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چکیده
امــروزه کشــورها عــاوه بــر دیپلامســی ســنتی بــه دیپلامســی عمومــی متایــل نشــان داده و ســعی دارنــد تــا بــا اســتفاده 

از آن اهــداف خــود را پیــش بــرده و منافــع خــود را تأمیــن کننــد. ایــران نیــز از ایــن قافلــه عقــب منانــده و در تــاش 

بــوده تــا دیپلامســی عمومــی خــود را در هــر منطقــه ای بــه ویــژه افغانســتان اعــامل کنــد و در ایــن راه از ابزارهــا و 

شــیوه های مختلفــی اســتفاده کــرده اســت. افغانســتان یکــی از جوامــع هدفــی اســت کــه بــه دلیــل اشــراکات فــراوان 

زبانــی، فرهنگــی، دینــی، تاریخــی و... بــا ایــران، می توانــد تحــت تأثیــر مثبــت قــرار بگیــرد. در ایــن پژوهــش تاش شــده 

اســت تــا بــه مفهــوم دیپلامســی عمومــی پرداختــه شــود و دیپلامســی عمومــی جمهــوری اســامی ایــران در افغانســتان 

بررســی گــردد. در نهایــت نیــز عوامــل افزایــش پیونــد بیــن دو کشــور مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد. طــی ایــن تحقیــق بــه 

ایــن ســؤال پرداختــه می شــود کــه نقــش دیپلامســی عمومــی ایــران در افغانســتان پســا طالبــان، در افزایــش پیوندهــای 

میــان دو کشــور چیســت؟ فرضیــه تحقیــق نیــز مبنــی بــر ایــن اســت کــه ایــران در اعــامل دیپلامســی عمومــی خــود در 

افغانســتان پســا طالبــان از روش هــای سیاســی، فرهنگی-آموزشــی و اقتصــادی اســتفاده کــرده اســت و ایــن اقدامــات 

باعــث افزایــش همدلــی و در نتیجــه باعــث افزایــش پیوندهــای بیــن دو کشــور شــده اســت. بــرای ارزیابــی فرضیــه 

تحقیــق هــم از نظریــه چارچــوب رابطــه ای زاهارنــا اســتفاده شــده اســت کــه میــزان روابــط  و نزدیکــی کشــورها را بــا 

اســتفاده از ســه شــاخصه؛ روابــط سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی  آموزشــی مــورد ســنجش قــرار می دهــد.

واژگان کلیدی: دیپلامسی عمومی، چارچوب رابطه ای، افزایش پیوندها، ایران، افغانستان
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مقدمه

در عرصــه روابــط بین امللــل از گذشــته تــا بــه امــروز حاکــامن در پــی ایــن بودنــد کــه بــا اصــاح، 

ــه  ــه و ب ــه ای منون ــه جامع ــه خــود را ب ــن و جامع ــد رسزمی ــط خــود بتوانن ــت رشای ــود وضعی بهب

اصطــاح مدینــه فاضلــه تبدیــل کننــد و نــزد افــکار عمومی جهانــی، منزلــت و جایگاهی ویــژه پیدا 

کننــد. بنابرایــن تــاش بــرای کســب جذابیــت و مقبولیــت پدیــده ای غیــر آشــنا و غیر معمــول نبوده 

ــای  ــران و حکومت ه ــی در ای ــای هخامنش ــات حکومت ه ــه اقدام ــوان ب ــن راه می ت ــت. در ای اس

ــکا و دیگــر کشــورها  ــاالت متحــده آمری ــل ای روم باســتان در گذشــته و اقدامــات کشــورهایی مث

ــا هــر کشــوری کــه بتوانــد بیشــر  بــرای ایجــاد جذابیــت در زمــان حــال اشــاره کــرد. در ایــن اثن

ایجــاد جذابیــت کــرده و در نــزد دیگــر افــکار خارجــی )افــکار عمومــی( مقبــول جلــوه کند، شــانس 

بیشــری بــرای نفــوذ و تأثیرگــذاری بــر آن افــکار خارجــی دارد. بــه تــاش بــرای ایجــاد جذابیــت نــزد 

افــکار عمومــی اصطاحــا دیپلامســی عمومی گفته می شــود. دیپلامســی عمومی یکــی از مفاهیمی 

اســت کــه در حــال حــارض و در عــامل روابــط بین امللــل از جایــگاه رفیعــی برخــوردار بــوده و اصحاب 

سیاســت در تــاش بی وقفــه هســتند تــا از آن بهــره بــرده و اهــداف خــود را محقــق ســازند. تعاریف 

زیــادی نیــز از دیپلامســی عمومــی ارائــه شــده اســت کــه هــر کــدام بــه نوبــه خــود کاســتی ها و 

نقــاط مثبــت خــود را دارنــد. دیپلامســی عمومــی یکــی از مباحثــی اســت کــه بعــد از حــوادث 11 

ســپتامرب ســال 2001 دوبــاره جــان گرفــت و بــه تعبیــر ژان میلســن1  توجــه بــه دیپلامســی عمومــی 

هامننــد نــگاه کــردن بــه رسکــه کهنــه در بطری های جدیــد اســت ) میلســن، 2007: 39(. دیپلامســی 

عمومــی یکــی از ابزارهــای قــدرت نــرم و تحقــق اهــداف سیاســت خارجــی اســت کــه در عــر 

جهانــی شــدن اهمیــت مضاعفــی پیــدا کــرده اســت. از دالیــل ایــن اهمیــت نیــز، انقــاب در عرصــه 

ارتباطــات و اطاعــات، ورود کنشــگران جدیــد و برجســته شــدن مســائلی غیــر از جنــگ و صلــح 

اســت ) هادیــان و احــدی، 1388: 87(. جمهــوری اســامی ایــران نیــز از جملــه کشــورهایی اســت که 

بــه اهمیــت دیپلامســی عمومــی پــی بــرده و اهــداف و سیاســت هایی را در ایــن زمینــه بــرای خــود 

ترســیم کــرده اســت. 

بعــد از بــه وقــوع پیوســن حادثــه 11 ســپتامرب 2001 و حملــه ایــاالت متحــده آمریکا به افغانســتان 

و متعاقبــا ســقوط رژیــم طالبــان، فرصــت مناســبی فراهم شــد تا ایــران بتوانــد در عرصه افغانســتان 

ــر کمــک  ــن آمادگــی خــود را مبنــی ب ــا حضــور در کنفرانــس بُ ــز ب ــران نی نقــش آفرینــی کنــد. ای

بــرای بازســازی افغانســتان اعــام کــرد و در ایــن راه نزدیــک بــه 600 میلیــون دالر در افغانســتان 

1. Jan Melissen
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رسمایه گــذاری کــرد ) آقاجــری و کریمــی، 1394: 15(.  دو کشــور ایــران و افغانســتان از دیربــاز دارای 

روابــط تنگاتنــگ بــوده و اشــراکات بیــن دو کشــور نیــز باعــث شــده تــا حلقــه اتصــال بیــن آن هــا 

تحــت هیــچ رشایطــی پــاره نشــود. بعــد از روی کار آمــدن حکومت رســمی در افغانســتان در 2001، 

ایــران روابــط خــود بــا ایــن کشــور را از رس گرفــت و بــا متــام تــوان خــود بــرای کمــک بــه پیرفــت 

ــوان اقدامــات و فعالیت هــای  و توســعه افغانســتان در زمینه هــای گوناگــون فعالیــت کــرد. می ت

ایــران در افغانســتان را بــه ســه بخــش: سیاســی، فرهنگی-آموزشــی و اقتصــادی تقســیم بندی کــرد. 

طــی ایــن تحقیــق در پــی پاســخگویی به این ســؤال هســتیم کــه نقش دیپلامســی عمومی ایــران در 

افغانســتان پســا طالبــان، در افزایــش پیوندهــای میان دو کشــور چیســت؟ فرضیه تحقیــق نیز مبنی 

بــر ایــن اســت که ایــران در اعــامل دیپلامســی عمومی خــود در افغانســتان پســاطالبان از روش های 

سیاســی، فرهنگی-آموزشــی و اقتصــادی اســتفاده کــرده اســت و باعــث افزایــش پیوندهــای بیــن 

دو کشــور شــده اســت. بــرای ارزیابــی فرضیــه تحقیــق نیــز از نظریــه چارچــوب رابطــه ای زاهارنــا  

اســتفاده شــده اســت. ایــن نظریــه از فرآیندهــای ارتباطــی بــرای تبیین دیپلامســی عمومی اســتفاده 

ــی  ــد مبتن ــک فرآین ــی ی ــی عموم ــا2، دیپلامس ــه ای زاهارن ــوب رابط ــه چارچ ــق نظری ــد. طب می کن

ــات آن را در  ــک کشــور، اقدام ــی ی ــی دیپلامســی عموم ــرای ارزیاب ــت پیوندهاســت و ب ــر تقوی ب

بخش هــای سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی، مــورد بررســی قــرار می دهــد ) توضیحــات بیشــر در 

مبحــث چارچــوب نظــری بیــان شــده اســت (. هــدف از انجــام تحقیــق نیــز آشــنایی بــا مفهــوم 

دیپلامســی عمومــی و بررســی عمــده اقدامــات جمهــوری اســامی ایــران در چارچــوب دیپلامســی 

عمومــی در افغانســتان می باشــد. در قلمــرو پژوهــش نیــز، محــدوده زمانی شــامل، افغانســتان بعد 

از ســقوط طالبــان )2020-2001( و محــدوده مکانــی نیــز کشــور افغانســتان اســت. در ایــن تحقیق 

متغیــر وابســته، نقــش دیپلامســی عمومــی و متغیر مســتقل، افزایش پیوند بیــن ایران و افغانســتان 

منظــور گردیــده اســت. همچنیــن ایــن دو کشــور در طول تاریــخ پرفراز و نشــیب خــود دارای روابط 

طوالنــی مدتــی بوده انــد بــه طــوری کــه هرچنــد حکومت هــای دو کشــور دارای ســمت گیری های 

ــده  ــت را نادی ــتگی های دو مل ــط و وابس ــوان رواب ــوان منی ت ــچ عن ــه هی ــی ب ــند ول ــی باش متفاوت

انگاشــت چنانکــه شــاهد رفــت و آمدهــای اتبــاع افغانســتانی بــه ایران بــرای امــوری نظیر اشــتغال، 

درمــان، زیــارت، تجــارت و رفــت و آمــد تجــار ایرانــی بــه افغانســتان بــرای تجــارت، رسمایه گــذاری 

و حتــی زندگــی در ایــن کشــور هســتیم. همــه ایــن عوامــل ســبب شــده اســت تــا روابــط دو کشــور 

ــی  ــب دیپلامســی عموم ــل و بررســی آن در قال ــه تحلی ــد ک ــژه ای باش ــط خــاص و وی دارای رشای

رضورت یابــد. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش توصیفی-تحلیلــی بــوده و بــرای گــردآوری داده ها نیز 

از روش کتابخانــه ای اســتفاده شــده اســت. 

2. Zaharna

ــه  ــی صــورت گرفت ــات فراوان ــه تحقیق ــورد مطالع ــات انجــام شــده، در موضــوع م مطالع

کــه هــر کــدام از ایــن تحقیقــات، دارای نقــاط قــوت و ضعــف هســتند. برخــی رصفــا بــه 

دیپلامســی فرهنگــی ایــران در افغانســتان پرداختــه و برخــی دیگــر رصفا جمــع آوری مطالب 

ــه در حــوزه موضــوع مــورد  ــه برخــی از تحقیقــات صــورت گرفت ــل ب ــوده اســت. در ذی ب

ــه می شــود.  ــه پرداخت مطالع

1. کتــاب مرجــع »دیپلامســی عمومــی« از نانســی اســنو 1 و فیلیــپ ام تیلــور2  کــه توســط 

روح اللــه طالبــی آرانــی ترجمــه و توســط انتشــارات دانشــگاه امــام صادق چاپ شــده اســت 

یکــی از آثــار غنــی و مرجــع در رابطــه بــا موضــوع دیپلامســی عمومــی بــه شــامر مــی رود 

کــه بــه جــرأت می تــوان گفــت در متامــی پژوهش هــای صــورت گرفتــه در بــاب دیپلامســی 

عمومــی از ایــن کتــاب اســتفاده شــده اســت. ایــن کتاب کــه در 6 بخــش و 29 فصــل تدوین 

شــده اســت دربــاره همــه ابعــاد و موضوعــات و مباحثــی که مربــوط به دیپلامســی عمومی 

می شــود صحبــت کــرده اســت. مباحــث ایــن کتــاب شــامل ســیر و تاریخچــه دیپلامســی 

عمومــی، انــواع بازیگــران، اهــداف و دیگــر مطالــب مرتبــط با دیپلامســی عمومی می باشــد 

کــه می توانــد چــراغ راهــی باشــد بــرای آن دســته از کنشــگران و کشــورهای فعــال در امــر 

دیپلامســی عمومی )اســنو، 2009(.

ــال  ــه در س ــدری ک ــداداد حی ــتان« از خ ــران در افغانس ــی ای ــی عموم ــاب »دیپلامس 2. کت

1397 و توســط انتشــارات ســخنوران بــه چــاپ رســیده اســت یکــی از منابعــی اســت کــه 

ــد.  ــد از آن اســتفاده کنن ــع مفی ــوان یــک منب ــه عن ــد ب ــه موضــوع می توانن ــدان ب عاقه من

نویســنده در فصــل اول بــه تریــح مفاهیــم مربوطــه پرداختــه و در فصــل دوم روابــط دو 

کشــور ایــران و افغانســتان در بــازه زمانــی پیــش و پــس از انقــاب مطالعــه کــرده اســت. 

در فصــل ســوم نیــز عملکــرد ایــران در عرصــه دیپلامســی عمومــی را بررســی کــرده و در 

نهایــت بــه آسیب شناســی ایــن عملکــرد پرداختــه اســت. وی بــرای انجــام تحقیــق از نظریــه 

ســازه انگاری بــه عنــوان چارچــوب نظــری تحقیــق اســتفاده کــرده اســت )حیــدری، 1397(.

3. کتــاب »دیپلامســی عمومــی ایــران« از محمــود یزدان فــام از جملــه منابــع مهــم در ایــن 

دســته محســوب می شــود کــه توســط پژوهشــکده مطالعــات راهــربدی و در ســال 1393 بــه 

چــاپ رســیده اســت. ایــن کتــاب در 4 بخــش مجــزا تدویــن شــده کــه در بخــش اول تــاش 

شــده اســت تــا مباحــث کلــی مربــوط بــه دیپلامســی عمومــی تریــح شــود. در بخــش 
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دوم نویســنده منابــع دیپلامســی عمومــی ایــران را برشــمرده و نقــاط قــوت و ضعــف ایــن 

کشــور در هــر کــدام را شناســایی کــرده اســت. در بخش هــای بعــدی نیــز مؤلــف، ســاختار و 

ســازمان دیپلامســی عمومــی ایــران را تریــح کــرده و مهم تریــن بازیگــران ایــن عرصــه و در 

ایــن کشــور را نــام بــرده اســت )یزدان فــام، 1393(.

ــط  ــی در رواب ــگاه دیپلامســی عموم ــوان »جای ــا عن 4. مرتضــی اســمعیلی در پژوهشــی ب

ــع  ــق مناب ــه از طری ــتان(« )1391( ک ــتان و افغانس ــی زبان )تاجیکس ــورهای فارس ــا کش ب

کتابخانــه ای و اســنادی جمــع آوری شــده اســت  بــه دنبــال اثبــات ایــن فرضیــه بــوده اســت 

کــه دیپلامســی عمومــی ایــران در کشــورهای فارســی زبان چــه تأثیــری در روابــط بــا ایــن 

کشــورها داشــته اســت؟ نویســنده در ایــن تحقیــق در فصــل اول بــه بیــان ســؤاالت اصلــی 

ــات  ــم و موضوع ــه و در فصــل دوم مفاهی ــات پرداخت ــه کلی ــی ب ــه طــور کل ــی و ب و فرع

مربــوط بــه دیپلامســی عمومــی را تریــح و در فصــل ســوم و چهــارم دیپلامســی عمومــی 

ایــران در تاجیکســتان و افغانســتان و عملکــرد ایــران در ایــن دو کشــور را مــورد ارزیابــی 

قــرار داده اســت. نگارنــده در پایــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه دیپلامســی عمومــی 

ــا ایــن کشــورها در حوزه هــای سیاســی،  ایــران در ایــن کشــورها باعــث گســرش روابــط ب

اقتصــادی، تجــاری، امنیتــی، فرهنگــی و نظامی شــده اســت. همچنیــن وی ســازمان فرهنــگ 

و ارتباطــات اســامی را بــه عنــوان متولــی اصلــی دیپلامســی عمومــی ایــران شناســایی کــرده 

اســت )اســمعیلی، 1391(.

مقالــه حــارض بــا عنــوان »نقــش دیپلامســی عمومــی در افزایــش پیوندهــای میان دو کشــور 

ایــران و افغانســتان پســا طالبــان بــا تأکیــد بــر نظریــه چارچــوب رابطــه ای زاهارنــا«، از نظــر 

موضوعــی شــباهت زیــادی بــا تحقیــق مرتضــی اســمعیلی بــا عنــوان »جایــگاه دیپلامســی 

عمومــی در روابــط بــا کشــورهای فارســی زبان )تاجیکســتان و افغانســتان(« )1390( دارد. 

در رابطــه بــا وجــه متایــز ایــن دو تحقیــق می تــوان گفــت کــه تحقیــق پیشــین بــا اســتفاده 

از شــاخصه های دیپلامســی عمومــی و اقدامــات تاریخــی ایــران در قبــال کشــورهای فارســی 

زبــان بــه آزمــون فرضیــه تحقیــق پرداختــه اســت ولــی تحقیــق حــارض، اســتفاده از نظریــه 

چارچــوب رابطــه ای زاهارنــا را بــه عنــوان چارچوبــی بــرای نــگارش تحقیــق و جنبــه نــوآوری 

در نظــر گرفتــه اســت.

چارچوب نظری: چارچوب رابطه ای زاهارنا

یکــی از نظریه هــای مــورد اســتفاده بــرای تبییــن دیپلامســی عمومــی، نظریــه »ارتباطــات« 

اســت. تأکیــد اصلــی طرفــداران ایــن نظریــه بــر مبــادالت سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی و 

فرهنگــی اســت. آنــان معتقدنــد کــه افزایــش ارتباطــات و مبــادالت کشــورها، همبســتگی 

آنــان را گســرش داده  و ایــن امــر در نهایــت، منجــر بــه همگرایــی می شــود ) محمــدی و 

احمــدی، 1397: 259(. ارتباطــات، ســنگ پایه و زمینــه اولیــه متــدن بــری اســت. هــر مقــدار 

جوامــع از ســادگی بــه ســوی پیچیدگــی و پیرفــت حرکــت می کننــد ارتباطــات نیــز شــکل 

ــد احــرام  ــد نیازمن ــن فراین ــرد ) دادگــران، 1394: 30 – 29 (. ای ــه خــود می گی ــده ای ب پیچی

متقابــل بــوده و بــدون آن، ارتباطــی موفــق تحقــق پیــدا منی کنــد ) کــول، 1376 : 56 – 55(. 

حــوزه ارتباطــات به کلــی از حــوزه سیاســت و روابــط بین امللــل جداســت امــا ایــن دو حــوزه 

متفــاوت بســیار درهــم تنیــده بــوده و می تــوان بســیاری از مــواردی کــه مربــوط بــه روابــط 

بین امللــل هســت را از طریــق نظریه هــای ارتباطــات تجزیــه، تحلیــل و بررســی کــرد

ــوان از  ــز می ت ــات نی ــه ارتباط ــن نظری ــرای تبیی ــوری، 1396: 173 (. ب ــامی و ن ) شیخ االس

ــا اســتفاده کــرد. نظریــه چارچــوب رابطــه ای زاهارن

زاهارنــا در توضیــح ایــن نظریــه، »مشــارکت« را بــر »منایــش« مقــدم دانســته و آن را یــک 

فرآینــد می دانــد. فرآینــدی کــه در آن عــاوه بــر تولیــد داده هــا، باعــث ایجــاد پیوندهایــی 

میــان مخاطبیــن و حامیــان می گــردد ) شــاد و دیگــران، 1399: 208( یعنــی ابتدا اشــراکات و 

منافــع متقابــل عامــه مــردم و پیام رســان مشــخص می شــود، ســپس شــیوه های پیونــد دادن 

آن هــا بــا یکدیگــر از طریــق اشــکال ارتباطــی تعییــن می شــود )ســتوده آرانــی و علویــان، 

1391: 166(. همچنیــن در ایــن نظریــه بیشــر از اینکــه بــر »محتــوای پیــام« توجــه شــود به 

»بافــت پیــام« توجــه شــده و بــه دنبال برســاخن ســاختارهای اجتامعی اســت کــه در نهایت 

باعــث تحقــق اهــداف سیاســی می شــود ) شــاد و دیگــران، 1399: 208(. چارچــوب رابطه ای 

ریشــه در ایــن دیــدگاه در مــورد ارتباطــات دارد کــه از مفهــوم »مــودت« در ارتباطات آیینی، 

مترکــز بــر رفتــار و بی توجهــی بــه پیــام و توجــه جمع گرایانــه بــه هــم وابســته بــه انســجام 

و همگونــی اجتامعــی را مــورد تأییــد قــرار می دهــد. در ایــن چارچــوب، دیپلامســی عمومی 

بــر شناســایی و ایجــاد روابــط مترکــز دارد ) اســنو و تیلــور، 2009: 247(. در ایــن فراینــد ایجاد 

ارتبــاط، در درجــه نخســت ابــزاری بــرای بهبــود تصویــر و سیاســت گذاری های ملی نیســت، 

بلکــه بــه عنــوان هدفــی اســت کــه بــه ایجــاد یــک فضــای بین املللــی بهــر کمــک می کنــد. 

ــوان مشــارکت کننــده تلقــی می شــوند. ویژگــی اصلــی  ــه عن در ایــن روش عامــه مــردم ب

ایــن فراینــد کــم رنــگ بــودن قاعــده بــازی بــا حاصــل جمــع صفــر اســت. در ایــن فراینــد 

ایجــاد ارتبــاط بــه عنــوان یــک ابــزار رصف در جهــت ارتقــای تصویــر و خــط مشــی های 

ملــی نیســت. اکــرث روش هــای مــورد اســتفاده در ایــن فرآینــد بــه هامهنگ ســازی گرایــش 

دارنــد نــه کنــرل. همچنیــن رابطــه تعاملــی میــان کنشــگر و افــکار عمومــی هــدف در رأس 

اهــداف ایــن فرآینــد اســت. از نظریــه چارچــوب ارتباطــی می تــوان بــرای توضیــح و تبییــن 

دیپلامســی عمومــی نویــن اســتفاده کــرد. طبــق ایــن نظریــه، هــدف دیپلامســی عمومــی، 
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کمــک بــه نزدیکــی بیشــر ملت هــا بــه یکدیگــر اســت بــه طــوری کــه گرچــه در مراحــل 

اولیــه هــدف از اعــامل ایــن روش خدمــت بــه منافــع ملــی نیســت ولــی در نهایــت بــا توجه 

بــه اقدامــات و نیــات کنشــگر در نزدیــک کــردن ملت هــا و انســان ها بــه یکدیگــر، ایــن امــر 

موجــب ایجــاد تصویــر مثبــت خواهــد شــد )شیخ االســامی و نــوری، 1396: 184-182(. ایــن 

رویکــرد زود بــازده نیســت امــا منافــع پایــداری را بــرای اعــامل کننــده ایجــاد خواهــد کــرد 

) شــاد و دیگــران، 1399: 208(. نظریــه چارچــوب رابطــه ای دربردارنــده توزیــع مناســب و 

متقــارن فرصت هــا بــرای طرفیــن اســت بــه گونــه ای کــه افــراد بــرای هرگونــه تفکــر، نگــرش 

و خواســته ای آزاد بــوده، بتواننــد پیشــنهادات خــود را مطــرح کــرده و هرگونــه پیشــنهادی 

را رد کننــد و در نهایــت بتواننــد یکدیگــر را متقاعــد و قانــع ســازند) بشــیر، 1394 : 148(.

 مؤلفه های نظریه چارچوب رابطه ای را می توان طبق مبحث ذیل دسته بندی کرد:

مؤلفه های الیه اول: این الیه عمدتا متمرکز بر سطح فردی است.

1.برنامه هــای مبادلــه  آموزشــی)تبادل استاد-دانشــجو(: ایــن برنامه هــا جــزء الیــه اول قــرار 

می گیــرد. اینگونــه برنامه هــا دارای ســابقه طوالنــی اســت. بــرای مثــال وزارت خارجــه ایاالت 

متحــده آمریــکا در قالــب برنامــه بورســیه فولربایــت، دانشــجویان آمریکایــی را بــه دیگــر 

کشــورها فرســتاده و دانشــجویان خارجــی را بــرای تحصیــل بــه آمریــکا دعــوت می کنــد. 

.)zaharna,2009:93( هــدف از ایــن برنامــه هــم »درک متقابــل« اعــام شــده اســت

2.دیدارهــای رسان کشــورها: دیــدار رسان کشــورها نشــانگر اهمیــت رابطــه میــان 

کشورهاســت. مــدت زمــان ایــن دیدارهــا، ســخرانی در محافــل گوناگــون، کنفرانس هــای 

مطبوعاتــی مشــرک، نحــوه میزبانــی و ... نیــز در شــدت و تأثیــر روابــط و دوســتی تأثیرگذار 

.)zaharna,2009:93-94( اســت 

مؤلفه هــای الیــه دوم: در ایــن الیــه فعالیت هــا از حالــت فــردی خــارج شــده و بــه طرح هــا 

و برنامه هــای دربرگیرنــده نهادهــا، گروه هــای گســرده و جوامــع ارتقــا پیــدا می کنــد.

1.مؤسســات فرهنگــی و آمــوزش زبــان: فرهنــگ از منابــع مهــم قــدرت نــرم هــر کشــوری به 

شــامر مــی رود کــه می توانــد بــرای جــذب دیگــران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد )جــامل زاده، 

1392: 81-80(. اینگونــه مؤسســات نیــز بــرای بــه منایش گذاشــن و اشــاعه فرهنگ کشــورها 

ــوان شــورای  ــال می ت ــرای مث ــد ب ــی دارن ــابقه طوالن ــن مؤسســات س تأســیس شــده اند. ای

.)zaharna,2009:94( بریتانیــا و مؤسســه کنفوســیوس را از جملــه ایــن مؤسســات دانســت

ــط و  ــظ رواب ــاد و حف ــتای ایج ــا در راس ــن پروژه ه ــعه ای: ای ــک توس ــای کم 2. پروژه ه

دوســتی بیــن کشــورها از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و در دو مرحلــه بــه ایجــاد روابط 

و حفــظ دوســتی بیــن کشــورها کمــک می کنــد. در مرحلــه اول ایــن پروژه هــا کــه بــه نیــت 

کمــک ارائــه می شــود قلب هــای افــکار عمومــی و کشــور کمــک گیرنــده را بــه ســمت خــود 

جــذب می کنــد. در مرحلــه دوم؛ افــراد دخیــل در ایــن پروژه هــا از دو کشــور، بــا یکدیگــر 

.)zaharna,2009:94-95( آشــنا شــده و زمینــه بــرای گســرش روابــط فراهــم می شــود

ــه  ــد ب ــه دارن ــابقه دیرین ــا س ــه موافقت نامه ه ــی: اینگون ــای خواهرخواندگ 3. موافقت ه

نحوی کــه اولیــن موافقت نامــه در ایــن زمینــه میــان شــهر پادبــرن آملــان و مانــس فرانســه در 

836م منعقــد شــده اســت. نهادینه ســازی ایجــاد ارتبــاط، همکاری هــای اقتصادی، توریســم، 

.)zaharna,2009:95( ــن موافقت نامه هاســت ــرات ای ــاوری و ورزش از مث فن

دیپلامسی عمومی

ــب  ــل موج ــه بین املل ــد در عرص ــو و جدی ــای ن ــدن مؤلفه ه ــرح ش ــط و مط ــر رشای تغیی

شــده تــا کشــور ها بــرای پیشــربد بهــر منافــع ملــی خــود ابزار هــا، فن هــا و سیاســت های 

ــکار  ــش وزن و نقــش اف ــد. انقــاب در عرصــه ارتباطــات و افزای ــه کار بگیرن ــدی را ب جدی

عمومــی نیــز از جملــه دالیلــی اســت کــه منجــر شــده کــه کشــور ها ماننــد گذشــته فقــط 

بــه تبــادالت دولتــی خــود و در قالــب دیپلامســی ســنتی تکیه نکننــد. دیپلامســی عمومی از 

راه هــای ارتقــای وجهــه یــک کشــور و ملــت و روشــی بــرای تقویــت قــدرت نــرم محســوب 

ــان  ــد )هادی ــه کشــور ها در دســتگاه سیاســت خارجــی از آن اســتفاده می کنن می شــود ک

و احــدی، 1388: 87-86(. در ذیــل ســعی می شــود تعاریفــی از ایــن مفهــوم ارایــه گــردد.

- »بــه برنامه هــای تحــت حامیــت دولــت اشــاره دارد کــه هــدف از آن هــا اطــاع رســانی یــا 
تحــت تأثیــر قــرار دادن افــکار عمومــی در کشــور های دیگــر از طریــق انتشــار مــن، تصاویر 

.)Wolf & Rosen,2004( »متحــرک، مبــادالت فرهنگــی، رادیو، تلویزیــون و اینرنــت اســت

ــرای اجــرای سیاســت خارجــی و حامیــت از منافــع ملــی از طریــق  - تاش هــای دولــت ب
 Nakamura &,2009( برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا جامعــه هــدف در یــک کشــور خارجــی

.)Weed
- قابــل قبول تریــن تعریــف از دیپلامســی عمومــی تعریفــی اســت کــه هادیــان و ســعیدی 
ارائــه کرده انــد و نگارنــدگان نیــز بــا اضافــه منــودن برداشــت خــود آن را اینگونــه تعریــف 

می کننــد: دیپلامســی عمومــی طراحــی و اجــرای برنامه هــای راهــربدی توســط دولت هــا بــا 

هــدف شــناخت و درک، اطاع رســانی و اثرگــذاری بــر افــکار عمومی در ســایر کشور هاســت 

ــرد  ــام می گی ــی انج ــی و غیردولت ــش دولت ــط بخ ــرک توس ــورت مش ــرای آن به ص ــه اج ک

و هــدف نهایــی آن نفــوذ در افــکار عمومــی جهــت اقنــاع و همســویی آن هــا در جهــت 

ارزش هــای کشــور مبــدأ اســت )هادیــان و ســعیدی،1392: 42(.

 ماهیت دیپلامسی عمومی جمهوری اسامی ایران
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شــالوده و جوهــره اصلــی دیپلامســی عمومــی جمهــوری اســامی ایــران را نظریــه » صــدور 

انقــاب « شــکل می دهــد کــه از اصــل دعــوت در آموزه هــای اســامی برگرفتــه شــده و در 

مجموعــه اهــداف سیاســت خارجــی ایــران نیز وجــود دارد ) درخشــه و غفــاری، 1390: 18 (. 

اهمیــت دیپلامســی عمومــی برای جمهوری اســامی ایــران از اینجا نشــأت می گیرد کــه اول، 

انقــاب  اســامی ایــران یــک انقــاب فکــری، فرهنگــی و اجتامعــی بــود کــه دارای ارزش های 

خاصــی بــوده و ســعی در اشــاعه آن هــا داشــت. ایــن انقــاب بــا تکیــه بــر مــردم و نقــش 

افــکار عمومــی بــه پیــروزی رســید و زیــاد از زمینــه نظامــی و یــا زمینه هــای ســخت افــزاری 

اســتفاده نکــرد. دوم، انقاب اســامی از نظــر ماهــوی و ارزش هــای بنیادیــن بــا دیگــر جوامع 

اســامی دارای مشــرکاتی هســتند و همیــن عامــل باعــث می شــود کــه حکومــت در ایــران 

یــک ویژگــی فــرا ملــی داشــته باشــد. در چنیــن حکومتــی مــردم و ارزش هــای مردمــی دارای 

ارزش و اهمیــت بــوده و زمامــداران حکومــت ســعی می کننــد اهمیــت زیــادی بــه خواســت 

و نظــر مــردم چــه در داخــل و چــه در خــارج داشــته باشــند. ایــن مســأله در تعیین سیاســت 

ــا ملت هــای  ــاط ب ــوده و برقــراری ارتب ــران دارای اهمیــت ب خارجــی جمهــوری اســامی ای

مســلامن و مســتضعف در جهــان ناشــی از همیــن مســأله می شــود )یزدان فــام، 1393: 90 

-87 (. جمهــوری اســامی ایــران بخاطــر اقتضائــات ایدئولوژیــک، قانــون اساســی و وجــود 

مؤلفه هــا و منابــع هویتــی بــه داشــن و اعــامل دیپلامســی عمومــی نیازمنــد بــوده و در این 

راســتا تاش هایــی را انجــام داده اســت. جمهــوری اســامی ایــران بخاطــر حفــظ و توســعه 

منافــع ملــی خــود، ســعی در برقــراری ارتبــاط بــا توده هــای مــردم در خارج از کشــور داشــته 

تــا از ایــن راه بتوانــد، ارزش هــا، ایده آل هــا و آرمان هــای خــود را بــه مــردم جهــان بشناســاند. 

از ســوی دیگــر بخاطــر ماهیــت دیپلامســی عمومــی ســعی کــرده یــک فضــای گفتگــوی 

دموکراتیــک را ایجــاد کــرده تــا از ایــن طریــق انتقاد هــا و پیشــنهادات طــرف مقابــل را هــم 

شــنوا باشــد ) فاطمــی صــدر، 1393: 80 – 79 (. بــه طــور کلی دیپلامســی عمومــی جمهوری 

ــارت اســت از: تــاش و  ــه یکــی از ابزارهــای سیاســت خارجــی عب ــه مثاب ــران ب اســامی ای

کوشــش ســازمان یافتــه بــرای تأثیرگــذاری بــر برداشــت ها، انگاره هــا، ایده آل هــا، ارزش هــا 

ــن و اشــاعه آموزه هــا و هنجارهــای اســامی و  ــق تبیی و باورهــای دیگــر ملت هــا از طری

انقابــی ) درخشــه و غفــاری، 1390: 18 (.

5. بررسی عملکرد جمهوری اسامی ایران در عرصه دیپلامسی عمومی در افغانستان 

حــاال کــه بــا ماهیــت دیپلامســی عمومــی جمهــوری اســامی ایــران آشــنا شــدیم بایــد بــه 

ــه  ــم چراک ــتان بپردازی ــی در افغانس ــی عموم ــه دیپلامس ــران در عرص ــرد ای ــی عملک بررس

شــناخت و آشــنایی بــا فعالیت هــای ایــران در افغانســتان از مهمریــن بخش هــای تحقیــق 

محســوب شــده و در رســیدن بــه پاســخ تحقیــق نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد.

هامنطــور کــه در متــون پیشــین خصوصــا مبحــث چارچــوب نظری بیان شــد، برای ســنجش 

میــزان ارتبــاط بیــن کشــورها چندیــن شــاخص و مؤلفــه وجــود دارد. بــرای رســیدن به پاســخ 

تحقیــق، فعالیت هــا و اقدامــات جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه دیپلامســی عمومــی در 

افغانســتان را مطابــق بــا نظریــه چارچــوب رابطــه ای زاهارنــا کــه چارچــوب نظــری تحقیــق 

اســت بــه ســه دســته: فعالیت هــای سیاســی، آموزشــی-فرهنگی و اقتصــادی دســته بنــدی 

ــدار رسان کشــورها  ــط دیپلامتیــک و دی ــب رواب ــم. فعالیت هــای سیاســی را در قال می کنی

ــدای  ــور از ابت ــی دو کش ــط سیاس ــه رواب ــه ای ک ــه گون ــم ب ــرار می دهی ــه ق ــورد مطالع م

ــاد اوج  ــوان من ــه عن ــدار رسان کشــورها را ب ــا آخــر بررســی شــده و دی ــی ت محــدوده زمان

روابــط سیاســی در نظــر می گیریــم. فعالیت هــای آموزشــی-فرهنگی را در قالــب اعطــای 

بورســیه های تحصیلــی از طــرف ایــران بــرای دانشــجویان افغانســتانی و دیگــر فعالیت هــای 

فرهنگــی نظیــر؛ برگــزاری منایشــگاه ها، اهــدای کتــب درســی و موافقــت نامه هــای فرهنگی 

منعقــده بیــن طرفیــن بررســی کــرده و فعالیت هــای اقتصــادی را در چارچــوب کمک هــای 

ایــران در راســتای بازســازی، توســعه و پیرفــت افغانســتان )بعــد از 2001( و حجم مبادالت 

تجــاری بیــن طرفیــن ارزیابــی می کنیــم. هرچــه در بخش هــای مذکــور روابــط دو کشــور 

افزایــش پیــدا کــرده باشــد نشــان از تحقــق فرضیــه تحقیــق دارد امــا پیــش از آن نیــاز اســت 

تــا از پیشــینه روابــط دو کشــور نیــز آگاهــی پیــدا کنیــم.

1-5. روابط ایران و افغانستان پیش و پس از 2001م

پــس از اشــغال افغانســتان توســط ارتــش رسخ شــوروی، ایــران از احــزاب شــیعی و ســنی 

مبــارز علیــه کمونیســم حامیــت می کــرد. ایــن احــزاب شــامل حزب شــیعی وحدت اســامی 

ــن و  ــن مجاهدی ــی بی ــای داخل ــد از جنگ ه ــت. بع ــامی اس ــت اس ــنی جامع ــزب س و ح

عــدم نتیجــه مذاکــرات بیــن آن هــا و روی کار آمــدن رژیــم طالبــان در افغانســتان سیاســت 

خارجــی ایــران وارد مرحلــه جدیــدی شــد. ایــران بــه حامیــت از جبهــه شــامل پرداخــت کــه 

علیــه طالبــان مقاومــت کــرده و میجنگیدنــد و متشــکل از اقــوام هــزاره، تاجــک و ازبــک 

بودنــد. تهــران بــه حامیــت خــود از ایــن گروه هــا بوســیله پــول و ســاح پرداخــت. نقــش 

ایــران بــه دلیــل حضــور پاکســتان و حامیت هــای عربســتان از طالبــان و روابــط گســرده ای 

ــود ) شــفیعی و دیگــران، 1391: 142(.  ــا پاکســتان داشــت، در حاشــیه ب ــن گــروه ب کــه ای

ســقوط طالبــان فرصــت مهمــی بــرای تهــران فراهــم ســاخت تا نفــوذ خــود را در این کشــور 

احیــا کنــد. پــس از حادثــه 11 ســپتامرب و متعاقبــا حملــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــه ایــن 

کشــور و ســقوط رژیــم طالبــان، ایــران توانســته نقــش پررنگ تــری در افغانســتان ایفــا کند. 

ایــران بــا حضــور در کنفرانس هــای بین املللــی بــا محوریــت افغانســتان حامیــت خــود را از 
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تشــکیل حکومــت همــه جانبــه و فراگیــر در ایــن کشــور اعــام کــرده و کمک هایــی را نیــز 

در ایــن زمینــه بــه افغانســتان اختصــاص داده اســت. عمــده فعالیت هــای ایــران در عرصــه 

دیپلامســی عمومــی در افغانســتان پســا طالبــان بــه رشح ذیــل می باشــد:

2-5. فعالیت های سیاسی؛ برقراری روابط دیپلامتیک و دیدار مقامات دو کشور

بعــد از رسنگونــی حکومــت طالبــان در افغانســتان، ایــران از برنامه هــا و طرح هــای ســازمان 

ملــل متحــد و جامعــه ملــل در رابطــه بــا افغانســتان اســتقبال کــرده و بــرای حــل سیاســی 

مســائل افغانســتان، حامیت کرد. ایران در کنفرانس بن در دســامرب 2001 از ایجاد حکومت 

ــگ  ــه منظــور هامهن ــران ب ــتا ای ــن راس ــرد. در همی ــت ک ــرزی حامی ــد ک ــه رهــربی حام ب

ســازی فعالیت هــای اداره هــای مختلــف، ســتاد یــا قــرارگاه امــور افغانســتان را ایجــاد کــرد 

کــه ترکیــب آن مناینــدگان دفــر رهــربی، وزارت خارجــه، وزارت دفــاع، وزارت کشــور، وزارت 

اطاعــات و ســپاه پاســداران بــوده و مقــر ایــن قرارگاه ها در اســتان های خراســان و سیســتان 

و بلوچســتان واقــع بــود) دهقــان و دیگــران، 1397: 151(. همچنیــن دو کشــور افغانســتان 

و ایــران در راســتای برقــراری روابــط دیپلامتیــک و بهبــود ایــن روابــط تاش هایــی را انجــام 

ــا بازگشــایی ســفارت ها و کنســولگری ها منــوده  ــه تأســیس و ی ــد. دو کشــور اقــدام ب دادن

و بــرای تســهیل امــور اتبــاع دو کشــور فعالیت هایــی را بــه دســت اقــدام ســپردند. ایــران 

ــاد افغانســتان دارای رسکنســولگری  در شــهرهای هــرات، مزاررشیــف، قندهــار و جــال آب

اســت. همچنیــن افغانســتان در شــهرهای تهــران، مشــهد و زاهــدان دارای رسکنســولگری 

ــر  ــورهای یکدیگ ــور از کش ــور دو کش ــای جمه ــل(. رؤس ــفارت ج.ا.ایران-کاب ــد )س می باش

بازدیــد منــوده و طــی ایــن بازدیدهــا توافقنامه هــای مؤثــر و مفیــد در عرصه هــای مختلــف 

فرهنگــی، اقتصــادی، تجــاری و سیاســی بــه تأییــد و امضــای طرفیــن رســید. در دیــداری کــه 

آیت اللــه خامنــه ای، رهــرب سیاســی و مذهبــی ایــران بــا آقــای کــرزی رییــس جمهــور وقــت 

افغانســتان در تاریــخ 1389/5/16 داشــتند، آقــای خامنــه ای طــی ســخنانی دو کشــور ایــران 

و افغانســتان را دو کشــور خویشــاوند معرفــی کــرده و پیرفــت، امنیــت و آبادانــی طرفیــن 

ــد  ــدری، 1397: 105(. رفــت و آم ــد )حی ــف کردن ــت و دو کشــور توصی ــع دو مل ــه نف را ب

هیأت هــای سیاســی دو کشــور نیــز معیــار خوبــی بــرای ســنجش عمــق روابــط دو کشــور 

محســوب می شــود. پــس از تشــکیل حکومــت رســمی در افغانســتان، بارهــا شــاهد ســفر 

مقامــات رســمی دو کشــور هســتیم. ایــن ســفرها می توانــد شــامل ســفر رؤســای جمهــور و 

یــا هیأت هــای کان سیاســی باشــد کــه بــا هــدف ارتقــای روابــط و انعقــاد معاهــدات انجام 

گرفتــه اســت. بــرای مثــال اقــای ســید محمــد خامتــی رییــس جمهــور وقــت ایــران از کابــل 

دیــدار کــرد و بعــد از آن این گونــه ســفرها بیــن مقامــات دو کشــور رو بــه افزایــش گذاشــت. 

در ایــن گونــه دیدارهــا مســائل سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و ... مــورد بحث طرفیــن بوده 

اســت. در ســطوح پایین تــر نیــز هیأت هــای زیــادی مبادلــه شــده اســت. در 1390 هیــأت 

31 نفــری از اعضــای مجلــس شــورای ملــی افغانســتان بــه رهــربی رفیــع اللــه افغــان نائــب 

دوم مجلــس بــه تهــران ســفر کردنــد. طــی ایــن ســفر هیــأت مذکــور بــا رییــس جمهــور و 

دیگــر مقامــات ایرانــی بحــث و تبــادل نظــر داشــتند و روی مســائل و مشــکات مهاجریــن 

ــن  ــمعیلی، 1391: 109(. در تازه تری ــد ) اس ــام دادن ــی را انج ــران مذاکرات ــم ای ــان مقی افغ

دیدارهــای بیــن رسان دو کشــور می تــوان بــه ســفر ســید عبــاس عراقچــی معــاون سیاســی 

وزارت خارجــه ایــران بــه کابــل در تاریــخ 9/21/ 1399 اشــاره کــرد کــه بــا هــدف گســرش 

.)mfa.gpv.ir,1399( تعامــات سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی انجــام گرفــت

ســفر حمداللــه محــب، مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان بــه تهــران در ســال 1399 و دیــدار 

بــا آقــای شــمخوانی همتــای ایرانــی اش کــه بــا هــدف تعامــات امنیتــی در افغانســتان و 

 .)aa.com.tr,2020( منطقــه صــورت گرفتــه، بیانگــر نزدیکــی منافــع امنیتــی دو کشــور اســت

آقــای موســوی معــاون آســیای جنوبــی وزارت خارجــه ایــران نیــز در ســفری بــه افغانســتان 

در ســال 1400 بــا مقامــات سیاســی و جهــادی افغانســتان مثــل عطــا نــور )رییــس حــزب 

جمعیــت اســامی افغانســتان( و میرویــس نــاب )رسپرســت وزارت خارجــه افغانســتان ( 

بحــث و تبــادل نظــر داشــته اســت و طــی ایــن جلســات در مــورد مباحث مختلفــی از قبیل 

مباحــث سیاســی و اقتصــادی توافقاتــی را داشــته اســت )irna.ir,1400(. ارشف غنــی رییــس 

جمهــور افغانســتان نیــز در ســال 1400 طی ســفری رســمی بــرای رشکت در مراســم تحلیف 

ریاســت جمهــوری آقــای ســید ابراهیــم رییســی، بــه تهــران ســفر کــرد. هــر چند رشکــت در 

مراســم تحلیــف ریاســت جمهــوری رویکــردی تریفاتــی دارد امــا بــه دلیــل رشایــط دو 

کشــور، ایــن ســفر در زمــره ســفرهای تریفاتــی نبــوده و طرفیــن روی موضوعــات حســاس 

تبــادل نظــر داشــته اند )jomhornews.com,1400(. عــاوه بــر ایــن وزاری راه و ترابــری و امــور 

اقتصــادی و دارایــی ایــران و تعــداد زیــادی از مقامــات افغانســتانی مثــل وزیــر خارجــه، 

وزیــر معــارف، وزیــر تجــارت، وزیــر دفــاع، وزیــر بهداشــت، وزیــر تحصیــات عالــی، وزیــر 

شــهدا و معلولیــن، وزیــر امــور زنــان و ... ســفرهایی را بــه کشــورهای یکدیگــر داشــته اند 

)اســمعیلی، 1391: 109(.

3-5. فعالیت های آموزشی و فرهنگی

ــای  ــات و همکاری ه ــتان )2001( تعام ــتقل در افغانس ــت مس ــکیل حکوم ــد از تش  بع

ــه  ــادالت اســتاد و دانشــجو افزایــش یافت ــن در حوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی و تب طرفی

و رشــد چشــمگیری داشــته اســت مثــل ســفرهای وزیــر تحصیــات عالــی افغانســتان بــه 

ایــران و وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ایــران بــه افغانســتان در دوره هــای مختلــف و 

یــا ســفر رییــس شــورای عالــی صلــح افغانســتان در آبــان مــاه 1397 بــه ایــران و دیــدار بــا 
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جمعــی از رسان ایرانــی بــه ویــژه وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری. طــی توافقــی که میان 

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ایــران و وزیــر تحصیــات عالــی افغانســتان در تاریــخ 

25/ 1380/2 در تهــران بــه امضــا رســید ایــران متعهــد بــه کمــک بــه بازســازی دانشــگاه ها 

و مراکــز علمــی عالــی افغانســتان، تأســیس مراکــز تربیــت معلــم و دانشــگاه های 

جدیــد، اعطــای فرصت هــای مطالعاتــی بــه اســاتید افغانســتانی، افزایــش ســطح پذیــرش 

دانشــجویان افغانســتانی در دانشــگاه های ایــران و کمــک بــه انتشــار کتــب درســی و کمک 

ــل از ســال 1382 منایندگی هــای فرهنگــی و  ــا قب ــات 1389: 65– 57(. ت آموزشــی شــد )بی

ــن مراکــز در افغانســتان  ــا تأســیس ای ــران در افغانســتان وجــود نداشــت امــا ب ــی ای رایزن

شــاهد گســرش ارتباطــات و تعامــات و همکاری هــا بیــن ایــن مراکــز و نهادهــای موجــود 

در افغانســتان هســتیم. رایزنــی فرهنگــی ایــران در افغانســتان ارتبــاط خــوب و گســرده ای 

ــا دانشــگاه ها، وزارت اطاعــات و فرهنــگ و وزارت تحصیــات عالــی افغانســتان دارد و  ب

در راســتای همــکاری بــا ایــن نهادهــا اقــدام بــه تهیــه نیازهــا و منابــع علمــی مــورد نیــاز 

مــدارس از ابتدایــی تــا دیپلــم و منابــع علمــی مــورد نیــاز بــرای دانشــجویان در رشــته های 

ــد  ــون جل ــه 1.5 میلی ــن نزدیــک ب ــدری، 1397: 111–110(. همچنی ــد )حی مختلــف می کن

کتــاب توســط ایــران بــه عنــوان منابــع علمــی و دانشــگاهی در افغانســتان توزیــع شــده 

اســت ) اســمعیلی، 1391: 111(. جمهــوری اســامی ایــران تعــداد زیــادی ســهمیه بورســیه 

تحصیلــی نیــز بــرای دانشــجویان افغانســتانی ارائــه داده اســت کــه بــه دلیــل نبــود آمــار 

موثــق تعــداد دقیــق آن مشــخص نیســت. ایــن بورســیه ها هــم بــرای معرفــی شــدگان از 

ــی افغانســتان  ــرای اشــخاصی کــه خــارج از کادر دولت ــت افغانســتان و هــم ب طــرف دول

ــال در ســال  ــرای مث ــه می شــود. ب ــط ارائ ــران باشــند، طبــق ضواب ــل در ای خواهــان تحصی

1395 طبــق توافــق دو کشــور، تعــداد 630 بورســیه تحصیلــی در مقاطــع مختلــف از جانب 

ایــران بــرای افغانســتان در نظــر گرفتــه شــد کــه 230 عــدد از ایــن بورســیه ها بــرای معرفــی 

شــدگان از طــرف دولــت افغانســتان و 400 عــدد دیگــر بــرای افــرادی بــود کــه بــه صــورت 

خــارج از کادر دولتــی خواهــان تحصیــل در ایــران بودند)خربگــزاری آوا، 1395/10/22(. 

محصــان دانشــگاهی افغانســتانی در بُعــد وســیع در ایــران مشــغول تحصیــل می باشــند. 

بســیاری از از ایــن دانشــجویان بــه صــورت بورســیه و توافقات مقامــات دو کشــور در مراکز 

تحصیلــی ایــران مشــغول تحصیــل هســتند. از طــرف دیگر ســطح بــاالی علمــی و تحصیلی 

در کشــور ایــران باعــث شــده اســت تــا دانشــجویان و محصــان افغــان نســبت بــه تحصیل 

در ایــن کشــور عاقــه نشــان دهنــد کــه این خــود دال بــر تأثیــر مثبت ایــران در افغانســتان 

اســت. خانــه فرهنــگ ایــران واقــع در کابــل کــه زیر مجموعــه ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 

ــای  ــی در اعط ــش مهم ــز نق ــتان نی ــران در افغانس ــفارت ای ــز س ــد و نی ــامی می باش اس

بورس هــای تحصیلــی ایفــا می کننــد. بســیاری از اســاتید دانشــگاه در افغانســتان از تحصیل 

ــران  ــه صــورت خــودکار روش آموزشــی ای ــه باعــث می شــود ب ــران هســتند ک ــردگان ای ک

وارد دانشــگاه های افغانســتان شــده و خــود بخــود ســطح آموزشــی و علمــی محصــان 

افغانســتانی نیــز افزایــش پیــدا کنــد. بســیاری از دانشــگاه های افغانســتان با دانشــگاه های 

ایرانــی دارای تفاهم  نامه هــای مبادلــه اســتاد دانشــجو هســتند و طــی ایــن تفاهم، اســاتید، 

محصــان و منابــع علمــی بیــن دانشــگاه های دو کشــور تبــادل می شــود )حیــدری، 1397: 

109(. طبــق اظهــارات جــامل انصــاری مســئول بخــش دانشــجویی ســفارت افغانســتان در 

تهــران، حــدود 19000 دانشــجوی افغانســتانی در دانشــگاه های ایــران و 5200 طلبــه در 

حوزه هــای علمیــه مشــغول بــه تحصیــل هســتند کــه رسمایه هــای افغانســتان و ســفیرانی 

ــزن  ــودی، 30/ 8/ 1397(. شــفیق رشق رای ــارس ت ــود )خربگــزاری پ ــد ب ــرای اســام خواهن ب

فرهنگــی ســفارت افغانســتان در ایــران نیــز در بیاناتــی کــه در دانشــگاه کاشــان و در جمع 

ــگاه های  ــاتید دانش ــر از اس ــش از 500 نف ــرد؛ بی ــار ک ــت اظه ــاتید داش ــجویان و اس دانش

ــران و در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری مشــغول  افغانســتان در حــال حــارض در ای

بــه تحصیــل بــوده و بعــد از فراغــت بــه افغانســتان بازگشــته و در عرصه هــای مربــوط 

بــه خــود مشــغول بــه کار خواهنــد شــد. همچنیــن وی اشــاره داشــت کــه تعــداد زیــادی 

از مقامــات حکومتــی افغانســتان در واحدهــای دانشــگاه آزاد در افغانســتان مشــغول بــه 

ــگ  ــد حضــور پررن ــدگان اســتدالل می کن ــل هســتند yjc.ir ) 30/ 11/ 1397(. نگارن تحصی

دانشــگاه های ایرانــی در افغانســتان مثــل؛ دانشــگاه پیــام نــور، دانشــگاه آزاد اســامی و 

ــات و دیپلامت هــای  ــارات مقام ــق اظه ــا و طب ــی و فعالیت هــای آن ه دانشــگاه املصطف

افغانســتان در خصــوص تحصیــل و تبادالتــی کــه بین ایــران و افغانســتان وجود دارد نشــان 

از تعامــات و همکاری هــای گســرده بیــن دو کشــور دارد و مــا شــاهد افزایــش رفــت و 

آمــد و روابــط بیــن طرفیــن هســتیم کــه خــود بیانگــر مثبــت بــودن دیپلامســی عمومــی 

ایــران در عرصــه آموزشــی و فرهنگــی اســت.

ایــران طــی موافقتنامه هــا و تفاهم نامه هایــی کــه بــا مقامــات افغانســتان داشــته اســت 

ســعی در اِعــامل دیپلامســی عمومــی بــه ویــژه دیپلامســی فرهنگــی و گســرش روابــط 

و مناســبات در عرصــه فرهنگــی خــود در افغانســتان داشــته اســت. بــه جــرأت می تــوان 

گفــت بیشــر اقدامــات و عملکــرد ایــران در حــوزه فرهنگــی در افغانســتان مربــوط بــه 

ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی بــوده و تاش هــای درخــوری را در مرحلــه عمــل بــه 

اجــرا گذاشــته  اســت. در ایــن اثنــا موافقتنامه هــای زیــادی در عرصــه علمــی و آموزشــی 

بیــن طرفیــن بــه امضــا رســیده اســت کــه بــه تعــدادی از آن هــا اشــاره می شــود. اولیــن 

موافقتنامــه در ایــن حــوزه بــا تشــکیل دولــت پایــدار در افغانســتان و طــی ســفر حامــد 
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کــرزی رییس جمهــور وقــت افغانســتان و هیئــت همــراه بــه ایــران و در دیــدار و توافــق 

رییــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی ایــران و رسپرســت وزارت اطاعــات و جوانان 

افغانســتان در تاریــخ 7/ 6 /1385 در تهــران بــه امضــا رســید. برخی از مفــاد این موافقتنامه 

کــه در راســتای امــور علمــی، آموزشــی و فرهنگــی اســت بــه رشح ذیــل اســت: 

تشــکیل منایشــگاه هایی از جملــه کتــاب، هرهــای ملــی، ســنتی، اســامی و آثــار علمــی، 

ادبــی و تاریخــی در هــر یــک از دو کشــور 2. حامیــت از مبادلــه اســاتید دانشــگاه، 

دانشــمندان، محققیــن، معلــامن و علــام جهــت تدریــس، تحقیــق و ســخرانی 3. تشــویق 

مبادلــه دانشــجو و کارآمــوز )محصــل( بیــن دو کشــور و اعطــای بورس هایــی در زمینه هــای 

فنــی و حرفــه ای، علمــی و ادبــی بــه یکدیگــر 4. تشــکیل کمیســیون های مشــرکی جهــت 

تعییــن چگونگــی و نحــوه ارزشــیابی مــدارک تحصیلــی صــادره از ســوی مراجــع صاحیتدار 

ــه  ــرات ب ــی ه ــز فرهنگ ــداث مرک ــوص اح ــز در خص ــژه ای نی ــه وی ــور. تفاهم نام دو کش

امضــای مقامــات دو کشــور رســیده اســت. احیــای هویــت اصیــل ایــن شــهر بــا اســتفاده 

از ظرفیت هــا و پتانســیل های محلــی از اهــداف ایــن عمــده ایــن تفاهــم اســت )بیــات، 

1389: 64– 63(. بیــن چنــد شــهر ایــران و افغانســتان موافقــت نامــه هــای خواهرخواندگی 

نیــز منعقــد شــده اســت کــه در ذیــل ســعی می شــود مختــرا تریــح گــردد.

دو شــهر کابــل و تهــران کــه از چنــدی قبــل موافقــت نامــه خواهرخواندگــی آن هــا امضــا 

شــده بــود، خواهرخواندگــی خــود را بــه روز کــرده تــا از ایــن راه بتواننــد روابط و مناســبات 

خــود را گســرش دهنــد. طبــق گفتــه هــای علــی رضــا رجایــی مدیــر عامــل مرکــز توســعه 

ــط  ــا رواب ــود ت ــث می ش ــه باع ــت نام ــن موافق ــانی ای ــه روزرس ــران، ب ــهرهای ای خواهرش

اجتامعــی و فرهنگــی بیــن دو کشــور افزایــش پیــدا کنــد. طــی ایــن تفاهــم ایــران متعهــد 

ــی مثل؛جمــع آوری آب هــای روان، ترافیــک، نوســازی شــهری و ...  ــا در موضوعات شــده ت

ــودی،  ــارس ت ــزاری پ ــد )خربگ ــل کن ــتانی منتق ــای افغانس ــه طرف ه ــود را ب ــات خ تجربی

1399/12/12(. همچنیــن شــهرهای گنابــاد و مشــهد با شــهر هرات افغانســتان دارای توافق 

خواهرخواندگــی هســتند کــه بــه نوبــه خــود باعــث ایجــاد همبســتگی انســانی و فرهنگی 

ــن دو کشــور می شــود )خربگــزاری ایســنا، 1399/6/25(. بی

4-7. فعالیت های اقتصادی و تجاری

ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه نقــش عمــده ای در نوســازی سیاســی و اقتصــادی 

ــه صــورت کمک هــای  ــن نقــش در دهــه 40-50 شمســی ب افغانســتان داشــته اســت. ای

خارجــی و در1380 شمســی بــه صــورت کمک هــای بــا عــوض و صــدور خدمــات فنــی 

و مهندســی بــوده اســت. پــس از حادثــه 11 ســپتامرب و حملــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــه 

افغانســتان، دولــت رســمی در ایــن کشــور تشــکیل شــد. بــا محــور قــرار گرفــن این کشــور، 

ــران نیــز در راســتای منافــع ملــی خــود ســعی داشــت نقــش ســازنده و مفیــدی در آن  ای

کشــور ایفــا کنــد. ایــن رونــد در اجــاس توکیــو و بــا حضــور جامعــه جهانــی بــرای بازســازی 

زیــر ســاخت های ویــران شــده افغانســتان، تجلــی بیشــری پیــدا کــرد. در ایــن کنفرانــس 

ــه بازســازی  ــرای کمــک ب 72 کشــور و ســازمان منطقــه ای و بین املللــی آمادگــی خــود را ب

ــه  ــارد دالر آن ب ــر 13 میلی ــغ ب ــن کمک هــا کــه بال ــد. مقــرر شــد ای آن کشــور اعــام کردن

صــورت بــا عــوض و 3/2 میلیــارد آن وام بــود، بــا نظــارت بانــک جهانــی و ســازمان ملــل 

ــا 7 ســاله پرداخــت شــود. هــدف ایــن کنفرانــس تأمیــن رشایــط  متحــد در یــک دوره 5 ت

ــی و  ــی مل ــا شــکل گیری دولت ــود و ســعی داشــت ب و زمینه هــای توســعه در آن کشــور ب

فراگیــر و تشــکیل پــس انــداز یــا انباشــت رسمایــه از طریــق کمک هــای خارجــی، راه هــای 

توســعه را در ایــن کشــور همــوار ســازد. ایــران نیــز بــه عنــوان همســایه افغانســتان در ایــن 

طــرح رشکــت داشــته و مبلــغ 560 میلیــون دالر آمریکایــی را بــه عنــوام کمک به افغانســتان 

متعهــد شــد کــه مقــرر شــد 250 میلیــون دالر آن بــه صــورت بــا عــوض و 250 میلیــون دالر 

بــه صــورت اعتبــار صادراتــی و 60 میلیــون دالر بــه شــکل کمک هــای بــا عــوض نهادهــای 

مردمــی طــی 5 ســال پرداخــت شــود.  بــه منظــور سیاســت گذاری، نظــارت و هامهنگــی 

ــاون  ــت مع ــه ریاس ــتان ب ــازی افغانس ــارکت در بازس ــتاد مش ــف، س ــای مختل در زمینه ه

ــد.  ــکیل ش ــی تش ــف ایران ــای مختل ــکاری نهاده ــا هم ــوری در 1380 ب ــت جمه اول ریاس

مســئولیت های ایــن ســتاد در قالــب پنــج کارگــروه تخصصــی: اقتصــادی، علمی-فرهنگــی و 

آموزشــی، سیاســی، بین امللــل تقســیم شــد و از آنجــا کــه هــدف اصلــی کمک هــای ایــران، 

انجــام پروژه هــای زیربنایــی و زیرســاختی در افغانســتان در چارچــوب رهیافت هــای فــوق 

بــود، بیشــر کمک هــای مربوطــه در کارگــروه اقتصــادی هزینــه شــد )عباســی و رنجــربدار، 

1390: 217-207(. ایــران در ســال های اخیــر در زمینه هــای مختلفــی از قبیــل جــاده ســازی، 

راه آهــن، پــل، سدســازی، کشــاورزی، بــرق رســانی، دامــداری و پــرورش انــواع طیــور و ... در 

افغانســتان رسمایــه گــذاری کــرده اســت )دهقــان و دیگــران، 1397: 152(. ایــران بــه عنــوان 

یــاور و همــکار افغانســتان توجــه خاصــی بــه امــور زیربنایــی ایــن کشــور دارد. در این زمینه 

می تــوان در بخــش صنعــت بــرق بــه احــداث طــرح انتقــال بــرق 20 کیلــو ولــت تایبــاد بــه 

هــرات، انتقــال پســت بــرق 132 کیلــو ولــت تربــت جــام به هــرات و احــداث پســت 2.132 

کیلــو ولــت هــرات و طــرح مکانیزاســیون کــردن صــدور قبــوض بــرق در ایــن کشــور اشــاره 

کــرد )عباســی و رنجــربدار، 1390: 221(. همچنیــن در ایــن زمینه ایــران اقــدام بــه ارســال و 

نصــب دو ژنراتــور 25 مگاواتــی در کابــل بــا 7 میلیــون دالر هزینــه کــرده اســت. بخشــی 

دیگــر از کمک هــای ایــران در چارچــوب بازســازی افغانســتان، عبارتنــد از: احــداث جــاده 

122 کیلومــری دوغــارون بــه هــرات بــا 68 میلیــون دالر رسمایــه گــذاری، پــل 320 مــری 
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میلــک بــا ســه میلیــون دالر، جــاده چهــار کیلومــری میلــک بــه زرنــج بــا 5.1 میلیــون دالر. 

از دیگــر طرح هــای عمرانــی می تــوان احــداث کارخانــه آســفالت طالقــان بــا چهــار میلیــون 

ــه  ــون دالر و راه آهــن خــواف ب ــا 30 میلی ــه ب ــه میمن دالر، جــاده 60 کیلومــری هــرات ب

هــرات بــه طــول 207 کیلومــر را نــام بــرد. دیگــر کمک هــای ایــران شــامل؛ احــداث بــه 25 

پاســگاه مــرزی، برگــزاری دوره هــای آموزشــی، تأمیــن تجهیــزات پلــی، ایجاد کلینیــک و مرکز 

آمــوزش فنــی و حرفــه ای، ســاخت و تجهیــز مرکــز آمــوزش مخابــرات کابــل، ارائــه کمک های 

فنــی و اهــدای ماشــین آالت، اهــدای 50 دســتگاه اتوبوس به وزارت ترانســپورت افغانســتان، 

تجهیــز 10 ایســتگاه هواشناســی، همکاری هــای گمرکــی، مشــارکت در ظرفیــت ســازی مرکز 

آمــار و...می شــود )Daniels,2013:96(. اقدامــات عمرانــی ایــران در افغانســتان باعــث افزایــش 

روابــط تجــاری دو کشــور نیــز شــده اســت )عباســی و رنجــربدار، 1390: 221( چــون بــا ایــن 

اقدامــات راه تجــارت بــرای دو کشــور همــوار شــده و موانــع نیــز برداشــته شــده اســت. 

نویســندگان عقیــده دارنــد اقداماتــی از قبیــل؛ راه ســازی خصوصــا بازســازی جــاده دوغــارون 

بــه هــرات و جــاده میلک-زرنــج، انتقــال بــرق، بازســازی گمــرک افغانســتان و... تجــارت بین 

دو کشــور را تریــع بخشــیده ســت.

بــا احــداث و راه انــدازی بزرگــراه زرنج-میلــک ایــن امــکان در کشــور افغانســتان بــه وجــود 

آمــده کــه کاالهــا از شــهرهای اصلــی افغانســتان و از طریــق زمینــی بــه ســمت مرزهــای 

ــن بزرگــراه، افغانســتان  ــار و برعکــس منتقــل شــوند. ای ــه چابه ــران ارســال و از آنجــا ب ای

محصــور در خشــکی را بــه شــاهرگ حیاتــی ارزشــمندی تبدیــل کــرده اســت. )دهقــان و 

دیگــران، 1397:159(. روابــط تجــاری و اقتصــادی دو کشــور از زمــان روی کار آمدن حکومت 

مرکــزی در افغانســتان در 2001 نیــز افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرده اســت بــه طــوری کــه 

یکــی از طرف هــای تجــاری افغانســتان در عرصــه بین املللــی ایــران اســت )حیــدری، 1397: 

107-106(. براســاس آمارهــای ســازمان تجــارت جهانــی )WTO( در ســال ۲۰۱۸ افغانســتان 

بیشــرین واردات کاال را از ایــران داشــته کــه نشــان از فرصــت طایــی بــرای تجــار ایرانــی 

دارد. آمارهــا نشــان می دهــد کــه در ایــن ســال کشــورهای ایــران )۱۷ درصــد(، چیــن)۱۵(، 

پاکســتان)۱۴(، قزاقســتان)۱۰ درصــد(، ازبکســتان)۷ درصــد(، ترکمنســتان)۵ درصــد( و 

هندوســتان)۴ درصــد( بــه ترتیــب بیشــرین نقــش را در خصــوص تأمیــن کاالهــای وارداتــی 

کشــور افغانســتان داشــته اند. وجــود کیلومرهــا مــرز زمینــی مشــرک در کنــار فرهنــگ و 

زبــان مشــرک باعــث شــده تــا تجــار ایرانــی بــه راحتــی بتواننــد نیازهــای صادراتی این بــازار 

بــزرگ را تشــخیص و بــرای صــادرات محصــوالت ایرانــی اقــدام کننــد. نفــت، انــواع ســوخت، 

ــوالد،  ــن و ف ــکا، آه ــیامن و می ــچ، س ــی، گ ــنگ های معدن ــواع س ــی، ان ــوالت روغن محص

محصــوالت پاســتیکی، تجهیــزات پزشــکی، تجهیــزات تصویربــرداری و انــواع ماشــین آالت، 

انــواع روغن هــای گیاهــی و حیوانــی، شیشــه و ظــروف شیشــه ای، انــواع ســبزیجات خوراکی 

و میوه هــا ، لــوازم خانگــی بــه ترتیــب مهمریــن کاالهــای پرطرفــدار در افغانســتان بــرای 

واردات از طــرف ایــران اســت(خربگزاری بــازار، 1399/12/18(. صــادرات ایــران بــه این کشــور 

از 500 میلیــون دالر در ســال 1384 بــه حــدود 3 میلیــارد دالر در باالتریــن حــد خود در ســال 

1391 رســید و پــس از آن متأثــر از رشایــط تحریــم کاهشــی 500 میلیــون دالری را تجربــه 

منــود امــا مجــددا از ســال 1394 تغییــر جهــت داده و مســیر رشــد مثبــت را در پیــش گرفت. 

از نــکات قابــل توجــه می تــوان پیشــی گرفــن متوســط قیمــت واردات از صــادرات از ســال 

1392 را ذکــر منــود کــه مهمریــن عامــل در ایــن رابطــه را عــاوه بــر تغییــر ترکیــب صادراتی 

ــر دالر و در  ــال در براب ــدید ارزش ری ــش ش ــوان کاه ــر، می ت ــوالت ارزان ــمت محص ــه س ب

نتیجــه عرضــه ارزانــر صــادرات دانســت. واردات ایــن کشــور از ایــران در ســال 1394 روندی 

بســیار صعــودی داشــته اســت کــه نشــانگر عمــق روابــط تجــاری و آســیب ناپذیــری آن از 

عوامــل خارجــی اســت )ســازمان توســعه تجــارت ایــران: 1400(. جــدول ذیل حجــم مبادالت 

تجــاری دو کشــور را از ســال 1400-1384 نشــان می دهــد.
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عــاوه بــر گســرش حجــم مبــادالت تجــاری، از مجمــوع حــدود 200 رشکــت فعــال 

ــف  ــال، در ردی ــت فع ــن 125 رشک ــا داش ــران ب ــتان، ای ــی در افغانس ــذاری خارج رسمایه گ

ــرش  ــربدار، 1390: 222(. گس ــی و رنج ــرار دارد ) عباس ــی ق ــذاران خارج ــت رسمایه گ نخس

ــع اقتصــادی  ــک ســو دارای مناف ــن دو کشــور از ی ــات و همکاری هــای اقتصــادی بی تعام

خواهــد بــود و از ســوی دیگــر، موجــب افزایــش همگرایــی در ســایر حوزه هــا بــه خصــوص 

حوزه هــای امنیتــی  می شــود )آقاجــری و کریمــی، 1394: 17(.

در منــودار زیــر، حجــم تجــارت دو کشــور طــی یــک بــازه زمانــی ده ســاله بــه منایش گذاشــته 

ــده است. ش

نتیجه گیری

در ایــن تحقیــق بــا عنــوان » نقــش دیپلامســی عمومــی در افزایــش پیوندهــای ایــران و افغانســتان 

پســا طالبــان بــا تأکیــد بــر نظریــه چارچــوب رابطــه ای زاهارنــا« ســعی شــد بــه ایــن پرســش پاســخ 

داده شــود کــه نقــش دیپلامســی عمومــی ایــران در افغانســتان پســا طالبــان، در افزایــش پیوندهــای 

بیــن دو کشــور چیســت؟ فرضیــه تحقیــق نیــز مبنــی بــر ایــن اســت کــه ایــران در اعامل دیپلامســی 

عمومــی خــود در افغانســتان پســا طالبــان از روش هــای سیاســی، فرهنگی-آموزشــی و اقتصــادی 

ــرای ارزیابــی  اســتفاده کــرده اســت و باعــث افزایــش پیوندهــای بیــن دو کشــور شــده اســت. ب

ــه یکــی از  ــا اســتفاده شــده اســت ک ــه چارچــوب رابطــه ای زاهارن ــق هــم از نظری ــه تحقی فرضی

ــه پاســخ  ــرای رســیدن ب ــن دیپلامســی عمومــی اســت. نویســندگان ب ــا تبیی نظریه هــای مرتبــط ب

تحقیــق، مفهــوم دیپلامســی عمومــی را مــورد مطالعــه قــرار داده و تعاریــف مفیــدی از دیپلامســی 

عمومــی را بیــان کردنــد. ســپس بــه ماهیت دیپلامســی عمومــی در ایــران پرداختــه و عملکــرد ایران 

در افغانســتان در عرصــه دیپلامســی عمومــی مــورد بررســی قــرار داده شــد. در نهایــت مؤلفه هــای 

ــه  ــری ب ــق داده و نتیجــه گی ــران در افغانســتان تطبی ــرد ای ــر عملک ــی چارچــوب نظــری را ب اصل

عمــل آورده شــده اســت. طــی مطالــب ارائــه شــده می تــوان عنــوان کــرد جمهــوری اســامی ایــران 

یکــی از همســایگان و کشــورهایی بــوده کــه بعــد از تشــکیل حکومــت مرکــزی در افغانســتان بــه 

عنــوان یــاور ایــن کشــور در کنــار دولــت و ملــت افغانســتان بــوده و در زمینه هــای مختلــف، بــرای 

ــوان  ــه طــور خاصــه می ت توســعه و بازســازی ایــن کشــور کمک هایــی را منظــور کــرده اســت. ب

دیپلامســی عمومــی جمهــوری اســامی ایــران در افغانســتان را در ســه بخــش سیاســی، آموزشــی-

فرهنگــی و اقتصــادی مــورد بررســی قــرار داد. عقیــده نویســندگان بــر این اســت که ایــران در عرصه 

فرهنگی-آموزشــی، موفق تــر عمــل کــرده و نتایــج بهــری در ایــن زمینــه کســب شــده اســت. وجــود 

هــزاران اســتاد دانشــگاه در افغانســتان کــه همگــی فارغ التحصیــان دانشــگاه های ایرانــی هســتند 

خــود گــواه ایــن ادعاســت. طبــق متــون پیشــین و اســناد و آمــار موجــود روابــط دو کشــور در ســه 

بخــش مذکــور از ابتــدای شــکل گیری حکومــت مرکــزی در افغانســتان رونــد صعــودی داشــته کــه 

منایانگــر تحقــق فرضیــه پژوهــش حــارض و موفقیــت ایــران در اعــامل دیپلامســی عمومــی خــود 

در افغانســتان می باشــد. نکتــه دیگــر در بــاب موضــوع حــارض ایــن اســت کــه دو کشــور ایــران 

ــر بــوده و مطالعــه  ــه اشــراکات فراوانــی کــه دارنــد در منطقــه بی نظی ــا توجــه ب و افغانســتان ب

دیپلامســی عمومــی ایــران در افغانســتان رضورتــی غیــر قابــل کتــامن اســت. چــرا کــه دو کشــور 

نســبت بــه یکدیگــر وابســتگی های متقابــل زیــادی داشــته و علــی رغــم جهــت گیری هــای مخالف 

دولــت ایــن کشــورها طــی زمان هــای مختلــف، دو ملــت هیــچ گاه از یکدیگــر جداشــدنی نیســتند. 

پیشنهادات
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در ایــن بــاب مســئوالن امــر می تواننــد بــرای ارتقــاء دیپلامســی عمومــی جمهــوری اســامی 

ایــران در افغانســتان چنــد نکتــه را در نظــر بگیرنــد.

ــی و  ــی، فرهنگ ــراکات تاریخ ــتان اش ــران در افغانس ــای ای ــن فرصت ه ــی از مهم تری - یک
جغرافیایــی اســت. اشــراکات دینــی، زبانــی، آداب و رســوم، ارزش ها و... می توانــد واژه هایی 

ــن  ــی بی ــران باشــد. مرزهــای طوالن ــرای برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری های ای ــدی ب کلی

ایــن دو کشــور باعــث شــده تــا تــردد بیــن اتبــاع دو کشــور افزایــش پیــدا کنــد. زبان مشــرک 

نیــز باعــث شــده تــا انتقــال مطلــب بیــن طرفیــن بــه راحتــی انجــام گیــرد. بــا وجــود ایــن 

اشــراکات، برقــراری روابــط سیاســی و اقتصــادی و تجــاری راحت تــر امکان پذیــر اســت و 

اســتفاده از متــام ظرفیت هــای فرهنگــی می توانــد منجــر بــه بهریــن روابــط بیــن ایــران و 

افغانســتان شــود. تأثیــر مســائل فرهنگــی بــر روابــط طرفیــن بــه قــدری اســت کــه حتــی در 

صــورت تیرگــی یــا پاییــن بــودن روابــط در دیگــر حوزه هــا می توانــد بــه عنــوان حــّال ایــن 

مشــکات نقــش ایفــا کنــد. در نهایــت ایــن فعالیت هــا منجــر بــه افزایــش حامیــت افــکار 

عمومــی در منطقــه هــدف از ســایر ابعــاد سیاســی و اقتصــادی می شــود.

- هرچنــد روابــط سیاســی و دیپلامتیــک دو کشــور از 2001 بــه این ســو افزایش داشــته ولی 
در حــد قابــل قبولــی منی باشــد. شــاید تفاوت هــای ایدئولوژیــک بیــن دو نظــام سیاســی و 

وجــود عوامــل خارجــی مثــل حضــور نیروهــای خارجــی در افغانســتان از جملــه دالیــل ایــن 

چالــش باشــد. امــا آینــده تحــوالت افغانســتان در مســیری قــرار گرفتــه اســت کــه بــا خــروج 

نیروهــای خارجــی بــه خصــوص آمریــکا از افغانســتان، ایــران بــه عنــوان یکــی از بازیگــران 

کانونــی در ایــن کشــور تبدیــل خواهــد شــد. تصمیــم گیرنــدگان ایرانــی می تواننــد با بررســی 

دقیــق ایــن رونــد و شناســایی قابلیت هــای خــود و ارصار بــر نفــوذ در افــکار عمومــی در 

افغانســتان، نقــش مهمــی در ایــن کشــور ایفــا کنند. 

- در عرصــه آموزشــی می تــوان گفــت، جمهــوری اســامی تاش هــا و فعالیت هــای زیــادی 
در ایــن کشــور انجــام داده اســت امــا عــدم وجــود برنامــه منســجم، باعــث شــده تــا ایــن 

فعالیت هــا بــه نتایــج مطلــوب دســت پیــدا نکنــد. ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در 

افغانســتان و کنســولگری های تابعــه، خانــه فرهنــگ ایــران در کابــل، ســازمان فرهنــگ و 

ارتباطــات اســامی، شــخصیت های افغانســتانی نزدیــک بــه ایــران همگــی دارای ســهمیه 

بورســیه های تحصیلــی هســتند. امــا عــدم شناســایی افــراد الیــق و شایســته باعــث شــده تــا 

ایــن فرصت هــای تحصیلــی از بیــن بــرود. تــا جایــی کــه مــا شــاهد بورســیه شــدن افــرادی 

هســتیم کــه بــر اســاس قرابت هــا و توصیه هــای اشــخاص خــاص از ایــن فرصــت اســتفاده 

می کننــد و در نهایــت بــازده کافــی و مفیــد را نیــز ندارنــد. نهادهــای متولــی ایــن امــر در 

ــا اســتفاده از آزمون هــای اســتاندارد ســطح علمــی و شایســتگی  ــد ب افغانســتان می توانن

ــی را  ــن شایســتگی بورس هــای تحصیل ــر اســاس ای ــرآورد کــرده و ب افــراد مــورد نظــر را ب

اعطــا کننــد. 

- در عرصــه فرهنگــی نیــز اقدامــات ایــران کافــی نبــوده و بیشــر از اینکــه نوعــی فرهنــگ 
مشــرک پارســی در افغانســتان رو بــه افزایــش باشــد، فرهنگ هــای هنــدی و غربــی بــه 

عنــوان جایگزینــی بــرای آن شــناخته می شــوند. جوانــان افغانســتانی در رستارس این کشــور 

از طرفــداران ســینامی هنــد بــوده و اشــعاری را بــه زبــان اردو می خواننــد کــه بیانگــر نفــوذ 

بیــش از انــدازه فرهنــگ هنــدی در ایــن کشــور اســت. برنامه هــای فشــن شــو  و مدلینــگ 

برگرفتــه از غــرب در نقــاط زیــادی از افغانســتان مشــاهده می شــود. اســتفاده از متــام تــوان 

بــرای اشــاعه فرهنــگ اســامی و پارســی مشــرک در منطقــه هــدف امــری رضوری می مناید 

کــه نیازمنــد یــک برنامــه منســجم و هامهنگــی بیــن متــام نهادهــای متولــی امــر می باشــد.

- در عرصــه اقتصــادی و تجــاری، جمهــوری اســامی ایــران یکــی از کشــورهای متعهــد در 
امــر بازســازی افغانســتان بــوده و بــه تعهــدات خویــش نیــز عمــل کــرده اســت. حجــم 

مبــادالت تجــاری دو کشــور نیــز در حــد قابــل قبولــی اســت و هــر کــدام از طرفیــن ســعی 

ــر  ــه در ام ــه مهمــی ک ــا نکت ــد. ام ــن فرصــت اســتفاده کنن ــوان از ای ــام ت ــا مت ــد ب کرده ان

تجــارت بیــن ایــران و افغانســتان وجــود دارد کیفیــت پاییــن برخــی محصــوالت می باشــد. 

ــه صــادرات  ــدام ب ــی اق ــدی ایران ــرب تولی ــر بســیاری از رشکت هــای معت در ســال های اخی

محصــوالت خــود بــه افغانســتان کرده انــد امــا کیفیــت پاییــن ایــن محصــوالت باعث شــده 

تــا بــه مــرور زمــان از محبوبیــت ایــن محصــوالت کاســته شــده و افــراد محصــوالت خارجی 

دیگــری را جایگزیــن محصــوالت ایرانــی کننــد. بــه نظر می رســد تصــور غلــط تولیدکنندگان 

از افغانســتان و مــردم ایــن کشــور )ناچیــز شــمردن مــرف کننــدگان و فــرض اینکــه هیــچ 

محصــول رقیبــی وجــود نــدارد( از دالیــل مهــم این امر باشــد. شــناخت صحیح و آشــنایی با 

فرهنــگ منطقــه هــدف و نــوع نیازهــای مــردم آن منطقــه و عــدم بــه کارگیــری محصوالت 

بی کیفیــت می توانــد بــازار افغانســتان را بــه یکــی از بازارهــای پــر مــرف کاالهــای ایرانــی 

تبدیــل کنــد بــه طــوری کــه شــاهد افزایــش روزافــزون روابــط دو کشــور در ســطح مذکــور 

ــا تاجیکســتان و منطقــه کشــمیر هــم مــرز اســت  باشــیم. افغانســتان از ســمت رشق ب

ــا ایــران دارنــد؛ ایــن مســئله  کــه مــردم ایــن مناطــق قرابــت فرهنگــی و دینــی زیــادی ب

می توانــد از نظــر صــادرات اهمیــت باالیــی داشــته باشــد. همچنیــن روابــط راهــربدی بــا 

افغانســتان می توانــد مرزهــای ایــران را عمــا تــا چیــن برســاند. کوتاهــی ایــران در ایجــاد 

ارتبــاط مســتحکم بــا افغانســتان، پــای رقبــای ایــران را بــه ایــن کشــور بــاز خواهــد کــرد و 

دســت ایــران از رسمایه هــای انســانی و طبیعــی ایــن کشــور کوتــاه خواهد شــد. افغانســتان 
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می توانــد در آینــده نزدیــک وضعیــت اقتصــادی آســیای مرکــزی و جنوبــی را تغییــر دهــد. 

منابــع ایــن کشــور بــرای احیــای دوبــاره وضعیــت اقتصــادی، حمــل و نقــل و انــرژی منطقــه 

مهــم بــه حســاب می آینــد. بدیهــی اســت کــه تحقــق بیشــر اســتفاده از منابــع افغانســتان 

فقــط بعــد از ثبــات اوضــاع سیاســی در ایــن کشــور ممکــن می باشــد. ایــن موضوع وابســته 

بــه ســاخت جــاده هــا و راه آهــن مربــوط می باشــد کــه آســیای مرکــزی را بــا آســیای جنوبی 

وصــل می کنــد و براســاس آن ارتبــاط بیــن چیــن بــا تاجیکســتان، افغانســتان و ایــران برقــرار 

خواهــد شــد کــه احــداث آن نقــش کلیــدی را در حمــل و نقــل منطقــه ای و تقویــت روابــط 

تجــاری خواهــد داشــت. 
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چکیده
امــروزه کارکردهــای ویــژه نظــام هــای آمــوزش عالــی در جهــان از طریــق واکاوی اقتصــاد سیاســی موثــر بــر آن هــا 

شناســایی می گــردد. اغلــب ایــن اقتصــاد سیاســی در آمــوزش عالــی بــه عنــوان بخشــی کلیســایی و بخشــی کازینویــی 

در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن دو بخــش بــه ترتیــب می تواننــد تحــت عنــوان چهــره واتیکانــی آمــوزش عالــی و قلــب 

وگاســی آمــوزش عالــی بازتعریــف شــوند. در ایــن راســتا ، دیپلــامت هــای علمــی موفــق اســتقال مؤسســه خــود را بــا 

حراســت از پایــگاه مــادی و گســرش آن رقــم زده و می تواننــد روشــنفکرانه تریــن ماجراجویــی هــا در مرزهای موسســه 

خویــش را متبلــور ســازند. ایــن موضــوع از یــک ســو، بــه یــک اســراتژی کاِن اقتصــادی آینــده نگــر نیــاز دارد و از ســوی 

ــازار از متایــزات  ــا آمــوزش عالــی را نســبت بــه فشــارهای ب دیگــر، از دیپلــامت هــای علمــی موثــر تقاضــا می کنــد ت

معرفــت شناســانه فعلــی، مصــون ســازد. در ایــن مقالــه بــا مــرور تحلیلــی و تطبیقــی ماخذهــای معتــرب در فضــای 

برســاختگر نئولیربالســیم و تاثیــرات امتســفر اقتصــاد سیاســی همــراه با کاپتالیســم رانتی، رســالت  دیپلــامت های علمی 

در آمــوزش عالــی مــورد نقــد و بحــث واقــع شــده اســت.
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