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  سرنوشت پاکستان به کجا خواهد کشيد؟
با رويکار آمدن حکومت جديد و تغيرات و انکشافات ساختاری در عرصۀ سياسی و نظامی کشور پاکستان همزمان 

 مساعد راضيان حکومت مشرف در ساختار نظام سياسی جديدفرصت های تازه ای برای نقش و سهم نيروهای ملی و نا

ی حل تنشهای داخلی از طريق تأمين قناعت تمامی نيروهای داخلی و ملی آن وبی براو به اين ترتيب اميدواريهای خ

در عرصۀ داخلی آنکشور در چنانچه در اوايل تشکيل حکومت ائتالفی و تغييرات . بوجود آمدکشور در ساختار قدرت 

 ه جهانی بودجامعمردم و  درجهت خواسته های  زود هنگام تغيرات خوب وپيوند به آن، گمانه زنی های غالب تداعيگر 

بين المللی به رغم اميدواری در زمينۀ بهبودی وضعيت داخلی آن کشور  هم چنان انتظار تالشها و ای که محافل سياسی 

اما با . گنی داشتندبرنامه های الزم را از جانب حکومت جديد پاکستان در خصوص مبارزه با تروريزم و دهشت اف

عيت بحرانی پاکستان نه تنها بهبود نيافت و از ميزان بد امنی ها در آنکشور و منطقه گذشت زمانی نه چندان زياد وض

 تروريستان طالبی و القاعده با . به خود گرفترشد فزايندۀ اليت های تروريستی و دهشت افگنانهکاسته نشد بلکه فع

روز رداخته و تبعات ناشی از گسترش انسجام جديد در گوشه و کنار آن کشور به تشديد فعاليت های هراس افگنانۀ شان پ

 و به اين ن چالشهای جديدی را مطرحافزون اين فعاليت ها در خارج از مرز آن کشور و کشورهای منطقه بويژه افغانستا

 زيرا پس از تغييرات و اصالحات در نظام سياسی رای جامعۀ جهانی بوجود آورده است، را بگونه نگرانی های بزرگی

دهشت را  شعار مبارزه با ترور و  ظاهرًا همانطوريکهيها بر آن بود که حکومت تازه تأسيس اين کشور پاکستان اميدوار

 در عمل نيز به آن وفا داری نموده و به هدف مهار فعاليت های جنگندگان سرخط و اولويت کار شان قرار داده بود

  . طالبی و القاعده راهکار های الزم را عملی نمايند

از آوان پيدايش شان تا به امروز محل و بستر مناسب برای رشد و پرورش نست که اين کشور آنگونه که اما واقعيت اي

همواره از اين گروه ها به مثابۀ در خارج از مرزهايشان بوده وه بنيادگرايی داخلی و بانی فعاليت های هراس افگنان

ه  افغانستان به منظور تأمين خواسته های ابزار مؤثر و برتر سياست خارجی شان در کشور های همسايه و بويژ

 جريانهای ار به نظر ميرسد که به اين سادگی دست از حمايت، بعيد و حتی دور از انتظ کار گرفته انداستراتيژيک شان

سازان آن کشور ميباشد بر و جنگ  شورشيان طالبی که نتيجه و برايند تالشهای استراتيژيست های نظامی افراطی و 

و راهبردی زيرا ستراتيژی .  مراکز آموزشی و تربيتی تروريستان عمل نمايده تعهدات شان مبنی بر برچيدن و بداشته

نا امنی ها توأم بوده و از طريق بکار گيری دهشت افگنان  حمايت از بسط و توسعه له ای کشور مذبور همواره بامداخ

يان افغانستان کشوريست که از رهگذر مداخالت پيدا و پنهان که درين م . تداوم و بقا يافته است، در منطقهطالب والقاعده

 و ی را در عرصه های مختلف متحمل قدرت های بيگانه و سياست های مداخله گرايانه کشور پاکستان آسيب های بزرگ

داد و به هر حال اينکه کشور پاکستان در استم. مواجه بوده استچالش های جدی  با اس افگنانهاز رهگذر فعاليتهای هر

 و تروريزم جاری در اين کشور در آنسوی مرزهای جنوبی ريشه نی های افغانستان نقش گستردۀ داشتهاستمرار نا ام

و جامعه جهانی ميداند که پاکستان امروز به کانون ترور و . که بر هيچ کسی پوشيده و پنهان نيستدارد واقعيت ايست 

ت بزرگی برای جهان گردد، بنابرين جامعۀ جهانی به هدف از بين بردن حشت مبدل شده و در آينده ميتواند منبع تهديدا
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پناهگاه های ترويستان و ويران نمودن تار وپود اين پديدۀ وحشت آور در منطقه اخيرًا به عمليات های پراگندۀ متوسل 

برد به دليل گستردگی اما اين راه.  بر شورشيان طالب والقاعده وارد گرديده است زيادیشده اند که براساس آن صدمات

، از اينرو تالش برای شبکۀ تروريستی در گوشه و کنار مختلف پاکستان، نتايج و موفقيت آنچنانی را در پی نداشته است

رسيدن به يک رهيافت مؤثر و کار ساز در کار جلوگيری از برنامه ريزی های تروريستی و استحکام صلح و ثبات در 

از  وجود آورده است، چنانچه به نقلمطبوعات و رسانه ها ب های مختلف را در سطح نیمنطقه مسلۀ ايست که گمانه ز

و پايان دادن به تمامی محو کامل پديدۀ تروريزم مکانيزم تجزيۀ پاکستان به منظور مطبوعات داخلی و خارجی  برخی

 اين همان چيزيست دارد و در دست کار جامعۀ جهانی قرار  امروزهاقدام ايست کهدر منطقه خشونت های ناشی از آن 

  .که مقامهای نظامی و استخباراتی پاکستان از آن نگرانی داشتند

متقاعد ساختن پاکستان در امر مبارزۀ  راهکارهای ديپلوماتيک و سياسی به منظور  آنچه از تجارب بر ميايد اينست که

پی نداشته و کشور متذکره به تمامی جدی با تروريزم و قطع مداخالت شان از کشور های منطقه هيچ مؤثريت را در 

 مسلمًا اقدام بر متوقف ساختن دايمی فعاليت های تروريستی در ازينرو. تعهدات شان در اين زمينه پشت پا زده است

پاکستان در هيچ منطقه تنها و تنها با اين راهکار که جامعۀ جهانی مصمم به عملی ساختن آنست، ممکن ميگردد زيرا 

حمايت گروه های تروريستی برداشته و برنامه ها و سياست های مؤثر را از خواسته و نميخواهد دست  و زمانی نشرايط

 نتيجه گيری جامعۀ جهانی در خصوص پايان دادن لهذا. گرا و افراطی عملی نمايد فعاليت های گروه های بنياد مهاربرای

 چندان دور از ريق اقدام به تجزيۀ کشور پاکستانبه دغدغۀ گسترش خطر بنيادگرايی و تروريزم در منطقه و جهان از ط

انتظار هم به نظر نميرسد زيرا پاکستان همانطوريکه خيلی به سادگی بر اساس سياست های استعماری به هدف تشديد 

 تجزيه و از بين بردن آن  ندارد،یت تاريخی و فرهنگی مستقلتنشهای مذهبی در منطقه عرض اندام کرد و هيچ گونه هوي

و هويت  تداوم بخشيدن به تنشهای منطقه ای و مذهبی بوجود آمد، اری زياد دشوار نيست، اگر پاکستان آنروز برایهم ک

يک دولت مستقل را در جغرافيايی سياسی جهان به خود گرفت، چه فرقی ميکند که اين هويت ساخته و پرداخته استعمار 

اين بلکه شور چيزی برای از دست دادن ندارد،  اين کچون صلح و امنيت جهان از بين برود به نفعامروز  ،انگليس

  .به نام پاکستان خالص ميشودکه از شر  های منطقه و جهان است کشورهای

  پايان

 


