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 به نام خداوند خورشید و ماه  

 که دل را به نامش خرد داد راه

 

 

به مناسبت یکصدمین سالگرد امضای پیمان دوستی میان ایران و افغانستان در یکم 

 ۱۳۰۰تیرماه / سرطان 

 

 «در سایه صدسالگی درخت دوستی»ویژه نامه 

 به قلم دانشگاهیان ایران و افغانستان

 

 یاردکتر ماندانا تیشه وبه کوشش: دکتر رز فضلی 

 و خانم آذر بهبهانی آقای حامد شفیعی ،دکتر اصلی عباسی با سپاس از: دکتر احمد بخشی،

 ۱۴۰۰ / سرطان یکم تیرماه

 )منتشر شده در سایت دیپلماسی ایرانی(
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 فهرست مطالب

 الف( پیشگفتار

خشی/ دکتر احمد ب ایران و افغانستان: اشتراکات، مشکالت و چشم انداز روابط  

 

 ( تاریخ و فرهنگب

 )نویسندگان به ترتیب الفبا(

 یک تاریخ همدلی / دکتر معصومه ابتکار

 هرات عهد تیموری؛ جلوه گاه یکپارچگی ایران فرهنگی/ دکتر فهیمه ابراهیمی

 مرزهای دیروز، مرزهای امروز / دکتر شیرین احمدنیا

 له سر/ دکتر مسعود ایمانی ک درد دلی کوتاه و شبانه؛ افغانستان

 حافظه تاریخی؛ هزار پیوند افغانستان و ایران / دکتر محمدمیرویس بلخی

 دکتر تقی پورنامداریان« / نگریمما از یک دریچه به جهان می»حقیقت این است: 

 / احمد ارشاد جمالیار ایران از کشورهای متمدن جهان و همسایه مفید با مشترکات فراوان فرهنگی برای افغانستان

 یران و افغانستان در فرهنگ کهن اسالمی / عزیزاله حسنزاده هرویجایگاه ا

 گذار به سرزمین خورشید / سید مسعود حسینی

 روی گور همه تفرقه ها گل بزنید.../ دکتر سید موسی حسینی

 تداوم دوستی، تقویت روابط علمی ـ فرهنگی / دکتر عبدالرحمن حمید

 سندی طاسکوهیادگیری با هم زیستن فرهنگی / دکتر علی خور

/ بصیراحمد دانشیار یک قرن دوستی؛ پیشینۀ تاریخی و پیوندهای تمدنی!  
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 اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان؛ برگزاری آیین نوروز/ دکتر بهاره سازمند

 از هرات تا تبریز در امتداد جاده ابریشم/ دکتر سعید شجاعی

 / دکتر حمیده عادلیان راسی جهانی برای داشتن دنیایی بهتر تقویت انسجام اجتماعی در پیوند میان ملت ها: رویکردی

 / دکتر جواد عباسی هایی از تاریخ()درس ایران و افغانستان: یک میراث در دو کشور

 برگ مهر / دکتر سهیال عرفانی

 افغانستان و ایران دو برادر با جان برابر / هالل فرشیدورد

وییزبان ما و افغانستان / دکتر محمدکاظم کهد  

 / دکتر رضا ماحوزی درنگی بر روابط فرهنگی ایران و افغانستان از گذشته تا آینده مرزی دانش و دیپلماسی علمی؛بی

 / سید رضا محمدی استخوان مشترک پوست جدا

 بشنو از نی چون حکایت می کند / میر احمدنوید مشعوف

 هم داستانی ایران و افغانستان / دکتر علی اصغر مصلح

 د در سرزمین های جدا از هم / سید حمیداله موسویانملتی واح

 مرزها اساس دوری ما نیستند / لیلی ماه نعمانی

 / دکتر عبدالساده نیسی روابط علمی و پژوهشی ایران و افغانستان

 / دکتر سبحان یحیایی سازی ایرانی ـ افغانستانیامر فرهنگی و زوال دیگری

 سنافرهنگ واحد و سرنوشت مشترک / یعقوب ی

 ( سیاست و امنیتپ

 )نویسندگان به ترتیب الفبا(

 / دکتر بهرام امیراحمدیان صد سال پس از امضای عهدنامه مودت بین ایران و افغانستان



 
4 

 

 ایران و افغانستان؛ مکمل ژئوپلیتیکی یکدیگر/ محمدرضا بهرامی

 یک قرن مناسبات برادری و دوستی بین ایران و افغانستان / حسن بهشتی پور

 انستان جایی برای دوست داشتن / علیرضا بیکدلیافغ

/ دکتر محمدرضا پاسبان ایران و افغانستان: دو هویت سیاسی و یک حوزة فرهنگی  

 همسایگانی برای تمام فصول / محمدطاهر تنزه ای

 / دکتر ندا حاجی وثوق زنان افغانستان و سابقه یک قرن حضور در عرصه سیاست و اجتماع

 و تنهایی شان / دکتر سید مهدی حسینی تقی آباد ایران و افغانستان

گرایی جزمیتِ عقاید بومی و به پیشواز گفتار عالمانۀ استاد محمد جواد سلطانی )دانشگاه ابن سینای کابل( در دفعِ کمینه

 دکتر احمدعلی حیدری /اندیشیِ مکاتب غربیمآل

 / محسن روحی صفت ایران و افغانستان؛ گذشته ای پر افتخار و آینده ای پر امید

 / دکتر آناهیتا سیفی جایگاه زنان نخبه افغانستان در آینده نظام سیاسی این کشور پس از ورود طالبان به بدنه حکومت

 شفیق اهلل شفیق /ایران و افغانستان؛ یک روح در دو کالبد

 نامه ای از دل این روزگار / سید ضیاالدین صدر

 گودی پران / دکتر رز فضلی

 عمیق افغانستان و ایران به مثابه یک روح در دو پیکر / عبدالسمیع قریشی پیوندهای

 روابط افغانستان و ایران / عتیق اله قناعی

 صد سال دوستی دو همسایه / عبدالغفور لیوال

 رابطه سیاسی / فرحناز مصطفوی ۱۰۰

 / دکتر مجتبی مقصودی ۱۹۲۱ایران و انعقاد دو پیمان مودت تاریخ ساز در سال 
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 و افغانستان / دکتر عباس ملکی من

 / دکتر امیرهوشنگ میرکوشش لزوم کاربرد دیپلماسی عمومی نوین در روابط میان ایران و افغانستان

 همدالن همزبان / دکتر سید عباس هاشمی

 

 ( حقوق و اقتصادت

 )نویسندگان به ترتیب الفبا(

 زینب رنجبر/  ایران و افغانستان: همسایگی جغرافیایی و دلبستگی تاریخی

 / دکتر سمانه عابدی معاهده مودت: پتانسیل توسعه روابط متقابل اقتصادی ایران و افغانستان

 دکتر اصلی عباسی/  حقوق بشر و مقابله با تروریسم؛ ایران و افغانستان در مسیر پاسداشت صلح و دموکراسی

 / دکتر پوریا عسکری ایران، افغانستان و حقوق بین الملل بشردوستانه

 / دکتر غالمرضا کریمی منظر آموزش کودکان پناهنده و آواره روابط ایران و افغانستان از

 / دکتر فریده محمدعلی پور منابع آبی مشترک و سیاست دوستی میان  ایران و افغانستان

 / دکتر نصیر مشایخ اندوخته و دستاورد مشترک تاریخی؛ دین در تقنین

 / شهیندخت موالوردی ران و افغانستانصلح و مودت: مسیر پایدار میان ای

 / دکتر حسین میرمحمد صادقی تاریخی پرفراز و نشیب از صلح و مودتی پایدار میان دو ملت

 / عبدالحکیم هوشمند (۲۰۱8-۲۰۰۱تأثیر تعامالت اقتصادی در توسعه روابط افغانستان و ایران )

 

 ث( سخن پایانی

 تیشه یارصد سال به از این سالها / دکتر ماندانا 
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 ایران و افغانستان: اشتراکات، مشکالت و چشم انداز روابط

 

 احمد بخشی

 مدیر گروه پژوهشی افغانستان، دانشگاه بیرجند

 

جسم عمل  به عنوان یک روح در دو ،خط یکسان و حوزه ادبی و علمی یکسان میان ایران و افغانستان تاریخ نگاری های مشترک و

کنند و اینها نقاط بسیار مستحکم دوستی دو کشور محسوب می گردند. وجود شاخصه های یکسان تمدنی قبل و پس از اسالم  می

ن دو کشور جهت اغنی تاریخی و تمدنی بین دو کشور است که از چشم سیاستمدار حاکی از وجود حوزه بسیار ،در دو کشور

از این حوزه مشترک  ،همچنین بسیاری از دانشمندان مشهور .ه استاسی دور مانداستفاده از آنها در حل موضوعات مورد اختالف سی

زادگاهشان در افغانستان  ،ملت هستند. بسیاری از مشاهیر ادبی و تاریخی که شاید ایرانی بدانیم تمدنی برخاسته اند و متعلق به هر دو

ین بلخی، خواجه عبداهلل انصاری، انوری، عنصری بلخی، دقیقی توان به موالنا جالل الدامروزی قرار دارد. ازجمله این مشاهیر می

الدین بلخی، ابوریحان بیرونی، عبدالقادر بیدل، امیر علیشیر نوایی، عبدالرحمن جامی، رابعه بلخی، ناصر خسرو، سنایی غزنوی، کمال

رابی و ... اشاره کرد و یا بسیاری از محمد کاتب، ابوعبید عبدالرحمن محمد جوزجانی، حمیدی بلخی و ابونصر فابهزاد، مالفیض

متونی را که امروزه مطالعه می کنیم و یا پشت ویترین کتابفروشی های میدان انقالب و یا جاهای دیگر کشور، برای خوانندگان 

فرهنگی چند که در جغرافیای هر ایرانی جذابیت دارند و به چاپ چندم رسیده اند، از جغرافیای سیاسی افغانستان هویت یافته،

 زاده،احمد مدقق، محمد آصف سلطانمانند کتاب های خالد حسینی، عتیق رحیمی، محمد حسین محمدی،  ؛واحدی معنا می یابند

ها از محبوبیت زیادی زریاب ها ... ازجمله نویسندگان افغانستانی هستند که آثار آنها در میان ایرانی صدیقه مسعود، حمیرا قادری و

سین، برگزاری مراسم سنتی مشابه با عنوان جشن سال نو، چیدن هفته بر این، برگزاری جشن نوروز بهبرخوردار است. عالو

ان دو کشور ایران و سوری، طبخ و صرف غذاهای مشابه در ایام نوروز و دید و بازدید نوروزی از تشابهات فرهنگی میچهارشنبه

 شاه سلجوقی برالدین ملکتوسط سلطان جالل ،واحد سیاسی بودندتقویم دو کشور در دورانی که هنوز هویت  افغانستان است.

این عوامل و  د.کننمبنای محاسبات دقیق نجومی، به تقویم خورشیدی تبدیل شد و تا به امروز دو کشور از همین تقویم استفاده می
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در سده های طوالنی، پلی بین دو  فرهنگی و تمدنی دارد که توانسته است رغم دو هویت سیاسی، نشان از یگانگیمولفه ها، علی

 کشور باشد.

 :به گفته نجیب بارور شاعر افغانستانی

 بزنید« سرپُل»و « دوشنبه»و « تهران»هر کُجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید            حرف 

 مشتی از خاک بخارا و گِلی از شیراز           با هم آرید و به مخروبه ی کابل بزنید

... 

 کشیدند، دوتا پُل بزنید بر این کهببخشید که تکرار آمد            فرض .. هرکجا مرز.

 و یا در جایی دیگر اینچنین می سراید: 

 است است           روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی اما زبانم پارسی درّ دری-املهجه

 :و یا 

 است ضرت جامی و خاقانی یکیفرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست       رودکی و ح

 

 است دانی یکیمرزها دیگر اساس دوریِ ما نیستند             ای برادر! اصل ما را نیک می

 

 !است خوانی، یکیتاجیکی، یا فارسی، یا خویش پنداری دری       این زبان پارسی را هرچه می

سعی به عمل آمد که ، اهللاماناستقالل دست یافت. در اوایل پادشاهی و پس از امضای معاهده راولپندی، به  1919افغانستان در سال 

به دولت ایران پیشکش کرد که حاوی ای را نماینده افغانستان وارد ایران شد و پیشنهاد پنج ماده 1۲99رابطه برقرار شود و در سال 

این مطالب بود: افتتاح مذاکره دوستی، مبادله سفرا، اقامه کنسول افغانی در مشهد، استقرار روابط پستی و روابط تجاری. این مذاکرات 

با گذشت  امروز .میان نمایندگان دو کشور شد 1۳۰۰بعد از یک سال منجر به امضای یادداشت مودت اول سرطان )تیر( در سال 

ای فراتر از مناسبات دوجانبه بوده و دارای ابعاد منطقه علیرغم فراز و نشیب های فراوان، روابط ایران و افغانستان با یکدیگر ،یک قرن

در درون یک سیستم و مجموعه  ،یرش این اصل که بدون اینکه حق انتخاب همسایه خود را داشته باشیمپذ .المللی استو بین

تواند دیگر کشورهای درون سیستم و همسایه را تحت تأثیر قرار دهد، ضرورت م که تنش و ثبات در یک کشور، میایقرارگرفته

 همکاریها را چند برابر می سازد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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افغانستان بیشترین واردات کاال را از ایران داشته که نشان از  ۲۰1۸در سال  (WTO) براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی

 1۴(، پاکستان)درصد 1۵درصد(، چین) 1۷دهد که در این سال کشورهای ایران )تجار ایرانی دارد. آمارها نشان می فرصت طالیی برای

درصد( به ترتیب بیشترین نقش را در  ۴درصد( و هندوستان) ۵درصد(، ترکمنستان) ۷درصد(، ازبکستان) 1۰(، قزاقستان)درصد

اند. در حالی که ظرفیت صادراتی کاال به افغانستان با نظر داشت مشکالت هخصوص تامین کاالهای وارداتی کشور افغانستان داشت

اما نتوانسته ایم یک چهارم آن را محقق کنیم. نکته قابل توجه دیگر این که فقط کاال در  ،میلیارد دالر است1۰تا  ۷موجود، حدود 

م صادرات شامل خدمات فنی و مهندسی است و جریان صادرات از ایران به افغانستان دارای اهمیت نیست، بلکه بخشی از حج

های صادراتی های صنعتی از ظرفیت باالیی برخوردار است، لذا فرصتکشور افغانستان در بخش توسعه زیرساخت ،این ارتباط  در

دی ایران و تاریخ روابط اقتصا .توجهی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی توأم با انتقال دانش فنی برای ما فراهم استقابل

متأثر از فرازونشیب های گفتمان های حاکم بر سیاست خارجیِ دو کشور و نظام بین الملل  ،افغانستان، علیرغم ظرفیت های فراوان

بازرگانی  اقتصادی، فساد اداری و اقتصاد رانتی در هر دو کشور، بازتاب های منفی بر تعامالتـ -بوده است. دوم؛ بی ثباتی سیاسی

و یا ناکارامدی سازمان های منطقه ایِ اقتصادی نظیر اکو، نتوانسته اند در گسترش روابط  است. سوم؛ عدم وجود آنان گذاشته

اقتصادی ایران و افغانستان نقش بسزایی ایفا کنند. اگرچه تجار ایرانی علیرغم شناخت اندک و بعضا منفی از افغانستان، موفقیت 

تجار افغانستان برای فعالیت در بازار ایران با موانع قابل توجهی  ،ست آورده اند، اما در مقابلنسبی در صادرات کاال به افغانستان به د

روبرو هستند. در این راستا، قوانین تجاری ایران و نظام اداری نیاز است تا روزآمد شود تا تجار خارجی با سهولت بیشتری در بازار 

می رود با فعال سازی ظرفیت های مغفول، حذف و کاهش مراوده تجاری یکطرفه  فعالیت بپردازند. بااین وجود، انتظار  ایران به

جانبه بین کشورهای ایران، هند و افغانستان با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار، موافقتنامه ترانزیتی سه وعملیاتی کردن

رشد تعامالت اقتصادی،  ان غیرقانونی در دو سوی مرز و ...،کاهش ناامنی مسیرها و جاده های ترانزیتی، قاچاق کاال، انتقال مهاجر

  .برخالف مسائل صرفاً سیاسی و امنیتی، بتواند منافع مشترک و پایداری برای دو دولت به ارمغان آورد

بوده  روابط دو کشور از ثبات خوبی برخوردار در بخش سیاسی، نیز علیرغم فراز و نشیب های فراوان و تفاوت های ایدئولوژیک،

هر چند که مساله حق آبه ایران یکی از موضوعات اساسی از همان ابتدا  ؛ن شاهد نبوده ایمآ و به جز در دوره طالبان، گسستی در

هنوز هم شاهد فراز و نشیب فراوان است که در سالهای اخیر موضوع اقلیم نیز بر آن  شمسی، ۵۰بوده و علیرغم موافقت نامه دهه 

بخش مهندسی و نیرو را در بازسازی افغانستان کاهش داده  همکاریهای مرزی واین اختالف، فرصت های تاثیر گذاشته است و 

بی ثباتی سیاسی، بروکراسی و دولت اما  ؛ترسیم گردد ایران جایگاه واقعی افغانستان در سیاست خارجی است که بایددرست است. 

عوامل  اقتصادی رقبای منطقه ای و ناکارامدی سازه های منطقه ای، سیاسی وجود اقتصاد رانتی، اثرات تحریمی، نفوذ ناکارامد، و های

تصاد جهانی باعث شده و تاثیرات آن بر حضور در افغانستان، رویکرد و تفاوت نگاه به اق فرامنطقه ای مانند دشمنی ایران و امریکا

 ان برای منافع متقابل با دشواریهایی مواجه باشند.که دو کشور در بهره مندی از فرصت های موجود و ایجاد ارزش افزوده از  اند
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یکی از مسائل متاثر از تحوالت داخلی افغانستان است که علیرغم مشکالت بر سر راه ایشان در حضور در ایران  ،موضوع مهاجرین

 همچنین مدافع حرم،یران و عراق و برای مثال در جنگ هشت ساله ا-ه در بازگشت به کشورشان، در شادی و غم شریکیو یا امروز

و ایرانیان بود، متاثر  مرتبط با تعدادی اندک از مهاجریندر کنار مردم ایران بوده اند. گاهی با موضوعاتی مانند قتل و تجاوز که شاید 

ارآمد گشت ناک «در خانه برادر»تعبیر و  آن، آنان را آزردیم در بعد منفی «افغانی»گاه سنگین و ادا کردن واژه شدیم و گاهی هم با ن

از تحریم و ... بر ما فشار آورد و بخشی از این مشکالت را گردن آنها  بک زندگی و مشکالت اقتصادی ناشیو گاهی هم تغییر س

و  ها گرفتانداختیم و در حالی که سفره کوچک آنها با تغییر وضعیت اقتصادی ما کوچکتر شد و حتی توان زیست حداقلی را از آن

محمد کاظم کاظمی در شعری با عنوان بازگشت،  ،ری و عدم امنیت دشت پرچی گرفتار آمدند. در این راستادر منگنه معیشت مهاج

 در کنار حرم امام رضا)ع( اینگونه ترسیم می کند: ،غم غربت و مهاجرت و نامالیمی ها را ضمن قدردانی و سپاس از ما ایرانیان

 غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت

 ...، پیاده خواهم رفتپیاده آمده بودم

امنیت سازی افغانستان در سطوح داخلی، منطقه ای و بین  در سازه همکاری های منطقه ای و را بایدراه حل بازگشت مهاجرین 

گیری آموزش، حل مساله تابعیت، اشتغال اتسهیالت بهتر مانند فر کشورها، باید مانند بسیاری از ،از سوی دیگر المللی جستجو کرد.

از ظرفیت های مهاجرین در بازسازی و تقویت روابط  کارگزاران دو کشور بایدا زمان حضور آنان در کشور فراهم نمود. و... ت

 در تمام ابعاد به سراسر افغانستان فارغ از قوم و مذهب و...گسترش دهد. و ایران نیز عناصر همکاری خود رااستفاده کنند 

خبگان فکری و فرهنگی دو کشور در گسترش روابط دوستانه در ابعاد گوناگون، دانشگاه با توجه به نقش و جایگاه دانشگاهیان و ن

بیرجند با همکاری دانشگاه عالمه طباطبائی و شماری از دانشگاه ها و نهادهای علمی در دو کشور ایران و افغانستان برآن شده است 

رگزاری یک سلسله نشست های علمی و فرهنگی تخصصی تا در یکصدمین سال امضای پیمان دوستی میان دو کشور، اقدام به ب

کرده و به بررسی زمینه های گوناگون همکاری میان دو کشور همسایه بپردازد. در پایان این سلسله نشست ها تخصصی، همایش 

ط دو کشور در امید است با بررسی رواببرگزار خواهد شد.  1۴۰1بزرگداشت یکصد سال دوستی میان ایران و افغانستان در تیرماه 

برنامه  ،یک قرن گذشته، فرصت ها و تهدیدها شناسایی گردد و متناسب با آن و بر اساس اصل عمق استراتژیک و اولویت همسایگی

 د.ریزی صورت پذیر
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 یک تاریخ همدلی

 

 معصومه ابتکاردکتر 

 یراندر ا معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

 

تاریخ گواه حوزه تمدنی مشترک ایران و افغانستان و پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و حتی خانوادگی میان دو ملت است. همچنین 

پیوندهای جغرافیایی مانند مرز مشترک و تاالب بین المللی هامون که مظهر حیات و بالندگی مردمان ما و طبیعت به شمار می رود، 

 .کون بر جای گذاشته استپیوندی ابدی بر کره مس

زبان و ادبیات مشترک میان دو کشور سبب شده بسیاری از مبادالت فرهنگی، ادبی و علمی را بتوانیم با وجود دشواری ها و تالش 

 همزیستی میلیون ها مهاجر افغان در ایران بوده است؛ مهاجرین عزیزی که تالش ،بدخواهان به پیش بریم که شاید بارزترین نمونه آن

هزاران دانشجوی  ،شده برای آنان خدماتی مانند آموزش رایگان برای کودکان و بهره مندی از دانشگاهها فراهم شود. به همین دلیل

افغان که برخی از آنها بعدها مسئولیت های دولتی را در کشور خود عهده دار شدند، فارغ التحصیل دانشگاههای ایران هستند و 

بارها شاهد موفقیت این دانشجویان بوده و  ،تی بین دو ملت را عمیق تر سازند. به عنوان یک دانشگاهیتوانسته اند پیوندهای دوس

که راهنمایی آن را بر عهده داشته ام، توان خوب علمی و فکری آنها را دیده  ،در جریان پایان نامه ارشد برخی از این جوانان عزیز

س مسئولیت ما را در قبال آنان افزون کرده و اقدامات تروریستی که به شهادت احسا ،ام. دشواری های دانشجویان در افغانستان

برایمان بسیار ناگوار است. ایران تاکنون صدها دانشجوی افغان را بورسیه کرده تا شاید مرهمی هرچند  ،دانشجویان می انجامد

 .کوچک بر زخم دردناک تروریسم باشد

و ایران از دیرباز برکات زیادی به دنبال داشته و امروز خیریه های ایرانی در  ستاناد افغانهمکاری سازمان های مردم نه ،در این میان

حمایت از خانواده های افغان تفاوتی بین آنها و ایرانیان قائل نمی شوند و تالش می کنند بهترین خدمات را ارائه دهند. همچنین 

رونایی فرای ملیت رایگان بوده و این امکان برای خواهران و برادران افغان خوشبختیم که در دوره پاندمی کرونا نیز درمان بیماران ک

 .طی این مدت فراهم شده است
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ناگفته نماند که برخی دشمنان مشترک در این سال ها بسیار تالش کردند تا با مدیریت افکار عمومی، مردمان دو کشور را علیه 

تا آنجا که در پی تفاهم نامه مشترکی که در  ،و عالقه مشترک مانع از این امر شدیکدیگر بشورانند و نفرت پراکنی کنند. اما روابط 

 .مبادالت فرهنگی و تبادل تجربه نیز صورت می گیرد ،حوزه زنان و خانواده با دولت افغانستان منعقد شده

و به تولید و کارآفرینی مشغول بوده و همچنین زنان کارآفرین ایرانی که با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا از تالش باز نایستاده 

تحریم را راه انداخته اند، برای ایجاد شبکه مجازی مبادالت فرهنگی و تجاری با زنان افغان اعالم  نسل زنان#کمپین هایی مانند 

 .کار فراهم شده است آمادگی کردند و مقدمات این

نگرانی هایی دال بر استیالی تفکر افراطی و حذف آزادی های در حالی که همچنان برای برخی کشورهای اسالمی،  ،از سوی دیگر

اساسی و انکار حقوق زنان وجود دارد، امیدوارم مردم افغانستان با برگزاری گفتگوهای فرهنگی و سیاسی داخلی و تبادل تجربیات 

همگان را به تحقق اسالم رحمانی، بتوانند سد محکمی در برابر افراط گرایی، خشونت و دخالت خارجی تشکیل داده و  ،با همسایگان

 .اسالم رهایی بخش و اسالم ضد ظلم دعوت کنند

درباره زندگی حضرت خدیجه که « بانوی اول»کتاب لینک الکترونیک ملت،  دوبه رسم هدیه و برای تحکیم پیوندهای متقابل بین 

تقدیم می شود. امید است  ،به شمار می رود نماد مشترک مسلمانان جهان و نمونه حقیقی چهره فعال و مدیر زن در همه اعصار

مد نظر  ،مستقل و نورانی که انتخاب های زیبا انجام داد تا آینده روشنی برای بشریت رقم زند ،تاسی به این شخصیت الهام بخش

 .همه ما قرار گیرد

http://women.gov.ir/uploads/images/gallery/file/banooye-aval.pdf 
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 د تیموری؛ جلوگاه یکپارچگی ایران فرهنگیهرات عه  

 

 سیده فهیمه ابراهیمی 

 استادیار گروه تاریخ دانشگاه عالمه طباطبائی

 

حوزة تمدنی ایران فرهنگی در درازنای تاریخ خود فراز و فرودهای چندباره ای را در بحث یکپارچگی سرزمینی خود تجربه کرده  

توجه به همین فرایند و اوج و فرودهای آن باشد.  ،ردهای مطالعاتی در این گسترة تمدنیاست. شاید یکی از قابل تأمل ترین رویک

دورة تیموری از این زاویه در نقطة اوج یکپارچگی قرار می گیرد. روزگاری که خراسان و فرارود دگرباره به هم پیوستند و همچون 

قند نقش خود را به هرات سپرد، شهر به تکاپوی در خور شکوه بی نظیری در نقطة پیوند نصیبشان شد. آنگاه که سمر ،همیشه

بوی  ،ستایشی رسید و به عنوان تختگاه تیموری قلب تپندة ایران فرهنگی گردید. بخت عجیبی بود به ویژه آنکه پس از ایلغار مغول

ربة دوم گویا از نخستین بار تلخ بهبود دیگر به مشامش نمی رسید؛ چه اینکه از تیره بختی، شهر دوبار از جانب آنها تسخیر شد و تج

ارود باردیگر تر بود.گویند قریب یک میلیون و ششصد هزارتن سکنة آن قتل عام شدند و تمامی بناهای آن ویران شد. خراسان و فر

د. تفاوت تیمور همتای ایلغار مغول ش آل کرت مرهمی بر زخم های هرات بودند، اما این نیز دیرپا نبود و لشکر دوپاره گشتند. گرچه

طلیعة نیکوئی برای دل شوره های هرات  ،در این بود که در پس این هجوم، خراسان و فرارود باز به هم رسیدند و این یکپارچگی

رقم زده بود، گرچه در ابتدا خراسان مورد بی مهری و بخل واقع  داشت؛ تیمور شکوه خیره کننده ای برای زادگاه و تختگاه خود

ینان تیمور از یکپارچگی و پیوند با فرارود بهرة فراوان نصیبش شد. شاهرخ در برابر رقیبان توانمند شهر هرات اما در عهد جانش ،شد

نوسازی و عمران بی سابقه ای را در دستور کار خود قرار داد. چنین شد که این شهر نه تنها قلب  ،و برای مقابله با خطرات احتمالی

انون سیاسی و فرهنگی عهد تیموری شد. گویند بازسازی بازارها و ساخت مدارس و خانقاهها بلکه تختگاه و ک ،خراسان بزرگ گردید

مصروف عملیات عمرانی  ،به پایان رسید و این نشان می دهد که قریب شش سال از آغازین سالهای حکمرانی شاهرخ ۸1۳در سال 

اسر دورة تیموری تثبیت کرد. ظهیرالدین بابر در اواخر عهد بود. گسترة این اقدامات چنان بود که بافت نهایی شهر هرات را برای سر
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تیموری در خاطرات خود می گوید: در ربع مسکون شهری چون هرات نیست و یا گفته می شود نماز جمعه ای که در مسجد جامع 

( ۷9۲تفتازانی )م.  (. عالمه11هرات برگزار می شد با کعبه روز حجّ اکبر همسری می کرد)حافظ ابرو،جغرافیای حافظ ابرو؛ ص

معتقد بود که به واسطة اقامت در هرات خداوند چشمان او را به جنت نعیم گشوده است و آنجا را بلدة طیّبه و مقام کریم می نامید 

 بود در هرات سراغ می گرفت)خلیلی، هرات؛ تاریخها، آثارها، رجالها،« ایمان، نیک بختی و امنیت»و همة محاسن را که بهترین آنها 

 (. 1۲ص

روایت تالشها و جدّ و جهدهای بزرگانی چون امیرعلیشیر نوائی، گوهرشاد بیگم، سلطان حسین بایغرا، جامی، بهزاد نقاش و بسیاری 

هرات را مدیون این بزرگان ساخته است؛ علی رغم پیوندها و هم افزایی هایی که رونق خراسان را به بار می آورد، بی ثباتی  ،دیگر

همواره وجود داشته و درگیری گاه و بیگاه با بیماریهای همه گیر نظیر طاعون، وبا و حصبه عمران و سالمت آن را  های سیاسی نیز

تهدید می کرد، اما به هر حال این شهر مرکز فرهنگی مشرق ایران بود و تا پایان عهد تیموری همچنان بر شکوه خود می بالید. شاید 

را نیز جست و آن اصالتی است که این شهر با خود یدک می کشید. هراتی که گویند همچو برای این شکوهمندی باید علت دیگری 

)لیس مثل الهرات فی اآلفاق( گذشته از رسالتی که در زمینة مقاومت در برابر اقدامات ترکان حکومتگر برعهده  او در آفاق نیست

قرنی خراسان را در  هفتوان دید(، مسئولیت حفظ میراث داشت )و نمونة آن را در زمینة رویارویی ادبیات ترکی و فارسی می ت

تحوالت ایران فرهنگی برعهده داشت. همین اصالت و رسالت موجب شد تا تاثیرگذاریش بر صفحات غربی الجرم باشد. مقارن 

غربی می  ار در تحوالت نواحینیروهای غرب ایران و آناتولی به هرات به مثابة یک کانون تاثیرگذ ،جلوس شاهرخ در هرات

تبعات و تاثیرات اجتماعی قابل توجهی نیز داشته که شاید کمتر بدان پرداخته  ،این موقعیت و جایگاه نگریستند و امیدها داشتند.

شده است؛ به این معنا که در این دوران اوج و شکوه مردم خراسان به طور اعم و هرات به شکل اخص، حس تفاخر و عزت مثال 

بلکه جان کالم این است که ظرفیت و توان بالندگی به نحو  ،دند. سخن از برتری شرق ایران بر غرب نیستزدنی را تجربه می کر

اکمل و اتم در این سرزمین موجود است. همة نقاط عطفی که یکپارچگی را برای خراسان و فرارود به بار آورد و اجزاء ایران 

 ؛ عهد تیموری شاهد مثالی است بر مدعایمان. شتقرار داد، چنین حاصلی در پی دافرهنگی را در کنار هم 

هرات، این نقطة کانونی خراسان بزرگ، منتظر شکوهی دوباره است. خرم روزگاری را مردم ایران و افغانستان به روزگار یکپارچگی 

 .ها و همدلی هاسرزمینی شان تجربه کردند و خاطرات نیکوئی را در دل تاریخ برجای گذاشته اند. بیش باد و کم مباد پیوند
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 مرزهای دیروز، مرزهای امروز

 
 

 شیرین احمدنیا

 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 

یا کمی  کمی کم تر هزار سال، سیصد سال، دویست سال، فرقی نمی کند صدسال،-ـ افغانستانی ها و ایرانی ها تا چند وقت پیش

آوندان هم  -به معنای این است که ما و آنها خواهران و برادران یکدیگر و خویش برای هم؛ هم وطن بوده اند. هم وطن ـ-بیش تر

ما غیرخودی بوده اند، اگر باز هم از باالتر و پیش تر از این  و نه آنها برای  نه ما برای آنها غریبه به حساب می آمده ایم بوده ایم،

از این فراتر   اگر باز هم ما و ساکنان دیگر کشورها و نیز قاره های امروزی نیز همین رابطه را با هم داشته و داریم، نگاه کنیم، ها،

سرنوشت  -اکنان کره ی خاکی مرزی وجود ندارد و ما هممتوجه می شویم که میان س ،و به کره ی خاکی از فراز آن نگاه کنیم برویم،

ماست. ریشه « انسان بودن»بوده، هستیم و خواهیم بود. آنچه ما را به هم پیوند می دهد نه این مرزهای ساختگی و قراردادی بلکه 

معنایی نداشت. آنچه  مند نبود که این مرزهای ساختگی امروزین هم -های مشترک ماست. اگر جنگ ها و کشورگشایی های تاریخ

معنا می داشت وجود تنوع زیبای فرهنگ ها و دستآوردهای مادی و غیرمادی این فرهنگ های متنوع و غنی می بود. آنچه معنا 

موسیقی و معماری حاصل تعامل و مناسبات انسان  و ادبیات و شعر،  داشت و واقعا دارد این است که این زبان ها، گویش ها، هنرها

 دیگر چقدر به دل ها می نشیند و زیبایی به بار آورده است. زیبایی های طبیعت را با فرآورده های حاصل از استعداد،ها با یک

 انسانی به هم آمیخته و طرح هایی نو در انداخته است و تمدن بشری را فراساخته است.   هنرمندی و مهارت فنی

به فرموده ی سعدی   می خواهم بگویم از آنجا که  ن اقوام ایران و افغانستانبه مناسبت یادآوری پیوندهای دیرین مودت و دوستی بی

چو عضوی به درد آورد  که در آفرینش ز یک گوهرند،  بنی آدم اعضای یکدیگرند»شاعر خردمند و نام آور سده های پیشین، 

را برای همسایگان دوست داشتنی ایرانیان فراهم هر آنچه زمینه ی بروز نامالیمات و دشواری ها « روزگار دگر عضو ها را نماند قرار

ما نسبت به برخی اقوام  قاعدتا ارادتمندان شان در جامعه ی ایران را نیز برآشفته و پریشان احوال می کند! طبیعی است که، کند،

یکی بیش تری می کنیم. انسانی که با آنها مراودات و مشابهت های بیش تری از منظر فرهنگی ارزشی و اخالقی داریم احساس نزد

همین همسایگی، دوستی و مناسباتی که خواه نا خواه شکل گرفته و می گیرد، بی تردید ما را نسبت به یکدیگر دغدغه مند تر می 
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کند. ایرانیان مهمان نوازی را در زمره خصلت های مثبت خود برمی شمارند و ارزش هایی که سده ها به آن باور داشته اند نیز 

و سخاوتمندی هرچه بیشتر  یی کرده است که نسبت به مهمانان خود از کشورهای همسایه با خوش رویی، گشاده رویایجاب م

برخورد کنند. تجارب زیسته ی برخی از مهمانان صبور، فروتن، سخت کوش و بزرگوار ما، اما؛ از برخی شیوه های متفاوت و دوراز 

و نه همیشه  -تظار حمایت اجتماعی بیش تری از ایرانیان داشته اند، در مواردیانتظار حکایت داشته است که درست زمانی که ان

البته؛ همدلی الزم و مهمان نوازی متعارف ایرانیان را مشاهده نکرده اند.  یافته های علوم انسانی و اجتماعی نشان می دهد که 

سر می زند تا حدودی بر اساس فشارهایی بوده است  رفتارهای خشن و دون از شــان، که از برخی از افراد و گروه ها در جوامع

پرخاشگری یا خشونت جابجا »که آن افراد و اقشار، خود، از گروه هایِ دیگرِ باالدست خود متحمل شده و بنا به نظریه ی 

ه در سلسله افراد یا اقشار دیگری می کنند ک این فشارها را در مراتب بعدی معطوف و متوجه ی  «displaced violence   شده

از این جمله؛ ممکن است معطوف به   آنها را پایین تر یا آسیب پذیرتر از خود تلقی می کنند و  مراتب قدرت و پایگاه اجتماعی،

برخی هم وطنان خود یا برخی افراد غیرهم وطن مانند مهاجران کنند که در واقع مهمانانی هستند که باید حتی عزیزتر شمارده شوند. 

در مناسبات میان میزبانان و مهاجران در کشورهای توسعه یافته نیز با نسبت های متفاوتی دیده می شود و شرح آن مختص  این پدیده

 ایران نیست.   و محدود به

آنچه گاه در رفتار هم وطنانم نسبت به مهمانان   من به سهم خودم می خواهم هم معترف و شرمگین باشم در خصوص بنابراین،

تالشی هم کرده   و عالوه بر آن وعان ارجمندمان از کشورهای همسایه سر می زند و به سهم خودم پوزش بخواهم،عزیز و هم ن

باشم در این پیام؛ برای این که یادآور شوم این رفتارها الگویی نیست که معرف ارزش ها و باورها و عملکرد عموم جامعه ی ایرانی 

ا افغانستانی های گرامی باشد و از این دست خطاهای ناخواسته و غیرقابل دفاع به حساب با سابقه ی دوستی و خویشاوندی دیرینه ب

امنیت و آرامشی که سزاوار اوست نایل  قاطبه ی جامعه ی ایرانی گذاشته و تعمیم داده نشود. به امید روزی که نوع بشر به صلح،

  هر دو سوی مرزها نشود. شود و ارزش های انسانی پایمال کاستی ها، غفلت ها و دشواری های
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 درد دلی کوتاه و شبانه؛ افغانستان

 

 دکتر مسعود ایمانی کله سر

 دکترای روابط بین الملل از دانشگاه جواهرلعل نهرو و دبیر خبر یورونیوز

 

نه اولین حمله کابل رفت که از صح« شش درک»عامل انتحاری دوم دوربین بدست و در هیات تصویربردار به جمع خبرنگاران در 

ترین روز اهل رسانه نفر از اهل رسانه افغانستان جان باختند تا خونین 9انفجار شد و حداقل  کردند. انتحاری گزارش تهیه می

مرا از جمع  ،بایست می داشتممیالدی بود. تکه سیمی که فراموش کرده بودم و می ۲۰1۸آوریل  ۳۰افغانستان رقم خورد. آن روز 

اما به یکباره رفت تا مادری پیر و نامزدش باقی عمر را داغدار سر کنند. افغانستان و « یارمحمد توخی»مرگ بازداشت. قطارانم و هم

اما ممکن است با  ،سال زندگی جریان عادی و روزانه خود را دارد ۴۰کابل را در آن روز کمی بهتر فهمیدم؛ کشوری که در آن 

 .شودانفجاری در زیر پاهایت به یک آن تمام 

هایش را رصد کن. گذرا به دومی وضعیت زنان و رسانه ،خواهی میزان ترقی و آزادی ملت و مملکتی را بسنجیگویند اگر میمی

 .پردازم که دغدغه کاری و روزانه من هستمی

 اهل رسانه از گزند اما هنوز امنیت جانی و استقالل کاملِ  ،های افغانستان شاید امروزه تقریبا منتفی استدر رسانه سانسور بحث

کنند و گروه دوم در الزم دیدند اعمال نفوذ می هرگاه ساالران و اصحاب نفوذ و افراط گرایان مذهبی در امان نیست. گروه اولجنگ

 .دانندرا مباح می« یارمحمدها»خود خون « مدینه فاضله»ساختن 

کنم اخبار افغانستان را به اصطالح هان در جلسه سردبیران سعی میکه در آن مشغولم، صبحگا یجای ،در تلویزیون یورونیوز در فرانسه

  غ!تا پوشش داده شود. اما دری« بفروشم»

دهند. اما اگر های معتبر زحمت پوشش خبری آنها را به خود نمیعادی است که اغلب رسانه انفجار و انتحار در افغانستان آنقدر»

یکی از مدیران « صادقانه»این جواب « ها می شود.تیتر تمام رسانه ،لندن چاقو خورد فردی/پلیسی در خیابانی در پاریس و برلین و

 .وقت تلویزیون به پاسخِ سوالی از من در گزارشی در همین خصوص بود
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بیند. میدر حال حاضر هیچ کشوری با دولتی برقرار و با ساز و کار اداری و قوای مسلح، به اندازه افغانستان انفجار و انتحار به خود ن

مسلمان و »های جهانی را که به دالیلی معلوم فاکتور بگیریم، در عجب نباشیم که چرا کشورهای ای و قدرتکشورهای فرامنطقه

شیراز که:  در سخن سعدی مقدم شمارند؟ و آیا نباید تردیدی بر دردِ پاره تن خود، افغانستان، خود را «منافع ملی»هم باید « همسایه

  ؟«آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار چو عضوی بدرد»

کنند. به اصطالح دوا آنجاست. ناتو و نظامیان خارجی سپتامبر امسال افغانستان را ترک می ،پایان این یادداشت کوتاه: درد هر جاست

ی نیست جز آن که ذره اماند و حوضش. هزار و یک مشکل و مانع سر راهمان هست و خواهد بود. چارهعلی می ،هاعامیانه تهرانی

 طالبان و غیرطالبان، آسایش ملت و آبادانی مملکت بود... درد مشترک ذره و خشتی بر خشت نهیم و بسازیم...ایکاش
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 حافظه تاریخی 

 هزار پیوند افغانستان و ایران

 

 دکتر محمدمیرویس بلخی

 ر پیشین معارف افغانستاندکترای روابط بین الملل از دانشگاه جواهرلعل نهرو و وزی

 

ها برای من مفهوم مدت این سخن تا« زبانی بهتر است.دلی از همهم»گفته بود نیای بزرگ ما، خداوندگار بلخ، در روزگاران دور 

ن خود این سخن را ا به باور خود موالنا، هرکسی از ظدانستم سخنی است ناب. ورد زبان هرکسی از عام و خاص. امنداشت. می

معنی بدهد. نسخه  تواندهای مختلف میگونه باشد، که کاربرد این پندهای بزرگ در زمان و مکانیر کرده است. یا شایدهم اینتفس

ها فهمیده و درک تواند تطبیق گردد و شفایاب شود. بنابراین، زمان نیاز دارد تا این گفتهتجویزی است که در اوضاع آشفته انسانی می

 در دوره دانشجویی در هند به خوبی توانستم درک کنم. را مناین گفته  اما معنی عمیق ،شوند

نواخت در دانشگاه جواهر لعل نهرو مشغول تحصیل در دوره ماستری و دکتورا شدم. سال یک ۶مدت به 1۳9۲تا  1۳۸۶های سالبین

 های مختلف بودند. درها و دورهدر رشتهدر این زمان دانشجویان زیادی از کشورهای مختلف جهان در آنجا مشغول فراگیری علوم 

های داغ داشتیم و اما این این میان، محصالنی هم از ایران بودند که باوجود همزبانی، همدل نبودیم. گاه اوقات روی مشترکات بحث

مشترک خراسانی ها روی مالکیت میراث معنوی و تاریخی بود. ما محصالن افغانستان هرچه افتخارات وابسته به حوزه تمدنی بحث

کردیم و دوستان ایرانی ما نیز چنین بودند. درعین حال، با محصالن، صد توجیه موجه و ناموجه میرا به افغانستان متعلق دانسته و یک

 ها نیز در موارد مشترک چنین بود. تاجیک، ازبیک، ترکمن و گاه هندی

شدم که یک از دیگران جدا از هم بودیم. گاه متوجه میردیم، بیشکروزها چنین گذشت؛ اما با وجود که به زبان فارسی صحبت می

تر از دو همزبانی داشت که هزار پیوند شان تعامل بیشهای زیاد در میانالرغم تفاوتهندی با یک پاکستانی و یا چینی با جاپانی علی

ی که امروز دوست نزدیک من است، روی آید روزی با یک محصل ایرانمشترک در دل تاریخ و در حافظه خود داشتند. یاد می

است، دودمانی که از بلخ برخحکومت سامانی و میراث مشترک این دوره با افتخار حوزه تمدنی خراسان بزرگ دعوای ما برخاست. 
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ر شد این افتخار را ددر آسیای مرکزی و به ویژه بخارا مستقر شد و بر قسمت بزرگ فالت ایران حکومت راند. حال، چگونه می

های ملی محصور کرد؛ برای یک بلخی، یک بخاری، یک مروی، یک هروی، یک نیشاپوری نام دولتیک حوزه جغرافیایی محدود به

پی آن بودیم که آب بحر  و در نهایت یک کابلی و یک تهرانی دودمان سامانی شکوه و ابهت تاریخی و فرهنگی آنان است. اما ما در

 ای بگنجانیم. را در کوزه

کرد. گاه باخود دیگر تشکیل داد. این حس بدبینی و دوری من را اذیت میای زندگی ما را در تعامل بایکروزگاری یک دوره چنین

توانیم استفاده کنیم. از دار نمیدلی و استفاده موثر برای دو ملت و دومیراثاندیشدم که چرا پیوندهای عمیق را به فرصت هممی

تر های ما که به مراتب حافظه تاریخی و جمعی قویکردم تا ملتو شوق می مبردادیه اروپا لذت میامریکن و اتح-واژگان انگلو

ن هستم که دوستان مئتماعی و اقتصادی داشته باشند. مطدیگر تعامالت اجدیگر به آسانی عبور کرده و باهمدارند، از مرزهای ملی یک

 شد؛ آن محدودیت روابط مردم با مردم است.راه ما قرار داشت و مانع می سرکردند. اما چیزی در ایرانی من نیز چنین آرزو می

برند. این عامل را بعدها دانستم؛ پیوندهای هزار سر میمردم افغانستان و ایران )به استثنای مهاجرین( در سطح بسیار پایین روابط به

های ای برای بدبینی و دوری نماند. در بهانهگر سوژهدی ،نگذاشت ما همدل نمانیم. پس از یک دوره رقابت برسر میراث مشترک

های مشترک، فرهنگ مشترک، جهان بینی مشترک های مشترک، ذایقهمختلف باهم سرخوردیم و با اجبار سخن گفتیم. آرام آرام سلیقه

گرایی کنیم، این و هرچه ملیهوده گذشته که دانستیم مشترک است و صدها مشترکات دیگر ما را پیوند داد. به زودی از ادعاهای بی

شود محدود و منحصر ساخت، گذشتیم و گذشته را به عنوان یک افتخار مشترک پذیرفتیم. بدون آن که توافق کنیم ها را نمیمیراث

ی عامل دیگر نزدیک ساخت، حافظه مشترک تاریخ را نسبت به هر و یا باهم نشسته روی اصول رفتار آینده به نتیجه برسیم. آنچه ما

ها باهم در فضای صمیمی و سال ، هنر و غیره محتوای یکسان داشت.بود. از تاریخ گرفته تا ادبیات، شعر، فلسفه، عرفان، فرهنگ

دوستانه در محیط دانشگاه زندگی کردیم و اما از روزگاری که همزبانی ما به همدلی مبدل شد، دیگر شاهد هیچ برخوردی نبودیم. 

 گفتیم.دالنه سخن میدار و چند پهلو نبود. رک و همپذیرفتیم. از آن به بعد، سخنان ما نیشای را میهای سلیقهتفاوت

ایم در محیط دانشگاه ها را آموختم. متوجه شدم که به اندازه ما چند افغان و ایرانی که نتوانستهدلی ملتراه هم ،از این تجربه زندگی

راه ما قرار دارد. ما با یک  عنوان دو ملت هم این مانع سررا باهم گره بزند، به ، مادیگر را درک کنیم و پیوندهای ماها یکتا مدت

به دوستان ایرانی گفتم.  1۳9۵دلی برسیم. این را باری در سفری به تهران در سال زبانی به همایم از مرحله همهزار پیوند نتوانسته

افغانستان و ایران دو همسایه استثنایی در  ایم.ا جدا جدا به نمایش گذاشتهمن باور دارم ما یک حافظه تاریخی مشترک داریم اما آن ر

دارند. مهاجرین افغان  را ترین سطح روابط مردم با مردمکم ،اما بازهم به عنوان یک استثنا ،میان ملل جهان با بیشترین پیوند هستند

 دم با مردم شده اند. در ایران و دیاسپورای افغان و ایرانی در غرب تنها مراجع شناخت مر

مهاجرین در ادبیات پناه یک دور سیاه از تاریخ افغانستان هستند که با امید زندگی به سرزمین همسایه خود پناه بردند. مردمان بی ،مهاجرین

و فرصت این  کندروابط بین المللی هم یک اقلیت بدون امتیاز از حقوق شهروندی است که برای سرپناه و بهبودی زندگی خود تالش می

اخت مردم افغانستان به ایران نرا که بتواند همه در جمع نماینده هویت مردم خود باشند، به سختی امکان پذیر است. این مهاجرین عامل ش
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شود، و مردم ایران به افغانستان شدند. مهاجری که روزگار برای او فرصت داد تا زندگی دست و پا کند و در میان حلقات مدنی ایران وارد 

نماینده خوب از سرزمین باافتخار افغانستان شود و شناخت ایرانی را در قبال مردم همسایه خود افزایش دهد. اما مهاجری که در برابر 

گونه مردم افغانستان مهری کرد، نتوانست برای ایرانی منبع خوب شناخت افغانستان شود. ایناو بی های زندگی خم شد و روزگار باسختی

 کنندگان به وطن کسب کردند که گاه با مهر آمیخته بود و گاه با قهر.ایرانی شناخت خود را از طریق عودت نیز از

شناسم که عمر خود را در ایران گذرانیده و خاطرات شیرین از آن سرزمین با خود به ارمغان آورده اند. از مشترکات را می یهایافغان

دل بودند و در گرم و سرد روزگار ها، از این که با او و زن و فرزندان او همو محبت ایرانینوازی زنند. از مهماندو کشور حرف می

نبود او را دوری عزیزان خود پنداشته  ،هاهای تن خود را در ایران جا گذاشتند و اینگونه ایرانیدر کنار او ماندند. چون برگشتند، پاره

ت ناخوش دارند. این منبع شناخت ما از ایران شده است. من باور دارم که در هرحال، شناسم که خاطراهایی را هم میاند. اما افغان

نسبیتی در میان است که منجر به عدم شناخت ما از یک دیگر شده است. تامادامی که روابط مردم با مردم به عنوان دوملت افزایش 

 شود. نیابد، این شناخت نسبی آلوده با مهر و قهر مبنای روابط دو کشور می

این روابط را  ،ملت نیاز دارد. این مبنای هر رابطه دیگر است. حافظه تاریخی افغانستان و ایران به برقراری روابط بیشتر میان دو

های دیگر را تحت شعاع قرار می تقویت می کند. کافیست تا مرزها باز باشد. موانع تردد مردمی کاهش پیدا کند. این تمام حساسیت

ه میان میاید. این همدلی توسعه به بار می آورد، سعادت به ارمغان می آورد و امنیت ارزانی می کند. اما این حافظه دلی بدهد. هم

خواهرشهری، « خرد عوام در چشمان آنان نهفته است.»تر به نمادسازی نیاز دارد. مقوله قدیمی است که می گوید تاریخی هرچه بیش

فرهنگی و غیره -های مدنیای مشترک، تبادل دانشجویی، کارهای پژوهشی مشترک، انجمنهسازی نمادهای تاریخی، سیاحتعینی

 تواند نتایج مطلوب بدست دهد.ها میبدون محدودیت

منطقه ما در کل با این مانع مواجه است. ملت های ما چه افغان، چه ایرانی، پاکستانی، آسیای مرکزی و دیگران در منطقه فراتر تعامل 

گوییم. ما هم نمی« عنب و انگور»کنند. ما حتی های ذهنی مجرد عمل میسطح پایین دارد. حافظه تاریخی چون یاداشتو روابط با 

م اما با این تفاوت که هرکدام به تنهایی فکر می کنیم فقط ما انگور داریم و دیگران نه انگور دارند یگویمی« انگور»همه در این منطقه 

های های است که نظم تحمیلی وستفالیایی آنان را به مردمان با هویتیک مرض عمومی برای ملت و نه انگور خورده اند. این

 جداگانه تعریف کرده است. 

های ای از خود ساخته و در کنارهم به عنوان ملتدهیم تا یک فرهنگ ترکیبی منطقهتزها را درکنارهم قرار ها و انتیچرا نباید تز

 آمیز و همگرایی برسیم؟ زیستی مسالمتهم در «من و تو»جای رقابت و ه کنیم و ب مجرد اما مردمان واحد زندگی

 

 



 
23 

 

 «نگریمما از یک دریچه به جهان می»حقیقت این است: 

 

 دکتر تقی پورنامداریان

 استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

نگریم و با است و از یک دریچه به جهان می فرهنگی ما یکی م، گذشتهمان اهل یک فرهنگیجای تردید نیست ما و برادران افغانی

فرهنگ مشترک داریم. اگر در ایران گاهی بر  ،وجود داشتن آثاری از بزرگانی مانند سنایی، ناصرخسرو، مولوی و دیگر بزرگان ادبی

دیگر نیز تأکید وجود دارد، این زبان مشترک آثار بزرگانی مانند فردوسی، سعدی و حافظ و بعضی از شعرا و نویسندگان  مطالعه

چه آنهایی که آثار شعرا و نویسندگان ایران بزرگ از ناحیه افغانستان بودند و چه اهل  ،شود تا تمام آثار فارسیاست که باعث می

مردم افغانستان از جهات شود تا ما ساختار ذهنی مشترک بیابیم. ما و تردید این فرهنگ مشترک باعث میایران فعلی را بفهمیم. بی

شود، شاید گذشته از بینی، روش تدریس و تحصیل ما میبسیار ساختار ذهنی مشترکی داریم، اما آنچه سبب اختالف در این جهان

چند ساختار . هرها و زندگی معاصر باشد که در تغییر ذهنیت ما اندکی تاثیر گذاشته استتجربیات شخصی هر فرد در واقع پدیده

شود که این تغییرات که در نتیجه تغییرات فرهنگی معاصر در ما پیدا شده است خیلی محدود شود، اما به ذهنی باعث میمشترک 

بر ساختار ذهنی ما تاثیر بگذارد و فهم و نگاه ما را به جهان  ،شود که تغییر شیوه زیستمند بودن ذهن انسان سبب میهر حال تاریخ

کنم همکاری ما در عرصه تدریس و تحقیق تا حد زیادی بتواند این ساختار ذهنی یا این اختالف گمان میزیادی تغییر دهد.  تا اندازه

تر کند و استحکام و پیوند برادری ما را بیشتر از پیش حفظ کند و در این دورانی که اختالف و کینه ساختار ذهنی را به هم نزدیک

تر چه فرایندی برجسته ر همراه و موافق سازد و راستی راما را بیشت ،جسته شدههای مختلف خیلی بزرگ و برو دشمنی در میان ملت

 تر شود. چه بیشتر مستحکمذهنی پیدا کنند و برادری آنها هرتر از اینکه دو ملت ساختار مشترک و مبارک

عرصه ادبیات بزرگانی هم در ایران های مختلفی پیدا شده است. در در این عصر نظریه ،های زندگیعالوه بر پدیده ،در دوران معاصر

اند که شاید شناخت ما نسبت به آنها از بزرگان دوران گذشته کمتر باشد. درباره کسانی مانند ناصرخسرو، و هم در افغانستان پیدا شده

به آنها توجه دارند یا  ها بیشترتوانیم بگوییم که افغانستانیمولوی و حتی شعرایی مانند سنایی که متعلق به هر دو کشور هستند، نمی

یعنی ناحیه مشترک فرهنگی هر دو قوم، اما به  ،اندها. درست است که این بزرگان از ایران بزرگ یا خراسان بزرگ برخاستهما ایرانی

تا در شود شود و بعضی مثل بیدل در افغانستان خیلی بیشتر خوانده میهر حال بر آثار بعضی از شاعران در ایران بیشتر تاکید می
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بهتر اشراف پیدا کنیم و با  ،توان با همکاری از میان برداریم و هر دو طرف به کمک هم در فهم این آثارایران. این اختالف را می

 تر بفهمیم. این آثار را عمیق ،توجه به زبان فارسی مشترک

ناخت را گسترش بدهد و از بین ببرد. طبیعی تواند این محدودیت شایران و افغانستان می های در واقع همکاری استادان دانشگاه

است که آشنایی هر دو طرف با فرهنگ مغرب زمین و تاثیر این نظریات که از مغرب زمین جزو واردات هر دو کشور است بر 

اذهان ما را به  های تازه شود کهها و برداشتساختار ذهنی هر دو کشور و نمایندگان ادبی آنان تاثیر بگذارد و در نتیجه منجر به نگاه

باید سعی کنیم که اختالفات  ،کند. با توجه به فرهنگ مشترکی که داریمیکدیگر از یک جهت، متفاوت و از جهت دیگر، نزدیک می

های جدید را به منظور ارتقای نظر به کارگیریم و آن را دستمایه نگاهی جدید و صحیح به آثار گذشته و حال ناشی از عصر و نگاه

اند های زندگی جدید، ذهنیتی پیدا کردهتحت تاثیر این نظریات جدید و پدیده شگاه های افغانستانبدون شک استادان دان خود کنیم.

ایم و این تاثیر بدون شک روی تحقیقات ما و روی مطالعات که کامالً مثل ذهنیت ما نیست. ما هر دو از این جریان تاثیر پذیرفته

نکه این تاثیر در اینجا تا چه حد است و در آنجا تا چه حد است مهم نیست، ولی به هر حال اختالف ادبی ما تاثیر گذاشته است. ای

 توان پیدا کرد که ذهنیتی عیناً مثل هم داشته باشند. ناشی از این تاثیر وجود دارد. چون اشخاصی را نمی

های جدید و لی به خصوص تحت تاثیر این پدیدهها از بسیاری جهات ساختار ذهنی مشترکی داریم ودرست است که ما و افغانی

ایم. باید این اختالفات را با هم در میان بگذاریم. حل کردن و نزدیک اختالفاتی هم پیدا کرده ،نظریات جدید که از غرب رسیده

شود فکر ه باعث اختالف میهایی را کافزاید، پدیدهمی بر دانش ما و دانش دانشمندان افغانستانکردن این اختالفات عالوه بر اینکه 

ها توسط هر دو طرف نوشته شود و بعد در کند. امیدوارم که رئوس این همکاریتر میکند و ما را به هم نزدیککنم تصحیح میمی

کنار هم ادغام شود و به صورت برنامه منظمی در آید، هم در حوزه تدریس و هم در حوزه تحقیق تا امکان همکاری بین دو کشور 

ارزد هر کوشش بلیغی در راه فعلیت بخشیدن به آن شتر فراهم آید. مطمئن هستم که این همکاری غنیمت با ارزشی است که میبی

های مشترک و تبادل دانشجو اجرا شود. با کالس ،انجام گیرد. امیدوارم این کار انجام شود و حتی المقدور تا آنجایی که ممکن است

ها را به هم نزدیک کنیم محتمل که کار مفیدی از آب درآید و بر دانش و د سعی شود اختالفهای دو طرف بایو با طرح حرف

 بینش هر دو طرف بیفزاید.
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 ایران از کشورهای متمدن جهان و همسایه مفید با مشترکات فراوان فرهنگی برای افغانستان

.  

 احمد رشاد جمالیار

 معاون امورعلمی پوهنتون بلخ

 

نواز، با مشترکات فراوان فرهنگی، افغانستان و آزار و مفید برای افغانستان اما مهمانهای متمدن جهان و همسایه بیایران ازکشور

دلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران شاید بیشترین مشترکات فرهنگی را در سطح منطقه داشته باشند، هرچند بخشی از آن ها به 

دهد. حافظ و مولوی، سعدی و کشور را تشکیل میدو عر و شور پارسی نماد ادبیات این چند دهه اخیر متفاوت شده است. اما ش

  .شده هستندجامی و حتا شاعران امروزی چون رهنورد زریاب و قهار عاصی در ایران شناخته 

گفتند و ف افغانستان میبا پیشانی باز به طر طرف ایران   ،که با مقامات ایران اشتراک داشتم های علمی و فرهنگیدر تمام نشست

توانیم برای شما انجام بدهیم که خوشایندترین جمله برایم محسوب میشود، میگویند از دست ما چه ساخته است و یا چه می

فرهنگی، زبانی و تجارتی با افغانستان دارد که این پیوندها به عنوان واحد سیاسی مستقل پیوندهای تاریخی،  جمهوری اسالمی ایران 

 .باشندگسستنی و غیر قابل انکار مینا

شود تا هیچگاه یک افغان و یا یک ایرانی احساس غربت های مشترک منجر میدین مشترک، زبان مشترک، فرهنگ، رسم و سنت

ر توان در ایران دید که شباهت عجیبی به مناظر طبیعی افغانستان دارند که جزوی عناصنکند. در پهلوی آن مناظر زیبایی را می

 .فرهنگی و هویتی دو کشور حساب میشود

عناصر هویتی و فرهنگی در جهان معاصر، از مولفه های اصلی شکل دهنده به مناسبات کنشگران سیاست بین الملل است. نقش این 

 .سازد تحت تاثیر خود قرار داده و آنها را کمرنگ می لعوامل در مواردی حتی عوامل مادی و منفعت نگر را در روابط بین المل

نمونه بارزی از تاثیر غالب عوامل هویتی و فرهنگی  ،ایران و افغانستان به عنوان دو ملت پیوسته به هم که منشاء هویتی واحدی دارند 

ویژه سازه انگاری در ه ب ،مبنا قراردادن نظریه های فرا اثبات گرای روابط بین الملل در مناسبات میان کنشگران سیاسی هستند.
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ات ایران و افغانستان به خوبی تایید کننده مفروضات اساسی این نظریه ها خواهد بود. عوامل و متغیرهای هویتی و خصوص مناسب

فرهنگی بخش غالب روابط ایران و افغانستان را شکل داده و بر عوامل مادی فائق آمده اند. بویژه که از منظر نظریه های فرااثبات 

صرفا ناظر بر منافع مادی و ابزاری نبوده و در تعاریف نوین، منافع هویتی و هستی شناختی  گرا روابط بین الملل، منافع کشورها

بعضا اولویت و ارزش بیشتری برای کنشگران سیاسی یافته است. البته در خصوص میزان غلبه این نگرش در مناسبات ایران و 

و زبان مشترک، در یک دهه اخیر انرژی،  ار فرهنگ دیندر کن افغانستان در دوره های مختلف نوسان هایی نیز مشاهده می شود.

 .و افغانستان بدل شده است ترانزیت و تجارت نیز به عناصر مهم رابطه میان ایران 

گاهی مطبوعات افغانستان از مداخله این کشور در اقل هیچهای کابل بوده است. حددر نظام پس از بن، ایران همیشه حامی حکومت

  اند.، همکاری با نیروهای تروریستی و دشمنان افغانستان سخن نگفته امور افغانستان

های فرهنگی دو کشور در جهت افزایش همکاری ... در آینده میتوان امیدوار به گسترش و توسعه انجمن دوستی ایران وافغانستان و

های مختلف تکنولوژی و توسعه روابط در حوزه توانی علمی با توجه به نیاز دو کشور میگام برداشت. عالوه بر این نیز در حوزه

 های علمی دو کشور کمک کرد.های دانشگاهی و تربیت نیروی متخصص از ایران به همکاریآوری، توسعه همکاریعلمی و فن
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 جایگاه ایران و افغانستان در فرهنگ کهن اسالمی

 

 عزیز اهلل حسن زاده هروی

 )ع( و استاد دانشگاه اشراق در هرات مدیر دارالعلوم امام صادق

باز تاریخ و فرهنگ و جغرافیایی مشترک دیر ی تمدنی ایران و افغانستان برای مردم این دو کشور و منطقه که ازوحدت و عمق حوزه

ر زمان پوشیده نیست. اهمیت این مردم و فرهنگ به حدی است که رسولخدا)ص( د ،و زیستگاه و روحیات و استعداد همسان داشته

مِنْ فَارِسَ أَوْ  لَذَهَبَ رِجَال   لَوْ کَانَ الدِّینُ عِنْدَ الثُّرَیَّا،»بعثت، مژده ایمان و دینداری و دانش طلبی آنها را برای اصحابش داد فرمود: 

أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى یَتَنَاوَلُوهُ؛ هرگاه دین نزد ثریا باشد، مردانی یا فرزندان فارس سفر میکنند و آنها را بدست میآوردند« )احمد 

حضرت  ،(. و نیز از ابوهریره روایت شده که نزد رسولخدا)ص( نشسته بودیم که سوره جمعه نازل شد۴۴۵، ص1۳ق. ج1۴1۶حنبل،

« شوندن پیشین ملحق میآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ؛ گروهی از مومنان پسین که به مومنا»آن را برما قرائت کرد زمانیکه رسید به 

(. از حضرت پرسیدند که آنها کیانند؟ و این پرسش سه مرتبه تکرار شد، در مرتبه سوم حضرت دست روی شانه سلمان ۳)جمعة/

از قوم سلمان آن را به چنگ  لَوْ کَانَ الْإِیمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا، لَنَالَهُ رِجَال  مِنْ هَؤُلَاءِ؛ اگر ایمان نزد ثریا باشد مردانی»گذاشتند، فرمودند:

ی دین و (. اینکه رسولخدا)ص( اهل فارس را جوینده۴۷، ص ۸، ج 1۴1۰)بخاری،(، ۲۳۸، ۵ق، ج1۴1۶)احمد حنبل،« گیرندمی

کند حکایت از یک تشنگی و گیرایی و استعداد خاص از مردم این مرز و بوم دارد، مردمی که ساختار ذهنی باز و ایمان معرفی می

دارند و شناخت اشراقی به حضرت حق برخور لم و معرفت و آگاهی دارند، مردمی که از یک تمدن و فلسفه و عرفان کهنعطش ع

بسیاری  بیند، برخالفکند و آفتاب او را در دل هر ذره آشکار میجا و همه چیز نظاره میدارند، شناختی که حضور خدا را در همه

ماده می جویند، از دل همین فرهنگ است که خداوندگار، موالنا جالل الدین بلخی تربیت  ها که خدا را در عدد و جسم ودناز تم

گوید:ای اسالم و مفسر قرآن در وصف حضرت حق میشده  

خوش بزباغ سـ چو بهارى ماتو  شا آشـکارا بخشش و نهان او   

و پـا تتو چو جانى ما مثال دسـ  قبض و بسط دست از جان شد روا 

ا مثـال ایـن زبـانتو چو عقلى مـ این بیان دارد عقل از زبان این   

ایـمو مـا خنـده ادىتو مثال شـ ایـمفرخنـده شادى ىکه نتیـجه   



 
28 

 

سرمد است ذوالجالل گواه که جنبش ما هر دمى خود اشهد است  

وجود جوى آب بر آمد هداشـ گردش سـنگ آسـیا در اضـطراب  

قیـل من اى برون از وهم و قال و و تمثیل من منفرق  بر خاک   

(۳۳1۸-۳۳1۲)موالنا، دفتر پنجم، ابیات   

 گوید:هاتف اصفهانی می

 بیـنی میــان آفتابـش در دل هر ذره ای که بشــکافی

 .(۳)حدید/« ءٍ عَلیم شَیْ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ (. »۳۵)نور/« اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»

از این رو  .آن را با عقل و جان پذیرفتند، چون هماهنگ با فطرت و عقالنیت یافتند ،زمانیه که اسالم عزیز بر ایرانیان عرضه شد

اجبار ممکن  زیرا پذیرش دین از روی ؛میل و اختیار بود نه اجبار از روی ایمان آنها همانند ایمان سلمان از سر تحقیق بود نه تقلید و

(. ایران آن روز یک ۲۵۶)البقرة / « ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ»نیست و شان دین اسالم اجل از آن است که دینداری را بر افراد تحمیل کند 

دار بود، تمام این سرمایه خود را به ز یک فرهنگ کهن و تمدن غنی برخورشد و اابرقدرت و امپراطور بزرگ جهان محسوب می

ر خدمت اسالم قرار دارد نه تنها دین اسالم را پذیرفت، بلکه سبب رونق و گسترش اسالم در اقصای عالم گردید. بزرگترین تدریج د

اند، نه تنها عقل و دل و حکمت را در محدثان و مفسران و قرآن پژوهان و دانشمندان و فیلسوفان و حکیمان اسالم از این سرزمین

و ادب را هم با آب زالل معارف قرآن و سنت تطهیر کردند و قرآن منبعی برای رشد علوم ادب و  که شعر ،دادند خدمت اسالم قرار

معارف و حکمت گردید و با تالش آنها علوم اسالمی به شکل گسترده توسعه پیدا کرد و پیش بینی رسولخدا)ص( محقق گردید. 

دمت را به اسالم و قرآن از نظر علمی و معرفتی نمودند. توان گفت ایران و خراسان و ماوراءالنهر بیشترین خبه اطمینان می

های بزرگی همچون ابن سینای بلخی، ابوحامد غزالی، حکیم سنایی عزنوی، موالنا جالل الدین بلخی، فارابی، ابوریحان شخصیت

ها و باطبایی و دهعالمه ط ،بیرونی، مالصدرای شیرازی، شیخ اجل سعدی و لسان الغیب حافظ شیرازی حکیم و مفسر بزرگ قرن

رجال علم و معارف الهی اند که بر تارک  ای از خرمنصدها شخصیت دیگر از همین مرز و بوم سر بلند کردند و این فرزانگان نمونه

 جهان می درخشند. 

فرهنگی و  های علمی وپس مهمترین عنصر مشترک افغانستان و ایران را باید در پیشینه و دستاوردها و محصوالت مشترک سرمایه

ان و رقیبان کوشیدند دو ملت را از هم جدا کنند و میانشان مرزهای اعتباری ندشم ،انسانی گذشته و حال جستجو کرد. در طول تاریخ

دینند، همیشه خود را در سیمایی یکدیگر نژاد و همزاد و همیافته و همولی آنها چون در دامان یک مادر پرورش ،و واهی کشیدند

 کمال در دریای دانایی و معرفتند.  ا هم قافله تمدن بزرگ و هم سفر علم ودیدند. آنه

دولت و ملت ایران اسالمی همچون یک پرستار  ،های شرق و غرب شدههای اخیر که افغانستان دستخوش تجاوز قدرتدر این سال

ای انسانی الهی خود را انجام داده وظیفه ،یهای جانکاه ملت افغانستان را درمان کرده و بدون کدام چشم داشتزخم ،دلسوز و صادق
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اند و نگذاشتند کشور بوده ان دو ملت همیشه مانع از تعامالت و تبادالت علمی فرهنگی و اقتصادی میان دوناست، هرچند که دشم

 برداری نمایند.های وسیع خود به طور همه جانبه و موثر بهرهاین دو کشور از ظرفیت

کشور برای ازدیاد و شکوفا شدن ارتباطات  های دلسوز علمی فرهنگی از دومسرت است که شخصیتامروزه جای خوشحالی و 

نمایند های اصیل علمی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی و منطقوی تالش میموثر و تبادالت علمی فرهنگی و تقویت و احیایی بنیان

مر دانشگاه عالمه طباطبایی به ویژه بخش بین الملل این دانشگاه که در ثای مدیران و استادان وقفهو بنده به نوبه خودم از تالش بی

 تشکر و قدردانی می نمایم. ،نماینداین اهداف تالش می رساندن

 هانوشتپی

 . قرآن کریم.1

 ق(، مسند بیروت، چاپ اول.1۴1۶احمد حنبل، ) .۲

 بیروت، چاپ دوم. ق(، 1۴1۰محمد بن اسماعیل، ) . بخاری،۳

 ش( مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.1۳۷۳ا، جالل الدین محمد بلخی، ). موالن۴
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 شیدرگذار به سرزمین خو

 
 سید مسعود حسینی

 عضو هیأت علمی دانشگاه هرات 

 و دانشجوی مقطع دکتری ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی

 

مشترک و ظاهر و از لحاظ سیاسی دو کشور اند؛ اما در معنا و از منظر تاریخی یک سرزمین، با افتخاراتی بهافغانستان و ایران اگرچه 

توان دید. از تاریخ و زبان و ابیات گرفته اند. یگانگی این دو کشور به حدی آشکار است که آن را در تمام سطوح به وضوح مییگانه

کشور مشترک و غیر قابل دو های فرهنگی که همه در میان این خط و سایر ارزش تا نگارگری و معماری و تذهیب و خط و حسن

شود در واقع های درسی و سایر متون به عنوان مثالً تاریخ افغانستان شناخته و خوانده میچه در کتابگونة نمونه آنتقسیم است. به

شود، در واقع همان تاریخ افغانستان است. مگر تاریخ ناخته میچه به نام تاریخ ایران شچنان که آنچیزی جز تاریخ ایران نیست. هم

گردد؟ این دقیقاً همان آغاز تاریخ افغانستان پس اسالم نیز هست. ایران پس از اسالم، و پس از دو قرن سکوت، با طاهریان آغاز نمی

دمد، را می« من اندر نیابم، چرا باید گفت؟ چیزی که»یابد؛ وقتی یعقوب لیث صفاری صور سرود: هر دو تاریخ با صفاریان ادامه می

شود. همان در واقع روح بیداری بر تن واحد هردو کشور: ایران تاریخی یا همان خراسان بزرگ یا ایران و افغانستان امروز دمیده می

 زنند. یخی خود تکیه میگیرند و بر کرسی هویت تاراست که هر دو کشور با این بیدارباش یعقوب لیث، چون تنی واحد جان تازه می

وتاز ساید. با تاختگردد و با شاهنشاهی غزنویان و آفرینش شاهنامه به اوج هنر سر میاین هویت با سامانیان به یک افتخار تبدیل می

چهار کنند، نشینند. باز اگر سر بلند میسوزند و در زیر سمّ ستوران مغول بر حضیض خاک میمغوالن هردو کشور در کنار هم می

دیگر توان از یکگونه میسازند. این شهرها را چهشهر بزرگ نیشابور و هرات و بلخ و مرو اند که کالن روایت خراسان بزرگ را می

باوری وجود دارد که آب و هوای هرات، وابسته به آب و  ،جدا کرد؟ همواره در غم و شادی هم شریک بودند. حتی در هرات ما

گردد، مردم منشأ آن را از شود، یا بارش باران کم و زیاد میکه وقتی هوا در هرات مثالً خیلی سرد می هوای مشهد است. به طوری

جویند. اگر دست متجاوزی بر این جغرافیا تعدی کرده، همه با هم در خون تپیدند و اگر فرصتی برای شادی یافتند، با مشهد می

یابد و تاریخ هردو کشور در روزگار تیموریان و صفویان چنان ادامه مینگی همدستی واحد نوای چهارگاه خراسان نواختند. این یگا

کند و تا روزگار نادر و حتی تا حدودی روزگار احمدشاه ابدالی )اواسط سدة دوازدهم هجری( نیز سرنوشت واحد خود را حفظ می

 نیز به همین منوال تداوم دارد.
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های زیادی را مطالعه کنید. نه اصالً به انجام ور نیاز نیست شما بروید و کتابگونگی وحدت و یگانگی این دو کشبرای درک چه

توانید دوتا کتاب تاریخ عمومی دو کشور را بردارید و در کنار هم قرار دهید و صرفاً مطالب هردو کتاب کار نیاز نیست؛ شما میاین

ها خورد. بلکه در عوض شباهتوت آشکاری به چشم نمیها با هم سر دهید. آن وقت خواهید دید که تفارا از روی فهرست آن

کنید، تصور کنید که این تاریخ افغانستان است. قدر زیاد است که وقتی فهرست کتاب تاریخ ایران از مثالً عباس اقبال را مرور میآن

ن همان تاریخ ایران است. من این کنید، فکر کنید که اییا وقتی به فهرست کتاب افغانستان پس از اسالم عبدالحی حبیبی نگاه می

کتاب دوم را از آن جهت مثال زدم که آقای حبیبی به عمد تالش کرده است که برای افغانستان تاریخی مستقل و جدا از ماحول آن 

ایران  های زیادی انجام داده؛ اما کارش هرگز با توفیق همراه نبوده است. ممکن است کسانی دربسازد. اگرچه در این راستا تالش

حاصل است و این دو جغرافیای دارای تاریخ ست که تمام زحمات شان بیگفته پیدانیز چنین روشی را در پیش گرفته باشند؛ اما نا

 توان از هم جدا کرد. و میراث مشترک را هرگز نمی

توان تقسیم کرد؟ گونه میا چهتوان این دو کشور و این دو ملت را از هم جدا کرد؟ میراث مشترک معنوی رگونه میبه راستی چه

دهید؟ ایران یا افغانستان؟ آیا انجام چنین کاری ممکن است؟ یا در این جدایی و تقسیمات مثالً موالنای بلخی را به کدام طرف می

درسی  ، در دورترین نقاط افغانستان ورد زبان و کتاب«پنج گنج»یا « پنج کتاب»شیخ سعدی را که هنوز بخشی از آثارش در قالب 

را زمزمه « کریما ببخشای برحال ما/ که هستیم اسیر کمند هوا»کودکانی است که از داشتن مدرسه محروم اند و در مسجد محل شان 

دست یا دو دست داد به ایران امروز؟ در آن صورت با بلخ شود مثالً شاهنامه را یککنند، سهمیة کدام جانب خواهد شد؟ آیا میمی

شود هیر و بدخشان و بامیان و تخارستان و هرات چه میغزنی و گوزگانان و فاریاب و طالقان و اندراب و پنج و نوبهار و کابل و

 اند؟ این میراث غیر قابل تقسیم است. کرد که در افغانستان امروز قرار گرفته

فغانستان در کنار قرآن گذاشته است و های مردم اهای خانهاگر آرامگاه حضرت حافظ در شیراز واقع شده، دیوان او در تمام تاقچه

شریک غم و شادی و چونان بخشی جداناپذیر از زندگی این مردم است. به همین ترتیب خواجه عبداهلل انصاری که در هرات آرمیده؛ 

دست ر چیرهعلی مشهدی، یکی نگارگالدین بهزاد هروی و سلطانرسد. یا کمالنوای مناجاتش از گوشه گوشة ایران امروز به گوش می

قلم، یکی هروی و دیگری مشهدی که آثار هردو در هردو شهر هرات و مشهد و هردو کشور افغانستان و و دیگری خطاط زرّین

شود تقسیم کرد. این میراث غیر قابل تقسیم است. هنوز از فراوانی از افتخارات ها را نمیآید؛ اینایران جزء افتخارات به حساب می

نراندیم، از عطار نیشابوری و سنایی غزنوی، از خیام و جامی، از ابوعلی سینای بلخی و ابوالحسن خرقانی، از مشترک دیگر سخن 

مسجد خواجه محمد پارسا در بلخ و از مسجد گوهرشاد در مشهد. حتی در دوران معاصر هم این میراث قابل تقسیم نیست. کی 

فایده به افغانستان است یا ایران؟! حتی آنانی که این کار را کردند، زحمت بی الدین افغانی متعلقتواند ادعا کند که سید جمالمی

 کشیدند و راه بیهوده رفتند.

توان انکار کرد که امروزه برابر با عرف و اصول هم نمیرا چه به گونة کوتاه و گذرا بیان شد، اما این واقعیت با وصف تمام آن

شوند. این یک ن دو کشور مستقل و جدای از هم وجود دارند و با همین ویژگی هم شناخته میالمللی، افغانستان و ایران به عنوابین

شود آن را انکار کرد. با وجود این، آن عقبه و پیشینة تاریخی واحد و آن همه افتخارات و میراث مشترک را واقعیت است که نمی
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کرد و نه آن را از رجا دلش خواست ببرد. نه! نباید نه این را انکار توان از نظر دور داشت و به دست باد فراموشی سپرد تا ههم نمی

وجو کرد تا به قول مردم تر میان این دو کشور جستراهی برای هماهنگی و همکاری بیشاین الزم است که راه یا شاهیاد برد. بنابر

ریزد و حدود سیاسی از بین برود. این کار نه ممکن هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. برای انجام این کار الزم نیست مرزها فرو 

توان کاری کرد که هم آن بماند و هم این از بین نرود. حاال اگر به هر دلیلی دیگر وحدت گذشته وجود ندارد، است و نه الزم؛ اما می

 برای ایجاد اتحاد که نباید دست روی دست نشست و کاری از پیش نبرد. 

شوند، چرا ما به گردد و همه اعضا از آن منتفع میهای سیاسی و فرهنگی ایجاد میادیة اروپا با همه گسلدر روزگاری که مثالً اتح

دین منطقه نباشیم؟ درست است که مثالً تاجیکستان بنا بر دالیلی فرهنگ و همتاریخ و همفکر ایجاد یک اتحادیه میان کشورهای هم

مرزی مشترک ندارد؛ اما هرگز مشترکات مثالً دو کشور اروپایی آلمان و فرانسه که در کنار از ایران امروز دور افتاده و با این کشور 

جا چنان اتحادی هم قرار دارند و شامل اتحادیة اروپا هم استند، قابل مقایسه با مشترکات ایران و تاجیکستان نیست. پس وقتی آن

مان بنگریم، چرا دیگر کشورهای منطقه، تر به ماحولژرف و دوراندیشانهجا چنان نشود. یا حتی اگر با نگاهی گیرد، چرا اینشکل می

این تا دیر نشده، باید دست بنابر شامل چنین اتحادی نباشند؟ و... مانند: پاکستان، ازبیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان

 ،چه به لحاظ فرهنگی. انجام چنین کاری ،به لحاظ سیاسیتر کشورهای منطقه گام گذاشت. چه به کار شد و برای اتحاد هرچه بیش

ت که یکی از نیازهای مبرم تمام کشورهای منطقه است که باید هرچه زودتر تحقق یابد و ترتیب راهکار آن طبیعتاً قدم بعدی اس

 کند.  بارة طرح ایجاد این اتحادیه فرصت ظهور پیدا میگیری درپس از تالش و تصمیم
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 گور همه تفرقه ها گل بزنید... روی

 

 
 

 سید موسی حسینی

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم طبی کابل

 دبیر کانون علمی ـ فرهنگی نخبگان افعانستان

 

شاید در بین تمام کشورهای جهان، کمتر دو کشوری را بتوان یافت که به اندازه ایران و افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی و 

و پیوند و روایت های مشترک داشته باشند. اگر رقابت های استعمارگران جهانی برای تقسیم جهان نبود، اکنون  اجتماعی قرابت

 شاید این دو سرزمین با دو نام متفاوت در جغرافیای سیاسی جهان وجود نداشت. 

می گیری، احساس می کنی که  رگاهی که بر حسب اتفاق در  میان مردم جامعه در این طرف و یا آن طرف این مرزهای سیاسی قرا

گفتارها، رفتارها، مراسم، اعیاد، جشن های باستانی، رسم و رسوم خانوادگی، ضرب المثل ها و... همه رنگ و بوی آشنا دارند. وقتی 

عابر می آدرسی را بر روی مآن دیار صحبت می کنی، یا وقتی در اداره ای درخواست می نویسی و یا  با فروشنده ای در این دیار یا

 نیازی به واسطه و مترجم برای فهمیدن و فهماندن نداری. چون در درازنای تاریخ با هم بوده ای... خوانی،

یادم است که در دوران کودکی در روستایی از والیت بامیان باستان، در کنار آموزش قرآن کریم، کتاب حافظ شیرازی هم می آموختیم 

م جاری است و کدام اهل ذوق ساکن در ایران فعلی است که بگوید سنایی غزنوی از دیار که حالوت آن تا کنون در روح و روان

 غریب است؟ 

، چقدر هوشمندانه و هدفمندانه با «تفرقه بینداز و حکومت کن»آن وقت است که بهتر درک می کنی استعمارِ پیر چگونه با سیاست 

شکوه افتاد و آن را به نام های مختلف تکه تکه کرد؛ و استعمارگران او ب شمشیرِ مرزهای سیاسی، در میان این حوزه تمدنی بزرگ

 امروزی چگونه با روشهای نوین این سیاست موثر را ادامه می دهند...!

 محمد کاظم کاظمی شاعر اندیشمند، این سیاست را چنین توصیف کرده است:

 و سنگ فالخن درست شد بادی وزید و دشت ســترون درست شد                       طاقی شکست

 شمشــیر روی نقشـــه جغـــرافـــیا دوید                        این سان برای مـــا و تو میهن درست شد
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 یعنی که از مصـــالح دیـــوار دیگــــران                       یک خــــاکــریز بین تو و من درست شد

 

اندیشه و مطالعه ای در تاریخ دارند، حسرتی غمناک از این گذشته نه چندان دور و اندوهی  لذا آنانکه از میان این دو جامعه، اندک

دردناک از این روند جاری و جدایی ها در دل دارند و آمال و آرزویشان این است که کاش این مرزهای جداکننده سیاسی که غرض 

 انی باشد و بس...ورزان در تالش برای قطور ساختن آن هستند، روزی فقط در حد یک نش

نجیب بارور،  شد،« خیابان»به جای « سرک» ه هندیوقتی شهردار هرات باستان، به بهانه تفکیک هویت ملی خواستارجایگزینی کلم

 شاعر اهل افغانستان چنین پاسخ داد:

 است یکی نزد ما با گوهــر و لعل بدخشانی                      ارزش خاک بخـــارا و سمــــرقندِ عــــزیز

 است ریشــة کوالبی و بلخــی و تهرانی یکی                 ها دوریم از هم، عیب نیستما اگرچون شاخه

 است بازوان کـــاوه و شمشیر سامانی یکی                        :رســداز درفش کــــاویان آواز دیگـــر می

 است مکتب هندی، عراقی و خراسانی یکی                     چیست فرق شعـــر حافظ، با سـرود مولوی؟

 است رودکی و حضرت جامی و خاقانی یکی                    فرق شعــر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟

 

و شاعر سده یازدهم و ساکن در تبریز « تبریزی»در جغرافیای افغانستان امروزی با صائب  ساکن این همنوایی  وهمدلی یک شاعر

 را در شعرش اینگونه به کار برده بود:« خیابان»اصفهان است که کلمه 

 چشم می پوشی ز گلکشت خیابانِ بهشت          در کمین جلوه ی سروِ دالرای که ای؟

 

سیاست های جاری کشورها متاثر از عوامل مختلفی است که گاهی به چنین همدلی ها و پیوندها آسیب می زند. برخی کوتاه 

اما وظیفه اندیشمندان و دلسوزان این حوزه تمدنی بزرگ و  ام سیاست های جداکننده می افتند.جامعه نیز گاهی در د ن دواندیشا

مشترک این است که برای تقویت و توسعه ارتباطات و همدلی ها بین دو جامعه تالش کنند و در برابر اندیشه های درونی و بیرونی 

های این دوستی ها را به روش های مختلف مورد هجوم و آسیب قرار دهند، عاقالنه و هدفمندانه که چون موریانه تالش دارند ریشه

 ها حضور داشته باشند...در صحنه

 

 راهکار نجیب بارور در این راستا چنین است:

 بزنید« سرپُل»و « دوشنبه»و « تهران»هر کُجا مـــرز کشیدند، شما پُل بزنید                 حرف 

 بزنید« کابل»با هم آرید و به مخروبه ی «              نیشابور»و گِل از « بخارا»ز خاک مشتی ا

 رو به تحمل بزنید  هرکه از جنگ سخن گفت، بخندید بر او               حرف از پنجـــره ی

 بزنید ها گلی تفـــرقهروی گور همــه                   !های ســـــیاسی نه، نهنه بگویید، به بت
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 عزیز                   گُلی از باغ خــراسان به دوکاکل بزنید« پامیر»افتاده ی  دخــتران قفس

 مستی هر دو جهــان را به تغزل بزنید«             شیراز»بیارید و شراب از « بلخ»جـــام از 

 سنبل بزنید آرد                 زعفران را به روی سوسن و، پیش ز من میقاصدک حرف مرا

 بزنید« سرپُل»و « دوشنبه»و « تهران»تو و او و من و ما هیچ به جایی نرسد                حرف 

 کشیدند، دوتا پُل بزنید فرض بر این کهببخشید که تکرار آمد                هرکجا مرز... 

 

 به امید همدلی های بیشتر
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 فرهنگی -تداوم دوستی، تقویت روابط علمی

 

 

 دکتر عبدالرحمن حمید

 دانشگاه غالب

 

ی استحکام و تقویت روابط دو کشور در عصر ی تجلیل از یکصدمین سالگرد قرارداد مودت میان افغانستان و ایران که پایهدر آستانه

 و کشور می نویسم.شود، قرار داریم. بدین مناسبت پیام خویش را جهت تداوم دوستی میان مردمان این دکنونی پنداشته می

های ی دارند. خرسندیم که امروز پس از گذشت فراز و نشیبفرهنگ پیوند دوستی و فرهنگی دیرینهدو کشور همسایه، همزبان و هم

ها در داریم. چنانچه مبرهن است، مردمان حوزه تمدنی این سرزمینزیادی توانسته ایم این پیوند دیرینه را پایدار و مستحکم نگه

های چشمگیری داشته اند که دارایی های گوناگون فرهنگی، ادبی، تمدنی و تولید آثار مکتوب علمی، در درازای تاریخ فعالیتزمینه 

 رود.معنوی برای این حوزه تمدنی به شمار می

ست که با وجود ی تالش دانشمندانی اهای پربهای فرهنگی، دستاورد یک قرن و یا یک هزاره نیست، بلکه بهایی از ثمرهاین ویژگی

نبود جغرافیای متمرکز زبانی، با این فرهنگ می زیسته اند، می اندیشیده اند، پیش از آنکه جغرافیایی به نام کشور های افغانستان و 

 ایران وجود داشته باشد.

له کشور ایران را های تحمیلی نه تنها افغانستان، بلکه کشورهای همسایه از جمهای کشورهای تسلط طلب و جنگمتاسفانه سیاست

نیز متأثر ساخته است. افغانستان بیش از چهاردهه ضربات سنگینی را از این ناحیه متقبل شده است که تاوان هنگفتی به بدنه فرهنگی 

و علمی آن وارد شده است. بناهای فرهنگی و زیربناهای علمی ویران شده اند. دردآورتر اینکه، گروه های تندرو و ضد فرهنگی، 

های رشد و توسعه را از دست داده ایم ولی ورزند. فرصتبازسازی این بناها، در جهت ویران شدن آن هنوز هم تالش می پس از
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هنوز هم بر تأمین روابط فرهنگی و علمی خوب با کشور ایران ادامه داده ایم. کشور ایران نیز در این راستا رسالتش را ادا کرده است. 

های چند سال گذشته، فراهم سازی زمینه آموزش برای اتباع کشور افغانستان ان در دوران اوج جنگپذیرش مهاجران کشور افغانست

های ها میان دانشگاهنامهدر چندسال اخیر، برگزاری برنامه های مشترک علمی و فرهنگی میان فرهنگیان و دانشگاهیان، عقد تفاهم

نستان، در شمار دستاوردهای خوبیست که در هماهنگی میان دو دو کشور، شریک سازی تجارب خوب علمی و پژوهشی با افغا

 کشور، برای مردمان کشور افغانستان فراهم شده است.

آرزو داریم روابط فرهنگی و علمی دو کشور بیشتر تقویت شود. بستر ناامنی و جنگ از منطقه برچیده شود تا بیشتر از پیش، در 

 اعی همکار و همنوا باشیم.تداوم و گسترش روابط فرهنگی، علمی و اجتم

 به امید برگشت روزهای خوش امنیت، ترقی و رفاه.
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  یادگیریِ باهم زیستنِ فرهنگی

 

 
 

 دکتر علی خورسندی طاسکوه 

 عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

 

ارتباط آنها با یکدیگر بستگی دارد. هر ملتی برای پیشرفت و ماندگاری خویش پویایی و پیشرفت ملت ها به کیفیت گفت و گو و 

و پیوسته ناچار است با قلمروهای فرهنگی پیرامون خویش وارد گفت و گو شود. ملت های بزرگ بطور تاریخی از درآمیختگی 

ند. در دنیای کنونی نیز ارتباط و هم تنیدگی فرهنگی ملت های بزرگ و کوچک در یک حوزه جغرافیایی بزرگتر شکل گرفته ادر

فرهنگی و شعور اجتماعی ملت های  ناپذیر شده است. بلوغاجتناب« عینی»و هم از منظر « ذهنی»تعامل بین فرهنگی هم به لحاظ 

انند برخوردار و پیشرفته موجب شده است تا هستی وندان اجتماعی با پذیرش و تکریم تنوع فرهنگی با هر عقیده و رنگ و زبان بتو

اجتماعی -این سلوک و سازواری فرهنگی و آسایش زیستی ،با صلح و آسایش و با فهم یکدیگر همزیستی کنند. ملت های برخوردار

 خویش را مرهون خودآگاهی فرهنگی و دیگرآگاهی تمدنی هستند که ثمره و پیامد آموزش بین المللی و چندفرهنگی است. 

پذیرش و آموزش تنوع فرهنگی با تمرکز بر احترام هستی وندان  ،آموزش بین المللی در سه دهه اخیر، رویکرد نظری غالب در

یادگیری برای »نسبت به ارزش های فرهنگی یکدیگر بوده است. این مهم یکی از اصول چهارگانه آموزش و یادگیری جهانی یعنی 

به عنوان فلسفه و سیاست اصلی نظام های آموزشی  را نمایندگی می کند. این اندیشه )یادگیری برای با هم زیستن(« با هم زیستن

برخوردار و پیشرفته در چند دهه اخیر شناخته می شود.  براساس این اصل، دانشگاه و دستگاههای تعلیم و تربیت وظیفه دارند در 

یرد. یادگیری جهتی حرکت کنند که پاسداشت و تکریم انسانیت، آزادی، صلح و سازواری عمومی در ذهن و کنش ملت ها شکل گ

خورداری از رواداری و بردباری برای باهم زیستن مستلزم قائل شدن احترام برای دیگران بر مبنای برابری و همنوع دوستی است. بر

پذیرش و تحمل تفاوتها از الزامات کلیدی یادگیری برای با هم زیستن فرهنگی است. یادگیری با هم زیستن فرهنگی به معنای  در

 ئولیت نسبت به محیط طبیعی و اجتماعی و همکاری انسان دوستانه با دیگران است. آموختن حس مس

یادگیریِ با هم زیستنِ فرهنگی از دوران های بسیار دور میراث فکری هستی وندان و اندیشه ورزان قلمرو ایرانیان بوده است. ایرانیان 

ون با پیشینه های متنوع عقیدتی، زبانی، نژادی و جغرافیایی بوده بطور تاریخی پذیرشگر و میزبان ملت ها، فرهنگ ها و اقوام گوناگ
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نوعی از زیست فرهنگی و اجتماعی را فراهم می آورد که شهروندان می توانند از طریق تقویت  فرهنگی اند. اندیشه با هم زیستن

ا و رفع سوء برداشت ها مبادرت ورزند. به حل تضاده ،های معنوی دیگرانها و اندیشهحس احترام متعامل به سایر انسانها، فرهنگ

ها و نگرش ها و برنامه هایی  است که فرد را برای ای از دانشیادگیری با هم زیستن فرهنگی ناظر به آموزش مجموعه گسترده

یری کند. یادگیری برای باهم زیستن فرهنگی، مستلزم یادگشرکت جستن و همکاری با دیگران در کلیه امور اجتماعی آماده می

شناختن خویش، دیگران و کشف فهم دیگران به عنوان پیش نیاز است. یادگیری برای باهم زیستن فرهنگی مستلزم یادگیری چگونگی 

ابراز خویش و برقراری ارتباط به شکل مؤثر با دیگری است. این برقراری ارتباط به معنای ابراز و انتقال افکار فرد به دیگران و 

با یکدیگر است. یادگیری برای باهم زیستن فرهنگی، زیستن با یکدیگر و به معنای یادگیری با یکدیگر نیز  احترام به انجام امور

آید، در حقیقت، مشوق یادگیری های فرهنگی متفاوت که یک تجربه میان فرهنگی به حساب میهست. تجربه زیستن در موقعیت

  باشد.به معنای آموختن حس مسؤولیت به انسانهای دیگر نیز می از یکدیگر و با یکدیگر است. یادگیری برای با هم زیستن

یادگیری است. گفت و گو و دیالوگ میان -سویه دیگر قضیه این است که اندیشه باهم زیستن فرهنگی مستلزم سیاستگذاری یاددهی

ها هستند. استادان و دانشجویان  ها عصاره فرهنگی ملتنهادهای آموزشی مقوم اندیشه باهم زیستن فرهنگی است. مدارس و دانشگاه

اندیشه باهم زیستن  در شمار آورد.ه و نخبگان علمی را باید پیشگامان فکری هر ملتی برای گفت و گو و ارتباطات میان فرهنگی ب

تواند یادگیری باهم زیستن نخبگانی است. دانشگاه به عنوان خرد آزاد جامعه و ذهن انتقادی ملت می ،مقدم بر هر چیزی ،فرهنگی

اندیشه یادگیری با هم زیستن فرهنگی را سیاستگذاری و محقق سازد. به سخن دیگر، در  ،با شفاف سازی ارزش های بین فرهنگی

نقش دانشگاه در توسعه اندیشه با هم زیستن و گسترش ارتباطات چندفرهنگی بی بدیل است. مقایسه با سایر نهادهای اجتماعی، 

در محیط های دانشگاهی مقوم همزیستی مبتنی بر صلح، آزادی و عدالت است که در آن همه هستی  یادگیری با هم زیستن فرهنگی

 در بستری انسانی و اخالقی زندگی می کنند.  ،وندان در عین تنوع و تکثر و تفاوت

تنش های عقیدتی، اندیشه با هم زیستن بین فرهنگی، با اینحال با مخاطرات و موانعی روبرو است. عوامل بازدارنده ای نظیر 

و ارتباطات  آزادی گفت و گوهای تمدنی، میلیتاریسم و غیره در سر راه تازیایدئولوژی های رسمی، دگماتیسم سنتی، تروریسم، یکه

خودویژه پنداری »برجسته تر بوده است. مانع اول، سترگ در این میان بطور تاریخی دو مانع بین فرهنگی میان ملت ها قرار دارند. 

شمار می ه دارد. این عامل، یکی از عوامل اصلی در ایجاد جنگ بین ملت ها نیز ب« ناسیونایسم فرهنگی»است که ریشه در « گیفرهن

ارتباط بین فرهنگی میان ملت ها است. اگرچه دین گفت و گو و )و انواع آن( دومین مانع اصلی « جزمی گرایی ایدئولوژیک»رود. 

ارتباطی گسترده و بنیان ساز میان ملت ها را ایفا کرده است، اما تجربه تاریخی جزمی گرایی و اندیشه دینی بطور تاریخی نقش 

درستی آشکار ساخته است که برجسته شدن تفاوتهای ایدئولوژیک در نظامهای ارزشی و ه در قرن بیست و یکم!( بعقیدتی )حتی 

ا را نابود کند. کمااینکه جزمی گرایی عقیدتی چند برابر بیشتر تواند نظام شناختی و دروازه های ارتباطی ملت هباورهای مذهبی می

 از بیماری سرطان جان انسان های بی گناه را قربانی کرده است. 

مَخلص بحث اینکه، دنیای کنونی در عین حال که سرشار از زیباترین امیدها و ناب ترین آرمانهاست، دنیایی متالطم از امواج بیم و 

قیدتی، فرهنگی، و تعارض باورها و منافع است. با وجود بیم و امیدها و افق های تاریک و روشن عصر وحشت از برخوردهای ع
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جدید، باید اذعان نمود که صرفا در بستر یادگیری با هم زیستن فرهنگی است که ملت ها به حقوق و ارزش های فرهنگی خویش 

آمیز نسل امروزی باید یاد بگیرد چگونه اتفاقات حال را با نگاهی عبرتو یکدیگر اگاه شده و یکدیگر را تکریم می کنند. به راستی، 

با آرامش همزیستی کند. در هرصورت،  ،بینی و با انطباق با آنبه گذشته تعقیب کند تا بتواند دنیای ناشناخته و متغیر فردا را پیش

اف نیستند. در حقیقت، عناصر و ارزش های مرزهای فرهنگی میان کشورها و ملت ها آنگونه که فهم شده است، برجسته و شف

فرهنگی نباید عرصه ستیز باشند. در عوض، باید عرصه توسعه تمدنی و با هم زیستنِ فرهنگی باشند. فهم و سیاستگذاری برای 

یقا دروازه اجرای این مهم به عهده دانشگاه و دستگاه های تعلیم و تربیت است. نتیجه اینکه، از هر دری که آموزش وارد شود، تحق

 برخورد، خشونت و تجاوز مسدود می شود. 
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 یک قرن دوستی؛ پیشینۀ تاریخی و پیوندهای تمدنی!

 

 بصیراحمد دانشیار

 استاد ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات    

  

یداری ارتباطی همه جوامع، ریشه در پیشینة پا .که تحمیل استارتباطات در عصر ارتباطات، یک نیاز و باید است، انتخاب نیست بل

ها تاریخی، تمدنی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای دوست و نزدیک افغانستان و ایران دارد. هرچند دوستی و پیوندهای ملت

قرارداد  ،صد سال پیش از امروزهای این دو سرزمین فراتر از یک قرن است، اما آنچه به گونه رسمی حکایت دارد، یکو دولت

ه ش در تهران با حضور وزیر امور خارجه  1۳۰۰مودت و پیوندهای دوستی میان نمایندگان باصالحیت افغانستان و ایران در سال 

گر عمق وقت ایران و سفیر وقت افغانستان در تهران طی دوازده فصل و یک الحاقیه چند فصلی به امضاء رسیده است. این نشان

 کشد، که درخور توصیف است.تی میان سیاسیون و اتباع دوکشور را به تصویر میمودت و دوس است و رابطه

برد دو سویه، مناسبات سیاسی،  ـ-ه ش؛ به حسن رفتار، معادالت برد 1۳۰۰های مختلف قرارداد مودت و دوستی سال با مطالعه فصل

 امل و توصیف است. احترام متقابل به مهاجرین، تعامالت آموزشی و فرهنگی اشاره شده که درخور ت

بدون شک، پیوندهای تمدنی و قراردادهای مودت و دوستی رابطه تعاملی دوسویه دارد که در قرارداد مودت و دوستی میان افغانستان 

های مختلف و ایران یک قرن پیش از امروز به وضاحت به آنها اشاره شده و این سبب شده تا داد و ستدهای مختلف در حوزه

ی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی برقرار شود و در زمینه تجدید و بهسازی چنین قراردادهای که بوی مودت و دوستی سیاسی، فرهنگ

 های مختلف مربوطه باید بکوشند. دهد، همگان از دریچهمی

حکام روابط دیرینه توانند در پایداری و استترین نهادهای هستند که میترین و با اهمیتارتباطات نهادهای علمی و آموزشی عمده

تر بسازند. روی همین لحاظ، ارتباطات راهبردی میان تر و قویهای این ارتباطات را مستحکمتاریخی و فرهنگی تالش کنند و پایه

رود تا چنین از ابهت و جایگاه ویژه برخوردار است، و انتظار می ،به ویژه نهادهای علمی دو سرزمین ،کشور کشور و اتباع دو دو
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دار و با شناسی علمی صورت گیرد. با توجه به ارتباطات نزدیک، دوامدی از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و آسیبموار

پیشینه تاریخی و تمدنی دو سرزمین، برقراری ارتباطات در سطوح بلند علمی منجر به استحکام بیشتر و پایدارتر خواهد گشت و 

 یان و استادان دو سوی مرز خواهند بود. رهبران فکری دو کشور، همانا فرهنگ

کردهای رود که ارتباطاتی که یک قرن پیش توسط حاکمان و نمایندگان مردم دو کشور برقرار شده است، اکنون با رویانتظار می

 مرفوع بدارد.  های دوست و همسایه راها و دولتروز، کارآمد و بهسازی شود تا نیازهای نوین ملتنوین و پذیرفته شده جهانی، به

های اولیه، آنچه امروزه بخشی از نیازهای فرهنگیان و شهروندان هر دو کشور است، همانا تقویت ارتباطات علمی، سنجش ضرورت

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ها به ویژه در حوزهشناسی وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب در همه حوزهآسیب

 های موجود باید استفاده اعظمی را ببریم.سیم نماییم و از این نقشه راه، جهت رفع مشکالت و چالشسیاسی است که باید تر

نهادهای علمی دار های مودت و دوستی میان کشوری، اعالم حضور معنیمن، یگانه راه رسیدن به اوج موفقیت در این رابطه به باور

برد  ـ-واره به معادالت بردهای علمی همالت عالی خواهند بود. زیراکه محیطها و مراکز آموزشی تحصیدانشگاهو آکادمیک به ویژه 

سازم که ارتباطات کنند. در ختم این نوشته خاطرنشان میاندیشند و منافع مختلفه ملی خود را در منافع ملی دیگران جستجو میمی

رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل شهروندان  ست استوار جهتکشور گامی خوب و ارزشمند فرهنگیان و مراکز بزرگ علمی دو

 و سیاسیون دو کشور دوست و همسایه افغانستان و ایران.

 با مهر و فروتنی
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 اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان؛ برگزاری آیین نوروز

 

 بهاره سازمند 

 ای دانشگاه تهراندانشیار مطالعات منطقه

 

های برجسته در زمینه فرهنگ مشترک و عاملی برای ای به جا مانده از دوران باستان و یکی از آیینهترین جشننوروز یکی از کهن 

در دیگر کشورهای حوزه  ،شود. این آیین عالوه بر ایرانهمگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران محسوب می

جوار ایران در غرب و شرق مثل عراق، آذربایجان، قفقاز، کشورهای همتمدن ایرانی از جمله افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 

 .شودازجمله بالکان و شبه قاره هم جشن گرفته می ،ترکیه، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، پاکستان و حتی مناطق دیگر

م آن، گردش سال را بر اساس تقویم افغانستان تنها کشوری است که همسان با ایران، همچنان تقویم باستانی را حفظ کرده و مرد  

شود در به همان سان در افغانستان برگزار میبه سوری گرفته تا سیزده های نوروزی از چهارشنبهگیرند. آیینهجری شمسی جشن می

تری دگی بیشسوری در میان مردم افغانستان با گسترهای نوروزی نظیر چهارشنبهتوان گفت که برخی از آیینکه در ایران. حتی می

شود. زیرا این جشن از یک های قدیم تاکنون، در این سرزمین به نحوی ویژه برگزار میگیرد. جشن باستانی نوروز از زمانانجام می

آور بهار و نوزایی طبیعت است. بدین جهت مطالعه تاریخ کهن افغانستان نشان سو نویدبخش پایان زمستان و از سوی دیگر الهام

ین جشن در طول تاریخ از نسلی به نسلی منتقل و به صورت میراث گرانبها به جا مانده است و ضمناً این جشن در هر دهد که امی

 هاي خاصي برگزار شده است.های سیاسی آن، به شیوهمقطع تاریخی، به تناسب شرایط و نظام

اندازی جشن سمنک )سمنو( راهپذیرد، از قبیل میدر سطح کشور افغانستان برخی مراسم مشترک برای به پیشواز نوروز رفتن صورت 

تهیه های منزل، نظافت حیاط، و نیز به قدر توان مالی، تکانی، شستشوی فرشخانه سین،در شب اول نوروز، تهیه هفت میوه و هفت

های آیین نوروزی سمهای خشک، انواع میوه و سایر نیازها که در ایام مراهای نو برای اعضای خانواده، آجیل و شیرینیلباس
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ای که اکنون به نام افغانستان یاد ، مبتنی بر فرهنگ مردم سرزمین باستانیدر تجلیل از این جشن و مراسم کهن و باستانیاند. ضروری

  شود، یک چیز عمده وجود داشته است که همانا پیشواز از بهار و شکرگزاری در برابر خداوند بوده است.می

ها به سرعت تمام به پیشواز نوروز رفته و سازد. بچهزده میمدن نوروز، کودکان و نوجوانان را بیش از دیگران ذوقدر افغانستان آ   

دست آرند. این گل معموالً در اواخر ماه های نوروزی روییده در زیر برف را بهافتند تا نخستین گلاز آخرین هفتة سال به تکاپو می

ها را فراهم آورده و در میدان دهکده ای از این گلها تا روز بیست و هفتم ماه حوت دستهید. بچهروحوت )اسفند( در زیر برف می

گان خویش ها معموالً پسرانی بین سنین هفت تا پانزده ساله هستند که از میان خودشان دو نفر را به حیث سرکردآیند. اینگردهم می

گردان گل را بلند گرفته و میر گل«. میر آوازخوان»و دیگری « گردانمیر گل»یکی  گزینند.شوند، برمیخوانده می« میر»که در عرف 

آیند. ها میها به دنبال آنخواند و سایر بچهمیر آوازخوان با صدای بلند و نواختن دف هر کدام از بندهای سرود نوروزی را می

خانه دسته را به ند، از خواندن سرود فراغت یافتند، صاحبشوها نیز خوانده می«گردانگل»هنگامی که گروه نوروزی خوانان که 

گیرد و خاموشانه دعایی خوانده ها را نزدیک روی خود میمالد، بعد چشمان را فرو بسته، گلها را به چشم میداخل خواسته، گل

گرداند. خوان برمیه گروه نوروزیها را با طبقی از میوة خشک، گندم و یا سایر حبوبات بکند؛ سپس گلو از خداوند طلب حاجت می

 کنند.گردانان میرسم این است که به جای میوه و غله، روغن، مرغ زنده و یا پول نقد هم نثار گل

، ماهی و شیرینی هم باید بر سر سفره باشد. بعضاً سبزیسازند. رنگین می 1سین یا هفت میوهها را با هفتپیش از تحویل سال، سفره

قرآن کریم را نیز روی سفره گذاشته و همة اعضای خانواده بر گرد سفره جمع شده و منتظر حلول کنند. روشن می ها را نیزشمع

شوند. در این هنگام بزرگ خانواده بر صدر مجلس نشسته و در حین تحول سال نو، دعای نوروز را قرائت نوروز و سال نو می

از بارگاه خداوند برای استجابت دعا و رفع نیازها باال برده، آمین گزاری ه سپاسها را به نشانکند و سایر اعضای خانواده دستمی

نخست گروه کودکان و  شوند.گویند. بعد از پایان دعا، اعضای خانواده به سه گروه )کودکان، نوجوانان، زنان و مردان( تقسیم میمی

مردان قبیله  کنند. معموالًشوند و عیدی دریافت میها میدایینوجوانان عازم منزل بزرگ فامیل و یا قبیله همچون عموها و یا 

دهند و نیز از روز اول عید، همة مردان اسکناس رایج و زنان شیرینی و آجیل را به عنوان هدایای نوروزی به کودکان و نوجوانان می

روند سفید قبیله میوروزی به منزل ریشیک قبیله در یک مکان دور هم جمع شده و سپس برای ادای احترام و گفتن تبریک عید ن

گیرد و بعد از روز سوم، زنان یک فامیل دور ها انجام میکنند. این دید و بازدید تا سه روز اول برای سایر فامیلو شیرینی صرف می

های دیگر فامیل روند و تا روز هفتم به دیدنسفید قبیله میهم جمع شده و برای گفتن تبریک عید نوروز، به منزل همان ریش

نمایند ها و یا کشتزارهای سر راه خود چیده و به در منزل فامیل خود به عنوان سرسبزی نصب میروند و نیز قدری سبزی از باغمی

                                                             
شود. هفت میوه یا گذارند که در نهایت شربتی خوش طعم و خوشمزه از آن درست میبرای تهیه هفت میوه، هفت نوع میوه خشک )آجیل( را در آب می. 1

شویند و در آب تر جوش، شکر پاره و مانند آن را میمیوه ترکرده نیز از شمار سنت های نوروز است. چند روز مانده به نوروز انواع کشمش شیرین، آب

کنند. سرانجام یک مشت سنجد هم با پوست به آن های دیگر اضافه میکنند. یک روز پیش از نوروز نیز چهارمغز، بادام و پسته را نیز پوست گرفته، به میوهمی

اند از: کشمش د. ترکیب این هفت میوه عبارتشور نوروز پس از غذای ظهر صرف میشود. این ترکیب خوشمزه و در عین زمان بسیار مفید، بیشتر داضافه می

 مغز، بادام، پسته، برگه و سنجد.سبز و سرخ، چار
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روند و در و همچنین زنان بعدازظهر پنجشنبه هفتة اول نوروز، هرکسی به قدر امکانات و توان مالی خود، غذا پخته، به قبرستان می

دهند. در صورتی که اعضای فامیل صرف و در صورت وجود مسافری، به او نیز نذری می کاً غذاها را مشتر جا بعد از خواندن دعا،آن

جا رفته و به یکدیگر عید نوروز را تبریک و خانواده، از همدیگر دورتر و یا در شهرهای دیگر زندگی کنند، بعد از هفتم به آن

 گویند.می

ای از مسلمانان افغانستان بر این گیرد، زیرا پارهمراسم جشن نوروزی در افغانستان در شهر مزار شریف انجام می ترینباشکوه   

با مراسم خاص و « مبارک علی)ع(». در صبح اولین روز عید نوروز، علم ۲باورند که آرامگاه حضرت علی )ع( در این شهر است

یابد و در این مدت، روز ادامه میباشد و تا چهل شبانهرسمی جشن نوروز نیز می شود که به معنای آغازباشکوهی برافراشته می

نشینند. مردم این سرزمین بر این باورند که اگر به هنگام مندان و بیماران برای شفا در پای این علم مقدس به چله میحاجت

ه در پیش است نیکو و میمون خواهد بود. ابتدای مراسم برافراشتن، علم به آرامی و بدون لرزش و توقف از زمین بلند شود، سالی ک

ای است آیند. انبوه مردمان و مسافران به اندازههمة مردم شهر و همچنین بسیاری از افراد از شهرها و کشورهای اطراف، گرد هم می

 شود.یها و چمنزارها انباشته از مردم مها و چادرها و گوشه کنار باغها و مسافرخانهکه همه خانه

برای برگزاری جشن نوروزی باستانی به مزار سخی، مزار حضرت علی )ع(، شهدای صالحین،  مردم کابل و حومة آن نیز، اکثراً    

دهد، برافراشتن پرچم سخی ای میچه که این مراسم را حال و هوای ویژهروند. آنعاشقان و عارفان، خواجه صفا و باغ برشاه می

این باورند که حضرت علی )ع( در روز اول نوروز، بر تخت قضاوت نشسته، عدالت و مساوات را برقرار است، زیرا کسانی بر 

تر انجام پذیرد و به همین مندان برگزاری این مراسم، تالش دارند که جشن نوروزی هر چه باشکوهساخته است. بدین جهت عالقه

رسانند. استاندار، امام علی )ع( به پای مزار آن حضرت به صبح می خوانی، دعا و توصیفها، شب نوروز را با مناقیبخاطر آن

شهردار، عدة کثیری از مقامات دولتی و روحانیون ساعات اولیه صبح سال خورشیدی مانند سایر مردم عادی برای دیدار نحوة 

ی، بیرق علی )ع( به اهتزاز در آیند. نخست با شلیک سه توپ و سپس با نواختن موسیقبرافراشتن پرچم مزار حضرت علی )ع( می

آید. بعد از بلند شدن پرچم شاه اولیا، یکی از مقامات دولتی، در مورد سال نو سخنرانی کرده و سپس یکی از روحانیون، برای می

تبریک کند. با ختم دعا، مردم نوروز را به یکدیگر خوشبختی، سعادت، سالمتی و امنیت مردم افغانستان و مسلمانان جهان دعا می

 روند.گفته و سپس به سایر اماکن مقدس و دینی می

شوند تا بتوانند در آخرین لحظات سال نامالیمات و در هرات نیز، ساعاتی مانده به لحظه تحویل سال، مردم در تکایا جمع می   

خواندن دعا و نیایش صورت  ها و نیز غبار سال کهنه را از تن و روح خود بشویند و این شستشوی روان با تالوت قرآن وکاستی

                                                             
فت است. این دیدگاه هنگامی قوت گر در بلخ بنای شکوهمندی از عصر تیموریان هرات باقی است که بنا به باور مردم بلخ، این بنا آرامگاه موالی متقیان. ۲

او با جستجو و کاوش فراوان، لوحه سنگی نوشته  که امیر شیرعلی خان، پادشاه وقت افغانستان، شبی خواب دید که حضرت علی در این منطقه دفن است،

 رسد.ر نمینظای را به نام حضرت علی )ع( پیدا نمود. امروزه برخی بر این گمان هستند که این بنا آرامگاه زرتشت است که دور از واقع بهشده
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است بدین صورت که قبل از سال تحویل، چوبی بزرگ که معموالً تنه درختی « جده»گیرد. از دیگر مراسم سال تحویل برپا کردن می

. گویندپیچند که اصطالحاً به آن جده میکنند و پارچه سبز رنگی به گرداگرد چوب میباشد، آماده میمتر می 1۵به درازای حدود 

اهالی بندند. ای رنگی به نیت برآوردن حاجت به جده میافراد مراجعه کننده به جده جهت مراسم سال تحویل، هر کدام تکه پارچه

برای برگزاری جشن نوروزی در مسجد جامع شهر، دورهم جمع شده و پس از شکرگزاری و دعای خیر، برکت،  شهر هرات، غالباً 

شوند، سپس با شادمانی تمام سال نو را به همدیگر تبریک گفته، عازم اه خداوند متعال خواهان میسالمتی، صلح و امنیت را از درگ

 شوند. ها و اماکن گردشگری میمزار خواجه عبداهلل انصاری یا سایر زیارتگاه

کنند. برگزار میاست( « ص»داری لباس رسول اکرم ای شریف )محل نگهاهالی شهر قندهار، مراسم جشن نوروزی را در خرقه   

نحوة برگزاری این مراسم در شهر قندهار با خواندن دعا و آرزوی خیر و برکت، سالمتی، صلح و امنیت از خداوند متعال برای سال 

جا به سایر اماکن گردند، و از آنها سپس سال نو را به همدیگر تبریک گفته عازم چهل زینه )راه پله( میجدید همراه است. آن

 نمایند. روند و به این ترتیب روزهای اول سال را به خوشی و شادمانی سپری میردشگری میمقدس و گ

کنند. در این استان نیز سال نو، نخست با خواندن دعا مردم استان غزنی نیز مراسم جشن نوروزی را در مزار حکیم سنایی برگزار می

شود. در شهر بامیان غانستان و جهان از درگاه خداوند متعال آغاز میو آرزوی سعادت، موفقیت و برکت، صلح و امنیت برای مردم اف

های بودا گرد آمده و مراسم برانگیز است، زیرا مردم شهر بامیان و حومة آن، در میدانی مقابل مجسمهبرگزاری جشن نوروزی تعجب

سعادت، خیر و برکت و صلح و امنیت از درگاه نمایند. این مراسم نیز با خواندن دعا و آرزوی سالمتی، جشن نوروزی را بر پا می

 یابد.خداوند متعال برای اهالی استان و افغانستان پایان می

سو و اهمیت یافتن نقش و جایگاه توان گفت وجود اشتراکات فرهنگی گسترده بین مردم ایران و افغانستان از یکدر مجموع می

ای را برای همگرایی فرهنگی بین دو ملت توانند ظرفیت بالقوهسوی دیگر، می ها در دو دهه اخیر ازفرهنگ در تعامالت میان ملت

 فراهم آورند.
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 از هرات تا تبریز در امتداد جاده ابریشم

 

 دکتر سعید شجاعی

 عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی و مدیر بین الملل دانشگاه تبریز

 

پایان خود را به هم کیشان افتخار به عنوان یکی از دلبستگان و عاشقان فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، سالم و درود بی اینجانب با

 .عزیز در سراسر افغانستان اظهار می کنم. به این نکته باید اشاره کنم که تعامل و دوستی میان ایران و افغانستان یک تعامل ویژه است

بهره بجویم و از تعبیر زیبای  ،دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،استاد گرانقدر فرهنگ و ادب فارسیمایلم تا از بیان شیوای 

چه به لحاظ سیاسی و تقسیمات جغرافیایی در عصر حاضر، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اگر .استفاده کنم «مرزبرون هموطنان»

ظ فرهنگی و تمدنی، میان ما خط فاصل و مرز حائل وجود ندارد، شما اما به لحا ،اسالمی افغانستان، دو واحد سیاسی مستقل هستند

 .عزیزان به هیچ روی برای ما بیگانه و غریبه نیستید

هموطن ما هستید که از قضای روزگار و به واسطه بروز  ،از هر تیره و تباری و با هر مذهب و مسلکی ،شما برادران و خواهران عزیز

متاسفانه به  .برای ساختن کشوری آباد و آزاد در تالش هستید ،یایی در آن سوی مرزهای ایرانو ظهور تقسیمات سیاسی و جغراف

های عمیقی بر پیکر افغانستان عزیز ها در چند دهه گذشته، زخمطلبانه برخی قدرتهای استعماری و توسعهواسطه اعمال سیاست

های فرهنگی و عقیدتی موجود در کشور افغانستان، برخی تفاوتالحیل و به دستاویز نشسته و همچنان برخی بدخواهان با لطایف

بر آن هستند تا از بازگشت ثبات و امنیت کامل و پایدار در آن سرزمین شعر و فضل و هنر، ممانعت به عمل آورند، اما با وجودِ 

وشند تا همگام با مسؤوالن و کعداوت و شناعت )زشتی و پلیدی( دشمنانِ سربلندی شما، فرهیختگان و هنرمندان آن سامان می

جانبه را برای های این پیکره زیبا و شکوهمند مرهم گذارند و توسعه پایدار و همهدولتمردان جمهوری اسالمی افغانستان بر زخم

  .مردمانی نجیب و صبور به ارمغان بیاورند
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ی عمیق با ترک زبانان کشور افغانستان در به پیوندهای قوم خواهمبه عنوان یک شهروند ترک زبان جمهوری اسالمی ایران می 

یکی از سازندگان فرهنگ و تمدن افغانی بوده اند و اکنون نیز جزو  ،هرات و جوزجان اشاره کنم که در طول سالیان و از عهد کهن

 ش هستند.افغانهای دغدغه مند و پیشرو در کنار دیگر برادران و خواهران افغانی در راستای ساختن افغانستان نوین در تال

به  ؛نگاهی اجمالی به تاریخ نشان می دهد که هرات در مسیر جاده ابریشم همواره پیوندهای عمیق فرهنگی با کشور ما داشته است

تلفیق  ،به طور مثال .، دیدهم در مسیر جاده ابریشم بوده طوریکه نشانه های آن را می توان در شمالغرب ایران و در شهر تبریز که آن

 ،م نگارگری در زمان شاه اسماعیل صفوی با میراث بردن هم آمیزی و تلفیق عناصری از مکتب هرات، ترکمان و شیرازسبکهای مه

 به طوریکه ترکیب بندیها پیچیده تر و رنگ بندی و طراحی اعتال یافت.  ؛نگارگری ایرانی را به اوج کمال رسانید هنر

 مورد بهره برداری دولتمردان قرارگیرد. ستانعتالی دو ملت ایران و افغانامیدوارم پیوندهای عمیق فرهنگی و نژادی در جهت ا
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 تقویت انسجام اجتماعی در پیوند میان ملت ها: رویکردی جهانی برای داشتن دنیایی بهتر

 

 

 حمیده عادلیان راسی، استادیار مددکاری اجتماعیدکتر 

  ئیدانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبا

 

 

به نظر می رسد زمان آن است که بشر به راههایی بهتر برای انجام دادن کارها در حال و آینده بیاندیشد. داشتن جهانی بهتر همراه با 

مهر و دوستی که نه تنها منافع خود، بلکه منافع دیگری را نیز تضمین می کند. انسان امروزی سالهاست که از اصل خود بازمانده و 

بلکه وضعیت  ،اهم نمودن مسیرهایی برای تصمیمات بهتر دارد. تصمیم هایی که نه صرفا ارتقاء زندگی او را به دنبال داردنیاز به فر

بهتر برای سایرین را در حال و آینده رقم خواهد زد. تصمیماتی که به ایجاد فرصت های برابر و عادالنه برای همه در اقصی نقاط 

جام اجتماعی بین گروه های مختلف در سراسر جهان گردد. تصمیماتی که توسعه انسانی، اجتماعی، جهان بیانجامد و سبب توسعه انس

 توسعه پایدار را در جوامع و جهان تقویت خواهد نمود.  ،عبارتیه اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال داشته و ب

انی در رسیدن به محیطی ایمن و سالم برای همگان از اهمیت شرایط اخیر در دنیا، با توجه به پاندمیک کرونا، نشان داد که انسجام جه

، من هستم از آنجاییکه ما هستیم، معنا و مفهوم ملموسی می یابد. این مفهوم "Ubuntu"باالیی برخوردار است. اینجاست که شعار 

چندی است که به عنوان شعار  و کار برده شده برگرفته از مردمان آفریقای جنوبی است که توسط نلسون ماندال در دنیا مطرح و ب

بازنمایی و مجدد در جهان طنین انداز شده است. این مفهوم بر ارتباط همه انسان ها با یکدیگر و  ۲۰۲1مددکاری اجتماعی در سال 

محیط شان تاکید دارد. شعاری است که نیاز به انسجام را در سطوح مختلف درون جامعه، درون جوامع و جهان شمول به تصویر 

همه انسان ها با هم مرتبط بوده و آینده بشر به این بستگی دارد که همه باور داشته باشند که برای  ،می کشاند. پیامی که بیان می کند

نیاز به تعامل و همکاری مشترک داریم. تنها در این صورت است که با هم می توانیم  ،ساختن آینده ای روشن و مبتنی بر عدالت

 و برای خود و نسل های آینده جهانی بهتر بسازیم. دنیا را تغییر داده

بنابراین، اهمیت انسجام اجتماعی در این است که احساس مسئولیت متقابل بین اعضای جامعه به گونه ای شکل می گیرد که در 

 ،نیرد که برآیند آاجتماعی شکل می گ طور آگاهانه و همراه با اراده افراد کنشگری می کنند. بدین شکل، شبکه روابطه شرایطی ب
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حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سالمت اجتماعی و کارکرد اجتماعی است. جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که خردورزی 

، به عنوان 19۸1و نوعدوستی در آن متبلور شده و پایه های رشد خود و دیگری را فراهم می سازد. این همان است که جونز در 

به آن پرداخته است، یعنی افزایش فرصت ها برای همه به منظور داشتن زندگی بهتر، ایجاد توزیع منصفانه رفاه. هدف نهایی توسعه 

بنابراین انسان ها نمی توانند خود را از دیگران جدا کرده و با در نظر گرفتن تنها سود و منفعت خود و نزدیکانشان، مدعی خرد و 

می تواند، ساکت بوده و تالشی در راستای اصالح و بازسازی انجام ندهد، در حالیکه می احساس در زندگی باشند. انسان خردمند ن

داند دیگری در گوشه ای از این دنیا نیازی دارد که او می تواند به برآورده کردن آن و یا بخشی از آن نیاز کمک کند. در راستای این 

ه شی و لذت داشته باشد که حس مفید بودن و تاثیرگذاری و بمهم است که خوشبختی معنا می یابد. کسی می تواند احساس خو

زندگی گستری را تجربه کرده باشد. باید بتوان بین منافع خود و دیگری، همچنین محیط موازنه ایجاد کرد. این تفکر باید  ،عبارتی

وسعه خود اهمیت یابد. توجه به بتواند تفکری غالب در دنیای کنونی باشد. باید رشد و توسعه دیگری به همان اندازه رشد و ت

ن، به درستی این موضوع را بیان می یمحیط، حفظ و تقویت آن نیز باید محور برنامه های جوامع انسانی را شکل دهد. آلبرت اینشت

 کند:

یک انسان بخشی از یک کل است که ما به آن عالم میگوییم. بخشی که محدودیت زمانی و مکانی دارد. او خود، احساسات 

که این توهم آگاهی است. این توهم نوعی زندان است که ما را به  ـاندیشه هایش را جدا از این کل تجربه میکند  و

آرزوهای فردی و عشق به گروه کوچکی از نزدیکان محدود میکند. آرمان ما باید رهایی از این زندان باشد و این یعنی 

 .زنده و کل طبیعت زیباگسترش چرخه مهربانی از نزدیکان به تمامی موجودات 

 

ن نیازمند اندیشیدن است، اندیشیدنی سخت، به نظر می رسد او قصد دارد به انسان ها بگوید که در زندگی آرمان یاین گفتار اینشت

د گرا باشند و زیستن خود را محدود به منافع خود و خانواده نکنند. اشاره به انسان خردمدار و خردگرا دارد. انسانی که اندیشمن

است و به دنبال آرمان های واالی انسانی است. بیایید تا ما نیز آرمان داشتن جهانی بهتر برای همه را در سر بپرورانیم و برای تحقق 

زندگی بی هدف، تقدیرگرایی و یا مبتنی بر اهداف فردی و شخصی را می آن مبارزه کنیم. مبارزه در برابر افکار و اندیشه هایی که 

یشه هایی که به تفکیک مرزها پرداخته و با نگاه خودخواهانه، تنها به منافع و تمرکز بر سیاست هایی برای توسعه و پرورانند. اند

رشد خود می پردازند. برای حل مشکالت و بحران های کنونی بر روی کره زمین باید تفکر و اندیشه خود را تغییر دهیم. جنگل ها 

کرده و منابع موجود در این کره خاکی را نابود می کنیم. این ناشی از عدم اندیشیدن به منافع را از بین می بریم، دریاها را آلوده 

طبیعت است. جنگ ها را برنامه ریزی می کنیم تنها به دلیل فکر کردن به منافع خود و هزاران هزار کنش نادرست دیگر که از انسان 

عه دهیم، اندیشیدنی که ما را در رابطه تنگاتنگی با دیگران و محیطی که در سر می زند. نیاز است تا سبک نوینی از اندیشیدن را توس

عنوان مولفه مهم در نجات کره ه آن زیست می کنیم، می بیند. اندیشه ای که نیاز برای انسجام جهانی را در نظر گرفته و بر خرد ب

 زمین و انسان ها تاکید می ورزد. 
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 شورایران و افغانستان: یک میراث در دو ک

 هایی از تاریخ()درس

 

 دکتر جواد عبّاسی

 دانشیار تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

ها چون مرغان مهاجر بین دو کشور در گویی خاطره ای از ایران به یادم نیاید.ای از افغانستان پا ننهادم که گوشهمن به هیچ گوشه

 .(۲۴دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، صفیر سیمرغ، ص ) سفرند

 

تمدّنی میان  ـافزایی فرهنگی بیش از هر چیز همزیستی، همکاری و هم ،زنیمگامی که تاریخ چند هزار ساله غرب آسیا را ورق میهن

پیش چشم ما قرار  ،یعنی حدفاصل آسیای مرکزی و شبه قاره هند در شرق تا آناتولی و سواحل مدیترانه در غرب ،ساکنان این منطقه

برای هزاران سال با وجود از سرگذرانیدن رویدادهای فراوانِ تلخ  ،روزه شامل چندین کشور مستقل استگیرد. این منطقه که اممی

تمدنی برخوردار بوده است. حتی زمانی که تاریخ این  ـهمواره از نوعی همبستگی فرهنگی  ،های بسیارو شیرین و فراز و نشیب

 ـخود نام و نشان سرتاسر این گستره فرهنگی خودبه ،کنیمید مطالعه میهای ملّی دوران جدکشورها را جداگانه و در قالب تاریخ

های مختلف و کند. پرداختن به جنبهما را به خود جلب می توجه ،تمدنی و پیوندهای گسترده میان ساکنان آن از شرق تا غرب

وشته شده است. در این نوشته که به پیشنهاد باره آن زیاد گفته و نتاری کوتاه ممکن نیست و البته درچگونگی این همبستگی در نوش

 ،شودمناسبت یکصدمین سالگرد امضای قرارداد دوستی میان دو کشور ایران و افغانستان قلمی میبه یار سرکار خانم دکتر ماندانا تیشه

ده کشورهای ایران و یعنی محدو ،تمدنی ـبر آنم تا با اشاره دوباره به این همبستگی تاریخی در بخشی از این حوزه فرهنگی 

 و آینده تأکید کنم. در حالانداز روابط دو کشور و ملّت افغانستان کنونی، بر اهمیت درس گرفتن از تاریخ در چشم

ها و تشکیل امپراتوری تاریخ ایران و افغانستان دست کم از دوره مهاجرت آریایی ،شناختیهای باستانبه گواهی اسناد تاریخی و یافته

همچون شاهنامه  ،های هخامنشی گرفته تا اوستا و ادبیات حماسی کهن فارسیاند. از کتیبهپیوستگی تاریخی روشنی داشته ،هخامنشی
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تا متون تاریخی، جغرافیایی، ادبی و  ،تمدنی ایرانی هستند ـهای تاریخ حوزه فرهنگی دهنده دوردستکه بازتاب ،سترگ فردوسی

 رات فراوان بر پیوند سرنوشت تاریخی و میراث تمدنی و فرهنگی سرزمینی هستند که در دوها، همگی دربردارنده اشانامهزندگی

شتی و اوستا، تاریخ علم و هنر، تاریخ خط ، تاریخ دین زرتها و اقواماند. تاریخ مهاجرتکشور کنونی ایران و افغانستان قرار گرفته

ه و همه سرگذشت و میراث مشترک مردمان ساکن در قلمروی که هم ،شودو زبان و خالصه هر آنچه که میراث بشری خوانده می

 گذارند. هایی فراتر از این دو کشور را به نمایش میاند و البته سرزمیندر این دو کشور قرار گرفته

ی را شامل های رونق و شکوفایی در سرزمینی که ایران و افغانستان کنونپیوند معناداری میان دوره ،براساس شواهد متعدد تاریخی

 ،تمدنی و همبستگی و همکاری گسترده ساکنان این منطقه وجود دارد. به عبارت دیگر ـهای یکپارچگی فرهنگی شود با دورهمی

تر بوده است، رونق و شکوفایی بیشتری هم به وجود آمده است و هر گاه به دالیلی از جمله هرچه زمینه برای این پیوندها فراهم

، از میزان رونق و شکوفایی در منطقه نیز کاسته شده است. در چنین بستری این پیوندها کمتر شدهیا مذهبی دالیل سیاسی، قومی 

ها و تشکیل امپراتوری هخامنشی( تا قرن نهم هجری یعنی عصر فرمانروایی تیموریان با است که از دوران باستان )مهاجرت آریایی

های متعددی از پیشرفت و شکوفایی در این قلمرو فرهنگی )ایران وافغانستان( ورهنظامی شاهد دـ های سیاسی وجود همه فرازونشیب

های این موضوع است؛ دورانی که در آن نخبگان سیاسی، علمی، ادبی و هنری ترین نمونههستیم. دوره تیموریان خود یکی از روشن

 ،دست در دست هم ،های قومی و مذهبیوجود تفاوتتبریز با  از هرات، بخارا و سمرقند تا مشهد، نیشابور، شیراز، اصفهان و

شاهکارهایی از تمدن و فرهنگ را پدید آوردند و به یادگار گذاشتند. یادگاری که بسیاری از پژوهشگران تاریخ در سطح جهان از 

شیراز و هرات و تبریز  توان میان مکاتب هنریاند. در چنین بستری است که برای مثال نمیآن با عنوان نوزایی )رنسانس( یاد کرده

تمدنی  ـمرزبندی دقیق انجام داد چرا که نتیجه وجود تعامالت گسترده میان نخبگان و حتی دولتمردان حاکم در این گستره فرهنگی 

این افغانستان کنونی همواره  نقش پل فرهنگی و تمدنی میان ایران و شبه قاره هند را بر عهده داشته و در  ،هستند. افزون بر اینها

 هر روز بر بالندگی خود و این میراث مشترک افروده است. ،آفرینینقش

های نظامی، اختالفات و تعصبات مذهبی و دخالت ـسیاسی  یهاو درگیری هابه دالیل مختلف از جمله جداییهنگامی که  ،در مقابل

تمدنی کاهش یافته  ـاین قلمرو پهناور فرهنگی پیوند مردمان و نخبگان ساکن در  ،خارجی )از جمله استعمار( و ناآگاهی حاکمان

است، رونق و پیشرفت نیز رو به افول گذاشته است. شوربختانه تاریخ چند قرن اخیر دو کشور بیشتر در چنین مسیری یعنی میزانی 

اشت یکصدمین سال یادمان و بزرگد ،از واگرایی در مقایسه با دوران پیش از آن یا کاهش پیوندها قرار داشته است. از این جهت

آموزی ها، نخبگان و اهالی فرهنگ و رسانه در دو کشور با درسدوستی میان دو کشور فرصت خوبی است تا دولت دادامضای قرار

سازی پیوندهای علمی، فرهنگی، اقتصادی میان مردم دو کشور بیش از پیش زمینه را برای گسترش و روان ،های تاریخیاز تجربه

 مؤثرتری در این زمینه بردارند.  های فراتر از تعارفات دیپلماتیک، در عمل گامفراهم نمایند و 
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 برگِ مِهر

 دوستی ایران و افغانستان(ء )به مناسبت یکصدمین سالگرد عهدنامه

 

 
 دکتر سهیال عرفانی 

 عضو هیات علمی دانشکده ژورنالیسم، دانشگاه هرات

 

 شکر اهلل که نمردیم و رسیدیم به دوست»

 عبدالقادرگیالنی ()  «باد بر این همت مردانه ما آفرین

این تفاهم پسندیده و خجسته را به فال نیک گرفته و  داریم.کشور ایران و افغانستان قرار  قرارداد مودتِ دودر صدمین سالگرد 

ید در تولید و بازتول هماهنگی و همسویی بیشِ هایآوری زمینهامیدواریم این تهداب مستحکم بتواند ازین پس نیز، سبب فراهم

 علمی و فرهنگی میان این دو کشور گردد. ثمرات مشترک

این مهم مقدور نمیشود مگر این که دانشمندان این دوخطه، تالش مزید خود را در تبیین گزیده های مشترک علمی و فرهنگی به 

 االن این عرصه قرار دهند.عملی در دسترس فعء آن را برای استفاده ءکار گیرند و شالوده و اساس به روز شده

کنار اینکه مادیات در  داند و درهای مادی و معنوی یک جامعه میبه مفهوم تمام داشته بازخوانی از فرهنگ که آن را با توجه به یک

به  ،زمین ترسیمی سیاسی از یکدیگر متمایز است و ممکن است که بر مبنای برخی قراردادهای اخالقی در اختیار دیگری قرار گیرد

 های معنوی مشترک خواهد بود.روشنی در فرهنگ، عطف بر داشته

های آن که پیوندهایی فراوان را برای توجه و این چهرهء معنوی، دو پارادایم را مشخص میکند: نخست، دین مقدس اسالم و آموزه

 ءاَند که در حوزههاییو دوم، اینها سرزمینسازی آیینِ مشترک در اختیار باشنده گان این دو سرزمین قرار میدهد فعالیت در برجسته

کشورهای زبان، فرهنگ و تمدن پارسی هستند و ایران و افغانستان درینباره مسئولیت دارند تا در تعامل با یکدیگر، دیپلماسی فرهنگی 

 را ارائه دهند.

با مراکز آموزش  ،دکترا و باالتر از آن ءاندوختگان ایران در سطوح تحصیلی عالی درجهگام اول درین راستا، همکاری مبرم دانش

نیاز به ترجمه و تفکیک متون تدریسی حس  ،عالی تحصیلی دولتی و خصوصی افغانستان در تدریس است. زیرا در این آموزش

 نمیشود.
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یق در ایران، و اَمر تحق است. از آنجایی که محققان ایرانیدوم درخور توجه  ءهمیاری در انجام و پیشبرد موضوعات تحقیقی، نکته

با ـ نیاز است محققان ایرانی دانش برتر خود را برای همسانی  ،پیشرفت چشمگیری نسبت به محققان و تحقیق در افغانستان دارد

 در اختیار محققان افغانستانی قرار دهند.ـ آموزش 

های اصلی ارتباطات میان دو ؤلفهبیش در تعامل اجتماعی و روابط انسانی اجتماعی که م سپس نوبت به یکسانی، تسهیل و شتاب

هایی صورت گرفت و سعی شد تا میرسد. به این لحاظ در توجه به تنوع سالیق در معادالت فرهنگی رایزنی ،ملت قلمداد میشوند

مجوز رسمی فعالیت نمایندگی فرهنگی ایران در شهر هرات افغانستان و همچنین مجوز رسمی فعالیت نمایندگی فرهنگی افغانستان 

 در مشهد صادر شده و ایجاد گردند که دستاوردی مطلوب به شمار میرود.

ی اندیشاش خروج از انحصارطلبی دستاوردهای تمدنی و فرهنگی است و همسوای موارد مزبور، چند بستر فعالیت دیگر هم، الزمه

یی که ایرانیان و افغانان هر دو زندان فرزانه، یادواره و بزرگداشت فر«تحقیقات میراث مکتوب مشترک»طلبد. راه اندازی مراکز را می

بالند و از این شُمار ابوعلیِ سینا، مولوی جالل الدین محمّد، فردوسی، البیرونی، حافظ و سنایی اَند احساس میشود. ایجاد به آنها می

 ،ستان را نیز با خود به ارمغان بیاوَرَدنشرات تلویزیونی به زبان پارسی که میتواند افزون بر ایران و افغانستان، اشتراک تاجیک ءشبکه

 اَهَمِ اینهاست.

یی افغانستان به ایران برای بازتاب اهمیت یی ایران به افغانستان و فعاالن رسانهو در این عصرِ ارتباطات، سفرهای متقابل فعاالن رسانه

 روابط فرهنگی و دستاوردهای فرهنگی این دو کشور از ضرورت هاست.

ی دوستی ایران و افغانستان را هابهین دستیاب گردیده و پایه ءساز و متعالی به جلوههای فرهنگمیکنم تا این فعالیت در خاتمه آرزو

 چه مستحکمتر نماید.هر
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 جان برابر دو برادر با ؛افغانستان و ایران

 

 هالل فرشیدورد

 شاعر و پژوهشگر ادب فارسی

 

ها را بلعید و دگر آن رنگِ روشن و صمیمیت هارنگیدیو دروغ و نیرنگ جا باز کرد و یک ،فتتا جهان هرچه پیش آمد و فراز گر

ی ما و طبیعی زندگی حتا در خواب هم  انگار به سراغ ما نیامد. پدران ما در جنگ بزرگ شدند و روسری سیاه مادران جگرسوخته

سر برای چندینایم به اکنون، به اکنونی که هنوز چنان اژدهایدهخوان هزار حادثه گذشته و رسیگاهی عوض نشد و ما از هفتهیچ

های ما را چنان نردبانی بر ها و ارزشنابودی ما دهن باز کرده است. دریغا که زمانه دیگر شد، کسانی چون گردبادی آمدند داشته

گرفته کوچیدند و جغد تان این باغ آتشهای درخاز شاخه های مهربانیزمین کوبیدند. پرنده آسمان بلند بردند و صدباره بر

هاشد که پاینداز ی تاریخ سالخانهالنه بیاراست و آفتاب« ی خونین کبوتران سپیدآشیانه:»به تعبیر استاد شفیعی کدکنی بر  ،طلبیبرتری

 سپاه سیاه ابتذال و بدبختی است. ای دریغ! به قول فردوسی بزرگ:

 زیان کسان از پی سود خویش

 دین اندر آرند پیش! بجویند و

زند، تاریخی به هر سمتی بال می_ی ایرانگمشده دنبال آزادی و شکوه ،ی سیال و سرگرداندلم چنان پرنده «روزگار غریبی است»

جوشد آویزان ما نمیهای از دیدهمهر گویی دگر در دلهایو چشمه« آیدسرش ز مشت حوادث فرو نمی»اما وطن چنان محکوم ابدی

به  گشاید این بیت خواجهخدای من، تا یاس هرازگاهی دهان می ست.خالیجویبار زندگی از صدای دلنشینِ همدلی  هایرهو شرش

 رسد:دادم می

 ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن

 وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
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های ی با شکوه این مرز و بوم و ندیدن آن سادگیوی گذشتههای شیرین دشوار است، من روزی نیست که در آرزکندن از گذشتهدل

و حسرت نان گرم سر تنور  نریزمهاي فصل بهار و... اشک و سرودخواني گردانيهای گلی بر دوش دخترکان دهکده، گلکوزه _زیبا

ی شیرینِ از های گمشدهتها، لطف و عطوفرا از دستان پاک مادر که دیگر میسرم نشد نخورم. ای دریغ! از نبودن آن سادگی

روزگار حافظ ریزد، و باز این سخن همخورد و بر زمین فرو مییی که سنگ میشکند چنان شیشهشکند، میدلم گاهی می .رفتهدست

ی از همریشگی تاریخ «صبری مکن...هیچ حالی را بقایی نیست بی»پیچد: پیچد و میتبار بزرگوار ما کمال خجندی در ذهنم میو هم

 ی ایران عزیز و افغانستان/خراسان عزیز چه بگویم؟ در این پیوند سخن بسیار رفته است، به قول حضرت صائب: و روابط دیرینه

 چون دو برگ سبز کز یک دانه سر بیرون کند

 روی در نشو و نما بودیم مادل و یکیک

از  ،های فرهنگ و به تعبیر بیدل بزرگم و از فراز قلههای خویش برخیزیاکنون برماست که برای بازیابی شکوه گمشده و گمگشتی

فریاد برکشیم: انسان! مادر! مهین! خراسان)فغانستان(! ایران! فارسی...! از عطوفت و عذوبت زبان شکربار « غم تنهایی زبان»فراز 

خواهم می ،تاریخی_های دینیو ارزش هاها قدافراشته است چه بگویم؟ با احترام به تمام زبانفارسی که چنان پلی بر فراز فاصله

تر از زبان فارسی ندیدم. زبان فارسی معجونی از جان و جنون و عشق و آرامش است. خدای من، چگونه بگویم که نعمتی بزرگ

تعبیر  خواهی بزند. چرا ما قدر خود و بهکه زبان فارسی بلد است و با نام و کالم سعدی آشناست دم از جنگ و برتریباور کنم کسی

است و آن نگاه مغلوب از باال به پایین را کنار گذاشت و در برخدانیم؟ باید قدر این زبان بهشتی را نمی ،صاحب تفسیر نمونه

 بودن خود فکر کرد و به قول حمید مصدق:« ما»ها به بیشتر از گذشته ،بازجویی روزگار وصل خود

 باد.اش ویران خواهد/من و تو ما نشویم/خانهکسی میچه

در آن  ،نادر نادر پور، ایران چون افغانستان از تعلقات محبوب من است. باری سفری داشتم و مدتی را به قول آن پیکرتراش پیر

های بس شیرینی از ایران و استادان عزیز دانشگاه عالمه طباطبایی از آن سفر در ذهن خود دیار یار)ایران عزیز( گذراندم، خاطرهکهن

ی که اگر تمام ام به خانهی اجدادی خود آمده. وقتی به زیارت فردوسی بزرگ در توس رفتم، حس کردم که به خانهبه یادگار دارم

دلم چنان از مهر فردوسی « گر بگویند/بگویم که مرا )مارا( با تو سر و کاری نیست»که برخیزند و به تکرار: مردم ایران به فرض این

تواند حس هیچ نیرویی نمی«. ایران( گواهی بدهد کاری هست_در و دیوار )توس»گر بزرگ پر و لبریز است که از طرفی د

ی تولد یافتم که تا چشم گشودم شاهنامه را داشتن مرا )ما را( نسبت به فردوسی و آن آستانِ سربلند کم کند. من در خانوادهدوست

 ام. فردوسی را نخوانم انگار روزم را به درستی آغاز نکرده دیدم و با شاهنامه بزرگ شدم و هر صبح تا قبل از طلوع آفتاب بیتی از

 با نام حافظ و دیوان او آشنا شدم. در مکتب آخونی معموال بعد از خواندن قرآن« آخونی/آخوندی»کودکی بیش نبودم که در مکتب 

. خواندیمبود که در مکتب آخونی ما میهای ی کتابخوانند و دیوان حافظ و بیدل نیز در جملههای مربوط به دین را میکتاب ،کریم

سوادی که خواندن و نوشتن بلد نیست های بدخشان و بلخ و تخار و... بروید و با چوپانی یا مرد بیترین دهکدهشما در دورافتاده
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ی آن آوردم که ما این سخنان را برا باشد.امکان ندارد که او بیتی از فردوسی، سعدی یا حافظ را در ذهن خود نداشته  ،سر بخورید

زیستی و همریشگی ما را نهایتی نیست که نیست. های همبا شعر و سخن فردوسی، موالنا، سعدی و حافظ بزرگ شدیم. نشانه

ی خویش میان دو ملت باهم برادر فاصله خواهند با رفتارهای نابخردانههای خام و مبتذلی که امروز به نحوی از انحا میسیاست

بلکه خود ما است، ما از  ،و روسیاهی ندارند. ایران و مردم عزیز ایران برای ما دیگری نیستآویزي جز رسوایي ایجاد کنند، دست

برابراند که هرچه میانشان فاصله دیگر توقعی جز مهربانی، خوبی و همکاری نباید داشته باشیم؛ ایران و افغانستان دو برادر به جانهم

تواند ملت عزیز ایران و ملت گاهی نمیهای سیاسی امروز، هیچاند. مرزبندییکدیگر شریک باز هم در غم و شادی ،ایجاد شود

توان عشق یک ایرانی مهر حافظ را سترد و چگونه می_توان از دل یک افغانستانیافغانستان عزیز را از هم جدا کند. چگونه می

است که امر جدایی آن محال  ها چنان عمیق و درهم تنیدهود؟ریشهشافغانستانی را نسبت به موالنای بزرگ کم کرد، مگر می_ایرانی

زخمی در  نام کابل« چون شناسد جان من جان ترا» ایم که به تعبیر حضرت موالنا:نماید. خوشبختانه امروز ما به این درک رسیدهمی

نام بلخ و بدخشان و تخار و زابل... و هراتِ  نام شیراز و اصفهان و نیشابور و مشهد و... در کنار .کنار نام تهران عزیز زیباست

 دل...شکسته

 برادری و دوستی ما را پایانی مباد.
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 زبان ما و افغانستان

 
 

 محمدکاظم کهدوییدکتر 

 دانشگاه یزد، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی

 

 همزبانی خویشی و پیوندی است           مرد با نامحرمان چون بندی است

*** 

 هرکه او از همزبانی شد جدا                   بی نوا شد گرچه دارد صد نوا

زبان فارسی)دری( همواره مانند ماه آسمان بوده و سایر زبانها و لهجه ها بسان قمرها در کنار آن درخشیده اند، و به دلیل غنای 

خود نزد پارسی زبانان، همواره مورد توجه و عالقة فرهنگی و حجم عظیم آثاری که در گسترة آن آفریده شده، عالوه بر جایگاه 

تا جایی که هستند نویسندگان و شاعرانی که از درون زبان و فرهنگ پشتو  ؛فرهیختگان و اندیشمندان دیگر زبانها نیز بوده است

ه های فکری خود را به زبان برخاسته اند، اما آن قدر شیفتة غنا و زیبایی زبان فارسی گشته اند که همه و یا بخشی بزرگ از فرآورد

 فارسی )دری( نوشته اند.

گویم، که خود پاسداران استوار این زبان و فرهنگ غنی هستند در اینجا از پارسیگویان و پارسی زبانان کشور افغانستان سخن نمی

زبانانی که جان و دلشان ه پشتوب یا پارسیگویان دیگر سرزمینهای همسایه و ... که جای خود دارند، در اینجا اشاره ای خواهم داشت

شود، قطره ای از دریای بیکرانی با فارسی)دری( قرین و مأنوس است و در به کارگیری فارسی)دری( ابایی ندارند. البته آنچه بیان می

 آید.است که در حصر و شمار نمی

فارسی در عهد او چاپ می شود )مایل  امیرعبدالرحمان خان افغان، خاطراتش را به فارسی می نویسد، و دهها عنوان کتاب به

 (۵۸: 1۳۷۳هروی

جمعی از اهل قلم، به قول قدما، ذواللسانین)دو زبانه( هستند که در هر دو زبان پشتو و فارسی)دری(، فارسی و اردو)همچون 

ونه، بنا به نوشتة مرحوم به عنوان نم غالب دهلوی( فارسی و ترکی )مانند بیرام خان، خان خانان و ...( آثارشان را خلق کرده اند.

بیت به زبان دری )فارسی( دارد، و بیشتر  ۴۵۰۰.ق( دیوانی در حدود ه  1۲۰۰تا حدود  11۵۰عبدالحی حبیبی، سردار هارون خان )

 به پیروی از حافظ و سعدی و صائب و جامی و قاسم انوار و کمال خجندی و... سروده شده:

 «که چون گرد رم آهو، نگاه او رمید از من     سخن شد رام من هارون« سعدی»ز فیض مصرع »
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.ق( آثار متعددی دارد؛ از جمله شرح ه  11۰۰شیخ فقیراهلل حصارکی جالل آبادی که از عارفان عصر احمدشاهی است )متولد بعد از 

و عربی شعر سروده صفحه و... . وی به فارسی و پشتو  ۶۰۰به فارسی، مکتوبات، شرح ابیات مشکل مثنوی در « بانت سعاد»قصیدة 

 ،(9۳-1۰۳کرده است.)همان: تخلص می« فقیر»و در شعر فارسی 

.ق در شهر قندهار( جامع علوم معقول و منقول بوده که در موارد متعددی از مواعظ ه 1۲1۳عالمه حبیب اهلل، محقق قندهاری)تولد 

 .و خطب و ترجمه و تحشیه و... به فارسی، آثاری از وی برجا مانده است

-۶۳: 1۳۸۳)حبیبی کیف و شور و حال مثنوی مولوی بلخی دارد.ه .(  1۲۷1 -1۲1۲ویهای سردار مهردل خان مشرقی)در محرم مثن

۶۰) 

: 1۳۶۵از چهره های تابان شعر و ادب قندهار و افغانستان و ادبیات فارسی)دری( است. )نایله .(  1۳1۸-1۲۵۴غالم محمد طرزی، )

۲۰۵) 

از دیار و سرزمین خود گفته که نشان می دهد در شهر خود هم احساس غربت داشته است و دنبال همزبان این ابیات را نیز در اندوه 

 :می گردد، چه تبریز باشد و چه ایران و عراق و ری و بغداد

 ز قنـدهار ملـول اسـت خاطـر طـرزی            خوشا دمی که کند رخ به جانب تبریز

 ن بیرون      رو به ایران و عراق و ری و بغداد کندیا:    قندهار از کف طرزی شده اکنو

 (۵۰، ص۶۵پدر طرزی ...، خراسان، شمارة  ، 1۳۸۴)کهدویی، 

غزل متأثر از صائب تبریزی است و حدود  1۵۰غزل متأثر از بیدل، و  ۲۵۰حدود چهل هزار بیت گفته اند؛ حدود را شمار ابیات وی 

: 1۳۸۳ه اقتفای حافظ، جامی، عرفی شیرازی، طالب آملی و ... نیز سروده است. )پاکفرغزل از کلیم کاشانی بهره برده است و ب ۴۰

۷۳-1۲1) 

اصالتاً قندهاری است؛ اما در غزنه به دنیا آمده و از نویسندگان، شاعران، مترجمان و روزنامه ه .( 1۳۵۲-1۲۸۲محمود خان طرزی)

شته که غالباً چاپ شده و در نظم نیز آثاری دارد: افغانستان، جغرافیای نگاران معاصر است. وی آثار متعددی به نثر فارسی )دری( نو

 .(۶۰-۵۵، ص ۶۵خراسان، شماره 1۳۸۴غزل( پراکنده )شامل اشعار مختلف(. )کهدویی  ۴۷منظوم، توحید، محمودنامه )

از دنیا رفت. وی از سرداران ه  11۰۰ق به دنیا آمد و در ه .  1۰۲۲خوشحال خان ختک، از شاعران بزرگ پشتو زبان است که به سال 

 .قوم ختک بوده و انواع شعر نیز در قالبهای مختلف سروده که بخشی از آنها نیز فارسی است

اشعار فارسی وی را، از نظر وزن، قافیه، مضمون، و...، با شعر شاعران بزرگ پارسی گوی، می توان انطباق داد. وی به دلیل حضور 

لقب یافته است. خوشحال خان خود را هم در زبان پشتو و هم زبان فارسی « مرد شمشیر و قلم»به فعال در صحنة مبارزات سیاسی 

  :متبحّر می داند و می گوید

 په فارسی کالم هم ژبه کو یاد             په پشتو ژبه خلک بهره مند کره

 )می توانم به زبان فارسی و پشتو مردمان را بهره مند سازم(.

 :گوید و در جایی دیگر می
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 په وزن په مضمون په نزاکت ادپه تشبیه کی              پشتو ویل عین تر فارسی رسولی

 (۵۵ص . ۲۰۰۶)من از نظر مضمون، نزاکت، و تشبیه زبان پشتو را به سطح زبان فارسی رسانده ام(. )قزلباش، 

 ر آورده می شود:که به هر دو زبان می نویسند، در زی مند زبان پشتوتعدادی از صاحب قلمان قدرت

مولوی صالح محمد قندهاری معاصر محمود طرزی، محمد اعظم عبیدی، پوهاند)استاد( عبدالحی حبیبی، احمدعلی جاللی، لطیف 

جاللی، حبیب اهلل رفیع، سلیمان الیق، گل احمد نظری آریانا، عبداهلل بختانی خدمتگار، خورشید عطایی، فاروق فردا، دکتر شریف 

 ی، احمد تکل، اجمل شبر، صدیق پسرلی، انور وفا سمندر، فریزه هود، ژمه صبا عامر و... .شریف، اسد آسمان

وسعتی دارد به بزرگی تمام جهان و عظمت تمام تاریخ. در چنین دنیایی است که موالنا جالل الدین بلخی، هموطن « وطن فرهنگی»

مانی، و استاد خلیل اهلل خلیلی افغانی، هموطن ملک الشعرای ویلیام شکسپیر انگلیسی می گردد و حافظ شیرازی، هم میهن گوته آل

  بهار ایرانی.

  آورند:ا جایی که حافظ را نیز به سخن میترکان هنرمند، چون با پارسیگویان همزبان می شوند، لطفی خاص در سخنشان پدید می آید، ت

 ن پارسا راترکان پارسی گو بخشندگان عمرند                 ساقی بده بشارت پیرا

 گر مطرب حریفان این پارسی بخواند        در رقص و حالت آرد صوفی با صفا را

 (۴)دیوان حافظ، ص

ای دیرینه است و حبل در نهایت به این مطلب می توان دست یافت که رابطة فرهنگی و زبانی، بین دو ملت ایران و افغانستان، رابطه

و باید این ریسمان وحدت و همزبانی و همدلی را پاس داشت و از آن حراست کرد و  المتین این رابطه، زبان فارسی)دری( است

 از آسیب بیگانگان در امانش داشت.

 :منابع

 .1۳۷1توفیق سبحانی، چاپ اول،تهران: نشر دانشگاهی،  جالل الدین رومی؛ مکتوبات؛ تصحیح

 .ش1۳۶9، چاپ پنجم، تهران حافظ شیرازی؛ دیوان، به اهتمام انجوی شیرازی، انتشارات جاویدان

 .ش 1۳۸۳اهلل روهیال، کندهار، بینوا فرهنگی تولنه حبیبی، عبدالحی؛ شل مقالی، جلد هفتم، به کوشش مطیع

 1۳۸۴ختک، خوشحال خان؛ کلیات، تصحیح عبدالقیوم زاهد مشوانی، دِ دانش خپروندویی تولنی تخنیکی خانکه، پیشاور

 .خورشیدی

 .ش1۳۶1کامل، تصحیح سعید نفیسی، به کوشش م. درویش،انتشارات جاویدان، چاپ دوم، تهران دهلوی، امیر خسرو؛ دیوان

 –)دلو۶۵کهدویی، محمدکاظم؛ پدر طرزی، پسر طرزی، خراسان )مجله مطالعات زبان و ادبیات( آکادمی علوم افغانستان، شمارة 

 ش.(1۳۸۴حوت 

 ش 1۳۷1دکتر محمود افشار، چاپ دوم تهران،مایل هروی، نجیب؛ تاریخ و زبان در افغانستان، موقوفات 

 .ش 1۳۷۳؛ بگذار تا از این شب دشوار بگذریم، مرکز مطالعات ایرانی مشهد  ــــــــــــ

 .1۳۷۷مولوی، جالل الدین محمد، مثنوی معنوی؛ با شرح وکوشش کریم زمانی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات اطالعات، 
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 مرزی دانش و دیپلماسی علمی؛بی

 گی بر روابط فرهنگی ایران و افغانستان از گذشته تا آیندهدرن

 

 دکتر رضا ماحوزی

 معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

بر  ،روزگاری نه چندان دور، نظام دانش در این گوشه از دنیا بیشتر از آنکه بر مدرسه یا آموزشگاهی مشخص و مستقر مبتنی باشد

کردند و همانجا به شهر و دیار دانشمندِ مستقر در والیتی مشخص سفر می ،اگردان به هوای کسب دانشگردش دانش مبتنی بود. ش

به دیار خود و یا هر دیار دیگری که برای استقرار  ،کردند و بعد از نیل به مرجعیت علمیتشکیل خانواده داده و شغلی دست و پا می

شاگردان از اقصا نقاط جهان،  ،کردند تا این بارای تبدیل میه پایگاه علمی ثانویهکردند رفته و آنجا را به تدریج بخود انتخاب می

آموزی در این گوشه از دنیا است؛ کنند. این حکایتِ همواره تکرار شوندة تاریخ هزار ساله علم آموزی خودمحل جدید را کعبه علم

سینا و ناصرخسرو قبادیانی گرفته تا سعدی و موالنا و میرداماد  از بایزید بسطامی و خواجه عبداهلل انصاری و شیخ خرقانی و بوعلی

ای چون مدرسه االزهر و مالصدرا و حاج مالهادی سبزواری و بسیاری از مدرسان صد سال گذشته. در این میان، موارد استثنایی

اندازد. آنچه قاعده را از کلیت نمیها و ربع رشیدی و مدرسه علویان این مصر و حوزه نجف و چند مدرسه تاریخی از جمله نظامیه

کرد و حسب شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی رایج بود، دانشی در گردش بود که در هر دوره موطنی اختیار می

 کرد.و حتی جغرافیایی از قلمرویی به قلمرو دیگر کوچ می

کرد تا سرشت علم و منطق فعالیت آن را، از هر پیر و جوان فراهم می این نظام علمیِ در گردش، این امکان را برای دانشمندان

فعالیت دیگری از جمله فعالیت سیاسی و اقتصادی و شهرنشینی متفاوت ببینند و لذا در مواقع بحران، بار و بنه علمی خود را جمع 

شاهد کمتر مدرسه بادوام و تاریخی  ،گوشه از جهانکرده و آن را در جای مناسبتری پهن کنند. اینکه در طول تاریخ دو هزار ساله این 

ها توانایی ساختن مدرسه و حفظ شود نه آنکه ایرانیان و همسایگان آنآور هستیم، از همین موضوع ناشی میزنده و یا دانشگاهی نام

معنای منطقه نیست، بلکه به معنای تعطیلی دانش و فرایند کسب دانش عمومی و عالی در اینآن را نداشته باشند. لذا این سخن به

محور باشد، جریان محور است با این نوع از دانش بیش از آنکه مکان ،سیالیت آن در عین عدم استقرار مکانی آن است. درواقع

غرافیایی، این قلمرو گسترده ج توان در اقصا نقاطای که میگونههایی دائمی و مستمر، بهای به گستره حوزه تمدنی و با نشانهپراکندگی
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علمی خراسانی و فارسی دری و حتی  ـ-ها را دید. با نگاهی به تنوع عرفان خراسانی و یا سبک ادبیانحاء متعددی از این جریان

دلیل کار رفته در یک جریان واحد نیز بهه توان این موضوع را درک کرد. حتی در خصوص معنای مفاهیم بمی ،سبک عراقی و هندی

توان ان تنوعی روبرو هستیم که وصف و تقریر آن مستلزم موقعیت و مجالی دیگر است. باری به هر روی، میهمین سیالیت با چن

ها و تعامالت گسترده و متقابل فرهنگی میان اقوام آموزی و تولد و توزیع معرفت در این منطقه جغرافیایی را تاریخ کنشتاریخ علم

ها را بسط های گذشتگان را منتقل کرده و آننه به سینه و دست به دست میراثو مذاهب و دانشمندان و بزرگانی دانست که سی

 اند.داده

شناسیم، خود عنوان دو کشور ایران و افغانستان میهای متعدد فالت ایران، تعامل علمی و فرهنگی آنچه امروزه بهاز میان گوشه

ها بار بزرگ استمرار فرهنگی را از عهد باستان تا همین نزدیکی حکایتی است دیگر. این دو سرزمین همزبان که در سه دوره تاریخی

اند چراغ دانش و معرفت و خرد را به همین شیوه روشن ه تالش داشتهرااند، بارزترین مصداق ایده فوق هستند و هموبرعهده داشته

 نگه داشته و حفظ کنند. 

رزهای شرقی دریای خزر بدانیم و خواه ندانیم، افغانستان و خراسان بزرگ ها به فالت ایران را از مدر اولین دوره، خواه ورود آریایی

اند. این منطقه جغرافیایی موطن بالیدن فرهنگ های غرب دور و شرق دور بودهدروازه انتقال فرهنگ هند و اروپایی به سرزمین

غرب را تحت تأثیر قرار داده و موجبات زروانی و میترایی و سپس زرتشتی است؛ سه آیین و فرهنگی که پهنة بزرگی از شرق و 

اند. در تمام این سه های پایداری را در گستره فالت ایران و همسایگان شرقی و غربی آن فراهم آوردهتولد مکاتب فکری و دین

و به  بشری بوده است ـ-جریان، افغانستان و خراسان بزرگ شاهراه تعامالت علمی و مکاتب فکری و زادگاه نوعی از خرد قدسی

 توان آن را موطن مادری خرد جهانی به حساب آورد.جرأت می

تعبیر سهروردی، عقل سرخ، مصادف است با دوره دوم سهم این دو سرزمین در روشن نگه داشتن مشعل خرد و آتش جاودان و به

های دینی و علمی و طن آزادیهای آغازین این دین جدید، خراسان بزرگ و افغانستان کنونی بزرگترین موپیدایش اسالم. در قرن

ها و ها و مسلمانها و ارسطوییان و میتراییهای مثبت و فعال بوداییان و زرتشتیهای امروزین بود. همنشینیفرهنگی بنا به مقیاس

توضیح ای منجر شد که هنوز بشریت در های فکریهای طالیی جهان اسالم به تولد و نضج چنان جریانمسیحیان و یهودیان در قرن

سیستم به تحقیق مشغول است. در همین دوره است که نوابغی چون فردوسی و بوعلی و بوسعید و فرایند فعالیت آن سیستم بی

 ناصرخسرو و خوارزمی و ابوریحان و زکریای رازی و دیگرانی بس بزرگ بالیدند و شمع محفل خرد جهانی شدند.

توانست در خدمت ها اختصاص دارد؛ آنگاه که ماشین جنگی مغوالن رود مغولهای مورد بحث ما، به وسومین دوره فعال سرزمین

گرایی منهای عقل که میراث خلفای عباسی و ترکان سلجوقی بود را برچینند و خرددوستانی قرار گیرد تا به کمک آن بساط ایمان

اسماعیلیه خراسان و افغانستان به صورت پنهانی  هایگرایانه، در قلعهگریِ ایمانحیات خرد را تجدید کنند. در همان دوران قشری

و محدود چراغ خرد را روشن نگه داشته بود تا در مهلتی مناسب، خون شیر شود و خرد، دوره جدیدی از فرهنگ و تمدن را بنا 

 نهد.
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ی مشترک، به استمرار ها و دردهایدر تمام این سه دوره، افغانستان و ایران چون دو یار دبستانی دوشادوش یکدیگر و با دغدغه

هایی مشترک و تقاضاهایی فرهنگ با دغدغهزبان و همکیش و هماند. اینک نیز این دو سرزمین هماندیشیدهفرهنگی و آینده نگریسته و 

های خویشتن را به نیت ساختن توانند دست در دست یکدیگر قرار دهند تا میراثهای خود میبر گسترش صلح و رفاه ملتدال

ها را بگشایند و دوره چهارمی از همکاری مشترک را برای برافروختن دوباره مشعل ای آزادتر و آبادتر بازخوانی کنند و گرهدهآین

 خرد و دانایی آغاز کنند. 

را ارج ها که دوستی و صلح و گفتگو به تمام مردم افغانستان و ایران و به تمام خردمندان و دانشمندان این دو سرزمین و به تمام آن

ای بر آغاز دوره چهارم همکاری عنوان مقدمهسویه و چندسویه را بههر اقدامی برای گسترش تعامالت دوفرستم و نهند درود میمی

 کنم. درود بر ملت افغانستان و ایران.مشترک این دو سرزمین در همکاری با عقال و خردمندان جهان ستایش می
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 دااستخوان مشترک پوست ج

 

 سیدرضا محمدی 

 رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان

 

ایران و افغانستان هیچ وقت دو کشور جداگانه نبودند بلکه از دشتهای آزاد قزاقستان تا معابد آناهیتا در سوریه در همه تاریخ کشوری 

 ،نگ شده است. چگونه می توان از تاریخیگانه بوده است که با رویاها و اسطوره های یگانه به هم پیوند خورده و همانند و یک ر

همانگونه  ؟شیراز عشق و شیدایی را کتمان کرد ،ایا چگونه می توان از حافظه مردم افغانستان ؟ایران داستانی و باستانی را حذف کرد

های مردم ایران در قلب ها و قصه  که در خانه به خانه مردم افغانستان کتاب های سعدی و حافظ پناه دل و رونق جان مردم ند،

هنمایی های جناب سنایی غزنوی و ناصر خسرو قبادیانی و را امروز نیز موالنای بلخ و شروه های خواجه عبداهلل انصاری هراتی

 .همواره تپیده اند خفته در بدخشان،

 گفت

 کابل از شیراز خیلی دور نیست

 غزنه دور از خاک نیشابور نیست

تجدید عهد کهنی ست که با آمدن صائب تبریزی به کابل و سرودن آن شعر جاودانه  ،ایران صد سالگی دوستی دوباره افغانستان و

همانگونه که با آمدن منوچهری دامغانی و میر سید علی همدانی و مسعود سعد سلمان  ؛معنی می یابد سال پیش، ۵۰۰درباره کابل در 

رگان در غزنین مانند مقبره حسنک وزیر در بلخ یادآور نزدیکی قبور این بز .همدانی به غزنی و دربار سلطان محمود معنا گرفتند

کشف االسرار  و های ایران امروزی با مردمان ایران دیروز ند. همانگونه که مقبره ابوعلی سینای بلخی در همدانمردمان شهر دائمی

از  با همه رنگارنگی و نقش و نگار ش،میبدی در یزد یادآور نزدیکی شهرهای افغانستان امروز با جان مردم ایران است. مدرنیسم 

اما جان و دل و رویای ما را هیچ  ،ما را به چندین کشور تقسیم کرد .کشورهای مختلف ساخت ،رویا و یک اسطوره یکمردمان 

ر رویاها چگونه می توان زاینده رود را تقسیم کرد وقتی هنوز د ،توان معبد نوبهار را تقسیم کردچیز تقسیم نخواهد کرد. چگونه می

مانند هریرود پل نیاز و  و شعرهای هر دو کشور جاری اند. رود هیرمند که رود اساطیر و زادگاه وداها و سوره های ودایی ایست،
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هنوز  .هنوز در افسانه های هر دو کشور نفس می کشد قصه های پهلوانان سیستان و یالن مازندران، .ناز و راز میان دو کشور است

دفاع از کیان و شرف هر دو کشور در اسطوره های ما می جنگد. هنوز با داستان های انوار سهیلی از کاشفی  رستم دستان برای

هزار سال هم که بشود چند هزار سال یگانگی را تنها  ،هروی و نصایح سعدی مردمان هر دو کشور بزرگ می شوند. این صد سال

شعرهای ملک  .اندنیز نخبگان هر دو کشور از هم مستور نمانده سال مهجوری و دوری 1۰۰اگرچه در همین  ؛تجدید می کند

های استاد خلیلی درباره عالمه فروزانفر گواه روشن همین روایت است. این عبداهلل و شعر الشعرای بهار درباره ملک الشعرای قاری

این  ،و ویزا و گذرنامه به هم میرسند قصه های حقیقی ما به همدیگر بی احتیاج به پاسپورت روزها که به برکت شبکه های مجازی،

 برای آخرین نقطه مرزی افغانستان و چین یگانگی را بیشتر می توان حس کرد در گروه هایی که جوانانی از آخر مرزها ایران تا
کابل  وقتی انفجاری تلخ در .برای هم صحبت می کنند و درد دل و همسرایی و همشانگی می نمایند ،خوانندهمدیگر شاهنامه می

پیران تخار و  ،وقتی زمین در بم کودکان را میلرزاند .هزار هزار بار باغ شعر در تهران میشکفد ،جان چندین گل نوباوه را می ستاند

مان و باورمند گفته مانده است تا به یادمان بیاوردداستان ها که نا سرایند. همه این قصه ها گفته شد و چه بسیاربدخشان نوحه می

در آخر به این مصرع شعر ارجاع می دهم که  .چه همه عالم خواسته است ما را از هم دور کنداگر ؛در به هم نزدیکیمکند که چق

 :گفته بود

 یمانبه آن که خواسته از هم جدا نفرین 
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 هو...

 کندبشنو از نی چون حکایت می

 

 پوهنیار میراحمدنوید مشعوف

 افغانستان -گاه هراتی هنرهای زیبای دانشاستاد دانشکده

 

گان این دو ملت )افغانستان و اند، تا در کنار استادان و فرهیختهبرمنِ کمترین افتخاربخشیدند و فرصتی را مستولی داشته

 ی دوستی شان، نکاتی بنگارم. نامهایران( به پاس صدمین سالگرد تفاهم

تاریخ باستان دارد. هیچ دو کشوری در جهان هستی وجود ای به درازنای زیستی ایران و افغانستان پیشینهدوستی و هم

ای داشته باشد. این دو دو، هماهنگی فرهنگی، هنری، تاریخی، زبانی، ادبی، عرفانی و فلسفهای ایننخواهد داشت که به اندازه

راند؛ آری ما مهراست. که فرمود: بنی آدم اعضای یک گوهی حکیم سخن حضرت سعدی بزرگکشورتصویر حقیقی از فرموده

دلی ازهم زبانی بهتراست. جان، آن عارف خردمند بلخ؛ هم-دلی که به قول موالنایاعضای یک گوهریم! چه گوهری برتر و بهتر از هم

ی حقیقی ماست و این حقیقت بر مبنای معنویت، حکمت، دیگر. شباهتی که جوهرهتر از شباهت و درک حقیقی همچه گوهری سره

ای ازی ایجاد شده است. گوهر شباهت، در دایره شناخت انسانی زمانی جلوه می نماید که وقتی: من نثر مسجعخردمندی و سرافر

شناسد. وقتی من از رنگ الژورد های عرفانی آن را میمن تمامی واژه-خوانم، هم زبان و هم دلاز پیر هرات خواجه انصار را می

من، نقش می بندد. -هم کیش اش در ذهنا اعتدال، نام می برم، تمامی نقوش هندسیهای آرامگاه گوهرشاد خاتون، آن بانوی بکاشی

های دالرام می گیرم. وقتی من از نقاشیهای شهر لوگر را نشانه میگویی، برایت استوپهکماکان که وقتی برایم از معماری مادها می

های ماحول بودا سخنی ی رنگ در دیواروقتی من از استفادهدهی. می ی ساسانی نشانمهایش را در نقش برجستهگویم، تو شباهت

ی گندهارا را به معرفی می گیرم، تو درکِ کنی. وقتی من حوزهها میهای رنگی هخامنشیان برایم قصهبه زبان می آورم، تو از کاشی

انی، من ترا برای بازدید از آرامگاه ری تمدنی را در ذهن داری. وقتی تو از آرامگاه ابن سینا درهمدان سخن میدقیقی از حوزه
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کنم. وقتی من از حضرت بهزاد آن نگارگر عالَم با افتخار نام می ببرم، تو مرا به مکتب تبریز باستان دعوت میمرد قصاب در بلخجوان

ای دولتی آن بخانهالمصورین حضرت استاد بهزاد به سمت رئیس کتاق عنوانی قدوة-ه9۲۸تاریخ ی شاه اسماعیل صفوی که بهو نامه

ی پیشین مکتب هنری هرات سخن های دورهای بایسنقری و ظرافتوقت تفویض گردیده بود، آشنا می سازی. وقتی من از شاهنامه

ای سخن به های عبدالقادر مراغهنوشتهکنی. وقتی تو از موسیقی و دستاش به کاخ گلستان دعوت میگویم، تو مرا برای دیدنمی

ی، من برایت از حکیم فارابی]فاریابی[ داستان ها به زبان می آورم. وقتی تو از جنگاوری و شهامت رستم، آن یَل سیستان، آورمیان می

دهم. وقتی تو از داستان فرهاد اش )تخت رستم( را در والیت)آستان( سمنگان نشان میسخن به زبان داری، من برایت استراحتگاه

ها برایت از عشق رابعه، آن نخستین بانوی شعر پارسی و حکیم  زمان در مقابل بکتاش سخن و شیرین، به شیرینی یاد کنی، من

کنی، من ترا به دشت لیلی، آن دشت سراسر سرخ میزبانی خواهم کرد. وقتی خواهم داشت. وقتی تو از کویرهای داغ، عاشقانه یاد می

 کنم. وقتی وقتی ...یر، و بند امیر را معرفی میتو از جنگل، آب، کوه، با شوق سخن داری، من برایت کُنر، پنجش

های خویش بگوییم، بدون شک داستان نشست چهل شبانه روز خداوندگار بلخ و آری اگر ما دو بنشینیم و از داشته

ن ها نشاام. این شباهتی من دیدهاش نیز همان سخن خواهد بود که آنچه تو گفتهحضرت شمس تبریز تکرار خواهد شد و نتیجه

است. های پست امروزی روابط بین این دو را اندکی خدشه دار نمودهفرهنگی دو ملت به جان برابر است، که با تأسف سیاستاز هم

است با هایمان همراهی ما در جهان هستی است. این شباهتدوستی ما، نشان از تاریخ کهن ماست. تاریخ ما گوای بر ارتباط دیرینه

ی های انسانی که جغرافیای پارسی بدان مفتخر است. آری؛ جغرافیای که به گفتهورمندی در قبال تمامی ارزشزبانی و باهمدلی، هم

های سند و از آن سند زیبا تا خجند افغانستان؛ از شام تا به کاشغر و از کاشغر تا کرانه -قهارعاصی آن شاعر پارسی گوی اهل پنجشیر

 باستان به یقین جغرافیای معنوی ماست. 

اند و دل را که در درازنای تاریخ با هم خوب زیستههای با عزت این دو ملت با هم برابر و همدر آخر پاس میداریم تمامی داشته

 اند. ها ساختهتاریخ

 زنده و پاینده باد دوستی و راستی بین کشور ایران و افغانستان

 با ادای حرمت و مهربانی
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 داستانی ایران و افغانستانهم

 

 علی اصغر مصلح

 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی

تاریخ ایران و افغانستانِ مدرن، تاریخ ماجراهای هنوز ناتمامِ دو ملت در یک مسیر است. دو ملتی که باید بر اساس تاریخ و سنن خود، 

در دوران  اند،ره یک ملت بودهکنند. ایران و افغانستان که در طول تاریخ دو پاشده، زندگی خود را بازتعریف در جهانی دگرگون

دگرگونیهای بزرگ مدرن، باید به عنوان دو ملت جدای از یکدیگر وارد ماجرای مدرنیزاسیون و توسعه می شدند. اما علیرغم تفاوت 

 است. داستانی دو ملت بودهای، باعث هماجتماعی دو کشور، همسانی بنیانهای فرهنگی و شرایط مشابه منطقه-ـ رویدادهای سیاسی

اند، اما انرژی آنها اغلب در جریان بیش از صد سال است که دو ملت در مسیر تأسیس و تقویم ساختار و نهادهای مدرن قرار گرفته

فرسایشها و اصطکاکهای داخلی و خارجی صرف شده است. وقتی تاریخ صدساله اخیر دو کشور را مرور می کنیم، از هر دو کشور 

اند، اما داستان توسعه و تقویم جامعه و تمدنهایی در خور دو از سیاسی، فکری، فرهنگی و علمی برآمدهشخصیتهای و جریانهای ممت

تمام مانده است. بازیهای خشن قدرت در مناسبات جهانی، هر بار به گونه ای کوششهای جاری را به ملت، هنوز ناقص و نیمه

 است. انحراف کشانده و دستخوش چالشهای فرساینده کرده

تر به قصد همیاری و همگرایی به یکدیگر بنگرند. نخبگان دو ملت، به ویژه متفکران و ر چنین میدانی، دو ملت باید همدالنهد

تر برعهده دارند. آنها باید درباره الگوهای گفتگو، تعامل و مشارکت در این مسیر رسالتی سنگین ،هنرمندان و شاعران و دانشگاهیان

 رو باشند.خود در این مسیر پیشفکری کرده و دو ملت هم

، باید سخن او را به گوش جان شنید. «هر کجا مرز کشیدند، شما پل بزنید»وقتی شاعر معاصر افغانستان از پل زدن بر مرزها سرود: 

های جاری وهبندیها و شیتوان فراتر از تقسیمتوان فراتر از مرزبندیهای سیاست و قدرت، به پلهای فکری و فرهنگی اندیشید. میمی

هاست که امکان گشایش افقهایی در حوزه سیاست هم فراهم در میدان قدرت، درها را به روی هم گشود. در ضمن همین کوشش

جز خود را به رسمیت نمی شناسد. فرهنگ با عناصری چون تفکر و هنر و ادب  ،می شود. قدرت خودبسنده است و اگر رها شود

بینی را حفظ و تقویت کند. زندگی ما را تلطیف کند و امید به عالمی فارغ از خشونت و خودمطلق و فلسفه و عرفان می تواند جهان

 ین تلطیف و التیامی هستند.      امروز دو جامعه افغانستان و ایران بیش از گذشته نیازمند چن
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 های جدا از همملتی واحد در سرزمین

 

 سید حمید اهلل موسویان

 می علوم افغانستانرییس روابط فرهنگی اکاد

 

درست دو سال بعد از این که افغانستان از امپراتوری بزرگ بریتانیا استقالل سیاسی خویش را پس از  ،صد سال پیش تر از امروز

ای که توسط مبارزات آزادی خواهانه مردم این سرزمین حاصل نمود، روابط نوینی میان افغانستان و ایران، بر مبنای پیمان دوستی

کنیم. گرامیداشت میرا های دو طرف به امضا رسید، شکل گرفت؛ که امروز ما یک قرن دوستی میان دو کشور ن حکومتمسؤوال

گیر دو کشور در فرایند این مدت گردید دامنهای نیز روابطی که طی یک قرن گذشته توأمی با سردی و گرمی همراه بوده و چالش

میان نیامد، طوری ه چندانی ب در محتوای اصلی این روابط تغییر کشور پیش رفت؛ اما های دوو گاهاً تا سرحد تقابل میان حکومت

گردد.  چنان پا برجا است و هر روز بیشتر از پیش میکه لغزشی در دوستی میان مردمان دو کشور ایجاد نشده و اعتمادی که هم

روز کاری است در خور ستایش و ه است و تجلیل از این آوری از رخداد انعقاد پیمان دوستی میان دو کشور به باور من فرخندیاد

 دانی.قدر

بیشتر  ،ها است، چون مبنای اصلی ارتباط میان این دو کشوراوت از ارتباطات سیاسی دیگر کشورروابط سیاسی افغانستان و ایران متف

رهنگی، زبانی، مذهبی و تاریخی میان ی ارتباطات تنگاتنگ دو ملت است. اشتراکات فها بوده باشد، زادهاز اینکه تالش حکومت

در هم تنیده ساخته که به مشکل جدایی و تمایز هویت فرهنگی میان  مردمان این دو کشور را باشندگان این دو سرزمین به حدی

 توان تصور کرد. را میشهروندان آن

کنند، اما سرگذشت شان زندگی میا از همدیگرد که در دو سرزمین جداعتقاد من این است که مردم افغانستان و ایران ملت واحدی ان

شود؛ اندیشمندانی چون فارابی، ها میراث مشترک ملت واحدی خوانده میهای فرهنگی آنمشترکی را پیموده اند و هنوز هم داشته

ال الدین، به جملدین طوسی، حتا متاخرینی چون سیدای، رودکی، ابن خلدون، خواجه نصیرابن سینا، موالنا، فردوسی، حافظ، سعد

پندارد. این طالیه داران تمدن اسالمی شود، به همان میزان یک ایرانی آنها را از خویش میهمان اندازه  که به یک افغان مربوط می
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اگر در بلخ زاده شده اند یا هم در شیراز، اما میراث مشترکی برای ملت افغانستان و ایران بجا گذاشته اند که شهروندان هر دو کشور 

 های بازمانده از آنان حس مالکیت و غرور دارند.بر میراث

تا زمانی که مرزهای سرزمینی، معنا و کاربرد امروزین خود را نداشت، افغانستان و ایران امروزی هم با چنین حدود اربعه شکل 

ترک دمانی که در این حوزه مشنگرفته بود، هیچ نوع جدایی انگاری و غیریت سازی میان مردمان این خطه تمدنی وجود نداشت و مر

ی نگریستند. رسمیت یافتن مرزهای سیاسی که بیشتر زادهعنوان اجزای یک تن واحد میشان، بهزیست داشتند، نسبت به همدیگر

)افغانستان و ایران( گشت  های روس تزار و انگلیس متجاوز آن وقت بود، عاملی در جهت ایجاد شکاف میان ملت واحدیسیاست

شان به نحوی دور ه نموده و مردم مان را از همدیگرعنوان ابزار اصلی غیریت سازی تصنعی استفادگران آن عصر از آن بهتجاوزو 

شان همان احساس ندان این دو کشور نسبت به همدیگرساختند. اما این جدایی صرفاً در همان محدوده رسمیات باقی ماند و شهرو

 گذشته را نگهداشتند.

های روزگار را با هم پشت کنون درد مشترک و سرنوشت مشترک داشته و دشواری و ایران، از گذشته های دور تاان مردم افغانست 

سر گذاشته اند. به باور من هرنوع جدایی انگاری میان شهروندان این دو سرزمین، کاری است عبث و بی بهره. چون غیریت سازی 

 ـ-د مصداق یابد که عناصر متمایز کننده هویتی نسبت به تشابهات فرهنگیتوانتمدنی زمانی می ـ-های متفرق فرهنگیو هویت

 ممکن خواهد بود.افغانستان کار دشوار و چه بسا ناسازی مردم ایران و حال آنکه این امر در جداتر باشد. تاریخی، بیشتر و پر رنگ

گذرد، روی سه محور مهمی که نشانه همکاری آن میبگذارید به پیشواز از تجدید پیمان دوستی افغانستان و ایران که یک قرن از 

بی دریغ مردم و دولت جمهوری اسالمی ایران نسبت به مردم افغانستان بوده، بگونه فشرده تمرکز نمایم و مراتب سپاسگزاری خودم 

 را از ملت بزرگ ایران  ابراز کنم:

هه است که ملت ایران، زمینه اسکان، پذیرش، آموزش و اشتغال : بیشتر از سه د. میزبانی بی دریغ بیش از دو میلیون مهاجر افغان1

برو بوده، حتا در شرایط سخت های اقتصادی و سیاسی که روچالش یرا برای بیش از دو میلیون مهاجر افغان فراهم نموده و با همه

لت افغانستان را در این راستا حل نموده های جهانی کماکان به این میزبانی محترمانه ادامه داده و امروز بخشی از مشکالت دوتحریم

 است.

ها تن از دانشجویان نخبه افغانستان ی جذب دهدولت جمهوری اسالمی ایران، ساالنه زمینه ها بورسیه تحصیلی:اعطای ساالنه ده. ۲

های ایران بخشی از شگاههای این کشور فراهم ساخته و امروزه فارغ التحصیالن دانرا در مقاطع فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه

های تحصیلی خصوصی ویژه تدریس در نهاده ب ،دهند که در حوزه های مختلفینیروی متخصص کار را در افغانستان تشکیل می

 مشغول خدمت رسانی اند.
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مرجع و منابع های های تحصیلی و علمی افغانستان، کتابخوشبختانه در اکثر نهاد مانع از تولیدات علمی ایران:ی بالاستفاده. ۳

ی بهینه مورد استفاده و کاربرد قرار شود؛ بدون هیچ نوع محدودیتی، بگونهای که در جمهوری اسالمی ایران تولید و ترجمه میعلمی

 ترین عامل استفاده موثر آثار علمی ایران در افغانستان شده است.دارد، که زبان مشترک مهم

های مردم و دولت ایران بوده و خواهان گسترش و افزایش ی مدیون و سپاسگزار همکاریبه باور من جامعه علمی افغانستان به نحو

 باشد. ها همچنان میاین همکاری

 پایدار باد دوستی ملتی که در دو سرزمین جدا از هم، با سرگذشت و سرنوشت مشترک زندگی می کنند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
72 

 

 مرزها اساس دوری ما نیستند

 

 
 ی    لیلی ماه نعمان

 جامی، هرات استاد دانشگاه

 

در گذرگاه زمان تصویرهای منقشی از فرهنگ، مدنیت، سیاست، جنگ و صلح، خطوط جغرافیایی، سیاسی و... نقش می بندد، رشد 

می کند، شکل عوض می کند، می شکند و نیست می شود. این نقش های رنگین در بستر زمان، گاه اقرار می شوند و گاه انکار، گاه 

 کریم می شوند و گاه توبیخ، گاه آشکار می شوند و گاه نهان.ت

بازهم قد  ،زند و در میانِ هزار دستِ پنهان و پیداهای انکار را به کناره میچی غالبا رگهدر این گیرو دار و این کش و قوس اما؛ آن

 های مشترک است. ست که برگرفته از ریشهکند هویت مشترکیبلند می

های افغانستان نیز از چنین مشترکاتی بهره مند اند. برای بیان عمق این مشترکات، همین بس که در معرفی چهرهکشور ایران و 

 کنیم که ایران بزرگ نامیده می شود.شاخص فرهنگ و هنر، خطوط جغرافیایی ای را ترسیم می

چی که از پس هزار پرده رخ دست آوریم، آنهزار برگ دفتر و دیوان را هم که ورق زنیم، هزار تفسیر هم که از متون کهن به 

 عمق تاریخی پیوند این دو خطه است. ،نمایاندمی

 و نیمروز را از تاریخ اوستایی و شاهنامه ای ایران بزرگ مجزا دانست؟  هرات شود بلخ، غور، کابل،مگر می

 ی هم نبینیم؟مگر می شود عکس رخ یار را در آئینه

ای برسد که جوانه های شعر و ادب و ورق به عقب برگرداند تا به دوره هد خطوط تاریخ را ورق به افغانستان امروز وقتی می خوا

رسد به همان صفحاتی که ایران می رسد و هر دو کشور انگشت خویش را دقیقا روی فرهنگ چشم جهانیان را خیره کرده اند، می

بلند می کند و گاه موالنا جالل الدین محمد بلخی، گاه البیرونی و نقاط مشترک می گذارند. نقاطی که گاه، ابوعلی سینا از آن سر 

 گاه حافظ شیرازی، گاه سعدی و گاه رازی.

در فرایندِ گذار، خطوط جغرافیایی، جای خویش را عوض کرده اند اما وجوه مشترک فرهنگی پر رنگ تر، قوی تر و پهن تر از 

 گذشته جا باز کرده اند. 
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ورزند تا خط مند تالش می مندانه و هدفرسالت ،تمدن کهن و باستانی خویش را به شانه می کشنداندیشه های که دغدغه ی 

 فاصل ها را کمتر نموده و بر خطوط فصلی که جبر زمان بر این پهنا کشیده است نقطه های وصل را بچینند. 

ای ساخته است که عطر شیراز وکابل و سرپل وجوه مشترک زبانی، مذهبی و فرهنگی از ادغام داشته های این دو سرزمین ملغمه 

 -«هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید»می دهد. ما در دل این خم و پیچ به خاطر می سپاریم که 

 حتی اگر که خیلی ها ندانند.  ،حلقه های فرهنگی این زنجیره ی کهن گسستنی نیست، حتی اگر خیلی ها نخواهند

دوستی بین دو کشور بهانه ایست تا مشترکات خویش را در برابر آئینه های هم گذاشته و  تکریم از صدمین سال قرارداد مودت و

 باری دیگر نشان دهیم این تصویر ها به بی نهایت می رسد.

 هویتی نفس می کشد که باید بماند و باید جاودانه هم بماند.  ،و در این بی نهایت ها
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 فغانستانروابط علمی و پژوهشی ایران و ا

 

 دکتر عبدالساده نیسی

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

 مدیرکل حمایت و پشتیبانی از امور پژوهشی و فناوری

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایران

 

هبی بوده است و همین موضوع، عامل وجود مشترکات فرهنگی و مذ یکی کشور ایران با ای از تاریخ کهن خود،افغانستان در دوره

فراوانی میان دو کشور است. دین اسالم اشتراک دیگر میان مردم ایران و افغانستان است. بسیاری از مشاهیر ادبی و تاریخی ایران 

ازجمله این مشاهیر زاده شهرهای افغانستان امروزی هستند که موجب پدید آمدن اشتراکات زیاد فرهنگی بین دو کشور شده است. 

ابوریحان بیرونی، عبدالقادر  والنا جالل الدین بلخی، خواجه عبداهلل انصاری، انوری، عنصری بلخی، دقیقی بلخی،توان به نامداران ممی

محمد کاتب، ابوعبید الدین بهزاد، مالفیضبیدل، امیر علیشیر نوایی، عبدالرحمن جامی، رابعه بلخی، ناصر خسرو، سنایی غزنوی، کمال

برگزاری جشن نوروز و تقویم یکسان، از دیگر اشتراکات  .خی و ابونصر فارابی اشاره کردعبدالرحمن محمد جوزجانی، حمیدی بل

شاه سلجوقی برمبنای الدین ملکتوسط سلطان جالل ،تقویم دو کشور در دورانی که هنوز یک کشور بودندبین دو کشور است. 

زبان و همچنین  .کننداز همین تقویم استفاده می محاسبات دقیق نجومی، به تقویم خورشیدی تبدیل شد و تا به امروز دو کشور

های تمدن و فرهنگ بین دو کشور است که تعامل و روابط انسانی و نگارش به زبان فارسی یکی از مهمترین عناصر و ویژگی

ات میان دو ملت های اصلی ارتباطنماید و این دو عامل از مؤلفهاجتماعی بین آنان را تسهیل و تسریع کرده و غیرقابل انکار می

 .شوندقلمداد می

مناسبات تهران و کابل همواره دوستانه بوده و ایران از جمله کشورهایی است که در تجاوز شوروی به افغانستان به این کشور کمک 

های افغان طی چهار دهه گذشته، شمار زیادی از ساله ایران از مهاجران افغانستانی نیز قابل توجه است. ۴۰کرد و همچنین میزبانی 
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اند و پس از آنکه به های علمی خود پرداختههای مختلف به ارتقای اندوختهمهاجر مقیم در جمهوری اسالمی ایران، در بخش

 .های خود مشغول فعالیت هستنداند، در رشتهافغانستان بازگشته

شور، در بخش پیشبرد علم، فناوری و های موجود در این کسال جنگ است ولی با توجه به چالش ۴۰ بیش از افغانستان شاهد

ریس هستند ها و استادان خوبی مشغول تدآموختههم اکنون در افغانستان دانش .های بسیاری صورت گرفته استتحقیقات فعالیت

 اند.های کشور ایران گذراندهکه بسیاری از آنان تحصیالت خود را در دانشگاه

با توجه به اینکه تعداد  همچنیناند. های علمی و پژوهشی بین دو کشور سفر کردهریهای متعددی برای گسترش همکاکنون هیاتتا

های عزیز مقیم ایران با شرکت در آزمون یستاناند و تعداد زیادی نیز از افغانزیادی دانشجو از افغانستان برای تحصیل به ایران آمده

های ایران فراهم است و زمینه پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاهاند، ظرفیت باالیی در های ایران شدهسراسری وارد دانشگاه

هم اکنون برگزاری دوره آموزشی  .کندوزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران از تسهیل این روند حمایت می

ال انجام است و در مقاطع دیگر نیز تعداد های ایران در حهای افغانستان در دوره دکترای تخصصی در دانشگاهبرای مربیان دانشگاه

زیادی از دانشجویان با حمایت کامل دولت ایران در حال تحصیل هستند. با توجه به نیاز کشور افغانستان به نیروهای تحصیل کرده 

ربیت نیروی ماهر در ای به تکاربردی و دانشگاه فنی و حرفه-ـهایی نظیر دانشگاه جامع علمی تواند توسط دانشگاهماهر، ایران می

  .افغانستان کمک کند

از جمله این اقدامات  ؛های آموزشی و پژوهشی انجام دهندتوانند اقدامات موثری برای گسترش همکاریایران و افغانستان می

های کی، گسترش ارتباطات نهادهای علمی و پژوهشی، تاسیس پارستانبه دانشجویان افغان های تحصیلیتوان به اعطای بورسمی

خود علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی مشترک و انتقال تجربیات اشاره نمود. در این راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی 

 دارد. را اعالم می میان دانشگاه های ایران و افغانستان های علمی و پژوهشیگسترش همکاریبرای 
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 ی ـ افغانستانیسازی ایرانامر فرهنگی و زوال دیگری

 

 سبحان یحیائی

 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائی

 

شان در هم آمیخته است. به عبارتی، شان ریشه در یک حوزه تمدنی مشترک دارد و گوشت و خونهای ایران و افغانستان، تاریخملت

های نزدیکی و قرابت این دو کشور، بیش از همسایگی است و این مرزبندیبینیم و تداوم خراسان در تمدن پارسی را در افغانستان می

 دو ملت هم دانست.  توان دلیلی بر مرزبندیاعتباری سیاسی امروز را نمی

اهلل خان در افغانستان و به تخت نشستن رضا شاه پهلوی در ایران، تا به امروز، هر دو در یکصد سال گذشته، از زمان سلطنت امان

ها و حضور نیروهای اند. در این میان، افغانستان، بیش از ایران از جنگهای بسیاری بودهها و رنجآبستن نامالیمات و جنگکشور 

 خارجی و منازعات داخلی زخم بر چهره دارد، اما هر دو سرماخورده یک زمستانیم.

علیرغم  «!ل جهان هستیمپسرعموهایمان، مخالف کما مخالف پسرعموهایمان هستیم. ما و »اعراب، مثلی دارند به این مضمون که 

مان سازی متعدد را نیز پیش رویاین موجودیت و فرهنگ مشترک که تاریخ بلندی دارد، قرنی که بر ما گذشت، شواهدی از دیگری

، اما نامالیمات و ای بودچند اقدام دوستانه و همدالنههای جنگ، هرجران افغانستانی سالآورد. میزبانی ایران برای خیل مهامی

سازی با برادران افغانستانی در ایران از جانب دولت و هم از جانب بخشی از شهروندان تحمیل شد، ی غیریتهایی که به واسطهرنج

ایم و امروز ها کنار هم نگرفتهی این سالهای یادگاری خوبی در همهامری نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. ما عکس

 توانیم به آلبومی که پر از خاطرات دوستی است، ببالیم.نمی

ما برداران و پسر عموهایمان را که یتیم شده بودند، پناه دادیم، اما به آنان سخت گرفتیم و هر روز غم غربت دوری از خانه و غم 

 شد.شان در خانه ما رفع نمیشان آوردیم. حس دلتنگینبود پدر را پیش چشمان

های دولتی در ادوار مختلف گذاشت. این که تدبیر و تمشیت قابل دفاعی در ایام پیشین در وان به حساب سیاستتها را میاین

ای، کار تعامل بین دو ملت ارتباط با تعامل دو ملت برادر ایران و افغانستان صورت نگرفته است. اما امروز، به واسطه امکانات رسانه

 بازیگران اصلی این ماجرا هستند.ها درآمده و شهروندان، از دست دولت
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ها توان به آناند و نمیههای مشترک توجه نکردها چندان به این حرمت برادری و زمینهی قرن پیش هم نشان داد که دولتتجربه

ها نهجایی رساگیر و همهامروز و به واسطه حضور همه چشم امید بست. هویت فرهنگی مشترک نیازمند پل ارتباطی فرهنگی است.

آمیزی و بازشناسی های اجتماعی، صدای دو ملت بدون واسطه، گفتگویی را شکل داده است که امکان همو حجم باالی مصرف شبکه

 آورد.های مشترک را فراهم میریشه

ها، ین چهرههای فرهنگی مشترک که اقبال شهروندان دو ملت را همزمان داشتند، انگشت شمار بودند، امروز ااگر پیش از این چهره

امکان مرجعیت بیشتری برای افکار عمومی دارند. اگر دیروز، محمد کاظم کاظمی، شاعری مهاجر از افغانستان بود که شعرهایش را 

داشتند، امروز نویسندگان و هنرمندان متعددی، هم برای شهروندان شناسا خواندند و دوستش میهای درسی مینوجوانان در کتاب

که -ده و یا ساخت ایرانهای دوبله شها برقرار است. اگر تا دیروز، فیلمکان گفتگو و تعامل بین شهروندان و آناند و هم امشده

ترین مسیرهای ارتباطی فرهنگی بود، امروز حتی در های چاپ ایران، مهمو کتاب زدندسی را به لهجه ایرانی گپ میفار بازیگرانش

 شناخته شده و در دسترس هستند. رمندان افغانستانیی هم برخی هنمیان عامه شهروندان ایران

که هزاره باشی، یا پشتون و یا تاجیک و ازبک فرقی بازد. دیگر اینها رنگ میمرزبندی ،در شرایطی که فرهنگ، دست باال را دارد

هنگی تمدن ایرانی است، باز که ترک باشی یا کرد و بلوچ، تو را از پیوند بزرگتر هویتی که گره خوردن به هویت فرکند. ایننمی

 چه اصالت دارد، امر فرهنگی است که در این میان جریان دارد.دارد. آننمی

به خوانندگی « جان پدر کجاستی»های فرهنگی، نقشی قابل توجه در این میان دارد. قطعه موسیقایی موسیقی به عنوان یکی از ساحت

افغانستان در واقعه حمله تروریستی به دانشگاه کابل بود، امروز بارها و بارها شریکی با مردم دردی و غمهمایون شجریان که هم

 افزاید.گی این زمینه مشترک میشود و بر فربهتوسط مردمان ایران و افغانستان شنیده می

این موضوع  ه نبایدتری دارد. بدیهی است کمیپسند در میان شهروندان هر دو طرف، خریداران پیوسته و عموالبته که موسیقی عامه

های مشترک را به دیده تخفیف نگریست و اصالت موسیقایی را مقدم بر نفس تعامل و گفتگوی مشترک دانست. امروز ما به این زمینه

 فرهنگی نیازمند و البته امیدواریم.

امید داشت و این فضای  ستحکم برادریتوان در پرتو این تعامالت مستقیم شهروندی، به این بازشناسی و احیاء پیوندهای مبنابراین، می

ای و انقباضی در این تعامل فرهنگی، راهگشای بسط مودت و دوستی خواهد های سلیقهتعامل را به فال نیک گرفت. طبعا پرهیز از نگاه

 رود...می هایی که بر چهره خاطرات این دوستی نشسته را هم پاک کنیم. ریشه به جا باد، اگر برگ و بریبود. باشد که زخم
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 فرهنگ واحد و سرنوشت مشترک

 

 یعقوب یسنا

 دانشگاه البیرونی

 

گویم فرهنگ واحد که میخواهم آغاز کنم که ما فرهنگ مشترک نه، فرهنگ واحد، اما سرنوشت مشترک داریم. اینبا این سخن می

  :که خاستگاه واحد بشری، فرهنگی و اجتماعی داریمداریم به این معنا است

های ها و گویشگیری مردم ایرانی واحد و یگانه بوده است و همیشه با وصف داشتن لهجهبان واحد: زبان ما از نخستین شکلز ـ1

  ایم. امروز، زبان فارسی زبان واحد و محوری ما است.محلی، یک زبان واحد و محوری داشته

های اساطیری واحد ما در ایران، افغانستان، تاجیکستان و... ایتهای اساطیری ایرانی، رواساطیر واحد: کتاب اوستا و سایر روایت -۲

 .ی ما به مفهوم نیکی و بدی تاثیرگذار استشناسانههای فرهنگی و هستیگیری تخیلاست و تا هنوز در شکل

شیراز، اشعار سنایی در  ادبیات واحد: ادبیات فارسی از اشعار رودکی در سمرقند و بخارا تا اشعار موالنا در بلخ، اشعار حافظ در -۳

 .ی ما استی فردوسی در توس و... ادبیات واحد است و بدون تفکیک از همهغزنه، حماسه

ی اجتماعی و تاریخی واحد نیز ما خاستگاه واحد داریم، پیشینه ،که اشاره کردمی اجتماعی و تاریخی واحد: طوریپیشینه -۴

ایم. بعد از مرگ نادر افشار شهر بودهفیاهای زندگی ما جدا نبوده است، یک ایران یا ایرانی نادر افشار جغراایم، زیرا تا دورهداشته

های سایهشود و ما تبدیل به همهنام افغانستان، تاجیکستان، ایران و... تقسیم میه که ایران بزرگ به جغرافیاهای سیاسی مشخصی باست

توان از اشتراکات فرهنگی و سیاسی مشترک سخن گفت. پیش از آن ی میکه از نظر سیاسشویم. از این به بعد استسیاسی می

گویم هنوز زبان و فرهنگ ما مشترک چه ما واحد و یگانه است. بنابراین سرنوشت سیاسی ما نیز واحد بوده است. به تاکید میهمه

 .نه، واحد و یگانه است

گ به جغرافیاهای سیاسی جداگانه، ما دارای سرنوشت سیاسی که بعد از تقسیم ایران بزرمنظورم از سرنوشت مشترک این است

مشترک شدیم. چرا؟ اگرچه از نظر جغرافیای سیاسی از هم جدا شدیم، اما از نظر سرنوشت سیاسی، سرنوشت سیاسی مشترک 
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ه جنگ در افغانستان موجب گذارد. مثال چند دهکه اگر آسیبی به مردم افغانستان برسد، بر مردم ایران نیز تاثیر میداریم؛ برای این

که کشور ایران میزبان چند میلیون افغانستانی باشد. این میزبانی تنها یک بخش تاثیر و پیامد جنگ افغانستان در ایران است؛ شده است

ی آن تواند وجود داشته باشد که کارشناسان امور سیاسی و اجتماعکه تاثیرهای سیاسی و اجتماعی قابل بررسی زیادی میدرحالی

 .توانند بررسی کندتاثیرها را می

بنابراین بایستی متوجه سرنوشت مشترک سیاسی و فرهنگی خود باشیم، نگذاریم که با سرنوشت مشترک ما بازی شود. بنابه 

توانیم های یگانه و واحد فرهنگی و اجتماعی میی از این واقعیتکه داریم، با استفادهایی فرهنگی و اجتماعیهای یگانهواقعیت

ی تمدنی خود ی اروپا و... اتحادیه و حوزهی کشورهای عربی، اتحادیهسرنوشت مشترک سیاسی خود را پاسداری کنیم، مثل اتحادیه

ی فرهنگی ی تمدنی به درستی و برای شکوفایی حوزهرا داشته باشیم و از امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود در این حوزه

 اده کنیم.و تمدنی خود استف
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 صد سال پس از امضای عهدنامه مودت بین ایران و افغانستان

 

 دکتر بهرام امیراحمدیان

 استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اوراسیایی

 

لت ایران و دولت افغانستان سپری شده است. از آن زمان تا سالی است که صد سال از امضای عهد نامه مودت بین دو 1۴۰۰سال 

ه اگرچه با قهر و در درازنای این سده، فراز و نشیب فراوانی را طی کرده اند ک ،کنون دو کشور دوست و برادر، ایران و افغانستان

آشتی روبرو بوده، ولی پیوند دوستی همچنان استوار بوده است. پیوندهای مستحکم دو کشور ایران و افغانستان از جنبه های گوناگون 

قابل تامل است. از منظر جغرافیایی، افغانستان بخشی از فالت ایران است، بخشی از قلمروهای ایران زمین در سیستان و بلوچستان 

بزرگان ایرانی بسیاری از حوزه  ،سیراب می شود. از نظر فرهنگی ،راسان، از آبی که از کوههای هندوکش سرچشمه می گیردو خ

تمدنی ایران، با سرزمین کنونی افغانستان در بلخ و هرات و غزنه و . . . پیوند دارند. در فضای شاهنامه فردوسی بخشهای بزرگی در 

شود. دربار غزنویان موجب سرایش این بزرگترین شاهکار حماسی جهان است، که به راستی  قلمرو افغانستان صورت بندی می

شناسنامه ملی ایرانیان است. خواجه عبداهلل انصاری، همان پیرهرات، با مناجات نامه خود جهان اسالم را منور کرده است. موالنای 

پیوند با این شخصیت برجسته ادب و عرفان یعنی افغانستان  بلخی این ستاره درخشان ادب فارسی، که مایه سربلندی سه ملت هم

و ایران و ترکیه است، از بلخ برخاسته است و نام بلخ را پرآوازه کرده است. پرشمارند بزرگان علم و ادب که از سرچشمه های ادب 

ه آنان: انوری، عنصری بلخی، امام و عرفان سیراب شده و معرفت آنان جهان ایرانی را در پرتو معرفت خود فراگرفته اند، از جمل

فخر رازی، عبدالرحمن جامی، رابعه بلخی، ناصرخسرو، سنائی غزنوی، شهید بلخی، رابعه بلخی، ابوشکور بلخی و تنی چند دیگر. 

ستان است. نقاش پرآوازه دوره صفوی، زاده هرات و خفته در جوار پیرهرات، مایه افتخار هر دو ملت ایران و افغان ،کمال الدین بهزاد

این سرزمین برخاسته اند. چگونه می توان ایران را از افغانستان و افغانستان را از ایران جدا دانست؟  دهها مفاخر ادبی دیگر ایران از

عهدنامه مودت یک سند تاریخی است که یک سده از امضای آن می گذرد، ولی ما سند تاریخی مستند دیگری داریم که هزار سال 

 مشترک تاریخی ما را به تصویر کشیده است و آن شاهنامه فردوسی است.  پیشتر گذشته
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آستانه انقالب اسالمی در ایران همزمان شد با تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان. استقرار دهساله حکومت کمونیستی در 

صادی افغانستان شد. ایران در کنار افغانستان و روابط نزدیک با شوروی، موجب خسارتهای سنگین به ساختارهای اجتماعی و اقت

پاکستان، همسایه جنوبی افغانستان، پناهگاهی شد برای مهاجران جنگی افغانستان و از آن زمان، بیش از چهار دهه ایران خانه دوم 

ای خود نسل اول و خانه نخست نسل دوم افغان های مقیم ایران شد. ایران در بین کشورهای همسایه نخستین کشوری بود که مرزه

روی مهاجران افغان گشود و پناهندگان در پهنه ایرانزمین همچون سرزمین مادری آنها را در خود پناه داد. یکی از دالیل مهم ه را ب

فروپاشی شوروی اشغال افغانستان بود، زیرا روسها نیز مانند انگلیسیها نتوانستند در برابر مقاومت نیروهای ملی افغان تاب مقاومت 

و ناگزیر این کشور را ترک کردند. این حوادث سبب برهم خوردن تعادل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی افغانستان شد و بیاورند 

 نیروهای مولد افغان با مهاجرت از افغانستان در دیگر کشورها نیروی ارزان و کارامدی را تشکیل دادند. 

ستی های ناشی از جنگ که ملت ایران ناگزیر به تحمل ریاضتهایی ها و کاعلیه ایران، در کنار کمبوددر دوره جنگ تحمیلی عراق 

بودند، با این حال برادران و خواهران افغانی ساکن ایران همچون شهروندان ایرانی از نعمت حیات برخوردار بودند و در غم و شادی 

 ملت ایران شریک. 

شور دوست و برادر افغانستان مشترک است که می توان آن بخش بزرگی از مرزهای شرقی ایران با مهمترین همسایه ایران، یعنی ک

سوی ایران زمین می تابد. بنا به سروده فخرالدین اسعد ه را خراسان هم نامید، زیرا خورشید جهان تاب در آغاز از این سرزمین ب

ه خوش نامست و چه خوش خراسان را بود معنی خور آیان/کجا از وی خور آید سوی ایران. چگرگانی در منظومه ویس و رامین: 

آب خاکست/زمین و آب و خاکش هر سه پاکست. جالب آنکه زبان پشتو پر گویشورترین زبان این سرزمین در کنار زبان فارسی از 

خانواده زبانهای ایرانی، زبان باشندگان این سرزمین است. آموزش زبان پشتو در دانشگاههای ایران و زبان فارسی در دانشگاههای 

دوام عهدنامه مودت در سده های دیگر  شتونشین افغانستان می تواند به توسعه پیوندهای بین دوکشور کمک کند و به قوام ومناطق پ

 یاری رساند. 

و غیره  بربریاند اعم از طوائف و ایالتی که سابقاً از افغانستان به ایران آمده»در فصل دوم عهد نامه مودت قید شده است که: 

های خود را به خاک افغانستان را داشته باشند بدون آن که تذکرهباشند. بربریهایی که قصد مسافرت بهعه ایران میالسابق تبکمافی

طوائف سرحدنشین که در خاک  .نخواهند داشت امضای مأمورین افغانستان مقیمین ایران برسانند حق ورود به خاک افغانستان را

توقف در افغانستان معامله تبعه توقف در خاک ایران با آنها معامله تبعه ایران و در مدت نمایند در مدتدولتین ییالق و قشالق می

 .«افغانستان خواهد شد

که اکنون مردمی ترین و رایجترین نان ایران است، با این قوم در پیوند است، در حالی که در افغانستان به نانی که در « بربری»نان 

 ان کاربرد دارد. رمی گویند، نامی که در برخی استانها از جمله زنجان ترک زبان و مازند «پنجه کش»ایران بربری نام دارد 
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ایران و افغانستان نه تنها بر اساس مفاد عهدنامه مودت، بلکه بر اساس جغرافیا، فرهنگ و مهمتر از همه زبان و دین با یکدیگر در 

ملتهای مسلمان منطقه را به یکدیگر پیوند می تمدنی ایران، پیوند هستند. جشن نوروز عنصر وحدت بخش و حیات بخش حوزه 

 برگزار می شود.  جابزرگترین مراسم جشن نوروزی این حوزه در آن در مزارشریف افغانستانکه دهد به طوری 

سوی برنامه ه باکنون بیش از هر زمان دیگر هر دو ملت ایران و افغانستان نیازمند نگاهی دگرگونه به آینده ای هستند که آنها را 

ریزی و بهره گیری از توانهای یکدیگر فرا می خواند. ایران عالقه مند است که همسایه هم پیوند خود در شرق با تکیه بر نیروی 

 انسانی کوشا و فعال و سرزمینی غنی از مواهب طبیعی با فائق آمدن بر ناآرامی ها، بتواند زخمهای چهل ساله خود را مداوا کند.   
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 ایران و افغانستان؛ مکمل ژئوپلیتیکی یکدیگر

 

 

 محمدرضا بهرامی

 سفیر پیشین ایران در افغانستان

 

روز انعقاد پیمان مودت بین دو کشور ایران و افغانستان است. پیمانی که ورای تعامالت یک صدمین سال 1۴۰۰رماه یا سرطان اول تی

مردمانی با ریشه های تمدنی مشترک و با تعهدی به درازای تاریخ هویت یابی این  و مناسبات سیاسی متداول، تبلوری از خواست

 قلمروهاست.

هنگامی که از ایران و افغانستان صحبت می کنیم، در واقع از گستره ای در حوزه فالت ایران صحبت می کنیم که در طول تاریخ از 

ی سیاسی مستقل و جداگانه، دو ملت را در بستری از مفاهیم مشترک پیوستگی تمدنی برخوردار بوده و علیرغم دو قلمروی جغرافیای

ی همانند ابوعلی سینا، علمی و فرهنگی این حوزه تمدناین حوزه تمدنی در این دو قلمرو در خود جای داده است. وجود مفاخر 

جب فخر هر دو ملت میباشند را مولوی جالل الدین محمد، فردوسی، البیرونی، رازی، سعدی، حافظ، سنائی و تعدادی دیگر که مو

باید از جمله عوامل پیوند دهنده مردمان دو کشور محسوب نمود. در این عرصه همچنین دو عنصر دین و زبان را می توان از ستون 

 های مستحکم پیوند دهنده این دو ملت به حساب آورد. 

داده و انتقال آن به نسل های آینده، انتخابی به جز حفظ این میراث مشترک تاریخی تمدنی که هویت مردمان این حوزه را شکل 

تقویت همگرائی در برابر دو کشور قرار نمی دهد. در واقع می توان منافع مشترک تمدنی را به عنوان یکی از عوامل مهم پیوند دهنده 

 دو ملت به حساب آورد. 

می، از فراز و فرود ناشی از شرایط خاص حاکم بر دو مناسبات دو کشور ایران و افغانستان متعاقب برقراری مناسبات سیاسی رس

کشور برخوردار بوده است. اما این مناسبات بویژه در دو دهه گذشته و علیرغم دخالت عامل سوم که نقشی منفی ایفا می کرده، 
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دستیابی به  ،ورهروندی مثبت و رو به رشد را با درایت مقامات ارشد هر دو کشور حفظ و استمرار بخشیده است. در طی این د

 ثبات، توسعه اقتصادی و تولید ثروت برای مردم علیرغم دشواری های موجود، مورد توجه و تمرکز هر دو طرف بوده است.

در مقطع فعلی نیز تهدیدات و فرصت های مشترکی در برابر هر دو کشور قرار داشته که سرنوشت مشترکی را برای هر دو طرف 

زد. در این راستا می توان از تروریسم، افراط گرائی و کشت و تولید مواد مخدر با منشا افغانستان به  در برخی حوزه ها رقم خواهد

استه از این تهدیدات عمدتا برخ عنوان تهدیداتی که ماهیت اثرگذاری فرامرزی دارند، نام برد. بی ثباتی موجود در افغانستان که

و دولت این کشور قرار داده و تجربه گذشته به خوبی نشان داده در صورت وضعیت دشواری را در برابر مردم  ،محسوب می شود

د ماند. آن در امان نخواهنه تنها افغانستان، بلکه دیگر کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه نیز از آسیب  ،عدم مهار این تهدیدات

سطح منطقه می باشد. این مهم ضرورت همکاری دو مهار و مقابله با این تهدیدات نیازمند اراده ای جمعی و تالشی هماهنگ در 

کشور ایران و افغانستان را در تالش به منظور ایجاد فهم مشترک در منطقه در اهمیت و اجتناب ناپذیری دستیابی به  امنیت و توسعه 

 جمعی که می تواند پیوند دهنده منافع منطقه ای باشد را ایجاب می نماید. 

ژئوپلیتیک نیز هر دو کشور ایران و افغانستان را می توان بخشی از ریملند جهانی و پل ارتباطی شرق  از منظر جغرافیای سیاسی و

 به غرب محسوب نمود که با توجه به تقویت ایده اتصاالت منطقه ای، اهمیت این حوزه را بیش از گذشته برجسته می نماید.  

به منظور دستیابی به عنصر پایداری در مناسبات، آینده دو کشور را باید  آنچه در خاتمه می توان مورد تاکید قرار داد این است که

دید. توسعه تعامالت در حوزه های مختلف در کنار تأکید بر مناطق راهبردی  «مکمل ژئوپلیتیکی یکدیگر» مطروحه در چارچوب ایده

از جغرافیای افغانستان برای تجارت ایران با ن بهره گیری همچنیایران برای برون رفت افغانستان از محصور ماندگی سرزمینی و 

چین و کشورهای آسیای مرکزی، ضرورت توجه هر دو کشور را به بهره گیری از تمامی مزیتهای نسبی ژئوپلیتیکی یکدیگر الزامی 

 می نماید.
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 یک قرن مناسبات برادری و دوستی بین ایران و افغانستان

 

 حسن بهشتی پور 

 ئل بین المللکارشناس ارشد مسا

 عضو شورای علمی موسسه ایراس

 

مسایه ریخته شد. دو هبا امضاء قرارداد دوستی بین ایران و افغانستان بنیان روابط مودت آمیز بین دو کشور  1۳۰۰اول تیرماه سال 

، توانسته اند نشا در طول تاریخ پرفراز و نشیب میراث مشترک و سرنوشت مشترک، کشوری که برپایه سه گانه ی تاریخ مشترک،

 همچون رودی خروشان پیوندهای مهر و دوستی را محکم نگه دارند.  

اما هیچگاه  ،صد سال گذشته افغانستان و ایران با وجود آنکه در داخل خود با دولتهای مختلف و بعضا متضادی روبرو بودنددر یک

کنند آنها با اتکاء به میراث پر افتخار گذشته می توانند این اختالف بین دیدگاه های حاکم موجب نشد که رهبران دو کشور فراموش 

اوم دوستی ها و گاه مانع از تدچکشور هی وجود آورند که اختالف در دیدگاه های رهبران دوه زمینه های بسیاری برای همکاری ب

 کشور نبوده است.  همکاری ها بین دو

، پیروزی انقالب اسالمی در ایران و راری نظام جمهوری در این کشوربرقپس از تحوالت ناشی از کودتای داودخان در افغانستان و 

، مهاجران افغانستان به سوی ایران ارتش سرخاشغال افغانستان توسط  ،در نهایت وقوع جنگ داخلی در افغانستان و در پی آن

ذیرایی کردند. همچنانکه وقتی ارتش بلکه در شهرهای مختلف میان خودشان پ ،مهاجرت کردند. ایرانیان از آنها نه در اردوگاه ها

 کنار ایرانی ها در جبهه ها حضور پیدا کردند و ایرانیان را تنها نگذاشتند.  جوانان افغانستان با افتخار در ،بعثی صدام به ایران حمله کرد

، یدر پروژه های ساختمان هم این نیروی کار افغانستانی بودند که با مشارکت باز ،در دوره سازندگی ایران پس از جنگ هشت ساله

جوانان افغانستان در مدارس و دانشگاه  ،. در همه این سالهاراه و پل سازی، در کنار برادران ایرانی خود به بازسازی ایران کمک کردند

، پزشکی به کشورشان بازگردند و در عرصه های گوناگون ،ط رژیم طالبانوبعد از سق ده شدند تاوو کارآزم ندهای ایران درس خواند

 مهندسی و مدیریت خدمت کنند. 
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افغانستان مستقیما  بر امنیت مرزهای شرقی ایران تاثیرمستقیم داشته و دارد.  در مرزهای غربامنی نا ،دهه گذشته همه این چهار در

 است. این در امنیت مرزها را با مشکالت روبرو کرده ،کنار آمد و شد بعضی از گروهک های تروریستی بحث کنترل مواد مخدر در

حالی بود که هم ایران از طریق جاده ترانزیتی چابهار به مرز دوغارون ایران و افغانستان تالش می کرد بتواند به رشد امنیت از طریق 

 دسترسی بیشتر ،هم افغانستان در تالش است تا با تنوع بخشیدن به حمل و نقل جاده ای کند، ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کمک

 به مراکز بازرگانی و حمل و نقل داشته باشد.  ع تریو متنو

از یکسو با روی کار آمدن دولت جدید در ایران که اولویت  .ایران و افغانستان نگاه به آینده دارند ،به نظر می رسد در موقعیت کنونی

 کاری های گسترده تری درانتظار می رود شاهد هم همسایه و از جمله افغانستان است،اول آن گسترش همکاری با کشورهای 

 ماههای آتی بین دو کشور باشیم.

زیرا  ؛به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی بسیار اهمیت دارددر کمک ایران  ،از سوی دیگر

است. با توجه به توافقی ان شروع جنگ نیابتی تازه در افغانست ممانعت از ،مهم همکاری بین ایران و افغانستان ضرورت هاییکی از 

برای پر کردن خالء  ،پشتیبانی و سازمان دهی می شوند سوی پاکستان ، نیروهایی که ازدست آمده ب که اخیرا بین پاکستان و آمریکا

درت ملیتی از افغانستان دست به اقدام های تروریستی می زنند تا شرایط را برای بازگشت طالبان به قچند خروج نیروهای ناشی از

 فراهم کنند.

با کمک سایر کشورهای منطقه می تواند  اتکاء به صد سال همدلی و همکاری، همکاری همه جانبه ایران و افغانستان با ،طور قطعه ب

 مانع تکرار جنگ های نیابتی در افغانستان بشود.   

ار مطلوب و کمک کننده به استقرار صلح و امنیت بسی ،ویژه ایرانه ب ،افغانستان آباد و آزاد و پیشرفته برای همه کشورهای همسایه

زیرا امنیت مرزهای شرقی ایران  ،امنی در افغانستان بی تفاوت باشدنسبت به نادر منطقه خواهد بود. همانگونه که ایران نمی تواند 

ران و توسعه همکاری های به نفع ای کمک به پیشرفت و توسعه افغانستانهمانگونه  رقراری امنیت در غرب افغانستان است؛ب درگرو

 اقتصادی و منافع متقابال سودمند برای مردم دو کشور است.   
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 افغانستان جایی برای دوست داشتن 

 

 علیرضا بیکدلی

 سفیر پیشین ایران در آذربایجان و ترکیه 

 کارشناس امور آسیای مرکزی و قفقاز در وزارت امور خارجه 

 

 ۳کشور افغان در این پیکر دل است آسیا یک پیکر آب و گل است     

های آریانا نام برده اند. در و پاکتیا به عنوان والیت جغرافی دانان یونانی از مناطقی مانند باکتریا، آریا، پاراپامیزوس، درنگیانا، اراکوزیا

دانان مسلمان  شده است. جغرافی درج ،های هخامنشی که امروزه در افغانستان قرار دارند های موجود در ایران، اسامی ساتراپکتیبه

نیز بلخ، طخارستان، بامیان، غزنین، والشتان، بُست، هرات، بوشنج، بادغیس، گنج، اسفزار و جوزجانان را به عنوان داراالسالم ثبت 

 ین حکومتها بکرده اند. این مناطق تاریخی امروزه در قلمرو افغانستان واقع شده اند. هرچند با دست به دست شدن این سرزمین

اما از آنجا که تقسیمات قدیمی تحت تاثیر عوامل موثر جغرافیایی  ،تقسیمات و حتی برخی اسامی آنها نیز تغییر کرده ،های مختلف

های افغانستان نشان می گذاری های قدیمی، امروز هم تاثیر خود را در سیاستاز جمله جغرافیای انسانی شکل گرفته، لذا حوزه

های خاص منطقه ای و قومی از ثبات و استقرار کامل برخوردار نبوده و همواره اری افغانستان نظر به حساسیتدهند. تقسیمات اد

حاکمان افغانستان به ویژه از زمانی که موضوع آراء مردم و انتخابات مطرح شده، تقسیمات کشوری  ۴در حال تغییر و تحول است.

                                                             
 شعر معروف عالمه اقبال الهوری است که افغانستانی ها آن را بسیار دوست دارند و ابیات دیگر آن چنین است:  ۳

 سرزمین کبک او شاهین مزاج           آهوی او گیرد از شیران خراج 

 از حیات او حیات آسیاست             و ز ممات او ممات آسیاست

، 1۳۷۶، پاییز و زمستان 1۴و  1۳ی، ناگفته هایی درباره تقسیمات اداری و کشوری در افغانستان، فصلنامه سراج، سال چهارم، شماره بصیر احمد دولت آباد ۴

 ۸ص
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والیات « ذکر بلدان معروفه و والیات مشهوره افغانستان»اج التواریخ تحت عنوان را بیشتر دستکاری کرده اند. در کتاب معتبر سر

 افغانستان به شرح ذیل ثبت شده است:

 -1۲کشمیر  -11فراه  -1۰جالل آباد  -9بدخشان  -۸طخارستان  -۷میمنه  -۶بلخ  -۵غزنین  -۴هرات  -۳قندهار  -۲کابل  -1

 ۵سیستان  -1۳الهور 

« حکومت»ری افغانستان زیر سلطه انگلستان به دلیل چند پارچه و تجزیه شدن کشور بین شاهزادگان، مفهوم بعدها در تقسیمات کشو

والیت کابل، قندهار، هرات، بلخ و بدخشان  ۵به کار گرفته شد. در دوره امان اهلل خان که این کشور سامان نسبی داشته، ابتدا به 

مناطق مرکزی افغانستان نیز  ،خورشیدی به بعد1۳۰۰والیت عمده رسید. از سال  ۶تقسیم و بعداً با اضافه شدن والیت مشرقی به 

والیت به این شرح رسید: ارزگان، بادغیس،  ۳۲والیت و سرانجام به  ۲9و شمار والیات رفته رفته به  ندوارد تقسیمات کشوری شد

ن، دایکندی، زابل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فراه، کندوز، بامیان، بدخشان، بغالن، بلخ، پروان، پکتیکا، پکتیا، تالقان، تخار، جوزجا

 قندهار، کابل، کاپیسا، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نیمروز، وردک، هرات و هلمند.

جمهوری اسالمی ایران از بدو پیروزی انقالب با مواضع آشکار امام خمینی)ره( به حمایت از افغانستان همت گماشت. 

ضمن هشدار اعالم کرد که سرکوب نتیجه نخواهد داشت و  ،سفیر شوروی با ایشان 1۳۵۸خرداد  ۲۲مالقات  امام خمینی)ره( در

ساله اخیر خود در کنار ملت و دولت مشروع افغانستان  ۴۲)شوروی( نمی تواند استقرار پیدا کند.  ایران در برهه های گوناگون حیات 

های میلیون دالر، فعالیت ۵۰فعال در بازسازی افغانستان و تخصیص ساالنه با اتخاذ سیاست مشارکت  1۳۸1بوده است. از سال 

 1۳۸۵تا آبان  1۳۸۲والیت افغانستان گسترش داد. اینجانب به عنوان رئیس ستاد بازسازی افغانستان از آبان  1۴بازسازی خود را در 

ل، پروان، بغالن، کندوز، تخار، وردک، غزنی، از شهرها و روستاهای والیات کاب ۶سه سال فرصت داشتم در راستای این سیاست

زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، هرات، جوزجان، بلخ و سمنگان بازدید نمایم. در زمان مسولیتم در ستاد بازسازی افغانستان کتاب 

از عملکرد جمهوری  به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشتم که گزارش نسبتا جامعی« ایران و بازسازی افغانستان»مصوری تحت عنوان 

اسالمی ایران در بازسازی افغانستان بود. با چنین تجربه ای ادعا می کنم روابط ایران و افغانستان رابطه ای خویشاوندی، منحصر 

بفرد و مبتنی بر مشترکات و منافع فراوان است که با همه ناامنی ها و تهدیدات ناشی از مداخالت خارجی، در محیطی توام با اعتماد 

و مناسبات دوستانه رشد می کند و از نتایج آن مردم دو کشور و سایر ملت های منطقه بهره مند می شوند. دلهای ما برای بهبود 

اوضاع در کشوری می زند که به معنی واقعی پاره تن ما و جایی برای دوست داشتن ما می باشد. آرزو می کنم ثمره این نیتهای خیر 

 به مثابه قطرات شبنمی در پای درخت دوستی باشد که کام دل به بار آرد.  ،هاسترش این دوستیمسئوالن و مردم ما برای گ

                                                             
 1۲همان ص ۵

 1۳۸۳رجه در سال به کوشش اینجانب از انتشارات ستاد افغانستان وزارت امور خا« ایران و بازسازی افغانستان»برای آشنایی با اقدامات ایران به کتاب  ۶

 رجوع کنید.
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 ایران و افغانستان: دو هویت سیاسی و یک حوزة فرهنگی

 

 دکتر محمدرضا پاسبان

 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 

گرایش نخبگان و حتی کارگزاران سیاسی ازجمله رئیس جمهور  ،نمایدبسیار شایان توجه می یکی از رخدادهایی که در سالهای اخیر

 ،باشد. چنین رخدادی در میانة دو رویکردافغانستان به ادعای وابستگی تا مالکیت نام و پیشینة ایران و حتی زبان پارسی برای خود می

شود. هی نو و شتابنده در جهت خالف جریان نخست ارزیابی میو دیگری نگایکی متعلق به گذشتة درازمدت و شاید صدساله 

بر ایجاد هویتی افغان که نه  ،باشدخورشیدی می 1۳۵۷انقالب ثور  ،کودتا یا به گفتة کودتاچیان رویکرد نخست که یادگار پیش از

. با افزودن هویت افغان در قانون ارد، تاکید دبلکه تالش بر بزرگنمایی تفاوتهای دو ملت بود ،تنها نسبتی با هویت ایرانی نداشت

های پرچم و خلق از حزب دمکراتیک خلق چنین روندی شتاب بیشتری یافت. کودتاهای پیاپی توسط شاخه ،اساسی دورة ظاهرشاه

ان که گردد. با برآمدن طالبادامة همان نگاه در شکلی مدرن تلقی می ،بندیهای قومی فارس و پشتون بودافغانستان که پژواک دسته

مبارزه با نمادهای فرهنگی مشترک مانند نوروز، شعر و موسیقی با رنگ  ،های دینی و قومی داشتریشه در تعصبات مذهبی مدرسه

شیعه ستیزی در دستور کار خود قرار گرفت. امروزه چنین روندی اعتبار و فراگیری خود را با باال رفتن سطح آگاهی نسلهای جدید 

 است. کوس یافتهاز دست داده و حرکت مع

رود، ناگزیر از اقرار به وجود هویتی تاریخی به نام خراسان بزرگ، بین دیدگاه نخست به شمار میرویکرد میانه که بازماندة واقع

و زبان  یایران فرهنگی و آریانا، شیوة ایران ستیزی و جدایی سازی تمدنی دو ملت را با ادعای مالکیت انحصاری بر هویت ایران

است. با پافشاری بر دری خواندن آن یا ادعای تعلق انحصاری بزرگان دانش و فرهنگ به حوزة جغرافیایی محدود، تغییر دادهپارسی 

 بندی قرار داد. توان در این دستههای آقای اشرف غنی در مناسبتهای مختلف را میگفته
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طالعات و ارتباط شبانه روزی در فضای مجازی رو به رویکرد سوم که در میان نسل امروزی به شکلی چشمگیر و با دسترسی به ا

ای از ایران فرهنگی به عنوان تمدن که پاره ،رسد، مانند گروه دوم نه تنها خود را وارث هویت ایرانی و زبان پارسیرشد به نظر می

خوانده شدن خویش را با  شمارد. دیدگاه سوم برخالف دیدگاه نخست نه تنها ایرانی و خراسانیمشترک ملتهای این حوزه برمی

های سیاسی یا تحلیلهای تاریخی از اشتراکات فرهنگی، ها، آوازها و نوشتهبلکه با افتخار در سروده ،کندخشم و تعصب انکار نمی

مندی همراه است. از اینکه با دلشکستگی و گالیه همبستگی البته همواره گوید. چنین حس و اظهارتاریخی و جغرافیایی سخن می

وانین مبتنی بر نگاه بسته و امنیتی ایران حتی برای مهاجرین زاده شده در ایران و یا متخصصین افغانستانی کمترین حقوق شهروندی ق

شناسد. قیاس رفتار دولتهای اروپایی و حتی غیراروپایی با نگاه دولت ایران به باشندگان افغانستانی ایران که بر را به رسمیت نمی

 سازد.این دلشکستگی را دوچندان می ،نیان نیز اثرگذار استشیوة برخورد ایرا

های مشترک نژادی و ستیز که بدون توجه به ریشهشتون برای تعریف هویت افغانی دگرتالش رسمی و مداوم برخی گروههای پ

تماعی و آموزشی و اقتصادی های جبران ناپذیر اجتنها به تحمیل هزینه ،گیردزبانی پشتونها با دیگر گروههای ایران زبان صورت می

در جستجوی اقوام و زبانهای ایرانی برآییم، قوم و زبان پشتون در کنار پارسی در  ،زبان نامهاست. چنانچه در هر فرهنگمنجر گردیده

ارسیان شده است. ریخت شناسی و عناصر ژنتیکی پشتونها با دیگر ایرانیان و به ویژه پزمرة اقوام و زبانهای اصلی ایرانی شمرده

به بالندگی فرهنگی و  ،بیشترین مطابقت را دارد. پاس داشتن مشترکات فرهنگی ضمن به رسمیت شناختن ویژگیهای هر گروه

نخبگان افغانستانی است تا بر تعدیل نگاه قومی دولت افغانستان پافشارند و تکلیف  انجامد. بنابراین براقتصادی دو کشور می

به ویژه افغانستان و  ،امنیتی حکومت ایران به کشورهای حوزة تمدنی ایرانی-ا به تغییر نگاه ایدئولوژیکباشد تاندیشمندان ایرانی می

برای اعطای حقوق اولیة شهروندی برای مهاجرین مجاز و متولدین در  هم چنین قوانین ایران باید تالش نمایند. ،باالخص مهاجرین

 ایران بازبینی گردد.
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 مام فصولهمسایگانی برای ت

 
 

 محمدطاهر تنزه ای

 دانشگاه عالمه طباطبائیمقطع دکترای روابط بین الملل، دانشجوی افغان 

 

 

صد ساله شدن روابط دوستی دو همسایه، را، که بر اساس قرارداد مودت میان نمایندگان دو کشور ایران  ،فراوان افتخار با مسرت و

 نظاره گر هستیم. ،ضا رسید و پایه روابط دو کشور در عصر کنونی شدبه ام 1۳۰۰و افغانستان در یکم تیرماه/سرطان 

باید پذیرفت که در این صدسال، ملت های دو کشور، با هر این روز برای ملت های دو کشور یک روز پرافتخار و تاریخی است. 

ی چنان بین دو ملت دین و یفرهنگ ،یتاریخنوع حکومت و دولتی، از هم گسست ناپذیر بوده اند. و حلقه های ارتباط و اشتراک 

 پایداری و استواری ایجاد کرده که بی هیچ مبالغه ای انکار ناپذیر است. 

این کشور)ایران(، سالیان سال به احترام رسم همسایگی اش، با آغوشی باز رسم میزبانی اش را برایمان به جای آورده تا دور از 

ه فراموشی بسپاریم و در آرامش این سرزمین، آینده خویش را هیاهوی جنگ و خشونت وطن؛ طعم تلخ جنگ و مهاجرت را ب

 بسازیم .

فصلی نو از روابط با  ؛به فصل جدیدِ متفاوت با قبل از امروز خویش نیاز دارد ،افغانستان امروزی با تمام مشکالت و چالش هایش

ش خواهد پیمود. نسلی که به هیچ بهانه همه )علی الخصوص این همسایه هم زبان و هم فرهنگ(؛ و آن فصل را با نسل جدید خوی

 نه ظلم و نه تبعیض. ،نه انتحار ،نه انفجار ؛و مانعی متوقف نخواهد شد

گوید و وعده می خواهی پایان یافته است، افغانستان به آنان نه میتمامیت محرومیت، تبعیض و، تاریکینسل نو میداند که عصر  این

 .گرددنمیبرسپارد که به آن 

برای آبادی سرزمینم بسیار کوشیده و خواسته و آرمان بسیاری  ،این همسایه هم زبان و هم فرهنگ ،باید پذیرفت که ایرانبدون شک 

 سواد و مستقل است.مترقی، با تبعا افغانستان آباد، آرام، ،ها در این کشور

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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افغانستان و ایران خواهد شد و نسل های آینده باید باور داشت که ادامه این روند تعامالت سبب تقویت روابط میان دو ملت سربلند 

 .دو کشور نیز این دوستی را بیشتر تقویت خواهند بخشید

 

 شاعر جوان کشورم: "نجیب بارور"و چه زیبا گفت 

 ما سرود رودکی و شعر موالناستیم

 همسنگر نیماستیم، همصدای شاملو

 

 مرزبندی ابلهیست، پافشاری بر جدایی

 سیناستیم حافظیم و الیقیم و بوعلی

 

 اصل مان شهنامه و هویت مان پارسیست

 رستم فرهنگ در کاخ بلندی هاستیم

 

 نیست دیگر می رویم، هیچ مرزی، هیچ درزی

 جاده ایم و منزلیم و پاستیم، تا رسیدن

 

 پر از فرزانگیست ،موج این دریا پر از گوهر

 یکدل و یکجاستیم، بیدل و اقبال و غالب

 

 خط می کشی و »او« بین ما از چه به نام »تو«

 ستیم »ما«، »من« و »او«، ا وجود این که می دانیب

 

 به امید متحول ساختن این دوستی تاریخی و ادامه همکاری های مشترک میان دو کشور با هم برادر!
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 زنان افغانستان و سابقه یک قرن حضور در عرصه سیاست و اجتماع

 

 دکتر ندا حاجی وثوق

 صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مدرس دانشگاه دبیر کمیته زنان و

 

های سیاسی و اجتماعی این کشور ای از عرصهگیری کشور افغانستان تا دوره امان اهلل خان، زنان نه تنها در هیچ عرصهاز زمان شکل

یکی از محورهای  حدودی تغییر کرد.وضعیت زنان تا  ،مشارکت نداشتند، بلکه از انظار عمومی نیز غایب بودند. از این دوره به بعد

ین زمینه ملکه ثریا، نقش مهمی ایفا کرد. نخستین ابود که در « تأمین برابری حقوق زن و مرد»مهم اصالحات حکومت امان اهلل خان، 

ن به امکان توادر این دوره تأسیس شد. از دیگر اقدامات انجام شده در این دوره می« انجمن حمایت نسوان»سازمان زنان به نام 

سازی شاه امان اهلل تغییرات نسبتا چشمگیری در فراهم شدن تحصیل برای زنان و تالش برای رفع حجاب اشاره کرد. برنامه مدرن

وضعیت زنان ایجاد کرد. اما متاسفانه این تحوالت با واکنش مخالف از سوی جامعه سنتی افغانستان مواجه و زمینه سقوط حکومت 

بب شد تا در دوره حبیب اهلل کلکانی و نادرشاه قوانین جدیدی در مخالفت با اصالحات قبلی شکل گیرد و زنان را فراهم نمود و س

 مجددا مکلف به حجاب شده و از آموزش منع گردند. 

در دوره ظاهرشاه با پیدایش نیازهای جدید، آموزش دختران به امری ضروری بدل شد و فرصت برای تحصیل زنان در سطح محدود، 

است و احزاب سیاسی و مطبوعات و دیگر نهادهای « دهه دموکراسی»آن هم فقط در شهرها مهیا گردید. در این دوران که موسوم به 

)پارلمان(، انتخاب شدند و تابوی « ولسی جرگه»مدنی بسط پیدا کردند، برای اولین بار در تاریخ افغانستان، چهار زن به عضویت 

شکسته شد. به دنبال کودتای داودخان و اعالم نظام جمهوری، اقدامات ترقی خواهانه در دولت حضور زنان در عرصه حکمرانی 

مجددا پیگیری شد تعداد بیشتری از زنان شهرنشین از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار شدند. اولین هیأت زنان افغانستانی به 

وارد کابینه دولت شد و به تدریج زنان با کسب حق رأی « عامه وزیر صحت»سازمان ملل متحد فرستاده شدند و اولین زن به عنوان 

 ها برای مشارکت سیاسی در سطوح باالی سیاسی و اجتماعی را برداشتند.اولین گام

با کودتای هفتم ثور و روی کار آمدن حکومت مارکسیستی، قوانین بیشتری در جهت بهبود وضع زنان به تصویب رسید. زنان در  

توان به ملغی کردن رسوم سنتی ها انجام دادند میهای زیادی دست یافتند. از جمله اصالحاتی که مارکسیستیشرفتاین دوران به پ
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سال، ممنوعیت پوشیدن برقع، تحصیالت و آموزش اجباری برای دختران و حق رأی زنان  1۶ازدواج، باالبردن سن بلوغ دختران تا 

هایی از سوی جامعه سنتی افغانستان روبرو شد و بیشترین واکنش در یز با واکنشاشاره کرد. اما همچون گذشته این اصالحات ن

شناخته شدند. مجاهدین « مجاهدین»گرا صورت گرفت که بعدها به نام مقابل اصالحات دولت در حوزه زنان، توسط تشکیالت اسالم

گرایانه دولت، به مخالفت با تحصیل و کار بیرون های چپبه دلیل باورهایی که به اسالم منتسب می کردند و در واکنش به سیاست

از خانه و کنار گذاشتن برقع زنان پرداختند. خروج نیروهای شوروی از افغانستان و سقوط حکومت نجیب اهلل، سرآغاز دوره نوینی 

های ر جدیدی از جنگدو 1۳۷۰از تغییرات سیاسی در افغانستان شد که مسائل اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. از سال 

 پایان یافت. 1۳۷۴داخلی آغاز شد که در نهایت با برآمدن حکومت طالبان در 

های تاریخ افغانستان ترین دورانرفتی که در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان انجام شد، یکی از تاریکدوره طالبان به لحاظ پس

ترین حقوق خود محروم شدند. رهبران طالبان که به مثابه دوره جاهلیت ابتداییاست. در این زمان زنان به عنوان نیمی از جمعیت از 

مشارکت نسبی زنان در امور سیاسی و اجتماعی را به کلی نادیده گرفتند. زنان از کمترین حقوق شهروندی  کردند،به زنان نگاه می

روم شدند. این اقدامات و دهها دستور دیگر طالبان به مانند تحصیل، اشتغال، گشت و گذار و خرید جز به همراه یکی از محارم، مح

 ترین رفتارها به نام اسالم بر زنان تحمیل شد.ها و غیر انسانیترین محدودیتها منجر شد و سختمحصورشدن زنان در خانه

حوزه حقوق زنان، های ایجاد شده دوره قبل در های مهمی در جهت حذف محدودیتبا سقوط طالبان، دولت جدید افغانستان گام

، افغانستان به ۲۰۰۳برداشت. طبق قانون اساسی جدید همه شهروندان افغان از حقوق مساوی برخوردار شدند. در اوایل سال 

را تصویب کرد که « عمل ملی را برای زنان»، وزارت امور زنان طرح ۲۰۰۷کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان ملحق شد. در سال 

توان عصر جدید و نقطه عطفی برای زنان افغانستان دانست. زنان توانستند کرد. دوره پساطالبان را میحقق میتساوی کامل زنان را م

های آموزشی برابر با مردان دست یابند و جایگاه سیاسی و اجتماعی خود را ارتقا بخشند. آنها طبق قانون اساسی جدید به فرصت

دند و حتی بر اساس اصل تبعیض مثبت، طبق قانون انتخابات از جمع کاندیداهای حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را به دست آور

هر والیت حداقل دو کاندیدای زن باید به پارلمان راه یابد. در نتیجه اجرای چنین مقرراتی تا به حال دهها نفر از زنان شایسته 

های زن در پارلمان ه تا افغانستان از لحاظ حضور نمایندگذاری این کشور راه یافتند. این امر سبب شد افغانستان به مجالس قانون

 های گذشته در رنکینگ جهانی جایگاه به نسبت باالیی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه کسب نماید. طی سال

اند. ارد قوه مجریه شدهعالوه بر حضور در قوه مقننه، تا به حال چندین زن به عنوان وزیر، معین وزارت و والی و شاروال)شهردار( و

اند. تحقیقات نشان از آن دارد که با توجه همچنین در دو دهه گذشته زنان در نهادها و موسسات مدنی نیز حضور چشمگیری داشته

اند، حضور آنها در ایجاد زمینه و بستر الزم برای برقراری صلح موثر بوده بخش و مشارکتی فعالی که زنان داشتهبه روحیه وحدت

های غیردولتی فعال در زمینه صلح حضور های محلی، شورای عالی صلح و دیگر سازمانست. آنها به طور همگام در نمایندگیا

المللی، زنان های تحمیلی جامعه سنتی افغانستان، و البته با کمک مجامع بینها و محذوریترغم محدودیتاند. علیچشمگیری داشته
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اند. آنها های بلندی در مسیر عدالت جنسیتی و مشارکت پرشور سیاسی و اجتماعی برداشتهگام دهه فغانستانی در طول کمتر از دوا

 گردد. اند که تا هنوز مردانه تلقی میهایی نشان دادهالگوی نسبتا موفقی از توانمندی برای حضور در عرصه

غانستان را به صدا در مجدد طالبان در سپهر سیاست اف متاسفانه اوضاع نامساعد امنیتی روزهای اخیر افغانستان زنگ خطر بر آمدن

طبیعی است که زنان افغانستانی بیش از همه باید از این موضوع نگران باشند؛ آنها حق دارند نگران به خطر افتادن  آورده است.

وحشتناک است. با توجه به دستاوردهای دو دهه گذشته خود باشند، کابوس بازگشت به دوران سیاه طالبانی برای زنان افغانستان 

زنان افغانستان جریان مذاکرات صلح بین دولت و طالبان، ضرورت دارد زنان نیز در روند مذاکرات حضور موثری داشته باشند. 

ای و منطقه های کالن ملی،های گوناگون و از آن جمله، در دخالت مستقیم در سیاستاکنون از تجربه و پختگی سیاسی در عرصه

کننده را دارند؛ های مذاکرههای الزم سیاسی و تکنیکی برای پیشبرد و مدیریت گروهها توانایی و ظرفیتند. آنللی برخوردارالمبین

نقش زنان تاکنون در روند صلح ضعیف و نمادین بوده کننده بازتر شود. های مذاکرهپس چه بهتر که جا برای زنان در ترکیب هیات

در سپهر  سازی حضور حداکثری زنانبیشینه ا برای به میان آمدن صلح پایدار اهمیت زیادی دارد.است در حالی که مشارکت آنه

 تواند به افزایش احتمال برقراری صلح و نهادینه شدن صلح پایدار در افغانستان منجر شود.سیاسی می
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 شانایران و افغانستان و تنهایی

 

 آبادسیدمهدی حسینی تقیدکتر 

 ای دانشگاه تهرانص تاریخ ایران بعد از اسالمی و عضو کارگروه اوراسیای انجمن ایرانی مطالعات منطقهمتخص

 

در صدد انتخاب نام بودیم برای کتابشناسی که با همکاری و کمک استاد محترم سرکار خانم  1۳9۳که در سال به یاد دارم هنگامی

، «تاریخ و جغرافیا»های ط به حوزه اوراسیای مرکزی و افغانستان مشتمل بر بخشهای فارسی مربودکتر الهه کوالیی در موضوع کتاب

گرد آورده بودیم، به یاد  «روابط خارجی»و « سیاست، امنیت و مسایل نظامی»، «اقتصاد، انرژی و ترانزیت»، «دین، فرهنگ و اجتماع»

که  1۳۷۵افتادم، مقاله بلندی مربوط به اردیبهشت « تنهائیَش ایران و»مقاله مهم و خواندنی استاد محمدعلی اسالمی ندوشن با عنوان 

بیش  ،هنگام انتخاب نام برای کتابشناسیهای ایشان نیز که این مقاله در آن آمده، حک شده است. بهنام آن بر پیشانی یکی از کتاب

تر آسیای مرکزی است و نه شبه قاره، نه به چکای از جغرافیای اوراسیای مرکزی و در ابعاد کواز پیش دریافتم که افغانستان نه پاره

المللی مختلف نیز ای و بینهای امنیتی منطقهیک از مجموعهشرق آسیا تعلق دارد و نه به غرب آسیا و به شکل واقعی ذیل هیچ

کتابشناسی اوراسیای »د: گنجد؛ و به راستی افغانستان تنها و منفرد است، و چنین بود که با صالحدید دکتر کوالیی نام آن اثر شنمی

چنین بود که آن حس تنهایی ایران که در اندیشه و باور من نیز، مشابه ، عنوانی که به خوبی گویا است... این«مرکزی و افغانستان

های نستو ،بسیاری دیگر نشسته بود به افغانستان نیز تسری یافت، آری افغانستان نیز تنهاست و چه بسا که این سرنوشت ازلی و ابدی

شناسیم؛ سرنوشتی که ریشه در سرشت و ماهیت ایران تاریخی ی ایران تاریخی و فرهنگی میمنزلهاصلی آن موجودیتی است که به

ی کنونی، اسباب نگرانی و یادآور ضرورت تر از همیشهدارد و هم موجب فخر و موید اصالت است و هم در جهان پرتالطم و بپچیده

های طبیعی دو همسایه با ها و اختالفی تفاوتست در همین نقطه است که پذیرش صادقانه و آگاهانههشیاری و توجه است و در

ی اصلی ایران بزرگ بیشترین اشتراکاتِ قابل تصور، گام اول است برای حرکت به سمت مطلوبی که همانا دستیابی دو استوانه

است. المللی ای و بیندر عرصه منطقه« تنها»منزله دو ی یاری یکدیگر بهها براافزاییها و همای از همکاریتاریخی به سطح شایسته

ی محکم قرابت و همکاری دو ترین معبر این پیوند عظیم فرهنگی و تاریخی و رشتهصیانت از زبان فارسی که مهم ،ندر این میا
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های یکدیگر، اشعار یکدیگر لیفات یکدیگر، ترجمهها تأها و افغانستانیکشور از سطح مردم تا مقامات است، یک اولویت است. ایرانی

ی یگانگی طرفین های هزار ساله مربوط به دورهای است که از متنفهمند، و این گسترهخوانند و میهای یکدیگر و... را میو مرثیه

خورشیدی نیز همین است. گیرد که بسیار مهم است و باید قدرش را دانست. تقویم های همین ساعت و لحظه را دربرمیتا توییت

ها را باید قدر دانست و از آنها محافظت ها نیز در رأس همین اشتراکات است؛ این سرمایهاسالم، آیین عموم ایرانیان و افغانستانی

 شان کوشید. کرد و در تقویت و اعتالی

چرا گفتیم او در گذر »آورم: می ندوشن را میی استاد اسالتر ذکر شدهای از مقاله پیششمارم و چند جملهمجال حاضر را مغتنم می

وبیش در یک گروه تمدنی مشترک جای های دیگر کمتاریخ تنها بوده است؟ برای آنکه وضعی نه چون دیگران داشته. سرزمین

دور، اروپای  گیرند، مثالً: کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی، افریقای سیاه، افریقای شمالی، کشورهای عربی خاورمیانه، خاورمی

بینیم که وجوه مشترکی با هم های جزئی، میغربی، اروپای شرقی، کشورهای شبه قاره هند؛ هر یک را که نگاه کنیم، البته با تفاوت

گاه یابیم. چرا چنین است؟ نخست باید به سراغ جغرافیا برویم، آنرسیم، او را یک واحد تمدنی منفرد میدارند. اما چون به ایران می

  ۷«آید که خود تا حد زیادی تاثیر گرفته از جغرافیاست...ر اثر آن تاریخ میب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  ۲۵ـ۲۴. ص 1۳۷۶اسالمی ندوشن، محمدعلی. ایران و تنهائیَش. تهران: شرکت سهامی انتشار،  7
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گرایی جزمیتِ به پیشواز گفتار عالمانۀ استاد محمد جواد سلطانی )دانشگاه ابن سینای کابل( در دفعِ کمینه

اندیشیِ مکاتب غربیعقاید بومی و مآل  

 

 

 احمدعلی حیدری

 دانشگاه عالمه طباطبائی ه، عضو هیات علمی گروه فلسف

 

که در سایتِ راه ابریشم نیز  ۸«تحلیلِ عصر ویرانه»استاد محمد جواد سلطانی، استاد دانشگاه ابن سینای کابل در گفتاری با عنوان 

ضعی است که ها نشانة وعصر ویرانه»نویسد: خوانده است و می« عصر ویرانه»ای از انعکاس یافته است، سرزمین افغانستان را نمونه

در آن تفکر نیست. جایی که تفکر وجود نداشته باشد، آینده نیز وجود نخواهد شد. جایی که در آن گذشته و آینده وجود نداشته 

 «. باشد، انسان وجود ندارد. عصر ویرانه، عصر غیبت انسان است

بارة شرایط فرهنگی و تاریخی جوامعی سخن ی دردهیم برای این که قدرای قرار میاین عبارات متأمالنة استاد عزیز را دستمایه

تمدنی عصرِ -های فرهنگیعدم توانایی مشارکت در مؤلفه گرفتن از منابعِ غنی فرهنگی خود از یک سو وبگوییم که به موجب فاصله

سلطانی به ویرانی مبتال اند که به تعبیر دقیق استاد های بنیادین قرار گرفتهای از بحرانمدرن و پسامدرن از سوی دیگر در چنبره

کند که ( اشاره میMartin Heideggerاند. استاد در بخشی از این گفتار به رأیی از استاد بزرگ فلسفة آلمانی مارتین هیدگر )شده

خورد. ملت و قومی که راهش به جانبِ فهم مسدود شده ( گره میVerstehen« )فهم»بر مبنای آن آگاهی یعنی فصل ممیز آدمی به 

تواند ذخایرِ فرهنگی خود را احیاء کند و به طریق اولی از تواند در تألیفِ شرایط زیستِ انسانی موفق شود و البته نمیست نمیا

 همراهی و مشارکت با دیگر مللِ صاحبِ فرهنگ و اندیشه، عاجز و ناتوان است. 

                                                             
8 https://avicenna.edu.af/dari/2018/05/05/sultani/ 
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ای که وی را بر ساختنِ کاالها، ابزارها و گونهدمی است بهدر نهادِ آ« وجود»در اندیشة مارتین هیدگر تأثیر پنهان و کارآمد « فهم»

آورد. سازد و عالوه بر آن چتری از معنا و زندگی مألوف را برای او فراهم میدستاوردهای هنری درخور و مطابق تاریخش توانا می

هم چون سیستان، بلخ، بامیان و غزنین  کند که در شهرهاییاستاد سلطانی در این نوشته به سوابقی از تاریخِ افغانستان اشاره می

های گوناگون تمدنی هایی با چندین الیه وجود دارد، این یعنی این که در بامیان دورهدر بامیان ویرانه»هایی باشکوه داشته است. نمونه

این شکوه «. آفاق بوده است تاریخ، باعظمتِ مکان و کثرتِ اموال و خزائن و وفورِ معادن و دفائن شهرة وجود داشته است. بامیان در

و این جریانِ خالق در تاریخ و فرهنگ و تمدن افغانستان مولودِ حیات پویای فهم در نسبت با مؤلفة وجودی دیگری بوده است که 

شناختی شود. اساساً از رهگذر پیوند عمیق میان این دو عنصر هستیدر زبان هیدگر به آن حال و هوای متناسب با فهم گفته می

ای گیرد؛ به عبارت دیگر حال و هوای فرهنگ پارسی و اسالمی که به عنوان مثال در نمونهریانِ زندگی سازنده و مولد شکل میج

گردد، حاصلِ تعاملی عمیق میان دریافتِ وجودی باشندگان متأمل پارسی مانند موالنا در دستاوردهای سترگی مانند مثنوی متجلی می

 ها است. اتِ تاریخی نهفته در سابقة فرهنگی و تمدنی آناز یک سو و برگزیدن امکان

ای برآمده های دو سوی آمودریا ناشی از مواجههپوشان میان نواحی فرهنگی ایران و افغانستان و سرزمیناصوالً وجه مشترک و هم

دستاوردهای فرهنگی این ارض  های آن در ادبیات، معماری، صنایع دستی و دیگراز خاستگاهی واحد با حقیقت بوده است که جلوه

یابد و اگر شهر موالنا و بوم خود را آشکار ساخته است. اگر تهرانی خود را در کابل و کابلی خود را در تهران و در وطنِ مأنوس می

اشتراک  آورد، البته این ناشی ازبرای ساکنان این دو جغرافیای دور از هم طنینی مشترک دارد و حال و وجدی مشابه را پدید می

ها اندازد و آنها را در مسیر مشترکی به جریان میها در خانة وجود است و همین زمینه و بستر مشترک وجودی است که فهم آنآن

هایی سر به منزلة امکانهای زابل و بلخ بهسازد. با این مالحظه سنت و میراث نهفته در ویرانهبند محیط فرهنگی واحدی میرا تخته

بلِ استحصال برای اندیشمندان و متفکران این هر دو سرزمین است که تنوع و غنایی درخور را برای برگزیدن این سابقه و مُهر و قا

مناسبت نیست که شرمِ ناشی از فروریختن بودای بامیان که غرابتی سهمگین با سابقة مبتنی بر رواداری دهد. بیتاریخ به دست می

گردد و تعریضی مضمونی افغانستانی و صورتی پارسی دارد که در سینمای کارگردان ایران آشکار می ساکنان ایران و افغانستان دارد،

 ای که با روح ملل این خطه بیگانه و درستیز است. است بر رویکردهای بنیادگرا و متعصبانه

ایطِ فقدانِ تفکر، گسست و از وجود است، شر (Dankenداشت و قدردانی )( پاسDenkenاگر وفقِ نظر مارتین هیدگر تفکر )

های اخیر ناشی از تعلیقِ فرهنگی انقطاعی است که حاصل تعطلِ تاریخ در میان ما است. تاریخِ سراسر درد افغانستان و ایران طی سده

سوی از –پروای غربی از یک سو و غربتِ حضور عناصر پویا و کارآمد فرهنگی خودی است در میانة مواجهه با تمدن قدرتمند و بی

 که دیگر نتوانسته خود را به روزگار مدرن برساند. دیگر

گستر آن در این منطقه شده است. سیاستِ های دامناز منظر استاد سلطانی دو حجاب بزرگ مانعِ طلوع دوبارة معنا، حقیقت و جلوه

ر مبنای عقل دوران روشنگری بیند و تجددی که بجویی که حقیقت را صرفاً در ردای محاسبه و سود و زیان سپنجی میمصلحت
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داند و لذا مترصد است که با خشونت و سالح چنین مناطقی اروپایی خاورمیانه و از جمله افغانستان را فاقد مختصاتِ عقلِ مدرن می

 را تابع خود گرداند. 

اند، بین، مدفون شدهوتههای جفای تعصب کور و تجدد کالزم است با اتکاء و ورجوع به مآثر فرهنگی ممتازی که در دل ویرانه

شدة فرهنگ و تمدن اصیل و درخوِر گرفته( گردد تا شکوه به اسارتDestruktionها ستبر و مزاحم رشد و کمال واچینی )الیه

 گر شود. باشندگان این دیار جلوه
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 ایران و افغانستان؛ گذشته ای پر افتخار و آینده ای پر امید

 

  محسن روحی صفت

 معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه ایران

 

فکر کردم اطالعات  ،در تاریخچه روابط دوجانبه ایران و افغانستان تا وقوع کودتای کمونیستی در کابل داشتم 1۳۶۸نوشته ای در سال 

شاید تجربیات گذشته راهگشای  ،د مودت تقدیم می کنمآن برای عده ای تازگی داشته باشد از این جهت آن را در صد سالگی قراردا

  برای مسئولین حاضر دو کشور باشد.

 .قرارداد مودت بین ایران و افغانستان پایه روابط نوین دو کشور بوده است

نی اول استقالل افغانستان را به رسمیت شناخت، در واقع تحوالتی که پس از جنگ جها 1919ایران سومین کشوری بود که در سال 

باعث شد که ایران و افغانستان تا حدود زیادی به استقالل عمل دست یابند و از سلطه استعمارگران در امان باشند  ،در منطقه رخ داد

بریتانیا دیگر  یاز سوی دیگر امپراتور ؛افغانستان لغو گردید و های تحمیلی تزارها با دو کشور ایرانزیرا از یک سو کلیه موافقت نامه

ای لذا بریتانیا با این طرز تفکر که با دخالت در امور سیاسی همسایگان شوروی، بهانه .ر به اداره کشورهای جنوب شرق آسیا نبودقاد

 .با سیاست ماهرانه ای خود را از صحنه کنار کشید ،به دست انقالبیون بلشویک ندهد

دست ه آزادی کاملی  ب ،و گسترش مناسبات با همدیگر به این ترتیب ایران و افغانستان در طراحی و اعمال  سیاست خارجی 

میالدی بین دو کشور به امضا  19۲1عهدنامه مودت و دوستی در سال  ،در پی شناسایی استقالل افغانستان از سوی ایران .آوردند

 .عهدنامه روادید و تامینیه بین نمایندگان دو کشور بسته شد 19۲۷چند سال بعد یعنی در سال  ورسید 

  19۴۸در سال  دو مواضع مشترکی در قبال جنگ جهانی داشتند. وابط ایران و افغانستان تا پایان جنگ جهانی دوم حسنه بود و هرر 

قرارداد اقامت و بازرگانی بین  19۵۸در سال  بسته شد. در زمینه هواپیمایی بین دو کشور قراردادی  19۴9قرارداد تلگراف و در سال 

انعقاد این قرارداد در دوران نخست وزیری داوود  .قرارداد ترانزیت بین دو کشور منعقد گردید 19۶۲سال  رایران و افغانستان و د

داده بود که همراه با زد و خوردهای مرزی با  خان بود، وی سیاست حمایت از  پشتونستان را اولویت سیاست خارجی خود قرار
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ستان مسدود شد و افغانستان از نظر حمل و نقل و بازرگانی ضربه محکمی پاکستان بود و راههای ترانزیتی افغانستان توسط پاک

 .های دیگری برای دسترسی به دریا  و مسیرهای ترانزیتی استفاده نمایدلذا در صدد برآمد از راه ؛خورده بود

ی ترانزیتی از طریق شوروی افغانستان اجباراً در سیاست خارجی خود تغییر به وجود آورد و تمایل خود را جهت استفاده از راهها

اما استفاده از  ؛به دریای بالتیک نشان داد. چنین تمایلی آثار مهم سیاسی را به دنبال داشت و قراردادهای مهمی بین طرفین منعقد شد

 .راه های طوالنی اتحاد جماهیر شوروی به صرفه افغانستان نبود

به ویژه بندرعباس و بندر خرمشهر در خلیج فارس  ،های ترانزیتی ایراناهدر اوایل دهه شصت میالدی، افغانستان تصمیم گرفت از ر

با توجه به سیاست جلوگیری از  ،ایران که در طول یک قرن اخیر  خواستار گسترش روابط حسنه با افغانستان بود .استفاده نماید

ط دو کشور در سطح عالیتری برقرار شد و به بنابراین رواب .به تقاضای این کشور پاسخ مثبت داد ،سیاست شرق گرایی افغانستان

 .موافقت نامه های مهم تری از جمله موافقت نامه ترانزیت و موافقتنامه بازرگانی در سطح باالتری به امضا رسید ،دنبال آن

شوروی و پاکستان  بیشتر از مزایایی بود که در قراردادهایش از ،مزایایی که افغانستان از قرارداد ترانزیت ایران دریافت می کرد 

در رابطه با ایران عوارض دولتی، ایالتی و شهرداری پرداخت نمی کرد در حالی که طبق قراردادهایش  ،دریافت می کرد. به عنوان مثال

از دیگر مزایای مسیر ترانزیت برای افغانستان این بود که ایران قبول کرده بود در بعضی نقاط  .با شوروی باید پرداخت می کرد

تاسیس چند نمایندگی در  ،س، اموال افغانستان را حفظ کند و پولی هم در قبال آن دریافت نکند. از دستاوردهای این قراردادحسا

 .شهرهای مشهد، خرمشهر، هرات و قندهار بود

تسریع موافقت افغانستان را از نظر تجارت بیشتر متوجه ایران می ساخت و در  ،موافقتنامه بازرگانی بین دو کشور 19۶۳در سال  

وزیر اقتصاد ایران به افغانستان مسافرت کرد و در قبال آن چند تن از مسئولین افغانستان  19۶۸در سال  .موثر بود 19۶۲نامه ترانزیت 

فرت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به افغانستان مسا ،اقبال منوچهر وزیر دارایی افغانستان به ایران آمد و 19۷۰ در به ایران آمدند.

 .کرد

همین موضوع موجب نارضایتی اهالی  .مقدار آب رودخانه هیرمند کم گردید 19۷1و  19۷۰های  در اثر خشکسالی های سال 

رسما اعالم  و و اینگونه تصور می شد که قطع آب عمد صورت گرفته اما پس از آن هیاتی از ایران مامور بررسی شد هسیستان شد

مترمکعب آب اضافی از  میلیون ۴۰۰نگرفته است، گفتگو با مقامات افغانستان صورت گرفت که  کرد مانعی در مسیر هیرمند قرار

سپس هویدا  .افغانستان خریداری شود و در پی آن در جهت انعقاد موافقتنامه ای در مورد رود هیرمند مذاکراتی صورت گرفت

در راس  19۷۳مارچ  11مطابق با  ۵1اسفند  ۲۰تان در نخست وزیر ایران بنا به دعوت رسمی شفیق نخست وزیر صدر اعظم افغانس

 .کشور رسیددو هیئتی به افغانستان مسافرت کرد و موافقتنامه رود هیرمند به امضای نمایندگان 
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اهمیت قرارداد هیرمند  .ضمناً در همین مسافرت قراردادی در زمینه مطالعه راه آهن در افغانستان و اتصال آن به مشهد منعقد گردید 

ای برای روابط اقتصادی، سیاسی توانست پایهدر این بود که همه اختالفات بین دو کشور را در مورد آب هیرمند خاتمه میداد و می

 .و فرهنگی گسترده تر باشد

اه از مجلس افغانستان این قرارداد را تصویب کرد ولی پادشاه افغانستان امضا آن را به تعویق انداخت، پس از کنار گذاشتن ظاهرش 

متن قرارداد مورد  1۳۵۶خرداد  ۶مطابق با  19۷۷طریق کودتا، سردار داوود تصویب نهایی قرارداد را مورد بررسی قرار داد و در سال 

 .تایید داوود ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفت و امضا اسناد آن مبادله شد و از آن به بعد قابل اجرا گردید

قراردادهای  و دو کشور ایران و افغانستان به سرعت رو به گسترش رفت ، روابطهوری داووددر نیمه دوم حکومت ریاست جم 

مسئولین ایران علیرغم آنکه از وجود محمد داوود در راس  .اعتبارات و غیره منعقد گردید ،متعددی در زمینه های بازرگانی، آموزش

باز هم مصمم بودند تا او را یاری دهند تا از  ،و تردید داشتند در مورد سیاست های وی شک و قدرت در افغانستان ناخشنود بودند

لغزش به دامن روسها جلوگیری کنند. بنابراین ایران اظهار آمادگی کرد که در صورت موافقت محمد داوود، ایران حاضر است تا 

 د کنند.تمام وام های روسیه به افغانستان را بازپرداخت کند تا نفوذ شوروی را در افغانستان محدو

حکومت  19۷۴از جمله در سپتامبر  ؛بعضی از کشورهای دیگر منطقه را تشویق به کمک به افغانستان کرد ،نزدیکی تهران به کابل 

میلیون دالر وام بدون بهره به افغانستان کمک کرد و در همان ایام هم دولت  ۵۰میلیون دالر کمک بالعوض و مبلغ  1۰سعودی مبلغ  

را به اعطای کمک بالعوض به افغانستان اظهار کرد و بدین ترتیب یک رقابت در جهت منافع افغانستان ایجاد  عراق آمادگی خویش

نگران گسترش روابط ایران با افغانستان بود و در عین حال نمی توانست مستقیماً از گسترش بیشتر این  . در آن دوران، مسکوشد

 .اعتبار های  بیشتری از ایران پیشی بگیرد تنها می توانست با دادن  و روابط جلوگیری کند

زمینه های آن در گردید ولی پس از آنکه همه  1۳۵۷روابط دوستانه ایران و افغانستان منجر به  دیدار رسمی شاه افغانستان در سال  

اوود طی کودتایی محمد د 1۳۵۷در اردیبهشت  ،فراهم شده بود و بر روی متن اعالمیه مشترک دو کشور کار شده بود 1۳۵۶سال 

 .سرنگون شد

 

 

 

 

 



 
105 

 

 جایگاه زنان نخبه افغانستان در آینده نظام سیاسی این کشور پس از ورود طالبان به بدنه حکومت

 

 آناهیتا سیفی

 عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائی

 

کت رست. مشاانسانی جامعه وی انیری هاادستعدو ا های نمنداتواز صحیح ی گیره بهران میز، توسعهدر صلی ت اموضوعایکی از 

اره در همو ،لین حاابا د. می شوب محسور تولید کشوی شاخص هااز یکی و... جتماعی دی، اقتصاامختلف عرصه های  ن درناز

ن در نازکت رمشابا ط تبادر ارنیز ن کنواهم و ست ده انی بواوافری چالش های زنان دارای فعالیت هاافغانستان زنان و یخ رتال طو

مهم از یکی د دارد. جودیگر جوامع و ولمللی ابا جامعه بین ر افغانستان کشو میان موقعیت زنان دییازفاصله ، سیاسیی عرصه ها

نتایج برنامه و یا امزن از نای آمنده بهرم صرفاً به مفهون نازکت رمشاکه ست این نکته ابا تأکید بر ن نازی زنمندسااتو، هادهبرراترین 

ز باید غابنابراین در آشته باشند. ل داکت فعارمشا ،توسعهی هاح طرو برنامه ها ای جردر اباید ن ناآبلکه ، توسعه نیستی ها

، کندی زنان را ایجاد هاق و آزادی حقووی تسا مبتنی برعد حقوقی اند قوابتوبرای این که سیاسی ر ساختاراهکارهای مجاب ساختن 

تالش ها به منظور ایجاد اصالحات نقش زنان در مشارکت سیاسی نقش مهمی دارد. در اعتال دنی و جامعه مدولت . بررسی شوند

ال در این رابطه چند سؤا ما بلذا از سوى بخش هاى محافظه کار جامعه رو به رو شده است. یی در این حوزه همواره با واکنش ها

؟ چیست نعامواز آن فت ون ربری هارکاو راهمند اکدغانستان افعمومی اری سیاستگذن در نازکت رنع مشاامو این که ؛روبرو هستیم

 دارد؟ها ای آنجرم ایا عدو نین اضعف قودر یا ی جامعه هاورباو فرهنگ ریشه در یا اری آمر سیاستگذن در انازکت رمشاموانع 

، تربیتو تعلیم ، یگاهی سیاس، آسیاسیهنگ فرت، مل گوناگونی نظیر تحصیالاعو از ،انندوکت سیاسی شهررمشاع نوو کیفیت 

صلی ترین از اسد یکی رنظر می ه ست که بامتأثر ری فتای و رفکر، شی، ارزعقیدتی یمینه ها، زسیاسیم نظاع نوای، سانه سواد ر

بر جامعه دری ما ـ ینقش همسران ین که به عنوابر وه عالن نازعظیم وی نیر ست.ی اندوشهرق حقوی ستیفاان امیز ،ملاین عوا

شته باشند. در عین دانند امی توه جامعی در فرهنگی نیز نقش مؤثرو جتماعی ت اتعامالو فعالیت ها م نجاابا ، نددار ییاتأثیر به سز

حضور کمرنگ زنان مانع مشارکت زنان بوده است. تاریخ افغانستان گویاى آن است که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان همیشه ، حال
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است که مطالبات زنان در روند گفتگوهاى صلح با جدیت مطرح نخواهد بود. خشونت علیه در برنامة صلح در افغانستان گویاى آن 

است. ظرفیت حکومت افغانستان براى مقابله و افغانستان گروه هاى مدافع حقوق زنان و جامعة جهانى در ی زنان از نگرانى ها

حقوق زنان پس از ورود طالبان به بدنه که می تواند  محدود بودهعلیه زنان به دلیل فقدان امنیت برخورد با مشکالتى چون خشونت 

 حکومت را با مشکل مواجه کند. 

افغانستان  .زن ستیزی در اندیشه طالبان است ها و مرد ساالری وعدم وجود امنیت، سنت بزرگترین چالش پیش روی زنان افغانستان

هاى سیاستگذارى براى تعیین مقرارت رعایت حقوق  در یک دهه گذشته پیشرفت هایى در عرصه قانون گذارى و ایجاد چارچوب

امروزه افزایش یافته است. حوزه ها مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان در برخى کهداشته ، زنان که مطابق با معیارهاى جهانى نیز باشد

موضوعات  است. ازبررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان افغان باالخص نقش زنان نخبه در نظام جدید افغانستان دارای اهمیت 

موضوع زن و نقش او در جامعه است. موضع طالبان در برابر زنان ریشه در  ،های افغانستانبرانگیز میان طالبان و سایر گروهچالش 

دایش طالبان از زمان پی دانند.باورهای سنتی و تبعیض آمیز آنان به جایگاه زنان دارد که او را از نظر کرامت انسانی برابر با مرد نمی

اند. های پیش از یازدهم سپتامبر تا به امروز، هیچ نقشی برای زنان قایل نشده و هیچ طرحی برای سهم دادن به آنان نداشتهدر سال

ی زنان در یکی از موانع مشارکت فعاالنه .ی یک جامعه بدون مشارکت زنان ممکن نیستاین در حالی است که رشد و توسعه

ی سیاست بدون داشتن منابع مالیِ و تجارب سیاسی اجتماعی و فرهنگی است. فعالیت در عرصهامل اقتصادی و وع ،سیاست

دان ستی مرودفر، ستیادفری یژگی هان وهمابه لحاظ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی  طالبانی،تفکر  پذیر نخواهد بود.امکان

سبب سلب ، عمالً به نوعین، نازخانه به ر موم انجادن انمول محوو  ربا تقسیم کاباورهای سنتی طالبان  می کند.تولید زبان را ناو ز

ری فتای رلگوهاآن، است که مطابق ه امدآ دهنی ده ذیک نهارت یج به صوربه تدآورده و هم افرن را نازبر اکت بررفرصت مشا

در نیز ن ناد زخو، جتماعیی اهای کژ وبر کاستی ها ون فزاگفت که شاید بتوان  دهد.ئه می ن ارانازبه را ها ن ارزش متناسب با هما

 هدستفام اعدن نقش دارند. نای زتروفردان و مری تراتقویت فروراندن و پرجامعه ی افغانستان به دلیل شرایط حاکم بر جامعه در باز

هم سدن پایین بو دی و سیاسی،قتصااکت رمشادر سالمت و شی زموآ شاخص های سساابر ن ناز های ینمنداتوو قابلیت ها از 

تصمیم اری، قانونگذن در ناک آندو سهم اها رمقایسه با سایر کشودر باال ح سطوی در گیرتصمیم  ی مدیریتی وپست هان در ناز

ن در نازنسانی افتن کیفیت سرمایه ه گریددنادان و مرن و ناای زشغلی بری فرصت های برانابر ر،کشون کال اریسیاستگذزی و سا

  .از این جمله اند تلفمخی بخش ها

 لذا با توجه به رسالت و اهمیت نقش زنان در آینده سیاسی افغانستان باید به مقوله توانمندسازی زنان توجه جدی شود.

د خوی سته هااخو سساابر ب نتخان امکااها آن ست یابند که به دی دفرعه توساز باید به سطحی دم ین که مرایعنی زی، نمندسااتو

، سترسیه، دفاربه ترتیب شامل را که باید پنج مرحله ن نازی زنمندسااتوای برهستند  معتقدن نازر مودازان در انظریه پرهد. بدرا 

له مرحد. در سی می شورمد بریه و درآمانند تغذن نادی زماه فاه، رفارمرحله د. در طی کر، می باشدل کنترو کت رمشا، گاهیآ

تولید  امستخداکه رت زا مهای هازش موت آخدما، مددرآمولد ی هاراکیه سرمار، کا، مینمثل زمل تولید اباید به عون نا، زسترسید



 
107 

 

ت هند که مشکالدباید تشخیص ن نا، زگاهیآمرحله در  شته باشند.داسترسی د دسترنج خول و دحتی محصوزد و ممکن می سارا 

ست. اقابل تغییر ا لذه، دبه فرهنگ بوط مربو جنسیتیی نقش هااز گرفته ت بلکه نشأ، نیستن شخصی شای هادکمبواز ها ناشی آن

جامعه در ها ر آنشمااد و ها باید با تعدآن کت رشرکت می کنند. مشاد به خوط مربوی برنامه هام تمان در نا، زکترمرحله مشادر 

در  را زن زنان و یا کاندیداهای آرای تعداد صرفا که نیست معنی بدین دموکراتیک سیاسی روندهای در مشارکت باشد.متناسب 

 در اجتماعی خود و سیاسی حقوقی، وضعیت بهبود راستای در بتوانند منتخب که زنان است تغییراتی معنی به بلکه ،فتنظر گر

به د عتماو انمند می شوند اتو نشادماندهی خوزساای برن ناآن زسیله وکه به  ی استیندافرن نازی زنمندسااتوکنند.  ایجاد جامعه

ستی ودفره فتن جایگاربین از بر منابع که منجر به ل کنترو مستقل ب نتخاای ابرد خو قحقواز  و هنددیش می افزد را انفس خو

 می کنند.ع فادد، دمی گرن یشاا

پرسش این مطالباتشان در مورد حقوق زنان جدی گرفته نمی شود. بنابراین  زنان در کابینه هنوز به رغم برخی حضور در این میان،

نی انگرو، ینرد شد؟ از اهاحفظ خون ناق زحقوزمینه ه در شکنندی هاآوردستدیا ه حکومت آبدن مطرح است که با ورود طالبان به

ت و تحصیلا، منیتن انان وارد نماید، وجود دارد. از چالش های پیش رو زفغانستااحکومت ن را در که طالبا، فق صلحایک تواز 

، حکومتا زنان نخبه، لذ ند.سیاسی می باشی فعالیت هان در نار زحضوای بره ندزدارمل باامهمترین عوبه عنوان فرهنگ سیاسی 

باید نقش بنابراین دولت هند. م دنجاانع این موافع ای ربرد را خوش باید بیشترین تلای بشرق حقوی هادنهاو لمللی اجامعه بین 

 سیاسی تعهد بر تأکید در هم یالملل بین البته همکاری نهادهای یفا نمایند.د حقوق و توانمندسازی زنان اپیشبرو یج وتر درفعالی 

یند آفرن در نازکت رمشا مهم می تواند باشد. کننده تسهیل عامل یک منابع، آوری فراهم در هم و زنان مشارکت تامین قبال در

 لذا آنچه د.هد بواخوو کند یجی رتدآن ند اما در خوشبینانه ترین حالت روحیاتی ی مرامعه افغانستان اگرگونی جای دسیاسی بر

 قالب در گرفته شکل ذهنی انگاره های یتدریج به صورت تا بتوانند است آموزش و آگاهی ،نیاز دارند آن به در افغانستان نانز

 ،راه این در و دهند تغییر ،می داند نازل تر طبیعی استعداد دارای و کم توان تر طبیعی به صورت را که زنان را زن و مرد دوگانه

شرایط  می توانند که است تا با تالش برای رفع موانع مشارکت نشان دهند افغانستان زنان نخبه دوش بر مسئولیت از زیادی بخش

 .دارند پیش در درازی راه هرچند ؛دهند تغییر خود نفع به را
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 !ایران و افغانستان؛ یک روح در دو کالبد

 

 شفیق اهلل شفیق

 استاد دانشگاه بلخ

 

اش را آید، یک شهروند پارسی زبان افغانستان نمی تواند حس تعلق تمدنی، زبانی، تباری و تاریخیزمانی که نام ایران در میان می 

های جداگانه در سطح نظام بین المللی معرفی شده اند، کنار بگذارد. با آنکه ایران و افغانستان طی یک سده اخیر به صورت دولت

ن احساس و عواطف با اندیشه ایران کهن و ایران زمین در وجود هر ای .تاهنوز پابرجاست« میهن تمدنی مشترک»اما حس تعلق 

تواند احساسات، تعلقات ها هیچگاهی نمیانسان پارسی زبان منطقه ما زنده است. از این روی سیاست های کج دار مریض حکومت

و شعرها و شهرهای او را از هم و همبستگی ما را تجزیه نماید؛ چون ممکن نیست که ایرانشهر فردوسی را به فراموشی بسپاریم 

جدا کنیم. همین گونه هرگز امکان ندارد که سنایی و عطار را از هم جدا نماییم، همانطوری که موالنای بلخی و شمس تبریزی اجزاء 

جدایی ناپذیر از یکدیگرند و میراثی مشترک و بزرگ از عرفان را با هدف هم نوع دوستی، هستی شناسی معنوی و صلح پروری 

درمی یابد که موالنا با شمس، موالنا شده است. به همین دلیل ما به  ،خوانددینی بجا گذاشته اند. زمانی که انسان اشعار موالنا را می

این درک می رسیم که روابط دوستی ملتهای ایران و افغانستان امروزی، روابط دو جزء ناگسستنی در پیکر تاریخی ایرانشهر است 

 در حالی که هیچگاه مردمان آن از هم جدا نشدند.  ؛شوندمدرن در قالب دو نام جدا شناخته میکه از جبر روزگار 

روی هم رفته طی یک سده اخیر ایران یکی از همسایگان خوب افغانستان بوده است، که مردمان خوب آن همواره در کنار مردم 

م افغانستان هیچ گاه دوستی و برادری جمهوری اسالمی ایران در مرد ،افغانستان در روزهای دشوار ایستاده بوده اند. در این میان

روزهای دشوار مقاومت علیه حاکمیت سیاه طالبان را فراموش نمی کنند، روزی که همه دنیا افغانستان را تنها گذاشت و مردم ما یک 

انی ها در کنار قهرمان ملی کشور ما احمد تنه در برابر تروریسم بین المللی و اندیشه خشونت باور سلفی و وهابی می رزمیدند، ایر

چند ایران و افغانستان در یک سده اخیر همواره نمودند. هر شاه مسعود ایستادند و از جبهه مقاومت علیه استکبار جهانی حمایت

لت بزرگ ایران میلیون روابط نیکو داشته اند و این روابط پیشا و پسا انقالب اسالمی در ایران تاکنون با همان خوبی ادامه دارد، و م
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انسان افغانستانی مهاجر را در کشورشان میزبانی می نمایند که این همکاری و برادری را هرگز از خاطر نمی بریم و عزم بر آن داریم 

ان که روزی با اتکاء به ارزشهای مشترک مان همچون نوروز، زبان پارسی و میراث عرفان اسالمی زمینه همگرایی منطقه ای را در می

 .کشورهای مرکز و غرب آسیا گسترش بدهیم
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 نامه ای از دل این روزگار

 

 سید ضیاء الدین صدر

 مدیر عامل رسانه و انتشارات افغانستان امروز

 میدیوتیک افغانستان

 

 سالم خدمت سرکار خانم فضلی

  ت باشیدامیدوارم شما و دیگر همکاران دانشگاه محترم عالمه طباطبایی به سالم

ن و افغانستا خواهم از اینکه به کلی فراموش کردم قولی که در رابطه به نوشته ای در باب دوستی بین کشور ایرانبسیار معذرت می

داده بودم و نتوانستم آن را در وقت الزم خدمت تان نوشته ارسال نمایم. علت این فراموشی آن بود که طالبان در یک هفته اخیر 

نقاط آواره  به کابل و دیگر ما اند که در نتیجه آن بسیاری از همسایگان و همشهریانولسوالی( ما هجوم آوردهروی شهرستان )

 .اندشده

ای است در افغانستان که ولسوالی ما تنها منطقه است. وضعیت جنگ بسیار پیچیده است و نظم اجتماعی را به کلی به هم ریخته 

اند آنجا را توانستهننیست، بدین روی هیچگاه چه در گذشته و چه در سالهای اخیر طالبان  حتی یک نفر از اهل سنت در آن ساکن

نند، ولی حمایت دولتی پشت این مقاومت وجود گرفته اند که مقاومت ک تصرف کنند. بدین روی مردم این ولسوالی تصمیم جدی

 .اندجا شده و وارد بلخاب شدههزار خانواده از شهرستانهای همجوار بی ۴۰۰۰ندارد، متأسفانه بیش از 

اند و هم با کمبود نان و غذا مواجه اند و احتمال دارد در روزهای آینده این با این وجود مردم هم با کمبود سالح و مهمات مواجه

 مشکل افزونتر گردد. بدین روی من شب و روز مصروف بودم با رهبران احزاب، وکال و متنفذان مردمی در کابل صحبت کنم و

کسی حاضر نیست به جز خودش برای جای دیگر  چحمایت مطالبه نمایم. شوربختانه وضعیت در کابل هم به هم ریخته است و هی
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فکر کند. بنابراین هنوزم معلوم نیست چه خواهد شد. منتهی مردم بلخاب در این یکی دو روز اخیر به اجماع رسیده اند که باید تا 

  .اوز طالبان جلوگیری نماییمآخرین نفس مقاومت کنیم و از تج

ایم و از سوی دیگر برق کابل در روز حدود سه ساعت بیش نیست تا بتوانم روی دوستی ما اکنون مهماندار آوارگان جنگ هم شده

 .بین دو بخش از یک تن)ایران و افغانستان( چیزی بنویسم

ی از ساکنان افغانستان است، کشوری که در رروح بسیاهای سیاسی باید عرض کنم که ایران بدون تردید خانه صرف نظر از بحث

های علمی و معنوی ایران به یک روستای بدون دهرلحظات سخت می تواند پناه گاه باشد. در شرایط کنونی افغانستان بدون فراو

    کتاب بدون محتوا. ماند، یا مکتبی بدون کتاب و یامدرسه و مکتب می

ن کال جعلی و دروغین است، آنچه در اینجا درباره ایران روزانه از سوی افراد یا برخی از نهادها انتشار اختالفات بین افغانستان و ایرا

غین است. همینها هستند که برخی از ذهنها را مکدر کرده و نسبت به نیمه دیگر تنشان سوء و درو کال ساختگی، جعلی ،می یابد

 .اندظن پیدا کرده

اش به غارت رفته است، هرچه وجود کنم همه چیزش از امنیت گرفته تا ایمان و آگاهیزندگی می متأسفانه من اکنون در سرزمینی

  .دارد از دیگری است / از آگاهی گرفته تا مسائل مورد نیاز

هتر ای بمن همیشه برای ایران بهروزی می خواهم، امیدوارم انتخابات اخیر بتواند روزنه ای به سوی توسعه بیشتر و امنیت منطقه 

 .برای ایران باشد

 …من به قولم هستم تالش می کنم که حتما چیزی در رابطه به دوستی بین ایران و افغانستان بنویسم
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 گودی پران

 

 دکتر رز فضلی 

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 

 

ی روزهایی که هنوز بر سر خاورمیانه سایه سال پیش در نابسامان 1۲من از رهگذر جادوی کلمات با افغانستان آشنا شدم. وقتی 

باز در رویای خویش از  «گودی پران»خالد حسینی پرواز می کرد. تا در کنار کودکان  «بادبادک باز»دارند، چشم هایم میان سطور 

 ن تا دو سوی دنیا برد. طناب بلندترین بادبادک عمرم را ببافم. طنابی که من را از اتاقم در گوشه ای از ایرا ،آزادی مردم این منطقه

در میان اوراق، به دنبال دلیل چند صحنه بودم که در تکرارش در دو داستان از خالد حسینی و یک روایت داستانی از یاسمینا خضراء، 

، محسنِ درس خوانده را در لحظه ای «پرستوهای کابل»ت تجاوز و روایت سنگسار وقتی در روز و شب هایم را پر کرده بود. روای

خیس خون می شود. روایت حسن وقتی در  ،از جنون، مستِ خون می کند و سنگ را بر سر زنی در گودال می کوباند و صحنه

. روایت هایی که بعدها در صحنه های تن کوچکش مورد تعرض قرار می گیردگودی پران به جرم هزاره بودن یا چیزی بیش تر، 

تا ماجرای کودکانی که  ،ری هم نام خواهرم که در دعوای دو طالب، در خاک شدواقعی دیدم و شنیدمشان از داستان رخشانه دخت

 روزها و روزها بدنشان میدان جنگی بود از انتحار و مین و مهاجرت. 

باور ندارم  نفرت غیر انسانی را باور ندارم،»تمام حیرت میدان خونین خاورمیانه، برای من این قطعه کوتاه از شعر پابلو نروداست: 

در تالش برای اینکه رد خشم در این جستجوگری سایه نیاندازد، در خلوت خود  ،در ردیابی این خشونت «انسان دشمنی کند. که

 بارها این شعر را خوانده ام. 

محرک این جنبش ها سه عنصر؛ تضاد،  سیاسی می گوید؛آلن تورن فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی در کالبدشکافی جنبش های 

می گذشت. در تورق یت است. این تعریف برایم، چشم انداز خوبی بود، برای نگاه به آنچه در خانه ی همسایه ام هویت و تمام

در مقاومت هزاره ها به نام  ،، در موسیقی هندی بلند در کوچه های کابل و در فارسی دری مردمان هرات«شریعت»اوراق روزنامه 
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بدرد،  داخته ی بشری را دیدم که خود را صاحب هویتی می دانست که می تواندین و نژاد، من دست تطاول تاریخ تضادهای برس

 : تمامیت.  بگشاید به نام پاک کند، بکشد و خاک کند و دست تعدی

تمام این بی روزگاری و خونریزی، تمام این انسان کشی از تمنای تمامیتی خیالی می آید که بیگانه و آشنا بر آتشش به عمد و سهو 

، ها دمیده اند. در پشته هایی از کشته های زنان و مردان، شیعه، پشتو، هزاره، سنی، کودک، کودک که در این سال ها در این سال

جهلی بوده به نامِ تمامیت. تمامیتی که خود را به قیمت حذف آن دیگری تعریف کرده که انسانی ترین تعریف آرنت  پرچمدارِ اولین

سیاست میدان عمل من و تو، نه زیر نامِ ما، زیر  «سیاست، واقعیت کثرت بشری است.»ه است: ست را به محاق نادانستن برداز سیا

 نامِ من و توست. درک تفاوت ها ما را آشتی جویان ابدی می کند که جستجوی شباهت ها کار هر کس است. 

م دیده ام. این سربازان که با پرچم این درک یگانه را من در سینه ی بسیاری دانش آموختگان و دانش آموزان سرزمین همسایه ا

:  که باور ندارند انسان دشمنی کند. که بگویند، با قلم با کتاب ،که نفرت غیر انسانی را باور ندارند ،سفید دانایی به میدان رفته اند

 که هر دشمنی ای بازی در میدانِ دشمن است. . «دا من خصم تو نیستم، انکار تو امابلها مر»

. سرزمین ستیغ و آفتاب، من هنوز گودی کوه های سر به فلک کشیده ی عریانرزمین رویاهای دور، دریاهای خروشان، افغانستان، س

 : زندگان، چرا کهپران، پرانِ  بام های تو ام. روزی آباد، آزاد در ضیافت 

 نفرت غیر انسانی را باور ندارم

 باور ندارم که انسان دشمنی کند

 و منمن برآنم که با دستان تو 

 رویاروی توانیم شد با دشمن،

 و در برابر مجازاتش خواهیم ایستاد/ پابلو نرودا 
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 به مثابه یک روح در دو پیکر افغانستان و ایران عمیقپیوندهای 

 

 عبدالسمیع قریشی

 دانشگاه غالب، هرات

 

 ما دو رودیم که یک راه به دریا داریم

 دو صداییم که در حنجره ای جا داریم

ادر که هوای دل هم را داریمدو بر  

 چشم امّید به آرامش فردا داریم

بیداریم ما دو همسایة هم، حامیِ هم،  

، حرمتِ غم را داریمهم حرمت شادیِ  

 سیدحسن مبارز()

*** 

 هر کجـــا مـــرز کشیدند، شمـــا پُل بزنید

بزنید «سرپُل»و « سمرقند»و « تهران» حرف  

«ریشابون»و گِل از « بخارا»از خاک  مشتی  

 بزنید «کابل» با هم آرید و به مخروبــه ی

 بارور( یبنج)
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، شکوه دو کشور در قرن جدید سعادت ، برای هرمان مودت میان افغانستان و ایرانمین سالگرد پیضمن مبارکی به مناسبت یکصد

 مندی و سرافرازی استدعا می نمایم.

تاریخ  ، زبان مشترک،فرهنگ مشترکاری در زمینه های مختلف اعم از ایران و افغانستان اشتراکات بسی کشورهایاز آن جائیکه 

یک روح در دو پیکر احساس می گردند از اینرو  به عنوان ،دارند های مشترکرسم و رسوم  ،اعیاد سی،شترک سیا، پیشینه ممشترک

 های عمیقی باشند.ی چنین پیونداکمتر ملت های وجود دارد که دار

 .هویت واقعی ما را روشن می سازد ،ی باشیم که مشعل این تمدن غنامندشترکی مما دارای تمدن غنامند م 

شان در همه ر دامن خود پرورانده است که آثارهنرمندان بزرگ زیادی د و اندیشمندان، شعرا ،سوفاناز یکطرف این حوزه تمدنی فیل

و از  می باشد. اتوری تا هنوز متبلوریو مین، خطاطی طبابت ،ریاضی ،نجوم ،، حکمتفلسفه عرصه های علوم و فنون چون شعر،

منشور کوروش و شخصیت  ،دیوان حافظ شیرازی ،وبی چون مثنوی معنوی، شهنامه فردوسیطرف دیگر آثار مکتوب و غیر مکت

 ،لخیعلیشیر نوایی، رابعه بامیر، حافظ شیرازی، سعدی، ابوریحان بیرونی، گوهرشاد ،فردوسی طوسی ،موالنا های مانند ابن سینا،

 الدین بهزاد و غیره ثبوتی بر این ادعای ماست.کمال

، سنگ اتوری مکتب بهزادی، مسجد گوهرشاد در مشهد، آثار هنری و مینبلخ، تخت جمشید در شیراز، مصلی هراتتخت رستم در 

 کشد. از اسالم به تصویر می و معماری ما را چه قبل از اسالم و چه بعد هویت هنریهفت قلم هرات ....و غیره 

سوری، طبخ و صرف سین، برگزاری مراسم سنتی مشابه با چهارشنبه عنوان جشن سال نو، چیدن هفتبرگزاری جشن نوروز به

تا جائیکه اشتراک زبان میان دو  .های ما استکشورغذاهای مشابه در ایام نوروز و دید و بازدید نوروزی از تشابهات فرهنگی میان 

 .ادبی و فرهنگی مشترک و محبوب زیادی میان دو کشور رد و بدل شودکشور باعث شده تا محصوالت 

 همدیگر تاثیر گذاشته اند و از هم تاثیر تاریخ، اقتصاد و فرهنگ بر کشورهای ایران و افغانستان به حکم مولفه هایی همچون جغرافیا،

یران گذرگاهی دریایی)آبی( مهم برای افغانستان و ا ،کیلومتر مرز مشترک با ایران داردچنانچه افغانستان حدودا نهصد  ؛می پذیرند

 ایران به اسیای میانه و چین است. ی برای افغانستان دروازه

گردد. در زمان حکومت برمی« اهللشاه امان»زمان حکومت  19۲۰اولین روابط سیاسی دو کشور پس از استقالل افغانستان به سال 

ای افتتاح مذاکره دوستی، مبادله سفرا، اقامه کنسول وارد ایران شد و پیشنهاد پنج ماده وی، نماینده افغانستان برای مذاکرات سیاسی

 .افغانی در مشهد، استقرار روابط پستی و روابط تجاری را به دولت ایران داد

 19۲۶در سال بین نمایندگان دو کشور امضاء شد. همچنان  19۲1در ادامه این مذاکرات و بعد از یک سال، معاهده دوستی در سال 

طرفی هنگام تعرض تعرض و حفظ بی فصل در کابل به امضا رسید که تأیید مواد معاهده قبلی، عدم 9معاهده بین دو دولت در 

 .های دیگر و امضای قراردادهای تجاری جزء مفاد این معاهده بوددولت
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عنوان دو کشور دوست و همسایه با هم داشته و  ایران و افغانستان در طول صدسال، روابط سیاسی و مبادالت تجاری مطلوبی به

 روحیه تعامل و همکاری در کنار یکدیگر قرار گرفتند. ، این دو کشور با در رویدادها و حوادث گوناگونو در طول قرن گذشته  دارند

ک در ستان و کم، کمک و همکاری در قسمت توسعه و بازسازی افغانملت بزرگ ایران در قسمت مهاجرین در نهایت از کشور و

نظر به پتانسیلهای ژئوپلیتیکی،  ،با توجه به وضعیت دو کشور ایران و افغانستانو مندم قسمت آموزش و تحصیالت نهایت سپاس 

، برقراری روابط دوجانبه پرجاذبه و توسعه محور، در قرن جدید رکسایگی دو کشور با مرز مشتت فرهنگی و همچنین همشتراکاا

 .را آرزو می نمایم
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 روابط افغانستان و ایران

 

 عتیق اهلل قناعی 

عضو هیئت علمی دانشگاه غالب هرات   

 

به دلیل همسایگی، مسلمان بودن و داشتن مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی، تاریخی و در سیاست خارجی هر دو  و ایران افغانستان

زمان حکومت  19۲۰این دو کشور پس از استقالل افغانستان به سالهای کشور مقصود مهمی محسوب می شود. اولین روابط سیاسی 

دوستانه  ارد ایران شد و معاهداتشاه امان اهلل خان بر می گردد. در زمان حکومت وی، نماینده افغانستان برای مذاکرات سیاسی و

 نگی، پستی، دربر گرفته است.که در پیرامون این مذاکرات روابط تجاری، فره به سطح دو کشور به امضاء رساندندای 

یعنی دقیقا صد سال قبل از امروز بین نماینده گان دو کشور  19۲1در ادامه این مذاکرات و بعد از یک سال، معاهده دوستی در سال 

رض عاامضاء شد. و همچنان سالهای بعد قراردادها و معاهدات برای استحکام صلح و دوستی، عدم تعرض و حفظ بی طرفی هنگام ت

قراردادهای که باعث روابط مستحکمتری شده بود، منعقد شده است. در کل  ،داد تجاری و امثال آندولت های دیگر و امضاء قرار

ایران و افغانستان در طول صد سال، روابط سیاسی، مبادالت تجاری مطلوبی به عنوان دو کشور دوست و همسایه با هم داشتند، 

و در زمینه های اقتصادی روابط ابتدایی خود را  تان سفارت خود را راه اندازی کردبود که در افغانس ایران از جمله اولین کشورهایی

 آغاز کردند.

این روابط فصل و باب جدیدی بر  ،بعد از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و پیروزی انقالب در جمهوری اسالمی ایران

نظر به همکاری های قبلی و  ،ی ایران به عنوان یک کشور دوست همسایه و مسلمانخود گرفت از این رو که جمهوری اسالم

افغانان را به عنوان دوست و برادر در جمهوری اسالمی ایران اسکان داده تا مورد  ،اشتراکات زیادی که در هر دو کشور وجود دارد

مهوری اسالمی ایران برای زندگی آرام و بخصوص تهاجم و حمالت ارتش سرخ و جنگ های داخلی قرار نگرفته و از فضای امن ج

 پیشرفت و ترقی اطفال و کودکان افغان در عرصه تعلیم و تربیت استفاده بهینه نمایند.
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 ،ارزنده خود را در افغانستان از دست داده یو همچنان جمهوری اسالمی ایران در حالیکه در دوران طالبان یک عده از دیپلمات ها

ای انسان دوستانه خویش را ادامه داده و بخصوصا بعد از پیروزی ملت افغانستان بر حکومت طالبان در حالیکه در بازهم همکاری ه

ولی حسن نیت و اشتراکات فرهنگی، دینی،  ،این عرصه زمانی، خیلی از کشورهای غربی خواستار تنش بین دو کشور شده بودند

 باعث شده تا این روابط مستحکمتر گردد.  ،وردار بودهاجتماعی این ملت ها که از تاریخ بسیار کهنی برخ

بنابراین، تاریخ نشان دهنده روابط دیرینه ی این دو سرزمین است، که گهگاهی هم یک سرزمین واحد و یا یک ملت واحد بودند 

یعنی اینکه  ،احد تشبیه کردهمگرایی بوده به این معنی که می توان هر دو کشور را به یک تن و همدلی و ،که خود نمایانگر دوستی

پیشرفت و آرامش در هر دو کشور بر دیگری  ،بقیه ی بدن انسان ناآرام است. در نتیجه ،اگر عضوی از بدن دچار مشکل شود

در آینده هم روابط ملتها و دولت های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان الزام و ملزوم  ،تاثیرگذار خواهد بود

 خواهند بود. همدیگر

اما این ارتباطات و روابط و در عرصه های مختلف مانند انجمن های صلح و دوستی افغانستان و ایران برای شناخت بیشتر مشترکات 

بی تردید  .فرهنگی تقویت شوند و این می تواند با تاثیرگذاری مثبت در فرهنگ دو کشور، به صلح و ثبات افغانستان کمک کند

تهداب گذاری و مستحکمتر  ،ستان، امنیت ایران و منطقه خواهد بود و همچنان تقویت روابط بیشتر فرهنگی بین دو کشورامنیت افغان

شدن این دو روابط برای نسل جدید خواهد بود تا این پیوند به مرور زمان استحکام بیشتری در خود بپروراند. در اخیر روابط دیرینه 

 امید تقویت هرچه بیشتر این روابط از سوی دولت ها و ملت های ایران و افغانستان. ی این دو کشور را تبریک گفته به
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 صد سال دوستی دو همسایه

 عبدالغفور لیوال 

 سفیر کبیر و نماینده خاص جمهوری اسالمی افغانستان در ایران

 

نی و مشترکات زیادی باهم دارند روابط حسنه و رو کشور همسایه که مرز طوال در یک قرن گذشته، افغانستان و ایران به عنوان دو

 به گسترش داشته اند. 

، شاه امان اهلل بعد از اعالم 19۲۰گردد. در سال میردوران سلطنت شاه امان اهلل در افغانستان ب به کشور شروع روابط دیپلماتیک دو

تامین روابط تجاری و پستی و مذاکرات دوستانه به ایران  استقالل افغانستان، هیأتی را جهت ایجاد روابط دیپلماتیک، مبادلة سفرا،

بود،  یاعزام کرد و گام مهمی در راستای ایجاد روابط بین دو کشور برداشت. ایران با استقبال از اقدام شاه امان اهلل، از اولین کشورهای

 که به افغانستان سفیر فرستاد. 

طرف را به همراه داشته است، طرفین در بیش از یک قرن گذشته سعی  دو همانطور که شروع روابط بین دو همسایه حسن نیت هر

 روز گسترش پیدا کند. ها، نه فقط تداوم یابد، که با گذر هرکرده اند، مناسبات همسایگی و دوستانه در تمامی زمینه

روابط دو کشور را شکل میدهند،  ن به دلیل همسایگی، دین مشترک و مشترکات فرهنگی و تاریخی گسترده که پایةاافغانستان و ایر

اهمیت این روابط به خوبی واقف اند و در هرشرایطی ملزم به رعایت اصول روابط همسایگی، حفظ، تداوم و گسترش روابط  بر

 باشند.باشند زیرا تا جهان هست، ایران و افغانستان همسایه میمی

دو کشور به استقالل و تمامیت ارضی یکدیگر احترام  ندارد و هرخوشبختانه گِره کور و مشکل بنیادی در روابط دو کشور وجود 

 گذارند. می

روز نسبت به روز قبل بهتر شده و کشور سومی اثری روی این  در یک قرن گذشته روابط افغانستان و ایران رو به رشد بوده و هر

 روابط نداشته است. 
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های افغانستان با درک اهمیت ت خارجی افغانستان قرار دارد. دولتایران، بحیث همسایه و یک کشور اسالمی، در حلقة اول سیاس

ها، اهمیت معافیت بندر چابهار از تحریمزمان اجازه نداده اند که از خاک افغانستان علیه ایران استفاده شود. روابط همسایگی، هیچ

 ایران در روابط افغانستان با جهان را به نمایش گذاشت. 

که کشورها به صورت معمول باهم روابط دارند، مناسبات خوبی دارند. میزان مبادالت هاییدر تمامی زمینه دو کشور در حال حاضر،

سابقه است. چند کشور کم رسد. روابط فرهنگی، علمی و آموزشی بین دومیلیارد دالر می۳تجاری بین ایران و افغانستان به بیش از 

بورسیه به افغانستان اعطا  ۵۰۰. در چارچوب روابط علمی بین دو کشور، ایران ساالنه دانشگاه ایران در افغانستان نمایندگی دارند

های افغانستان که همین های افغانستان از آن مستفید میشوند. در کنار چندصد تن استادان دانشگاهکند که اغلب، اساتید دانشگاهمی

 باشند. های ایران مشغول به تحصیل میدیگر افغان نیز در دانشگاهاکنون در ایران مشغول تحصیالت تکمیلی اند، چندهزار دانشجوی 

باشد که دولت و مردم افغانستان همواره به خاطر این میزبانی دهه بدینسو، میزبان جمعیت عظیم مهاجرین افغان می ایران از چهار

شدن زمینة تعلیم انند و ما به خاطر فراهمخومهاجر افغان، در مدارس ایران درس می طفلصدهزار ۴گزاری کرده اند. بیش از سپاس

 برای اطفال مهاجرین هموطن مان، قدردان دولت و ملت ایران هستیم.

روابط نسبت به گذشته،  ،کنند که با امضای آنهای مشترک کار میافغانستان و ایران از چندسال بدینسو، روی سندجامع همکاری

های تجاری، فرهنگی، علمی و آموزشی به ویژه همکاری های همکاریسند جامع، زمینه تر خواهد شد. با امضایمندتر و گستردهنظام

 ملت باهم برادر خواهد شد. که باعث نزدیکی هرچه بیشتر دو یابدگسترش می

ها و کشور در حل تنش دو آید. هرطبیعی است که به تناسب عمق و گستردگی روابط، مشکالت مقطعی و موقتی نیز به وجود می

 شکالت، همواره موفق عمل کرده اند.م

شگیری . امیدواریم دو کشور با تداوم پیمبتنی بر حسن نیت است ،جانب دو کشور در قرن جدید روشن و از هر انداز روابط دوچشم

ازی سدولت و احترام متقابل به منافع یکدیگر و منافع مشترک و تشخیص و فراهم برد، تقویه مناسبات دولت باـ -برد سیاست

ای و بین المللی بگشایند و های دوجانبه، منطقهای در روابط و همکاریهای تازههای بیشتر؛ در قرن جدید افقیهای همکارزمینه

 های افغانستان و ایران همچنان رو به توسعه باقی بماند.ها و ملتمثل صدسال گذشته، روابط دولت
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 رابطه سیاسی صد

 

 

 فرحناز مصطفوی

 ویسنده و فعال مدنین

 

قبل از امروز بین دولت ایران و افغانستان امضا گردید که به اساس آن رابطه سیاسی بین دو کشور آغاز  1۰۰مودت ایران و افغانستان 

 گردید. 

 د. در جایی از این قرارداد نوشته اند که دو ملت هم نژاد و هم کیش بر مبنای قرارداد مذکور رابطه دوستی برقرار میکنن

همین تک وآژه هم نژادی نیاز به قرارداد بین دو انسان ایرانی و افغانستانی را چنان کم رنگ میکند که در قبل و بعد این قرارداد هم 

 هنوز حافظ از مولوی و مالصدرا از بوعلی جدا شدنی نیست.

گاه زال پدر رستم است و تا پیرسپولیس هنوز فردوسی برای من از تخت رستم میگوید که در سمنگان و از کهندژ )کندز( که زاد

 سرزمین این تمدن ادامه دارد. 

هر افغانستانی در وقت نیاز دانست  .سالها حل نشد، اما به جنگ هم نیانجامید همعضل آب های هیرمند بین دو کشور طی این هم

 ل ها حق یکدیگر را ادا کند. جدای قصه سفارت خانه و قنسو ،باید حداقل آب که است بین دو انسان هم هویت و هم کیش

هنوز قهرمان ملی من، قهرمان محترم در ایران است، هنوز هزاران فرزند افغانستان است که متولد ایران و بزرگ شده ی ایران است 

 که هویتش را در درون تمدن خودش گم کرده است و اما زبانش قابل فهم از پامیر تا کندهار است. 

فغانستانی تمام درد هایش را، چشم انتظارش را، دستان بلند شده برای دعای خیر فرزند گم شده اش را با هنوز مادر و مادر کالن ا

 فال حافظ تسلی می بخشد و خدا خدا میکند تا حافظ مژده دهد که )یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور(... 
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فرزند افغانستانی بی هیچ مالحظه ی می  ،رد هتاکی قرار میگیردو من ایرانی در سرزمین شام مو یوقت مساله مقدسات من افغانستان

شتابد و برای دفاع می جنگد تا از مقدساتش دفاع کند. لشکر فاطمیون می سازد و سوای همه ی قصه های سیاسی و اتهام های 

 در کشور دیگری... کشور دور و یا موافقت دولتمرد افغانستان و دولتمرد دیگری  درشت و کوچک این کشور همسایه و آن

ایران و پاکستان ندارد، پناه  ،دو نیمه ی تمدنش افغان بی خانه و سرگردان دروازه ی بجز هر ،آنگاه که لشکر شوروی آمو را میگذرد

 می برد، درد میکشد و صدا بلند نمی کند تا مبادا دست شکسته در آستین بیگانه باشد. 

*** 

این بود است که در این قرن ها و شکل ها و سیاست ها هنوز جغرافیای زبان حاکم  قصه ی خلقت ،هویت مشترک و نژاد مشترک

 مانده است و افتخارات مشترک تاریخی پای برجا. 

سال اخیر سروده شده  ۴۰دیگری ساختن ها، از من نیستی ها، من که بهترم تویی که پست تری به درازنای حداقل  شاید اتهام ها، آن

 و گفته شده است. 

هزار بار به هم طعنه زده ایم، بی رحمانه یکدیگر را به باد دشنام گرفته ایم چی در درون مرزهای افغانستان و چی حتی در  روز

سال اخیر دو کشور را مطالعه کنیم و صرف نام افغانستان را جایی نام ایران و  1۰۰مجلس ایران، اما فراموش کرده ایم که اگر تاریخ 

دو تاریخ چنان مشابه است که معلوم نمیشود در مورد دو کشور  انستان بگذاریم دیگر راه گم میشود و هرنام ایران جایی نام افغ

 سخن رفته است. 

تاثیرات وضع در افغانستان زخم خورده و ناسور شده همان تهدید را به ایران دارد که در هر واقعه ی این کشور نیز متاثر شده است. 

ایران حتی  ،ی مامورین سیاسی ایران هم در امان نمانده و زیر تیغ این گروه رفت. در نابودی طالباناز قتل عام طالبان در بلخ حت

 آماده همکاری با دشمن دیرینه اش امریکا روی خوش نشان داد. 

رابطه این ها همه برخاسته از یک واقعیت اجتماعی دو انسان است که خودش را می شناسد، جغرافیا سیاسی اش تقسیم میشود اما 

 دو شهروند جدا فتاده هرگز هویتش را دچار دگرگونی و یا نابودی نمی کند. 

به قول معروف )پلوان شریک( میمانیم حتی اگر از یکدیگر نفرت داشته باشیم، متاثر از هم میمانیم حتی اگر دوست نداشته باشیم و 

قدر مسلم  ؛مهم نیست ،. این حکم تقدیر است یا تاریخخونشان از هم جدا نمیشود ،قلب هایمان دور میشود از پدران مشترکمان

اینکه نیاز به یکدیگرمان جدا ناشدنی است حتی اگر بخواهیم جداسازی های سیاسی، ملیتی و فرافگنی های تاریخی در حق 

 یکدیگرمان کنیم. 

روی ایران قطع ه ا تمام آب را بشاهد گفتگو در بلندترین سطح سیاسیون امروز افغانستان در حکومت بودم که یکی گفت بند سلم

میکند. یکی از مقامات گفت: پس باید برنج نکاریم و حداقل مصرف را کنیم چون باید آب در ایران قطع نشود و مساوی تا حدی 
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نگاه کنیم  قرن ها یک منبع مشترک داشتیم و باید حق یکدیگر را ؛نام ایران و افغانستانه که داریم استفاده کنیم. ما مساله ی نداریم ب

 تقسیم کنیم تا دستمان به دیگری دراز نشود.  ،آخرین کوشش را کنیم تا لقمه ی نان که در دست داریم ،و در صورت نیاز و سختی

شاید این باور جدی گرفته نشود، شاید نوع اتهام متوجه گوینده کند، اما حقیقت احساس اهل سیاست افغانستان همین است که حق 

 ری کنیم حتی طی قرارداد رسمی و یا غیررسمی. یکدیگر را پاس دا

دو کشور در سفر تاریخی خود جدا میشود اما ارزش های آن میماند و نامیراترین پدیده همین ارزش های است که از شیراز تا بلخ، 

 از غزنه تا اصفهان مانده است و قرار نیست از بین برود. 

اصی میدانی، شعر مقاومت من همان اندازه زبانت را غنامند کرده است که شعر تو هنوز من زبان نیما یوشیج می فهمم و تو زبان ع

 به غنامندی زبان من افزوده است. 

از دیروز معضل نداریم تا روی صحبت مان به عقب و سال های دور باشد. سال  ـبه امید زبان مشترک سیاست های مان در امروز 

 م روا نداریم.  های بعد را پاس داریم تا در حق یکدیگر ظل
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 ۱۹۲۱ایران و انعقاد دو پیمان مودّت تاریخ ساز در سال 

 

 مجتبی مقصودیدکتر 

 واحد تهران مرکزی ،دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی

 و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

 19۲1های تاریخ ساز با همسایگان سال مهمی تلقی می شود. از اولین ماه های سال  برای ایران به لحاظ انعقاد پیمان 19۲1سال      

به فاصله پنج ماه، مقامات رسمی کشور بر دو پیمان مودت و دوستی مهم صحه گذاردند که مناسبات نوین کشور ما را در قرن جدید 

ارداد از حیث اهمیت و فراگیری در طول یکصد ساله با همسایه قدرتمند شمالی و همسایه هم زبان شرقی شکل بخشید. این دو قر

 . ندکه عمال روابط ایران با این دو کشور را ساماندهی و جهت بخشید ثیرگذارترین و مبنایی ترین قراردادهایی بوده انداخیر از جمله تأ

ب بلشویکی و استقرار دولت اتحاد ه.ش همزمان با کودتای سوم اسفند و چند سال بعد از انقال 1۲99اولین قرارداد در اسفند     

جماهیر شوروی سوسیالیستی منعقد شد؛ کشور جدید الوالده ای که از دل سرنگونی امپراطوری تزاری سربرآورد و در تالطم جنگ 

در اقصی نقاط کشور و مرزهای خود با کشورهای متخاصم و ضد انقالبیون روس معروف به روس های سفید قرار داشت و بعد از 

باکو، جا پایی از نفوذ عقاید انقالبی خود را در قلوب ملل ستمدیده شرق و از جمله ایران جستجو می کرد و قرارداد  19۲۰ه کنگر

قراردادی ضدامپریالیستی و ضد الگوی توسعه طلبانه تزارها در راستای منافع ایران  ،را با احتساب مالحظات استراتژیک جدید 19۲1

 برمی شمرد.

( یا دومین سالگرد استقالل این کشور از انگلستان و سلطنت امان اهلل محقق 19۲1) 1۳۰۰م با افغانستان در تیرماه سال قرارداد دو    

به تخت شاهی نشست و اعالم استقالل کرد؛  1919شد. امان اهلل شاهی که بعد از ترور پدر با حمایت علما و رهبران اقوام در سال 

مهمترین متحد این کشور نیز تبدیل شد و تعامالت به ا ایران جستجو می کرد که بعدهیگی مرزهای امن کشور خود را در همسا

رهبران دو کشور بستر بسیار مناسبی را برای تأمین اهداف دو کشور در ایجاد ثبات و توسعه در سایه همزیستی مسالمت آمیز و 

 روابط دوستانه و برادرانه فراهم ساخت.
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در نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی اول و استقرار نظم نوین جهانی و نیز در شرایط گذار در ساختار هر دو پیمان در شرایط گذار 

نظام سیاسی سه کشور ایران، افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی منعقد گردید. در واقع خاتمه جنگ جهانی اوّل و تضعیف قدرت 

الل خواهی مستعمرات آغاز شد و در ایران نیز تضعیف مواضع استعمارگر ستان که با امواج استقلهای مسلط جهانی و از جمله انگ

یافت و عمال مرگ قرارداد تحمیلی  1919دنبال داشت که تبلور خود را در مخالفت مجلس دوره ششم مشروطه با قرارداد ه پیر را ب

 وثوق الدوله را رقم زد. ـ کاکس یکجانبهو 

که در هر سه کشور کم و بیش نسل جدیدی از سیاستمداران با خاستگاه، اهداف و در زمانی منعقد شد  19۲1اما پیمان های 

را بر عهده گرفتند. این پیمان ها همچنین نسل جدیدی از قراردادها در اوایل قرن  و نظام سیاسی آنهای متفاوت اداره کشور رویکرد

، گسترش مراوادات، حل و فصل اختالفات پیشین و بیستم با هدف تأمین منافع متقابل، حسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز

 چشم اندازسازی را در مناسبات فیمابین با مسئولیت دولت های نوین را موجب شد.

ملت های نوین و تالش های قابل توجهی در استقرار  ـ-نظر می رسد این دو پیمان گام های اولیه ای در شکل دهی به دولته ب   

ایی است که روند توسعه و پیشرفت ملی را از مسیر صلح سازی، ایجاد امنیت و ثبات و پیوندهای و تثبیت دولت های توسعه گر

دنبال کاهش زمینه های اختالفات و به ویژه اختالفات تاریخی، ارضی و مرزی هستند. کشورهایی ه عمیق منطقه ای جستجو کرده و ب

ی، مجددا ققنوس وار سر برآورده و در سایه اراده ملت های خود که بعد از دوره های متمادی جنگ و درگیری در آستانه فروپاش

 قدم در راه استقرار دولت های نوین نهاده اند.

الگو و طلیعه همکاری های عمیقی میان دو ملت گردید که نمونه  ،پیمان دو جانبه دو کشور ایران و افغانستان در سال های بعد   

 نظیر ترکیه و عراق هم ظهور و بروز یافت.  هایی از این پیمان ها با دیگر همسایگان

این یادداشت ضمن اذعان بر وجود موانع و بازدارنده های تعمیق روابط فیمابین و همگرایی تمدنی، به ویژه موانع و آسیب های 

ا قطعی دیده هیدروپولیتیک و تشتت رهبران همسو؛ اراده و سرنوشت مشترک دو ملت را در به حاشیه رانی این تنگناها و آسیب ه

 همگرایی دو ملت و دو دولت تحقق یابد. ،و امیدوار است در چارچوب بصیرتی فرهنگی و تاریخی
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 من و افغانستان

 

 عباس ملکی

 دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

 

طالعات سیاسی و من در وزارت خارجه به عنوان رئیس دفتر م 1۳۷۶تا  1۳۶۲در دوره ای از جنگ داخلی افغانستان در بین سالهای 

بین المللی و سپس معاون آموزش و پژوهش مشغول به کار بودم. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی در آن سالها هرچندگاه یکبار 

میزبان برخی از اندیشمندان، مقامات، و روسای احزاب از افغانستان بود. در یک دوره ای هم برخی از مقامات افغانی مانند گلبدین 

در تهران ساکن بودند که تهیه ساختمان و پی گیری کار آنها به من محول شده بود. در آن سالها کوشش می شد که هر  حکمتیار

سال یک کنفرانس در مورد افغانستان داشته باشیم. همچنین چند دوره آموزشی برای تربیت کادر دیپلماتیک وزارت خارجه افغانستان 

ا بر کابل داشتیم. در یکی از مالقات هایی که با یکی از رهبران جمعیت اسالمی داشتم، وی نامه تا قبل از برآمدن طالبان و تسلط آنه

ای از احمد شاه مسعود به من داد که اصل نامه را ندارم. اما تا آن جا که در خاطرم هست، وی نوشته بود که محترم برادر عباس 

کتابی را که بخواهید می توانید پیدا کرده و بخوانید. ما این جا در افغانستان ملکی، شما در ایران نعمت های زیادی دارید، از جمله هر 

قسمت  1۰از این نعمت محروم هستیم. من برای این که همرزمانم بتوانند کتاب بخوانند، یک کتاب از دکتر علی شریعتی را به 

ام که آن بخش را خواند به سنگر کناری می تقسیم کرده ام. هر قسمت را به یک مجاهد عضو جمعیت در سنگرش می دهم. هر کد

دهد و این چنین ما از کتاب های محدودی که داریم، استفاده می کنیم. شکر نعمت آن است که برادران افغانی خود را از این نعمت 

ده بود، پیام شاه مسعود محروم نکنید. من خیلی متاثر شدم اما راهی به نظرم نرسید. چند ماه بعد سفیر ایران در کابل که به تهران آم

را آورد که ما می خواهیم دانشگاه کابل را افتتاح کنیم، مناسب است که ایران در این زمینه کمک کرده و در مراسم شرکت کند. من 

که اکنون به خاطر ندارم، با یک هواپیمای سی یکصد و سی به کابل پرواز کردم. چند نفر از دیپلمات  1۳۷۵در یکی از روزهای 

ی ایرانی هم همراه من بودند. در اندازه هواپیمای مزبور با خودم کتاب بردم. اکثرا کتاب های دانشگاهی علوم انسانی و از جمله ها

 کتاب های شریعتی.
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دوره لغت نامه دهخدا  1۲۰در آن دوره دغدغه نبود کتاب های فارسی در دانشگاه های خارج از کشور همیشه با من بود. یک بار 

به  1۳۷۰برای دانشگاه های مختلف در کشورهای اکثرا غربی و ژاپن فرستادیم. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، یعنی از خریدم و 

بعد چند هواپیما کتاب به کشورهای تازه استقالل یافته بردیم. در یکی از این سفرها که به تاجیکستان داشتیم، مجموعه ای از 

شهید مرتضی آوینی، دکتر حداد عادل، دکتر عطاء اهلل مهاجرانی، سرکار خانم راکعی، دکتر اندیشمندان ایرانی هم بودند، از جمله 

جمشید ستوده، دکتر چنگیز پهلوان و دیگران که اکنون در خاطرم نیست. پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که بردن کتاب از ایران 

چاپخانه برای چاپ کتب فارسی در این کشورها  ۴قدمات خرید به این مناطق کار سخت و محدود کننده ای است. به همین دلیل م

مجموعه فنی چاپ کتاب از کشور آلمان خریداری شد. یکی از این مجموعه ها قرار شد در کابل نصب شود، اما  ۴آماده شد و 

مزار شریف نصب شد که در زمانی این دستگاه ها به ایران رسید که طالبان در نزدیکی کابل بودند. به همین دلیل این مجموعه در 

 حمله طالبان به مزار همزمان با شهادت چند تن از همکاران سرکنسولگری این چاپخانه نیز بدست طالبان افتاد. 

در سفری که برای افتتاح دانشگاه کابل به آن شهر داشتم، مورد استقبال احمدشاه مسعود قرار گرفتم. او مرا به منزلی در کابل برد که 

به یاد معماری خراسان افتادم. ساختمان با آجر ساخته شده بود. اتاق ها از مرز ساختمان داخلتر بودند. یعنی همه دور بالفاصله 

ساختمان ایوان داشت. نمای زنبوری با آجر در پشت پنجره ها بود و خیلی باصفا. نشانم داد که چه سبزیجاتی و درختهایی را این 

است. مدتی صحبت کردیم. بعد به مالقات جناب استاد ربانی رفتم. مثل همیشه خندان و صمیمی.  جا کاشته و آنها را به عمل آورده

ناهار با مسعود بودیم. عصر قرار شد برویم دانشگاه را افتتاح کنیم. این کار را هم کردیم. قرار شد یک دور دیگر هم مذاکره کنیم. 

ران سئوال کردم که اینها دیگر چیست؟ گفتند که نیروهای شورای نظار به در بین راه صدای انفجارهایی شنیده می شد. من از همکا

فرماندهی مسعود در حال کوبیدن غرب کابل هستند. چرا که مسعود آنها را متهم به همکاری با طالبان کرده است. چند نفر از علمای 

جناب خلیلی و دیگران. من قبل از سفر به افغانستان شیعه افغانستان هم مایل بودند با من مالقات کنند. از جمله آیت اهلل آصفی و 

خدمت دایی بزرگوارم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی رفته بودم و ایشان دستور دادند که سالم ایشان را به علما و مردم شیعه کابل 

خانه ها، کوچه ها، مساجد  و هزاره جات ابالغ کنم. در غرب کابل بود که دیدم بدون هیچ گونه تبعیضی نیروهای جمعیت اسالمی

 و تکیه های مردم شیعه غرب کابل را از روی تپه تلویزیون می کوبند و چقدر مردم تلفات و زخمی داده اند.

به خانه مسعود برگشتیم و مذاکرات ادامه یافت. او مایل بود که ایران تنها به شیعیان کمک نکرده بلکه مجموعه نیروهای ضدپاکستان 

ر میان صحبت صدای توپ و انفجار می آمد. من از او پرسیدم که مگر کابل در اختیار شما نیست؟ اگر هست این را پوشش دهد. د

صداها چیست. او در پاسخ گفت چیزی نیست و چند نفر متخلف دارند تنبیه می شوند. من مشاهداتم را در غرب کابل برایش گفتم. 

 فت. ما با تلخی از هم جدا شدیم. این بار ناراحت شد و از بی وفایی رهبران شیعه گ

فردا صبح زود زمانی که هواپیما از فرودگاه کابل برخاست، احساس سرگیجه عجیبی داشتم. این سرگیجه تا تهران خوب نشد و 

 مدتها با من بود.
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د این موضوع در این روزها که مجددا غرب کابل مورد حمالت تروریستی گروه های ضد مردم هزاره جات قرار می گیرد، به یا

افتادم که در افغانستان همه مردم تحت ظلم و ستم خارجی از گذشته از جمله انگلستان، شوروی و ... بوده اند. در میان مردم این 

کشور برخی از مردم تحت ستم مضاعف هستند. یعنی هم ستمدیده مانند دیگر مردم افغانستان هستند و هم مشخصا بیشتر از دیگر 

ومیت، زبان و یا مذهب خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. مانند آنچه که در کابل  و به ویژه در غرب این مردم به خاطر ق

غمکده این روزها در دانشگاه کابل، مدرسه سیدالشهدا و یا در خودروهای عمومی کوچک رخ می دهد. یاد همه شهدا از جمله 

زار شریف، هرات، قندهار، و کابل مثل گذشته های دور به راحتی امکان پذیر احمد شاه مسعود بخیر. به امید روزی که رفتن به م

 باشد. 
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 لزوم کاربرد دیپلماسی عمومی نوین در روابط میان ایران و افغانستان

 

 دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 

مشترک دارای پتانسیل ایجاد روابطی فراگیر و مبتنی بر فرهنگ، زبان و منافع مشترک می  ایران و افغانستان با توجه به حوزه تمدنی 

روابطی استراتژیک را پایه ریزی نمایند.  ،کنون این دو کشور نتوانسته اند به عنوان دو متحد فعالپرسش این است که چرا تا باشند.

 ها اشاره می شود.ز آند گوناگونی است که به برخی اپاسخ به این سئوال دارای ابعا

 بلند مدت در ترسیم روابط دو کشور در میان سیاستمداران هر دو طرفو  نبود دیدگاه استراتژیک .1

 ری مادی و معنوی روی نقاط مشترک فرهنگی و تمدنی از جمله زبان و دین مشترکاعدم سرمایه گذ .۲

 ری است دو کشور در گرو امنیت دیگعدم توجه به این موضوع که امنیت هر یک از  .۳

میلیون اتباع  ۲روابط دو کشور. بیش از  نی در ایران به عنوان یک فرصت درعدم توجه به مهاجران و اتباع افغانستا .۴

، اجتماعی و اقتصادی از حداقل حقوق آموزشی ،افغانستانی مقیم ایران که اغلب سال هاست در ایران زندگی می کنند

 .ندبرخوردار

 طرفین ور و عدم سرمایه گذاری روی جوامعاسی عمومی نوین در روابط میان دو کشماسی عمومی و دیپلملخالء دیپ  .۵

، صنعت و فناوری های ادی استراتژیک در حوزه های انرژی، ترابرینبود برنامه و دیدگاه مشترک در روابط تجاری و اقتص .۶

 نوین

 مشترک عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه نوروز و سنت های  .۷

 طالبان، القاعده و داعش ب در رابطه با گروههای تروریستید مرزبندی مناسنبو  .۸

 عدم تفاهم دو کشور در انجام مذاکرات تعیین کننده در حل اختالفات مرزی و آبی   .9
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 )P2G(1۰جوامع است در مورد گفتگوی دولت ها با ،. دیپلماسی عمومی سنتی)G2G(9روابط دولت با دولت است ،دیپلماسی سنتی

می  گذاری و درگیر کردن عموم مردم در حمایت از اهداف ملی و سیاست خارجی است. اماآگاه کردن، تاثیر ل تالش ها برایو شام

ولتی به طور ددولت و هم افراد و گروه های غیر تری هم نام برد که شامل روشی است که در آن همتوان از دیپلماسی عمومی جدید

. )P2P(11گذاری بر سیاست خارجی دولت دیگر تاثیر می گذارندم جهت تاثیرها و افکار عمومی مردمستقیم بر گرایش مستقیم و غیر

باعث افزایش حضور عموم مردم در گفتمان  ،مسیری تکاملی است که با افزایش فن آوری های ارتباطی P2Pبه  G2Pانتقال از 

. این مسیر با افزایش های سیاست خارجی و در نتیجه شرکت عموم مردم در تصمیم گیری های سیاست خارجی گردیده است

 .های ملی فراتر رفته استاز مرز ،تبادالت مردم با مردم به صورت مجازی و شخصی

ضروری است و به نظر می رسد  مذاکرات همه جانبه میان دو کشور شروع ،امضای قرارداد مودت میان دو کشور در یکصدمین سال

قاط مشترک فرهنگی مثل حوزه نوروز می تواند روابط دو کشور را وارد اراده سیاسی دو طرف و لزوم سرمایه گذاری ابتدایی روی ن

قالب دیپلماسی عمومی نوین و به ویژه روابط میان  ی جدیدی نماید و به دیگر حوزه ها تسری پیدا کند. روابط جوامع درفضا

نموده و مسیر روابط استراتژیک میان  می تواند شرایط را برای تاثیرگذاری روی نخبگان اجرایی فراهم ،نخبگان دانشگاهی دو کشور

 دو کشور را هموار نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Government to Government 
10 Government to public 
11 Public to public 



 
131 

 

دالِن همزبانهم  

 

 دکتر سید عباس هاشمی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

 

از آن بهتر الدین درست فرمود که این اند و موالنا جاللدو ملت ایران و افغانستان نه تنها به همزبانی، که به همدلی پیوند خورده

ای به اندوه مشترک در بینهایت فراز و نشیب، با پیشینهدلی. بسیار خوشی و زبانی و هماست و چه خوب که ما را هردو هست؛ هم

رغم خواست مدعیان بیگانه، این درهم تر از آن هم. رخدادهای معاصر، بهبشری و حتما که پیشژرفای تاریخ، تا دوردست حافظه

ریشگان ایرانی و افغانستانی در گیرودار هجوم دشمنان و به وقت تر ساخته؛ همزبانی را آشکارر در همدلی و همداتنیدگی ریشه

های بحرانی یاران جانی را میتوان بازشناخت. درنگ ظاهر شدند، که در همین برههتردید و بیجنگ در همدلی و یاری هم بی

جنگ و ناامنی فراگیر افغانستان در ایران، و همپایی و جانفشانی آنان به دفاع از پذیرایی همدالن خسته و رسته از غریو پروحشت 

 ایران در برابر هجوم پرحجم و نابهنگام دست پروده ددان زمان... این هردو نماد چیست بجز همدلی؟  

خورش بدطعم بی خانمانی،  بران و ناخوشدالن از این همدلی، و آنان که به گواهی تاریخ، همواره نان خویش دراینک اما رشک

خواهند... به هزار و یک فریب و فتنه. هر روز و هر بار به رنگی و نیرنگی. باری اند، باز ما را چنین میجدایی و ناتوانی ما فرو برده

های البته عدهها، به وها و گاه دلبستگیها و خستگیبه آب و رود، و دیگرباز در مرزها و حدود. در این میان، به فراموشی گذشته

 خوش داشته و دارند این بیگانگان دژرفتار.بار ننشسته دلهیچگاه به

آیا در این گیرودار، فرهیختگان دو مردم را رسالتی نیست؟ ... البته هست... پیمان دادار مهرآفرین با مردان و زنان دانش دوست این 

وشش در روشنی افزونتر اذهان نوباوگان و نوجوانان و زنان و مردان بوده و هست، و ماندن و نگفتن را از اینان برنخواهد تافت. ک

که فراه و ظاهر دلسوزتر از مادرند آنانی این روزها و شایستهِ فرهیختگان دردآشناست. یادآوری اینکه دایگان بهدو مردم، بایسته

افزار فریب خواهند و مینمایانند ...به نرمهم دشمن می شبرغان و مزار و هرات و کابل را از تهران و تبریز و کاشان و آمل بیگانه و با

های آراسته به اندک افزار کینه و درگیری. به انگیختن غبار فتنه و برانگیختن احساسات و عواطف، با پراکندن فراوان ناراستو سخت
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رمجاز را به خدمت گرفته و با اسب سرکش ی بد سرانجام، هرگونه افزار مجاز و غیراست، و گاه کوه ساختن از کاه. و در این بیراهه

 اند. اند و تخم بدبینی و نقار پراکندهرنگ و پرنیرنگ در مرغزار اذهان فرزندان هردو بوم تاختهفنون نوین رنگ

افند های پیدایش و گسترش آن و نیز آگاهی از فنون و رموز آفند و پدپرآشکار است که این موج بنیاد برانداز جز به فهم ژرف شیوه

افزایی بینش و دانش البته از پس این مهم برخواهند آمد. دانشگاههای ی همدلی، با همآن شدنی نیست. فرهیختگان هر دو سرچشمه

 شک، سهمی بی جایگزین در این کوشش انسانی همدالنه دارند. خدایشان همراه و یار باد.فرهنگ، بیزبان و همدو کشور هم
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 ایران و افغانستان: همسایگی جغرافیایی و دلبستگی تاریخی

 

 زینب رنجبر 

 در ایران الملل و وکیل دادگستریپژوهشگر حقوق بین

 

م که در اند؛ از جنس شکوه، ایستادگی، شکیبایی، اشتیاق و تکاپو. شکی نداراز یک جنس ایران و افغانستان، از نگاه من، دو پاره

کشد؛ درد ناشی از رنجی که دلسوزان وطن در برابر خاطرات دور و نزدیک مردمان هر دو ملت، درد و امید؛ همزمان، با هم، زبانه می

ای که در آن، فضای مدارا و مودت مهیا گردد و امکان صلح و سازش بر کنند و امید به آیندهی دشمنان حس میاقدامات کوردالنه

 کل گیرد.اساس گفتمان ش

گیری از وجوه مشترک های دینی، تاریخی، زبانی، قومی و فرهنگی و با بهرهدو کشور ایران و افغانستان با برخورداری از شباهت

آمیز و حسن همجواری ای برای تحکیم روابط مبتنی بر اصول همزیستی مودتهای بالقوهجغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، از پتانسیل

ای را به سود توانند در قالب اجرای راهکارهای سیاسی و اقتصادی، هم فضای سیاست منطقههایی که مید؛ پتانسیلمند هستنبهره

 مردمان هر دو دولت متوازن نماید و هم، از تبعات مثبت اقتصادی آن، هر دو ملت شریف برخوردار شوند. 

افغانستان، نمایانگر پیوندهای ناگسستنی است که افزون بر تاریخ های فرهنگی غیرقابل انکار میان ایران و بر این، مشابهتعالوه

شود. وجود چنین پیوندهایی که نمود ملموس آن مشترک، از تبعیت اکثریت مردمان هر دو کشور از شرع مقدس اسالم منبعث می

استوار روابط دوستانه میان افغانستان  بناهای توان یافت، از دیگر سنگرا در برگزاری اعیاد مذهبی و مراسم تاریخی مانند نوروز می

های هر دو کشور، مردمان این دو را نیز به تعامل، مدارا و قرابت بیشتر بر ترغیب حسن همجواری میان دولتو ایران است که عالوه

 خواند. فرا می

بیش از »، ۲۰۲۰سازمان ملل در اکتبر  نباید از خاطرمان این واقعیت را دور بداریم که طبق آخرین آمار منتشره از آژانس پناهندگان

بر هشتصد هزار پناهنده در ایران سکونت دارند که از این میان، هفتصد و هشتاد هزار تن از آنان، از سرزمین افغانستان هستند. عالوه
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گذرنامه در ایران اقامت شود که حدود دو میلیون افغانستانی فاقد مدارک و تقریباً ششصد هزار افغانستانی واجد این، تخمین زده می

ترین میزبانی ایران از پناهندگان و مهاجران افغانستانی، خاک ایران را طی چهار دهه، به میزبان یکی از بزرگترین و پراکنده 1۲«دارند.

نی و دوستی و اشتراکات تاریخی، دینی، زباتردید، بدون درک متقابل، حس نوعجمعیت پناهندگان در جهان مبدل ساخته است. بی

 گاه میسر نبود. قومی، تبدیل سرزمین ایران به مأمنی امن برای پناهندگان افغانستانی هیچ

کند همسایگان، صلح، مودت و رونق اقتصادی را با یکدیگر سهیم شوند. بر این معتقدم حسن همجواری و همسایگی ایجاب می

تواند مردمان هر دو سرزمین را از ثمرات ارتباطی لت میهای اقتصادی هر دو دوهای صلح و توانمندیاساس، شناسایی ظرفیت

 سازنده برخوردار سازد و فرصت رفاه اقتصادی و آرامش اجتماعی را به هر دو ملت هدیه دهد. متوازن، عاری از تنش و 

مسایگان آن نیز ، عالوه بر شرایط داخلی آن، به صلح و توسعه هالملل، صلح و ثبات هر کشورطبق نظریات حقوق و روابط بین

های ی گفتمان سازنده و معنادار به سمت تفاهم و مودت متقابل است تا زمینهثمره ،پیوند خورده است. بدیهی است که صلح و ثبات

 انداز و تبعات صلح و توسعه مهیا شود. الزم برای کاهش تنش و فرصت ترسیم چشم

مستحکم ملی ی ها و ارادهشوند؛ از ظرفیتسازمان ملل متحد محسوب می ترین اعضایهر دو کشور ایران و افغانستان که از قدیمی

ی روابط دوستانه و اعالمیه»مند بوده و طبق المللی بهرهبرای ترویج هدف منشور ملل متحد در راستای حفظ امنیت و صلح بین

ها، در مسیر ل تساوی حاکمیت دولت، شایسته است بر مبنای اص«همکاری میان اعضای ملل متحد بر مبنای منشور ملل متحد

 المللی ایفا کنند. همکاری تالش نموده و نقش مهم خود را در تثبیت امنیت و صلح بین

ای، امیدوارم مردمان الملل و منطقهضمن آرزوی برقراری صلح و امنیت در تمامی ابعاد اقتصادی و سیاسی در سطح بیندر پایان، 

ای تالش نموده و با در های منطقهمردان خود، در مسیر مقابله و مهار ناآرامی و تنشنان و دولتزهر دو سرزمین، با یاری دولت

، امکان زیست با کرامت در سایه صلح و مودت برای مردمان دو ملت رنجدیده از تروریسم، که پیش گرفتن مشق مدارا و تفاهم

 هاست، فراهم شود. حاصل عدم اتحاد ملتی استعمارگران مدرن و شوربختانه، جانبهتهاجم همهمحصول 

 

 

 

 

 

                                                             
12 https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/ 
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 معاهده مودت: پتانسیل توسعه روابط متقابل اقتصادی ایران و افغانستان

 

 سمانه عابدیدکتر 

 هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائیعضو 

 

روابط این  1۳۰۰واسطه معاهده مودت، از سالو توسعه مراودات حسنه میان ایران و افغانستان، به  دوستانها هدف تحکیم روابط

و کشور وارد فصل جدیدی شد. فصل هشتم این معاهده بر استحکام مناسبات و روابط تجارتی طرفین و قراردادهای مرتبط با امور د

هر دو کشور انداز مناسبی را برای تقویت و گسترش روابط اقتصادی برای گمرکی و مبادالت پستی تاکید دارد. این موضوع چشم

 ایجاد کرده است.

دو کشور ایران و افغانستان مشترکات بسیاری از جمله زبان مشترک، پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی و گاه دشمنان مشترک 

ال بنابراین با توجه به اینکه افغانستان از جمله اقتصادهای در حبه دیگری وابسته است.  ،اند. به طوری که امنیت و ثبات یکیداشته

طبیعی غنی، با ایران و همچنین وجود منابع یلذا به دلیل همسایگی و تشابهات فرهنگی و اشتراکات تاریخی و جغرافیای ،توسعه است

گذاری در این کشور و توسعه روابط اقتصادی های سرمایههای زیادی در تقویت انگیزهانعقاد این پیمان میان دو کشور دارای مزیت

قابل، عواملی مانند کشت وسیع خشخاش با هدف تولید مواد مخدر و حضور نیروهای شورشی در این کشور و سیاسی است. در م

های غیراقتصادی ایران در توسعه موجب تقویت انگیزه، که تبعات نامناسبی را بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران در پی داشته

 ت.روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با افغانستان شده اس

های تجاری، استعداد جانبه روابط ایران و افغانستان داشته باشیم، یکی از مهمترین مزیتر نگاهی به پتانسیل های توسعه دواگ

اگرچه  ،میلیون نفر براورد شده است. در این میان ۳9، جمعیت این کشور حدود ۲۰۲۰جمعیتی کشور افغانستان است. در سال 

باعث  ،ی دارد، اما به واسطه عدم توسعه بخش تولیدی و صنعتی و همچنین متنوع نبودن اقتصاد آنگرایی کمافغانستان روحیه مصرف

شده تا سهم زیادی از کاالهای مصرفی خود را از طریق واردات تأمین نماید. این در حالی است که ایران نه تنها از لحاظ صنعتی 

بلکه مردم افغانستان نیز به دلیل تجربه مهاجرت و زندگی  ،قیمتی مناسب دارد توانایی تامین بسیاری از نیازهای جامعه افغانستان را با
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هد در ایران، تمایل زیادی به استفاده از کاالهای ایرانی دارند. بنابراین با توجه به اینکه تا چند دهه آینده افغانستان کشوری جوان خوا

اش های مختلف با کشورهای همسایهیازمند توسعه همکاری در حوزهلذا برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد این جمعیت، ن ،بود

 به ویژه ایران است.

تواند شامل انتقال دانش فنی و خدمات مهندسی نکته دیگری که باید به آن اشاره شود آن است که بخشی از حجم صادرات می

های لذا در این زمینه فرصت برخوردار است.تی از ظرفیت باالیی های صنعچرا که این کشور در بخش توسعه زیرساخت ؛باشد

ای در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی می تواند برای ایران فراهم سازد. بنابراین با توجه به موارد صادراتی قابل مالحظه

 .ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان است ،مذکور

ی ایران با افغانستان با اختالف قابل مالحظه ای به نفع ایران مثبت است، اما همچنین الزم به ذکر است با وجود اینکه تراز تجار

یکی از رویکردهای گسترش روابط اقتصادی ایران و  ،ایران نیز از جمله خریداران کاالهای تولیدی در افغانستان است. در این زمینه

درصد ظرفیت تجاری  ۵۰وش بینانه ترین حالت، تنها افغانستان، افزایش صادرات متقابل طرفین است. چرا که افغانستان در خ

آن بدون استفاده باقی مانده است. ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت پیمان منطقه ای اکو  از دوجانبه را فعال کرده و نیمی دیگر

با ایران نماید. در این راستا یکی از  و اتخاذ تسهیالت تجاری برای بازرگانان افغان، کمک فراوانی به افزایش تراز تجاری افغانستان

سودآور شدن تجارت متقابل ایران و افغانستان، گسترش همکاری اقتصادی در منابع طبیعی و معدنی افغانستان  بسترهای بسیار مهمِ

 است، بهره گیرد. فاقد آنها، قابلیت های تکنولوژیکی و دانش فنی که افغانستان است. چرا که در این بخش ایران می تواند از مزیت

ایران به دیگر قدرت های منطقه ای)مانند هند( برای ایجاد روابط بهتر با افغانستان و همچنین توسعه و متنوع سازی عالوه بر آن، 

بنادر جنوبی ایران نیز یکی از مزیت ها و کم هزینه ترین فرصت ها برای تاجران کند. مسیرهای تجاری با این کشور کمک می

های اقتصادی دو کشور و فرصتی مناسب باشد. به طوری که منطقه چابهار فرصت بسیار خوبی برای گسترش همکاریی میافغانستان

در تالش است تا با اجرای طرح های زیربنایی از قبیل تکمیل بزرگراه زاهدان به ایران گذاری منطقه ای است. همچنین برای سرمایه

های ارتباطی در حوزه تجارت افغانستان و همچنین بهبود هرات، زمینه ارتقای کیفی راه ـف میلک در مرز افغانستان و راه آهن خوا

  ایجاد نماید. را شرایط اقتصادی این کشور

این است که اقتصاد افغانستان به شدت به کشاورزی معیشتی وابسته است. این در حالی  ،نکته دیگری که الزم است به آن اشاره شود

گیرد که در سال های کم بارش به دلیل مصارف بیش از حد ری از آب با استفاده از روش های سنتی صورت میاست که بهره بردا

تواند موجب کاهش آب ورودی به مرزهای ایران شود. در چنین شرایطی در کشت و توسعه محصوالت آب بری مانند خشخاش، می

تواند غانستان برای کاهش مصرف و حفظ ذخایر آبی در افغانستان، مییکی از مهمترین اقدامات در دیپلماسی اقتصادی ایران در اف

در  ،صادرات تجهیزات و تکنولوژی های کارآمد آبی و همچنین طرح های مختلف آبیاری مکانیزه به آن کشور باشد. عالوه بر آن

ن غانستان مشارکت نمود. در ایاین زمینه می توان در اجرای طرح کاشت محصوالت مقاوم به خشکی در مناطق غربی و جنوبی اف
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تی و پتروشیمی محصوالت نف، اجرا و توسعه طرح های کشت فراسرزمینی نیز قابل پیشنهاد است. الزم به ذکر است صادرات حوزه

برد  ـ-شود، از دیگر راهکارهای توسعه مراودات بردواردات محصوالت آب بر که در آن کشور تولید می ،به افغانستان و در مقابل

 و کشور است. د

های فراوانی را برای همکاری های مشترک در جهت توسعه پایدار اقتصادی ایران و افغانستان فرصت ،بنابراین به لحاظ اقتصادی

بناهای بنادر ایران، بروکراسی و طوالنی بودن روند امور اداری، تسهیالت الزم و توسعه ناکافی زیردارند. اما متاسفانه به دلیل فقدان 

باال برای کاالهای وارداتی از افغانستان، ناامنی مسیرها و جاده های ترانزیتی، قاچاق کاال، حضور بی ثباتی های  های ترابریههزین

به رشد و پیشرفت روابط تجاری ایران و افغانستان  تنش های داخلی در برخی استان های هم مرز با ایران و غیره، مسیر رو از ناشی

 کرده است. را با موانعی روبه رو

ای ملی در فض تضمین کننده توسعه و امنیت ،نابراین هر دو کشور باید این واقعیت را بپذیرند که توسعه و امنیت کشور همسایه

نباید فعالیت های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور تنها بر روی کاغذ باقی بماند، بلکه  ،خودشان است. لذا بر اساس معاهده مودت

شامل منافع دوجانبه در قالب  ،ها و برنامه های عملیاتی منسجمهای مناسبی جهت تدوین و طراحی بستهبرنامه ریزیالزم است تا 

 دیپلماسی اقتصادی، صورت پذیرد.
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 حقوق بشر و مقابله با تروریسم؛ ایران و افغانستان در مسیر پاسداشت صلح و دموکراسی

 

 دکتر اصلی عباسی

 الملل کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکومدیر روابط بین

 دانشگاه شهید بهشتی، ایران

 

ها بر پایمال ساختن حق ملتطور جدی، ناقض حقوق بشر بوده و با تهدید دموکراسی، عالوهی شومی است که بهتروریسم، پدیده

ی مدنی را با توسل به مخاطره انداخته و جامعهبر تعیین سرنوشت خود با ایجاد فضای ارعاب و وحشت، تداوم حکمرانی را نیز به 

اند و کند. هر دو کشور ایران و افغانستان، شوربختانه، از قربانیان تروریسم بودهزور و تهدید، در سانسور و سکوت محبوس می

اشکال مختلف  یهای مادری خود را در سایهتجربیات تلخی چون اتالف جان هزاران شهروند بیگناه و شیوع هراس در سرزمین

 اند. با تمام وجود احساس کرده تروریسم، از جمله تروریسم اقتصادی،

عنوان نحوی، تجربه کرده؛ حتی سازمان ملل متحد، بههای بشری تروریسم را در سرتاسر جهان، هر ملتی، بهناگفته نماند که زیان

ی عنوان مثال، طی حملهتروریسم را از سر گذرانده است، بهی تلخ المللی، تجربهمرجع اصلی و پیشگام جهانی صلح و امنیت بین

ی دبیرکل ملل متحد، جان خود ی ویژهتن از پرسنل این دفاتر و نماینده ۲1، ۲۰۰۳آگوست  19تروریستی به دفاتر سازمان ملل در 

  را از دست دادند. 

های بنیادین، از جمله حق بر حیات، آزادی و امنیت و آزادیها تروریسم، آشکارا و به شکل مستقیم، بر حقوق بشر تاثیر داشته و حق

های سیاسی گردد. تروریسم با تهدید آزادیدهد و به تضعیف حاکمیت قانون منجر میفردی و جمعی را در معرض تهدید قرار می

ویژه در کراسی را، بههای دموو مدنی، شهروندان را به انصراف از مطالبات مشروع سیاسی و مدنی خود وادار کرده و پایه

، عالوه بر محروم ساختن مردمان کند. پیامدهای منفی تروریسم بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاهای نوپا، سست میدموکراسی

 سازد.از منافع توسعه، میزان خشونت و آشوب در میان اقوام مختلف را افزایش داده و حس همبستگی ملی را نابود می
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ی فراملی، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه است که با ارتکاب جرایمی یافتهیسم، پیوند شوم آن با جرایم سازمانبعد دیگر ترور

 گیری و سرقت ارتباط تنگاتنگی دارند. ربایی، گروگانمانند قتل، آدم

تضعیف اصولی مانند حسن نیت در  آمیز میان کشورهاست که بامخاطره افکندن روابط مودتاز دیگر پیامدهای مهم تروریسم، به 

بر این، اقدامات تروریستی، با تهدید کند. افزونی توسعه را تضعیف میویژه در زمینههای متقابل، بهالمللی، همکاریروابط بین

المللی بینالملل شده و با تخطی از اهداف منشور ملل متحد، صلح و امنیت تمامیت و امنیت کشورها، منجر به نقض اصول حقوق بین

 کند. متزلزل میرا نیز 

ای و ها و همکاری منطقهبر مطالبه جدی شهروندان، مستلزم اراده و اقدام مصمم دولتمقابله با تروریسم، عالوهشکی نیست که 

منافع آن های اقتصادی که آمیز و افزایش سطح همکاریالمللی است. دو دولت ایران و افغانستان، با هدف بسط روابط مودتبین

 های الزم برای در پیش گرفتن راهکارهای پیشنهادی زیر برخوردار هستند:عاید مردمان هر دو سرزمین خواهد شد، از ظرفیت

الملل؛ از ای مقابله با تروریسم در چارچوب نظام حقوق بینهای منطقهسازی استراتژیاتخاذ اقدامات جدی برای پیاده -

 هایی که نقش مهم و بسزایی در مقابله با تروریسم دارند؛ وجانبه جهت همکاری در حوزههای دنامهجمله انعقاد پیمان

ی منحوس تروریسم گر شجرههای سیراببار که از ریشهگرایی خشونتاتخاذ رویکردهای مشترک نسبت به مقابله با افراط -

 است؛

 ای؛ مین مالی تروریسم در سطح ملی و منطقههای دوجانبه با هدف پیشگیری و مجازات تأریزی و اجرای برنامهطرح  -

ویژه با یاری های موثر بر مقابله با تروریسم، بهای و همکاری در حوزهتالش جدی برای افزایش گفتمان صلح منطقه -

تردید، همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشگران هر های هر دو کشور؛ بیجستن از مراکز دانشگاهی، جامعه مدنی و رسانه

بر افزایش مودت، تفاهم و درک متقابل میان نخبگان علمی این دو سرزمین، به کشف و شور ایران و افغانستان، عالوهدو ک

 اجرای راهکارهای حقوق بشری مقابله با تروریسم نیز منجر خواهد شد.  

های بنیادین ها و آزادیحمایت از حقسازم که در سیاق مقابله با تروریسم، نباید از ترویج و در پایان یادداشت خود، خاطرنشان می

انگاری و نقض حقوق بشر نیست. به امید تحقق رویای جهانی صلح بشری غفلت نمود؛ زیرا مبارزه با تروریسم، عذری برای نادیده

 گاه، محقق نخواهد شد. ی ما، هیچی ملل و اقوام؛ رویایی که بدون مشارکت همهبرای همه
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 و حقوق بین الملل بشردوستانهایران، افغانستان   

 

 پوریا عسکریدکتر 

 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 

حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق زمان جنگ است. در این شاخه از مقررات حقوق بین الملل، تعهدات طرفین درگیر در 

در کنه آن، این نکته مدنظر است که آالم جنگ برای غیرنظامیان یا آن طور که در  مخاصمات مسلحانه مورد بحث قرار می گیرد و

 19۴9و آنان که به هر سبب دیگر در درگیری حضور ندارند، به حداقل برسد. چهار کنوانسیون « ملکی ها»زبان دری می گویند، 

 د.ژنو و مجموعه ای از قواعد عرفی، سنگ بنای این رشته مقررات را شکل می دهن

گفتگو در باب چیستی و چرایی و نحوه اجرای مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، دستمایه سفرهای چندین باره ام به افغانستان 

و نشست هایی با استادان و دانشجویان دانشگاه های مختلف این کشور به ویژه در والیت هرات بود. من از تئوری و قاعده و قانون 

ربه زیسته ای به غایت تلخ؛ از رنجی که بر این مردم در طول سالها رفته و از جان های شیرینی که بی هیچ می گفتم و آنها از تج

عذر موجهی از کف داده اند؛ از عدم رعایت قانون و اخالق توسط نیروهای گروه های مسلح سازمان یافته و نیز قوای دولتی دول 

از درد، از غم، و ... . من از الزامات حقوقی می گفتم و آنها از الزامات جنگی؛ دوست غربی که برای نجات آمده بودند؛ از مصیبت، 

 ها و آنها از شایدها. کیفرمانی جنایتکاران؛ من از بایدمن از ضمانت اجراها می گفتم و آنان از بی 

ه مقررات و رسوم جنگ، معلول گفتگوهایمان سازنده بود؛ اما غریب. آنها که با جنگ زندگی می کردند، می دانستند که پایبندی ب

عللی است که اگر نباشند، نتیجه ای حاصل نخواهد شد و در راس این علت ها به آموزش و دانایی اشاره داشتند. از نبود آگاهی 

 نسبت به مقررات در میان برخی از جنگجویان و فرماندهان می گفتند و از اهتمامی که دارند تا این نقیصه را جبران کنند. 

آن سالها، قریب به دهه ای می گذرد و آن رنج و درد هنوز جریان دارد. در روزهای نزدیک به نگارش این سطور، اخبار غمبار از 

حمله به دانشجویان و دانش آموزان و از جمله حمله کور به مکتب دخترانه سیدالشهدا، ماتم ملی و چه بسا جهانی را سبب شد. 

ون می بینیم، نمادی از رنج مردمانی است که تاریخی کهن و تمدنی بزرگ دارند؛ مردمی که جنگ صحنه هایی که ما از اخبار تلویزی
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خسته شان کرده و حال با خروج نیروهای آمریکایی در ملغمه ای از بیم و امید، به آینده ای می نگرند که شاید صلح بیاید و شاید 

 هم نه. 

بخش توسعه و امید خواهد شد. نوید ،ها روزی به پایان می رسند و پرچم سفید البته که صلح می آید! تاریخ نشان می دهد که جنگ

اما تا آن روز، ضرورت آموزش و تامل بیشتر در قوانین و مقررات حقوق بشردوستانه حتمی است. طرفین نبرد در افغانستان باید به 

خاص از حمله علیه ملکی ها و اموال غیرنظامی بپرهیزند. این مقررات توجه کنند و آنها را به درستی به مورد اجرا گذارند و به طور 

آموزش مضاعف نیروهای نظامی اعم از دولتی و غیره در کنار گفتگوهای صلح، ضرورت امروز افغانستان است و در این میان، ایران 

حقوق بشردوستانه در ایران،  سهم مهمی داشته و نقش بسزایی ایفا کند. دانش ،می تواند با تکیه بر زبان، تاریخ و فرهنگ مشترک

پیشرفت مطلوبی داشته و به ویژه در دهه های بعد از جنگ با عراق، دانشگاه های ایران توجه خاصی به این مقوله داشته اند و می 

ت و توانند یافته های خود را با افغانستان به اشتراک گذارند. این مهم البته مشروط به زمینه سازی از سوی دو طرف است تا رف

افغانی شکل گیرد. گفتمانی که بی تردید می تواند در  ـآمدهای دانشگاهیان توسعه پیدا کند و گفتمان حقوق بشردوستانه ایرانی 

 کاهش درد افغانستان سهیم شود و زمینه ساز برافراشته شدن پرچم سفید صلح و هوا رفتن دوباره بادبادک های رنگی باشد.
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 غانستان ازمنظر آموزش کودکان پناهنده و آوارهروابط ایران و اف

 

 غالمرضا کریمی دکتر 

 ، ایرانمیزرئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوار

 

همدیگر تاثیر  سال گذشته بر 1۰۰دو کشور ایران و افغانستان بر مبنای مولفه های جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی در طول 

یکی از موضوعات  ،تحرک بین مرزی و مهاجرت های اجباری ناشی از جنگ و ناامنی ر هم تاثیر پذیرفته اند.گذاشته و از یکدیگ

 ویژه در چهار دهه گذشته بوده است. ه ب ،مهم در روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور

گی ابعاد و زوایای جدیدی یافته و محلی برای در جهان به هم پیوسته و دارای ارتباطات گسترده و پیچیده، پدیده آوارگی و پناهند  

تضاد، تعامل، تهدید و یا فرصت های پنهان هم برای مهاجران و هم برای کشورهای پذیرنده است، که نوع و میزان تأثیرگذاری آن، 

کشورهای میزبان و به توان بهره برداری هدفمند، نوع مواجهه  ،بیش از آن که به پدیده مهاجرت و پناهندگی ارتباط داشته باشد

اجماع و مسئولیت پذیری جامعه بین الملل در قبال حمایت از مهاجران و پناهندگان بستگی دارد. بدیهی است پناهندگانی که وارد 

کشور میزبان می شوند عالوه بر مسائل و مشکالت متعدد سیاسی و اقتصادی با چالش ها، تعارض ها و تضادهای فرهنگی و 

نیز مواجه هستند. از آنجا که حضور برنامه ریزی نشده مهاجران و یا پناهندگان می تواند از سویی صدمات اجتماعی عدیده ای 

جبران ناپذیری بر پیکره فرهنگ و اجتماع جوامع میزبان وارد سازد و از سوی دیگر موجبات ناخشنودی پناهندگان را فراهم آورد؛ 

جوامع بین المللی در مدیریت، ساماندهی و ارائه خدمات شهروندی و آگاهی  نقش مهم و حیاتی مسئوالن و مردم کشور میزبان و

همواره بر اساس رسالت  ،رسانی به ایشان اهمیتی دوچندانی می یابد. ایران که در زمره کشورهای بزرگ مهاجرپذیر به شمار می رود

ان و مهاجران را به انجام رسانیده و از این حیث وظیفه خدمت رسانی با کیفیت و التیام بخش به پناهندگ ،ها و مأموریت های خود

 متحمل هزینه های سنگینی نیز شده است. 
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جمهوری اسالمی ایران بر اساس نیات بشردوستانه و رسالت دینی خود، همواره در کنار کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی 

له آموزش رایگان به کودکان پناهنده و آواره افغانستانی بوده افغانستان قرار داشته و همواره پیشتاز ارائه خدمات همه جانبه از جم

 است. 

تالش ایران برای ارائه خدمات آموزشی به کودکان افغانستانی حاضر در ایران، از این باور ناشی می شود که آموزش ضمن اینکه 

ار می رود و نباید هیچ کودک الزم یک حق بشری است؛ در عین حال نیروی محرکه کاهش فقر و ایجاد صلح در افغانستان به شم

التعلیمی از حق آموزش محروم گردد. زیرا آموزش نقشی اساسی در ایجاد مفاهمه، باال رفتن آستانه تحمل و صلح و دوستی میان 

رف ملت ها، نژادها و مذاهب دارد و در واقع صلح میان ملت ها می تواند در بستر آموزش مناسب محقق شود. بنابراین، هرگونه ص

هزینه در آموزش کودکان و جوانان افغانستانی، نوعی سرمایه گذاری است که در دراز مدت منجر به پیشرفت متوازن محیط منطقه 

 ای دو کشور خواهد شد. 

و مصوبه هیات  1۳9۴فرمان مترقی رهبر جمهوری اسالمی ایران به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری کشور در اردیبهشت سال 

مبنی بر فراهم نمودن امکان دسترسی به آموزش رایگان برای تمامی کودکان افغانستانی مقیم ایران اعم  1۳9۵زیران در سال محترم و

از دارندگان و یا فاقدین مدرک، گامی بزرگ و چشمگیر در پوشش حداکثری کودکان الزم التعلیم پناهنده و آواره گردید. بطوریکه 

و رشد  مواجه شده درصدی ۳۶دانش آموزان پناهنده فاقد مدارک هویتی و اقامتی با جهش با صدور این حکم، پوشش تحصیلی 

 ساالنه ده درصدی را در سالهای بعدی در پی داشت. 

اصالح و تسهیل قوانین و  ،از جمله اقداماتی که در زمینه ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان افغانستانی در ایران صورت گرفته

م و صدور شیوه نامه واحد ثبت نامی برای دانش آموان ایرانی و افغانستانی، به منظور پرهیز از برخوردهای سلیقه ای مقررات ثبت نا

هزینه های زیادی به آموزش و  ،و تبعیض گونه است. این امر از سویی میزان پوشش تحصیلی آنها را افزایش داد و از سوی دیگر

هزار دانش آموز افغانستانی در سراسر ایران همانند کودکان ایران از  ۴9۰ر تعداد پرورش تحمیل نمود بطوری که در حال حاض

هر گونه  هزار نفر فاقد 1۳۰میان آنها، بیش از  موهبت تحصیل رایگان و یکسان با دانش آموزان ایرانی برخوردار شده اند که از

بالغ بر دو میلیارد تومان است ساالنه نش آموزان افغان مدرک هویتی و اقامتی معتبر هستند. در حال حاضر هزینه جاری آموزش دا

که از سوی وزارت آموزش و پرورش ایران هزینه می شود. این در حالی است که سازمان های حامی پناهندگان از جمله کمیساریای 

 را پرداخت می کنند.  عالی پناهندگان، کمتر از دو درصد این هزینه ها

سته و فوق العاده ایران در پذیرش تعداد کثیری از مهاجران و پناهندگان افغانستان، کشورهای اروپایی متأسفانه، علیرغم وضعیت برج

و توسعه یافته مسئولیتی در قبال این پدیده نپذیرفته و به نوعی از آن شانه خالی کرده اند. با توجه به خدمت بزرگ و میزبانی 

قدردان ایران بوده و این کشور را در ارائه خدمات بیشتر به پناهندگان یاری نمایند  انه ایران، انتظار می رفت جامعه جهانی،دسخاوتمن

و یا حداقل خدمات ارائه شده را به گوش جهانیان برسانند؛ اما به غیر از کمک های اندک معدودی سازمان بشردوستانه و حامی 

گین این مسئولیت را به دوش کشیده است. از طرف دیگر، پناهندگان، ایران همواره به عنوان یک میزبان نجیب و بی توقع بار سن
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دلیل ه مجامع بین المللی این تالش ها و اقدامات نوآورانه را کمتر انعکاس داده و به نوعی نادیده انگاشته اند. در شرایطی که ایران ب

ای گسترده ای روبروست، اما اصرار دارد تحریم های ظالمانه و یکجانبه امریکا، برای تأمین نیازهای شهروندان خود نیز با چالش ه

ملی خود، با کمترین تبعیض یا تعارض  و دانش آموزان ضمن حفظ هویتکه هیچ کودک افغانستانی از تحصیل محروم نماند 

 سازی برای توسعه منابع انسانی میان هستند و بسترچرا که این کودکان، آینده سازان افغانست ؛فرهنگی و اجتماعی مواجه گردند

 تواند در توسعه پایدار افغانستان موثر واقع شده و چشم انداز تعامالت گسترده دو کشور را بیش از گذشته تضمین و تثبیت نماید.
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 منابع آبی مشترک و سیاست دوستی میان ایران و افغانستان

 

 پوردکتر فریده محمدعلی

 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تهران

 

ها و همگرایی یا واگرایی توجه به اهمیت روزافزون منابع آب شیرین مشترک و ارزش انکارناپذیر آن در دوستی یا دشمنی ملت با

اهمیت بسیار است.  دارای ،ویژه با افغانستان به دلیل شرایط اقلیمیهای سهیم در این منابع، مناسبات آبی ایران و همسایگان بهدولت

دهد. ربط نشان میمعاصر در زمینه منابع مشترک طبیعی، تمایل به توزیع منافع این منابع را در بین دول ذی المللیتفکر حقوق بین

باید  ،برداری از این واحد طبیعیداند که طبیعت آن را در اختیار بشریت قرار داده است. بهرهاین تفکر، آبراه را واحدی فیزیکی می

زیستی در نظر گرفته شود. سیستم و عوامل گسترده اقتصادی، اجتماعی و محیطنیز بهداشت اکوهای فعلی و آتی هبا توجه به استفاد

ولی مستلزم همکاری در سطوح باال برای مدیریت مشترک منابع  ؛کنداین نظر، حاکمیت محدود سرزمینی را تایید و تقویت می

 عنوان یک سیستم بهم پیوسته است.به

با مراجعه به رویه  ،های مرزی و متوالیهای غیرکشتیرانی از رودخانهعنوان رژیم حقوقی استفادهالمللی بههنجارهای مشترک بین

های غیرکشتیرانی برداریحقوق بهره»سازمان ملل متحد با عنوان  199۷المللی و با توجه به کنوانسیون کشورها و آرای محاکم بین

نصفانه و معقول، منع ایراد ضرر مهم، تعهد به اطالع رسانی و مشاوره، حفاظت از ترین اصول استفاده م، مهم«المللیهای بیناز آبراه

سازند. اصولی که طریق دوستی میان همسایگان و اجتناب از دشمنی آمیز اختالفات را بارز میفصل مسالمت زیست و حل ومحیط

 گشایند.را می

رو که هریک دارای منابع آبی مشترکی با برخی از دیگر از آن ویژهبه مناسبات آبی برای توسعه پایدار دو کشور اهمیت بسیار دارند،

های مختلف باالدستی و پایین دستی داشته همسایگان خود هستند و در اتخاذ مواضع باید نظری به تامین منافع خود در حوضه

گاه از رودهای مرزی و مشترک نند و ایران هیچباشند. ایران و افغانستان تمایل ندارند مناسبات آبی خود با یکدیگر را دچار بحران ک

 عنوان سالح استفاده نکرده است. به
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دهد هنجارهای بنیادین این رژیم حقوقی المللی نشان میمالحظه اشتراک و افتراق مناسبات آبی ایران و افغانستان با هنجارهای بین

های برداری بهینه از رودخانهالمللی برای بهرهاز هنجارهای بیندر مناسبات آبی قراردادی یا عرفی دو کشور وجود دارد و پیروی 

 نماید. مرزی و مشترک دو کشور به منظور حل مسائل باقیمانده ضروری می

الملل عرفی و ممنوعیت وارد کردن آسیب کشور در پذیرش حق مشارکت منصفانه و معقول براساس حقوق بین طریق دوستی دو

 ،تنهایی عاملی برای ایجاد ثبات در روابط همسایگی به شمار رودتواند بهشارکت منصفانه و معقول نمی، نهفته است. اصل م«مهم»

آن  ؛های موجود کمتر خرسندکننده استها یا تقدم ساده استفادهلیکن باید در نظر داشت که عدالت مبتنی بر برتری برخی فعالیت

زیست شوند. در همین حال، احترام به محیطچکان توزیع میمناطق با قطره هم در جهانی که منابع آبی کمیاب هستند و در برخی

، ترجمان خوبی برای ضرورت سازش بین توسعه اقتصادی «توسعه پایدار»دهد با توجه به مفهوم یکی از عناصری است که اجازه می

 زیست ایجاد شود.پایدار و حفاظت از محیط

دالیل حصول های مرزی محاذی و متوالی بهبرداری از رودخانهبد منافع مشترک در بهرهحقیقت غیرقابل انکار اینست که تعریف س

کارگیری این ای مطلوب است. در عمل، بهنظریه ها،برداری از منافع این رودها و حفظ و نگهداری بستر آنتوافق درخصوص بهره

ی در روابط دو کشور و ایجاد رژیم حقوقی مشترک برای نظریه در مناسبات آبی ایران و افغانستان موجب تداوم حسن همجوار

های مرزی و مشترک برداری از رودخانهگردد و حق منصفانه دو دولت سهیم را در بهرهها میهای غیرکشتیرانی از رودخانهاستفاده

 شناسد.به رسمیت می
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 دین در تقنین

 اندوخته و دستاورد مشترک تاریخی

 

 دکتر نصیر مشایخ

 دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

 

در قوانین اساسی ایران و افغانستان دو رکن مهم  دانند.بیانگر تالش های به نتیجه رسیده ی مردم یک کشور می را قانون اساسی 

 و «جمهوریت» :وجود دارد که اگر الزاما آنها را از دیگر کشورها متمایز نکند، دست کم ملت این دو کشور را به هم مشابه می کند

 اصل اول قانون اساسی ایران و ماده اول قانون اساسی افغانستان هر دو مقرر کرده اند که نوع حکومت این کشورها. «اسالمی بودن»

همه قوانین و مقررات در این کشورها نباید  است. از همین رو در قانون اساسی این کشورها، مقرر شده است که «جمهوری اسالمی»

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، »ین اسالمی باشد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می گوید مغایر مواز

و در ماده سوم قانون اساسی افغانستان « .اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالم باشد

  «.یچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشددر افغانستان ه»مقرر شده است که 

به جز این ماده و آن اصل، مواد و اصول دیگری از قانون اساسی افغانستان و ایران، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات و رفتارها 

هی، اسالمی بودن موازین حکومت در این دو در زمره ی اصولی است که هیچگاه تغییر پذیر نیست. وانگ ،و ساختارهای قانونی

ه و باور شروع کرده اند و ایدین اکشور تا آن اندازه پراهمیت و بایسته بوده است که قانونگذاران اساسی آنها، قانون اساسی را با 

به عنوان اولین و ده اند یاد آوره پیش از آنکه به برشماری مواد و اصول بپردازند، در مقدمه قانون اساسی، این آرمان و هدف را ب

 آرمان در میثاق ملی خود نگاشته اند. 

اما آرزوی نگاشته شده و  ،بود «قانون اساسی» به دست آوردن شاهد ،اگر ثمره ی سالها مبارزه و تالش و آرمانخواهی این دو ملت

مرانی در این دو کشور در هر دو قانون نیز به عنوان رکن دوم حک «جمهوریت». نبود «اسالمی بودن» ثبت شده در این قانون، تنها
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در مقدمه و ماده و اصل اول قوانین اساسی ایران و افغانستان، جمهوری  ،خواسته تاریخی این دو ملت بوده است. از همین رو ،اساسی

ون اساسی قان ۵۶بودن شکل حکومت به عنوان رکن پایه ای و تغییر ناپذیر بیان شده است. از همین رو، در مقدمه و در اصل 

به مردم این مرز و  «حاکمیت»اسالمی افغانستان مقرر شده است  جمهوری اسالمی ایران و در ماده چهارم قانون اساسی جمهوری

 بوم تعلق دارد که از طریق قوای مقننه و قضاییه و مجریه اعمال می شود. 

حقوق و »کشور به مردم سپرده شده است تا  این دو اعطای حاکمیت به مردم و جمهوریت به راستی به این امید در قوانین اساسی

« اسالمیت»حدود و تنظیم شود. مرور تاریخ ملت های ایران و افغانستان چشمگیر بودن شهروندان تضمین و قدرت دولت م «آزادیهای

ی ایران و در اصول چند در فصل سوم قانون اساسهر ،را در میثاق ملی آنها به روشنی توجیه می کند. با این همه «جمهوریت»و 

و در فصل دوم  سی مردم به رسمیت شناخته شده استنوزدهم الی چهل و دوم، حقوق ملت برشمرده شده است و آزادی های اسا

قانون اساسی افغانستان هم از مواد بیست و دوم تا پنجاه و نهم حقوق آزادهای اساسی ملت شمارش شده و به رسمیت شناخته شده 

ابل صول اساسی حقوق ملت به منظور رعایت موازین اسالمی، در قوانین اساسی هر دو کشور، همواره سیال و قاما یکی از ا ،است

اما می تواند مانع جلوگیری از تنظیم  ،کشور را تضمین می کند چه اجرای موازین شرعی را در این دوتغییر باقی مانده است که اگر

 . و محدود کردن قدرت دولت در برابر شهروند شود

هم در اصل سی و ششم قانون اساسی ایران و هم در ماده یکصد و سی ام افغانستان، مقرر شده است که چنانچه قاضی حکم یک 

حق دارد به منابع معتبر فقهی مراجعه کند. در ایران به منابع معتبر فقه شیعه و در افغانستان به  ،قضیه را در قوانین موضوعه نیافت

 ۳۶نایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده بیست و هفتم قانون اساسی افغانستان و اصل احکام فقهی حنفی. با ع

 قانون اساسی ایران، مورد توجه قرار گرفته است و مستندا به ماده بیست و پنجم قانون اساسی این کشور که مقرر گردیده است

می داند، باید گفت آنچه که در قانون  «برائت»ی ایران که اصل را بر قانون اساسو اصل سی و هفتم  «برائت ذمه حالت اصلی است»

اما پیش بینی این حکم که قاضی در موارد سکوت قانون می  ؛نیامده است، قاضی را فارغ و شهروند را مصون از تعقیب می کند

رم و مجازات در تناقض است، نشان دهنده ت شهروند و قانونی بودن جه کند، منصرف از آنکه با اصل برائتواند به منابع فقهی مراجع

ترجیح موازین اسالمی بر اجرای حقوق عرفی است و این می تواند برخاسته از روح دو ملتی باشد که مذهب را همچنان موثر در 

 حکومت و زندگی می دانند. 

و آسیب شناسی، باید گفت چه مردم منصرف از ریشه های اجتماعی اعتقاد این دو ملت به دین اسالم، و به دور از هر گونه نقد 

ایران و چه ملت افغانستان، برای پاسداری از دین اسالم هزینه های تاریخی گزافی پرداخته اند و هم در کنار آن، در ادوار تاریخ 

ان میراث دیکتاتوری و استبدادی را به سختی تحمل کرده اند و سرانجام دین را به عنوان اندوخته تاریخی و جمهوریت را به عنو

به ارمغان آورده اند. از این میدانهای خونین کار و زارهای تاریخی در جنگهای داخلی و یا در مصاف با بیگانگان برای نسل کنونی 

کشور پیش از آنکه دست یافته حقوقی این دو ملت باشد، پیامد تجربه های تاریخی مردم این دو  ،بودن «اسالمی»و « جمهوریت»رو 

و آرمانهایی است که به  هاماجرا و اندوهناک از دردمندی های آنان حکایت می کند و گویای آرزوآن تاریخی پر است که در پشت
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قوانین »ن، خون دلها خورده اند قانو به پیشتازان آنها برای مبارزه های تمام ناشدنی انگیزه می داده است. اما همه آنها که برای دستیابی

در قانون اساسی ایران  «اسالمیت»و « جمهوریت»حال پس از تبلور «! وند، چون فریاد نمی زنندتا نقض شاساسی نوشته می شوند 

را آزار می دهد که آیا هم اکنون  این پرسش ذهن شان ،و افغانستان که پیاورد یک تاریخ جان و خون و فرصت فشانی است

در کف خیابانهای  ،ه های کاغذی قانون اساسی بیرون آمدهجمهوریت و اصول پایه گذار آن و اسالمیت و موازین آن، از البالی صفح

 این دو کشور قدم می زنند؟
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 صلح و مودت: مسیر پایدار میان ایران و افغانستان

 
 شهیندخت موالوردی 

 دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ایران 

 

اندیشانه به اذهان متبادر دالت پیچیده جهان امروز، سخنی لغو و سادهدر نگاه نخست، شاید سخن از پایداری صلح و مودت در معا

ی مسیر نقشه»های مشترک دینی، تاریخی، قومی، زبانی و فرهنگی میان دو ملت سربلند ایران و افغانستان، طرح شود، اما پیشینه

 یقین توجیه خواهد کرد. را به« پایدار صلح و مودت

مشترک و با تکیه بر سالیان دیرین همبستگی زبانی، قومی، سرزمینی، تاریخی و دینی، ایران و افغانستان، کیلومتر مرز  9۰۰با بیش از 

است « مزار شریف»، در جوار «داشلی»اند؛ گواه آن، اکتشاف بقایای تمدن کهن در منطقه ناپذیر در گذر تاریخ بودهدو همراه جدایی

سفالینه و ابزارهای برنزی وارداتی از ایران باستان کشف شده گردد و در آن، بقایای یسال پیش از میالد بازم 1۵۰۰که قدمت آن، به 

اشاره دارد که برخی مورخان، آن « بلخ»، به نواحی شمال سرزمین افغانستان چون «آئین زرتشت»، از متون کهن «اوستا»است. کتاب 

 دانند. مبداء این آئین میرا 

ها، در دفاع از سرزمین در یکی از همین یورش« زرتشت»از شمال اشاره شده که طبق شواهد تاریخی، به تاخت و تازهایی « اوستا»در 

لوسیوس فالویوس »ی تاریخی بازمانده از مورخ رومی، ، جان باخته است. همچنین، بر اساس ادله«بلخ»خاستگاه و قوم خود، در 

بسط « چین»تا غرب  «االنهرینبین»افغانستان کنونی، زمامداری خود را از  ای که بر سرزمین ایران و، نخستین قوم خاورمیانه«آریانوس

دانستند؛ های تحت سلطه خود میحد را ابزار کنترل مردمان سرزمینبودند که بنا بر گواه تاریخ، خشونت و ظلم بی« آشوریان»دادند، 

ن بود که جنگ، از اعمال عبادی در درگاه خدای آشوری حاصل این باور مذهبی میان آنا «آشوریان»مهار امپراطوری ستمگری بی

در ایران و افغانستان نیز با « تاریخ ستم»است. و تاریخ، گواه اصلی این ظلم، در گذر زمان باقی ماند. بر این مبنا، دیرینه « نیرگال»

نی تاریخ و تالش سخت برای عدم تکرار آموز که هر دو ملت را به بازخوااشتراکاتی ادامه یافت؛ تاریخ و تجربیاتی تلخ اما عبرت

 خواند. آن فرا می
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از دیگر عواملی که امکان مودت و همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان را در طی تاریخ میسر ساخته، خاستگاه مشترک زبانی 

زبان »که شکلی از « زبان دری»له ها، میان این دو تسهیل کرده است؛ از جماست که تفاهم و تعامل را در جهان متنوع اقوام و فرهنگ

های زبانی بر محور دین استحکام یافت و دین مبین کنند. پیوندبوده و بیش از نیمی از جمعیت افغانستان بدان تکلم می« پارسی

و  ، در افغانستان مستقر گردید، به استقرار صلح«یعقوب لیث صفاری»میالدی( توسط  ۸۷۰)حدود سال « کابل»اسالم که با فتح 

 کیش ایران و افغانستان مساعدت نمود.مودت میان مردمان هم

ی استعمار و امپریالیسم بریتانیایی و روسی، از دالیلی بود که هر دو کشور در سال اشتراکات تاریخی ایران و افغانستان در تجربه

آمیز اختالفات لح جهانی و حل مسالمتبعد از فجایع ناگوار جنگ جهانی اول، حول محور صپیوستند تا « جامعه ملل«به  19۳۴

، بار «سازمان ملل متحد»تحت عنوان  19۴۵، در سال «جامعه ملل»المللی همجوار سایر ملل قرار گیرند و با تأسیس نهاد خلف بین

ها یات تلخ ناآرامیبرگرفته از تجرببدان پیوستند تا  19۴۶و نوامبر  19۴۵ترتیب، طی سپتامبر ایران و افغانستان، به هایدیگر، کشور

آمیز میان ی روابط مودتالمللی، توسعههای خود، پایبندی خویش به حفظ امنیت و صلح بینو مخاصمات در درون و برون سرزمین

های بنیادین بشر را اعالم نمایند و در چارچوب ساختار ملل و ترویج پیشرفت اجتماعی، استانداردهای زیست بهتر و حقوق و آزادی

 سوادی تالش کنند. سایر ملل جهان، برای رفع فقر و غلبه بر گرسنگی، بیماری و بیدر کنار حد، ملل مت

ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ترین جمعیت از پناهندگان و مهاجران افغانستانی، به اذعان نمایندهبزرگ عنوان سرپناهایران، به

شک، بدون بی«. کندهای پناهندگان در جهان را میزبانی میجمعیت انه، یکی از بزرگترینسخاوتمند»، «سیوانکا دهاناپاال»ملل متحد، 

 تصور نبود.چنین وضعیتی قابلهای استوار تاریخی، دینی، زبانی و قومی، گاهتکیه

یران و افغانستان، ی پر فراز و نشیب تعامالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی میان دو ملت شکوهمند اافزون بر این، تجربه

 ی آن خواهند بود.تثبیت مودت است که مردمان هر دو کشور از منتفعان بالواسطهای از صلح پایدار و ی آتیهدهندهنوید

نمایم که در آن، جویان دو ملت ایران و افغانستان میی را تقدیم راه صلحای از شاهنامهپارهعقیقدر پایان این یادداشت کوتاه، 

 شمارد:های گذشته بر میآوردن به دانش و دادگری را جایگزین غم و رنجی ترک خشونت و روی بزرگ، رسم شایسته« سیفردو»

 جنگ و بدی                                      همی جُست خواهم ره ایزدی مرا سیر شد دل ز» 

 «جای غم و رنج ناز آوریمه ب          کنون دانش و داد باز آوریم                                    

 

 ای لبریز از تفاهم و مدارا به امید استقرار روشنای صلح و آینده
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 تاریخی پرفراز و نشیب از صلح و مودتی پایدار میان دو ملت

 

 دکتر حسین میرمحمد صادقی

 رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

 هشتیدانشگاه شهید ب

 

 9۰۰های مشترک دینی، تاریخی و فرهنگی، با مرز همسایگی بیش از دو ملت ایران و افغانستان، در خالل گذر زمان، متکی بر پیشینه

های هویدا های مختلف اکثریت مردمان افغانستان، ریشهها و گویشاند. زبانکیلومتر، تجربیات و پیوندهای متنوعی را پشت سر نهاده

ی دین مشترک تقویت کرده ، همواره، امکان همدلی را در سایهنی با زبان رسمی همسایه غربی خود دارد؛ و این همزبانیو انکارناشد

« هندوکوش»های را پشت سر نهاده که از کوه« رود هیرمند»ی مشترک همدلی و مودت، مسیری پرپیچ و خم مانند است. این پیشینه

ترین دشت سرزمین پرتنوع افغانستان، به دریاچه هامون ، وسیع«دشت مارگو»با گذر از کیلومتری کابل( سرچشمه گرفته و  ۸۰)

، همواره، علیرغم بروز «هیرمند»بر آبیاری مزارع در دو سرزمین ایران و افغانستان، یادآور مودتی باشد که شود تا عالوهسرازیر می

زا برای مردمانی که داشته است؛ زیرا آب هیرمند، برکتی است زندگیهمراه اختالفات سیاسی، برای مردمان هر دو کشور همسایه به 

اند. از شان داشتههای اجدادیآمیز برای استمرار حیات و بقای خود در سرزمینعلیرغم شرایط سخت جغرافیایی، تالشی تحسین

اهیگیران بلوچ افغانستانی و ایرانی است ، تداوم موجودیت و فعالیت مدر فضای جغرافیایی خشک افغانستان و ایران« هیرمند»برکات 

ای قوم بلوچ افغانستان، انعکاس اشتغال دارند. فرهنگ قبیله آب افغانستان و ایرانماهیگیری در مناطق کم انگیزی شگفتکه به حرفه

های تواند مانند گذشتهی پربهای قومی میشک، وجود چنین سرمایههای ساکن ایران و پاکستان. بیپیوندی است دیرین میان بلوچ

 های همسایه باشد.ها و ملتناشدنی، از ارکان تحکیم صلح و مودت میان دولتفراموش

محور موسیقیایی افغانستان، بعد دیگری از اشتراکات ژرف میان ایران و همسایه شرقی خود را نمایان نگاهی به فرهنگ غنی و سنت

، از ابزارهای مشترک موسیقایی در میان اقوام ایرانی و افغانستانی، در نوای ساز «رناس»و  «دهل»آهنگ  توان در ضربکند: میمی

تکرار دردهای تاریخی مشترک اقوام را بهدار در همدلی ریشه ، همواره ژرفنای«تنبور»و « رباب»تارهای ساز  و در لرزش «دایره»
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نقش و نوای غرق شد که در دو سوی مرز، اشتراکات خود را با آالیش همسایگانی تکلف، در فرهنگ صمیمی و بیکشف کرد و بی

 زنند. موسیقی فریاد می

از دیگر نمادهای مشترک فرهنگی میان دو ملت، صنایع دستی است که در عین برخورداری از ارزش اقتصادی و ظرفیت بالقوه 

بافی زنان افغانستان تا هنر اصیل ها در قالیها و گرهگهای دو همسایه است. از آواز رنتنیدن عالیق و سلیقهگردشگری، پژواک درهم

در زاهدان و معماری خشت و گل « مسجد کوثر» کاریای نیست؛ و از کاشیدوزی زنان سیستان و بلوچستان ایران، فاصلهسوزن

آرامگاه خواجه »در شهر غور و « نالدیمنار غیاث»یا « منار جام»در ایرانشهر تا دومین منار آجری جهان، « قلعه ناصری»انگیز شگفت

شراکت در بنیادهای پنداری فرهنگی و ذاتبینم، جز مسیری از همهرات، مسافتی نمیدر « گازرگه»، موسوم به «عبداهلل انصاری

 اند:در این باب، چه روا سروده« عبدالرحمان جامی»تاریخی و قومی. 

 گازرگهی است تربت او، کآب مغفرت 

 ی سیاهکند نامه در ساحتش سفید 

های مذهبی و تاریخی؛ مانند نوروز ها و جشناساسی میان دو ملت ایران و افغانستان، اشتراک در آئینوجه دیگر پیوندهای اصیل و 

کنند دار در باورهای قومی و مذهبی که اندک مجالی برای سرور در میان مردمانی خلق میهایی ریشهو اعیاد فطر و قربان است؛ جشن

 اند. ی استعمارگران کهن و مدرن شدهستیزانههای ملته قربانی سیاستک

خواهی و آزادگی ملل ایران و افغانستان که با نمادی است از عدالتبرگزاری مراسم عاشورا در دو کشور همسایه، از سوی دیگر، 

ظلم و ستم کرنش نکرده و لسالم(، در برابر اطلبی حضرت سیدالشهداء، حسین بن علی )علیهستیزی و آزادگیتأسی از الگوی ذلت

اند وقایع تلخ تروریستی تجربه کردهآوری مصائب بیشمار در گذر از مخاصمه و تابفشانی و ساالری را با جانمسیر آزادی و مردم

های مستبد ن خارجی رژیمداخلی و مجریای مزدوران خواهانهقربانی آمال زیادهکه جان بیگناه هزاران ایرانی و افغانستانی را 

 خواه کرده است. تمامیت

های استوار از حسن اتفاق، هر دو ملت ایران و افغانستان، با تکیه بر این تجربیات ناگوار، دردهای مشترک و با استعانت از ریشه

گفتمان سازنده میان گسترش  زا وی بسیاری برای بسط تعامالت مودتهای بالقوهاز ظرفیتدینی، قومی، زبانی، فرهنگی و سیاسی، 

تواند در میان ی دانشگاهیان ایران و افغانستان که میافزایی علمی درون جامعهمردمان خود برخوردارند؛ از جمله تبادل اندیشه و هم

رام متقابل حتم، از مجرای تفاهم، مراعات حقوق بشر و احتهمیاری را هموار سازد؛ مسیری که بهنخبگان دانشگاهی، مسیر صلح و 

 گذرد. اجتماعی و پاسداشت تنوع قومی در هر دو سرزمین همجوار می-های فرهنگیبه ارزش

در پایان، در سمت رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، از اندیشمندان، 

کنم آمادگی دعوت می« افغانستان» و دموکراسی در سرزمین باشکوه های حقوق بشر، صلحدانشگاهیان، پژوهشگران و فعاالن حوزه
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های بشری، صلح و ترویجی را پذیرا شده و ما را در مسیر تحقق حق-پژوهشی-آموزشی-این مجموعه برای همکاری وسیع علمی

 دموکراسی برای هر دو ملت دوست و پرافتخار ایران و افغانستان، همراهی کنند. 

جویی مسیر همدلی، مودت و صلح یرا به رسم هدیه، بدرقه« خواجه عبداهلل انصاری»ی نامهاین قطعه از مناجات در ختم سخن خود،

 کنم: ملل ایران و افغانستان می

الهی، ای کامکاری که دل دوستان، در کنف توحید توست؛ و ای ارگذاری که جان بندگان، در صدف تقدیر توست؛ ای قهاری که »

حیلت نیست؛ ای جباری که گردنکشان را با تو روی مقاومت نیست؛ ای حکیمی که روندگان تو را، از بالی تو گریز تو کس را به

 «.آویز نیست، نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویمنیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو، دست
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 (۲۰۱8-۲۰۰۱) روابط افغانستان و ایرانتأثیر تعامالت اقتصادی در توسعه 

 

 عبدالحکیم هوشمند

 استاد دانشگاه کابل و دانشجوی مقطع ارشد مطالعات منطقه ای

 

 مقدمه

پذیرند. بنا ی جغرافیایی، از منظر تعامالت اقتصادی از همدیگر تأثیر میکشورهای افغانستان و ایران، با قرار گرفتن در یک حوزه

تواند باعث همگرایی هرچه بیشتر شده و تعامالت اقتصادی را در مسیر درست قرار دهد. اقتصادی دو کشور مینگاه ژرف به روابط 

، همواره سیر «۲۰1۴»غنیمناسبات اقتصادی دو کشور، پس از روی کار آمدن حکومت حامدکرزی و نهایتاً قدرت گرفتن اشرف

، 1۳۸۰دوستی افغانستان و ایران را نیز در پی داشته است)یونسیان، صعودی داشته و ضمن تأمین منافع اقتصادی دو طرف، تعمیق 

(. با توجه به اهمیت روابط اقتصادی افغانستان و ایران و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دو کشور از همدیگر، در این تحقیق با کاربست ۵۷

ی روابط افغانستان و ایران چگونه بوده توسعه پرسش، تأثیر تعامالت اقتصادی در کوشیده شده است تا به تحلیلی،ـ -روش توصیفی

 بخشد.ی اقتصادی پرداخته و چگونگی روابط دو کشور را وضاحت میی این تحقیق به واکاوی مؤلفهاست؟، پاسخ داده شود. فرضیه

 تعامالت اقتصادی افغانستان و ایران در حکومت حامد کرزی

گذاری نخستین بشریت بوده و این مهم در عصر معاصر، همواره در سیاستهای ها و نیازمندیمسائل اقتصادی یکی از دغدغه

واقع باعث شده است تا همواره روابط  گرفته است. نیاز کشورها در گیرندگان قرارگذاران و تصمیمتوجه سیاست خارجی مورد

تواند باعث افزایش نقش، ئل اقتصادی میالملل، مسااقتصادی بیش از روابط سیاسی، فرهنگی و نظامی ایفای نقش کند. در روابط بین

نفوذ و دوستی میان دو کشور شود. با توجه به نزدیکی جغرافیای افغانستان و ایران و وجود مشترکات فرهنگی، زبانی، نژادی، مذهبی 

مردان را به ولتو...، از دیرباز مناسبات اقتصادی میان دو کشور وجود داشته و در مسیر زمان اهمیت بیشتری کسب کرده، توجه د
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« 1۳۷۵»(. هرچند روابط اقتصادی این دو کشور پس از تسلط طالبان بر افغانستان۷1: 1۳۸9خود معطوف کرده است)اسماعیلی، 

کار آمدن حکومت حامد کرزی مناسبات اقتصادی از سر گرفته شد و موضوع مبادالت تجاری اما با سقوط طالبان و روی ،محدود شد

 (.۶9: 1۳۸۶ستان و کشورهای همسایه و منطقه در دستور کار قرار گرفت)شهیدپور، ویژه میان افغانبه

های های تجاری و صنعتی محصور بوده است، در سالتعامالت اقتصادی افغانستان و ایران که درواقع بیشتر در محور فعالیت

، جمهوری اسالمی ایران، برای بازسازی 1۳۸۵ا ت 1۳۸1هایسال ای داشته است. میانمالحظهی قابلحکومت کرزی افزایش و توسعه

صورت اعتبار و کمک بالعوض در نظر گرفت. جمهوری اسالمی ایران با احداث سرک ( به۲۰۰۲میلیون دالر)۵۶۰افغانستان 

نستان اندازی گمرک میلک، نخستین کشوری بود که بازسازی در افغاهرات، احداث خط انتقال برق به آستان هرات و راهـ -دوغارون

ها و خدمات فنی است. آمارهای ی روابط اقتصادی، حجم مبادالت تجاری و صادرات کاالرا آغاز نمود. یکی از مسائل مهم در حوزه

گیری داشته است. صادرات های حکومت کرزی، حجم مبادالت تجاری میان دو کشور افزایش چشمرسانند که طی سالموجود می

میلیون دالر 9۰۰به  1۳۸۸که این رقم در سال میلیون دالر بوده است درحالی1۵۰بر بالغ 1۳۸1در سال غیرنفتی ایران به افغانستان 

گذار خارجی در افغانستان، شرکت سرمایه 19۶از مجموع  1۳۸۴(. از سوی دیگر، در سال۴۳: 1۳9۰افزایش داشته است)عباسی، 

گذاری کرده بودند. درواقع، جمهوری اسالمی ایران از کشورهای های مختلف سرمایهشرکت آن ایرانی بوده است که در عرصه 1۲۵

 (.9۲: 1۳۸۴گذاری در افغانستان را داشته است)خاموشی، ردیف نخست بوده است که در زمان حکومت کرزی حجم باالی سرمایه

 غنیتعامالت اقتصادی افغانستان و ایران در حکومت اشرف

ویژه های مختلف بهاساسی بر تعمیق روابط افغانستان و ایران در حوزه یکم، دو رویدادوی بیستی دوم سدهی نخست دههدر نیمه

( و تأکید آن بر دیپلماسی اقتصادی و دیگری ۲۰1۳تعامالت اقتصادی شد که یکی استقرار حکومت حسن روحانی)ی در حوزه

المللی و خروج از تنگناهای محیطی شد. زاد بینهای آ( بود که سبب توجه بیشتر افغانستان به آب۲۰1۴غنی)قدرت گرفتن اشرف

های آزاد ی جغرافیایی و عدم دسترسی به آبموقعیت بسته»عنوان جبر جغرافیاییهای که اقتصاد سیاسی از آن بهدرواقع تنگنای

 ۲۰1۶غنی در سال اشرف شود. در راستای تحقق این امر،می ی کشورهاین مورد باعث عدم توسعهکند که اساساً ایاد می« المللیبین

(. سهم ۷۴: 1۳9۴ی چابهار را امضا کرد)لطیفی، وزیر هند، سند همکاری توسعهجانبه با حسن روحانی و نخستطی نشستی سه

خوبی برای افغانستان است تا بتواند از این  گذاری مستقیم، فرصتبرای سرمایه دهی افغانستان در بازار و بندر مهم تجارتی چابهار

استفاده کند. یکی از نقاط مشترک میان حکومت  ،المللی چابهار نهفته استها و تسهیالتی که در بازار بینمهم ترانزیتی و ظرفیتبندر 

غنی و حسن روحانی، تأکید بر نقش اقتصاد بر روابط سیاسی و نقش سیاست بر روابط اقتصادی دوجانبه بود. افغانستان در اشرف

ر واردات از جمهوری اسالمی ایران، به هفتمین بازار مقصد صادرات کاالهای ایرانی تبدیل شد. اما در میلیون دال۲۳9۰با  ۲۰1۶سال 

میلیون ۲9۶۸با  ۲۰1۸ی ششم و در سال به رتبه ،میلیون دالر ۲۷9۲درصد از صادرات کل ایران به ارزش ۵/9با سهم ارزشی  ۲۰1۷سال 

ترین جمهوری اسالمی صعود کرد. در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران به بزرگ ی چهارم بازار هدف صادراتدالر واردات، به رتبه

های سیاسی افغانستان و پاکستان اوج گرفت و در پی تنش ۲۰1۵ویژه که در سال شده است بهی کاال به افغانستان تبدیلصادرکننده
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المللی ایران را های آزادی بینرای دسترسی به آبدرواقع ب مسیرهای تجاری خود تنوع ببخشد و آن، افغانستان تالش کرد تا به

ی ترانزیت، ضمن چابهار، نیاز افغانستان به بنادر ایران بسیار محسوس است. (. در عرصه۴۰: 1۳۸۶پور، جایگزین پاکستان کند)مهران

 شود.اس انجام میالمللی بندرعبدر حال حاضر بخشی از واردات افغانستان از کشورهای خارجی، از مسیر ترانزیتی بین

 دورنمای تعامالت اقتصادی افغانستان و ایران

المللی جهت ترانزیت هرچه های آزاد بینباتوجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و محصور بودن آن در خشکی، دسترسی به آب

تواند نقش بزرگی در آینده ایفا ن میشود. برای تحقق این امر، جمهوری اسالمی ایراتر کاالی تجاری، یک امر حتم پنداشته میآسان

تواند باعث تعمیق روابط اقتصادی شده و ه فراهم کند. بدون شک، پرداختن به این مسئله میکند و تسهیالت بیشتری در این زمین

 (.1۷: 1۳۸۶پور، منافع افغانستان و ایران را تأمین کند)مهران

« آهنراه»احداث خطوط ریلی ،ی روابط اقتصادی را باعث شودتواند توسعهمی یکی از نیازهای اساسی دیگر افغانستان که در آینده

ی دود کشورهای جهان است که از داشتن خطوط آهن محروم است و به همین دلیل نتوانسته در عرصهاست. امروزه افغانستان از مع

تواند در ترین کشورهای است که میی از مهماقتصادی روابط خود با کشورهای جهان را محکم کند. بنا جمهوری اسالمی ایران یک

هرات، افغانستان را -سو ایران تالش کرده است تا با احداث خط آهن خوافها بدیناین عرصه تأثیرگذار باشد. اگرچندی از سال

گذاری در فارس وصل کند و خودش نیز از این معبر به کشورهای آسیای مرکزی برسد. توجه و سرمایهی خلیجبه کشورهای حوزه

 (.۳۵: 1۳9۶ی تعامالت اقتصادی دو کشور نقش مهمی ایفا کند)فروتن، تواند در آیندهمیاین زمینه 

 گیرینتیجه

انجامد. اما تاریخ روابط افغانستان و ایران نشان داده است که صرفاً مسائل سیاسی نتوانسته است به اشتراک منافع عینی دو کشور بی

بینی کنند. تحقق دسترس را پیشها، اهداف و منافع مشترک قابلتوانند سطحی از همکاریت اقتصادی، میامروزه با گسترش تعامال

کار گرفتن راهبردهای مختلف است. تنوع صادرات ایران و واردات کاالهای ه دو کشور از راه تعامالت اقتصادی، مستلزم ب منافع هر

داران ایرانی در افغانستان، در افزایش سرمایهحضور گذاری، وازن تجاری و سرمایهمنظور برقراری نسبی تموردنیاز از افغانستان به

ای دارد. با توجه به تمایلی که ایران در بازار مصرفی افغانستان دارد، وابستگی متقابل، توسعه و تعمیق روابط اقتصادی نقش ارزنده

خوبی های اقتصادی ایران بهگذاریافغانستان را در سیاست توان خطوط اهمیت اقتصادی دو کشور را درک کرد. و نقش پررنگمی

 فهم کرد.

مرز را بنا بر امروزه هر کشوری برای بقاء خویش باید روابط اقتصادی را مدنظر داشته باشد. عامل اقتصاد روابط کشورهای هم

 کند.تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از همدیگر تبیین می

 فهرست منابع:
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تهران: دفتر  هنجای ایران،-متحده آمریکا بر دگرگونی فرهنگیتأثیر دیپلماسی عمومی  ایاالت(، 1۳۸9محسن) . اسماعیلی، غالم1

 المللی، انتشارات وزارت امور خارجه.مطالعات سیاسی و بین

 ر خارجه.ای، انتشارات وزارت اموفصلنامه مطالعات منطقه روابط اقتصادی ایران و افغانستان،(، 1۳۸۴نقی). خاموشی، علی۲

 المللی، انتشارات وزارت امور خارجه.تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینافغانستان، (، 1۳۸۶. شهیدپور، رادفر)۳

 ی روابط خارجی.تهران: فصلنامههای مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن، کمک(، 1۳9۰. عباسی، ابراهیم)۴

 کابل: انتشارات سعید.  اقتصادی ایران و افغانستان، اندازچشم(، 1۳9۶. فروتن، جواد)۵

 کابل: انتشارات عازم.شدن اقتصاد، جهانی(، 1۳9۴. لطیفی، سجاد)۶

 تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.خط لوله صلح: اهمیت خط لوله صلح در دیپلماسی ایران، (، 1۳۸۶پور، سیداحمد). مهران۷

 ای، تأملی در روابط آمریکا و عربستان.صر شیشههای قکابوس(، 1۳۸۰. یونسیان، مجید)۸
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 صد سال به از این سالها

 

 یارماندانا تیشه

 موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه عالمه طباطبائی

 

ی نشینیم، مادرم، سینی چای همیشه وقتی با بستگان و آشنایان دور هم جمع می شویم و به گفتگو و گالیه از دست روزگار م

نمی دانم معجزه سخنش است « صد سال اولش سخت است، بعد درست می شود!« به دست، می آید و لبخندزنان می گوید:

یا لبخندش که خنده بر چهره ها می نشاند و بحث ناگهان عوض می شود. انگار بارقه امیدی از درست شدن کارها به دلمان 

 می تابد. 

میان ایران و افغانستان صد ساله شده است. در این یک سده، چه روزهای اندوهباری که بر این مردمان نگذشت حاال دوستی 

 و هزار و یکشب تاریک آن، چه دردها که به جانمان ننشاند. 

 اگر داغ دل بود، ما دیده ایم

 اگر خون دل بود، ما خورده ایم

های جهان، کمتر می توان دو همسایه را یافت که در طول یک سده گذشته، با اینهمه، دوستی مان پابرجا ماند. در میان ملت 

نه تنها زخم بر تن و جان یکدیگر نزده باشند، که مرهمی بر زخم های هم نشانده باشند. در این صد سال، سال های بسیاری، 

کدیگر را خوردیم. در این صد با همه گرفتاری ها، کنار هم بر سر یک سفره نشستیم و به درد دل هم گوش دادیم و غصه ی

سال، با هم مدرنیته را تجربه کردیم، با دودلی به شعارهای سوسیالیستی گوش دادیم و با هم به تماشای بازگشت سنت نشستیم. 

 در همه این صد سال، نه تنها زبان و فرهنگ و دین مان یکی بوده، که سرنوشتمان را هم انگار خدا با یک قلم نوشته...
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آستانه سده ای نو ایستاده ایم و ققنوس وار سر از میان دشواری های بسیار برآورده ایم و هنوز بارقه های امید برای اینک در 

 «.که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست»ساختن فردایی بهتر دل و جانمان را گرم می کند 

اخت اگر دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران دو بر این باورم که در سده نو می توان طرحی تازه از دوستی و همدلی دراند

کشور پا پیش بگذارند و الگویی تازه از همکاری را به نمایش گذارند. بر این باورم که ایران و افغانستان، اگر دست در دست 

از جهان که  هم نهند، می توانند راهبری فرهنگی و علمی منطقه را با هم به دست گیرند. همگرایی منطقه ای در این گوشه

جنگ و ناامنی سخن نخست را می گوید، کاری بس دشوار است و صلح و آشتی به دست نمی آید، مگر آنکه نخبگان فکری 

زمینه گفتگو، شناخت و اعتمادسازی را فراهم آورند. دانشگاهیان ایران و افغانستان پلی میان جوامع مدنی در این دو کشور 

عه، می تواند زمینه ساز برپایی اجتماع فرهنگی مشترک در سطح منطقه ای شود. اعتماد، پایه هستند. و پیوند میان این دو جام

ارتباط است و اگر دوستی های علمی ما بتواند به شناخت و ارتباط بیشتر دو جامعه یاری رساند، آنگاه می توان راه هایی 

بط فرهنگی و علمی، به بازتعریف چارچوب های پیشین یافت تا بازارگانان، سیاستمداران و ارتشیان نیز بر بنیان این روا

 بپردازند. 

سده نوین دوستی و مودت میان ایران و افغانستان را با انتشار ویژه نامه ای از یادداشت های اندیشمندان دو کشور آغاز می 

و کشور میزبان انسان هایی بود کنیم و این را باید به فال نیک گرفت. در این روزها، خانه های بسیاری در شهرهای گوناگون د

این نوشته ها در کنار هم نشستند و تجربه  مردمان این سرزمین ها اندیشیدند، دیدگاه های خود را نوشتند،که به دوستی میان 

استادان ایران و  ردآوری این ویژه نامه، از برخیگ این میان، به هنگام درای نو از همدلی میان دانشگاهیان را رقم زدند. 

شوربختانه بیماری کرونا گریبان ایشان و یا خانواده شان را گرفته  که دعوت شد تا یادداشت هایی نوشته و بفرستند،افغانستان 

یشان در این مجموعه فراهم نیامد. همچنین باال گرفتن جنگ و تنش در بسیاری از ولسوالی های بود و مجالی برای مشارکت ا

را نداشته باشند « در سایه صد سالگی درخت دوستی»آن دیار امکان مشارکت در ویژه نامه  افغانستان سبب شد که اندیشمندان

د بزرگ تندرستی و شادکامی را بر تن و جان مردمان هر دو سرزمین بنشاند خداونو جای نوشته هایشان خالی ماند. امید آنکه 

 و سایه شوم جنگ را از سراسر این حوزه تمدنی کهن به دور دارد. 

دعوت  ۱۵۰۰هیچ کدام از ما به جشن دویستمین سالگرد امضای پیمان دوستی میان این دو همسایه در تیرماه رانجام آنکه، و س

نخواهیم شد؛ با اینهمه، بگذار امروز را آنگونه بسازیم که آیندگان بگویند نیاکان ما در دانشگاه های دو کشور چنان سنگ بنای 

              که همچنان بر همان سریم.دوستی و مهر را استوار نشاندند، 

 


