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چکیده
افغانستان همواره یکی از بسترهای مهم بازی بزرگ بینالمللی میان قدرتهای مهم منطقهای و بینالمللی بووو ه و وی چهووار هووه
گذشته به عنوان یکی از بحرانخیزترین کشورهای جهان ،همواره ر شمار مهمترین کانونهای مور توجه جامعه بینالمللی قوورار
اشته است .ر مور علل تطویل بحران ر افغانستان ،بحثهای زیا ی مطرح شده اسووت؛ امووا ر همووه ایون یودگاهها و عواموول،
یک عنصر ثابت وجو ار و آن پاکستان ،به عنوان کشور همسایه با اشتراکات متعد قووومی ،فرهنگوی و مووذه ی ،اسووت کووه بووا
هدایت ارتش خو  ،حداقل ی چهار هه گذشته و ر مقا ع مختلف تحوالت سیاسی و اجتماعی افغانستان ،پررنو

ترین نقووش

را بازی کر ه است .این مقاله ر پی آن است تا با نظر اشت مؤلفههای شکل هنده به م انی هویتی پاکستان به این پرسش پاسوخ
هد که فرهن

استراتژیک (ارتش) پاکستان بر سیاست خارجی آن کشور ر ق ال افغانسووتان چهگچگونووه توویثیری اشووته اسووت

فرضیه مقاله ع ارت است از اینکه ارتش پاکستان فرهن
مؤلفههای این فرهن

استراتژیک خو را ر سیاسووت خووارجی ایون کشووور نها ینووه سوواخته و

ایجاب میکند که اسالمآبا راه ر اعمال نفوذ بر افغانستان را ن ال نماید .یافتههای مقالووه حکایووت از آن

ار که افغانستان و هند و عنصر اساسی ر فرهن

استراتژیک پاکستان به شمار میروند که پاکستان بووا توجووه بووه ویژگیهووا و

نقایص خو از زمان تیسیس ،نیاز به مدیریت آنها ار  .این مقاله از نوع ت یینی بووو ه و ا ههووای مور نیوواز بووه روک کتابخانووهای
جمع آوری شدهاند .چارچوب نظری مقاله بر م نای مفهوم فرهن
کلیدواژهها :سیاست خارجی ،فرهن

استراتژیک ارائه شده است.

استراتژیک ،تشکیالت (ارتش) ،افغانستان ،پاکستان.
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Abstract
Afghanistan is one of the important cornerstones of the international great game among
important regional and international powers. There are tense debates on the causes of
instability and crisis in Afghanistan. What is common in all these ideas and factors, is
Pakistan's role as a neighboring country with numerous ethnic, cultural and religious
commonalities of which the Army has played a very prominent role in different political
and social spheres of Afghanistan during last four decades. While inspecting differnet
elements of Pakistan’s Strategic Culture. This article tries to answer the question of what/
how has Pakistan's strategic culture been guiding its foreign policy toward Afghanistan?
The hypothesis of the article is that the Pakistani military has institutionalized its strategic
culture in this country’s foreign policy in such a way that it sees its national security and
survival in controlling and influencing Afghanistan. The findings of the paper suggest that
Afghanistan and India are two key elements in Pakistan's strategic culture that Pakistan
needs to manage due to its characteristics and shortcomings since its inception. This article
is explanatory and the required data is collected by library method. The theoretical
framework of the article is based on the concept of strategic culture.
Keywords: Foreign Policy, Strategic Culture, Establishment (Army), Afghanistan,
Pakistan.

مقدمه

 افغانستان بووهعنوان کشوووری.  زبانی و جغرافیایی عمیقی با افغانستان ار، فرهنگی،پاکستان پیوندهای ینی
 روازه ورو پاکستان به آسیای مرکووزی نیوز بووه، کیلومتر مرز مشترک2200  با حدو،محصور ر خشکی
 امنیتی و اقتصا ی، پیگیری منافع ژئواستراتژیک، اهداف عمده پاکستان ر ارت اط با افغانستان.شمار میآید
و همچنین موازنووه نفوووذ یگوور قوودرتهای منطقووهای اسووت؛ چنانکووه گوورایش افغانسووتان بووه هنوود و یگوور
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کشووورهای منطقووه ،از غدغووههای مهووم پاکسووتان بهشوومار موویرو ( .)Haqqani, 2005, p. 159بووهعنوان
کشوری با ویژگیهای تقری اً منحصربهفر از جهت نوع تولد ،پاکستان از نخستین روزهای تیسیس ،غدغه
امنیت و یا بهع ارت بهتر ،غدغه بقای خو را اشته و همین نگاه امنیتی ،فارغ از اینکه تا چه حد واقعی و
تا چه میزان برساخته است ،باعث سلطه نظامیان بر شئون مختلف این کشور شده است .ر چنین شرایطی ،با
توجه به این واقعیت که افغانستان یکی از مهمترین عرصهها و ابزار حفظ و تقویت امنیت پاکستان محسوب
میشو و مناس ات با آن کشور بهشدت تحت تیثیر نگرانیهای امنیتی قرار ار  ،یعی اسووت کووه هوودایت
سیاستگذاری پاکستان ر ق ال افغانستان ر اختیار ارتش و سرویس ا العوواتی قوورار اشووته باشوود (

CIA,

 .)2011منافع حیاتی ژئوپولیتیک و امنیتی پاکستان ر شرق این کشور با هنوود و ر یگوور سووو بووا افغانسووتان
تعریف میشو  .با توجه به تاریخ وووالنی رقابووت و بیاعتمووا ی کووه موجووو بووروز چهووار جنو

از زمووان

استقالل شده است ،از منظر امنیتی ،هند همواره عامل اصلی تعیینکننده سیاست خارجی پاکستان بو ه است
( .)Amin, 2000, p. 52غدغه اصلی روابط وجان ه پاکستان -افغانستان ،روابط وستانه افغانستان با هند و
ا عاهای ارضی افغانستان نس ت به منا ق پشتوننشین سمت پاکستانی خووط یورانوود اسووت (
 )Khan, 2011, p. 164که ر ول سالیان اخیر به لحاظ عملی کمرن

Muhammad

تر شده ،اما بسویاری از ولتهووای

مستقر ر کابل از موضوع پشتونستان به عنوان یک اهرم سیاست اخلی برای کسو مق ولیت بیشتر استفا ه
میکنند .اهداف کلی سیاست پاکستان ر ق ال افغانسووتان بووه بیوان سووا ه ،تعوودیل و مقابلووه بووا نفوووذ هنوود ر
افغانستان و وا ار ساختن افغانستان به ست بر اشتن از ا عاهای ارضی و مرزی نس ت به پاکستان است.
پاکستان ر هه  1970از گروههای مذه ی مختلفی ر افغانستان حمایت میکر که علیه حکومت فعالیوت
میکر ند و ر هه  1980نیز تعدا بیشتری از این گروهها برای مقابله با تهاجم نظامی شوروی به افغانستان
به کار گرفته شدند .ر سال  ،1994همه این حمایتها بر گروه مذه ی یگری به نام ال ان متمرکز شد .به
ع ارت روشنتر ،حمایت از ال ان تنها تنظویم تاکتیوک بووو تووا تغییوری اسووتراتژیک ر سیاسووت پاکسووتان
( .)Rubin & Rashid, 2008, p. 39سیاست حمایت از ال ان ر واقووع نتیجووه منطقووی رونوودها و تحوووالت
سیاسی و امنیتی ر منطقه و سیاستهای پاکستان ر ول چند هه وران اسووتقالل خووو بووو کووه بوور پایووه
فرهن

استراتژیک این کشور شکل گرفته بو  .عناصر پایووه و تعیینکننووده فرهنو

اسووتراتژیک پاکسووتان

ع ارتند از بر اشت تهدید با محوریت هند ،اسالم به عنوان ابزار سیاست و ارتش به عنوان حووافظ و نگه ووان
موجو یت پاکستان ).)Khan, 2012, p. 15
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مقاله حاضر با توجه به این پیشینه ،تالک ار تا ضمن ت یین و تحلیل فرهن
فرهن

استراتژیک پاکستان ،آثار این

بر سیاست خارجی آن کشور ر ق ال افغانستان را مور توجه قرار هد .ر این راستا سعی شوده بووه
استراتژیک (ارتش) پاکستان بر سیاست خارجی آن کشور ر ق ووال

این پرسش پاسخ ا ه شو که فرهن

افغانستان چهگچگونه تیثیری اشته است انگاره این مقاله آن است که ارتش پاکستان فرهن

اسووتراتژیک

خو را ر سیاست خارجی این کشور نها ینه ساخته و بووا توجووه بووه اهمیووت و جایگوواه افغانسووتان ر منووافع
ژئوپولیتیک و امنیت پاکستان ،مؤلفههای این فرهن

ایجاب میکند که اسالمآبا راه ر اعمووال نفوووذ بوور

افغانستان را ن ال نماید .سیاست پاکستان ر ق ال افغانستان ر اخل و خارج کشورمان توجه بسیار زیووا ی
را به خو جلو کر ه و پژوهشهای متعد ی ر این زمینه انجام شده ،اما مطالو منتشره ر این زمینه کمتر
ر یافتن ریشهها و علل این سیاست موفق بو هاند و یکووی از الیوول ایوون ناکووامی ،عوودم توجووه بووه فرهنو
استراتژیک پاکستان و بنیان های آن بو ه است .ر زمینه فرهن

استراتژیک پاکستان نیووز آثووار چنوودانی ر

ست نیست که از الیل اصلی آن ،محدو یتهای امنیتی موضوعات مرت ط با تشکیالت آن کشور اسووت.
و مقاله با عنوان «فرهنو

اسووتراتژیک پاکسووتانل بووه قلووم حسوون عسووکری رضوووی ( )2002و پیتوور الووی

( )200۵و یک کتاب به قلم اعجاز خان ( )2012مهم ترین آثار موجو ر این زمینه هستند که ر این مقاله
نیز مور استفا ه و استنا قرار گرفتهاند.
افغانستان ی چهار هه گذشته از مهمترین کانونهای توجووه نظووام بینالملوول بووو ه اسووت؛ بعووالوه اهمیووت
پاکستان و افغانستان به عنوان و همسایه شرقی که تحوالت آنها مستقیماً بر منافع کشورمان تیثیرگذار بو ه
و هست ،مطالعه قیق و هدفمند آنها را ر زمره اولویتهای جامعه علمووی و انشووگاهی قوورار ا ه اسووت.
مقاله حاضر به اتکای سالها مطالعه نویسنده و حضور ر هر و کشووور مور مطالعووه ،سووعی ار چرایووی و
چگووونگی سیاسووت گذاری پاکسووتان ر ق ووال افغانسووتان را بووه صووورت متمرکووز بوور م نووای اصووول فرهنو
استراتژیک پاکستان ،تحلیل و ت یین نماید .مقاله پس از بیان م انی نظری ،ابتوودا مؤلفووههای بنیووا ین فرهنو
استراتژیک پاکستان را رح و بررسی کر ه و ر بخش وم ،برخی جلوههای عملی و اجرایی این فرهن
ر ورههای مختلف ر ق ال افغانستان مور مداقه قرار ا ه است.
چارچوب نظری

مطالعه نقش و اهمیت فرهن

 ،ایدهها و هنجارها ر رفتار ولتها و سیاست بینالملل عمدتاً بعد از جن

سر رواج یافت و به تدریج ا بیات گستر های ر این زمینه شکل گرفت ()Lantis, 2002, p. 87؛ اما پیش
از آن هم ،اشاراتی به رویکر فرهن

گرا ر آثار نویسندگانی همچون سان تزو ،توسیدید و کالوویتز قابل
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ر یابی است ( .)Sarkar, 2010فرهن

استراتژیک بووه صووورت سووا ه ع ووارت اسووت از اینکووه ولتهووای

مختلف ر مقابل مجموعه مشابهی از حوا ث و رویدا ها ،واکوونش متفوواوتی ارنوود؛ بووه ع ووارت یگوور ،ر
شرایطی که واکنش همه بازیگران نیز از منظر خو آنهوا عقالنووی تلقووی میشووو  ،آنچووه ر یووک فرهنو
کامالً عقالنی و بهترین واکنش محسوب می شو  ،ممکن است ر فرهن

یگر ،بسیار غیرعقالنی بووه نظوور

برسد؛ بنابراین ،برای رک رست از رفتارهای هوور ولتووی ،ابتوودا بایوود فرهنو
شناخت .تعاریف متفاوتی از فرهن

اسووتراتژیک آن ولووت را

استراتژیک ارائه شووده کووه شوواید مشووهورترین آنهووا ،تعریووف آلسووتر

جانستون باشد« :ترجیحات استراتژیک مختلفی که به صورت پیشفرض بر رفتارهووای یووک کشووور حوواکم
بو ه و ر تجربیات شووکلگیری آن کشووور ریشووه ارنوود و تووا حوودی نیووز از ویژگیهووای فلسووفی ،سیاسووی،
فرهنگی و شناختی ملت و نخ گان آنها متوویثر هسووتندل ( .)Johnston, 1995, p. 37کووالین گووری فرهنو
استراتژیک را «اشکال پندار و کر ار مرت ط با قدرت که برگرفته از تجربه توواریخی ملووی منحصوور بووه یووک
کشور و الهامبخش خو شناسی و تعریف از خو

برای آن کشور باشدل ،تعریف میکند ( Gray, 1981, p.

 .)34ر این ارت وواط ،یوک تعریووف جالووو نیووز توسووط یووک اندیشوومند پاکسوتانی ارائووه شووده کووه فرهنو
استراتژیک را «مجموعهای از باورها ،هنجارها ،ارزکها و تجربیات تاریخی نخ گان مسلط ر یک جامعووه
سیاسیل می اند «که بر رک و بر اشت آنها از موضوعات و محیط امنیتی تیثیر گذاشته و واکوونش آنهووا
بووه ایوون موضوووعات را شووکل می هوودل ( .)Askari Rizvi, 2002, p. 307فرهنو

اسووتراتژیک ترکی ووی از

تجربیات و تواناییهای اخلی و خارجی است که رک کشور از روابط خو با یگر کشورهای جهووان و
نوع رفتار ولت ر نظام بینالملل را شکل می هد (.)Degaut & Rosas, 2016, p. 9
اغلو نظریههای اصلی روابط بینالملل به ورکلی برای موضوع فرهن
شدهاند .مفهوم فرهن

نقووش ثانویووه و کووم اهمیتووی قائوول

استراتژیک بیش از همه با نظریه سازهانگاری رهم تنیدگی ار  ،چراکه این نظریه

ر کنار انگارههای ما ی ،به انگارههای ذهنی و هنجاری نیز توجه ویژهای ار و بررسی چارچوب اصوولی
و پایههای نظریه سازهانگاری ،به خوبی گویای ارت اط نز یک آن با مفهوم فرهن

استراتژیک است .یکی

از بنیانهای نظریه سازهانگاری ،توجه به نقش فرایندهای سازمانی ،تاریخ ،سنت و فرهنو
هویت است .به باور ها سن ،سازهانگاری فرهن

را بهعنوان یک سیستم ر حووال تکامولت اشووتراکت معووانیت

حاکم بر ا راکات ،ارت ا ات و کنشها میبیند .فرهن
شکل می هد؛ ر واقع فرهن

ر شووکلگیری

هم ر کوتاهموودت و هووم ر بلندموودت بووه کوونش

ر لحظه کوونش ،قواعوود و سوواختاری را کووه موقعیووت و شوورایط را تعریووف

میکنوود ،مهیووا نمووو ه و یووک اسووتراتژی بوورای موفقیوت ر آن ارائووه مینمایوود (.)Hudson, 1997, p. 29
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سازهانگار ی بر ساختارهای اجتماعی ر سطح سیستمی تمرکز ار و به همین لیوول بووه نقووش هنجارهووا ر
امنیت بینالمللی توجه ویژهای میکند ( .)Wendt, 1994ر این نظریه ،هنجارها بهعنوان باورهایت بینوواذهنیت
تعریف شده توسط بازیگران براساس جهان یعی و اجتماعی ،شرایط و موقعیت آنها و فرصتهای کنش
آنها تعریف میشوند (.)Wendt, 1995, pp. 73-74
همچنین هویت ،ع ارت است از بر اشتها و انتظارات ر مور خو  .برای سازهانگاران ،سازههای تمدنی،
عوامل فرهنگی و هویتهای ولتی به بر اشتها و منافع ولتها شکل می هند .اگرچه مؤلفههای هویووت
ر عرصه اخلی و بینالمللی متفاوت هستند ،اما هویتها هم ر سیاست بینالملوول و هووم سیاسووت اخلووی
نقش مهمی ارند و حداقل نظم و پیشبینیپذیری را ممکن میسازند .جهان بدون هویتها ،جهان هوورج و
مرج و بسیار خطرناک خواهد بو ( .)Hopf, 1998, p. 175سازهانگاران هویت را امری اجتموواعی و سوویال
می انند ( .)Ritbergger, 2002, p. 124مفهوووم فرهنو

ر مطالعووات امنیتووی ،تووا موودتها جایگوواه مهمووی

نداشت و چندان مور توجه ن و تا اینکه جووک اسوونایدر ر سووال  1977بووه نقووش فرهنو
مطالعات امنیتی پر اخت ( .)Snyder, 1977فرهن

اسووتراتژیک ر

استراتژیک شاهد سه گفتمان عمده بو ه است .گفتمان

اول که اوایل هه  1980میال ی ظهور کر  ،عمدتاً به توضیح چرایووی تفوواوت ظوواهری اسووتراتژی هسووتهای
شوروی و آمریکا پر اخت .گفتمان وم که ر اواسط هه  1980ظهور کر  ،با رویکر ی نسو تاً متفوواوت،
فرهن

استراتژیک را ر واقع استراتژی اعالمی و ابووزاری ر جهووت توویمین و پیشو ر اسووتراتژی واقعووی و

عملیاتی می انست .گفتمان سوووم کووه ر اواسووط هووه  1990بووا قوودرت ت یووین بهتوور ظهووور کوور  ،فرهنو
استراتژیک را مجموعهای مستقل قلموودا کوور ه و حوزههووای کووارکر ی آن را از بخووش نظووامی ،بووه سووایر
بخشها تسری می هد و رویکر ی موسعتر ار ( .)Abdullahkhani, 2007, p. 242اسووتفا ه از فرهنو
استراتژیک بوورای تحلیوول امنیتووی یعتواً بووه میووزان اعتقووا بووه سووو مندی ایوون مفهوووم ر ا راک و توضوویح
تصمیمگیری استراتژیک بستگی ار  .توضیح و ا راک به و بعد کامالً مجزا ر سیاست بینالملوول اشوواره
ارند؛ رحالیکه رویکر توضیحی شرایط ساختاری و عتلّی سیاستها را مور توجه قرار می هد ،رویکر
ا راکی بر چگونگی شرایط بازیگران از ریق عواملی همچون قوانین ،مقاصد و اهداف ،متن و زمینه آنها
متمرکز است (.)Komrij, 2012
آلستر جانستون معتقوود اسووت فرهنو
فرهن

اسووتراتژیک نحووه تصوومیمگیری اسووتراتژیک را معووین مینمایود .او

استراتژیک را مفهومی متمایز از متغیرهای غیرفرهنگی و یک متغیر بالقوه مستقل می اند که امکان

پیشبینی استراتژیک را فراهم میساز ( .)Johnston, 1995, pp. 45-46از نگوواه او ،فرهنو

اسووتراتژیک،
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نظامی منسجم از نما ها است که از ریق مفصلبندی مفاهیم و نقووشهووا و اثرگووذاری نیروهووای نظووامی ر
امور سیاسی به اولویتها و ترجیحات استراتژیک بلندمدت و فراگیر ولتهووا شووکل می هوود .ر واقووع او
فرهن

استراتژیک را یک محیط اجتماعی فکری میپندار که ضمن محدو کر ن گزینههووای رفتوواری،

بهعنوان متغیری مستقل بر رفتار استراتژیک تیثیرگذار است؛ تیثیری که به صورت کمّی قابل ارزیابی اسووت
( .)Johnston, 1995, p. 38جانستون ر سالهای اخیوور ر تکمیوول آرای خووو  ،یووک تعریووف جدیوودتر از
فرهن

استراتژیک نیز ارائه ا ه است :مجموعهای از باورهووای مشووترک ،فرضوویات ،موودلهووا و الگوهووای

رفتاری که از تجربیات مشترک و روایتهای پذیرفتهشده گرفته شده و هویووت جمعووی و روابووط بووا یگوور
گروهها را صورتبندی و اهداف و ابزارهای مناسو برای ستیابی به اهداف امنیت ملووی را تعیووین میکنوود
( .)Johnston, 2009, p. 9-10ال ته برای تعاریف جانستون محدو یتهایی هم وجو ار  .یافتن ا ههووای
قابل مشاهده و قابل سنجش ( ا ههای کمووی) بوورای اث ووات وجووو یووک فرهنو

اسووتراتژیک خووا

میتواند غیرممکن باشد ( .)Poore, 2003, p. 283بر این اساس ،انتظار از مفهوم فرهن
معنا اگر یک ولت ارای فرهن

گوواه

استراتژیک به این

استراتژیک «الوفل باشود ،حتمواً رفتووار «بل را خواهوود اشووت ،چنوودان

واقعبینانه نخواهد بو (.)Komrij, 2012
کووالین گووری ر موضووع مخالفووت ر زمینووه رویکوور توضوویحی فرهنو

اسووتراتژیک میگویود« :فرهنو

استراتژیک ،بجای تشریح و توضیح عتلّی رفتار ،زمینه الزم را برای فهووم و ا راک مهیووا مینمایودل (
 .) 1999, p. 49به بیان یگر نظر به ماهیت منحصر به فوور فرهنو

 ،اسووتفا ه از فرهنو

Gray,

اسووتراتژیک بوورای

نظریووهپر ازی عتلّوووی بیمعنووی اسوووت ( )Glenn, 2009, p. 539و رحقیقوووت ،بووورای فهوووم و ا راک
تصمیمگیریهای استراتژیک ولت است که فرهن
گری معتقد است فرهن

استراتژیک همچنان الزم و ضروری جلوه مینمایود.

استرتژیک از تعامل میان هویت ،ارزکها ،هنجارها و بینش و نگرک مر م تحت

تیثیر آموزک و جامعهپذیری شکل میگیر ( .)Gray, 2006, p. 7-9تصمیمگیریهای اسووتراتژیک توسووط
انسانها و نها های برخاسووته از آنهووا انجووام میگیور و از رفووی یووک تصمیمسواز اسووتراتژیک نمیتوانوود
همچون یک لوح سپید و بدون پیشفرض ذهنی به مسائل امنیتی بپر از  .هر انسان خیل ر تصمیمسازی،
یک موجو فرهن

پذیر با اعتقا ات ،فرضیات و هنجارهووایی اسووت کووه انووش او را بوورای کوونش و عموول

تشکیل می هد .ر حقیقت رفتار استراتژیک نمیتواند بدون فرهن

باشد ،زیرا فرهنو

آن چیووزی اسووت

که به عمل معنا می هد ( .)Gray, 1999, p. 52ر واقع این مفهوم ،یک عامل همیشه حاضر اسووت کووه بووه
شکلگیری تصمیمگیری استراتژیک کمک میکند (.)Booth, 2005, p. 25
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استراتژیک را حاصل تجربه تاریخی می اند و چون این تجربهها ر میان ولتها متفوواوت

هستند ،ولتهای مختلف ،فرهن

های استراتژیک مختلفی ارند؛ اما از آنجا که میان فرهن

استراتژیک

و رفتار استراتژیک یک رابطه عمیق وجو ار و رفتار استراتژیک بازتاب منافع یک گروه مسوولط اسووت،
باید اذعان نمو که انتخاب استراتژیک نس ت به فرهن

استراتژیک ،توسط منافع این گروه مسلط محدو
ر قالووو خووو را اعمووال و فرهنو

میشو و ر حقیقت این منافع نوعی محدو یت و چووارچوب خووا

استراتژیک را متناسو با خووو جهووت هی میکننوود .لووذا ،گرچووه ممکوون اسووت کووه ولتهووا بووا زبانهووای
گوناگون سخن بگویند ،اما زبان بدن و سیاستهای عملیاتی آنها تقری اً ش یه به یکدیگر است ( Johnston,

 .)1995, p. 40ر خصو

عناصر و مولفههای تشکیل هنووده فرهنو

اسووتراتژیک ،توجووه بووه سووه سووطح

کالن-محیطی ،اجتماعی و خر ضروری است ( .)Jonse, 1990, p. 39-40فرهنو

اسووتراتژیک میتوانوود

بهعنوان یک میراث پایدار برای هههای متما ی ر تفکر استراتژیک یووک کشووور بوواقی بمانوود .بووهع ارت
یگر ،اساساً فرهن

استراتژیک تالشی برای ا غام و همگرا نمو ن مالحظات و ا راکات فرهنگی ،حافظه

تاریخی جمعووی و توویثیرات آنهووا بوور تحلیوول سیاسووتهای امنیتووی

ولتهووا و روابووط بینالملوول اسووت (Al-

 .)Rodhan, 2015از مجموعه مطال ی که گفته شد ،میتوان مدل زیر را برای ت یین فرهنو

اسووتراتژیک و

کاربر های آن ارائه نمو .
یافتههای پژوهش
مؤلفههای بنیادین فرهنگ استراتژیک پاکستان

پاکستان ر حوزه جنوب آسیا ،سیاستی تجدیدنظر ل انه ار ؛ هم به لحوواظ سوورزمینی کوه خواهووان کنتوورل
کامل منطقه مور مناقش ه کشمیر است و هم از جهت تالک برای ممانعت از رشد جاری و روزافووزون هنوود
ر نظام جهانی ( .)Schaffer & Schaffer, 2011اصرار پاکستان بوور ایوون و هوودف راه وور ی ،اللتهووا و
تیثیرات زیا ی بر شیوه و نوع بهکارگیری ابزارها و عناصر قدرت ملی توسط این کشور و بویژه ارتووش آن
اشته است .پاکستان از بدو تیسویس ر سووال  1947ر رقووابتی ائمووی بووا هنوود رگیوور بووو ه و ر ایوون راه،
هزینههای گزافی را متحمل شده است .و جن

تمامعیار ر سالهای  1947-48و  196۵و رگیری سووال

 1999ر کنار هدایت نیروهای مخفی و جن

نیابتی ائمی ر هند از فرازهای عمده ایوون رقابووت بو هانوود
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( .)Swami, 2007 & Burkie, 2007نکته جالو این که این رویکر پرهزینووه و کمبهووره بووا گذشووت چنوود
هه ،همچنان با جدیت و بدون ذرهای تر ید از سوی تشکیالت پاکستان 1ن ال میشو .

من ع :نگارندگان

فرهن

استراتژیک ارتش تا حدو زیا ی این رفتار پیچیده را تشریح میکند .با توجه به تسوولط ارتووش بوور

تصمیمسازی سیاست اخلی و خارجی و امنیت ملی تاکنون و ر آینده قابل پیشبینی ،فرهن
ارتش عمالً معا ل فرهن
این فرهن

استراتژیک

استراتژیک کشور پاکستان است ( .)Fair, 2014یکی از پایدارترین ویژگیهای

استراتژیک آن است که ارتش تهدیدها را ر ع ارات ایدئولوژیک و تموودنی تفسوویر میکنوود.

ا عای ارتش ر ق ال کشمیر ر «نظریه و ملتل وران ق ل از استقالل پاکستان نهفته است که پاکسووتان را
________________________________________________________________
 1تشکیالت ( )Establishmentر ا بیات سیاسی پاکستان به مجموعه ارتش و سرویسهای ا العاتی نظامی به عنوان نیروی غالو و مسلط
بر سیاستهای راه ر ی آن کشور ا الق میشو .
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مو ن مسلمانان جنوب آسیا می انست؛ بنابراین ،برای عملیساختن کامل پروژه استقالل و نظریه و ملووت،
الزم است که کشمیر ،بهعنوان تنها ایالت عمدتاً مسلماننشین هند امروز ،به پاکستان بپیوند  .این آرمووان ر
شعار همیشگی و ملی پاکستانیها -کشمیر پاکستان خواهد شد ،1به روشنی مت لووور اسووت .همزمووان ،ارتووش
کشمکش خو با هند را ر مفاهیم تمدنی به این شووکل کووه پاکسووتان مسوولمان بایوود ر مقابوول نیرن

هووا و

تو ئههای هندت هندو مقاومت کند ،تفسیر مینماید (.)Cohen, 1984
چهار اصلت اساسی فرهن

استراتژیک ارتش پاکستان را تشکیل می هنوود .ایوون اصووول نشووان می هوود کووه

ارتش چرا و چگونه از این مفاهیم راه ر ی و همه ابزارهای ر سترس خو بوورای مقابلووه بووا بر اشووتهای
مخالف بهرهبر اری می نماید .اصل اول این باور همیشگی است که ر نتیجه عملکوور مغرضووانه بریتانیووا ر
تقسیم هند ،پاکستان به صورت یک ولت ناقص و ناامن متولد شد .از منظر پاکستان و بوورخالف آنچووه ر
قانون استقالل هند ( )1947و کمیسیون را کلیف 2به عنوان ناظر تقسیم هند آمده ،کشمیر باید بطووور کاموول
ر اختیار پاکستان قرار می گرفت .بیشووتر ره ووران پاکسووتان ر ووول چنوود هووه گذشووته ،اعووم از نظامیووان و
غیرنظامیان ،تاکید ارند که کشمیر از حوزههای تکمیلنشده فرایند تقسیم بو ه اسووت ( .)Raheel, 2015از
اینرو ،ارتش فرایند تقسیم هند را یک فرایند ناقص می اند .استداللهای متعد ی برای این بر اشت مطرح
می شوند .پاکستان ر فرایند استقالل ،میراث متناس ی از نها های راج بدست نیاور و عمده ایوون نها هووا ر
هند امروز باقی ماندند .پاکستان بهعنوان کشور کوچکتر و فقیرتر ،مج ور بو همزمووان هووم سوتگاه ا اره
کشور را شکل هد و هم با پیامدهای انسانی و قومی ناشی از جدایی ست و پنجه نرم کند .پاکستان مدعی
است که بریتانیا ی یک تو ئه هدفمند سعی کر ایاالت پنجاب را به نحوووی تقسوویم کنوود کووه هنوود بووا ر
اختیار گرفتن بخشهای مشخصی از آن ،امکان حمله زمینی بووه کشوومیر را اشووته باشوود ( .)Ilahi, 2003بووه
گمان ارتش ،برنامهریزی بریتانیا ر تقسیم رسمی راج و بدن ال آن ،رویدا های خشونتبار ناشی از تقسیم،
منجر به شکلگیری مرزهای ناامن و ناموزون ،کم و

یعووی سوورمایههای انسووانی ،رقابووت امنیتووی ائمووی و

غیرقابل کنترل با هند و منابع ناکافی برای مقابله با این چالشها شده است.
اصل وم این است که افغانستان از یک سو با توجه به ویژگیهووای اخلووی خووو و از سوووی یگوور ر اثوور
برنامه های هند ر آن کشور ،یک من ع اصلی ناامنی برای پاکستان است .ارتووش پاکسووتان موورز افغانسووتان را
________________________________________________________________
Kashmir will become Pakistan
Radcliffe Line

1
2
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پرمخا رهترین مرز به ارث رسیده از راجهووا می انوود ،رحووالیکووه پاکسووتان منووابع کووافی و متناسووو بوورای
مدیریت این تهدید را به ارث ن ر ه است .برخالف ا عای متواتر ،ر واقع جستجوی پاکسووتان بوورای عمووق
استراتژیک ر افغانستان از روز استقالل شروع شد و میراث تصمیمسازان بریتانیایی بو (.)Tripodi, 2011
مفهوم عمق است راتژیک ر ول تاریخ پاکستان همواره مطرح بو ه ،اما ایوون مفهوووم بوویش از آنکووه اللووت
فیزیکی اشته باشد ،به نفوذ سیاسی ر افغانستان اشاره اشته؛ نفوذی که بهوسیله آن ارتش بتواند ولتووی را
ر افغانستان بر سر کار بیاور که ضمن وستی و نز یکی به پاکستان ،با هنود شوومن باشوود .هوودف از ایوون
سیاست ،تحدید سترسی هند به افغانستان و چارهاندیشی برای این نگرانی ائمی است که هند ر صووورت
حضور گستر ه ر افغانستان ،می تواند به منافع حیاتی پاکستان آسیو جدی وار کند .ر میووان فرمانوودهان
ارتش پاکستان ،تنها ژنرال اسلمبی

 ،فرمانده ارتش ر فاصله سالهای  1988تووا  ،1991بووو کووه از مفهوووم

عمق استراتژیک ،بر اشت فیزیکی اشت و معتقد بو که ارتش بایوود بخشووی از تجهیووزات نظووامی خووو را
برای مقابله با تهاجم احتمالی هند ،ر خاک افغانستان مستقر نماید ( .)Hussain, 2005برخی از تحلیلگران
با نگاهی تقلیلگرایانه ،غدغه پاکستان ر افغانستان را تنها به تووالک بوورای تحدیوود حضووور هنوود بووا هوودف
پیشگیری از هرگونه راحی هند برای بیث ات کر ن مرزهای غربی پاکستان منحصر می انند؛ امووا بووه نظوور
می رسد این بر اشت از تمرکز بیش از اندازه بوور اقوودامات ولووت افغانسووتان ر سووالهای ابتوودایی اسوتقالل
پاکستان ریشه گرفته باشد .ر آن وران ،افغانستان بووا عضووویت پاکسووتان ر سووازمان ملوول متحوود مخالفووت
می کر ؛ با خط یوراند به عنوان مرز بین پاکستان و افغانستان به شدت مخالف بو ؛ ر مور بخشهایی از
خاک پاکستان ر بلوچستان ،استان سرحد شمال غربووی 1و منووا ق ق ووایلی تحوت موودیریت ولووت فوودرال
ا عای مالکیت اشت و از جدایی ل ان بلوچ و پشتون نیز حمایت میکر

2

( Rubin & Rashid, 2008, pp.

.)35-36
اصل سوم اینکه ارتش پاکستان هند را متهم می کند که سرسختانه با نظریه و ملت و موجو یت پاکسووتان
مخالفت میکند و ر تالک برای تضعیف پایههای ایدئولوژیک آن کشور و ر صورت امکووان ،تسوولط یووا
حتی نابو ی کل پاکستان است .محمد ایوب خان از جمله اولین افرا ی بو که این مفهوم را ر مور هنوود
پرورک ا  .او با استنا به تجربیات فرایند استقالل پاکستان ،ا عا کر که هند قا ر و مایل نیست خو را با
________________________________________________________________
)North- West Frontier Province (NWFP
)Federally Administered Tribal Areas (FATA

1
2
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واقعیت وجو پاکستان به عنوان یک کشور مشروع و مستقل تط یق هد؛ چون ره ران هنوود نفوورت عمیقووی
نس ت به مسلمانان ارند و به همین خا ر ،از همان ابتدا مصمم بو هاند تا شرایط را برای پاکستان سووختتر
کنند .به گمان ایوب ،رویکر های استیال ل انه هند ،خصومت تر یدناپووذیر آن نسو ت بووه پاکسوتان و عوودم
تحمل و مدارای روحانیون هندو ثابت می کند که هند از حوزه نفوذ خو بعد از استقالل راضی ن و ه و ر
راستای سیاستهای توسعه ل انه خو  ،از ابتدا سعی اشووته پاکسووتان را تحووت فشووار و محوودو یت بگووذار
( .)Muhammad Khan, 2011, p. 3ژنوورال ایوبخووان ر ایوون باورهووا تنهوا نیسووت و نویسووندگان بسوویاری
مفاهیم مشابهی را نشر ا هاند و این بر اشت ر میان افکار عمومی پاکستان نها ینووه شووده اسووت؛ امووا نکتووه
مهمتری نیز ر نوشتههای ایوبخان و ا عاها و استدالل های متواتر مشابه آن مستتر است و آن این باور که
اگر ایدئولوژی پاکستان با شکست مواجه شووو  ،کوول کشووور نیووز شکسووت خواهوود خووور ؛ بنووابراین ،بوورای
تضمین موفقیت این ایدئولوژی و خو پاکستان ،ولت موظف است این ایدئولوژی را تقویت و ت لیغ کر ه
و مشروعیت آن را ر چارچوب پاکستان تضمین نماید.
اصل چهارم اینکه ارتش معتقد است هند ر تالک برای استیال بر منطقه و تحمیوول خواسووتهای خووو بوور
پاکس تان و سایر کشورهای همسایه است و باید ر مقابل آن به هر قیمتی مقاومت کر  .این مفهوم مسووتقیماً
به احساس تهدید وجو ی از جانو هند مربوط می شو ؛ هم به لحاظ تو ئه و ت انی با سووایر بووازیگران علیووه
پاکستان و هم از جهت تقویت آن ر نظام بینالملل .ژنرال ایوبخان یکی از مهمترین بنیانگذاران این باور
بو  .وی ر سال  1967تصریح کر که ریشه همه اختالفات هند و پاکستان« ،تمایالت جاه ل انه هند بوورای
جذب پاکستان و ت دیل آن بووه یووک پیوورو و حوووزه پیرامووونی بووو ه و پاکسووتان از هموان نخسووتین روزهووای
استقالل ،ناخواسته رگیر یک کشمکش تلخ و والنی برای حفظ موجو یت و بقووای خووو شووده اسووت...
برنامه های هند ر حوزه سیاست خارجی تماماً یک هدف اصلی را ن ال کر ه که انزوا و ر نهایت تجزیووه
پاکستان استل ( .)Ayub Khan, 2006, p. 136همچنین محمد اسوولم زبیوری ،از افسووران ارتووش پاکسووتان،
مینویسد که افراطگرایووان هنوودی هنووز هووم رویووای یووک هنوود تقسیمنشووده را ر سوور ارنوود ،ولووی حتووی
میانهروهای هندی نیز مایل هستند کووه پاکسووتان را بووه عنوووان یووک پیوورو هنوود و یووک نوواظر بیضوورر ب یننوود
( .)Zuberi, 1971, p. 22خالد محمو  ،یگر افسر ارتش پاکستان ،معتقد اسووت کووه هنوود بر اشوت خووا
خو را از امنیت جنوب آسیا ار و می خواهد نظام امنیتی و اقتصا ی خو را بر کل منطقه تحمیوول نمایوود.
ضمن اینکه ر پی آن است که گزینههای سیاست خارجی همسایگان خو را محدو نماید؛ چنانکه آنها
مج ور باشند مطابق با اهووداف سیاسوت خووارجی هنوود سیاسووتگذاری کننوود ( .)Mehmud, 1985, p. 4ر
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مجموع میتوان گفت که وگانه روایت هند بووه عنوووان یووک هژمووون منطقووهای بوا اهووداف شوورارتآمیز و
پاکستان به عنوان تنها کشور برای مقاومت ر مقابوول آن ،ر گفتمووان امنیتووی پاکسووتان اصوولی پایوودار اسووت
(.)Abbas, 2016
سیاست پاکستان در قبال افغانستان

سیاست افغانی پاکستان تطووابقی کووامالً منطقووی بووا کلیووت سیاسووت خووارجی ایوون کشووور ار و از فرهنو
استراتژیک آن بر پایه بر اشت تهدید از جانو هند و محوریت اسالم به عنوان عنصر وحدتبخش کشووور
ریشه میگیر  .پاکستان همواره از نز یکووی روابووط هنوود بووا افغانسووتان و همین ووور ،آمووال قووومی پشوتونها
احساس تهدید می کند .از اینرو ،اهداف کلی سیاست پاکستان ر ق ال افغانستان همووواره بوور حلوفصوول یووا
کنترل موضوع خط یوراند ،مهار م ارزات قومی پشتونها و ور نگه اشتن آنها از پشتونهای پاکسووتان و
استقرار یک ولت وست ر کابل که فاصله خو را با هند حفظ کند ،متمرکز بووو ه اسووت .یگوور عاموول
باز ارنده روابط که به ویژه بعد از سال  2001پررن

تر شده ،موضوع تروریسم فرامرزی اسووت .از سووویی،

پاکسووتان افغانسووتان و هنوود را بووه جانووو اری و حمایووت از معارضووین بلوووچ ر قالووو ارتووش آزا یبخووش
بلوچستان متهم کر ه و ر سوی مقابل ،کابل نیز اسووالمآبا را بووه پشووتی انی از گروههووای تروریسووتی مووتهم
می کند که نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی فعال ر افغانستان را هدف قوورار می هنوود (

Schaffer,

 .)2011, p. 20افغانستان ر روابط پاکستان با ایاالت متحده نیز همواره از موضوعات اصلی بو ه کووه نقطووه
اوج آن ،ر مقابله با تجاوز شوروی ر هه  1980و همچنین بعد از یاز هم سووپتام ر اسووت .ر هووه ،1980
پاکستان ر خط مقدم م ارزه با اتحا شوروی ر افغانستان قرار اشت که با حمایت جامعه بینالمللووی بعوود
از یک هه به موفقیت رسید .پس از این مقطع ،افغانستان و به ت ع آن ،پاکسووتان بووه توودریج از اولویتهووای
سیاست خارجی امریکا کنار رفتند تا اینکه وقوع حمالت یاز هم سپتام ر  ،2001این و کشور را مجد اً به
حوزه تمرکز منطقهای ایاالت متحده بازگر اند.
با این مقدمه ،نمو های بارز فرهن

استراتژیک ر سیاسووت خووارجی پاکسووتان ر سووه مقطوع زمووانی مهووم

سیاست خارجی این کشور ر ق ال افغانستان را مور بررسی قرار می هیم.
پاکستان و ظهور طالبان

ر میانه جن

اخلی افغانستان ر ابتدای هه  ،1990اضمحالل ولووت مرکووزی و رهووا شوودن افغانسووتان از

جانو قدرتهای بزرگ ،وضعیتی پدید آور ه بو که افغانستان عمالً به ور کامل میدان بازی قوودرتهای
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منطقهای شده بو  .پاکستان ،ایران ،هند و حتی ولتهای آسیای مرکزی همگی وار رقابووت ر افغانسووتان
شده و هر کدام از ریق حمایت از نیروهووای نز یووک بووه خووو  ،بووه ن ووال سووتیابی بووه اهووداف و تخفیووف
نگرانیهای خو از جانو افغانستان و سایر بازیگران منطقهای فعال ر افغانستان بو ند ( .)Rubin, 1997ر
این شرایط ،پاکستان ناکامی ر تیمین اهداف خو از ریق مجاهدین را به مفهوم نفی منووافع مشووروع خووو
ر افغانستان می ید و ر جستجوی فرصت مناسو برای احیای منافع خو بو  .ر چنین بستری ،نیا شاهد
ظهور ال ان بو که ر کمال ناباوری به سرعت کنترل بخش اعظم افغانستان را به ست گرفووت .پاکسووتان
بر اساس فرهن

استراتژیک هند محور و م تنی بر مذهو خو  ،ال ان را یک گزینووه جامعالشوورایط بوورای

رفع غدغه های قدیمی و ستیابی به منافع و اهداف خو می ید .اینکه آیا ال ان فرزند پاکستان بو یا بعد
از تولد ،به فرزندی پاکستان رآمد  ،قابل بحث است .آنچه ر آن تر یوودی وجووو نوودار  ،ایوون اسووت کووه
پاکستان به محض ظهور ال ان ،بووه حمایووت از ایوون گووروه پر اخووت .ایوون تصوومیم بووا تجربیووات توواریخی و
همچنین با بر اشت پاکستان از واقعیتهای ژئواستراتژیک منطقهای و بینالمللوی همخوووانی کاموول اشوت.
تصمیمگیران پاکستا نی که آرزوی قدیمی کنترل افغانستان را اشووتند ،زمووانی کووه گل وودین حکمتیووار را ر
بیرون راندن برهان الدین ربانی از کابل ناتوان یدند ،به ال ووان روی آور نوود .سیاسووت حمایووت از ال ووان،
تصمیم مشترک ژنرال نصیراهلل بابر و موالنا فضلالرحمان بو کووه بووا موافقووت نخسووتوزیر بینظیوور بوتووو و
به ستور امریکاییها ر تالک بو ند تا سیاسووتگذاری ر مووور افغانسووتان را از اختیووار آیاسآی خووارج
کنند (.)Rashid, 1998, p. 74
عالوه بر این ،مالحظات سیاسی ولت جدیدت حزبت مر م هم مطرح بو که جماعت اسالمی پاکستان را ر
جناح مخالف و چالشی برای قدرت سیاسی خو می ید .ر ایوون وره ،جمعیووت علمووای اسووالم بووه حووزب
مر م نز یک شده بو  .ترجیح حکمتیار توسط آیاسآی ،با توجه به نز یکی وی به جماعت اسووالمی کووه
روز به روز بیشتر به تروریسووم بینالمللووی منسوووب میشود ،مطلوووب هی یووک از ایوون افوورا و نها هووا ن ووو
( .)Rashid, 1998, p. 76حتی اگر فرض کنیم که آیاسآی نقشی ر خلووق یوا ظهووور ال ووان نداشووت یوا
چنانکه گزارک سفارت امریکا ا عا میکند ،ر ابتدا مخالف ظهور آنهووا بووو ه (،)U.S. Embassy, 1994
از رویدا های بعدی میتوان ریافت که بالفاصله بعد از ظهور ،آنها را تحت سرپرسوتی و قیمومووت خووو
قرار ا  .بر اساس ا العات موجو ( ،)U.S. Department of State, 1994آیاسآی مستقیماً ر تصوورف
قندهار توسط ال ان ر سام ر  1994نقش اشت .احمد رشید معتقد است که آیاسآی والووی قنوودهار را
تطمیع کر ه بو تا ر مقابوول ال ووان مقاومووت نکنوود ( .)Rashid, 2001, p. 39جالووو اسووت کووه جماعووت
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اسالمی موافق چنین تغییر سیاستی ن و و قاضی حسین احمد ،ره ر آن ،ظهور ال ان را نتیجه تو ئه ایوواالت
متحده و بریتانیا می انست (.)Rashid, 1998, p. 81
ارتش ال ان را ابزاری برای پیش ر یک سیاست کالن می انست که محورهای اصلی آن ع ارت بو ند از:
الف) استقرار حکومتی ر کابل که ر کنترل پاکستان باشد؛ ب) رابطه نز یکی با هنوود نداشووته باشوود؛ )
سترسی مسالمت آمیز و ایمن به آسیای مرکزی را برای اسالم آبا فراهم کند؛ ت) به ا عووای افغانسووتان ر
مور خط یوراند پایان هد ( .)Maley, 2002, p. 229اینها اهدافی بو ند که ریشه ر تاریخ اشووتند .ر
این میان تنها چیزی که ر مقا ع مختلف تغییر کر ه و میکنوود ،ابووزار سووتیابی بووه ایوون اهووداف اسووت .ر
سام ر  199۵بدن ال تصرف قندهار توسط ال ان ،آیاسآی به سرعت مسئولیت کل این پروژه را بر عهده
گرفت .ال ته غی ت مقطعی تشکیالت ر این زمینه را ن اید به مفهوم این که ارتش به ورکلی هی نقشی ر
موضوع نداشت ،تلقی کر  .ارتش ر این وره تحت فرماندهی ژنرال ع دالوحیوود کوواکر قوورار اشووت کووه
اصالتاً پشتون و با سیاست ولت پاکستان همراه بووو تووا اینکووه ر پایووان سووال  ،199۵ایوون نگوواه کووه ال ووان
میتوانند امیدها و انتظارات پاکستان ر افغانستان را عملی کنند ،ر ارتش و آیاسآی غالو شوود .از ایوون
مقطع به بعد ،تشکیالت پاکستان ال ان را تحت سرپرستی خو گرفت و ایوون حمایووت حووداقل تووا یوواز هم
سپتام ر  2001به صورت همهجان ه ا امه اشت ( .)Rashid, 1998این حمایت از چشم ایواالت متحووده هووم
چندان ور ن و .
چرخش بعد از  11سپتامبر

ر تاریخ  11سپتام ر  2001سیاست پاکستان ر ق ال افغانستان که بر حمایت از ال ان متکی بو  ،ر تقابوول
مستقیم با رویکر ایاالت متحده امریکا قوورار گرفووت و بووه ناچووار تصوومیم گرفووت بووه ائووتالف جهووانی علیووه
تروریسم که توسط ایاالت متحده شکل گرفته بو  ،پیوست و سیاست خو ر ق ال افغانسووتان را تغییوور ا .
این تغییر سیاست بیشتر حاصل ناممکن بو ن هر گزینه یگری جز همراهی بووا جامعووه بینالمللووی و ایوواالت
متحده بو  .ر اخل پاکستان ،یدگاههای متعد و متفاوتی ر این مور وجو اشت و برخی بخشهووای
مسلط ر ولت و جامعه شامل بخش قابلتوجهی از نخ گان تصمیمساز و گروههای مذه ی کووه ر فراینوود
حمایت از ال ان به شریک تشکیالت پاکستان بدل شده بو ند ،مخالف تغییر سیاست بو ند.
ر اتخاذ چنین تصمیمی ،عوامل خارجی و ره ری پاکستان ،به ویژه شووخص رئیسجمهووور ژنوورال مشوورف
نقش اصلی را اشتند .ر حالی که سیاست حمایت از ال ان ر فاصله سالهای  1994تا  ،2001بیشتر نتیجه
فرایندها و بر اشت های اخلی بو که روی هم رفته ر آن مقطووع ،بووا عواموول و ورو یهووای خووارجی نیووز
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شده بو ند ،تصمیم به تغییوور جهووت  180رجووهای بعوود از  11سووپتام ر ،بیشووتر حاصوول مالحظووات

خارجی و بخشهایی از ستگاه تصمیمسازی و تا حوودو ی ر تنوواقض بووا ورو یهووای اخلووی و فرهنو
استراتژیک آن کشور بو  .این تناقض هنوز بعد از گذشت سالهای والنی همچنان به قوت خو باقی است
و باعث قط یسازی عمیق ولت و جامعه پاکستان شده و گاه خو را ر گفتار و کر ار بخشهای مختلف
مسئول ر کشور نشان می هد و به این شائ ه امن میزند که پاکستان هنوز ر خفا به سیاسووت ق لووی خووو
ا امه می هد و به ور کامل ر م ارزه علیه تروریسم همکاری نمیکند؛ اما نگاهی به فرایند مناس ات امریکا
با هند ر آن مقطع ،نشان می هد که حتی تصمیم به همراهی با جریووان م ووارزه بووا تروریسووم نیووز تووا حوودو
زیا ی با اصول فرهن

استراتژیکت هندمحورت پاکستان همراستا بو ه است.

امریکا و هند از اواخر هه  ،1990بهتوودریج تمایوول بیشووتری بووه یکوودیگر پیوودا کوور ه و از « موکراسویهای
بیگانهل 1وران جن

سر به « موکراسیهای متعهدل 2پس از جن

سر تغییر موضع ا ند (.)Kux, 2000

این تغییر ،پیامدهای زیا ی اشت .اوالً ،امریکا روابط بووا هنوود را بهصووورت جووامع و نها ینووه ر حوزههووای
متنوعی شامل تعامالت تجاری ،گفتگوهای سیاسی و ت ا الت نظامی توسعه ا  .وم ،سیاسووت جدیوودی را
ر ق ال مناقشه کشمیر ر پیش گرفت که خواهان احترام به خط کنترل ،تشویق گفتگوی مستقیم بین هند و
پاکستان و مخالفت با بهکارگیری زور برای حل اختالفات بو و مطلوبیت چندانی برای پاکسووتان نداشووت.
سوم ،برای هند یک نقش پیشرو و برتر ر جنوب آسیا و حتی فراتر از آن قائل بو و همکوواری بووا هنوود ر
موضوعات بینالمللی را توسعه ا  .چهارم ،هند به بزرگترین ریافتکننده کمکهای توسعهای امریکا ر
جنوب آسیا ت دیل شد ( .)Guihong, 2003, pp. 99-100کمک ایاالت متحده به هند ر سال مووالی 2000
به  170میلیون الر رسید که ومین ر آسیا (پس از اندونزی) و تقری اً  4۵برابر کمک بووه پاکسووتان (78گ3
میلیون الر) بو ( .) Lum, 2002, p. 20ال ته تمایل امریکا به هند ،به مفهوم «اول هندل بو و نه «فقط هندل و
پاکستان برای امریکا به الیل مختلف به ور کامل قابل چشمپوشی و انکار ن ووو ؛ امووا همووین وضووعیت هووم
برای پاکستان بسیار ر ناک و غیرقابل پذیرک بو .
با ورو جورج بوک به کاخ سفید ر سال  ،2001وی نیز سیاست ولت ق لی را با قوودرت بیشووتر ا امووه ا .
ولت بوک تاکید بر موضوع عدم اشاعه به عنوان تنها عامل تعیینکننده سیاست امریکا ر ق ووال هنوود را تووا
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حدی کنار گذاشت و رخواستهای مکرر از هند برای امضای معاهده عوودم اشوواعه و معاهووده جووامع منووع
آزمایشووات هسووتهای را رهووا کوور و و کشووور ر «چووارچوب راه وور ی جدیوودل 1وار ور جدیوودی از
گفتگوهای راه ر ی شدند ( .)Feinstein, 2002, p. 5ر تابسووتان  ،2001و کشووور همکاریهووای نظووامی
خو را نیز تقویت کر ند؛ چنانکه ر ابتدای سپتام ر ،ایوواالت متحووده آمووا ه بووو تووا لغووو کلیووه تحریمهووای
هستهای هند را اعووالم کنوود؛ رحالیکووه بسوویاری از تحریمهووای پاکسووتان هنوووز بووه قوووت خووو بوواقی بووو
( .)Feinstein, 2002, p. 7عمده این تحریمها ناشی از برنامه هستهای پاکستان بو  ،اما ر عین حال ،امریکا
فشار زیا ی به پاکستان وار می کر تا از نفوذ خو بر ال ان بوورای متقاعدسوواختن آنووان بووه تحویوول اسووامه
بنال ن استفا ه کر ه و ار وگاههای تروریستها ر افغانستان و پاکستان را تعطیل کند (

Rasanayagam,

 .)2003, p. 220ر چنین شرایطی که پاکستان منزوی شده و پایینترین اولویت را برای ولت بوک اشت
و کشورهای منطقه نیز از سیاست پاکستان ر ق ال افغانستان ناخشنو بو ند ،تصمیمگیران پاکستان به خوبی
متوجه شده بو ند که همکاری آنها با ال ان نمیتواند بیش از این ا امه

اشته باشد ( Guihong, 2003, p.

)90؛ بنابراین ،منطقی بو که پیش از آن که خیلی یر شو  ،بازی خو را ر افغانستان تغییر هند.
به اعتقا استفن کوهن ،هی بخشی از جهان به اندازه جنوب آسیا از وقایع یاز
 )2001, p. 13و ر این شرایط ،یعی بو که این منطقه و به خصو

ه سپتام ر متیثر نشد (Cohen,

کشور همجوار بووا افغانسووتان ،یعنووی

پاکستان ،ر جریان م ارزه با تروریسم رگیر شو  .حمله به مرکز تجووارت جهووانی ،پاکسووتان را مجوود اً ر
مرکز توجه ایاالت متحده قرار ا  .پاکستان با استفا ه از ایوون فرصووت ،ضوومن فووع تهدیوود جوودی امریکووا،
همزمان میتوانست از توجه و حمایت امریکا برخور ار شده و حداقل بخشی از روابط رو به رشد امریکا با
هند را متوقف کند ( .)Schaffer, 2004هندیها هم ال ته بیکار ن و ند و با ارائه پیشنها همکاری همهجان ه
ر م ارزه با تروریسم ،تاکید میکر ند که م ووارزه امریکووا بووا تروریسووم بووا حضووور پاکسوتان از مسوویر خووو
منحرف شده و به نتایج واقعی و مطلوب منجر نخواهد شد ( .)Khan, 2006نطق تلویزیووونی ژنوورال مشوورف
ر ت یین تصمیم به تغییر سیاست  180رجهای ر ق ال ال ان و افغانستان ،ر بیستم سووپتام ر  ،2001اهمیووت
بسیار زیا ی ر رک ابعا و زوایای مختلف این تصمیم ارند .وی ر این نطق گفت« :معنای شووعار «اول
پاکستانل این است که منافع پاکستان بر هر مالحظه اخالقی ،قووانونی و ایوودئولوژیک مقوودم اسووت ...بووا ایوون
تصمیم ،هند امکان استفا ه از جریان م ارزه با تروریسم علیه پاکستان را نخواهد یافت؛ پاکستان قا ر خواهد
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بو جامعه بینالمللی و به ویژه ایاالت متحده را به رک بهتری از موضع خو رخصو

کشمیر برساند و

ر نتیجه به حل مطلوب آن کمک نماید؛ پاکستان از اراییهای استراتژیک خو (توان هستهای) محافظت
خواهد کر و همچنین از منافع اقتصا ی این تصمیم بهرهمند خواهد شدل (.)News, 2001
شعار «اول پاکستانل ژنرال مشرف ر واقع م نای سیاست خارجی پاکستان بعد از یوواز هم سووپتام ر  2001را
تشکیل می ا  .تفسیر این شعار ،عمالً جدا کر ن پاکستان از گروهها و جن شهای اسالمی ر سایر کشورها
بو و یکی از عناصر اساسی فرهن

استراتژیک پاکستان را که فاع از جریانات اسالمی و ر مواقع لووزوم،

استفا ه از آنها به عنوان ابزاری برای پیش ر اهداف خو بووو  ،موقتواً کنووار میگذاشووت و ال تووه ر عرصووه
سیاست اخلی نیز اللت های خا

خو را اشت .ر میان اهداف مور اشاره مشوورف ،بهووره اقتصووا ی و

صیانت از توان هستهای به میزان قابل مالحظهای محقق گر ید و از اقدام هند بورای بهرهبوور اری از جریووان
م ارزه با تروریسم علیه پاکستان نیز جلوگیری شد ،اما هدف مرت ط با کشمیر پیچیدگیهای بیشتری اشت.
فقدان یک نظام تصمیم گیری که خروجی نهایی آن نتیجه مصالحه و توافق میان منافع مختلووف و نها هووای
گوناگون کشور باشد ،هم ر اتخاذ سیاست حمایت از ال ان و هم ر ترک آن کامالً هویدا بو  .با توجووه
به نز یکی تاریخی پاکستان و ایاالت متحده ،عامل حافظه تاریخی نقش مهمی ر اتخاذ این تصمیم اشت.
تاریخ سیاست خارجی پاکستان مکرراً شاهد استان تالک مداوم برای موازنه قوا ر برابر تهدید هنوود بوو ه
است .حتی ر تصمیم پیوستن به جریان م ووارزه بووا تروریسووم و رهووا کوور ن حمایووت از ال ووان ،نقووش هنوود
برجسته بو  .تصمیم سازان سیاست خارجی پاکستان آگاه بو ند که ر صورت عدم تغییر سیاست پاکستان،
هند آما ه پر کر ن این خأل خواهد بو و این امر ،نهتنها اقدام علیه ال ان بلکه اقدام علیه پاکستان را نیز بووه
ن ال خواهد اشت .ر این صورت ،هند ر موووقعیتی قوورار میگرفووت کووه میتوانسووت اهووداف سیاسووی و
امنیتی بلندمدت خو علیه پاکستان از جمله ر کشمیر را محقق نماید .از این جهت ،تصمیم پاکستان بوورای
پیوستن به کمپ ایاالت متحده و تالک برای موازنه قوا ر برابوور هنوود ،چنوودان از حافظووه و سووابقه توواریخی
سیاست خارجی این کشور جدا ن و .
بازگشت تدریجی

جریان م ارزه با تروریسم ،بر خالف هیجان و جدیت اولیه ایاالت متحده امریکا ،بعد از گذشت چنوود سووال
به تدریج رو به افول گذاشت .بخشی از این اتفاق ،ناشی از بیبرنامگی ایاالت متحده بووو  .ر واقووع ،آنهووا
ر ابتدا تنها به انتقامجویی و نابو ی القاعده و فروپاشی حکومت ال ان ر افغانستان میاندیشیدند و بعد از
آن که این هدف خیلی زو حاصل شد ،تازه بووا موضوووعات مهمتووری ماننوود ولتسووازی ،برقووراری ث ووات
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بلندمدت و حلوفصل مسائل و رقابتهای منطقهای ر افغانستان روبرو شدند که هر یک اری پیچیوودگی
بسیار بو و زمان والنیتری را لو میکر  .با اینحال ،باز هم انتظار و پیشبینی امریکاییها این بو کووه
قا ر خواهند بو

ی چند سال ،این موضوعات را به سرانجام برسانند و این خوکبینی افرا ی گاه تا جایی

پیش میرفت که برخی مقامات امریکایی سا هانگارانه حتی از فراینوود ملتسووازی ر افغانسووتان هووم سووخن
میراندند .تکرار و تعد ناکامیهای امریکا ر افغانستان ،به توودریج شوورکای آنهووا را هووم چووار تزلووزل و
تر ید نمو  .ر میان این شرکای متزلزل ،پاکستان با توجه به سابقه ،انگیزههای یگری نیووز بوورای پیگیووری
ستور کار متفاوت خو ر افغانستان اشت و به تدریج و به صورت کامالً هوشمندانه ،بازی وگانه خووو
را ر افغانستان و ر برابر امریکا از سر گرفت .بازی وگانه پاکستان به نوعی بازگشووت بووه سیاسووت سوونتی
آنها از یک سو و همراهی ظاهری و نس ی با امریکا برای تووداوم بهرهمنوودی از مزایووا و مواهووو حضووور ر
ائتالف م ارزه با تروریسم و جلوگیری از بهرهبر اری هند از شرایط بو  .از این جهت ،حتی بووازی وگانووه
پاکستان ر این مقطع نیز ر پیگیری اصول فرهن

استراتژیک این کشور راحی شده بو  .ال ته این بووازی

وگانه و پیامدهای آن از چشم جامعه بینالمللی و به خصو

ایاالت متحده ور نمانده و پاکستان مرت اً به

ارت اط و حمایت از ال ان متهم میشو .
ولت پاکستان مدعی تلفات پنجاه هزار نفری و هزینه چهار میلیار الری ر جریووان م ووارزه بووا تروریسووم
است ،اما ر بزرگتر برای پاکستان ،ت لیغات ائماً منفی و معرفی این کشور به عنوان بخشوی از مشووکل و
نه بخشی از راهحل بحران افغانستان اسووت ( .)Abbas, 2016ر واقووع ،ر هوور حملووه و اقوودام تروریسووتی از
جانو ال ان و حتی مخالفت آنها با مذاکرات سیاسی ،انتقا اصلی متوجووه پاکسووتان و عوودم تووالک آنهووا
برای کنترل ال ان به عنوان متحد قدیمی خو  ،می شو  .این ر حالی است که پاکستان نفوذ گذشووته را بوور
ال ان ندار  .پاکستان تحت فشار ایاالت متحده برای مهار رفت و آمد آزا انه تروریستها بین و کشور و
ر تالک برای اث ات صداقت خو به عنوان متحدی مؤثر برای ایاالت متحده ،اقوودامات متعوود ی از جملووه
چند مرحله عملیات نظامی ر منا ق ق ووایلی و همچنووین حصووارگذاری حوودو هفتووا کیلووومتر از مرزهووای
مشووترک ،انجووام ا ه کووه خوشووایند ال ووان ن ووو ه و نفوووذ پاکسووتان را ر میووان آنهووا کوواهش ا ه اسووت
(.)Ibrahim, 2002, p. 23
به عالوه ،از زمان ائتالف تحت ره ری ایاالت متحووده علیوه ال ووان ،سیاسووت خووارجی پاکسووتان مشووکالت
زیا ی ر تیمین منافع و نگرانیهای مشروع خو ر افغانستان اشته است .این منافع و غدغووههای مشووروع
عالوه بر روابط وستانه و م تنی بر حسن همجواری و تضمین ث ات و توسعه ر منطقه ،حلوفصل ناامنیهووا
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حول خط یوراند ،نفوذ هند ،ظهور اعش ،بی ث اتی و افزایش منا ق خووارج از کنتوورل ولووت مرکووزی ر
افغانستان هستند ()Janjua, 2017؛ اما فراتر از همه اینها که مقامات پاکستان بسیار به ندرت به آن اعتوراف
ارند ،نگرانی اصلی پاکستان ،کماکان نفوذ روزافزون هند ر افغانستان و محاصرهشوودن از و سووو توسووط
هند است ( .)Woodward, 2010حضور فزاینده هند ر افغانستان حساسیت زیا ی ر تشووکیالت پاکسووتان
ایجا میکند .گمانه زنی ائمی ر هر و کشور م نی بر این که یگری ر حووال هوودایت جنو

نیووابتی ر

افغانستان برای کسو برتری راه ر ی بر رقیو یرینه است ،بر بر اشتهای امنیتی آنان نس ت به افغانسووتان
تیثیر زیا ی ار ( .)Newman, 2010این بر اشت ،به ویووژه ر ایوون مقطووع زمووانی خووا

برجسووتهتر بووو ه

است .به تع یر احمد رشید« ،کابل ناگهان یک کشمیر جدید -آور گاهی برای رقابت هند و پاکستان -شده
بو ل ( .)Rashid, 2008, p. 110تالک هر و کشور برای اتحا راه ر ی با افغانستان و تالک همزمان برای
جلوگیری از سترسی یگری ،گویای وجو جن

نیابتی ر افغانستان است .این جن

نیابتی ر افغانستان

تهدید امنیتی خارجی نس ت به پاکستان را تشدید میکند و حتی پتانسیل بیث وواتی گسووتر ه ر منطقووه و ر
بدترین حالت ،یک جن

یگر بین هند و پاکستان را نیز ار .

پاکستان گسترک روزافزون حضور هند ر افغانستان را نوعی تالک بوورای احا ووه پاکسووتان و یووک تهدیوود
موجو یتی برای خو می اند و ر مقابل ،توسعه حضور و نفوذ خو ر افغانستان را بووا هوودف سووتیابی بووه
عمق استراتژیک بسیار حیاتی و ضامن امنیت و بقای خو میشمار ( .)Roche, 2010فعالیت حدو چهووار
هزار نیروی کار هند ر پروژههای عمرانی و بازسازی افغانستان ،افتتاح شش کنسولگری ر نقاط مختلف
افغانستان عالوه بر سفارت ر کابل و اعطای حدو  1.2میلیار الر کمک که هند را ر ر ه پنجم حامیان
مالی افغانستان قرار می ا ( ،) Ahmadzai, 2010از جمله اقدامات هند بعد از حمله امریکا و نوواتو بووو کووه
اصالً به مذاق پاکستان خوک نمیآمد .فعالیت سرویس ا العاتی هند ر افغانستان یعتاً ابعا ضدپاکستانی
هم ار  ،اما پاکستان آنها را متهم میکند که شورشیان جن ش آزا ی خش بلوچ را ر افغانسووتان آموووزک
ا ه و کمک مالی و تسلیحاتی ر اختیار آنها قرار می هند (.)Ahmed, 2015
تحوالت پس از یاز هم سپتام ر  2001باعث شد معا الت جنوووب آسوویا شووکل جدیوودی ر سیاسووت اک وور
کشورها از جمله ایاالت متحده پیدا کنوود .پاکسووتان ر سووال  2001بووا تغییوور سیاسووت خووو ر افغانسووتان و
پی وستن به جریان م ارزه با تروریسم به ره ری ایاالت متحده ،موفق شده بو فرایند نز یکی امریکا به هند را
متوقف نماید و این ستاور به اندازهای اهمیت اشت که اتخاذ آن تصمیم سخت را کامالً توجیه میکر ؛
اما با گذشت چند سال و اتهاماتی کووه ر ارت وواط بووا بووازی وگانووه و عوودم جوودیت پاکسووتان ر م ووارزه بووا
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تروریسم مطرح میشد ،امریکا بار یگر بووه هنوود روی آور و معاملووه هسووتهای و کشووور عموالً مشووارکت
امریکا با پاکستان را به شدت متیثر نمو ( .)Schaffer, 2011به عالوه ،ی سالهای اخیر ،ایاالت متحده و
پاکستان ر عمل ،اهداف مشترکی ر ق ال افغانستان ندارنوود .ر حووالی کووه غدغووه اصوولی ایوواالت متحووده
خروج آبرومندانه نیروهای خو از افغانستان است ،پاکستان بیش از هر چیزی نگران نفوووذ فزاینووده هنوود ر
افغانستان و شرایط بعد از خروج نیروهای خارجی است .از این جهت است کووه پاکسووتان بوور پایووه فرهنو
استراتژیک خو به تدریج به سیاستهای سنتی بازگشته است.
نتیجهگیری

فرهن

استراتژیک پاکستان بخشی از هویت این کشور و حاصل تجربیووات توواریخی و سوونتهای ینووی و

فرهنگی آن است که بووهعنوان یوک میوراث پایودار ر ایوون کشووور ،ر عموول ،هووم شوویوه تصوومیمگیری ر
موضوعات اسووتراتژیک ر آن کشووور را مشووخص مویکنوود و هووم امکووان رک جهتگیریهووای سیاسووی
پاکستان را مهیا مینماید .آنچه ر این مقاله آمد ،گویووای نگرانیهووای پاکسووتان ر ارت وواط بووا افغانسووتان و
پایووههای سیاسووت خووارجی (ارتووش) پاکسووتان ر ق ووال آن کشووور اسووت .پیچی ودگیهای امنیت وی اخل وی،
چالشهای امنیتی خارجی ،پویاییهای سیاست اخلی و اهمیت منابع اقتصا ی ر پاکستان بووا افغانسووتان ر
هم تنیده است .م نای امنیت خارجی پاکستان ،استراتژی محافظت ر برابر هند از ریق ائتالف با افغانسووتان
است؛ تا هم عمق استراتژیک برای پاکستان فراهم کند و هم مانع نفوذ هند ر افغانستان شو  .از این جهت،
افغانستان چنان جایگاهی ر امنیت ملی و سیاسووت خووارجی پاکسووتان ار کووه ایون کشووور ،حتوی اگوور ر
مقطعی به صورت واقعی تصمیم به عدم مداخله ر آن بگیور  ،بنووا بووه عواموول و نیروهووای مختلووف و بسویار
قدرتمندی که ر ذات و هویت پاکستان نها ینه شدهاند ،قا ر به پیش ر عملی این سیاست نخواهد بو .
هدف سیاست خارجی پاکستان ر ق ال افغانستان ر هه  1990پایان ا ن به جن
بازیگران منطقهای بهخصو

اخلی و مقابله با نقش

هند بو  .اگر پاکستان اقدام به پر کر ن خأل قدرت ر افغانستان نکر ه بووو ،

هند ر افغانستان امروز جایگاه بسیار عمیقتری اشت .حمایت پاکستان از ال ان ق ل از یاز هم سپتام ر نیز
تالشی برای تیمین امنیت مرزهای غربی و مدیریت افغانستان بو  .بعد از یاز هم سپتام ر هم اصول فرهنو
استراتژیک پاکستان نقش بسیار مهمی ر تغییر سیاست این کشور و پیوستن به جریان م ارزه با تروریسم به
ره ری ایاالت مت حده ایفا کر ند .واقعیت این است که سیاست خارجی پاکسووتان همووواره ر تعقیووو یووک
موازنه قدرت پیچیده ر جنوب آسیا از ریق اتحا و ائتالف با قدرتهای بزرگ بووو ه تووا از ایوون ریووق،
حمایت بینالمللی حداک ری را برای رسیدگی به نگرانیهای امنیتی جدی خو ر شرق با هند و ر مراتو
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پایین تر ر غرب با افغانستان کسو نماید .این ائتالف و اتحا ر هر زمانی که ممکن بو ه ،با ایاالت متحده
ایجا شده و ر برخی مقا ع زمانی نیز با چین صورت گرفته است.
آنچه گفته شد ،بهخوبی یعت پایدار بر اشتهای فرهن

اسووتراتژیک پاکسووتان را ،کووه برخوی از آنهووا

حتی به ق ل از وره استقالل بازمیگر ند ،آشکار میساز  .ال ته ،این بدان مفهوم نیست که این بر اشووتها
ر گذر زمان تحول و تکوین نیافتهاند .بلکه واقعیت این است که اتکای پاکستان بر بازیگران غیر ولتی بووه
تدریج و بهویژه با ستیابی به سالح هستهای به صورت جدی متحول شده است .ترکیوو سیاسووت اتکووا بووه
بازیگران غیر ولتی با مفهوم باز ارندگی هستهای ،از پایههای راه ر ی سیاست خارجی پاکستان به ویژه ر
منطقه بو ه است .ر عین حال ،بر اشتهای پاکستان از تهدیود افغانسووتان بووا غدغووه همیشووگی آن کشووور
نس ت به هند ،هر روز بیش از گذشته جفت و جور و همراسووتا شووده اسووت .پاکسووتان عمیقواً بوواور ار کووه
افغانستان باید شریک پاکستان باشد و ن اید با هند رابطه نز یکی برقرار نماید .این یدگاه حتی اکنون پووس
از سه هه ،بیانگر نوع نگاه پاکستان به روابط خو و هند با افغانستان است .این فرهن

استراتژیک فضووای

چندانی برای اصالح یا تغییر ر رفتار پاکستان باقی نمیگذار  .بر اشتها و سیاستهای پاکسووتان ر ق ووال
هند و افغانستان ،عالوه بر منافع ما ی ،بنیانهای ایدئولوژیک هم ارند و رفع نیازهووا و خواسووتههای مووا ی
پاکستان ،به معنای رسیدگی به غدغههای ایدئولوژیک آن ر مور محیط ا راف خو نیست .ایون همووان
واقعیتی بو که ایاالت متحده امریکا برای چند هه به آن پی ن ر ه بو و ائماً با اعطای کمکهای مالی و
حمایتهای سیاسی ،تالک اشت تا رفتار پاکستان را ر محیط پیرامونی خو کنترل و تنظیم نماید.
به الیل پیشگفته ،شاید بتوان با تقریو باالیی نتیجه گرفت که حتی اگر غیرنظامیان کنترل کامل پاکستان
و سیاست خارجی منطقهای آن را به ست میگرفتند ،بعید بو که پاکستان رفتار چندان متفوواوتی ر پوویش
میگرفت؛ چراکه ارتش موفق شده باورهای استراتژیک خو و ابزارهای مدیریت آنها را به نحووو موووثری
ر افکووار عمووومی ایوون کشووور نها ینووه نمایوود .ایوون بوودان معنووی اسووت کووه حتووی اسووتقرار سوواختاری واقعواً
موکراتیک یا واگذاری مسئولیت سیاست گذاری به غیرنظامیووان نیووز لزومواً منووتج بووه کنووار گذاشووته شوودن
تجدیدنظر ل ی پاکستان ر ق ال هند ،کشمیر و افغانسووتان نخواهوود شوود و انتظووار تغییوور ر سیاسووت کووالن
پاکستان ر ق ال افغانستان ،ر آینده قابل پیشبینی واقعبینانه نخواهد بو .
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