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فصلنامه بين



انداز  ده و بغرنج و چشم

 تنهـا حاضـر   درحـال 

بتوان  يزمان ةدور

در ايـن  . ردكـ دا 

مثابـه يكـي از    اي تـاريخي، بـه مسـئلة مرزهـاي جنـوبي بـه      

 ،نويسنده يبحث اصل

 ،سـت ين 2001

ستان و افغانستان را پـس  

آن مـورد   يخي

  افغانستان، مرز، خط ديوراند، طالبان، تروريسم

  چكيده

ده و بغرنج و چشميچيار پيكنوني افغانستان بس ياسيو س يتياوضاع امن

درحـال . بسيار مـبهم اسـت   ينونكدة يچيط پيرفت از شرا برون

دور يكتا از اين طريق در  است ، حفظ وضع موجوديدواريام

دا يـ ت بحران و صلح و ثبـات افغانسـتان پ  يريمد يبرا يطرح

اي تـاريخي، بـه مسـئلة مرزهـاي جنـوبي بـه       ، از زاويـه مقاله

بحث اصل. شود هاي عمدة بحران در افغانستان پرداخته مي ريشه

2001سـپتامبر   11سـتان پـس از   كن و پاتحوالت افغانستا حِيتشر

ستان و افغانستان را پـس  كن پايب يه در تالش است تحوالت منطقه مرزكبل

يتـار  ةاز سقوط طالبان و اشغال افغانستان بـا توجـه بـه سـابق    

  .قرار دهد يمطالعه و بررس

    افغانستان، مرز، خط ديوراند، طالبان، تروريسم :هاي كليدي واژه
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چكيده

اوضاع امن

برون

ام

طرح

مقاله

ريشه

تشر

بل

از سقوط طالبان و اشغال افغانستان بـا توجـه بـه سـابق    

مطالعه و بررس
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افغانسـتان   ينونكبحران 
وفصـل   حـل  يچگـونگ 

ه كـ اسـت   يهـا بـه حـد   
تـوان   يالن مـ كـ  يبنـد 
افغانسـتان را بـدون    ي
خ افغانسـتان آشـنا   يمتر بـا تـار  

 يه جنگـ يـ وشـتر از زا 
اسـت   يه مـدع كـ سو جهان غرب قـرار دارد  

در حـال جنـگ    يـي گرا
له و ابزار ين حق را براي خود قائل است تا با هر وس

سـم و  يمقابلـه بـا ترور  
 ياركـ ه نتوانـد  كست مگر آن

 يجنگ در زمان به جا
ل يل تبدامك يا ن گسترده و خشن افغانستان را به جبهه

ندر مقـدوني در  كاس 

                                        

توان جنگ را طوالني كرد و حريف 
هـاي چريكـي جـاري در    

ان اجازه داد تو مي .وجود ندارد
 .دشمن زمين را در اختيار داشته باشد ولي در زمان، به دشمن ضربه وارد ساخت تا فرسوده شود

  

بحران  يها شهيل جنگ و ريدال مورددر  يار متعدديبس يها
چگـونگ  يبرا يمتفاوت يارهاك راه ،ها لين تحليبراساس ا. مطرح است

هـا بـه حـد    ليـ ن تحليگستره و تنوع ا. شود يبحران افغانستان مطرح م
بنـد  جمع يكاما در  ،ردك يبند دستها يتوان آنها را برشمرد و 

ـ يگـران، اوضـاع امن   لياتفاق تحل به بيثر قر ياسـ يو س يت
متر بـا تـار  كنند و ك يل ميبحران تحل يخيتار يها شهيتوجه به ر
  

شـتر از زا يب ،گـذرد  يجنـگ افغانسـتان مـ    ةآنچه امـروز در صـحن  
سو جهان غرب قـرار دارد   يكه در كشود  يل ميتحل يكدئولوژ
گرا سم و افراطيه تروريو حقوق بشر عل يراسكدمو ،يآزاد

ن حق را براي خود قائل است تا با هر وسيا امريكا يغرب به رهبر
ـ     يروهايار دارد نيه در اختك مقابلـه بـا ترور   ةمقابـل خـود را بـه بهان
ست مگر آنيبر آن قائل ن يچ حدومرزينابود سازد و ه ييگرا

جنگ در زمان به جا« يطرف مقابل با جنگ نامتقارن خود و انتخاب استراتژ
ن گسترده و خشن افغانستان را به جبههيتمام سرزم 1»نيجنگ در زم

 ،الديسال قبل از م صديه سكند ك يغ ميگونه تبل نيرده است و ا

                                                                 

توان جنگ را طوالني كرد و حريف  منظور از استراتژي جنگ در زمان، آن است كه تا آنجا كه مي
هـاي چريكـي جـاري در     در جنـگ . را خسته نمود تا بر اثـر خسـتگي و فرسـودگي شكسـت بخـورد     

وجود ندارد) جنگ براي زمين(اي خاص  افغانستان لزوماً ضرورتي به آزادي منطقه
دشمن زمين را در اختيار داشته باشد ولي در زمان، به دشمن ضربه وارد ساخت تا فرسوده شود

  

  

  

  مقدمه

ها ليتحل
مطرح است

بحران افغانستان مطرح م
توان آنها را برشمرد و  ينم

ثر قركگفت ا
توجه به ر

  .هستند
آنچه امـروز در صـحن  

دئولوژيا
آزاد يبرا

غرب به رهبر. است
ك يجنگ
گرا افراط

طرف مقابل با جنگ نامتقارن خود و انتخاب استراتژ. ندك
جنگ در زم

رده است و اك

منظور از استراتژي جنگ در زمان، آن است كه تا آنجا كه مي. 1
را خسته نمود تا بر اثـر خسـتگي و فرسـودگي شكسـت بخـورد     

افغانستان لزوماً ضرورتي به آزادي منطقه
دشمن زمين را در اختيار داشته باشد ولي در زمان، به دشمن ضربه وارد ساخت تا فرسوده شود



بـا وجـود سـه جنـگ گسـترده در      
ه كـ ست خورد كش ي

ر يـ گ نيو نـاتو در افغانسـتان زمـ   
  

بـا انتخـاب    جـرج بـوش پسـر   
 ،ردكـ گسترده و اشغال افغانسـتان را صـادر   

ند و در كرا اعالم  يد
ه كـ  يدرحـال  ؛سـتان گسـترش دهـد   

انتها، يعني نابودي القاعده، طالبان و نيـز  
  .سازد

 2009مـارس   27ه در 
سـتان  كحاكي از ضرورت گسترش جنگ به داخـل پا 

و  2الـت سـرحد  يسـتان، ا 
 يروهـا يز نكتمر يز اصل

ه در كـ ن افغانسـتان اسـت   
 كاز خـا  ،س بـه افغانسـتان  
در  ،1893ن منـاطق در نـوامبر سـال    
ژه يـ و ةنـد يافغانسـتان و نما 

امـل از افغانسـتان منتـزع    
استقالل افغانسـتان در  

 ينيستان و جانشكو استقالل هند و پا
و  هـا  افغانين يهند نتوانست اختالف موجود ب

  ).1382فر، مشفقي

                                        

1. Enduring Freedom Strategy

2. North West Frontier Province (NWFP)

3. Federally Administrated Tribal Area (FATA)

بـا وجـود سـه جنـگ گسـترده در       يسانگلـ  .ست خوردكافغانستان متوقف شد و ش
يا در افغانستان به گونه يست خورده است، شوروكافغانستان ش

و نـاتو در افغانسـتان زمـ    امريكـا اكنون نيـز   د و يفروپاش يشورو آن 
  .است يست آنان حتمكش يخين سنت تارياند و براساس ا

جـرج بـوش پسـر   ه كـ  يهنگـام  ،)2001تبـر  كا 7(هشت سال قبل 
گسترده و اشغال افغانسـتان را صـادر    ةدستور حمل 1»انتها يب يآزاد ي
ديجد ياستراتژ باراك اوبامانش يجانشه امروز كرد ك يتصور نم

سـتان گسـترش دهـد   كجبهه جنگ را از افغانستان بـه پا  ين استراتژ
انتها، يعني نابودي القاعده، طالبان و نيـز   يب يآزاد ياستراتژ ياز اهداف اصل 
سازدشت و تجارت مواد مخدر را نتوانسته است محقق ك

ه در كـ در افغانسـتان   امريكـا د يـ جد يرسد استراتژ نظر مي
حاكي از ضرورت گسترش جنگ به داخـل پا  ،اوباما اعالم شد كازسوي بارا
سـتان، ا كاز بلوچستان پا يوراند شامل مناطقيخط د يآن سو

ز اصلكو غرب مر امريكاه از نظر كستان بود كپا 3ل آزاديمنطقه قبا
ن افغانسـتان اسـت   يسـرزم  ةها ادام يشتر افغانيو از نظر ب يطالبان افغان

س بـه افغانسـتان  يتوسط انگلـ  كل قرارداد گندميدنبال تحم هب ،1879
ـ ا. ا ملحق شـد يتانيشور جدا و به هند بر ن منـاطق در نـوامبر سـال    ي

افغانسـتان و نما  وقـت  مِكحـا  خـان  اميـر عبـدالرحمن   ن يه بك ي
ـ  ،امضـا شـد   ديوراند سر هنري مورتيمر ، امـل از افغانسـتان منتـزع    كطـور   هب

استقالل افغانسـتان در  . مشهور شد »ورانديخط د يآن سو يها نيسرزم«د و به 
و استقالل هند و پا 1947هند در سال  ةقار شبه ية، تجز1919

هند نتوانست اختالف موجود ب يها نين بخش از سرزميستان در ا
مشفقي(ند كفصل  و ن آنان را حليجانش يها يستانكها و پا ي

                                                                 

. Enduring Freedom Strategy 

. North West Frontier Province (NWFP) 

. Federally Administrated Tribal Area (FATA) 
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افغانستان متوقف شد و ش
افغانستان ش

 جياز نتا
اند و براساس ا شده

هشت سال قبل 
ياستراتژ«

تصور نم
ن استراتژيا
 يك چيه

ك ينابود
نظر مي به

ازسوي بارا
آن سو يعني

منطقه قبا
طالبان افغان يحام

1879سال 
شور جدا و به هند بركن يا

يا معاهده
،سيانگل
د و به يگرد
1919سال 

ستان در اكپا
يسيانگل
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خـود   هنـد را از آنِ  ة
متوجـه   ،سـمت هنـد  

اميـر  م وقت افغانسـتان  
ر يمحمـدخان بـه بخـارا و تسـخ    

افغانسـتان   كس از خـا 
د يومـت رسـ  كها مجدداً به ح
ـ ا بـا ام  مـان  كران و حاي

را  ياست ثـابت يس ي،زمان
-300(.  

اسـتقالل  ( 1919تـا سـال   
افغانسـتان   كدر خا ي

ست در جنگ كت با ش
ه در كـ  يتـه مهمـ  كت شناخت اما ن

ـ يا راهبـرد امن  س در يانگلـ  يت
 يه بـرا كن راهبرد يدر ا
محافظـت   يس بـرا ي

 1ا سـرحدات جداسـاز  
بودند  ا سرحد عبارت

  ؛يالت سرحد شمال غرب
 يونكان افغانسـتان و منـاطق مسـ   

ه مرزهـاي  كـ ه مثـل افغانسـتان و نپـال    

                                        

1. Frontier of Separation

  ورانديخط د يخيتار

ةقـار  شـبه  ي،ر دهلـ يسـخ بـا ت  1804ه در سال كا پس از آن
سـمت هنـد   تـزار روس بـه   ياحتمال يشروياز پ يريجلوگ منظور ساخت به

م وقت افغانسـتان  كن جنگ خود را با حانخستي 1839افغانستان شد و در سال 
محمـدخان بـه بخـارا و تسـخ     ه منجر به فرار دوستكرد كآغاز  محمدخان

  .شد 1840در سال  يسيانگل يقواابل توسط 
س از خـا يانگلـ  يقوا ،ام مردم افغانستانيبا ق يهرچند پس از مدت

ها مجدداً به ح يسيمحمدخان با توافق انگل دوست ريخارج شدند و ام
ـ  ،قراردادها و تعهدات ي ـ تانيومـت هنـد بر  كن حيب ا بـا ام ي

زمان ةدور يكس بتواند در يانگل ،مرور ه بهكد شث افغانستان باع
-303: 1382آبادي،  دولت(ند كدنبال  يتيامن از نظردر افغانستان 
تـا سـال   ) س در افغانسـتان يانگل يحضور نظام( 1840از سال 

يات متعدديس در عمليانگل يِنظام ي، قوا)سيافغانستان از انگل
ت با شيه درنهاكد شهم متحمل  ينيسنگ يها ستكر بوده و ش
ت شناخت اما نيرسم استقالل افغانستان را به 1919سوم در سال 

ا راهبـرد امن يـ اسـت  يان توجـه اسـت س  يشا يزمان ةن دوري
در ا. رده استكپيروي  ياصول ثابته همواره از ك استافغانستان 
يشده بود، انگل يسمت هند طراح ه بهيت روسكاز حر ي

ا سـرحدات جداسـاز  يـ است سـرحدات بسـته   يه آن را سك يتيامن ةاز هند سه حلق
ا سرحد عبارتين سه حلقه يا .)Fiza Saif, 2006: 26-30(ل داده بود كد ش

الت سرحد شمال غربيمناطق متصل به رود سند تا ا: سرحد اول 
ان افغانسـتان و منـاطق مسـ   يـ پشتون م يليشامل مناطق قبا: سرحد دوم 

  ؛يالت سرحد شمال غرب
ـ الحما تحت يشورهاك: سرحد سوم  ه مثـل افغانسـتان و نپـال    ي

                                                                 

. Frontier of Separation 

  

  

تار ةسابق

ا پس از آنيتانيبر
ساخت به

افغانستان شد و در سال 
محمدخان دوست

ابل توسط ك
هرچند پس از مدت

خارج شدند و ام
ياما امضا

افغانستان باع
در افغانستان 
از سال 

افغانستان از انگل
ر بوده و شيدرگ

سوم در سال 
يا يتمام

افغانستان 
يريجلوگ

از هند سه حلق
د شينام يم
  :از

� 
� 

الت سرحد شمال غربيا
� 



وه متفـاوت و سـرحد   
ن ارتبـاط در سـال   يردنـد و در همـ  

 ي،ن دو قـدرت اسـتعمار  
چ يه هـ كـ ا بمانـد مشـروط بـر آن   
ن قـرارداد  يد و براسـاس همـ  

ن يـ گـر در ا يت ديـ حـائز اهم 
ـ   ه حـد كـ  ن يفاصـل ب

ـ    ن يشـتون بـوده و همچن
افغانسـتان محسـوب   
 افغانسـتان منتـزع شـده بـود    

سـرحد دوم   ،هندوسـتان 
ت شناختن يرسم ل منطقه و به

افـت و  يستان هم ادامـه  
ن سرحد دوم اسـت  ي

و  يسـتان كو پا يبـا طالبـان افغـان   

س آغـاز  ياز انگلـ اين كشـور  
شد  يها محسوب م ي

در دسـت   ياقتـدار و قـدرت اصـل   
به  »جنبش خدايي خدمتكاران

نگره هند بـود و بـا   ك
رد كـ  يس مبارزه ميومت انگل

ن يـ سـتان مطـرح شـد ا   
                                        

ايران نيز به سه بخش تقسيم شده بود كـه بخـش شـمالي، منطقـه نفـوذ      
  .شد طرف محسوب مي

  .آمدند بيروني مناطق تحت نفوذ به حساب مي
وه متفـاوت و سـرحد   يبـه شـ   يماً وليها سرحدات اول و دوم را مستق يسيانگل

ردنـد و در همـ  ك يوابسته اداره مـ  يها ومتكق حيسوم را ازطر
ن دو قـدرت اسـتعمار  يـ هـا بـه امضـا رسـاندند ا     ه با روسك يدر قرارداد

ا بمانـد مشـروط بـر آن   هـ  يسيه افغانستان تحت نفوذ انگلك كردندموافقت 
د و براسـاس همـ  يـ ايس در نيآن به اشغال نيروهاي انگلـ  كاز خا
حـائز اهم  ةتـ كن. ت شناخته شـد ين بر تبت به رسميت چ
كـ سرحد دوم اسـت   يتيو جمع ييايت جغرافي، وضعيبند

شـتون بـوده و همچنـ   ت آن پيـ ت جمعيثركه اكهند است  يةاول كافغانستان تا خا
افغانسـتان محسـوب    نيسـرزم  ةادامـ  يخيبلوچ بود و به لحـاظ تـار   ينينكسا
افغانسـتان منتـزع شـده بـود     كاز خـا ) 1879( كگنـدم  ةعهدنامـ  پس ازه ك
  .)24-25 :1349آدمك، 

هندوسـتان س بر افغانسـتان و  يم انگليمستق ةدر طول دوران سلط
ل منطقه و بهيبا رهبران قبا يسيانگل يروهايم نيق تماس مستق

ستان هم ادامـه  كبا استقالل پا ،وهين شيشد و ا يآنان اداره م يا رهياقتدار عش
يامروز هم ا. ديها به ارث رس يستانكها به پا يسيانگل ةروش ادار
ـ  يروهاين نيمنازعه موجود ب ياصله محل  بـا طالبـان افغـان    يغرب
  .ديآ يشمار م القاعده به
اين كشـور  استقالل  يهند برا ةنگركه مبارزات حزب ك يزمان

يسيه انگليعل يمسلمان هند يروهاين منطقه محل تجمع ن
اقتـدار و قـدرت اصـل    ي،ن نواحيبر ا سيانگل يلكت يمكرغم حا

جنبش خدايي خدمتكاران«ن منطقه يدر ا 1930در سال . ل و رهبران آنها بود
كعبدالغفارخان متحد حزب . ل گرفتكش عبدالغفارخان
ومت انگلكه حيهند عل يآزاد يبرا يگاند ةپيروي از روش مبارز

سـتان مطـرح شـد ا   كشـور هنـد و پا  كقاره به دو  م شبهيه موضوع تقسك ي
                                                                 

ايران نيز به سه بخش تقسيم شده بود كـه بخـش شـمالي، منطقـه نفـوذ       1907براساس قرارداد 
طرف محسوب مي روسيه، بخش جنوبي منطقه نفوذ انگليس و بخش مياني منطقه بي
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بيروني مناطق تحت نفوذ به حساب مي
انگل

سوم را ازطر
در قرارداد1 1907

موافقت 
از خا يبخش
ت چيمكحا
بند ميتقس

افغانستان تا خا
سا يدارا

كشد  يم
آدمك، (

در طول دوران سلط
ق تماس مستقيازطر

اقتدار عش
روش ادار

ه محل ك
القاعده به
زمان

ن منطقه محل تجمع نيشد ا
رغم حا بهرا يز
ل و رهبران آنها بوديقبا

عبدالغفارخان يرهبر
پيروي از روش مبارز

ياما زمان

براساس قرارداد . 1
روسيه، بخش جنوبي منطقه نفوذ انگليس و بخش مياني منطقه بي
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-Wopret, 1982: 120(مستقل به نام پشتونستان شـد  

هنـد   ةقـار  ن شبهيخون
ت نشـناختن  يرسـم  است بـه 

ستان در سازمان كت پا
سـتان حـل   كپشتونستان با پا

كوتاه  ،از اين موضع ي
 پشـتونِ  يگـرا  يگـروه ملـ  

 يا روانـه  انـه يه هندوسـتان بـا اتخـاذ مواضـع م    
 ييها البته گروه. ستان و الحاق به آن اعالم داشت
ـ ه اكـ ردند كهمچنان بحث پشتونستان مستقل را دنبال  ن ي
گـر تحـت   يد يت دولـت افغانسـتان بودنـد و از سـو    

از  يريـ گ بهـره  و بـا  
از  ياديـ د تعـداد ز شـ 

 كـرده و ردند مسـلح  
آن در سـال   يه مهارجـه هنـد  
جنـگ بـا   . ديده بود، وارد جنگ نما

ر آغاز شد اما اين نيروها موفـق  
ر بـه دو بخـش   يشمك
ـ يشـم كدر  يخاصـ  ن ير ب

 يسـتان و افغانسـتان معـان   
ا يستان كب پاكيالت خودمختار در تر

ا افغانسـتان  يستان كپا
در . ردنـد ك يمـ  يبـردار 
 مسـئله و هنـد بـه    ي

مستقل به نام پشتونستان شـد   يدولت يريگ لكجنبش خواستار ش

خون يةستان با تجزكشور مستقل هند و پاكدو  1947در اوت 
است بـه يدولت افغانستان در ادامه س. جهان ظاهر شدند 

ت پايابتدا با عضو) ورانديخط د( ييايتانيمرز خود با دولت هند بر
پشتونستان با پا مسئلةه ك يرد و اعالم نمود تا زمانكملل متحد مخالفت 

ياما پس از مدت. ت نخواهد شناختيرسم شور را بهكن 
گـروه ملـ  . ت شـناخت يرسـم  سـتان را بـه  كپا 1948ه يآمد و در فور

ه هندوسـتان بـا اتخـاذ مواضـع م    يهم پس از تجز» ارانكخدمت 
ستان و الحاق به آن اعالم داشتكد پايت خود را از دولت جد

همچنان بحث پشتونستان مستقل را دنبال  ،ل آزادياز مردم مناطق قبا
ت دولـت افغانسـتان بودنـد و از سـو    يسو مورد حما يكها از 

  .)Wopret, 1982: 125(گرفتند  ستان قرار ميكوب دولت پا
 يليا بـر منـاطق قبـا   يتانينترل بركاست يس ةستان در ادام

شـ آنـان موفـق    ينيل منطقه و اعتقادات ديقبا ينظام يها
ردند مسـلح  ك يم يوراند زندگيه در دو طرف خط دكپشتون را  يليمردم قبا

ه مهارجـه هنـد  كـ ن هند ينش الت بزرگ مسلمانير، ايشمكنترل 
ده بود، وارد جنگ نماكراتحاد خود را با دولت هندوستان اعالم 

ر آغاز شد اما اين نيروها موفـق  يشمكل پشتون به يمسلح قبا يروهاين ةهجوم گسترد
كنون ك ر نشدند و از آن زمان تايشمكز كمر »نگريسر«ر ي

خاصـ  يو خط مرز شدهم يتان تقسسكشده توسط هند و پا
  .)Hussain, 1993: 8-15(دار شد يستان پدكهند و پا

سـتان و افغانسـتان معـان   كپشـتون در پا  يهـا  سـت يوناليناس يپشتونستان بـرا 
الت خودمختار در تريا يكشور مستقل تا ك يكداشت و از  

پا هاي دولتاز  يكبوده و هر ريافغانستان متغ ةميبخش ضم
بـردار  متفـاوت بهـره   يهـا  دگاهين ديبنا به مصالح و منافع خود از ا

يشـورو  يا منطقـه  يهـا  اسـت يدوران جنگ سرد اضافه شدن س

  

  

جنبش خواستار ش
22(.  

در اوت 
 ةبر نقش

مرز خود با دولت هند بر
ملل متحد مخالفت 

ن ينشود ا
آمد و در فور

 ييخدا«
ت خود را از دولت جديحما

از مردم مناطق قبا
ها از  گروه
وب دولت پاكسر

ستان در ادامكپا
ها تيظرف

مردم قبا
نترل ك يبرا

اتحاد خود را با دولت هندوستان اعالم  1947
هجوم گسترد

يبه تسخ
شده توسط هند و پا اشغال

هند و پا
پشتونستان بـرا 

 يمتفاوت
بخش ضم يك

بنا به مصالح و منافع خود از ا
دوران جنگ سرد اضافه شدن س



وسـتن  يخواسـت از پ 
ق يـ سـتان را از طر كبـا غـرب جلـوگيري كنـد و پا    
ر بـود  يـ ستان درگكر با پا

ســتان مــورد كعنــوان اهــرم فشــاري بــر پا
ـ ياز اعتقـادات د  و  ين

مبـارز   يهـا  گـروه  يك

ل گرفتـه و بـه مـرور بـه     
اختالفـات  از  يرسد جدا

ه هنـد  كـ معتقـد اسـت   
. سـتان اسـت  كآن هضـم پا 

 يستان شرقكشور و سرنوشت پا
 كـرده  يطلبـ  شد، هند را متهم به توسعه

  .ستان استكن هند و پا
ن يرا ب يكاستراتژ ةموازن

نسـتان بـا   افغا يق همراه
سـتان در  كاسـت پا يد لـذا س 

رد ابتـدا  كـ  يخـود تصـور مـ   
رد و كرا دنبال ) سرحد دوم

س درخواست نمود تـا مفـاد   
ـ بر افغانستان تحم ل شـده بـود لغـو    ي
ن يـ ه متوجـه شـد ا  كـ 

ستان توسط كرد و استقالل پا
ن ينشـ  منـاطق پشـتون  

ان پشـتون  يـ گرا يت از مل

خواسـت از پ  يمـ  يشـورو . وجـود آورد  هرا ب يتر دهيچيبحران پ ،پشتونستان
بـا غـرب جلـوگيري كنـد و پا     ينظـام  يهـا  مـان يفغانستان به پ

ر با پايشمك ةه در منطقكهند نيز . افغانستان تحت فشار قرار دهد
عنــوان اهــرم فشــاري بــر پا موضــوع پشتونســتان و بلوچســتان را بــه

از اعتقـادات د  يريـ گ بهـره سـتان بـا   كه پاكـ  يداد درحـال  يقرار مـ  يبردار
يكعنوان پشـتوانه اسـتراتژ   از آنها به ،ها پشتون يقوم يها
  .ردك ياستفاده م ي

ل گرفتـه و بـه مـرور بـه     كن زمـان شـ  يـ ستان از اكپا» يكعمق استراتژ«مفهوم 
رسد جدا نظر مي به. ل شده استيستان تبدكپا يبرا ياساس ي
معتقـد اسـت   ايـن كشـور    ،ر با هند دارديشمك مورده پاكستان در ك

آن هضـم پا  ييستان را قبول نـدارد و راهبـرد نهـا   كاساس استقالل پا
شور و سرنوشت پاكن دو ين ايرخ داده ب يها ستان با اشاره به جنگ

شد، هند را متهم به توسعه 1971 ه منجر به استقالل بنگالدش در سال
ن هند و پايستان در گرو موازنه قوا بكه بقا و دوام پاكو معتقد است 
موازن ي،ا هسته يها ستان، سالحكن هند و پايقوا ب ةدر موازن

ق همراهيمتعارف از طر يشور برقرار ساخته است و موازنه قوا
ـ آ يدست مـ  هآن با هندوستان ب يستان و عدم همراه د لـذا س ي

  .ستان استوار باشدكهمراه با پا يد بر وجود دولتيافغانستان با
خـود تصـور مـ    يبـرا  يهند را فرصت ةقار شبه يةه تجزكافغانستان 

سرحد دوم(وراند يخط د ين ماوراينش است الحاق مناطق پشتون
س درخواست نمود تـا مفـاد   ياز دولت انگل 1947ژوئن  13در  يادداشتي رسم

بر افغانستان تحم يه به زور نظامكوراند را يو د كقرارداد گندم
كـ  ينـد و زمـان  كن مناطق با افغانسـتان موافقـت   يرده با اتحاد ا
رد و استقالل پايگ يس قرار نميفغانستان مورد موافقت انگلدرخواست ا

منـاطق پشـتون   يت شناخته شده است بحث خودمختـار يرسم سازمان ملل به
  .)Wopret, 1982: 129-30( كردستان را مطرح 

ت از ملين و حماينش مناطق پشتون يطرح موضوع خودمختار
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پشتونستان
فغانستان به پا

افغانستان تحت فشار قرار دهد
موضــوع پشتونســتان و بلوچســتان را بــه

بردار بهره
ها تيظرف

يريشمك
مفهوم 

يراهبرد
ك ياساس

اساس استقالل پا
ستان با اشاره به جنگكپا
ه منجر به استقالل بنگالدش در سالك

و معتقد است 
در موازن

شور برقرار ساخته است و موازنه قواكدو 
ستان و عدم همراهكپا

افغانستان با
افغانستان 

است الحاق مناطق پشتونيس
ادداشتي رسمي يط

قرارداد گندم
رده با اتحاد اك

درخواست ا
سازمان ملل به

ستان را مطرح كپا
طرح موضوع خودمختار
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ش يموجـب افـزا   ،ستان
شـاه محمودخـان صـدراعظم وقـت     

باعـث   ،دفـاع از حقـوق مـردم پشـتون    
ستان در مقابلـه بـا آن   

 ياضـطرار  ةه جرگيلو
پشتونستان اعـالم نمـود و   

ن هنـد  يدولت جانش 
 يملغـ  يمسـائل مـرز  
ـ تانين افغانسـتان و هنـد بر   يي اي

، 1905 ة، توافقتنامـ )1893
 ةنامـ  مـان يو پ) ورانـد 
1382 :365-363(.  

سـتان از سـوي لويـه جرگـه     
ي هـا  دولـت گذار سياستي شد كه تا امروز هم ادامـه داشـته و از سـوي مقامـات     

نـامزد وزارت   كـريم براهـويي  
 ياركـ  ةهنگام اعالم برنامـ 

ت يرسـم  نـد را بـه  راو
 يهـا  اد رسـانه يـ غات ز

 يند توسط مقامات افغـان 
ـ ه باكـ وراند اغلب آن بـوده   ن يـ د اي

م گرفتـه  يباره تصم ني
ط يسـازد تـا در شـرا   

                                        

     كـريم  امـا دربـارة ايـن صـحبت
ح برنامـه خـود در معرفـي كابينـه وزراي     

، اجمـاع كلـي وجـود    »

ستانكپا كشور توسط آنها ييرغم شناسا بهتوسط دولت افغانستان 
شـاه محمودخـان صـدراعظم وقـت      يسـخنران . ستان و افغانسـتان شـد  كن پا

دفـاع از حقـوق مـردم پشـتون     در) 1949مارس ( 1328افغانستان در نوروز 
ستان در مقابلـه بـا آن   كدر دو طرف مرز شد و پا يمتعدد هاي راهپيمايي ير

  .ردكن مناطق ياقدام به بمباران ا
لو يكدولت افغانستان  ،نينش دنبال بمباران مناطق پشتون

پشتونستان اعـالم نمـود و    يةت خود را از داعيه جرگه حمايلو. ردكابل برگزار 
 يكل است نه كيتش دولت تازه يكستان كه پاكرد كرسماً اعالم 

ـ تانيمعاهدات منعقدشـده بـا بر   ةلذا هم يي مسـائل مـرز   زمينـة  ا دري
ـ   يقراردادهـا  يةلكب يترت نيا شود و به ن افغانسـتان و هنـد بر  يموجـود ب

1893ورانـد  يد(ابـل  ك ة، موافقتنام1879 كگندم ةمعاهد 
ورانـد يد بر خط دكياستقالل افغانستان و تأ( 1919 يلپندورا 

1382آبادي،  دولت( اعالم شد يملغ 1921س و افغانستان سال 
سـتان از سـوي لويـه جرگـه     كافغانسـتان بـا پا   يمعاهـدات مـرز   ةجانب يكلغو 

گذار سياستي شد كه تا امروز هم ادامـه داشـته و از سـوي مقامـات     
كـريم براهـويي  ه كـ  يا گونـه  متواليِ افغانستان دنبـال شـده اسـت بـه    

هنگام اعالم برنامـ  1385ن يدر فرورد كرزايدولت  ةنيابكل يسرحدات و قبا
ويخـط د « هكـ نـد  ك يش به پارلمان افغانستان رسماً اعالم م

غات زينار تبلكالبته در  Aryaee.com(.1حيدري در : نك(» شناسد
ند توسط مقامات افغـان راويت نشناختن خط ديرسم به يررسميافغانستان و طرح غ

وراند اغلب آن بـوده  يخط د ةومت افغانستان درباركح يموضع رسم
يشور محول شود تا در فرصت مناسب در اكموضوع به پارلمان 

سـازد تـا در شـرا    يدولت افغانسـتان را قـادر مـ    ي،ريگ ن نوع موضعيالبته ا

                                                                 

امـا دربـارة ايـن صـحبت     . آدرس مأخذ دست اولي براي اين نقل قول وجود نـدارد 
ح برنامـه خـود در معرفـي كابينـه وزراي     وزير سرحدات و قبايل كه در هنگـام طـر   

»شناسد خط ديوراند را به رسميت نمي« :كرزاي در پارلمان اعالم كرد
 .دارد و در مقاالت متعددي به اين صحبت وي استناد شده است

  

  

توسط دولت افغانستان 
ن پايتنش ب

افغانستان در نوروز 
ريگ لكش

اقدام به بمباران ا
دنبال بمباران مناطق پشتون هب
ابل برگزار كدر 

رسماً اعالم 
ييايتانيبر
شود و به يم

 ازجمله
 ةعهدنام

س و افغانستان سال يانگل
لغو 

گذار سياستي شد كه تا امروز هم ادامـه داشـته و از سـوي مقامـات      پايه
متواليِ افغانستان دنبـال شـده اسـت بـه    

سرحدات و قبا
ش به پارلمان افغانستان رسماً اعالم ميخو
شناسد ينم

افغانستان و طرح غ
موضع رسم

موضوع به پارلمان 
البته ا. شود

آدرس مأخذ دست اولي براي اين نقل قول وجود نـدارد . 1
 براهويي

كرزاي در پارلمان اعالم كرد
دارد و در مقاالت متعددي به اين صحبت وي استناد شده است



عنـوان مـرز    وراند بهي
ستان اجتناب ورزد اما 

سـتان بـه   كن افغانسـتان بـا پا  
بـا صـدور    1949ه پارلمان افغانسـتان در سـال   
 يهـا  نامـه  موافقتشمرد و همه 
گرچه اوضاع امروز . 

 يسـادگ  است اما مسلماً پارلمان موجـود افغانسـتان بـه   
 يه فضـا كـ نـار بگـذارد مگـر آن   

  .ت افغانستان فراهم سازد

. شـود  يشروع مـ  ،سردار داوود
صـدراعظم شـد از    1953
را يـ ز ؛دي كـر بـردار  قـدرت بهـره  
ه يگر اقوام به حاشيه د

سـتان  كاسـت بـه تقابـل بـا پا    
 يو خـارج  ياسـت داخلـ  

بـود بـه    امريكـا  حمايـت 
مت شـمرده، از داوود  

 يابل و اعطـا كاز  يد رسم
ـ يراه ترانز  كاز خـا  يت

 يصـادرات  يهـا  وهيـ م
 مــورد،ن يدر همــ. ردنــد

 يشورو يعال يخطاب به شورا

ه فرصـت داده  يد به مردم پشتونسـتان همسـا  

يت خط ديضمن طفره رفتن از اعتراف به مشروع ينونك
ستان اجتناب ورزد اما كبا پا يخيتار ةديچيپ ةمناقش يكخته شدن ياز برانگ ي

ن افغانسـتان بـا پا  يب يمرزها در مورد مسئلة ي،ريگ ميتصم ةموضوع احال
ه پارلمان افغانسـتان در سـال   كشود  يمطرح م يطيپارلمان در شرا

شمرد و همه  يالياذب و خكخط  يكند را اوريخط د ي،ا
. مردود شمرد ،ده بوديبه امضا رس ييايتانيه با هند بركرا 

است اما مسلماً پارلمان موجـود افغانسـتان بـه    1949متفاوت با اوضاع سال 
نـار بگـذارد مگـر آن   كبـاره   را يك 1949قادر نخواهد بود مصوبات سال 

ت افغانستان فراهم سازديثبات و امن يبرارا  يطيشرا ي،ا و منطقه ي

  از منازعه پشتونستان يشورو يطلب

سردار داوود يريگ در منازعه پشتونستان با قدرت يشورو 
1953ه در سـال  كـ  يپشتون بـود هنگـام   يگرا قوم يكه 
ـ تقو برايپشتون  يي قـدرت بهـره  گـاه خـود در   يت جاي
ه دكشود  يباعث م ،افغانستان يداخل ةپشتون در عرص يي

ـ ا ي،خـارج  ةه در عرصـ كـ  يرانده شوند درحـال  اسـت بـه تقابـل بـا پا    ين سي
ـ داوود بـا علـم بـه ا   . انجامد اسـت داخلـ  يس ةن رونـدها در عرصـ  ي
حمايـت ه مورد كستان كمقابله با پا يد و برارا دامن ز ييگرا

مت شـمرده، از داوود  ين فرصت را غنيهم ا يافت و شورويش يگرا يسمت شورو
  .ردكت ياو حما ييگرا است پشتون
د رسميضمن بازد خروشچفو  بولگانين 1955در دسامبر 

راه ترانز يكابل و گشودن كومت كبه ح يون دالريليصدم ك
م ييسـتان و حمـل هـوا   كپا يهـا  ن راهيگزيعنوان جا به 

ردنــدكشــتر بــا افغانســتان بــاز يروابــط ب يافغانســتان، راه را بــرا
خطاب به شورا 1956ه يدر ژانو يرسم يسخنران يكخروشچف در 

  :اظهار داشت

د به مردم پشتونسـتان همسـا  يه باكنيا يافغانستان برا يةداع«
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ك ةديچيپ
يالملل نيب

موضوع احال
پارلمان در شرا

ا قطعنامه
را  ينيشيپ

متفاوت با اوضاع سال 
قادر نخواهد بود مصوبات سال 

يالملل نيب

طلب فرصت

 ةمداخل
ه كداوود 

ييگرا قوم
ييگرا قوم

رانده شوند درحـال 
انجامد يم

گرا پشتون
سمت شورو

است پشتونيو س
در دسامبر 

كمك يك
يشورو

افغانســتان، راه را بــرا
خروشچف در 

اظهار داشت
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. دارد يل خـوب يـ موجه بوده و دال
ش را خـود  يگر حق دارند سرنوشـت خـو  

از  يديـ فصل جد شد كه
ن تـري  مهم ينظام يها

منجـر بـه    1978ه سـرانجام در سـال   
اش شـد   ع او و خانواده

  .داشت يرا درپ
ن تري مهمت از پشتونستان و بلوچستان را 

 يه در آن مقطـع زمـان  
دور زدن  ير بـرا ين مس

كـامالً   يدر اشـغال افغانسـتان راهبـرد   
ه منجر بـه  كمردم افغانستان 

حسـاب گرفتـه    اين كشـور بـه  

سـت  كه شكـ گونـه   شناسـان، همـان  
 مسـئلة از  يشـورو  ة

ـ  يده گرفتن معاهدات مـرز  ن يب
  .اجماع وجود دارد

ستان فراهم سـاخت  ك
ارزار افغانسـتان شـود و   

و  ين، عربسـتان سـعود  
  .مند شود

                                        

وليه هاي ا عزيز آريانفر نويسنده، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك وزارت خارجه افغانستان در سال
دولت كرزاي و سفير افغانستان در قزاقستان مقاالت متعددي در مورد موضوع خط ديوراند در سـايت  
آوري كرده است و منابع متعددي در ايـن ارتبـاط   

 . دست آورد توان در اين سايت به

موجه بوده و دال ،نندكخود آزادانه استفاده  ةشود تا از ادار
گر حق دارند سرنوشـت خـو  ين منطقه مانند هر مردم ديمردم ا

  1.(www.arianfar.com)» نندكن ييتع

شد كهپشتونستان باعث  مسئلة مورددر  يشورو يها يري
ها ياركان همين ميه در اكابل گشوده شود كو و كن مسي

ه سـرانجام در سـال   كـ  ييهـا  ياركـ هم. داد يل مـ كيسرفصل را تش
ع او و خانوادهيه داوود و قتل فجيعلو كده در مسيد افسران آموزش 

را درپ يتوسط ارتش سرخ شورو 1979و اشغال افغانستان در سال 
ت از پشتونستان و بلوچستان را يحضور در افغانستان و حما ي،شورو

ه در آن مقطـع زمـان  اينك ويژه هد بيد يانوس هند مياق يها نارهكدن به يرس ي
ن مسيبسته بود و افغانستان بهتر يشورو يامالً بر روكران 

در اشـغال افغانسـتان راهبـرد    يراهبـرد شـورو  . آمـد  حسـاب مـي   ران بـه 
مردم افغانستان  يرفت اما مقاومت جهاد يشمار م ق بهيشده و دق

اين كشـور بـه   يكد در محاسبات استراتژش يشورو يست نظام
  .نشده بود
شناسـان، همـان   و افغانسـتان  يگران افغـان  ليدگاه تحلياز د
ةر است سوء استفاديارناپذكت انيواقع يكدر افغانستان  

ده گرفتن معاهدات مـرز يناد يبرا يپشتون ييگرا ت از قوميپشتونستان و حما
اجماع وجود دارد يه در آن نوعكاست  يموضوع ،ستانكپا افغانستان و

كپا يرا برا يفرصت خاص ياشغال افغانستان توسط شورو
ارزار افغانسـتان شـود و   كوارد  يدر مقابل شورو امريكا يكتا همچون متحد درجه 

ن، عربسـتان سـعود  ي، چـ يغرب ي، اروپاامريكا يو مال يغ نظاميدر يت ب
مند شود بهره ياسالم يشورهاكمسلمان در  يروهايم نيعظ

                                                                 

عزيز آريانفر نويسنده، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك وزارت خارجه افغانستان در سال
دولت كرزاي و سفير افغانستان در قزاقستان مقاالت متعددي در مورد موضوع خط ديوراند در سـايت  

آوري كرده است و منابع متعددي در ايـن ارتبـاط    جمع www.arianfar.comاينترنتي خود به آدرس 
توان در اين سايت به هاي شوروي را مي گيري معرفي نموده كه موضوعات مرتبط با موضع

  

  

يگ موضع
يروابط ب

سرفصل را تش
 يودتاك

و اشغال افغانستان در سال 
شورو

يراه برا
ران يا ريمس
ران بـه يا

شده و دق حساب
ست نظامكش

نشده بود
از د

يشورو
پشتونستان و حما

افغانستان و
اشغال افغانستان توسط شورو

تا همچون متحد درجه 
ت بياز حما
عظ يةسرما

عزيز آريانفر نويسنده، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك وزارت خارجه افغانستان در سال. 1
دولت كرزاي و سفير افغانستان در قزاقستان مقاالت متعددي در مورد موضوع خط ديوراند در سـايت  

اينترنتي خود به آدرس 
معرفي نموده كه موضوعات مرتبط با موضع



منابع افغانسـتان شـد   
سـو بـا    يـك سـتان فـراهم سـاخت تـا از     
ه از فقـدان  كـ سـتان را  
خـود   ةت رابطيم بخشد و با تقو

 كةت از جهـاد افغانسـتان شـب   
ة حمايـت از  سـتان در دور 

در  يا گونـه  د و بهكنت 
را  ييگرا د اسالمشافزارانه موفق 
ه در گذشته خـود  كاقوام پشتون 

سـتان  كدار پا و خـود را طـرف  

درصـدد   يدر افغانسـتان شـورو  
خود را از افغانستان خارج سـازد و  

بـا   1989ه يـ ه در فور

شـور  ك يـك در  يف افغـان 
اسـت  يه سكـ ستان كاست پا

هـدف از  . ش گرفته بود تعـارض داشـت  
شور به كن يل اياز افغانستان و تبد

 ي،شورو يروهايبا خروج ن
شـد   يمحسوب م يشور هدف اصل

ن مرحله بـه بعـد اعـراب    
ستان آمـده  كفار به افغانستان و پا

دولـت   يـك ل كيافتنـد و تشـ  

                                        

1. Forward Policy 

منابع افغانسـتان شـد    يب و نابوديه منجر به تخركبه افغانستان  يتهاجم شورو
سـتان فـراهم سـاخت تـا از     كپا يي بـرا يبهـا  فرصت گـران  ،در عوض

سـتان را  كپا ياسـ يت نظام سيمشروع ،ستان در داخلكپا يساز
م بخشد و با تقوكيبرد تح يخود رنج م ياسينظام س يفلسفه برا

ت از جهـاد افغانسـتان شـب   يـ گرا تحـت عنـوان حما   انات اسالميشورها و جر
سـتان در دور كپا. را سازمان دهد ياسالم يجهاد يروهاياز ن ي

ت يخود را تقو ينظام يها رساختيافغانستان نه تنها توانست ز
افزارانه موفق  نرم يه با راهبردكبرسد بل يمقابل هند به توازن نسب

اقوام پشتون  ،ها غالب كند و در نتيجة آن پشتوندر  ييگرا
و خـود را طـرف  خـود   يستان را حامكدند پايد يستان مكرا در مقابل پا

در افغانسـتان شـورو   يشورو يروهايست نكدار شدن آثار شيبا پد
خود را از افغانستان خارج سـازد و   يروهاين امريكا،توافق با  ضمن يا وهيبرآمد به ش

ه در فوركـ ل گرفـت  كش 1988ل يآور 14ب توافقات ژنو در يترت
  .دشل يمكت يسربازان شورون يخروج آخر

ف افغـان يدولـت ضـع   يك يريگ لكاساس توافقات ژنو بر ش
است پاين توافقات با سياستوار بود اما ا ير نفوذ شوروي

ش گرفته بود تعـارض داشـت  يس را در پيانگل 1يشروياست پيا س
از افغانستان و تبد ينفوذ شورو يسازكپا ،استين سيا گيري
  .ستان بودكپا يكعمق استراتژ

با خروج ن ،شوركن يا يِمل يروهايو ن ين افغانياز نظر مجاهد
شور هدف اصلك ةادار يل دولت براكيافت و تشي يان مي
ن مرحله بـه بعـد اعـراب    يا از اتعارض داشت لذ ،ستانكاست با اهداف پاين س

فار به افغانستان و پاكه يجهاد عل يه براك يرافغانيان غيو جنگجو
افتنـد و تشـ  يت يـ ستان اهمكپا يتيو امن يستم اطالعاتيبودند در س
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تهاجم شورو
در عوض

ساز ياسالم
فلسفه برا يك
شورها و جركبا 
يرومندين

افغانستان نه تنها توانست ز
مقابل هند به توازن نسب

گرا يبر مل
را در مقابل پا

  .يافتند
با پد
برآمد به ش

يترت نيا به
خروج آخر

اساس توافقات ژنو بر ش
يحائل ز

ا سيهنه ك
گيري درپيش

عمق استراتژ
از نظر مجاهد

يجهاد پا
ن سياما ا
و جنگجو يسلف

بودند در س
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ايـن كشـور در افغانسـتان    
ـ تنهـا تهد  ابـل نـه    يد سـنت ي
ه با توجـه  كرد بلك يوراند را برطرف م

 يسـتان بـرا  كافغانستان را به منطقـة نفـوذ پا  
 ريشمكن متحد در مقابل هند در دفاع از 

ـ آبـاد ابتـدا از طر   ت از يـ ق حماي
ه كـ  يد و زمـان يـ ش برآ

 يه گروهـ كـ طالبـان را  
تبـر سـال   كبودنـد در ا 
طالبـان  . دكـر افغانسـتان  

و  يليمنـاطق قبـا   نِي
م يتندرو، رژ يگرا ن اسالم

شـان   يسـتان كصـنفان پا 

شـور افغانسـتان و   كان دو 
دست  هافروز ب جنگ ي
خـود را در دو   يكشـور بتوانـد اهـداف اسـتراتژ    

نـد و بـا   كدر افغانستان دنبال 
وادار  يرمتقـارن را بـرا  

موفـق شـدند    1998ردنـد و تـا سـال    
را تصـرف   يوهكـ و بدخشـان  

درو تنـ  يهـا  گـر گـروه  
 يالقاعده در منـاطق مـرز  

                                        

1. Inter-Services Intelligence (ISI)

ايـن كشـور در افغانسـتان     يكابل به هدف استراتژكستان در كهوادار پا يكدئولوژ
ابـل نـه  كسـتان در  كهوادار پا يكدئولوژيدولت ا يك. تبديل شد

وراند را برطرف ميد ين و نوار مرزينش موجود در مناطق پشتون
افغانستان را به منطقـة نفـوذ پا   ي،شورو يِاز فروپاش يبه تحوالت ناش
ن متحد در مقابل هند در دفاع از يبهتربه ابل را كو  يزكمر يايحضور در آس

  .ردك ي
آبـاد ابتـدا از طر   باعث شد تا اسالم يا ن اهداف بلندپروازانهي

ش برآياهداف خو يدرصدد اجرا يار گُلبدين حكمت يحزب اسالم
طالبـان را   ،به توافق برسـد  ربانيار با ي متكن است حكاحتمال داد مم

بودنـد در ا  يوبنـد يد يت سنيافته در مدارس روحاني ميتعل يناشناخته ول
افغانسـتان   ةوارد صـحن  1ت سـازمان اطالعـات ارتـش   يريبا مـد 

يمهاجرنشـ  يهـا  ه در اردوگـاه كـ بودند  يفرزندان مهاجران افغان
ن اسالميمدرس نظرِ رِيستان زكپا ةماند ت و عقبيپرجمع ي
صـنفان پا  نار همكها در  امريكاييت يها و حما يستان، سعودكپا
  .ده بودنديآموزش د

ان دو يـ م ينتـرل منـاطق سـرحد   كرقابـل  يباز و غ يمرزها
يروهاين كةشب يريگ لكش يرا برا يامالً مساعدكستان بستر 

شـور بتوانـد اهـداف اسـتراتژ    كن يفراهم ساخته بود تا ا ،
در افغانستان دنبال  يگرير و در مقابل هندوستان و ديشمكدر  يكي

رمتقـارن را بـرا  يراهبرد تند غ ،خود در مقابل هند يا ا به چتر سالح هسته
  .ش ببرديپ ينينش ساختن هند به عقب
ردنـد و تـا سـال    كابـل را اشـغال   ك 1996طالبان در سـال  

و بدخشـان   كوچك يةر از چند ناحيافغانستان غ ةعمد ي
گـر گـروه  يار دين افغانستان را در اختياز سرزم ييها طالبان بخش

القاعده در منـاطق مـرز   كةشب. وجود آورده بودند هه القاعده را بكه شبكقرار دادند 

                                                                 

Services Intelligence (ISI)  

  

  

دئولوژيا
تبديل شد

موجود در مناطق پشتون
به تحوالت ناش
حضور در آس

يل ميتبد
يچن

حزب اسالم
احتمال داد مم

ناشناخته ول
با مـد  1994

فرزندان مهاجران افغان
يها محله
پا ينظام

آموزش د
مرزها

ستان بستر كپا
،ستانكپا

يكي ،جبهه
ا به چتر سالح هستهكات

ساختن هند به عقب
طالبان در سـال  

يها بخش
طالبان بخش. نندك

قرار دادند 



آن  يرهبـر  ياز اعضـا 
عبـداهللا  از مصـر و   ظـواهري 

 1990 ةدهـ  يهـا  در سـال 
ا، ين، جنوب شرق آس

ه القاعـده  كافغانستان آمـده و بـه شـب   
دوران  ه دركـ غـرب   

گرفت قدرت  ار آنان قرار مي
ـ نكدر  امريكا يها ا و ي

: نـك (وجـود آورنـد   

 يز تجـارت جهـان  كـ 
ـ   امريكا طـور   هابتـدا ب

گـر رهبـران القاعـده را    
ردنـد حمـالت   كرا رد 

آغاز شد و به سـقوط دولـت طالبـان در    
تحـت عنـوان اداره موقـت    

و پس  يبه دولت انتقال
. تبـديل شـد   حامـد كـرزاي  
دور  يتصـد  ةساله، خود را آمـاد 

 يطالبـان نـوع   رشـتابِ 
رد بـه  كـ جـاد  يمؤتلف آن ا

شورها گسـترش داده  
. را مسـتقر سـازد   امريكـا 
از  امريكـا انـات  كگرفت باعث شد توجه و ام

از اعضـا  يـك  چيه هـ كـ  يجـاد شـد درحـال   يستان اكن افغانستان و پا
ظـواهري ، ياز عربستان سعود الدن بن. نبودند يا افغاني ي

در سـال . تبـار بـود   ينيفلسـط  يعالمشاور ترور شد يه در پ
ن، جنوب شرق آسيستان چك، تريزكمر ياياز چچن، آس يتندرو اسالم ي
افغانستان آمـده و بـه شـب    يبه مناطق مرز يعرب يشورهاكگر ياروپا و د

 يو انسـان  يانات مـال كها و ام از مهارت يريگ وستند و با بهره
ار آنان قرار مييستان در اختكق پايجنگ سرد و اشغال افغانستان از طر

ها زمان سفارتخانه ه توانستند همك نحوي وجود آوردند به ه
ـ   11حادثـه   كوريـ ويرده، در نكا را منفجر  وجـود آورنـد    هسـپتامبر را ب

1380 :169-156(.  

  سپتامبر 11وراند پس از يسرحد د

كـ القاعـده بـه مر   2001سـپتامبر   11 يسـت يپس از حمـالت ترور 
امريكادولت . امالً دگرگون شدك ،ط افغانستان و منطقهيشرا ك

گـر رهبـران القاعـده را    يالدن و د ومت طالبان درخواست تحويـلِ بـن  كاز ح
را رد  امريكاه طالبان درخواست ك يو زمان) 1381فروي،: نك

آغاز شد و به سـقوط دولـت طالبـان در     2001تبر كا 7به افغانستان در  امريكا
ـ نظـام جد  يريگ لكابل و ش تحـت عنـوان اداره موقـت     2001دسـامبر   22در  يدي

به دولت انتقال ،موقت ةبعدها ادار. انجاميد حامد كرزاي يافغانستان به رهبر
حامـد كـرزاي   يجمهـور  اسـت يافغانستان بـه ر  از آن به دولت منتخبِِ
ساله، خود را آمـاد  پنج ةدور يكپس از  يرزاكحاضر نيز حامد 

  .دينما يم ياست جمهور
رشـتابِ در اشـغال افغانسـتان و سـقوط پ    امريكـا ع يسر يروز
مؤتلف آن ا يروهايو ن امريكا يبرا يرواقعيز و غيآم اغراق ين
شورها گسـترش داده  كگر يجنگ را به د ةتواند دامن يرد مكتصور  امريكاه ك 
امريكـا دار  طـرف  يهـا  ومتكآنان را ساقط و ح ياسيس ي

گرفت باعث شد توجه و امن راستا صورت يحمله به عراق در هم
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در افغانسـتان و   يسـاز 
القاعـده و   هاي فعاليت

ـ     ه ن رفتـ يسـت خـورده و نـه از ب
  .رده بودند

 هـاي  فعاليـت نخسـت  
. خـود انتخـاب نمـود   

ه كـ سـتان  كاطالعـات ارتـش پا  
را در  يتـر  ه اهـداف بـزرگ  

 يرفتـار  يدگيچياز تحوالت افغانستان و پ
  .توسط آن اغفال شد

ازمنـد  يشـدت ن  گرفت به
وب طالبـان  كان سـر ك

 ،ه اين كشـور كبرخوردار بود 
ـ  پرويـز مشـرف   جمهـور   سيرئ
 ،زمـان  البتـه هـم  . دسـت آورد 
تأسـيس و   يبـرا  ياد
 امريكـا طالبان با  يطالبان متحمل شده است و اگر قرار باشد در سرنگون
ـ  داشـته   يـي ازا  د مابـه ي

  :مطرح شد
گرفتـه   صورت يها م

  ستان؛كبهبود روابط با پا
  .ستان در ساختار قدرت افغانستان
تـه  كن نيـ زمان ا رد و آن را سودمند دانست اما هم

سـتان  كبـا پا  امريكـا  
 امريكـا ر از طالبـان هـم   
ـ آباد مورد توجـه قـرار گ   رد و ي

سـاز  دولـت  يها برا شده، تالشمعطوف سمت عراق  افغانستان به
فعاليت يبرا يديجد يفضا ود ونده و نامنظم شكشور پراك ي
ـ    كش امالًكرا طالبان و القاعده نه يجاد شد زي سـت خـورده و نـه از ب
رده بودندك ينينش عقب) سرحد دوم( يمرز يةه صرفاً به ناحك

نخسـت   ةبه عراق، القاعده اين كشور را به صـحن  امريكا ةبا حمل
ـ نوان هدف عملع كرد و طالبان افغانستان را بهل يخود تبد خـود انتخـاب نمـود    ياتي
اطالعـات ارتـش پا  ت سـازمان  يـ م كـار مـورد اسـتقبال و حما   ي

ه اهـداف بـزرگ  كـ هـم   امريكاز واقع شد و يطالبان بود ن ةآورند
از تحوالت افغانستان و پ يدرست كرد نتوانست درك يعراق دنبال م

توسط آن اغفال شد يسازمان اطالعات ارتش داشته باشد و به نوع
گرفت به يبه افغانستان م ينظام ةلم به حميتصم امريكاه ك يزمان

كستان امكپا يه بدون همراهكدانست  يستان بود و مكت پا
برخوردار بود  يتين موضوع از چنان حساسيا .ستيسر نيو القاعده م

پرويـز مشـرف   يد تا همراهـ كرد يتهد يا ستان را به تهاجم هسته
دسـت آورد  هبه افغانستان ب امريكا ينظام ةستان را در حملك

اديـ ز يهـا  نـه يسـتان هز كه پاكـ تـه واقـف بـود    كن نيبر ا
طالبان متحمل شده است و اگر قرار باشد در سرنگون يگير
يـ گرفته با صورت يا هسته ديتهد جز ياركن هميند اك ي

مطرح شد امريكاستان ازسوي كب پايترغ يبرا يلك ةديباشد لذا سه ا
ميستان و لغو تحركبه پا امريكا ةساالن يها كمكش يافزا 

  آن؛ يا هسته يها شيدليل آزما ه اين كشور به
بهبود روابط با پا بهد افغانستان يجد ةمكحا  هيئت يوادارساز 
ستان در ساختار قدرت افغانستانكهوادار پا يروهايت نكمشار 

رد و آن را سودمند دانست اما همكاول استقبال  ةديستان از ا
ـ يامن يهـا  ياركـ از هم يار بخشـ كـ ن يه اكرا مطرح ساخت  يت

ر از طالبـان هـم   يـ غ يگـر ياگر در مورد هر گـروه د  يحت. شود يمحسوب م
آباد مورد توجـه قـرار گ   ست نظرات اسالميبا يانجام دهد م ياركخواست 

  

  

افغانستان به
يبازساز
يطالبان ا
كبودند بل

با حمل
خود تبد

ين تقسيا
آورندوجود هب

عراق دنبال م
سازمان اطالعات ارتش داشته باشد و به نوع

زمان
ت پايحما

و القاعده م
ستان را به تهاجم هستهكپا

كوقت پا
بر ا امريكا
گير قدرت
يهمراه

باشد لذا سه ا
1. 

ه اين كشور بهيعل
2.  
3. 
ستان از اكپا

را مطرح ساخت 
محسوب م

خواست  يم



  .ستان وجود نداشت
ن مقالـه بـه آن اشـاره شـد     

 ،سـتان كپا. اسـت  يو مـال 
در افغانسـتان   ياتيـ م و ح
ه در كـ  يـي رويچ نيرفتنـد هـ  

ن يبنـابرا . وجـود نداشـت  
افغانسـتان   يةرا در قض

در حـال  ) 2001دسـامبر  
ان رم يـ ه جران موسوم ب

در  يان موضـع سـخت  
طالبـان و دشـمن خـود    

سـتان  كآنـان پا  يخيه در نگاه تـار 
  .قبول نداشتند

شـاور  يموسوم به گروه پ
ـ  كطالبـان بـه    ن نفـرانس ب

ه بـا  ك يطالبان يعني ـ
گـر در  يد يلكطالبـان بـه شـ   

ن طالبان و القاعده باعث شد تا القاعـده  
ا يـ گـر نقـاط دن  يد ايـ 

ز نمـوده و  كافغانستان متمر
ورانـد  يخط د يو ماورا

 از ينظـام  اتيـ عمل ة
و  ياسـ يس كيـك طالبان داخل و خـارج افغانسـتان و بـاالخره تف   

 ياسـ يت سيره با دولت و فعال

ستان وجود نداشتكپا ياركان جلب همكام ي،مال يها كم
ن مقالـه بـه آن اشـاره شـد     يه در اكگونه  ستان همانكپا يموضوع افغانستان برا

و مـال  ياقتصـاد  يهـا  ياركـ مجموعه هم يكفراتر از  ي
م و حيخود دانسته و منـافع مسـتق   يكافغانستان را عمق استراتژ

ـ   رفتنـد هـ   ين مـ يخود متصور است لذا چنانچه طالبـان از ب
وجـود نداشـت   ،نـد كت يـ ستان حماكافغانستان از منافع پا ياسيساختار س

را در قض امريكابا  ياركهم يازا تا مابه اصرار داشتشدت  آباد به
  .ندكافت يشور دركن يدر داخل ا

دسـامبر  (ه در اجـالس بـن   كـ د قدرت افغانستان يساختار جد
ان موسوم بيگرا يائتالف شمال و مل يروهايب از نكمر ،بود ير
ان موضـع سـخت  يـ ه هر سه جركان قبرس بودند يبه نام جر يتر كوچكو گروه 
طالبـان و دشـمن خـود     يِستان را حـام كائتالف شمال پا آنان .ستان داشتندك

ه در نگاه تـار كبودند  يانيگرا يدانست و گروه دوم و سوم مل
قبول نداشتند ،عنوان مرز وراند را بهيگر سرحد بوده و خط د

موسوم به گروه پ يگروه امريكابا موافقت  كردسرعت تالش  ستان به
طالبـان بـه    نِيجانشـ  ،ساختار  نييتع راتكعنوان گروه چهارم مذا

ـ  رو انهيم به نام طالبانِ ينار آن با طرح موضوعكند و در 
طالبـان بـه شـ    حضور مجدد ينه را برايزمـ ستند  يالقاعده در ارتباط ن

  .ساختار قدرت افغانستان آماده سازد
ن طالبان و القاعده باعث شد تا القاعـده  يفه بيم وظيه گفته شد تقسكگونه  همان

يـ ده و در عراق و يشكرون يافغانستان ب ةات خود را از صحن
افغانستان متمر ةت خود را در صحنيفعال ةند و طالبان هم عمدك

و ماورا يخود را به مناطق مرز يآموزش يها گاهيو پا يرهبر
  .دكنل آزاد منتقل ين قبا
ةن طالبـان و القاعـده و جـدا شـدن صـحن     يفه بيوظ مِيتقس
طالبان داخل و خـارج افغانسـتان و بـاالخره تف    يآموزش ي
ره با دولت و فعالكل به مذايشد ما يغ ميه تبلكرو  انهين طالبان مي
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مكبدون 
موضوع افغانستان برا

يموضوع
افغانستان را عمق استراتژ

ـ   يبرا خود متصور است لذا چنانچه طالبـان از ب
ساختار س

آباد به اسالم
در داخل ا

ساختار جد
ريگ لكش

و گروه 
كمقابل پا

دانست و گروه دوم و سوم مل يم
گر سرحد بوده و خط د اشغال
ستان بهكپا
عنوان گروه چهارم مذا را به
ند و در كاعزام 

القاعده در ارتباط ن
ساختار قدرت افغانستان آماده سازد

همان
ات خود را از صحنيعمل
كز كمتمر
رهبر هيئت

ن قبايو ب
تقس

يها گاهيپا
يب ينظام
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د فرصـت الزم  شـ باعـث  
 امريكـا ه كـ  يد و زمان

تمـام   يهـا  گـزارش . 
و ناتو درحـال   امريكا

د توجـه  يدچار نشود با
افغانستان  موردرا در 

تحت عنوان  امريكاد 
  .اعالم شد) 2009
  :ر است

وابسته بـه   يها هكد القاعده و شب

 يروهـا يد و نكـر ت 
ـ ن 4000و  يد نظـام  رو ي

س بـه  ينفر و پلـ  134000

 يروهـا ياز ن) رو انـه ي

 افغانستان؛ يمدن ي

 ومت؛ك

ـ تثب يمنطقـه بـرا   ت ي

توان گفت آنچه اتفاق افتـاده  
ستان كجنگ به داخل پا

ه محـل  كـ اسـت   يخ

                                        

1. AFPAK 

باعـث   ،ننـد ك يمـ  يات نظاميه فقط عملكطالبان تندرو  ، از
د و زمانيستان فراهم آكتان و پاطالب در افغانس يروهاين يبازساز

. را از دست داده بـود  ييبها متوجه اغفال خود شد فرصت گران
امريكاه كد داشت كيته تأكن نيبر ا امريكا يو مطالعات يز اطالعات

دچار نشود با يخواهد به سرنوشت شورو يم امريكاست هستند و اگر 
 يديجد يند و استراتژكخود را از عراق به افغانستان معطوف 

د يجد ين استراتژيتدو ير نگرشيين تغيچن ةجيه نتكند ك
2009( يمارس سال جار 27اوباما در  كه توسط باراكاست 
ر استيشرح ز به ياساس بندهفت  يدارا امريكاد يجد ياستراتژ

د القاعده و شبيستان است لذا باكپا كدر خا يل اصلكمش. 
  رد؛كست داد و نابود كستان شكآن را در پا

ـ ائـتالف را تقو  يروهايو ن امريكا ينظام يروهايد نيبا.  ت ي
د نظـام يـ جد يرويهزار ن 17. (را به افغانستان اعزام نمود ي

 ؛)ينظام يها آموزش

134000از ارتش افغانستان به يمورد ن يرويش تعداد نيافزا. 
 نفر؛ 

يطالبـان م (ر يپذ سازش يروهاين نيب كيكتف يتالش برا. 
 ر؛يپذ سازش يروهايره با نكتندرو و مذا

يت نهادهايبه تقو كمكو  ياسيس يارهاكت سازويتقو. 
كدر افغانستان و مبارزه با فساد در ح يومتكاصالحات ح. 
منطقـه بـرا   يشـورها ك يِاركـ هم و جلـبِ  يا منطقه يها ياركهم. 

 .اوضاع افغانستان

توان گفت آنچه اتفاق افتـاده   يم امريكاد يجد يل استراتژيحاضر در تحل حال
جنگ به داخل پا ةد جنگ و خشونت در افغانستان و گسترش دامنياست تشد

خيطور مشخص همان سـرحد دوم تـار   هو ب يمرز ةمنطق

                                                                 

  

  

، ازهستند
بازساز يبرا

متوجه اغفال خود شد فرصت گران
ز اطالعاتكمرا
ست هستند و اگر كش

خود را از عراق به افغانستان معطوف 
كف يتعر
است  1كآفپا

استراتژ
1 .

آن را در پا
2 .

ينفس تازه
آموزش يبرا

3 .
82000 
4 .

تندرو و مذا
5 .
6 .
7 .

اوضاع افغانستان
حالدر

است تشد
منطق ويژه به



سـت  يو معلوم ن است
تـوان   يمهـم را مـ   ةتـ 

ا ين منطقه با سرنوشت آن گره خورده است 
ن منطقـه را رهـا   يـ خورند و ا

ن يه در اك ؛نندك يافغانستان از خود دفاع م
ـ ا مجبور خواه ل كـ د شـد از  ن

ه عواقـب آن مشـابه   

ـ با ،افتـد   يد اسـتراتژ ي
ت را نه بـه  يند و اولو

ثبـات   ي،اصل مسئلةدر سطح اول 
 ياسيق سازش سيشود و از طر

د يـ ن راسـتا با يـ ه در ا
آورنـد   يوجود مـ  هرا ب

ت افغانسـتان از  يت است و امن
ـ افغانسـتان از طر ت  ق ي
بـا   يشـورو . اسـت  ي

نخواهنـد   و ناتو هم قـادر 
ـ ن و توسـعه  ي  يِافتگي

ت كق مشـار يت دارد از طر
شور فراهم كن يا يو اقتصاد
شـود   يها باعـث مـ   ت

ه كـ افغانسـتان   يشدن بـه مرزهـا  

است يا رهيصورت نظام عش اقوام پشتون و بلوچ به يخيونت تار
تـ كن يـك  يول ؟جا ختم شودكن منطقه به يسرنوشت جنگ در ا

ن منطقه با سرنوشت آن گره خورده است يه سرنوشت جنگ در اكمطرح ساخت 
خورند و ا يست مكن منطقه شيو ناتو در جنگ خود در ا

افغانستان از خود دفاع م يشوند و در شهرها يرده از آن خارج م
ا مجبور خواهيرار خواهد شد و كگذشته ت يويصورت مجدداً سنار

ه عواقـب آن مشـابه   كـ خواهد افتاد  ين صورت اتفاقيه در اكافغانستان خارج شوند 
  .خواهد بود يشورو ي

افتـد يد اتفـاق ب يـ ز از آنچـه نبا يگر يبرا امريكارسد  ينظر م
ند و اولوكشروع  يا منطقه ياه ياركهم يعنيآخر  د خود را از بند

  .بدهد يا منطقه يها ياركه به همكجنگ و گسترش آن بل
در سطح اول  .الن استكسه سطح  يبحران افغانستان دارا

شود و از طر يمحسوب م يداخل يموضوع ،ثبات. افغانستان است
ه در اكد يآ يدست م هب) ياسيس يِمهندس( ياسيمؤثر س يروها
را ب ياسيس يروهايه نكافغانستان  يخيـ تار  ياجتماع يها

ت است و امنيامن ي،اصل مسئلةدر سطح دوم . رديمورد توجه قرار گ
ت يه امنكنيتصور ا. ديآ يدست م هب يا منطقه يها ياركق هم
يتصـور بـاطل   ،بزرگ قابل حصول است يها با قدرت ي

و ناتو هم قـادر  امريكاتمام قدرت خود نتوانست افغانستان را امن سازد و 
يمانـدگ  و باالخره سطح سوم بحران افغانستان موضوع عقب

ت دارد از طريمسئول يالملل نيب ةجامع ،طحن سيه در اكافغانستان است 
و اقتصاد يانسان ةتوسع يافغانستان منابع الزم را برا يدر بازساز
تيها و مسئول تيعدم توجه به اولو ،سطوح مِين تقسيدر ا

  .ابديبحران افغانستان همچنان ادامه 

  يريگ جهيو نت يبند

شدن بـه مرزهـا   يكهند و نزد هقار س در شبهياز زمان حضور انگل
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ونت تاركس
سرنوشت جنگ در ا

مطرح ساخت 
و ناتو در جنگ خود در ا امريكا

رده از آن خارج مك
صورت مجدداً سنار

افغانستان خارج شوند 
يفروپاش
نظر م به

د خود را از بنديجد
جنگ و گسترش آن بل

بحران افغانستان دارا
افغانستان است

روهاين نيب
ها تيواقع

مورد توجه قرار گ
ق هميطر
ياركهم

تمام قدرت خود نتوانست افغانستان را امن سازد و 
و باالخره سطح سوم بحران افغانستان موضوع عقب ؛بود

افغانستان است 
در بازساز

در ا. سازد
بحران افغانستان همچنان ادامه  كه

بند جمع

از زمان حضور انگل
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 يجنـوب  يمرزهـا  مسـئلة 
ـ ا  شـور بـوده و   كن ي

قـاره و اسـتقالل هنـد و    
س نتوانست اصل يانگل

  .ندكوفصل 
نظــر در  ديــســتان، افغانســتان خواســتار تجد

سـتان را منـوط بـه    ك
باعـث شـد    ،سـتان توسـط سـازمان ملـل    

ـ پد يه فرصـت  آمـد   يد مـ ي
سـو   يكور از شك يجنوب
ـ بـا تقو  يداخلـ  ة ت ي

حضـور   يزه و فرصت الزم را برا
 يهـا  يسـاز  نـه يبا زم 

درصدد دستيابي  يشورو
د يشـد  ةن راهبرد با مقابلـ 

 يسـت و خـروج شـورو   

ستان فـراهم سـاخت تـا    
خـود را در   يكيضـعف ژئواسـتراتژ  

ار آوردن دولـت  كـ  ي
 يامات افراطدليل اقد رد اما به

ـ باعـث شـد بعـد از عمل    ات ي
ائـتالف افغانسـتان را بـه اشـغال خـود      

ازمنـد بـود، بـا    يسـتان ن 
ومـت  كرو در ساختار ح

ـ يشد يها منجر به جنگ مسـئلة  ،س و افغانسـتان شـد  ين انگلـ يد ب
 يهـا  يها و نـاآرام  جنگ يل اصلياز دال يكيافغانستان همواره 
قـاره و اسـتقالل هنـد و     از شبهس يچون خروج انگل يرات بزرگييگذشت زمان و تغ
انگل يجا افغانستان به يستان در مرز جنوبكپا ينيستان و جانش

وفصل  افغانستان را حل يجنوب يت منازعات مرتبط به مرزها
ســتان، افغانســتان خواســتار تجدكاســتقالل پا يــةاول يهــا در ســال

كپا ييستان شد و شناساكمرز با پا امرتبط ب ةامضاشد يقراردادها
سـتان توسـط سـازمان ملـل    كپا استقاللِ ييشناسا. ردكد نظر ين تجد

ه فرصـت كـ ند اما هر زمـان  كنظر  ديخود تجد ةافغانستان در خواست
جنوب يابل با طرح موضوع پشتونستان و مرزهاكم بر كدولت حا
ةآورد و در صـحن  يستان فشـار وارد مـ  كبر پا يخارج ةدر صحن

  .راند يه ميرا به حاش يگر اقوام افغانيد ي،پشتون يي
زه و فرصت الزم را برايانگ ،ستانكن افغانستان و پايب يمنازعات مرز

 تيه درنهاكفراهم ساخت  يازجمله شورو يخارج يها
شورو. شد يگرفته منجر به اشغال افغانستان توسط شورو

ن راهبرد با مقابلـ يق پشتونستان و بلوچستان بود اما ايانوس هند از طر
سـت و خـروج شـورو   كآن ش ه سرانجامِكرو شد  هستان روبكو غرب در پا

ستان فـراهم سـاخت تـا    كپا ين فرصت را برايغانستان ادر اف يست شوروك
ضـعف ژئواسـتراتژ   ،بتواند با گسترش نفوذ خود به داخل افغانستان

يق رويـ ن راهبـرد را ازطر يـ سـتان ا كپا. نـد كمقابل هند جبـران  
رد اما بهك يابل دنبال مكدر ) طالبان(دار خود  طرف يكدئولوژ
باعـث شـد بعـد از عمل    ،افغانسـتان  كپناه دادن به القاعده در خا ويژه به
ائـتالف افغانسـتان را بـه اشـغال خـود       يروهـا يو ن امريكـا  ،سـپتامبر  11 يست

  .درآورند و طالبان را سرنگون سازند
سـتان ن كپا يهـا  كمـ كردن طالبـان بـه   كساقط  يه براك امريكا

رو در ساختار ح انهيم ن بردن القاعده و حضور طالبانِياز ب موردآباد در 

  

  

منجر به جنگ
افغانستان همواره 
گذشت زمان و تغ

ستان و جانشكپا
ت منازعات مرتبط به مرزهايو ماه

در ســال
قراردادها

ن تجديا
افغانستان در خواست

دولت حا
در صحن

ييگرا قوم
منازعات مرز

ها قدرت
گرفته منجر به اشغال افغانستان توسط شورو صورت

انوس هند از طريبه اق
و غرب در پا امريكا

  .بود
كش

بتواند با گسترش نفوذ خود به داخل افغانستان
مقابل هند جبـران  

دئولوژيا
بهطالبان 
ستيترور

درآورند و طالبان را سرنگون سازند
امريكا

آباد در  اسالم



سـتان روش مخصـوص   
طـرف و   يـك ن القاعـده و طالبـان از   

 كمشـتر  يمـرز  يآنـان در نـواح  
 يايـ موجـب اح  يزمـان 

در افغانستان  يخارج
 امريكـا سال پس از سقوط طالبان 
ه كـ نـد  كمقابلـه بـا القاعـده و طالبـان اعـالم      

ن ينشـ  پشـتون  يستان و حمله بـه نـواح  
  .ادامه دارد

 يت مرزهايو قطعت 
 يهـا  موجب منازعـات و جنـگ  

مسـئلة   ييوفصـل نهـا  
 هـاي  دولـت  يهـا  ت

ن مرزهـا مشـخص شـده،    

موجـود   يها تيشود و واقع
ستان و كپا. ابدي ير نم

ننــد و بــا ك كرا در ن خــود
ار كمنطقه از سوي ديگـر سـازو  

ت منازعـات در  يريو مـد 

به مـردم   يزير ل جنگ و خون
ه بحـران  كـ اسـت   ك
آن بـود و   يبـرا  ياسـ 
قابـل   ،ت و توسـعه يـ 
ـ يامن يهـا   يا منطقـه  يت

در روند  يجهان ةت جامع

سـتان روش مخصـوص   كس اطالعـات ارتـش پا  ياما سرو ؛ديافغانستان به توافق رس
ـ   مِيآن تقس ةجيه نتكرد كخود را دنبال  ن القاعـده و طالبـان از   يكـار ب
آنـان در نـواح   يآموزشـ  يهـا  گـاه طالبـان و اردو  يحضور رهبر

زمـان  ةدور يـك ه در كـ كـار   مِين تقسيا. ستان شدكافغانستان با پا
خارج يروهايابل و حضور نكومت كد و اساس حشطالبان  ي
سال پس از سقوط طالبان هفت ه ك ييرو ساخت تا جا هروب يد جديرا با تهد
مقابلـه بـا القاعـده و طالبـان اعـالم       يرا بـرا  يديجد يد استراتژش

ستان و حمله بـه نـواح  كن بند آن، گسترش جنگ به داخل پا
ادامه دارد ،ن جنگ با شدتيحاضر ا وراند است و درحاليماوراء خط د

ت يه عدم شفافكشود  يجه حاصل مين نتياز آنچه گفته شد ا
موجب منازعـات و جنـگ   ي،متماد يها ستان در طول سالكن افغانستان و پا

وفصـل نهـا   بـه حـل   يجـد  ياست تـوجه  يشده است لذا ضرور
تيمسـئول  ،رديستان صورت گكن افغانستان و پايموجود ب 
ن مرزهـا مشـخص شـده،    يمربوط به اآباد نسبت به تحوالت  ابل و اسالمكم در 
  .ابديخاتمه  يمرز ينواح يها ي

شود و واقع يلغو نم ها دولت ةطرف يكبا اعالم  يمعاهدات مرز
ر نمييتغ ياسيس يها و آرمان يق مباحث شخصيشورها از طر

ن خــوديبــ يمــرتبط بــه مرزهــا يهــا تيــد واقعيــافغانســتان با
منطقه از سوي ديگـر سـازو   يشورهاكگر يسو و با د متقابل از يك يها ي
و مـد  يت مسـائل مـرز  يـ ت و قطعيشـفاف  يمناسبي برا ي

  .نندكمرزها دنبال 
ل جنگ و خونيآنچه پس از هفت سال اشغال افغانستان و تحم

كرسـيدن بـه ايـن ادرا    ،شده است يامعه جهانعايد ج افغانستان
اسـ يحـل س  راه يد در جستجويندارد و با يحل نظام افغانستان راه
يـ ه گفته شد بحران افغانستان در سه سطح ثبات، امنكگونه 

هـا  ياركق هميثبات افغانستان از طر. استشدن ت و حل 
ت جامعكد با مشاريبا ،تيه ثبات و امنك يحاصل خواهد شد درحال
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افغانستان به توافق رس
خود را دنبال 
حضور رهبر

افغانستان با پا
يسازمان

را با تهد
شمجبور 
ن بند آن، گسترش جنگ به داخل پانخستي

ماوراء خط د
از آنچه گفته شد ا

ن افغانستان و پايب
شده است لذا ضرور ياديز

 يمرزها
م در كحا
ينظم يب

معاهدات مرز
شورها از طركن يب

افغانســتان با
ياركهم

يا منطقه
مرزها دنبال 

آنچه پس از هفت سال اشغال افغانستان و تحم
افغانستان

افغانستان راه
گونه  همان

ت و حل يريمد
حاصل خواهد شد درحال
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ن تـري  مهـم ت مرزهـا  
ملـه  افغانسـتان ازج  ية

ــفاف ــا و يش ت در مرزه

  .ابديم كيتح ،افغانستان ةو توسع ي
ت مرزهـا  يـ ت و امنيشفاف ي،ا منطقه يها ياركه در همكو باالخره آن

يةهمسـا  يشـورها كاسـت   يدهد لذا ضرور يل مكين را تش
ــور ــالم يجمه ــا ياس ــتوري ــكران دس ــرا يار مشخص ــفاف يرا ب ش
  � .ندكنه يته يمرز يها ي

    

  

  

يبازساز
و باالخره آن

ن را تشكر
ــور جمه

ياركهم
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