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 گزاریسپاس

 تصویری ارائۀدر خصوص زحمات کسانی است که  سال کبیش از ی ۀاین پژوهش نتیج

زحماتی که برای  ؛اندداشتهدغدغۀ جدی روشن از روابط میان دو کشور ایران و افغانستان 

ی افغانستان یعن ۀدر پی آن بوده است تا با کاوش دقیق در بخش مهمی از جامعبار، اولین 

ی هاسیاستگروه نخبگان این کشور، نگرش و دیدگاه آنان را در خصوص روابط با ایران و 

کسانی که از  ۀایران در کشورشان به دست دهد. قطعاً در این راه یادآوری و ذکر نام هم

رد، بهبود و به سرانجام رساندن آن به بهترین وجه ممکن، بُش برای پیشهابتدای این پژو

اما با استفاده از این فرصت الزم است تا از  ؛پذیر نیستامکان ،دندکرتالش و مساعدت 

 د. شوها تقدیر و تشکر آن ۀهای همها و کمکتالش

های مسئولین و متصدیان مرکز تالشسن نظر و خواهم از حُمی زیهر چدر ابتدا و قبل از 

المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران، های علمی و بینهمکاری

پژوهشی با این درجه از اهمیت  انجامویژه سرکار خانم دکتر لطفیان، جهت موافقت با به

تشکر کنم. همچنین الزم است متقابالً از  ،شدن مقدمات آنو مساعدت در خصوص فراهم

همکاری و مساعدت دوستان و عزیزان در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که با 

ت برای همکاری در این پژوهش مشترک اعالم آمادگی کرده و در تمامی عالقه و جدیّ

ویژه از باید بهمراحل انجام آن در کنار ما بودند، تشکر و قدردانی کنم. در این خصوص 

د مرادیان، جناب آقای دکتر سردار رحیمی، آقای وریاست انستیتوت جناب آقای دکتر داو

 علی کریمی و جناب آقای ابراهیمی نام برد.

ه نسب ککه از زحمات فراوان آقای سید عبدالحسین طباطبایی دانممی بر خودهمچنین 

از ابتدا تا سرانجام کار حضور داشته و دستیار این پژوهش، در تمامی مراحل آن  عنوان به

ه و همچنین نگارش و ویرایش نامپرسشبا تالش در خصوص امور مربوط به تهیه و تدوین 

تشکر و قدردانی کنم. به همین طریق از  ،اثر، موتور محرکی برای این پژوهش بوده است

ود اساسی و کلیدی خهای آقایان دکتر ابوالفضل دالوری و دکتر علی دالور که با راهنمایی

ه زحمت وند کاند، جناب آقای دکتر غیاثسزایی داشتهه تأثیر بهنامپرسشدر تدوین و تهیه 
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 ؛درا متقبل ش یسنجنگرش ۀنامپرسشآمده از دستهای بهتحلیل ابتدایی داده وتجزیه 

لیل تح واقدام به بازبینی و اصالح تجزیه  و تالش با عالقهجناب آقای دکتر صادقی که 

سرکار خانم  ؛ی رساندندهای خود به بهبود این اثر یارهای پژوهش کرده و با راهنماییداده

های یگیرپییار و سایر همکاران ایشان در دانشگاه عالمه طباطبایی که با دکتر تیشه

اند و جناب آقای دکتر حامد عسکری خود سهم مهمی در تدوین این پژوهش داشته ۀمجدان

ن ن ای. مجدداً بیاکنمیماند، تشکر یی از پژوهش همکاری و مشاورت داشتههاکه در بخش

یادآوردن نام تمامی کسانی که به نحوی در این پژوهش نکته الزم است که امکان به

این عزیزان  ۀین وسیله از زحمات هم، میسر نیست و بداندهمکاری و یا مشارکت داشته

 شود.تشکر و قدردانی می

ر قدم د نیعنوان اول پژوهش به نیموضوع اعتراف کنم که ا نیبه ا دانمیالزم م تیدر نها

ها را بر عهده آن ۀهم تیبرخوردار است که مسئول یو نواقص هایقطعاً از کاست ر،یمس نیا

 مثبت و یبا نگاه نیکه بعد از ا یکسان ۀ. از همکنمیم یها عذرخواهو بابت آن رمیگیم

رسانده و مساعدت  یاریپژوهش و اصالح آن  نیبهبود ا یدر راستا ت،یحُسن ن زبرآمده ا

گزار و قدردان سپاس کنند،یم تیخود تقو ریدر مس شرفتیپ یما را برا ۀکرده و اراد

 هستم.

 

  



3 

 سخن انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان 

می های علانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان مسرت دارد که در راستای همکاری

های علمی کشورهای منطقه، اولین کار پژوهشی مشترکی را که محصول و پژوهشی با نهاد

سپارد. کار مشترک دانشمندان و دانشوران افغانستان و ایران است، به دست نشر می

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با  پژوهش حاضر محصول تشریک مساعی

ت و االمللی وزارت علوم، تحقیقهای علمی و بینمرکز همکاریدانشگاه عالمه طباطبایی و 

فناوری جمهوری اسالمی ایران است. انستیتوت امیدوار است که پژوهش حاضر، سرآغار 

 های بیشتر علمی و پژوهشی در منطقه باشد.همکاری و همدستی

ای مستلزم شناخت با همی کشورهای ملتفت بود که همکاری و همگرایی منطقه باید

های ایدیولوژیک فرصت شناخت با ملت مدرن و تنش-منطقه است. استعمار، ایجاد دولت

با درک این که افغانستان و کشورهای ماحول  همی را از کشورهای منطقه گرفت است.

های پژوهشی حاضر در راستای طرح افتهآن نیازمند شناخت یک دیگر اند، بدون شک ی

ای برای هر دو کشور فارسی گذاری های کالن ملی و منطقهمشی خارجی و سیاستخط

 زبان افغانستان و ایران کمک شایانی خواهد کرد.

ها و اطالعاتی است ها، دادهمشی موفق نیازمند بنیهسازی خطافزون بر آن، طرح و عملی

شد. از اوان ایجاد تا کنون، انستیتوت در جهت انجام پژوهش که محصول کار پژوهشی با

محور تالش های مستدام و مداومی نموده -های پژوهشگذارینگر و کمک به سیاستکنش

است. امیدواریم که دست اندرکاران و طراحان خط مشی خارجی افغانستان و ایران از 

 مند گردند.یافته های این پژوهش بهره

 

 گروه پژوهش

 1331تیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، انس
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 گزارش  ۀخالص

های این پژوهش حاکی از آن است که در ارتباط با سیاست امنیتی جمهوری اولین یافته

 شرایط مناسبی نیست؛ چرا ۀدهندنشان افغانستاناسالمی ایران، دریافت و درک نخبگان 

ی امنیتی ایران دارند. هاسیاستدرصد نگرش منفی به  55آماری،  ۀکه از مجموع جامع

که در ایران سکونت  افغانستانر میان آن دسته از نخبگان اعدم وجود اختالف معناد

ناتوانی جمهوری اسالمی  ۀدهند اند، نشان ای نداشتهاند با گروهی که چنین تجربهداشته

ت. ان بوده اسها میزبان آنایران در ایجاد دریافت مثبت حتی در میان کسانی است که سال

ارند، د سنتتری نسبت به اهل دریافت مثبت ستانافغان ۀنخبگان شیع ،اگرچه در مجموع

و  ددهفغانستان را اهل سنت تشکیل میا ۀاما باید توجه داشت که اکثریت مطلق جامع

ی اسالمی ایران، بالقوه تر این گروه نسبت به سیاست امنیتی جمهوردریافت منفی

 تهدیدزاست.

در خصوص سیاست مذهبی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان، دریافت نخبگان 

آماری، نگرش مثبتی به  ۀدرصد از اعضای جامع 99در مجموع  .استتر مثبت افغانستان

ی مذهبی ایران در افغانستان دارند؛ بدیهی است که نگرش نخبگان شیعه به هاسیاست

 باشد.  ستانفغانا اهل سنتتر از نخبگان این سیاست مثبت

ی اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در هاسیاستاز  افغانستاندر مورد برداشت نخبگان 

دارند.  هاسیاستدرک مثبتی از این  درصد( 51)آماری  ۀافغانستان، اکثریت اعضای جامع

ی اجتماعی ایران نزد نخبگان شیعه و سنی هاسیاستنیز تفاوت برداشت از  جادر این

 قوت محسوب ۀاست که یک نقط . همچنین این نگرش در میان جوانان مثبتمشهود است

 شود.می

شرایط به نظر مطلوب نیست؛ هرچند  ،ی اقتصادی ایران در افغانستانهاسیاستدر رابطه با 

آماری پیمایش، برداشت و نگرش مثبتی  ۀدر جامعافغانستان درصد از نخبگان  53حدود 

 04اما نگرش منفی  ،اقتصادی در کشورشان دارند ۀدر حوز ی ایرانهاسیاستدر رابطه با 

 هایگذاریبا توجه به حجم سرمایه هاسیاستنسبت به این  جامعۀ افغانستاندرصدی 
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ت تر نخبگان شیعه نسبایران در این حوزه، قابل توجه است. در این حوزه نیز نگرش مثبت

قوت  ۀ، چندان نقطافغانستان جامعۀمذهب، با توجه به ترکیب مذهبی  به نخبگان سنی

 شود. محسوب نمی

در مجموع، با توجه به نتایج این پیمایش، بررسی شاخص اعتماد به جمهوری اسالمی 

 30ای که حدود هبه گوندهد؛ ، شرایط نامطلوبی را نشان میدر میان نخبگان افغان ایران

جمهوری اسالمی ایران به اعتماد کمی  ،هاآنسوم یعنی یک افغانستاندرصد از نخبگان 

 22نسبت به ایران اعتماد زیادی داشته و حدود  ،درصد 03در حالی که حدود  ؛دارند

طح جنسیت، سن و س بر اساساند. این شرایط این دو طیف قرار گرفته ۀدرصد نیز در میان

تحصیالت وضعیت مشابهی دارد و در برابر، مذهب، محل سکونت و قومیت موجب تفاوت 

های پکتیا، بدخشان، است. شیعیان ساکن در والیت افغانستانایران نزد نخبگان  برداشت از

ار، های قندهکابل، هرات و بلخ و اقوام تاجیک و هزاره نسبت به اهل تسنن ساکن در والیت

 اعتماد بیشتری به ایران دارند.  ،، و فراه و اقوام پشتون و ازبکننگرهار
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 مقدمه
ی ناظر بر روند ؛است بوده یاروند دوگانه گاه یکمنزل ریهای اخسال یط ایآس ۀقار

 نیتریرقاز ش گرایی کهثباتیِ ناشی از افراطو بی ،مکانیِ ثبات ناشی از توسعهزمانی و همهم

زرگ اقتصاد ب نیبه دوم نیچ سو کیگرفته است. از  بر قاره را در نیا یمرزها نیتریتا غرب

از  شدنلیتبد یبرا یعیسر یهاهند گام و است شده لیبالقوه تبد ابرقدرت کیجهان و 

 شمارعضو آ.سه.آن در  یبه قدرت بزرگ برداشته و کشورها یاطقهقدرت من کی

ان، پاکستکامالً مخالف در  یروندها ،گرید یاز سو ؛اندگرفته قرار پویا و موفق یاقتصادها

 .است ی شدیدثباتیب گربیان افغانستان، میانمار، کشمیر، سوریه و عراق

 بلکه، خارج شود ۀ امنیتیمنازع مناسبات مبتنی براز  نتوانسته گاهچیه تنهانه ایآس غرب

 یشده است. جنگ داخل یثباتیاز جنگ و ب یاوارد دور تازهبه این سو  2411از سال 

، همچنان 2443نگذاشته است؛ عراق پس از  یباق هیاز سور یساله در عمل جز نامهفت

ا ب سو کیاز  ر،یوزنخست یاز سو شاعالم شکست داع رغمیو عل بردیدر آشوب به سر م

حل  یبرا یاندازچشم گر،ید یو از سو ؛رو استروبه یاز جنگ داخل یناش یهایرانیو

ه ب یسعودان عربست یبه رهبر یائتالف عرب ۀمشکالت بغداد با کردها وجود ندارد. حمل

دون را که ب منیعربستان نداشته، اما  یبرا یبه سه سال حاصل کیاگرچه پس از نزد من،ی

 س،فار جیکشانده است. در خل ینابود ۀبود، به ورط یکشور عرب نیرتریجنگ هم فق نیا

ته و گرف دو کشور باال خیدر تار یگریاز هر زمان د شیب یسعودعربستان و  رانیاختالفات ا

 فارس خلیج یهمکار یشورا یبه فروپاش تواندمی نیاختالفات قطر با عربستان، امارات و بحر

میانمار در عمل هنوز درگیر نوعی جنگ داخلی بوده و کشمیر به عرصۀ نمایش  .نجامدیب

 طیشرا کالم یکدر  ایِ هند و پاکستان تبدیل شده است.قدرت از سوی دو قدرت هسته

 چندان ۀندیو قفقاز، آ انهیم یایدر آس سازثباتیب یروندها همچنین و انهیموجود در خاورم

را با دو جهان  گرپژوهشمشاهدۀ این روندهای متناقض در آسیا، . دهدیرا نشان نم یروشن

د. جنس و شکل تعامل و اثرگذاری این دو دنیا بر یکدیگر، شماری از کنرو میمتفاوت روبه

 ان قرار داده است.گرپژوهشروی های پژوهشی را پیش ین پرسشترمهم
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 ؛های دوسویه استسازی با این وضعیتیک پرسش مهم، ناظر بر ارتباط فرایندهای دولت

به منطقه نگاه کنیم، از نقشی که این فرایندهای  «محمد ایوب»و اگر تا حدی از زاویۀ دید 

 کدام از اجزای و دستور زبان امنیت در هرساز سازی متفاوت بر فرایندهای امنیتدولت

 کنند.این نقشۀ پهناور بازی می

مهم و مؤثر  یسازدولت ندیرا در فرا یو خارج یدولت، دو دسته منابع داخل یهاهینظر

 یریگدر جهان سوم را عامل شکل یسازدولت فرایندبودن ناموفق نیهمچن هاآن. دانندیم

دو دسته عوامل  ها،از منظر این نظریه. دندانیدر جهان سوم م یو ناامن یثباتیو تداوم ب

وم در جهان س یکشورها ندکفرصت ا یکیمؤثر هستند:  فرایند نیا دنینرس جهیدر به نت

را که در  یاند روندمجبور بوده کهی طور به ،ستهاآنعمر کوتاه  ناشی از ی کهسازدولت

 ۀمداخل یگریو د ؛تنها در چند دهه به انجام برسانند ،دهیغرب چند قرن به طول انجام

ی فرض کل طور بزرگ است. به یهاکشورها در کشمکش قدرت نیاشدن ریو درگ یخارج

القوه ببه صورت  یاندک باشد، منابع داخل یخارج گرانیباز ۀداخلچنانچه م بر این است که

اگر وزنۀ حضور و ورود بازیگر  ابلکند. در مقفراهم میرا  یسازدولت فرایند تیامکان موفق

 مندقدرت اریبس یمنابع محلسازی نیاز به باشد، برای موفقیت فرایند دولت خارجی سنگین

در  در جهان سوم، عموماً چنین تجمالتی وجود ندارد. حاصل آن است کهکه  وجود دارد

 یبرا تیامن منبع عنوان به تنهانه، اساساً دولت نیافتهتوسعه یاز کشورها یاریبس

 .شودمی لیتبد یناامن یبرا یبلکه خود به منبع ،کندشهروندان عمل نمی

 تیاهم ناظر برسؤال  نیبه ا عیپاسخ سر ست؟یچبرای بحث حاضر مدخل  نیهدف از ا اما

 یهاگریبان با چالش به دستاز یک طرف  یگراست: بازی یرامونیپ طیمح برای افغانستان

از بستر  برآمده زداثبات /تیامن یندهایفرآ دیگر، منبعی برایو از طرف  یسازدولت

 ا،یشرق آس یتیامن یهامجموعه برخورد ۀافغانستان نقط ر.کشو نیو اجتماع ا استیس

ا و هافغانستان شاهد رقابت ،واسطه نیاست. به هم انهیو خاورم انهیم یایآس ا،یجنوب آس

هم م یهااز کانون یکیکرد که  ادعاتوان می ای که؛ به گونهاست یهای فراوانپیچیدگی

 نیترییتنها در ابتداساخت دولت نه تان،افغانستان است. در افغانس ا،یدر آس یثباتیفهم ب

دولت درمانده  کیدر حد  زین هیقرار دارد و در همان شکل اول یشکل خود به لحاظ کارکرد
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ل الملدر سیاست بین یگریباز یهایژگیو دشوار بتوان آن را حاملبلکه  ،کندعمل می

یِ دارای فراگروه یهست کی یبه لحاظ داخل افغانستان اوالً ،دیگر عبارت به دانست.

انیاً، و ث ؛داشته باشد قلمرو خوداسر اعمال زور مشروع را در سر ییکه توانا ستین تیحاکم

 فیتعر یلالملنیو ب یامنطقه گرانیباز یآن در راستا یِگریکارکرد باز زین بیرونیبه لحاظ 

که در گیرودار یک تقالی معموالً نافرجام برای بسیج  زمانهمنتیجه افغانستان  شود. درمی

ای از فرآیندهای با مجموعهناچار است  ،سازی استمنابع داخلی خود در مسیر فرایند دولت

این ست که ا طبیعی مقابله کند. های خارجی دارند،ی که اغلب سررشتهتیمخرب امن

 دهد.روی این کشور قرار نمی انداز نویدبخشی را پیشِچشم ،وضعیت

ۀ نازعافغانستان در م گاهیجا مسئله کمک کند.شدن ترتواند به روشنمی اشاره به چند مثال

عنوان عمق  را به یشمال یۀهمسا ،. پاکستاناست شروع خوبی ناهند و پاکست میان

تا  «ندوریدمرزیِ خط » ۀمسئل نیبنابرا ؛گیردخود در رقابت با هند در نظر می کیاستراتژ

به سرانجامی برساند، پابرجا باقی  با هند را که پاکستان نتوانسته مشکالت خود یزمان

به  یاسالم گراییِافراط سرایتِاز  یمقابله با پاکستان، نگران گر،ید ی. از سوخواهد ماند

ش پی در افغانستان یاقتصاد یهافرصت هایی کهجذابیت نینو همچ ریمسلمانان کشم

 . هستندنگاه هند به افغانستان کننده در نوع ین عوامل تعیینترمهم، آوردچشم می

حضور این دو بازیگرِ ؛ استحضور عربستان و امارات در افغانستان ناظر بر  ،نمونۀ دیگر

مرز، بلکه حتی قرابت جغرافیایی  تنهانهکدام  در افغانستان که هیچ خلیج فارسجنوب 

 ر نسبت با ایران معنا پیدادو د دو انگیزۀ تخریبی که هرعموماً با  هم با این کشور ندارند،

که خود با  رانیاستفاده از اهرم افغانستان در برابر انخست شود: می هیتوج ،دکنمی

 یگریو د ؛پیدا کرده استموضوعیت بیشتری  ،انهیمناسبات سه کشور در خاورمشدن میوخ

 .رانیا شرقیو شمال شرق هایاستان در کناهل سنت سا شهروندانکردن فعال یتالش برا

و  نیکشور با چ نیکه ا آمیزیجنس رابطۀ پرتنش و رقابتدر افغانستان و  کایامر حضور

 همچنینکرده است.  تردهیچیپ حتی از حالت عادی همرا  افغانستان طیدارد، شرا رانیا

و  هیوسر نیب هرابطشدن تردهیچیبا پ ؛فراموش کرد یباز نیدر ا زیرا ن هینقش روس دینبا

 ؛دو کشور خواهد بود نیا انیچالش م یهاصهاز عر یکیصورت بالقوه افغانستان به کا،یامر
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ای هنشان ،و حضور فعال روسیه در تعیین روندهای سیاسی افغانستان طی یک سال اخیر

 یادهیچیپ یگرفت که عوامل و روندها جهیتوان نتمی نی. بنابراه استجدی از این مسئل

 ر قراردر افغانستان را تحت تأثی یسازثبات /یثباتیروند ب یالمللنیو ب یادر سطح منطقه

 .دهندیم

و  کلشصرفاً بر اساس  دیدر افغانستان را نبا یثباتیشد، عوامل ب گفتهکه  گونههمان

های و رقابت یتیکشور و فرآیندهای مخرب امن نیدر ا یخارج گرانیباز ۀمداخل تیماه

مقوله  نیبه اهم  یاز منظر داخل یستیبا زمانهم، بلکه کرد لیتحل یالمللای و بینمنطقه

اهل  تی( با اکثریگروه قوم 10)شامل  ی باالبا تنوع قوم یاجامعه ن. افغانستادکرتوجه 

در اعمال  تنهانهمرکزی است. دولت  نیدرصد( و عموماً روستانش 34تا  25 نی)ب سنت

حاکمیت مؤثر خود بر قلمرو سرزمینی و به تبع آن در اشاعۀ ایدۀ دولت در فرایند 

ناتوان هم در کشور  تیامن جادیدر ااز آن،  ترمهمسازی، بلکه حتی در نهادسازی و دولت

دولت  یذات فیدار وظاعهده یمحل یروهای، عمالً ناز مناطق کشور بسیاریبوده است. در 

در تمام نواحی غرب، جنوب و در مواردی در شمال کشور، حاکمیت کامل  تقریباً هستند.

دولت تنها در شهرها وجود دارد و با خروج از شهرهای بزرگ به سرعت حضور مؤثر و نفوذ 

شوند. بان پدیدار میطالهای بازرسیشود و نیروهای گشتی و ایستدولت کمرنگ می

 رد روزمره یبه زندگ یبخشدر سامان یردولتیغ یروهاین یو توانمند تیظرف بنابراین

انداز انحصار افغانستان، در عمل سبب شده تا چشم نیاز جامعه و سرزم بزرگی بخش

 .دسترسی نباشدقابل مدتانیدر م ،یدولت مرکز یروهایاستفاده از زور توسط ن

به لحاظ اقتصادی دشوار بتوان یک نظام فراگیر و کارآمد را در افغانستان ردیابی کرد. 

در حال حاضر هم  و طالبان حکومت، نیروهای خارجیمکرر، اشغال توسط  یکودتاها

 های اخیر، در عمل باعث فروپاشیهای دههطالبان و تداوم ناامنیـ  نوسان در طیف دولت

 هب افغانستان را خته،یگسهماز ۀست. ضعف دولت و جامعاشده کشور  یساختار اقتصاد

که امروزه پس از  ،کرده است لیتبد کالیراد یردولتیغ گرانیباز یمناسب برا یطیمح

مری ا ندارند؛ انهیدر خاورم تیحضور و فعال یبرا یمناسب ۀنیزم ،هیشکست در عراق و سور

 که در تقویت نفوذ و حضور داعش در این منطقه طی دو سال اخیر نمود پیدا کرده است.
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ران بح کی کهی هنگام سازیِ وضعیت بحرانی است.ترین مشکل، عادیمدر این زمینه، مه

 یامر یریو به تعب تیاهمیو ب یاهیحاش یعمالً به موضوع حضور آن ،شودمی یطوالن

در افغانستان،  یثباتیسال ب 04از  شیشود. بمی لیتبد المللنیم بو متعارف در نظا یعاد

و مداوم به نظر  یبحران طوالن کیکشور متشکل از  نیمعاصر ا خیعمالً باعث شده تار

 نیو همچن یالمللنیب یهابحران یتعدد و گستردگ ۀواسطموجود، به  طیبرسد. در شرا

و  لیاتم ،ساز بعد از سقوط حکومت طالبانثبات یهاتالش ی( تمامیبی)تقر عدم موفقیت

م ثباتی در افغانستان به چشمقابله با دور باطل بی یالملل برادر نظام بین متمایزی ۀاراد

 ،ای و سیستمیکی و وضعیت منطقهداخل یهایژگیو یتالق ،دیگر عبارت خورد. بهنمی

 کرده است. لیتبد سناریو ترینمحتملبه  مدتانیدر افغانستان را در م یثباتیب

تواند نمی ،مرز مشترک لومتریک 344از  شیبا ب و افغانستان یغرب ۀیهمسا عنوان به رانیا

تان به از افغانس سرچشمه گرفته یتیامن هایدیتفاوت باشد. تهدنسبت به افغانستان بی

مواد مخدر،  تیو ترانز دیتول پیامدهای گسترشو  یو فرهنگ یاجتماع یهاهمراه دغدغه

 هایدیتهد ۀیدر سا تیاهم نیداده است. ا رانیدر نگاه اای اهمیت ویژه ستانبه افغان

( زگردهای)بحران آب و ر یطیمحستیز داتیهمچون مهاجرت و تهد ندهینوظهور آ

ر حضو ،یو مذهب یخاص قوم یهایژگیو و یکیتیژئوپل طیشود. شرامی تر همبرجسته

 تیقابل ،یالمللنیو ب یامنطقه یهابحران تیوع و ماهندر کنار  یامنطقه یرقبا

که با  ای؛ به گونهسازدمی یاتیو ح یو افغانستان را ضرور رانیا نیب هیدوسو یرگذاریتأث

 دنیبه قدرت رس گیرد.جای آن را می یجدید ۀیک دغدغه، به سرعت دغدغشدن کمرنگ

 رانیا یشرق یاز اسالم را در مرزها جهادیـ  سنیطالبان در افغانستان، عمالً خوانش 

ز ا رانیدر تهران شد. در ضمن ا یتیامن دیشد یهایمسئله موجب نگران نیحاکم کرد و ا

داشت. با  میکشور ب یساکن در مناطق شرق یسن تیبر اقل یاسالم سمیکالیراد راتیثتأ

 .به خود گرفت یدیشکل جد ینگران نیسقوط طالبان، ا

 رانیا دست از سویی جامع و یکتیامن یگذاراستیس یک رامونیپ ریتدب به این ترتیب،

ازی در سبا توجه به نقش فرایند دولت. قابل انکار است ضرورتی غیردر قبال افغانستان 

تر های روزمره و معضالت امنیتی جاری بازیگرانِ این منطقه، که پیشگیری بحرانشکل
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و  میتحک ،نوشتار نیاز منظر ا یگذاراستیس نیا فرضشیین پترمهمبه سخن درآمد، 

دو  نیب بدیهی خابانت ضرورت یک نتیجه کشور است. در نیدر ا یدولت مرکز تیتقو

 در افغانستان از رمتمرکزیو غ رفعالیغ کیبوروکرات یو سازوکارها فیدولت ضع ۀنیگز

 یتیامن ویتاولین ترمهمبایستی  گر،ید یکشور از سو نیو متمرکز در ا یو دولت قو سوکی

 لیلبه د نیاز به اشارۀ دوباره نیست که. دیآحساب  به در این ناحیه رانیا یاسالم یجمهور

ک یانتخاب  اولویتنوشتار  نیفرض ا ،کشور نیدر ا ندهیو آ یفعل داتیتهد تینوع و ماه

 .ستو قوی اتمرکز م دولت

 یجمهور کردیرو یو عمل یاست مالحظات نظر ی، ضرورباال یگذاربه هدف تیعنا با

 نیا یراب یدیجد یو دقت نظر قرار گرفته و مبان ینیدر افغانستان مورد بازب رانیا یاسالم

های رویکرد موجود، تنها اگر این مفروض بدیهی را بپذیریم که نقصشود.  یامر معرف

گاه ضرورت یک های جدید برطرف شود، آنبایستی با تغییر و اصالح در روش و پژوهش

مقالۀ حاضر، این نوآوری  .نوآورانه در پژوهش پیرامون این موضوع آشکار خواهد شدرویکرد 

و استفاده از یک روش پژوهشی میدانی مبتنی بر « مخاطب»را با طرح مفهوم 

 های علم اجتماعی در دستور کار قرار داده است.دستورالعمل

 ،یخارج استیس زیآمتیموفق نیدر تدو «مخاطب» تیبا توجه به اهمبه این ترتیب،  

 اهیس ۀجعب ،یاسیس یشناسحاضر تالش کرده است تا با استفاده از ابزار روان پژوهش

مورد  ،یگذاراستیدر س یآت یروندها نییو تب لیتحل یافغانستان را برا «مخاطب» ۀجامع

در  بار نیاول یبرا پژوهش با استفاده از این روش پژوهش نیه و پژوهش قرار دهد. امداقّ

 یو آمارها یمباحث نظر یتالش کرده است تا مرزها رانیا یخارج استیمطالعات س ۀحوز

 یاگونه به ارائه کند که یخود را در قالب قاتیرا در هم ادغام و حاصل تحق یدانیم

زبان  است که یتعامل ییتابلو ،. حاصلیدانیو م یاست و هم تجرب یهم نظر ،ریناپذییجدا

ر امور را د نیتریقرار داده است تا انتزاع لیتحل ینار زبان انتزاعآمار، ارقام و اعداد را در ک

 .توجه قرار داده باشد مسائل مورد نیترکنار ملموس

 عمومیِگرفته است که منطق  هیما مبنایی ۀدیعق نیپژوهش از ا نیا یعلم راثیم تمام

 کی یهایژگیدر و کهآنمگر  میبه چنگ آور میتوانی( را نماستیتبع آن ساجتماع )و به
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شود می الگویی لیمهم منجر به تشک نیا .میغور کنمند مند و مکانزمان یتجرب تیواقع

به ما  که الگویینام نهاد.  «یساختار یِشاوندیخو» ،ویبورد انیتوان آن را به بکه می

 یدرک روابط قیتنها از طر نییامکان دارد و تب ستمیدو س نیتنها ب ،سهیمقا آموزدیم

ست که سخن از چرخش جااینگیرد. معنا می« کنش»ها خواهد بود که از خالل آن سریم

 .کندمی دایما معنا پ یکار پژوهش یبرای تیدر مطالعات امن یاساس

ر تمرکز ب ،هایریها و درگفهم بحران برای کیمطالعات استراتژ اتیدر ادب یسنت به طور

در  «یگرید»توأم بوده که سهم  فرضشیپ نیتأکید با ا نیبوده است. ا «یگرید»رفتار 

 .برخوردار است ییسزاهب تیبه جنگ از اهم یدهشکل

 نیو تخم یابیارز موجب شده،یبنداطالعات طبقه همان اندک اطالعات و ابهام در کمبود

 کی یدفاع هاینیتموضوع هم در سوءبرداشت از  نیشود. امی دیگران هاینیتاشتباه از 

آن صادق است. در هر دو حالت،  یتهاجم اتیّو هم در مورد غفلت از ن یگرینزد د گریباز

 نیبحران و منازعه است. ا یریگشکل وجبم «یگرید»اشتباه  نیسوءبرداشت و تخم

ه دادن بکشور در شکل کیی هاسیاستکه  یرینقش و تأث یبرا یگاهیجا چیه اتیادب

 .ستیدارد، قائل ن گریدر کشور د سازانمیخاص نزد نخبگان و تصم یبرداشت و ادراک

 صورت پذیرفته یاجتماع یطیدر مح گرانیاز باز کی هر یهاها و رقابتائتالف ،هاسیاست

ها، فهم از شود. برداشتمی نیریسا انیدر م یگوناگون یهاو برداشت هاافتیو موجب در

موجب  هاافتیها و دربرداشت نیها است. انهفته در عملکرد آن یو معان نیریسا اتین

ر نزد د ریتصو نیندارد. ا هاآن اتیبا ن یاست که الزاماً ارتباط گرانیاز باز یریتصو جادیا

 ت،یو مذهب و قوم نیهمچون د یتیجمله عوامل هو از یوابسته به عوامل متعدد نیریسا

 استیس ،است. از همین رو یفرد اتیتجرب نیو همچن یو خاستگاه طبقات یاجتماع گاهیجا

متنوع و متعدد در  یهاممکن است موجب برداشت گریباز کی یخاص از سو یعملکرد ای

 .ناظران باشد انیم

در افغانستان، ضامن  یدولت مرکز تیرابطه که تقو نینوشتار در ا نیا فرضشیپ اگر

ه گرفت ک جهیتوان نتمی م،یریو افغانستان است را بپذ رانیهر دو کشور ا یمنافع مل

 ران،یا یاسالم یی جمهورهاسیاستاز  ستاننخبگان افغان ژهیوبه افغانستانجامعۀ  افتیدر
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ی ما هاسیاستاز  ستانکه برداشت نخبگان افغان است؛ چرا خوردارباال بر اریبس یتیاز اهم

در رفتار  «خود»نقش  ،. از این رودهدرا نسبت به کشور ما شکل می شانیا یریگجهت

حائز اهمیت می شود. بنابراین تمرکز بر دریافت دیگران از رفتار سیاست خارجی  «دیگر»

کند. این پژوهش با مبنا قراردادن چنین رویکردی به ایی پیدا میسزهیک کشور اهمیت ب

رت در صو پرداخته کهافغانستانفهم چیستی تصویر جمهوری اسالمی در نگاه نخبگان 

آینده به منظور فهم چرایی نقاط غیرمطلوب و اصالح  هایپژوهش ۀتواند زمینموفقیت می

 فراهم آورد. را آنان 

 اهداف پژوهش 

 ی به اهداف زیر طراحی و انجام شده است:یابدستاین پژوهش در راستای 

 ایران و افغانستان  ۀگذاران و افکار عمومی در جامعدرک و دریافت بهتر سیاست

 پیرامون روابط دو کشور 1«نخبگان»بر  تأکیدبا  جامعۀ افغانستان« ادراک و نگرش»از 

  به دست آوردن جزئیات و اطالعات اساسی در رابطه با نگرش نخبگان افغانستان

 های:ی ایران در زمینههاسیاستبه 

o  ی مذهبی در افغانستان هاشیگراها و های مذهبی و روابط گروهرفتارها و کنش

 و ایران

o  در افغانستان و رویکردهای مبتنی بر ی امنیتی و نظامی ایران هاسیاست

 یتی دو کشور در زمان حال و آیندهامنـ  تعامالت سیاسی

o  ه ویژوجوه ارتباط، تعامل و تفاهم میان شهروندان دو کشور در ابعاد اجتماعی به

ی اجتماعی در هاسیاستبه  هاآندر ایران و نگرش افغانستان موضوع مهاجران 

 این حوزه

o   ۀدبر آین تأکیدبه روابط اقتصادی افغانستان و ایران با  افغانستاننگاه نخبگان 

 جمله بحران آب زیستی ازروابط اقتصادی و مشکالت محیط

                                                           
های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اندرکاران و متصدیان امور در حوزه. منظور از نخبگان در این پژوهش، دست1

به  جامعۀ آماری این پژوهش با توجهکردگان دانشگاهی جامعۀ افغانستان است. بدیهی است همچنین اساتید و تحصیل
 شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.انتخاب « نخبگان»این تعریف موسع از 
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 آتی از اطالعات موجود در راستای ایجاد تصویری درست از ادراک و  استفادۀ

های کالن در مشیها و خطبه ایران برای تدوین استراتژی جامعۀ افغانستاننگرش 

 آمده از پژوهشدستهای آماری بهروابط دو کشور با توجه به داده

 

 روش پژوهش

 یآمار ۀانجام گرفته است. جامع یشیمایو به روش پ یکم قیحاضر از نوع تحق پژوهش

 نیا یهادهد. دادهمی لیتشک« 1335-9افغانستان در سال نخبگان  ۀیکل»آن را 

 شیوۀشده است.  یآورجمع 1339 ماهبهشتیتا ارد 1335ماه بهمن خیه در تارنامپرسش

گرفتن از فرمول کوکران و حجم نمونه با کمک بودهای چندمرحله ایخوشه ،گیرینمونه

 اسیو از مقبوده ه نامپرسش ،هاداده ینفر برآورد شده است. ابزار گردآور 134برابر با 

ب کس یبرا نیچنایم. همبهره گرفته قیتحق یرهایو متغ میسنجش مفاه یبرا کرتیل

 .استفاده شده است خکرونبا یاز آزمون آلفا ییایپا یبررس یو برا یاعتبار از اعتبار صور
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 فصل اول

 پژوهش ینظر چهارچوب

 بین الملل سیاستدر  2رهیافت شناختی

اقدام به تعامل با جهان اطراف  کهآنمجرد ن بر این باور هستند که انسان به ناساشروان

با  کهآنمجرد  سازد. بهکند، مدلی از چگونگی سازوکار این جهان برای خود میخود می

آورد که این ادراک و کند، حس و درکی از آن به دست میمی ردنیای عینی ارتباط بر قرا

 ییر خواهند کرد.تغ ،آوردن اطالعات و برقراری تعامالت جدیددستحس متغیر بوده و با به

توجه علما و بزرگان  ای است که موردالملل چند دههرهیافت شناختی در سیاست بین

است و در پی آن است که مدلی جامع و واقعی از فرایندهای روانی این حوزه قرار گرفته 

 ;Boulding, 1359; Simon, 1351).سازی انسان را به دست دهددخیل در تصمیم

Snyder, 1392; Jervis, 1319)  رهیافت شناختی به دنبال آن است که به سادگی نشان

ی سازسادههای پردازش اطالعات خود را فرایندباورها و  دهد افراد تمایل به آن دارند تا

 هاآن ،این شرایط ۀنتیج چندان حساسیتی نداشته باشند. در هاآنکرده و یا در رابطه با 

های خود در رابطه با محیط عینی پیرامونی سازیعمیق تصمیم اتیجزئبه شکلی دقیق از 

کمی  یِریپذتطابققابلیت  ،اطالع نداشته و اغلب به همین دلیل در برخورد با تغییرات

الملل بر همین اساس به دنبال آن هستند تا های شناختی در سیاست بیندارند. رهیافت

تمرکز م ،دخیل بوده هاسیاستسازی در مهای تصمیفرایندبه شکلی ویژه بر افرادی که در 

کنند. سازی میخود زندگی کرده و تصمیم 3«محیط روانی»ا افراد همواره در زیر .شوند

، از نگاه رهیافت هاآنقدوم اول در فهم تصمیمات و جهت « محیط روانی»فهم این 

 (Tetlock & McGuire 1325) .الملل استشناختی در سیاست بین

                                                           
2 Cognitive Approach  

3. Psychological Environment 
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ه بالملل و مطالعات امنیتی رو گذشته در سیاست بین ۀیافت از چند دهاهمیت این ره

دایم سخن از پارا «برونر اشتین»پیش رفته که برخی مانند رواج گذاشته است و تا جایی 

را  0ییگراشناخت المللی کرده و واژۀو سیاست بینسیاست خارجی  ۀشناختی در مطالع

در کتاب مشهور خود  «رابرت جرویس»گونه که آن (Steinbruner 1310) .کشندپیش می

، رهیافت شناختی بر این فرض مطرح کرده« المللک در سیاست بینادراسوء ادراک و»

تواند بر اساس الگوهای قابل کشف و است که: ادراک از جهان و کنش سایر بازیگران می

هایت رهیافت شناختی در ن (Jervis 1319: 3) .دالیل قابل فهم، از واقعیت متمایز باشد

به شکلی مداوم در چالش برای یافتن معنایی »گذارد که بنیاد بحث خود را بر ذهنی می

همواره خود را از  ،ذهن (Steinbruner 1310: 112) .«منسجم و شفاف از رویدادها است

 دستگاهی که به شکل عنوان بهی مخصوصش برای حل معماها و مسائل، هاسمیمکانمسیر 

یا به بیان جک  ؛دهدکند، نشان میی اطالعات دریافتی میکاردسته اقدام به فعاالن

که خود اقدام به کاربست رهیافت شناختی در خصوص موضوع بحران موشکی  ـاسنایدر 

را  ی به قطعیتیابدستکند که ذهن آرزوی رهیافت شناختی بیان می» :ـ کوبا کرده است

کند، ذهن در راه آن ین قطعیت را تضمین نمیدارد و حتی در جایی که شرایط عینی ا

منجر به  ـ های ذهنپویایی ـشناخت  فرایند (Snyder 1312) .«ی دارداوقفهیبتالش 

 دهدشوند که به انسان اجازه میماها( میهایی )همانند تصاویر و شِو سازه« باورها»تولید 

 تا محیط اطراف خود را درک کند.

است که رهیافت شناختی به کل از پارادایم خردگرا و عقالنی در این دقیقاً همان جایی 

شیار، وه»پارادایم عقالنی بازیگران را  حالی که شود. درالملل جدا میروابط و سیاست بین

واقع، بخش اعظمی  کند، رهیافت شناختی بر آن است که درفرض می« خودآگاه و عقالنی

ا نسبتاً خودکار و ت ـ سازی داردیم بر تصمیمکه خود تأثیر مستق ـهای ذهنی از فعالیت

اندازه که فرد در جایگاه خود مهارت و تخصص  حد زیادی ناخودآگاه است. به واقع به هر

                                                           
4   . Cognitivism 
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به شکل  سازی و عملبیشتری داشته باشد، از نگاه رهیافت شناختی بیشتر قادر به تصمیم

 خودکار و حسی خواهد بود.

ت الملل اشاره کنیم، باید گفت ادراکی در سیاست بینحضور رهیاف ۀاگر بخواهیم به سابق

 ،مطالعاتی ۀیک رشت عنوان بهناسی شروانعلم توسعۀ بود که با  1334 ۀکه ابتدا در ده

)و شناختی( در مطالعات سیاست  ناسانهشروانهای ها برای کاربست رهیافتاولین تالش

روی کاربست رهیافت ادراکی در  خود بر مطالعاتدر  «جرل روزاتی» الملل آغاز شد.بین

ه کند کمتمایز را در این خصوص مشخص ساخته و بیان می ۀالملل سه دورسیاست بین

ناسی سیاسی و ادراک و شناخت بشر به شکلی اساسی هم در شروان ۀمطالع ،در هر دوره

است یی بر مطالعات سیسزابهیت و هم در پیچیدگی توسعه و پیشرفت داشته و تأثیر کمّ

 (:Rosati 2444خارجی گذاشته است )

 1354 ۀابتدایی و ناموفق قبل از ده ۀدور 

  1354ۀ ان در این مسیر در دهگرپژوهشنسل اول از 

  1314 ۀالملل در دهناسی در سیاست بینشروان ۀان حوزگرپژوهشنسل دوم از 

ناسی سیاسی در سیاست شروانکامالً مشخص است که توسعه و تحول در مطالعات 

سل ن حالی که ناسانه بوده است. درشروانالملل کامالً تحت تأثیر تحول در مطالعات بین

میالدی( روند شناختی نسبتاً  94و  54 ۀناسی )در دهشروان ۀان حوزگرپژوهشاول 

 1314)از  هاآندادند، نسل دوم های بشر دنبال کرده و نمایش میای را در فعالیتساده

ردند که تر کهای شناختی و روانی در ابعادی بسیار پیچیدهفرایندبه بعد( اقدام به تشریح 

ناسی شناختی و ادراک اجتماعی استوار بود. همین مطالعات شروانبر اساس تحوالت در 

 الملل را نیز متأثر کرد.های شناختی در سیاست بینخود رهیافت ۀبه نوب

سیاست  ۀمطالع ،ی سیستماتیک در رهیافت ادراکیهاهای اولیه: اولین تالشتالش

مفاهیم  ،ادامه داشت و طی این مدت 54 ۀمیالدی آغاز شد و تا ده 34 ۀالملل در دهبین

 ویژه موضوعاتی نظیر جنگ و صلحالملل و بهناسی برای شناخت بهتر سیاست بینشروان

 های ملی، نگرشکلیشههای این دوره متمرکز بر به خدمت گرفته شد. بسیاری از پژوهش
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 ،یروزات ۀنسبت به جنگ، و نظر افکار عمومی در خصوص سیاست خارجی بودند. به گفت

ناسی داشتند، اما متأسفانه شروانمتفکران این دوره هرچند مطالعات عمیق و دقیقی در 

 (Rosati 2444) .الملل بودندفاقد یک بنیاد قوی مطالعاتی در سیاست و روابط بین

ناسی فردی مستقیماً شروان هاآنتوان در آثاری دید که در های بارز این مسئله را مینمونه

جنگ در ذهن افراد آغاز »جمله  هایی ازملت پیاده شده، یا رهیافتـ  بر روی دولت

 رد. اینطلبی مشاهده کو یا آثاری با تکیه بر تمایزات جوامع در موضوع جنگ« شودمی

دولت و سیاست  ۀپیچید ۀناسی بر روی حوزشروان میمفاه ۀبست سادها برای کارتالش

الملل مورد پذیرش واقع نشد. بسیاری از علمای مطالعات بین ۀالملل از سوی جامعبین

تقد واقعی تلقی کرده و معی را غیرناسشرواناین مطالعات مبتنی بر  ،المللروابط بین ۀحوز

 ۀفتد. به گالملل ندارست خارجی و سیاست بیناسی ۀبودند که ارتباط چندانی با مطالع

 «کردنناسانهشروانبیش از حد »گناه اصلی مطالعات اولیه در این حوزه  ،رابرت جرویس

 (Jervis 1319: 0). ادبیات بود

الملل و سیاست سیاست بین ۀان حوزگرپژوهشحال همچنان برخی از  این نسل اول: با

های شناختی و روانی در مطالعات این حوزه را به موضوع عدم توجه به رهیافت ،خارجی

 یافتنگرفتند. این دست از انتقادات به همراه تحوالت دیگری همچون اهمیتانتقاد می

انقالب رفتاری در مطالعات اجتماعی، منجر به آن شد توسعۀ مطالعات صلح و همچنین 

الملل مجدداً سیاست بین ۀهای ادراکی در مطالعاهمیت رهیافت ،54 ۀکه از اواسط ده

های خود برای علمی و الملل تالشحال بسیاری از علمای روابط بین عین رشد کند. در

 ۀسازی مطالعات خود را آغاز کرده یا افزایش دادند. این تأثیر در هیچ کجا به اندازتجربی

ن یترمهمبارز و مشخص نبود. گیری در سیاست خارجی رهیافت تصمیم ۀمطالعات در حوز

حرکت از  ،(94و  54 ۀ)ده گیردوره که نسل اول را در بر میوجه تمایز مطالعات در این د

الملل سیاست بین ۀناسانه و ادراکی در مطالعشرواننگاه کیفی به سمت رهیافت کامالً 

 روابطسی و ناسانه کامالً از منظر سیاشروانهای ادراکی و و همچنین این رهیافت ؛بود

شد و نویسندگان توجه دقت رعایت می شد. سطوح تحلیل بهالملل به کار برده میبین

شناسانه و نظری داشتند. در این دوره دو گروه متفاوت های روشبسیار زیادی به پیچیدگی
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ند و علوم سیاسی داشت ۀالملل که زمینان رشد یافتند: دانشجویان روابط بینگرپژوهشاز 

ناسان اجتماعی که شروانناسی سیاسی آشنا بودند؛ و شروانهای با مفاهیم و روش عمیقاً

نتیجه  (Kelman & Bloom 1313) .الملل داشتندسیاست بین ۀمطالعات وسیعی در حوز

در سیاست خارجی « رهایتصو»و « باورها»طالعات سیستماتیک در خصوص آن بود که م

یی برخوردار شد. فرض اصلی این بود که باورهایی سزابهاز رشد و توجه  14و  94 ۀدر ده

یرامونی عملیاتی و پ طیمحگذاران به شکل کلی دارند، و تصویری که نسبت به که سیاست

سازد. این باورها و تصویرها گذاری خارجی را متأثر میدهند، روند سیاستخود شکل می

اوت اقعیات یا مبتنی بر غرایز و قضتواند جزئی یا کلی، خودآگاه یا ناخودآگاه، مبتنی بر ومی

ای از باورها و تصویرها را در اختیار گذاران مجموعهسیاست ۀهم ،باشند. در هر صورت

کند. بسیاری از در سیاست خارجی را متأثر و مشروط می هاآندارند که رفتار و تصمیم 

سازگاری »ای هناسی موسوم به نظریهشرواناین مطالعات بر اساس جریان مطالعاتی در 

اصلی این جریان مطالعاتی این است که افراد با تکیه بر  ۀبنا شده بود. مفروض 5«شناختی

کنند و تالش زیادی دارند تا بین باورها ها و باورهای کلیدی خود، جهان را درک مینگرش

تم افراد به یک سیس ،های خود سازگاری ایجاد کنند. تحت لوای سازگاری شناختیو نگرش

کنند تا از دریافت و قبول اطالعات و رسند و بر اساس آن تالش میجم از باورها میمنس

مایز ن و متهایی که با این سیستم )مخصوصاً با باورهای کلیدی و اساسی آن( متبایداده

 افراد به شکل اتفاقی به اصلی این است که ۀگزار ،دیگراست، اجتناب کنند. به عبارت 

ها مبتنی بر سیستمی از ششوند، بلکه قبول باورها و نگرد نمیها متعهها و نگرشباور

ست که از انسجامی درونی برخوردار است. اطالعات جدید معموالً با توجه به این باورها

 شود نه جدای از آن.ر و تعبیر میتفسی ،سیستم باورها

ناسی شد: شروانشده وارد ادبیات ای شناختهبه تدریج واژه 14 ۀنسل سوم: با آغاز ده

پردازش  ۀها و آزمون دقیق نحوانقالب شناختی. این امر اهمیت مطالعه بر روی نگرش

 بیان کرد 1325رار داد. سیمون در ق تأکیداطالعات توسط افراد را مجدداً مورد 
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بندی مجدد افراطی را تجربه کرده سال گذشته یک ساخت 34ناسی شناختی طی شروان»

تا چهارچوبی که اندیشیدن را تنها به شکل پردازش  رانهیگسختاست، از رفتارگرایی 

مفهوم جدیدی از فرد  ۀدربردارنداین انقالب شناختی  (Simon 1325) .«بینداطالعات می

یک عامل منفعل که  عنوان بهتعامل او با محیط بود: حرکت و گذر از نگاه به فرد  ۀو نحو

دهد، به سوی مفهومی جدید از فرد که او را نسبت به تحرکات محیط واکنش نشان می

 بیند. با توجه به این تحوالتعاملی فعال در انتخاب نوع واکنش به محیط و تفسیر آن می

ناسی شناختی، مطالعات نگرشی، به شکلی وسیع فراتر از موضوع سازگاری شرواندر 

تر از نگرش و پردازش اطالعات حرکت کرد؛ ه و به سمت مطالعات پیچیدهشناختی رفت

ادراک اجتماعی شامل  ۀشناخته شد. مطالع« ادراک اجتماعی»تحولی که با عنوان 

تفکر افراد در مورد خود و دیگران بود و تمایل  ۀهای دقیق در خصوص نحووتحلیلتجزیه

 Fiske & Taylor) .شناختی داشت ناسیشرواننظریه و روش  شدیدی به استفاده از

ناسی شناختی و ادراک شروانوجه تمایز اساسی میان  ،( اما در این میان20 :1320

فردی که مشغول پردازش  ؛بود ناسی شناختی متمرکز بر فردشرواناجتماعی وجود داشت: 

 بهاما ادراک اجتماعی فرد را  .جان استاطالعات در خصوص مفاهیم مجرد و اشیای بی

در نظر « افراد و تجربیات اجتماعی»فردی مشغول به پردازش اطالعات در مورد  عنوان

ادراک اجتماعی بر این فرض است که افراد فقط عامالنی فعال نیستند، بلکه  ۀداشت. نظری

یعنی برای تفسیر و پردازش  باشند؛ 9«به لحاظ شناختی خسیس»تمایل به آن دارند که 

های متفاوتی از دانش در مورد گوهای )ساختارهای روانی که دستهاطالعات بر باورها و ال

کنند. هرچند الگوها، ضرورتاً کنند( موجود تکیه میمحیط را ارائه می واقعیات گوناگونِ

 حالدر عین  هاآنکنند، اما بندی میمحیط خارجی را ساده و به شکلی مشخص ساخت

هر درک معقول جهان برای فرد هستند. بنیاد و اساس جذب اطالعات جدید از محیط و 

اد برای افر کهاینتر و آغشته به عدم قطعیت بیشتری باشد، احتمال محیط پیچیده چقدر
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تکیه کنند،  ـ میانبرهای پردازش اطالعات ـ 1های شناختیدرک آن به الگوها و قضاوت

اجتماعی  ه مشخص است، ادراک( چنانکFiske and Taylor 1320: 21) .بیشتر خواهد شد

سازگاری شناختی، اما بر اساس فهم و درکی بسیار  ۀتماماً بر اساس مطالعات قبلی در حوز

 بنا شده است. شناخت ،ها و چگونگی پردازش اطالعات توسط ذهنتر از ذات نگرشپیچیده

زیادی بر نقش مسلط باورهای  تأکیدالگو همانند سازگاری شناختی،  ۀاجتماعی و نظری

که فرض سازگاری شناختی بر وجود  حالی اما در ؛تفسیر اطالعات جدید داردقبلی فرد در 

 ر بهست که در برابر تغییز انسجام و همبستگی میان باورهاباالیی ا ۀسیستم باورها با درج

است که سیستم باورهای افراد از  شناخت اجتماعی بر این فرض .کندشدت مقاومت می

باورها و الگوهای متفاوتی  ،های متفاوتو در موقعیتلحاظ انسجام درونی چندپاره است 

د. این نگاه احتمال تغییر در برخی شومحیط توسط این سیستم احضار میبرای درک 

 بیند.زمان را احتمالی شایع می مرور باورها به

سیاست جهانی را  ،این شناخت و تصویر اما شناخت و تصویر چقدر اهمیت دارد و چگونه

ان پنج مورد اساسی را در پاسخ به این گرپژوهش ،ادبیات نسل سومدر د؟ کنمتأثر می

ز ساز؛ دوم اگذار یا تصمیمکنند: اول از مسیر محتوای باورهای فرد سیاستسؤال طرح می

گذار؛ سوم از مسیر الگوهای مشترک بندی و ساختار باورهای فرد سیاستمسیر سازمان

های سازی استنباطسازی، سادهبندی و کلیشهطبقه ادراک )همانند تمایل بهسوء ادراک و

ی پذیرهای تاریخی(؛ چهارم از مسیر سختی یا انعطافعلت و معلولی، و استفاده از قیاس

شناختی؛ و پنجم از مسیر تأثیر آن تصویر و شناخت بر سیاست اتخاذی )تعیین دستور 

 (Rosati 2444) .زی(سابندی و انتخاب، رفتار و پیادهبندی، فرمولکار و صورت

 نگرش فیتعر

ه ک یفیجمله تعار از در این بارهنگرش است.  ینخست به معنا ریدر تعب Attitude ۀواژ

 کینگرش عبارت است از » :. او معتقد استستا« لمبرت»ف یه است، تعریتر از بقجامع

 ها وگروهنسبت به افراد، کردن و رفتارکردن ، احساسکردنرکروش نسبتاً ثابت در ف
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ابعاد  ۀزمین در «.ط فردیدر مح یاحادثه هر گونهتر، عیوس یدرا قی یاجتماع یهاموضوع

 یعنی A.B.C یالگو ۀدربار یاجتماع یناسشرواننگرش معتقد است: تمام  یهاو مؤلفه

 ۀدوم از واژبرداشت   (1319)دواس  .دنظر دارن اتفاق 14 و رفتار 3ی، عاطف2یابعاد شناخت

«Attitude»گرکنشمختص نظام  ش،یگرا ای یریگیمفهوم سو»است.  شیگرا ی، به معنا 

کند. می نییکنش را تع تیاست که وضع یسازوکار ،گرکنش یریگ. سواست 11یاجتماع

کند می یابیارز ند،یبیم گرکنش آنچه از یامنظومه ۀدربرگیرند ،شیگرا ای یریگمفهوم سو

 ی( و عاطفی)عقل یشناخت ۀدو بعد عمد یدارا یریگاست. سو خواهد،ینم ایو  خواهدیو م

 ،کدام در هر مورد خاص هر ۀو صبغ فیکوالبته کم (1312)رفیع پور  ( است.ی)احساس

رز و ط هایریگسو ینگرش به معنا یپژوهش، به لحاظ نظر نیو متفاوت است. در ا ریمتغ

نگرش نخبگان  ،یاتیبه لحاظ عمل . وگرددیاطالق م دهیپد کیفرد نسبت به  یتلق

های نگرش ،یهای مذهبنگرش ،یتیامن ـ یاسیهای سافغانستان در چهار محور: نگرش

میزان اعتماد  ،و در نهایت گرفته است سنجش قرار مورد یهای اجتماعو نگرش یاقتصاد

 سازد.نخبگان افغانستان به جمهوری اسالمی ایران را مشخص می

اده مختلف استف یهااز معرف رانیتماد نخبگان افغانستان به دولت اسنجش مفهوم اع یبرا

 تسیبایقرار گرفتند م یسازمورد مفهوم قیتحق یرهایو متغ میمفاه یشده است. وقت

ها همان شاخص ایآ :است که نیا یشود. در بحث از اعتبار، سؤال اساس یها وارساعتبار آن

ار اعتب تیپژوهش جهت سنجش وضع نیدر ا ؟که مورد نظر ما هستند سنجندیمفهوم را م

 معناست نیبد یاستفاده شده است. اعتبار صور یاعتبار صور از روش رهایو متغ میمفاه

 ؛نجدسیرا م ینظر، مقصود اصل شاخص مورد که ندکن قیکه افراد متخصص و مجرب تصد

اعتبار  ییشناسا ،ن روش، هدفیا واقع در د. درگوینیم یزن« برگانتست خُ»ه بدان ک

 ۀامنپرسش ۀید، بعد از تهش ین مطالعه سعیق مراجعه به داوران است. در ایها از طرشاخص

                                                           
8 . Cognitive 

9 . Affective 

10 . Behaviore 

11 . social actor system 
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 ۀربارالملل داده شد تا دو بین یاسیه به متخصصان مختلف علوم سنامپرسشه، سؤاالت یاول

 ،نظرانجلسات مختلف با افراد و صاحب یات طیعمل نیند. در اکنقضاوت  هاآناعتبار 

 یتریه ساخت علمنامپرسشج یتدر و به دشار کنقاط ضعف و قوت هر بخش از سؤاالت آش

 یهامعرف یدرون یمطالعه به خاطر توجه به خطاها نیدر ا نیبه خود گرفت. همچن

 ین پژوهش برایدر ا ،ترقیطور دق . بهمیامند شدهبهره یدرون یداریاز روش پا ،هنامپرسش

 ییایرونباخ استفاده شده است. شاخص پاک یاز آزمون آلفا یم اساسیمفاه ییایپا یبررس

 شتریاست. هرچه آلفا ب 1تا  4آن از  ۀکه دامن 12«آلفا»به نام است  یاآماره ،اسیل مقک

سؤاالت  ،دشویمشاهده م 1در جدول ه کچنان«. خواهد بود شتریب اسیمق ییایباشد، پا

( از یو اقتصاد یاجتماع ،یمذهب ،یتیدر چهار محور )امن یتماد و نگرش سنجشاخص اع

 الزم برخوردارند. یدرون یهمگن

 مورد بررسی یهاشاخصرونباخ ک یج آزمون آلفاینتا :1جدول 

 سازی در این پژوهشدر باب زیرساخت نظری شاخص

 المللرابرت جرویس و رهیافت شناختی در سیاست بین

احث اصلی مب ۀها که هستشیوع موضوع سازگاری شناختی و تمایل به حفظ باورها و نگرش

زی ساان تصمیمرگپژوهشرهیافت ادراکی در نسل اول است، مبنای اصلی مطالعات برای 

ت سیاس ۀناسانه و ربط آن به مطالعشروانبود. این ادبیات  1394 ۀو سیاست خارجی در ده

 «المللادراک در سیاست بینسوء ادراک و»خارجی به خوبی در کتاب اول رابرت جرویس 

 هایفرایندپژوهشی عمیق در خصوص  ۀشود. رابرت جرویس در این کتاب با ارائدیده می

و  رهیافت شناختی شرفتیبه پسازان، خدمت بزرگی سیاست خارجی و تصمیم ادراکی در

                                                           
12 . Alpha 

 اعتماد اقتصادی اجتماعی مذهبی امنیتی شاخص

 92 19 13 15 12 گویه تعداد

 23/4 93/4 11/4 21/4 12/4 آلفا ضرایب
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تاب شامل مسائل جالب و عمیقی الملل کرد. مباحث این کسیاست بین ۀادراکی در مطالع

 ند؛کگذاران را متأثر مینه سیاستسازگاری شناختی چگو کهاینبحث از  :جمله از است،

ند و کنباورها چگونه تغییر می ؛گیرندگذاران چه چیز را و چگونه از تاریخ فرامیسیاست

گذاران. جرویس ادراک در میان سیاستسوء همچنین تحلیلی جذاب از الگوهای مشترک

الملل سیاست بین ۀتنها با این کتاب اهمیت رهیافت شناختی و ادراکی را برای مطالعنه

در خصوص جنگ و  انگارانهسادهن رهیافت برای نقد مفروضات نشان داد، بلکه از ای

بازدارندگی و فهم بهتر روابط آمریکا و شوروی در جریان جنگ سرد بهره برد. جرویس در 

ه، بدون کنندو تصمیمات تعیین هاسیاستاغلب تشریح » :گیرد کهاین کتاب نتیجه می

 ممکنریغاز سایر بازیگران،  هاآنصویر جهان و ت ۀدربار رندگانیگمیتصمارجاع به باورهای 

 (Jervis 1319: 22) .«است

 یمعتقد است که فاکتورها یشناخت سازگاریدادن با مبنا قرار در این کتاب سیرابرت جرو

 در. 15تیو ن  10ریتصو ، 13اند از: باوربارتع ـ دتهدی از ادراک و ـدر ادراک  لیدخ یاصل

ر( در فهم )باو کی جادیا ای دیاقدام به تول گریباز کیآن  یاست که ط یندیواقع ادراک فرا

( تی)ن دهندیخاص انجام م تیموقع کیها در ( و آنچه آنری)تصو گرید گرانیمورد باز

ار آن انتظ ،گریباز کیکه  ییهاکنش ای هاعبارت است از واکنش تین ،نظر نی. از اکندیم

 گریکه آن باز یکنش ایمشخص دارد )برخالف واکنش  تیموقع کیدر  گرید گریرا از باز

 به انجام آن است(. دواریام ایقصد آن را دارد 

که  دیگویو م نشاندیم یعقالن یهاگزاره یجا را به یناختشروان یهاییایپو سیجرو

 تیمحدودساز عقالن جهینت اشتباه و در نیتخم ۀکنندتیتقو دتوانیم یناختشروانعوامل 

خود  یدفاع یقوا تیتقو یکه برا یگریکند که بازمی انیب ید. وشو رندگانیگمیتصم

 تین زین گرانیباز ریکند که ساو فرض می داندیخود را م تین یخوب به ،کندتالش می

 قرار نداشته و در تیموقع نیدر ا گرانیباز ریاما سا ؛کننددرک می یرا به همان خوب یو

                                                           
13  .  Believe 

14. Image 

15. Intentions 
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نند. کو اقدام به واکنش می دهندینم صیاول را تشخ گریباز تیبه همان وضوح ن جهینت

کنش  ییایتواند پواست که می یاشدهگم ۀحلق ،تیباور است که ادراک از ن نیبر ا سیجرو

ها چگونه کند که: دولتموضوع می نیرا وقف ا ها را نشان دهد و کل کتاب خوددولت

تواند اشتباه ادراکات می نیچرا ا و یکرده و چه زمان افتیرا در هاآنو اقدامات  گرانید

 .دباش

 ینظر و و داده است. انسان از هینظر انیکتاب بر تعامل م نیدر ا سیجرو یاصل تمرکز

آن را دارد و  دنیبیند که انتظار ددارد و آنچه را می یشناخت سازگاریبه  یادیز لیتما

أثیر ت انیب با یکند. وو ممزوج می قیتطب ،که از قبل دارد یریرا با تصاو دیاطالعات جد

که منجر به توجه  آوردیرا به وجود م یانهی: انتظارات زمدیگویانتظارات بر ادراک م

 گریموضوعات د یغفلت از برخو  یریگدهیناد نیرهبران به موضوعات خاص و همچن

 گرید یهاو ناخودآگاه و عدم توجه به انتخاب عیامر منجر به استنتاج سر نیشود. امی

 کیدر مورد  یقبل باورهای ۀواسط که به یهمواره از درون منشور دیشود. اطالعات جدمی

 نی. اشوندو فهم می یبندطبقه ،اساس نید و بر همنشوشکل گرفته، پردازش می گریباز

 .ادراک اشتباه است یشود که خود بانرا موجب می گرانیناکامل از د یریامر تصو

ا سازگاری شناختی ر دگاهید ،ینگرش رهبران و افراد به شکل کل رییدر مورد تغ سیجرو

ود از خ یقبل ریفرد به حفظ باور و تصو لیتما سیدارد. به نظر جرو نظر مددر کتاب خود 

اتکا دانستن و  قابل ریدادن، غجلوه تیاهمکم ای دیگرفتن اطالعات جددهیناد قیطر

 یبرا یکارآمد و کاف یهایکه استراتژ یاطالعات است. تنها زمان نیا دنیدحیناصح

 بعد یدهد. اما حتمی ریینباشند، فرد نگرش خود را تغ گریباز اریاهداف در اخت یگیرپی

 یاساس نگرش رییو نگرش سابق خود دارند. تغ دگاهیدر بازگشت به د یسع دافرا زین نیا از

تأثیر  ،و گسترده عیسر راتییدارد. تغ دیجد نیبه حجم اطالعات متبا یادیز یفرد وابستگ

قدم بهته و قدمآهس راتییدر نسبت با تغ یبه شکل اساس رینگرش و تصو رییبر تغ یشتریب

 دارد.
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قطعاً اما ادبیات نسل اول به حساب آورد،  ۀاگر کتاب اول رابرت جرویس را در زمر

مباحث و مفاهیم موجود در  نیترنینوو  نیشروتریپجدیدترین کتاب وی را باید حاوی 

 الملل تلقی کرد.ناسی سیاسی و سیاست بینشروان ۀحوز

از  یبخش مهم« ادراکسوء ادراک و»کتاب  شیرایو نیدتریجد ۀدر مقدم سیجرورابرت 

 ۀچهار ده یدر ط یاسیس یشناسروان ۀتحوالت در حوز نیتریاصل یتمرکز خود را بر رو

 نیشامل چند یاسیس یشناسکند که روانمی انیبه صراحت ب یگذشته قرار داده است. و

است: انواع مختلف از  وستهیحال به هم پجداگانه و در عین  ۀو چند مؤلفه و حوز

متفاوت و سؤاالت کامالً  یهامتفاوت، مفروضه یهایمتدولوژ ،یاسیس یشناسروان

 نینو یمطرح کرد. ابزارها یاسیس یشناسبزرگ روان ۀمجموعریتوان در زرا می یمتفاوت

از نحوه و  یامکان را فراهم آورده است که درک بهتر نیا سیجرو دگاهیو مدرن از د

 یجالب توجه یهاتیظرف یشناسکارکرد ذهن به دست آورد و اکنون علم عصب یچگونگ

را بعد  سیاست که رابرت جرو یزیچ نیعلوم فراهم آورده است. ا یۀبق یرا در خود و برا

لم در ع یاسیس یشناسروان ۀگوناگون مجدداً بر سر مسئل یهاتیها فعالاز گذشت مدت

کتاب  ۀو خود به ضرورت در مقدم ؛گیری بازگردانده استتصمیم یۀنظر و المللنیروابط ب

 Jervis) «المللبین استیس یشناسکنند: روانمردان چگونه فکر میدولت» دشیجد

 .کرده است انیمسئله را ب نیا (2411

و اشکال گوناگون آن نشان  یاسیس یشناسبارز را در خصوص روان ۀپنج مشخص سیجرو

را مشخص کرد که فرد چگونه  نیاباید در ابتدا  ،یدرک رفتار انسان یبرا کهآندهد. اول می

 یزیرسد. چمی یریگمیبه تصم تیکند و در نهامی ریاطراف را تفس طیمح ،کندفکر می

 یحت یاند. در نظر وندرت به آن پرداخته حوزه به نیدر مطالعات ا یفعل یهاکه مدل

 یاریارند، بسد گرانیباز رامونیپ طیبر مح یاریکه تأکید بس المللنیدر روابط ب ییهاهینظر

 یخارج استیس یهایسازمیاز تصم یاریاند. بسرها کرده پاسخیب ایاز سؤاالت را مبهم 

و  ستین حیو تشر نییقابل تب گرانیباز رامونیپ طیاست که تنها با درک مح یابه گونه

نظر ز ابیند. را در ذهن خود چگونه می ایدن ،گرو کنش گریکه باز مینیتا بب مندیمازین

تا بتوان اهداف، باورها و ادراک  نداختدولت ا «اهیس ۀجعب»به  قیدق ینگاهباید  سیجرو
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 ازین کی طهیح نیدر ا یاسیس یشناسو فهم کرد. روان افتیدر یوبرا به خ گرانیباز

 .است یو اساس یضرور

 یمشترک یهاالگوها و مدل ارائۀ سیاز نگاه جرو یاسیس یشناسبارز روان ۀمشخص نیدوم

 بلکه به شکل مشخص بر بخش ،دیآ میو مفاه فیتعار یسازیتنها به کار عموماست که نه

 ییگشتن به دنبال الگوها ؛دکن زیمتما گرانیها را از داز افراد صادق بوده و بتواند آن یخاص

توجه اید ب کهاینکم به لحاظ کاربرد گسترده باشند، در عین دستِ ،نباشند یانکه اگر جه

نتیجه از  کل متفاوت باشند. دره ب گریکدیاز  توانندیها مافراد و گروه داشت که

فرهنگ مشترک  کیدر  یکرد. حت زیشدت پره به دیاز حد الگوها با شیسازی بعمومی

های سازیدارند که منجر به تصمیم اطالعاتپردازش  یبرا یمتفاوت یهاافراد روش زین

 .شودمتفاوت می

اد با رفتار افر انیم یوندیو پ یوستگیپ یاسیس یشناسروان سینظر جرو از کهآن ومس

 رینگاه افراد به سا انیم نیکند. همچنبرقرار می ،ها از خود دارندکه آن یریو تصو تیهو

 گرانید ینتیجه افراد گاه در .برقرار است یارتباط اساس ،که به خود دارند یها و نگاهگروه

 یاند. روها در نظر آوردهبهتر از آن اریکه خود را بس لیدل نیبه ا ،دانندیبد م اریرا بس

کردن خود با زیدر متما یمعموالً سع یجمع یهاسکه آن است که افراد و گروه نیا گرید

 حیمسئله را توض نیکه ا یادهیترین پدو مهم ؛پسندندیها را نمدارند که آن یگرانید

مهم  ۀنکت نیبه ا جااین از سیمتحده بود. جرو و ایاالت یشورو انیجنگ سرد م ،دهدمی

گروه الزاماً  ایفرد  کیگیری که عامل و محرک تصمیم رسدمی یاسیس یشناسدر روان

 .کنندآن ارائه می ییاست که بعداً در مورد آن و چرا یحیبلکه توض ،ستیها ننفس کنش آن

است که افراد به همان اندازه که از شناخت  نیا یاسیس یشناسچهارم در روان ۀنکت

 یدو به شکل نیاز موارد ا یاریو در بس برندیبهره م زیاز احساسات ن ،برخوردارند

در  سجروی از نظر ـ عشق دشای و ـند. خشم، ترس و افتخار اهم همراه با یریناپذییجدا

به آن  یجد یبه شکل کیآکادم یهااما در پژوهش ،دارد قراردر کانون  المللنیروابط ب

در علم روابط  نیاز ا شیپ دیتهد پرداخته نشده است. هرچند ترس در قالب ادراکِ

 نیا یاسیس یشناستوجه قرار گرفته است، اما اکنون روان مورد یاساس یبه شکل المللنیب
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و  یسازاز فرایند تصمیم یمعنوان بخش مه امکان را فراهم آورده است که احساسات به

 .برسد تیاز اهم ییباال ۀآن به درج ریتفس

توجه به  سینظر جرو از یاسیس یشناسروان تیعنصر واجد اهم نیآخر ،تینها در

است.  یتجرب یهادادن به پژوهشتیو اهم ،و مطلق ینیشیخِرد پ یهاتیمحدود

 سازیدر عمومی یو مورد یاما مطالعات تجرب ،دارد تیمطلق و مجرد البته اهم یسازهینظر

 تیدر موارد مشابه صدق کند، از ضرورت و اهم هک دیجد یهادهیا ارائۀو  اتینظر نیا

را  رفتار و کنش فرد ،المللنیروابط ب اتینظر از یاریبرخوردار است. هرچند بس ییسزابه

 نیاما در ا ،کندمی ریتفس یخاص طیدر شرا ،میو مفاه فیاز تعار یسر کیبا توجه به 

 شیاست که در توجه ب دهبو لیدخ یسازدر تصمیم یگرید اریفاکتورها و عوامل بس انیم

 تواند بهمی یدانیم یهاو پژوهش یفراموش شده و مطالعات تجرب ینظر میاز حد به مفاه

 دیه باک آموزدیبه ما م یاسیس یشناسلحاظ کند. روان زیفاکتورها را ن نیا یاساس یشکل

 .میدقت مورد مشاهده و مطالعه قرار دها ها را بو رفتار آن میبه مردم گوش کن

فاده الملل استسیاسی برای درک روابط بین ناسیشروانزمانی که از  ،اینها ۀهم ۀدر نتیج

ویژه برای نیاز به آن داریم که به دقت این پنج عنصر را در نظر آوریم و به ،کنیممی

تالش  ،گیرنده دخیل بوده استبازشناسی احساساتی که در کنش فرد یا گروه یا تصمیم

رار اساسی قورد توجه مآن را ایم بسیار کنیم. این مسئله موضوعی است که ما تالش کرده

 دهیم.

ی از رویکرد ریگبهرهتوجه قرار گرفته است،  آنچه در این مقاله مورد ،بر همین اساس

و  ای از ارزیابی تجربیالملل، برای گونهادراکی و شناختی رابرت جرویس در سیاست بین

این نوشتار بیان شد،  ۀه در مقدمکسنجی در روابط ایران و افغانستان است. چناننگرش

سویه مورد ارزیابی قرار گرفته و تأثیر ی ایران در افغانستان همواره از نگاهی یکهاسیاست

 نساز در ایاز سوی نخبگان تصمیم هاآنو واکنش به  جامعۀ افغانستاندر  هاسیاستاین 

که  تاسپژوهشی مستقل  ،. اساس این نوشتاراست توجه قرار نگرفته کشور چندان مورد

قدام ای ایران هاسیاستدر مورد افغانستان باور نخبگان سنجی برای اولین بار به نگرش
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از  ارب نیای ایران در کشور افغانستان را هاسیاستتالش دارد تا  . این نوشتارکرده است

 مورد ارزیابی قرار دهد.« دیگری» نگاهِ

ش سه مفهوم اساسی برای سنج« میزان اعتماد»در این پژوهش از شاخص عملیاتی 

ناسی سیاسی در مطالعات امنیتی استفاده شده است. به این ترتیب که این شاخص، شروان

ـ  اجتماعی و امنیتی، مذهبی، اقتصادی) تصویر ، باور  و نیت را در چهار محور :سه مفهوم

شده برای این ریزیطرح ۀنامپرسشدهد. در واقع در می فرهنگی( مورد آزمون قرار

 تا بتوان از خاللاند برابر در شاخص فوق توزیع شده تقریباًها به شکلی پژوهش، گزاره

در اولین قدم، با تحریک قوای احساسی مخاطب نسبت به ایران، برداشت فوری و  هاآن

ای، این احساس را کمّی گویهو سپس در یک مقیاس چهار ؛مستقیم او را استخراج کرد

کرده و میزان و عدد متناسب با آن را بیرون کشید. برای مثال در شاخص میزان اعتماد، 

و این سه مفهوم با  ؛هایی از هر سه مفهوم )باور، تصویر و نیت( گنجانده شده استگزاره

الت ؤاسشوند: تعدادی از های مربوط به این شاخص ظاهر میبرابر در پرسش تقریباًنسبتی 

 ،تو به همین صور نیتهستند، تعدادی دیگر مربوط به مفهومِ  باور مربوط به مفهومِ

 تعدادی معطوف به مفهومِ تصویر.

یر( در تصو گانه )باور، نیت وو این مفاهیم سه از سوی دیگر ارتباطی که بین این شاخص

متنوع و  کامالًبلکه  ،سویه و خطی نیستیک ارتباط یک ،این پژوهش برقرار شده

را مورد سنجش  نظر مدکدام از محورها، هر سه مفهوم  دیگر هربه عبارت  چندوجهی است.

تنها مسئول سنجش یک مفهوم باشد.  ،طور نبوده که یک محوردهند و این می قرار

ای از با گونه معموالًاند، شدهکشیدن مفهوم تصویر طراحی قصد بیرون هایی که بهگزاره

صویر کلی ایران همراه هستند. برای مثال این درک مستقیم مربوط به نگاه مخاطب به ت

ای افغانستان در راستای منافع منطقهتوسعۀ ثبات و »گوید: گزاره در محور امنیتی که می

 ۀرکه گزا حالی این گزاره معطوف به دریافت تصویر مخاطب از ایران است. در«. ایران است

ایران قصد تغییر در قانون اساسی و نظام اداری »گوید: دیگر در همین محور امنیتی که می

کشیدن درک مخاطب از نیت ایران طراحی شده و قصد بیرون ، به«افغانستان را ندارد

در محور امنیتی،  ،«افغانستان از جایگاه مطلوبی در اهداف ایران برخوردار است» ۀگزار
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در  ،باور مخاطب در خصوص ایران طراحی شده است. به همین ترتیبکشیدن برای بیرون

 ها به شکل چندبعدی و چندوجهی با شاخص ارتباط برقرارگزاره ،مورد سایر محورها

 کنند.می

شده مکانیسم طراحی ته بسیار حائز اهمیت است که تمامبعد از این توضیح، ذکر یک نک

سازی و هدف را دنبال کرده است: پیاده در این پژوهش که شرح آن در باال رفت، یک

سازی مفاهیم نظری و انتزاعی در میدان تجربه و پیمایش. مکانیسمی که در این کمی

باور ما بهترین و مؤثرترین حالت ممکن برای  بهایم، داده استفاده قرار پژوهش مورد

ه این مسئله نظر ما در این حوزۀ تئوریک بوده است؛ هرچند ب سازی مفاهیم موردتجربی

های دیگری نیز برای سنجش این مفاهیم ها یا مکانیسموقوف داریم که حالت کامالًهم 

های دیگر، هم به این مسئله معترف هستیم که در همۀ حالت باز .توان در نظر آوردمی

های متفاوت نیز همگی در جای خود و به اعتبار خود امکان سنجش مفاهیم با متدولوژی

ایم، ترجیحی برآمده از نوع نگاه ما به موضوع، نوع ارند. آنچه ما انتخاب کردهگری دداللت

 ،دریافت ما از مسئله و نوع ورود ما به بحث است. پیش از این نیز بیان شد که این موضوع

اما ما به  ؛ایمداده قرار« معیار»را « نگاه خود»خواهد داد که  ما را در معرض این اتهام قرار

ریم که این منطق و این فرمول، بهترین فرمول ممکن است که کاربست آن جد عقیده دا

خویشاوندی » موضوع ها و همانالگویی مناسب برای مقایسۀ سیستمامکان رسیدن به 

 یهاهیال نیترقیدر عم تواندیآن م یخروج تیدر نهاکند که را مهیا می «ساختاری

 نفوذ کرده و اثرگذار باشد. یخارج استیس
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 مورد بررسی ۀی جمعیتی نمونهایویژگ

 یتجنس .7

درصد  91 ،افغانستان نظرصاحبنخبگان  هنمونحجم  نفر 134 از جمله،پژوهش نیا در

 .دهندیل مکیدرصد نمونه را زنان تش 33نمونه را مردان و در مقابل 

 

 درصد تعداد یتجنس
 91 000 مرد
 33 229 زن

 144 134 جمع
 یتتوزیع پاسخگویان بر حسب جنس: 2جدول 

 
 یتجنس: پراکندگی مخاطبان به لحاظ 1 نمودار

 مذهب .2

درصد اهل  93 مورد بررسی، ۀنمون نیدر ب ،دهدمینشان  3ارقام مندرج در جدول  هکچنان

 .هستندمذاهب  سایردرصد هم  کیوجود دارد. حدود  عیتشاهل درصد  34 وسنت 

 مذهب بر حسبان یع پاسخگویتوز: 3جدول 

 

 درصد معتبر تعداد مذهب نوع
 93 540 سنت اهل
 34 224 عیتشاهل 
 1 9 سایر
 144 134 جمع

مرد
61%

زن
39%

توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت

مرد زن
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 : پراکندگی مخاطبان به لحاظ مذهب2نمودار 

 سن. 9

 00حدود  ساله تعلق دارد. 23 تا 12درصد نمونه به جوانان  00 ،حاصل یبررس طبق

 ،یسن ۀانی. مساله و باالتر هستند 05 ،درصد 12سال سن دارند و  00تا  34درصد بین 

از  شیب گرید یمیسال و ن 31از نمونه کمتر از  یمیکه ن یمعن نیبد است. سال بوده 31

 .اندهسال سن داشت 31

 یگروه سنتوزیع پاسخگویان بر حسب : 0جدول 

 درصد تعداد یسن گروه
 00 324 سال 23-12
 00 321 سال 00-34
 12 23 ساله و بیشتر 05

 144 134 جمع

اهل سنت
69%

عاهل تشی
30%

رسای
1%

پراکندگی مخاطبان به لحاظ مذهب

اهل سنت اهل تشیع سایر
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 یسنگروه : پراکندگی مخاطبان به لحاظ 3نمودار 

 تحصیالت .4

 15درصد(،  01) سانسیل التیتحص ،از افراد نمونه یمیگرفته، حدود نصورت یبررس طبق

و افراد را به د یلیهستند. البته چنانچه مقاطع تحص یدرصد دکتر 2و  لیسانسفوقدرصد 

 19 برابر با بیبه ترت مطالعه موردنسبت افراد  ،میکن میتقس ی( و عالینی)و د پلمید ۀدست

  .درصد خواهد بود 20و 

 

 درصد تعداد تحصیالت سطح
 13 32 پلمید

 24 100 دیپلمفوق
 01 302 سانسیل

 15 112 لیسانسفوق
 2 11 یدکتر
 3 23 ینید التیتحص
 144 134 جمع

 یلیتوزیع پاسخگویان بر حسب مقاطع تحص: 5جدول 

 

18-29
44%

30-44
44%

44 <
12%

توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی

18-29 30-44 44 <
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 مخاطبان به لحاظ تحصیالت پراکندگی: 0 نمودار

 تیقوم .1 

درصد  31و  3055افراد نمونه را با  نیشتریب بیبه ترت کیقوم پشتون و تاج نتایج نشان داد

درصد  955 با هادرصد و ازبک 22 حدود با هاهزاره از آن . بعدانددادهبه خود اختصاص 

اهل سنت  ،هاکیدرصد تاج 13 ؛اهل سنت ،هادرصد پشتون 33 :یبررس نیدر ا .باشندمی

درصد اهل  23ها ازبک ع،یدرصد تش 33 هاهزاره ی. برااندهبود عیتش هاآندرصد  21و 

 عیدرصد تش 02درصد اهل سنت و  52 ،اقوام ریسا ی. برااندهبود عیدرصد تش 11سنت و 

 .اندهبود

 درصد تعداد تیقوم
 3055 252 پشتون

 3453 229 کیتاج
 2159 152 هزاره
 955 02 ازبک
 953 09 اقوام سایر
 144 134 جمع

مدیپل
13%

لمفوق دیپ
20%

سلیسان
47%

سفوق لیسان
15%

دکتری
2%

نیتحصیالت دی
3%

توزیع پاسخگویان بر حسب مقاطع تحصیلی

دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری تحصیالت دینی

 تیتوزیع پاسخگویان بر حسب قوم: 9جدول 
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 تمخاطبان به لحاظ قومی: پراکندگی 5 نمودار

 یمحل زندگ تیوال .6

کابل هستند.  تیدرصد متعلق به وال 22افراد نمونه با  نیشتریب تحقیق، جینتا طبق

 ،نمونه درصد 11 با کدام هر بلخ، ننگرهارهرات، قندهار،  هایوالیت هاینمونه نیهمچن

 .قرار دارند یبعد بتدر مرا

  تینوع وال بر حسبان یع پاسخگویتوز: 1جدول 

 درصد تعداد تیوال
 11 24 هرات

 955 54 فراه
 955 54 پکتیا

 11 24 قندهار
 11 24 ننگرهار

 22 194 کابل
 11 24 بلخ

 955 54 جوزجان
 955 54 انیبام

 955 54 بدخشان
 144 134 جمع

ونپشت
35%

تاجیک
31%

هزاره
22%

ازبک
6%

رسای
6%

توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت

پشتون تاجیک هزاره ازبک سایر
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 والیت محل سکونت: توزیع پاسخگویان بر حسب 9نمودار 

 

 و اقامت در ایران سابقۀ زندگی. 1 

 رو اقامت د سابقۀ زندگی ۀکشور افغانستان دربار نظرصاحبپژوهش از نخبگان  نیا در

اقامت و  ۀسابق هاآن سومیککه حدود  دهدمیحاصل نشان  هایپاسخشد.  سؤال رانیا

 .اندهزندگی در ایران را داشت

 درصد تعداد رانیدر ا یزندگ ۀتجرب

 22 242 بلی

 12 522 خیر

 144 134 جمع

 زندگی در ایران تجربۀ بر حسبان یع پاسخگویتوز: 2جدول 

 

 

 

هرات
11%

فراه
6%

ایپکت
7%

قندهار
11%

ننگرهار
11%

کابل
22%

بلخ
11%

جوزجان
7%

بامیان
7%

بدخشان
7%

توزیع پاسخگویان بر حسب والیت

هرات فراه پکتیا قندهار ننگرهار کابل بلخ جوزجان بامیان بدخشان
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 فصل دوم

 ی ایرانهاسیاستنگرش به 
 

  رانیا یتیامن یهاسیاستنگرش به  .1

 ایران یتیامن یهاسیاستبه  نگرش تیوضعالف( 

 ،مینک بیترک هم بارا  یتیامن یهاسیاستمربوط به نگرش به  گویۀ 12تعداد  چنانچه

 29تا  22 نیشاخص ب نیاآمده برای دستهنمرات ب دامنۀ. شودمیشاخص آن ساخته 

 .دهدمیمثبت را نشان  نگرش ،و نمره باال ینگرش منف ،نییپا ۀنمر که نحوی به ،بوده

از نخبگان  درصد 03و  9 بیبه ترت ،دهدمینشان  3ه ارقام مندرج در جدول کچنان

 ،مقابل دارند. در رانیدولت ا یتیامن یهاسیاستبه  یو منف یمنف یلینگرش خ افغانستان،

 .باشدمیمثبت  یلیدرصد خ 450درصد نخبگان در سطح مثبت و  05 نگرش

 

 درصد معتبر تعداد سطح

 9 00 یمنف یلیخ

 0253 351 یمنف

 0051 329 مثبت

 450 3 مثبت یلیخ

 144 134 جمع

 یتیامن یهابر حسب نگرش به سیاست انیپاسخگو عیتوز: 3جدول 
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 ی امنیتیهاسیاستنگرش به  بر حسب: توزیع پاسخگویان 1نمودار 

 درصد تعداد نوع نگرش

 5053 041 نگرش منفی

 0551 323 نگرش مثبت

 144 134 تعداد نمونه

 یتیامن یهاسیاستبه  انینوع نگرش پاسخگودوقطبی  عیتوز: 14جدول 

 
 یتیامن یهااستینگرش به س ی: نمودار دوقطب2نمودار 

 

6

48.9
44.7

0.4
0

10

20

30

40

50

60

خیلی منفی منفی مثبت خیلی مثبت

سطح نگرش به سیاست های امنیتی

45.1

54.9

0

10

20

30

40

50

60

مثبت منفی

نمودار دوقطبی نگرش به سیاست های امنیتی



33 

 

 سؤاالت ردیف

 سازنده است.به افغانستان نگاهی امنیتی و غیرنگاه ایران  1

 نیات احتمالی ایران ضروری است.سوء اتکا به آمریکا برای مقابله با 2

 کند.میحمایت ایران به شکلی پنهانی از طالبان در افغانستان  3

 ای ایران است.افغانستان در راستای منافع منطقهتوسعۀ ثبات و  0

 ایران چالشی برای تمامیت ارضی کشور افغانستان نیست. 5

 سیاست خارجی ایران در خصوص افغانستان مشکوک و مبهم است. 9

 مطلوبی در اهداف ایران برخوردار است.افغانستان از جایگاه  1

 ایران قصد تغییر در قانونی اساسی افغانستان و نظام اداری این کشور را ندارد. 2

 کند.ثباتی در افغانستان استقبال میایران از بی 3

 نیروهای آمریکایی در این کشورکردن ثباتی افغانستان برای ناکامایران از بی 14

 کند.استفاده می

المللی از افغانستان ای و خروج از انزوای بینایران برای ماجراجویی منطقه 11

 کند.سوءاستفاده می

 کننده است.افزایش توان و حضور نظامی ایران در منطقه نگران 12

نفوذ خارج از ان برای ممانعت از دخالت و اعمال حضور آمریکا در افغانست ادامۀ 13

 حد ایران الزم است.

های تروریستی و شورشیان در افغانستان نیست و ایران به دنبال تقویت گروه 10

 ها در چهارچوب منافع ملی ایران قرار ندارد.حمایت از آن

و گسترش مداخالت سیاسی در افغانستان « صدور انقالب» ایران به دنبال پروژۀ 15

 است.

ایران جانب احتیاط را افغانستان باید در روابط سیاسی دوجانبه و اعتماد به  19

 رعایت کند.

 دارد. افغانستان امنیت در تریسازنده نقش پاکستان به نسبت ایران 11

 تری در ثبات و امنیت افغانستان دارد.ایران نسبت به عربستان نقش سازنده 12
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تعداد 

 هاگویه

آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 نمرات

انحراف 

 معیار

دامنۀ 

 نمرات

حداقل 

 نمره

 حداکثر

 نمره

12 4512 05531 3533 12-34 22 29 
 

 یتیامن یهاسیاستنگرش به  معرفهای : گویه11جدول 

 یتیامن یهاسیاستبا نگرش به  یفرد هایویژگی رابطۀ ب(

 یتیامن یهاسیاستبا نگرش به  یتجنس رابطۀ :1-ب

 یهاتسیاسنخبگان زن افغانستان نسبت به  مثبت نگرش ،آمدهدستبه هاییافته طبق

تفاوت  نی. استا درصد 02برابر با  ،مردان نیو در ب درصد 54برابر با  رانیدولت ا یتیامن

 نیچن توانمی نیبنابرا .دهدمیرا نشان  یتفاوت معنادار یبا استفاده از آزمون آمار

 یتیامن یهاسیاستنسبت به  تریمثبتنگرش  ،افغانستان ۀنخبد که زنان کر تنباطاس

 .دارند رانیا

 نوع نگرش         

 جنسیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 000 0153 5251 مرد

 229 5454 5454 زن

 134 0551 5053 کل نمونه

 X2 = 05913                      Sig = 45432 آزمون آماری

 یتجنس بر حسب یتیامن یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 12جدول 

 یتیامن یهاسیاستمذهب با نگرش به  رابطۀ :2-ب

 نیدر ب رانیبه کشور ا یتیامن یهاسیاستبه مثبت نگرش  دهدمینشان  13جدول 

 درصد 53 تقریباًبرابر با  ،عهیشنخبگان  نیو در ب درصد 33نخبگان اهل سنت برابر با 

. دهدینشان مرا  یتفاوت معنادار یآزمون آمار قیحاصل از طر هاینگرش ۀسی. مقاستا

نگرش  ،یسن از نخبگان ترشیب یمعنادار به طور عهیگرفت نخبگان ش جهینت توانیپس م

 .دارند رانیکشور ا یتیامن یهاسیاستبه  تریمثبت
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 نوع نگرش             

 مذهب
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 540 3355 9455 اهل سنت

 224 5259 0150 تشیعاهل 

 120 0553 5051 کل نمونه

 Sig                      225911=  2X = 45441 آزمون آماری

 مذهب بر حسب یتیامن یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 13جدول 

 یتیامن یهاسیاستبا نگرش به  رانیا زندگی در ۀتجرب رابطۀ :3-ب

 دره ک یکسان نیدر ب رانیا یتیامن یهاسیاستبه مثبت نگرش  دهدمینشان  هایافته

 03بر با برا بیبه ترت ،اندهاین تجربه را نداشتکه  کسانی با ،زندگی و اقامت داشته رانیا

 یتفاوت معنادار ،یآزمون آمار قیحاصل از طر هاینگرش ۀسی. مقاستا درصد 00و  درصد

 با سهیدر مقا زندگی و اقامت داشته رانیا در که ینخبگان رو، نیاز ا. دهدینمرا نشان 

 یتیامن یهاسیاستنسبت به  تریمثبت، نگرش اندداشتهسکونت ن رانیکه در ا کسانی

 معنادار نیست.  ،درصد 5لحاظ آماری در سطح ه هرچند این تفاوت ب .دارند رانیا

 

 نوع نگرش            

 اقامت در ایران
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 242 0354 5154 بلی
 522 0359 5950 خیر

 134 0551 5053 کل نمونه
 X2 = 15152            Sig = 45129 آزمون آماری

 رانیا زندگی و اقامت در تجربۀ بر حسب یتیامن یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 10جدول 

 یتیامن یهاسیاستسن نخبگان با نگرش به  رابطۀ: 0-ب

شان ن یتیامن یهاسیاستسن افراد با نگرش به  را بین یمعنادار رابطۀ ،یبررسنتایج 

ه بنسبت  یکسانی تقریباً نگرش سالبزرگ اینخبگان جوان ، یبه عبارت .دهدمین

 .دارند ی امنیتی ایرانهاسیاست
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 نوع نگرش        

 سن
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 324 0959 5350 سال 23-12

 321 0353 5951 سال 00-34

 23 0352 5952 ساله و بیشتر 05

 134 0551 5053 کل نمونه

 X2 = 45510               Sig = 45113 آزمون آماری
  

 یتیامن یهانگرش نخبگان به سیاستبا  رابطۀ سن: 15جدول 

 یتیامن یهاسیاستبا نگرش به  تالیتحص سطح رابطۀ :5-ب

 دیپلم التیتحص یافراد دارا یتیامن یهاسیاستکه نگرش به  دهدمینشان  بررسینتایج 

ا بیشترین نگرش مثبت در بین افراد ب. ها استتر از سایر گروهمنفی تقریباً دیپلمفوقو 

 د.دهیمنشان  معنادارتفاوت را  نیا یاستفاده از آزمون آمارمدرک دکتری وجود دارد. 

 یتفاوت ،یلیمقاطع تحص بر حسبنخبگان  نیدر ب یتیامن یهاسیاستنگرش به  نیبنابرا

ی هااستسیتری به تحصیالت بیشتر شده، نگرش مثبت سطحو هرچه  ؛دارند هم با نسبی

 .اندهامنیتی ایران داشت

 نوع نگرش         

 تحصیالت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 32 3450 9359 دیپلم
 100 0955 5351 دیپلمفوق

 302 0254 5254 لیسانس
 112 0253 5151 لیسانسفوق

 11 5252 0152 دکتری
 23 5252 0152 علوم دینی
 134 0551 5053 کل نمونه

 X2 = 115221             Sig = 4.401 آزمون آماری

سطح بر حسب  یتیامن یهانگرش نخبگان به سیاست: 19جدول 

 تحصیالت
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 یتیامن یهاسیاستمحل سکونت با نگرش به  والیت رابطۀ :9-ب

ونت محل سک حسببر نخبگان  یتیامن یهاسیاستکه نگرش به  دهدمینشان  هابررسی

 و پکتیا اتیوال پاسخگویاندر  رانیای هاسیاست به نگرش مثبت نیشتری. بستامتفاوت 

 . استفاده از آزمونبوده است قندهارو  فراه، ننگرهار اتیمتعلق به وال نی، و کمتربدخشان

 .دهدمی نشانرا  یتفاوت معنادار یآمار

 

 نوع نگرش                

 والیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 24 0953 5352 هرات

 54 3254 9254 فراه

 54 9254 3254 پکتیا

 24 3155 9255 قندهار

 24 1252 2153 ننگرهار

 194 0252 5153 کابل

 24 5454 5454 بلخ

 54 5054 0954 جوزجان

 54 3254 9254 بامیان

 54 9954 3054 بدخشان
 134 0551 5053 کل نمونه

 Sig           515013=  2X = 45441 آزمون آماری
 

 یمحل زندگ تیبر حسب وال یتیامن یهانگرش نخبگان به سیاست: 11جدول 
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 یتیهای امنبا نگرش به سیاست تیرابطۀ قوم :1-ب

 ،تیومق بر حسب رانیا یتیامن یهاسیاستنگرش به  نیانگیکه م دهدمینشان  هابررسی

شان را ن یتفاوت معنادار ی. استفاده از آزمون آماراستمتفاوت  بسیاردر کشور افغانستان 

ی امنیتی ایران دارد و در هاسیاستای که قوم پشتون نگرش منفی به گونهبه  ،دهدیم

 بیشتر است. ارههزو در قوم تاجیک  هاسیاستبه این مثبت نگرش  ،مقابل

 نوع نگرش         

 قومیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 252 2052 1552 پشتون
 229 5254 0254 تاجیک

 151 5551 0053 هزاره
 02 0552 5052 ازبک

 09 5151 0253 سایر اقوام
 134 0551 5053 کل نمونه

 X2 = 145150            Sig = 45441 آزمون آماری
 تیبر حسب نوع قوم یتیامن یهانگرش نخبگان به سیاست: 12جدول 

  رانیا یمذهب یهاسیاستنگرش نخبگان نسبت به  .2

  یمذهب یهاسیاستبه  نگرش تیوضعالف( 

ص شاخ م،کنی بیرا با هم ترک یمذهب یهااستیمربوط به نگرش به س یۀگو 15چنانچه 

 کهیبوده، به نحو 93تا  11 نیشاخص ب نیا یآمده برادست. نمرات بهشودیآن ساخته م

 .دهدیباال: نگرش مثبت را نشان م ۀو نمر ی: نگرش منفنییپا ۀنمر

 ،نخبگاناز  درصد 29و  1 بیبه ترت ،دهدمینشان  ریه ارقام مندرج در جدول زکچنان 

درصد  91 ،دارند. در مقابل رانیدولت ا یمذهب یهاسیاستبه  یو منف یمنف یلینگرش خ

 .بوده استمثبت  یلیدرصد خ 5در سطح مثبت و شان نگرشها از آن
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 درصد تعداد سطح
 154 51 خیلی منفی

 2959 130 منفی
 9151 009 مثبت

 553 33 خیلی مثبت
 144 134 تعداد نمونه

   

 

 

 

 یمذهب یهابر حسب نگرش به سیاست انیپاسخگو عیتوز: 13جدول 

 

 
 یمذهب یهاسیاستنگرش به  بر حسب انیپاسخگو عیتوز: 3نمودار 

 

 درصد تعداد نوع نگرش

 3359 205 نگرش منفی

 9950 025 نگرش مثبت

 144 134 تعداد نمونه
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خیلی منفی منفی مثبت خیلی مثبت

نگرش به سیاست های مذهبی

به  انینوع نگرش پاسخگو دوقطبی عیتوز: 24جدول 

 رانیا یمذهب یهاسیاست
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 یمذهب هاییاستنگرش به س ی: نمودار دوقطب14نمودار 

 سؤاالت ردیف

دید به شمار تهرویکرد ایران مبنی بر نگاه دینی به سیاست برای امنیت افغانستان  13

 آید.می

 کننده است.حمایت ایران از شیعیان افغانستان نگران 24

رایی گثباتی افغانستان ناشی از اقدامات ایران در خصوص فرقهبخش مهمی از بی 21

 مذهبی است.

 ایران به دنبال مبارزه مؤثر با بنیادگرایی افراطی اسالمی در منطقه است. 22

 وهابی دشمن مشترک ایران و افغانستان هستند.های تکفیری گروه 23

 تواند نظم اجتماعی افغانستان را مختل نماید.رویکرد ایران به مذهب می 20

مذهب جعفری یکی از مذاهب رسمی در افغانستان است و تبلیغ آن از سوی  25

 ایران تهدیدی برای افغانستان نیست.

 عامل نفاق و ضربه به وحدت اسالمی است.ین ترمهمگرایی ایران در منطقه شیعه 29

رخورد جدی ب به طورباید با تالش ایران برای گسترش مذهب شیعه در افغانستان  21

 کرد.

66.4

33.6
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70

مثبت منفی

نمودار دوقطبی نگرش به سیاست های مذهبی
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ک و هر دو به ی انددو رویکرد فقهی از یک باور اعتقادی به نام اسالمشیعه و سنی  22

 اندازه واجد اهمیت و احترام هستند.

 ود.نوعی بنیادگرایی شیعی شتواند منجر به ی از سوی ایران میگرایتبلیغ شیعه 23

 .ای با تشیع نداردتضاد عمده ،جریان غالب سنی مشهور به سنت و جماعت 31

ترده و تبلیغات گسشیعی تفکری مرتد است که به کمک و حمایت ایران  اندیشۀ 32

 .توانسته به تفرقه در دنیای اسالم دامن بزند

گرایی سیاسی ایران اما شیعی ،نفسه منافاتی با اصول اسالم نداردفیتشیع  33

 تواند منجر به گسترش شکاف بین مسلمانان شود.می

تعداد 

 هاگویه

آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 نمرات

انحراف 

 معیار

دامنۀ 

 نمرات

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

15 4521 03531 11543 15-15 11 93 
 

 یمذهب یهاسیاستنگرش به  معرف های: گویه21جدول 

 یمذهب یهاسیاستبا نگرش به  یفرد هایویژگی رابطۀ ب(

 یمذهب یهاسیاستبا نگرش به  یتجنس رابطۀ :1-ب

 یهاتسیاسنخبگان زن افغانستان نسبت به مثبت نگرش  ،آمدهدستبه هاییافته طبق

 یآمار به لحاظتفاوت  نیا البته .اندکی بیشتر از مردان بوده است رانیدولت ا یمذهب

ان که زنان و مرد کرداستنباط  نیچن توانیم نیبنابرا .دهدیرا نشان نم یتفاوت معنادار

 د.دارن رانیا یمذهب یهااستینسبت به س یکسانی باًیافغانستان نگرش تقر ۀنخب
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 نوع نگرش          

 جنسیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 000 9552 3052 مرد

 229 9155 3255 زن

 134 9950 3359 کل نمونه

 Sig                       45234=  2X = 45932 آزمون آماری

 یتجنس بر حسب یمذهب یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 22جدول 

 یمذهب یهاسیاستنوع مذهب با نگرش به  رابطۀ: 2–ب

 نیدر ب رانیبه کشور ا یمذهب یهاسیاستنگرش مثبت به  دهدمینشان  زیرجدول 

. هست درصد 21برابر با  عهیش انیپاسخگو نیو در ب درصد 51نخبگان اهل سنت برابر با 

. پس دهدیرا نشان م یتفاوت معنادار یآزمون آمار قیحاصل از طر یهانگرش ۀسیمقا

گرش ن یاز نخبگان سن شتریب یبه طور معنادار عهیگرفت نخبگان ش جهینت توانیم

 .دارند رانیکشور ا یمذهب یهااستینسبت به س یترمثبت

 نوع نگرش         

 مذهب
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 540 5155 0255 اهل سنت
 224 2952 1352 تشیع

 120 9950 3359 کل نمونه
 Sig                 525219 = 2X = 45441 آزمون آماری

 مذهب بر حسب یمذهب یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 23جدول   

 یمذهب یهاسیاستبا نگرش به  زندگی در ایران تجربۀ رابطۀ: 3-ب

ه در ک یکسان نیدر ب رانیا یمذهب یهااستینگرش مثبت به س دهدینشان م ریجدول ز

درصد  90 ،اندتجربه را نداشته نیکه ا یکسان یدرصد و برا 10 ،انداقامت داشته رانیا

را نشان  یمعنادار باًیتفاوت تقر یآزمون آمار قیحاصل از طر یهانگرش ۀسیست. مقاا

 یاقامت و زندگ رانیکه در ا یگرفت نخبگان جهینت توانیپس م (Sig = 45414) .دهدیم
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سبت به ن یتراند، نگرش مثبتسکونت نداشته رانیکه در ا یکسان با سهیدر مقا ،داشته

 دارند. رانیا یمذهب یهااستیس
 

 نوع نگرش              

 اقامت در ایران
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 242 1352 2952 بلی

 522 9359 3950 خیر

 134 9950 3359 کل نمونه

 X2 = 95113          Sig = 45414 آزمون آماری

 رانیسفر به ا بر حسب یمذهب یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 20جدول 

 یمذهب یهاسیاستسن نخبگان با نگرش به  رابطۀ :0-ب

 یارمعناد رابطۀ یمذهب یهاسیاستکه سن افراد با نگرش به  دهدمیحاصل نشان  یبررس

در  یکسانی تقریباًنگرش  سالبزرگ اینخبگان جوان  دیگر، به عبارت دهد.نمیرا نشان 

 .دارنداین رابطه 

 نوع نگرش        

 سن
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 324 9051 3553 سال 23-12

 321 9159 3250 سال 00-34

 23 9255 3155 ساله و بیشتر 05

 134 9950 3359 کل نمونه

 Sig                45211 = 2X = 45991 آزمون آماری

 با سن یمذهب یهارابطۀ نگرش نخبگان به سیاست: 25جدول  

 

 یمذهب یهاسیاستبا نگرش به  سطح تحصیالت رابطۀ :5-ب

با افزایش سطح افراد  یمذهب یهاسیاستبه مثبت که نگرش  دهدمینشان  هابررسی

نی و صیالت دیکمترین نگرش مثبت مربوط به افراد با تح .یابدتحصیالت افزایش می
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بوده و در مقابل، افراد با مدرک دکتری بیشترین نگرش مثبت  همچنین افراد دارای دیپلم

 . اندهداشترا ی مذهبی ایران هاسیاستبه 

 نوع نگرش          

 تحصیالت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 32 9254 3254 دیپلم

 100 5351 0453 دیپلمفوق

 302 9353 3451 لیسانس

 112 1150 2259 لیسانسفوق

 11 1459 2350 دکتری

 23 5955 0355 علوم دینی

 134 9950 3359 کل نمونه

 X2 = 15333                Sig = 45433 آزمون آماری

 سطح تحصیالت بر حسب یمذهب یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 29جدول 

 یمذهب یهاسیاستبا نگرش به  والیت محل سکونت رابطۀ: 9-ب

محل سکونت  بر حسب یمذهب یهاسیاستبه مثبت که نگرش  دهدمینشان  هابررسی

 تحقیق یهاافتهی .دهدیرا نشان م یمعنادارتفاوت  ی. استفاده از آزمون آمارستامتفاوت 

 اتیالو ریاز سا شتریب یبه طور معنادار انیو بام ایپکت تیکه نخبگان وال دهدینشان م

به  نگرش مثبت نیکمتر ،دارند. در مقابل رانیا یمذهب یهااستیبه س یترنگرش مثبت

 بوده است. ننگرهار تیمخاطبان وال انیدر م هااستیس نیا
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 نوع نگرش        

 والیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 24 9155 3255 هرات
 54 5954 0054 فراه

 54 2254 1254 پکتیا
 24 9953 3352 قندهار
 24 1953 2352 ننگرهار

 194 1050 2559 کابل
 24 1255 2155 بلخ

 54 1254 2254 جوزجان
 54 2954 1054 بامیان

 54 9254 3254 بدخشان
 134 9950 3359 کل نمونه

 Sig            1245153=  2X = 45441 آزمون آماری

 یمحل زندگ تیوال بر حسب یمذهب یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 21جدول 

 یمذهب یهاسیاستبا نگرش به  تیقوم رابطۀ :1-ب

ور در کش تیقوم بر حسب رانیا یمذهب یهاسیاستکه نگرش به  دهدمینشان  هابررسی

 یبررس .دهدیرا نشان م یتفاوت معنادار ،یآمار استفاده از آزمون. ستاافغانستان متفاوت 

 رینسبت به سا یترنگرش مثبت یکه قوم هزاره به طور معنادار دهدینشان م ترقیدق

 ۀربارد یمنف شتریب یها نگرشد و در مقابل پشتوندار رانیا یمذهب یهااستیاقوام به س

 .رنددر افغانستان دا رانیا یمذهب یهااستیس
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 نوع نگرش        

 قومیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 252 0952 5352 پشتون
 229 9353 3451 تاجیک

 151 2153 1251 هزاره
 02 1253 2151 ازبک

 09 1253 2151 سایر اقوام
 134 9950 3359 کل نمونه

 X2 = 135005             Sig = 45441 آزمون آماری

 

 رانیا یاجتماع یهاسیاستنگرش نخبگان نسبت به  .3

  ایران یاجتماع یهاسیاستبه  نگرش تیوضع الف(

 ،میکن بیرا با هم ترک رانیا یاجتماع یهااستیمربوط به نگرش به س یۀگو 13چنانچه 

 بوده به 20تا  19 نیشاخص ب نیا یآمده برادست. نمرات بهشودیشاخص آن ساخته م

 . دهدینگرش مثبت را نشان م ،باال ۀو نمر ینگرش منف ،نییپا ۀنمر کهی نحو

 انیدرصد از پاسخگو 33 و 0 بیبه ترت دهد،ینشان م ریچنانکه ارقام مندرج در جدول ز

 51دارند. در مقابل،  رانیدولت ا یاجتماع یهااستیبه س یو منف یمنف یلینگرش خ

 مثبت است. یلیخ ،درصد 453شان در سطح مثبت و درصد نخبگان، نگرش

 درصد تعداد سطح

 052 31 خیلی منفی

 3259 222 منفی

 5952 015 مثبت

 453 2 خیلی مثبت

 144 134 تعداد نمونه

 یاجتماع یهابر حسب نگرش به سیاست انیپاسخگو عیتوز: 23جدول 

 

بر حسب نوع  یمذهب یهانگرش نخبگان به سیاست: 22جدول 

 تیقوم
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 یاجتماع هاییاستبر حسب نگرش به س یانپاسخگو یعتوز: 11نمودار 

 

 

 درصد تعداد نوع نگرش

 0253 313 نگرش منفی

 5151 011 نگرش مثبت

 144 134 تعداد نمونه

 رانیا یاجتماع یهابه سیاست انینوع نگرش پاسخگودو قطبی  عیتوز: 34جدول 

 
 یاجتماع یهاسیاستنگرش به  ینمودار دوقطب: 12نمودار 
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 سؤاالت ردیف

 رد.ک جلوگیری فارسی زبان گسترش از باید ،افغانستان استقالل حفظ برای 35

فرهنگ مشترک فارسی )شعر، موسیقی و ادبیات( احساس نزدیکی بین دو ملت  39

 ایران و افغانستان به وجود آورده است.

با های برابر اجتماعی و اقتصادی در ایران از فرصتافغانستان مهاجران  31

 شهروندان ایرانی برخوردار هستند.

 بهتر است به ایران اجازه نفوذ و تأثیرگذاری فرهنگی در افغانستان داده نشود. 32

 برخورد ای مواجه هستند و نحوۀکالت عدیدهدر ایران با مشافغانستان مهاجران  33

 مطلوب نیست.افغانستانایران با مهاجران 

ابراز عالقه به ایران منجر به ایجاد چالش در موقعیت اداری و  ،در افغانستان 04

 شود.اجتماعی می

با  ،هانظر از موقعیت و پایگاه اجتماعی آندر ایران صرفافغانستان با مهاجرین  01

 شود.دیدی تحقیرآمیز برخورد می

 برداری سیاسی از گسترش و ترویج فرهنگ و زبان فارسی درایران در پی بهره 02

 افغانستان نیست.

نقش مهم و  ،اندکه در ایران آموزش دیده و زندگی کردهافغانستانمهاجرین  03

 افغانستان دارند.توسعۀ مثبتی در بازسازی سیاسی و 

مداران ایرانی در کل نگاهی تحقیرآمیز نسبت به افغانستان شهروندان و سیاست 00

 دارند.افغانستان و ملت 

چندان راحت افغانستانیک  عنوان بهو همکاری با ایرانیان برای من کردن کار 05

 نیست.

ر از ایران سف غیرقاصد تفریحی و سیاحتی به کشوری دهم برای مترجیح می 09

 کنم.
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ایران به دنبال آن است که مشاهیر و بزرگان ادب، موسیقی و تاریخ فارسی را  01

 تنها به نام خود ثبت و مصادره کند.

نگاهی سازنده به افغانستان ندارند و تنها مشکالت و معضالت های ایران رسانه 02

 دهند.افغانستان را بازتاب می

اگر برای یک بیماری نیاز به درمان خارج از افغانستان داشته باشم، ترجیح  03

 دهم برای درمان به ایران سفر نکنم.می

یک اولویت کلیدی در تنظیم روابط  عنوان بهزبان و فرهنگ فارسی را  ،ایران 54

 نظر قرار داده است. خود با افغانستان مد

ایران و ملت ایرانی احساسی خوشایند دارم و ملت ایران را  در تعامل با جامعۀ 51

 .دانممیدوست و برادر خود 

 انافغانست به نسبت ایسازنده و مثبت نگاه ایران روشنفکری و مدنی جامعۀ 52

 دارند.

تعداد 

 هاگویه

آلفای 

 کرونباخ

 میانگین

 نمرات

انحراف 

 معیار

دامنۀ 

 نمرات

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

13 4511 54592 3530 13-35 19 20 
 

 یاجتماع یهاسیاستنگرش به  معرف های: گویه31جدول 

 یاجتماع یهاسیاستبا نگرش به  یفرد هایویژگی رابطۀ ب(

 یاجتماع یهاسیاستبا نگرش به  یتجنس رابطۀ :1-ب

 یهاستایآمده، نگرش مثبت نخبگان زن افغانستان نسبت به سدستبه یهاافتهیطبق 

ز تفاوت با استفاده ا نیبوده است. ا شتریب ینسبت به مردان اندک رانیدولت ا یاجتماع

ط ااستنب نیچن توانیم نی. بنابرادهدیرا نشان نم یمناسب تفاوت معنادار یآزمون آمار

 یاجتماع یهااستینسبت به س یکسانی باًیافغانستان نگرش تقر ۀکه زنان و مردان نخبد کر

 دارند. رانیا
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 نوع نگرش          

 جنسیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 000 5953 0351 مرد

 229 5250 0159 زن

 134 5151 0253 کل نمونه

 Sig                       45343=  2X = 45512 آزمون آماری
 

 یتجنس بر حسب یاجتماع یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 32جدول 

 یاجتماع یهاسیاستمذهب با نگرش به  رابطۀ :2-ب

ه بنسبت تری نگرش به مراتب مثبت عهینخبگان ش دهدمیحاصل نشان  هاییافته

 به لحاظاین تفاوت . دارند اهل سنتمخاطبان در مقایسه با  رانیا یی اجتماعهاسیاست

 آماری معنادار است. 

 نوع نگرش         

 مذهب
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 540 5450 0359 اهل سنت

 224 1150 2259 تشیعاهل 

 120 5952 0352 کل نمونه

 X2 = 215033                  Sig = 45441 آزمون آماری

 مذهب بر حسب یاجتماع یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 33جدول 

 یاجتماع یهاسیاستبا نگرش به  رانیا زندگی در تجربۀ رابطۀ :3-ب

 یانکس نیدر ب رانیا یاجتماع یهاسیاستبه مثبت نگرش  دهدمینشان جدول  هاییافته

درصد و برای کسانی که این تجربه را  99 ،اقامت داشته ۀدر ایران زندگی کرده و تجربکه 

 جهینت توانیپس م ؛معنادار است یتفاوت به لحاظ آمار نیا .درصد بوده است 50 ،نداشته

ونت سک رانیکه در ا یکسان با سهیدر مقا اند،کرده یزندگ رانیکه در ا یگرفت نخبگان

 دارند. رانیا یاجتماع یهااستینسبت به س یتراند، نگرش مثبتنداشته
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 نگرشنوع                

 اقامت در ایران
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 242 9953 3351 بلی
 522 5359 0950 خیر

 134 5151 0253 کل نمونه
 X2 = 35913          Sig = 4. 442 آزمون آماری

 رانیا اقامت در بر حسب یاجتماع یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 30جدول 

 یاجتماع یهاسیاستسن نخبگان با نگرش به  رابطۀ :0-ب

 ۀرابط یاجتماع یهااستیبا نگرش به سافغانستان  نخبگانسن بین  ی تحقیق،هاافتهی

 یرتنگرش مثبت ،رودیها باالتر مهرچه سن آنبه عبارت دیگر، . دهدیرا نشان م یمعنادار

 انیدر م نی. همچنکنندیم دایدر خصوص افغانستان پ رانیا یاجتماع یهااستیبه س

 .دید توانیم السانیم فیاز ط یشتریجوانان افغانستان، نگرش مثبت ب
 

 نوع نگرش         

 سن
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 324 5252 0153 سال 23-12
 321 5354 0154 سال 00-34
 23 9953 3351 ساله و بیشتر 05

 134 5151 0253 کل نمونه
 X2 = 55913              Sig = 45453 آزمون آماری

 با سن یاجتماع یهاسیاستبه  نگرش نخبگان رابطۀ: 35جدول  

 یاجتماع یهاسیاستبا نگرش به  تحصیالت رابطۀ :5-ب

به  بیشترین نگرش مثبت لیسانسفوقمخاطبان با تحصیالت که  دهدمینشان  هابررسی

ی اجتماعی ایران را دارند. در حالی که مخاطبان با تحصیالت دیپلم نگرش هاسیاست

چندان معناداری میان سن  رابطۀ. اما در مجموع دارند هاسیاستتری به این منفی اًنسبت

 وجود ندارد. هاسیاستو نگرش به این 
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 نوع نگرش          

 تحصیالت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 32 0551 5053 دیپلم
 100 5253 0151 دیپلمفوق

 302 5153 0251 لیسانس
 112 9159 3250 لیسانسفوق

 11 5252 0152 دکتری
 23 9453 3351 علوم دینی
 134 5151 0253 کل نمونه

 X2 = 95123            Sig = 45223 آزمون آماری

 یلیمقاطع تحص بر حسب یاجتماع یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 39جدول 

 یاجتماع یهاسیاستمحل سکونت با نگرش به والیت  رابطۀ :9-ب

بر حسب محل سکونت متفاوت  یاجتماع یهااستیکه نگرش به س دهدینشان م هایبررس

 یهاافتهی (Sig = 45441). دهدیرا نشان م یتفاوت معنادار یست. استفاده از آزمون آمارا

 یبدخشان، هرات و کابل به طور معنادار ا،یپکت تیکه نخبگان وال دهدینشان م ترقیدق

ل دارند. در مقاب رانیا یاجتماع یهااستیبه س یترمثبت گرشن اتیوال ریاز سا شتریب

 نگرهارن تیوالمیان نخبگان توان در یرا م رانیا یاجتماع یهااستینگرش به س نیتریمنف

 .دید
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 نوع نگرش         

 والیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 24 1153 2252 هرات

 54 5454 5454 فراه

 54 1054 2954 پکتیا

 24 5153 0252 قندهار

 24 2252 1153 ننگرهار

 194 9255 3155 کابل

 24 5252 0153 بلخ

 54 0054 5954 جوزجان

 54 5054 0954 بامیان

 54 1954 2054 بدخشان

 134 5151 0253 کل نمونه

 X2 = 535155            Sig = 45441 آزمون آماری

 یمحل زندگ تیبر حسب وال یاجتماع یهانگرش نخبگان به سیاست: 31جدول  

 یاجتماع یهاسیاستبا نگرش به  تیقوم رابطۀ :1-ب

. ستامتفاوت  تیقوم بر حسب یاجتماع یهاسیاستکه نگرش به  دهدمینشان  هابررسی

خبگان ن نیبنابرا .دهدمینشان در این رابطه را  یمعنادار تقریباًتفاوت  یآزمون آمار نتایج

 د.مقایسه با سایر اقوام دارنی اجتماعی ایران در هاسیاستتری به قوم پشتون نگرش منفی

ی اجتماعی جمهوری اسالمی هاسیاستتری به ها نگرش مثبتو تاجیک هاهزارهدر مقابل، 

 ایران دارند. 
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 نوع نگرش         

 قومیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 252 0153 5251 پشتون

 229 9950 3359 تاجیک

 151 9354 3154 هزاره

 02 5953 0352 ازبک

 09 5251 0153 سایر اقوام

 134 5151 0253 کل نمونه

 45441Sig =             025233=  2X آزمون آماری

 تیبر حسب قوم یاجتماع یهانگرش نخبگان به سیاست: 32جدول 

 رانیا یاقتصاد یهاسیاستنگرش نخبگان نسبت به  .4

 یاقتصاد یهاسیاستنسبت به  نگرش تیوضعالف( 

اخص ش م،یکن بیرا با هم ترک یاقتصاد یهااستیمربوط به نگرش به س یۀگو 19چنانچه 

بوده،  92تا  12 نیشاخص ب نیا نیا یآمده برادستنمرات به ۀ. دامنشودیآن ساخته م

 .دهدیباال، نظر مثبت را نشان م ۀو نمر ینگرش منف ن،ییپا ۀنمر کهی به نحو

از نخبگان، درصد  32و  2 بیبه ترت ،دهدینشان م ریارقام مندرج در جدول ز هکچنان

 52 ،دارند. در مقابل رانیدولت ا یاقتصاد یهااستیبه س یو منف یمنف یلینگرش خ

 ست.امثبت  یلیدرصد خ 451شان در سطح مثبت و نگرش هاآندرصد 

 درصد تعداد سطح
 250 91 خیلی منفی

 3252 235 منفی
 5251 023 مثبت

 451 5 خیلی مثبت
 144 134 نمونهتعداد 

 یاقتصاد یهابر حسب نگرش به سیاست انیپاسخگو عیتوز: 33جدول 
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 یاقتصاد یهاسیاستنگرش به  بر حسب انیپاسخگو عیتوز: 13نمودار 

 

 درصد تعداد نوع نگرش

 0455 239 نگرش منفی

 5355 030 نگرش مثبت

 144 134 تعداد نمونه

 رانیا یاقتصاد یهابه سیاست انیپاسخگو نگرشنوع  دوقطبی عیتوز: 04جدول 

 
 یاقتصاد یهاسیاستنگرش به  ینمودار دوقطب: 10نمودار 

 

 

 

8.4

32.2

58.7

0.7
0

20

40

60

80

خیلی منفی منفی مثبت خیلی مثبت

نگرش به سیاست های اقتصادی

59.4

40.6

0

10

20

30

40

50

60

70

مثبت منفی

ینمودار دوقطبی نگرش به سیاست های اقتصاد



92 

 سؤاالت ردیف

های ایران و افغانستان شروعی بر روابط مستحکم و مبتنی توافق جامع همکاری 50

 بر منافع دوجانبه است.

هیچ حقی  ،هیرمند و موضوع قراردادهای دو کشور در این زمینه ایران در مسئلۀ 55

 ندارد و به دنبال زورگویی است.

معادن غرب افغانستان منجر به نفوذ  برداری ازگذاری ایران در بخش بهرهسرمایه 59

 بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران خواهد شد.

اروپایی و آمریکایی متمرکز افغانستان باید بر روی تجارت با کشورهای بزرگ  51

 شود.

کشورهای اروپایی و آمریکا برای تجارت  ۀکشور همسایه به انداز عنوان بهایران  52

 و رونق اقتصادی افغانستان اهمیت دارد.

ان است و لزوم روابط اقتصادی افغانستتوسعۀ ایران کشوری مؤثر در کمک به  53

 شود.مستحکم اقتصادی با ایران احساس می دوجانبۀ

های ایران به بازسازی اقتصادی افغانستان هدفی جز نفوذ سیاسی نداشته کمک 94

 است.

 افغانستان باید مسیر جایگزین ایران در انتقال نفت از آسیای میانه باشد. 91

 وضعیت اب بیشتر ،ایرانتوسعۀ  مدل به نسبت جهانی اقتصاد با ترنزدیک همکاری 92

 .دارد خوانیهم افغانستان

فشارهای ناشی از جنگ و تحریم بر روی ایران منجر به آسیب اقتصادی برای  93

 شود.افغانستان می

کیفیت هستند و اگر برای خرید یک کاال قدرت کاالهای ایرانی معموالً بی 90

 از کاالی ایرانی استفاده نخواهم کرد. ،انتخاب داشته باشم

ه از آب، تالش ایران برای گرفتن حقسالی در منطقهتوجه به وضعیت خشک با 95

 کند.هیرمند مشکالت آبی افغانستان را تشدید می

اجتماعی و توسعۀ های ایران در افغانستان کمک مهمی به رشد و گذاریسرمایه 99

 اقتصادی افغانستان خواهد داشت و باید ادامه داشته باشد.
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تواند شرکای تجاری بهتری از ایران در منطقه پیدا کند و باید افغانستان می 92

 برای ایران در افغانستان رقبای جدی اقتصادی ایجاد کرد.

 امریکایی است.ـ  غربی ،افغانستانتوسعۀ الگوی ایدئال  93

تعداد 

 هاگویه

آلفای 

 کرونباخ

میانگین 

 نمرات

انحراف 

 معیار

دامنۀ 

 نمرات

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

19 4593 01521 253 19-24 12 92 

 یاقتصاد یهاسیاستنگرش به  معرف های: گویه01جدول 

 یاقتصاد یهاسیاستبا نگرش به  یفرد هایویژگی رابطۀ ب(

 یاقتصاد یهاسیاستبا نگرش به  یتجنس رابطۀ :1-ب

 یهاتسیاسنخبگان زن افغانستان نسبت به  مثبت نگرش ،آمدهدستبه هاییافته طبق

تفاوت  نی. استا درصد 52مردان برابر با  نیو در ب درصد 92برابر با  رانیدولت ا یاقتصاد

 توانمی نیبنابرا .دهدینمرا نشان  یمناسب تفاوت معنادار یبا استفاده از آزمون آمار

سبت به ن یکسانی تقریباًنگرش  ،افغانستان ۀد که زنان و مردان نخبکر ستنباطا نیچن

 .دارند رانیا یاقتصاد یهاسیاست

 

 نوع نگرش             

 یتجنس
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 000 5153 0251 مرد

 229 9153 3251 زن

 134 5355 0455 کل نمونه

 X2 = 15152              Sig = 45222 آزمون آماری

 یتجنس بر حسب یاقتصاد یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 02جدول 

 یاقتصاد یهاسیاستمذهب با نگرش به  رابطۀ :2-ب

 نیدر ب رانیا یاقتصاد یهااستینگرش مثبت به س دهدینشان م ریجدول ز یهاافتهی

ست. ادرصد  13برابر با  عهینخبگان ش نیدرصد و در ب 53نخبگان اهل سنت برابر با 
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پس  .دهدیرا نشان م یتفاوت معنادار یآزمون آمار قیحاصل از طر یهانگرش ۀسیمقا

 یتصاداق یهااستینسبت به س یترنگرش مثبت عهیش گانگرفت نخب جهینت توانیم

 .دارند رانیا

 نوع نگرش           

 مذهب
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 540 5350 0959 اهل سنت

 224 1352 2952 تشیعاهل 

 120 5350 0459 کل نمونه

 X2 = 205311                  Sig = 45441 آزمون آماری

 بر حسب مذهب یاقتصاد یهانگرش نخبگان به سیاست: 03جدول   

 

 یاقتصاد یهاسیاستبا نگرش به  رانیا زندگی در ۀتجرب رابطۀ :3-ب

 تجربۀه کمیان افرادی ی اقتصادی هاسیاستبه  نگرش ۀسیمقا در رابطه تحقیق هاییافته

 یآزمون آمار قیاز طر ،ندابهرهبا مخاطبانی که از این تجربه بی ،اقامت در ایران را دارند

 ردکه  یگرفت نخبگان جهینت توانمیبر همین اساس  .دهدمیرا نشان  یتفاوت معنادار

 تریبتمث، نگرش اندداشتهسکونت ن رانیکه در ا کسانی با سهیدر مقا ،اقامت داشته رانیا

 .دارند رانیا یاقتصاد یهاسیاستبه 
 

 نوع نگرش             

 اقامت در ایران
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 242 9152 3252 بلی

 522 5953 0352 خیر

 134 5355 0455 کل نمونه

 X2 = 25119       Sig = 4. 440 آزمون آماری

 اقامتبر حسب  یاقتصاد یهانگرش نخبگان به سیاست: 00جدول  

 رانیا در
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 یاقتصاد یهاسیاستسن نخبگان با نگرش به  رابطۀ :0-ب

شان را ن یمعنادار رابطۀ یاقتصاد یهاسیاستسن افراد با نگرش به  بین یبررسنتایج 

به  نسبت هاآنبر نگرش  تأثیری ،کاهش در سن نخبگان ای شیافزا ،یبه عبارتد. دهمین

 .دندار رانیا اقتصادی یهاسیاست

 

 نوع نگرش         

 سن
 تعداد نگرش مثبت منفینگرش 

 324 5252 0152 سال 23-12
 321 5352 0452 سال 00-34
 23 9253 3151 ساله و بیشتر 05

 134 5355 0455 کل نمونه
 X2 = 45513              Sig = 45111 آزمون آماری

 یاقتصاد یهانگرش به سیاستبا رابطۀ سن : 05جدول 

 یاقتصاد یهاسیاستبا نگرش به  سطح تحصیالت رابطۀ: 5-ب

ه تری ببان با تحصیالتِ باالتر، نگرش مثبتدر میان مخاطکه  دهدمینشان  هابررسی

بان با له در مخاطئی اقتصادی ایران وجود دارد و به شکل معناداری این مسهاسیاست

 تحصیالت پایین برعکس است.
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 نوع نگرش          

 تحصیالت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 32 0551 5053 دیپلم

 100 5952 0352 دیپلمفوق

 302 9352 3952 لیسانس

 112 9255 3155 لیسانسفوق

 11 1459 2350 دکتری

 23 5955 0355 علوم دینی

 134 5355 0455 کل نمونه

 X2 = 115211       Sig = 45401 آزمون آماری

 سطح تحصیالت بر حسب یاقتصاد یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 09جدول 

 

 یاقتصاد یهاسیاستمحل سکونت با نگرش به  والیت رابطۀ :9-ب

بر حسب محل سکونت متفاوت  یاقتصاد یهااستیکه نگرش به س دهدینشان م هایبررس

نشان  ترقیدق یهاافتهی. دهدیرا نشان م یتفاوت معنادار یاست. استفاده از آزمون آمار

نگرش  تایوال ریاز سا شتریب یو بدخشان به طور معنادار ایپکت تیکه نخبگان وال دهدیم

 و ننگرهار اتیمخاطبان وال ،در مقابل دارند. رانیا یاقتصاد یهااستیبه س یترمثبت

 دارند. ینگرش منفخصوص  نیدر ا ،جوزجان
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 نوع نگرش         

 والیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 24 1153 2252 هرات

 54 5454 5454 فراه

 54 1054 2954 پکتیا

 24 5153 0252 قندهار

 24 2252 1153 ننگرهار

 194 9255 3155 کابل

 24 5252 0153 بلخ

 54 0054 5954 جوزجان

 54 5054 0954 بامیان

 54 1954 2054 بدخشان

 134 5151 0253 کل نمونه

 X2 = 935420           Sig = 45441 آزمون آماری

 یمحل زندگ تیوال بر حسب یاقتصاد یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 01جدول 

 

 یاقتصاد یهاسیاستبا نگرش به  تیقوم رابطۀ: 1-ب

ت. متفاوت اس تیبر حسب قوم یاقتصاد یهااستیکه نگرش به س دهدینشان م هایبررس

 گفت نخبگان توانیم نیبنابرا .دهدیرا نشان م یتفاوت معنادار یاستفاده از آزمون آمار

 یتربتنگرش مث ،کیو نخبگان قوم هزاره و تاج تر،یمنف قوم پشتون و ازبک نگرش نسبتاً

 دارند. رانیا یاقتصاد یهااستیبه س
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 نوع نگرش          

 قومیت
 تعداد نگرش مثبت نگرش منفی

 252 0251 5153 پشتون

 229 9153 3251 تاجیک

 151 1051 2553 هزاره

 02 5251 0153 ازبک

 09 1353 2951 سایر اقوام

 134 5355 0455 کل نمونه

 X2 = 595351             Sig = 45441 آزمون آماری

 تینوع قوم بر حسب یاقتصاد یهاسیاستبه  نگرش نخبگان: 02جدول 

 رانیا یهاسیاستمختلف نگرش به  سطوحگیری: هنتیج .5

ارقام مندرج در جدول  کهچنان افغانستاندر  رانیا یهاسیاستبه ابعاد مختلف  تیعنا با

 نیمترو ک رانیامذهبی  یهاسیاستبا  نگرش مثبت نخبگان نیشتریب ،دهدمینشان  ریز

رتیبی در واقع اگر بخواهیم به شکل ت .بوده است رانیا امنیتی یهاسیاست نسبت به آن

به  ی ایران در قبال افغانستانهاسیاست مثبت بهله اشاره کنیم، میزان نگرش به این مسئ

بوده  امنیتی در نهایتو  اجتماعی،سپس اقتصادی، سپس مذهبی،  یهاسیاستترتیب به 

 است.

 امنیتی اجتماعی اقتصادی مذهبی سطح نگرش

 0551 5151 5350 9950 مثبت

 5053 0253 0459 3359 منفی

 مختلف نگرش نخبگان : سطوح03جدول   
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 چهارگانه ینگرش در محورهاسطوح : 15نمودار 
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 فصل سوم

 رانیا یاسالم یاعتماد نخبگان افغانستان به جمهور زانیم

 اعتماد نخبگان زانیم تیوضع .1

شاخص آن  ،میکن بیاعتماد را ترک و شاخص ( مربوط به مفهومگویهمعرف ) 92 چنانچه

 اعتماد ۀدهندنشان ،نییپا ۀکه نمر شده ساخته ایگونه بهشاخص  نی. اشودمیساخته 

 . ستا ادیز خیلی اعتماد ۀدهندنشان ،باال ۀکم و نمرخیلی 

 21و  9 بینخبگان افغانستان به ترت ،دهدمینشان  ریارقام مندرج در جدول ز کهچنان

 هاآندرصد  30حدود  مجموع دراعتماد دارند که  رانیکم و کم به ا یلیدرصد در سطح خ

درصد  0و  ادیدرصد نخبگان در سطح ز 04حدود . در مقابل کمی به ایران دارند اعتماد

 حدودداشت  انیب توانمی نهایت دردارند که  اعتماد رانیبه دولت ا ادیز یلیدر سطح خ

درصد از مخاطبان  22در همین حال . کنندمیاعتماد  زیاد رانیبه دولت ا هاآندرصد  00

 نیز تا حدودی به ایران اعتماد دارند. 

 درصد تعداد تمادمیزان اع

 953 09 خیلی کم

 2155 241 کم

 2259 195 تاحدودی

 3359 223 زیاد

 054 23 خیلی زیاد

 144 134 تعداد نمونه

 اعتماد نخبگان زانیبر حسب م انیپاسخگو عیتوز: 54جدول 
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 اعتماد نخبگان زانیم بر حسب انیپاسخگو عیتوز: 19نمودار 

 

 اعتماد زانیبا م یفرد هایویژگی رابطۀ .2

 اعتماد زانیبا م یتجنس رابطۀ الف(

 0955زنان برابر با  نیدر ب رانیبه دولت ا زیاد اعتماد زانیم آمدهدستبه هاییافته طبق

رو، تفاوت معنادار آماری بین زنان و  از این. ستا درصد 01مردان برابر با  نیو در ب صددر

د که نخبگان زن و مرد افغانستان کراستنباط  نیچن توانمی نیبنابرا مردان وجود ندارد.

 .اعتماد دارند رانیبه کشور ا یکسانی تقریباً به طور

 

 اعتماد               

 جنسیت

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 تعداد

 000 352 3152 2251 2355 951 مرد

 229 052 0253 2250 2055 959 زن

 921.4Sig =                   25932=  2X آزمون آماری

 اعتماد نخبگان افغانستان بر حسب جنس زانیم: 51جدول 
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 اعتماد زانیمذهب با م رابطۀب( 

بگان نخ نیدر ب رانیبه کشور ازیاد اعتماد  زانیم دهدمینشان  ی تحقیقهایافته هکچنان

 هاینگرش ۀسی. مقاستا درصد 90برابر با  اهل تشیع نیو در ب درصد 35اهل سنت برابر با 

 تگرف جهینت توانمیپس  .دهدمیرا نشان  یتفاوت معنادار یآزمون آمار قیحاصل از طر

 .اعتماد دارند رانیبه کشور ا یاز نخبگان سن شیب یمعنادار به طور عهینخبگان ش

 اعتماد               

 مذهب

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 تعداد

 540 252 3251 2252 3055 253 اهل سنت

 224 952 5952 2251 1152 152 اهل تشیع

 441.4Sig =                            925539=  2X آزمون آماری

 مذهب بر حسباعتماد نخبگان افغانستان  زانیم: 52جدول 

 اعتماد زانیبا م رانیا تجربه اقامت در رابطۀج( 

 امت دراق تجربۀکه  یکسان نیدر ب رانیبه کشور ا زیاد اعتماد زانیم دهدمینشان  هایافته

 04و  درصد 51برابر با  بیبه ترت ،فاقد این تجربه هستندکه  کسانی با ،را دارند رانیا

را نشان  یتفاوت معنادار یآزمون آمار قیحاصل از طر هاینگرش ۀسی. مقاستا درصد

 کسانی با سهیدر مقا اقامت داشته رانیا درکه  یگرفت نخبگان جهینت توانمیپس  .دهدمی

 .است بیشتربه ایران  هاآناعتماد  زانیداشته منسکونت  رانیکه در ا

 اعتماد               

 اقامت در ایران

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 تعداد

 242 553 0555 2052 2453 355 بلی

 522 352 3153 2152 3453 150 خیر

 445.4Sig =            105913=  2X آزمون آماری

 رانیا اقامت دراعتماد نخبگان افغانستان بر حسب  زانیم: 53جدول 
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 اعتماد زانیسن نخبگان با م رابطۀد( 

 .دهدمیرا نشان ن یمعنادار رابطۀاعتماد  زانیکه سن افراد با م دهدمینشان  یبررسنتایج 

مادشان اعت میزاندر  یچندان رییباشند، تغ سالبزرگ ای ترجوانافراد نخبه  هرچه یبه عبارت

  .دشومیمشاهده ن رانیبه ا

 اعتماد             

 سن

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 تعداد

 324 351 0159 2159 2251 559 سال 23-12
 321 351 3151 2555 2151 955 سال 00-34

 23 153 0159 1551 2154 153 ساله و بیشتر 05
 45350Sig =              25251=  2X آزمون آماری

 اعتماد نخبگان افغانستان با سن زانیم رابطۀ: 50جدول 

 اعتماد زانیبا م سطح تحصیالت رابطۀ (ه

ی هاا مدرک دکتری بیشتر از سایر گروهباعتماد افراد  زانیکه م دهدمینشان  هابررسی

ه ب هااین تفاوت. و کمتر از همه مربوط به افراد دارای مدرک دیپلم است ستا تحصیلی

 آماری معنادار است.  لحاظ

 اعتماد               

 تحصیالت

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 تعداد

 32 353 2353 2252 3553 251 دیپلم

 100 052 3952 2152 2053 953 دیپلمفوق

 302 352 0353 2455 2152 553 لیسانس

 112 055 0254 2352 2051 953 لیسانسفوق

 11 553 5253 1152 2459 252 دکتری

 23 1354 2151 2951 3052 053 علوم دینی

 4545Sig =                    225553=  2X آزمون آماری

 تالیتحص سطحاعتماد نخبگان افغانستان بر حسب  زانیم: 55جدول 
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 اعتماد زانیمحل سکونت با م والیت رابطۀ و(

. ستامحل سکونت متفاوت  بر حسباعتماد نخبگان  زانیکه م دهدمینشان  هابررسی

و  ، کابل و بامیانهرات ،پکتیا اتیوال میان نخبگاندر  رانیاعتماد به دولت ا نیشتریب

 آماری این به لحاظهمچنین . است قندهار وفراه، ، ننگرهار اتیمتعلق به وال نیکمتر

 .استتفاوت معنادار 

 اعتماد               

 والیت

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 تعداد

 24 1454 0454 2953 1252 554 هرات

 54 254 1254 2054 3054 1954 فراه

 54 954 1454 1454 1254 254 پکتیا

 24 454 3352 2953 3255 155 قندهار

 24 454 1153 1255 5352 2255 ننگرهار

 194 351 0953 2050 2352 153 کابل

 24 554 0352 2352 2953 153 بلخ

 54 254 3454 2254 2254 954 جوزجان

 54 254 0254 2054 2254 054 بامیان

 54 454 5954 2054 2454 454 بدخشان

 45441Sig =                1515110=  2X آزمون آماری

 یمحل زندگ تیوال بر حسباعتماد نخبگان افغانستان  زانیم: 59جدول 

 اعتماد زانیبا م تیقوم رابطۀ ز(

متفاوت است. استفاده از آزمون  تیاعتماد بر حسب قوم زانیکه م دهدینشان م هایبررس

 و کیکه اقوام تاج دهدینشان م ترقیدق یبررس .دهدیرا نشان م یتفاوت معنادار یآمار

اعتماد در  زانیدارند و در مقابل م رانیبه دولت ا یشتریاعتماد ب یهزاره به طور معنادار

 . است یقوم یهاگروه ریسا ازقوم پشتون کمتر 
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 اعتماد                

 قومیت

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد
 تعداد

 252 159 2452 1350 0052 1353 پشتون

 229 053 0251 2259 2152 251 تاجیک

 151 159 5352 2350 1353 153 هزاره

 02 251 0352 2253 2151 052 ازبک

 09 252 5454 3154 1453 454 سایر اقوام

 45441Sig =                    1305951=  2X آزمون آماری

 تینوع قوم بر حسباعتماد نخبگان افغانستان  زانیم: 51جدول 

ی امنیتی، مذهبی، اجتماعی هاسیاستشاخص اعتماد با نگرش به همبستگی  رابطۀ. 9

 و اقتصادی

 هاآن یهمبستگ بیضر یمطالعه، به بررس نیدر ا یسه مفهوم اساس ۀبه مطالع تیعنا با

 ،رگانهی چهاهاسیاستنگرش به اعتماد و  زانیم ریمتغ نیحاصل ب ی. بررسشودمیپرداخته 

 هرچه انافغانستمعناست که نخبگان  نیبد افتهی نی؛ ادهدمیرا نشان  یمثبتهمبستگی 

ی ایران در هاسیاستبه شان نگرش، رودمی ترباال رانیاعتمادشان به دولت ا زانیم

ی هاسیاستو برعکس میزان بیشتر نگرش مثبت به  است ترمحورهای چهارگانه مثبت

 چهارگانه به معنی اعتماد باالتر به ایران است. 
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 شاخص:
 میزان همبستگی با شاخص اعتماد

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 45441 45241 ی امنیتیهاسیاستنگرش به 

 45441 45204 ی مذهبیهاسیاستنگرش به 

 45441 45201 ی اجتماعیهاسیاستنگرش به 

 45441 45114 اقتصادی یهاسیاستنگرش به 

 ی چهارگانه با شاخص اعتمادهاسیاستهای نگرش به : میزان همبستگی شاخص52جدول 

ی امنیتی، مذهبی، هاسیاستدهد که هرچه نگرش به به خوبی نشان مینیز جدول زیر 

 میزان اعتماد هم بیشتر شده است. بوده،تر اجتماعی و اقتصادی ایران مثبت
 

 اعتماد                 

 نگرش به

خیلی 

 کم
 کم

 تا

 حدودی
 زیاد

خیلی 

 زیاد

آزمون 

 معناداری

ی هاسیاست

 امنیتی

2X=23553         454 1152 2551 0559 1155 منفی

Sig=45441 252 9953 1252 555 454 مثبت 

ی هاسیاست

 مذهبی

2X=32552         454 955 1254 5951 1252 منفی

Sig=45441 954 5953 2053 1252 454 مثبت 

ی هاسیاست

 اجتماعی

2X=39359         454 153 2053 5351 1051 منفی

Sig=45441 154 9352 2153 153 454 مثبت 

ی هاسیاست

 اقتصادی

2X=21352         451 1352 1253 5250 1053 منفی

Sig=45441 952 5159 2551 1459 455 مثبت 

 ی چهارگانههاسیاست: همبستگی شاخص اعتماد و 53دول ج
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 گیرینتیجه

 نخبگان یمایس( 7

 ین. در ادادندیم یلدرصد را زنان تشک 33درصد را مردان و  91 یق،تحق ۀنمون یندر ب

سن نخبگان برابر  یانگین. مباشندیم یعتشاهل  ،درصد 34اهل سنت و  ،درصد 93 یانم

از نخبگان  یمیهاست. حدود نساله 25سن متعلق به  یفراوان یشترینسال و ب 33با 

 ،یتدارند. بر حسب قوم یدرصد دکتر 2و  یسانسلدرصد فوق 15 یسانس،ل یالتتحص

درصد به خود اختصاص  32و  30نسبت افراد را با  یشترینب یببه ترت یکپشتون و تاج

از  ی. جداباشندیدرصد م 1با  درصد و ازبک 22با هزاره  هایقومیتاند. بعد از آن داده

 955کدام  هر، یاتوال یهنمونه را به خود اختصاص داده، بق پنجمیککابل که حدود  یتوال

اقامت در  ۀتجرب سومیکحدود  یاند. از نخبگان مورد بررسنمونه را داشته درصدِ 11 یا

 .اندداشته یرانا

 رانیا یهاسیاستبه  نخبگان نگرش( 2

 یهایاستسموافقت با  نیشتریب ،افغانستاندر  رانیا یهاسیاستبه ابعاد مختلف  تیعنا با

 یتیامن یهاسیاست موافقت نخبگان نسبت به نیو کمتر مذهبی یمحورها رامونیپ رانیا

 :پردازیممی هاآن شتریب لیو تحل حیبه تشر ری. در بخش زستا

  یتیامنی هاسیاستبه نگرش  الف(

و  یاسیس یدرصد( نسبت به راهبردها 55حدود از نخبگان افغانستان ) یمیاز ن شیب

نگاه درصد  05. در مقابل اندکرده یتیدر قبال کشور افغانستان اعالم نارضا رانیا یتیامن

شان نگرشبر  افغانستانسن نخبگان  دهدمینشان  هابررسی در این بارهمثبتی دارند. 

 ،در مقابل .ستا کسانی تقریباً که نحوی به ،ندارد تأثیری یتیامن یهاسیاستنسبت به 

خبگان ننخبگان با تحصیالت باالتر، نخبگان زن، و  ؛یاز نخبگان سن شیب عهینخبگان ش

 رانیا یتیمنا یهاسیاستنگرش مثبت نسبت به  ،ینریاز سا شیب و بدخشان پکتیا تایوال

 انیکس با سهیدر مقا ،داشتهرا  رانیا و اقامت درسفر  تجربۀکه  ینخبگان همچنین دارند.

 دارند.  رانیا یتیامن یهاسیاستنسبت به  تریمثبت، نگرش اندداشتهسکونت ن رانیکه در ا
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  یاجتماع یهاسیاستبه  نگرشب( 

در قبال  رانیا یاجتماع یهاسیاستدرصد نخبگان از  51 ،گرفتهصورت یبررس طبق

 هابررسی در این بارههستند.  یدرصد ناراض 03 ،و در مقابلکرده  تیافغانستان اعالم رضا

شان رشنگبر  افغانستاننخبگان  یالتیو تحص سنی ،یتیجنس هایویژگی دهدمینشان 

 ،ر مقابلد .ستا کسانی تقریباً که نحوی به ،ندارد تأثیری یاجتماع یهاسیاستنسبت به 

 ریز ساا شیب و بدخشان پکتیا تیوال هزاره و تاجیک، نخگبان شیعه، و نخبگان نخبگان

 یاننخبگ نیهمچن دارند. رانیا یاجتماع یهاسیاستنسبت به  تریمثبتنگرش  ،اتیوال

 ه طورب، اندداشتهسکونت ن رانیکه در ا کسانی با سهیدر مقااند، داشته اقامت رانیا درکه 

 دارند. رانیا یاجتماع یهاسیاستنسبت به  مثبتینگرش  یمعنادار

 یمذهبی هاسیاستبه نگرش  ج(

 ضایتر در این محور رانیا استینخبگان از س شتریب ،رانیا مذهبی یهاسیاست در رابطه با

. اندهددا را نشان هاسیاستاز این خود نارضایتی درصد  33 ،درصد(. در مقابل 9950) دارند

 تقریباً نگرش افغانستان ۀزنان و مردان نخبکه آن است  گربیانموضوع  نیا تردقیق یبررس

ن س کاهش ای شیافزاهمچنین با . ارندد رانیا یمذهب یهاسیاستنسبت به  یکسانی

 رانیا دره ک ینخبگان .کندینم یرییتغ یی مذهبهاسیاستها نسبت به نگرش آن ،نخبگان

نسبت  ریتمثبت، نگرش اندداشتهسکونت ن رانیکه در ا یبا کسان سهیدر مقا اقامت داشته

 دارند. رانیا یمذهب یهاسیاستبه 

هب و مذ ت،ینوع قوم ،است کنندهتعییناز همه  شیفوق آنچه ب هاییافته ،مقابل ۀنقط در

نسبت  ریتمثبت ارینگرش بس عهینخبگان ش تردقیق به طورنخبگان است.  یمحل زندگ

 تایبا نخبگان اهل سنت دارند. نخبگان وال سهیدر مقا رانیکشور ا یمذهب یهاسیاستبه 

 یهااستسیبه  تریمثبتنگرش  تیوال ریاز سا شتریب یمعنادار به طور و بامیان پکتیا

 ربه طوکه نخبگان هزاره  دهدمینشان  زین گرید تردقیق هاییافته دارند. رانیا یمذهب

ستان در افغان رانیا یمذهب یهاسیاستبه  تریمثبتنگرش  هاپشتوناز  شتریب یمعنادار

 کهآنز ا شیب رانیا یمذهب یهاسیاست النخبگان افغانستان در قب ادراک نیدارند. بنابرا

ت تح ،و...( باشد ران،یو مدرن )سواد، سن، مسافرت به ا یفرد ۀستیز ۀتجرب تأثیرتحت 
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 نستانجامعۀ افغا ،شناختیجامعهاساس به لحاظ  نیاست. بر ا یتیو قوم ینیفرهنگ د تأثیر

ف شکا دیتول ۀاست که هر دو موجب و سرچشم یمذهب یهاتفاوتبا  یارهیعشاجتماع  کی

 تیاز اوضاع و امن یاریبس یراحت به ،م شودمتراک یو قوم یمذهب یهاشکافچنانچه . است

 .اندازدمیکشور را به خطر 

  یاقتصاد یهاسیاستبه  نگرش د(

در قبال  رانیا یاقتصاد یهاسیاستدرصد نخبگان از  53 ،صورت گرفته یبررس طبق

 عهینخبگان ش تردقیق به طورند. ایدرصد ناراض 01و در مقابل  تیافغانستان اعالم رضا

ا نخبگان ب سهیدر مقا رانیکشور ا یاقتصاد یهاسیاستنسبت به  تریمثبت ارینگرش بس

ایران  یهاسیاست ۀهمدر قبال  عهینخبگان ش دشومی مشاهده واقع دراهل سنت دارند. 

 ،تری دارند و در مقابلها نگرش مثبتو تاجیک هاهزارههمچنین  .دارند تریمثبتنگرش 

ادی ایران ی اقتصهاسیاستتری نسبت به قوم پشتون در مقایسه با سایر اقوام نگرش منفی

 دارند.

از  شتریب یمعنادار به طور پکتیا و بدخشان تایوال با تحصیالت باالتر و نخبگان نخبگان

دارند.  رانیا یهاسیاست ریسا زیو ن یاقتصاد یهاسیاستبه  تریمثبتنگرش  تایوال ریسا

 شاننگرشبر  افغانستاننخبگان  یتیجنس تیوضع دهدمینشان  هابررسی بارهدر این 

 .ستا کسانی تقریباً کهنحوی به ،اردند تأثیری یاقتصاد یهاسیاستنسبت به 

 

 برآیند :پژوهش حاضر های کلیآورددست

 1331را در سال  «یتیرنسانس مطالعات امن» :مشهور خود ۀمقال که استفن والت، یزمان

 یسمیبرالمطالعات منسوب به ل یادهه یکاز  یشجنگ سرد و تفوق ب یانمنتشر کرد، پا

لح که در آن ص دادیرا م یدوران یدنو الملل،ین( در روابط بیسمئالیدبهتر ا یانیبه ب یا)

باشد.  شدهیل تبد المللیینب یدر فضا یاصل ۀبه قاعد ،خود سرپشت  یختار ۀبرخالف هم

جنگ سرد،  یانداده در پارخ یاساس یو دگرگون ییرکه تغ رفتیآن م یسو ورها بهبا

 ریگکرده و د یهرا توج یتو پساساختارگرا در حوزه امن یاز نوع انتقاد یرجحان مطالعات
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 1331ندارد. استفن والت اما در سال  یدر پ ییمعنا یستیتنگ رئال ۀیاز زاو یتنگاه به امن

 ادآورینکته را  یکداد تا  یدرا نو یدد یهزاو یناز هم یتیمطالعات امن یزرستاخ یگربار د

 ۀیدر نگاه به صلح از زاو یتسخت آن و لزوم جدّ یبه معنا یتامن یتشود: تداوم موضوع

 عراق و افغانستان، یهاجنگ ،خلیج فارس یهامقاله بود که جنگ ینا از جنگ. بعد یدۀپد

 شود. یدو تأک یدأیاز نگاه سخت ت یتامن یتضوعرخ داد تا همچنان مو یمنو  یهسور

منجر  یرخدادها ،یواش اییوهکه در آن به ش« ماه اوت یهاتوپ»تاکمن در کتاب  باربارا

 ۀدو سال آخر ده»: نویسدیم ییجا کند،یرا مرور م و دوران آن یبه جنگ اول جهان

نوبت بحران  یندومهمراه با صلح و رونق بود و  1314ها بود. سال سال نیترآرام 1344

 ۀوشتن «توهم بزرگ»با عنوان  یدجد یبود. کتاب یدهاز راه نرس وزمراکش و جنگ بالکان هن

با  ینجلامکان جنگ وجود ندارد. ا کردیتازه منتشر شده بود و ثابت م ینجلنورمن ا

و  یالم یکنون یدر وابستگ ،دادینشان م یرنکارناپذا یهاو استدالل یرگذارتأث یهامثال

نگ ج ینبنابرا ؛یدمغلوب صدمه خواهد د ۀدازان به یزفاتح ن ،یکدیگرها به ملت یاقتصاد

رگ توهم بزکتاب که جنگ را شروع کند.  یستقدر احمق نآن یملت یچصرفه ندارد، پس ه

که تنها کمتر از چهار سال طرفه آن...«. یافت یاریزبان ترجمه شد و طرفداران بس یازدهبه 

کتاب مشهورش را  رد ینجلا یهااستدالل ۀهم ،در ابعاد سه قاره یزمان الزم بود تا جنگ

 بر باد دهد.  سرهیک

ل و اغلب قاب بعدییک هایییدهها پددارد: جنگ یرا در پ ینغز و اساس ۀنکت یک ،همهاین 

ست که ا یچیدهپ یبوط به آن تا به حدو تحوالت مر یتو موضوع امن یستندن بینییشپ

 یت،ه ماهک یجنگ، تا زمان یرو تفس یرتدب یبرا یبرج عاج هایپردازییهاشکال مختلف نظر

موضوع بال هاییسینوآن را مورد مالحظه قرار ندهند، جز نسخه اسو ذات حس یتجد

وجود ندارد  ایشدهیینتع یشاز پ ۀقاعد یچدر تب و التهاب، نخواهد بود. ه یماریب یبرا

 ایدر خصوص احتماالت بروز  یاکرده  بینییشکه بر اساس آن بتوان جنگ و تعارض را پ

ده از با استفا یآت یهاحرکت بینییشداد. پ ردرصد نظ صد و یتعدم بروز تعارض با قطع

 ییتنها فاکتورها یرونیب هاییتموقع یراز ؛اشتباه بزرگ است یک یرونی،ب هاییتموقع
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. مسلم دکننیم یظتغل یاو  یلرا تعد گرکنش یتن ،حالت ترینینانهبهستند که در خوش

 ندارد. ودوج یانسان گرکنشذهن  یخوانیتن یبرا ییموضع استعال یچه کهاین

که تفکرات رابرت  یآورددستکه ما به عمق  باشد یآخر کاف ۀچند جمل ینهم شاید

 و به زیاز هر چ یشکه ب ی. تفکراتیمرهنمون شو ،داشته است المللیندر روابط ب یسجرو

 یاونهگر، گکنش یخوانیتاز ن ییموضع استعال ینا یکه با نف رسدینکته م ینمرور به ا

 ۀیددپ یینو تب یلتحل یرا برا یاسیس یکاوداده و روان قرار نظر مداو را  ۀیستز ۀاز تجرب

 یقاموس ؛کرد یمعن یگرد یقاموسجنگ را با  یس. رابرت جرویردتعارض و جنگ به کار گ

شروع جنگ  یبرا یجد یعامل ،ادراکسوء بود: ینمدخل آن به مبحث جنگ ا ینکه اول

احتمال بروز جنگ بر  گررا رسم کرد که بر اساس آن ا یمختصات یساست. رابرت جرو

 ؛گیردیقرار م Xمحور  یبرداشت بر روسوء یاادراک سوء قرار داشته باشد، Yمحور  یرو

 Yمحور  یادراک( بر روسوء یش)افزا یمجلوتر رو Xمحور  یبر رو هر چقدرکه  یاهگونبه 

 احتمال جنگ(. یشرفت )افزا یمباالتر خواه یزن

 هاییسازخود، ابزار و مدل ییمعنا یبندادراک از بستهسوء مفهومکردن خارج یاما برا وی

را در  یدجد یپردازو مفهوم یسازمدل ینرا به کار گرفت و شخصاً کاربست ا یدیجد

به همراه چند تن از همکاران خود تحت عنوان  1323که در سال  نشان داد یامقاله

که ستون و اساس پژوهش  یانگارش کرد. مقاله «یدر مورد شورو یکانگرش نخبگان آمر»

 حیادراک صح یزانم یافتدر یسنجش نگرش نخبگان را برا یسجرو ،آن یاست و ط یفعل

 یااستفاده قرار داد. پروژه ( موردیآت هایگذارییاستتبع س ادراک نخبگان )و بهسوء یا

کاربست تام و تمام  نوعیکه  یسکتاب جرو ینشد و در آخر یلزمان تکم مرور که به

ان چگونه فکر مرددولت»تحت عنوان  ،است المللیندر روابط ب یاسیس یشناسروان

 .یدبه اوج رس «المللیندر روابط ب یاسیس یشناس: روانکنندیم

ش درک جنگ و سنج ینکته بوده است که برا ینمطالعات بر ا یندر ا یسجرو یدتأک تمام

 یطو هم در شرا یتهم در ن ،است یادراک ضرورسوء یزاناحتمال جنگ، سنجش م یزانم

. دهندیخاص چگونه پاسخ م یطیدر شرا یگرباز یکبه اقدامات  یگراند کهاین ؛یگرانباز

آنچه هست،  از یشب را یگراند یهاتا کنش دهندیم ترجیحها او معموالً دولت ۀبه گفت
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اشتباهات  یبرا ییمبنا ینکنند. ا یرنسبت به خود خشن و همراه با سوءقصد تعب

در دو  تواندیم در نهایتو مانند آن است که  ینظام ینیبدب یانحرافات قضاوت ی،محاسبات

است( به جنگ  ردهک یخود معرف یها را در کتاب اصلآن ،یحمدل متفاوت )که به تشر

از جنگ و  یریجلوگ یراه برا ینترمهمبر آن است که  یسجرو ،یجهنت منتج شود. در

 ارائۀادراک و سوء آن( هدف قراردادن یهااندازه ۀسطوح و در هم ی،معان ۀتعارض )در هم

و مهم  یچیدهپ یندفرا ینشروع ا یان است. آنچه براگرنشک یاتدرست از ن یریتصو

 )مخاطبان( رفتار یگراننکته است که د یندر مورد ا یسنجنگرش کند،یم هجلو یضرور

 .بینندیما را چگونه م یرکرده و تصو یابیما را چگونه ارز

پژوهش بر آن  ینآنچه در ا یبندجمع یعنیخود  یما را بر سر موضوع اصل همهاین 

ار قر یو تمدن یخیتار ۀحوز یکهر دو در  یربازو افغانستان از د یران. ارساندیم یم،ابوده

دو کشور از وجوه اشتراک و مخارج مشترک  یفرهنگ یراثو م اندشدهیف داشته و تعر

ه از جملاز روندها و تحوالت ) یاگذشته مجموعه یهادهه یبرخوردار است. ط یفراوان

در  یداخل یهاجنگ یران،از شهروندان افغانستان به سمت ا یمیعظ یلیخمهاجرت 

 و در یستیزیطمح یهاو خارج از منطقه، بحران یامنطقه یهاافغانستان با حضور قدرت

در روابط دو کشور رقم زده است را  هایییاییپو ،(یانسان یتمجموع مسائل مربوط به امن

و  یرانآن بر روابط ا ۀیندآ یراتاست: تأث یاساس یتجنبه حائز اهم یککه حداقل از 

 افغانستان. 

 و یعوس یقدر دو کشور به یانم یو فرهنگ یاجتماع یخی،تار ی،قوم یوندهایپ هرچند

 یانکه احتمال بروز تعارض م رساندیآرامش م ینرا به ا یاست که هر ذهن مشوش یغن

 یتنوع از قطع یناست، اما مقدمات بحث به ما آموخت که ا یدو کشور به جد منتف ینا

 ییهابحران یدنخواهد شد. ترس و مخافت از د فتمنجر به مخا در نهایتاست که  یآفت

روابط را دگرگون خواهد  یردر روابط دو کشور رقم خورده و مس یگریپس از د یکیکه 

 کرد.

 بالفصل آن ۀیجنت آید،یم یانکه سخن از تعارض به م ینکته آن است که زمان یندوم

 ایرها شد. آ یانهگرایلتقل ینگرکل یناز ا توانیم یسادگ بهو  یستن یبرخورد نظام
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و  ییختار ۀینو افغانستان )با توجه به همان زم یرانروابط ا یانم یخوردن تعادل فعلبرهم

 یندو کشور با چن یانخروج از تعادل م ینا یاو آ ؟نخواهد بود یجد ی( تعارضیتمدن

 یناول یجهنت است؟ در المللییندر سطح ب یجد یکمتر از تعارض یر،در تعب یوندهایی،پ

 ییساده و ابتدا یاربس ۀنکت یک ین، همارائه کرداز پژوهش حاضر  یدکه با ایبندیمعج

 انیقدر محتمل است که م ادراک، همانسوء یلو افغانستان به دل یرانا یاناست: تعارض م

 . یکاآمر ۀمتحدیاالت و ا یرانا یانم یا ی،و عربستان سعود انیرا

ابط رو یفعل یت: درک وضعبردیم یشپبه  ترمهم یانکته ما را به سمت نکته ینا درک

 ین. ایندهآ یطاز شرا یابیارز یخواهد بود برا یاکه خود مقدمهو افغانستان  یرانا یانم

گان ادراک نخب یممستق یافتدر یبرا ایینهزم یچدارد که تاکنون ه یتاهم ینکته از آن رو

 ینکشور و مربوط به ا یندر خصوص ا یرانا یهاو کنش هاسیاستاز  جامعۀ افغانستانو 

 ینها معطوف به اتحوالت، ذهن یرو همواره با توجه به مس ؛کشور صورت نگرفته است

خواه دل ۀیجمستدل و معطوف به نت ی،در افغانستان، عقالن یرانا یهامسئله بوده که کنش

ر د هاسیاست ینا یجاز نتا یممستق یبازخورد ارائۀ یبرا یجد یتالش گاهیچو ه ؛است

رد عنوان ک توانیمپژوهش  ینا هاییافتهصورت نگرفته است. بر اساس  جامعۀ افغانستان

ی ر حالد یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستدر س گیرندگانیمسازان و تصمیمکه تصم

قرار مورد مالحظه خود  یمات( در تصمیددر افغانستان را )شا یگرد یفاکتورها ۀهم که

در افغانستان چگونه  هاسیاست ینا کهینا ؛اندیدهفاکتور غفلت ورز ینترمهماند، از داده

 است که یکار یندوم ینخواهد بود. ا ییسووآن به چه سمت ۀیجو فهم شده و نت یرتعب

 یاستبا ک مراهو ه ییهرچند ابتدا ـ بستر یکخلق  ۀپژوهش به دنبال آن بوده و تا انداز ینا

 اعتنا و توجه است. نگاه بازخورد، به نظر قابل ینا یافتدر یبرا ـ اعتماد اما مطمئن و قابل

برداشتن آن  پژوهش در یناست که ا یقدم ینترمهم «یگرید»چشم  ۀیبه خود از زاو

 مصمم بوده است.

 یو هم برا یرانا یپژوهش به دنبال آن بوده است و هم برا ینکه ا یانکته سومین

 ریاز تصو یحو ادراک صح یافتمسئله است که در ینخواهد بود، ا یتافغانستان حائز اهم

 در روابط دو یجد یمیتا تنظ کندفراهم میفرصت را  یندر افغانستان ا یرانا یهاکنش
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 ستیکه مشخص ن اییندهمسائل و معضالت به آ ۀمنفعالن یلاز تحو و یردکشور صورت گ

در  انمدارسیاستو نه  یرانان امرددولتشود. قطعاً نه  یزپره ،چه خواهد شد در آن

ه منجر ب یخارج یانامربوط و  یکه عوامل و فاکتورها یستندبه دنبال آن ن ،افغانستان

 یهاو لذا درک مسائل و کنش ؛دباش وردو کش یانروابط م ۀناخواسته و ناخودآگاهان یمتنظ

در دست گرفتن زمام  یدر زمان حال، برا هایو کج هایکاست یرو تدب یرو تعم مابینیف

 نهیزم ینو فعال در ا یاعدول است. کنش پو قابل یراصول و غ ترینیاصول ،یندهامور در آ

در  یدولت مرکز یتلزوم تقو یعنیبحث ما  یو اساس ین)که خود در مفروض نخست

ن داددر حال رخرا که ابتدا آنچه  دهدیسوق م یرمس ینافغانستان مستتر است( ما را به ا

 ینر ا. دیمکن یررا تدب یندهآ یربنایتا بر اساس آن ز یمدرک و فهم کن یدرست به ،است

 یکیتتاک یبرخوردها یلتبدپرهیز از در افغانستان و  یدولت مرکز یتتوجه بر تقو ،یانم

 این زا یشکه پ یدار،پا هاییبه استراتژ از مرکز در افغانستان یزگر یهاکنش یتدر تقو

هر  یراز ؛خواهد بود یندهآ یبرا یو تعادل یمتنظ ینچن درآمدیششده است، پ یدبر آن تأک

در  قاًیدر افغانستان، دق یدولت مرکز ۀناخواست یاآگاهانه  یفتضع یاقدام در راستا گونه

 خارج از کنترل است. یروهایو ن یرتقد ستامور به د یهمان واگذار یرمس

 ؛دارد یپ در یزسازان کشور افغانستان نیمنخبگان و تصم یبالفصل برا اییجهمهم نت این

 انیرخود روشن کنند که ا ینکته را برا ینا یدان در افغانستان بامرددولت کهینو آن ا

 یرانا یهاو کنش یرانافغانستان است و تعامل و درک ا یتیکاز ژئوپل ناپذیریییبخش جدا

دولت  تیتقو رب یمبالفصل و مستق یفوق، کمک یطشرا یرشفرض پذ ادر افغانستان، ب

 کشور خواهد داشت. ینو اجتماع ا یاستس یدر افغانستان و تسلط آن بر مرزها یمرکز

 یانژوهش آمده است را بپ ینمجمل هر آنچه در ا یساده و به شکل یبا زبان یمبخواه اگر

در غرب، جنوب و  یچیدهپ یطشرا یران،ا یاسالم یگفت از منظر جمهور توانیم یم،کن

و مسائل و مشکالت مربوط به  سویک از  خلیج فارسو  یعرب ۀیاندر خاورم یران،شرق ا

 تیحساس ینقرار داده است؛ ا یحساس یطرا در شرا یران، ایگرد یکشور افغانستان از سو

 یاج یران،ا یرامونیپ یطحساس مح یطتوأمان است. شرا یداتها و تهدفرصت ۀیرنددربرگ

 ،یخطاها و اشتباهات محاسبات یناگر ا ینگذاشته است؛ حت یرا باق یاشتباه هیچ گونه
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ست که ا یبه قدر یرامونیپ یطدر مح یتد. حساسنداشته باش یدر پرا  یبلندمدت یجنتا

ه داشته باشد ک یدر پ یجیمدت، ممکن است نتاوتاهک یامدهایبا پ یاشتباهات محاسبات

 مواجه سازد.  یجد یداترا با تهد یرانا یمل یتامن

بت به نس ستانبرداشت و درک نخبگان افغان یطنشان از شرا یمایشپ ینحاصل از ا نتایج

ان در گذارسیاستکه  گونهآنشاید  ،در کشورشان یرانا یاسالم یجمهور یهاسیاست

 طلقاًمو برداشت  یافتتنها در. امروزه نهکنند، به شکل مطلق مثبت نیستمیایران تصور 

 هایتهیافوجود ندارد، بلکه با توجه به  ستاننخبگان افغان یاندر م یراناز نقش ا یمثبت

 نیا ینی. بروز عمنفی قابل توجهی برخوردار است از ابعادِ داشتبر ینحاضر، ا یمایشپ

تظاهرات مردم افغانستان مقابل  یندر قالب چند توانیرا م یراننسبت به ا یبرداشت منف

 مشاهده کرد. یرانا یاسالم یسفارت جمهور

 ینأمتنها راه ت در افغانستان یدولت مرکز یتتقو ،نوشتار یناز منظر ا کهاینتوجه به  با

که موجب  یرانا یاسالم یجمهور یکنون یهاسیاستآن دست از است،  یرانا یمل یتامن

شور ک ینا یمنافع مل یندر جهت تأم ،شده ستاننزد نخبگان افغان یراناز ا یبرداشت منف

از  این دستدر  یکل یبازنگر ی،منف داشتبر ینا ییرتغ ۀالزم رسدی. به نظر میستن

 در قبال افغانستان است.  یرانا یهاسیاست

 ینیها را تعآن یریتبله و مدمقا شیوۀاست که  یداتتهد یتماه ینسخن آخر، ا عنوان به

ها از تن شود،یم یرانافغانستان متوجه ا ثباتییکه از جانب ب یداتیتهد یت. ماهکندیم

 ،ریگد یخواهد بود. از سو یریتکنترل و مد قابل ی،قدرت مرکز یک یریگشکل یقطر

لکه ب کند،یم یرانرا متوجه ا یمختلف یداتتنها تهدنه تاندر افغانس یضعف دولت مرکز

و  ثباتییانسان خواهد داشت که به علت ب هایلیونم ۀروزمر یبر زندگ یمخرب یراتتأث

هبود در به ب یدام یابهبود  هر گونه. یستندبرخوردار ن یزندگ ۀیاز ملزومات اول یحت یناامن

مهم تنها با  ینتصور خواهد بود و ا قابل یتمردم، تنها در صورت وجود امن ینا یزندگ

 .پیونددیبه وقوع مدر افغانستان  یمرکز مندقدرتدولت  یریگشکل
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 درباره نویسنده 
 زادهعلی چگنیغالم

، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در ایران 1394متولده جنوری  ،زادهغالمعلی چگنی

تحصیل در مقطع لیسانس به امریکا سفر  ۀبرای ادام 1311در سال  ایشان است. گذرانده

طع مق زادهاست. آقای چگنیه نمودلیسانس به ایران مراجعت  ۀده و پس از اتمام دورکر

ری خود و دکتبه اتمام رسانده انگلیس کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه لیذر تحصیلی 

به عضویت  1332از سال ایشان . کرده استرا از دانشگاه مطالعات صلح برادفورد اخذ 

در آن دانشکده مشغول  کنونحقوق و علوم سیاسی عالمه طباطبایی درآمده و تا ۀدانشکد

 . استی المللبینو ای هتدریس است. تخصص اصلی وی مطالعات امنیتی منطق

 

 

 همکار مشاور و مرورگر
 دکتر سردار محمد رحیمی

تا پایان خود را تحصیالت است. ارزگان والیت  1359دکتر سردار محمد رحیمی متولد 

 های خصوصیتدریس در دانشگاهاست. دوره دکتری تخصصی در ایران به انجام رسانیده 

های او در طول این تاز مهمترین فعالیماستری به عنوان  هایدر دوره افغانستان و دولتی

 .نیز پرداخته استبه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی وی ن آ در کنارها بوده است. سال

می های علستان با جمعی از شخصیتپالیسی افغان هسو وی عضو گروبدین 1331از سال 

به عنوان معاون وزیر معارف اکنون  تا 1335سال ایشان از . استو سیاسی کشور بوده 

 باشند.افغانستان مشغول ایفای وظیفه می جمهوری اسالمی



 

 


