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  چكيده

 و سرنگوني رژيم طالبان در افغانستان، بقاياي طالبان در پاكستان و افغانستان به 2001از جنگ سال 
هاي  دوباره طالبان در نواحي مختلف افغانستان، محيط كشورپيدايشدر واقع با . فعاليت ادامه دادند

در اين ميان دولت . ها تبديل شده است پاكستان و افغانستان به صحنه رويارويي طالبان با اين دولت
شدت ناامني از . آنها مواجه است كابل كه همچنان با طالبان در ستيز است ، با چالش اساسي از طرف

كارآمدي ان دچار ناناتو در جنگ عليه طالباي است كه نيروهاي  به گونه طرف طالبان در افغانستان
 از هفت سال حضور نظامي در اين كشور، آمريكا به دنبال اين استراتژي است كه پسبنابراين . اند شده

نگارنده به دنبال . تر درباره آينده افغانستان مذاكره كند بين طالبان شكاف ايجاد كرده و با جناح معتدل
يستي را در تنش بين دو كشور افغانستان و اين هدف است كه چالش طالبان به عنوان يك گروه ترور

بنابراين ابتدا به معماي حضور طالبان . پاكستان با توجه به رويكرد استراتژيك آمريكا بررسي كند
پرداخته شده، سپس تنش در روابط افغانستان و پاكستان مورد بررسي قرار گرفته و در پايان استراتژي 

   .دو همسايه بررسي شده است  آن در روابطآمريكا در برخورد با طالبان و تأثير 
 
  
 ها واژهكليد 

 ، اياالت متحده آمريكاگراييطالبان، افغانستان، پاكستان، سلفي 
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  مقدمه
درباره چگونگى .  افغانستان است كنوني درترين معماهاى يكى از پيچيده موضوع ظهور طالبان  

اسپين « شهر مرزى 1373ر اوايل پاييز د توان گفت گسترش طالبان و نفوذ آن در افغانستان مي
در نوار مرزى قندهار و پاكستان در يك درگيرى شديد به تصرف گروهى در آمد كه » بلدك

 و طالب مدارس دينى معرفى هالاين گروه كه خود را محص.  نفر كمتر بود300تعداد آنها از 
بودند قصد دارند امنيت آنها نخست مدعى . كردند، به مرور زمان به طالبان معروف شدند مي

   سياسى-هاى نظامى كشور را براى عبور كاالهاى تجارى تأمين كنند، اما ديرى نپاييد كه نقشه
ابتدا كنترل قندهار را از دست مجاهدان خارج كردند و با تثبيت . خود را به اجرا گذاشتند

د از آن حوزه جنوب هاي جنوبى و بع موقعيت خود در اين مكان، در زمانى كوتاه كنترل واليت
هاي شرقى و به دنبال آن با تصرف  غرب را در دست گرفتند و پس از تسخير كابل، واليت

  .دست گرفتند شريف و باميان كنترل همه افغانستان را به مزار
 نيروى طالبان در اين مرحله، پيشرفت خود را مديون سه عامل پول، سالح و ايدئولوژى 

هر كدام از منابع مالى و لجستيكى، عمر طالبان نيز با   حمايتبودند، پس با كاهش يا توقف
شد، دوام نيافت  وجود ادعاهايى كه درباره سنخيت آنها با ساختار اجتماعى افغانستان مطرح مى

شود كه طالبان به عنوان   با ذكر اين مقدمه ، اين سؤال مطرح مي).سايت اينترنتي آريايي ،1387پويان،(
هاي خود  گونه روابط دو كشور افغانستان و پاكستان را تحت تأثير اقداميك نيروي چالشگر چ

  قرار داده است و اينكه آينده طالبان در افغانستان چگونه خواهد بود؟
به طور . شود ابتدا به رويكرد پاكستان در برخورد با پديده طالبان پرداخته مياين مقاله در   

. پيچيدگي و عمق استراتژيك خاصي دارد رت طالباندر ظهور و استمرار قد اساسي نقش پاكستان
اين  توان به مؤثر پاكستان در به وجود آمدن طالبان، مي و نقش اي از نظر سطح تحليل منطقه

، نقش جمعيت علماي اسالمي پاكستان) آي اس آي ( ارتشنقش سازمان امنيت: متغيرها اشاره كرد
ر ترانزيت كاال از افغانستان به مناطق آسياي پاكستان، تشكيل سپاه صحابه و منافع پاكستان د

طالبان در دو بعد اقتصادي و سياسي خالصه  هاي حمايت پاكستان از در حقيقت انگيزه. مركزي
  .شود مي

 افغانستان هاي جديد، وروي و استقالل جمهورياز منظر اقتصادي، سقوط اتحاد جماهير ش 

از . كرد  تبديل1990 در دهه مركزيه آسياي بازرگاني ب معتبر براي روابط گذرگاهرا به يك 
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هاي ساكن در ايالت سر حدات در ارتباط با پشتونستان  جهت سياسي حمايت از پشتون
پاكستان  ).45 ص ،1381، انصاري( اهرم فشار بر افعانستان مؤثر بوده است مستقل نيز به عنوان

هاى  آن طالبان انديشهو پس از » گلبدين حكمتيار« شمسي با حمايت از 70در طول دهه 
ثباتى  پيش برد كه در هر دو مرحله بى قومى و آرزوهاى تاريخى خود را در صحنه افغانستان

 عملكرد پاكستان در دوران پس از خروج اتحاد جماهير .امنى افغانستان را دو چندان كردو نا
داد، زيرا ناپذير از كشمكش قرار  اى برگشت شوروى، اختالف اين دو همسايه را در چرخه
تر شده و به جاى آن گروه طالبان كه از سوى  سبب شد دولت مجاهدان روز به روز ضعيف

شدند رشد و گسترش بيشترى پيدا  برخى از اعراب به همراه پاكستان و آمريكا حمايت مى
  .كنند

 گروه را سه گروه شكافي طالبان بيانگر اين است كه ستون فقرات نيروهاى اين كالبد
گويند،  ها هستند كه در مواقعى به آنان وهابى نيز مى گروه نخست، همان سلفى.دهند تشكيل مى

البته اين . ها واليت كنرا است پايگاه سلفى. دهند سلفى ناميده شوند اما خودشان ترجيح مى
توان در حوالى  گروه در ديگر مناطق افغانستان حضور چندانى ندارند و به طور پراكنده مى

ها حضور و فعاليت خود را  سلفى. وجو كرد خشان نيز رد پاى آنان را جستولسوالى راغ بد
البته هنوز هم . دريغ پادشاهى سعودى به ويژه در زمان جنگ سرد هستند مديون حمايت بى

 وجود دارد كه وهابيون در افغانستان در حال يه اين نگرانى در كشورهاى همسايهسا
هاى تندرو كسانى هستند كه با  مولوي:  تندرو هستندهاى گروه دوم مولوى. گيرى هستند سرباز
، 1387پويان،  (اند دهى تشكيالتى وايدئولوژيك مؤسسان طالبان به اين گروه پيوند خورده خط

  . )ييسايت اينترنتي آريا
ها در سراسر افغانستان، در حلقه فكرى با طالبان، شبكه ارتباطى زيادى  اين گروه از مولوى

با اين همه آنها در جنوب . اند درو به ويژه در مناطق جنوب نفوذ زيادى كردهمالهاى تن. دارند
گروه سوم در بدنه . كه سران قبايل اقتدار زيادى دارند، چندان قدرت ندارند شرق افغانستان

ها در روزهاي مبارزه عليه شوروى، زير پرچم  هر چند صوفى: ها هستند نيروهاى طالبان صوفى
دليل اين امر نيز بسته . سم فعال بودند، اما امروزه نقش زيادى ندارندحمايت جبهه ضدكموني

 آنها در افغانستان و مهاجرت دسته جمعى آنان به پاكستان در بيست سال گذشته  شدن مدارس
  .است
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گرا با  اى درون طايفه  همزادهاى خود در ديگر نقاط جهان،همانند ها در تاريخ افغانستان، صوفى
پاكستانى، ند، اما آنها در گذر حوادث و تحت تأثير مكتب ديوبندى در مدارس روحيه ماليم بود

آميز مدارس ديوبندى  هاى خشونت اين روحيه را به تدريج به فراموشى سپرده و به رويكرد
نكته قابل ذكر اينكه پديده  .)، سايت اينترنتي آريايي1380سيد عبدالقدوس، (  پاكستان سوق پيدا كردند

پاكستان بود، اما در هاي دو كشور افغانستان و  ها و قوميت ظر ساختار، متشكل از اليهطالبان از ن
كه  استراتژيك آمريكا در آمدهاي  فرايند سياست خارجي آمريكا به ابزاري در خدمت سياست

   . كارگزار قابل تحليل است-اين موضوع از نظر ساختار
  

  پاكستان و افغانستان طالبان و تنش در روابط 
توان  كه در اساس ميهاي طوالني دارد   پاكستان فراز و نشيبوتاريخ مناسبات افغانستان   

دو كشور افغانستان و پاكستان هر دو . ميراث دوران استعمار را در آنها مشاهده كردبا اطمينان، 
با وجود  اين دو كشور. كم و بيش از نقش و تأثير خود در صحنه مبادالت جهانى اطالع دارند

اند كه دليل عمده آن  ندهاى عميق نژادى و فرهنگى همواره تاريخى پرتنش داشتهپيو
هاى ارضى ميان دو كشور و داعيه ارضى پاكستان نسبت به افغانستان است و نشانه  اختالف

 در ماجراى قوميت دارد و  از طرفى اين اختالف ريشه. پايدار اين اختالف خط ديورند است
هاى   است كه سبب شده از همان ابتدا، افغانستان نسبت به سياستنماد آن مسئله پشتونستان

 بين بريتانياي آن زمان كه 1893سال  خط مرزي ديورند كه در. پاكستان نگرشى منفى پيدا كند
خان، پادشاه افغانستان امضا شد، در هيچ  هند را در استعمار خود داشت توسط امير عبدالرحمن

  ).2008ژوئن  17سايت راديو دري، ( نگرفته است ها قرار انمقطعي از تاريخ مورد قبول افغ
هاي متفاوتي كه تا حاال در افغانستان روي  مسئله خط ديورند مورد قبول هيچ يك از رژيم

جمهوري و جمهوري اسالمي و رژيم ماركسيستي قرار نگرفته  كار آمدند از سلطنتي گرفته تا
هاى مرزى و ادعاهاى قومى  ر دو عامل اختالفبه اين ترتيب روابط دو كشور تحت تأثي. است

گرى  واسطه موجب قطع روابط دو كشور شد كه با 1334حتى يك بار در سال . همواره تيره بود
صلح كشورهاى همسايه و در رأس آنها ايران، اين روابط بار ديگر از سرگرفته شد، اما پديده 

  . از روابط دو كشور گريزان بود
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دار و مريز دوباره رو به وخامت گذاشت و دو كشور تا  روابط كجپس از چند سال همين 
آستانه جنگ پيش رفتند كه اين بار با مداخله آمريكا كه بيش از هر چيز در پى منافع خويش 

اما همچنان موضوع ايجاد پشتونستان، به . راييدگرى بود، بار ديگر به صلح گ در اين واسطه
هاى پاكستان درصدد تحريك   كه بر پايه آن پشتونمثابه استخوان الى زخم موضوعى است

هنوز نيز اين آزردگى و كدورت تاريخى دو كشور . اند هاى خود در افغانستان بوده كيشهم
نمايان است كه » كرزاى«نمونه بارز آن در سخنان چندى پيش .  استنسبت به يكديگر باقى

  .)سايت اينترنتي پيمان ملي ،1387ت،سعاد( »مشكل افغانستان، پاكستان است، نه طالبان«: گفت
اي توسط  درگيري ميان پاكستان و افغانستان به دليل كوتاهي در عمل به مفاد موافقتنامه

، رئيس جمهور اساس آن مقرر شده بود ژنرال مشرفآباد به اوج خود رسيده است كه بر  اسالم
ده و از سرايت ناامني به داخل نشين پاكستان برقرار كر  صلح را در مناطق قبيله،پيشين پاكستان

 حكومت پاكستان در مناطق وزيرستان، با طالبان 2006در سال . خاك افغانستان جلوگيري كنند
اين موضوع .  كرد، ولي در داخل آماده جنگ نظامي با اين گروه شد امضا صلحنامهتوافق

  . هاي زيادي را به پاكستان وارد كرد آرامي نا
ان با توافق ميان استانداران مشرف با بزرگان قبايلى كـه پـشتيبانان             بس وزيرست   قرارداد آتش 

امضاي توافقنامه دولت پاكستان با سران قبايل و طالبان . اصلى القاعده و طالبان هستند امضا شد      
پرويز . در وزيرستان، در واقع بسيج كردن و سمت و سو بخشيدن طالبان افغان در پاكستان بود               

 به صراحت اعالم كرده بود كه اگر دولت طالبـان بـه رسـميت               2005  سال ژوئنمشرف در ماه    
، اكتبـر   )آوا(خبرگـزاري صـداي افغـان       ( داد   رخ نمي  2001شد، شايد واقعه يازدهم سپتامبر      شناخته مي 

2006(.  
 قبيله مرزنشين نواحي شمالي ايالت وزيرستان منعقد 45 به گفته مشرف، اين موافقتنامه با   

اي بايد از آن منطقه اخراج شده و گروه  شده است كه مبارزان القاعدهشده و در آن تصريح 
اي از اين نواحي حاكميت داشته و يا در آن مناطق دست به خشونت  طالبان نبايد بر هيچ منطقه

در مقابل، مشرف به ساكنان اين نواحي قول داده تا نيروهاي پاكستاني مستقر . و درگيري بزنند
اي خود در نقاط ايست و بازرسي كاسته و به قبايل منطقه اجازه دهند ه در منطقه از سختگيري

  .تا به آساني دست به قاچاق بزنند
نظاميان  به عالوه، دولت پاكستان بر اساس اين قرارداد موظف به آزادسازي تعدادي از شبه 

كه هرگز آباد اعالم كرده است  اما اسالم. طالبان و اعطاي كمك مالي به رؤساي قبايل شده است
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قصد بيرون كشيدن نيروهاي خود را از اين مناطق نداشته و بار ديگر به شبه نظامياني كه در 
  .اند، حمله خواهد كرد آنجا كمين كرده

 كه كرزاي و ژنرال مشرف در واشنگتن با يكديگر 2006 سپتامبر27نكته قابل توجه اينكه 
شاه، مركز ايالت وزيرستان، دو دفتر ديداركردند، گروه طالبان اعالم كرد كه در منطقه مير

همچنين يكي از مقامات آمريكايي حاضر در كابل، اخباري را . نمايندگي بازگشايي كرده است
داد حمالت طالبان در جنوب افغانستان از زمان انعقاد قرارداد يادشده به  منتشر كرد كه نشان مي

رف را در واشنگتن در چالش بزرگي انتشار اين خبر، ژنرال مش .سه برابر افزايش يافته است
البته بوش در واكنش به اين اخبار گفت كه متقاعد شده است كه ژنرال مشرف . گرفتار كرد

  . براي سركوب طالبان از هيچ كوششي دريغ نكرده است
الزم به يادآوري است، قرارداد دولت پاكستان با قبايل مرزنشين نواحي شمالي وزيرستان 

و منعقد شد كه آمريكا در تالش خود براي ايجاد صلح و امنيت در مناطق اين كشور، از آن ر
اين در حالي است كه در جريان اشغال افغانستان توسط . يادشده، با شكست مواجه شده بود

، صدها تن از جنگجويان القاعده به همراه اسامه بن الدن و هزاران 2001ارتش آمريكا در سال 
به . رس دستگيري و تعقيب نيروهاي ائتالف به اين مناطق گريختندتن از نيروهاي طالبان، از ت

هاي ايست و بازرسي را در اين  همين دليل، ارتش پاكستان مجبور شد براي اولين بار پست
  . مناطق ايجاد كند

اي همراه بود،  هاي نااميد كننده دو سال اول حضور ارتش پاكستان در اين مناطق، با شكست
ل صدها تن از نظاميان پاكستاني كشته شدند و دولت محلي مستقر در اين زيرا در اين دو سا

مواد منطقه در عمل از هم فروپاشيد، چرا كه جنگجويان القاعده و نيروهاي طالبان با پول قاچاق 
. شدند مخدر، آن قدر قدرتمند شده بودند كه حتي با نيروهاي انگليسي و كانادايي نيز درگير مي

كوشيد طوري وانمود كند كه در مقابله با نيروهاي القاعده و   مشرف ميدر حالي كه ژنرال
طالبان از هيچ كوششي دريغ نكرده است، ولي شواهد نشان داد كه مشرف هميشه در اين مورد 

كه نه تنها كاسه صبر كرزاي و بوش، بلكه  صادق نبوده است و اين همان موضوعي است
  .)67ص، 1385هنامه اقتصاد ايران،  ما(دوستان ديگر وي را نيز لبريز كرد 

ترين ركن در بازي تعامالت ميان افغانستان، طالبان و ساير بازيگران منطقه  پاكستان مهم  
. سياستمداران كند، نه نيروهاى سياسى و است و روش و سياست خارجى پاكستان را ارتش تعيين مى

به طور كامل و يا در پشت صحنه،  سال از زمان استقالل پاكستان، ارتش يا 60در طول بيش از 
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در اواسط جنگ سرد، پاكستان با آمريكا متحد . عرصه قدرت سياسي را در دست داشته است
 ارتش قدرت را در دست داد آمريكا ترجيح مي. نتو عضو شدشد و در سيتو، پيمان بغداد و س

در همين . طر بيافتدداشته باشد تا احزاب سياسي، زيرا احتمال داشت منافع اياالت متحده به خ
 ).(Cohen, 2008 ، حمايت كرد1977 و 1958 هايراستا، اياالت متحده از كودتاهاي ارتش در سال

ترين همكاران اياالت متحده در مقابله با  در حال حاضر نيز ارتش و سرويس اطالعاتي آن، مهم
ناسبي براي تداوم مدت آمريكا با ارتش پاكستان، پشتوانه م همكاري طوالني. تروريسم هستند

بنابراين به نظر برخي از كارشناسان، . رابطه و تضمين حمايت دوجانبه آنها از يكديگر است
تواند به ايجاد اختالف اين كشور با اياالت متحده منجر  برقراري دموكراسي در پاكستان، مي

  ).Haggani, 2008, p. 4(  شود
فرما  راتژيك سنتى ارتشيان حكمدر صحنه سياست خارجى پاكستان هنوز ديدگاه است  

به عقيده ارتش پاكستان، حضور هند در . ها و اصول مشخصى دارد است، ديدگاهى كه پايه
آباد اين است كه كرزاى و ساير  نگرانى اصلى در اسالم. افغانستان يك تهديد و خطر است

البته . ته باشندها را باز بگذارند تا در افغانستان حضور قوى داش رهبران افغان، دست هندى
پايه دوم اين ديدگاه استراتژيك اين . مبنا است روشن است كه اين يك ديدگاه غيرواقعى و بى

است كه در كابل نبايد دولتى مستقل پا بگيرد و نيز در افغانستان نبايد هيچ نيرويى به جز 
اى را   چنين انديشه.آباد، اجازه استقرار داشته باشد ها و منافع اسالم نيروهاى وفادار به سياست

  . است گذارى كرده ارتش پايه
كنند و بر اين اساس  ها بر مبناى اين منشور عمل مى نزديك به ده سال است كه پاكستانى

اند، ابتدا وفادارى خود به  همه نيروهايى كه در كابل قدرت گرفته 1992از سال  است كه
هاى  يك دهه و اندى كه از حضور گروهدر اين . اند هاى ارتش پاكستان را اثبات كرده خواسته

هاى جهادى تا   شامل گروهاها كه طيف زيادي از آنه گذرد، بيشتر دولت افغان در كابل مى
  . اند كه سياست نگاه به پاكستان را حفظ كنند شد، ناگزير بوده طالبان مي

نفوذ خود را آباد نيرويى خارج از اراده و حيطه  بنابراين چندان جاى شگفتى نيست كه اسالم
گير كردن نيروهاى مستقل و ملى از هيچ كوششى  خود بر نتابد و براى زمين در كشور همسايه

آنها حتى يك افغانستان نوين را كه يك حاكميت مستقل و نيز روابط خارجى متوازن . دريغ نكند
ى براي استراتژ رظها از ن پذيرند و به طور كلى اين موضوع ها داشته باشد نمي با همه كشور
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و احزاب محلى تندرو  ها سوم اين سياست خارجى را طايفه پايه. هاى پاكستان معنى ندارد ژنرال
  . دهند  شكل مى،كنند كه طالبان را حمايت مى

ها  ها و احزاب ارتباط بسيار نزديك دارد، زيرا به اعتقاد ژنرال ارتش پاكستان با اين طايفه
ها و  ارتش پاكستان با گروه. ى براى كشمير هستندها، منبع تأمين نيروى انسان اين گروه

دارد كه تعداد زيادي از آنها از طالبان   ساله25هاى تندرو پاكستان يك همسويي و اتحاد  طايفه
ها  چيز بر محور تصور و انديشه سنتى ژنرال شود كه همه بنابراين مالحظه مى. كنند حمايت مى
با هند شكل  آباد را همچنان موضوع رقابت اسالمگيرد و حد و مرز دوستى و دشمنى  شكل مى

است كه  دارند يك دليل آن اين ها دست از حمايت طالبان بر نمى دهد و اگر ژنرال مى
هاى متحد طالبان پشت پاكستان را در كشمير و در عرصه رقابت با هند خالى  ترسند گروه  مى
  .)، سايت اينترنتي آريايي1378پويان، ( كنند

اى مجهز  هاى تبليغاتى تازه ها و روش زه فعاليت طالبان، حاميان اين گروه به شيوهدر دور تا  
هاى تبليغاتى  ها و نشريه اى متنوع از چاپ و پخش اعالميه تا مجله ها مجموعه اين روش. اند شده

هاى سيار  آنها در دور جديد، گروه. گيرد تا برگزاري جلسات وعظ و منبر در مساجد را در برمى
نفع طالبان تبليغ  بگير به اى از واعظان حقوق و شبكه خود را به روستاهاي افغانستان روانه غىتبلي
اما اين . اند  نيز ديده شده هاى سيار تبليغى به تازگي در اطراف كابل تا جايى كه اين گروه. كنند مى

ولت تبليغ كند آنها هر ماليى را كه به نفع د. تمام سياست و شگرد تبليغى حاميان طالبان نيست
چند نفر از اين افراد 1385در سال . دارند توسط طالبان از سر راه بر مى تهديد كرده و در نهايت

   )، سايت اينترنتي آريايي1380، سيد عبدالقدوس( به وسيله طالبان كشته شدند
گر امور افغانستان، سران طالبان در دور جديد تحركات اين  تحليلبه اعتقاد گيوستازي،   

به رفتارهاى طالبان رنگ قومى بدهند و آن را حركتى برخاسته  كنند كه گروه، بسيار تالش مى
 95با وجود آنكه . ها عليه دولت كرزاى نشان دهند، اما واقعيت اين نيست از اراده طايفه پشتون

ها همگى با  نشين جريان دارد، اما اين خشونت هاى طالبان در مناطق پشتون درصد خشونت
با اين . پذيرد هاى رهبران محلى با يكديگر انجام مى هاى محلى و در چهارچوب رقابت هانگيز

تالش  كارگيرى وسايل مدرن تبليغاتى، همه، منابع اطالعاتى پاكستان به تازگى همزمان با به
خواهند اين حركت را با  آنها مى. اند ها آغاز كرده اى براى نژادى كردن اين خشونت فزاينده

  .عاالن حزب اسالمى به صفوف طالبان به ظهور برسانندپيوستن ف
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ولوژيك داشت ئهايي را كه تا ديروز با حضور طالبان ماهيت و شكل ايد در واقع درگيرى
اين سناريو در ديدار و مذاكرات منابع اطالعاتى . ولوژيك شدن سوق دهندئـ ايد به سوى قومى

چند نكته را  مشى افغانستان زي در تحليل خطستا از نظر گيو.آنها با گلبدين حكمتيار افشا شد
خواهد تا دولت  پاكستان پيش از هر چيز از حامد كرزاى تضمين مى: بايد مدنظر قرار داد

به اين صورت استراتژى . افغانستان در هيچ زمانى خطرى را متوجه امنيت ملى پاكستان نكند
. ور جديد يك تفاوت اساسى داردها در د نظامى پاكستان نسبت به دوران مبارزه عليه شوروى

كنندگان غربى سرنگونى دولت  و نيز هدف كمكها، هدف پاكستان  رزه عليه شوروىدر مبا
به همين دليل . هاى دولت آن روز بود ساخت طرفدار شوروى در كابل و تخريب وسيع زير

رقابت براى هاى مبارز استوار بود تا آنها در يك  گروه سياست پاكستان در آن برهه بر تعدد
  . تخريب هر چه بيشتر دولت كابل كوشش كنند

محدودسازى اما در مرحله كنونى هدف استراتژيك پاكستان سرنگونى دولت كرزاى نيست، بلكه 
هاى  آن است، به طوري كه از طريق اعمال فشارهاى نظامى به هدف مهمى به نام امتيازگيرى

كوشد افراد متمايل به خود را در  يد مىدر واقع پاكستان در فرمول جد. سياسى دست يابد
هاي كليدى دولت افغانستان روى كار آورده و دشمنان ديرين خود را در مناصب دولتى  سمت

خواهد كه  بنابراين، پاكستان يك دولت طرفدار خود در كابل را مى. افغانستان منزوى كند
ار پاكستان را در بخصوص در وزارت دفاع افغانستان در سطوح افسران، عناصر دوستد

   .هاي كليدى جاى دهد سمت
احزاب آباد، اين است كه از تكيه بر چند گروه و بازى با  پس تغيير نخست در سياست اسالم

ترين نقش  رو مهم از اين. چندگانه افغانى به سمت تكيه بر گروهى واحد سوق پيدا كرده است
هاى مختلف  بع مالى را كه از كانالاستراتژيك پاكستان در حال حاضر اين است كه تمام منا

چون هدف نهايى، . شوند، يك جا به يك مجرا، يعنى به گروه طالبان سرازير كند فراهم مى
به طور كامل در اختيار داشته ) يعنى طالبان(امتيازگيرى سياسى است، پس بايد يك گروه واحد 

به همين دليل .  كندباشد تا هر وقت الزم شد، كليد عمليات نظامى آن گروه را خاموش
كند كه زير نظر گروه  پاكستان فرماندهانى مانند حقانى و نيز گلبدين حكمتيار را تشويق مى

، نتايج شدههايى كه در اين مرحله روى طالبان انجام  گذارى اما همه سرمايه. طالبان فعاليت كنند
  . آباد در پى داشته است اى براى اسالم كننده مأيوس
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اند،   خوبي دارند كه البته آن را در مدارس سلفى ياد گرفته  چند آنها انضباطشود هر گفته مى
گيرى  مانند و هدف گذاران انتحارى طالبان در اهداف خود ناكام مى  درصد بمب80 تا 70اما 

هاى كالشينكوف كه يك سالح بسيار كهنه و از رده خارج شده به حساب  طالبان با سالح
آى مجبور  اس تا حدى كه در برخى مواقع افسران آى. رود ا مىآيد اغلب اوقات به خط مى
رسد حتي  به نظر مياز سوي ديگر، . اند به طور مستقيم به طراحى عمليات آنها كمك كنند شده

نيروهاي طالبان به موفقيت چنداني  طلبي براي مقابله با گسترش حضور نيروهاي نظامي ناتو
نظرطلبي در  است، آن روي سكه تحوالت تجديدنرسيده است و البته اين يك روي سكه 

اوايل دسامبر . شود هاي آمريكايي دامن زده مي مواضع ايدئولوژيك طالبان است كه توسط رسانه
اى در قطع كوچك و به رنگ آبى   صفحه9   مجله نيوزويك خبر از چاپ و توزيع جزوه2006

 در اين جزوه كوچك كه با امضاى .و سفيد داد كه در آن قوانين جديد طالبان نوشته شده بود
  قانون مندرج در آن را29اند  مالمحمدعمر در افغانستان توزيع شد، اعضاى طالبان موظف شده

  . اجرا كنند
آنكه احكامى براى تنظيم رفتار خودسرانه  نام دارد، بيش از» اليحه«كتاب قوانين طالبان كه 

 يك مانيفست سياسى است كه سركردگان اعضا يا اهرمى براى حفظ وفادارى هواداران باشد،
اند تصوير تيره و مخدوش اين گروه را در نگاه مردم افغانستان  اين جريان از طريق آن كوشيده

با اين مجموعه قوانين، سران اين گروه نمايي لطيف بر چهره يك . و مناطق مجاور اصالح كنند
ان اين احكام و ضوابط با علم كنندگ تدوين. اند زاى خويش كشيده ايدئولوژى خشن و وحشت

اند تا هر آنچه به بازسازى  به داليل سقوط و از هم پاشيدگي اين جريان، اين بار درصدد برآمده
  . انجامد را در اساسنامه اين گروه بگنجانند و ترميم چهره طالبان مى

هايى  ستورالعمل دها و  گانه طالبان با توصيه30اى و قوانين   صفحه9بنابراين در مورد اين جزوه 
آنها به كلى تعاليم و . شويم كه هيچ نسبت و پيوندى با ايدئولوژى طالبان ندارد رو مي روبه

هاى مكاتب و مراجع سلفى و وهابى را كه نزديك دو سال در كابل و افغانستان پياده  آموخته
 منطقى، اهل بردارى از قوانين دنياى مدرن، تصوير يك گروه كردند، به كنار نهاده و با نسخه

  . اند مدارا و منعطف را از خويش ارائه كرده
اى طالبان بيش از آنكه كتاب قانون باشد، منشورى سياسى با تلفيقي از   ماده30اساسنامه 

 تا بلكه در ايام ،رود  است كه افكار عمومى ملت افغانستان را نشانه مىييها و ترفندها تاكتيك
. ها به جانب خويش پيدا كند اهى نو براى جلب توجه افغاننااميدى و فضاى ناامن افغانستان ر
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اما گزارش ناظران افغانستان حاكى از آن است كه طالبان حتى به آنچه در كتابچه قوانين خود 
اند و عمليات به اصطالح بازگشت پيشروى آنها در روستاها و نقاط  اند نيز وفادار نمانده نوشته

 و) زور(، سالح )تطميع(چنان بر محور سه ابزار پول دوردست جنوب و شرق افغانستان هم
چنان كه در گزارش نيوزوويك تصريح شده است، در حلقه جديد . گيرد ايجاد ترس انجام مى

ها و  هاي طالبان به روستاهاى اطراف قندهار و پكتيا، چندين نفر از معلمان و آموزشگاه حمله
  .)سايت اينترنتي پيمان ملي ،1378 ،سعادت( اند نيز عوامل امدادرسانى قتل عام شده

  

   طالبان، تحوالت جديد پاكستان و تأثير آن بر افغانستان آمريكا،
اياالت متحده آمريكا در اشغال افغانستان و حذف طالبان از قدرت، از يك سو بـه دنبـال                    

ر ايدئولوژيك كردن جنگ قدرت بين تمدن اسالمي و تمدن غربي و از سوي ديگر به دنبال مها                
درباره جنگ قدرت ، آمريكا اين هدف را دنبال         .  است هاي بالقوه و بالفعل معارض بوده       قدرت

امـا در مـورد هـدف       . رو كنار آمد و با اسالم تندرو مبارزه كرد          توان با اسالم ميانه     كند كه مي    مي
هـاي    قـدرت . هاي معارض مهار شـوند      دوم، افغانستان همچنان در اشغال خواهد ماند تا قدرت        

در راستاي تغيير استراتژي اوليـه مبنـي بـر       . هستندعارض از نظر آمريكا، چين، روسيه و ايران         م
حذف طالبان، آمريكا به نوعي افغانستان و پاكستان را با دو هدف كلي تغيير ساختار قـدرت در      

  . در يك جهت قرار داده است پاكستان و تعديل قدرت قومي در افغانستان
نظر گرفتن دو هدف يادشده در افغانستان و پاكـستان مداخلـه كـرده              با در    اياالت متحده   
مسلم است كه حضور نيروهاي نظامي آمريكا و ناتو به پيچيدگي اوضـاع منطقـه افـزوده             . است
حمله هواپيماهاي آمريكا به مناطق وزيرستان و باجور، اياالت متحده آمريكا را با چالش              . است

ويـت  . اي را در هنـدوچين داشـت         يك بـار چنـين تجربـه       آمريكا. بزرگي رو به رو كرده است     
 ها يك شبكه راه و تداركات سامان داده بودند كه از شمال ويتنـام تـا جنـوب و تـا مـرز      كنگ

هوشـي   رد پـاي « يا »جاده هوشي مين «آن شبكه با عنوان. گرفت الئوس و كامبوج را در بر مي
  . شود  شناخته مي»مين

آن روزگـار محـسوب    هاي پارتيزاني دنيـا در  ستاوردهاي نبردترين د اين شبكه يكي از مهم
هـاي كـوه و       هايي كـه از دامنـه       راه. هاي كهن و باستاني را زنده كردند        ها راه   ويت كنگ . شد  مي

اين شبكه با داشتن نيروي انساني و با استفاده از دوچرخه يا حتـي              . گذشت  ها مي   ژرفاي جنگل 
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جنگ ويتنام به طول انجاميده بـود و        اما   .كرد  ها آماده مي    و غذا را براي ويت كنگ      پياده مهمات 
اين شبكه به بمباران مرزهاي شرقي كامبوج دسـت          حوصله آمريكا سر رفته بود و براي نابودي       

  ).30/8/87، )آوا(خبرگزاري صداي افغان (زدند 
 ايع هنـدوچين بـراي دخالـت      اياالت متحده آمريكا نه تنها از وق       آنچه مسلم است اينكه     

خيز افغانـستان و پاكـستان درس نگرفـت، بلكـه بـا فروپاشـي نظـام           مناطق بحران  نكردن در 
ايـن  . موجود به استراتژي تغيير وضـع موجـود روي آورد         وضع  دوقطبي، از استراتژي حفظ     

دسـتانه در عـراق و مداخلـه در افغانـستان بـر               با در پيش گرفتن رويكرد جنگ پـيش       كشور  
شور كرد آمريكا عالوه بر اينكه خشم افكار عمومي در داخل كاين روي. وخامت اوضاع افزود

هاي بااليي را نيز بر اقتصاد آمريكا تحميل كرده اسـت تـا             ، هزينه و جهانيان را به دنبال داشته     
 ميليـون دالري در عـراق و        700با احتساب هزينـه      ساليانه هزينه نظامي اين كشور    جايي كه 

توليد   هر چند اين كشور از نظر اقتصادي با داشتن.ه استميليارد دالر رسيد 500افغانستان به
ر د. )Haggani, 2008, p. 2( ترين اقتصاد جهان را دارد  تريليون دالر، بزرگ14ناخالص داخلي 

گران اقتصادي، بخشي از بحران اخير بازارهـاي مـالي در ايـاالت متحـده                 واقع به نظر تحليل   
زينـه مـداخالت نظـامي ايـن كـشور در عـراق و              آمريكا و ساير كشورهاي غربي ناشي از ه       

  . افغانستان است

انتخابات اخير رياست جمهوري در پاكستان، واكنش طالبـان را بـه دنبـال              از سوي ديگر،      
اي از شكست حاميان پرويـز   داشت تا جايي كه سخنگوي طالبان پاكستان، مولوي عمر در بيانيه     

فزود كه اين گروه آماده انجام مذاكرات صلح بـا          مشرف در انتخابات اين كشور استقبال كرد و ا        
وي تأكيد كرد كه طالبان هيچ گونه دشمني با احزاب سياسي پاكستان ندارد             . دولت جديد است  

اهللا محـسود،     همچنـين او از قـول بيـت       . و مايل است با آنها براي استقرار صلح همكـاري كنـد           
 اخير اين كشور توصـيه كـرد تـا سياسـت            فرمانده طالبان پاكستان به احزاب پيروز در انتخابات       

  .گيري نكنند مشرف درباره جنگ عليه تروريسم را پي
 سخنگوي طالبان شرط گفتگوها را وارد نشدن به جنگ دولت جديد با طالبان دانست و               
اظهار داشت تا زماني كه اين اقدام از سوي دولـت صـورت نگيـرد، امكـان مـذاكره وجـود                     

. هاي خود عليـه آنهـا ادامـه خواهـد داد            رت طالبان به فعاليت   خواهد داشت، در غير اين صو     
  به مركزيـت پاراچنـار،     »كرم«از جمله   ) فاتا(طالبان پاكستان در مناطق قبايلي فدرال پاكستان        

 به مركزيت لنـدي     »خيبر«،  »اوركزئي«ني،     به مركزيت قلعه   »مهمند« به مركزيت خار،     »باجور«
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يرانشاه و وزيرستان جنوبي به مركزيت وانا به فعاليـت          كوتل، وزيرستان شمالي به مركزيت م     
  ). 28/5/87 توحيدي،( پردازند مي

در مناطق مختلف پاكستان و بـه ويـژه در افغانـستان تـشديد               هاي تروريستي طالبان    فعاليت
هـاي مختلـف      كمـك  و يافته و اين موضوع حضور نيروهاي ناتو براي برقراري امنيت و ثبـات            

تا جايي كه يـك  . مللي را براي بازسازي افغانستان با چالش مواجه كرده است      ال  دوستانه بين   بشر
روزنامه آلماني با اشاره به شرايط بحراني و كاهش اعتماد مردم افغانستان بـه تـأمين امنيـت بـه       

ثمـر    وسيله غرب، هفت سال جنگ نيروهاي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي در اين كشور را بي              
مدت هفت سـال اسـت   ": ه نوشت در تحليلي در اين بار»دويچه سايتونگزود«روزنامه   .خواند

اند و اين در حالي است كه  كه نيروهاي سازمان پيمان آتالنتيك شمالي در افغانستان مستقر شده
 "كنـد   مدت مديدي است كه ديگر كسي از اين عمليات بـه عنـوان مأموريـت صـلح يـاد نمـي                    

  ). 30/8/87، )آوا(خبرگزاري صداي افغان (
براي بازسازي افغانستان چندين كنفرانس از جمله كنفرانس         المللي  هاي بين   در قالب كمك    
، 2001/1380، كنفـرانس بـن در سـال         1387 خـرداد    23/ 2008 ژوئن   12در   المللي پاريس   بين

 تـشكيل  2006/1385كنفرانس لندن در سال ،1382 بهمن 2002/15 فوريه 5كنفرانس توكيو در 
 17اي و  و فرامنطقـه  اي  كشور مهم منطقه60فرانس پاريس نمايندگان بيش از در كن .شده است

كنفرانس با رياست مشترك سـازمان      . كننده به افغانستان شركت داشتند      المللي كمك   سازمان بين 
ترين هدف برگـزاري ايـن كنفـرانس بررسـي       ملل متحد، افغانستان و فرانسه برگزارشد و عمده       

راهبـرد   هاي آينده به افغانستان و اجراي طرح المللي در سال عه بينهاي مالي جام افزايش كمك
 سـال آينـده    ميليارد دالر بودجه در طول پـنج 50ملي توسعه افغانستان بود كه نياز به بيش از 

  . دارد
 حمايـت از راهبـرد توسـعه ملـي     اهداف كنفرانس را در نظـر بگيـريم كـه شـامل     چنانچه

 گـذاري در توسـعه نهادهـا و رشـد اقتـصادي       اولويـت سـرمايه  المللي بـه  بين افغانستان، تعهد

تقويت نهادهـاي  ها از طريق رشد بخش اقتصادي،  انافغ سازي براي افغانستان ، تعهد به فرصت
 رسـاني بـه افغانـستان     كمك  تعهد به كارآمدي سيستمو و بهبود ارائه خدمات به مردم حكومت

هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي در ايـن            سـاخت   يراهميت موضوع ز   ،)3، ص   1387خوش اندام، ( است
بازسازي افغانـستان، اهميـت تـشكيل نهـاد نظـامي و ارتـش               در راستاي . شود  كشور آشكار مي  
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كـه جـزو اهـداف يـاد شـده           مستقل ملي براي حفظ تماميت ارضي افغانستان بسيار مهم است         
  .است

ش است كـه از طريـق بـسيج         اياالت متحده آمريكا در تال      نكته تأمل برانگيز اين است كه چرا      
تشكيالت نظامي براي مقابله با طالبان ايجاد كنـد، در حـالي كـه پـر            افغان، ها و طوايف    نظامي فرقه 
ثباتي سياسي و اجتماعي بيشتر اين كشور منجـر شـده و        كه اين رويكرد در عمل به بي       واضح است 

ستقل در افغانـستان را بـا       موضوع بازسازي را به تأخير خواهد انداخت و فرايند تـشكيل دولـت مـ              
  .چالش اساسي رو به رو خواهد كرد

قطبـي    جويي آمريكا بعد از فروپاشي نظام دو        روح مداخله توان گفت     ر پاسخ به اين سؤال مي      د
در ماهيـت سياسـت خـارجي ايـن كـشور نهفتـه اسـت كـه بـر سـه ويژگـي                        الملـل   بـين  در نظام 

  .  استوار است3يگراي  و حقانيت2گرايي ، استثناء1گرايي مأموريت
 خداوند است كه بايد به فكر    برگزيدهكننده اين انديشه است كه آمريكا ابزار          ويژگي اول توجيه  

   .Huntington, 1982, pp.20-22)( صلح بشري باشد 
دومين ويژگي به اين امر اشاره دارد كه هر ملتي منحـصر بـه فـرد اسـت، امـا ايـاالت متحـده                        

   .(Baron, 2004, p.32)منحصر به فردترين است

سومين ويژگي اين است كه آمريكا فراتر از الگو و در جهت ترويج آزادي و حقـوق بـشر در                     
  ).Huntington, 1982, p.2( داردميگام بر جهان 

هـاي ارزيـابي       به هر حال در شرايطي كه ديپلماسي عمـومي بـه عنـوان يكـي از شـاخص                 
شـود، بنـابراين توجـه بـه افكـار            خته مي سياست خارجي كشورهاي بزرگ، به ويژه آمريكا شنا       

عمومي در كشورهاي پاكستان و افغانستان براي بازبيني رويكرد فعلي سياست خارجي آمريكـا              
سازى دست به گريبان      افغانستان امروز به شدت با مسئله ملت       .در اين دو كشور ضروري است

» حس ملى قوى  «بر پايه   سازى، هم از طريق ايجاد يك دولت مركزى قوى و             پديده ملت . است
  . كند مجال بروز پيدا مى

هـا از دوران      البته ايجاد دولت مركزى قوى در قرن حاضر بر خالف تجربه تـاريخى افغـان              
جـاى فرضـيه قـدرت     پـذير نيـست، بلكـه بـه      حكومت امثال عبدالرحمان با زور سرنيزه امكان      

                                                 
1.Missionism 
2.Exceptionalis 
3.Vindicationism 
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براي  سازي  در روند دولت   .ديشيدمركزى آهنين، بايد به ايجاد ساختارهاى غير متمركز دولتى ان         
  : وجود دارد هر دولتي دو كاركرد دولت بسيار مهم

  ، توليد قدرت-1
  ).112ص ،1382سيف زاده، ( ايجاد امنيت -2

افـزاري و تحـول    بـه تحـول قـدرتي سـخت     در رويكرد توليد قـدرت، جامعـه افغانـستان     
هـاي ارتباطـاتي، انـرژي و         ساخت افزاري، بايد در زير     در بخش سخت  . افزاري نيازمند است    نرم

افزاري ، انسجام اجتماعي و تـأمين   صورت بگيرد و در بخش نرم گذاري الزم تكنولوژي سرمايه 
هـاي   هايي است كه نتوانسته است در افغانستان به دليل دخالـت  ترين اقدام  رفاه اجتماعي از مهم   

      . جامه عمل بپوشد هاي خارجي قدرت
ارتش پاكستان نيز    ل در افغانستان تا آن اندازه اهميت دارد كه        موضوع تشكيل دولت مستق     

معتقد است هيچ گاه نبايد دولتي مستقل و ارتشي نيرومند در افغانستان وجـود داشـته باشـد و                   
ابزار رسيدن به چنين هدفي، دفاع هميشگي پاكستان از يك گروه مخالف مسلح و قدرتمنـد در        

البان است و حفظ چنين فشاري بر كابل، بدون حفظ كردن نشين افغانستان نظير ط مناطق پشتون
  .كننده طالبان در درون خاك پاكستان ممكن نيست هاي لجستيك و پشتيباني عقبه

مـشي راهبـردي نـه بـه دولـت زرداري اجـازه              ارتش بر اساس اين خـط      بدين ترتيب   
ريكـا خواهـد    خواهد داد تا به مهار كامل طالبان مبادرت ورزد، نـه همكـاري كـاملي بـا آم                 

گرايان اجازه خواهـد داد تـا بـدون همـاهنگي بـا ارتـش، در                  داشت و نه به طالبان و افراط      
در واقع روابط پاكستان و افغانستان با نفوذ         .اندام كنند   محيط داخلي پاكستان مانور و عرض     

 اجتماعي هر دو كشور و حضور نيروهـاي آمريكـايي و نـاتو در               - طالبان در صحنه سياسي   
هـاي داخلـي،      حـل   تان به صورت يك معادله چند مجهولي در آمده است كـه بـه راه              افغانس
دو كـشور پاكـستان و       المللـي نيـاز دارد كـه صـلح و امنيـت را در روابـط                 اي و بـين     منطقه

    .افغانستان و منطقه حاكم كند
    
   نتيجهي و بند جمع

درت هوشمند در مناطق استراتژي استفاده از ق به قدرت رسيدن اوباما در آمريكا، بعد از
بدين صورت كه از . اياالت متحده آمريكا قرار گرفتن درراستاي برنامه افغانستان و پاكستا
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قدرت نرم افزاري و سخت افزاري براي پيشبرد اهداف استراتژيك خود مبني بر كنترل منطقه  
  اي كه بين روساي  به مذاكرات سه جانبهدر راستاي بكارگيري قدرت نرم، چنانچه . استفاده  كند

، شود در واشنگتن برگزار شد، توجه 1388ارديبهشت جمهور امريكا، افغانستان و پاكستان كه 
 كه يك واقعيت آنجا خودش را نشان داد و آن اين بود كه خط فكري كه آقاي مالحظه مي شود

 است و تا  بود كه مركز تروريسم در واقع در مناطق قبايلي پاكستان كرزاي از قبل مطرح كرده
توانند به مشكالت  زماني كه نيروهاي امريكايي نتوانند آن منطقه را آرام كنند، به شكل طبيعي نمي

  .شود افغانستان پاسخ دهند، دوباره مطرح مي
علي  ها نيز پذيرفته شد و فشار بسيار جدي نيز روي آصف  امريكاييسوي اين موضوع از 

 يك .ودكنترل اوضاع در منطقه سوات وارد عمل بشزرداري آوردند، تا ارتش پاكستان براي 
. توافق كلي انجام شده بين طالبان محلي و دولت پاكستان و دولت اياليتي سرحد انجام شد

 در واقع آن توافق را ناديده »بوني و شانگال»هرچند كه خيلي تبليغ شد كه طالبان با گرفتن 
تر از آن بود كه بخواهد واقعيت داشته  ه اما واقعيت اين است كه تبليغات گسترد.گرفته است

چرا كه از قبل اين مناطق به نوعي تحت كنترل طالبان قرار داشت و اين گونه نبود كه . باشد
  . آنها تازه در اين مناطق حضور داشته باشند

علي زرداري آوردند در حقيقت پاكستان  بنابراين فشاري كه در واشنگتن بر روي آصف
 يا ارتش امريكا و ناتو وارد خاك ندكن  منطقه را امن مي كه يا آن ار دادرا برسر دوراهي قر

بعد از آن هم معلوم نيست كه اگر ارتش امريكا وارد مناطق قبايلي شد، . شوند  پاكستان 
جز اينكه به  به  ها بنابراين پاكستاني. بيرون رفتنش ممكن است به تجزيه پاكستان منتهي بشود

اوضاع را كنترل كنند راه ديگري پيش رو  به طور موقت ي كنند تا منطقه سوات حمله نظام
  . نداشتند
تري وجود دارد و آن اين است كه سازمان ملل،  كه يك برنامه كليبه نظر مي رسد   

اند و  هايي در ايالت سرحد و مناطق مختلف پاكستان ايجاد كرده ها، اردوگاه پاكستان و امريكايي
 نيروهاي نظامي آمريكاكنند تا بعد از آن خود   را از آنجا خارج ميجمعيت اصلي مناطق قبايلي

 بسيار زياد امراحتمال اين . اي در اين مناطق انجام دهند و آن منطقه را بگيرند عمليات گسترده
 به گونه خواهند مسئله افغانستان، طالبان و گروه القاعده را حال مي ها درهر است كه امريكايي

اين  اعتبار آقاي اوباما در حال حاضر به يره گي آمريكا در منطقه حفظ شود و كه چ حل كنندايي
  . مسئله بستگي دارد
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 كه تحوالت پاكستان با تحوالت مشخص مي شود، شودنگاه  موضوع  اگر از اين زوايه به
 از زماني كه. اند ها آگاهانه ايجاد كرده افغانستان كامال مرتبط است و اين ارتباط را امريكايي

جديدي آقاي هالبروك به عنوان نماينده امريكا در اين منطقه معرفي شد معلوم بود كه استراتژي 
ها به افغانستان و پاكستان يكي  در حال طراحي است كه در آن استراتژي جديد نگاه امريكايي

  .هاي گذشته خود در منطقه ندارند ها ديگر شانسي براي ادامه سياست است و پاكستاني
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