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 *صديقه ببران

 **هاتف پور رشيدي
 
 
 
 
 

 
 چكيده

عنـوان يكـي از       اي از جمله مقوالتي است كه در عصر ارتباطات توانسته اسـت بـه               ديپلماسي رسانه
گـيري    در ايـن راسـتا، بهـره      .  ابزارهاي تحقق قدرت نرم و تامين منافع ملي كشور مد نظر قرار گيرد        

اي از اهميـت بـسزايي        عنوان يك قدرت منطقه     اي به  جمهوري اسالمي ايران از ابزار ديپلماسي رسانه
اي ايـران در افغانـستان پـس از           گيري ديپلماسي رسانه    در همين زمينه بررسي بهره   . برخوردار است

از .  تواند مورد توجه قـرار گـيرد        هاي موجود، از جمله موضوعاتي است كه مي سقوط طالبان از ظرفيت
هاي آماري، در مجموع اين نتيجه حاصل شد كه جمهوري اسالمي ايران راهبرد مناسب و          بررسي داده

شده است   كار نگرفته و اين مساله سبب       اي خود در افغانستان به   درستي در خصوص ديپلماسي رسانه
اين مساله در بحث    .  هاي موجود در اين بخش براي تامين منافع ملي كشور بهره گرفت نتوان از ظرفيت

شود؛ چرا كه ايران همواره از جانب اين همسايه شـرقي خـود در               تحقق امنيت ملي نيز موثر واقع مي
 .اش از اين طريق در معرض چالش قرار گرفته است معرض آسيب بوده و گاه امنيت

 سازي، اقناع ها، برجسته طالبان، قدرت رسانه افغانستان،  اي،  ديپلماسي رسانه :ها كليدواژه
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 مقدمه

توان آن را     اي است كه نمي     هاي مختلف در عصر حاضر به اندازه  سرعت نفوذ ارتباطات در بخش
. كار گرفت   هاي متفاوت را تدوين و به   هاي خود در حوزه ناديده انگاشت و بدون توجه به آن، رهيافت

در ايـن   .  اسـت   رسد گفته مشهور مارشال مك لوهان در مورد رسانه و قدرت، تحقق يافته   به نظر مي
ها نيز در گرو توجه به اين مساله است تا بتوانند از اين طريـق قـدرت نـرم         ميان اقتدار ملت ـ دولت

اي در تحقق قدرت نرم       هايي كه نقش عمده     ديپلماسي نيز به مثابه ساير بخش. خود را محقق كنند
اي   ها و ارتباطات را مورد توجه قرار دهد تا از گذر غور در بحـث ديپلماسـي رسـانه                 دارد، بايد رسانه

اي در مـورد      در همين زمينه، پرداختن به مقوله ديپلماسي رسانه     .  اهداف و منافع ملي را تامين كند
ويژه بـا   عنوان يكي از همسايگان ايران و كشوري كه در حوزه تمدني ايران قرار دارد و به افغانستان به

در آن، بايد بسيار مورد توجـه       )  اياالت متحده آمريكا(توجه به حضور يكي از دشمنان سياسي ايران 
ديپلماسي و سياست   .  باشد تا در سايه تحقق منافع ملي، امنيت ملي نيز براي كشور به ارمغان بيايد      

الملل تحت تـأثير و تعامـل تحـوالت           كننده در نظام بين     عنوان يك عامل تعيين خارجي كشورها به
عنـوان يكـي از       بـه   »اي  ديپلماسـي رسـانه   «شگرف در عرصه ارتباطات قرار گرفته است؛ چنانچـه           

بر اين اسـاس  .  هاي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي پديدار شده است هاي اصلي فعاليت شاخه
اند كه در اين ميـان    طور جد مورد توجه قرار داده كشورها با پي بردن به ضرورت اين مساله، آن را به

ويـژه در ميـان كـشورهاي منطقـه و            هاي ديپلماتيك جمهوري اسالمي ايران در جهان و به  فعاليت
همين دليل بررسي آن در سـاحت    به.  گرفته است طور مشخص در افغانستان نيز از اين مقوله بهره به

 .رسد كه بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد نظر مي اي مهم به تامين منافع ملي كشور، مقوله

ها براي تكميل و ارتقاي       اي كه به معناي به كارگيري رسانه  با توجه به تعريف ديپلماسي رسانه
الملـل پديـد      هاي خارجي يك كشور مطرح شده و با عنايت به تغييراتي كه در عرصه بين   سياست

هاسـت،    گيري بيشتر و بهتر از رسـانه       آمده و با توجه به اين نكته كه تحقق قدرت نرم در گرو بهره
 . شود اي بيش از پيش آشكار مي ضرورت بحث به كارگيري ديپلماسي رسانه

باشـد و     استان كشورمان مـي     3 كيلومتر مرز مشترك در     936 در موضوع افغانستان كه داراي 
عنوان نيروهاي دشمن در اين كشور و نيـاز كـشور           نيز با عنايت به حضور نيروهاي آمريكا و ناتو به
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هايي چـون همـسايگي، حـوزه تمدنـي           گيري از مزيت براي گسترش مناسبات با افغانستان و بهره
مشترك، مرزهاي طوالني و آسان بودن صدور كاال و خدمات به اين كـشور و همچنيـن حمايـت          

هاي مجاهد در اين كشور، چه در زمان تجاوز شوروي به افغانستان       جمهوري اسالمي ايران از گروه
تواند بازيگر خوبي در اين عرصه بـوده و در خدمـت         اي مي و چه در زمان طالبان، ديپلماسي رسانه

در .  ديپلماسي عمومي و تامين منافع كشور و تحقق قدرت نـرم جمهـوري اسـالمي ايـران باشـد             
اي ايران در افغانـستان     نوشتار حاضر، اين هدف مورد توجه واقع شده كه موفقيت ديپلماسي رسانه
اي محقق شـده اسـت       در چه حدي بوده و آيا اهداف ايران در افغانستان از طريق ديپلماسي رسانه

 :مورد به شرح زير تعريف شده است 7 هاي اين تحقيق نيز در  يا خير؟  فرضيه

اي مناسـبي در افغانـستان برخـوردار          هاي ديپلماسي رسانه    رسد ايران از تكنيك  به نظر مي.  1 
 است؛ نبوده

هـاي خـود در افغانـستان         رسد ايران در جذب مخاطب افغان نسبت به سياست        به نظر مي.  2 
 موفق بوده است؛

اي در جـذب      رسـد دسـتگاه ديپلماسـي ايـران از طريـق ديپلماسـي رسـانه                به نظـر مـي    .  3 
 گذاري ايرانيان در افغانستان موفق بوده است؛ سرمايه

اي ايران نتوانسته است به خوبي از پتانسيل زبان مـشترك      رسد ديپلماسي رسانه به نظر مي.  4 
 خوبي استفاده كند؛ در دفع تهديدات از ناحيه اين كشور به

اي ايران در روي كـار آمـدن و انتخـاب افـراد همـسو بـا                رسد ديپلماسي رسانه به نظر مي.  5 
 هاي خارجي ايران در افغانستان موفق نبوده است؛ سياست

هـاي افغـان بـراي انعكـاس          اي ايران در جلب نظر رسـانه        رسد ديپلماسي رسانه    به نظر مي.  6 
 هاي جمهوري اسالمي ايران موفق نبوده است؛ و ديدگاه

اي ايران در انعكاس اقدامات ايران در بازسـازي افغانـستان          رسد ديپلماسي رسانه به نظر مي.  7 
 .است موفق نبوده

پرسـش بهـره      20 اي بـا      نامـه   براي بررسي موضوع مدنظر از روش ميداني استفاده از پرسـش    
هـاي قابـل      تن از كارشناسان اين حوزه و برخي مقامـات، ديپلمـات           50 گرفته شده كه در اختيار 
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دسترس، خبرنگاران فعال در عرصه ديپلماسي و صاحب نظر در حوزه افغانـستان و تـني چنـد از           
هاي حاصل مـورد      داده  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم مقامات افغان قرار گرفت كه پس از آن داده

 .تجزيه و تحليل قرار گرفته است

 چارچوب نظري 

تـرين آنهـا در         ترين و مـرتبط     نظريات متعددي در حوزه رسانه و ديپلماسي وجود دارد كه مهم   
شود ارتباط ميان فرضيات و موضـوع       در اين نظريات تالش مي.  باشد زمينه پژوهش به شرح زير مي
اي مطرح شده كـه ديـدي كلـي در           نخست مباحث ديپلماسي رسانه.  به نحو ملموسي مطرح گردد

سازي مطرح    ها، اقناع و برجسته    دهد و در ادامه مباحث مربوط به قدرت رسانه اين خصوص ارايه مي
ها و قدرت آنها در اقنـاع       ها نيز تالش شده در مورد نحوه تاثيرگذاري رسانه در اين بخش.  شده است

هـا مـورد توجـه واقـع          سازي رسانه   از طرف ديگر، نظريه برجسته  .  و جلب توجه مخاطب بحث شود
ها به يك موضوع موجبات جلب توجه افكار عمومـي           شده تا اين نكته را مطرح كند كه توجه رسانه

انـد تـا مـيزان موفقيـت          نظـر قـرار گرفتـه      اين مقوالت در بحث فرضيات نيز مـد  .  كند را فراهم مي
در نهايـت نـيز، بحـث روابـط ايـران و            .  اي در افغانستان مورد ارزيابي قـرار گـيرد          ديپلماسي رسانه 

 .است گرفته هاي ايراني در اين كشور مورد بررسي قرار افغانستان و نحوه عملكرد دولت و رسانه

 اي ديپلماسي رسانه. 1 

عنوان ابزاري مهم براي پيـشبرد مـذاكرات و نـيز بـسيج               امروزه رهبران از ارتباطات جهاني به   
تـرين مفهـوم بـراي        مناسـب »  اي  ديپلماسي رسانه «.  كنند  حمايت عمومي از توافقات استفاده مي  

. شدت مغشوش اسـت   اي به تحليل اين كاربردهاست، اما نحوه ارجاع به اين مفهوم در ادبيات حرفه
هرگونـه اسـتفاده از     «:  كنـد   اي بسيار وسيع، چنين تعريف مـي  گونه براي مثال، ابو اين مفهوم را به

هـاي    اي، از طريـق فعاليـت       ديپلماسـي رسـانه   »  .ها در جهت بيان و ترويج سياست خارجي  رسانه
هاي مطبوعاتي،    كنفرانس:  ها شامل   شود كه اين فعاليت   گيري مي اي عادي و ويژه، پي متعدد رسانه

اي   ها و ميـانجيگران در كـشورهاي رقيـب، و رويـدادهاي رسـانه             ها، ديدار سران حكومت مصاحبه
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 . شوند برانگيزاننده است كه براي گشودن عصري جديد در روابط متقابل سازماندهي مي

 1973 توان پس از جنگ اعراب و اسـراييل در سـال       اي را مي نمونه استفاده از ديپلماسي رسانه
هـا بـراي نـشان دادن و تحميـل            خوبي از رسـانه     توسط كسينجر مشاهده كرد كه در اين فرايند به  

او بيشتر  .  معروف و بسيار موفقش، استفاده نمود     »  ديپلماسي رفت و برگشت «مقاصد خود، در طي 
داد   خبرنگاران ارشد آمريكايي حوزه ديپلماسي را طي سفرهاي خارجي، در هواپيماي خود جاي مي  

اي و اطالعاتي فراهم كنند و اخباري را فاش نمايند كه قصد داشت بيـش از هـر             تا گزارشات زمينه
هاي درگير مذاكره، بـراي شكـستن     چيز ديگري، از اين اخبار و اطالعات براي گرفتن امتياز از طرف

جمهور تـازه انتخـاب شـده ايـران،           ، محمد خاتمي، رييس 1998 در ژانويه .  ها، استفاده كند بست بن
نمونه ديگـر در ايـن      .  طلبانه به اياالت متحده انتخاب نمود     را براي فرستادن پيام صلح»  ان .ان .سي«

 .نامه اخير تهران در مورد تامين سوخت راكتور تهران مشاهده كرد توان در امضاي توافق زمينه را مي

اهميـت نمـودن نقـش سـفرا؛          بـي )  الـف :  اي نـيز بايـد در سـه محـور           نقش ديپلماسي رسانه 
فراهـم  )  هاي ديپلماتيك و ايجاد حال و هوايي مناسب بـراي مـذاكرات؛ و ج        بست شكستن بن )ب

 1 .نمودن شرايطي مطلوب براي بستن قرارداد، توصيف كرد

انـد؛      ها بر سياست خارجي در دو جهـت عمـده تكامـل يافتـه                هاي مربوط به تأثير رسانه نظريه
ها بر مخاطبان به اثرات محـدود تغيـير موضـع            ها از اعتقاد به اثر زياد رسانه نخست آنكه، اين نظريه

عنوان موجودي منفعل، بـه فعـال بـودن مخاطـب در           اند؛ و دوم آنكه، به جاي تلقي مخاطب به داده
در ارتباطـات سياسـي، عـالوه بـر پـذيرش ايـن دو              .  انـد   ها اشاره كرده    دريافت و تفسير پيام رسانه    

هـاي خـبري و سياسـت         هاي نظـري بـراي توضـيح رابطـه رسـانه            نظري به توسعه ديدگاه   اصالح
و گـاه از      )1 ()ان .ان .نظريه سـي  (ها را تأثيرگذار دانسته       با اين وجود، اين نظريه، گاه رسانه. اند پرداخته

 )2 ()ها  نظريه توليد موافقت، نظريه نخبگان و نظريه تعاملي نخبگان و رسانه   (ها  تأثير سياست بر رسانه

هاي انساني حكومت را تكان دهند و در جهـت          توانند در مواقع رخداد فجايع و بحران هاي خبري مي اين نظريه معتقد است كه رسانه.  1 
 . ها به حركت وادارند مداخله در اين بحران

هاي خبري به جاي آنكه بر سياست تأثير بگذارند و يا به انتقاد از حوزه قدرت بپردازند، پوشـش خـبري خـود را               در اين نظريه، رسانه.  2 
  .و نخبگان را جلب كنند) توده مردم(دهند كه براي تصميمات سياسي، موافقت مخاطبان  اي سامان مي گونه به
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هاي نـوين ارتباطـات و اطالعـات،          ميان آورده است و اين در حالي است كه امروزه فناوري   سخن به
هـا و     هاي اينترنـتي، تلويزيـون      ها، شبكه   گستره ديپلماسي و سياست خارجي را به تحريريه روزنامه     

اين همان عاملي است كه در عصر جامعه اطالعاتي، فضاي متعامـل       .  راديوهاي جهاني كشانده است
 2 .ها را الزامي ساخته است ها و رسانه ديپلمات

 ها قدرت رسانه. 2 

ها اساسا ايـن قابليـت را دارنـد كـه           يعني رسانه.  ها عموما نمادين و اقناعي است قدرت رسانه
ذهن خوانندگان يا بينندگان خود را تا حدي تحت تاثير قرار دهند يا هدايت كنند، اما بر اعمـال       

به اسـتثناي مـواردي همچـون اسـتفاده از قـوه قهريـه و              .  مخاطبان خود تاثير مستقيمي ندارند
پـذيرد، هـدايت مقاصـد،        جسماني، مهار يا هدايت عمل انساني كه عمومـا ضـمني صـورت مـي        

اي كه بر رفتار بيرونـي انـسان       هاي ذهني ها، دانش، عقايد يا نظريات انساني، يعني بازنمايي برنامه
رسان و با     اگرچه با توجه به حضور ساير منابع اطالع    .  پذير است صورت هدفمند امكان حاكمند، به

سازي   ها بر خالف ساير نهادهاي حقوقي يا اداري فاقد قدرت محكوم        توجه به اينكه معموال رسانه
طـور كامـل      يا تنبيه شهروندان، در صورت نقض قانون هستند، هدايت ذهني مخاطبان هرگز بـه   

دهد كـه بـا وجـود         شناختي نشان مي    شناختي و جامعه  در مقابل، شواهد روان. پذير نيست امكان
ها، مخاطبان عموما حداقل آزادي عمـل و اسـتقالل خـود را حفـظ                  قدرت فراگير نمادين رسانه  

نظـر از     عبارت ديگـر، صـرف    به.  برند وبيش از وسايل ارتباط جمعي فعاالنه بهره مي كنند، و كم مي
تواننـد در برابـر اقنـاع         هـا مـي     هاي خبري، حداقل برخي از مخاطبان رسانه    قدرت نمادين رسانه
ها در شرايطي بسيار كارآمـد      اين بدان معناست كه تاثيرگذاري ذهني رسانه.  شدن مقاومت كنند

يابنـد، يـا      است و آن مواقعي است كه مخاطبان ماهيت يا پيامدهاي اين تاثيرگـذاري را درنمـي             
هـاي خـبري را       دهند، يا همانند مواردي كه گزارش    مواردي كه با اختيار خود تغييرعقيده مي در

  3 .پندارند كنند، يا اظهارنظر خبرنگاران را مشروع يا صحيح مي واقعي تلقي مي
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  )1 (نظريه اقناع. 3 

اقنـاع   .  آيـد   حـساب مـي     اي بـه    نظريه اقناع از جمله نظريات پشتيبان بحث ديپلماسي رسـانه        
ارسـطو يكـي از     .  همواره بخشي از زندگي بشر بوده و افراد سعي دارند بر ديگـران تـاثير بگذارنـد               

نخستين كساني بود كه در آثار خود راجع به فن خطابه اقناع را تجزيه و تحليل نمود و پس از آن         
بـا شناسـايي      )2 (موسسه تجزيه و تحليل تبليغات  .  مطالعات بسياري در اين خصوص صورت گرفت

: روش تبليغاتي بخشي از كارهاي اوليه مربوط به تيوريزه كردن اقناع را بـا معرفـي سـه بخـش             7 
شـناختي   جـزء )ارزيابي چيزي يا داشتن احساسـي نـسبت بـه آن؛ ب         (جزء اصلي احساسي  )الف

انجـام  )  اقدامات اعمـال آشـكار   (جزء رفتاري )؛ ج)هاي ادراكي يا اظهارات شفاهي يا عقيده واكنش(
 .تواند به طريق تغيير نگرش و اقناع منجر شود تحقق اين سه بخش مي. داد

اي بر آن كنـترل دارد       گر تا اندازه در اين راستا، اعتبار منبع يكي از فاكتورهايي است كه ارتباط
 4 .تواند از طريق كنترل آن مخاطب را تحت تاثير قرار داده و اقناع را پديد آورد و مي

  )3 (سازي برجسته. 4 

تواننـد بـر عامـه        هاي جمعي مي    هايي است كه از طريق آن رسانه    سازي يكي از شيوه برجسته
اي موثـر واقـع       تواند در تحقق كارآمدي ديپلماسي رسـانه   بنابراين، اين نظريه نيز مي.  تاثير بگذارند

هاي خبري با ارايه خبرهـا، موضـوعاتي را كـه عامـه             سازي بدين معناست كه رسانه برجسته.  شود
هـاي    سازي توجه رسانه   بر اين اساس در بحث برجسته.  نمايد كنند، تعيين مي راجع به آنها فكر مي

 . شود اهميت آن از نظر عموم افزايش يابد جمعي به موضوعي، موجب مي

بـر ايـن اسـاس      .  سـازي اسـت     يكي از راهكارهاي تحقق برجسته      )4 (چيني در اين مقوله زمينه
كننـد و موضـوعات       ها به بعضي موضوعات توجه مـي   چيني فرايندي است كه طي آن رسانه زمينه

1. Persuasion  

)IPA(2. Institute for Propaganda Analysis  

3. Agenda Setting  

4. Priming  
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ها به آن     هايي است كه رسانه  ها از جمله مقوله همچنين جانبداري اولويت.  گيرند ديگر را در نظر نمي
كنند و با مهم يا غيرمهم جلوه دادن موضوعي يك ايديولوژي خاص را مساعد يا نامـساعد          توجه مي
انـد،    بر اسـاس تحقيقـاتي كـه انجـام داده           )2 (و كورت لونگ    )1 (گالديس انگل لونگ  .  دهند  نشان مي

بـر  .  گـذرد   برد و از چند مرحله مي    معتقدند كه فرايند قرار دادن موضوعي در اولويت عموم زمان مي
ها براي قالبي كردن يك موضوع و كلمـات مهمـي كـه بـراي توصـيف آن                     اين اساس شيوه رسانه  

سازي براي تمام افـراد بـه     در همين زمينه بايد گفت، برجسته.  تواند موثر باشد كنند، مي استفاده مي
ارتباط اطالعات به فـرد و درجـه        :  شود  دهد و بر پايه دو عامل تعريف مي     يك اندازه و شيوه رخ نمي

هرچه ارتباط اين دو بيشتر باشد، نياز به راهنمايي بيـشتر اسـت و هرچـه       .  خبري از موضوع پيام بي
 5 .پذيرد هاي جمعي را بيشتر مي سازي رسانه نياز به راهنمايي بيشتر باشد، فرد اثرهاي برجسته

 روابط افغانستان با جمهوري اسالمي ايران

داليل فرهنگي، نژادي، زباني، تاريخي، فرهنگي و مذهبي، جمهـوري اسـالمي ايـران داراي               به
روابـط دو كـشور همـواره       .  هاي روابط و همكاري با افغانستان بوده است       بيشترين و بهترين زمينه

هاي داخلـي در افغانـستان از گـستردگي كافـي           سازنده و مثبت بوده، هرچند به دليل بروز بحران
هاي شرق و غرب براي منزوي كـردن نقـش     البته عوامل ديگري نظير رقابت.  برخوردار نبوده است

 . خصوص پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز موثر بوده است ايران در امور منطقه به

روابط اقتصادي ايران و افغانـستان در گذشـته محـدود بـود، ولـي در پـي تحـوالت اخيـر                       «
روابـط اقتـصادي ايـران و افغانـستان در حـدود              1350 در سال . افغانستان در حال گسترش است

اين .  ميليون دالر رسيد    6 به دليل روابط جديد داودخان، به       1355 يكصد هزار دالر بود و در سال 
هـاي    با سقوط رژيـم     1357 در سال   .  به يك ميليون دالر رسيد     1356 ماهه اول سال  9 روابط در 

اهللا   مبادالت متوقف شد و بعد از آن هم تا زمان سقوط رژيـم نجيـب         ) داودخان(ايران و افغانستان 

1. G.E. Lang  

2. K. Lang 
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مبادالت تجـاري توسـعه       1375 تا   1371 از سال .  مبادالت رسمي صورت نگرفت)  1371 ابتداي (
با حاكميـت     1375 از سال   .  هاي داخلي از گسترش كافي برخوردار نشد    يافت، ولي به دليل جنگ
هاي ديگـري از خـاك افغانـستان،          هاي ديگري از خاك افغانستان و بخش  طالبان بر كابل و بخش

ويژه مناطق غربي آن كه هم مرز با ايران بود، روابط تجاري دو كشور براي مدتي محدود گرديد،       به
مذاكرات تجاري دو كـشور بـراي گـسترش مبـادالت اقتـصادي             )  2001 (بعد از بركناري طالبان     

هـاي زيـادي      نامه  وزراي مربوطه دو كشور ديدارها و مذاكرات متعددي انجام داده و توافق .  شد آغاز
  6 ».اند هاي مختلف امضاء كرده را در زمينه

اختالف ايران و افغانستان بر سر استفاده از آب هيرمند حل شـد و قـراردادي             1351 در سال 
مـتر مكعـب در       26 بر اساس اين قرارداد، حقابه ايـران از رود هيرمنـد       .  بين دو كشور امضا گرديد

در زمان حكومت داودخـان، نخـستين كميـسيون           1353 در سال  .  ثانيه در طول سال تعيين شد
هاي كـشاورزي،   هاي اقتصادي ايران و افغانستان در كابل تشكيل شد و پروتكلي در زمينه همكاري

كميسيون ديگري در تهـران تـشكيل         1354 در سال   .  دامداري، صنعت، راه و غيره به امضا رسيد    
هايي صـورت گرفـت كـه         آهن، راه و غيره توافق    آهن، سيمان، نيشكر، راه هاي ذوب شد و در زمينه

سـومين اجـالس كميـسيون        1355 در سـال    .  كرد  ها را ايران تامين مي      هزينه تكميلي اين پروژه 
هـاي    مشترك اقتصادي ايران و افغانستان در كابل تشكيل شد كه ضـمن ابـراز رضـايت از توافـق          

هـاي    هاي نساجي، اعطاي وام براي كارخانه سيمان، نيشكر، كاغذ و غيره توافـق          گذشته، در زمينه
هـا در افغانـستان از محـل اعتبـارات ايـران              احداث ايـن پـروژه        جديدي صورت گرفت كه هزينه    

 . شد مي تامين

دليل سـقوط داودخـان       در نظر گرفته شده بود كه به      1357 كميسيون ديگري هم براي سال 
ميليـون دالر كمـك در فواصـل مختلـف            85 بيش از     1357 تا  1353 هاي  طي سال.  برگزار نشد

اين روابط از لحاظ اقتصادي سودي براي ايران دربـر         .  ازسوي ايران در اختيار افغانستان قرار گرفت
 . دنبال نياورد دليل ناپايداري اوضاع سياسي افغانستان، به نداشت و منافع سياسي درازمدت هم به

هاي كمونيستي افغانستان روابط اقتصادي و        پس از پيروزي انقالب اسالمي، بين ايران و دولت
هـاي كمونيـستي حـاكم بـر          گـاه رژيـم     ايران هيـچ  .  سياسي و فرهنگي رسمي مهمي برقرار نشد      
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جمهوري اسالمي ايران نخستين كـشوري      .  رسميت نشناخت و با آنان مذاكره نكرد   افغانستان را به
ايـران  .  گـيري نمـود     شدت عليه آن موضـع      بود كه تجاوز شوروي به افغانستان را محكوم كرد و به     

رغم آنكه خود درگير جنگ       حمايت از نهضت مقاومت مردم افغانستان و مجاهدين برخاست و به به
 . تحميلي بود، در حد توان از هرگونه كمك به جهاد مردم افغانستان دريغ نورزيد

، جمهـوري اسـالمي     )1371 (پس از پيروزي مجاهدين و تشكيل حكومت اسالمي در كابـل             
رسميت شـناخت و درصـدد        ايران جزو نخستين كشورهايي بود كه دولت اسالمي افغانستان را به       

حمايـت از دولـت       هـاي بعـد، بـه       جمهوري اسالمي ايران طي سـال     .  كمك و حمايت از آن برآمد  
گـاه    جمهـوري اسـالمي ايـران رژيـم طالبـان را هيـچ            .  اسالمي افغانستان و جبهه متحد پرداخت   

رسميت نشناخت و طي مدت حاكميت طالبان از دولت اسالمي افغانـستان كـه دولـت قانونـي            به
تريـن    مهم.  روابط جمهوري اسالمي ايران و طالبان همواره تيره بود .  كرد افغانستان بود، حمايت مي

مردادمـاه سـال      17 علل آن نيز تجاوز به سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در مزار شريف در  
ديپلمات و يك خبرنگار ايراني و سپس حملـه بـه سركنـسولگري             9 و به شهادت رساندن  1377 

بعـد از سـقوط طالبـان، جمهـوري         .  بـود   1381 جمهوري اسالمي ايران در هرات در ارديبهـشت       
هاي افغـاني در اجـالس بـن حمايـت           اسالمي ايران از مذاكرات و توافقات نمايندگان مردم و گروه

صورت اعتبـار و كمـك       ميليون دالر به 560 جمهوري اسالمي ايران براي بازسازي افغانستان 7 .كرد
 1381 ميليـون دالر آن را بـراي سـال            60 در نظـر گرفـت و     )  85 تا    81 (بالعوض طي پنج سال     

ايران نخستين كشوري بود كـه كـار بازسـازي در افغانـستان را بـا احـداث جـاده                     .  اختصاص داد 
  8 .اندازي گمرك ميلك و غيره آغاز نمود دوغارون ـ هرات، احداث خط انتقال برق به هرات، راه

جاده :  هاي مهم بازسازي جمهوري اسالمي ايران در افغانستان بدين شرح است         برخي از پروژه
كيلومتر، شبكه فيبرنوري     61 ارملك به طول    ـ   كيلومتر، جاده هرات 127 ـ هرات با طول  دوغارون

هاي همگاني در شهرهاي هرات، مزار شريف، قندهار، كابـل،        اندازي تلفن مشهدـ هرات، نصب و راه
پاسگاه مرزي، احـداث      25 اي در شهرهاي هرات، زرنج و فراه، ساخت     ساخت مدارس فني و حرفه
، احداث پل ابريشم بر روي رودخانـه پريـشان مـشترك، احـداث              78 گمرك مرزي ميلك و ميل    

هرات، انتقال آب و بـرق    ـكيلوولت دو مداره تايباد 20 جاده ميلك ـ زرنج، احداث خط انتقال برق
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هاي مختلـف كـشاورزي و        به زرنج، تجهيز پنج كتابخانه در پنج شهر مهم افغانستان، اجراي پروژه    
ها پـروژه     ـ هرات، و ده  هاي مختلف، پروژه احداث خط آهن سنگان طرح كشت جايگزين در استان

  9 .هاي مختلف كوچك و بزرگ در استان

به بعد، رفت و آمدهاي زيادي از سوي مقامات دو كشور صورت گرفتـه اسـت،            1381 از سال 
جهت شـركت    1380 جمهوري اسالمي ايران به كابل در ديماه   سفر وزير امور خارجه:  آن جمله از

جمهور افغانستان به جمهوري اسـالمي ايـران، سـفر            در مراسم انتقال قدرت، سفر سه روزه رييس
، سـفر وزراي راه و      2007 و    2002 هـاي     روساي جمهوري اسالمي ايران بـه افغانـستان در سـال          

ترابري و امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسالمي ايران به افغانـستان، سـفر تعـدادي از مقامـات               
جمهور، وزير خارجه، وزير آموزش و پرورش، وزيـر      افغاني به جمهوري اسالمي ايران ازجمله رييس

تجارت، وزير دفاع، وزير بهداشت، وزير تحصيالت عاليه، وزير شهدا و معلولين، و وزيـر امـور زنـان،       
هـاي زيـادي      تر نـيز هيـات      باشد كه در سطوح پايين      سفر استاندارهاي هرات و قندهار و غيره مي  

 . مبادله شده است

جمهوري اسالمي ايران در شهر كابل داراي سفارت است و در شهرهاي هرات، مزار شـريف و          
نيـز  )  آبـاد و باميـان      جـالل (پيش از اين در بعضي شهرهاي افغانستان .  قندهار سركنسولگري دارد

 10 .باشد جمهوري اسالمي ايران در كابل داراي خانه فرهنگ نيز مي. سركنسولگري داشت

در همين زمينه روابط رو به گسترش ايران و افغانستان پس از سقوط طالبـان، پيمـان نايـب،        
هـاي همكـاري بـا        رييس مجلس افغانستان، نيز با تاكيد بر تالش كشورش براي گسترش زمينـه       

هايي فراهم شـود     كند  كه هر دو كشور بايد تالش كنند تا زمينه جمهوري اسالمي ايران تاكيد مي
هاي ايران    خواهيم از ظرفيت    خصوص اينكه ما مي   به. هاي يكديگر استفاده كنند تا بتوانند از توانايي

 .هاي فرهنگي، اقتصادي و علمي بهتر و بيشتر استفاده كنيم در زمينه

هاي نفوذ ايران در افغانستان و به تبع آن گسترش روابـط و دفـع                براي تحقق گسترش زمينه
اي   تهديداتي كه به برخي از آنها نظير قاچاق مواد مخدر به ايـران، اشـاره شـد، ديپلماسـي رسـانه          

 .رود كه اقداماتي از سوي ايران در اين زمينه انجام شده است شمار مي گامي موثر به

تـرين اقـدامات ايـران در جهـت           الملل و رسانه، مهـم   پور، كارشناس مسايل بين حسن بهشتي
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انـدازي راديـو دري بـه         اي و به تبع آن گسترش روابط با افغانـستان را راه       توسعه ديپلماسي رسانه
  مرزي صدا و سـيما بـه محـض حملـه            بخش برون «:  كند  مركزيت مشهد عنوان كرده و اظهار مي 

ساعت افزايش داد كـه پـس از          11 آمريكا به افغانستان عملكرد اين راديو را از روزانه دو ساعت به      
وي همچنين از كمك ايـران بـه تاسـيس            ».باشد  ترين راديوي منطقه مي مهم.  سي.  بي.  راديو بي

اهللا آصـف محـسني، از رهـبران شـيعيان            چند تلويزيون و از جمله تلويزيون نور به مسئوليت آيت  
تمـامي ايـن    «:  دهـد  اندازي چند شبكه خبر داده و ادامه مي هاي فني به راه افغانستان، و نيز كمك

ها براي تربيت نيروهـاي     اقدامات با تاييد وزارت امور خارجه همراه بوده كه براي گسترش همكاري
هاي كارگرداني و تـصويربرداري اقـداماتي صـورت گرفتـه         صدا و سيما در رشته  افغان در دانشكده

ها و    پور ارايه فيلم    بهشتي  ».نگاري برگزار شده است  هاي روزنامه است و براي خبرنگاران افغان دوره
هاي افغاني را نيز در جهت ترويج سينماي ايـران توصـيف         هاي ايراني براي پخش در شبكه سريال

هاي مقيم ايران به كشورشان و انتقال آداب و رسوم ايران به ايـن    كرده و با اشاره به مهاجرت افغان
هاي شـمال و غربـي ايـن كـشور            در هرات، مزار شريف، قندوز، قندهار و بخش  «:  گويد كشور، مي

اند كه اين مساله حـتي در پوشـش و         مهاجران افغاني تمامي فرهنگ ايراني را به آنجا منتقل كرده
 11 ».شود سخن گفتن آنها نيز مشاهده مي

در همين زمينه طاهريان، سفير سابق جمهوري اسالمي ايـران در افغانـستان، ايـن كـشور را               
هـاي مختلـف      داند كه تاثير روشنفكران ايراني در دوره  معناي واقعي كلمه حوزه تمدني ايران مي به

در بعـد خبررسـاني يكـي از        «:  گويـد   وي در اين زمينـه مـي      .  در اين كشور بسيار زياد بوده است    
باشـد و بـا اسـتفاده از حـوزه            ترين راديوهايي كه در افغانستان فعال است، راديو دري مـي       قديمي

تمدني مشترك نقش فعالي ايفا كرده است و در مقطعي كه پرچميان بر اين كشور حـاكم بودنـد،     
وي     گفته  به  ».رفت گاهي اوقات چند ده كيلو بود      هايي كه از ايران به افغانستان مي نامه حجم هفته
خـصوص در ايـاالت جنـوب غـرب و شـمال             رساني و خبررساني ايران در افغانستان به تاثير اطالع

غيرقابل انكار است و ايران در سه استان فراه، هرات و نيمروز كه سه قوم پشتون، تاجيـك و بلـوچ       
در آن سكونت دارند، ارتباطات فرهنگي بسيار زيادي داشته و شرايط خوبي براي ارتباطات در سـه  

 . دهه پس از پيروزي انقالب فراهم كرده است
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قلعـه را از جملـه راهكارهـا بـراي گـسترش              طاهريان همچنين ايجاد جاده دوغارون ـ اسـالم    
زبـان    هاي فارسي  داند و برآن است كه در اين زمينه گسترش سايت ارتباطات ايران و افغانستان مي

نگـاري در ايـران،       هـاي خـبري و روزنامـه        هاي دري است، و توسعه شـبكه       برابر سايت ده كه چند
  .هاي ارتباطات فرهنگي را گسترش داده است زمينه

ها در افغانستان از ديگر اقداماتي است كـه جمهـوري      گذاري ها و سرمايه باال رفتن حجم كمك
اسالمي ايران در افغانستان به انجام رسانده تا از اين طريق بتواند دايره نفوذ خود در اين كـشور را             

هاي هفتم و هـشتم آغـاز شـد،           به گفته طاهريان در جريان سياستي كه در دولت     .  گسترش دهد
ساله ارايه    صورت شفاف بيان كرد و در يك برنامه پنج       هاي مالي خود به افغانستان را به ايران كمك

ميليون دالري را مـورد تـصويب قـرار       500 ميليون دالر كمك بالعوض و وام در قالب پكيج  250 
سفير سابق ايـران در افغانـستان       .  ها هزينه شود    داد تا با نظر دولت افغانستان در توسعه زيرساخت   

ميليـون دالر زيـر نظـر         50 ها مقرر شد هر سـال       بر اساس هماهنگي  :  كند  در اين زمينه اضافه مي
اين مساله منجر به ايجاد تاسيسات زيربنايي در افغانستان شد كـه       .  مجلس به افغانستان ارايه شود

 . هرات بود ـ قلعه ترين آن جاده اسالم پروژه بزرگ و كوچك عملي گرديد و مهم 312 از قبال آن 

رساني به هرات، ايجاد تاسيسات مخابراتي در هـرات و نيمـروز و ايجـاد زمينـه بـراي             وي برق
شـمرد    هاي ايران به افغانستان را از جمله اقداماتي بر مـي         توسعه فرهنگي و همچنين ارايه نوآوري

 . هاي ايران به افغانستان عملي شده است كه در راستاي كمك

طاهريان تاثيرات انقالب اسالمي در افغانستان را بسيار زياد توصيف كرده كـه در ايـن راسـتا                 
ضـمن اينكـه بـا      .  تري در برابر ارتش سرخ مقاومت كننـد    مردم افغانستان توانستند با خيال راحت

 . تري خود را نشان داد صورت جدي طالبان اين مساله به كار آمدن جريان افراطي روي

سفير سابق ايران در افغانستان حضور مهاجران ايران در افغانستان را ازجملـه ديگـر مـسايلي               
: كنـد   وي اضـافه مـي    .  كند كه باعث گسترش ارتباطات فرهنگي دو كشور شده اسـت     توصيف مي

افـزاري    افزاري و چه از لحاظ سـخت        اي كه امكان داشته چه از لحاظ نرم هاي رسانه ايران در زمينه
هـايي از جانـب كـشورهاي غربـي مواجـه             هايي را صورت داده كه البتـه بـا رقابـت        گذاري سرمايه

توان مشاهده كرد كـه       سي در افغانستان مي  .  بي.  نمونه اين مساله را در پخش راديو بي.  است بوده
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كنـد و     ساعت برنامه پخش مي     12 تا    10 ام به مدت .  در اكثر شهرهاي اين كشور بر روي موج اف
طاهريان در ادامه نظر مردم افغانستان نسبت به كاركرد ايران       .  باشد معذوراتي براي ايران فراهم مي

هاي خود بـراي      رغم تمام محدوديت    ايران به :  گويد  در سه دهه گذشته را مثبت ارزيابي كرده و مي
هايش را در حمايت از دولت منتخب افغانـستان   افغانستان محدوديتي ايجاد نكرده است و سياست

صورت قانوني و غيرقانوني به معناي مدارا و      اي كه حضور چند ميليون افغان به تغيير نداده، به گونه
گـسترش روابـط ايـران بـا افغانـستان          .  باشـد   نظر مثبت جمهوري اسالمي ايران به اين كشور مي    

ازجمله مواردي است كه همواره مورد تاكيد قرار گرفته كه اين مقوله براي تـامين امنيـت كـشور             
 .ضروري است و همواره در رهنامه امنيتي كشور جا داشته و بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد

الملل با اشاره به همين مقوله و با تاكيد بـر اينكـه در طـي حـدود               يك كارشناس مسايل بين
اين تهديـد نيـز     «:  گويد  ايم، مي   سال گذشته ما تنها يكبار از طرف شرق كشور تهديد شده    1500 

خاطر اشتباه صفويه رخ داد، اما ايـن مـساله بـه ايـن          كه از طرف محمود و اشرف افغان بود تنها به
وي با تاكيـد بـر بررسـي وضـعيت افغانـستان و               ».ماند  معنا نيست كه همواره وضعيت چنين مي

در كنار اين مساله ما داراي ظرفيت و بـازاري          «:  گويد  تهديدات متوجه كشورمان از اين ناحيه، مي
دهـد كـه      نيافتگي آن ما را آزار مي       ميليون دالري در افغانستان هستيم، اما بحث توسعه 25 تا  20 

نظام متوجه اين مساله شـد امـا بـه داليـل مختلفـي نظـير موضـوع جنـگ بـه آن                          60 در دهه  
هـاي خـارجي در       الملـل بـا يـادآوري حـضور قـدرت           اين كارشناس مسايل بيـن      ».نشد پرداخته

ايـن  «:  گويـد   دانـد و مـي      نيافتگي را عاملي براي نابساماني اوضاع شرق مي    افغانستان، بحث توسعه
رغـم    مساله آثار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي دارد كه براي مثال در زمينـه فرهنگـي بـه          

دست افغـان     اينكه ما در طي ساليان گذشته منبع تغذيه فرهنگي اين مناطق بوديم فرهنگ پايين   
الملل مجـاورت بـا      اين كارشناس مسايل بين ».وارد كشور شد و فرهنگ ما را مورد تهديد قرار داد

هاي موجود دانسته و با يـادآوري         هاي تهديدي بيشتري نسبت به فرصت    افغانستان را داراي جنبه
متاسفانه مـا بـا مهـاجران افغـان نيـز           «:  گويد  اي درست در اين خصوص، مي  عدم انجام كار رسانه

ايـم و در طـول        عنوان شهروندان درجه دو نگاه كـرده    ايم و همواره به آنها به خوبي برخورد نكرده به
محـور بـوده اسـت كـه يكـي از             سال گذشته كارهاي ما نسبت به افغانستان همواره سياسـي        30 
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وي ديدن وجوه مختلف در موضوع افغانـستان را مـورد             ».هاي برخورد ما با افغانستان است ضعف
كند كه قبل از انقالب يكسري كارهاي فرهنگي در افغانـستان صـورت           اشاره قرار داده و تاكيد مي

وي .  هاي گذشته نيز كتابخانه و تجهيزات فرهنگي به اين منطقه ارسال شد     گرفت كه در دولت مي
گاه راهـبرد ثابـت و درسـتي نـسبت بـه             بايد اين مساله را مدنظر قرار داد كه ما هيچ«: اضافه كرد

  ».توان در بحث تهديد طالبان مشاهده كرد ايم كه اين مقوله را مي موضوع شرق نداشته

با اين حال تهديدات نـاتو و       «:  گويد  وي با اشاره به اينكه تهديد طالبان مساله مهمي است، مي
كنم و لذا بايد مـا از پتانـسيل خـود بـراي اداره بهتـر             آمريكا در شرق را مساله كوچكي تصور نمي

 ».اوضاع افغانستان كمك بگيريم

هاي مشترك فرهنگي دو كشور از جمله مقوالتي است كـه         ها و پتانسيل گيري از ظرفيت بهره
اي و به تبع آن در گسترش حوزه نفـوذ          تواند در گسترش توان ايران در بحث ديپلماسي رسانه مي

 .جمهوري اسالمي ايران در افغانستان و تامين بيشتر منافع ملي كشور مورد توجه قرار گيرد

هاي جمهوري اسالمي ايـران و افغانـستان را         يك ديپلمات فعال در امور افغانستان نيز شباهت
هـاي    رغم اين قرابـت فرهنگـي رسـانه         كند كه متاسفانه به   از لحاظ فرهنگي بسيار باال توصيف مي

هاي   ديپلمات«:  گويد  وي در اين زمينه مي  .  كنند هاي شرق و افغانستان نمي ايران توجهي به رسانه
عنـوان محـل      اي كه اگر مخير باشـند همـواره غـرب را بـه              ما نيز چنين مشكلي را دارند، به گونه   

هـاي    اي نيز شاهديم كه يكـي از آسـيب     ما اين مساله را در بحث رسانه. كنند ماموريت انتخاب مي
هـاي مختلـف      رسـانه در قالـب      500 به گفته وي، در افغانستان امروزه حـدود           ».اي ماست   رسانه

سـوادان ايـن كـشور مطبوعاتـشان توانايـي            درصدي بي   80 وجود آمده كه با توجه به جمعيت         به
اين ديپلمات  .  المللي و غربي نيز صاحب نفوذ هستند       هاي بين سازي بااليي دارند و در رسانه جريان

هاي افغانستان را جـوان و اكـثرا وابـسته بـه كـشورهاي منطقـه                  در عين حال مطبوعات و رسانه    
افغـان  «هزار دالر از آمريكا توسط رسـانه          140 كند كه نمونه اين مساله را در دريافت   توصيف مي

 . سازي كند توان مشاهده كرد تا عليه جمهوري اسالمي ايران جريان مي ».وي. تي

هاي كشور كه در خدمت سياست خارجـي          اين ديپلمات فعال امور افغانستان با انتقاد از رسانه
كننـد،    هاي ديگر ما توجهي به موضوع افغانـستان نمـي           غير از تلويزيون رسانه«: گويد نيستند، مي
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هاي مـا در ايـن كـشور باالسـت و آزادي عمـل بيـشتري در ايـن                    حالي كه سطح تاثير رسانه در
ما در افغانستان راديوهاي مختلف دري و پشتو را داريم و در      «:  دهد وي ادامه مي ».خصوص دارند

هاي شنيداري پرمخاطب پـس   توان آن را يكي از رسانه هرات راديو دري مخاطب بااليي دارد و مي
هـا نـسبت بـه        اين ديپلمات با اشاره به ديدگاه منفـي افغـان          ».فارسي عنوان كرد.  سي.  بي.  از بي

هر كس در اين خـصوص      «:  دارد  ، اظهار مي  2005 تا    2002 هاي  ها برخالف سال حضور آمريكايي
ها همراهي كند، آنها نيز حاضرند همراه شوند و با عنايت به اينكه افغانستان حيات خلـوت         با افغان

جمهوري اسالمي ايران است، بايد با استفاده از اين مقوله تهديدهاي متوجـه كـشورمان از جانـب        
هـاي برانـداز در       افغان غيرمجاز و فعاليـت گـروه        5000 تا    2500 افغانستان در زمينه ورود روزانه     

هـاي ايرانـي در افغانـستان مواضـع           به گفته اين ديپلمات، رسانه      ».خاك افغانستان را درك كنيم 
كنند و در اين راستا نيز كـشورمان          ضدغربي و شفافي دارند كه از دولت افغانستان نيز حمايت مي  

 . هاي زيادي براي توسعه افغانستان انجام داده است گذاري سرمايه

تواننـد فعاليـت      هاي فرهنگي را از جمله مواردي توصيف كـرد كـه دو كـشور مـي                 وي زمينه
هـاي ايرانـي      هـا و سـريال      ها به فيلم اي داشته باشند كه نمونه اين مقوله را در توجه افغان گسترده

جامعه سنتي افغانستان پـذيرش بيـشتري نـسبت بـه           «:  دهد  وي ادامه مي.  توان مشاهده كرد مي
هـاي    هـا و سـريال      هاي خصوصي و دولتي افغانـستان، فيلـم       هاي ما دارد و بسياري از شبكه برنامه

 ».كنند ايراني را پخش مي

اي   شود كه جمهوري اسالمي ايران خـدمات گـسترده      تمام اين مباحث در شرايطي مطرح مي
 .را در اختيار افاغنه قرار داده تا بتواند دايره نفوذ خود در اين كشور را گسترش دهد

هـزار    16 اند و     آموز افغان در ايران تحصيل كرده    هزار نفر دانش 250 در طول سه دهه گذشته 
ميليون   360 نيز درمجموع     1388 تا پايان سال .  اند التحصيل شده هاي ايران فارغ نفر نيز از دانشگاه

ميليـارد تومـان نـيز بـراي          30 دالر پروژه پس از سقوط طالبان در اين كشور اجرا شده و حـدود       
مدرسـه    20 تهيه كتاب بـراي   .  هاي فرهنگي و آموزشي در افغانستان صرف شده است     اجراي طرح

هزار كتاب، احداث سـه بـاب مدرسـه در           140 هاي آزمايشگاهي و  مقطع ابتدايي، اهداي مجموعه
پزشكي و اتاق ايران در دانـشگاه كابـل،          هرات، ايجاد مركز تربيت معلم كابل، ايجاد دانشكده دندان
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بازسازي مقبره امامزاده يحـيي بـن زيـد در مـزار شـريف و ايجـاد دانـشگاه در هـرات، ازجملـه                         
  12 .هايي است كه جمهوري اسالمي ايران در افغانستان انجام داده است فعاليت

 ها و نتايج ارزيابي داده

مـورد تحليـل قـرار        SPSSهاي حاصل توسط نـرم افـزار          نامه داده   آوري پرسش  پس از جمع
عنوان متغير مـستقل و      به 1،2،3،4،16،19 هاي  پرسش شامل پرسش 5 در اين فرايند ابتدا .  گرفت

پس از محاسبه ضـريب تـاو       .  عنوان متغير وابسته تعريف شد      نامه به پرسش باقي مانده پرسش 15 
پـس از آن هـر يـك از فرضـيات بـا             .  بي كندال رابطه بين متغير مستقل و وابسته سنجيده شـد    

قرار گرفته و اثبات و عدم اثبات       Fهاي مشخصي تطبيق داده شد و مورد آزمون  يك از پرسش هر
هاي پـژوهش و جـداول توصـيفي و آمـار اسـتنباطي               از تجزيه و تحليل داده     .فرضيه بررسي شد  

هـاي ديپلماسـي      رسد جمهوري اسـالمي ايـران از تكنيـك          فرضيه يك مبني بر اينكه، به نظر مي
  F=  1/948 و عدد     0/154 اي مناسبي در افغانستان برخوردار نبوده است، در سطح معناداري    رسانه

 .اين فرضيه در آخر مقاله آمده است Fجدول مربوط به آزمون  .به اثبات رسيد

رسد جمهوري اسالمي ايران در جذب مخاطـب        نظر مي همچنين فرضيه دو مبني بر اينكه، به
) F=  1/426 و عـدد    0/250 در سطح معناداري  (است،    هاي خود موفق بوده    افغان نسبت به سياست

 . رد شد

هاي حاصل از آمار توصيفي و استنباطي فرضيه سوم مبني بـر اينكـه، بـه نظـر            بر اساس داده
گذاري ايرانيـان در      اي در جذب سرمايه  رسد دستگاه ديپلماسي ايران از طريق ديپلماسي رسانه مي

 .رد شد)F= 1/573 و عدد 0/218 در سطح معناداري (افغانستان موفق بوده است، 

رسـد    نظـر مـي     هاي حاصل فرضيه چهار مبني بـر اينكـه، بـه          در اين پژوهش و بر اساس داده
خوبي از پتانسيل زبـان مـشترك در دفـع تهديـدات از            اي ايران نتوانسته است به ديپلماسي رسانه

بـه  )  F=  10/002 و عـدد      0/000 در سطح معنـاداري    (خوبي استفاده كند، نيز  ناحيه اين كشور به
 . اثبات رسيد

اي ايـران در      رسـد ديپلماسـي رسـانه       بررسي فرضيه پنج نيز مبني بـر اينكـه، بـه نظـر مـي               
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هاي خارجي ايران و افغانستان موفق نبـوده اسـت،          آمدن و انتخاب افراد همسو با سياست كار روي
 .اثبات آن را به دنبال داشت) F= 3/600 و عدد 0/035 در سطح معناداري (

اي ايـران در      رسد ديپلماسي رسانه  فرضيه شش نيز اين مساله را مد نظر داشت كه، به نظر مي
در .  هاي جمهوري اسالمي ايران موفق نبوده اسـت  هاي افغان براي انعكاس ديدگاه جلب نظر رسانه

بـه  )  F=    5/566 و عـدد      0/007 در سـطح معنـاداري      (هاي آمـاري    بررسي نتايج حاصل و تحليل    
 .رسيد اثبات

اي ايـران در      رسـد ديپلماسـي رسـانه       در بررسي فرضيه هفت نيز مبني بر اينكه، به نظـر مـي    
و عـدد     0/035 در سطح معناداري  (است،  انعكاس اقدامات ايران در بازسازي افغانستان موفق نبوده

 3/616 =F (نتيجه حاصل از اثبات آن داشت. 

 گيري و پيشنهادها نتيجه

گانه فرضيات در اين طرح پژوهشي و نتايج حاصـل       بر اساس مطالب بيان شده و تعاريف هفت
هاي آماري، در مجموع اين نتيجه حاصل شد كه جمهوري اسـالمي ايـران راهـبرد         از بررسي داده

ايـن  .  كـار نگرفتـه اسـت       اي خود در افغانستان بـه       مناسب و درستي در خصوص ديپلماسي رسانه 
هاي موجود در اين بخش براي تامين منافع ملـي كـشور بهـره            مساله سبب شده نتوان از ظرفيت

شود؛ چراكه ايران همواره از جانـب         اين مساله در بحث تحقق امنيت ملي نيز موثر واقع مي.  گرفت
اين همسايه شرقي خود در معرض آسيب بوده و گاه امنيتش از اين طريق در معرض چالش قـرار    

گـيري از روش پيمايـشي بـا ابـزار            وگوها و بهـره   هاي حاصل از انجام گفت در بررسي .گرفته است
 :دست آمد هاي حاصل نتايج زير به و تحليل داده SPSSنامه و نيز استفاده از نرم افزار  پرسش

هـا و نتـايج حاصـل حكايـت از ايـن دارد كـه                 داده.  فرضيه اول اين طرح پژوهشي اثبات شد     
اي مناسـبي بهـره       هاي ديپلماسي رسـانه     جمهوري اسالمي ايران در افغانستان نتوانسته از تكنيك  

 . مند نمايد بگيرد و آن كشور را نيز بهره

در مورد فرضيه دوم اين پژوهش نيز بايد گفت كه نتـايج حاصـل، از رد شـدن ايـن فرضـيه                      
هـاي    با عنايت به اينكه جمهوري اسالمي ايران در ايـن كـشور نتوانـسته از تكنيـك         . حكايت دارد
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هاي آماري اين مساله      اي مطلوبي بهره گيرد، در اين حوزه نيز به گواهي نتايج حاصل از داده     رسانه
هـاي    مورد تاكيد قرار گرفته كه جمهوري اسالمي ايران در جذب مخاطب افغان نسبت به سياست 

 .خود نيز موفق نبوده است

هاي آماري رد شد و بحـث         فرضيه سوم اين طرح پژوهشي، با توجه به نتيجه حاصل از تحليل
هاي گسترده دولت بـه      گذاري رغم سرمايه هاي ايرانيان در افغانستان را به گذاري عدم جذب سرمايه

 . اثبات رساند

رسد، كـه البتـه ايـن         هاي آماري به اثبات مي      فرضيه چهارم با توجه به نتايج حاصل از بررسي 
در حـالي كـه جمهـوري       .  اي درست از جانب ايران اسـت        مساله ناشي از عدم اتخاذ رويكرد رسانه  

توانست در اين مقوله از توانمندي زبان فارسي و توانايي ارتباط برقرار كردن اتباع        اسالمي ايران مي
 . هاي فراواني را در بسط و توسعه نظراتش در افغانستان ببرد افغان با اين زبان بهره

جمهـوري اسـالمي ايـران      .  هاي آماري اثبـات شـد       فرضيه پنجم اين طرح نيز با نتايج تحليل     
هاي گذشـته از مجاهـدان        رغم برخورداري از نفوذ سياسي زياد در افغانستان و به لحاظ حمايت     به

اي خود بهره گيرد تا افرادي در افغانستان بر سـر كـار آينـد كـه          افغان، نتوانسته است از برد رسانه
اگرچه اين مقوله بـه لحـاظ حـضور نيروهـاي         .  مورد تاييد و خواست جمهوري اسالمي ايران باشد

تـوان از ايـن ظرفيـت از          رسد، اما در هر شرايط مي       اشغالگر در اين كشور امري مشكل به نظر مي 
حداقل حضور افراد همسو با جمهوري اسالمي ايران در لوئي جرگه و يا مجالس ايـن كـشور و يـا          

 . هاي مياني افغانستان بهره جست حداقل در پست

توان در    اين مساله را مي   .  هاي آماري اين فرضيه به اثبات رسيد  فرضيه ششم، با بررسي تحليل
ها در بحث مهاجران افغـان     هاي افغان و هياهوهايي كه اين رسانه برخي اظهارنظرها از جانب رسانه

ساله جمهوري اسـالمي ايـران از         30 رغم ميزباني     هايي مبني بر بدرفتاري با آنان به  و ارايه گزارش
فارسـي  .  سـي .  بـي .  هـايي نظـير بـي       اين در شرايطي است كه رسانه     .  اين مهاجران، مشاهده كرد  

هاي دولت انگلستان را به خوبي در اين كـشور منتـشر كنـد و ايـن رفتـار و               توانسته است ديدگاه
اي دقيق تنظيم شده است كه حتي مردم افغانستان امروزه اخبـار و اظهارنظرهـاي      گونه عملكرد به

 . پذيرند فارسي را بيشتر از اظهارنظرهاي دولتمردان خود مي. سي. بي. پخش شده از بي
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جمهـوري  .  هاي آماري مـورد اثبـات قـرا گرفـت           فرضيه هفتم اين پژوهش نيز پس از تحليل      
هـاي زيـادي در       گـذاري   اسالمي ايران توانسته پس از سقوط طالبان، اقدامات گـسترده و سـرمايه    

ميليـون دالري در ايـن كـشور در دولـت             250 بازسازي اين كشور انجام دهد كه تصويب كمك          
ــ دوغـارون و       هاي متعدد عمراني در اين كشور، ازجمله جاده هرات         هفتم و هشتم و اجراي پروژه

موارد ديگر كه به تفصيل در فصل دوم در خصوص آنها سـخن گفتـه شـده اسـت، ازجملـه ايـن              
اقدامات است كه متاسفانه كمتر به معرفي آنها در ميان مردم افغانستان پرداخته شده است و ايـن    

اي كشور در معرفي خدمات ارايه شده از جانـب جمهـوري              مقوله ناشي از ضعف ديپلماسي رسانه  
اگرچه دولتمردان افغانستان به اين مساله اشراف كامل دارند،       .  باشد اسالمي ايران در اين كشور مي

كند تـا افكـار عمومـي ايـن كـشور را از عملكـرد و                  اي اين هدف را دنبال مي  اما ديپلماسي رسانه
گـيري از     هـا و عـدم بهـره        كـاري   خدمات كشور ديگر مطلع كند كه با توجه به نتايج حاصل، كـم      

 .شود اي مشهود مي هاي مناسب ديپلماسي رسانه تكنيك

 :شود لذا بر اساس نتايج اين پژوهش پيشنهادها و راهبردهايي به شرح زير مطرح مي

اي در دستگاه ديپلماسي جمهوري اسـالمي ايـران و شناسـايي              تدوين راهبرد دقيق رسانه .  1 
 ها در روند امور مربوط به سياست خارجي كشور؛  جايگاه رسانه

عنوان يكي از فاكتورهـاي اساسـي تحقـق       اي به گيري از ديپلماسي رسانه تعريف مقوله بهره.  2 
 ها و دريافت نظرات آنها؛  منافع ملي از جانب دستگاه سياست خارجي و ارايه آن به رسانه

گـيري از راهـبرد       صورت گسترده با بهره     اي در افغانستان به    توجه به بحث ديپلماسي رسانه.  3 
 زبان و فرهنگ مشترك؛

گـيري از سياسـيون       اندازي مطبوعات و نشريات مستقل در اين كشور با بهـره          كمك به راه.  4 
 افغان نزديك به جمهوري اسالمي ايران؛

ـاي مختلـف بـه مـردم          تالش در جهت معرفي خدمات جمهوري اسالمي ايران در بخـش      .   5  ه
 ها و انجام اقدامات تبليغي از جانب سفارت جمهوري اسالمي ايران در كابل؛  افغانستان از طريق رسانه

عنوان گـامي در      اي به   ها و ديپلماسي رسانه   استفاده فعال دستگاه سياست خارجي از رسانه.  6 
 جهت مقابله با تهديدات مطرح از جانب افغانستان؛ 
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هاي ايرانـي بـا مـضامين افغـان           اندازي سايت   گيري از فضاي سايبر و اينترنت و نيز راه    بهره.  7 
 براي جلب نظر مخاطبان افغان؛

گـيري از امكـان اسـتفاده از راديـوي            حضور گسترده خبرنگاران ايراني در افغانستان و بهره       .   8 
 ويژه راديو به علت ضريب نفوذ باال؛ هاي ديداري و شنيداري به اندازي رسانه و كمك به راه FM موج

هاي ايرانـي     تالش در جهت پوشش خبري گسترده اتفاقات و وقايع افغانستان توسط رسانه    .  9 
 هاي ايراني از اين مقوالت به مخاطبان افغان و ايراني؛  و ارايه تعريف

گـيري از آنهـا در        هاي مقيم ايران و بهره      تالش در جهت برقراري ارتباط گسترده با افغان  .  10 
اي مثبت از جمهـوري اسـالمي         ها براي ارايه چهره     هاي تلويزيوني، راديويي و نيز ساير رسانه برنامه

 هاي مهاجر؛ ايران و خدمات ارايه شده به افغان

حضور گسترده در مناطق جنوب افغانستان و برقراري ارتباط بيشتر با مردم اين مناطق و       .  11 
 عدم محدود شدن به مناطق شمال افغانستان؛

هـاي ايرانـي و افغـان بـراي           برگزاري جلسات مستمر از طرف وزارت امور خارجه با رسانه   .  12 
 هاي جمهوري اسالمي ايران در افغانستان؛  انعكاس درست ديدگاه

هاي افغان در ايران در جهت انعكاس نظـرات جمهـوري      فراهم كردن زمينه فعاليت رسانه.  13 
هـا بـراي مقامـات        هاي ايـن رسـانه      وگو و شركت در برنامه    اسالمي ايران و ايجاد زمينه براي گفت

 جمهوري اسالمي ايران؛

اي در افغانستان توسـط جمهـوري      هاي تلوزيوني ماهواره فراهم آوردن امكان پخش شبكه.  14 
 اسالمي ايران؛ و 

هـاي    هاي افغان در جهت ارايه ديـدگاه    ها و مقامات ايراني با رسانه ارتباط مستمر ديپلمات.  15 
 .جمهوري اسالمي ايران در افغانستان
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 مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات
ميانگين 
 Fكميت مربعات

سطح 
 داري معني

     179/1 359/2 2 ميان گروهي
 154/0 948/1 606/0 461/28 47 درون گروهي

       820/30 49 كل

 تحقق اهداف ايران در افغانستان Fآزمون 

 مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات
ميانگين 
 مربعات

 Fكميت
سطح 

 داري معني
     873/0 746/1 2 ميان گروهي
 007/0 566/5 157/0 374/7 47 درون گروهي

       120/9 49 كل

 هاي افغان همراه كردن رسانه Fآزمون 
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اي جمهوري اسالمي ايران در افغانستان پس از       اين پرسشنامه با هدف تحليل و بررسي ديپلماسي رسانه
پيشاپيش از توجه و همكـاري      .  لطفا به سواالت مطروحه پاسخ فرماييد  .  سقوط طالبان تدوين شده است

 .شما كمال تشكر و قدرداني را داريم
  

 زن          مرد :        جنس

 
 50 ـ  60      40 ـ  50     30 ـ  40      20 ـ  30 :          سن

   
 ديپلم            فوق ديپلم          كارشناسي            كارشناسي ارشد          دكتري  :          مدرك تحصيلي

 
 : رشته تحصيلي

 
 با كدام ارگان يا نهاد همكاري داشته يا داريد؟ 

 ـ وزارت امور خارجه 

 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 هاي ايراني  ـ رسانه

 هاي افغاني ـ رسانه

  
 گيرد؟ ها براي پيشبرد مقاصد خود بهره مي به نظر شما سياست خارجي تا چه حد از ظرفيت رسانه. 1 

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

                                                                       
طور منسجم در جهت تحقق اهداف سياست خـارجي ايـران گـام                اي ايران تا چه حد به  به نظر شما ديپلماسي رسانه.  2 
 دارد؟ برمي

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

  
هاي داخل كشور تا چه حد با اهـداف سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي ايـران در خـصوص                         به نظر شما رسانه.  3 

 افغانستان همراهند؟

 بسيار كم              كم          تا حدي            زياد           بسيار زياد 

 
اي در موضـوع افغانـستان ارايـه          اي ثابت و تعريف شده   به نظر شما جمهوري اسالمي ايران تا چه حد استراتژي رسانه.  4 

 داده است؟

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

 
 به نظر شما جمهوري اسالمي ايران تا چه حد در تحقق اهداف خود در افغانستان موفق بوده است؟. 5 

 بسيار كم            كم             تا حدي             زياد           بسيار زياد 

  
هـا در     به نظر شما جمهوري اسالمي ايران تا چه حد توانسته است در استفاده از مزيت زبان مـشترك توسـط رسـانه         . 6 
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 ها موفق باشد؟  همگرايي سياسي افغان

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

  
هاي خـود را در پيـشبرد سياسـت          به نظر شما جمهوري اسالمي ايران تا چه حد توانسته است مخاطبان افغان رسانه.  7 

 خود مبني بر رفع اشغال افغانستان همراه كند؟

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

  
اي ايران تا چه حد توانسته مـردم افغانـستان را در روي كـار آمـدن افـرادي همـسو بـا                   به نظر شما ديپلماسي رسانه.  8 
 هاي جمهوري اسالمي ايران، همراه كند؟  سياست

 بسيار كم             كم            تا حدي               زياد              بسيار زياد  

 
 هاي افغان را در جهت انعكاس نظرات ايران با خود همراه كند؟  اي ايران تا چه حد توانسته رسانه به نظر شما ديپلماسي رسانه. 9 

 بسيار كم               كم           تا حدي            زياد               بسيار زياد 

  
هاي ايران در بازسازي اين كشور موفـق عمـل            اي ايران تا چه حد در انعكاس مشاركت به نظر شما ديپلماسي رسانه.  10 

 كرده است؟ 

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

  
اي ايران تا چه حد توانسته است ذهنيت منفي افغانيان را نـسبت بـه ادعـاي مداخلـه                  به نظر شما ديپلماسي رسانه. 11 

 ايران در امور داخلي اين كشور برطرف كند؟

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

 
گـذاران ايرانـي در افغانـستان موفـق عمـل             اي ايران تا چـه حـد در ترغيـب سـرمايه             به نظر شما ديپلماسي رسانه . 12 

 است؟ كرده

 بسيار كم                كم           تا حدي           زياد             بسيار زياد 

  
به مـردم افغانـستان     )  هاي مختلف   در بخش (به نظر شما جمهوري اسالمي ايران تا چه حد در معرفي خدمات خود   .  13 

 هاي فعال در اين كشور موفق بوده است؟  ازطريق رسانه

 بسيار كم             كم                 تا حدي               زياد                بسيار زياد 

  
اي ايران تا چه حد توانسته از حضور آوارگان افغان در ايران در بحـث همراهـي مـردم                به نظر شما ديپلماسي رسانه.  14 

 هايش موفق عمل كند؟  اين كشور با سياست

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

ي افغانـستان در مـسايلي        اي ايران تا چه حد توانسته است از تهديدهاي ايران از ناحيه      به نظر شما ديپلماسي رسانه.  15 
 جلوگيري كند؟ ) آمريكا و ناتو(نظير بحث آوارگان، قاچاق مواد مخدر و حضور نيروهاي اشغالگر 

 بسيار كم                كم                تا حدي              زياد              بسيار زياد  
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 هاي ايراني فعال در افغانستان تا چه حد توانسته است در جذب مخاطب افغان موفق عمل كند؟  به نظر شما رسانه. 16 

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 
 

 :تا چه حد با اين عبارت موافقيد. 17 

ي خـدمات فرهنگـي بـه         اندازي چند رسانه در افغانستان و ارايـه       جمهوري اسالمي ايران توانسته است با تاسيس و راه«
 » .هاي خود در ميان مخاطبان افغان را گسترش دهد ها و سياست هاي افغان، ديدگاه شبكه

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

  
 هاي غربي در اين كشور را دارند؟  هاي فعال ايران در افغانستان تا چه حد توان مقابله با رسانه به نظر شما رسانه. 18 

 بسيار كم                كم             تا حدي              زياد                 بسيار زياد 

  
 :تا چه حد با اين عبارت موافقيد. 19 

 » .هاي ايران در افغانستان با تحقق اهداف سياست خارجي ايران رابطه مستقيم دارد ميزان نفوذ رسانه«

 بسيار كم          كم            تا حدي           زياد          بسيار زياد 

 
 كنيد؟ هاي ايراني در افغانستان را تا چه حد مطلوب ارزيابي مي در مجموع ميزان و چگونگي فعاليت رسانه. 20 

 بسياركم          كم            تاحدي            زياد           بسيار زياد 
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