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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۳/۰۶/۲۰۲۱          یدوکتور نوراحمد خالد

 جنگ در افغانستان و نقش پاکستان! 

 

حل   ساله جنگ  کلید  افغانستان    چهل  سال  .  استپاکستان  بدست  در  برجستهٔ    1975از  رهبر  سه  نخست  اینطرف  به 
الدین ربانی و احمدشاه مسعود  -  گروههای اسالمگرا فعالیتهای سیاسی و نظامی ضد دولت    ،گلبدین حکمتیار، برهان 

آغاز کردند.    )  ISIآی اس آی )به کمک و سازماندهی سازمان استخبارات نظامی آن کشور  افغانستان را از خاک پاکستان  
حزب دموکراتیک خلق گسترده تر شد و بخصوص بعد از مداخلهٔ نظامی   1978این فعالیتها بعد از کودتای اپریل سال  

با رسیدن ملیونها مهاجر افغان و تشکیل ده ها تنظیم مقاومت جهادی و    1979اتحاد شوروی در افغانستان در دسمبر  
و سایر شرکای    راتی امریکا و سعودیادالر کمکهای پولی، نظامی و استخب  و سرازیر شدن صدها ملیوندیگر در پاکستان  

تمام اطراف و اکناف افغانستان را در بر گرفت  شان به پاکستان و گروههای اسالمگرای جهادی از طریق آی اس آی،  
دولت انیکه ثابت شد  زم  اادامه یافت. ام و ایجاد دولت مجاهدین    1992و تا سقوط دولت داکتر نجیب هللا در اپریل سال  

، به تایید بینظیر بوتو  دولت پاکستانقادر به تأمین منافع پاکستان در افغانستان نیستند، مسعود -مجاهدین به زعامت ربانی
ایجاد کردند. گروه اسالمگرای افراطی سلفی    iiسرمایه گذاری هنگفتیبا    را  گروه شبه نظامی طالبان  i  صدراعظم وقت

بزرگترین ذخایر اسلحه و مهمات    و با استفاده ازاسالمی در پاکستان  بنیاد گرای  استفاده از شاگردان مدارس  با  طالبان  
در زمان جهاد بر ضد قوای  در نزدیکی بندرسپین بولدک بین افغانستان و پاکستان  تونل     17نظامی که آی اس آی در

ک الطوایفی وبه سرعت به حاکمیت مل  ساختقادر  را  که در نتیجه طالبان    iiiتجهیز شدندایجاد کرده بود  اتحاد شوروی  
ند. دولت طالبان در نایجاد کدر افغانستان    1996در سال  البان را  طتنظیمهای جهادی خاتمه داده دولت امارت اسالمی  

ماقبل طالبان  بی اعتبار شدهٔ  امریکا توسط  تنظیمهای جهادی  و لوژستیکی  توسط و به کمک نظامی    2001دسمبر سال  
با به قدرت  او  به عوض طالبان، دولت جمهوری اسالمی افغانستان به کمک امریکا و متحدان غربی    سرنگون گردید.
ایجاد شد که تا    ادی تکنوکراتهای دیاسپورای افغاندو تع  تنظیمهای جهادی بی اعتبار شدهٔ ماقبل طالبان رساندن مجدد  

دوباره به کمک سازمان استخبارات نظامی   2006اما طالبان در سال  مروز قدرت دولتی را در کشور بدست دارد.  ا
ضد  نظامی  ظیم و تجهیز شده فعالیتهای  ناره تآن کشور دوب  ivجهادیمدارس اسالمی    حمایتو به    )آی اس آی(  پاکستان

، که همه ارتباطات عمیق با جهادیآغاز کردند و بدین ترتیب طالبان و تنظیمهای  دولت جمهوری اسالمی افغانستان را  
 . ایفا میکنند تا امروز در بی ثباتی سیاسی و اجتماعی افغانستان نقش درجه اول   آی اس آی دارند  

با این    . در افغانستان داردرا  مخرب  هم  توانایی ایفای نقش سازنده و  دولت پاکستان، در عین زمان،    طوریکه می بینیم
د به قیمت ثبات، صلح و توسعه حال، تجارب تاریخی نشان می دهد که این کشور عالقه بیشتری به خدمت به منافع خو

آنها را  پاکستان سه منافع اصلی را در ذهن خود دارد که می خواهد به هر قیمتی  در مقابل افغانستان،  افغانستان دارد.  
 : نمایددنبال 

پاکستان  هدف    -اول•   با اولی  هند  کامل روابط  قطع  به  قادر  اگر  و  است  افغانستان  در  هند  نفوذ  کامل  قطع 
 ؛در افغانستان است ، حد اقل هدف پاکستانمحدود کردن حضور هندافغانستان نشود، 

در افغانستان  "عمق استراتژیک"    تامین کنندهٔ طالبان به عنوان  مطیع به رهبری  یک دولت  ایجاد  تأکید بر    -دوم•  
 ؛ وبرابر هنددر 

 های استراتژیک" خود به شدت به فضای خاصی در افغانستان نیاز دارد.  اشتهبرای حفظ "دپاکستان  -سوم• 

برمی گردد.    1989حداقل به عقب نشینی شوروی در سال  سابقهٔ آن    کهپاکستان دارای منافع امنیتی در افغانستان بوده  
ور  ضالقمند حعسال بر پاکستان حاکم بود( فهمید که آمریکا دیگر    11ی که  جنرالهنگامی که رئیس جمهور ضیاالحق )

تفاوت چندانی با سیاستهای دولت استعماری افغانستان تعریف کرد، که  پاکستان را در مقابل  سیاست  در افغانستان نیست،  
کسب کرده ایم که نسبت ]در کابل[ : وی اظهار داشت که "ما حق داشتن یک قدرت را  هند برطانوی در افغانستان ندارد

. ما به عنوان یک کشور خط مقدم خطرات جدی را پذیرفته ایم و اجازه بازگشت به وضعیت  باشدبه ما بسیار دوستانه  
، نمی بوددما مشخص شده  قبل از جنگ را که با نفوذ گسترده هند و شوروی و ادعاهای افغانستان در مورد کشور خو

 vدهیم." 
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 12تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ایاالت متحده از همه رقبای منطقه ای پاکستان حمایت  که در حال حاظر  در حقیقت، از دیدگاه پاکستان ، به نظر می رسد  
به گفته احمد رشید، کابل ناگهان  vi.محسوب میگرددیک فاجعه استراتژیک ان به مثابه تبرای پاکسمی کند. این وضعیت 

می   حقیقت سوق. آنچه این قیاس را به  تبدیل شده است  -   میدان نبرد جدید برای رقابت هند و پاکستان  -به کشمیر جدید  
دهد این است که هند، به نوبه خود، پاکستان را به حمایت از شورشیان در کشمیر هند و اقدامات تروریستی در هند،  

 متهم می کند.  ، واقع گردید 2008بمبئی در سال  مانند آنچه در

از طرف دیگر، ایاالت متحده از سه مورد به پاکستان بی اعتماد است: حمایت پاکستان از گروه های شبه نظامی، گسترش 
در هنگام سفر خود به   وزیر خارجه امریکاکلینتون    هیالری.  پاکستانسالح های هسته ای و امنیت زرادخانه هسته ای  

می کنم ن، اظهار داشت که "رهبری طالبان افغانستان و القاعده در پاکستان هستند و من فکر    2009کستان در نوامبر  پا
وقتی ایاالت   vii"رندآنها را بگی ،اگر آنها واقعاً می خواستند ،دنکه هیچ کس در دولت شما نمی داند کجا هستند و نمی توان

 با او بود. حق نشان داد که متحده اسامه بن الدن را در پاکستان پیدا کرد و او را کشت، 

 ل سیاستهای پاکستان در برابر افغانستان لع

در    گانهٔ راایاالت متحده، پاکستان بر اساس دو پیش فرض موضع دو(  think tanks) طبق برخی از اندیشکده های  
 مورد طالبان افغانستان حفظ کرده است:

 و  ؛ایاالت متحده سرانجام دوباره از منطقه خارج خواهد شدآنکه ، اول• 

 viii. میگردندبه قدرت بازطالبان ، پس از خروج ایاالت متحده از کابل م• دو

خصمانه را ندارد، داشتن یک دولت بی طرف یا طرفدار   سرحد این است از آنجا که پاکستان توانایی داشتن دو برفرض 
 پاکستان در افغانستان به نفع منافع ملی پاکستان است.

  در افغانستانرا  هر نوع حضور  حق  تا آنجا که به هدف اول مربوط می شود، پاکستان عالقه ای ندارد که به هندوستان  
پاکستان نه تنها هند را به اتخاذ سیاست   ظن می بیند.سؤ   افغانستان را باو  د و هر مرحله از دوستی و همکاری هند  بده

نسلگری  قورا نیز از طریق  مجری این پالیسی"محاصره استراتژیک" با تقویت همکاری با افغانستان متهم می کند بلکه 
وجه به سطح کمک های انکشافی هند و افزایش قدرت آن در صحنه بین با این حال، با تهند در افغانستان میداند.  های  
، پاکستان فهمیده است که به سادگی نمی تواند هند را از افغانستان خارج کند و این همان دلیلی است که هدف خود  یالملل

 کند. محدود یوحضور فقط در فعالیتهای توسعبه هند را نفوذ را اصالح کرده و اکنون اصرار دارد که 

  قرارگاه سیاست افغانستان در پاکستان نه توسط نخبگان غیرنظامی در وزارت امور خارجه بلکه توسط رهبری نظامی در  
(GHQ  در راولپندی تدوین می شود. تهدید هندوستان )  و   دایمی مبدل گردیده استوسواس  ی پاکستان به یک  اردوبرای

در کابل که "عمق استراتژیک" را در هر جنگ آینده با هند   طیعیک دولت م یتوجودمبه طور ضمنی تأکید می کند که 
 ضروری است. برای پاکستان فراهم کند، 

 سیاست عمق استراتژیک 

داکترین گمراه   مولف1991تا    1988در سالهای  (  COAS)اردوی پاکستان  سابق  لوی درستیز  میرزا اسلم بیگ،    جنرال
در   مطیع َراسیاست داشتن یک دولت    اردوو از آن زمان روسای پی در پی    محسوب میشود"عمق استراتژیک"    کنندهٔ 

  2001تا    1996پاکستان رویای "عمق استراتژیک" را از سال    ی اردودنبال کردند.  پاکستان  همسایگی  افغانستان در  
بسیاری جهات برای هند دردسر ایجاد کرد. ربودن  هنگامی که طالبان در راس امور افغانستان بودند تحقق بخشید و از  

 .میباشندذکر قابل کارگیل از موارد در و نفوذ  IC-814ایرالینز  اندین طیارهٔ 

استراتژیک   استراتژیک به مظهر عملی منافع  پایه های حاکم بر  تبدیل شد که  پاکستان  سیاست عمق  از  منشور  یکی 
 رد: لفه داومی شود. این سیاست چهار م محسوبپاکستان  یاردو یایدئولوژیک 

 ؛حفظ خط  دیورند -نامشخص  سرحد. یک 1

 ؛یک رژیم دوستانه در افغانستانموجودیت . اطمینان از 2

 ؛ واسالم گراییگسترش  در پاکستان از طریق  و بلوچها    هاو ملی گرایی پشتون  جنبشهای خود مختاری . مهار  3
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ی )ترَوریستان جهادی برای آموزش بازیگران غیر دولتی ایدئولوژیک . حصول اطمینان از یک پناهگاه امن  4
 ی پاکستان.ومنطق های اهداف سیاست   اجرای برای منطقوی( 

. آنهاستو همچنان بزرگترین حامی    ، تجهیز نمودههداد  آموزشطالبان را حمایت و    به این طرف  1995از سال  پاکستان  
شورای پشاور، در خاک پاکستان قرار دارد، مال عمر در پاکستان وفات تمام رهبران طالبان، بشمول شورای کویته و  

کرد و مال منَصر جانشین او در نزدیکی کویته توسط یک درون امریکایی کشته شد. بخش عمدهٔ خدمات لوژستیکی مورد 
خارجه پاکستان نیاز طالبان بشمول خدمات صحی نیز از خاک پاکستان تامین میگردد. چند روز قبل محمود قریشی وزیر  

بدین ترتیب در یک مصاحبه با تلویزیون طلوع نیوز طالبان را مسول شدت بخشیدن جنگهای اخیر در افغانستان ندانست.  
 کلید ثبات در افغانستان را در اختیار دارد. با داشتن نفوذ باالی طالبان، 

تا حد زیادی تحت  نیز  آن  برای شرکت در  علیه ترور پیوست و تصمیم  امریکا  به جنگ    2001در سال  پاکستان با اکراه  
ضد  ایاالت متحده برای عملیات    برای  پیشنهاد هند برای تأمین پایگاه هاهم چنان  و    ixتأثیر تهدید مستقیم ایاالت متحده 

و آنها را ترغیب به تسلیم بن  با این حال، از همان ابتدا، اسالم آباد تالش کرد رژیم طالبان را نجات دهد    x. میباشدترور  
رژیم طالبان توسط ایاالت   سرنگونیهمزمان با آغاز حمالت و    xiالدن کرد، هرچند که این امر توسط مال عمر رد شد. 

متحده با کمک اتحاد شمال، پاکستان از دست دادن عمق استراتژیک در افغانستان وحشت داشت، و قبل از شروع عملیات  
طالبان با مشورهٔ پاکستان  کند.   مصٔونو اطالعاتی خود را  یهای استراتژیک  شتهموفق شد داامریکایی تا حدی نیروهای 

از مقاومت در برابر امریکایها و قراردادیهای داخلی آنها صرف نظر کردند و بجز در قندز و بعضی مناطق دیگر، بدون 
بران آنها به پاکستان و صفوف آنها به دهات و قصبات مقاومت جدی با اسلحه و مهمات خود از صحنه خارج شده ره

خود در افغانستان برگشتند. مقاومتهای جدی در قندز و مزارشریف نیز توسط طالب پاکستانی و خارجی فرستاده شده 
موقت تحت سلطه  ادارهٔ  بن،  کانفرانس  در مرحله پس از  توسط مدارس جهادی پاکستانی صورت گرفت نه خود طالبان.  

به رهبری اسمی حامد    ،ند که متحد نزدیک هند، روسیه و ایران به حساب می آمدن غیر پشتون اتحاد شمال سابق  رهبرا
 ، تشکیل شد.در حالیکه قسیم فهیم وزیر دفاع، یونس قانونی وزیر داخله و عبدهللا عبدهللا وزیر خارجه بود کرزئ

قائل شد، و   تمایز  "بد"  در  طالبان "خوب"  حمایت و به قدرت رساندن مجدد    صدددر  پاکستان بین طالبان "خوب" و 
با توجه به این امر   القاعده تمرکز داشت تا طالبان.  بهایاالت متحده بیشتر  توجه    در مرحله اولیه جنگ.  افغانستان گردید

یوسف،    مانند خالد شیخ محمد، رمزی  القاعده  دستگیری رهبران برای نشان دادن حسن نیت به امریکاییها به  پاکستان  
فعالین  به حذف    پرداخت و بدین گونه  یونس الموریتانی و سایر افرادی که در شهرهای مختلف پاکستان مخفی شده بودند

در حالیکه اسامه بن الدن و معاون او در امن در خاک پاکستان مخفی شده  کمک کردبا امریکاییها القاعده  صفوف پایین
به عنوان یک داشته با اهمیت   برای اعضای طالبان فراری از افغانستانرا  ی امن  پناهگاه هادر عین زمان پاکستان  .  بودند

 استراتژیکی، فراهم نمود.

تا حدودی ناشی از انحراف توجه ایاالت متحده به عراق و  از یکطرف  می توان    2006در سال تجدید حیات طالبان را  
اعضای طالبان فراری از افغانستان  استفاده از داشته مهم استراتژیکی خود، که  بخشی دیگر به تصمیم پاکستان برای  

ساختن   بود، برای بی ثبات ساختن دولت نو بنیاد جمهوری اسالمی افغانستان و به قدرت رساندن مجدد طالبان و یا شریک 
ی آن  و ثباتبه عنوان تهدیدی بزرگ برای حضورایاالت متحده در افغانستان    طالبان    بدین گونه  آنها در قدرت دانست.

 xii. ظاهر شدآن  کشور

افغانستان در سخنان  ایجاد  پاکستان در تالشهای  اهمیت   این کشور یوسف ر  صدراعظمثبات در  ا گیالنی به  ضپیشین 
اظهار داشت: "بدون ما هیچ اتفاقی نمی افتد، زیرا ما بخشی از راه    2010که در اکتبر  طوری تصویر کشیده شده است  

  حل هستیم". با این حال، مفهوم پاکستان در مورد حل مسئله افغانستان و نقشه راه ایاالت متحده برای ثبات بسیار متفاوت 
از این واقعیت ناشی می شود که افغانستان برای  قضیهٔ افغانستان  خود در راه حل  نقش    است. اعتماد پاکستان به مرکزیت

دارد که برای  بدست  خود به پاکستان وابسته است و از همه مهمتر پاکستان کنترل گروههایی را  و تجارت  حمل و نقل  
گروهها به عنوان بخشی از استراتژی    برقراری صلح پایدار در افغانستان بسیار مهم هستند. در حقیقت، راولپندی از این 
 خود برای تنظیم حمالت علیه منافع هند و آمریکا در افغانستان استفاده کرده است.

دیگری است که بتواند خروج    امکاناتو چوب، ایاالت متحده فاقد    زردککردن پاکستان با اتخاذ رویکرد    تشویقغیر از  
تسهیل کند. همانطور که بروس ریدل در نیویورک تایمز بیان کرد، آمریکایی ها در پاکستان   خودرا از افغانستانقوای  
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با محدودیت های جدی روبرو هستند: "ما نمی توانیم پاکستان را متوقف کنیم." دریادار مایک مولن هنگام شهادت در  
ان ارائه داد: "سازمان های افراطی که  کمیته خدمات مسلح سنا، تصویری ناخوشایند از همکاری ضد تروریستی با پاکست

نیابتی دولت پاکستان خدمت می کنند، به سربازان و غیرنظامیان افغان و همچنین سربازان آمریکایی  نیروهای  به عنوان  
که مدتهاست از حمایت و حمایت دولت پاکستان برخوردار   -حمله می کنند. به عنوان مثال، ما اعتقاد داریم شبکه حقانی  

 13مسئول حمالت    -  میباشدآی اس آی  سازمان استخبارات نظامی پاکستان  از بسیاری جهات بازوی استراتژیک    است و
را در لیست داخلی "نهادهای پشتیبان    ISIپیش از این، ایاالت متحده    xiii”. استسپتامبر علیه سفارت ایاالت متحده در کابل  

 " قرار داده بود. زمتروری

مسلهٔ  اعتراف به پیچیدگی    ادر رویکرد اسالم آباد مشاهده نمی شود. این دولت ب  مالحظهل  با این وجود هیچ تغییر قاب
ی که توسط  سرحد  تی آن ، دولت افغانستان را به عدم همکاری در جلوگیری از حمالسرحدشورشیان و ارتباطات  

پاکستان   ی اردودیگر این است که " ( از خاک افغانستان انجام شده متهم می کند. دلیل  TTPتحریک طالبان پاکستان )
حاشیه باقی  پاکستان همچنان در این زمینه در  و وزارت خارجه  را بر عهده دارد  همچنان تصمیمات مربوط به افغانستان  

 xiv".صرف به حرافی بی پایه مشغول استو  هماند

افغانستان به محل آموزش شبه نظامیان کشمیری به پاکستان کمک   تبدیلبا    1996-1992سالهای  حکومت طالبان در  
استراتژی اسالم آباد پس از اتحاد جماهیر شوروی مصادف با  xvسرزمین خود را گسترش دهد. ستراتژیک کرد تا عمق 

جدیدی را به    امیدهای به ارث رسید، جهاد افغانستان    الحققیام کشمیر بود. با تب و تاب اسالم گرایانه که از رژیم ضیا
امکانات آموزش شبه و انتقال  ،  جهادبا آموزش شبه نظامیان خارجی برای ادامه روند  این کار  جهادی ها تزریق کرد.  

افغانستان گسترش یافت. دولت  داخل  ( به مناطق قبایلی و بیشتر در  PoKنظامیان کشمیری از کشمیر اشغالی پاکستان )
تعیین سرنوشت در کشمیر حمایت می کرد، و همانطور که برخی استدالل می  داعیهٔ حق  از  مسعود  -ربانیمجاهدین  

گذشته است. ارتباط افغانستان با شکل گیری ژئوپلیتیک اسالمی در منطقه بسیار  سیاستهای  کردند: "این بیانگر اصالح  
 xvi درک می شود ".بیشتر از آن است که معموالً 

اسالم آباد در افغانستان هستند. در پاکستان، برخی معتقد بودند که طالبان با موفقیت هند    چال قمارطالبان همچنان بهترین  
استراتژیک خود، دور نگه می دارند. این سیاست با بی توجهی به پیشنهادات وزارت خارجه    یا باغچهٔ را از افغانستان،  

 xviiانجام شد.  ISIپاکستان و  یدواراین کشور، توسط 

مورد  افراد  اینکه    مگرصلح برقرار شود    در افغانستان  را دنبال می کند که اجازه نمی دهد   ین سیاستآپاکستان  همچنان  
موقعیت نامطلوب  از  اعتقاد راسخ دارد که فقط طالبان می توانند  پاکستان همچنان  د.  نداشته باشدر آن  ش نقش مهمی  اعالقه  

استراتژیک فعلی پاکستان را نجات دهند. در نتیجه، اسالم آباد هرگونه تالش برای به حاشیه بردن طالبان یا تالش برای 
که معلوم شد وی دستگیر کرد  قتی  ومال برادر را  . پاکستان  کام کردندآوردن آنها به میز مذاکره بدون موافقت آنها را نا

به همین ترتیب، از اینکه ایاالت متحده کانال    xviiiیک خط ارتباطی مستقل با رئیس جمهور حامد کرزی باز کرده است. 
 .میباشدناراضی رده است باز کبه اینطرف  2011از سال با طالبان را خود مستقل ارتباطی 

، پاکستان همچنان آنها ثبات پاکستان از سوی طالبان و وابستگان القاعدهانسجام داخلی و برعلیه  علیرغم تهدیدهای متعدد 
در شرایطی که وضعیت   نیاز،  در صورت  است که  معتقد  کامالً  این کشور  کند.  می  تندرو حمایت  اسالم گرایان  از 

آینده دارد. استراتژی آسیای میانه پاکستان  آنافغانستان به نفع   آنها را در  همچنین به یک رژیم   باشد، توانایی کنترل 
  که دوستانه در افغانستان نیاز دارد. در گذشته پاکستان رابط اصلی گفتگو با دولت طالبان و جامعه جهانی بود. این نقش 

 د. طالبان گردی کینه ورزیمورد مقامات دولت طالبان را به حاشیه راند به شدت 

به یک افغانستان نیاز دارد که آن را تهدید نکند و به او  "پاکستان    :ههمانطور که یک دیپلمات بازنشسته پاکستانی گفت
اجازه می دهد از آسیای میانه انرژی وارد کند. فراتر از این، پاکستان نباید انتظار چیزی داشته باشد. اگر پاکستان بخواهد 

به سرنوشت ین روند،  عمق استراتژیک خود را در افغانستان دنبال کند، هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد اما در ا
 xixبرعکس". نهاین افغانستان است که عمق استراتژیک در پاکستان دارد   دچار خواهد شد چونافغانستان 

بسیار متفاوت است. در صورت تداوم بی ثباتی،   1990وضعیت افغانستان و پاکستان امروز در مقایسه با اوایل دهه  
موجودیت به دلیل    پاکستان نیزی پاکستان متضرر می شوند و حمالت تروریستی ممکن است در سایر مناطق  سرحدمناطق  

 طنین انداز شود.  طلبان شبکه های محلی جنگ
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پیوند ایدئولوژی اسالمی و استفاده از    -انگیزه بیشتری برای چارچوب جهاد  آنها  عقب نشینی نهایی    شکست شوروی و
بنابراین، هنگامی که کشمیری تقلب در  به شورش علنی علیه سیاست های هند و    هابازیگران غیر دولتی فراهم کرد. 

داخلی و بین المللی برای حل  های  جاد انگیزه  به جای تقویت جنبش ملی گرایانه برای ایپاکستان  ،  ندانتخابات برخاست
موضوع کشمیر   ی جهت داد در شرایطیکه، در عوض مبارزه را به نفع یک چارچوب ایدئولوژیک کشمیر  مسئله سه جانبه 
نیروی انسانی مازاد و زیرساخت  پاکستان کوشید ازهای تعریف نشده و آرمان های ملی گرایانه.  سرحد  مربوط است به

این منابع اطمینان  این  با  برای رسیدن به اهداف خود در کشمیر استفاده کند  افغانستان  ی در  جهادهای جنگ   که اگر 
 . تواند دچار همین سرنوشت گردد، هند نیز می را در افغانستان ممکن ساختندشکست یک ابرقدرت 

های امن و صلح آمیز  سرحد، محقق پاکستانی ، استدالل می کند که "منافع استراتژیک پاکستان به منزله ایجاد  حقرحیم ال
چارچوب سیاست عمق استراتژیک، که برای سه دهه گذشته دنبال  با ادامهٔ  همراه با قدرت داخلی، توسعه و شکوفایی،  

ن چارچوب به پاکستان این امکان را داده است تا بتواند شباهت . اگرچه اینه تنها میسر نشده بلکه منتفی میشوندشده است،  
افزایش افراط گرایی و ستیزه جویی در جامعه  تعادل قدرت نظامی منطقه ای خود را با هند حفظ کند، اما منجر به 

کستان را پاکستان و از بین رفتن حاکمیت داخلی شده است. امروز، این سیاست ناقص شرایطی را ایجاد کرده است که پا
به پناهگاهی برای بازیگران عقیدتی غیر دولتی تبدیل کرده است. با تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافی عوامل و بازیگران  
در سه دهه تئاتر جنگ افغانستان، اظهار می کنم که عمق استراتژیک نتیجه نهادینه شدن طرز تفکر سرپرستی ایدئولوژیک  

ادامه آن منجر به عدم تعادل قدرت نظامی و غیرنظامی شده است که باید   حق والپاکستان طی سالهای ضیا  ی اردودر  
ادغام دموکراتیک، صلح، رفاه و توسعه پایدار در زبرای ایمن سازی پاکستان از ستیزه جویی و تروری م تغییر کند. 

 xxت." استراتژیک اس عمقپاکستان منوط به کنار گذاشتن سیاست ناقص، شکست خورده و آسیب رسان ملی 

  ی اردواگرچه پاکستان از موقعیت قدرتمندی برای بدست آوردن فضای استراتژیک در افغانستان برخوردار است، اما  
عدم پاسخگویی انجامیده است که علت آن  بیش از حد داخلی    و زیانهای  مصارف  بهپاکستان باید درک کند که این اهرم  

اقدامات آن این   اردو در مقابل  این اهرم کوتاه مدت را با نفوذ طوالنی مدت اشتباه بگیرد. برای  است. پاکستان نباید 
 که برای پاکستان فاجعه بار است دفن نماید.منظور، پاکستان باید چارچوب سیاست عمق استراتژیک را 

 پیامدهای سیاست های پاکستان 

خواهد داشت. اعتماد پاکستان به شبکه طالبان و حقانی  را به همراه  بی ثباتی پاکستان  در نهایت  بی ثباتی در افغانستان  
گروه حقانی و   تختهٔ پرشکه اکنون به    ایلیناامنی خود ممکن است نتیجه معکوس دهد. مناطق قب  احساسبرای مقابله با  

طق اکنون محل زندگی آنها تبدیل شده اند، به طور فزاینده ای غیرقابل کنترل می شوند. این مناافرطی  گروه های دیگر  
( است. ظهور یک امارت اسالمی تحت سلطه  TTPتحریک طالبان پاکستان )  یاز جمله وابستگان بنیادگرا  ،چندین گروه

و به آنها نوید ایجاد دولت  تقویت می کند    ،پاکستان را متحد آمریکا می داننددولت  که  طالبان در افغانستان این گروه ها را  
می  امنیتی  تهدید  یک  را    TTPتحریک طالبان پاکستان  از یک سو  پاکستان  . در حالی که  واهد داد مشابه را در پاکستان خ
که این گروه را پایدار کرده و در اجرای حمالت بنیادگرایی  داخلی  وسیع پرورش  شبکه  موجودیت  داند، از سوی دیگر از  

 امتناع می ورزد.  ،مرگبار در شهرهای اصلی پاکستان به آن کمک کرده

تأکید می کند که این جنگ خود آنها است، اما    اردو. اگرچه  پندارد  پاکستان همچنان تهدید امنیتی خود را بیرونی می
تروری علیه  جنگ  مانند  زدیگران  احزابی  کنند.  می  معرفی  متحده"  ایاالت  "جنگ  را  انصافم   Pakistanتحریک 
Tehreek Insaf (PTI)    جنگ را به عنوان جنگ پاکستان تصور نمی کردند    قبالً این  جهادی و گروه های  عمران خان

به آنها کمک کرد تا با افراط گرایان ضد آمریکایی ائتالف کنند و از همکاری بیشتر در زمینه جنگ علیه  برداشت    و این
سال    جوالیپاکستان است. در اوایل    صدراعظمم جلوگیری کنند. عمران خان، رهبر تحریک انصاف ، اکنون  زتروری

  اشغال طالبان در افغانستان را جهاد در برابر    جنگ  د! عمران خان  خواناو اسامه بن الدن را به عنوان یک شهید    2020
 xxi: "افرادی که در افغانستان علیه اشغال خارجی می جنگند در حال جهاد هستند." . او گفته بوددیخارجی می نام

به عنوان ابزار استراتژیک دارد توجیه می    منطقویاستفاده    موارد  کهاین امرهمچنین عدم اقدام علیه شبکه حقانی را  
امور خارجه پیشین هینا ربانی   "علت عمیق مشکالت در روابط    :ر توضیح داده شدککند. همانطور که توسط وزیر 

گمان قانی و  اقدام علیه شبکه حتقاضا ها به  پاکستان و ایاالت متحده کسری اعتماد به دالیل مختلف بود، عمدتا شامل  
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صدای فزاینده ای از  که یک  نشان می دهد    شواهد همانطور    xxiiپناهگاه های امن شبه نظامیان در پاکستان".موجودیت  
 xxiiiجامعه مدنی پاکستان وجود دارد که از اسالم آباد می خواهد پشتیبانی خود را از شبه نظامیان کنار بگذارد. 

بخواهد صلح را در افغانستان جنگ زده ایجاد کند، می تواند ظرف    اردوبسیاری از رهبران سیاسی معتقدند که "اگر  
مسلم لیگ  توسط نواز شریف، رهبر وقت حزب اصلی مخالف، پاکستان    نظراین    xxivیک ماه این کار را انجام دهد".

(N)،    استخبارات نظامیو    اردو  تعیین کنندهٔ پشتیبانی شد که به نقش  ( پاکستانISIدر افغانستان اشاره کرد )استدالل    ه
باید درباره  که د ومی ش جرأ ابا بی توجهی به پارلمان توسط افرادی کشور " پالیسی خارجی و سیاستهای دفاعی که  نمود
 xxvتدوین می شد". مباحثه صورت می گرفت وآنها 

 مذاکرات صلح امریکا با طالبان 

تماسهای امریکا مستقیما با طالبان آغاز گردید.    ،در قطر با موافقت امریکا  2011دفتر سیاسی طالبان در سال  با ایجاد  
مذاکرات محرمانه ایاالت متحده با طالبان  بودن از  حاشیه رانده شدن و در تاریکی  به  پاکستان از  اما در عین زمان  

پاکستان  به این طرف    2012  جونی بود. با این حال، از  ناراحت بود. به خصوص از نقش قطر در این مذاکرات ناراض 
احیا شد و در  پاکستان دوباره  -طالبان-مثلث امریکا د.  گردیافغانستان ظاهر    مورد  ایاالت متحده در  اتسباحمدوباره در  

برخی از زندانیان طالبان را آزاد کرد. دو گروه  در مقابل پاکستان  .  بعمل آمدمورد مذاکرات صلح با پاکستان مشورت  
است   طالبان" ی  کویته شورا"که می توانند در صلح نقش مهمی داشته باشند تحت کنترل راولپندی هستند. اولین گروه  

که در والیات قندهار، هلمند و ارزگان فعال است. شبکه دوم، شبکه حقانی است که از وزیرستان شمالی فعالیت می کند  
پکتیکا، پکتیا، خوست و غزنی را کنترل می کند. بر اساس یک گزارش، طالبان با پاکستان مشورت کرده و نظرات   و

لیست از موضوعاتی که قصد داشتند با ایاالت متحده یک  جویا شدند و در مورد  در مورد نحوهٔ مذاکرات صلح  آنها را  
در میان گذاشتند. با    نیز  که آنها جزئیات را با گروه حقانی   هگفتگو کردند. همچنین گزارش شدبا پاکستانیها  بحث کنند،  

 xxviاین حال، مشخص نیست که آیا شبکه حقانی بخشی از شورای رهبری طالبان است یا خیر. 

،  قرار داردمذاکره    تحتکه اکنون  افغانستان  سیاسی آینده   تشکل نظاماین احتمال وجود دارد که پاکستان تالش کند تا در  
افغانستان قبال  در    را   ایاالت متحده  تعیین کنندهٔ ، نقش  یمیلپاکستان با بی    . گرچه ناراضی بود، اما باباال داشته باشددست  

برای ظهور به عنوان یک  طالبان/حقانی را  استراتژی استفاده از شبه نظامیان    پاکستان به یقیینبا این وجود    xxviiپذیرفت.
کرد. در حالی که پاکستان متعهد می شود که خواهان صلح در افغانستان است،  ذینفع عمده در افغانستان رها نخواهد  

. هنوز مشخص نیست در راه صلح محسوب میگردددوگانگی رویکرد آن در قبال درگیری های افغانستان مانع عمده ای  
ه حرف اصلی را در  مگر اینک یا خیر  افغانستان تغییر خواهد داد    در قبالخود را  فعلی سیاست  که آیا پاکستان مسیر  

 ترکیب آینده دولت افغانستان بزند.

 خط دیورند  معضلهٔ

خط دیورند خودداری کرد.   مورد افغانستان در تاریخی افغانستان نیز از تغییر موضع در حتی یک دولت وابسته طالبان 
خط دیورند هرگز برای پاکستان در اولویت نبود به اینطرف    1980از سالهای  اظهار داشت که    احمد رشید در این مورد

ثابت عمق استراتژیک را به منزله تداخل آشکار در یک کشور دیگر می داند. وی همچنین اظهار داشت   سرحدزیرا یک  
بود، پاکستان هرگز  1988و در سال یکه حتی اگر سازمان ملل متمایل به حل مسئله خط دیورند در جریان مذاکرات ژن

قریشی وزیر اخیرأ  اما ان و در طول دهه حاکمیت نیابت های پاکستان بر افغانستان موضوع را مطرح نکرد.در آن زم
که خط دیورند سرحد بین المللی برسمیت شناخته شده است واین یک موضوع حل شده   گفته است  امور خارجه پاکستان

تان بخواهند به عنوان همسایگان خوب پیشروی کنند اگر افغانستان و پاکسمحسوب میگردد. او هم چنان اظهار داشته که  
پاکستان اعالن کرده که    xxviiiبین المللی شناخته شود.   سرحدو در کنار هم زندگی کنند، باید خط دیورند به عنوان یک  

  کار احداث دیوار متشکل از سیمهای خاردار و سایر موانع  باالی خط دیورند و دروازه های بندری عمدتأ تکمیل شده و 
 تکمیل خواهد شد.  2021متباقی کار تا ماه جوالی سال 

ارد چارنسکی، معاون رئیس پارلمان اروپا در توصیف منطقه افغانستان و پاکستان به عنوان محل چریدر عین زمان  
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده برای بررسی سیاست های اظهار داشت که    2017  یم بین المللی، در ماه مزتولید تروری

به جای ریختن میلیون ها یورو کمک به افغانستان، و تالش برای  در منطقه    ارو رسیدن به صلح پایدمربوط به افغانستان  
با   مقالهكی در یك  سچارن  xxix  .سیاستهای خودرا بازنگری نمایند  ،پیروزی در جنگی که پیروزی آن امکان پذیر نیست
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منتشر شد، هشدار داد كه پاکستان هدف   2017  یم  13در پارلمان اروپا در  که  عنوان "زمان بازنگری در خط دیورند"  
وی  "  .به مداخالت و بی ثباتی مناطق آن سوی خط دیورند ادامه خواهد داد،  های افغانستانسرحدحفظ كنترل خود بر  

های طبیعی و تاریخی  سرحدمصنوعی نگاهی دقیق بیندازد و    رحدساست که غرب به این  عاجل  پیشنهاد می کند که نیاز  
پشتون نشین    قبایلیاین دو کشور را به خاطر صلح در منطقه احیا کند. وی گفت: "بلوچستان و بخشهایی از مناطق  

به زور   که  شده    برطانویهند    بهپاکستان  قلمرو  بودادغام  به عنوان  قبلی خود  جایگاه  به  باید  افغانستان ند،  حاکمیت 
به مركز تجارت جهانی در نیویورك زنگ خطری    2001سپتامبر    11كی اظهار داشت كه حمله  سچارن   برگردانده شوند." 
كند. در عوض، آنها تصمیم گرفتند که نیروهای خود را برای مقابله با ستیزه   نگریسیاست خود باز  بهبود كه غرب باید  

، هزاران سرباز آمریکایی و  2001های این مشکل فرو رود. وی افزود: "از سال   جویان بفرستند و اجازه دادند ریشه
فرو ببریم، این ریگ اروپایی جان خود را در افغانستان از دست داده اند و تا زمانی که ما تصمیم داریم سر خود را در 

توانایی را دارد که بر امنیت و ثبات  وی در این مقاله هشدار داد که افغانستان ناآرام این    xxxکار را ادامه می دهند." 
و جهان به طور گسترده تأثیر بگذارد. وی گفت: "وقت آن است كه تصمیمات سخت گرفته شود و اشتباه   انهمسایگ 

 ." گرددتاریخی معروف به خط دیورند درست 

   اوضاع افغانستان آیندهٔ 

است. منیر اکرم، سفیر پیشین پاکستان در سازمان ملل،    افغانستاناز   پاکستان عالقه مند به خروج کامل آمریکا و ناتو
اخیراً مطلبی را در روزنامه داون نوشت که در آن ادعا کرد مداخله نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان تهدیدی برای 

به نفع   اسرع وقتایاالت متحده و ناتو در  کامل    ومنسجم، شرافتمندانه  کمک به خروج  پاکستان است و اظهار داشت که  
 . میباشدپاکستان 

به طور رسمی، پاکستان ابراز می دارد که یک افغانستان دموکراتیک و صلح آمیز به نفع پاکستان خواهد بود. اخیراً  
فغانی دارند و  بین االمذاکرات    روندمقامات پاکستانی تأکید کرده اند که هر دو کشور فرصتی تاریخی برای استفاده از  

در   که اغلب بر روابط آنها تسلط داشته است، نگاه کند.  یکدیگر  " متهم سازیاز کابل می خواهند تا فراتر از "بازیهای  
این احساس عمومی وجود دارد که برای اولین بار در تاریخ معاصر، یک همگرایی استراتژیک منافع   نیز  داخل منطقه

ادغام اقتصادی و تجاری    بر اساسدر مورد یک دیدگاه مشترک درباره افغانستان  در میان پاکستان، ایران و روسیه  
این درک وجود دارد که خود منطقه همچنان  ترویج شده است.  نیز  منطقه ای وجود دارد که توسط رئیس جمهور غنی  

گران بین المللی بگذارد  به جنگ افغانستان داشته باشد نه اینکه آن را به عهده بازی  موضوع پرداختنباید نقش مهمی در  
که دولت وی سیاست   هگفتصدراعظم پاکستان  بیشتر در افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست. عمران خان    یثباتبی  و  

: "از  اضافه کرده کهخان  عمران  "عمق استراتژیک" در افغانستان تغییر داده است.    ایجادپاکستان را برای    دههٔ چندین  
طالبان احساس می كنند كه در جنگ پیروز   ،د افغانستان را ترك كنندرنكه آنها قصد داایکه امریکاییها اعالن کردند  لحظه  

  xxxi. گرفتن امتیاز از طالبان آسان نخواهد بودبر این اساس شده اند" 

افغانستان این است که پاکستان هنوز به دنبال بی ثباتی در اف غانستان است زیرا یک با این حال، اتفاق نظر کلی در 
، دولت  2001ک های اسالم آباد نباشد، مطمئنا طرفدار هند خواهد بود. از سال  گدی گافغانستان با ثبات اگر تحت سلطه  

  پاکستانیهاکه انگیزه های اساسی و اصول راهنمای پاکستان تغییر نکرده است.    ه افغانستان به طور مداوم اظهار داشت
و آن را    ند( خوشحال نیستANAافغانستان )در  ملی قدرتمند    یاردوها در ساختن یک    آمریکایی  کوششهایحتی از  

 ند.نتهدیدی علیه منافع پاکستان می دا

شکاف و تسخیر ایجاد  با یک استراتژی  افغانستان  در قبال  هند، سیاست پاکستان  نفوذ  عالوه بر نگرانی در مورد گسترش  
ست. علی رغم اوضاع  ا  دهوببرای خنثی کردن تهدیدات داخلی  حمایت از برخی از شبه نظامیان در برابر دیگران  و  

مدت، پاکستان به دلیل این عوامل تمایلی به تغییر جهت دادن سیاست خود  دراز    قروضوخیم اقتصادی پاکستان و مشکل  
تغییر   شعارهای  و  جز  سیاستهای  ندارد  نیست  چیزی  نگهداشتن  و    اغواگریپاکستان  قبلی راضی  ترکیب  واشنگتن. 

،  2009ال  و بازدارندگی ها، از جمله قانون مشارکت پیشرفته با پاکستان در س  تشویق هاامریکا مبنی بر  سیاستهای  
، نتوانست رهبری پاکستان را مجبور به سرازیر نمودلر پول به پاکستان  الوگار، که میلیاردها د-معروف به قانون کری

،  جهادیای  گروههبرخی از  . پاکستان برای نگهداری و پرورش  نماید  تجدید نظر یا تغییر شکل سیاست امنیت ملی آنها
به شدت به فضایی احتیاج    ، می پندارددر برابر هند    خود  تراتژیک" مهماس  شته های "داکه آنها را  بخصوص طالبان،  

 نماید.  و ایجاد مشکل در ایالت جمو و کشمیر  " هند با هزار برش  ن نمودنخونی" ادامهٔ سیاست    به قادر  دارد که آنها را  
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برای پاکستان، پالیسی در قبال افغانستان جزیی از استراتژی پاکستان در مقابله با هند میباشد و از هیچ راه حلی که آنها  
 را در این زمینه امتیاز الزم ندهد حمایت نخواهند کرد. 

 مریکا و ناتو اپس از خروج 

از نتایج احتمالی آینده خروج آمریکا و ناتو را    ،واتکینزبرای اتحادیه اروپا، تیمور شاران و اندرو  یادداشت  در یک  
"در حالی که طرف افغانی سیگنالهای دوستانه را از همتایان غیرنظامی پاکستانی نموده مینویسند که:  جمع بندی  افغانستان  

در موارد    خود دریافت می کند، مقامات کابل به طور خصوصی خاطرنشان می کنند که هنوز شاهد این نیستند که این
كابل و سایر بازیگران داخلی    هد. اسالم آباد بصورت خصوصی بباشنشده    اجرا امنیتی پاکستان    توسط مقامهای  عمل

خود آموخته است و به طور جدی خواهان یك همسایه باثبات   1990كه از اشتباهات دهه    یاد آوری میکندافغانستان  
به گفتهٔ آنها .  " پناهندگان جلوگیری كنداحتمالی  جریان گسترده  یک  جمله    ، تا از بی ثباتی و پیامدهای آن ازمیباشدغربی  

 xxxiiجدیدی در اسالم آباد وجود دارد:   باور  ینسیاستگذاران اسالم آباد خاطرنشان می کنند که در مورد مسائل اساسی زیر

و  عدول نموده  به نظر می رسد مقامات پاکستانی از استراتژی قبلی فقط حمایت از پشتون ها در افغانستان   •
نیز گسترش روابط خود با گروه های قومی غیر پشتون، از جمله تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها  خواهان  
رییس  حمان رحمانی،  رملی و میر  مصالحهٔ . دیدارهای اخیر دکتر عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عالی  میباشند

نیز تالش کرده اند  افغان  و دیگران بخشی از این استراتژی جدید است. سیاستمداران غیر پشتون    ولسی جرگه
تا به طور غیررسمی با اسالم آباد ارتباط برقرار کنند و از گسترش روابط پیرامون همکاری اقتصادی، روابط  

 نند. تجاری سودمند و سایر موضوعات صحبت ک

آباد   • اسالم  در  گذاران  اینکه  اکنون  سیاست  جای  "عمق    افغانستانبه  منبع  و  حائل  منطقه  یک  عنوان  به  را 
ببینند که تنها از طریق یک سیاست امنیتی به دست می آید، ظرفیت های افغانستان برای پاکستان استراتژیک" 

به رسمیت می شناسند.   درک نموده  اقتصادی  هایهمکاریایجاد  ادغام منطقه ای و و  را به عنوان قطب اتصال  
استراتژی پاکستان به همین ترتیب، مقامات همچنین اظهار داشتند که آنها به دنبال جدا کردن مسئله افغانستان از  

که بسیار مورد استقبال افغان ها قرار خواهد  موضوعی هند و به طور خاص، اختالف کشمیر هستند، در برابر
 گرفت.

سایر    شاملیاری، گسترش روابط افغانستان و پاکستان فراتر از پویایی ژئوپلیتیکی و روند صلح  به اعتقاد بس •
  ی توافق نامه ترانزیتطرح یک  ،    ی گمرکی، منطقی سازی تعرفه ها  تاسرحدموضوعات، از جمله مدیریت  

 ، و بازگرداندن پناهجویان افغان و سایر موارد است. سهلتر

  

 پاکستان گاهاز دید افغانستانانکشاف اوضاع سناریوهای احتمالی 

اسالم آباد به طور خصوصی در مورد پیامدهای خروج ناگهانی ایاالت متحده از افغانستان ابراز نگرانی کرده است، و  
پاکستان بیشترین  به ادعای پاکستان بعد از آن  که    1992فروپاشی دولت پس از نجیب هللا در سال  از تجربه  با یادآوری  

بار را به دوش کشیده است. مقامات متذکر شده اند که اسالم آباد همچنین خروج "مسئوالنه" آمریکا از افغانستان را  
آن  در مورد  بین المللی، از جمله اتحادیه اروپا،  جامعهٔ  ترجیح می دهد، موضعی که کابل و سایر کشورهای منطقه و  

و مبتنی بر شرایط نیروها   منظمهمچنین بر لزوم عقب نشینی    2020ارند. جلسه اخیر ناتو در ماه اکتبر  نظر دراک  اشت
از سه سناریوی   دو احتمالی  تأکید کرد.  از  یکی  به  دستیابی  در مورد  پاکستانی  مورد بحث، سیاست گذاران  گسترده 

 xxxiiiاول زیر خوش بین هستند: سناریوی

دولت افغانستان در شکل فعلی    دواماین سناریو باعث    :ثبات و از نظر بین المللی مشروعبا  یک دولت  ایجاد   -１
خود می شود که شامل طالبان در یک توزیع جدید تقسیم قدرت است. با این حال، سیاست گذاران در اسالم آباد،  

کلی ترجیح می دهند یک ها، اشاره کرده اند که ممکن است با دولت فعلی کار نکنند و به طور    جنرال از جمله  
آن میداند که  اظهارات را اثبات  گونه  . کابل این  در کابل به قدرت برسد  نزدیک به هند نباشدکه  دولت جدید  

 سیاست پاکستان، در مورد افغانستان تغییری نکرده است.
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و طالبان با تعهد   سقوط میکند  افغانستاندر این سناریو، دولت فعلی    اما تحت سلطه طالبان:  با ثباتیک دولت    -  2
زمام امور را در دست می گیرند. در این سناریو، پاکستان می   ه،موجود  اندک به حقوق بشر و اصول قانون اساسی

به اشتراک    در کابل با رهبری طالبان، اما احتماالً دولت مطیع  در جهت ایجاد یک    نمودهتواند از شرایط استفاده  
 از شمال و ارتفاعات مرکزی، کار کند. خصوص، به  محلیبرخی از قدرت های 

کوششها  . اگر  کمتر طرف قبول استاین نتیجه برای پاکستان و سایر بازیگران منطقه    جنگ:ادامهٔ  سناریوی    -  3
خود ادامه دهند، جنگ احتماالً   خروج  توافق صلح به شکست منجر شود و نیروهای بین المللی بهبرای حصول یک  

ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد، در حالی که بازیگران منطقه ای از جمله پاکستان از نیروهای داخلی رقیب  
منافع امنیتی خود حمایت می کنند. ممكن است كشورهای دیگری مانند ایران، هند و روسیه وارد این بازی    جهت

خونریزی و تفرقه بیشتر سوق دهند. این می تواند عواقب انسانی فاجعه باری داشته  شوند و این كشور را به سمت  
، از جمله بحران پناهندگان را مانند خسارات را متحمل شوندپاکستان و ایران مجبورند بیشترین    که در نتیجهٔ آن  باشد
این فکر استراتژیک انکار نفوذ هند  تحمل کنند. علی رغم این تأثیرات منفی، پاکستان احتماالً مطابق با ت   1990دهه  

 سناریو را استقبال خواهد کرد.

 نتیجه گیری 

تمام طرحهای پیشنهادی برای رسیدن به یک توافق صلح بشمول طرح دولت جدید امریکا برهبری جو بایدن، طرح  
یک تاکید رییس جمهور اشرف غنی و طرح شورای عالی مصالحهٔ ملی، همه به نحوی باالی تحقق سناریوی شماره  

برای تشکیل کنفرانس  بعد از مذاکرات ماسکو  داشت. حتی اعالمیهٔ مشترک کشورهای روسیه، چین، پاکستان و ترکیه  
یک  بود. قرار بود کانفرانس استانبول باالی این طرحها مذاکره کرده  پیشنهادی استانبول، ناشی از همن گونه امیدواری  

  را در افغانستان ایجاد کنند. مشروعبا ثبات و از نظر بین المللی دولت 

اما طالبان از اشتراک در کنفرانس استانبول و سایر کانفرانسهای مشابه خودداری نمودند. به نظر طالبان آنها در هیچگونه 
حکومت شراکتی با دولت فعلی افغانستان شریک نخواهند شد و جنگ موجود تا تحقق ایجاد دولت اسالمی مطابق احکام 

سالمی ادامه خواهد یافت. آنها اعالن کرده اند که مطابق مفاد توافقنامه با امریکا آنها حاظر هستند سائر تنظیمهای شریعت ا
جهادی را در دولت خود شریک بسازند. به نظر آنها موضوع و هدف مذاکرات صلح دوحه هم همین است و آنها حاظر  

س همین موضع طالبان از اشتراک در کنفرانس پیشنهادی نیستند هیچ طرح صلح دیگری را در نظر بگیرند. بر اسا
 امریکا در استانبول خودداری کردند و طرح های پیشنهادی امریکا و دولت افغانستان را رد کردند.

بعد از بیش از شش ماه ادامه روند مذاکرات صلح در دوحه واضح گردید که برداشت طالبان، و به احتمال زیاد پاکستانیها  
اما   با ثباتیک دولت امریکا با طالبان در دوحه تحقق سناریوی دوم، ایجاد  2020فبروری سال  29نیز، از موافقتنامه 
این توافقنامه با امریکا، طالبان خودرا در جنگ علیه امریکاییها و ناتو پیروز  با امضای   بوده است.، تحت سلطه طالبان

میدانند و تصور میکنند که امریکاییها این موضوع را پذیرفته و در توافقنامه ایجاد "ایجاد دولت جدید اسالمی" در حقیقت 
نجاییکه دولت افغانستان دست نشاندهٔ امریکا  توافق امریکا برای ایجاد امارت اسالمی طالبان میباشد. به نظر طالبان از آ

به گفتهٔ عمران خان به مجرد آنکه امریکا   است این دولت هیچ حقی در ایجاد تاخیر در تطبیق موافقتنامه مذکور ندارد.
 خروج خودرا از افغانستان اعالن کرد طالبان خودرا پیروز دانسته و گرفتن هرگونه امتیاز از آنها مشکل شده است.

ام اینگونه برداشت از مذاکرات صلح توسط طالبان عاقبت مذاکرات صلح را تاریک جلوه میدهد زیرا جانب مذاکراتی  دو
دولت امیدوار به این بودند تا نقشهٔ راه رسیدن به صلح را با طالبان طرح کنند و باالی اصول اساسی نظام مطلوب آینده  

 با آنها توافق بعمل آید.

تش برای  شکست مذاکرات صلح،  نامطلوب  جنگ یک سناریوی  ادامهٔ  آن مردم  دید و  اصلی  بازندگان  میباشد که  همه 
افغانستان خواهند بود. با توجه به نیرومندی قوای امنیتی افغانستان و تعهد ادامه کمکهای بین المللی و امریکا به آن، 

ا با خروج امریکاییها و ناتو از افغانستان سقوط دولت افغانستان از طریق جنگ توسط طالبان ناممکن به نظر میخورد زیر
زمینه های ایدیولوژیک مقاومت طالبان و ادامه جهاد به بهانهٔ خالصی افغانستان از بند "اشغال" خارجی از میان برداشته 

مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی   میشود و نمیتوان به سادکی با چنین شعارها به جلب و جذب و سربازگیری پرداخت.
 ه را نمی پذیرند.موجود با تعهد اندک به حقوق بشر و اصول قانون اساسی تحت سلطه طالبان مذهبییک دولت یجاد ا
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توجه به عواقب اینگونه یک سناریوی نامطلوب، پاکستان در صدد احیای  درک واقعیتهای فوق و بابه نظر میرسد که با  
دیدار باجوه لوی درستیز پاکستان با رییس جمهور اشرف غنی در اواخر ماه مئ، بر اساس   کنفرانس استانبول است.

صبح، در پشت درهای بسته روی پنج محور مهم استوار بوده است. یکی از این محورها،  روزنامه هشت  منابعی به  
وت پاکستان از حنیف اتمر  سازی برای دیدار چشم در چشم غنی با رهبری گروه طالبان بوده است. احتماالً دعزمینه

 آباد، پیوندی با همین مسأله دارد.  برای سفر به اسالم 

گروه طالبان باقیماندهٔ  هزار زندانی    گی مشروط دولت برای رهایی هفتغنی چهار روز پس از سفر باجوه به کابل، آماده
رهایی این شمار از زندانیان باعث برقراری صلح  وگویی با مجله آلمانی اشپیگل گفت که اگر  را اعالم کرد. او در گفت

شود که تصمیم قطعی غنی در این باره بینی میها را از بند رها خواهد کرد. بنابراین، پیشجامع در افغانستان شود، آن 
 .پس از برگزاری »نشست سری« بین او و رهبری طالبان اعالم خواهد شد

سری« خود با رهبری طالبان، حداکثر مطالبات طالبان از دولت را    چنان متمایل است که در »نشستاشرف غنی هم 
روشن کند. در کنار آن، حداکثر چیزهایی را که دولت قرار است به طالبان بدهد، نیز برای رهبری این گروه ابالغ کند. 

خواهد شد.  ای است که در »نشست سری« فوق روی آن بحث  گی مشارکت گروه طالبان در قدرت سیاسی، مسألهچگونه
خواهد که آخرین تصمیم خود درباره جنگ و صلح را پس از برگزاری این گونه که حکمتیار نیز گفت، دولت میهمان

نشست و نتایج آن اعالم کند. اگر نتایج »نشست سری« فوق مثبت بود، راه برای برگزاری نشست استانبول که بتواند به 
بین دولت و طالبان تشدید خواهد شد و    شد. در غیر این صورت، جنگ  کن تبدیل شود، هموار خواهدیک نشست فیصله

 .بست باقی خواهد ماندمذاکرات صلح در بن 

ها به همکاری با روند صلح افغانستان جدی هستند. رهبران دولت افغانستان قرار است  دهد که پاکستانینشان می   شواهد
ف، روشن نیست که رهبری طالبان برای شرکت در این نشست جدیت پاکستان را با نشست فوق محک بزنند. با این وص

چنان اعضای هیأت سه نفری که حکمتیار از آن صحبت کرده است، نیز مشخص نیست. اگر است یا نه. هم   آماده شده
که توافق شده باشد که غنی و کرزی، هر دو عضو این هیأت باشند، احتماالً عضو سوم آن عبدهللا خواهد بود. به دلیل آن 

ارایه   از  به عمد  دولت  است و  ناکافی  نیز  آن  درباره  اطالعات  است، طبعاً  نشست مورد بحث یک »نشست سری« 
 .معلومات در این مورد خودداری خواهد کرد

اگر رهبران دولت و طالبان هم نتوانند روی چارچوب کلی صلح به توافق برسند،   یحتبه نوشته رزنامه هشت صبح: " 
کند که دولت  ا باعث خواهد شد که مسأله صلح از حالت ابهام کنونی بیرون شود. این امر کمک میهکم دیدار آن دست

تر تعریف کنند. وضعیت برزخی فعلی که  خواهان نسبت آینده خود با طالبان را به صورت روشن افغانستان و جمهوری
که روی  رو، این دیدار با وصف آن نه تصمیم جنگ روشن است و نه تصمیم صلح، به شدت آزاردهنده است. از این 

انتقادات جدی وارد است، می  البته با این شرط که آجندای رهبری دولت  تواند سرنوشت»سری« بودن آن  ساز باشد. 
گی  افغانستان در این نشست، فردی و شخصی نباشد و بتواند به صورت صادقانه از سازمانی به نام دولت در آن نماینده

 xxxiv(.2021ئ م30" )هشت صبح .کند
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 12تر  12 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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