استراتژی آمریکا در افغانستان و تأثیر آن برامنیت ملی ایران
محمد توحیدفام

1

دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
فرهاد پایدار
دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
(تاریخ دریافت  -91/9/32تاریخ تصویب)91/13/32

چکیده
ایران کشوری پر اهمیت در خاورمیانه می باشد .اهمیت استراتژیک تنگه هرمز ،کشوورهای
حاشیه جنوبی خلیج فارس ،همسایگی با پاکستان و عورا و ا هموه متمتور داشوتز مر هوای
طوالنی با افغانستان ا جمله عواملی است که استراتژی آمریکا را تحت توثییر رورار موی دهود .ا
سوی دیگر مسئله تروریسم ،مواد مخدر و سایر عوامل ،روابط بیز ایز دو کشور را بوا اهمیوتتور
می سا د و هرگونه اردام آمریکا در کشورهای همسایه ایران  ،خصوصوا در افغانسوتان متوجوه
امنیت ملی ایران می باشد.
پس ا  11سپتامبر ،مبار ه با تروریسم موجب همگرایی اکثر کشورها با آمریکا شده اسوت.
مسائل متمی در منطقه وجود دارد که باعث می شود ایاالت متحده در سیاست درا مدت خود
به آن توجه کند .جمعیت ایران و افغانستان به اضافه ستم عمده ای که ایز کشورها در ارتصواد
جتانی به خود اختصاص داده اند و نیز هسته ای شدن منطقه (که ایران هم اخیرا به آن پیوسوته
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است) همه دالیلی است که موجب شده است عمق اسوتراتژیک ایوران و افغانسوتان در اختیوار
ایاالت متحده باشد تا ا ایوز طریوق تحووالت و تثییرگو اری ایوز دو کشوور را در معوادالت
سیاسی ،ارتصادی و نظامی جتانی تحت نظر داشته باشد .تعامل یا تقابل با ردرتتای رریب موی
تواند تا اندا ه رابل توجتی در تدویز سیاست خارجی آمریکا تثییر بگ ارد .ایز بتتریز فرصت
برای ایاالت متحده است تا با حضوور خووید در ایوز منطقوه اسوتراتژیک ،منواف درا مودت
خوید را پیگیری و با مبار ه ریشه ای با تروریسم و کشت و راچوا موواد مخودر در جتوت
اجرای طرح خاورمیانه بوزر و دمووکراتیزه کوردن منطقوه ،رویوای حکوموت جتوانی لیبورال
دموکراسی را به حقیقت نزدیکتر کند.
ایز مقاله به بررسی و تحلیل اسوتراتژی آمریکوا در افغانسوتان و توثییر آن بور امنیوت ملوی
جمتوری اسالمی ایران می پردا د.

واژگان کلیدی :استراتژی ،ایاالت متحده آمریکا ،افغانستان ،امنیت ملی ،ایران
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مقدمه
افغانستان همواره به عنوان منطقه ای حایل بیز دو امپراطوری روس و بریتانیوا رورار
داشت و هر دو دولت می کوشیدند با نفوذ بر دولت کابل ،نقد منطقوه ای ردرتمندانوهتوری
ا خود برو دهند .با حملوه شووروی بوه افغانسوتان ،جایگواه ایوز کشوور در سیاسوت
خارجی ایاالت متحده ارتقاء یافت و ایز کشور به منطقه ای جتت منا عه و ررابت بیز
دو ابر ردرت مبدل شد .با توسعه رو افزون ردرت همه جانبوه چویز ،هسوته ای شودن
هند و پاکستان و تالش های ایران برای دست یابی به ایز فناوری ،احیای مجدد رودرت
نظامی روسیه و مناب سرشار انرژی در آسویای مرکوزی ،رفقوا  ،دریوای خوزر و خلویج
فارس ،مورعیت ژئوپولیتیوک ،ژئواکونومیوک و جغرافیوای اسوتراتژیک افغانسوتان بورای
ایاالت متحده بید ا پید آشکار شد.
آنچه که بر روابط فیمابیز آمریکا و افغانستان ایر می گ ارد ،حوادث یا دهم سپتامبر
در سال  1001می باشد .ا

مان حادیه  11سپتامبر بنا برآن گ ارده شد که جتوان وارد

جبته جنگ علیوه تروریسوم شوده اسوت و جوري دبلیوو بووش ریویس جمتوور وروت
آمریکا( )1002-1000برنامه های امنیتی جتت پیشگیری ا هرگونوه حملوه احتموالی
دیگر را پایه ریزی و حمالت به افغانستان جتت سارط کردن گروه طالبان را آغا کرد.
پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان و بحث ایجاد پایگاه دایموی ،واکوند هوای منفوی
کشورهای همسایه افغانستان و منطقه را برانگیخته است .کشوورهای ایوران ،پاکسوتان و
روسیه رسما مخالفت خود را با ایز امر اعوالم کورده و سوایر بوا یگران منطقوه ای نیوز
نسبت به ایز پیمان با نگاهی منفی می نگرند .حساسیت های منطقه ای ایز پیمان ،یکی
ا دل نگرانی های اصلی مقامات افغانستان ا امضای آن بوده که باعث کندی ایز رونود
گردیده است .کشورهای همسایه ،خصوصا ایران و پاکستان ،پیمان استراتژیک افغانستان
با آمریکا را برهم ننده معادالت و امنیت منطقه دانسته و ایجاد پایگاه دایمی آمریکوا در
افغانستان را تتدیدی بر امنیت ملی خوید عنوان نمووده انود .ایوز کشوورها اواهرا در
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بیانیههای رسمی خوید ،پیمان استراتژیک امریکا بوا افغانسوتان و بحوث ایجواد پایگواه
دایمی را ادامه نظامی گری و بی یباتی در منطقه دانسته اند و گفته اند که ایز امر باعوث
میگردد که افراط گرایی ،تروریسم و بنیاد گرایی در منطقه ادامه پیدا کند .اگر نگرانوی و
دغدغه کشور های همسایه ا پیمان استراتژیک آمریکا بوا افغانسوتان ،امنیوت ملوی ایوز
کشور ها می باشد ،ایز نگرانی مشروع و رانونی بووده و بایود افغانسوتان ا امضوای آن
اجتناب می کرد .اما حقیقت ایز است که نگرانی کشورهای همسوایه ا همکواری هوای
راهبردی افغانستان با آمریکا فراتر ا ایز مسوئله اسوت .آنچوه مایوه نگرانوی کشوورهای
همسایه است ،محدودیت نفوذ و میدان با ی آنان در افغانستان می باشد نه امنیوت ملوی
شان .پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان و ایجاد پایگاه دایمی ،هیچگونوه تتدیودی را
متوجه کشورهای همسایه و منطقه نکرده و در وار ایز امر ادامه تعتدات و همکاریهوای
کنونی افغانستان با آمریکا می باشد .لو ا در ایوز صوورت دولوت افغانسوتان بوه عنووان
کشوری مستقل صالحیت تعامل با کشورهای دیگر را داشته و براسواس منواف خووید
میتواند با هرکشوری که بخواهد پیمان راهبردی ببندد وا طرفوی کشوورهای همسوایه
نمیتوانند هیچگونه الزامی را بر دولت افغانستان تحمیل کنند( .بتزادی)151 :1131 ،
بر ایز مبنا سئواالت رابل طرح در ایز مقاله بدیز ترتیب مطرح می شوند که اهودا
و استراتژی آمریکا پس ا  11سوپتامبر در افغانسوتان بور چوه مبوانی اسوتوار اسوت و
استراتژی م کور چه تاییری برامنیت ملی ایران خواهد گ اشت
در پاسخ می توان ایز فرضیه را مطرح نمود که اهدا

آمریکا در افغانستان تتدیدی

بالقوه برای حو ه نفوذ و فضای ژئوپلتیک (جغرافیایی و اعتقادی مر هوای اسوالمی) در
مرحله اول و سپس کنترل استراتژیک ایران ا طریق سیطره بر منطقه مسیر عبور انورژی
و حمل و نقل و تحریکات و تعرضات رومی ،سیاسی ،ایدئولوژیکی بوده به طووری کوه
امنیت و مناف جمتوری اسالمی ایران را به مخاطره می اندا د.
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استراتژی جدید آمریکا
استراتژی آمریکا بعد ا به ردرت رسیدن دولت جدید درآمریکا در افغانستان بر ایز
مبانی استوار شد که اوال مسئله افغانستان بید ا هر مسوئله دیگوری حوائز اهمیتاسوت.
پس ا افزاید نیرو 1در عرا که به عقیده بسیاری ا تحلیل گران نظوامی امریکوایی در
مورد عرا اردامی موفق بود  ،اوباما ایز مفتوم را به افغانستان تعمویم داد و در دسوامبر
 ،1002یعنی مانی که داشتند جایزه صلح نوبل را به او می دادند ،تصومیم بوه افوزاید
نیرو در افغانستان گرفت (دهشیار.)11 :1121 ،
یا ده سپتامبر بتانه ای بود برای سرپوش گ اشتز آمریکوایی هوا بور خواسوته هوای سولطه
جویانه خود .بی شک آمریکا نیز مانند دیگر ردرتتا به اهمیت ژئوپُلیتیکی برخی منواطق وارو
است .آمریکا با تکیه بر ایز وارعیت که رودرت و عظموت کشوورها در گورو اهمیوت منواطقی
است که تحت نفوذ دارند ،توانسوت تصوویر جدیودی ا ترفنودهای خوود جتوت حضوور در
ع رصه جتان را به نماید بگ ارد .بی تردید بورای آمریکوا منواطقی چوون خاورمیانوه نوه تنتوا
اهمیت و جایگاه گ شته خود را دارند و چه بسا بر اهمیت آنتا نیز افزوده شده است .به همویز
دلیل جایگاه ژئوپُلیتیکی افغانستان به عنوان متمتریز دلیل برای حمله آمریکا به ایز کشور بعود
ا وارعه یا ده سپتامبر می باشد.آمریکایی ها با تاکید برنظریات نظریه پوردا ان وتئوریسویزهوای
ژئوپُلیتیک به ایز نتیجه رسیدند که دو منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به دلیول ویژگوی هوای
خاص وتوانمنودی هوایی کوه دارنود ،بسویار حوائز اهمیوت موی باشود .خاورمیانوه بوا وجوود
اسالم گرایی ،جمعیت ،مناب انرژی ،مورعیت حساس و غیره ،....آسیای مرکزی به دلیل انورژی،
جایگاه ژئوپُلیتیکی و ا همه متمتر به دلیل همسایگی با روسیه جدیود ونفووذ ایوز رودرت در
ایز منطقه وسیاست های روسیه جدید به جتت بر گشتز به جایگاه گ شته ،همگی دسوت بوه
دست هم داد تا اسباب خلق حادیه یا ده سپتامبر برای نجات آینده آمریکا فراهم شود.

. Surge
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رابطه امنیت و استراتژی
امنیت ،سیاست و استراتژی مفاهیمی هستند که درک هور کودام ا آنتوا بودون فتوم
دیگری دشوار است .انسان همواره به دنبال امنیت بوده و برای برررای آن در پی یوافتز
راه ها و روابط بوده است .ایز رابطه استراتژی می باشد .ریشه لغوی استراتژی به کلموه
استراتژوس یونانی برمی گردد و واژه استراتژوس مشوتق شوده ا اسوتراتوس بوه معنوی
ارتد است که در دوران یونان باستان به عنوان لقب رهبوران ارتود بوه کوار بورده موی
شد(بیومنت.)1 :1162 ،
استراتژی در مفتومی فراسنتی به معنی«هنر راهبری نظامی» بود .پدیدار شدن نواامنی،
مستلزم شکل گیری یک استراتژی جتت بررراری امنیت می باشود .اسوتراتژی و امنیوت
همواره با یکدیگر در تعامل بوده و رابطه دارند.
«امنیت» مصدر جعلی یا صناعی فارسی است و به معنی «ایمز شدن ،در امان بوودن،
بی بیمی» و «ایمنی آرامد و آسوودگی» (عمیود )135 :1163 ،اسوت کوه در اصول ا
مصدر عربی «امز»  ،اخ شده و در بوان فارسوی ،متوداول شوده اسوت .معنوا و مفتووم
«امنیت» ،در وار با «امز» ،یکی است .چنانکه «امز» را اینگونه معنا و تفسیر کورده انود:
«اطمینان و آرامد خاطر» و «ایمنی ،آرامد رلب و خاطر جم بودن» (رضووی:1122 ،
)111
ا آنجایی که «امنیت» ،ا واژه ی «امز» گرفته شده است و با آن ،هم ریشوه اسوت و
معنا و مفتوم هر دو نیز ،یکی می باشد پس باید بگوییم که «امنیت» متراد

است بوا در

امان بودن ،ایمنی ،آرامد ،آسودگی و خاطر جمعی که بالطب با هرگونوه تورس ،بویم و
هراس؛ در تضاد است و هنگامی عینیت خواهد یافت که ا عوامل و موجبوات تورس و
وحشت ،ایری نباشد.
امرو ه مفتوم امنیت در سیر تطور و توسعۀ خود ،در مینه ها و عرصه های متنوع و
متعددی مورد استفاده ررار می گیرد و صاحب نظران علوم مختل  ،هر کدام ا منظوری
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متفاوت ،بدان می نگرند و به تب  ،مفتوم «امنیت» را مورد توجه و بررسی ررار میدهند.
«به طوری که سیاست مداران ،امنیت را به مثابۀ یک اصطالح بیانی ،محرک و اسوتراتژیهوای
(خط مشی دهندگان) نظامی ،آن را در جتت توصی

و تبییز اهدا

یک خط مشوی و

راهبرد (استراتژی) نظامی به کار می برند .ا سوی دیگر ،جامعه شناسوان ،بودیز مفتووم
(امنیت)؛ گاه ا منظر یک مفتوم تحلیلی می نگرند که به طور عمده اشاره موی کنود بوه
توانایی یک ملت در حمایت ا ار ش های داخلی در مقابل تتدیدات خارجی ،و گاه ا
ورای ایز مفتوم؛ حو ۀ مطالعاتی خاصی را مدنظر رورار موی دهنود کوه در برگیرنودهی
تالش هایی در جتت تحلیل ،تبییز و توضیح حواالت و وضوعیت هوایی اسوت کوه در
چارچوب آن ها و با هد

افزاید و تقویت توانایی حمایت ا کیان و تمامیت خوید،

خط مشی های خود را طراحی می کنند.عده ای ا نظریه پردا ان نیز با بتوره جسوتز ا
ایز مفتوم و با توجه به رویکردهای مختل  ،به حفظ وض موجود تاکیود موی کننود و
پاره ای دیگر ،آن را معادل «نفو ملوی»« ،رودرت نظوامی» و «بقوا» ،فور

موینماینود».

(لرنی)15-16 :1121 ،
«استراتژیست ها» امنیت را ایز گونه تعری

می کنند«:وجود شورایط مبتنوی بور حفوظ و

بررراری اردامانی که کشور را ا اعمال نفوذ دشمز ،مصون نگه دارد( ».بو ان)11 :1132 ،

عوامل مؤثر بر امنیت ملی
امنیت ملی برحسوب عوواملی کوه در افوزاید یوا کواهد آن تثییرگ ارنود ،بررسوی
میشود .پارهای ا ایز موارد ،عواملی هستند که در ایر اتفارات جتانی و فرامنطقوهای یوا
بر ایر حوادث طبیعی ،در امنیت ملی مؤیرند .ایز دسوته ا عوامول را عوامول فراگیور یوا
غیرمستقیم مؤیر در امنیت ملی مینامند.
مثال کش

یک سالح جدید مانند بمب اتم در اینای جنگ جتانی دوم و اسوتفاده ا

آن در هیروشیما کوه وضوعیتی تعیویزکننوده در جنوگ داشوت و وضوعیت اسوتراتژیک
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جدیدی را به دنیا حاکم کرد که حاصل آن وضعیت امنیتی جدیدی بود که پس ا جنگ
مشاهده شد ،یا وروع انقالب اکتبر در شوروی .ایز حوادث خاري ا کنتورل بسویاری ا
حکومتها بود ،ولی در وض امنیتی آنتا ایری فاحد داشت.
دسته دیگر ا عوامل ناشی ا وضعیت جغرافیایی ،سابقه تواریخی ،تعوداد و بافوت و
ترکیب جمعیتی ،یروت یا فقر طبیعی واحد جغرافیایی و ا ایز ربیل است که تغییر آنتوا
در مان محدود و معینی ،به سختی ممکز یا ممتن است .ایز دسته ا عوامل را عوامول
پایا یا عوامل دیرپا مینامند.
دسته سوم ا عوامل مؤیر در امنیت ملی عواملی هستند که با مدیریت کوالن و بتینوه
دولت و با روشهای علمی و متدیک ،رابل تعدیل و در نتیجه ،موجوب ارتقوای امنیوت
ملی می باشند؛ مانند افزاید اشتغال ،ایجاد تعادل سنی ،ایجاد رفاه ،توسوعه ،دموکراسوی،
حقو بشر ،حکومت رانون ،امنیت ارتصادی و در بعد خارجی ،بررراری صولح ،حسوز
رابطه و همکاری با همسایگان ،افزاید توان ارتصادی و نظوامی در صوحنه بویزالمللوی.
ایز عوامل را بالواسطه یا مستقیم ایرگ ار در امنیت ملی می خووانیم .در وجوه مسوتقیم
عملی ،اعمال ردرت رانونی ،جلوگیری ا هري و مري و بیرانونی و ترور و خرابکواری
و رتر و خشونت در داخول و توثمیز صولح و امنیوت و جلووگیری ا جنوگ و تتواجم
دیگران در وجه خارجی ،بزر تریز شرط تثمیز امنیت ملی هر کشور و دغدغه دائموی
هر حکومت با تدبیری است(طباطبایی.)11 :1122 ،

خاورمیانه و اهمیت آن برای آمریکا
خاورمیانه ا معدود مناطق جتان است که به طور کامول سولطه یکوی ا رودرتتا بوه
ویژه امریکا در آن هنو اعمال نشده است .مناب گسترده انرژی خاورمیانوه باعوث شوده
است که ردرت های رریب بالقوه امریکا ،یعنی اروپا ،ژاپز و چیز بورای بوه گوردش در
آوردن موتور محرکه ارتصاد و ردرت خود بدان وابسته شوند و در نتیجه کنترل و تسلط
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کامل بر ایز مناطق ،توان رربا و اعمال فشار بر آنتا را در اختیار آمریکا رورار موی دهود.
خاورمیانه ا لحاظ ژئوپولیتیک و ارتباطات به طور سنتی در چتارراه جتانی ررار داشوته
و کنترل آن بسیار با اهمیت است .ا نظر مسائل فرهنگی هم ،خاورمیانوه تنتوا منطقوهای
است که به صورت یکپارچه در برابر فرایند جتانی شدن مقاومت کرده اسوت .موضووع
جتانی سا ی که توسط امریک ا ،مودیریت و بوه کوار گرفتوه موی شوود ،متمتوریز ابوزار
فرهنگی و نرم افزاری برای تثبیت و گسترش ار ش های غربی محسوب موی شوود .در
بسیاری ا موارد حضور پررنگ اسالم در منطقه باعث شده است که ایده جتانی شودن،
موفق به نفوذ در خاورمیانه نشود .ا منظر ایدئولوژیک نیز ،خاورمیانوه جایگواه ویوژهای
نزد محافظه کاران حاکم بر امریکا دارد(امنییان.)11 :1123 ،
متمتریز ویژگی خاورمیانه ،جایگاه آن در امنیت ملی امریکاست .پوس ا وارعوه 11
سپتامبر ،امریکاییان که خود را در حفاای امنیتی و به دور ا کشمکد ها و درگیریتوای
جتانی می دانستند ،ناگتان با ضربه شدیدی روبرو شدند که تصور آنتا ا ندگی امز را
به صورت کامل دگرگون ساخت .تروریسم ،خطری بود کوه رودرت عظویم و گسوترده
امریکا رادر به متار آن نبود .ا نگاه استراتژی های نو محافظوه کوار حواکم بور آمریکوا،
ریشه و خاستگاه اصلی چوالد "تتدیودات تروریسوتی" را بایود در منطقوه خاورمیانوه
جستجو کرد .امریکا برای حفظ مقام برتر خود در سیستم بیز المللی و ایفوای رسوالت،
ادعای بررراری امنیت ملی و آرامد خاطر مردم خود ،نمی تواند در برابور خاورمیانوه و
تحوالت آن بی تفاوت باشد.کنترل و تسولط روسویه بور حوو ه و رلمورو دریوای خوزر
تضمیز کننده کنترل مسکو بر سیستم های متم تو ی گا و نفوت ا منطقوه بوه دنیوای
خاري بوده و امتیا بزرگی را در مورد ایز ذخوایر در اختیوار روسویه رورار خواهود داد.
استمرار بی یباتی در رفقا شمالی به ماوراء رفقا  ،ترکیه و افغانستان ،تتدید های بوالقوه
جدی را متوجه خط لوله های گوناگونی خواهد کرد کوه بورای انتقوال نفوت و گوا بوه
با ارهای بیز المللی پیشنتاد شده اند .هر گونه به کارگیری جودی نیروهوای روسویه در

31

پژوهشنامه روابط بیز الملل

ایران ،ترکمنستان یا افغانستان باعث تحریک نگرانی ها نسبت به امیال روسویه در موورد
خلیج فارس و اریانوس هند خواهود شود .ال م بوه یوادآوری اسوت کوه امریکوا تجواو
شوروی به افغانستان را یک تتدید استراتژیک نسبت به خلیج فوارس تلقوی کورد؛ ا آن
رو که ایز تجاو نیروی هوایی شوروی را حدود  600مایل به تنگه هرموز نزدیوک تور
ساخت .ایز امر باعث طرح "دکتریز کارتر" و ایجواد "نیروهوای واکوند سوری " شود
(عمادی.)11 :1126 ،
نیا رو افزون چیز به انرژی با افزاید عرضه نفت ا خلیج فارس توثمیز موی شوود.
به کارگیری نیروی دریایی آبتای نیلگون چیز در اریانوس هند در ررن آتی در حمایوت ا
خطوط انتقال نفت آن کشور ا دریا ،آشوکارا مشوکل جدیودی را در برابور رودرت هوای
دریایی موجود ( هند و کشورهای خلویج فوارس ) رورار خواهود داد .افوزاید پیونودهای
نظامی میان چیز و پاکستان بر تالش های هند در جتت توسعه موشک هوای دور بورد آن
کشور که تثییرات استراتژیکی فراتر ا منطقه جنوب آسیا خواهد داشت ،خواهد افزود.

استراتژی آمریکا در خاورمیانه قبل از  11سپتامبر
با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،استراتژی آمریکا در ربال منطقوه خاورمیانوه
مبتنی بر امنیت اسرائیل و کشورهای میانه روی عربی و خوروي آ ادانوه نفوت ا منطقوه
تغییر یافت .به طور کلی اهدا

سیاسی ارتصادی و اسوتراتژیک آمریکوا توا ربول ا 11

سپتامبر  1001در خاورمیانه را در دسترسی به نفت خلیج فارس به منظوور توثمیز نیوا
رو به رشد خود و کشورهای غربی طبقه بندی کرد  .کنترل ایوز منواب بوه آمریکوا ایوز
اجا ه را می دهد که شریان حیاتی و صنعتی غرب را در اختیار داشته و جایگاه رهبوری
خود را در جتان تثبیت کند.
دو رویداد متم جتوانی ،یعنوی پایوان نظوام دورطبی(درآغوا دهوه  )1220و وارعوه
یا دهم سپتامبر  1001شرایط جدیدی در فضای ژئوپلتیک جتان ،ا جمله رلمرو جتان
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اسالم به وجود آورد که ناتو به عنوان تنتا پیمان امنیتی-نظامی و ایاالت متحوده امریکوا
به عنوان تنتا ردرت غالب در مسیر اهدا

و مقاصد آینده خود ،در دو سطح چند جانبه

گرایی و یک جانبه گرایی آن را هدایت نمودند.مفتوم اسوتراتژیک نوویز نواتو در سوال
 1221منشث تحوالت گسترده ای در مفتووم امنیوت و تتدیودها ،گسوترش رلمورو ژئوو
پلتیک و افزاید اعضا گردید که مثموریت های جدیدی بوا توانمنودی هوای عملیواتی-
نظامی برای «یبات برتری جویانه» و مقابله با تتدیدها و چالد هوای جدیود در دسوتور
کار ایز پیمان ررار داد .پید ا ایز اجالس ،نیز رابرتسون دبیرکل ورت ناتو ،موور 11
اکتبر  1001در خصوص تتدیدها و چالد ها در دهه دوم ررن  11گفتوه بوود« :پوید
بینی نخست مز آن اسوت کوه بوی یبواتی در رفقوا  ،آسویای مرکوزی ،شومال افریقوا و
خاورمیانه به طور عمده ر می دهد که همگی مناب بالقوه و بالفعل بی یباتی در جتوان
هستند و پید بینی بعدی مز ،تسری نا امنوی ا طریوق متواجرت ،افوزاید تعوداد پنواه
جویان ،تروریسم دولت های ناکام و تکثیر و گسترش بیشتر سالح های کشوتار جمعوی
خواهد بود(ماندل.)110 :1132 ،
مداخله  1221ایاالت متحده آمریکا در عرا با موافقت شورای امنیت سا مان ملول
متحد برای حمایت ا کویت نماید گر ارتدار جتانی آمریکوا و فرصوت مناسوبی بورای
تحقق اهدا

استراتژیکی جمتوری خواهوان در خاورمیانوه پوس ا تحووالت نظوام دو

رطبی بود.
ایز اهدا

با حمله  1001امریکا به عرا بدون موافقت شورای امنیوت بوا جنجوال

مبار ه با تسلیحات کشتار جمعی و حمله به افغانستان در سال  1001بورای مبوار ه بوا
تروریسم به پشتیبانی ناتو بر اساس بند  5پیمان آغا شد و موضوع نقشه راه خاورمیانوه
بزر

همچنان در جریان است .جتت گیری استراتژی نویز ناتو به عنوان یوک سیسوتم

امنیتی با ادعای امنیت سا ی بیز المللی و استراتژی ایاالت متحده آمریکا به عنوان یوک
واحد سیاسی ردرتمند در مناطق مجاور و پیرامونی ما ،بعضا یا با هم منطبوق هسوتند یوا
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در تقدم و تثخر با یکدیگر می باشند .در پیمان آتالنتیک شمالی ،برخی ا توانمنودتریز
واحدهای سیاسی نظیر آمریکا که در رأس سا مان های بیز المللی ررار دارد ایز رابلیت
را به ناتو می دهد تا نقد مؤیری در بررراری یک الگوی یبات مبتنی بر سویطره جمعوی
و ارتقای جایگاه پدید آورد ،کما اینکه ناتو طی سال های گ شته با پشوتیبانی آمریکوا ا
یک سا مان دفاع جمعی در برابر اتحاد جماهیر شوروی ،به یک سا مان امنیوت جمعوی
در برابر عوامل تتدید کننده امنیت کشورهای عضوو نواتو و خواري ا رلمورو اعضوا در
مقیاس جتانی ارتقا یافته و حتی روسیه را ترغیب نموده توا بوا تشوکیل شوورای نواتو-
روسیه و مشارکت برای صلح ،در بررراری ارتباط و یافتز اهدا

مشترک با ناتو پیشگام

باشد و تتدیدات مناف خود را با همکاری ناتو خنثی نماید؛ تا جایی که نه تنتا در برابور
نگاه به شر ناتو-با وجود فشار گروه های ناسیونالیست داخلی-تغییر رفتار دهد ،بلکوه
سرگئی ایوانو

و یر خارجه ورت روسیه در  11دسامبر  1001اعوالم نموود :تشوکل

جدید روابط بیز الملل در رالب شورای جدید ناتو-روسیه سبب تقویت یبات و امنیوت
جتانی می شود و روسیه خواهان آن اسوت توا اطالعوات بیشوتری را پیراموون اهودا
گسترش اتحادیه بیابد و فعاالنه در تصومیم هوای سیاسوی آن درگیور شوود»(درایسودل،
.)111 :1162
آنچه یا دهم سپتامبر را به نقطه عطفی در تحوالت ناتو پوس ا جنوگ سورد تبودیل
کرده ،تبدیل موضوعات مبار ه با تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ،بوه عنووان
دو پارادایم اساسی در تعری

مشروعیت بخشی به ماموریت های جدید ناتوست که در

وار مفتوم اردام در خاري ا رلمرو در هر نقطه ا جتان را توجیه موی کنود .در چنویز
شرایطی آمریکا و برخی کشورهای عضو ناتو کوشیده انود جمتووری اسوالمی ایوران را
مشمول ایز دو پارادایم کنند  ،و با ایوز ادعوا کوه دسوتیابی گوروه هوای تروریسوتی بوه
تسلیحات کشتار جمعی ابعاد تتدید را به مراتب گسترده تر و هولناک تر خواهود کورد،
هرگونه اعترا

و مانعی را ا سر راه ناتو برای برخورد با ایز دو پدیده بر دارند.
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طرح خاورمیانه بزر
فارغ ا اهدا
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در سطح تحلیل سیاست خارجی ایاالت متحده

بنیادیز یا بلندمدت آمریکا در مفتوومسوا ی و منطقوهسوا ی ،طورح
در کوتاه مدت اهدا

خاورمیانه بزر

مشخصی را برای ایجاد دگرگونی در خاورمیانوه

ارائه میکند .ا اوائل دهه  1220یعنی ا مانی که آمریکوا خوود را فواتح جنوگ سورد
تلقی نمود و رریبی جدی در مقابل خود نمی دیود بوه تودریج بوه ایوز بواور رسوید کوه
می تواند به طور یک جانبه مسایل مورد نظر خود را تعقیب و به نتیجه دلخوواه برسواند،
تاکنون طورح هوای متعوددی بورای ایجواد دگرگوونی در خاورمیانوه بور روی میوز کوار
تصمیم گیرندگان سیاست خارجی آمریکا ررار گرفته اسوت ،بوا ایوز حوال ناکوامی ایوز
طرح ها در تحقق اهدا

مورد نظر آمریکا و ح

ریشههوای خصوومت علیوه آمریکوا

مقام های ایز کشور را به سمت اتخاذ یک سیاست جوام و کوالن در خصووص ایجواد
تغییرات بنیادیز در منطقه خاورمیانه سو داد .طرح خاورمیانه بزر  ،در وار  ،حاصول
ایز تغییر رویکرد میباشد .اگر چه به اعتقاد برخی تحلیلگران طورح خاورمیانوه بوزر
هنو هیچ برنامه مدون یا دستورالعمل مشخصی را بورای کوارگزاران سیاسوت خوارجی
آمریکا دیکته نمیکند و تنتا در سطح بیان برخی جتتگیریهاست ،اموا ایوز طورح بوه
طور اعالنی اهدا

مشخصی را در جتت تغییرات سیاسی ،ارتصادی و اجتماعی مطورح

کرده است .ترغیب به دموکراسی و حکومت های شایسوته ،ایجواد یوک جامعوه آگواه و
دارای معرفت علمی وتوسعه فرصتهوای ارتصوادی متمتوریز محورهوایی هسوتند کوه
طراحان ایز طرح به عنوان اهدا

آن بیان کورده انود .بوا ایوز حوال ،شواید تنتوا تعوداد

معدودی ا تحلیل گران باشند که در تحلیل اهدا

طرح خاورمیانه بزر

ایوز محورهوا

را مالک و معیار ررار میدهند .ایز در حالی است که در مقابل تاکنون نقودهای فراوانوی
در مورد اهدا

و انگیزههای وارعی آمریکا ا طرح موضوع تغییرات و دگرگوونیهوا در

خاورمیانه مطرح شده است .ما در اینجا رصد ورود و طرح مجدد ایز نقدها را نوداریم،
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اما برای روشزتر شدن موضوع به طور فترستوار میتووان بوه محورهوای اصولی ایوز
مباحث اشاره کرد :سوء سابقه تاریخی آمریکا در مینه حمایت وارعی ا دموکراسوی در
جتان سوم و جانبداری کامال آشکار آمریکا ا اسرائیل در منارشه فلسطینی و اسورائیلی
که متمتریز دلیل رشد جریانهای ضد غربی در منطقه بوده است و همچنیز عدم تطابق
مناف ملی آمریکا با دموکراسی وارعی ا متمتوریز دالیول سووء اوز موردم و نخبگوان
خاورمیانه به طرحهای غیربومی برای اصالحات و دگرگوونی در منطقوه اسوت .اهودا
وارعی آمریکا ا ارائه طرح خاورمیانه بزر

در چتار محور یر خالصه میشود:

 -1تضمیز امنیت اسرائیل
 -1تضمیز تداوم جریان انرژی
 -1مقابله با رشد جریانهای اسالمگرایی
 -1تالش برای رویکار آوردن رژیمهای سکوالر در منطقه
به عنوان یک ابوزار سیاسوت خوارجی ،رهبوران آمریکوا مکوررا ا سیاسوت چموا ،
هنجارسا ی و هنجارشکنی و نظمسا ی و نظمشکنی در سیاستهای منطقهای و جتانی
خود بتره گرفته اند .تئودور رو ولت ،رئیس جمتور آمریکا در اواخر ررن نو دهم که در
توسعه نظم امپراتوری آمریکا نقد مؤیری داشت همواره ااتوار موینموود کوه مناسوب
است همراه گفتار نرم و سالح چما و رودرت سوختافوزاری نیوز حمول گوردد و در
صورت لزوم ا هر یک به تناسب مورعیت و نیا بترهبرداری به عمول آیود .ا ایوز رو،
در طرح خاورمیانه بزر

و ابتکار جدید آمریکا در ربال آن گونه خاصی ا ایز ترکیوب

به چشم میخورد(رربانی.)115 :1121 ،
پس ا حادیه یا دهم سپتامبر که در آن برخی جریانهای اسالمی به عنوان مقصور و
متتم اصلی معرفی شدند ،رهبران آمریکا به طور همزمان دو سیاست متضاد را در منطقه
خاورمیانووه پوویگیووری کردنوود :اول نظوومشووکنی و هنجارشووکنی و دوم نظوومسووا ی و
هنجارسا ی .در پرتو رفتارهای غیررابل دفاع طالبوان و صودام در افغانسوتان و عورا و
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خود را در منطقه ابتدا ا طریق حضور نظامی و سپس ا طریق تغییر بافتهای سیاسوی،
فرهنگی و اجتماعی منطقه دنبال کنند.

اهمیت افغانستان برای آمریکا
افغانستان به عنوان رلب آسیا مینه تحکیم نفووذ امریکوا در مرکوز اسوتراتژیک آسویا
(نقطه تالری مناب استراتژیک روسیه ،چیز و ایران بوه عنووان کشوورهایی کوه هژموونی
آمریکا را به چالد کشیده اند) را فراهم خواهد کرد .کنترل تحرکات سیاسی کشوورهای
منطقه که برخی ا آنتا هسته ای اند و در عیز حال به دلیل پتانسیل هایی که ایز منطقوه
برای پناه دادن و رشد گروه های تروریستی دارد و همچنیز مسواعد بوودن ایوز کشوور
برای کشت و راچا مواد مخدر و نیز وجود ذخوایر عظویم انورژی نفوت و گوا و آب
(آسیای میانه ،خزر و خلیج فارس ) ،فرصت راهبردی مساعدی برای بتره برداری عظیم
ا پروژه های نظامی (گسترش تسلیحات) ،سیاسی ( طورح خاورمیانوه بوزر

و تثبیوت

تفو و هژمونی آمریکا) و ارتصادی (کنترل و بتره گیری ا مناب عظیم انورژی منطقوه)
جتت تدویز کنندگان استراتژی نویز امنیت ملی ایاالت متحده بورای رورن  11خواهود
بود .متم تریز اهدا

آمریکا در تغییر استراتژی در افغانسوتان عبارتنود ا  :جودا کوردن

طالبان ا القاعده ،شریک سا ی طالبان در ردرت ،توجه احتمالی به با سا ی افغانسوتان
و تقویت دولت بعد ا حامد کر ای  -مینه سا ی برای دستیابی به پایگواه هوای نظوامی
دائمی برای ارتد آمریکا و ناتو (رحمانی.)15 :1121 ،

پی آمدهای احتمالی تغییر استراتژی آمریکا
در ایز باره که پی آمدهای احتمالی تغییراستراتژی آمریکا در منطقه چه خواهد بود.،
گمان می رود که طراحان استراتژی تغییر سیاست آمریکا در افغانستان و ایوران ،اهودا
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آن را در سه سطح در نظر گرفته باشند:
-1در سطح بیز الملل-1 ،در سطح منطقه-1 ،در سطح داخلی افغانستان.
به احتمال یاد تغییور اسوتراتژی آمریکوا ا نظوامی صور
سیاسی ،با ایز هد
ردرت های بزر

بوه ترکیبوی ا نظوامی و

صورت می گیرد که اوال ا فروپاشی ناتو جلووگیری شوود و یانیوا
دیگر را که ا سیاست نظامی گری دوران بوش ناراضوی هسوتند ،توا

حدی با آمریکا همراه کند .کشورهای عضو ناتو که نیرو به افغانستان اعزام کرده اند ،بوه
غیرا انگلیس ،آشکارا عدم تمایل خود را به ادامه ایز حضور نشوان داده انود .علوت آن
است که ایز گونه کشورها تعری

جداگانه ای ا مثموریت نیروهای خود در افغانسوتان

دارند .ا نظرآن ها مثموریت ناتو برای استقرار صلح و یبات و با سا ی افغانسوتان بووده
و نه تشدید جنگ و ناامنی در ایز کشور ،بنابرایز آنتا حاضر نیستند سربا ان خود را در
جنگی به کشتز دهند که سودی برای آنتا ندارد .تثکید بر راه حل سیاسی بورای مشوکل
افغانستان ،اعضای معتر

ناتو را در کنارآمریکا و انگلیس به امید استقرار در صلح نگاه

خواهد داشت (فر یز نیا.)13 :1120 ،

روابط ایران و افغانستان
تحوالت افغانستان پس ا  11سپتامبر تثییرات مثبتی برسیاست خارجی تتران داشوته
است .اتخاذ سیاست عملی تعام ل با ائوتال
سیاست های تتران با اهدا

غورب کوه بخشوی ا آن بوه دلیول انطبوا

غرب در افغانستان بوده موجب همکاری جبتوه ی متحود

(دوستان افغانی ایران) با غرب در جتت نابودی طالبان گردید .فرصت هوای افغانسوتان
برای ایران شامل ،با ار افغانستان برای کاالهای ایرانوی ،جمعیوت  50درصودی فارسوی
بان در افغانستان ،حضور 10درصدی شیعیان در ساختار ردرت افغانستان ،عالره مندی
مردم افغانستان به ایران ،دید مثبت مردم افغانستان به ایران در مقایسه بوا پاکسوتان ،مور
مشترک  216کیلومتری ایوران بوا افغانسوتان ،فرصوت هوای موجوود در امور با سوا ی
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افغانستان ،اجرای پروژه های مختل  ،امکان صدور سوخت در حجم باال به افغانسوتان،
رابلیت ترانزیت کاال در سطح وسی ا طریق ایران به افغانستان وآسیای مرکزی ،نداشتز
مشکل مر ی با افغانستان علی رغم مر طوالنی ،امکان ایجاد همکاری و کار ارتصادی با
سایر کشورهای منطقه ا طریق افغانستان ،حضور دو و نویم میلیوون متواجر افغوانی در
ایران که می تواند به همسویی آن هوا بوا سیاسوت هوای ایوران در افغانسوتان در آینوده
امیدواربود وارتباط خوب با کلیه ی طر

های افغوانی کوه مورعیوت ایوران را درآینوده

افغانستان ارتقاء می بخشد ،می باشند .افغانستان جزئوی ا حوو ه ی تمودنی -فرهنگوی
ایران به شمار می رود و به طور سنتی بان و ادبیات فارسوی ،نقود اساسوی در تعیویز
سمت و سوی تحوالت فرهنگی و ادبی افغانستان داشوته اسوت .بسویاری ا افغوان هوا
فارسی صحبت می کنند وتاجیک ها به طور خاص هویت سیاسی و روومی خوود را در
افغانستان برپایه ی بان فارسی استوارکرده اند و به همویز دلیول ا پتانسویل ال م بورای
بررراری ارتباط گسترده با ایران برخوردارند .بسیاری ا کارشناسان مسوایل بویز المللوی
اعتقاد دارند ،با بتبود اوضاع در افغانستان ،امکان توسوعه ی روابوط کشوورهای فارسوی
بان ،ایران ،افغانستان ،تاجیکستان و توسعه ی روابط ارتصادی وتجارت میان آنان بیشتر
شده است(فر یز نیا.)11 :1133 ،

نقش شیعیان در روابط ایران وافغانستان
جمعیت شیعیان افغانستان یکوی ا متوم توریز حلقوه هوای ارتبواطی بویز ایوران و
افغانستان محسوب می شوند .شیعیان حدود یک پنجم جمعیت ایوز کشوور را تشوکیل
می دهند و دیدگاه مثبتی در خصوص همکواری بوا تتوران دارنود .افغانسوتان کشووری
اسالمی بوده و تتران عالره مند است که با ارلیت شیعه و اهل سنت ایوز کشوور رابطوه
داشته باشد .نوع حکومت در افغانستان وگرایشات و ایدئولوژی آن با امنیت ملوی ایوران
رابطه ی تنگاتنگی دارد .حکومت ایوران در اختیوار اکثریوت شویعه اسوت وحمایوت ا
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شیعیان در ارصی نقاط دنیا جزء اصول دیپلماسی جمتووری اسوالمی ایوران موی باشود.
شیعیان افغانستان به نوعی کانون نفوذ و البی ایران در افغانستان تلقی می گردند.شویعیان
افغانی نیز ایران را متم تریز حامی سیاسی خود در محیط داخلی افغانستان بوه حسواب
می آورند .آنان اعتقاد دارند که تتران ا مبار ه آنتا برای کسب ستم بیشوتری ا رودرت
در ساختارسیاسی افغانستان حمایت می نمایند .البته تمام شیعیان دیدگاه واحدی نسوبت
سیاست ایران در ربال مسائل ایران وحتی نحوه ی برخوورد بوا شویعیان نودارد و برخوی
ا آنتا نسبت بوه مواضو ایوران انتقواداتی را مطورح موی کننود .تتوران در دوران جتواد
افغانستان میزبان احزاب شیعه بوده و در جتت سا مان دهی و ایجاد هماهنگی ال م بیز
آنان تالش کرد(علی آبادی.)110 :1135 ،

نقش اقتصاد در روابط ایران وافغانستان
ایران مزیت های نسبی یر بنای ارتصادی ،تجاری وترانزیتی در با سا ی افغانسوتان
وگسترش همکاری های ارتصوادی بوا آن کشوور دارد .تتوران بورای گسوترش تجوارت
وهمکاری ارتصادی با افغانسوتان ،اعطوای معافیوت  50درصودی گمرکوی بوه کاالهوای
ترانزیتی به مقصد افغانستان ،ح

پیمان سپاری برای صادرات کواال بوه ایوز کشوور و

افزاید ساعت کار گمرکات در مر مشترک دوکشور را در دستور کار ررار داده اسوت.
صادرات ایران به افغانستان بعد ا یا ده سپتامبر رشد چشمگیری داشته است .بنا بر آمار
منتشر شده ا سوی گمرک ایران حجم صادرات غیرنفتی کشور به افغانستان به بوید ا
یک صد میلیون دالر می رسد که نسبت به دوران حاکمیت طالبان و ربل ا آن رشد غیر
رابل تصوری نموده است .کاالهای ایرانی به خصوص کاالهوای مصورفی در افغانسوتان
طرفدارن یادی دارد.فرهنگ مشترک ،کیفیت مطلوب کاالهای ایرانوی نسوبت بوه سوایر
کاالهای دیگر همسایگان بخصوص پاکستان باعث عالره ی افغوان هوا بوه محصووالت
ساخت ایران شده است .در مان طالبان با با گشایی مر دوغارون مدت کوتاهی ایوران
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با ار افغانستان وحتی با ار مناطق شرری ایز کشور را در اختیار گرفت که مطبوعوات و
مسئولیز پاکستانی بارها نسبت بوه ایوز مسوئله بوه طالبوان اعتورا

کردنود .افغانسوتان

کشوری است که ساختار ارتصادی آن طی دودهه ی گ شته نابود شده است ودر مقابول
ایران کشوری است که در برخی ا حو ه های ارتصادی نظیر سرمایه گو اری و صودور
فز آوری متندسی ،پتروشیمی ،نفت و گا دارای تجربیات ار شومندی اسوت .در حوال
حاضر ،تجربیات مر ی در  5با ارچه مر ی با سرعت در حال انجام است .همکاری در
چارچوب اکو ا دیگر حو ه هایی است که مناف مشترک دوکشور را می توانود در پوی
داشته باشد .افغانستان ا نظرهمسایگی با آسیای مرکزی و یا مجاورت با آسویای غربوی
دارای مورعیت ممتا ی است .افغانستان توانایی آن را دارد کوه تبودیل بوه کانوالی بورای
ترانزیت کاال ا آسیای مرکزی به ایران ودریای عمان شود .اگور مسویر ارتصوادی ایوران
فعال شود شیعیان ،فارسی بان ها ومردم هرات بیشتریز مناف را به دست خواهند آورد
و ایز کمک استراتژیک غیر مستقیم ایران به متحداند در افغانستان است (هارولد کوی،
.)121 ،1123

فرصت ها وتأثیرات مثبت تحوالت افغانستان بر امنیت ملی ایران
فروپاشی طالبان :فروپاشی طالبان و عدم امکان روی کارآمدن آنتا به عنوان دسوتاورد
اولیه ونخستیز اولویت تتران در عرصه ی افغانستان می باشد .طالبان که با دولت شویعه
سرعناد داشته و شرارت ونا امنی را در طول مر های شورری کشوور توسوعه دادنود ،بوه
مسئله ی تولید مواد مخدر دامز دند و با فرهنگ وتمدن ایرانی در افغانسوتان ا جملوه
تقویم هجری شمسی ،بان فارسی دری  ،اعیاد ملوی ماننود  :عیود نوورو و ...مخالفوت
نمودند .آنان سرکوب شیعیان و سایر فارسی بان ها را در دستور کار رورار دادنود و بوا
اعمال خشز چتره ی دیز اسالم را در انظار جتانیان تخریب نمودند.
روی کارآمدن دولت دوست ایران در کابل :دگرگونی در سیستم حکومتی افغانستان
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و روی کارآمدن دولتی متعادل به مفتوم ح

حاکمیت متخاصم نسبت به مناف تتوران

وحاکم شدن یک دولت دوست می باشد .دولت دوست کنونی ایران حکومتی مناسب با
شاخصه های رعایت تناسب رومی ،عودم حضوور افراطیوون ،فراگیور وپاسوخگو اسوت
(شفیعی.)10 :1121 ،
همکاری مثبت و سا ندهی تتران با جامعه ی بیز المللی و سا مان ملل متحد :ایران
در مسئله ی افغانستان و سقوط طالبان همکاری های سا نده ومثبتی با روسیه و هند بوه
عمل آورده است و در ایز راستا به تقویت جایگاه منطقه ای خوید کمک شایان نمود.
همکاری ایز سه کشور در مقابل حامیان طالبان رریز موفقیت گردید .ایز همکاری میتوانود
مبنایی برای همکاری آینده ایز دو کشور منطقه ای گردد (موسوی.)15 :1121 ،
تقلیل مشکالت ملی ایران در ربال افغانستان :اعاده صلح و یبات وتشکیل دولت مرکوزی
در افغانستان در ابعاد اجتماعی و امنیتی تثییراتی چون؛ تعتد دولوت افغانسوتان وگوروه هوای
افغانی به من تولید مواد مخدر ،با گشت نسوبی آرامود بوه ایوز کشوور و بوالطب مر هوای
شرری ایران ،تقلیل شرارت در مر های شرری ،با گشت تودریجی متواجران ،ایجواد فرصوت
شغلی و رونق تدریجی ارتصادی در مر های شرری ایران داشته است .هزینه های ملی ایوران
ناشی ا بحران افغانستان سالیانه  6میلیارد دالر بورآورد شوده اسوت .ا جملوه توثییرات ایوز
بحران افزاید کشت مواد مخدر در افغانستان بوده است .ریشه کز شدن تولید موواد مخودر
در افغانستان برای دولت ایران بسیار متم است .البته مبار ه با راچارچیوان بویز المللوی موواد
مخدر که ا خاک ایران برای ترانزیت موواد مخودر تولیود شوده در افغانسوتان بوه با ارهوای
کشورهای غربی استفاده می کنند ،هزینه های سنگیز جانی و مالی داشته اسوت .انتظوار موی
رود دولت افغانستان با کشت مواد مخدر مقابله نماید(موسوی.)15 :1121 ،
با گشت متاجران :پس ا تحوالت اخیر در افغانستان ،امید به با گشت آوارگوان بوه
وطز خود و رف مشکالت و معضالت ا حضور آنان در ایران افزاید یافوت .متعاروب
ایز تحوالت ،ایران

کمیساریاری عالی پناهندگان ملل متحد و افغانستان برای با گشت
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پناهندگان افغانی مقیم ایران در شتر ژنو در تاریخ  21/1/11یک توافوق ناموه مشوترک
امضاء کردند .ایز برنامه شامل با گشت مرحله ای پناهنودگان و اسوکان دائوم و توثمیز
امنیت آنان در افغانستان است که در دفتر( ) UNHCRبوه امضوا رسوید( .مجتتود اده،
.)100 :1132
با سا ی افغانسوتان فرصوتی بورای ارتصواد ایوران :ا هوم گسویختگی سواختارهای
ارتصادی افغانستان در طول بید ا دو دهه جنگ در ایز کشور هزینه هوای یواد را بوه
ایران تحمیل کرده است .تحوالت جدید سبب فراهم شدن شرایط مطلوب برای استفاده
ا ارفیت های ارتصادی و تجاری افغانستان ا جمله بتره گیری ا مسیر ترانزیتی ایران
شده است .افغانستان به دلیل آنکوه محواط در خشوکی اسوت بوه راه هوای مواصوالتی
همسایگان نیا مند می باشد .ایران در ایز مینه به دلیل دارا بوودن مزیوت نسوبی در دو
بُعد تجاری و ترانزیت همواره نقد متمی در دست یابی افغانستان به با ارهای جتوانی
ایفا کرده است.
م هب :پس ا یا ده سپتامبر در خصوص م هب رسمی دیز اسالم در نتایت با رید
ایز مطلب مورد توافق ررار گرفت که پیروان م اهب اسوالمی مجا نود کوه در حوو هی
تسلط رومی م هبی خود،فقه حنفی برای اهل سنت و فقه جعفری بورای اهول تشوی را
اعمال کنند و تدریس آن در مدارس به همیز شکل باشد .به نظر موی رسود کوه تحوول
ردرت ا طالبان به دولت جایگزیز برای یبات افغانستان مثبت بوده وتصور می شود که
هرردر یبات در افغانستان تقویت شود ،تضادهای م هبی کاهد موی یابود و همگرایوی
بیز هزاره و سایر رومیت ها تقویت می شود .به دنبال افزاید یبات در افغانسوتان و بوه
طب آن کاهد تند های م هبی ایران نیوز ا ناحیوه ی گوروه هوای مو هبی افغانسوتان
شرایط مساعد و امز تری نسبت به گ شته را پید روی خواهد داشت ،بوه طوور کلوی
تند های م هبی در افغانستان پس ا یا ده سپتامبر کاهد پیدا کرده و شویعیان نیوز بور
اساس رانون اساسی جدید وضعیت مطلوب توری نسوبت بوه گ شوته پیودا کورده انود
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(واعظی.)160 :1122 ،
رومیت :پس ا  11سپتامبر مسائل رومی ،تند ها و ررابت ها و توالش رومیوت هوا
درجتت کسب ردرت و تحت سیطره درآوردن سایرگروه ها تا حدودی فوروکد کورد.
حوادث  11سپتامبر و به دنبال آن حمله ی نظامی آمریکا به افغانستان فصل جدیودی را
در تاریخ ایز کشور گشود .شکل گیری یرساخت هوای جدیود جتوت روی کارآمودن
دولت متمرکز و تو ی ردرت سیاسی متناسب با میوزان جمعیوت رومیوت هوا تغییورات
چشمگیری در نحوه ی برخورد رومیت ها با یکودیگر در ررابوت بور سور دسوتیابی بوه
ردرت به وجود آورد.پس ا مداخلوه ی نظوامی ایواالت متحوده در افغانسوتان در سوال
 1001مینه های ال م برای دولت سا ی و تشکیل دولت مرکزی فراهم شد .ساختارها
و نتادهای ال م برای دولتی که بتواند نقد مثبتی در تحوالت افغانستان ایفا کند ،بوجود
آمد .ررابت تسلیحاتی وجنگ مسلحانه به ررابت انتخاباتی وسیاسی تبدیل شد و توالش
گردید تا م هب و ساختارهای حزبی به تدریج نقد پررنگ تری نسبت به رووم و رووم
ساالری ایفا نمایند(رشید.)62 :1132 ،

تهدیدات و تأثیرات منفی تحوالت افغانستان بر امنیت ملی ایران
نگرانی ایران ا حضور نیروهای غربی به خصوص آمریکا در جوار مر خود :آسیب
پ یری ایران به دنبال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان افزاید یافته اسوت .ایوران
ا یک سو در رسمت غرب و شمال غرب با محور اسرائیل ،ترکیه و آذربایجان روبه رو
است .در رسمت مر های شمالی رژیم حقوری دریای خزر حل نشده و در شر کشوور
به خصوص بعد ا تجربه ی نسبتا موفق ایاالت متحده در افغانسوتان موی تووان گفوت
نفوذ واشنگتز در شر کشور هم توسعه ی چشومگیری یافتوه اسوت .در جنووب و در
خلیج فارس هم آمریکا حضور مستقیم نظامی دارد و در غرب نیز در عرا مستقر مویباشود.
تتران به نوعی خود را در محاصره ی نظامی کامل ایاالت متحده می بینود و مویدانود علوی
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رغم پیشرفت های محسوس در صنای نظامی نمی تواند پاسوخگوی تتدیودات نظوامی
یک ردرت مسلط دنیا باشد.گفته می شود آمریکا و غورب برناموه ی بلنود مودتی بورای
منطقه طراحی کرده اند ودرحال حاضر هیچ گروه ردرت مند منطقوه ای وفورا منطقوهای
وجود ندارد که در رالب یک اتحاد نیرومند در برابر آمریکا وغرب بایستد .ایز برنامه در
رالب طرح جدید آمریکا موسوم بوه خاورمیانوه ی بوزر

تبلوور یافتوه اسوت .حملوهی

آمریکا به افغانستان مینه های عملی حضور ناتو در چارچوب گسترش ناتو به شور را
فراهم نمود .همچنیز در مناسبات تتران با آسیای مرکزی ،روسیه و رفقا اختالل ایجواد
خواهد کرد .باید تصریح نمود که ایاالت متحده پروژه ی متار تتوران ا طریوق انوزوای
کامل ایز کشور را دنبال می نماید(.نادرپور)51-51 :1121 ،
عبورخط لوله نفت وگا ا طریق افغانستان :افغانستان بوه عنووان یوک کشوور ترانزیتوی
بالقوه و متم در منطقه ،در کانون یک با ی بوزر جدیود یعنوی ررابوت بور سور اسوتخراي
وتجاری کردن مناب نفت وگا دریای خزر رورار گرفتوه اسوت .ذخوائر نفوت و گوا منطقوه
اوراسیای دریای خزر می تواند برای واشنگتز راه حول مطلووب راه یوابی بوه سووی ذخوائر
طبیعی نفت وگا درنیمه ی اول سده ی بیست و یکم میالدی تلقی شود .اینتا ذخایر فوراوان
و ار شمندی اند که ا لحاظ حجم و ردی

 ،دومیز ذخائر بی مثال خاورمیانه می باشد.

تتدیدات ناشی ا چگونگی مناسبات ایران با غرب وآمریکا :دولت آمریکا بوا توجوه
به مالحظات سیاسی داخلی آمریکا ،تصویب بودجه های کالن نظامی وهمچنیز مسوائل
سیاست خارجی همچون تعییز استراتژی های کوالن ،تکمیول مورعیوت برترآمریکوا در
نظام بیز المللی ،کنار دن رربوای منطقوه ای و بویز المللوی ،توداوم عملیوات جنوگ را
درجتت تثمیز مناف ملی آمریکا درنظر گرفته و سعی دارد ا شورایط موجوود حوداکثر
امتیا را به دست آورد(همان).
فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان می گویود کوه جنوگ بوا تروریوزم نبایود
محدود به افغانستان گردد .روابطی که آمریکا با کشورهای همسایه ی افغانستان دارد در
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طول مان ما را رادر خواهد ساخت که به اهدا
تمام نخواهد شد ،مگرایز که به همه ی اهدا

مورد نظر خود برسویم و ایوز جنوگ
خود برسیم .آمریکوا ،ایوران را در موره

کشورهای عضو(محور شرارت) نام برده است .ااتاراتی ا ایز دست ،موجوب نگرانوی
دولتمردان تتران ا اهدا

نتایی واشنگتز در منطقه شده است .ایاالت متحده ی آمریکا

ا حضووور و توسووعه نفوووذ سیاسووی و امنیتووی تتووران در افغانسووتان احسوواس نگرانووی
دارد.حضور نیروهای غربی در جوار مر های شرری ایران ،مر هایی که مانی امز توریز
مر ایز کشور ا نظر تتدیدات خارجی بوده ،خوشایند ایران نیست.

اهداف آمریکا در افغانستان
 -1تداوم حفظ امنیت و یبات در جتت تقویت دولت افغانستان:
در حال حاضر مسئله ی تداوم امنیت متم تریز هد

آمریکا در افغانستان می باشد.

استمرار بید ا دو دهه جنوگ و درگیوری در افغانسوتان ،مفواهیمی همچوون تمامیوت
خواهی و انحصارطلبی ،روم گرایی و محله گرایی ،تکروی ،عدم رعایت روانون ،خوروي
ا تعتد ها ،تالش برای ح

دیگران ،استفاده ا

ور و ...را در ایز کشور نتادینه کرده

است ،به نحوی که خروي ا آنتا در شرایط فعلی سخت و دشوار می باشود .در چنویز
شرایطی حفظ و تداوم امنیت در افغانستان تا حود یوادی بوه نگورش و بیوند افوراد و
گروه ها به ساخت ردرت بستگی دارد .در وار عدم رضایت ایز افوراد و گوروه هوا بوه
معنای شروع درگیری ها و بی یباتی خواهد بوود .علوی رغوم سوقوط رژیوم طالبوان در
افغانستان و ا هم پاشیده شدن نیروهای القاعده ،نیروهای آمریکایی مستقر در افغانسوتان
هنو درحال جنگ و عملیات برای سرکوب باری مانده ی ایز نیروها می باشند
 -1تالش آمریکا برای نفوذ تدریجی در هرات ومناطق مر ی شر ایران:
مورعیت هرات در معادالت استراتژیک آمریکوا و مجواورت آن بوا مر هوای شورری
ایران ،سبب گردیده است تا واشنگتز به نوعی در صدد نفوذ به منطقوه ای ا افغانسوتان
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برآید که پیوندهای گسترده ی سیاسی ،فرهنگی و ارتصادی با ایران دارد .هورات کوه بوه
نوعی ا آن به عنوان (حیاط خلوت ایران) تعبیر موی شوود ،تنتوا منطقوه ای اسوت کوه
ایاالت متحده نفوذ چندانی در آن نودارد .درحوال حاضور آمریکوایی هوا فعالیوت هوای
ارتصادی و فرهنگی گسترده ای در رالب (طرح های بشر دوستانه) در ایز منطقوه آغوا
کرده اند و سعی دارند تا ا ایز طریق به طور آهسته و تدریجی در ایز منطقه نفوذ کنند
(ورجاوند.)21 :1121 ،
هرات به علت نزدیکی به مر ایران مورد توجه جدی مقامات تتران است .بسویاری
ا نااران بیز المللی ،نقد تتران را در ایز منطقه بسیار متم ار یابی می کنند .در منطقه
ی هرات ،ایران پروژه های یادی را اجرا نموده و یا در دست اجورا دارد (مجتتود اده،
.)61 :1132
 -1خطر شروع مجدد ناامنی و جنگ در افغانستان:
با گشت آرامد به افغانستان اولویت نخست تتران اسوت .حضوور جنوگ سواالران
محلی ،خطرسا ی مجودد القاعوده و طالبوان همچنوان وجوود دارد .یکوی ا مشوکالت
همیشگی افغانستان غارت هایی بووده کوه در موارو بحرانوی و نواامنی و هور ا گواهی
صورت گرفته است .در وضعیت موجود نیز سررت ها و دست بردهایی ده موی شوود
که بعضی جنبه ی د دی و برخی هد

سیاسی دارند .جنگ ساالران برای حفوظ خوود

نیا به محیط بحرانی دارد ،ل ا برای حفظ مورعیت خود بیز کشوورهای ذی مودخل در
امور افغانستان دشمز تراشی می کنند .بدیتی است سا مان مجدد القاعده به نفو تتوران
نمی باشد .ایران مشکالت ایدئولوژیک جدی با ایز افراطیون سنی داشوته وگوروه هوای
فو تتدید جدی برای امنیت ملی ایران است(رشید.)22 :1132 ،
 -1واگرایی شیعیان وجبته متحد:
جبته متحد متشکل ا سه نیروی عمده یعنی تاجیک ها ،ا بک هوا و هوزاره هاسوت
که در خصوص سیاست وحکومت دیدگاه های خاصی دارند .در دوران طالبوان گرچوه
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به دلیل دشمز مشترک آنان با یکودیگر همکواری کردنود اموا در شورایط حاضور خطور
واگرایی و ستم خواهی بیشترآنان را تتدید می کند .نکته ی حائز اهمیت ایز اسوت کوه
در درون هر یک ا احزاب نیز اختالفات گسترده ای وجوود دارد .فقودان پیوسوتگی در
جبته متحد و نزدیکی آنان به کشورها و جریان های سیاسی دیگر ،افکار انشوعاب و دو
دستگی بیز آنان را تقویت می نماید(پاپلی یزدی.)11 :1131 ،
 -5تروریسم و گسترش تروریسم ضد ایران در افغانستان:
تروریسم نشثت گرفته ا افغانستان حاصل تضادهای ایدئولوژیک ،رومی و ربیلوه ای
و اوضاع نابسوامان داخلوی در نتیجوه حضوور نیروهوای خوارجی اسوت .البتوه شورایط
جغرافیایی افغانستان به گونه ای نیست که حاکمان آن بتواننود رفتوار غیور همسوانی بوا
همسایگان خود در پید گیرند و بخواهند به عنوان یک فاکتور اصلی ،موا نه رووا را بور
علیه همسایه دیگر بر هم بزنند ،یرا ایز کشور در خشکی محاط اسوت و تنظویم رفتوار
خارجی آن تاب ضرورت وجود رابطه با همه ی کشورهای اطرا

است .افغانستان موی

تواند به عنوان پایگاه بالقوه اپو یسیون ضد انقالب ایوران در آیود .مر هوای غیور رابول
کنترل ،وجود راچارچیان حرفه ای و مافیای مواد مخودر و اشورار ،ابوزار مناسوبی بورای
گروه های براند نظام ایران خواهد بود.
 -6آوارگان افغانی مقیم ایران:
بدون شک یکی ا پیامدهای متم و منفی بی یباتی و جنگ در افغانستان برای ایران،
هجوم سیل آسای متاجریز افغانی بود که وارد ایران شدند .متاجریز افغوانی کوه اکثورا
شیعه هزاره و تاجیک بوده و با ایران ارتباط نزدیکی داشوتند ،تحوت فشوار گوروه هوای
دیگر به ویژه پشتون ها و طالبان راه ایران را در پید گرفتند که ایوز مسوئله پیامودهایی
منفی را برای ایران به همراه داشت .اما پس ا  11سپتامبر با شکل گیری دولوت جدیود
و روند با سا ی افغانستان و بررراری آرامد نسبی در ایز کشوور ،مسوئله آوارگوان توا
حدودی حل شده و با گشت آن ها به افغانستان می تواند نقد مثبتی در راستای منواف
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و امنیت ملی ایران داشته باشد(فرشادگتر.)11 :1121 ،
پدیده مواد مخدر :پروسه تولید ،تبودیل و ترانزیوت موواد مخودر بعود ا خوروي ا
افغانستان  ،متوجه مر های ایران شده و ایز بالی خانمان سو به چالد نیروهای جوان
و امکانات جامعه ایران منتتی می گردد و سلسله مشکالت متعددی پدید می آید که در
جستجوی ریشه های آن نگاه ها متوجه منشث آن یعنی افغانسوتان موی شوود و در وارو
ایران اولیز رربانی ایز پدیده شوم است .ایران نه تنتا صرفا به عنووان یوک مسویر بورای
ترانزیت کاال نبوده  ،بلکه با ار مصر

خوبی برای تریواک افغانسوتان نیوز بشومار رفتوه

است(مال هی.)130 :1121 ،
 -3شرارت و ناامنی مر ی:
ایز پدیده مزمز که در سالتای اخیور در سوطح خطرنواکی توسوعه یافتوه  ،امنیوت و
آرامد مناطق شرری کشور را تحت تثییر ررار داده است .به طور کلی شرارتتای مور ی
با جریان مواد مخدر مورتبط اسوت .شورارتتای شور کشوور ائیوده مناسوبات موالی و
اعتباری فروشندگان و خریداران مواد مخدر اسوت .بوا گسوترش تولیود موواد مخودر و
افزاید تقاضا برای مصر

و ترانزیت ایز مواد ،شرارت وناامنی نیز توسوعه پیودا کورده

است .در مان طالبان ررائز یادی در مینه وجود ناامنی کنترل شده در منواطق نوا اموز
کشور وجود داشت .در جریان طرح ایز بحث ها با طالبان ،آنتا در مقابل مودعی عبوور
نیروهای افغانی مخال

طالبان ا مر های ایران به خاک افغانستان با اهدا

خرابکارانوه

شدند .طالبان در مقام پاسخگوئی و عمل متقابل به طر بوی سوابقه ای توانسوت منواطق
شر کشور را نا امز نموده و همچنیز جریان ترانزیت موواد مخودر بوه ایوران را رأسوا
پشتیبانی کند(علی آبادی.)12 :1135 ،
 -2گسترش افکار رادیکال سنی:
گسترش رادیکالیسم سنی در مر های شرری ایوران بوه خصووص افغانسوتان نووعی
تتدید فرهنگی ،م هبی علیه ایران به حساب می آید .رادیکالیسم اهل سونت در منواطق
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پیرامونی ایران نه تنتا موجب محدود شدن شویعیان در کشورهایشوان موی گوردد ،بلکوه
همچنیز نفوذ سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ایران را نیز محدود می نماید .گسوترش ایوز
افکار به آسیای مرکزی نیز مناف ایران را تتدید می کنود .ایوران کشووری نواهمگون بوا
ارلیت های رومی ،نژادی و دینی مختل

است .بنابرایز رشود افراطوی گرایوی در جووار

ایران امکان سرایت آن را به داخل ایران تشدید می نماید .همچنیز تقسیم افغانستان بوه
گروه های نژادی باعث ایجاد هراس ا تشکیل یک دولت چنود ملیتوی بوا ارلیوت هوای
فراملی شده است( .همان).
 -2ایدئولوژی:
عامل دیگر بی یبات کننده در افغانستان که در عمل می توانسته یبوات همسوایگاند
را نیز بر هم بزند ،تضادهای ایدئولوژیک می باشد .در سطحی گسترده تر ا تند هوای
م هبی ،مکاتب ایدئولوژیک مختل

در افغانستان رو در روی هم ررار گرفتوه انود .ایوز

تقابل های ایدئولوژیک ربل و بعود ا  11سوپتامبر شورایط متفواوتی را سوپری کورده و
پیامدهای طبعا مختلفی ا خود به جای گ اشته اند .در هر دو مقط

مانی(دو سوی 11

سپتامبر) ،ایران با ایدئولوژی اسالمی در مقابل ایدئولوژی های کمونیسوتی و لیبرالیسوتی
شر و غرب ررار گرفته است.

نتیجه گیری
جمتوری اسالمی ایران در سه دهه گ شته به دلیل بی یبواتی و نوا امنوی افغانسوتان،
خسارت های یادی پرداخت نموده است و همواره برای ساماندهی اوضاع و با گشوت
یبات و امنیت در مقاط مختل

تالش هایی انجوام داده اسوت .یکوی ا تتدیوداتی کوه

همواره متوجه ایران است ،حضور ناتو در منطقوه موی باشود .نواتو عوالوه بور نفووذ در
افغانستان با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فوارس همکواری دارد .جمتووری اسوالمی
ایران با  15کشور(کشورهای عضو شورای همکاری) ا طریق آب و خشکی دارای مر
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مشترک است و ایز کشورها به طر مختل
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با پیمان آتالنتیک شمالی همکاری دارند و

نحوه همکاری ها به گونه ای است که به سمت گیری ناتو به شر و به ویژه در فضای
ژئوپلتیک شمال-جنوب کشور ایران کمک کرده و ایز همکاری و حضور بنا به اهودا
و استراتژی جدید ناتو و استراتژی امنیت ملی آمریکا مقابلوه بوا تتدیودات جدیود نظیور
تروریسم ،ناسیونالیسم افراطی ،بی یباتی سیاسی ،منا عات رومی و گسوترش سوالحتای
کشتار جمعی می باشد .ادامه وضعیت کنونی به منزله تتدیدی بالقوه برای حو ه نفووذ و
فضای ژئوپلتیک (جغرافیایی و اعتقادی مر های اسالمی) در مرحله اول و سپس کنتورل
استراتژیک ایران ا طریق سیطره بر منطقه مسیر عبور انرژی و حمل و نقل و تحریکات
و تعرضات رومی ،سیاسی ،ایودئولوژیکی بووده و در نتیجوه امنیوت و منواف جمتووری
اسالمی ایران در معر

تتدید ایز گونه حضور و همکاری است.

با توجه به شرایط کنونی درباره آینوده افغانسوتان دو دیودگاه خوشوبینانه و بدبینانوه
وجود دارد .گروهی معتقدند که خوروي ارتود آمریکوا ،متحودیز و نواتو ا افغانسوتان
الجرم لبنانی دیگر(طی دهه  )1220و مانودن در افغانسوتان ،اسورائیل-فلسوطینی دیگور
شکل خواهد داد و آمریکا نخواهد توانست در فاصله مانی مناسب ،افغانستان کنونی را
سامان دهد .چنانچه افغانستان موفق به تعری

مجدد ا روابط میان گوروه هوای متعودد

رومی -م هبی که باید بر همزیستی و برابری استوار باشد ،نگردد و به نحوو موؤیری بوا
خشونت های کنونی و نیروهای گریز ا مرکز مقابله نکند ،تند های موجوود همچنوان
به صورت یک مشکل دائمی در حیات سیاسی افغانستان و منطقه بواری خواهنود مانود.
گروه دیگر معتقدند آمریکا در راستای راهبرد سیطره جویانه خود ،با انعطوا

پو یری و

تغییرات تاکتیکی ،به تدریج ردرت را به افغان ها ،به خصووص در حوو ه هوای امنیتوی
منتقل می کند و به صورت هدایت شوده ا ارفیوت هوای سوا مان ملول ،نواتو و سوایر
متحدیز خود در افغانستان در راستای کاهد هزینه های خود استفاده خواهود کورد توا
سال های سال در افغانستان بماند.در ایز میان پاکسوتان هوم در افغانسوتان دارای منواف

21

پژوهشنامه روابط بیز الملل

استراتژیک و حیاتی است .در شرایطی که یک دولت غیر همسو در افغانستان در ردرت
باشد ،با توجه به وجود اختال

بیز دو کشور ،تثمیز مناف ملی پاکستان هم در گرو بی

یباتی و نا امنی در افغانستان خواهد بود .ا آنجا کوه پاکسوتان نقود موؤیری در صوحنه
داخلی افغانستان دارد ،بررراری تعامل بیشتر با آن کشور و کاهد حو ه هوای اخوتال
که نتایتا مناف ملی ایران را به خطر می اندا د ،ضرورت پیدا می کند.
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