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چکیده

ژئوپلیتیک ایران پیوند ناگسستنیای با همسایگان دارد و میتوان گفت که بسیاری از مسائل و چالشهای ژئوپلیتیکی ایران ریشه در

کشورهای پیرامونی دارند .هدف این مقاله بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان به ویژه ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی
بر امنیت ایران است .سؤال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک افغانستان در حوزه مواد مخدر و ناامنی مرزی چگونه امنیت ایران را
متأثر ساخته است؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که ای اش نار ه  هنایمرواخ هقطنم یکیتیلپوئژ هار ا لاچ هک یوحن هب تس

شه یا
شششششششششش شششششششششش

ژئوپلیتیکی کشورهای پیرامونی تأثیر چشمگیری بر امنیت و ناامنی آن دارند .کشور افغانستان به دلیل ساختار سیاسی ،امنیتی و قومی
غیر منسجم ،غیرمتمرکز و غیر ملی و نیز اق صت اد سیاه و غیر شفاف و مبتنی بر کشت ،تولید و صادرات مواد مخ  تدش هب رد ااا اااامنیت
ملی ایران را در حوزه اق صت ادی و مرزی با ناامنی مواجهه ساخته است .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استفاده
از منابع کتابخانهای و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستا و هب ن یی ی ییییژه ترانزیتتت م او ددد
مخدر و ناامنی مرزی بر امنیت ایران پرداخته شود.

واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک افغانستان ،امنیت ایران ،ترانزیت مواد مخدر ،ناامنی مرزی.

( -1نویسنده مسئول) heidare.lotfi@gmail.com
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مقدمه
ژئوپلیتیک1مفهومی مستقل و در بسته نیست که تنها عوامل درون مرزهای کشور تشکیل دهنده آن باشند .ب ابع ه ر یت   
دیگر در اصطلح ژئوپلیتیک هم ژئو مفهومی پیوسته است و هم پولیتیک .تالش بر یعت یا ی جیا و اهزرم ن ا عناوم د     
مصنوعی و انسان ساخت خود دلیلی است برای اثبات کشدار بودن ژئو است و از طرف دیگر پولیتیک نیز در دنی یا
معاصر متأثر از دو دسته متغیر درونی و بیرونی است به نحوی که هیچ دولتی نمیتوان ب هجوت نودب د ه اهریغتم ی      
خارجی و تنها بر اساس اطالعات ملی سیاستگذاری کن وص هب ار کیتیلپوئژ یتسیاب عقاو رد .د رت یاد ر ههههههه ههههههههه یا
متداخلی تصور کرد که هرچه از کانون دورتر میشوند بزرگتر و وسیعتر میشوند.

نمودار شماره  -1کشدار بودن مفهوم ژئوپلیتیک منبع( :نگارنده)

سیاستگذاریهای واحدهای سیاسی نیز بایستی عالوه بر این که متغیرهای ژئوپلیتیکی را در نظر داشته باش دیابن دن   
تنها خود را بر کوچکترین سطح ژئوپلیتیک یعنی سطح ملی و کشوری متوقف کنند .شاید ب یلد نیا ه ل هک دشاب 
بهترین شیوه مقابله با معضالت اجتماعی و اقتصادی و  ...محدود نشدن در س و ناکم حط

   

ایفارغج ی .دشاب هلئسم       

جهانی شدن2و گسترش ارتباطات بین المللی نیز بعد تازهای را به این مسئله افزوده است به نحوی که قابلیت تسری
. Geopolitics

1

. Globalization

2

بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان59 ...

مسائل اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی از نظر شدت و سرعت دو چندان شده است و این خود نیز دلیل رب تسا ی    
اثبات این موضوع که ژئوپلیتیک کشدارتر و و دارای افقهای دورتری شده است .البته ش رد هلئسم نیا تد دروم     
موضوعات مرتبط با امنیت و نیز اعمال مجرمانه و قاچاق چند برابر میشود؛ زیرا این نوع اعمال و گروهه هب هک یا    
این نوع اقدامات دست میزنند از قدیم االیام محصور در مکان جغرافیایی خاصی نبودهاند و میتوان گفت ک یتح ه   
مهمترین چالش فعالیت آنها داشتن مکان و جغرافیای فعالیت مشخص بوده است زیرا مبارزه و انهدام آنها را آساننن
مینموده است؛ بنابراین گروههای تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر و کال ترانزیت مواد مخدر مس لئ هههای اس هک ت   
ی تأثیرگ اذ ررر
ل ژئ کیتیلپو ی ی
بایستی با توجه به کشدار بودن مفهوم ژئوپلیتیک تحلیل شود .هدف این مقاله بررسی مس ئا ل ل
ت ایر  لاؤس .تسا نا ا  هلاقم یلص ا هک تسا نی     
افغانستان1به ویژه ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مر ب یز ررررر امنیت ت

   

ژئوپلیتیک افغانستان در حوزه مواد مخدر و ناامنی مرزی چگونه امنیت ایران را متأثر ساخته است؟ نت هلاقم نیا جیا    
نشان میدهد که ایران شاهراه ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه است به نح  هک یو چچچچچچچ الشه تیلپوئژ یا یکی یاهروشک     
پیرامونی تأثیر چشمگیری بر امنیت و ناامنی آن دارند .کشور افغانستان به دلیل ساختار سیاسی ،امنیت ریغ یموق و ی    
   

منسجم ،غیرمتمرکز و غیر ملی و نیز اقتصاد سیاه و غیر شفاف و مبتنی بر کشت ،تولی هب ردخم داوم تارداص و د

شدت امنیت ملی ایران را در حوزه اقتصادی و مرزی با ناامنی مواجهه ساخته است .با توجه ب رد همدقم نیا ه نیا     
مقاله تالش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مق و یملع تالا

هب یشهوژپ

ئاسم نییبت و لیلحت للللللل للللللل
ل

ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان به ویژه ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی بر امنیت ایران پرداخته شود.
رویکرد نظری
امنیت واژه عربی از ریشه امن است و تعاریف گوناگونی که تقریبًاًا معانی یکسانی را میرساند ،از آن به دست

آم هد

است .در فرهنگ فارسی عمید ،امنیت به :در امان بودن ،ایمنی ،بیترسی ،آرامش و آسودگی معنا ش ششده اس یمع(ت ددد،
 .)25 :1360در دانشنامه سیاسی ،امنیت در لغت ،حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی ب ببرای روی یورا ی
با هر تهدید و حمله آمده است(آشوری .)38 :1366 ،همچنین به صورت نسبتًاًا جامع در فرهنگ علوم سیاسی ،امنیت
چنین تعریف شده است:
 .1تضمین ایمنی ،یعنی قراردادهای تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ ،برقراری مذاکره به جای محاربه
و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبیعی بین دولتها؛
 .2م  فرصت و ضرعت زا تینوص ا و تارطاخم زا ندنام رود و یرابج یدعت ا هب ت

یه یا   
دازآ و قوقح یییییییییییییییییی ییییی

مشروع(آقابخشی.)384 :1376 ،
انسانها برای مشخص ساختن پیرامون فعالیت خود ،آن گونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند ،ناچار به
تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود میباشند ک هتفای شرتسگ هنوگ ه     
این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص میسازد و جنبهههای سیاس پ ی یی یییدا
میکند که مرز خوانده میشود(مجتهدزاده .)40 :1381 ،مرزها حدود ملتها و کشورها را مشخص کر نیاربانب و هد   
. Afghanistan

1

 60فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 1397

معرف کشور -ملتها هستند .مرزها به طور هم زمان ،ابزار سیاست کشور ،تجل نک نییعت و تردق هلیسو و ی ن هد      
امنیت ملی هستند (میرحیدر.)141 :1375 ،
قاچاق کلمهای ترکی است به معنی :تردستی ،کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ،خرید و فروش کااله یا ی هک    
در انحصار دولت بوده یا معامله آنها ممنوع باشد؛ وارد یا صادر کر  دورو هک ییاهالاک ند و دص  وووو ووووور آنهاا ممن عو
است(عمید .)156 :1355 ،قاچاق یعنی کاری بر خالف قانون که پنهانی انجام شود و متاعی که معامله یا ورود آن به
کشور ممنوع باشد .به طور کلی ،هر نوع معامله یا مبادله کاال با پول یا کاالیی دیگر که دولت محدودیت یا ممن یعو تتی
ف دس یدنب هت   
ی .)76 :1377 ،قا لتخم نیوانع تحت قاچ فففف فففف
علیه آن وضع کرده باشد قاچاق محسوب میش ئانب(دو ی ی
میشود ،مث ًالًال در یک دسته بندی ،میتوان آن را به قاچاق داخلی از یک س هب رگید ییوس زا و و اچاق ق یجراخ        
یش ود نیا هاگره و دو
تقسیم کرد .در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد قاچاق در نظر م هتفرگ  ییی ییی

د هطقن ر روشک نو      

ف .)27 :1378 ،تروریس :م
یشود(سیف ف
واحدی باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می ی
ترور در ادبیات سیاسی به اعمال و اقدامات خشونتآمیز جهت نیل به مقاصد سیاسی با هدف از میان برداش بقر نت اا ااا
اطالق میشود و اگرچه پیشینه دیرینه دارد اما در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان آموزه فکری توجیه کننده بهره گیری
از فشار و خشونت برای پیشبرد اهداف سیاسی به دل مشغولی مستمری تب بمیس(دش لید رر ررر .)148 :1384 ،تروریس ممم
اساسًاًا پدیدهای سیاسی است؛ اما از سایر پدیدههایی که سیاسی هستند و در علم سیاست مورد تحلیل و بررسی قر را
  

میگیرند از جمله پدیدههای انقالب ،شورش ،کودتا ،راهزنی ،جنگ ،عملیات چریکی و امثال اینها ،متف .تسا توا

با این حال ،تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی
خود دست یابد .تا به حال ،هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده است ک قحم ه ق و نا

مم مممتخ و ناصص

صاحب نظران این حوزه ،روی آن توافق داشته باشند .در نتیجه در تعریف تروریسم وحدت نظری وجود ندددارد؛ اما
صاحبنظران در مورد یک ویژگی آن اتفاق نظر دارند و آن هم این است که تروریسم همیشه با خشونت و یا تهدید
به خشونت همراه است(فیرحی.)148 :1387 ،
اصطالح قوم ّیّیت به گروهی اشاره دارد که با ویژگیهای بنیادی از قبیل زبان ،آداب و رسوم و میراث تاریخی ،از سایر
گروههای اجتماعی که دارای پیوستگی و هم بستگی نژادی هستند ،متمایزند(کریمی .)22 :1387 ،واژه قومیت بیشتررر
استفاده کاربردی دارد و برداشتهای متفاوتی از آن صورت گرفته است .در این میان تعری ا ینوتنآ ف سس س سسسسمیت دارای
کاربرد باالیی است« :قوم عبارت از یک جمعیت انسانی مشخص با یک افس ادجا هنا د رتشم  ککککککک  ،خ تشم تارطا رررررک،
عناصر فرهنگی ،پیوند با یک سرزمین تاریخی یا وطن و میزانی از حس منافع و مسئولیت است» که عناص صصر مح یرو
هویت ،اعتقاد ،آگاهی و فرهنگ مشترک را داراست (ایوبی .)54 :1377 ،مسئله قومیت در دنیای امروز یکی از مسائل
بسیار رایج در عرصه سیاست و فرهنگ و جامعه است .در زبان روزمره واژه قومیت ،هنوز داللت به مسائل اقلیتهاا
ننن ننننسانننشناسی

ت ،عل و یعامتجا مو
و روابط نژادی دارد ،اما فارغ از این نگاه عامیان یموق هب یتنس و ه تتتت تتتت

صخألاب ا

رویکردهای دقیقتر و عقالنیتری را در بررسی امر نتفای تیمها .تسا هدرک نیودت یموق 

رد تیموق هلئسم       

  

انسانشناسی به حدی است که در ساختار تحلیلی انسانشناختی ،واحد اساسی تحلیلی از قبیله به گروه ق یغت یمو یررررر
کرده است (جنکینز.)168 :1381 ،

بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان61 ...

طبق تعریف دکتر پیروز مجتهد زاده ژئوپلیتیک عبارت است از اثر و طيحم 

اي لاكشا دیدپ ههههه ههههههه نوچ يطيحم یا    

موقعيت جغرافيا يي  ،شكل زمين ،منابع كمياب ،امكانات ارتباطي و انتقالي (زميني ،دريا يي  ،هوا يي و ف يياض )) ،وس ليا
ارتباط جمعي و  ...در تصمیمگیریهای سياسي ،بهویژه در سطوح گس قطنم هدرت هه هههای و جه دازدهتجم( ينا هه ههه:1381 ،
ی
 .)128جغرافیای سیاسی پدیدههای سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار میدهد که به طوررر س تن ی ی
شامل مفاهیمی مانند مرز ،ملت ،حکومت و سرزمین است.
نظر به این که یک کشور در بطن مطالعات جغرافیای سیاسی جای دارد از پیوند سه عامل ملت ،حکومت و سرزمین،
ی ،جریانات ت
ت
ل ق مو ی ی
ی مس ئا ل ل
ن مف یها ممم  ،ماننددد ریشهههی با ی ی
کشور تشکیل میشود؛ بنابراین همه موضوعات مرتبط باا این ن
یو
ت کش رو ی ی
مهاجرت ،تحلیل قدرت سیاسی نواحی شهری ،تحلیل فضایی قدرت سیاسی در سطح کشوررر ،تقس امی ت ت
ط باا
رقابتهای مکانی ،دولت محلی ،تمرکز و عدم تمرکز قدرت سیاسی جغرافیای انتخابات ،از جمله مسائئل مر بت ط ط
کشور هستند که امروزه در جغرافیای سیاسی مورد توجه و بررسی قرار میگیرند.
تأمین امنیت مرزها ،همواره یکی از موضوعات مهم و کاربردی در جغرافیایی سیاسی میباشد که نه تنه تشذگ اب ا    
زمان از اهمیت آن کم نشده بلکه معیارهای و مسائل جدیدی نیز به آن اضافه گردیده است.
در حقیقت آنچه که امروزه همه درباره آن متفقالقول هستند این است که داشتن مرزه و نئمطم یا

رد نما

رجا ای     

سیاست حسن همجواری و اعمال حاکمیت دولت در هر کشوری نقش کلیدی و ه نک تیاد ن زا و هتشاد هد براک رد     
وسیعی برخوردار میباشد و پیچیدگی مسائل مرزی در عصر کنونی ضرورت توجه به ابعاد گوناگون آن را خصوص  ًاًا
از بعد امنیتی بیشتر نمایان میسازد .افزون بر این ،تأثیرات مستقیم و گسترده مرزهای هر کشور بر اس القت للل ،تمامیت
ارضی ،حاکمیت ملی ،امنیت داخلی ،اوضاع اقتصادی ،فرهنگی و  ...آن کشور ،اهمیت پر أت هب نتخاد ثث ثثثثثیرات امنیتی
مرزها را آشکار میسازد؛ اما نکتهای که باید در نظر داشته باشیم این است که حفظ و امنیت و راههای وص نآ هب لو   
است که همواره دچار تحول میشود؛ مث ً:الًال اگر در دوران جنگ سرد تنها راه وصول امنیت ،اب ب هدوب یماظن راز ااا ااااید
علت را در شرایط استراتژیهای آن دوره جستجو نمود چرا که تهدیدات تنها جنبههای نظامی و در عین ح ینیع لا   
داشتند بنابراین استفاده از تسلیحات نظامی معقول و قابل توجیه بود؛ اما در قرن بیس اب مکی و ت     تغییر ها رد  دد ددداف
استراتژیها و نیز تهدیدات ،راههای وصول به امنیت نیز به همان میزان پیچیده و متفاوت گردیده اس تسا و ت فف فففاده از
همان شیوه گذشته نه تنها کاربردی نخواهد بود بلک یگرد شیازفا ثعاب ه ریی یی یییی
یه انب ؛دش دهاوخ ا ب هب هجوت نیار       
تس زا
معیارهای جدید امنیت برای رهبران یک کشور (خصوصًاًا اگر در مناطق کمربند شکننده باشند) مهم و سرنوشت ت
خواهد بود ،خصوصًاًا برای کشورهایی که از تجانس قومی و فرهنگی برخ نتسین رادرو دد ددد ،حی یتا

ت؛ بن با ررراین در
است ت

کشورهایی مثل ایران که از نظر مرزی نیز با کشورهای همسایه اختالفاتی دارند ،توجه به این مسئله بسیار ب  ا ااهمیت
و در عین حال حیاتی است.
وجود ثبات و یا بیثباتی در ی وشک ک ررررر ،ح ب یمهم ریثأت دعب ود زا لقاد ر اک  ر م درک ر اهز ااااا ااااااااااز نظر راد یتینما  دد ددد:
اول این که هرگونه بیثباتی سیاسی در یک کشور ضمن ایجاد بحران در امور داخل وشک ی ر س ثعاب روبزم  ر تیا      
بحران و پیامدهای مخرب ان به کشورهای همجوار به ویژه مناطق مرزی خواهد شد .دوم این که بیثب و یسایس یتا
تغییر پی در پی حکومت ،منجر به عدم ثبات در وضع و اجرای قوانین و مقررات میشود .بدیهی استتت ،ع تابث مد   
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قوانین و برخوردهای چندگانه در مورد فعالیتهای و مقررات موجود در مناطق مرزی ،باعث عدم توس رد رادیاپ هع   
این مناطق میگردد .چنان که به عنوان مثال ،اگر یک دولت اسالمگرا در ترکیه بر سر کار آید ،روابط دو کشور روند
رو به رشدی را خواهد داشت و بازتاب این امر در مناطق مرزی در قالب گسترش ارتباط ار دوخ یزرم تا اشن ن     
خواهد داد؛ اما به محض تغییر دولت و به خصوص روی کار آمدن نظامیان ،معمو ًالًال ود هنسح طباور  وشک رر ررررررر ،س ری
نزولی پیدا میکند و اولین بازتابهای این کاهش سطح روابط در مناطق مرزی در قالب برجس کراک ندش هت ر یاهد    
امنیتی و محدود شدن فعالیتهای ارتباطی میان مرز نمایان میشود .از آن جا که مسئله ارتباط و یزرم تا

شرتسگ    

مبادالت مرز از طریق ایجاد بازارچههای مرزی و  ...یک موضوع دو جانب د رییغت هنوگره .تسا ه ر روشک نیناوق 

     

مقابل ،طرحها و اقدامات کشورمان را بر اثر تفاهمنامههای قبلی ایجاد شده است ،ناکام خواهد گذاشت.
ژئوپلیتیک افغانستان
ی و خاورمیانههه و
ی غربی ی
ی میانههه ،آس ای ی ی
ل آس ای ی ی
افغانستان کشوری است واقع در آسياى مرکزى .این کشوررر حدفاصل ل
ب ،تاجیکس ات ننن و ازبکس ات ننن و
پایتخت آن کابل است .همسایگان افغانستان ،پاکستان در جنوب و شرق ،ایران در غرب ب
ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند(کوالیی.)201 :1384 ،

نقشه شماره  -1موقعیت کشور افغانستان منبع)Security Info Net( :

افغانستان  ۶۵۲۸۶۴کیلومتر مربع مساحت چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است و جمعیت آن در سال  ۲۰۱۵بی ششش از
یدهددد .افغانس ات ننن از نظررر
ی دنیاا قراررر می ی
ن کش اهرو ی ی
 ۳۲میلیون نفر بوده که آن را در رتبه چهل و دو پرجمعیتترین ن
ت.
ی است ت
جغرافیایی به سه منطقه متمایز از یکدیگر تقسیم میشود؛ دشتهای شمالی کشور که ناحیهای عم تد ًاًاًاًا زراعی ی

بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان63 ...

فالت جنوب غربی که بیشتر چشماندازی بیابانی و نیمهخشک دارد و ارتفاعات مرکزی از جمله رشتهکوهه هن کود ششش
که این دو را از هم جدا میکند(یوسفی.)127 :1386 ،

نقشه شماره  -2تقسیمات سیاسی افغانستان منبع)World Maps( :

ی اداره
ک والی ی
افغانستان دارای  ۳۴والیت (استان) و حدود چهار صد ُلُلُوُوسوالی(1شهرستان) است .هر والیت توسط یک ک
ی والی ی
ی
میشود که رئیسجمهور ،وی را به این مقام منصوب میکند و هر ولسوالی به دست یک ولسوال کههه از سوی ی
منصوب میشود .در هر والیت یک شورای والیتی وجود دارد که اعضای آن در انتخابات عمومی انتخاب میش نو ددد.
ی دولتی ی
ی
ی عملکردد نهادهای ی
ت و ارزی با ی ی
ت و نظ را ت ت
نقش شوراهای والیتی مشارکت در برنامهریزیهای توسعههه والیت ت
ی جهاننن
ن کش اهرو ی ی
ی از فقیرترین ن
ی توسعهههنیافتههه یکی ی
والیت است .افغانستان یکی از کشورهای فقیر و باا کش اهرو ی ی
است(حکمت نیا.)84 :1383 ،
ی بههه
در سال  ۲۰۰۹میالدی ،حجم تولید ناخالص داخلی افغانستان  ۱۴میلیارد دالر بود و سرانه تولید ناخالص داخلی ی
 ۱۰۰۰دالر میرسید .نرخ بیکاری آن  ۳۵درصد و تقریبًاًا  ۳۶درصد ساکنین آن زیر خط فقر زندگی میکنند .مطابق باا
ت افغانس ات ننن باا کمتررر از ۱
دادههای نمایندگی ایاالت متحده آمریکا برای توسعه بینالمللی2بیش  ۴۲درصد از جمعیت ت
دالر در روز زندگی میکنند .حدود  ۸۱درصد مردم این کشور کشاورز هستند و بقی لماش ه     ۱۱درص تعنص رد د   
(اغلب بافندگی) و  ۹درصد در خدمات مشغول به کار هستند(هادیان.)133 :1388 ،
. wuleswali
. USAID

1
2
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نمودار شماره  -2جمعیت افغانستان منبع)The World Factbook( :

عمدهترین محصول صادراتی این کشور مرفین یا تریاک است .حجم تولید تریاک در افغانستان به حدی است کههه بنا
بر گزارشهای سازمانهای بینالمللی ،بخش عمده تریاک جهان در این کشور تولید میشود .بر اساس گ راز شششهاای
سال  ،١٣٨٦توليد مواد مخدر افغانستان ب شي
يافته بود .ب شي

از نصف اقتصاد کشور را تشکيل میدهد که در حکومت طالبان توس هع

ن
از  ٩٠درصد ترياک جهان ک ره ماخ داوم ه وووو ووووویین استتت ،در ا وشک ني ر يهت  ه ممم م مممممیشود د .بیش یرت ن ن

ت
محصوالت صادراتی این کشور به سه کشور آمریکا ( 25/4درصد) ،پاکستان ( ۲۲درصد) و هند ( 19/5درصد) است ت
که حجم آن  ۵۰۰میلیون دالر آمریکا تخمین زده میشود(غوثی.)94 :1356 ،
افغانستان به طور کلی از چهار قوم بزرگ پشتون ،تاجیک ،هزاره ،ازبک و دیگر اقلیتهای قومی تشکیل ش تسا هد ... ..
تعداد پشتوها بین  ۴۰تا  ۴۲درصد ،تاجیکها  ۳۱تا  ۳۷درصد ،هزارهها  9/2تا  ۱۱درصد ،ازبکهاا  ۸تاا  9/2درصددد،
ترکمنها  ۱٫۷تا  ۳درصد ،ایماقها 0/1 ،تا  ۲درصد ،بلوچها  0/5تا  ۱درصد و بقیه (پشهایها ،نورستانی ،عربتباررر و
…)  1/4تا  ۵درصد بوده است .پیوندهای قومی و قبیلهای در افغانستان بسیار قوی است .قوم بلوچ هنوز ب وص ه رت   
ابتدایی زندگی میکنند .آنها قالیهای ساده و زیبایی میبافند .هزارهها در کوهستان مرکزی زندگی میکنند و از سایر
اقوام افغانستان ظاهری آسیاییتر دارند .آنها از ساکنین اص  ناتسناغفا یل مم م ممممیباشددد ک انآ تمدق ه ن ا لبق  زززز ززززز اس مال
برمیگردد که دوران طالیی آنان میباشد متأسفانه بعد ورود اسالم قدرت از دست آنان خارج شد و ب اوقا تسد ه ممم مممم
مهاجم که از هند و اعراب بودند افتادند و تا امروز حکمرانی میکنند که آن شکوه و اقتدار افغانس ا لبق نات زز ززز اس مال
هیچگاه به افغانستان برنگشت و تنها یادگار باستانی آن دوران مجسمههای بامیان میباشد که به دست آن اقوام مهاجم
که در افغانستان تاریخی نداشتند نابود شد(جان پرور.)43 :1389 ،
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نقشه شماره  -3قومیتهای افغانستان منبع)https://www.geopolitica.ru( :

دو زبان اصلی در افغانستان فارسی افغان (دری) و پش رد یرد یسراف .تسا وت

امش لللل للللل ،ب ناتسناغفا زکرم و رتخا    

صحبت میشود .تقریبًاًا  ۱۱درصد مردم افغانستان زبان اولشان یکی از زبانهای ترکی ازبک .تسا ینمکرت ای ی      ۹۹
درصد مردم افغانستان مسلمان هستند که حدود  ۸۹–۸۰درصد آنان سنی ۱۹–۱۰ ،درصد ش عی ههه و کمتررر از  ۱درصد
ن کافرهاا) ش تخان ههه
ی ،والیتتت نورس ات ننن بههه باا ناممم کافرس ات ننن (سر یمز ن ن
پیرو دیگر ادیان هستند .تا دهه  ۱۸۹۰م دالی ی ی
میشد(خیراهلل.)58 :1389 ،

نمودار شماره  -3تقسیمات مذهبی و دینی در افغانستان
منبع)https://sites.google.com/a/bcluw.org( :
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مرز ایران و افغانستان
مرز مشترک ايران و افغانستان از دهانه ذوالفقار که محل تالقي مرز مشترک ايران و افغانستان و ترکمنس  تسا نات تا    
ملک سياه کوه نقطه تالقي مرز مشترک ايران و افغانستان و پاکستان امتداد يافت تسا ه  ... ..ط ريا کرتشم زرم لو ا و ن   
افغانستان حدود  945کيلومتر شامل حدود  709کيلومتر مر و يکشخ ز

  

دودح      236کيل زا لکشتم يبآ زرم رتمو

(هريرود حدود  157کيلومتر  -رود هيرمند و س دودح رس خي      55کيل  هچايرد و رتمو ه دودح نوما       24کيل رتمو
میباشد) .اين خط مرزى که حدود  ۸۵۰کيلومتر طول آن است قس  ىلامش تم آ مان هب ىسيلگنا لارنژ طسوت ن        
ماکلين1و انتهاى جنوبى آن (اطراف سيستان) توس وهامکام لنلک ط ننن نننن2انگليس لاس رد ىقاب و ى      ۱۳۱۴ب تقفاوم ا   
دولتين اير خف دبهپس طسوت هيکرت تلود تيمکح هب ناتسناغفا و نا ر و ىدنبزرم ىاتلآ نيدلا

ييعت ن دودح        

     

گرديد(حافظ نیا.)69 :1383 ،
مرز مشترک ايران و افغانستان از دهانه ذوالفقار که محل تالقي مرز مشترک ايران و افغانستان و ترکمنس  تسا نات تا    

ملک سياه کوه نقطه تالقي مرز مشترک ايران و افغانستان و پاکستان امتداد يافته است.
نقشه شماره  -4نقاط مرزی ایران و افغانستان منبع)http://download.aftab.cc( :

. Mackline

1

. Mac Mahon

2
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گذرگاه مرزی میلک که از روستاهای شهرستان هیرمند ،از توابع استان سیستان و بلوچستان بوده و در  45کیل تمو ررری
زابل واقع شده است ،یکی از دروازههای مرزی ایران و افغانستان ب م باسح ه

یآی واجم رد کلیم .د ر تیالو ت     
ییی ییی

نیمروز افغانستان واقع شده و در سال  91مسیر تردد چیزی در حدود  15هزار مسافر بوده است.
اما مهمترین کریدور مرزی با افغانستان را باید دوغارون دانست .دوغارون از توابع تایباد در اس یوضر ناسارخ نات    
است .فاصله آن با تایباد  15کیلومتر و با هرات  135کیلومتر اس هتشذگ لاس تسخن ههام تشه رد اهنت .ت

       62

میلیون تن کاال از این مرز صادر شده است .دوغارون در دولت دهم به منطقه وی صتقا هژ ا نیا .درک ادیپ اقترا ید     
گذرگاه در جاده ابریشم جدید نیز قرار دارد(بدیعی ازنداهی و دیگران.)197 :1390 ،

نقشه شماره  -5شهرهای مرزی ایران با افغانستان منبع)http://shabestan.ir( :

ژئوپلیتیک افغانستان و امنیت ایران
از ابتدای شکلگیری افغانستان ،جمهوری اسالمی ایران یکی از بازیگران مهم و تأثیرگذار در تحوالت افغانستان ب هدو
است و علت این امر آن است که امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در حوزه شرق کشور به نوعی با امنیت و ثب تا
جابهههج یا ی
در افغانستان گره خورده است .در سیر طوالنی تاریخی که مرکزیت قدرت در ایر  و لوحت اب اهراب نا جججج جججج
روبهرو شده ،افغانستان جایگاه خاص خود را در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران داش ا هت سس سسست .موض یتاعو
همچون حضور نیروهای خارجی در افغانستان در دورههای مختلف ،قاچاق مواد مخدر از طریق جمه یمالسا یرو   
ایران ،حضور مهاجران افغانی در ایران و درگیریها و تنشهای داخلی در افغانستان موضوعات مطرح هک دنتسه ی    
تأثیراتی بر امنیت ملی و روابط دوجانبه دو کشور داشته است(مجتهدزاده.)43 :1378 ،
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جمهوری اسالمی ایران برای رفع تهدیدات امنیتی خود ،افغانستان را در حلقه مح وف طی ر تینما ی ی وخ  دددد ددددد قر هداد را
است .در چارچوب تنظیم سیاست خارجی و راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،عنصر ژئوپلیتیک ،نقش مسس سسسلط
در جهتگیری سیاست خارجی در حلقه محیط فوری امنیتی دارد .ماهیت و ویژگی تهدیدها در ای  هقلح ن ه نوچم    
ی ،مس اج هب طوبرم لئا ببب ب بببببهج یا ی و تیعمج 
خطرهای ناشی از گسترش جنگ داخلی ،رقابتهای ق بهذم ـ یمو یی یییی
پناهندگان ،بیثباتی بر اثر خأل قدرت ،فعالیتهای تروریستی و غیره به گونهههای اس ایس ناریا هک ت س یجراخ ت      
ت و محییط
عملگرایانه را برای تعامل یا تقابل با افغانستان انتخاب میکند؛ بنابراین از یک طرف منطق س دق تخا ر تت تت
استراتژیک جمهوری اسالمی ایران ،رویکرد سیاست خارجی را بر مبنای ژئوپلیتیک استوار میسازد و از طرف دیگر
عنصر ایدئولوژیک مطرح است که در افغانستان با بهرهگیری از هزارههای شیعه و تاجیکها ،زمینههای افزایش نقش
و چانهزنی جمهوری اسالمی ایران را در رفع تهدیدهای امنیتی فراهم میآورد .از این رو ،جمهوری اسالمی ایران نه
تنها به عنوان یک کشور اسالمی به سرنوشت افغانستان عالقهمند است بلکه مالحظات امنیتی این عالقهههمن اب ار ید   
توجیه ملی و دستیابی به منافع خاص روبهرو میسازد(عباسی.)182 :1391 ،
جمهوری اسالمی ایران همواره در تحکیم روابط خود با افغانستان گ و هتشادرب ما

رد ساسح عطاقم رد

   کن نیا را   

کشور بوده است .به طور مثال با اشغال نظامی افغانستان توسط قوای اتحاد جماهیر شوروی ،جمهوری اسالمی ایراننن
نخستین کشوری بود که از خود واکنش نشان داد .همچنین ،پس از پیروزی مجاه رب نید    نیروه  داحتا یا جج جججم ریها
شوروی و تشکیل حکومت اسالمی در کابل ،جمهوری اسالمی ایران از نخستین کشورهایی بود که حکومت اسالمی
را به رسمیت شناخت و در صدد کمک و حمایت از آن برآمد .ب وهظ ا ر رد نابلاط 

لاس       1994م ت و یدالی صصصصص رف

هرات توسط طالبان و شهادت دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف بر شدت نگرانی و عکسالعمل ایران افزوده شد و
در نهایت با تندروی طالبان بنیادگرا در برپا کردن یک رژیم با ثبات ک د لباک لاغشا زا سپ ه ر

    1996ب وص ه رت   

آشکار مشخص شد ،فرصتی تاریخی برای بازگشت بنیادگرایی سنتی فراهم کرد و این باعث شد تا نگرانی جمه یرو
اسالمی ایران دوچندان شود(شفیعی.)827 :1382 ،
بنابراین جمهوری اسالمی ایران در مقابله با قدرتگیری طالبان به شدت در پی ایجاد راهکارهایی ب وتب هک دو اا ااان زا د
ضررهای بیشتر از جانب آنها جلوگیری کند .در اصل چهار دلیل عمده برای تقابل ایران با طالبان وجود داشت:
 -1نگرانی از تسلط افراطگرایان سنی در افغانستان که از مهمترین همسایگان این کشور است،
 -2پشتیبانی شدن آنها توسط رقبای منطقهای جمهوری اسالمی ایران و متحدان آمریکا ،همچون پاکس ات ننن ،عربس نات
و امارات متحده عربی که این در تضاد با منافع اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران بود،
 -3شکلگیری یک ملیگرایی پشتون که با متحدان طبیع وهمج ی ر ا یمالسا ی یرا رازه نوچمه ن هه هههه هههههههه و هعیش یا
تاجیکها در تضاد بودند و با وجود این ساختار قومی و نژادی در جامعه افغانستان کام ًالًال روشن ب بلاط هک دو ااا اااان به
تنهایی نمیتوانست ثبات و امنیت را در افغانستان برقرار کند.
یش ار یهاگهانپ هک تخان
ته م ردخم داوم یا یییی یییی
 -4جمهوری اسالمی ایران طالبان را ب ورت ناونع ه ر سی تتت تتت
سازمانهای تروریستی به وجود آوردهاند(شفیعی.)827 :1382 ،

یارب     
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به طور کلی ظهور طالبان در افغانستان از چندین جهت موجبات تهدید امنیت ملی ایران گردید که از مهمترین آنها
ی ،ک شها
یگری ی
میتوان به ایجاد یک رقیب ایدئولوژیک و گسترشدهنده رفتار سیاسی س فل ی ی

دق ر هبج یبسن ت هه هههههههی

ی ،اقت و یداص
شمال که مورد حمای وب ناریا ت ددد دددد ،نف تسگ ذو رد هه هههی پاکس اونع هب ناتسبرع و نات ن یس یابقر  اس یی ی ییی یییییی
ایدئولوژیک در افغانستان که از یکطرف متحدان اصلی آمریکا به شمار میرفتن یماح رگید فرط زا و د ا یلصا ن      
طالبان بودند و در نهایت حمایتهای ایاالت متحده از طالبان را نام برد .تحلیلگرانی همچون پیروز مجتهدزاده ،هدف
ایاالت متحده در پشتیبانی از طالبان را در آن مقطع اینگونه بیان میکند که :در جناح خاوری ایران رژیمی حاکمیت
پیدا کند که دچار جنون ضد شیعی و ضد جمهوری اسالمی ایران باش قلح ناونع هب و د هههه هههههای از زنجیر ییاکیرمآ ه   
محاصره استراتژیک ایران نقشآفرینی کند .در عین حال ایاالت متح اب دوب راودیما هد تابجوم نابلاط تیمکاح        
تأسیس لولههای گازرسانی ترکمنستان به دریای آزاد از راه افغانستان و پاکستان واقعیت یابد و برنامه منزوی س نتخا
ایران در ژئوپلیتیک نفت و گاز خزر ـ آسیای مرکزی تکمیل شود؛ بنابراین از طر وهمج ف ر ا یمالسا ی ی یی ی ییییییران باید
سیاست مناسبی در قبال تحوالت افغانستان اتخاذ میشد که میبایست مشخصًاًا بر ا زیرگ لماع ود  ز زین و شنکاو     
آیندهنگری و برآورد درست از نقش و توان بالقوه و بالفعل طالب اد لکش رد نا د م ریوصت هب ن نننن نننننطقهههای م رظن درو   
ی،
نیروهای نیمه پنهان و مؤثری که طالبان را رشد داده یا از عملکرد آنها سود میبرنددد ،اس ب .دشاب راوت ههه هههه ط لک رو یی یی
تعارضات جمهوری اسالمی ایران و آمریکا در زمان طالبان در افغانستان بر اساس این نکت  هک دوب ه ااا ااااز ی فرط ک   
جمهوری اسالمی ایران از حفظ وضع موجود یعنی قدرتگیری ائتالف شمال پس از خروج اتحاد جم وش ریها روی   
حمایت میکرد و از طرف دیگر آمریکا خواهان حمایت از طالبان و برهم زدن وضع موجود بود ت عوقو اب هکنیا ا     
حادثه یازده سپتامبر  2001میالدی و اشغال افغانستان توسط آمریکا و سقوط طالبان ،معادالت امنیتی و منطقهای بر یا
جمهوری اسالمی ایران دچار تغییرات بنیادین شد و تهدیدات امنیتی نی نیمز اب ز ههه ههههه  هتشذگ اب یتوافتم یا ر ربو وو ووو وووووو
گشت(زرقانی.)166 :1385 ،
ت زیر کی ا   
مهمترین دغدغه و خواست جمهوری اسالمی ایران در افغانستان ثبات و امنیت پای روشک نیا راد     است ت
افغانستان بیثبات ،ثبات جمهوری اسالمی ایران به ویژه استانهای هممرز مناطق غربی افغانستان را تهدید میکند .در
تسازی در افغانستان که موضوع اصلی کنفرانس بن 1نیز ب اب ار دو یی ییید در سه
اینجا باید اشاره کرد ،طرح دولت ـ مل ت
سطح تحلیل در نظر گرفت؛ در سطح داخلی ماهیت جامعه افغانستان در سطح منطقهههای سیاس وشک ت ر هقطنم یاه    
مانند پاکستان که مانعی را در این مسیر ایجاد میکنند و در سطح جهانی آثار اشغال این کشور مطرح اس نب ؛ت اا ااابراین
ثبات در افغانستان در سایه پایههای سهگانه در سه سطح داخلی ،منطقهای و جه وب دهاوخ لوصح لباق ینا د رد       .
سطح داخلی حصول فهم مشترک بین اقوام و گروههه قطنم حطس رد فلتخم یا هههه هههههای همک یاهروشک رادیاپ یرا    
همسایه در عرصه افغانستان و در سطح جهانی یاری رساندن بدون تحمیل الگوه س راتخاس رب هناگیب یا یییی یییییاس ـ ی
اجتماعی جامعه افغانستان ،پایههای اصلی ثبات در افغانستان را محکم خواهند کرد(خامه یار.)74 :1389 ،
هدف استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در قبال افغانستان با تکمیل دولت  -ملتسازی در این کشور ک ما ًالًال بطنم  قق ققق
میباشد .شاید بتوان ادعا نمود چنین انطباقی را در مورد هیچی  نارگیزاب زا ک مم مممنطقهههای و فر قطنم ا هه هههای حاضر رد 
صحنه افغانستان نتوان یافت.
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با توجه به این که هدف این مقاله بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان به ویژه ترانزیت مواد مخدر و ناامنی
مرزی بر امنیت ایران است در ادامه به تحلیل و بررسی این دو موضوع پرداخته میشود.
 -1ترانزیت مواد مخدر
    

مسئله مواد مخدر و قاچاق آن در سالهای اخیر به یکی از نگرانیهای اصلی جمه هدش لیدبت ناریا یمالسا یرو

یباشد؛؛ بههه ص رو ت ت
ت
است .این مسئله که متأثر از تحوالت افغانستان به عنوان تولیدکننده بیشترین مواد مخدر دنیاا می ی
روزافزون موجب بروز مشکالت سیاسی ـ اجتماعی عدیدهای در جمهوری اسالمی ایران ش تسا هد  ... ..تج ترا

غیر

ت ،بلک تابث نینچمه ه    
قانونی مواد مخدر نه تنها تهدیدی جدی برای امنیت افغانس مانرب و نات هه ههه بازس سا نآ یزا تت تت
منطقهای و بینالمللی را مختل میسازد .پس از  11سپتامبر  2001میالدی و در شرایط حضور نیروهای آمریکا و ناتتو
در افغانستان نرخ تولید مواد مخدر و ترانزیت آن افزایش یافته است این در حالی است که آمریکا به صراحت اع ععالم
یباشددد.
کرده که هدف از حضورش در افغانستان مبارزه با مواد مخدر نبوده ،بلکه هدف اصلی مقابله با تروریسم م یی یی
آمریکا با بیتوجهی نسبت به میزان کاشت و برداشت مواد مخدر ،در صدد است با سودی که از آن به دست میآیددد،
مانع بروز شورشهای اجتماعی در افغانستان شود و بهانه حضور آمریکا و غرب پایدار بماند از سوی دیگر ،تج را ت ت
ت
مواد مخدر میتواند به ناامنی مرزها و اخالل در امور کشورهای همسایه باالخص جمهوری اسالمی ایران و پاکستتان
را دامن زند که آمریکا از این مسئله منتفع میگردد .همچنین براساس ارزیابی صندوق توسعه و تجارت ملل متحد -
آنکتاد  -تولید هروئین در افغانستان پس از اشغال آن توسط آمریکا یعنی در سال  2002ح دود

 675درص شیازفا د

داشته است.)World Drug Report, 2011: 21( .
جدول شماره  -1میزان تولید مواد مخدر در افغانستان
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011سال
 185 3400360042004100670082007700 690 32004800میزان تولید
تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن

Source: United Nation Office on Drug and Crime,The Opium Situation in Afghanistan ,August 29, 2011.

جدول فوق نشان میدهد که تولید مواد مخدر در افغانستان در سالهای اخیر نوس سپ و هتشاد یدایز تانا زا
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ته روشک نیا یا    
سپتامبر  2001افزایش یافته که بیشتر ناشی از حضور نیروهای اشغالگر به وی و اکیرمآ هژ سایس تتت تتت
میباشد.
از آنجایی که جمهوری اسالمی ایران نزدیکترین و کمهزینهترین مسیر برای انتقال مـواد مـخدر بـه اروپاا و آس یای
میانه است ،آسیبپذیرتر از دیگر کشورهای منطقهای نیز هست .یکی از نتیجههای ورود کالن ایـن مـواد ب ببـه ایراننن،
باال رفتن آمار معتادان و جرم و جنایتهای ناشی از ترانزیت و توزیع این مواد در کشور بوده ست .بهعن هنومـن ناو   
ن رقم دررر ساللل  1360ب ودح ه د کـی     
تـا سال  1342تعداد معتادان به هروئین در ایران  4هزار نفر بوده اس  .ت ااین ن
مـیلیون نفر و در سال  1379به  5/2میلیون نفر رسیده است .عالوه بر این تنها طی س لاـ  ،1368ح دودـ

 80درصد

زندانیان ایران در ارتباط با مواد مخدر دستگیر و زندانی شده بودند(یزدانی و بدخشان.)118 :1393 ،
نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که امروزه طالبان با بازیابی قدرت خود ،از درآم داوم شورف زا لصاح د     
یکن قاو رد .د ععععع  ،یک لیالد زا ی   
مخدر برای تأمین هزینه جنگ علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان اس م هدافت یی یی

بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار افغانستان71 ...

قدرتیابی مجدد طالبان در سالهای اخیر تولید مواد مخدر با استفاده از ابزار ترغی واشک دیدهت و ب ر  ناز از یوس     
بقایای طالبان میباشد .گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اشاره میکند که بین ساللله یا

 2005تا 2012

گروه طالبان از مالیات و تجارت کشت مواد مخدررر ،س هنالا  190میلی  دمآرد رالد نو د  تسا هتشا (((( ((((( World Drug

 .)Report, 2011: 63از طرف دیگر آمریکا هیچ تعهدی را در زمینه نابودی زمینهای کشت خشخاش و جلوگیری از
قاچاق آن ،برای خود در نظر نگرفته است و حتی در بسیاری از موارد با دنبال کردن سیاست عدم مقابله ب اغفا ا نن نننها
در کشت و تولید مواد مخدر ،از آن به عنوان ابزاری که دارای سودی دووجهی است ،بهره برده است .از ی فرط ک   
از بیکاری روزافزون در افغانستان جلوگیری کرده و افغانها را مشغول نگاه میدارد ،بدین دلیل که کش شاخشخ ت   
در افغانستان از هر محصول جایگزین دیگری مقرون ب فرص ه هه هههتر و تسا 

د یوس زا ی دوخ رگ

و قاچاق اب زین       

بهرهبرداری از آن به سود سرشاری میرسد .از دید آمریکا مبارزه با مواد مخدر میتواند خود به عاملی آشوب س و زا
ضد نظم در جامعه افغانستان تبدیل شود؛ زیرا در حال حاضر مهمترین منبع غفا مدرم دمآرد ا ر ناتسن ا اوم دیلوت  د      
شه یعامتجا یا   
مخدر تشکیل میدهد و اگر آمریکا بخواهد این مهمترین منبع ارتزاق مردم را قطع روش اب دنک ش ششش شششش
مواجه میشود (شفیعی .)114 :1388 ،مسئله مواد مخدر ناشی از کش و شاخشخ ت

اقتشم ت نآ 

یروهمج یارب      

اسالمی ایران یک مقوله امنیتی است که نه تنها باعث تحمیل هزینههای مادی و انسانی و افزایش حجم ردخم داوم    
در کشور شده و میشود ،بلکه در مناطق شرقی کشور ابعاد گستردهتری یافته و به نوعی با مطالب و یموق تا

یلحم    

پیوند میخورد (حقپناه.)14 :1377 ،
از آنجایی که بین ثبات و امنیت افغانستان و میزان کشت و تولید مواد مخدر رابطه تنگاتنگی وجود دارد ،نمیتوان در
جمهوری اسالمی ایران مبارزهای جدی و قاطع و بازدارنده علیه ترانزیت و حمل و نقل مواد مخدر انج ب داد ما دد دددون
آن که در داخل افغانستان ثبات کافی و دولت مرکزی قدرتمند و مسئول به وجود آید که بتواند ب ک ا شش شششت خش شاخ
مبارزه کند و همانگونه که در مورد سیاستهای آمریکا در قبال ایجاد دولت مرکزی قدرتمند بحث شد در اینجا نیز
باید اشاره کرد که هنوز دولت مرکزی قدرتمندی برای کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر ایجاد نشده است.
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 -2ناامنی مرزی
   

به لمحتم ار یناوارف یا
ایران با  639کیلومتر مرز با افغانستان و قرار گـرفتن در مـسیر انتق یسآ ردخم داوم لا بببب بببب

گردیده است و هزینههای سنگینی را بابت آن پرداخت نموده است .مـبادی اصلی ورود مواد مخدر مرزه یقرش یا   
ت.
بوده بهطوری که  55درصد کشفیات مواد مـخدر از دو اسـتان خـراسان و سیستان و بلوچستان به دست آمده است ت
این تـجارت توأم با خشونت و شرارت میباشد اما در ایران بنا بر عواملی دامنه این شرارت و ن اـ اممنی ب هدش رتشیـ   
است .قبل از انقالب فئودالها و خوانین مـحلی در ازای اخـذ امـتیازاتی ،مناطق مر و لرتنک ار یز

ایتخا رد ررررررر خ دو

ی،
داشتند کـه بـا وقوع انقالب این ساختار درهم ریخت؛ اما با خالء قدرت در اوایل انقالب و ط ج یـ ـــــ نگ تحمیلی ی
آنها به قاچاق مـواد مـخدر و ایجاد شـرارت و ن اـ ا و لتق دنناـم ینم

غ غغارت ،اخا ذذذ ی و گروگانننگیر دراوم و ی   

دیـگری روی آوردنـد(محمدی و غنجی.)90 :1385 ،
ت ،وق و ت
مقابله با اینگونه شرارتها که ضریب امنیتی منطقه مرزی را کاهش میدهد تـنها ب صتخا اـ ا ناکما ص ا تتت تتت
نیروی انسانی فـراوان از سوی دولت مسیر است .سـرمایهگذاری و فعالیته صتقا یا ا و تینما دوجو مزلتسم ید    
ی ب اضـف ندرک نماان ه یییی یییی
ی
ق مرزی ی
ش قا  ردخم داوم قاچ در طانم قققق قققق
اطـمینان خـاطر سرمایهگذاران است؛ اما گس رت ش ش
سـرمایهگذاری بهطور اخص در آن مناطق و بهطور عـموم در کـل کـشور انجامیده است(مختاریان.)77 :1382 ،
ی نی م باتزاب ز
قآمیزی ی
وجـود نـاامنی که عمدتًاًا با تـوجه بـه نبود شناخت دقیق از این مناطق به شکل اغراق ق

ییابددد،
ییی ییی

موجب بیمیلی سـرمایهگذاران گـردیده و از سویی دیگر دولت مرکزی برای مقابله بـا ایـن روند ،نـاچار از ت دیدشـ
اقـدامات امنیتی و نظارت متمرکز بـر اموری است که در مناطق ام ضوم نینچ ن و رادن یتیع دد دد ددددد ،تع سیا داد تت تتته یا
بازرسی در مسیرهای منتهی به مـرزهای شـرقی باعث تبدیل آنها به پادگان نـظامی گـردیده اسـت .ان ینـچ ماجـ ن   
اقداماتی که گـریزناپذیر اسـت به هر حال تأثیر منفی در امر سرمایهگذاری به وس صخ شخب هلی وو وووص و هتشاد ی

رب    

میزان هزینههای دولتـی مـیافزاید .بـه همین دلیل ،پس از انقالب اکثر سرمایهگذاریها در مناطقی مـانند س اتسیـ ننن و
ی محر امش هب مو ر    
بـلوچستان تـنها تـوسط دولت صورت گرفته که با این وجود این مناطق هنوز در ش حاون رام یی یی
میرود(همان.)77 :1382 ،
عواید حاصل از فعالیتهای تجارت مواد مخدر در دیگر فعالیتهای اقتصادی سرمایهگذاری شـده و به علت وجودد
قابل توجهی که در دسترس دارند به آنها کمک میکند محصوالت و خدمات خود را با قیمتی کمتر عرض و هدرک ه
یگردد(امیرخیزییی،
ی می ی
قادر هستند دیگر شرکتها را از میدان رقابت خارج کنند و باع خـب فیعضـت ث ششششششش ق نونا ی ی
.)155 :1385
مجاورت ایران با افغانستان بـه عـنوان بزرگترین مرکز تولید و انتقال مواد مخدر ،سبب ناا اد هولج نم د رد ناریا ن

  

نزد جهانیان گردیده که این خود باعث نظر منفی سرمایهگذاران خارجی و جلب توریسم گـردیده اس سسـت .همچن ننین،
پیامدهای این پدیـده مـیتواند از تحرک سازمان همکاریهای اقتصادی اکو  1کاسته و موج ایز ب نن نننه صتقا یا ا ید   
فراوانی گردد(رشیدی.)130 :1390 ،
از عمدهترین اهـداف اسـتکبار جـهانی به سرکردگی امریکا مـنزوی کـردن ایران درمشان دو انبار بزرگ انرژی یعنی ی
ی
ت ش ید ددد
خلیج فارس و دریای خزر (آسیای مرکزی) بوده و بر همین اساس نـیز کـشورهای مـنطقهای در یک رقابت ت
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ب
سعی داشته تا نـظر کشورهای تولیدکنندۀ نـفت و گـاز مـنطقه و کـمپانیهای نفتی سر یام هههگ وخ هب ار راذ ددد دددد جلب ب
گ خانمانننس رد زو
ک جنگ گ
ن یک ک
یبر تخادنا هار اب د ننن ننن
کنند .در این میان پاکستان که خود از این رهگذر بهره زیادی می ی
افغانستان توسط گروهک طالبان و انجام قتل عـامهای وسیع و مجبور کردن مردم به کوچ اجباری در صدد بود ت اب ا   
ایجاد امنیت در مسیر خط لوله نفت و گ ا زا ززز طریققق افغانس ات ننن ،نف آ قطانم ت سس س سسسسیای میانههه-خ زاب هب ار رز ا هر ااا اااای
بینالمللی صادر نماید و سرمایهگذاریهای جـمهوری اسـالمی ایران را که با مخالفت اس ب وربور یناهج رابکت و دددد ددددد،
عقیم گذارد .با ظهور طالبان این خواسته برآورد نشد و با ورود امریکا به صحنۀ افغانستان روابط دو کشور افغانس نات
و پاکستان به تیرگی گرائید و در واقع تضمینی بـرای امـنیت صدور انرژی به وجود نیامد .عملکرد طالب ۀنحص رد نا   
سیاست افغانستان ،پیامدهای ناگواری را برای جمهوری اسالمی ایران داشته که با رفتن آن هن شیر زو هه هههه یایاقب و ا   
ایـن عـملکرد باقی است و وضعیتها و سناریوهای مختلفی را بر نظام ما تحمیل میکند(همان.)130 :1390 ،
با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و عدم توانای دولت آن در ساماندهی اوضاع جاری ،به نظر میرسد بحرانننه یا
گذشته که ناشی از هویت و مشروعیت در نظام افـغانستان بـوده است هماکنون نیز ادامه داشته و با توجه ب فعض ه   
ن کشوررر ،قس رش تم قق قققی مـر اـم یاهز   
اقتصادی ،فرهنگی و...ادامۀ نزاعهای داخلی و حضور سیاسی امریکا در این ن
هـمچنان دچار آشوب و هرجومرج بوده و نـاآرامیهای مکرر موجبات ح ضـ ور و رقابت قدرته یا ی کیرما ریظن  ااا اااا،
انگلیس ،پاکستان و...را فراهم نموده است(شفیعی.)29 :1381 ،
بر اثر تهاجم ارتش شوری به افغانستان ،سیل مهاجرت بـه کـشورهای همسایه و جمهوری اسالمی ایـران روانـه شد
ی کش هرو اا
و متعاقب تهاجم امریکا پس از حادثه  11سپتامبر به این کشور نیز سیل مهاجرت تشدید و بر دامنۀۀۀ ناا نم ی ی
افزوده شد .در سالهای اخیر هرچند بازگشت مهاجرین به کشورشان شروعشده اما از تبع ماان تا نن نننی آنه هتساـک ا   
ب جنای تا ی ی
ی
نـشده و امروز انبوهی از مهاجرین افغانی بهصورت غیرمجاز در کشور ما اقامت داشته و بعض ًاًا  اب  ا اکتر ببب ببب
بدون گذاشتن ردپایی بهراحتی از کشور خارج میشوند .بنا به گفتۀ یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اس الـ ممی
(نـمایندۀ سابق مـردم شاهرود آقای کاظم جاللی) ،از سه میلیون و دویست هزار مهاجر افغانی که در کشور ما اقامت
دارند تنها  17نفر اقـدام به پرداخت مالیات میکنند .بسیاری از این افاغنه پولهای خود را در کشور هزینه ن درکـ هه و
آن را از کشور خارج مـیکنند(هادیان.)133 :1388 ،
یض رسارس رد هطبا   
در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و چهار صد هزار نفر مهاجر افغ اریا رد ینا نن ننن ب ب تروص یی یی
ی 95 ،درص آ د نننهاا فاقددد م رد ککک شناساایی هس نت ددد و خ جرا
کشور پراکـنده مـیباشند که طبق اعالم منابع رسمی ی

زا

یکنن .د
اردوگـاهها زنـدگی مـیکنند و به عبارتی این مهاجرین بطور غیرمجاز وارد کشور ش م یگدنز هنادازآ و هد ی ییی یییی
طبیعی است که این افراد مـهاجر ،نقشهای مخربی در کشور ما داشته و دارند .چنانچه سردار قالیباف(فرمانده نیروی
ی و ایج دا
انتظامی ج.ا.ا) گفته اسـت :اشرار با هماهنگی و کمک ایـن عـده از هموطنان خود ق ققادر ب اگورگ ه نن نننگیری ی
ناامنی میشوند
بـر اثر تـحمیل جـنگهای خـارجی بر کشور افغانستان و همچنین نزاعهای داخـلی ،کـشور جمهوری اسالمی ایران
از بابت مهاجرت افاغنه دچار آسیبپذیری شده است .از پیامدهای مهاجر افـاغنه مـیتوان به افزایش جرم و جنایت،
ی ،شـرق
تخلفات و بزهکاریها ،باال رفتن سرقفلی مـغازهها و افـزایش اجاره خانهها و گرانی مسکن در نقاط ش رهـ ی ی
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ی ،اخ و یذا
ی مر زهار بلاق رد ز نن ن ننننی ،گروگانننگیری ی
و جنوب شرقی کشور ،تشدید ترددهای غیرقانونی در دو سوی ی
شکنجۀ گـروگانها ،فـعال شدن در امر قاچاق کاال و قاچاق مـواد مـخدر ،بـر هم و لداعت ندز
شیعه و سنی ،تشکیل گـروههای قـومی و م زا یرهش زکارم رد یبهذ

تیعمـج نزاوـت     

ی متعدد
شم هلمج ه ادهاز و د نننننن ننننننن ،پیام اهد ی ی

بهداشتی از جمله گسترش بیماریهای تناسلی و کـاهش سـطح بـهداشت ،وارد کـردن فشار بر امکانات خ و یتامدـ
زیربنایی ،خرید زمینهای زراعی و پدیدار شدن مسئلۀ پیچیدۀ مالکیتتت آنه رم رادج رد ا ززز زززز ،تغییررر باف یبهذـم ت   
بهویژه در نواحی مرزی و برخی از مراکز شهری جـنوب شـرق ،راه ـــ ی  لماوـع ذوفـن و یبا م ودز ر و سوساج و     
ی و پائئین آمدننن س هدزمتسد حط اا ااا ،ازدواج افاغن اب ه   
دیـگر پیـامدهای امنیتی در ابعاد مختلف ،افزایش نرخ بیک را ی ی
دختران شیعه و...اشاره کرد که در بـعد ملی یک بـحران فاجعهآمیز تلقی میگردد(جان پرور.)36 :1389 ،
وهابیت که با سرمایهگذاری گستردهای شکل گرفته و توسعه یافته است به دلیل نزدیکی مذهب اهل سنت حنف رد ی
افغانستان و نیز وجود مـذاهب اهـل سنت حنفی در حاشیۀ شرقی و س س قطانم ریا ننن ننننی نش ششین کش امرو ننن ،تبلیغات ت
ت
وسیع خود را شروع نموده و در این رهگذر اکثر مولویهای سنی مذهب را تح شوپ ت ش ارق  ر جـیا اـب و هداد  اد      
تسهیالت اقتصادی و فرهنگی ،موجب تـنشهای فـراوانی در منطقه شده است .س کاپ رد هباحص هاپ سس س سسسستان و ح بز
الفرقان که با شیوههای نظامی موجبات ناامنی را در شرق کشور و کشورهای دیگر فراهم نموده و ب تایونم لابند ه    
وهابیت ،حرکت و شکل گـستردهای بـه خود گرفتهاند .تشکیل گروههای تروریستی برای شناسایی و ترور ایرانیان و
ق مـر زا یز
طرفداران انقالب اسالمی و شرکت در ترور ،تخریب و آتش زدن اماکن شیعیان و ایجاد بحران در من طا ق ق
عـمده فعالیتهای آنان میباشد .فقر اقتصادی و فرهنگی حاکم بر نواحی مرزی شرق کش عاب رو ثث ثثث ش ششده ک درم ه مم ممم
مناطق سنی نشین ،تحت تأثیر القائات وهابیت قرار گرفته و آنها با چنین اقدامات مخرب ببی س د یع ررر تغییر فاب تا تت تت
ت
جـمعیتی و بـروز ناامنی دارنـد(سلیمانی.)587 :1381 ،
در طول دو دهۀ گذشته تهدید نظامی عمدهای از جانب افغانستان در مرزهای فیمابین در کش ک هدوبن روصتـم رو ه    
منجر به درگیریهای گستردۀ نظامیشود ولی درگیریهای مقطعی ،مـحدود و پراکـنده در سـراسر نوار مر یتح یز   
ل گـر کهو
در عمق نظیر شرارتهای مرزی وجود داشته است که این شرارتها توسط افراد باغی ،من فا ققین ،ع ماوـ ل ل
طالبان و یا عوامل وهابی نظیر سپاه صحابه ،حزب الفرقان و...ازجمله تهدیدات موج  هدوـب یزرـم راوـن رد دو کککک ک ککککککه
عمدتًاًا با گروگانگیری ،عملیات چریکی ،تخریب اماکن ،ترور و...همراه ب ش رضاح لاح رد .تسا هدو رر رر رررررررارته یا
مـحلی در مرز با انتقال مواد مخدر توأم گشته و ترکیب جدیدی از تهدیدات نظامی ،سیاسی ،اقـتصادی و فرهنگی را
در شرق کشور به وجـود آورده اسـت(بزی.)23 :1385 ،
رودخانه هیرمند که آبهای بخش وسیعی از کشور افـغانستان را جم ععع آوری م ممیکنددد ،درع ـــ ینحاللل تقسی ممم کنن ۀد
مرزهای بینالمللی ایران و افغانستان نیز بشمار میرود .پس از جـدایی افـغانستان از ایران تاکنون  12ب بآ دوبمک را   
ی مردممم سیس نات
وارداتی از هیرمند سبب بحرانهای اجتماعی وسیعی در سیستان شده و مشکالت عدیدههای را برای ی
بهویژه زابـلیها داشـته کـه منجر به آوارگی و پراکندگی آنها در سطح کش تسا هدش رو (( (((س ارگید و هرات نن ننن:1393 ،
.)27
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حـقابۀ رود هیرمند و اختالف بر سر آن همواره مورد تنش بین ایران و افغانس دوب نات هه ههه ک د ه ررر نتیجۀۀۀ ایننن تن ششش ها
موجبات ناامنی طرفین ،خشکسالی پنج سال گذش و هقطنم رد هت

تشیـب ۀدافتـسا ر غـفا  ا ور بآ زا ناتسن ددددد دددددد هیرمنددد،

سبب قطع کامل آب هیرمند گردیده است(ملکلی.)66 :1383 ،
گ ،تع را ضضض ه  يگنهرف یا وو ووو ق بهذم و يمو ييييي  ،وج يخرب دو   
عدم وجود اشتغال مناسب ،سطح پا يي ن رف نهرف و ها گگ گگ
جریانهای مرکز گريز ،فعاليت جریانهای تند مذهبي متأثر از خارج مرزها ،عدم مديريت صحيح ،نبود کنتر لماک ل   
بر مناطق مرزي در مرزهای شرقی از جمله دالیلی است که بر ناامنی در سیستان و بلوچستان دامن زده است.
خويشاوندي برخي بلوچهای ايراني با بلوچهای پاکستان و نیز افغانستان و اخذ تابعيت پاکستان همزم عبات اب نا ييييييي ت
ايراني ،فعاليت کم بازارچههای مرزي ،مشارکت در شغلهای کاذب يا غیرقانونی ،ج ب هب ندش بذ ااا اااان قاچاق ياهد   
مواد مخدر و شرارت ،عدم رفاه اقتصادي و اجتماعي مناسب در منطقه و توسعهنیافتگی و عدم کنترل و انسداد کامل
مرزها همگی از عواملی است که ریشه در اتفاقات تروریستی دارد(والش.)43 :1386 ،
بیکاری و عدم توسعهیافتگی از مهمترین دالیلی است که بسیاری از جوانان و خانوادههای فاقد س رب ار لغش و داو    
آن داشته است تا برای امرار معاش به مشاغل کاذب از جمله قاچاق سوخت ،قاچاق انسان ،مواد مخدر و یا خری و د
فروش کاالهایی غیر مجاز که از آن سوی مرز به این استان وارد میشود روی بیاورند.
فعاليت حاميان راديکاليسم اسالمي با گرایشهای تند نزديک به جريان سلفي و وهابيت که عامل تشديد فرقهههگرایی
مذهبي است و همچنین روحیه استقالل طلبی و ناسیونالیسم بومی که تنها منافع را در دایره قوم و قبیله خود جستجو
میکند از جمله عوامل ناامنی در مرزهای شرقی ایران است.
الح فر نایم رد ناوا   
اختالفات سياسي ناشي از قومیتگرایی ،قدرت طلبي جناحها ،تمايالت واگرايان س دوجو و ه الالال الالال
قبایل و طوایف که تسلیح را بخشی از هویت و اقتدار خود دانسته و از سالح به عنوان ناموس خود یادد م ممیکنن زا د
جمله مشکالتی است که به ایجاد ناامنیهای در منطقه دامن زده است(حق شناس و یوسفی.)96 :1389 ،
به دلیل رواج زندگی عشیرهای و طایفهای بسیاری از افراد به محض ایجاد اخ تازاجم و حالس نتشادرب اب فالت      
یکدیگر با گلوله سعی در مجازات یکدیگر میگیرند که متأسفانه این موضوع عالوه بر ایجاد فضای ناامنی تاکنون ب ببه
فرار بسیاری از سرمایهها منجر شده است.
گذشته از مسائل داخلی و سهم خواهی مای بی حد مرز جریانهای مختل یاهزرم رد ينماان لماوع زا یرایسب ف      
شرقی ایران متأثر از وضعیت مرزهاي شرقی و تأثیرات نامطلوب همس سسایگان اس یبدت نونکات هک ت ر      شایستهههای از
طرف دولتمردان برای حل آن در نظر گرفته نشده است.
متأسفانه تمایل دولت پاکستان به همکاري بيشتر با آمريکا ،ناتواني سرويس اطالعاتي این کشور در مقابل  اب ه ا شش ش ششششرار
مرزي ،وجود برخي عوامل حمايت کننده از اشرار ضد ايراني در سر  سيو اامنيت اتسکاپ ي نن ننن ،ع  تيمکاح مد

دد دددولت

مرکزي بر برخي از مناطق ايالتي از جمله برخي مناطق هم مرز با ايران ،حضور مانوران اطالع ک يتا شش شششورهاي غربي
نظير آمريکا و انگليس در منطقه از جمله عواملی است که منشأ آن در آنسوووی مرزهاا اس یا هب و ت جج ج ججججاد ناا رد ینم
منطقه کمک میکند(متولی حقیقی.)172 :1393 ،
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فعاليت باندهاي شرور اعم از اشرار سياسي معاند يا مجرمان و اعضاي باندهاي جرائم س امزا نننیافت م قاچاق و ه ووو وووواد
مخدر در مناطق مرزي ،عدم همکاري جدي در استرداد مجرمان فراري به افغانستان ،اختالط جمعيت دو س سسوي مرز
با يکديگر و آسیبهای فراوان ناشي از اين حالت نظير ايجاد زمینهه یا

تجزیهههطلب موق ی ييييي  ،بيک حم و يرا ررروم تي

شديد اقتصادي در افغانستان که مولد جرائم زيادي در ايران است همگی از مشکالتی است که با ناامنیها و شر ترا
در شرق ایران گرهخورده است(عباسی.)215 :1391 ،
فعاليت حاميان راديکاليسم اسالمي با گرایشهای تند نزديک به جريان سلفي و وهابيت که عامل تشديد فرقهههگرایی
مذهبي است ،قاچاق انسان ،سالح و مهمات ،کاال و سوخت ،فعاليت گسترده باندهاي قا دخم داوم قاچ ررررررر ،اف شياز
حمايت آمريکا و قدرتهای خارجي از تمايالت واگرايانه در درون اقوام ايرانی و پاکستانی ،نف ذو

و سرماایهگ گگذاری

برخي کشورها در مناطق ايالتي پاکستان مثل عربستان و امارات نیز از فاکتورهایی است که نمیتوان در ایج  دا نن ننناامنی
در مرزهای شرقی نادیده گرفت.
وجود جمعيت باالي بيکار در افغانستان و مهاجرت مداوم آنها به اير ارب نا ييييي کاررر ،تش د ردخم داوم ديلوت ديد رر رر ررررر
افغانستان و افزا شي

قاچاق آن به سمت ايران ،عدم حاکميت دولت مرکزي بر من ياهزرم اب راوجمه قطا      اير و نا

استفاده افغانستان از آب هيرمند به بهانه خشکسالی براي فشار به ايران و وجود مثلث طالیی در همجواری مرزهاای
شرقی از دالیل بیثباتی و شرارتهای متعدد در مرزهای شرقی است.
فقر فرهنگي و اقتصادي مردم مرزنشين آنسوی مرز و نفوذ باندهاي فرصتطلب و سودجو در ميان آنه لماوع زا ا   
عمده ناامني و بروز حوادث مختلف مرزي از قبيل تجاوزات زميني ،درگيري مسلحانه با اشرار و قاچاقچيان ،راهزن ييي
و سرقتهای مسلحانه ،آدمربایی و ترددهاي غیرقانونی در مرز است.
 نتیجهگیریافـغانستان بهعنوان اولیـن قطب تولید مواد مخدر در جهان برای تمامی کش هجوت اب .تسا هدش هتخانش اهرو ب ههه ه ههه هههههههه
ن ک اـب روشـ   
موقعیت گذرگاهی ایـران که در مسیر عبور مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار دارد و ه ممم مرزییی این ن
اسـتان خراسان رضوی ،دارای بار امنیتی و سیاسی برای این استان میباشد.
ط ب و دتس و داد اـ
عالوه بر آنکه مرزها دارای مواهب مثب ا و ت رررزندههای در ارت ابـ ط ط

 یناگرزاب ببب ب بببببرای مرزنش انی ننن و

بهزیستی آنها میباشد ،مرزهای شرقی کشور به دلیل گـستردگی بـرای گـذر کاروانهای مواد مخدر همواره مصائب
ی فراگیررر و ق و ناتسناغفا رد یوـ
و مشکالتی را برای مرزنشینان به وجود آورده است .از طرفی فق اد ننن حک تمو ی ی

رد   

نتیجه عدم کنترل مرزهای خود و انتقال بار نگهداری آن به کشور ایر ـط زا و نا ر ب شقن رگید یف ر مهـم و هتسج     
مـر ادتقا رد اهز ر لود تیمکاح و  تت تتتتتت ته اا ا ،ایرا نن ن را وادار سا خخ خته اس لرتنک یارب ت        مرزه ب شیوخ یا ی رتش ین       
سرمایهگذاریها را داشته باشد
موقعيت جـغراف ـي ا يي و مـرزهـاي مـشـترک افغانسـتان ب وـشک اـ ر يـکيدزن و نارـيا و نيـچ نوـچ مـه يياه        
مرزها شي

به روسيه و شبه قاره هند و مجاورت با منطقۀ خاورميانه موجب اهميت روزاف شـک نيا نوز ـــــــ ور ش هدــ

اسـت .از اواخر سال  ٢٠٠١و پس از وقوع حمالت  ١١سپتامبر ،افغانستان به ک نيب ۀصرع رد يروحـم يروشـ      -
الملل تبديل گرديد .به دنبال حوادث  ١١س  نابلاط هجوت مدع يپ رد و ربماتپ ب ميتلوا ه ا تالاـيا موت دـحتم ههههههههه هههههههههه در
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خصوص تحويل سران القـاعده بـه اين کـشور ،نيروهاي نظامي آمريکا ب ـمه هـ ر يماـظن ياـهورين ها       ١١کش وـ ررر
ديگر بـا استناد به قطعنامههای  ١٣٧٣و  ١٣٦٨مبارزه با تروريسم شوراي امنيت سازمان ملل ،اقدام به حمل نيا هـب ه    
ن کش رو
کشور کردند کـه مـوجب سـقوط دولت طالبان و آغاز روند جديدي در عرصۀ ملت دولت س ـيا رد يزاـ نن نن
شد .در اين سير تـحولي ،مـواد مخدر به عنوان يک عامل تأثيرگذار نقش جديدي پيدا کرد.
سابقۀ توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به زم ن گنـج ناـ

ـــــــ يروهاي جه يوروـش ياـهورين اب ناغفا يدا      

بازمیگردد .توليد و قاچاق مواد مخدر به عـنوان يک يـ از مـنابع درآمدي اين گروه هه يوروـش اـب هـلباقم يارب ا      
تبديل گشت .اين توليد پس از خروج شوروي هـمچنان ادامـه پ ـک ادي ر و د

رد اهنت لاس       ٢٠٠١م یدالی

ک شهاـ

يافـت.
اين در حالي است که پس از اين سال روند توليد به غير از دورهاي دوسـاله پس س
س از س لا  ٢٠٠٧هم و تـبثم هراو
روبه رشد بوده است .پس از حضور نيروهاي بين المللي به رهـبري آمـريکـا در اف اتسناغـ ننن ،تول داوم قاچاق و دي    
مخدر هم چنان بـه عنـوان يک يـ از منـابع اصـلي درآمـدي گروههاای مـس ايس دنور فلاخـم حلـ س رب مکاح ي

   

کشور ،اهميت خود را حفظ کرده اسـت؛ بـه گونهای که بـرخ يـ از مـنـابع در سالهای گذشتههه ادعاا کردههان هک د   
گـروه طالبـان در افغانسـتان از طر ـي ق دريافـت مال ـي ات ناش يـ از کشـت و ترانزيت مـواد مـخدر ،میلیونهاا دالر در
سال درآمد به دست میآورد.
گستره تأثيرگذاري تجارت غ يـ رقانوني مـواد مـخدر بر افغانسـتان و کشـورهاي واق عـ دررر مس يـ ررر ترانز ـي تتت و ب رازا
کشورهاي هدف قاچاق ،موجب اهميت و توجه و ژي ه به جـايگـاه م ــ واد مـخ  تاـعلاطم رد ناتـسناغفا ردـ ا يتينم     
ی فـر و يلام ناوا
شده است .کشورها يي مانند ايران به دليل همسايگي با اين ک ه لـمحتم هنالاــس روشـ ززز ززززینههههای ی
انساني در عرصۀ برخورد با اين معضل میشوند .افغانستان به عنوان مرکز اصلي ت يلوـ ددد م دخم داو ر راد  ا ييييي تأث اري ت ت
ت
امنيتي بر کشورهاي پيرامون خود است و موقعيت خاص جغرافيا يي و محاط بودن در خش کـ ييي ب ــ ههه همـر مدـع ها   
ی داخل و ماوـقا ناـيم يـ
ثبـات س يـ اس يـ  ،اقـتصادي و امنيتي به دليل نزديک به سـههه ده ـــ ه جن ارآان و گ مم مممیهای ی
مشـکالت عدیده داخلي اين کشور که بـاعث گـشته است افغانستان به مکـاني مـناسـب ب ــ راي تـوسـعۀ کش و تـ
توليد مـواد مـخدر تبديل شود.
فعاليت گسترده طالبان در مناطق جـنوبي و جـنوب غـربي و مناطق قبايلي پاکستان با توجـه بـه قرابتهای فرهنگي
و عدم کنترل مؤثر دو کشور بر مـناطق مرزي خود ،منجر به گسترش فعالیتهای بانـدهاي قا ـچ اق مواد مخدر در دو
ینمای .د
سوي مـرز شده است .طالبان بـا اسـتفاده از اين تجارت بخشي از منابع مالي مورد ن م نيمأت ار دوـخ زاي یییی یییی
برخي از منابع در سالهاي گذشته ادعا کردهاند کـه طالبـان افغانسـتان از طر ـي ق دريافـت مال و تشک زا يشان تاي
ترانزيت مواد مخـدر  ٩٠تـا  ١٦٠ميل ـي ون دالر در سـال بـه دس ــ ت میآورد .سودآوري تجارت مووواد مخ ثعاب رد   
شده است گروههای فعـال در ا ـي ن تجـارت از جمله زیرمجموعههای طالب ببان هم  نوچ شش ش ششششبکۀ حق هاگودرا و ينا   
شمشاتو منافع خود را در تـداوم بیثباتی در افغانستان و به و ژي ه حوزه جـنوب و ج قرش بونـ    ا وشک ني ررررر و نيززز
پاکسـتان ،بـه خ ـص وص منطقـۀ قبـايلي و ایاالت سرحد بدانند .اين امر خود مانع از مشارکت اين گروهه دنور رد ا   
سياسي حاکم بر افغانستان و عاملي براي گسترش تجارت مواد مخدر در مناطق مرزي با ايران شـده اسـت.
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بـا تـوجه به ضعف اقتصادي و عـدم توسعه ،توليد و تجارت مواد مخدر به عنوان شـاهرگ ح صتقا يتايـ ا قطانم د    
له قاچاق يا    م نيا رد ردخـم داو    
جنوبي و جنوب غرب اين کشور مطرح است .فعاليت گسترده بان  و اهد ککارتل ل
مـناطق ،اوضاع را پیچیدهتر کرده است .به گونهاي که دولت مرکزي بر نک قطانم نيا  تتت ت تتتتترل م رثؤـ ييي ن مدـع .درادـ   
برنامهریزی مناسـب در جهـت برخورد با تـوليد مـواد مـخدر باعث شکست اکثريت برنامههههاای اص حال

ييي در ا ني

کـشور گـشته است .ا ـي ن امـر به شکل مستق مي بر مناطق مرزي کشورهاي همسايه تأثيرگذار است؛ ـچ راکه م بجوـ
انتقـال مع ـض الت مـواد مخدر بـه کـشورهاي همسايه میشود .درآمـدهاي غ يـ رقانوني ناش ييي از م دخم داو ررررر ،عم  ًالًال
مـانع از شکلگیری اقتصاد سالم در کشورها يي هم وچ ننن افغانس ات ننن و پاکس ا .تسا نات ييييييي ن درآم ۀسورپ يط اهد    
ن قيم و هناخ ت
پولشویی و تـبـديل پول سياه به سفيد (قانوني) ،باعث ب تفر الا نن نن

رد کالما

وـشـک نيا ر هــب اه      

تهاای مزب رو
صـورت کـاذب شـده و بخش صـنعت را بـا مشکل اساسي مواجه ساخته است .به همين دل لود لي تت تت
ی ب وـص هـ ر اجل ت ممم مممم گس زا هتخي
بعضًاًا در سیاستهای اقـتصادي خـود با شکست مواجه میش نو ددد و ق ونا نننگریزی ی
بـاالترين ت ــ ا پایینترین مقامات دولتي را فراگرفته اسـت.
ایران سالهاست به دلیل همجواری و داشتن مرز طوالنی با افغانستان از پدیده تروریسم آس و هدید بی اومه ر  ه ددد ددددر
حال مبارزه با این پدیده است .با انتقال فعالیت داعش از مرزهای غربی ایران به مرزهای شرقی ،اچ لللشه یا ی یدج    
ی کش یاهرو
برای ایران ایجاد خواهد شد .نخست آنکه ،فعالیت این گروه به سمت همسایگان شمالی افغانستان یعنی ی
آسیای مرکزی گرایش پیدا خواهد کرد .همین موضوع سبب گسترده شدن ناامنی در ط ش و یقرش یاهزرم لو مممم مممممال
طگر یا
شرقی ایران خواهد شد .چالش دوم ،استفاده ابزاری ب قطنم نارگیزا هه هههای و فرامنطقهههای از جریانننه ارفا یا طط طط
تکفیری در راستای رقابت استراتژیک است .سوم نیز ،حادتر شدن مسئله افغانستان است که بیثباتی و ناامنی ناشی از
آن تأثیر جدی بر منافع و امنیت ملی ایران خواهد داشت.

با توجه به اینکه ریشه گر زا شعاد یتسیرورت هو

یدیگر
کسووو و ازسوی ی
د هدعاقلا هورگ ر زا هدوب ناتسناغفا          یک ک

شکستهای پیدرپی این گروه تروریستی در کشورهای عراق و سوریه از ماههای گذش یپ و هت ششششش بین زا یلامتحا ی   
دست دادن پایگاه رسمی خود در عراق و سوریه ،این انتظار وجود دارد که مقر اصلی و جدید این گروه ه تروریس یت
در آیندهای نزدیک در افغانستان باشد.
به دنبال شکست طالبان در افغانستان ،این فرض وجود داشت که وضعیت کشور به حال و شمارآ ت

س تابث

ییی ییییاسی

سوق پیدا خواهد کرد ،اما حوادث بعدی نشان داد گروه طالبان و القاعده هنوز در افغانستان و حتی در پاکستان فع لا
هستند و زمینههای تروریسم در حال گسترش است .در سالهای اخیر ،حمالت طالبان از نظر کمی و تع یفیک و داد   
و شدت تهاجم افزایش داشته است .نیروهای شبه نظامی طالباننن ،روشه ای و یراجفنا هلت یا     بمبببگ اذ ررریه یا
انتحاری را شدت بخشیدهاند .گزارشهای دیگر از وخیمتر بودن اوضاع حکایت میکند .بر پایه گزارش ارائه شده به
کنگره آمریکا در سال  2008میالدی عملیات ضد ناتو از سوی طالبان گسترش بیش رب .تسا هتشاد یرت پ اااا ااااای نیا ه   
گزارش ،درصد اقدامات تروریستی علیه مردم افغانستان 30 ،درصد و علیه قوای آمریکا 40 ،درصد در مقایسه با س لا
 2007افزایش داشته است.
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جدول شماره  -2تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی در افغانستان بین اکتبر  2009تا مارس 2010
فرماندهی منطقهای

حمله انتحاری

تله انفجاری

آتش غیرمستقیم

آتش مستقیم

کل

جنوب

123

3594

346

3467

7530

ش رق

64

708

732

1268

2772

غرب

22

184

46

263

515

شمال

14

102

19

278

413

پایتخت

6

29

20

25

80

کل

229

4617

1163

5301

11360

منبع( :بزرگمهری)148 :1389 ،

گروههای شورشی در افغانستان ،از قبایل و دستجات متعدد تشکیل شدهاند که شامل :طالبان که عم تد ًاًا وتشپ زا  نن نننها
هستند ،القاعده ،حزب اسالمی گلبدین ،حزب اسالمی خالص ،شبکه حقانی ،شریعت محمدی ،لش السا رک مم ممم ،لش ششکر
طیبه و جنبش اسالمی ازبکستان میگردند.
ی ،نیروه غفا یلم تینما یا ا اتسن نننن ننننن ،ش هب
نمودار زیر حجم تلفات قوای مختلف اعم از نیروهای ایس یاکیرمآ و فا یی یی
نظامیان شورشی ،شهروندان عادی و ناشناخته را نشان میدهد.

نمودار شماره  - 5حجم تلفات در اثر حمالت گروههای شبه نظامی تروریستی()2010-2009
منبع(Report On Progress Toward, 2010:23) :

با توجه به تعارض و تضاد منافع ایران با ایاالت متحده ،این کشور در همسایگی افغانستان بیشترین تأثیرات امنیت ار ی
از این حوزه تروریستی داشته است .این تأثیرات عبارتنداز:
 -1صدور تروریسم به ایران و شکل گیری جریانات افراطی مذهبی و قومی در جنوب شر اریا قرش و ق ننن نننن ،مانند
گروه تروریستی جنداهلل و سایر گروههای مشابه...؛
 -2آسیبپذیری مرزی و شکلگیری گروههای مافیایی مواد مخدر و قاچاق و تشدید ناامنی و ب ببیثب یاهزرم رد یتا   
شرقی
 -3شکلگیری مرزهایی با کارکرد امنیتی بهجای تأکید بر امر توسعه در مناطق مرزی و عدم تبدیل مرزهای شرقی بههه
مرزهای اقتصادی
 -4تداوم هجوم مهاجرین و آواره شدگان اتباع افغانی به ایران به دلیل عدم ثبات و امنیت در مبدأ

 80فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 1397

 -5افزایش سطح بیاعتمادی بین کشورهای همسایه و جلوگیری از شکلگیری بلوکهای منطقهای مثب اک و ت را رد    
حوزه امنیتی و سیاسی؛
 -6درگیری ایران با پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تروریسم و افزایش هزینههای نظامی و امنیتی ایران
این وضعیت به ایران اجازه میدهد تا در مورد مهار مخاطرات امنیتی حاصل از شکلگیر ورت یایفارغج ی ر د مسی ررر رررر
افغانستان ،برنامههای امنیتی یک جانبه و چند جانبه را به دست گیرد که خود بر چیپ داعبا  ی هد     ای اوخ هلئسم ن هه ه ههههد
افزود.
با توجه به پیوندهای جغرافیایی افغانستان با ایران و مرزهای گسترده جغرافیایی این کشور ب یا ا ررررران ک ودح ه ددددد 936
کیلومتر است .صدور و گسترش جغرافیایی تروریسم در حاشیه شرقی ایران خطر رو به تزایدی خواه وب د دد ددد ک رد ه
وهله اول مخاطرات منطقهای ناشی از جغرافیای تروریسم ،کشور ایران را متأثر خواهد ساخت.
منابع
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