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 نقش بازیگران منطقه ای

 و پسا طالبان طالباندر دوران در فرایند دولت سازی افغانستان 

1محمدجواد آقاجری
 

 استادیار علوم سیاسی دانشکده خبر

 مرتضی کریمی

 الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزیدانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین

 (27/3/94تاریخ تصویب  -19/1/94)تاریخ دریافت 

 چکیده

را می توان بر حسب میزان نفوذ و تاثیر  سقوط وی و بعد ازطالبان  در دوراننقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان 

شامل ایران، پاکستان و روسیه و بازیگران پیرامونی شامل اتحادیه اروپا، ژاپن و بازیگران شبه پیرامونی  دسته بازیگران اصلی گذاری به سه

شامل امریکا، عربستان، هند و چین تقسیم نمود. موقعیت سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و قومی افغانستان سبب شده است که 

ای و فرامنطقه ای قرار داشته باشد. پاکستان یکی از مهمترین کشورهای تاثیر گذار در این کشور همواره تحت تاثیر قدرتهای منطقه 

تحوالت افغانستان است به طوری که در دوران حکومت طالبان، بهترین روابط بین دو کشور وجود داشت ولی پس از سقوط طالبان روابط 

اری های زیادی برای دولت هند در پی داشت و در حقیقت، دو کشور به شدت دچار تنش شد. دوران پنج ساله حکومت طالبان دشو

گسترش بی سابقه نفوذ تروریستها و بی ثباتی در دره کشمیر را به همراه داشت ولی پس از سقوط طالبان روابط دو کشور بهبود یافت. 

یک به ایران به قدرت راه یافتند و سقوط رژیم طالبان موجب بر چیده شدن تهدید عمده ای از مرزهای شرقی ایران شد و گروه های نزد

 موجبات ارتقاء روابط را فراهم نمودند. 

این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل نقش بازیگران منطقه ای و شبه منطقه ای سه کشور پاکستان، هند و ایران و تاثیر گذاری آنان در 

بدین ترتیب مطرح می شود  در این مقاله مبحث قابل توجه می پردازد. در دوران طالبان و بعد از سقوط وی دولت سازی افغانستان فرایند

به طوری که نقش  که ایران و پاکستان که قبال خود بازیگران اصلی بحران افغانستان بودند اکنون جایگاه شبه پیرامونی پیدا کرده اند

در افغانستان برخوردار است اما  نسیل ها برای تاثیر گذاریایران نیز اگر چه از بعضی پتاو  لشعاع نقش آمریکا قرار گرفتهتحت ا پاکستان

 طور جدی مانع از بکارگیری این قابلیت هاست.ه مریکا بآ

 بازیگران منطقه ای، دولت سازی، پاکستان، هند، ایران، افغانستان، طالبان واژه های کلیدی:
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 مقدمه

به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات قومی و فرهنگی و  ، ایران و هند هر سه کشور به دلیل داشتن مرز های مشترک و نیز پاکستان

سازی  از سویی با توجه به اینکه ثبات و امنیت به شمار می روند. اختالفات مرزی، از مهمترین کشورهای تأثیرگذار در تحوالت افغانستان 

نفوذ در افغانستان است، این شرایط موجب شده است که تحوالت افغانستان بر روی  ین اهداف اکثر بازیگران ذیهمواره یکی از مهمتر

 (8: 1381، )فرهنگ .ای با پاکستان، تأثیرات مثبت و منفی داشته باشد  ای و فرامنطقه  تعامل بازیگران منطقه

کشور افغانستان و پاکستان به سال  گردد. به عنوان مثال رابطه دو  باز میاین سه کشور با افغانستان به دهه های گذشته سابقه روابط 

های متعددی مخصوصاً در ارتباط با مسائل مرزی و  این دو کشور از همان ابتدا باچالش .گردد ان استقالل پاکستان، باز می، زم1947

ره استعمار بریتانیا بین دو کشور کشیده شد، هرگز به طور ند که در دوبمرز طوالنی دیو .اند  ای مواجه بوده  موضوعات قومی و قبیله

این  .رسمی از سوی دولت افغانستان، حتی در دوره طالبان که وفادارترین دولت به پاکستان بود نیز به رسمیت شناخته نشده است

ها میان دو کشور به  ها و درگیری جنگ دشمنی بین پاکستان و هند و .موضوع الینحل، از علل اصلی تحرکات پاکستان در افغانستان است

های حضور هند در افغانستان و هر تعامل نزدیک میان این دو کشور  ری پاکستان نسبت به انگیزهکسوءظن بین مقامات کشوری و لش

 (23: 1387)فیاض ،. افزوده است

ها در والیات مرزی شمال غرب کشور  و پشتونها در غرب  ، نسبت به تجزیه بلوچ1971مقامات پاکستانی پس از تجزیه بنگالدش در سال 

های خود در عرصه  نگرانند. عالوه بر مباحث سیاسی، امنیتی و فرهنگی، پاکستان نفع زیادی در افغانستانی دوست و همسو با سیاست

تواند از منابع  پاکستان میهمچنین . اقتصادی دارد؛ زیرا باعث خواهد شد که کاالهای پاکستانی به بازارهای آسیای مرکزی راه پیدا کنند

چشمگیر برق و انرژی منطقه نیز منتفع شود. پاکستان به عنوان یکی از مهمترین همسایگان افغانستان، طبیعتاً از تحوالت صورت گرفته 

 (42: 1383، )فرزین نیا.در افغانستان تأثیر گرفته و متقابالً تأثیرگذار بوده است

اخیر نشان از نقش تأثیرگذار پاکستان در تحوالت افغانستان دارد. یکی از معضالت داخلی پاکستان نقش بسیار زیاد  ه هایده تحوالت

گیری در این کشور است. تاکنون نیز علیرغم تالشی که جهت مبارزه با تروریسم  در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم "آی. اس. آی"ارتش و 

های  تقدند که این کشور شاهد همکاری پنهانی برخی از مسئولین ارتش و آی.اس.آی با گروهالقاعده صورت گرفته است، برخی مع

 .باشد تروریستی القاعده و طالبان می

تواند تأثیر مثبت و منفی در ثبات و امنیت افغانستان داشته باشد. دلیل این مدعا؛ یکدست نبودن  می ایران، هند و پاکستان نیزتحوالت 

، استفاده شورشیان افغانی از پناهگاه پاکستانی برای اقامت خود )نمونه اخیر آن کشته شدن  و تبعات ناشی از آن سیاست در پاکستان

، می  آنجا نفوذ نداشته گذشته در در ز جمله در شمال این کشور کهالدن در پناهگاه خود در پاکستان( و نفوذ در مناطقی از افغانستان ا بن

د در تداوم بحران در افغانستان و عدم موفقیت در روند استقرار ثبات و امنیت سازی در افغانستان، نتوان مل میاز این رو، این عوا باشند.

گیری دولتی غیرهمسو در افغانستان  پاکستان برای اینکه انسجام سرزمینی خود را تداوم بخشد، مانع از شکل  .نقش زیادی داشته باشد

طالبان به عنوان  .الحمایه یا تضعیف نهاد دولت در افغانستان صورت داده است جاد دولتی تحتهای وسیعی را برای ای شود و تالش می

دهی به یک دولت دوست یا برهم زدن ثبات و امنیت در این کشور، در  مهمترین بازیگر غیر دولتی در صحنه افغانستان، در جهت شکل

انستان دولت غیرهمسو به قدرت برسد، تجربه گذشته حاکی از آن در صورتی که در افغ .شته استسیاست خارجی پاکستان اهمیت دا

 (38: 1382)عظیمی ،  .تواند منافع ملی پاکستان را تأیید نماید ثباتی و دولت ضعیف، بیشتر می است که بی

برداری ازسرزمین بهره  که ازسیاست پاکستان مبنی بر هند نیز در فرایند دولت سازی افغانستان نقش های متعددی دارد. این کشور

شرایط سیاسی  آگاهی داشت؛ کشمیر، ویژه دره افغانستان به حیث پایگاه آموزشی تروریستان کشمیری علیه تمامیت سرزمینی خود ب
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پرسمانی که  آی اِس آیی زیرسایه امریکا راغنیمت شمرده به تحکیم موقعیت خود دراین کشور پرداخت. -القاعده  -افغانستانِ پساطالبانی

ی مذهبی درخاک خود هاتند رو القاعده و پیش به تقویت طالبان، از مشوق آن ها شده است تا بیشتر ث نگرانی نظامی های پاکستانی وباع

نظامی های  ازهمه مهمتراینکه، د.نبه هندوستان مبادرت ورز درجهت بی ثبات کردنِ افغانستان وگه گاهی هم به صادرکردن تروریسم،

پشت سرآن ها طالبان پاکستانی را ایجاد  ذهبی را درخاک خود فربه کرده اند وهم طالبان افغانی را بازسازی وپاکستانی هم تندرویی م

 (21: 1386)مالزهی ،  ،آموزش وبرای تطبیق برنامه های تروریستی مورد نظرخود به افغانستان اعزام کردند.

است.  وابسته به خویش را دنبال ننموده که جمهورى اسالمى در افغانستان سیاست روى کارآوردن دولت مورد نظر و است در حالیاین 

استوار مى باشد. هر چند  ،بلکه اساس این سیاست بر شکل گیرى یک دولت فراگیر که حقوق تمامى اقوام و ملیت ها را برآورده سازد

مین منافع اقتصادى ایران در منطقه و فعالیت هاى فرهنگى این کشور از اهمیت جدى تابراى  افغانستان به لحاظ موقعیت جغرافیایى اش

مین این اهداف فراهم مى ابرخوردار است، اما به دلیل آن که با روى کارآمدن یک دولت فراگیر و برقرارى امنیت در منطقه، زمینه هاى ت

سیاسى و ایجاد شبکه هاى وابسته به خود این اهداف را دنبال  های مایه گذارىگردد براى جمهورى اسالمى ضرورتى وجود ندارد تا با سر

این کشور را قادر مى سازد تا فرآیند همکارى منطقه  ه خواست اصلى جمهورى اسالمى است،نماید. برقرارى صلح و امنیت در افغانستان ک

اکو دنبال نماید و از طرف دیگر ایجاد امنیت در افغانستان زمینه اى خود با کشورهاى منطقه و آسیاى میانه را از طریق سازمان اقتصادى 

آنچه هدف اصلى این سیاست را شکل مى  ه را هموار خواهد کرد. بنابراین،هاى فعالیت سیاسى و فرهنگى ایران در منطقه و آسیاى میان

 .اقوام و ملیت هاى ساکن در افغانستان است ب،یک دولت فراگیر متشکل از احزا دهد ایجاد نظم و امنیت در منطقه در پرتو شکل گیرى

تجارى در داخل استراتژى همکارى منطقه اى ایران در قبال کشورهاى آسیاى میانه که از طریق راه اندازى،  توسعه و تکمیل حلقه هاى 

ایجاب مى کند که هر نظام سیاسى که در افغانستان در تالش براى براندازى این همگرایى برآید براى جمهورى  اکو دنبال مى شود،

اسالمى قابل قبول نباشد. افغانستان با تالش و مساعدت جمهورى اسالمى، در دوران حاکمیت برهان الدین ربانى به حلقه تجارى اکو 

در تحوالت  ، ایران و هندپاکستان اخیر نشان از نقش تأثیرگذاردهه های  تحوالت .ستپیوست و امروز عضو این سازمان منطقه اى ا

 اله به کنکاش پیرامون آن خواهد پرداخت.که این مق دارد و فرایند دولت سازی در این کشور افغانستان

 در فرایند دولت سازی چگونه ایرانهند و پاکستان،  کشورهای سیاست خارجیقابل طرح است که  بدین ترتیب در این مقاله سوال عمده

 سیاست خارجی بازیگررا مطرح نمود که فرضیه در پاسخ می توان این  تأثیرگذار بوده است؟ در دوران طالبان و پس از آن افغانستان

 و انتفاع برده ایران و هند در فرایند دولت سازی در افغانستان تأثیرگذار بوده در دوران طالبان بیشتر از دو کشور پاکستان منطقه ای مانند

 است.

و  2001سپتامبر  11حادثهبه  فرایند دولت سازی در افغانستان می توان با بررسی تحوالت مهم در صحنه روابط بین الملل و تاثیر آن بر

بسیج جهانی برای مقابله با تروریسم بود که بارزترین نمود خود را در  ،واقعه این پرداخت. مهمترین پیامد بر این پروسه ات عمده آنتأثیر

ایاالت متحده با تشکیل ائتالف ضدتروریسم به افغانستان حمله کرده تا گروه طالبان و شبکه القاعده را که  افغانستان برجای گذاشت.

 سپتامبر بودند از پا درآورد. 11مظنون اصلی حمالت تروریستی 

سؤال این است که این  منطقه ای و بین المللی این کشور گردید. موجب بروز تغییرات بنیادین در عرصه داخلی، به افغانستان،حمله 

سپتامبر  11در افغانستان گذاشته یا خواهد گذاشت؟ حادثه  و هند ایرانپاکستان، تغییرات کدامند و به ویژه چه تأثیری بر نقش و جایگاه 

در هر بحرانی  قواعد بازی صحنه افغانستان و الگوهای رفتاری کشورهای ذی نفوذ در بحران افغانستان شد. بازیگران،باعث تغییر در نقش 

این بازیگران به طور عمده بر پایه مالحظات منافع خود در بحران دخالت می کنند و به ایفای نقش می  تعدادی از بازیگران دخیل هستند.

 نستان را می نوان به سه دسته تقسیم کرد:پردازند. بازیگران بحران افغا

 ،گروههای سیاسی و نظامی افغانستانبازیگران داخلی یا  .الف
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 بازیگران منطقه ای یا شش کشور همسایه افغانستان؛ .ب

 آمریکا و سازمان ملل. بازیگران فرامنطقه ای یعنی روسیه، ج.

اکونومیک و -ژئو کالچر،ئوژ ژئوپولیتیک، به طور عمده در قالب چهار مؤلفه کههر یک از این بازیگران دارای اهدافی در افغانستان هستند 

 این اهداف به طور قطع از طریق ابزارهایی پی گیری و تعقیب می شوند که مهمترین آنها عبارت اند از: استراتژیک قابل بررسی است.ژئو

 امنیتی.-اطالعاتیو باالخره قدرت  قدرت سیاسی)دیپلماتیک( قدرت اقتصادی، قدرت نظامی،

پیروزی و موازنه قوا بروز می کند. حال به بررسی وضعیت بازیگران دخیل در بحران  شکست، این اعمال قدرت معموال در سه شکلآثار 

تحوالت سیاسی و نظامی  نحوه به کارگیری ابزار جهت نیل به هدف و نتایج اقدام می پردازیم. اهداف و سیاستهای آنها، افغانستان،

نظامی افغانستان به این دو مقطع  -تقسیم تحوالت سیاسی سپتامبر تقسیم کرد. 11افغانستان را می توان به دو مقطع قبل و بعد از حادثه 

 به نتایجی دست یابیم. از آن نظر ضروری است که بتوانیم از طریق تغییرات حاصل شده در فاصله زمانی این دو مقطع،

 سپتامبر 11افغانستان قبل از حادثه بازیگران دخیل در بحران 

 تحوالت افغانستان نقش آفرینی کرده اند که عبارت اند از: شد سه دسته بازیگر عمده در صحنه همان گونه که گفته

 بازیگران داخلی. 1

 ل می شد؛مغیرپشتون را شایکی ائتالف شمال که به طور عمده اقوام  کلی علیه یکدیگر صف آرایی کرده بودند. دو دستهاین بازیگران در 

و نیروهایی از قومیت  هزاره( -حزب وحدت اسالمی)شیعه اسالمی شمال)ازبک(، -جنبش ملی مانند جمعیت اسالمی )تاجیک(،

هدف اصلی این گروه ها مقابله با سلطه طالبان و مشارکت در ساختار سیاسی قدرت بر پایه  شورای مشرقی و...(. پشتون)اتحاد اسالمی،

 روسیه و هند تجهیز و تقویت می شد. ایران، گروههای ائتالف شمال عمدتا از سوی کشورهای آسیای مرکزی، خود بود.جمعیت 

دومین بازیگر داخلی عبارت بود از گروه طالبان که طیفی از احزاب هفت گانه پشتون تا افغان العربها را که در شبکه القاعده به رهبری 

عربستان سعودی و امارات  آمریکا، هدف این گروه که از سوی کشورهای پاکستان، برمی گرفت. ند، دراسامه بن الدن سازماندهی می شد

استقرار حکومتی خاص در افغانستان بود که بیشتر در چارچوب اندیشه های سلفی گری قابل توضیح و  متحدهء عربی حمایت می شد،

جای مستقلی برای سایر  در قاموس حکومت طالبان، ین مال محمد عمر(.تفسیر است)امارات اسالمی افغانستان تحت رهبری امیرالمؤمن

 در قندهار می بودند. گروهها و اقوام افغانستان وجود نداشت و همگی باید مطیع محض فرامین امیرالمؤمنین، احزاب،

 بازیگران منطقه ای. 2

در حالی که  اما دخالت آنها با شدت و ضعف همراه بوده است.هر شش کشور همسایه افغانستان به نوعی در بحران افغانستان دخیل بودند 

هند و کشورهای آسیای مرکزی محتاطانه نظاره گر اوضاع بوده و متناسب با  چین، پاکستان و ایران در صف مقدم جبهه قرار داشتند،

 در فرایند دولت سازی در افغانستان کستانپا های سیاست تاثیرلذا در اینجا به  مداخالت آنها شدت یا ضعف پیدا می کرد. شرایط زمانی،

 می پردازیم.

 در فرایند دولت سازی در افغانستان سیاست پاکستان

تضعیف  ند،بدیو مرزی نادیده گرفتن خط ایجاد یک دولت همسو و ضعیف در افغانستان،ی به ژئوپولیتیکاز جنبه  پاکستان چهارگانه اهداف
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و بسط نفوذ ایدئولوژیک در  حمایت از قومیت پشتون)حمایت ابزاری(ی، ژئوکالچر از نظر .منتهی شده است قدرت و توانایی ملی افغانستان

دادن عمق  دسترسی مستقیم به منطقه آسیای مرکزی،ی، ژئواستراتژیکاز جنبه مد نظر می باشد.  افغانستان)سنی گرایی متعصب(

گشایش راه ی، اکونومیک-ژئو مورد نظر است. از نظر دادن روابط ایران و افغانستاناستراتژیک به پاکستان در برابر هند و تحت تأثیر قرار 

امکان دسترسی به منابع نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی و تبدیل افغانستان به  حیاتی ترانزیت بین پاکستان و بازار آسیای مرکزی،

 مد نظر قرار گرفته است. بازارهای کاالهای مصرفی

 :توان منافع پاکستان را در افغانستان چنین بیان کرد میبه صورت اجمالی 

 :منافع اقتصادی. 1

 دسترسی به آسیای مرکزی و رقابت با ایران و رقابت در بازارهای منطقه الف.

 استفاده ار مسیر ترانزیت خطوط نفت و گاز آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستانب. 

 گوادر در رقابت با بنادر چابهار و بندرعباس ایرانبرداری از بنادر کراچی و بهرهج. 

در هر سه محور اقتصادی جهت رقابت پاکستان به ضرر ایران است و در واقع، هر اندازه، پاکستان در حوزة اقتصادی موفق باشد، ایران به 

 .همان میزان ضرر کرده است

 رقابت با هند و حل اختالفات ارضی با افغانستان :منافع سیاسی .2

رسد که یک دولت هم پیمان در افغانستان حاکم باشد و این در هر سه محور، پاکستان تنها وقتی به اهدافش می :با ایران ترقاب .3

ای آن، یعنی ایران، اهداف با حضور طالبان در قدرت، میسر بوده و با حذف طالبان، نقش پاکستان محدود و در مقابل، نقش رقیب منطقه

 .کند میتوسعه پیدا 

گروههای تندرو پشتون مثل ، سازمان امنیت و اطالعات ارتش پاکستان مهمترین ابزارهای اعمال نفوذ پاکستان در افغانستان عبارتند از:

مدارس مذهبی ، پشتونهای پاکستان که با پشتونهای افغان ارتباط تنگاتنگ قومی و مذهبی دارند؛ حزب اسالمی حکمتیار و گروه طالبان

شبکه القاعده که با محافل مذهبی تندرو در پاکستان)سمیع الحق،فضل ؛ که به تعلیم نیروهای تندرو پشتون می پرداختند پاکستان

 ود.بوزارت خارجه پاکستان که در محافل سیاسی بین المللی حامی طالبان و  ارتباط ایدئولوژیک نزدیکی دارد الرحمان و...(

اکام نحکمتیار در تأمین اهداف پاکستان  به عنوان مثال، موفقیت تا ناکامی قابل ارزیابی است.نتایج سیاستهای پاکستان میان طیفی از 

عالوه بر این اسالم  این در حالی است که موفقیت نسبی طالبان در بسط سیطره خود بر افغانستان برای پاکستان یک موفقیت بود. ماند.

د و جایگاه پاکستان را در نا در راستای منافع ملی پاکستان موازنه قوا ایجاد کتوانست میان پشتوانها و غیرپشتوانه آباد طی یک دهه

دوران  در اینجا ضروری به نظر می رسد که به نقش پاکستان در فرایند دولت سازی در افغانستان افغانستان به طور نسبی حفظ کند.

 بطور تطبیقی پرداخته شود. ویو پس از  طالبان

  طالبان در دورانافغانستان  ند دولت سازیش پاکستان در فرای. نق1
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به کمک سرویس های جاسوسی امریکا و  اقتصادی و نظامی و با استفاده از بستر بحرانی در افغانستان،، پاکستان در یک زد و بند سیاسی

میانه و خاتمه دادن به مسأله انگلیس و کمک مالی عربستان، جنبش وابسته طالبان را با هدف ایجاد امنیت مسیر تجاری اش با آسیای 

  (22/8/1358)روزنامه جمهوری اسالمی، ورد.سیاسی پشتونستان به وجود آ

 گروهی آنان را سربازان آی اس آی پاکستان برای تأمین منافع آن کشور در افغانستان می دانند درباره ماهیت این دست پرورده پاکستان،

اما از  ن به منظور برپایی حکومت اسالمی و گروهی آنان را مهره های امریکایی می خوانند.گروهی آنان را طالبان مدارس دینی پاکستاو 

 به پاکستان، می توان برداشت نمود که سران و گردانندگان اصلی این گروه، شواهد تاریخی مستند و روابط این گروه با دیگر کشورها،

 .شته استنقش انکارناپذیری دا پدیدآورنده این گروه بنیادگرا، پاکستان، لذا عربستان سعودی و امریکا روابط محکمی داشته اند. انگلیس،

 (25، 1385)رشید، 

زیرا دولت مقتدر می  همیشه مراقب بوده تا دولت مقتدر در کابل سر کار نیاید؛ پاکستان عالوه بر به وجود آوردن طالبان و حمایت از آنها،

حفظ دولت هایی مثل طالبان در افغانستان  مطلوب پاکستان، آتش اختالف دیرینه را روشن کند.تواند منافع پاکستان را به خطر بیندازد و 

امنیتی و  زیرا هیچ دولتی در صد سال اخیر در افغانستان به اندازه طالبان تحت تاثیر پاکستان نبوده و مالحظات دفاعی، بوده و هست؛

 (104، 1382)طنین، و بین المللی خود رعایت نکرده است. منطقه ای سیاسی موردنظر پاکستان را در رفتارهای ملی،

این کشور  ند و مسأله پشتونستان یکی از این منافع است.بویش در افغانستان بوده که خط دیوپاکستان همواره در پی تحکیم منافع خ

نگ زده با اقتصادی ورشکسته و حکومت افغانستانی ج همواره از اتحاد گروه های افغان و اقتدار حکومت ملی توسط هر قومی هراس دارد.

انستان در فکر پشتونستان مداران افغلط باشد و نگذارد رهبران و سیاستبه پاکستان کمک می کند تا بر اوضاع افغانستان مس ضعیف،

وجود آید و حافظ حکومتی تحت نفوذ این کشور به  پاکستان تمایل دارد تا در صورت به وجود آمدن حکومت ملی در افغانستان، .باشند

از همین نگرش سیاسی پاکستان به اوضاع  حمایت پاکستان از حزب اسالمی و در سال های بعد ایجاد پروژه طالبان، منافع پاکستان باشد.

لذا پاکستان به حاکمیت پشتون ها متمایل است که نزدیکی و مشترکات قومی و زبانی با اقوام پاکستان  افغانستان سرچشمه می گیرد.

 (120، 1387)سجادی، بهتر می تواند درباره مسائل مورد مناقشه دو طرف کنار بیاید. زیرا تصور می کند با این قوم، ارند؛د

 می تواند منافع ذیل را برای آنها در برداشته باشد: پاکستانی ها معتقدند که ایجاد یک افغانستان تحت الحمایه،

 .پیدا کردن عمق استراتژیک؛1

 منابع دست نخورده افغانستان؛.دسترسی به 2

 .استفاده از افغانستان به عنوان یک پایگاه در جهت پخش نفوذ خویش در آسیای میانه؛3

 .دسترسی به یک راه مواصالتی به آسیای میانه؛4

 (5، 1389)عصمت الهی،  ندب.از بین بردن معضل خط دیو5

موفق به حادثه یازده سپتامبر نمی شد و  و اگر گروه به اصطالح القاعده پاکستان تنها به حمایت مالی و سیاسی از طالبان بسنده نکرد

به بمب اتمی و سالح های کشتار  طولی نمی کشید که این گروه افراطی، بنیان گذاران این پدیده شوم به نحسیت آن پی نمی بردند،

دانشمند هسته ای خود را به افغانستان فرستاد تا  برای دست یابی به این هدف بود که پاکستان نیمی از دوازده جمعی مجهز می شدند.

 طالبان را در تولید سالح های آلوده بسیج کند.
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این کشور می پندارد که بدون حمایت از پشتون  .حمایت های پاکستان از طالبان و به طور اعم از پشتون ها یک سیاست همیشگی است

لذا پاکستان بعد از حمله امریکا هم از حمایت  مسأله پشتونستان مطرح شود.امنیت خودش به خطر می افتد و هر لحظه ممکن است  ها،

سیا  در حمله امریکا به افغانستان، طالبان دست برنداشت.کارشناسان معتقدند که نقش پاکستان در قبال افغانستان شفاف نبوده است.

سیا از دولت بوش دستور داشت تا پشتون های ضد طالبان را  سازمان براساس این پروژه، را اجرا کرد.«نتیجه دهی سریع»پروژه ای به نام

سازمان جاسوسی پاکستان از این پس نقشی دوگانه به عهده گرفت و درحالی که در یک سو به  برای جنگ با طالبان و القاعده بسیج کند.

به  ه ویژه در گزارش های منتشر شده،این موضوع ب در سطح زیرین هرگز از حمایت طالبان دست بر نداشت. هم کاری با سیا پرداخت،

از  د که اطالعات درباره فعالیت های عبدالحق که از مهره های کلیدی سیا در برانگیختن اقوام پشتون علیه طالبان بود،اخوبی نشان د

 (121، 1389 خاتمی خسرو شاهی،)طریق سازمان آی اس آی پاکستان به دست طالبان رسیده است.

از حمایت رژیم بنیادگرای افراطی طالبان در افغانستان پس از هشت سال  ای واشنگتن بعد از حادثه یازده سپتامبر،مشرف در اثر فشاری ه

رییس آی اس آی را برکنار نمود و  «محمود احمد» روزی که اولین بمب امریکا در افغانستان فرود آمد مشرف، دست برداشت. پشتیبانی،

آی اس آی را از حضور  حسن الحق مدت شش ماه، ه با دیدگاه های وی بیشتر هم سویی داشت.سپهبد حسن الحق را جانشین وی کرد ک

در این مسأله که آیا سازمان آی اس آی به طور کامل از  این، وجود با پاک سازی کرد. عناصری که تصور می شد با طالبان پیوند داشتند،

 تردید وجود دارد. م سویی نشان داد،عالیق پیشین خود دست برداشت و با امریکا در افغانستان ه

یکی  حمایت های سعودی ها از گروه های افراطی و تروریستی، .فتعربستان سعودی از اصلی ترین بانیان و حامیان طالبان به شمار می ر

نوع گروه ها به حمایت از این  . از زمانی که عربستان به دست آل سعود و مذهب وهابیت افتاد،بوداز سیاست های این حکومت سلفی 

 سیاست کلی و عمومی آل سعود تبدیل شده است.

راه با ضیاء الحق طرح افراطی کردن و آموزش بنیادگرایی را در پاکستان با زمان حمله شوروی به افغانستان همعربستان سعودی در 

کشورهای خلیج فارس به  جاوز شوروی،در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان و ت یس هزاران مدرسه دینی دنبال کرد.تأس

تحت اشراف دو حزب اسالمی  مدارس دینی بسیاری در پاکستان)نزدیک مرز افغانستان( ایجاد کردند و این مدارس، ویژه عربستان،

این  ند.پاکستان یعنی جماعت اسالمی به ریاست قاری حسین احمد و جماعه العلمای اسالمی به ریاست موالنا فضل الرحمان قرار داشت

 ن سعودی تأثیر می پذیرفتند.واحزاب از افکار اخوان المسلمین و وهابی

چهار تا پنج میلیارد  1992تا  1980 احمد رشید نیز در مورد کمک های مالی عربستان و امریکا می نویسد: ایاالت متحده بین سال های

در کل کمک هایی که  اروپایی مجاهدین به آنان کمک کردند. همین مبلغ را عربستان و دیگر حامیان اسالمی و به مجاهدین کمک کرد.

 (13/4/1385)یونسیان، روزنامه حیات نو، بالغ بر ده میلیارد دالر می شود. مجاهدین دریافت نمودند،

نیمه دوم قرن بیستم افغانستان در  بیشترین تأثیر را در منطقه افغانستان و نیز پاکستان بر جای گذاشته است. وقوع انقالب اسالمی ایران،

زیرا حکومت های افغانستان  تمایلی زیادی در مداخله نداشت؛ میان قدرت های بزرگ بود و امریکا بعد از پایان جنگ سرد، نقطه حایل،

و  اما وقوع انقالب اسالمی از یک سو طرفی را شرق و غرب نیز قبول داشتند.ای مدت ها در مقابل شرق و غرب بیطرف بودند و این بیبر

این باعث شد تا قدرت ها بار دیگر به  افغانستان را با موقعیت جدید مواجه کرد. استقالل جمهوری های آسیای مرکزی از سوی دیگر،

-www.greenthought )افغانستان توجه کنند و به فکر حکومتی دل خواه بیفتند که منافعشان را تأمین سازد.

afgh.persianblog.ir) 

ظرفیت بالقوه بسیاری برای تأثیرپذیری از ایران دارد و حضور چشم  جود گروه های قومی مختلف و همسایگی با ایران،افغانستان به سبب و

 این تأثیرپذیری را دو چندان کرده است. گیر شیعیان در این کشور،
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به دنبال خروج کامل نیروهای  قرار داد،ایاالت متحده بعد از آن که میلیاردها دالر اسلحه و تجهیزات نظامی در اختیار مجاهدین افغانی 

از طالبان اصوال به این دلیل  1996و  1994امریکا بین سال های  میالدی، از این کشور فاصله گرفت. 1989شوروی از افغانستان در سال 

ضد شیعه و  ران،از طریق هم پیمانانش یعنی پاکستان و عربستان سعودی حمایت سیاسی می کرد که به آنان به دید گروهی ضد ای

سرکوب زنان به دست آنها و وحشتی را که آنان در آسیای مرکزی  واشنگتن هدف بنیادگرایانه اسالمی طالبان، دار غرب می نگریست.طرف

بیشتر به دلیل مقابله با انقالب  1997تا  1995حمایت امریکا از طالبان بین سال های  به راحتی نادیده گرفت. به وجود آورده بودند،

 (644، 1391)ورسجی،اسالمی بود.

  تحوالت افغانستان پس از طالبان در پاکستان . نقش2

. افغانستان از سال به وجود آورد افغانستان شرایط جدیدی را برای ،1992فروپاشی بلوک شوروی و سقوط رژیم کمونیستی در سال 

پس از اشغال این کشور  ،تاکنون 2001د. از سال ش، مکانی برای رقابت کشورهای منطقه 2001رژیم طالبان در سال  سقوطتا  1992

ای به بهانه مبارزه با  ای و فرامنطقه توسط نیروهای نظامی امریکا و ناتو نیز این کشور مکانی برای رقابت میان کشورهای منطقه

 این کشور شده است.  تروریسم و بازگرداندن ثبات و امنیت به

سپتامبر، استراتژی تسلط پاکستان و نیز تعریف افغانستان به عنوان عمق استراتژی پاکستان، با شکست مواجه شد و  11با و قوع حادثه 

هایی را که پاکستان قصد داشت به سمت افغانستان و کشمیر منتقل کند، به سمت خودش بازگشت. با روی کار آمدن حکومت  بحران

کرزای، روابط دو کشور به شدت دچار تنش شد. حکومت کرزای همواره پاکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان و حمایت از 

 کند. طالبان متهم می

المللی و  پیچیده است. از سویی این کشور، خودش را به صورت حامی اهداف جامعه بین افغانستان پاکستان در یدر حقیقت سیاست عمل

این کشور تسهیالتی  ، متعاقب آن،پایان حمایتش را از طالبان اعالم کرد رسماً ،2001ایاالت متحده نشان داده و در دوازدهم سپتامبر 

به منظور  (،ناتو)تالنتیک شمالی آاز آن تسهیالتی را برای سازمان پیمان های نظامی و پس  به منظور تأسیس پایگاه امریکالجستیکی برای 

حزب اسالمی، طالبان  های تروریستی نظیر شبکه حقانی، اکستان از سایر گروهپمسیرهای ترانزیتی فراهم آورده است. از سوی دیگر، ایجاد 

انستان و منطقه دارد. در این ارتباط، برخی از پژوهشگران بر این کند که تأثیر منفی در ثبات و امنیت افغ افغانی و لشکر طیبه حمایت می

های تروریستی در مبدأ مانع از سرریز و سرایت انرژی آنها به مناطق مقصد خواهد شد. بدین ترتیب هرچه  باورند که تخلیه انرژی گروه

ند شد. براساس این فرضیه سرویس اطالعاتی تر خواه افغانستان به سمت تشدید ناامنی پیش رود، به همان نسبت این کشورها امن

  کنند. ثبات سازی در افغانستان حمایت می از جریان بی ،کویت و پاکستان با حمایت برخی از کشورهای عربی چون عربستان، امارات

ن وجود دارد خود به ثبات کننده است. از یک سو، وضعیتی که در پاکستا های پاکستان بر افغانستان در واقع مخرب و بی تأثیر سیاست

شود. دولت پاکستان از اقتدار کامل در حوزه سرزمینی خود  های امنیتی در افغانستان و منطقه محسوب می عنوان یکی از عوامل چالش

شود. از سوی  برخوردار نیست، این موضوع شامل حوزه نهادهای درون حاکمیت و همچنین حوزه مقابله با جریان افراط گرایی نیز می

پاکستان درصدد نفوذ در مناطقی از هایی در خاک  ر، نقش پاکستان در حمایت از شورشیان افغانی است. شورشیان افغانی از پناهگاهدیگ

 افزایش دهند.  و اشرف غنی کرزای های تا بتوانند فشارها را بر دولت ،اند درآنجا نفوذ نداشته جمله شمال افغانستان هستند که سابقاً

 د در فرایند دولت سازی در افغانستاننه های سیاست تاثیر

های ورود به  اند. افغانستان یکی از دروازه قارة هند بوده سرزمین و مردم افغانستان از زمانهای گذشته دارای ارتباط نزدیک با مردم شبه

امل و پیوندی دیرینه بین مردم این قارة هند پذیرفت و تع قارة هند بوده است که در طول تاریخ مهاجمان و مهاجران را به درون شبه شبه

منطقه به وجود آورد. خروج اتحاد شوروی از افغانستان آغاز دورة جدیدی در روابط هند و افغانستان گردید. دولت هند، با توجه به مصالح 

از عوامل دیگر، این حکومت ای  دانست. اما در نتیجة فروپاشی اتحاد شوروی و پاره اهلل در کابل را حکومتی مناسب می خود، حکومت نجیب

ثباتی  نتوانست بیش از چهار سال دوام داشته باشد و به دست مجاهدین سرنگون گردید. با ناتوانی حکومت مجاهدین در افغانستان و بی
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غانستان در آن، زمینة روی کار آمدن طالبان در افغانستان فراهم شد. در اینجا ضروری است به بررسی نقش هند در فرایند دولت سازی اف

 دوران طالبان و پس از آن بپردازیم.

 . نقش هند در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان1

حکومت مجاهدین بر سر کار آمد. دولت هند گرچه از روی کار آمدن حکومتی با گرایش  1992اهلل در آوریل  با سقوط حکومت نجیب

الدین ربانی پشتیبانی کرد. اما این حکومت به علت  اینکه متشکل از گروههای مختلف با  برهاناسالمی چندان راضی نبود اما از دولت 

گرایشهای گوناگون بود نتوانست دوام زیادی بیاورد و با بروز اختالفات بسیار بین گروههای جهادی کشمکشهای سختی بین آنها بروز کرد. 

بارانهای مختلف از سوی  در افغانستان گردید. برای مثال در پرتاب موشک و گلوله ثباتی این اختالفات به قدری باال گرفت که موجب بی

ترتیب، بین گروههای دیگر بر سر تقسیم قدرت اختالف وجود داشت و  گروه حکمتیار شهر کابل دچار آسیب های شدیدی شد. به همین

الت، گروه طالبان، که در ابتدا قسمتهایی از جنوب این امر مانع تشکیل و بقای یک حکومت وحدت ملی گردید. به دنبال این تحو

افغانستان را در کنترل خود داشت، به تدریج دامنة سرزمینهای زیرکنترل خود را گسترش داد و سرانجام با فتح کابل قدرت را در 

ده و عربستان بود. این افغانستان به دست گرفت. روی کار آمدن حکومت طالبان در نتیجة پشتیبانی مستقیم پاکستان، ایاالت متح

حکومت بالفاصله از سوی پاکستان و عربستان به رسمیت شناخته شد. این امر نقطة اوج سیاستهایی بود که در دراز مدت توسط پاکستان 

ک گذاری گردیده بود. پاکستان تحت حکومت ضیاءالحق، که از زمان حملة اتحاد شوروی به خا و عربستان و کمکهای مالی آمریکا پایه

ای در سازماندهی، هماهنگی و آموزش  رسانی انتخاب گردیده بود، نقش فعاالنه به عنوان کانال توزیع و کمک 1979افعانستان در سال 

مجاهدین افغان بر ضد اتحاد جماهیر شوروی به عهده گرفت. این فعالیتها در بحبوحة جنگ سرد بین شوروی و آمریکا از حجم و ابعاد 

ر بود. این کشور با پشتیبانی غرب و بعضی از کشورهای مسلمان و عربی زمینه پرورش، سازماندهی و دادن آموزشهای ای برخوردا گسترده

ای افزایش یافته بود، فراهم کرد. با روی کار آمدن دولت مجاهدین  العاده ایدئولوژیک در مدارس مذهبی که تعداد آنها ناگهان به طور فوق

ای با پاکستان نداشتند، این کشور تصمیم گرفت گروه طالبان را بر سر کار  ن دولت، که روابط صمیمانهدر کابل و حضور عناصری در ای

وبندی تحصیل کرده بودند. هدف پاکستان از این امر صب پشتو بود که در مدارس مذهبی دیبیاورد، گروهی که متشکل از گروههای متع

گاه مشکالت ارضی خود را با پاکستان مطرح نکند و برای این کشور تهدیدی  هیچ روی کار آوردن حکومتی دست نشاندة خود بود که دیگر

 به وجود نیاورد و در ضمن در ارتباط با رقیب پاکستان، یعنی هند، عمق استراتژیک داشته باشد.

دهای نامطلوب امنیتی برای ای( دارای پیام طالبان در افغانستان به کمک بسیار مؤثر سازمان اطالعات ارتش پاکستان )آی اس قدرت یابی

هند بود. پس از مدتی کوتاه، سفارت هندوستان در کابل بسته شد و روابط سیاسی با حکومت طالبان قطع گردید؛ زیرا دولت هند گروه 

یت خود شناخت. عالوه بر این، گسترش ایدئولوژی طالبان را خطری برای امن طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی

باشد.  کرد. گسترش طرز تفکر طالبان به منطقه جامو و کشمیر هندوستان برای امنیت و وحدت این کشور بسیار خطرناک می تلقی می

رو بوده است و این گسترش ناآرامی در مناطق  در این ایالت با ناآرامی و نارضایتی جمعیت مسلمان آن روبه 1987دولت هند از سال 

زمینه سرایت این امر را به داخل خاک هند فراهم نماید. از طرف دیگر، محافل سیاسی  توانست  ه خاک هندوستان میپیوسته بمجاور و 

تا جنگی محدود با رقیب خود داشته باشند  بودندند مترصد چنین موقعیتی قابت و خصومتی که با هندوستان داشتپاکستان، با توجه به ر

اند تا عناصر ناراضی کشمیری در ایالت جامو و کشمیر هندوستان را به  میل نبوده بنابر این، آنها بیو مسئلة کشمیر را زنده نگه دارند. 

درة کشمیر هند افکنانه در   ترین گروههایی که درگیر فعالیتهای دهشت مهم (Warikoo, 39).و جهاد با دولت هند ترغیب نمایندشورش 

 ،(االرشاد دعوت لشکر طیبه ) اسالم(،خدام  االنصار، جیش محمد ) نصار یا جماعتاال ند از: حزب مجاهدین، حرکتعبارت  باشند  می

المجاهدین، جبهة اسالمی جامو و کشمیر، البدر، جماعت مجاهدین و دختران ملت. بنا به  المجاهدین، حرکت المجاهدین، االمر حزب

شان  ستند بقیه، سازمانهای ذکر شده بیشتر اعضایجز حزب مجاهدین که اکثریت اعضای آن کشمیری هه استناد مقامات هندی،  ب

 Annual)فعالیت آنها ممنوع اعالم شده است.  2000باشند که تحت قوانین جلوگیری از تروریسم هند مصوب سال  پاکستانی می

Report, 2003-04, 16)   
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نفر قربانی عملیات  34000، 2004تا  1990سالهای ها و گزارشهای دولت هند، در ایالت جامو و کشمیر هندوستان بین  بر اساس ارزیابی

باشد. عالوه بر عملیات فوق، هواپیما ربایی هواپیمای  اند که این آمار شامل افراد غیر نظامی، نظامی و خود تروریستها می تروریستی شده

راد متعلق به گروههای تروریستی زندانی که به قندهار برده شد و در قبال آزادی مسافران اف 1999در دسامبر   IC-814هند پرواز شماره

از دیگر موارد  2001دسامبر  13و پارلمان هند در  2001در هند درخواست گردید، حمله به مجلس ایالتی جامو و کشمیر در اکتبر 

اطالعاتی پاکستان را طالبان و سازمانهای   عملیات تروریستی بوده است که دولت هندوستان گروههای مسلمان افراطی و ملهم از اندیشه

این نفوذ عوامل تروریستی، که به تروریسم فرامرزی معروف است، تنش بین دو  (Misra, 2005, 23-24) داند. در این امر دخیل می

 گردید که دو قدرت اتمی را در آستانه یک جنگ تمام عیار و ویرانگر 1999کشو را افزایش داد و منجر به جنگ محدود کارگیل در ماه مه 

قرار داد. بنابراین، با توجه به بافت جمعیتی منطقة کشمیر، که دارای جمعیت مسلمان زیادی است، و اینکه هندوستان، در مجموع، دارای 

های سختی  تواند دارای پیامد ای به هندوستان می میلیون نفری است گسترش ناآرامیهای قومی، مذهبی و فرقه 140یک اقلیت مسلمان 

شور باشد و بنیاد سیاسی ـ اجتماعی مردم هندوستان را که از تنوع قومی و مذهبی برخوردارند، متزلزل نماید و برای امنیت آن ک

  رو نماید. دولتمردان هند را با شورشهای قومی و مذهبی شدیدی روبه

است به طوری که دولت هند ثباتی و تهدید امنیتی در ایالت جامو و کشمیر هندوستان هزینة سنگینی به دولت هند تحمیل نموده  بی

نامد، هزاران نفر از  ناچار است برای حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از نفوذ تروریستهای فرامرزی که پاکستان آنها را نیروهای آزادیخواه می

ایاالت هند که دارای مرز  نفوذ این عناصر به دیگر ،در آن ایالت مستقر کند. عالوه بر این را نظامی افراد ارتش، پلیس مرزی و نیروهای شبه

 روست. مشترک با پاکستان هستند از دیگر مسائلی است که دولت هند با آن روبه

تبدیل افغانستان در دورة طالبان به مرکزی جهت تجمع گروههای اسالمی افراطی خطری برای امنیت و ثبات منطقه بوده است که دولت 

آیند محلی  ر اسامه بن الدن، گروه القاعده و دیگر داوطلبانی که از پاکستان تا الجزایر میداند. حضو هند آن را برای امنیت خود حیاتی می

افکنانه در جنوب و جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و اروپا و خطری بالقوه برای امنیت هند  برای آموزش گروههای افراطی و فعالیتهای دهشت

فوذ مستقیم پاکستان بوده اند و پاکستان را در موقعیتی برتر در برابر هند قرار می بوده است. به عقیده منابع هندی، گروه طالبان زیر ن

 دهند و این موضوع به زیان هند بوده است. 

تنها باعث نگرانی هندوستان بوده بلکه دیگر کشورهای منطقه ــ مانند ایران، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان ــ را نگران   نه مسئله فوق

و هستند و در نتیجه بین آنان اجماعی در ا چالش گروههای اسالمی تندرو روبرا بعضی از این کشورها در خاک خود بکرده است؛ زیر

دهنده نگرانی آنها از روی کار  العاده در تهران با حضور کشورهای فوق نشان مخالفت با گروه طالبان به وجود آمد. برگزاری کنفرانس فوق

ای از سوی ایاالت متحده آمریکا جهت  نستان بوده است. ایران روی کار آمدن طالبان در افغانستان را توطئهآمدن این گروه افراطی در افغا

دانست.   در همین دوره بود که دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف به  بد نام کردن اسالم راستین و سرکوب اقلیت شیعه در افغانستان می

تنش شدیدی در روابط ایران و افغانستان به وجود آمد. عالوه بر تهدیدات امنیتی فوق، کشت دست نیروهای طالبان به قتل رسیدند و 

گسترده خشخاش در افغانستان و صدور مواد مخدر و قاچاق اسلحه به کشورهای مجاور منبع بزرگ ناامنی برای تمام کشورهای همسایه 

ن و گروه طالبان ایجاد کرده بود، با شدت بیشتری ادامه یافت و ساالرا گردید. تجارت مواد مخدر، که در آمد چشمگیری برای جنگ

و آمریکا مورد عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا  و هندوستان به در آسیای مرکزی، ایران، پاکستان کشورهای مجاور افغانستان

اند  میلیون دالر از بابت کشت تریاک درآمد داشته 136 تا 90بنا به گفته مقامات هندی، مقامات پاکستانی ساالنه بین  استفاده قرار گرفت.

 (Sibal, 2003)اند.  که این مبلغ را عمدتاً صرف جنگ نیابتی  با هند در جامو و کشمیرکرده

 . نقش هند در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران پس از طالبان2

سابقه  دوران پنج ساله حکومت طالبان در افغانستان دشواری های بسیار سختی برای دولت هند در پی داشت. در حقیقت، گسترش بی

ثباتی در درة کشمیر و سرزمین اصلی هند چالش برای دولت هند به وجود آورد. حمله به برجهای تجارت  نفوذ تروریستهای فرامرزی و بی

الملل بود که، در نهایت، ایاالت متحده آمریکا را به خطر بزرگی که حکومت طالبان و  ر مهمی در روابط بیندر نیویورک رویداد بسیا

المللی، قرائت  اعتنایی حکومت طالبان به قوانین و ضوابط بین گروههای افراطی گرد آمده در اطراف او به وجود آورده بود، آگاه کند. بی
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حقوق بشر به توسط آنان، نقض گسترده حقوق زنان، کودکان و اقلیتهای مذهبی، گروههای حقوق  متحجرانه آنها از اسالم، نقض آشکار

ا بشر و فعاالن مدنی را در آمریکا فعال کرد و آنها فشارهای خود را بر دولت کلینتون افزایش دادند. از طرفی دیگر، گزارشهای محرمانه سی

داد. سرانجام، پس ازوقوع حوادث یازدهم  ای دولت آمریکا هشدارهای الزم را میدر مورد خطرات امنیتی تجمع گروههای تروریستی بر

 سپتامبر و نقش القاعده و حضور آنها در خاک افغانستان، دولت آمریکا تصمیم به حمله به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان گرفت. 

روی کار آمدن حکومت موقت کرزای و سپس انتخاب او به تحوالت ذکر شده نقطه عطفی در منطقه بود که موجب سرنگونی طالبان و 

جمهور رسمی افغانستان گردید. این رویداد دولت هند را در موقعیتی ویژه قرار داد و دولت تصمیم گرفت از فرصت پیش  عنوان رئیس

افغان از گذشته دارای ارتباط نزدیک  آمده بیشترین استفاده را ببرد و با حکومت جدید افغانستان روابط نزدیک برقرار کند. رهبران جدید

با هند بودند. حامد کرزای تحصیالت خود را در دانشگاه هیماچل پرادش، سیمال انجام داده بود. افراد دیگری که در کابل دارای نفوذ 

با هند داشتند. از سوی دیگر،  باالیی بودند، ژنرال دوستم و عبداهلل عبداهلل از جبهة شمال بودند که از دوران حکومت طالبان روابط نزدیکی

المللی هند متحد  داند در مناسبات جدید بین با گرایش آمریکا به هند، که این کشور را شریک استراتژیک خود در موضوعات جهانی می

 ,Bhaskar) باشد. آمریکا در جنگ با تروریسم که به عنوان یک سیاست مهم و محوری پس از حادثه یازدهم سپتامبر اعالم گردیده، می

نماید؛ به خصوص  این امر زمینه مساعدی برای برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هند با افغانستان فراهم می (176 ,2005

نیز  و غنی کرزایدهد که افغانستان ارتباط کمتری با ایران، که کشور همجوار افغانستان است، داشته باشد. متقابالً  اینکه آمریکا ترجیح می

 د.نباش واهان تقویت موقعیت خود در صحنة سیاسی و کسب پشتیبانی هند میخ

دسامبر همین  22بازگشایی نمود و در  2001نوامبر  21پس از سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، هند مقر دیپلماتیک خود را در 

آباد، هرات، قندهار و مزار شریف بازگشایی  سال آن را تا سطح سفارتخانه ارتقاء داد؛ و پس از مدتی کنسولگریهای هند در شهرهای جالل

گردید. هند « توافق بن»وگوها منجر به  ذاکرات بن، که تحت نظر سازمان ملل متحد برگزار شد، شرکت نمود. این گفتگردید. هند در م

 Annual)در جلسات متعدد جهت بازسازی و کمک به افغانستان در نیویورک، واشنگتن، اسالم آباد، بروکسل و توکیو شرکت نمود. 

Report 2001, 1)  
آمدن دولت موقت، بازدیدهای متقابل مقامات هند و افغانستان از کشورهای یکدیگر آغاز گردید. در همین راستا،  بالفاصله پس از روی کار

کرزای، دوستم، وزیر کشور وقت؛ یونس قانونی، وزیر امور خارجه؛ عبداهلل عبداهلل و وزیر دفاع، محمدقاسم فهیم سه ماه پس از تشکیل 

وزیر  بین عبداهلل عبداهلل و واجپای نخست 2001دسامبر  13در مالقاتی که در (Shah, 2002) دولت موقت از هند دیدار کردند.

مورد بحث قرار از جمله تغییر ساختار خشک مذهبی که از دوران طالبان به جای مانده بود، هندوستان برگزار شد موضوعات وسیعی 

که این امر  پنج سفر به هندوستان داشت 2007 آوریلتا  2001هم از نوامبر  افغانستان وقت حامد کرزای رئیس جمهورگرفت. 

  بود. دهندة روابط ویژة بین دهلی نو و کابل نشان

باشد؛ به ویژه  ای می تری برای هر دو کشور در سیاستهای منطقه با عضویت افغانستان در سارک، هندوستان خواهان داشتن سهم فعاالنه

های  المللی مواضع مشترک داشته باشند. یکی از حوزه ای و بین در بسیاری از موضوعات منطقهتوانند  اینکه دو کشور در این اتحادیه می

 Annual)کشور دارای اهمیت فراوانی است. تواند مبارزه با گسترش مواد مخدر و تروریسم باشد که برای هر دو  مهم همکاری می

Report, 2004, 11-12)  به شرح زیر به افغانستان  2004و  2003 های افغانستان، در سالدولت هند، در راستای بازسازی همچنین

   :نموده است

کشور را به ایران وصل  های مهم مواصالتی افغانستان که این میلیون دالر جهت ساخت جاده زرنج ـ دآلرام )از جاده 70. اختصاص 1

 نماید(، می

 آموزش پرسنل افغانی و ارائه پشتیبانی و تعمیر و نگهداری به این هواپیماها؛  . اهداء سه هواپیمای ایر باس به شرکت هوایی آریانا افغان و2

پاش و آبرسان، بولدوزر( برای  وسیله نقلیه موتوری کاربردی )حمل زباله، آب 101اتوبوس به سرویس حمل نقل عمومی،  274. اهداء 3

 وسیله نقلیه جهت ارتش ملی افغانستان؛    300شهرداری کابل  و 

 آموز؛  دانش 13000را گاندی و مدرسة حبیبیه با ظرفیت یزسازی بیمارستان ایند. با4

 آوران، دیپلماتها، معلمان، بانکداران، کارشناسان رایانه و دیگر نیروهای متخصص افغانی؛ . آموزش فن5
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 تنی در قندهار؛ 5000. ساخت سردخانة 6

گرم  100کودکان افغانی )تحت این برنامه یک میلیون کودک افغانی روزانه . تحویل بیسکویتهای غنی شده با پروتئین جهت تغذیه 7

 بیسکویت غنی شده دریافت نمودند(.

 . تأمین بودجه جهت ساخت مجلس قانونگذاری افغانستان؛8

زیتی ندارد کیلومتر؛ ) هندوستان چون از طریق پاکستان به افغانستان دسترسی تران 218. ادامه ساخت جاده زرنج دآلرام به طول 9

 به افغانستان دسترسی پیدا کند.(  خواهان این است که از طریق ایران و جاده فوق

 و پروژة تولید برق آن در استان هرات؛ . بازسازی و اتمام سد سلما10

 تن دارو و وسایل پزشکی برای کابل  و مزار شریف، شبرغان، هرات و قندهار؛ 69. تأمین 11

 را گاندی؛یو مدرنیزه کردن مرکز بهداشت کودکان بیمارستان ایند. تأمین تجهیزات پزشکی 12

 . تأسیس چاپخانه پیشرفته و ساخت ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی و تکمیل بعضی از ایستگاههای موجود؛13

 . تأمین جوهر مرکب غیرقابل پاک شدن جهت عالمتگذاری و برگزاری انتخابات؛14

 (Annual Report 2004-2005, 2) بانکداری برای بازسازی ساختار بانک ملی افغانستان.. اعزام پنج کارشناس ارشد 15

 

کرزای از هند بازدید نمود و متقابالً  2005سطح روابط  و تعامالت هند و افغانستان گسترش یافت. در فوریه  2006و  2005در سالهای 

هشت وزیر کابینه او را همراهی کردند و دو  ،د. در سفر کرزای به هندوزیر هند در ماه اوت از کابل دیدن نمو مان موهان سینگ نخست

 Annual Reports) یادداشت تفاهم در مورد هواپیماهای کشوری غیرنظامی و وسایل ارتباط جمعی و اطالعات به امضا رسید.  

ن به ادامه کار های عمرانی قبلی و توا صورت گرفت می 2005از جمله اقدامات مهم که از سوی دولت هند در سال (1-2 ,2005-2006

 بعضی از کارهای دیگر به شرح زیر اشاره کرد:

 . ساخت و اجرای دکلهای انتقال نیرو از پل خمری به کابل و قادر ساختن انتقال نیرو از ازبکستان به کابل؛1

مدت  های کوتاه نفر بورسیه برای دوره 500دانشجوی افغانی برای دوره های بلند مدت در هندوستان و  500. اعطای بورس تحصیلی به 2

 نفر دیگر؛ 250و ایجاد ظرفیت برای 

 دستگاه چرخ خیاطی برای سازمانهای زنان در روستاهای افغانستان؛ 1000. تأمین 3

 ایستگاه رادیویی و تلویزیونی؛ 10. ایجاد امکانات و تکمیل 4

 استان؛ 11های ارتباطی در  . احیاء و بازسازی شبکه5

 به اتمام برسد.  2010میلیون دالر که قرار است در سال  67. ساخت پارلمان جدید افغانستان با بودجه 6

های بازسازی و سازندگی در افغانستان، این کشور اهداف سیاسی و اقتصادی وسیعی  با توجه با حضور گسترده هندوستان در کلیة عرصه

باشد و طبیعی است که افغانستان  ای اقتصادی در حال ظهور، نیازمند بازارهای مصرف مینیز در نظر دارد. هند، به عنوان یکی از قدرته

تواند بازار خوبی برای کاالهای هندی باشد. موضوع دیگر در روابط هند و افغانستان، دستیابی هند به منابع انرژی در آسیای مرکزی  می

نرژی فراوانی است. اگرچه مذاکرات جدی این کشور با ایران و پاکستان در باشد. هند برای توسعه اقتصاد و صنعت خود نیازمند به ا می

تری در اختیار داشته باشد و دستیابی به این منابع انرژی از طریق  باشد؛ اما هند مایل است منابع متنوع مورد خط لوله گاز طبیعی می

 واند مفید باشد. ت افغانستان میسر است که این امر برای هر دو کشور افغانستان و هند می

تواند مانع گسترش نیروهای افراطی در افغانستان و  موضوع دیگر مهار جریانهای افراطی است. ایجاد ثبات و آرامش در افغانستان می

ساز جلوگیری از جنبشهای افراطی به کشمیر هندوستان خواهد شد. در این راستا، دولت هند دارای  مناطق همجوار گردد. این امر زمینه

 باشد و هم برای ایران. گونه جنبشها هم تهدیدی برای امنیت هندوستان می باشد زیرا  این اشتراک منافع با ایران می

خواهد موانعی که  گذاری وسیعی جهت راه ترانزیتی بندر چابهار به زابل، زرنج و دآلرام نموده است. از این طریق، هند می هند سرمایه

دی به افغانستان و ماوراء آن ایجاد کرده است برطرف سازد. اما تحوالت درون افغانستان نگرانیهایی برای پاکستان در ارسال کاالهای هن

دولت هند پدید آورده است. قتل یکی از کارکنان پروژه راهسازی به دست نیروهای افراطی مرتبط با طالبان مشکالت هند را افزایش داده 
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ساعت  24باشند باید ظرف  ن اخطار کردند که کلیة هندیهایی که شاغل در افغانستان میاست. قبل از کشته شدن این شخص ربایندگا

بینند. عالوه بر  دانند و دست رقبای خود را در این موضوع می ای از ناظران هندی این اقدامات را مشکوک می افغانستان را ترک کنند. عده

ر ایالت مرزی و بلوچستان پاکستان و گسترش فعالیتهای تروریستی به افغانستان این، با توجه به روی کار آمدن گروههای هوادار طالبان د

و شواهدی که حاکی از کمک بعضی از عناصر پاکستانی به گروه طالبان است، نگرانیهای زیادی در بین مقامات هندی به وجود آمده است؛ 

 ید تمام شانس خود را در افغانستان با دولت حامد کرزای گره بزند.که دولت هند نبا  کنند ای از کارشناسان مطرح می و این موضوع را عده

سقوط حکومت طالبان تحول بسیار مثبتی در جهت منافع کشور هند بوده است. با سقوط این  در نهایت می توان چنین استنباط نمود که

آمده  دولت هند تصمیم گرفته است از فرصت پیش شد از بین رفت و اش می ثباتی در حریم امنیتی هایی که باعث بی حکومت یکی از مؤلفه

ای را   حداکثر استفاده را ببرد و با درگیر کردن کشور افغانستان با همکاریهای  اقتصادی، سیاسی، بازرگانی و فنی روابط عمیق و همه جانبه

ن هستند از رشد نیروهای افراطی، که به زیان ریزی نماید و با اتحاد و همکاری با کشورهایی که دارای دیدگاه مشترک در مورد افغانستا پی

آن کشور هستند، در افغانستان جلوگیری نماید. اما دولت هند به علت نداشتن مرز مشترک با افغانستان از اهرمهای کمتری برخوردار 

ستان نگرانیهای زیادی در بین است. رشد و تجدید فعالیت گروه طالبان و ناتوانی دولت مرکزی و ناتو در برقراری نظم و امنیت در افغان

مقامات هند برانگیخته است. به طور قطع، برقراری ثبات و امنیت اثرات مثبتی برای کشور هند خواهد داشت و این کشور خواهد توانست 

د و در راستای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خود در منطقه وسیع آسیای مرکزی موفقیت کسب نماید. دسترسی به منابع جدی

 متنوع انرژی ونفت و گاز و راههای ترانزیتی جهت رسیدن به آسیای مرکزی از اهداف مهم هند می باشد.   

 :با افغانستان است خوبدر اوضاع کنونی، هند بنا به دالیل زیر خواهان داشتن مناسبات 

امکان جلو این نفوذ  حدنستان نگران است و می کوشد تا افغا در پاکستان نفوذ از  ی که با پاکستان دارد،اهند با توجه به رقابت سنتی . 1

 .را بگیرد

 .سنتی مناسبات دوستانه داشته است و در پی گسترش این روابط است ای هند پیوسته با افغانستان به گونه. 2

 .ل استئبات در افغانستان بهای باالیی قاهند به تامین امنیت و استقرار ث .3

 .که با چین در آسیا دارد، از رخنه چین به افغانستان از طریق پاکستان نگرانی دارد هند، با توجه به رقابتی .4

این در حالی است که روابط میان هند و ایران به گونه سنتی  میان ایران و پاکستان بسیار حساس است و رابطه نزدیک شدن ازهند . 5

ر به امضاء رسانیده است. با القراردادهایی به ارزش میلیاردها د ایران، با خود در حوزه انرژی نیازهای به توجه با هندبسیار حسنه بوده و 

  .ایران و امریکا، جانب امریکا را گرفته است بین یاهسته  منازعهرهایی است که در ، هند از کشووجود این

های چین و پاکستان در این  هند، نسبت به سیاست های پاکستان بسیار حساس است. هند از یک سو، برای کمرنگ ساختن همکاری. 6

داشته است. از سوی دیگر، به گونه سنتی با ایران دوست است تا حمایت ایران در ینه های مختلف اواخر با چین همکاری هایی در زم

ان ها و ها، به رغم این که هند به گونه سنتی هم پیمان نزدیک روسیه است و با آن کشور پیمپاکستان در نیاید. گذشته از این انحصار

ژیک موافقتنامه همکاری های استرات روسیهقراردادهای متعددی دارد، برای کمرنگ ساختن همکاری های نظامی پاکستان و امریکا، با 

 .بسته است

 در فرایند دولت سازی در افغانستان ایران های سیاست تاثیر

 :اعالمی و سیاست اعمالی تقسیم کردوان به دو بخش سیاست تستهای ایران در افغانستان را می اهداف و سیا

 سیاست اعالمیالف. 
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ن الملل این همان اصلی است که در حقوق بی افغانستان باید به وسیله خود مردم افغانستان صورت گیرد. تصمیم گیری در مورد آینده -

 معروف است. "اصل حق تعیین سرنوشت"به 

اصل عدم مداخله در امور دیگران "در حقوق بین الملل این اصل همان  مداخله کنند.کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان  -

 است."

مداخله " این اصل را اصطالحا. گروههای قومی و مذهبی این کشور را شامل شود ن بایستی فراگیر بوده و کلیههر حکومتی در افغانستا -

  شود. مینامیده  "سازنده

 سیاست اعمالیب. 

کشوری است که در همسایگی ایران قرار دارد و صرف نظر از ماهیت سیاست و حکومت در ؛ افغانستان طبق این اصل، پولیتیک:اصل ژئو -

  با دولت حاکم کنار بیاید. استایران ناچار  این کشور،

را  ندرتمدنی و مذهبی با ایران دا تا گروههایی را که نوعی تعلق خاطر فرهنگی، سعی نمودهایران تالش  طبق این اصل، کالچر:اصل ژئو -

  سیاست و حکومت در افغانستان جایگاه شایسته ای داشته باشند. در آیندهتشویق نماید تا 

ضمن اینکه با گسترش  صم در افغانستان شود.اخمتایران تالش داشت مانع از رخنه و نفوذ قدرتهای  طبق این اصل، اکونومیک:اصل ژئو -

به عنوان یک محور استراتژیک تحقق پیدا  تاجیکستان( افغانستان، )ایران، تمدنی فارس زبان غانستان، محور حوزهذ ایران در افنفو دامنه

 می کرد.

حضور و نفوذ ایران در افغانستان می توانست زمینه را  ی مهمی برخوردار است و دامنهافغانستان از قابلیتهای اقتصاد استراتژیک:اصل ژئو -

به ویژه از جهت ایجاد یک افغانستان برخوردار  این امر برای بهره برداری مطلوب از تواناییها و ظرفیتهای اقتصادی این کشور فراهم سازد.

 د.مردم را به سوی ایران گسیل ندار تا مشکالت آن سرزمین،مطرح می نماید از رفاه نسبی 

زبان از صحنه سیاسی افغانستان و نیز حضور مؤثر گروههای فارس زبان و  یبرقراری موازنه قدرت و جلوگیری از حذف گروههای فارس

 توسعه نفوذ ایران در افغانستان است. نتیجه دو عامل فوق، شیعه مذهب در ساختار سیاسی افغانستان.

  و پس از آن طالباندر دوران  افغانستان در فرایند دولت سازی سالمیامهوری ج نقش

با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، سیاست خارجی ایران وارد مرحله جدیدی شد. در این مقطع، از بحران افغانستان، هر چند ایران 

فرو پاشی شوروی و حمایت تعیین بحران افغانستان به دنبال . نقش فعالی را ایفا کرد؛ اما در مقابل نقشِ پاکستان چندان کار ساز نبود

کننده پاکستان از طالبان، وارد مرحله جدیدی شد. پاکستان نگران این بود که ایران و ترکیه روابط تجاری خود را با آسیای مرکزی توسعه 

و بدین ترتیب رقیب دهند و در آینده، ایران به مسیری مهم برای تجارت آسیای مرکزی به اقیانوس هند از طریق بندر عباس تبدیل شود 

بندر کراچی پاکستان گردد. مسئله دیگر، نیاز پاکستان به نفت و گاز آسیای مرکزی و ترانزیت آن در این کشور است. پاکستان برای این 

این که به اهداف مورد نظر خود برسد، باید بر افغانستان مسلط می شد، زیرا این کشور بخشی از مسیر ترانزیت به شمار می رود . به 

 .ترتیب، پاکستان حمایت از طالبان را در پیش گرفت و سرانجام با حمایت های مالی و نظامی آن، طالبان بر تمام افغانستان مسلط شد
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سقوط »باالخره،  (73: 1382می شد. )جعفری ولدانی، در این مقطع، ایران حامی اصلی نیروهای مخالف طالبان و ائتالف شمال محسوب 

موجب ایجاد فرصت های جدیدی برای ایران در افغانستان شد و یکی از مهم ترین تهدیدات امنیتی ایران در همسایگی آن حذف « طالبان

گردید. پس از سقوط طالبان، ایران با شرکت در نشست های سازمان ملل در ژنو، بن و لویی جرگه اضطراری، به نقش فعال تر خود ادامه 

دیگر و همکاری با سازمان ملل و نماینده ویژه دبیر کل و همچنین تشویق روه های افغان برای همکاری با یکایران با تشویق گ. ددا

فرماندهان محلی برای ایفای نقش در سطح ملی و تقویت روابط آنان با دولت مرکزی، از روند نوین تحوالت دولت سازی افغانستان 

 .پشتیبانی کرد

به مناطق مختلف، شرکت در « ارسال کمک های بشر دوستانه» .، ایران در بازسازی افغانستان مشارکت نسبتاً فعالی داشتعالوه بر آن

عملیات جاده سازی و برق رسانی به غرب و شمال غرب افغانستان، فعال کردن مسیر ترانزیت کاال به افغانستان از طریق بندر چابهار، 

نی در زرنج، کمک به دانشگاه ها و اساتید آنها، آموزش و تجهیز نیروهای پلیس شهری، احیای تئاثر و افتتاح بیمارستان و مراکز درما

سینمای افغانستان از طریق سازمان های غیر دولتی، سواد آموزی کودکان، به ویژه دختران افغانی توسط نهادهای دولتی و خصوصی، 

 .اجر افغانی و... از جمله کمک های ایران به افغانستان استاعطای فرصت تحصیلی در رشته های مختلف به جوانان مه

میلیون دالر کمک بالعوض برای باز سازی افغانستان به این کشور اعطا کرد که بیشتر از کمک های ژاپن بود، سفر  600ایران همچنین، 

 نشست لویی جرگه اضطراری خارجی پس ازین سفر یک رئیس دولت که در واقع اول 2002اوت  13رئیس جمهور ایران به افغانستان، در 

 (75نشان دهنده حمایت ایران از دولت جدید افغانستان ،به ریاست حامد کرزای بود. )همان:  و بود

یکی از ابعاد سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان در دوره جدید، مشارکت در باز سازی این کشور بوده است. افغانستان به واسطه 

تو تحوالت نوین بیگانه طی دو دهه گذشته و نیز مشکالت داخلی، فرصتی برای توسعه نداشته است؛ ولی امروزه در پر حضور نیروهای

سازی افغانستان بیش از هر زمانی ضرورت دارد. )گرچه کشورهای اروپایی همچنان به تمامی قول ها و وعده های خود جهان، توجه به نو

(. افغانستان برای مستقل شدن، باید یک صدا سخن بگوید و این امر ز این بابت به شدت شکایت دارندا عمل نکرده اند و دولتمردان افغان

در چار چوب وحدت ملی و تالش برای دولت ـ ملت سازی و همکاری های مبتنی براحترام متقابل با سایر کشورها، به ویژه همسایگان 

 .میسر خواهد بود

فرصت . نستان، از اهداف بنیادین جمهوری اسالمی ایران برای کمک به باز سازی افغانستان استحمایت از برنامه های دولت جدید افغا

پیش آمده برای ملت افغانستان بسیار مهم و برای جامعه جهانی در خور توجه است، زیرا حق مردم افغانستان برای توسعه و پیشرفت، باید 

توسعه تنها یک نیاز برای افغانی ها نیست، . ن کار بزرگ به خوبی ایفای نقش کندبه رسمیت شناخته شود. ایران نیز در صدد است، در ای

بلکه صلح و ثبات منطقه به توسعه افغانستان وابسته است و ایران نه تنها به خاطر مردم افغانستان، بلکه برای امنیت ملی و توسعه خود، 

 (123: 1382خواهان صلح و توسعه افغانستان است. )شاملو، 

ور کلی، سیاست های راهبردی ایران در قبال افغانستان در دوره جدید، بر شش اصل استوار است: صلح و ثبات، تامین ارضی، حکومت به ط

متعادل )مبتنی بر الگوی ائتالف منصفانه، مشابه وضعیت عراق نوین(، موازنه قدرت بین گروه های قومی، روابط دوستانه و همکاری های 

 .اقتصادی

دولت در افغانستان، طی سه دهه گذشته بسیار متغیر بوده است. برخی از این دگرگونی ها در جهت منافع جمهوری اسالمی  لروند تحو

ایران و موفقیت سیاست خارجی آن بوده و برخی دیگر، نیز در جهت مخالف منافع و امنیت ملی ایران بوده است و عمدتاً ناکامی هایی 

 .برای سیاست خارجی تلقی می شود
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 1370اگر بخواهیم نتایج تصمیمات سیاست خارجی ایران را در افغانستان مورد نظر قرار دهیم. پیروزی نهضت مقاومت افغانستان در سال 

ادامه  1381حکومت چهار ماهه برهان الدین ربانی که البته تا سال . یک موفقیت برای کلیه بازیگران ضد کمونیست از جمله ایران بود

ین بار در طول تاریخ سیاست و حکومت در افغانستان، به قدرت رسیدن فارس زبانان محسوب می شود، یک موفقیت یافت و برای دوم

قدرت گیری طالبان هم از آن رو که در شناسایی و پیش بینی  .دیگر بود؛ اما ناتوانی در حفظ این موفقیت یک ناکامی به حساب می آی

خاک افغانستان حاکم گردد و در نهایت از آنجا که در از درصد  90ظهور آنها ناتوان بودیم و هم به این دلیل که این گروه موفق شد، بر

م گیری ایران به شمار می رود. )شفیعی، قتل خبرنگار و دیپلمات های ایران نقش مستقیم داشت، یک ناکامی تلخ برای دستگاه تصمی

1384 :12) 

ود بنابراین، دوره چهار ماهه حکومت برهان الدین ربانی را می توان نتیجه ای مطلوب و مورد انتظار قلمداد کرد، چرا که هم به سود ایران ب

ور رسمی یا غیر رسمی نزدیک به ده سال و هم پیش از آن، در چار چوب معاهده پیشاور تعریف شده بود. ادامه حکومت ربانی که به ط

 طول کشید، از نتایج غیر منتظره و مطلوب به شمار می رود، چرا که ربانی باید پس از اتمام دوره چهار ماهه، قدرت را تحویل می داد، اما

ین دوره گذشت، تقویت کرد. خودداری وی از تحویل قدرت، بنا به دالیل مختلف، موقعیت فارس زبان ها را به رغم حوادث تلخی که در ا

مطلوب به حساب می آید، چرا که نیرویی به یکباره سر بر آورد که نه تنها نسبت به آن از نتایج غیرمنتظره و نا« الباندوره حکومت ط»

ادثه تحوالت پس از ح»همچنین،  .غانستان را تحت تسلط خود در آوردشناخت کافی نداشتیم، بلکه موفق شد، بخش وسیعی از خاک اف

موقعیت  و ا که طالبان از صحنه قدرت حذف شد، نتایجی غیر منتظره و مطلوب قلمداد می شود، چر(«1380شهریور )یازده سپتامبر 

 .دوستان ایران در حاکمیت افغانستان تقویت گردید

ایران به قدرت راه یافتند؛ اما  سقوط رژیم طالبان موجب بر چیده شدن تهدید عمده ای از مرزهای شرقی ایران شد و گروه های نزدیک به

تا برگزاری انتخابات لویی جرگه قانون اساسی  2001تحوالت اخیر به طور کامل، در جهت منافع ایران نبوده است. از اجالس بن در سال 

نقش ایران ادامه ، تحوالتی به زیان ایران در جریان بوده و این روند به طور تدریجی و در جهت کم رنگ تر شدن 1382در آذر و بهمن 

 .داشته است

 مالحظات راهبردی جمهوری اسالمی ایران

در نگاهی کلی می توان گفت که تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در افغانستان، تحت هر شرایطی که شکل بگیرد، بر 

نستان در حوزه فرهنگی ـ تمدنی ایران قرار امنیت ملی ایران تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر جای خواهد گذاشت. علت آن است که افغا

دارد و دو کشور مرزهای طوالنی با هم دارند. مرزهایی که به دلیل ویژگی های جغرافیایی حفاظت از آنها دشوار و با هزینه های بسیار 

مه اقوام، می تواند به سنگینی هم به طور کامل عملی نخواهد شد. صلح و ثبات در افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر، متشکل از ه

 .تثبیت امنیت در ایران منجر شود

ایران در مرزهای شرقی خود، طی چند دهه گذشته، با مشکالت عدیده ای مواجه بوده است و بی ثباتی و هرج و مرج داخلی در 

را در مرزهای شرقی ایران حاکم  افغانستان، از عوامل اصلی این مشکالت بوده است. روند دولت سازی نوین در افغانستان، مسایلی متفاوت

 .کرده است و برای ایران دارای تهدیدات و فرصت های متعددی بوده است

« حذف تهدید گروه طالبان یا حداقل تضعیف شدید آن»مهم ترین فرصت ناشی از روند نوین دولت سازی را در افغانستان برای ایران، 

انی و ارائه گرایشات قوی ضد شیعی آن و هرگونه تقویت آن در منطقه، از عوامل مخل ایدئولوژی خشک و قشری گرایانه افراطی طالب .است

امنیت ملی ایران محسوب می شود، از این رو، بر چیده شدن حکومت طالبان به صورت مستقیم موجب حذف عوامل تهدید کننده امنیت 

یف و ریشه کنی طالبان بوده است؛ ولی هنوز نشانه هایی از در روند دولت سازی، تالش حکومت جدید نیز در راستای تضع. ملی ایران شد
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قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان مشاهده می شود. قدرت یابی مؤثر و فراگیر مجدد طالبان در راستای مصالح امنیت ملی ایران 

 .نبوده و ایران باید اقدامات و سیاست های الزم را در این خصوص مد نظر قرار دهد

امن ترین مرزهای به عنوان یکی از نا« ی شرقی کشورافزایش امنیت مرزها»صت دولت سازی نوین در افغانستان برای ایران، دومین فر

قاچاق و تولید مواد  امنی به شمار می رود و مبارزه بااچاق مواد مخدر عامل اصلی این ناایران، طی چند دهه گذشته بوده است. تولید و ق

از پشتوانه های مالی طالبان و نافع مشترک دولت ایران و حکومت کابل محسوب می شود؛ چراکه مواد مخدر مخدر از جمله مسایل و م

امن کننده مرزهای ایران به شمار می رود. همکاری های دو جانبه دولت ایران و افغانستان در این حوزه، به افزایش امنیت مرزهای شرقی نا

 .ای مثبت دولت سازی نوین در افغانستان تلقی می شودایران منجر می شود و این امر از پیامده

سومین فرصت ناشی از دولت سازی در افغانستان برای ایران، افزایش نسبی ثبات سیاسی در افغانستان، در نتیجه شکل گیری اقتدار 

یمی بر امنیت و ثبات در ایران مرکزی و کاهش بی نظمی و هرج و مرج داخلی در این کشور است. ثبات در افغانستان تاثیر مثبت و مستق

خواهد داشت و بی ثباتی به زیان ثبات و امنیت منطقه منجر می شود. اقتدار مرکزی در افغانستان موجب تسهیل برقراری رابطه، تقویت 

و تعامالت دو همکاری ها و حل و فصل اختالفات و مسایل مشترک می شود و این امر در بلند مدت، گام مهمی برای نهادینه کردن روابط 

 .جانبه و توسعه در سطح منطقه ای تلقی می شود

پیامدهای مثبت دیگر را می توان مشارکت فراگیر تمامی گروه های قومی ـ مذهبی افغانستان در دولت ملی بر شمرد، چیزی که موجب 

رار دارد. ایران از گذشته خواستار کاهش رقابت منفی و ستیز بین گروه ها می شود و در جهت توسعه سیاسی و اقتصادی افغانستان ق

مشارکت تمامی گروه های افغانی در ساختار قدرت بوده است و آن را عاملی در جهت ثبات بیشتر افغانستان می داند. از سوی دیگر، 

دراز مدت، به تقویت  همکاری ایران با دولت افغانستان در این حالت، به معنای توسعه تعامالت با تمامی گروه های افغانی خواهد بود و در

 .جایگاه ایران در افغانستان منجر می شود

نکته دیگر فرصت های ناشی از بازسازی افغانستان برای ایران و مشارکت اقتصادی ایران و توسعه اقتصادی این کشور است. ایران با توجه 

تکنولوژیک الزم، دارای زمینه های مساعدی برای به مزیت هایی نظیر نزدیکی جغرافیایی، قرابت فرهنگی و پتانسیل های اقتصادی و 

مشارکت در باز سازی افغانستان است و در این زمینه اقداماتی را نیز انجام داده است. گسترش تعامالت و همکاری های اقتصادی بین دو 

ه هاـ به خصوص حوزه های کشور از یک سو دارای منافع اقتصادی خواهد بود و از سوی دیگر، موجب افزایش همگرایی در سایر حوز

 .امنیتی ـ می شود

چالش ها و  هبا وجود فرصت ها و پیامدهای مثبت ناشی از روند نوین دولت سازی در افغانستان برای ایران، این روند منشأ و در بر گیرند

  .تهدیدهایی نیز برای ایران است

است. اگر مناسبات ستیزه جویانه بین ایران و آمریکا را « ی ایرانحضور نظامی آمریکا در جوار مرزها»عمده ترین تهدید در این خصوص، 

دید در آینده قابل پیش بینی مداوم ارزیابی کنیم، اشغال افغانستان و ایجاد پایگاه های نظامی در والیات مجاور ایران، امنیت ملی ما را ته

ن در نظر بگیریم، بی تردید احساس محاصره شدن ایران به می کند. هرگاه این موضوع به خصوص را با اشغال نظامی عراق در غرب ایرا

وسیله آمریکا به دست خواهد داد. از همین زاویه است که می توان تصور کرد، تحوالت افغانستان ممکن است، برای امنیت ملی، آنطور که 

امی جنبه های آن مفید نباشد. )مالزهی، در مرحله اول به نظر رسیده است و حذف طالبان از قدرت با استقبال روبرو شده است، در تم

1383 :56.) 

تهدید دیگر را می توان کمرنگ تر شدن نقش ایران در سطح سیاست اعلی و پر رنگ تر شدن و تداوم نقش آن در سطح سیاست سفلی 

زی دانست. برخی بر این باورند که آینده تحوالت افغانستان در مسیری قرار گرفته که به احتمال زیاد، ایران را از یک بازیگر کانونی و مرک
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ه پیرامونی یا حاشیه ای تبدیل خواهد کرد. ازاین رو دستگاه تصمیم گیری ایران باید به این روند توجه کرده ،با شناسایی به یک بازیگر نیم

 (.1384، 3دقیق متغیرهای دخیل و دستکاری این متغیرها از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری کند. )شفیعی، 

به خصوص در مناطق جنوبی نشان می دهد که نیروهای طالبان در حال تقویت  عالوه برموارد فوق، تحوالت ماه های اخیر در افغانستان،

فزاینده مواضع خود هستند که این مسئله دولت مرکزی را با چالش هایی جدی مواجه کرده است و البته در این میان همپوشانی ها و 

دیگری که در شرایط کنونی باید از سوی سیاستگذاران  هممسئله قابل توجهی است؛ از این رو، تهدید م« پاکستان» تعامالت پیدا و پنهان 

و تصمیم سازان سیاست خارجی و امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد، این است که افزایش فعالیت ها و قدرت گروه طالبان بار دیگر در 

 .راستای تهدید امنیت و منافع ملی ایران عمل می کند

یدها و فرصت هایی که در سطور باال بر شمردیم در یک مالحظه کلی می توان گفت که با صرف نظر از چگونگی و چرایی چالش ها، تهد

توجه به شرایط کنونی، درباره آینده افغانستان دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه وجود دارد. گروهی معتقدند که خروج ارتش آمریکا، 

( و ماندن در افغانستان، اسرائیل ـ فلسطینی دیگر شکل خواهد داد و 1980متحدین و ناتو از افغانستان، الجرم لبنانی دیگر )طی دهه 

آمریکا نخواهد توانست، در فاصله زمانی مناسب، افغانستان کنونی را سامان دهد. چنانچه افغانستان موفق به تعریف مجدد از روابط میان 

نگردد و به نحو موثری با خشونت های کنونی و نیروهای  گروه های متعدد قومی ـ مذهبی که باید بر همزیستی و برابری استوار باشد،

گریز از مرکز مقابله نکند، تنش های موجود همچنان به صورت یک مشکل دائمی در حیات سیاسی افغانستان ـ و منطقه ـ باقی خواهند 

غییرات تاکتیکی، به تدریج قدرت را به گروه دیگر معتقدند که آمریکا در راستای راهبرد سیطره جویانه خود، با انعطاف پذیری و ت .ماند

افغان ها، به خصوص در حوزه های امنیتی منتقل می کند و به صورت هدایت شده، از ظرفیت های سازمان ملل، ناتو و سایر متحدین 

و نظر به نگرانی، خود در افغانستان در راستای کاهش هزینه های خود استفاده خواهد کرد و تا سال های سال در افغانستان خواهد ماند 

به جایی که در زمینه شرایط بغرنج احتمالی پس از خروج نیروهای بین المللی وجود دارد، با توجه به شکاف های قومی و مذهبی 

 .افغانستان، فرآیند ملت سازی با مشارکت بازیگران فرا منطقه ای، تا حصول اطمینان الزم و استقرار ثبات و امنیت، باید ادامه یابد

این اساس، در راستای دو گزاره فوق، به نظر می رسد که سیاستگذاران و تصمیم سازان ایران نیز باید در مورد تحوالت آتی افغانستان بر 

سناریوی اول اینکه همزمان ضمن پافشاری برنهادینه سازی امنیت و . دست کم دو سناریوی محتمل زیر را در دستور کار قرار دهند

ی، زمینه نفوذ بیش از پیش نیروهای سیاسی همگرا با ایران را در ساختار قدرت مهیا کنند و به این روند ادامه دهند تسریع در روند بازساز

مال دارد، با توجه به شکاف های عمیق قومی ـ مذهبی در افغانستان و فراز و فرود تالش تو راهکار بدیل دیگر اینکه با توجه به اینکه اح

صورت ایران باید با  می گیرد، درگیری های داخلی به تجزیه تدریجی افغانستان منجر خواهد شد که در آن های گریز از مرکز که صورت

حمایت های سیاسی و لجستیک از گروه های همگرا با ایران، بسترهای الزم جهت نهادینه سازی نیروهای همگرا با کشورمان را بخصوص 

د. در چنین صورتی خواهد بود که ضمن استفاده از فرصت ها می توان تهدیدها را به در نواحی غربی افغانستان، بیش از پیش مهیا ساز

سطح حداقلی کاهش داد و از قابلیت ها و پتانسیل های ایران، به خصوص با توجه به همبستگی فرهنگی، تاریخی و مذهبی که با 

هماهنگی بیشتر بین مبادی کارگزار داخلی »ورت انسجام و افغانستان داریم می توان مبتنی بر یک استراتژی وحدت بخش، با تاکید بر ضر

، با به کارگیری تمامی ظرافت های هنر فعالیت های دیپلماتیک معطوف به همسازی بیشتر بین دو الزام ـ مصالح «مان در زمینه افغانستان

 .اشیمعلیه جهان اسالم و از سوی دیگر منافع ملی کشورمان ـ به آینده بیش از گذشته امیدوار ب

 نتیجه گیری

به دلیل نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات قومی و فرهنگی و  ، ایران و هند هر سه کشور به دلیل داشتن مرز های مشترک و نیز پاکستان

سازی  از سویی با توجه به اینکه ثبات و امنیت به شمار می روند. اختالفات مرزی، از مهمترین کشورهای تأثیرگذار در تحوالت افغانستان 

نفوذ در افغانستان است، این شرایط موجب شده است که تحوالت افغانستان بر روی  همواره یکی از مهمترین اهداف اکثر بازیگران ذی
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پاکستان در فرایند دولت سازی افغانستان در  .ای با پاکستان، تأثیرات مثبت و منفی داشته باشد  ای و فرامنطقه  تعامل بازیگران منطقه

به  اقتصادی و نظامی و با استفاده از بستر بحرانی در افغانستان،، در یک زد و بند سیاسی البان نقش موثری داشت به طوری کهدوران ط

طالبان را با هدف ایجاد امنیت مسیر تجاری اش به کمک سرویس های جاسوسی امریکا و انگلیس و کمک مالی عربستان، جنبش وابسته 

حکومت ملی در  با ایجادتا  سعی نمودپاکستان در این مدت  .و خاتمه دادن به مسأله سیاسی پشتونستان به وجود آورد رکزیبا آسیای م

دو کشور ایران و هند همواره مورد هجمه از سوی  حکومتی تحت نفوذ این کشور به وجود آید و حافظ منافع پاکستان باشد. افغانستان،

 طالبان قرار گرفتند.

یکا به افغانستان و سقوط حکومت طالبان، مرحله جدیدی از روند دولت سازی در این کشور آغاز شد. در مجموع فرصت های با حمله آمر

 :ناشی از روند جدید دولت سازی در افغانستان را می توان به ترتیب زیر تشریح کرد

اسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی کشور و تشکیل دولت مرکزی: فقدان دولت و اقتدار مرکزی برای سامان دادن به امور سی .1

تداوم هرج و مرج و نا امنی، از معضالت تاریخی افغانستان محسوب می شود. روند نوین دولت سازی به ایجاد دولت مرکزی و فراگیر منجر 

عنوان فرصتی مهم برای تکمیل فرایند دولت شده است که به طور نسبی، بر سراسر افغانستان احاطه دارد؛ از این رو می توان این امر را به 

 .ـ ملت سازی افغانستان و ایجاد توسعه و ثبات در این کشور تلقی کرد

تغییر قواعد بازی سیاسی از خشونت گرایی به مصالحه: از ویژگی رفتاری اصلی گروه های قومی و سیاسی افغانستان، طی چند دهه  .2

؛ اما در دوره اخیر، اکثر گروه ها به یز برای کسب قدرت سیاسی بوده استمدارانه و خشونت آم گذشته توسل به ابزارها و شیوه های زور

جای استفاده از زور و خشونت، مشارکت در روند سیاسی و رعایت قواعد بازی سیاسی دموکراتیک را انتخاب کرده اند. این تغییر در 

مدت، گامی مهم در جهت کاهش خشونت ها و بی ثباتی سیاسی در افغانستان تلقی الگوهای رفتاری می تواند با نهادینه شدن آن در بلند 

 .شود

توجه افکار و قدرت های جهانی به تحوالت افغانستان: کشور افغانستان از زمان استقالل آن، عمدتا شاهد بی ثباتی و دگرگونی هایی  .3

نطقه ای ذی نفع بوده اند؛ اما در هیچ دوره تا بدین حد، توجه عمده بوده است و در تحوالت آن نیز قدرت های جهانی و کشورهای م

جهانی به سوی مسایل این کشور معطوف نشده است. توجه جهانی به افغانستان فرصتی تاریخی برای استفاده از امکانات و سرمایه های 

 .غانی استبین المللی در جهت حل مشکالت این کشور است که نیازمند مدیریت صحیح از سوی نخبگان اف

مطمئنی از امنیت و صلح بوده است و خشونت و نا های گذشته، شاهد سطح پایین و نا افزایش سطح صلح و امنیت: افغانستان در دوره .4

امنی وجه بارز جامعه بوده است. حضور نیروهای بین المللی در این کشور و کنترل گروه های خشونت طلب و همچنین تمایل گروه های 

امنیت در این کشور شده و تحکیم فضای امن و تداوم آن، می تواند به  و ی به سوی مصالحه و مشارکت، موجب افزایش صلحسیاسی داخل

 .پیشرفت های جدی در زمینه توسعه سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی در این کشور منجر شود

 .چارچوبی برای اعمال حاکمیت دولتی گردید افغانستان در سیزده سال گذشته، تحت رهبری حامد کرزی صاحب یک نظام قانونی و

ی در مواردی حاصل شده است. اما این روند در کل با نبود ا  های توسعه هایی در خصوص احیای اقتدار دولتی و تطبیق برنامه پیشرفت

یک  فقدان .ساخته استداری و حسن مدیریت دولتی را ناتوان  موثریت و فقدان حسابدهی همراه بوده است که در نتیجه امر حکومت

دیدگاه روشن ملی در خصوص توسعه و امنیت افغانستان، عدم هماهنگی، فقدان ظرفیت فنی، پاتریمونیالیسم و ضعف نهادهای مدنی و 

  .داری در سیزده سال گذشته بوده است سیاسی از عوامل مهم ضعف حکومت

برحسب میزان نفوذ و  ،)دوران طالبان( سپتامبر 11افغانستان را قبل از حادثه  فرایند دولت سازی در منطقه ای اگر بخواهیم بازیگران

 تأثیرگذاری تقسیم بندی کنیم می توان الگوی زیر را ارئه داد:
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 روسیه و گروههای داخلی افغان پاکستان، ایران، بازیگران اصلی: (1)

 آسیای مرکزی و سازمان مللکشورهای  چین، هند، عربستان، آمریکا، بازیگران شبه پیرامونی: (2)

 ژاپن و سایرین اتحادیه اروپا، بازیگران پیرامونی: (3)

این بدان دلیل  اول اینکه ایران و پاکستان جزو بازیگران اصلی بحران افغانستان قلمداد شده اند. توضیح چند نکته در اینجا ضروری است.

 و قدرت منطقه ای رقم خورده است.اخیر توسط این د های است که مسائل عمده افغانستان طی دهه

جزو بازیگران مهم  امی افغانستان به ویژه به دلیل شکافهای اجتماعی و قومی موجود در این کشور،ظن -اگرچه گروههای سیاسی هدوم اینک

در یک جنگ نیابتی به سود اما از آنجا که این گروهها به نوعی  به حساب می آیند و قاعدتا باید در جرگه بازیگران اصلی قرار می گرفتند،

باالخره اگرچه نقش بازیگران شبه پیرامونی ممکن است  آنها را در قلمرو بازیگران نیابتی قرار داده ایم. ایران و پاکستان گرفتار آمده بودند،

 اما با اندکی اغماض آنها را در یک ردیف قرار داده ایم. نسبت به یکدیگر شدت و ضعف داشته باشند،

 

در این خصوص  نفوذ و وابستگی تنظیم شده بود. ار کشورهای ذی نفوذ در بحران افغانستان به طور عمده با هدف ایجاد سلطه،رفتسوم، 

الگوهای رفتاری این کشورها را از نظر ماهیت به شکل زیر  می توان بر پایه رفتار و عملکردهای کشورهای دخیل در بحران افغانستان،

  تقسیم بندی کرد:

نفوذ سیاسی و فرهنگی  اما هر یک سعی داشتند با گسترش بیشتر نفوذ خود، پاکستان از نفوذ الزم در افغانستان برخوردار بودند؛ایران و 

 را ایجاد کنند. و یا سلطه)پاکستان( بیشتر)ایران(

سوی این گروه مشاهده کرد  سیاست پاکستان در سلطه بر افغانستان را می توان در شکل دهی طالبان و اتخاذ سیاست تمامیت خواهی از

و سیاست ایران را در ایجاد وابستگی می توان در شکل تقویت گروههای فارس زبان و شیعه مذهب و سهیم کردن آنها در قدرت مشاهده 

 بیشتر در پی نفوذ در افغانستان بوده اند. سایر بازیگران، نمود.

 -یعنی شبکه القاعده از صحنه سیاسی طالبان به همراه هم پیمانان خارجی،یعنی  یکی از بازیگران داخلی سپتامبر، 11با وقوع حادثه 

این نیروی جدید که پایگاه اجتماعی  که به طور عمده تکنوکراتها هستند. نظامی افغانستان حذف و جای آنان را نیروهای میانه رو گرفتند

جریان رم که محمد ظاهر شاه رهبری آن  صحنه افغانستان شدند.در شکل دو جریان رم و پیشاور وارد  آنها به طور عمده پشتونها هستند،

از ناحیه  را برعهده دارد از حمایت بین المللی برخوردار است و جریان پیشاور که پیرسید احمد گیالنی رهبری آن را برعهده دارد،

هر دو جزو طیف میانه رو جریانات سیاسی  ،ظاهر شاه و گیالنی که دارای روابط سببی و نسبی با یکدیگر هستند پاکستان حمایت می شد.

عبارت بود از حذف یک نیروی تندرو و افراطی که فقط از طرف سه کشور به رسمیت  بنابراین اولین تغییر، افغانستان به حساب می آیند.

 ناخته شده است.شناخته شده و جایگزینی آن توسط یک نیروی میانه رو و تکنوکرات که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت ش

دیگر همچون گذشته وجود ندارد و  این ائتالف، در حکومت مشارکت جست. در این دوره، ائتالف شمال از بازیگران عمده دوره قبل،

 سهمی از قدرت را نصیب خود گرداند. هریک از گروههای عضور آن اکنون سعی دارد با هماهنگ سازی با روندهای موجود در افغانستان،

اما ظواهر امر نشان می دهد که  ان گروههای این ائتالف و کشورهای حامی آنها هنوز نوعی تعلق خاطر و همبستگی وجود دارد،اگرچه می

  این همگرایی به سوی گسست و پیوند با قدرتهای دیگر جریان دارد.
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اکنون جایگاه شبه  ان افغانستان بودند،بحر ایران و پاکستان که قبال جزو بازیگران اصلیمی توان چنین استنباط نمود که در مجموع 

ایران نیز اگرچه از بعضی پتانسیلها  نقش پاکستان به طور کامل تحت الشعاع نقش ایاالت متحده قرار گرفته است. پیرامونی پیدا کرده اند.

 برای تأثیرگذاری بیشتر بر تحوالت افغانستان برخوردارست اما آمریکا به طور جدی مانع از به کارگیری این قابلیتهاست. 
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