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حل عوامل منطقھ ای بی ثباتی : اافغانستان و جنوب آسی ،ایران  
 
جمھوری اسالمی ایران در مجموع مناسبات احترام آمیزی با  ،با کشورھای عربی و غرب متالطمدر مقایسھ با روابط غالبا  

مذھبی و فرھنگی بھ ایران کمک کرده اند کھ نفوذ خود را در جنوب آسیا  ،زبانی ،پیوندھای تاریخی. ھمسایگان شرقی خود داشتھ است
استراتژیک خود برای موقعیت ایران بھ علت . این کشورھا عمل کندبھ عنوان شریک تجاری  ،حفظ کند و بھ رغم تحریم ھای آمریکا

ران و ھمسایگانش در اما در عین حال ای. فراھم می کند ،عبور از پاکستان بھ نیاز بدون ،فغانستان و آسیای میانھھند امکان دستیابی بھ ا
و قاچاق مواد  ،عدم تعادل انرژی ،قومیی ھای ناآرام ،با چالش ھای جدی از جملھ منابع محدود آب با مدیریت ضعیف جنوب آسیا

. رو بھ رو ھستند ،ھای منطقھ ای است کھ نیازمند راه حلمخدر   
 

را برای حل این جنوب آسیا  کشورھایھای منطقھ ای کھ توان ایران و ایاالت متحده آمریکا از طریق حمایت از برنامھ ھا و توافق 
بھینھ کردن  ،اشتراک آب ھیرمند راستایالزم است کھ توافق ھای بھتری در . منطقھ ای کمک کندل افزایش دھد می تواند بھ ثبات مسای

و کاھش رقابت میان ھند و پاکستان در افغانستان  ،بھبود روابط خصمانھ میان افغانستان و پاکستان ،مدیریت آب در ایران و افغانستان
، بار ۲۰۱۴ھمھ نیروھای آمریکا و ناتو در  کھ افغانستان پس از خروج تقریبا پیشرفت در این زمینھ برای تضمین این. شود حاصل

. ضروری است ،ھا تبدیل نگردد امنی برای تروریست جناحی نشود و بھ پناھگاه قربانی جنگ ھای گروھی و دیگر  
 

 ایران و پاکستان
  

سال بعد اولین کشوری بود  ۳۲بھ رسمیت شناخت و پاکستان ھم بھ نوبھ خود  ۱۹۴۷ن را در سال ایران اولین کشوری بود کھ پاکستا
پاکستان بھ عنوان یک کشور مسلمان غیر عرب و دشمن   ،در طول حکومت شاه. کھ جمھوری اسالمی ایران را بھ رسمیت شناخت

ھر دو . دیدار کرد ۱۹۴۹بود کھ کھ از پاکستان در سال یس کشوری ریشاه اولین . ایران محصوب می شدبلوک کمونیسم متحد طبیعی 
 ،ایران. بھ پیمان سنتو تغییر نام پیدا کرد ۱۹۵۹بودند کھ بعدھا در سال  ۱۹۵۵کشور از بنیانگذاران پیمان طرفدار غرب بغداد در سال 

.کردند اقدام بھ ایجاد سازمان ھمکاری برای توسعھ منطقھ ای ۱۹۶۴پاکستان و ترکیھ ھمچنین در سال   
  

 ،جنگ سرداتحاد  پایھ رب. گرایش داشت اردوگاه سوسیالیسمبنیانگذار جنبش عدم تعھد بود و بھ ی از اعضا ھند یک ،برعکس
پس از جدا شدن حمایت کرد و از پاکستان  ۱۹۷۱و  ۱۹۶۵ ،۱۹۴۷ھای  در سال میان ھند و پاکستان پادشاھی ایران در جنگ ھای

سھ جزیره تنب  حضور ایران درپاکستان نیز بھ نوبھ خود پس از . بھ رسمیت نشناختبنگالدش را بتدا در ا نیز ش از پاکستانبنگالد
ایران بھ تدریج توجھ  ۱۹۷۰اما در اوایل دھھ . از ایران حمایت کرد ۱۹۷۱لیج فارس در سال و ابوموسی در خ ،ب بزرگتن ،کوچک

. بھ چین نزدیک شد تقابل با قدرت ھند،تضعیف شده بود برای  ۱۹۷۱واسطھ جنگ ھ در حالی کھ پاکستان کھ ب  ،خود را متوجھ ھند کرد
عربستان را بھ  از خلیج فارس موقعیت ژئوپولیتیک بریتانیاییدر ھمین زمان ظھور جمال عبدالناصر در مصر و خروج نیروھای 

.تحد آمریکا و پاکستان تقویت کردو م عنوان رقیب ایران  
 

از سال  پس. ایھ سنی خود در مجموع منافع امنیتی خود را فراتر از منافع ایدئولوژیک قرار داده استایران در برخورد با ھمس
ھای ایران برای  تالش 0F1.بر حمایت از شیعیان تحت ستم و صدور انقالب بھ پاکستان غلبھ کرده استخود مبنی  تمایلاغلب بھ  ۱۹۷۹

. تئوکراتیک ایران نداشتند نمونھبھ گرایش زیادی  اساساجلب حمایت در پاکستان ھمچنین از این ناحیھ ناموفق بود کھ شیعیان پاکستان 

1 Fatemeh Aman., “Iran's Shia policy keeps Pakistan on side,” Jane's Islamic Affairs Analyst, November 13, 2009. 

 
 



. رانعظمی کاظم شریعتمداری بودند و نھ آیت هللا روح هللا خمینی رھبر انقالب ایالشیعیان پاکستان مقلد آیت هللا  بیشتر ۱۹۷۹در سال 
1F2.شریعتمداری بودندآیت هللا عالمھ اختر عباس نجفی از شاگردان  مانندبرخی از مھمترین روحانیون شیعھ پاکستان   

  
 از طریق اجازه بھ نمایندگان شان در پاکستان جھت استفاده از مالیاتاز او آیت هللا علی خامنھ ای  پسخمینی و آیت هللا در حالی کھ 

2Fمدارس مذھبیھای دینی برای تاسیس 

اما بسیاری از روحانیون با نفوذ شیعھ از  ،برای جلب مقلد در پاکستان تالش ھایی انجام دادند 3
ھ خدمات رفاھی محدود و ارایھا  مانند ساختن ورزشگاه» رویکردھای فرھنگی«ارچوب ھای خود را در چ ایران خواستند کھ فعالیت

تھران تا حدود  ،بھ مدل سیاسی ایران ، نبود یکپارچگی میان آنھا، و نبود عالقھپاکستانبا درک تنوع فکری موجود در شیعیان  3F4.کند
.زیادی از بازی کارت شیعھ برای دخالت در امور پاکستان خودداری کرد  

 
شد اما بھ دنبال ر. ایران و عراق از ایران حمایت کرد ۸۸-۱۹۸۰یکی از کشورھایی بود کھ در جنگ ھم در ھمین راستا پاکستان 

مھمترین موارد تنش در این روابط . شوروی بھ افغانستان تنش ھا فزونی گرفت ۱۹۷۹بنیادگرایی اسالمی سنی در پاکستان بعد از حملھ 
؛ بھ قدرت رسیدن طالبان مورد حمایت پاکستان ۱۹۹۰سر کنسول ایران در الھور در سال  ،کشتھ شدن صادق گنجی: ین جملھ استاز ا

دیپلمات و یک  ۸کھ بھ کشتھ شدن  ۱۹۹۸ اوتو حملھ طالبان بھ کنسولگری ایران در مزار شریف در  ۱۹۹۰،ای در افغانستان در سالھ
 ،در ھمین زمان اما دانشمند ھستھ ای پاکستان. بردپیش ایران را تا آستانھ جنگ با افغانستان  این حادثھ. خبرنگار ایرانی منجر شد

.ھستھ ای بھ ایران بوددر حال انتقال فن آوری  عبدالقدیر خان  
 

ی او ادعا کرد کھ این کار را تحت فشار یک. دانش ھستھ ای بھ ایران و چند کشور دیگر اعتراف کردخان بھ انتقال  ۲۰۰۴در سال 
لھ نقش ن ژنرال پرویز مشرف ھم در این مسانخست وزیر بی نظیر بوتو انجام داده و اضافھ کرد کھ فرمانده ارتش پاکستا انمشاور از

 امنیتی پاکستان را عامل انتقال فن آوری ھستھ ای بھ ایرانخان این گفتھ خود را پس گرفت و مقامات  ۲۰۰۸در سال . داشتھ است
.یس جمھوری وقت پرویز مشرف رد شدادعایی کھ توسط سخنگوی ری ،خواند  

  
بلوچ در استان فقیر بلوچستان ایران ھمیشھ بطور احتیاط آمیز از  از شورشیانپاکستان از حمایت احتمالی  ایران بھ علت نگرانی

بلوچستان بھ پاکستان در سرکوب خیزش در طرف پاکستانی ایران  ۱۹۷۰در دھھ  4F5.پرھیز کرده استدرگیری طوالنی مدتی با پاکستان 
ا دولت نوازشریف را بھ علت ز ایرانی ھاما برخی ا. ھر دو کشور از بازی با کارت قومی علیھ یکدیگر اجتناب کرده اند. کمک کرد

.نکوھش کرده اند ،انجامید مرزبان ایرانی ۱۴بلوچ کھ بھ کشتھ شدن  شبھ نظامیانی در پیشگیری از حملھ اخیر کوتاھ  
  

سود زیادی ببرند اما تا کنون تحریم ھای آمریکا مانع از  یکدیگرھمکاری نزدیک در حوزه انرژی  با پاکستان و ایران می توانند از 
  5F6.تسگاز طبیعی ایران بھ پاکستان و ھند شده ا انتقالتکمیل خط لولھ 

 
 ایران و افغانستان

 
دو کشور پیوندھای این بخشی از امپراطوری ھای گذشتھ ایران بوده، از آنجا کھ افغانستان بھ علت اینکھ تا پیش از قرن بیستم 

از  افغان ھا بھ زبان دری کھ گونھ ای از فرھنگی و مذھبی ھستند و بسیاری ،و کشور دارای پیوندھای مھم زبانید. دیرینھ ای دارند
ایران سرمایھ گذاری ھای  کنون،تا  ۲۰۰۱از سال  .استدرصد جمعیت افغانستان شیعھ  ۲۰فارسی است صحبت می کنند و زبان 

در مقابل راه  ایران ھمچنین 6F7.داده استمخابرات و گسترش شبکھ برق افغانستان انجام   ،سازیجاده  ،زرگی از جملھ در تولید سیمانب
.ھ کرده استو ھند ارایبھار را بھ عنوان جایگزین بھتری برای ارتباط ترابری و تجارت افغانستان و آسیای میانھ بندر چا ،ھای پاکستان  

 
ھای مبارز در چند دھھ گذشتھ قدرت نرم خود را در  رھبران گروه ،رھبران مذھبی ،آوارگان افغانبرای  سرپناھیایران بھ عنوان  

کھ جنبش اسالمی افغانستان را است اجازه فعالیت ھای آیت هللا آصف محسنی نمونھ ھای این قدرت نرم، . رده استافغانستان اعمال ک
.مدل تلویزیون دولتی ایران تاسیس شده است پایھ اری کرد و اکنون صاحب کانال تلویزیونی تمدن است کھ بردر شھر مذھبی قم پایھ گذ  

  
افغانستان از طریق حمایت از عملیات ضد آمریکایی عناصر طالبان در اما در عین حال در مواردی ھم ایران بھ بی ثباتی و ناامنی 

استفاده کرد  پایگاھی برای حملھ بھ ایرانبھ عنوان  از آن کھ بتوان یافغانستان با ثباتایران یک افغانستان بی ثبات را بھ . دامن زده است
 7F8.با پرداخت پول تالش کرده است پارلمان افغانستان گاه ی دولت وایران ھمچنین جھت اعمال نفوذ در باالترین رده ھا. ترجیح می دھد

2 Telephone interview with Hassan Shariatmadari, Grand Ayatollah Shariatmadari’s son, September 2013 
3 Ibid and http://www.jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=3049 
4 http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=9658 
5 Alex Vatanka and Fatemeh Aman, “The making of an insurgency in Iran's Baluchistan province”, Jane's Intelligence Review, June 1, 2006. 
6 Barbara Slavin, “ ‘Strategically Lonely’ Iran Exploits Opportunities for Regional Influence, Atlantic Council Iran Task Force,  March, 2011. 
(http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/strategically-lonely-iran-exploits-opportunities-for-regional-influence) 
7Fatemeh Aman, “Iran fears losing investment in Afghanistan,” Jane’s Islamic Affairs Analyst, May 2010 
8 Dexter Filkins, “Iran Is Said to Give Top Karzai Aide Cash by the Bagful,” The New York Times, October 23, 2010 
(http://www.nytimes.com/2010/10/24/world/asia/24afghan.html?_r=1&) 
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اعمال فشار بر «اھداف ایران شامل  ،ی جنوبیو دیپلماتیک در دانشگاه فلوریدا مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک ،بھ گفتھ محسن میالنی
ھند و  ،آسیای مرکزی ،افغانستان ،فارسافغانستان جھت دوری از واشنگتن و تبدیل ایران بھ مرکز ترانزیت کاال و خدمات میان خلیج 

8F9.است» چین  
  

از نفوذ در عین حال اما مایل است کھ  ،ندازدخطر بیدر حالی کھ ایران نمی خواھد بھ خاطر افغانستان مناسباتش را با پاکستان بھ 
یس یاگر انتخابات ریاست جمھوری سال آینده افغانستان منجر بھ انتخاب یک ر بھ عنوان مثال. در افغانستان بکاھدپاکستان وعربستان 

جھت حفظ منافع حرکت ھا ی غیر مستقیم و ایذائی جمھور متمایل بھ پاکستان و عربستان شود ممکن است ایران با احساس خطر بھ 
و بوده میزبان آنھا میالدی  ۹۰ھای دھھ  ی کھ در سالساالران ایران می تواند از پیوندھای خود با جنگ. خود در افغانستان متوسل شود

 طرفداری ازپاکستان موضع از سوی دیگر . برای این اھداف استفاده کند ،ساکن ایران دارد ملیون افغانعواملی کھ در میان دو از 
9F10.از دست بدھد افغانستاناکثریت پشتون  در میانو مایل نیست نفوذ خود را ھاست پشتون   

  
. فغانستان آسان تر می شودشرایط امنیتی در پاکستان بدتر شود بھ ھمان نسبت برای پاکستان توجیھ اعمال نفوذ و دخالت در اھر چھ 
.لھ بھ نوبھ خود می تواند ھند را برای ایجاد توازن قوا بھ ھمکاری بیشتر با ایران ترغیب کنداین مسا  

  
ھمکاری برای امنیت افغانستان از طریق یک توافقنامھ درازمدت استراتژیک و  راستایدر  ستانبسیار مھم است کھ ھمسایگان افغان

ایاالت متحده آمریکا باید ایران را در گفتگوھای . تالش برای جلوگیری از بازگشت افغانستان بھ جنگ ھای جناحی ترغیب شوند قول
دی ھم کھ ھمکاری ھند و پاکستان را در افغانستان پروژه ھای اقتصا. شرکت دھد ۲۰۱۴از  پسچند جانبھ در مورد آینده افغانستان 

برای انتقال گاز ایران بھ پاکستان و ھند اولین بار » خط لولھ صلح«پروژه معروف بھ . ترغیب کنند می توانند برای افغانستان مفید باشند
.ھاد شده بودپیشن ۱۹۹۴در سال   

 
و از ایرانشھر و  از مخازن پارس جنوبی ایران در عسلویھ شروع می شود ،داخل ایران آن کامل شده است بخشاین خط لولھ کھ 

. خضدار و ملتان بھ کراچی و دھلی نو وصل شود ،سند ،از طریق بلوچستان پاکستان بوداین خط قرار . بلوچستان ایران عبور می کند
حمایت می کند و تحت فشار آمریکا ھند از ادامھ ) TAPI(افغانستان ـ پاکستان ـ ھند  از خط لولھ ترکمنستان ـآمریکا اما ایاالت متحده 

.ه خط لولھ صلح عقب نشینی کردپروژ  
 
ایران و  .بدھدچراغ سبز نشان اگر روابط ایران و آمریکا بھبود یابد آمریکا ممکن است بھ پاکستان و ھند برای تکمیل این پروژه  

10F11.گاواتی برای بند گوادر پاکستان انجام داده اندم ۱۰۰ر مورد یک پروژه تامین برق پاکستان ھمچنین مذاکراتی د  
  

لھ کھ مسااین . است) بھ فارسی(لھ آب رود ھلمند یا ھیرمند ارد اختالف ایران و افغانستان مسایکی از قدیمی ترین و جدی ترین مو
 بریتانیازمانی کھ افغانستان تحت الحمایھ ، ۱۸۷۰ھای  ریشھ در سال ،ھای اخیر بھ علت تغییرات آب و ھوایی حادتر شده است در سال

 ۱۱۵۰رود ھیرمند با . ، داردخط مرزی ایران و افغانستان را در راستای شاخھ اصلی این رود قرار داد بریتانیاییبود و یک افسر 
ھلمند و نیمروز و در ایران در استان  ،قندھار آب ھیرمند در افغانستان برای آبیاری در. کیلومتر طوالنی ترین رود افغانستان است

آب ھیرمند استفاده مشترک از دولت رضاشاه و محمدظاھر شاه قراردادی برای  ۱۹۳۹در سال  12.سیستان و بلوچستان استفاده می شود
.افغان ھا آن را تصویب نکردند اماامضا کردند   

  
این کمیسیون کھ از . ایران کمیسیون دلتای رود ھیرمند را تشکیل دادندبا کمک آمریکا دولت ھای افغانستان و  ۱۹۵۰در سال 

افغانستان ھم ایران و  ھم از سویتدوین کرد کھ  ۱۹۵۱توصیھ ھایی را در سال شده بود، شیلی و کانادا تشکیل   ،آمریکا کارشناسانی از
موافقت نامھ ای را  ،محمد موسی شفیق ،فغانستاننخست وزیر وقت ایران امیر عباس ھویدا و نخست وزیر ا ۱۹۷۳در سال  13.رد شد

متر مکعب  ۴ تا می شد و ایران حق داشتمتر مکعب در ثانیھ از آب ھیرمند بسوی ایرانی جاری  ۲۲ امضا کردند کھ بر اساس آن
اما این توافق ھم تصویب نشد . بھار را می دادبندر عباس و چادر مقابل ایران بھ افغانستان امکان دسترسی بھ بنادر . بخردآب بیشتر ھم 

ـ مانع ۱۹۹۵و ظھور طالبان در سال  ،اشغال افغانستان توسط شوروی ،ایران ۱۹۷۹انقالب  ،افغانستان ۱۹۷۳و وقایع بعدی ـ کودتای 
.از حل این مشکل شد  

  
دولت  ،۱۹۸۹شریف در سال ھای ایرانی در مزار  دیپلماتنیز کشتن شیعیان افغان و  از سوی طالبان،دنبال بحران ایجاد شده بھ 

ادامھ  ۲۰۰۳کھ تا سال  ،سوی ایران را بستھ رود ھیرمند کرد و جریان آب ب بر رویطالبان اقدام بھ بستن دربچھ ھای سد کجکی 

9 Mohsen M. Milani. "Iran's Policy Towards Afghanistan" Middle East Journal,  Spring 2006 (http://works.bepress.com/mohsen_milani/1 
10 Shuja Nawaz, “Wikileaks Aftermath,” The Atlantic Council, August 6, 2010 ( http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/wikileaks-aftermath ) 
 
11 “Pakistan, Iran vow to jointly pursue major projects,” Dawn.com, October 16, 2012 (http://beta.dawn.com/news/757341/pakistan-iran-vow-to-jointly-pursue-major-
projects ) 
12 Laura Jean Palmer-Moloney and Kea U. Duckenfield,  “A Matter of Regional Water Security: The collision of supply and demand in the Sistan Basin of Afghanistan and Iran” 
(white paper submitted to the Journal of Military Geography for publication)   
13 Ibid. 
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در نتیجھ تیره ھای گوناگون ماھی و پرندگان نابود شدند و  14.مصادف با یکی از بدترین خشکسالی ھا در جھان بود این دوران. یافت
  15.دھا ھزار راس احشام از بین رفتص

 
از جملھ  وزارت امور خارجھ ایران بعدیھای  و تالش گفتگوھامطرح شد اما نیز  ۲۰۰۱لھ در حاشیھ کنفرانس بن در سال ااین مس

ایران می رسد ایرانی ھا گلھ می کنند کھ آب فقط وقتی بھ  16.نتوانست بھ نتیجھ جدی برسد ۲۰۰۴ت ایرانی ـ افغان در سال مالقات ھیا
ایرانی ھا ھمچنین ایاالت متحده را متھم می کنند کھ مانع از این می شوند کھ دولت  17.کھ در افغانستان مازاد آب وجود داشتھ باشد

18.نند کھ این معضل نتیجھ نبود روابط خوب میان ایران و آمریکاستعمل کند و استدالل می ک ۱۹۷۳افغانستان بھ توافق   
 

یک سخنگوی سابق  ،سلطان احمد بھین. درصد این رود در افغانستان جریان دارد ۹۵مقابل استدالل می کنند کھ افغان ھا در 
. وزارت خارجھ افغانستان می گوید نمی توان آب بھ ایران فرستاد در حالی کھ افغان ھا در ایالت نیمروز با کمبود آب رو بھ رو ھستند

خالف ھمھ توافق ھای موجود بر  ،ھای مرزی ایران کھ برای ذخیره آب حفر شده اند ز چاهاستدالل می کند کھ بسیاری ااو ھمچنین 
.چندین مورد تظاھرات در افغانستان برای فشار بھ دولت جھت کنترل بھتر آب افغانستان صورت گرفتھ است 19.میان دو کشور است  

  
بر اساس پیش بینی ھای اخیر کمبود آب در . شده استلھ باعث ایجاد فاجعھ زیست محیطی روزافزون نبود تالش برای حل مسا

دریاچھ  ،ر ھامون کھ مجموعھ ای از زمین نمداروضعیت بست 20.جنوب شرقی ایران و جنوب غربی افغانستان گسترده تر نیز خواھد شد
.وحش است بسیار وخیم شده است حیاتو برکھ ھایی است کھ محیط مناسبی برای   

  
معاون پیشین امور زیست محیطی طبیعی در  ،محمد باقر صدوق 21.ھیرمند بھ این منطقھ نمی رسددر سال ھای اخیر آب رود 

 22.سازمان محیط زیست ایران افغان ھا را متھم می کند کھ برای آبیاری مزارع خشخاش خود ایران را از آب ھیرمند محروم کرده اند
طوفان شنی کھ بنا بھ گفتھ کمیتھ  ،تروزه کمک کرده اس ۱۲۰بادھای در این میان دریاچھ خشک شده ھامون بھ ایجاد بھ اصطالح 

نماینده ای از شھر زابل و ھیرمند  23.سالمت و امور انسانی مجلس ایران باعث پراکنده شدن و گسترش بیماری ھای عفونی است
24.اخطار کرد کھ خشکسالی باعث مھاجرت کالن از این منطقھ شده است  

  
بی ثباتی در  ،خروج نیروھای آمریکا و ناتواز  پس ،توافق بر سر تقسیم آب ھیرمند فزاینده ای وجود دارد کھ بدون نگرانی

محققان آمریکایی . عدم حل این مشکل ھمچنین بھ گسترش فقر در استان سیستان و بلوچستان ایران دامن می زند 25.افغانستان تشدید شود
برای را اروپایی و سازمان ملل  ،آمریکاییھا  کیل یک کمیتھ فرامرزی شامل موسسھاکنفیلد تشالراجین پالمرـ مولونی و کی او د

توصیھ می کنند تا از این طریق بھ افغانستان جھت  )تسا موجودھم  ھم اکنونکھ (» گروه حوزه آب«لھ آب و گسترش امدیریت مس
پالمر ـ مولونی و داکنفیلد پیشنھاد می . ارتقا توانمندی ھای تخصصی خود در اندازه گیری جریان آب و استفاده بھینھ از آب کمک شود

ان ثبات و توسعھ در افغانست تر با ایران را در زمینھ مدیریت درست آب در بستر سیستان می تواند ھمکاری ھای نزدیک«کنند کھ 
26».وبی برای ھمکاری میان ایران و آمریکا ایجاد نمایدطور بالقوه چھارچھ ترغیب کند و ب  

 
دوستان جدید و قدیم: ایران و ھند  

 
 27.با ھند ایجاد کرد بط خوبیروا ایران، ۱۹۷۹از انقالب  ھ ویژه پسب اما،تر بوده  نکھ ایران از نظر تاریخی بھ پاکستان نزدیکآبا 

یران و عراق جنگ ا جریانھندوستان در  28.خارج شدن ایران از پیمان سنتو و پیوستن بھ جنبش عدم تعھد باعث خشنودی ھند شد
شوروی اتحاد از فروپاشی  پساما . داددخالت ناز حملھ شوروی  پسھای افغانستان  در درگیریگرفت و خود را  ای طرفانھ بیموضع 

.ھند و روسیھ برای حمایت از اتحاد شمال علیھ طالبان ھمکاری کردند  ،ایران ،آمدن طالبان در افغانستانو روی کار   

14 http://earthobservatory.nasa.gov/Features/hamoun/    
15 Pirouz Mojtahed-Zadeh, “ Lake Hamun, a Disaster in the Making,” United Nations Environment Programme 
Division of Technology, Industry and Economics. March 1995 (http://www.unep.or.jp/ietc/publications/techpublications/TechPub-4/lake1-7.asp ) 
16 Fatemeh Aman. “Helmand waters fires Iran-Afghan dispute” Jane’s Islamic Affairs Analyst (jiaa.janes.com); October 2010.  
17 http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1390&month=5&day=11&id=2879264 
18 http://hamshahrionline.ir/details/94876 
19 http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/01/090126_a-afghan-iran-hirmand.shtml 
20 Palmer-Moloney and Duckenfield,  “A Matter of Regional Water Security” 
21 Barbara Slavin, “Iran Faces Environmental Crisis,” Al-Monitor, Aug. 16, 2013 ( http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/environment-pollution-iran-water.html) 
22 Fatemeh Aman, “Afghan Water Infrastructure Threatens Iran, Regional Stability,” Al-Monitor, Jan. 7, 2013 (http://www.al-
monitor.com/pulse/tr/contents/articles/opinion/2013/01/afghanwatershortageiranpakistan.html) 
23 http://zahedan.irib.ir 
24 http://sistanpress.ir/ 
25 Palmer-Moloney and Duckenfield,  “A Matter of Regional Water Security”    
26 Ibid. 
27 Sumitha Narayanan Kutty, “Testing Axelrod: Indo-Iranian Relations and Security Cooperation (1979-2009) Social Science Research Network, May 3, 2013 
(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2293227) 
28 Ibid. 
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شد و با رشد متعاقب  آغازو ئرا اراسیمھاتبا بھ قدرت رسیدن نخست وزیر  ۱۹۹۱با روند لیبرالیزه شدن اقتصاد ھند کھ در سال 

 گامایران ھمچنین در جھت گسترش ھمکاری ھای نظامی با ھند . ھند تبدیل شد ایران بھ منبع مھم نفت برای این کشور، اقتصاد
از ھند جھت  ۱۹۹۴در سال  ،شورای عالی امنیت ملی ایران دبیر کنونی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران و ،خانیعلی شم. برداشت

با بازدید از دو کشتی نیروی  29.تطبیق باطری ھای زیردریایی ھای روسی برای استفاده در آب ھای گرم خلیج فارس کمک خواست
این ھمکاری ھای امنیتی گسترش  ۲۰۰۶مانور آموزشی در جنوب ھند از سال  ملوان ایرانی در ۲۰۰کت بیش از دریایی و مشار

30.یافت  
  

در جلسھ شورای حکام  ۲۰۰۵،در سپتامبر . لھ برنامھ ھستھ ای ایران بر این روابط سایھ انداختھ استاھای اخیر مس در سالاما 
ھند بھ ارجاع پرونده ایران بھ شورای امنیت سازمان ملل بھ علت عدم  ۲۰۰۶،در فوریھ  بار دیگرانرژی اتمی و  آژانس بین المللی
لھ ای کھ برای ایران کامال غافلگیرکننده مسا ،، رای مثبت دادن پی تیاِ  نع گسترش تسلیحات ھستھ ای،یمان مبر اساس پاجرای تعھداتش 

31.بود  
  

ھمچنین بھ  ،ن پی تی نپیوستھ استھند کھ خود از درون یک برنامھ ھستھ ای غیرنظامی سالح ھستھ ای تولید کرده و ھرگز بھ اِ 
با این ھمھ حجم . ایران و پرداخت ایران بھ ارز غیرقابل تبدیل تمکین کرده است صادرات نفت خود ازتحریم ھای آمریکا با کاھش 

ارد دالر میلی ۱۵ بھ 32رصد رشدد ۲۷با ) ۲۰۱۲مارچ  ـ۲۰۱۱مارچ ( ۱۳۹۰تجارت میان ایران و ھند رشد کرده و در سال ایرانی 
33.می رود فراترارد دالر ران با پاکستان بھ سختی از یک میلیدر مقابل تجارت ساالنھ ای. رسیده است  

  
برای اتصال افغانستان بھ بندر ھند و ایران ارزش زیادی برای نقش دو جانبھ خود در بازسازی افغانستان و ساختن راه و خط آھن 

 رنجکھ جاده کمربندی افغانستان را در دالرام بھ مرز ایران و افغانستان در ز ھدر افغانستان ساختای ھند جاده . بھار قایل ھستندچا
مواد اولیھ و تسھیالت بندری و ترابری فراھم  ،ایران برای کمک بھ سازمان راه ھای مرزی ھند جھت ساختن این جاده. متصل می کند

ترزبورگ کیلومتر راه آھن از سنت پ ۴۵۰۰ل ھ شامایران و ھند ھمچنین در زمینھ کمک بھ داالن ترانزیت شمال جنوب ک 34.کرد
این داالن می تواند بازار بزرگی را برای ھند در آسیای میانھ  .روسیھ تا بندر عباس ایران در خلیج فارس می شود منافع مشترک دارند

  35.و اروپا باز کند
 

 تحریم ھا و تجارت آسیایی ایران
 

درصد  ۸۰تجارت خود را از اروپا بھ سوی آسیا منحرف کند و تجارت با آسیا اکنون  باعث شده اند کھ ایران سمت گیریھا تحریم 
برابر شده و  ۲۲سال گذشتھ حجم تجارت با چین  ۱۳در . چین در این میان برنده اصلی بوده است 36.مبادالت ایران را تشکیل می دھد

ایران چاره ای جز  37،ین کاالھای چینی گالیھ می کنندت پایی ھا از کیفیدر حالی کھ ایران. چین اکنون شریک تجاری اول ایران است
اما  ،چین میزان واردات خود را برای احتراز از تخلف در مورد تحریم آمریکا کاھش داده است 38.نداردمبادلھ پایاپای نفت خود با چین 

.این کاھش در مورد ھند بیشتر بوده است  
  

تا کنون در سال . درصد کمتر از سال قبل است 10.5کرده کھ  تامیندرصد نیاز نفت خود را از ایران  7.2 ھند ۲۰۱۲در سال 
روزه تحریم ھای آمریکا استفاده  ۱۸۰درصد دیگر ھم کاھش داده تا بتواند از استثنای  ۲۷جاری ھند واردات نفتی خود از ایران را 

درصد آن بھ روپیھ بوده  ۴۵کھ  یق بانک ھالک ترکیھ انجام می دادد را از طرھای نفتی خو ھند بیشتر پرداخت ۲۰۱۱ ژوییھتا  39.کند
.ھمھ پرداخت ھا برای احتراز از تخلف در مورد تحریم بھ روپیھ تغییر یافت ۲۰۱۲تا تاریخ فوریھ . است  

  

29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Asif Ahmed, “Time to Strengthen Indo-Iran Relations,” Peace & Collaborative Development Network, February 10, 2011 
(http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/time-to-strengthen-indoiranian) 
32 http://www.jamnews.ir/detail/News/106974 
33 http://www.ireconomy.ir 
34 Kutty, “Testing Axelrod” 
35 Inter-governmental Agreement on International North-South Transport Corridor, September 12, 2000 
(http://www.unescap.org/ttdw/Publications/TIS_pubs/pub_2182/tarns_annex2.pdf)   
36 http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=46853 
37  http://ebrat.ir/?part=news&inc=news&id=56239 
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دنبال کاالھای دیگری برای کھ بھ تحریم ھا در مورد صنایع نفتی و شرکت ھای متعلق بھ سپاه پاسداران ایران را مجبور کرد 
از جملھ  بھ ھندوستان ،بھ عنوان یک گزینھ ارزان تر برای تولید فوالد ،آھن اسفنجیصادرات شمش آھن بھ چین و  کھ صادرکردن برود

 ۲۰۱۳یھ است و در فاصلھ آوریل تا ژویبرای چین آھن خام ایران گزینھ ارزانتری در مقابل شمش آھن برزیل و استرالیا . آن است
40.لیون دالر درآمد دست یافتیم ۲۰۰از ایران بھ ھند دو برابر شد و ایران از این طریق بھ آھن اسفنجی صادرات   

  
کھ پس از فروپاشی شوروی در  ،یلکند کھ مناسبات ھند و اسرایھند توانست در حالی روابط تجاری خود با ایران را حفظ 

است و این صادرات بھ  یل سومین تامین کننده تسلیحات ھندوستانھم اکنون اسرای. استمی شکوفا شد، در حال گسترش دای ۱۹۹۲سال
ا بھ مدار زمین یلی رھند یک ماھواره اسرای ۲۰۰۸در سال  41.یل را تشکیل می دھداینیمی از صادرات تسلیحاتی اسر ھند تقریبا

فزاینده ای در زمینھ امنیتی و مقابلھ با تروریسم  ھایی ھمکاری در بمبئ ۲۰۰۸ھ ویژه پس از بمب گذاری سال فرستاد؛ دو کشور ب
کھ  ، روابطیدر عین حال ھند نمی خواھد روابط خود را با ایران. یل تجھیزات نظارت مرزی در اختیار ھند قرار می دھددارند و اسرای

کھ تحلیلگر سیاسی  آن گونھ. دازدبین خطربھ  ،بسیار حیاتی خواھد بودبرای ھند در صورت بازگشت طالبان بھ قدرت در افغانستان 
از خروج کامل آمریکا از  پسھند خود را برای بدترین سناریو . ھند نمی خواھد ایران را از دست بدھد«ھارش پانت گفتھ است 
42».افغانستان آماده می کند  

 
 

 تازیانھ تجارت مواد مخدر
 

ی اما تھدید اصل. افغانستان و پاکستان بھ اروپا استفاده می شود دھھ ھاست کھ خاک ایران بھ عنوان راھی برای انتقال مواد مخدر از
با بی ثباتی ھستند، بھ طور گسترده ای  گیسال ۲۵تا  ۱۸سنین کھ اغلب در  ،ملیون معتاد ۲حدود  برای ایران تھدید داخلی است؛

ایران یکی از حادترین مشکالت اعتیاد  ،سازمان ملل متحد برآوردبر اساس . اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی در ایران مرتبط است
میلیارد دالر در سال  7.5تخمین می زند کھ ایران حدود  سازمان بھزیستی اعتیادمعاون پیشگیری و درمان براتی  فرید 43.داردرا جھان 

  44.برای جلوگیری و درمان اعتیاد ھزینھ می کند
 

و شورشی بوده  شبھ نظامیھای  تجارت مواد مخدر منبع اصلی تامین مالی گروه ،اقتصادی ـ اجتماعی ویرانگر عالوه بر اثرھای
بنا براین  45.ین افغانستان ھر سال از طریق ایران یا بھ ایران صادر می شوددرصد ھروی ۳۰متحد  بر اساس تخمین سازمان ملل. است

ھمکاری ھای منطقھ ای است و عرصھ ای است کھ در آن مبارزه با مواد مخدر نیازمند . لھ مواد مخدر معضل جدی امنیتی استامس
. آمریکا و متحدان اروپایی منافع مشترک دارند ،ھمسایگانش ،ایران  

 
 ،کشمش ،پستھ ،افغانستان زمانی در زمینھ محصوالت کشاورزی مانند انار. ط ھستندھ مواد مخدر و مشکل آب بھ ھم مرتبلمسا

با بازده باال  جھ خود را بھ محصوالت کوتاه مدتافغان ھا توو آوارگی، لت چند دھھ جنگ بھ ع. زردآلو و بادام شھرت جھانی داشت
است کھ بھ آب کمتری ھم نیاز کشت خشخاش و تولید تریاک این یک علت اصلی کاھش تولید میوه و در مقابل افزایش  .معطوف کردند

سال گذشتھ تبدیل شده  ۱۵ـ۱۰ین افغانستان در تولید ھرویمرکز اصلی  ،ی در ھلمندخشخاش بھ فعالیت اصلی کشاورز کشت. دارد
باشد کھ  یطریق مھار آباز ن تاکید می کنند کھ ھدف بسیاری از پروژه ھای آبی باید پر کردن ذخایر زیرزمینی آب کارشناسا 46.است

.خارج شدن از تولید خشخاش کند می تواند افغان ھا را قادر بھکار این  47.فرو می نشیندفوت در زمین  ۸طی باران ھای بھاری تا   
  

افغانستان موفق بھ ایجاد یک سامانھ موثر ذخیره و مدیریت آب نشده کھ تا حدودی ناشی از  ،قابل توجھ خارجیھای با وجود کمک 
افغانستان است و ھمکاری ھای منطقھ ای و بین المللی برای اجرای مدیریت موثر آب ھم بھ نفع . فساد و توانمندی ضعیف مدیریتی است

.ھم بھ نفع ھمسایگانش  
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 نتیجھ
  

. ایران موفق بھ گسترش و تحکیم پیوندھای خود در جنوب آسیا شده است ،و تحریم ھای آمریکا ،رقابت ھای قومی ،بھ رغم جنگ
الزم  ،است ۲۰۱۴در سال  یس جمھور جدیدافغانستان در آستانھ انتخاب ریدر حالی کھ آمریکا آماده خروج از افغانستان می شود و 

.است کھ آمریکا ھمکاری خود را با جامعھ بین المللی و نیروھای منطقھ ای جھت حل مشکالت این منطقھ تشدید کند  
  

انسانی و جان ھای از دست رفتھ و آسیب دیده و چھ چھ از نظر  ،از ھزینھ ھای بزرگ آمریکا در درگیری ده سالھ در افغانستان پس
بسیار مھم است کھ آمریکا افغانستانی بھ جای بگذارد کھ قوی و باثبات باشد و بتواند از خود در مقابل  ،دالر ھزینھ مالیمیلیاردھا 

کمک کند کھ با  این کشورھاو بھ  باشد یکاتالیزاتور آمریکا می تواند. ھند و پاکستان ھم نقش مھمی دارند ،ایران. طالبان محافظت کند
و سازمان ھای توسعھ باید روی کمک بھ ایران متحد سازمان ملل  ،خصوص آمریکاھ ب. برخوردی سازنده داشتھ باشندلھ افغانستان مسا

. تمرکز کنندو افغانستان جھت رسیدن بھ توافق بر سر اشتراک آب ھیرمند و بھبود مدیریت آب و سیاست ھای کشاورزی در تمام منطقھ 
جمعیت محلی و نقش آن در تامین مالی افراطی ھا باید بھ الویت اصلی بدل  برمخرب آن  ھایمبارزه با تجارت مواد مخدر بھ علت اثر

.شود  
 

ست کھ ا کھ دولت اوباما باید در نظر بگیرد اینمھمی لھ مسا ،اگر آمریکا و ایران بتوانند در زمینھ ھستھ ای بھ پیشرفت دست یابند
ایاالت متحده . پایان دھد ،اکستان کھ در آن کمبود انرژی منجر بھ کمبود برق شدهبھ مخالفت خود با صدور گاز طبیعی ایران بھ ھند و پ

بھ جای ادامھ بازی با جمع صفر جنگ ھای نیابتی برای اعمال  ،پاکستان را بھ ھمکاری برای باثبات کردن افغانستان ھمچنین باید ھند و
ی اقتصادی میان کشورھای جنوب آسیا بھ خصوص در زمینھ آب و افغانستان می تواند از طریق افزایش ھمکاری ھا. نفوذ ترغیب کند

. پاکستان و ھند بدل شودانرژی بھ عاملی برای ترغیب صلح میان   
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