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افغانستان و بازی بزرگ جدید
دکترآرشرئیسینژاد1

مقدمه 
افغانستانسرزمینیاستناهمگنبااقواموگروههایمذهبیوفرهنگیمتفاوت.اینویژگیباعثشدهاستاینکشودرکانون

برای آزاددسترسینداردوسرزمینیمستعد بهآبهای افغانستانکشوریاستکوهستانیکه جنگهایداخلیقرارگیرد.

جنگهاینیابتیواشغالتوسطقدرتهایبزرگوجنگهایخونینداخلیاست.درسال1۹۷۸میالدیدراینکشورکودتا

شدورژیمیکمونیستیقدرترابهدستگرفت.پسازآن،افغانستانوارددورۀطوالنیناآرامیشد.باهجومارتشسرخبه

اینکشور،مجاهدانافغانعلیهنیروهایخارجیجنگیدند.درسال1۹۹۲میالدیمجاهدانافغانتوانستندرژیمکمونیستیرا

بعدازپانزدهسالحکومتشکستدهند؛امااینگروهموفقنشدندنهادسازیکنندودولتتشکیلدهندوجایآنانراگروهی

بهنام»طالبان«گرفت.اینگروه،افغانستانراواردچرخۀبلندمدتخشونتکردوباحملۀآمریکابهاینکشورواشغالآندر

سال۲۰۰1،»جمهوریاسالمیافغانستان«شکلگرفت؛تااینکهآمریکادرآگوست۲۰۲1بهصورتناگهانی،نیروهایشرااز

گروهطالبان،افغانستانرابهاشغالخوددرآوردوامارتاسالمیافغانستانراتأسیسکرد.دربارۀ
ً
اینکشورتخلیهکردومجددا

سقوطسریعافغانستان،صحبتهاونظرهایمختلفیگفتهشدهاست:ازفسادساختاریوارتشضعیفگرفتهتاحمایتهای

پنهانیقدرتهایمنطقهایوفرامنطقهایازگروهطالبان؛ازاینروبهسراغدکترآرشرئیسینژاد،استادروابطبینالمللدانشگاه

تهرانرفتهایمتاتصویریواضحازافغانستانجدیدوچرائیرخدادآنبهخوانندگانارائهدهیم.

11  عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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زمینه های تاریخی شکل گیری افغانستان و عدم شکل گیری فرایند دولت-ملت سازی 
افغانستان کشور شرایطشکلگیری به باید نخست پرداخت. آن ژرف ریشههای به ابتدا باید افغانستان بحران تحلیل برای

سیاسی موجودیت اعالم و تأسیس لحظۀ در افغانستان آوریم. نظر در را افغانستان تأسیس زمینۀ و زمان یعنی کنیم؛ نگاه

ملی،هیچگونهعلتدرونزایملیمعتبرنداشت.شکلگیریاینکشورحاصلرقابتهایژئوپولتیکیمیانروسیۀتزاریو

امپراتوریبریتانیاباعنوان»بازیبزرگ«دراوراسیادرطولسدۀنوزدهمبود.توضیحبیشتراینکهتزارهایروسیهنگرانگسترش

نفوذلندندرغربآسیاوآسیایمیانهبودندوبریتانیاقصدداشتبااستفادهازکمربندژئواستراتژیککشورهایحائلمیان

خجندوپامیردرشرقتابسفروداردانلدرغرب،ازپیشرویمسکوبهسویهندجلوگیریبهعملآورد.درمیانۀاینکمربند،

ایرانقرارداشت؛بههمیندلیل،تالشبرایکنترلایران،سیروسویۀبرخوردروسی-انگلیسیراتعیینکردهوایرانرابهجبهۀ

اصلیبازیبزرگتبدیلکرد.درکناررقابتبرایتضعیفایران،رقابتژئوپلیتیکیبازیبزرگبهشکلگیریامارتافغانستان،

بهعنوانکشوریتحتالحمایۀبریتانیاانجامید.درادامۀروندها،هراتنیزباپیمانننگینپاریسدر1۸۵۸ازایرانجداشد.

بهطورخالصه،لزومایجادمنطقۀحائلدربستربازیبزرگبودکهبهپدیدآمدنکشوریبهنامافغانستانختمشدوشکلگیری

اینکشورازعلتیدرونیوبرخاستهازارادۀملیبهاستقاللبرخوردارنبود.بنابراین،هیچگونهنیرویدرونزادرپدیدآمدن

کشورافغانستانوجودتاریخینداشتهاستودرچنینشرایطی،نمیتوانازدلگروههایفرهنگی،مذهبیوزبانیمتفاوت،آن

همدرکشوریمانندافغانستانکههموارهچهارراهاقواموگروههایمتفاوتبودهاست،کشوروملتیواحدشکلداد.بههمین

دلیلاستکهافغانستان،وراینوعحکومتحاکمبرآن،هموارهدچارسهمشکلهویتیبودهاست:

هویتدولت)state identity(:افغانستانبهعنوانیکدولتهموارهدچارمشکلبودهاست. 

هویتنظام)regime identity(:کمترزمانیشاهدبودهایمحاکمیتیکهدرکابلمستقراست،برتمامافغانستان 

حکمرانیکند.

هویتملی)national identity(:مفهومافغانستان،بهعنوانملتوکلیتجمعی،مبهماست.واژۀافغانیااوغان 

بهمعنایپشتوناستواقوامدیگر،مانندتاجیکها،هزارهها،هراتیها،ترکمانان،ازبکها،ساداتقرلقهاونورستانیها

وقزلباشهابهرسمیتشناختهنشدند.

کشورافغانستانبامشکالتمتعددیروبهروستوریشۀاینمشکالترابایددرچندقومیتیوچندفرهنگیبودناینکشور

ونیزوجودنیروهایگریزازمرکزکنترلناپذیرجستوجوکرد؛بنابرایننمیتوانتوقعداشتاینمشکالتدرمیانمدتاز

بهدورازتوسعۀباثباتبودهاست،هیچگونهجنبشملیوحاکمیت
ً
میانرود.همچنینبهدلیلبافتارعشیرهایوقومیتیکهاکثرا

انسجام به آمرانه، ازطریقتوسعۀ آهنین بامشت اینکشورراحتی بتواند تا نیامد بیرون اینجامعه ازدل سیاسیمقتدری

سرزمین، این تأسیس در وجودی علت فقدان و افغانستان ژئوپلیتیک ساختار فرهنگیقومیتی، بافتار دیگر، بهبیان برساند.

همواره،مانعیمهمدربرابرشکلگیریامرملیودرنتیجه،هویتملیدراینکشوربودهاست.برهمیناساسمیتوانگفت
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درافغانستان،ملتیواقعیوجودنداردوفقدانملتواقعیبهمعناینبودگروهیازانسانهاباتاریخ،هویتوزیستمشترکو

تالشبرایدستیابیبهاهدافومنافعمشترکاست؛درنتیجه،مشکلملتسازی،دولتسازیوحکومتسازیدرافغانستان،

عللیتاریخیودیرینداردونمیتواناینامیدراپروراندکهدرمدتزمانیکوتاهازافغانستانکشوریدموکراتیکساختهشود

وبهتبع،ساختدولتنیزدرآندشواراست.بایداشارهکردکهاگرچهقانوناساسیافغانستانممکناستازبرخیوجوهاز

قانوناساسیآمریکامترقیترباشد،مشکلایناستکهافغانستانکشوریجعلی1استتاکشوریواقعی۲.

نفوذ قوم پشتون
اززمانشکلگیریموجودیِتبهاصطالحمستقلافغانستان،اینقومپشتونبودهاستکهقدرترادردستداشتهوباترور

نادرشاهبزرگدر1۷۴۷تابهامروز،حکومتافغانستانهموارهدردستقومپشتونبودهاست.از1۷۴۷تا1۸۳۵سدوزاییها

کهازطایفۀابدالیقومپشتونبودند،برافغانستانحکمراندند.از1۸۳۵تا1۹۷۳نیزامارتدردستمحمدزاییهاازطایفۀ

بارکزاییقومپشتونبود.بارکزاییهاهموارهرقیبابدالیهابودندوهمیشهسلطانازطایفۀابدالیووزیرازطایفۀبارکزاییتعیین

انی،مشهوربهبچهسقابودکهدرپیآنودرسال1۹۲۹
َ
لک
َ
میشد.دراینمیان،تنهااستثناحکمرانیُنهماهۀامیرحبیباللهک

براینخستینبار،تاجیکانبهقدرترسیدند.

حاکمانافغانستانپسازمحمدظاهرشاه،واپسینشاهبارکزاییافغانستان،همگیپشتونبودندوفقطبرهانالدینربانی،

یگانهرئیسجمهورتاجبکبودکهالبتههیچگاههمۀگروههایافغانریاستویرابهرسمیتنشناختند.مثلثنخبگانغربگرای

حامدکرزای،اشرفغنیوزلمایخلیلزادنیزهمگیپشتونهستند.مهمتراینکهطالباننیزپشتونهستند.مالمحمدعمر،

نخستینرهبرطالبان،ازطایفۀتومزیازقبیلۀهوتک،یکیازقبایلاصلیقومپشتونبود.جانشینوی،مالاخترمحمدمنصور

نیزپشتونبود.هبتاللهآخوندزاده،رهبرفعلیطالباننیزازطایفۀنورزاییوپشتوناست.عبدالغنیبرادر،مغزمتفکرطالبان

نیزبهطایفۀدرانی،یکیازطوایفپشتونتعلقدارد.همچنین،سراجالدینحقانیوفرزندشجاللالدیننیزپشتونهستند.

عبدالحکیمحقانیهمازپشتونهایدرانیوازقوماسحاقزیاست.دستآخر،شیرمحمدعباسستانکَزی،رئیسفعلی

دفترسیاسیطالباندردوحۀقطرهمازقومپشتونوازطایفۀستانکَزیاست.بنابراینبایددانستکهطالباندردرجۀنخست،

گروهیقومیاستتاگروهیمذهبی.تاریخطوالنیاستیالیاینقوموتبعیضگستردۀحقمشارکتدیگراقوامدراینکشور

باعثشدهاستکهپشتونهایغربگراحاضرباشندکشوررابههمقومخود،یعنیطالباندهند؛اماباتاجیکانوهزارههادر

یکصفبرایدفاعازکشورنایستند؛چراکهپشتونبهپشتونخیانتنمیکندوآنانافغانستانراتنهابرایخودمیخواهند.

کالمآخراینکهبایدبهفسادگستردهدرمیاننخبگانافغانستانی،چهآنانکهجنگساالراندورانجنگداخلیبودندوچه

1. fake state

2. natural state
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آنانکهپسازاشغالاینکشورتوسطآمریکاپایبهعرصۀسیاسیافغانستانگذاشتند،اشارهکرد.بایدبهیادداشتهباشیمکهدر

همهجایجهان،مردمبهنخبگانحاکممینگرندوزمانیکهدریابندایشانبرایوطنومیهنهیچارزشیقائلنیستندوتنها

بهدنبالگردآوریمالوثروتوفرستادنفرزندانخودبهغربهستند،ِعرقدفاعازکشورراازیادمیبرند.میانزندگیاشرافی

فرزنداناشرفغنیوگریزمردمعادیباسوارشدنبرچرخهواپیمارابطهایمستقیموجوددارد!

آمریکا و ترک افغانستان
آمریکاازسالهای1۹۹6و1۹۹۷بهدنبالاجرایاستراتژینوینخوددردورانپساجنگسردبود.ایناستراتژیباتأخیری

پانزدهتابیستسالهشکلگرفتوبرپایۀگزارشهایامنیتملی)NSR(،برآمدنچینواحیایروسیهدرکناردولتهای

بهاصطالحیاغیهمچونایرانخطراتاصلیمعرفیشدند.نکتۀجالباینکهبهدلیلسلسلهرخدادهاییهمچونیازدهسپتامبر،

جنگافغانستان،جنگعراق،بحراناقتصادی،ظهورداعشودستوپنجهنرمکردنباایراندرخاورمیانه،آمریکادودههاز

چینغافلوهمینباعثشدنتواندچینرامهارکند.

ازسال۲۰11اوباماتالشکردبااستراتژینوینخودباعنوان»چرخشبهسویآسیا«چینرامهارکند.ایناستراتژیبیشتر

برپایۀمهاردریاییدرحوزۀایندوپاسیفیکاستواربود؛امادرآغاز،مهارزمینیرانیزشاملمیشد.مهارزمینیدرقالبجادۀ

ابریشمجدید)NSRI(بود.جالبآنکهطرحامریکاییجادۀابریشمجدید،بامدیریتهیالریکلینتونوطرحفردریکاستار،

هیچارتباطیباچینوایرانبهعنواندوبالاصلیجادۀابریشمکالسیکنداشتودرعوضقراربودآسیایمرکزیراازطریق

افغانستانبهپاکستانوهندوصلکند.دراینخصوص،دویاسهپروژۀبزرگوجودداشتکهیکیازآنپروژههاتاپیبودکهبنا

بودخطلولۀگازراازترکمنستانبهافغانستانوپاکستانوهندبرساند.همچنینقراربودبرقازتاجیکستانواردافغانستانشود

کهاینپروژهبانامCASA1000بهبهرهبرداریرسید.افزونبراین،کریدورالزول-الجوردکهشمالافغانستانرابهترکمنستان

وسپسدریایکاسپینمتصلمینمایدوازآنجابهآذربایجانوگرجستانوترکیهختممیشودنیزدراینبرنامهجاداشت.

درواکنشبهطرحچرخشبهسویآسیا،چینطرح»پیشبهسویغرب«راتوسطوانگجیسیوسپس»راهابریشمنوین«،

یعنیابتکارکمربندوجادهراراهاندازیکرد.درواقع،راهابریشمنوینچینمهمتریننمادونموداعمالقدرتاینکشوربه

شمارمیآید.نکتۀمهمآنکهدردورانترامپ،آمریکابهدنبالمهارراهابریشمبود.باوجوداختالفشدیددرمیاندوگروهجامعۀ

ملیوبینالمللیدرآمریکا،بایداینرابدانیمکههمگاندرآمریکابرسرمهارچینمتفقالقولهستند.تفاوتاوباماوبایدنبا

ترامپدرمهارچینتنهاایناستکهترامپیکجانبهعملمیکرد؛ولیبایدنمیکوشدچندجانبهوباکمکمتحدانخوداین

مهارسازیراپیشببرد.باعطفتوجهبهایننکته،روندبرخوردچینوآمریکارامیبایدذیل»کمربندرارهاکن،جادهرازیر

کوادپالسکه
ً
فشارقراربده«دید.جادهدرواقعمسیردریاییاست.آمریکاقصدداردبااستفادهازنهادهایامنیتیکوادواخیرا

نهادامنیتیوسیاسیونظامیبرگرفتهازاتحادامریکا،هند،ژاپنواسترالیاست،چینراهمدراقیانوسآراموهمدراقیانوس

توانیاارادۀآنرانداردکهبهچینفشارواردکند.
ً
هندمهارکند؛ولیدرمسیرکمربندزمینی،آمریکاواقعا
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یکیازعواملمهمیکهباعثخروجآمریکاازافغانستانشد،ناتوانیونبودارادۀالزمبرایفشاربرمسیرزمینیراهابریشم

نوینچیناست؛امادلیلمهمتر،ریشهایوبرخاستهازدرونجامعۀآمریکاستکهبرنخبگانتصمیمگیرامریکاییتأثیری

بسزادارد.درمیاننخبگانآمریکا،دوگروهداریم:برتریطلبان1وخویشتنداران۲.گروهنخستبهدخالتنظامیبیشینهدر

قائلاندودستکمچهارفرضرادرسیاست آمریکا لیبرال،کنترلسرمایهوتفوقنظامی بینالملل آمریکابرایحفظنظم

خارجیامریکادرنظرمیگیرند:

اولاینکهبرتریطلبانمعتقدندفناوری،مزایایجغرافیاییسنتیآمریکارانادیدهگرفتهاست.اینمزایاشاملداشتِن 

اقیانوسهایپهناوردرشرقوغربکشور همسایگاندوستوضعیفدرشمالوجنوبآمریکا،ومهمترازهمه،

هستند.بااینحال،جهاندرمعرضتهدیدهایمتفاوتوفوریقرارداردوهرمشکلیدرهرکجامیتواندآمریکارا

درآیندهبابهکارگیریتکنولوژیتهدیدکند.بنابراین،سیاستامنیتملیایاالتمتحدهدراولویتقرارداردتاازبروز

خطرات،پیشازآغازآنها،جلوگیریکند.درصورتعدمموفقیتنیزارتشایاالتمتحدهآمادهاستباکاربستزور

برهنهوجنگ،اینتهدیداتراازمیانبردارد.

دوماینکهایاالتمتحدهبایدباردفاعازمتحداندرسراسرجهانرابرعهدهبگیرد.اینامرمستلزماتحادهایپرهزینه، 

ولیسودمندبهزعمبرتریطلباناست.

سومینفرضایناستکهعملکردمناسبسیستماقتصادیجهانیمستلزموجوددولتمسلطواحدبرایاجرای 

بهاقتصادجهانیسالمبستگیدارد،امنیتاقتصادی قوانینوقواعداست.ازآنجاکهسالمتاقتصادایاالتمتحده

آمریکانیازمندحفظبرتریآمریکاست.

چهارمینفرضهمایناستکهنیروینظامی،راهحلطیفوسیعیازمشکالتسیاستخارجیاست. 

از1۹۹۰ایاالتمتحدهازارتشخودبرایسرنگونیدولتها،تحمیلزوریدموکراسیونیزیافتنوکشتناعضایگروههای

تروریستیاستفادهکردهاست.نتیجۀایننگرش،تعریفگستردهایازمنافعملیآمریکاستکهرفتارهایپرخاشگرانهراتشویق

میکندوهزینههایگزافیرابدونافزودنبهامنیتملیآمریکاایجادمیکند.واکنشآمریکابه11سپتامبرتابهامروزبین۴تا6

تریلیوندالربرایایاالتمتحدههزینهداشتهاست؛زیراجنگعلیهتروریسمازافغانستانبهعراق،سومالی،سوریه،لیبی،یمنو

پاکستانگسترشیافتهاست.هزاراننفردرجنگهایعراقوافغانستانکشتهودههاهزارنفرزخمیشدهاند.نزدیکبه1میلیون

جانبازبرایدرخواستمعلولیتناشیازایندوجنگثبتنامکردهاند.مهمتراینکهایننگرشبهدرهمریختگیدرونیوضعف

زیرساختها،خیزشبیدردسرچین،احیایسریعروسیهوگسترشپایانناپذیرگروههایتروریستیانجامیدهاست.

1. Primacists

2. Restrainers
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درمقابل،خویشتندارانمعتقدندآمریکانبایدبرایحفظنظمبینالمللیلیبرال،دخالتبیشازحددرجهانداشتهباشد.

ایننگرشبرچهارپیشفرضاستواراست:

کیدبرنبودامنیتجغرافیاییبهواسطۀدسترسیرقبای مطلوبیداردوتأ
ً
نخستاینکهایاالتمتحدهمحیطامنیتِیاساسا

دشمنان و است نکرده تبخیر را پهناور اقیانوس دو فناوری واقع، در است. اغراقآمیز 
ً
عمدتا پیشرفته، تکنولوژی به آمریکا

نمیتوانندبهایاالتمتحدهبابزرگترینارتشحملهکردهوآنرااشغالکنند.

دوماینکهبهدلیلموقعیتجغرافیاییمطلوبومزایایدیگر،آمریکابهحفظتوازنقدرتمنطقهایبرایاطمینانازامنیت

ایجاد اینکشور برای را متحدانشچالشهایمهمی به اطمینانبخشیدن برای آمریکا تعهدات واقع، در ندارد. نیازی خود

میکند.پسبهتراستمتحدانآمریکاخودشانمسئولیتدفاعازخودرابهعهدهگیرند.

کیدمیکنند؛اماادعایبرتریطلبانرارد سوماینکهخویشتندارانبراهمیتمشارکتجهانیازطریقگسترشتجارتتأ

میکنندکهچنینتعامالتاقتصادیراتنهامیتوانزیرچترامنیتیآمریکاایجادکرد.

چهارماینکهخویشتنداراناعتمادبرکاراییکاربردنیروینظامیرابرایحلمسائلامنیتیدرجهانبهچالشمیکشند.

گسترشدموکراسی،ملتسازیومبارزهباتروریسم،همگی،ازتواناییهایحتیارتشآمریکانیزخارجاست.درعوض،

مداخلۀنظامیمیتواندباایجادهرجومرجوبیثباتی،ایجاددشمناننوینوافزایشکینهدرمیاندیگرمردمانجهان،اوضاع

رابدترکند.

آمریکایی، انزواگرایی نگاه نیستند. انزواگرا بههیچوجه خویشتنداران که است این کرد اشاره آن به باید که مهمی نکتۀ

مداخلهگراییوبهطورخاص،مداخلۀنظامیدردرگیریهایخارجیراردمیکند،نههژمونیجهانیآمریکارا.بهبیاندیگر،

هردوگروه،خواهانحفظهژمونیآمریکابرجهانهستند.بهیادداشتهباشیمکهمفهومهژمونیازنظرآمریکاچیزیشبیه

»امپریالیسمخیرخواهوپیشروبااخالقخوب«است.

موضوعمهمایناستکهخویشتنداراندرحالحاضرتفوقدارندواینتفوق،همدردموکراتهاوهمدرجمهوریخواهان

وهمدرجامعۀآمریکایی،شکلگرفتهاست.بههمیندلیلاستکههرچندبایدنباعجلهوفضاحتازافغانستانخارجشد،

بیشاز6۰درصدآمریکاییهاموافقتوحمایتخودراازایناقداماعالمکردند.ایننشانمیدهدکههمعناصربیرونیو

همعناصردرونیباعثشدندبایدنتصمیمیرابگیردکهدرنگاهآمریکاییهادرستاست.

امروزشاهدیم،محصولبذریاستکه آنچه آغازشد. ترامپ افغانستاندردوران از آمریکا یادآورشدکهخروج باید 

آمریکا تاممردم اکثریت براساسواپسیننظرسنجیها، اینکه بهرسمیتشناخت.مهمتر پمپئودرقطرکاشتوطالبانرا

اولویتهایسیاستخارجیراموضوعاتیغیرازگسترشدموکراسی،تجارتوحقوقبشربرشمردند؛درحالیکهاینسه

عنصرشاکلۀنظمبیناللمللیبرالهستند.ایننشانمیدهدکهدرزمانهایبهسرمیبریمکهرهبرانآمریکاخواهانپایاندادن

بهجنگهایبیپایانهستند.ایننگاهبهبازتعریفمسئولیتهایبینالمللیآمریکاوظرفیتآنبرایرهبریجهانیومهمتر
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ازهمه،بهظهورابرقدرتیاغی1میانجامد،ابرقدرتیکهنظمبینالمللیشکلگرفتهتوسطخودرابهچالشمیکشد.اینبدین

معنیاستکهدوجامعۀملیوبینالمللیآمریکاوبهتبعآنها،دوحزبجمهوریخواهودموکرات،اگربرسرهرچیزیباهم

مشکلونزاعداشتهباشند،برسردوامر»پایانمداخالتنظامیبیپایان«و»مهارچین«توافقنظرکاملدارند.اینوضعیت،

برسازندۀاستراتژیدوستونیآمریکادردهههایپیشروخواهدبود.باایننگاهاستکهمیتوانخروجآمریکاازافغاستانرا

تحلیلکرد.

موضع چین و روسیه در قبال طالبان
برایچین،مهمتریننکته،امنیتملیدرونیکشور،بهویژهدرسینکیانگودردرجۀبعد،کمربندزمینیراهابریشمنوین

است.نبایدفراموشکردکهخطراویغورهابراییکپارچگیسرزمینیچیندرتصمیممائوبرایمقابلهباشورویدرافغانستان

ریشهداشت.باتشدیدتنشبامسکودردهۀ1۹6۰و1۹۷۰برایرهبریبلوکشرق،پکنکوشیدباتسلیحمسلماناناویغور

وگسیلآنانبرایپیوستنبهمجاهدانافغان،ارتشسرخرادرافغانستانزمینگیرکند.

بعدازاتمامجنگافغانستان،همینافرادبهالقاعدهپیوستندوباطالباندردورانحکومتاولهمکاریکردند.درواقع،

اویغورکهبعدهاشاکلۀ ازجوانان اویغورهاونظامیگریمیانقشری ناخواستۀرادیکالشدن پیامد با تصمیممائوهمراهشد

جنبشاسالمیترکستانشرقی )ETIM(رابنیاننهادند.ازسویدیگر،برآمدنحکومترادیکالاسالمگرایسّنیمیتواندبه

بیثباتیدرآسیایمیانه،نقطهثقلکمربندزمینیراهابریشمنوین،ختمشود.

چینهمچنینازتأثیرالهامبخشموفقیتطالبانبرگروهیازجداییطلبانبلوچدرپاکستاندرهراساست.بههمیندلیل،

برایجلوگیریازبههمریختنپروژههایکالندرآسیایمیانهکوشیدهاستخطرطالبانراباوعدۀکمکبهتوسعۀزیرساختی

افغانستانوگسترشتجارتبااینکشورمهارسازد.

لیتیم است. دالر میلیارد 1هزار بهارزش جهان در دستنخورده معدنی بزرگ منابع از یکی افغانستان که کرد دقت باید

با آسیا آهن معادن بزرگترین افغانستان وحاجیعلم آهنحاجیکگ معادن دارد. عربستان نفت با برابر ارزشی افغانستان

خلوصمتوسط6۲درصداست.اورانیمکشفشدهدرقندهاروهراتدرجهانبینظیراست.ذخایرمسدرمعدنعینک در

نزدیکیلوگربابزرگترینذخیرۀمسشیلیبرابریمیکندوطبقبرآوردها11میلیونتنذخیرهباعیاردهدرصدداردکهباشرکتی

چینیدراینزمینهقراردادبستهشدهاست.زمردافغانستاناززمردکلمبیاوالماسافغانستانازالماسآفریقاهمباکیفیتتر

هستند.ذخیرۀسربفرنجلغورنبدونیزمعادنسربورویبیبیگوهرقندهار6۹هزارتنبرآوردشدهاست.معادنطالی

افغانستاندرسهمنطقۀبدخشان،قندهاروغزنیشناساییشدهاندکهبیشاز ۳ppm طالدارند.افغانستانهمچنینازمنابع

دستنخوردۀهیدروکربنیبرخورداراست.ارزشگازدستنخوردۀافغانستان1تریلیوندالربرآوردمیشود.بیشتِراینمنابعدر

1.  Rogue Superpower
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حوزۀشمالی،ازهراتدرهمسایگیایرانتاطالقاندرشمالشرق،پراکندهاند.

درحوزۀجنوبوجنوبشرقدرمنطقۀسیستانوهلمنددرنزدیکیمرزهایایراننیزمنابعهیدروکربنیموجوداست.در

حوزۀشمالی،معادناصلیذغالسنگافغانستانازمنطقۀپلخمریبهسویغوربند،بامیان،سمنگانوتانزدیکیهراتادامه

دارد.کانیهاوسنگهایقیمتیافغانستانشاملزمردپنجشیر،یاقوتجگدلک،الجوردسرسنگولعلبدخشاننیزدراین

حوزهقراردارند.برایبهرهوریازهمۀاینمنابعبهسرمایهگذارینیازاستکهچینمیتوانداینمهمرابهانجامبرساند.از

سویدیگر،داالنواخانبهعنوانمعبراستراتژیکمیانافغانستانوچینمیتواندبهارتقایارتباطاتحملونقلبینجامد.

کیدبرسویههاینظامیوامنیتی.روسیهبهایندلیلکهافغانستاندر مسکونیزروشچینرادرپیشگرفت؛هرچندباتأ

کنارایرانتشکیلدهندۀریملندمرکزیاست،هموارهچشمبهآندوختهاست.دراینمیان،برآمدنطالبانمیتواندبهسرایت

فعالیتگروههایافراطگرامنتهیشودوروندانتقالپناهندگانافغانبهخارجازمرزهایافغانستانرابهویژهدرآسیایمیانهکه

بخشیازخارجنزدیک1روسیهنیزهست،برهمزند.گذشتهازاین،روسیهبرپایۀسیاست»اوراسیاگرایینوین«خودبهدنبال

قطعنفوذکشورهایغربیدرجناحجنوبیهارتلنداست؛گسترهایپهناورکهازسوریهوقفقازوایرانتاافغانستانوآسیای

میانهوچینکشیدهشدهاست.اماازسویدیگر،خألحضورآمریکادرافغانستانوسوریهمیتواندبهصدورگروههایافراطی

درآسیایمیانهوقفقازشمالیبینجامد.بههمیندلیل،مسکوکوشیدهاستتنشبرآمدهدرافغانستانراکنترلکند.

همچنین،باوجودهمپوشانیروزافزونمسکووپکندرآسیایمیانه،روسیههموارهبهدنبالنشاندادناینامربهپکناست

کهمسکوحرفآخررادرآسیایمیانه،بهویژهدرحوزۀسیاسیونظامیمیزند؛پس،کنترلبیثباتیافغانستانابزاریخواهد

بودبراینمایشارادهوتوانمسکودرنمایشقدرتخوددرآسیایمیانه.

ازسویدیگر،همروسیهوهمچینبراینباورندکهیکیدیگرازدالیلخروجآمریکاازافغانستانایناستکهخروج

آمریکاازافغانستانبهبرآمدنخألژئوپولیتیکیویرانگربرایتحتتأثیرقرارگرفتنسهرقیبمنطقهایوبینالمللیآمریکامنجر

میشود.بهاعتقادچینیهاباقدرتگیریمجددطالبان،پروژههایراهابریشماینکشوربامشکلمواجهمیشوندواینمشکل

بهبیثباتیمنطقهومهمترازآن،تزلزلسینکیانگواویغورهامنجرمیشود.

همچنین،آسیایمرکزینیزباگسترشسلفیگری،دستخوشحوادثناگواریخواهدشدونفوذتاریخیروسیهدرهم

میریزد.افزونبراینهاطالبانمیتوانددرمرزهایشرقیایرانمشکلزاباشد؛اماهمروسیهوهمچینوهمایرانمتوجهاین

مسئلههستندیاحداقلازتصمیمآمریکاچنینبرداشتکردندوبههمیندلیلکوشیدندنهتنهاازدخالتعلیهطالبانخودداری

کنند،بلکهحتیبهنوعی،ازآناستقبالهمکردند.

طالبان و کشورهای منطقه

1.  Near Abroad



افغانستان و بازی بزرگ جدید

9

هستۀ مطالعات
استراتژیک کریدورها

گذشتهازایندوقدرتبینالمللی،قدرتهایمنطقهایمانندترکیه،عربستانوپاکستان،هرسه،ازطالباناستقبالکردند.

قطرکهحامیگروهطالباناستوترکیهنیزدرادامۀتفکراتنوعثمانیگریخودوالبتهتالشبراینمایشخودبهعنوانبازیگر

سودمندبرایامریکاواروپا،خواهانکاهشتنشباآنهاست.امامهمترینقدرتیکهبازندۀایناتفاقبود،هنداست؛چراکه

افغانستان برایهند، ایجادکند. پاکستانمشکل برای بودکهمیتوانست بازکرده وغربگراحساب آزاد افغانستان بر هند

مهمترینهدفبالغربیکالناستراتژیمائوسام،یعنیجادۀکتانبودکهقراربودبندربمبئیرابهچابهاروصلکندوازآنجاو

ازطریقمرززرنجبهدلآرام،وازطریقخوافبههراتبرسد؛برآمدنطالباناینجادهراتضعیفکردویگانهراهاتصالچابهار

بهترکمنستانوآسیایمرکزیجادۀکتاناست.

بههمیندلیلاستکهتعینوقواممائوسامفقطبهجادۀکتانوجادۀکاالدانمتکینخواهدبودودرعوض،باراهاندازی

داالنپیشنهادینوینعرب-مدیترانه)Arab-Med(همراهخواهدشد.اینداالن،بندربمبئیرابهدوبیمتصلمیکندوسپس

ازطریقعربستانبهبندرحیفاوازآنجابهیونانواروپامیرسد.

سیاست ایران در قبال رخدادهای افغانستان
نهادهایمختلفیدرایرانطیسالهایاخیرمراقببودندکهداعشدرافغانستانظهورپیدانکند.نبایدفراموشکنیمکهداعش

درسوریه،لبنانوحتیدریمنوسومالیبادرجاتمتفاوتیازقدرتظاهرشد.نکتۀمهماینبودکهداعشدرکشورهایی

قدرتگرفتکهدولتشانشکستخوردهبود.افغانستانهمکهدولتیشکستخوردهداشتوداعشتوانستدرآنجادخالت

داشتهباشد.برآمدنداعشدرافغانستانواحیایمحتملآندرعراقوسوریهبهمحاصرهشدگیایرانانجامید.

درچنینشرایطی،طالبانبهعنواننیروییکهمیتوانستداعشراهمبانظامیگریوهمبهلحاظحمایتاجتماعیازبین

ببرد،بهصورتضمنیموردحمایتقرارگرفت.پسازآن،چیزیکهباعثشدایرانسیاست»منتظرباشوببین«رادرپیش

برخیدرایرانطالبانرانیروییمیبینندکهمیتواندجلویبرآمدنداعشیاالقاعدهرادرافغانستانبگیرد
ً
بگیرد،اینبودکهاوال

تهران،مانندمسکووپکن،چنینبرداشتکردهاستکهخروجآمریکاازافغانستانممکناستتصمیمیعامدانهبرای
ً
وثانیا

ایجادخألژئوپلیتیکبرایایجادبیثباتیدرمنطقهومرزهایشرقیایرانباشد.سومینعاملایناستکهمادرمرزهایشرقی

وبهویژهدرآسیایمرکزیومناطقهمجوارآن،باپکنومسکوهمگراییداریم؛چهدرستوچهنادرست.بنابراینزمانیکه

دیدیممسکووپکناینشیوهرادرپیشگرفتند،ماهمازاینروشپیرویکردیم.

عاملچهارمایناستکهوقتیایرانواکنشهایکشورهایمنطقهرادید،متوجهشددرحقیقتاگربخواهددربرابرطالبان،

موضعسختیبگیرد،یگانهکشوریاستکهاینکارراانجامدادهاستواینیعنیرفتنایراندرمنجالبباتالقافغانستان.

افزونبراین،دیگرکشورهایمنطقهوحتیکشورهایغربیوروسیهوچینمیتواننددراینزمینهبرایایرانمشکلایجاد

کنند.بنابراین،ایرانموضعیبسیارمحتاطانهدراینخصوصاتخاذکردهاست.

همۀاینعواملباعثشدهاستسیاستایراندرزمینۀافغانستاندرانتظاریمنفعالنهگیرکند.امابایدتوجهکنیمکهآمدن
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طالباندرافغانستاندرکوتاهمدتمیتواندفرصتهاییبرایکشورماایجادکند؛ولیدرعینحالممکناستخطراتمهمی

رانیزبهویژهدرمیانمدتودرازمدتبههمراهداشتهباشد.

فرصتهایایجادشدهمیتوانندمواردیمانندشکلنگرفتنداعشودورشدنخطرنظامیآمریکاازمرزهایشرقیایران

افغانستانمیتوانددرعراقوکشورهای از بایدایننکتهراهمدرنظرگرفتکهخروجسراسیمهوشتابزدۀآمریکا باشد.

دیگرسرریزداشتهباشدواینیعنیپیروزیژئوپلتیکایرانبرایخارجکردنآمریکاازمنطقهونشاندادنضعفبیشازپیش

آمریکابرایابتکارعملدرمنطقۀغربآسیا.ازسویدیگر،رویکارآمدنحکومتیکپارچهدرافغانستانشایدبتواندبرخیاز

مشکالتاجتماعینظیرمهاجرتآوارگانبهایرانوقاچاقموادمخدرراکمکند.

و میانمدت در که کرد پیشبینی میتوان قابلدستیابیاند. کوتاهمدت در که هستند فرصتهایی اینها بدانیم باید اما

درازمدت،باافغانستاِنیکدستطالبانیبهمشکلبرخواهیمخوردوخطراتیمتوجهماخواهدشد.اینخطراتمیتواندشامل

شکلگیریحکومتوهابییکدستدرشرق،محاصرهشدنایراندرشرقوغرب،نفوذرقبایمنطقهایایرانمانندترکیهو

عربستانوقطردرافغانستانونیزازمیانرفتننفوذتاریخیایراندراینکشورباشد.

طالبان و ایران
طالبان،چهازجنبههایتاریخیوقومیومذهبیوچهبهلحاظایدئولوژیک،باایراندشمنیذاتیداردواینمیتواندمشکالتی

رابرایایرانایجادکند.نکتۀمهمدیگریکهکمترمورداشارهقرارگرفتهاستایناستکهغربازروزیکهآمریکاتصمیم

اینکه باوجود یعنی نشاندهد؛ وروسیهوچین ایران راهمپیمان افغانستانگرفتهاست،تالشمیکندطالبان از بهخروج

تهرانباطالبانمشکلیدیریندارد،رسانههایغربوحتیعربی،همگی،بهدنبالالقایاینهستندکهبینطالبانواینسه

کشوراتحادشکلگرفتهاست.ایندرحالیاستکهپاکستان،قطر،ترکیه،عربستانواماراتکشورهاییهستندکهباطالبان

همکاریدارند.اینمسئلهموجبشدتگرفتنگفتمانایرانهراسیدرجهاندرمیانۀگفتوگوهایبرجامخواهدبود.همچنین

بایدتوجهداشتکهبراینخستینباردرمیانافکارعمومیدرایران،نوعییکدستیدربینمنتقدانوموافقانسیاستهای

داخلیوخارجیایرانشکلگرفتهکهانتظاردارندایراندربرابرطالبانبایستدیادستکماینهمهبهطالباننزدیکنشود.اما

ازسویدیگرشاهدهستیمکهصداوسیماپیاماصلیحکومترابهنمایشمیگذاردکهبایدباطالبانبسازیموهمراهشویم.

اینعملکردبهشکافمیانافکارعمومیوسیاستهایرسمیدامنخواهدزد.

بهیادداشتهباشیمکهافغانستاِنیکپارچهویکدستطالبانیباعثمیشوداینکشورجاهطلبیمنطقهایخودشراایجاد

کند.بهلحاظتاریخی،افغانستانوپاکستانبایکدیگرمشکلدارندودرزمانمالعمرنیزخطمرزیدیورندراقبولنکردند؛

زیراافغانستانمعتقدبودایالتپشتون،خیبرخواهوحتیبلوچستانپاکستانمتعلقبهافغانستاناست.بااینحال،بهدلیلروابط

نزدیکمیانطالبان،بهخصوصشاخۀشورایکویتهآنباسازماناطالعاتپاکستان،بینپاکستانوافغانستانتنشعمیقی

شکلنگرفتهونخواهدگرفت.امامیتوانپیشبینیکردکهطالبانعلیهایرانموضعگیریخواهدکرد؛چراکهمخالفتباایران
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ازسویهرکشوری،باپاداشازسویجامعۀبینالمللبهرهبریآمریکاهمراهخواهدبود.بهبیاندیگر،تصورپذیرخواهدبود

کهکابِلزیرسلطۀطالبانبرایکاهشفشارغربحاضرشودعلیهایرانتنشبیافریند؛درنتیجه،جاهطلبیمنطقهایطالبان

بهمعنایمشکلآفرینیبرایایرانخواهدبود.

دالیل اهمیت افغانستان برای ایران
 The Shah of Iran, the Iraqiپیشازاتخاذایناستراتژیهابایدازخودبپرسیمچراافغانستانبرایمامهماست.درکتاب

Kurdsنظریۀدوهاللوهارتلندایرانمطرحواشارهشدهاستکههارتلندایراننشاندهندۀسرزمینبنیانهایجهانایرانی

است.درهستۀتمدنکهنودیرپایایرانی،خاطراتوارزشهایمشترکیهستندکهکارکرِدبرساختِنیگانگیوبرپاییوحدت

درمیانکثرتایرانیانرادارند.

نمادهايبرسازندۀدولت-تمدنایرانيراميتواندردونماد»نوروز«و»عاشورا«جست.اگرنمادنخست،شاديمشتركرا

بههمراهدارد،نماددومبهدردوغممشتركاشارهميکند.اینهمهنشاندهندۀایناستکهمرزهايتمدنایرانيراميبایددر

گسترهايبسوسیعترازمرزهايامروزینایراندید،یعنیهرجاییکهمردمانشنوروزراپاسميدارندویاعاشوراراحرمت

ميگذارند.برهمیناساس،جغرافیاینوروزوعاشوراهارتلندایرانرامیآفرینند.

بهبیاندیگر،هارتلندبرهاللهاییدوگانههمنهشتاست:هاللعاشوراوهاللنوروز.اگرهاللعاشوراازایرانتاعراق،

سوریهولبنانگستراندهشدهاست،هاللنوروزکردستانعراقوایرانتاافغانستانوسپستاجیکستانرادربرمیگیرد.در

واقع،هارتلندایرانمحدودهایژئوکالچرالاستکهازشاماتودریایمدیترانهتاختنوفرارودرادربرمیگیرد.اینگستره

کهمحوردگرگونیهایعمدۀژئوپولیتیکیباابعادتاریخیدرخاورمیانهبزرگنیزهست،بستریاستراتژیکبرایایراندرمیان

رودانوشاماتوهمچنیندرفرارودوآسیایمیانهفراهمکردهاست.کوتاهسخناینکههارتلندایرانبهحوزههایطبیعینفوذ1

اشارهمیکند.

نکتۀمهمایناستکهایرانمدرنهیچگاهنتوانستهاستتوازنهویتیرامیانایندوهاللحفظکند.ایراندرسالهایپس

ازانقالبفقطبریکبال،یعنیبرهاللعاشورا،سرمایهگذاریکردهاست؛همانگونهکهپیشازانقالببیشتربههاللنوروز

اهمیتمیدادیموباکردهایعراقنزدیکبودیم.هردوخوانشناقصوناتماماست،چهزمانپیشازانقالبوچهزمانپس

ازانقالب.بههمیندلیل،مسئلۀافغانستانبابیتوجهیروبهروشدهاست.تصورکنیداگردرعراقوسوریهچنینپیشامدی

رخمیداد،چهمیشد.

1.  Sphere of Influence
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پیامدپایانیبیتوجهیبهافغانستانبهعنواننقطهثقلهاللنوروزایرانمیتواندبهخفگیژئوپلیتیک1ایرانبینجامد.خفگی

ژئوپولیتیکبهوضعیتیگفتهمیشودکهایراننفوذخودرادردوهاللهارتلندیعاشوراونوروزازدستدهد.اینوضعیت

بهسرعتبهشکندگیامنیتملیوازدسترفتنیکپارچگیسرزمینیمیانجامد.بهبیاندیگر،فقدانارادهوتوانبرایایجادو

حفظنفوذدرایندوهاللبرایمهاررقباودشمنانمنطقهایوبینالمللیبهسرریزیخطرعلیهامنیتملیایرانمیانجامد.

نظرینیست؛بلکهامریدیرینوتاریخیاستکهآنرامیتواندرایران
ً
وضعیتخفگیژئوپولیتیکامریمحتملیاصرفا

دورانقجردید؛آنگاهکهتهرانارادهوتوانحفظنفوذخوددرهارتلندایرانرانداشتوهمینمسئلهدرکناردیگرعواملبه

درهمشکستنامنیتملیوازدستدادنبخشگستردهایازسرزمینهایجهانایرانیانجامید.

نکتۀبعدیایناستکههاللنوروزایراندرافغانستانبردومثلثاستواراست:»مثلثمرزی«کهشاملهرات،زرنجو

فراهاستو»مثلثدرعمق«کهشاملبامیان،مزارشریفوپنجشیراست.نکتۀمهمایناستکهایرانهمۀایندومثلثرااز

دستدادهوفقطرأسمثلِثدرعمقباقیماندهاستکهپنجشیراست.

لزوم اتخاذ استراتژی مناسب از سوی ایران 
باتوجهبهنکاتیکهاشارهشد،ایرانبایداستراتژیپیچیدهودرعینحالیکدستومنسجمیرااتخاذکند.بنیانایناستراتژی

بردرپیشگرفتننقشسهوجهیدرقبالافغانستاِنتحتحکمرانیطالباناست.اینسهنقشمجزاودرعینحالدرهمتنیده

شاملموازنهگر۲میانجیگر۳ورامکنندگی۴است.

نخستاینکهایراننبایداجازۀتکرارقساوتها،خشونتهاوتندرویهایافراطیطالبانراماننددورۀاولحکومتشعلیه

مردمافغانستان،بهویژهشیعیانوفارسیزبانانبدهد.دوماینکهبایدمیانطالبانودیگرگروههایبالقوهوبالفعلمخالف،بهویژه

مقاومتپنجشیر،موازنهایپایدارایجادوآنراحفظکند.سوماینکهایرانبایدبتواندمیانطالبانودیگرگروههامیانجیگری

کند.باتکیهبراین،نقشاستراتژیایراندربرابرطالبانبایدهمراهباشدباسیاست»چماقوهویج«.برایدرپیشگرفتناین

استراتژیبایدبستۀپاداشوفشارراهمزمانمطرحکرد.ازیکسو،بایداینراپذیرفتکهطالبانمهمتریننیروییاستکه

کیدبرهمکاریدرزیرساختهای توانزمینگیرکردنداعشدرافغانستانراداردوبرایاینمهممیتوانباآنهمکاریکرد.تأ

افغانستانبسیارمهماستکهمیتواندبازدهیبرایاقتصادایرانداشتهباشد؛بهویژهباتکمیلراهآهنخواف-هراتوگسترش

آنتامزارشریفوتاجیکستانوچینکهبایدطالبانرابههمکاریبیشترسوقداد.ایرانمیتوانددسترسیافغانستانبهبندر

1.  Geopolitical Suffocation

2.  Balancer

3.  Mediator

4.  Moderator
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چابهارراتسهیلکندوهمچنیندرمبارزهباکشتتریاکوخشخاش،کابلرایاریرساند.ذکرایننکتهضروریاستکه

سهمیلیارددالربهصورتسالیانه،باافغانستانتجارتداردویکیازمنابععمدۀدالرکهدربازارایرانتأثیردارد،
ً
ایرانحدودا

بازارهراتاست.یکیازدالیلنوساناتنرخدالردریکیدوهفتۀاخیرنیزتأثیرپذیریایرانازحوادثافغانستانبود.بههمین

دلیل،بایدباطالبان،بهویژهدرحوزۀامنیتیواقتصادی،همکاریداشتهباشیم؛چراکهبدوناینهمکاریهاامکانشکلدادن

نقشمتوازنکننده،میانجیگرورامکنندهوجودندارد.

برپایۀحفظواحیایایندومثلثبناشودتامقومهاللنوروزباشد.
ً
ازسویدیگر،درپیشگرفتناینسیاستمیبایدنهایتا

برایاینکار،ایرانبایدمواظبباشدهموارهخاریدرپهلویطالبانحفظکند.اهرمفشاربرطالبانبایدحفظفرزنداحمدشاه

مسعودفقید،قهرمانملیافغانستانباشد.بهبیاندیگر،حذفاحمدمسعودبایدبهعنوانخطقرمزایرانشناختهشود.این

باعثمیشوداهرمفشاربرطالبانراحفظکنیموجلویجاهطلبیآتیمنطقهایآنرابگیریم.همچنینالزماستازتقابل

سیاسترسمیتهرانباافکارعمومیایرانجلوگیریشودورفتهرفتهمثلِثدرعمق،ازسهرأسپنجشیر،بامیانومزارشکل

بگیرد.گذشتهازاین،بایدجبهۀدیگریرادرمیانمدت،بارهبریاسماعیلخاندرهراتشکلدهیمتابتوانیممثلثمرزیرا

تشکیلدهیم.درواقع،ایرانباحمایتازاحمدمسعودوسپساسماعیلخانمیتواندبههدفاحیایمثلِثدرعمقومثلث

مرزیرسیدهونیروییتعدیلگروپایداردربرابرطالبانایجادنماید.

درپیشگرفتنایناستراتژیپیچیدهودرعینحالمنسجم،کالسدرسبرایسیاستگذارانایرانیخواهدبود.نخستآنکه

مابایدنگاهسیاهوسفیدراکناربگذاریم؛بدینمعناکهمیتوانیمدرعینحالکهمیدانیمکشوریاگروهیدشمنماست،با

enemyوfriendکهترکیبیازfrenemyاوکارکنیم.درادبیاتنوینروابطبینالملل،اصطالحیشکلگرفتهاستبهنام

است.پذیرشایننگاهیعنیدرپیشگرفتنسیاستهمکاریدرعینرقابتکهاصطالحابهآنCoopetitionگفتهمیشود:

ترکیبیازهمکاری)Cooperation(ورقابت)Competition(.میدانیمکهطالباندربرخیحوزههادشمنماست؛امادر

برخیحوزههاامکانهمکاریبااوراداریم.برپایۀایننگاهمیتوانباکشورهایدیگردرعینرقابت،همکارینیزداشت.

ایران وجنوبی غربی مرزهای در آنکه از بیش آینده، دهۀ یک در ایران تمرکزسیاستخارجی نقطۀ اینکه مهمتر و دوم

باشد،درمرزهایشمالیوشرقیخواهدبود.دوبحرانقرهباغوافغانستانمؤیدایننظربودهاست.بهدلیلتقویتروزافزون

راهابریشمنوینونیزوجودکشورهایورشکستهوهمچنینبهدلیلوجودتنشهایدیرپاییمانندقرهباغ،شمالوشرقایران

درکانونسیاستخارجیایرانازاهمیتیدوچندانبرخوردارشدهاستوسیاستگذارانایراننیزبایداینچرخشمهمدر

سیاستخارجیرابپذیرند.


