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 ۳۱/۰۵/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 !بخش هویت سرنوشت جبهه دو از نگرانی
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ»ادامه   

 
لیاقت علي خان در شهر اوتاوا اظهار داشت كه آنان درك نمي كنند كشورش از تنگه خیبر كه از طریق آن  ۱۹۵۰"در سال 

 بار مورد تجاوز قرار گرفته دفاع كند ."  ۹۵شبه قاره هند 
شوروي كه در بند نهم آن اشعار میداشت كه چنانچه هر یك هدف تهاجم یا تهدیدي نظامي پیمان دوستي صلح و همكاري هند 

 ( 15قرار گیرد طرفین متعهد بال فاصله به رایزني و مشوره خواهد پرداخت تا چنین تهدیدي را دفع نماید .)
ژیک و توسل به غرب تاشمال غرب عامل تشویش ونگرانی ها انگیزه ای برای دفاع استر احساس خطر از دو طرف شرق و

و سبب نزدیکی استراتژیک غرب وپاکستان وانمود گردیده است .ناسیونالیزم بمثابه ایدیولوژی ملی در شرق، مانند شمشیر دو 
دولت سازي بر  -لبه عمل کرده و وسیله برای تمرکز وحفظ قدرت نیز بود. شکست های پاکستان درمهاركردن چالنج هاي ملت

 شده عامل بیرونی مداخله گر و عدالتخواهی داخلی که مشکل آفرین است.  دو عامل نشانه گیری
آمادگی مبارزه در دو استقامت پاکستان را  اسیر برتری خواهی وافراط امنیت گرایی کرد واین خود زمینه ای شد برای نظامی 

است.پاکستان پس از استقالل وآغاز  گرایی که آبشخور حمایوی قومی ومذهبی دارد اما فرصتهای دیگری نیز با آن همگام بوده
نج ها وتهدیدهاي لجنگ سرد در زیر چتر حمایوی غرب خط مقدم مبارزه  برای مقابله با شوروی بود و پاكستان درمقابله با چ

بیرونی و تقویت مواضع استراتژیک خود از نزدیکی باغرب سود برد وتا آخر خط تا سقوط شوروی و  رژیم وابسته آن در 
 ان  درکنار هم قرار داشتند .افغانست

اما پس از آن بنا به تغییر وتحوالت درنظم بین المللی ودگرگونی های عمیق در جیوپولیتیک آسیای مرکزی وافغانستان، 
ثباتی  بی پاکستان با تکیه بر نیروهای افراطی برتوسعه عمق استراتژیک به فراتر از افغانستان درگیر شد و آتش افراطی ها 

استقرار حکومت مجاهدین که در آغاز مورد حمایت پاکستان نیز بود زمانی که از دایره نفوذ  .ا درجهان رقم زدبیشتری ر
پاکستان فاصله گرفت  پاکستان برای سقوط آن طالبان ومتحدین فرامنطقه یی را  حمایت و امارت اسالمی طالبان را به 

 رسمیت شناخت. 
سقوط امارت اسالمی طالبان بالوسیله نیروهای بین المللی واستقرار نظام جدید سپتامبر و  11اما با رقم خوردن حوادث 

وحضور نیروهای بین المللی ونقش دست باز هند دربازسازی افغانستان و تحوالتی که با تمنیات استرتژیک پاکستان همخوانی 
ند و عدم اعتنای بعد از جنگ سرد نداشت افراطی گری  و ایدیولوژی پاکستان بیشتر همسویی یافت.  بخصوص روابط با ه

آمریکا نسبت به آن کشور ، دگرگوني هاي ساختاري در نگرشها، موضعگیریها وآرایش جدید قوتهاي پس از فروپاشي 
 .میگری و دكتورین عمق استراتژیك دولت پاكستان  را در مسیر  ماجراجویانه ای  قرار دادنظاشوروي و دنبال کردن 

در حوزه کشورهای اسالمی نیز به افراطی گری انگیزه بیشتر داد.سیاست توسعه گرایی غرب سیاستهای کشورهای غرب 
 ارمغان دموکراتیک نداشت.

مریكا در قبال شوروي ، باید آاظهار داشت" مهمترین عنصر سیاست خارجي  ۱۹۴۷ترومن در مجله امور خارجه ژونیه 
ایالت توسعه طلبي شوروي در درازمدت "و" حمایت از ملل آزادي كه مبتني باشد به تحدیدي هوشیارانه قاطعانه و صبورانه تم

باشورش هاي از ناحیه اقلیت هاي مسلح و یا فشار خارجي مواجه هستند باید مشي سیاسي كشور را تشكیل دهد " .گرچه 
ایل هندو پاکستان آمریکا در مجادالت دوران نبرد سرد و در مس اماسیاست بین المللی آمریکا از همین منطق پیروی کرده 

دیپلماسی احتیاط آمیز کارگرفته و از تندخویی با هند پرهیز داشته است. پاکستان بنوبه خود باوصف پشتیبانی ازپاکستان از
برای حفظ توازن قوا در منطقه در مقابله با هند از تضاد آن باچین بهره گرفته این روابط را بر خالف عالیق باطنی آمریکا تا 

دولت در همه این حاالت  ارتش محور عمل کرده و این چشم انداز در طویل المدت  است .اتژیک ارتقا داده همیاری استر
ارتش را فرصت داده است تا عرصه هاي اقتصادي در مشارکت با اقشارثروتمند به سطح کارتل اقتصادی وسرمایه گذار در 

 عرصه های گوناگون تبدیل گردد. 
نظام سیاسی ایکه پاکستان را کشوری دانسته که ارتش دولت دارد! کنایه آمیزی آلمانی با طنز بیهوده نیست که مجله شپیگل 

سرمایه گذاری نظامی ها در سكتورهای مختلف صنایع و بازرگاني پاکستان به صد یک رکن آن امور آنرا انحصارنموده و
 هاملیارد دالر میرسد. 

امیت ارضي و یاس و نومیدي ایكه از این ناحیه گریبانگیر كشور شده بود اکستان در حفظ تم استقالل بنگلله دیش و شکست پ 
به نظرمي رسید كه نه تنها یك شروع جدید مناسب است بلكه چارچوب تازه ای رانیز مي طلبد تا حامي سیاست خارجي ملي 

ي خودرا گرایش به روابط دو )پاكستان( باشد. بوتو برخالف گذشته راه نوین ولي دشواري را انتخاب كرد. بوتو سیاست خارج
 .(16جانبه نام نهاده بود.)
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بوتوخواست با حفظ جغرافیاي موجود پاکستان را در مسیرفارغ از بازی هاي ابرقدرتها ازکانال حکومت ملکی رهبری کند. 
وسیاسي در كتم  مناسبات اجتماعي این تجربه ناكام درسیاست وایدیولوژي پاكستان آموزه ها ودرسهاي زیادي براي بازبیني در

سومي نیم بند و كوتاه بینانه بود وخودبزرگ بیني و بدبیني بوتو را درتالشهایش  ن داشت اما سیاست ورزي رهبري جها
وي طي مالقاتي با خانم اند را گاندي نخست وزیر هند با پذیریش  منزوي  ویكه تاز ساخت كه انجام بدي براي وي رقم زد.

حال خود رها كرد و بنگال را نیز به فراموشي سپرد . همان بوتویي كه قبل از استقالل بنگال و قرارداد سیمال كشمیر را به 
 در زمان وزارت خارجه پرشورترین داعي بنگال و كشمیر بود .

سیاست نو بدین معنا كه پاكستان دیگر در جنگ سرد جانب گیري نخواهدكرد .برخورد یكسان با ابر قدرتها خواهد داشت . 
روندی از توسعه مناسبات با كشورهای كمونیست در اروپاي شرقي در پیش گیرد. بوتو خروج پاكستان از پیمان  میخواست

سیتو را اعالم داشت او به عضویت در جامعه مشترك المنافع خاتمه داد. و در صدد دستیابي فرصت براي قطع روابط با پیمان 
دهلي انعقاد یافت این انتباه را هم داشت که جنرال  ۱۹۷۳ن موافقتنامه و به تعقیب آ ۱۹۷۲سنتو هم بود. و پیمان سیمال در 

ایوب و جنرال یحي خان هر دو در نتیجه جنگ هند و پاكستان وجهه و نفوذ خود را از دست دادند و سقوط كردند ."قرار داد 
نده را مورد تاكید قرار داد هر سیمال احترام به وحدت ملي تمامیت ارضي، استقالل سیاسي و برابري حاكمیت دول امضاء كن

دو طرف باید از توسل به زور علیه یك دیگر اجتناب ورزند و براي حل اختالفات خود از روش هاي مسالمت امیز بهره 
گیرند ".سیاست پاكستان با رئیس جمهور شدن بوتو در قبال كشورهاي اسالمی با سفر به افغانستان و سایر كشور هاي اسالمي 

 هاي نیكویي داشتند و رهنمود هاي ذیل را آن كشور در قبال كشورهاي اسالمي ترسیم نمود : پي آمد ۱۹۷۲
ایران و تركیه را از ملی گرایي پاكستان با همبستنگي اسالمي متضاد به شمارنمي آورد پاكستان  ،"پاكستان ملی گرایي عرب

انبه گرایي را  در روابط خود  با كلیه كشورها بیطرفي كامل خودرا دركلیه منازعات بین اعراب حفظ میكند. اصل دو ج
منجمله اسالمي منظور نمود. پاكستان تصمیم گرفت بدون در نظر داشت نظام های منفاوت سیاسي با جهت گیری بین المللي و 

كشور  ۳۵یا ایدیولوژیك با کشورهاي اسالمي رابط خودرا حفظ نماید . هم چنان با ریاست بوتو و بمثابه نخست وزیر اجالس 
در الهور برگزار گردید و اظهار داشت كه مسایل جهاني مسئولیت هاي خطیري را متوجه آنان میسازد تا  ۱۹۷۴اسالمي در 

قطعنامه ۱۹۷۴براي تحقق برابري و عدالت جهاني مجدانه كوشش كند. در اجالس سران در كوااللمپور مالزي در ژون 
ملیارد دالر تاسیس گردید و سایر تالش ها. مناسبات  ۲مي با سرمایه معادل بانك توسعه اسال ۱۹۷۴اجالس انتشاریافت. در 

 % ارتقایافت " .۳۳% به ۲۱پاكستان با كشورهاي اسالمي بهبود یافت و صادرات آن از 
میراث رسیده بود وآن ه پاكستان زمان بوتو با افغانستان مشكالت داشت مشكالتي كه بخشي از آن ناشي از ایدیولوژي ب

 ۱۹۷۷رد سرزنشي نسبت به بلوچها وپشتونها بودكه هر دوکشور در صدد بهبود آن بودند. سفر داود به پاكستان درسالبرخو
که بااستقبال گرم مواجه گردید نمایشی برای بهترسازی مناسبات دوکشور افغانستان و پاکستان و درضمن هوشدارباش براي 

نظامی برخاسته از بستر استبدادگراي شرقی با وابستگی در استقامت  بازیگران بازي بزرگ اردوگاهي بود. اما کودتاهای
بازی دوران جنگ سرد در دوکشور بازی خشنی را به نمایش گذاشت.اسناد و مدارك زمان جمهوري محمد داود خان وبیانیه 

ق آنها مشكلي را بجز از مسئله حقو هاي رسمي وي شاهد موضع گیري قاطع جانبداري ازحقوق پشتونهاي آنسوي خط بوده و
 با پاكستان نمي دید .چنانچه بارها درمصاحبه هایش با روزنامه نگاران پاكستاني آنرا به صراحت اعالم داشته بود .

و تحوالت دست داد؟ و هم ات تغییر موضعگیري هر دو رهبر دولتي دركنار كشیدن از ابر قدرت ها چراپی اما این كه در 
كاو وبررسي حاالت و اوضاع همان وقت برمیگردد كه در اینجا به آن نمي پردازیم. این چنان چراهاي دیگري كه به كندو

با کودتاهای خونین  حکومت هردوسقوط  یرا ز پرسش ها اما بدون تردید فكر واندیشه محققین را به خود معطوف می سازد
از اطاعت ابرقدرتها دریک حلقه بهم  «سرکشی»ی وگیرهردو درنتیجه این فاصله که  آنچه مسلم شد این بود رقم خورد.

در نتیجه كودتاها واژگون و مورد قهر وغضب واقع گردیدند .با آنكه افغانستان فارغ  نظام بین المللی وتحوالت سیاسیپیوسته 
ي از مشكالت نبود اما حکومت داودخان شرایط بحرانی آن زمان پاکستان را كه رژیم بوتو درآن دست و پاه میزد نداشت بحران

براي مداخله  راآنرا دامن زد و زمینه «ایدیولوژی پاکستان»که  حكومت بوتوخود با ناكارامدي ها ویكه تازي هاي برخاسته از 
 ارتش كودتاگر مساعد گردانید .

 چلنج) امادر افغانستان وضع دولت معطوف بر مفاد خطر تضاد منافع استراتژیك ابرقدرتها وهجوم ونفود گرایشات درتبانی با 
عوامل سیاسی  ابرقدرتها مواجه بود .   نفوذ شوروي درامور نظامي وارگانیزم نظام افغانستان باال بودکه دولت ( هاي متبارز

هم بر این نفود اشراف کامل نداشت از این رو شوروی به فرصتهای الزم دسترسی داشت كه بتواند درشرایط خطر دفع خطر 
انچه زمانیكه مناسبات مسكو كابل درنتیجه فاصله گیري وعکس العمل سردار محمد داود کرده گلیم اقتدار رژیم را برچیند. چن

حوادثي راكه توسط داودخان ودر برابر فرمایشات ونگراني هاي مسكو بهم خورد وچراغ سبز غرب ومتحدینش به رژیم 
د . اقدام دولت در فاصله گیری از حلقات مشكوك خلق گردید حكومت افغانستان وطرفداران مسكو را در رویارویي هم قرار دا

مسکو در عکس العمل به گرفتاري رهبران حزب دموكراتیك خلق بود كه طرفداران مسکو) حزب دموكراتیك خلق( در اردو 
 مسكو را كوتاه ساخت .ازافغانستان به قلمرو جانبداري  بستگی وا راه  دست به كودتا زدند این تضاد  

تیرش را پرتاب و ابزار نفوذی برای تسلط بر افغانستان كار گرفت . در رخدادهاي سیاسي  آخرینبازی  از تیركششوروی   
اثر پذیري این رویدادها از منبع بازي بزرگ میان ابرقدرت  ،هردوكشور )افغانستان وپاکستان ( نكته بارز وشاخصه مشترك 
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ستي شوروي وغرب تحت رهبري ایاالت متحده ها بود.ماهیت بازي بزرگ وآشتي ناپذیري منافع وجهت گیري هاي انتاگونی
آمریكا در روند تحوالت دوكشور مراجع اصلي حمایت براندازي بودند.گرچه زمامداري بوتو در روي كارآمدن رژیم كودتا 
درآن كشور بهانه ها وانگیزه هایي   از پیش برای  كودتاگران فراهم نموده   و نظامیان هم به دموكراسي هاي قالبي 

ي جهان سومي اعتناء نداشت . نیز در تعامالت منفی دو اردوگاه عوامل بازدارندگی در پیشگیري از تحوالت مخالف كشورها
براي حفظ موازنه در وضعیت منطقه فراهم گردیده بود. گرایشها و عواملي درهردو كشور از جمله نگراني وتالش چپگراهاي 

 در زمان جمهوري سردارمحمد داود نیز قابل درك بودند. متمایل به مسكو وشماري ازغربگرایان و راستگرایان
واما كودتاها پیآمدهاي و بی اعتمادی جدید و دور جدید تحرکات مجادالت را آغاز کرد. جنگ سرد در فضای پرآشوب  

انکشاف  افغانستان حجاب های دیپلوماتیک را از هم درید. رویارویی منافع متضاد درگرهگاه جنگ وبحران افغانستان تاآنجا
کرد که استقامت ها،بستر و نحوه  قوت الظهر بازیهای نظام دوقطبی  تغییر یافت. قوت های نظامی شوروی از افغانستان عقب 
رفتند درجریان زوال بی برگشت نظام سوسیالیسم توتالیتر از هم پاشید .حکومت طرفدار آن در افغانستان سقوط کرد که 

نوین در بستر  ا و دامنه شرقی اروپا  دچار دگرگونی بنیادي گردید و اوضاع کامالا درنتیجه این تحوالت بخش اعظم آسی
 مناسبات  منطقه وجهان بوجود آمد.

افغانستان اما درگیر نبردهای داخلی شد . دربستر بحران خصومت های اتنیکی وتنظیمی که از منابع بیرونی تغذیه  
. در نتیحه ،شرایط تدارک و پالن وظهور طالبان بر سرنوشت سیاسی  میگردیدشرایط فساد وسقوط آن نیروها را مهیا کرد

کشور را فراهم کرد. این نیروکه از پشتیبانی پاکستان وکشورهای شیخ نشین خلیچ بهرمند بود با داعیه بزرگ تر دولتها و 
و و دگرگونیها  جهادگران افراطی در بحران امنیتی بزرگ منطقوی و فراتر از آن همسوگردید. مجموع این تحوالت

سپتامبر 11وچگونگي مناسبات نگرشهای بزرگ دوران جنگ سرد و بینش سیاسي كالسیك را نیز به باز بینی کشید.  حوادث 
نقطه عطفی در  روند تحوالت و تعامالت  پیچیده اي در کار بازیگران بین المللی   برداشت.چلنج هاي بحران آفرین وخشونت 

بین المللي گردید. بارویداد سپتامبر نیروهای آمریکایی ومتحدین آن برای ادای نقش وتعیین تکلیف نظم كالسیك وارد فاز جدید 
 در حوزه هاي جیوپولیتیک نوتشكیل به حوزه جیو استراتژیك جدید افغانستان وارد شدند.

ر و منافع  وكلیت دیالكتیك در وضع جدید برخالف بازی دوران جنگ سرد نه تنها میدان بازی تغییر کرد بلکه در میالن به ام 
بهم مرتبط ولي پر تنش کشورها نیز دگرگونی استراتژیک  ایجاد گردید .گرچه جهاني شدن با از هم پاشي شوروي وجهان بي 
رقیب براي نظام سرمایه دار ي تحت رهبري آمریكا نوع پایان تاریخ پنداشته شد.غرب و متحدین آن درمسیر گلوبالیزیشن 

تصور دهكده . عات و نوستیزه جویي ها   راشكل داد كه اندیشه پردازان آنرا تنازع بقاءتمدن ها نام گذاشتندوجهان وطني تناز
واحد جهاني تحت اراده واحد بر محور رسالت دموكراتیزه كردن جهان بخصوص جهان سوم وجهان اسالمی كانون هاي 

ني كه من بعد هردعوي تمدني بوده كه درچارچوب سركش وارزشهاي دوران سپري شده پیش شرط قرار گرفتند.به این مع
 نظام سرمایداري وقوع مییابد .

به هر رو  مسابقات و بازی ها میان قدرت های بزرگ و منطقوی بگونه ای جدید آغازید. ماهیت استحصالی بازی ها حفظ 
یشتر ومعناي جدید یافت .مركنتالیزم ولی در نقش و فرهنگ بازی ها تغییرات پدید آمد. به این معنا که میدان رقابت توسعه ب

واستعمار در چارچوب مقوالت ومفاهیم مشاركت و بازسازي وماركیت آزاد توجیه مدني گردید. همه نیروها در کارزار رقابت 
استحصال سهیم گردیدند و در بار معنایی ارزش ها هم تعدیالتی بوجود آمد . آنچه را که ماکیاول در شهریارش قباحت نشمرده 

ود واقعیت جهانشمول یافت. جهانی شدن به غیر از این پیام دیگری نمی توانست داشته باشد. به هر رو وضع جدید ایجاب باز ب
نگری و رویکردهای جدید و معامالت آزاد ایجاب دوستیابی های جدید میکرد. با وجود ایدیولوژی زدایی فلسفه لیبرال 

سنت جنگ منافع، گرایشاتی با مد وجذر گوناگون منطقوی را که دوستی و وفرهنگ گلوبالیزیشن بازگشت به ایدیولوژی و
 دشمنی در کنار هم اند را به صدا در آورد."سیاست دوستی و دشمنی دایمی ندارد". 

به این ترتیب با جابجایی دور جدید بازی ها تعدیل وتبدیلی در مناسبات کشور ها بوجود آمد. هند و آمریکا کنار آمدند وتعهدات 
دوستی استراتژیک بستند وپاکستان در پیگیری اهدافش تا جایی پیش رفت که آمریکا را در انتخاب دوستی و دشمنی بر سر دو 

 راهی قرار داد.  
ایالت متحده عهده دار یك :» مشخص شده است ۲۰۰۲سپتامبر درگزارش استراتژي امنیت ملی آمریكا در سپتامبر  11پس از 

انبه اش باهند شده و برمبناي اعتقاد راسخ به این كه مصالح آمریكا یك رابطه محكم با هند را تحول كامل در روابط دو ج
ایجاب مي كند؛ امروزه با یك نگرش جدید به هند به عنوان یك قدرت جهاني روبه رشد كه باهم منافع مشترك داریم مینگریم " 

نا است كه منافع پاکستان در منطقه با منافع هند وآمریکا برخورد از نظر پاكستان روابط استراتژیك بین آمریكا و هند به این مع
 میان هندو آمریكام ۲۰۰۲بخصوص كه قرار داد معامالت تسلیحاتي براي بیش از چهار دهه در   .op.cit,p.19) (دارد.

 امضاء شد . 
ن راه منازعه عقیدتي عملي براي در رابطه با هند براي پاكستان دو روند در سیاست مشخص شده است : ترس از هند و در ای

هند و  سوتفاهم وعدم  مي بزرگ كشورکایجاد موازنه كه پاكستان در این باره همیشه در پي شركایي بوده ترس از برتري 
وصف این طرز دید و رویکرد به قضایا از سوی پاکستان،  اعتماد ناشي از ضربه رواني تقسیم شبه قاره و مسئله كشمیر. با

از فروپاشی شوروی و حضور غرب بخصوص آمریکا ،پاکستان وارد دور جدیدی از بازی های منطقوی گردید .  تغیرات بعد
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این برداشت برتمامي رویكردهاي تعیینات سیاسي آن سایه انداخت وبه زیربناي طرز تلقي و ورویكردهاي سیاسي آن كشور 
ژیك آنكشور درباشگاه سازي افغانستان وحضور نیروهاي . با شكست پروژه طالبان وشكست توقعات استراتددانو رنگ وبوي 

نشد تا در رویه آن نسبت به افغانستان وبویژه خط مشي اساسي  قادر با آنهم بین المللي ضدتروریسم درافغانسستان این كشور
ند است ربرابر هند تجدید نظر نماید . ایدیولوژي سخت وسمج پاكستان هنوز در نگرشهاي آن ساختارمدسیاست خارجي 

.مناسبات پاكستان درسطح روابط ومناسبات در منطقه هنوز برحول این نگاه مي چرخد .ایدیولوژی پاکستان بر دایره تنازع 
 بقای هویت هنوز میچرخد.

 بازي وارونه : و منطقه تمركز ديپلوماسي  ، معادله آسيای جنوبي 
دو كشور هستوي چین روسیه و دسترسی مطمئن به منابع  آزمایشات دو كشور هندو پاكستان در جوار -تروریسم مواد مخدر

وکنترول مستقیم اوضاع در آسیای میانه. مثلث طالیی  نقطه مهم پیوست وگسست استراتژی ها گردیده ودراین میان خطر 
ند هند و پاكستان به معناي واقعي كلمه از امنیت برخوردار نیست رویارویی بخصوص هند وپاکستان محسوس است ." زیرا

ابایي ندارند كه هردو كشور بایستي به واقعیت اساسي "همزیستی هسته یی" في   چون از توسل به جنگ به عنوان چاره كار
 مابین تن در دهند . اکنون تكیه برباز دارندگي هسته یي محور حفظ امنیت میان این دو كشور است" 

مرز بین المللي قبول نخواهد كرد . بر اساس پیمان سیمال و  مشرف مي گوید " پاكستان به هیچ وجه خط كنترول را به عنوان
الهور نمیتوان مسله كشمیر را حل كرد .كشمیر جزا الینفك خاك هند نیست بلكه این خط مورد منازعه  ۱۹۹۸اعالمیه 

احیاي "براي یافتن راه حل مسالمت آمیز براي مسئله كشمیر ضروري است كه دو كشور در ابتدا در جهت  ( .17است.)
عوامل متعدد، در  ربناب (18اعتماد تالش نمایند اقزایش فعالیت سازمان هاي جهادي میتواند امنیت كشور را به خطر اندازد.)

اثر روحیه بحران اعتماد وپیش فرض شگاف ودشمني میان هندو پاكستان " دو كشور براي حفظ امنیت خویش سیاست هاي 
اند كه پیشرفت و دست آوردهاي یكي براي دیگري سوال برانگیز و در حكم برهم  امنیتي خودرا در چارچوبی تدوین نموده

خوردن موزانه قواست " تازمانیکه از این نگرش بدبینانه صرف نظر نگردد و چارچوب هاي همكاري امنیتي تدوین نگردد 
زمینه هاي وبنیاد های اعتماد اعمار آرامش، اعتماد الزم و وضع نورمال امكان پذیر نمیباشد .باید اعتماد سازي شود و  ح،صل

 گردد . 
گر چه به نظر تحلیلگران مسایل سیاسي تصور " تحكیم موقعیت سوق الجیشي " پاكستان نادرست است زیرا واقعیت اساسي  

ر را نادیده مي گیرد كه ثبات سیاسي داخلي توسعه ورشد اقتصادي و گسترش روابط دوستانه با همسایگان امنیت ملی را بیشت
تضمین می كند تا تحكیم موقعیت سوق الجیشي در افغانستان . نتیجه چنین سیاستي آن بوده كه پاكستان در دام خطرناك 
تصورات غلط ، بر داشت هاي موهوم سیاست های شكست خورده و وضعیت هاي انعطاف ناپذیر و خشونت فرقه یي مذهبي 

طبقات قدرتمند  سیاست ها و موضعگیري هاي سودجویانهء حلقات حاكمه وبي ثباتي پاكستان بیشتر  گرفتار شود . در ناامني و
پاكستان نقش منفي داشته است. حقیقت این است كه امروز محصول تالش ودستكاري هاي دیروز است واما این امروز در 

 اده نمي باشد.اجتماعي با نگرش هاي كهنه وتنازع بقاء قابل تعریف واف –روابط بین ملت ها و در رویكردهاي سیاسي
ه اګنیشرفت وپتیوري ترس ودشمني درمناسبات با همسایگان تنها مشكل هند وپاكستان نیست . مناسبات هند وچین با وصف  

دارد. شكل گیري ملت دولت هاي پسا استعمار تمایز وفاصله هاي ناگزیر وضعیت  را در بر مشابهانیهای نگرهنوز مثبت 
لعمل مدرن است كه بیگانه "غیر" درافادة آن سایه ایست كه این "خودي" را هویت اجباري چند بعدي یك عمل و عکس ا

كه خود وبیگانه درآن حضور وقطعیت دارد .خط قرمز میان این خودي وبیگانه  یوقدسیت بخشیده است  .وضعیت متناقض
. پاكستان دراین  است ي آن متعهد"منافع ملي" تعریف گردیده ودولت ها اداي آنرا تكلیف خود دانسته و جامعه هم به وفادار

-. نقش معادله قدرت درنمود تناسب كشورهاي ذكر شده )افغانستانداردتناسب  آنخودي دولت ملتي شده  كه هستي آن با
را روشن میسازد. افغانستان با پاكستان   -ملت دولت ها –هند وچین(  فهم معناي تناسب ومناسبات نظام جهاني -پاكستان

 د،هند باچین وچین هم با سردمداران  نظام بین المللي  قدرت هاي بزرگ مشكل غصب سرزمیني دارند. ،پاكستان باهن
قبایل درسیاست هاي بریتانیا حایزاهمیت سوق الجیشي و ابزاري در دنبال كردن بازي منطقوي بود. پاكستان بمثابه میراثدار   

میراث رسیده حفظ میكند. قبایل درجریان ساختمان پاكستان در حاشیه  در گردونه تنازع بقاء قبایل را با همان كلتور سیاسي به
كنارگذاشته میشود زیرا قبایل از یک سو با این روند همصدا نیست واز سوی دیگر آزادی نیم قاره هند  سر آغاز استعمار نوین 

 ودور جدید بازی ها است  .
اما  ملي وهویت سازی متحد غرب مي ماند .زیرا آنرا ضامن بقاي پاكستان میداند .پاكستان در درازناي تنازع بقاء منافع 

دربحران افغانستان زمانیكه  بازي وارونه آغاز میگردد  قبایل در داعیه جنگ مقاومت پناهگاه مقاومت و خط دفاع از پاكستان 
یدریغ غرب و متحدین برخوردار بود بیشتر درهمین دفاع از اسالم ومقاومت افغانستان كه از حمایت ب واسالم قلمداد مي شود .

بستر پرورش یافت وكفر ستیزي هم از همین پناهگاه تجهیز و تمویل گردید .اما قبایل با همه محبت دیني و......مرجع هیچ 
ین نظامي وخشونت هاي  بعدي نبودند. سوال ا–تصمیم مهم وحیاتي امر جهاد ومقاومت و براندازي ها ومجادالت سیاسي 

این صورت قبایل سركش وسلحشور چرا به مركز خشونت وخشونت گرایی تبدیل وآماج مالمتي ها ونفرت قرار  جاست كه در
دنبال کردن عزایم فراتر از  گرفته اند ؟ پاسخ ها را درمصادیق پرشمار اقدامات واعترافات سیاست گذاران پاکستان در
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اهداف ایدیولوژی  ییتنهابه زیرا دیورند الین  گرایی میتوان تشخیص داد دیورندالین وبهره برداری چند منظوره از بنیاد
 ) ادامه دارد( را که با ملیتاریزم وبنیادگرایی وستیزه گرایی  سرشته گردیده برآورده نمیسازد . پاکستان 
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