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 09/01/1400ذیرش: تاریخ پ                                                                                    05/12/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

ادالت یک خالء موثر امنیتی در مسیر مببرای قدرتهای صنعتی فرامنطقه ای مناطق قبیله ای فدرال پاکستان 

به عنوان  نظارت بر عملکرد چین و روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا تجاری شرق به غرب جهان جهت

 شناخته می شود. ،انرژی و مسیرهای ترانزیت ذخایر معدنی کنترل برهمچنین صنعتی،  -غول های تجاری

ضمن پاسخ به این پرسش که جایگاه مناطق قبیله ای فدرال پاکستان در توصیفی -با روش تحلیلیدراین مقاله 

به مناطق قبیله ای فدرال که  چگونه ارزیابی می شود به این نتیجه می رسیم در منطقه بحران امنیتیگسترش 

در فرایندهای  مرکزی و تام االختیار بودن روسای قبایل عدم نظارت دولتناشی از  قانونیهای دلیل خالء 

ای بازوه به عنواناسالمی  پرورش و آموزش گروههای رادیکالیسم بستر مساعد برای نگهداری، رشد،، حقوقی

، که این موضوع می ایجاد کرده استامنیتی -اقتصادی طرح های قدرتهای صنعتی برای اجرای فوق العاده موثر

  را گسترش دهد.منطقه  در بحران امنیتی ناامنی و بی ثباتی بوجود آورد و تواند

 

 .افغانستان، یاقتصاداستراتژی اسالمی،  پاکستان، رادیکالیسمفدرال مناطق قبیله ای : کلید واژگان

 مقدمه

 ز نگرش به مفاهیم نظامی به موضوعاتم ا2001فرمول بازی بعد از حمالت یازدهم سپتامبر با توجه به اینکه 

بدین ترتیب ، اولویت هستند در مسیرهای تجاری و ایجاد اتحادیه های اقتصادی تصادی تغییر کرده است واق

مشترکی از رقابت را شکل داده  قدرتهای صنعتی فصلر سیاستهای تجاری موجود د –فرصت های اقتصادی 

اقتصادی قدرتهای منطقه ای و جهانی از جایگاه -پاکستان را در طرح های امنیتی و است که کشورهای افغانستان
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که نقش  پاکستان و افغانستاناز منافع سیاسی و اقتصادی در . بی شک چشم پوشی می کندموثری برخوردار 

 یکدیگرتا به مهار  سازدفراهم می ای برای نفوذ و دخالت سایر رقبا امکانات گسترده  کاتالیزور را ایفا می کنند،

که خالء های مناطقی از افغانستان و پاکستان ؛ از این رو تالش می کنند برای ایجاد کانون بحران زا در بپردازند

برای ضربه زدن  این مناطقد و از کلیه پتانسیل ها و امکانات انسانی بوجود آورن ، یک تهدید دائمیقانونی دارند

. بدین ترتیب تمامی گروه های رادیکالی چه در پاکستان و کنندمنطقه ای و فرامنطقه ای استفاده  ءبه منافع رقبا

ادیکالی افغانستان و دیگر نقاط جهان در فضای مناطق قبیله ای موجودیت پیدا می کنند و از آنجا تفکرات ر

از این رو مناطق قبیله ای در حکم وزنه ژئوپلیتیکی در  خود را با دیگر گروه های افراطی عملیاتی می سازنند.

  می گیرد.اقتصادی قدرتهای صنعتی قرار -طرح های امنیتی

شامل بلوچستان، ایالت سرحد  مرز مشترک پاکستان و افغانستان واقع شده است کهدر  فدرال مناطق قبیله ای

دارای هفت ناحیه می باشد و از نظر استراتژیک مناطق قبیله ای می شود.  1شمال غربی و مناطق قبیله ای آزاد

مناطق قبیله  گروههای رادیکالی برخوردار است.جهت ادامه ی ناآرامی ها در افغانستان، از اهمیت باالیی برای 

چستان و پشتونستان واقع شده است که این دو کانون برای حفظ تعادل ای در میان دو کانون پرتنش بلو

بزرگ تاثیر فوق العاده ای دارند.  خاور نزدیکاستراتژیک قدرتهای غربی در منطقه جنوب آسیا و بخصوص 

مناطق قبیله ای فدرال به طور گسترده یکی از بی ثبات ترین مناطق جهان به حساب می آید که به طور معمول 

ای متفکر تروریستی را مورد حمایت همه جانبه خود قرار می دهد و محل مناسب و امنی را برای مغزه

 گروههای افراطی بوجود آورده است. 

می برد اما در  حاکمیتی رنج -اگرچه به نظر می رسد مناطق قبیله ای از وضعیت بحرانی و هرج و مرج سیاسی

خلی و خارجی اطالعاتی دا -رائه شده توسط نهادهای امنیتیکلیت سرنوشت سیاسی این منطقه از فاکتورهای ا

ربی آن عمل غنشات می گیرد. مناطق قبیله ای به عنوان جناح خاورمیانه ای ایاالت متحده امریکا و متحدان 

با این  ئولوژیکی در آنجا انجام شده است.یدا -می نماید و سرمایه گذاری کالنی از لحاظ نظامی و انسانی

 بحران امنیتی مقاله به بررسی جایگاه مناطق قبیله ای فدرال پاکستان در چگونگی تثبیت و گسترش این تفاسیر

 می پردازد. در منطقه

 

 طرح مساله

بزرگ با حضور مراکز آموزشی افراط گرایان اسالمی  نزدیکشاخصه های امنیتی منطقه جنوب آسیا و خاور

مستقر در مناطق قبیله ای که از وزن ژئوپلیتیکی موثری برای ایجاد بحران های جهانی برخوردارند، باعث شده 

با نوسانات شدید همراه باشند و مشکالت  مناطق قبلیه ای پاکستاناجتماعی  -اقتصادی-تا کنترل شرایط سیاسی

جود آورند. مناطق قبیله ای فدرال پاکستان به عنوان کانون مرکزی یا هارتلند بنیادگرایی اسالمی که بنیادی را بو

ت منطقه ای حمای-برنامه های باز شکل دهی رادیکالیسم را تدوین و از کشمکش های ژئوپلیتیکی محلی

                                                           
1- Federally Administered Tribal Areas(FATA) 
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توسعه  برای یمانعتی وضعیقرار دارند و چنین  گسترده ای می کند، تحت تاثیر رقابت های قدرتهای صنعتی

 و گسترش ناامنی و بحران منطقه ای خواهد بود.اقتصادی 

در توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که جایگاه مناطق قبیله ای فدرال پاکستان -دراین مقاله با روش تحلیلی

چگونه ارزیابی می شود به این نتیجه می رسیم که مناطق قبیله ای فدرال به  در منطقهگسترش بحران امنیتی 

دلیل خالء های قانونی ناشی از عدم نظارت دولت مرکزی و تام االختیار بودن روسای قبایل در فرایندهای 

اسالمی به  افراطی، بستر مساعد برای نگهداری، رشد، پرورش و آموزش گروههای حقوقی نواحی قبیله ای

جاد کرده، که این امنیتی قدرتهای صنعتی ای-عنوان بازوهای فوق العاده موثر در اجرای استراتژی اقتصادی

 موضوع می تواند بحران امنیتی در منطقه را گسترش دهد.

 

 روش تحقیق

و استفاده از منابع معتبر علمی و پژوهشی دانشگاهی، همچنین استفاده از توصیفی -این مقاله به روش تحلیلی

در تشدید ناامنی  مناطق قبیله ای فدرال پاکستان جایگاه ، به بررسیمعتبر آژانس های خبری تحلیلی یادداشتهای

 می پردازد. های منطقه ای

 

 مبانی نظری

 به عنوان پایتخت سیاسی رادیکالیست دارای هفت ناحیه قبیله ای( 1)نقشه شمارهمناطق قبیله ای فدرال پاکستان

دارای مرز  ال غرب با افغانستاناز سمت شم ها و محل امن تروریست ها شناخته می شود که

 نزدیکی در که افغانستان های استان ترین ثبات بی در آشوبگران برای کانونیو  است کیلومتری2560مشترک

  (.100:1391)شفیعی،محمودی، بوجود آورده است واقع شده اند مرز

 

 (1نقشه شماره)
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م به ارث برد و این منطقه 1947وضعیت ویژه مناطق قبیله ای را از امپراتوری استعماری بریتانیا در سالپاکستان 

در دوران انگلیس اداره می شود، که تفاوت قابل توجهی  1هنوز تحت مقررات مربوط به جرائم سرحدی)مرزی(

م، انگلیسی ها با قبایل 1848نجاب در سال با سیستم حقوقی اعمال شده برای سایر کشورها دارد. پس از فتح پ

پشتون روبرو شدند که معروف به مردمانی سخت و مقاوم در برابر حکومت سیک ها و مسیحیان بودند. با این 

حال امیر افغانستان به همراه سیک ها و انگلیس ها فقط حوزه های نفوذ را در سرزمین های مرزی کوهستانی 

ه بعد، در جریان پیشرفت ها در هزاره، درجات و یوسف زی، انگلیسی ها اعتقاد م ب1849می خواستند. در سال 

نیستند.  ،داشتند که عالقه مند به نفوذ در منطقه فراتر از آن نواحی که خط دیورند را بعدها مشخص می کردند

یا با کابل بیعت  از این رو مناطق قبیله ای این امتیاز را داشتند که تصمیم بگیرند استقالل خود را حفظ کنند

  (.Kolsky,2020:1-36)نمایند

مناطق قبایلی همان هفت ناحیه ای است که در اطراف خط دیورند واقع شده اند. منطقه ی وزیرستان شمالی 

ی و کورم، ئو مناطق باجور، مهمند، خیبر، اورکز« وانا»و وزیرستان جنوبی به مرکزیت « شاهن میرا»به مرکزیت 

کیلومتر مرز با افغانستان دارند. وزیرستان که منطقه قبیله  600هفت منطقه مهم در خط مرزی دیورند هستند که 

ای و خودمختار در پاکستان و با افغانستان هم مرز است، پناهگاه اصلی نیروهای طالبان و القاعده است. این 

قبیله های پشتون در جامعه ای بسته، در آن زندگی می منطقه ی مرزی ناهموار و پست و بلند جایی است که 

کنند و تقریباً مانند کشوری مستقل از آداب، رسوم و سنن خود تبعیت می کنند. این منطقه در ناحیه ای به 

مایل که از بیابان های بلوچستان در جنوب شروع شده و تا کوه های هندوکش در شمال ادامه  1500وسعت 

در پی حمله ی عملیات آزادی پایدار، کنترل م  2001ست. هنگامی که طالبان در اواخر سال دارد، گسترده شده ا

و سیطره ی خود بر افغانستان را از دست دادند، به مناطق قبیله ای پاکستان، یعنی جایی که در ابتدا از آنجا و 

به نظر می رسد اه آوردند. سته بودند، پنواو ارتش پاکستان، به پا خ 2به وسیله ی سرویس امنیتی آی.اس.آی

 ویژگی های مناطق قبایلی آزاد و ایالت بلوچستان به لحاظ فیزیکی، اقلیمی، از عوامل احیای طالبان بوده است.

مناطق قبیله ای پاکستان نه تنها برای صلح و ثبات کشور مهم است بلکه برای منافع ایاالت متحده امریکا در 

شرق و غرب نیز حیاتی است. عالوه بر ایاالت  سایر قدرتهای منطقه ای افعمنطقه و به طور گسترده تر، من

متحده امریکا و متحدان غربی آن، چین نگرانی شدید از تهدید ناشی از مناطق قبیله ای که شبه نظامیان از آنجا 

ستیزه به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند، دارد. چین همچنین ناراحتی خود را نسبت به حضور و نفوذ 

اقتصادی این کشور  نگرانی چین بیشتر به منافع (.Lin,2012)جویان اویغور در مناطق قبیله ای ابراز داشته است

پروژه کریدور  .استهم میلیاردی پاکستان از آن مربوط و س 3پاکستان-در ارتباط با پروژه کریدور اقتصادی چین

یک راه چین است -پاکستان بزرگترین پروژه اقتصادی جنوب آسیا مرتبط با طرح یک کمربند -اقتصادی چین

اقتصادی بسیار وابسته به صلح و امنیت  از این رو چنین مسیرو از اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار است. 

                                                           
1- The Frontier Crimes Regulations (FCR) 
1- Inter-Services Intelligence (ISI) 
2- China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
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رقابت های ژئوپلیتیکی را برای قدرتهای غرب و شرق بوجود آورده و هر دولتی سعی در اجرای  کهباشد  می

 با استفاده از گروههای رادیکالیست اسالمی دارد.خود در این منطقه  تجاری-اقتصادیاستراتژی 

 

 یافته های تحقیق

 فدرال مناطق قبیله ایجغرافیایی موقعیت 

رآورد میلیون نفر ب 3/1بیش از آن جمعیت  که کیلومترمربع مساحت دارد 27000 حدودا فدرال یله ایمناطق قب

تعداد کمی نیز  و ند زندگی می کنندلیون پشتون در دو طرف خط مرزی دیوریشده است، ولی بیش از چهل م

یی، از نظر جغرافیا ساکن هستند.از اقلیت های مذهبی، هندوها و سیک ها در برخی از ایجنسی های قبیله ای 

حاشیه دو وم است و در قبیله ای محصور در کوههای هندوکش، دامنه های پامیر و کوه های قرا قر منطقه

سیستم بزرگ اقلیمی، موسمی از شرق و دریای مدیترانه به سمت غرب واقع شده است. اگرچه برخی مناطق 

اما بیشتر قسمت های مناطق در ایجنسی های کروم و اورکزئی در منطقه مرطوب و نیمه مرطوب قرار دارند 

قبیله ای خشک و نیمه خشک و دارای تابستان های گرم و زمستان های سرد است. رودخانه های مثل کروم 

از شمال غربی به جنوب شرقی جریان دارد و با ورود به وزیرستان شمالی در منطقه خیبر به رودخانه 

می پیوندد تا به رودخانه بارا بریزند.  به هم شرق درمی پیوندد. رودخانه های خانکی و مستورا  )سند(ایندوس

را شکل می دهند که از آنجا رودخانه بارا و شاخه های  این رود در شهرهای بارا و خواجووری دشت آبرفتی

آن به رود کابل در نزدیکی پیشاور می پیوندند. دره های بارور، بارکی، کرانکی، وانا و ماستورا دارای سطح زیر 

ان محصوالت کشاورزی هستند به عنوان مثال وانا بهترین و بزرگترین منطقه تولید سیب درختی در کشت فراو

 پاکستان است. 

بیله ای در زیر از جمعیت مناطق ق ٪50با این حال فرصت های معیشت اندکی در مناطق قبیله ای وجود دارد. 

 و دامداری ارد، مردم درگیر کشاورزیهای مسطح و دشتی وجود د در جاهایی که زمینفقر زندگی می کنند. 

در مشاغل محلی مانند پارچه بافی، کاالها و تجارت  د مشاغل خود در مناطق شهری هستند، همینطوریا ایجا

. فعالیت دارنددامداری محلی مشغولند. تعداد زیادی از افراد محلی در بخش حمل و نقل و تجارت چوب 

تجارت با بازارهای  مشغولو برخی دیگر برخی تجارت در مقیاس کوچک را در سطح محلی انجام می دهند 

مرفه جامعه  ان بیشتر تحت نظر حوزه های نسبتاتجارت مرزی با افغانستهمسایگان افغانستان هستند. کشور یا 

در فعالیت های کشاورزی مشارکت  زنان هم عالوه بر حضور در کارهای خانه و وظایف خانوادگی،قرار دارند. 

به نیروهای  هستند. برخی از افراد بومی مبتدیبسیاری به دنبال کار به عنوان کارگرانی با مهارت  فعال دارند.

پاکستان یا خارج از کشور،  در شهرهای تعداد دیگر از ساکنانمحلی و نیروهای شبه نظامی خدمت می کنند. 

از طریق ارسال را درآمد خود پیدا کنند و  رس، امکانات و فرصتهای خود رابه ویژه کشورهای حاشیه خلیج فا

بطور دائم همراه با خانواده خود  د باتجربه تر در بسیاری از مواردد. افرابرای خانواده هایشان می فرستن حواله

 رت کرده اند. به مراکز شهری در خارج از مناطق قبیله ای، از جمله بانو، درا اسماعیل خان و پیشاور مهاج
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رای ثبت تأثیر بهیچ سیستم مناسب ، البته آمیخته شده استدر مناطق قبیله ای بالیای طبیعی با فاجعه انسانی 

فات و همه آبالیای طبیعی منطقه شامل سیل، زلزله، خشکسالی، حمله  یای طبیعی و اضطراری وجود ندارد.بال

ای هگیری ها است. سیل و درگیری همه بخش های زندگی از جمله دام، آبیاری، بهداشت، آموزش، جاده 

 جنگلی، پل ها و ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده است. 

الی که خانه در حل، چوب یا بامبو ساخته شده اند درصد از کل خانه ها از آجرهای گلی، کاه گ 64نزدیک به  

رای برق خانه ها دا ٪62کمتر از درصد از کل را تشکیل می دهند.  36.73های پوکا )دائمی، سیمانی( فقط 

از کل خانوارها از چوب  ٪92هستند. سوخت برای پخت و پز در درجه اول به صورت چوب آتش است: 

دنی از خطوط ب آشامیاز آنها به گاز طبیعی دسترسی دارند. آ ٪2به سختی  برای پخت و پز استفاده می کنند و

ود. کامالً واضح شخانوارها تأمین می  ٪20از طریق اتصاالت داخلی یا خارج از منزل، به کمتر از  لوله مستقیما

خسارات  و تحت تأثیر قرار می گیرد و منجر به تلفات ستعد در صورت وقوع زلزله مستقیمااست که ساختار م

ه منجر کمنطقه خیبر یکی از بدترین سیل های تاریخ خود را تجربه کرد  (.reliefweb.int)اقتصادی خواهد شد

ین باز سوی دیگر درگیری های داخلی  (.Kurosaki,2011:79)به تخریب زیاد زیرساخت ها و جابجایی جمعیت شد

برای مقصد  با این تفاسیر مناطق قبیله ای به طور کلی یک قبایل مختلف یکی دیگر از علت های تنش در منطقه است. 

 (.wikitravel.org)محسوب نمی شوندجلب گردشگر 

ین حال عبحران باعث ایجاد اختالل در شرایط عادی اقتصادی و زندگی می شوند و در در مناطق قبیله ای 

سازند.  ی گذارد را مختل میساختارهای اجتماعی )از جمله خانواده( که هنجارهای اجتماعی را پشت سر م

وان شرکای بسیار سازمان های غیردولتی، داوطلبان و رسانه ها را به عندر نظر دارد وزارت امور خارجه آمریکا 

-Sumbal,2018:1د)یشناسایی نما انند الهام بخش باشند رامهم در این کارزارها درگیر کند و افرادی را که می تو

جا دبیرخانه از این رو وزارت دفاع آمریکا برای کاهش شکاف جنسیتی در بخش آموزشی در نظر دارد در آن (.24

اسی آنها در بی شک ارائه خدمات دولتی به شهروندان مناطق قبیله ای اهمیت دارد و بر نگرش سیتاسیس کند. 

نهاد در  یر کلی سازمان های مردمبا این حال تصو (.Jhagra,2017)عیت آینده منطقه تاثیر می گذاردمورد وض

و بحران  پاکستان خصوصا در مناطق قبیله ای روستایی بسیار مثبت نیست و با بسیاری از برداشت های غلط

 (.Noor,2010)زده، به ویژه آنهایی که برای حقوق زنان کار می کنند، همراه است

 

 در مناطق قبیله ایمناقشات تدوام مرز دیورند و 

ای تحت کنترل فدرال پاکستان در مرز شمال غربی این کشور و در امتداد مرز تفکیک پاکستان و مناطق قبیله 

مایل، توسط حاکمان انگلیسی بریتانیا  1500افغانستان معروف به خط دیورند واقع شده است. این خط به طول 

مات انگلیسی نامگذاری ، دیپل1و به نام سر هنری مورتیمر دیورند (2)نقشه شمارهم ترسیم شده1893در سال 

م، خط دیورند سرانجام کشور تازه استقالل یافته پاکستان را از افغانستان جدا کرد. 1947شده است. در سال 

                                                           
1- Henry Mortimer Durand  
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با این حال، افغانستان با بیان اینکه این امر توسط  شود المللی شناخته میاین خط برای پاکستان یک مرز بین 

خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی خود به  خان تحمیل شده است،، عبد الرحمن انگلیسی ها به امیر کابل

منطقه قبیله ای نیمه خودمختار که در شمال غربی پاکستان واقع شده از شرق و جنوب  رسمیت نمی شناسند.

و بلوچستان احاطه شده است، در حالی که همسایگان مناطق قبیله ای در غرب و شمال  1توسط خیبر پختونخوا

در  جمعیت ن های کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا افغانستان در طول خط دیورند قرار دارند. تراکماستا

از نظر جغرافیایی تمام مناطق قبیله ای به شکل هاللی در  در هر کیلومتر مربع است.نفر 163 مناطق قبیله ای

 ی اجماع نظر در مورد کلیت سرمایه گذاریامتداد مرز افغانستان واقع شده اند. به دلیل جغرافیای خاص آن، حت

 ممکن است دشواری های را به وجود آورد.  اقتصادی

 

 

 (2نقشه شماره)

خواهند  میشکیل یک استان مستقل هستند و تعداد زیادی از ساکنان مناطق قبیله ای خواهان تبا این حال 

 دادگاه ها و زندگی خود را مطابق با فرهنگ، آداب و رسوم و سنن خود مدیریت کنند که البته آنها به پلیس،

فغانستان ابا توجه به روابط تنگاتنگ تاریخی پاکستان با  (.Lal,Mansoor,2016)ندارندگرایش سیستم های مدرن 

ون افغانستان(، ین پشتون با ترکیب پاکستان و مناطق پشتو نگرانی های گذشته در مورد مسئله پشتونستان )سرزم

ران استراتژیک پختونخوا ترسهایی را در ذهن متفکاستان مناطق قبیله ای با استقالل و ادغام انتظار می رود 

د دغام خواهپاکستان تحمیل کند زیرا این کشور مرز مورد بحث را در سیستم رسمی حقوقی و سیاسی پاکستان ا

  (.Firdous,2017) باید مسئله خط دیورند را یک بار و برای همیشه حل کند ادغامکرد. این 

 هفت منطقه قبیله ای 

                                                           
2- Khyber Pakhtunkhwa(KP) 
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ی تقسیم می شود که هر یک دارای مقرهای اداری قبیله ا ه ای فدرال به طور اداری به هفت ناحیهمناطق قبیل

کارگزار  ، یکراس هر منطقه قبیله ای. در (3)نقشه شمارهبه کارگزاری های قبیله ای موسومندمختلف هستند که 

از  طقه قبیله ای تحت نظارت فدرال که بخشیسیاسی که نماینده مستقیم رئیس جمهور است قرار دارد. من

 کامالً متفاوت است.مناطق کشور نحوه مدیریت و سیاست آن با سایر پاکستان است، 

 

 

 (3نقشه شماره)

صی از مقررات را با عنوان مقررات جرائم مرزی معرفی و به اجرا بریتانیا مجموعه خا در قرن نوزدهم، دولت 

-Ullah,2013:65)گذاشت. پس از استقالل، پاکستان همچنان با همان آیین نامه بر این منطقه نظارت می کند

 مناطق قبیله ای هفت گانه عبارتند از: (.94

  خیل، ترکانی، ماموند و ساالرزئی باجور: مرکز این منطقه شهر خار است و چهار قبیله بزرگ عثمان

در این ناحیه سکونت دارند. طالبان محلی این منطقه به رهبری مولوی فقیر محمد به فعالیت علیه 

 است.  پرجمعیت ترین منطقه قبیله ای هزار نفر 600لند. باجور با دولت مرکزی و امریکا مشغو

 جمله مهمند، فموسی خیل، تازک زئی،  مهمند: مرکز این منطقه شهر مهمند است و قبایل زیادی از

صافی، حلیم زئی، مورچه خیل، غورباز، میروخیل در این منطقه به سر می برند. گروه طالبان محلی 

 مولوی عمر خالد در این ناحیه فعال هستند.

 خبیر: مرکز منطقه قبیله ای خبیر ناحیه بارا است. گروه های طالبانی انصار االسالم و لشکر اسالم )به 

رهبری منگال باغ( در این منطقه فعالیت دارند. قبایل جمرود، بارا، مالغوری و قبایل آفریدی در دره 

تیرا به عنوان ماهرترین قبایل در صنعت اسلحه سازی به سبک سنتی در این منطقه سکونت دارند. در 

 این منطقه بیش از دو هزار نیروی مرزبانی مستقر هستند. 
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 طقه ناحیه کاالیا است. قبایل ساکن در آن عبارتند از: اورکزئی، موسی زئی، علی اورکزئی: مرکز این من

الدین در دوره آدم خیل ءقاری ضیا ، شیخان،ب لند خیل و اسماعیل زئی؛خیل، موالخیل، میشتی

 رهبری طالبان محلی این منطقه را بر عهده دارد.

  یت درصد جمچهل کرم ایجنسی: این منطقه به مرکزیت پاراچنار دارای سه هزار نیروی مرزبانی و

رخالف سایر پشتون ها، شیعه شامل دو قبیله توری و بنگش است و بشیعه است. قبایل این منطقه 

 . مراکز تجمع شیعیان پشتون در این منطقه شهرهای پاراچنار، کوهات و هنگو است. بهمذهب هستند

 دلیل حضور شیعیان در این ناحیه طالبان بومی فعالیت چندانی در آنجا ندارد.

 مستقر  جاوزیرستان شمالی: مرکز این منطقه میران شاه است و در حدود سه هزار نیروی مرزبانی در آن

و محسودهای مالکشی در این منطقه هستند. قبایل عثمان زئی وزیر، داور، غورباز، خارسین، سیدگئی 

. طالبان دارند. طالبان محلی در این منطقه به رهبری حافظ گل بهار و قاری شکیب فعالیت ندساکن

 به عملیات می پردازند. نیز تحت امر گل بهادر و مولوی نذیر عمدتا در خاک افغانستان

  :ترین منطقه  جنجالی ترین منطقه طالبان خیز در پاکستان و وسیعمرکز آن وانا و وزیرستان جنوبی

قبایل ساکن در آن شامل وزیری ها، محسودها و دوتاری هاست.  لی این منطقه محسوب می شود.قبای

طالبان این منطقه طیف وسیعی از عقبه طالبان افغان از جمله جالل الدین حقانی و طالبان پاکستانی از 

 (.54:1395سیاح،و  پور )علیجمله حکیم اهلل محسود، قاری حسین و عبدالولی را شامل می شوند

 بنیادگرایی در مناطق قبیله ای

قانون اساسی پاکستان، در منطقه قبیله ای قوانین عادی و صالحیت دیوان عالی کشور حکمفرما  247طبق ماده 

نیست، بلکه یک سیستم اداری و حاکمیت ترکیبی است که تحت صالحیت مشترک جوامع قبیله ای از طریق 

م 1849پس از به دست گرفتن مدیریت منطقه قبیله ای در سال  قبیله ای )جرگه( فعالیت می کند. شوراهای

توسط انگلیسی ها، آنها با روسای قبایل پیوندهای ایجاد کردند. آنها سیستمی را برای اجرای غیرمستقیم 

ر عهده دارد، ایجاد استانهای مرزی شمال غربی را ب مسئولیتدستورات خود تحت نظارت یک عامل سیاسی که 

ه ای بخشی از هند بریتانیا پول و سلطه انگلیسی ها یک قانونی را ایجاد کرد که نشان می داد مناطق قبیل کردند.

. انگلیسی ها با ایجاد این تمایز اعالم کردند که مناطق قبیله ای به طرز جداگانه از سایر مناطق هندوستان نیست

 مسئول معرفی می شوند، اداره می شوند. که به تدریج به دولت دموکراتیک 

پس از استقالل پاکستان، محمد علی جناح به ساکنان مناطق قبیله ای قول داد که منطقه آنها تحت سیستم سنتی 

وی همچنین دستور عقب  ی در مناطق قبیله ای بوجود نیاید،اداره خواهد شد و بدون مشورت آنها هیچ تغییر

ایجاد این سرزمین  م مستقر شده بودند، داد.1948از مناطق قبیله ای که قبل از سال  نشینی به واحدهای نظامی را

که به طور جداگانه اداره می شود، خارج از تصورات قانون اساسی پاکستان بود که منجر به استفاده از آن به 

هند و پاکستان در عنوان پناهگاه تروریست ها و بنیادگرایان اسالمی شد که در جریان جنگ اول کشمیر بین 
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به نیروهای این قبایل توسط جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان  تقر شدند. بعدام مس1947سال 

بسیاری از آنها علیه رژیم کمونیستی افغانستان جنگیدند و هنگامی که دولت رئیس  رادیکالی تبدیل شدند.

بالفاصله پس از آنکه طالبان قدرت را در  پیوستند و، به طالبان م حذف شد1996جمهور نجیب اله را در سال 

نستان افغانستان به دست آورد، دولت خود را تشکیل دادند. پس از حمله یازده سپتامبر به افغانستان، طالبان افغا

 ساختارمنجر به تغییر پیکربندی آن به  کهدر مناطق قبیله ای مستقر شدند،  و سایر مبارزان آسیای مرکزی

 رادیکالیسم و جرم و جنایت شد و تهدیدی برای امنیت بین المللی بوجود آورد.

م سیستم مدیریت را به کلی مختل کرد. این 2003ورود ارتش به مناطق قبیله ای توسط ژنرال مشرف در سال 

 80دهه اقدامات بیش از هر موضوع دیگری باعث افزایش افراط گرایی در مناطق قبیله ای شد. پیش از این در 

م بودجه عظیم عربستان سعودی برای ایجاد مدارس جدید در مناطق قبیله ای تأمین می شد. ژنرال ضیاءالحق 

رئیس جمهور پاکستان به سرعت سیستم اسالمگرایانه پاکستان را به سمت سیستم اسالمیزه شدن کشاند و از 

ها و رهبران آن در مناطق قبیله ای را به این جریان استقبال کرد و همچنین جماعت علمای اسالمی و دیوبندی 

رادیکال کردن مردم تشویق کرد، این اقدامات منجر به دگرگونی قبایل، که طبق قوانین عرفی خود ساکن بودند، 

پس از آغاز عملیات نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحده امریکا به زیرساخت های القاعده و طالبان  شد.

م، مرکز ثقل تروریسم جهانی از افغانستان به مناطق قبیله ای پاکستان منتقل شد 2001ر در افغانستان در اکتب

(Aziz,2015:30.)  م استقرار ارتش پاکستان در مناطق قبیله ای را به 2003طولی نکشید که تندروها در سال

و طالبان افغانستان م نبردهای جدی بین ارتش و قبایل انجام گرفت که با القاعده 2004چالش کشیدند. تا سال 

فشارهای سیاسی آمریکا بر پاکستان برای انجام اقدامات پیشگیرانه  ند.و همچنین پاکستان پیوند برقرار کرده بود

محکم در رابطه با عملیات پهپادها و یورش نیروهای ویژه در مناطق قبیله ای، از تصرف بخش هایی از قلمرو 

وگیری کرد اما این یک راه حل کوتاه مدت بود. روایتی خالف م جل 2007پاکستان توسط تندروها در سال 

واقع که مورد استفاده بسیاری قرار دارد، معتقد است اگر مناطق قبیله ای جذب جریان اصلی سیستم پاکستان 

. طرفداران این دیدگاه استدالل می کنند که شاخص های ضعیف توسعه خواهد شدشود از معضالت آن کاسته 

 .تای عامل اصلی رادیکالیسم و گسترش آن در سایر نقاط کشور اسمناطق قبیله 

در پاکستان، این منطقه به عنوان منطقه شکار برای رهبران القاعده ظاهر شد چراکه با انتخاب گروههای جدید 

ط طالبان می دادند. تهدیدی که توس ال غربی آن، تهدید القاعده گسترشدر مناطق قبیله ای و استان مرزی شم

تا زمانی که ویژه طالبان پاکستان همراه است و  با افزودن طیف جدیدی از بازیگران به افغانستان ایجاد شد

لی پاکستان محاصره تروریستی در مرز افغانستان و پاکستان پاکسازی نشود، تهدید برای افغانستان و سرزمین اص

ی را برای طالبان افغانستان فراهم می کند و در حالی که زمین ناهموار منطقه پوشش مناسب ادامه خواهد یافت.

ساختارهای اجتماعی و سیاسی قدیمی قبیله در مناطق قبیله ای طالبان سازی را سازماندهی می کند 

(Rashid,2010,93.) 
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ود را از خبا همکاری گروه های تهدید چندگانه، چه خارجی و چه پاکستانی، القاعده کارزار جهادی جهانی 

م ، این گروه 2002پس از عزل القاعده از پایگاه سنتی افغانستان در اوایل سال ی هدایت می کند. مناطق قبیله ا

وباره فعالیت کند. دپیدا کرد توانست یله ای تحت کنترل فدرال پاکستان به دلیل این که پناهگاه امن در مناطق قب

رکز اصلی ماطق قبیله ای به عنوان در حالی که جنگ در عراق الهام بخش جهادی ها در سراسر جهان است، من

و دوستانش  برای برنامه ریزی و آماده سازی عملیات برای حمله به ایاالت متحده امریکا و همچنین متحدان

ه القاعده از سوی دیگر اعضای دیگر گروه های افراطی اسالمی آفریقای شمالی، مانند گرو پدید آمده است.

یمان الجزیری به نظامیان الجزایر به سرپرستی ابونسیم التنسی و ابوسلمصر، گروه مبارزات اسالمی تونس و ش

  در پیشاور و مناطق قبیله ای پاکستان مستقر شدند.

ر که در تالش همانطو خود در افغانستان بود،« استراتژیکعمق »برای ده ها سال پاکستان در تالش برای توسعه 

ندی به افغانستان از مخالفتش با هند معرفی کند، از نگاه ضد هاست تا پایه و اساس ناسیونالیسم خود را فراتر 

ن انستان به عنوانگریسته است. نهادهای امنیتی پاکستان امیدوارند که در صورت درگیری با هند بتوانند از افغ

 دیاد می شویک در نتیجه از مناطق قبیله ای به عنوان یک زمین بازی استراتژحیاط خلوت خود استفاده نمایند 

لتی هایی که علیه از نظر کارشناسان، با توجه به بی عدا. و پشتون ها را مجبور به پرداخت هزینه سنگین می کند

روریسم بین پشتون ها صورت گرفته، تأثیر نظامی شدن مناطق قبیله ای بر منافع هندی ها در افغانستان و ت

  (.Jamal,2018)المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود

 در مناطق قبیله ایوضعیت حقوقی 

م و توسط بریتانیا 1901که از « 1قوانین جزائی سرحد»قانون اساسی پاکستان اداره مناطق قبایلی را بر اساس

وضع شده بود به رسمیت شناخته است. حاکمان استعماری انگلیس به دنبال کنترل مناطق فدرال قبیله ای و 

ودند و از مناطق قبیله ای به عنوان یک منطقه مهم و حائل در برابر مردم آن از طریق حاکمیت غیرمستقیم ب

توسعه طلبی روسیه در منطقه استفاده کردند. بنابراین، به جای گسترش سیستم اداری خدمات ملکی هند، 

انگلیسی ها از طریق سیستم حقوقی موسوم به قوانین جزائی سرحد نوعی نیمه تمامیت اقتصادی را به قبایل 

و نمایندگان سیاسی را منصوب کردند که با بزرگان قبایل محلی همکاری نمایند. بریتانیا به  ءاعطاپشتون 

و قانون جزایی  دهمکاری با نیروهای شبه نظامی قبیله ای به نام اعمال مالیات به منظور استقرار صلح، متکی بو

در ازای تعهدات بنیانگذار پاکستان، . رویکردی هویج و چماق انجام می شد سرحد با هدف کنترل قبایل محلی با

محمد علی جناح مبنی بر اینکه دولت مستقیماً در امور مناطق قبیله ای دخالت نخواهد کرد، قبایل پشتون واقع 

در منطقه فدرال علیرغم مخالفت برخی پشتون ها، موافقت خود را به الحاق به دولت جدید اعالم 

ا سیستم اداری جداگانه قوانین سرحد و پرداخت کمک هزینه ها برای ب پاکستان (.Hasanat,2011:148)کردند

این منطقه نسبت به سایر قلمرو پاکستان منزوی تر است و از  ل نظارت و کنترل خود را ادامه داد.مناطق فدرا

 (.Kurosaki,2011:79)شود معضالت عمده سیاست داخلی و خارجی پاکستان محسوب می

                                                           
1- The Frontier Crimes Regulations (FCR) 
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کارکردهای مهم  ده شد.قانون تنظیم جرائم مرزی جرگه قبیله پشتون یا شورای بزرگان و عرف در آن گنجان در

اجازه می داد تا درجه  ن یک قبیله بود. این امر به قبایلاین قانون حفظ نظم و همچنین حل اختالفات درو

م دهند. با این حال، قانون جزایی خاصی از خود مدیریتی را همراه با نظارت و کنترل بر مناطق فدرال انجا

چندین بخش از این آیین نامه شامل مقرراتی است  نه یا منصفانه شناخته نشده است.سرحد هرگز طرحی عادال

که به نقض حقوق این قانون می پردازد چراکه ساکنان فاقد حقوق اساسی همانند سایر شهروندان پاکستانی 

ه ای حق نمایندگی قانونی ندارند و از فرصت تجدید نظر در هر دادگاه ساکنان مناطق قبیل (.Shah,2018)هستند

قانون سرحدی، دادگاه حقوقی این قدرت را دارد که ساکنان قبایل  40در بند  هستند.حقوقی در کشور محروم 

 را به صورت مقدماتی زندانی کند، اگر معتقد باشد که این امر از قتل یا اغتشاش و درگیری جلوگیری خواهد

 کرد.

اما همچنان تحت نظارت  نمایندگی در مجلس ملی و سنا داردبراساس قانون اساسی، مناطق قبیله ای اگرچه 

در پارلمان پاکستان دوازده عضو مجمع  .( قرار گرفته اند247و  59،  51مواد مستقیم رئیس جمهور )طبق 

نماینده مردم مناطق قبیله ای در مجلس ملی و هشت نفر دیگر به طور غیر مستقیم به مجلس سنا پاکستان 

انتخاب می شوند. این اعضا از مناطق قبیله ای پارلمان می توانند در کلیه دادرسی های مجلس شرکت کنند و 

پاکستان به جز منطقه محل اقامتشان رأی دهند. عالوه بر این، قوانین و اعمال در مورد هر مسأله و هر بخشی از 

پارلمان ملی در مورد مناطق قبیله ای اعمال نمی شود مگر اینکه رئیس جمهور پاکستان بطور خاص خواستار 

گذشته تا این قانون اعتبار خود را از ده ها سال بی شک  (.Anis,2016)گسترش آنها در مناطق قبیله ای باشد

انجام نداده  آنجامنطقی برای مردم مناطق قبیله ای و پیشرفت  دست داده است، اما دولت هنوز کارکنون از 

 است. 

به اعتقادی کاربرد قانون جزایی سرحد تخریب حقوق بشر و قانون اساسی پاکستان است. دادگاه های شریعت 

شنهاد می دهند که این قانون را لغو کنند. از سوی فدرال احکام صریح و روشن علیه آن صادر کرده اند و پی

دیگر ساکنان مناطق قبیله ای می خواهند تغییراتی در آن بوجود آورند. البته برخی از ذینفعان می خواهند سیستم 

حاکمیت استانی و توزیع نابرابر منابع همچنان مشکل با این حال  را به نام ارزشهای سنتی حفظ کنندموجود 

مانند معافیت  اعطای امتیازات به قبایل (Zulfqar,2012:146)دولت فدرال و دولت باقی مانده است اساسی بین

شد، اما در عوض مسئولیت جمعی برای حفظ قانون به هر  و پلیس دادهاز مالیات و پاسخگویی به دادگستری 

قبیله ای سپرده شد. نظم در منطقه بر اساس روشهای خودسرانه اجرا می شود بطوریکه حتی  نواحییک از 

ویران نواده بلکه برای کل قبیله و شهر ادعای جنایتی که توسط یک قبیله انجام می شد، می تواند نه تنها آن خا

چگونه جبرانی برای خسارت و هیشده ها تخریب و اموال مصادره کننده باشد. از این رو کل دهکده ها و خانه 

  (.Zulfiqar,2017)انجام نمی شود

و  دا امور مناطق قبیله سر و کار داربه طور مستقیم ب 247و  246م پاکستان، فقط مواد 1973طبق قانون اساسی 

( یا معاونان )در مناطق مرزی( اجازه می دهد تا نواحی قبیله ایقوانین سرحد به یک نماینده سیاسی )در 
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سرپرستی اداره محلی مناطق قبیله ای یا منطقه مرزی را بر عهده بگیرند. این نماینده سیاسی یک مدیر ارشد 

کردهای اجرایی، قضایی و اداری می است که به عنوان رئیس اجرایی ایجنسی فعالیت می کند و دارای عمل

  (.Mishra,2012:2)باشد

رد که به جدید مناطق قبیله ای را در پیشاور تأسیس ک م دولت نظامی پرویز مشرف، دبیرخانه2002در سال 

ارمند ارشد های مختلف دبیرخانه توسط یک ک عنوان مقر کلیه امور قبیله ای فعالیت می کند. نظارت بر بخش

اسی )ایالتی ها، دولتی به همراه دبیرکل و چهار منشی و تعدادی از مدیران محلی بر عهده دارند. کارگزاران سی

دان اداره می سمی( به عنوان سرپرستان هر منطقه  قبیله ای، به کمک معاونین سیاسی و سایر کارمنیک مقام ر

منیت بین الملل اشوند. آژانس  این نمایندگان از نخبگان اداری پاکستان یا کادر مجرب استانی تشکیل می شوند.

را  عمولمعیارهای م کهافراد بزهکار موثری برای دستگیری و محاکمه مستقر در مناطق قبیله ای از قدرت 

ن و نظم و برپایی قانوین اختیارات اجرایی، قضایی دارد و دادگاه عالی همچن رعایت نکنند برخوردار است.

ی ی عالی رتبه امنیتی انجام مکارکردهای پلیس توسط کارمندان قبیله تحت فرمان و کنترل نهادها

 (.Imtiaz,2018:16شود)

 

 فدرال ناطق قبیله ایم اختیارات روسای 

ج در قبال مناطق قبیله ای ترکیبی از فشار، رشوه و مداخله مسلحانه 1سیاست انگلیسی را

از این رو قوانین استعماری بریتانیا موسوم به قوانین جزائی سرحد با در هم آمیختگی  (Rakisits,2012:139)بود

)شورای بزرگان یا ریش سفیدان برای حل و فصل جرگه  و بازنویسی عقاید سنتی )آداب و رسوم قبیله ای(،

و شیوه زندگی است(، عمل می  اختالفات( و پشتونوالی ) متونی که پایه و اساس رفتار جمعی قبیله پشتون ها

لک( معروفند واگذار )مفرد: مَبه ملکان  که دادگاه عالی اختیارات خود را با کمک بزرگان قبیله ای محلیکند و 

 کند. می

ا یهدف سیستم جرگه پشتون حل و فصل مناقشات و اختالفات است که ممکن است بین اعضای یک قبیله  

به ی شخص متهم نزاع بین قبایل مختلف بوجود آید. با چنین سیستمی، رهبران و بزرگان قبیله گناه یا بی گناه

شوند. حکم مجازات می سفیدانریش های ها و توصیهمتخلفان براساس یافتهارتکاب جرم را تعیین می کنند و 

رگه جبزرگان قبیله بازیگران اصلی سیستم  (.Sarfraz khan,2010,69)جرگه متفق القول و الزم االجرا است

فوذ و اختیارات نشوراهای قبیله ای، حل اختالفات و تصمیم گیری در مورد سایر امور مهم هستند. بزرگان قبیله 

انون اولویت خود را از طریق انتخاب درون قبیله ای که بیشتر به صورت ارثی است دریافت می کنند، البته ق

اشند، وضعیت این وجود، در صورتیکه بزرگان در اجرای دستورالعمل های دولت ناکام ب نیز اعمال می شود. با

ناطق قبیله مرسمی، امتیازات و مزایای اعطا شده توسط فرمانداران)به عنوان مجری دستورات رئیس جمهور در 

 ای( را می توانند از دست بدهند. 

                                                           
1- British Raj 
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نهاد  ن دهه در مناطق قبیله ای به عنوان یکسیستم جرگه یک مکانیزم حل اختالف است که به مدت چندی

میم می قضایی عادی عمل می کند. اگرچه جوانان می توانند در جرگه ها شرکت کنند، اما فقط بزرگان تص

اد، اکثر گیرند که اختالف نظر داشته باشند یا موضوعات مهم را تعیین کنند. در یک جرگه منصفانه و آز

البته غالباً در  رفی صورت می گیردع-نت های محلیی جرگه با توجه به ستصمیمات با توجه به اجماع اعضا

  .چنین تصمیماتی شریعت اسالمی نیز مورد استناد قرار می گیرد

بی شک زنان  است. سیستم جرگه به دلیل ترکیب کامالً مردانه و بدون مشارکت زنان مورد انتقاد قرار گرفته

با زنان به  1الر در این مناطق بوده اند. به عنوان مثال، سنت سوارههای قبیله ای مردسا قربانیان اصلی سنت

عنوان ابزاری برای پایان دادن به اختالف رفتار می کند. از این رو بین دو خانواده یا قبیله دختران به عنوان 

گر وسیله ای برای حل و فصل اختالف طوالنی مدت یا به عنوان غرامت در مقابل کشتن مردی از طایفه دی

نسانی علیه زنان در کنند. از سوی دیگر قتل ناموسی یکی دیگر از جنایات غیراجبورند با مردان پیرتر ازدواج م

. از آنجا که زنان مجاز به شرکت در جرگه نیستند، پس نمی توانند در مقابل اتهامات این مناطق به شمار می آید

با این وجود،  و در نتیجه بیشتر آنها مجازات می شوند. ه سنتی بجنگند و از خود دفاع نمایندیک جرگه قبیل

قبایل به این شیوه معترض هستند و چنین روشهای سنتی برای حل اختالف  تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده

با روشهای مدرن توزیع عدالت سازگار نمی دانند، چراکه معتقدند حل مناقشه و منازعه هم به سیستم قضایی 

بر اساس یک نظرسنجی میدانی بسیاری از جوانان ساکن  د.دار م به داوران بی طرف نیازنه و هآزاد و عادال

که تصمیمات جرگه عادالنه نیست و بیشتر تحت تأثیر حزب قوی تر قرار می  دارندمناطق قبیله ای شکایت 

  (.Sarfaraz Khan, Samina, 2009)گیرد

 چالش های امنیتی در مناطق قبیله ای

شود. این منطقه  یمحمله آمریکا به افغانستان، مناطق قبیله ای به عنوان منطقه شورشیان در نظر گرفته از زمان 

بسیاری  همچنین برای نواحی پیرامونی خود فضای امنیتی خطرناکی بوجود آورده و پاکستان را با مشکالت

 استفاده می ستخدام تروریست هاا و آموزش قبیله ای به عنوان پناهگاه امن، مواجه کرد. شورشیان از مناطق

عده تبدیل م، منطقه قبایلی به پناهگاه صدها تروریست وابسته به القا2001پس از سال  (.Mehsud, 2017)کنند

ان که موقعیت سپتامبر، به مناطق قبیله ای پاکست 11شد که پس از آغاز جنگ علیه رژیم طالبان در پی حمالت 

ش معتدالنه ای صلح با ستیزه جویان محلی واکن در ابتدا با امضای قراردادتان پاکس .کوهستانی داشت،گریختند

ار در منطقه را صلح پاید تا نداشت به اندازه کافی دوام طوالنی مدت نشان داد، اما هیچ یک از این قراردادها

 (.Imtiaz,2018:20د)نتضمین ک

نگوی رسمی فعالیت خود را شروع کرد و طالبان پاکستان با تعیین یک رهبر مرکزی یا انتصاب یک امیر و سخ

آمار  کشور با تلفات گسترده انجام داد.علیه دولت پاکستان اعالن جنگ نمود و ده ها حمله انتحاری در سراسر 

                                                           
2- Swara 
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از جمله غیرنظامیان، اعضای د هزار نفر و ارقام دولت غالباً شمار کشته شدگان پاکستانی را پنجاه هزار تا هشتا

  (.cfr.org)به نظامیان اعالم نمودنیروهای امنیتی و ش

در حالی که ارتش و نیروی هوایی پاکستان ده ها عملیات نظامی را در بیشتر مناطق قبیله ای انجام می دادند، 

رهبری ارتش احساس می کرد بدنه ارتش تمایلی به دستیابی مراکز اصلی و پناهگاه های شبه نظامیان در 

های مختلف مناطق قبیله ای با وجود فشارهای داخلی و بین المللی برای وزیرستان ندارد. با این حال بخش 

ژنرال عطار عباس سخنگوی وقت ارتش پاکستان  افتتاح یک جبهه جدید جنگی داشت. انجام این کار، نیاز به

ان معتقد است، عدم تمایل ارتش به این دلیل بود که شبه نظامیان در وزیرستان شمالی می توانستند افراط گرای

و به خوبی آنها را تجهیز  ه کنند تا تعداد آنها را افزایشو از این فرصت استفاد نمایندرا آموزش و تقویت 

 .زمان بندی ارتش هزینه های سنگینی را بر کشور، مردم، دولت و نیروهای مسلح تحمیل کرد بی شکنمایند. 

را علیه گروه های مختلف «1رب عضبض»م، نیروهای مسلح پاکستان حمله مشترک نظامی 2014در ژوئن سال 

د، آغاز کردند. در پی این حمله بود که در دسامبر های وزیرستان شمالی مخفی شدنشبه نظامی که در پناهگاه 

دانشجو و نه کارمند  132پیشاور یورش بردند و بیش از  نظامی ارتشم جنبش طالبان پاکستان به مدرسه 2014

کشته و صد مجروح بر جا گذاشتند. مدتی کوتاه پس از حمله، پاکستان از استراتژی جاه طلبی ضد تروریسم 

موسوم به برنامه اقدام ملی خبر داد که شامل تعهداتی برای ادغام مناطق قبیله ای نیز می شد. در آن زمان ارتش 

 شبه نظامیان مسلح پاک کرده است. ی قبیله ای را ازمناطق نواحبسیاری از پاکستان ادعا کرد که 

غیر بومی و  مناطق قبیله ای برای شبه نظامیان محلی پاکستانی عموما جنبش طالبان پاکستان و شبه نظامیان

ر این اساس خارجی نظیر افغان ها، عرب ها، ازبک ها، چچن ها و ایغورها پناهگاه امن بوجود آورده است. ب

بات منطقه ای ثبردن این کانون تروریست پرور از اهمیت حیاتی برای صلح و امنیت پاکستان و کنترل و از بین 

ملکردی عدر حالی که عملیات نظامی ارتش در مناطق قبیله ای  و منافع جهانی شرق و غرب برخوردار است.

 فراهم می ای آنانضعیف دارد، برخی از بزرگان قبایل به طالبان ستیزه جو کمک می کنند و محلی امن را بر

ت متحده م و در طول حمله ایاال1990سازند. بسیاری از پشتون های ساکن در مناطق قبیله ای که در دهه 

ند که به مناطق قبیله امریکا به افغانستان برای القاعده و طالبان جنگیدند اکنون میزبان گروه های شبه نظامی هست

د فراهم می نمایند. ن، غذا و پشتیبانی لجستیکی را برای میهمانان خوای پاکستان پناه آوردند. آنها خانه های ام

توقف کند مبا این حال عملیات نظامی منجر به خسارات سنگین برای ارتش شد اما نتوانست فعالیت مرزی را 

تش با این حال هجوم ار (.Gunaratna,Nielsen,2008:781)و گروه های شبه نظامی تروریستی را از بین ببرد

یاست های سمناطق قبیله ای این تصور را برای شبه نظامیان بوجود آورد مبنی بر اینکه پاکستان مجری  در

  (.Tankel,2014:55)استعماری ایاالت متحده امریکا است

م و به دنبال عملیات نظامی در استان های وزیرستان شمالی و جنوبی مقامات نظامی 2014از آغاز تابستان سال

پاکستان ادعا می کنند بازوهای جریانات ستیزه جویی را شکسته اند. اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند 

                                                           
1- Operation Zarb-e-Azb 
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ات نظامی را مستحکم کنند و منطقه فدرال که چالش در مناطق قبیله ای این است که دستاوردهای این عملی

و این مهم نیاز به یک سرمایه گذاری فعال در زیرساخت  تجدید حیات طالبان دور نگه دارندقبیله ای را از 

برای جلوگیری  های سیاسی، اداری و اقتصادی منطقه و ادغام مناطق قبیله ای در استانهای اصلی پاکستان دارد.

م نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان برای 2017در مناطق قبیله ای در اوایل مارس از بی ثباتی و ناامنی 

پختونخوا یک سری اصالحات را تصویب کرد که به دلیل تردید در امکان سنجی  ادغام مناطق قبیله ای با استان

   (.Anis,2016د)و فقدان درآمد و پایداری تا حدودی نادیده گرفته ش

 

 پاکستان -کریدور اقتصادی چینبا اجرای  بحران امنیتی

ناشی از مناطق قبیله ای که شبه نظامیان از آنجا به  اتنگرانی شدید از تهدیدقدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای 

د، چراکه طرح های اقتصادی شان به شدت به ثبات در مناطق قبیله ای نعنوان پناهگاه امن استفاده می کنند، دار

که  (4)نقشه شمارهاست 1پاکستان-پروژه کریدور اقتصادی چین ی از بزرگترین این طرح هابستگی دارد. یک

توسط شبه نظامیان مناطق قبیله ای به شدت آسیب پذیر می شود. نگرانی چین بیشتر به منافع اقتصادی این 

اقتصادی  مرتبط است، از این رو چنین مسیر کشور در ارتباط با پروژه کریدور و سهم میلیاردی پاکستان از آن

ناراحتی خود را نسبت به حضور و نفوذ ستیزه جویان  چین بسیار وابسته به صلح و امنیت می باشد. ضمن اینکه

  .(Lin,2012)اویغور در مناطق قبیله ای ابراز داشته است

است که پکن آن را جاده ابریشم قرن بیست  2یک راه-کمربندیک بخش مهمی از طرح  پاکستان -کریدور چین 

برای هر دو کشور از اهمیت باالیی برخوردار است. پاکستان  و و یکم برای اتصال آسیا، آفریقا و اروپا می داند

چین هم به این کشور نیاز دارد تا  اعی و انرژی خود به آن نیاز دارد،برای رفع مشکالت اقتصادی، توسعه اجتم

اساس جاده ابریشم گسترش دهد و حضور جهانی خود را تثبیت کند و مسیرهای تأمین کاالهای نفوذ خود را بر 

 3به عنوان بخشی از سیاست به سوی جهانوضوع تجاری و تجارت در آینده را تأمین نماید. با این حال، این م

 (.Ramay,2017:5)یکی از ذینفعان رویای چینی خواهد بود و پاکستان توسط چین ساخته شده

                                                           
1- China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
1- One Belt One Road 
2- Go Global 2001 
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 (4نقشه شماره)

از سوی دیگر با وجود اختالفات آمریکا و پاکستان در مورد موضوعاتی چون صلح با هند، برنامه هسته ای و 

ضد تروریسم، منافع ایاالت متحده امریکا بر روابط پایدار افغانستان و روابط صلح آمیز هند و پاکستان که برای 

ست. با این حال ثبات منطقه ای مدنظر ایاالت متحده امریکا و رونق اقتصادی پاکستان مهم است، متمرکز ا

رقابت استراتژیک چین با ایاالت متحده امریکا چالشی در ثبات منطقه ای و رونق اقتصادی آسیای جنوبی 

  بوجود آورده است.

متحده امریکا از دیدگاه کارشناسان غربی با توجه به موضوع سرمایه گذاری در پاکستان، به نظر می رسد ایاالت 

ترانزیت زمان نگرانی های  گیرد و همافراط گرایی در این کشور بکار هر ابتکاری را که می تواند برای مهار 

انرژی خود را نیز دنبال نماید. با این حال در سنت رئال پولیتیک ایاالت متحده امریکا از نظر تاریخی نسبت به 

چین از دیدگاه او توسعه طلب در آسیا محتاط بوده که از نظر اقتصادی و نظامی به عنوان رقیب جهانی تلقی 

یدگاه اهمیت دارد که این یک سرمایه گذاری می شود. با وجود اصطکاک های موجود با پاکستان و چین، این د

، باید بتواند پاکستان -کریدور چینمهم است که می تواند فرصت های بیشتری برای ادغام منطقه ای ایجاد کند. 

به پاکستان تضمین توسعه اقتصادی بیشتری دهد، این مسئله می تواند به شدت در خدمت منافع ایاالت متحده 

با این حال از نگرانی ها ایاالت متحده امریکا در مورد توانایی چین در تکمیل طیف  امریکا هم عمل نماید.

بگذارد گسترده ای از این پروژه ها و این که چنین سرمایه گذاری ها چه تأثیری در جلوگیری از افراط گرایی 

بدبینی و خوش بینی  می تواند مخلوطی ازکریدور . از این رو، نظرات ایاالت متحده امریکا در مورد مهم است

 چین و نقش پاکستان در مهار افراط گرایی در منطقه تلقی شود.  یک راه -یک کمربندمبتنی بر استراتژی 

جهانی با توجه به  -منطقه ای از سوی دیگر هند به عنوان بازیگر اصلی منطقه ای در آسیا و یک اقتصاد بزرگ

دارد. هند قبالً  چین-کریدور پاکستانمستقیمی در الش های یایی این کشور با پاکستان و چین، چنزدیکی جغراف

در منطقه  پاکستان-کریدور چیننارضایتی خود را از این پروژه به چین منتقل کرده است. هند به شدت با 

برخی از نکات برجسته نگرانی آن را یک منطقه مورد اختالف می داند. بالتستان مخالف است زیرا گلگت و 
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را قلمرو غیرقانونی اشغالی می داند، می باشد. از دالیل دیگر این آنربازان چینی در آنچه هند حضور احتمالی س

نگرانی این واقعیت است که توسعه کریدور می تواند دسترسی و ارتباط بهتری به فعالیت تروریستی گروه های 

مانند لشکر طیبه که در پنجاب  کشور دست به تنش و درگیری بزنند، بنیادگرا مخالف هند بدهند تا علیه این

ایاالت متحده امریکا و  دیدگاه یکی از اصلی ترین مناطق که از طریق آن کریدور عبور می کند. ،حضور دارند

از شک و تردید آشکار تا خوش بینی است. شک و تردید به توانایی چین  یک راه،-یک کمربند هند در مورد 

وام های  بازپرداختری پیشنهادی خود و همچنین سابقه پاکستان در میلیارد دالر سرمایه گذا 46در تحویل 

 اعطایی مدنظر است. 

همچنین باید در نظر داشت که توافقنامه تجارت و ترانزیت هند که با افغانستان و ایران منعقد شده بدان معنی 

ی اینکه داشت، یعن است که برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی به پاکستان وابستگی کمتری خواهد

دسترسی به این بازارها جایگزین دیگری خواهد داشت. به غیر از بخش هایی از جامعه دهلی نو برای مسیر 

، هیچ نیروی واقعی وجود ندارد که بر روابط اقتصادی بین راجستانو  پنجابتجاری در هند و البی هایی از 

قل در کوتاه مدت، روابط زیادی میان هند و پاکستان هند و پاکستان فشار وارد کند. در چنین شرایطی، حدا

ضمن اینکه از نظر ظاهری، متصور نیست،  کریدوردر بخشی از این  و هیچ انگیزه واقعی برای هندوجود ندارد 

قرار  یک راه -کمربندکریدور پتانسیل بسیار خوبی برای ارتقاء ارتباط منطقه ای دارد زیرا در ابتکار عمل یک 

 (.Rifaat,Singh,2016)می گیرد

ثبات فعالیت اقتصادی در مناطق قبیله ای می تواند به تجارت دو جانبه و حقوقی با شهرهای افغانستان در آن 

سوی مرز کمک کند و افزایش فعالیت های تجاری ممکن است به سوء ظن و درگیری بین دو کشور پایان 

عضالت مهمتر از همه، پاکستان مجبور است خودش مداده و به ثبات و رونق اقتصادی در منطقه منجر شود. 

اگرچه تالشهای هم از طرف ایاالت متحده امریکا و متحدان آن صورت گیرد اما  مناطق قبیله ای را حل کند.

نخواهند توانست این مسئله را حل کنند مگر اینکه پاکستان تصمیمات سختی برای اجرای مراحل اصالحات 

  (.,2017Guramani)ز نمایددر مناطق قبیله ای را آغا

 نتیجه گیریتحلیل و 

بر اساس یافته های تحقیق، مناطق قبیله ای به دلیل نهادینه شدن فرهنگ سنتی اسالمی و دور نگه داشته شدن 

تامین مالی گروههای  عمدی از مواهب دنیای مدرن، همکاری امنیتی دو جانبه و چند جانبه را در جهت

از طریق تجارت مواد مخدر و اسلحه در دو سوی مرز پاکستان و افغانستان با دستگاههای  رادیکالیست اسالمی

ه ای پاکستان پیوند تاریخی با از سوی دیگر مناطق قبیلاطالعاتی برخی از قدرتهای منطقه ای و غرب دارند. 

ی قرار می گیرند، همسایگان خود دارند و به نوعی عقبه فرهنگی آنان محسوب می شوند و در یک قلمرو تمدن

از این رو اجرا و کنترل هر طرح استراتژی امنیتی بر علیه هریک از همسایگان پاکستان باعث تحرکات جدی 

در طی سالها توانست با بهره مندی از  سیستم استعماریدر حوزه تروریسم در دیگر مناطق خواهد شد، چراکه 
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استهای انحصارطلبانه در اختیارشان قرار داده بودند خالء ضمانتهای امنیتی که عناصر نفوذی فعال برای اجرا سی

 های امنیتی مناطق قبیله ای را با  استفاده از رادیکالیسم اسالمی پر نماید. 

موقعیت مناسب جغرافیایی در کنار وسعت خاک و وضعیت توپوگرافی همراه با بحرانهای قومی در مناطق قبیله 

مدنظرشان را برای فعالیت  طرح هایفراهم می سازد تا  روهای رادیکالیامنظم را برای نیای امکان عملیات ن

مناطق قبیله ای پاکستان  تهدیدات از ناحیه از این رو فرامنطقه ای تقویت کنند. -نطقه ایهای عموما مخرب م

تجاری منطقه جنوب آسیا و خاورمیانه بزرگ می گذارد؛ در  -سختی های زیادی را پیش روی منافع اقتصادی

مقابل قدرتهای ذی نفع هنوز آمادگی برای مواجهه نظامی با آنان را ندارند و نیاز است که کماکان این منطقه با 

تجاری غرب  -تمامی موقعیت فعلی اش حفظ شود تا به عنوان صحنه عملیاتی موثر برای آنان اهداف اقتصادی

ی صنعتی غرب برای حل مناقشات منشعب عمل نمایند. بنابراین هر طرحی که خارج از چارچوب منافع قدرتها

از مناطق قبیله ای دیکته شود نخواهد توانست به گسترش صلح و ثبات در این منطقه حساس کمک کند و 

 محکوم به شکست است. 

یک راه چین  شرایط -البته موقعیت کاتالیزور پاکستان به عنوان مسیر استراتژیک برای اجرای طرح یک کمربند

رقبای اقتصادی درتهای صنعتی را برای ایجاد رقابت یا همکاری مساعد می کند، بدین ترتیب را برای حضور ق

تالش می کنند برای ایجاد کانون بحران زا در مرزهای شمال غربی و مناطق قبیله ای یک تهدید  در این منطقه

بوجود آورند و از کلیه پتانسیل ها و امکانات انسانی مناطق قبیله ای برای ضربه زدن به  برای یکدیگردائمی 

. بدین ترتیب تمامی گروه های رادیکالی چه در پاکستان و افغانستان و دیگر نقاط کنند استفاده می هممنافع 

ر گروه های افراطی هماهنگ خود را با دیگافکار و از آنجا  می یابندجهان در فضای مناطق قبیله ای موجودیت 

 .می سازند

بلندمدت قدرتهای فرامنطقه ای در عبور از مناطق قبیله ای بر پایه دیپلماسی نظامی و  اقتصادیتعقیب منافع  

وقعیت برتر قدرتهای بازسازی و تقویت حضور نظامی برای استقرار سیستم های موشکی و به حاشیه کشاندن م

از آنجایی که قدرتهای صنعتی در شرق و جنوب شرق و شمال شرق آسیا عالقمند به  منطقه ای قرار دارد.

سعی در توسعه ثبات و ، ر فراسوی مرزهای خود هستندتجاری د -های اقتصادی گسترش فعالیتها و رقابت

ست تا کانون های ترویج خشونت ا امنیتی آنان این هدف استراتژی وامنیت در مسیرهای اقتصادی دارند 

 قرار دهند. را در موقعیت همکاری و رقابتپاکستان  مناطق قبیله ای زمان دهی شده درسا

که از مناطق قبیله ای شکل می گیرد در مقابل تجارت، مهمترین عامل حضور قدرتهای موانع سیاسی البته 

 می باشد. و روابط تجاری منطقه ایفرامنطقه ای در بروز کشمکش ها و مناقشات سیاسی و تهدیدات هسته ای 

از این رو ایدئولوژی حاکم بر مناطق قبیله ای در مواقعی به صورت متجاوزی عمل می کنند که می تواند نسخه 

 نتیجه گیری می شوداجرا نماید. از این رو  رقباکه همانا ایجاد هرج و مرج است را علیه  قدرتهای صنعتی

هدف همه درگیری ها و بحران های برخاسته از مناطق قبیله ای در مرز مشترک پاکستان و افغانستان، یک عامل 

   است.اقتصادی در سطح بین الملل به نفع قدرتهای صنعتی -اقتصادی و رسیدن به هژمون تجاری
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