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عبدهللا نجات

مترسک دیورند الین گم کردن رد پا ،مکثی برمانور و نگرشهای سلبی بعد از سپتامبر
ادامه «قبایل درمسیر بازی بزرگ»
درباره فهم و درک موضع گیری پاکستان در برابر افغانستان نباید به مغالطه گرایید .دیدگاه ساده گرایانه و یک
سویه و بسیط كردن مناسبات پیچیده و تمکین به برخورد مزورانه به مسئله صرفا ً دیورند در بازی سیاسي جاري
سادگی وخود فریبی است .سیاست پاکستان در ماهیت خود در برابر افغانستان از همان مالحظات دوران بریتانیا
پیروی میکند .باتقسیم نیم قاره هند وتشکیل هندوستان وموضع گیری اعتماد به نفس آن کشور در قضایای بزرگ،
دولت بریتانیا وسپس امریكا را که از موقف خصومت در برابر شوروی برخورد داشتند وارد بازی های جدیدکرد.
باتشکیل دوکشور (هند و پاکستان) ،فلسفه ملت – دولت سازی آنهم با آمریت و مدیریت بریتانیا وكشورهاي
استعماري با ظاهر متمدن و دیموكرات صفحه جدید در بازي هاي استعماري را رقم زد و در دایره كشورهاي
مشترك المنافع در گام نخست با بریتانیا و پس از جنگ جهاني با تعدیالتی در صفبندي نوین  ،این کشور در دایره
حمایت و جانبداری از سوی امریكا قرار گرفته و هم پیمان آن گردید.
در بازی های دوران جنگ سرد در نتیجه رقابت و دشمنی با هند پاکستان برای تقویت مواضع خود از اختالف
میان هند وچین ازهمکاری درازمدت و استراتژیک با چین بهره گرفت .با تجاوز شوروی به افغانستان آن کشور
همکاری بیشتر مادی -تخنیکی وسیاسی امریكا کشور های اروپایی ،چین ،جاپان و سایر کشور های مخالف تجاوز
شوروی را جلب و به تجهیز استراتژیک و تقویت نیرو های امنیتی و ارتش آن کشور توفیق یافت  .با سقوط
شوروی و رفع نگرانی ازجانب شمال غرب وسقوط حکومت حزب دیموکراتیک خلق که در اثر تضاد های درونی
و اتنیکی و تبانی چند جانبه با پیوند های خارجی ازهم پاشید پاکستان این فرصت را کمایی کرد تا رژیم دلخوا و
حکومت طرفدار پاکستان را در افغانستان بوجود آورد که دیورند محلی برای ارعاب نداشت بلکه سیطره نفوذ و
حضورآن کشور را به آسیای میانه گسترش داده و رویای کنفدریشن کشور های اسالمی با محور رهبریت پاکستان
اتومی را قابل تصور میدانست..
باید گفت كه پاكستان بنا به دالیلي نه طرح حل دیورند را از لحاظ مكنونات سیاسي خود مناسب مي بیند و نه
مجاهدین و حتا طالبان به این رویكرد كنار میایند .زیرا به رسمیت شناختن خط دیورند صلح ومفادی برای مناسبات
منطقه  -افغانستان وپاكستان وپاكستان وهند تضمین كرده نمیتواند .ممری راکه پاکستان برای مداخله وترفند
درمناسبات با کشورهای همجواردارند از دست میدهد و اماساختارهاي تضمین وحل آسیبها ومشكالت منطقه درگرو
تصامیم وسازوكارهاي بنیادی وساختارمند از گونه دیگریست .پاكستان این چنیني وضع را براي استمرار پالیسي
منطقوي مرجح  ،مفیدتر و با اهمیت تر میدانند .زیرا دیورند شناسي ایجاب میكند كه صلح وامنیت كشورهاي منطقه
ازجمله دوکشور افغانستان وپاكستان ومردم دوسوي مرز را تضمین وتامین نمایدكه افغانستان درطرح این مسئله بر
شرایط عادالنه و قابل اطمینان براي منطقه ورعایت حقوق مسلم مردم آنسوي خط تاکید خواهد کرد.
نگاه فرا دیورند با برد فرامنطقه یي پاكستان در صورت جا انداختن مسئله مرزي ،براي داعیه «بزرگ» آنكشور ،
 طرح عمق استراتژیك -و دعوت وجهاد طالبان والقاعده چلنجها وحساسیت هاي ناخواسته ای ایجاد مي كند  .درضمن پاکستان براین حقیقت اگاهي دارد كه دیورندخواهي دست و پاي مانورهاي چند بعدي وطرح هاي كالن وي را
مي بندد زیرا هم افغانستان وهم پشتونهای آنسوی دیورند برحقوق خودتاکید خواهندکرد و پاکستان هم ملزم به
مراعات آن خواهد بود بنا ًء تا قدرت ارتش محور است دولت پاکستان برمبانی امیال تمامیت خواهی نظامی گران
عمل خواهد کرد .با این مالحظه که داعیه اسالمي كشمیر هم در دنیاي سیاست هاي بین المللي قدسیت نخواهد
داشت.
در فراز و فرود دوران مقاومت افغانستان مناسبات این کشور با امریكا اوجگیر و سازگارانه بود .با چهره های
سیاسی -امنیتی فعالیت های هر دو سو در نقش های گاهی خشن و لجوج و گاهی هم با ظاهر آرام ولی متعهد به
اهداف آن کشور ها حضور یافت .جنرال اختر عبدالرحمن -ترکی الفیصل بریژینسکی مشاور ریس جمهور امریكا
– نامهای بسیار آشنای این زمان بودند و هرکدام نقش بسیار متبارز و فعال و معطوف به هدفای مشترک داشتند.
ریگس – و ویلیم کیسی روسای سی آی ای عقیده داشتند که با مذهب میتوانند کمونیزم را در هم شکنند .در نظر
کیسی برای مقابله با شوروی عر صه کارزار نه در آزمایش راکتهای دور برد و یا میز مذاکرات وکنترول سالح
های استراتیژیک بل میادین كش وكوب کشورهای جهان سوم قرارداشت.
د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نگرش استراتژي كالن ایاالت متحده ایجاب میكرد تا همچو شوروي آنزمان در مسئلۀ شناسایي دیورند مانور گونه
و پهلودار عمل نماید .افغانستان را به پذیرفتن آن و اشترک در خط همسویی با غرب ترغیب می نمود و قابل درک
بود که ایاالت متحده از مواضع پاکستان دفاع میکرد .پاكستان طرح دیورند را از جانب خود نابجا و ناصواب
میدانست زیرا این مسئله در حقوق بجا مانده ویستفالیایي حل شده تلقي میشد .اصو ا
ال این جانب افغانستان بود تا
دعوي اش در این مسله را عرضه دارد .آسیب وفشار اوضاع متوجه افغانستان است زیرا این افغانستان است كه
درشناسایی پاکستان تردید کرد و خط دیورند را باطل اعالم کرد .دربحران جاري از مداخالت و زیاده خواهي
پاكستان شكایت دارد نه پاكستان كه در این رابطه هیچ ادعایي را نمي پذیرد .و قبایل را هم موضوع داخلي خود
میدانند.
درقاموس دیپلماسي برتانیا وامریكا این افغانستان است كه به لجاجت و"سرتمبگي " متهم است .موقعیت افغانستان
بر آستانه استراتژیک آسیای مرکزی افغانستان را در بالتکلیفی الینحلی در میان قدرتهای بزرگ قرار داده و فشار
دوجانبه بازیگران وسپس دشمنی پاکستان را بر وی تحمیل کرد .جیوپولیتیک حایل قبایل هم از آغاز تجویز خط
دیورند تا امروز در موضع گیري هاي کالن برای تعبیر مداخله وبازی منطقوی -مانورهاي بریتانیا وسپس اتحادیه
هاي منطقوي غرب بهانه و مدلولي داشته باشد .پاكستان مناطق آن سوي خط را جزء از قلمرو خود میداند و مسأله
جایگاه استثنایي آنر درنظام سیاسي آن كشور مورد داخلي و مربوط به آن کشور قلمداد میكند .حفظ و استمرار
وضعیت جیوپولتیك تحمیلي قبایل آزاد و گنگ ماندن دیورند براي رقابت ها و مسابقات منطقوي ابر قدرتها و
اردوگاه هاي شرق وغرب با اهمیت تر از حل و فصل معضل این پایگاه ماجراجویي ها تصور میشد.
اگر غرب در دوران مقاومت شرایط وامكانات خداداد جیوپولتیك و جیواستراتژیك آنسوي خط دیورند را نمي داشت
درآن صورت وقایع بگونه دیگر هم قابل تصور بود .این جیوپولتیك ومکنونات نهفته آن باعث شد تا سوقیات
وتجهیزات جهاد افغانستان و مداخله بي دغدغه با خاطر آرام از همین میدان ها تمویل و تداوم یابد .امریكا
درافغانستان این مقابله را ازخاک پاکستان و استفاده اعظمی از حریم پشتونخوا -قبایل ،گرچه با تأنی آغاز ولی
موفقانه به پیش برد .بیمورد نبود که آقای کیسی با تاریخ و خاطره های دره خیبر از نزدیک آشنا شد .مسئله كشمیر
و دیورندالین به خصوص قبایل درتولد جدید -هند وپاكستان -با مولفه های قابل تفسیر به وارثین وچارچوب هاي
جغرافیاي سیاسي مشخص انتقال یافت .با همۀ تفاوت هایكه در دو مسئله كشمیر و خط دیورند-قبایل موجود است بهم
مرتبط  ،مصادیق و مدلول مشابه اند .زیرا پاكستان در هر دو قضیه طرف است (مدعي و مدعي علیه).
هارت – پکنی..و .ملتن بیردن .روسای سیا در پاکستان همکاری با آی اس آِی برنامه های استخباراتی را پیش
میبردند .این نخبگان امنیت ملی امریكا در امور منطقه به خصوص استقامت شمال مغرب همکاری نزدیک با
پاکستان داشتند  .هدف هاي مشترك پاكستان وامریكا نزدیكي متقابل را ایجاب میكرد وتا زمانیكه این ضرورت
موجود بود همكاري داشتند .نگاه امریكا پس از دهه  ۹۰م وختم جنگ سرد با اثر پذیری از متحولهای جهانی نمی
توانست با روایتهای جنگ سرد به پیش رود نزدیکی با هند و جیوپولیتیک آسیب های افغانستان امریكا را از
سیاستهای کهنه جنگ سرد پاکستان فاصله داد .اما پاکستان عقل محضور در جیواستراتژیک محصور خود را داشت
که حدود همكاري ها با غرب را كاهش میداد .به زبان دیگر بار مسئوولیت را میبایست خود بدوش كشد.
در فضاي نوین بعد از جنگ سرد و تحوالت استراتژیك ،حوادث از قید ضابطه هاي قبلي و مراودات قبلي فراتر
رفتند .دولت پاکستان در پیامد دگرگوني های جهانی دورنما و پیامد تروریسم برخاسته از دامنش را با سنخ نگاه
استراتژیک وامنیتی بازی برد –باخت در پیرامون ارزیابی و تنظیم کرد با آنکه میدانست که بازی های بزرگ
یکی از خصوصیات اش این است که به ابدیت و قدسیت دوستی باور و الزام ندارد و آن هم ترتیبي كه دست
پرورده به حساب ارباب داعیه خودش را سر دهد !
مالحظه می شود که پاکستان در نگاه به افغانستان از نیت دستیابی به «افغانستان دوست» که با مواضع اساسی
آنکشور همسویی یابد روگردان نبوده و مناسبات افغانستان با هند را در چشم انداز کهنه دشمنی که درآن «دوست
دشمن – دشمن» است هنوز حفظ کرده منافع آن کشور برمحور فرودستی افغانستان را دنبال خواهد کرد.
مرگ جنراالن پاكستان كه حلقه اصلي وتعیین كننده درتمامت خواهي وسیاست زیاده خواهي جنرال ضیاءالحق بود
بایست برای كارگزاران وتصمیم گیران سیاست پاکستان درس عبرتي میشد .به این معنا كه غرب در روابطش با
کشور ها و سایر نهاد ها و منبع بر منافع خود حساب میكند و حسابی براي ولخرچي دیگران باز نمی کند.
بازی بزرگ نوین در تازه آغاز تداعی گر خاطرات تلخ تاریخی هم بود که قدرت های بزرگ چگونه از کشورهای
وابسته سودجویی میکردند .در برد و باخت کالن آن ها را به قربانی و حراج میگذاشتند .خطوط ملي بنام دولت –

د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ملت ها نه از روي لطف و مهرباني و نه خروج دایمي از سرنوشت ملل بل در انطباق با ثروت و مکنت بجا مانده
با اهداف استراتژیک بعدي بود .تعیین جغرافیاي سیاسي دوران پسا استعمار در اكثر كشور هاي به استقالل رسیده
با قدرت مادی و علمی كشورهاي بزرگ براي حضور در بازار منافع فردا فضا سازي شده بود .گرچه
دستاوردهاي عقل مدرن دنیاي مدرن و پیشرفته اي را براي صاحبانش به ارمغان آورد ولي شهد و شكر این تمدن
براي ضعیفان سم آلود نیز بود.
خرد مدرن نه اخالق را موعظه مي كرد ونه به آن ایمان و دلبستگي داشت .فلسفه تالش و الگوي مصرف در تولید
مناسبات پیوسته برنفع ،لذت وسود تاكید داشت  .این منافع طلبي مرزباني را كه مانع توسعه و دسترسي به امكانات
باشد نمي پسندید .تاختم جنگ سرد وسقوط شوروي وبه دنبال تشكیل كشورهاي مستقل درآسیاي میانه در نگرش
هاي كلي ومنطقوي غرب وبویژه امریكا التقاطی از آرمان گونگی و ریالیزم بمنصه عمل گذاشته شد  .در تعریف
منطقه و شرایط آن پس از تحوالت سپتامبر ۲۰۰۱م  ،مواضع.راهكارها وراهبردهاي امریكا درقبال منطقه
دستخوش تغییر وتفسیرجدید گردید زیرا اگر در دروران جنگ سرد افغانستان به حیث حایل وقبایل هم مانع
استراتژیک در پیگیری مراقبت از شوروی مطمح نظر بودند پس از سقوط شوروی وحوادث  11سپتامبر و حضور
درافغانستان زیر چتر حمایه قراردادن روابط آسیای جنوبی ومرکزی و اشراف مستقیم بر هارتلند درچشمداشت
ایاالت متحده ازآن جمله دورنما و راهكاریابي معماي قبایل هم باید از نو تعریف میشد.
پژوهشگران سیاسی معتقد اند که درجیواستراتژی افغانستان امریكا حمالت  11سپتامبر ۲۰۰۱م را تبدیل به
فرصتی برای پیشبرد منافع خود در منطقه کرد .این کشور با حضورخود در افغانستان و ایجاد روابط نزدیک با
کشورهای منطقه موقعیت خودرا برای پیشبرد اقتصادی و استراتژیک بیش از پیش تحکیم نمود .امریكا اکنون خود
را درجایگاه مناسبی برای تعقیب اهداف خود درآسیای مرکزی وزیر نظر قراردادن دشمنان استراتژیک بالقوه خود
نظیر روسیه وچین قرار داده است .جاذبه اقتصادی وپتانسیل هند به عنوان وزنه تعادل در برابر چین درآینده برای
امریكا افزایش یافته است.امااین مسئله موجب نمی شودکه اهمیت فزاینده استراتژیک پاکستان از نظرامریكا نادیده
انگاشته شود )8(.ویاامریكا بخاطر منافع هند دشمني ناخواسته باچین را راه اندازي نماید زیرا چین امروزه براي
امریكا همچو سایرین رقیب هست اما یك كشور بالكي نیست .مروادات میان چین و امریكا از لحاظ ماركیتنگ چنان
عظیم است كه منافع امریكا بخاطر این و آنكشور به آن پشت كرده نمي تواند.
طبیعیست كه امریكا عالقه ندارد پاكستان را از دست بدهد و زیاده گویي دراین باره اتالف وقت است .اما امریكا
دردایره سیاست وپالیسي ها وموضعگیري هاي دوران قبل عمل نمیكند .امریكا همكاري استراتژیك با هند را در
معناي تعویض مناسبات با پاكستان دنبال نمیكند .شاید جانب پاكستان از این رویكرد ایاالت متحده ناراض باشد اما
منافع امروزي امریكا و هم پاكستان ایجاب مي كند تا در تعیین سیاست ها و استراتژي هاي منطقه ای با واقعیت
ها كنار بیاید و فرصت ها را در مسیر تعامل منافع بكار گیرد .مناسبات با هر كشور بر محور منافع كیفي آن
تعیین میگردد .در دگرگوني هاي منطقوي ،مسئله دیورند و قبایل آزاد و هم مواضع پاكستان در ظهور تحوالت و
بحران موجود درجوار خط و در چلنج هاي موجود در دو كشور افغانستان و پاكستان مسایلي را دربرابر امریكا
قرار داده كه فراتر از مسئله دیورند بوده و سیاسی کردن مسئله دیورند به حل چلنج ها كمك نمیكند .زیرا حضور
امریكا دفع دهشت افگني وعاملین آن و از آن مهم تر ایجاد رخنه و جاي پا در قلب آسیا و و اشراف و مدیریت
روابط آسیای مرکزی وجنوبی و ارتقای نقش هند در این امتداد است .
جا انداختن مسئله خط دیورند در توازی سیاست های رقابت محور پاکستان در چارچوب منافع ملي امریكا همچو
دوران جنگ سرد قابل توجیه نبوده،پرابلم هاي موجود را كشدار وحجیم تر میسازد بار چلنجهای ناخواسته را در
جلو پای آن قرار میدهد.امریكا بخاطرحل خط دیورند در افغانستان حضور نیافته چه بسی که دیورندالین (بخوان
قبایل) هنوز نیاز بازی بحران باشد  .هم چنان سایر كشورها هم ملزم نیستند بر این موضوع هزینه نمایند .منازعه
دیورند مسئله حقوق بشري در ارزیابي غرب نیست .غرب قبایل را پناهگاه امن دشمنان امریكا میداند كه پاكستان به
همكاري با آنها متهم است.
پس از ۲۰۰۱م وحضور نیروهاي امریكا درافغانستان دولت امریكا مصروف مبارزه با تروریسم و چلنج هایست
كه اعالم مواضع وهمكاري پاكستان را در این روند الزامي میسازد  .زیرا هم مسئله تروریسم و هم بحران جاري
که پاي امریكا ومتحدینش را به افغانستان كشیده به ناف دکتورین وكاركردگي هایی گره خورده که پاكستان مبنای
سیاست خارجی درمنطقه و وزنه مناسبات با جهان قرار داده است .امریكا با این رویکرد پاکستان نمیتواند کنار بیاید
زیرا پاکستان دگر ژاندارم مطلوبی برای منافع امریكا نیست .پاکستان مسئوولیتش را درخشكانیدن ریشه هاي عوامل

د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جنگ که امریكا را آماج قرار داده تعلل می ورزد .امریكا برتعلل و هدف بحران آفرینی پاکستان بر امتداد قبایل
شاکی و از روابط رو به رشد آن با چین هم نگران است.
عناصر وعوامل دخیل درآسیب شناسي وضعیت جاري با حل دیورند نا مربوط وفراتر از آن اند چه بسي كه این
حایل هنوز هم همچو گذشته نیاز تداوم بازي باشد  .نیروهاي ملي پاكستان باید نظام را از زیریوغ وچنبره اطاعت
ارتش و الیگارشي متحد آن نجات دهد درغیر آن هزینه وضع موجود را ملت پاكستان خواهد پرداخت .در بي
اعتنایي نیروهاي ملي دموكراتیزه کردن نظام سیاسی آنكشور در فریبكاریهاي ناسیونالیسم آشوبگر پاكستان ملوث
وآسیب پذیرگردیده است.
پاكستان بازی دور جدید براي راه اندازي پروژه هاي توسعوي ازمراكز مالي جهاني طلب كمك كرد از مذاکرات
پاکستان با وام دهندگان  ،بدون تردید این امر پدیدار گردیده که وام دهندگان بسیار عالقمند به اعطای کمک اقتصادی
به پاکستان بوده اند .این همه التفات وتوجه به پاکستان به عنوان پاداش ایفای نقش حیاتی در عملیات جهانی علیه
تروریسم میباشد .هر چند از تاثیرسوجنگ افغانستان کاسته نشده اما ازاقداماتی که در زمینه تجارت ،تسهیالت باز
پرداخت یا بخشودگی وام دهندگانش اتخاذ شده تا اندازه زیادی از بار سنگین اقتصاد پاکستان خواهد کاست )9( .
جنرال مشرف در این خصوص گفته است" :واقعه  11سپتامبر که به بحران بین المللی ختم گردید موجب ایجادی
زمینه ای برای پاکستان در بیرون آمدن از انزوای سیاسی گردید ونقش پاکستان در صحنه سیاسی برحسته گردید .
ضمن اینکه بخشی باز بدهی خارجی پاکستان بخشوده شد و بازار جهانی بیشتر بر روی کاالهای تجاری پاکستان
گشوده شد )10(.این درست یک روی بازی دور جدید از سوی پاکستان بود.
سیاست خارجی پاکستان پیوسته رفع تهدید علیه امنیت ملی آن كشور بود که گویا این امنیت هماره از مرزهای هند
و افغانستان در خطر قراردارد .کشمیر همچنان بصورت مرکز بحران و تهدید بالقوه و مرکز توجه سیاست خارجی
پاکستان قرار داشت .درفضای جنگ سرد بویژه اشغال افغانستان بوسیله نیروهای شوروی سابق که تهدیدی جدی
علیه امنیت پاکستان بود پاکستان در جبهه امریكا قرارگرفت و ازکمکهای اقتصادی ،نظامی وسیاسی آن برخوردار
شد .اما پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان وپایان جنگ سرد نظام بین المللی تغییر خورد و امریكا
بصورت تنها ابر قدرت جلوه گر گردید .)11(.دولت و نهادهاي سیاسي و استخباراتي پاكستان بر نقش ونفوذ و
اثرگذاری خود در مقاومت باور داشت .از همین موفقیت در هدایت وکنترول گروه های جهادي بود که زمامداران
پاکستان را برای رویکار آوردن یک دولت زیر اراده ومطیع وطرفدارآن در کابل جرأت بخشید.
هنگامی هم که تجربه ی مجاهدین به سود پاکستان ناکام ماند .بدیل آن بسیار ماهرانه وارد میدان وحمایت شد و
چنین شد که ناگهان(!) و کامال" غافلگیر کننده یک نیروی مخرب و ویرانگر جدید به نام طالبان در افغانستان ظهور
کرد )12(.بازمانده نیروهای حکومت استاد ربانی كه پس از سقوط حكومت مجاهدین دركابل در برابر طالبان مي
رزمیدند نیروهاي تحت فرماندهي احمدشاه مسعود بود كه در بخش هایي از شمالشرق كشور مقاومت میكرد و
هند و ایران و روسیه كشورهاي در غرب نیز از آنها حمایت میكردند.سئوال این است كه اگر حوادث سپتامبر
وقوع نمي یافت وطالب– القاعده درتباني با كشورهاي چون پاكستان و دولت هاي عرب خلیچ بر سراسر افغانستان
مسلط بودند .چه پیامدها وچلنج ها را درجیوپولتیك منطقه شاهد بودیم؟ .گفتاریست نكو كه میگوید  :بر فراز امروز
دیروز را بهتر مي توان دید!
اگر درحوادث 11سپتامبر تئوري توطئه رادخیل ندانیم در آنصورت امكان اینكه بحران وخیم تر و ما رویارویي
هاي مستقیم نظامي در بخش اعظم آسیا را شاهد میبودیم دور از منطق نیست .وحتی ممکن بود رویارویي ها
درسطوح بزرگتري راهم بوجود می آورد.كشورهاي آسیاي میانه و ایران و چین شاید درهمكاري با اروپا براي
جلوگیري از تاخت و تاز بنیادگرایي ناگزیر نیروهاي القاعده طالب را در افغانستان نشانه میگرفتند وافزایش نفوذ
بنیادگرایی در مناطق مسلمان نشین تشدید گردیده وپای هن وچین را نیز به میان میکشید .وچی بسی که افغانستان به
آوردگاه نبردهای مجدد جنگهای نیابتی وکانون بحران بزرگ منطقه وجهان تبدیل میگردید .بحران افغانستان و
روندي را كه بعد از رویكار آمدن حكومت مجاهدین و بعد هم طالبان تداوم یافت تداخل تضاد هاي گوناگون چلنج
برانگیز ومتباین آشتي ناپذیر را دركتم داشت .نیروهاي داخلي ایكه میداندار این تحوالت بودند در وابستگي هاي
تنگاتنگ و حضورمنابع قدرت و كشورهاي خارجي قرار داشتند.
افراطي گري كه محصول جیوپولیتیك و جیواستراتژیک تقابل چند وجهی وعلمدار منش سیاسي -ایدیولوژیك مسلط
بود بعید بود تا دركوتاه مدت در شرایط سیطره حاكمیت فرهنگ واگرا رهایي از آن را انتظار مي بردیم .این
آتش میبایست فرو می خفت .اینكه چگونه وبا كدام انگیزه و تدابیر ! مسئله اي بود تا تفاهم واجماع درسطح بزرگ
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براي مهار كردن آن اقدام مي شد  .حوادث  11سپتامبر از هر زاویه واقعي ویا تصادفي درنظر گرفته شود .
فرصتي را براي یك وفاق نسبي درسطح جهاني فراهم كرد و پاي نیروهاي بین المللي تحت رهبري ایاالت متحده
امریكا را به افغانستان كشید  .این رویداد با اینكه با مكنونات بعضي كشورها مطابقت نداشت از سوي سازمان ملل
متحد كلید خورد .
هم زمان باتصمیم گیري امریكا براي واژگوني امارت اسالمي طالبان دولت تحت رهبری حزب باراتیا جانتا تنها
چند روز پس از حادثه  11سپتامبر به سرعت اعالم کرد که در صورت نیاز دولت امریكا آماده مساعدت نظامی
می باشد.اما جنرال مشرف بعد از مشوره جدی و همه جانبه با جنراالن و حلقات قدرت در پاکستان در  ۱۳سپتامبر
پس از مالقاتش با سفیرامریكا پیشنهاد همکاری کامل خود را برای مبارزه با تروریسم در منطقه تقدیم کرد .و
واشنگتن هم اعطای  ۵۰ملیون دالر کمک بصورت یکجا به پاکستان را اعالم داشت .چنین اقدامی از زمان اعمال
تحریم های پاکستان در یازده سال قبل از آن برای اولین بار صورت میگرفت محدودیت های تسلیحات نظامی نیز
برداشته شد.)13(.
افغانستان پس از شوروی وسقوط حزب د موکراتیک خلق برای پاکستان جاذبه خاص یافته و برای نفوذ و حضور
در افغانستان در تجربه حاکمیت بنیادگرایی و «دوست» نسبت به هرکشور دیگر چانس و شرایط بهتر داشته و برای
گریز ازمسئولیت مداخله بهانه عدم شناسایي رسمي خط دیورند ومنازعاتي از قبل موجود دلیل و مصادیق موضوع
بود  .پاکستان در پیامد ماجراجویی  11سپتامبر نیز میدان راخالی نگذاشت .بازی پشتونولی +قبایل برای از
سرگیری پشتوانه مداخالت وافراطی گری کرد  .داعیه طالبان بنام پشتون كلید خورد .در سیاست هاي كالن
پاكستان كاربرد ابزاري مذهبي -طالبي آن هم با پشتوانه دوپهلوی پشتون با هدف گیري دوسویه ،تضعیف دولت
افغانستان وپشتون ها هم زمان نشانه گیري شده است.
خط دیورند به عنوا ن یک عامل بالقوه بین دو کشور همچنان مورد برحال منازعه باقی مانده است..پاکستان در نظر
دا رد افغان ها بویژه پشتون و قبایل را در منگنه خشونت و دهشت بانیروی طالب و بنیادگرایی در بازی جاری از
لحاظ سیاسي و فزیكي سركوب كرده از لحاظ فرهنگي مستحیل و از پاه درآورد.اینجا هنجارها برضد افغانستان
واژگونه سمتدهی گردیده اند .نقش آنها را در جیوپولیتیك منطقه تضعیف کرده و به این ترتیب در نظر است تاهم
دیورند و هم افغانستان را «فتح» کند  .گزینه تكیه بربنیادگرایي و خشونت گزینة نهایي و در دیدگاه پاكستان یگانه
راه ممكن براي دسترسي به هدفها و متقاعد ساختن غرب بر مبرمیت نقش اساسی آنكشور در بحران وآینده
افغانستان است  .گرچه بایست ضروري پنداشته می شد که این بازی یک سویه نبوده زیرا مقاصد پاكستان مورد
حمایت منطقه وجهان نیست .دلیل بدیهي آن هم یكي این است كه حضور بازیگران وایضا ً منافع پر شمار و
گوناگون در وضعیت مانع برد یك طرفه وحذف طرف ویا طرفها میباشد .پس با این الترناتیف جز تداوم خشونت
وشكست بهره اي بدست نخواهد آمد.
تضاد دنیوی و اخروی بازی باآتش خشونت وبنیادگرایي بر نتایح مشخص وقراردادی توقف نمی کند .عالوه بر
این به نظر میرسد در مورد طالبان و قبایل پشتون دو سوی خط ،قضایا برای پاکستان به شکل معکوس درآید .یعنی
طالبانی که قرار بود افغانستان را برای پاکستان فتح کند به عامل اصلی درد سر برای این کشور تبدیل شده است و
قبایل پشتون پاکستان با پناه دادن به طالبان و القاعده چلنج های جدیدی را برای زمامداران این کشور ایجادکرده
اند .)14(.قبایل چرا پناه داده اند ؟ آیا مي توان آنرا پناه دادن ،آن هم از سوي قبایل ،تعریف كرد؟ آیا در نقش كنوني
قبایل ومسئله خط دیورند ( مورد نزاع دوكشور ) میتوان نسبتي قایل شد؟ پاسخ این پرسش آنگونه كه دیورندگرایان
مطرح میكنند ساده نیست .ساده سازي و یكجانبه گرایي پاسخگوي نیازمسئله اي پیچیده نیست .اگرپاسخ این نسبت
آنطوریكه درقبل به آن اشاره شد "بلي" است واین رابطه محور این همه جنگ وخشونت است چرا دولتها درباره آن
خاموشي اختیاركرده ازكنارآن رد میگردند؟
اما چنانکه میدانیم این بازی جدید در ف ضای خشونت و در میان از تضادهای درهم جوش پیچیده هنوز ادامه دارد و
ادامه آن در عدم توانمندی نظام سیاسی افغاستان و مادامیکه بازی بر منوال جاری ادامه دارد می تواند به طومار
طویل حوادث تبدیل گردد .اینکه چه کسی برنده و کی ها با زنده بوده حاالت بکدام سو انکشاف میابد در پیآمدهای
شگردهای آینده در امکانات و فرصت ها و توانمندي و مسیر بازیگران معلوم خواهد شد .اما آنچه روشن است
بازی با برگ برنده بنیادگرایی صلح و ثبات در پی نخواهد داشت و این پاکستان را به بازیهای خطرناکتر سوق
خواهد داد.

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

