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چکیده

این مقاله ،حاصل پژوهشی درباره افراطگرایی فرقهای در پاکستان در حد فاصلل الا هلای  1001تلا
 1011اات .پدیده افراطگرایی ،به لحاظ تاریخی ،بهطور عمیق از تحو های منطقلهای در همسلاییی
پاکستان ،متأثر بودهاات؛ ازاینرو ،هدف این مقاله نشاندادن اازوکار تلأثیر حولور نیروهلای نیلامی
خارجی در افغانستان در گسترش افراطگرایی فرقهای در پاکستان طی اا های  1001تا  1011االت.
در این مقاله نشاندادهشده که چیونه ورود نیروهای طالبانِ افغان و القاعده به خاک پاکستان و متعاقب
آن ،تشکیل طالبان پاکستان و همچنین نحوه مواجهه دولت پاکستان و ایاالت متحده با این گلروههلا و
اایر اازمانهای اتیزهگر ،هریک به نحوی در تشدید افراطگرایی فرقهای در پاکستان دخیل بودهانلد.
بهمنیور انجش کمّی افراطگرایی از دو شاخص «بمبگذاری» و «حمله انتحاری» ااتفادهشلدهاالت.
ااتدال مقاله پیش رو ،آن اات که حوور نیروهای نیامی خارجی در افغانستان پل

از الا 1001

باعث گسترش افراطگرایی فرقهای در پاکستان شدهاات؛ اهمیت این مسئله از آنجا آشکار میشود که
رویکردهای فروملی با تأکید بر عوامل اقتصادی ،نییر فقر و تواعهنیافتیی و مؤلفههای مذهبی ،ماننلد
نحوه تفسیر آموزه جهاد ،در درک دلیل اصلی گسترش افراطگرایی فرقلهای در پاکسلتان بله راه خطلا
میروند .روش بهکاررفته در این پژوهش ،تحلیل اانادی و ااتفاده از آمار موجود در این زمینه اات.
واژگان کلیدی :افراطگرایی فرقهای ،اشغا نیامی ،القاعده ،طالبان.
.........................................................................................................................
. * 1عوو هیئت علمی دانشیاه جامع امام حسین(ع) )،نویسنده مسئو )gm.west@yahoo.com :
 . 1کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشیاه تهران.
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مقدمه
افراطگرایی فرقهای در پاکستان پ

از اشغا افغانستان در اا  1001گسترشیافتلهاالت 1.ورود

نیروهای طالبان افغان و القاعده به مناطق قبایلی پاکستان و نفوذ در این مناطق پشتوننشین و همچنلین
نحوه مواجهه ایاالت متحده و پاکستان با این رویداد ،عاملی عمده در گسترش افراطگرایی در پاکستان
بودهاات .توجه به افراطگرایی فرقلهای در پاکسلتان ،طلیس الا هلای  1001تلا ،1011بله ایلن دلیلل
اهمیت دارد که گسلترش آن بله تهدیلدی بلزرا بلرای امنیلت ایلن کشلور و منطقله آالیای جنلوبی
تبدیلشدهاات؛ میزان تکثیر گروههای اتیزهگر و توال آنها به خشونت بهمنیور پیشبرد اهدافشان بله
حدی رایده که دولتمردان و نیامیان پاکستانی قادر به حل آن نیستند .بیثبلاتی افغانسلتان و نلاتوانی
دولت این کشور در ایجاد یک نیام ایاای قوی و کارآمد بر تحو های داخلی پاکستان تأثیرگذاشته و
ارنوشت این دو همسایه را بهشدت به هم گرهزدهاات؛ همچنین ،مطالعه تأثیرهای ناشلی از حولور
نیروهای نیامی خارجی در افغانستان در گسترش و تشدید افراطگرایلی فرقلهای در پاکسلتان از ایلن
بابت مهم اات که به درک بهتر چیونیی تأثیرپذیری خشونت فرقهای از تحو های منطقلهای ،بسلیار
کمکمیکند.
هدف این مقاله نشان دادن تأثیر الازوکار حولور نیروهلای نیلامی خلارجی در افغانسلتان ،طلی
اا های  1001تا ،1011در گسترش و تشدید افراطگرایی فرقهای در پاکستان اات؛ بنابراین ،در ایلن
مقاله نشاندادهشده که چیونه جنگ در افغانستان به پاکستان الرریزکرده و ایلن کشلور را بله صلحنه
درگیریهای ریشهدار فرقهای تبدیلکردهاات .ااتدال این مقاله ،آن االت کله اشلغا افغانسلتان بله
دات نیروهای ائتالف بینالمللی با رهبری ایاالت متحده ،عامل اصلی گسترش و تشدید افراطگرایلی
فرقهای در پاکستان طیس اا های  1001تا 1011بودهاات .مقاله پیش رو ابتلدا بلا ارائله بحثلی نیلری
درباره بنیادگرایی ،آن را به مبنایی برای تعریف افراطگرایی فرقهای و تعیین شاخصهای انجش کمی
آن تبدیلمیکند؛ اپ

به حوور نیروهای نیلامی خلارجی در افغانسلتان و تحلو هلای متعاقلب آن

میپردازد و درنهایت به پیامدهای این جنگ برای جامعه و دولت پاکستان اشارهمیکند.
.........................................................................................................................
 .1برای مطالعه درباره افراطگرایی فرقهای در پاکستان پلیش از ایلن دوره ،بنیریلد بله :فرهلاد عطلایی و شلهراد شلهوند،
«افراطگرایی فرقهای در پاکستان 1191 :تا ،»1001دوفصلناممه دنشلس اسمال  ،شلماره  ،11پلاییز و زمسلتان  ،1 11ص
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نلف -مبمش شظری
 -1بحث شظری دربمره باسمدگرنی
بنیادگرایی از تعریف دقیق فرارمیکند ،ازاینرو ،نمیتوان آن را بلهآالانی در قاللب یلک یلا چنلد
عبارت جایداد؛ اما این به معنای عدم امکان ارائة تعریف نیست ،بلکه ناظر بر دشلواری آن االت؛ بله
این منیور ،الزم اات که بهطور مفصل و در مجالی دییر ،نسبت و نحوة مواجهة بنیادگرایی با مذهب،
آرمانشهرگرایی ،اُنّت ،مدرنیته ،پست مدرنیته ،دوللت ،جنسلیت ،رهبلری و ییریلت النجیده شلود،
چراکه این موارد از مؤلفههای اااای چارچوب فهم آن تلقیمیشوند و بلیتردیلد ملیتلوان ملواردی
دییر را نیز به این فهرات اضافهکرد و بنیادگرایی را با آنها انجید :میتوان روی نسبت بنیلادگرایی و
«متن» دقیقتر شد ،نحوة آموزش ایدههای بنیادگرایانه را مورد کلاوش قلرارداد ،االتفاده بنیادگراهلا از
راانه و اایر داتاوردهای مدرن را زیر ذرهبین برد ،ااختار جنلبشهلای آنلان را بررالیکلرد ،تلأثیر
تجربة ااتبداد و ااتعمار را بر بنیلادگرایی النجید و ...؛ املا هملة ایلن ملوارد در ایلن مجلا انلدک
نمیگنجند و حتی شاید برای ارائة چارچوبی مفهومی نیز ضرورتنداشتهباشند؛ بنابراین ،برمبنای نتایج
بهداتآمده از نسبتهای باال ،تعریف زیر از بنیادگرایی ارائه و از ایلن چلارچوب مفهلومی بلهعنلوان
مبنایی برای توضیح «افراطگرایی فرقهای» ااتفادهمیشود.
بنیادگرایی مبتنیبر مذهب اات ،اما مذهبِ بنیادگراها همان مذهب عموم مردم نیست؛ این مذهب
بنا به مقاصد ایاای داتکاری شده و همچنین وجهی آرمانی یافتهاات .بهعالوه ،بنیادگرایی در درون
خود ،خصلتی آرمانشهری دارد؛ بدین معنا که از وضعیت موجلود ناراضلی االت و وعلده جامعلهای
کامل را میدهد که رعایت حقیقلت ملذهبی در آن باعلث تحقلق آرملانهلای بنیادگرایانله ملیشلود.
بنیادگرایی با اُنّت نیز ارتباطی تنیاتنگ دارد .بنیادگراها دررااتای اهداف خود و متنااب بلا وضلعیت
پیشِ رو ،وجوهی از انت را انتخابکرده ،برجستهمیکنند و ابعاد دییر آن را مورد انتقاد قرارمیدهند؛
آنها به مدرنیته هم ،نیاهی گزینشگرانه دارند .جنبش بنیلادگرایی از دالتاوردهای جهلان ملدرن ضلد
منطق مدرنیته که همان خردگرایی و انسانمحوری اات ،ااتفادهمیکند .بنیادگراها مدرنیتله را خطلری
برای هویت ،ارزشها و اخالقیات خود تلقیمیکنند و به دشمنی با آن برمیخیزند؛ آنها پیروان خود را
به عملل جمعلی مُلهلم از ارزشهلای ملذهبی دعلوتملیکننلد و از شلیوههلای الازماندهی ملدرن
بهرهمیگیرند .پستمدرنیسم ،خوااته یا ناخواالته ،امکانلاتی بلرای توجیله یلا مشلروعیتبخشلی بله
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گفتمانهای بنیادگرا -یا داتکم دشواری تقبیح آنها -فراهممیکند.
بنیادگراها برای تحقق اهداف خود به قدرت ایاای چشمدارند؛ ازاینرو ،کنتر مراکز قلدرت را
ارلوحه فعالیتهای خود قرارمیدهند و میکوشند تا با تسلط بر دولت «آموزههلا ،احکلام و قلوانین»
مدنیر خود را در همه ارکان و شئون جامعه جاریکنند .رهبران جنبشهای بنیادگرا به تفسیر اُلنّت و
مدرنیته میپردازند و تعیینملیکننلد چله موضلوعهلایی بایلد در دالتورکار آنهلا قراربییلرد و نحلوه
اازماندهی جنبش چیونه باشد؛ بهعالوه ،جاییاه و نقش زنان در خلانواده و اجتملاع از دیدیلههلای
گروههای بنیادگراات .آنها رهایی زنان را عامل زوا و انحطاط جامعه دانسته ،با آن مخالفتمیکننلد.
بنیادگرایی آگاهانه به ییریتاازی داتمیزند و برای خود رقیب یا دشمن بیرونی تعریلفملیکنلد؛
ازاینرو ،حفظ خلوص جامعه مؤمنان ،ضروری شده ،مرزهایی به دور آن کشلیدهملیشلود تلا آن را از
دییر جوامع عقیدتی مجزاکند.

 -2چمرچوب مفهوم  :نفرنطگرنی فرقهنی
افراطگرایی ،یکی از صورتهای پدیداری بنیادگرایی اات؛ اما بُعدی بیش از بنیلادگرایی در خلود
دارد که این دو را از یکدییر متمایزمیکند؛ این بُعد ،درواقع« ،خشونت» اات« .افراطگرا لقبلی االت
که به آن داته از افراد یا گروههایی میدهند که بهطور معمو بهمنیور تحمیل باورهلا ،ایلدئولو ی یلا
ارزشهای اخالقی خود به دییران به خشونت متوال ملیشلوند» ( .)Baqai, 2011: 242واقعیلت آن
اات که همه بنیادگراها ،افراطگرا نیستند و بنیادگرایی بهللزوم ،پدیلدهای خشلن نیسلت؛ بنلابراین ،آن
داته از بنیادگراها که برای رایدن به اهدافشان از خشونت ااتفادهمیکنند ،افراطگرا هستند.
خشونت ،در اینجا ،بهمعنای نیرویی ایلب شدید تعریفمیشود که بهمنیور واردآوردن صلدمه یلا
آایب جراحتبار یا کُشنده به افراد یا گروههلایی کله دشلمن شلمردهملیشلوند ،افلراطگرایلان از آن
ااتفادهمیکنند ( .)Murphy, 2011هدف خشونت افراطگراهلا ،بلرانییختن گلروهد هلدف بله پاالخی
نامتنااب ،تُندروکردن میانهروها و در درازمدّت ،جلب حمایت از اهداف جاهطلبانهشان اات (

Lake,

« .)2002: 26افراطگراها ،با موفقیت ،گروه حامیان خود را بزراترمیکنند ،بر شمار اربازانی کله ملی
خواهند در نهوت آنها بجنیند میافزایند ،منابع مالی و دییر منابع خود را تواعه و قدرت کلی خلود
را افزایشمیدهند .آنها که به دنبلا قلدرت یلا نفلوذ ایاالی و اجتملاعی هسلتند ،از خشلونت ضل ّد
تشکیالت حکومتی و مردمی ااتفادهمیکنند تا ترس را بله ملردم القاکننلد و ناشایسلتیی آنهلایی کله
قدرت را درداتدارند ،نشانبدهند» ()Baqai, 2011: 242؛ بنلابراین ،بیشلتر خشلونتهلای افراطلی،
4
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آنگونهکه بسیاری تصورمیکنند ،ییرانتخابی و ییرعقالنی نیستند ( ،)Kydd, etal, 2002: 2بلکه توال
افراطگراها به خشونت ،ایلب ،هدفمند و حسابگرانه اات.
افراطگراها که ابزار ایاای یا قدرت مدنی الزم را برای رایدن به اهدافشان ندارند ،بلرای اعملا
خشونت از «ترور» بهمثابه «راهبرد» ااتفادهمیکنند و این بدان معناات که افلراطگرایلی و تروریسلم،
پیوندی نزدیک با یکدییر دارند و خشونت افراطگرایان در بستر تروریسم قابلبررای اات .داترای
گروههای افراطی به تسلیحات مدرن بر میزان قدرت تخریبی این راهبلرد افلزوده االت .افلراطگراهلا
بهطور معمو با ااتفاده از دو راهبردد تروریستیِ «بمبگذاری» و «حملله انتحلاری» ،اهلداف خلود را
نشانهمیگیرند؛ این دو شاخصهایی هستند که میتوان با ااتفاده از آنها حجم خشونت و میلزان تلأثیر
آن را پ

از اا  1001در پاکستان انجید و تشدید آن را بهصورت کمّی نشانداد.

یکی از عرصههای تجلی افراطگرایی ،در میان فرقههای ملذهبی االت .افلراطگرایلی فرقلهای بلر
هویت انحصاری یک گروه مذهبی تأکید و تمرکزدارد و اایر گروهها را اَشکا نلاروا یلا انحرافلی آن
مذهب و بنابراین ،مُستحق خشونت میداند؛ این خشلونت براالاس تقلویم ملذهبی و در مکلانهلا و
زمانهای مقدّس ادعما میشود؛ همچنین ،عالوهبر عملوم پیلروان یلک فرقله ،شخصلیتهلای مهلم و
تأثیرگذار آن فرقه ،هدف این نوع خشونت قرارمیگیرند .اقلیّلتهلای ملذهبی پاکسلتان ،بلهخصلوص
شیعیان و حتی بخشی از گروه اکثریّت ،در اه دهه اخیر ،قربانی این نوع خشونتها شدهاند.
«هرچند افراطگرایی فرقهای در پاکستان ،ایلب به منازعه میان اکثریّت اُنّی و اقلیّت شیعه مربلوط
میشود ،این تعریف نمیتواند گویای همه ابعاد منازعه باشد چراکه ایلن دو گلروه ،همیلن نیسلتند و
فرقههای داخلی ،متغیرهای محلی و مکاتب فکری متفاوت خودشان را دارند؛ این فرقههای داخلی نیز
در تواد با هم قراردارند و اختالف عقیده میان فرقههای مختلف اُلنّی بله انلدازه فرقلههلای شلیعی،
گسترده اات؛ حتی اگر بیشتر اقدامهای خشونتآمیلز ،میلان دیوبنلدیهلا و شلیعیان باشلد ،بلاز هلم
افراطگرایی فرقهای از این گستردهتر اات؛ بنابراین ،منحصرکلردن منازعله فرقلهای در پاکسلتان میلان
شیعه -اُنّی ،به اندازه این فرض که تنها یک منازعه فرقهای در پاکستان وجوددارد ،اادهانیارانه اات»
()ICG, 2005: 1؛ عالوهبر فرقههای مختلف شیعه و اُنّی ،الایر فرقلههلای ملذهبی نییلر مسلیحیان،
احمدیها و هندوها نیز مورد هدف خشونت گروههای افراطگلرا در پاکسلتان قرارگرفتلهانلد .پل

از

اشغا افغانستان در اا  ،1001میزان آایبپذیری فرقههای مذهبی پاکستان ،بهخصوص شلیعیان ،در
برابر اقدامهای خشونتبار گروههای اتیزهگر ،بیشتر شدهاات.
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ب -حضور شسروهمی شظمم خمرج در نفغمشستمن
نیروهای ائتالف بینالمللی به رهبلری ایلاالت متحلده در اکتبلر  1001در پاال بله حملالت 11
اپتامبر و با هدف نابوداازی القاعده و پایانبخشلیدن بله االتفاده ایلن الازمان از خلاک افغانسلتان،
به عنوان پاییاهی برای طراحلی و اجلرای حملالت تروریسلتی ضل سد اهلداف یربلی ،بله ایلن کشلور
حملهکردند و آن را به اشغا خود درآوردند .افغانستان ،به فاصله دوازده اا از عقبنشینی نیروهلای
شوروی ،اینبار تحت اشغا قدرتهای خارجی یربی درآمد.
اشغا افغانستان ،پایانبخشِ حکومت پنج االه طالبان بر کابل بود؛ باایلنحلا  ،نیروهلای ائلتالف
نتوانستند در آن مقطع ،رهبران بلندپایه طالبان و القاعده را داتییرکنند یا بکُشلند .نیروهلای طالبلان و
القاعده ،پ

از تعقیبوگریز بسیار ،موفق شدند خاک افغانستان را به مقصد کشورهای هلمجلوار ،بله

خصوص پاکستان ،ترککنند و در آنجا پناهبییرند؛ بسیاری از این جنیجویان از مرز افغانستان گذشتند
و به مناطق قبایلی پاکستان ،وارد شدند.

پ -پمکستمن و جاگ بم ترور
پاکستان ،نخستین همسایه افغانستان بود که بهطلور مسلتقیم از ایلن رویلداد تأثیرپلذیرفت .دوللت
پاکستان که از حامیان طالبان بود و در بهقدرترایدن آنها نقشی اااای داشت ،به متّحد آمریکا بلرای
جنگ با ترور 1در صف مُقدّم نبرد تبدیلشد .نزدیکی جغرافیایی و نفلوذ زیلاد پاکسلتان در افغانسلتان،
این کشور را به نامزد اصلی اتحاد مجدد با آمریکا تبدیلکرد .پاکستان ،همانند دهه  1130در جنلگ بلا
شوروی در افغانستان ،برای ایاالت متحده ،اهمیت راهبردی یافتهبود.
بااینحا  ،الزامهای منافع پاکستان و تحو های نلاگزیر منطقلهای ،ایلن کشلور را بله یلک «بلازی
دوطرفه» در جنگ با ترور در افغانستان واردکرد؛ ازیکاو ،ایاالت متحلده گزینلهای ییلر از همکلاری
برای نرا

و همکاران وی باقینیذاشتهبلود 1.امتنلاع وی از همکلاری ،علواقبی شلدید بلرای

پاکستان درپیداشت.

از تأثیرهای دشمنی آمریکا با پاکستان در رقابت طوالنیمدت کشورش بلا

.........................................................................................................................
1. War on Terror

 .1مُشرّف در کتاب خاطرات خود ،مدعی اات که ریچارد آرمیتلا  ،معلاون وقلت وزیلر خارجله ایلاالت متحلده ،بله وی
گفتهبود که یا آمریکا را انتخابکند یا تروریستها را و اگر پاکستان تروریستها را انتخابکند «باید آماده شود که بلر اثلر
بمباران به عصر حجر برگردد» (.)Musharraf, 2006
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هند هراسداشت و امتناع از مشارکت در جنگ میتوانست پیامدهایی ناگوار برای تلالشهلای وی در
جهت احیای اقتصاد پاکستان ،برنامه تسلیحات اتمی این کشور و وضعیت منازعه کشمیر داشلتهباشلد.
او نمیخواات پاکستان نیز هدف ایلن جنلگ قراربییلرد ()Tellis, 2008: 3؛ ازالویدییلر ،ایلنبلار
برخالف جهاد در مقابل شوروی در دهه  ،1130منافع راهبردی دو کشور در افغانستان همپوشان نبلود
و پاکستان تمایلینداشت که با متّحد پیشین خود ،یعنی طالبان ،بجنید .با گذشت زمان مشلخص شلد
که اولویتهای راهبردی پاکستان با اولویلت هلای راهبلردی ایلاالت متحلده ،ایللب در تولاد االت.
حکومت پاکسلتان ،بلیش از فعالیلت گلروههلای التیزهگلر ،از نفلوذ هنلد در افغانسلتان نیلران بلود
(.)Pape, etal, 2010: 138
بنابراین ،برای بسیاری از پاکستانیها روشن بود که حمایت نرا

از جنگ ایلاالت متحلده

در افغانستان ،آن چرخش کاملی نبود که به آمریکاییها وعدهدادهشدهبود و به خاتمله حمایلت ارتلش
پاکستان از گروههای افراطیها منجرنمیشد ،بلکه بیشتر ،نوعی حرکت تلاکتیکی کوتلاهملدت بلود تلا
ایاالت متحده را راضینیهدارد و بهوااطه اتحاد با آمریکا در برابلر الیادت هنلد ،موازنله برقلرارکنلد
(.)Rashid, 2008
حکومت پاکستان به جنگ آمریکا با ترور پیوات ،اما مردم پاکستان به آن ملحق نشدند .چراکه در
دواتی و اتحاد کشورشان با ایاالت متحده نفعینمیدیدند .براااس نیرانجی مرکلز پژوهشلی پیلو،1
بیش از نیمی از پاکستانیها جنگ با ترور را بهانهای برای لشکرکشی به آن داته از کشورهای ااالمی
میدانستند که دوات یرب نیستند ()Pew, 2008؛ ازاینرو ،اقوط طالبان و همکاری حکومت
در ارنیونی امارت ااالمی افغانستان برای بخشهلایی مهلم از جامعله پاکسلتان ،بلهویلژه احلزاب و
گروههای ااالمی ،گرانآمد .احزاب مذهبی و علما بهطور کامل ،مخالف جانبداری از آمریکا در ایلن
جنگ بودند؛ این احزاب و گروهها ،در همان ابتدا ،مبارزهای به رهبلری جماعلت االالمی و جمعیلت
علمای ااالم با حکومت پاکستان آیازکردند تا ایاات این کشور را نسلبتبله افغانسلتان تغییردهنلد.
آنها پیش از این در داامبر  1000شورای دفاع افغانستان 1را تشکیلدادهبودند که متشکل از  5حلزب
و گروه ایاای-مذهبیِ پاکستانیِ حامیِ طالبان بود و حتی گروههلای التیزهگلر فرقلهای ،ماننلد الپاه
صحابه ،نیز در آن عوویتداشتند و ریاات این شورا را

 ،رهبلر جمعیلت علملای

.........................................................................................................................
1. Pew Research Center

 .1شورای دفاع افغانستان کمی بعد به «شورای دفاع پاکستان-افغانستان» تغییرنامداد.
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ااالم (شاخه امیعالحق) ،عهدهدار بود .آنها اعتراضهایی در اراار پاکستان ،بهویژه در ایالت ارحد،
ترتیبدادند و تحت لوای حمایت از مردم افغانستان به جمعآوری منابع ملالی و ملادی بلرای طالبلان،
مشغو شدند ()Chandran, 2001؛ این شورا چندان نپایید و به فاصله کمی از اقوط طالبان ازهمپاشید.

اما با فرارایدن انتخابات عمومی  1001پاکستان ،شش حزب ،ازجمله مهمترین احلزاب ایاالی-
مذهبی حاضر در شورای دفاع پاکستان-افغانستان ،بههلمپیوالتند و بلهمنیلور شلرکت در انتخابلات،
ائتالف «مجل

متّحد عمل» را تشکیلدادند؛ این ائتالف ،مُتشکّل از جماعت ااالمی پاکستان ،جمعیت

علمای ااالم (شاخه فولالرحمن و شاخه المیعالحلق) ،جمعیلت علملای پاکسلتان ،جمعیلت اهلل
حدیث و تحریک ااالمی (جعفریه) پاکستان بود؛ ترکیب این ائتالف به لحاظ فرقهای یکدالت نبلود:
تحریک جعفریه ،تنها گروه شیعه حاضر در این جمع بود ،هر دو شاخه جمعیت علمای ااالم از فرقله
دیوبندی و جمعیت علمای پاکستان از مکتب بریلوی ،جمعیت اهل حدیث نزدیک به وهابیلت بلود و
جماعللت االلالمی نیللز منسللجمتللرین حللزب ایااللی -مللذهبی پللانااللالمی و اُرتللدوک

پاکسللتان

محسوبمیشد .کنار هم قرارگرفتن این گروهها خیلیها را شیفتزدهکرد (.)Misra, 2003: 193
رهبران این ائتالف بهشدت مخالف حمله آمریکا به افغانستان بودند؛ آنها اعتقادداشتند کله
 ،ابزاری در دات ایاات خارجی آمریکلا شلده و بلا وعلده «اجلرای شلریعت ،جللوگیری از
دخالت آمریکا در امور داخلی پاکستان و حمایت از خلرو نیروهلای آمریکلایی از پاییلاههلای ایلن
کشور» به عرصه انتخابات ،وارد شدند.
ائتالف مجل

متّحد عمل در انتخابات ملی و ایالتی اکتبر  1001پاکستان موفق شد  53کرالی در

مجمع ملی ،اکثریّت مطلق کرایها در ایالت ارحد و مقام دوم را در ایالت بلوچستان کسبکند؛ ایلن
ائتالف در مجمع ملی ،پ

از حزب مسلم لیگ (شاخه قائد اعیم) و حزب مردم پاکسلتان در جاییلاه

اوم قرارگرفت ،اما برای اولینبار در تاری پاکستان بود کله احلزاب االالمی بله چنلین ملوفقیتی در
انتخابات داتیافتهبودند .ااتدال هلای مختللف در توضلیح موفقیلت مجلل

متّحلد عملل در ایلن

انتخابات آوردهشدهاند« .بیتردید گسترش احساالات ضلدسآمریکایی در پاکسلتان ،بلهویلژه در ایاللت
ارحد و ااتفاده این ائتالف از این فرصت ،یکی از علل مهم این موفقیت بودهاات» (.)Grare, 2006: 5

مجل

متّحد عمل در ایالت ارحد ،بهتنهایی و در ایالت بلوچستان با پیواتن به حزب مسلم لیگ

(شاخه قائد اعیم) ،حکومت فدرا تشکیلداد .آنها در دوره پنج االه حکومت خود با پیروی از ملد
حکومتی طالبان در افغانستان ،به اجرای شریعت پرداختند .اهمیت حکمرانی ایلن ائلتالف بلر ایلاالت
از اشلغا افغانسلتان در الا  1001بله یکلی از

ارحد و بلوچستان در این بود که این منلاطق پل
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پناهیاههای امن نیروهای طالبان و القاعده تبدیلشدهبودند؛ بهقدرترالیدن ایلن ائلتالف کله چنلدین
حزب آن ،طرفدار اراخت طالبان بودند ،باعث تقویلت نفلوذ طالبلان در منلاطق قبلایلی و نلواحی
اطراف شد و برای آنها حمایت ایاای و ایدئولو یک درپیداشت (.)Norell, 2007: 63

 -1طملبمن و نلقمعده در پمکستمن
پاکستان ،به فاصله یکاا از اشغا افغانستان ،به مرکز ااتقرار و تجدید قوای نیروهای طالبلان و
القاعده تبدیل شد .اازمان اطالعات ارتش پاکستان ،1به نیروهای طالبان به رهبری
متّحدان آن ،نییر
شبکه حقّانی به رهبری

و

از حزب ااالمی -که بهتازگی از تبعید در ایران بازگشته بلود -و
 ،پناهداد؛ القاعده نیز اجازه عبور امن به داخل خاک پاکستان

را یافت .ایالت ارحد ،مناطق فدرا قبایلی 1و همچنین شهر کویته پذیرای اعولای طالبلان و القاعلده
بودند؛ البته طالبان ،پدیدهای ،فقط افغان نبود ،بلکه پاکستانی هم بود .طالبان که از قوم پشلتون هسلتند،
توانستند با ااتفاده از پیوندهای قبیلهای در این مناطق پنلاهبییرنلد و بلهراحتلی در میلان پشلتونهلای
پاکستان حل و از جانب آنها حمایتشوند؛ دولت پاکستان هم طالبان را خطری برای امنیت مللی ایلن
کشور تلقینمیکرد؛ بنابراین ،در ابتدا محدودیتی برای اقدامهای آنها ایجادنکرد.
البته نوع مواجهه دولت پاکستان با نیروهای طالبان و القاعده به یک شکل نبود .پاکستان با طالبلان،
پیوندی نزدیک داشت،

با اکراه ،روابط خود را با طالبان قطعکلردهبلود؛ املا عناصلر القاعلده در

افغانستان ،در دهه  ،1110هیچگاه بهطور مستقیم به پاکسلتان ،وابسلته نبودنلد ( .)Tellis, 2008: 3آنهلا
برخالف طالبان ،با دولت پاکستان ،همکاری راهبردی نداشتند؛ بنابراین ،دولت پاکسلتان صلدها تلن از
آنان را داتییرکرد و در اختیار ایاالت متحده قرارداد؛ ایاالت متّحده هم تنها به هدف تعقیلب القاعلده
به افغانستان رفتهبود و تا طغیان طالبان در اا  1004هیچگلاه تصلورنمیکلرد کله نیروهلای طالبلان،
چالشی جدی برای نیروهای ائتالف و دولت افغانستان ایجادکنند (.)Johnson, etal, 2008: 56
طالبان و نیروهای القاعده در مناطق پشتوننشین پاکستان ،مستقر شدند .بیشتر مردم ایالت ارحد و
مناطق قبایلی ،پشتون هستند .ایالت بلوچستان و شلهر کراچلی در ایاللت الند ،نیلز جمعیلت پشلتون
چشمییری دارند .بیش از میلیون پشتون در مناطق قبایلی 13 ،میلیون در اایر بخشهای پاکسلتان و
 15میلیون پشتون در افغانستان زندگیمیکنند .حکوملت ایاللت الرحد و بلوچسلتان هلم در دالت
.........................................................................................................................
)1. Inter-Services Intelligence (ISI
)2. Federally Administrated Tribal Areas (FATA
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ائتالف مجل

متّحد عمل قرارگرفتهبود که طیف یالب آن ،حلامی یلا هلوادار طالبلان بودنلد .دوللت

پاکستان بر مناطق قبایلی ،کنترلی تعیینکننده نداشت و این منطقه بهصورت محلی تواط الران قبایلل
ادارهمیشد؛ بنابراین ،این کمربند پشتوننشین که در شما یرب و یرب پاکستان کشیدهشده و هممرز
با افغانستان اات به محلی منااب برای ااتقرار طالبان و اازماندهی مجدد نیروهای آنها بلرای انجلام
عملیات در افغانستان تبدیلشد.
حوور نیروهای طالبان و اایر گروههای اتیزهگر در خاک پاکستان ،دو تحو اااای را درپیداشلت:
یکی طغیان طالبان و دییری طالبانیشدن مناطق قبایلی و بخشهایی دییر از پاکسلتان؛ هریلک از ایلن دو

رویداد ،بهصورت مستقیم یا ییرمستقیم ،به تشدید افراطگرایی فرقهای در پاکستان منجرشدهاات.
 -1-1طغسمن طملبمن
پیروزی اولیه نیروهای ائتالف در افغانستان دیرینپایید و بلا تلالشهلای طالبلان بلرای مبلارزه بلا
اشغالیران و ارنیونی حکومت جدید افغانستان بلهطغیلانکشلیدهشلد ( .)Jones, 2008: 7خیللی زود
مشخص شد که طالبان و القاعده بهطور کامل شکستنخوردهاند؛ آنها در ایالتهای ارحد ،بلوچستان
و مناطق قبایلی در امتداد مرز با افغانستان به اازماندهی مجدد خود پرداختنلد؛ پناهیلاههلای آنهلا در
پاکستان برای آیاز و تداوم این طغیان حیاتی بود .حوور طالبان و دییر گروههلای جهلادی در خلاک
پاکستان برایشان فرصتهای زیادی بههمراهداشت؛ «آنها توانستند راهبردهای خود را گسترشدهند ،از
میان قبایل ،شبکه مدارس دینی و اردوگاههای آوارگان افغان عووگیریکنند ،با حامیان خود در اراار
جهان تماس برقرارکرده ،منابع مالی جذبکنند و شاید مهمتر از همه اینکله از مرکلز عملیلات رزملی
ایاالت متحده فاصلهداشتهباشند» (.)Jones, 2008: 31
اا های  1001تا  1004درواقع ،مرحله اولیه طغیان طالبان بود .آنها در اا هلای  1001تلا 100
روی بقا تمرکزداشتند و پاییاههایی جدید در پاکستان ،بهویژه در کویته بلوچستان تأای کردند .حمله
به نیروهای آمریکایی ،نیروهای ائلتالف و حکوملت افغانسلتان در اواخلر الا  1001و اوایلل 100
فزونیگرفت ( .)Cottey, 2003: 179تجدید حیات و توانایی طالبان در الا  1004مشلهود بلود.
پیش از این اعالمکردهبود که طالبان شکستنخوردهاات و نیروهایش دواممیآورند ،برمیگردنلد
و نیروهای ائتالف و حامیان افغان آن را به مبارزه میطلبند .آنها در اا  1001آنقدر احیاشلدهبودنلد
که بتوانند اقدامهای تهاجمی بزرا انجامدهنلد و حتلی مختصلری تلالشکننلد تلا قنلدهار را دوبلاره
بهداتگیرند .تعداد حمالت آنها از  1 0حمله در اپتامبر  1005به فاصلله یلک ملاه بله  100حملله
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راید؛ مجموع حمالت از  11 1حمله در اا  1005به  5 33حمله در اا  1001رالید (

Riedel,

 .)2007تلفات نیروهای کل ائتالف از  90کشته در اا  1001به بلیش از  900کشلته در الا 1010
راید (جدو شماره  .)1بخش عمده این تلفات در دو والیلت هلمنلد ( 140کشلته) و قنلدهار (19
کشته) در جنوب افغانستان بوده که پاییاه انتی طالبان محسوبمیشوند.
جدول  .1تلفات نیروهای آمریکایی و ائتالف در افغانستان ( 1001تا )1011
نیروهای ائتالف

نیروهای آمریکایی

سال

11

11

1001

90

41

1001

53

43

100

10

51

1004

1 1

11

1005

111

13

1001

1 1

119

1009

115

155

1003

511

19

1001

911

411

1010

511

413

1011

1349

1314

مجموع

(نیروهای آمریکایی  +سایر نیروها)

http://icasualties.org/oef/Source:

عواملی متعدد در طغیان طالبان دخیل بودهاند .بله گفتله

 ،ضلعف و مشلکالت دوللت

افغانستان ،حمایت خارجی و ظرفیت پایین نیروهای امنیتی این کشور عواملی هستند کله در موفقیلت
طغیانهای پیشین در افغانستان ،دخیل بودهاند ( .)Jones, 2008: 35بررای اابقه طغیلان در افغانسلتان
نشانمیدهد که پاکستان در این زمینه ،دو نقش بسیار مهم ایفاکردهاات؛ نخست ،حکوملت پاکسلتان،
بهویژه آیاسآی ،از نیروهای پیروز در هر طغیان حمایتکلردهاالت :مجاهلدین ،طالبلان و نیروهلای
ایاالت متحده در مراحل اولیه اشغا افغانستان ازجمله نیروهایی هستند که هریک با حمایت پاکسلتان
توانستند در میدان نبرد افغانستان پیروز شوند؛ دوم ،گروههلای طغیلانیر افغانسلتان بلهطلور مکلرر از
11
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پاکستان بهعنوان پناهیاه ااتفادهکلردهانلد ( .)Jones, 2008: 35مجاهلدین در دهله  1130در پاکسلتان
پناهگرفتند و طالبان نیز در دهه اخیر ( 1001تاکنون) در مناطق قبایلی این کشور مستقر بودهاند.
دولت افغانستان از همان ابتدا پاکستان را به حمایت از طالبان متهمکرد؛ بااینحا  ،ایلاالت متحلده
اا ها این مسئله را نادیدهگرفت و تنها در اواخر  1001و اوایل  1009بود که بر

فشارواردآورد

تلا فعالیلتهلای طالبلان در پاکسلتان را تحلت کنتلر درآورد (.)Lafraie, 2009: 106

،

رئی جمهور افغانستان ،از پاکستان خواات کله رهبلران بلندپایله طالبلان را دالتییرکند و در اختیلار
افغانستان قراردهد ،اما پاکستان ،حوور این افراد در خاک خود را انکارکرد.
حکومت پاکستان زیر فشار و تشویق ایاالت متحده برای تحت کنتر درآوردن مناطق قبایلی ،طلیّ
اا های  1004تا  1009چندینبار به ایلن منلاطق لشکرکشلیکلرد .از زملان االتقال پاکسلتان ،ایلن
اولینبار بود که ارتش به مناطق قبایلی میرفت؛ ارتش پاکستان نتوانست بر این مناطق مسللط شلود و
پ

از تحمل خسارتها و تلفات بسیار مجبور شد ،معاهده صلح یا ترک مخاصمه با گروههای محلی
1

و اران قبایل را به نمایندگی از طالبان امواکند؛ این جنگ و صلح نشانمیداد که «حکوملت
میان دو ایاات نااازگار اشغا انیین نیامی آن مناطق و مذاکرات ایاای با نیروهای حلاکم بلر آن
در نواان اات» ( .)Wazir, 2011: 66در اا  ،1009دییر مشخص شدهبلود کله موقعیلت نیروهلای
طالبان و دییر گروههای اتیزهگر در مناطق قبایلی ،مستحکم شدهاات و ارتش پاکستان ،توانایی کافی
را برای پاکاازی و حفظ آن مناطق و جلب حمایت محلیها ندارد .حمالت ارتش ،باعلث تولعیف
اران قبایل و پاگرفتن رهبران اتیزهگر جوان شدهبود؛ بهعالوه ،نیروهای امنیتی پاکستان تمایللداشلتند
در برابر کسانی که برای این کشور ،تهدید محسوبمیشدند ،اقدامکننلد ،نله ضلدس گلروههلایی کله در
پیشبرد منافع پاکستان در افغانستان و هند با آنها همراهیمیکنند (.)Fair, etal, 2009: 162
بااینحا  ،حمله ارتش پاکستان به این مناطق ،متوقف نشد؛ عملیات زلزلله ( )1003در وزیرالتان
جنوبی ،راه حق ( )1003در مَلَکَند و اُلوات ،راه راالت ( )1001در مَلَکَنلد و اُلوات و عملیلات راه
نجات ( )1010در وزیراتان جنوبی از مهمترین لشکرکشیهای ارتش پاکستان به مناطق قبایلی پ

از

اا  1009بودند؛ ایاالت متحده در فاصله  1001تلا  1010بلهمنیلور حمایلت از انجلام ایلن السلله
عملیات ،بیش از  10میلیارد دالر به ارتش پاکستان کمک نیامی اعطاکرد.
.........................................................................................................................
 .1ارتش پاکستان در اا  1001در وزیراتان جنوبی نفوذکرد و با قبیله وزیری بله رهبلری نیلک محملد جنییلد .پل

از

اموای توافقنامه صلح شکائی با وزیریها ،ارتش در اا  1004به منطقه مدحسودها ،وارد شد که بله توافلقنامله صللح بلا
بیتاهلل محسود ختمشد؛ توافقنامه صلح مشابهی نیز با گُل بهادر ،رهبر طالبان در وزیراتان شمالی امواشد.
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 -2-1طملبمش شدن مامطق قبمین
حوور و فعالیت طالبان افغان و دییر نیروهای التیزهگلر در منلاطق قبلایلی پاکسلتان بله انتشلار
ایدئولو ی آنها و پاگرفتن گروههایی منجرشد که با الیوبرداری از نیام ایاای ،قوانین مذهبی و ابک
زندگی طالبانی و با توال به شیوه اتیزهگری به تسخیر ایلن منلاطق و تأالی

املارتهلای کوچلک

ااالمی داتزدند؛ این فرایند ایاای ،نیامی و اجتماعی «طالبانیشدن» نامگرفت.
حوور اتیزهگران خلارجی در منلاط ق قبلایلی پاکسلتان ،باعلث رویلارویی دوللت و قبایلل شلد.
اتیزهگران خارجی بهمنیور تومین و توجیه حوور خود ،قبایل محلی را تشویقکردند تا بلرای اقامله
جهاد در افغانستان به فعالیت بپردازند .احزاب مذهبی ،گروههلای جهلادی و مجاهلدین الابق کله بلا
شوروی جنییدهبودند و در ر یم طالبان نیز خدمتکلردهبودنلد ،تشلویقشلدند تلا بلرای خلود گلروه
تشکیلبدهند یا به گروههلای طالبلان محللی بپیوندنلد ()Rana, 2009: 12؛ تشلکیل «تحریلک طالبلان
پاکستان» از نتایج این تالشها بود.
 -1-2-1تحریک طملبمن پمکستمن
در زمان لشکرکشی نیروهای ائتالف به افغانستان در الا  ،1001متّحلدان و هلواداران پاکسلتانی
طالبان افغان ،1خود را «طالبان» معرفینمیکردند؛ آنها گروههای کوچک نامتشکّلی بودند که بلا وجلود
گروههای فرقهای ،اازمانهای کشمیری و طالبان افغان و القاعده در پاکستان چنلدان اهمیلتنداشلتند.
گذار از هواداری و حمایت از نیروی طالبان در مناطق قبایلی از زملانی آیازشلد کله بسلیاری از ایلن
گروههای کوچک اتیزهگر که در آن مناطق بهطورمستقل عملمیکردند ،شروعکردند بله شلبکهالازی
با یکدییر ()Abbas, 2008: 1؛ این شبکهاازیها بله تشلکیل «تحریلک طالبلان پاکسلتان» در دالامبر
 1009منجرشدند؛ تشکیالتی جدید که خود ،محصو طالبانیشدن مناطق قبایلی بود و بله مهلمتلرین
پیشبَرنده آن نیز تبدیلشد.
این تشکیالت ،متشکل از  19گروه التیزهگلر االت کله زیلر پلرچم «تحریلک طالبلان پاکسلتان»
.........................................................................................................................
 .1اصطالح «طالبان افغان» به آن داته از نیروهایی اشارهدارد که در اا های  1001و  1001بهمنیلور پنلاهجویی موقلت و
تجدید نیرو برای دردات گرفتن کنتر دوباره افغانسلتان یلا اقاملت درازملدت در پاکسلتان ،از افغانسلتان بله ایلن کشلور
گریختند؛ همچنین مُعرّف افرادی اات که پ

از اا  1001به طالبان پیواتند و بهالزام اینگونه نیسلت کله ملیّلت افغلان

داشتهباشند؛ چراکه بسیاری از جنیجویان طالبان افغان که در الا هلای  1001تلا  1001بله پاکسلتان پنلاهآوردنلد ،متوللد
افغانستان نبودند ،بلکه اتیزهگرانی پشتون بودند که در پاکستان زادهشدهبودند.
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گردهمآمدهاند؛ ضرورت مقاومت در برابر لشکرکشیهای ارتش پاکسلتان بله منلاطق قبلایلی ،اجلرای
شریعت در این مناطق و همچنین مبارزه با نیروهای اشغالیر در افغانستان ازجمله عواملل اتحلاد ایلن
گروهها با یکدییر بودهاات .شلورایی متشلکل از  40رهبلر ارشلد طالبلان محللی« ،تحریلک طالبلان
پاکستان» را بهمثابه اازمانی فراگیر تأای کردند؛ آنها
،

از وزیراتان شمالی را

از وزیراتان جنوبی را در مقلام
و

از بلاجور را بله-

عنوان مقام اوم ااختار فرماندهی تحریک طالبان انتخابکردند؛ در این شورا نهتنها از همه بخشهای
مناطق قبایلی ،بلکه از اُوات ،بانو ،تانک ،لَکی مروات ،ددرا ااماعیل خلان ،کوهسلتان ،بلونر و مَلَکَنلد
(همیی از بخشهای ایالت ارحد) نیز نمایندگانی حاضر بودند (.)Abbas, 2008: 3
درحالیکه نسل قدیمیتر طالبان (طالبان افغان) ،محصو جانبی حمله شوروی به افغانسلتان بلود،
طالبان جدید (پاکستانی) در نتیجه مداخله ایلاالت متحلده در افغانسلتان بلهوجودآمدنلد (

Siddique,

 .)2010: 14اازوکار شکل گیری طالبان پاکستان ،چنلدان پیچیلده نیسلت و بله ایلن ملوارد ملیتلوان
اشارهکرد« :اشغا افغانستان ،پناهگرفتن طالبان و دییر گروهها در مناطق قبایلی ،طغیان طالبلان و فشلار
آمریکا بر پاکستان برای کنتر فعالیتهای ضدسآمریکایی آنها در این مناطق ،لشکرکشی ارتش پاکسلتان
در جهت برآوردهکردن خوااتههلای آمریکلا و درنهایلت ،شلکلگیلری هسلتههلای اولیله مقاوملت و
تبدیلشدن آنها به شبکهای از گروههای اتیزهگر با عنوان طالبان پاکستان».
پیدایش طالبان پاکستان به زیان رؤاای قبایل بود .آنها خود را نیروی جاییزین اران انتی قبایلل
میدانستند و بهگونهای نیاممند به تخریلب نیلم اُلنّتی قبیللهای پرداختنلد ( .)Filkins, 2008آنهلا بلا
ازمیانبرداشتن اران قبایل و دییر مقامهای مذهبی ،ایاای و حکومتی مخالف خود ،هرگونه مخالفت
را ارکوبکردند (جدو شماره  .)1آنها بیزاریِ فزاینده پشتونها از ایااتهای نیامی

 ،اتحلاد

وی با ایاالت متحده و اشغا ِ آمریکایی افغانستان را بسیجکردند تا جاییاه خود را در میلان ایلن ملردم
بهبودببخشند .طالبان پاکستان به تأمین امنیت و اجرای عدالت در مناطق قبلایلی پرداختنلد و درنتیجله
موفق شدند در مناطقی که حووردارند ،امارتهای ااالمی کوچکی ،نییر آنچه طالبلان در افغانسلتان
بناکردهبودند ،تأای کنند ( .)Fair, etal, 2010: 55ناتوانی ارتش پاکسلتان در شکسلت ایلن نیروهلا و
اموای موافقتنامه صلح با آنها در وزیراتان شمالی و جنوبی و بلاجور بله آنهلا مشلروعیت ایاالی
بخشید؛ حکومت مرکزی پاکستان حتی پذیرفت که طالبان پاکسلتانی ،شلریعت االالمی را در منلاطق
تحت کنتر خود بهاجرابیذارند.
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جدول  .1حمله به سران قبایل در پاکستان ( 1002تا )1010
تعداد زخمیها

تعداد کشتهها

تعداد حمالت

سال

0

9

5

1005

0

9

9

1001

11

5

4

1009

10

11

9

1003

1

9

1

1001

3

41

14

1010

15

11

15

1011

49

11

13

مجموع

Source: South Asia Terrorism Portal

فرایند طالبانیشدن مناطق قبایلی ،تدریجی بود .طالبان پاکستان ،طیّ این فرایند ،هیچگاه در ااختار
اازمانی طالبان افغان به رهبری

ادیامنشدند ،بلکه هویتی مجزا به خود گرفتند .آنها به نحلوی

زیرکانه با انجام اقدامهای نیامی برای خودشان در پاکستان جایی بازکردند و بدون هیچگونه مخلالفتی
در مناطق قبایلی پذیرفتهشدند.
 -2-2-1طملبمن پاجمب
هرچند فرایند طالبانیشدن بر مناطق قبایلی پشتوننشین متمرکز بود ،تا اندازهای محدودتر به الایر
ایالتهای پاکستان ،ازجمله اند و پنجاب ،نیز ارایتکرد .بلا حمایلت گلروههلای مسلتقر در منلاطق
قبایلی ،گروههایی دییر در اایر بخشهای پاکستان ایجاد یا با هم همراه شدند تلا در شلهرهایی مهلم
مانند ااالمآباد ،راوَلپِندی و الهور به انجام عملیات تروریستی داتبزنند؛ طالبان پنجابی ازجمله ایلن
گروهها هستند.
شبکه طالبان پنجابی ،مخلوطی از اعوای گروههای اتیزهگر پنجابیتبار اات که نرا

در

اا  1001فعالیت آنها را ییرقانونی اعالمکردهبود؛ این گروهها کله در گذشلته جهلتگیلری فرقلهای
داشتند یا بهمنیور مبارزه با نیروهای هندی در کشمیر به دات ارتش پاکسلتان آملوزشدیلدهبودنلد از
گروههای مادر خود جدا شدند و با تحریک طالبان پاکستان ،طالبان افغان و دییر گروههای التیزهگلر
مستقر در مناطق قبایلی ،متّحد شدند ( .)Rashid, 2010اعوای لشکر جهنیوی ،اپاه صحابه و جلیش
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محمد ،همیی جزئلی از شلبکه نامنسلجم طالبلان پنجلابی هسلتند ( )Abbas, 2009: 1-4و مسلئولیت
بسیاری از اقدامهای خشونتبار در پاکستان متوجه این گروههاات.
طغیان طالبان افغان در کنار طالبانیشدن مناطق قبایلی و شلکلگیلری طالبلان پاکسلتانی و نلاتوانی
پاکستان در مهار این پدیدهها ،راه را برای دخالت مسلتقیم نیلامی ،املا ییررالمی و مخفلی ،ایلاالت
متحده بازکرد؛ نتیجه این دو رویداد (طغیلان طالبلان و طالبلانیشلدن پاکسلتان) ،کشلیدهشلدن جنلگ
افغانستان به درون مرزهای پاکستان بود؛ دامنه این جنگ جدید در ابتدا محدود بلود ،املا جلدیشلدن
خطر قدرتگیری طالبان افغان و پاکستانی و اقدامهای تروریستی آنها در خاک افغانسلتان و پاکسلتان،
ایاالت متحده را به این نتیجه رااند که باید خود بهطور مستقیم وارد عمل شود.
 -3-1جاگ آمریکم در پمکستمن
ااتمرار بیثباتی در افغانستان و فروپاشی تدریجی اقتدار حکومت پاکسلتان و نهادهلای اُلنّتی در
مناطق قبایلی و قوتگرفتن نیروهای معارض در آنجا ،بحران بهوجودآمده پ

از اشلغا افغانسلتان را

بدترکرد .ایاالت متحده با هدف پایانبخشیدن به ااتفاده این نیروها از مناطق قبایلی ،بهعنوان «پناهیلاه
امن» ،وارد عمل شد؛ ازاینرو ،جنیی اعالمنشده را در مناطق قبایلی پاکستان آیازکلرد؛ املا جغرافیلای
کوهستانی مناطق قبایلی پاکستان و توان باالی جنیجویی پشتونها باعث شد که این جنگ جدیلد ،نله
از طریق لشکرکشی نیامی ،بلکه با ااتفاده از فناوری پیشرفته هواپیماهای بدون ارنشین صورتبییرد.
حمالت این هواپیماهای مسلح از همان اا  1004بهصلورت محلدود در بخلشهلایی از منلاطق
قبایلی پاکستان آیازشد و با گذر زمان ،دامنه و تعداد آنها گسترشیافت (جدو شماره )؛ هدف ایلن
حمالت ،کشتن فرماندهان القاعده و طالبان در این مناطق در قالب برناملهای مخفلی بلود .تعلداد ایلن
حمالت تا اا  1009انیشتشمار بود ،چراکه ایاالت متحده به عملیلات نیلامی ارتلش پاکسلتان در
مناطق قبایلی امیدداشت؛ اما زمانیکه بر آمریکاییها معلوم شد که ارتش پاکستان توان یا اراده کافی را
برای مبارزه مؤثر با القاعده و طالبان ندارد ،یکجانبه به اقدام داتزدند.
اینگونه حمالت مبتنیبر این فرض هستند که «دولتهای درمانده 1یلا ضلعیف ،1ماننلد پاکسلتان،
توانایی یا اراده برخورد با تروریستهایی را که تهدیدی برای منافع آمریکا ،مردم و اربازان آن کشلور
محسوبمیشوند ،ندارند؛ بیکفایتی چنین دولتهایی بیشتر به آمریکا اجازهمیدهد تا اقدامهلایی الزم،
.........................................................................................................................
1. Failed-State
2. Weak-State
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نییر حمالت هواپیماهای بدون ارنشین را برای خنثیکلردن تهدیلدها انجلامبدهنلد» (

Nasir Khan,

)2011: 24؛ مقام های پاکستانی ،آشلکارا از ایلن حملالت انتقلادکرده ،آنهلا را نقلی حاکمیلت خلود
دانستهاند ،اما در خفا چشم بر آن بسته-حتلی اطالعلات گلردآوریشلده از ایلن منلاطق را در اختیلار
اازمان اطالعات آمریکا 1قرارداده ،اجازهدادهاند تا بخشی از این حمالت از پاییاه نیلامی شمسلی در
بلوچستان انجامشوند -و اقدامی جدی برای توقف یا محدودکردن آنها انجامندادهاند.
هدایت این حمالت ،نه در دات ارتش آمریکا ،بلکله در دالت الیآیای قلراردارد .دالتورکار
ایآیای تا پیش از  11اپتامبر ،جمعآوری اطالعات و ارائه تحلیل بر حوزهای والیع از موضلوعهلا
بود ،اما به نحوی روزافزون ،تمرکلز آن بلر مسلائل ضدستروریسلتی و یلافتن اهلدافی از ایلن دالت و
داتییری یا کشتن آنها قرارگرفتهاات ()Miller, etal, 2011؛ این اازمان پ

از گردآوردی اطالعات

مؤثق از محل اختفای اهداف خلود در منلاطق قبلایلی ،بلا فرالتادن هواپیماهلای بلدون ارنشلین ،از
پاییاههایی در خاک افغانستان یا پاکستان ،نسبتبه ترور هوایی آنها اقداممیکند.

1

دقت عمل این هواپیماها از همان ابتدا محل بحث بودهاات؛ این حمالت ضمن اینکه توانسلتهانلد
افرادی مهم را نشانهبییرند و بکشند ،تلفات ییرنیامی باالیی نیز داشتهاند (جدو شلماره ) .بلهطلور
میانیین در هر حمله  979نفر کشته و  731نفر زخمی شدهاند .ایاالت متحده بلهطلور رالمی ،ایلن
حمالت را تأییدنکردهاات و اطالعات این برنامه را مخفینیهداشته و نتایج آن را منتشلرنکردهاالت؛
«اما مقامهای آمریکایی در جمعهای خصوصی خود ،موفقیت ایلن حملالت را در ازبلینبلردن الران
القاعده و طالبان در بوق و کرنا میکنند» (.)Nawaz, 2011: 77

ت -پسممدهمی جاگ نفغمشستمن برنی پمکستمن
تصمیم

برای پیواتن به ایاالت متحده در جنگ با ترور ،بهمعنای کشاندن پاکستان به جنگ

با خودش نیز بود؛ این تصمیم بله معنلای شلکاف میلان نیلامیهلا و احلزاب و گلروههلای االالمی و
.........................................................................................................................
)1. Central Intelligence Agency (CIA

 .1بیشتر این حمالت بر وزیراتان شمالی و جنوبی متمرکز بودهاند .بیتاهلل مدحسود ،رهبر تحریک طالبان پاکسلتان در اوت
 1001با شلیک موشک از یکی از همین هواپیماها در وزیراتان جنوبی کشتهشد .بیشتر حملالت در منلاطق تحلت کنتلر
چهار گروه قدرتمند طالبان افغان و پاکستانی (مدحسودها ،ملّا نییر ،حافظ گل بهادر و حقانیها) اتفاقافتادهاات.
 .موالنا فول الرحمن ،رهبر جمعیت علمای ااالم ،در دیدار خود از هند گفتلهبلود« :چیلزی بلرای تلرس هنلد از مُلّاهلا
وجودندارد ،هند باید از نرا ها بتراد».
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جدول  .3حمالت هواپیماهای بدون سرنشین ( 1002تا )1011
تعداد زخمیها

تعداد کشتهها

تعداد حمالت

سال

0

1

1

1004

1

15

1005

1

10

1001

10

9

5

1009

111

19

3

1003

95

510

5

1001

11

101

113

1010

191

490

91

1011

1191

1 9

09

مجموع

Source: The Bureau of Investigative Journalism

جامعله پاکسللتان بللا آن همله نیروهللایی بللود کلله در گذشلته زیللر چتللر حملایتی دولللت ایللن کشللور
فعالیتمیکردند .گروههای اتیزهگر که در طو دو دهه  1130و  1110تحلت حمایلت الازمانهلای
نیامی پاکستان بودند ،پ

از مشارکت پاکستان در حمله نیروهای ائتالف به افغانستان در برابر دوللت

و جامعه آن قرارگرفتند؛ عالوهبراین گلروههلا ،الازمانهلایی جدیلد نییلر تحریلک طالبلان پاکسلتان
تأای شدند که داتورکار آنها مبارزه با اشغا افغانستان و واداشتن دولت پاکستان بله کنلارهگیلری از
مشارکت در این جنگ بود؛ این رویارویی در دو مرحله اتفاقافتاد.
نخستین مرحله این رویارویی ،ممنوعیت فعالیّت بسیاری از این اازمانها ازاوی حکومت
در اا های  100 ،1001و  1005برای خشنودی ایاالت متحده و هند بود 1.لشلکر جهنیلوی ،الپاه
محمد پاکستان ،جیش محمد ،لشکر طیبه ،اپاه صحابه پاکستان ،تحریلک جعفریله پاکسلتان ،تحریلک
نفاذ شریعت محمدی و بسیاری اازمانهای دییر ازجمله گروههایی بودند که حکومت پاکستان ادامله
فعالیت آنها را ییرقانونی اعالمکرد؛ اما این ممنوعیت ،مانع فعالیتهای آنها نشد؛ آنها نام اازمانی خود
.........................................................................................................................
 .1بهدنبا بحران نیامی  1001تا  1001هند و پاکستان و این ادعاها که حمله به پارلمان هند کار گروههای اتیزهگر مستقر
در کشمیر اات ،ایاالت متحده حکومت مُشرّف را تحت فشار قرارداد تا حمایت خود را از فعالیتهای اتیزهگرانه در هند
و کشمیر کاهشدهد .نرا مُشرّف درپی مصالحه اا

 100با هند ،ایاات «جهاد میانهروانه» را در کشمیر درپیشگرفت

و کوشید تا جنگ پاکستان -هند را از فعالیت گروههای جهادی جداکند.
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را تغییردادند و بخشهایی از ایشان ،بهویژه آنهایی که ضدسشیعه بودند ،به مناطق قبلایلی نقلل مکلان و
ارتباطات خود را با طالبان افغان ،القاعده و طالبان پاکستانی نزدیککردند.
مرحله دوم این رویارویی ،اعالم جنگ ارتش پاکستان به گروههای اتیزهگر و لشکرکشی به مناطق
قبایلی بود؛ پیامد مستقیم این اقدام ،متشکلشدن گروههای کوچک قبایلی حامی طالبان افغان و ظهلور
طالبان پاکستانی بود .آنها درپی بیرونراندن نیروهای بییانه از افغانستان و جاییزینی شریعت االالمی
با نیام حقوقی موجود و پایاندادن به همکاری پاکستان با ایاالت متحده بودنلد .بلا اعلالم موجودیلت
گروههای طالبان پاکستانی ،چشمانداز اتیزهگری در این کشور پیچیدهتر و خشونتبارتر شد.

 -1چشمنشدنز اتسزهگری در پمکستمن پس نز امل 2001
در طو اله دهله اخیلر ،گلروههلای التیزهگلر بلیشلماری در داخلل پاکسلتان و خلار از آن
فعالیتکردهاند؛ تعداد این اازمانها و گروهها پل

از الا  ،1001افزایشلی چشلمییر داشلتهاالت.

پاکستان در اا  1001مأوای  53حزب ایاای مذهبی و  14اازمان اتیزهگر فرقهای بود که با عنوان
گروههای جهادی شلناختهملیشلدند ()Abbas, 2005: 201؛ املا طلیّ شلش الا پل

از آن ،شلمار

گروههای اتیزهگر ،تنها در مناطق قبایلی و ایالت ارحد به بیش از  50گروه ،شلامل طالبلان محللی و
دییر گروههای افراطی مذهبی راید (.)Rana, 2009: 14
برخی از این گروهها (نییر اپاه صحابه و لشکر جهنیوی) بر مسائل فرقهای و برخلی از آنهلا بلر
کشمیر (نییر حرکت االنصار/حرکت المجاهدین ،لشکر طیبه و حزب المجاهلدین) تمرکلزداشلتهانلد؛
گروههای فرقهای و اازمانهای کشمیری ،دو بُعد قلدیمیتلر التیزهگلری در پاکسلتان هسلتند .ورود
طالبان افغان و نیروهای القاعده به مناطق قبایلی پاکستان پ

از اشغا افغانسلتان ،بُعلدی دییلر را بلر

چشمانداز اتیزهگری در این کشور افزود؛ پیلدایش گلروههلای التیزهگلری کله خودشلان را طالبلان
پاکستانی معرفیمیکنند ،بُعد چهارم چشمانداز اتیزهگری در پاکستان االت ()Fair, 2009؛ اهلداف و
داتورکار این گروهها و نحوه ارتباطاتشان با هم ،ماتریسی پیچیلده ایجلادکرده و اقلدامهلای آنهلا بله
چالشی جدی برای امنیت داخلی پاکستان و همساییان آن تبدیلشدهاالت؛ همچنلین ،منلاطق قبلایلی
پاکستان ،پ

از اشغا افغانستان در اا  1001و تحو های متعاقب آن در پاکستان ،به محل ارتباط و

اتّصا این گروههای چهارگانه تبدیلشدهاات (شکل شماره .)1
این چشمانداز جدید و گسترده ،محصو چرخش ناگهانی در ایاات پاکستان در قبا افغانسلتان
پ

از  11اپتامبر و رویگردانی آن از گروههلای جهلادی االت؛ در میلان ایلن چشلمانلداز ،طالبلان
11
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اازمانهای فرقهای

اازمانهای کشمیری

مناطق قبایلی

طالبان افغان و القاعده

طالبان پاکستانی

شکل  .1چشم انداز ستیزهگری در پاکستان پس از سال 100

منبع :طراحی نگارندگان

پاکستانی به خطرناکترین تهدید برای دولت و جامعه پاکستان تبدیلشدهاات .اازمانهای اطالعلاتی
پاکستان در فاصله اا های شکلگیری این گروه بر یافتن اعوای القاعلده ،متمرکلز بودنلد و از خطلر
طالبان جدید برای ثبات و امنیت این کشور یفلتکردند .التیزهگلری کله زملانی ،مهلار آن در دالت
نیامیها و آیاسآی بود و از آن در خدمت ایاات خارجی پاکستان در مقابلله بلا هنلد و افغانسلتان
ااتفادهمیشد ،ارانجام در تقابل با دولت پاکستان قرارگرفت و بخشی از اقلدامهلای افراطلی خلود را
متوجه دولت و نیامیها کرد.

 -2نفرنطگرنی فرقهنی پس نز امل 2001
ماهیت و ابعاد منازعه فرقهای در پاکستان پ

از اا  1001تغییرکردهاات .جریلانهلای مختللف

افراطگرا و اتیزهگر در جایی همپوشان شدهاند که نمیتوان خشونت فرقهای را از مبارزه با حکوملت
پاکستان و اشغا افغانستان جداکرد .پاکستان ،بهویژه مناطق قبایلی آن ،به مرکلز فعالیلت التیزهگرانلی
تبدیلشده که دامنه اقدامهایشان از «هدفگیری فرقههای مذهبی و انجام عملیات در کشلمیر هنلد تلا
اقدامهای خشونتآمیز ضدس حکومت پاکستان و نیروهای بییانه در افغانستان» را دربرمیگیرد؛ عالوهبر
اازمانهای فرقهای فعّا در دهه  1130و  ،1110گروههای کشمیری و طالبان پاکستانی و القاعده نیلز
پ

از اا  1001داتورکار فرقهای داشتهاند.
افراطگرایی فرقهای در پاکستان پدیدهای تازه نیست ،اما گسلترش آن (جلدو شلماره  )4طلیس ده
10
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اا اخیر ،پیامد مستقیم طالبانیشدن این کشلور االت ( .)Abou Zahab, 2009: 8طالبلان پاکسلتانی،
ازجمله تحریک طالبان پاکستان و طالبان پنجلابی ،گلرایشهلای قلوی فرقلهای دارنلد .آنهلا شلیعیان،
صوفیان ،احمدیها و اایر فرقههای مذهبی پاکستان را بهطور دائم ،هدف خشونت خود قلراردادهانلد.
جدای از انییزههای فرقهای در توّال به افراط در برابلر دییلر فرقلههلا ،تولعیف دوللت پاکسلتان و
وادارکردن آن به تغییر ایاات خود در قبا ایاالت متحده در جنگ با تلرور از دییلر عواملل توّالل
گروههای اتیزهگر به افراط فرقهای و گسترش آن اات.
جدول  .2خشونت فرقهای در پاکستان ( 1001تا )1011
تعداد زخمیها

تعداد کشتهها

تعداد حمالت

سال

415

111

154

1001

159

111

1

1001

10

101

11

100

111

139

11

1004

54

110

11

1005

41

101

3

1001

1 0

441

41

1009

505

01

19

1003

13

101

101

1001

1190

501

59

1010

119

10

0

1011

5199

1100

131

مجموع

Source: South Asia Terrorism Portal

 -1-2نفرنطگرنی فرقهنی و تروریسم
اازمانهای اتیزهگر برای رایدن به اهداف خود به نحوی روزافزون از روشهای خشلونتآمیلز
متعدد ،ازجمله بمبگذاری (جدو شماره  )5و حمالت انتحاری (جدو شماره  )1ااتفادهکلردهانلد؛
گروههای اتیزهگر عالوهبر فرقههای ملذهبی ،بله کارمنلدان دولتلی و نیروهلای نیلامی و امنیتلی نیلز
حملهکردهاند و آنها را قربانی خشونت تروریستی خود کردهاند .طیس اا های  1001تا  ،1011بلیش از
 900حادثه انفجار بمب در پاکستان رخداده کله بلیش از  9،500کشلته و بلیش از  11هلزار زخملی
11
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برجایگذاشتهاند؛ میانیین کشتهها در هر حادثه انفجار بمب  17055نفر و میانیین زخمیهلا  571نفلر
بودهاات؛ بهعالوه ،از اا  1001تا  1011در حدود  10حمله انتحلاری رخداده کله بلیش از 4،900
نفر کشته و بیش از  10هزار نفر زخمی درپیداشتهاند .میانیین کشتهها در هر حملله انتحلاری 15711
نفر و میانیین زخمیها  47نفر بودهاات؛ مقایسه این ارقام نشانملیدهلد کله میلانیین کشلتههلا و
زخمیها در هر حمله انتحاری نسبتبه انفجار بمب در حدود  9برابر بودهاات؛ بلااینحلا  ،فراوانلی
بمبگذاری بیش از حمالت انتحاری اات .از اا  1001تا  1011نزدیک به  9،300نفر در اقدامهای
خشونتبار فرقهای کشته و مجروح شدهاند؛ درمجموع ،بیش از
در پاکستان پ

هزار نفر بر اثر حمالت تروریستی

از اا  1001قربانی خشونت شدهاند؛ همه این ارقام ،نشاندهنده گسترش بلیالابقه

ااتفاده از شیوههای خشونتآمیز برای رایدن به اهداف یادشده گروههای اتیزهگر در پاکستان اات.
درک علت گسترش بمبگذاریها و تروریسم انتحاری ،طلیس الا هلای  1001تلا  1010اهمیتلی
درزمینه تروریسم انتحاری نشانمیدهد که این پدیلده از «منطقلی

اااای دارد .مطالعات

1

راهبردی» پیرویمیکند که بر «اجبار » مبتنی اات؛ وی با گردآوری دادههای  133حمله انتحاری در
جدول  .2انفجار بمب در پاکستان ( 1001تا )1011
تعداد کشتهها

تعداد حوادث

سال

تعداد زخمیها

1

43

11

1001

111

13

5

1001

191

4

41

100

1040

155

1 9

1004

591

110

145

1005

911

51

119

1001

1434

1093

199

1009

09

1151

513

1003

4 11

1113

411

1001

531

1549

49

1010

11

1011

1 1

1011

1111

9110

90

مجموع

Source: South Asia Terrorism Portal

.........................................................................................................................
1. Coercion
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جدول  .6حمالت انتحاری در پاکستان ( 1001تا )1011
تعداد زخمیها

تعداد کشتهها

تعداد حمالت

سال

0

0

0

1001

91

11

1

1001

101

11

1

100

190

14

9

1004

30

14

1

1005

11

1 1

11

1001

1 15

914

55

1009

1911

911

5

1003

134

10 3

91

1001

1995

1110

53

1010

113

113

41

1011

101 1

4919

10

مجموع

Source: Chicago Project on Security and Terrorism (CPOST), SATP

فاصله اا های  1130تا  1001در اراار جهان و تجزیهوتحلیل آنهلا االتدال ملیکنلد کله از منیلر
اازمانهای تروریستی ،حمالت انتحاری بهمنیور کسب اهلداف ایاالی خلاص طراحلیملیشلوند:
«ازجمله اینکه حکومت هدف را به تغییر ایااتی خاص مجبورکنند و همچنلین بلرای خلود ،نیلروی
انسانی و حمایت مالی داتوپاکننلد» ()Pape, 2003: 344؛ ایلن منطلق اجبلار درخصلوص حملالت
انتحاری رخداده در پاکستان در فاصله اا های  1001تا  1011نیز صدقمیکند.
خط ایر عملیات انتحاری در پاکستان را میتوان به دو مرحله متمایز تقسیمکلرد :مرحلله نخسلت
این حمالت ،میان اا های  1001تا  1001و مرحله دوم از اا  1009تا  1011االت.

معتقلد

اات که روند عملیات انتحاری در پاکستان بر «ااختار متغیر اتحاد میان پاکسلتان و ایلاالت متحلده»،
مبتنی بودهاات.
به عقیده

 ،اطح پایین حمالت انتحاری در مرحله او  ،نشاندهنلده اتحلاد در حلا تکلوین

پاکستان و ایاالت متحده اات که در این مرحله از منازعه ،این اطح ،بیشتر ایاالی االت .او معتقلد
اات که در مرحله دوم ،اتحاد ایاای میان پاکستان و ایاالت متحده بهنلوعی بله اشلغا ییلرمسلتقیم
1
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منجرشد .به گفته وی در یک اتحاد اُنّتی ،کشورهای عوو درپی منافع و اهداف مشترک هسلتند ،املا
در یک اشغا ییرمستقیم ،کشوری که بهصورت ییرمستقیم اشغا شده (پاکسلتان) اوللویتی بلاالتر را
نسبتبه آنچه منافع ملی خودش ایجابمیکند ،به اهلداف کشلور اشلغا کننلده ییلرمسلتقیم (ایلاالت
متحده) میدهد؛ برای نمونه ،در مرحله دوم ،ایاالت متحده فشار خود را روی رئی جمهور پاکسلتان،
 ،افزود تا در برابر القاعده و طالبان مداخله نیامی کند؛ وقتی

 ،تسلیم خوااتههای

ایاالت متحده شد و حدود  100هزار نفر از نیروهای خود را از جبهه شرقی ،در مقابل هند ،به المت
یرب پاکستان انتقا داد تا با اتیزهگران مبارزهکند ،این اتحاد به اشغالی ییرمستقیم تبلدیلشلد ،چراکله
درواقع ،نیروهای ارتش پاکستان به نمایندگی از جانب ایاالت متحده بله منلاطق قبلایلی ،وارد شلدند.
وقتی که رابطه ایاالت متحده و پاکستان بهطور روزافزون به امت الطه آمریکا پیشرفت ،بخشهایی
بزرا از مردم پاکستان در مشروعیت حکومت ااالمآباد تردیدکردند و به این عقیده رایدند کله ایلن
حکومت ،بیش از منافع پاکستان ،در خدمت منافع ایاالت متحده اات؛ این عدم مشروعیت به القاعلده
و طالبان کمککرد تا از حمایت محلی بهرمند شوند و به ااتخدام نیروهای انتحلاری بلرای مقابلله بلا
بسط حوور ارتش پاکستان در مناطق شمالی-یربی بپردازند (.)Pape, etal, 2010: 139-140
تحریک طالبان پاکستان از مهمترین گروههای درگیر در حمالت انتحاری اات .براااس دادههلای
پاییاه اطالعاتی پروژه شسکمگو دربمره نماسل و تروریسلم ،1تحریلک طالبلان مسلئو بلیش از  50حملله
انتحاری در پاکستان بوده که بیش از هزار نفر در آن کشته یا زخمی شدهاند .طالبان نیلز نزدیلک بله
 40حمللله انتحللاری را هللدایتکللردهانللد کلله ایللن حمللالت بللیش از  1هللزار نفللر کشللته یللا زخمللی
بهجایگذاشتهاند.
پ

در اا  ،1001فعالیت لشکر جهنیوی و چندین گروه التیزهگلر پنجلابی را

از حمله آنها به شیعیان ممنوعکرد؛ بهدنبا تصمیم

 ،القاعده بلهالرعت بلا ایلن گلروههلای

راندهشده تماسگرفت و آنها را تشویقکرد تا با ااتفاده از تروریسم انتحاری ،حملالت خلود را ضلدس
شیعیان تشلدیدکنند 1 .حملله از مجملوع  14حملله انتحلاری ایلن دوره ،متوجله شلیعیان ییرنیلامی
بودهاات .مساجد ازجمله مکانهایی بودهاند که در آنها بمبگذاریشلده (جلدو شلماره  )9و از 11
حمله به مساجد در دوره  1001تا  ،1005در  9حمله مساجد شیعی هلدف قرارگرفتلهانلد .بله اعتقلاد
«هدف گروههای اتیزهگر از حمالت فرقهای این بلود کله نشلاندهنلد حکوملت نملیتوانلد از
شهروندانش محافیتکند ،تا از این راه در میان مردم اضطراب ایجادکرده ،وضلعیت اقتلدارگریختی را
تقویتکنند» (.)Pape, etal, 2010: 150
.........................................................................................................................
1. Chicago Project on Security and Terrorism
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جدول  .7حمله فرقهای به مساجد ( 1001تا )1011
تعداد زخمیها

تعداد کشتهها

تعداد حوادث

سال

0

1

1

1001

11

15

4

100

191

33

9

1004

11

5

4

1005

-

-

-

1001

151

35

1

1009

143

100

11

1003

191

199

19

1001

4

130

3

1010

40

10

1

1011

1110

341

10

مجموع

Source: South Asia Terrorism Portal

در مرحله دوم حمالت فرقهای ،عالوه بلر مسلاجد ،آرامیلاه صلوفیان نیلز هلدف قرارگرفتلهاالت
(جدو شماره )3؛ بیشتر این حمالت به دات لشکر جهنیوی و طالبان پنجابی و بلا هلدف تحریلک
الیهای دییر از منازعه فرقهای صورتگرفتهاند تا باعث افزایش قطببندیهای مذهبی در پاکستان شوند.
جدول  .8حمله به آرامگاه صوفیان ( 1002تا )1011
تعداد زخمیها

تعداد کشتهها

تعداد حوادث

سال

115

15

1

1005

-

-

-

1001

1

4

1

1009

4

11

1003

-

1

1001

131

14

10

1010

119

10

9

1011

591

143

11

مجموع

Source: South Asia Terrorism Portal

15

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم،دوره  ،2شماره  ،2پاییز و زمستان 3131

 -2-2ترور هونی و نفرنطگرنی فرقهنی
ایاالت متحده از اا  1004بهمنیور مقابله با اازمانهای اتیزهگر حاضر و فعّا در مناطق قبایلی
پاکستان به ااتفاده از فنلاوری جدیلد هواپیماهلای بلدون ارنشلین رویآورد؛ حملالت هلوایی ایلن
هواپیماها ،بهویژه از اا  ،1003به کشتهشدن بسلیاری از شلهروندان پاکسلتانی منجرشلده و واکلنش
شدید مردم آنجا را درپیداشتهاات .حمالت هواپیماهای بدون ارنشلین ،همچنلین مُحلرّک افلزایش
عمده تعداد افرادی شده که بله گلروههلای التیزهگلر ملیپیوندنلد .ایلن یلارگیری در میلان جوانلان
تحصیل کرده طبقله متوالط کله از مراکلز عملده شلهری پاکسلتان بله منلاطق قبلایلی آملدهانلد ،نیلز
 ،ایلب ،هرچند به ایراق ،میگفلت کله «هلر حملله ایلن هواپیماهلا

افزایشیافتهاات.

تعداد بمبگذارهای انتحاری وی را اه یا چهار برابر میکند» (.)Hussain, 2010: 7
بااینحا  ،مرا رهبران اتیزهگر ،موجب توقف فعالیت گلروههلای آنهلا نشلده و رهبلران جدیلد
بهارعت جاییزین میشوند .چند ماه پ

از مرا بس نهلل محسود ،طالبان پاکستان مو خشونت خلود

را به اطحی جدید رااند و یک السله عملیات بمبگذاری و حمالت انتحلاری بسلیار هماهنلگ و
حیرتآور در شهرهای بزرا پاکستان بهراهانداخت که حتی تأایسات نیامی بسیار امن را نیز هدف
جدول  .9مقایسه حمالت هواپیماهای بدون سرنشین با حمالت انتحاری ( 1001تا )1011
تعداد حمالت انتحاری

تعداد حمالت هواپیماهای بدون سرنشین

سال

1

0

1001

1

0

100

9

1

1004

1

1005

11

1001

55

5

1009

5

3

1003

91

5

1001

53

113

1010

41

91

1011

10

09

مجموع
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قرارداد .واضح اات که مرا

نتوانست جللوی عملیلات طالبلان پاکسلتانی را بییلرد.

حمالت بسیار هماهنگ آنها نشاندهنده ضعف اااای داتیاههای امنیتی پاکسلتان االت و همچنلین
نشاندادهاات که طراحیها و تاکتیکهای اتیزهگران ،هر روز پیچیدهتر میشود (.)Hussain, 2010: 9
بنابراین ،حمالت هواپیماهای بدون ارنشین آمریکا به مناطق قبایلی پاکستان ،بیش از ایلن کله بله
ارکوب اتیزهگری در این مناطق کمککردهباشد ،به گسترش خشونت تالفیجویانله منجلرشلدهانلد.
حمالت تروریستی در پاکستان ،همیام با افزایش حمله هواپیماهای بدون ارنشین ،فزونلیگرفتلهانلد.
مقایسه تعداد حمالت هواپیماهای بلدون ارنشلین بلا تعلداد حملالت انتحلاری پل

از الا 1001

نشانمیدهد که با افزایش حمالت هوایی ایاالت متحده در منلاطق قبلایلی ،تعلداد حملالت انتحلاری
گروههای اتیزهگر در مناطق قبایلی و اایر نقاط شهری پاکستان نیلز افلزایشیافتله و مجملوع تعلداد
حمالت هواپیماهای بدون ارنشین و حمالت انتحاری بهطور تقریبی با هم برابرند (جدو شماره .)1
مجموع تحو های یادشده وضعیتی را بهوجلودآورده کله بله گسلترش افلراطگرایلی فرقلهای در
پاکستان منجرشده و آنچه بهعنوان مبارزه برای ارنیونی طالبان و تعقیب و داتییری نیروهای القاعده
آیازشدهبود ،یک منازعة گستردهتر منطقلهای شلدهاالت؛ ایلن جنلگ بلهطلور صلرف بله افغانسلتان
محدودنمانده ،بلکه به جنیی در افغانستان و پاکستان تبدیلشدهاات.

شتسجهگسری
یافتههای این پژوهش نشانمیدهند که جنگ یازده االه در افغانسلتان بلرای مبلارزه بلا تروریسلم
نهتنها به مهار این پدیده منجرنشده ،بلکه باعث بسط دامنه آن به پاکستان شده و امنیت منطقله آالیای
جنوبی را بهخطرانداختهاات .حوور نیروهای نیامی خارجی در افغانستان در الا  1001و پیوالتن
حکومت پاکستان به جنگ با ترور ،ارآیاز مرحلهای جدید در افلراطگرایلی فرقلهای در ایلن کشلور
بودهاات .مناطق قبایلی پاکستان به مرکز فعالیت اازمانهای اتیزهگر فرقهای ،کشمیری ،طالبان افغلان
و القاعده و همچنین طالبان پاکستانی تبدیلشدهاند .نحوه مواجهله پاکسلتان و ایلاالت متحلده بلا ایلن
گروهها و اازمانها باعث شده تا آنها بیش از پیش به خشونت متوال شوند .اقدامهلای خشلونتبلار
این گروهها تاکنون بیش از

هزار نفر را به کام مرا کشاندهاات .ناتوانی دوللت پاکسلتان در مهلار

این پدیدة رو به گسترش ،زمینهااز دخالت مستقیم ایاالت متحده و کشیدن دامنه جنگ افغانسلتان بله
خاک پاکستان شدهاات .ارنوشت افراطگرایی در پاکسلتان بله جنلگ افغانسلتان گلرهخلوردهاالت.
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 خلود نشلانملیدهلد کله گسلترش، تیره و تار االت؛ ایلن مسلئله،چشمانداز ثبات و امنیت پاکستان
 تکثیر روزافزون خشونت. متأثر اات،افراطگرایی در پاکستان از تحو های منطقه پیرامونی این کشور
، بحلران شلدید اقتصلادی و ضلعف نهادهلای حکلومتی،فرقهای در کنار شلکاف هلای عمیلق قلومی
 بیثباتی و ناامنی روزافزون پاکستان و افغانسلتان بلر امنیلت.نویدبخش پاکستانی باثبات و ایمن نیست
. شایسته بررای اات،ملی ایران تأثیرهایی نامطلوب خواهدگذاشت که اازوکار آن در پژوهشی مستقل
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Abstract
Historically, extremism in Pakistan has been deeply influenced by regional
developments around Pakistan. Hence, the main objective of the present paper is to
show the mechanisms of the impact of presence of foreign military forces in
Afghanistan in spread of sectarian extremism in Pakistan from 2001 to 2011. The
findings of this research indicate that the entry of Afghan Taleban forces into the soil
of Pakistan, the formation of Pakistan Taleban and the way of treatment of these
groups other combatant groups by Pakistan and the United States have somehow
intensified sectarian extremism in Pakistan. In order to quantitatively measure
extremism two indexes of bombing and suicide attacks have been used. The
hypothesis of this paper is that the presence of foreign military forces in Afghanistan
after 2001 has caused the spread of sectarian extremism in Pakistan. This finding of
this research sustains the hypothesis which is significant because the intra-national
approaches which lay emphasis on economic factors such as poverty and
unemployment, or religious factors such as the way of interpretation of the doctrine of
Jihad in Islam do not offer a correct analysis of the causes of sectarian extremism in
Pakistan. The research method applied in this study is documental based on existing
statistics.
Keywords: Factional extremism, Military occupation, Taliban, Al-Qaeda.

..........................................................................................................................
1*. Faculty member of Imam Hosein University.
(Corresponding Author: gm.west@yahoo.com)
2 . M.A. in international relations, University of Tehran.
3 . M.A. in international relations, University of Tehran.

166 / 1

