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  ، ورق بنیاد گرایی بازی پاکستان با

  گرایی افراط تروریزم و
  چھارمقسمت 

  )صباح(استاد 

  

  د یکی را انتخاب کندیو بقای پاکستان با "طالبان"میان ی، اس آ یآ

  
چرا کھ این . را از قدرت در پاکستان و افغانستان حذف کرد "طالبان"من تصور نمی کنم کھ بتوان 

ھا وجود  یعنی این زمزمھ. واگذار کند "طالبان"نشین را بھ  احتمال وجود دارد کھ دولت مناطق پشتون

، دارد کھ در یازده ایالت واقع درافغانستان بھ اضافھ سرحدات پاکستان بھ اضافھ مناطق سواحلی

تشکیل داده و درعین در آن حکومت اسالمی خاص خود را  "طالبان"حکومتھایی بھ وجود بیاید کھ 

 . از خطر تجزیھ نجات یابد ھم حال کشور

، حمالت انتحاری و تروریستی در پاکستان اخیر افزایش یافتھ و با درنظرداشت فضای حاکم بر منطقھ

البتھ اردوی پاکستان . است "طالبان"این کشور ھمچنان آبستن حمالت انتحاری از سوی نیروھای 
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را از منطقھ دره سوات در شمال غربی اسالم آباد بیرون براند و در  "طالبان"توانستھ است نیروھای 

عملیات خود در منطقھ وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان ، ماه اکتبر سال گذشتھ نیز اردو

را بھ خشم آورده و ھمسویی دولت با نیروھای ) پاکستان( "طالبان"اما ھمین مسئلھ . آغاز کرده است

 . یکایی افزایش حمالت تروریستی را بھ دنبال داشتھ استآمر

قاره بھ تجزیھ و تحلیلی فضای حاکم بر این منطقھ و دالیل شدت  کارشناس شبھ، پیرمحمد مالزھی

گذاری در شھرھای  پاکستان طی ماھھای اخیر شاھد افزایش بمب :دیگویگرفتن حمالت انتحاری م

  حمالت چیست؟  دلیل اوج گرفتن این ، مختلف بوده است

و سازمان القاعده و  "طالبان"ھا در قبال  از زمان تغییر خط مشی دولت پاکستان تحت فشار آمریکایی

بھ خصوص بعد از روی کار آمدن حزب مردم و حصول بھ تفاھم کلی دولت با آمریکا این انتظار 

کھ  -و سازمان القاعده پاکستان و افغانستان "طالبان "اعم از ، در مجموع "طالبان"وجود داشت کھ 

افغانستان داشتھ و از  "طالبان"محلی پاکستان کھ ارتباط نزدیکی با  "طالبان "و چھ - عمدتا عرب ھستند

  . یک خط فکری برخوردارند چنین واکنشی از خود نشان بدھند

کنار ای کھ در  بھ گونھ ، ھا زیرکی خاصی در این جریان از خود بھ نمایش گذاشتند البتھ پاکستانی

بھ این معنا کھ در . کردند یک سیاست پنھانی اعالم نشده را نیز دنبال می، سیاستھای اعالمی خود

با گرفتن یکی دو طالب و ، کردند ھا سعی می پاکستانی، ھا مقطعی در مواجھ با افزایش فشار آمریکایی

سرویس ( آی اس ھا از این فشارھا بکاھند و از طرف دیگر آی تحویل آن بھ نظامیان آمریکایی

اینگونھ وانمود کند کھ  "طالبان"ھایی برساند و بھ  کمک "طالبان"کرد بھ  سعی می) امنیتی -اطالعاتی

شود  کند و تنھا بھ دلیل فشارھای آمریکاست کھ در مقطعی مجبور می در پشت پرده از آنھا حمایت می

ھا و یا  ظ تبلیغاتی باید با آمریکاییبزند و ناچارا در مقاطعی بھ لحا "طالبان"دست بھ اقداماتی علیھ 

 . ناتو ھماھنگ باشد

  ھا کمک کرد؟ این سیاست تا چھ میزان بھ پاکستانی

ھر چند در مقطعی توانست بھ پاکستان در اتخاذ سیاست . حقیقت آنست کھ این سیاست پیش نرفت

و فرماندھان ناتو ھا در پاکستان دچار مشکل شدند  یی دوگانھ کمک کند ولی در نھایت وقتی آمریکا

است و  "طالبان"متوجھ شدند کھ دست حمایتھای پاکستان و سرویس اطالعاتی این کشور پشت سر 

فشارھا بر دولت پاکستان بھ شدت ، شود و القاعده در منطقھ می "طالبان"ھمین امر سبب تقویت 

پرده خود از بھ طوری کھ دولت پاکستان مجبور شد بخش مھمی از حمایتھای پشت . افزایش یافت

علیھ دولت پاکستان ) پاکستانی "طالبان"( محلی "طالبان" از آن زمان بھ بعد. را قطع کند "طالبان"

نشین بھ وجود آمد و ارتش پاکستان   وارد عمل شدند و متعاقبا جریان سوات و حوادثی در مناطق قبیلھ

از  "طالبان"،  در نتیجھ آن اتفاق، بجنگد "طالبان"تحت فشار آمریکا مجبور شد بھ آن منطقھ رفتھ و با 
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خود را در قالب آوارگان بھ ) نیروھای عملیاتی باالخص (فرصت استفاده کردند و بخشی از نیروھای 

ھایی کھ شاھد شدت گرفتن  گذاری و این بمب. فرستادند. . آباد و اسالم، سمت شھرھایی ھمچون کراچی

در حال حاضر  ، کردند ھا ھمکاری می قبال با پاکستانیآن ھستیم بھ این دلیل است کھ آن نیروھایی کھ 

این تحول در سیاست پاکستان عامل اصلی تشدید . بینند و متحد آمریکا پاکستان را علیھ خودشان می

ای کھ پاکستان ھر روز شاھد حمالت  بھ گونھ. شھرھای مختلف پاکستان است در "طالبان"حمالت 

 . لف استگذاری در شھرھای مخت انتحاری و بمب

  تنھا فشار آوردن بر دولت است؟ "طالبان"ھدف 

 "طالبان"آنھا ھدفشان اینست کھ پاکستان را ناامن و در سایھ این ناامنی دولت یا دوباره وارد مذاکره با 

پیروز و دولت را ساقط کنند و قدرت را در  "طالبان"و یا اینکھ در نھایت  شود و با آنھا کنار بیاید

کھ البتھ این مسئلھ با توجھ بھ حمایتھای آمریکا و ناتو و جامعھ جھانی از دولت . آنجا در دست گیرند

توانند برای دولت بھ وجود بیاورند اینست کھ در  ای کھ آنھا می اما حداقل ھزینھ. پاکستان شدنی نیست

مناطق . آوردن بھ نیروھای دولتی و ارتش پاکستان ھستند در حال فشار "طالبان" ، نشین مناطق پشتون

در حال تسلط یافتن در این منطقھ ھستند و توافقی را نیز با  "طالبان" و  نشین بسیار حساس بوده پشتون

بھ عبارتی قوه قضاییھ پاکستان در این . دولت دارند کھ احکام اسالمی خاص خود را داشتھ باشند

بھ عبارتی دولت مرکزی . در این مناطق قدرت را در اختیار دارند "طالبان"ندارند و  مناطق قدرتی

  . قرار گرفتھ است )پاکستانی( "طالبان"پاکستان بر سر دو راھی با آمریکا و نیروھای 

اھمیت این حساسیت بدان است . و دولت پاکستان بھ مرحلھ حساسی رسیده است "طالبان"جنگ میان 

البتھ این نکتھ را باید در نظر گرفت کھ . کند ھا ھمکاری  ن تا چھ میزان با آمریکاییکھ دولت پاکستا

چون در غیر این صورت کشور پاکستان قربانی ، ھا ندارد پاکستان راھی جز ھمکاری با آمریکایی

و  "طالبان"ای است کھ پاکستان بین سرکوب  تروریسم خواھد شد و شرایط در حال حاضر بھ گونھ

نشین و یا اضمحالل قدرت ملی خود و یا تجزیھ کشور راه   ازمان القاعده در مناطق قبیلھاخراج س

 . رو ندارد دیگری پیش

  ھا در این دو راھی چیست؟  نقش آمریکایی

ھا کامال  است کھ پاکستان یا باید با آمریکایی  ھا این قضیھ را روشن کرده آمریکا برای پاکستانی

خواھند   ھا کشور پاکستان را قربانی افغانستان پیروز شود و یا آمریکاییکند تا آمریکا در  ھمکاری 

بنابراین پاکستان در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و سرنوشت این کشور بھ این مسئلھ بستگی . کرد

آی بخواھد اطالعاتی ناچیزی بھ  اس ھا ھمکاری کند و اگر ھم در پشت پرده آی دارد کھ با آمریکایی

چرا کھ در حال حاضر پاکستان دیگر نمی تواند ھم . دیگر ھمانند گذشتھ نخواھد بود ، بدھد "طالبان"

 . سیاست پشت پرده داشتھ باشد و ھم سیاست اعالمی
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  ؟. آی دیگر نمی تواند ھمانند گذشتھ عمل کند اس بنابراین آی

بھ نظرم سرویس اطالعات پاکستان در حال حاضر قانع شده کھ . طور است بھ اعتقاد من ھمین. بلھ

آی بقای کشور را انتخاب  اس بھ اعتقاد من آی. و بقای کشور یکی را انتخاب کند "طالبان"باید میان 

  . است  کرده

صورت گرفتھ است کھ  )"طالبان"یکی از رھبران  ( الدین حقانی اخیرا مالقاتی میان کرزی و سراج

ھدف پاکستان از شرکت در این ، آی نیز در آن حضور داشتند اس رییس اردوی پاکستان و رییس آی

 جلسھ چھ بود؟

طالب  ، گوییم قبل از پاسخ بھ این پرسش این نکتھ را باید اضافھ کنم کھ وقتی از طالب سخن می

آید برداشت ھمگی یکسان است ولی  میھر چند زمانی کھ از طالب سخن بھ میان . یکپارچھ نیست

 گروه حقانی، ای از حزب اسالمی حکمتیار شامل طیف گسترده "طالبان"واقعیت اینست کھ 

. محلی و سازمانھای وابستھ بھ آن ھستند "طالبان"و ) آی کار کرده است اس نزدیکترین گروه کھ با آی(

آنھا را برای مقابلھ با ھند  "طالبان "شوند کھ  در کنار اینھا سازمانھای کشمیری نیز شامل این دستھ می

  . کند ھمچنان کھ پاکستان از گروه حقانی برای مقابلھ با افغانستان استفاده می ، گیرند بھ کار می

تواند از  آی بھ این نتیجھ رسیده است کھ دیگر نمی اس رسد کھ شاید آی ولی در حال حاضر بھ نظر می  

چرا کھ این گروھھا در حال حاضر خطر اصلی برای آمریکا  ، حمایت کندھیچ گروھی در افغانستان 

ھا  پاکستانی ، اگر قضیھ تنھا این بود، اکنون مسئلھ تنھا افغانستان نیست بنابراین ھم. و ناتو ھستند

. چرا کھ افغانستان امن بھ معنای ناامنی پاکستان خواھد بود. توانستند ھمان سیاست را ادامھ دھند می

قدرت و نفوذ پاکستان در افغانستان نیز بیشتر  ، راین ھر قدر کھ ناامنی در افغانستان بیشتر شودبناب

دولت ، آی اس آی، ارتش( ژی توافق شده بین حاکمیت اگر این سیاست را بھ عنوان یک استرات. شود می

اید توان گفت کھ در حال حاضر ب آن صورت می  در، مورد بررسی قرار دھید) و احزاب اصلی

کردند را نجات بدھند و نجاتشان در حال   بخشھایی از آن نیروھایی کھ قبال با پاکستان ھمکاری می

حاضر در جنگ با آمریکا نیست و نجاتشان در اینست کھ با دولت کرزی بھ نوعی تفاھم برسند تا 

ر دولت افغانستان پایگاه پاکستان د، بتوانند در ساختار قدرت در کابل شرکت کنند و از این طریق آنھا

آمیز و سازماندھی  سیاست قھر ھا این سیاست بھ مراتب بھتر از کاربرد بھ اعتقاد پاکستانی. باشند

ھای اردوی  بینی جنرال بھ نظرم واقع. ھایی برای مقابلھ با ارتش آمریکا و ناتو در کابل است عملیات

کار آمدن  ت افغانستان کھ در نھایت رویپاکستان آنھا را بھ این نتیجھ رسانده کھ شکست آمریکا و دول

بنابراین تا آنجایی کھ  ، مدت امکانپذیر نیست  در کوتاه، را بھ ھمراه خواھد داشت "طالبان"دولت 

ھا وارد مذاکره شوند و از این  کنند کھ با آمریکایی بتوانند نیروھای نزدیک بھ خود را تشویق می

 . یازات بھره کافی را ببردازاین امت طریق پاکستان بتواند در آینده
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پاکستانی  "طالبان"در داخل قربانی  می کند اما حمایت "طالبان"آی در افغانستان از  اس بھ عبارتی آی

  دولت مرکزی در این میان چھ موضعی دارد؟، شود می

اینست کھ تا بھ حال در مقابل فشارھا  ، تنھا موفقیتی کھ دولت در برخورد با این حمالت داشتھ

دولت ھمین کھ ، بھ عبارتی با حمایت آمریکا و ناتو و ارتش. ایستادگی کرده و تن بھ سقوط نداده است

شاید بتوان گفت کھ . پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار دارد. موفقیت بزرگی است ، سقوط نکرده

تان و افغانستان توان جامعھ پاکس لذا نمی، بر شصت درصد جمعیت پاکستان تسلط دارد "یطالبان"تفکر  

بینانھ چالشھای کنونی این کشور باید بھ  برای درک واقع. در نظر گرفت "طالبان"را جدای از معضل 

ریشھ در جامعھ پاکستان و افغانستان و مدارس مذھبی این دو  "طالبان"تفکر . تفکر طالب اندیشید

  . آموز است کشور دارد کھ در مجموع تعداد محصلین آنھا بالغ بر یک میلیون دانش

در اکثر مناطق مکتب  ، از آنجایی کھ جامعھ بھ شکلی مدرن نمی تواند دارای سیستم آموزشی باشد

پاکستان بھ عبارت روشن با طیف . دھنده فرھنگ طالب ھستند  ھا رواج وجود دارد کھ ھمین مکتب

ئلھ قومیتی مس، معضل کشمیر، وسیعی از معضالت و مشکالت اعم از معضالت خارجی با دولت ھند

اگر پاکستان را با این چالشھا و . تضاد شیعھ و سنی روبروست، بلوچی، سندی، پنجابی، پشتون

واقعا کار بزرگی انجام ، یابید کھ تا ھمین جا کھ دولت سقوط نکرده در می ، معضالت در نظر بگیرید

اردو اراده کند  در مجموع باید گفت کھ دولت پاکستان دولت قوی نیست و ھر زمان کھ. داده است

و در نھایت اینکھ این مسئلھ بھ نوع تعامل میان . تواند قدرت را از دست دولت کنونی خارج کند می

 . ارتش و دولت نیز بستگی دارد

ھا و حمالت انتحاری خواھد  بینی شما از آینده چیست؟ آیا پاکستان ھمچنان صحنھ تشدید خشونت پیش 

  با نیروھای آمریکایی سرانجام بھ نتیجھ خواھد رسید؟بود و یا دامنھ ھمگرایی پاکستان 

ھا امیدوارند با سیاست  پاکستانی. وضعیت در پاکستان بستگی بھ وضعیت افغانستان و کشمیر دارد

اوباما و ھمچنین سیاست پترائوس با ھدف خروج افغانستان از وضعیت بحرانی و ھمچنین خروج 

ھای  در شغل "طالبان"شتغال و در مرحلھ بعد جذب این شھرھا و مناطق روستایی از فقر و ایجاد ا

بتوان با آنھا از طریق نظامی  باقی بماند کھ درنھایت  "طالبان "گروه کوچکی از  ، دولتی ایجاد شده

 . کن کرد برخورد و آنھا را ریشھ

اگر این سیاست کھ در . را از گروه و توده مردمی جدا کنند "طالبان "بھ عبارتی دو طرف سعی دارند 

توان گفت کھ درصورت  در آن صورت می، در افغانستان ھم جواب بدھد ، عراق ھم جواب داده است

و عملی شدن این طرح این سیاست بتواند در پاکستان نیز جواب  "طالبان"حصول تفاھم میان دولت و 

  . رت سھیم بشوندبتوانند در قد "طالبان"داده و 
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چرا کھ این . را از قدرت در پاکستان و افغانستان حذف کرد "طالبان"من تصور نمی کنم کھ بتوان 

ھا وجود  یعنی این زمزمھ. واگذار کند "طالبان"نشین را بھ  احتمال وجود دارد کھ دولت مناطق پشتون

ستان بھ اضافھ مناطق سواحلی دارد کھ در یازده ایالت واقع در افغانستان بھ اضافھ سرحدات پاک

در آن حکومت اسالمی خاص خود را تشکیل داده و در عین  "طالبان"حکومتھایی بھ وجود بیاید کھ 

  . از خطر تجزیھ نجات یابد حال کشورھم

حل دیگری   و دولت راه "طالبان"توان برای حل معضل تقسیم قدرت میان  بھ جز راھکار پترائوس می

  متصور بود؟ 

را خلع سالح و  "طالبان"بھ مرور زمان بتوان  ، رشد احزاب الییک و ایجاد بسترھای سیاسی شاید با

تنھا در این صورت است کھ ممکن است وضعیت تغییر کند و من . آنھا در انتخابات شکست داد

  . ھمچنان بھ حمالت خود علیھ دولت ادامھ خواھند داد "طالبان"کنم کھ تا آن زمان   تصور می
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