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روز پنجشنبه 91 ،اسد  9911مراسم نقد و رونمایی کتاب «نبرد تا آخرین نفس :شیوۀ جنگ ارتش پاکستان» نوشته دکتر کِرول کریستین فییر،
استاد برنامۀ مطالعات امنیتی در مدرسۀ روابط خارجی ادموند واالش متعلق به دانشگاه جورج تاون در ایاالت متحده از سوي انستیتوت مطالعات

استراتژیک افغانستان برگزار شد .این کتاب زیر نظر دیپارتمنت انتشارات انستیت وت مطالعات استراتژیک افغانستان و توسط آقاي خالد خسرو به

زبان فارسی ترجمه شده است .در این کتاب نویسنده عالوه بر مرورکردن جنگهاي خونین و بیامان پاکستان با همسایۀ شرقیاش« ،عمق
استراتژیک» ارتش پاکستان و سیاستی که جنراالن ارتش و سیاستمداران این کشور از سالها به این طرف در پی اعمال آن در افغانستان هستند
را هم بهخوبی توضیح میدهد.
محمد رفیع رفیق صدیقی رییس عملیاتی شبکه رادیو تلویزیون خورشید گرداننده این برنامه بود .در جریان مراسم ،دکتر کِرول کریستین فییر

از طریق تماس (اسکایپ) در مورد محتویات کتاب به اشتراک کنندگان معلومات ارائه کرد .در ادامه این کتاب توسط مزمل شینواري ،معین

پیشین وزارت تجارت و صنایع و فردوس کاوش ،تحلیلگر ارشد روزنامه هشتصبح مورد نقد و برسی قرار گرفت .در پایان برنامه ،جلسه پرسش و
پاسخی برگزار شد و به سواالت اشتراک کنندگان از سوي منتقدان و نویسنده کتاب پاسخ ارائه شد .در این مراسم برخی از مقامات دولتی،

استادان ،فرهنگیان ،اعضاي جامعه مدنی و رسانهاي حضور داشتند".

کریستین فییر :در کتاب "نبرد تا آخرین نفس"  ،سوال اصلی من این است که چرا پاکستان به سیاست هاي ناکام خود ادامه میدهد در حالی
که نه تنها آن سیاست ها با شکست مواجه شده بلکه کشور پاکستان را با خطر مواجه ساخته است .مشخصا من بر سیاست پاکستان در مورد
هند تمرکز کرده ام .شایان یادآوري است که پاکستان طی سالهاي  94 -9191تا  9111و  9111سه جنگ را بر سر کشمیر شروع کرد اما در

هر سه ناکام شد .نه تنها این سیاست به پاکستان امتیازي درمورد کشمیر نداد ،بلکه بخاطر بازخوردي که پاکستان از تروریزم تجربه می کند،
سیاست ناکامی بوده است .اگر طالبان افغان وجود نداشتند ،طالبان پاکستان ،جیش المحمد و دیگر گروه هاي تروریستی در ساحه پاکستان

بوجود نمی آمدند .پاکستان می خواهد طالبان پاکستانی را بخاطر آنچه در برابر هند و دیگران انجام میدهد ،مقصر بشمارد .در واقع این بخاطر
انعکاس سیاست هایی است که پاکستان از سال  9191به این سو در پیش گرفته است .بنا براین ،توقع ما این است که پاکستان این سیاست

هاي خود را تغییر دهند چرا که نه تنها ناکام بوده بلکه اعتب ار پاکستان را تا حد زیاد تضعیف کرده است .اما من در کتابم استدالل می کنم که
در طول سالها سیاست تجدیدطلب پاکستان گسترش یافته است .دیگر فقط این سیاست معطوف کشمیر نیست بلکه حقوق هند را در نظام بین

المللی هدف قرار داده است .پاکستان خ ود را در جایگاه تنها کشوري که می تواند با سلطه هند مقابله کند ،قرار داده است.

منطق متعارف در واشنگتن دي سی در طول سال ها مبتنی بر این تلقی بوده که پاکستان یک کشور امنیت طلب است؛ چنانچه اگر ما بتوانیم

نگرانی هاي امنیتی اش را رفع کنیم ،رفتار پاکستان در نظام بین المللی بهتر خواهد شد .براي مثال در مقاله اي که بارنت روبین و احمد رشید
در سال  8004نوشته اند – که البته مهم است زیرا در آن زمان بارنت روبین در نمایندگی ویژه امریکا براي افغانستان و پاکستان با ریچارد

هالبروک کار می کرد -گفته می شود که ایاالت متحده امریکا می تواند از فشار دیپلماتیک اش بر هند استفاده کند تا مسئله کشمیر را حل کند
و آنگاه پاکستان می تواند دست از نیروهاي نیابتی اسالمگراي خود بردارد .به عبارت دیگر صلح در افغانستان تنها از طریق صلح در کشمیر به
دست می آید .من در کتابم استدالل می کنم که این باعث شکل گیري سیاست خشنودسازي امریکا شد؛ چه در بخش اتحاد نظامی چه در بخش

اقتصادي که ما کمک قابل توجه نظامی و اقتصادي به پاکستان کردیم .اما نه تنها این سیاست خشنودسازي ناموثر است ،بلکه خطرناک است.

استدالل من این است که پاکستان اساسا یک کشور امنیت طلب نیست ،بلکه پاکستان یک کشور ایدئولوژیک است .و من فکر می کنم از این

جهت اسرائیل و پاکستان به هم شباهت دارند .استدالل من این است که با فهم فرهنگ استراتژیک ارتش پاکستان ،ما می توانیم به انگیزه هاي
پاکستان پی ببریم .انگیزه پاکستان تالش براي به دست آوردن امنیت نیست ،بلکه انگیزه آن جستجو براي رسیدن به هدف ایدئولوژیک اش می

باشد .قابل تذکر است که این روش در امریکا یا هند قابل پیگیري نیست ،چرا که این کشورها زیر فرمان ارتش پاکستان نیستند .اما در مورد
پاکستان ،ارتش پاکستان مهار سیاست مملکت را به دست دارد.

نتیجه ارزیابی من است که استراتژي هاي خشنود سازي در واقع براي کشورهاي ایدئولوژیک خطرناک است .این نوع سیاست در واقع رفتارهاي
خطرناک را بیشتر تشویق می کند ،زیرا کشور مورد نظر می داند که این رفتارهاي خطرناک منجر به خوشامدجویی بیشتر می شود .افغان ها این
را خوب می فهمند .پاکستان هرگز بخاطر آنچه در افغانستان کرده است تنبیه نشده است .برعکس ،همیشه جایزه گرفته است .ایاالت متحده
امریکا همیشه پاکستان را به حیث یک همکار صلح افغانستان در نظر داشته است .در واقع پاکستان نه تنها در پی برقراري صلح در افغانستان

نیست بلکه در پی بی ثباتی افغانستان است .بنا براین  ،استدالل من در کتابم این است که پاکستان توانسته است با استفاده از تروریست هاي
اسالمگرا زیر چتر اتمی خود بی ثباتی بوجود بیاورد.
براي درک این کارهاي پاکستان ،ما باید به روند جداشدن پاکستان از هند برگردیم .مهم است ما بفهمیم که طی سال هاي اول جداسازي و پس
از آن ،پاکستان به نحوي احساس کرد در حق اش بی انصافی شده است .بریتانیا نظام امنیتی اش را براي مدیریت دو مشکل امپراطوري خود
مستقر ساخته بود .یکی براي مقابله با تهدید روس ها در شمال و دیگر براي آنچه از جانب شرق از طرف چینی ها نگران بود .در غرب ،افغانستان
قرار بود یک کشور حایل میان امپراطوري روسیه و امپراطوري بریتانیا باشد .بریتانیا همچنان مناطق قبایلی را تحت حکومت فدرالی قرار داده و

یک سري خطوط حایل براي حمایت از راج مرکزي بوجود آورده بود .در واقع عمده تهاجمات بر آسیاي جنوبی از طریق مرز افغانستان صورت
گرفته بود .از این منظر ،پاکستان خطرناک ترین مرز راج بریتانیا را به میراث گرفت اما تنها بخش کوچکی از منابع راج را به دست آورد .وقتی ما

به وزارت مالیه ،امور خارجه و ارتش پاکستان نگاه کنیم این واقعیت مسلم است .از نظر پاکستان ،این کشور براي دفاع از نیازمندیهاي مشروع
امنیتی اش در موقعیت دشواري قرار داده شده بود .اما از اولین کارهایی که پاکستان در زمان تبدیل شدن به یک کشور مستقل انجام داد  ،تهاجم

بر کشمیر بود که به اولین جنگ کشمیر در سال  9191منجر شد .بنا براین تا یک دهه بعد ،پاکستان در تمام مرز هایش یا دچار اختالف مرزي
بود یا توسط نیروي نظامی حکومت می کرد .این یکی از دالیلی است که پاکستان براي حل اختالف مرزي اش با چین بسیار مشتاق بود ،تا

حداقل یک مرز قابل اعتماد و دوستانه داشته باشد.

آنچه ارتش پاکستان را از ارتش هاي دیگر کشورها -به شمول ارتش افغانستان  ،متفاوت می سازد این است که در حالی که ارتش هاي عادي از
مرزهاي جغرافیایی یک کشور در برابر تهدیدهاي بیرونی محافظت می کنند ،ارتش پاکستان همچنان از مرزهاي ایدئولوژیکی کشور دفاع می

کند .این یک وظیفه غیر عادي است که ارتش پاکستان خود را موظف به انجام دادن آن کرده است .بسیاري از مردم باور دارند که این سیاست

به دوره ضیاء الحق برمی گردد .اما در واقع این سیاست به دوره محمد ایوب خان برمیگردد .در یکی از اولین یادداشت هایش او درمورد ایدئولوژي
پاکستان و نقش ارتش در دفاع از آن ایدئولوژي سخن می گوید .این مقاله در اواخر دهه هفتاد در فارن افیرز نوشته شده است .او همچنان در
کتاب زندگی نامه اش همین حرف ها را می زند .بنا براین با درک نگرانی هاي جغرافیایی پاکستان ما می فهمیم که مفکوره عمق استراتژیک

پاکستان– که افغانستان را عمیقا متاثر کرده است ،یک چ یز تازه نیست .پاکستان آنرا از بریتانیا به ارث برده است .از سوي دیگر برخی کارهایی

که افغانستان در روزهاي نخست استقالل پاکستان انجام داد وضعیت را خراب تر کرد( .من فکر می کنم افغانستان باید گفتمان سیاسی جدي

در مورد چگونه برخورد کردن با همسایه گانش داشته باشد ) .من از جایگاه کسی که اسناد را مطالعه کرده است به شما می گویم که افغانستان
در همان آغازین روزها برخی اشتباهات برجسته مرتکب شد :اول اینکه با پیوستن پاکستان به سازمان ملل متحد اعالم مخالفت کرد .من فکر می
کنم این موضع گیري افغانستان ناشی از قرائت نادرست اش از قانون بین الملل بود .دوما افغانستان خط دیورند را که قانون بین الملل آنرا تائید
می کند ،انکار کرد .افغانستان همچنان گاه و بیگاه دست به کارهایی می زند که پاکستان را ناراحت می کند؛ ما نمونه این فعالیت ها را در

بلوچستان شاهد بوده ایم .در اوایل  9110تبادله آتش هم در مرز دو کشور صورت گرفت .پاکستان مدعی است که در آن نظامیان افغانستان

دست داشتند ،اما افغانستان می گوید افراد ناشناس در لباس نظامی افغانستان دست به آتش باري گشوده اند .باالخره وقتی ما به سالهاي 9110

می رسیم ،پاکستان افغانستان را پس از هند دشمن درجه دوم خود می شمارد .و سپس افغانستان به روسیه نزدیک تر می شود و هند نیز به
روسیه نزدیک تر می شود .این باعث می شود پ اکستان افغانستان را به عنوان مشتري روسیه و هند ارزیابی کند .فراموش نکنید ،پاکستان در آن

زمان در سازمان پیمان مرکزي -که به قرار داد بغداد هم معروف است ،با امریکایی ها متحد بود.

یکی از کارهایی که پاکستان براي برهم زدن امور افغانستان انجام داد حمایت همه جانبه از جماعت اسالمی در افغانستان بود .زیرا آنرا همکار
قابل اعتماد ارتش پاکستان در همه جا می دانست .آنها همچنان از جماعت اسالمی در پاکستان شرقی استفاده کردند .البته این رویکرد قسما به
نفع پاکستان و تا حدي به نفع افغانستان تمام شد .زیرا جماعت اسالمی در دانشگاه کابل ریشه دواند .تقریبا تمام مجاهدین مطرح که علیه روس
ها می جنگیدند از پس زمینه جماعت اسالمی برخوردار بودند .اما ریشه آنها حقیقتا پاکستان بود که تالش داشت در افغانستان براي خود متحد

پیدا کند تا به حیث یک عامل پاکستان در راستاي اسالمی سازي اقدام نماید .در جانب شرق ،یکی از نتایج روند جداسازي پاکستان این بود که

پاکستان هند را به حیث یک کشور هندو می دید  .با وجود اینکه هند روایت بسیار پیچیده تري درباره خود دارد ،پاکستان هند را به حیث هندو

می نگرد که با بنیادهاي ایدئولوژیک پاکستان مسلمان تضاد دارد .و یکی از نتایج این طرز دید این می شود که هند با موجودیت کشور پاکستان
مشکل دارد و می خواهد آنرا اساسا نابود کند .این موضوع در جنگ سال  9119واضح شد .جمع بندي که ما می توانیم از درک پاکستان از هند
داشته باشیم این است که ارتش پاکستان باید با هند به هر قیمتی مقابله کند .قب ول سلطه هند یعنی شکست؛ شکستی به مراتب جدي تر از

شکست نظامی .این واقعا مهم است .زیرا اگر شما به تلقی پاکستان از مقابله نظامی اش با هند نگاه کنید ،در می یابید که پاکستان در هیچ یک

از رویارویی هاي نظامی اش با هند موفق نبوده است ولی پاکستان شکست نظامی را از روي شمار تلفات یا زندانیان جنگی یا از دست دادن قلمرو
نمی سنجد  .بلکه براي پاکستان شکست آن روز می آید که دیگر نتواند هند را زیر چالش قراردهد .از این طریق پاکستان حتی خود را متقاعد
می کند که جنگ  9119را برده است .بنابر ادبیات دفاعی پاکستان ،حتی اگر این کشور نیم سرزمین و جمعیت خود را از دست بدهد ،باز هم
تنها کشور در آسیاي جنوبی است که می تواند به طور استراتژیک هند را مورد چالش قرار دهد .ارتش پاکستان همچنان شاخصه هایی را براي

صلح با هند مشخص کرده است که البته ناممکن اند .اساسا ارتش پاکستان می گوید که باید کشمیر را به دست آورد .ارتش پاکستان همچنان
می گوید هند باید پاکستان را به گونه برابر به رسمیت بشناسد .هند هرگز حاضر نیست پاکستان را به عنوان یک طرف برابر به رسمیت بشناسد

همانطور که پاکستان هرگز افغانستان را به حیث طرف برابر به رسمیت نخواهد شاخت .زیرا آنها برابر نیستند .آنچه ارتش پاکستان انجام داده
جنگ اندازي است .ارتش پاکستان از این جنگ بهره می برد .چرا که اگر جنگ نباشد ،ارتش پاکستان نمی تواند از منابع سرشار و امتیازاتی که

در صحنه سیاست پاکستان دارد – به شمول توانایی مداخله به هر بهانه ،بهره ببرد .پس پاکستان یک دسته بازیگران غیر دولتی درست کرده که
اکثر آنها اسالمگرایان هستند .آنها می توانتد با مصئونیت در زیر چتر اتمی پاکستان عمل کنند .معناي این سیاست این است که وقتی حمله

تروریستی در هند صورت میگیرد ،هند نمی تواند واکنش نظامی علیه پاکستان داشته باشد .ایاالت متحده امریکا بخاطر خاموش کردن مناقشه
وارد عمل می شود زیرا از گسترش جنگ می ترسد .نهایتا سالح اتمی و تروریست هاي پاکستان سبب می شوند که ایاالت متحده امریکا در
مقابله با اقدامات پاکستان و قطع کمک هایش به این کشور همیشه مردد باشد زیرا از یک سو از درگرفتن یک جنگ اتمی می هراسد و دوما
می ترسد که تروریست ها به تسلیحات اتمی پاکستان دست یابند .بنابر این من در کتابم استدالل می کنم که تنها راهی که جامعه بین المللی

می تواند با پاکستان طرف شود این است که با تهدید اتمی پاکستان مقابله کند .این یک استدالل پیچیده است .اما تا زمانی که ما فکر کنیم

پاکستان را نمی توان تنبیه کرد چون این کشور بسیار خطرناک است ،پاکستان هم به همین کارهایی که می کند ادامه خواهد داد .چه در
افغانستان و چه در هند.

جلسه پرسش و پاسخ:
سوال اول :ما چگونه می توانیم روابط افغانستان و پاکستان را بهبود ببخشیم؟
پاسخ دکتر فییر :جواب این سوال طرفداران زیاد ندارد .بسیاري از کشورهایی که روابط دوستانه دارند ،مرز هاي معین دارند .یکی از چیزهایی که
پاکستان از افغانستان می خواهد حل و فصل مرزش با این کشور است .من شما را تشویق می کنم که بحث سیاسی جدي در این زمینه داشته

باشی د .من فکر می کنم افغان ها باید بین خود بحث کنند .براي اینکه به تدریج خط دیورند به یک مرز به رسمیت شناخته شده تبدیل شود
افغانستان از پاکستان چه می خواهد؟ هم اکنون افغانستان از جامعه جهانی می خواهد تا پاکستان را بخاطر نقض تمامیت ارضی این کشور زیر

فشار قرار دهد .اما براي پیشبرد این ادعا افغانستان باید مشخص کند که مرزش با پاکستان از کجا شروع و در کجا به پایان می رسد .شما نمی
توانید علیه پاکستان بخاطر تروریزم عبور مرزي دعوا کنید ،درحالی که خط مرزي را اصال قبول ندارید .من فکر می کنم این تنها چیزي است که

افغانستان به حیث یک امتیاز دارد .این مهمترین چیزي است که افغانستان دارد و پاکستان آنرا می خواهد .من پیشنهاد می کنم افغانستان به
جاي اینکه از آن بهراسد  ،براي تامین صلح ازش استفاده کند .دالیل زیادي وجود دارد که چرا شما باید مرزهاي خود را تعیین کرده و به رسمیت
بشناسی د .اول) شما با تنظیم مرزهاي خود مرزهایتان را قاعده مند می سازید .من این ادعا را که چون پشتون ها در دو طرف مرز زندگی می
کنند ،پس نباید مرز را به رسمیت بشناسیم ،قبول ندارم .ایاالت متحده امریکا هم در مرزهایش با کانادا وضعیت مشابهی دارد .ما مردمی که در

ناحیه مرزي زندگی می کنند را قبیله نمی نامیم اما آنها خانواده هایی هستند که با هم خویشاوندي دارند .این یک مانع غیر قابل عبور نیست.

اگر شما به مرزهاي اروپا نگاه کنید هم چنین وضعیتی را می بینید .کامال امکان دارد که جوامع و خانواده هایی که از طریق مرزها از هم جدا

شده اند واقعا با هم در ارتباط باشند .قاعده مند سازي تجارت یکی از راه هایی است که دولت افغانستان باید در موردش فکر کند.
سوال دوم :شما درمورد جنبه ایدئولوژیک دولت پاکستان حرف زدید ،اما چگونه بنگالدش به عنوان یک کشور مسلمان از پاکستان جدا شد؟
پاسخ دکتر فییر :اگر شما به قطعنامه  9190الهور نگاه کنید ( .پاکستان آنرا قطعنامه پاکستان می خواند ،در حالی که هیچ ذکري از کشور

پاکستان یا جدا سازي در آن به میان نیامده است ).متوجه می شوید که محمد علی جناح خواستار تشکیل کشورهاي مستقل اسالمی شده است.

ملی گرایان ب نگالدشی می گویند که این قطعنامه اولین انگیزه آنها براي ایجاد دولت مستقل از پاکستان بوده است .به همین ترتیب یکی از حرف
هاي ملی گرایان بنگالدشی این است که استقالل این کشور یک روند چند مرحله اي بوده است .آنها می دانستند که با به رسمیت شناختن

جنبش پاکستان کم ک م زمینه براي استقالل خودشان فراهم می شود .من فکر می کنم این یک قرائت قهرمانانه از تاریخ بنگالدش است .اما به
نظر من آنچه مستقل شدن بنگالدش را واقعا توضیح میدهد این نکته است که جناح یک فرد دیموکرات نبود و تصامیمی که گرفت اینرا که

بنگالدش بخشی از پاکستان بمان د بسیار دشوار ساخت .او زبان اردو را تبدیل به زبان ملی کرد در حالی که زبان بنگالی زبان اکثریت مردم بود.

این اقدام به آن معنی بود که بنگالی ها از دولت بیرون رانده شده اند ،درحالی که آنها از جمله بهترین تحصیل یافته گان در پاکستان بودند.

سپس وقتی پاکستان با او لین کودتاي نظامی ،حکومت نظامی پیدا کرد ،بنگالدشی ها از آن مستثنی شدند .زیرا بنا بر نظریه نژاد جنگنده بنگالی

ها در ارتش نبودند .بنابر این آنها از دولت و از ارتش بیرون رانده شدند .وقتی بنگالی ها در اطراف عوامی لیگ به بسیج سیاسی پرداختند ،ایوب
خان هر کاري که می توانست انجام داد تا قدرت سیاسی آنها را کاهش دهد .پس از دید بنگالی ها ،آنها قصدا از دهلیزهاي قدرت کنار زده شدند

و همچنان به لحاظ اقتصادي استثمار شدند .اما بنگاللی ها دیگر براي به رسمیت شناخته شدن هویت اسالمی شان نمی جنگیدند ،بلکه براي
اینکه به لحاظ سیاسی به عنوان یک هویت قومی به رسمیت شناخته شوند مبارزه می کردند .اگر شما امروز مسایل بنگالش را دنبال کنید ،می
بینید که این کشور در مسیر پاکستان سوق پیدا می کند .اکنون هویت قومی دیگر براي بنگالی ها مسئله نیست بلکه آنها حاال براي تثبیت هویت

اسالمی شان و بخاطر نقش اسالم در دولت می جنگند.
درپی جلسه پرسش و پاسخ با خانم فییر ،دو کارشناس افغان مزمل شینواري ،معین پیشین وزارت تجارت و صنایع و فردوس کاوش ،تحلیلگر
ارشد روزنامه هشتصبح درمورد خوانش خود از کتاب " نبرد تا آخرین نفس" سخنرانی کردند و به سواالت اشتراک کننده گان برنامه پاسخ دادند.
فردوس کاوش :دانش پاکستان شناسی ما تا حد زیادي غیر مستند ،کهنه و حتی بدون مبناي منطقی است .بر مبناي اطالعات پژوهش نشده
است .این خالء هم در سیاستگذاري هاي ما احساس می شود؛ یک روز یک حکومت می آید و حرف از دشمنی با پاکستان می زند ،باز یک
حکومت دیگر می آید دوستی با پاکستان را شعار می دهد .هم در تحلیل هاي رسانه اي ما این خالء را می بینیم و هم در دانشگاه و نهادهاي

آکادمیک ما این خالء را می بینیم .ترجمه کتاب کریستین فییر یک گام بسیار مهم است در این راستا .این کتاب تا حدي می تواند این خالء را
پر کند .در تحلیل هاي رسانه اي و حتی در مراکز آکادمیک ما شاهد هستیم که یک تعداد مردم می آیند و می گویند اگر ما یک سري امتیازات

را به پاکستان بدهیم - ،مثال اگر ما اجازه بدهیم بیست فیصد نیروهاي امنیتی ما را پاکستان تربیه کند ،باز شاید پاکستان در سیاست هاي خود

تغییر ایجاد کند .این نظریات را وقتی با توجه به کتاب کریستین فییر بسنجیم  ،می بینیم که اساسا هیچ پایه ندارد .کریستین فییر بسیار واضح
می گوید که پاکستان یک فکر است .پیش از اینکه یک کشور باشد یک فکر و یک ایدئولوژي است .اصال پاکستان محصول یک ایدئولوژي است.

جناح ،لیاقت علی خان ،سکندرمیرزا و دیگران ایدئولوژي را ابداع کردند که اساسش خوانش هویتی از دین اسالم بود .آنها اعالم کردند که مسلمان

و هندو نمی توانن د با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و چون اینها نمی توانند زندگی مسالمت آمیز داشته باشند پس باید کشورهاي اینها
جدا باشد .اساس این ایدئولوژي بر تفاوت هویتی و دشمنی و نفرت استوار است و وقتی که اساس این باشد دیگر امکان اینکه هند و پاکستان

دوستی مسالمت آمیز داشته باشند ،بسیار بسیار کم می شود .و همان طور که کریستین فییر در کتاب خود توضیح می دهد ،حتی اگر هم هند
کشمیر را به پاکستان ببخشد ،پاکستان شاید فردا یک ایالت دیگر هند را ادعا بکند و بعد یک ایالت دیگر را ادعا بکند و این جنگ ادامه پیدا کند.
در کتاب همچنان آمده که پاکستان سیاست هند محور دارد .هم در قبال افغانستان و هم در قبال کشورهاي چار اطراف دیگر .کتاب نقل قول

می کند از جنرال ایوب خان که می گوید " خاندان سلطنتی افغانستان را هندي ها تشویق می کنند که برخاک پاکستان ادعاي ارضی کند و
هندي ها به خاندان سلطنتی افغانستان می گویند که پاکستان امروز یا صبا از بین می رود و شما باید قلمرو به دست بیاورید ".یعنی از همان

سال  9110تا به حال تقریبا این سیاست دنبال می شود .بنا به گفته هاي کریستین فییر ،پاکستان در پی این است که قلمرو بیشتري تحت نفوذ
خود داشته باشد تا در نبرد هویتی که با هند دارد از موضع قوت وارد شود .او نظریات بارنت روبین و احمد رشید را که می گویند اگر جامعه
جها نی در بحران کشمیر مداخله کند شاید پاکستان براي افغانستان امتیاز بدهد ،رد می کند .بر مبناي بحث ایدئولوژي ،کریستین فییر می گوید

که پاکستان یک دولت تجدید طلب است و هرگز حاضر نمی شود که با گرفتن امتیاز از ایدئولوژي خودش بگذرد .ارتش پاکستان عالوه بر اینکه

متعهد است از قلمرو پاکستان دفاع کند ،از مرزهاي ایدئولوژیک پاکستان هم دفاع می کند .مرزهاي ایدئولوژیک پاکستان همان بحث هویت
اسالمی است .ارتش پاکستان تصور می کند که پاکستان قله هویت اسالمی است .ارتش پاکستان تصور می کند که هند دشمن ازلی و ابدي

پاکستان است .ارتش پا کستان تصور می کند که برمبناي روایت هاي آخر زمانی از دین ،این ارتش پاکستان است که باز غزوه هند را انجام می
دهد و سراسر هند را مسلمان می سازد .ارتش پاکستان درپی عمق استراتژیک در افغانستان و آسیاي میانه است .این مواردي است که در این

کتاب بسیار به صورت مفصل تو ضیح داده شده است و با معیارهاي آکادمیک خیلی سازگاري دارد .نویسنده کتاب تمام ژورنال هاي ارتش پاکستان

را ،خاطرات جنرال هاي پاکستانی را ،سخنرانی هاي جنرالهاي پاکستانی را تحلیل محتوا کرده و بنا بر آن اطالعات را بیرون داده است .من تصور

می کنم که خواندن این کتاب هم براي دانشگاهیان ما ،هم براي تحلیل گران و سیاست مداران ما و هم براي مقامات دولت افغانستان ضروري
است.
سوال :با توجه به سی است کلی پاکستان که یک سیاست ایدئولوژیک است ،روابط میان افغانستان و پاکستان را چگونه می توان تعریف کرد؟
جواب آقاي کاوش :پاکستان چنانچه در کتاب توضیح داده شده است ،سیاست هاي خود را دارد .اما در افغانستان راه حل این است که باید دولت

تقویت شود .تا زمانی که دولت تقویت نشود ،اتحاد طالبان و پاکستان موثر خواهد بود و آنها افغانستان را ضربه خواهند زد .اول باید دولت تقویت

شود و بعد در مورد مسایل اختالفی مانند مرزها صحبت شود.
گرداننده برنامه ،از سخنران بعدي آقاي شنواري ،این سوال را پرسید :آیا دولت افغانستان از چگونگی رابطه خود با پاکستان همین تعریف
ایدئولوژیک را دارد یا مولفه هاي دیگر دراین زمینه وجود دارند؟
مزمل شنواری :پاکستان یکی از مشکالت ا صلی افغانستان است و فهمیدن پاکستان براي ما بسیار زیاد مهم است .تا وقتی که ما معلومات کافی
در مورد پاکستان نداشته باشیم ،نمی توانیم که مشکل خود را با پاکستان حل کنیم که ما چه مشکل داریم .ما اخیرا مذاکرات سه جانبه با ایران

و هند داشتیم .هندي ها بر این نظر ان د که مسئله ایدئولوژي اکنون از بین رفته است؛ مخصوصا بعد از جدا شدن بنگالدش دیگر پاکستان پشت
ایدئولوژي نیست .از نظر استراتژیست هاي هندي حاال پاکستان درپی کسب قدرت منطقه اي است .مسئله دوم برخی حرکت ها در خود پاکستان

است؛ بخصوص حرکت بلوچ ها که در پی استقالل خو دشان هستند یا مهاجرین که در سند هستند و مسایل خاص خود را دارند .این مسایل هم
جنبه ایدئولوژیکی دولت پاکستان را تضعیف می کند .می گویند در قرارداد الهور یا قرارداد پاکستان واضح شد که دو کشور بر اساس مسایل

دینی میان هندوها و مسلمانان تشکیل شود .اما زیادتر مردم این را مطرح می کنند که قرارداد الهور به آن شکل نبوده و اصال حرف برسر میزان

قدرت گیري مسلمانان در هند بوده است .مسئله دیگر موقعیت پاکستان است .سرحد هند یا پاکستان مشخص نیست و آنرا خط کنترل می
گویند نه مرز .با پاکستان هم خط دیورند داریم .اینها ادعا دارند که هر دو سرحد را ملل متحد به رسمیت شناخته است ولی هنوز آنها این شک
را دارند که یک روز می آید که شاید پاکستان دیگر هیچ وجود نداشته باشد .مسئله دیگر بودجه دولت پاکستان است که اکثر آنرا اردوي پاکستان

می گیرد .بودجه اي که شاید در بخش هاي تعلیم و صحت و ..مصرف شود  .آنها مجبور هستند که هر سال سه تا چهار جنگ خرد را در سرحد
با هند داشته باشند و در هر ده تا پانزده سال یک جنگ کالن را با هند انجام دهند که ما این را دیده ایم  .تاریخ هم اینرا ثابت ساخته که آنها

تالش دارند براي مردم عادي ثابت بسازند که اگر اردوي پاکستان نباشد ،هند پاکستان را می خورد یا از بین می برد .در عین نگاه طرف افغانستان
می آیند .در افغانستان آنها یک بدیل دیگر پیدا کردند .آوردن طالبان هم براي ترساندن مردم پاکستان است تا تسلط اردو را قبول کنند.
گرداننده  :آیا فکر می کنید که با پشتیبانی ایدئولوژي پاکستان می تواند دردراز مدت قلمرو و حاکمیت خود را حفظ کرده و به ثبات برسد؟
جواب آقاي شنواري :من فکر نمی کنم .بخاطر اینکه حاال کشورهاي مسلمان در منطقه زیاد شده است .اگر سابق ما از اتحاد جماهیر شوروي
حرف می زدیم ،حاال کشورهاي آسیاي میانه وجود دارند که در آنجا مسلمان ها حضور دارند .در عین وقت بنگالدش دراین منطقه هست .حاال

من فکر نمی کنم که سر این مسایل ایدئولوژیک زیاد تاکید داشته باشد .فعال مسئله قدرت منطقه اي است که پاکستان درپی آن است؛ بخصوص
در آسیاي میانه و از طریق افغانستان .هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ اتصال منطقه اي .فعال اینها بر سر آسیاي جنوبی کار نمی کنند ،بلکه
روي آسیاي میانه کار می کنند .در ارگانهاي اقتصادي دنیا مانند بانک جهانی و امثال آن ،فعال پاکستان البی می کند تا خود را از بخش آسیاي
جنوبی بیرون کند و به افغانستان و آسیاي میانه وصل شود .آنها تالش دارند تا مانع راه یافتن افغانستان به هند شوند تا منطقه آسیاي جنوبی

علی الحده شود و بحث هندوستان در آسیاي میانه و افغانستان هیچ مطرح نباشد.
جواب آقاي کاوش :تجربه تقریبا هفتاد سال گذشته نشان میدهد که مشکالت پاکستان بیشتر شده می رود .پاکستان بخشی از قلمرو خود را در
سال  9110از دست داد و بعد از آنکه به گروه هاي اسالمگراي مسلح اتکا کرد  ،امنیت خود را از دست داد .حاال همانطور که شهرهاي ما ناامن
است ،البته در مقیاس کوچکتر ،الهور و کراچی و پیشاور و کویته هم ناامن هستند .شما می بینید که پیش از سال  9191ایدئولوژي پاکستان

اصال در چهار ایالت پشتونستان ،سند ،بلوچستان و پنجاب طرفدار نداشت و مسلم لیگ جناح هیچ اصال در آنجا راي نمی آورد .احزاب کوچکی
که طرفدار حزب کنگره بودند راي می آوردند .ولی اوضاع قسمی شد که پاکستان تشکیل شد .جناح را ملک ها و ارباب هاي اردو زبان کمک

کردند که آنها در ایالت هاي دیگر زندگی می کردند .آنها تا به حال نتوانسته اند که سازگاري الزم را به وجود آورند .مثال همین حاال یک طفل
پنجابی حق ندارد به زبان پنجابی گپ بزند .پنجاب که بزرگترین ایالت پاکستان است و گفته می شود که ستون فقرات این کشور است .این

مشکالت را پاکستان دارد و مشکالت جدایی طلبی را هم دارد .پاکستان براي پاسخ گویی به این مشکالت اتکا کرد به اسالمگرایی که فکر می
کنم این پاسخ بسیار بد بود.
در افغانستان در قدم اول باید دولت تقویت شود .تا زمانی که اینجا دولت تقویت نشود و پاکستان در قمست بزرگی از جغرافیاي ما یک زون
امنیتی و ایدئولوژیک داشته باشد ،ما نمی توانیم حتی از موضع نیمه برابر با پاکستان صحبت کنیم.
گرداننده :آیا دولت موجود توانایی تعریف روابط میان دو کشور را دارد؟
جواب آقاي کاوش :دولت موجود مشکالت زیادي دارد .ما در سال  8099تالش کردیم که سیاست تعامل با پاکستان را طراحی و اجرا کنیم اما
ناکام ماند .حتی خود آقاي اش رف غنی در یک نشست خبري گفت که من دیگر نمی فهمم که پاکستان از ما چی می خواهد .دلیل اش هم این
بود که ما شناخت الزم را از پاکستان نداشتیم .پیش از هر نوع سیاستگذاري ما باید در مورد پاکستان اطالعات دقیق داشته باشیم.

گرداننده :در جمع بندي حرف هاي سخنرانان نتیجه گیري می شود که اگر سیاست ایدئولوژیک پاکستان تخریب گرانه باشد و از سوي دیگر
دولت افغانستان هم توانمندي الزم را براي تعریف روابط دو جانبه نداشته باشد ،مردم هر دو کشور قربانی سیاست هاي غلط می شوند.

جواب آقاي کاوش :من فکر می کنم که در حال حاضر افغانستان قرب انی است و پاکستان از طالبان حمایت می کند و یک جنگ اعالم ناشده را
بر ضد افغانستان به راه انداخته و افغانستان چاره اي جز مقاومت ندارد .در قدم اول باید دولت تقویت شود و شناخت ما از پاکستان بیشتر شود و

پس از آن ما می توانیم تعامل موثر با پاکستان داشته باشیم.

س وال :اگر ما به تاریخ نگاه کنیم ،جنگ ها در منطقه ما قبل از وجود پاکستان هم جریان داشت .ما سه بار با انگلیس جنگ کردیم .بعد از اینکه
پاکستان بوجود آمده هم همان مشکالت ادامه یافته است .سوال این است که اگر پاکستان یک کشور ایدئولوژیک است آیا شریعت اسالمیدرقوانین
پاکستان نافذ است؟ سوال دوم این است که چرا پاکستان با افغانستان که از بدو تاریخ اش تا حال از اسالم دفاع کرده ،مشکل داشته باشد؟ سوال

سوم این است که آیا در هندوستان تعداد مسلمانان بیشتر از پاکستان نیست؟

اظهار نظروسوال :پاکستان توسط انگلیس ها اساس گذاري شده و یک نظام بسیار قوي است .اگر ما واقع گرا باشیم می توانیم در سیاست خارجی

خود از بسیاري مسایل پاکستان– مانند مسئله بلوچ ها و مسئله تجارت -به عنوان نقطه قوت خود استفاده کنیم .چه تضمین وجود دارد که اگر
ما خط دیورند را به رسمیت بشناسیم ،پاکستان به مداخالت خود درافغانستان پایان می دهد؟ هیچ ثبوتی وجود ندارد که مداخالت پاکستان بند

شود .ما باید سیاست واقع گرا داشته باشیم که بنا برآن اگر مداخله باشد ،مداخله صورت بگیرد .اگر از قوت استفاده شود ،ازقوت کار گرفته شود.

این رویکرد واقع گرا در سیاست است که همیشه در جهان مورد توجه بوده است.
اظهار نظر و سوال :واقعیت ها حاکی است که در سیاستگذاري هاي پاکستان رویکرد منفعت طلبی بر نگاه ایدئولوژیک غلبه دارد .در حالی
پاکستانی ها بینظیر بوتو را به عنوان یک زن که همچنان به حیث مادر معنوي طالبان شناخته می شد ،در جایگاه نخست وزیري قبول داشتند،

ولی در افغانستان آنها درس خواندن دختران را جایز ندانسته اند .نقطه دوم این است که همیشه در مورد سیاست هاي پاکستان ارزیابی ها داریم،
ولی افغانستان چه باید بکند؟ آیا ما به عنوان یک دولت در قبال پاکستان سیاست خارجی داریم یا سیاست خارجی ما برگرفته از گفتگوهایی
است که در کنفرانس ها مطرح می شود؟
اظهار نظر :ما به عنوان یک کشور یا مردم ،پاکستان را در همسایگی خود به خوبی می شناسیم .گفتن اینکه ما پاکستان را نمی شناسیم ،شاید

کمی اغراق باشید .حکومت ما طی  10سال گذشته در دوره هاي مختلف تالش کرده است تا مشکالت خود را با پاکستان حل کند ،اما هر بار
این تالش ها به ناکامی مواجه شده است .ما باید متوجه باشیم که آنچه در این کتاب مطرح شده است ،یک دیدگاه است .کل پاکستان شناسی
ما نباید متکی به یک کتاب باشد .خوب است که کتاب هاي متعدد را از دیدگاه هاي مختلف منتشر کنیم تا بهتر این کشور را بشناسیم.
سوال :روابط پاکستان با غرب چگونه تعریف می شود؟

جمع بندي آقاي کاوش از بحث ها :پاکستان اساس اش یک خوانش هویتی از دین اسالم است .بحث شریعت آنقدر مطرح نیست .جناح یا سکندر
خان بسیار آدم هاي متشرع نبودند .آنها زندگی بسیار لیبرال داشتند و حتی تا حد افراط شراب می نوشیدند  .ولی یک خوانش هویتی از دین

داشتند و می گفتند ما در اینطرف مسلمان هستیم و در آنسو آنها هندو و ما نمی توانیم با هم زندگی بکنیم .الگوي آنها دوران اورنگ زیب بود.

اورنگ زیب وقتی پادشاهی را گرفت جنگ را با هندوها و شیعه ها شروع کرد .حتی پدر و خواهر و برادر خود را کشت .در تاریخ هند ما کسان
دیگري را هم مانند جالل الدین اکبر و جهانگیر شاه داریم که کتاب هندوها را به فارسی ترجمه کرد و باعث شد که به زبان هاي دیگر ترجمه

شود .یک مسلمان دین هندو را جهانی ساخت .یعنی تا این حد مدارا وجود داشت .اما بعدا وقتی که اورنگ زیب می آید ،فتواي عالم گیري داده
می شود .سکندر میرزا و لیاقت علی خان همچون یک خوانش داشتند .فکر و ایدئولوژي پاکستان همچون یک چیزي است .جنرال مشرف هم

یک زندگی دارد که خالصه با معیارهاي شریعت برابر نیست ولی وقتی که مصاحبه می کند مثل یک اسالمگرا صحبت می کند که اگر پاکستان
آسیب ببیند ،هویت اسالمی آسیب می بیند .بحث دیگر که اینجا مطرح شد روابط پاکستان با غرب بود .من فکر می کنم که روابط افغانستان با

غرب را روابط استراتژیک و یک سري تصادفات شکل داده نه ارزش ها .در آن زمان که پاکستان بوجود آمد ،تصور این بود که پاکستان از وصل

شدن حزب کمونیست هند و شوروي جلوگیري می کند .یعنی یک ضرورت استراتژیک روابط پاکستان و غرب را شکل داد .پس از یازدهم سپتامبر
هم تصادفاتی پیش آمد که روابط دو جانبه را شکل داد.

براي بیشتر شدن اطالعات در مورد پاکستان من پیشنهاد م ی کنم که کتاب خاطرات جنرال ایوب خان و مانند آن هم ترجمه شود تا خالء
اطالعاتی پر شود.
جمع بندي آقاي شنواري :تا زمان ضیاء الحق ،قانون پاکستان همان قانونی بود که از انگلیس مانده بود .در وقت ضیاء الحق مسایل اسالمی

بیشتردر قانون پاکستان داخل شد .ماده هاي  18و  19قانون اساسی پاکستان کال سر مسایل اسالمی است ولی در تطبیق آن گپ ها وجود دارد.

در مورد استفاده از بلوچ ها و مسئله تجارت با پاکستان به عنوان نقاط قوت افغانستان گفته می توانم که در گذشته بر سر موضوع بلوچ ها کار
شده بود ولی اکنون در مورد چیزي نمی دانم .مسئله تجارت مانند یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گرفت ولی این قصدا نبود که ما بخواهیم
تجارت را به حیث ابزار سیاسی استفاده کنیم .آنها وقتی مشکالت را براي تزانزیت ایجاد کردند  ،تجارت ما با پاکستان کاهش یافت و فشار سیاسی

بر آن کشور وارد کرد .در تعریف سیاست خارجی  ،ما مشکالت داریم .سابق ما سفیري را به پاکستان روان می کردیم که نه اردو را یاد داشت ،نه
پشتو را یاد داشت نه انگلیسی را یاد داشت .پس مشکل تفاهم پیدا می کند .یک مشکلی دراین رابطه وجود دارد خصوصا در وزارت خارجه ما که

ما می گوییم دیپلمات قوي ما باید به امریکا برود ،هیچ دیپلمات قوي خود را به پاکستان و ایران نمی فرستیم .ما ضرورت قوي داریم که دیپلمات
هاي خوب خود را به ایران و پاکستان بفرستیم تا استفاده خوبتر از روابط داشته باشیم .سیاست ما بیشتر عکس العمل در برابر کارهاي آنهاست.
مسئله دیگر مسئله آسیاي میانه است .فعال پاکستان ضرورت به انرژي دارد؛ چه برق باشد و چه نفت باشد .پروژه تاپی را حتی طالبان گفته اند
حمایت می کنند .حکومت ما ترانزیت انرژي از خاک افغانستان به پاکستان را بند کرده که تصمیم درست نیست .ما باید کاري کنیم که اتکاي

پاکستان از نگاه ترانزیتی سر افغانستان بیشتر شود تا از آن در آینده به حیث ابزار سیاسی استفاده کنیم.

گرداننده :در حالی که در افغانستان دولت مقتدر وجود ندارد و پاکستان هم سیاست خود را بر بی ثباتی افغانستان تنظیم کرده است ،پس چه
راهکارهایی براي رفتن به همسویی و ایجاد یک دولت مقتدر درافغانستان وجود دارد؟
پاسخ آقاي کاوش :خب ما باید به گفتگوها ادامه بدهیم و طرف پاکستانی را استدالل کنیم که روشی که درپیش گرفته نادرست است .از سوي
دیگر هم باید مقاومت متعارف و نامتعارف خود را در برابر تروریزم نیابتی ادامه بدهیم .جز این راه دیگر وجود ندارد.
پاسخ آقاي شی نواري :در دنیا ما فعال شاهد این هستیم که اقتصاد روابط سیاسی را می سازد .ما نه تنها که می توانیم از لحاظ تجارتی یک بازار
کالن براي پاکستان باشیم حتی ما می توانیم زمینه را براي تولید مشترک فراهم بسازیم .ما می توانیم در بخش هاي صنایع و معادن با هم کار

کنیم .ت ا وقتی که ما عالقمندي پاکستان را در داخل افغانستان جلب نکنیم تا خودشان از آن حمایت کنند  ،نمی توانیم بر امنیت خود اتکا کنیم.
جلب عالقمندي پاکستان از طریق تشویق سرمایه گذاران پاکستان به داخل افغانستان ،ارتباط دو جانبه تجار ما و بهتر شدن روابط ترانزیتی

ممکن می شود  .بخصوص ما باید بر پروژه هاي کالنی که از آسیاي میانه طرف پاکستان می آید ،کار کنیم و آنرا زودتر فعال بسازیم .این می تواند
در مسایل اقتصادي و ترانزیتی به ما دست باالتربدهد.
در پایان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از دست اندرکاران ترجمه ،ویراستاري و چاپ کتاب " نبرد تا آخرین نفس؛ شیوه جنگ
ارتش پاکستان" تشکر کرد و از مقامات در وزارت خانه هاي امنیتی و سازمان هاي سیاستگذار دولت افغانستان دعوت نمود تا این کتاب را مطالعه
کنند .قابل تذکر است که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نسخه هایی از این کتاب را به دفاتر مذکور اهدا کرده است.

