
 

  

  

  

  

  

  )پس از سقوط طالبان(تنش در روابط پاكستان و افغانستان 
                                                                                                    

 #### جواد محمدجعفردكتر

 مقدمه

تلف افغانـستان، ميـان نيروهـاى ائـتالف و     همزمان با اوج گرفتن جنگ در نواحى مخ  
ايـن نـزاع    . نظاميان طالبان كـشمكش ديگـرى در ميـدان ديپلماسـى جريـان دارد              شبه

طرفهـاى  . اما اكنون صورتى آشكار پيدا كـرده اسـت        ؛  ديپلماتيك تا ديروز پشت پرده بود     
تند اين جدال ديپلماتيك در واقع سه جناح از دولتهاى درگير در صحنه افغانـستان هـس               

ـ  » مهار و مقابله با طالبان    «وظيفه مشترك    2001كه پس از جنگ      .  گرفتنـد  ر عهـده  را ب
 بـه   ، در پنجمين سال آزادى افغانستان از سيطره حكومـت طالبـان           ،اين سه طرف اكنون   

در بين اين سه    . اند  نظر عجيب در نحوه مواجهه با اين جريان افراطى رسيده          يك اختالف 
اى   طالبـان در ناحيـه     امـضاى قـرارداد سـازش بـا سـران         س از   ، پ آباد  جناح، دولت اسالم  

 را به مذاكره و همكارى بـا        ،ويژه ناتو ه   و ب  ،المللى   همه نيروهاى بين   ،موسوم به وزيرستان  
 ،آمريكـا  و به ويژه انگلـيس و        ،طرف دوم يعنى دولتهاى غربى    . اين گروه فرا خوانده است    

 كـه دولـت كابـل اسـت،         ، اما جنـاح سـوم     ؛دان نيها نشان داده  چراغ سبز به طيفى از طالبا     
رمش در برابر طالبان را خيانت به آرمان صلح و عـدالت در افغانـستان خوانـده و اقـدام                    ن

 
   استاديار دانشگاه تهران#



 انستانغاي؛ ويژه اف تحوالت منطقه               118

ارزيـابى  د  براى امنيت ملى و حيات سياسى خـو        همسايه پاكستانى خود را خطرى آشكار     
نـه هـاي   افغانـستان  و زمي  له تالش شده است مواضع پاكـستان و ادر اين مق .كرده است

  .ثير آنها برآينده افغانستان  مورد بررسي قرارگيردأتعامل يا تقابل  بازيگران مذكور و ت
  

  معماي ظهور طالبان . 1

در خـصوص   . باشـد   ترين معماهاى افغانستان مي    موضوع ظهور طالبان يكى از پيچيده     
 1373 اوايـل پـائيز   توان گفـت  در  چگونگى گسترش طالبان و نفوذ آن در افغانستان مي        

ى شـديد بـه     شهر مرزى اسپين بلدك در نوار مرزى قندهار و پاكـستان در يـك درگيـر               
ه خود را محـصلين  اين گروه ك  .  نفر كمتر بود   300تصرف گروهى درآمد كه تعداد آنها از        

آنها نخـست  . اندك به طالبان معروف شدند كردند اندك   و طالب مدارس دينى معرفى مى     
 امـا   ؛مين كننـد   كشور را براى عبـور كاالهـاى تجـارى تـأ           مدعى بودند قصد دارند امنيت    

ابتدا كنتـرل قنـدهار     . را به اجرا گذاشتند   خود  هاى نظامى سياسى      ديرى نپاييد كه نقشه   
 با تثبيت موقعيـت خـود در ايـن مكـان، در انـدك               ،را از دست مجاهدين خارج كردند و      

ر دست گرفتند و پـس از       زمانى كنترل واليات جنوبى و بعد از آن حوزه جنوب غرب را د            
 كنتـرل همـه   ،شـريف و باميـان    با تصرف مـزار   ،آنپس از   يات شرقى و    تسخير كابل، وال  

 سـه   نيروى طالبان در اين مرحله جهش خـود را مـديون          .  دست گرفتند  افغانستان را به  
از هـر كـدام     پس با كاهش يا توقـف حمايـت  .دانستند مي پول، سالح و ايدئولوژى     :عامل

يى كـه دربـاره سـنخيت آنهـا بـا           وجود ادعاها   و لجستيكى عمر طالبان نيز با      منابع مالى 
 .شد، دوام نيافت ساختار اجتماعى افغانستان مطرح مى

تـوان ناديـده    را نمـي  در اين ميان نقش پاكستان در ظهور و استمرار قـدرت طالبـان  
ـ   نقش مؤثر پاكـس    الملل و   اي درروابط بين   لحاظ سطح تحليل منطقه   به   . گرفت ه تان در ب

 (ISI) نقـش سـازمان امنيـت   : توان به  اين متغيرها اشـاره نمـود   وجود آمدن طالبان، مي
منـافع پاكـستان    پاكستان، نقش جميت علماي اسالمي پاكستان، تشكيل سپاه صحابه، و      

هـاي حمايـت     انگيـزه ،در حقيقت . در ترانزيت كاال از افغانستان به مناطق آسياي مركزي        
 منظـر اقتـصادي،     زا. شـود   در دوبعد اقتصادي و سياسـي خالصـه مـي         پاكستان ازطالبان   

سقوط شوروي و استقالل جمهوريهاي جديد افغانستان را به يك معبر معتبر براي روابط              
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 حمايـت از  ،از جهـت سياسـي  . نمـود  تبـديل  1990بازرگاني به آسـياي ميانـه در دهـه          
ن مستقل نيز به عنوان  اهرم       پشتونهاي ساكن در ايالت سر حدات در ارتباط با پشتونستا         

 .فشار بر افعانستان مؤثر بوده است

 ،طالبـان از    با حمايت از گلبدين حكمتيار و پـس از آن             70ها در طول دهه     يپاكستان
هاى قومى و آرزوهاى تاريخى خود در صحنه افغانستان را پيش بردند كـه در هـر               انديشه

ها در دوران پس    يعملكرد پاكستان . دان كرد ثباتى و ناامنى افغانستان را دو چن       دو برهه بى  
ناپذير از كـشمكش قـرار       اى برگشت  ازخروج شوروى اختالف اين دو همسايه را در چرخه        

د و بـه جـاى آن گـروه         وتـر شـ     زيرا موجب شد دولت مجاهدين روز بـه روز ضـعيف           ؛داد
 رشـد و  ، حمايت مى شدندآمريكا كه از سوى برخى از اعراب به اتفاق پاكستان و      ،طالبان

  .گسترش بيشترى پيدا كنند
است كه ستون فقرات نيروهاى اين گـروه       حاكي از آن    طالبان  تجزيه و تحليل مسئلة     

ها هستند كه در مـواقعى      يطيف نخست، همان سلف   . دهند سه طيف تشكيل مى   اكنون  را  
پايگـاه  . دهند سـلفى ناميـده شـوند    به آنان وهابى نيز مى گويند؛ اما خودشان ترجيح مى     

ه در ديگر مناطق افغانستان حضور چندانى ندارنـد         البته اين گرو  . ها واليت كنراست  يلفس
 پـاى آنـان را     رد حـوالى ولـسوالى راغ بدخـشان نيـز         تـوان در   و به صورت پراكنـده مـى      

دريغ پادشـاهى   يـ مـديون حمايـت ب     فعاليـت خـود را     ها حـضور و   يسلف. وجو كرد    جست
البتـه هنـوز هـم سـايه ايـن نگرانـى در       . د هـستن  ،ويژه در زمان جنگ سـرد     ه   ب ،سعودى
. سـت اگيرى  وهابيـت در افغانـستان در حـال سـرباز         چون  اى همجوار وجود دارد     كشوره

 دهى تشكيالتى و   خط كه با اند   مولويهاى تندرو كسانى   .هستند هاى تندرو يطيف دوم مولو  
ا در سراسر   هياين طيف از مولو   . اند ايدئولوژيك مؤسسان طالبان به اين گروه پيوند خورده       

مالهـاى  . ان داراى شـبكه ارتبـاطى زيـادى هـستند         افغانستان در حلقه فكـرى بـا طالبـ        
 آنهـا در    ،بـا ايـن همـه     . انـد  كـرده كسب   نفوذ زيادى    ،مناطق جنوب  ويژه در ه   ب ،راديكال

. جنوب شرق افغانستان ــ كه سران قبايل اقتدار زيادى دارند ـــ چنـدان قـدرت ندارنـد        
بـا  اد  ها هرچنـد در ايـام جهـ       يصوف: ها هستند   يوهاى طالبان صوف  طيف سوم در بدنه نير    

. زيرپرچم حمايت جبهه ضدكمونيسم فعال بودند، اما امروزه نقش زيادى ندارنـد       شوروى،
ى آنـان بـه    جمعـ   شان در افغانستان و مهاجرت دسـته      سعلت اين امر نيز بسته شدن مدار      
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ها، مانند همزادهاى خـود  ي صوفتاريخ افغانستان در. پاكستان در بيست سال گذشته است  
 تحـت   ، درگذر حـوادث   ، اما ؛اى درونگرا با روحيه ماليم بودند        طايفه در ديگر نقاط جهان،   

رى را    يگتأثير مكتب ديوبندى در مدارس پاكستانى، روح بـدون خـشونت طريقـه صـوف              
آميـز مـدارس ديوبنـدى پاكـستان           و به رويكردهاى خـشونت     ندكم به فراموشى سپرد     كم

 .پيدا كردند گرايش

 

  تنش در روابط پاكستان و افغانستان

 پاكستان داراي فـراز و نـشيبهاي طـوالني اسـت كـه در      ــيخ مناسبات افغانستان   رتا
دو كـشور  . تـوان ميـراث دوران اسـتعمار را مـشاهده نمـود       مـي ، بـا اطمينـان    ،اساس آن 

. انى اطـالع دارنـد    الت جه تعامافغانستان و پاكستان هر دو از وزن و تأثير خود در صحنه             
 همواره تاريخى پرتنش داشـته      ، با وجود پيوندهاى عميق نژادى و فرهنگى       ،اين دو كشور  

اند كه علت عمده آن اختالفهاى ارضى ميان دو كشور و داعيه ارضى پاكستان نسبت بـه                 
 در   اين اخـتالف ريـشه     ، از طرفى  .افغانستان و نشانه پايدار اين اختالف خط ديورانه است        

 ازهمـان ابتـدا،     ،ميت دارد و نماد آن مسئله پشتونـستان اسـت كـه موجـب شـده               قوامر  
 روابـط   ،به ايـن صـورت    . افغانستان نسبت به سياستهاى پاكستان نگرشى منفى پيدا كند        

.  سال تيره بود   30 دو عامل اختالفهاى مرزى و ادعاهاى قومى مدت          تأثيردو كشور تحت    
 شد كه با ميانجيگرى كشورهاى      و كشور  موجب قطع روابط د    1334سالدر  حتى يك بار    

 امـا پديـده صـلح از    ؛ اين روابط ديگر بار از سـرگرفته شـد  ، و در رأس آنها ايران     ،همسايه
 دوبـاره رو بـه      كجدار و مريز   همين روابط    ،پس از چند سال   . روابط دو كشور گريزان بود    

 كـه  ،آمريكـا ه وخامت گذاشت ودو كشور تا آستانه جنگ پيش رفتند كه اين بار با مداخل       
امـا  . اين ميانجيگرى بود، ديگر بار به صلح گراييـد         درد  بيش از هر چيز در پى منافع خو       

 موضـوعى كـه بـر     اسـت،   همچنان موضوع ايجاد پشتونستان به مثابه استخوان الى زخم          
هنوز . اند پايه آن پشتونهاى پاكستان درصدد تحريك همكيشهاى خود در افغانستان بوده          

 نمونـه بـارز آن      ؛ى و كدورت تاريخى دو كشور نسبت به يكديگر باقى است          نيز اين آزردگ  
مـشكل افغانـستان پاكـستان    : كرزاى نمايان بود كه اظهار داشت   در سخنان چندى پيش   

 .است، نه طالبان
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آباد در عمـل بـه مفـاد       كوتاهي اسالم علت  منازعه اخير ميان پاكستان و افغانستان به        
سيده است كه بر اساس آن مقرر شده بود ژنرال مشرف، صلح            ر اي به اوج خود     موافقتنامه

د و از سـرايت نـاامني بـه داخـل خـاك      ايـ نـشين پاكـستان برقـرار نم       را در مناطق قبيله   
 قبيله مرزنـشين نـواحي      45به گفته مشرف، اين موافقتنامه با       . افغانستان جلوگيري كند  

بايـست از     اي مـي   زان القاعده ده كه مبار  شو در آن تصريح      شمالي ايالت وزيرستان منعقد   
اي از نواحي مذكور حاكميـت       د و گروه طالبان نبايد بر هيچ منطقه       ونآن منطقه اخراج ش   

در مقابـل، مـشرف بـه    . و يا در آن مناطق دست به خشونت و درگيري بزنـد   باشد  داشته  
ساكنان اين نواحي قول داده تا نيروهاي پاكـستاني مـستقر در منطقـه از سـختگيريهاي                 

 و به قبايل منطقه اجازه دهند تا بـه آسـاني دسـت    هندكابد در نقاط ايست و بازرسي    خو
به عالوه، دولت پاكستان بر اساس قرارداد مذكور موظـف بـه آزادسـازي              . به قاچاق بزنند  

امـا   . سـاي قبايـل شـده اسـت       ؤِتعدادي از شبه نظاميان طالبان و اعطاي كمك مالي به ر          
 از منـاطق مـذكور را        خـود  گز قصد بيرون كشيدن نيروهـاي     آباد اعالم كرده كه هر      اسالم

نكتـه قابـل   . حمله خواهد كـرد دوباره اند  نظامياني كه در آنجا كمين كرده  و به شبه ردندا
كرزاي و ژنرال مشرف در واشنگتن بـه        رئيس جمهور    كه   2006  سپتامبر 27توجه اينكه   

نطقـه ميرشـاه، مركـز ايالـت     ديدار يكديگر شتافتند، گروه طالبـان اعـالم كـرد كـه در م             
همچنــين يكــي از مقامــات .  بازگــشايي كــرده اســت»دفتــر نماينــدگي«وزيرســتان، دو 

داد حمـالت طالبـان در        يي حاضر در كابل اخباري را منتشر كـرد كـه نـشان مـي              آمريكا
 .ه استشدجنوب افغانستان از زمان انعقاد قرارداد مذكور سه برابر 

 در  ،البتـه بـوش   . كـرد   مخمـصه  گرفتار   ا در واشنگتن  انتشار اين خبر، ژنرال مشرف ر     
 گفت كه متقاعد شده ژنرال مشرف براي سـركوب طالبـان از هـيچ               ،واكنش به اين اخبار   

قـرارداد دولـت پاكـستان بـا قبايـل        كهالزم به يادآوري است . كوششي دريغ نكرده است   
 در  آمريكـا ه  مرزنشين نواحي شمالي وزيرستان اين كشور از آن جهت منعقـد گرديـد كـ              

اين .  صلح و امنيت در مناطق مذكور با شكست مواجه شده بود            برقراري تالش خود براي  
، 2001 در سـال     آمريكـا  توسـط ارتـش       به در حالي است كه در جريان اشغال افغانستان       

اسامه بن الدن و هزاران تن از نيروهاي طالبـان،        با  صدها تن از جنگجويان القاعده همراه       
به همين دليل،   .  به مناطق مذكور گريختند    ،ي و تعقيب نيروهاي ائتالف    از ترس دستگير  
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ارتش پاكستان مجبور گرديد براي اولين بار پستهاي ايـست و بازرسـي در ايـن منـاطق                  
اي تهبراي دو سال اول، حـضور ارتـش پاكـستان در ايـن منـاطق بـا شكـس                  . ايجاد نمايد 
سـال صـدها تـن از نظاميـان پاكـستاني            زيرا در خالل اين دو       ؛اي همراه بود   نااميدكننده

كـه   كشته شدند و دولت محلـي مـستقر در ايـن منطقـه عمـالً از هـم فروپاشـيد، چـرا                     
جنگجويان القاعده و نيروهاي طالبان با پول قاچـاق مـواد مخـدر آنقـدر قدرتمنـد شـده                 

 هـر حـال، بـا    بـه  .شـدند  بودند كه حتي با نيروهاي انگليسي و كانادايي نيـز درگيـر مـي        
كوشد طوري وانمود نمايد كه در مقابله با نيروهـاي القاعـده     دي كه ژنرال مشرف مي    وجو

دهنـد كـه      ن نـشان مـي    ئو طالبان از هيچ كوششي دريغ نكرده است، ولي شـواهد و قـرا             
تنهـا   مشرف هميشه در اين مورد صادق نبوده است و اين همان موضـوعي اسـت كـه نـه         

حال اگر چنين   .  وي را نيز لبريز كرده است      كرزاي و بوش، بلكه دوستان ديگر      كاسه صبر 
چنـدان دور تمـام    اي نـه  وضعيتي ادامه پيدا كند، به طور حـتم ژنـرال مـشرف در آينـده             

 .دوستانش را از دست خواهد داد

ترين ركن در بازي تعامالت ميان افغانستان، طالبـان و سـاير بـازيگران               پاكستان مهم 
هـاى  كند، نـه نيرو     ستان را ارتش تعيين مى    باشد و روش وسياست خارجى پاك       منطقه مي 
در صحنه سياست خارجى پاكستان هنوز آن ديدگاه استراتژيك         .سياستمداران   سياسى و 

بر اساس نظـر    : ها و اصول مشخصى دارد      سنتى ارتشيان حكمفرماست، ديدگاهى كه پايه     
نـى  نگرا. حضور هند در افغانستان يـك تهديـد و خطـر اسـت            اينكه  ارتش پاكستان، اول    

يها را باز بگذارنـد  رهبران افغان دست هند آباد اين است كه كرزاى و ساير          اصلى در اسالم  
البتـه پيداسـت كـه ايـن يـك ديـدگاه          . تا در افغانستان يك حضور قـوى داشـته باشـند          

در كابـل نبايـد   : پايه دوم اين ديدگاه استراتژيك ايـن اسـت كـه    . مبناست  غيرواقعى و بي  
آبـاد    هيچ نيرويى بجز نيروهاى وفادار به سياستها و منافع اسالم  دولتى مستقل پا بگيرد و    

گـذارى    اى را ارتـش پايـه      چنـين انديـشه   . نبايد در افغانستان اجازه استقرار داشته باشد      
كنند و بر     ها بر مبناى اين منشور عمل  مى       ينزديك ده سال است كه پاكستان      .است كرده

انـد، ابتـدا    كابـل قـدرت گرفتـه      ايى كه در  همه نيروه  1992  از سال     اين اساس است كه   
در ايـن يـك دهـه و        . اند  دهرساناثبات  به  هاى ارتش پاكستان را       تهخواسوفادارى خود به    

گذرد، بيشتر دولتها، البته نه همه آنهـا، از           اندى كه از حضور گروههاى افغان در كابل مى        
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ت نگـاه بـه پاكـستان را        اند كه سياسـ     طيف زياد گروههاى جهادى تا طالبان، ناگزير بوده       
 آبـاد نيرويـى خـارج از اراده و         سالم چندان جاى شگفتى نيست كه ا      ،بنابراين. حفظ كنند 
ردن نيروهـاى    كـ  بـراى زمينگيـر    تابـد و   اش برنمـى   همسايه خود را در كشور    حيطه نفوذ 

آنها حتى اين نظريه را كه يك افغانـستان         . كند  هيچ كوششى دريغ نمى    ملى از  مستقل و 
ا كه داراى حاكميت مستقل و برخوردار از روابط خارجى متوازن با همـه كـشورها            نوين ر 
ها در قاموس و استراتژى ژنرالهـاى پاكـستان            اين مقوله  ، به طور كلى   ،تابند و   رنمىباشد ب 

 كه طالبان   ،ها و احزاب محلى تندرو     سوم اين سياست خارجى را طايفه      پايه. معنى ندارد 
هـا و احـزاب ارتبـاط        طايفـه ارتش پاكستان با ايـن      : دهند   شكل مى  ،كنند  را حمايت مى  

 زيرا به اعتقاد ژنرالها اين گروهها منبـع تـأمين نيـروى انـسانى بـراى          ؛بسيار نزديك دارد  
بخـش   كـه    ،هـاى تنـدرو پاكـستان      پاكستان بـا گروههـا و طايفـه       ارتش  . كشمير هستند 

 شود   مالحظه مى  ،بنابراين. د ساله دار  25، يك ائتالف    كنند  زيادشان از طالبان حمايت مى    
گيرد و حد و مرز دوسـتى و   چيز بر محور تصور و انديشه سنتى ژنرالها شكل مى          كه همه 

 و اگر ژنرالها دسـت از       ؛دهد  با هند شكل مى    آباد را همچنان موضوع رقابت      دشمنى اسالم 
ان ترسند گروههاى متحد طالبـ  است كه مى دارند يك دليل آن اين حمايت طالبان برنمى 
 .شمير و در عرصه رقابت با هند خالى كنندپشت پاكستان را در ك

هـا و روشـهاى تبليغـاتى         بـه شـيوه    تازه فعاليت طالبان، حاميان اين گـروه را        دور در
ها و    اى متنوع از چاپ و پخش اعالميه تا مجله          اين روشها مجموعه  . اند  اى مجهز كرده    تازه

در دور  . گيرد  ر بر مى  عظ و منبر در مساجد را د       جلسات و  يهاى تبليغاتى تا برگزار     نشريه
كنند   هاى افغانستان روانه مى     شان را به روستاها و قريه        آنها گروههاى سيار تبليغى    ،جديد

 تا جايى كه اين گروههاى      ؛كنند  نفع طالبان تبليغ مى    بگير به   اى از واعظان حقوق     و شبكه 
 شـگرد   واما اين تمـام سياسـت  . اند دهسيار تبليغى اخيراً در حومه هاى كابل نيز ديده ش        

 كه بـه نفـع دولـت تبليـغ كنـد تهديـد               را آنها هر ماليى  . تبليغى حاميان طالبان نيست     
 از چند نفـر  ماههاى اخير در. دارند راه برمى توسط طالبان از سركنند و، در نهايت، به    مي

  . اين افراد به وسيله طالبان كشته شدند
دور جديـد تحركـات    سران طالبـان در    گر امور افغانستان،   گيوستازي تحليل  ةدي به عق 

كنند به رفتارهاى طالبان رنگ قـومى بدهنـد و آن را حركتـى                ش مى اين گروه بسيار تال   
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 امـا واقعيـت ايـن    ؛دولت كرزاى وجاهت ببخـشند بر ضد برخاسته از اراده طايفه پشتونها  
نشين جريـان دارد،    پشتونمناطق    درصد خشونتهاى طالبان در    95نكه  با وجود آ  . نيست  
هاى محلـى در چـارچوب رقابتهـاى رهبـران محلـى بـا                خشونتها همگى با انگيزه   اما اين   

همزمـان بـا   اخيـراً،   بـا ايـن همـه، منـابع اطالعـاتى پاكـستان       . پذيرد يكديگر انجام مى 
ــه ــده   ب ــالش فزاين ــاتى، ت ــدرن تبليغ ــايل م ــارگيرى وس ــاختن و   ك ــژادى س ــراى ن اى ب

 ايـن حركـت   .اند ز كرده دن اين خشونتها ــ به مفهوم پشتونى آن ــ آغا         ناسيوناليستى كر 
خواهنـد بـه منـصه ظهـور         را آنها با پيوستن فعاالن حزب اسالمى به صفوف طالبان مـى           

 را كه تا ديروز با حضور طالبان ماهيت و شـكل ايـديولوژيك        اي   درگيرى ،درواقع. برسانند
اين سـناريو در ديـدار و مـذاكرات         . دهندـ ايدئولوژيك شدن سوق      داشت به سوى قومى   

  .رفت لو ى آنها با گلبدين حكمتيارمنابع اطالعات
: داد نظـر قـرار     چنـد نكتـه را بايـد مـد         ،مـشى  تحليل خـط    در ،گيوستازيبه عقيده   

پاكستان پيش از هر چيز از كابل وكرزاى تضمين محكم مى خواهد تا دولـت افغانـستان                 
بـه ايـن صـورت اسـتراتژى        . نيت ملى پاكستان نسازد   در هيچ زمانى خطرى را متوجه ام      

. جديد يك تفاوت اساسـى دارد      دور ها در يشوروبا  كستان نسبت به دوران جهاد      نظامى پا 
 سـرنگونى   ـــ كننـدگان غربـى    و نيز هدف كمك   ــ ها، هدف پاكستان    يشوروبا  در جهاد   

به همين . ز بودهاى دولت آن رو   دولت طرفدار شوروى در كابل و تخريب وسيع زير ساخت         
هاى جهادى استوار بود تـا آنهـا در يـك    گروه سياست پاكستان درآن برهه برتعدد ،سبب

 هـدف   ،اما در مرحله كنـونى    . رقابت براى تخريب هرچه بيشتر دولت كابل كوشش كنند        
استراتژيك پاكستان سرنگونى دولت كرزاى نيست، بلكه محدودسازى دولت كابـل اسـت             

هـاى   اعمال فشارهاى نظامى به هـدف مهمـى بـه نـام امتيازگيري             اى كه از طريق     به گونه 
كوشد افراد متمايل به خـود را         فرمول جديد پاكستان مى     در ،واقع در. سياسى دست يابد  

دولت افغانستان روى كار آورده دشمنان ديرين خود در مناصـب دولتـى          مهم  در مناصب   
را لـت طرفـدار خـود در كابـل          بنـا بـراين، پاكـستان يـك دو        . منزوى بسازد را  افغانستان  

 عناصـر دوسـتدار     ، در سطوح افسران   ،رت دفاع افغانستان  خصوص در وزا  ه  خواهد كه ب    مى
اين است   آباد  سياست اسالم  پس تغيير نخست در   . جاى دهد مهم  پاكستان را در مناصب     

احزاب چندگانه افغانى به سمت تكيه برگروهـى واحـد           بازى با  تكيه برچند گروه و    كه از 
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اين است كـه  اكنون ان ترين نقش استراتژيك پاكست  مهم،رو از اين. كرده است   پيدا سوق
 يكجا به يك مجرا، يعنـى بـه         ،شوند  كه از كانالهاى مختلف فراهم مى      ،تمام منابع مالى را   

چون هدف نهايى امتيازگيرى سياسى اسـت بايـد يـك گـروه             . كند سرازير   ،گروه طالبان 
مى   هر وقت الزم شد، كليد عمليات نظا        ،در اختيارش باشد تا   كامالً  ) يعنى طالبان (واحد  

پاكستان اكنون فرماندهانى مانند حقـانى و نيـز   سبب  به همين   . آن گروه را خاموش كند    
همـه   اما با . گروه طالبان فعاليت كنند   نظر  گلبدين حكمتيار را تشويق مى كند كه تحت         

 البان انجام داده، گزارشـها حـاكى از       اين مرحله پاكستان روى ط     هايى كه در  يگذار سرمايه
. آباد در پى داشته اسـت       اى براى اسالم    كننده  ين گروه نتايج مأيوس   آن است كه عمليات ا    

خـوب اسـت؛    اند، شان كه آن را در مدارس سلفى ياد گرفته هرچند انضباط،شود  گفته مى 
 و اننـد م ناكـام مـى  خـود   درصـد بمبگـذاران انتحـارى طالبـان در اهـداف      80 تـا    70اما  
 كه يك سـالح بـسيار كهنـه و از رده خـارج              ،يرى طالبان با سالحهاى كالشينكوف    فگهد

حـدى كـه در برخـى مواقـع افـسران             تـا  ؛رود  به خطـا مـى     ، غالباً آيد شده به حساب مى   
 .  به طراحى عمليات آنها كمك كنندماًاند مستقي آى مجبور شده اس آى

ـ         به نظر مي   طلبـي   اتو  بـراي مقابلـه بـا گـسترش         رسد حتي  حضور نيروهاي نظامي ن
 ؛باشـد   و البته اين يك روي سـكه مـي  ؛نيروهاي طالبان به موفقيت چنداني نرسيده است 

بـه  يك طالبـان اسـت كـه        لوژوئسكه تحوالت تجديدنظرطلبي در مواضـع ايـد       ديگر  روي  
زويـك خبـر   مجله نيو 2006اوايل دسامبر . شود يي دامن زده مي   آمريكاهاي   توسط رسانه 

داد كـه در     آبى و سـفيد      اى در قطع كوچك و به رنگ       صفحه نه   اى چاپ و توزيع جزوه   از  
عمر   كه با امضاى مالمحمد    ،در اين جزوه كوچك   . آن قوانين جديد طالبان درج شده بود      

  قـانون منـدرج در آن را مـو         29انـد    در افغانستان توزيع شد، اعضاى طالبان موظف شده       
آن كـه احكـامى      نـام دارد، بـيش از       » اليحه« كه   ، طالبان كتاب قوانين . مو اجرا كنند   به

ودسرانه اعضا يا اهرمى بـراى حفـظ وفـادارى هـواداران باشـد، يـك              براى تنظيم رفتار خ   
اند تصوير تيـره و       مانيفست سياسى است كه سركردگان اين جريان از طريق آن كوشيده          

بـا ايـن   . اصـالح كننـد  مخدوش اين گروه را در نگاه مـردم افغانـستان و منـاطق مجـاور              
زاى ك ايدئولوژى خشن و وحـشت لطيف بر چهره ي نقابي  مجموعه قوانين، سران اين گروه      

كنندگان اين احكام و ضوابط با علم به داليل سـقوط و اضـمحالل           تدوين. اند  كشيدهد  خو
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به بازسازى و تـرميم چهـره طالبـان         را  اند تا هر آنچه      اين جريان، اين بار درصدد برآمده     
اى و قـوانين    صـفحه  نـه در مورد اين جزوهلذا . اين گروه بگنجانند انجامد در اساسنامه  مى
رو هـستيد كـه هـيچ نـسبت و           دستورالعملهايى روبـه  ها و    گانه طالبان شما با توصيه     سي

هـاى مكاتـب و مراجـع         آنها به كلى تعاليم و آموختـه      . پيوندى با ايدئولوژى طالبان ندارد    
زديك دو سال در كابل و افغانستان پياده كردند، به كنـارى نهـاده    كه ن ،سلفى و وهابى را   

بردارى از قوانين دنياى مدرن تصوير يك گروه منطقى، منعطـف و اهـل مـدارا از                   تهبا گر 
اى طالبـان بـيش از آنكـه كتـاب قـانون باشـد،           مـاده  سـي اساسـنامه   . اند ارائه كرده  دخو

ندهاست كه افكار عمومى آشـفته و ذهـن         اى از تاكتيكها و ترف      منشورى سياسى با ملغمه   
تا بلكه در ايام نااميدى و فـضاى نـاامن افغانـستان            هدف گرفته   خسته ملت افغانستان را     

اما گـزارش نـاظران افغانـستان       .  پيدا كند  دراهى نو براى جلب توجه افغانها به جانب خو        
انـد وفـادار    شـان نوشـته   حاكى از آن است كه طالبان حتى بـه آنچـه در كتابچـه قـوانين       

ها در روسـتاها و نقـاط دوردسـت          پيشروى آن  »بازگشت« ، به اصطالح  ، عمليات ؛اند  نمانده
و ارعـاب  ) زور(، سـالح  )تطميع(جنوب و شرق افغانستان همچنان بر محور سه ابزار پول          

 تصريح شده، در حلقه جديد حمالت طالبـان         نيوزويكچنانكه در گزارش    . گيرد  انجام مى 
آموزشـگاهها و  محـصالن  امون قندهار و پكتيا، چندين نفر از معلمـان و      به روستاهاى پير  

 .اند عام شده ز عوامل امدادرسانى قتلني

  

  بندي مباحث جمع

از بعد اقـدامات دولـت   . بندي پرداخت عتوان به جم پديده ، از دو جهت مياين   رةدربا
ان گفـت، عملكـرد    تو  از منظر دولت پاكستان مي    . پاكستان و از جهت برنامه دولت كرزاي      

  ،ويژه مبارز با طالبـان ه مبارزه با تروريسم و بمورد  سپتامبر در 11دولت پاكستان پس از     
توان بـه نقـش دوگانـه         گيرد كه مي     قرار مي  آمريكادر چارچوب دستور كار جديد جهاني       
 .اين كشور در برخورد با مسائل پي برد

تحده و همكاري بـا آن سـعي در     دولت اين كشور با نزديكي به ايالت م        ،در يك سطح  
جلب نظر اين كشور نمود تا متهم به حمايت از تروريسم نشود و خطرات فوري ناشـي از                  

 با توجه بـه نـوع    ، پاكستان ،از سوي ديگر   . به افغانستان را از خود دفع نمايد       آمريكاحمله  
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ن و به   جو در افغانستا   حكومت و فرهنگ خود و سابقه حمايت از گروههاي مختلف مبارزه          
و نياز  كند    ميخصوص وجود مدارس مذهبي فراوان كه تفكرات افراطي و وهابي را ترويج             

اين كشور به اين گروهها جهت مقابله با هند در كشمير، به نـوعي ارتبـاط بـا گروههـاي                   
 بـا  ،مجموعـه ايـن عوامـل سـبب شـده پاكـستان           .  متهم اسـت   آمريكاتروريستي در نظر    

 بـه  ،سويك  از   ؛ مذهبي داخلي را راضي نگهدارد      ـ  قومي ، هم گروههاي  عتدلرويكردي م 
 بقبوالند كه اين كشور خواستار مقابله با تروريـسم در داخـل و خـارج ايـن                  آمريكادولت  

 نيز به سبب حساسيت قـضيه و منطقـه شـبه قـاره        آمريكا ،ديگرسوي  از  . باشد  كشور مي 
اتخاذ نمايـد هرچنـد ايـن       همواره سعي نموده است رويكرد معتدلتري در قبال پاكستان          

اتخـاذ سياسـتهاي   در مـورد   آمريكـا دولت از جانب گروههاي فكـري مختلـف در داخـل     
 .باشد تر در قبال پاكستان تحت فشار مي انهقاطع

سـازى ، هـم از    پديده ملت. استسخت درگير  ،سازى ملتموضوع  با   افغانستان امروز   
. كنـد  مجال بروز پيدا مى» ى قوى حس مل «طريق ايجاد يك دولت مركزى قوى و بر پايه          

هـا از دوران     بـرخالف تجربـه تـاريخى افغان       ،قرن حاضر   قوى در  البته ايجاد دولت مركزى   
 قـدرت   اصـل جـاى     بلكه بـه   ؛سرنيزه امكانپذير نيست    با زور  ،حكومت امثال عبدالرحمان  

در رونـد   .ايجـاد سـاختارهاى غيرمتمركـز دولتـى انديـشيد     اصل مركزى آهنين، بايد به 
در . امنيـت برقـراري   .2  توليد قـدرت، .1: كاركرد دولت بسيار مهم است  سازي ، دو   دولت

افـزاري   رويكرد توليد قدرت، جامعه افغانستان  به تحول قدرتي سخت افزاري و تحول نرم   
بايـست در زيرسـاختهاي ارتباطـاتي، انـرژي و            افزاري، مـي   در بخش سخت  . نيازمند است 

افزاري ، انـسجام اجتمـاعي و        بخش نرم   و در  ؛م صورت بگيرد  گذاري الز  تكنولوژي سرمايه 
در افغانـستان    امكـان تحقـق يـافتن       ترين اقداماتي است كـه       مين رفاه اجتماعي از مهم    أت

تـرين موانـع     مهـم  هـاي زيـر     پديـده  ،مجموع امنيت ، در  برقراري  در زمينه    .نداشته است 
مخـالف  طلبـي،     هـرج و مـرج    بـا   كه   يي يعني نيروها  ؛ ضد دولت  .1: باشند  امنيت ملي مي  

ـ      .4 ؛ عدم پايبندي به قانون    .3 ؛ قدرتهاي فرامرزي  .2 ؛دباش  تمركز دولت مي    .تمـادي عا يب
: باشـد   ترين راهكارهاي نهادينه شدن امنيـت ملـي، مـوارد زيـر مـي              مهمنگارنده،  به نظر   

در  امنيـت ملـي در صـ   .2 ؛منيت ملي به مثابه گفتمان مسلط در جامعـه دنبـال شـود     ا   .1
 رشـد و توسـعه فرهنـگ و         .4و   ؛هاي اقتصادي   تقويت بنيه  .3 ؛استراتژي دولت قرار گيرد   

 .آموزش
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برانگيـز و حتـى       شايد مشكل افغانستان اين باشد كه فرمول فدراليسم نيز حساسيت         
تـرين روش      براى جوامعى مثل افغانستان كم هزينه      ،اين وضع پيچيده   در. غيرعملى است 

متمركز است كه حكومت كابل بـراى مهـار شورشـها و موجهـاى              همانا نظام سياسى غير   
هـاى محلـى اعطـا كنـد و بـه ايـن              نهاد ها و  و امكانات بيشترى به حكومت     واگرايى اختيار 

فرهنگها در تفكر حاكم را از ميان          رسوبات انديشه هضم و استحاله اقليتها و خرده        ،صورت
: ا در افغانـستان مالحظـه نمـود       توان سه جريان عمـده قـدرت ر          مى ،طور كلي  به. بردارد

ن سه جريان در حال رقابـت و منازعـه بـر سـر              هنوز نيز اي  . جهاديها، سكوالرها و طالبان   
رسـد   نظر مـى  اما در بين اين سه به . قدرت هستند و با يكديگر در تعارض سخت هستند        

ريـان  ايـن ج  . انـد   تر بوده و مردم اعتماد بيشترى به آنهـا داشـته            يكى از آنها خوش اقبال    
 هايى چـون نقـض      توان نشانه  هايى از نيروهاى جهادى است كه در سابقه آنها نمى           طيف

يها هـستند   آنها از آنجا كه نه تابع و تسليم محض غرب         . ساالرى را ديد   حقوق بشر و جنگ   
 شـانس  ،همـين روى   به؛رسند و   به نظر مى   روي  ميانهدارند، عناصر   را  و نه تعصب طالبان     
 . بقا در عرصه معادالت سياسى افغانستان دارندبيشترى براى دوام و

  


