به همت مركز مطالعات راهبردي خليج فارس و با حضور رئيس مركز تحقيقات استراتژيك وزارت خارجه
افغانستان ،نشست علمي «ايران و افغانستان؛ مسائل في مابين و چشم انداز پيش رو» در تاريخ هجدهم
ارديبهشت ماه  6931در تاالر آمفي تاتر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز برگزار شد.

در ابتداي اين نشست ،دكتر ابراهيم عباسي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي ،ضمن خوشامدگويي به
مهمانان و حاضرين در جلسه ،حضور رئيس مركز مطالعات استراتژيك وزارت خارجه افغانستان در دانشكده
حقوق و علوم سياسي را توفيقي براي دانشگاه شيراز دانست و اظهار اميدواري كرد كه بتوانيم در نتيجه
برگزاري چنين نشست هايي ،مسائل في مابين و فرصت ها و چالش هاي روابط ايران و افغانستان را بطور
دقيق تر بررسي كنيم و براي حل آنها تصميماتي اتخاذ شود.
دكتر عباسي در ادامه افزود با توجه به مشتركات نژادي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي بسياري كه بين دو
دولت و ملت ايران و افغانستان وجود دارد ،در واقع مي توان گفت كه خطوط مرزي ميان اين دو كشور
بيشتر سياسي است و ارتباطات بسيار گسترده اجتماعي و فرهنگي بين دو كشور وجود دارد.
وي وجود زبان فارسي به عنوان زبان رسمي در افغانستان را ظرفيت بسيار مهم و توفيق براي ايران دانست.
دكتر عباسي عنوان داشت كشور افغانستان به لحاظ اقتصادي براي ايران بسيار مهم است و روابط تجاري با
افغانستان فرصتي براي توسعه مناطق مرزي شرق ايران خواهد بود.

وي افزود به لحاظ امنيتي ،مرزهاي شرقي هر وقت ناامن بوده اين ناامني مستقيما به ايران گسترش پيدا
كرده و امنيت در افغانستان مستقيم بر امنيت ايران تاثير گذار بوده است.
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز ،كشور افغانستان را در تاريخ روابط خارجي ايران ،جزء
بهترين موارد دانست و با اشاره به قرارداد سعدآباد ،آن را قراردادي مهم معرفي كرد كه علي رغم مشكالتي
كه داشت ،داراي مواد مهم و الحاقيه هاي خوبي به ويژه در حوزه اقتصادي و امنيتي بود.
وي افزود چنانچه امروز بتوانيم قرارداد سعدآباد را بازخواني و بازنويسي كنيم ،اين امر كمك بسياري به
توسعه روابط دو كشور و تأمين امنيت در مرزهاي ايران خواهد كرد.
دكتر عباسي در پايان بار ديگر به ضرورت برگزاري چنين نشست هايي اشاره كرده و عنوان داشت اين
نشست ها مي تواند نقطه آغازي باشد كه دانشجويان در رشته هاي مختلف از جمله حقوق ،علوم سياسي،
اقتصاد ،تاريخ و همچنين در رشته هاي فني و مهندسي ،با توجه به نيازهاي كشورهاي همسايه و با استفاده
از تحليل هاي خود ،پاسخ هاي مناسبي را در پايان نامه هاي خود براي چنين مواردي بيابند و نتايج حاصله
به دستگاه هاي سياستگذاري و اجرايي منعكس گردد.
در ادامه دكتر احسان ياري رئيس مركز مطالعات راهبردي خليج فارس دانشگاه شيراز ،به عنوان مدير جلسه
مقدمه اي در مورد موضوع نشست و هدف از برگزاري آن را بيان نمود.
وي هدف كلي اين نشست را گفت و گوي صميمانه در يك فضاي آكادميك ،با حضور دانشگاهيان و مقاماتي
از استان فارس و كشور افغانستان دانست و افزود كه به طور كلي ،درصدد هستيم تا با برگزاري چنين
نشست هايي بين دو كشور و ملت ايران و افغانستان كه اساساً با توجه به اشتراكات بسياري كه از لحاظ
تاريخي ،تمدني ،فرهنگي دارند يك ملت هستند و در واقع دو جزء از يك موجوديت سياسي-جغرافيايي
واحد تاريخي يعني ايران بزرگ مي باشند ،زمينه هاي تعامل در سطوح بيشتر و عميق تر ميان آنها فراهم
بشود و موانعي كه در اين مسير وجود دارد ،شناسايي و براي رفع آنها راهكارهايي ارائه گردد.
دكتر فرامرز تمنا رئيس مركز مطالعات استراتژيك وزارت خارجه افغانستان سخنران بعدي اين نشست بود.
وي نيز ضمن تشكر از مجموعه دانشگاه شيراز به خاطر اين دعوت ،به بيان مطالبي درخصوص جايگاه ايران
در سياست خارجي افغانستان پرداخت .در توضيح اين مورد ،دكتر تمنا پنج حلقه را در سياست خارجي
افغانستان مؤثر و دخيل دانست كه عبارت است از )6 :روابط با همسايگان )2روابط و تعامل با جهان اسالم
)9تعامل با كانون هاي دانش ،قدرت ،و ثروت دنيا )4تعامل با كشورهاي آسيايي و )5عضويت در سازمان هاي
بين المللي.

وي افزود :جمهوري اسالمي ايران در  4حلقه از اين  5حلقه حضور دارد و به همين دليل نقش آن در
سياست خارجي افغانستان از اهميت بسياري برخوردار است.
دكتر تمنا رابطه با جمهوري اسالمي ايران را براي افغانستان تا آن حد مهم دانست كه حتي معادل با رابطه
با تمام جهان بوده است .اين ارتباطات در زمينه هاي مختلف اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،محيط
زيستي ،امنيتي ،و  ...مي باشد.
دومين موضوع در تحليل هاي رئيس مركز مطالعات استراتژيك وزارت خارجه افغانستان  ،بررسي متغيرهاي
دخيل در روابط ايران و افغانستان بود.
دكتر تمنا اين متغيرها را چنين برشمرد :اشتراكات فرهنگي و زباني ميان دو كشور ،برخورداري دو ملت از
دين مشترك اسالم ،مسائل اقتصادي و تبادالت تجاري ميان دو كشور و همچنين مشكل مكمل نبودن
اقتصادها ،حضور آمريكا و ناتو در افغانستان و چگونگي برداشت اين دو كشور از حضور آنها ،طالبان و حضور
داعش در افغانستان ،ترانزيت و ترانسفر در افغانستان.
وي حضور آمريكا و ناتو در افغانستان را مهم ترين متغير در روابط ايران و افغانستان از سال  2006تاكنون
دانست و بر اين نظر بود كه جمهوري اسالمي ايران مي تواند سياست چند همسايگي را در اين راستا اتخاذ
نمايد.
دكتر تمنا درخصوص طالبان و حضور داعش در افغانستان نيز ابتدا توضيحاتي در مورد دو مشخصه اصلي
طالبان يعني نگاه سلفي به دين و فارسي ستيزي ارائه نمود و دليل حساسيت ايران نسبت به حضور طالبان
در افغانستان را در همين راستا تبيين كرد.
دكتر تمنا در رابطه با موضوع ترانزيت و ترانسفر در افغانستان نيز به اين موضوع اشاره كرد كه كشور
افغانستان براي ورود به آب هاي آزاد به دنبال يافتن مسير مناسب است ؛در اين مورد نيز نقش كشور ايران
برجسته مي شود .براي مثال ،بندر چابهار در جنوب شرق ايران راهي بسيار استراتژيك ،بسيار ارزان و بسيار
نزديك براي اتصال افغانستان به جهان مي باشد.
آخرين موضوعي كه دكتر تمنا در اين نشست بدان اشاره نمود ،فرصت ها و چالش هاي فراروي ايران و
افغانستان بود.
وي در بيان اين موضوع ،با استفاده از فرصت همسايگي و وجود مرز طوالني ميان دو كشور ،اظهار داشت:
همانگونه كه اين موارد توانسته بهترين زمينه هاي مبادله كاال و مبادله فرهنگ را ايجاد كند؛ در راستاي

ايجاد مبادله دانش و همكاري هاي امنيتي و نظامي نيز بايستي گام هايي برداشته شود و دستاوردهاي آن
براي هر دو ملت روشن و ملموس گردد.
در ادامه اين نشست ،دكتر حميديان نايب رئيس اتاق بازرگاني استان فارس سخنراني خود را با عنوان
توانمندي هاي صادراتي فارس و روابط تجاري با افغانستان ارائه كرد.
وي با معرفي اجمالي استان فارس و با ذكر رتبه بندي استان در مواردي مانند توليدات كشاورزي ،جنگلداري
و شيالت (كه داراي رتبه دوم در كشور است) و در شاخه صنعت و معدن (با اختصاص رتبه  62به خود)،
وارد مبحث صادرات و واردات استان فارس به افغانستان شد و مهم ترين كاالهايي كه بين استان فارس و
افغانستان مبادله مي شود را برشمرد.
دكتر حميديان بيان داشت كه بيشتر اين كاالها ،كاالهاي پايه و با دانش فني پايين هستند و ارتقاي آنها هم
در باال بردن سطح مبادله تجاري بين دو كشور تأثيرگذار خواهد بود و هم اينكه در بازسازي و عمران و بهبود
روابط ما در حوزه خدمات فني و مهندسي در افغانستان كمك فراواني خواهد كرد.
وي با ارائه آمار و ارقام در زمينه حجم مبادالت تجاري ميان استان فارس و كشور افغانستان نسبت به ساير
كشورهاي همسايه ،در يك دوره  60ساله (از سال  44تا  ،)34عنوان كرد كه تالش ها بايستي در راستاي از
ميان برداشتن موانع تجاري در جهت افزايش سطح تبادالت ميان ما باشد .بعالوه اينكه بحث قاچاق سوخت
و مكمل هاي آن و همچنين قاچاق مواد مخدر نيز از جمله مواردي هستند كه مقامات سياسي هر دو كشور
بايستي جهت حل و رفع آنها اقدام نمايند.
آقاي جمشيدي ،كارشناس سياسي دفتر اتباع و مهاجرين خارجي استان فارس ،سخنران بعدي اين نشست
بودند.
وي نيز به بيان تاريخچه شكل گيري دفتر اتباع و مهاجرين خارجي پرداخت و سپس پيرامون خدماتي كه
توسط اين دفتر به مهاجرين خارجي ارائه مي شود مطالبي ارائه كرد و به تشريح وضعيت مهاجرين و
شهروندان افغاني ساكن استان پرداخته و مسائل آن را بيان نمود.
دكتر مرتضي اسمعيلي عضو هيأت علمي بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز ،سخنران پاياني اين نشست بود.
وي سخنراني خود را با عنوان روابط ايران و افغانستان؛ ظرفيت هاي بسيار و دستاوردهاي اندك ارائه نمود.

عضو هيأت علمي بخش علوم سياسي دانشگاه شيراز نيز با ذكر مشتركات بسياري كه ميان دو ملت ايران و
افغانستان وجود دارد ،بر اين اعتقاد بود كه ظرفيت هاي ما در روابط با افغانستان فوق العاده زياد است ولي
دستاوردهاي حاصله بسيار كم بوده است.
وي عنوان كرد در واقع دستاوردهاي ما در منابع ملموسي كه مقرر است از رهگذر سياست خارجي نصيب دو
كشور بشود ،اندك است.
دكتر اسمعيلي با توجه به غالب بودن نگاه امنيتي ،آن هم از نوع سلبي بر تمام مسائل مربوط به سيات
خارجي جمهوري اسالمي ايران ،قائل بر اين بود كه بايستي ذهنيت نخبگان سياسي كشور به مسأله امنيت
اصالح بشود و سپس در مرحله بعد ،به سمت رويكردهاي ايجابي حركت كنند.
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر تالش هايي در اين راستا آغاز شده است؛ بر اين باور بود كه تنها در اين
صورت است كه مي توانيم ظرفيت ها را به منابع ملموس تبديل كنيم.
در پايان اين نشست دكتر ياري به جمع بندي صحبت هاي ارائه شده توسط سخنرانان پرداخت و توضيحاتي
تكميلي را ارائه نمود .سپس نوبت به پرسش و پاسخ رسيد و سخنرانان به سواالت حضار پاسخ دادند.

