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کلی نگاه -پاکستان  
 خوا تمامیت نظامیگری و ملکی حکومت پارادکس

 قبایل در مسیر بازی بزرگ

 ادامه
 
 نو دوره آغاز در که و اند برده کار به استعمارگر های قدرت علیه زدایی استعمار های جنبش که یی گرا ملی اصل"

 مطالبات به را جایشان امروزه شد می ساخته ملی جدید های هویت آن روی که بود ای پایه نخستین استقالل
 ." کند می تغییر نیز آن ماهیت بلکه شود نمی بدست دست تنها قدرت. اند داده دیموکراتیک

  پاکستان وتجزیه تاتشکیل دینی های نهضت
 دینی مرشد هللا ولی شاه مرید دو(.  بنگاله)  1757 شد هند قاره شبه وارد بازرگان عنوان به ابتداء انگلیس
 انگلیسها. کردند جهاد اعالن سرحد صوبه در سک و انگلیس علیه احمد سید و شهید اسماعیل ،شاه قاره نیم مسلمانان

 دور اجتماعی و اقتصادی سیاسی های فعالیت ازعرصه را مسلمانان شان حكمراني درآغاز هند قارة برنیم تسلط در
 نزده قرن اوایل. نظرکرد تجدید مسلمانان با برخورد در و برد پی رویه این کاستی به انگلیس اما درنتیجه،. نگداشتند

 غیرمسلمانان كنار در مسلمانان از شماري.کردند توجه مسلمانان وضع به تاحدودی ها انگلیس ۱۸۷۰ سال در
 در. داشت نیاز ومرزایي اداري سواد به اما كار این. شدند جلب اداري و خدماتي امور در هند قاره نیم جامعه
 را ها نارضایتی نداشت خوب ارمغان جویی سیطره جنون ولی. شد تاسیس علیگره در انگلیس اسالمی کالج ۱۸۷۱
 .کرد وتقویه ایجاد را متقابل واکنشهای و بخشید فزونی

 دیوبند در دینی علمای. شد اسالمی سختگیرانه های اندیشه تقویت سبب ۱۹ قرن مذهبی و استعماری های جنگ"
 و ستیز و انزوا سال ها صد طی.  نمودند تاسیس سعودی های وهابی به مشابه های اندیشه اساس بر را ای مدرسه
 دکترین یک صفت به را اسالم و گردیده ها خارجی از ترس نوع یک ایجاد باعث حوادث هاو بابیگانه درگیری
 ." آورد در جنگی و ملی سیاسی
 مدرسه این و( دیوبند)  کردند تاسیس دارالعلومی اتراپردیش ایالت در اسالمی علمای كه است آن از حاكي ها روایت
.  بودند شاکی شده ایجاد وضع از دینی علمای تمام. کرد سیاسی های فعالیت میدان وارد را دینی های کرده تحصیل

 سر از ویا اندیشی ومآل  تأمل روی از یا ء علما از شماری هم این با بود ای پرجاذبه عنصر مذهبی رادیکالیزم
 سید سر نقش ازجمله که. داشتند تاکید وآموزش تحصیل و سواد امر بر وبیشتر میکردند پرهیز خشونت از ناگذیری
 مشکالت دورنمای بر وی. بود انگلیس با مسلمانان دوستانه مناسبات خواستار وی. است مهم دوره این در احمد

  .نمود می تشویق وعلوم دانش وکسب داری خویشتن به را ومسلمانان فکرمیکرد مسلمانان
 است مزمنی مانی عقب پذیری آسیب این وعلت اند پذیر آسیب مسلمانان بویژه هندوستان مردم که داشت باور او  
 هاي وزمینه علل مسلمانان كه بود باورمند او. دارد وجود وتکنولوژی ساینس جمله از عمومي دانش عرصه در که

 را ومصئونیت واقعي پیروزي پیشرفت، و ترقي راكه وآنچه بشناسند است وزیردستي فرودستي ساز سبب راكه آنچه
. خودكنند ازآن را دیگران واحسان ازمحنت رهایي اسباب و آزادي وماده معنا باید مسلمانان. فراگیرند میكند تامین

 و قاره نیم بر وحاکمیت استحصال در بریتانوی نیروهاي نیاز. شد تاسیس 1885 در ملی کنگره حزب همچنان
 ادرای امور در قاره نیم مردم واشتراک نقش به هندوستان بریتانوی حکمرانان تا گردید سبب هند مردم مجادالت
 قاره نیم ومردم یافت سیاسی تبارز واجتماعی اتنیکی ، دینی گرایشات وظهور زدن دامن ولی. نماید توجه وعمرانی

  ..کاشت اختالف وتخم  افگند سایه استقالل هدف بر  ایدیولوژي. کرد تقسیم متباین و مخالف درخطوط را هند
 حقوق ،خواستار  هندوها اکثریت بخاطر اما شدند سیاسی امور در شرکت خواستار مسلمانان بیستم قرن درآغاز
 با.  کردند تاسیس را لیک مسلم حزب مسلمانان ۱۹۰۶ سال در. شدند مسلمانان برای ای جداگانه انتخاباتی

 هندوها. کرد تاکید مسلمانان خودمختار حکومت برخواست ۱۹۱۳ در لیک مسلم بنگال مذهبی تقسیمات رویدادهای
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 مقدمه این. شد تشکیل مسلمانان خالفت حمایت نهضت جنگ بعداز. کردند قبول را مسلمانان جداگانه حق ۱۹۱۶ در
 اي زمینه وضع این كه بود همرا متعدد وشگردهاي تحوالت با قاره نیم وتقسیم استقالل زمان تا درعمل اما تیوریك
 .آنست گواه دوكشور میان بعدي وحوادث قاره نیم استقالل تاریخ شدكه متعارض هاي بندي وصف ها خشونت براي

 14 کنفرانس دراین جناح محمدعلی شدند جمع هند سراسر اسالمی کنفرانس در م ۱۹۲۹ سال در مسلمان نمایندگان
 کنگره از سال همین در جناج.) کرد مطرح هند قاره شبه مسلمانان تمام درخواست عنوان به خودرا معروف اصل
 میهن تشکیل ضرورت آباد اسالم در اقبال عالمه ریاست به سراسرهند لیک مسلم سالیانه اجالس در(. برامد ملی

  . گردید اعالم هند قاره شبه مسلمانان برای جداگانه
 این نتیجه در. رسید تصویب به(  ۱۹۳۵ قانون فرمان)  سراسرهند برای(  سایمن) جدید اساسي قانون ۱۹۳۵ در

)  هندویزم تحکیم آنرا مسلمانان و ساخت خود از کنگره حزب را کرسیها تمام مسلمان اقلیت با های ایالت در قانون
 اکثریت حکومت تلخ تجربه تاثیر تحت. بود مسلمانان میان تباری مورد درآبستن عطفی نقطه این.خواندند( راج رام
 قطعنامه"  الهور در لیک مسلم تاریخی اجالس در پاکستان و هند قاره شبه مسلمانان ۱۹۴۰ مارچ ۲۳ در هندو

 قاره نیم ترک خواستار کنگره 1942 در(1. )گردیدند مستقل کشور تشکیل خواستار و کردند صادر را" پاکستان
 . گردید هند از انگلیس خروج وسپس هند تجزیه خواستار نخست قدم در جناح علی امامحمد شد انگلیس از هند

 انگلیس. کرد رد  را موقت دولت در نمایندگی لیک مسلم. کرد پیشنهاد را( واحد)هند وحدت طرح ۱۹۴۶ در انگلیس
 دو میان توافقی اما کرد دعوت را( لیک مسلم و کنگره) را گزاری قانون مرکزی مجلس اجالسیه نخستین تشکیل
 به قدرت ۱۹۴۸ جون تا که داشت اعالم ۱۹۴۷ فبروری ۲۰ در انگلیس وزیر نخست اتلی لرد.نشد حاصل حزب

 جون در( السلطنه نایب)  شد هند وارد باتن لرد ۱۹۴۷ سال در. یافت خواهد انتقال قاره شبه مسئول نمایندگان
 انتصابی فرماندارکل عنوان به جناح علی محمد و آمدند بوجود(  هندپاکستان)  بهارت مؤقت های دولت ۱۹۴۷
  . شد کراچی وارد ۱۹۴۷ در پاکستان دومنیون

 اسکندر جنرال۱۹۵۰ اکتبر در. شد تاسیس رسما   پاکستان اگست ۱۴ در و تشکیل موسسان مجلس اگست ۱۱ در
 . گردیدند وزیر نخست چوهدری علی محمد و کل فرماندار  مرزا

 در.  گرفت فرا  را بنگال بخصوص پاکستان سراسر آشوبها ۱۹۵۸ در.  شد اعالن اساسی قانون اولین ۱۹۵۶ در 
 اقدام اساسی قانون درآوردن تعلیق به ایوب جنرال و جمهور رئیس مرزا اسکندر نظام، داخل در قدرت بازی نتیجه
 تکیه ایوب جنرال به قدرت و عزل مرزا جنرالهاسکندر فشار اثر در اینکه تا گردید منحل فدرال دولتهای و کردند
. سپرد داران تفنگ به را سرنوشتش رسم و راه مسلمان پاکستان و" زایید موش کوه" که است جا این. کرد

 زیرا رونکرد توتالیتر نظم به شرایط دربدترین هند. برآوردند سر بریتانوي هند مشترك بستر از هردو هندوپاكستان
 رهبري تحت عمرش از نیمي امابرعكس پاكستان.  داد ارتقاء  سیاسی نظام آیین به آنرا و داشت خو تنوع با هند

 پایان هرگز كه داشتند  فرصت ملكي حكومتهاي   مردم های اعتراض نتیجه در و بود ارتش چماقداران مستقیم
 .است نداشته خوشنامي
 جریب دوملیون ایوب جنرال باآنکه گردید، متضرر ازآن بیشتر پاکستان شدکه واقع هندوپاکستان جنگ1965درسال
 انتخابات(.  ۲".)دهد مشارکت نمایندگان درحکومت را هرشهروند"  وخواست کرد توزیع کشاورزان به زمین
 جنرال. استعفاءگردید مجبوربه۱۹۶۹ در گسترده های آشوب پی در اینکه تا. کرد اندازی راه را جمهوری ریاست
 و نفربنگالي صدهزار دو شدن کشته به منجر که شد آغاز بنگال های آشوب اما گردید پاکستان کل حکمران یحیی

 هااكثریت بنگالي.  گردید برگزار ملی مجلس انتخابات ۱۹۷۰ در. گردید هند به دیگر تن ملیون یک مهاجرت
 مجیب. نشد پذیرفته ها بنگالی های خواسته. خیزشد بحران آنها نظر مورد برنامة اما آورد بدست را ها كرسي
 و گردیده منتقل غربی پاکستان به زندانی حیث به بود آورده بدست را ملی مجلس ارای مطلق اکثریت که الرحمن
 .شد هند به پناهنده ملیون ده مهاجرت سبب و آغاز( باهینی موکتی)ها بنگالی و ارتش نیروهای میان درگیری

 ارتش ونیروهاي پاكستان حكومت ارتش نیروهاي میان جنگ و شد بنگال داخل ها بنگالی از جانبداری با هند 
 ازمركز الزم كمك امكان ونه داشت ملي حمایت نه كه پاكستان ارتش سرباز هزار  ۹۳.نتیجه در که. شد هندآغاز
 به ناگزیر پاکستان. کردند جانبداری طرف هردو از هم ابرقدرتها. گردید هند قواي اسیر و تسلیم ناگزیربه بود میسر
 ارادة به یا و میداد در شدتن واقع آنچه به باید یا نداشت جزءآن  چاره پاكستان زیرا شد دیش بنگله استقالل پذیرش
 رقم دگر بگونه پاكستان سرنوشت شاید درآنصورت كه میكرد تمكین پاكستان سیاسي نظام رهبري در ها بنگالي
 بیروني تحركات و دستبازي بر عالوه. نبود پذیرش قابل غربي پاكستان زمامداران براي تصور همین که میخورد
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 قدرت ستون كه حاكم پاكستان ونظامیان جویان برتري اما طلبید مي حل راه گوناگون جهات از پاكستان دو تضاد
 .شد واقع باید مي آنچه بناء  .نداشتند شد واقع وآنچه  زور به توسل جز حل راه بودند

 روایت این مهم نكات. شد تایید کشمیر بس آتش وخط گردید امضا بوتو و اندیراگاندي میان سیمال داد قرار ۹۷۲  در 
 ومدیریت مذهبي وتنفر ها خصومت مباني بر هندوستان وتقسیم آزادي سیاسي– ایدیولوژیك هاي زمینه پیش مختصر
 آن داخلي مناسبات پیامد در پاكستان حكمرانان ازسوي ها سایرواقعیت گرفتن نادیده و بریتانیا عادالنه وغیر ناسالم
 تا بجاگذاشت منطقه مناسبات در نیز را وسیاسي اجتماعي اختالفات سایر بلكه مذهبي اختالفات تنها نه.  است كشور
 همان از  بناء  . باشد داشته  ناظر و حضور فرصت همواره آن از برداري بهره و منطقه در حضور براي که  باشد
 بنام اجباري هاي خودمختاري الخلقه ناقص ساختار پاكستان.  بود درك قابل پشتونخوا و بنگال ، كشمیر مشكل آغاز
 همیشه است دموكراتیك وكلتور دموكراسي كه آن واساسي نخستین بامباني نظام این اما آورد بوجود را فدرال نظام
 بهانه نمود مي توجه عطف اسمي هاي خودمختاري دموكراتیك ومناسبات مسلم حقوق به پاكستان اگر. بود بیگانه
 .نمیماند باقي افغانستان ودشمني زمامداران براي

 درحلقه زمان درآن افغانستان. بود ومیسر ممکن منطقوی همگرایانه وحتا آمیز صلح حل راه معضالت حل در 
 را انگلیس حتي و پاكستان با دوستانه روابط آنروز افغانستان زمامداران و بود نگرفته قرار شوروي ونفوذ مناسبات
 وخصومت منازعات كه انداخت هندجا قارة نیم درسرزمین را ودشمني تضاد توپ انگلیس دولت اما دمیدا ترجیح
 نیم از بریتانیا خروج از پس.است ساخته وبحران تعارض دچار را منطقه مناسبات امروز تا استخوانسوزآن هاي
 وسؤ الطاف درگرو را افغانستان وهم وپاكستان هند هم كه است چنان منطقه در مناسبات دوكشور وتشكیل قاره

   . است داده قرار بزرگ بازیگران هاي استفاده
 وهابیون تا دیوبندیها از - مذهبي  سیاسی نیروهای

 در را «دیوبند» معروف مدرسه(  هجری ۱۲۸۴  م۱۸۶۷) سال در نانوتوى قاسم محمد نام به هند علماى از یكى
 قرار خود  توجه مرکز در را مسلمان هند در كالمى علوم حیات تجدید آنها، .  كرد بنیانگذارى هند پردیش اوترا  ایالت
 گروه کرد پیدا سیاسى رنگ دیوبندى مدرسه زمانیکه. كرد حذف خود مواددرسى از را جدید هاى دانش و داد
 عثمانى احمد بشیر موالنا رهبرى،  به پاكستان در آن انشعابى  شاخه و ۱۹۱۹ سال در را «هند العلماى جمعیة»

 دو به امروز حزب، این « اسالم العلماى جمعیة. »شد تبدیل ها  دیوبندى مذهبى  سیاسى حزب به حرکت این و تاسیس
 الحق سمیع موالنا را اقلیت جناح رهبرى و الرحمان فضل موالنا را اكثریت جناح رهبرى. است گردیده تقسیم گروه
 علماى نظریات معتقدبه و صحابه و خلفاء سیره و سنت و قرآن سرسخت طرفداران فكرى، لحاظ از"دارد عهده به

 و نزدیک بسیار طالبان  گروه با  دیوبندى دوگروه این روابط". روند  مى شمار به تجدد و اجتهاد با مخالف و سلف
 قاضي)است( ۱۹۷۹ - ۱۹۰۳) مودودى ابواالعلى موالنا جریان پاكستان، در فكرى جریان دومین. است دار  ریشه
. است(۱۸۹۸ - ۱۸۱۷) احمدخان سید سر به منسوب جریان پاكستان در اسالمى جریان سومین(. احمد حسین
 از و داشت قرار اروپا نوزدهم قرن طبیعیون فلسفه و خردگرایی مكتب تاثیر  تحت احمدخان سید شدیم متذکر چنانچه
 متمایل و روشنفكر مسلمانان.  بود غرب نوگرایى به گرایش جریان، این ویژگى مهمترین. میکرد علمى تفسیر قرآن
 .داشتند رغبت جریان این به ها لیگی مسلم از بخشهای جمله از دموکراسی به
 گروه، دو این. « بریلوى» وگروه « دیوبندى» گروه دارد، وجود دوگروه فقهى و كالمى هاى برداشت و تاویالت در 
 تا بریلویها.  اند  كرده پیدا وهابیت به كلى شباهت اعتقادى، نظر از دیوبندیها. کردند ارایه زمیته در را تفكر نوع دو

 بریلوى  احمدرضاخان نام به شخصى بریلوى، مكتب مؤسس. دارند پذیرى وانعطاف صوفیانه  هاى گرایش حدودى،
 و نورانى احمد شاه موالنا رهبرى به منسوب « پاكستان العلماى جمعیة» گروه مكتب این سیاسى  نماینده. بود

 در همواره كشور، این در دیوبندى طرفداران مذهبی های نهضت تاریخ در هررو به. باشد  مى نیازى عبدالستار
 وهمچنین عربستان وسیع هاى  گذارى سرمایه و منطقه در اسالمى گرایى بنیاد رشد دلیل به. است بوده افزایش حال

  سرعت ، بنیادگرا مذهبي حلقات سایر همینگونه به دیوبندیها رشد اخیر، دهه دو در ضیاءالحق دولت حمایتهاى
 طالبان نهضت با که است آن شاخه سه  اسالم العلماى جمعیة و حدیث اهل جمعیت ، صحابه  سپاه. است یافته بیشترى
 بوده برخوردار  آنها وتشکیالتی ،سیاسی مالی جانبه وهمه گسترده ازحمایتهاى و داشته ونزدیکی تنگاتنگ ارتباط
 .میدیدند آموزش هند در دیوبندیه مدارس در افعانستان دینی علوم طلبه هند تجزیه از قبل. است

 كشور آمدن وجود به از پس و تاسیس پاكستان، سرحد  ایالت در را زیادى دینى مدارس محمودالحسن موالنا 
 کسب جریان این و پرداختند دینی علوم تحصیل به( خیبر پشتونخوا)سرحد صوبه  ایالت در افغانی، طالب پاكستان،
 بوده قرار بر قوت با پاكستان در دیوبندى مكتب نفوذ تحت مدارس و افغانستان دینی علماى فكرى ارتباط و آموزش
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 قواي سپس و پنجاب سكهه حكومت علیه جهاد رهبري و سرحدي درمناطق حوزه همین جید علماي حضور.است
 و پاكستان مند نقشه و مستقیم وحمایت شوروي ضد مقاومت و جهاد ازآغاز اماپس. كرد دوام ها دهه  بریتانیا

 .یافت شتاب بیشتر اسالمى تندرو احزاب و جریان این سابقه بی گسترش و رشد روند عربستان
 و مهاجرین براى را درازمدتى و بنیادى هاى طرح ، سیاسى - مالى پشتوانه با  حدیث اهل و اسالم العلماى جمعیة

 بر عالوه عربستان، خیریه مؤسسات فكرى و مالى  حمایتهاى با « حدیث اهل" گرفت دست روى افغانى مجاهدین
 .گردید فعالیت وارد نیز افغانستان  شرقى هاى والیت در پاكستان در خود آموزشى  هاى  برنامه توسعه
 افغانستان بحران در ومداخله استراتژیک ابزار دیني عامل

 هند قاره نیم گوناگوني دالیلي به بنا بستر همین اختالفات زیرا.  است مشهود مذهبي عنصر نقش پاكستان درتشكیل
 شده دیده وتدارك موجود هاي زمینه با انتخاب این وحصول داد قرار دوکشور به تقسیم انتخاب دوراهي برسر را

 معلوم مسلمین  جامعه انتخاب طرف رفتند راي صندوق پاي قاره نیم تقسیم در وقتي. بود ومیسر حصول قابل دیني
 خودارادیت ازحق كه هایي پشتون.  داشت خود با متفاوت و متعارض هاي وپیام تضادها كلي جانبداري این اما. بود
 اكثریت بوده مسلمانان قطعی امر پاکستان اماخواست نكردند اشتراك دهي راي دراین میكردند جانبداري خود

 زمام بود وهمنوا آشنا غرب سیاسي كلتور با كه لیگ مسلم نقش تشكیل بدو همان از.  پیوستند پاكستان به مسلمانان
 تقلیل ابزار حد در  سیاسی نظام در مستقیم درحضور محور ومذهب سنتي احزاب نقش. .گرفت دست در را امور
 . یافت

 مناسبات حادشدن درشرایط.  گرفت قرار درحاشیه ها آن نظرهای ونكته مواضع موردنظر اسالمی ونظام ها برنامه 
 داخلي مبارزات میدانداري در و داشتند كشمیرحضور آزادي داوطلبان و کمپاینرها سطح در بیشتر وپاكستان هند

 1352 سال سرطان 26 تحوالت با پاكستان بنیادگراي نیروهاي. اند ه بود سیاسي ملیتاریسم دست وآله بیشترمترسك
 شد شنیده دیورند هاي كناره در شوروي  پاي صداي خطر زنگ و تعویض جمهوري به را شاهي نظام كه افغانستان
 دموكراسي دهة به منسوب درزمان كه افغانستان اسالمي نهضت كه بود زمان این در هم زیرا. یافتند ظهور فرصت
 نظام با رویارویي در داشتند سیاسي نظام در وموافقاني مخالفان و بود كرده وجود عرض"چپ" نیروهاي با موازي

 گردید متمركز نهضت این وحمایت تقویت روي پاكستان توجه بعد به زمان آن از.  گرفت قرار جمهوري تاسیس نو
 همساز نیروي  افغانستان جامعه اجتماعي  - سیاسي باورهاي و  ها یافته در هم و هویتي عنصر منظر از هم زیرا
 . نبود دید قابل پاكستان منافع با آن از تر
 چند میداندار مستقیما   خلق دموكراتیك حزب حاکمیت طریق از شوروي كه گردید وتند تسریع زماني روند این 

 كه است مرحله دراین. گردید مدهشي هاي دگركوني دستخوش افغاني جامعه زمان این در. شد افغانستان وچوني
 در مقدم جبهه دار داعیه كشورش همجواري از خطر دفع نام به که است پاكستان زمامدار ضیاءالحق درپاكستان

  . میكند واستراتژیك بنیادي استفاده فرصت این از پاكستان. گردد مي ومهاجرین مجاهدین ومیزبان شوروی برابر
 امور  قطبی دو نظم  مقابله استراتژیک محور كشور آن بنیادگراي بااحزاب مستقیم درهمكاري پاكستان دولت
 عرب رسمی وغیر رسمی منابع آمریکاو متحده ایاالت راس در  غربي كشورهاي.  میگردد افغانستان به مربوط
 هاي تنظیم در را ها افغان مقاومت  نیروهای كه پاكستان دولت طریق از خود وحمایت همكاري به وسایرین خلیج
 آنكشور منافع با تضاد در  كه افغانستان مقاومت از نیروهایي.  دادند دوام ، بود كرده وسازماندهي بسیج نظر مورد
.  شدند رانده حاشیه به ویا شدند خارج ازصحنه گوناگون فشارهاي زیر نبود آنها اعتماد مورد ویا شد مي تلقي

  .پاشید هم از درون از سیاسي -اجتماعي تضادهاي درنتیجه خلق دموكراتیك حزب حکومت تااینكه
 اقتدار یك ایجاد به قدرت  به دستیابي وصف با.  گرفتند دست به را امور زمام بحران عوارض شرایط در مجاهدین

  به هم مجاهدین پیروزي با پاكستان دولت.  داد قرار سقوط درسراشیبي را آنها وبحران جنگ.  نیافتند توفیق واحد
 بین هاي درجنگ اسبق حكومت ملیشاهاي از هاي بخش با همدستي در مجاهدین زیرا نیافت توفیق خود اهداف

 روند این.  بود برخوردار خارجی ازحمایت ای بگونه بخش هر که. شدند داخلي هاي جنگ درگیر و تقسیم التنظیمي
  .بود دخیل آن افروزي درآتش هم بیروني چتدسویه هاي دست بود ها تنظیم قدرت جنگ یكسو از اگر كامل یقین به
 و هویتي بي درخالي کاهید فرو مجاهدین حاکمیت مشروعیت از كشید بست بن به وضع  كه بحران این فرایند در

 برسکان که مجاهدین حکومت.  گردید كارزار وارد  طالبان بنام ی آماده حاضر نیروهای تنظیمی نیروهاي افول
 دم تازه نیروهاي با داشت نقش آن تاسیس در نیز پاکستان سازان پالیسی و استراتژیستها و داشت قرار قدرت

 و رسمي حمایت از و داشته قرار نظامی پیشروي از خط آخرین در( طالبان) نیروهای درحالیكه. گردید تعویض
 شان پاي بودند برخوردار ها سازمان و نهادها  سایر وپنهان علنی هاي وحمایت عربي كشور وچند پاكستان بیدریغ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 10تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 المللي بین جامعه قاهرانه واكنش با مواجهه در طالبان حكومت كرد گیر ناخواسته وحوادث بزرگ بازی درچرخدنده
  مناطق به دیورند خط آنسوي به برآمده تهلكه از مابقي و گردیده سركوب یا و اسیر شان زیاد  شمار.  پاشید هم از

  .كردند وفرار نشیني عقب آزاد قبایل
 جنگ وتداوم احیا افغانستان در نظام وتغییر المللی بین نیروهای حضور و طالبان اسالمي امارت ازسقوط پس 

 ، میگرفت منشا مرز درآنسوي بنیادگرایی های پایگاه از که المللي بین نیروهاي و جدید حاكمیت علیه  ودهشتگری
 تردیدهایي و شك داده قرار المللی بین جامعه مظان در را پاكستان استخبارات و دولت ویرانگر نقش و سوء نیات
 حمایت مورد نیروها این آغازین حضور و ظهور که چرا برانگیخت؛ یبنیادگرای وخطر نظامیگری به نسبت بیشتر
 های رزمنده شامل وپنجاب سند تا دیورند آنسوی باشنده طالب هزاران تنها نه. داشت قرار پاکستان رسمی و مستقیم
 به را طالبان اسالمي امارت طالبان سوي از كابل فتح با كه بود كشوري نخستین پاكستان چنان هم بودند طاالب
 .شناخت رسمیت

 كرد وكمك ،حمایت جانبداري طالبان ازموقف المللي بین درمجامع سایركشورها سوي از آن شناختن رسمیت به در 
 آمریكا اولتیماتوم و سپتامبر حوادث با اما. نمود برقرار روابط آن با)!(  الحقوق متساوي حاكمیت یك حیث وبه

. پیوست تروریسم ضد المللی بین اتحاد وبه گفت لبیک را آمریکا با کشورهمکاری این. كرد نشیني عقب پاكستان
 قیوداتی ظاهرا   هم دینی ومدارس تروریسم به مظنون های سازمان و برمدارس جهانی جامعه خاطر تسلی برای
. گردید آمریکا وحواله دستگیر متهمان و مظنونین از شماری. سپرد وعده را مظنونان بازداشت و پیگرد. کرد وضع
 به بناء.  کرد ایجاد كشور آن افراطي هاي سازمان و ها گروه از برخي فعالیت راستای در قانونی موانع قیودات این

 :دادند کار شیوه و نام تغییر ها گروه این از بعضی شد وضع مشرف سوی از که قیوداتی
. االسالم خدام و الفرقان جماعته=  محمد جیش. اسالم تحریک= جعفریه تحریک. الدعوده جمعیت=  طیبه لشکر 

 پرسش.  شد نامگذاری الدعوه جماعده=  واالرشاد الدعوته مرکز پاکستان؛ اسالمی ملت - پاکستان صحابه سپاه
 بستر چنین یک در هم آن را نیروها این وکنترول اداره توان پاکستان دولت آیا که براین مبنی دارد وجود هایی
 ؟ است ممکن ها آن آنها اداره   یا و برداشتن میان از آیا ،دارد؟ پاکستان سیاسی نظام با تقابل صورت در و مساعد
 باشد؟در مؤفق ضمن در و بخش اطمینان تواند مي اقدامات و تدابیر كدام اتخاذ با دینی مدارس قبال در دولت سیاست
 مرکزگریز و مدار قوم ، دموکراتیک نیروهای گیری قوت  بنیادگرا نیروهای ضعف پاكستان داري كشور تجربه
  .خواهدکرد حمایت اسالمگراها از معتبرتر گزینه به دستیابی تا  بناء   رامیداند معضل این پاکستان دولت و است

 و سیاسی ضابطه یک به رابطه این پاکستان در اما داشتند فاصله سیاست با ومسجد مال اسالمی کشورهای درتاریخ
 اهداف تحقق  جهت سیاسي ترفندهاي و ارتش رابطه وحلقه دولت ایدیولوژیك ساختار جز دولت با توأمیت در

 سو یك از اگر كه است هایي ویژگي حاوی سیاسي لحاظ از پاكستان سیاسي نظام درنگرش پناهي اسالم.است گردیده
– اتنیكي ي وتنشها تعامالت در هم سیاسي اقتدار منافع  شده محسوب کشور این حفاظتي وابزار ها نیازمندي جزء

 ، كرده استفاده مذهبي واحساسات ازعواطف استفاده در منطقوي تنازعات پیشبرد و تداوم در وهم داخلي سیاسي
 را مذهبی وشور بخزاند درونش به آنرا. نموده «دوگانه »مهار نیز را پشتون جامعه غرایز توانسته آن ضمن

  و کاربرده تکفیر چماق بمثابه پشتون پسند خودارادیت ناسیونالیزم ازجمله اصالحات و طلب تحول نیروهاي دربرابر
  .دهد قرار مغرضانه هاي سیاست همدوش فرامرزي هاي بازي در فشار عامل
 

  ونظامیان عمده احزاب مشترک پایگاه
 به که بیطرفانهً   ظاهرا نگرش بهً   معموال پاکستان های سیاست در مطرح سیاسی نیروهای ازماهیت ارزیابی در

 القاب مردم وحزب لیگ مسلم حزب به ارزیابی  این در و میجویند توسل پردازد نمی نیروها این اجتماعی ماهیت
 رابه وتصوری برمیگردد لیبرال فكري مكتب صوري تحلیل به بیشتر ها نگرش این.میشوند داده نسبت دموکرات

 گرایی، نخبه حالیکه در. دارد قرار تباین در واستخبارات ارتش بامواضع آنها آزاد اراده گویا که آورد می وجود
 راهکارها تعیین در رعیتی ارباب نظام وآمریت فرهنگ وتسلط مدرن ماقبل سنتی عنصر بخصوص و محوری نخبه

 وپای دست که ایست پدیده آن هنوز تا کشور این سازي نخبه و سیاسی روندهای در اثرگذاری و یابی وسمت
 .است بسته را دموکراسی

 ساختارمند مدرن سیاسي كاري محافظه هاي آموزه با درهمصدایي کشور این در قدرت بند و زد که گفت توان 
 داشتن از عالوه.  دارد وجود یابد می تشکل احزاب این برمحور که ثروتمند حلقات با ارتش محکم پیوند و گردیده
 هر از تر خوب کشور این سیاسی ساختار و بافت در حاکم ایدیولوژی ، جامعه باالیی قشرهای با فشرده رابطه
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 این به بیشتر فعال رو بهر.  کند کمک احزاب این های گیری موضع ماهیت درک در میتواند بیشتر دیگر برداشت
 ارتش اربابان از كمي دست شووینیستی های بینی بزرگ در احزاب این که نکنیم فراموش ولی پردازیم نمی مطالب
 ایدیولوژی" اندکه بوده روان راهی در میلی بی ویا سرمیل از یاکاذب واقعی منافع توهمات در و ندارند واقتصاد
 و ارتش با کنارآمد که بوده ای بگونه پاکستان در قدرت مبارزه. است بوده آن خواستار دار داعیه ارتش و" پاکستان

 .است گردیده مراعات پیوسته اساسی های گیری تصمیم مسایل در ارتش برتری ضمن در
 تولید منابع بر كه كمپرادور وثروتمندان باالدست اقشار ومطامع منافع با بنیادي تعارض ارتشیان باالدستي این واما 

 خورده جوش چنان اكنون تا نخستین كودتاهاي از مرورزمان به وساختارارتش قدرت منابع.ندارد حاكمند، وثروت
 شده وهمآهنگ همبستر ارتش و قدرت اجتماعي منابع زمان درازناي در ولي شده دولت اندر دولتي نگاه یك در كه

 ، گردیده محکم پاکستان نظامی سیاسی تحوالت فرازوفرود در است گردیده لحاظ همواره که محوري ارتش.  است
 منطقوی قضایای در و آشناتر شده انجام های بازی میکانیزم و ترتیبات با کرده کشورجلوه منافع پاسدار

 حفظ ای بگونه احزاب قدرت مبارزه در را اقتدارش ارتش. »دارد کننده تعیین نقش کشور دوربردآن واستراتژیک
 موجودیت زمانیکه و «است کرده جبران دیگرش آن اپوزیسیونی نقش در را آنها های طلبی خطرزیاده که داشته

 راستا این در و اند شده برداشته راه مسیر از بحران رفع و باخلق بوده واقداماتی ها برنامه مانع ملکی های حکومت
 .است گردانیده همنوا باخود نیز را سیاسی مراجع از های بخش حمایت حتی هم

 ومتولی حامی خودرا پیوسته ارتش. کرد مشاهده زیاد میتوان پاکستان سیاسی تاریخ در را تعامالت این های نمونه
 با پاكستان جامعه ثروتمندان.  است داشته حضور کشور اقتدار راس در آن از دفاع نام وبه زده جا ملی ومنافع دین
 پاكستان منظرایدیولوژي از را سیاسي فرهنگ كردن ودموكراتیزه دموكراتیك فرهنگ مراعات انگلوفیلي منش آنهمه
 است کشور مذهبی واحزاب  اردو زبان ورد بسیار که دین مبنای بر کشور تشکیل فتوای اصل و. بینند نمي سود به

 هاي وچالش ها تنش ووفور وطبقاتي تبعیضي نظام.است گردیده اقتدار بر تکیه سبب الزاما   و همسایگان با  ،دشمنی
 هاي حكومت ،كه ها بحران این وتداوم بوده زا وبحران خیز نزاع پیوسته همسایگان با ودشمني جامعه درون
 كارشكني وهم مشكالت به پاسخگویي در حكومت ناتواني سبب به هم -نداشته توفیق هرگز آن فروكاستن در انتخابي
 که است ساخته رامساعد ارتش براي سیاسي قدرت صحنه به بازگشت فضاي ارتش و مخالفین اپوزیسیوني هاي

 نموده غصب باشد ملكي روند ومحصول مردمي امر باید اصوال   كه را ،حكومت برمسند حاكم جنراالن
 و بوده كشور آن اساسي قانون دموكراتیك واصول ملکی حكومتداري دوش بار پیوسته كشور دراین ملیتاریسم.است

 . است مسئله این در خوب مصداق ها نظامي مكرر حكومتداري و مكرر تعدیالت
 مردم بودن مسلمان هند از پاکستان وجدایی استقالل دالیل از یکی اسالمی احزاب نظران صاحب از بعضی نظر از
 عامل بستر ازهمین برخاسته وتنشهاي مذهبي تضاد یعني. بود هندوها با آنان های درگیری و واختالفات منطقه این

 پاکستان اسالمی جمهوری وتشکیل استقالل اصلی عوامل از اسالم این بر بنا. شد دوكشور به قاره نیم تقسیم
 سیاست مستوای در وهمچنان خودپاکستان سیاسی -اجتماعی ساختار علل به بنا پاکستان در سازی نظام(. 3.)بود
 امر به اردو باالدستی با را ملکی -اردو متقابل رابطه مسئله که گرفته شکل ای بگونه آن استراتژیک منطقوی های

 تنظیم نو از را پاکستان ایدیولوژی میخواستند دموکرات نیروهای که همچنان راستا این در و کرد تبدیل قانونمند
 تر اسالمی با اسالمی احزاب و ارتش نیروهای ایتالف. ببرند پیش  ومدرنیته پیشرفت از حمایت آنرابسوی کرده
 برسر جدال در سبب وبدین داشتند روند این برچیدن در سعی پاکستان منطقوی منافع و خارجی سیاست کردن
 .میدادند ادامه پاکستان درونی سیاست مهار به سازی، اسالمی

 های محدودیت از فراغت برای های انگیزه اخیر های دهه وبخصوص ملکی وحکومات دموکراسی دوران اما
 چرا بی تحکم چنبره از فارغ های تالش خطرنبوداما از خالی آنکه با. آورد فراهم نظامی های وحکومت نظامیان
 را ها تالش این نسبی حدود پاکستان احزاب شده آغاز ولی ناکام ولو های تالش.  کردند تمرین هم را ارتش وچون
 برای احزاب سودجست، ارتشمداران اقتدار برای احزاب ایدیولوژیک واختالفات تفرقه از ارتش اگر. داد نشان
 در اردو باالدستی همانا بوده مشهود اماآنچه. قراردادند وسیله را ارتش قدرت صحنه از همدیگر کشیدن بیرون
 . ساز وسرنوشت اساسی مسایل

 دامن بدون پاکستان، سیاسی بازیگرکنونی مهمترین ارتش، تنشها افزایش با هررو به. دارد ادامه اکنون تا بازی این 
 قبایل شدن بدل تضادها انبار به و مداخالت نتیجه.  ماند نخواهد فعال سیاسی لحاظ به احتماال   گرایی اسالم به زدن
 دین به باتمسك آن استراتژیك عمق باشگاهي وبرنامه گلوگیرشده معضل پاكستان  و جهان براي امروز اش دامنه

 تصور از خطرناكتر استقامت در كشور آن شده تبدیل پاكستان دولت پرخطربراي چلنج به بنیادگرایي و ابزاري
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 كورگره به درمنطقه فتوحات هاي قله به صعود براي بازي این اكنون. است كشانده استراتژیك عمق طراحان
 .است گردیده تبدیل مسله بست وبن ناكشودني

 دیروز هاي درسیاست بریتانیا. است واستعماري نواستعماري سازي شبیه نوعي استراتژیك عمق طرح وجه یك
. میكشید زنجیر به را ملت آزاد اراده شاهان خفت  طریق از و میداشت نگه وابستگي ذلت درقید را شاهان افغانستان
 زنجیر غل قراردادن وسیله با دشمني دوستي دوگانه دربازي را شان باورهاي ها پشتون با درمراوداتش پاكستان

 فرامرزي مذهبي مودل كاربرد با خط سوي دو هر در امر این.  است گرفته بكار  همزمان ایدیولوژیك- سیاسي تعبد
 از پاكستان.  میگردد دنبال پیشرفته تكنالوژي و ها روش وكارگیري ابزار هرگونه از استفاده با خشونت گسترش با

 برداري بهره افغانستان اتنیكي -ومذهبي اجتماعي ساختارهاي پاشهاي و ریخت و موجود وتنشهاي سیاسي فرودستي
  .میكند

 قبایل و  دموکراتیک باترفندهای نظامی - ملکی بازي  
 ورانكمپراد حاكمیت نظام بر بود شدیدی روانی ضربه پاکستان ارتش برگزیدگان از وشماری ضیاءالحق مرگ

 به ناگزیر زمامداران ها نارضایتي درجوش حادثه این از پس.  ها نظامي رهبری برای بود والتماتومی ملیتاریست
 به بوتو علي ذوالفقار فرزند بوتو نظیر بي و تشكیل ملكي حكومت نتیجه در که گردیدند انتخابات برگزاری و پذیرش
 ورضایت آراء باكسب (PPP) ;  پاكستان مردم حزب سوي از اسالمي كشور یك زن وزیر نخست اولین عنوان
 سواستفاده اتهام به ۱۹۹۰ در و نیاورد دوام سیاسي قدرت راس در زیادي مدت اما بوتو نظیر بي. شد انتخاب مردم
 در و بود ضیاءالحق داعیه ملکی متولی که نوازشریف. شد بركنار وزیري نخست مقام از فسادمالي و قدرت از

 تلقی هم پاکستان اسالمی احزاب و جنراالن باخت درحقیقت باخت این شد ضیاءبازنده مرگ از پس نخستین انتخابات
 نظیربوتو بي جانشین نواز و رسیده پیروزي به پاكستان لیگ مسلم حزب سال همان انتخابات دوم دور در شد،اما
 .شد زده كنار قدرت از بوتو نظیر بي بر مشابه اتهاماتي به سال سه از پس نیز نوازشریف. شد

 قطعیت وعدم اجتماعي پایگاه نخست عامل.برمیگشت چندعامل به كشور امور اداره در ملكي حكومتهاي ناتواني 
 نظام درسنتهاي پایي میشدكه تشكیل طلب فرصت اربابان كارتل اشتراك از بیشتر بودكه احزاب این خود اصولي

 ازمدتی بعد ملکی هرحکومت. داشتند كشوري برون زیستگاه آبشخور در  هم وپایي   ونوابان سرداران زمینداري
 پاكستان ایدیولوژیك ساختار دوم مورد. است شده کشیده بحران و فساد لجن به واداری مالی فساد درنتیجه

. برامور ارتش كننده ومهار فایق نقش براي شده اي زمینه كه است بسترهویتي ومحتواي متن از برآمده   وطرزتفكر
 كرده عمل سرعت با كه بوده نیز داخلي امور یكدست اداره در بلكه نه ارضي تمامیت درحفظ تنها نقش این موثریت
  .است بوده دردسرساز همیشه كه است اجتماعي مزمن گسستهاي سوم مورد. است
 درنوامبر شد،اما انتخاب وزیري نخست مقام به دوباره ۱۹۹۳ اكتبر در مردم حزب پیروزي از پس بوتو نظیر بي

 نواز.بعد دور در.شد محكوم زندان سال پنج به غیابي دادگاهي در ۱۹۹۹ اپریل ۱۵ در و بركنار كار از ۱۹۹۶
 نواز اما.رسید وزیري نخست به مجددا ۱۹۹۷سال در پاكستان انتخابات در لیگ مسلم حزب پیروزي از پس شریف
 پي در. شد سیاسي مناقشه یك وارد كشور این قضاییه قوه با پاكستان عالي دیوان قضات انتصاب دلیل به شریف
 خود مقام از پاكستان جمهوري رییس لغاري فاروق پاكستان قضاییه قوه و شریف نواز میان سیاسي مناقشه بروز
 موضوع پاكستان در ها ونظامي ها ملكي  میان قدرت مبارزه. شد دار راعهده مقام این تارر رفیق و داد استعفا
 از برخاسته وچالشهاي  تداوم ، سیاسي نظام امور در ارتش وباالدستي حکومت چرایي  ودرك فهم برای جدی بسیار
 بنیادی امور پیوسته ارتش و گردیده سبب را مدت دراز وتحكم برتري این كه وساختارهایي عوامل وشناخت آن

 .باشد می مینماید، اتخاذ خود را ساز وسرنوشت مهم وتصامیم
 نواز. شد بركنار قدرت از مشرف جنرال فرماندهي با نظامیان كودتاي پي در نوازشریف ۱۹۹۹ اكتبر ۱۲ در 

 مناقشه نظران صاحب از شماری. کردند)!( توطیه به متهم را وی.شد محكوم ابد حبس به ۲۰۰۰ سال در شریف
 قانون تعدیل در شریف نواز اقدامات حالیکه در میدانند دو آن شخصی اختالف را شریف ونواز مشرف جنرال
 درخور شرقی قدرت اربابان منش گرچه.گردد تلقی آنها سلیقوی اختالف تنها تواند نمی کارگیل موضوع و اساسی
 فراموش و میکند تحمیل را پیچیده های پدیده در گرایی کاهش تلقی طرز این که کرد نباید فراموش ولی است تامل
 منطقوی حلهای راه نیاز  خواست این و بشکند را مداری ارتش بست بن باید جدید اوضاع در  پاکستان که کرد نباید
 . نیست دستبردار استراتژیك و اساسي درمسایل عمده نقش از ارتش میشود دیده چنانچه اما.  میباشد نیز

 مبتني تنها شده تلقي پاكستان بقاي مهم ركن كه ارتش وتوانمند مهم نقش حذف مداري ارتش شكستن كه است طبیعي 
 تضادآمیز عناصر و ناهمگوني و ناهمسویي به بلكه نیست ارتشیان قدرت كسب وعطش نظامیگري براخالق
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 و سرزمیني دشمني شده ایدیولوژیک تند وتقابل وتضاد اتنیكي اجتماعي ساختارهاي و فرهنگ آفرین ومنازعه
 پاكستان ایدیولوژي از منبعث احزاب. میگردد باز كشور آن امنیتي عوامل مجموعه یعني وپاكستان هند میان سیاسي

 الزم ارتش و لیك مسلم زیرا. میكند دنبال را پاكستان دید طرز و نگرش از برخاسته مشي خط لیگ مسلم جمله از
 در كودتا. كرد خواهد اقدام تر برهنه ارتش یابد استقاللیت لیك ومسلم گردد یقیني فاصله این اگر و اند هم وملزوم
 نوین درفضاي همه این با اما.  ملكي حكومتداري اصل تقاضاهاي به بیشتر تمكین یا و بنیادگرا احزاب با همراهي
 جاییكه تا زیرا. گرفت کم دست نباید را پاکستان در ملکی -اردو آور سرگیچه تضاد كالن هاي سیاست و مناسبات
 وتصامیم اراده اند كرده انتخاب كه چالشي پر درسرنوشت درپاكستان قدرت ومراجع ارتش میدهد گواهي تجارب
  .كنند مي سیاسي وتحوالت تعامالت وارد نامستقیم ولو پیوسته را اردو
 و اطاعتي بي ویا تعلل میگذرد اردو تصامیم منشور از كه ویژه تصامیم یا میراثي درموارد ملكي حكومت اگر

 ها جنرال.  كرد ظهور جا همین از شریف ونواز مشرف اختالف. میگردد مواجه جنراالن واكنش با نماید مداخله
 خودرا ۲۰۰۱ جنوري در نیز پرویزمشرف. دادند مشروعیت خودرا قانون تعدیل با همواره قدرت غصب از پس

 ارتش از اطاعت عدم رخداد پاکستان سیاسی نظام ملکی رهبر دو هر زمان در آنچه. نامید پاكستان جمهوري رئیس
 محکوم ابد حبس به دومی و شد دیار فراری یکی. کشید پایین به قدرت سریر از را هردو ارتش دعاوی با ومخالفت

 وجودی جهانبینی که دادند نشان عینه به ها جنرال. گردید سعودی راهی سعودی عربستان پادشاه ازحسنات ولی
 وبازی مشروعیت ازبحران مفرمؤقت درحکم پاکستان برای ملکی حکومات وضرورت دارد نیاز آنها به پاکستان

 ،آن اختالفات و همسایه دوكشور به مربوط موارد و نظامي وامور خارجي سیاست به مربوط درمسایل. رخدادهاست
 عبور قرمز ازخطوط باید ملكي حكومات. میخورد آب قدرت منابع جمع اردو تصامیم و اراده از مستقیما   امور 

 واحزاب ضیاءالحق باور قابل آرزوهاي بویژه و نظري آرزوهاي از پاكستان محور بر اسالم جهان وحدت. ننمایند
 رویكرد همین با را پشتونولي.  منظراست همین از پشتون نیروهاي بر اردو تاكید.است پاكستان وبنیادگراي اسالمي
 استراتژیک عنصر با مذهبی عنصر مدیریت است قبیلوی سنتهای درونمایه مذهبی باور.کند مهار میتوانند مذهبي
 رسوم و وقوانین مذهبي باورهاي زیرا. میکند پشتوانه بی مردمی رابطه از و سوهانكاري را ناسیونالیزم محتوای
 یار نقدو به دست ،سالح داشته طوالني عمر دشمني این ،كه دشمنان برابر در ها پشتون دایمي مجادالت در سنتي
 . است بوده شان   همیشگي ویاور
 ابزار و استراتژیك عمق طرح وملزومات ضرورتها از موجود وضعیت  در »آزاد»قبایل جیوپولتیك وتداوم حفظ

 به نسبت  كالن هاي استراتژي   نگرش تاهنوز  که بوده درمنطقه بزرگ بازي پهناي در كالن هاي سیاست پیگیري
  پولیتیك جیو این زیرا. است نکرده تغییر)!(   الورود ممنوع آزاد منطقه -آزاد قبایل- حایل جیوپولتیك وچون چند
 مقوم در آن سیاسي نتایج و ها وپیام كابردي اهمیت چنان وهم آن موجود وكارآمد دارد اي ویژه جیواستراتژیك رمز
 برای دیورند مسله  شود می دیده رو همین از.  میگذارد جواب بال را پرشسها صرف شناسي جامعه ویا شناسي بوم
 دراین زیرا ماند می مسکوت مداخالت با همرکاب و  تكلیف وبال تعریف بال هم هنوز  بزرگ بازی تداوم

  .دارد فراتر نگاه قومی نشنلیزم و مذهبی ، خواهی تمامیت نگرش زیرا ندارد حل راه مسله چشمداشت
 درمعادله اما پذیرفته اثر دو هر از و بوده متاثر همجوار فرهنگي فضاي دو از تاریخ درطول( قبایل)منطقه این

 وشهروندي مدني پیامد ،كه شدن مند نظام و قدرت مراكز از دوري واین داشته گریز قدرت سلطهء از پیوسته قدرت
 ها واكنش - کنشها سیر نتیجه و نبوده هم انتخاب اما ، وتمرد القانونیت براي است فضایي نفسه في   چنان هم دارد،
 كه اي ویژه وضع از گسست قبیلوي درونپناهي و اعتیاد قدرت ومراكز «دشمن» درازمدت استیالي برابر در

 وبازي ،سیاستها استراتژیها چرخه در واسارت مواجهه دگر سوي از اما. درونگرایي:  است گردیده والقاء تحمیل
 .  سیاسي كالن هاي
 هم.  نیست مختوم سرنوشت و محتوم موجودسرشت وضع كه كرد اذعان میتوان برداري ومعنا تاویالت این همه با
 است نیزموجود درقبایل یابي كمال این استعداد اند رسیده كمال به ها مدنیت دركنار كه ها انسان سایر چو
 سرنوشت از را وكالن خرد هاي بازي وبد ها زورگویي وچماق تلنگر و ساخت انساني را محیط است وضرورت.

   . ساخت دور آنها
 

  مذهبی سیاست و قبایل
 تداوم امر این و میگیرد منشا پاکستان اساسگذاری اصول و ماهیت ازهمان برابرافغانستان در پاکستان سیاست
 یا و باشد حاکم نشانده دست حکومت باید یا افغانستان در آن موجب به که است بریتانیا استعمار از مانده بجا میراث
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 هاي ناسیونالیست از پشتیباني و سرزمینی داعیه سرگیری از برای تا سربرد به دایمی ثباتی وبی نزاع درضعف،
 مردم با مستقل کشور یک وباثبات مترقي كشور یك موجودیت.  باشد نداشته زدن حرف برای مجالی وپشتون بلوچ

 .میگردید محسوب بریتانیا برای بزرگی سر درد خود سلحشور
 سوای دالیل خط سوی دو امتداد در روان های شرارت که اند باور این بر تحلیلگران از شماری قبایل با رابطه در 

 پشتون قبایل که دارد آن از حکایت نظر اظهار مشخص مورد یک در و دارد وجود میکنند مطرح مدعیان آنچه
  ناپذیر وگسست واحد فرهنگ یک در وپشتونولی اسالم چراکه. اند کرده تطبیق را شان( سنتی)مروج اسالم همیشه

 ناموس، ننگ، بدل، گوند، میراث، مسایل در اسالمی اصول بر محکم تاکید وجود با ها پشتون. اند شده تنیده هم با
 وسنتهاي قواعد این.  اند کرده عمل آن اساس بر  دانسته مرجح را( هنجارها- نرخ) عرفی تعامالت دیگر و سنن
 قبایل» بویژه و پشتونها قضاوتهاي ومنشور دید طرز و خلقیات،منشها درونمایه و زندگي نظام امور معرف عرفي
 و تحقیق فوق موارد  روي باید ها آن سایكولوژي سیستماتیك و جانبه همه تعامل شناخت براي که میسازد را «آزاد

  . گردد ارائه ومشخص جداگانه شناسانه جامعه گسترده تحلیلهاي
 وبافت قوم یك ، اجتماعي نهاد یك وكلتوري اعتقادي ،ضوابط ورواني روحي هاي ارزش و باورها شناخت زیرا 

 قبایل.  میكند كمك مسیرتحوالت در مراودات و امور به نسبت آنها نگرش وچگونگي رشد وسطح ساختارها
 ایدیولوژیك سیاسي بنیادگرایی اما. اند ریسک نوع هر قبول به حاضر و پابند سخت وسنتی دینی ارزشی درمسایل

 پاکستان استراتژیک   مواضع با مطابقت در این. است بزرگ بازی منهمک عنصر و بیرونی پدیده آنها با رابطه در
 و  قبایل  وارد بنیادگرایی  پدیده  که است افغانستان به شوروی تجاوز با بخصوص  همسایگان برابر در وزنه ایجاد
 . شد داده قرار استراتژیك سیاسي بازي کردن دنبال  برای محمل و اجراآت و تداركات محل و  جوالنگاه به قبایل

 ها انگیزه آنكشور واستراتژیك سیاسي نیات برعالوه موجود وضعیت و قضایا وكوس كش در كه است پرواضح 
 و ابزار را وآنها تحمیل قبایل بر كه نقشي چراهاي پاسخگیری   بخاطر ویژه به اند، سهیم نیز دیگري متعدد وعوامل
 باهمدستی نظردارد در پاکستان. اند وتأمل درخوردقت قرارمیدهد آلوده مراودات و خشن هاي بازي براي بستري
 برمسلمانان را مذهبی ایدیولوژی بر مبتنی سیاسی توتالیترگرایش رژیم و ها بنیادگرا،اسالمیست تكفیري نیروهای
 روا كه وخشونتي وتبهكاري شوروي وتهاجم خورشیدي ۱۳۵۷ ثور تحوالت درنتیجه اینكه طرفه. کنند تحمیل منطقه
 سد براي قبایل و مقاومت از از مذهبي هاي وسازمان كشورها از شماري و باغرب همدستي در پاكستان شد داشته
  . كارگرفت وابسته رژیم براندازي و شوروي  کردن
 كفر علیه مسلحانه جهاد تداوم براي بناء   بود نقد به دست سالح تجاوز برابر در قبایل طبیعی واکنش هم و دینی امر

 كانالیزه راستا درهمین را وتالشها تحریض و تحریك را فرهنگی وسنت مذهبي وخشم عصبیت ، جذبه وتجاوز
 مهاجرت محیط به  را  شوروی مستقیم وحضور ودهشت وحشت  به نسبت نفرت و کین  افغان مهاجرین.  كردند
  . کردند منتقل

 دریچه.  دادند ولعاب لب بیشتر   مذهبي خشم و كین با را انتاگونیسم اسالمی کشورهای و غرب درهمکاری پاکستان
.  گردید توسل هویت مسخ به اندیشي دگر و نواندیشي تكفیر با و بستند را مردم ودماغ دل بر داري دنیا فكري ي ها
  وخشونت نفرت. کردند وتحریم  تكفیر داشت همصدایي نام این با و میداد تجدد و روشنفكري بوي كه را آنچه هر
 پذیرفته را بشري وحقوق دموكراسي تعطیل شان بزرگ امر براي غرب زمان این در. .بود شوروی ضد نبرد نیاز
. كرد كمین وشهادت خون ستیزي دنیا همین  مستوای در - كمونیسم شر -اش داعیه كردن دردنبال هم غرب. بودند

 . شد گشوده وامكانات كمك كیسه- سخا كیسه مشترك دشمن دربرابر  درهمكاري
 بازیگران دیدگاه. نبود مهم. میگیرند قرار زندگي طوالني گسست در که وقبایل مهاجر فرداي سرنوشت نگاه این در

 دوست»   منزل تا سرنوشت این پاكستان برای و داشت آنهااهمیت خود منافع تاآستانه سرنوشت این بزرگ
 اسالم. بذركاشت زمینه همین در وكفرستیزي وتكفیرگرایي وافراطیت بنیادگرایي. بود مرتبط   «افغانستان
 .درامد سیاسي بنیادگرایي مطامع درخدمت ها افغان مؤمنانة وباورهاي

 زده رقم چنین را( نقش)تقدیر آنها براي زیرا.نیافتند رهایي قبیلویت از واجتماعي سیاسي زندگي درمیدان قبایل 
- استراتژیک عنصر اراده در قبایل سنتي وآیین رسم.  كرد سازي زمینه را دوگانه مهار قبایل جدید وضعیت.  بودند
  .سپرد جدید خط قدرتمندان شورشگر نسل دست به را قبیلویت امور و داده قرار سیاسی
 مدت دراز های سیاست آن و.  ساخت همبستر را مذهبي افراطي گرایشات که بود هم دیگري وشرایطي ها زمینه

 سرآشتی هند آزادي آغاز از  که حرکتی. بود ها پشتون میان در ملی و مترقی وگرایشات نیروها نفوذ از جلوگیری
 .اند داشته درپیش  آن با ناپذیری
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 نکته یک تذکر. است الشمس اظهرمن شوروی تجاوز برابر در ها افغان ملی مقاومت زمان در موضوع این درک 
 هم وآن اندک محدود وتعلیم معارف پروسه به" آزاد قبایل" نوجوانان و جوانان وجذب پیوستن امر که ضروریست

 و فکری نظام در محسوسي اثر فکتور این. است بوده وپاکستان افغانستان هردوکشور در سیاسی شایبات با توام
 وضعیت حقیقت. است محفوظ امر پاكستان سیاسي اقلیم در قبایل بودن حایل دیگر زبان به.  است نداشته  فرهنگی
 منطقوی های بازی استراتژیک سیاسی درشگردهای کردن مربوط شناسی مرز مسله به تنها وآنرا  قبایل تحمیلی
  .است مانده پوشیده بزرگ وبازی
 آنكه با!.  وگریزدارد وستیز چرا حایل این با پاكستان وسپس بریتانیا فهمیدكه میتوان جاري هاي بازي درگذر
 در قبایل حریم ولي پردازند مي تحصیل و ربكا قانون قلمرو درمراكز دارند تحصیل ویا كار عزم كه قبایل جوانان
 برونرفت برای راهی وفرهنگ تمدن هاي موهبت به دستیابی برای پاکستان سلبی سیاستهای و موقعیت انداز چشم
   .ندارد
 معارف امر. شد سیاست و جنگ قربانی   افغانستان معارف شوروی برعلیه افغانستان وجنگ مقاومت دوران در
 ایدیولوژیک وعصبیتهای مقامات عمدي التفاتي بي ومقهور قدغن  خط سوی آن های کمپ در افغان مهاجرین میان
 آن از اسارت و سنت سنگ آسیا میان در که را آنچه نبوده بافته جدا تافته راستا این در هم قبایل. گردید مذهبی –

 سیاسی طبقاتی توامیت مهر و انگلیس تحصیلی ازشیوه منبعث که پاکستان معارف شرایط. یافت تداوم بودند محروم
 باید اداري امور به استخدام.  نمیدهد وکاریابی تحصیل مجال ها بازی ومقهور محروم قبایل  برای خورده

  .بگذرد امنیتي ازفلترهاي
 مدنی نظم موجودیت درعدم خردورز و متجدد فرهنگ غیاب در قبیلوی نظم وتحمیل مدنی نظم نبود در

 عقالني غیر درك  علیه مبارزه بستري چنین در.  ماند می باقی هست آنچه قید در  اجبارا   فرهنگی و اموراجتماعی
 است آن سلبي معنای در دیگران از تقلید نه نظر منظور. بماند باقی انجام وبی نامیسر ویرانگر روندهای و وخرافي

 و ندارند وجودی رابطه دموكراتیك و ملي هاي ارزش باماهیت که است نظر منظور را آنهایی توجیه ونه
  . میدانند جدا اجتماعی روند از را ناسیونالیسم و دموکراسی

 سیاسی نظام در سیاسی مشخص جریان دادن جا بر تاکید و درافغانستان مترقی نظام گیری ازشکل جلوگیری  
 آنسوی در پاکستان.  میگردد دنبال همچنان کشور آن تالش  محور بمثابه  پاکستان سیاستگذاری سوی از افغانستان

 وتقویت بنیادگراها بدیل با وقبایل پشتونخوا درصوبه ونشنلیستها دموکراتیک نیروهای تضعیف با را قاعده این خط
 قدرت های درکارتل مافیایی های الیگارشی ایجاد با وهمسو. میدهد بسترموجودانجام وحفظ بنیادگرایی شبه نیروهای
  .میکنند حفظ ها بازی عرصه در حاضر نیروهای و روندها وجود در را وضعیت

 دارد ادامه 
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