
  کرد؟؟؟ سفر پاکستان

  

می و گفتھ  کرد چین سفر بھ عربستان سعودی و

 در ھمکاری بیشتر بخاطر این کشور شریک استراتژیک پاکستان خواستھ است کھ بر

حالی صورت  ھیئت ھمراه بھ پاکستان در

امنیت ملی  مشاور عزیزچندی پیش سرتاج 

با  بھ کابل سفر کرده و این کشور یدوار

 افغانستان امور زمینھ قطع دخالت در پاکستان در

اشرف غنی بھ پکن  یرسفر اخ پاکستان است در

. ھمکاری برای صلح قول مساعدت داده است

نظر  از کشور دو اسالم آباد دارد و است کھ نفوذ ایدئولوژیک عمیقی بر

ھمھ . مواضع ھمسانی دارند، تروریستی و حمایت از افراط گرایی

استراتژیک تبدیل می کند؛ اما  العاده مھم و

بھ ناامنی با توجھ ، آمدھای دیپلماتیک شکل گرفتھ

  . اندکی برای دستاوردھای ملموس و کوتاه مدت این سفر وجود دارد

پاکستان ن ویچ، به عربستان یغن
  )صباح(استاد 

 وطن را وطن مام

 خون زدند نام وطن را

 ھ كردندچ كھ امد ھر

  . ند با سنگ غم جام وطن را

بھ عربستان سعودی و، بھ اسالم آباد سفر پیش از زمان ادای سوگند و

شریک استراتژیک پاکستان خواستھ است کھ بر دو این سفرھا از

ھیئت ھمراه بھ پاکستان در روزه غنی و دو سفر. بیاورد افغانستان فشار روند ایجاد صلح در

چندی پیش سرتاج . بوده است مقام ارشد پاکستانی ابل میزبان دوک، این 

ار زیدرست یلوراحیل شریف  پاکستان و سیاست خارجی نخست وزیر

  . مقامات دولتی گفتگو کرده اند

پاکستان در بر حمایت آمریکا برای فشار از این سفر

پاکستان است در نفوذ بر قدرت ھای پر ازھمچنین چین کھ یکی 

ھمکاری برای صلح قول مساعدت داده است برای ھمکاری در زمینھ واداشتن اسالم آباد بھ کاھش تنش و

است کھ نفوذ ایدئولوژیک عمیقی بر کشورھای از عربستان سعودی نیز

تروریستی و حمایت از افراط گرایی ای تندروی تکفیری وروابط حسنھ با گروه ھ

العاده مھم واشرف غنی بھ سرزمین ھمسایھ را بھ رویدادی فوق 

آمدھای دیپلماتیک شکل گرفتھ ایھ رفت وس خصوص دراین  کھ در بھ رغم خوش بینی ھای

اندکی برای دستاوردھای ملموس و کوتاه مدت این سفر وجود دارد ھنوز امیدھای بسیار

غنچرا

وطن مام ند ازدیكش

خون زدند نام وطن را بھ خاك و

كھ امد ھر زدست ھر

ند با سنگ غم جام وطن رازد

زمان ادای سوگند و اشرف غنی از

این سفرھا از شود در

روند ایجاد صلح در

 کھ پیش از گرفت

سیاست خارجی نخست وزیر و

مقامات دولتی گفتگو کرده اند

این سفر شرف غنی درا

ھمچنین چین کھ یکی . بود برخوردار

برای ھمکاری در زمینھ واداشتن اسالم آباد بھ کاھش تنش و

عربستان سعودی نیز

روابط حسنھ با گروه ھ

اشرف غنی بھ سرزمین ھمسایھ را بھ رویدادی فوق  سفر، این مسایل

بھ رغم خوش بینی ھای

ھنوز امیدھای بسیار، ھای موجود
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مسائل عمده ای پر تنش بین دو  یکی از رای افغانستان نبوده است وھ ی خوبی بیش ھمساسیسبدوتأ پاکستان از

در افغانستان بھ رسمیت شناختھ  ھیچ دولتی یک قرن از سویش از یب یکھ ط، کشور خط مرزی دیورند است

پاکستان . نشیب ھای باشد فراز افغانستان و پاکستان ھمواره دچارن خط سبب شده تا مناسبات ینشده است و ا

د تا رژیم ینمایمحتاج و بی ثبات بوده و تالش م، ضعیف، خود خواھان یک افغانستان تابع یگیھمسا ھمیشھ در

سیاست  کھ در ارک و واشنگتن و تغییراتییویحوادث ن اما بعد از. رت باشدمزدور و وابستھ مانند طالبان در قد

ا از دست آمریکائی ھا ر د جام زھرش نھایت ناچار در، تان با وجود مقاومت ھای زیادپاکس، د آمدیھای جھانی پد

 مبتنی بر افغانستان در سیاست اسالم آباد. کا بفروشدیآمرطالبان را بھ  -دالر  یمقابل اخذ بستھ ھا در بنوشد و

زمان حکومت  است و بھ رسمیت شناختن طالبان درمراکز تصمیم گیری کشور  نفوذ در ساختارھای حکومتی و

در سال ھای اخیر ھمواره دولت پاکستان در معرض اتھام . ارزیابی است قابل، این راست ھم در افغانستان بر

  . طالبان بوده است حمایت از

پاکستان آموزش می  القاعده در داخل ھستھ ھایی از ند کھ طالبان و حتیآمریکایی بر این باور و یمقامات افغان

ن موضوع را ین فراوان ایبا وجود قرا ییشھ یکل و یشگیپاکستان با سخنان ھم اما دولت. می شوند بینند و تجھیز

  . دینمایم رد

، هللا محسود تیب: سد ینویم، ستان در پاکستان پرداختھیدولت و ترور یم در گزارشى بھ بررسى معاملھ یمجلھ تا

ذارى متھم بوده گ ادگر در پاكستان كھ بھ دخالت در حمالت مرگبار و بمیو بن ین رھبران افراطیكى از مشھورتری

  . بس كرده است مرز افغانستان اعالم آتشدر یو دولت با و

ن منطقھ توسط یى اا لھیك شدن بھ انجام معاھده صلح با رھبران قبیبس از طرف محسود با اعالم نزد ن آتشیا

در . ر مناقشات در پاكستان ھستندیھاى درگ ز نگران طرفیھاى غربى ن پلماتید. د ھمراه بوده استیدولت جد

كنند وقتى كھ نوبت بھ القاعده و   ت مىیاى حما لھین و رھبران قبییان رده پایادگرایكھ آنھا از سازش با بنیحال

كنند  ت كرد و ادعا مىید حد و مرز را تا حدودى رعایارند كھ باده دیرسد عق زم در پاکستان مىیبزرگان ترور

  . ار دارندیرند در اختیپذ ست افرادى كھ صلح را نمىیكھ ل

؟ بھ عنوان  ى داردین چھ معنایكند ا هللا محسود آتش بس اعالم مى  تیى مانند بیجو زهیست یزمانى كھ شخص

او طى . رستان بھ راه انداختھ استیاى را در وز كنندهمحسود جنگى نابود ، ست ومسوول طالبان پاكستانیترور

ن یا. كھ حمالت را براى آماده شدن جھت گفتگوھاى صلح متوقف كنند، ردستانش گفتھ استیى بھ زیھا ھیاعالم

  . . . شتر از گذشتھ ادامھ بدھدیش بیتھاید بوده تا بتواند بر فعااللیجد یھا یریھ و سربازگیبخاطر تقو یاقدام و

ان قادر بھ فرو نشاندن حمالت یزه جویاگرست: دیگو انھ در واشنگتن مىیمحقق در مؤسسھ خاورم، ن بامیون یمارو

 ستى توسطیدھند كھ حمالت ترور نشان مى، ندین دوره زمانى متوقف نمایباشند و بتوانند آن را براى ا

توانند دوباره بھ راه  كنند مىان متوقف یجو زهین ستیآنچھ كھ ا: معتقد استاو. گذاران مستقل نبوده است  بمب

زه یلى وجود ندارد كھ او بتواند ستیچ دلیرستان متوقف كند ھیحتى اگر محسود بتواند حمالت را در وز. اندازندیب
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ما بھ تعھدمان  -د یگویمھمچنان مولوى عمرظاھر. . . گر مناطق پاكستان كنترول كندیان را در دیجو

  . میبس وفادار آتشبرسر

ان یگرا روھاى نظامى لغو شد و بھ افراطیھ نیدر پاكستان با ھجوم حمالت عل ٢٠٠۶سال توافقات صلح در 

مناطق روھاى اردو را ازیخواھد كھ ن مى دولت پاكستانمحسود از. . . ندیایوباره گرد ھم بفرصت داد كھ د

ك معاھده یحتى انجام : دیافزا وى مى. روھاى ناتو در افغانستان ادامھ بدھدیھ نیاى خارج كند و بھ جنگش عل لھیقب

شترى ینى حمالت بیب شیفرماندھان نظامى منطقھ پ. است بازدارنده خواھد بودیك سیموفق توسط دولت پاكستان 

  . دینمایدر افغانستان را م

سال  سھا ی دوپاكستان را براى  یت اردویج فقدان صالحید نتایبا: دیگو فغانستان مىان ناتو دریكى ازمسوولی

كا یر خارجھ آمریمعاون وز، چارد بوچریر. سم استیش ترورین موضوع نشان دھنده افزایگر تحمل كرد كھ اید

وى . است درس گرفتھ ٢٠٠۶اشتباھات در معاھده سال آباد از د كھ دولت اسالمیگو ا مىیدر امور جنوب آس

مشكلى كھ . دیروھاى نظامى جھت بھ اجرا درآوردن توافقات استفاده كنیند كھ ازیت شما مجبورینھادر - دیاافز  مى

  . كند د قوا را فراھم مىیبس فرصتى براى تجد ن است كھ آتشیان ھم از آن آگاھند ایجنگجو

اند کھ پاکستان خطر جدی را متوجھ امنیت  پاکستان وھند گفتھ، از افغانستاندیداراتورمطرح امریکایی بعد ازسندو

خطری کھ ، رییس کمیسیون امور قوای مسلح کانگرس امریکا می گوید، سناتور کارل. افغانستان ساختھ است

گوید این خطر از خاک پاکستان  وی می. بلکھ ریشھ خارجی دارد، داخلی نبوده، کند امنیت افغانستان را تھدید می

و طالبان برای آموزش و پالن گذاری حمالت علیھ افغانستان از پناھگاه ھای امن در القاعده . ریشھ می گیرد

، کنیم تروریستانی را کھ ما در مورد آنھا ھمواره صحبت می: این سناتوران می گویند. پاکستان استفاده می کنند

، ای این ترویستان وجود نداردچاره دیگری بر، کھ پاکستان نخواھد تا این. ھمان کسانی اند کھ از پاکستان می آیند

شواھدی . اما پاکستان تا اکنون ھیچ گاھی نخواستھ است جلو این تروریستان را از داخل شدن بھ افغانستان بگیرد

، ھدف تامین صلح در قلمرو خود با القاعده و طالبان تفاھم می کند. . . . زیادی وجود دارد کھ دولت پاکستان بھ

. علیھ افغانستان بجنگندتا آزادانھ از سرحد عبور کرده و تروریستان فرصت می دھد اما این معاھده بھ طالبان و

چون بھ قول آنھا اردوی پاکستان از ، این دو سناتور خواستار مشروط ساختن کمک ھای امریکا بھ پاکستان شدند

  . کنداین پول ھا برای ھدف اصلی اش کھ ھمانا آماده ساختن برای جنگ با ھند است استفاده می 

  قبل در اسالم آباد  یکا کھ چندیامر یدر مجلس سنا یو خارج یاطالعات، ییقضا یتھ ھاین گولد عضو کمیرس ف

ت از احزاب یاز بوش خواست با حما یو. اعتماد واشنگتن بھ مشرف در گذشتھ اشتباه بوده است، اعتراف کرد

د فقط روابط خود را یکا نبایامر، شد یمدع ییکاین سناتور امریا. پاکستان اشتباه گذشتھ خود را جبران کند یاسیس

ن یقدرت مانور خود را در ا یاسیحزاب سم بخشد بلکھ با گسترش روابط با ایس جمھوری پاکستان تحکیبا رئ

ت یش داده و امنیمان حکومت پاکستان با طالبان آنکشور تشنج را در افغانستان افزایھمچنان پ. ش دھدیکشور افزا

  . ھ ارتباط داردیماً بر کشورھاى ھمسایافغانستان مستق
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ک یھر زمانى کھ  -بود ساف گفتھیروھاى آیقوماندان عمومى ن) DAN K. MCNEILL(ل یمکن. جنرال دان ک

ن یا. کندیدا میش پیافغانستان افزاتشنج ونا آرامى در، گرددین حکومت پاکستان و طالبان آنکشورعقد میمان بیپ

طالبان براى . ابد کھ حکومت پاکستان و طالبان محلى معاھده را امضاء نمودندینگرانى بعد از آن انعکاس مى 

م کابل و ھجده عسکر اردوى پاکستان را رھا نمودند و پاکستان یتان مقر اختطاف شده پاکسیسف، ت معاھدهیموفق

دولت افغانستان ھمواره گفتھ است . قوماندانھاى مھم آنھا را آزاد کرده استکى ازی وپنجاه وپنج طالب ، در مقابل

وارد ، حمالت انتحارىبى ویه و بھ ھدف انجام اعمال تخرھ شدیرستان تربیلى وزیکھ طالبان در مناطق قبا

ن نرود یاز ب، نیگاه ھا و محل آموزش مخالفیکھ تا زمانى کھ مخف، دیگویساف میقوماندان آ. شوندیافغانستان م

  . ن بردن آنھا وجود نخواھد داشتیامکان از ب

ل یدان مکن. م کھ مردم بھ طرف آنھا بروندیم و نگذارین ببرین را از بیژى مخالفیاستراتھمھ اولترمن ازبھ نظر

آرزوى ما . ادى داردیر زیتاث، زیھ نیبلکھ بر کشور ھاى ھمسا، ت نھ تنھا درافغانستان ضرورى استیامنگفت کھ 

چون ، ابدیت در افغانستان بھبود یتا امن. مطابق گفتار شان باشد، ھ افغانستانینست کھ عملکرد کشور ھاى ھمسایا

روھاى ید تعداد نیبا، ھ نفوس و مساحت افغانستاننظر ب. ردیگیگان رابطھ میماً بھ ھمسایمستق، ت در افغانستانیامن

تواند ین رقم امکان ندارد چرا کھ نھ جامعھ جھانى میاما ا، ھزار تن باشد ٤٠٠ند ین نمایت را تامیخارجى کھ امن

ً با نیآنھا با. ى پرداخت معاش آنھا را داردین تعداد را بفرستد و نھ حکومت افغانستان توانایا روھاى ید مشترکا

  . ادى ضرورت داردین بھ زمان زیش ببرند و این مبارزه را پیا یداخل

گذشتھ کرزی بارھا پاکستان را متھم کرده اند کھ ازطالبان و القاعده برای ناامن کردن افغانستان حمایت  یدرسالھا

ھمچنین دریک سال اخیر کھ گفتھ می شود . مقاطعی متشنج شده استو دراین میان روابط دو کشور در می کند

خونین ترین سال در افغانستان پس ازفروپاشی طالبان می باشد برخی فرماندھان نیروھای خارجی و ھمین 

طورسازمان ملل متحد نیز پاکستان را تحت فشار قرارداده اند تا بھ تعھدات خود درقبال کمک بھ امنیت افغانستان 

 . پایبند باشند

مدعی است کھ دریک دھھ گذشتھ سھ گروه عمده دراین کشور فعالیت کرده اند کھ مورد حمایت مستقیم  افغانستان

اسالمی حکمتیارنیزدرپاکستان حزب . اسالمی گلبدین حکمتیار و شبکھ حقانی حزب، طالبان. پاکستان بوده اند

جھادی فعال درپیشاور  پاکستان ازھفت گروه، دردوره ی کھ جھاد برعلیھ شوروی وجود داشت. مستقر است

حمایت کردند و بعد ھم زمانی کھ دولت ربانی از طالبان دردوره جنگ داخلی ھم ازحکمتیار. حمایت می کرد

  . درافغانستان روی کار آورد اافغان ھا معتقدند این پاکستان بود کھ طالبان ر، شکست خورد

معتقدند کھ دخالت ھای پاکستان مردم تقل شد و بازھم طالبان بھ پاکستان من، بعد ھم کھ آمریکا وارد افغانستان شد

برھمین اساس خیلی ھا معتقدند کھ ریشھ ھای افراط گرایی مذھبی در رابطھ با . کماکان ادامھ داشتھ است

پول ونیروی انسانی ، حضورداشتافغانستان درکھ شوروی  یزماندر . افغانستان را پاکستان ایجاد کرده است

گروه ھای جھادی  یم وسازماندھیدرتعلور جھاد با شوروی بھ پیشاوررفت وبھ منظ عربیو یغربکشورھای 
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ھمین گروه ھا بودند کھ بعدھا سازمان القاعده برھمین اساس تشکیل شد و طالبان و شبکھ حقانی . شدندمصروف 

ی ھم کشورھای درواقع درآن مقطع زمان. نیزبا القاعده در ارتباط بودند وزیرمجموعھ ھای آن بھ حساب می آیند

  . اسالمی و ھم کشورھای اروپایی و آمریکایی بھ شکل گیری این جریان کمک شایانی کردند –عربی 

، ھمچنین. دولت طالبان را بھ رسمیت شناخت، دست داشتافغانستان قدرت را درزمانی کھ طالبان در، اسالم آباد

، زمان تاکنونآن از. مفّری بھترازپاکستان پیدا نکردند کیدوھزاروسال آمریکا دررھبران طالبان پس از تھاجم 

مناطق قبیلھ ای پاکستان بھ عنوان پایگاھی برای حمالت خود علیھ دیگر گروه ھای شورشی ازاعضای طالبان و

اما بسیاری ، طالبان را البتھ تکذیب می کنددولت پاکستان حمایت از. و ناتو استفاده کرده اند یداخلنیروھای 

 . کھ این کشور از شبھ نظامیان افراط گرا برای اقدامات پنھانی خود علیھ ھمسایگان استفاده می کند معتقدند

را از  چالش ھامجموعھ ای از، سوگند یاد کردجدید انی کھ درماه سپتامبر بھ عنوان رییس جمھورزم، اشرف غنی

فساد ھمھ گیر ، تحلیل رفتھعیف وو معضالت باید بھ اقتصاد ض جملھ این چالش ھااز. دولت قبلی بھ ارث برد

 . افغانستان اشاره کردنیروھای ناتو وآمریکا از یقسمدر آستانھ خروج  نیمخالفواستمرار حمالت 

قصد دارد بھ موازات پیگیری و او. کرده است اشرف غنی برای مقابلھ با این چالش ھا برنامھ ھایی را اعالم

طرح بلندپروازانھ ای را نیز برای ایجاد  نیمخالفادن بھ حمالت احیای مذاکرات صلح با طالبان با ھدف پایان د

نخست وزیر ھند کھ خود یکی ازمنتقدان پاکستان ، نارندرا مودی. ی منطقھ ای دنبال کندتتجار یھمکاریک 

پیشاپیش پشتیبانی خود را از این طرح اشرف ، می گوید دولت اسالم آباد از افراط گرایان حمایت می کند، است

  . اعالم کرده استغنی 

کشور وھمچنین سوء سابقھ ی پاکستان بھ والیات شرقی تکراعدم توقف حمالت ، بھ نظر می رسد تشدید ناامنی ھا

سال گذشتھ عامل اصلی این بدبینی  ١٣تعھدات خود بھ دولت افغانستان مخصوصا طی پاکستان درنقض مکرر

  . ھاست

، غنی وشدت خراب شده بود  ت کرزی بھزمان حاکمیت دولدرکھ   آباد بھ منظور تقویت روابط با اسالم غنی اشرف

ھا بھ منظور  وجوی راه جستروابط بھتربا پاکستان وبرقراری ، بودھفتھ قبل بھ قدرت رسیده شش از زمانی کھ 

ھای  اولویت  را در جملھ  اند ھا بھ داخل پاکستان پناه برده آنکھ تعداد زیادی از، نیمخالفوگوھای صلح با  آغاز گفت

دھد یا  العمل مشابھ نشان می راستای تأمین صلح عکسدرکھ آیا پاکستان بھ اقدامات غنی  این. خود قرار داده است

 . ھای آینده منطقھ را قورت خواھد داد سالگرا در د کھ درآن تروریسم اسالمکن شرایطی را تعیین می، خیر

تداد امھا در با ھدف کاھش حرکات تروریست، تقویت ارتباطات نظامی  طرف را در زمینھدوتواند  آمریکا می

تر اقتصادی و تجاری بھ عنوان راھی برای اعتمادسازی میان  ھای نزدیک ھمکاریتحت فشار قرار دھد و، مرزھا

زمینھ برای ، ا را از دست بدھندھ طرف این فرصت بھبود ھمکاریدودر صورتی کھ . کشور را تسھیل کنددو

ی  خیر در نقطھاویرانگر  بدھند؛ مانند حملھکشور ادامھ  دوشان در شود تا بھ حمالت گرا فراھم می تروریست اسالم

 . پاکستانی را گرفتپنجاه وپنج اقل جان  کھ حد» وقا«مرزی 
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کرزی با . یادی را تجربھ کردکابل فراز و نشیب زآباد و اسالمروابط میان ، جمھوری کرزی در زمان ریاست

ازپاکستان دیدار روابط شخصی خوبی داشت وچندین بار، پاکستانجمھور پیشین  رئیس» آصف علی زرداری«

آباد تیره شد و کرزی بھ شکل  روابط کابل با اسالم، »الدین ربانی برھان«پس از ترور ، با این حال. کرد

، ھفتھ پس ازترور ربانی سھ. کرد آینده نگاه میای افغانستان در یک ھمکار منطقھ روزافزونی بھ ھند بھ عنوان

، امضا کرد کھ در میان دیگر مسائل ھای استراتژیک  ھمکاری  نامھ و با ھند موافقت  نو دیدار کرد دھلیکرزی از

ھای  مقام  جانبھدوی این امر بھ کاھش دیدارھا. شد آموزش و تجھیز نیروھای افغانستان توسط ھند را شامل می

و افزایش در رویدادھای سوی مرز دومورد حمالت تروریستی درتبادل اتھامات درافزایش ، افغانستان و پاکستان

 . سوی مرز منجر شد دوتبادل آتش در

دعوت ، تند حرکت کرده استودراین کار گیری بھبود بخشد ا بھ شکل چشمخواھد وضعیت ر غنی می اشرف

کھ فصل  اعالم این، از پاکستانپذیرفتن دعوت دیدارمراسم تحلیف خود جمھور پاکستان در رئیس» نون حسینمم«

 . بیشتر  جانبھدوجدیدی از روابط آغاز خواھد شد و دعوت بھ روابط تجارتی بھتر و تبادل 

 ی مفصل برای بھبود خود خواستھ است تا برای یک برنامھ  غنی از مشاوران کلیدی اشرف، ھا براساس گزارش 

راستای بھبود تعامل تجارتی و اقتصادی و ھا احتماال اقدامات در بتکار عملاین ا. عمل بھ خرج دھندروابط ابتکار

در افغان کھ ھنوز  نشده ثبت  ناھندهطرف باید برای تقریبا یک میلیون پدو، طور مثال بھ. روابط مردمی خواھد بود

کھ   پاکستان را - ترانزیت تجارتی افغانستان  نامھ باید توافق  نینھا ھمچ آن. حلی بیابند راه، کنند پاکستان زندگی می

 . مرور کنند، ای امضا شد جانبھ و تقویت ھمبستگی منطقھدوبھ منظور افزایش تجارت  دوھزاردهدر سال 

 کھ ھدف آن، بزرگ برق  گذاری ترانزیت برای یک پروژه مورد قیمتنامھ در ھا با امضای موافقت آن، ماه گذشتھ

ای بھ  تقویت ارتباطات منطقھ  در زمینھ، طریق خاک افغانستان بھ پاکستان استانتقال برق از آسیای مرکزی و از

نوامبر بھ کابل سفر کرد؛ جایی کھ   ششدر  پاکستان یزاردویدرست یلو، راحل شریف. ھایی نائل آمدند پیشرفت

، جدیدی از روابط ھستند  صفحھ ن گشودن طرف خواھا دوو این حس را کھ ھر  غنی دیدار کرد وی با اشرف

  . سربازان افغانستان را تکرار کرد ھیم وتربیتعل  در جریان دیدارھایش پیشنھاد دیرینھ، شریف. تقویت کرد

در رأس قدرت در افغانستان استقبال خواھند تر بینی تر و قابل پیش ور باثباتجمھ رھبران پاکستانی از یک رئیس

نشان ، اندکی پس از بھ قدرت رسیدنش، غنی امنیتی با آمریکا توسط اشرف  جانبھدو  ھنام امضای موافقت. کرد

بھ روابط با آمریکا در رویکرد خود نسبت احتماال او، بینی قابل پیش مقایسھ با کرزِی تند وغیردھد کھ در  می

ای افغانستان و منطقھ این بر، امنیتی  جانبھدو  نامھ امضای موافقت. بوده و کمتر ھجومی عمل خواھد کردتر قاطع

خروج ناگھانی نیروھای آمریکایی باھم ھمکاری خواھند کابل و واشنگتن برای جلوگیری از داللت را دارد کھ

امنیتی بھ خروج کامل نیروھای   جانبھدو  نامھ اند کھ شکست در تکمیل کردن موافقت ناظران نگران بوده. کرد

در  ازدهیدوھزارو  اواخر سالشبیھ چیزی کھ در، منجر خواھد شد نستانالمللی تا اواخر سال جاری از افغا بین

  . عراق اتفاق افتاد
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زده  اند تا اطمینان حاصل شود کھ آمریکا شتاب فشارھا روی کاخ سفید را افزایش داده، ھای اخیر داعش پیشرفت

برای گرایشات تروریسم در کھ این امر  ھا درمورد ظھور داعش و این نگرانی. افغانستان را ترک نخواھد کرد

دنبال تقویت  نیز رھبران افغانستان و پاکستان را تشویق خواھد کرد تا بھ، جنوب آسیا چھ مفھومی دارد

 . شان باشند ھای ھمکاری

القاعده در جنوب   جدید  موجودیت شاخھ، ماه سپتامبر منتشر شددر ویدیویی کھ در، رھبر القاعده ایمن الظواھری

کھ  سربازگیری و تأمین مالی با داعش و ھمچنین ایندر مورد رقابت برسرھا  احتماال نگرانی. کردآسیا را اعالم 

باعث شده باشند الظواھری این ، الظواھری خواستھ باشد نشان دھد کھ پیوند القاعده با طالبان ھنوز زنده است

پاکستان در  یدوھای ار عملیات کھ آماج، ھای تحریک طالبان پاکستان برخی از گروه. را صادر کند  اعالمیھ

  . اعالم وفاداری کردند )گروه تروریستی داعش(اخیرا بھ ، اند ی بوده  مناطق قبیلھ

ھای افغانستان و  ھا میان حکومت سازی ھمکاری بھ بھبود روابط و بھتر، مھارتھدید بنیادگراھای اسالمی درمنطقھ

ھا متعھد است و کمک  د کھ بھ بھبود روابط با ھمسایھیدبا توجھ بھ روی کارآمدن حکومت ج. پاکستان نیازدارد

زمان آن ، ھایی کھ دردوسوی مرز فعالیت دارند ھای تروریست کن ساختن پناھگاه پاکستان بھ ریشھ یحمالت اردو

درحالی کھ برای بھبود روابط اقتصادی و تجارتی . رسیده است تا روی طیف وسیعی ازمسائل ھمکاری شود فرا

ھای طالبان در  ازبین بردن پناھگاه  اردو پاکستان باید در زمینھ، ای زمینھ وجود دارد باطات منطقھو تقویت ارت

کھ برافغانستان   ھای تروریستی تحریک طالبان پاکستان با دیگر گروه. تر نشان بدھد داخل مرزھایش تمایل قوی

ھای تروریستی  گیر پاکستان درقبال گروه آسانھای  ارتباط دارد و ازسیاست، ازجملھ القاعده، کنند حملھ می) وھند(

حفظ یک رویکرد انتخابی در ، با این حال. دھند حکومتی خودشان را انجام می دیگر بھره جستھ و حمالت ضد

بلکھ ، اندازد ای را بھ مخاطره می ھای پاکستان در بھبود روابط منطقھ نھ تنھا تالش، ھا ھدف قراردادن تروریست

. شود منجر می، کشور را نیز بھ خطر انداختھ و بھ حمالتی مثل آن یکی کھ در وقا اتفاق افتادامنیت داخلی این 

  . باره سفر اشرف غنی بھ پاکستان پرس در گزارش آسوشیتد استفاده از
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