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 ۲۷/۰۴/۲۰1۳ محمد سرور

  پاکستان در پرتگاه

 
، افغانستان و امریکا ، آینده  پاکستان در پرتگاه» ا تحت عنوان کتابی ر در این آواخر ،، ژورنالیست پاکستانیاحمد رشید
 .ارائه میشود ن نشریه جالب تحت چند نبشتهاینک قسمتهای از ای .رسانیده است بچابص.{۲۳۴}فصل۹در «پاکستان

 
کشور  وخامت بیشتر گرایده و شورش طالبان به جنبش سراسری در کشور مبدل شده است. اداره  ه اوضاع پاکستان ب
ایسه با تحوالت سایر نقاط غانستان و پاکستان در مقستراتژی سیاسی رنج میبرد. انکشافات اففقدان  هنوز هم از ناحیه  

 .مین صلح و امنیت بین المللی دارندأبر ت شگرفی ثیرأجهان ت
 

 ۲۲۵۰۰۰بدینسو منجر به مرگ  ۲۰۰۱، عراق و پاکستان از سال ، منازعات افغانستانبرونپوهنتون بر اساس ارقام 
تریلیون دالر بالغ  ۴مصارف کلی این جنگها به  ملیون نفر شده اند. ۷،۸هزار انسان بشمول عساکر و بی خانمان شدن 

 .رددمیگ
 

که در اثر  ،ر اوضاع و احوال پس از بهار عربید القاعده شبکه اش را توسعه بخشید. ۲۰۰۱پس از حوادث سپتامبر 
در این امر تبارز مشکل مهمترین  ،مصر و لیبیا از پا در آوردند ،را در تونسردمی رژیمهای خودکامه آن جنبشهای م

 .ن نمایدیو سرنوشت سیاسی مردمان را تعییافت که مبادا القاعده در این جوامع نفوذ نموده 
 

عطفی بود که بیک دوران پایان بخشید ولی این امر به مفهوم نابودی القاعده نبود. پیامدهای سیاسی  مرگ بن الدن نقطه  
نکشور برای سالیان متمادی از موجودیت بن الدن در آرهبران  مرگ بن الدن بخصوص در پاکستان برازنده بود.

 .دروغگویان و حتی بدتر از آن مینگرند ه  بنکشور بمثاآنمودند. حاال جهانیان به رهبران میپاکستان انکار 
 

، نظامیان سی و نو سال بر آن حکمروایی داشته و چهار مرتبه حکومت ی شصت وچهار سال موجودیت پاکستاندر ط
 .منتخب را از قدرت بر انداختند

تحوالت سیاسی و بحران اقتصادی خیلی  ابر تشدد تروریستی،، در بربی ثبات ترین کشور محسوب شدهکه تان پاکس
، می را که مشمول صد سالح اتمی استآسیب پذیر میباشد. نظامیان انکشور چارمین ذخیره گاه بزرگ تسلیحات ات

 .تحت اداره خویش دارند
   ی ئن غذائنبع مطملیون از مم ۷۷، ه آب آشامیدنی صحی دسترسی نداشتهب لیون{م۱۸۵}مجموعآ ثلث پاکستانیها

 .فیصد بالغ میگردد ۵۷بی بهره و سطح بیسوادی به تعلیم ، نصف اطفال دارایی سن مکتب از محروم
و پاکستان  ۱۲ ، افغانستان داراينی از مناطق قبایلی پشتونها بودهو پاکستا یاعضای جنبش طالبان اعم از افغان اکثریت
 .میلیون پشتون میباشد ۳۰دارایی 

نظامی شانرا  فیصد بودجه   ۳۰کشورهای اروپایی  ه غربی ها تحمل تداوم جنگ را در افغانستان ندارند.ک مبرهن است
 .یافته است ءفیصد ارتقا ۶۰مخالفت با جنگ به  کاهش میدهند. در امریکا

 
بطور کل مجموع  صد بلیون دالر را صرف تقویت قوایش در افغانستان نمود. بدینسو ۲۰۰۹ایاالت متحده از سال 

کساد اقتصاد در داخل و عدم دستیابی به پیروزی قابل  بلیون دالر بالغ میگردد. ۴۴۴مریکا در افغانستان به مصارف ا
 .مالحظه در جنگ عواملی اند که پایان جنگ را در افغانستان رقم میزند

 .یک دهه قبل بیشتر متبارز استه نسبت ب ۲۰۱۱چند دستگی منطقه در سال 
مساعدتهای نظامی اش را به طالبان  روبلمهای عدیده دست و گریبان اند. اینکشورپاکستان منجمله نظامیان اش با پ

نظامیان از دستیابی  ن ضد دولتی پاکستان در حال گسترش اند.به آن نقطه پایان میبخشد. طالبا افغانی نه تائید و نه هم
نیت تسلیحات وو عدم مص دواربه حل سیاسی مسئله جدایی طلبان بلوچ ابآ میورزند. تقویت بنیاد گرایی در صفوف 

که احساسات  ستاز آن نگران ا ردورهبری ار اتمی پاکستان نگرانیهای را در سطح بین المللی بوجود آورده است.

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sarwar_mh_pakistan_dar_partgah.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sarwar_mh_pakistan_dar_partgah.pdf
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ر شده اند. بشمول عساکر افزایش یافته و آنان در برابر تبلیعات افراطگرایان آسیب پذی دروضد امریکایی در میان ار
 .نظامیان اسالمگرا نگران اند ی، جنگ داخلی و کودتا، انارشیزمالمللی بین پاکستانیها از انزواي

 
ونهای قبایلی عالوه بر پشت  پاکستانی در تناسب به طالبان افغانی خیلی خطرناکتر گردیدند. طالبان ۲۰۱۱در سال

 .یوستندبه صفوف آنان پ ، کراچی و سایر نقاط که مصروف نبرد در کشمیر بودند،رزمندگانی از پنجاب
 

الت ا، ایران و ایهم افغانستان ا ًهند و بعض ا ًان خارجی خاصتاز جانب دشمناً پاکستان اکثر ،از دیدگاه بعضی نظامیان
 دویار تصوری تهدید آمیز، پاکستان دارايمتحده مورد تهدید قرار گرفته است. جهت مقابله با چنین ماحول 

نکشوربه اضافتر آ مجموع نیروهای امنیتی ، میباشد.میگردد بزرگ جهان محسوب دوینفری که هفتمین ار ۶۰۰۰۰۰
 .ز میباشندجهمیکصد سالح اتمی  لغ میگردد که باملیون نفر با یک از
 

  ، جنوبی و غربی همسرحد سیای مرکزیآکشور با نستراتژیک برخوردار است. ای ـپاکستان از اهمیت بزرگ ژیو
 .برای چین محسوب میشودخلیج موقعیت و راه بحری  ، در دهانه  بوده
 
کشور شانرا آسیب پذیر و غیر قابل دفاع پنداشته و سایر حکومات را تهدید بالقوه  ا ًومو نخبگان سیاسی متدا دوار

یجاد حکومت دلخواه  سترتژیک وامین عمق أکه آنان خواهان ت همین وهم و ارعاب است یتصور مینمایند. در راستا
یافته و نظامیان را  احمقانه هنوز هم تداوم این نظریه   حمایت نماید. ،جنگ با هند نرا حینتا بتواند آنا ،در افغانستان اند

 .آن وامیدارد تا مشی منظقی را در قبال افغانستان تعقیب نمایندبر
          
و بخش  دوشصت فیصد نفوس را در خویش جا داده است. هفتاد فیصد نیروی ار ستراتژیکی،، دومین ایالت پنجاب
امتیازات مشابه  ن، سند و خیبر پشتونخواه که ازادرهای دولتی از این ایالت سر چشمه میگیرند. ایاالت بلوچستک ه  عمد

 .، در برابر پنجابیها حساسیت دارندبرخوردار نیستند
 

ر جدی دمشکالت ، از و زبانی تفوق و رجهان داشته باشد، مذهبی ت هویت ملی که بر مناسبات قبیلویعدم موجودی
موکراتیک بل بر مبنای یاحزاب بزرگ سیاسی نه بر اساسات و ضوابط د برابر پاکستان امروزی محسوب میشود.

 .عالیق و روابط فامیلی تشکل یافته اند
 

س آی اطالعات سری را در مورد القاعده بدسترس آنان یس جمهور بوش توافق نمودند تا آی ا  ئپرویز مشرف و ر
 .یا تعهدی پیرامون فعالیتهای طالبان صورت نگرفت و بگذارد. لیک چنین توافقنامه

 
س آی از آن جلوگیری ، لیک آی ا  یابی توافق صلح با دولت کرزی اندنکه تعداد کثیر طالبان خواهان دستیعلی الرغم ا

 .مینماید
 

اعده و سر شناس الق دآی اس آی و سی آی ای در مورد رویدست گرفتن حمالت راکتی طیارات بی سر نشین علیه افرا
نزمان آمیرسد. در  ۲۰۰۴، جوندوران بوشدر آغاز چنین حمالت  بعدها طالبان پاکستانی به توافق رسیدند.

تاکتیکی خوانده و هدایت داد تا چنین حمالت بلکه  سترتژیک نهما چنین تسلیحات را راکت فیر گردید. اوبا ۲۴ ا ً جمع
 .دچهار مرتبه یعنی یک حمله در هر چهار روز افزایش یاب

 
 ا ً جر به مرگ شورشیان مسلح بلکه ضمنتنها منه منتقدین پاکستان بدین نظر اند که حمالت طیارات بی سر نشین ن

نفر  ۲۳۰۰ تا  ۱۵۰۰سبب مرگ   ۲۰۱۱حمله براه انداخته شده تا ماه جوالی  ۲۵۰صدها تن از افراد ملکی میگردد. 
 .ستان سر شناس بودندیتن آنان ترور  ۳۳ شد که از انجمله

 
در اثنای قا چاق تجهیزات تاسیسات اتمی به لیبیا افشا گردید. بر اساس شواهد سی آی ای   ۲۰۰۶ تالشهای پاکستان در

لستیک با ن و در برابر تکنالوژی راکتهای برایو ام آی شش انگلیس، پاکستان تجهیزات اتمی را دربدل پول نقد به ا
 .سیسات اتمی پاکستان به کار مشغول بوده اندأهزار نفر در تکوریای شمالی تبادل نموده است. حد اقل هفتاد 
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 بلیون دالر را غرض رشد اقتصادی افغانستان اختصاص داد. 1۰،۷  مبلغ  ۲۰۰۲  تا  ۲۰۰۲ ، بین سالیانبوش اداره  

ثر کساد لیک در ا مبلغ ده بلیون دالر را بدین منظور اختصاص داد. ۲۰1۰مبلغ هفت و در  ۲۰۰۲ اوباما در سال
  بلیون دالر تخفیف یافت. ۳،۲ به۲۰11 اقتصادی این وجوه در سال

 
، ی که زمانی به حیث رهبر میانه روبزرگی برای اوباما مبدل شده است. شخصمشکل ، به ، بدون شکحامد کرزی

 تصور میرفت که قادر به رهایی افغانستان از ورطه جنگ سی ساله میباشد،منطقی و محبوب غربیها پنداشته شده و 
 .راه خویش را گم نموده است

 
از دیدگاه کرزی برخورد واشنگتن با وی ترکیبی از توهین و سردرگمی بود. برای امریکایان نیز مصارف جنگ در 

لیون دالر بالغ میگردد، تحمل نا پذیر شده ب ۱۲۰  به  ۲۰۱۱ در سال بلیون و  ۱۰۹ به   ۲۰۱۰ افغانستان که در سال 
مسئله بره انداختن  که محدودیت زمانی را برای خروج قوای غربی تثبیت نمود، است. پس از کنفرانس ناتو در لزبن،

 مذاکرات به امر داغ مبدل گردید
 
اس آی که اکنون  طالبان نیز از جنگ طویل خسته شده خواهان رهایی از چنگال پاکستان و بدور انداختن یوغ آی 

، میانجیگران ابراهیمی و فرانسیس و ندریل ، میباشند. مذاکره با طالبان امر تازه نیست.از آن نفرت دارند ا ًعمیق
سازمان ملل متحد که امضای توافقنامه بن را تسهیل نمودند، بزودی ا ذعان داشتند که بزرگترین اشتباه در عدم دعوت 

 .از طالبان نهفته بود
 

ملیون دالری را   ۱۴۰ ، جامعه بین المللی تخصیص وجوه۲۰۱۰  جنوری ۲۸انس بین المللی لندن منعقده در کنفر
 .مین صلح و ادغام مجدد طالبان در این روند اعالم داشتندأجهت ت

 
 ،از افغانستان اعالم داشت ۲۰۱۴سران ناتو در لزبن جدول زمانی را جهت خروج قوای شان تا سال  زمانیکه جلسه  

ترس و رعب داشتند، غرض تقویت نفوذ شان در افغانستان رویدست  آنیه کشورهای همسایه تالشهای را که همه ازکل
 .گرفتند

 
مال برادر و عده از هوا خواهانش را در کراچی زندانی نمود که این امر خشم  ۲۰۱۰آی اس آی در هشتم فبروری 

سی آی ای خوانده شد. لیک مامورین عالیرتبه پاکستانی  کرزی را بر انگیخت. این امر عملیات مشترک آی اس ای و
بعدها به نویسنده اذعان داشتند که علت اصلی زندانی شدن ، نه جلب رضایت سی آی ای ،بلکه بخاطر انصورت گرفت 

 یکایان بطور سری مالقات و پنج ملیون دالر رشوه را از سیرکه بقول سازمان اسخباراتی پاکستان مالی متذکره با ام
 .آی ای بدون انکه آی اس ای را در جریان قرار دهد، اخذ نموده بود

 
در افغانستان بمصرف  بلیون دالر کمک انکشافی را 1،۵زمانیکه کشور مذکور ،شها جهت انزوای هند از افغانستانتال 

ستراتژیک و یکی از ، هند را به حیث متحد ، اروپا و جاپانتاه نظرانه میباشد. ایاالت متحده، کورسانیده است
 .کشورهای عمده یاری رسان به افغانستان میپندارند

 
      ، یعنی شبکه نیئمطم بر کارت ا ًکشور مذکورضمن پاکستان هنوذ هم کارتهای عدیده طالبان را در اختیار دارد.

 .دسترسی دارد ،ر وزیرستان شمالی فعالیت مینمایدالدین حقانی که از میرانشاه دجال
 

 «دلسردی با پاکستان به نقطه غلیان رسیده است. »، کارآگاه سی آی ای دلبگفته بروس ری
 

افسران  صتا ًخا احساسات ضد امریکایی در میان نظامیان پاکستانی»  ، مشاور نظامی امریکا مینویسد:هایدر مولیک
و معامالت   که افسران جوان از زدو بندها نستآدر حال صعود است. این امر بخاطر پائین رتیه بطور بی سابقه 

گاهی ندارند. بعضی از آنان بطور مستقالنه با روپوش قراردادن افتخارات ملی آمیان جنراالن شان با امریکایان  گذشته
 «امریکا علیه جنگجویان در پاکستان عمل مینمایند..بر ضد 
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که بین  عان داشتذل کیانی ادر این راستا جنرا گذشته خسارات بزرگی را متحمل گردید. پاکستان در دهه   دویار

شان جراحت برداشته اند. رقم افسران کشته  ۲۵1۲ سرباز پاکستانی بقتل و ۲۲۷۳ ا ًتقریب ۲۰1۰   تا ۲۰۰۲ سالیان
خیلی اضافتر از تعدا د تلفات قوای امریکایی و ناتو در افغانستان  بالغ میگردید. این ارقام ۷۳ شده آی اس آی به

 بستر احساسات ضد امریکایی را دامن زد. دوبکه های جنگجویان در ارارقام تلفات و نفوذ ش میباشد.
 

مهلکی را بر جنرال  ه  بضرمحرم حکومت امریکا پیرامون پاکستان و افغانستان توسط ویکی لیک  سند ۲۲۰۰۰افشای 
 استفاده ازپاکستان با امریکا در جهت  دوییس آی اس آی وارد نمود. ویکی لیک از همیاری ارئ، رکیانی و پاشا

با سی آی ای زمانی پرده برداشت که حکومت  دوراکتهای طیارات بی سرنشین در قلمرو پاکستان و همکاری متداوم ار
 سعی مینماید موضعگیری سخت گیر در برابر امریکایان را بنمایش گذارد.

 
اشد، نظامیان پاکستانی در قلمرو پاکستان میب ینابودی کلیه گروهای تروریست الت متحده خواهان محو وادر حالیکه ای

کید میورزند که حل مسئله افغانستان در تبانی با امیال آنان تحقق أطالبان و حقانی تا زمانی ت بر حفظ و نگهداشت شبکه  
 هیچیک از طرفین جهت رفع این خآل فزاینده ژیو_اسراتژیکی راه حلی سراغ ندارند. یابد.
 

آنان این پایگاه ها نه  ن رویدست گیرد. بگفته  ئصطالح پایگاهای مطمپاکستان هنوز هم نمیخواهد اقدامی را علیه به ا
 علت بلکه معلول شورشها اند.

 
 ،که کشور را بحران فرا گرفته است در اثنای ،مر عاجز اند که گزینه انتخاب شاننظامیان پاکستانی از درک این ا

های دست باالیی فعالیت وانمود میسازند که چنان  خیلی نا چیز میباشد. نظامیان سرهای خویش را در ریگ فروبرده و
ه دستیابی به امیال موضعگیری شان مبین آنستکه اگر آنان قادر ب آنان با امریکایان بطور نا محدود تداوم خواهد یافت.

، با نابینا شدن از ناحیه یز به صلح نایل نخواهند شد. آنان، دیگران نمین صلح در افغانستان نباشندأشان در جهت ت
 لوژیک مقاومت و پایداری مینمایند.ذیآ گامدر برابر هر نوع تفکر پیش ،یدلوژيا

 
بهره خواهد  بلیون دالری بی ۴،۲ که پاکستان از کمک ساالنه خارجی رویارویی و تقابل با امریکا بدین مفهوم است

 ، سرمایهای کشور به خارج فرار خواهند نمود.، اقتصاد دانبگفته اجمل حسین شد.
 

نابسامانی اقتصادی و رشد ناکافی اصالحات  :تصریح شده است« ۲۰11 اپریل »راپور کنگره به قصر سفید در 
 را به ثبات پاکستان موجه میسازد. اقتصادی تهدید جدی اي

 
رویارویی با ایاالت متحده بمثابه روپوشی جهت گریز از واقعیت بکار گرفته شده است. علت ناکامیهای دولت پاکستان 

 ستراتژی امریکا در افغانستان و فشارهای امریکا بر پاکستان حواله نمودند.را به 
 

، نه شریک و نه هم دوست امریکا پاکستان نه متحد یاردو» ، سفیر اسبق امریکا در هند:بقول رابرت بلک ویل
 «است.
 

 ی ها در حال باخت اند.پاکستان سپتامبر اذعان داشت: ۲۲ادمیرال مایک مولن به کمیته قوای مسلح سنای امریکا در 
آنان اعتبار بین المللی خویش را از  ه صدمه وارد نمودند.قآنان با صدور وحشت به امنیت داخلی و موقف شان در منط

 دست داده و بهبود اقتصادی شانرا تهدید نمودند.
 
انستان سخن نمیتوان از حل صلح آمیز مسئله افغ ای عمده شورشی حمایت نماید،ه روهگتا زمانیکه آی اس آی از  

 راند.
 

زعه و تقابل با امریکا، تالش در جهت دستیابی به تفوق بر افغانها و ااگر پاکستان سیاست روان خویش را دایر بر من
 نادیده گرفتن منافع سایر کشورهای همجوار را تعقیب نماید، این کشور همه جیز را در افغانستان از دست خواهد داد.



 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

   ، کشور را بار دیگر مانند سالهای نود امیان پاکستان در قبال افغانستاننظ قعبینانه  اهداف و خواستهای غیر وا ا ًضمن
 به انزوا کشانیده است.« دوران طالبان» 
 

 ه به وخامت میگرایند. لیک قبل ازما با بهرانهای دست و پنجه نرم میکنند که بطور فزایند منطقه  
 بود بخشید.رصت باقیست تا او صاع را بهفهنوز هم  ۲۰1۴  فرارسیدن

 
 پایان

 


