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تردیدهای گوناگون پاکستان و 

افغانستان در گذار از تنش 

 به همکاری

 فرزاد رمضانی بونش

 یا منطقهپژوهشگر مسائل 

 

رهبران افغانستان و پاکستان 

 در حوزه اخیردر دیدار 

مسائل مختلف ازجمله امنیت 

متقابل، مبارزه بر ضد دهشت 

سیاسی و  یها یافگنی و همکار

اقتصادی میان دو کشور صبحت 

توافق کردند تا  ها آن .کردند

مشاوران امنیت ملی و 

دو کشور  ٔ  های خارجه وزارت

 –عمل افغانستان  برنامه"

پاکستان برای صلح و 

 در .را نهایی کنند" همبستگی

وزارت خارجه تا همین راس

 یا هیپاکستان با انتشار اطالع

از توافق با افغانستان بر 

 یا سر تدوین برنامه هفت ماده

صلح و همبستگی افغانستان و 

بنا به  .پاکستان  خبر داد

این توافقنامه پاکستان از 

روند برقراری صلح در 

افغانستان، پشتیبانی الزم را 

آورده و طرفین در  به عمل

تهدید برای هر قبال عناصر 

 .دو کشور همکاری خواهند کرد

در  دو کشوردر این راستا 

 ،رسیدن به اهداف مشترک

اتصال  ،امنیت منطقه نیتأم

، خط آهن، تجارت و راه

ترانزیت، مذاکرات صلح به 

ها، قطع حمالت  رهبری افغان

 و نقضپاکستان  یا توپخانه

در امتداد خط دیورند، مرز 

و بازگشت مهاجرین افغان 

تمدید اقامت مهاجرین مقیم 

مشترک در  ٔ  پاکستان، مبارزه

سهولت سفر  تندروی،برابر 

تبادل ، برای شهروندان

گفتگوهایی .. وزندانیان 

، اما باید اند دادهانجام 

گفت تا کاهش تنش در روابط 

ی وجود طوالندو کشور راهی 

 .دارد

 

موانع گوناگون پاکستان و 

افغانستان در گذار از تنش 

 اریبه همک

 :سیاسی و امنیتی
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 :پشتونستان و خط دیورند

ی مهم سیاسی و امنیتی ها چالش

بنیادین در روابط دو کشور 

درواقع . همچنان موجود است

 پشتونستان و خط دیورند

 اختالف موضوع نیتر مهم

. است کشور پابرجای دو

مورد  دو کشور در عمالا  درواقع

 توافق منطقه به این حاکمیت

 ادعاهای و اند دهینرس

 خط همواره گرداگرد سرزمینی

 و افغانستان بین دیورند

 تنش در مهمی عامل پاکستان

 .بوده است

نظر در مورد پشتیبانی  اختالف

عالوه  :از تروریسم و طالبان 

نظر در مورد  اختالف براین نیز

پشتیبانی از تروریسم از هر 

 پاکستان .دو سو وجود دارد

 دولت که کند یم ادعا

 گر پشتیبانی افغانستان

 پاکستان در که کسانی است

و در  کنند یم بنیان ناامنی

های  در سال مقابل افغانستان

 پیگرد و بازداشت گذشته

در  طالبان رهبران قانونی

 یها پناهگاه نابودی پاکستان،

 درمان از جلوگیری طالبان،

 پاکستان، در طالبان مجروحین

 زندانیان انتقال به موافقت

را طلب ... و افغانستان به

در در این میان . کرده است

وگوهای صلح  گفتشرایطی که 

دولت افغانستان با طالبان 

به خود گرفته  ای تازهرنگ 

کابل ادعا دارد که . است

پاکستان از مخالفان مسلح 

دولت افغانستان پشتیبانی 

و دیگر مخالفان مسلح  کند می

در خاک پاکستان پناهگاه هم 

 .وزشی دارندو مراکز آم

 شاهد خاقان هرچند بین دراین

و  به رهبریعباسی صلح 

مالکیت افغانستان را یگانه 

حل دانسته و از همکاری  راه

پاکستان در این راستا 

اما باید  .اطمینان داده است»

پاکستان کنترل هم دامنه گفت 

کمتر شده است و هم بر آنان 

همه  بسیاری در کابل معتقدند

همواره روی  آباد اسالمتعهدات 

کاغذ بوده و پاکستان همواره 

م سدر مبارزه با تروری

 همچنین و کند یمدوگانه بازی 

توانایی اخالل مذاکره 

احتمالی میان افغانستان و 

گذشته از . طالبان را دارد

نیز باید توجه داشت که  این

در پاکستان کنشگری 
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از نقش و ترکیبی افغانستان 

 یو دین یسیاس، یعملکرد نظام

شاید  نظامیان پاکستاناست و 

راهی دیگر را در سر داشته 

 لذا امضای .باشند

 اطالعاتی همکاری ٔ  نامه تفاهم

 برای اقدامات و پشتیبانی از

 کشاندن مذاکره میز پای به

 در ملی آشتی و روند طالبان

مفید  تواند یم افغانستان

نگاه  باید بلکه باشد، اما

 را هم پاکستان مثبت نظامیان

 .کرد جلب

 

 هند در نقش اختالف در مورد

از نگاه بسیاری  :افغانستان

 هند در نقش اختالف در مورد

همچنان وجود دارد  افغانستان

از دالیل اصلی پاکستان و 

های  برای پشتیبانی از گروه

. شورشی در افغانستان است

مقامات پاکستانی بارها 

اند که هند، دشمن  گفته

با استفاده از خاک پاکستان، 

های شورشی  افغانستان، گروه

 .کند در پاکستان را تقویت می

 خواستار پاکستاندرواقع 

 و کابل با هند روابط کاهش

 خود نفوذ افزایش مقابل در

در . است بوده افغانستان در

آباد در  اسالم این حال حتی

 مهاجران نظر دارد از مسئله

در  فشار اهرم عنوان به افغان

کابل  بیشتر شدن نزدیک مقابل

بهره برد و  نو و دهلی

 .امتیازاتی به دست آورد

افزایش و رویکرد واشنگتن 

عالوه بر  :فشارها بر پاکستان

می توان گفت آنچه گفته شد 

 ی راهبردا رویکرد منطقه

واشنگتن در قبال افغانستان 

افزایش فشارها بر موجب 

دست کشیدن برای  پاکستان

بود، پشتیبانی از طالبان 

و بر پاکستان  فشاراما 

ن پاکستان برای کردمجبور 

توقف پشتیبانی از طالبان 

بین  دراین. استدشوار 

ه ئاراآباد معتقد است  اسالم

تصویر فعلی از پاکستان 

ی ها گروهعنوان حامی  به

گرا و عامل ناامنی در  افراط

موقعیت به افغانستان 

ی ا منطقهالمللی و  بین

 مسائلپاکستان در ارتباط با 

زده و  آسیب افغانستان

ها بدون آنکه خود به  افغان
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رسیدگی  شان یمشکالت داخل

کنند، همواره پاکستان را 

مسئول همه مشکالت در 

این  .دانند یافغانستان م

پس از اعالم راهبرد نظر  اختالف

جدید نظامی امریکا در مورد 

فشارهای  و افزایشافغانستان 

هرچند  ،ا بر پاکستان امریک

برای  یا تازه یها تالش منجر به

آباد  اسالم – بهبود روابط کابل

ولی در واقع شده است 

راهکارهایی  تواند ینم

بنیادین برای گذار کامل از 

تنش به همکاری را ارائه 

 .دهد

 

 

 :اقتصادی و اجتماعی

درواقع :  اقتصادیی ها یهمکار

اقتصادی ی ها یهمکارگسترش 

تواند منجر به کاهش  می

دو های سیاسی و نظامی  تنش

گذشته از این . کشور شود

ها  اختالف در مورد رودخانه

کنر و پنجشیر تداوم دارد و 

توسط  ها رودخانهاگر 

 افغانستان مهار گردد خود

باعث چالش های دیگری در 

گذشته از این  .گردد یمروابط 

در این  ها یپاکستان

ه افغانستان ک اند شهیاند

بازاری برای کاالهای پاکستان 

و گذار ترانزیت کاالها به 

در این  .آسیای میانه باشد

شرایط هرچند توافقات نوین و 

گره زدن منافع اقتصادی 

 یتواند عامل افغانستان می

-برای نزدیکی میان کابل

، اما تجربه آباد باشد اسالم

نشان داده است که متغیرهای 

 واره نقشیسیاسی و امنیتی هم

ی دو اقتصادمنفی در روابط 

 .اند داشتهکشور 

 در پناهندگان افغانستانی

 و میلیون بیش از یک :پاکستان

 در افغانستانی پناهنده نیم

 چند میلیون و حدود پاکستان

 غیرقانونی پناهنده

در  پاکستان مقیم افغانستانی

 2002 سال شرایطی است که از

 اقامت مدت بار چندین میالدی

و  تمدیدشده پناهندگان این

 که دارد تأکید پاکستان

 از افغان پناهندگان بازگشت

اشاره . است ضروری پاکستان

مقامات و کارشناسان پاکستان 
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 به نقش پناهندگان در

 بدون پاکستان، مرز ثباتی بی

 کیلومتر 2500 از نظارت بیش

دیورند، افزایش خطر  خط

تروریستی و  حمالت انجام

مجرمانه،  یها تیفعال

 ها تروریست امن های پناهگاه

 افغان پناهندگان های در کمپ

ی اقتصادی و ها نهیهزدر کنار 

 و اجتماعی مهاجران

 افغانستان باری پناهندگان

. است کشور این اقتصاد بر

بین اکنون کابل نیز  دراین

پذیرای فشارهای  تواند ینم

 .آباد در این حوزه باشد اسالم

 

 :گیری نتیجه

 

آنچه مشخص است هرچند 

پشتیبانی پاکستان از روند 

صلح به رهبری و مالکیت 

اقدامات انجام افغانستان، 

مؤثر در برابر جنگجویان و 

تعهد دو ، تهدیدهای امنیتی

کشور برای اجتناب از نقض 

و ایجاد  سرزمینیحریم 

هماهنگی های کاری و  گروه

برای صلح و  ها برنامه

رهبران و دیدار همبستگی مهم 

در کنار توجه به  دو کشور

راهگشا  تواند یمکاهش تنش 

باشد اما تا رسیدن به 

فرمولی که بتوان با آن 

 روابط دو کشور آرامش را به

و پاکستان افغانستان 

راه زیادی باقی  بازگرداند

عمل  برنامهدر این بین . است

پاکستان برای  –افغانستان 

تدوین  و  صلح و همبستگی

می تواند  یا مادهبرنامه هفت 

رسیدن به اهداف گامی در 

و کاهش تنش باشد اما  مشترک

نمی تواند بدون ارائه 

فرمولی برای حل دو چالش مهم 

 و خط دیورندحل اختالف بر سر 

پشتیبانی از تروریسم و 

طالبان کارآمد و مفید باشد 

و منجر به همکاری روز افزون 

 .دو کشور گردد

 

 

منبع  استفاده از مطالب با ذکر

 .آزاد است
در شمس،  منتشرشدهمتون سیاستی 

بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده 

 .نیست این شبکه نظر لزوماا و 


