزام هزاران مبلغ به کشورهای اسالمی، سعی وافری در یکدست کردن مـذاهب بـه نفـع 
  اند.  خود داشته

فقیه حنبلـی قـرن هشـتم هجـری اسـتناد » احمد بن تیمیه حرانی«وهابیت از نظر فقهی به آراء 
ای کـه او وحـدت اسـالمی را دنبـال  ئ او به دو دوره قابـل تقسـیم اسـت. دورهکند. زندگی و آرا می
شـمرد.  کرد و اختالفات درونی جهان اسالم و درگیری مذاهب اسالمی با یکدیگر را مـذموم می می

طالـب  او در این دوران، امامـت را متعلـق بـه اهـل بیـت دانسـته و معتقـد بـود امـام علـی بـن ابی
یامبر، افضل اهل بیت و صاحب صفات فراوان اسـت. او در جریـان مبـارزات السالم، بعد از پ علیه

مسلمانان علیه مغوالن، فرماندهی بخشی از صفوف مسـلمین را برعهـده داشـت و مسـلمانان را از 
  داد.  اختالف درونی پرهیز می

گرفـت و  گرایانه فاصله ابن تیمیه اما در دوره دوم حیات خود، به کلی از این افکار و آراء وحدت
السالم،  طالب علیه در واقع به مبارزه با خویش پرداخت. تا جایی که او مدعی شد، امام علی بن ابی

های او بـا معاویـه، اصـحاب جمـل و  مورد خالف نص قرآن کریم عمل کرده و جنگ ١٧الاقل در 
شـورا را طلبی بـوده و قیـام عا خواهی، بلکـه بـه خـاطر دنیـاطلبی و ریاسـت خوارج نه به خاطر دین

السالم را خالف مصـلحت دینـی و دنیـوی مسـلمانان و عامـل  نکوهش کرد و قیام امام حسین علیه
های زیادی در جهان اسالم معرفی کرد. ابن تیمیـه در دوره دوم حیـات خـویش، خـود را  ایجاد فتنه

 بـوده و» عـادل«پیرو صحابه سلف خواند و برخالف اعتقاد بقیه مذاهب مدعی بـود همـه صـحابه 
تر از  تر و الزم هستند. او در این دوره، جنگ با شیعیان را به دلیل اعتقاداتشان مهم» کافر«منکران آن 

شـمرد. او در ایـن دوره از زدن انـواعی از اتهـام بـه شـیعیان، از جملـه  جنگ با خوارج و مغـول می
یـرد، دشـمنی بـا انحراف از قبله، عدم اعتقاد به عده زنی که شوهرش بمیرد یا از شوهرش طالق بگ

  کرد.  رکعت نماز یومیه خودداری نمی ٥٠جبرئیل و وجوب 
ها در واقع با قرار دادن احمد بن تیمیه حرانی در جایگاه یکی از امامان مذاهب، در مقابل مذاهب دیگر  وهابی

ب سنی و از اند. ابن تیمیه خود در دوره دوم حیاتش مورد مخالفت رهبران مذاه از جمله مذهب حنبلی قرار گرفته
او در پوشش پیروی از کتاب و «خواندند و معتقد بودند: » گذار بدعت«جمله رهبران حنبلی قرار گرفت. آنان او را 

سنت، در عقاید اسالمی بدعت نهاد و ارکان اسالم را درهم شکست. او با اتفاق مسلمانان به مخالفت برخاسـت 
فرقه نیز   ٧٣رکب بودن ذات اوست و با این سخنان حتی از و سخنی گفت که الزمه آن جسمانی بودن خداوند و م

ـبب آراء ». خارج شد ابن تیمیه به دلیل پافشاری بر مواضع خود که تردیدی در بطالن آنها وجـود نداشـت، بـه س
کتاب البدایـه و «(ابن کثیر دمشقی » قضات هر چهار مذهب شافعی، حنبلی، حنفی و مالکی بارها به زندان افتاد
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  دارالکتب العلمیه دمشق) ١٠٠ص  ١٤ج « النهایه
سـو و بـاز تولیـد افراطـی آرا او در  وهابیون با تعظیم ابن تیمیه که مطـرود مـذاهب اسـالمی بـود، از یک

ای که جهان اسالم در معرض تهاجمات ویرانگر اروپاییان قرار داشت، تفرقه و تضعیف جهـان اسـالم را  دوره
سـال درگیـری در جهـان اسـالم و هتـک نـوامیس  ٢٠٠نزدیک بـه  به طور جدی دنبال کردند که حاصل آن

مسلمین و تعرض به مقدسات مسلمانان از جمله قبور صحابه و اهل بیت پیامبر در مدینـه، مکـه، عـراق و... 
  بوده است. 

با توجه به روش وهابیون در دوری اجـزاء جهـان اسـالم از یکـدیگر و تفرقـه میـان علمـای مـذاهب 
هـای علمـی مـذاهب  آید برقراری ارتباطات گسترده علمی میان علما و حوزه  نظر می مختلف اسالمی، به

افکنانـه عربسـتان و وهابیـت باشـد و در ایـن میـان برقـراری  ترین راهکار خنثی کردن اقدامات تفرقه مهم
 برقـراری کرسـی فقـه حنفـی در مـدارس دینـی 

ً
کرسی فقه شیعه در مدارس دینی برادران حنفی و متقابال

  آمیز آل سعود در افغانستان باشد.  تواند بهترین شیوه در خنثی کردن فعالیت تفرقه عیان افغانستان میشی

  درب اختالفات

های  توانـد جنبـه شوند. ایـن اختالفـات می هر دو کشور همسایه در گذر تاریخ دچار اختالفاتی می
دربربگیرد و در ایـن میـان مختلفی شامل اختالفات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و مرزی را 

دشوارترین و دیرپاترین آنها اختالفات مرزی است و کمتر دوکشوری اسـت کـه درگیـر ایـن نـوع از 
اختالفات نباشد. میان ایران و افغانستان نیز اختالفاتی از جمله در موضوعات مرزی وجود دارد. در 

وگو و توافق حل  ز و از رهگذر گفتآمی این میان مهم این است که اختالفات ابتدا از طریق مسالمت
ای بالنده بایـد مسـایل خـود  شده و یا کاهش پیدا کند. ایران به خصوص به عنوان یک قدرت منطقه

المللی و  آمیز حل و فصل نماید تا فرصتی در اختیار مخالفان بین با همسایگان را از طریق مسالمت
  ای جمهوری اسالمی قرار نگیرد.  منطقه

المللـی  رین موارد اختالف بین دو کشور موضوع سـهم ایـران از آب رودخانـه بینت یکی از مهم
ست که نسبت به کاهش و قطع سهم خود از این رودخانه اعتراض دارد و ها سالهیرمند است. ایران 

وگوهایی انجام داده و بر ایـن اسـاس کمیتـه آب بـین دو کشـور  بارها برای حل این اختالفات گفت
اما این مشکل هنوز حل نشده است. عدم حل این مسئله در طول حدود دو دهه تشکیل شده است. 

اخیر لطمات فراوانی به ایـران وارد کـرده و سـبب مهـاجرت بسـیاری از سـاکنان بـومی سیسـتان و 
های زیادی داشته و مردم، دولت را  بلوچستان شده است. عدم حل این مسئله در داخل ایران بازتاب

  رابطه با استیفای حق ایران، تعلل نموده است. کنند که در  متهم می
اختالفات دو کشور بر سر هیرمند از دوره قاجار آغاز شده است. در دوره حکومت محمدرضـا 
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هایی از سرزمین ایران به افغانستان  گرانه خود سبب شدند، بخش ها با مداخله فتنه پهلوی، انگلیسی
ای از ابهام قرار گیـرد. ایـن اختالفـات در دوره  لهها درملحق شده و حق ایران در استفاده از هیرمند 

الله کلکانی و در  ماهه حکومت حبیب ٩الله خان ـ معاصر رضاخان ـ و نیز در دوران  پادشاهی امان
ساله محمد ظاهرشاه، سبب سردی روابط ایران و افغانسـتان  ٤٠ساله محمدنادر شاه و دوره  ٤دوره 

  ا سؤاالتی مواجه کرده است. شده و جمهوری اسالمی را نیز ب
وزیران ایـران ـ امیرعبـاس هویـدا ـ و افغانسـتان ـ  ای بین نخسـت توافقنامه ١٣٥١اسفند  ١٢در 

محمد موسی شفیق ـ امضا شده و به ثبت سازمان ملل رسید و براساس آن، دولت افغانستان متعهد 
و شرب در اختیار ایـران قـرار متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند را برای مصارف کشاورزی  ٢٦شد 

در خصوص آب هیرمند و دو پروتکل همراه شده اسـت. بـا ایـن » معاهده«دهد. این قرارداد با یک 
های افغانستان با تعلل همراه بوده و از زمان روی کار آمـدن  وجود اجرای این قرارداد از سوی دولت

شد و تاکنون بسته مانـده اسـت ایـران در طالبان در کابل، مسیر رودخانه هیرمند بر روی ایران بسته 
ی اخیر مذاکراتی با مقامات افغانستان داشته است و چندی پیش نشسـتی در ایـن خصـوص ها سال

جمهـور افغانسـتان برگـزار و در بیانیـه  در تهران با حضور دکتر عبدالله عبدالله معاون اجرایی رئیس
تأکید گردید. اما با ایـن » فصل اختالفات های مناسبی برای حل و لزوم یافتن چارچوب«مشترک بر 

وجود مشکل به قوت خود باقی است و دولت افغانستان به طور کلی از اجرای تعهدات خود سرباز 
  زده است. 

گیرد؛ یکی اجـرای  اما اختالفات ایران و افغانستان بر سر رودخانه هیرمند دو موضوع را دربرمی
متـر مکعـب در ثانیـه، آب  ٢٦کابل متعهد شـده اسـت  که براساس آن دولت ١٣٥١توافقنامه سال 

مون از هـا هیرمند را برای امور کشاورزی و شرب در اختیار ایـران قـرار دهـد و دیگـری حـق تاالب
هـا،  الملـل تاالب رودخانه هیرمند است که اگرچه در توافقنامه مذکور نیامده اما براساس حقوق بین

  مون را تأمین نماید. ها  دولت افغانستان موظف است حق آبه تاالب
دهـد،  نیـز نمی ١٣٥١اگرچه در حال حاضر افغانستان حتی حق آبه ایران، مطابق توافقنامه سال 

متر مکعب در ثانیه از آب هیرمند برای کشـاورزی و شـرب بـه ایـران،  ٢٦اما در عین حال تحویل 
المللی  به منزله تعهد یبینمون ها شود بلکه حفظ تاالب موجب پایان مسئولیت دولت افغانستان نمی

  بر ذمه دو کشور است. 
بـرداری از یـک رودخانـه  دسـت در خصـوص بهره الملل، حقوق کشـورهای پـایین  حقوق بین

ای باشـد کـه ایـن  داند و اعمال حاکمیت کشور باالدست نبایـد بـه گونـه فرامرزی را انکارناپذیر می
ارد بـرای احقـاق حقـوق خـود بـه داوری حقوق را دچار مخاطره کند. بر ایـن اسـاس ایـران حـق د

المللی که در پروتکل دوم معاهده آمده است، رجوع کند. از آنجال که این معاهده در دبیرخانـه  بین
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کند و بـه ایـران  سازمان ملل متحد به ثبت رسیده، قابلیت استناد در برابر ارکان سازمان ملل پیدا می
  دهد.  قدرت مانور بیشتری می

کیلومتری ـ غرب کابل جاری شده  ٦٠مند از کوه بابا واقع در بیست فرسخی ـ گفتنی است هیر
شود. یـک شـاخه آن بـه طـرف شـمال و  کیلومتری به دو شاخه تقسیم می ١٤٠٠و با طی مساحت 

یابـد. شـاخه شـمالی آن کـه قسـمتی از مـرز میـان  شاخه دیگر آن به سمت شمال غرب جریان می
مون ها کند، بـه دریاچـه دهد، پس از آنکه ایالت نیمروز را آبیاری می افغانستان و ایران را تشکیل می

های سیستان  رود؛ وارد ایران شده و در چاه نیمه ریزد و شاخه دوم آن که به سمت شمال غرب می می
  شود.  ذخیره می

المللی که در مورد ایران شامل رودهای ارس، اروند و هیرمنـد  های بین اما با این وجود رودخانه
باشـد و لـذا طـرح شـکایت از دولـت  منـد از آن می باشد، تابع رژیم توافق بین کشـورهای بهره یم

 نتیجه افغانستان در مجامع بین
ً
دهنده نیست و از سوی دیگر از آنجـا کـه  بخش و فیصله المللی، نوعا

المللـی،  در عمل سرمنشأ رودخانه هیرمند کشور افغانستان اسـت، بـردن شـکایت بـه محـاکم بین
  ها منجر شود.  تر شدن اختالفات و تشدید بدبینی تواند به پیچیده یم

 در 
ً
سیاست ایران در خصوص افغانستان همواره مبتنی بر تفاهم و عدم درگیری بوده است. مـثال

ایرانی شامل ده دیپلمـات و  ١١ـ طالبان به مزار شریف،  ١٩٩٨ـ اوت  ١٣٧٧مرداد  ١٧جریان حمله 
در این میان طالبان که در آن موقع از سـوی سـرویس پاکسـتان حمایـت یک خبرنگار شهید شدند. 

شد، متهم بود که به کنسولگری ایران حمله کرده و سبب به شهادت رسیدن ایرانیان شـده اسـت.  می
جمهور وقت مبتنی بر حمله به طالبان بـه  در آن زمان، مصوبه شورای عالی امنیت ملی و رأی رئیس

یران بود. اما در نهایت با مخالفت رهبر معظم انقـالب مواجـه گردیـد. شهروند ا ١١تالفی شهادت 
بعدها ایران به این نتیجه رسید که اقدام به حمله و شهادت اعضای کنسولگری ایـران از سـوی یـک 

  سازمان اطالعاتی منطقه به اجرا درآمده است. 
 واضح است که برای تشدید اختالفات افغانستان و ایران، دست

ً
یی در کار است ما طی ها کامال

یک سال اخیر شاهد وقوع رخدادهایی مثل تظاهرات ضدایرانی در کابل و غور بودیم. همچنـین در 
شورای والیتی غور، ایران را متهم کرد که در برابر وعده طالبان به ویران کـردن  ١٣٩٥بهمن  ٤تاریخ 

  کند.  سد غور از این گروه حمایت می
اند که با ادامـه در اختیـار داشـتن  سال گذشته ایران را متهم کرده و نیز مقامات والیت هرات در

به خاک این کشور چشم دوخته است. هر بازارچه سه جریب » اسالم قلعه«و » کالته«های  بازارچه
  مساحت دارد. 
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  اقدام متقابل 

 ای اسـت کـه بـه خـودی خـود الملل دربرگیرنده اقـدامات غیرخصـمانه اقدام متقابل در حقوق بین
غیرقانونی است. اما زمانی که دولت زیان دیده در پاسخ به فعل متخلفانـه دولـت مسـئول، بـه ایـن 

جویانـه بـر  شود. اقدام متقابل یا اقـدام تالفی ورزد، جنبه غیرقانونی آن ذایل می اقدامات مبادرت می
 کمیسـیون حقـوق«المللـی دولـت، تـدوین شـده از سـوی  طرح مواد مسئولیت بین ٢٢طبق ماده 

المللـی دولـت اسـت. (ابـراهیم  یکی از موجبات رفع مسئولیت بین» الملل سازمان ملل متحد بین
و » الملـل المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقـوق بین مسئولیت بین«، ١٣٨٨گل، علیرضا 

  انتشارات گنج دانش.) » الملل عمومی حقوق بین«، ١٣٨٦ضیایی بیگدلی، محمدرضا 
شد، اقدام متقابل علیه اقدامات غیرقانونی یک دولت که متضمن وارد شـدن براساس آنچه گفته 

زیان و ضرر به اتباع و یا منافع یک دولت دیگر در یک سرزمین باشد، امری پذیرفتـه شـده اسـت و 
  جایی برای اعتراض قانونی به واکنش متقابل دولتی که زیان دیده است، نیست. 

ن سعودی در بسیاری از اقداماتی که در خاک یکی از واقعیت این است که دست دولت عربستا
کشورهای همسایه ایران علیه جمهوری اسالمی و یا علیـه هـواداران بـومی جمهـوری اسـالمی رخ 

هـای تروریسـتی مخـالف  اندازی و یا پشتیبانی از گروه دهد، وجود دارد. عربستان از دیرباز با راه می
» لشکر جهنگوی«اندازی  و هواداران آن کرده است. راه ایران، صدماتی را متوجه جمهوری اسالمی

گرایان ضدشیعی در پاکسـتان از ایـن جملـه  ، مرکب از فرقه١٣٧٥در سال » ریاض بصرا«به رهبری 
در زمـان ریاسـت » خانـه فرهنـگ ایـران«ها اقدام این گروه تروریسـتی حملـه بـه  است. یکی از ده

بـه » سـپاه صـحابه«روریستی مولـود رژیـم سـعودی، های ت بود. یکی دیگر از گروه» اسحق مالک«
و در جهت مقابله با جنـبش جعفریـه پاکسـتان  ١٣٦٤بود که در سال » حق نواز جهنگوی«ریاست 

تأسیس شد. سپاه صحابه در طول دوره حیات خود، صفوف عزاداران حسینی پاکستان را مورد حمله 
تکایای حسینی را در دستور کار خود قرار داده و به ها و  زادگان و حسینیه قرار داد و برچیدن قبور امام

های زیادی وارد کرده است. سپاه صحابه عالوه بر آن، بارها ایرانیـان مقـیم پاکسـتان را  آنها خسارت
، جـای او ١٣٦٩نواز در سـال  که پس از قتل حق» اعظم طارق«آماج حمالت خود قرار داده است. 

مورد عملیات ترور علیه مقامات شیعه را  ١٠٣بود که رهبری را در رهبری سپاه صحابه گرفت، متهم 
سال از سوی دولت پاکستان  ٢٠به عهده داشته است. فعالیت تروریستی این گروه پس از نزدیک به 

نفر از اعضای آن دستگیر شدند. اما این حکم شامل اعظـم طـارق کـه  ٦٠٠غیرقانونی اعالم شد و 
لس فدرال ایالت پنجاب درآمده بود، نشد! البته او دو سال به عضویت مج ١٣٨٠در انتخابات سال 
  بعد به قتل رسید. 

است که در سـال » لشکر طیبه«های تروریستی مورد حمایت رژیم سعودی،  یکی دیگر از گروه
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توسط حافظ محمد سعید، عبدالله عزام و ظفر اقبال در افغانستان بنیان گذاشته شد و مقر آن  ١٣٧٠
 به 
ً
در نزدیکی الهـور منتقـل گردیـد. دایـره عملیـات ایـن گـروه ابتـدا کشـورهای » موردیک«بعدا

پاکستان، هند، افغانستان و بنگالدش بود، اما در دهه اخیر تحـت عنـاوین جدیـدی در کشـورهای 
عربی شامل سوریه، عراق و لبنان گسترش یافـت. عـالوه بـر دولـت عربسـتان، سـازمان اطالعـات 

کند  می ی مالی، تسلیحاتی و اطالعاتیها کمکست که به لشکر طیبه ) متهم اISIنظامی پاکستان (
  )Payam Aftab News Networkو تحت پوشش حفاظتی خود قرار داده است. (

هـای جدیـد فعالیـت  های تروریستی تحت حمایـت عربسـتان در افغانسـتان ذیـل نام این گروه
والیت غزنی واقـع در جنـوب شـرق  ترین جنایت آنان حمله به یک مسجد شیعیان در کنند. تازه می

نمازگزار جمعـه شـهید یـا زخمـی شـدند.  ٢٤روی داد و  ٩٨تیر  ١٥باشد که در روز  افغانستان می
شـیعه بـه شـهادت  ٥٤٤براساس بعضی آمارهای رسمی در طول چهار سال گذشته در افغانسـتان، 

قـدامات تروریسـتی در ایـن دهنده رشد ا اند و این نشان نفر دیگر از آنان زخمی شده ٩٤٤رسیده و 
به بیشتر تجمعات شیعیان و اماکن مذهبی  ها سالها  در این  باشد. تروریست کشور علیه شیعیان می

در کابل، حمله به دسـته عـزاداران » زیارت کارته سخی«اند که حمله به  و اجتماعی آنان حمله کرده
لزهـرا در کابـل، حملـه بـه مسـجد در بلخ، حمله به مسجد باقرالعلوم در کابل، حمله بـه مسـجد ا

اللـه در کابـل،  السالم در کابل، حمله به قلعـه فتح جوادیه در هرات، حمله به مسجد امام زمان علیه
حمله به یک کتابخانه در هرات، حمله به مرکز فرهنگی تبیان در کابل و حمله به یک مرکز آموزشـی 

  در کابل از جمله آنها بوده است. 
عوامل سعودی در افغانستان محدود به حذف فیزیکی شیعیان نیست. آنـان اقدامات تروریستی 

گیری آنان با مراکـز مربـوط بـه جمهـوری اسـالمی  شیعیان را به طور کلی تهدید کرده و مانع ارتباط
اند و این در درازمدت سـبب تضـعیف موقعیـت و  شوند و درواقع آزادی عمل آنان را از بین برده می

سو و تضعیف موقعیت و امنیت مراکز جمهوری اسالمی در افغانستان از سوی  امنیت شیعیان از یک
حل این موضوع یک چیز بیشتر نیست، اقدام متقابل، اقدام متقابـل جنبـه شـرعی  شوند. راه دیگر می

  )۵۰: ۱۳۹۳(فرمانیان، هم دارد قصاص موضوعی فرامذهبی است. 

  درهای باز

ریزی منسجم و مـداوم  با مراکز دینی ایران نیازمند برنامه ارتباط دادن مدارس بزرگ حنفی افغانستان
ای که دارد و نیز  به دالیل متعدد از جمله امکانات گسترده» آستان قدس رضوی«است. در این میان 

 دیرینه
ً
ای که با علمای سنی و شیعه افغانستان داشته و نیز واحدهای تخصصـی آن و  ارتباطات نسبتا

تر رفت و آمد بـین ایـن دو مجموعـه، بهتـرین  ه افغانستان و امکان آسانهمچنین نزدیکی خراسان ب
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  باشد.  امکان برای این ارتباط مؤثر می
ازه ایـران و افغانسـتان اند هیچ کجا به»: «محمد کاظم کاظمی«به قول شاعر متعهد افغانستانی، 

ننـد بـدون ترجمـه در توا ای کـه آثـار ایرانـی می معیارها و مبانی مشترک فرهنگی ندارنـد. بـه گونـه
های فرهنگی ایـران در افغانسـتان  افغانستان مورد استفاده قرار گیرند کما اینکه همین االن شخصیت

از ایـن » از پذیرش و شهرت بسیاری برخوردار هستند و این با هیچ جای دیگر قابل مقایسه نیسـت
ارکسیسـتی و اشـغالگران روسـی، م  هـا بـا رژیـم یشه امام خمینی ـ ره ـ در دوران مبارزه افغاناند رو

ها بود و در دوران مقابله با سلطه داعش در سوریه، برادران افغـانی  افزار مبارزه افغان ترین دست مهم
گر شدند، بهترین یاوران برادران ایرانی در دفع داعش بودنـد.  که بعدها در قالب تیپ فاطمیون جلوه

  )١: ١٣٩٨بر تعداد شهدای ایرانی بودند. (کاظمی، تعداد شهدای افغانی در سوریه نزدیک به سه برا
تواند ارتباط بسیار موثری بـا مراکـز دینـی اهـل  ها، آستان قدس رضوی می با توجه به این زمینه

الله علیهم ـ و  های افغان به اهل بیت پیامبر ـ صلوات سنت افغانستان برقرار نماید. عالقه وافر حنفی
توانـد  السـالم، می حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضـا علیهبه خصوص ارتباط معنوی آنان با 

  های این ارتباط پایدار را فراهم نماید. زمینه
و » هـای اسـالمی بنیاد پژوهش«خصوص دو مجموعه  های مختلف آستان قدس و به اکنون بخش هم

ای حنفـی در مشـهد مندان افغانی و به ویژه علم آستان ساالنه پذیرای بسیاری از عالقه» سازمان فرهنگی«
اللـه رئیسـی ایـن ارتباطـات گسـترش  ویژه در دوران تولیـت آیت ی اخیـر بـهها سالباشد و در  می مقدس

  بیشتری داشته است.
هایی که بر اثر تبلیغات ضدشیعی و ضد ایرانی در میان برادران  در این میان با توجه به حساسیت

ا مراکز دینی و علمای حنفی نیازمند دقـت اهل سنت پدید آمده است، ارتباط آستان قدس رضوی ب
  شود:  نظر و تمهیداتی است که به چند مورد آن اشاره می

ـ ارتباط فعال و هدفمند با مراکز دینی و علمای حنفی نیازمند طراحی یک نقشه راه اسـت کـه در آن بـه ١
  ها در آن مشخص باشد.  جزئیات توجه شده باشد و راه ارزیابی تأثیر فعالیت

های متناسبی که توسـط افـراد هوشـمند  رای استقرار علمای حنفی افغان در ایران باید مکانـ ب٢
ازه کافی از آداب و رسوم برادران افغانی و مسایل اند اداره شود، در نظر گرفته شود. افراد متولی باید به

منـد بـه انقـالب  های ایرانی عالقه توان از حنفی ها اطالع داشته باشند. در این میان می فقهی حنفی
  اسالمی استفاده کرد. 

تواند بار مـالی زیـادی را از  های افغانی در چاپخانه آستان قدس می های علمی حنفی ـ چاپ کتاب٣
ها از این نیـاز  دوش علمای حنفی افغانستان و مراکز فرهنگی مرتبط با آنان بردارد. در حال حاضر سعودی

  گردانند.  همیشه مدیون خویش می استفاده کرده و نویسندگان حنفی را برای



یآ
ده
ن

 
وه
پژ

 ی
بل
 کا
ن ـ

هرا
ط ت

رواب
  

 
 

 

 27  

توان از همراهی علمای حنفـی  گیری با مراکز دینی و علمای اهل سنت افغانستان، می ـ در ارتباط٤
مند به انقالب اسالمی باشند، سود جسـت. همراهـی علمـای سـنی و شـیعه ایرانـی در  ایران که عالقه

  گذارد.  سنی برجای می مراجعه به افغانستان تأثیرات ژرفی بر وحدت بین شیعه و
ـ در مراجعه علمای اهل سنت افغانستان به آستان قدس، باید از تبلیغاتی کردن این مراجعات ٥

ای کـردن  ای کردن آن پرهیز شود. مگر آنکه خود آنان بدون پیشنهاد از طـرف مـا، در رسـانه و رسانه
  دیدارها ابراز تمایل کرده باشند. 

س باید با اشراف نیروی قدس صورت گیـرد، تـا از انحـراف ایـن ـ اقدامات ارتباطی آستان قد٦
 نفوذ عوامل امنیتی سعودی و یا افغانی در آن جلوگیری شود.

ً
   ارتباطات و احیانا

  درب مفاخر پیشین و معاصر سنی

تکریم مفاخر ملی در هر کشوری راهی شناخته شده و مؤثر برای ورود در عرصه فرهنگی یک کشـور و 
وی مخاطب است. بر این اساس کشورهای قدرتمنـد بـه نـام تجلیـل از یـک اسـطوره پذیرش آن از س

آورند و این در نهایت تبدیل به یـک  فرهنگی، جمع زیادی از فرهیختگان کشور مورد نظر را گردهم می
ها تـا آنجـا  گردد. اهمیت این مطلب نزد غربی های مختلف می ارتباط درازمدت و مؤثر و دارای وجهه

به یکی از وظایف اصلی سازمان آموزشی، علمـی و فرهنگـی (یونسـکو) » تکریم مفاخر« باالست که
  تبدیل شد.  ١٩٤٥در هنگام تأسیس در سال 

این در حالی است که به دلیل آنکه در ادوار مختلف تـاریخی، افغانسـتان یـا بخشـی از قلمـرو 
آمـده  بـه حسـاب می» ن بزرگخراسا«هایی از  های استقالل خراسان، بخش ایران بوده و یا در زمان

 اختصاص آنان بـه یکـی از  است، مشاهیر علمی و فرهنگی مشترکی با ایران دارد. به گونه
ً
ای که نوعا

ریزی  توانیم با یـک برنامـه دو کشور بسیار دشوار بوده و سبب بروز مناقشاتی شده است بنابراین، می
بخشی بـه روابـط  ای برای ارتقاء و عمق هها شده و هم از آن وسیل هوشمندانه هم مانع این اصطکاک

علما و فرهیختگان افغانستانی با ایران بسازیم و نیز از آن به عنوان یک زیرسـاخت و پوسـته سـخت 
های فرهنگی  روابط ایران و افغانستان بهره ببریم. در ایران رویکرد به این موضوع سلبی است دستگاه

داد. چرا که به تاراج  مواریث فرهنگی ایران منجر شده و بـه ایران معتقدند نباید به این موضوع زمینه 
» شـدن  افغـانی دیـده«زند. اما واقعیت این است کـه حتـی اگـر  شخصیت و هویت ایران لطمه می

های فرهنگی تاریخی ایران، واجد تأثیرات منفی باشد، این موضوعی نیست کـه  ای از شخصیت پاره
ها شد. راه درسـت  توان منکر زادبوم این شخصیت آنکه نمیبا مخالفت ما کنار گذاشته شود. ضمن 

ای  این است که ما ضمن تأکید بر هویت ایرانی آنان در محیط ملی، اجازه بدهیم در محـیط منطقـه
تـوان هـم  های دیگر نیز به آنان افتخار کرده و از خود به حساب آورند. در واقع در این میان می ملت
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جلوگیری کرد و هم از تبدیل شـدن آن بـه یـک مناقشـه پرهزینـه  ها از مصادره پرخسارت شخصیت
  جلوگیری نمود. 

های ترکیبـی از شخصـیات  ریزی کرد. این شخصیت توان برنامه های زیر می در مورد شخصیت
  باشند:  شیعی و سنی و نیز ترکیبی از شخصیات مشترک و غیرمشترک بین ایران و افغانستان می

هجری) که در شـهر چاریکـار ایالـت پـروان متولـد شـده و  ٨٠ـ  ١٥٠بت ـ ابوحنیفه (نعمان بن ثا١
شود و در زمان خود بـه طرفـداری  باشد. او در جهان عرب یک ایرانی شناخته می رئیس مذهب حنفی می

از شیعیان معروف بود. ابوحنیفه وجهه مبارزاتی هم دارد. او در طول دوره حیات خویش با خلفـای امـوی 
د. او در دوره هشام ابن عبدالملک به جرم پناه دادن و حمایت از جنـاب زیـد ابـن علـی و عباسی درگیر بو

السالم به زندان افتاد و در آنجا مسموم شد و از دنیا رفت. ابوحنیفه رئیس مـذهب حـدود  الحسین علیه ابن
  باشد.  میلیون نفر از مسلمانان دنیا می ٣٥٠
) یکی از عرفای بزرگ و مفسرین بـه نـام در ش ٣٨٥ـ  ٤٨١ـ خواجه عبدالله انصاری هروی (٢

نامه و تفسیر قـرآن او  بخشی خود را حفظ کرده است. مناجات جهان اسالم است و هنوز جنبه الهام
  شود.  االسرار وعده االبرار در ده جلد) هنوز در تیراژ باال در ایران و خارج از آن چاپ می (کشف
ق) یکی از عرفای بزرگ مسلمان است کـه در ٦٠٤ـ  ٦٧٢الدین محمد بلخی ( ـ موالنا جالل٣

شود. البته باید اضافه کرد که مثـل هـر شخصـیت  بین همه فرق و مذاهب اسالمی به بزرگی یاد می
ها که مذهبی مبتنی بـر رأی و  بزرگ دیگر منتقدان صاحب نامی هم دارد. نفوذ مولوی در میان حنفی

  آید.  ها به حساب می بندی عقاید حنفی صورتاو » مثنوی معنوی«عقل دارند، بسیار باالست و 
ـ عالمه عبدالواحد جوزجانی (قرن پنجم قمری) از شـاگردان بـه نـام ابـوعلی سیناسـت و در ٤

  باشد.  حوزه حکمت و فلسفه، طب و ریاضیات صاحب نام می
ش) شخصـیت فرهیختـه و صـاحب نفـوذ و ١٢٩٩ــ ١٣٤٧ـ عالمه شهید سـید اسـماعیل بلخـی (٥

  باشد.  زیست و بسیار مورد احترام مردم می که در جوزجان ایالت بلخ میمبارزی بود 
ـ شهید عبدالعلی مزاری از علمای مبارز شیعه که نمایندگی امام در افغانستان را هم به عهده داشـت ٦

  و به دلیل ارتباطات گسترده با علمای اهل سنت به شهید وحدت افغانستان شهرت یافت. 
ش) از علمای صاحب نامی بـود کـه ١٢٨٤ـ  ١٣٦٥» (د علی مدرس افغانیشیخ محم«الله  ـ آیت٧

پرداخت و به خصوص در حوزه ادبیات عرب بسیار مبـرز  در ایران و افغانستان به تدریس ادبیات و فقه می
  آید.  های علمی شیعه به حساب می و به عبارتی بارزترین استاد ادبیات عرب در حوزه

نفـوذ بـود  های برجسته و ذی ش) از شخصیت١٣٠٧ـ  ١٣٩٨» (کابلی قربانعلی محقق«الله  ـ آیت٨
 رحلت کرد. وی در میان اهل سنت نیز دارای شأن و مرتبه

ً
  ای برجسته بود.  که اخیرا

حسـن «تحـت ریاسـت دکتـر » انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـی«توان به  مدیریت این کار را می
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راساس آنچه در اساسنامه آمده ـ کـه بـه پیوسـت بلخاری، که فردی انقالبی و فرهیخته است سپرد. ب
معرفـی و بزرگداشـت عالمـان و متفکـران «باشد ـ هدف از تأسیس این انجمن عبارت است از  می

در عین حال مدیریت این کـار » عرصه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران و احیا و انتشار آثار ارزنده آنان
  باشد.  قدس می در افغانستان نیازمند مشارکت و هدایت نیروی

  درب اهل بیت(ع)

الله علیهم اجمعین با شیعیان اخـتالف  اهل سنت اگرچه درباره خالفت و امامت اهل بیت پیامبر صلوات
دارند، یعنی شیعه قایل به انحصار حق والیت به ائمه اطهار اسـت و اهـل سـنت بـه ایـن انحصـار قایـل 

کدام از فرق اهـل سـنت دربـاره  داند، اما هیچ ایره نیز نمیالسالم را خارج از این د نیست و البته ائمه علیهم
طهارت معارف و مواضع ائمه شیعه تردید نکرده است. از این رو در کتب تاریخی و روایی اهل سـنت، از 

اند. در بین عـوام  برشمرده» موثقین«و » اعاظم فقها«ائمه شیعه با عناوین برجسته یاد شده و همه آنان را از 
  گیرند.  ز، ائمه شیعه به عنوان اهل بیت پیامبر یاد شده و مورد تکریم قرار میاهل سنت نی

ایم معارف اهل بیت را در قالـب کتـب، نشـریات،  درصدد برآمده» اهل سنت«اما آیا ما با نگاه به 
ها و... ارائه دهیم؟ به عنوان مثال امـروز کـه اهـل سـنت بـا پدیـده ویرانگـر تکفیـر و تنـافر در  نشست
ها  تواند ریشه این خشـونت ای زیادی از جوامع خود مواجه هستند، آیا معارف اهل بیت که میه بخش

ها موضوع مـورد ابـتالء  توان ده ایم؟ این در حالی است که می را بخشکاند به برادران سنی خود رسانده
  به اطالع آنان رساند. » حل راه«جهان اسالم را شناسایی کرد و معارف ائمه را در قالب 

است. ابالغ به معنای اقدام تـا » ابالغ«اما در اینجا یک زمان بحث انتشار است و یک زمان بحث 
 » دیده شدن«سرحد 

ً
و متوجه گردیدن است. از این رو باید ترتیبات خاصی در نظر گرفته شود تا دقیقـا

  معارف اهل بیت جای خود را در افکار جوامع باز نماید. 
صورت گیرد و این بـه معنـای » نیازسنجی«که در جوامع هدف،  ـ یکی از تمهیدات این است١

اجرای نظرسنجی و مشابه آن نیسـت. نیازسـنجی از طریـق پرسـش از تعـدادی از خبرگـان جامعـه 
  گیرد و نیازی نیست که یک فهرست طوالنی را دربربگیرد.  مخاطب صورت می

با تابلو شیعه و توسط مراکـز ی اولیه ها سالـ یک تمهید دیگر این است که کار به خصوص در ٢
 هوشمندانه در طول زمان آشکار گردد. 

ً
شیعی ارائه و دنبال نشود. نقش شیعیان باید به صورت کامال

سـازی رفتـار  این کار اگرچه صد در صد یک کار فرهنگی است، اما از آنجا که طرحـی بـرای خنثی
شـود و  عـاد غیرفرهنگـی نیـز میباشـد، خـود بـه خـود دارای اب عنودانه رژیم سعودی و وهابیت می

  هایی را در پی خواهد داشت.  حساسیت
ـ معارف اهل بیت حسب نیاز مخاطب به شکلی هنرمندانه ـ کوتاه و در قالب عبـارات روان ـ ارائـه ٣



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 2
پ،  

اپی
 ی

86
، تابستان 

1400
  

   

 

 30  

شود و از تکرار و پرگویی خودداری شود. بهتر این اسـت کـه در روی جلـد، پشـت جلـد و داخـل جلـد 
ز بزرگان اهل سنت ـ از مذهب حنفی ـ راجع به ائمه یا به طور کلـی اهـل بیـت نشریات و کتب، عباراتی ا

ای سنی پیدا کند. در این میان باید توجه شـود کـه معـارفی از ائمـه  آورده شود. یعنی کار ابتدا، نما و جلوه
  ها حرفی ندارند.  آورده شود که در آنها اختالفی وجود ندارد و یا الاقل حنفیان درباره آن

گیری اثـر کـار در نظـر  ازهانـد برای آنکه درجه تأثیر این کار معلوم باشد، یک تمهیـدی برایـ ٤
  گرفته شود و برای بهبود و افزایش تأثیر پیشنهاداتی آماده گردد. 

ها و سعودی با این اقدام جدی است، باید در این  ـ از آنجا که احتمال مواجهه خشن سرویس٥
  طراحی شود و بدون دستپاجکی به اجرا درآید.  العمل و اقدام مناسب خصوص عکس

  ها  درب پشتون

ترین گروه قـومی افغانسـتان را تشـکیل داده و بیشـتر در نـواحی شـرقی و  یکی از بزرگ» ها پشتون«
 حنفـی هسـتند. پشـتون

ً
بـار در زمـان  ها بـرای اولین جنوبی افغانستان سکونت دارند. آنـان عمـدتا

» مـور گنسـترن«ها بنا به گفته  ش دارای حکومت شدند. پشتون١١٢٦ی ها سالاحمدشاه ابدالی در 
 ایرانی به حساب می ١١شناس، یکی از  شرق

ً
های  آیند. آنان که از جنوب دشت قبیله آریایی و اصالتا

های زیادی شـده  سرایی ساکن شدند. درباره این قوم داستان» غور«آسیای میانه آمده بودند، ابتدا در 
 به وسیله یهودیان نگاشته شده  توان در قدیمی را می است و ردپایی آنان

ً
ترین اسناد تاریخی که عمدتا

  اند.  دانسته» آرمیا«یافت. یهودیان آنان را از نسل 
ها شخصی  شمسی نوشته آمده است جد اعالی پشتون ١١که در قرن » مخزن افغانی«در کتاب 

اند. با ورود اسالم  اسرائیل به غور پناه آورده بنی بوده که فرزندان او در زمان پراکندگی» افغانه«به نام 
» عبدالرشـید«به این منطقه، مسلمان شدند و رئیس آنان ـ قیس ـ به مدینه رفت و پیامبر نام او را بـه 

(چـوب زیـرین کشـتی) مشـهور شـد. (خواجـه » پتهان«تغییر داد و به علت خدماتش به اسالم به 
  )٤٨٥: ١٩٦٢الله،  نعمت

گاه نتوانستند اکثریت جامعه افغانستان کنونی را به خود اختصاص دهنـد. از ایـن  چها هی پشتون
الله خان در تعامل با بقیه اقوام افغـانی، تمایـل خـود را بـه  رو از زمان احمدشاه ابدالی تا زمان امان

خان در  اللـه  کردند، ولی بـا سـقوط حکومـت امان تشکیل حکومت پشتون در این کشور مخفی می
هـا تـا  قرن بیستم تالش آنان برای به دست گرفتن قدرت شکل علنی به خود گرفت. این تالش اوایل

درصد جمعیـت ایـن کشـور را  ٤٠امروز شدت پیدا کرده است، ولی به دلیل آنکه هنوز هم بیش از 
 پشتون را در این کشور پدید آورند.  شوند، نتوانسته شامل نمی

ً
  اند دولتی کامال

ها گریزی از در پیش گرفتن روش مسالمت با سایر اقوام ندارند  گوید پشتون یتاریخ افغانستان م
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  کند.  آمیز بین اقوام افغانی بازمی و این خود راهی به سوی زندگی مسالمت
شـوند.  ها محدود به افغانستان نیستند؛ بلکه شامل بخشی از ساکنان پاکستان و هند هم می پشتون

ها را بـه هفـت گـروه اصـلی و  کتـاب خـود، پشـتون ٥٢در صفحه » انهزاره در نژادنامه افغ«نویسنده 
الحاقی سرنبی، غرغشتی، بیتنـی، متـی، سـروانی، گررانـی و اسـترانی تقسـیم کـرده اسـت. برخـی از 

زی،  انـد از: ابـدالی (درانـی)، اچکـزی، احمـدزی، افریـدی، اتمـان های معروف پشتون عبارت قبیله
ترین، توری، جاجی، جدران، خطک، خوگیانی، سوری، غلـزی،  الیکوزی، بارکزایی، بامیزی، بنگش،

). بعضـی ٤٠٥ــ٣٠١، ١٣٨٨کاکر، لودی، مهمند، وردک، وزیـری، هوتـک و یوسـفزی (الفنسـتون: 
طلبی دانسته  گری و برتری جویی، حسد، تاراج ها را آزمندی انتقام شناسان صفات نکوهیده پشتون شرق

ــانی، میهمــانشــان را وفــاداری، آزاد و صــفات پسندیده نوازی، دلیــری و در عــین حــال  منشــی، مهرب
  )٢٩: ١٣٩١اند (گریگوریان،  کوشی برشمرده کاری و سخت احتیاط

خان  جنبش خوشـحال«و دیگری » نهضت روشنیه«ها یکی  های معروف در میان پشتون جنبش
رخ داد و  بود که اولی در سده دهم و دیگری در سده یازدهم و هر دو بر ضد سـلطه بابریـان» خطک

  هر دو به دست دولت مغولی هند شکست خوردند. 
در قنـدهار بـه  ١١٦٠توان گفت احمدشاه درانی کـه پـس از مـرگ نادرشـاه افشـار در سـال  می

ها تا برکناری محمـد ظاهرشـاه از  سلطنت نشست، بنیانگذار افغانستان بوده است. حکومت پشتون
  ش تداوم داشت.  ١٣٥٢قدرت در سال 
بر سر خط دیورنـد  ١٣١١خان پادشاه وقت افغانستان با دولت انگلیس در سال  عبدالرحمن توافق امیر

کرد، سبب تقسیم قبایل پشتون بین افغانستان و پاکستان امـروزی (هنـد آن  که این منطقه را از هند جدا می
یادشـده هسـتند. ها خط دیورند را به رسمیت نشناخته و خواستار لغو توافق  وقت) گردید. از این رو پشتون

واقـع در » صـوبه سـرحد«های پاکستان به همین دلیل طی مبارزات زیاد موفق شـدند نـام ایالـت  پشتون
ها بـا  تغییـر دهنـد. بعـد از تشـکیل پاکسـتان، پشـتون» خـواه خیبـر پختون«شمال غرب پاکسـتان را بـه 

ها در شـمال غـرب  ندرصدد برآمدند، دولت و سرزمین مسـتقل پشـتو» نهضت پشتونستان«اختن اند راه
های پاکسـتان  های افغانستان همـواره از ایـن خواسـته پشـتون پاکستان پدید آورند که موفق نشدند. دولت

  آباد شده است.  اند و این سبب تنش زیادی بین کابل و اسالم حمایت کرده
ها یک جریان مهم با داعیـه تـاریخی بـوده و بـیش از آنکـه یـک  براساس آنچه گفته شد پشتون

آیند  رو رقیب شیعیان و ایران به حساب نمی اند و از این جریان مذهبی سنی باشند، یک جریان قومی
اند و گاهی هم با توجـه بـه  ، آنان یک جریان مذهبی به حساب آمده»دیدگاه ایرانی«با این وجود در 

پشـتون و  هـای اند و حال آنکه تمایالت مـذهبی میـان حنفی قضایای دوره طالبان، سلفی دیده شده
  ها در یک حد است.  ها و تاجیک ها و هزاره های غیرپشتون و میان پشتون حنفی
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ها سبب فاصله گرفتن آنان از ایران شده و این زمینه را برای نفوذ مخالفان  نگاه انحرافی به پشتون
  باشد.  ها فراهم کرده است و نیازمند اصالح می ایران در بین پشتون

گر در بـین  با درک این مسئله تالش کرده است تا به یک محـور حمایـتی اخیر ها سالنیرو در 
ها دست یافته و به مرور این ذهنیت را اصالح کند که تا حد زیادی موفق هم شده اسـت امـا  پشتون

ها شـیعه هسـتند و در  نیاز به تالش بیشتری دارد. جالب این است که بخش قابل توجهی از پشـتون
  وجود دارند. » الله عاصف محسنی آیت«رحوم میان آنان بزرگانی چون م

  درب علمی 

تبادل استاد و دانشجو یک روش شناخته شده و جاری است که با اهدف فرهنگی، سیاسـی و حتـی 
سـال اخیـر، رونـد علمـی  ١٥٠های  گیرد. امروزه غرب بر اثر فعالیت اقتصادی و امنیتی صورت می

های غربی هستند. منطق،  های شرقی کپی دانشگاه گاهدنیا را در دست گرفته است. تا جایی که دانش
متون، روند، تربیت استاد، تربیت دانشجو، نحوه پژوهش و حتی نحـوه سـلوک اسـتاد و دانشـجو و 

کننـد. ایـن در حـالی  ها با آنچه در اروپا و آمریکاست، برابـری می بندی دانشی در این دانشگاه رتبه
مطلوب خود را در ایـن موضـوع داشـته باشـد. » برند«سته ، شرق نتوانها سالاست که در طول این 

جالب این است که امروزه غرب برای آنکه به سلطه بر مجامع علمی جهان ادامه دهد، نه تنها دیگـر 
گیرد و در واقع جویندگان علم در شرق پول بردگی خود را نیز بـه  کند، بلکه هزینه هم می هزینه نمی
  پردازند.  غرب می

دانشجو البته در نگرش اسالمی و انقالبی، انجام یک تعهد و ارائه کمکی برادرانه اسـت و  تبادل استاد
از هـر دسـتی » دستان بـرادری«در نتیجه سرانجام آن هم سیطره کشوری بر کشور دیگر نیست و صد البته 

  است. » دیرپاتر«تر و روابط مبتنی بر آن  پرمنفعت
های ایـران  در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه در حال حاضر هزاران دانشجوی افغانستانی

کس عـدد واقعـی ایـن  حضور دارند، اما در عین حـال شـواهد و قـرائن بیـانگر آن اسـت کـه هـیچ
، قـائم مقـام »حسین ساالر آملـی«داند.  های تخصصی و جغرافیایی آنها را نمی دانشجویان و طیف

نفر آنان در  ٤٩٠٠نفر ذکر کرد که  ٨٨٣٨را  ٩٧الملل وزیر علوم، عدد این دانشجویان در سال  بین
های  انـد و بقیـه در دانشـگاه نفر در دانشگاه پیام  نور به فعالیت پرداخته ٢٥٠٨های دولتی،  دانشگاه

سفیر افغانسـتان در ایـران » احمد نور«اند. این در حالی است که  آزاد  و وزارت بهداشت ایران بوده
، عدد دانشجویان افغانی شاغل به تحصیل در ایـران »ایسنا«با در مصاحبه  ٩٦خرداد  ٢٤در تاریخ 

  هزار نفر ذکر کرده است! ١٩تا  ١٧را بین 
توان گفت در هر دو بخش دانشگاهی و حوزوی، ایران ظرفیت باالیی  جدای از این مباحث، می
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هـای نظـامی  های دولتی، آزاد، پیام نور و حتی دانشـگاه برای پذیرش استاد و دانشجو دارد. دانشگاه
بدیلی دارنـد.  های بی های کیفی با دیگری دارد، ظرفیت المصطفی که هر کدام تفاوت ایران و جامعه

های علوم انسانی و علوم تجربی طی دو دهه گذشته رشـد خـوبی  مراکز پژوهشی ایران نیز در بخش
  توانند به تبادل پژوهشگر کمک کنند.  اند و می داشته

هـا پوهنتـون ـ  دانشگاه ـ و به قـول افغان ٨٦کند که فقط  دانشگاه فعالیت می ١٣٠در افغانستان الاقل 
شوند. در ایـن میـان فقـط  های دولتی و خصوصی تقسیم می آن افغانی است که خود به دو بخش دانشگاه

دانشـگاه  ١٠٠اینک در افغانستان  حدود  سو هم دانشگاه آن دولتی است. این بدان معناست که از یک ٣٠
دانشـگاه خصوصـی آن خـارجی  ٤٤دانشگاه خصوصی آن افغـانی و  ٥٦کنند که  فعالیت میخصوصی 

است. جالب این است با وجود آنکه اکثر مردم افغانسـتان اعـم از پشـتون و غیرپشـتون قادرنـد بـه زبـان 
واحـد  ٧دانشـگاه فقـط  ٤٤فارسی تکلم کرده و حتی به فارسی بنویسند و بخوانند، اما سهم ایران در این 

ای کـه نـام هـیچ  های افغانستان متوسط به پایین است به گونه است! گفتنی است که سطح علمی دانشگاه
های هـرات، بلـخ،  دانشگاه برتر جهان قرار ندارد در این میان البتـه دانشـگاه ١٠٠٠کدام از آنها در ردیف 

  )Mohe.gov.af/drاند. ( به نسبت بقیه رتبه باالتری داشته ٩٧قندهار و ننگرهار در سال 
ی  ها در یک ابتکار عمل خوب، وزارت علوم ایران نشست مشترک رؤسای دانشـگاه ٩٧در سال 

های ایران به ابتکار خویش روابطی را بـا  ایران و افغانستان را در کابل برگزار کرد و بعضی از دانشگاه
دهـد در ایـن  شـان میاند امـا شـواهد زیـادی وجـود دارد کـه ن ها در افغانستان برقرار کرده دانشگاه

  خصوص برنامه روشن و هدفمندی وجود ندارد. 
های افغانسـتان  دهد که بـرخالف مراکـز دینـی، عربسـتان در دانشـگاه های ما نشان می بررسی

های مـدرن و  سو در رژیم سعودی دانشـگاه فعالیت محسوسی ندارد. شاید از این روست که از یک
سوی دیگر در عربستان دانشگاه معتبری کـه قابلیـت جـذب  اند و از مدارس دینی در هم ادغام شده

تواند با تکیه بـر زبـان فارسـی روابـط گسـترده علمـی و  دانشجو داشته باشد، وجود ندارد. ایران می
  هدفمندی را با این کشور داشته باشد. 

دهی و  هـای شـناخته شـده در تولیـد ادبیـات و جهـت ، یکـی از راه»های علمـی کنفرانس«برگزاری 
شـود. دکتـر معـین در  جا دیـده می آید. گاهی کنفرانس با عناوین دیگر جابـه مدیریت افکار به حساب می

 دولتی کـه از سـران  کنفرانس«خود از دو نوع کنفرانس صحبت کرده است. » فرهنگ«
ً
های رسمی و لزوما

انجمـن «تـوان بـه  میگوید این نوع از کنفـرانس را  او می». شود دول یا نمایندگان سیاسی آنان تشکیل می
ای رســمی اســت بــا تعــداد  جلســه«ترجمــه کــرد. امــا نــوع دیگــری از کنفــرانس از منظــر او » سیاســی
کنند و پـس از بحـث و مـذاکره تصـمیماتی  کنندگان معدود که در آن یک یا چند نفر سخنرانی می شرکت

دانـد. بـه هـر  می» اجـالس« معین این نوع از کنفرانس را معـادل» شود. ای صادر می اتخاذ و گاه قطعنامه
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باشد که گاهی در داخل یـک  های شناخته شده تبادل و انتقال افکار، برگزاری کنفرانس می حال یکی از راه
شـود. در  ها کشور برگزار می کشور، گاهی مشترک بین دو کشور و گاهی مشترک بین چند و گاهی حتی ده

 شبیه یافتهشوند. ال مطرح می» های جدید ایده«ها  این کنفرانس
ً
های علمی که یک محقق طـی  بته نه لزوما

های  نمایـد. مقـاالت و یـا ایـده آورد و در قالب شناخته شده علمی ارائه می یک دوره طوالنی به دست می
 همـراه بـا ارجـاء االنتقال تر و سریع ها بسیار کوتاه مطرح در کنفرانس

ً
ات ـ رفـرنس ـ فراوانـی  ترند و لزومـا

یشمندان جدای از مباحث پشت تریبـون، در اند کنند تا ها مجالی فراهم می این، کنفرانسنیست. عالوه بر 
  های همکاری پایدار میان خود فراهم نمایند.  وگوهای دو یا چند نفره، زمینه گفت

های دوستی  های مشترک و انجمن گیری گروه در بسیاری از موارد برگزاری یک کنفرانس به شکل
 در شکل تکامل یافته انجامد. این گروه می

ً
های جهانی ظاهر شده و بـر  تری، در قالب تشکل ها بعدا

  گذارند.  روندهای جهانی اثر می
ایران و افغانستان موضوعات مشترک فراوانی دارند موضوع امنیت و تهدیدات، وجـود دشـمنان 

ی اقوام و های اسالمی و میراث تمدنی آن، همزیست خارجی، کشاورزی و مدیریت منابع آب، ارزش
توانـد راهبـری  مذاهب، از جمله این موضوعات است که جمهوری اسالمی در اکثر این موارد، می

روابط و اقدامات دوجانبه را برعهده بگیرد. در همه این موارد عطف توجه مراکز مشورتی افغانسـتان 
ی علمـی یکـی از هـا های عملی الزم است و برگـزاری کنفرانس های راهبردی به برنامه و تبدیل ایده

ترین آن اسـت. در ایـن میـان بایـد اذعـان کـرد برگـزاری  شـده ترین و درعین حـال شناخته هزینه کم
ای در بسـیاری از مـوارد از ایـن قاعـده تبعیـت  هـای منطقـه ها و... در ایران و نیز کنفرانس کنفرانس

  باشد.  کند و نیازمند اصالح جدی می نمی
ها را در نظر گرفت و ایـن ضـرورت را از دل  ها و اولویت ورتدر برگزاری هر کنفرانس باید ضر

کننده در کنفرانس باید دقت زیادی به خرج داد تا  تعامالت بیرون آورد. پس از آن درباره افراد شرکت
هـای  های علمی جایی برای بحث ها را به تسخیر خود در نیاورند. در کنفرانس افراد غیرمؤثر صندلی

هـای علمـی نبایـد بـیش  در کنفرانس» ایـده«نیست. کما اینکـه طـرح یـک  چینی طوالنی و مقدمه
های مطـرح در یـک کنفـرانس زاییـده  ازه الزم، درگیر مباحـث تئوریـک باشـد. در واقـع ایـدهاند از
فرد است نه تابع تتبع خاص و زمانبری که در رابطه با یک پژوهش انجـام داده اسـت. » فرهیختگی«

ها ارائـه  داهه سخن گفتن نیست. سخن فی البداهه در محارات و سـخنرانیالب این البته به معنای فی
که برخاسته از تأمل و مطالعات پیشین فرد است، به صورت » های نو ایده«ها  شود و در کنفرانس می

شوند و به دلیل تناسب آنها با نیاز روز مخاطب، وارد ادبیـات  ساده و همه فهم و باورپذیر مطرح می
  گیرند.  ها قرار می مورد توجه رسانهجامعه شده و 

ها پذیرفته شود، باید شورایی برای آن در نظر گرفت تا طی یک جلسه  اگر ایده برگزاری کنفرانس
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ها، مدعوین و شـرایط و الزامـات آن را تعیـین نمایـد. در غیـر ایـن  ساالنه، برنامه برگزاری کنفرانس
تواند   کند و حتی می م بین ما و افغانستان نمیصورت، اجرای این ایده کمکی به بهبود وضعیت حاک

  به ضد خود تبدیل گردد. 

  درب نخبگان

خدمات جمهوری اسالمی ایران به مردم افغانسـتان از آغـازین روزهـای پـس از پیـروزی انقـالب 
ای داشته است. این موضوع  اسالمی، در کاستن از آالم مردم مظلوم و مقاوم افغانستان، اهمیت ویژه

یطی انجام شده است که ایران در وضعیت سخت قرار داشته اسـت؛ شـرایط طبیعـی پـس از در شرا
های فراوان مادی استقرار نظام جدید،  ریختگی ناشی از فروپاشی نظام گذشته و هزینه انقالب و بهم

هـای  زای دشمنان انقالب، وقوع جنگ پرهزینه تحمیلی عراق علیـه ایـران و تحریم های هزینه توطئه
افزایش غرب علیه ایران در طول دوران حیات انقالب اسالمی، ایران را نیازمند کمک دیگـران  رو به
کرد. اما در همین دوران سخت، جمهوری اسالمی خدمات بسیار زیادی به بـرادران و خـواهران  می

خود چه در داخل افغانستان و چه در داخل ایران، در قالب پـذیرش و پـذیرایی از مهـاجران کـه در 
هـا در درون  سال گذشته استمرار داشته، ارائه نموده است. بـا ایـن وجـود، بعضـی کژتابی ٤٠ل طو

ها سبب نادیده شدن ایـن خـدمات حیـاتی  کننده غربی ایران و افغانستان و تبلیغات دروغین و گمراه
 ای گردیده است. بر این اساس باید این خدمات گسترده در ظروف هنری و در قالب تولیدات رسانه

  ای و در مالقات با مقامات و نخبگان افغانی ارائه گردد.  و غیررسانه
میلیون مهـاجر افغـانی  ٣، در حال حاضر »خبرگزاری افغان ایرا« ١٣٩٨تیر  ٩براساس گزارش 
ــدگی می ــران زن ــد،  در ای ــزار دانش ٤٥٠کنن ــوز و  ه ــدارس و  ١١آم ــانی در م ــجوی افغ ــزار دانش ه

نویسـد:  یل هستند. این خبرگـزاری در انتهـای گـزارش خـود میهای ایران مشغول به تحص دانشگاه
  )Afghan.ira.com». (شود این وضعیت در هیچ کشور دیگری دیده نمی«

 ٣١رئیس دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان سـازمان ملـل در تـاریخ » ایرس بنوم«در این میان 
مانند یک شـهروند از تمـام پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران ه«در مشهد گفت:  ١٣٩٨خرداد 

ایران نمونه بسیار مؤثر و مثبـت در رسـیدگی بـه پناهنـدگان «وی گفت: » کنند امکانات استفاده می
 ١٣٩٨خـرداد  ٣١عبدالجبار انصار سرکنسول افغانستان در مشـهد نیـز در تـاریخ ». خارجی است

  ». یی کرده استایران به بهترین شکل ممکن از مهاجران افغانستانی پذیرا«اعالم کرد: 
در  ١٣٩٨معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پـرورش ایـران در سـال » زاده رضوان حکیم«

گونه تبعیضی بین اتباع خـارجی  نباید هیچ«ای خطاب به کل مدیران مدارس ایران نوشت:  بخشنامه
، هنـری، تواننـد در تمـام مسـابقات فرهنگـی آموزان خـارجی می و ایرانی وجود داشته باشد. دانش
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  »اردوها و... شرکت کنند. اتباع نباید احساس جدایی از جامعه ایران داشته باشند.
دختـر افغـانی در رشـته مهندسـی » آرزو کـاظمی«کنکـور در ایـران بـه  ٧در سال گذشته رتبه 

  السالم رفسنجان رسید.  کشاورزی دانشگاه ولی عصر علیه
هزینه سـاالنه ایـران بابـت تحصـیل «، براساس گزارش رسمی مقامات آموزش و پرورش کشور

های  میلیـون دالر رسـیده و ایـن در حـالی اسـت کـه سـازمان ١٥٠اتباع خـارجی در مـدارس بـه 
  »پردازند. المللی، تنها ده درصد از این هزینه را می بین

 در ١٣٩٥اسـفند  ٢٣نماینده کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تاریخ » سیر انکا دانا پاال«
وی » نظیـر در ارائـه خـدمات بـه پناهنـدگان اسـت جمهوری اسالمی ایران نمونه بی«ای گفت:  مصاحبه

  »ها و مرزهای خود را به روی پناهندگان باز کرده است. ها، بیمارستان ایران مدارس، دانشگاه«گفت: 
پذیرنـده  ایـران یکـی از ده کشـور اول«گویـد:  یکی از مقامات سازمان ملل در امـور پناهنـدگان می

سال است به عنوان نماینـده کمیسـیاریای  ٢٠وی با اشاره به اینکه » جویان در جهان است. مهاجران و پناه
جویـان در  خدمات ایران بـه پناه«گوید:  عالی پناهندگان سازمان ملل به کشورهای مختلف سفر کرده، می

  ».  رخوردار استتری ب مقایسه با سایر کشورهای پناهجوپذیر از شرایط بسیار مطلوب
 ٩٨خرداد  ١١رئیس دفتر کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز در » ایرس بنوم«

ایـوو فریسـن یکـی دیگـر از » در مشهد اعالم کرد: ایران رتبه دوم در میزبانی از ابتاع خارجی دارد.
حبت کـرده اسـت. از سـوی ایـران صـ» پذیرش سخاوتمندانه پناهنـدگان«مقامات سازمان ملل از 

با شگفتی از حجـم بـاالی خـدمات  ٩٨تیر  ١٦سفیر سوئیس در تهران در تاریخ » مارکوس التینر«
  ایران به پناهندگان یاد کرده است. 

ها مانند اتبـاع  شود. افغان خدمات ایران به برادران و خواهران افغانی ابعاد گوناگونی را شامل می
  باشند.  رایگان تحت پوشش بیمه اجباری سالمت میایران تحت پوشش طرح سالمت به صورت 

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان خراستان رضوی، طیف خـدماتی » سیدعلی قاسمی«
هـای اولیـه در پـنج  مراقبت«کنند برشمرده است؛  که برادران و خواهران افغانی از ایران دریافت می

ای، ایجـاد  های فنـی و حرفـه ، اجرای دورههای اجتماعی مرکز بهداشتی، اجرای طرح کاهش آسیب
زایی در زمینــه تولیــد محصــوالت چرمــی در مشــهد، گســترش  اشــتغال خــانگی، ایجــاد اشــتغال

های حل  های دائمی و رسیدگی به مشکالت آنان در کمیته های خیاطی مشهد، ایجاد بازارچه کارگاه
بـه مهـاجرین افغانسـتانی در اختالف و جلسات مشاوره روانشناسی از جمله خـدمات ارائـه شـده 

  »استان خراسان رضوی است.
هزار نفر از برادران و خواهران افغانسـتانی اسـت کـه بـه صـورت  ٦٠٠خراسان رضوی میزبان 

  قانونی و غیرقانونی در این استان سکونت دارند. 



یآ
ده
ن

 
وه
پژ

 ی
بل
 کا
ن ـ

هرا
ط ت

رواب
  

 
 

 

 37  

کمیتـه آب، امنیـت،   براساس گزارش وزیر خارجه ایران در جلسه مجلس شورای اسالمی، پنج
اند و ایـران در  ها، آموزش و روابط اقتصادی با مشارکت دو کشور ایران و افغانستان تشکیل شدهمرز

  های سرگرم کمک به برادران و خواهران افغانی است.  همه زمینه
ـازمان عضـو  ـایی کـه س ـا ج این در حالی است که کارنامه غرب در خصوص مهاجرین به اروپا سیاه اسـت. ت

ـا بـر المللی و سازمان دفا بین ـانی اسـت ت ع از حقوق پناهندگان آلمان اعـالم کردنـد بحـران پناهنـدگان بحـران جه
ـان  ها گفته ها با پناهجویان سرپوش گذاشته و آنها را توجیه کنند. این سازمان برخوردهای غیرانسانی اروپایی انـد در پای

  میلیون نفر در سراسر جهان رسیده است.  ٦٥تعداد پناهجویان به  ٢٠١٥سال 
هایی بـا کشـورهای ترکیـه و سـودان جریـان  ی گذشته با انعقاد توافقنامهها سالشورهای اروپایی در ک

اند که سبب کشته شدن صدها پناهجو شده است. اروپـا در صـدد  مهاجران در مرزهای خود متوقف کرده
ت مرزهـای میلیـون نفـر سـودانی بـه سـم ٧/٣ای با سودان امضا کند تا مانع عزیمت حدود  بود توافقنامه
 ٢٠١٦سخنگوی کمیسیاریای پناهندگان سازمان ملل اعالم کـرد، در سـال » ویلیام اسپیندلر«اروپا شود. 

  اند.  های مدیترانه جان خود را از دست داده پناهجوی راهی اروپا، یک نفر در آب ٤٢از هر 
ق اتحادیـه و به اجرا گذاشته شـدن توافـ» مسیر بالکان«وی گفت با بسته شدن مسیر معروف به 

بـه  ١٣٩٧انـد، در سـال  هزار نفـر بوده ٦٧اروپا با ترکیه، شمار پناهجویان که پیش از این در سال، 
اند از سواحل لیبی برای سفر به اروپا استفاده کننـد  نفر رسیده است. پناهجویان ناگزیر شده ٣٤٣٧

  الکان باشد. و این سبب شد که خطر از بین رفتن پناهجویان ده برابر بیشتر از مسیر ب
سودانی و یک دختر سوری را در مرزهای این کشـور  ٢٠، ١٣٩٤نیروهای امنیتی مصر در سال 

گوینــد آلمــان در الحــاق پناهجویــان بــه  هــدف گلولــه قــرار دادنــد و مقامــات ســازمان ملــل می
  کند.  هایشان همکاری نمی خانواده

هـای  کشـور افغانسـتان، بـا رفتـار دولتبا مقایسه رفتار ایران با پناهندگان قـانونی و غیرقـانونی 
شـود و  اروپایی با پناهجویان، به وضوح تفاوت وضعیت پناهندگان در ایـران و اروپـا مشـخص می

جالب این است که حمایت گسـترده ایـران از بـرادران و خـواهران پناهنـده و پنـاهجوی افغـانی در 
لطفی فراوانی به خصـوص در  ر کمهای افغانستان در ده سال اخی گیرد که دولت شرایطی صورت می

  اند.  داشته ماجرای تداوم جریان آب هریررود و هیرمند نسبت به ایران روا 
هـا در  ای که عمق خدمات ایران و نیز عمق ریاکـاری غربی تصویرسازی از این خدمات به گونه

قامـات حمایت از حقوق بشر نشان بدهد، ضرورتی است که تاکنون به آن پرداخته نشـده اسـت. م
گاهی از کارهای انجام شده، خدمات ایران به این کشور را بـه طـور مسـتند مقامـات  ایرانی باید با آ

  افغانستانی و به خصوص به اطالع مقامات پشتون برسانند. 
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  های همجوار  درب مشترک استان

ه کیلومتر مـرز آبـی دارد و در مجمـوع نزدیـک بـ ٢٧٠٠کیلومتر مرز خشکی و حدود  ٦٠٠٠ایران 
کننـد و یـک موقعیـت بالفعـل و بـالقوه  میلیون نفوس در اطـراف مرزهـای ایـران زنـدگی می ٤٠٠

  آیند.  اقتصادی و سیاسی برای ایران به حساب می
برای اقتصاد کشـورمان «رئیس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است: » راد الله افخمی ولی«

رهای همسایه صادر کنـد. زیـرا هزینـه حمـل و مقرون به صرفه است که ابتدا کاالی خود را به کشو
 ١٣٩٧به گفته او در چهـار مـاه اول سـال » گیرد و تشریفات کمتری دارد نقل زیادی به آن تعلق نمی

درصد واردات ایران نیز  ٣٠درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه صورت گرفته و  ٥٠بیش از 
فروشـی بـه سـمت کاالهـای  ی ایرانـی از خاماز آنان انجام شده است. در این میان صـادرات کـاال

قلم بر اقالم صادراتی ایران اضافه شده است و در  ٢٤٢ی اخیر ها سالباارزش افزوده رفته است. در 
  این میان سهم فناوری ایران باال بوده است. 

توان مرزهای شرقی، شمالی و غربی ایران را به بـازار پررونقـی بـرای  با مقداری تالش بیشتر می
سواپ ـ معاوضه ـ نفت، انتقال برق تبدیل کرد و از موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران برای انتقال کـاال 
از شمال به جنوب و از شرق به غرب استفاده کرد. امروز خـدمات فنـی و مهندسـی ایـران در همـه 

  ها طرفداران زیادی در کشورهای همسایه ایران دارد.  زمینه
تواند عـالوه بـر جنبـه اقتصـادی،  ای همجوار ایران و افغانستان، میه های اقتصادی استان پروژه

های سیاسی و امنیتی را نیز دربربگیرد. سیاست عربستان سعودی مبنی بر تغییر وضـعیت بـین  جنبه
های اقتصادی در نقـاط مشـترک  افغانستان با ایران از دوستی به دشمنی، با سیاست توسعه همکاری

کشیده شود. از این رو توسعه بازارهای مشترک مرزی سیاستی است کـه تواند به شکست  مرزی، می
و با مصوبه هیأت وزیران جمهوری اسالمی مورد توجه قـرار گرفتـه و در ایـن فاصـله  ١٣٧١از سال 

  شورای عالی امنیت ملی از آن حمایت کرده است. 
ترین  جنـوبی» سـیاه کـوه ملک«ترین نقطه تا  مرز ایران و افغانستان از دهانه ذوالفقار در شمالی

های تربت جام، تایباد، خـواف، نهبنـدان و زابـل بـا  کیلومتر است. ایران در شهرستان ٩٤٥نقطه آن 
مرز است و از آن طرف افغانستان از طریق زرنج، چکـاب و اسـالم قلعـه بـا مـا مـرز  افغانستان هم

  ی قرار گرفته است. روستای ایران ٢٣مشترک دارد. در حد فاصل مرز ایران و افغانستان، 
ترین شهر بـزرگ افغانسـتان  ، سومین شهر بزرگ افغانستان و نزدیک»والیت هرات«در این میان 

ای دارد.  آید، اهمیـت ویـژه به ایران که دروازه ورود ایران به افغانستان و آسیای مرکزی به حساب می
 ١٣٧٥طالبـان در سـال اند، تصرف هرات توسط  اهمیت هرات تا آنجاست که بعضی محققین گفته
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یـک افسـر اطالعـاتی انگلـیس از » الدرد پـاتینگر«سبب تصرف کابل توسط این گروه شده است. 
هـزار سـال اسـت و  ٥تا  ٣یاد کرده است. قدمت تاریخی این شهر بین » اهرم آسیا«هرات به عنوان 

ت خراسـان بـزرگ و پایتخـ ها سالمقبره گوهرشاد و خواجه عبدالله انصاری در آن قرار دارد. هرات 
  تختگاه شاهان تیموری بوده است. 

والیت هرات از شرق با والیت غور، از شمال با والیت باد غیس و کشور ترکمنستان و از جنوب 
کیلومتر مرز مشترک با ایـران دارد. مسـاحت آن حـدود  ١١٦مرز است. این والیت  با والیت فراه هم

ای زراعتـی   باشـد. هـرات در جلگـه میلیبون نفر می ٥/١کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود  ٦١٣١٢
  شود.  آبیاری می» هریرود«واقع شده و از طریق 

ی اخیر مبادالت تجاری بین ایران و افغانستان رشد قابل توجهی داشته اسـت. جـاده ها سالدر 
 بهـار کـه بـه ی مالی ایـران بازسـازی شـده اسـت و بنـدر چاهها کمکم قلعه به هرات از محل  اسال

تواند محل انتقال کاال به و از افغانستان باشد. حجم مبادالت تجاری بین  افغانستان وصل شده، می
میلیارد دالر برآورد شده است که در این میان واردات  ٣تا  ٣/٢ایران و افغانستان در سال گذشته بین 

فغانسـتان در سـال میلیون دالر بوده است. عمده مـواد صـادراتی ایـران بـه ا ٣٠٠از افغانستان فقط 
گذشــته، مــواد غــذایی، محصــوالت شــوینده و بهداشــتی، مصــالح ســاختمانی، لــوازم خــانگی، 

ماشینی، موکت، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. این درحالی اسـت   منسوجات، پوشاک، فرش
رت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، ظرفیـت افـزایش تجـا» علیخانی«که بنا به گفته 

  بین دو کشور تا هفت میلیارد دالر وجود دارد. 
های کشـور و  خانـه بنا به پیشنهاد وزارت ١٣٧١مرداد سال  ١١هیئت وزیران جمهوری اسالمی، 
های مـرزی را  نامـه تشـکیل بازارچـه قانون اساسی، آئین ١٣٨اقتصاد و دارایی ایران وبه استناد اصل 

گــذاری  انــد. در هدف فعالیــت خــود را آغــاز نموده ها ایــن بازارچــه ٧٣تصــویب کــرده و از ســال 
ایجاد و توسعه امنیت پایدار در مناطق مرزی، ایجاد بستر اشتغال و «های مرزی آمده است:  بازارچه

ای و مرزی، افـزایش  گذاری و عمران منطقه تأمین امنیت مرزنشینان در دو سوی مرز، توسعه سرمایه
  ». کاال و سوختصادرات غیرنفتی و جلوگیری از قاچاق 

در خراسان جنوبی دو گمرگ رسمی بیرجند و مـاهیرود و چهـار بازارچـه مـرزی گلـورده، مـاهیرود، 
در شهرسـتان سربیشـه، بازارچـه دوکوهانـه در شهرسـتان  ٧٨یزدان و دو کوهانه، وجود دارد بازارچه میل 

رسـتان زیرکـوه بـه تصـویب در شهرستان درمیان، بازارچـه یـزدان در شه ٧٣نهبندان، بازارچه مرزی میل 
باشد و بقیـه از  فعال می ٧٣اند. اما متأسفانه در حال حاضر فقط بازارچه میل  رسیده و در زمانی فعال شده

اند. در عـین حـال پایانـه مـرزی میلـک در محـدوده  توسط دولت افغانستان متوقـف شـده ١٣٩٣بهمن 
نزدیک شهر زرنـج مرکـز والیـت نیمـروز نیـز  شهرستان تازه تأسیس ایرانی هیرمند، در جوار مرز پویان و
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بر اهمیت آن تأکید کـرده اسـت.  ١٣٨٤باشند و شورای عالی امنیت ملی ایران طی مصوبه سال  فعال می
  باشند.  چوتو نیز فعال می ٤٦عالوه بر آن بازارچه زابل در مرز گمشاد و بازارچه زهک در مرز میل 

افغانسـتان جـدای از تـأثیری کـه در حـل بسـیاری از  سیاست گسترش ارتباط اقتصادی بین ایـران و
تواند رفتار ضدایرانی رقبای ما در افغانستان که بـه عربسـتان سـعودی هـم  مسایل اقتصادی ایران دارد، می

کننده و نیـروی کـار  باشد، مهار نماید. اگر ما بتوانیم از طریق مبادالت تجاری توجه مصـرف محدود نمی
خود جلب نماییم و نشان دهیم که گرایش به ایران، آینـده اقتصـادی افغانسـتان  افغانی را به سمت مرزهای

  ماند.  کند، جایی برای فضاسازی ضدایرانی در افغانستان باقی نمی را تضمین می
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