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  ويس صديقی
  ١٣٨۶بهار 

 
 استراتيژی سه جانبه مبارزه با تروريزم

، پاکستان و اياالت متحده امريکاميان افغانستان  
 

******** 
  

 فهرست 
 

  مقدمه
  مفاهيم تحقيق

   استراتيژی-١
   تروريزم-٢

 
 فصل اول

  ٢٠٠١ سپتمبر١١ستان ،اياالت متحده امريکا و پاکستان بعد از استراتيژی سه جانبه ميان افغان
     عوامل شکل گيری وجايگاه ها.  ١        
     افغانستان١٫١
    اياالت متحده امريکا٢٫١
    پاکستان٣٫١
 تاثيرات اين استراتيژی بر روابط افغانستان و پاکستان. ٢
  

 فصل دوم
 چالش ها، دست آوردها وفرصت ها

 
  كله چالش ها عناصرمتش. ١

    پاکستان ١٫١
    اياالت متحده امريکا١٫٢
    افغانستان١٫٣
  دستآوردها، فرصت ها و توقعات. ٢
  

  نتيجه گيری
*****  

 
:مقدمه  

 استراتيژي سه جانبه مبارزه با تروريزم در افغانستان، در روابط سياسی افغانستان و پاکستان از جايگاه و اهميت خاص 
تاثيرات آن نه تنها بر ثبات، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ اين دو کشور، بلکه بر عرصه گسترده زيرا . برخوردار مي باشد

  .تری منطقه يی و حتی جهانی  نيز تاثير گذار خواهد بود
افغانستان بيش ترين مرز را با پاکستان دارد و مادامی که روابط حسنه ، اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور 

  .يان کشورهای مذکور رعايت نگردد، تامين امنيت به خصوص در افغانستان ممکن نخواهد بودداخلی يک ديگر، م
 افغانستان از بدو تاسيس کشور پاکستان روابط متنوع و گسترده با آن کشور داشته است که بيشتر اين روابط دوستانه 

  . نبوده است
  

تروريزم ميان افغانستان، اياالت متحده آمريکا و  ادر اين تحقيق هدف عمده، بررسی استراتيژی سه جانبه مبارزه ب
  . پاکستان و تاثيرات آن برروابط سياسی افغانستان و پاکستان می باشد

تصور می شد که اين استراتيژی در کنار هدف عمده خود، عاملی برای بهبود روابط ميان افغانستان و پاکستان باشد و 
دريافتن تحقق و يا عدم تحقق اهداف فوق الذکر، می پردازيم به بررسی و آه اينک برای .تنش ها را از ميان بردارد

  :پژوهش پيرامون اين پرسش که
  آيا اين استراتيژی روابط سياسی ميان افغانستان و پاکستان را بهبود بخشيده است و يا خير؟
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ارکردهای عمومی و عملی خواهيم در قدم نخست، شايان ذ کرمی دانم که در اين تحقيق بيش تر در پی دريافتن نتايج و ک
  .بود  نه دنبال کردن جزييات موضوع 

 به بررسی استراتيژی سه جانبه ميان  افغانستان، اياالت متحده امريکا و برای ارايه پاسخ روشن تر به پرسش فوق، بايد
 :که اين خود سواالت فرعی زير را ايجاد می نمايد .پاکستان با تروريزم بپردازيم 

          
 چرا وچگونه اين استراتيژی شکل گرفت؟  .١
 
 کارآيی و موثريت آن  تا چه حد بوده است؟ .٢

  
 بازی گران سياسی و مذهبی داخل پاکستان چه نقش را در آن بازی نموده اند؟ .٣

  :نظر محقق اين است که اين استراتيژی 
  . شکل گرفت٢٠٠١ سپتمبر١١برای مبارزه با دهشت افگنی يا تروريزم بين المللی بعد از حوادث  .١
 شده  از کارايی و موثريت خوبی برخوردار نبوده و در راستای اهدافش، گام های راسخ و استوار را بر نداشته .٢

  . است
برخی حلقات معيين سياسی ، استخباراتی و مدارس مذهبی پاآستان به عنوان يکی از چالش های عمده فرا راه  .٣

  .تحقق اهداف آن شمرده می شود
 ١٩۴٧روابط سياسی افغانستان و پاکستان نظر بياندازيم، در خواهيم يافت که اين روابط از سالهای اگر به پيشنينه 

گاهی به سطح فرستادن سفرا تامين گرديده و گاهی قطع روابط ديپلوماتيک ميان دو دولت .  متنوع بوده است ٢٠٠۶-
مثال در دوره .نستان و پاکستان رسيده استتا سرحد نزديک به جنگ ميان افغا شکل گرفته است و حتا در برخی موارد

عدم شناسايی پاکستان . روابط افغانستان و پاکستان متنوع بوده است سلطنت ظاهر شاه که مصادف است با تولد پاکستان،
 بيان گر وخامت و تيره ١٩۴٩بمباران واليت پکتيا توسط طيارات پاکستانی در  ،١٩۴٧در اجالس سازمان ملل متحد در

ولی بعدا ديد و بازديد سران دو کشور و تامين روابط به سطح فرستادن سفرا بهبود يافته  .ط دو کشور استگی رواب
 ١.است

  
  :مفاهيم تحقيق

  : استراتيژی. ١
استراتيژی واژه است يونانی و در لغت به معنای سرداری يا سپهساالری می باشد و دراصل  اصطالح نظامی مي باشد 

 خود و حريف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حريف در مناسب ترين وضع را افاده می که به معنای سنجيدن وضع
  .نمايد

ولی اين واژه در سياست به معنای بسيج همه امکانات و تغييردادن شرايط در جهت مناسب، برای رسيدن به يک هدف 
سيدن به هدف دراز مدت ملی، چنانکه بسيج و جلب همه نيروهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی برای ر. اساسی است

  .مانند صنعتی کردن کشور يا رساندن به سطح رفاه همگانی را می توان يک استراتيژی ناميد
  ٢ .پس استراتيژی برابر با روش کلی برای رسيدن به هدف کلی است

ی ايجاد کننده  دراين تحقيق هدف از کاربرد مقوله استراتيژی همانا بسيج و جلب امکانات نظامی، سياسی، کشور ها
  .استراتيژی سه جانبه برای مبارزه با تروريزم وريشه کن ساختن آن می باشد

   
  :تروريزم. ٢

زيرا که نگرش های متفاوت بر اساس ديدگاه های مکاتب سياسی مختلف .  پديده تروريزم را نمی توان تعريف جامع کرد
  :ی توان چنين معنا و تعريف کردولی با وجود اين مشکل، آن را م. نسبت به آن موجود مي باشد

و برای اولين بار اين واژه در . به معنای ترس و ترساندن است)  Terrere (از ريشه التينی ) Terror ( واژه ترور 
  .نظام يا رژيم وحشت: فرهنگستان علوم فرانسه ظاهر، و چنين معنا شد

  :يل اندو در اصطالخ، دو تعريف برای تروريزم ارايه شده است که قرار ذ
  .اعمال مستمر خشونت در راه يک هدف سياسی و اعمال خشونت آميز مربوط به آن .١
  ٣.رفتار و کردار حاکی از عدم تحمل، مدارا و ايجاد ترس .٢

واژه تروريزم در اين تحقيق به معنای اعمال و اقدامات خشونت بار برای تضعيف و واژگون سازی  نظام حاکم و ايجاد 
  .می باشد رعب  و وحشت در جامعه 

                                                 
        ghor-jame.www                                                   ٢٠٠٦ – ١٩٤٧احمد سعيدی، مناسبات افغانستان و پاکستان طی سال های. 1

        
   ٢۶ ص ، ١٣٨١ سال طبع داريوش آشوری، دانش نامه سياسی، چاپ گلشن،.  ٢
  ١٨٨ص ، ١٣٨٢سال طبعغالم رضا علی بابايی،  فرهنگ سياسی، نشر آشيان،  . 3
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استاد رهنمايم به خاطر " اميريار"قبل از آغاز به بررسی موضوع، شايان ذکر می دانم تا از آقای دوکتور عبدالقدرير
  .زحمات زياد شان که در امر رهنمايی ام متقبل شده اند، ابراز سپاس و تشکر نمايم

  
  فصل اول

  
  ٢٠٠۶ - ٢٠٠١ سپتمبر ١١پاکستان پس از استراتيژی سه جانبه افغانستان، اياالت متحده امريکا و 

 و اعالم اتهام به بن الدن و طالبان ، موضوع حمله به افغانستان برای اياالت متحده ٢٠٠١ سپتمبر ١١پس از حوادث 
  . امريکا مطرح شد

ين المللی اياالت متحده امريکا که يکی از قربانيان اصلی تروريزم بود، موسس و مبتکراستراتيژی مبارزه با تروريزم ب
  .گرديد

پاکستان نظر به يک سلسله عوامل که بعدا به مطالعه آن خواهيم پرداخت، ازاستراتيژی حمايت از طالبان و القاعده به 
  .استراتيژی مبارزه با آن ها روی آورد

راتيژی افغانستان نيز که يکی از قربانيان تروريزم به شمارمی آمد، برای مبارزه و محو دهشت افگنی به اين ااست
  .پيوست

بنا بر آن يک استراتيژی سه جانبه ميان افغانستان، اياالت متحده امريکا و پاکستان برای مبارزه با دهشت افگنی يا 
  :آه به صورت نسبتا مفصل تر اين موضوع را ذيال به بررسي مي گيريم. تروريزم شکل گرفت

 عوامل شکل گيری وجايگاه ها .١
شور مختلف و متنوع است که برای روشنی بيشتر هر يک ازآن ها را جداگانه به عوامل مشارکت وجايگاه های سه ک

  :بررسی می گيريم 
  

 افغانستان .١٫١
 افغانستان که تقريبا بيش تر از دو نيم دهه جنگ، فقر، مهاجرت و انواع نا بسامانی های سياسی، اقتصادی و 

اين زمان افغانستان را بعضی از دانشمندان به اجتماعی را تجربه کرده بود، به خصوص دوره رژيم طالبان، که در 
 ناميده بودند وحال به همکاری جامعه جهانی به خصوص اياالت متحده امريکا ثبات نسبی ٤" کشور بدون دولت " نام 

و آغاز ديموکراسی را تجربه می کرد ودريچه های اميد به سوی يک آينده درخشان به سويش باز گرديده بود، برای 
ت، ديموکراسی و تثبيت و اعاده خود به عنوان يک عضو فعال در عرصه بين المللی، وارد استراتيژی سه گسترش ثبا

  .جانبه مبارزه با تروريزم گرديد
نحوه پيوستن افغانستان به اين استراتيژی طوری بود که يک کميسيون سه جانبه امنيتی ميان افغانستان، اياالت متحده 

که به عنوان مثال می .  هجده اجالس را برگزار نموده است٢٠٠۶مد که تا اواخر سال آمريکا و پاکستان به وجود آ
 ششمين دور اجالس سه جانبه کشورهای افغانستان، اياالت متحده آمريکا و پاکستان که به تاريخ "٥توان از

شدند تا برای بر اساس اعالميه مشترک اجالس، سه کشور متعهد .  در شهر کابل داير شد، نام گرفت٣١/١/٢٠٠٤
در اين مذاکرات زلمی رسول رييس .مقابله با تروريسم همکاری های استخباراتی و اطالعاتی فی مابين را تقويت کنند

شورای امنيت ملی افغانستان، جنرال محمد يوسف از مقامات ارشد ارتش پاکستان و جنرال ديويد بارنو فرمانده 
  ."ياتهای سه کشور را به عهده داشتندعمليات نظامی آمريکا در افغانستان رياست ه

                                                                                                                                                                            
  جايگاه افغانستان 

افغانستان نه تنها در قلب آسيا، بل در قلب منطقه با " به صورت مقدماتی بايد متذکرشد که به قول عبدالکريم پاکزاد،
 واز طرف ديگر ٦".تنش ها و بحران های فراوان قرار دارد که ابعاد آن ها از چهارچوب منطقه هم فراتر می رود 

 ادعا نمود که اين کشور از جايگاه ويژه ای دراستراتيژی سه جانبه بر خوردار می نظر به داليل ذيل می توان چنين
  :باشد زيرا

 اوال مردم اين کشور سال های متمادی تحت سيطره و حاکميت طالبان و القاعده قرار داشتند که به اين اساس آگاهی 
  .کامل از عوامل ايجاد، منابع تمويل و منابع صدور تروريزم دارند

ا، افغانستان يکی از جمله کشورهايی است که تروريست ها به صورت گسترده حمالت تروريستی شان را در آن  ثاني
انجام می دهند وبه اصطالح ديگر، به جوالنگاه تروريست ها مبدل گرديده و حکومت افغانستان در کنار تقبيح آن، با 

  . رزه در برابر آن پرداخته استهمکاری جامعه جهانی و استراتيژی مبارزه با تروريزم  به مبا
                                                 

  ١٠۵ص ، ١٣٨٣سال طبع ، )مجموعه مقاالت(راينهارد اشالگين ويت،  افغانستان، چالش های پيش رو  4
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ثالثا، از يک طرف فقراقتصادی، تعليمی و فرهنگی در اين کشور بيداد می کند و از طرف ديگر افزايش کشت و 
قاچاق مواد مخدر، موجوديت سالح و نبود يک برنامه مؤثر جهت جمع آوری آن، فساد اداری در دستگاه های دولتی 

فوق در افغانستان موجود است که برای مبارزه مؤثر بايد به صورت جدی در نظر و ده ها مورد ديگر نظير موارد 
  .گرفته شوند، در غير آن صورت، موارد فوق می تواند برگ برنده برای تروريست ها باشد

 پس برای مبارزه همه جانبه و مؤثر با تروريزم ضروری است تا اين کشور مورد توجه جامعه جهانی، باالخص 
زيرا  عدم . ده امريکا قرارگيرد و برای زدودن عوامل تروريزم اقدامات مفيد و گسترده صورت پذيرداياالت متح

توجه به اين کشور بعد از جنگ سرد آن را به پايگاهی برای پرورش و تربيت تروريستان و ارسال آن ها نه تنها به 
و اقتصادی امريکا و غرب را در معرض منطقه ، بلکه به سراسر جهان نمود و در نهايت اين امر منافع سياسی 

  .مخاطره قرار داد
    پس می توان چنين استنتاج نمود که افغانستان از لحاظ موقعيت جيوپوليتيکی ، داشتن اطالعات همه جانبه و مهم 
پيرامون تروريزم و حاميان آن، موجوديت عوامل گرايش به تروريزم و مهمتر از همه موضع گيری و اقدامات اين 

  .شور عليه دهشت افگنی، از اهميت واالی برخوردار استک
  اياالت متحده امريکا .١٫٢

 است، درمناطق ٢١اياالت متحده امريکا که در حقيقت يک قدرت بزرگ نظامی ، سياسی و اقتصادی قرن 
ر انگيزه ولی در ظاهر ام. استراتيژيکی مانند افغانستان، دارای برنامه ها و اهداف بلند مدت استراتيژيک می باشد

ها و عوامل مشارکت يا به عباره ديگر بدست گرفتن ابتکار عمل در راستای مبارزه با تروريزم ، هما نا محو و 
  .ريشه کن ساختن دهشت افگنی ، ايجاد صلح و ثبات و تحقق ديموکراسی و حقوق بشر در عرصه جهانی است

ه القاعده و کشور های که از آن ها حمايت می  سپتمبر در صدد مبارزه با شبک١١اين کشور پس از وقوع حوادث 
چنان چه جورج بوش رييس جمهور امريکا در يکی از سخن رانی ها يش به ملت امريکا تأکيد کرد . نمايند، برآمد

که به آنها پناه می دهند هيچ فرقی نمی } دولت های خارجی { ميان تروريست های عامل اين اقدام و کسانی " که 
  ٧".گذارد
وی در  .مؤيد گفته فوق است} در خط آتش{ ان  برخی از از اظهارات پرويز مشرف در کتا بش تحت عنوانهم چن

  ". کولين پاول خيلی صاف و ساده گفت که يا با ما باش يا برعليه ما " ...يک بخش چنين ابراز می دارد که 
االت متحده امريکا در استراتيژی سه پس در نتيجه می توان چنين استنباط کرد که انگيزه ها و عوامل مشارکت اي
ولی بايد خاطرنشان کرد که  در حقيقت . جانبه، مبارزه ومحو تروريزم و ايجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان است

 ١١اين کشور در خاور ميانه، خاور دور و شبه قاره هند دارای اهداف استراتيژيک بوده و اين کشور از حوادث 
استفاده نموده و موقعيت خود را در مناطق استراتيژيک هر چه بيش تر مستحکم تر نموده سپتمبر به عنوان فرصت 

صف آرايی ماشين جنگی " چنان چه ميشل ، نويسنده کتاب جنگ و جهانی سازی در مورد چنين می نگارد . است
زه نفوذی امريکا امريکا که تحت عنوان مبارزه با تروريزم به افکار عمومی معرفی شد مبتنی است بر گسترش حو

و باالخره آمريکا بر آنست که در . نه تنها در آسيای مرکزی و خاورميانه، بلکه در شبه قاره هند و خاور دور
افغانستان حضور نظامی دايمی داشته باشد، چون اين کشور در مرزهای اتحاد شوروی پيشين، چين و ايران 

   ٨ ..."موقعيت دارد
اينکه عوامل و انگيزه های مشارکت اياالت متحده امريکا در استراتيژی مذکور ولی ناگفته نبايد گذاشت که ، 

آن چيزيکه در صدر اولويت ها برای افغانستان قرار دارد . چيست، برای افغانستان درصدر اولويت ها قرار ندارد
   ايجاد صلح و اين است که اين کشوربايد از اين فرصت های بدست آمده استفاده بيشينه وخوبتری را به منظور

  .، بازسازی و دولت سازی بنمايدثبات
  

  جايگاه اياالت متحده امريکا 
 گرديد، از لحاظ نظامی، اقتصادی و سياسی می توان ٢٠٠١ سپتمبر١١اياالت متحده امريکا که قربانی اصلی واقعه 

و سازمان ) ناتو(النتيک شمالیاين کشور با داشتن نقش کليدی در پيمان ات. آنرا در راس استراتيژی مذکور قرار داد
ملل متحد به خصوص شورای امنيت آن ، می تواند برای ريشه کن ساختن و مبارزه موثر و همه جانبه با تروريزم 

  .، رول پايه ای و اساسی را ايفا نمايد
ز آنکه مورد اياالت متحده امريکا که در حقيقت بانی و مبتکر استراتيژی سه جانبه مبارزه با تروريزم است، بعد ا

بر انداختن رژيم طالبان و القاعده توسط اين . تهاجم قرار گرفت، مبارزه   با تروريزم را از افغانستان آغاز کرد
کشور به همکاری جامعه جهانی صورت گرفت، ده ها هزارنيروی امريکايی و نيروی بين المللی حافظ صلح  برای 

که اين . ستقر و در عين زمان عمليات نظامی را انجام داده و می دهندمبارزه با تروريزم در اکثر نقاط افغانستان م
  .همه بيان گر توانايی ، نقش و جايگاه اياالت متحده امريکا در اين استراتيژی می باشد

                                                 
  ١٣- ، ص١٣٨۴ شوسودوفسکی، ميشل، ترجمه جشميد نوايی، جنگ و جهانی سازی، نشر نی، سال   7
  ١٧ - ص, ١٣٨۴ايی، جنگ و جهانی سازی، نشر نی، سال شوسودوفسکی، ميشل، ترجمه جشميد نو .8
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 هم چنان برگزاری کنفرانس ها و نشست های بين المللی جهت کمک به افغانستان و مبارزه با تروريزم و هم چنين 
 دالر کمک امريکا برای افغانستان که يک بخش اعظم آن در قسمت نو سازی و بازسازی اردوی ملی ميليارد ها

در آنار آن امريکا برای مبارزه موثربا . جهت مبارزه با تروريزم، از جمله کارکردهای امريکا به شمار ميآيد
رار داد که يا با ما باش يا بر عليه تروريزم و جلب همکاری پاکستان در پهلوي تهديدهای که پاکستان را مورد آن ق

ما، يک سلسله تحريم های وضع شده عليه آن کشور را نيز ملغا اعالم نموده و قروض آن کشور از اياالت متحده 
که اين خود تا اندازه مبيين نقش و اراده اين کشور دراستراتيژی سه جانبه می . امريکا را مورد بخشودگی قرار داد

  .باشد
ت با وجود تمامی موارد فوق الذکر، چنين به نظر می رسد که اياالت متحده امريکا از آن نقش و جايگاهی ولی در نهاي

زيرا در . بايسته اش بر خوردار نبوده و در مبارزه با تروريزم آن موفقيت های را که توقع می رفت حاصل نکرده است
ت، ازامنيت وعده شده دراين کشورخبری نيست، بازسازی افغانستان تلفات نيروهای ايتالف بين المللی روبه افزايش اس

الزمه صورت نگرفته است، نيروهای طالبان بارديگر فعاليت های خود را از سر گرفته اند و مرزهای اين کشور 
اين ها همه مسايل بود که در ابتدا، قول برطرف شدن شان داده شده بود، اما افغانستان هنوز با اين . دچارآشوب است

  .ش ها دست به گريبان استچال
  پاکستان. ١٫٣

اولين و اساسی ترين انگيزه و عامل مشارکت پاکستان را می توان به صورت بسيار صريح و روشن آن از نوشته های 
 سپتمبر ١١زمانی که بعد از واقعه . استنباط کرد) در خط آتش ( پرويز مشرف رييس جمهوراين کشور، در کتاب وی 

در ! ). يا با ما باش يا بر عليه ما( ا دو گزينه وزير خارجه اياالت متحده امريکا قرار می گيرد پرويز مشرف ب٢٠٠١
مشرف در يک بخش کتاب خود . اين جا است که بر اساس يک نوع فشار و تهديد واقعی، پاکستان را مواجه می بيند

ورد تحليل منصفانه قرار دادم و جنبه من گزينه های پيش روی پاکستان را بر اساس اصول نظامی م" چنين می نگارد
های مثبت و منفی آن را سبک سنگين کردم، برای نوشتن سر مقاله های روزنامه ها وساختن فيلم ها و جو سازی، 

اگر از اياالت متحده ...عاطفه چيزی خيلی خوبی است، اما نمی توان برای تصميم گيری های حياتی به آن اتکا کرد
کرديم، با واکنش قهرآميز و خشن امريکا روبرو می شديم، بنا بر آن سؤال اين بود که اگر وارد امريکا پشتيبانی نمی 

  ٩".البته که پاسخ منفی بود . ايتالف با امريکا نشويم، آيا می توان با آن ها مقابله کرد و يورش شان را تا ب آورد؟
 گيری اجباری پاکستان دراستراتيژی سه   تمامی داليل و توجيهات پرويز مشرف ، برای بيان مشارکت و موضع

جانبه عليه طالبان است و می خواهد عدم توانايی کشورش را  دررويارويی با نيرو های بين المللی به خصوص 
يا به عباره واضح تر و روشن تر، . اياالت متحده امريکا درصورت عدم مشارکت وعدم حمايت ازآن نشان بدهد

ويش می خواهد بيان دارد که مشارکت پاکستان در استراتيژی سه جانبه يک پرويز مشرف با اظهارات فوق خ
  .فشاری است بين المللی، و پاکستان هيچ گزينه غير از آن درپيش رو نداشته است

چون . دومين عامل و انگيزه مشارکت پاکستان را جلب حمايت هر چه بيش تر اياالت متحده امريکا تشکيل می داد
اگر . جستجوی حامی و همکار استراتيژيک برای توازن و تعادل قدرت با هندوستان بوده استاين کشور هميشه در 

پاکستان در اين مورد کوتاهی می کرد، طبعا هندوستان به عنوان همکار مؤثر درمبارزه با تروريزم  به عوض آن 
اعد می گرديد  که اين کشور قرار می گرفت و زمينه های بيش تری برای گسترش روابط ميان هند و امريکا مس

  .امر با منافع پاکستان در مغايرت قرار داشت و سخت از آن هراسان بود
 

  جايگاه پاکستان 
 جورج بوش رييس جمهور اياالت متحده امريکا خواستار همکاری پاکستان در جستجو و ٢٠٠١ سپتمبر ١٣در " 

ن ها در افغانستان باشد، به اين جهت پاکستان در که گمان می رفت قرارگاه آ.  سپتمبر شد١١دستگيری مسببان وقايع 
  ١٠".کانون توجه جهانی قرار گرفت 

پاکستان برای مبارزه با تروريزم نظر به تقاضای جدی اياالت متحده امريکا، بعضی از ميدان های هوايی خود را 
اتيژيک طالبان و شبکه در اختيار نيرو های امريکايی قرارداد، اطالعات را در مورد پايگاه ها و مناطق استر

القاعده در افغانستان نيز در اختيار امريکايی ها گذاشت، حمايت و رابطه خود را با رژيم طالبان و القاعده قطع 
  .و باالخره بعضی از مراکز تربيتی تروريستان را مسدود اعالم کرد. نمود

ان والقاعده در آن به سر می برند و از آن ولی با وجود موارد متذکره فوق ، پاکستان کشوری است که نيروهای طالب
جا به منظور اجرای حمالت تروريستی و اقدامات نظامی وارد افغانستان گرديده و بعد از انجام آن دوباره به آن 

تهيه کرده، می  )  ٢٧/١١/٢٠٠۶( چنانچه احمد رشيد در گزارشی که از جرگه پشتون ها . کشور بر می گردند
  :نويسد

                                                 
  ٣١٣-، ص١٣٨۵ترجمه سيد هارون يونسی، بنگاه نشراتی ميوند، سال  پرويز مشرف، درخط آتش،. 9

  ۴-، ص١٣٨٣فرزين نيا، سياست خارجی پاکستان، تغيير و تحول، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، سال .  10
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کور گفت و شنود های در باره حاميان طالبان مانند موالنا فضل الرحمن که يک روحانی است و در جرگه مذ" 
موالنا فضل الرحمن يکی از جمله کسانی است که . رهبری جميعت العلمای اسالم را بدست دارد، صورت گرفت

کن دايمی برای  کمک و روانه افغانستان کرد از آن پس حزب وی تهيه کننده اما١٩٩۴طالبان را در سال 
  ".جنگجويان طالب در پاکستان است 

 پاکستان نه تنها که با پديده تروريزم مبارزه واقعی وهمه جانبه ننموده و نمی کند، بل مقامات عالی رتبه رسمی آن 
وزير خارجه پاکستان " ... به نقل از احمد رشيد. به کشور های عضوء ناتو اصرار می ورزند تا طالبان را بپذيرند

خورشيد محمود قصوری به وزرای خارجه برخی اعضای ناتو گفت که طالبان در حال بردن جنگ افغانستان هستند 
دگر جنرال انگليسی ديويد ريچاردز، "  وی هم چنان می افزايد که ١١".و ناتو در شرف شکست قرار دارد  

از اجالس ناتو پنج روز را در اسالم آباد قوماندان نيروهای ناتو در افغانستان و سفير    ها لند دان ايواتس قبل 
صرف کردند تا ارتش پاکستان را برای مهار کردن طالبان تشويق و ترغيب نمايند، اما سر انجام اسالم آباد را با 

  ١٢".رضايت نه چندان زيادی ترک گفتند 
ور با پی گيری سياست زيرا اين آش. پاکستان از يک لحاظ از نقش و جايگاهی مفيد و مؤثری برخوردار نمی باشد

دوگانه که ناشی از ضعف داخلی حکومت پاکستان است از يک سو خود را همکار استراتيژيک امريکا وافغانستان 
در راستای مبارزه با تروريزم  نشان می دهد و از سوی ديگر به حمايت و پشتيبانی از طالبان و القاعده می پردازد، 

به دليل اين آه اين کشور به . در استراتيژی مبارزه با تروريزم قرار دادولی لحاظ ديگر، می توان آن را در ص
عنوان مصدر و مرکز تروريست ها می باشد و بايد برای مبارزه مؤثر، جامعه جهانی به خصوص امريکا آن را 

  .مورد توجه بيشتر قرار دهد
  
 تاثيرات اين استراتيژی بر روابط افغانستان و پاکستان  .٢

به خصوص سياسي افغانستان و پاکستان بر می گردد به چگونگی و کارايی عمل کرد  تراتيژی بر روابطتاثيرات اين اس
  . کشور های که دراين استراتيژی سهيم اند به خصوص پاکستان

در آوان شکل گيری  استراتيژی سه جانبه، پاکستان در کنار اياالت متحده امريکا  به منظور مبارزه با تروريزم 
و يك سلسله همکاری های را انجام داد، نظير، در اختيار قراردادن بعضی از ميدان های هوايی ، قرار گرفت 

و هم چنان از زمان استقرار اداره موقت، حکومت انتقالی و . اطالعات در باره مناطق استراتيژيک طالبان و غيره
پاکستان تا اندازه }  است ٢٠٠۵- ٢٠٠١که اين دوره در بر گيرنده سال های { يک قسمت از دوره حکومت انتخابی

يا به تعبير ديگر، . در مبارزه عليه تروريزم در کنار افغانستان و اياالت متحده امريکا در ظاهر امر قرار گرفته بود
و اين کاهش حمالت، معکوسا متناسب . در اين مدت حمالت تروريستی و شورش ها تا حدی زيادی کاهش يافته بود

 به اين سو ، نه تنها مبارزه پاکستان بر عليه ٢٠٠۵ولی از سال . ن افغانستان و پاکستان استبا گسترش روابط ميا
چنان چه نگروپانته، رييس . تروريزم افزايش نيافت، بل حمايت آن کشور از تروريزم دوباره بيش تر و بيشتر شد

روريستان در پاکستان مستقر هستند سازمان اطالعاتی ملی امريکا، چندی قبل اظهار داشت که نيروهای القاعده و ت
  . و به اين اساس حمالت تروريستی همه روزه در افغانستان واقع می گردد

از زمانيکه اين حمالت شدت و حدت گرفته و امنيت و ثبات را در افغانستان برهم زده است، روابط معكوسا به 
ين اواخر از طريق رسانه های جمعی مطالب درا. پيمانه گسترش حمالت تروريستی ، کاهش يافته و تيره شده است

به نشر می رسد که دولت مردان افغانستان اتهامات مداخله سياسی پاکستان در امور داخلی افغانستان را بيان می 
چنان چه حامد کرزی  رييس جمهور افغانستان، چندين بار پاکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان و . دارند

طالبان تدارکات و مواد مورد " احمد رشيد درزمينه می نگارد که لح و ثبات متهم کرده است چنانچهبر هم زدن ص
نياز خود را از جمله مواد غذايی، مهمات، اسلحه، مخابره و حتا وسايل ترانسپورتی شان را از بلوچستان دريافت 

ی توانند چنين پايگاه بزرگی در پاکستان طالبان نم. می کنند و البته سربازگيری نيز در بلوچستان صورت می گيرد
  ".در اختيار داشته باشند، بدون اينکه مقامات پاکستان در باره آن چيزی ندانند 

  
استراتيژی سه جانبه زمانی می توانست دارای تاثيرات مثبت بر روابط افغانستان و پاکستان باشد که عوامل و 

در حالی که چنان چه قبال متذکر شديم انگيزه . سويی  می داشتانگيزه های مشارکت دو کشوربا هم همگونی و هم 
ها و عوامل اساسی مشارکت افغانستان در اين استراتيژی، حفظ و گسترش ارزشهای به دست آمده از قبيل صلح، 

ولی انگيزه ها و عوامل اصلی مشارکت پاکستان ، ناشی می شد از . ثبات، امينت، بازسازی و امثالهم بوده است
از طرف . يد های اياالت متحده امريکا و جلب همکار استراتيژيک برای تعادل و توازن قدرت با هندوستانتهد

به اين لحاظ ، پاکستان با پی گيری سياست دو جانبه و . ديگر، طالبان ساخته و پرداخته حلقات معيين پاکستانی بودند
  .دو رويه خود، خواهان مبارزه واقعی با تروريزم نبوده است

                                                 
   ، ۴/١٢/٢٠٠۶ اکبر زيوری، مقاله، لندن تلگراف به نقل از سايت واشنگتن تايمز احمد رشيد ، ترجمه داکتر.  11
  همان.. 12
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 مادامی که مبارزه گسترده و واقعی از طرف پاکستان صورت نگيرد و از حمايت و تربيت تروريستان دست بر 
ندارد، حمالت تروريستی افزايش يافته و اين امر باعث ايجاد فضای عدم اعتماد، بد گمانی و درنهايت تيره گی 

  . روابط ميان افغانستان و پاکستان می گردد
چنين استنباط کرد که اين استراتيژی سه جانبه در اوايل شکل گيری آن تا اندازه باعث پس در نتيجه می توان 

ولی بعدا نظر به اينکه پاکستان به يک پناه گاه برای . نزديکی و گسترش روابط ميان افغانستان و پاکستان گرديد
  .تروريست ها مبدل گرديد، روابط ميان اين دو کشور نيز تيره و وخيم گرديد

  
  ل دومفص

  چالش ها، دست آوردها وفرصت ها
برای بررسی کارآيی و موثريت اين استراتيژی ، در قدم نخست چالش های فرا روی تحقق اهداف آن را مطالعه 
نموده و بعدا دست آوردهای آنرا با در نظر داشت فرصت ها و توقعات مردم افغانستان و جهان مورد غور و 

  .بررسی قرار دهيم
 چالش ها .٣

وژه و برنامه اعم از سياسی، اقتصادی و نظامی در کنار دست آورد های ممکنه خود، با يک سلسله چالش هر پر
هر يک از کشورهای عضو . که اين استراتيژی نيز مستثنی از اين امر نمی باشد. های فرا روی خود مواجه است

 به صورت جداگانه مورد بررسی که اينک هر يک را. اين استراتيژی ، يک سلسله چالش های را دارا می باشد
  : قرار می دهيم

  
 پاکستان ١٫١

چنان . پاکستان از بدو مشارکت خود به استراتيژی سه جانبه، خواهان مبارزه گسترده و جدی عليه تروريزم نبوده است
حتا در عالم تخيل و تحليل، پاکستان را در جنگ عليه ) درخط آتش ( چه پرويز مشرف در کتاب خاطرات خويش 

وهای امريکايی قرار می دهد تا حدی که عوامل عدم توانايی پاکستان را يکا يک بر می شمارد و در تحليل نهايی به نير
  به نقل از بارنت روبين. ١٣اين نتيجه می رسد تا در ظاهرامربا امريکا دراين استراتيژی بپيوندد

 عاجل آغازيافت، درنتيجه پاکستان روش  سپتمبر به طور١١مذاکرات شتابزده ميان آمريکا و پاکستان بعد از   "
پاکستان در آغاز از امريکا تقاضای . خود را ظاهرا در رابطه به افغانستان عوض کرد ولی منافع آن تغيير نکرد

اجازه اسالم آباد را نمود تا اين کشور حکومتی از طالبان ميانه رو را در کابل به قدرت برساند که رابطه طالبان 
وقتی پاکستان در پيدا کردن طالبان ميانه رو ناکام شد، از امريکا تقاضا نمود که . قاعده تضعيف نمايدتندرو را با ال

جبهه شمال را که از حمايت روسيه، ايران و مهمتر از همه از پشتيبانی هندوستان بر خوردار اند، نبايد اجازه داخل 
  ١٤ ."شدن به کابل و تشکيل حکومت بدهد

ه مبارزه با تروريزم ، که اين کشور ميادين هوايی ، محدود و معدود اطالعات در مورد نقاط به غير از مراحل اولي
سوق الجيشی طالبان را دراختيارامريکا گذاشت و روابط با رژيم طالبان را قطع نمود، ديگرکدام اقدام جدی را انجام 

چنان چه در سندی وزارت دفاع . يابدنداده است و در کنار آن، حمايت روز افزون اين کشور از طالبان گسترش م
  بريتانيا آمده است که

آی با حمايت از احزاب مذهبی کشور به طور غير مستقيم به تروريزم ياری . اس. سازمان امنيت پاکستان يا آی "
 ١٥ ."می رساند

ند که موافقت نامه را با جنگ جويان طرف دارطالبان در وزيرستان به امضا رسا ) ٢٠٠۶( پاکستان در سال 
ظاهرا هدف آن اخراج جنگجويان خارجی و اختتام حمالت فرا مرزی اين مردم در بدل کاهش حضور نظامی دولت 

ولی بعدا نتيجه اين موافقت نامه به غير از افزايش حمالت تروريستی  در افغانستان چيزی ديگری . پاکستان بود
 رهبری طالبان را در وزيرستان جنوبی به عهده حاجی عمر کسی که. نبود و اين خود ماهيت آن را آشکار ساخت

آن ها با دولت پاکستان قرارداد کرده اند که "سی چنين اظهارنموده است . بی. دارد، درمورد اين موافقت نامه به بی
هم چنان   ١٦ ."با حکومت مرکزی اين کشور جنگ نکنند، اما به نبرد عليه نيروهای خارجی در افغانستان ادامه دهند

توافق نامه با طرفداران طالبان در واقع حمالت عليه نيروهای امريکايی و " رشيد دراين باره معتقد است که احمد

                                                 
  ٣١٣-، ص١٣٨۵پرويز مشرف، درخط آتش،ترجمه سيد هارون يونسی، بنگاه نشراتی ميوند، سال . 13
         .                                              www.paymanemeli.com/modules)…شکست بن بست( بارنت روبين، ابوبکر صديفی . 14

                               
  story/worldnews/persian/uk.co.bbc.www/2006/09                                آی . اس. دفاع پرويز مشرف از عملکرد آی. 15
  story/afghanistan/persian/uk.co.bbc.www/2006/09                        توافق دولت پاکستان با جنگجويان طرفدار طالبان . 16
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تعداد زيادی از بم گذاران انتحاری در شهرها و از . افغانستان از طريق وزيرستان را افزايش چشمگيری داده است
    ١٧."جمله کابل نفوذ کرده و افزايش يافته است

ستان در امور داخلی افغانستان به خصوص در قسمت حمايت از طالبان به عنوان يکی از چالش های مداخالت پاک
پاکستان با تجهيز، تسليح و تربيت القاعده و طالبان صلح و . اساسی فرا روی مبارزه با تروريزم به شمار می آيد

طالبان تدارکات و مواد "... قد است که احمد رشيد در قبال اين موضوع معت. ثبات افغانستان را متزلزل ساخته است
مورد نياز خود را از جمله مواد غذايی، مهمات، اسلحه، مخابره و حتا وسايل ترانسپورتی شان را از بلوچستان 

طالبان نمی توانند چنين پايگاه بزرگی در . دريافت می کنند و البته سربازگيری نيز در بلوچستان صورت می گيرد
  ١٨." داشته باشند، بدون اينکه مقامات پاکستان در باره آن چيزی ندانندپاکستان در اختيار

وی هم چنان اظهار می دارد که طالبان از داخل کويته با خبرنگاران تماس می گيرند و خواهای نشر اخبارشان می 
  .گردند

القاعده و طالبان "نمايد در مورد حضور طالبان و القاعده در پاکستان، پرويز مشرف نيز آنرا به اين شکل تاييد می 
آنها معموال سرحد پاکستانی را عبور می کنند و مرتکب . در هر دو کشور افغانستان و پاکستان حضور دارند

  ١٩."انفجارها و اعمال تروريستی می شوند
 تحت عنوان عوامل نا امنی و طرح پيشنهادی ولسی جرگه برای بهبود ١۵/٧/١٣٨۵پارلمان افغانستان طی مصوبه 

  ع امنيتی در کشور، درمورد مداخله پاکستان چنين نگاشته استوض
حکومت نظامی پاکستان به خصوص دستگاه مخوف استخباراتی آی اس آی ، دهشت افگنان طا لب را که بعد  "...

ازسقوط طالبان در اختيار داشت و کامال متالشی نگرديده بود، با شبکه تروريستی القاعده منظما تجديد سازمان 
  ٢٠."، تعليم وتربيه، تجهيز و غرض ويرانی افغانستان اعزام نموده اندداده

  :در نهايت اين دو سوال اساسی ذيل پيدا می شود آه
  
 چرا پاکستان از تروريست ها و مخالفين افغانستان حمايت و به آنها پناه می دهد؟  .١
  و القاعده  چی نقشی دارند؟بازيگران سياسی داخلی معيين پاآستان در آمك و همكاری گسترده طالبان . ٢

  :برای ارايه پاسخ به سوال اول  بايد متذکر شد که 
در تاريخ روابط افغانستان و پاکستان، حمايت و پناه دادن به مخالفين يک ديگر در سرزمين خود سابقه داشته : اوال

در "قل از بارنت روبينبه ن. که منجر به ايجاد فضای بی اعتمادی و تيره گی روابط ميان دوکشور گرديده است
تاريخ روابط افغانستان وپاکستان حمايت وپناه دادن به مخالفين يک ديگر در خاک خويش ، باعث تلخی روابط ميان 

 هزار تن از ٣٠ زمانی وخيم تر شد که ١٩٧٠اين روابط به خصوص در سال های . دو کشور همسايه شده است
. ليستی بلوچستان توسط ارتش پاکستان، به افغانستان پناهنده شدندقبايل مری بلوچ  از ترس سرکوب جنبش ناسيونا

اسالم آباد در مقابل، دامنه حمايت و تربيت نظامی به اسالم گرايان افغانی را که دست به تالش قيام عليه حکومت 
عامل جنبه  اين ٢١ ..." بود١٩٨٠پاکستان ميزبان مجاهدين در سال های .  زده بودند، گسترش داد١٩٧۵داود خان در

تاريخی داشته ولی اندازه و مقياس حمايه و پناه دادن به مخالفين در پاکستان اصال قابل مقايسه با حمايت و پناه دادن 
  .به مخالفين درافغانستان نيست

چنان چه در . عدم استقرار يک نظام ملی و با ثبات در افغانستان از اهداف حلقات قدرت به دست پاکستان است: ثانيا
  :اجزای ذيل شامل است"ريه استراتيژيک اردوی پاکستان به نقل از احمد رشيدنظ
حضور هند در افغانستان که به نظر ارتش پاکستان يک تهديد خطير می باشد و نگرانی شان از اين است که . الف

  .دولت مردان افغانی هندی ها را بگذارند که در افغانستان يک حضور قوی داشته باشد
 مفکوره عمق استراتيژيک را دارند که هيچ حکومت که کامال طرفدار پاکستان نباشد، نبايد در افغانستان آنها اين. ب

اين نظر که يک افغانستان با حق حاکميت و مستقل که سياست خارجی  خود را خود با .... اجازه استقرار داشته باشد
   ٢٢."ی باشدتمامی کشورها بر قرار سازد، برای ارتش پاکستان قابل قبول نم
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از لحاظ اقتصادی نيز پاکستان خواهان آن است تا افغانستان برای مدت های زيادی به عنوان يک بازار : " ثالثا
  ٢٣."استهالکی آن کشور باقی بماند

در صورت استقرار نظام ملی و ديموکراتيک در افغانستان، احتمال آن موجود است تا مردم پاکستان از آن : "رابعا
  ٢٤."ه و خواهان برانداختن رژيم نظامی پاکستان گردندالهام گرفت

  
آي و احزاب و مدارس . اس. و اما براي پاسخ به سوال دوم، بايد نقش بازيگران سياسي پاآستان به خصوص سازمان آي

  . مذهبي آن آشورمختصرأ مطالعه شود–افراطي 
 خارجی و مواضع اين کشور کمک می بررسی نقش بازيگران سياسی در داخل پاکستان به درک درست از سياست

، در بيش تر  )٢٠٠۶-١٩۴٧( واگر به تاريخ اين کشور نظر بياندازيم، تقريبا اززمان استقالل تا زمان حاضر. نمايد
  . از نيم اين تاريخ ، قدرت در دست نظاميان يا ارتش قرار داشته است

  
 :ش يا دسته تقسيم کردبازيگران سياسی دراين کشور را عمده تا  می توان به سه بخ

  
  ارتش .١
   افراطی-احزاب اسالمی  .٢
 ٢٥احزاب ديموکراتيک .٣
 

آی و احزاب اسالمی تندرو در فرايند سياست .اس.ولی آن چه که به اين تحقيق مربوط می شود، نقش ارتش وآی
اساس در قدم پس به اين . گذاری خارجی پاکستان و تاثيرات آن بر نا آرامی های واپسين سال ها در افغانستان است

  :المی افراطی را مطالعه می نماييمآی می پردازيم و بعدا نقش احزاب اس.اس.نخست، به بررسی نقش ارتش و آی
  
 آی . اس. نقش ارتش و آی .١

 به اين سو، قدرت سياسی و نظامی در پاکستان کامال در دست ارتش قرار دارد و در استراتيژی اين ١٩٩٩از سال 
ستان، آن چه که در صدر قرار دارد، بر هم زدن نظم و ثبات، جلوگيری از توسعه و پيشرفت  ارتش در رابطه به افغان

سياست خارجی ما را در پاکستان "در اين رابطه احمد رشيد دريکی از مقاالت خود چنين می نگارد . در اين کشور است
  : شامل اين اجزا می شودارتش می سازد نه غيرنظاميان، و ارتش پاکستان يک نظريه استراتيژيک دارد که

و نگرانی شان از اين است که دولت . حضورهند در افغانستان به نظر ارتش پاکستان يک تهديد خطيرمی باشد .١
  .مردان افغان، هندی ها را بگذارند که در افغانستان يک حضور قوی داشته باشد

دار پاکستان نباشد، نبايد در افغانستان آن ها اين مفکوره عمق استراتيژيک را دارند که هيچ دولتی که کامال طرف .٢
اين نظر که يک افغانستان با حق حاکميت و مستقل که سياست خارجی خود را با ....اجازه استقرار داشته باشد

 ٢٦ ..."تمام کشورها برقرار سازد، برای ارتش پاکستان قابل قبول نيست
آی به منظور .اس.خواهيم يافت که ارتش و آی ای نه چندان دورهم نظر بياندازيم ، در و اگر کمی به گذشته

دراين رابطه زيبا فرزين نيا . برقراری نظام کامال بر وفق نظرشان در افغانستان، گروه طالبان را به وجود آوردند
آی طالبان را از مدارس دينی جمع آوری، تجهيز، تعليم و مسلح ساخته و به داخل افغانستان . اس. آی"می نويسد 

ولي در اين .   سپتمبر نقش بر آب شد١١ولی تمامی اين سرمايه گذاری های پاکستان توسط حوادث  ٢٧."فرستاد
اواخرپاآستان دوباره در صدد تحقق اهداف استراتيژيک خود به صورت جدی تر و علنی تر برآمده و با پی گيری 

ست غرب، برای بازساخت سياست دوجانبه خود ، طالبان را به عنوان گزينه ای می پندارند که در صورت شک
چنان چه افراسياب ختک سياست های دوجانبه پاکستان . حاکميت دل خواه خود در افغانستان، از آن ها استفاده نمايند

در قبال افغانستان را که به گفته او دراين دو دهه در دست جنراالن ارتش بوده است، ناقص و دوگانه می داند و می 
تان با طالبان همکاری نکند، آن ها نمی توانند در سه مايلی مرز مشترک اين دو کشور مسلما اگر پاکس"افزايد که 

 ٢٨."دست به عمليات نظامی بزنند
روش و سياست "تش را در سياست گذاری خارجی چنين بيان می دارد که احمد رشيد طی مصاحبه ای نيز نقش ار

همه چيز . خارجی پاکستان را ارتش تعيين می کند، نه نيرو های سياسی و سياست مدارانی مثل خورشيد قصوری
 بر محور تصور و انديشه سنتی جنراالن نظامی شکل می گيرد و حدود مرز دوستی و دشمنی اسالم آباد را هم چنان

                                                 
                                                                     www.nationalassembly.af...عوامل ناامنی و طرح پيشنهادی ولسی جرگه .23
 همان. 24
  ١٣٨٣زيبا فرزين نيا، سياست خارجی پاکستان، تغيير و تحول، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، . 25
                                                                                           www.paymanemeli.comاحمد رشيد، مهار کردن طالبان. 26
  ٧٣ -است خارجی پاکستان تغيير و تحول، زيبا فرزين نيا، دفتر مطالعات سياسی وبين المللی، صسي. 27
                                                                                                               www.vatandar.comتحرکات مجدد طالبان. 28
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و اگر جنراالن دست از حمايت طالبان بر نمی دارند، يک دليلش اين است . موضوع رقابت با هند تشکيل می دهد
 ٢٩."که می ترسند که گروه های متحد طالبان پشت پاکستان را در عرصه رقابت با هند خالی نکنند

 دولت ناميده و اظهار ميدارد که آی را  دولتی در درون.اس. امين صيقل استاد علوم سياسی در استراليا  نيز آی
و اين امر راه را برای تعيين . پاکستان باور دارد ديرو يا زود نيروهای بين المللی از افغانستان خارج می شوند"

پاکستان می خواهد در جايگاهی باشد که بتواند تا منافع ... سرنوشت اين کشورتوسط همسايه هايش هموارمی سازد
نستان حفظ کند و مانع حضور ديگر بازيگران منطقه به خصوص هند و ايران درافغانستان خود را در آينده افغا

  ٣٠."شود
يک فرمانده طالبان در مصاحبه اش گفته است که ماموران "روزنامه نيويارک تايمز در زمينه می نويسد که 

اما برای . گ امتناع ورزيده بوداستخباراتی پاکستان وی را زندانی کردند، زيرا وی از رفتن به افغانستان برای جن
محافل داخلی و بين المللی طوری وانمود کردند که قوماندان سابق طالبان در ضمن مساعی برای سرکوبی طالبان 

 خانواده مصاحبه شده ياد آوری می نمايد که فرزندان شان ٣٠هم چنان اين روزنامه از  ٣١."در پاکستان توقيف شد
 افغانستان کشته شده اند، اما از ترس و فشار عمال استخباراتی پاکستان در باره مرگ در بم گذاری های انتحاری در
  .آن ها صحبت کرده نمی توانند

 
کيم هاوس، معاون وزير خارجه بريتانيا ، حلقات معيين در پاکستان را عامل بی ثباتی می داند و اظهارمی دارد که 

بات باشد، پاکستان بايد تعهد کند که هيچ گاهی به طالبان و تروريست اگر قرار است که افغانستان درآينده کشور با ث"
ها کمک نخواهد ، مراکز آموزش تروريست ها را مسدود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا انديشه های افراط 

  ٣٢."گرايی در افکارنسل جوان تزريق گردد
  

البان، ايجاد تفرقه در ميان آن ها بوده  تا با استفاده يکی ازجمله تاکتيک های استراتيژی سه جانبه برای مبارزه با ط
ولی اين وظيفه بر عهده . از آن يک رهبری جديدی که حکومت افغانستان را به رسميت بشناسد ، به وجود آورند

دستگاه استخباراتی پاکستان گذاشته شده است، و اين دستگاه در صحنه عمل به عوض آن، طالبان را منسجم تر و 
سازمان استخبارات پاکستان در ميدان عمل به جای افتراق و انقسام طالبان، آن ها را " رساخته و می سازدمنظم ت

 ٣٣..."متحد ترو سازمان يافته تر گردانيده است
  علی احمد جاللی، در جلسات مجلس نماينده گان امريکا درمورد چنين بيان داشته است 

عه بين المللی که حمايت خود را از طالبان قطع می کند، اما به تدريج ديده پاکستان در ابتدا اطمينان داد به جام"... 
شد که حمايت خود را باز شروع کرد، پايگاه های آن ها را اجازه داد در خاک خود و در عين زمان توسط عناصر 

ر ديگر به و عوامل که در منطقه سرحدات افغانستان داشت به همراه قوت شورشی کمک کرد که در افغانستان با
  ٣٤."فعاليتهای نظامی خود آغاز بکنند

طالبان خرسند "هم چنان يک تن از فرمانده های طالبان که در هلمند فعاليت می کند به نشريه ايشيا تايمز گفته است 
آن ها هيچ گاهی از . هستند از اين که دستگاه مشخص پاکستانی مجددا برنامه کاری شان را فعاالنه تنظيم می کند

  ٣٥."ی طالبان امر و هدايت نگرفته و پول و هدايت شان را از دستگاه پاکستانی بدست می آورندرهبر
  

 نقش احزاب و مدارس افراطی مذهبی .٢
دراين قسمت به بررسی اين موضوع می پردازيم که عاملين و يا کسانی که عمال وارد صحنه نبرد با نيروهای بين المللی 

 کسانی که دست به حمالت انتحاری ميزنند، کی ها اند و چگونه حاضر به اجرای و اردوی ملی افغانستان می گردند و
  .و کدام جريان ها در اين مورد دخيل می باشند. اين نوع از عمليات می گردند

پاکستان در رديف کشورهای اسالمی، يگانه کشوری است که مدارس مذهبی در آن رقم درشت و قابل مالحظه را 
ن کشور ده ها هزار مدرسه دينی موجود است و جالب توجه اين است که اکثريت فعاالن و در اي. تشکيل می دهد

                                                 
                                                                                               old.did.ir/directoryی با طالباناحمد رشيد، طرح دوست. 29
                                                                              www.afghanasamai.com.سی.بی.امين صيقل، مقاله منتشره در بی. 30
                                                                           ٢٠٠٦www.afghanpaper.com، )مقاله(دخالت مستقيم پاکستان در افغانستان. 31

            
             ٢٠٠٦www.afghanasamai.comسيستانی، تأ ملی بر عواقب جرگه قبايل دوسوی خط ديورند، منشا تروريزم کجاست، مقاله، . 32

                          
                                                                                           www.paymanemeli.comاحمد رشيد، مهار کردن طالبان. 33
                                          ٢٠٠٦www.afghanpaper.comعلی احمد جاللی در مجلس نماينده گان امريکا، کميته روابط خارجی، . 34

                               
                    www.afghanasamai.com ٢٠٠٦سيد سليم شهزاد، اطالعات تازه از مداخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان، مقاله، .35
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طلبه های اين مدارس عضويت احزاب مذهبی را داشته و تحت رهبری مجلس متحده عمل فعاليت های خويش را 
  ٣٦.انجام می دهند

ذهبی در صوبه سرحد پاکستان توسعه مدارس م"سيستانی در مورد تعداد و اهداف مدارس مذهبی چنين می نگارد 
 تعداد مدارس مذهبی ٢٠٠۵ -٢٠٠٠از سال {. برابر گرديده است٢٨ سپتمبر، ١١نسبت به سال های قبل از حادثه 

 هزارباب هم تجاوز می کند، ٣٠اين مدارس که تعداد آن در سراسر پاکستان از }  باب رسيده است۶٨٧٠به 
د اکثريت شان بعد از شستشوی مغزی، برای جنگ و حمالت توليدات آن به کجا صادر می شود؟ بدون تردي
  ٣٧..."انتحاری به کشمير و افغانستان گسيل می گردند

ادارات استخباراتی پاکستان با نفوذی که در داخل احزاب و مدارس دينی دارند، از طلبه ها ی آن به غرض بر هم 
ر اين مورد حسين حقانی، مشاور چندين صدراعظم چنان چه د. زدن نظم و امنيت در افغانستان استفاده می نمايند

ادارات استخباراتی و نظامی پاکستان از چند دهه به "سابق پاکستان به روزنامه نيويارک تايمز اظهار می دارد که 
اين سو، گروه های مذهبی را به حيث يک وسيله آسان در مبارزه با مخالفين سياسی داخلی و ماجراجويی های 

 ٣٨."ه کار برده و می برندسياست خارجی ب
درمدرسه جماعيه اسالمی در کويته، همدردی "هم چنان در بخشی ديگراين روزنامه به اين مطلب برمی خوريم که 

و باشنده گان می گويند که شاگردان مدرسه بعد از کسب دعا از . با طالبان به طور واضح نشان داده می شود
 انجام بم گذاری های انتحاری، جان های شان  را در اين راه قربان مدرسين شان به افغانستان می روند تا با

  ٣٩."نمايند
ارتش پاکستان با اين احزاب بنياد گرا ارتباطات بسيار نزديک دارد، زيرا "در اين مورد احمد رشيد معتقد است که 

 ساله را با احزاب ٢۵ارتش پاکستان يک ايتالف . اين احزاب نيروی انسانی رزمی را برای کشمير فراهم می کنند
 ٤٠."اسالمی و گروه های تندرو پاکستان دارد که بخش اعظم شان از طالبان حمايت می نمايند

مجلس متحده عمل که اتحاد از شش حزب افراطی پاکستان است، در حقيقت نقش پل رابط ميان ارتش پاکستان و 
در اين ارتباط احمد . تد، را بازی می نمايدشاگردان مدارس مذهبی که اکثريت شان گروه طالبان راتشکيل می ده

در سرتا سر جهان اين درک وجود دارد که پاکستان به طالبان پناه داده است و از طريق دولت ، "رشيد می نويسد 
 ٤١."مجلس متحده عمل در صوبه سرحد به آن ها کمک می کند

تأمين امنيت و ثبات پايدار در "فته است که به نقل از اسما حبيب گزارش گر بی بی سی، يک ديپلومات بريتانيايی گ
  ٤٢."افغانستان تا زمانی ممکن نيست که مراکز آموزشی تروريست ها در پاکستان بسته نشود

بسته شدن مراکز آموزشی تروريست ها در {در گزارش فوق آن چه که بيش تر جلب توجه می نمايد، اين است که 
  .ن امنيت و ثبات دايمی در افغانستان به شمار آمده استبه عنوان اساسی ترين وسيله تامي} پاکستان

 
حامد کرزی رييس جمهور افغانستان درسخنرانی که درواشنگتن داشت، در مورد نقش مدارس مذهبی در بی ثباتی 

علی رغم شکست تروريست ها، افغانستان و جهان هنوز هم از شر آن ها مصون "... افغانستان چنين اظهارنمود که 
ت، آن ها با استفاده از فقر، بی سوادی و يأ س جوانان در بعضی مدارس که ظاهرا برای تعليمات دينی در نشده اس

بنا برآن ، در جنگ عليه . برون از مرزهای افغانستان ايجاد شده اند، به تبليغ نفرت و افراط گرايی می پردازند
ارج از افغانستان نابود نسازيم و اطمينان حاصل تروريزم کامياب نخواهيم شد، مگراين که منابع تروريزم را در خ

 هم ٤٣."نکنيم که دولت ها و سازمان ها از افراطيت به عنوان وسيله جهت رسيدن به اهداف سياسی استفاده نمی کنند
چنان در بخش ديگری از سخنرانی خود، مستقيما موقعيت اين مدارس را مشخص کرده وپاکستان را به عنوان محل 

  .وع مدارس ياد کرده استتشکيل اين ن
 

پس می توان چنين استنباط کرد که طلبه ها و مدارس مذهبی افراطی ، ابزاری است  در دست احزاب اسالمی 
افراطی يا مجلس متحده عمل و اين احزاب، خود ابزاری است در دست ارتش پاکستان که در آن نفوذ خود را از 
                                                 

             ٢٠٠٦www.afghanasamai.comتأ ملی بر عواقب جرگه قبايل دوسوی خط ديورند، منشا تروريزم کجاست، مقاله، سيستانی، . 36
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آی در ميان شان گسترش داده شده و . اس. د گل، رييس اسبق آیطريق جنراالن بازنشسته خود مانند جنرال حمي
  . برای استفاده از اين ابزارها در موضوعات کشمير و افغانستان سود می برند

              
  اياالت متحده امريکا و هم پيمانان آن. ٢

بزرگ ترين کشور ازلحاظ مسأ له که بسيار جالب و در عين زمان قابل تأ مل است، اين است که امريکا که خود 
سياسی، اقتصادی، نظامی وتکنالوژی است و هم چنان حمايت نيروهای آيساف و ناتو را با خود دارد، چه گونه نمی 

  تواند تا يک گروه يا شبکه بنياد گرا را ريشه کن سازد؟ ويا حد اقل جلو فعاليت های تروريستی شان را سد کند؟
 توان در سياست ها وروشهای غير مؤثر جامعه جهانی به خصوص اياالت درپاسخ بايد گفت که علت آن را می

منظور از سياست های غير مؤثر اين است که امريکا و . متحده امريکا در راستای مبارزه با تروريزم  دريافت کرد
يشه ها، همکارانش در اين استراتيژی بيش تر با خود تروريست ها گالويز و مصروف مبارزه بوده اند ،  نه با ر

  . عوامل و انگيزه های تروريزم
چنان چه تام کوينز نماينده سرمنشی . مقامات غربی ازوجود پايگاه های تروريست ها در پاکستان آگاهی دارند

  سازمان ملل متحد در مورد حمايت پاکستان از تروريست ها می گويد
 شود و آن ها منابع بزرگ مالی را در بيرون از فعاليت های طالبان در خارج از افغانستان دقيقا برنامه ريزی می" 

  ٤٤."مرز های افعانستان دردست دارند
و نه هم کدام اقدام مؤثر ديگری در . ولی با وجود دانستن اين امر، فشارهای الزمه بر پاکستان اعمال نگرديده است

می دولت بوش در متقاعد ناکا"بارنت روبين دراين مورد معتقد است که . اين راستا روی دست گرفته شده است
کردن پاکستان به عدم حمايت از طالبان، افغانستان را در يک موقعيت بسيار بی ثبات و مخاطره آميزی قرارداده 

انتظارات مردم افغانستان و منطقه تغيير کرده است، چراکه آن ها معتقد اند که پيروزی طالبان نزديک . است
  ٤٥."است

ر بازسازی افغانستان و کمک به مردم اين کشور از جديت خاصی برخوردار از سوی ديگرجامعه جهانی در ام
افغان ها، رييس جمهور و مشاورانش و آگاهان سياسی هشدار داده بودند  "... ٤٦به نقل از احمد رشيد. نبوده است 

ن های امنيتی که دولت نو پای افغانستان بايد از نظر اقتصادی کمک شود و در بازسازی تاسيسات زيربنايی و ارگا
اين کشور توجه شود، در غيرآن صورت، فعاليت دوباره طالبان ، افغان ها را نا اميد و امريکا و جامعه جهانی را با 

و اين .  ولی باز هم جامعه جهانی توجه بيشتری را به اين کشور مبذول نداشت است٤٧."ناکامی مواجه خواهد ساخت
که اين نارضايتی توام با فقر و سطح پايين سواد، می . تان گرديده استامر سبب نا رضايتی بخشی از مردم افغانس

  .تواند منجر به تمايل بعضی ها به گروه های مخالف و تروريست ها گردد
از جانب ديگر، عمليات نظامی امريکايی ها در افغانستان اکثرا با تلفات ملکی نسبتا زيادی  وبی خانمان ساختن عده 

بوده است که به عنوان مثال می توان از عمليات نيروهای ايتالف بين المللی در پنجوايی کثيری از مردم همراه 
قندهارياد کرد واين نيزمی تواند به عنوان يکی از عوامل انزجاربرخی از مردم نسبت به نيروهای بين المللی و 

تا ازاين فرصت به نفع خود تمايل شان به طرف طالبان محسوب گردد و برگ برنده باشد برای طالبان و القاعده 
  .سؤاستفاده نمايند

موضوع ديگری که به عنوان يک چالش عمده دراين استراتيژی قد برافراشته است، نبود همآهنگی و وجود اختالف 
از اختالفات ميان  که به عنوان مثال می توان . ميان برخی از اعضای ناتو در شيوه مبارزه با تروريزم است

ديپلومات های غربی "احمد رشيد در اين مورد چنين می گويد .  بر سر معامله با طالبان نام بردامريکا و بريتانيا
. هشدار می دهند که سياست بريتانيا جنگ غرب بر عليه طالبان را در افغانستان به طور جدی آسيب می رساند

اختالفات شديد ميان بريتانيا و هم مقامات اياالت متحده امريکا و اعضای ناتو به روزنامه ديلی تلگراف گفتند که 
پيمانان ناتو نه تنها پيرامون نحوه مقابله با طالبان رو به افزايش است، بلکه بريتانيا حاضر نيست بر پاکستان 

   ٤٨."فشاروارد کند تا از پناه دادن به رهبران طالبان در خاک خويش خود داری نمايد
 هم پيمانانش با وجود آگاهی و درک اکثريت چالش های متذکره پيرامون  اين موضوع که چرا امريکا و برخی از

فوق، برای حل آن ها اقدامات مؤثری  را انجام نداده و يا نمی دهند، ميشل شوسودوفسکی ، نويسنده کتاب جنگ و 
صف آرايی ماشين جنگی امريکا که تحت عنوان مبارزه با تروريزم به افکار "جهانی سازی چنين می نگارد 

                                                 
                                               www.vatandar.com/attractive/qane1.htm ٢٠٠٦نبی قانع زاده، تحرکات مجدد طالبان، مقاله،. 44

                              
                                 ٢٠٠٦www.afghanasamai.comبارنت روبين، مرکز تروريزم به پاکستان نقل مکان کرده است، مقاله، . 45
                   www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan/story/2006/07چه گونه می توان به افغانستان کمک کرد؟. احمد رشيد. 46
                                                                             www.vatandar.com/attractive/qane1.htmتحرکات مجدد طالبان. 47
                                                 ٢٠٠۶www.paymanemeli.com/modulesاختالفات بريتانيا و امريکا بر سر معامله با طالبان، . 48
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معرفی شد مبتنی است بر گسترش حوزه نفوذی امريکا نه تنها در آسيای مرکزی و خاورميانه، بلکه در شبه عمومی 
و باالخره آمريکا بر آنست که در افغانستان حضور نظامی دايمی داشته باشد، چون اين . قاره هند و خاور دور

  ٤٩ ..."کشور در مرزهای اتحاد شوروی پيشين، چين و ايران موقعيت دارد
 
 افغانستان .٣

در افغانستان تلفات نيروهای ايتالف بين المللی روبه افزايش است، ازامنيت وعده شده دراين کشورخبری نيست، 
بازسازی الزمه صورت نگرفته است، نيروهای طالبان بارديگر فعاليت های خود را از سر گرفته اند و مرزهای اين 

در ابتدا، قول برطرف شدن شان داده شده بود، اما افغانستان هنوز با اين ها همه مسايل بود که . کشور دچارآشوب است
  .اين چالش ها دست به گريبان است

به سلسله بررسی چالش های استراتيژی سه جانبه مبارزه با تروريزم، می توان دسته از چالش های عمده و موجوده آن 
  :ذيل اندکه به قرار . را در افغانستان مورد مطالعه و مداقه قرار داد

اردوی ملی افغانستان چه از لحاظ کميت و چه از لحاظ کيفيت در سطح . ناکافی بودن اردوی ملی افغانستان .٣
درارتباط به اين موضوع ولسی جرگه افغانستان در يک قسمت از طرح پيشنهادی خود . باالی قرار ندارد 

فقات بن در نظر گرفته شده بود، اردوی ملی ازنقطه نظرکميت وکيفيت که در توا"چنين بيان می دارد 
 هزارنفر پرسونل رسيده ۴٠ هزارنفرپرسونل در نظربود، اما تا حاال به ٧٠برخوردار نمی باشد، تشکيل آن 

و ازجانبی ديگر اسلحه، تجهيزات و تخنيک محاربوی با قوه حمايه زمينی و هوايی به پيمانه است که با . است
 ٥٠."شت افگن قابل مقايسه نمی باشداسلحه و تخنيک محاربوی گروپ های ده

در اين مورد احمد رشيد ژورناليست معروف پاکستانی به نقل . ضعف پوليس ملی و امنيت ملی در اين کشور .۴
برنامه آموزش پوليس در افغانستان سه سال از برنامه زمان بندی شده "از مقامات آمريکايی نوشته است که 

 ٥١ ..."عقب مانده است
افغانستان کشوری است که دهه ها را با جنگ و بحران سپری .  و عدم جمع آوری آنهاموجوديت سالح ها .۵

نموده است و اکنون اکثريت مردم آن به اسلحه دسترسی دارند، ولی تا اکنون کدام برنامه مؤثر و فراگير 
ی که اين امر باعث گرديده است تا نيروها. درعرصه جمع آوری سالح در اين کشور صورت نگرفته است

طالبان و القاعده به سهولت به  سالح های مختلف النوع دسترسی پيدا نمايند و از طرفی هم وجود اين سالح ها 
منجر به ظلم ، بی عدالتی و برهم زدن نظم و امنيت در برخی نقاط افغانستان گريده است که اين موضوع يک 

ن آورده و در نهايت با تعريفی عاميانه که از نوع نا رضايتی برخی ازمردم را نسبت به دولت افغانستان به ميا
 .امنيت در ذهن شان دارند، نظام طالبان را ترجيح دهند و تمايل به آن ها پيدا کنند

که . با گذشت هر سال ميزان کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان افزايش ميابد. کشت و قاچاق مواد مخدر .۶
هه بين المللی اين کشور می گردد و سوی ديگربه عنوان يکی از از يک سو منجر به پايين آمدن پرستيژ و وج

چنان چه گروه بين المللی بحران در مورد تاثيرات . جمله منابع تمويل کننده طالبان و القاعده به شمار ميرود
افزايش بيش از حد کشت و تجارت "کشت و قاچاق مواد مخدر بر افزايش حمالت تروريستی چنين می نويسند 

در .... چنين وضعيت تاثيرات ويژه در جنوب بر جا گذاشته است. خدر نشانه و منبع نا امنی و فساد استمواد م
نتيجه افراد مأيوس، محروم از حق مشارکت و بی بضاعت يک بار ديگر به دعوت افراطيون در منطقه که در 

 ٥٢ ..."طی دهه های جنگ راديکاليزه شده است، پاسخ مثبت می دهند
ادعاهای افغانستان مبنی بر مداخالت پاکستان درامور . ت مرزی با پاکستان و نپرداختن به حل آنداشتن معضال .٧

داخلی افغانستان و به خصوص حمايت و پناه دادن به طالبان والقاعده را اگربا دقت بيش تر مورد مطالعه و 
ستان درامورافغانستان، ناشی بررسی قرار دهيم، در خواهيم يافت که اساسی ترين عامل و انگيزه مداخالت پاک

 .از مسأله مرزی ميان اين دو کشور می گردد
اين موارد از جمله عوامل مؤثر در بی اعتمادی و فاصله . پايين بودن سطح تعليمی، اقتصادی و آگاهی مردم .٨

ستفاده زيرا آن ها با ا. گرفتن  مردم ازدولت به شمار می آيد و برگ برنده است برای طالبان و وحاميان شان 
از آن به سهولت می توانند برخی از مردم را شستشوی مغزی داده و آن ها را به تروريست های انتحاری مبدل 

 .سازند
اين امر باعث گرديده تا از يک سو .  و جهان عدم برخورداری افغانستان از يک موقف برتر در سطح منطقه .٩

ه گرايانه پاکستان را در امور داخلی کشور شان بيان با وجود آن که دولت مردان افغانستان  سياست های مداخل
می دارند ، کشورهای منطقه و جامعه جهانی به آن توجه جدی ننمايند و  فشارهای الزمه را برپاکستان وارد 
                                                 

   ١٧ -  ص١٣٨٤ ، سالجنگ وجهانی سازی، ، نشرنی ميشل شوسودوفسکی، ترجمه جمشيد نوايی،. 49
                                                         www.nationalassembly.af...بررسی عوامل نا امنی و طرح پيشنهادی ولسی جرگه. 50
                    www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan/story/2006/07احمد رشيد، چگونه می توان به افغانستان کمک کرد؟. 51
  ٢٠٠۶، ١٢٣گروه بين المللی بحران، مبارزه با شورش در افغانستان راه حل کوتاه مدت ندارد، گزارش آسيا، شماره . 52
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و ازسوی ديگردر عرصه بازسازی و کمک های اقتصادی به اين کشور توجه الزم و کافی از طرف . نسازند
رييس جمهور افغانستان ، مشاورانش و آگاهان "...به نقل از احمد رشيد . ت نگيردجامعه بين المللی صور

سياسی هشدار داده بودند که دولت نو پای افغاستان بايد از نظر اقتصادی کمک شود و در بازسازی تاسيسا ت 
لبان، افغان ها در غير آن صورت ، فعاليت دوباره طا. زيربنايی و ارگان های امنيتی اين کشور بايد توجه شود

 اما متأسفانه با وجود اين نوع ٥٣."را با نا اميدی و آمريکا و جامعه جهانی را با ناکامی مواجه خواهد ساخت
 .هشدارها باز هم اين کشور به روال گذشته با همان چالش ها باقی مانده است

ن کشور بالی جانش گرديده با يک بيان طنز گونه می توان گفت که موقعيت ژيوپوليتيک و ژيواستراتيژيک اي .١٠
و در زمان حاضر به . ياد می گرديد... اين کشور در گذشته ها به نام های مانند دروازه هند، قلب آسيا . است

دليل همسايه گی ومجا ورت با روسيه، چين، ايران و هندوستان  از موقعيت خاص سوق الجيشی برخوردار 
و با چالش های . ضور شان دست به بحران سازی می زنندو برخی کشورها به خاطر توجيه ح. گرديده است

 .موجوده در اين کشور برخورد سياسی می نمايند
 

که بدون . موارد فوق از جمله چالش های عمده استراتيژی سه جانبه مبارزه با تروريزم در افغانستان شمرده شده است
  . وکارايی برخوردار نخواهد بوددر نظر داشت آن ها مبارزه با تروريزم در افغانستان از مؤثريت

  
 دست آوردها ، فرصت ها وتوقعات .۴

 در اين تحقيق هدف اساسی، بررسی جزييات و شکليات استراتيژی سه جانبه نبوده، بلكه بيش تر بر محورنتايج و 
  .عملکردهای عمومی آن با در نظر داشت فرصت ها و مهم تر از آن توقعات مردم افغانستان و جهان می چرخد

  :ست آورد ها را می توان مختصرا چنين برشمردد
  
  ٥٤ .تأمين امنيت در افغانستان تا يک حدی که البته قناعت بخش نمی تواند باشد .٢
 ٥٥ايجاد و تقويت اردوی ملی .٣
اجرای عمليات متعدد به خصوص در جنوب و شرق افغانستان که باعث از بين رفتن، زخمی شدن و اسير شدن  .۴

 ٥٦يده استصدها طا لب و القاعده گرد
 ٥٧دستگيری يک تعداد ازفرماندهان طالبان و انتحارکنندگان .۵
 ٥٨ممنوع اعالم کردن بعضی گروه های مذهبی مانند جيش محمد و لشکر طيبه در پاکستان .۶
 اجالس می ١٨ تعداد  آن به ٢٠٠۶برگزاری نشست های بين المللی به شکل کميسيون سه جانبه که تا سال  .٧

 ٥٩. رسد
 ٣٧ هزار نفر نيروهای بين المللی از ٣٣است که با در نظر داشت اين که بيش تر از ولی سؤال آليدی اين 

 هزار نفر اردوی ملی موجود است ، ميلياردها دالربه عنوان کمک ۴٠کشوردرافغانستان حضور دارند، در حدود 
وردهای فوق قناعت به اين کشورسرازير گرديده است و مهم تر ازآن توقعات مردم افغانستان و جهان ، آيا دست آ

  بخش می باشند ؟  
  برای ارايه پاسخ بهترو مستند، می پردازيم به بررسی نظريات و گفته های برخی از سران اين استراتيژی و 

  :تحليل گران سياسی
علی احمد جاللی وزير داخله سابق افغانستان در اجالس مجلس نماينده گان امريکا در اين مورد چنين توضيحات ارايه 

جامعه بين المللی کمک های که الزم بود به افغانستان نکرد، سرمايه گذاری که ايجاب می کرد به عمل "موده است که ن
نيامد، با مداخله درعراق توجه از افغانستان به طرف ديگر رفت و دولت افغانستان به خاطر مالحظات تاکتيکی ودست 

و اين های باعث شد که مردم آن توقعات که داشتند، .  نگرفتآوردهای تاکتيکی، مسايل امنيتی درازمدت را در نظر
 ٦٠."برآورده نشود و وضع به اين شکل در بيايد

به نظرمن وقتی می گوييم که نيمی از گالس "بارنت روبين نيز صريحا در مورد کاستی دست آوردها می نويسد که
ن است که توجه کنيم ميزی که بر سر آن پر است و نيمی از گالس خالی است، مسأ له اساسی  در اين رابطه اي

                                                 
                      www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan/story/2006/07احمد رشيد، چگونه ميتوان به افغانستان کمک کرد؟. 53
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  همان. 57
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ما در حالی که در افغانستان دست آوردهای زيادی داشتيم، اما قاعده و . گالس قرار دارد، تا چه حد با ثبات است
 زيرا مبارزه با خود تروريست ها ٦١ ..."اساس اين دست آورده ها در افغانستان بسيار ناپايدارو سست بوده است

  .تروريزمصورت گرفته نه با 
واگر برخی نشست های ناتو را هم بررسی کنيم به اين نتيجه می رسيم که چالش ها رو به افزايش است و دست 

در نشست سران ناتو در ريگا که قرار بود روی تدوين استراتيژی و روند آينده اين . آوردها قناعت بخش نيست
د و افزايش شورش های اخير، بر اين مجلس سايه پيمان بحث شود، موضوع افغانستان به خاطرکم بودن دست آور

برای موفقيت "و دراين نشست رييس جمهور آمريکا در زمينه چنين اظهار نمود . افگند و محور بحث قرارگرفت
اگر می . در افغانستان بايد اعضای ناتو نيرو های که از سوی فرماندهی خواسته شده اند، را به منطقه اعزام دارند

غانستان به اهداف خود دست يابيم، پس ساير کشورهای عضوناتو بايد پذيرای ماموريت های مشکل و خواهيم در اف
 ٦٢."دشوار باشند

اگر می خواهيم در افغانستان {و} برای موفقيت در افغانستان{در اظهارات فوق رييس جمهور امريکا جمالت مانند 
. استراتِيژی مبارزه با تروريزم  در افغانستان استصريحا بيان گر ناکارايی و ضعف } به اهداف خود دست يابيم

و حتا اين  ضعف ها و . که دست آوردهای زيادی نداشته و برای افزايش آن بايد تالش های بيش تری صورت گيرد
چنان چه حکمت چتين نماينده ارشد . ناکارايی ها سبب گرديده است تا سران ناتو در پی تغيير اين استراتيژی برايند

وضعيت افغانستان نسبت به سال های "غيرنظامی ناتو در افغانستان، دراين مورد چنين ابراز نظر می نمايد امور 
با توجه به همين وضعيت، . گذشته دشوار تر شده و حاال جنگ جويان طالبان با استراتيژی جديد وارد نبرد شده اند

 ٦٣."دناتو تصميم دارد تا استراتيژی خود را در افغانستان تغيير ده
انگال مرکل صدراعظم آلمان و فرانس يوزف يونگ ، وزير دفاع آن کشور در مورد می گويد که تنها ابزار نظامی 

در کنار استفاده از ابزار نظامی . راه حل نيست و نمی توان دست آورد های بيش تر با اين تک ابزار به دست آورد
  ٦٤ .بايد به بازسازی افغانستان نيز پرداخته شود

حاال وضعيت به گونه ای پيش آمده که اگر جامعه جهانی از خواب " رشيد نيز در مورد به اين نظر است که احمد
   ٦٥."بسته شود} اميدواری مردم افغانستان { غفلت بيدار نشود، ممکن است که بار ديگر دريچه

 
 و مهم تر از آن توقعات استراتيژی مبارزه با تروريزم درافغانستان با در نظرداشت فرصت های دست داشته خود

بنا بر آن بايد تغييرات جدی در آن رونما . مردم افغانستان و جهان، از دست آوردهای خوبی برخوردار نبوده است
  .گردد تا در آينده شاهد دست آوردهای بزرگ و رضايت بخش برای مردم افغانستان و جهان باشيم

  
 نتيجه گيری

 گرفت، به اين نتيجه می رسيم که استراتيژی سه جانبه مبارزه با تروريزم بعد ازيک بررسی عمومی و کلی که صورت
از کارايی ومؤثريتی خوب و رضايت بخشی برخوردار نبوده و نيزنه تنها که نتوانسته است تا به عنوان يک عامل مؤثر 

يره گی هر چه بيش تری در بهبود روابط سياسی ميان افغانستان و پاکستان نقشی را بازی نمايد، بل باعث وخامت و ت
  :روابط ميان دو کشور گرديده است و داليل ذيل را می توان در مورد اين ناآارايي بر شمرد 

  
عوامل وانگيزه های مشارکت کشورها در آن همگونی و هم سويی ندارد مثال پاآستان در اثر يك نوع فشار و  .١

فغانستان به منظور حفظ و گسترش ارزش هاي به در حالي آه ا. تهديد اياالت متحده به اين استراتيژي پيوست
 .وارد آن گرديد... دست آمده از قبيل صلح، ثبات 

هر يک از کشورها به خصوص پاکستان، اياالت متحده امريکا و افغانستان با خود چالش های عمده يی را دارا  .٢
 .می باشند آه قبال در مورد هرآدام از آن ها مطالعه نموديم 

 . جه الزمه را در قسمت آمك مناسب و آافي به افغانستان معطوف نداشته استجامعه جهانی تو .٣
 .اختالفات ميان اعضای بر جسته ناتو در شيوه مبارزه با تروريزم موجود بوده است .۴

داليل متذکره به عنوان عوامل ناکارايی استراتيژی سه جانبه بر شمرده شد و در صورتی که اين عوامل در محراق توجه 
ورهای که با تروريزم مبارزه می نمايند قرار نگيرد، فقط و فقط يک سناريوی را می توان پيش بينی نمود که جدی کش

                                                 
                                        ٢٠٠٦www.afghanasamai.comم به پاکستان نقل مکان کرده است، مقاله، بارنت روبين، مرکز تروريز. 61

          
                                                           ٢٠٠٦www.roshangari.netسايه معضل افغانستان بر نخستين روز نشست ناتو در ريگا، . 62
   
       www.bbc.co.uk/Persian/Afghanistan/stoty/2006/07...حکمت چتين، نماينده ارشد امورغير نظامی ناتو در افغانستان. 63
                                                               www.roshangari.netسايه معضل افغانستان بر نخستين روز نشست ناتو در ريگا. 64
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يا به عباره ديگر . آن عبارت از وخامت بيش تری اوضاع امنيتی در سطح افغانستان، منطقه وباالخره جهان مي باشد 
  :اين سناريو شامل افزايش در موارد زيرين خواهد گشت

  
 .بنياد گرايی رشد  .١
 .وخامت و تيره گی روابط ميان افغانستان و پاکستان  .٢
  .تلفات نظاميان و غيرنظاميان در افغانستان  .٣
 .نا امنی ها در افغانستان، منطقه و جهان  .۴
 .فاصله ميان حکومت و مردم در افغانستان  .۵
 .رشد فقر اقتصادی، تعليمی و اجتماعی  .۶
 .هم ده ها مورد ديگر از اين نوع و شايد . گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر .٧

  
 :پيشنهادها

برای آن که استراتيژی فوق الذکر از مؤثريت کافی و رضايت بخشی برخوردار باشد و هم چنان بتواند تا عامل 
که  موارد ذيل . بهبود و گسترش روابط ميان افغانستان و پاکستان گردد، بايد از شکل تک ابزاری خود بيرون آيد 

  :ه های بيرون رفت پيشنهاد می گرددبه عنوان را
  
   .اعمال فشار بين المللی بر پاکستان مبنی بر عدم حمايت و عدم پناه دادن به طالبان و القاعده .١
 .تقويت کمی و کيفی سريع اردوی ملی  .٢
 .   تاريخی افغانستان و پاکستان -حل معضالت مرزی .٣
 .توجه و تخصيص وجوه بيش تری جهت بازسازی و نوسازی  .۴
 .ايش نيروهای بين المللی حافظ صلح افز .۵
 .اجرای برنامه مؤثری خلع سالح  .۶
 .جلو گيری از کشت و قاچاق مواد مخدر  در برابر معيشت بديل .٧
 .ريفورم و اصالحات در دستگاه های دولتی  .٨
 .بلند بردن سطح آگاهی مردم  .٩
 .تقويت حکومت قانون در افغانستان مخصوصا موسسات عدلی و قضايی .١٠
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