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 م ٢٣/٠١/٢٠٠٨                      لمحمد بال
 

  سرکشی ها در مناطق قبايل اصال حات و
 

  : و بررسی کلی  پيشينه 
از آن هم فراتر به دوران تسلط دولت هند  پاکستان به پيدايش پاکستان و طوريکه ميدانيم مشکالت موجود افغانستان و

بر می گردد که در نتيجه آن افغانستان در  )يورندخط د(بريتانوی در نيم قاره هند منجمله تحميل معاهده کابل 
به  استقالل افغانستان هم درحل آن توفيق الزم نيافت و .جغرافيای منطقه در وضع حايل و محاط به خشکه قرار گرفت

سبب علل وعوامل متعدد پروژه های ترقی خواهانه آن شکست خورد موقعيت جيو پولتيک آن و ديدگاهای کشور های 
با آنکه دولت های افغانستان  . افغانستان را درهم فشرد و در وضعيت پيچيده ای قرار داد-نگليس و روسيه ا–بزرگ 

پيوسته تالش کرده سياست بيطرفی و عدم انسالک در پيمان های نظامی را مراعات نمايد و برای برون رفت از تنگ 
و امريکا مناسبات نيک داشته باشد ولی  شوروی -دستی و وابستگی با همه کشورها از جمله کشور های بزرگ 

 و مناسبات تيره ميان افغانستان و -غرب در رأس آمريکا و شوروی-ستراتژيهای متعارض بين المللی دوبالک
پاکستان که عضوفعال پيمان سيتو و سنتو بود و در ضمن مناسبات بسيار دشمنانه با هند داشت فرصت نداد تا 

عمرانی بردارد با آنکه در تامين منسبات تالش کرد تا  ر در راه اصالحات اجتماعی وافغانستان گام های الزم و موث
 افغانستان که برای عمران وبازسازی و همکاری آمريکا وغرب را کمايی نمايد ولی بنا به داليلی سود نبخشيد و

می توانست به سياست های بنا به آسيب پذيری ن کمک بود و ارتباط با جامعه بين المللی ناگزير به جلب همکاری و
متعارض اردوگاهی بپيوندد درنتيجه اختالف مرزی با پاکستان و سر پيچی از پيوستن با پيمان های نظامی غرب و 
در نتيجه مجبوريت های اقتصادی و نظامی سياسی به دايرۀ نفوذ شوروی کشانده شد که اين اقدام اگر از يکسو ازعدم 

نمايندگی می کند، مناسبات عقب مانده قرون وسطايی نيز ) دولت ضعيف(ياسی موجوديت نظام سالم و نيرومند س
مزيد بر علت بوده و ضمنًا اثرات منفی رقابت های اردوگاهی و چالش های منطقوی نيز اثرات ناگواری از خود بجا 

فغانستان و اثرات گذاشت که درين ميان مناسبات غير دوستانه با پاکستان و موضعگيری خصمانه پاکستان در برابر ا
  .سوء آن درخورتامل می باشد

حايل و محاط به خشکه افغانستان، -برعالوه اختالف مرزی ايکه ميان اين دوکشور موجود است موقعيت ستراتژيک
آسيب پذيری وآفاتی را متوجه کشور گردانيده است که در نتيجه پی آمدهای آن حل بحران و پرابلم های افغانستان را 

  .نيده است و پاکستان از اين نقطه ضعف افغانستان درسياست هايش استفاده ناصواب کرده استدشوار گردا
موقعيت جيو پوليتيکی و جيو ستراتژيکی افغانستان و قبايل درنتيجه آسيب های دوجانبه داخلی ناشی از عقب مانی 

ه دهۀ اخيرگرهگاه تضاد هايی  نظامی س- اجتماعی و فشارهای آزمندانه بيرونی در امتدادسير سياسی–اقتصادی 
گرديده که شناخت آن درتعين مشکالت و پرابلم های موجود درکشور و درک و ضعيت و تعيين راه غلبه 

کشاکش سه دهه بحران افغانستان و تحوالتی که در اوضاع و مناسبات بين المللی . بردشواريهای موجود کمک ميکند
  . همه جانبه را می نمايدبوجود آمده ايجاب مطالعه دقيق و باز نگری

 پايان يافته است ولی - دوقطبی-با فروپاشی اتحاد شوروی و ايجاد فضای نوين اگر چه رقابت های دوران دو اردوگاه
همزمان چالشهای جديدی را وارد عرصه مناسبات بين المللی کرده و تنشهای جديدی را در مسير کارزار رقابت ها و 

با آنکه نظم جهانی تک قطبی وانمود می گردد ولی تغييرو تحوالت روند جهانی .  تتوسعه جويی ها قرار داده اس
اما آنچه به قبايل و تعين . شدن تضاد های جديدی را وارد پهنۀ تحوالت سياسی و تعين ستراتژی ها گردانيده است

  :موضعگيريهای دو کشور افغانستان و پاکستان بر می گردد ميشود آنراچنين بررسی کرد 
  
   باسقوط حکومت حزب ديموکراتيک خلق و بر پايی حکومت مجاهدين توقعات ستراتژيک پاکستان برای - ١ 

استقرار يک حکومت مطلوب و مورد نظر پاکستان برآورده نشد و تالشهای مصلحت جويانه، آشتی ائتالف تنظيم ها 
 منطقوی دستيار آن بوده و مشکل هم بجايی نرسيد منظور نظر پاکستان ايجاد حکومت مطيع ، که در بازی های

در درازنای سياستهای سه دهه بحران افغانستان نظام سياسی پاکستان . تاريخی ميان دو کشور در وجود آن حل باشد
آی در مرکز .اس.که از بدو پيدايش براساس مذهب و ارتش محوری بنا يافته بود و نقش آفرينی ارتش و بخصوص آی

و فيصله سرنوشت دوسيه افغانستان هم جزو از صالحيت های آن بوده است از تمامی و ارزيابی . کار قرار داشت
عال وتًا پاکستان در دشمنی های خشن با همسايگان بخصوص هندوستان پيوسته . امکانات و فرصتها استفاده کرد

احساس برتری تالش کرده تا به حيث کشور نيرومند از لحاظ نظامی، امنيت کشورش را تضمين کند و اين تمايل 
جويی، اين کشور را به بازی های کالن و ماجراجويانه نيز کشاند که حوادث کارگيل، آموزش تجهيز و تمويل 
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برنامه عمق ستراتژيک در . نيروهای بنياد گرا برای اقامه خالفت اسالمی در اقصا نقاط جهان نمونه از آن می باشد
افغانستان وابسته و . ين کشور در بازی های منطقوی نمايندگی می کندقبال افغانستان هم از سياستهای برتری جويانه ا

در افغانستان ميسر " دوست" عقب مانده جزاين ستراتژی ميباشد که تحقق آن در سياستهای پاکستان با ايجاد يک دولت
  .می گردد

 در همين محيط مساعد واما سرنوشت قبايل در بازی های سياسی پاکستان بگونه ای گره خورده که از همين بستر و
حايل قبايل و قبيلويت قبايل . نيروی سلحشور پشتونها را در دو سوی مرز ميتواند مهار و تابع ارده خود بسازد

مستمسک و برگ برندۀ موثر بری ادامه بازی های سياسی اسالميستی و محيط مناسب برای عملکرد های غير قانونی 
شده قبايل نه تنها در  دراز مدت بلکه در کوتاه مدت و دربازی های امروزه دولتمداران پاکستان ميباشد وضعيت حفظ 

به درد سياست های پاکستان خورده و بازی دو پهلو و دو رويانه ای را که در رابطه  با طالبان شاهد آن هستيم  
نشان ميدهد ولی برای همنوايی "با آنکه در نبرد ضد تروريستها با جامعه جهانی ظاهرا. ازهمين شرايط بهره می گيرد

گريز از ادای مسؤوليت در راه بر چيدن بساط تروريستها دفع الوقت و بهانه تراشی ميکند و با بزرگ جلوه دادن 
 القاعده در تالش اعاده حيثيت طا لب، ادامه گسترش نفوذ از دست داده و به  بهانه حراست از –خطر  پديده طالب 

منطقه آزاد جاييست که . تقرار ديموکراسی از جامعه بين المللی باج می گيردسالح ذروی و بازسازی زمينه های اس
مصونيت هر مجرم را تضمين می نمايد و بدين ترتيب نه تنها از پذيرش مسؤوليت خرابکاری های تروريسم شانه 

يستها از حساب خالی ميکند هم چنان تالش دارد نظام مليتاريستی پاکستان را به نام پاکسازی قبايل از وجود ترور
  .کمکهای جامعه جهانی عمدتًا آمريکا استحکام بيشتر بخشد 

   با بر چيده شدن بساط حاکميت طالبان و ايجاد حکومت موقت و انتقالی و  روند بعدی آن که پروسه تعهدات بن -٢
 پاکستان در قبال در ايجاد حکومت قانونی تکميل گرديد ظاهرًا تهديد القا عده طالبان و پا ليسی عمق ستراتژيک

افغانستان پايان يافته تلقی گرديد اما اين نزول از قدرت و پيوستن پاکستان با ائتالف بين المللی  ضد تروريسم نه پايان 
تروريسم بود و نه در سياست های اساسی پاکستان تغيير ايجاد گرديد طالبان شکست خورده به نواحی مرزی جنوب 

رند عقب نشستند پاکستان بازی دو پهلو  با ائتالف ضد تروريسم و در رأس امريکا را افغانستان و آن سوی مرز ديو 
ادامه داد  دفع الوقت های پيهم آن، با آنکه شماری از ما دونان طالبان را تحويل امريکا کرد فرصت های مساعد و 

  .القا عده فراهم نمود -چند جانبه ای را برای احيا مجدد طالبان
لب القا عده نيرو های تصادفی باد آورده نه بلکه فصل به ثمر رسيده دوران جهاد و مقاومت بود که بنيادگرايی و طا

 سياسی و نظامی مبارزه ضد –در مبارزه ضد کمونيسم اتحاد گسترده بين المللی در ابعاد گوناگون امور ايد يولوژيک 
گر سلفيت هم پنهان  و پيدا  از اقصا نقاط کمونيزم تربيت  و سازماندهی شده بود و دراين راستا عناصر جستجو 

کشور های اسالمی راهی افغانستان گرديده و دست های سخا وتمندان ميلياردر عرب و عجم هم پشتوانه کار و  پيکار 
افغانستان به کانون و پرورشگاه پرخاش گران مذهبی ضد کفر و کمونيزم بدل گرديد و در اين کارزار داغ . آنها شد

  .ره برداری و استفاده جويی نصيب پاکستان کشور همسايه افغانستان و متحده ستراتژيک آن امريکا گرديدبيشترين به
  پس منظر جايگاه قبايل 

پاکستان که از همان بدو پيدايش مشکالت و خصومت های خشن با همسايگان شرقی و غربی داشت و پيوسته احساس 
 ملت سازی پاکستان را آغاز کرد در -ری و ايدئولوژيکی دولتخطر ميکرد و با همين احساس استقامت های ساختا

بازی های اردو گاهی مهرۀ از کمر بند پيمان های سيتو و سنتو گرديده نظام سياسی از همان آغاز برارتش محوری و 
ه از تقسيم هند بريتانوی که بر اساسات مذهبی يی ريزی و شکل گرفت اسالم يناهی وسيله ای شد ک. امنيت بنا يافت

همان آوان دستاويز ساختمان پاکستان گرديده و بدان وسيله به هويت پاکستان به گونه ای اعتبار بخشيد که از سويی 
.  ادعايش با هند وستان مشخص شد و از سويی ديگر مرز هايش با افغانستان محدود به خط ديو رند را اعالم داشت

پرده شد خواست و انتخاب سومی بخصوص برای پشتون های آن در گزينه اسالم و هند وئيزم  آنچه به فراموشی س
  .سوی مرزو مبارزات آزاد يخواهانه آن 

به دعاوی انتخاب سوم به حيث حق مسلم خود پشتون های آن سوی مرز ديو رند نه در زمان حکومت هند بريتانوی و 
  .نه  در زمان تشکيل و ادامه حيات  پاکستان به آن اعتنايی نشد

ان آنچه حايز اهميت است موضع گيری در مورد سرنوشت سياسی قبايل آزاد آن سوی ديو رند است که در در اين مي
ميراث دولت ها جزء از قلمرو هند بريتانوی و بعدًا پاکستان دانسته شدند ولی حيثيت واقعی آن به گونه ای بوده که 

و با تشکيل پاکستان، حاکمان پاکستان هم اين .   استپيوسته حد مستقل و آزاد  از قلمرو قانون هر دو دولت دانسته شده
استقالليت قبايل را با همان روح هند بريتانوی به رسميت شناخت و در حقيقت همان اعتبار و مقامی را دولت پاکستان 

  .به قبايل اعطاء کرد که انگليس در سياست هايش در قبال قبايل داشت
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ه نقشی شباهت داشت که روسيه تزاری و انگليس به افغانستان زمان و حايل اين منطقه بيشتر ب" ازاد "حيثيت 
  .استعمار قايل بود

از لحاظ سياسی و اجتماعی نقش حايل نه تنها استقالل افغانستان را نفی می نمود که هم جنان از قوام و رشد اجتماعی 
. م با همين وضع فالکتبار کشاندو فرهنگی کشور هم جلو گيری کرد نقش حايل و استقالليت نام نهاد، قبايل را ه

موضع گيری ضعيف و نا توانی حکومات افغانستان به ازادی واقعی قبايل کمک کرده نتوانست و مراعات ظاهرًا 
آراسته از سوی دولت های هند بريتانوی و پاکستان هم اين قبايل را در هاله از ابهام و در گرو عرف قبيلوی و سنت 

ايت  تابع اراده سياسی پاکستان قرار داد و مناقشه دراز مدت ولی ضعيف حکومت ها و روايات حاکم و در نه
  .افغانستان در جهت آزادی قبايل از همان اوايل با فراز وفرود همراه بود

سياسی هم به قبايل فرصت نميداد تا قوت متحد يکپارچه و  – صورتبندی از هم گسيخته و موقعيت شکنند اجتماعی 
کنند اين مردمان که در توالی تاريخ قوت نيرومند جهانگشايان و امپراتوران بوده در جغرافيايی خشن خود بنياد ايجاد 

وصعب و دشوار، طبيعت مرکز گريزی و روح سرکش داشتند  وقتيکه قبايل به حاکميت همتباری ايکه دولت مردانش 
 رهبرانش حکومت مداری را از از مايه درونی برای حمايت و حفاظت و تشکيل يک نظام سياسی عاجز باشد و

مستمری های بيرونی تمويل نمايد تن درندهد، بيجا نيست گفته شود که رعايای اسيرآزدی قبيلوی به سيطره بيگانه 
  .هرگز تمکين نخواهد کرد

در به قدرت رساندن   اين قبايل با وجود روح سرکش  در جنگ استقالل افغانستان و بعد از سقوط امان اهللا خان
شاه نقش تعين کننده ای داشتند با آنکه افغانستان را مامن اصلی خود ميدانستند اين مردم بنا به داليل آشکار و نادر

بنا به داليلی به راحتگاه زندگی متمدن و قانونمند  پنهان از دايره حاکميت دولت افغانستان بيرون ماندند و همينگونه و
 قوی و مستمر سبب گرديد با آنکه در قلمرو دولت پاکستان زندگی به و روابط" خودی"همين احساس .راه نيافته اند 

سر می برند و قتيکه در زمان تجاوز شوروی مليون ها افغان مجبوربه ترک کشور گرديد ، اين مردم مهماندار 
  .مهاجرين بود و قبايل در معرکه جهاد و مقاومت افغانستان سهيم گرديدند

  پوليتيک افغانستان و قبايل تا ملی برموقعيت اجتماعی و جيو 
برای ترسيم دقيق و واقعبينانۀ تصوير قبايل نه تنها دانستن پيشيئه اين اقوام و تشخيص مناسبات اجتماعی فرهنگی 
هويت بخش ضروراست هم چنان دانستن اين امر که تاثيرات بحران و تحوالت سه دهه اخير و موقعيت اين قبايل در 

 و استراتژی های متخاضم چی بوده و با چی حاالت و شگردها مواجه گرديد نيز در روند تضاد وتقابل سياست ها
خور اهميت است زيرابرای بيرون رفت از بحران و تامين امنيت و صلح پايدار دانستن زمينه ها، علل وشرايط 

  . بحران موجود که دامنگير قبايل منطقه گرديده حايز اهميت است
گی و در جازدگی قبيلوی تعين کننده مناسبات اجتماعی و فرهنگی قبايل بوده و در اين شکی نيست که عقب ماند

تاهنوز با اين گرفتاری ها دست و گريبان است ولی مطالعه جامعه شناسانه و تاريخی سياسی اين مردم حکايت از 
بب و زمينه ساز در علل و زمينه در شرايطی دارد که در درون آن زيسته و برآن ها تحميل گرديده و فشار های که س

جازدگی و بن بست زندگی قبايل گرديده است اين عوامل اگر از يکسو در ساختار بندی درونی قبايل رگ و ريشه 
 و مراکز قدرت –گرفته گريز از مرکز و سيطره و فشار های دايمی مراکز قدرت حصارها و سبب ساز فرار بوده 

ه اطاعت و سر بازدهی بوده و هيچ گاهی برنامه ايکه نمايندگی از در طوالی زمان آنچه را که از قبايل توقع داشت
سازندگی و عمران نمايد در مسير زندگی قبايل راه داده نشده است و همسوبه آن سياست های استعماری دوران تسلط 

ای کو انگليسی در نيم قاره هند از يکسو و روسيه تزاری از سوی ديگر و ضعيت اجتماعی سياسی ايرا در دامنه ه
 شکل داد که جلو روند رشد –هپايه های افغانستان و دامنه های جنوب شرق هندوکش سپين غر و کوهای سليمان 

جامعه توفيق . اجتماعی اقتصادی و نو سازی نظام سياسی در افغانستان و درعين زمان ميان قبايل را مانع گرديد 
 رشد متعادل نظام اقتصادی سياسی را از متن خود آماده نيافت نظام سازی نمايد و زمينه ها و شرايط شکل گيری و

آزادی قبايل قربانی شگردهايی . اين ناتوانی در جازدگی يی را تداوم بخشيد که فشار های بيرونی تحميل ميکرد. سازد
  .گرديد که سياست های پيرامونی قبايل وضع می کردند 
ا تشکيل پاکستان هم دست نخورده باقی ماند و قبايل با قبيلويت نظام قبايلی ميراث مانده زمان حاکميت هند بريتانوی ب

  .خود زيستد و در کشمکش سياست ها و بازی های سياسی وسيله قرارگرفتند 
در دوران مقاومت قبايل در بيگانه ستيزی افغانها با سنت تباری مذهبی شان سهيم گرديدند در باره طرز تفکر و جهان 

لی و سنگوارگی سنت هايش منجمله باورهای دينی جايی برای گفتگو نيست و جهاد بينی يک جامعه بسته و قباي
افغانستان که با کفرستيزی تشويق و تر غيب می گرديد مهمانان خوانده و ناخوانده را در حريم خود جاداد و ميدانيم که 

ان در قبال دولت وقت افغانستان مقاومت افغانستان از باورهای دينی مذهبی تغذيه ميگرديد و گزينه سياست های پاکست
  . و اتحاد شوروی برهمين مبنا قرار داشت
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تحليل جامعه شناسانه و سياسی افغانستان بخوبی نشان ميدهد  که چرا بنياد گرايی و همزمان و همزاد با آن جريان 
هيرويين خود پرسش کشت کوکنار و پروسه تهيه . مواد مخدر که ممد و پشتوانه هيوالی تروريزم گرديد زمينه گرفت

  .سياسی هم دارد- اقتصادی و اجتماعی-مسئله ساز است و  عالوه بر عزايم سياست ها زمينه مادی
در اصل زارعان بخاطرآن به کشت خشخاش روی نمی آورند که در امد آن فی جريب زمين از ساير محصوالت 

نها از منطقه ای تا منطقۀ ديگر، بلکه از يک مطالعه در ساحه نشان ميدهد که کشت اين ماده زهری نه ت. بيشتر است
کشت ترياک بيشتر در مناطقی صورت می گيرد که ملکيت بر زمين کوچک . ولسوالی تا ولسوالی ديگر فرق می کند

و دسترسی به آبياری و بازار اندک است بنا براين عمد تًا کشت ترياک در نتيجه شرايط خاص محلی تعين ميشود نه 
ايط و برحسب پرسود بودن آن به صورت خاص کشت خشخاش برای امکان چانه زنی بين دو اينکه در همه شر

خشخاش به مثابه وسيله مبادله بين يک طرف که دارای استطاعت مالی زياد . طرف نا برابر مبادله به وجود ميايد
را  استطاعت مالی شان اغنيا. است و يک طرف ديگر مبادله که فقير است يک نوع مناسبات نمادين بر قرار می کند

درنتيجه اين امر ترتيبات اجاره داری زمين و . امکان ميدهد که بابه دست آوردن ترياک قوانين مبادله را تعين بکنند
در چنين چارچوب است که ترياک . سيستم کريدت دهی غير رسمی به سود کشت خشخاش و ترياک تبديل می گردد

 فقرای روستا از آن ديگرتنها برای خريداری غذا نه، بلکه هم چنين تخمين به کاالی جهت مبادله تبديل می شود که
ام کميابی غذا  تداوم دسترسی به غذا و دسترسی به زمين برای توليدات زراعتی و دسترسی به کريدت ها به هن

کانيزم ها و توليدات ترياک نتيجه فقر عدم تامينات غذای است که مقابله با آن ازطريق مي... استفاده می کنند 
استراتژی های ممکن ميباشد که هدف آن تامين معشيت تهيه منابع در امد و هم چنين دسترسی به زمين و کريدت ها 

  )١".(ميباشد 
. تجربه جاری در افغانستان غير موثر بودن کمک های خارجی را در توسعه اقتصادی اجتماعی به اثبات ميرساند 

بدينسو در کشوری مانند افغانستان که هنوز طبقه متوسط قوی ای ندا رد ناگزير ايجاد دولت ملت و يادست کم حرکت 
افغانستان در پهلوی اقتصادی بازار به . پای دولت رابه مثابه يک کار گزار عمده توسعه اقتصادی به ميان می کشد 

  )٢.(يک اقتصادی غير بازار و نقش ارشادی و تنظيم کننده دولت نياز دارد 
مصنوعی، توام باساختار زمين های زراعتی نه تنها برشيوه مسکون شدن و اسلوب زندگی تاثير به نظام ابياری 

سزايی داشته است که در اخرين تحليل از طريق مناسبات بخصوص توليدی و روابط ملکيت بر زمين و نوع بهره 
) اسامبل(ه است که در کنار هم برداری ، منجربه شکل دهی شيوه های توليدی منطقه يی با ويژه گی های قومی گرديد

  )٣.(يا همايش شيوه توليد افغانستان رابه مثابه معجونی از روابط مختلف توليدی سازوبرگ داده است 
   طالب و هالل طاليی مواد مخدرمحصول چيست؟- القاعده-تروريسم و موادمخدر،تروريستها

درين جا  برای صرفه جويی با . اره کرديمزير ساخت اقتصادی و اجتماعی اقوام و قبايل را بصورت موجز اش
اختصار يادداشت هايی را برمی گزينيم که زمينه ها و عوامل مهم را نشاندهی و  بيانگر حقايق بسيار است و در 
ضمن درتوصيف و تعريف جايگاه قبايل کمک نموده و ابعاد بهم مربوط را درموقعيت قبايل شناسايی و در ارزيابی و 

  :ه ما کمک می کند و در پرتو آن داليل وفاکتها ، علل و زمينه هارا دريافته می توانيمحصول برداشتها ب
  پژوهشکر آلفرد مک کوی تاييد می کند که در دوسا ل تاخت و تاز عملياتی سيا در افغانستان 

  )٤...."(افغانستان به بزرگترين توليد کننده تر ياک جهان تبديل شد –اراضی مرزی پاکستان "
 آن در مناطق ٧٠% حجم توليد ترياک جهان را تشکيل ميدهد که از جمله ٩٣%آمار ملل متحد ترياک افغانستان بنابر 

  )٥( مقدار يا دشده در واليت هلمند توليد می گردد  ٥٠% هيروييين تبديل می شود و  همجوار با سرحد پاکستان به
  )٦"(عودی و انگلستان طرح گرديدپديدۀ طالبان در سالهای جهاد افغانستان از سوی امريکا ، س"

  ) ٧(پروژه طالبان به ابتکار انگلستان کمک مالی سعودی پشتيبانی امريکا و تربيت پاکستان صورت گرفت
 بدون اطالع ١٩٩٤ اکتوبر ٢٠جنرال بابر وزير داخله وقت پاکستان با يک گروه شصت نفری غربی به تاريخ 

تنها از لحاظ امنيتی اهميت نداشت بلکه بيشتر بخاطر اهميت شاهراهی که اين سفر . حکومت کابل به هرات سفر کرد
 پاکستان از طريق آن وصل ميگرديد و از تورغندی الی چمن کشيده می شد و بايستی نيروهای –بود که ترکمنستان 

  ) ٨( .محافظ امنيتی آن در وجود طالبان عرض وجود می کرد
ده بود که سرويس امنيتی پاکستان به طور غير مستقيم طالبان و القاعده را در سند منتشره وزارت دفاع  بريتانيا ادعاش

که سازمان امنيت پاکستان آی اس آی با حمايت از احزاب مذهبی کشور به طور غير "تقويت کرده و تذکر داده شده 
   )٩"(مستقيم به تروريسم ياری می رساند

 داشت جهاد افغان را به جنگ جهانی تمام کشور های مسلمان پشت گرمی فعاالنه سيا و آی آس آی پاکستان که قصدبا 
 به ١٩٩٢-١٩٨٢حدود سی و پنجهزار  مسلمان تندرو از چهل کشور اسالمی در سال  عليه اتحاد شوروی تبديل کند،
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سر انجام ، . ده ها هزار تن ديگر برای آموزش در مدرسه های پاکستان از گرد راه رسيد. جنگ افغانستان پيوستند
 )  ١٠(يش از صد هزار تندرومسلمان خارجی مستقيمًا زير نفوذ جهاد افغان بودند ب

  پژوهشکر آلفرد مک کوی تاييد می کند که در دوسال تاخت و تازه عملياتی سيا در افغانستان 
  )١١...."(افغانستان به بزرگترين توليد کننده هيرويين جهان تبديل شد  –اراضی مرزی پاکستان " 

هر . مات امريکايی اين بود که ماموريت اصلی ما اين بود که تا حد امکان به شوروی ها صدمه بزنيم توجيه مقا
در چارچوب مواد مخدر هم ريزش بود بله اما هدف اصلی به دست آمد         .. .موقعيتی برای خودش ريزشی دارد 

نه تنها در پاکستان و افغانستان محدود دهشت افگنی  درلوای مذهبی که  ) ٣٩جنگ جهانی شدن مثلث طاليی صفحه (
نماند و بلکه به اقصانقاط جهان ره کشود مورد پشتيبانی مالی سعودی بوده که بامنافع رهبردی امريکا همخوانی داشت 
اين گروه ها مرکب اند از اقليت کوچک اما با امکان های مالی و تسليحاتی خوب اينان قصد دارند با اين حمله ها در 

اين گروه ها با ايجاد هرج و مرج و بی قانونی تنها می توانند نوع خشن و متعصبانه ... ه ها وحشت بيافرينندقلب تود
.. گروه های ياد شده نمايانگر يک جنبش کامًال آشوبگرا با برچسب اسالمی اند ... اسالم خاص خود را اعمال کنند 

   )١٢.(هم ريخته است تابتوانند در آن رشد کنند قصد اينان دولت اسالمی نيست بلکه پديد آوردن اوضاع به 
در سر تاسر جهان در حال توسعه ، رشد بنيادگرايی فرقه ای و سازمان های مختلف و شورش های مسلحانه 
خصوصًا در کشورهای رشد يافته اند که نهادهای دولتی آن ها زير فشاراصالحات اقتصادی تحت حمايت صندوق بين 

 اند کاربرد معجون اقتصادی صندوق بين المللی پول اغلب فضايی از کشاکش قومی و اجتماعی المللی پول فروپاشيده
اين سازمان های بنيادگرا سبب بر . پديد می آورد که د ر مقابل رشد بنياد گرايی و خشونت قومی را باعث ميشود 

  .اندازی نهاد های غير مذهبی و جايگزين آن ميشود 
احتماًال بهترين حادثه ای است که می شد اينجابرای )  سپتامبر-١١( منطقه ادامه يابد اگر حضور اياالت متحده در 

اين منطقۀ از نظر اقتصادی نفتی مرزی است برای اين سده و افغانستان .... جمهوری های اسيای مرکزی اتفاق افتد 
  )١٣.(جزء جدايی ناپذير آن است 

يد می کند که دولت ريس جمهور پرويز مشرف با ترورسيم بين به صراحت تاي) سند رسمی امريکا(     اين سند 
 بودجه، کمک فنی و مشاوران ،گزارش موثق حاکی از اين است که پاکستان مواد سوخت: المللی مناسباتی دارد

يدن در  نظامی در اختيار طالبان می گذارد و از رفتن شمار فراوانی از شهروندان کشور به افغانستان برای جن
البان جلوگيری نکرده است به عالوه اسالم آباد در محدود کردن فعاليت های مدرسه ها يامکتب های مذهبی صفوف ط

  )١٤.(که محل مناسبی برای سربازگيری ترورسيم است اقدام موثر صورت نداده است 
، در " واسطه"در جريان جنگ سرد ، ونيزپس از آن سيا با استفاده از دستگاه اطالعات نظامی پاکستان به عنوان 

دولت . آموزش چريکی تحت نظر سيا با آموزش های دينی در اميخته ميشد . اموزش مجاهدين نقش مهمی بازی کرد 
از جمله القاعده و اسامه بن الدن به عنوان بخش از دستورکار " های کلنتن و بوش هم از از پايگاه اسالم مبارز

  )١٥.(سياست خارجی خود پشتيبانی می کردند 
نيمی  از نيروی انسانی  وجنگ افزار طالبان زير نظر ای اس "أييد می کند که   ت jane Defenvi weeklyيۀ نشر

   )١٦" (ای پاکستان سرچشمه می گرفت 
از ای اس ای پاکستان استفاده می کرد تادر اموزش مجاهدين نقش عمده داشته باشد ) امريکا(اژانس اطالعات مرکزی 

ا دولت "اش را عربستان سعودی می پرداخت  ان و هابی چندين باب مدرسه داير شد که هزينهبه کمک بنياد گراي.... 
امريکا بود که از ژنرال ضياءالحق ديکتاتور پاکستان برای ساختن هزار ها مدرسه مذهبی حمايت کرد و از همين 

   )١٧" (مدرسه ها بود که جوانه های طالبان سر بر آوردند 
ساختار موازی ،که قدرت "شتيبانی سيا و سرازير شدن انبوهی از کمک های نظامی امريکا به آی پاکستان با پ.اس.آی

 .تبديل شده بود " عظيمی را به تمام بخشهای دولت اعمال ميکرد
پاکستان کارکنانی را در اختيار داشت که مرکب بودند از افسران نظامی و اطالعاتی کارمندان اداری و ای اس ای 

 )١٨". ( تن می رسيد ١٥٠٠٠٠ينان که به ماموران و خبرچ
  "نمايانگر تقريبا)  مليارد دالر٢٠٠تا ١٠٠بين(درآمد ساال نۀ تجارت مواد مخدر هالل طاليی 

 مليارد دالر است ٥٠٠يک سوم فروش ساالنۀ مواد مخدر در سرتاسر جهان بود که طبق بر آورد سازمان ملل حدود
)١٩ (  

قايقی اند که به توضيح بيشتر ضرورت تدارد و به همين بسنده ميکنيم که در عملکرد آنچه در باال تذکر رفت بيانگر ح
و پيگيری اين همه جريانات بزرگ نقش های اساسی را نيرهايی بازی کردند که همين اکنون در بازی های بزرگ 

 اندازی همچو بازی دخيل اند و کنسرسيومها وسازمان ها بزرگ مالی آنهارا کمک ميکنند و تمو يل و تداوم و راه
  .های بزرگ در يد توان ملل کوچک و توده عقب مانده نيست
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   طالب-قبايل پناهگاه مجاهدين والقاعد
 در پوهنتون اسالمی اسالم اباد به سمت استاد ١٩٨١داکتر عبداهللا عزام بنا به سفارش اخوان المسلمين مصر در سال 

به جهاد افغانستان تاسيس کرد و هم چنان به تعقيب وی اسامه بن مقرر گرديد و بنياد مکتب ا لخدمات را برای کمک 
الدن سلفی هم وارد پاکستان شد و بنياد بيت اال نصار را ايجاد و به اين ترتيب هردو در کمپاين مقاومت افغانستان 

هزار  چهل ١٩٩٢ الی سال ١٩٨٦سهيم گرديدند مجلۀالقدس که در لندن چاپ می شد می نويسد  که از سال" عمال
و  . ٤٠٠٠از مصر  . ٥٠٠٠ازيمن  . ٢٠٠٠٠از عربستان سعودی : جنگجوی عرب در جهاد افغانستان سهيم شدند 

 همچنان از کشور های المغرب ، ليبيا، فلسطين ، تونس، عراق ، امارات، سوريه، لبنان موريتانيا و ٢٠٠٠ازالجزاير 
  ) ٢٠(سوماليا هم به صد هاتن درين امر شامل گرديدند

مستقل کشورهای عرب ) سازمان(ش از هجوم آمريکا بر افغانستان در زمان حاکميت طالبان چهارده حرکت پي
همچنان رزمندگانی از بک ، ترکستانی، چيچنی و ترکی در پاکستان که در بحبوحه بحران افغانستان زمينه رشد بنياد 

تشکيالت اين  .اليتهای دهشت افگنی سهيم گرديدندگرايی مساعد گرديده بود سازمانهای متعدد بنيادگرا تشکيل و در فع
  )٢١. (سازمانهای بنياد گرا درطی يک دهه ای اخير درزمان حاکميت طالبان و بعد از آن در افغانستان حضور داشتند

ودراينمدت پيوسته  قوت ها، روابط و فعاليت هايشان را نو به نو تنظيم کرده  با شکست حکومت طالبان برای مدت 
قوت " مرز ديورند" نظامی افغانستان حضور جدی نداشتند ولی بعد از جابجايی درآنسوی –ی در حريم سياسی کوتاه

هايشانرا مجددًا منسجم و تنظيم کردند و به مدد دستهای پيدا و پنهان سازمان های سياسی و استخباراتی پاکستان فعال 
ومناطق قبايلی را به پناهگاه . نگ عراق شدت بيشتر بخشيدتدگرديدند و به فعاليت هايشان با استفاده از تاکتيک های ج

و محل آرايش و تنظيم تبديل کردند حميداهللا محمدشاه ميگويد که در نظر بسياری دولتها القاعده و پهنه روابط آن هنوز 
 گذشته در هم چالش جدی محسوب می گردد زيراکه شاخه های منطقوی آن فعال گرديده به دليل اينکه حمالت آن مانند

القاعده اکنون در پی آن است تا که امور خودرا تجديد نمايد و مرکزيت واحد  .کشور های اسال می رو به افزايش است
   ) ٢٢(پيدا کنند آنها به اين باورند که با برآمد  رهبری جديد سرخط خبرها خواهند گرديد

زخم ناسور فلسطين از سوی غرب رشد بنياد گرايی با اشغال عراق توسط نيروهای امريکا و متحدين  وعدم اعتنا به 
شدت بيشتر يافت و سياست های ناکام امريکا در قضايای اين دو کشور فرصت و زمينه آنرا مساعد ساخت تا 

سياست های عصبيت بنياد گرايی بر محور القاعده از لحاظ شيوه های رزمی و ساختار تشکيالتی تجديد قوا نمايد و 
ناکام غرب با رهبری آمريکا گام بگام زمينه داد تا پاکستان ابعاد حمايت از طالبان را بامانورهای سياسی تداوم بخشد 

 تاريخی آنسوی ديورند هم دستاويز سياست های ماجراجوبانه و توسعه طلبانه گرديد و - و تداوم مواريث استعماری
عنصر جديد يکه در خط . پناهگاه يافتند امور را ازنو تنظيم کردند" آزاد"ايل متحدين آن در بستر قب طالب و-القاعده

است که باهمسنگ سازی مبارزات درونی بيرونی "تکفيرگرايی "ايديولوژيک تروريستها مشخص تر گرديد اصل 
ورد حمله زمامداران دولتهای کشورهای اسالمی غربگرا و آنهايی را  که در برابر سياستهای غرب تمکين ميکند م

  .کنند" گوشمالی"اند نيز" غافل " قرارمی دهد و دراين راستا آنهايی را که  
  : نظامی–قبايل ميدان تمرينهای بازی های سياسی 

مناطق قبايلی آنسوی مرز که درساحه نفوذ قانون قرار ندارند جاييست که نيروهای وابسته به طالب و القاعده در آنجا 
خود را مجددًا سازماندهی و فعاليت های خود را  راه اندازی کردند و همه سران قبايلی را استقرار يافته و قوت های 

که با منافع خود دمساز نيافتند و يا مخالف خود تشخيص دادند سرکوب کرده و عرصه را برای فعاليت های خود 
و به ) صدها تن از مردم عادی قبايل و ) مشران(کشتن و ترور حدود سه صد تن از بزرگان و متنفذين (هموار کردند 

اين ترتيب نتنها برای از سر گيری فعاليت های تخريبی در افغانستان بلکه همچنان در داخل پاکستان هم زمينه سازی 
کردند و بر تداوم اعمال خشونت آميز خود افزودند که برای مقابله آن نيروهای ارتش پاکستان داخل منطقه گرديده و 

تلفات جانی و خسارات مالی  وارد گرديد و وضع قبايل به وخامت گراييد که در نتيجه برای در نتيجۀ زد و خورد
ايجاد آرامش درمنطقه معاهده آتش بس ميان حکومت پاکستان و شورشيان عقد شد  جنرال متقاعد علی محمد جان اور 

ورنر هاوس پشاور به  در کنفرانس مطبوعاتی خويش در گ٢٠٠٦سپتمبرسال-٨کزی گورنر صوبه سرحدبه تاريخ 
ژورنالستان گفت ، معاهده ايکه در ميرانشا به امضا رسيد با طالبان نه بلکه با قوم اتمانزی ، علما و ملکان منطقه 

چپ وراست گويی مقامات هر چه باشد ولی يک نکته قابل اعتنا و مهم مسلم شد که زمامداران . صورتگرفته است
مجددًا اقدام کرده و هويت قومی پشتون را هم آويز و آوند اجتماعی آن پاکستان به هويت بخشيدن ريزرفهايش 

در پی آمد های سياست های حمايت طالب پروری بود  که تحرکات سياسی . قراردادند تا با يک تير دو شکار کنند 
چهل  القاعده شورای مرکزی –در طی گردهمايی بزرگ طالب . طالبان در وزيرستان وسعت و پهنای بيشتر يافت

است  " طالبانيزه کردن"عضوی ايجاد وبيت اهللا محسود در راس آن انتخاب گرديد که اين امربخودی خود مويد واقعيت
اين بيت اهللا مسود کسيست  که ازسوی مسؤولين ارتش صوبه سرحدبه وی لقب سپاهی صلح داده شده، کسيکه بجای 
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البانيزم را در وزيرستان ترويج می کند و در ضمن اين تامين صلح بنا به گفته خليل الرحمان گورنر صوبه سرحد ط
رويداد نشانگر تحوالتی است که درمنطقه قبايل در برابر ديد مستقيم جامعه جهانی بخصوص امريکا صورت می 

اين امر نشاندهنده آنست که تحرکات ضد دولت افغانستان  و متحدين بين المللی آن  از جمله ناتو در حال . گيرد 
است و جابجايی و گسترش القاعده طا لب مسئلۀ فراتر از سنتهای قبايل است و ابعاد اقتصادی سياسی دارد و افزايش 

  .ريشۀ مستقيم در ستراتژيهای متخاصم و بخصوص دولت پاکستان دارد 
مخدر اياالت متحده آمريکا در پی آمدحوادث سپتمبر و استقرار حکومت نوين افغانستان بخاطر محو تروريسم و مواد 

 مليارد دالرکمک مالی به پاکستان نموده است پاکستان به نام ٢٨ تا کنون ٢٠٠١و عوامل و زمينه های آن از سال 
 مليون دالر ٨٦مبارزه با تروريزم صد قراول نظامی درطول سرحد با افغانستان افراز نموده و تحت اين بهانه ماهانه 

ن نيرو ها در مبارزه با تروريستها نتنها موفقيت نداشته در نتيجۀ از اياالت متحده امريکا کمک در يافت ميکند اي
عملياتی که انجام داده آسيب های فراوانی به مردم عادی وارد گرديده است و سياست های دولت  پاکستان با دريافت 

ورده نتنها امنيت آنهمه کمک ها از اياالت متحده آمريکاه کمترين بهبود و اصالحی را درنظام زندگی قبايل بوجود نيا
تامين نگرديده بلکه ناامنی و خشونت ابعاد گسترده ای يافته ، آوارگی و مهاجرتهای اجباری را سبب گرديده است  و 

ترور پيوسته متنفذين و سران قومی سنتی  وترور و سر .  بربريت و وحشت طالبانی پيوسته گسترش يافته است
نيروهای مخالف  اعم از دولتی و غير دولتی، حوادث خونبار صوات  و بريدنهای متعدد، گروگانگيری و حمالت بر 

همه و همه نمايانگربحران و ناراميهايی است که در آنسوی مرز ميگذرد با ...جنگهای خونين مذهبی کرم ايجنسی و
ده شد که  القاعده چانسهای خوب داشت ولی دي–آنکه دولت پاکستان برای کنترول  و جلوگيری از احيای مجدد طالب 

دولت  پاکستان از تعهداتش دربرابر جامعه جهانی در راستای اجرای تعهداتش دو رويانه عمل کرد هم باقبايل 
و در استمرار بازی های دو پهلو با آنکه بر . راانجام داد) رنگ بازی(و هم با جامعه جهانی بازی دو پهلو ) پشتونها(

 توام با خصومت و -ر پهناوعمق ستراتزيک سياستهای برتری جويانهحقوق حقۀ پشتونخوا پيوسته چشم پوشيده ولی د
در کميته روابط خارجی شورای اتحاديه اروپاه دربروکسل داعی ٢٠٠٦ جنرال پرويز مشرف در سپتمبر -ماجراجويی

يثيت را نهضت پشتون خواند تا باشد که هم با قومی جلوه دادن تروريسم ح) طالبان (پشتونولی گرديد و اين نيروها 
سياستهای پاکستان را لحاظ دارد و هم شورشگری پشتون ها را در راستای خواسته هايشان در وجود ايديولوژی 
ّ پشتونولی ّپشتونها راعامل بحران و  حمايت از پاکستان مهار و در وجود نيروهای مذهبی قابل اطمينان گردانيده ّو

  .آماج تير بال بسازد 
 و اينکه ديپلماسی دولت پاکستان پيوسته از اعتبار سياسی اجتماعی -های پيدا و پنهان حمايت-بر مبنای همين طرز ديد

آن دفاع نموده اين نيروها رادراقداماتشان جسورترساخته است و لشکرکشی های نظامی پاکستان هم برای مهار کردن 
 ها و لشکر قومی قوم احمد زی برعکس بنا به گفته عبدالرشيد وزيری تجربه جرگه. آن تجربۀ نا کام ثابت شده است 

و وزير درتصفيه و راندن مليشه های دهشت افگن کاراتر و موفق تر ثابت شده است اقدامی که در ماه مارچ سال 
وی پيشنهاد می کند تا برای مبارزه عليه تروريستها اين تجربه به سايرمناطق قبايل خود مختار . صورت گرفت٢٠٠٧

ختيارات تام بوجود آيد زيراتفاهم و اشتراک عمل قوتهای عنعنوی قومی وادارات گسترش يابد ادارات ملکی با ا
  )٢٣. (نيرومند ملکی الترناتيف مناسب در جهت استقرار صلح و امنيت در منطقه قبايل شده ميتواند

   وطرح جديدآمريکا٢٠٠٧وضعيت قبايل درسال 
البان زمانی موثر خواهد بود که طالبان را از پاکستان اميدواری برای پيروزی و شکست دادن ط"امريکا بايد بداند که 

تا زمانيکه پناهگاه شورشيان طالب در پاکستان باشد و از آنجا حمايت لوزستيکی بدست بياورند انتقال .... دور کند 
ز بين اگر مقصد ما از ختم بازی شکست طالبان و ا...همه نيروهای ائتالف از عراق به افغانستان تاثير نخواهد داشت

اکنون جاده پيروزی در افغانستان به ....بردن شبکه القاعده باشد در آنصورت کليد آنرا بايد در پاکستان جستجو کرد
در حوادث اخير طالبان نيرومند ی ...بروکسل می انجامد که اعضای ناتو بايد در برابر يکديگر واقعبينانه فکر کنند 

و انعطاف پذير است و نبايد از آن هراس داشت اما خطر اينجاست که ساير ناتو را امتحان کردند و دريافتند که نات
  )٢٤(مخالفان بالقوه هم اين راه را تعقيب نمايند  

صورت نگرفت امريکاييان به جای ) ٢٠٠٧(بجز انگلستان ، تکميل جدی قطعات ناتو در افغانستان در خزان 
فزايش قابل مالحظه نيروهای ناتو را در افغانستان پيش ستراتژی شرکت وسيع مستقيم در عمليات محاربوی ، که ا

اتکاء برنيروی خودی و منابع محلی  " ٢٠٠٨ سناريوی ديگری پيشيرد مبارزه با طالبان را  در سال –بينی می کرد 
  :پيشنهاد نمود واشنگتن توجه خود را بر انکشاف سه پروژه نظام منطقوی متمرکز ساخته است " 

   هزار ٥٥ =٢٠٠٧در سال " يت اردوی افغانستان در تقو: پروژه اول 
به مصرف امريکا ايجاد قول اردوی سرحدی را از جمله مردم پشتون تبار منطقه " تسليح اقوام محلی  : پروژه دوم 

   هزار ٨٥ پاکستان به تعداد –سرحدی افغانستان 
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  عمليات وسيع نظامی در خاک پاکستان " عمليات وزيرستان : "پروژه سوم 
قوت های . هدف تخريب شبکه پشت جبهه جنبش طالبان و شعبه القاعده در پاکستان خواهد بود :  وزيرستان در

 مرحله دومی ٢٠٠٨پاکستان با کمک هوايی ناتو احتمال وجود دارد که در اواخر ماه فبروری واوايل ماه مارچ 
شتون ها و قطعات خاص امريکايی و که در جريان آن قول اردوی سرحدی پ. عمليات وزيرستان آغاز خواهد شد 

  ) ٢٥.(خواهد بود " نيروی محلی"  تقويت ٢٠٠٨ستراتژی امريکا در سال . انگليس شرکت خواهد داشت 
جرگه ١٣٨٦ برج اسد ٢١ الی ١٨بنا به ابتکار دولت افغانستان و حمايت آمريکا و توافق حکومت پاکستان به تارخ 

عالوه بحث روی مشکال ت موجود از ناحيه تروريزم و مواد مخدر روحيه امن منطقوی در کابل داير گرديد تا بر
گرچه اين شور و بحث فيصله ها . راه حلهای بيرون رفت از بحران را شناسايی و پيدا نمايند" تفاهم راايجاد و مشترکا

ای بعدی گشوده و تصاميم عملی مشخص مسؤوالنه دو حکومت را به دنبال نداشت با آنهم گامی بود تاروزنه گفتگوه
شاملين اين نشست به رديابی بحران اشاراتی داشتند ولی کمبود اساسی آن نبود مسؤوليت پذيری دولتها و عدم . باشد

اشتراک نيروهای سياسی مخالف و پشتيبانان پاکستانی آنها و نقش منفعل جرگه بود سران هر د وکشور هم ديد بازديد 
ريان حوادث از ديپلماسی ناسازگار دو طرف خبر ميداد  دولت افغانستان و ولی تنش های موجود و ج. های داشتند 

متحدين بين المللی آن علل و ريشه بحران را درخاک پاکستان وانمود می کردند در حاليکه جانب مقابل آنرا ناشی از 
رک بوده و هنوز عوامل درونی افغانستان ميدانستند اين موضعگيری ها نشانگراختالف وعدم توافق روی نکات مشت

در امتداد اين ديپلماسی بد باورانه رسمی روند رويدادها از همان آغاز سال و در تداوم . هم به قوت خود باقيست
سالهای قبلی حادتر و پر حادثه تر بود با آنکه صد قراول نيروی مسلح پاکستان در نوار مرزی با افغانستان جابجا بود 

وع پيوست آمار رويدادها و تداوم فعاليت های خرابکارانه و تروريستی رشد و حوادثی دروزيرستان و صوات بوق
از متن و محتوای رويدادها .بيسابقه ايرا به نمايش گذاشت و زنگ خطر برای مردمان دو کشور را به صدا درآورد 

بازيگران پر رنگتر  طالب افزوده گرديده و هم بازی های -فهميده ميشود که هم بر حجم کمی و کيفی تالشهای القاعده
و پيچيده تر گرديده است و نتنها منطقه قبايل به مراکز تجمع و حکمرانی بنيادگراهابدل شده بلکه چالشهای جدی برای 

 مراکزتروريستی راالپوشانی و کتمان –مشهود است  حکومت پاکستان هميشه "آنچه را که کامال. منطقه گرديده است
 دالر را به نام مبارزه عليه تروريستها از آمريکا دريافت ميکند نتيجه اين همه کمکها ميکند با آنکه هر ساله ملياردها

معکوس بوده و حوادث گواه آنست که پاکستان عزايم خود راپيگيری ميکند و از مشکالتی که آمريکا و همپيمانان 
  .ناتوی آ ن درآسيای جنوب غربی باآن مواجه اند استفاده سو ميکنند

دستيابی به وارستگی و زندگی مرفه موجوديت مناسبات قبيلوی مانع عمده است تغير و تحول برای رسيدن و 
هدفمندانه و مآل انديشانه آن امر حياتی و نجاتبخش است ولی بايد اذعان کرد که هيچ رابطه مستقيم ميان قبيلويت قبايل 

که اين وضعيت بوجود آمده در قبايل منشاء بايد پرسيد . و روح سلحشور آن با تروريسم و مواد مخدر وجود ندار د  
اينکه . اش درکجاست آيا اين وضعيت بر خاسته از زندگی خود جوش قبايل بوده و يا که بر وی تحميل گرديده است 

اين مردم در طول زندگی نکبت بار يک قرنه چه وضعيتی داشته و چرا در برابر حکومت ها تمکين نکرده و يا که از 
ت پاکستان در برابر آن چه موضع داشته قابل تامل است و به ارزيابی مشخص جامعه شناسانه توام با بدو پيدايش دول

امانت داری علمی و تاريخی سياسی ضرورت دارد با آنهم تاريخ شصت ساله ايجاد پاکستان و نحوه برخورد آن در 
ای افغانستان و پاکستان و اثراتی که از برابر قبايل  و هم چنان موقعيت حايل آن در ميان بازی های سياسی دولت ه

 ناشی ميشد ، بخصوص بحران فاجعه بار سه دهه اخير که توام با مداخالت - شوروی امريکا–بازی های اردو گاهی 
بسيار آزمندانه ، خشن و مزورانه بود و عرب و عجم مهمان نا خواسته آنها شد می رساند که علل اساسی وضعيت 

اين منطقه در . ای پاکستان و تقابل استراتژی های متخاصم بازيگران بين المللی بوده است موجود سياستهای نارو
تاريخ پر جنجال گذشته اش محل آزمايش و محل تمرينات بازی های بزرگ بود و در دوران تجاوز شوروی وقت 

متر اينکه از يک جامعه سنتی مه. حتی امر اتحاد اديان برای مبارزه عليه کمونيزم گرديده بود" اسالم مبارز"داعيه 
ازموهبت تمدن چه انتظاری بجز پناه و ملجاه در پرتو دين ميتوان داشت؟ ولی چی " آزاد"عقب مانده ، دربسته ای 

بنيادگرايی ايکه تروريسم !  مذهبی -کسی نميداند که چه تفاوت است ميان دينداری سنتی مردم و بنيادگرايی سياسی
يگرو مراودات و تعامالت ديگر است و آنهاييرا که تروريسم دين پناه را ترويج ميکنند و ببار آورد خاستگاهش جای د

آيا منابع و سياست هايی که در سه دهه اخير بنياد گرايی را تغذيه . از منابعی که سيرآب ميگردد بايد سراغش گرفت
واهش بودهمچنان  سلفيتی که از   نمود و اتحاد اديان و همبستگی و پشتيبانی مادی و معنوی برای حمايت پشتی خ

زراد خانه شيخهای عرب مايه ميگرفت و مردم افغانستان فقط در دوران جهاد افغانستان باآنها آشناگرديدند، آيااينها 
همه جا نمايه تروريزم و وضعيت موجود بجا مانده نيست؟ و بعيد نيست که همين اکنون شيخهايی ازعرب حامی آن 

چراهای کمکهای ايران به طالبان در بستر سياست های ضد امريکايی آن کشور ! هم پشتيبان آنباشد و بازی سياستها
حقيقت اينست که سياست های قدرتها و بازی های سياسی سه دهه اخير و جريانات سياسی بنياد گرا . قابل درک است 
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همچنان کارگزاران اصلی و تکفيرگرا که خود محصول بازی های بزرگ بوده نتنهازمينه ساز تروريسم بلکه 
  .جريانات مافيايی از جمله مواد مخدرنيز بوده اند 

همينگونه عنصر بسيار مهم در نظام آمريتی قبيلوی زعامت يا ليدر شيپ است بحران سه دهه ای  اخير صدمه 
 تازه به فراواانی بر اين اصل وارد کرد و قوت خودزايی آنرا بر هم زد و در کنار ساير عوامل ، نقش قوت های

دوران رسيده بر مسند قيادت قرار گرفت و درهماهنگی با بازيگران بزرگ بازی های سياسی همسويی پيدا کرد و به 
اين ترتيب قبايل، آزاد از ساحه حاکميت قانون محل تمرينات و سر بازگيری های بنياد گراها قرار گرفت و دولت 

هانی اين بهانه را دارد تا بنام منطقه آزاد از حاکميت قانون پاکستان برای گريز از پاسخدهی در برابر جامعه ج
پاکستان، از مسؤوليت عملکرد هادرآن منطقه شانه خالی کند دولت افغانستان و يابدويت و عصبيت قبايل را عامل 

  . حوادث بر شمارد
  : طالبان با مواضع عمق ستراتژيک پاکستان -شرايط پيرامونی و تبانی القا عده

 جاری حاکی از اينست که مشکالت فی مابين افغانستان و پاکستان ناشی از منازعه بر سر خط مرزی ظاهر وضع
ديورند است که اگر جانب افغانستان آنرا به رسميت بشناسد مشکل عمده دو کشور حل و ساير مشکالت هم راه حل ها 

د شکی نيست که درين رابطه ميان دو کشور و به مشکل قبايل هم از همين چشم انداز نگريسته ميشو. پيدا خواهد کرد 
از همان آغاز تاسيس پاکستان نزاع و جود داشته و تاکنون به چگونگی حل آن پرداخته نشده است ولی مشکالت 
کنونی موجود در افغانستان پاکستان و بخصوص قبايل ابعاد پيچيده و گسترده يی دارد که تضاد های گره خورد ه در 

ستان و فعاالن بازی های بزرگ و ميراث خواران دوران جنگ سرد بحران ناشی از منازعات سه دهه بحران افغان
  .دوران بعد از فروپاشی شوروی و ترکتازی ها و رقابت ها ی روند جهانی شدن در آن دخيل است 

ه خورده تضاد ها و نيروها و علل عواملی که در گرهگاه بحران افغانستان و موقعيت جيو پو لتيک قبايل بهم گر
رقابت ها و بازی های بعد از فروپاشی شوروی . امرمزيد برعلل و ضع درونی اجتماعی سياسی قبايل است 

بخصوص تحوالت بعد از سپتمبر در افغانستان و عراق و تقابل ستراتژی های سلطه طلب  و برتری جويی بر 
 سياست ها و موضع گيری ها ايجاد کرد و جيوپولتيک آسيای ميانه و تعارض منافع، روند های جديد را در سرنوشت

در طی يک دهه اخير و بخصوص بعد از تحوالت . مناسبات ستراتژيک بسياری کشور ها دستخوش تغيير گرديد 
سپتامبر کشور های تازه به استقالل رسيده اسيايی ميانه و روسيه از بحران مزمن بعد از فروپاشی فارغ گرديده و 

در گيری در عراق ابهت و هيبت ابر قدرت امريکا را به چالش . و نارنجی را عقب زدند دوران انقالب های رنگين 
گرفت و تکانه توانمندی بود برای ساير دول و زمينه ای شد برای تمرينات بنياد گرايی که طالبان شکست خورده ، در 

د تا طالب القا عده در قلمرو قبايل آن تبايی باسياست ها ی استراتژيک پاکستان مجددًا نيروگرفتند اين تبانی سبب گردي
سوی مرز تعبيه گرديده و پايگاههای فعاليت خود را در ميان قبايل وسعت بخشند آنچه به سياست ها و موضع گيری 
های اساسی دولت پاکستان برميگردد ، با آنکه نيرو های نظامی آن کشور به عمق ستراتژيک پاکستان در منطقه بی 

درنتيجه تحوالت جهانی و منطقوی روش های يکسانی برای تطبيق اين امر نداردند و بخش های آن عالقه نيستند ولی 
  .استفاده نهايی از القا عده و طالب را چلنج خطر ناک برای پاکستان ارزيابی می کنند

اتنگ با جنرال مشرف که ادامه دهنده راه اسالف نظامی بروکراتيک پاکستان است تا قبل از سپتمبر مناسبات تنگ
راهم تحمل کرده نتواسنت ولی با ) نواز شريف ( احزاب مذهبی پاکستان داشت و نور چشمی های نزديک ضياءالحق 

زيرا وی . حوادث سپتمبر و التماتوم امريکا مجبور شد استقامت عوض کند و اين امر وی را در دوراهی قرار داد 
 رو هم همکاری با امريکا را پذير فت و هم از اقدام قاطع نتوانست الترناتيف مطابق حاالت نوين عرضه کند ازين

منافع ارتش را . عليه طالب القا عده طفره رفت و در طی حرکت های تاکتيکی سياسی ، سياست دوپهلو را ادامه داد 
تفوق ته کشيدن آزمندی هاو . از کيسه غرب تامين کرد و طالب القاعده هم با دست باز فعال و منسجم و تجهيزگرديد 

جويی های امريکا در اسيای ميانه و عراق، بی کفايتی، ناکارگی و بی پشتوانگی اجتماعی دولت افغانستان ، عدم 
هماهنگی و ضعف در قوت های ايساف و ناتو ، ميالن تاخت و تاز طالب القا عده و بنيان گرايان محافظه کار درون 

ا و اقتصاد بازار مسؤوليت تمويل ديموکراسی سازی را به انجو جهانی سازی سياسته. نظام را ميدان و نيرومندی داد 
جامعه از درون با فقر و بيکاری فشار گسترده نا امنی و نا قانونی در چنگ مواد مخدر و تروريسم گير . ها سپرد 

ی ماند و اما پاکستان هم از صدمه مزمن بنياد گرايی بی نصيب نماند و مرگ بی نظير بوتو نشانگر خشونت و ب
رحمی تروريسم و طراحان عمق ستراتژيک رابه نمايش گذاشت و قبايل بايد انتظار بکشند تاببينند در موضع گيری 
های استراتژيک پاکستان حاکميت خشونت های بنياد گرايی و طرح جديد يکه اياالت متحده امريکا برای عمران و 

  ! می گردند بازسازی قبايل وضع کرده اند کدام جايگاه و چی سرنوشت نصيب
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  نتيجه گيری وپيشنهاد به موضعگيريهای جديد طرح اياالت متحده امريکا 
از بين بردن دهشتگردی و کشت و قاچاق موادمخدر زمينه ها و سرچشمه های آن و ايجادفضای امن منطقوی از اهم 

ن قرار دارد و اين به  افغانستان و پاکستا–وظايفی است که در دستور کار جامعه جهانی بخصوص مثلث آمريکا 
به رويت تجربه سالهای اخير بخصوص سال جاری دانسته ميشود که . معنی رسيدگی به تعهدات سه جانبه نيز ميباشد 

هماهنگی و برداشتن گامهای مشترک در زمينه همچنان دچار اشکال بوده و اوضاع دارد در جهت منفی انکشاف 
ستراتژيک کشور های منطقه و حتی دولت های شامل ائتالف بين المللی  و مييابد و دليل آن هم دراين است که منافع 

ناتو دچار اختالف است و اختالف وتقابل منافع در امر مبارزه مشترک در برابر تروريسم آنها را از هم فاصله داده و 
 پديده ها گردند و اين امر سبب گرديده تا تروريزم و چالش مواد مخدر ابعاد گستردتر بيابد و حتا سبب رشد اين

طبيعيست که برای رسيدن به اهداف راهکارها و راه های مختلف و از همه مهمتر . پاکستان هم به پی گيری ادامه دهد
مسئله صلح و امنيت افغانستان و پاکستان در گرو آنست تا هماهنگی جدی در . بايد حقوق موجه در نظر گرفته شود 
ر مبارزه عليه تروريزم برمشترکات منافع تامين گردد قبايل و اوضاع جاری اقدامات مشترک برای صلح و امنيت د

در آن، گرهگاه مشترک مشکالت دو کشور هم برای محو دهشتگردی و هم درجهت رفع معضله تاريخی ايکه زمينه 
. ی باشدساز مشکالت فراوان برای هر دو کشور بوده و توجه مشترک و دلسوزانه هر دو کشور را ايجاب می کند ، م

پاکستان بايد درباره بهبود روابط باهمسايگانش درديدگاه و مواضش تجديد نظر کند و همسايگان هم بايد گامهای مثبت 
  .و عادالنه ای دراين راستا بر دارد تفاهم  و همگرايی منطقوی طريق مناسب و متمدنانه و مدبرانه دراين راستاست 

آن بايد مشکالت بی پايان کشورهای در حال توسعه و کم توسعه يافته ) ٨-گ(اياالت متحده آمريکا و متحدين غربی 
را درنظر بگيردليبراليزاسيون بی لگام گلوباليزشن اگر از يکسو بی ثباتی را دامن زده و روندهای خظر ناک را سبب 

درهر افاده و هر ميگردد هم چنان بنوبه خود تماميت گرايی دولت های خود کامه را نيز دامن ميزند تروريزم ولو 
تعريفی که ارائه و تعبير وتفسير گردد زادگاهش دامن بيعدالتی ها و مناسبات نامتوازن جهانيست که کمتر انصاف و 

داعيه ديموکراسی امرنيکويست . سرمايه گذاری و تو سعه بايد مبنای عادالنه ای پيدا کند . عدالتی درآن ديده می شود
ذب و درونمايه زندگی گردد اگر فقر و نادانی ازسر وروی مردمان دوسوی مرز و بايد درشرايط ويژه هر کشور ج

ببارد و زيرتازيانه عرب و عجم و حتا در دنيای مترقی و متمدن غرب تحقير و تعجيز گردد و ازابتدايی ترين 
بستر بحران امکانات و فرصت های زندگی محروم باشد نبايد از ديموکراسی معجزه خواست و بنياد گرايی ايکه در 

سه دهه خونين افغانستان بارور گرديده در اتکا بر روندهای ديموکراتيک و تقويت آن می تواند برچيده شود مصلحت 
و وفاق امر بدی نيست ولی معامله و کنار آمدن بازير پاه کردن حقوق ديگران کار خير نيست تروريسم ر ا بايد از 

د و اين کار به صورت بنيادی ازطريق توسعه پايدار و تغيير مثبت در ميان برداشت و زمينه های آنرا بايد خشکان
 پاکستان و کشور های همجوار رابه همگرايی و –ما دو لت های افغانستان . نظام زندگی قبايل قابل حصول است

 در اتحاد پايدار منطقوی که منافع همه لحاظ گردد دعوت می نماييم و در لحظات دشوار کنونی وظايف مبرمی که
برابر کشورهايمان و منطقه قرار دارد توجه و همياری جدی و همه جانبه جامعه جهانی را امر پسنديده ميدانيم باور 
داريم که جهان بسوی سرنوشت مشترک گامزنی دارد مشکل دهشت افگنی، مواد مخدر و قاچاق و سر کشی از 

و اما در رابطه  طرح ارايه . عه بشری استدساتيرمنشورملل متحد و عدم مراعات حقوق بشر مشکل مشترک جام
شده برای مقابله با تروريزم و بهتر سازی و تحوالت مثبت در زنگی قبايل امر بهبود زندگی را مرجح ميدانيم با آنکه 
توجه جدی به تقويت  و بهبود نظام سياسی افغانستان و واداشتن پاکستان برای بر داشتن گامهای صادقانه و استوار در 

 مبارزه با تروريزم و مواد مخدر و تامين صلح و ثبات پايدار در منطقه را تاکيد می کنيم  در امر باز سازی قبايل امر
  :تذکر نکات آتی راالزم ميدانيم

تنظيم برنامه و پالن گسترده در جهت تامين .   آنچه را که بايد جامعه جهانی و ناتو در منطقه قبايل آزاد انجام دهد 
بق پالن توسعه در عرصه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است اين برنامه بايد از سوی سازمان ملل امنيت و تطب

متحد با تشکيل يک کميته کاری با صالحيت کنترول گردد و اداره ، مديريت و تطبيق آن از طريق ظرفيت ها و 
 .کادرهای بومی و همکاری هردو کشور افغانستان پاکستان عملی گردد

  .راتژی بايد زمينه ها و  بنيادها و زير ساخت ها در نظر گرفته شوددر تعيين ست
  . توجه به توسعه تعليم و تربيه آموزش حرفوی 

  ........ايجاد زير ساخت های توسعه مواصالت، اعمار سرک و بندو انها رو 
الش در جهت نوسازی و ايجاد شرايط  و زمينه برای استفاده بهينه از امکانات محلی ، زراعت مالداری جنگالت و ت

  .مدر نيزه کدرن آن 
توجه جدی به ايجاد بنياد های مدنی در جهت ارتقای آگاهی عامه و فعال ساختن رسانه ها و ايجاد شهرک ، با تمام -

  . تجهيزات و ضرورت ها 
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  . تربيه و آموزش کادر های مسلکی و ايجاد ظرفيتها در سطوح مختلف-
  .عه  توسعه خدمات صحی و عام المنف-
  . کشف و استخراج منابع طبيعی و به بهره سپردن بهينه آن و تجهيز آن از طريق استخدام ظرفيتهای کاری محلی-
  . ايجاد مراکز مساعدت به ارتقا و خود کفايی ظرفيت های کاری و اقتصادی محلی -
 مدنی -حل پرابلم های اجتماعی ترويج و توسعه حقوق قضا و قانون مدنی  به محالت به مثابه گزينه و بديلی که در -

  .سهم عادالنه و بهتر اداء نمايد و اين امور ايجاد اداره سالم و فراهمی سهولت های الزم  را ضروری ميداند 
 بايد روند های مدنی و قانونمند که اصالت شهر وندی را تا مين می نمايد جا گزين آنچه غير قانونی و ضدترقی -

   .خواهانه و قانونی است گردد
 محدود ساختن و مسدود ساختن تمامی زمينه های دهشت افگنی، قانون ستيزی، پروسس و قاچاق مواد مخدر از -

  . طريق جا گزين مناسب و مطمئن 
  . کلتوری- ايجاد بيناد های نؤين توسعه و رشد امور اجتماعی-

شته و به تدريج ميتواند بنياد های نوين  اقدامات سازنده و هدفمند اقتصادی و اجتماعی نوين که قابليت جلب و جذب دا
  .را به جای نظام کهنه جانشين کند

    
  

  پايان
  

  
  :مأخذ ومنابع 

  
  .) رحيم.ر.جزوه تحت نام دموکراسی نوشته دکتور ١٤-١٣صفحه ( -١
 افغانستان جامعه در حال گذار با صورتبندی های اقتصادی و اجتماعی نامتمايل   صفحه دوم جزوه   دموکراسی(-٢

  )نوشته دکتور رسول رحيم
  )  متن دموکراسی از داکتر رسول ٨صفحه(-٣
 مواد مخدر هالل طاليی – مثلث –سپتمبر- ١١  جنگ جهانی شدن واقعيت های پشت پرده -ميشل شوسودوفسکی(-٤

   )٣٨صفحه 
   )٢٠٠٧ اگست ٢٧بی بی سی (. -٥
  ). کابل١٣٨٢-افغانستان در آتش نفت ،خواجه نصيراحمد انصاری (-٦
   .)٢٠٠٠ اکتوبر ٣٠جريدۀلوموند (.-٧
  )٦٩صفحه ١٣٨٢طالبان احمد رشيد ترجمه نجله خندق نشربقصه بهار سال (-٨
٢٨،٩،٢٠٠٦(-٩ www bbc.co.uk/Persian   
١٠- Ah .Rashid. the taliban : exporting extremiesm foreigen affairs November , Desember 

  )  وفسکی  جنگ وجهانی سازی ميشل شود(. ١٩٩٩
  )٣٨ مواد مخدر هالل طاليی صفحه – مثلث –جنگ جهانی شدن (-١١
١٢- Mateen seddigue Differentiating islam from Militaant islamist san franerser  chranicle 

/٢/ sepember ١٩٩٩.  
١٣- Knight ridder news ٣٠ october ٢٠٠١) 

  )جنگ وجهانی سازی  ١٢٨ صفحه
١٤- u.s.stathe Department “ patter as of clolol  

terrorisn “ state Department     htt/ www.state.٩٠٠ /s/ et.rls/pgrpt/٢٠٠٠ washengton DC 
٢٠٠٠ 
  ) کتاب فوق ١٦صفحه   (-١٥
١٦- christian science monitor ٣ eptember ١٩٩٨  s) متن فارسی ١٧صفحه (  
١٧- Dilip hiro; faliout form the afghan jihad interpress serviesses . ٢١ navember ١٩٩٥   
١٨- Dipankar banerjee possibli conneection of isi wiht Drug lndustry india abroad ٢ 

December ١٩٩٤  
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١٩- bbc,'afghanistans'opium industry' ٩ aprilمتن فارسی کتاب جنگ وجهانی سازی ٤٠ صفحه ٢٠٠٢ 
  )کی ميشل شودوفس

٢٠- http;//www.alquds.co.uk/index.asp?code=qp)(  
٢١- www.alhaqaeq.authors.asp-نقل از مقاله القاعده چگونه به ميان آمدنوشته حميداهللا احمد شاه(  
٢٢- tth://www.eessr.ac.ae/c d a/ar/featured topies/display topic/.;٦١٨;٢٢٥١;…html.  
  )و ته کتنه دوزيرستان وروستيو پَي– ١٣٨٦قه يی افغانستان شماره دوم سال  فصلنامه مرکز مطالعات منط-٢٣
کليدشکست - انيس١٣٨٦ جدی ١٧ مورخ٢١٠٠١٦ بانقل از شماره –نشريه ستارد فورت چاپ آمريکا .-٢٤

  ...)طالبان
  ).اندری سرينکو کارشناس سايت افغانستان رو – ٢٠٠٨پالنها ی غرب وافغانستان در سال (-٢٥

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


