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This paper explored the role of Iran’s economic statecraft on Afghanistan. Economic statecraft is used to apply the international and national instruments for modifying the behavior of the target state and domestic development. We explored the process by which
Iran’s economic statecraft passed to Afghanistan. The state of Iran in the first Pahlavi’s
era, by political and diplomatic tools, and in second Pahlavi’s era by economical tools as
financial supporting, interchanging goods, and trade contracts intended to change the
behavior of Kabul’s state. In the first decade of the Islamic Republic, under the influence
of revolutionary events in both countries, the economic instruments of Iran’s foreign policy have vanished. Besides, with the goals of disabling and collapsing Kabul’s communist
government, non-economical tools have been exercised. However, in the decades of the
2000s and 2010s, to enable and absorb Afghanistan’s state foreign behavior, gradually,
various economic approaches have been applied. As a result, Iran has become the greatest trade partner of Afghanistan, and the interdependence stage of two this country has
further grown. Comparing the mentioned periods reflected that economical tools more
than others have proved the national and transnational interest of Iran in Afghanistan.
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مقاله پژوهشی
اقتصادی ایران در قبال افغانستان (روایتی صدساله -1298
کشورداری
ِ
1398ش)
*ناصر یوسفزهی
1

،

وحید سینایی

2

 .1دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2دانشیار رشته علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

تاریخ دریافت 16 :دی 1398

تاریخ پذیرش 26 :آذر 1399

تاریخ انتشار 13 :اردیبهشت 1400

کلیدواژهها:

ایران ،افغانستان،
کشورداری اقتصادی،
سیاست خارجی،
توسعه

دولت ایران در سده اخیر به ابزارهای مختلف برای تغییر رفتار کشورهای هدف متوسل شده است .یکی
از این ابزارها «اقتصادی» است .توسل به ابزارهای اقتصادیِ ملی و فراملی برای تغییر رفتار دولت هدف
«کشورداری اقتصادی» نامیده میشود .این نوع از کشورداری ،ابزار مهم سیاست خارجی در پیشبرد
«توسعه اقتصادی» است .مطالعه موردی برای فرضیه یادشده در نوشتار حاضر ایران و افغانستان هستند.
ت خارجی بر توسعه بهوسیله کشورداری اقتصادی روزنهای جدید پیرامون مطالعات
مطالعه نقش سیاس 
سیاستگذاری عمومی و توسعه در ایران است .هدف پژوهش «تبیین تاریخی ـ علّی» اهمیت ابزارهای
اقتصادیِ فراملی در توسعه جوامع است .پرسش مقاله بدین شرح است :کشورداری اقتصادی ایران در قبال
افغانستان (1398-1298ش ).چه فرایندی را طی کرده است؟ بر اساس یافتههای پژوهش سیاست خارجی
ایران در دولت پهلوی اول از طریق ابزارهای سیاسی و دفاعی ،ازجمله پیمانهای مودت و در پهلوی دوم
تحت تأثیر مدرنیزاسیون از ابزارهای اقتصادی همچون حمایتهای مالی و موافقتنامههای تجاری درصدد
تغییر رفتار خارجی دولت افغانستان بود ،اما پس از سقوط پهلوی ابزارهای نظامی بهعلت ایدئولوژیهای
انقالب اسالمی  1357و کودتای کمونیستی  1357در افغانستان جایگزین ابزارهای اقتصادی شد ،ازجمله
حمایتهای تسلیحاتی ایران از مجاهدین افغان علیه دولت کابل .پس از سقوط طالبان ،ایران بهتدریج به
ابزارهای اقتصادی متوسل شد که یکی از نتایج آن تبدیلشدن ایران به بزرگترین شریک تجاری افغانستان
طی چند سال گذشته است .مقایسه دورههای یادشده نشان میدهد که ابزارهای اقتصادی بیش از سایر
ابزارها منافع و همگرایی دو کشور را محقق کرده است؛ بنابراین ابزارهای اقتصادی فراملی از ضرورتهای
گریزناپذیر در توسعه کشورهاست.

* نویسنده مسئول:
ناصر یوسفزهی
نشانی :مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی.
پست الکترونیکیnaser.yosefzehy@mail.um.ac.ir :
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مقدمه
در سیاست خارجی معاص ِر ایران رفتار بینالمللی
و داخلی دولتهای افغانستان همواره حائز اهمیت
ت ایران برای تغییر
بوده است .به همین جهت دول 
رفتا ِر افغانستان به ابزارهای مختلف سیاسی ،نظامی،
فرهنگی و اقتصادی متوسل شده است .تغییر رفتار
میتواند به شکلهای گوناگون ،ازجمله تجذیب،
تقویت ،تعدیل ،تضعیف و اسقاط (سقوط) یک
دولت باشد .اینکه در ادوار مختلف تاریخی چه نوع
ابزارهایی در مناسبات این دو کشور دارای اولویت
بوده نیازمند واکاوی است.
بخشی از الگوی رفتاری سیاست خارجی ایران
در قبال افغانستان بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی
ت مالی ،قرارداد
بوده است .ابزار اقتصادی شامل حمای 
تجاری و یا تحریم است .تا آغاز قرن بیستم میالدی
روابط ایران و افغانستان ب ه طور غیررسمی پیگیری
میشد و مراودات سیاسی و اقتصادی آنان به علت
توسعهنیافتگی داخلی و وابستگی به قدرتهای
بزرگ در سطح پایینی قرار داشت ،اما پس از جنگ
جهانی اول ،استقالل افغانستان از بریتانیا (1919م.
1298 /ش ،).استقرار دولت پهلوی (1925م/ .
1304ش ).و اجرای تقریباً همزمان سیاست نوسازی
و توسعه در ایران و افغانستان تغییرات محسوسی در
روابط خارجی دو کشور پدید آمد.
به موجب این تحوالت زمینههای سیاسی و
«توسعهایِ » کشورداری اقتصادی برای دولتمردان
ایرانی و افغان فراهم شد .در نوشتار پیش رو به تاریخ
کشورداری اقتصادی ایران در قبال افغانستان در
سده اخیر (1298-1398ش ).پرداخته شده است.
مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی یکی از
موضوعات مهم سیاستگذاریهای عمومی کشورها
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است .ذیل این عنوان مقوالت اقتصاد سیاسی،
دیپلماسی اقتصادی ،دیپلماسی تجاری ،امنیت
اقتصادی و کشورداری اقتصادی بررسی میشود.
واکاوی پیوند کشورداری اقتصادی و توسعه
اقتصادی در نوشتار حاضر ،بُعد جدیدی به مطالعات
حوزه سیاستگذاری خارجی در ایران میافزاید.
سیاستگذاری عمومی دارای دو بُعد ملی و
بینالمللی است؛ سیاست داخلی و سیاست خارجی.
نوشتار حاضر بر ابزارهای اقتصادی ب ه عنوان یکی
از تدابیر سیاست خارجی (بُعد بینالمللی) برای
پیگیری امر توسعه (بُعد داخلی) تأکید دارد .مطالعه
فرایند کشورداری اقتصادی ایران در قبال افغانستان
دو هدف مهم را پیگیری میکند.
تاریخی اهمیت ابزارهای اقتصادی
نخست ،تبیین
ِ
در تحکیم تعامالت فعلی و آینده ایران و افغانستان،
بهویژه اینکه یکی از الزامات کارآمدی و موفقیت
بینالمللی سیاست خارجی ج.ا.ایران بهکارگیری
ابزارهای اقتصادی و غیرایدئولوژیک است .دوم ،نقش
ابزارهای اقتصادی در توسعه ایران و افغانستان.
سیاست خارجی ایران و افغانستان از طریق
بهرهگیری از ابزارهای اقتصادیِ ملی و بینالمللی
نقش بسزایی در توسعه اقتصادی آنان خواهد داشت.
افغانستان ،ازجمله کشورهایی است که بازار مصرفی
رو به رشدی برای انواع تولیدات و کاالهای ایران
محسوب میشود .در مقابل ،بنادر و بازارچههای
مرزی در شرق و جنوب ایران نقش بسزایی در
صادرات محصوالت افغانستان به کشورهای جنوب،
ازجمله حوزه خلیج فارس ،هند و آسیای جنوب
شرقی ایفا میکند.
پرسش نوشتار بدین شرح است :کشورداری
اقتصادی ایران جهت تغییر رفتار داخلی و خارجی

اقتصادی توسعه ایران در قبال افغانستان (روایتی صدساله 1398 -1298ش)
ناصر یوسفزهی و وحید سنایی .کشورداری
ِ
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افغانستان (1298-1398ش ).چه فرایندی را سپری
کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش از نظریه
کشورداری اقتصادی 1و روش اسنادیِ جمعآوری
دادهها بهره گرفته شده است .روش پژوهش نیز
تبیینی از نوع تاریخی است.

حسنتاش و صمیمی ( )1395در پژوهشی
درصدد ارائه راهکارهایی برای گسترش تجارت انرژی
ایران و افغانستان برآمدهاند .در همین سال ()1395
عبدالهادی فرهنگ نیز مناسبات تجاری دو کشور را
در سالهای 1385-1395ش .مطالعه کرده است.

 .1ادبیات موضوع

ادوای ( )1395مسئله صادرات و قاچاق نفت ایران
به افغانستان را در دوره پهلوی دوم بررسی کرده
است .وی در پژوهشی دیگر ( )1393به صادرات و
واردات دو کشور پرداخته است .به باور این نویسنده
پس از پایان جنگ جهانی دوم و تحت تأثیر فضای
جنگ سرد و از سویی دوری راههای روسیه و اختالف
افغانستان با پاکستان ،ایران مناسبترین گزینه برای
صادرات کاال به این کشور بوده است.

تاکنون پژوهشهای متعددی درباره روابط ایران و
افغانستان و در حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی
و امنیتی به رشته تحریر در آمده است .با توجه به
مسئله مقاله حاضر تنها آثاری که رویکرد اقتصادی
داشتهاند ،بررسی شدهاند.
سینایی و جمالی ( )1397تأثیر دیپلماسی
اقتصادی ج.ا.ایران در حل اختالفات مشترک با
افغانستان را بررسی کردهاند .به باور ایشان ،دیپلماسی
اقتصادی و متعاقباً افزایش وابستگی تجاری ایران و
افغانستان میتواند به مدیریت اختالفات آبی دو
کشور کمک کند.
اسالمی و یوسفزهی ( )1397به نقش بندر چابهار
در همگرایی اقتصادی ایران و افغانستان پرداختهاند.
از نظر این دو تنشزدایی بینالمللی جهت کاهش
تحریمها و توسعه زیرساختهای ترانزیتی چابهار
نقش بسزایی در گسترش مناسبات دو کشور خواهد
داشت.
در پژوهشی دیگر ،یوسفزهی ( )1396موانع
روابط اقتصادی ایران و افغانستان را واکاوی کرده
است .بیثباتی سیاسی ،تحریمها ،بیاعتمادی
دوجانبه ،نفوذ کشورهای خارجی و امنیتی شدن
هویت و ژئوپلیتیک ایران و افغانستان از مهمترین
این چالشها شناسایی شدهاند.
1. Economic Statecraft Theory

قاسمی ( )1393در پژوهشی تولید و قاچاق مواد
مخدر ،فقدان زیرساختهای توسعه ،فساد اداری،
اقتصاد غیررسمی و ناامنی را از موانع عملیاتی
شدن راهبردهای گسترش روابط اقتصادی ایران و
افغانستان دانسته است .همچنین مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد ( )1393با هدف شناسایی فرصتهای
راهبردی به ظرفیتهای بالقوه همکاریهای
اقتصادی دو کشور ،ازجمله مجاورت جغرافیایی،
اشتراکات فرهنگی ،بازار مصرفی رو بهرشد و منابع
طبیعی در افغانستان اشاره کرده است.
بر اساس نتایج پژوهش نعمتی و ادوای ()1391
بهموازات گسترش همکاریهای ایران و افغانستان
در حوزه ترانزیت مناسبات بازرگانی آنان نیز افزایش
یافته است .محمدعلی نجفی و همکاران ()1389
با تأکید بر نقش ترانزیتی هرات به ارزیابی موانع
بازرگانی و چالشهای امنیتی و اقتصادی در
افغانستانپرداختهاند.
از نظر نیرآبادی ( )1389نبودن راههای مناسب،

اقتصادی توسعه ایران در قبال افغانستان (روایتی صدساله 1398 -1298ش)
ناصر یوسفزهی و وحید سنایی .کشورداری
ِ
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فقدان قرارداد تجاری با افغانها و ممنوعیت صادرات
و واردات برخی کاالها از موانع بر سر راه تجارت دو
کشور در دوره پهلوی اول بوده است .پژوهشهای
یادشده اطالعات مهمی درباره تاریخ روابط اقتصادی
ایران و افغانستان ارائه میدهند ،بهویژه نویسندگان
مقاله حاضر از پژوهشهای ادوای (،1393 ،1395
 )1391پیرامون مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان
در عصر پهلوی استفاده فراوانی کردهاند.
 .1.1چارچوب نظری :نظری ه کشورداری اقتصادی

کشورداری اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم
میالدی با آغاز جنگ سرد ،استقالل بیشتر کشورها
و ظهور اقتصاد جهانی لیبرال موضوعیت یافت.
ی برای دولتها
اقتصاد لیبرال فرصتهای بسیار 
برای بهکارگیری کشورداری اقتصادی گشود ،اما
ی شدن لیبرالیسم
جنگ سرد مانع بزرگی برای جهان 
اقتصادی بود.
دیوید بالدوین ( )1985تحت تأثیر تحوالت و
منازعات ایدئولوژیکی دو ِ
بلوک شرق و غرب در عصر
جنگ سرد اصطالح کشورداری اقتصادی را مطرح
کرد .از اینپس ،مفهوم کشورداری اقتصادی به حوزه
تحلیل «اقتصاد سیاست خارجی» ورود یافت .با
ِ
فروپاشی شوروی کشورداری اقتصادی بر کشورداری
نظامی ،ایدئولوژیک و سیاسی ارجحیت یافت .طی
این تحول ابزارهای اقتصادی راهبرد کلیدی سیاست
خارجی در روابط بین قدرتها جهت تحقق اهداف
راهبردی تلقی میشد (ماستاندانو.)210 :1396 ،
کشورداری اقتصادی بهطور گسترده به بهرهگیری
دولتها از ابزارها و فعالیتهای اقتصادی بینالمللی
و ملی برای اهداف استراتژیکی اشاره دارد .بر اساس
نظریه کشورداری اقتصادی ،امروزه دولتها برای
تحقق و پیگیری اهداف سیاست خارجی به جای
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قدرت نظامی و دیپلماسی کالسیک از ابزارهای
اقتصادی استفاده یا سوءاستفاده میکنند .به اعتقاد
بالدوین کشورداری اقتصادی نیز میتواند ب ه عنوان
ابزار فشا ِر تغییر رفتار ِ
دولت هدف در نظر گرفته شود
(.)Boute, 2019: 389
مفهوم کشورداری اقتصادی در عصر پساجنگ
سرد توسعه نظری یافت .هدف دانشپژوهان پیوند
کشورداری اقتصادی با مقولههای امنیت و سیاست
بوده است .از نظر ماستاندانو سیاستهای اقتصادی
ی قدرتهای
تعامل با یکدیگر استراتژ 
و دفاعی در
ِ
بزرگ را شکل میدهند .استراتژیهای امنیتی (اتحاد
یا محاصره) در تحقق اهداف اقتصادی سهیماند.
ابزارهای اقتصادی ابزار کلیدی تأمین امنیت ملی
هستند (.)Mastanduno, 1999: 289-290
بالنچارد و ریپسمن نظریه سیاسی کشورداری
اقتصادی را مطرح کردند .از دیدگاه آنها موفقیت
کشورداری اقتصادی بدون توجه به محیط داخلی،
2
یعنی وضعیت سیاسی دولت هدف و دولت مبدأ
و محیط بینالمللی ممکن نیست (& Blanchard
.)Ripsman, 2008: 371-372 & 2007/B: 224-231
اما محققین به رابطه کشورداری اقتصادی و توسعه
کمتر پرداختهاند .این در حالی است که پیوند عمیقی
میان این دو متغیر وجود دارد .درحقیقت ،کشورداری
اقتصادی همیشه جنبه سلبی (بازدارندگی) ندارد،
بلکه میتواند ابزار توسعه تلقی شود .نمیتوان اهداف
خارجی دولتها از توسل به ابزارهای اقتصادی را به
ا ِعمال قدرت و رقابتهای ایدئولوژیکی تقلیل داد.
انعقاد بسیاری از معاهدات بینالمللی بر پایه نیازها
و الزامات اقتصاد ملی است .دولتها با بهرهگیری از
منابع اقتصادی در راستای اجرای سیاستهای کالن
2. The Sender State
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توسعه گام برمیدارند .از این رو سیاست خارجی
پیونددهنده کشورداری اقتصادی (عرصه خارجی) و
توسعه اقتصادی (عرصه داخلی) است.
سه مکتب در ادبیات نظری کشورداری اقتصادی
قابل شناسایی است :لیبرالهای اقتصادی 3معتقدند
ِ
دولت
که موفقیت سیاسی (تغییر رفتار خارجی
هدف) بهطور مستقیم منوط به گستردگی پاداشها
یا مجازات اقتصادی 4دارد .در مقابل ،رئالیستها تردید
دارند که عوامل اقتصادی بتواند دولتها را متقاعد به
دستکشیدن از سیاستهای استراتژیکشان کند،
اما مشروطگرایان 5بر این باورند که کشورداری
اقتصادی تنها در شرایط سیاسی خاص و تحت
داخلی کشور هدف
تأثیر محیط بینالمللی و محیط
ِ
میتواند مفید مؤثر واقع شود (Blanchard, 2008:
.)373
ابزارهای کشورداری اقتصادی به دو شکل سلبی
و ایجابی است .شکل سلبی کشورداری اقتصادی
میتواند به صورت اجبار یا مجازات اقتصادی باشد
همچون تحریم ،محاصره تجاری ،مسدودسازی
داراییهای مالی و محدود کردن حمایتها و
سرمایهگذاریهای خارجی.
اما شکل ایجابی آن شامل مشوقها و پاداشهای
اقتصادی است ،ازجمله وعدههای اقتصادی،
کمکهای اقتصادی ،حمایت از ارزش یک واحد
پول خاص ،سرمایهگذاری و صادرات و واردات.
کشورداری اقتصادی ممکن است یکجانبه باشد
شامل تالشهای یک دولت و یا چندجانبه شامل
تالشهای چند کشور برای هماهنگ کردن منابع
یا سیاستهایشان برای تحت تأثیر قرار دادن رفتار
3. Economic Liberals
4. The economic Incentives or Punishments
5. Conditionalists

دولت هدف (ماستاندانو.)185-187 :1396 ،
کشورداری اقتصادی صرفاً مختص دولتها نیست،
بلکه اتحادیهها ،سازمانها و پیمانهای منطقهای و
جهانی نیز از آن بهره میگیرند .تحریمهای اقتصادی
اتحادیه اروپا ،سازمان ملل و نیز شورای امنیت علیه
برخی کشورها ،بهویژه درخصوص پرونده هستهای
ایران ،نمونههای بارز بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی
جهت تغییر رفتار خارجی و داخلی دولتها هستند
(ماستاندانو.)202-203 :1396 ،
در مجموع کشورداری اقتصادی را میتوان ای 
ن
گونه تعریف کرد :توسل دولتمردان به منابع داخلی
المللی اقتصادی جهت تغییر رفتار دولت هدف
و بین
ِ
در عرصه خارجی و توسعه در عرصه داخلی .هدف
کشورداری اقتصادی تأثیرگذاری (تعدیل ،تجذیب،
تغییر ،تضعیف و تقویت) بر رژیم ،حکومت ،رفتار،
خارجی دولتِ
سیاستها و تواناییهای داخلی و
ِ
مورد نظر است .از اینرو ،کشورداری اقتصادی یکی
از تدابیر کلیدی توسعه و سیاست خارجی جهت
تحقق اهداف و منافع ملی محسوب میشود.

 .2روششناسی پژوهش
 .1.2بحث و بررسی :روایتی صدساله از کشورداری
اقتصادی ایران در برابر افغانستان

کشورداری اقتصادی در برابر افغانستان مستلزم
ابزارهایی بود که عم ً
ال تا آغاز قرن بیست میالدی
ن میسر نبود.
برای بهرهگیری دولتمردان ایرانی از آ 
در نیمه نخست قرن نوزده جنگهای معروف به
هرات محور اصلی منازعات ایران و افغانستان بود.
توسل به ابزار نظامی (جنگ) در این سالها
برخالف انتظار سیاست خارجی قاجار پیامدی جز
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جدایی سیاسی و واگرایی افغانستان از ایران و سو 
ق
یافتن این کشور به دامان روسیه و بریتانیا نداشت .در
نیمه دوم قرن نوزده ،بحران آب هیرمند و مهاجرین
افغان دو مسئله مهم در روابط دو کشور بود.
اهداف دولت قاجار ،احقاق حقابه سیستان و
رفتار مسالمتآمیز پادشاهان افغانستان با شیعیان
این کشور بود که عم ً
ال تحقق نیافت ،چراکه ایران
سیاسی تغییر رفتار
در این بازه زمانی سازوکارهای
ِ
داخلی و خارجی را در اختیار نداشت .در این سالها
نداشتن روابط رسمی در سطح سفارت ،وابستگی
 /نفوذ خارجی ،توسعهنیافتگی ،فقدان راههای
ارتباطی ،شکلنگرفتن اقتصاد و تجارت ملی و تداوم
اقتصادهای محلی و ناامنی  /بیثباتی ،پدیدههایی
بودند که کشورداری اقتصادی ایران را در افغانستان
با مشکل مواجه میکرد.
در تمامی این سده ،روسیه و بریتانیا تأثیر بسیاری
ِ
مدیریت عرصه داخلی و خارجی ایران و افغانستان
بر
داشتند ،بهویژه اینکه طرف اصلی مراودات اقتصادی
ایران و افغانستان غالباً این دو قدرت بزرگ بودند.
با وجود این ،تحوالت دو دهه نخست قرن بیست
میالدی تأثیر بسزایی در تعامالت بینالمللی ایران و
افغانستان داشت .در ادامه کشورداری اقتصادی ایران
در قبال افغانستان در دو دوره عصر پهلوی و سپس
جمهوری اسالمی بررسی میشود.

 .3یافتههای پژوهش
 .1.3عصر پهلوی (1304-1357ش).
 .1.1.3پهلوی اول (1304-1320ش).

تحوالت سه دهه نخست قرن بیست میالدی
زمینههای بهکارگیری ابزارهای اقتصادی توسط
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دولت ایران را جهت همگرایی با افغانستان فراهم
کرد .وقوع انقالب روسیه ،استقالل افغانستان و ظهور
دولت شبهمدرن اماناهللخان .انقالب اکتبر 1917م.
در روسیه منجر به عقبنشینی قوای روس از شمال
ایران ،لغو پیمانها و امتیازهای اقتصادی دولت
تزاری با ایران و کاهش موقتی فشا ر این کشور بر
اقتصاد و سیاست ایران شد (فوران .)297 :1389 ،دو
سال بعد (1919م ).اماناهللخان (1919-1929م).
توانست استقالل افغانستان از بریتانیا را رقم بزند.
ایران نخستین کشوری بود که استقالل افغانستان
را به رسمیت شناخت .دولت اماناهلل الگوی نوسازی
توسعه در افغانستان را دنبال میکرد .برای دولت
شبهمدرن وی اصالح امور اقتصادی و مالی مانند
مسائل اجتماعی (آموزش و غیره) از اهمیت درجه
نخست برخوردار بود .اصالحات امور مالی و اقتصادی
افغانستان در سالهای نخستین سلطنت اماناهللخان
طرح و در طول دوره زمامداریاش پیگیری شد.
دولت امانی با الغای قوانین و رسومات اقتصادی
پیشین همچون کار اجباری ،وجود واسطهگران بین
داخلی بین والیات راه
مالیاتدهنده و دولت و مالیات
ِ
را برای اجرای برنامههای جدید همچون جمعآوری
مالیات دولتی و گمرک هموار میکرد (رسول،
.)157 :1364
دولت امانی به علت هزین ه زیاد واردات کاال
از کشورهای دیگر ،کاهش وابستگی خارجی به
ش کردن بحرانهای
قدرتهای بزرگ و نیز فروک 
سیاسی ناشی از جنگ جهانی اول درصدد برقراری
روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه ،بهویژه ایران
برآمد.
سردار عبدالعزیزخان در سال 1920م .بهعنوان
نماینده سیاسی از سوی وی عازم ایران شد تا
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پیشنهادهای دولت متبوع خود را در پنج فقره ،یعنی
آغاز مذاکره ،تبادل سفرا ،اقامه کنسولگری افغانستان
در شهر مشهد و برقراری روابط تجاری و پستی
میان دو کشور تسلیم دولت ایران کند (مجددی و
مجددی.)378 :1378 ،
این پیشنهادها ،زمینهها و ابزارهای مناسبی
برای وابستگی دوجانبه تهران ـ کابل فراهم کرد که
سرانجام در سال 1921م .به انعقاد نخستین عهدنامه
مودت و دوستی ایران و افغانستان ( 22ژوئن 1921
 /تیر 1300ش ).منتهی شد (حافظنیا و همکاران،
.)38 :1384
فصل هشتم عهدنامه مودت بهکارگیری ابزارهای
اقتصادی را در مناسبات ایران و افغانستان ملزم
میکرد .طبق این فصل میبایست زمینههای
استحکام مناسبات بازرگانی و گمرکی و مبادالت
پستی و تلگرافی دو کشور در اسرع وقت فراهم و به
اجرا گذاشته میشد.
بر اساس مواد هشتم تاجرهایی که قبل از تأسیس
سفارت دولت افغانستان در ایران فقط برای معامالت
تجاری از افغانستان به ایران آمدهاند و در مراکز رسمی
تبع ه ایران نشده باشند ،همچنان تبع ه افغانستان
شناخته خواهند شد .این قاعده برای تجار ایرانی نیز
صدق میکرد (روحزنده.)151-153 :1384 ،
در پی امضای پیمان مودت ،مجدالملک که در
آبان 1299ش .به سفارت ایران در کابل تعیین شده
بود ،رهسپار حوزه مأموریت خود شد .در همین سال
(1300ش ).سفارت ایران در کابل تأسیس شد .از این
پس ،سفارتخانهها نقش بسزایی در روابط خارجی
ایران و افغانستان و پیگیری رفتار خارجی آنان ایفا
میکردند (نیرآبادی.)36 :1389 ،
با به سلطنت رسیدن رضاشاه (1304ش/ .

1925م ).روابط ایران و افغانستان بر اساس معاهداتی
که در دوران وزارت جنگ و نخستوزیری او به
امضا رسیده بود ،استوار شد .یکی از اصول سیاست
هلل در این دوره پیگیری سیاست
خارجی دولت امانا 
موازنه میان روسیه و انگلیس و همچنین میان ایران
و ترکیه بود (غبار.)76-1275 ،
متقاب ً
ال سیاست خارجی دولت پهلوی تحت تأثیر
سیاست نوسازی در ایران رویکردی مسالمتآمیز
در برابر افغانستان اتخاذ کرد .ایران و افغانستان با
تأثیرپذیری از ترکیه تقریباً همزمان نوسازی را
تجربه میکردند .نوگرایی و توسعه داخلی ابزارهای
اقتصادی را در سیاست خارجی دولتهای دولت
اماناهلل و رضاشاه برجسته کرد ،چراکه یکی از
الزامات تحقق مدرنیزاسیون در این دوره سیاست
خارجی توسعهگرا بود.
بر اساس فصل سوم عهدنامه امنیت و دوستی
ایران و افغانستان (دوم آذر  )1306که مبتنی بر
پیمان مودت 1921م .بود طرفین میبایست از
مشارکت در محاصره و تحریم اقتصادی که ضد یکی
از متعاهدین بهعملآمده باشد ،خودداری میکردند
(نیرآبادی.)42-45 :1389 ،
این نخستینبار بود که به ابزار محاصره و تحریم
در تاریخ مناسبات تهران ـ کابل اشاره شد .فصل
پنجم این عهدنامه نیز دو کشور را ملزم به پیگیری و
انعقاد قراردادهای تجاری ،کنسولی ،پستی و تلگرافی
میکرد .اگرچه مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان
در این دوره بسیار محدود بود ،تحت تأثیر فضای
پساجنگ جهانی اول ،سیاست کاهش وابستگی
خارجی دولت پهلوی و اماناهللخان و رویکرد دو
ابرقدرت روسیه و بریتانیا در شرق ،کشورهای ایران
و افغانستان ناگزیر از توجه به این نوع از ابزارهای
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کشورداری اقتصادی بودند.

 .2.1.3پهلوی دوم (1320-1357ش).

باوجود این نبود قرارداد تجاری ،شرایط بینالمللی
و نیز اختالفات تاریخی بیشتر استفاده از ابزارهای
غیراقتصادی کشورداری را در سیاست خارجی ایران
تحمیل میکرد .از یکسو بین ایران و افغانستان قرارداد
تجاری تا سال 1313ش .وجود نداشت و هنوز راجع
به عقد قرارداد تجاری با دولت افغانستان مذاکراتی
شروع نشده بود (نیرآبادی .)135-136 :1389 ،از
سوی دیگر ،پیمان سعدآباد (1316ش1947 / .م).
با هدف تأمین صلح و امنیت کشورهای عضو (ایران،
افغانستان ،ترکیه و عراق) و کاهش مداخالت
دولتهای غربی و نیز تصویب قرارداد آب رودخانه
هیرمند (1318ش ).در این راستا قابلتأمل است.

تحت تأثیر تحوالت دهه 1320ش1940 / .م.
مناسبات ایران و افغانستان کمرنگ شد .ایران گرفتار
تبعات سیاسی و اقتصادی جنگ جهانی دوم ،ازجمله
قحطیهای گوناگون و رکود بخشهای کشاورزی و
صنعت بود .افغانستان نیز پس از تقسیم شبهقاره
هند ،تأسیس کشور پاکستان و برآمدن بحران
پشتونستان درگیر بحرانهای مختلف مرزی شد
(نجفی و همکاران.)100 :1389 ،

مشارکت افغانستان در پیمان سعدآباد با مساعدت
و پافشاریهای دیپلماتیک دولت پهلوی صورت
گرفت .هدف دولت ایران از مشارکت افغانستان
تقویت هرچه بیشتر جبهه امنیتی در شرق بود.
اما پیمانهای دفاعی (سعدآباد) و یا هیدروپلتیکی
(هیرمند) با رفع دغدغههای امنیتی و اختالفات
دیرینه مشترک بهرهگیری سیاست خارجی ایران از
ل میکرد.
ابزارهای اقتصادی را تسهی 
موافقتنامه  1318هیرمند با هدف اقتصادی،
یعنی توسعه کشاورزی در سیستان و حل بحران
اقتصادی این منطقه منعقد شد .بر اساس این
موافقتنامه آب رودخانه هیرمند بهمثابه پدیدهای
اقتصادی تلقی میشد که زندگی ساکنان مرزی به
آن گره خورده بود؛ بنابراین میتوان موافقتنامه
هیرمند را ابزار اقتصادیِ سیاست خارجی ایران برای
تغییر رفتا ِر دیرینه افغانستان پیرامون تأمین آب
دشت سیستان تلقی کرد.
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افغانستان در کنار این بحرانها همزمان با چالش
بزرگتری مواجه بود ،یعنی جنگ جهانی دوم .یکی
از اولویتها و چالشهای اصلی سیاست خارجی
افغانستان چگونگی رویارویی با مسئله جنگ جهانی
و منازعات کشورهای درگیر آن بود .در این دوره
دولتمردان کابل تحت فشار متحدین و متفقین
جهت استفاده از خاک افغانستان بودند .متفقین به
طور جدی خواستار اخراج اتباع آلمانی از افغانستان
بودند .اگرچه دالیل مختلفی ،ازجمله اتکای صادرات
و واردات افغانستان به هن ِد بریتانیا ناگزیر این کشور را
متمایل به متحدین میکرد ،درنهایت اعالم بیطرفی
کرد (آدمک.)368-370 :1377 ،
اما با تحوالت نیمه دوم دهه 1320ش1940 / .م.
تعامالت ایران و افغانستان متحول شد .پایان جنگ
ش بحرانهای داخلی و رونق
جهانی دوم و فروک 
مجدد اقتصاد در ایران و نیاز بازار افغانستان به واردات
مناسبات اقتصادی دو کشور دوباره رونق یافت.
در سال 1328ش1949 / .م .ایران و افغانستان
موافقتنامه بازرگانی منعقد کردند که بر اساس،
ایران متعهد شد تا کاالهایی مانند مواد شیمیایی،
دارویی ،معدنی ،منسوجات ،شیشهآالت ،خوراکی،
ظروف و پوشاک به افغانستان صادر کند .این کاالها
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محصول کارخانههای تازهتأسیس ایران بود که در
افغانستان بازار فروش مناسبی برای آنها فراهم بود.
در اوایل دهه 1330ش 1950 /م .دوباره صادرات
ایران به افغانستان تحت تأثیر وضع آشفت ه اقتصادی
دوران نخستوزیری مصدق قرار گرفت (ادوای،
 .)135-142 :1393افغانستان که مایل بود نفت
ایران را خریداری کند با مداخله و مخالفت انگلیس
و شرکتهای نفتی مواجه شد.
نکته تأملبرانگیز ،توجه سیاست خارجی ایران
به درخواستهای دولت افغانستان بود .در بحبوحه
نهضت ملیشدن نفت با هدف دور زدن تحریمهای
بینالمللی نخستین موافقتنام ه نفتی ایران و
افغانستان (1951م1330 / .ش ).منعقد شد که
نقط ه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور محسوب
میشود (ادوای.)74-77 :1395 ،
بدین وسیله افغانستان میتوانست در تحقق
بُعد اقتصادیِ سیاست ناسیونالیسم و موازنه منفی
سیاست خارجی دولت مصدق نقش ایفا کند .از
این پس ،نفت و مشتقات نفتی به یکی از کاالها
و ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی ایران در
قبال افغانستان مبدل شد که برخی از معاهدات و
پیمانهای اقتصادی مشترک را به خود اختصاص
میداد.
پس از کودتای  28مرداد و نگرانی مشترک ایران
و آمریکا از خطر نفوذ کمونیسم در منطقه ،دولت
ایران درصدد نزدیکی بیشتر به افغانستان برآمد.
دولت پهلوی با ورود علنی به بلوکبندیهای جهانی
ی گزیدن از رویکرد بیطرفی سیاست اتحاد
و دور 
ی که
و ائتالف با غرب را در پیش گرفت ،در حال 
ت افغانستان مانع
سیاست خارجی بیطرفانه دول 
از حضور فعال این کشور در سیاستگذاریهای

منطقهای بود.
هدف اصلی سیاست خارجی پهلوی پیوند زدن
هرچه بیشتر منافع سیاسی و اقتصادی ایران با
کشورهای پیرامونی همچون افغانستان بود (خامهیار،
.)72 :1389
در سال 1333ش .موافقتنامه بازرگانی و قرارداد
فروش دیگری درباره نفت در کابل منعقد شد
که میتوانست مسیر ترانزیت کاالی دو کشور را
گسترش دهد .طبق آن مقرر شد مبادالت تجاری
ایران و افغانستان با در نظر گرفتن مقررات عمومی
واردات و صادرات دو کشور صورت بگیرد .دولت
ایران میبایست برای کاهش وابستگی افغانستان به
بلوک شرق ابزارها و مکانیسمهای متعدد اقتصادی به
کار میگرفت (ادوای.)79-83 :1395 ،
در سال 1334ش1955 / .م .جلسه کمیسیون
مخصوص مطالعه و بررسی مسائل مربوط به روابط
اقتصادی ایران و افغانستان تشکیل شد .کمیسیون با
هدف تسهیل معامالت مرزی و امور گمرکی بر انعقاد
موافقتنامه ترانزیتی بین دو کشور تأکید ورزید .با
رفع نسبی مشکالت در مرز ایران و افغانستان در
سال 1336ش1957 / .م .صادرات تولیدات ایران،
بهویژه کاالهای صنعتی به افغانستان رونق بیشتری
گرفت.
اگرچه صادرات و واردات کاال میان دو کشور
همواره در نوسان بود ،بازیگران سیاست خارجی
ایران به مسئله اقتصاد و مناسبات تجاری با افغانستان
واقف بودند .در سال 1339ش1960 / .م .هیئتی از
نمایندگان صنایع خصوصی ایران به افغانستان سفر
و با شرکتها و مؤسسات تجاری این کشور مذاکره
کردند (ادوای.)137-145 :1393 ،
در همین سال ( )1339ایران در نمایشگاه
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بینالمللی کابل که به مناسبت پنجاهمین سالگرد
استقالل افغانستان تشکیل شده بود ،شرکت کرد.
دولت ایران سعی میکرد تا در نمایشگاه محصوالت
6
داخلی افغانستان حضور پررنگی داشته باشد.
غرفه ایران پس از غرفه کشورهای چین ،شوروی و
افغانستان از بزرگترین غرفههای این نمایشگاه بود
که در جلبتوجه جامعه افغان به محصوالت صنعتی
ایران سهمی بسزا داشت (ادوای.)145 :1393 ،
یکی از عوامل تأثیرگذار بر جهتگیری کشورداری
اقتصادی سیاست خارجی ایران در نیمه دوم دهه
1330م .آغاز سیاست نوسازی اقتصادی افغانستان،
ازجمله اجرای برنامه پنج ساله توسعه (-1340
1335ش1956-1961 / .م ).بود (لطفی:1392 ،
.)69-70
با آغاز برنامههای توسعه افغانستان نیاز مبرمی به
کاالهای ایرانی ،بهویژه نفت پیدا کرد .وارد کردن این
کاال از کشورهای دیگر هزینهبر بود .از سویدیگر،
ابزارهای اقتصادی جدید در سیاست خارجی پهلوی
همچون نفت و پیگیری برنامههای عمرانی در ایران
ت کابل برجای
تأثیر بسزایی در جلب توجه دول 
گذاشته بود.
سیاستگذاریهای داخلی و خارجی دولت پهلوی
(در عرصه توسعه) ،در نگاه دولتمردان افغانستان
مثبت ارزیابی میشد .در نظر آنها ایران کشوری
ل قدرتمندشدن تعریف میشد که با
متحد و در حا 
تکیهبر آن میتوانستند نیازهای داخلی کشورشان را
برآورده سازند.
در سال 1339ش1960( .م ).داوودخان ،صدراعظم
افغانستان ،به ایران سفر کرد .متقاب ً
ال در همین سال
 66ایران در سال 1337ش1958 / .م .نیز در این نمایشگاه شرکت
کرده بود.
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جعفر شریف امامی ،نخستوزیر ایران ،به کابل رفت.
هیئت اعزامی ایران توسط دولت افغانستان «هیئت
سن نیت» نامیده شد .در این سفر مقارن با امضای
ُح ِ
موافقتنامه بازرگانی ایران و افغانستان (دسامبر
1960م ).نمایندگان صنایع ایران در افغانستان در
زمینه فراوردههای نفتی حدود سیزده موافقتنامه به
امضا رسانیدند (ادوای.)79 :1395 ،
وزارت راه ایران پس از پایان راهآهن مشهد ـ
تهران ،به افغانستان پیشنهاد استفاده از راهآهن
ایران برای حملونقل کاالهای صادراتی و وارداتی
افغانستان را داد که با استقبال این کشور روبهرو
شد .انعقاد موافقتنامه ترانزیت در فوریه 1962م/ .
بهمن 1340ش .از نظر بسط نفوذ اقتصادی ایران
در شرق حائز اهمیت بود .عدم پرداخت عوارض،
نگهداری ،حفظ و حراست از کاالهای افغانستان
در ایران ،برقراری نرخ عادالنه باربری ،حملونقل
اجناس و استفاده از راهآهن ایران از مهمترین مواد
این موافقتنامه بود( 7فرهنگ.)184 :1395 ،
در دهه 1340ش .رشد صنعت در ایران تأثیر
بسزایی در فعال شدن هرچه بیشتر سیاست
خارجی جهت پیگیری اهداف اقتصادی کشور با
کشورهای مجاور داشت .در شهرهای بزرگ ایران
برای بازفرآوری کاالهای افغانستان مانند پشم،
کارخانههای متعدد وجود داشت؛ بنابراین تجار و
صاحبان صنایع ایران میتوانستند فعالیت وسیعی را
در این زمینه با افغانستان آغاز کنند.
 77در سال 1341ش1962( .م ).یکی از مهمترین تالشهای
تأثیرگذار سیاسی بر مناسبات تهران ـ کابل میانجیگری دولت
ایران در اختالفات پاکستان و افغانستان بود .محمدرضا پهلوی در
این سال به کابل سفری پنجروزه داشت .در این سفر ایران رسماً
از میانجیگری صحبت کرد و هر دو دولت این وساطت را پذیرفتند
(اندیشمند.)97 :1386 ،
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یکی دیگر از نشانههای تصمیم راسخ ایران و
افغانستان برای افزایش مبادالت بازرگانی آزادی
ن گونه ،نیازها
واردات بدون سود بازرگانی بود .بدی 
و ابزارهای اقتصادی در سیاست خارجی ایران در
قبال افغانستان بهتدریج بر مسائل سیاسی و مذهبی
دیرینه آنان غلبه مییافت (ادوای-156 :1393 ،
.)148
به باور کارشناسان افغان ،مهمترین رویداد
سالهای دهه  1340عقد معاهده ارتباط مستقیم
مخابراتی میان کابل و تهران است که در سال
1347ش .میان دو کشور به امضا رسید (مرکز
مطالعات استراتژیک افغانستان.)128 :1384 ،
در سال پایانی این دهه (1349ش1970 / .م).
دولت ایران بندرعباس را بندر آزاد اعالم کرد .دولت
افغانستان با هدف رونق تجارت خارجی ،التیام بحران
داخلی ،مقرون به صرفه نبودن روابط و وابستگی
اقتصادی به شوروی ،جهت استفاده از راههای
ترانزیتی این بندر وارد مذاکره با ایران شد؛ بنابراین
در اواخر دهه 1340ش .روابط دو کشور وارد مرحله
جدیدی شد.
نیاز افغانستان به استفاده از راههای ترانزیتی ،دو
کشور را در زمینههای زیادی به هم نزدیک کرد .از
ن رو ،میان ایران و افغانستان تعهداتی در مورد
ای 
راهاندازی شرکتهای تأسیساتی ایرانی در رشتههای
راه و ساختمان ،بیمه ،استخراج نفت و گاز ،ذوبآهن
و کشاورزی صورت گرفت (عباسی و رنجبردار،
.)211-212 :1390
این نخستینبار بود که بنادر جنوبی ایران با خارج
کردن افغانستان از جبر جغرافیایی از جایگاه ویژهای
در تعامالت دو کشور برخوردار میشدند ،اما از آنجا
که بعدها بهرهگیری از بندرعباس برای تجارت

خارجی با کشورهای حوزه خلیجفارس توسط
افغانستان پیگیری نشد ،سیاست خارجی پهلوی
نتوانست از این ابزار اقتصادی جدید در جذب رفتار
دولت افغانستان استفاده کند.
در دوره پهلوی دوم کماکان موانع و چالشهای
متعددی بر سر راه کشورداری اقتصادی ایران و
افغانستان وجود داشت .در واقع ،بخشی از انرژی
سیاست خارجی ایران صرف حل اختالفات مرزی و
آبی میشد؛ بنابراین حل این منازعات میتوانست دو
کشور را جهت حرکت به سمت همگرایی اقتصادی
بیشتر سوق دهد.
در همینراستا موافقتنامه رود هیرمند که بین
ایران و افغانستان در  23اسفند 1351ش14( .
مارس 1972م ).به امضا رسید ،از نظر کشورداری
اقتصادی دو کشور اهمیتی فوقالعاده داشت ،زیرا
اختالفات تاریخی آنان را در مورد آب هیرمند خاتمه
داد و پایهای برای بسط روابط اقتصادی گستردهتری
شد (روحزنده.)34 :1384 ،
اما سقوط حکومت پادشاهی در افغانستان
(1352ش1973 / .م ).و اعالم جمهوری توسط
سردار محمد داوودخان تداوم فرایند بهکارگیری
ابزارهای اقتصادی سیاست خارج ایران را موقتاً
متوقف کرد .کودتای ثور علیه داوودخان باعث
گسترش نفوذ عناصر و ایدئولوژی کمونیست در
دولت افغانستان شد .به عنوان نمونه فصل دوم
قانون اساسی جدید افغانستان با عنوان «اساسات
سوسیالیستی منبعث از
اقتصادی» مبین اقتصاد
ِ
ایدئولوژی شوروی بود (عادلی.)73 :1395 ،
دولت پهلوی که توسعه نفوذ و قدرت عناصر
هوادار اتحاد شوروی در افغانستان را تهدیدی در
راستای تثبیت قدرت منطقهای ایران قلمداد میکرد،
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کوشید از طریق ابزارهای اقتصادی همچون توسعه
روابط اقتصادی و حمایتهای اقتصادی دولت جدید
کابل را از گرایش بیشتر به بلوک شرق و وابستگی به
عناصر چپ بازدارد.

دو کشور رو ب ه گسترش نهاد .جهت عملی شدن
طرحهای مورد توافق در پروتکل اقتصادی سال
1353ش1974 / .م .دولت ایران پیشنهاد اعطای
یک وام  700میلیون دالری داد.

تضعیف عناصر ضدسرمایهداری و کاهش وابستگی
به شوروی در افغانستان نیازمند توسعه روابط این
کشور با ایران و بلوک غرب در حوزه اقتصادی بود.
در ابتدا سیاست خارجی دولت داوود کمتر به ایران
و غرب گرایش داشت ،اما پس از تثبیت قدرت
سیاست خارجی افغانستان به بلوک غرب و متحدان
آن همچون ایران گرایش یافت .دولت ایران فرصت
را مغتنم شمرد و درصدد توسعه روابط برآمد .اعزام
هیئتهای مختلف اقتصادی جهت گسترش روابط
اقتصادی ایران و افغانستان یکی از سیاستهایی بود
که با استقبال دولت مرکزی کابل مواجه شد (لطفی،
.)63-76 :1392

در جریان سفر سردار داوود به ایران (1975م ).شاه
ایران دو میلیارد دالر برای احداث خط آهن مشهد
ـ کابل وعده داد .این خط باید در ادامه از زاهدان به
زرنج و به دالرام امتداد مییافت که کاالهای ترانزیتی
و تجاری را از بندرعباس به افغانستان میرساند.
همچنین در این سفر ،شاه ایران وعده یک وام دو
میلیارد دالری را طی ده سال برای برنامههای توسعه
افغانستان ازقبیل احداث کارخانه ذوبآهن داد.

ت اعطای کمکهای مالی ایران
با اجرای سیاس 
نظیر کمک ده میلیون دالری برای مطالعه در
مورد طرحهای عمرانی همچون هیرمند و کمک
ن دالری در سالهای 1974-1976م .که
 85میلیو 
بیش از کمکهای شوروی بود ،دیدگاه مقامات افغان
به ایران تعدیل شد (فرهنگ.)184-185 :1395 ،
در سال (1976م ).ایران به افغانستان برای توسعه
خط آهن کمک مالی کرد .همچنین وزیر برنامهریزی
افغانستان برای مذاکره با مقامات ایرانی پیرامون
پروژههایی در چارچوب برنامه عمرانی هفتساله
افغانستان که با کمکهای مالی ایران به مرحله اجرا
درآمده بود به ایران سفر کرد (روحزنده.)34 :1384 ،
ب ه موازات سرکوب نیروهای چپ توسط دولت
داوودخان و تأثیرپذیری سیاست خارجی افغانستان
از مشوقهای مالی ایران همکاریهای اقتصادی این
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ک سال پس از سفر داوود به
سطح تبادل کاال ی 
ایران (1975م ).به شش میلیون دالر رسید .دولت
ایران گسترش حمایتهای مالی از حکومت داوود را
مشروط به تغییر رفتار خارجی از طریق کاهش نفوذ
شوروی و عناصر چپ در افغانستان کرد (قاسمی،
 .)110 :1393مشروطکردن حمایت مالی به تغییر
رویه سیاست خارجی از تحوالت نادر روابط دوجانبه
ایران و افغانستان محسوب میشود که تا قبل از این
بهندرت رخ داده بود.
در نیمه دوم دهه 1350ش1970 / .م .دولت
ایران در قالب کمیسیونهای مشترک اقتصادی به
حمایت از طرحهای توسعهای افغانستان پرداخت.
در سال 1354ش1975 / .م .کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان در تهران
تشکیل شد .این کمیسیون اقدام به برنامهریزیهای
عمرانی و صنعتی در افغانستان کرد .ایران تأمین
هزینههای تکمیلی این برنامهها را بر عهده گرفت.
سومین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی
و بازرگانی در کابل برگزار شد .در این اجالس بر
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عملی شدن طرحهای توافقی دو کشور بحث و
مقرر شد جهت تسهیل در انجام خدمات مربوط
به همکاریهای اقتصادی و فنی و رسیدگی به امور
دریافت کمک و اعتبارات و نحوه استفاده از آنها،
یک دفتر فنی در کابل تأسیس شود .همچنین دولت
ایران پیشنهاد اعطای  200میلیون دالر کمک از
طریق سازمان بینالمللی کار به افغانستان ارائه کرد.
پرورش نیروی کار متخصص در افغانستان توسط
ایران میتوانست حضور کارشناسان شوروی در این
کشور را تعدیل کند .چهارمین اجالس کمیسیون
مشترک اقتصادی و بازرگانی در 1356ش1977 / .م.
در تهران تشکیل شد .در پایان اجالس طرفین توافق
نمودند که پنجمین اجالس کمیسیون مشترک،
سال بعد در کابل برگزار شود ،اجالسی که به دلیل
کودتای ثور 1978م .و سقوط حکومت داوودخان
برگزار نشد (لطفی.)74 :1392 ،
یکی از مهمترین دگردیسیهای دوران
ریاستجمهوری داوودخان ،چرخش در سیاست
خارجی افغانستان از بلوک شرق به بلوک غرب بود.
به باور محققین داوود در مرحله دوم ریاستجمهوری
سیاست خارجی افغانستان را در مسیر مخالف آن
سوق داد ،یعنی سردی مناسبات با اتحاد شوروی و
ش به غرب و متحدان آن ازجمله ایران (اکرم،
گرای 
.)13 :1380
چرخش در سیاست خارجی داوود علل گوناگونی
داشت ،اما حمایتهای مالی دولت ایران و آمریکا و
نیز وخیمشدن روزافزون روابط داوودخان با نیروهای
چپ تأثیر بسزایی در گرایش افغانستان به ایران و
بلوک غرب گرایش یافت .بهعنوانمثال ،وزیر امور
خارجه وقت ایران در جریان سفرش به افغانستان
(1974م ).به مقامات افغان پیشنهاد کرد تا وابستگی

افغانستان به مسکو را از لحاظ اقتصادی پایان
ببخشند و دولت ایران حاضر است همه وامهایی را
که این کشور تا آن زمان از اتحاد شوروی دریافت
کرده ،پرداخت کند (اکرم.)255 :1380 ،
یکی از الزامات گرایش به بلوک غرب تضعیف
نیروهای طرفدار بلوک شرق در افغانستان بود .به
همین جهت داوودخان پس از بازگشت از ایران
گروههای چپ و طرفدار شوروی را از مناصب
سیاسی حکومت برکنار کرد .این در حالی بود که
دولت داوودخان ائتالف نیروهای ملیگرا و چپگرا
بود ،اما دیری نپایید که سقوط دولت داوودخان
توسط همین نیروهای چپ و کودتای ثور در سال
1357ش1978 / .م .تداوم فرایند همبستگی کابل ـ
تهران را متوقف کرد.
 .2.3جمهوری اسالمی1357-1398 :ش.
 .1.2.3دوره نخست :ب ه حاشیه رفتن ابزارهای
اقتصادی ایران در قبال دولت افغانستان (-1380
1357ش).

کودتای ثور  1357در افغانستان ،تجاوز شوروی به
این کشور ( )1358و انقالب بهمن  1357در ایران
الگوی کشورداری آنان را بهویژه در عرصه بینالمللی
دگرگون کرد .تحوالت منتهی به انقالب بهمن و
رویدادهای پساز آن کشورداری ایران را از «الگوی
اقتصادی» به «الگوی مذهبی و ایدئولوژیک» تغییر
داد.
مذهبی دولتمداری ایران در تضاد با
الگوی
ِ
کمونیستی کشورداری افغانستان قرار
الگوی شبه
ِ
گرفت .نتیجه چنین تضادی به رسمیت نشاخته
شدن حاکمیت رژیم شبهکمونیستی در افغانستان
(1357-1371ش ).توسط جمهوری اسالمی ایران و
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تیرگی مناسبات سیاسی و اقتصادی آنان بود.
این در حالی بود که دولت وقت کابل انقالب
اسالمی ایران را به رسمیت شناخت .دولت ایران
پس از تجاوز شوروی به افغانستان از ادامه همکاری
با حزب دموکراتیک خلق افغانستان خودداری کرد.
پس از تحوالت  1357بسیاری از طرحهای
عمرانی ـ توسعهای مشترک ایران و افغانستان به
حالت تعلیق در آمد .چنانچه پنجمین اجالس
کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری افغانستان
و ایران که میبایست در نیمه اول سال  1357در
کابل برگزار میشد ،انجام نپذیرفت .در صورتیکه
میان ایران و افغانستان تا اواخر سال 1356ش( .از
 1300تا  )1357بیش از  28موافقتنامه و پروتکل
در رابطه با مسائل مرزی ،تجاری ،ترانزیت ،مخابرات،
امور فرهنگی ،کنسولی ،عملیات سوختگیری و
تهیه و توزیع بنزین و مواد نفتی بین دو کشور به
امضا رسیده بود.
مهمترین آنها عبارتاند از :پروتکل نشانهگذاری
مرزها (1315ش1936 / .م ،).پیمان سعدآباد
(1316ش1937 / .م ،).پروتکل خط آهن (1317ش.
1938 /م ،).موافقتنامه رود هیرمند (1318ش.
1939 /م ،).موافقتنامه ترانزیت با ضمیمه سه
پروتکل (1342ش1963 / .م ،).موافقتنامه پرداخت
مربوط به امور ترانزیت (1342ش1963 / .م،).
موافقتنامه تجاری (1342ش1963 / .م ،).امضای
مجدد موافقتنامه ترانزیت در سال ،)1974( 1353
ی در حوزههای صنعت ،انرژی،
پروتکل همکار 
راهآهن ،بازرگانی ،مخابرات ،بانکی و ذوبآهن
(1354ش1975 / .م( ).مرکز مطالعات استراتژیک
افغانستان 129 :1384 ،و .)133-134
سوسیالیسم در افغانستان با هدف مبارزه با
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الگوهای غربی و دینی توسعه پیگیری میشد.
اصالحات رادیکال اقتصادی ـ اجتماعی دولت
افغانستان از قبیل اصالحات ارضی و حقوق کارگران
و دهقانان متأثر از سوسیالیسم ،یعنی الگوی شرقی
توسعه بود (جیوستوزی .)259 :1392 ،از دیدگاه
ایران دولت وقت کابل دولتی نامشروع ،دستنشانده
و غیراسالمی بود.
هدف ایران رهایی این کشور از وابستگی به بلوک
شرق بود .در این سالها سیاست خارجی ج.ا.ایران به
ابزارهای غیراقتصادیِ تغییر رفتار داخلی و خارجی
افغانستان متوسل شد ،نظیر حمایتهای نظامی و
لجستیکی از مجاهدین و احزاب سیاسی افغانستان
که مخالف با حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و
اتحاد شوروی بودند.
رهبر انقالب اسالمی ایران (امام خمینی ره)
نهضت اسالمی مجاهدین افغان را همچون انقالبی
میدانست که هیچگاه با مصالحه و مدارا به پیروزی
نخواهد رسید؛ بنابراین تأکید داشتند که ملت
افغانستان نباید از جهاد نظامی با رژیم حاکم و
شوروی ابایی داشته باشد (یوسفزهی و نجفزاده،
.)77-81 :1397
با گسترش ابعاد نهضت و جهاد ضددولتی /
شوروی در افغانستان که مورد حمایت کشورهایی
چون ایران ،عربستان ،پاکستان و آمریکا بود ،دولت
نجیباهلل (1365-1371ش1986-1992 / .م ).با
بازنگري و تعدیل قانون اساسی 1359ش1980 / .م.
و انتقاد از سیاستهاي رادیکال دولت سابق تالش
کرد تا اصول حکومت را تاحدودي با ارزشهاي دینی
و سنتی مردم افغانستان منطبق کند.
سیاست وی «مصالحه و آشتی ملی» بود .از این
رو اصول اساسی جمهوري دموکراتیک افغانستان را
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ملغی کرد .لویه جرگه در سال 1987م .براي بازنگري
قانون اساسی دایر شد .در این بازنگری اسالم «دین
رسمی» شناخته شد (ماده  )2و زنان و تشکلهای
کارگری یکی از مهمترین حقوق خود را از دست
دادند ،زیرا ماده شش قانون اساسی  1980که دولت
ت اتحادیههاي
طبق آن مکلف شده بود تا از فعالی 
کارگري ،سازمانهاي زنان و جوانان ،انجمنهاي
علمی و سایر سازمانهاي اجتماعی پشتیبانی کند،
لغو شد (حمیدی و یوسفزهی.)169-170 :1397 ،
در اقدامی دیگر ،نجیباهلل که درصدد کسب
مشروعیت ملی بود نام حزب دمکراتیک خلق را به
حزب وطن تغییر نام داد (فرزانهپور و یوسفزهی،
 .)112 :1396بازنگری قانون اساسی و تغییر نام
حزب حاکی از تعدیل و کنارهگیری دولت کابل
اعالمی رادیکال و مهمتر از
ِ
از سیاستها و قوانین
همه تأثیرپذیری آن از نهضت جهادیِ مورد حمایت
کشورهایی چون ایران بود.
فروپاشی شوروی (1370ش1991 / .م ).و سقوط
دولت رژیم کابل (1371ش1992 / .م ).زمینهساز
بهرهگیری دولت ج.ا.ایران از ابزارهای اقتصادی در
افغانستان شد .در دوران حکومت مجاهدین (-1375
1371ش1992-1996 / .م ).روابط دیپلماتیک و
تعامالت بازرگانی ایران و افغانستان از سر گرفته
شد.پس از استقالل کشورهای آسیای مرکزی
دولت ایران با هدف توسعه همکاریهای بازرگانی
و ترانزیتی به سرمایهگذاری در افغانستان پرداخت
(نجفی و همکاران.)289 :1389 ،
تحول مهم دیگر و تأثیرگذار سیاست بازسازی
و سازندگی دولت هاشمی رفسنجانی پس از پایان
جنگ تحمیلی بود .برخالف الگوی ایدئولوژیک
کشورداری در دهه 1360ش1980( .م ).الگوی

اقتصادی کشورداری دولت رفسنجانی تغییرات
بسیاری در سیاست خارجی ایران بهوجود آورد.
رویکرد بازار آزاد دولت منجر به اقتصادمحور
شدن سیاست خارجی کشور شد ،به گونهای که
تالش گروههای ذینفع و ذینفوذ اقتصادی ـ
صنعتی برای بازاریابی فراملی زمینهساز گسترش
مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ،بهویژه در
قالب سازمانهای اقتصادی منطقهای همچون اکو
شد (دهقانی فیروزآبادی.)107 :1392 ،
کشور افغانستان با حمایت دولت رفسنجانی به
حلقه تجاری اکو پیوست .هدف سیاست خارجی
ج.ا.ایران از توسل به یکی از بزرگترین ابزارهای
اقتصادی ،یعنی سازمان اکو که در آن نقش مهمی
ایفا میکرد ،تقویت و مشارکت منطقهای افغانستان
ن عضویت افغانستان در یک سازمان
بود .نخستی 
منطقهای اقتصادی که با حمایت مستقیم ایران
صورت گرفت ،اکو بود.
تحت تأثیر چنین ابزارهایی ایران توانست در
سالهای  1371و 1372ش 1992( .و 1993م).
پس از کشورهای هند ،پاکستان ،چین و ژاپن در رده
پنجم صادرات کاال به افغانستان قرار گیرد (فرهنگ،
 ،)104-105 :1395اما جنگ داخلی مجاهدین و
ظهور طالبان مانع بزرگی برای تداوم سیاستهای
حمایتی و همکاریجویانه ج.ا.ایران در افغانستان شد.
در عصر طالبان (1375-1380ش-2001 / .
1996م ،).روابط دیپلماتیک تهران ـ کابل به
دلیل اختالفات ایدئولوژیکی و سیاسی به کمترین
حد ممکن رسید .به رسمیت نشناختن طالبان از
ابزارهای سیاست خارجی دولت خاتمی جهت تغییر
رفتار داخلی و خارجی این دولت بود.
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)ﮔﺮدآوری ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.(1398،

ﻣﺸﺘﺮک

)(1387-1398

اﺷﺎره

ﮐﺮد

1

ﻧﻤﻮدار  :1ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )1385-1397ش(.

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
 515 542 632 1,002 1,337 2,178 2,873 2,416 2,388 2,573 2,018 2,020 2,948ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر

تصویر  .1حجم صادرات ایران به افغانستان (1385-1397ش).

 .2.3دوره دوم :توسل ایران به ابزارهای اقتصادی
(1380-1385ش2001-2005 / .م ).در نظر گرفته
ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی
شد .بیشتر پروژهها و اعتبارات به کارگروه اقتصادی
در قبال افغانستان (1380-1398ش).
ﺤﻮﻻتهویژه در
زیرساختها ،ب
ﺗﺎرﯾﺦ تأمین مالی
ھﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫکه مسئولیت
ﮐﺸﻮرداری
ﺻﺪﺳﺎﻟﮫ ﺗ
سقوط دولت طالبان و متعاقباً آغاز فرایند
برق و آب را
ﺑﺮ مخابرات،
ارتباطات،
حملونقل و
امر
اﺑﺰارھﺎی
اھﻤﯿﺖ
ﺗﺄﮐﯿﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان درﻗﺒﺎل
دموکراتیزاسیون و پیبردن مجامع ملی و بینالمللی
رنجبردار،
و
(عباسی
یافت
اختصاص
داشت،
عهده
به
رویهاﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﺳﻌﮫ و
به ضرورت توسعه در افغانستان منجر به تغییر
.)216
:1390
1919م .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
/1298
ﺳﺎل
ایران ،هند
کشور شد.
ازبه این
ﺗﺤﻮﻻتنسبت
اﯾﻦسایر دولتها
ﮐﮫ از ﻗﺒﻼً
(1381-1385ش250 ).
ﯾﮑﯽسال
ﺷﺪاین پنج
ایران در
دوﻟﺖﻣﺮدان
از اھﺪاف
مجرای اﺷﺎره
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺎن که
کشورهایی بودند
و چین ،ازجمله
تخصصی خود را به نحو
ﻣﺨﺘﻠﻒدالر کمکهای
ھﺎی میلیون
ﻣﺘﺤﺪﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ
ﮐﺸﻮرداری
اﺑﺰار
ﯿﺮی
ﮐﺎرﮔ
ﺑﮫ
اﯾﺮان
ازاقتصادی همچون حمایتهای مالی،
کشورداری
ﻣﯽبتواند
داد که
پروژههایی اختصاص
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫمؤثری به
ضمن ﻣﯿﺰان
ﺗﻮان
ﮐﺸﻮرداری
ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺖ.
هایﺑﻮد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺎبالعوض
کهای
توسعههای و کم
ساخت طرح
تأمین
بر
افغانستان
در
توسعه
شرایط
کردن
فراهم
برآمدند .اﺑﺰارھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان را در ھﻤﮕﺮاﯾﯽ
افغانستان ﻧﻮع
نفوذ درﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
درصدد
منافع و اهداف ملی نیز مؤثر باشد .عالوه بر کمک
ﮐﺸﻮر
ﺳﻨﺠﯿﺪ.ستاد مشارکت در بازسازی
پاییز سال 1380
دو در
مالی  560میلیون دالری ایران ،در کنفرانسهای
جمهوری
ریاست معاون اول ریاست
افغانستان به
(1385ش .ﺑﺮای
پاریس ﻣﯿﻼدی
ﻧﻮزده
ﻗﺮن
توکیوﻧﺨﺴﺖ
درو با ﻧﯿﻤﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﯾﺮان و
2002م،).
(1381ش/ .
کشاورزی،
اقتصاد ،جهاد
خارجه،
عضویت وزرای امور
وارد ﺟﻨﮓ
ھﺸﺖ /ﺑﺎر
ﻗﻨﺪھﺎر
ھﺮات و
وﻻﯾﺖھﺎی
ﺑﺮ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﻋﺎده
2010م ).بر تأیید
(1389ش.
2006م ).و کابل
/
رئیس
ریزی،
ه
برنام
و
مدیریت
سازمان
رئیس
کشور،
ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ
هایھﺎ
ﺟﻨﮓ
ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎﻣﯽ( دولت
)اﺑﺰاراین حمایتها از
اقتصادی و تداوم
حمایت
رﺳﻤﯽتشکیل شد .در
اﺳﺘﻘﻼل نمایندگان
مرکزی و دو تن از
بانک
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﭘﺎرﯾﺲ،
.)197 :1395
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ(فرهنگ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنجدیدوکابل تأکید شد
انجام 49
دستگاه مجری
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتسیزده
مجموع
پروژهﺳﺎلھﺎ ﻓﻘﺪان اﺑﺰارھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و
اﯾﻦ
ﺑﻮد.به در
آﻧﺎن
دولت ایران در همایش لندن (1385ش/ .
اقتصادی و زیربنایی در افغانستان پرداختند.
کمک ﺗﻐﯿﯿﺮ
افغانستانﺟﮭﺖ
به ﺟﻨﮓ
اﺑﺰار
صد ﺑﮫ
اﯾﺮان
میلیون دالر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﺗﮑﺎی 2006م).
ستاد در قالب
مسئولیتهای
فعالیتها و
ﺗﺪاوم ﺿﻌﻒ
ﻧﻮزدھﻢ
ﻧﯿﻤﮫکرد.دوم
اﻓﻐﺎن
اﻣﯿﺮان
رﻓﺘﺎر
المللی پاریس
ﻗﺮننشست بین
همچنین در
داﺷﺖ.پنجدر مالی
آموزشی،
فرهنگی،
اقتصادی،
تخصصی
کارگروه
اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮ
ﺧﺎﻧﮫ /و
اﺑﺰارھﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ )ﻧﺒﻮد ﺳﻔﺎرت
وعدهی(کمکو پنجاه
2008م ).ایران
(1387ش.
واﮔﺮاﯾﯽ سال
ِ اجرایی آن پنج
مدت
الملل و
از و بین
ﯾﮑﯽسیاسی
اﻗﺘﺼﺎدیِ دوﺟﺎﻧﺒﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﯾﺮان
ﻋﯿﻨﯽ
ﻋﻠﻞ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .زﻣﯿﻨﮫھﺎ و ﻟﻮازم دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏِ ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰار
اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻔﺎرت و
1398 -1298
(روایتی صدساله
درافغانستان
ﻣﻮدتدر قبال
ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫ توسعه ایران
اقتصادی
سنایی .کشورداری
وفزهی و وحید
ناصر یوس
ش) رﻗﻢ ﺧﻮرد.
ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻗﺮن
اواﯾﻞ
اﻧﻌﻘﺎد
170ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی
ِ
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میلیون دالری به همراه وام سیصد میلیون دالری
را به افغانستان داد .حمایتهای مالی کشورها
زمینهساز پیشبرد طرحهای زیربنایی در افغانستان
بود (تیشهیار.)6-7 :1391 ،
در دهه 1380ش2000( .م ).توسعه زیرساخ 
ت
پایانهها و بازارچههای مرزی در استانهای شرقی
یعنی سیستان و بلوچستان (میلک) ،خراسان جنوبی
(ماهیرود و یزدان) و خراسان رضوی (دوغارون) و
گشایش آنها برای صادرات و واردات کاالهای دو
کشور حاکی از تمایل و تالش دولت ایران در تسهیل
مبادالت تجاری با افغانستان است.
در دهه 1390ش2010( .م ).ضرورت دسترسی
افغانستان به آبهای آزاد بینالمللی جنوب و بازار
کشورهای حوزه خلیجفارس با هدف رونق تجارت
خارجی ،رهایی از تنگناهای جغرافیایی و کاهش
وابستگی به بنادر پاکستان ،توجه دولتمردان افغان
را به بنادر جنوبی ایران بیشتر کرد.
ایران و افغانستان توانستند با مشارکت هند
موافقتنامه چابهار را در سوم خرداد 1395ش23( .
می 2016م ).منعقد کنند .موافقتنامه چابهار تحت
کشتیرانی ضدایرانی
تأثیر برجام و لغو تحریمهای
ِ
صورت گرفت .سیاست خارجی ایران تالش کرد
از این فضای بهوجودآمده در راستای تقویت
همکاریهای منطقهای و ترانزیتی با کشورهای
همسایه و متحد استفاده کند.
دولت ایران تسهیالت بسیاری برای بازرگانان و
سرمایهگذاران افغانستان در بندر چابهار فراهم کرد.
تخصیص پنجاه هکتار زمین برای سرمایهگذاران
افغان برای ایجاد تأسیسات بازرگانی بدون دریافت
مالیات ،تخفیف 30درصدی تعرفه گمرکی ،خدمات
رایگان نگهداری محصوالت کشاورزیِ صادراتی و

وارداتی افغانستان در سردخانهها ،تقلیل مشکالت
ترانزیتی ـ بازرگانی افغانستان و ایران ،کاهش
ف شدن شماری
هزینههای حملونقل دریایی و معا 
از تولیدات افغانستان از تعرفههای گمرکی ،ازجمله
مشوقهای سرمایهگذاری این کشور در بندر چابهار
بودهاند (اسالمی و یوسفزهی.)97-99 :1397 ،
درنتیجه چنین سیاستگذاریها و اهمیت
راهبردی بندر چابهار برای تأمین نیازهای افغانستان
بود که این بندر به درخواست رئیسجمهور
افغانستان (اشرف غنی) در سال 1398ش .از
فهرست تحریمهای آمریکا حذف شد.
عالوه بر راههای ترانزیتی تجارت خارجی نقش
بسزایی در تعامالت اخیر ایران و افغانستان داشته
است .افغانستان در سالهای 1394-1397ش.
(2015-2018م ).به ترتیب هشتمین ،هفتمین،
ششمین و چهارمین بازار مقص ِد صادرات کاالهای
ایران (پس از چین ،امارات متحده عربی و عراق)
بوده است.
ایران در این سالها با تأمین حدود  25الی 30
درصد نیازهای داخلی افغانستان از کشور پاکستان
سبقت گرفت و برای نخستینبار در تاریخ مناسبات
اقتصادی دو کشور «نخستین شریک تجاری»
افغانستان شد .اکنون ایران بزرگترین صادرکننده
کاال به افغانستان تلقی میشود .صادرات ایران
به افغانستان در سال 1385ش2006( .م ).از
 515میلیون دالر به  2،948میلیارد دالر در سال
1397ش2018( .م ).رسید (تصویر شماره .)1
مقابل رشد شش برابری صادرات کاالهای
در
ِ
ایران به افغانستان ،صادرات افغانستان به ایران از
 8/8میلیون دالر در سال 1385ش .به حدود هجده
میلیون دالر در سال  1396رسید که رشد دو برابری
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را نشان میدهد (یوسفزهی و همکاران.)72 :۱۳۹۷ ،
عالوهبر صادرات و حمایتهای مالی میتوان به
برگزاری اجالس کمیسیون مشترک تجاری (،1383
 1391 ،1389 ،1385و  ،)1395انعقاد هشت
یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری (،1381
 1388 ،1387 ،1385 ،1383 ،1382و ،)1394
بیش از بیست دیدار دوجانبه در سطح مقامات
بلندپایه (سازمان توسعه تجارت ایران)109 :1395 ،
و برگزاری حدود بیست همایش و نمایشگاه تجاری
مشترک ( )1387-1398اشاره کرد( 8گردآوری
نگارندگان.)1398 ،

 .4بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر از مطالعه تاریخ
صدساله تحوالت کشورداری اقتصادی ایران درقبال
افغانستان تأکید بر اهمیت ابزارهای اقتصادی در
توسعه و تعامالت این دو کشور بوده است .مبدأ
تحلیل این تحوالت از سال 1298ش1919 / .م.
یعنی استقالل سیاسی افغانستان در نظر گرفته شد.
چنانکه قب ً
ال اشاره شد ،یکی از اهداف دولتمردان
ایران از بهکارگیری ابزارهای مختلف کشورداری
متحد کردن دولت افغانستان بوده است .با مطالعه
تاریخ کشورداری میتوان میزان موفقیت و تأثیر نوع
ابزارهای سیاست خارجی ایران را در همگرایی دو
کشور سنجید.
ایران و افغانستان در نیمه نخست قرن نوزده
میالدی برای اعاده حاکمیت بر والیتهای هرات و
قندهار هشت بار وارد جنگ شدند .یکی از مهمترین
نتایج این جنگها (ابزار نظامی) عهدنامه پاریس،
 88هشتمین نمایشگاه مشترک ایران ـ افغانستان در روزهای 29
بهمن تا  2اسفند 1398در کابل برگزار شد.
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استقالل رسمی افغانستان و حاکمیتیافتن بریتانیا
بر مناسبات آنان بود .در این سالها فقدان ابزارهای
دیپلماتیک و اقتصادی تأثیر بسزایی در اتکای ایران
به ابزار جنگ جهت تغییر رفتار امیران افغان داشت.
در نیمه دوم قرن نوزدهم تداوم ضعف ابزارهای
دیپلماتیک (نبود سفارتخانه و کنسولگری) و
عینی
اقتصادی یکی از علل
واگرایی اقتصادیِ
ِ
ِ
دوجانبه افغانستان و ایران از یکدیگر بود .زمینهها
ِ
دیپلماتیک بهرهگیری از ابزار اقتصاد در
و لوازم
مناسبات ایران و افغانستان با تأسیس سفارت و
کنسولگری و انعقاد عهدنامه مودت در اوایل قرن
بیستم رقم خورد.
در دهه سوم این قرن ،روابط دیپلماتیک دو کشور
تحت تأثیر اجرای سیاست نوسازی دولت رضاشاه
و اماناهللخان گسترش یافت .مدرنیزاسیون یا
استراتژی نوسازی رهبران نوگرای ایران و افغانستان
مستلزم سیاست خارجی توسعهگرا و افزایش
تعامالت بینالمللی بود.
دولت پهلوی اول از طریق ابزارهای سیاسی و
دیپلماتیک ،ازجمله بهرسمیتشناختن دولت جدید
ی مودت ( 1300و
افغانستان و انعقاد عهدنامهها 
1306ش ).و پیمان سعدآباد (1316م ).در همگرایی
سیاسی و تجذیب دولت افغانستان نسبتاً موفق عمل
کرد .انعقاد موافقتنامه هیرمند (1318ش ).با اهداف
اقتصادی محصول نزدیکی تهران ـ کابل و تغییر رفتار
افغانستان پیرامون مسئله آب دشت سیستان بود .تا
این زمان به علت اولویتداشتن مسائل سیاسی ـ
امنیتی هنوز ابزارها و مناسبات اقتصادی رسمی و
گسترده دو کشور شکل نگرفته بود.
ظهور دولتهای محافظهکار (ضد نوسازی /
توسعه) در افغانستان ،سقوط دولت پهلوی اول و
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جنگ جهانی دوم موانع تداوم فرایند همگرایی دو
کشور در دهه 1320ش1940 / .م .بودند ،اما در
اوایل دهه 1330ش1950 / .م .گرایش ایران به
کشورهای مجاور ،بهویژه حوزه شرقی با هدف دور
زدن تحریمهای نفتی انگلیس از طریق فروش نفت
به آنها از استراتژیهای سیاست خارجی ایرانیان
بود که انعقاد نخستین موافقتنامه نفتی با افغانستان
(1330ش1951 / .م ).از دستاوردهای آن بود.
بدینگونه نفت برای نخستینبار ،بهویژه با توجه
به آغاز برنامههای توسعه در افغانستان به کاال و
ابزار اقتصادی مهمی در تاریخ تعامالت دو کشور
مبدل شد .قرارداد نفتی  1330با افغانستان حاکی
از اهمیت و نقشآفرینی ابزارهای اقتصادی در
سیاستگذاریهای عمومی ایران است.
در همین دهه جنگ سرد باعث شد تا نخستینبار
دولت ایران بهصورت جدی ایدئولوژی و موضعگیری
گفتمان سیاست خارجی افغانستان را تغییر دهد .در
واقع منازعات دو بلوک شرق و غرب باعث شد تا
بازیگران سیاست خارجی ایران مانع گرایش روبهرو
شد ،افغانستان به ایدئولوژی کمونیسم روسی شوند.
اما ابزارها و تکنیکهای اقتصادی سیاست خارجی
شوروی ،ازجمله حمایتهای مالی و مشارکت
در طرحهای توسعهای افغانستان تالش هدفمند
کارگزاران ایران را تا حدودی ناکام کرد .به همین
جهت دولت پهلوی با حمایتهای مالی و ابزارهای
اقتصادی درصدد بود تا بتواند جایگزین مناسبی برای
شوروی در افغانستان باشد.
میان نوسازی و توسعه اقتصادی با کشورداری
اقتصادی در ایران رابطه مستقیمی وجود داشته
ی شدن ایران
است .درحقیقت ،به موازات صنعت 
در دهه 1340ش1960 / .م .و نیمه نخست دهه

1350ش1970 / .م .افغانستان وابستگی بیشتری به
تولیدات و کاالهای ایرانی پیدا میکند .در صورت
تداوم این روند ،سطح گستردهای از روابط اقتصادی
تهران ـ کابل رقم میخورد.
اما تحوالت نیمه دوم دهه  ،1350ازجمله فروپاشی
دولت داوودخان و پهلوی دوم و مهمتر از همه اشغال
افغانستان و آغاز جنگ تحمیلی مانع از آن شد تا
«صنعت» بتواند به یک کاال و ابزار اقتصادی جدید و
مهمی در سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان
تبدیل و تعریف شود .این در حالی بود که دولت
پهلوی پیوسته تالش داشت از طریق تواناییها و
ابزارهای اقتصادی گرایش سیاست خارجی دولت
داوود را از بلوک شرق به بلوک غرب تغییر دهد.
از اواخر دهه 1350ش .الگوی مذهبی  /شیعی
دولتمداری ج.ا.ایران در تضاد کامل با الگوی
ماتریالیستی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
قرار داشت .پس از انقالب  1357دولتمردان ایران
مصمم بودند تا کشورهای مجاور همچون افغانستان
از مدل نظام سیاسی آنان (جمهوری اسالمی)
الگوبرداری کنند .ج.ا.ایران پس از ناکامی در توسل به
ابزارهای سیاسی ،یعنی بهرسمیتنشناختن دولت
شبهکمونیستی کابل ،بهحداقلرساندن مناسبات
خارجی با آن و نیز محکومیت تجاوز شوروی برای
تغییر رفتار داخلی و خارجی دولت وقت افغانستان از
ابزارهای نظامی استفاده کرد.
در دوران اشغال افغانستان و حاکمیت حزب
دموکراتیک خلق مجاهدین افغان توسط ایران
حمایت مستقیم مالی ،لجستیکی و تسلیحاتی
میشدند .در اثر حمایتهای نظامی ایران و سایر
کشورها (عربستان ،پاکستان و آمریکا) جهاد ملت
افغان به نهضت عظیم ضددولتی تبدیل شد ،نهضتی
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که توانست در تعدیل رفتار داخلی رهبران حزب
دموکراتیک خلق ،ازجمله بازنگری قانون اساسی
1360ش1980 / .م ،.عقبنشینی آنان از برخی
اصالحات رادیکال سوسیالیستی (بهویژه در بحث
زنان) ،خروج نیروهای شوروی از کشور و سرانجام
سقوط نظام شبهکمونیستی کابل با موفقیت عمل کند.
دولت مجاهدین ،یکی از متحدان دولت ایران
بود .کارگزاران سیاست خارجی ایران از ابزارهای
حمایتی اقتصادی و دیپلماتیک جهت «تجذیب»
دولت مجاهدین استفاده کردند ،اما با ظهور طالبان،
سیاست «تضعیف» جایگزین سیاست «تجذیب»
شد .ایدئولوژی طالبان هرچند که محافظهکار و فاقد
داعیه صدور و محدود به مرزهای داخلی افغانستان
بود ،در نظر دولتمردان ایران تهدید بزرگی علیه
منافع ملی ایران در شرق محسوب میشد.
در عمل ،ج.ا.ایران رویکردی محافظهکارانه در
برابر امارت اسالمی طالبان اتخاذ کرد .عد م شناسایی
نظام امارت اسالمی ،اعطای پناهندگی به رهبران
مجاهدین و محکومیت رفتارهای بنیادگرایانه
طالبان ،ازجمله مهمترین تالشهای دولت ایران
جهت تضعیف طالبان بود .ایران با همکاری و موافقت
ضمنی با سرنگونی طالبان توسط آمریکا و ناتو از
سیاست تغییر رفتار پا فراتر گذاشت و در راستای
سقوط امارت اسالمی طالبان گام برداشت.
دولت دمکراتیک و پساطالبانی در افغانستان از نظر
دولتمردان ایران از همان ابتدا گرایش به غرب داشته
است .حمایتهای اقتصادی سیاست خارجی ایران از
دولت حامد کرزای ازقبیل کمکهای بالعوض ،وام
و مشارکت در طرحهای توسعهای بهمنظور تعدیل
سیاستهای ایرانهراسی و شیعههراسی برخی
کشورهای غربی در افغانستان صورت گرفته است.
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اهداف دولت ایران از تعامل با افغانستان نسبت
به دورههای قبلی این بار گستردهتر بوده است .از
یکسو ،درصدد تجذیب از طریق تأکید بر اشتراکات
فرهنگی (دین و زبان) و اشتراکات سیاسی (مدل
جمهوری اسالمی حکومت) برآمد و از سوی دیگر ،از
سن نیت
طریق حمایتهای اقتصادی و نشاندادن ُح ِ
خود در برقراری ثبات و امنیت و کمک به فرایند
دموکراسیسازی و توسعه درصدد تقویت و تعدیل
رفتار خارجی این کشور برآمد.
در هجده سال اخیر افزایش صادرات ،تسهیل ترانزیت
کاال از طریق گذرگاههای شرقی (میلک ،ماهیرود و
دوغارون) و بنادر جنوبی (بندرعباس و بند چابهار) و
تبدیلشدن به بزرگترین شریک تجاری افغانستان
از مهمترین ابزارها و تکنیکهای اقتصادی ایران در
راستای افزایش همگرایی با این کشور بوده است.
تحوالت دو دهه اخیر حاکی از آن است که
ابزارهای اقتصادی نقش مهمی در تأمین منافع هر
دو کشور ایران و افغانستان داشته است .در صورتی
که ابزارهای فرهنگی ازقبیل مذهب ،دین اسالم و
زبان فارسی چون حساسیتزا و بعضاً ایدئولوژیک
و سیاسیشده هستند ،نمیتوانند همچون ابزارهای
اقتصادی در تحکیم مناسبات و وابستگی دو کشور
مؤثر واقع شوند.
ت توسعه اقتصادی در
از سوی دیگر ،امروزه ضرور 
ایران و افغانستان میطلبد تا سیاست خارجی دو
کشور بیش از پیش به ابزارهای اقتصادی متوسل
شوند .سیاست خارجی ایران با توجه به ظرفیتها و
نیازهای اقتصادی بازار افغانستان و تحریمهای غربی
میبایست در تسهیل مراودات تجاری تهران ـ کابل
بیش از این کوشا باشد.
مهمتر از همه ،سیاست خارجی ایران باید فارغ
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از نوع حکومت و ایدئولوژی در افغانستان مراودات
تجاری با این کشور را افزایش دهد .رویکرد
ایدئولوژیک همچون ده ه  1360نمیتواند منافع و
اهداف اقتصادی هر دو کشور ایران و افغانستان را
محقق کند.
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