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 ۰۷/۰۵/۲۰۱۵                                                    نجات عبدهللا

 

    سیاسي هاي ریاکاری امتداد  و منظر پس
 قبایل در مسیر بازی بزرگ

 ادامه
 
جناح  مسئله خان کالت و محمد علی جناح ، موافقه ایکه در حضور الردماونت بیتن وایسرای هند بین محمد علی "

 و نواب زاده لیاقت علی خان و خان قالت و مشاور وی سلطان احمد خان صورت گرفت :
اگست انگلیس از هند بیرون گردد حیثیت ریاست قالت دوباره به آن مقامی می رسد که در سال  ۱۵"وقتیکه در 

 میان خان قالت و حاکم انگلیس عهد نامه شده بود . ۱۸۳۷
اگر میان حکومت پاکستان و خان قالت کدام تفاهم کنار آمدن صورت نگرفت درآن صورت ریاست قالت این حق 
را داردکه آن با افغانستان ملحق گردد. در این سند دستخط ماومنت بیتن در کنار دستخط جناح وخان قالت موجود 

 است ." 
ومت پاکستان با قبایل از این جهت هم اجابت حضور اهمیت این صوبه، آن هم فیصله تعلقات و معاهدات آینده حک

 منطق انگلیس این بود.از انگلیس را میکرد چرا که از جهتی بر رویه حکومت افغانستان هم اثرمیگذاشت. دلیل و
اینکه پاکستان وارث حکومت بریتانیا است، تمام معاهداتی را که حکومت بریتانیا با هرکسی کرده اکنون این 

 یس برای پاکستان به میراث مانده است. ازاین رو سایرجوانب این معاهدات هم به آن پاه بند میباشند.معاهدات انگل
در حالیكه بنا بر هیچ اصل حقوقي استعمار ومتجاوز غاصب حق كسي را به شخص ثالث آنهم درصورتیكه طرف  

غصب و غیرقابل بازگشت به صاحب الي اینكه آنرا اصلي موجود وتقاضاي حق وبرگشت آنرا بنماید داده نمیتواند
ازاین رو پرواضح درا ین  بریتانیا است ،  اصلي بدانیم. دلیل دیگر این بود که اکنون پاکستان عضومشترک المنافع

از خروج انگلیس خط بین  مورد در مواردی که میان انگلیس و افغانستان و هند بریتانوی بود امروز همین خط بعد
ستان است و این را هم عالوه می نمود از اینکه حکومت پاکستان اکنون در دولت مشترک المللی افغانستان و پاک

شامل است از این رو این سرحد افغانستان و دولت مشترک محسوب میگردد و دولت بریتانیا خودرا در آن سهیم 
 میداند . 

تحاد شوروی حمله کرد و این دلیل حکومت انگلیس متعجب بود وقتیکه جرمنی برا "حکومت افغانستان هم با
اینکه  از اتحادشوروی را به بند کشید برای انگلیس هم این تسلی حاصل شد که جرمنی تمام اروپاه را تسخیر نمود و

ازجانب شوروی پایان یافته است. وقتیکه جاپان  خاک شوروی را زیر تسلط خود درآورده بودنتیجه آن میشدکه خطر
انگلیس فهمید که اکنون خیر من هم نیست گفته میشود که او ) انگلیس ( از جانب برما را وکلکته را بمباران کرد 

خود به دولت افغانستان این تجویز را پیشنهاد کرد که آنها ) افغانستان( مطالبه با قاعده عالقه های صوبه سرحد و 
رده، دید انگلیس مجدداً امروز که جرمنی و جاپان هر دو شکست خو ستان را از حکومت انگلیس بکند" ." اماچبلو

عوض گردید و باز سخنش را پس گرفت و از درست بودن و بین المللی بودن معاهده دیورند حرف میزند و بازور 
  وراثت این حق را از افغانستان برای پاکستان میگیرد".

جهانی خود میکرد  ولی حقیقت این است که انگلیس این همه را بخاطر تحقق منافع خود وتعقیب پالیسی استعماری »
به این باور بود که پاکستان بهتر ازافغانستان از مفادات آنها حراست نماید ازین رو رویه خودرا تغییر داد و این 
است هرکس می بیندکه امروزگرچه پاکستان آزاداست با این هنوز هم برای فیصله معاهدات سرحدات انگلیس 

بدهد که او )انگلیس(  د که فردا افغانستان به انگیلس این اجازه راخودش حضور دارد. کسی تصور هم کرده نمیتوان
 بلی حقیقت حافظه تاریخ همین است.  ( .4)«درباره معاهدات آن ) افغانستان ( با سایر ملل فیصله کند.

روایت وبرداشت جامعه پشتون آن سوی خط دیورند در رابطه با چگونگی قضایا هم همین است.بازیگر زورمند 
بیله بلوچ را با تذویر وریاكاري فریفت.بریتانیا همچو هر ستمگر متمدن خرد ابزاري كرد . از اینكه زبان  خان ق

تیوریك علم حقوق زبان اعوجاج وتوأم با تاویالت است مي شود براي افادة حقوقي آن اینگونه قضایا را هرگونه 
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قات قبلي را منتفي مي سازد دنیا در تفسیرش تا تفسیر وتوجیه كرد . اینكه شرایط ومعاهدات جدید معاهدات وتواف
 هنوز حرف آخر را نزده است .اما در باره بازي با قبایل!؟

دیورند  ۱۸۹۳با تسخیر هندوستان، بریتانیا به افغانستان لشکر کشی را آغازید و در دوره های مختلف با قرارداد 
ی آن در قرن نزده خط فاصل و منطقه نفوذ میان قبایل پشتون را به دوقسمت تقسیم کردند این خط و قبایل شرق

هندبریتانوی و روس بود و سرحدات باز آن در طول تاریخ استعمار محل ذخیره و نقل و انتقال سالح، مواد مخدر و 
قاچاق بود و دولت پاکستان در پیگیری تجارب وسیاست های دوران حاکمیت هند بریتانوی براهمیت این قبایل برای 

ر ریاکاری منظ سپتفسیر روایت بزرگ جدید و مناسبات با همسایه شمال غربی اش اهمیت زیاد میدهد. ادامه بازي
 چنین است.

رو پاکستان با یک چنین پس منظر برکرسی امانتداری و وفاداری انگلوفیل با نام آوري اسالمي شکل گرفت  هره ب
ثابت اسالمي وضعی را حفظ و ادامه داد  ولی با شگاف های اتنیکی وغیابت فرهنگ سیاسي دموكراتیك ونصوص

درمیانه فرهنگ سیاسی دوگانه ایدیولوژی مذهبی و  که عوامل تضاد و خصومت ها در آن نهادینه بوده وتا هنوز
نیروهای  اتنیکی ودر منطقه با همسایه ها آشتی  سکوالرسیم انگلیسی دست و پاه میزند. دولت پاکستان در داخل با

بحران هویت وحاکمیت بالمنازع ارتش ازهمدیگر تغذیه میکنند.به این دراین میان ه است. ناپذیری راپیشه کرد
ریسم به نام منافع وحفاظ پاکستان برکشور حکمرانی دارند. غایله اتوتالیت -معناکه کارتلهایی ازکمپرادوران وملیتار

 افغانستان با عزم وحزم این حلقه قدرت پیوند دارد.
باره نظام در پاکستان در باره آن تاکتیک های ارتش است که تالش دارد قدرت سیاسی را در "نگرانی غربی ها در 

حیطه خود نگهدارد و زیر چتر ترویج چالش های توهمی اسالمی مطابق میل خود به هدف عصری کردن نظام 
باور روبه رشد تالشهای خودرا تندترگرداند.". غرب هم خطر اسالم را می پذیرد در مرکز تحقیقاتی غرب این 

است که تبلیغ در باره تهدیدهای اسالمی اسطوره جعل شده از سوی ارتش پاکستان است و بهانه بسیار موثر تسلط 
برحاکمیت و چنان محیط ترس و واهمه را بوجود آورند که غرب را بیشترگمراه و فریب دهد و به بهانه کمک آن 

ب سیاسی را بخصوص احزاب اسالمی را بخاطر اهداف داخلی و ها را بدوشند. حقیقت این است که ارتش این احزا
خارجی خود در دست گرفته اند غربی ها به این نظر اند که تهدید در نیم قاره هند را ارتش ایجاد کرده نه گروه های 

 (.5اسالم گرا .)
یکی همراه بوده است از روزیکه پاکستان تاسیس گردیده با تهدیدهاي واقعي وغیر واقعي وجعلي و خشونت های اتن

حکومت پاکستان در ازمیان بردن خشونت های داخلی توفیق نیافته این به معنای آن است که حکومت تاکنون 
نتوانسته که همه مردم را زیر چتر هویت ملی گردآورد. عالیق نژادی هر زمان باورهای قومی را تشدید کرده 

می در پاکستان تضعیف گردد تمایالت قومی درون  ملت سر میتواند. چنین تصور می گردد هرزمان که هویت اسال
بلندمی کند علت آن تقسیم غیر عادالنه زمینه ها و ارزش ها میان اقوام است .هر زمانیکه تسلط ارتش بر جامعه 

 ( .6سست گردد این تهدیدیست که از جهت سیاسی وحدت پاکستان را تهدید کرده میتواند . )
د ها همسو و شبیه نیستند ." ویژه گی ساختار قبیلوی و نژادی در این کشور که از سایر "در پاکستان کلتور و نژا

کشور ها آنرا تفکیک می کند تقسیمات جغرافیایی است که هر نژاد درایالت مشخص جداگانه جای بجا گردیده است 
سند وپنجاب به سوی  این نژادها از حدود سرحدات کشور فراترمی رود اندوس بحیث خط سازنده و محور در شرق

% پنجاب ۹۵هندوستان میالن مییابد و بخش غربی آن بلوچستان و پشتون ها با افغانستان روابط محکم تر دارد 
( مردم با %۲۲سندي()از كل ۹۵%( ایالت سند %۱۷شمال غرب پشتون) ۹۰( %۵۶ملیون از کل %  ۸۵پنجابی

هد. روابط نژادی بر زندگی سیاسی پاکستان سایه افگنده نفوس را تشکیل مید ۵زبان سندی تکلم کنند و بلوچ ها %
این احزاب در  حکومات فشارآوردند تا مطالبات منطقوی و قومی آن ها را بپذیرند بر احزاب محلی سر برآوردند

تبعیض وبی عدالتی بر مبنای »تمام ایالت ها بخاطر تقسیمات غیر عاالنه منابع احساس شرم و نا آرامی می کنند . 
 «رهای تمامیت خواهی  وناهنجاری های ضد ملی نمی تواند ملت واحد با ثباتی عرضه نماید.باو

تنها کمیت پنجابی ها مشکل ساز نیست بلکه تصاحب منابع اساسی قدرت از سوی آن ها و از آن باالتر از سوی 
ن شركتها وكمپنیهاي چند اقشار حاکم فوقانی )سرداران ونوابان زمیندار الیگارشیهاي چندالیه سهمداران ومالكا

 منابع قدرت ساختاری پاکستان به آنها ۸۰ضلعي ومختلط وباسهمداران ارتش وبیروكراسي مشکل عمده است . %
از ین رو بحران نژادی درکشور روبه » طبیعیست که آنهابیشتر به ایالت خود فکرخواهند کرد..»اختصاص دارد

بهره برداري قرارنمیگیرد و  مورد تقسیم و یازهاي اساسي ایالتهافزونی است منابع طبیعی کشور منصفانه وبراي ن
این گونه نگرش و طرزعمل در کراچی سبب ایجادتنش هاي فرقوي وقومي و نفرت مهاجرین سندی وسایرین نسبت 
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به تفوق طلبی قومی گردیده است وتصور این است که اکثر منابع به پنجاب میرسد .اردو زبان رسمی پاکستان است 
ی پنجاب از این امر مستثنی است وسایر ایاالت برعکس ازاین امتیاز محرومند زیراتوجه به سایر زبانها ول

ورهنگهاي بومي ضد ملي تلقي گردیده گویاانشعاب سیاسي ایجاد میكند. اگر برنامه هاي اصالحي وپیگیري توسعه 
سیاسي  عمدي و ازعناد ایي میگردید ومدني با اولویت رشد فرهنگي وآموزشي درصوبه پشتونخوا وبلوچستان اجر

قرار داشتند  وضع بهتر برابر این دوصوبه احتراز میشد مردم این دوصوبه وكشور پاكستان باآگاهي وهمدلي در در
بازسازي ملي مبارزه درچندجبهه مرتبط  استراتژي توسعه هماهنگ و با این مشكل ساختاري وتاریخي است و . اما

ریرا ایدیولوژی پاکستان که درملیتاریزم  وبنیادگرایی ساخته پرداخته شده ازتضاد آفرینی ها تغذیه میگردد  است.
 وریاکاری تشنج رادامن میزند:

از تسخیر هندوستان، بریتانیا به افغانستان لشکر کشی را آغازید و در دوره های مختلف با قرارداد پس    -1
به دوقسمت تقسیم کرد. این خط و قبایل شرقی آن در قرن نزده خط فاصل و منطقه دیورند قبایل پشتون را  م ۱۸۹۳

نفوذ میان هندبریتانوی و روس بود ." سرحدات باز آن در طول تاریخ استعمار محل ذخیره و نقل و انتقال سالح، 
اش بحیث بازار سیاه  مواد مخدر و قاچاق. دولت پاکستان بر اهمیت این قبایل برای مناسبات با همسایه شمال غربی

حصر و حفظ حلقه  «عالقه غیر »و« آزاد »خود مختار میانی  با سیاست مهار دوگانه اهمیت زیاد میدهد". این اندر
 کبیر.حراست این بریتانیای وعسرپاسداران سنگالشه های ستبر و پرستیغ بلنداهای پشتونخوا آرمانیست بجا مانده از

تكلیف این جغرافیاي فرمان نابردار تكلیفي است ناشي از جنگ   ! راث خوراندینی است بر دوش می   گونه بودن
 این نافرماني را با حلق آویزكردن تمدن وفرهنگ مدرن پاسخ داد.  هم ارباب قدرت و وستیز وخشونت وتنفر 

سواستفاده پاکستان مشکل اقلیت های غیر مسلمان دارد و همین گونه اختالفات مذهبی شیعه و سنی وسیله یی   - 2
جویی های سیاسی وتشنجات مذهبی میگردد. تاثیر گذاري تحوالت انقالب اسالمی ایران وتجاوز شوروی بر 

بی را تشدید و هند برخورد مذتایدیولوژی  باافغانستان و تشکیل و تقویت احزاب اسالمی افغانستان و پاکستان  
زرگ سازی اختالفات مذهبی شیعه وسنی عالوه از بحران نژادی سیاسی در پاکستان را ابعادجدید بخشید. در ب

سودجویی شبکه های استخباراتی وسیاسی پاکستانی دست های دخل وغرض کشورهای دیگر رانمیتوان انکارکرد. 
مناطق مختلف پاكستان بویژه دركرم ایجنسي  تا ضلع هنگو ،دیره  دامن زدن به عصبیت هاي مذهبي شیعه وسني در

هوركه با كشتار وانتقام گیري ها همگام بوده دامن مهاجرین افغان را نیز درگردونه این فساد اسمعیل خان تا سند وال
 آلودند . 

با انقالب ایران وتجاوز شوروی به افغانستان عصبیت های دینی در کل وخصومت های مذهبی وقومی با پشتوانه 
تحریک جعفریه سایر گروههای سنی ،ی ووهلشکر جنگ باتشکیل تحصیل کرده های ایدیولوژیک سامان مند گردید. 

احزاب تندرو و تشدید خصومتهای مذهبی راه افراط رادر پیش گرفتند .تمایل ، و سپاه محمد و غیره از احزاب شیعه 
كوردلي ها وخشونتهاي قومي مذهبي كه  برعکس درحكومتداري به احزاب با عالیق سیاسي دموكراتیك است اما

میشود سنگر گیریهاي اجباري مذهبي وقومي به همه عرصه هاتسري میگردد .  ازسوي دستهاي غرض دامن زده
که این سیاست ارتش پاکستان است تا تهدید و ناکارآمدی مسایل قومی و مذهبی را در  هم موجود استاین باور 

باید  ن  بوده  وپاکستان به نمایش بگذارد و به مردم ثابت کند که این ارتش است که حافظ منافع وضامن امنیت پاکستا
دست باال داشته باشد و معتقدند که شبکه استخباراتی پاکستان درپس پرده دخیل بوده از این رو دراز میان بردن 

 ریشه های آن نه تنها اغماض و کوتاهی میکنند؛بلکه آنرا دامن می زنند.
مایه میگیرد دردسرساز برای  تنشها و فساد فرقوی شیعه وسنی که از منش ایدیولوژیک احزاب وشبکه های سیاسی 

مردم قرباني میگیرد.حوادث خونین  از پشتون های آنسوی مرز نیزگردیده است . این فساد پیوسته تكرار مي شود و
این فساد ضرورت به تشریح وآمار ندارد. همچنان دست های استفاده گر شبکه های استخباراتی و اختالفات 

در مورد افغانستان هم صدق میکند و روابط  که جریانات دخیل میدانند.  کشورهای عربی و ایران را در حوادث و
 و بسیار وسیع گسترده و غیر قابل کتمان احزاب وابسته نمیتوان چشم پوشی کرد.بدیهیست فضاي مكدر ناهمساز

بیگانه متعصب  .محرومیت كشش به بیگانه گرایي را تشدید وزمینه سازي میكند و بغض آلودوشرایط خوف ورجا
سرمایه گذاري  این نیروها برمبنی منافع ملی كشورهاي كه .بي رغبت نمیباشد  هاازآن استفاده سو در وخودمحور

 ند.میکناستفاده  شاوندي فرهنگي واتنیكي مذهبي یخو  ازی بحران منطقه برمحور افغانستان بازیها   كرده اند 
در رقابت هاي بالكي ومبارزه علیه كمونیسم شوروي  غرب سكاندار دموكراسي ومدعي حقوق بشر  - 3 

درترازوي منافع استرتژیك خود این ارزش هاي اساسي حقوقي انساني را دردوران مقاومت افغانستان نادیده گرفته 
معامله با مطامع پاكستان قراردادند .تئوریسین هاي نیو لیبرالیسم كه شكست شوروي واردوگاه در وآنها را 
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در دوران مقاومت  جشن میگیرند.  براي پیروزي جهان یك قطبيو مي نمایند  راحمل برحقانیت  خودسوسیالیستي 
دربرابر منافع كمپاني ها وكارتل ها وشركت هاي غربي   ی لیبرال راارزشها  از سقوط شوروي  پسافغانستان و 

ایي هستیم عملكردغرب براي تقویت به حراج گذاشتند . هم دراین زمان كه ما شاهد تشدید روزمره خشونت وبنیادگر
 كوتاهي میكند.  وپاه گیري این ارزشها كه توام با توسعه پایداركشورهاي در حال توسعه است

قادر به مدیریت و رفع بحران  این ارزش ها پایه محكم وعدالتمدار ندارد وبه  رویكردهاي غرب براي پاسخگویي 
درعمل غالباً به ارزش زدایي انجامیده است. همین تضاد اصولي در    نبودهها كه ابعاد فاجعه بارتر كسب میكند.

مواضع غرب درتعامالت سیاسي استراتژیك غرب زمینه ساز شكل گیري ورشد افراطي گري بیشتر وتقویت 
حاكمیت نیروهاي ضد دموكراسي درافغانستان ومنطقه گردیده است .پرواضح است كه درخالي روندهاوحركت هاي 

بویژه هنگامیکه تقابل منافع نظم  روهاي غیر دموكراتیك فرصت بیشتر براي قدرتیابي ونفوذ وبقاءدارنددموكراتیك نی
 .بین المللی محور اصلی تالشها بوده و خشونت گرایی درصدر امور قرار داشته باشد 

یروهاي رویدادهاي خونین سه دهه افغانستان بازي ها از آبشخور غرب وسازمان ها ودولت هاي مدافع ن در 
بنیادگرا آب میخورد وهم دراین زمان بود كه كشورهاي همسایه وكشورهاي عرب خلیج برسربازگیري دركشورهاي 

اعتقادی جنبه  -اسالمي وهم چنان درمیان قبایل سرمایه گذاري كردند. این وابستگی صرف نظر از جنبه ایدیولوژیک
فرهنگ بورژوا لیبرال براي جوامع عقب مانده  ارد.توسعه ساحه نفوذ نیز د براندازی واستراتیژیک و سیاسی 

گرایشات باوبیشتر به تقویت نیروهای افراطی پیام خوش نداشته  «تفرقه بینداز وحكومت كن » با مشی اسالمي 
اتنیکی پاكستان  ایران و سعودی دردنبال هدف هاي خود تضاد  همسوگردیده است. چنانچهسیاسي –متضاد فرهنگي 

 گردیده اند. فاحشراتشدید كرده كه درنتیجة آن این جوامع دچار تفرقه واختالفات جدي و ومذهبی
ومسایل اقتصادی اجتماعی درون جامعه  بحران قبایل محور وخشونتگرایي مذهبي درامتداد دوسوي خط با قضایا

قب این خشونت ها دست هاي غرض كه درعو پاکستان وتضادهاي بین المنطقوي موجود بی ارتباط نیست.مي بینیم
ساخته پرداخته بازی های جهالت ویا از خشونت  محرومیت، زمینه هایعصبیت هایكه یا از اند . دخیل وفعال

درمسیر بازي در قبایل آزاد ترویج گردیده وشكل داده شد..رویه ها  کهمنشاء مي گیرد استراتژیک سیاسی 
بستر خشونت دخیل  سیاسي در -تحمیلي استراتژیك  وروندهاي خشونتگرا دراین منطقه بسترسازي شده فكتورهاي

حالت ازعقبماني فرهنگي و منافع وتضاد طرفهاي منازعه مایه  خوشبینانه ترینند. از لحاظ نظري این امر درشامیب
براین  تقابلاز میان برداشتن زمینه هاي همگرایی واعتماد سازی و برنامه  ومنطقوی پایدار راهكار توسعه .میگیرد 

 .ریج میتوان فایق آمددبت مشكل
این  یگردران جاري باور غالب حوشگردهاي گوناگون مرتبط با ب بازیهاي موجود ابعاد در درپیوند با قبایل و  - 4 

در  بازیگران درگیر این بازي ناممکن نیست که  آن ه وحاد بودن تضادها وسنگینی هزینه داست که بنابه گستر
و  ي گزار)باندها( نیزكار حلقات وگروه هاروندهاي مخوف شامل ظاهراً  واداره بحران ،مجاری متن وضعیت 

بخشی ازهزینه  از این طریق دست داشته تا  درپس معامالت ضدقانونی و نا مشروع قاچاق و روند مواد مخدر 
طقه و تامین کنند. معامالت با آن ابعاد بزرگ درسطح نرخ صدها ملیارد دالرازتوان یک من  بازی های جاری را 

ازي هاي رقابتي بین المللي درهم آمیخته ابعاد وتبعات ب چند گروه مافیایی بسیار باال است.مسئله مواد مخدر كه با
بین المللي وجهاني دارد . اما تا جاییكه به بحث مورد منطقه وقبایل مربوط مي باشد مختصراً باید گفت كه مواد 

و  قاچاق آن ازگذشته ها درسطح خرد موجود بود باآنكه ازسوي  مخدر از جمله تریاك پیشینه اي دارد درازمدت
پرخطر نبود .اما آنچه در كیفیت گفتمان  یوچالش صنعتي نداشت -و بال فرهنگي دولت ها تعقیب قانوني میشدپر

است وزنه وپهناي دارد بزرگ وچالشي است بزرگتر .زیرا با امنیت سیاسي ،فرهنگي  قابل درک امروزي
تماعي كشورها  وحیات انساني درپیوند بوده كه بمثابه روغن ماشین جنگي بازي هاي سیاسي نظامي ،اقتصادي واج

پولشویي وایجادگر فساد در نظام پولي واداري مي باشد بستر ساز زمینه هاي  برایكاربرد داشته سواي اینكه عامل 
 اجتماعي امنیت ستیزي نیز میباشد .

کشت ، تولید وتجارت مواد مخدر در نوارسه ضلعي پاکستان و ایران و افغانستان  بویژه درنتیجه بی ثباتی  
برخاسته ازبازي هاي جا افتاده افغانستان سبب گردیده که رقم مواد مخدر و قاچاق و انتقال آن به سایر مناطق جهان 

که در راستای این کار با تحوالت افغانستان و فعال به طور بی سابقه ای رشد کند. و بر هیچ کسي پوشیده نیست 
شدن مناطق قبایلی به سود جنگ مجاهدین به مراکز از تولید و قاچاق مواد مخدر تبدیل گردیده ، مافیای  سیسلی که 
از ایتالیا رانده شده بود داخل این مناطق میگردد. صنعت این پدیده شوم را رونق بخشیده و درفضاي امن موازي با 

نظامی فروش وقاچاق سالح وحضورشبكه ها و باندهای تولید وقاچاق موادمخدر زمینة  –بازی های پیچیده سیاسی 
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بحران هاي گسترده تر و وخیمتر را ایجادكرد. از این مناطق نتنها بحیث پناهگاه بلکه بمثابه مرکز کارگزاری های 
قاچاق مواد مخدر   .ونت  بیشتر استفاده میگردد نظامی و مراکز سازماندهی وتنظیم و رهبری عملیات دهشت وخش

میتوان گفت كه عمده انتقاالت از بنادر این کشور  تردیداین مناطق از چشم دولت پاکستان پنهان نبوده  بلکه بدون 
اگر کشت این اپیدمي صورت شبكه هاي درهم تنیذه باسازوكارهاي پیشرفته بخودگرفته است.واکنون  هصورت گرفت

اما سود حاصله ومصرف آن بدون تردید غربی  قبایل خالصه میگردد حالل پیرامون در بیشتر محلی و وتولید آن
 وکار آن در توان شبکه ها وباندهای مافیای بین المللی است .

 منطقوی با پشتیبانی کشورهای عمده مصرفاجماع .نمیباشد امکانات قبایل هم درحیطه روند ن ایراه غلبه بر
جهاني ومنطقوي براي مهار ودفع آن الزم است.همانگونه كه پاي رسم وسنن قبایل براي مسله به وهمکاری همه جان

بحران كوتاهي میكند درمبارزه با روند مواد مخدر درسطح موجود نه قبایل ونه جرگه هاي عنعنوي وسنتي آنها 
ود گردانی دفاعی مردم هم به رسم جرگه یی وخزیرا مسیر وضعیت تحمیل شده بر قبایل كاري انجام داده میتواند.

سود قوت های حاکم بر منطقه منجمله ادارات استخباراتی وحلقات سیاسی بنیادگرا دگرگون گردیده است. درجریان 
بازی های بعد از شکست وفروپاشی شوروی، حاکمیت مجاهدین،جنگ های داخلی  ،حاکمیت طالبان وبویژه بعد از 

 به افغانستان انتقال یافت. نا امنی وترویج فساد بازی کشت مواد مخدرسقوط طالبان و از سرگیری مداخالت و
بنابه آمارمنشترشده،افغانستان بعدازسقوط حكومت حزب دموكراتیك خلق بتدریج  جایگاه نخست درپروسس تولید  

ن زده تن ساالنه تخمی ۸۲۰۰افیون در این جا تولید مي شود كه  حجم آن به  ۹۳موادمخدر رااحراز كرد. یعنی %
جال ، شبكه هاي كاري شامل پروسس وتولید  اما اینشده است. با این که امروز افغانستان این مقام را احراز کرده 

وپاسخ چراهای آن داستانیست آشنا. اعتراف  منابع قدرت زدوبند با وترافیك ازمجاري شبكه ها وباندهاي مسلح و
  می ارزد) افراطیت و مواد مخدر( گقتن اینکه شکست اردوگاه سوسیالیسی به اباهت این متاع  اب ییمقام ارشد آمریكا

 قابل تامل و گواه حقایق تلخ. 
 موادمخدر رکن همسوی بحران

قبایل، قاچاق، مواد مخدر، تروریسم وجنگ، ناامنی وفسادبه ترمینالوژی همخوان در بستربحران موجودتبدیل گردیده 
رنقطه مکانی دارد  وبازی ها هم جایگاهی. حریمی بنام قبایل آزاد درآن سوي خط دیورنددر میان است. میدانیم ه

افغانستان وپاکستان بمثابة حایل وساحة آزاد از قلمروقانون واقع است كه از زمان سیطرة بریتانیا تاكنون درحالت 
ات درافغانستان وپاكستان درآنجا فارغ ازقانون جبراً نگهداشته شده است که بخش عمده جنگ و دهشت وتحرك

کارگزاری ،سازماندهي میگردد. تولید مواد مخدر صنعتي درسالهاي نخست مقاومت افغانستان ازسوي مافیاي بین 
با محافظان قانون از  در تبانیرد قانون فعال گردید روند انتقال آن پیگ از فارغ  المللي كه در این مكان امن و

 سایركشورها وقاره هاتنظیم وراه اندازي شد. زمیني به راههاي هوایي و
تولید، ترافیک و ترانزیت مواد مخدر درگستره هر دو کشور با پیروزي نیروهاي مقاومت به تدریج به داخل  

افغانستان منتقل گردید و قدرتمندان محلي درهمكاري با این روند آنراتوسعه بخشید .درفضاي تنش آلود وخشونت 
وایجاد نظام ت هاي كالن ومنطقوي توانست دوباره فعال گردد . پس از سقوط رژیم طالبان  ایدیولوژي ها وسیاس

نو درایجاد فضاي سالم سیاسي واداري ایجاد فرصت هاي كاري واشتغال كه از ناحیه بازسازي  جدید دولت
رنتیجه تشدید جنگ د در ازبین بردن زمینه ها کوتاه آمد وبه تدریج   متصوروقابل حصول بود ومساعدت هاي زیاد

حاكمیت قانون وشیوع فساد موازي با تحركات سیاسي ونظامي ضد  وبحران درعرصه های گوناگون و عدم اعمال 
ضعف كاركردگي هاي دولت ومتحدین بین المللي آن  دولت شبكه هاي نیرومند دركار موادمخدر تشكیل گردید  در

ی رع تولید وترافیك مواد مخدر دخیل بودند همكارباندهاي كه دركار زوامر مبارزه علیه شورشگران  در
 گردید .فراهم تقویت مخالفان نظام سیاسي  براندازاي وتداوم بحران ودر دولت عناصر

برابر مشكالت انبارشدة  افغانستان  چالشها  سهل انگارانه با ضريب نظامي جامعه بين المللي دربرد و ديدگاه كوتاه
مقاومت هاي مسلح مخالف  ن ترتيب بموازات هم  شبكه هاي متحدانه موادمخدر ورابيشتر وپيچيده تركرد  به اي

به چالش كشيده مانع بازسازي  روند موادمخدر موازي باساير روندهاي ويرانگر امنيت كشور را .نظام ايجادگرديد
فراتر از  بازي هاي سياسي امنيت کشورهای منطقه و همسويي با جنگ وخشونت و در و وتعميم حاكميت ميگردد

باتهديد جدي مواجه ساخته است.  مجموع اين روند بمثابه صنعت سياه بصورت شبكه هاي موازي با ساير  آنرا
محورهاي بازی بزرگ  منطقوی بدل گرديده وبانديتيسم وشبكه های فراملی درتباني حمايت های سياسی  را بميان 

 .آورده است
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تنیده وگره خورده اند که رفع هر یک بدون حل دیگری دشوار وحتی  مسئله مواد مخدر و سایر چالش ها چنان بهم 
مواضع این  یك عملیة پیچیدة است که در ناممکن گردیده است. علت آن سیاست ها و استراتژی های انتاگونیست در

د خوب مدیریت و اداره نگردکه به نفی مطلق میرسند و درآن حرف اول و آخر حذف متقابل است. سیستم و نظامی 
فساد در تمامی ابعاد و اشکال آن راه میابد.. بحران  شده، آسیب پذیر بیشترو حاکمیت قانون دچار تناقض شود

آن گواه صادق وشاهدگویای وضع جاری است.قبایل دربحران جاري گرچه  ومصداق هایگسترده و فاجعه بار 
ام سیاسي افغانستان براي تداوم مقاومت زي  را ندارد اما نیروهاي مخالف نظودركار كشت مواد مخدر جایگاه دیر

 .بهره برداري میكند بمثابه عقبه و محل تدارکاتی این بستر  برعلیه نظام از
وتامین صلح وامنیت در كشور بویژه مناطق هم مرز  كرده همسونیاز متقابل  خودرا با با مواد مخدروباندهاي قاچاق 

 یعمق وگستردگي بازي هاي خشونتبار سیاسي استخباراتي و نظام ت.بیشتر آسیب پذیر گردانیده اس را قبایل آزاد با
درپیوند باموادمخدر فضاي گشادي را براي دامن زدن به بحران درسطح منطقه وفراتر ازآن بوجود آورده است 
.درگستره چنین وضعیت دولت پاكستان باتمكین ظاهري به حضور ومبارزه نیروهاي بین المللي دربرابر 

 مواد وزمینه اصلي روندهاي جنگ ومواد مخدر رادست ناخورده گذاشت . القاعده وطالب عقبه ، بنیادگراهاي
در نوشته مرکزالقدس للدراسات السیاسیه بنام نگاهی به پاکستان در زمان حکمرانی جنرال مشرف آمده " ایالت 

ح و پول جعلی در حال شمال غربی به طوراخص قبایل جوار خط دیورند تجارت مواد مخدر قاچاق و تولید سال
گسترش است . مواد مخدر در سکتور اقتصادی وسیله ایست که قبایل درکشور فقیر برآن تکیه دارند و در تامین 

(  سران قبایل نقش دولت مداران و نیروهای 7منافع متبادل سران قبایل ارتش و سیاست مداران رول مهم دارد ".)
مره وسیله قرار دادن مواد مخدر امور مذهبی وسنتي.اساسي وتعیین كننده امنیتی و سیاسی را در تمام وسایل از ز

 میدانند.
تریاك،چرس وبنگدانه از زمانه هاي دور كشت وتولید ومورد استفاده قرارداشت اما درهیئت امروزي نه ازلحاظ  

بیشتر مرتبط  تركیب ونه ازجهات تنوع صنعتي دیگر قابل قیاس با گذشته وصورت دو دهه قبل نیست واین امر
باعوامل بحران موجود ونقش آفریني هاي بازي بزرگ جاري قابل درك وفهم است.زیرا نه تنها تولیدموادمخدر بلكه 
چندوچوني كمي و كیفي آن به صنعت پردرآمد،پیچیده وهمتراز بافرهنگ مصرفگرایي تبدیل گردیده است كه بسیار 

وتوسعه بحران اقتصادي وفرهنگي شده است وآسیب شناسي آن  مخرب وزیانبار بوده وبه مایه اي براي دامن زدن
 عامل تهدیدكننده براي امنیت جهان تبدیل گردیده است. و براي بهداشت بیك آفت فاجعه بار

راجدی میدانند. با « هالل»تحلیل گران مشکل آفرینی وآسیب رساني از این رهگذر برای پاکستان وكشورهاي شامل 
ارزه در این راستا را از زاویه سیاسی که در حقیقت دست داشتن مخالفین پاکستان است آن که دولت پاکستان مب

آغازکرده ولی باآنهم بنا به دالیل سیاسی و اقتصادی دست داشتن بسیار نیرومند مقامات و شبکه های پاکستان را در 
ظر ریاکاری هاوترفندهای های تاریخ این امر نمیتوان انکار کرد آغاز آنچنان وتداوم اینچنین برایندی است از پس من

كه مشكل انفجار  روزگاري در داستعماری زمانیكه كاركشي ابزاري انسان سیاه بازاربرده فروشي خردمدرن باش
به راحتي دست برنخواهد « هم خرما وهم ثواب » ازكار موجه است این عقل فرامدرن سودجو تهدید نفوس خود

 داشت . 
 

 امنيتی پاکستانمعضالت اجتماعی وپرابلم 
گرایي و فرقه گرایي است كه امنیت ملي  هاي آتي تهدیدات خارجي نیست بلكه قومیت چالش اصلي پاكستان درسال

اجتماعي براي قومیت در شرایطي امكان  در مطالعات امنیت ملي، تهدیدات سیاسي و این كشور را تهدید میكند.
چنانكه باري بوزان  هاي گروهي و قومي فعال شده باشد. یتهو هاي سیاسي ناشي از كند كه شكاف بروز پیدا مي

لندن نیز اشاره دارد در چنین جوامعي رسالت  ) الملل پوهنتون )ال.اس.اي استاد مطالعات امنیتي و روابط بین
هر نوع تهدید و  . باشد ملي به طور فراگیري برعهده دولت مي سازي توسعه، امنیت و دیگر اهداف كالن ملت 

هاي درون  دولت بوده و تمركز بر كشمكش نیز از طرف اجزاي مختلف جامعه، متوجه امنیت و كاركردهايچالشي 
دهدكه فراگردهاي تغییر اجتماعي و سیاسي  هاي قومي اجازه مي جامعه بین دولت وسازمان هاي اجتماعي مانندگروه

 .افزاري بررسي شود  نرم با رویكرد
 یكپارچگي و ناتواني در سیاست ها،ازهمگسیختگي اجتماعي یا فقدان دولتبراساس این رویكرد مشكل مشروعیت  
سازي ازمتغیرهاي اصلي امنیت ملي در این كشورها است. این دانشمند از مهمترین تهدیدات اصلي این جوامع را  
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كي دولت دولت و كیفیت روابط دولت ملت، سازمان دولت و نسبت به وجود فیزی در سه مولفه تهدید در باره ایده
  .دهد مي توضیح

ناهمگني بین دولت و ملت و  كند. گرایي قومي در چه شرایطي امنیت ملي را تهدید مي سوال اصلي این است كه فرقه
مداري  بطور قطع قوم . كند كه امنیت ملي را تهدید مي تالش دولت براي تحمیل هویت مشترك از جمله مواردي است

وجدان قومي كه هویت خودرا در همخوني، همنژادي،  .و قدرت ملي استزدایي درعرصه هویت  عامل انسجام
ها و خاطرات تاریخي مشترك در  پرورش در بستر فرهنگ قومي گذشته، اسطوره همزباني و همدیني، زیستن و

كند كه حاصل آن تشكیل هویت قومي و تقویت همبستگي و انسجام قومي درمقابل هویت  را ایجاد مي مجموع برایندي
بوده و  شود كه معطوف به قدرت و دولت مستقل یند از لحاظ سیاسي به نیرویي تبدیل ميامع و ملي است. این برجا

 .باشد هاي فرهنگي و قومي خود مي از نظر فرهنگي به دنبال رسمیت بخشیدن به ارزش
ت، مانوئل خشون درخصوص آسیب پذیري روز افزون دولت در قبال انحصارزدایي و محدودیت در امكان اعمال

گران عمده دولت معرفي  چالش هویتي قومي را از هاي كاستلز استاد مطالعات اجتماعي پوهنتون بركلي آمریكا،گروه
اي، خود را عضو دولت  هاي قومي و قبیله زدایي معتقد است وقتي دسته كند و در زمینه نقش آنها در مشروعیت مي

آسیب  درساخت اجتماعي آن جامعه ریشه دارد به صورت روزافزونيدولت در برابرخشونتي كه  دانند، ملي نمي
شوداین آسیب ها امروز دامن بسیاری کشورها راگرفته وآتش این ناهمگنی در پاکستان مشهود ولی در این  پذیرمي

یم گرهگاه مشهود بازی بگونه ای تداوم یافته که کشور ما بنا به عدم موجودیت نظام مقتدر و با ثبات از این حر
"غیر" بیشتر آسیب می بیند. چراکه نیم رخ القیدی این بازی با بنیادگرایي توام گردیده وآسیب آن بسوی افغانستان 

 شده است . البته دراین نشانه گیري یك فكتور به تنهایي عمل نمي كند .بلكه عوامل چند بعدي دخیل در يرینشانه گ
كل گیري ونقش سیاست مهار دوگانه نقاط آسیب پذیر وتنش وضعیت وپیش زمینه ها وعلل شامل بحران است كه ش

چنانچه مالحظه میگرددكه تروریسم  هآلودجامعه افغاني وروند چالش آمیز نظام سازي در افغانستان را آماج قرار داد
ام ابعادفراگیر وآسیب ها وعوامل دمواد مخدر ،فسادگسترده ،چالشهاي اجتماعي وچالشهاي دامنگیرمنطقه هرك

چالشهاي مشخص وجداگانه بودن دركلیت وضعیت كشور ومنطقه بهم  و عین روندها یط مشخصي دارد كه دروشرا
باکستان درچند مجهوله کور وارد بحران جهاني شدن وجهاني سازي گردیده اند.  مربوط ودرهم تنیده وبخشي از

ز کاستی های داخلی نظام اجتماعی روند قرن بیست ویکم شده و داعیه بحرانی را بردوش میکشد که آسیبهای ناشی ا
سیاسی نظام  از درون نیز با آن ضمیمه است . اما پاکستان در خاموش سازی اعتراض های داخلی تروریزم اعالم 
ناشده دولتی را اعمال  داشته و نشانه ها حکایه از آن دارد که این کشور در این چند مجهوله نگاه سلبی داشته وچاره 

 ه ملیتاریزم تمامیت خواه  ندارد.   ای جز خشونت دراعاد
 

 قانون اساسی نظام فدرال پاکستان  وحذف ،تعديل و تعليق آن
بعد از تجزیه پاكستان باتشكیل حكومت ذولفقار علی بوتو مجلس موسسان تشکیل شد  و اتفاق آرای الزم میان 

انی بر قرار گردید . چهار ایالت رهبران احزاب سیاسی حاضر در مجلس حاصل گردید .نظام حکومتی فدرالی پارلم
دو مجلس قانون گذاری. نخست وزیرکه در مقابل مجلس شورا پاسخگوی ومسئول می بود صاحب عمده ترین و 
مقتدرین مقام در حکومت بحساب میامد. در حالیکه رئیس جمهوری منتخب هر دو مجلس ریس قانو نی و تشریفاتی 

هم درحیطه صالحیت حکومت مرکزی قرار داشت و اختیارات عمده قابل امور بسیار م تنهامعدودی از کشور بود .
مالحظه ای به حکومت های ایالتی تفویض گردید. و پابندی به دموکراسی، آزادی برابری و عدالت اجتماعی به 

 اساس تعالیم اسالم در این قانون تصریح شده بود .
ارتش محور رابراي خودکامگی نظامیان در تبانی  اقتدار وعوامل عیني وذهني تهدیدهاكه زمینه وتفكر اماساختارها

با ابرمردان ثروت وسرمایه وفناتیسم سیاسي از قبل آماده داشت سبب گردید كه با وصف داشتن یك چنین قانون 
نقطه پایانی بگذارد. پاکستان از بدو  نابسامانیها توفیق حاصل نگردد تا این کشور به بحران هویت نظام وغلبه بر

این  .بحران مشروعیت حاكمیت مواجه بوده دستکاری و دستبازی با قانون همواره وجود داشته است  س آن باتاسی
دستکاری، اصالحیه و تعدیالت درقانون اساسي به امر عادی بدل گردیده است .جنراالن پاکستان در مقام 

ایندگي مردم دست زده است.  این کشورهمواره به دستكاري در اصل حاکمیت ملی مبتنی بر نم نشینان تصامیمصدر
بازی با وثیقه ملی تازمان آقای مشرف دوام داشته و این كار باز هم دوام خواهد یافت.این دستكاري ودستبازي به 

 :اصالحات به واسطه منابع قدرت دو نكته را مسئله ساز میسازد تكرار قانون و
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منبع زور مي شود كه گویا قانون فقط  سیاسی ویكي اینكه قانون قوت ارزشي واخالقي خودرا از دست میدهد وتابع 
ي با منبع اصلي تدوین قانون اساسي نداردكه رابطه طتابع دستور والزام منافع نیروهاي قدرت است وهیچ ربط وضب

ورد مسئله تنش ها ،بي باوري وبحران پیهم سیاسي باسرچشمه اصلي آن یعني مردم به زیر سئوال میرود .دومین م
است كه به تعبیري این تغییر تبدیل گویا وظیفه دارد تا پیوسته دربازي تغییر وتبدیل قدرت توازن سیاسي ایجاد كند. 
علل وزمینه هاي این همه دستبازي درقانون اساسي آیا ازضعف وخالي قانون ناشي میگردد ؟یا قانون مذكورواقعیت 

موجود درجامعه را به درستي وبرمباني عدالت منعكس كرده نمي تواند ؟ ویااین گرایش ساختارمند شووینیستي  هاي
داخل اقشار حاكم جامعه است كه باپیروي از ایدیولوژي سیراب ناپذیرپاكستان براي تحقق هدف هاي فراتر 

 ملیتاریسم عمل میكند.؟–ازچارچوب قانون اساسي پاكستان با محوریت نیروي فایقه سیاسي نظامي 
اصالحیه هشتم که قدرت را بدست رئیس جمهور متمرکز میکرد مجدداً احیا گردید.  از آنزمان تا  ۱۹۸۵در سال 

امروز قانون با سفارش مراجع  قدرت بویژه تصامیم زمامداران ارتش کراراً دستخوش تعدیل گردیده است. پاکستان 
اما بیشتر  ۲۰۰۸و..۹۳-۹۰.-۸۸.-۸۵.-۷۷.-۷۰ی انتخابات مستقیم بود در طول حیات خود هفت بار شاهد برگزار

حیات سیاسی پاکستان مستقیماً بدست نظامیان بوده و در تمام  ینیم تر از بیشاز ده بار قانون تعدیل گردیده است و
این  دي درعمر شست وچند ساله این کشور ؛هیچ امر مهم از اراده وتصمیم ارتش فارغ نبوده است. فكتورهاي متعد

ایدیولوژي بقاي پاكستان سایكالوژي وبستر ایدیولوژیك سیاسي متناقض  بحران زا نقش داشته است: و روندتضادآمیز
جغرافیاي اتنیكي آسیب پذیر وآسیب ساز ونقش فایق ملیتاریسم درتعیین سیاستگذاري  بقاي اصلح كشوربود.

سیاسي و نگرش سلبي ومنفي  –ارتل اقتصادي راهكارهاي نظام سیاسي وتبدیل گردیدن نظام ارتشي به ك
بر تعصب ودشمنی  بنا شد وبقایش با نگاه منفی گره خورده نه تنها در  روابط با اکستان پدرجیوپولتیك همجواري.

همسایه ها بد باوری را حفظ کرده در موازنه اجتماعی نیز این نگاه سلبی برسرکوب اقلیتها وپامال کردن قوانین 
اکستان دنبال گردیده و قوانین در آن کشور همواره به نفع تمامیت خواهی   با تعدیل مواجه بوده وتا اولیه تشکیل پ

ا تغیر ایجاد نکند این کشور مولد دشمنی در داخل و «ایدیولوژی پاکستان »هنگامیکه پاکستان در کلیت نگرش 
 درمواجهه باهمسایگان دنبال خواهد کرد.

 
 انات منازعات  وتقابلحکومت های ملکی قربانيان رجح

همراه با شگرد مناسبات پیچیده وپرتنش میان دوکشورهند وپاکستان نقش حکومتهای ملکی در پاکستان هم به نوع با 
منازعات دوکشورتناسب مستقیم پیدا میکند.غرب هم دربازي هاي دوران جنگ سرد برالیگارشي قدرت همپیمان خط 

واستراتژیك برحقوق بشر ودموكراسي وآزادي ارجحیت داشته است. پاکستان اول سخت نمیگرفت ومنافع ملي 
کاستی ها وتشنجات اجتماعی داخلی را همواره با دست زنی های همسایگان پیوند زده هم غم برمحور امنیت وحفظ 

ی حکومت توازن متمركزبود ودراین راستا قانون اساسي ونظام سیاسي فدرال راپیوسته به قرباني گرفته است. وقت
های ملکی دراجرای وظایف و یا درمناسبات با منافع ارتش کوتاه میایند در پی بحران ازمنزل قدرت نزول میکنند. 

 نمونه های زیادی از این دست در تاریخ پاکستان میتوان یافت.
به اساس موافقتنامه ایکه تحت نظر ارتش صورت گرفت غالم اسحق خان و  ۱۹۹۳جون در  ۱۸چنانچه در  

محمدنواز شریف از سمت هایشان استعفا دادند. مجلس منحل اعالن گردید. دولت بی طرف)غیر حزبی که پشتوانه 
اش فقط نظامیان میتوانست باشدوکابینه ایکه ازسوی ارتشیان برگزیده و دستکاری می شد( در سطح فدرال و ایالتی 

بازي باقانون پلی به سوی گزینش یک کابینه بوجود آمد. وسیم سجاد رئیس سنا جانشین غالم اسحق خان شد. در
 ۱۹۹۳جدیدكه بوسیله معیین الدین چشتی یکی ازکارگزاران بانک جهانی بوجودآمد،زده شد . زمینه انتخابات 

مساعدگردید كه درنتیجه بی نظیر بوتوصدراعظم وفاروق لغاری رئیس جمهورگردیدند. ولی از قبل روشن بود که 
 .ازهزینه توازن ملیتاریسم درجامعه نیازمند جابجایي باحكومت جدیداست دور زدن بحران فراز آمده

پاكستان درمسیر تحوالت سیاسي وبازي هاي جا افتاده ومهار بحران ویا پیشگیري از  ؟حدود کارش تاکجاست 
حمایت از بنیادگرایي براي افغانستان را با روي صحنه آوردن  .ي حكومت را عملي میكردیبحران بایست جابجا

حكومت ملكي درپاكستان هماهنگ كردند وحكومت حزب مردم را وسیله اجراي این پروژه قرارداد به این ترتیب بي 
مادر »افتخارات ویرانی افغانستان با نواز شریف سهیم گردید ! اما این  شد. در «مادر طالبان»نظیر بوتوی لیبرال 

و اعاده دموكراسي مجوز  یینشه رسیدن به مسند قدرت نمیدانست كه  براي غلبه بر خشونتگرادر غرق  «پاكستان 
ملیتاریستي قرارگرفتن درمیان آسیاسنگ توطیه ها وخشونت بنیادگرایی راه خدمت به پاكستان نبوده  -شوونیستي
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آن هنوز هم منطقه را تداوم را دید وزهر كشنده  ونگهداشتن مار در آستین نتیجه اش همان بود كه وي انجامش
 میازارد. 

شیوع بحران های پاکستان خاستگاههای گوناگونی دارد.گاهی هم بحران آفرینی میگردد تا نقش ها و اغراض 
راواژگونه بنمایاند وازبحران فراگیرترجلوگیري شود. نظامی که برخشونت وستیز بناءشده باشد بدون ماجرا آفرینی 

کاهش یافته وموجودیتش منتفی میگردد. بناًء اگرماجرایي موجود نیست آنرا مي آفرینند. زیرا تداوم حكومت  نقشش
ایدیولوژي پاكستان فاصله میگیرد چیزیكه ارتش گرایي از آن ترس دارد.. فضاي  درازمدت از همسویي با ملكي در

 كه ارتش پیوسته ازآن سود مي برد . شرایطي،صلح آمیز دموكراتیك مقتضي تغییرات درساختار موجود است
" عمرکوتاه حکومات ملکی تنها در این نیست که منافی حرص زیاده طلبی وتمامیت خواهی ارتشیان است بلکه این  

کوتاهی از این سبب بیشتر مطرح است که در پناه اسمی حکومات ملکی حق طلبی دموکراسی می آغازد و مردم 
حقاق حقوق اقامه دعوی می کند و این امر عواقبی در پی داردکه باید انقطاع یابد." بابرگزاری و داد خواهی برای ا

پاكستان هم همچوهركشوري ویژگي هاي با پیشینه تاریخي وساختاري اش را دارد. دشمني با هند با یقین كامل به 
 نیم قاره درمسیر برای تقسیمروایت مذهبي  خصومت هاي مذهبي وسیاسي برمیگردد كه اختالفات استراتژیك با

وپشتونهاي آن هند آزادي بستري شد كه بذر تشكیل پاكستان درآن به حاصل نشست . درمبارزات مردم نیم قاره 
چون مذهب درمقابله باتجاوز بیگانه سالح .سوي خط دیورند ومبارزات تحت قیادت روحانیون سابقه طوالني دارد 

نهضت هاي آزادیبخش مسلمانان نیم هم چنان ش آفریني بوده است. دست به نقد وفتاوي روحانیون عامل مهم براي نق
 قاره بنا به مقتضیات رشد اجتماعي وفرهنگي دراوایل بیشتر صبغه دیني داشت.

نقش اقشار روشنفكري وتفكر سیاسي مبارزاتي غیر دیني ومدرن باشكل گیري جامعه روشنفكر نیم قاره والهام از  
ارد. اوایل قرن بیستم مبارزات آزادیبخش از مایه دیني وغیر دیني هردو ملهم بود روشنگري ومدرنیسم غرب پیوند د

و همپاي رشد زمینه ها وشرایط اجتماعي وفكري بتدریج این دو حركت باهم ولي متمایز ازهم دركارزار مبارزاتي 
نفوذ ل مذهبي هم سهیم بودند.درتشكیل دوكشور هندوپاكستان با آنكه عنصر روشنفكري دست باال داشت ولي عام

 اشت .گسترده د
از جمله  دور بودند . قدرت ها وپسین نهضت هاي اسالمي با صبغه مذهبي درگذشته این نیم قاره از شائبات سیاسي 

استقامتهاي دیگري سوق   سیاست ها به جاذبه دیني ملتفت بودندپیوسته كوشیده وتالش كردند تا آنرا مهار ویا در
فرهنگ سیاسي كشورهاي اسالمي  در آن بهره برداري نمایند كه چنین شد. نقش حضوراز زمان  کدامدهند. در 

 حضور توانمند واجتماعي ورفتاري جامعه  تفكر فرهنگ و بنیاد اما در روحانیون كاندیداي پیشوایي سیاسي نبودند
درخطوط .  ن بودتیرس سیطره بالمنازع حكومت هند بریتانوي مصئو جایي بودكه از داشتند.پشتونخوا ه ایویژ

شرایط اجتماعي و ساختار .ندگوش به فرمان روحانیون داشتقبایل  نیروهاي رزمنده  كوهستاني آنسوي خط دیورند
 روحانیون موجود بود . یمورد اعتنا براي پشتیباني ازگرایشات دیني وسایر مطالبات فرهنگي مساعد

ونقش این رابطه جایگاه  جانبه بوده ولي هركدام در دورابطه روحانیت واقتدار سیاسي درمیان پشتونها یك رابطه  
توجیه  اولی االمر سوای روحانیت راكه این امر  سیاسي امرمذهبي بود اولي االمر داشتند.اطاعت از خودراویژه 

 رد این به معناي اولویت جایگاه امیر وحاكم  ه ودمذهبي بو ستكاري سیاسي تفسیردخط درشت  وصبغه دینی میداد .
اجتماعي و روابط سیاسي قبایل برمیگردد مناسبات اجتماعي  محسوب میگردید .تا جاییكه به ساختاراداره وحاکمیت 

قبایل داراي شرایط  داشته ازكودها وضوابط سنتي پیروي میكنند.اما و شیوه مراودات این مردم ویژگیهاي خودرا
اتنیکی تباری با سایر پشتونها  بستگیلوی ازیکسو و واتفرق قبیاز سایرپشتونها نبوده  جداو تشكیل حكومت مستقل 

شده ودرزمان  ابقاء دوردستها ازپارینه و این سنتها .سیاسی آنها را رقم زد سرنوشت ای درگمراه کننده بالتکلیفی 
 دازخو  دفاع برابر بیگانه القاآت خودمحوري و نیم قاره درنتیجه واكنشهاي متقابل حساسیت در در حضور بریتانیا

 بیشترگردید.
آزادگي اش باقي ماند. با قرارگرفتن این  محوري و تشكیل پاكستان قبایل باخود هم با و زمان حاكمیت بریتانیا هم در

انسجام  رهبري و برایبسترمساعد ومدني  نبود روند ونزدیك  و منطقه درچنگال بازیگران استراتژیك دور
صفوف مدرسه روحانیوني با تفكر سنتي كه با طالب العلمان  و  سنتگرا و منازعات ؛ به نیروهاي محافظه كار

مقاومت افغانستان این همسویي وهماهنگي  رزمي وسیاسي اش را پر میسازد فرصت میدانداري داد. از زمان آغاز
مذهبي بوجودآمد . طالبان مدارس دیني باحضور فعاالن مذهبي سیاسي بسوي سیاست وحلقات وگروههاي  –سیاسي

 .ازطلباي مدارس گردید یپرشماري این مدارس سبب شكل گیري لشكر .لب وكشیده شدندسیاسي ج
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موسوم به طالبان این  یبا شكل گیري حركت کهطلبا درزمان تجاوز شوروي درصفوف احزاب جهادي فعال بودند 
جوانان آنسوي خط باپیوستن دینی مدارس  تبدیل گردیدند . حرکتبه مخزن سربازگیري این بطورمنظم مدارس 

اقشارفرودست جامعه تكمیل میگردید.شیوه تدریس وروحیه ایكه دركاراین  هردوسوي خط وسایر داوطلبان از
 -مدارس مطرح بود با زمان قبل از مقاومت فرق داشت .این طلبه با انگیزه بسیار نیرومندجهاد رسالت دیني تاریخي

زآن چنین نبود. رخنه عنصر روشنفكران مذهبي یعني تدریس وآماده مي شدند درحالیكه قبل ا -بناي نظام اسالمي
استقامت سیاسي داد.این نیروها مستقیماً وارد كار زار كسب قدرت   ایدیولوژي اسالم سیاسي جریانات مذهبي را

 گردیدند. «منبرمحور»و سیاسي با محوریت ایدیولوژي دیني
 ن واحزاب مذهبي با كمك مالي هنگفت دولتهاتاسیس وتوسعه مراكز بسیار نیرومند بارهبري شماري از روحانیو 

ونهضتهاي اسالمي والتفات بیدریغ دولت پاكستان وسازمان هاي استخباراتي وگروه هاي البي اسالمي 
تفوق بخشید. باپیروزي  تعامالت باسنن سنتي پشتونهاي قبایل به این نیروهاسبقت و و درسایركشورها به نفوذ

متحدین عربي آن براي  وفسادنیروهاي تنظیمي امیددولت پاكستان و درنتیجه تضادکه ی زمانمجاهدین 
بنام   یرحركتد  نیروهاي دست به نقددر استقرارحكومت دلبخوا برآورده نشد.لذا بامساعدگردیدن شرایط جاگزیني 

درضعف وفساد  حرکتد.این گردیوارد میدان  با ضوابط اطاعت دیني طالبان  یكدست متحدالفكر طالبان نیروی
افغانستان به خط نهایي با فتح پایتخت وپیشروی ها درحوزه شمال کشور  پیشروی کرده و حكومت مجاهدین توانست

 . گردند نزدیکشمول 
درنتیجه . جالهاي بازي بزرگ گیر كرد امارت اسالمي طالبان در خورد گرهقاعده لنام ا تامیر که باپس ۱۱حوادث 

 این نیروها كامالً مضمحل نگردید.كادرهاي رهبري واكثر نیروهاي آن خودرا ه شد .اماآن حكومت طالبان سقوط داد
دوسوي خط مجدداً بسیچ وسازماندهي گردیدند..در داعیه آنها  بتدریج دردْا بعاینكه  رویارویي عقب كشیدند.تا هاز 

این داعیه اهداف  روي دیگر اگر دورنماي عمق استراتژیك كشیده شده بودكه به مكنونات دولت پاكستان برمیگشت
منابع سیاسي ومالي سازمانهاي  باقیادت القاعده  حلقه هاي زنجیره بهم مربوط نهضت فراملي بنیادگرایي اسالمي با

 .بودشبكه هاي بین المللي 
 در نوزهرا  یتهاي آنسوي خط عاینها پایگاها وموق اما. انسجام شان درافغانستان را ازدست دادند بقایاي این نیروها 

داشتند.آسیب وتلفات نیروهاي انساني  باخودیی را كشورهاوسازمانهای مشابه حمایت وپشتیباني سیاسي  .دست داشتند
شماری زیادی نیروهای رزمی  زیرا میشد  نیزسوي خط آنمردمان  شامل سقوط امارت اسالمي  حیندرطالبان 

. این اقدامات با پیامدهاي مشترك بار روحي کشور حضور داشتند جنگیطالبان وداوطلبان آنسوی خط درعملیات 
 ورواني مشترك هم داشت .

با آنكه غرب از تجربه حكومت تنظیم هاي مجاهدین ناراض بود وشماري از سیاست مردان وكمپاني ها وشركت 
دگرگون كرد.آیا  راانگیز مسیر  بر پرسشدهشتناک هاي بزرگ غربي حضور طالبان را لبیك گفتند اما رویدادهاي 

  شك برانگیز وماجراجویانه نبود؟ به هر رو  امر از سوی طالبان  سپتامبر 11همنوایي با اقدامات القاعده وحوادث 
 همگرایي وهمدلي طالبان  و بعدی پرجاذبه براي تحریك  هزاران طالب دوسوي خط انگیزه قوي  وسرکوب رویداد 

وآداب سنتي آنها است. چرا  های آرمانی دقت در ویژه گي هاي تعامل ارزشمیتواند باشد. نكته قابل دو سوی خط  
ست .نه از موقف استراتژي پاكستان بلكه به درخور اهمیت اطالبان پاكستاني وپشتونخوا به این عملیه پیوستند سوال 

ي همكیش قایل شگفتي میكاهد: هدفي كه اسالم سیاسي دردنبال كردن آن بود مرزي براي كشورها دودلیل اصلي از
همخوني كه و همدیني  . اما. قبایلي ها درسرنوشت مشترك دوسوي دیورند خودرا به هیچ مرجعي ملزم نمیدانند نبود

درتاروپود فرهنگ مشترك تنیده شده وروابط دیگر... . در بدترین حالت پناه بردن وطلب همكاري كردن دریك 
تفكرمعاصر پذیرفتني نباشد اما مرگ واسارت وشكست وبه این همدلي در  دشای.چنین همسرشتي جواب رد ندارد

 هبي پاكستان درذنیروهاي سیاسي م مذهبي قبایل و  روي خوردن حاكمیت طالبان پیام خوش براي گرایش قومي و
 پي نداشت !

برداشت مذهبي فرهنگ مشترك به  اشتراك طالبان وجنگجویان دو سوي خط برحسب تصادف نه بلكه به عالیق و 
مشترك درامر زندگي شان پیوند محكم  ایستارها وهنجارهای رابطه  بهرفتاري و ق و اصول اجتماعي وعالی

آنسوي خط در سه محور ازیك طرفه هم نیست .طالبان مجادالت مجدد را  هسوي خط جاد واثرگزار داشته و دو
لوي ننگرهار . –لوي پكتیا وحوزه صوات –وزیرستان  لوي كندهار، -محور كویته  :بازسازي وكارگزاري كردند

شمالي تا  هاروكزایي وپشتونخوا،وزیرستان  یمناطق آنسوي خط در مناطقدر مهم ترین پناه گاه  وپایگاه رزمي 
ممتد است. مناطق پیچاپیچ وصعب العبور اهمیت سوق الجیشي آنرا براي طالبان محرز  شرقي سپین غرشمال دامنه 
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 تحرك وكارایي قوت هاي منظم در ،مانور وتحرك به آنهامیدهد برعكس آمادگی، ي برايكاف فرصتمي سازد. زیرا 
 است . وپر از دشواری  این جا كمتر

این نیرو براي جغرافیاي  اماد نشایددرجنگ كوتاه مدت جبهه یي باقوت وتندي اثرگذارباش ،آمریكا –نیروهاي ناتو 
 دولت توانمندعملیات كوچك ونامتقارن كارایي نداشته در فقدان در درازمدت و درسطح برای نظیرافغانستان وآنهم 

كارا واثرگذار باوضعیت فرسایشي مواجه گردیده حضور آن پرهزینه وآسیب پذیر مي باشد واین آسیب پذیري 
رزمي پشتوانه مردمي وسازندگي را ازدست بدهد .آنچه راكه مشترک میگرددكه نیروي  ي وقابل نگرانيدجزماني 
نقش نیروهاي موجود انساني این  عنصرغایله مهم تر از هر این حرز است. زیرا درمسئله حل بحران وختم اكنون م

برای تداوم « قبایل آزاد»ازپاشنه آشیل است .طالبان وحلقات حمایتگر عامل عمده مناطق وفراهم كردن حمایت مردم 
فته ی گربه بهره بردار لیتیک قبایل آزاد راشرایط جیوپو وچگونگیاستفاده کرده بصورت گسترده بحران دراز مدت 
 خط و امتداد طرز دید ساختارمند در روابط و مرز هم درتحركات مانعي بوجود آورده نمیتواند زیرا اند. خط و

نیروهاي طالبان دو تحرکات وابستگي هاي متقابالً حیاتي نزدیك مردمان دوسوي خط بسترمشترك براي  روابط و
 ایجادكرده است .  كشور

مكاني  نیروهاي طالب وبنیادگرایي اهداف دراز مدت دارند وتاكتیك ها وسازوكارهاي شان درتناسب زماني و  
طالبان پاكستان پس از سقوط امارت اسالمي طالبان بوجود نیامده اند.  درشگردهاي رزمي مي توانند تحول یابند.

مدارس  .شته دورتر برمیگرددذیك به دوران جهاد علیه شوروي وبه گطالبان بمثابه مقوله وگرایش سیاسي ایدیولوژ
 در زمان جهاد .دگردی منازعه كشمیرمرتبط دیني طالبان بمثابه نیروي تقویتي بصورت گسترده بابحران افغانستان و

 هتدرجمدار سیاست  رمراكز آموزشي دیني بومدارس  همزمان با شكل گیري تحوالت سیاسي نظامي افغانستان  و
 بیشترداعیه اسالمي جنرال ضیاالحق این عامل را  و داعیه نفاذ شریعت و آزادي كشمیر .ندشد کشیدهاهداف سیاسي 

باگروه هاي جهادي  دوران جهاددر  انطالب .طالبان در كل سازمان سیاسي نبود  با این همه داد.سیاسی قوت ومسیر 
 . ه هاي تعلیمي ارادت ووابستگي داشتند مذهبي عالیق سیاسي داشتندآنها هم چنان به محورحوز–

منبع   به یکآن را رویكردجهاد دربرابركفر وكمونیزم  محورهاي سیاسي مذهبي بااهل مدارس و همسویی دینی 
مدارس به محورهاي  از گردانندگان ي خرب راستادرهمین  .دکنسربازگیري جهاد تبدیل می برای آماده وقابل اعتماد

وشماري ازنخبگان به بخت رسیده بكمك مساعدت هاي مالي وفكري نهادهاي  هگردید بازسازیمذهبي سیاسي 
به عرصه ای نبرد اعمال خشونت را  گروه هاي سیاسي باورمند به آشتي ناپذیري و ،سیاسي وحلقه هاي قدرت

ه رادر مالکند سوات شورش های مسلحانًه  ۱۹۹۳.درپشتونخوا ازسوي صوفي محمد وسایرین در سال  کشیدند
دریك چنین سطح جرقه  ینافذگردید.اقدامات که ظاهراً سرکوب اما شریعت برقرار گردیدنظام شریعت شده اندازی 

خواسته ها  این مطالبات وبا در این مسیر  پاکستان دولت  ی بود.بگردرمسیر بحران وآشوقبایل کشیدن هایي در 
 مدیریت کند. کوشیده تا آسیب های آنراكنارآمده 

 خشونت خصیصه بارز در.به رویدادصوات خالصه نمیگردد ینه شده دربنیادگرایي مذهبي تنهاخشونت نهاد
ایجادرعب وهراس از لحاظ تاكتیكي نه بلكه  آن تنها.هدف بودبسترعصبیتهای بحران بنیادگرایي و راهكار مهم 

ایدیالوژیک این حرکت و اهداف سیاسی اهداف  با نگرشاین  است. زیرا استقامتهای استراتژیک در رویكرد اساسي
افغانستان برای طالب وپاکستان هردوهدف مشترک است .پاکستان از  می باشد.همخوان هم کالن منطقوی آنکشور 

 داعیه طالب دفاع میکند ازمنظر منافع پاکستان خشونت طالب فداکاری وسربازی محسوب میگردد.. 
هم  همكاري دولت پاكستان اگرباگسترده آن ازسوي حلقات مذهبي . تشكیل مدارس دیني در صوبه سرحد وتوسعه 

 و استخباراتي آنكشور–راه اندازي گردیده باشدپیآمدهایش تنهادرمكنونات سیاسي  «عمق استژیك »بانیت پیگیري 
د اگنپر ایش غرایز وحساسیتهایی را مین گرزیرا ای دربرابر افغانستان محدود نمي ماند این نیروها یاصدور

فراترها را نیز آماج قرار   سازد وهم این خشونتی یجاناتی را تحریک میکنند که هم خشونت را نهادینه موه
 ..و در محدوده تنها افغانستان بسنده نخواهد کردمیدهد

جرقه هاي آن بركرانه افغانستان ویامنازعه كشمیر پایان  مصون نمی ماند و رهگذراین  از جامعه پاكستان نیز
 . و جهانی است گو حلقه بالفصل داعیه بزریافته  تمرکزاین نیروها برداعیه بزرگتري فرصت  زیرا داشت نخواهد

ژرفاي بیشتر  را عمق و -خط دیورند -دولت پاكستان با رویكرد بنیادگرایي دربرابر افغانستان  مسئله اختالف مرزي
وارد میگردد زمینه این دایره بسته زیرا از خشونت مضاعفي كه از سوي بازیگران این بازي بر باشندگان  میدهد

درغیاب جاگزین بهتر را ازبین می برد به سودعصبیت وبنیاگرایي همزیستی و باورمندی هاي اساسي وقابل اعتناي 
 سازنده مایت از الترناتیف كارساز وم حدزیرا ع .طرزدید اصالحي محلي براي ظهورنخواهد داشت با ینیروها
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بر وعصبیت هاي موجود   خشونتها .گیری همکاری وهمگرایی منطقوی را از بین می بردزمینه شكل  وفرصتها 
شامل توسعه  بحرانبا راه حلهای پایدار بوده  سویه متمرکزاستراتژیك چند  ایدیالوژیک وومالحظات  انگیزه ها

هیچ  ف سركوب ومحو فزیكي دشمن بادي تنها به هنگرویرا ته اعمال خشونت وهمخواني وكارسازي نداش پایدار
قبایل به هرسو  بویژه در نوار دیورند و نفرت برافروخته در .آتش خشم وابدی وسیاسی نمیتوجیه اخالقي تعبیری 

اي تقسیم شده كشور با جغرافیو زبانه خواهد كشید. پاكستان وافغانستان از آسیب هاي ساختاري هم مصئون نیستند
 . پذیرتر استآسیب  بیشتر

با حوادث خونین   و کردهبحران وزمینه هاي نهفته سیاسي واجتماعي بحران كه هر ازگاهي در رویدادها خودنمایي 
زیرا این با بازي خشونت براي محرز ساختن عمق استراتژیك ره به منزل نمي برد. ودهوآفت هاي گوناگون همراه ب

 سایر دولتها مرتبط است .عمقیابی با نفی 
. اکستان تجربه میکندپرا امروز ملت فرجام  پرهزینه وچالش آفرین با سیاسي  بازی با کارت افراطیت مضحكه  .

بازي طالب بازي محدود درسیاست هاي دو كشور نیست این بازي ابعاد سه گانه دارد : بعد ملي هردو 
شعاع كشورهاي اسالمي وبعد جهاني . این هرسه بعد درهم  كشور.بعدكشورهاي پیراموني )منطقه اي(تاخط آخر

منافع گوناگون، متضاد وحتي انتاگونیستیك را درگرهگاه بحران افغانستان وپاكستان روي هم تلنبار  تنیده روابط و
وبه هم كالویزكرده است. زخم خونین داعیه فلسطین وسرخوردگي سیاسي كشورهاي اسالمي هیزم بیشتر براین 

همكاري وكمك بیدریغ مالي گروه ها ونهادهاي معین كشورهاي عرب خلیج  ه ایریزد. آنچه مهم است عقب آتش مي
تالشهاي حلقات سیاسي نظامي مشخصي درپاكستان همآهنگ  كه بای نهادهاي مذهبي سیاسي دیگر فارس وحلقات و

ردیده كه آتشبازي دراین گستره اند. بازي جنگ وخشونت درحوزه دوكشور افغانستان وپاكستان شبكه یي گ وهمكار
با ابعاد گوناگون درهم تنیدة آن باترفند هاوكارچاق كني هاي اسالم آباد ادامه دارد. معادالت وپیامدهاي این 

 ماجراجویي ها دراین وضعیت پرطالطم میتواندوارونه وجبران ناپذیر گردد! 
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