
  

  

  

  

  

  

  تنش در روابط افغانستان و پاكستان 
  )پس از روي كار آمدن طالبان(

  
   ∗∗∗∗سيد اسداهللا حيدريدكتر 

  
  كيلومتر مرز مشترك دارند، طـي      1200 كه بيش از     ،بين افغانستان و پاكستان   تنش  

ناآراميهاي داخلي كـشور خـود      مورد  ديگر را در    يكروزهاي اخير شدت گرفته و هر كدام        
. باشد بلكـه سـابقه طـوالني دارد          امروزه مطرح مي   تنها  نهتنشهاي موجود   . كنند  متهم مي 

 حاكميت بريتانيا در شبه قاره هند، كه در آن موقـع  گردد به دوران ريشة اين تنشها برمي  
بـه دسـت    و اسـتقالل خـود را       شـد     محـسوب مـي   دولت پاكستان قسمتي از هندوستان      

 از هنـد جـدا شـد و بـه      ،1947پاكستان بعد از جنگ دوم جهـاني در سـال           . بودنياورده  
شها و  تنـ مـورد   تـوان در      چنـد مقولـه را مـي      . خان به استقالل دست يافـت       رهبري ايوب 

  :چالشهاي موجود در روابط دو كشور مورد تجزيه و تحليل قرار داد
حاكميت انگلستان بـر  زمان ترين تنش در روابط بين افغانستان و پاكستان از     مهم.  1
اختالف بين حاكمان هند و افغانستان      . شود  قاره هند در اواخر قرن هيجدهم آغاز مي         شبه

 بـا   شروع شد كـه،   خان     سلطنت اميرعبدالرحمن  خر دوران آ يعني سالهاي    1880در دهة   
خـان، و اوايـل      بعد از مـرگ عبـدالرحمن  1890فشار انگلستان، قرارداد ديورند و در دهه       

 
  پژوهشگر علوم سياسي از كشور افغانستان ∗
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ايـن  بـر طبـق   . خان، قرارداد گنـدمك را تحميـل نمودنـد       حكومت سلطنت محمديعقوب  
ـ   (د و مناطق عظيمي از افغانستان       شقراردادها خطوط مرزي تعيين      ا نزديـك  از پيـشاور ت

كه نيروهاي انگلـيس از     (العبور گندمك     ن كوههاي صعب  يو همچن ) آباد و قلعة اتك     اسالم
 بـراي  )اين ناحيه استراتژيكي ضربات و صدمات را در جنگ با افغانها متحمل شده بودنـد  

مردم افغانستان واگذاري سـرزمينها   . دشمدت يكصد سال به حاكمان آن روز هند واگذار          
  . دانند لكة ننگي بر تاريخ افغانستان ميرا زبور طي قراردادهاي م

 و سـردار محمـد      پاكـستان وزيـر وقـت       لفقار علي بوتو نخـست    ااختالفات دولت ذو  . 2
و چـه در دوران     شـاه      چه در دوران صدارتش در رژيـم سـلطنتي محمـدظاهر           ،داوودخان

 گرفت كه منجر به لشكركـشي هـر دو كـشور در             اش، به حدي قوت مي      رياست جمهوري 
از تـنش آن  ...  با پا در ميـاني و ميـانجيگري كـشورهاي همـسايه و               ؛ و شد  نوار مرزي مي  

اختالفات بين دو كشور بر سر منطقـه پشتونـستان بـوده كـه دولتهـا در                 . شد    كاسته مي 
ادعا داشته و دارند كه منطقه پشتونستان جـزء الينفـك سـرزمين           مؤكداً  افغانستان بارها   

ونستان به حدي براي افغانستان مهم است كه يـك وزارت را            مسئله پشت .  است افغانستان
 و در سال يك روز را بـه نـام روز پشتونـستان جـشن     اند به نام اقوام و قبايل تشكيل داده    

 كـه پشتونـستان را      داردمسئله پشتونستان براي افغانستان به حـدي اهميـت          . گيرند  مي
وزانـه جـزو شـعار ملـي خـود      جزو ايالتهاي كشور دانسته و در سـرود اخبـار سراسـري ر        

اين پشتونستان از ما و اين افغانـستان از     (يعني  ) داپشتونستان زمونژ، دا افغانستان زمونژ    (
  .چنين استقرار داده بودند و اكنون نيز ) ما

جمهور وقت پاكـستان مخـالفين   رئيس دولت پاكستان به رهبري ژنرال ضياءالحق     . 3
ي طرفدار شوروي سـابق را مـورد حمايـت قـرار             و نيز رژيمهاي كمونيست    داوودخانرژيم  

توسط نيروهاي ارتـش سـرخ شـوروي بـه حمايـت از             به  افغانستان  اشغال  پس از   . داد  مي
حزب دمكراتيـك خلـق افغانـستان پرداخـت و مهـاجرين و مجاهـدين         و  مخالفين دولت   

اي افغان را در خاك خود جا داد تا از اين طريق نيروهاي مخالف رژيـم كابـل را آموزشـه        
و براي تخريب و جنگ بـه داخـل افغانـستان           سازد   آنها را مسلح     د،دهبنظامي و چريكي    

قرار  صوبه سرحد پيشاور      در يگانه پايگاه نظامي و پايگاه مركزي مجاهدين افغان       . بفرستد
 ياطالعـات سـازمان   . كردنـد    حملـه مـي    براي براندازي رژيم كمونيستي   داشت كه از آنجا     
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 تا حدي در    ، خصوص ژنرال حميد گل از رهبران ارتش پاكستان         به ،)ISI(ارتش پاكستان   
تمـام  و  نفوذ پيدا كـرده بودنـد       ) گانه  انه و اتحاد سه   گگروههاي اتحاد هفت  (بين مجاهدين   

آباد و پيشاور مقـر مجاهـدين افغـان            اسالم درهاي نظامي براندازي دولت افغانستان      طرح
 از افغانستان، دولت در تبعيد      1987پس از خروج نيروهاي شوروي در سال        . شد  ميتهيه  

هر بار دولت موقت يا دولـت در        كه  آباد و پيشاور تشكيل شد         در اسالم   چند بار  افغانستان
كـدام از رهبـران افغـان     هـيچ . تبعيد به خواست و طراحي اطالعـات ارتـش بـوده اسـت           

گونـه   از هـيچ صـورت،  توانستند از فرمان دولت پاكستان سرپيچي كننـد در غيـر آن     نمي
 دو دولـت    ،در آن زمـان   . شدند  حمايت و كمك نظامي، سياسي و اقتصادي برخوردار نمي        

مـورد  ) مركز نظامي مجاهدين افغان(بارها خاك پاكستان    و  داشتند  با هم    نهاصمروابط خ 
داد تا از اهـداف       گرفت و پاكستان واكنشي از خود نشان نمي         حمالت هوايي كابل قرار مي    

  . انداستراتژيك خود عقب نم
اهللا آخـرين حكومـت كمونيـستي         پس از شكست و سرنگوني رژيـم دكتـر نجيـب          . 4

، دولت پاكستان عجوالنه تـصميم گرفـت و   1992نشانده شوروي در سال  طرفدار و دست  
آبـاد    اهللا مجددي براي جمهوري افغانستان در اسالم        صبغترياست  يك حكومت موقت به     

رتبه خارجي بود كه از       كستان اولين مقام عالي   وزير وقت پا    نواز شريف نخست  . تشكيل داد 
و ا .و موقعي كه از هواپيما وارد فرودگاه شـد، سـجده شـكر بـه جـا آورد                 كرد  كابل ديدار   

گفت كه به خواست و آرمان خود رسيديم و شكست رژيم كمونيستي در افغانستان را                 مي
  .مشاهده كرديم

 دخالتهـاي پنهـان     ،كستان نبود با توجه به اينكه دولت موقت مجاهدين به خواست پا         
جمهـور وقـت شـروع شـد تـا حـدي كـه                الدين رباني رئيس    آن در دوران حكومت برهان    

. بـروز كـرد   ) وزيـر   ربـاني رئـيس جمهـور و حكمتيـار نخـست          (اختالفات در درون دولت     
دخالتهاي پاكستان در امور داخلي افغانـستان باعـث بـه وجـود آمـدن اعتراضـات مـردم             

آبـاد در كابـل  بـه آتـش            شهروندان كابل قرار گرفت و سفارت اسالم      يژه  افغانستان و به و   
پلماتيك ميـان دو دولـت  بـه    ي كه در اين مورد تنش و اختالفات در روابط د         ؛ه شد كشيد

  .شدت اوج گرفت
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جانبه به خـصوص      گروه طالبان با حمايت و كمكهاي همه      ) 1996 (1375در سال   . 5
 طي چنـد مـاه جنـگ، دولـت     ،نظير بوتو توانستند شخص بابر، وزير كشور دولت خانم بي   

 در صد از خـاك افغانـستان را در اختيـار          80و بيش از    كنند  الدين رباني را  ساقط        برهان
بـه  اهدين سابق و گروههاي جهادي تحت نام جبهه متحد اسالمي افغانستان            جم. دبگيرن

 . آغـاز كردنـد    طالبـان بـا   شهيد احمدشاه مسعود از سمت شمال مخالفت خود را          رهبري  
 .گـشت چند بار بين جبهه متحد و طالبان دسـت بـه دسـت              ) مزارشريف(شمال  مناطق  

شكـست  جنگيدنـد،     مـي آبـاد     جانبه زمامداران اسـالم      با حمايت همه   ، كه نيروهاي طالبان 
، توانستند كه پـس از چنـدين درگيـري و جنگهـاي     بسيار با مقاومت   ، در نهايت  .خوردند
  . را به تصرف خود درآورند) شريفمزار ( شمال منطقهشديد، 

را بـه رسـميت     ) مـال محمـدعمر   (پاكستان اولين كشوري بود كـه رژيـم طالبـان           .  6
 امارات  ،شناخت و زمينه را مساعد كرد تا ساير كشورها از جمله عربستان سعودي، كويت             

و قطر حكومت مال عمر را به رسميت شـناخته رژيـم طالبـان را تحـت حمايـت مـالي و                      
 بـه حكومـت طالبـان      تنهـا   نهو كمكها   شناختن  رسميت  اين به   البته  . رار دهند   سياسي ق 

گري طالبان به مـرور زمـان از حمايتهـاي        عملكرد و افراطي  در نتيجه   مقبوليت نداد بلكه    
گونه مـشروعيت    كاسته شد، و هيچ   نسبت به حكومت آنها     المللي    جهاني و سازمانهاي بين   

كشورهاي همسايه از جمله جمهـوري اسـالمي ايـران،    . ندالمللي پيدا نكرد  در مجامع بين  
كـدام رژيـم      ن هنـد و روسـيه هـيچ       يتاجيكستان ، ازبكستان، تركمنستان، چين و همچن      

 و در مجـامع و      . و بـه حمايـت از مجاهـدين پرداختنـد          ،طالبان را به رسميت نـشناختند     
 در مجـامع     رژيـم طالبـان    ،بـر عكـس   . تنـد المللي مورد حمايت قـرار گرف       سازمانهاي بين 

شـهادت  از  المللي و افكار عمـومي بـه عنـوان طرفـدار تروريـسم بـه خـصوص پـس                      بين
گروه طالبان افغانستان را مركز آموزشـهاي  . ديپلماتهاي ايراني در مزار شريف محكوم شد  

ن مـسلمان از  او سـاير مبـارز  ) اسـامه بـن الدن  (نظامي و پايگاه امن براي رهبـر القاعـده    
قـرار داده   ... قـاره هنـد و        سياي ميانه به خـصوص چينيهـا و شـبه         فريقايي، آ آكشورهاي  

  . به دست آوردندتابعيت افغانستان را اين مبارزان اي از  و عدهبودند، 
 گروه القاعده به رهبـري اسـامه بـن الدن مـورد           2001 سپتامبر   11پس از حادثه    . 7
م كـردن بـن الدن و   چندين بار به علت مته    دولت آمريكا   . ييها قرار گرفت  آمريكاظن  سوء
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انفجار برجهاي تجـاري، از گـروه طالبـان خواسـتار اخـراج نيروهـاي               او در   داشتن  دست  
 نـد  توجـه نكرد آمريكا  به خواستةتنها نه ولي طالبان ؛ شد،الخصوص بن الدن    علي ،القاعده

جانبه خود را از گروه القاعده اعالم و آنها را برادر مـسلمان خـود تلقـي                   بلكه حمايت همه  
سرانجام پـس از چنـد مـاه نيروهـاي     .  پذيرفته نشدآمريكادر اين مسئله خواست    . دندكر

 پـس از    ، با همكاري نيروهاي جبهه متحـد اسـالمي افغانـستان          ند و  وارد عمل شد   آمريكا
پس از شكست، اكثـر نيروهـاي      . كردندساقط   رژيم طالبان را     ،جنگ و درگيري يك ماهه    

پـس از   . پناهنده شدند ) پاكستان(كشور حامي خود    طالبان خاك افغانستان را ترك و به        
فراهم شده بـود،    در كنفرانس بن    زمينة آن   چند روز دولت انتقالي اسالمي افغانستان كه        

زده را به دست     حامد كرزي زمام امور و هدايت كشتي توفان       تشكيل شد و رئيس جمهور      
  . ده بود دولت پاكستان از اضمحالل و سقوط رژيم طالبان به خشم آم.گرفت
پس از سقوط طالبان و روي كار آمدن دولت انتقالي افغانستان بـه رهبـري حامـد               . 8

گرچه سفرهاي مقامات   . كردبرقرار  كرزي، دولت پاكستان محطاطانه با دولت كابل روابط         
 كـدورت  متأسـفانه  سطح رئيس جمهوري به هر دو كشور صورت گرفته ولي  دررتبه    عالي

در ناآراميهـاي داخلـي خـود       از دو طرف     هر كدام    اكنون ؛اندو تنش بين دو طرف باقي م      
دولت پاكستان در   . كنند  همديگر را به دست داشتن و حمايت از مخالفين خود متهم مي           

و نمايـد     مـي ناآراميهاي سيستان و بلوچستان و سرحدات خود دولت افغانستان را مـتهم             
دن افغانستان، پاكـستان را در      مسلح كردن مخالفين و ناامن كر     مورد  دولت افغانستان در    

 طي روزهاي اخير تنش شـدت بيـشتري پيـدا كـرده اسـت و                .كند  امور داخلي متهم مي   
 طي يك سخنراني    28/2/1385حتي كرزي رئيس جمهوري اسالمي افغانستان در تاريخ         

: اظهـار داشـت  جمهـور پاكـستان    آباد، خطاب به ژنرال مشرف رئيس      در جمع مردم جالل   
آبـاد بـراي افغانـستان دولـت       كه پاكستان در اسالم   آن زمان گذشت    گر   دي ،آقاي مشرف «

دولـت پاكـستان در ايـن       » كرد و حاال افغانستان براي خود دولت قـانوني دارد           تعيين مي 
مجددي رئـيس مجلـس     مورد،  در همين   . كند  مورد هر نوع اتهامات دولت كابل را رد مي        

 دولـت پاكـستان را در       ،از ناخرسـندي   ضـمن ابـر    ،سنا و نيز فرمانـده نـاتو در افغانـستان         
ناآراميهاي استانهاي جنوب شرقي و تشديد حمالت انتحاري و انفجارات مخالفين دولـت             

  . ي و ائتالفي و افغان متهم كرديآمريكانيروهاي به  نسبتكابل 
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 كـه دشـمن ديرينـه پاكـستان     ،دولت افغانستان با هنـد   مطلوب  ابط ديپلماتيك   ور. 9
آنهـا   ؛شـود   آبـاد مـي     دهلي باعث ناراحتي دولت اسـالم     با  كابل  بيشتر   نزديكي   ، و باشد  مي

 چه در   ، گذشته ةدولت هند در طول سه ده     .  نباشد انهدهلي صميم  روابط كابل و  اند    مايل
بـر   از دولتهـاي حـاكم       ،دوران حكومت كمونيستي و چـه در دوران حكومـت مجاهـدين           

از كشورهاي حامي دولت كابل به      اكنون نيز يكي    . افغانستان حمايت به عمل آورده است     
  . كند آيد و در بازسازي نقش مهمي ايفا مي حساب مي

ضـعيف و ناكارآمـد در افغانـستان        دولـت   يك  حاكميت  خواستار   دولت پاكستان . 10
طبعـاً   و اگر دولت قوي و باثبات در افغانـستان اسـتقرار پيـدا كنـد،  پاكـستان                    ؛باشد  مي

بـه طـور   .  در اين زمينه نيز صـورت گرفتـه اسـت    تالشهاي زيادي.كند  احساس خطر مي  
 طي نطقي در اجتماع     1990اي    وزير وقت پاكستان در دهه      آقاي نواز شريف نخست   : مثال

اظهـار داشـت     ،وزيري نخستتوري خود براي    مردم حزب مسلم ليك در تبليغات كانديدا      
ابقه كـشور   من بهترين فعاليت و دستاوردم در طي دو دهه اين نبوده كه ارتـش باسـ                :كه

اينهـا را از   و ...ديمي از هـم پاشـان   ،كـرد    كه بالقوه ما را تهديد مـي       ،را) افغانستان(همسايه  
شـود كـه افغانـستان        پس معلوم مـي   . كرد  ي خود قلمداد مي   يهاخدمات و شايستگ  جمله  

 اگر در افغانـستان يـك    ،از طرف ديگر  . خواهد بود قوي و باثبات به نفع پاكستان نبوده و ن        
مالكيـت  دارد كـه افغانـستان حـق    بـيم  ي و نيرومند روي كـار باشـد پاكـستان     دولت قو 

 )كه طي قرارداد ديورنـد و گنـدمك تحـت حاكميـت پاكـستان اسـت      (سرزميني خود را   
 ،)پيـشاور ( به خصوص در صـوبه سـرحد         ، در پاكستان  ،عالوه بر آن  . دوباره استرداد نمايد  

 ،داننـد    كه خود را افغـان مـي       ،)ارتينشنل پ (حزب عوامي   باشند؛    ميشان پشتون     اكثريت
گفت كـه   عبدالغفارخان در زمان حيات خود خطاب به مهاجرين افغان مي      رهبر فقيدشان 

 در وصـيتنامه بـراي فرزنـدان و هـواداران     وا. شما  مهاجر نيستيد اين وطن مال شماست    
ش آبـا و اجـدادي خـود      اش را در سرزمين اصلي و         خود نوشته بود در صورت فوت جنازه      

 ميـان سـرحد     ،آبـاد افغانـستان     در جالل عبدالغفارخان پس از فوت     . افغانستان دفن كنند  
دولت پاكستان از ايـن خـوف دارد كـه ممكـن اسـت در              .  دفن شد  ،پاكستان و افغانستان  

مناطق صوبه سرحد پيشاور و پشتونـستان را تـشكيل   ساكنان  كه اكثريت ،آينده پشتونها 
 يا اينكه دولـت افغانـستان    ؛كنند و به افغانستان بپيوندند     روزي ادعاي استقالل     ،دهند  مي
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هـاي   هفتـه در . ديورنـد و گنـدمك را اسـترداد نماينـد    نـواحي  اقتدار ملي قوي پيدا كند     
 نمايندگان مجلس شـوراي ملـي   ، كه خشونتها در افغانستان شدت پيدا كرده بود   ،گذشته

 و ديورند را مطرح كـرده  در نشستها و جلسات خود موضوع استرداد سرزمينهاي گندمك        
  . بودند

باشـد و     ر كه خشونت و ناامني در افغانستان  رو به افزايش مـي            يخاطي روزهاي   .  11
، رياسـت   نيـست  براي كاهش تـنش و نـاامني كارسـاز           تيكپلمايتالش از راه سياسي و د     

  وارد عرصـه شـده و        تيكپلمايجمهوري اسالمي افغانستان آقاي حامد كرزي از راه غيرد        
ماعـت اسـالمي فـضل الـرحمن و         ج بـراي رهبـران      28/7/1385اي در مـورخ        نامـه  طي

خود اسـتفاده كـرده   تا از نفوذ    است  خواسته  سران مذهبي و ملي     همچنان پشتونخواه، از    
ـ وربيابر نيروهاي دولتـي پاكـستان فـشار          د كـه از دخالـت در امـور داخلـي افغانـستان             ن

  . خودداري نمايند
اند كه دولت پاكستان سياست يك بـام و دو هـوا را            عقيده گران سياسي بر اين     تحليل

از يك طرف خود را جزو كشورهاي ائتالف و هماهنگ در مبارزه با             . در پيش گرفته است   
آنهـا را در    كنـد؛ تروريـستها       مـي  در صورتي كه از تروريسم حمايـت         داند ــ   ميتروريسم  

سـازد و بـراي ايجـاد         مـي سلح  خاك خود م  در  خاك خود پناه داده و نيروهاي القاعده را         
هاي گذشته دولت پاكـستان نيروهـاي    كند و طي هفته رعب و وحشت وارد افغانستان مي   

ه كنترل مناطق خود به رسميت شـناخت منظور طالبان سرحدي وزيرستان پاكستان را به     
 به بهانه تعقيب نيروهاي القاعده، سلطه و كنترل خود را بـه منطقـه               ،از طرف ديگر  . است
كه طـي سـالهاي متمـادي بـر آنهـا سـلطه نداشـته و در آن                  را  نستان و وزيرستان    پشتو

از  حاكم نبوده و مردم آن به شكل خودمختاري زنـدگي كـرده و               يسرزمين هيچ حكومت  
در دوران جهـاد و اشـغال      . سـلطه خـود در آورد      تحـت    شـدند   سران اقوام اداره مي   سوي  

در افغانستان درگير جنگهـاي داخلـي        كه حكومتها    ،نيروهاي شوروي به دست   افغانستان  
بودند، نيروهاي پاكستاني از فرصت استفاده نموده كيلومترها در داخل خـاك افغانـستان              

  . سيس و مستحكم نموده استأاسگاههاي مرزي خود را تپيش رفته پ
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