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 افغانستان بحران مسیر در  قبایل و مخدر مواد
 قبایل در مسیر بازی بزرگ

 ادامه
 

امنیتي افغانستان ومنطقه مربوط -بعدسیاسيروی تاریخچه تریاک و مواد مخدر بحث نمی کنیم اما تاجاییکه به 
میگردداین روند، بخصوص تهیه هیرویین وانواع صنعتي دیگرآن ازدهه هفتاد زمانیکه افغانستان دچاربحران 
وجنگ گردید،درداخل این" هالل طالیی" بیشتر جذب گردید.بخاطربایدداشت که گرچه قاچاق بویژه قاچاق مواد 

دجهانی برای حیات انسان و تهدیدامنیت جامعه بشري وبه چالش پرهزینه برای مخدرامروز به مثابه یک تهدی
معامالت مالی واقتصادی تبدیل گردیده است اما در روند تولید ومعامالت موادمخدرازکشت وزرع تامحل فروش 

ناامني  ایجاد–،گروههاو شبکه های مافیایی زیادی فعال بوده وهمزیستي متقابل طرفهاي ذینفع را درتداوم بحران
بوجودآورده واین پروسه خودآهسته آهسته به یک بازی بزرگ تبدیل گردیده  -ازطریق گروههاي  مسلح وتروریستي

 است.
موادمخدرایجاب سرمایه گذاری بزرگ درقلمروقانون و یا در زیرسایه قانون نمیکند  روندكار ازاینکه پروسس و

،فقر وافزایش نرخ خرید و درحالیکه شبکه های فعال بي دغدغه شرایط بی بندوباری وکمتر ریسک پذیراست بنابر
در این راستا شرکایی در میان دولت مداران و شبکه های امنیتی دارند و بنابه سود هنگفت و سرشاری که  ازپیگرد

باندهای ازاین ناحیه بدست میآید اشتغال دراین بازار پر رنگترگردید وبخاطر دفاع از آن بویژه زمانیکه پای منافع 
بین المللی بامنافع حلقات سیاسی نظامی واز آن فراتر منافع استراتژیهای متباین درگیر دربحران همسو واقع شد 

ی خلق گردیده یکه در پیوند با دالیل اساسی تر دیگر نگرانیها شبکه های مافیایی وشبه نظامي ها هم همسوگردید . 
ت دراین گردش ، تاهزینه خودرا در رقابت ها و بازیهای است.ازجمله دست داشتن بخش ها و بازیگران قدر

براندازیهایي در درازمدت  ،استراتیژیک موجود تامین نمایند . بعید نیست كه دربازي هاي خشن وبسیار پیچیده
درازمدت براي این نیروها قابل برداشت وتحمل است؟ و این چالش ها  این وضع تا آیا مطمح نظر باشد.اما

 وسؤالهایي بیشترازاین دست . قابل پیش بیني را حادث نخواهدشد؟رویارویي غیر
دستگاههای تولید  و رابطه باحلقاتی بوِمی درمناطق فارغ ازحضورقانون،درمنطقه قبایل البراتوارها در  مافیا

های بازار. پروبال گرفت  رونق گرفت ومعامالت این امور تا فراسوها رتق وفتق این امور هیرویین ایجاد کردند.
وسیعی را درآنسوی ابحارایجاد وتوسعه داده به ترویج وتوسعه بیشترآن موفق گردیدند. با آن همه سروصدا وتبلیغات 

د. یبازارهای جدیدی ایجاد گرد بلوهزینه برای جلوگیری ازآن توفیقی در کنترول وجلوگیری ازآن حاصل نگردید 
مواد  تر رفت . آنچه مایه نگرانی بوده گسترش پردامنه اعتیادفعالیت مافیا ابعاد پیچیده یافت و از سطح منطقه فرا

است که در توسعه فساد اجتماعی واخالقی و صدمه روانی و صحی و مخدر وپیآمدهای مخرب چند وجهی آن 
 امنیت وسالمت کشورها نقش زیانبار ومنفی ایفا میکند.

اما تعامل  ر منطقه مسما به هالل طالیی آغاز گردیدگرچه مواد اولیه آن از مناطق معینی بدست مییاید و تولید آن د 
شبکه های آن از مالک البراتوارآغاز تاحلقات متعدد دیگري درزنجیرة جهانی امتدادمیابد.افراد وحلقات معینی 
درقبایل آزاد که دراموراین پروسه دست اندر کاراند، در پیوند و منهمک با روابط  معطوب به جیوپولیتیک بحران 

. جهانی راطلب میکند -پیگیر همسوی منطقوی و ګهمآهن مقابله قاطع که بنابر آن. توانمند گردید منطقه 
 ازپیگرد قانون دربازارهاي سیاه غرب میسر وتضمین میگردد . زیرامصونیت کارگزاران  موادمخدر

اد کرده که در متن  فرا ملی با ابعاد جهاني ایج-حلقات این زنجیره و در پیوند با عوامل بحران روابط کالن  
امكانات وسیع وارتباطات تكنالویك ونیروي ماهر آن موانع را دور میزند چرا که روند مواد مخدر دیگر درمحد.ده 
کارگزاران قبایلی قرار نداشته به مثابه عنصر الینفک بحران و تنشها تبدیل وعمل میکند. از آزادی سازی های مولد 

ود برده با بازی های ستراتژیک هم لگام گردیده مواد مخدر به مثابه رکن الزم تضاد وناهنجارمندی  جهانی شدن س
استفاده از منابع ارتباطی  و  با بازی از سوی بخشهای بازی حمایت  ودر تبانی آن موانع را از راه برداشته و
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لي این جریان اند اطالعات میتوانند بسادگی جاعوض کنند. منابعي كه به این روند تزریق مالي میكنند حامی اص
آسیب ها جلو از  انتظامي وقانون فراهم کرده اند تا چترهاي حمایوي و پوششهاي حفاظتي در دورزدن از پیگرد

 گرفته و پنهان بمانند .
درجهانی که نورم ها وضوابط ارزشی ازبار بیفتد وآزادي  ملغمه از تضادها وتعارض ها و افسارگسیختگي 

هر امربرمقیاس آزادی بازار وآزادي  اشد ونظام جهاني خود دچار ناکارامدی بوده  وسودجویي وفرافكني هنجاري ب
نفع طلبي انگیزه و مرز باریك میان مرگ وزندگي  و توجیه وتفسیر گردد وزندگي لذت تكرار ناپذیر ورحناب فردم

چرا ابعاد پیچیده وگسترده یافته وبازی فهم اینکه سلسله پیوستن بااین روندها چرامتوقف نمیگردد و این سودا ،باشد
دهشتناک میگردد دشوار نیست . افراط گرایي نظام موجود مروج این بلیه و مسئولیت پیامدهاي فجیع و رنج وعذاب 

 مواد مخدر را بردوش دارد.
ی نیرومند ازآنجاییکه دراین پروسه پرسود که نرخ گردش ساالنه اش به صدها ملیارد دالرمیرسد با یقیناً دست ها 

در تصویر بزرگ  پدیده مواد مخدر امر جدید نیست اما آنچه به .پاسداران و مرزبانان و دولت هامیتواند دخیل باشد
این پدیده ویژگی وتوانمندی بخشید همسویی آن با بحران و رقابت و بازی نقش ها وعوامل جدید شامل نظم نوین 

ن امنیت شمرده میشود به سخن دیگر عناصر جیوپولیتیک  مواد جهاني  است که بخش مهم فساد و عامل بارز بحرا
 مخدر وارکان بحران در کاستی نظام جهانی پس از نظم دوقطبی فرو پاشیده است.

معامله داران و شرکای محلی و منطقوی این معامله عظیم به صورت بسیار گسترده در منطقه ایکه به هالل طالیی 
شورشگري دارند و صحبت مشخص ومستند در این مورد بحثی است گسترده مشهوراست حضورفعال وتنكاتنگ با 

 و معضالتی دیگری نیز با آن در پیوند است .
که درمسیر بحران افغانستان گسترش یافت عمدتاً به دوران  –هیرویین  -مخدر پروسس مواد در افغانستان کشت و

وران انارشی ناشی از جنگ های تنظیمی  این د پیروزی مجاهدین و زیرا پس از.پیروزی مجاهدین بر میگردد 
نزدیك بدل  و صنعت به داخل افغانستان نیز راه یافت وبه روند مهم روبه توسعه و پردرامد دست اندركاران  دور

منبه بیماري  و حجم تولیدوتنوع تولیدات باالرفت بلکه بعدی  از تمامیت خواهی  مدرنیزاسیون شد نه تنها .گردید
 و شکرآب عطش سیري ناپذیریک سان سازی لجام گسیخته نظم جهانی گردید.  اشباع اجتماعِ 

 
همسو باتشدید ناامنیها این  ،برعكس  .تشکیل نظم دولتي نوین این آفت كاهش نیافتحضور نیروهاي بین المللي وبا  

ایدیولوژیک و امر اینکه مذهب  مکروه است از اینکه این پیشه درعرف دینی حرام و پدیده گسترش بیشتر یافت. با
در آوردگاه واكنشها ، تعامل یا  .میدان داد نتیجه چنان شد که تقدس اهداف به کاربرد عصبیت ها سیاسی گردید،

 تعامل و تقابل نو وكهنه تناقض وبن بست دهشتبارسربلند كرد و روابط انساني روز تادر  تقابل حریم های ارزشی ،
وسایل هم توجیه وتلطیف گردید. چرا که ارزش زدایی با گزینش افراط  ها وراه  مسئله سازتر گردید. بنابرآن روز

)درلیبرالیسم وبنیادگرایی(، شالوده های رفتاری ارزشی را درهم می ریزد. وقتی بازي فرابزرگ  تفریط اهداف و
ی شکوه های بهم می آمیزد جایی برا فقدان اشتغال وعصبیتهای دیرپا تنیدگی با فقرجانکاه و باهمه ساز وبرگ و
   عاطفی باقي نمیماند.

قبایل در بازی بزرگ جیوپولیتیک بحران افغانستان میدان راحتی بود که ماشینری پروسس هیرویین وموادمخدر به 
میدانهای در افغانستان ره گشود.  آنجا منتقل ،جاسازي وترویج آن زمینه توسعه   بیشتر آن را فراهم کرد و سپس تا

نظامي وتروریسم میداندار؛ دوسوي  دیورند منبعی برای کشت وتولید وعامل تقویتي  -اسيدرجوار بازي هاي سی
رقابت را که تبدیل شد.. زیرا بازي بزرگ مواد مخدر با نیاز مجادالت بازي بزرگ دركل آمیخت چبحران كلیت 

مالي ومالیاتی اتباع كشور نمیتوان تمویل کرد. قبایل در تداوم بحران سرانجام از منابع  هاي ویرانگر و پرهزینه را
 به کانون جیپولیتیک بحران تبدیل گردید.

پارادكس جهاني سازي و یا جهاني شدن برخاسته از ماهیت تضاد وشاخصهاي ساختاري آن میباشد.فرهنگ انقالب  
اني شدن سازوكارهاي نظم واداره جدید را نیز برای روندهاي تكنالوژیك پیام سوداگرانه وتهاجمي دارد.سواي آن جه

راسبب گردیده دراین  اخالقي وناهنجاریهاافت  جدید ایجادكرده است.رقابت مبتني برسود شگافهاي اجتماعي ومظاهر
میان كسب سود ومنفعت به سازوكاررفتاري درمناسبات نظم موجود تبدیل گردیده است. امر موادمخدر نه علت ونه 

امانظام مدرن ونگاه سوداگرانه آن درمسیر دادوستد  .معلول فقر است .اعتیاد مسئله دیرین سال درزندگي انسان است
نیز بر احساسهاي ناشي ازناهنجاریهاي اجتماعي ،برهمه  واكنشهاي غریزي و بروبهره کشي  براي كسب سود

باشد براي كسب سودوسرمایه. لیبرالیزاسیون  تا فرصتي وغرایز نیز سرمایگذاري كرده  نفسیات شئون حتي امیال،
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ترغیب زیرا  .ومیان تهي شدن انسان باشد درامر سرخوردگیهاش باید پاسخگوي ناشي گریهایمیوگلوبایلزیشن 
،رواني ورفتاري براي جذب  راییګلذت زمینه هاي گسترده  نظام مصرفی سوداگري،افراطیاندیویدوالیسم 

 است .وتقاضاي موادمخدر بوجود آورده 
در پی آمد حکومت مجاهدین که به بحران انشقاق اجتماعی سیاسی بیشتر منجر شد افغانستان کانون زرع وتولید  

مواد مخدر گردید. مواد مخدر وسیله برای قدرت وابزاری برای چانه زنیهای سیاسی گردید. پس از طالبان که قبایل 
های القاعده گردید بازی مواد مخدر شگفتی اور و چند بعدی پشتوانه و پایگاه تنظیم وتجهیز مجدد طالبان و نیرو

گردید. در این زمان قبایل از خود گردانی سنتی تهی میگردد وبه تدریج به محور بازی خشونت و مورد خشونت 
 کشیده می شود.  

یا، بولیوی کولمب-ما مسئله مواد مخدر را چه در "مثلث طالیی" چه "هالل طالیی"  وچه در سطح آمریکای التین 
ونزویال به بحث نمی گیریم و می پذیریم که امروزه افغانستان درمنطقه اي موسوم  به هالل طالیی تولید کننده عمده 

است . کشتزاران افغانستان منبع عمده کشت و زرع کوکنار و نامیده شده خشخاش ،تریاک و چرس  -مواد اولیه 
قبایل بیشتر است زیرا درفقدان تعمیم قانون وحاکمیت این مناطق  چرس و است سهم آن درتولید مواد مخدر نسبت به

بیشتر مساعد حاصل دهی می باشد. شبکه های مافیایی هم ملزم به داشتن قرارگاه معین نیست آنها درخالي حاكمیت 
مله وبا داشتن ارتباطات بویژه درهمیاري باباندها وگروه هاي مسلح غیرمسئول ومخل نظام وسایرزمینه ها از ج

گستره فقروگراني معیشت وفساد همه گیربه راحتي میتوانند ازمزارع كشت تا تاتولید وانتقال و تغییر مكان موانع را 
 از مسیر بردارند. 

استراتیژیک با آن گره  -ترتیبات و میکانیزم های کاری ایکه این مشغله ایجاد میکند و هنگامی که تعامالت سیاسی
الل اقتصادی واجتماعی ایکه درپی دارد بخصوص تاخالقی واخ –تباه کن فرهنگیمی خورد و پی آمدهای زشت و

زمانی که این مشغله دستور بازیهای رقابتی وبازیهای نیابتی  گردد حجم تهدید آن بزرگتر وفاجعه بارتر و مشکل 
 درک وتشخیص ریشه و وترتیب مبارزه با آن دشوار تر میگردد

تولید و قاچاق موادمخدر در شبکه ها و ارتباطات نیرومند با منابع زر و زور حقیقت این است که دست اندرکاران 
تا دوردست ترین محل مصرف  درهم تنیده اند و در نوعی از تقسیم کار حلقات جداگانه اما مرتبط با هم در بازی 

ای موادمخدر  بحران دوسوی دیورندالین جنگ وخشونت را حمایت میکند. تداوم بحران نوعی وابستگی به درآمده
را بوجود آورده است . دست های دخیل در بحران افغانستان در شبکه ها و خطوط متقاطع عمل می کنند. کمیت 
تریاک و جرس نشان دهنده چندوچونی هویت و مشروعیت یک نظام هم است.این مشغله امروزه مسئله ساز شده 

اقتصادی،  –عالوه ایجاد مشکل بزرگ اجتماعی ایجاد برج و باره های حفاظی بر ونیروهای دست اندر کار با
مخرب روح و روان  وضعف وجدان جامعه ،سبب تقویت عناصر دشمن ونیروهای نظام بر انداز نیز می گردد. 
سیاست های مخرب بنیادگرایی  با بازیگران فرامرزی بازار سیاه و مخالف دولت از متن همین بحران اقتصادی 

ی برند. هم اکنون لشکری ازجنگجویان و بازیگران پیدا و پنهان و دالالن معامالت  فرهنگی نیز سود م-واجتماعی 
 درشبكه هاي همین روند قراردارند. 

بحران افغانستان یا چونان سالهاي نخستین .  ببرند این جا دیگر قبایلی ها نیستند که از آغاز وانجام معامله سود
ت که تداوم وگسترش بحران جاري درمنطقه كاستي حاكمیت یاعنصر مورد مهم این روند باشد!  واقعیت این اسهنوز

ه دیگیرگرداکمی کشت وتهیه مواد اولیه مخدر و یا نبود بدیل معیشتی هیچكدام یگانه زمینه نیست تا بحران چنان فر
درهم  رایشګ. چنانچه گفته شد عوامل متعددي دریك بحران را رقم زندامتداد  درهاني جبن بست العالج جامعه  که

 پیچیده وچند سویه ازجمله شبكه هاي مواد مخدردرتداوم وپیچیدگي بحران دخیل اند.  تنیده و
میدان تمرینات ومحل تجهیز ، تمویل وپایگاه نیروهاي رزمي،  از عالوه ،واما  قبایل در بازی های بزرگ نوین  

است. قبایل مرتبط کشت وتهیه موادمخدر  بااست.که  هم شدهمهم سایر فراري ها وشبكه هاي ضدقانوني  اهګپیوند
برای تداوم و استمرار مداخالت مخالفین به کانون و پایگاه عقبي برای براندازی دولت افغانستان  که آزاد 

جریانات موازی ضد قانونی  -سیاسی و اجتماعی  -بسترسازي گردید بحران وعوامل آن  با عملیات نظامی 
 شد. رکابهم

ز طالبان که دربستر از هم گسستگی روابط جامعه تاسیس شد در  چالش ها وکاستی های امنیتی واما افغانستان پس ا
از موازات  مناطقی از کشوربین المللی اقتصادی فراگیر و ناهماهنگی و عدم هماهنگی استعانت گران  –، اجتماعی 

دیگر در همدستانی با دالالن قاچاق  اخالقی وسیاسی نظام  بیرون شد محل کامرانی  مخالفین حاکمیت گردید .به بیان
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و سایر بازیگران سیاسی مخالف دولت افغانستان عالقه های "غیر" و نقاط خارج از حیطه نفوذ دولت درخدمت 
 کارگزاری جنگ و مواد مخدر وتبهكاران قرارگرفت. 

انبه توام با تحوالت سندروم و دایره شیطانی ایکه قبایل را محروم و درحصارکشیده است ایجاب دگرگونی  همه ج
میکند اما مطامع بازی های رقابتی تضاد های کشورهای منطقه و بخصوص نگرش امنیتی  سیاسی   –اجتماعی 

جیو  این پاکستان قبایل را چونان زمان حاکمیت هند برتانوی از نظم پذیری تمدنی محروم کرد.بارمسئولیت تاریخی 
ومحروم كردن باشندگان  بندكشیدن این جغرافیا هجیواستراتژیك در ببازي  ران زاګپولیتیک فقروجهالت بردوش کار

استراتژیك در *آزاد* و*قبیلوي* نگهداشتن  تمدن است.. چارچوب سیاستهاي كالن با برد واز نعمت كاروان آزادي 
 این خطه درهمترازي باتحقق مامول استعماري و رقابت هاي بزرگ منطقوي دست زده است. .

نه های دور در شرایط عقب مانده  اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند و حاکمیت ها ؛ حتی دولت های قبایل که از زما
بیشترین  قرن نزدهم افغانستان و بعدها انگلیس و پاکستان نقشي سازنده وتحول پسند براي سازندگي آن نداشته ااند.

بانیم قاره  از گذشته ها این تعامل ین میگردید .تاموقسماْ ازمراودات با افغانستان ازهندوستان  ی آنهاګزندمایحتاج 
كارهایی دستمزدموسمي به شهرها میرفتند. فصلی وقبایلي ها براي تامین هزینه زندگی وكارهاي . هند موجود بود 

تولیدات زیرا بریتانوي و حاصالت محلی وسیله تامین معشیت اکثر باشندگان قبایل بود.  ند شهرهاي هدر فصلی 
مردم  ضرورت تبادله جنس به جنس صورت میگرفت. که نیازضروریدار ابتدایي ومحدود با اقالم مورزراعتي بسی

 . رابرآورده نمیکرد
این نیاز آنها را به کارهای فصلی در خارج از محیط قبیله وامیداشت . قبایل در محیط درونی برای زایش وتوسعه  

آموزه داشتن اجتماعي عشیروي وباامكانات بدوي توقع شرایط نداشتند از چنین جامعه با مناسبات اقتصادي و
ها،طرزتفكر وبرخورد ساختارمند مدني دور ازعقل است.  قبایل كه حیثیت سپر دفاعي وابزاري دربرنامه ها 

در تنگنای مناسبات این مردم   هردوسوي خط داشتند. واستراتژي سیاسي داشت وتا این دم )آزاد( اند روابطي در
تعاملي وحقوق  دستاوردهای موهبت  پراکنده و پارچه پارچه  در دور ماندن از نظام سیاسی و ضوابط مدنی از

 ند به مرز دو كشور قرار داشت ارتباط امتداد دربا گذشت زمان ازاینكه  قیودات ن همهآبا. برابر باقانون محروم بودند
ی ګ. اما این روابط محدود و در نظام زندستخوش پاره  از تغییرات گردیدمسیر روابط بازرگاني كشیده شده ود

.   زیرا این وضعیت نه از متن توان زایش داشت ونه نبودر اذګمناسبات حاكم قبیلوي  اثرواجتماعي وكلتوري 
بودند درمناطق ازاندامه هاي نظام سیاسي مستفید میگردید. قبایلي هاي كه حرفه ها وپیشه ها را درشهرها فرا گرفته 

قبایلي نزدیك به قلمرو قانون ودرآنچه كریدور نام گرفته بود وجاهاییكه ادامه آن ممكن بود دستگاه های تولیدات 
دست دوم و تولیدات باصطالح غیر ستاندارد و غیر محاز از حمله ساخت وساز سالح و.... را ایجاد وراه اندازي 

ي سهولتهاو سودقتصاد غیر مجاز بدیهی است.مافیاي مواد مخدر كه از كردند. درمناطق به ظاهر آزاد شکل گیری ا
در كنار بازار سیاه كه  داشتندفعالیت هاي نامشروع درگستره جهاني  ی وتجربه پیشینه ګآمادآگاهي داشت و آن

ید جهاد ند.با تشدیدردګشبكه كاري پروسه تولید مواد مخدر در مثلث طالیي افراز  است،مالزمه نظام سود وسرمایه 
قبایل آزاد كه محل امن براي امور وعوامل غیر قانوني  ومقاومت افغانستان دربرابر تجاوز شوروي با ابعاد جهاني ،

بود به راحتي به این مسیر کشیده شد.سالح  ومواد مخدر  دوجنس بود که آزاد و ارزان در بازارچه های قبایل قابل 
الوژي وآگاه از اثر گذاري وسودسرشار آن به این منطقه دور از دسترس به دست می آمد.دراین زمان آشنایان با تكن

 . قانون حضور میابند
پرواضح است كه دیدگاه قبیله یی، قبیله گرا وقبیله ستا هم درنفس روند تكامل اجتماعي و رشد فكري فرهنگي مانع 

ت ومسیر پیشرفت وتحول است. رفع معضالت ومنازعا جدی بوده هم چنان مانع انتخاب و قضاوت سالم وشناخت و
اما بازی كشت وتولید وقاچاق مواد مخدر كه  .قبیلویت درجنگ سنت وتجدد از محتوای درونی اش قابل توجیه نیست

بویژه بازي هاي اخیر در بستر مصون از دغدغه حاكمیت وقانون دولتها ، زاییده دگرگوني هاي سه دهه  معلول و
اثرگذار در  عامل-ساختارپیوند داشت ، در طي تعامالت بازي بزرگ ،خود به بوده که با علل سازوكارهاي بزرگ 

رویدادها وتداوم بحران تبدیل شد و روندمواد مخدر عامل اثرگذار چند وجهی در بحران می باشد.. بناًء روند  روند
قه می باشد. بازی مواد مخدر با این چندوچوني معلول عملیاتي بازي ها و بستر سازي هاي بحران افغانستان ومنط

 ها باید پایان یابد، زیرا این بازی ها حامی آن است. 
مشغله ومعامالت مواد مخدر در بازارهای قبایل اموریکه ایجاب هنر وتخصص میکرد از بیرون به محالتی  در 

ایل قلمرو "غیر" کارگزاری گردید. همین مهندسی های ناروا و مزورانه در عرصه سیاست سالح دست به نقد قب
نی انگلندی تنزل داد. پذیرفت« جان بت»کلتوری را تا سطح تکفیرگرایی و اسالم گرایی  –وضعیت های سیاسی 
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که در آغاز این امور مسلط و همگانی نبود. یعنی آنگونه که تصور میشود اقتصاد و زندگی این مردم نه  است
عمده وبنیادي بوده است. این چگونگي ،قاچاق پیشه عمومی برباجگیری ازقافله ها و بازرگانی استوار بود و نه 

قبایل بلوچ وپشتون را بایست درتنگناها ومحدودیت هاي جغرافیاي تاریخي ،سیاسي و جیوپولتیك حاکم و در پیوند 
واكاوي وتشخیص كرد . نظام قبیلوی که شدیداً ، دیدگاه ایستاي سنتی جستجو و  نزدیك با محدودیتهای نگرشها

را وخودساز وخودمحور است درمواجهه ومقابله با وضعیت های برترومتباین ویژگی اش گریز و دوری درونگ
 ودرون پناهیست . 

دوري جویي سنت ومذهب . مسئله خود وبیگانه ،دوست ودشمن در زندگي قبایل ارزیابي مستقل وهمه جانبه مي 
ه ونه دست تقدیر در رقم زدن آن تقصیر دارد. طلبد ،پنداشت ها وباور ها وذهنیت سخت وسمج بیكبارگي خلق نشد

سیاسي آمیخته باعصبیت وخشونت تعین یافته قبایل چیزیست كه در رقم زدن آن دست –اما سرنوشت تاریخي 
 غیر)!(دخیل وقابل درك است .

نظامی –در  بازیهای دوران جنگ افغانستان و سیاست های مداخله گر ، قبایل مورد توجه بازی های سیاسی 
استخباراتی قرار گرفت .تمرکز وجابجایی وتشدید فعالیت های طالبان والقاعده در قبایل به مقصد پیگیری هدف ها و

با بازیهای ماجراجویانه  باورمندی وگرایشات سنتی مردم را جریانات مزبور. قبایل را به کانون خشونت تبدیل کرد 
یان تبدیل گردیدن قبایل وبه کشتزار "بته های حرام" ومیدان مهارکرد. منظور این است که ریشهء به پناگاه ستیزه جو

ونگاه استراتژیك عوامل  مجموعه عوامل دخیل دن مناطق وسیع افغانستان راباید در ردیګجنگ ودهشت تبدیل 
اصلي وحامیان دهشت افگني ، ضعف دولت تازه كار وفقدان پیوند راس و قاعده و فقدان توانمندی براي تطبیق 

توسعه واستحكام حاكمیت ونقش ناكارامد  قوتهاي بین المللي وبویژه نقش منفي دولت پاكستان باید قانون و 
جستجوکرد.اما این توضیح سطح وفرازهای   دیگري هم دارد که مقدمه وپیش زمینه زایش وتداوم بازي هاي 

 نامتقارن است  :
رویدادهای آن قبایل آزاد مورد توجه همبستگی  و جنگ وبحران افغانستان و در اوج جنگ سرد درگرهگاه تضادها

 ادیان علیه" کفر وکمونیسم " وبهره برداري بازیگران سیاسي واستخباراتي قرار گرفت. زیرا با اشغال افغانستان از
سوی اتحاد شوروی ، قبایل آزاد كه در خط مقدم قرار داشت سنگر استوارتدارکاتی استراتژیك براي ادامه جنگ 

عالوه از اجحافات وتبهكاریهاي ساختارمند حزب  وروي و حاكمیت حزب دموكراتیك خلق بودعلیه قواي ش
دموكراتیك خلق وتجاوز شوروي درگسترش مهاجرت و سرازیر شدن ملیونها افغان به كشور پاكستان ، صوابدید 

به مهاجرت هم  آشتی ناپذیر سیاست های بزرگ   نتنها پناه دادن به مهاجرین بلکه دعوت و ترغیب حساب شده
برمبنای الزامات دینی مسلمانان  بلكه بیشتر ازروي هدف هاي سیاسي كالن   وخصومت های استراتژیک غرب 

دینی(  -غرایز از قبل موجود قبایل )ملی درمطابقت باهدف هاي دولت پاكستان دامن زده شد. درچنین شرایطي كه
یزه خویشاوندي و دیني زمینه گردید كه سنت هاي اخوت برای اشتراک در جهاد افغانستان بیداربود موجودیت غر

 ومهمان نوازي  سكوي ستیز در برابر كفر وتجاوز ممر وپایگاه میدانداري بازي بزرگ  گردد . 
.راهها سترش یافتجنگجویان نیز گ جبهاتو کمپ های مهاجرین برپاه ،افغان پناه جویان همزمان با سرازیر شدن  
ی قبایل باز گردید. درچارچوب سیاست هاي كالن وبستر سازی باب هاي كاروسفر به بازارهای جدیدی بر رو و

كشورهاي خلیج گشوده گردید .این اقدامات رابطه نزدیك وتنگاتنگي میان قبایلي ها وعرب ها را ایجادكرد. هم زمان 
یت وهمبستگی وپشتوانه مذهبی منجمله عنصر وهاب -با آن این بار عالوه بر عنصر دیوبندی  سایر نهضتهای سیاسی

که قبالً نیز پذیرنده  نیروی کار بودند  خلیج  کشورهای عرب عظیم مالی آن نیز وارد حریم مقاومت و قبایل گردید.
همزمان ،شماری زیادی از نیروهای کاری قبایل راهي كشورهاي خلیج وهم چنان جذب شهرهای داخلي پاکستان تا 

 پیشروی و قبایل گردید. در پیشگیری از هم مهمان صوبه سرحد وهزاران شیخ وشاب عرب  کراچی گردیده
بحر هند شوروی ؛ قبایل باز هم در مرکز توجه استراتژي دفاعي غرب ومتحدین قرارگرفت  دسترسی به خلیج و

 وپایگاه هاي تداركاتي واکماالتی مجاهدین و مخالفین دولت افغانستان درآن افرازگردید. 
استرتژیك  موقعیت قبایل راپشتوانه راهبردي رویكرد ،درهمدستی باغرب ومتحدین عربی به این ترتیب پاکستان  

این به معنای مشارکت پرشمار ولشكرسنتي قبایل درعملیات مسلحانه درازمدت  افغانستان قرار داد.اما ګجن
 زیرا همكاري ومجادله مشترك طالبان دوسوي خط بچشم میخورد.آنچه در .مجاهدین افغان درداخل افغانستان نبود

میشد. درهمین زمان کوریدورهای که ارمیان ایجنسی ها نضرورت احساس  مشترکدرآن زمان به همچو اقدامات 
های  امور قبایل بیشترگردید. مردم کوهستان مداخله دولت پاکستان در ساحه مانور و کشیده شده بود توسعه یافت و

های پیوستن  راه ل به روند شهری بیشتر دخیل وكشانیده شدند.حکومت پاکستان ماهرانه و بي سرو صداقبای
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و شهرهاي شامل در قلمرو قانون به سوي بناء  بیشترقبایل درنظام شهری را بازگذاشت. شهركسازي در كریدورها
 مناطق }عالقه غیر{توسعه یافت.

روه ها وحلقات ویژه مجاهدین وهم چنان احزاب اسالمی وگروهاي با مساعدتهای سخاوتمندانه وعظیم عرب به گ
افراطي گري زمینه براي در بند كشیدن ووابستگي قبایل فراهم شد. بااین  افراطي پاکستان وگروهاي تندرومذهبي  و

همه تحوالت آنچه هم چنان دست ناخورده باقي ماند؛ مناسبات وشرایط به بن بست رسیده وامر زندگی مدنی 
فرهنگی قبایل بود كه هرگزمورد التفات قلمرو قانون واقع نشد. زیرا قانون در رابطه باقبایل خود قرباني  -علیمیوت

 . دعصبیت مدرن گردید. چرا كه دولتها عامل مختار ومرجع اصلي تصمیم گیري ان
به  ای پیشینهبا وزش رمساجدیگانه مرجع دسترسی به تعلیم رایگان است، باآنکه این رسم آمدمدارس دینی وآموزش 

اسالمی سازی ضیاءالحق و همدستان وی  -د ودین آموزي از قبل وجود داشت و لی برنامه های سیاسي جقدامت مس
نقش کمی و کیفی مدارس وحلقات دینی سیاسی در پاکستان و بخصوص قبایل را باال برد. آسیب شناسي یك چنین 

ي نیست دینداري وجهاد امور مقدس مسلمانان در اداي حق بندگي رویكرد از منظر ترویج وارتقاي سواد ودانش دین
دفاع از حق وحقیقت در برابر تجاوز است كه باخشونت و دامن زدن فتنه وفسادفاصله روشن  و و رستگاري ازبدیها

بسترسازي خشونت ودشمني بحران سیاسي و اجتماعي، دامن زدن عصبیتها برمحور مطامع . هدف ارد دوآشكار 
 سیاسي سازي آن است.   -استراتژیك، آسیب زایي در امور دین و دینداري وایدیولوژیك سیاسي 

پاکستانی سازی قبایل تاکیدكرده وباعنصر قومیت و مبانی  تالش دولت پاکستان در برابر قبایل درسوگیري استحاله و
جهت كشاندن قبایل به قلمرو قانون فرهنگی جداگانه مخالفت داشت .اینكه دولت پاكستان بنا بركدام دالیل در هویتی و

اهمال وطفره روي مي كند مسئله مهم ودر خور دقت است.تجارب نشان داد كه تعلل واهمالكاري بریتانیا ودولت 
منطقوي آنها رابطه داشته ستيزايل  تعمدي بوده وبه استراتژي وبرنامه هاي درازمدت قب اپاكستان در رابطه ب

نوآوريها مقاومت  برابر مظاهر تمدن و در امر يقينا   بدو است . جامعه عقبمانده باسنتهاي قبيلوي وعشيروي در
. مشكالتي ازاين رهگذردرافغانستان بصورت كل هپاكستان تنهادراين محدوده نبود و ميكند.امامشكل قبايل بابريتانيا

وسنتگرايي چرا سنگواره مانده  و جهانبينی  تفكر طرز تاهنوز وجود دارد.ودرميان اقوام وعشايرپشتون 
 درونگرايي شاخص سخت جانی  است اما سرنوشت قبايل با اين شاخص قابل تشخيص نيست.ومقاومت ميکند ؟ 

رسوم وسنتهاي بومي  يك برداشت اين است كه عالوه از دستكاري درتفسير جداماندن ازصيرورت ،آوارهاي كدر 
ومي نيزعاملي براي تعبيرهاي عاميانه باشد .اما رويدادهاي با اين عمق وپهنا رانمي توان ونبايد درزيرچنين وق

برداشتي ارزيابي كرد .از سوي ديگر پشتونخوا وبلوچستان با ناسيوناليزم قومگرا وارتش محوري نظام سياسي 
د كه پشتون بلوچ موضعگيري خصمانه هم چنان فراموش نبايد كر .را دنبال ميکند پاكستان مشكالت جدي 

ضدافغاني دولت پاكستان رامحكوم مينمايد ورابطه برادرانه با افغانستان را به نفع امنيت وعدالت درمنطقه وهردو 
 پايداركشورميداند. اين دو رويكرد متعارض وناهمسو ودريافت مخرج مشترك كه دمكراتيزه كردن پاكستان وامنيت 

گردد اما آنچه در ديدگاه اسالم آباد تاهنوز پذيرفته شده حفظ وضعيت  تعميلد مي بايد منطقوي را تضمين نماي
 .جاري واداره ومديريت آن است 

بدون اينكه جغرافياي قبايل را طبق برنامه توسعه ملي درچارچوب نظام دموكراتيك تغيير  اداره(«)مديريت»اين  
ته وكوشش برآن دارد تا قبايلي ها را درقلمرو شهرها دهد برعكس به نوعي جداسازي انسان وجغرافيا پرداخ

كشانيده وابستگي آنهارا به پاكستان ونظم سياسي موجود درآن نهادينه نمايد.  اين حركت تازمانيكه طرح عمق 
استراتژيك تحقق نيافته حركت خزنده ومزاحم بسوي خط ديورند خواهد بود.اما اين پيشروي تا تكميل نشانه گذاري 

 يم مشخص مرزي با دسبازي در دستبرد به ملكيت دراين سوي مرز درخاك افغانستان نيزتوام خواهد بود .ها وعال
رفته ګامور خودسامانی قبایل بالوسیله ملك ها واداره كلي آن ازسوي مركز بواسطه نماینده تام االختیارصورت 

حزاب مذهبی با مواضع بنیانگذاران پاكستان در کار تاسیس وتشكیل پاكستان کنار گذاشته شدند مواضع ا . قبایل است
زیرا . همسو شد. نگرش این نیروها به مسئله خط دیورند با نگرش احزاب قومگراي پشتون وبلوچ متباین بود

بدویت وبستر سنت ها . مواضع این نیروها بیشتر به مواضع پاکستان نزدیک بوده به مرز دوكشور باور ندارد  
ینه آمیزش ونفوذ درمیان شاخه هاي قبایل بود. و نقش عنصر مذهبي  درهمپیوندي افقي ومنویات مذهبي بهترین زم

  بانقش خان وملك واداره ازمركز از جمله عواملي است كه از گریز قبایل از پیكره پاكستان جلوگیري نموده  است .
ماني روایتي را درپرنسیپ دولت پاكستان نماي ظاهري عالقه غیر ،مناظق آزاد ،دوري از حاكمیت قانون ، خودسا

دست ناخورده گذاشته.زیرا كشاندن قبایل به اطاعت  از اداره  تا  امروز تواًم با چالش ها وشرط وشروط بوده و 
بلوچ بر رویكردها و الترناتیف هاي خود اصرار وتاكید –و ناسیونالیست هاي پشتون  - دولت و قبایلـهردو طرف 
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از عنصرمذهبي پیوسته در برابر  ن از بدو تولد با ناسیونالیسم پشتون كنار نیامده ودولت پاكستااز این رو  داشتند .
حمایت كرد. مسئله مرز درنگرش احزاب مذهبی  امر ثانوي و فاقد ارزش بود. اتحاد دیني اصل بنیادي تفكر سیاسي 

را هم براي بقاي كشور وهم در برابر کثرت گرایی مبتنی برفدرالیسم عنصر مذهب  این نیروها بوده ومیباشد. آنها
 ایدیولوژیك احزاب اسالمیست نیست.–فارغ از برتري جویي ترجیح میدهد .فدرالیسم از زمره ترحیحات سیاسي 

حكومت هاي پاكستان پس .مسكوت گذاشتن وضعیت وچارچوب قبایلي بیشتر از همین نگراني نیز ناشي میگردد 
استراتژیك آن دولت  دركتم دارد كه كشاندن قبایل درنظام قانون آنكشور با   ملحوظات سیاسي وا تجارب  ر منظر 

نادیده گرفتن خودمختاري وتحمیل حاكمیت برآنها، هم ریسك .همخواني وهمسویي ندارد درمناسبات منطقه ای موجود
حفظ و یا تغییر متكي  بناءً   ا اجبار و اکراه استپذیر وچالش برانگیز است وهم از اینکه این کار الزاماً  توام ب

عکس العمل بارنگ مذهبی حدود نگرانی دولت برای تجزیه طلبی را کاهش  برعناصر همیار وهمصداي پاكستان و
پاکستان  با راهکار ونمای ضد همسایه های میدهد و" لر او بر"بودن پشتون ها دربازی سیاست های مذهبگراي 

برنامه ای استراتژیک پاکستان به تاکتیکی متضادي كاهش یافت  که افاده  پشتونولی در دید.وارونه ای ظاهر گر
 بدون پشتون هم نمی شود!؟". اما میشود چنین گفت که"با پشتون هم نمی شود و طنزگونه اش را

ادولت پاکستان به این معنی که پشتونولی متاثر از بار مذهبی که پشتوانه دیروزی اش را از دست داده فرصت داد ت
آن  را وسیله عمیق ساختن و منفصل کردن بیشتر شگاف های اجتماعی وچماق کوبیدن افغانها بکار گیرد .در پیوند 
با وضعیت جاری زیر فشارهاي بازي چند سویه وچند الیه پشتونولی را به متغیر نیروهای درگیر و در خدمت 

می شدن جریانات سیاسی افغانستان پشتونولی هم مستمسک مطامع منطقوي استراتژیك پاكستان قرار داد. در قو
دستبازی با سایر مخالفان دروني شد پاکستان حرکت طالب را داعیه پشتون وانمود کرد اما از دگر سو نیروهای 
افراط گرا به شکار نشنلیستها در آن سوی خط وحتا از میان برداشتن بزرگان قبایل متوسل گردید. حکمرانان و 

با  کشور میدانند که افغانستان ضعیف وناتوان تاب و تحمل این فشارها را ندارد و ست های کهنه کار آناستراتژی
این جلوه  .داخل افغانستان میتواند تنشهای داخلی افغانستان را دامن بزند  برانگیختن احساسات ضد پشتونی در

تونولي جز از عصبیت كور عنعنوي قومي نیروهای طالب تصوری را پروار ویقیني وقابل اعتناء مي سازد كه پش
 ومذهبي چیزي بهتري در انبان ندارد .

اجرای این برنامه تنها هم نیست.افغانستان باکشور های هم جوار روابط تباری ومشترکات زیادی دارد  پاکستان در 
حساس به سیاسی هم چنان از آسیب هاي موجود جیوپولیتیک  –و از این ممر در تشدید تنش های اجتماعی 

نهادهای دخیل در امور افغانستان دامن زده  اختالفات عالیق نژادی ومذهبی وقومي زباني از سوی کشور ها و
پاکستان به پشتون ستیزی در سیاست های منطقوی سایر همسایه های افغانستان متوجه است. عقده ها  میشود.

امر زمینه های نفوذ بیشتر دربستر  جامعه را به این  سایر منابع بیرونی تحریک  میگردند  وکمپلکس های که از
 در عالیق پشتون را سود استراتژی پاکستان دركشاندن پشتونها بسوي حمایت وحمایت طلبي پاكستان هم مساعد و 

به این ترتیب پلی را برای رخنه در سیاست های افغانستان  جانبداری و گرایش به پاكستان  تحریك وتحریض نموده
اقتصادي  -.بحران فاجعه آفرین سه ونیم دهه كشور همه زیرساخت ها واندامه هاي نظام سیاسي ایجاد میکند
قوام ملي جلوگیري نموده جاذبه واثر گذاري افغانستان بر  فرهنگي را متالشي كرد.این گسست از–واجتماعي 

 پشتون هاي آنسوي خط را وارونه ساخت . 
وی از سوی  پاكستان و تفوق سطح زندگي علمي و نقش مولد اكثریت نقش وارونه بازی قومی دربستر بازی منطق  

بودن پشتونها درآنسوي خط فضاي جدیدي در وضع آشفته ومعادالت سیاسي  اجتماعي افغانستان بوجود میآورد. 
قبایل مي عرصه كاروپیكار قرار گرفتن مناطق پشتون نشین با پشتوانه وپناه گاهي ,خشونت گرایي مخالفان مسلح

 دگرگوني هایي بیانجامد كه درنتیجه آن اوضاع وخامت بیشتر یابد . داند به رونتو
زمینه ها وانگیزه  آنچه گفته آمدیم هم قبایل وهم مواد مخدر نیم رخ از كل بازی وعوامل دخیل  دربحران است زیرا

 متباین در مالحظات متفاوت و های مخالف ومتضاد وغالباً متناقض وبازیگرا ن گوناگون منطقه وجهان بامنافع و
یادآور باید شد که با تحوالت نوین در سطح منطقه وگرایش هاي كشورها  ازسویي دگر`صحنه حضور دارند و

وتغییرات در موضعگیري ها وجیوپولتیك منطقه وتغییر اوضاع اجتماعي وسیاسي در مناسبات دروني جامعه 
كه با نگرش ها ودیدگاه هاي قبلي تفاوت دارد . که بنا برآن   افغانستان مسایل ونگرش هاي جدیدي را مطرح كرده

دلواپسی اصلی پاکستان نیست. وحتا میشود گفت ؛  به رسمیت شناسی خط"دیورند" هم امروزه  مشکل مهم و
تاجاییكه به دیدگاه كالن و دورنمادار پاكستان بر میگردد مورد اختالف قرار داشتن این موضوع مي تواند متمسك 

براي كتمانكاري سیاست هاي عملیاتي و اعالمي آنكشور براي ادامه مداخله و پیگیري برنامه عمق استراژیك  خوبي
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در امور افغانستان و در ضمن سالح برنده و دستاویزي كارا براي تداوم سیاست هاي منطقوي بویژه در برابر هند 
 گردد . وحضور مستحكم و باپشتوانه جیوپولیتیك نیرومند درآسیاي میانه 

 

 ادامه دارد
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