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فـرد   انگشـت بـراي آن منحصـربه   
اد مجهول را شناسایی وهاي م

 ،فـرد خـود   هـاي ژئوپلیتیـک منحصـربه   
. دارنـد سیاسـت خـارجی    ۀگـذار در عرصـ  

ژئوپلیتیک  کدهاي عنوان  بهکشور ازجانب کشورهاي رقیب 
تعامـل یـا   بر اساس استراتژیک 

از جغرافیـاي   اي شاخه عنوان
ات عوامل ثابت جغرافیایی سرزمین، وسعت، موقعیت، شـکل کشـور و   

و تصـمیمات   هـا  گـذاري  ادهاي سیاسی، قومیت بر سیاسـت 
تحلیـل کـدها و   کیـد بـر   أبا ت

انـد   سی ایران و افغانستان کوشش کرده
و بـه ایـن    کننـد  در سیاست خارجی دو کشور را ارزیـابی 

دو کشور همسـایه   سیاست خارجی

 مجتهـدزاده  ).1389( نیا خجسته
 شــجاعو  یزدانــی ).1388( برزگــر

 ).1384( پارســـاییو  احمــدي 
 پورمهرانی ).1384( باي ).1386

  

  مقدمه
انگشـت بـراي آن منحصـربه    که همچون اثر هاست مشخصه ی ازطیف اي هر ماده
هاي م توان ساختار و ویژگی این طیف می به با توجه . هستند

هـاي ژئوپلیتیـک منحصـربه    ژنـوم بر اساس کشورها نیز  براي مثال،. کرد
گـذار در عرصـ  تأثیرسیاسی و طیفـی از تـوان    یشخصیت

کشور ازجانب کشورهاي رقیب  هرهاي ژئوپلیتیک  ژنوم
استراتژیک  یفضای ،ها و کدها و از تقابل این ژنوم شوند می تلقی

عنوان  بهژئوپلیتیک . شود می جغرافیایی حاکم ۀتضاد، بر منطق
ات عوامل ثابت جغرافیایی سرزمین، وسعت، موقعیت، شـکل کشـور و   تأثیرسیاسی، 

ادهاي سیاسی، قومیت بر سیاسـت عوامل متغیر جمعیت، نه
با ت نگارندگان). 3: 1380 عزتی،( کند را مطالعه می سیاسی

سی ایران و افغانستان کوشش کردهموجود در جغرافیاي سیا ي ژئوپلیتیکها ژنوم
در سیاست خارجی دو کشور را ارزیـابی  هاي ژئوپلیتیک ژنوم تأثیر

سیاست خارجی رفتارهاي تقابل ۀپاسخ دهند که در عرصپرسش 
  گذارند؟تأثیر تا چه اندازه  جغرافیا و ژئوپلیتیک و

 پژوهش ۀپیشین. 1
خجسته ).1390( عباسی ).1390(و همکاران  ارنداهی   بدیعی

برزگــر ).1376( يیــزد  پــاپلی ).1390( بــدرام ).1389(
احمــدي  ).1383( ملکوتیـــان ).1385( راد حــاتمی  ).1386(

1386( ایازيو  اخباري ).1381( کرانی ).1384( افتخاري



1390(.  
نوآورانه نگارندگان، یعنی ژنوم و 
کد ژئوپلیتیک و مدل برآمده از تعامل دوسـویه میـان ایـن دو مفهـوم و تـأثیر آن در      

  .اي با این سبک و سیاق نوشته نشده است

 ییکشور است که تأثیر بسزاهر 
بنـابراین   ؛الملـل دارد  بخشـیدن بـه رفتارهـاي نظـام سیاسـی در نظـام بـین       
کننـد، کشـورها را نیـز     ژنتیک خود عمـل مـی  

ــک  ). 101: 1390 ــوم ژئوپلیتی ژن
هـا   د بین منافع و اهداف ملی کشور یا بازیگر سیاسی با ارزش

، کنـد ایجـاد   وابستگی ژئوپلیتیک
المللـی و توسـعه و    همکـاري و تعامـل بـین   

تیک دانشی است که بـه  ژئوپلی
ــرزمین  ــایی س ــاي جغرافی  و ه

یاب اقتصادي و انرژي و آبی 
اي و  هـاي سیاسـی منطقـه    خواهی

129.(  
کشـور  هـر  کد ژئوپلیتیک عبارت است از دستورکار عملیاتی سیاست خـارجی  

کد ژئوپلیتیـک  . کند میهاي جغرافیایی را ارزیابی 
ــاتی اســت کــه شــامل مجموعــه  ــک عملی اي از  اســتدالل ژئوپلیتی

. اسـت  به زیرساخت سیاست خارجی کشور
کننـد بـراي    و کشـورها سـعی مـی   

بر کدهاي ژئوپلیتیـک دیگـران تأثیرگذاشـته و آن را    
ژنـوم   ۀژنوم ژئوپلیتیک یـا نقشـ  

جانـب کشـورهاي رقیـب و همسـایه     
کشـور  با  را درمقایسهسیاست خارجی کشور 

1390( رحیمیو  پناه حقّ ).1384( مختاريو  عبدي ).1389(
نوآورانه نگارندگان، یعنی ژنوم و  ۀدو مفهوم و مقول ۀپیشین بیبه کاربرد   باتوجه

کد ژئوپلیتیک و مدل برآمده از تعامل دوسـویه میـان ایـن دو مفهـوم و تـأثیر آن در      
اي با این سبک و سیاق نوشته نشده است سیاست خارجی، تاکنون مقاله

  مبانی نظري. 2
هر جغرافیایی ژنتیک سیاست در  ۀژنوم ژئوپلیتیک، نقش

بخشـیدن بـه رفتارهـاي نظـام سیاسـی در نظـام بـین        در شکل
ژنتیک خود عمـل مـی   ۀ، مطابق با نقشها گونه که انسان همان

ــک   ــدهاي ژنتی ــري را ک ــیراهب ــد  م ــی،(کنن 1390خلیل
د بین منافع و اهداف ملی کشور یا بازیگر سیاسی با ارزششرایطی اگر بتوان تحت

وابستگی ژئوپلیتیک ،هاي جغرافیایی کشورها و بازیگران دیگر و مزیت
همکـاري و تعامـل بـین    ۀاین وابستگی متقابل جغرافیایی، فلسف

ژئوپلی ).146: 1385نیا،  حافظ(شود  میتکامل سیستم جهانی 
ــت ــی  سیاس ــت م ــدار رخص ــت  م ــه از موقعی ــد ک ــرزمین  ده ــایی س ــاي جغرافی ه
یاب اقتصادي و انرژي و آبی  هاي استراتژیک دریایی و خشکی و منابع کم حساسیت

خواهی بهره بگیرند تا سیاست خارجی حکومت یا برتري
129: 1381دزاده،مجته(عمل بپوشاند  ۀجهانی قدرت را جام

کد ژئوپلیتیک عبارت است از دستورکار عملیاتی سیاست خـارجی  
هاي جغرافیایی را ارزیابی  که در ماوراي مرزهاي خود، مکان

ــه ــوعی نتیجــ ب ــاتی اســت کــه شــامل مجموعــه  ۀن ــک عملی اســتدالل ژئوپلیتی
به زیرساخت سیاست خارجی کشور جغرافیایی مربوط هاي سیاسی فرض پیش

و کشـورها سـعی مـی    استاختصاصی آن  کدهاي ژئوپلیتیک هر کشور
بر کدهاي ژئوپلیتیـک دیگـران تأثیرگذاشـته و آن را     ،رسیدن به منافع و اهداف خود

ژنوم ژئوپلیتیک یـا نقشـ   ،درواقع). 144: 1381 مجتهدزاده،(هدف قرار دهند 
جانـب کشـورهاي رقیـب و همسـایه      کـدهایی ژئوپلیتیـک از   عنوان  به يکشورهر 

سیاست خارجی کشور  تصوريهاي  و برنامهشده است قلمداد 
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خـود،  ژنـوم   ۀنقشـ بـر اسـاس   
دهاي کـ  بـه  بـا توجـه   کند و کشـور رقیـب هـم    

  .کند تالش میهاي خارجی 

  ثر بر سیاست خارجی افغانستان
ي ژئوپلیتیـک کشـورهاي همسـایه از موضـوعات مهـم در      

 945یکی از همسایگان شرقی ایران کـه  
از طبیعی بخشی از فالت ایـران و  

). 106: 1390 لطفـی، ( داردتاریخی و فرهنگی اشتراکات زیادي با کشور ایران 
اي بـا همسـایگانش تقریبـاً درقبـال هـر      

تـوان   مـی ). 137: 1379 پـور، 
  .ره با همسایگان معرفی کرد

دهـی بـه    هـاي محـدودي بـراي نفـوذ در جامعـه، سـامان      
» نظـر خـود   تقسیم یا استفاده از منابع به شکل مـد 

از متغیرهــاي . شـود  مـی  ثبـاتی سیاســی مواجـه  
ثبـاتی سیاسـی و    میزان ثبـات یـا بـی   

تان افغانسـ . مرزهاي سـرزمینی آن اسـت  
 يهـا  و بحـران  یاسـ یس یثبات

 ،متفـاوت  تسیاسـ بـا وجـود   
 :هـا عبـارت اسـت از    این سیاسـت 

شووري، ورود اشغالگران روس، تالش انقالبیون براي 
در ایـن   درواقع، .ییامریکاتشکیل حکومت، تشکیل امارت طالبان، ورود اشغالگران 

پیچیده و بسیار  اوضاع امنیتی کنونی افغانستان نیز
 اسـت یار مـبهم  کنـونی بسـ   

سـازش  از طریق شود و  موضوعی داخلی محسوب می
  در ایـن آیـد کـه    مـی دسـت  

بـر اسـاس   کشـور   هـر  ،دیگـر  عبارت  به . کند راهبري می ،هدف
کند و کشـور رقیـب هـم     سیاست خارجی را سازماندهی می

هاي خارجی  سازي سیاست خنثی ايژئوپلیتیک موجود بر

ثر بر سیاست خارجی افغانستانؤی میهاي جغرافیا ژنوم. 3
ي ژئوپلیتیـک کشـورهاي همسـایه از موضـوعات مهـم در      هـا  شناخت کدها و ژنوم

یکی از همسایگان شرقی ایران کـه   عنوان  بهافغانستان . جغرافیاي سیاسی است
طبیعی بخشی از فالت ایـران و   از لحاظکیلومتر مرز آبی و خشکی با ایران دارد، 

تاریخی و فرهنگی اشتراکات زیادي با کشور ایران  لحاظ
اي بـا همسـایگانش تقریبـاً درقبـال هـر       پایـه  ةمنبع تنش و مشـاجر  57این کشور با 

پـور،  کریمـی (فعال یا پنهـان دارد   ةمنبع مشاجر 10همسایه، 
ره با همسایگان معرفی کردرکورددار منابع پنهان و آشکار مشاج را افغانستان

  ثباتی سیاسی موجود در افغانستان بی. 3- 1
هـاي محـدودي بـراي نفـوذ در جامعـه، سـامان       ظرفیت«که  یدولت ضعیف

تقسیم یا استفاده از منابع به شکل مـد  مناسبات اجتماعی، کسب منابع و
ثبـاتی سیاســی مواجـه   بـا بـی   ،دارد) 163: 1390 دهشـیار، (

میزان ثبـات یـا بـی    ،کشورهر تأثیرگذار بر ارتقاي وزن ژئوپلیتیک 
مرزهاي سـرزمینی آن اسـت   ةمیزان اقتدار حکومت در محدود ،همچنین

ثبات یببه  ،گذشته ۀده سه وله حداقل در طکاست  يشورک
بـا وجـود   نتوانستند  گاه هیچ مردم این کشور .استدچار  یمتوال

این سیاسـت .آرامش را تجربه کنند ،حتی در مقطع زمانی کوتاه
شووري، ورود اشغالگران روس، تالش انقالبیون براي  دار طرفحاکمیت کودتاگران 

تشکیل حکومت، تشکیل امارت طالبان، ورود اشغالگران 
اوضاع امنیتی کنونی افغانستان نیز .ثباتی نهادینه شده است بی ،کشور

 ةپیچیـد وضعیت رفت از  انداز برون و چشماست بغرنج 
موضوعی داخلی محسوب می ،ثبات). 94: 1388 موسوي،(

دسـت   به ) مهندسی سیاسی(ؤثر سیاسی سیاسی بین نیروهاي م



که نیروهاي سیاسی  شودتوجه 
 ، افغانسـتان سـال گذشـته   130

ویژه ایـران و   به ،جوار هاي هم

اسـت  بـر اثـر سی   ،خطوط مرزي که بدون توجه به سـیماي فرهنگـی ناحیـه و تنهـا    
ماهیـت  ). 9: 1388 اخبـاري، 

هـاي سیاسـی    تحمیلی مرزهاي افغانستان در جنوب، باعث منازعات مـرزي و تـنش  
ایـن امـر فرصـت الزم بـراي حضـور      

به اشـغال افغانسـتان    ،و درنهایت
 ۀپاکستان، ایالـت سـرحد و منطقـ   

انگلـیس  وسیلۀ  بهتحمیل قرارداد گندمک 
ایـن  . ندبریتانیـا ملحـق شـد   و 
خان حاکم وقت افغانسـتان   اي که بین عبدالرحمن

طورکامـل از   بـه  ،سـر هنـري مـورتیمر دیورانـد امضـا شـد      
اسـتقالل  . مشهور شد» آن سوي خط دیوراند
و اسـتقالل پاکسـتان و    1947

نتوانست اختالف موجـود بـین   
کـه   اي گونـه  به ؛وفصل کند هاي جانشین آنان را حل

 موسـوي، (ند کن سرزمین افغانستان قلمداد می
مرز بین هند و افغانسـتان،   عنوان

هـاي دوروبـر    سرآغاز ایجاد مشاجره و کشمکشی طوالنی شد؛ زیرا این خط پشـتون 

مــت هــاي حکو شــیوهداشــتن 
کوشید تا وضـعی   ،بر دسیسه و نیرنگ

مستقیم استعمار انگلستان درآیـد و  

توجه  تاریخی افغانستان هاي اجتماعی واقعیتبه باید  ،راستا
130در طول. )110: 1388 موسوي،(آورند  میبه وجود را 

هاي هم دولت يزا بار کانون انتشار امواج بحران  کم شش دست
  ).196: 1386 زرقانی،(پاکستان بوده است 

  ماهیت تحمیلی مرزهاي افغانستان. 2-3
خطوط مرزي که بدون توجه به سـیماي فرهنگـی ناحیـه و تنهـا    

اخبـاري، ( نام درنداند، مرزهاي تحمیلی  آمدهبه وجود المللی  بین
تحمیلی مرزهاي افغانستان در جنوب، باعث منازعات مـرزي و تـنش  

ایـن امـر فرصـت الزم بـراي حضـور      . متعددي بین پاکستان و افغانستان شده اسـت 
و درنهایتد کرفراهم را ازجمله شوروي  ،هاي خارجی قدرت

پاکستان، ایالـت سـرحد و منطقـ    ،مناطقی از بلوچستان. شوروي منجر شدوسیلۀ  به
تحمیل قرارداد گندمک به دنبال ، 1879 قبایل آزاد پاکستان در سال

و و بـه هنـد   شده به افغانستان، از خاك این کشور جدا 
اي که بین عبدالرحمن ، در معاهده1893در نوامبر ،مناطق

سـر هنـري مـورتیمر دیورانـد امضـا شـد       انگلیس، ةویژ ةو نمایند
آن سوي خط دیوراند«هاي  و به سرزمینشد افغانستان منتزع 

1947 هند در سال ةقار شبه ۀتجزی و 1919 افغانستان در سال
نتوانست اختالف موجـود بـین    ،هاي هند جانشینی پاکستان در این بخش از سرزمین

هاي جانشین آنان را حل ها و پاکستانی ها و انگلیسی افغانی
سرزمین افغانستان قلمداد می ۀها آن مناطق را ادام هنوز بیشتر افغانی

عنوان  به، 1893 ترسیم خط دیوراند در سال). 96: 1388
سرآغاز ایجاد مشاجره و کشمکشی طوالنی شد؛ زیرا این خط پشـتون 

  ).107: 1384 گودهند،(کرد  مرز را از هم جدا می
ــا   ــا فرانســه و روســیه ب ــت ب داشــتن انگلــیس در رقاب

بر دسیسه و نیرنگ هاي مبتنی الطوایفی و برپاداشتن شورش ملوك
مستقیم استعمار انگلستان درآیـد و   ۀهاي شرقی ایران زیر سلط را پیش آورد تا بخش
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کشـوري عمـل کنـد کـه بتوانـد نقـش سـپري دربرابـر         
: 1388اخبـاري،  (وستان بازي کند 
مـرزي   ۀسیاه در نقطـ  ایران و افغانستان نیز از کوه ملک

مـرزي   ۀذوالفقار نقطـ  ۀشود و تا دهان
 ۀاندیشـ ). 105: 1384 بـاي، (

ولی اسـتقالل   ؛گردد تفکیک دو کشور ایران و افغانستان به اواسط قرن هجدهم برمی
به دنبـال  . گردد برمی 1857 پاریس به سال

تعیین خط مرز در روابط دو کشور نیز مطرح شـد  
همچنین بین ایران و افغانستان، اختالف ارضـی کـوچکی در   
قلعه و دوغارون وجود دارد که هنوز بدون حل باقی مانـده و مـذاکرات   

1373 :258.(  

منظور جلوگیري از کشـمکش بـین   
افغانستان نیز کشور حائلی است که میان روسـیه و  

هجدهم که اقتـدار   ةدوم سد 
یا هـاي وسـیعی از جنـوب و مرکـز آسـ     

آمـال ژئوپلیتیـک    ةحـوز  ،هاي اروپایی، بیشتر فرانسه و روسـیه 
. خاور گستراندند و رقابت با بریتانیا را در سراسر آسیا ادامـه دادنـد  

کـه قـدرت نفـوذ     درحالی ؛زوال افتاد
هاي رقیـب   هند بریتانیا براي رویارویی با نفوذ قدرت

در ). 231: 1389 مجتهـدزاده، 
هـاي امپراتـوري    اي بین قـدرت 

بـا   ،18 در اواسـط قـرن  . آمـد 
افزایش قلمـرو نفـوذ امپراتـوري تـزاري در شـمال و دولـت پادشـاهی انگلـیس در         

اي حائـل میـان خـود     منطقـه 

کشـوري عمـل کنـد کـه بتوانـد نقـش سـپري دربرابـر         صـورت   بـه  هایی هم  بخش
وستان بازي کند هاي جغرافیایی احتمالی روسیه به هند داشت چشم
ایران و افغانستان نیز از کوه ملک مرز جمهوري اسالمی ). 175

شود و تا دهان مشترك ایران و افغانستان و پاکستان شروع می
(یابـد   مشترك ایران و افغانستان و ترکمنستان امتداد مـی 

تفکیک دو کشور ایران و افغانستان به اواسط قرن هجدهم برمی
پاریس به سال ةمعاهدبه دنبال افغانستان از ایران   رسمی

تعیین خط مرز در روابط دو کشور نیز مطرح شـد  مسئله استقالل افغانستان از ایران، 
همچنین بین ایران و افغانستان، اختالف ارضـی کـوچکی در   ). 71: 1383 ،نیا حافظ(

قلعه و دوغارون وجود دارد که هنوز بدون حل باقی مانـده و مـذاکرات    اسالم ۀمنطق
1373 فولر،(نیز نتوانسته است آن را برطرف کند  1975سال 

  )نقش حائلی افغانستان(موقعیت نسبی . 3- 3
منظور جلوگیري از کشـمکش بـین    به ،ه اغلبنامند ک ل میحائکشورهاي ضعیف را 

افغانستان نیز کشور حائلی است که میان روسـیه و  . اند آمدهبه وجود دو کشور قوي 
 ۀاز نیم). 121: 1384 میرحیدر،(هند بریتانیا قرار داشت 

هـاي وسـیعی از جنـوب و مرکـز آسـ      بریتانیا شروع به تحکیم نفوذ خود در بخش
هاي اروپایی، بیشتر فرانسه و روسـیه  ، دیگر قدرتکند می

خاور گستراندند و رقابت با بریتانیا را در سراسر آسیا ادامـه دادنـد  به سوي خود را 
زوال افتاد قدرت ایران در پی قتل نادرشاه به ،در این دوره

هند بریتانیا براي رویارویی با نفوذ قدرت. یش بودافزا حال هند بریتانیا در
مجتهـدزاده، (کـرد  به ایجاد حائل میان خود و ایران و روسیه اقدام 

اي بین قـدرت  قبیله ۀاتحادیصورت  به افغانستان  ،18 دوم قرن ۀنیم
آمـد بـه وجـود   هندوستان و آسیاي مرکزي  ةقار ایران، شبه

افزایش قلمـرو نفـوذ امپراتـوري تـزاري در شـمال و دولـت پادشـاهی انگلـیس در         
منطقـه  عنـوان   بـه هندوستان، این دو ابرقـدرت افغانسـتان را   

  ).107: 1384 گودهند،( کردندمشخص 



جنوب آسیا،  یعنی قرارگرفتن بین اروپا و
: 1388 احمـدیان، (هـاي خـارجی بـوده اسـت     

اي شـوروي و هنـد بـه     هاي منطقـه 
تصمیم داشـت  شوروي . آورد

از طریـق  جلـوگیري کنـد و پاکسـتان را    
حضـور در افغانسـتان و حمایـت از    

هـاي   بـراي رسـیدن بـه کنـاره    
موضـوع   ،کشمیر با پاکسـتان درگیـر بـود   

کـرد؛  بـرداري   اهـرم فشـاري بـر پاکسـتان بهـره     
 هـا، از  پشـتون  هاي قومی گیري از اعتقادات دینی و ظرفیت

پاکسـتان،  . کرد هاي مبارز کشمیري استفاده می
و منـافع مسـتقیم و حیـاتی در افغانسـتان     

اشـغال افغانسـتان توسـط     بـارة 
هـاي   بنـابر انگیـزه   امریکاهاي ایران، پاکستان، هند، چین، عربستان و 

از ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، امنیتی وغیره، منافع خاصی در ایـن منطقـه   
وجود داشته باشد، نوعی اتحاد طبیعی میان 

از دالیـل دیگـر اهمیـت    ). 182
 عنـوان   بـه  ،ی ایـن کشـور  استراتژیک خاص کشور افغانسـتان و موقعیـت جغرافیـای   

هارتلندي است که میان چین و هند و اقیـانوس هنـد و آسـیاي مرکـزي و ایـران و      
طریـق حضـور    از ،در ضـمن 

 و هـا را زیـر نظـر داشـته     تواننـد روس 
نفتـی دریـاي خـزر هـم      ةدستیابی به حـوز 

پیمانـان وي بـراي حضـور در    

بخـش   سال حکمرانی مقتدرانه که حیـات 

یعنی قرارگرفتن بین اروپا و ،اش موقعیت مکانی به دلیلافغانستان 
هـاي خـارجی بـوده اسـت      رقابت قـدرت  ۀها قبل صحن از مدت

هاي منطقـه  شدن سیاست اضافه ،در دوران جنگ سرد). 191
آوردبه وجود تري را  افغانستان، بحران پیچیده  مسائل قومی

جلـوگیري کنـد و پاکسـتان را    بـا غـرب    هـاي نظـامی    از پیوستن به پیمان
حضـور در افغانسـتان و حمایـت از     ،همچنـین  ؛افغانستان تحـت فشـار قـرار دهـد    

بـراي رسـیدن بـه کنـاره     ی بسیار مهـم راه ترین مهمو بلوچستان را پشتونستان
کشمیر با پاکسـتان درگیـر بـود    ۀهند نیز که در منطق. دید اقیانوس هند می

اهـرم فشـاري بـر پاکسـتان بهـره      عنوان  بهبلوچستان را پشتونستان و 
گیري از اعتقادات دینی و ظرفیت که پاکستان با بهره درحالی

هاي مبارز کشمیري استفاده می استراتژیک گروه ۀپشتوان عنوان  بهآنها 
و منـافع مسـتقیم و حیـاتی در افغانسـتان      افغانستان را عمق استراتژیک خود دانسته

بـارة در). 100: 1388 موسـوي، . (براي خود متصور است
هاي ایران، پاکستان، هند، چین، عربستان و  شوروي، دولت

از ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، امنیتی وغیره، منافع خاصی در ایـن منطقـه    گوناگون، اعم
وجود داشته باشد، نوعی اتحاد طبیعی میان آنها  بین و بدون آنکه اتحاد رسمی دارند 
182: 1387 قـوام، (شـد   نفع مشـاهده مـی   هاي ذي دولت

استراتژیک خاص کشور افغانسـتان و موقعیـت جغرافیـای   
هارتلندي است که میان چین و هند و اقیـانوس هنـد و آسـیاي مرکـزي و ایـران و      

در ضـمن . واقع شده است فارس خلیجنفتی و استراتژیک  ةحوز
تواننـد روس  هـا مـی   مریکـایی ادر کشور افغانستان،  امریکا

دستیابی به حـوز  .آورندشمار  هاي ب دشمن بالقوه ،همچنان
پیمانـان وي بـراي حضـور در     هـاي پنهـان ایـاالت متحـده و هـم      تواند از انگیزه می

  .افغانستان باشد

  و زبانی می تنوع قو. 3- 4
سال حکمرانی مقتدرانه که حیـات 25پس از  ،گذار افغانستان مدرن مرگ بنیان
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اي، نـژادي، زبـانی،    تمایزات قومی، قبیلـه 
هـاي   ماهیـت سیاسـت  دلیـل  

که تمام رهبـران   اي گونه به. هاي خارجی به حاشیه رانده شده بودند
در ایجاد یکپارچگی در کشور با مقاومت 

کشـور  زیرا  ؛)150: 1390 دهشیار،
  :است 

مغـولی   أها که بیشتر در باختر مسیر قندهار به کابل قرار دارند و کالً منشـ 
پـنجم جمعیـت افغانسـتان را تشـکیل     
ها در منـاطق مرکـزي افغانسـتان و در دامـان     

جـات نامیـده    کـه هـزاره   جـایی 
جمعیـت   درصـد  20هـا بـیش از   

هـا از نـژاد    هـزاره  .میلیون نفـر 
 ،شـامل بامیـان، ارزگـان    انـد، 

، قنـدهار، غزنـی، پـروان، بغـالن،     
هاي شیعه توسط عبـدالرحمن  

انـد   پشـتون بـوده   ۀها همواره از اقـوام تحـت سـلط   

جانشـین کشـور را تشـکیل     هـا کـه بیشـترین جمعیـت یـک     
از بازماندگان . گویند فارسی سخن می

یکدسـت و یگانـه کـه بـه      مردمی 
ایرانی یا قوم آریایی دارند و زرتشت در میان آنـان بـه نشـر آیـین     

: 1389 مجتهـدزاده، (خود پرداخت و یونانیان همراه اسکندر در آنجا سکنی گزیدنـد  
 عنـوان   بـه قرابت نژادي و پیوند تاریخی این قوم با ایران باعث شده است که 

به دالیلی حمایـت ایـران از ایـن گـروه     
هاي تاجیک رقابـت بـا پاکسـتان    
و پاکسـتان رقـابتی حسـاس بـراي تأثیرگـذاري بـر       

هـا در   جـواري جغرافیـایی پشـتون   

تمایزات قومی، قبیلـه ، شامل گسلخطوط  امپراتوري درانی شد،
دلیـل    بهافغانستان را به صحنه آورد که  ،جغرافیایی و مذهبی

هاي خارجی به حاشیه رانده شده بودند داخلی و پیروزي
در ایجاد یکپارچگی در کشور با مقاومت  ،محمدخان تا حامد کرزاي افغان از دوست

دهشیار،( ندرو شد هها و قبایل روب وسیع و گسترده قومیت
 افغانستان عمدتاً خاستگاه و سکونتگاه چند قوم متفاوت

ها که بیشتر در باختر مسیر قندهار به کابل قرار دارند و کالً منشـ  هزاره
پـنجم جمعیـت افغانسـتان را تشـکیل      حـدود یـک   ).147: 1379 پور، کریمی(دارند 

ها در منـاطق مرکـزي افغانسـتان و در دامـان      هزاره .است شیعه شاندهند و مذهب می
جـایی  ،برنـد  سـرمی   ها و ارتفاعات مرکزي هندوکش به کوه
هـا بـیش از    هـزاره  ،امـروزه  ).192: 1388 احمـدیان، ( شود می

میلیون نفـر 4تا بیش از  35یعنی از  ؛دهند افغانستان را تشکیل می
انـد،  زرد هستند که در سه والیت مرکزي افغانستان پراکنـده 

، قنـدهار، غزنـی، پـروان، بغـالن،     ههایی از والیات هرات، فرا نمور و همچنین بخش
هاي شیعه توسط عبـدالرحمن   هزاره ةعام گسترد  قتل .گیرند برمیملخ و بادغیس را در

ها همواره از اقـوام تحـت سـلط    هزاره. در افغانستان مشهور است
  ).288: 1390 بشیریه،(

هـا کـه بیشـترین جمعیـت یـک      ها و ازبک تاجیک
فارسی سخن میدهند، به کشاورزي اشتغال دارند و به زبان  می

مردمی : اند که از آسیاي مرکزي به ایران آمدند کهن قومی 
ایرانی یا قوم آریایی دارند و زرتشت در میان آنـان بـه نشـر آیـین      أمنش زیاد احتمال

خود پرداخت و یونانیان همراه اسکندر در آنجا سکنی گزیدنـد  
قرابت نژادي و پیوند تاریخی این قوم با ایران باعث شده است که ). 233

به دالیلی حمایـت ایـران از ایـن گـروه       آمده و بنا حساب کدهاي ژئوپلیتیک ایران به
هاي تاجیک رقابـت بـا پاکسـتان     حمایت ایران از گروه أمنش. بیشتر بوده است قومی 
و پاکسـتان رقـابتی حسـاس بـراي تأثیرگـذاري بـر        ایـران  ،قـرن اخیـر   در نیم. است

جـواري جغرافیـایی پشـتون    تمرکز و هم. اند تصمیمات استراتژیک کابل داشته



بـه سـوي   هـاي مـذهبی ایـن قبیلـه     
 هـاي شـیعه را   هاي سنی و هـزاره 

ویـژه غربـی    شـمالی و بـه   و
آنان با خراسـان، اوضـاع    ۀهاي تاجیک در افغانستان و تعامالت مستمر و دیرین

و مذهبی فراهم آورده  پایدارتري را براي تحکیم روابط ایران و این گروه هاي قومی 
هــاي حمــایتی طالبــان بــراي 
هاي واکنشی درقبال حمایت ایران از جبهـه  
شیر بـه رهبـري احمدشـاه مسـعود     

چهـارم از جمعیـت    قوم تاجیک حدود یـک 

افغـان   ةواژ. دانند چادرنشینی دارند و خود را دالور می
شـود   جمعـی اطـالق مـی   طـور  

 ؛قـوم پشـتون پرشـمارترین گـروه در افغانسـتان هسـتند      
 احمـدیان، (هسـتند  از جمعیت افغانسـتان  

غربی باعث آزادسازي  ۀرفتن کنترل همسای
ترین گـروه   ترین و درنتیجه مطرح

مستقل و ایفاي نقش در کسـوت یـک بـازیگر    
 ،سیاسی افغانسـتان  ۀقبیل ترین
هـاي ایـن    انـد از شـاخه   ها که همواره قدرت سیاسی را دردسـت داشـته  

 ةسـتر ها در افغانستان که گ جغرافیاي پراکندگی پشتون
پشتونسـتان  . اسـت  معروف به پشتونسـتان 

هاي پشـتون در پاکسـتان و افغانسـتان معـانی متفـاوتی دارد و از      
بـه مصـالح و    خودمختار در ترکیب پاکستان یا افغانستان بنـا 

). 99: 1388 موسـوي، (شـود  
که سرزمین قوم پشتو در مرز افغانستان واقع است، پشتوها سـودآورترین  

هـایی را هـم کـه اجنـاس      مغازه
کـه بـه   کننـد   مـی کنتـرل  را هایی 

هـاي مـذهبی ایـن قبیلـه      و تمایل و گرایش از طرفیمرز پاکستان  ۀحاشی
هاي سنی و هـزاره  باعث شده که ایران تاجیک ،قاره ازطرف دیگر شبه

و پـراکنش مرکـزي  زیرا  ؛مخاطب سیاست خود قرار دهد
هاي تاجیک در افغانستان و تعامالت مستمر و دیرین گروه

پایدارتري را براي تحکیم روابط ایران و این گروه هاي قومی 
هــاي حمــایتی طالبــان بــراي  فعالیــتبخشــی از ). 147: 1379 پــور، کریمــی(اســت 

هاي واکنشی درقبال حمایت ایران از جبهـه   زدایی در شرق کشور، درواقع اقدام ثبات
شیر بـه رهبـري احمدشـاه مسـعود      پنج ةهاي تاجیک در گروه ربانی و متحد اسالمی 

قوم تاجیک حدود یـک ). 158: 1379 پور، کریمی(شود  تلقی می
  ).192: 1388 احمدیان،(دهد  ا تشکیل میافغانستان ر
چادرنشینی دارند و خود را دالور می أمنش) ها پشتون(ها  افغان

طـور    بـه به طایفه و نیز چوپانان چادرنشین در میان آنـان  
قـوم پشـتون پرشـمارترین گـروه در افغانسـتان هسـتند      ). 233: 1389 مجتهدزاده،(

از جمعیت افغانسـتان   سوم تا نیمی  یک ةدهند که تشکیل طوري به
رفتن کنترل همسای شدن نادرشاه، ازبین با کشته). 192: 1388

ترین و درنتیجه مطرح پرجمعیت عنوان  بهنیروهاي داخلی شد و پشتوها 
مستقل و ایفاي نقش در کسـوت یـک بـازیگر     يقومی، فرصت را براي ایجاد کشور

ترین مهم). 146: 1390 دهشیار،(مناسب یافتند  مطرح بومی 
ها که همواره قدرت سیاسی را دردسـت داشـته   یعنی درانی

جغرافیاي پراکندگی پشتون). 287: 1390 بشیریه،(اند  قوم
معروف به پشتونسـتان  ،در پاکستان نیز وجود داردآنها  فرامرزي

هاي پشـتون در پاکسـتان و افغانسـتان معـانی متفـاوتی دارد و از       براي ناسیونالیست
خودمختار در ترکیب پاکستان یا افغانستان بنـا  یمستقل تا ایالت يکشور

شـود   برداري مـی  متفاوت بهرههاي  منافع خود از این دیدگاه
که سرزمین قوم پشتو در مرز افغانستان واقع است، پشتوها سـودآورترین   علت این به

مغازه ،همچنین. کنند راه قاچاق به بلوچستان را کنترل می
هایی  اداره کرده و نیز نصف اتوبوس ند،فروش میقاچاق 
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ها خود را در مقابـل   بلوچ ،زمینه

حـوالی گـودزره و    و شـامل هلمنـد  
جمعیـت را در   بیشـتر  ساحل شرقی هامون صابري اقوام و قبایـل گونـاگون بلـوچ،   

محل استقرارشان در جوار مرز سه 
باري براي وحدت ملی و امنیت داخلـی ایـران و پاکسـتان    

بـا  ها  که قدرت مانور افغانستان در تحریک بلوچ
جنوب غربی سرزمین ایـن دولـت، بـیش از دو    

هـا تـا    اتفـاق بلـوچ   بـه  قریـب 
ولـی بـا تشـدید     ؛زیسـتند  نوزدهم در داخل مرزهاي سرزمین ایـران مـی  

خاورمیانـه   قدرت و نفوذ خود در
وتغییر مرزها، محل سکونتشان بین کشورهاي 

تا امـروز  ). 193: 1386 معیدفر،
ها اساساً از رویدادهاي پاکستان و افغانستان و نیز ماهیـت  

و پیرامـون آن سرچشـمه    فـارس 
قومیـت را در   ۀلئاي در طـرح مسـ  

کارآمدن حـزب بعـث،    پس از روي
.(  

، رسـمیت شـناخت   بـه  قرارداد پاریس، ایران افغانستان را 
: 1390 یـزدي،  پـاپلی (نظر وجود داشته است 

، از منابع پایـدار مشـاجره بـین ایـران و افغانسـتان،      
هـاي   بار تاکنون باعث بـروز بحـران  

دوجانبـه و مسـتقیم یـا بـا قبـول      
 ،نقـش هیرمنـد بـراي سیسـتان    

حیـات   ۀادامـ  همانند نقش نیل براي مصر است و سیسـتان بـدون هیرمنـد قـادر بـه     

زمینه این در. کنند شهرهاي بزرگ پاکستان جنس حمل می
  ).117: 1384 گودهند،(یابند  ضعیف می اًپشتوها نسبت
شـامل هلمنـد   ،غربی افغانسـتان  جنوب ۀها در گوش بلوچ

ساحل شرقی هامون صابري اقوام و قبایـل گونـاگون بلـوچ،   
محل استقرارشان در جوار مرز سه  به با توجه ها  تحریک بلوچ هر گونه. اختیار دارند

باري براي وحدت ملی و امنیت داخلـی ایـران و پاکسـتان     کشور، پیامدهاي مصیبت
که قدرت مانور افغانستان در تحریک بلوچ  این درحالی است. دربرداشته باشد

جنوب غربی سرزمین ایـن دولـت، بـیش از دو     ۀبلوچ در گوشاستقرار اقلیت وجود 
قریـب  اکثریت). 145: 1379 پور، کریمی(جوار است  کشور هم
نوزدهم در داخل مرزهاي سرزمین ایـران مـی   ةاواخر سد

قدرت و نفوذ خود در ۀرقابت بین انگلستان و روسیه بر سر افزایش دامن
وتغییر مرزها، محل سکونتشان بین کشورهاي  و ایجاد اختالف و برخوردهاي قومی 

معیدفر،(و افغانستان تقسیم شد ) پاکستاناز بعد (ایران، هند 
ها اساساً از رویدادهاي پاکستان و افغانستان و نیز ماهیـت   خارجی میان بلوچ ۀمداخل

فـارس  خلـیج  ۀو کشورهاي عربی منطقـ  روابط میان ایران
اي در طـرح مسـ   هـاي منطقـه   اي از تـأثیر درگیـري   نمونه. گیرد می

پس از روي ،توان در روابط ایران و عراق بلوچستان ایران می
).237: 1389 راد، کاویانی(جو کرد و جست 1968در سال 

  وپلتیک هیرمند و دیپلماسی آبهیدر. 5-3
قرارداد پاریس، ایران افغانستان را موجب   بهکه  1857از سال

نظر وجود داشته است  برسر آب هیرمند بین دو کشور اختالف
، از منابع پایـدار مشـاجره بـین ایـران و افغانسـتان،      1872کم از سال اما دست ؛)101
بار تاکنون باعث بـروز بحـران   12این مشکل . هیرمند بوده است ۀبآ حق ئلۀمس

دوجانبـه و مسـتقیم یـا بـا قبـول       ةبـار مـذاکر   27دیپلماتیک بین دو کشور شـده و  
نقـش هیرمنـد بـراي سیسـتان    . اسـت گرفتـه  وفصل آن صـورت   حکمیت براي حل

همانند نقش نیل براي مصر است و سیسـتان بـدون هیرمنـد قـادر بـه     



سـال اخیـر، نوسـانات     130 
ویــژه در فصــل کشــت، منبــع اصــلی بــروز 

 ،امـروزه ). 139: 1379 پـور،  
هیرمنـد   ،درواقـع . اسـت شـده  

اقتصـادي و   و ها بـراي سـودجویی از آن در مناسـبات سیاسـی    
پاپلی یـزدي معتقـد اسـت تنهـا     

رمنـد  هی ۀبرداري متناسب و منطقی از حوضـ 
. بسـت فعلـی اسـت    رفـت از بـن  

 رسـد کـه بعـد از    اي مـی  تنهایی به همان نتیجه

هاي وسیع و  سرزمین ۀوسیل و آسیا، به
انـد و همـین عـوارض طبیعـی در ایجـاد      

ــدر،(آورده اســت  ). 111: 1384 میرحی
بـین   ،2000 محصور در خشکی است که تا هشتم نوامبر سال

. ترین کشـور شـناخته شـده اسـت    
بودن این کشور در اي افغانستان، ناشی از محصور
هـاي افغـان بـراي     اما تـالش دولـت  

شتن بندر در سـاحل  دادراختیار
 ۀصـدور بـدون واسـط   . نرسیده است

فـرد کشـورهاي    بهبراي خروج از بازارهاي منحصـر 
مین ورود بدون واسطه یا رایگان اقالم اسـتراتژیک از خـاك دو کشـور    

ر قرن بیستم بوده هاي سیاست خارجی افغانستان د
ل ناشـی از آن، ازجملـه   ئبودن افغانستان در خشـکی و مسـا  

عنصـري پایـدار در    و بسـت جغرافیـایی  
). 143: 1379 پـور،  کریمـی (شـود  

 ولطدر  ،نیاز حیاتی سیستان به هیرمندبا وجود . نیست
ویــژه در فصــل کشــت، منبــع اصــلی بــروز  بــه ،واردات آب ایــن رود از افغانســتان

 کریمـی (هاي اجتماعی در این منطقه بوده اسـت   بحران
شـده  ي افغانستان مبدل ها هیرمند به ابزار دیپلماتیک دولت

ها بـراي سـودجویی از آن در مناسـبات سیاسـی     افغان می ئگروگان دا
پاپلی یـزدي معتقـد اسـت تنهـا     ). 142: 1379 پور، کریمی(با ایران بوده است  نظامی 

برداري متناسب و منطقی از حوضـ  اي و بهره پایدار، مشارکت منطقه ۀتوسع
رفـت از بـن   در خاك افغانستان و ایران است که موجب بـرون 

تنهایی به همان نتیجه به ،بهآ آوردن حق دست مذاکره براي به
  ).109: 1390 یزدي، پاپلی(ایم  سال رسیده 100

  ژنوم محصوربودن در خشکی. 3- 6
و آسیا، به افریقاهاي  کشورهاي محصور در خشکی قاره

انـد و همـین عـوارض طبیعـی در ایجـاد       ناهموار، از دسترسی بـه دریـا دور افتـاده   
ــایی مشــکالتی أت ــه وجــود سیســات زیربن آورده اســت ب

محصور در خشکی است که تا هشتم نوامبر سال يافغانستان نیز کشور
ترین کشـور شـناخته شـده اسـت     یافته توسعه ان، فقیرترین و کمملت جه دولت 200

اي افغانستان، ناشی از محصور اي از تنگناهاي توسعه بخش عمده
اما تـالش دولـت   ؛خشکی و دسترسی نداشتن به دریا بوده است
دراختیار رانی و دستیابی به منابع دریایی ازجمله حقوق کشتی

نرسیده است جایی  به ،کنونتا 19یاي عمان، از پایان قرن در
براي خروج از بازارهاي منحصـر  المللی مواد خام به بازارهاي بین

مین ورود بدون واسطه یا رایگان اقالم اسـتراتژیک از خـاك دو کشـور    أپیرامونی و ت
هاي سیاست خارجی افغانستان د رشمار اولویتایران، د پاکستان و

بودن افغانستان در خشـکی و مسـا   محاط ،مجموعدر. است
بسـت جغرافیـایی   هاي این کشور براي رهایی از این بن تالش

شـود   روابط این کشور با ایران و پاکستان محسوب مـی 
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خیبـر و بنـدر    ةهـاي ترانزیتـی در  
پـس از  . شـد  باستانی براي آن کشور محسـوب مـی  

و بـروز اخـتالف مـرزي دو کشـور بـر سـر       
رود  مـی  کـار  سالحی علیه افغانستان بـه 

» اقتصـاد سـیاه  «بدون توجه به اقتصاد تریاك یـا  
باید با دیـدن  » اقتصاد صلح«به 

 وضـعیتی  جنگ. کند ر اقتصاد سیاسی افغانستان ایفا می
تریاك خود  ،اما ازطرف دیگر

برگشـت حکومـت    ةشود که جنگ اقتصادي دامنه پیدا کند و این امر انگیز
هـاي تولیـد    زمینـه عوامل و ). 

ثباتی سیاسی و فقدان حاکمیت فراگیـر  
شـود کـه    ها در قرن گذشته، دیـده مـی  

محلـی    هاي سیاسی نظـامی  شد، گروه
 از لحـاظ . شـدند  هـاي همسـایه حمایـت مـی    

قاچاق مرزي و شیوع سـریع  
 2400تـا 2200افغانستان سـاالنه 

تریاك خام دنیـا   ةکنند کرد که از این لحاظ با برمه بزرگترین تهیه
شـدن تجـارت مـواد مخـدر و     
فعالیت مافیاي جهانی مواد مخـدر در  
مناطق جهان و افزایش شدید قیمـت  

ایالـت افغانسـتان    28از  در بیش از نیمـی  
 در سال .شود تن تریاك براي صادرکردن تهیه می

تـا   .تـن تریـاك بودنـد    800بیش از 
: 1384 گودهنـد، ( کـرد  مین مـی 

هـاي ترانزیتـی در   از راه ،تجارت خارجی افغانستان در طـول تـاریخ  
باستانی براي آن کشور محسـوب مـی   یکراچی صورت گرفت که راه

و بـروز اخـتالف مـرزي دو کشـور بـر سـر        1947در اوت ،هنـد و پاکسـتان   ۀتجزی
سالحی علیه افغانستان بـه  عنوان  بهپشتونستان، همیشه این راه ترانزیتی 

  .)212: 1390 عباسی،(

  ژئوپلیتیک مواد مخدر. 3- 7
بدون توجه به اقتصاد تریاك یـا   ،افغانستان بارةپژوهشی در هر گونه

به » اقتصاد جنگ«ناقص است و هر تالشی براي تبدیل 
ر اقتصاد سیاسی افغانستان ایفا مینقشی همراه باشد که تریاك د

اما ازطرف دیگر ؛یابد کند که در آن تولید تریاك افزایش می را ایجاد می
شود که جنگ اقتصادي دامنه پیدا کند و این امر انگیز باعث می

). 106: 1384 گودهند،(کند  میوضع عادي را کمرنگ  به
ثباتی سیاسی و فقدان حاکمیت فراگیـر   بی )الف :از عبارتندمواد مخدر در افغانستان، 

ها در قرن گذشته، دیـده مـی   یند ظهور دولتابا بررسی مجدد فر: و مقتدر
شد، گروه هرگاه قدرت مرکزي تاحدي از هم پاشیده می

هـاي همسـایه حمایـت مـی     طرف قـدرت ازآمدند که  میبه وجود 
قاچاق مرزي و شیوع سـریع   ۀپایشود که اقتصاد جنگ بیشتر بر اقتصادي نیز دیده می

افغانستان سـاالنه  1995تا1992 بین سال. مواد مخدر شکل گرفته است
کرد که از این لحاظ با برمه بزرگترین تهیه تن تریاك تولید می

شـدن تجـارت مـواد مخـدر و      جهـانی  )ب). 109: 1384 گودهنـد، (کـرد   میرقابت 
فعالیت مافیاي جهانی مواد مخـدر در   )ج .سودهاي کالن تولید و قاچاق مواد مخدر

مناطق جهان و افزایش شدید قیمـت  دیگر کاهش تولید مواد مخدر در  )د .افغانستان
در بیش از نیمـی   ،1970ۀههاي د در اواخر سال .مواد مخدر

تن تریاك براي صادرکردن تهیه می 250خشخاش کاشته شده است که
بیش از  ۀمسئول تهی ،ناهفت گروه اصلی مجاهد، 1989

ـ  درصد 39هلمند  ةدر، 2000 سال مین مـی أهروئین دنیا را ت



: کـرد  بندي از عوامل مؤثر بر قاچاق و تولید مـواد مخـدر ارائـه   
بـازیگر سـطح دو،   ) المللـی مـواد مخـدر؛ ب   

. افغــانی بــازیگر ســطح ســه، کشــاورزان بــومی
بـر اسـاس   شـود،   سودي محسوب مـی 

در کشـورهایی   درصـد  5/2رسد و 
هـا در اروپـا و    منابع بـه جیـب دالل  

بسـتگی   هـم  ،فروشـند  مـواد مـی  
در  یک اما هیچ ؛روند نیز پیش می

موقعیـت   .)108: 1384 گودهند،
قرارگـرفتن در  بـه لحـاظ   بلکه در جهـان،  

را وضـعیت  پـذیرترین   آسیب
صـورت   بـه  مواد افیونی جهـان کـه   

آن  درصـد  50کـم  دسـت شـود و  
  .)94: 1385 محمدي،

مهاجرت شکلی از تحرك جغرافیایی یا مکـانی جمعیـت اسـت کـه بـین دو واحـد       
پـذیراي   ،پاکسـتان و  بـیش از سـه دهـه اسـت کـه ایـران      

مهاجرت این گروه نوعی مهـاجرت اضـطراري یـا اجبـاري     
سـه دوره اتفـاق    ولها در ط

هـاي داخلـی و    جنگ و 1979
شـمار زیـادي از مـردم ایـن کشـور بـه       

پژوهشگران معتقدند این . هاي مجاور و همسایه ازجمله ایران پناهنده شدند
ایـن   بـارة لی کـه در ئاز مسـا . 

ایرانـی   ۀانطبـاق بـا جامعـ   نبـود  
هـاي تحصـیلی و شـغلی ایـن     

گاري با فرهنگ و جامعـه  چندانی در ساز

بندي از عوامل مؤثر بر قاچاق و تولید مـواد مخـدر ارائـه    توان سطح می). 108
المللـی مـواد مخـدر؛ ب    بازیگر سطح یـک، مافیـاي بـین   ) الف

بــازیگر ســطح ســه، کشــاورزان بــومی) اي و محلــی؛ ج قاچاقچیــان منطقــه
سودي محسوب مـی در افغانستان تجارت تریاك کار پرکه  درحالی

رسد و  سود به کشاورزان می درصد  1شده،  برآورد انجام
منابع بـه جیـب دالل   ۀشود و بقی که راه عبور مواد هستند مصرف می

مـواد مـی   ،گرانی که در مرز بین معامله. ریزد ایاالت متحده می
نیز پیش می فارس خلیجتا آنها  وجود ندارد، برخی از  مستقیمی

گودهند،(فروشی غربی دخالت ندارند  بازارهاي پرسود خرده
بلکه در جهـان،   ،جنوب غرب آسیا ۀتنها در منطق ایران، نه

آسیب ،در جهانمجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی 
مواد افیونی جهـان کـه    درصد 80نزدیک به. میان کشورهاي جهان دارد

شـود و   شود در افغانستان تولیـد مـی   غیرقانونی مصرف می
محمدي،(شود  وارد کشور ما می ،قصد ترانزیت یا مصرف به

 افغانی ن و پناهندگانامهاجر. 8-3
مهاجرت شکلی از تحرك جغرافیایی یا مکـانی جمعیـت اسـت کـه بـین دو واحـد       

بـیش از سـه دهـه اسـت کـه ایـران      . گیرد جغرافیایی انجام می
مهاجرت این گروه نوعی مهـاجرت اضـطراري یـا اجبـاري     . هستند مهاجران افغانی

ها در ط افغانهاي مهاجرتی  حرکت. م با تخریب استأناسالم تو
1979 شوروي سابق به افغانستان در سال ۀحمل: افتاده است

شـمار زیـادي از مـردم ایـن کشـور بـه        ،در هـر دوره . کارآمـدن رژیـم طالبـان    روي
هاي مجاور و همسایه ازجمله ایران پناهنده شدند سرزمین

. المللی است مکانی نوعی مهاجرت بین هاي نوع حرکت
نبـود  بحث سازگاري یا  ،شود گروه از مهاجران مطرح می

هـاي تحصـیلی و شـغلی ایـن      بـودن مهـارت   کـم دلیل   بهاقتصادي و  از لحاظ. است
چندانی در ساز ياند ارتقا که باید نتوانسته هاجران، آنچنانم

پیوند کد و ژنوم 
ژئوپلیتیک در 
سیاست خارجی 

مطالعه موردي (
افغانستان و 
)ایران
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رسـد مشـکالت    مـی نظـر    بـه 
مانند نگرش کشور میزبـان   ،

گیـري منشـأ اضـطراب سیاسـی در     
تحقیقاتی که توسط سازمان ملـل انجـام   

سـمت   بـه  مشی درهاي بـاز را  
ایـن   .کار بـرده اسـت   مهاجران افغانی به

هـاي   تنها باعث گسـترش شـبکه  
  .هایی در مرزهاي بین دو کشور بوده است

  بر سیاست خارجی ایران
المللـی،   اي و بـین  گـذاري ملـی، منطقـه   

هـا، دسترسـی یـا نداشـتن دسترسـی بـه       
الملـل   هاي آزاد، تعداد همسایگان و داشتن جایگاه کشوري در مجموعۀ نظام بین

واحدهاي سیاسی ). 11: 1389
 وزن ژئوپلیتیک و مقدورات ژنوم جغرافیایی در تعامالت مثبت یا منفی با

  بهکشور ایران . هاي جهانی متأثرند
. هـاي ژئوپلیتیـک بـا بـار مثبـت و منفـی اسـت       

دراختیارداشتن تنگۀ هرمز و داشتن موقعیت گذرگاهی، ایـران را مسـلط بـه گلوگـاه     
ست ما را در جنگی زودهنگـام گرفتـار   
درصورت وقـوع، عوامـل مختلـف، نظیـر جغرافیـا، انـرژي، اقتصـاد و امنیـت         

از ). 12: 1389وردي،  گـل (» 
فـارس و   فرد ایران، دارابودن مرز و سواحلی طوالنی در خلـیج 

داشـتن چنـین ویژگـی    . کند هاي آزاد متصل می
مهمی، ایران را نسبت به دیگر کشورهاي همسایه و حتی منطقۀ جنوب غربـی آسـیا   

فـارس و دریـاي عمـان در     موقعیت خلیج
جنوبی فـراهم کـرده   ترین موقعیت سیاسی را براي مرزهاي 

بـه ). 3: 1389 زاده و دیگران، لهسایی(ایرانی داشته باشند 
،ناشی از وجود این مهاجران قانونی و غیرقانونی مباحثی

گیـري منشـأ اضـطراب سیاسـی در      باعث شکل، ها فرستادن آن و بحث بازپسآنها  به
تحقیقاتی که توسط سازمان ملـل انجـام   . همسایگانش باشددیگر با  روابط افغانستان

مشی درهاي بـاز را   که دولت ایران خط دهد از زمانی نشان می ،شده است
مهاجران افغانی به بارةهاي شدید در رویکرد اعمال محدودیت

تنها باعث گسـترش شـبکه  ، بلکه اند آمیز نبوده ها چندان موفقیت گذاري سیاست
هایی در مرزهاي بین دو کشور بوده است ها و تنش قاچاق انسان و افزایش ناامنی

بر سیاست خارجی ایران مؤثری یهاي جغرافیا ژنوم. 4
گـذاري ملـی، منطقـه    هاي مهم در فرآیند سیاست ازجمله شاخص

هـا، دسترسـی یـا نداشـتن دسترسـی بـه       دارابودن عوامل طبیعی، داشتن تنوع در مرز
هاي آزاد، تعداد همسایگان و داشتن جایگاه کشوري در مجموعۀ نظام بین آب

1389وردي،  گل(شود  است که از آن به ژئوپلیتیک تعبیر می
وزن ژئوپلیتیک و مقدورات ژنوم جغرافیایی در تعامالت مثبت یا منفی با به با توجه 

هاي جهانی متأثرند ویژه قدرت همدیگر از دیگر واحدهاي سیاسی به
هـاي ژئوپلیتیـک بـا بـار مثبـت و منفـی اسـت        اي داراي ژنـوم  قدرت منطقـه  عنوان

دراختیارداشتن تنگۀ هرمز و داشتن موقعیت گذرگاهی، ایـران را مسـلط بـه گلوگـاه     
ست ما را در جنگی زودهنگـام گرفتـار   تنگۀ هرمز ممکن ا«: انرژي جهان کرده است

درصورت وقـوع، عوامـل مختلـف، نظیـر جغرافیـا، انـرژي، اقتصـاد و امنیـت         . کند
» آورند میبه وجود آمیزد و موقعیت حساسی را  می درهم

فرد ایران، دارابودن مرز و سواحلی طوالنی در خلـیج  هاي منحصربه ویژگی
هاي آزاد متصل می ن است که ایران را به آبدریاي عما

مهمی، ایران را نسبت به دیگر کشورهاي همسایه و حتی منطقۀ جنوب غربـی آسـیا   
موقعیت خلیج). 11: 1389وردي،  گل(متمایز کرده است 

ترین موقعیت سیاسی را براي مرزهاي  جنوب بهترین و مطمئن
  ).179: 1388 اخباري،(است 



 ،مرزبندي دارد کـه هـویتی متفـاوت   
همـین تمـایز   بـر اسـاس   ل بـوده و کمـابیش   
مهـم   ۀنکتـ . نیسـت  انگیـز  ناقشـه 

بخـش بـر سیاسـت خـارجی اسـت      
سرزمینی کشـورها   ةطلبانه در محدود

ها نتوانند به تقاضـاها پاسـخ مناسـب دهنـد یـا      
کسـب   طلبان اقدام کنند، گرایش بـه 
هایی که  کشورهاي همسایه و گروه

 هاي محلی اتحاد بین گروه. وابستگی قومی، نژادي یا مشترکات فرهنگی دارند
شـدن تهدیـدات داخلـی و     بافته

سـازد   درنتیجـه، مـدیریت امنیـت ملـی را بـا مشـکل مواجـه مـی        
بسـیار  و از کشـورهاي  دارد 

تنوع فرهنگـی و قـومی   ). 13
نظـر   کـه از نقطـه   طـوري  ؛ بـه 

کشور نخست دنیا و اولین کشور از این نظـر در جهـان   
د شناسـایی دقیـق و   درصـد  

هـاي   آرمـان یـا ارزش   و فرهنـگ 
غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهاي دیگر کشورها 
قـدرت نـرم، توجـه بـه اشـغال فضـاي ذهنـی        

نخسـت،   ۀایجاد اقناع اسـت و هـدف آن در درجـ   
از سـه منبـع    ،قدرت نرم هـر کشـوري در ابتـدا   
هـاي   ارزش ).هایی که براي دیگران جذاب اسـت 

سیاسـت خـارجی    ).داخـل و خـارج باشـد   

  و تنوع زبانی می تکثر قو. 4- 1
مرزبندي دارد کـه هـویتی متفـاوت    هاي قومی  رو با دیگر گروه ازآن  گروه قومیهر 

ل بـوده و کمـابیش   ئبراي خود قا ،خواه واقعی یا تصوري
ناقشـه اي م ایـن مفروضـه، گـزاره   . کنـد  هویتی رفتـار مـی  

بخـش بـر سیاسـت خـارجی اسـت       تأثیرگذاري این متغیر هویـت  ةانگیز نحو مناقشه
طلبانه در محدود هاي تجزیه بیشتر حرکت). 84: 1390 پناه، حق(

ها نتوانند به تقاضـاها پاسـخ مناسـب دهنـد یـا       اما وقتی که حکومت ؛محصور است
طلبان اقدام کنند، گرایش بـه  اسب به سرکوب یا مهار تجزیهطریق من نتوانند به

کشورهاي همسایه و گروهاز سوي ویژه  به، شود تقویت می حمایت خارجی
وابستگی قومی، نژادي یا مشترکات فرهنگی دارندآنها  با
بافته اي ناراضی و بازیگران خارجی موجب درهم ناحیه و

درنتیجـه، مـدیریت امنیـت ملـی را بـا مشـکل مواجـه مـی         ؛شود خارجی می
دارد   تکثر قومی ،طبیعیطور   بهایران  ).93: 1378 سنجابی،(

13: 1389 عزتی،(آید  می حساب  بهخاورمیانه در   ناهمگن
؛ بـه )48: 1389نـواح،  (ایـران اسـت   هاي جامعـۀ   از ویژگی 

کشور نخست دنیا و اولین کشور از این نظـر در جهـان    10ناهمگنی زبانی در شمار 
 به این دلیل، بایـد ). 17: 1388پور،  کریمی(اسالم است 

  .هاي مثبت و منفی این ژنوم بود بندي پتانسیل طبقه

  مرکزیت فرهنگیو  قدرت نرم. 2-4
فرهنـگ  ، ماننـد کشـور هـر  ها و منابع  قدرت نرم به قابلیت

غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهاي دیگر کشورها صورت  به شود که  اخالقی اطالق می
قـدرت نـرم، توجـه بـه اشـغال فضـاي ذهنـی        ). 226: 1388 هرسیج،(گذارد  اثر می

ایجاد اقناع اسـت و هـدف آن در درجـ   یق از طرشهروندان دیگر جوامع، 
قدرت نرم هـر کشـوري در ابتـدا   . خارج از کشور است  افکار عمومی
هایی که براي دیگران جذاب اسـت  بخش(فرهنگ : گیرد سرچشمه می

داخـل و خـارج باشـد    که منطبق با افکار عمومی زمانی(سیاسی 
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یـابی بـه    برخی راهکارهـاي عملـی دسـت   
مـذهبی و زبـانی بـا کشـورهاي     

پذیري، قرابـت مـذهبی    توریست
مهد تشـیع و مرکزیـت جهـان    

زیـاد در کشـورهاي غربـی،     
ایـران بیشـترین میـزان کـاربرد     

 درصـد  28/76سیاي مرکزي بـه میـزان   
ـ در   ، ژنـوم ایـدئولوژیک    گرایـی  شـیعه  ۀپای

مریکـا بـه   ا ۀبعـد از حملـ  . اسـت 
قــدرت معنویــت و نقــش مــذهب شــیعه در تحــوالت مــذهبی خاورمیانــه  
یعیان بـر روابـط قـدرت در منطقـه و جهـان      

هـاي نفتـی پراکنـده     در حـوزه 
ایـن  . دهنـد  را تشـکیل مـی   فارس

اصـل  ). 329: 1391 زاده، قصـاب 
بر مرزهاي عقیـدتی و   انون اساسی کنونی، نشان از ماهیت فرامرزي و مبتنی
کرده که سیاست کلـی  را موظف 

  .)11: 1390 خلیلی،

دولت در فضاي جغرافیایی فالت ایران به اوایل قرن هشتم پیش از میالد بـاز  
امنیتـی باعـث شـد کـه اقـوام ایرانـی       

و بـه مرکزیـت هگمتانـه    » دولت مـاد 
 ۀنگی ایران، محصـول چندهزارسـال  

است که هویـت فرهنگـی ایـران را    
هاي مثبـت   لفهؤهایی گوناگون با م

درنهایت، در این هویت کالن فرهنگی مستحیل و خود بخشـی از  

برخی راهکارهـاي عملـی دسـت   ). مشروع و اخالقی تلقی شوند که زمانی(
مـذهبی و زبـانی بـا کشـورهاي      و پیونـدهاي قـومی  : اند قدرت نرم، در ایران، چنین

توریست زیاد ظرفیت ،اي ي خبري و رسانهها جوار، شبکه هم
مهد تشـیع و مرکزیـت جهـان     عنوان  بهژئوپلیتیک خاورمیانه،  ۀکشور در منطق 15با 

  و وجود نخبگان علمی شیعه، آمار باالي تولیدات علمی 
ایـران بیشـترین میـزان کـاربرد      ،طـورکلی  بـه . هویت فراملی و فرامرزي زبان فارسی

سیاي مرکزي بـه میـزان   ااورژئوپلیتیک  ۀافزاري را در منطق قدرت نرم
، ژنـوم ایـدئولوژیک  میـان  از آن ). 262: 1388 پنـاه،  حق(دارد 

  .اي دارد جایگاه ویژه) ژئوپلیتیک شیعه(
اسـت خاورمیانـه   ۀپایگاه اصلی تشیع در منطق ایران
قــدرت معنویــت و نقــش مــذهب شــیعه در تحــوالت مــذهبی خاورمیانــه   ،عــراق

یعیان بـر روابـط قـدرت در منطقـه و جهـان      زیـرا جغرافیـاي شـ    ؛تر شـده  مشخص
در حـوزه  فارس و خصوصاً در سواحل خلیج .تأثیرگذاشته است

فارس خلیججمعیت سواحل  درصد 70اند و بالغ بر  شده
قصـاب (افزاید  عامل بر اهمیت ژئوپلیتیک مذهب شیعه می

انون اساسی کنونی، نشان از ماهیت فرامرزي و مبتنییازدهم ق
را موظف  آنجاکه دولت جمهوري اسالمی  .نه جغرافیایی دارد

خلیلی،(قرار دهد  ائتالف و اتحاد ملل اسالمی  ۀپایخود را بر

  تاریخی و فرهنگی ۀژنوم پیشین. 4- 3
دولت در فضاي جغرافیایی فالت ایران به اوایل قرن هشتم پیش از میالد بـاز   ۀپیشین

امنیتـی باعـث شـد کـه اقـوام ایرانـی        و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. گردد می
دولت مـاد «متحد شوند و نخستین دولت فراگیر را با نام 

نگی ایران، محصـول چندهزارسـال  فره ۀمنظوم .)17: 1381 ،نیا حافظ(تشکیل دهند 
است که هویـت فرهنگـی ایـران را     هاي قومی یند تعامل جمعی گروهاملتی کهن و بر
هایی گوناگون با م اند و هریک به سهم خود بر آن الیه شکل بخشیده
درنهایت، در این هویت کالن فرهنگی مستحیل و خود بخشـی از   .اند و منفی افزوده



 ۀحـال، همـ   واقع، هویت فرهنگی ایران چتر فراگیري است که درعـین 
هاي تـاریخی ایـران    از ویژگی

هـا در   گـروه  ۀهموجود  با این 
 انــد و هویــت آمیــز داشــته مت
 ایرانیـان مردمـی   ي،تعبیـر  بـه 

بـه وجـود   آنـان از پیونـد نژادهـاي مختلـف     
هـا و منـافع خـود را     ایـن قـوم اندیشـه   

کـه هریـک از آن تـاروپود      نحـوي 
). 117: 1388 ترابـی، ( هم گـره بخورنـد  

فرهنگ سیاسـی  . زمین شده است
ها، عالیق و رفتارهاي هر ملت اسـت کـه   
به امور سیاسی، نظیر حکومت، قدرت، رابطـۀ ملـت و حکومـت، روابـط خـارجی،      

هاي فرهنگ سیاسی  یژگینیا و
سـتیزي،   احساس غرور تاریخی و فرهنگی، بیگانه

یـافتن مناسـبات شخصـی     طئه، باور تمرکز قدرت در رأس حکومت، اصالت
در امور عمومی، مطلوبیت مشاغل سیاسی، ضعف مشارکت مردم در امـور عمـومی،   

193.(  

  ي ژئوپلیتیک
هـا   محوري هارتلند و دیگر قسـمت 

ـ بـر اسـاس    .)52: 1389  ۀنظری
امکـان   ،این منطقـه  .سرزمین حاشیه یا ریملند قرار دارد

بیشـترین منـابع    ،دیگـر  ازطـرف 
: 1388 عزتـی، (نیروي انسانی و سهولت ارتباط دراین بخـش از جهـان وجـود دارد    

مریکـا،  افارس را بعد از اروپا و 
نتـرل منـاطق و نقـاط    ک ،بنـابراین 

مبـانی اهمیـت و    تـرین  مهـم 

واقع، هویت فرهنگی ایران چتر فراگیري است که درعـین در. ندا آن شده
از ویژگی. را در خویش جاي داده است  هاي قومی اقوام و گروه

با این توان به تنوعات فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که  می
متبــا همــدیگر همزیســتی مســال ،ادوار تــاریخی اغلــبِ
بـه . بودن آنان را در صف متحدي قـرار داده اسـت   ایرانی

آنـان از پیونـد نژادهـاي مختلـف      ،هستند که با ما تفاوت فاحشی دارنـد  
ایـن قـوم اندیشـه   . انـد  داشته ولی هویت خود را نگه ژ؛اند، آمده

نحـوي  بـه  .اند هم تنیده  پیوسته و همانند یک تنه، به هم به
هم گـره بخورنـد    تواند کشیده و دراز شود، بدون آنکه به می

زمین شده است در ایران ژنوم ژئوکالچر این موضوع، سبب پیدایش
ها، عالیق و رفتارهاي هر ملت اسـت کـه    فرض ها، پیش اي از باورها، بینش مجموعه

به امور سیاسی، نظیر حکومت، قدرت، رابطـۀ ملـت و حکومـت، روابـط خـارجی،      
نیا و حافظ). 193: 1381نیا،  حافظ(هاست  امنیت و نظایرآن

احساس غرور تاریخی و فرهنگی، بیگانه: کند بندي می صورت دسته را بدین
طئه، باور تمرکز قدرت در رأس حکومت، اصالتتوهم تو

در امور عمومی، مطلوبیت مشاغل سیاسی، ضعف مشارکت مردم در امـور عمـومی،   
193: 1381نیا،  حافظ(مهرورزي و عطوفت و آزادگی نفس 

ي ژئوپلیتیکها موقعیت نسبی و محوریت در نظریه. 4- 4
محوري هارتلند و دیگر قسـمت  ۀناحی ویران جزشمال ا ،مکیندر ۀنظریبر اساس 

1389 العابـدین،  زیـن (است ) اي حاشیه(هالل داخلی  وجز
سرزمین حاشیه یا ریملند قرار دارد ةایران در محدود ،اسپایکمن

ازطـرف  .کنـد  مـی ترکیب قدرت بري و بحري را بهتر فراهم 
نیروي انسانی و سهولت ارتباط دراین بخـش از جهـان وجـود دارد    

فارس را بعد از اروپا و  خلیج ۀمنطق امریکاسکی، ینبرژ ۀنظریبر اساس  .)14
بنـابراین  ؛دانـد  مـی سومین خـط دفـاعی اسـتراتژیک خـود     

مهـم . دارداي  ز، اهمیـت ویـژه  هرمـ  ۀویژه تنگ ، بهاستراتژیک
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حـدود  . فارس ذخایر عظیم نفت وگاز اسـت 
 درصد 60ر این منطقه قرار دارد و حدود 

ـ   نـامی، (شـود   مین مـی أفارس ت

  اي و داخلی کشور افغانستان هاي منطقه

 آثار و پیامدها

فقر، بیکاري و ثباتی، بروز  تداوم بی
 نیافتگی و قاچاق مواد مخدر توسعه

محور بر  تسلط فضاي استراتژیک امنیت
مرزها، تقویت کارکرد دفاعی مرزها، تشدید 

 گرایانه تحرکات الحاق
هاي داخلی و حضور کشورها و  بروز جنگ

ثباتی  اي، تداوم بی بازیگران فرامنطقه
 سیاسی

گرایی داخلی و ملی، تشدید  عدم وقوع هم
 مذهبی  و  منازعات قومی

 اهرم فشار علیه ایران 

اي ایران  هاي منطقه سیاستمتأثرشدن از 
افغانستان، ضعف اقتصاد و تجارت 

 خارجی
ثباتی  گیري تجارت غیرقانونی، بی شکل

سیاسی در راستاي افزایش تولید و لغو 
 اقتصاديفساد  هاي تولید، محدودیت

 گیري تنش و اضطراب سیاسی شکل

بینانـه از فضـاي    ژئوپلیتیک از سیاست خارجی کشورها نیازمنـد تحلیـل واقـع   
 رو، ازایــن. اســت واحــد سیاســی، در مقیــاس عملکــردي

مطالعـاتی راهبردهـاي سیاسـت خـارجی     
المللـی، از   ی بـین در تلق. کند

هـا بـراي    الملل و هدف اصـلی رفتـار دولـت   
قـدرت پویـایی    ۀخصیص ترین

فارس ذخایر عظیم نفت وگاز اسـت  موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خلیج
ر این منطقه قرار دارد و حدود نفت جهان د ةشد ذخایر شناخته درصد 66

ـ  نفت جهان از تولیدات نفتی هشت کشور نفتی خلیج فارس ت
1391 :14.(  

هاي منطقه در سیاستآنها  ۀهاي ژئوپلیتیک و تأثیر دوجانب ژنوم. 1جدول شماره 

کدهاي ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر 
 روابط کشورها با افغانستان

هاي ژئوپلیتیک  ژنوم
تأثیرگذار بر سیاست خارجی 

 افغانستان
تداوم بی
توسعه

رقابت  ۀشدن به عرص مبدل
 اي اي و فرامنطقه کشورهاي منطقه

ثباتی  ضعف حکومت و بی
 سیاسی موجود در افغانستان

تسلط فضاي استراتژیک امنیت
مرزها، تقویت کارکرد دفاعی مرزها، تشدید 

تیک قومیت و گیري ژئوپلی شکل
هاي گریز از مرکزِ  بروز حرکت

 واگرایانه

ماهیت تحمیلی مرزهاي 
افغانستان بخصوص در 
 جنوب و شرق آن کشور

بروز جنگ
بازیگران فرامنطقه

هاي  قدرت نفوذ سیاسی و نظامی 
اي در  اي و فرامنطقه منطقه

 افغانستان 

نقش حائلی (موقعیت نسبی 
 )افغانستان

عدم وقوع هم تأثیرگذاري بر اساس ژئوپلیتیک 
 ها قومیت قومیت

گروگان سیاسی افغانستان در 
 ژئوپلیتیک ۀراستاي دیکت

هیدروپلتیک هیرمند و 
 دیپلماسی آب

متأثرشدن از 
افغانستان، ضعف اقتصاد و تجارت  و  وابستگی شدید به ایران و پاکستان

 هاي آزاد دسترسی به آب منظور به
محصور بودن افغانستان در 

 خشکی

شکل
سیاسی در راستاي افزایش تولید و لغو 

محدودیت

، باندهاي  نفوذ بازیگران غیررسمی
مافیایی، نگرانی مجامع فراملی و 

 جهانی از افزایش تولید
 ژئوپلیتیک مواد مخدر

شکل ها،  پذیري آن عدم تکامل اجتماع
 کاري  بروز بزه

مهاجرین افغانی در 
  کشورهاي همسایه

  ژئوپلیتیک و سیاست خارجی. 5
ژئوپلیتیک از سیاست خارجی کشورها نیازمنـد تحلیـل واقـع   درك 

واحــد سیاســی، در مقیــاس عملکــرديهــر جغرافیــایی پیرامــون 
مطالعـاتی راهبردهـاي سیاسـت خـارجی      اي عرصـه  عنـوان   بـه توانـد   ژئوپلیتیک می

کند هاي اساسی آن را مشخص کشورها را تعیین و اولویت
الملل و هدف اصـلی رفتـار دولـت    نظام بین ۀموتور محرک عنوان  بهقدرت 

ترین مهمازآنجاکه . شود کسب منافع و رفع تهدیدها یاد می



در نظام  ،مراتب قدرت شود تا جایگاه کشورها در سلسله
حقیقـت آن اسـت کـه هـدف نهـایی ژئوپلیتیـک از       

ـ  ایـن   ۀهاي جغرافیایی قدرت ارائ
ینـد چـه عناصـري هسـتند و     
 گیري سیستم ژئوپلیتیک جهانی و روابط قدرت در سـطح کـروي و  

ژئوپلیتیـک  ). 55: 1387 قالیباف،
و  هـا  یابی به سیاست خارجی اثربخش و کارآمد بر شناسایی محـدودیت 

اي و جهـانی   تحـول منطقـه   ل
را در آنهـا   کـه دارد یایی خاص، منافع خاصی 

 و توانـد محتـوا   هیچ کشوري نمی
گیري و حتی اهداف سیاست خارجی خود را مسـتقل از مـاتریس ژئوپلیتیـک    

و درگیرکـردن   20و19هاي بـزرگ در قـرن   
هاي جهانی بودند، نقش مـؤثري ایفـا   
در ایـن مشـی، سیاسـت خـارجی ایـران، حالـت       

المللی  و مقهور بازیگران اصلی نظام بین
دو نـوع رویکـرد را در    ،اخیـر 

و  نگـري  الگوبودن و ملی: الملل و سیاست خارجی خویش برگزیده است
نخبگان و حاکمـان، سـاختن یـک ایـران     

الملـل و سیاسـت    بـین و بـه روابـط   
در رویکـرد  . نگریستند از منظر الگوبودن ایران براي خارج از ایران می

ایـران بایـد    .جهانی بوده اسـت 
المللی را  هاي بین را رهبري کرده و قدرت

شود تا جایگاه کشورها در سلسله این ویژگی باعث می ،است
حقیقـت آن اسـت کـه هـدف نهـایی ژئوپلیتیـک از       . پیدا کند الملل پیوسته تغییر بین

ـ  چهارچوبتشریح ساختار نظام روابط بازیگران و  هاي جغرافیایی قدرت ارائ
ینـد چـه عناصـري هسـتند و     اگذاران است که منابع قدرت حاصل بر دید به سیاست

گیري سیستم ژئوپلیتیک جهانی و روابط قدرت در سـطح کـروي و   چگونه بر شکل
قالیباف،(گذارند  المللی تأثیر می اي و نیز مناسبات بین منطقه

یابی به سیاست خارجی اثربخش و کارآمد بر شناسایی محـدودیت  براي دست
لهاي درحـا  آمده از وضعیت و موقعیت وجود امکانات به
یایی خاص، منافع خاصی هر دولتی در فضاي جغراف. تأکید دارد

هیچ کشوري نمی ،دیگر عبارت  به . کند المللی پیگیري می بین ۀعرص
گیري و حتی اهداف سیاست خارجی خود را مسـتقل از مـاتریس ژئوپلیتیـک     جهت

  .خود طراحی و هدایت کند

  سیاست خارجی ایران. 5- 1
هاي بـزرگ در قـرن    قدرت طلبی ژئوپلیتیک در روند گسترش

هاي جهانی بودند، نقش مـؤثري ایفـا    که بازیگران آن قدرت» بازي بزرگی«ایران در 
در ایـن مشـی، سیاسـت خـارجی ایـران، حالـت        ).4: 1373 اطاعـت، (کرده اسـت  

و مقهور بازیگران اصلی نظام بیندارد العمل انفعالی به تحوالت بیرونی  عکس
اخیـر  ةسـد  در طـول  ایـران  ).5: 1373 اطاعت،(است ده ش

الملل و سیاست خارجی خویش برگزیده است روابط بین
نخبگان و حاکمـان، سـاختن یـک ایـران      ۀدغدغ ،در حالت اول. نگري نگرش جهان

و بـه روابـط    الگو و اثربخش در منطقه یا جهان بـوده اسـت  
از منظر الگوبودن ایران براي خارج از ایران می ،خارجی ایران

جهانی بوده اسـت  یساخت ایران ،نخبگان و حاکمان ایران ۀدغدغ ،دوم
را رهبري کرده و قدرت  کانون جهان اسالم شود و بیداري اسالمی

 ).25: 1383 رضایی،(بنشاند  سر جاي خود
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 يراهبــرد ییایــمــل جغرافک
از  یناچار بخش باشد بهداشته 

 ،از گذشــته تــا بــه حــال .)6
در غالـب   وداشـته  همـراه    بـه 

. تـأثیر قـرار داده اسـت    سیاست خارجی افغانسـتان را تحـت  
تـوان مـادي، امکانـات اقتصـادي و تـدبیر سـاماندهی،       

 ،بـر معیـار اسـتعمار    ،در گذشـته 
مـداخالت بشردوسـتانه،   بر اسـاس  

هـاي   رقابـت  .گیـرد  جویانه شکل مـی 
در گذشـته،   ،تجاري و مستعمراتی روسیه و بریتانیا در ایران و افغانسـتان 

یی و ناتو در این کشـور را  امریکا
تـأثیر   سیاست خارجی افغانستان را تحـت 

ثر أاي از تعـامالت سیاسـی اسـت کـه از ژئوپلیتیـک متـ      
از منظر ژئوپلیتیک، افغانستان مرکـز کـانونی آسـیا،    

بنـابراین، ایـن کشـور بـه     . دارد
 همین وضع ژئوپلیتیک موجب شـد در سـال  

رجی این کشور به اختیـار  سیاست خا
بـه اشـغال شـوروي درآیـد و افغانسـتان      

 ۀوسـیل  بـه  ،امـروزه  .)99: 1383
افغانستان پس از فروپاشـی   .

 و حتی بر اهمیـت اسـتراتژیک  
. حسـاس آسـیاي مرکـزي قـرار گرفتـه اسـت      
 ،به آسیاي مرکزي و چین و از سمت دیگـر 

اکنون در حال کسـب موقعیـت جدیـدي    
آسـیاي مرکـزي    هـاي  هـا و جمهـوري  

  سیاست خارجی افغانستان. 2-5
ــل کیمحصــور در خشــ ینیافغانســتان ســرزم کم و حائ

داشته  یتیموقعچنین ه ک يشورک اصوالً گانش است ویهمسا
6: 1389 صــفوي،( رود یشــمارم بــه ینظــام يراهبردهــا

بـه هـا را   افغانستان توجه ابرقدرت یکژئوپلیت يها جاذبه
سیاست خارجی افغانسـتان را تحـت   و هاي ژئوپلیتیک دیکته

تـوان مـادي، امکانـات اقتصـادي و تـدبیر سـاماندهی،       از نظـر  ها  که دولت جاییازآن
در گذشـته آنهـا   یروابط خـارج  طبعاً .دارندوضعیت مشابهی 

بر اسـاس   ،امروزهنیز جویی مداوم و  نزاع و ستیزه ،استثمار
جویانه شکل مـی  هاي رقابت اي و همکاري هایی منطقه گرایی هم

تجاري و مستعمراتی روسیه و بریتانیا در ایران و افغانسـتان  و اقتصادي
امریکامداخالت همسایگان افغانستان و حضور نیروهاي 

سیاست خارجی افغانستان را تحـت قلمداد کرد که  هایی مثال عنوان  بهتوان  می
  .خود قرار داده است

اي از تعـامالت سیاسـی اسـت کـه از ژئوپلیتیـک متـ       سیاست خارجی حوزه
از منظر ژئوپلیتیک، افغانستان مرکـز کـانونی آسـیا،     .)125: 1383 ور،سجادپ( شود می

دارد موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک بسیار بـااهمیتی 
همین وضع ژئوپلیتیک موجب شـد در سـال  . رزمگاه قدرتمندان دنیا بدل شده است

سیاست خا ،شکست افغانستان از انگلیسبه دنبال  ،1297
بـه اشـغال شـوروي درآیـد و افغانسـتان       ،1358در سـال   و ابرقدرت انگلیس درآید

1383 نیـا،  حکمـت (باتالقی شود براي نیروهاي اشـغالگر  
.مریکا تصرف و اشغال شودانیروهاي ناتو به سرکردگی 

و حتی بر اهمیـت اسـتراتژیک   ت مرکزي خود را حفظ کردشوروي، همچنان موقعی
حسـاس آسـیاي مرکـزي قـرار گرفتـه اسـت       ۀدر منطقـ  ،این کشور. آن افزوده شد

به آسیاي مرکزي و چین و از سمت دیگـر  ،از سوي دیگرة هند، قار ، به شبهییسو از
اکنون در حال کسـب موقعیـت جدیـدي     این کشور هم. به آسیاي غربی مرتبط است

هـا و جمهـوري   این موقعیت ناشی از استقالل سرزمین. است



بـه   ،هـاي گـرم جنـوب    آباز طریـق  
راه عبور احتیاج دارند و سرانجام اینکه دخالت عوامـل متعـدد و   

ر منطقـه را  کشور مؤثّ 10ها، بیش از 
توان افغانستان و آسیاي مرکـزي را  

شـاید بتـوان گفـت    ). 103: 1383
 ۀموقعیت جغرافیـایی، وضـع توپـوگرافی، شـبک    

جمعیـت، منـابع، بافـت سیاسـی و     
کشـور   بـارة ر اسـت، در که بر ژئوپلیتیک مؤثّ

ژئوپلیتیـک هارتلنـد،   هاي  افغانستان در نظریه
ــپ     ــري کم ــرژي جف ــتراتژیک ان ــی اس ــان، بیض ــایی ماه ــدرت دری ــت  ق و موقعی

اي  اي و فرامنطقـه  هـاي منطقـه  
ۀ تقابـل  عرص مریکا این کشور را به

ثبـات  نبود  ،دیگر ازطرف .کرده است
گیـري   مـانع از شـکل   ،ها و پایداري حکومت

. اسـت شـده  راسـتا بـا موقعیـت ژئوپلیتیـک افغانسـتان      
در سیاست خارجی افغانسـتان  

ایـن  در  .هاي تجاري افغانسـتان اسـت  
 تا با استفاده از تحلیل کدها و ژنوم ژئوپلیتیک، مدلی نظري براي

بر سیاست خارجی کشورهاي ایـران  
بدین شرح اسـت کـه کشـورهاي ایـران و     

هـا بـراي    کـه ایـن ژنـوم   دارند 
و در سیاسـت خـارجی   شـوند  

مدل زیر براي تبیین چگونگی تأثیر کـدها و  
  .شود

از طریـق  این کشورها براي ورود و صـدور کـاال   . است
راه عبور احتیاج دارند و سرانجام اینکه دخالت عوامـل متعـدد و    عنوان  بهافغانستان 

ها، بیش از  هاي آن متعارض در پیدایش طالبان و بنیادگرایی
توان افغانستان و آسیاي مرکـزي را   می دقیقاً ،صورت رویاروي هم قرار داده و دراین

1383 نیـا،  حکمت( نام نهاد »هارتلند ایدئولوژیک جهان«
موقعیت جغرافیـایی، وضـع توپـوگرافی، شـبک    (ترین مصادیق، عوامل ثابت  مناسب

جمعیـت، منـابع، بافـت سیاسـی و     (و متغیـر  ) هـا و شـکل کشـور    ها، ناهمواري آب
که بر ژئوپلیتیک مؤثّ) الملل هاي نظام بین اجتماعی و ویژگی
 ).101: 1385 محمدي،(کنند  افغانستان صدق می

  گیري جهینت
افغانستان در نظریه ةجایگاه ویژ به با توجه رسد  مینظر   به

ــپ     ــري کم ــرژي جف ــتراتژیک ان ــی اس ــان، بیض ــایی ماه ــدرت دری ق
هـاي منطقـه   بازیگران و قـدرت  ،و حائلی افغانستان ژئواستراتژیک

مریکا این کشور را بهازیادي نظیر چین، پاکستان، هند، روسیه، ایران و 
کرده استو تقابل سیاست خارجی خود مبدل  استراتژیک

و پایداري حکومت یثبات بیسیاسی موجود در افغانستان و 
راسـتا بـا موقعیـت ژئوپلیتیـک افغانسـتان       سیاست خارجی مدون و هم

در سیاست خارجی افغانسـتان    مهمی نقش ایران دار فرهنگی، سبب ارتباطات ریشه به
هاي تجاري افغانسـتان اسـت   ترین طرف ایران از بزرگ ،بر اینافزون  .دارد
تا با استفاده از تحلیل کدها و ژنوم ژئوپلیتیک، مدلی نظري براي هشدش کوش ،مقاله

بر سیاست خارجی کشورهاي ایـران   ها تأثیرگذاري این مؤلفه ةبررسی و نمایش نحو
بدین شرح اسـت کـه کشـورهاي ایـران و      ،اصلی مقاله ۀیافت. و افغانستان ارائه شود

دارند فردي   بهي ژئوپلیتیک منحصرها ژنوم یکافغانستان هر
شـوند   مـی کـد ژئوپلیتیـک محسـوب      مثابـه  کشور رقیب به

مدل زیر براي تبیین چگونگی تأثیر کـدها و   ،بر این اساس. تأثیرگذاري بسزایی دارد
شود می ها در سیاست خارجی ایران و افغانستان ارائه ژنوم
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 تقابل 

هاي جغرافیایی و  گروگان سیاسی از پدیده
 سعی در دیکته ژئوپلیتیک بر ایران

وابستگی ژئوپلیتیک به ایران و ضعف 
 اقتصادي تجاري افغانستان

ترددهاي غیرمجاز، ناامنی مرزها و 
 تحرکات واگرایانه

مبدل گشتن افغانستان به عرصۀ تقابل 
 اي و هاي منطقه

 اي

تشکیل ائتالف جهانی در راستاي مبارزه 
 با تروریسم علیه افغانستان

هاي اضطراب سیاسی 
در روابط استفاده از اهرم بازگشت 

 مهاجران

توسل به اهرم ژئوپلیتیک قومیت در 
سیاست خارجی و تسلط و نفوذ بیشتر 

 

و عبور  سازي مرزهاي شرقی ایران
و ترانزیت غیرقانونی با استفاده از اهرم 

 مافیاي مواد مخدر

ناتوانی افغانستان در کنترل اشتراکی 
مرزها، عدم توان تدوین سیاست خارجی 
 مدون و مستقل و مداخالت همسایگان

وسوي  دیکته ژئوپلیتیک منطقه به سمت
 گرایی و گسترش روابط دوجانبه
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 يپیامدها
  افغانستان 

 هاي مثبت و منفی ژئوم
  ایران 

 نفیهاي مثبت و م ژئوم

گروگان سیاسی از پدیده
سعی در دیکته ژئوپلیتیک بر ایران

وابستگی ژئوپلیتیک به ایران و ضعف 
اقتصادي تجاري افغانستان

ترددهاي غیرمجاز، ناامنی مرزها و 
تحرکات واگرایانه

مبدل گشتن افغانستان به عرصۀ تقابل 
هاي منطقه استراتژیکی قدرت
اي فرامنطقه

تشکیل ائتالف جهانی در راستاي مبارزه 
با تروریسم علیه افغانستان

هاي اضطراب سیاسی  گیري ریشه شکل
در روابط استفاده از اهرم بازگشت 

مهاجران

توسل به اهرم ژئوپلیتیک قومیت در 
سیاست خارجی و تسلط و نفوذ بیشتر 

 ایران

سازي مرزهاي شرقی ایران ناامن
و ترانزیت غیرقانونی با استفاده از اهرم 

مافیاي مواد مخدر

ناتوانی افغانستان در کنترل اشتراکی 
مرزها، عدم توان تدوین سیاست خارجی 
مدون و مستقل و مداخالت همسایگان

دیکته ژئوپلیتیک منطقه به سمت
گرایی و گسترش روابط دوجانبه هم

 یکفرادستی هیدروپلیت

 محصور در خشکی

ماهیت تحمیلی مرزهاي 
 غربی

موقعیت حائلی و عدم 
 استقالل کامل

جزمیت مذهبی و 
 ژئوپلیتیک بنیادگرایی

دارابودن مهاجران در 
 کشورهاي همسایه

تعدد قومیت با تأکید بر 
 ها ها و تاجیک هزاره

موقعیت تولیدي مواد 
 مخدر

 عدم ثبات سیاسی

 موقعیت حاد ژئوپلیتیک

 فرودستی هیدروپلیتیک

 سواحل طوالنی و ممتد

ماهیت تحمیلی مرزهاي 
 شرقی

موقعیت مستقل و قدرت 
 اي منطقه

انسجام مذهبی و 
 ژئوپلیتیک شیعه

وجود مهاجران قانونی و 
 غیرقانونی افغانی

تعدد قومیت با تأکید بر 
 قوم بلوچ

مواد موقعیت ترانزیتی 
 مخدر

 ثبات نسبی سیاسی

برتري نسبی موقعیتی و 
 وزن ژئوپلیتیکی بیشتر



  هاي مسلح در افغانستان ثباتی سیاسی و پراکندگی فضایی گروه

  

بحـران در روابـط    ییایجغراف
خـود عوامـل    ياو در مـدل نظـر  

: 1375هاگـت،  (دانـد   یرا باعث بروز تنش و بحران در روابـط کشـورها مـ   
ر خط یی، تغیکشور محصور در خشک

، کنتـرل  يمـرز  اچـۀ ی، خط منصف در
ت مسـتقر در مـرز   یـ ت خـارج از کشـور، گـروه اقل   

کـارکرد   ير و مکـان دارا ی، ذخـا 
تخـت بـا مـرز    یر مجـاورت پا 

 ).127: 1385 ا،ی

  ها پیوست
ثباتی سیاسی و پراکندگی فضایی گروه ژنوم بی .1شماره  ۀشقن

  )1390 زرقانی،(
جغراف يها سرچشمه یسیدان برجستۀ انگلیجغرافتر هاگت یپ
او در مـدل نظـر  . کنـد  یان میب يریرا در قالب مدل تصو یالملل نیب

را باعث بروز تنش و بحران در روابـط کشـورها مـ    یمختلف
کشور محصور در خشک یتیر ترانزیمس: از عبارتندعوامل مزبور ). 372
، خط منصف درير رودخانۀ مرزیر مسییم آب در مرز، تغیتقس

ت خـارج از کشـور، گـروه اقل   یـ رودخانه، گـروه اقل  ۀسرچشم
، ذخـا یداخل يها تیاقل یطلب یینان، جداینش مشترك، کوچ

ر مجـاورت پا یـ مـرز نظ  يه ماوراید در حاشیل تهدی، پتانسیالملل نیب
ین حافظ( يک و انرژیاتژاز استر اعم یمعدنمشترك، منابع 
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  جوار با افغانستان

به  ین و موقعیت دسترسافغانستا با کشور
  منظور فقرزدائی از این استان و گسترش ارتباط با افغانستان

آزاد  يها با آب يمرکز يایآس يکشورها

بلوچستان با و استان سیستان یمناطق ساحل
توسعه  يبرا ییافریقا  يع با هند و کشورها

  و وابستگی ژئوپلیتیک کامل افغانستان به این موقعیت
 يایبا آس يمرکز يایان اروپا و آسیم ی

  برق و گاز ۀنیدرزم یمبادالت قانون
و  يمرکز يایفارس و آس جیخل ةحوز ين کشورها

  ه به افغانستان 
  سرخس و دیگر شهرها به افغانستان

  سمیصنعت تور ۀتوسع
  هاي مذهبی در ایران و جذب توریست

  مدل پیترهاگت. 2نقشه شماره 

جوار با افغانستان ایران در مرزهاي هم يها فرصت .2شماره جدول 
  ها فرصت  فیرد

با کشور يجوار همدلیل   بهوبلوچستان  ستانیاستان س یتیت ترانزیشکوفایی قابل  1
منظور فقرزدائی از این استان و گسترش ارتباط با افغانستان به آزاد يآبها

کشورها یپل مشترك ارتباط عنوان  بهایران و افغانستان  یتیتقویت نقش ترانز  2
  با برتري ایران

3  
مناطق ساحل یکیو نزد یلومتر نوار ساحلیک 300ت وجود یامکان استفاده از قابل

ع با هند و کشورهایعمان و ارتباط سر يایفارس و در جیخل یجنوب يکشورها
و وابستگی ژئوپلیتیک کامل افغانستان به این موقعیت يو گردشگر يبندر یبازرگان يها تیفعال

یت خارجیو ترانز یمل ینقش در بازرگان يتصد يط ممتاز ایران برایشرا  4
مبادالت قانون ۀجاد و توسعیو امکان ا افریقاو شاخ  یو جنوب یشرق

ن کشورهایتبادالت ببراي تنها بندر اقیانوسی ایران  عنوان  بهبندر چابهار   5
  افغانستان

ه به افغانستان یعسلو ۀاز منطق یعیانتقال گاز طب  6
سرخس و دیگر شهرها به افغانستان و امکان اتصال خط آهن از زابل  8
توسع يبرا یخیو تار ییایع دریبد یعیطب يوجود فضاها  9
در ایران و جذب توریست) ع(رضا وجود مرقد مطهر امام  10

  
  
  
  
  



  جواري افغانستان با ایران
  و داخلی

  )پاکستان و افغانستان
  مریکاا  اقتصادي و کمک بالعوض به افغانستان و حضور نظامی

  )افغانستان و پاکستان( جوار 
  به مرز یمنته يها حضور کشور مقابل در بازارچه

  کشور  يها به داخل مرزها يماریانتقال انواع ب
و ) و پاکستان يمرکز يایآس( جنوب 
  ن 

خصوص  هب( هیهمسا يوبلوچستان با کشورها
   يمرز ینواح ت و کنترل

دلیل   بهایران  يپاکستان و افغانستان بر فرهنگ ساکنان مناطق مرز

  )پاکستان و هند و افغانستان(یاسیس
 ومواد مخدر  یالملل نیگذرگاه ب عنوان
ه در یت و انباشت سرمایامن يبرقرار ت از
   ي

  قدرت در آن کشور به افغانستان و استفاده از خأل
گرفته از  نشأت و يدر ابعاد اقتصاد يت عربستان سعود

  و مذهب یزبان و یپاکستان و افغانستان و اشتراکات قوم
اشغالگر  يو موافقت کشورها یبا همراه

ران در یمناسب ا موقع و حضور به عدمدلیل 
 ۀل حلقیمحور ناتو و تکم کایمرا یمان نظام

 یتیضدامند اقدامات یدر ایران و تشد
  صورت بروز بحران 

 یوان اتباع خارجافر حضوردلیل   بهستان 

 و کرمان و در خراسان رضوي یخدمات به اتباع خارج

از آن  یانات؛ منازعات و تعارضات ناشین جر
  

  )رانیا و ترکمنستان و افغانستان
  کشور افغانستان

  ایران به آب رودهاي هیرمند و هریرود
  افغانستان گرفتن از به آب رودخانۀ هریرود با سرچشمه

  ثبات بی جواري با افغانستانِ صفر مرزي در هم

جواري افغانستان با ایران دات همیتهد .3شماره جدول 
و داخلی یخارج منشأدات با یتهد  فیرد

پاکستان و افغانستان يمرزها(مجاورت با محور قاچاق مواد مخدر و کاال   1
اقتصادي و کمک بالعوض به افغانستان و حضور نظامی ۀم دیگر کشورها درزمینیعظ يگذار هیسرما  2
جوار  هم يمناسب با کشورها یو پول یمال و یبانکارتباطات نبود   3
حضور کشور مقابل در بازارچه ه و عدمیهمسا يکشورها يبازارها هتوجه صرف ب  4
انتقال انواع ب و ایران یخارج يبودن بهداشت در مناطق مجاور مرزها کم  5
جنوب  یا دور شمالیر کریدر مس واقع يدر کشورها یاسیس يها تنش  6

ن یگزیجا يرهایشدن مس درنظرگرفته
وبلوچستان با کشورها ف استان سیستانیان اقوام و طوایو مبادالت م يمرز يترددها  7

ت و کنترلیشدن اعمال حاکم مشکل و) افغانستان
پاکستان و افغانستان بر فرهنگ ساکنان مناطق مرز ةافتاد عقب يساکنان کشورها يرگذاریثأت  8

  ها ان آنیوجود ارتباط م
س يها یآراممنطقه و بروز نا يان کشورهایرد مبروز اختالف و برخو  9

10  
عنوان  بهت یاز پاکستان و افغانستان با استفاده از موقعت مواد مخدر یترانز

ت ازانعممشرقی ایران و  يرمجاز از مرزهایغ يو ترددها یي ناامنساز نهیزم
ياقتصاد یرسم يها تیگسترش فعال

به افغانستان و استفاده از خألآنها  کا و ترددیمرات یو معاند با حما یستیترور يها وجود گروه  11
ت عربستان سعودیحمااز طریق  یش وهابیبا گرا ید مذهبیتعصبات شد  12

  افغانستان و گروه طالبان
پاکستان و افغانستان و اشتراکات قوم و رانیقوم بلوچ در سه کشور ا یپراکندگ  13
با همراه یون افراطیعده، سپاه صحابه و وهابطالبان، القا يها قدرت فرقه يایاح  14

  افغانستان

15  
دلیل   بهران در افغانستان و پاکستان یگر مخالف ا مداخله يها حضور قدرت
مان نظامیوستن افغانستان و پاکستان به پیشده و احتمال پجادیخأل قدرت ا

  رانیا یکیزیف ةمحاصر
در ایران و تشد) یافغان( یکار خارج يرویاد نیباال و حضور تعداد ز يکاریوجود نرخ ب  16

صورت بروز بحران در) یجاسوس(
ستان یس و) گلشهر(ناطق استان خراسان رضوي م یت در بعضیر هوییتغ  17

  ها  مخصوصاً افغان
خدمات به اتباع خارج ۀارائدلیل   به یو درمان یبهداشت يها نهید هزیش شدیافزا  18

  وبلوچستان  سیستان
ن جریاعمال کنترل بر ا ؛ عدمیفرهنگ و یمذهب و یاسیس يها انیتنوع جر  19

  از آن یناش یاجتماع ییو واگرا
افغانستان(منطقه  يکشورها يمرز ینواح ۀاختالف سطح توسع  20
کشور افغانستان از مرز با داخل کشور و یلیارتباط ر نبود  21
ایران به آب رودهاي هیرمند و هریرود وابستگی هیدروپلیتیک  22
به آب رودخانۀ هریرود با سرچشمه )مشهد(وابستگی دومین قطب جمعیتی کشور   23
صفر مرزي در هم ۀسرخس در نقط  مانند پتروشیمی ،استقرار صنایع استراتژیک  24
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  ایران با افغانستان

  

  ها در ایران

  

ایران با افغانستان 2و1 ۀجواري مناطق بحرانی درج هم .3 شماره ۀ نقش

  )52-53: 1388 آوج، امیدي و فرد پیشگاهی(

ها در ایران پراکندگی قومیت ۀنقش .4شماره  ۀ نقش

  )52-53: 1388آوج، امیدي و فرد پیشگاهی(
  
  
  



 پراکندگی مذهبی در ایران

  

  ژنوم تعدد همسایگان ایران

  مالحظات
تعداد 
  رودخانه

تعداد دریاچه 
  توضیحات  مرز

3    
در دریاي 
مرز  عمان هم
  .است

    دریاچۀ هامون  3
در دریاي خزر     3

  .مرز است هم
      
      
دریاچه   3

  سدارس
در دریاي خزر 

  .مرز است هم
1      
2      

  هورالعظیم  12
فارس  در خیلیج
مرز  هم
  .باشد می

      
      
      

پراکندگی مذهبی در ایران .5شماره ۀ نقش

  )52-53: 1388امیدي آوج، و فرد پیشگاهی(

ژنوم تعدد همسایگان ایران .4شماره جدول 

کشورهاي   ردیف
  همسایه

طول تقریبی مرز مشترك با ساحل ایران 
  )کیلومتر(

تعداد   جمع  دریایی  اي رودخانه  خشکی    
رودخانه

3  978  ؟  257  721  پاکستان  1

  236  709  افغانستان  2

657  

925  3
3  1205  407  798  ترکمنستان  3
    657      قزاقستان  4
        روسیه  5
جمهوري   6

3  759  584  175  آذربایجان
1  48    48    ارمنستان  7
2  511    25  476  ترکیه  8

12  1609  ؟  351  1258  عراق  9

      کویت  10
2043  2043  

  
        عربستان  11
        بحرین  12
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  مالحظات
تعداد 
  رودخانه

تعداد دریاچه 
  توضیحات  مرز

      
      
      
      

  )دانشگاه فردوسی مشهد

  اق مواد مخدر

  

کشورهاي   ردیف
  همسایه

طول تقریبی مرز مشترك با ساحل ایران 
  )کیلومتر(

تعداد   جمع  دریایی  اي رودخانه  خشکی    
رودخانه

        قطر  13
امارات متحده   14

        عربی
        عمان  15

جمع 
        1918  4137  کشور 15  کل 

دانشگاه فردوسی مشهد(جزوة درسی مرزهاي ایران، سیدهادي زرقانی : منبع ثانویه

اق مواد مخدرمسیرهاي اصلی و فرعی قاچ. 6نقشه شماره 

  
  
  
  



  گذرگاه مرزي و مرزهاي قاچاق مواد مخدر

  
  در کشور افغانستان امریکاجواري افغانستان و حضور 

  
  )هارتلند انرژي(انرژي استراتژیک 

http://younewreality.blogspot.con/2007

گذرگاه مرزي و مرزهاي قاچاق مواد مخدر. 7نقشه شماره 

جواري افغانستان و حضور  همو  بیضی استراتژیک انرژي .8شماره   ۀنقش

انرژي استراتژیک در اطراف بیضی  امریکاهاي نظامی ایاالت متحده  پایگاه: منبع
http://younewreality.blogspot.con/2007-04-01-archive.html 
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  افغانستان

  

  ینی روابط سیاسی دو کشور ایران وافغانستان پیرامون مسئلۀ هیرمند

  ها پیامدهاي ناشی از توافق

  تعهد دو کشور براي داوي مکان مرز از سوي انگلستان
توجهی به  و بی) پربان مرزي(تعیین مرز در شاخۀاصلی هیرمند 

  نظام حقوقی رودخانه
تأیید مرز قبلی با وجود تغییر مسیر رودخانه و کاهش یافتن سهم 

، با آگاهی داشتن از نیاز آبی درصد 33
خالف واقعیت طبیعی و تنها براي حفظ 

  .منافع بریتانیا بوده است
ایجاد روابط دوستانه و فصل جدید در روابط سیاسی دو کشور بعد 

  .از استقالل سیاسی افغانستان
  .دو کشور و توجه رضاخان به حلّ مسائل مرزي

نخستین مذاکرة مستقیم و پذیرش تنصیف آب و توافق نداشتن 
  .بر سر مکان تقسیم آب

در اثر ساخت بند لخشک  1315آبی تیرماه سال 
سیستانی، ها و تخریب آن از سوي کشاورزان 

نصف آب هیرمند از بند  به تکوین قراردادي براي تقسیم نصف
سال و تمدید آن رد سال   خان تا بند لخشک به مدت یک

  در پیمان سعدآباد
به پیشنهاد آمریکا و تعیین  1327ـ   

مترمکعب در ثانیه، تضعیف   22متوسط 
  .موضع ایران در برابر حقوق آب هیرمند

ر کمیسیون بی طرف و  متر مکعب مقرّ
تصویب آن از مجلس دو کشور، اما کودتاي افغانستان مانع از 

  .مبادلۀ اسناد شد

افغانستان طول و نوع مرزهاي ایران و .9نقشه شماره 

  198: 1390بدیعی،

ینی روابط سیاسی دو کشور ایران وافغانستان پیرامون مسئلۀ هیرمندسیر تکو. 5شماره جدول 

  دورة زمانی
هاي دو  توافق

کشور سر 
  هیرمند

پیامدهاي ناشی از توافق  )ش . ه(سال 

دورة اول
  

)
1857
ـ   

1925
)م 

  
)

1304
ـ   

1236
 . ه 

  )ش

عهدنامۀ 
تعهد دو کشور براي داوي مکان مرز از سوي انگلستان  1236  پاریس

حکمیت 
تعیین مرز در شاخۀاصلی هیرمند   1250  گلداسمیت

نظام حقوقی رودخانه

حکمیت 
  1282  ماهون مک

تأیید مرز قبلی با وجود تغییر مسیر رودخانه و کاهش یافتن سهم 
33به  درصد 62آبی ایران از 

خالف واقعیت طبیعی و تنها براي حفظ ایران که عملکردي 
منافع بریتانیا بوده است

دورة دوم
  

)
1925
ـ   

1978
)م 

  
)

1357
ـ   

1304
 . ه 

  )ش

ایجاد روابط دوستانه و فصل جدید در روابط سیاسی دو کشور بعد   1300  عهدنامۀ مودت
از استقالل سیاسی افغانستان

عهدنامۀ ودادیه 
دو کشور و توجه رضاخان به حلّ مسائل مرزيتحکیم روابط   1306  و تأمینیه

نخستین مذاکرة مستقیم و پذیرش تنصیف آب و توافق نداشتن   1310  ــ
بر سر مکان تقسیم آب

عقد قرارداد 
  1315  موقّت

آبی تیرماه سال  بر اثر تراکم کم
ها و تخریب آن از سوي کشاورزان  از سوي افغان

تکوین قراردادي براي تقسیم نصف
خان تا بند لخشک به مدت یک کمال

در پیمان سعدآباد 1316
تشکیل 

کمیسیون 
  طرف بی

1327  
 1326در نتیجۀ خشکسالی 

متوسط طور   بهحق آبۀ ایران 
موضع ایران در برابر حقوق آب هیرمند

معاهدة تقسیم 
  1351  آب

ر کمیسیون بی 22مترمکعب بر  4افزایش  متر مکعب مقرّ
تصویب آن از مجلس دو کشور، اما کودتاي افغانستان مانع از 

مبادلۀ اسناد شد



  ها پیامدهاي ناشی از توافق

رخداد انقالب اسالمی و حملۀ شوروي به افغانستان و فراموشی 
  .ها هاي مشترك و کنترل نکردن آب هیرمند از سوي افغان

هاي متضاد  خشکسالی هولناك و دیدگاه
دو کشور و زمینۀ فراهم شدن قطع کامل آب هیرمند از سوي 

  .ها افغان
حکومت انتقالی افغانستان و تأکید دو کشور بر اجراي معاهدة 

1351.  
هاي متناقض از سوي مقامات دو کشور و در عین حال 

  هیا بدون قابلیت اجرایی

  دورة زمانی
هاي دو  توافق

کشور سر 
  هیرمند

پیامدهاي ناشی از توافق  )ش . ه(سال 
دورة سوم

  
)

1978
ـ   

2010
)م 

  
)

1389
ـ   

1357
 . ه 

  )ش

رخداد انقالب اسالمی و حملۀ شوروي به افغانستان و فراموشی   1357  ــ   
هاي مشترك و کنترل نکردن آب هیرمند از سوي افغان طرح

  1375  ــ   
خشکسالی هولناك و دیدگاه  به قدرت رسیدن طالبان،

دو کشور و زمینۀ فراهم شدن قطع کامل آب هیرمند از سوي 
افغان

حکومت انتقالی افغانستان و تأکید دو کشور بر اجراي معاهدة   1380  ــ   

هاي متناقض از سوي مقامات دو کشور و در عین حال  گفته  1384  ــ 
هیا بدون قابلیت اجرایی انجام همکاري

  )206: 1390بدیعی،(
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مجموعـه  هاي ژئوپلیتیـک،   جایگاه ایران در نظریه
  

هاي بازدارندة تجدید حیات شـیعه در  

: ، چـاپ چهـارم، مشـهد   رافیایی کشـورهاي اسـالمی  

سازمان : ، تهرانجغرافیاي مرز با تأکید بر مرزهاي ایران

وضعیت خاورمیانه در ساختار ژئوپلیتیک هزارة 
.  

هاي قدرت  قطببه   نسبتگیري سیاست خارجی ایران 
، اسـتاد راهنمـا،   ارشد در رشته علوم سیاسی

شـده، مطالعـات خاورمیانـه، سـال دوازدهـم،      

موسسـه مطالعـات و تحقیقـات    : 

نامـه   پایـان ، »ایـران  هـاي ژئوپلیتیـک جنـوب شـرقی    
، استاد راهنما دکتر هادي اعظمی، دانشـگاه فردوسـی   

نقش تغییرات مورفولوژي رودخانۀ مـرزي هیرمنـد در روابـط    
  .1390، زمستان 78ه ، شمارهاي جغرافیاي انسانی

، سـال  مطالعات اوراسیاي مرکـزي 

  .نی :، چاپ نوزدهم، تهران
تحقیقـات  ، »ایـران اهمیـت ژئوپلیتیـک شـرق و شـمال شـرق      

  

  کتابنامه
جایگاه ایران در نظریه .)1384(اسماعیل  ،پارسایی احمدي، سیدعباس؛

  .، تهرانمقاالت دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران
هاي بازدارندة تجدید حیات شـیعه در   موانع و شیوه« .)1389(محمدرضا  نیا، حافظ احمدي، عباس؛

  .30، سال هشتم، شماره شناسی شیعه، »جهان
رافیایی کشـورهاي اسـالمی  هاي جغ ویژگی .)1388(احمدیان، محمدعلی 

  .گستر سخن
جغرافیاي مرز با تأکید بر مرزهاي ایران .)1388(محمدحسن ،  نامی اخباري، محمد؛

  .جغرافیایی نیروهاي مسلح
وضعیت خاورمیانه در ساختار ژئوپلیتیک هزارة « .)1386(محمدحسین  سید ،ایازي اخباري، محمد؛

.1386 ، سال سوم، شماره سوم، پاییزژئوپلیتیک، »سوم
گیري سیاست خارجی ایران  ژئوپلیتیک و جهت« .)1373(اطاعت، جواد 

ارشد در رشته علوم سیاسی نامه کارشناسی پایان، »جهانی در قرن بیستم
  .زاده، دانشگاه تهران حسین سیف سید
شـده، مطالعـات خاورمیانـه، سـال دوازدهـم،       اي امنیتـی  خاورمیانه؛ منطقه .)1384(افتخاري، اصغر 

  .1384، پاییز 3شماره
: تهـران ، هیـدروپلیتیک رودهـاي مـرزي    .)1384(باي، یارمحمـد  
  .المللی ابرار معاصر تهران بین
هـاي ژئوپلیتیـک جنـوب شـرقی     هـا و بحـران   چـالش « .)1390(بدرام، احمـد  

، استاد راهنما دکتر هادي اعظمی، دانشـگاه فردوسـی   ارشد جغرافیاي سیاسی کارشناسی
  .1390مشهد، تابستان 

نقش تغییرات مورفولوژي رودخانۀ مـرزي هیرمنـد در روابـط    « .)1390(ارنداهی و همکاران  بدیعی
هاي جغرافیاي انسانی پژوهش، »سیاسی ایران و افغانستان

مطالعات اوراسیاي مرکـزي ، »گرایی در سیاست خارجی ایران منطقه« ).1388(برزگر، کیهان 
  .1388، زمستان 5دوم، شماره 

، چاپ نوزدهم، تهرانشناسی سیاسی جامعه .)1390(بشیریه، حسین 
اهمیـت ژئوپلیتیـک شـرق و شـمال شـرق      « ).1376(یزدي، محمدحسین   پاپلی



نگـاهی بـه دیپلماسـی آب ایـران     

  .نوآور: ، تهرانهاي ژئوپلیتیک ایران در مرزهاي پیرامونی
، »ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزهـا 

1388.  
 دانـش ، »در مـدیریت تنوعـات اجتمـاعی   

  
، انـداز ایـران   چشمسیروان نویدیان، 

  .1385، زمستان 81، شماره
  .سمت

، انسـانی  مـدرس علـوم  ، »)مرز ایران و افغانستان

 .تهران: سمت، یاسیس ي
از طریـق  راهبرد توزیع فضایی قـدرت سیاسـی در ایـران    

  .1380، تابستان 61، شماره پیاپی 

، 41  ، دورهسیاسـت  ،»هویت، قومیـت و سیاسـت خـارجی در خاورمیانـه    

اي غرب  ژئوپلیتیک افغانستان و تحوالت منطقه

  .1383 ، بهار5، شماره 
مجموعـه  ، »مرزهاي تهدید استراتژیک به مرزهـاي امـن  

دانشـگاه آزاد واحـد   : رشـت  ،، جلد اول

نقـل  و باط ریلـی؛ درآمـدي بـر سـازوکار حمـل     
  .1389هار، ب

/ مـرز جغرافیـایی  : ایـران   مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوري اسالمی
  .1390، سال بیستم، بهار 

مجموعه مقـاالت همـایش   ، »عربی
.  

، سال روابط خارجی، »گانه یکپارچگی و بحران افغانستان

  .1376، بهار 44، شماره جغرافیایی
نگـاهی بـه دیپلماسـی آب ایـران      .)1390( فاطمـه  ،وثـوقی  ، محمدحسـین؛ یزدي  پاپلی ،ـــــــــ

  .پاپلی: ، مشهدهیدروژئوپلیتیک
هاي ژئوپلیتیک ایران در مرزهاي پیرامونی چالش .)1389(پورمهرانی، مهران 

ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزهـا « .)1388( مریم ،آوج امیديفرد، زهرا؛  پیشگاهی
1388، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ژئوپلیتیک

در مـدیریت تنوعـات اجتمـاعی     هاي جمهوري اسـالمی  سیاست« .)1388(ترابی، یوسف 
  .1388و تابستان  ، سال پنجم، شماره اول، بهارسیاسی

سیروان نویدیان، : مترجم، »افغانستان و اقتصاد تریاك« .)1384(گودهند، جاناتان 
  .1384شهریور و مهر 

، شمارهپیام، »موقعیت ژئوپلیتیک ایران« .)1385(راد، منصور  حاتمی
سمت: تهران، جغرافیاي سیاسی ایران .)1381(نیا، محمدرضا  حافظ

مرز ایران و افغانستان(المللی  تحلیل کارکرد مرز بین« .)1383( ـــــــــ
  .1383، زمستان 4 ، شماره8دوره

ياید در جغرافیجد يها افق .)1383(راد، مراد،  یانیو کاوـــــــــ 
راهبرد توزیع فضایی قـدرت سیاسـی در ایـران    « .)1380(و محمدباقر قالیباف  ـــــــــ

، شماره پیاپی تحقیقات جغرافیایی، »توسعه نهادهاي محلی
  .پاپلی: ، مشهداصول و مفاهیم ژئوپلیتیک .)1385( ـــــــــ

هویت، قومیـت و سیاسـت خـارجی در خاورمیانـه    « .)1390(پناه، جعفر  حق
  .1390، بهار 1  ارهشم

ژئوپلیتیک افغانستان و تحوالت منطقه .)1390(جعفر و رحیمی، محمد  پناه، حق ـــــــــ
  .دانشگاه امام صادق: ، تهرانآسیا

، شماره نور پیک، »افغانستان هارتلند آسیا« .)1383(نیا، حسن  حکمت
مرزهاي تهدید استراتژیک به مرزهـاي امـن  راهبرد تبدیل « .)1391(حیدري، جهانگیر 

، جلد اولمقاالت پنجمین کنگرة انجمن ژئوپلیتیک ایران
  .رشت

باط ریلـی؛ درآمـدي بـر سـازوکار حمـل     ایران به افغانستان، ارت« .)1389(نیا، حسین  خجسته
هار، بروابط خارجی، »اي چندوجهی براي همکاري منطقه

مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوري اسالمی .)1390(خلیلی، محسن 
، سال بیستم، بهار  58  ، شمارهراهبردمرزي عقیدتی،  بی

عربی  ژنوم ژئوپلیتیک در خاورمیانه  شونده دگرگون  مایه بن« ـــــــــ،
.1390سوم اسفند : ، تهرانخاورمیانه اسالم و تحوالت

گانه یکپارچگی و بحران افغانستان هاي سه سیاست« .)1390(دهشیار، حسین 
  .1390سوم، شماره سوم، پاییز 
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مجموعه ، »غربی ایران محور هژمونیک و قدرت برتر منطقه آسیاي جنوب
.  

دانشگاه علوم انتظـامی  : ، تهرانالمللی

واحـد   دانشـگاه آزاد اسـالمی   : رشـت 

مجموعـه مقـاالت   ، »تداوم و تغییـر 
  .1383، اردیبهشت 

مدت و بلندمدت ایـاالت متحـده   
تابستان ، سال دوم، شماره سوم، جغرافیاي انسانی

هـا و تهدیـدهاي هیـدروپلیتیک ایـران،     
جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیک : مجموعه مقاالت دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

هـاي مـالی ایـران بـه افغانسـتان اهـداف و آثـار        
  .1390، سال سوم، شماره سوم، پاییز 

  .مرکز: عباس مخبر، تهران
هاي  ژوهشپ، »ژئوپلیتیک و سیاست خارجی

مجموعه مقاالت ، »ایران در منطقه خاورمیانه بزرگ
  .دانشگاه آزاد اسالمی: ، جلد دوم، رشت

: ، چـاپ چهـاردهم، تهـران   الملـل 

پژوهشـکده  : ، تهـران گرایی در ایـران از منظـر جغرافیـاي سیاسـی    

شـدن و تحلیـل سیاسـت خـارجی در     
  .3، سال نهم، شماره ورمیانه

تربیـت  : تهـران  ).منـابع تـنش و تهدیـد   

گذاري سیاسـی دفـاعی و    نامه سیاست

هاي کنترل مرز، نمونه مورد مطالعه مرزهاي شرقی 
ارشـد از دانشـگاه فردوسـی     نامه کارشناسـی 

.  

ایران محور هژمونیک و قدرت برتر منطقه آسیاي جنوب« .)1383(رضایی، محسن 
.، تهرانن ژئوپلیتیک ایرانمقاالت نخستین کنگره انجم

المللی اي بر شناخت مرزهاي بین مقدمه .)1386(زرقانی، سیدهادي 
  .ناجا 

رشـت  ).ایـده و کـاربرد  (ژئوپلیتیک،  .)1389(العابدین، یوسف  زین
  .رشت
تداوم و تغییـر : رجی ایرانژئوپلیتیک و سیاست خا« .)1383(سجادپور، کاظم 

، اردیبهشت انجمن ژئوپلیتیک ایران  نخستین کنگره علمی
مدت و بلندمدت ایـاالت متحـده    اهداف کوتاه« .)1389( عبدالمهدي ،شیخیانییحیی؛  صفوي، سید

جغرافیاي انسانی، »به افغانستان  در تهاجم نظامی امریکا
1389.  
هـا و تهدیـدهاي هیـدروپلیتیک ایـران،      نگاهی به فرصت .)1384(اهللا، حسین مختاري  عبدي، عطاء

: مجموعه مقاالت دومین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران
  .انجمن ژئوپلیتیک ایران: ، تهران21قرن
هـاي مـالی ایـران بـه افغانسـتان اهـداف و آثـار         مـک ک« .)1390( مجید ،رنجبردار عباسی، ابراهیم؛

، سال سوم، شماره سوم، پاییز روابط خارجی، »اقتصادي آن
عباس مخبر، تهران :مترجم، قبله عالم؛ ژئوپلیتیک ایران .)1373(فولر، گراهام 

ژئوپلیتیک و سیاست خارجی« .)1387(موسی پورموسوي  قالیباف، محمدباقر و سید
  .1387، زمستان 66، شماره جغرافیایی

ایران در منطقه خاورمیانه بزرگ جایگاه ژئواکونومی « .)1391(زاده، مجید  قصاب
، جلد دوم، رشتپنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

الملـل  بـین اصول سیاست خارجی و سیاسـت   .)1387(قوام، عبدالعلی 
  .سمت

گرایی در ایـران از منظـر جغرافیـاي سیاسـی     ناحیه .)1389(راد، مراد  کاویانی
  .مطالعات راهبردي

شـدن و تحلیـل سیاسـت خـارجی در      جهـانی « ).1381(کرانی، بهجـت و محمدحسـین حافظیـان    
ورمیانهمطالعات خا، »کشتن یا درمان کردن؟: خاورمیانه

منـابع تـنش و تهدیـد   (اي بر ایران و همسایگان  مقدمه ).1379(پور، یداهللا  کریمی
  .معلم

نامه سیاست ره، »ها و کارکردها مرزها، آسیب« ).1389(وردي، عیسی  گل
  .، سال اول، شماره دومامنیتی

هاي کنترل مرز، نمونه مورد مطالعه مرزهاي شرقی  ها و سیاست بررسی شیوه« ).1390(لطفی، امین 
نامه کارشناسـی  پایان، »)خراسان رضوي و افغانستان(ایران 
.1390، استاد راهنما، سیدهادي زرقانی، تابستان مشهد



، »مهـاجران افغـانی در ایـران    امنیت پایدار و سـازگاري 
اسـفندماه  : ، جلـد دوم، مشـهد  مجموعه مقاالت اولین همایش مهاجرت و نظم و امنیت

.  
  .سمت: ، تهران

ــران ــرجمالمللــی ای حمیدرضــا : ، مت

مـواد مخـدر درجنـوب غـرب      یک
  .3 یاپیپ ،1، سال دوم، شماره یک

: گیري سیاست فرهنگـی محلـی   شدن و شکل
مجلـه  ، »و هویـت ملـی   هـاي هویـت قـومی    

56.  
، روابـط خـارجی   یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهاي جنـوبی، 

مجلـه  ، »اي بر جغرافیاي سیاسـی و اهمیـت اسـتراتژیک ایـران    
1383.  
  .سمت: ، چاپ هشتم، تهران
هاي حاکمیتی جمهوري اسالمی  بررسی چالش

مجموعه مقاالت پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیـک  

، »نـرم ایـران  ژئوپلیتیـک قـدرت   «
  .1388، بهار 

  .سمت: ، تهرانيشاپور گودرز

امنیت پایدار و سـازگاري « ).1389(زاده، عبدالعلی و دیگران  لهسایی
مجموعه مقاالت اولین همایش مهاجرت و نظم و امنیت

1389.  
.21 ، شمارهوگو گفت، »مرزهاي شرق« ).1377(روز، یمجتهدزاده، پ
، تهرانجغرافیاي سیاسی و سیاست جغرافیایی ).1381( ـــــــــــ
ـــ ــ سیاســت ).1389( ـــــــــ ــینه ــران اي مــرزي و مرزهــاي ب المللــی ای

  .سمت: محمدي، تهران ملک
یکتیژئوپل يها چالش« ).1385( محمد ،غنجی محمدي، حمیدرضا؛

یکتیژئوپل، »)ستان و افغانستانکران، پاید بر اکیأبا ت(ا یآس
شدن و شکل جهانی« ).1386(بر  عبدالوهاب شهلیمعیدفر، سعید و 

هـاي هویـت قـومی     هاي ایران و چالش اي بلوچ مصرف رسانه
56-57، شماره 15 ، سالانسانی دانشکده ادبیات و علوم

یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهاي جنـوبی،  ریشه ).1388(موسوي، رسول 
  .1388سال اول، شماره چهارم، زمستان 

اي بر جغرافیاي سیاسـی و اهمیـت اسـتراتژیک ایـران     مقدمه« ).1383(ملکوتیان، مصطفی 
1383 ، بهار63، شماره دانشکده حقوق و علوم سیاسی

، چاپ هشتم، تهرانمبانی جغرافیاي سیاسی ).1384(میرحیدر، دره 
بررسی چالش« ).1391( فریبرز، احمدي دهکاء محمدحسن؛نامی، 

مجموعه مقاالت پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیـک  ، »فارس و تنگۀ هرمز ایران در خلیج 
  .دانشگاه آزاد: ، جلد دوم، رشتایران
« ).1388(لـیال   ،جعفـري  مجتبـی؛  ،تویسـرکانی  هرسیج، حسـین؛ 

، بهار 2 ، سال چهارم، شمارهنامۀ علوم سیاسی پژوهش
شاپور گودرز: ، مترجم2 ، جلدنو یبیاي ترکیجغراف ).1375(تر یهاگت، پ
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