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ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻚ را ﻗﺮن ﺗﺤﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻗﺎ ﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي زﻳﺎدي در ﺟﻬﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺮان در ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ و ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ،
آﺳﻴﺎيﻣﺮﻛﺰي ،ﻗﻔﻘﺎز و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻧﺮژي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﻨﻴﺎدي و اﺳﺎﺳﻲ دراﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ و
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎي ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ آن در
ﺑﺮﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرياﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ .ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ژﺋﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرياﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آن ،ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ و دﻗﻴﻖ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ
ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺤﺮان زا )ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان( را ﻳﺎدآورﺷﺪه ،و ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺑﺘﻮان ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻚ را ﻗﺮن ﺗﺤﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺮانﻫﺎي زﻳﺎدي
در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻳﺸﻪ ﺑﺤﺮان را ﻣﻲﺗﻮان از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻔﻜﺮ داﻧﺴﺖ)رﺿﺎﻳﻲ ،1375 ،ﻣﻘﺪﻣﻪ( زﻳﺮا
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد
اﻓﺰودهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺶﻫﺎي زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ اﻛﺜﺮ
ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺟﻬﺎن از ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮزخ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ .دوﻟﺖﻫﺎ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ درﮔﻴﺮ ﺗﻼش ﻣﺪاوم ﺑﺮاي ﺳﻴﻄﺮه ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮوي ﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻣﻮﻳﺮ،1379،ص .(199ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺮژي و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮوش از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از
ﺟﻬﺎن را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﻲﺳﺎزد ،ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻫﺮ دو وﻳﮋﮔﻲ ﻓﻮق را داراﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮان را دﭼﺎر ﺗﻨﺶ و ﺑﺤﺮان ﻣﻲﺳﺎزد.ﻛﺸﻮر
اﻳﺮان در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻴﻦ  25اﻟﻲ  40درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  45اﻟﻲ  63درﺟﻪﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر
ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲ ﺳﻪﻗﺎره آﺳﻴﺎ ،اروﭘﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻲﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻘﺶﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳﻲ را در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ ﺑﺎزي
ﻣﻲﻛﻨﺪ .آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺰﺗﻲ،1368،ص .(25اﻳﺮان ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻏﺮب و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻬﺎر
ﺷﻮروي ،اﻫﻤﻴﺘﻲ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻳﺎﻓﺖ.

اﻳﺮان در درﺟﻪ اول ،ﺧﻂ ﺣﺎﺋﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب روﺳﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﺰون ﻃﻠﺒﻲ ﺷﻮروي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺟﺮاي اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺮان ،اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﺪ )درودﻳﺎن ،1382 ،ص .(151اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﺮان از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر واﺳﻄﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ در
ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.دو ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ اﻳﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از ﺣﻴﺚ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺛﺒﺎت ،ﺑﺮاي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود  2000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﻳﺮان و اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻣﻨﻴﺘﻲ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در
ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮزﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮان و
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروي ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ در اﻳﻦ
ﻛﺸﻮر ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺤﺮان در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﺮوع دوراﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ،اﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي
دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎز ﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﻮري ﻋﺎدي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،در ﺳﺎلﻫﺎي ﻧﺎاﻣﻨﻲ و ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻐﺮﻧﺠﻲ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن
آن ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﻲ و ﻧﺎآراﻣﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ وﻳﮋه
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تهای طالبان و تقابل ارتش این
یهای سیاسی در پاکستان ،به ویژه افزایش فعالی 
افزایش فعالیتهای داخلی و ناآرام 
کشور با آنان ،معضل همجواری با کشورهای بی ثبات به سراسر مرزهای شرقی ایران گسترش پیدا کرده است .با
عنایت به مجموعه مولفههایی که موجب نا امنی در افغانستان و پاکستان شده اند ،در این مقاله این پرسش مطرح
یشود :رهیافت ژئوپولتیکی برای خروج از این بحران در مرزهای نواحی شرقی چیست؟
م
روش تحقیق
این مقاله با رهیافت واقع گرایی ،روشی توصیفی داشته و مبتنی بر تحلیل واستدالل است .روش جمع آوری داده و
اطالعات نیز مبتنی بر روش کتابخانهای است و پس از طبقه بندی اطالعات ،تحلیل و تجزیه آنها به طور عمده از
طریق توصیف انجام شده است.
مبانی نظری ارزیابی بحرانهای نواحی شرقی کشور ایران
بررسی بحرانها بدون شناخت کانونهای بحران زا امکان پذیر نمیباشد و هر بحرانی دارای منشاء و کانونی هست که
برای حل بحران باید به صورت ریشه ای عمل نمود .الزم به توضیح است که سئو االتی برای پژوهشگر مطرح است
که برای نفسیر موضوع مورد بحث پاسخ به آنها اجتناب نا پذیر است که این سئواالت عبارتند از:

الف :بحران چیست؟
ریشه بحران از واژه » «Crisisدر معنای جور کردن ،قضاوت ،لحظه حساس مشاجره گرفته شده است .بحران به
یآید و صفت ویژه آن حالت وخامت است (بیرو-
معنای تغییر ناگهانی است که در جریان یک بیماری پدید م 
 - ۷۰ ۳۱ص .)۳۷از نظر برداشت عمومی ،بحران عبارتست از بوجود آمدن شرایط غیر معمول یا غیر متعارف در روند
حرکت یک سیستم ،به بیان دیگر« بحران وضعیتی است نا پایدار که در آن تغییر ناگهانی در یک یا چند قسمت از
یبرند ،پدیده درگیری
یگردد ».معمو ْالْال بحران را مترادف«درگیری» نیز بکار م 
عناصر متغییر نظم موجود ایجاد م 
یباشد .این تعریف هرگونه آشوب سیاسی ،شورش
عبارت از کنش و واکنشهای آشکار و قهری گروههای رقیب م 
یخورد اما به هر حال یک بحران بین
یگیرد ولی مفهوم بحران «بین المللی» در آن کمتر به چشم م 
وجنگ را در بر م 
یتوان به عنوان تغییر وضعیتی تعریف کرد که با دو شرط اساسی همراه است :دگرگونی در نوع و شدت
المللی را م 
کنشها و واکنشها میان دو یا چند رقیب ،همراه با احتمال درگیری نظامی(.حیدری - ۷۲ ۳۱ -ص ) ۴۲
ب :بحرانهای موجود در نواحی شرقی کشور ایران چیست؟
افغانستان
جمعیت افغانستان در سال  2010در حدود  29میلیون نفر برآورده شده است که  20درصد آنها در مکانهای شهری
و  80درصد در مناطق روستایی و عشایری سکونت دارند .مردم افغانستان در زمره فقیرترین مردم جهان محسوب
صهای جمعیتی و رفاه اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند .به عنوان مثال میزان مرگ و میر
گردیده و شاخ 
یباشد .میزان مرگ و میر کودکان 154
جمعیت  22در هزار ،و میزان دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی  12درصد م 
در هزار و امید زندگی برای مردان 45 ،سال و برای زنان  46سال برآورد شده است (The State ،UNFPA ،9002

)of World Populationدرآمد سرانه مردم افغانستان در حدود  002دالر و میزان باسوادی در کشور  29درصد
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بوده و یک تخت بیمارستانی برای  2054نفر قابل تامین است (CanamlA dlrow ehTNewjersey, 1996,

تهای زیادی به
صها مؤید وجود فقر و مصیبت در بین مردم افغانستان است.و امر باعث مهاجر 
.)P737این شاخ 
کشور ایران میشود ،ايران و افغانستان  945کيلومتر مرز مشترک دارند.استانهاي مجاور مرزهاي شرقي جمهوري
تهاي
اسالمي ايران امروزه شاهد تهديداتي چون جرايم سازمان يافته مانند قاچاق مواد مخدر و تسليحات ،مهاجر 
غير قانوني ،ورودکاالهاي ممنوعه ،نا امني نواحي مرزي و حمله به پاسگاههاي مرزباني و نيز تهديدات نرمافزاري،
يتواند امنيت ملي کشورها را به مخاطره اندازد(دره عسگري و سهراب
قومي ،نژادي ،مذهبي و ...هستند که م 
ميرحيدر ، 1383 ،ص .) 23تاکنون اختالفي بر سر خط مرز دو کشور بروز نکرده است ،ولي اختالفات بر سر تقسيم
يکند کهمنجر به
آب هيرمند همچنان باقي است .گاهي اوقات براي دسترسي به آب هيرمند اختالفاتي بروز م 
يشود ،به طوري که  21مورد بحران ديپلماتيک و  27مورد مذاکرهدو جانبه براي حل و فصل آن
مذاکرات دو جانبه م 
سبب شده است.
نحل باقي مانده است.
بين ايران و افغانستان ،اختالف ارضي کوچکي در منطقه اسالم قلعه وجود دارد که هنوز بدو 

عوامل مؤثر در کارکرد مرز و روابط دو دولت ايران و افغانستان کارکرد مرز و روابط ايران و افغانستان تحت تأثير
عوامل زير قرار دارد:

 -1نظامهاي سياسي حاکم بر دو کشور و الگوي رابطه بين آنها الگوي روابط دولتهاي دو کشور با دولتهاي ديگر در
ي وجود يا عدم وجود دولت فراگير و پاسخگو در افغانستان محصور بودن افغانستان در
مقياس منطقهاي و جهان 
خشکي و نياز به موقعيت گذرگاهي ايران موقعيت گذرگاهي ايران در مسير عبور مواد مخدر از افغانستان به اروپا
ساختار جغرافيا يي و طبيعي مرز ،بويژه توسعه نيافتگي و فقر عمومي مناطق مرزي در دوکشور
 -2ساختار انساني و پيوندهاي فرهنگي ،ديني ،اجتماعي ،اقتصادي و عاطفي ساکنان دو طرفمرز
 -3نياز ايران به آب هيرمند
يها در افغانستان ايران به دليل موقعيت جغرافيا يي در مسير مبدأ و مقصد
 -4اهل سنت در ايران و شيعيان و تاجيک 
مواد مخدر (افغانستان و اروپا)قرار گرفته است .افغانستان به عنوان کانون فشار ،آوارگان ،مواد مخدر ،نا امني و غيره
آن را از طريق مرز بهداخل ايران تزريق کرده است.

يترين مرز کشور بوده و هزينهها و آسيبهاي فراواني به ايران وارد کرده است که 5/2
مرز ايران و افغانستان بحران 
ميليون آواره و  5/2ميليون معتاد يکي از ابعاد هزينههاي آن است .درادامه به بررسی موجز هریک از این بحران و
یپرداریم:
تهدیدها م 
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نقشه شماره  )1نقشه مرزهای سیاسی ایران با پاکستان وافغانستان
منبع :سازمان جغرافیای نیروهای مسلح

تهدیدات امنیتی ایران در نواحی شرقی
افراطی گری در افغانستان
یباشند که القاعده،
گروههای متعددی با دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور در حال مبارزه م 
لهای کوچک محلی از جمله آنها هستند .در این میان این گروهها طالبان نقش
طالبان ،حزب اسالمی و برخی تشک 
اساسی دارد .طالبان در چارچوب گروههای مقاومت در دهه  ، 1980با حمایت امریکا و در راستای مقابله با حضور
نیروهای شوروی در افغانستان و سپس در مرحله بعدی به منظور مقابله با نفوذ ایران در افغانستان ،بر اساس یک
تهای مالی عربستان ،امارات و برخی دیگر از
تفکر متحجرانه و تحت تاثیر شدید وهابیت به وجود آمد .حمای 
کشورها از طالبان ،به اشکال مختلف موجب به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان گردید.پس از به قدرت رسیدن
طالبان در افغانستان ،دولت جدید تنها توسط سه کشور عربستان سعودی ،امارات و پاکستان به رسمیت شناخته شد.
طالبان از حمایت ضمنی آمریکا نیز برخوردار بود و در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون ،ارتباطات غیر رسمی با
طالبان بر قرار گردید .طالبان که توسط سازمان اطالعات ارتش پاکستان به وجود آمدف تا  11سپتامبر  ،1002کماکان
تهای علنی پاکستان برخور دار بود .لیکن پس ار حوادث مزبور و اعالم جنگ علیه تروریسم بین المللی و
از حمای 
برکناری طالبان از قدرت ،نیروهای طالبان به آن سوی مرزهای افغانستان فرار نموده و در مناطق مرزی میان
افغانستان و پاکستان مستقر شدند.آنها ضمن انجام عملیات ایذایی ،به تدریج مناطقی را در نواحی مرزی پاکستان و
تها قبل آمادگی خود را برای مصالحه با طالبان اعالم کرده
جنوب افغانستان در اختیار گرفتند .دولت افغانستان از مد 
بود و حتی مذاکرات مستقیم با رهبر طالبان ،مال محمد عمر ،نیز استقبال به عمل آورده بود عالوه بر این ،برخی
حهایی از حاکمیت افغانستان در راستای دستیابی به توافق با طالبان صورت پذیرفت .انگلیس و
تالشها توسط جنا 
شها را میتوان به برگزاری نشست زانویه  9002در
آمریکا نیز از این گفتگوها حمایت کردند .حاصل این تال 
عربستان سعودی دانست.
افراطی گرایی در پاکستان
پاکستان کشوری مسلمان و با جمعیتی بیش از  170میلیون نفر است که گرایش به اسالم و جریان اسالمی در آن
یآید .مدارس دینی در پاکستان ،مرکز
بسیار زیاد است و به عبارتی دیگر ،اسالم جزء فرهنگ این کشور به شمار م 
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تولید انرژی برای جریانات تندرو هستند .تعداد قابل توجهی مدرسه دینی در پاکستان وجود دارد که رقم آنها از 18
یشود .با نگاهی تاریخی به جریان افراط گرایی در پاکستان ،میتوان سه جریان متفاوت
هزار تا  30هزار تخمین زده م 
را مورد توجه قرار داد.البته این سه جریان با یکدیگر تعامل و همکاری دارند ،یک جریان افراط گرا در دهه 60
شمسی به نام سپاه صحاب پایگذاری شد که محور فعالیتها و اقدامات ان ،علیه جمهوری اسالمی ایران و شیعیان
بود .جریان دوم ،در تقابل با کمونیسم و شوروی بنا نهاده شد .البته این گروه بعدها تغییر شکا و ساختار داد و طالبان
را شکل داد .جریان سوم ،انتفاظه کشمیر است که از سال  ، 1988شروع به فعالیت کرد .این جریان با الهام از جریان
سپاه صحابه و همکاری با دستگاه اطالعاتی عربستان ،با هدف آزادسازی کشمیر تشکیل شد.طی سالهای اخیر،
طالبان آشکارا تالش خود را در جهت تقابل با دولت پاکستان به کار گرفته است تا بتواند دولت پاکستان را با نا امنی
و بی ثباتی مواجه سازد(.مرکز تحقیقات استراتژیک ، 1388 ،ص)3

نقشه شماره  )2مرز پاکستان و افغانستان
منبع :سازمان جغرافیای نیروهای مسلح

ترانزیت مواد مخدر
تهایی که برای کنترل کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته است ،نرخ تولید
با وجود تمام سیاس 
مواد مخدر در افغانستان از زمان حضور نیروهای خارجی دراین کشور ،روز به روز در حال افزایش بوده است و
بیشترین سر ریز آن به سبب هم جواری و مسیر ترانزیت به کشورهای اروپایی ،به سوی ایران است .تریاك در
سهاي مربوطه سازمان ملل متحد ،سیر صعودي داشته
افغانستان پس از سال ، 2000براساس آمار منتشره توسط آژان 
است .براساس گزارش ( INCBکمیته بین المللی مواد مخدر)93 ،درصد مواد مخدر موجود در بازارهاي جهان در
یشود .به لحاظ اجتماعی ،با توجه به اینکه براساس آمارها حداقل  2میلیون و  500هزار
افغانستان کشت و تولید م 
یتوان به عمق تأثیر تریاك بر اقتصاد این کشور
یباشند ،م 
نفر از مردم افغانستان دست اندرکار کشت خشخاش م 
وقوف پیدا کرد .به عبارت دیگر ،حدود 10درصد جمعیت افغانستان در این زمینه فعال اند .بر این اساس ،مبارزه با
تولید مواد مخدر ظاهرًاًا نمیتواند سریع و کوتاه مدت باشد ؛ یعنی غفلتی که در طول سالیان گذشته صورت گرفته
یکند .حجم تجارت مواد مخدر در جهان
شرایط را روز به روز بر اي کشورهاي مسئول در این زمینه سخت تر م 
یرسد که برابر با حجم تجارت نفت در چند سال اخیر و پس از حمله آمریکا،
ساالنه به بیش از پانصد میلیارد دالر م 
تولید مواد مخدر در افغانستان به صورت قابل توجهی افزایش یافته است ( .)www.unodc.orgکشورهاي مختلف و
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یکنند ،بخش قابل توجهی از
به ویژه همسایگان افغانستان ،عال هوهو بر مبالغ هنگفتی که صرف مبارزه با مواد مخدر م 
یدهند و به لحاظ امنیتی
توان ملی خود را به دلیل گرفتار شدن اقشاري از جمعیت شان در دام این مواد از دست م 
همواره در معرض آسیب قرار دارند.
تقابل منافع اقتصادی با رقبا
ایران و افغانستان در حال حاضر سه گمرک فعال دارند و کاالهای ایرانی در بازار افغانستان از محبوبیت بسیار
خوبی برخوردارند .اما در بحث اقتصادی ،ایران با رقابت بازیگران دیگر روبروست .یکی از رقبای منطقهای ایران در
افغانستان ،روسیه است .سیاست روسها از گذشته این بوده است که خطوط ریلی و آسفالت ،یعنی خطوط تجاری
بهای آزاد متصل کنند .در واقع اینک شریانهای اقتصادی افغانستان در اختیار
آسیای مرکزی را به پاکستان و بعد آ 
روسیه است.
افغانستان با توجه به شرایط داخلی و ضعفی که از درون داشته ،با سقوط طالبان در مسیر دولت سازی قرار گرفته
نالملل بر آن بوده که حاکمیتی مردمي را در افغانستان ایجاد کند .اما نکته
است و پس از اجالس بن ،نظام بی 
یکند ،دیدگاه خاص خود را از ثبات
اینجاست که هر بازیگری از نظام بین الملل که در مسئله افغانستان ایفای نقش م 
یکند و حتی گروههای داخلی افغانستان نیز تعریف خاصی از قدرت و ثبات در افغانستان
در افغانستان پیگیری م 
نالملل نتوانسته در اين مورد به اجماع كامل برسد و در نتيجه تناقضاتی پنهان را در اين رابطه
دارند .در کل ،محیط بی 
يتوان مشاهده نمود.
نالملل نسبت به افغانستان م 
و در نگاه جامعه بي 
پایگاههای آمریکا در منطقه و حضور نیروهای خارجی در منطقه
یها در افغانستان به دنبال پایگاه دائمی هستند .عالوه بر این ،آمریکا تالش دارد در حاشیه مرزهای افغانستان
آمریکای 
تهای آمریکا از
و جمهوری اسالمی ایران ،پایگاه موقتی و محدودی احداث کند .به این منابع تهدید باید حمای 
معاندین نظام جمهوری اسالمی ایران را هم افزود .احداث پایگاههاي متعدد از سوي آمریکا و ناتو فی نفسه تهدیدي
یباشد ،تثبیت جایگاه
یشود .البته آنچه که بیشتر موجب نگرانی جمهوري اسالمی ایران م 
براي ایران محسوب م 
نیروهاي بیگانه در افغانستان است .معضلی که ایران از ناحیه منافع حیاتی خود در افغانستان با آن مواجه است،
یباشد .ایران از دو منظر نگران حضور این نیروها ست :اول
حضورگسترده نیروهاي آمریکایی و ناتو در این کشور م 
اینکه نفس حضور این نیروها در همسایگی ایران ،با توجه به نوع روابط ایران با آمریکا ،نوعی تهدید بالقوه علیه ایران
یشود و نگرانی دوم نیز بر این مبنا استوار است که ادامه حضور نیروهاي نظامی خارجی ،سبب تشویق
محسوب م 
توسعۀ افراط گرایی و گسترش تحرکات تروریستی در منطقه گردیده است ؛ در نتیجه ،مانع از استقرار ثبات دائمی
یشود .برخی عملکردهاي نیروهاي ناتو در افغانستان نیز منجر به ایجاد بدبینی نسبت به این نیروها در داخل این
م 
کشور گردیده است .نیروهاي ناتو در مواجهه با مردم این کشور توجهی به سنتها و فرهنگ آنها ندارند ،به توصیه
یدهند و مهمتر از
یکنند ،به موضوع کشتار غیرنظامیان اهمیت الزم را نم 
دولت افغانستان در روند مبارزه توجهی نم 
شهاي
یسازي امنیت ،بسیار دیر مورد توجه قرار گرفته است .مردم مناطق مختلف و خصوصًاًا بخ 
همه پدیده بوم 
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جنوبی و شرقی افغانستان انتظار داشتند بعد از سقوط طالبان و با توجه به کمکهاي جامعه بین المللی ،شاهد اثرات
کها در ارتقاي وضعیت زندگی شان باشند.
این کم 
تجزیه افغانستان
کبار در سال  ١٨٧٨میالدی ،بحث تجزیه از
افغانستان در تاریخ خود سه بار با موضوع تجزیه روبرو شده است .ی 
سوی نخست وزیر انگلیس مطرح شد .طرح این بود که هرات را به ایران بدهند ،کابل و قندهار هم سهم حکومت
سها در زمان خروجشان از افغانستان مطرح شد که
انگلیسی هند باشد که ایران نپذیرفت .طرح دیگر از طرف رو 
مبتنی بر استقالل شمال این کشور بود .طرح سوم ،طرحی است که بلک ويل ،سفیر سابق آمریکا در هند ،مطرح کرده
یشود .قسمت جنوبی با مرکزیت قندهار در
است که براساس آن افغانستان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم م 
یگیرد .اما در مجموع رهبران سیاسی،
اختیار پشتونها و قسمت شمالی در اختیار اقوام غیر پشتون افغانی قرار م 
مذهبی و گروههای مختلف در افغانستان ،به هیچ عنوان با طرح تجزیه افغانستان موافق نیستند و در عین حال ،این
یباشد.
یها م 
موضوع یکی از اسباب نگران 
ایرانستیزی
یها با توجه به رسانههایی که در اختیار دارند ،علیه ایران به راه
تهدید دیگر ،پروژه ایرانستیزی است که آمریکای 
یکند تا افکار عمومی همسایگان ایران را تحریک کند و از فضای
انداختهاند .آمریکا به دنبال این سیاست تالش م 
ایجاد شده برای ایجاد پایگاههای نظامی خود استفاده کند.
آوارگان و مهاجران افغان
سیل مهاجران افغانی به ایران ،از زمان حمله شوروي به این کشور در سال  1979میالدي و پس از آن در پی جنگ
 1002افغانستان ،پیوسته رو به افزایش بوده است .طبق آمار ،حدود  9تا  11درصد از جمعیت افغانستان در ایران به
یبرند (توحیدی ام البنین ،ص  .)21- 13هم اکنون حدود سه دهه است که ایران در باالترین رده کشورهاي
سر م 
یکند .
پناهنده پذیر قرار گرفته است .این آمار باال مشکالت بسیاري در عرصه امنیت اجتماعی و اقتصادي ایجاد م 

یشود با عدم کنترل روند فقر و ثبات سازي در افغانستان ،تعداد آوارگان افغانی و مهاجرت آنها به ایران
پیش بینی م 
افزایش بیشتري نیز داشته باشد .پیروزي مجاهدین افغانی و تشکیل دولت اسالمی در سال  1371شمسی و همچنین
سقوط طالبان و تشکیل دولت انتقالی در سال  1380شمسی ،دو پدیده اي بود که در مقطع زمانی وقوع ،تأثیر مثبت و

کوتاهی بر روند بازگشت آوارگان افغانی به کشورشان داشته ( 1)UNHCR Websiteولی پایدار نماند .در این زمینه

یباشد ،عدم وجود یک استراتژي هماهنگ و مورد توافق جامعه کمک کننده در افغانستان است .
آنچه مشهود م 

کهاي خود را بر مبناي دیدگاههاي خود و غالبًاًا بدون توجه
تهاي بازسازي از محل کم 
کشورهاي کمک کننده اولوی 
یکنند .در همین راستا ،مقامات رسمی افغانستان و از جمله وزیر امور
به نظر دستگاههاي مسئول افغانی تعیین م 
خارجه سابق این کشور ،صراحتًاًا بر این نکته تأکید نموده اند که تنها  20درصد از مجموع کمکهاي تخصیص یافته
تهاي تعیین شده هزینه گردیده است و طبیعتًاًا باید در
به افغانستان که در اختیار این دولت بوده در چارچوب اولوی 
 )1وب سایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
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کها را کشورها براساس تعاریف و نظرات خودشان هزینه نموده
مقابل آن پاسخگو باشد ،اما  80درصد باقیمانده کم 
اند .این عدم توازن و انتقادات فزاینده دولت افغانستان موجب گردید تا جامعه بین المللی در جریان کنفرانس
حهاي
بازسازي در لندن بپذیرد که تا سقف  50درصد از کمکهاي خود جهت بازسازي افغانستان را در چارچوب طر 
کهاي خارجی نیز با تبلیغات گسترده نتوانسته است
این دولت هزینه نماید(مک فارار نیل .) 2010 ،به همین جهت کم 
بر فقر و بیکاري تأثیر مثبت بگذارد و مانع از عزیمت اتباع افغانی به کشورهاي دیگر شود.

متأسفانه در هر دو مقطع عدم پایداري شرایط و سرعت برگشت تحوالت به عقب منجر به روند معکوس بازگشت
مهاجرین افغانی به کشورشان گردید .علی رغم اینکه ایران در سه دهه گذشته تالش نموده است میزبان مناسبی براي
آوارگان و مهاجران افغانی باشد ،اما همواره با مشکالت متعدد امنیتی و اجتماعی از جمله اقدامات بزهکارانه ،انتقال
يهاي مسري ،قانون شکنی ،شرارت و فعالیت در زمینه مواد مخدر مواجه بوده است.
بیمار 
مدیریت بحران در نواحی شرقی کشور
یتواند باعث مهار طالبان و جلوگیري از نفوذ آن به ویژه در افغانستان شود ،قطع منابع
یکی از مهمترین عواملی که م 
مالی این گروه است .منابع مالی طالبان که صرف جذب نیروهاي بیشتر و احیانًاًا ادامۀ کمک به مناطق محروم تحت
یشود .منبع نخست ،کشت و تجارت تریاك و مواد مخدر
یشود ،به طور عمده از دو منبع اصلی تغذیه م 
سلطۀ آن م 
شها ،این تجارت در دوران اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو تا چهار برابر افزایش یافته است .
است .بنابر گزار 

منبع اصلی دیگر ،کمکهای مالی است که از سوي برخی کشورهاي عربی خلیج فارس و از طریق شبکههاي بانکی
یگیرد .قطع منابع مالی مذکور نیاز به همکاري بین المللی به ویژه از سوي
پاکستان به طور مخفیانه صورت م 
تهاي بزرگ و آمریکا دارد.
قدر 

دغدغه دیگر در ارتباط با طالبان این است که پا کستان در موقعیت متناقضی در ارتباط با طالبان قرار گرفته است .از
یکند و از سوي دیگر ،طالبان را به شکل فرصتی براي حفظ
یک سو ،خطر تسلط طالبان را بر کشور احساس م 
موجودیت کشور و به عنوان تنها کارت برنده در قبال همسا یۀ خود افغانستان و مهمتر از آن رقیب و دشمن دیرینۀ
یکند .نامشخص بودن خط مرزي پاکستان و افغانستان و حضور قوم
خویش یعنی هندوستان ،در افغانستان تلقی م 
یباشد ،مانع احساسات ملی گرایانه
شهاي مذهبی طالبان که عمدتًاًا از قوم پشتون م 
پشتون در دو سوي مرز و گرای 
یشود.
آنان و بسیج اقوام پشتون براي ایجاد پشتونستان م 

یباشند .از سوي دیگر ،حضور طالبان که
البته این سخن به این معنا نیست که همه پشتونها طرفدار طالبان م 
یشود.بدین
شهاي مذهبی دارند ،مانع نفوذ هندوستان در افغانستان و محاصره پاکستان توسط هندوستان م 
گرای 
تهاي منطقه اي
ترتیب ،حل معضل طالبان به نحوي مرتبط با حل مشکالت وحدت سرزمینی پاکستان و سایر سیاس 
یباشد (ام البنین توحیدی ،مسئله افغانستان :آمریکا و همسایگان ،معاونت پزوهشی سیاست خارجی ، 1388 ،ص.)6
م

یتوان نقش و نفوذ آمریکا را در صحنۀ افغانستان و پاکستان نادیده گرفت .در گذشته ،آمریکا در
در ارتباط با طالبان نم 
راستاي تقابل با ایران ،به افزایش نفوذ طالبان و در مرحلۀ بعد از وقایع یازده سپتامبر ،به طور کلی در مواردي به چشم
پوشی از اقدامات طالبان علیه جمهور ي اسالمی ایران مبادرت نموده است .از سوي دیگر ،همسویی سیاستهاي
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آمریکا و عربستان سعودي در مقابله با جمهوري اسالمی ایران از طریق طالبان ،موجب شده است که عربستان و
تهاي مالی خویش از طالبان ادامه دهند (همان) تا زمانی
برخی دیگر از کشورهاي خلیج فارس بتوانند به ادامۀ حمای 
که این معادله تغییر نکند و کشورهاي مؤثر در افغانستان در این زمینه تعامل نداشته باشند ،نمی توان در جهت مهار
یطلبد.
طالبان گام اساسی برداشت کارهاي متفاوتی را م 

تهاي طالبان و به طور کلی گر ایش وهابیت ،عدم فعالیت گروههاي سنی معتدل
یکی دیگر از علل گسترش فعالی 
یباشد .اگر گروههاي معتدل در محیطی به دور از تنش میان شیعیان و اهل سنت فعالیت نمایند و به گسترش
م
مدارس دینی اهل سنت با هدف ترویج تساهل مذهبی و هم زیستی با سایر ادیان بپردازند ،از راهکارها ي مناسب در
برخورد ای ایدئولوژیک با طالبان به شمار آید.

یتوان
لذا به منظور ارتقاي امنیت و ثبات و کاهش گسترش تهدیدات به مناطق شرق ایران ،پیشنهادهاي زیر را م 
مطرح نمود:

یباشد .ایجاد امنیت پایدار در
 -1امنیت کلیدي ترین عامل و مؤلفه برقراري ثبات در کشورهاي حوزه شرقی ایران م 
یو سایر نیروهاي امنیتی خصوصًاًا در افغانستان
تهاي ارتش و نیروي انتظام 
ینمودن آن و طبیعتًاًا ارتقاي ظرفی 
گرو بوم 
یباشد.
و خارج نمودن عامل خارجی از این معادله م 
یتوان لزومًاًا یکسان تلقی کرد و با شیوه مشابه با هر دو برخورد نمود .
 -2دو پدیده افراط گرایی و تروریسم را نم 

یتواند مقدمه اي براي رسیدن به تروریسم باشد ،اما لزومًاًا و در همه موارد به آن ختم نمیشود .ازسوي
افراط گرایی م 
یباشد .لذا مناسب است در
دیگر ،ممکن است بتوان با افراط گرایی زندگی نمود ،اما با تروریسم این امر میسر نم 
اولین گام از پیوند میان این دو پدیده در افغانستان و پاکستان جلوگیري کرد و مانع تسري این پدیده به مناطق شرقی
ایران شد .همچنین الزم است تالش کرد جریان افراط گرا در ساختارهاي موجود این کشورها جذب گردد ،مقابله با
يهاي
یتوانند فصل مشترك همکار 
یباشند که م 
قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم دو موضوع کلیدي م 
یرسد این فرصتی است که از مدتها قبل مغفول مانده
جمهوري اسالمی ایران با سایر کشورها قرار گیرند .به نظر م 
یباشد و تالش گسترده تري را در سطح
حهاي اقتصادي م 
است .تولید و ترانزیت مستلزم تدبیرهاي خاص و انجام طر 
یطلبید.
بین المللی براي جلب کمکها ي اقتصادي فنی و نیز نظامی م 

 -3شناخت عمیق و همه جانبه کشورهای همسایه(افغانستان و پاکستان) و تحوالت آنها و چگونگی ارتباط و
یباشد .زیرا امنیت و منافع ملی در گرو
تهای سنگین دولت م 
همکاری و در صورت لزوم برخورد با آنها از مسئولی 
اوضاع و احوال داخلی و شرایط پیرامونی و حاشیه ای مرزی و تحت تاثیر منافع متعدد با کشورهای همجوار است.
باتوجه به اینکه بین ایران و پاکستان مرزی نسبتا طوالنی وجود دارد و از آنجایی که دو کشور هند و افغانستان در
یشود که تا حد زیادی دست ایران در تامین امنیت مرزی دو کشور
یباشند ،لذا پیشنهاد م 
مرزهای خود با نیز درگیر م 
باز باشد و از آنجایی که سه کشور عالوه بر همسایگی و داشتن مرزهای طوالنی دارای اشتراکات مشترک فرهنگی و
یباشند لذا میطلبد که نسبت به امنیت یکدیگر بیشترین تالش را کرده و به یک دیگر اعتماد داشته
مذهبی نیز م 
باشند.
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یهای پاکستان و افغانستان بر ایران"چمع بندی نشست شماره  ، 123معاونت پزوه 
تاثیرات نا امن 
استراتژیک ،بهمن  ، 1388ص.3

حیدری-غالمحسن ،مجله اطالعات سیاسی ،اقتصادی ،شماره۵و ۶سال . ۷۲ ۳۱

دروديان ،محمد ،نقد و بررسي جنگ ايران و عراق  2اجتناب ناپذيري جنگ ،مرکز مطالعات وتحقيقات جنگ.2 138 ،
دره عسگري و سهراب ميرحيدر ،ژئوپليتيک قلمروهاي دريا يي ايران در خليج فارس با تاکيد بر لزومفالت قاره و منطقه انحصاري
اقتصادي ايران و کشورهاي عراق ،کويت و امارات متحده عربي. 1383 ،
رضایی-ناصر ،بررسی کانونهای بحران درجغرافیای سیاسی ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آراد واحد تهران مرکزی سال ۷۵ ۳۱

عزتي ،عزت اهلل ،جغرافياي نظامي ايران ،انتشارات اميرکبير ،تهران . 1368

مویر -ریچارد ،درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی-ترجمه دره میرحیدر ،رحیم صفوی -انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،سال
. ۷۹ ۳۱
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