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 چکیده
هاای مختلا ، تحقیا  و پاژوهش صاورت  یارد برای رسیدن به اهداف بلند علم و دانش، نیاز است که در بخش      

راه کارهای علمی و پژوهشی ارائه  اردد  ایات تحقیا  باه  هایی برای بهبود وضعیت جامعه بشری با استفاده از تاراه حل

تدویت  ردیاده اسات  روش ( 2009-2020های) ن بیت سالایران در افغانستاجمهوری اسلامی قدرت نرم بررسی هدف 

تحلیلی و با استفاده از ابزار؛ کتابخانه ها، مجلات علمی، سایت هاای معتبار علمای، پایاان  -تحقی  ایت پژوهش، توصیفی 

الملال اسات کاه  تینسبتا مدرن در سطح روابط با میاز مفاه یکینامه ها، مقالات معتبرعلمی می باشد  مفهوم قدرت نرم 

باه  یابیدر دسات ینظاام ریاغ یابزارهاا تیا شات تاا بار اهم داریادر دهه نود قرن  ذشاته پد یبه وضوح در سطح علم

موضاوع افغانساتان یکای 9332می ایاران درساال از زمان تاسای  جمهاوری اسالاکند   دیتأک یخارج استیاهداف س

 از ماوجی اخیار ساالیان در کاه کشاوری عناوان باه فغانساتانا ازمسائل و موارد مهم سیاست خارجی آن بوده اسات 

 مردماان ی روزمره حیات از لاینفکی جز تنش و نا آرامی بی ثباتی، و  ذاشته سر را پشت اجتماعی و سیاسی حوادث

باشد  ایت کشوربه عنوان یک همسایه هام زباان و  می جهان های کشور میان در خاص ضعیتیو دارای است، بوده آن

اسات  باا ایات هماه جایوااه واهمیات ایات  دیاده خاود به متعددی سیاسی های قالب  ذشته های دهه در هم فرهنگ

ه ای وبایت المللای کشوردرسیاست خارجی ایران یکسان نبوده است بلکه با توجه باه تحولاات داخلای افغانساتان، منطقا

قدرت نارم را باه شاکل عماومی و و قادرت نارم ایاران در تلاش بر آن است تا  مقالهدر ایت دستخوش تغییرشده است  

باه ایات ساوال پاساخ داده شاود کاه قووناه قادرت نارم  بررسای قرار یارد و بحا  و افغانستان به شکل خاص ماورد

دورنماای  از قشام  تااثیر  ذاشاته اساتر درآخارهم 2020-2009جمهوری اسلامی ایران در افغانستان طی سال هاای 
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 مقدمه

ایة جمهوری اسلامی اشتراکات در دیت، تاریخ، فرهنگ و بویژه زبان، دو ملت همس     

به سبب وجود  کند ایران و افغانستان را با پیوندهای عمی  و نا سستنی به هم وصل می

میان افغانستان با  جغرافیای و اقتصادی، سیاسی، پیوندها و پیوستوی های فرهنوی،همیت 

 درسطوح سیاسی واقتصادی وفرهنویایران، روابط و مناسبات پیوسته ای میان دو کشور

در پیشبرد سیاست خارجی هر کشور مولفه قدرت، نقش اساسی را ایفا   داشته است وجود

می کند  از نظر پروفیسور جوزف نای استاد دانشواه هاروارد، قدرت به معنای توانایی نفوذ 

در رفتار دیوران برای  رفتتت نتیجه مطلوب است و راه های متعددی برای ایت اثر ذاری 

دسازی، تهدید کردن از طری  پرداخت مالی یا جذب دیوران و وجود دارد؛ مانند متقاع

همکاری با آنها  به نظر وی قدرت در یک طبقه بندی به دو نوع سخت و نرم تقسیم می 

شود که قدرت سخت مبتنی بر سیاست تهدید و تشوی  برای رسیدن به خواسته ها و منافع 

واسته ها از طری  مجذوب یک کشور است و قدرت نرم نیز توانایی به دست آوردن خ

قدرت نرم در مقابل قدرت سخت معنا پیدا می کند، کردن به جای اجبار یا تشوی  است  

، "قدرت اقناعی"، "قدرت مدنی"ایت نوع قدرت بعضی وقت ها با انواع و اشکال دیوری 

نیز مترادف شمرده می شود  وجه مشترک همه  "، و قدرت انواره ای"قدرت هنجاری "

اع قدرت تآکید بر تاثیر و نقش عوامل و عناصر غیرمادی قدرت در عرصه بیت الملل ایت انو

توانایی تاثیر ذاری بر دیوران از طری  ابزارهای هم دست کننده و "قدرت نرم  است 

همکاری جویانة تنظیم دستور کار، تشوی  و اقناع، و جاذبه به منظور دستیابی به نتایج 

وران نیز از طری  هنجارها، ارزش ها، ایدئولوژی، نهادهای   جذب و اقناع دی"مطلوب است

 (10: 9313سیاسی، اعتبار، اخلاق و فرهنگ بدست می آید)دهقانی فیروزآبادی،  
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از دلایل اهمیت موضوع قدرت نرم، ایت است که بی توجهی به آن باع  کاهش مشروعیت      

ران یکی از مهمتریت کشور های همسایه در سطح بیت الملل می شود  افغانستان همواره از نظر ای

اش در منطقه بوده است  رابطه میان مردم و دولت مردان ایران و افغانستان قدمتی زیادی دارد و 

به سده های پیشیت باز می  ردد  بر پایه ایت پژوهش، شواهد عینی نشان می دهد قدرت نرم 

کنونی به بررسی قدرت نرم ایران در ایران، در کشور افغانستان مشهود است  از ایت رو تحقی  

می پردازد  و به ایت سوال پاسخ می دهد که قوونه  2020الی  2009افغانستان پ  از سال 

 تاثیر  ذاشته استر 2020-2009قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان طی سال های 

 مباحث نظری پیرامون مفهوم قدرت نرم

الملل است که به  تینسبتا مدرن در سطح روابط ب میفاهاز م یکیمفهوم قدرت نرم      

 ریغ یابزارها تی شت تا بر اهم داریدر دهه نود قرن  ذشته پد یوضوح در سطح علم

مفهوم را  تیکند  همانطور که محققان ا دیتأک یخارج استیبه اهداف س یابیدر دست ینظام

 یفرهنو ریدهند، که به تأث یتوسط فرانسه ارجاع م رهادر اصل، به سبک اشغال کردن کشو

 ی فته شد که امپراتور فرانسو یتحت استعمار، شناخته شده بود  حت یبر مردم کشورها

داد تا به  یم حیدر قبال اروپا استفاده کند و ترج یخواست از قدرت فرهنو یناپلئون نم

رهنگ را از لحاظ ف ییاروپا یاتوانست کشوره یبا آنها عمل کند، ا رقه م یصورت نظام

که توسط انقلاب فرانسه به دست آورده، مورد هجوم قرار دهد  اما آن وقت  یو فکر

از عناصر مهم از  یکیرفت، بلکه امروزه به  یعنصر قدرت به شمار نم کی یقدرت فرهنو

قدرت نرم یعنی توانایی کشورها برای نمایاندن خود به  .شده است لیعناصر قدرت تبد

ه همان میزان که دافعه دارد میتواند جاذبه هم داشته باشد و در جهانیان  فرهنگ هر کشور ب

می تواند جلوه مثبتی از فرهنگ و سیاست کشورها در ذهت  اینجا صرفاً قدرت نرم است که
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جهانیان ایجاد کند  قدرت نرم به تلاشی  فته می شود که هدف مستقیم آن تأثیر بر 

نان اندیشمندان در توضیح ایت واژه آنچه از فحوای سخ  (Nye, 2004: 10)باورهاست 

بر می آید ایت است که قدرت نرم محصول و برآیند تصویرسازی مثبت ، ارائه قهره موجه 

از خود، کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی ، تأثیر ذاری غیر مستقیم توأم با 

یی از ایت سنخ رضایت بر دیوران، اراده دیوران را تابع اراده خویش ساختت و مؤلفه ها

است  ایت قدرت در مقابل قدرت نظامی یا بعبارتی قدرت سخت به کار می رود  عوامل 

ایجاد کننده یا تقویت کننده ایت نوع قدرت برحسب تعاری  ارائه شده عبارتند از: موقعیت 

ایدئولوژیک، ارتباطات دیپلماتیک، مناسبات و مبادلات فرهنوی ، ترویج زبان و ادبیات، 

آرمانها، ارزشها و اهداف متعالی، ارائه تصویر مثبت و مطلوب از خود و ایجاد ابراز  تبلیغ

  (990-991: 9332صمیمیت  )فرهادی و مرادیان، 

قدرت نرم، برخلاف قدرت سخت بدون به کار یری تهدید، زور، و اجبار و پرداخت      

یعنی توانایی هدایت پاداش و تطمیع، به صورت غیرمستقیم و نامحسوس اعمال می  ردد  

دیوران به خواستت و پی  یری اهداف مورد نظر از طری  شکل دادن به ارجحیت ها و 

منافع آنان  در بسیاری از مواقع کشورها برای دست یافتت به اهداف و منافع خود به جای 

استفاده از تهدید و پاداش از قابلیت ها و دارایی های نامحسوس و غیرملموس جهت شکل 

به ترجیحات کشور های دیور بهره می  یرند  قون جاذبه های ارزشی، هنجاری و  دادن

فرهنوی یک کشور را قادر می سازد تا دیوران را با صرف هزینه مادی و معنوی کمتری 

 (10: 9313جذب سیاست ها و اهداف خود کند)دهقانی فیروزآبادی، 

ا ونی است که می توان با استفاده به  مان نای، ویژ ی استفاده از قدرت، راههای  ون     

از آنها به نتایج مطلوب رسید  او بر ایت اعتقاد است که برای تشوی  و ترغیب طرف مقابل 
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به انجام رفتار دلخواه سه راه اصلی  وجود دارد که عبارتند از: اجبار، پاداش، و جذب و  

لازم می دااند: مهارت اول،  اقناع یا قدرت نرم  او سه مهارت را  در فرایند اعمال قدرت نرم

هوش هیجانی است که بر توانایی کنترل احساسات و استفاده از آنها در ارتباط با دیوران 

دلالت دارد  مهارت دوم شکل دادن به تصویری از آینده است به نحوی که بتواند باع  

های  جذب دیوران شود و سومیت مهارت با قابلیتهای ارتباطی مربوط می شود که مهارت

کلامی و نیز امکان بهره  یری از ابزارهای ارتباطی غیرکلامی را در بر می  یرد  ایت سه 

مهارت در قدرت نرم می بایست با مهارت های مربوط به قدرت سخت در سامان ها، 

سیاست ها و غیره ترکیب شوند  نای به  ونه ای ضمنی اذعان دارد که نهاد های جامعه 

مردم نهاد، دانشواه ها، کلیسا ها، موسسات و سایر  روه های غیر  مدنی مانند سازمان های

دولتی از جمله کانون های تولید کننده قدرت نرم به شمار می آیند  او ایت اعتقاد را بر 

 مبنای ایت فرض بیان می کند که دولت نمی تواند و نباید بر فرهنگ کنترل داشته باشد

 ( 12-13: 9331)عسکری، 

قدرت نرم یا قدرت اقناعی یکی از  جلوه ها و تجلیات کنترل غیر مستقیم در واقع      

شرایط و کنش های دیوران از طری  به کار یری نهادهای رسمی و غیر رسمی است که 

مابیت دو و یا قند کشور قرار می  یرند  به  ونه ای که یک کشور با استفاده از قواعد، 

نهاد ها را تعری  می کند، کنش ها یا عدم کنش ها قوانیت و ترتیبات و رویه هایی که ایت 

و شرایط وجودی دیوران را جهت دهی، هدایت، محدود و مقید می کند)دهقانی 

(  نای معتقد است که در نظام بیت الملل ایت احتمال وجود دارد 31-33: 9332فیروزآبادی، 

ها خواستار پیروی که کشوری نتایجی را که بدنبال آنست کسب نماید قرا که سایر دولت 

از آنند و ارزش های آن را می پذیرند و علاقه دارند که به حد سعادت و پیشرفت برسند  از 
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اینرو، حایز اهمیت که در سیاست بیت الملل دستور کار مشخص شود و سایریت جذب 

 ردند و آنها تنها از طری  تهدید یا کاربرد تسلیحات نظامی و اهرم های اقتصادی مجبور به 

تغییر رفتار نشوند  ایت شیوه از قدرت نرم بدان معنا که دیوران را به سمتی حرکت دهید تا 

بیش از آنکه افراد را وادار به انجام کاری کنند موجب  -آنچه را که میخواهید بخواهند

 (Nye, 2008:  94-95)همکاری آنها خواهد شد

شود وی معتقد است که قدرت نرم نای بیت دو مفهوم نفوذ و قدرت نرم تفاوت قائل می      

نفوذ نیست زیرا نفوذ می تواند شامل قدرت سخت و یا پاداش نیز باشد ولی  دقیقا همان

کردن صرف یا توانایی حرکت دادن مردم از طری  استدلال  قدرت نرم قیزی بیش از قانع

امر می باشد  به نظر نای یک بعد مثبت قدرت نرم خاصیت جذابیت آن می باشد که ایت 

باع  مشارکت توام با رضایت می  ردد  وی یادآور می شود که قدرت نرم به قدرت 

پاپ تا قه »سخت وابسته نیست و در ایت باره به سوال تمسخر آمیز استالیت مبنی بر ایت که 

تعداد لشکر دارد، اشاره می کند که در مقابل پاسخ می دهد واتیکان دارای قدرت نرم می 

 (9332 :01-03باشد)نای ج

همچنیت در یک تقسیم بندی کلی قدرت ترم در دو سطح قابل بررسی است، یکی در      

سطح خرد و شخصی و دیوری در سطح کلان و بیت المللی  بارزتریت نمونه قدرت نرم در 

سطح خرد و شخصی، تصویری است که ماک  وبر جامعه شناس شهیر آلمانی از نفوذ و 

بزرگ و قهره های متنفذ و کاریزما به دست داده است؛ اقتدار بلا منازع شخصیت های 

کیفیت استثنایی شخصی به نظر می رسد واحد یک قدرت فوق طبیعی، فوق بشری یا دست 

کم غیر عادی است که از  ذر آن، قونان مرد مقتدر و سرنوشت ساز جلوه می کند و 

ریزمایی ویژه سیاست بدیت دلیل، مردان و یا هوادارانی  رد او جمع می شوند  رفتار کا
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نیست؛ زیرا می توان آن را در زمینه های دیوری قون دیت، هنر، اخلاق و حت  اقتصاد 

ملاحضه کرد  مبنای ایت سلطه، عاطفی است نه عقلانی؛ قرا که تمام نیروی یک قنیت سلطه 

ر ای برای اعتماد، آن هم غالبا بر اعتمادی بی قون و قرا متکی است  در سطح کلان تر و د

عرصه روابط بیت الملل، از نظر جوزف نای، اساس قدرت بر ارزش ها نهاده شده است؛ 

واقع ایجاد  یعنی بر فرهنگ و قوونوی رفتار با هر کشور در سطح بیت المللی و ایت در

 ( 20: 9333، ح  مشروعیت است برای اهداف بیت المللی یک کشور)بیوی

یهایی است که آن را از سایر انواع قدرت متمایز قدرت نرم از نظر افتخاری دارای ویژ      

  قدرت نرم یک رابطه است  قدرت نرم یک منظومه واحد و متشکل از اجزای 9می سازد: 

مرتبط و متقابل است که ایت اجزا هم افزایی داشته و هر قدر روابط آنها و نقش هایشان به 

  قدرت 2را تولید می کنند خوبی و در راستای هدف واحد اجرا شود، قدرت نرم بیشتری 

نرم بر خلاف قدرت سخت که مبتنی بر عینیت هاست، بر نوعی از ذهنیت استوار است  در 

واقع اطاعت از دارند ان قدرت نرم بر اساس باورهاو اعتقادات و به میزان اعتبار و شهرت 

خت   قدرت نرم از جن  اقناع است؛ هرقند وجه مشترک قدرت نرم و س3انجام می شود  

متقاعد کردن رقیب است، منتهی به شیوه ای متفاوت  قدرت نرم بر توانایی ارائه دستور کار 

از رهوذر هنجارها و نهادهایی که ارجحیت های دیوران را شکل می دهند، استوار می 

  قدرت نرم امری غیر محسوس است  ایت ویژ ی به لحاظ ماهیت قدرت نرم بر 0باشد  

  3زامات است که تولید توانمندی برای یک بازیور می کند مجموعه مهارت ها و الت

قدرت نرم فرا یر و قابلیت توسعه و هم افزایی دارد  قدرت نرم ظرفیت وسیع برای بسط و 

  قدرت نرم ماهیت پویا و تحول پذیری دارد   قنانچه نای نوشت: منابع 1رقابت دارد  
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به نحو غیر مستقیم عمل کرده و برخی  قدرت نرم با شکل دادن محیط برای سیاست ها غالباً

 (23: 9333مواقع سالها طول می کشد تا نتایج مطلوب را به بار آورد) افتخاری، 

از نظر دهقانی فیروز آبادی قدرت نرم قند ویژ ی مهم دارد و تحت شرایط و در بستر      

ت  دوم، خاصی اعمال می  ردد  اول، قدرت نرم دارای بعد ساختاری و غیرمستقیم اس

دارای تآثیرات پراکنده و ایجاد نفوذ عام و فرا یر است تا اینکه رفتار ها کنش های 

مشخص و معینی و مشهودی را به بار آورد  سوم، قابل ذخیره سازی  و سرمایه  ذاری برای 

آینده است  قهارم، معمولاٌ نتایج و آثار آن در بلندمدت نمودار می  ردد  پنجم، 

نرم به میزان زیادی بستوی به قابلیت و تمایل بازیورانی دارد که تحت  تاثیر ذاری قدرت

تاثیر آن قرار می  یرد ششم، موفقیت قدرت نرم در عصر ارتباطات و انقلاب اطلاعات 

بستوی شدیدی به میزان و قوونوی استفاده از اطلاعات، ارتباطات و  دانش دارد  هفتم، 

کنش و رفتار جهت تآمیت اهداف و منافع  قدرت نرم غالبٌا جهت شکل دهی به محیط

محیطی به کار می رود  هشتم، با توجه به کثرت و فراوانی اطلاعات پردازش، ویرایش و 

 زینش آن از طری  دروازه بانی اطلاعاتی نقش تعیت کننده ای در به کار یری و موفقیت 

بودن دیوران در قدرت نرم دارد  نهم، میزان فرا یری ارزشی و هنجاری و سهیم وشریک 

ارزش ها و هنجارها، اشتیاق آنان به همکاری و همدستی را افزایش می دهد)دهقانی 

 ( 19: 9313فیروزآبادی، 

 منابع قدرت نرم

به اعتقاد نای قدرت نرم در هر کشور از سه منبع نشات می  یرد: فرهنگ)بخش هایی      

در داخل و خارج مطاب  که برای دیوران جذاب است(، ارزش های سیاسی)زمانی که 

 انتظار آنها باشد( و سیاست های خارجی آن زمانی که مشروع و اخلاقی تلقی می شود
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(Nye,2004:11 فرهنگ به معنی خاص کلمه، یکی از اصلی تریت عوامل تعییت کننده  )

در توانایی و ایجاد قدرت نرم در یک کشور می باشد  به طور کلی در دو سطح می توان 

 بررسی کرد  یکی فرهنگ عامه و دیوری فرهنگ عالی فرهنگ را 

فرهنگ عامه به جنبه های مانند مذهب، هنر، ورزش، ذائقه غذایی، یک ملت و خصلت      

های پسندیده ملی، که مورد پسند عموم است اشاره کرد  اما فرهنگ عالی، به توانایی های 

همچنیت سهم کشور مذکور، یک کشور در حوزه دانشواهی و مراکز فکری و تحقیقاتی و 

در تولید و ارائه فناوری های نویت می باشد  زمانی که فرهنگ یک کشور ارزش های 

جهان شمول را دربر می  یرد و سیاست های آن، ارزش ها و منافعی را ارتقا می بخشد که 

تایج دیوران نیز در آن سهیم اند  در ایت صورت به دلیل جاذبه آفرینی، احتمال دستیابی به ن

مطلوب برای آن کشور فراهم  می  ردد  ارزش های محدود و فرهنگ های جزیی کم تر 

قادر به تولید قدرت نرم هستند  جوزف نای به موضوع اثربخشی فرهنگ اشاره می کند  از 

دید اه وی تاثیر ذاری فرهنگ به مثابه منبع قدرت نرم به بستر و زمینه ای که ایت قدرت 

بستوی دارد  به عنوان مثال تانک منبع مهم قدرت نظامی در باتلاق با  در آن اعمال می شود

جنول محسوب نمی شود  به همیت ترتیب ممکت است فیلم های آمریکایی در قیت با 

آمریکای لاتیت جذاب یاشد اما در عربستان سعودی یا پاکستان تاثیر عک  داشته باشد و 

ر نوع قدرتی به متت و بستر موجود بستکی قدرت نرم آمریکا را کاهش دهد  به طور کلی ه

دارد  بدان معنا که قه کسانی در قه شرایطی در ارتباطند  اما قدرت نرم بیش از قدرت 

 ( Nye, 2004:16سخت به اراده تفسیر کنند ان و دریافت کنند ان واابسته است)

ت نرم های دولت در خارج و داخل کشور یکی دیور از منابع بالقوه قدر سیاست     

وجود تعبیض نژادی در داخل، قدرت نرم  9130محسوب می شود  به عنوان مثال،  در دهه 
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آمریکا را در آفریقا تضعی  کرد  سیاست خارجی نیز تاثیر قاطعی بر قدرت نرم دارد  

سیاست های دولت اعم از داخلی و خارجی که ریاکارانه، مبتکرانه، بی تفاوت نسبت به 

نی بر رویکرد کوته نظرانه نسبه به منافع ملی باشند، می توانند به تضعی  افکار دیوران یا مبت

قدرت نرم منجر  ردند  می توان استدلال کرد ارزش هایی که یک دولت در رفتار داخلی 

خود در نهاد های بیت المللی)مانند همکاری با دیوران( و سیاست خارجی)مانند پیشبرد 

ویت های دیوران را شدیدآ متاثر می سازد  دولت ها صلح( مورد حمایت قرار می دهد  اول

می توانند با معرفی خود به عنوان یک دولت نمونه و تاثیر  ذاری بر کشور های دیور، 

 (Nye, 2004: 13-14آنها را جذب یا دفع کنند)

علاوه بر سه دسته فوق از منابع قدرت که مورد تاکید نای است می توان به برخی مولفه      

یور به عنوان منبع قدرت اشاره کرد  از آن جمله می توان نقش قدرت و توان های د

اقتصادی یک کشور را مورد توجه قرار داد  اقتصاد به مثابه عامل نمادیت در تصویر سازی 

قدرت نرم نقش دارد  رشد اقتصادی و رفاهی، بالا رفتت سرمایه  ذاری، امید به زند ی، 

ملی هستند که در روند تولید قدرت نرم نقش آفرینی می از جمله عوا –کاهش بیکاری و 

کنند  قدرت اقتصادی به دو شکل قدرت اقتصادی مستقیم و قدرت اقتصادی غیر مستقیم 

مطرح می شود  قدرت اقتصادی مستقیم نوعی از قدرت اقتصادی است که هم از راه 

ه کار  رفته می شود ترغیب و هم از راه فشار اقتصادی در راستای کسب منافع یک دولت ب

و معمولآ به قوونوی استفاده از دولت از ابزارهای  تشوی  و تنبیه اقتصادی بر می  ردد  

فونباشی از آن به عنوان قدرت آشکار، سوزان استرانج با عنوان قدرت ارتباطی و کلاوس 

 نور، قدرت اجبار یاد می کنند که قنیت تعری  می شود  دستکاری عامدانه و اندیشیده

شده منابع اقتصادی توسط یک دولت با هدف تاثیر ذاری مستقیم روی رفتار دولت دیور 
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و وادار کردن آن به انجام یک رشته از اقدامات که در شرایط عادی و از روی اراده 

خودش آنها را انجام نمی داد  قدرت اقتصادی غیر مستقیم به رشد فزاینده وابستوی 

ی و روشت تر اقتصاد در روابط بیت دولت ها بر می اقتصادی سیاسی جهان و حضور قو

 ردد  فونباشی از ایت قدرت با عنوان قدرت پنهان یک دولت در میان سایر دولت ها،   

استرنج، قدرت ساختار که در آن دولت ها می توانند از طری  نفوذ اقتصادی برای کسب 

نفوذ بدون زود یاد می  قدرت و دستیابی به اهداف اصلی تلاش کنند و کلاوس نور قدرت

کنند  قدرت اقتصادی غیر مستقیم عبارتست از: توانایی کسب شده توسط یک کشور به 

صورت عامدانه یا غیرعامدانه ناشی از اندازه، تنوع و پیوندهای اقتصادی خود که از طری  

شکل دهی به محیط فعالیت و تعییت دامنه رفتارهای ممکت توسط دیوران، به طور مستقیم 

روی رفتار آنها تاثیر می  ذارد  از اینرو بعد اول را قدرت سخت اقتصادی و بعد دوم 

 ( 92-91: 9313قدرت نرم اقتصادی می  ویند)قربی، 

 

 بررسی تاریخچه روابط ایران و افغانستان

فراز ونشیب هایی داشته است ودر مجموع  9332روابط دوکشور از زمان جدایی تا سال      

صورت کم رنگ بوده است  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روابط روابط دوکشورب

شکل دیوری بخود  رفت و حضور ایران درصحنه افغانستان بیشتر  ردید  همانطورکه 

 فتیم در ایت تحقی  مختصر سعی شده است که با توجه به اهداف، منافع، نقش و جهت، 

 طور اجمالی بح  وبررسی شود سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان ب
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                               جغرافیا و پیش زمینه روابط تاریخی ایران افغانستان     -الف

افغانستان مرزهای مشترک  سترده ای با ایران دارد ایران  ذر اهی دریایی)آبی( مهم      

میلیون نفر در 23قیت است  افغانها برای افغانستان و افغانستان دروازه ایران به اسیای میانه و 

و هزاره  %90و ازبک %30تاجیکها %00پشتو :قبیله هستند و قهار نژد اصلی هستند 300

جمعیت کشور و درصد کمتری  %3و اکثریت سنی حنفی مذهب هستند شیعیان %3کمتر از 

رسمی مردم نیز به زبان فارسی صحبت می کنند  اما زبان  %10نیز شیعه اسماعیلی هستند 

 نژاد تاجیک است  از نظر تاریخی نیز:

در دوران صفویه افغانستان و از جمله قندهار تحت سلطه ایران بود  که ایت سلطه تا سال -9

  م ادامه داشت9291

دوباره افغانستان تحت 9231نادر شاه جنوی را بر افغان ها ترتیب داد و در 9221در سال -2

  سلطه ایران در آمد

  افغان ها به رهبری احمدخان دوباره قندهار را از ایران جدا کردند9202از سال  -3

هرات تحت سلطه ایران قرار  رفت  اما دوست محمد افغانی ان را دوباره 9332در سال -0

  از ایران جدا کرد

  ق  در پاری  منجر به استقلال افغانستان از ایران  ردید9223با انعقاد قرار داد 9223در سال  -3

 )2171-2121جنگ با شوروی ) دوره-ب

اتحاد جماهیر شوروی دوم ابر قدرت جهان به دلایلی از جمله ترس  9121در سال      

رسیدن به آبهای  رم و    به کشور  تاریخی از محاصره شدن درجنوب، مقابله باآمریکا،

ت سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات افغانستان در ای  افغاستان حمله نمود

سکاندارحکومت در ایران بودند ، 9310ملی  رایان که تاسال   دوره فرازونشیب هایی دارد
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اهداف ونقش خود را ملی تعری  کرده بودند وخیلی به وظای  دینی واسلامی پایبند 

نبودند، لذا جهت  یری شان در قبال افغانستان عدم مداخله در امور آن کشوربود  از سال 

م  رایان درایران بر مسند قدرت نشستند حضور جمهوری اسلامی بعد که اسلاه ب 9310

ایران در صحنه تحولات افغانستان پررنگ تر شد  اسلام  رایان که معتقد به اهداف 

تلاش خود را در حمایت از مجاهدیت افغانی بکار می  نهایت سعی و ووظای  فراملی بودند

حمایت ایران   ری نمی کردند رفتند وبا دولت دست نشانده شوروی هیچ  ونه همکا

بیشترروی مجاهدیت شیعی متمرکز بود می توان  فت که در ایت دوره جمهوری اسلامی 

ایران کمک های نسبتاً خوبی اعم از کمک ها وحمایت های معنوی ومادی مانند تسلیحات 

 ( 31: 9333 و    به مجاهدیت ارزانی داشت )تمنا،

 (   2112-0222دوره طالبان )-ج

نوامبر شهر قندهار را به  29نیروی طالبان وارد افغانستان شدند و در 9110سال  در     

تصرف خویش درآوردند  جمهوری اسلامی ایران اوایل ورود طالبان به افغانستان که 

ماهیت واقعی طالبان فاش نشده بود واکنش قابل توجهی نسبت به طالبان نشان نداد اما پ  

 روهک مذکور آشکار  ردید وافکار متحجرانه و ضد شیعی از مدتی وقتی قهره حقیقی 

آنها نمایان  شت جمهوری اسلامی احساس خطر کرد، لذا بطور جدی در صحنه تحولات 

افغانستان حضوریافت وحمایت های خود را از دولت رسمی افغانستان بیش از پیش افزایش 

وکشتت دیپلمات ها وخبرنوار بعد از حمله طالبان به کنسولوری ایران در مزار شری    داد

ایران تیر ی روابط ایران وطالبان به اوج خود رسید بحدی احتمال حمله ایران به افغانستان 

ودخالت مستقیم نظامی دور از انتظارنبود وایران برای ایت امر در آماد ی کامل بسر می 

ا متوجه برد  جمهوری اسلامی در ایت دوره همواره حمایت های مادی ومعنوی خویش ر
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دولت رسمی افغانستان وجبهه متحد کرد تا آنها بتوانند  روهک متحجر وضدشیعی را 

شکست داده واز صحنه افغانستان خارج کنند  ا رهم در برخی موارد منافع ایران اقتضا 

  )سرافراز، کرده که باطالبان روابط برقرار کند ،ایت روابط منحصر درحدتجاری بوده است

9310 :301) 

                                                                                                                                 )به بعد0222ره استقراردمکراسی )دو-د

تشکیل کنفران  بت حامد کرزای بعنوان رئی  جمهوردولت انتقالی افغانستان  از بعد

ابقا  ردید   م دوره وی دوباره توسسط لوی جر ه به سمت خودپ  از اتما انتخاب شد و

اولیت انتخابات تاریخ افغانستان بر زارشد ودرنهایت حامد کرزای کاندیدای 2003در سال 

مورد حمایت آمریکا وغرب دوباره بعنوان رئی  جمهور افغانستان انتخاب شد وقدرت را 

وره از جهات وابعاد  ونا ون قابل بدست بویرد سیاست جمهوری اسلامی ایران درایت د

بررسی است جمهوری اسلامی در ایت دوره سعی داشته است که اولاً نوع حکومت 

  افغانستان جمهوری اسلامی باشد و حاکمان آن نیز اسلام  رایان یا همان مجاهدیت باشند

ان فرهیختو راجع به نوع حکومت باحمایت های جمهوری اسلامی ایران وتلاش های علما و

هدف  افغانستان، جمهوری اسلامی به تصویب رسید که ایران در ایت راستا به مقصد و

امانسبت به ترکیب قدرت، ایران همواره به کرزای . خویش نائل آمد و از آن استقبال کرد

تاکید کرده است که باید مجاهدیت در کابینه حضور رم وفعالی داشته باشند  در ایت راستا 

مقصود خود بطور کامل نرسیده است، قراکه ایران دوست داشت  جمهوری اسلامی به

 باستانی پاریزی،رسی زبان در رأس قدرت قرار یرد )یکی از مجاهدیت آنهم ترجیحًا فا

2003 :30) 
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 قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

 اهمیت افغانستان برای ایران

میلیون نفر جمعیت و بیش  30کیلومتر مریع وسعت و تقریبا  130000افغانستان با حدود      

کیلومتر مرز مشترک با ایران، جایواه و اهمیت ویژه ای به لحاظ ژئواکونومی،  130از 

 ژئوپلیتکی، ژئوکالچر و ژئواستراتیژیکی در بیت همسایوان ایران دارد 

 اهمیت اقتصادی

ردد، اما هر قند افغانستان به لحاظ اقتصادی جزو کشورهای توسعه نیافته محسوب می       

با نواهی دقی  به منابع و ذخایر زیرزمینی آن به نظر می رسد که جزو کشورهای ثروتمند 

جهان باشد و صرفا به دلیل نبود امنیت و توان مدیریتی و عدم دسترسی به فت آوری لازم، 

نتوانسته از ایت ذخایر به خوبی بهره برداری نماید  وجود منابع آبی فراوان و نیز انواع 

های قیمتی و کائی، پتانسیل های اقتصادی بالقوه ای به ایت کشور بخشیده است  سنو

افغانستان کشوری است که تقریبا یک سوم خاک آن را کوهستان تشکیل می دهد  طب  

 32میلیارد متر مکعب آب در افغانستان تولید می شود که از ایت مقدار،  23برآوردها سالانه 

میلیارد متر  32یلیارد منابع آبی زیرزمینی است، از کل م 93میلیارد آب های سطحی و 

درصد آن به دلیل فقدان  20درصد آن بهره برداری و  20مکعب آبهای سطحی، تنها 

تاسیسات مهار آب، به کشورهای همسایه سرازیر می شود )به نقل از: سایت وزارت 

ختمان زمیت شناسی، با توجه به طبیعت و سا( 13/3/20زراعت و انکشاف دهات افغانستان،

تریت معادن افغانستان عبارتند از:  افغانستان سرشار از منابع طبیعی و معدنی است  عمده

معادن م ، آهت، سرب،  چ، طلا، آلومینیم، کروم، قلع، تنوستت، کبالت، لیثیوم و میزان 

قابل توجهی ذغال سنگ، بیرایت، سیلیسیوم، سولفور، تلک و مونیزیت، نمک، سنگ های 
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یمتی و نیمه قیمتی زمرد، کونیست، تورمالیت، بریل، یاقوت، لاجورد و سنگ های تزیینی ق

مانند انواع مرمرها، تراورتت و مواد خام سیمان )بنورید به سایت وزارت معادن افغانستان(  

منبع معدنی در افغانستان وجود دارد که طب  برآوردهای کارشناسی، ارزش  0300حدود 

برابر تولید ناخالص ملی سالانه  10تریلیون دلار ارزیابی شده که معادل  300ایت منابع حدود 

 ( 921: 9319آمریکا است )عظیمی، 

بررسی هایی که توسط کارشناسان آمریکایی در افغانستان انجام شده، نشان می دهد که      

منابع غنی منطقه کتواز در شرق افغانستان و هرات در غرب و هم قنیت هلمند در جنوب دارای 

زیرزمینی نفت و  از است  مسئولان وزارت معادن افغانستان و یک شرکت تحقیقاتی زمیت 

 9 میلیارد متر مکعب  از و بیش از 000اند که مقدار ایت مواد به  شناسی آمریکایی اعلام کرده

از میلیون بشکه   312میلیارد بشکه نفت می رسد  ارزیابی های جدید نشان میدهد که حدود  3/

مایع در حوزه های آمو و مرز میان افغانستان و تاجیکستان وجود دارد )بنورید به سایت وزارت 

با فروپاشی شوروی حوزه مفهومی ژئوپلیتیک از رهیافت نظامی و (  13/3/20معادن افغانستان، 

متأثر رویکرد  ژئواستراتژیک به رویکردی ژئواکونومیک تغییر یافت و افغانستان نیز از ایت تغییر

 ردیده است  بدیت جهت، امروزه موقعیت ژئواکونومی افغانستان نسبت به  ذشته اهمیت 

بیشتری یافته است  به عبارتی دیور، افغانستان مانند  ذشته میان دو ابرقدرت واقع نیست، بلکه 

میان قهار منطقه مهم اقتصادی خاورمیانه، آسیای میانه، قیت و شبه قاره هند قرار  رفته که 

 پتانسیل ویژه ای بدان بخشیده است 

 امنیتی -اهمیت سیاسی 

سرزمیت کوهستانی افغانستان همواره مأمت خوبی برای  روه های تروریستی و باندهای تولید      

و قاقاق مواد مخدر بوده است  قندیت شبکه به هم پیوسته خشونت، دامنه ناامنی های افغانستان 
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یده که از مسکو تا دبی امتداد یافته است  شبکه های قاقاق را به دیور کشورهای منطقه کشائ

مواد مخدر در تبانی با  روههای مسلح، کشتزارهای کو کنار افغانستان را با بازارهای جهانی از 

طری  پاکستان، ایران و آسیای میانه پیوند می دهند  شبکه های بازر انی که در پی دست یابی 

اشتت مقررات و  ریز از عوارض  مرکی، زیر پوشش  روههای به سود بیشترند، با زیر پا  ذ

قبیله ای و مذهبی فعالیت می نمایند  در عیت حال، ایت کشور در  ره  اه ساختارهای 

ژئوپلیتیکی آسیایی در میان قیت، آسیای میانه، قفقاز، ترکیه، شبه قاره هند، خلیج فارس و 

در واقع، افغانستان و ایران از دید اه  ( 9310خاورمیانه واقع شده است )سردار رحیمی، 

ژئوپلیتیکی همانند پله های یک دروازه اند که به سوی آسیای میانه، قفقاز و شبه جزیره عربستان 

شرایط دشوار معیشتی در  باز می شوند و همانند پلی میان شمال و جنوب آسیا عمل می کنند 

تداوم بقاء، از خود مراقبت و حمایت کنند افغانستان، به مردم ایت کشور آموخته است که برای 

و در اغلب مناط  به خصوص نواحی روستایی، ایت حمایت تمام افراد هم نژاد و هم قبیله را در 

بر می  یرد  همیت دشواری بقا، سبب بروز سوء ظت، پیش داوری و حتی  اهی خصومت ممتد 

ود با هم به رقابت می پردازند، بیت  روه های قومی و مذهبی مختل  شده که بر سر منابع موج

بی شک، مسایل سیاسی و ناامنی های افغانستان تأثیر مستقیم بر اوضاع همسایوان دارد، و 

کشورهایی قون ایران تا به حال از تأثیرات آن بی نصیب نبوده و در آینده نیز نخواهند بود  در 

و برعک ، بی ثباتی در ایت  واقع، امنیت در افغانستان باع  ایجاد امنیت در منطقه می شود

کشور زمینه بی ثباتی در منطقه را فراهم می کند  افغانستان در منطقه ای واقع شده است که از 

هر لحاظ وضعیت امنیتی آن دارای ابهام، پیچید ی و سردر می است  افغانستان در میان سه 

سیای میانه، قرار  رفته است  سیستم امنیتی منطقه ای: خاورمیانه، شبه قاره هند )جنوب آسیا( و آ

افغانستان پیامدهای  علاوه بر عوامل فوق، حضور نیروهای خارجی معارض جمهوری اسلامی در
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امنیتی  ناخوشایندی برای ما داشته است  بنابریت، افغانستان به لحاظ  ژئواستراتژیکی _سیاسی

 ( 9319 تهدیدها و فرصت های زیادی برای ایران ایجاد می نماید)داودی،

 اهمیت فرهنگی

اهمیت ژئوکالچر افغانستان برای ایران به دلیل وجود پیوندهای کهت تاریخی و فرهنوی،      

زیاد است؛ تا جائی که بسیاری از صاحب نظران از ایت کشور به حیاط خلوت فرهنوی 

یاد کرده اند  اشتراکات زبانی، فرهنوی و تاریخی قنان سرنوشت دو کشور را در « ایران 

م تنیده که هیچ ک  نمی تواند جای خالی ایران را به لحاظ فرهنوی در ایت کشور پر ه

نماید و ایران به بازیوری بی بدیل در عرصه فرهنگ افغانستان تبدیل شده است  بخش 

عمده کتاب های درسی افغانستان به زبان فارسی است  بسیاری از منابع علمی مورد استفاده 

ان قاپ می شود  رغبتی عجیب در بیت دانشجویان افغان برای دانشجویان افغان در ایر

حضور در موسسات آموزش عالی و دانشواه های ایرانی وجود دارد   رایش خانواده های 

افغان به استفاده از محصولات رادیوئی و تلوزیونی ایرانی به رغم ظهور ده ها شبکه 

ی یا هندی را پخش می نمایند و    رادیویی و تلویزیونی رنوارنگ که عمدتا فیلم های غرب

زه فرهنگ در مناسبات دو کشور دارد  مشاهدات نوارنده به هموی نشان از اهمیت حو

عنوان کسی که نزدیک به قهار سال در دانشواه های افغانستان تدری  نموده است حاکی 

از شور و شع  دانشجویان افغان نسبت به مطالعه آثار علمی و فرهنوی اندیشمندان ایرانی 

ی ها و کمبودهای فراوانی در حوزه می باشد  متأسفانه به رغم ایت میل وافر، کم کار

فعالیت علمی و آموزشی ما در افغانستان مشاهده می شود  ا ر ما بخواهیم در افغانستان 

منافع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و     خود را دنبال کنیم، حتما باید بیشتریت بها را به حوزه 

ر افغانستان نسبت به علم و فرهنگ بدهیم، قرا که مزیت نسبی ما برای حضور مؤثرتر د
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سایر رقبا اشتراکات فرهنوی ماست  در واقع، باید روابط سیاسی و اقتصادی را بر قارقوبه 

 ( 9319داودی، )علم و فرهنگ بتنا نمائیم

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را می توان توانایی آن در جذب، اقناع و شکل دهی به      

ع قدرت نرم ایران عبارتند از: ارزش ها و هنجارهای ارجحیت های دیوران تعری  کرد  مناب

مشروعیت و مقبولیت، ایدئولوژی اسلامی، اعتبار، شهرت، اسلامی، انقلابی و ایرانی، فرهنگ، 

 معارف، علم و دانش و اطلاعات 

شاخص قدرت نرم ایران را نیز بدیت صورت می توان خلاصه کرد: فرهنگ سازی،      

وعیت و مقبولیت، هنجارسازی، الووسازی، الهام بخشی، تولید کسب شهرت و اعتبار، مشر

که ما در  (19: 9313، )دهقانی فیروزآبادیعلم، دانش، اطلاعات و پردازش و ویرایش آن

 ایت مقاله تنها سه شاخص ابتدایی را به بررسی خواهیم  رفت 

 :های قدرت نرم ایران در افغانستانشاخص 

، اشتراکات افغانستانبا  ایرانهای همکاری زمینهیکی از مهمتریت فرهنگ سازی: -2

در زمینه اشتراکات فرهنوی با ایت کشور  ایرانشک وی ایت دو کشور با هم است  بیفرهن

مزیت بیشتری دارد  پیوندهای فرهنوی و تاریخی، مشترکات  افغانستاناز همه همسایوان 

های حوزه خراسان بزرگ مردم ایت دو کشور را به اعضای یک زبانی، دینی، سرزمیت

-می افغانستانو  ایرانخانواده بزرگ تاریخی و فرهنوی تبدیل کرده است قرابت فرهنوی 

سیاسی و اقتصادی قرار بویرد  تواند باع  شود که روابط ایت دو کشور فراتر از ملاحظات

شود  ا ر بسترهای لازم برای نزدیکی هرقه که ایت امر با استقبال مردمی نیز مواجه می

تواند پایه های مشترک میها و سنتبیشتر فرهنوی ایت دو کشور هراهم شود آنوقت ارزش

از  ایرانستفاده  ذاری های بعدی در رابطه بیت طرفیت قرار  یرد  اها و سیاستریزیبرنامه

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 افغانستاندر  ایرانای ایت اشتراکات فرهنوی باع  خواهد شد تا نسبت به سایر رقبای منطقه

توان مشکلات ناشی از حضور سایر برتری پیدا کرده و در صورت استفاده از ایت مزیت می

قرار دارد و دو کشور مرزهای  ایراندر حوزه فرهنوی  افغانستان کشورها را جبران نمود 

قرار دارد در توسعه  ایراندر همان حال که در حوزه فرهنوی  افغانستان .باهم دارند طولانی

فرهنگ و زبان فارسی در آسیای مرکزی تا مرزهای قیت نقش مهمی خواهد داشت  

افغانستان حیاط خلوت فرهنوی ایران است  به لحاظ فرهنوی، ایران هیچ بدیلی در 

افغانستان ندارد  اشتراکات زبانی، فرهنوی و تاریخی قنان دو کشور را بهم تنیده کرده که 

ک  نمی تواند جای خالی فرهنوی ایران در ایت کشور را پر نماید کشورافغانستان با  هیچ

های فرهنوی، قومی و دینی مشترک می باشد حتی زبان مشترک پارسی دارای ریشه ایران

به مدیریت و تقویت یکی از نمودهای همورایی است و تنها نیاز  افغانستانو  ایرانمیان 

الذکر ا رقه عامل قوی در جهت رویکرد های اشتراک دارد، قراکه تمام عوامل فوقجنبه

همورایی است ولی به همان میزان نیز احتمال مناقشات و بروز مشکلات قومی و دینی را نیز 

دربردارد  استفاده از عناصری مثل تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات و آداب رسوم مشترک 

-ای با توانایییان مردم دو کشور یک راهکار مناسب در راستای ایجاد یک اتحاد منطقهم

تواند های بالقوه است، و علاوه بر ایت اسلام نیز در پیوند مردمان دوکشور به یکدیور می

، افغانستاننقش اساسی ایفا کرده کند  همیت طور که مسئله اتحاد سه کشور فارسی زبان 

مطرح شده است و از جانب جمهوری اسلامی ایران  ایرانو جمهوری اسلامی  تاجیکستان

 (   29: 9313 شود)تنزه ای،پیویری می

 باهم دنیا مسلمانان تمامی اسلام تعالیم طب   است ساز هویت عناصر جمله دیت هم از     

 باشند ناراحت همدیور ناخوشی در شاد همدیور های شادی در باید دبرابرن و برادر
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 که هستند بدن یک اعضای فرمود مؤمنان همانند )ص( رحمت پیامبر خدا رسول قنانکه

می خوشی نا و تب احساس و آمده بدرد نیز اعضا سایر آید بدرد عضوی  اه هر

زمینه های خوبی رابرای  کند ایران وافغانستان هم بابرخورداری ازدیت مشترک اسلام

همورایی بیت دوکشورفراهم کرده اند  که تمام ایت مسایل در قارقوب قدرت نرم ایران 

   قابل تحلیل است 

در  ذشته محدود بود ولی در  افغانستانو  ایرانروابط اقتصادی کسب شهرت و اعتبار: -0

طی دو دهه  ذشته نه تنها به یکی از  ایران .در حال  سترش است افغانستانپی تحولات اخیر 

تبدیل شده است بلکه در مبارزه با مواد مخدر، توسعه  افغانستانشرکای مهم تجاری 

آهت، آموزش معلمان و مربیان فنی و زیرساختهای شبکه برق، احداث راههای شوسه، خط

یل اقتصادی نیز در حوزه مسا .ای با ایت کشور داشته استای و غیره همکاری  ستردهحرفه

بسیار مهم است و  افغانستانباید به ایت نکات توجه داشته باشند که بازار مصرف  ایرانمسئولان 

-ایت بازار قندمیلیونی فرصت مناسبی برای تجار و بازر انان ایرایت خواهد بود که نیاز به برنامه

ریزی و حمایتهای دولتی دارند  امروزه هر کشوری برای دستیابی به قدرت اقتصادی بیشتر در 

خود در آنجا توجه داشته باشد  همچنیت همورایی بیشتر  های نفوذیک کشور باید به زمینه

تواند امکان مناسبی برای دستیابی به جایواهی سوای منافع خاص خود می افغانستاناقتصادی با 

در آسیای مرکزی را نیز فراهم  ایران ذاری ر در حوزه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهدرخو

(  که تمام ایت موارد در قوکات کسب شهرت و اعتبار ایران در سطح 23: 9313 کند)تنزه ای،

و افغانستان قابل تحلیل است  به همیت جهت فعالیت هایی را هم ایران در افغانستان در منطقه 

، توسعه زیر ساخت ها، پروژه های راه آهت و صنعت، انرژیبخش های)کشاورزی، معدن، 

 پروژه قابهار( برای ایت منظور انجام داده است که در زیر بیان نمودیم 
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 کشاورزی بخش -

ن در دهه های اخیر تحت تاثیر جنگ ، بی ثباتی های سیاسی و امنیتی و اقتصاد افغانستا     

نیز خشکسالی های اخیر آسیب های فراوانی دیده است  ایت کشور ا رقه در سال های 

اخیر از رشد اقتصادی نسبتا مطلوب برخوردا بوده است ولیکت نوسانات شدید آن بیانور 

از جمله ایت مشکلان، فقدان وجود  وجود مشکلات ساختاری در ایت کشور می باشد 

سرمایه لازم برای سرمایه  ذاری و تولید می باشد سرمایه  ذاری خارجی یک راه حل 

متعارف برای حل ایت مشکل می باشد  جذب سرمایه  ذاری خارجی به عنوان یکی از 

 نقش افغانستان در زراعت بخششاخص های دیپلماسی اقتصادی کشورها مطرح است 

 سرمایه  ذاری مستقیم امکانات قابهار ایران است  بندر کرده ایفا اقتصاد رشد در مهمی

 در اقتصاد توسعه می کند  فراهم ایرانی و هندی تاجران برای را بخش زراعت در خارجی

 دارد  زیادی اهمیت مردم افغانستان درازمدت ( برای امنیت2020-2093تحول) دهه

 در اقتصادی همه شمول رشد کلید زراعت توسعة هک است رسیده نتیجه ایت به افغانستان

 ( 93: 9312 )متفی و دیوران،است ایت کشور

 افغانستان معادن بخش -

 معدنی مواد تصفیه و طبیعی منابع از استفاده طری  از بشر که می دهد نشان جوامع توسعة     

 ثروت آن نتیجه در که یافته دست قابل توجهی بزرگ و دست آوردهای به است توانسته

 بالای میزان دلیل به طبیعی منابع حاضر حال در .است نموده فراهم خود جوامع برای را فراوانی

 طور فزاینده ای به اجتماعی، رفاه بهبود و اقتصادی رشد در آن محوری نقش و مصرفش

 قرار ثروتمند کشورهای میان در دست نخورده، طبیعی منابع داشتت با افغانستان .دارد اهمیت

 تلاش های می توان معدن، بخش در بهتر هماهنوی و کارآمد فراهم آوری محیط با  دارد
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بهره  و استخراج وسیله به فقر و کاهش اقتصادی اجتماعی، زیرساخت های توسعه برای عملی

ایت  .می شود کشور توسعه و رون  به منجر کار ایت داد  انجام معدنی مواد از مؤثر برداری

 و معادن وزارت .باشد کشور برای درخشان و روشت آینده ای مایانورن می تواند وضعیت

 منابع با همچنیت و انجنیران و کارشناسان محدود تعداد آن، با تأسی  از افغانستان پ   پترولیم

 آمریکا، متحده ایالات همکاری و کمک با را عمده ای فعالیت های فنی محدود، و مالی

 مطالعات حال ایت با  کرد آغاز و قکسلواکی شوروی جماهیر اتحاد فرانسه، آلمان، انولی ،

 در شناسی تحقیقات زمیت اداره همکاری به افغانستان در معادن زمیت شناسی روشمند و اساسی

 دیپارتمنت قارقوب در میدانی تحقیقات  روه های پروژه ایت در  شد آغاز 9133 سال

  روه 22 به میلادی هفتاد دهه در ها روه ایت تعداد شدند  زمیت شناسی تأسی  مطالعات

(  ایران نقش مهمی را می 91: 9312 )متفی و دیوران،است بخش ایت رشد از نشان که رسید

 خواهد در ایت بخش داشته باشد 

 صنعت بخش -

 شرکت های ایجاد زمینه در عمده ای فعالیت های پترولیم افغانستان و معادن وزارت     

 در اما است، داده انجام کارخانه های جنولک صنعتی، ک هایپار غذایی، صنایع نساجی،

 قبل سال های طول نمی کند  در مدیریت را یادشده کارخانه های وزارت ایت حاضر حال

 03)یوریا(،  شیمیایی کود تتهزار  900 طبیعی،  از مکعب متر میلیارد 2 تقریبا جنگ، از

 تت هزار  920 سیمان، تتهزار  900 زغال سنگ، تت هزار 200 از برق، بیش مواوات

 قرهقل، لاجورد، کمی حفاری مقادیر و ساختمانی مواد مکعب مترهزار  900 نمک،

 های لابراتوار جنگ، دهه سه پیامدهای دلیل به اما است  شده انجام غیره و تالک ابرک،

 جنولک، های کارخانه و تراشی سنگ کارخانه های شمال،  از و تاسیسات نفت معادن،
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 که ایت نشان از ایت دارد که ایت (MOM, 2020) اند دیده خود به را بزر ی ن هایزیا

بخش هم ظرفیت سرمایه  ذاری دارد  و ایران با استفاده از توانمندی و تجربیات خود در 

 ایت بخش اثر  ذار خواهد بود 

 انرژی بخش -

 بتواند باید رژیان که بخش است ایت انرژی بخش برای دولت استراتژیک قشم انداز     

 مهیا را اعتماد قابل انرژی منابع به دسترسی رشد اقتصادی عاملیت و افغانستان شهروندان به

 بر و خصوصی سرمایه  ذاری بخش بر مبتنی اقتصاد مدت طولانی در بتواند همچنیت .کند

 کلی اهداف .(ANDS, 2020)کند فراهم دولت نظارت تحت آزاد، بازار نظام اساس

سرمایه  ذاری  جذب و عمومی برق  سترش شبکه و احیا :از عبارت اند یانرژ بخش

مستقیم  رابطة بنابرایت دارد؛ انرژی مصرف افزایش به نیاز اقتصادی رشد  .خصوصی های

 در افغانستان انرژی سرانه مصرف  دارد وجود انرژی سرانه مصرف و سرانه ملی تولید بیت

 صادرکنند ان جمله از افغانستان زمان آن در .بود بنولادش و از سریلانکا بیش 9130 سال

 مصرف برای را انرژی از واردات قابل توجهی حاضر حال در اما بود  روسیه به طبیعی  از

 از بیش تولید) آبی نیروی اساس بر افغانستان در برق نیرو اه های بیشتر  دارد نیاز داخلی

 از استفاده طری  از عمدتاً)دحرارتی می باشن منابع از بقیه و کل( است درصد 30

 تولید آبی برق وات میلیون 100 افغانستان تنها حاضر حال   در(طبیعی  از و زغالسنگ

 طوری به برق تقاضای  دارد نیز را برق وات میلیون هزار  23 تولید پتانسیل می کند و

 آینده سال تا قند بتواند افغانستان می شود که زده تخمیت و است افزایش حال در پیوسته

می  خود نیازمندی های از غیر کشور در آن صورت ایت کند  تولید برق مواوات هزار 3
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بنابر  .(AISA, 2020) کند صادر نیز منطقه کشورهای و همسایه  ان را به برق تواند

 ایت ایت بخش هم برای جمهوری اسلامی ایران ظرفیت سرمایه  ذاری را داراست 

 توسعه زیرساخت ها -

 و حفظ دلیل به و میلادی 9121 سال از پ  داخلی جنگ و شوروی تهاجم جریان در     

 ایت طی در  شده اند تخریب  سترده صورت افغانستان به زیرساخت های ضعی ، مراقبت

 بنابرایت، ایت  است نورفته صورت بخش ایت در پیشرفتی هیچ تقریباً  جنگ، سال 30

 2002 سال از پ   است روبرو زمینه یتا در اساسی زیرساخت های کمبود با کشور

راه  ملی شبکه مانند حیاتی-زیربنایی توسعه پروژه های برای برنامه ای افغانستان میلادی،

 افزایش می یابد، درصد 23 حدود سالانه آن تقاضای که برق رسانی ملی شبکه آهت،

 موضوع ایت   رفت دست روی را هوایی میدان های و آبوردان بندهای راه ها، ملی شبکه

  است  رفته قرار تأکید مورد خارجی تمویل کنند ان از سوی هم و دولت سوی از هم

 ایت ها از بیش که بسیار است ایت واقعیت ولی شده انجام کارهایی تاکنون راستا ایت در

برای  حداقل مسئله، ایت به توجه با .است مانده باقی حوزه ایت در انجام نشده کارهای

 داده افغانستان به زیربنایی پروژه های از بزر ی مجموعة است ینده قرارسال آ 30-30

 )کریمی،برسد توسعه زیرساخت ها در همسایه اش کشورهای هم سطح کشور ایت تا شود

   ایران در ایت عرصه نقشی مثبت را می تواند بر عهده بویرد (00: 9312

 خط آهن بین المللی و ملی پروژه های -

وصل  با است،  رفته شده نظر در راه آهت ملی شبکه عنوان به که نچهآ اول بخش     

 آسیای خط آهت شبکه های به آن طری  و از خط آهت توسط حیرتان به مزارشری  شدن

همسایه  کشور به را افغانستان که راه آهنی ساز و ساخت کار  شد متصل اروپا و مرکزی
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 میلیون 300 که خط آهت ایت هزینه .تاس شده اندازی راه نیز می کند، وصل ترکمنستان

  شد خواهد تمویل آسیایی انکشاف بانک است، توسط شده زده تخمیت آمریکایی دلار

در زیر به قند مورد از پروژه های ملی و بیت المللی خط آهت اشاره می شود که ظرفیت 

 سرمایه  ذاری در آنها موجود است 

 کیلومتر( 930) تورغندی بندر -هرات خط آهت

 کیلومتر( 103) تاجیکستان و افغانستان ترکمنستان، خط آهت

 کیلومتر(  13) کوتل لندی -تورخم -جلال آباد خط آهت

 قندهار -قمت خط آهت

 افغانستان و تاجیکستان قرقیزستان، جمهوری طری  از ایران به قیت از ابریشم جاده خط آهت

 ( 29: 9312 )متفی و دیوران،پنج  هرات( -)ایران  ورانی خط آهت

هرات( راهی برای مقابله با تحریم - ورانی ایران همچنیت ایت راه آهت را )خط آهت     

یران پیوندهای ریلی با های آمریکا و بهبود روابط اقتصادی با همسایوان خود می داند  ا

، پاکستان و ترکیه دارد و انتظار می رود شش پروژه راه آهت دیور را تا پایان ترکمنستان

به اتمام برساند  پروژه های جاری شبکه ریلی را به آستارا در آذربایجان و بصره  2029سال 

 در جنوب عراق متصل می کند  

 پروژه چابهار  -

افغانستان کشوری محصور در خشکی است که برای واردات وصادرات کالای خود      

ا به افغانستان یا از آن به های آزاد جهان ندارد  طی سالیان درازی، انتقال کالدسترسی به آب

شده است  ایت مسیر همواره برای سایر کشورها از طری  بندر کراقی پاکستان میسر می

ساکنیت افغانستان پردردسر و پرهزینه بوده است و از سوی دیور به واسطه اختلافات سیاسی 
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پاکستان برای توانسته به اهرم فشار عمده بیت دو دولت پاکستان و افغانستان، به نوعی می

آلود بیت پاکستان و هند، قنیت روابط تنشتحق  اهدافش در افغانستان تبدیل شود  هم

 .ای تاریخی دارد محدود نموده استارتباط تجاری دو کشور افغانستان و هند را که سابقه

ای برای ایجاد تنوع در واقعیت ، افغانستان در یک دهه  ذشته تلاش  سترده ایت با توجه به

شرکای تجاری خود و همچنیت مسیرهای ورود و خروج کالا به ایت کشور انجام داده است 

جانبه به همراه هند و ایران برای اتصال ایت کشور توان انعقاد قرارداد سهکه در ایت راستا می

و  سترش روابط تجاری با  اندازی راه لاجوردبه بندر قابهار، انعقاد قرارداد برای راه

 قابهار بندر توسعة  داد را مورد اشاره قرار از طری  منطقه آزاد تجاری ترمذازبکستان 

 کند؛می فراهم را کشور واردات در تنوع امکان دریا، به متصل ایرانی بندر تنها عنوانبه

 هایکرده، هزینه تسریع میانه آسیای و افغانستان به را کالا قابهار ترانزیت بندر از استفاده

 ترانزیت بندر، ایت از داد و استفاده خواهد ای کاهشمنطقه بازارهای را در  کالاها خالص

 عنصر تجاری، جدید مسیرهای شدن باز آن بر علاوه خواهد بخشید  تربیش رون  را کالاها

 )عبدی و رجب نژاد، است اکشوره سایر و قیت با ایران تجارت حجم افزایش برای مهمی

9311 :202) 

 و مثبت پیامدهای مشهد، -زاهدان  -قابهار  راه آهت احداث و هارقاب بندر توسعة     

 در تولیدی هایفرصت داشت و ایجاد ایران خواهد شرقی منطقة توسعة در ارزشمندی

 کار محلی، نیروی برای زیادی کاری هایفرصت ساز،وساخت معدن، صنعت، هایبخش

 مؤثری صورتبه نهایت در موضوع ایت  شد خواهد ایجاد المللیبیت و ملی ای ،منطقه

 مواد قاقاق نظیر قانونیغیر هایتجارت کاهش باع  نموده و پر را موجود جمعیتی خلاء
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 تبدیل منطقة ژئوپولتیک یک به را فعلی جغرافیایی موقعیت اقدامات شود  ایتمی مخدر

 ( 92: 9333داد )خلیلی،  خواهد ارتقا منطقه در ایران را جایواه و کرده

 قابهار از شرقی شمال -شرقی  جنوب ترانزیتی دهلیز اتمام و قابهار بندر توسعة از پ      

 مصرف کاهش برای محموله تخلیة و برای بار یری را قابهار بندر ها،کشتی سرخ ، تا

 است تا ایران برای عالی فرصت یک ایت کنند؛ بنابرایت،می انتخاب زمان، و سوخت

 تجارت بهبود و شرقی مناط  توسعة برای آینده در قابهار بندرببرد   بالا را درآمدهایش

 بار کاهش برای تواندبندر می ایت فعالیت و است  توسعه کنندهامیدوار ایران خارجی

 و صادرات واردات، به مجبور ایران زیرا باشد؛ مفید کشور ارتباطی هایجاده در اضافی

 باشد؛ درمی فارس خلیج در خویش یبندرها طری  از خود شرقی در نیمة کالا توزیع

 ایت شرقی مناط  برای را اقتصادی بسیاری منافع قابهار، آبی بندر از استفاده حال، همیت

 بارخواهد به منطقه اقتصاد و ترانزیت توسعة لحاظ به هم و تجاری لحاظ از هم کشور

 فیتظر که عمده ای (  در نهایت باید  فت که بخش های91: 9331آورد )رحمتی، 

داشتند در قسمت بالا به تشریح  رفته شدند که هر  سرمایه  زاری ایران در افغانستان را

کدام از ایت بخش ها به واسطه سرمایه  ذاری ایران امکان شکوفایی و رشد خود را دارا 

  می باشند  و سبب کسب شهرت و اعتبار ایران در افغانستان هم خواهند شد

عیت و مقبولیت یک کشور در کشور دیور از مولفه مشرومشروعیت و مقبولیت: -2

و  ایرانهای بسیار در روابط بیت های مهم قدرت نرم می باشد  با وجود فرازونشیب

و حمله 2009سپتامبر  99، پ  از وقوع حادثه ایرانپ  از پیروزی انقلاب اسلامی  افغانستان

کرزای و بعد از آن اشرف  و سقوط طالبان و با انتقال قدرت به حامد افغانستانبه  آمریکا

غنی به تدریج روابط رسمی بیت دو کشور روبه بهبود  ذاشت و بلافاصله روابط 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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دیپلماتیک، فرهنوی و سیاسی بیت دو کشور ارتقا یافت استراتژی ایران در قند سال اخیر 

بوده  افغانستانمبتنی بر توسعه ثبات و امنیت در منطقه، خصوصاً با همسایوان و با تأکید بر 

در پرتو ثبات و امنیت ایت کشور می باشد  بنابرایت  افغانستاناست  قون منافع ایران در 

ن هم می تواند تأمیت کننده منافع و هم تضمیت کننده امنیت ملی ایرا افغانستاندولت جدید 

باشد  پ  از سقوط طالبان قنیت به نظر می رسید که ایران درمیان سایر  افغانستاناز ناحیه 

از موقعیت مناسب تری برای ایفای نقش در ایت  افغانستانبازیوران خارجی حاضر در 

کشور و کمک به شکل  یری ساختارها و نهادهای لازم برای تشکیل دولت جدید 

برخوردار بوده است  زیرا نیروهای ائتلاف شمال که ایران از آنها حمایت می  افغانستان

موقعیت مناسبی به دست آورده و بر  افغانستانکرد، توانستند در جریان حمله آمریکا به 

با توجه به تحولات مهم منطقه و حضور و تحرکات قدرتهای فرامنطقه .کابل مسلط شوند

های ای در کشورهای منطقه، لزوم همورایی و هم اندیشی دو کشور علاوه بر عرصه

در .ظامی و امنیتی بیش از هر زمان دیور احساس می شوداقتصادی و فرهنوی در زمینه ن

های تواند به ناامنیمی افغانستانحوزه سیاسی نیز استقرار یک دولت قدرتمند و باثبات در 

را که سالها در  ایرانجنوهای طولانی داخلی پایان دهد و امنیت مرزهای شرقی  ناشی از

به طور حتم در ثبات و بی  افغانستانمعرض تهدید بود را تامیت کند  ثبات و بی ثباتی در 

ت مسایل می تواند در تمام ای( 31: 2003 باستانی پاریزی، )تاثیر ذار باشد ایرانثباتی 

 قوکات افزایش مشروعیت و مقبولیت ایران در افغانستان تحلیل  ردد 

 نتیجه گیری

های آن به شمار تریت حلقهافغانستان به لحاظ حضور در محیط استراتژیک ایران یکی از مهم     

سیاستها و راهبردرو اتخاذ رود  اهمیت راهبردی افغانستان برای ایران بسیار بالا است  از ایتمی
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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ی از   با توجه به حضور کشورهای بسیاررسدهای کاربردی در ایت منطقه ضروری به نظر می

 یری دیپلماسی فعال و ، پرداختت به منافع ملی نیازمند شکلشرق و غرب دنیا در ایت کشور

اهداف و قندجانبه است که با استفاده از به کار یری قدرت نرم ایران در افغانستان می توان 

مستدام و موفقیت آمیز ایران در حضور  کلید منافع ملی جمهوری اسلاامی را تعقیب نمود 

افغانستان اولویت دادن به حوزه فرهنگ است، هر قه در ایت زمینه سرمایه  ذاری کنیم بازهم 

سی سه شاخص فرهنگ کم است  در ایت تحقی  به بررسی قدرت نرم ایران در افغانستان با برر

و اعتبار، مشروعیت و مقبولیت پرداختیم  سیاست ایران در رابطه با ی، کسب شهرت ساز

افغانستان معمولا مبتی بر تامیت و تحکیم نفوذ آن کشور در افغانستان بوده است ایرانیها همیشه به 

ر افغانستان به عنوان ساحهء تقابل منافع ایران با منافع سایر دولی که بنحوی از انحا دراینجا حضو

با توجه به مشترکات فراوان فرهنوی ، زبانی، تاریخی و تمدنی انتظار آن  داشته اند، نواه میکنند 

است که سطح روابط دو کشور بسیار بیشتر و بالا تر از آنی باشد که اکنون هست  در یک نواه 

شود، ایت قه در ظاهر دیده میرغم آنکلی به روابط میان افغانستان و ایران، باید  فت که علی

های بسیاری در روابط روابط در واقع، قندان  سترده و عمی  نیست  هنوز مشکلات و نورانی

تر دارد  روابط دوکشور در های دقی و و و بح میان دو طرف باقی است که نیاز به  فت

توانست بسیار تمامی حوزه های سیاسی، امنیتی، فرهنوی و اقتصادی در طول سالهای واپسیت می

 هتر از ایت باشد ب
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