
 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

https://doi.org/10.30510/psi.2022.349676.3667 

 

Abstract 

The purpose of this article is to examine the role of Pakistani intelligence forces in the 

border security of Iran and Afghanistan and the connection between the terrorist groups 

Jundallah, Jaish al-Adl, Ansar Furqan, al-Qaeda, Taliban and the role of the Taliban as 

a means of pressure on Afghanistan. Will be reviewed. There is a close connection 

between the Taliban and the ISI. Pakistani intelligence cultivates Taliban inside 

Pakistani schools in religious schools, and apart from that, how does Pakistani 

intelligence play a role in border insecurity with Iran, Afghanistan? As a result, the 

hypotheses of the Pakistani information system (ESA) play a significant role in the 

border insecurity between Iran and Afghanistan. The Pakistani Information System 

(ESA) plays a significant role in the social insecurity of Iran and Afghanistan. This 

research is of a fundamental type and according to the nature of the research subject and 

its theoretical framework, this research can be considered as qualitative-descriptive and 

analytical type and as a result the Taliban provide strategic interests of the United States, 

Saudi Arabia, UAE, They are the United Kingdom and especially Pakistan. 
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 دهیچک

ستهدف این  ستان در امن یاطالعات یروهایکه نقش ن مقاله این ا ستان و ارتباط ب رانیا یمرز تیپاک گروه  نی، افغان

فشتتار بر  یاز ابزارها یکیالعدل، انصتتار فرنان،القاهده، طالبان ونقش طالبان  را بعننان  شیجنداهلل،ج یستتتیترور یها

طالبان و آی اس آی ارتباطی  نی. بردیگ ینرار م یمنرد بررستت ستتتانطالبان  افغان نیارتباط ب نیافغانستتتان و هن ن

پرورش داده میکند،  هیتنگاتنگ وجند دارد. سازمان  اطالعاتی پاکستان طالبان را داخل خاک پاکستان در مدارس علن

تیجه فرضیه و سنا اصلی آن چگننه سازمان اطالعات پاکستان در نا امنی مرزی با  ایران، افغانستان نقش دارد؟  و درن

های آن  سیستم اطالعاتی پاکستان)ای اس ای(در نا امنی مرزی ایران وافغانستان نقش بسزایی دارد.  سیستم اطالعاتی 

پاکستتتان)ای اس ای(در نا امنی اجتناعی ایران وافغانستتتان نقش بستتزایی دارد.  این پزوهش از نند بنیادی بنده و با 

تنصتتیفی و تیلیلی  -این تیقیو را از نند کیفی تنانیمب تئنریک آن، تنجه به ماهیت منضتتند تیقیو و چهارچن

 ی،امارات متیده عرب یسعند کا،عربستانیآمر یکشنر ها کیکننده منافع استرانز نیطالبان تام نلنداد کرد و در نتیجه

 پاکستان هستند. زهی،انگلستان و به و

 امنیت مرزیایران ، ، افغانستانپاکستان ، طالبان، : کلیدی واژگان
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 مقدمه

تنسط ژنرال آر کاتنمه افسر ارتش انگلیس تاسیس گردید . در ادامه 1948سازمان امنیت و اطالعات پاکستان در سال 

ل ستتیا ،نقش ستتازمان اطالعاتی پاکستتتان در جهت کنتر 1950مارشتتال اینب خان رهیس جنهنر ونت پاکستتتان در 

سازمان امنیت اطالعاتی  سال ها کارکرد  سترش داد . طی این  شنر را گ ستنداران مخالف و تامین منافع ملی این ک

این سازمان در سطح  1979پاکستان به سطح داخلی میدود گردید ، اما در زمان حنله شنروی به افغانستان در سال 

فغانستتتان با ارتش ستترا، ستتازمان امنیت واطالعات ارتش بین النللی نیز منرد تنجه نرار گرفت ،زیرا طی جنگ ا

شیان افغان در خطنط جهبه مبارزه علیه  شنر سرویس اطالعاتی آمریکا و  صال حیاتی میان  ستان به عننان حلقه ات پاک

ارتش اتیاد جناهیر شنروی ،مسئنل تینیل پنل اسلیه آمریکایی به مجاهدین میسنب می گردد.سازمان اطالعاتی 

هزار نفر از  83با تربیت مجاهدین مبارزه به مدیریت فعایت های آنها پرداخت و در هنین راستتتتا حدود پاکستتتتان 

سال های  سازمان  1997-1983مجاهدین افعانی را بین  ستان اعزام ننند.در کنار ارتباط  پس از آمنزش به جهاد افغان

ح شده در خصنص منضند پینند این سازمان با امنیت و اطالعات ارتش پاکستان و طالبان ، باید به گزاره های مطر

سایر گروهای تروریستی از جنله القاعده به عننان دلیل دیگر تنجه به پاکستان در فرایند جنگ جهانی علیه تروریسم 

شند روابط سرویس اطالعاتی پاکستان با بن الدن و هنراهان تروریست او به نبل  شاره کرد . برخی متعقد می با نیز ا

باز می گردد.یعنی زمانی که بن الدن پس از ورود به پاکستان به رهبری سرشناس در میان  2001سپتامبر 11ه از حادث

سازمان با بن الدن و هنکاری با او به مرور زمان ،منجب  سران این  شد. مالنات اف شاور تبدیل  ساکن پی عرب های 

بن الدن از طریو ایجاد گروه های تروریستی  گسترش پینندهای دو طرف شد تا جایی که گروهی متعقدند که اسامه 

به اوج 1999مانند لشکر طیبه و جیش میند و نیز هنکاری در حادثه هناپیناربایی خطنط هنایی هند در اواخر سال 

رسید.در مجنند می تنان گفت ، دولتنردان پاکستان معتقد می باشند که حنایت از طالبان در افغانستان برای دستیابی 

بلند مدت استراتزیک می باشد. ه نین این سیاست خناستار تالش بری تضنین استقرار یک رژیم دوست  به اهداف

در کابل استتت. طبو هنین استتتراتزی، پاکستتتان به حنایت از طالبان و ستتیاستتت های آنهاپرداخت وجنانان پشتتتنن 

بان در جهاد ع به طال یه اهتالف شتتتنال راهی امنزش دیده در مدارس و حنزه های مذهبی خند را جهت کنک  ل

از این رو معرفی پاکستان به عننان کشنر خط مقدم مبارزه با تروریسم در زمان جرج بنش ونیز طرح  افغانستان ننند

سم  سالم آباد در نبرد علیه تروری ستای تبیبن جایگاه ویزه ا ستان در دولت بار اوبا ما در را ستان، پاک ستراتزی افغان ا

دولتنردآن آمریکاآشکار بند جنگ علیه تروریست بنیزه طالبان بدون هنکاری پاکستان نتیجه صنرت پذیرفت .برای 

ای در پی ندارد.علت این مهم آن استتتت که مدارس مذهبی تندرو در این کشتتتنر نقش مهنی در پرورش تفکرات 

شته و به م سازمان القاعده ارتبا ط نزدیکی دا ستان و  شه طالبان افغان راکز تربیت و آمنزش وجند رادیکال دارند و ری

سالم اباد نیز در کنار کابل به عننان مییط بیران  ستراتزی آمریکا برای جنگ علیه ا ستان در ا چنین مئنلفه هایی، پاک

ستان می  ستان و افغان ستان این مناطو نبیله ای در طنل مرزه های پاک ست.مناطو خند مختارنبیله ای پاک نرار گرفته ا

ت سیاسی افراطی هاو بهشت تروریست در میافل سیاسی مطرح گشته است. از دیگر عنامل باشد که بعننان پایتخ

 مناطو نبیله ای پاکستان وجند مدارس تندرو مذهبی در آن می باشد.

 نفنذ نیرو های اطالعاتی )آی.اس.آی( پاکستان در افغانستان
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ستقالل پ ستان، از ابتدای ا ستانی در افغان ضنر نیروهای اطالعاتی پاک ستان )دهه ح شد.1960اک ت اولین عنلیا ( آغاز 

ن، و در و عنلیاتی علیه دولت دمنکراتیک خلو در افغانستتتا 1975رستتنی آی.اس.آی در افغانستتتان مربنط به ستتال 

شبه صنرت گرفت. در دهه حنایت از  ستان  ستان در چارچنب عنلیات گردباد  در  1980نظامیان طرفدار پاک نیز پاک

م داد. ه طنر ستیستتناتیک حنایت مالی و تستلییاتی از مجاهدین و نیروهای ضتدشتنروی انجاکنار ایاالت متیده ب

های داخلی افغانستتتان و ورود نیروهای طالبان به صتتینه افغانستتتان منجر به خروج نیروهای شتتنروی و آغاز جنگ

یکی به طالبان های ارتش این کشتتنر جهت حنایت مالی و لجستتتورود نیروهای اطالعاتی پاکستتتان و دیگر بخش

الدن و گیری نیروهای طالبانی، اختفا بنافغانستتتتان گردید. اتهامات جدی به آی.اس.ای و پاکستتتتان در نبال شتتتکل

های مخالف دولت مرکزی )پس از یازدهم سپتامبر( وارد شده است که پاکستان علیرغم وجند اسناد حنایت از گروه

ندامات نیروهای اطالعاتی پاکستان در نبال تینالت افغانستان ابه مهنترین  النللی، آنها را رد کرده است. در ادامهبین

 اشاره خناهد شد:

شبه ستان از  ست که حنایت دولت ونت افغان ستان مدعی ا ستانی، ذوالفقارعلی بنتن را مجبنر به پاک ضدپاک نظامیان 

صنیم، آی.اس.آی با حنای ساس این ت ستان کرد. برا صنیناتی علیه افغان های مخالف دولت مرکزی ت از گروهاتخاذ ت

ضعیف آن کرد. اولین عنلیات در )برهان سعی در ت سعند و گلبدین حکنتیار(،  شاه م و در  1975الدین ربانی، احند

کار آمدن دولت سردار میند داوود در افغانستان که طرفدار ایجاد پشتننستان و دره پنجشیر روی داد. در وانع، روی

ستان بند ضدپاک شدت  ستان پایهبه  سجم در افغان شت تا یک برنامه اطالعاتی من ریزی نناید. ، آی.اس.آی را بر آن دا

شاه تبعیدی برای رهبری وی بر  سنی دیگر با  ستان دیدار، و از  سردار میند در داخل افغان آنها از یکسن با مخالفان 

کاری ستتتاواک  که معتقد بند دولت جبهه مقاومت علیه دولت داوود، تناس گرفتند. در فاز ستتتنم آی.اس. آی با هن

های پیدا و پنهان داود تهدیدی علیه امنیت منطقه استتت چندین گروه ضتتددولتی را شتتکل دادند. در ادامه، ستتیاستتت

آی.اس.آی منجر به نطع هنکاری ستتاواک در پروژه اطالعاتی در افغانستتتان گردید.در ادامه، آی.اس.آی تصتتنیم به 

های این فهرست میان تبعیدیان افغانستانی ضدداوود گرفت که از مهنترین شخصیتشکل دادن به نیروی مقاومت از 

الدین حقانی و عبدالرسنل اهلل مجددی، گلبدین حکنتیار، جاللالدین ربانی، صبغتتنان به احندشاه مسعند، برهانمی

شاره کردسیاف  که هنگی شخصیت ستان هستند ا ری نیروی مقاومت علیه گی. شکل1های مهم سیاسی در آینده افغان

دولت داوود اگرچه منجر به سقنط دولت وی نشد، اما از این نظر حاهر اهنیت است که عیار نیروهای مقاومت برای 

های بعد از آن، مشتتخگ گردید.مداخله اتیاد جناهیر شتتنروی در جنگ داخلی افغانستتتان آغاز رستتنی ورود ستتال

ستان با هدف  سیا در صینه افغان سر جهان برای جهاد علیه نیروهای شنروی آی.اس.آی و  هدایت مسلنانان در سرا

سیا با هنراهی آی.اس.آی بیش از  ست. در این دوره  ستان ا شبه 80در افغان سلح هزار نیروی  نظامی را آمنزش و م

شگر که در حال حاضر در اندیشکده هندی به عننان پزوه«( راو)»، افسر سابو سرویس اطالعاتی هند 2کرد. ب. رامان

در گروه مطالعات جننب آستتیا مشتتغنل به فعالیت استتت، مدعی استتت ستتیا از طریو آی.اس.آی ناچاه هروهین به 

سیر به صنرت  سامان داد؛ بعدها این م سربازان روس جهت کاهش تنان نظامی شنروی را  ستان با هدف اعتیاد  افغان
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معتقدند که عناصر طالبان  لگرانیتیل یبعض .3ردیدعکس، تبدیل به مسیر ناچاه مناد مخدر از افغانستان به پاکستان گ

دهد در اواستتط  ی. گزارش ها نشتتان مستتتیجدا از هم ن شتتانیها تیدارند و فعال یهنکار گریکدیبا  ،ی.اس.آیو آ

 یرتبه پاکستان جنع آور یبا طالبان در سطح مقامات عال یبر هنکار یمبن یمتیده مدارک منثق االتیم. ا2008سال 

 ،یحقان نیجالل الد رینظ یاز اشخاص ،ی.اس.آیمتیده معتقد است آ االتیا یجاسنس سیسروکرده است. در وانع 

 ( .Johnson and Mason, 2008کند ) یم یبهره بردار یراهبرد ییدارا کیبه عننان  ،یسرکرده گروه حقان

ها به مرزهای پاکستتتتان هجنم آوردند، افغاندر افغانستتتتان تعداد زیادی از  و با ننت گرفتن جنگ 1980در دهه 

منصتتنر »در میان پناهندگان باشتتند؛ از طریو «( خاد)»آی.اس.آی از ظن آنکه افستتران ستترویس اطالعاتی افغانستتتان 

سالم« احند ستان در ا سفارت افغان صنر احند با کاردار  آباد تنانست اطالعات الزم را در این رابطه دریافت نناید. من

روهای اطالعاتی پاکستتتان به صتتنرت مخفیانه از ستتفارت خارج، و در ازای در اختیار نرار دادن اطالعات برنامه نی

های های دیپلناتشتتتده در منرد مرمنران اطالعاتی افغانستتتتان در پاکستتتتان، به لندن رفت و تنام تالشبندیطبقه

 .4شنروی و افغانستان برای یافتن وی ناکام ماند

تالش برای بازگرداندن طالبان به عننان یک نیروی ستتیاستتی غیرنابل حذف را آغاز کرد.  2006پاکستتتان از ستتال 

فرماندهان آی.آس.آی با تشتتنیو رهبران طالبان به ادامه نبرد علیه اشتتغالگر و برپایی چند اردوگاه نظامی در کنیته به 

 .5ن بار دیگر تغییر کرداین هدف خند ناهل آمدند و در نهایت با تجدید حیات طالبان، صینه افغانستا

اکستان پر رنگ پو  رانیبا هر دو کشنر ا ینیو د یننم ،یفراوان فرهنگ مشترکات لیبه دل انیم نینقش افغانستان در ا

 هزارها و ک،یاز اننام افغانستان اکثر متعلو به ننم تاج یبرخ یفرهنگ ینسب شیگرااست.

د سبب شده منضن نیهن به پاکستان است که شتری(اکثر بلنچها و پشتننها ب گرید یبرخ شیو گرا رانی) به انزلباش

سا شنر هن سترهای نفنذ نابل هیکه دو ک ستان ب ست آورند و در منانع ییاتکا در تینالت افغان ستان  زین یبه د افغان

  (106:1390)تننا،دو کشنر باشد. نیحنزه رنابت و نفنذ ا

گروه ضنن  نیا تیحنا با پاکستان از طالبان است. پاکستان تیافغانستان؛ حناو پاکستان در  رانیچالشهای ا گرید از

راهبردی بهره  هیسرما کیاز طالبان به عننان  افغانستان،در یحفظ نفنذ خند نصد دارد در برابر دولتهای ضد پاکستان

از کشتتنرهای منطقه و  یبرخ یهااطالعات دستتتگاه تیاستتت که با حنا منیرفی انیطالبان جر ران،یببرد؛ اما از نظر ا

استتالم و مهار  یچهره وانع بیتخر ز،یو اندامات خشتتننت آم ینیاز آمنزههای د یافراط ریتفستت باندرتهای بزرگ،

 یستیو اعنال اندامات ترور ادگرایبن گروههای تیفعال ادام ن،ی. هن نکندیرا در سطح منطقه دنبال م رانیا استهاییس

مرکزی  اییرنابت دو کشنر در افغانستان برای نفنذ در آس ومناد مخدر تیکشت و ترانز ،یرانیو اتباد ا انیعیش هیعل
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شهای مهم ا ستانو رانیاز جنله چال شنار م پاک ستان به  صینه تینالت افغان -Kouzehgar,2010.158. )رودیدر 

159) 

 ی ایرا ن ، افغانستان مرز  یتیبر  امن تاثیر گذار ) ای اس ای پاکستان( عنامل نیمهنتر

 یاسیس عناملالف : 

سد که اول ینظر م به س تیمرز وضع تیامن نیعامل در تام نیو مهنتر نیر سیروابط  شنر هنسا یا ست. در  هیدو ک ا

 زانیو م یاسیس ینند رابطه  نیدارد و ب یعامل بستگ نیبه هن یادیز اریتا حدود بس یمرز تیعدم امن ای تیوانع امن

ستق یرابطه ا یمرز تیامن س میم سیوجند دارد. وجند روابط  شنر باعث ا نیحسنه ب یا  نهیدر زم یهنکار جادیدو ک

 ویعن یاستتیشتتند. در مقابل وجند اختالفات ستت یدو کشتتنر م یمرزها تیامن نیتام نهیمختلف از جنله در زم یها

 نیاز .. طرف کیته باشند، بلکه هر نداش یگننه هنکار چیمرز ه تیامن نیشند دولت ها نه تنها در جهت تام یباعث م

 یدر نا آرام یسع هیو دشننان کشنر هنسا نیمخالف زیو تجه تیهنه امکانات خند و از جنله با حنا یریبا به کارگ

سرانجام در بدتر یداخل تیاخالل در امن جادیدر مرز و ا شنر مقابل کنند.  ضع نیک سپس تیو  شیپ جنگ بیران و 

و مداخله ندرت  حضتتنر(. 68:  1374 ،یرود )خطاب یم نیمفهنم نداشتتته و کامال از ب یمرز تیامن گریکه د دیآ یم

 یکشنرها مساله  یو در بعض یو فرهنگ یزبان ،یمذهب ویعال یو بعض کیژهناستراتز یها یزگیو یفرامنطقه ا یها

سه زم یانرژ صل ی نهی،  س جیدر خل یفرامنطقه ا یحضنر ندرت ها یا ستان،  یو حت یمرکز یایفارس، نفقاز، آ پاک

تنان در مناطو  یبزرگ جهان را م یتراکم حضتتتنر ندرت ها داکثربنده استتتت. در وانع، ح یافغانستتتتان و آناتنل

سن رانیای رامننیپ ستجن کرد. با تنجه به عدم هن ضاد منافع ا یو جت ییج سالم یندرت ها با جنهنر نیت  ران،یا یا

 نیمیسنب شده است و ا رانیا یاسالم یجنهنر یمنافع مل یابر یدیهنناره تهد یفرامنطقه ا یحضنر ندرت ها

با  رانیا یاسالم یجنهنر یمرزها رد یتنش و ناامن جادیمختلف از جنله ا یها نهیخناهند کرد با ش یندرت ها سع

 رانیا رامننیپ یمتیده در خاک کشنرها االتیحضنر ا "را به چالش کشند.  رانیو ثبات ا تیامن یبه ننع گان،یهنسا

متیده در نبال  االتیا یاصل یها استیاز س یکیهنناره  رانیا یاسالم یجنهنر یمل تیامن دنیبه چالش کش یبرا

 یاز عنامل یکیمتیده در افغانستان و عراه  االتیبنده است. به عننان مثال حضنر ا ریاخ یادر سال ه زهیبه و رانیا

شتتناختن  تیخناهد داشتتت. به رستتن ریکل کشتتنر تاث تیمرزها و به تبع آن بر امن تیاستتت که در درجه اول بر امن

س گاهیو دادن پا نیگروهک منافق شنگتن، تا سط وا شغال عراه تن صله بعد از ا  یها گاهیپا سیبه آنان در عراه بالفا

 جادیبه منظنر ا حکنمت نیمخالف زیآمنزش و تجه ران،یا یدر عراه و افغانستتتتان در جنار مرزها ییکایآمر ینظام

ستان ها یناامن ستفاده ا یروشن لیو ..... دل یمرز یدر ا  رانیا هیهنسا یکشنرها ینیسرزم یمتیده از فضا االتیبر ا

مانند پاکستان و عربستان  یمنطقه ا یاز کشنرها یاست. البته بعض رانیا یو مناطو داخل هادر مرز یناامن جادیا یبرا

 یدر مرزها یناامن جادیبا مداخله در افغانستان منجب ا ران،یها و منافع با ا دگاهیرنابت ها و تعارض د یدر راستا زین

 میتعال ریتیت تاث یافغان یمدارس مذهب انطلبه ها و دانش آمنختگ تیشتتنند. به عننان ننننه، ترب یم رانیا یشتترن

سه ها ستان، باعث ا ینید یبرگرفته از مدر ستان و پاک ش یدگاهید جادیعرب  نیا انیدر م یرانیضد ا یو حت یعیضد 

شده به طنر ض یطلبه ها  ش یکه راف ستن  سنم و متداول ب یآمنزش ها نیجزو اول انیعیو ملید دان  یگروه ها نیمر
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ست یغیجناعات تبل شنار م انپاک ستان به  س طرح رود . یو عرب ستیها و  دولت ها در منرد کنترل مطلنب  یها ا

دارد.  یادیز اریبستت تیخند اهن یکشتتنرها در منرد کنترل مطلنب و منثر مرزها یها تاستتیمرزها طرح ها و ستت

ستیس ستا ا س یصنرت م نیکنترل مطلنب مرزها به چند یدولت ها در را صار به برر شد ، که به اخت  یآنها م یبا

سامانده اماتاز الز یکی. میپرداز سان یرویمطلنب ن یکنترل مرزها،  ست به نین یکیزیف زاتیو تجه یان  یدر مرزها

سر یکه مرزبانان بتنانند در تنام ضنر منثر و  ساس ح شند. به نظر م یعینقاط ح شته با سد دالهل متعدد یدا از  یر

امکانات و  نهیدر زم یرزم یروهایمناستتب ن یبانیعدم پشتتت ،یانستتان یروینامناستتب ن یجنله کنبند با ستتازمانده

 در مناطو حساس منثر باشد. یمرز یروهاین عیمننع و سر مرز و ... در عدم حضنر به متناسب زاتیتجه

س یمرز تیعنامل منثر در امن سیس مرز  یو برر ضا یا دهیبه پد یا نلنرو  یشند که منعکس کننده  یاطاله م ییف

شر افکار مانع ا کی تیحاکن سان، انتقال کاال با ن کند.  یم جادیدولت بنده و مطابو نناعد خاص، در مقابل حرکت ان

 ،کنند مرز یرا مشتتخگ م یدولت مل کی تیتیت حاکن نینلنرو ستترزم یرونیهستتتند که حدود ب یمرزها خطنط

 ا،یمجاور آن استت )حافظ ن یواحدها گریکشتنر از د کیبا  یاستیواحد متشتکل ست کی ییو جدا گیعامل تشتخ

195:1379, Dikshit )یستتاز کپارچهی ،یهستتتند؛ از جنله جداکنندگ یمتفاوت یکارکردها یدارا یاستتیستت یمرزها 

شنکش، ارتباط و غ س جادینقش مرز ا نیاما مهنتر ره؛یک ست که از  ان،مانع در برابر حرکت ان انتقال کاال و تفکرات ا

از هر گننه اعنال خالف ناننن درطنل  یریجلنگ یبه معنا یمرز تیشتتتند. امن یم ادی یمرز تیآن تیت عننان امن

شنر و ناننن کی یمرزها شخاص و حنل و نقل کاال و ح یک و از  یضنابط ناننن تیبا رعا یاهل ناناتیکردن تردد ا

ست. امن یمجاز مرز یدروازه ها ویطر شتنانه ا تیا شنر  تیامن یمیکم برا یمرزها، پ با ابعاد متننعش در داخل ک

داخل کشنر  یو نظام یاجتناع ،یاسیس ،یفرهنگ ،یانتصاد یها ستمیدر مرز نادر است در س یاست و هر گننه ناامن

 کند.  جادیاخالل ا

 جغرافیایی  عناملب :

 هیاستتتت که منطبو بر ده ناح لنمتریک 8731بالغ بر  رانیا یبر کنترل مرزها طنل مرزها جغرافیایی یها یزگیو ریتاث

 ،یاستتتپ ،یجنگل ،یرودخانه ا ،یمرداب ،یباتالن ،یریکن ،یا هیکنهپا ،یشتتامل: مناطو کنهستتتان یاصتتل کیگراف نیزیف

 ،یکنهستتتتان ،یآب ،ی)خشتتتک رانیا یمرز ییایغراف(. تنند ج221:  1379پنر،  ینیاستتتت )کر ییایو در یا اچهیدر

 است . یمتفاوت یتیو امن یدفاع ریتداب ازمندی( نیریکن

 یعنامل انتصادپ:     

کاال، خدمات و  نتیکه منجر به تفاوت نابل تنجه ن هیدو کشتتنر هنستتا یاختالف فراوان در ندرت انتصتتاد وجند

 یکه از تنان انتصتتاد یگردد، باعث خناهد شتتد تا اغلب اتباد کشتتنر یمرز م یو بازار کاال در دو ستتن التیتستته

از مرز به منظنر استتتتفاده از بازار کار و  یننانن ریتردد غ ایبرخنردار هستتتتند، اندام به ناچاه کاال و  یتر فیضتتتع

از نقاط جهان وجند  یاریدر بس تیوضع نیمرز کنند. ا یمنجند در آن سن التیاستفاده از خدمات و تسه نیهن ن

صل لیاز دال یکیدارد، چنان که  شترک آمر یمرز یدر منطقه  ینامت یا ساالنه  نیهن کیو مکز کایم ست و  ساله ا م
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 نیاز مرز ب یناننن ری( به طنر غیو رفاه یبهتر )استتتفاده از خدمات اجتناع یکار و زندگ یایجن یکیها مکز ننیلیم

 یبرا ییکایو بزه کاران آمر زانیکاران، ناننن گر تیاز جنا یادیکنند و در مقابل، تعداد ز یعبنر م کیو مکز کایآمر

دو کشتتنر از  نیب یرو خط مرز نیکنند. از ا یدو کشتتنر عبنر م یاز منطقه مرز یناننن ریفرار از مجازات به طنر غ

 ریعبنر غ شیافزا یاز عنامل اصل یکی( 44: 1380 ب،یرود )عندل یمناطو جهان به شنار م نیاز ناامن تر یکی ربازید

سعه و در آمد ب رانیا یشرن یمرزها ویمجاز افراد، ناچاه کاال و مناد مخدر از طر سطح .. تن دو  نیوجند اختالف 

 منجند در کشنر افغانستان است. . دیشد یکاریکشنر و فقر و ب

 ،یمناطو مرز یاصل یها یزگیاز و یکی یدر مناطو مرز یانتصاد یها انیتنسعه و ضعف بن یساخت ها ریز بندکن

 ینامطلنب یامدهایشند، پ یم یناش یمناطو . مرز عتیکه از طب ییایجغراف یمساله  نیاز مرکز کشنر است. ا یدور

مناطو و نرار نگرفتن  نیبندن ا یا هیو حاشتت دیشتتد تیآن، میروم نیبه هنراه دارد که مهنتر یمناطو مرز یرا برا

س ست. دور ریآنها در م شنر ا سعه ک شنر که به معنا ییایاز مرکز جغراف یامناج تن صن یدور یک  یریگ میاز مراکز ت

فقدان  لیو هم به دل لیدل نیهم به ا یشتتند مناطو مرز یکشتتنر استتت، باعث م ییو اجرا یینضتتا ،یادار ،یاستتیستت

 نیا نیبنابرا رند؛ینرار گ یتنستتتعه داخل یبرنامه ها انیمناطو کم تر در جر نیدر ا یو صتتتنعت یتیجنع یها تینابل

آنها از  نیکشتتنر، دورتر یاستتتان ها نیمیرومتر رانیبرند. به عننان مثال، در ا یرنج م یدیشتتد تیمناطو از میروم

ستان ها تختیپا ست؛ مانند ا ستان، ا ستانیس یا ض رد یهرمزگان و حت الم،یو بلنچ  نیمیروم تر ،یمناطو مرز یبع

 1380 ب،ی. )عندلیهستتتند، مانند نهبندان در استتتان خراستتان جننب یآنها از مراکز منطقه مرز نیدورتر یمرز ینناح

صاد دیشد یها تیشک وجند میروم ی( ب2020 مجاز  ریعبنر غ شیدر افزا یفراوان در مناطو مرز یکاریو ب یانت

دارد. بر استتتاس  یشتتتگرف ریدارند، تاث ینامطلنب ریمرز تاث تیبر امن یگر که به نینید یافراد، ناچاه کاال و امنر

ستگ بیبا ضر یو تنسعه در مناطو مرز تیشده، امن انجام قاتیتیق با  هیو دوسن میمستق یرابطه ا یباال دارا یهنب

که هر  یبر هم دارند، به گننه ا یدر مناطو مرز یمتقابل راتیتاث ت،یتنستتتعه و امن گری. به عبارت دگراستتتتیکدی

مناطو  بیترت نیگذارد و بالعکس، به ا یم تیتیقو أمن ندیبر فرا ینیمستتتق راتیتیقو تنستتعه تاث ندیفرادر یاندام

ضرا یباال یها شاخگی دارا سعه از  سعه ن یباالتر یتیامن بیتن سبت به مناطو تن ساس  افتهین تر برخنردارند. برا

شده در منرد ا قاتیتیق ض رانیانجام  شنرها یو بع ست که مناطو کایو آمر کیجهان )مکز یک شده ا شخگ  ( م

شند چرا که  یکشنر میسنب م رمناطو ه نیحال ناامن تر نیو در ع نی( از عقب مانده تریا هی)مناطو حاش یمرز

 لیمستتا ریکه درگ ییو کشتتنرها(205:1380، بیمناد مخدر و ... استتت. )عندل انیاز ناننن، ناچان  انیجنالنگاه فرار

تنسعه  طیاز شرا یها، ناش یناامن نیمساهل مربنط به ا نیاند که عنده تر افتهیخند بنده اند در یدر مناطو مرز یناامن

 طیتناند می یمناطو م نیدر ا یفقط و تنگدستتت طیشتترا گریآن بنده استتت. به عبارت د یتبع یامدهایو پ یافتگین

مناطو گردد.  نیبه وجند آمده در ا یاز ستر پل ها یدشتننان در بهره بردار کیها و تیر یناامنجهت بروز  یمناستب

آب  زانیم یوهامنن ، کاهش داهن رمندیرود ه ی: عدم اجناد در مرز بند رانیا یخاور کیتیدروپنلیالف (بیران در ه

)در  هیمتر مکعب در ثان 3000(به 1990)در سال  هیمتر مکعب در ثان6000دلتا از  یدر بخش ها رمندیتنسط ساالنه ه

احداث سد  یبرا یخارج یطالبان از شرکت ها فراخنان( و1994)در سال  هیمتر مکعب در ثان45(وحدود 1993سال 

وجند بیران آب  لیروز افزون آب به دل تی، اهن تی( ودر نها9-10: 1377)مجتهد زاده،  رمندیه یکنال خان بر رو
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شاورز، انهیدر خاورم شنر ا یمناطو ک شاورز نیهزار هکتار از زم 140و از جنله  رانیشره ک  یم دیزابل را تهد یک

 ریاعالم کرده است که طالبان مس یبا استناد به مدارک وشناهد کاف یا هیانیر منظنر وزارت خارجه کشنر در بیکند بد

 کایآمر نننکالی: شتترکت  ینفت یپروژه ها (  ب(16: 1380، رانیرا بستتته استتت ) روزنامه ا رانیا رمندیرودخانه ه

عنان ، در صددند تا نه  یایبه در یمرکز یایآس ازعربستان با اراهه طرح احداث خط لنله نفت  یدلتا  یوشرکت ها

که از نظر  یکنند در صتتنرت یریجلنگ رانیطرح به ا نیبه ا یبهره انتصتتاد دنیکنند بلکه از رستت یرا منزو رانیتنها ا

ستراتز صاد نیو هن ن یکیا ست و طالبان هم بهره ماد لیبد نیبهتر رانی، راه ا یانت برد و  یطرح م نیاز ا یمنجند ا

ستا ستیس یدر را س کایآمر ا ستان با تا ستان وپاک ست ا نیا سیو عرب ستراتز نیخط لنله منافو ا  کیمنرد از منارد ا

 ( 24: 1377، ی)نصر دیآ یمنطقه به حساب م

ش دی( تهد3 در  بری:  منطقه  گذرگاه خ رانیا یبرا یستیترور یاز کشت وحنل ونقل مناد مخدر تنسط گروه ها ینا

 70منطقه حدود  نیرود ا یمناد مخدر به شتتنار م یدژها نیتر یافتنیپاکستتتان و افغانستتتان از دستتت ن یکشتتنر ها

دالر  اردیلیم 35کنندگان به حدود  دیتنل یآن برا النهکند و در آمد ستتا یم نیاروپا را تام ازیمنرد ن نییدرصتتد از هرو

 25گرم گندم  لنیهر ک یکه بها یدالر است در حال 80تا  40 نیمناد مخدر در آنجا ب لنیهر ک نتیرسد چرا که ن یم

ست ) ب س نیتر نهیوکم هز نیتر کینزد رانی( از آنجا که ا20: 1379نا ، یسنت ا  وپاانتقال مناد مخدر به ار یبرا ریم

س س یانیم یایوآ ست  آ ستان  -رانیا یلنمتریک 945هست کنترل مرز  زیمنطقه ن یکشنرها گریتر از د ریپذ بیا افغان

وبلنچستان  ستانیخراسان وس یرهایکنترل صیراها وکن یتاکننن برا رانیاست . دولت ا یگزاف نهیمستلزم صرف هز

برج  200و احداث  ضیکرده استتت، مستتدود کردن گذر گاه ها ، حفر خنده عر نهیدالر هز ننیلیم 500، در حدود 

ست که ا رانهیگ شیوپ یتیاز جنله اندامات امن یبان دهید ست واز ا رانیا سانده ا  نیهنناره برا دیپس با نیبه انجام ر

 (      19: 1377، ی)نصر دیافزایحجم ب

 هنیتی، مذهبی عناملت:

شتراک ش یو مذهب یننم ا سبت عننم یها یزگیاز و یکیدو طرف مرز  اننیمرزن شننل مناطو مرز یبه ن  یو جهان 

 ییایمناطو جغراف نیاز ناننن تراوش و انتشتتار ب یناشتت دهیپد نیاستتت. . ا یو فرهنگ یاجتناع ،یداشتتتن تنند ننم

خند را  یها یزگیمهاجرت کرده و و مجاورمنطقه به منطقه  کی تیاز جنع یناننن، بخش نیمجاور است. براساس ا

سن شک یبه مرور زمان در مناطو مرز دهیپد نیکنند. ا یمرز منتقل م یبه آن  و  یاجتناع ،یننم یگروه ها لیباعث ت

 یزگیمرز مشتتابه و با و یآن ستتن تیجنع یفرهنگ ،یاجتناع ،یننم یها یزگیبا و تیگردد که در نها یم یفرهنگ

شنر م تیجنع یها شتراک مذهب نی. مهنترتفاوتندمرکز ک ساله در منرد ا سن نیساکن نیب یو فرهنگ یننم ،یم  یدو 

 نیمرزنش یاجتناع یگروه ها نیا یفرهنگ یننم ییواگرا ای ییهنگرا زانیمرز دارد، م تیبر امن ینیمستق ریمرز که تاث

ست. )کر یبا حکنمت مرکز ساکن یو مذهب یننم یکه دنباله ها نی. با تنجه به ا(168:1379پنر، ینیا مناطو  نیاکثر 

مرز  یبا آن سن ییو هنگرا یگروه ها از دولت مرکز نیا ییمرز نرار دارد، در صنرت واگرا یدر آن سن رانیا یمرز

 وجند خناهد داشت،  رانیا یدر مناطو مرز یادیز یتیمشکالت امن

 ث: عنامل مرزی 
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ستان جا رانیاز نقاط حساس و منرد اختالف در مرز ا یکی  نیشند. در ا یم دهیست که مرز دوغارون ناما ییو افغان

منطقه گنرک  لیدل نیو افغانستان است و به هن رانیهکتار ، منرد اختالف ا 30به مساحت حدود  ینیمنطقه نطعه زم

و  رانیا یمرز سیو پل یمرزبان یروهاین ییآرا فدر حد ص یمنارد حساس منجب بروز تیرکات یدوغارون در بعض

 نیتناند به فعال شتتدن ا یم یبهانه ا نیاستتت . کنتر یاتیضتترورت ح کیاختالف  نیشتتند. حل ا یافغانستتتان م

در گنرک  یحل اختالف مرز یدر گنرک دوغارون برا یاختالف مرز حلدو کشتتتنر منجر شتتتند. انیاختالفات م

حل  ینر افغانستان براتناند با کش یم رانیوجند دارد که ا ییبر وانع گرا یمبتن یاسیدوغارون گذشته چند راهکار س

ک یشتند و در نالب  یکه هستت عالمتگذار یآن وارد عنل شتند در درجه اول منطقه منرد اختالف به هنان شتکل

شند و اتباد  لیمشترک تبد یبازار مرز کیبه آن خاتنه داده شند. در درجه دوم منطقه منرد اختالف به  یسند حقنن

کردن مستتترله منرد اختالف ،  تیدر آن به مبادله کاال بپردازند. در درجه ستتتنم و با هدف کم اهن یو افغان یرانیا

 نیدهد. تیت ا رییتغ یفعل تیشنال مننع ایجننب  سنتگنرک دوغارون را به  ساتی، ترس رانیا یاسالم یجنهنر

ضع طیشرا ضر تیت کنترل ا یمرز تیو ست به حال خند بان رانیمنجند که در حال حا س یم یا سا  تیماند و ح

منرد اختالف با افغانستان  ینقاط مرز هیکل رانیا یاسالم یکند. بر در درجه چهارم ، جنهنر ینن جادیا زیرا ن یادیز

سا شنا شند. تیت ا ییرا   تیحاکن یادعا یرا که طرف افغان یاز نقاط ی، بعض طیشرا نیو با افغان ها . وارد معامله 

 دوغارون معامله شند. یبرخنردار است با اختالف مرز یاندک یکیاستراتز تیحال از اهن نیآن را دارد و در ع

 مخدر منادج: : عنامل ناچاه   

به  جیجهان به تدر یملت ها نیشدن فناصل ب کیو نزد نیو اختراد ماش یمناد مخدر پس از انقالب صنعت ی دهیپد

ضل اجتناع ست یعننان مع شر ی، ه ضل تنل دیرا منرد تهد تیب ست. امروزه مع و ناچاه مناد مخدر و  دینرار داده ا

را  یاریبس یو انتظام یتیامن یها تی، ظرف یصادانت یها ییشنم کشنرها میسنب شده و تنانا یها دهیاز پد ادیاعت

پس از کنفرانس  ستتتمینخستتت نرن ب ی نهیبه خند گرفته استتت. در ن یفرامل یبه خند معطنف داشتتته و جنبه ها

صرف داروها ی(، برا1909) یشانگها صننع یعیروان گردان )طب یمیدود کردن م انجام  یشتریب ی( تالش هایو م

 نیچ 1950 یشتتد. در دهه  ریتر امکان پذ ویدن یکن یها یابیارز ستتتم،یدوم نرن ب ی نهیشتتند. در ن یشتتده و م

را تجربه کرد و آن را  نیسنء مصرف آمفتام دیشد شیدهه ژاپن افزا نیتنانست معضل مناد مخدر را حل کند. در هن

جهان به راه  طاز نقا یاریمصتتترف مناد مخدر در بستتت شیاز افزا یدیمنج جد 1960تیت کنترل در آورد. در دهه 

 (Drug Production in| Afghanistan,2004:32افتاد. 

 افغانستان رانیا نیب یمرز یدر نا امن یستیترور  یگروهگ هااز (پاکستان (  یاس ا یانیرو )  تیحنا

 

و بلنچستان  ستانیدر س« جنبش عدل»و « انصار» دتریو در شکل جد« جنداهلل» رینظ یستیترور یاز گروهک ها یبرخ

از  یبرخ یآمنزش نظام میدر ارتباط هستند، که تیت تعل  یاطالعات یرویتندرو در پاکستان با ن یاز علنا یو با برخ

و  زنندیدست م یستیترور اتیبه عنل رانیها در خاک ا وهگر نی(. ا100:1393اوند،و د یعناصر القاهده هستند)غفنر
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شدندطالبان معتقدند که آی اس آی با روشی  یو مخف ی، به خاک پاکستان متنار رانیدر داخل ا تیپس از نتل و جنا

شتتتکل میدهد. آنها حتی معتقدند که آی اس آی در شتتتنرای فرماندهی  اتهایندرتنندانه، میرمانه و نهری به عنل

افراد به  نینشان میدهد که ا اتییو عنل کییطالبان در سطح تاکت یهاییدارد. در وانع، مهارتها و تنانا تیعضن اتیعنل

افغانستان  سابو تییمقام ارشد امن کیبه گفته (  (Giustozzi, 2007:25اند ) دهیو حرفهای آمنزش د ویصنرت دن

ست، آی اس آی طرح ها، راهبردها  شانیرا در اخت کهایتاکت وکه اکننن جزو گروه طالبان ا سئله  نینرار میدهد. ا ار م

طالبان نرار میدهد  اریدر اخت کییو تاکت اتییگزارشها ثابت شده است که آی اس آی اطالعات راهبردی، عنل شتریدر ب

    (Jones, 2010:266) ) کرده بند  جادیبرای ستتربازان طالبان ا ییآی اس آی اردوگاهها 2003ستتال ،به عالوه از

  (  (Rashid, 2008:223میکرد ) هیفارس ته جیمهنات و امکانات ضروری آنها را از کشنرهای خل اسلیه،که 

 للعداجیش الف:     

. دازدمیپر مسلیانه رزهمبا به نمارکشن با که هستند چبلنو  مذهب سلفی رویتند یستیورتر شبهنظامی وهگراز  یکی

  معالو  ا  فعالیت  به  ودشرآن،    اتنفر  دمجد ماندهیزسا با...، اجند یستیورتر هکوگر دینابناز  بعد وهگر ینا

  به سکرا هالیاز ا دیفر »نیروفا لدینحاصال« به ملقب» زادهمال لرحیماعبد«را    وهگر  ینا  یهبر.  ردکر  دیمنجن

 نهابینو تنجه ردمنو  هشد تبدیل نپاکستادر  یستیورتر یهاوهگر مهنتریناز  یکی به ینکا هم وهگر یندارد. ا هعهد

 ( 56: 1394 ان،یگرود یناصر حاجی) ستا گرفته ارنر مریکاییهاو ا دیسعن

 صیابه هسپا :ب

 نپاکستا طالعاتیا یسوسر ن،پاکستا نشیعیا هحقن فعامد نمازسا انعنن به »یجعفر فقه تیریک بحز« ترسیساز  پس

 یفعالیتها علیه رزهمبا بهرا  یینبندد مهاجرنمسلنانااز  هیوگر امصد نماز اهعرو  نعربستا ،مریکاا حنایت با

  (178 1392:ر،سیا .)نجفی دکر تشنیو یجعفر فقه میریک

  یجهنگن لشکر :پ

 »مالک«و  »ریالهن امکرا ابسر ضیار« یهامنا به نپاکستا صیابه هسپا برجسته یعضااز ا تن سه دیمیال 1990 ههد در

  صیابه هسپا منسس ی،جهنگن ازنن حورا از  دخن منا وهگر ینا. نددکر تاسیسرا  یجهنگن لشکر یستیورتر وهگر

و  ستا یانهافرنهگر نفعالیتهایشاو  ندامسلح وهگر ینا ادفرا( 148:. 1394:ی،حندو ا ی)میند ستا برگرفته

.  ندارند یگرد ینسنتها با تباطیو ار میکنند عنل گانهاجد یک هر که نددار نپاکستادر  مختلفی مستقل تتشکیال

 رکنادر  نیز  کشنیرو  نفغانستادر ا بلکه نددار خالتد نپاکستا خلدا میزآخشننت تماانددر ا تنها نه وهگر ینا ادفرا

 ،ستا شیعی ضد تحساساو ا سلفی ژییدهنلنو دارای ا یتکفیر وهگر ساساًا یجهنگن لشکر. ندرزهامبا مسرگر نطالبا

. اردمیپند »کافر« باشد شتهدا مسالا به وهگر ینا شنگر با وتمتفا نگرشی که هیوگرو  دفر هر معنا بدین

 (194 1392:،ییزا)میر

  نپاکستا نطالبا :ت
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  حکنمتی که ستا نپاکستا رمختادخن اینبیله مناطودر  »دمیسن هللا بیت« یهبرر به طیافرا شبهنظامیِ هیوگر

  برخی سساا بر (121: 1392:ر،سیا نجفی ند.)آورده ا دجنو به مناطو یندر ا یمرکز حکنمت ازیمنو  رمختادخن

  فاعید دجها نهاآ هشد معالا افهدا نمیادارد. در  عضن 35000تا 30000ودحد کلی رطن به نپاکستا نطالبا ها تخنین

  به هم نفغانستادر ا مستقر ناتن یهاونیر علیه دتیاا سنت به حرکتو  یمیند شریعت ایجرا ن،پاکستا تشار علیه

 وهگر ینا یهبرر بهوی  ونمعا هللاحکیم ،مریکاا ییاهن تحنال سیلهوبه دمسعن نشد کشتهاز  پس. ردمیخن چشم

 معالا کفر علیه جهانی دجهاو  نپاکستادر  نطالبا نپشتن رتماا دیجارا ا دخن جنبش صلیا فهد که هسیدر نظامی شبه

 نطالبا شدار یهاهچهراز  یکیو  شد کشته مریکاا سرنشین ونبد یپیناهااهن سیلهو به دیمیال 2010 لساو در  دکر

 ( 31: 1391،: یحندا ند.)دکر بنتخاا یهبرر بهرا  »نمالطنفا« منا به پاکستانی

 حدیث هل:اث 

 ندانستهدا عینی جبرا وا نظامی دجها برخی. هنددمی پنشش دخنرا در درون  عقایداز  دهایگستر طیف حدیث هلا 

 بخشو  دهبن نعربستا ذنفن تیت کامال حدیث هلا مذهبی ارسمد. ننددامی دشر فخال حاضر لحاآن را در  برخیو 

  تشکیل وهگرو  بحزو  نمازسا 17 لحا تا حدیث هلا وانپیر. نداغیرپاکستانی ارسمد ینا بطالاز  تنجهی نابل

  شیزمنآ ،تبلیغی دی،جها ای،فرنه تبلیغی ،مذهبی تبلیغی ،مذهبی سیاسی ،سیاسی یشاخههااز  یکیدر امهرکد که ندداد

 ،مدینهو  مکهدر  حج میادر ا نشیعیا سیاسی اتتظاهرو  هپیناییهارا لنباد به نجریا ینا. میکنند فعالیت ایفرنهو 

 دیجاا ه،شد دیا یشهرهادر  نشیعیا تمااندا با مقابله ایبر »شریفین حرمین تیفظ جنبش« انعنن تیترا  هیوگر

 (2  18: 1389،شفیعی)..نددکر

 :داعشج

ش یداعش که گروه  ساس مدع یم یرتکفی – یسلف یبر آمده از القاعده با خط م شد،بر ا رهبرانش به دنبال  اتیبا

 ییارویانتقام و رو یآنها برا زهیداعش است و انگ یرکن فکر نیمهم تر یسن-عهیش یخالفت است.صف بند یایاح

ضاد ها کردیرو نیرود. ا یم شیعننان به پ نیبا ا ش رانیا فعکه با منا ییبا ت سیس یایدارد،جغراف انیعیو  و  انیعیش یا

،  یمناجهه خناهد کرد.)ننران انهیدر خاورم ی،مذهبی،ننمیتیهن دیجد یرا با چالش ها رانیا یاستتتالم یجنهنر

1393      :157)  

 با ایران فرنه ها پاکستاناختالف 

 باشد.  یکشنر کامال سن کی دیپاکستان با-1 

 میسنب شنند.   تیانل کیدی! باستندیچنن مسلنان ن انیعیش-2

 نطع کند.   ه عیبه عننان کشنر ش رانیا یاسالم و انتصادی خند را با جنهنری یاسیروابط س هیکل دیپاکستان با-3
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از  یکی نیمعننی و مادی انجام شتتند. بنابرا تیحنا رانیجنله ا از هیدر کشتتنرهای هنستتا یستتن تهاییاز انل دیبا-4

 که گرا در پاکستان است گروههای افراط نیو پاکستان، وجند ا رانیا یجنهنری اسالم روابطعنامل تشنج و تنش در

ش پاشنه در پاکستان تیاند. وهاب خند نرار داده ریتیت تاث زیدولتنردان پاکستان را ن یحت  لیکشنر تبد نیبرای ا لیآ

ستاورد ا ساختگ نیشده و د ست و ب دول برای دیو تهد یناامن ،یفرنه  ستان بنده ا شنر  ندهیکه آ رودی آن م میپاک ک

شد آنان در ا ستان با ر شنر، نیپاک ستان د ردیمبهم و در هالهای از ابهام نرار بگ ک ست به افغان  لیتبد گرییو منکن ا

صل یب .شند است که تاکننن  یمذهبو کیدهنلنژیو پاکستان، حنل مساهل ا رانیمنبع تنش در روابط ا نیتری شک، ا

 .به تنشهای جدی در روابط دو کشنر منجر شده است 

 حضنر در افغانستان یاهداف پاکستان برا-

منطقه کنرنگ  یاسیس نینن یها یکشنر در باز نیحضنر ا هیپاکستان منجب شده است که زمن ییایجغراف تیمننع

ست صاد یبه بازارها یابیشند و امکان د س ویتنها از طر زین یانت ستان م ریم ستیس طراحانگردد. سریافغان  یخارج ا

 ند؛یآ لیکشنر در افغانستان به اهداف خند نا نیا عیو مط فیدولت ضع کی جادیبر آن شدند تا با ا نهیپاکستان در زم

 نیا درپاکستان را فراهم آورد. شتریهرچه ب یامر منجبات ناکام نیبا ا« احند شاه مسعند»هن نن  یاما مخالفت افراد

شناختهنگا ساهل روان ستان که بر م ستان با تنسل به ا نگل شناخت یم پاک شراف کامل دارد، به طلب  یو جامعه  منطقه ا

 ورزد. یطالبان مبادرت م جیبرخاسته و به بس یفرامنطقه ا یها تیحنا

 به واسطه حضنر در افغانستان ییایجغراف یآمدن از انزوا رونیب-1

 اوامر پاکستان در افغانستان عیو مط فیضع یدولت جادیا-2

 یمرکز یایآس یبه بازارها یابیافغانستان و دست یدر انیصار داشتن بازار مصرف-3

ستیس نهیکشت و انتقال مناد مخدرطالبان در زم-4 صدور آن  دیتنل ا را  ینیو زم یی، هنا یمینر آب 3مناد مخدر و 

ند؛ الف(از طر دهیبرگز به کراچ ویا باد  به یجالل آ عد  پا؛ب( از طر و ب ند ویارو ندر تنرن ندوز و ب  یایبه آستتت ین

 و اروپا هیبه ترک عدو ب رانیحنزه جننب غرب افغانستان به ا وی( از طر؛پیمرکز

 پشتننستان بزرگ کی جادیپاکستان و ا هیاز تجز یریجلنگ-5

کشنرها؛ الزم به ذکر است  ریافغانستان به پاکستان و صدور آن به سا ویاز طر یمرکز یایآس ینفت یانتقال لنله ها-6

سطه حنا نکهیکه ا سیس یها تیبه وا ستان ارزش روپ کایآمر یا شنر عل نیا هیاز پاک  9 انهیسال یدرآمد ارز رغمیک

 65دالر با  اردیلیم 20که معادل  رانیا انهیستتال یارز درآمدبا  ستتهیدر مقا تیجنع ننیلیم 120دالر د اشتتتن  اردیلیم

 است. رانیتنمان ا 19است معادل  تیجنع ننیلیم
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ساختن ن-7 سالم یادگرایبن یروهایمتنرکز  ستان جهت کنترل و هدا یا س تیدر پاک سئنالن مدارس  لهیآن ها به و م

در  یدولت ساز ندیپاکستان در فرا استیس منطقه یتیشدن به ژاندارم امن لیتبد بیترت نیو بد یتیو مقامات امن ینید

 افغانستان

 منطقه  یو رنابت در بازارها رانیورنابت با ا یمرکز یایبه آس یدسترس-8

 افغانستان به پاکستان ویاز طر یمرکز یایخطنط نفت و گاز آس تیترانز ری( استفاده از مسب

جهت  یدر هر سه مینر انتصاد رانیو گنادر در رنابت با بنادر چابهار و بندرعباس ا یاز بنادر کراچ یبهره بردار-9

صاد رانیستان به ضرر ارنابت پاک ست و در وانع هر اندازه پاکستان در حنزه انت شد ا یا به هنان اندازه  رانیمنفو با

 ضرر کرده است.

 با افغانستان و رنابت با هند ی: حل اختالفات ارض یاسیمنافع س-10

در افغانستتتان  نانیدولت هم پ کیکه  رستتدیبه اهدافش م ی: در هر ستته مینر، پاکستتتان تنها ونت رانیرنابت با ا-11

بنده و با حذف طالبان نقش پاکستان میدود و در مقابل  سریاهداف با حضنر طالبان در ندرت ، م نیحاکم باشد و ا

 کیکردن عنو استراتز دایپ-1. کندیم دایتنسعه پ رانیا یعنیآن  یمنطقه ا بینقش رن

 به منابع دست نخنرده افغانستان یدسترس-12

 انهیم یایدر آس شیدر جهت پخش نفنذ خن گاهیپا کیاز افغانستان به عننان  استفاده-13

 انهیم یایبه آس یراه مناصالت کیبه  یدسترس-14

 هیحکنمت تیت الینا کیبنجند آمدن  -15

 (5،1389 ی)عصنت الهنبندیبردن معضل خط د نیازب-16
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 نتیجه گیری 

حنایتی مستیکنی از جانب ارتش و  ای اس ای هستند و مردم در سایه در پاکستان گروه های اسالمی دارای پایگاه 

ست با وجند چنین  ضح ا ست دولتهای حاکم، به این گروهها پناه می آورند؛ بنابراین، پروا سیا سبت به  بی اعتنادی ن

شکنندگی و بی ثباتی به مثابه  شت.بدون شک تبعات این  ستان ادامه خناهد دا تهدیدی وضعیتی، افراطی گری در پاک

جدی به حستتتاب می آید وادامه این ناآرامی ها هنگامی تهدید جدیتر استتتت که بتناند فضتتتای مرزی بین ایران  و 

افغانستتتتان را متاثر کند؛بنابراین، با وجند عنامل پینندگر ننمی مذهب، نزاد، زبان در مرزهای ایران ، افغانستتتتان و 

ن و مناطو شرنی ایران تفسیرهای ایدهنلنژیک از مذهب منجر به تنسعه نیافتگی استانهای مرزی ،سیستان و بلنچستا

ستان را با ابهام  شد، به طنری که روند پیش بینی آینده روابط دو ایران ، اافغان ستنری خناهد  شننت و واگرایی م خ

شکل مناجه کرده است. اصل منازعات پاکستان و ایران حنل مساهل ایدهنلنژیک به ننایندگی مذهب و ننمیت است. 

گیری گروههای افراطی مذهبی در پاکستتتتان و ایران جندااهلل، جیش العدل، انصتتتار ، طالبان ننننهای از منازعات 

شتر از  سعندی بی ستان  ست که   ای اس ای بنا به دالیلی و برخی از رژیم های منطقه ای عرب شنرا ایدهنلنژیک دو ک

 یمرزها نکهیو افغانستتتتان با تنجه به ا رانیا نیب یمرز تیامندیگران از این گروههای تروریستتتتی حنایت میکنند .

شنر به عننان  یشرن ست تنل یط رانیا یزهارم نیاز ناامن تر یکیک شته بنده ا و ناچاه مناد مخدر  دیچنده ده گذ

مناد مخدر از جنله مساهل و منافع مشترک دولت  دیرود و مبارزه با ناچاه و تنل یبه شنار م ینا امن نیا یعامل اصل

 یطالبان و نا امن کننده مرزها یمال یشتتند، چرا که مناد مخدر از پشتتتنانه ها یو حکنمت کابل میستتنب م رانیا

شنار م رانیا ستان برا یاس آ یآ دیآ ی:به نظر م رانیشره ا یستیترور یرود .گروه ها یبه  کردن تفکر  یخنث یپاک

ستان به تقن االتیطلب در ا ییجدا یننم سالم کالیراد یها روین تیبلنچ ست به هن یرو یا  نیخاطر ا نیآورده ا

 تیاز حنا زدندی دستتتت م یستتتتیبه اعنال ترور رانیا هیالعدل که عل شیمانند ج ییبیث وجند دارد که گروه ها

ش ستان برخنردارند ؛چنان که  سئنل یگینالک رجنداهلل و رهبر آن عبدال» دیگن یهانتر م نیریپاک شدن  تیکه م کشته 

 یگرا یافراط یبه گروه ها زیستتپاه پاستتداران را بر عهده دارند ،ن یروهایو ن ینظام ریصتتد ها تن از شتتهروندان غ

سته هستند  .پس از گروهک جنداهلل گروهک ها یاس آ یآ یاطالعات یها سیسرو یو حت یپاکستان  یپاکستان واب

س یگرید یستیترور صار ،جنبش عدل در  ستان اعالم منج ستانیمانند ؛ان ضر با  کردند.  تیدنو بلنچ در حال حا

و هن نین اتاه های فکر  ایاالت در افغانستان  گسترش طالبان   با حنایت های  نیروی اطالعاتی ای اس ای پاکستان

سعندی  و ستان  ساد( و با پنل  عرب ستی )من صهیننی سیا( و رژیم  تجهیزات به جا مانده امریکا در  متیده آمریکا )

افغانستان با تنجه به نراهن شناهد مالناتهای  اخیر   سپهبد ندیم انجم رهیس سازمان اطالعاتی ای اس ای پاکستان با 

ستان  و به مخاطره انداختن امنیت  شنر افغان شی در  ک صدد تقنیت طالبان و تفکر داع ساد در  سیا و من اطالعات 

، به جرات  یو حقنن یقیحق یها تیو شخص یاسیس یچهره ها یاستناد گفته ها بهستان  هستند. مرزی ایران ، افغان

 ی،امارات متیده عرب یستتعند کا،عربستتتانیآمر یکشتتنر ها کیکننده منافع استتترانز نیطالبان تام»تنان گفت که  یم

 پاکستان هستند. زهی،انگلستان و به و
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