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با وقوع حوادث  ۱۱سپتامبر  2001و متهم شدن بن الدن و طالبان به تروريست ،آمريكا

رهبري مبارزه عليه تروريسم را به عهده گرفت و خواستار ائتالف جهاني عليه آن شد .در اين

ميان پاكستان بيش از هر كشوري مورد توجه آمريكا قرار گرفت؛ به گونهاي كه آمريكا از ژنرال

مشرف ،رئيسجمهور وقت پاكستان ،خواست به اين ائتالف بپيوندد .مشرف با پذيرش اين

درخواست وارد جبهه متحد آمريكا عليه القاعده و طالبان شد .در جريان اين نبرد هرچند رژيم

طالبان در افغانستان سقوط كرد ،اما فعاليتهاي آنها ادامه يافت ،به گونهاي كه در شرايط

كنوني سرزمين پاكستان نيز از ناحيه گروههاي طالباني به شدت ناامن شده است.

اين مقاله با بهرهگيري از روش توصيفيـ تحليلي و استفاده از تئوري اتحادها و ائتالفهاي

نظامي در پي پاسخ به اين سؤال اصلي پژوهش است كه «چرا روابط اياالت متحده آمريكا و

پاكستان باعث تشديد ناامنيهاي داخلي پاكستان از سوي طالبان پاكستاني شد؟» يافتههاي

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

تأثير آن بر فعاليتهاي طالبان پاكستاني

1

تحقيق حاكي از آن است كه اتحاد پاكستان با آمريكا در راستاي راهبرد مبارزه عليه تروريسم
به تغيير در ائتالفهاي قبلي طالبان با دولت پاكستان انجاميد كه شكلگيري ائتالف و اتحاد

ميان گروههاي راديكال پشتون در دو كشور افغانستان و پاكستان را در پي داشت .در همين
راستا حتي گروهي به نام «تحريك طالبان پاكستاني» در پاكستان اعالم موجوديت كرد كه

در حال حاضر گروههاي مختلف طالباني با آن متحد شده و توان و نيروي خود را داخل
مرزهاي پاكستان متمركز كردهاند كه نتيجه آن گسترش و تشديد ناامنيهاي داخلي در حوزه

سرزميني پاكستان است.
واژگان كليدي

آمريكا ،پاكستان ،تروریسم ،طالبان القاعده ،افغانستان

 . 1دکتری علوم سیاسی ،استاديار دانشگاه جامع امام حسين(ع)
 . 2كارشناس ارشد اطالعات استراتژيك
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مقدمه
پاكستان در حال حاضر مهد تفكر طالباني شناخته ميشود و در محافل سياسي به
عنوان شريك آمريكا در نبرد با تروريسم مطرح است .وجود منطقه پشتوننشين بين
پاكستان و افغانستان به عنوان حوزه اصلي فعاليت طالبان بر شدت تحوالت در اين
كشور افزوده است .قبل از حوادث  11سپتامبر  ،2001پاكستان با اين مناطق مشكلي
نداشت ،اما با وقوع حوادث  11سپتامبر فصلي نوين در مطالبات سياسيـ فرهنگي
طالبان پاكستان به وجود آمد .در جريان نبرد با تروريسم كه آمريكا و متحدانش به راه
انداختند نبرد با طالبان به حوزه جغرافيايي افغانستان محدود نماند و عم ً
ال به داخل
مرزهاي پاكستان كشيده شد .اينك پاكستان نيز گرفتار بحراني به نام «طالبان» شده
است .در حال حاضر فعاليت طالبان پاكستاني در گروهي به نام «تحريك طالبان
پاكستان» 1نمود عيني يافته است .آنان پشتونهاي مستقر در مناطق شمال غربي
پاكستان هستند كه اين كشور را به چالش كشيدهاند .مناطق ايالت سرحد شمال
غربي 2و مناطق قبايلي پاكستان 3محل اصلي درگيريها بين طالبان پاكستان و ارتش
پاكستان هستند و مورد آماج حمالت هوايي آمريكا قرار دارند .همراهي اسالم آباد با
آمريكا در مبارزه با تروريسم كه اينك در رويارويي با طالبان پاكستاني نمود يافته،
توجه ناظران سياسي را به اين كشور جلب كرده است .گفته ميشود اين همراهي
باعث شده است كه طالبان پاكستان در رويارويي با پاكستان قرار گيرند و اين كشور را
ناامن كنند .اينكه «چرا روابط اياالت متحده آمريكا و پاكستان باعث تشديد ناامنيهاي
داخلي پاكستان از سوي طالبان پاكستاني شد؟» سؤالي است كه در اين پژوهش مورد
بررسي قرار خواهد گرفت .فرضيه مد نظر اين است كه «راهبرد مشترك آمريكا و
پاكستان در مبارزه با تروريسم پس از حوادث  11سپتامبر  2001باعث تغيير جدي
ائتالفهاي نظامي محلي و منطقهاي شد كه به موجب آن منطقه جغرافيايي طالبان
پاكستان در حوزه جنگ کم شدت و جنگ با آمريكا و پاكستان قرار گرفت و به افزايش
ناامنيهاي داخلي پاكستان از ناحيه طالبان منتهي شد» .اين فرضيه با استفاده از
نظريه «اتحادها و ائتالفهاي نظامي» در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد.
)1.Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP
)2.North West Frontier Province (NWFP
)3.Federally Administered Tribal Areas (FATA

مباني نظري اتحادها و ائتالفهاي نظامي

درباره «چگونگي شكلگيري اتحادها و ائتالفهاي نظامي» ديدگاههاي مختلفي ارائه
مورگنتا» و «توسيديد» است .رايكر معتقد است شكلگيري يك ائتالف در يك حوزه

به شكلگيري ائتالف در حوزه مخالف آن كمك ميكند .وقتي يكي از ائتالفها در
شرف پيروزي است ،بازيگران بيطرف غالباً به ائتالفهاي ضعيفتر به منظور تقويت

آن ميپيوندند .جورج ليسكا نيز معتقد است كه عوايد و هزينههاي صفبندي 1را
ميتوان به زوجهاي مرتبي تقسيم كرد؛ براي مثال ،زوج مرتب مربوط به امنيت عبارت
است از «حفاظت» و «تحريك»؛ اولي ،حاصل اتحادي خاص و دومي موجد عمل

متقابل از سوي جبهه مخالف و پيدايش اتحادي متقابل است (دوئرتي.)693 :1376 ،

همچنين هانس جي .مورگنتا شكلگيري اتحاد و ائتالفهاي نظامي را در راستاي

دستيابي به «منافع مشترك» ميداند (مورگنتا311 :1374 ،ـ  .)309بر اين اساس
اتحاد بين آمريكا و پاكستان در راستاي دستيابي به منافع مشترك و از نوع اتحاد
مكمل است .هدف آمريكا در گذشته در راستاي هدف عمده توسعه حوزه سياست

سد نفوذ در برابر كمونيسم بود و در حال حاضر نيز استفاده از پتانسيل و ظرفيتهاي
ّ
پاكستان به منظور مبارزه با تروريسم را مد نظر دارد .هدف پاكستان نيز افزايش توان

سياسي ،نظامي و اقتصادي خود در مقابل همسايگان از جمله هندوستان تعريف

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

شده كه شاخصترين آنها ديدگاههاي «جورج ليسكا»« ،ويليام رايكر»« ،هانس جي.

ميشود« .توسيديد» معتقد است كه اتحادهاي نظامي به علت احساس خطر و ترس
ايجاد ميشوند (هالستي .)180 :1373 ،اين چهار نظريهپرداز در بسياري موارد درباره

علل شكلگيري اتحادها و ائتالفهاي نظامي همعقيدهاند .محورهاي اصلي مورد تأكيد

آنها در شكلگيري اتحادها ،منافع مشترك طرفين اتحاد و احساس خطر مشترك
است .آنان بر اين نكته تأكيد دارند كه شكلگيري اتحادها باعث پيدايش و شكلگيري
اتحادي ديگر در جبهه مقابل ميشود .بنابراين با استفاده از رويكرد اتحادهاي نظامي

ميتوان به بررسي اتحاد آمريكا و پاكستان در راستاي اجرايي كردن راهبرد مبارزه با
تروريسم پرداخت .همچنين با استفاده از اين رويكرد ميتوان ائتالفهايي را كه ميان

گروههاي جهادي با محوريت طالبان پاكستاني در مقابل دو كشور آمريكا و پاكستان
1 . Alignment
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حاصل شده است ،مورد بررسي قرار داد .بنابراين ،محور و رويكرد نظري اين مقاله،

تئوري فوق است.
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بررسي روابط آمريكا و پاكستان پس از حوادث  11سپتامبر 2001

 .1راهبرد و تدابير آمريكا در مبارزه با تروريسم پس از حوادث  11سپتامبر

درك ماهيت رفتار آمريكا و بازخواني و تطبيق راهبردهاي سياسيـ امنيتي اين كشور
در چند دهه اخير نشان ميدهد همواره خط سير مشخص و ثابتي در آنها مشاهده

ميشود كه حول محوري خاص چرخيده است .اهميت اين موضوع زماني افزايش
مييابد كه حتي در جريان تغيير رؤساي جمهور و تيمهاي سياسي آنها نوعي تداوم
و پيوستگي در خطوط محوري راهبرد آمريكا در مناطق مختلف مشاهده ميشود.
اين وضعيت را شايد بتوان با استفاده از مفهوم «راهبرد كالن آمريكايي» تشريح و

تحليل كرد .راهبرد آمريكا در دوره جنگ سرد مبارزه با ايدئولوژي و آثار كمونيسم بود
كه سياست خارجي آمريكا در بطن آن شكل گرفت ،اما به نظر ميرسد اين راهبرد

با توجه به واقعيات حاكم بينالمللي و داخلي به مبارزه با تروريسم تغيير ماهيت
داده و هدف محوري آن نيز مبارزه با «اسالم راديكال» است .لذا ميتوان شالوده و

جوهره راهبردهاي آمريكا در جنوب آسيا را عين «گفتمان مبارزه با تروريسم» دانست

(دهشيار.)10 :1386 ،

آمريكاييها معتقدند خاورميانه بزرگ و جنوب آسيا و محافل ديني آن به علت

آموختن احكام ديني و ايجاد حس تنفر در مخاطبان خود ،بزرگترين كانون تروريسم

ضد غربي در جهان هستند .دولت آمريكا در پي حوادث  11سپتامبر  2001توانست به

فاصله يك روز پس از اين اتفاق قطعنامه  1368و سپس قطعنامه  1373را از شوراي
امنيت بگذراند .شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه  1368ضمن تهديدآميز

خواندن اينگونه اقدامات تروريستي براي صلح و امنيت بينالمللي ،براي آمريكا حق
«دفاع مشروع» قائل گرديد و همكاري بينالمللي در مبارزه با تروريسم را خواستار شد.
مهمترين واكنش قانوني اياالت متحده آمريكا در قبال حوادث  11سپتامبر ،تصويب
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قانوني ضد تروريستي با عنوان «قانون  2001اتحاد و انسجام آمريكا در فراهم آوردن

ابزارهاي الزم براي توقف و منع تروريسم» 1بود .مجلس نمايندگان آمريكا اين اليحه

را تصويب كرد و در  26اكتبر  2001به قانون تبديل شد .طبق اين قانون ،نهادهاي
بوش در نبرد با تروريسم تصريح ميكند كه «دولت آمريكا از هرگونه ابزار نظامي و
حمالت غافلگيرانه بايد استفاده كند تا تروريسم را نابود و كشورهاي داراي سالح
اتمي را تعديل كند و حاميان تروريسم را براي هميشه شكست دهد» .اين رهنامه
مقرر ميكند كه بهترين دفاع از خود «توان تهاجمي» است و آمريكا بايد صلح جهاني

را از طريق حذف ديكتاتورها و ايجاد جوامع باز و دموكراتيك برقرار سازد (تمنا،

 .)160 :1381با آغاز حمله آمريكا به افغانستان ،راهبرد سياسيـ نظامي و امنيتي
آمريكا در پاكستان ،در راستاي اهداف آمريكا در افغانستان و متناسب با آن وضع

شد .در حال حاضر برداشتها ،نگرشها و تحليلهاي استراتژيستهاي آمريكايي به
گونهاي است كه وجود و ماهيت پاكستان به صورت عاملي «تهديدزا ،امنيتزدا و مظهر
طالبانيسم» قلمداد ميشود و ذهنيتي منفي پشت پرده اين راهبردها نمايان است.

بنابراين ،محورهاي شاخص راهبرد نظاميـ امنيتي آمريكا بعد از حوادث  11سپتامبر

 2001در پاكستان به شرح ذيل مطرح است:

 .1استراتژيستهاي آمريكايي معتقدند كه جنوب آسيا موجب شكلگيري لرزشهاي
جهاني به لحاظ امنيتي شده است و احتماالً در آينده نيز خواهد شد (موسوي:1386 ،
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اجرايي و قضايي از اختيارات بازداشت و بازجويي افراد برخوردارند .همچنين دكترين

 .)14در حال حاضر پاكستان به ژئوپوليتيك تروريسم در منطقه تبديل شده است و تا
زماني كه اين تهديد پابرجا باشد ،حضور و سيطره آمريكا نيز تداوم خواهد يافت.

 .2آمريكا بايد همچنان تنها ابرقدرت نظامي جهان باقي بماند و در هر نقطهاي از

جهان كه اراده كند ،نيروهاي نظامي خود را به كار گيرد؛ چنان كه در «راهبرد امنيت
ملي  2010آمريكا» آمده است كه «به كساني كه به دنبال پيشبرد اهداف خود با
ايجاد ترور و كشتار بيگناهان هستند ،ميگوييم كه حاال روحيه ما قويتر است و قابل

شكستن نيست .شما نميتوانيد بيشتر از ما زنده بمانيد و ما شما را مغلوب خواهيم

كرد (خبرگزاري فارس.)1389 ،

1.Uniting and Strenghtening of America to Provide Approprati Tools Riquired to
Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001
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 .3مطالعه اسناد مربوط به «راهبرد امنيت ملي آمريكا در سالهاي 2008 ،2006

و »2010كه در پرتو راهبرد مبارزه با تروريسم تهيه شدهاند ،نشان ميدهد كه
مهمترين اولويت امنيتي آمريكا جنگ با تروريسم ،جلوگيري از گسترش افراطگرايي
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مذهبي و سالحهاي هستهاي و كشتار جمعي است كه پاكستان در حال حاضر تمام
اين معضالت را يكجا در خود جمع كرده و يكي از كشورهاي بيثبات و بحرانزاست.

 .4تالش براي پايان دادن به سياستهاي دوگانه پاكستان در قبال مسائل مربوط

به افغانستان و كشمير؛

 .5مقابله با طالبانيسم و پيشگيري از طالبانيزه شدن پاكستان؛

 .6طبق راهبرد «پتك مخملين آمريكا» ،پاكستان بايد يا متحد با آمريكا براي

مبارزه با تروريسم در تمام ابعاد آن همكاري و همراهي كند ،يا فشارهاي مستقيم و

غيرمستقيم نظامي آمريكا را تحمل كند.

 .2تأثير حوادث  11سپتامبر 2001بر روابط پاكستان و آمريكا

با وقوع حوادث تروريستي  11سپتامبر  2001و تصميم آمريكا براي مجازات عامالن
اين حوادث و آشكار شدن ارتباط تعدادي از افراد با مليت پاكستاني از جمله «خالد

شيخ محمد»« ،ژنرال محمود احمد» و «عمر شيخ سعيد» با تروريستها ،دولت

پاكستان در مقابل اولتيماتوم آمريكا براي همكاري ضد تروريستي با اين كشور قرار
گرفت.

جورج بوش روز  15سپتامبر  2001رسماً اسامه بن الدن را عامل تهاجم تروريستي

معرفي كرد و گفت« :زمان آن فرارسيده است تا تروريستها را از النههايشان بيرون

كشيم و محاكمه كنيم ».اياالت متحده بعد از اعالن بن الدن به عنوان مظنون اول
حمالت  11سپتامبر ،كار گسترده در هر دو جبهه نظامي و سياسي را آغاز كرد و از
حمايت و همبستگي جهاني نيز برخوردار شد .اما آنچه براي اياالت متحده در حملهاي
نظامي به افغانستان اهميت داشت ،همكاري جبهه مخالف طالبان در افغانستان و
مهمتر از آن همسويي دولت پاكستان به عنوان حامي اصلي طالبان در جريان نبرد
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عليه تروريسم بود .آمريكا شايد براي نخستين بار به واقعيت عملي آنچه «احمدشاه

مسعود» در مورد بههمپيوستگي پاكستان ،طالبان و اسامه بن الدن ميگفت ،مواجه

شد (انديشمند .)2008 ،مشرف با انتخاب گزينه «اول پاكستان ،بعد هر چيز ديگري»
از اين تصميم مشرف ،آمريكا از پاكستان به عنوان سرپل عمليات نظامي عليه طالبان
و القاعده ياد كرد و در همين راستا اولويتهاي سياست خارجي خود را در روابط

با اسالم آباد كه موجب انعقاد تحريمهايي براثر آزمايش اتمي و حكومت نظامي در

پاكستان شده بود ،لغو كرد و به حمايت از اين كشور پرداخت (.)Huckabee, 2008
بنابراين حوادث  11سپتامبر  2001و تحوالت پس از آن سبب بهبود روابط آمريكا

و پاكستان شد ،به گونهاي كه پاكستان به عنوان «متحد غيرناتوي آمريكا» در نبرد
با تروريسم لقب گرفت و آمريكا هم از پاكستان خواست مرزهاي خود را با افغانستان

مسدود و فعاليتها و ترددهاي اعضاي القاعده و طالبان به داخل و اطراف پاكستان را
متوقف كند ،اخبار محرمانه و اطالعات جمعآوريشده سازمان اطالعات پاكستان در
مورد اسامه بن الدن ،سازمان القاعده و طالبان را در اختيار آمريكا بگذارد و به آمريكا

اجازه استفاده از حريم هوايي پاكستان براي عمليات تهاجمي عليه افغانستان و استقرار

نيروهاي آمريكايي در پاكستان براي دستگيري اسامه بن الدن را بدهد (فرزيننيا،

6 :1383ـ .)5

مقامات اسالم آباد با اتخاذ راهبرد اتحاد با آمريكا در پروژه افغانستان موفق شدند

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

تصميم به همكاري با آمريكا در ائتالف ضد تروريسم گرفت ) .(Bokhari, 2006پس

به حجم تحريمهاي اعمالشده عليه پاكستان پايان بخشند .ارزش كمكهاي اقتصادي

و مالي آمريكا به پاكستان به لحاظ همراهي اسالم آباد با واشنگتن ،از سال  2001تا

 2008به رقمي حدود  9ميليارد دالر ميرسد كه براي تقويت وضع اقتصادي و نظامي

دولت پاكستان بسيار حياتي بود .در راستاي راهبرد مبارزه با تروريسم ،ژنرال مشرف
ممنوعيت برخي سازمانهاي مذهبي را اعالم كرد و دستور تعطيلي برخي مدارس
مذهبي را كه محل تعليم گروههاي افراطي بودند صادر كرد .وي همچنين جمعآوري

اعانه از سوي سازمانهاي مختلف براي تأمين بودجه گروههاي به اصطالح جهادي
را ممنوع و اعالم كرد با هر شخص ،گروه يا سازماني كه معلوم شود در تروريسم

داخلي يا خارج از كشور دخالت داشته ،قاطعانه برخورد ميكند و هيچ سازماني اجازه

نخواهد داشت به نام كشمير به اعمال تروريستي دست بزند .تصميم قاطع پاكستان در
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همراهي آمريكا عليه تروريسم به دليل ترس از آمريكا و مشوقهاي اقتصادي آمريكا،
آن كشور را به «متحد كليدي آمريكا» پس از  11سپتامبر  2001تبديل كرد .مشرف

حتي چند پايگاه هوايي در ايالتهاي سند و بلوچستان از جمله «پايگاه شمسي،

دالبندين و پايگاه شهباز» را در اختيار ارتش آمريكا قرار داد تا براي حمله به رژيم
فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال پنجم  /شماره شانزدهم  -پاییز 1391

طالبان استفاده شود« .ژنرال كليم سعادت» ،فرمانده وقت نيروي هوايي پاكستان ،در
شهريور  1383اعالم كرد كه نيروهاي ارتش آمريكا در برخي پايگاههاي هوايي اين

كشور مستقر و مجازند تا زماني كه بخواهند ،در آنجا باقي بمانند .نيروهاي نظامي
آمريكا عالوه بر استقرار در چند پايگاه هوايي فوق ،از بنادر كراچي ،پسني و جيواني
نيز استفاده ميكنند ( .)www. bbc. persian.com/23.Jul.2008چارچوب مناسبات
پاكستان و آمريكا در دوران رياستجمهوري پرويز مشرف (2008ـ  )2001به اقتضاي
تحوالت افغانستان ،در چارچوب مدل «متحد راهبردي» شكل گرفت .اما در فرداي
پيروزي «آصف علي زرداري» 1به عنوان رئيسجمهور قانوني پاكستان از حزب مردم
در  9سپتامبر ، 2008چارچوب مدل يادشده به نوعي محدودتر شد و به صورت
«پاكستان و آمريكا؛ متحد راهبردي مشروط» درآمد؛ زيرا آمريكا ادامه همكاري و
تعامل با پاكستان را مشروط به كسب اجازه از اسالم آباد براي تهاجم به مناطق قبايلي
شمال و غرب آن كشور كرد .گفته ميشود رئيسجمهور پاكستان در سفر به آمريكا و
پس از حضور در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل و مالقات با مقامات واشنگتن اين
شرط را پذيرفت (روزنامه همشهري بينالملل .)87/7/16 ،البته بعد از استعفاي ژنرال

مشرف از رياستجمهوري ،فشار گروهها و احزاب طرفدار طالبانيسم در پاكستان بر
دولت جديد شدت گرفت .آنها از دولت جديد خواستند به ادامه راه مشرف پايان دهد
و از جنگ عليه طالبان و القاعده دست بردارد؛ اما دولت جديد پاكستان همچنان به
حضور فعال در ائتالف عليه تروريسم ادامه داد .دولت جديد پاكستان در راستاي مبارزه
با تروريسم ،يگانهاي نظامي را به مناطق مرزي اعزام و عملياتهاي متعددي عليه
طالبان در مناطق مرزي خود با افغانستان اجرا كرد .در اكتبر  2008دولت پاكستان
به تجهيز و تسليح قواي نظامي ضد طالبان در مناطق شمالي اين كشور اقدام كرد
(واشنگتن پست .)1389/10/۱۷ ،در نقشه  1عملياتهاي نظامي پاكستان عليه طالبان
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 . 1آصف علي زرداري ،همسر بينظير بوتو و رهبر حزب مردم پاكستان و به لحاظ قومي بلوچ و شيعهمذهب
است.

در سرحدات مرزي قابل مالحظه است:

()33 .P ,0102 ,drawoT ssergorP no troper

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

نقشه 1ـ عملياتهاي نظامي پاكستان عليه طالبان در سرحدات

عمدهترين حوزههاي همكاري پاكستان با اياالت متحده آمريكا عبارتاند از:

ـ همكاريهاي اطالعاتي ،نظامي و لجستيكي در زمينه مبارزه با تروريسم؛

ـ انجام عمليات مشترك در مناطق قبايلي پاكستان به منظور سركوب عناصر

القاعده و طالبان؛

ـ همكاري در امور هستهاي و بحث عدم انتقال دانش فني به ساير كشورها از

جمله ايران؛

ـ همكاريهاي آموزشي (فالحزاده.)70 :1385 ،
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 .3همكاري سازمانهاي اطالعاتي آمريكا و پاكستان (سيا و آياسآي) در جنگ
عليه تروريسم

تحليلگران و كارشناسان سيا معتقد بودند كه «آياسآي» با درگيري عميق و مداوم
در افغانستان مهمترين سازماني است كه ميتواند آمريكا را در جنگ عليه طالبان و
فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال پنجم  /شماره شانزدهم  -پاییز 1391

حمله به شبكه القاعده ياري رساند .بنابراين  10روز بعد از واقعه  11سپتامبر ،هيأتي
اطالعاتيـ امنيتي از آمريكا به اسالم آباد رفت تا درباره نيازهاي جاسوسي و نظامي
آمريكا بحث كند .البته دولت پاكستان قبل از اين براي همكاري به آمريكا چراغ سبز

نشان داده بود .به محض آغاز نبرد آمريكا در افغانستان ،مشرف« ،محمود احمد»،
رئيس آياسآي را كه از حاميان اصلي طالبان بود ،بركنار و سپهبد حسن الحق را

به جاي او منصوب كرد كه با ديدگاه وي بيشتر همسويي داشت .حسن الحق مدت
شش ماه آياسآي را از عناصري كه تصور ميشد هر گونه پيوندي با طالبان داشتهاند،

پاكسازي كرد (نجفزاده .)1386 ،با وجود اين ،نسبت به صادق بودن آياسآي در
جنگ عليه تروريسم ترديد وجود داشت .اين ترديدها زماني قوت گرفت كه عبدالحق
از فرماندهان ائتالف ضد طالبان و از مهرههاي كليدي راهبرد جنگ فرسايشي سيا

عليه طالبان ،به دست طالبان دستگير و اعدام شد .گزارشهاي سازمانهاي جاسوسي
روسيه و انگليس نشان داد كه آياسآي نقش اساسي در دستگيري وي داشته است.

به هر حال با وجود نگرانيها ،سازمان آياسآي گذرگاهي بود كه اياالت متحده از
رهگذر آن توانست به سادگي بر طالبان غلبه كند .روابط نزديك سازمان اطالعات و

امنيت پاكستان با طالبان و القاعده به آمريكا امكان داد تا با استفاده از اطالعات اين
سازمان ،ضربات اساسي به طالبان وارد كند (.(www.sagg.org.2002

بعد از  11سپتامبر  2001همكاري ميان اين دو سازمان محكمتر شده است.

نيروهاي امنيتي و اطالعاتي پاكستان با همكاري سازمان اطالعات آمريكا موفق شدهاند

شماري از اعضاي طالبان را بازداشت كنند كه بين آنها بازداشت «مال عبدالغني برادر»،
معاون مال عمر ،بازداشت «مال عبدالسالم» ،والي قندوز در دولت پيشين طالبان،

و «مالمير محمد» ،از فرماندهان شبهنظاميان طالبان در افغانستان ،و كشته شدن

«محمد حقاني» ،فرزند جاللالدين حقاني ،در وزيرستان شمالي طي حمله موشكي
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آمريكا بيش از سايرين در رسانهها بازتاب داشت و اين ارتباط تنگاتنگ ،آمريكاييها

را بسيار خرسند كرد .به نوشته روزنامه داون پاكستان ،اسالم آباد به سازمان اطالعات
مركزي آمريكا (سيا) اجازه داده است مقري در كراچي داير كند؛ اطالعاتي كه از

(خبرگزاري صداي افغان 2 ،حوت (اسفند)  .)۱۳۸۸البته سيا نيز براي تعميق اين
روابط ،بهاي بسيار بااليي ميپردازد .روزنامه لس آنجلس تايمز نوشته است كه «سيا از

سال  2001تاكنون مبالغ هنگفتي براي دستگيري افراد مظنون ،به آياسآي پرداخته
است .آياسآي نيز در جريان نبرد عليه تروريسم دچار خسارتهاي جدي شده

است .تصفيه اعضاي نزديك به گروه طالبان يك طرف قضيه است .طبق گزارشهايي
از شمال افغانستان ،حدود  1500جهادي پاكستان يا مأموران اطالعاتي نزديك به

آياسآي بعد از پيروزي آمريكا در افغانستان در دوران رياستجمهوري مشرف كشته
شدهاند .پرويز مشرف ميگويد« :چنين وضعيتي براي پاكستان تأسف بار ،اما در جنگ

آزادي اجتنابناپذير بود» (شبكه اطالعرساني افغانستان.)۲۵/۸/۱۳۸۸ ،

 .4تأثير راهبرد «افپاك» 1اوباما بر تداوم همكاريهاي ضد تروريستي با پاكستان

با روي كار آمدن باراك اوباما جوهره و هسته اصلي راهبرد وي در جنوب آسيا به
پيروزي رساندن راهبرد مبارزه با تروريسم در حوزه افغانستان و پاكستان اعالم شد.

وقتي آمريكاييها به اهداف خود در منطقه دست نيافتند ،به اين نتيجه رسيدند كه

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

اين مقر جمعآوري ميشود به بازداشت اعضاي طالبان و القاعده منجر شده است

بايد راهبردي جديد براي منطقه طراحي كنند .راهبرد جديد با آمدن اوباما شروع

نشده است ،بلكه آمريكاييها قبل از راه پيدا كردن اوباما به كاخ سفيد ،آن را طراحي

كرده بودند .ژنرال پترائوس ،فرمانده اصلي آمريكاييها در افغانستان و عراق ،دو هفته
قبل از انتخابات رياستجمهوري آمريكا ،كار افغانستان را كليد زد و با سفر به اين

كشور اين موضوع را مطرح كرد (ويسي .)2 :1389 ،در نتيجة چنين تغيير نگرشي،

راهبرد جديد آمريكا با عنوان «افپاك» توسط باراك اوباما در  27مارس  2009اعالم
شد .راهبرد «افپاك» داراي هفتبند اساسي زير است.

 .1مشكل اصلي در خاك پاكستان است ،لذا بايد القاعده و شبكههاي وابسته به آن

را در پاكستان نابود كرد.

1 . AF PAK: Afganistan-Pakistan .
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 .2بايد نيروهاي نظامي آمريكا و ائتالف را تقويت و نيروهاي تازهنفسي را به منطقه

اعزام كرد.

 .3افزايش تعداد نيروهاي مورد نياز ارتش افغانستان به  134000نفر و پليس به

 82000نفر؛
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 .4تالش براي تفكيك و جدايي بين نيروهاي ميانهرو از نيروهاي تندرو و مذاكره

با آنان؛

 .5تقويتسازوكارهاي سياسي و كمك به تقويت نهادهاي مدني افغانستان؛

 .6اصالحات حكومتي در افغانستان و مبارزه با فساد در حكومت؛

 .7توسعه همكاريهاي منطقهاي و جلب همكاري كشورهاي منطقه براي تثبيت

اوضاع افغانستان.

در واقع ،منطقهگرايي و مهار افراطگرايي در پاكستان از تاكتيكها و تكنيكهاي

جديد آمريكا در ارتباط با پاكستان در دوره اوباما است .به گزارش شبكه اطالعرساني
افغانستان ،واشنگتن پست فاش كرد كه اوباما در نامهاي به آصف علي زرداري ،رئيسجمهور
پاكستان ،تالش كرد او را با تهديد و تطميع به همسويي بيشتر با سياستهاي فزونخواهانه
واشنگتن ترغيب كند ).)http://www.afghanpaper.com / 89/9/10

بنابراين ،آمريكا و پاكستان در دوره اوباما و زرداري همچنان در جبههاي متحد

عليه طالبان و القاعده عمل كردهاند ،به گونهاي كه حتي حمالت آمريكاييها به مناطق
قبايلي پاكستان در اين دوره به اوج خود رسيده است .اين حمالت از سال  2004تا

ژوئيه  2008به طور موردي در ايالت سرحد و بلوچستان پاكستان صورت ميگرفت

(شبكه خبري العربيه 8 ،آوريل  ،)2008اما يكباره در ژوئن  2008نخستين حمالت

منظم هوايي آمريكا به شمال پاكستان آغاز شد (خبرگزاري فرانسه7 ،اكتبر .)2008

بر اساس آمارهاي منتشرشده ،هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي در سال 2008

حدود  36نوبت ،در سال  2009بيش از  50نوبت ( 415نفر كشته) و در سال2010

نيز بيش از  118نوبت ( 650نفر كشته) مناطق قبايلي پاكستان را هدف قرار دادهاند
(نمودار )1.
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احزاب و گروههاي طالباني در پاكستان

پس از حوادث  11سپتامبر  2001گروههاي تروريستي جديدي در پاكستان فعال

شده و نسل جديدي از مبارزين اوضاع را تحت كنترل خود در آوردهاند .در حال حاضر

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

نمودار 1ـ تعداد حمالت ساالنه هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا به پاكستان از سال  2004تا ژوئن 2010

گروههايي با عنوان «طالبان محلي» كه افكار و خطمشي تندروانه قوميـ مذهبي
دارند ،خارج از كنترل دولت مركزي به اقدامات مسلحانه دست ميزنند .منظور از
«طالبان محلي پاكستان» مجموعه گروههايي هستند كه در دستههاي مختلف و با
نامهاي متفاوت ،اما با خاستگاه فكري و پايگاه ايدئولوژيك نسبتاً مشابه و مشترك،

بعد از حوادث  11سپتامبر  2001و آغاز نبرد عليه تروريسم به اقدامات مسلحانه و
خشونت بار عليه نيروهاي دولت مركزي پاكستان دست ميزنند .برخي از اين گروهها

عبارتاند از :جمعيت علماي اسالم ،سپاه صحابه ،لشكر جهنگوي (طالبان پنجاب)،
لشكر طيبه ،جنبش نفاذ شريعت محمدي (طالبان سوات) ،شبكه حقاني ،تحريك
طالبان پاكستان و....

تحريك طالبان پاكستاني يكي از گروههايي است كه با اتحاد احزاب مختلف
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طالباني در مناطق قبايلي و ايالت سرحد ايجاد شده و از ساير گروهها منسجمتر
است .طبق گزارش رسمي سازمان ملل 80 ،درصد حمالت تروريستي در پاكستان

را اين گروه انجام ميدهد .تحريك طالبان پاكستان متشكل از  13گروه از مناطق
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مختلف شمال غربي پاكستان است ) .(Daily Times, 16/12 /2007در  12دسامبر

 2007شورايي شامل  40نفر از رهبران ارشد گروههاي جنگجو كه حدود  50هزار مرد
جنگي در اختيار داشتند ،در پيشاور پاكستان تشكيل اين جنبش را اعالم كردند .اين
شورا تصميم به متحد شدن تحت پرچمي واحد گرفت« .بيتاهلل محسود» از منطقه

وزيرستان جنوبي به عنوان رئيس «تحريك طالبان پاكستان» ،موالنا حافظ گل بهادر

از وزيرستان شمالي به عنوان نائب امير و موالنا فقير محمد ماجور به عنوان فرد سوم

در فرماندهي منصوب شدند (خبرگزاري آزاد بينالمللي 12 ،ژوئن  .)2011اين شورا

نه تنها نمايندگيهايي از هفت گروه قبيلهاي فتا دارد ،بلكه در ايالت سرحد ،سوات،
دير اسماعيلخان ،كوهستان بونر و ملكند نيز نمايندگيهايي دارد (.)Zaidi, 2007:3

بيتاهلل محسود در اولين موضعگيري اعالم كرد كه هدف اين جنبش مقابله با عمليات
نظامي پاكستان است و اگر دولت خالف رويه طالبان ،به عمليات نظامي و همكاري
با آمريكا ادامه دهد ،با جواب دندانشكني مواجه خواهد شد .با كشته شدن بيتاهلل
محسود« ،حكيماهلل محسود» به عنوان رهبر «طالبان پاكستاني» انتخاب شد.

 .1مناطق تحت نفوذ و فعاليت طالبان پاكستاني

با وجود تمام تالش آمريكا براي كنترل و همراهسازي سران و ساكنان مناطق قبايلي،
طالبان در پاكستان بازتوليد و به واقعيتي انكارناپذير در محيط داخلي اين كشور تبديل

شد .اكنون طالبان پاكستاني ،دولت و ارتش پاكستان را به ستيزهجويي فرا خوانده و

با گسترش منطقه تحت نفوذ خود در پاكستان چالشي جدي براي اين كشور به وجود
آورده است .آنان همچنين توان گسترش دامنه نفوذ خود و حتي كنترل مناطق ديگري

از پاكستان را دارند كه اين امر مقامات آمريكا و پاكستان را دچار ترس و وحشت كرده
است .مقامات امنيتي پاكستان با اشاره به درگيريهاي نظامي در مناطق شمال غربي
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پاكستان به ويژه در دره سوات ميگويند كه نيروهاي القاعده و طالبان در اين منطقه
همچنان به دفاع مشغولاند و اين مناطق را در كنترل خود دارند« .سام ظريفي» ،عضو

سازمان عفو بينالملل ،ميگويد« :طالبان به طور رسمي كنترل  8تا  10ميليون نفر

را در پاكستان در دست دارد ».در حال حاضر طالبان پاكستان غالب مناطق قبايلي و
بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

ايالت سرحد را در كنترل يا تحت نفوذ خود دارند (نقشه .)2

نقشه 2ـ مناطق قبايلي و ايالت سرحد (سايت بيبيسي فارسي)۱۳۸۸ ،

 .2فعاليتهاي متقابل و تالفيجويانه طالبان پاكستاني

فعاليتهاي افراطي و تروريستي تا قبل از  11سپتامبر  ،2001معطوف سرزمين
افغانستان بود و ناامنيها به شكل امروزي دامنگير پاكستان نشده بود .بعد از

حوادث  11سپتامبر و همكاري و همراهي پاكستان با آمريكا و سقوط رژيم طالبان
در افغانستان ،صحنه فعاليت نيروهاي طالبان تغيير كرد .پاكستان كه قب ً
ال كانون

پشتيباني و لجستيكي طالبان به شمار ميآمد ،به كانون فعاليتها و اقدامات خرابكارانه
طالبان تبديل شد .طالبان پاكستاني با تشكيل جبههاي متحد توانست به عنوان نيرويي

نظامي در مقابل آمريكا و ناتو و همچنين ارتش پاكستان قد علم كند .شبهنظاميان
طالبان پاكستاني در روشي كام ً
ال هماهنگشده در سال  2004حمالت انتحاري را
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عليه اهداف دولتي آغاز كردند .اولين هدف اين حمالت ،كراچي پاكستان بود كه با

عملياتهاي تروريستي متناوب در ماه مي همان سال بيش از  100قرباني گرفت.

از همان زمان تاكنون حمالت انتحاري در مناطق مختلف پاكستان امري متداول و
روزمره شده است و به عنوان تاكتيكي مورد استفاده طالبان پاكستان قرار ميگيرد؛
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چنان كه توانسته ضربات سنگيني از لحاظ امنيتي و اقتصادي به دولت پاكستان

وارد كند (باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران .)1388/7/28 ،همچنين طالبان بر اين
موضع اصرار دارد كه بايد از مزيت نسبي خود و نقطه ضعف و پاشنه آشيل نيروهاي

آمريكايي و ناتو يعني آسيبپذير بودن خطوط تداركاتي آنها در منطقه پيشاور استفاده

كند .به گفته مقامات پنتاگون 80،درصد آذوقه ،مواد و تجهيزات مورد نياز نيروهاي

ناتو در افغانستان از طريق خاك پاكستان تأمين ميشود .از سال  2007اين اقدام در

دستوركار طالبان پاكستاني قرار گرفت كه همچنان ادامه دارد .طالبان پاكستاني در
آذر  1387با بيش از  5حمله به كاميونهاي حامل تداركات ناتو و آمريكا در خاك

پاكستان حدود 500كاميون را به طور كامل منهدم كردند .همچنين در سال 1388

بيش از  125مورد حمله به تانكرهاي سوخت ناتو صورت گرفت (ايرنا.)87/9/22 ،
به طور كلي مواردي كه نشاندهندة ناامنيهاي داخلي پاكستان به علت فعاليتهاي
طالبان پاكستاني است ،عبارتاند از:

الف) اشغال مناطق قبايلي (بيش از 30منطقه) و كاهش قدرت دولت در اين

مناطق؛

ب) گسترش فعاليت طالبان و اقدامات آنها در داخل پاكستان زمينهساز بحرانهاي

امنيتي ،اقتصادي و اجتماعي در اين كشور شده است .انفجارها و عملياتهاي انتحاري

زندگي ساكنان مناطق قبايلي و نواحي پيشاور ،دير اسماعيلخان ،هنگو ،كوهات،
مردان ،سوآت ،بونر و ...را به جهنم تبديل كرده است (فراهاني .)1388 ،بر اساس

آمار اعالمشده از سوي شوكت عزيز ،مشاور اقتصادي گيالني ،پاكستان از سال 2001

تاكنون حدود  34ميليارد و  520ميليون دالر در مبارزه با گروههاي طالبان متحمل

خسارت شده است كه همه بخشهاي اقتصاد اين كشور را تحت تأثير قرار داده است
(خبرگزاري جمهوري اسالمي.)87/11/27 ،
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ج) آمارهاي مراكز مطالعاتي و دولت پاكستان درباره شمار قربانيان حمالت

انتحاري و بمبگذاريهاي انجامشده توسط شبهنظاميان طالبان نشان ميدهد كه
گسترش فعاليت گروههاي تروريستي طالبان ،پاكستان را دچار ناامني داخلي كرده

تروريستي در سالهاي  2009و  2010بيش از  3000تن كشته و  6000تن زخمي
شدهاند (نمودار .)2

نمودار 2ـ حمالت ماهيانه بر اساس نوع حمله از اكتبر  2008تا آوريل 2010

1

(آرشيو شاخص پاكستان در مؤسسه بروكينگز)2010 ،

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

است .به گفته رحمان ملك ،وزير كشور دولت فدرال پاكستان ،طي  2448مورد حمله

در سال  2007حمالت طالبان پاكستاني در پاكستان 137درصد افزايش يافت؛

همچنين عملياتها در مناطق قبايلي و شمال غرب پاكستان نسبت به سال قبل23

درصد بيشتر بود (مركز ملي ضد تروريسم آمريكا 30 ،آوريل  .)2007در مقابل 3000

شهروند آمريكايي كه در حوادث  11سپتامبر كشته شدند 52000 ،پاكستاني كشته و

بيش از  100هزار تن ديگر نيز زخمي شدهاند (بابر.)1390 ،

بنابراين ،در يك جمعبندي ميتوان گفت بعد از حمله آمريكا به افغانستان در سال

 2001كه پاكستان نيز با آن كشور متحد شد ،دامنه ناامنيهاي داخلي در اين كشور
فزوني يافته است .در حال حاضر جبهه متحد «تحريك طالبان پاكستاني» نقش اصلي
و محوري را در ايجاد اين ناامنيها و حمالت در داخل پاكستان بر عهده دارد.

« . 1ساير» شامل خشونتهاي سياسي و قومي ،درگيري بينقبیلهای و حمالت به آن سوي مرزهاست.
حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين جزء ساير نيست.
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تأثير راهبرد جنگ عليه تروريسم بر اتحادها و ائتالفهاي محلي و منطقهاي

پس از حوادث  11سپتامبر  ،2001سمتگيريها و تمايالت زمامداران كاخ سفيد
كه غالباً تحت تأثير راهبردهاي سياسي ـ امنيتي آمريكا بود ،در حوزه جنوب آسيا
جنبه عيني يافت و آنچه تا آن زمان فقط در حد الفاظ و مكتوبات بود ،عم ً
ال به وقوع
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پيوست .آمريكا از همان فرداي حمالت  11سپتامبر  2001به شكلدهي «جبهه
ضد تروريسم» به رهبري دولت آمريكا به صورت ذهني و انتزاعي و سپس عيني و

واقعي پرداخت كه به تبع آن «جبهه راديكاليسم و تروريسم» (به تعبير آمريكاييها)
به رهبري القاعده و طالبان معرفي شد .بنابراين ،گام اساسي و زيربنايي براي ايجاد
دو جبهه مخالف شكل گرفت (جمالي .)1388 ،البته اين سياست پيامدهاي مهمي

براي سياست خارجي آمريكا در پي داشت و هزينههاي سنگيني را متوجه كشورهاي
متحد در نبرد با تروريسم كرد كه نمونه بارز آن پاكستان است .حوادث  11سپتامبر

فصلي تازه در تداوم صفبندي پاكستان و طالبان رقم زد .راهبرد آمريكا در مبارزه
با تروريسم و همكاري پاكستان در اين زمينه سبب فروپاشي صفبنديهاي گذشته

شد .ائتالفهاي قبلي به هم ريخت و ائتالفها و جبهههاي جديد در منطقه جنوب
آسيا شكل گرفت .در اين ائتالف و اتحاد جديد ،پاكستان در جبهه مقابل طالبان پا

به عرصه مبارزه نهاد؛ اما ورود پاكستان در ائتالف جنگ عليه تروريسم و اقدام در
راستاي راهبرد آمريكا باعث ايجاد نارضايتيهاي شديدي شد كه نشانههاي آن با قيام

طالبان عليه دولت مركزي نمايان شد .حمله آمريكا به افغانستان و همكاري مؤثر
دولت پاكستان در اين تهاجم ،عم ً
ال جدايي بين دولت و اسالمگراها را تكميل كرد
و سبب شد راديكاليسم پاكستاني با محوريت طالبان پاكستان منسجمتر ،متحدتر و

قدرتمندتر از گذشته عليه اهداف خود در پاكستان دست به عمليات بزند و بخشهايي

از پاكستان را با بحران جدي سياسيـ امنيتي مواجه كند .اقدامات دولت پاكستان و

روابط حسنه با آمريكا در راستاي راهبرد آمريكا در جنگ عليه طالبان و القاعده موجب

شكلگيري طيفي گسترده از «كانونهاي مقاومت» با محوريت طالبان در پاكستان
شد .اين اقدامات مشترك پاكستان و آمريكا روحيه بيگانهستيزي و تعصبات اعتقادي و

مذهبي مردم پاكستان را به شدت برانگيخت و موجب «پيوند طالبان و اسالم سياسي
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پاكستان» شد و گرايش به تندروي و تثبيت راديكاليسم را در پي داشت .واكنشهاي
آمريكا به حمالت  11سپتامبر و ماهيت رفتار سركوبگرانه و اشغالگرانه آن كشور در

آمريكا در كشورهاي اسالمي و اشغال مستقيم كشورهاي اسالمي موجب تقويت اسالم

سياسي تندرو و اتحاد گروههاي اسالمي شد (خوش طينت82 :1388 ،ـ « .)78سنترال
آسيا آنالين» 1به نقل از منابع طالبان پاكستاني اعالم كرد كه «پنج گروه جنگطلب
پاكستاني براي مقابله با حمالت آمريكا و ارتش پاكستان به مناطق قبايلي به تحريك

طالبان پاكستان پيوستهاند و اكنون زير چتر تحريك طالبان پاكستان به كار خود ادامه

ميدهند» .سخنگوي تحريك طالبان پاكستان نيز با تأييد اين موضوع اعالم كرد كه

لشكر جهنگوي ،سپاه صحابه ،جيش محمد ،حركت المجاهدين و حركت االنصار به
تحريك طالبان پاكستان پيوسته و جبهه متحد نظامي تشكيل دادهاند .اعظم طريق،

سخنگوي تحريك طالبان پاكستان ،به «سنترال آسيا آنالين» گفت« :ما كسي را مجبور
نكردهايم به تحريك طالبان پاكستان بپيوندد .رهبران و فعاالن سازمانهاي مذهبي

ممنوعه به انتخاب خود زير چتر تحريك طالبان پاكستان با يكديگر متحد شدهاند.
مأموريت ،اهداف و دشمنان مشابه است و به همين علت اين گروهها به تحريك طالبان

پاكستان پيوستهاند» (محمود.)2011 ،

امروز تداوم حضور آمريكا و ناتو در مجاورت مرزهاي پاكستان و حمالت

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

قالب «راهبرد مبارزه عليه تروريسم» به نحوي چشمگير ضد اسالمي بود .تاخت و تاز

افسارگسيخته آنها به مناطق قبايلي پاكستان بر شدت فعاليتهاي طالبان پاكستاني

افزوده و سبب شده است درگيريها متوجه درون مرزهاي پاكستان شود .اين امر

باعث شده طالبان پاكستاني جنگ با دولت مركزي پاكستان را كه عنوان متحد نظامي
غيرناتوي آمريكا را يدك ميكشد و به نيابت از آمريكا با طالبان ميجنگد ،پيش گيرند.

كنوني منطقة
از سوي ديگر در تفكر ديوبنديـ طالباني مبتني بر تفكرات قبيلهاي
ِ
جنوب آسيا ،جهان بعد از حوادث  11سپتامبر  2001و تحوالت پس از آن ،به دو
بخش دارالحرب و داراالسالم تقسيم ميشود كه خارج از داراالسالم ،جهاد به صورت

امري واجب در ميآيد و بايد درون داراالسالم «جبهه متحد نظامي» شكل داد .پيروان
ديوبنديسم جهاد را وظيفه شرعي و اعتقادي خود ميدانند .تصميم دولت پاكستان
1 . Central Asia online

175

تحت فشار آمريكا در حذف مرز بين تروريسم و جهاد ،سبب ايجاد اين جبهه واحد

با محوريت طالبان پاكستاني شد .اين موضع و تغيير نگرش دولتمردان پاكستان در
داخل پاكستان اختالفانگيز شده و حتي تغيير راهبرد علماي مذهبي را موجب شده
است؛ به ويژه كه در ايدئولوژي مكتب ديوبندي تكليف حكومتهايي كه در كشورهاي
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اسالمي با دارالحرب همكاري ميكنند ،روشن است و حكم شرعي مشابهي دارند .بر

اين مبنا حاكمان كشورهاي اسالمي كه متحد كفارند ،نيز هدف قرار ميگيرند .بر اين

اساس ،خالفت اسالمي طالباني با كفر جهاني به سركردگي آمريكا درگير نبرد و جهاد
تا رفع فتنه كفر از جهان باقي خواهد ماند.

ترويج جهاد طبق الگوي سه ضلعي ديوبنديسم ،پشتونيسم و سلفيت كه امروز

توسط طالبان محلي پاكستان و القاعده در اين كشور به كار گرفته شده است ،شايد

ميراث دوران جهاد با شوروي باشد؛ اما اقدامات آمريكا و پاكستان و ساير متحدين آنها

بعد از حوادث  11سپتامبر  2001در جنگ افغانستان سبب شد اين جريان ريشه دواند

و استحكام يابد و در حال حاضر همچنان سرمنشأ راديكاليسم و تندروي باشد .در
اين ميان ،تنها تفاوت اين است كه امروز مصداق جهاد تغيير كرده و به سوي آمريكا،

انگليس و ناتو و حتي حاكمان پاكستان به عنوان متحد آمريكا سوق يافته است.
تصورات مشترك گروههاي جهادي از خطرها و تهديدهاي موجود در صحنه افغانستان
و پاكستان منشأ اصلي گرايش آنها به اتحاد با همديگر جهت انجام اقدامات نظامي
است؛ چنان كه در نظريه اتحاد و ائتالف «توسيديد» ،ترس متقابل محكمترين مبناي
تشكيل يك اتحاد بيان شده است .طالبان محلي در جنگ بعد از  11سپتامبر  2001با

شدت آسيب ديدند و حتي بسياري از رهبران خود را در
آمريكا و متحدانش در ابتدا به ّ
اين جنگ از دست دادند .اين خطر براي همه گروههاي جهادگر در صحنه پاكستان و
افغانستان محرز شد .بنابراين اين جريانها با رويكردهاي مختلف ايدئولوژيكي ،سياسي،

قومي و قبيلهاي براي حفظ بقاي خود و دستيابي به آرمانهاي خود ،تنها راه نجات

را در ايجاد اتحاد و ائتالف با هم پنداشتند؛ لذا نه تنها گروههاي طالباني ،بلكه ساير
گروههاي جهادگر نيز به همگرايي با طالبان پاكستاني روي آوردند .عنصر هژموني 1و
سلطهجويي آمريكا كه در واقع ذات قدرت و راهبرد سياسيـ امنيتي آن كشور است،
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1 . Hegemony

مقوله اين تندرويها را هم در ابعاد نظري و هم در ابعاد عملي تسريع و تشديد كرده

است .تجربه تحوالت سياسي جنوب آسيا نشان داده است هر اندازه حضور نيروهاي

اسالمگرا احساس خطر بيشتري كرده و لجاجت ،سرسختي و همگرايي آنان براي
مقاومت نيز بيشتر شده است (سجادپور .)1387 ،حمالت موشكي آمريكا به مناطق

قبايلي ،نفوذ دادن نيروهاي ويژه به عمق خاك پاكستان ،بمباران مناطق مشكوك و
مظنون به حضور سران القاعده و طالبان و از همه مهمتر همراه كردن ارتش و دولت

پاكستان با راهبرد خود ،از جمله جلوههاي بروز هژمونيطلبي و سلطهجويي نظامي
آمريكا در پاكستان است .اما اين سلطهجوييها قطعاً بيپاسخ نميماند و واكنشهايي

را در جبهه مخالف برميانگيزد.

در ميان طيف گسترده واكنشهاي دولتها و بازيگران رسمي بينالمللي به هژموني
آمريكا كه عمدتاً ماهيت ديپلماتيك و رسمي دارد« ،واكنش بازيگران غيردولتي» 1به

ويژه طالبان پاكستاني« ،رويكردهاي نامتقارن» است كه خود را در نبردي تمامعيار و
عميقاً هويتي در تقابل با تمايالت هژمونيك آمريكا و متحدان نظامي آن ميبينند .اين
رويكرد در گفتمان آنها «مقاومت» 2نام گرفته است كه در پي آسيبپذير و ناتوان كردن

آمريكا و دولت پاكستان برآمده است .امروز طالبان پاكستاني با اتكا به آموزههاي ديني
و نبرد مقدسي با عنوان «جهاد» ،خود را در نبردي تمامعيار در مقابل جبهه متخاصم
سلطهجوي آمريكا ميبيند .واقعيت اين است كه رابطه آمريكا و پاكستان جادهاي
يكطرفه نيست كه فقط بر اساس برداشتها ،نگرشها و اقدامات آمريكا و دولت
پاكستان شكل گيرد ،بلكه به برداشتها و واكنشهاي افكار عمومي و ساير بازيگران

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

خارجي و تماميتخواهي امنيتي آنها در اين منطقه افزايش يافته است ،گروههاي

غيردولتي نيز مربوط ميشود .بنابراين ميتوان گفت اتحاد نظامي آمريكا و پاكستان در

مبارزه عليه تروريسم ،در ميان گروههاي جهادي در پاكستان حول محور هژمونيطلبي
و سلطهجويي آمريكا تعريف ميشود؛ يعني آمريكا در آن سوي اين اتحاد نظامي در پي

كسب موقعيت هژمونيك تمامعيار بر اساس منافع و نگرشهاي خود است .هر چند در
اين اتحاد مكمل ،دولت پاكستان درصدد افزايش توان سياسي ،نظامي و اقتصادي اين
1 . Non-State Actors
2 . Resistance
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كشور در مقابل همسايگان است ،اما طالبان اين اتحاد را تحقيرآميز و خفتبار ميدانند
و معتقدند كه دولتمردان پاكستان در اين ميان صرفاً دنباله رو و حلقه به گوش آمريكا

هستند و در جهت كمك به هژمونيطلبي آمريكا گام برداشتهاند.

به هر حال بر اساس نظريات موجود ،تشكيل يك اتحاد و ائتالف به تشكيل اتحاد
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و ائتالف مقابل ميانجامد .هر جا هژموني هست ،مقاومت نيز وجود دارد؛ يعني در
برابر اين هژمونيطلبي آمريكا جبهه مقاومت شكل ميگيرد .با اين حال ،رفتارهاي

هژمونيك متفاوت و مقاومتها هم متفاوت است؛ بنابراين ،حمايتهاي همهجانبه
پاكستان از آمريكا ،از سوي گروههاي جهادگر با محوريت طالبان پاكستاني بدون
پاسخ نميماند و با مقاومت و جهاد آنان مواجه ميشود كه نتيجه آن گسترش دامنه

ناامنيهاي داخلي و تشديد آن از ناحيه اين گروههاست .ايمن الظواهري در اين باره
در مقام فتوا اعالم ميدارد« :جوانان مسلمان نبايد منتظر اجازه گرفتن از كسي باشند،
زيرا جهاد با آمريكاييها ،يهوديان و متحدان آن كشور يعني منافقان مرتد ،واجب

عيني است» ( .)www.sulivan.country.com/z/sfit.htmبنابراين ،رهبران و اعضاي
گروههاي مخالف آمريكا و پاكستان ائتالفهاي حاصل را با مباني اعتقادي و مذهبي

عجين كرده و به آن استحكام بخشيدهاند.

اقدامات دولت پاكستان در راستاي راهبرد مبارزه با تروريسم آمريكا باعث شده

است كه در پاكستان نوعي صفبندي ايدئولوژيك بين دولت و تفكر وفادار به دموكراسي

ليبرال در مقابل تفكر جهادي ديوبنديـ سلفي شكل گيرد (مالزهي83 :1386 ،ـ .)82
در شرايط كنوني گروههاي جهادي پاكستان از زماني كه با اتحاد نظامي كشورشان

با آمريكا مواجه شدند به اين نتيجه رسيدهاند كه براي دستيابي به نتيجهاي مطلوب،

بايد جبههاي واحد تشكيل دهند؛ لذا مطلوبيت نهايي كنش انفرادي را كنار نهاده و به
ائتالف و اتحاد بين همه گروههاي جهادي با محوريت طالبان پاكستاني رو آوردهاند تا
بتوانند هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بينالمللي به اهداف خود نايل آيند؛ چنان

كه «رابرت روتستاين» هدف اتحادها را تسهيل دستيابي به اهداف مد نظر از طريق
ايجاد تعهدي خاص براي تعقيب آن اهداف ميدانست .در اينجا طالبان پاكستاني با
ساير گروههاي جهادي از جمله القاعده حول محور اسالم سياسي و تفكرات جهادي
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ديوبنديـ سلفي به اتحاد و ائتالف روي آورده است تا از اين طريق به تعقيب اهداف

خود بپردازند و با ايجاد جبهه متحد شبهنظامي ،احتمال دستيابي به اهداف را افزايش

دهند.

شرعي آن را از مكتب ديوبندي گرفته و پس از تزريق در قوميتگرايي پشتون ،سالح
قدرتمندي با نام «طالبانيسم» پديد آورده است .در پي حاكم شدن فضاي گفتماني

مبارزه با تروريسم و تالشهاي جدي آمريكا در مبارزه با راديكاليسم مذهبي القاعده و

طالبان در حوزه پيراموني پاكستان ،جريان برونمرزي راديكاليسم پاكستاني در قالب

گروههاي مسلح و جهادي لشكر طيبه ،جيش محمد ،القاعده ،طالبان محلي ،سپاه
صحابه و ...كه به مبارزه و جهاد در افغانستان و كشمير ميپرداختند ،امروز تمام توان

و نيروي خود را داخل مرزهاي پاكستان متمركز كردهاند و راديكاليسم برونمرزي و
فرقهگرايي درونمرزي پاكستان به جهاد و نبرد مقدس عليه تمام دشمنان كه در رأس

آنها آمريكا و حاكمان غربگرا هستند ،متوسل شدهاند و تالش ميكنند كه خاك

پاكستان را ميدان نبرد و عمليات قرار دهند (مالزهي .)1387 ،در نتيجة اقدامات
تالفيجويانه طالبان پاكستاني و مؤتلفين آنها در حال حاضر مناطق قبايلي و ايالت

سرحد پاكستان در حوزه جنگ کم شدت قرار گرفتهاند.
پيامدهاي راهبرد «افپاك» اوباما بر پاكستان

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

طالبان به عنوان يك جريان راديكال محليـ منطقهاي ،اصل جهاد و توجيه

راهبرد جديد آمريكا كه به اختصار «افپاك» ناميده ميشود در كتاب سفيد اياالت

متحده در مارس  2009منتشر شده است .پس از آنكه باراك اوباما راهبرد «افپاك» را
در مبارزه با طالبان و القاعده اعالم و در آن بر ناامن كردن منطقه براي اين گروهها تأكيد

كرد ،روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز مدعي شد كه سران طالبان در افغانستان نامههايي
براي سران اين گروه در پاكستان ارسال كرده و خواستار كنار گذاشتن اختالفات و لزوم
ايجاد اتحادي فراگير شدهاند (خبرگزاري مهر .)1388/1/8 ،از مهمترين تبعات راهبرد

جديد آمريكا براي دولت پاكستان ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
 .1سرريز شدن القاعده و طالبان به درون خاك پاكستان و اتحاد با طالبان پاكستاني
و تقويت آنها؛
 .2آسيبپذيرتر شدن خطوط تداركاتي ناتو و آمريكا در پاكستان؛
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 .3تشديد حمالت نظامي درون افغانستان عليه طالبان و القاعده سبب هجوم
آوارگان بيشتري از افغانها به درون مرزهاي پاكستان ميشود كه به مرور زمان به
منبع تأمين نيروي انساني طالبان پاكستاني تبديل خواهد شد.
 .4تحريك شبهنظاميان طالبان از طريق حمالت هوايي و زميني مكرر و غافلگيرانه
موجب تشديد حس انتقامجويي و حمالت تالفيجويانه آنها در وهله نخست عليه
پاكستان خواهد شد.
 .5تالش براي استفاده از قدرت هوشمند( 1قدرت نرمافزاري و سختافزاري) در
مناطق افغانستان و پاكستان سبب شد به جاي قدرت هوشمند مد نظر دولت اوباما در
مواجهه نيروهاي ناتو و آمريكا با طالبان ،خشونت هوشمند حاصل شود كه نتيجه آن
افزايش تلفات و درگيريها در پاكستان بوده است.
در حال حاضر اين راهبرد باعث تقويت گروههاي طالباني ،افزايش ناامنيها،
بمبگذاريها و حمالت انتحاري در افغانستان و پاكستان شده و نه تنها ايده جدا
كردن پشتونها از طالبان كه در اين راهبرد بسيار بر آن تأكيد شده بود عملي نشد،
بلكه بر حمايت و پشتيباني آنها از طالبان افزود.
ساير متغيرهاي تشديدكننده ناامنيها در حوزه پشتوهاي پاكستان

طالبان پاكستاني معتقدند كه روابط و همكاريهاي مشرف و دولت بعد از او (زرداري)
با آمريكا عين خيانت به اسالم و قرآن است .اقدامات دولت پاكستان در نبرد عليه
متغيرهاي اصلي
تروريسم سبب شده است كه طالبان پاكستاني با توسل به برخي
ّ
در پي ايجاد ائتالف و اتحاد براي مقابله با تهديدها برآیند و رفتار خشونتآميز را
ميان اسالمگرايان عليه آمريكا و دولت پاكستان برانگيزانند و پاكستان را با ناامني
متغيرهاي تشديدكننده و توجيهكننده اقدامات طالبان پاكستان
مواجه سازند .اين
ّ
عبارتاند از:
 .1توجيهات ارزشي گروههاي طالباني در مبارزه با مداخله آمريكا در پاكستان

يكي از متغيرهاي بنيادين در ايجاد همگرايي ميان تفكرات طالبانيسم در پاكستان
توجيهات ارزشي و هنجاري است كه تسهيلكننده اقدامات خشن و عملياتهاي
انتحاري ميان گروههاي اسالمگرا در پاكستان است .بر اين مبنا آنها جهاد عليه كفار

180

1 . Smart Power

بررسی روابط امریکا و پاکستان پس از حوادث  11سپتامبر وتاثیر آن بر فعالیت های طالبان پاکستانی  /علیرضا سلیمانی...،

را ميان طرفداران خود تبليغ ميكنند و مبارزه در اين مسير را با توجيهات دینی و
ارزشي ،معنا و مفهوم الهي ميبخشند .مداخله آمريكا در پاكستان عاملي اصلي در
ايجاد ائتالف و همگرايي ميان غالب گروههاي بنيادگرا در پاكستان است كه موجب
رفتار خشونتآميز گروههاي صاحب تفكر طالبانيستي در پاكستان شده است (نصر،
31 :1386ـ  .)28آمريكا با توجيه عمليات نظامي عليه طالبان و مبارزه با تروريسم
بخشهايي از امكانات نظامي و غيرنظامي پاكستان را در اختيار گرفت و تعدادي از
نيروها و وسايل پشتيباني خود را در اين كشور مستقر و مجتمع كرد .اين حركت
موجب خشم مردم و گروههاي طالباني به ويژه جريانهاي مذهبي ضد آمريكايي شد
(نشريه جام هفته .)1380 ،البته دخالتهاي آمريكا در پاكستان فقط محدود به امور
سياسي و نظامي نبوده است .تالش وسيع آمريكا براي استحاله فرهنگي و از بين بردن
باورهاي ديني و سنتي مردم پاكستان از اقدامات ديگر دولت آمريكاست .براي مثال
ميتوان به اقدامات سفارت آمريكا در راستاي تشويق «همجنسگرايي» و حمايت
از فعاليت «كابارهها» در پاكستان اشاره كرد .سفارت آمريكا در همين راستا از سال
 2007كابارههايي در كراچي ،پيشاور ،الهور و كويته تأسيس كرد .امروز براثر پشتيباني
سفارت آمريكا تعداد اين مكانها به  25تا  30مورد رسيده است .در منطقهاي از الهور
حدود  20مركز فحشا بنا شده و از هر  6مركز 5 ،مركز آن به طور مستقيم از طريق
نمايندگي آمريكا در الهور هدايت و پشتيباني ميشوند (خبرگزاري آوا.)1390/5/17 ،
 .2توجيهات ارزشي گروههاي طالباني در مبارزه با سكوالريسم

متغير ديگري كه در ميزان انجام رفتار خشونتآميز طالبان پاكستانی نقش داشته ،نوع
نگاه دولتمردان پاكستان به نقش اسالم در اداره جامعه يا به تعبير دقيقتر ،جايگاه
اسالم در صحنه سياسي اين كشور است .پاكستان داراي نظام جمهوري اسالمي است؛
از اين رو ،نقش اسالم در اداره جامعه ميتواند سبب افزايش يا كاهش انجام رفتارهاي
خشونتآميز گروههاي راديكال اسالمگرا شود (شفيعي .)4 :1384 ،طالبان پاكستاني
و جريانهاي وابسته به آنها نتيجه روابط آمريكا و پاكستان را گسترش سكوالريسم
در اين كشور ميدانند .در دوران رياستجمهوري آصف علي زرداري نيز سياست
همگرايي و روابط حسنه دولت وي با آمريكا و كمرنگ شدن نقش اسالم در اداره
كشور موجبات همگرايي گروههاي اسالمي ضد سكوالر در پاكستان را فراهم و انجام
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رفتارهاي خشونتآميز را ميان گروههاي بنيادگرا با تفكر طالبانيستي در اين كشور
تشديد كرده است.
متغيرهاي فوق ،عوامل ديگري در پاكستان از جمله
شايان ذكر است عالوه بر
ّ
اوضاع اقتصادي ،موضوع كشمير و اختالفات مذهبي شيعه و سني در تشديد رفتارهاي
خشونتآميز گروههاي بنيادگرا در اين كشور نقش داشتهاند كه موضوع بحث ما
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نيست؛ لذا از پرداختن به آنها پرهيز شده است.
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