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 افغانستان کندويی است که در آن
 .عسل کم و زنبورهای گزنده فراوان است
عبدالرمحان                                     

 خان
 

 آغاز سخن
 

در کرسی رييس  هنگام کار  2006 - 2005در سال های 
مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه، حسب 
وظيفه، مهمرتين مقاالت را در باره کشور، منطقه و 

از کهکشان انرتنتی در بايگانی رايانه يی را جهان 
 . گرد آوری می کردم ،خود
 

اين انديشه به سرم زد که  2006پسان ها در اواخر 
گزيده يی از اين مقاالت را در سيمای يک گنجينه 
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چراغی «اين بود که جلد يکم . انرتنتی نشر منايم
در سال  .صفحه آماده شد 600ر د» فرا راه آيندگان

هم اين کار را پی گرفتم و جلد دوم  2008-2007های 
اين  2009در سال  .صفحه آماده شد 400 چراغ در

آذرخشی در سپهر «دامه يافت و کتاب انرتنتی ا رشته
  .گرديدصفحه تدوين  1400در » شبستان

 
کانون مطالعات و پژوهش های « تارمنایکه  2010در 

را راه اندازی منودم؛ توانستم هر سه  »افغانستان
 . جمموعه را بازتاب بدهم

 
به رغم خواست قلبی، کار  2009گذشته از آن در سال 

برگردان آثار ارزمشند و  -گیفرهن -اصلی علمی
گرانسنگ روشنگرانه در باره گوشه های تاريخ 
خونبار کشور به پارسی دری را  گاه به گاه کنار 
گذاشته، به نگارش کتابواره های آگاهی خبش انرتنتی 

 . پرداخته بودم
 

دليل اين کار، روشنی افگنی پيرامون رويدادهای 
ی از چه که از ديدگاه مشار روان کشور و آن

کارشناسان در پشت پرده اين رخدادها می گذرد، 
بوده است تا خوانندگان بتوانند از بلندای آگاهی 
های خردورزانه، در باره آنچه که در کشور و 

 . پيرامون آن می گذرد، بنگرند و بينديشند
 

با اين هم، اين بار بر آن شدم تا گزينه يی از 
نويسندگان فشرده ديدگاه و برداشت و يادداشت های 

خمتلف از کشورهای خمتلف جهان در باره رويداد های 
از کهکشان انرتنتی برای  2009افغانستان که در سال 

بايگانی خود يادداشت برداشته بودم، در سيمای يک 
 .کتاب بياورم که اينک پيشکش حضور تان می گردد

 
اطالعاتی و آگاهی  رروشن است، جمموعه دست داشت با

 گانلچينی از ديدگاه های نويسندخبش داشته و گ
مسووليت  کهف با ديد و بينش های رنگارنگ است لخمت

به چينش من تنها . آن به دوش خود شان می باشد
منوده ويرايش اندکی را پردخته، آن ها نبشته ها 

و در برخی از جاها پيرامون آن ها تبصره هايی ام 
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 مطالبی هم که از منابع روسی آورده شده .کرده ام
است، به قلم اين جانب به زبان پارسی دری 

 .برگردان شده است
 

خوشبختانه از  امنتاربا راه اندازی  2010در سال 
اين درد سر رهيدم و هر آن چه را که در انرتنت 

گرد آوری و به  ،و ارزنده تشخيص داده ام یخواندن
 .دسرتس خوانندگان گرامی گذاشته ام

 هبروز و پيروز باشيد
 فرانکفورت

 2010نوامرب 
 
 
 

 کميدی اهريمنی
 تا  ) ديمونيزاسيون( تراشی اهريمن   از

 )آنگليزاسيون(  تراشی  فرشته
 

گويی در تياتر يا در سينما باشيم و شهکاری از 
دراماتورگ ها يا کميدين های بزرگ جهان تئاتر و 
يا فيلمی دراکواليی و يا داکويی از ساخته های 

ود را به متاشا سينماگران هاليوود يا باليو
 .  نشسته

 
در اين منايش، در يک پرده، در سال های دهه هشتاد 
سده بيستم که اسرتاتيژی غرب راندن شوروی ها از 

نقش  ،افغانستان است، رزجمويان ريشوی افغان
» فرشتگان جنات«و » مبارزان راه آزادی و رهايی«

هيوالی از شر  و آزاد افغانستان و جهان دمکرات
 ،ا بازی می کنند و در رسانه های گروهیکمونيسم ر

ن ستايش می شود و شاکارروايی های شگردها و از 
در نيايش های شباروزی يهود و نصارا و عرب و عجم 
و بودايی ها و کنفسيوسی ها برای پيروزی آنان 
دعا و کارزار کمک های بی پايان به آنان در 

 و متاشاچيان هم به خاطر می باشدسراسر جهان هپن 
پيروزی های آنان کف می رنند و به روی شان گل می 

 .پاشند
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مگر در پرده ديگر، در سال های دهه نود، پس از 
برون رفنت سپاهيان شوروی از افغانستان و واژگونی 
رژيم داکرت جنيب که ديگر غرب به آنان نيازی ندارد 
و از ديدگاه اسرتاتيژيست های غربی ديگر مدت مصرف 

ايان رسيده است و بايستی به دور ابزاری شان به پ
به  اين جنگجويانافگنده شوند؛ جنگ خونباری ميان 

راه انداخته می شود تا از پا در آيند و صحنه را 
درست در مهين جا است که آن ها . ترک بگويند

ناگهان به اهريمنانی زشت کردار مبدل می گردند و 
متاشاچيان به يک باره از خواب غفلت ييدار می 

د و متوجه می گردند که سخت در اشتباه و شون
اين ها تفنگساالرن و آدمکشانی . گمراهی بوده اند

اند که حقوق بشر را زير پا می هنند و خطر جدی 
 ! برای استقرار دمکراسی اند

 
تازه حتا به يک ديگر خود هم رحم ندارند و کاری 

اين است !. چز کشت و کشتار و زدن و بسنت ندارند
منايش يک شبه فرشتگان به اهريمنان که در اين 

 !مبدل می گردند
 

مهين گونه، در پرده ديگر، در سال های دهه نود، 
هنگامی که اسرتاتيژی غرب روی کار آوردن طالبان 
در کشور است، رسانه های گروهی با شيپورها و 
کرناهای عصر کيهان با راه اندازی کارزار 

ا يک جنبش آنگليزاسيون از طالبان، جنبش طالبان ر
خود جوش مردمی در زمينه مبارزه با نارسايی ها و 
نا به هنجاری ها در کشور انگاشته و آنان را در 

کار حتا به جای . می تراشند» فرشتگان جنات«سيمای 
می رسد که متاشاچيان متمدن و فرهنگمند بر فاجعه 
اهندام پيکره های بودايی باميان که از منونه های 

نی است، به دست آنان چشم می برجسته متدن جها
 . د و از کنار آن با سکوت مرگبار می گذرنددنبن
 

بعدها هم هنگامی که سياست های غرب ايجاب می 
کند، ناگهان سيمای اصلی طالبان به منايش گذاشته 
می شود و مهه به نکوهش از آنان چونان يک جنبش 
وحشی و بی فرهنگ و بی سر و پا می پردازند و می 

که بر سر آنان از زمين و زمان موشک و مبب بينند 
 . و مخپاره می ريزد
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کار به جايی می رسد که حتا جنرال پرويز مشرف يک 
شبه با يک چرخش صد و هشتاد درجه يی به سياست 
اهريمن تراشی از طالبان روی می آورد و اين 

شعار اصلی غربی ها می  2009سياست تا اوايل سال 
 .گردد

 
گ تفريح، بار ديگر صحنه عوض می اينک، پس از زن

شود و چنين بر می آيد که بازهم آهسته آهسته بار 
از ) فرشته تراشی(ديگر آهنگ  انگليزاسيون 

طالبان  نواخته شود و برای بازی کردن نقش آنان 
 .در سيمای فرشتگان جنات صحنه آرايی شود

 
برای پی بردن به اين رنگ و نيرنگ، بايسته است 

از فرصت به دست آمده از زنگ تفريح،   به هبره گيری
به آن سوی پرده تئاتر رفت و ديد در پس پرده چه 
بازی هايی روان است؟ چه کارگردانی آن جا نشسته 
که با چنين مهارت و چيره دستی می تواند در يک 

اهريمن را در سيمای فرشته و  ،چرخش چرخ نيلوفری
 . »فرشته را در سيمای اهريمن بنمايد

 
 
 

 درآمد پيش
 

با اعالم و آغاز پياده سازی اسرتاتيژی نو اوبوما 
برای افغانستان، مرکز گرانش و حمراق سياست های 

دقيق تر به نوار  -جهانی از عراق به افغانستان
پاکستان، گسرته بود و باش قبايل  -مرزی افغانستان

در يک سخن، مرکز ثقل جنگ . پشتون کشيده شد
نيز از عراق به  جهانشمول در برابر تروريزم

 .  افغانستان انتقال يافت
 

دو سناريوی حتول ممکنه  بايسته استبه هر رو، 
اوضاع در افغانستان در پرتو راهربد نوين کاخ 

پاکستان به  -سفيد در قبال کشورهای افغانستان
 :بررسی گرفته می شود
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آی، کاميابی . اس. پيروزی امريکا در مهار آی -
 لبان در پاکستان در سرکوب القاعده و طا

 شکست امريکا  -
 

هر چه است، امريکا برای پياده ساخنت اسرتاتيژی 
خود به دو مکانيزم افغانی و منطقه يی نياز 

 :دارد
مکانيزم داخلی در سيمای روی کار آوردن يک   -

بتواند  افغانستان که سر سپرده درنيرومند دولت 
 .به کمک آن در اسرتاتيژی خود پيروز شود

 جماب ساخنتم منطقه يی در سيمای مکانيز  -
کشورهای منطقه که بتواند به ياری آن به گشودن 

 . گره سر درگم افغانستان موفق شود
 

روشن است برای پرداز تصوير روشن و عينی از 
گسرته يی که  -اوضاع دو کشور افغانستان و پاکستان

در آن پياده شود، به  امريکا قرار است اسرتاتيژی
های گوناگون کارشناسان کشورهای بررسی ديدگاه 

درگير در حبران افغانستان و نيز کارشناسان 
در اين جا، به بررسی . رنگارنگ داخلی نياز داريم

ديدگاه های کارشناسان کشورهای خمتلف پيرامون 
اوضاع پرتنش و پيچيده افغانستان و پاکستان می 
پردازيم و در ال به الی آن می کوشيم تبصره هايی 

و نتيجه گيری ها و برداشت های بايسته يی منوده 
چکيده يی از ديدگاه های  ،در پی آن. بنماييم

 .مشاری از حتليلگران داخلی را می آوريم
 

تا کنون هيچ نشانه يی دال بر جان سامل به در 
بردن امريکا و متحدان آن از اين کارزار به چشم 

دست کم از هنگامی که امريکا وارد گود  .منی رسد
انستان شده است، آب آرام از گلوی دولتمردان افغ

آن کشور پايين نرفته است و خواب خوشی نداشته 
 . اند
 

از ديدگاه بسياری از کارشناسان، شکست امريکا در 
کنون که چنين . افغانستان امريست ناگزير و حمتوم

بر می آيد که ايجاد مکانيزم منطقه يی به دليل 
يران و امريکا، تيره شدن روز افزون مناسبات ا
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ايران و اعراب و ايران و  1،ايران و اروپا
پاکستان و  اسراييل و نيز سرد شدن مناسبات

روسيه و امريکا به دليل  امريکا و نيز روابط
و  و سپر پدافند موشکی مسايل گرجستان و اوکرايين

در (افزون بر مهه، سرد شدن مناسبات چين و امريکا 
چه  کا در منطقه و آنرابطه با حضور فزاينده امري

سنگ اندازی پيوسته امريکا بر سر راه چين «که 
برای رسيدن به بندر اسرتاتيژيک گوادر و پرتنش 
ساخنت اوضاع بلوچستان به کمک سرويس های ويژه هند 

چيزی که در پيوند  -خوانده می شود» و افغانستان
چندی پيش وزارت خارجه چين اعالميه يی  ،با آن

                                                 
رويارويی های روز افزون ايران و اسراييل که در اين  . 1

اواخر ابعاد بزرگرتی به خود گرفته است و افزايش پويايی های 
ستان و پاکستان، از موضوعاتی است که پسلگد موساد در افغان

آن می تواند در افغانستان پيامدهای بس ناگواری داشته 
مهچنان می تواند بر مناسبات ايران با  ،اين موضوع. باشد

 .اروپا و در گام خنست آملان تاثيرات ناگواری داشته باشد

عمليات نظامی در «گيرسانف يکی از پژوهشگران روسی در مقاله 
در سايت انرتنتی » رابر ايران به چه پيمانه حمتمل است؟ب
در پيوند با درگرفنت مسابقه لگام گسيخته » خاور ميانه«

به فرمايش و سفارش اسراييل، « :تسليخاتی در منطقه می نگارد
آملان سال گذشته آغاز به ساخت و ساز سه زيردريايی نوع 

تصاوير . وددر کارخانه کشتی سازی شهر بندری کيل من» دلفين«
کيهانی به دست آمده گواه بر آن است که اين زير دريايی ها 
برای تعبيه موشک های حامل کالهک های هسته يی ساخته می 

دليل بارز اين امر، بازنگزی در طرح زيردريايی های . شوند
مرت درازتر از زيردريايی های معمولی کالس  14سفارشی است که 

شيانه ويژه برای اژدر افگن ها دلفين اند و نيز ساخنت دو آ
افزون بر آن، بر . که کالنرت از حد معمولی اند) تورپيدوها(

پايه برخی از مدارک، موتورهای اين زير دريايی ها نوسازی 
مايل  5000خواهند شد که رژيم شناوری مستقل آن ها را تا 

 .  دريايی باال می برد

ای دستکاری نيروی دريايی اسراييل در نظر دارد تا موشک ه
را در اين زير دريايی » ايريخون دو«يا » سی لينس«شده کالس 

به گزارش ساندی تايمز، اين زير دريايی ها . های تعبيه منايد
که قرار است در يک پايگاه دريايی اجاره شده در ايريتيره 
در شاخ افريقا مستقر شوند، قادر خواهند بود اهدافی را در 

ا موشک هايی با کالهک های هسته يی ب) و نيز پاکستان(ايران 
 . »بزنند
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يش حضور نيروهای خارجی در منطقه صادر و از افزا
روی کار آمدن يک ؛ بدون )ابراز نگرانی شديد کرد

که دولت کنونی  دولت مورد پذيرش مردم افغانستان
را به هيچ رو منی توان چنين پرداز منود، در نبود 
يک مکانيزم کارای داخلی، دور منای پيروزی 
اسرتاتيژی اوباما در افغانستان بس تيره و تار می 

 . ايدمن
 

يکی از مسايل مهم، کشاکش های جهانی بر سر 
افغانستان و در واقع بر سر منابع انرژيتيک 

از يک . منطقه است که کشور قربانی آن گرديده است
 اسراييل، ،، انگليسسو، بازی های خطرناک امريکا

از سوی ديگر کارروايی های شيادان  هند و ترکيه؛
اکنش های و ،عرب و پاکستانی و از سوی ديگر

و چين، افغانستان را  ، ايرانويرانگرانه روسيه
به چاله سياهی در کهکشان سياست مبدل گردانيده 
است که می تواند مهه بازيگران را با چالش مدهشی 

در اين حال، هر بازيگری که . رو به رو سازد
بکوشد به اين حفره سيه بيشرت نزديکرت شود، به مهان 

 .دن آن بيشرت خواهد بودپيمانه خطر خرد و مخير ش
  

در اين ميان، افزون بر آن که اسرتاتيژی امريکا و 
پاکستان در افغانستان در منت پارادکس هايی 
ناخوانده پياده می شود، اسرتاتيژی های کشورهايی 
چون ايران، چين و روسيه نيز نتوانسته از اين 

پارادکس ديپلماسی ايران، روسيه . بيماری بگريزد
آن است که اين کشورها که به پيمانه و چين در 

بسيار بزرگی به ثبات و توسعه افغانستان و مبدل 
شدن آن به يک کشور شگوفان و آرام ذينفع اند، در 
اوضاع و احوال ناگوار کنونی ناگزيرند در پی 

دولت وابسته به «لرزان ساخنت و بی ثبات سازی 
و مو دماغ ساخنت امريکا در اين کشور و (» امريکا

يعنی خالف خواست خود . برآيند) به دام انداخنت آن
تا هزينه های مالی، جانی و سياسی جنگ  عمل منايند

 . را برای امريکا تا جای امکان باال بربند
 

کشورهای آسيای ميانه نيز که از نفوذ تندروان 
مسلمان در کشورهای شان سخت هراسناک اند، در پی 
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سناک هست، آن اند که مادامی که اين پديده تر
چه هبرت که در نوار ( بگذار در افغانستان باشد
تا اين که به سرزمين  )مرزی افغانستان و پاکستان

مهو، تنها به مهين . سرازير گردد انهای فرا رود
دليل می توان واکنش تند رييس مجهور کريمف را که 
به حمض آگاهی يابی از اين که مشاری از دانشجويان 

تاثير يکی از گروه های  ازبيک در ترکيه زير
 2000راديکال و تندرو مذهبی ترکيه رفته اند، مهه 

دانشجوی ازبيک را که در ترکيه سرگرم حتصيل در 
دانشگاه ها بودند، دو باره به ميهن فراخواند؛ 

 . توضيح داد

 
هر چه است، کارشناسان سه سناريو را در حتول 

 :اوضاع در افغانستان پيش بينی می منايند
ناتو و پيوسنت افغانستان به سازمان  شکست -1

 شانگهای
پيروزی ناتو و حتقق طرح آسيای ميانه بزرگ  -2
 ) طرح استار(
مهکاری ناتو و شانگهای در افغانستان و تثبيت  -3

موقعيت سنتی بيطرفی مثبت و فعال افغانستان و 
آغاز مبارزه مشرتک برای ريشه کن کردن تروريزم و 

 مواد خمدر
 

با شکست کامل امريکا و ناتو و در سناريوی خنست، 
بيرون رفنت آن ها از منطقه و رخت بر بسنت آن ها 
به دليل تلفات سنگين و باالرفنت هزينه های کمرشکن 
جنگ فرسايشی بی پايان، زمينه برای پيوسنت 
کشورهای پاکستان و هند به سازمان شانگهای فراهم 
خواهد گرديد که با پيوسنت اين کشورها و نيز 

، پيوسنت افغانستان به اين سازمان ناگزير ايران
در اين حال، شرط اصلی شانگهای برای . خواهد بود

پذيرش پاکستان، پايان خبشيدن به قاچاق مواد و 
. نابود سازی بنيادگرايی و تندروی اسالمی است

روشن است پاکستان با توجه به ورشکستگی اقتصادی 
به سوی و نداشنت تاب و توان رويارويی با هند که 

ابر قدرت شدن گام بر می دارد و وابستگی روز 
افزون به منابع انرژی و نيز وابستگی روز افزون 
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آن کشور به چين، راهی جز از پيوسنت به شانگهای 
 . ندارد

 
در ابن سناريو، سازمان شانگهای رسالت تامين  

امنيت در افغانستان، ايجاد يک دولت ملی و فرا 
فصل دمکراتيک و هنايی  گير در اين کشور، حل و

افغانستان و پاکستان و رسيدگی  نمساله مرزی ميا
به موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان را 

در اين سناريو، روشن است که . به دوش خواهد گرفت
پس از رفنت ناتو برای چندی کشاکش ها در کشور اوج 
خواهد گرفت و حتا ممکن است برای چندی هم ساختار 

مگر اين کار ديری خنواهد پاييد . فرو بپاشد دولت
و در هنايت سازمان شانگهای ناگزير است راهی برای 

 .آوردن ثبات پايدار در منطقه بسنجد
 

با پيروزی در امريکا و ناتو در دومين سناريو، 
طرح آسيای  در چهارچوب( افغانستان و پاکستان

ختته  ،)طرح پروفيسور فريدريک استار -ميانه بزرگ
خيز و تکيه گاه نيرومندی در يکی از مهم ترين 
مناطق اسرتاتيژيک جهان به دست خواهند آورد و 
کشورهای روسيه، چين و به ويژه ايران را با چالش 

 .های بس جديی روبه رو خواهد گردانيد
 
، در صورتی )امريکا کاميابی( مگر، اين واريانت 

به  ممکن خواهد بود که امريکا بتواند در کوتامهدت
به . های چشمگير در مهه عرصه ها دست يابدی پيروز

پاکستان را . آی. اس. ويژه بتواند سازمان آی
مهار منايد و شيرازه القاعده و ديگر شبکه های 
تندرو را در پاکستان از هم بدرد و در افغانستان 
يک دولت فراگير ملی و طالب ستيز را به جای دولت 

در . ی کار آوردتبارگرا و طالب گرای کنونی رو
غير آن، هرگاه جنگ به درازا بکشد، امريکا 
ناگزير خواهد گرديد برای دستيابی به پيروزی، 
بودجه هنگفتی را برای يک دوره بس دور و دراز 

 . جنگ فرسايشی در نظر بگيرد
 

در . مهچنان برای تلفات سنگين از پيش آماده باشد
وبيدن هپلوی آن، بايد نيروی بزرگی را برای درهم ک

تندروان القاعده و طالبان به کشور بياورد و 
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گذشته از آن، جنگ اطالعاتی گسرتده و پر هزينه يی 
پاکستان برای . آی. اس. را در گام خنست با آی

مهار کردن اين دستگاه پر شاخ و برگ و در واقع 
ارتش پاکستان پيش بربد تا به گونه هنايی بر آن 

ايد به ياری جدا از اين، ب. کشور چيره گردد
در نربد اطالعاتی و سازمان اطالعات انگليس موساد 

با سازمان های روسيه، چين، ايران و اعراب بر سر 
 .افغانستان نيز پيروز گردد

 
در اين سناريو، افغانستان نيز بايد آماده ديدن 

به . تلفات بسيار سنگين و ماجراهای رنگارنگ باشد
اعم از کشته  ويژه، اين امکان هست که مشار تلفات

و زمخی در نوار مرزی و گسرته پشتون نشين سر به 
مهچنان امکان بی خامنان شدن . صدها هزار نفر بزند

و بی جا شدن ميليون ها نفر در مناطق بود و باش 
هرگاه در اين واريانت، دامنه . پشتون ها می رود

نربدها به ديگر مناطق افغانستان هم کشانيده شود، 
های لگام گسيخته بسيار دشوار ديگر مهار روند

ممکن است افغانستان  درگير يک جنگ . خواهد گرديد
متام عيار و سرتاسری بی پايان فرسايشی چريکی 

 . گردد
 

در اين واريانت، مهچنان امريکا بايد خود را برای 
پيشامدهای گوناگون پيش بينی ناشده مانند وقوع 

پی های پيا ها و نافرمانی انقالب رنگين، خيزش
واحدهای نظامی و نيز اوجگيری ناخشنودی های 

به . سراسری به خصوص در پاکستان آماده بسازد
ويژه اين که ديگر تندروان عرب و پاکستانی از 
نوار مرزی گريخته، در سرتاسر سرزمين پاکستان 
پراگنده شده اند و بيشرت پايگاه های خود را به 

سرتسی به دور از د -نزديکی مرزهای هند در کشمير
 .امريکا برده اند

 
بيزاری مردم از رژيم و سياست های امريکا به  

اوج خواهد رسيد و ناخشنودی و ناخرسندی مردم از 
بيکاری، بی روزگاری، بی عدالتی و بيدادگری، 
فساد گسرتده و ديگر نا به هنجاری های فرهنگی و 
اجتماعی ممکن است کار را به جاهای بسيار باريکی 

 . بکشد
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هپنه ديپلماسی، ممکن است جهان با يک جنگ سرد در 

ديگر و از سرگيری مسابقات تسليحاتی اين بار با 
مشارکت چين در هپلوی روسيه رو به رو شود و راه 
افتادن کارزار وارد آوردن فشار ديپلماتيک شديد 
از سوی روسيه و مشار ديگر کشورها بر امريکا امری 

ن از مهين اکنون ناگزير خواهد بود که نشانه های آ
به ويژه، اوضاع آن گاه دراماتيک و . هويدا است

بس خشونتبار خواهد گرديد که با  تيره شدن بيش 
از حد مناسبات امريکا با ايران و پاکستان، اين 
دو کشور، پناهگزينان افغان را از کشورهای خود 

آن گاه افغانستان . دو باره به افغانستان برانند
انقالب اجتماعی رو به خواهد با خطر راستين يک 

 .پرديد
 

در اين واريانت، توليد و قاچاق مواد خمدر به 
گونه لگام گسيخته يی افزايش خواهد يافت و امکان 
راه افتادن يک جنگ ترياک ديگر دور از واقعيت 

چه مهين اکنون ميليون ها نفر از باشندگان . نيست
ه کشورهای افغانستان، ايران، پاکستان و روسيه ب

مواد خمدر توليد شده در افغانستان معتاد شده 
هکتار  83000در افغانستان مهين اکنون بيش از . اند

زمين زير کشت ترياک رفته است که بيشرت آن در 
: واليت های زير کنرتل نيروهای  انگليس و امريکا

 .قندهار، هلمند، زابل و نيمروز  قرار دارد
 
ای تباری، در اين سناريو، دامنه يابی تنش ه 

 .زبنی و مذهبی در افغانستان ناگزير خواهد بود
 

در يک سخن، اين راه، راهيست پر از خطر و ممکن 
است امريکا با شتافنت به سوی سراب دستيابی به 
گنجينه های انرژيتيک آسيای ميانه، در دام يک 

شايد بزرگرتين چالش . ويتنام ديگر گرفتار آيد
تلفات انسانی در برای امريکا در صورت افزايش 

افغانستان و به ويژه در پاکستان، بر انگيخته 
شدن احساسات ضد امريکايی در سراسر جهان و به 
ويژه کشورهای اسالمی و در گام خنست کشورهای نفت 
خيز خليج فارس که خبش بزرگ نيازهای انرژيتيک 
امريکا را تامين می منايند، باشد که اين کار 
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به بارها بزرگرتی رو به امريکا را با دردسرهای 
 . کند
 

روشن است افزايش تلفات در ميان نيروهای ناتو، 
تنش ها ميان اروپاييان و امريکا را افزايش داده 
و در درون اياالت متحده با واکنش شديد خانواده 
های قربانيان جنگ و فعاالن جنبش ضد جنگ منجر 

 . شود
 

چيکده سخن اين که امريکا برای دستيابی به 
يروزی در اين ماجراجويی که بيشرت به فيلم های پ

هالی وودی مهانند است، بايد از هفت خوان رستم 
و لنگان  افتان و خيزانبگذرد و افغانستان را هم 

 .به دنبال خود بکشاند
 

در سناريوی سوم، راهکار مهکاری ميان سازمان های 
شانگهای و ناتو به جای رويارويی و کشاکش در 

تواند نقطه عطفی در مهکاری های بين  می افغانستان
املللی و چرخش تازه يی در هپنه سياست های جهانی 

از اين رو، در صورت حتقق اين طرح،  .به مشار برود
 بيخیشايد شاهد پديده شگفتی برانگيز و فرمول 

مهکاری  -تازه يی در هپنه سياست جهانی باشيم
ين و ا! اسرتاتيژيک ناتو و شانگهای در افغانستان

به معنای حضور مهزمان نيروهای هر دو سازمان بزرگ 
جهانی در اين کشور و پيشربی مبارزه مشرتک با 
تروريزم بين املللی به جای هبر برداری ابزاری از 
آن و ريشه کن کردن توليد و قاچاق مواد خمدر 

 . خواهد بود
 

شايد هم اين تنها راه برونرفت از حبران 
رو، بايسته است پيرامون از اين . افغانستان باشد

پژوهش های گسرتده اجنام شود و نشست  ،مهه جوانب آن
اين سناريو تنها در صورتی . هايی برگزار گردد

حتقق خواهد پذيرفت که خرد بر احساسات و دادگزينی 
بر حرص و آز در هپنه سياست های جهانی چيره شود و 
قدرت های بزرگ جهانی با کنار گذاشنت مهچشمی ها، 

يارويی ها و فزوخنواهی ها، رستگاری و هبروزی، رو
مهرورزی و نوع پروری را چراغ ره سازند و کانسپت 
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گلوبالی برای تامين امنيت سراسری تقسيم عادالنه 
 .منابع انرژی و گسرته نفوذ  پی ريزی شود

 
به هر رو، ناگفته پيداست که در اوضاع و احوال 

عهد و کنونی، تنها با يک رهربی توامنند و مت
برخوردار از اتوريته بزرگ و پشتيبانی مهه جانبه 
جامعه جهانی و مردم که بتواند نقش زعامت ملی و 

بتواند در  به راستیرهربی سياسی را بازی منايد و 
کشور دگرگونی های ريشه يی و بنيادی به ميان 
بياورد و حموری گردد برای وفاق ملی و وحدت و 

بشکسته کشور را از  يکپارچگی ميهن و بتواند کشتی
ميان توفان و گرداب به ساحل امن رهنمون شده، از 
غرق شدن جنات خبشد؛ می توان بر پياده ساخنت کدامين 

 .اسرتاتيژی سنجيد
 

در اوضاع و احوال کنونی که دولت افغانستان شکل 
باندهای مافيايی ايتاليا و امريکای التين و شبکه 

ها و داکوهای های گانگسرتهای شيکاگو و داره مار
بلک «هندی را گرفته است و کابل را گردباد 

فرا گرفته است و هيچگونه اميدی در » تورنادو
کوتامهدت برای هبروزی و پيروزی ديده منی شود و 
سرنوشت کشور به دست شبکه های مسلح غير قانونی، 
زيرپا کنندگان حقوق بشر، قاچاقچيان هيرويين و 

ره های معامله گر، باندهای مافيايی، افراد و مه
استفاده جو و نا به کار و روسپيان سياسی 
رنگارنگ افتاده است و کار هم به رسوايی و 

کشور هم در  یافتضاح کشانيده است و وظيفه رهرب
اين گير و دار، بازی منودن نقش دسپيچر و پخش 
غنايم گرديده است که به مهه باج می دهد و کرسی 

ا جيره بندی می های دولتی و ساير امتيازات ر
منايد و بنا به نشانه های تباری، مذهبی، زبانی و 
مستی با توجه به منافع شخصی و گروهی خود تقسيم 
می منايد؛ بی هبا دادن به اين که طرف های معامله 

و در اوضاع ناپايدار و شکننده  -چه کسانی هستند
که روشن نيست با تقسيم افقی قدرت تا چند دوام  يی

ر ناکامی اسرتاتيژی اياالت متحده و در بياورد، خط
 .هبرتين حالت به بن بست رسيدن آن می رود
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در کشورهای پيشرفته جهان سياست خارجی ادامه 
مگر در کشور ما به عنوان يک . سياست داخلی است

يعنی سياست داخلی . کشور وابسته کار برعکس است
که از بيرون ديکته می  است ادامه سياست خارجی

 منافع امريکا تامين ه چيز در راستایشود و مه
تامين منافع  متوجهسياست داخلی هم  .است

آزمندانه يک مشت آدم های خود فروخته و ابرو 
باخته و حد اکثر تامين منافع تنگ نگرانه تباری 

  .و زبانی آن ها است، نه منافع ملی

شورخبتانه، در اين گير و دار و در اين برهه 
ساز تاريخ که کشور با چالش  بسيار حساس و سرنوشت

های بزرگی در عرصه سياست خارجی رو به رو است، 
دستگاه ديپلماسی ما يارای رويارويی با اين چالش 

نگونبختانه، دستگاه . ها و مهار آن ها را ندارد
فرسوده، بيمار، بی برنامه و ناتوان ديپلماسی ما 
که فاقد يک اسرتاتيژی جامع سازگار با منافع 

ملی کشور است، به يک دستگاه سازشکار و عليای 
سراپا آلوده مبدل گرديده است که جز سخن پراگنی 
و تامين منافع آزمندانه شخصی مشتی عناصر آبرو 
باخته و خود فروخته در سياست های کادری و 
پيشگيری مشی انفعالی دنباله روی چاکرمنشانه در 
 عرصه سياست خارجی کاری ندارد و روشن است خنبگان

فکری و آگاهان پيشتاز کشور مدت هاست از 
رفتارهای ناپسند و ياوه سرايی های بيهوده اين 
دستگاه خسته شده اند و ديگر اميدی به اين که 
سکانداران فرومايه اين دستگاه بدنام گامی در 

 . راستای تامين منافع عليای کشور بردارد، ندارند

نياز  يکی ديگر از مسايل تراژديک و دراماتيک، که
به توجه جدی دارد، پيچيده شدن اوضاع در گسرته 
بود و باش قبايل پشتون و نوار مرزی است که به 
گونه فاجعه آميزی هستی ميليون ها انسان را به 

روشن است با پيچيده تر . خاک و خون کشانيده است
شدن بيشرت اوضاع در نوار مرزی و افزايش تلفات 

افغانستان فراخرت  انسانی در آن، دامنه جنگ ها در
 . شده و هپن تر می گردد



 16   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

چه مربوط به اياالت متحده می گردد، به باور  آن
بسياری از کارشناسان، آن کشور در افغانستان دو 

 :راه در پيش رو دارد

حمدود ساخنت اسرتاتيژی و مقاصد آن کشور در سه  -1
ن دريشه کن کردن تروريزم، برچي: هدف مشخص و معين
د مواد خمدر و کمک در روند دولت گليم کشت و تولي
در افغانستان که در اين راستين سازی و بازسازی 

صورت مهه کشورهای منطقه و مهه مردم افغانستان 
حاضر به مهکاری و مهنوايی مهه جانبه با امريکا 

برای پياده ساخنت اين اسرتاتيژی، راه . خواهند بود
 اندازی يک کنفرانس بين املللی زير نظر سازمان
ملل پيرامون مسايل افغانستان به منظور تثبيت 
وضعيت بيطرفی افغانستان و روی کار آوردن يک 

غير وابسته و فراگير در کشور که در  مستقل،دولت 
مبارزه با طالبان و تروريزم جدا متعهد باشد، به 

و مافيايی جای دولت تبارگرا و طالب گرای وابسته 
 . ستکنونی، از نيازهای تاخير ناپذير ا

مهين گونه، برای پايان خبشيدن به فاجعه رويارويی 
های بی پايان با پاکستان برای مهيشه، بايسته است 

ارضی بی جا و هر چند هم مکتوم تا به مشکل ادعای 
 بی مورد گروهی از سردمداران تند رو و بيمار
اولرتاناسيوناليست افغانستان بر سه چهارم خاک 

پاکستان در امور مداخالت پاکستان و مهچنين 
ميان دو کشور زير نظر  ، عهدنامه يیافغانستان

سامان ملل در زمينه عدم تعرض، عدم مداخله در 
با  عدم ادعای ارضی بر يک ديگرامور يک ديگر و 

تضمين قدرت های بزرگ و منطقه يی و سازمان های 
  .جهانی به امضاء برسد

ادامه اسرتاتيژی ماجراجويانه و بلند  -2
پيش گرفته شده از سوی بوش البته با پروازانه 

ويرايش هايی چند مبنی بر ماندگار شدن درازمدت 
سپاهيان امريکا در افغانستان به منظور هبره 
برداری از اين کشور به عنوان ختته خيز در برابر 
روسيه، چين، ايران و کشورهای آسيای ميانه، 
ايجاد پايگاه های اسرتاتيژيک نظامی در کشور، 

محايت از دولت ماجراجوی غير ملی و غير ادامه 
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دمکراتيک کنونی، ادامه مداخالت در امور کشورهای 
منطقه، سنگ اندازی در راه برنامه های اقتصادی 
انرژيتيک ايران و چين در بلوچستان پاکستان، 
گسرتش نربدها در سرزمين پاکستان و ديگر اهداف 

دل چرا زمينه را برای مبو اسرتاتيژيک که بی چون 
شدن افغانستان به کارزار رويارويی های بی پايان 
و کشاکش های پيش بينی ناپذير ميان کشورهای 
منطقه و امريکا و اسراييل و برای چندی متحدان 
اروپايی امريکا که بيگمان در صورت حبرانی شدن 
بيشرت اوضاع، امريکا را تنها خواهند گذاشت، در 

 .مهه عرصه ها فراهم خواهد منود

اين گونه سناريو، اوضاع در افغانستان و در 
کشورهای پيرامون آن به گونه فزاينده يی رو به 
وخامت گذاشته و جنگ های فرسايشی درازمدتی به 

تنش های دورنی جامعه رو به . راه خواهد افتاد
گسرتش و افزايش هناده و دامنه تلفات و هزينه های 

می . امريکا و مردم افغانستان هپن تر خواهد شد
توان پيش بينی کرد که در صورت پيشگيری چنين 
اسرتاتيژی يی، شکست امريکا با توجه به جتربه 
شوروی پيشين امری حمتوم و ناگزير خواهد بود و 
سرنوشتی شايد بدتر از شوروی پيشين در اين کشور 

پيامدهای اين شکست، به ويژه . در انتظار آن باشد
ر انتخابات برای باراک اوباما و بانو کليننت د

آينده امريکا ناخوشايند و ناگوار خواهد بود و 
پسلگد آن در درون امريکا شايد چيزی نه کمرت از 

ارمغان اين اسرتاتيژی . فروپاشی شوروی پيشين باشد
برای افغانستان هم چيزی جز فروپاشی هر چند هم 
موقتی کشور بنا به سازواره های تباری، زيانی، 

رودبار خون و بسا بدخبتی  راه افتادن... مذهبی و
 .  های ديگر خنواهد بود که اميدواريم چنين نباشد

هر چه است، از ديدگاه بيشرت کارشناسان، گره اصلی 
در مشکل افغانستان اين است که امريکا زير پرده 
مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد خمدر و ايجاد يک 
دولت دمکراتيک در افغانستان، در پی حتقق اهداف 

وهوم بسيار بلند راهربدی ماجراجويانه در منطقه م
است که ناگفته پيداست امنيت ملی مهه کشورهای 
منطقه و درگام خنست افغانستان را با خطر بسيار 
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جدی و نگران کننده  رو به رو می سازد و روشن 
است که با واکنش بس تند و ويرانگر کشورهای 

ميانه  روسيه، چين، ايران، کشورهای عربی و آسيای
 .و پاکستان رو به می باشد

 
اين است که افغانستان با چالش های بسيار بزرگی 
رو گرديده و به کارزار رويارويی های بزرگ جهانی 

 . و منطقه يی در مهه ابعاد مبدل گرديده است
 

روشن است ره آورد اين کار برای افغانستان و 
مردم رجنديده آن در گام خنست برای پشتون ها چيزی 
جز از سيه روزی، بدخبتی و بربادی و تباهی و روان 
شدن رودباری از خون بيگناهان و بينوايان خنواهد 

 . بود
 

در « بزکشی جيوپوليتيک«برای پايان خبشيدن به اين 
بايسته است افغانستان و جلوگيری از اين فاجعه، 

حتوالت بنيادی روی کار تا سر اجنام در افغانستان 
 .آيد
 

و دولتی نياز داريم که شهامت  ما به رهربی
پيشگيری يک اسرتاتيژی راستين ملی را داشته باشد 

مبدل ساخنت رقابت و که حمور اصلی سياست خارجی آن 
در واقع (رويارويی کنونی ميان سازمان های ناتو 

و شانگهای در افغانستان به مهکاری و ) امريکا
درست اين هدف بايد در راس . تفاهم صادقانه باشد

ياست های چنين دولتی قرار بگيرد و به يک پروژه س
سراسری ملی مبدل شود که مهه مردم کشور هم آوا و 

. مهاهنگ با مهه نيرو در راستای حتقق آن بکوشند
دولت آينده و به ويژه دستگاه سياست خارجی آن 
متفاوت از دستگاه بيمار، آبروباخته و دنباله رو 

دهد تا با وارد کنونی بايد مساعی بسياری به خرچ 
آوردن فشار سنگين بر امريکا و متحدان اروپايی 
آن و متقاعد ساخنت آن کشور به انصراف از سياست 

 »سخت افزاری«های ماجراجويانه، ناروا و ناکام 
بيش از سه دهه گذشته آن که برای مردم و کشور ما 

به بار آورده است، يک سياست  فاجعه ملی
به پيش گيرد  »افزاری نرم«واقعبينانه هومانستيک 
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که متوجه تامين صلح و ثبات و شگوفايی افغانستان 
 . و منطقه باشد

 
متفاوت از  ،مهچنان بايسته است تا رهربی آينده

ران توان کند کردن دم تيغ ُب ،رهربی ناتوان کنونی
روسيه، چين و ايران و نيز توانايی ارزيابی 

در ابعاد واقعی خطری که اين کشورها می توانند 
آزمون رويارويی با امريکا ما را با آن رو به رو 

 . سازند، را نيز داشته باشد
 

تنها با دگرگونی ريشه يی و راستين اسرتاتيژی 
امريکا يعنی انصراف از اسرتاتيژی های سردرگم و 
بيهوده سه دهه گذشته و پيشگيری يک اسرتاتيژی 
هومانستيک، ريالستيک و سازنده نوين، مبتنی بر 

م و مهاهنگی با مهه کشورهای منطقه، با تفاه
درنظرداشت توازن منافع و پيشگيری هدف روی کار 
آوردن يک دولت ملی در افغانستان به جای دولت 
دست نشانده کنونی با تغيير رهربی آن در گام خنست، 
می توان چالش های کنونی مانند توليد و قاچاق 

و فساد مواد خمدر، پويايی های رو به گسرتش تندروی 
در . لگام گسيخته را در کشور و منطقه مهار کرد

با تيم مافيايی و ناکارآمد کنونی، بايد غير آن، 
چشم انتظار گسرتش لگام گسيخته رويدادهای دردناک 
و ناگوار پيش بينی ناپذير بسياری بود که کشور 
را گام به گام به سوی بربادی، تباهی و ويرانی و 

ويی در تراز جهانی و امريکا به به سوی بی آبر
 .شکست در اسرتاتيژی اش خواهد کشانيد

 
افغانستان کشوری است ويران، نادار، در به در، 
ورشکسته و نگونبخت با مردم رجنديده، بيمار، 
سوگوار و سيه روز و به خاک و خون کشيده شده که 

و در صورت روی (يارای دمشنی با هيچ کسی را ندارد 
و دمکرات فراگير به جای  کار آمدن يک دولت مردمی

دولت دست نشانده کنونی، مشی پايان خبشيدن به 
ماجراجويی ها و تنش زدايی را در عرصه سياست 

، و از مهين رو خواستار )خارجی پيش خواهد گرفت
دوستی با مهه کشورهای جهان و در گام خنست اياالت 

که به شدت نيازمند کمک های گسرتده (متحده امريکا 
از مهين . ، می باشد)ر مهه عرصه ها استآن کشور د
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رو، انتظار دارد تا آقای اوباما با کنار گذاشنت 
دولت های گذشته امريکا که » کين گسرت«سياست های 

در گام خنست برای خود آن کشور و شخص وی زيانبار 
است، برای اين کشور جنگ زده و نگونبخت ما و مهه 

» مهرگسرتی« و جهان، پيام آور صلح و ثبات و منطقه
 . باشد

 
به باور بسياری از کارشناسان مسايل افغانستان، در 
کالوه سر درگم حبران کشور، چند گره کور است که تا 
باز نشوند، هر گونه سخن گفنت از صلح و امنيت و ثبات 
در کشور و منطقه، ياوه سرايی يی بيش خنواهد بود و 
ز بدون گشودن اين گره ها، حبران با گذشت هر رو

پيچيده تر و ژرف تر و چند اليه تر و خونبار تر شده، 
 .حل آن دشوار تر و دشوار تر خواهد گرديد

 
طرح اين موضوع در اين برهه، به اين دليل مهم است 
که به باور برخی از آگاهان، از يک سو، حضور 
نيروهای ائتالف بين املللی در کشور برای تامين 

دارد و از سوی ديگر، امنيت، صلح و ثبات، الرتناتيو ن
ادامه حضور آن ها در سيمای کنونی، به بن بست رسيده 
است و خطر شکست شان در فرجام اين جنگ فرسايشی بی 
پايان و در پی آن فروپاشی افغانستان به دو يا چند 
خبش و درگيری يک جنگ خامنانسوز پيش بينی ناپذير می 

 . رود
 
 :ندمهم ترين اين کور گره های قرار زير ا 

زير سوال بودن مشروعيت حضور نيروهای ناتو در   -1
  افغانستان

عدم اعاده وضعيت افغانستان چونان يک کشور بی  -2
 طرف 

معمای قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک پارادکسال  -3
 ميان افغانستان و امريکا 

نبود قرار داد روشن عدم تعرض، عدم مداخله در   -4
يک ديگر امور يک ديگر و عدم ادعای ارضی بر 

 ميان افغانستان و پاکستان 
 عدم مشروعيت رهربی کنونی  -5
 نبود يک قانون اساسی کارا و پذيرا برای کشور -6
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ناکارآيی ساختار کنونی نظام سياسی در   -7
 افغانستان 

نبود اسرتاتيژی روشن مبارزه بی امان و پيگير   -8
 در برابر القاعده، طالبان و ديگر تندروان

 لی و خطر فروپاشی کشور  نبود يک دولت فراگير م  -9
 عدم شفافيت در مبارزه با مواد خمدر  -10

 
روشن است گشودن گره های کور و فرو بسته حبران 
افغانستان کار ساده يی نبوده، مستلزم دگرگونی ريشه 
يی اسرتاتيژی امريکا است و بی ترديد موانع فراوانی 

خوب، مگر اين گره های کور . بر سر راه آن قرار دارد
دانه در اين کالوه سر درگم وجود دارند و اگر دردمن

گشوده نشوند، نبايد هم انتظار يافنت سر نخ کالوه را 
داشته باشيم و مهچنين امنيت، صلح و ثبات به هيچ رو 
تامين خنواهد گرديد و حبران می تواند به گونه لگام 
گسيخته ادامه يابد و چه بسا که پيچيدگی هايی از 

 . ايداين هم بيشرتی را بز
 

راه های گشودن اين گره های کور می تواند از ديدگاه 
 :تئوريک قرار زير باشد

در آوردن مهه نيروهای ائتالف بين املللی زير چرت  -1
 واحد آيساف و پايان دادن به ماموريت ناتو

برگزاری يک کنفرانس بين املللی در باره   -2
افغانستان زير چرت سازمان ملل و اعاده وضعيت بی 

فغانستان يعنی اعالم افغانستان به عنوان طرفی ا
يک کشور بی طرف و دادن تعهدات الزم در زمينه از 
سوی مهه کشور های ذيدخل در حبران افغانستان به 

 مشول سازمان های بين املللی
فسخ و لغو قرار داد قرار داد مهکاری های  -3

اسرتاتيژيک ميان امريکا و افغانستان برای جلب 
 سايگان افغانستاناعتماد دوباره مه

عقد قرار داد عدم تعرض، عدم مداخله در امور يک  -4
ديگر و عدم ادعای ارضی بر يک ديگر ميان 
افغانستان و پاکستان زير نظر سازمان ملل و 
سپردن تعهدات بايسته در زمينه مانند توافقات 
ژنو در دوره داکرت جنيب از سوی امريکا، پاکستان 

روسيه، ايران، هند  و افغانستان با مهکاری چين،
 .و عربستان



 22   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

برگزاری لويه جرگه اضطراری و انتخاب يک رهيری  -5
مشروع به جای رهربی غير مشروع کنونی با مهکاری 

 سازمان ملل 
تغيير و اصالح قانون اساسی کنونی که عدم کارايی  -6

 .آن در عمل ثابت شده است
تغيير ساختار نظام سياسی ناکار آمد کنونی و  -7

استی خمتلط به جای رژيم رياستی آوردن نظام ري
کليت گرای کنونی با اعاده کرسی صدرات و تقسيم 
افغانستان به چند زون و انتخابی شدن ارگان های 

واليت ها، ولسوالی ها، عالقه داری ها (حملی قدرت 
 )و شهرداری ها

تشکيل جبهه واحد ضد تروريستی در برابر القاعده  -8
با اشرتاک  و طالبان و ساير گروه های تند رو

ارگانيک مهه مهسايگان افغانستان و مهه قدرت های 
بزرگ زير نظر سازمان ملل و ادامه مبارزه پيگير 

پايان . و بی امان با آنان تا پيروزی کامل
خبشيدن به هر گونه مذاکره و بازی های ابزاری با 

بسيج مهه پتنسيال کشور برای نربد در . تروريست ها
قاعده، طالبان و ساير برابر تروريسم يعنی ال

تندروان آشتی ناپذير و در صورت عدم مهکاری 
پاکستان، وضع حتريم های بسيار شديد در برابر آن 
کشور از سوی سازمان ملل و جتريد مطلق آن  کشور 

 .از سوی جامعه جهانی
ايجاد يک دولت فراگير ملی با مشارکت گسرتده مهه  -9

ر گرای اليه های جامعه افغانی به جای دولت تبا
در اين حال، در ساختار نظام . غير ملی کنونی

نوين بايسته است تا رييس مجهور پشتون و صدر 
اعظم تاجيک، هر يک چهار، چهار معاون از اقوام 
بزرگ افغانستان داشته باشند و رياست سنا و 
شورای ملی به منايندگان شايسته برداران هزاره و 

رت توازن ازبيک سپرده شود تا در بافت افقی قد
پذيرا و دادگرانه به ميان بيايد و مشارکت 

 .گسرتده ملی تامين شود
مبارزه بی امان و خلل ناپذير در برابر کشت،  -10

توليد و قاچاق مواد خمدر از مجله به آتش کشيدن 
کشتزارهای مواد خمدر با مبب های آتشزا، 
نابودسازی آزمايشگاه های توليد اين مواد، 

ی قاچاقچيان بزرگ، تشکيل تعيين جزای اعدام برا
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کميسيون بين املللی مبارزه با مواد خمدر زير نظر 
سازمان ملل با اشرتاک کشورهايی که بيش از هر 

مانند روسيه، . کشوری قربانی مواد خمدر بوده اند
ايران، پاکستان، کشورهای آسيای ميانه، چين، 

. افغانستان و کشورهای اروپايی و امريکا
ين املللی بايد در قبال مبارزه نيروهای ائتالف ب

با مواد خمدر در والياتی که حضور دارند، در 
. برابر اين کميسيون پاسخگو و مسوول باشند

مهچنين بايسته است يک کميسيون بين املللی نظامی 
مبارزه با مواد خمدر يرای کنرتل نظاميان خارجی 
در افغانستان تشکيل و در پايگاه های هوايی 

د، کابل و قندهار مستقر شوند با بگرام، شيندن
 .حق بازرسی از هواپيماهای ترانسپورتی نظامی

 
در واقع، اين يک چهارچوب تيوريک برای حل ريشه يی 
مساله است و پيش شرط آن برگزاری يک کنفرانس بين 
املللی ديگر به سان کنفرانس بن در يکی از کشورهای 

 .لل استبيطرف در مساله افغانستان زير نظر سازمان م
 

روشن است در صورت ناگشوده ماندن اين گره های کور، 
مشکل افغانستان حل نشده و تنها شکل آن دچار 
استحاله شده و حبران به اشکال جديدی ادامه خواهد 

 . يافت
 

هر چه است، مادر روزگار آبسنت رويدادهای تراژيک و 
دراماتيک بسياری در افغانستان است تا ديده شود که 

 !      هد زاييد؟چه خوا
 
 
 
 
 
 
 

 ديدگاه ها و يادداشت ها
 
ديدگاه های مشاری  فشردهخنست به بررسی  ،ر اين جاد

در ال به الی  می پردازيم و خارجیاز کارشناسان 
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 چکيدهمی افگنيم به هم  نگاه کوتاهی بررسی ها
 .خود ما ديدگاه های کارشناسان کشور

بی ثباتی در امريکا مسبب « در مقالهيوری کروپنف 
» پوليت کوم رو«در سايت انرتنتی  »افغانستان است

برای امريکا، افغانستان يک اولويت : می نگارد
ات اداره اوباما اقدام. ست خارجی استمطلق سيا

خود را در افغانستان بنا به سه دليل پويا ساخته 
 :است
 

حاال ديگر می توان يکسره به : در گام خنست
چون عمليات در . پرداختافغانستان و پاکستان 

ميدان های اصلی . عراق به اهداف خود رسيده است
نفت خيز و لوله های رسانايی اشغال شده است و 
پيرامون آن ها ثبات منطقه يی به وجود آورده شده 

در عراق مهم ترين چيز جيو اکونوميک است و . است
درست به مهين خاطر بود که در آن جا به هبانه 

افزارهای کشتار گروهی صدام حسين،  نابودسازی جنگ
 .رژيم تعويض  شد

 
دو ديگر، اين که روند نامنهاد بن که به منظور 
حل منازعه افغانستان به هبانه هبرت تراشيده شده يی 
نسبت به نابودسازی جنگ افزارهای کشتار گروهی 

به حمض سرنگونی رژيم  2001صدام حسين در ماه دسامرب 
، کامال به بن بست رسيده طالبان برگزار شده بود

 .  است
 

سه ديگر، اين که برای امريکا در افغانستان عمده 
ترين چيز هپن ساخنت شبکه گسرتده پايگاه های نظامی 
لوژستيکی است که اجازه بدهند در ده روز در صورت 

 . نياز گروه های ضربتی امريکا  و ناتو را جا داد

تا حضور اين است که امريکا بی ثباتی می آفريند 
سازماندهی بی ثباتی کنرتل . خود را پرده پوشی کند

روش کليدی تعميل کنرتل بر اروآسيای ميانه  -شده
خود » ختته شطرنج بزرگ«است که بژزنسکی در کتاب 

از مهين . موهبت اصلی برای امريکا  خوانده بود
رو، در آينده نزديک نياز به دومين تعويض رژيم 

از طالبان را بار ديگر است که اجازه بدهد خبشی 
به بافتار رهربی افغانستان شامل ساخت و درجه 
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وخامت در کشور را کنرتل و تراز خرابی اوضاع را 
هدف سياست نو امريکا، آشتی با  .پايين آورد

ايران و در صورت امکان، مبدل ساخنت آن کشور به 
ژاندارم خود در منطقه مهانند رژيم ضيا احلق در 

در . اد و اوايل دهه هشتاد استسال های دهه هفت
عين حال، بايسته است تا به گونه هنايی آسيای 
ميانه و در گام خنست تاجيکستان را از روسيه جدا 

در اين حال، می توان با چين گسرته نفوذ را . کرد
 .»تقسيم کرد

در مدير انستيوت توسعه جهانی  -سيرافيم ميلينتيف
می » ی روسيهچالش  تاريخی برا -افغانستان« مقاله
» خود توانبخشی«روسيه پيگيرانه در پی « :نگارد

چونان يک قدرت جهانی با ادعای بازی منودن نقش يک 
قدرت کليدی در سياست بين املللی است که تعيين 
کننده هندسه و ارشی تکتونيک روندهای 

مهانا افغانستان آن تکيه گاهی . جيوپوليتيکی باشد
ادی نظم جهانی را و است که می تواند به گونه بني

استاتوس قدرت های جهانی را تغيير دهد و روسيه 
 . را به بازيگر پيشتاز جهان مبدل سازد

 
خنستين و خطرناکرتين چالشی که از ناحيه افغانستان  

 -نظامی -روسيه با آن رو به رو است،
امريکا و ناتو به هبانه . جيواسرتاتيژيک است

قيم  روسيه، طی مبارزه با تروريزم و مهراهی مست
هشت سال حضور در افغانستان، ختته خيز ضربتی يی 
را ايجاد منوده اند که در صورت  نياز می تواند 
طی چند روز گروهبندی نيرومند سپاهيان را پذيرا  

 . گردد

بدين سو، در دو پايگاه بزرگ   2004سر از سال 
هوايی بگرام و شيندند کارهای پنهانی گسرتده 

م می شود و به گونه يی که برخی از زيرزمينی اجنا
خربگان گمان می زنند، کار ساختمان  شهرک های زير 

امريکايی ها می توانند .  زمينی پيش برده می شود
با موقعيت » ابرناو زمينی هواپيمابر«از اين دو 

در گام  -بسيار مناسب، مهه کشورهای مهم اروآسيا
ايند و خنست روسيه، چين، ايران، و هند را کنرتل من

امريکا را در ) پمپ بنزين(در عين حال تانک تيل 
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گسرته کشورهای خليج فارس تا دريای کسپين که از 
درصد نفت   60تا  2025آن ها امريکا تا سال 

 . وارداتی خود را خواهد برد، پاسداری منايند

بنا به ارزيابی خربگان نظامی، در صورت تعبيه 
فرا [ -رعت صوتماورای س(موشک های هايپراکوستيک 
در افغانستان که گمان ]) تر از مافوق سرعت صوت

می رود از مهين اکنون استقرار يافته باشند، زمان 
دقيقه را در بر می   3-1پرواز آن ها تا مسکو 

 . گيرد

 
حضور نظامی امريکا در اين کشور، ماشين عظيمی 
است که با خود مرگ، ويرانی و بی ثباتی را  نه 

انستان، بل برای مهه منطقه آسيای تنها برای افغ
پرسشی مطرح می گردد . ميانه به مهراه می آورد

مبنی بر اين که برای چه در منطقه حجاب عاجز ما 
چنين گروهبندی عظيمی مستقر شده است و اين کار 

آيا هنگام . چه ربطی با مبارزه با تروريزم دارد؟
آن فرا نرسيده است که آغاز به مطرح کردن و 

مواعيد و اهداف حضور نظامی خارجی در  بررسی
 افغانستان و کشورهای آسيای ميانه مناييم؟ 

دومين مساله مرگبار که روسيه در افغانستان با 
آن رو به رو گرديده است، توليد و بازرگانی مواد 

بر پايه مدارک دست داشته، ساالنه نزديک . خمدر است
ر نفر از اثر مواد خمدر توليد شده د 30000به 

افزون بر اين، افغانستان . افغانستان می ميرند
در سال های اخير جايگاه خنست را در توليد مواد 

اين مواد خمدره، به . خمدر کانابيوييد گرفته است
دليل رشد بی سابقه توليد آن در افغانستان زير 
کنرتل ناتو به پيمانه چشمگيری افزايش يافته است 

و تندرستی ميليون و خطر مستقيمی را متوجه زندگی 
قربانيان اصلی مواد  -ها تن از شهروندان روسيه

 .خمدر افغانستان و کشورهای آسيای ميانه می منايند

جتاوزکارانه بزنس مواد خمدر يک  دامنه يابی و گسرتش
زيرا فرا سودهای . مساله جهانی اقتصاد سياسی است

غير قانونی، مهيشه و در مهه جا برای تاثير گذاری 
است و اقتصاد قانونی در هر سناريوی ممکنه بر سي
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 جمله های بنا به ارزيابی. استفاده می گردد
 )Executive Intelligence Review(» چکيده اطالعات اجرايی«

حجم داد و ستد مواد خمدر در جهان کنون به مرز يک 
در اوضاع حبران مهه . تريليون دالر نزديک می گردد

ل پيمايش به منبع جا گسرت، اين منابع غير قاب
بزهکاری متام عيار مبدل گرديده و نقش کليدی يی 
را در اختاذ تصاميم در باالترين تراز بازی می 

. د.افزون بر اين ها به گونه يی که پ. منايد
ديپلمات پيشين و حتليلگر کانادايی خاطر  –اسکات 

نشان می سازد، مهانا درآمدهای ناشی از مواد خمدر، 
متويل عمليات های سرويس های ويژه  پشتوانه استوار

غربی و بسياری از شرکت های سکيوريتی که در نقاط 
از . داغ از مجله افغانستان کار می کنند، می باشد

اين رو، اميد بسنت به پارتنرهای غربی ما بيهوده 
زيرا مهانا طی سال های حضور سپاهيان نانو . است

باال  برابر 44در افغانستان توليد اين مواد تا 
 .رفته است

 
افغانستان و کشورهای مهجوار آن امروزه در بازی 
بزرگ جيواکونوميک جايگاه ارزمشندی يافته اند که 

. اين هم يک چالش جدی ديگر برای روسيه می باشد
. آسيای ميانه پيگيرانه از ما دور می شود

جيوپوليتيک دان های انگلوساکسون و نظاميان 
سوی مبدل ساخنت به ختته ناتو، آسيای ميانه را به 

مهچنان تالش . جيو اسرتاتيژيک می کشانند -خيز نظامی
های پويايی به راه انداخته اند تا ترکمنستان را 

 -ترکمنستان( يا تاپی »تاپه«به پروژه ناباکو و 
 .بکشانند )هند -پاکستان -افغانستان

 
مهم ترين هدف جيوپوليتيک و ديپلماتيک روسيه در 

مبدل ساخنت گسرته آسيای ميانه و  -هبيست سال آيند
از قزاقستان تا مشال هند و خليج  –خاور ميانه

فارس به يک ماکرو ريگيون اساسا نو دارای ثبات و 
ترقی صنعتی و شالوده استوار برای پيشرفت تسريع 
صنعتی سازی و مهکاری سيستماتيک ميان روسيه، هند، 
 چين، ايران، افغانستان، پاکستان، مغولستان،
قزاقستان، ترکمنستان، قرغيزستان، تاجيکستان، 

 .آذربايجان و ترکيه است



 28   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

 
کليدی اين گونه ماکرو ريگيون بايست  انديشه

ايجاد گسرته واحد جيو اکونوميک و جيوکلتوری يی 
گردد که به گونه هدفمند از هرگونه رنگ و پيرنگ 

جيوپوليتيکی و به مهين پيمانه از اهداف  های
سرتاتيژيکی کشورهای جداگانه خودخواهانه جيوا

 .پاکيزه و پيراسته باشد

بايسته است اين ماکرو ريگيون را از برخوردهای 
جيوپوليتيکی و هبره گيری های ابزاری به سود 
کشورهای جداگانه ماکروريگيون به استاتوس هسته 

و ميدانگاه » بازار مشرتک جامعه اروآسيای ميانه«
ی ريشه دار در ديالوگ باشندگان بومی و متدن ها

 »خاورميانه نو«تنها . اين گسرته مبدل گردانيد
توانايی آن را دارد تا مسايل حبرانی زير برای 

 :روسيه و کشورهای مهسايه آن را حل منايد

احيای افغانستان به عنوان کشور واحد، مستقل  -
و موثر از ديدگاه اقتصادی که نه تنها به صدور 

گنی پايان خبشد،  بی ثباتی، مواد خمدر و دهشت اف
بل که نيز به الگوی صنعتی شدن سريع و توسعه 

 . مبدل شود

سازماندهی گسرته به هم پيوسته اقتصادی و  -
جلستيکی پيوند دهنده سايربيای روسيه  -ترانسپورتی

و ) دريای عرب و خليج فارس(» درياهای جنوب«با 
پل قاره يی ميان اقيانوس يخبسته  -با گذشت زمان

 .انوس هندمشالی و اقي

جلوگيری از ايجاد ختته خيز امريکا و ناتو در  -
افغانستان آسيای ميانه برای   -حجاب عاجز ما

 کنرتل چين، ايران و روسيه 

ناتو و ايران  –جلوگيری از جنگ ميان امريکا  -
 چونان پاره يی از خاورميانه نو

 ...  و -

پياده ساخنت اين گونه طرح دکرتينيال تنها در 
تيژی روسيه در قبال افغانستان ممکن چهارچوب اسرتا

 .چيزی که نبود و کمبود آن حمسوس است -است
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اسرتاتيژی نو امريکا عبارت است از ادامه روند 
نامنهاد بن که در سيمای اسرتاتيژی نو در قبال 

آناليز دقيق . افغانستان و پاکستان در آمده است
اين اسرتاتيژی نشان می دهدکه مهه پرنسيپ های روند 

بايد چشم به در نتيجه، . ن در آن حفظ شده استب
راه  تيره شدن چند باره اوضاع در اين نقطه زمين 

  .بود

چاله سياه با کارروايی های امريکا و ناتو يک 
پديد آمده که در آن بی گفتگو عمال مهه  جيوپوليتيک

روسيه نيز  . کشورهای اروآسيای ميانه فرو می روند
له قيف گون کشيده می پيگيرانه به سوی اين  چا

 . هيچ شانسی هم برای رهايی و گريز نيست. شود

مهچنان دشوار است با تناقضات و اختالفات اشرتاک 
 . کنندگان اين بازی بزرگ جهانی بازی کرد

امريکا ديگر در واقع عمال  با ايران با ايجاد 
احتاديه تاکتيکی در کنفرانسی که خاص برای  اين 

ماه مارچ برگزار  31به تاريخ  )هاگ(مساله در الهه 
 .گرديده بود،  به تفاهم رسيده است

 واشنگنت اميدوار است با جلب هتران به دورمنای اميد
به مشول خبش شيعه ( »ايران بزرگ«خبش ايجاد کشور 

نشين جنوب عراق، استان های مشالی، مرکزی و باخرتی 
، ايران را به سياست )افغانستان و نيز تاجيکستان

 sharedresponsibility( »مسووليت تقسيم شونده سرتهگ«نو 
در رابطه با افغانستان، زمينه را برای حضور ) 

دراز مدت خود در افغانستان و پيشروی در آسيای 
دلچسپی ايران به افغانستان و . ميانه فراهم منايد

اما . تاجيکستان هنوز برای امريکا خطرناک نيست
با » امل سازندهتع« در عوض ختته خيزی را برای 

 .ايران در اختيار امريکا می گذارد

دو « –آرايش يک ائتالف جيوپوليتيک ديگرمهچنان 
چين و امريکا نيز به يک واقعيت » گانه بزرگ

اين انديشه را با پويايی چنين  .تبديل می شود
سياستمداران کارکشته يی چون کيسينجر و بژزنسکی 

ا در منطقه پيش می کشند که استحکام موقعيت امريک
که در عين (را چونان هتديدی برای امنيت ملی چين 
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زمان با تاييد اين اقدامات از سوی مسکو که در 
حال از دست دادن پيوسته مواضع خود در منطقه 

    .می پندارند) است، رو به رو می باشد

در نتيجه، رهربی چين با آن رو به روست که برای 
وهای امريکا و دفع هتديد ايجاد شده از سوی نير

ناتو، روسيه ناتوان را از منطقه بيرون براند و 
 .در اين جا مواضع پايداری به دست بياورد

در فرجام ] به باور بانيان اين طرح[از اين رو،
می توانند خبش خاوری » امريکا –چين«دو گانه نو 

آسيای ميانه را با هم تقسيم منايند و دو گانه 
و اين . باخرتی آن راخبش »  امريکا-ايران«ديگر 

کار روشن است نه به سود ثبات منطقه، بل به 
منظور راندن روسيه از آن که ديپلماسی آن کشور 
در منطقه با شکست رو به رو شده است، صورت می 

از دست دادن کنرتل بر آسيای ميانه برای . گيرد
به معنای بروز هتديد پايدار برای بی  ،روسيه

دير يا زود .  انه استثباتی کشورهای آسيای مي
اين هتديد عملی تر می شود تا در يک ساعت مهه حجاب 

از دره فرغانه گرفته تا  -عاجز روسيه را بدرد
....«. 

کارشناس مرکز فرهنگ راهربدی  -آندره آريشف
می  در مقاله يی، روسيه» ريا نووستی«خربگزاری 

و تشکيل پنج کشور مستقل  1991پس از سال « :نگارد
منطقه شوروی پيشين، مرحله تازه يی از  جديد در

در خصوص برنامه های حماصره » بازی بزرگ«
جيوپوليتيک در منطقه و برقراری کنرتل بر منابع 

 . غنی هايدروکاربنی آن آغاز شده است

تالش های امريکا در خبش آسيای ميانه از جامعيت 
برخوردار بوده و شامل مهزمان سازی اقدامات 

، نظامی، اطالعاتی و حتليلی و نيز ديپلماتيک-سياسی
رويدادهای . است» غيردولتی«فعاليت ساختارهای 

سال گذشته نشان دادند که واشنگنت با استفاده از 
سياسی، آگاهانه و -ناتو به عنوان پوشش نظامی

هدفمند به حتقق اهداف خود در منطقه آسيای ميانه 
 . مشغول است
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بوده و به در اين راستا، اقدامات امريکا پويا 
، اما در عين يابندمی ويرايش سرعت اولويت ها 

حال، منافع درازمدت و اسرتاتيژيک بی تغيير باقی 
در اين راستا قابل توجه است که . می مانند

اعالميه های اخير باراک اوباما در باره برنامه 
برونربی تدريجی نيروهای اين کشور از خاک 

يشين وی در افغانستان، مغاير با اعالميه های پ
باره اين است که نيروهای نظامی ائتالف غربی در 

شايد اگر . می مانند بسياریاين کشور برای مدت 
ساده نگريست، چنين تصوری ايجاد شود که امريکا 

اما بايد گفت که . اسرتاتيژی جامع و کاملی ندارد
چه که اکنون در  اگر اين اين طور می بود، آن

 . منی دادافغانستان رخ می دهد، رخ 

تاکنون امريکايی ها فعاالنه به ساخت  2004از سال 
و ساز پيرامون فرودگاه شيندند و بگرام با 

مرتی آن ها مشغولند که می  3500باندهای فرود 
را  52-توانند مبب افگن های سنگين اسرتاتيژيک نوع ب

تعداد زيادی تاسيسات زمينی و زير . نيز بپذيرند
اکنون می توان در باره زمينی احداث می شوند و 

ايجاد ابرپايگاهی دارای شهرک های زيرزمينی به 
عنوان هدف اصلی حضور امريکا و ناتو در 

    . افغانستان سخن گفت

فرودگاه های بگرام و شيندند، زمانی پايگاه های 
نيروی هوايی شوروی بودند و اکنون به پايگاه های 

ند که جامعی برای نيروی هوايی ناتو تبديل شده ا
بوده و  کيهانیجمهز به سيستم های رديابی هوايی و 

عمًال می توانند حريم هوايی در سراسر اورآسيا را 
 .کنرتل کنند

افزون بر اين، ايستگاه های کنرتل حريم هوايی در  
آسيای ميانه، منطقه کسپين، قفقاز و در اروپای 
شرقی و مرکزی نيز ساخته شده و مگاکريدوری برای 

ل و انتقاالت هوايی و کنرتل بر حريم هدايت نق
امريکا و . هوايی از اروپا تا چين ايجاد شده است

ناتو در مهسايگی افغانستان، شش پايگاه نظامی 
از (هرچند که برخی از آن ها، . ديگر نيز دارند

مجله ترمز در ازبيکستان و ماناس در قرقيزستان که 
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ه محل و رمسًا تنها فرودگاه های ويژ) هنوز فعال است
نقل هستند، اما استقرار هواپيماهای نظامی در آن 

آسيای ميانه با ماشين . ها به هيچ وجه سخت نيست
نظامی ناتو تسخير شده و عمًال به عامل جنوبی برای 

 . حماصره روسيه توسط پايگاه های ائتالف تبديل است

اين گونه، هدف اصلی سياست خارجی امريکا در 
کنرتل بر منابع سوخت منطقه آسيای ميانه، برپايی 

و جداکردن روسيه و چين از آن هاست و هبانه رمسی 
» اداره هرج و مرج«برای دخالت نيز می تواند 

باشد که به کمک سودجويی از پتانسيل تنش زايی 
 . »موجود در منطقه برانگيخته می شود

روسيه ممکن است بر سر انرژی وارد جنگ «در مقاله 
بر بنياد مفاد سندی در مورد « :، می خوانيم»شود

سياست امنيتی روسيه، اين کشور ممکن بر سر آنرتل 
منابع انرژي در آينده نه چندان دور در نزديکی 

اين سند، از دمشنان   .مرزهای خود درگير جنگ شود
بالقوه خاصي نام نربده اما روسيه، که بزرگرتين 

 3600توليد کننده  انرژی جهان است، بيش از 
با چني آه فاقد منابع انرژي است و مهني طور  کيلومرت

از طريق يک مرز دريايی کوچک با اياالت متحده مرز 
 .مشرتك دارد

 2020اين سند که راهربد امنيتی روسيه را تا سال 
در رقابت بر سر منابع «: مشخص آرده، می گويد

نيروی نظامی اجتناب ناپذير بوده  کاربردانرژی، 
های نزديک در مرزهای و ممکن است توازن نيرو

اين . فدراسيون روسيه و متحدانش را برهم بزند
مترآز سياست جهانی از منظر «: سند می گويد

دورنگر، متوجه دستيابی به منابع انرژی خواهد 
 .»بود

اين سند می گويد مناطقی که يک چنين رقابتی برای  
منابع در آن ها ممکن است باال بگيرد، عبارت اند 

ه، دريای برنت، قطب های زمين، دريای از خاورميان
روسيه هم ممکن است که برای . کسپين و آسيای ميانه

به دست آوردن غذا، آب تازه و زمين، به رقابت 
 .بپردازد
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رييس  -اين سند راهربدی، از سوی ديميرتی مدويدوف 
مجهور تصويب شد و از سوي شورای امنيت روسيه که 

شد استخبارات شامل سياستمداران و آارمندان ار
اين کشور است و رياست آن را مدويدوف بر عهده 

  .دارد، منتشر شد

روسيه، بزرگرتين توليد کننده گاز و دومين کشور 
صادر کننده نفت در تراز جهاني است و پس از 
فروپاشي شوروي، به اين منابع مهچون ابزارهايي 

ابرقدرت «برای احيای قدرت ديرين خود به حيث يک 
والديمير پوتين واشنگنت را . مي نگرد» انرژيتيک

متهم کرده که در پی تصاحب ثروت سنگ های قيمتی 
 .اين آشور است

احتاديه اروپا آه يك چهارم گاز خود را از روسيه  
تامني مي آند، در تالش راه اندازي پروژه پايپ اليين 
موسوم به ناباآو است آه ممكن است روسيه را به 

ميليارد مرت مكعب گاز  31ا اين خيال اندازد آه ت
  .را از درياي کسپين به مست اروپا روان آند

در حايل آه احتاديه اروپا در صدد خريداري گاز از 
بزرگرتين توليد آننده گاز در آسياي  -ترآمنستان

ميانه برآمده، اين امر ديپلماسي تب دار مسكو را 
برانگيخته تا به منابع دست خنورده گاز اين آشور 

انرژی، نه تنها مساله اصلی در جنگ . اندازددست 
کوتامهدت روسيه با گرجستان در ماه اگوست گذشته 
که مرکز حبث با اوکرايين در ماه جنوری امسال نيز 
بود که به اخالل آار گازرساني از اين آشور به مست 

  .اروپا شد

اين سند می گويد که روسيه در جستجوی گسرتش روابط 
رشد مهچون برازيل، هند، چين و با کشورهای رو به 

سازمان مهکاری های شانگهای است که کشورهای چين و 
بر پايه . آسيای مرکزی را يک جا گردآورده است

سند، تاثري حبران جهاني اقتصاد، يك هتديد عمده 
  .براي امنيت ملي آشورها به مشار می رود

حبران مايل جهان، مي  پيامدهای« :سند مي گويد
سييب آه به پيمانه  آالن از نريوي نظامي تواند با آ

روسيه در تالش است » .استفاده مي شود، مقايسه شود
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تا يکی از پنج قدرت اول اقتصادی جهان شود، ولی 
به گفته اين سند، اتکا بر صادرات نفت، گاز و 

 ».است که بايد حل گردد مزمنمنابع طبيعی، ضعفی 
 

ی روابط استاد دانشگاه دولت –سرگی دروژيلوفسکی
در  بين املللی مسکو وابسته به وزارت خارجه روسيه

دستاوردهای عمليات ضد تروريستی در «مقاله 
حبران « در کنفرانس که» افغانستان و منافع روسيه

که به تاريخ » سناريوهای ممکنه حتوالت: افغانستان
هشتم ماه اپريل در مسکو برگزار شد، ارايه 

 :می نگاردگرديد، 
 
الميه های فزونشمار رهربان کشورهای به رغم اع«

خمتلف در باره لزوم پويايی مبارزه با هتديدهای 
برخاسته از افغانستان معاصر، به گونه ذهنی 
اوضاع کنونی درين کشور به غير از مردم خود 
افغانستان، که پيوسته از سوی نيروهای چند مليتی 
مبباران می شوند و از ستمگری رهربان مافيای مواد 

در و بی تفاوتی مقامات مرکزی، که توان تامين خم
امنيت آن را ندارند، رنج می کشند، برای مهه 

 .پذيرا می باشد
 

عين حال، امريکايی ها و متحدان باخرتی آن ها  در
امروز با نيروهای مسلح خود در آن جا حضور دارند 
و آن منطقه جهان را کنرتل می کنند، که تا چندی 

 .صفر تقرب منوده بود پيش مواضع آن ها به
 

از افغانستان رانده شده  روی هم رفتهالقاعده 
است، و به رغم اعالميه های جنگجويانه رهربان آن، 
به احتمال زياد منی تواند هتديد راستينی را برای 

 .امنيت کشورهای غربی متوجه سازد
 

در درون افغانستان، در کل مهه چيز رو به راه 
با بر اطراف کنرتل ندارد مرکز ضعيف که تقري. است

ولی برخوردار از امکان بازتقسيم وجوه سرازير 
شونده از حاميان بين املللی است که از اين راه 
توازن منافع ميان مراکز موجود قدرت در 
افغانستان و خود اطراف در سيمای فرماندهان 

سنتی افغان، که اوضاع را در  مهره هاینامنهاد و 
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نند و بر حکومت مرکزی برای مناطق خود کنرتل می ک
تامين امتيازات سياسی و ملکيتی خود فشار می 

 .آورند، حفظ می کند
 

افت عمده واقعيت افغانستان اين است که بازرگانی 
مواد خمدره توفانی از احساسات را در ميان حمافل 

را از » هشدارهای متعدد«حاکم خود افغانستان و 
رديدی بر منی ولی ت. سوی جهان غرب برپا می دارد

انگيزد، که در اين صورت هم ماشين عيار شده بين 
املللی بازتقسيم درآمد چندين ميليارد دالری به 
دست آمده از مدرک فروش مواد خمدر افغانستان، عمل 
می منايد که به آسانی مانع حتقق هرگونه نيات 
خيرخواهانه که طی چندين سال با گرجموشی از سوی 

تمدن به مشول کارمندان سازمان سياستمداران جهان م
که مهه ساله گزارش هايی در باره کاهش زمين ( ملل

، )های زير کشت خشخاش در افغانستان چاپ می منايند
 .ابراز  می گردد، می شود

 
واقعيت چنان است، که توليد مواد خمدر در 

آزادی شکست «افغانستان پس از پياده شدن عمليات 
به   -ش يافته استده ها برابر افزاي» ناپذير

به بيش از    2001تن در سال  180گونه مشخص، از 
 . 2008تن در سال  8200

  
باالبودن درآمد قاچاقچيان مواد خمدر در افغانستان 
به آن پيمانه هويدا است که ديگر حسادت برخی از 
کشورهای مهجوار کمرت توسعه يافته آن را بر می 

بيک نظر علی  برای مثال، چندی پيش ژينيش. انگيزد
يکی از مدعيان کرسی رياست مجهوری قرغزستان،  -يف

کشت خشخاش را به مثابه شالوده کشاورزی کشور 
ايجاد  هبيخواهانهخود، روشن است به هبانه در ظاهر 

روشن . صنايع نيرومند داروسازی، پيشنهاد منود
است، که زمانی در افغانستان نيز  کار مهين گونه 

 .غاز شده بودآ
  
 سشی مطرح می گردد، مبنی بر اين که اگر مهه آنپر

چه که در باال گفته شد، واقعيت داشته باشد، پس، 
چه را  می توان بررسی کرد؟ روشن است نيازی به 

و  -در ميان منی بود» اگر«پاسخ منی بود هرگاه يک 
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جريان اساسی کمک های  2010آن اين که مقارن با 
ای افغانستان پس مالی بين املللی، ختصيص يافته بر

پايان می  2001از حتقق عمليات ضد تروريستی در سال 
 .يابند

 
در اوضاع  حبران اقتصادی و مالی جهانی، که مقارن 
با سال روان بنا به مهه نشانه ها  تنها رو به 
تعميق دارد، به دشوار می ارزد اين توقع را 
داشت، که نزد کسی بازهم آرزومندی ختصيص 

اضافی برای اجنام جتربه مشکوکی به  ميلياردها دالر
، پديد آيد و درين صورت »افغانستان دمکرات«نام 

 .منظره می تواند از بن پايه دگرگون شود
 

بر پايه اعالميه های (، با آن که، ]هر چه است...[
، خبش بزرگ کمک های ارزانی شده )خود جانب افغانی

از سوی جامعه بين املللی به تاراج رفته و يا 
ای پوشانيدن خمارج کارشناسان و خربگان خارجی بر

هزينه شده است، با آن هم خبش رسيده به دست افغان 
ها به هر حال به حکومت امکان سرپا نگهداشنت و 
پياده سازی برخی از پروژه های اقتصادی و 
اجتماعی مهم برای کشور و به کار گماشنت هزاران 

از ) بگذار در تراز حد اقل(کارگر با محايت 
فعاليت سکتورهای مالی و اقتصادی کشور را داده 
است و چيزی که بسيار مهم است، تامين فعاليت 
حياتی ساختارهای تازه ايجاد شده قوه يی، وفادار 

 . به حکومت است
  
هنگامی که ] پرسشی که مطرح می گردد اين است که[

 اين وجوه به پايان برسند، چه رخ خواهد داد؟
  

منظره روشن دورمنای آينده نزديک من ادعای پرداز 
را ندارم، ولی باور دارم، که اوضاع درونی سياسی 
درين کشور به شدت تيره خواهد شد و گرايش های 
تندروانه و پويايی های گروه های تندرو افزايش 

يعنی افغانستان می تواند بار ديگر .خواهد يافت
هنگامی که (به حالت خود زيستی عادی خود بلغزد 

وسايل خوب پنداشته می شوند، يعنی مهه چيز حتا مهه 
آن منظره روی هم رفته خيالی تفاهم خاموشانه 
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سراسری، که وضع کنونی در افغانستان و پيرامون 
 ).آن را مشخص می سازد، ناگزير فرو می پاشد

 
مسووليت رويدادهای  صلیبايد کوشيد تا بار ا...

رامش آينده در افغانستان بر دوش مبتکران غربی آ
آفرينی در آن کشور گذاشته شود، و هرگونه 
تدبيرهای ممکن برای تقويت امنيت مرزهای جنوبی 

] برای شهروندان[روسيه، تا وضع رژيم جدی ويزا 
مهه کشورهای مهسايه با افغانستان و تامين پاسداری 

 .قزاقستان اختاذ گردد –از سراسر مرزهای روسيه
  

امريکايی ها در اين حال، بايد درک منود، که 
متفاوت از عراق، افغانستان را به زودی ترک 
خنواهند کرد، حتا اگر سر اجنام، به ماندن به 
تنهايی در آجنا پس از بيرون رفنت متحدان غربی خود 

 . نيز ناگزير گردند
 

آن ها به هبای بسيار گرانی توانستند به اين 
سرزمين بسيار مهم از ديدگاه جيوپوليتيک رخته 

و به اين آسانی آن را بدون آوندهای وزنين منايند 
اين موضوع را . ترک خنواهند گفت به خواست خود،

جوامع ) چند بعدی(مهچنان برخورد چند پيکانی 
سياسی و مدنی امريکا نسبت به عراق و افغانستان 

 .يد می کنديتا
 

اگر شعار برونربی نيروهای امريکايی از عراق 
ييس مجهور پيروز امروز شعار پيش از انتخابات ر

شده و خواست سراسری مردم امريکا است، 
سياسی  –افغانستان، هر چند هم اوضاع نظامی

درينجا بارها نسبت به اوضاع آرام شده در عراق 
بدتر است، نه تنها در رسانه های گروهی امريکا 
بازتاب منی يابد، بلکه چونان کشوری بررسی می 

هزار سرباز  17شود، که امريکا در آينده نزديک يا 
 .و يا بيشرت تر از آن را به آن خواهد فرستاد

 
راستش درين اواخر در حمافل اطالعاتی و سياسی 

» اسرتاتيژی اوباما«امريکا حبث های تندی پيرامون 
باور دارم، . برای افغانستان به راه افتاده است

که دستاورد حتقق آن در هبرتين صورت آرايش جمدد 
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ايی در افغانستان و حمدود شدن نيروهای مسلح امريک
 . پويايی های جنگی آن ها در ين کشور خواهد گرديد

 
 

 .سناريوها درين حال می توانند بس گوناگون باشند
از سناريوی عربستان سعودی، که در آن امريکا به 
حضور نظامی خود در افغانستان در يک يا دو 
پايگاه، در صورت برخورد مساعد رهربی مورد محايت 

در افغانستان گرفته تا ايجاد پايگاه های ود خ
، که رمسًا  زير فرماندهی مشرتک امريکا و مشرتک

مانند ترکيه،   -افغانستان قرار خواهند داشت
 .بسنده خواهد کرد

 
  

اين گونه، امريکايی ها با هتديد گير افتادن در 
حبران افغانستان برای سال های دراز رو به رو می 

ن حال، بر آمن، که نبايد ازين مگر با اي .باشند
باال گرفنت تنش ها در افغانستان، . کار خرسند شد

حتا  با تشديد رويارويی نظامی ميان امريکا و 
 .افغانستان با منافع روسيه سازگار نيست

 
از مهين . حل حبران افغانستان به سود روسيه است

رو، واريانت مشارکت روسيه در حل اين حبران به 
م رهربی افغانستان و هم رهربی امريکا شرطی، که ه

در » بودن صلحناپذير تقسيم «نيز از درک 
افغانستان و مشارکت برابرانه مهه جوانب ذيعالقه 

 ».در حل حبران پيروی منايند، مرجح تر می باشد
 
 

کارشناس انستيتوت اقتصاد  –الکساندر اومنوف
در  جهانی و روابط بين امللل اکادمی علوم روسيه

آيا غرب به راه شوروی « ه ارايه شده زير ناممقال
حبران « کنفرانس بين املللی در » پيشين می رود؟

که به تاريخ ، »سناريوهای ممکن حتوالت: افغانستان 
در مسکو برگزار گرديده بود، می  2009اپريل سال  8

  :نويسد
ميزان تلفات در  ،با افزايش نيروهای غربی...«

 . ش خواهد يافتميان آن ها ناگزير افزاي
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تکيه گاه اساسی اپوزيسيون مسلح در مناطق زير ...
جايی که  -سلطه ضعيف حکومت مرکزی پاکستان 

جنگجويان نظم رزمی خود را بازآرايی، تسليح و 
جتهيز می کنند و به آسايش می پردازند، به مشار می 

 .رود
  

کرزی به ياری مداخله مستقيم واشنگنت و متحدان ...
راستش او توانست با به کار . ت رسيدآن به قدر

انداخنت مکانيزم های ضد طالبان در داخل جامعه 
 .افغانستان در کشور ريشه بدواند

 
مگر، آيا او می تواند بدون مداخله مستقيم خارجی 

برای . بزرگی است پرسشاين  –بر سر قدرت مباند؟ 
يک دقيقه تصور می کنيم، که او و يا جانشين او 

موفق می شوند، آيا  امريکا و به اين کار 
متحدانش می توانند پيروزی شان را جشن بگيرند؟ 

آخر آن ها . چنين پنداشته می شود، که منی توانند
جنگ در افغانستان را با شعار ريشه کن ساخنت 
تروريزم بين املللی، که بر امريکا جتاوز  منوده 

بسنده کردن تنها به کمک . بود، آغاز کرده بودند
معنای عقب نشينی از اهداف مطروحه  و بی   ها به

آبرويی درين منطقه مهم جهان از ديدگاه 
 . اسرتاتيژيک خواهد بود

 
جا به بارها آزادی  ينا از مهين رو، واشنگنت در

عملی کمرتی، نسبت به مسکو زمان حضور نيروهای 
شوروی دارد، که زمانی نيروهايش را برای ثبات 

ای بومی به آن کشور خبشيدن به رژيم کمونيست ه
 .فرستاده بود

 
به راستی، امريکا امروز در افغانستان از مواهبی 
برخوردار است، که شوروی نداشت و منی توانست 

در . شکل گيری تدريجی جهان چند قطبی -داشته باشد
داغ ترين نقاط «دوران جنگ سرد افغانستان يکی از 

ر در يک پله ترازو، شوروی و هند و د. بود» جهان
امريکا و کشورهای ديگر غربی، چين  –پله ديگر آن

 .و کشورهای اسالمی قرار داشتند
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در اوضاع . امروز اوضاع از ريشه دگرگون شده است 
چند قطبی بودن جهان، به تدريج تروريزم بين 
املللی چونان يک مشکل جهانی شناخته می شود، که 
حل آن، هرگاه مستلزم مساعی سراسری نباشد، دست 

مستلزم مساعی بسياری از کشورها هر چند هم  کم
جتربه . متعلق به قطب های خمتلف جهان معاصر است

زيرا در . جا امهيت خاصی دارد ينا افغانستان در
گذشته اين کشور بارها به کارزار رقابت های  

 . نيروهای خارجی مبدل گشته بود
 

 در برابر: به گونه ديگر است بيخیامروزه اوضاع 
بين املللی، که در برخی از مناطق  گناندهشا اف

افغانستان و پاکستان النه کرده اند، به تدريج 
جبهه گسرتده بين املللی آرايش می يابد، که در آن 

، مانند روسيه، »جنگ سرد«رقيبان قبلی دوران 
امريکا، غرب در کل، هند، چين، کشورهای مسلمان، 

 .ارندپيش از مهه عربستان سعودی و پاکستان حضور د
 

اين گونه، اسالم ميانه رو نيز در سيمای متحد مهم 
در مبارزه در برابر تروريزم بين املللی، که خود 

 .را پاسدار اسالم جا می زند، به مشار می رود
 

، که با گذشت زمان، برخی از گروه های منتفی نيست
زيرا . طالبان نيز به چنين متحدانی مبدل گردند

احتاد با دهشت افگنان  اين که، آن ها امروز در
بين املللی هستند، هنوز ثابت ساخته منی تواند، که 

 .»اين هر دو يکی هستند

: پاکستان و افغانستان« در مقالهگيرسانف  آقای
 –اوضاع در پاکستان« :می نويسد» دو روی يک سکه

سرآغاز جنگ بزرگ نوی است که در مدار آن بی چون 
مهه ) بدبياری( نو چرا افغانستان و در صورت بد زد

اين خود گواه بر . آسيای ميانه فرو خواهند افتاد
 . جدی بودن مساله است

مهم ترين چيز در اين اوضاع اين است که متفاوت 
رييس مجهور پيشين پاکستان  -از جنرال پرويز مشرف

که پيروزمندانه دست به هر کاری می زد تا طالبان 
نمايند، نافغانی به امور داخلی پاکستان مداخله 
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زرداری ناتوان تر از آن برآمد که يارای چنين 
اين اساسی ترين و بنيادی . کاری را داشته باشد

ترين تغيير بارز اوضاع اسرتاتيژيک است که 
 .دردمندانه ناگزيريم آن را نشاندهی کنيم

 چرا چنين چيزی رخ منود؟ 

خنست، اشتباه در اسرتاتيژی امريکايی ها بود که  -
سازش  -اگزير به سوی برداشنت اين گامزرداری را ن

بی آن که به پيامدهای شوم . با تندروان کردند
تصميم در زمينه در واشنگنت . اين گام بينديشند

بی آن که به ديدگاه های کارشناسان . گرفته شد
 -برآيند اين کار. بومی در زمينه ارجی بگذارند

حبران جدی يی است که زدايش آن نياز به هزينه های 
 . چشمگير مادی و معنوی دارد

دو ديگر، اين که شکست اين اسرتاتيژی با  -
گامربداری های واشنگنت در پيوند با داستان کناره 

کسی را که در . گيری مشرف از پيش هويدا بود
مبارزه با اسالميست ها بيش از مهه رهربان پاکستان 
در جمموع تپيده بود، به سود ارزش های دمکراسی 

کنون ديگر برای گلبارانی مقدم اين . فروختند
ارزش ها بايد آدم های بيشرتی را کشت و پول های 

 . بسياری را هزينه کرد

پاکستان را می توان ناترس به  ناکامیسه ديگر،  -
. اداره اوباما نسبت داد لغزش و فروگذاشتخنستين 

پويايی  قدغن کردن( 2008موعد ريکوردی از اگوست 
 2009تا فربوری ) پاکستان های طالبان در گسرته

بی ترديد به دستور امريکايی ) سازش با طالبان(
اعالم شده از » ضربه اصلی«ها صورت گرفت و با جهت 
 .سوی اوباما پيوند داشت

چهار ديگر، اين که رخدادها در پاکستان، درست  -
تر، تغيير بنيادی اوضاع اسرتاتيژيک در اين کشور 

اوضاع در افغانستان تاثير بس نيرومندی در حتول 
اين امر دست کم به اين دليل . بر جا خواهد گذاشت

هويدا است که طالبان از روش های کمين گيری نربد 
يعنی . به روش های نيمه کالسيک جنگ رو آورده اند

آغاز به اقدامات آشکارا جبهه يی منوده اند که به 
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وارد آوردن تالفات تلفات سنگين به نيروهای ائتالف 
در واشنگنت به رغم رسيدن آژيرها . ميده استاجنا
از کارزار، باز هم اين نکته بسيار ) سيگنال ها(

مهم را  ناديده گذشتند و نتوانستند در برابر آن 
دليل اين کار، . به گونه بايسته واکنش نشان دهند

گذار به : نبود اطالعات استخباراتی راستين بود
ها با مرحله اقدامات رزمی طراز جبهه يی تن

 .برخورداری از ذخاير بايسته انسانی ممکن می باشد

در ) عملياتی(افزون بر اين ها، اوضاع اپراتيفی
به گونه ريشه يی از عراق ] پاکستان[افغانستان و 

که تالش ورزيدند کورکورانه جتربه آن را در 
الگوبرداری منايند، تفاوت ] و پاکستان[افغانستان 

سر کشانيدن رهربان سخن در گام خنست بر . دارد
سرشناس قبايل از راه خريد و تطميع به سوی خود 

 .  است که در افغانستان ويژگی های خود را دارد

به هر رو، امريکايی ها هنوز در افغانستان خنستين 
يعنی جتمع فيزيکی نيروها  و  -مرحله حضور خود

وسايل را پشت سر می گذارند که در بسياری از 
.  سردرگمی ها به مهراه استموارد با تلفات و 

سازگاری با حميط و پی بردن به کنه اوضاع، زمان 
دشواری های پيمودن . معينی را در بر خواهد گرفت

اين راه نامهوار پر از فراز و نشيب در مرحله خنست 
 .از پيش روشن می باشد

بر پنتاگون و متحدان آن است تا برای پيشربد 
انستان هشتاد هزار اقدامات رزمی متام عيار در افغ

بياييد به پيش گويی . سپاهی وارد کارزار سازند
بگيريم که اين رقم به مرور درگير شدن در نربدها 

در اين حال، وارد ساخنت خبش . افزايش خواهد يافت
معينی از سپاهيان به مرور پا گرفنت حبران به خاک 

از مهين اکنون هم می . پاکستان مستثنا منی باشد
توانی پاکستانی ها در زمينه پاسداری توان بر نا

 -رسانايی کمک های مادی) دهليز(موثر از  داالن 
فنی برای سپاهيان درگير نربد در افغانستان انگشت 

چيزی که برای نيروهای ائتالف امهيت حياتی  -گذاشت
چون کريدور روسيه هنوز به پيمانه بايسته . دارد

 .  کارايی ندارد
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در صورت : ز ديگری استمگر، مهم ترين چيز، چي
پاگرفنت منازعه و فراهم آمدن امکان راستين روی 
کار آمدن تندروان اسالمی در پاکستان، سپاهيان 
امريکايی ناگزير خواهند گرديد تا وارد اين کشور 

جنگ افزارهای هسته يی به بار ها جدی تر . گردند
و مهم تر از مهه مسايلی است که امروز امريکايی 

 .   ست به گريبان هستندها با آن د

 چنين واريانتی به چه پيمانه فانتستيک است؟

تنها . در اين باره هبرت است خود داوری مناييد
يادآور می شويم که افزون بر طالبان، پاکستان پر 

تنها . است از اسالمگرايان رنگارنگ ديگر گروه ها
 ! لشکر طيبه به تنهايی خود سزاوار چه ها که نيست

، کار امريکايی ها و متحدان آن ها زار در يک سخن
فرمانده سپاهيان امريکايی  -جنرال پيرتيوس. است

در آسيای ميانه، خاور نزديک و کارزار 
افغانستان، اعالم داشته است که جنگ در افغانستان 

. ترسناک تر و سنگين تر از جنگ عراق خواهد بود
در اين رهرو، او . جنگی که پيروزمندی خنواهد داشت

فرا می خواند تا به آماده ساخنت ارتش افغانستان 
محاسه «چيزی که شوروی ها هنگام (تکيه شود 

افغانی خود کردند و ديديم که به چه » آفرينی
 . )اجناميد

فرمانده نيروهای بريتانيايی و  -مسيت. ک.جنرال م 
فرمانده نيروهای فرانسوی  -ژورشلن. ل. جنرال ژ

مهه اعرتاف . وا هستنددر افغانستان نيز با او مهن
در . می منايند که پيروزی بر طالبان ناممکن است

وزير دفاع امريکا به گونه  -پاسخ، رابرت گيتس
کنايه آميز متحدان خود را متهم به از دست دادن 

اين هم برای تان منونه بارز . روحيه می منايد
کاخ «تفاوت کالسيک ديدگاه ها در ميان فرماندهان 

 .»نشينسنگر«و » نشين
 

و سر اجنام، مشاری از خربگان بر آن اند که ... 
طالبان درست مانند ديگر گروه های رنگارنگ 
 -اسالمگرا زاييده سازمان استخبارات پاکستان
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و زير فرمان آن اند و هنگامی که الزم . آی.اس.آی
بيفتد، بسنده است، تنها بر دکمه  ايست 

واهد فشار دهند و مهه چيز از کار خ) »استوپ«(
 .ايستاد و آرام خواهد شد

بی ترديد، . ما با اين ديدگاه موافق نيستيم
پدر روحانی طالبان و  -سازمان استخبارات پاکستان

، ديگر گروه هايی )به ارزيابی ما(بی چون و چرا  
مگر، ديگر، جن از صراحی رهيده . از اين دست، است

است و حاال  چنين می منايد که بادار خود را خواهد 
 .  »اين فرجام قانومنند بازی با هيوال است. دريد

نوار مرزی افغانستان و « در مقالهسوتنيکف  آقای
سازش های «پاکستان و اسرتاتيژی پاکستان در زمينه 

به نوشته «: می نگارد »با جنگجويان» صلح آميز
سايت انرتنتی نامدار  -»آسيا تايمز آن الين«

بتی امريکا در هنکنگ، پاکستان از پيشربد جنگ نيا
چيزی که  واشنگنت در سر می پروراند، سر  –منطقه

 .باز می زند
 

گورنر استان مشال باخرتی سرحد در گفتگو با آسيا 
تايمز آن الين، مسووليت پديدآيی گروهک های 
راديکال جهاديست را به دوش افغانستان و سرويس 

بی آن که سخنی از . های ويژه غرب می افگند
: ستانی آنان بر زبان بياوردپشتيبانان پاک

مسووليت آنچه در  افغانستان می گذرد، به دوش «
مهه ناخوشی هايی که در اين جا ما با . جهان است

آن دست به گريبان شده ايم، مهه ريشه در 
ما مدت . افغانستان دارد و از آن جا بر می خيزد

چه افغان ها می کنند،  ها می شود با پيامدهای آن
 . نيممبارزه می ک

 
. درست نيست کسی پاکستان را سرزنش و نکوهش کند
. ما هيچ گاهی ارتش شوروی را دعوت نکرده بوديم
. اين خود افغان ها بودند که اين کار را کردند

ما هيچگاهی دهشت افگنان بين املللی را مهراهی 
آی پاکستان نه، بل . اس. اين آی. نکرده ايم

رغم خمالفت های سرويس های ويژه غربی بودند که به 
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آنان را اين جا آوردند و از آنان . آی. اس. آی
 . پشتيبانی مهه جانبه کردند

 
و سرويس های ويژه . آی.اس.از مهان آغاز، ميان آی

امريکايی يک تفامهنامه اساسی وجود داشت که بر 
پايه آن تنها استخبارات پاکستان با گروه های 

ی در سال جماهدان افغان و ديگر سازمان های جهاد
. سده بيستم سر و کار داشته باشد 1980های دهه 

اروپايی ها هم بر اين سازشنامه مهر تاييد 
مگر سرويس های غربی با زير پا گذاشنت . گذاشتند

مهه تفامهات، دست اندازی ها و کارروايی های 
به آن ها هشدار داده شد . خودشان را آغاز کردند

آدم ها را کنرتل  و گوشزد گرديد که منی توانند اين
حاال . اين درست مهان چيزی است که رخ داد. کنند

ما به آن ها از . ديگر اين مسووليت پاکستان نيست
 .»پيش گفته بوديم

 
اسرتاتيژی نو امريکا در «در مقاله  سرگييفآقای 

وضعيت در افغانستان با «: می نگارد» افغانستان
ر می گذشت هر سال در بسا از عرصه ها بدتر و بد ت

مشار شبيخون ها بر سپاهيان و مردم غيرنظامی . شود
. و نيز مشار تلفات در ميان آن ها افزايش می يابد

مهه ريکوردها در زمينه توليد مواد خمدر شکسته شده 
ابعاد توليد مواد خمدر در افغانستان را که . است

سو  بدين 2005بر پايه مدارک سازمان  ملل از سال 
وليد جهانی را می سازد، تنها درصد ت نودبيش از 

با ابعاد توليد اين مواد در چين در آستانه جنگ 
اين . ترياک در سده نزدهم می توان مقايسه کرد

وضعيت، آوازه ها و شک و ترديدهای بسياری را  بر 
 .انگيخته است

 
پرسشی که نزد بسياری از مردم امريکا و در کل 

س امريکا پ«جهانيان مطرح می باشد که اين است که 
 در اين چند سال آزگار در افغانستان چه می کند؟
 

اين سوال نيز مطرح است که امريکايی ها به چه 
پيمانه در کردار خود صادق هستند؟ مشاری از خربگان 
بر آن اند که امريکا در نگهداشنت تنش ها در 
افغانستان در تراز کنونی ذينفع هستند زيرا 
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حضور آن ها نياز مادامی که جنگ روان است، به 
است و کسی از آن ها خنواهد خواست تا کشور را ترک 

 .گويند
 

بگذار حتا ميانه  -آيا ارزش دارد تا با طالبان
رو ترين آن ها به گفتگو پرداخت؟ اين به راستی 

از ديدگاه تيوريک، . که مساله يی است بس پيچيده
در ميان تندروان به راستی کم نيستند کسانی که 

. خاطر پول و يا از سر ناگزيری می جنگندبه  تنها
به سخن ديگر، می توان آنان را به سوی خود 

مگر گفتگوها تنها می توانند آنگاه . کشانيد
برآيند ارزنده داشته باشند که مهانا با عناصر 

خبش آشتی ناپذير رزجمويان پيش –بانفوذ و نيرومند 
 .برده شود

 
که از  ترس  شسنت پشت يک ميز و چيزی را با کسانین

می جنگند و يا تنها به پول می انديشند، البته 
چيزی که مال عمر . مگر بيهوده است .که ممکن است

افزون . خود در باره آن سخن بر زبان رانده است
بر اين، گفتگوها با خمالفان پيشين ناگزير چونان 
نشانه ضعف هم در درون افغانستان و هم در بيرون 

اين کار به تندروان . يدآن ارزيابی خواهد گرد
در نتيجه، زيان چنين . باورمندی بيشرتی خواهد داد

نکته بس .  ديالوگی می تواند بيش از سود آن باشد
مهم ديگر هم است و آن اين که در ميان جنگجويان 
طالب و القاعده اين باور نه آنقدرها هم نامدلل 
شيوع يافته است که امريکايی ها شکست خورده اند 

از اين رو، مفهومی . وزی با طالبان استو پير
ندارد با امريکايی ها مصاحله کرد و بايد جنگ را 

 .»تا درهم کوبيدن هنايی آنان ادامه داد
 
جنگ سرد دوم در « در مقاله يزدانیآقای داکرت  

جيو اسرتاتيژی قدرت ها در هپنه (هارتلند تازه 
در مشاره  »)خليج فارس -جيوپوليتيک دريای کسپين

» مطالعات سياسی و اقتصادی«فصلنامه  258-257ای ه
در رابطه با اهداف اسرتاتيژيک امريکا در منطقه 

اياالت متحده از کشانيدن دامنه ناتو «: می نگارد
 :به خاور، سه هدف را دنبال می کند
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گسرتش ناتو تا مرزهای باخرتی و جنوبی روسيه و  -1
يای در آوردن مجهوری های نوپا در قفقاز جنوبی وآس

 ميانه زير پوشش آن،
نزديک شدن به مرزهای باخرتی و مشال باخرتی  -2

چين، جنوب باخرتی آسيا و اثرگذاری بر رويدادها 
 در اين مناطق،

ايجاد پيوند جيوپوليتيکی ميان حوزه های  -3
 .دريای کسپين، خليج فارس و دريای مديرتانه

 
بر اين پايه، اگر اياالت متحده بتواند مجهوری های 

ل يافته از شوروی را از پيکره جيوپوليتيک استقال
کنونی جدا کند، آنگاه می تواند مرحله ديگری از 
مهار کردن روسيه را آغاز کند که مهان پاره پاره 
کردن خاک روسيه و تنگرت کردم حلقه حماصره مسکو 

 .خواهد بود
 

از سوی ديگر، برای جلوگيری از برتری چين، 
ن منطقه که در کنار امريکا با حضور و نفوذ در اي

کشور چين است، فرصت مناسبی می يابد تا فعاليت 
 .های دولت چين را زير نظر بگيرد

 
ايجاد پيوند جيوپوليتيکی ميان دريای کسپين، 
خليج فارس و دريای مديرتانه نيز از ديد امريکايی 
ها در کنار مهار سه گانه ايران، روسيه و چين می 

رژی در اين منطقه پديد تواند يک داالن بی مهتای ان
آورد که بيشرتين سلطه بر آن، از آن اياالت متحده 

 . شود
 

روسيه نيز در برابر می کوشد مهراه با چين از 
پيمان شانگهای مهچون ابزاری در برابر غرب هبره 

اين کشور با توجه به اين که تقسيم . برداری کند
بندی جهان جيوپوليتيک کنونی بر پايه های 

و نيز نظامی قرار دارد که در آن بيضی اقتصادی 
هارتلند تازه ) خليج فارس تا دريای کسپين(انرژی 

يی مشرده می شود، بر آن است با نيرومند کردن 
جنبه های اقتصادی و نظامی، جلو پيشروی بيش از 

 .پيش ناتو به سوی مرزهايش را بگيرد
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گفتمان جيوپوليتيک جنگ سرد تازه را چه از ديد 
اختار فضای جيوپوليتکی و چه از ديد شکلی و س

می توان بر پايه رويکرد  -حمتوا و ماهيت
 .جيوپوليتيک سلطه تبيين کرد

 
برای امريکا مهخوانی مرزهای جيو اسرتاتيژيک و  

جيوپوليتيک هارتلند تازه، شالوده طرح خاورميانه 
بزرگ است که از هزاره سوم ميالدی در دستور کار 

اگر امريکا . شور بوده استاسرتاتيژيست های آن ک
بتواند سلطه جيوپوليتکی خود را بر اين منطقه از 
جهان بگسرتاند، آنگاه رويدادهای آينده جهان به 
سود واشنگنت و هژمونی سياسی، اقتصادی و نظامی آن 

 .کشور رقم خواهد خورد
 

از سوی ديگر، قدرت های بزرگ خاورزمين به ويژه 
ه گر آن باشند که چين و روسيه منی توانند نظار

بنا بر اين، .  منافع يکسره نصيب واشنگنت شود
بيجنگ و مسکو  با رويکردی واقعگرايانه و با 
تقويت  نيروهای خود در مرکز جيوپوليتيک جهانی 
يعنی آسيای ميانه، قفقاز و سرزمين های پيرامون 
خليج فارس به ساختار روابط جيوپوليتيک مبتنی بر 

های واقع در اين منطقه روی سلطه و نفوذ به کشور
 . آورده اند

 
به هر رو، هدف از کوشش های شتابزده کشورهای 
باخرتی و به ويژه امريکا برای گسرتش دادن دامنه 
ناتو و رساندن آن به اروپای خاوری، قفقاز 
جنوبی، آسيای مرکزی، افغانستان و پاکستان 
جلوگيری از نزديکی اسرتاتيژيک چهار قدرت روسيه، 

، ايران و هند با دور کردن آن ها از يکديگر، چين
حايل شدن ميان ايران و سه کشور و اطمينان يافنت 
از تداوم جريان انرژی از اين منطقه به سوی باخرت 
زمين، حضور در کنار مرزهای روسيه و چين و توطيه 
چينی و از مجله تقويت نيروهای گريز از مرکز در 

 .»آن است
 
پاکستان پايگاه جهانی «قاله در م دريزن. يوچی ج 

وال اسرتيت «می  مدر مشاره ده »القاعده است
 :می نگارد)  امساعيل شهامت: برگردان(» ژورنال
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رييس فرماندهی مرکزی نريوهاي اياالت متحده می «
گويد، القاعده حمور عمليات اش را در پاکستان 

جنرال ديويد پرتيوس، که ناظر جنگ  .داده است قرار
افغانستان بوده، در مصاحبه يی گفته  در عراق و

است که پاکستان به مرکز اعصاب عمليات جهانی 
القاعده تبديل شده است و به اين گروه تروريستی 
اجازه داده تا ساختار سازمانی اش را بار ديگر 
احيا منايد و روابط قويرت با ديگر شاخه های آن در 

اروپا عراق، يمن، سوماليا، مشال افريقا و خبش های 
 .برپا منايد

 
بيانگر اين باور رو به رشد در ] پرتيوس[اظهارات  

امريکا است که پاکستان جای افغانستان را به 
 .عنوان پايگاه اصلی القاعده گرفته است

 
جنرال پرتيوس که پاييز گذشته رياست فرماندهی 

اين «: امريکا را به دست گرفت، می گويد  مرکزی
ارشد القاعده   رهربیپايگاه مرکزی ] پاکستان[

 ».است
 

پرتيوس در مصاحبه اش مهچنان در باره ماه های 
دشوار پيش رو در افغانستان هشدار داده و گفته 
است که جنگجويان طالبان در حال انتقال تسليحات 
و نيروهای شان در مناطقي اند که اياالت متحده 

به . نيروهايش را در آن مناطق افزايش می دهد
، اين جنگجويان در حال طرح ريزی گفته پرتيوس

نيروهای شان برای مقابله با طرح » سازماندهی«
 .امريکا می باشند

به گفته اين فرمانده ارشد مريکايی، اطالعات 
اياالت متحده نشان می دهد که طالبان در حال 
استقرار جنگجويان تازه نفس در مناطق جنوبی 

به افغانستان، تعيين فرماندهان حملی نو و جا 
می ] در اين مناطق[جايی تسليحات و ديگر جتهيزات 

ما تصور مي آنيم که «: پرتيوس مي گويد .باشند
طالبان برای حفظ سنگرها و پايگاه های امين که 

 ».توانسته اند ايجاد کنند، خواهند جنگيد
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مقام هاي ارشد اداره اوباما هفته ها است که 
رييس . دآشکارا در باره هتديد طالبان سخن می گوين

مجهور باراک اوباما در اواخر ماه مارچ گفت که 
به خطرناکرتين مکان در «مناطق مرزی پاکستان 

مقام هاي . برای امريکايی ها مبدل شده است» جهان
پاکستانی پذيرفته اند که کشورشان با هتديد در 
حال رشد از سوی القاعده، طالبان و ديگر گروه 

 .ی باشدهای اسالمگرای مسلح رو به رو م

 
رستاخيز القاعده در پاکستان، معمای حل نشدنی را 
برای اداره اوباما و فرماندهان ارشد امريکايی 

 .کمانند جنرال پرتيوس خلق کرده است
 

پنتاگون به  –با توجه به نگرانی بر سر روش جنگ
بر . دگرگونی های ممکن در افغانستان نگريسته است

اتيژی امريکا بازنگری اسرت[اساس کاپی از اجندای 
يک نيروی کاری متشکل از مايک   ]در افغانستان

مولن، رييس ستاد مشرتک ارتش اياالت متحده در حال 
 ».راه اندازی بازنگری گسرتده اين روش می باشد

ديپلمات سابقه دار هند، سفير  -بدرا کمار. ک. م
پيشين هند در کشورهای شوروی پيشين، کوريای 

، افغانستان، پاکستان، جنوبی، سريالنکا، آملان
 :ويسدازبيکستان، کويت و ترکيه در مقاله يی می ن

جان پرادوس در باره اسرتاتيژی نو اوباما می « 
امنيت در افغانستان از هر نگاه خراب « :نگارد
شاخص هاي بد امين نشر شده تنها گوشه يی از . است

محالت در  2007در سال . بد امين را نشان مي دهند
درصد افزايش يافته چهل هراه و سرك ها امتداد شا

 . است

محالت تروريسيت و شورش در موسم سرما افزايش يافته 
در اوايل فربوري، . و تا دروازه هاي پايتخت رسيد

محالت تروريسيت و انتحاري در وزارت عدليه و آموزش 
و پرورش و رياست زندان ها روال عادي زندگي و 

طي عمليات . دآار را براي چندين ساعت برهم ز
ديگر، سفارت هاي آملان و هند هدف قرار گرفت آه 
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از سوي ديگر، آدم . زيان های زيادي به بار آورد
ربايان ديپلمات ها را ربوده و افراد مسلح به 

 .هاي افغانستان يورش بردند خانه های مهجوار خنبه

نريوهاي امريکايي و آيساف ديگر جرأت آمد و شد در  
ني آابل و پايگاه بگرام را راه شصت مايلي ب

اين در حاليست آه در هر دو نقطه . ندارند
نقطه مهم . واحدهاي نيرومند امريکايي حضور دارند

در اسرتاتيژي امنييت، گسرتش نريوهاي امنييت 
مشاوران بلند پايه اوباما از . افغانستان است

 134000بلند بردن مشار نريوهاي امنييت افغان تا 
  .محايت مي آنند

مشكل دومي، آه در روند آار ما در عراق هم وجود 
دارد، اينست آه به حكومتداري در متام اسرتاتيژي 

رييس . هاي امريکا بسيار آم امهيت داده شده است
مجهور آرزي آه متهم به بي کفاييت، فساد و ارتباط 
با مافياي مواد خمدر است، پس از اين به عنوان يك 

  .شور خنواهد بودچهره با اعتبار سياسي درآ

نشانه يی مبين بر اين آه دست اندرآاران سياست در 
آابل راه حلي براي مشكالت سياسي داشته باشند، 

اداره دوليت بسيار ضعيف بوده و حتا . وجود ندارد
در بسياري از نقاط آشور اصًال وجود ندارد و 

هزار نفر  65نريوهاي پليس آه تعداد شان نزديك به 
. ن آموزش ناديده و ضعيف مانده اندمي رسد، مهچنا

جتارت مواد خمدر نيز به وخيم شدن اوضاع و ضعف 
دولت افغانستان آنقدر ضعيف . سيستم مي افزايد

خواهند، بدون  است آه بعضي از فرماندهان آيساف مي
 .پيش برند آن ها آارها را به رجوع به

در عني زمان، پايگاه هاي اصلي طالبان و القاعده 
ها قرار  تان به دور از تريرس امريکاييدر پاآس

تالش ها براي جلوگريي از نفوذ تروريزم و . دارد
شورش ها در مناطق مرزی به راه انداخته شده است، 
ويل مهه آن ها مانند تالش هاي امريکا در ويتنام و 

 .تالش هاي فرانسه در اجلزاير بي نتيجه خواهد ماند

با تروريزم و فشار روي پاآستان در مورد مبارزه 
. شورش نتيجه معكوس داده است، حتا بدتر شده است
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شكنندگي در نظام سياسي پاآستان به خرابرتشدن وضع 
اين باور آه استخبارات پاآستان . آمك مي منايد

. طالبان را آمك مي منايد، روز بروز قوي مي شود
CIA   طي چندين عمليات به مبباران مراآز طالبان در

مرزي پاآستان پرداخت آه واآنش  نقاطي از مناطق
هاي مهانند واآنش ها در برابر مبباران هاي نريوهاي 

سياست . امريکايي در افغانستان را به دنبال داشت
هاي موجود هيچگاهي به آاميابي در افغانستان 
منجر خنواهد شد و نيز شايد به بي ثبات شدن يك 

 .متحد امريکا در منطقه منجر خواهد گرديد

اداره اوباما يك   «AF-PAK»اين آه اسرتاتيژيآوتاه 
کنون هيچ راهي و . پارادآس را به مهراه دارد

برنامه يي آه به آاميابي منتهي شود، روي ميز  
   .»نيست

 
از مهراهان اوباما در  -چاک هگلبه گفته سناتور 

سفر افغانستان، اوباما اوضاع افغانستان را  
عريف کرده بود، بارها بدتر از آن چيزی که کرزی ت

 .ديد و ابراز نگرانی کرد

شکل دهنده پاليسی امريکا در  -] کرزی[بالتکليفی 
. افغانستان و جنگ بر ضد شورشيان طالبان است

جنگي که نتيجه آن تا اندازه يی، تعريف کننده 
در بررسی يي که  .رياست مجهوری اوباما خواهد بود

] نبا طالبا[از جنگ تقريبا هشت ساله واشنگنت 
صورت گرفته است، اعضای ارشد تيم امنيت ملی 
اوباما می گويند که کرزی برای مبارزه با چالش 
هايی که کشورش با آن رو به رو است، به اندازه 

آن ها وی را سر دسته يی می . کافی تالش نکرده است
دانند که فساد را در اداره اش حتمل کرده و 

ز دروازه نتوانسته است حاکميت اش را در بيرون ا
  .های کابل گسرتش دهد

کرزی در متام «به گفته يک مقام ارشد امريکايی 
 .»جبهه ها سر تعظيم خم کرده است

 
در مهين حال، ديدگاهي که در وزارت خارجه، 
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) سيا(پنتاگون و مقام هاي سازمان اطالعات امريکا 
وجود دارد، حاکی از آن است که کرزی به احتمال 

وست برای يک دور پنج ساله خيلی زياد در ماه اگ
 .ديگر انتخاب خواهد شد

خشم ناشی از مهکاری با شريک ناقابل در مورد 
برقراری ثبات در افغانستان، مشاروان اوباما را 
واداشت تا طرح يک اسرتاتيژی دو سويه را پی ريزی 

اين اسرتاتيژی يک بريدگی بنيادی از مسيري . کنند
ا رهرب افغانستان است که جورج بوش بر مبنای آن، ب

 .برخورد می کرد

به گفته يک مقام ارشد دولت اياالت متحده، اوباما 
در نظر دارد روابطش را با کرزی شانه به شانه 
نگه دارد، با اين اميد که اين روابط بتواند وی 
را وادارد تا به طرح مسايل با اياالت متحده 

دولت امريکا مهچنين در نظر دارد از . بپردازد
مهکاری نزديک با ديگر اعضای کابينه وی و  طريق

 .دادن پول بيشرت به والی ها، از کرزی دوری منايد

سياستمداری که  -امريکا برای کرزی نوسردی دولت 
توان ايجاد سازش ميان گروه های خمتلف را دارد، 

ده روز پيش از مراسم . بعيد است که عجيب باشد
بل گفته حتليف اوباما، کرزی به جو بايدن در کا

بود که اميدوار است بتواند با اوباما مانند 
به گفته يکی از . بوش، رابطه صميمانه برقرار کند

افرادی که مستقيما ناظر گفتگوی دو طرف بوده، 
. خوب، اين مشکل است«: بايدن در پاسخ گفته بود

مشا شايد با وی صحبت کنيد يا او را چند بار در 
هفته با وی صحبت  اما منی توانيد هر. سال ببنيد

 .»کنيد

پيشين امريکا در کابل در دو سفير  -رابرت فين
دردسري که «: رياست مجهوری کرزی می گويد سال خنست

کرزی امروز به واشنگنت می دهد، تا حدودی ناشی از 
ما منابعي را که او . حنوه برخورد ما با او است

اعم از پول و  – دسرتسش نگذاشتيمالزم داشت در 
 .»نيرو
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ويژگی های شخصيتی کرزی اکنون ضعف او مشرده می 
خصوصيت هايی که کرزی را در مقابل دولت بوش  .شوند

خيلی جمذوب ساخت، اکنون از ديد دولت اوباما، ضعف 
  .های قوی او به مشار می روند

خنستين مناينده اعزامی بوش در  -جيمز دوبنز
آنچه که اکنون نقطه ضعف «می گويد  افغانستان،

به مشار می رود، آن چيزی است که ) آرزي(او های 
ما از اين جهت از . می مشردوی آن را دارايی اش 

او خسته شديم چرا که وی آدمی نبود تا مساله يی 
را پيش بکشد و يا موضعی بگيرد که گروه ها را 

 ».ناراحت سازد

به گفته متحدان کرزی و ديپلمات ] با اين حال[
در اوايل ضعيف ساخت،  ها، مساله مهمي که کرزی را

کمک های  مههتصميمي بود در مورد دادن تقريبا 
موسسات غير انتفاعی،  دسرتسمالی برای بازسازی در 

مقام هاي . سازمان های غير دولتی و سازمان ملل
اياالت متحده دولت کرزی را در مديريت اين کمک ها 

 .ناتوان توصيف کردند

ده خود را زمانی که اياالت متح 2003در فربوری 
آماده محله به عراق می کرد، کرزی خطاب به يکی از 

هر آنچه «کميته های جملس سنای اياالت متحده گفت 
را که مشا در عراق اجنام می دهيد، نبايد از توجه 

با اين حال، آن هنگام، . »مشا به افغانستان بکاهد
خبشی از جتهيزات نظامی امريکا در افغانستان به 

 .دعراق فرستاده ش

 
زمانی که دخالت اياالت متحده  2003در نوامرب سال 

در عراق بيشرت می شد، دولت بوش، زملی خليلزاد را 
. به عنوان سفير اين کشور به کابل فرستاد

ديپلمات های . خليلزاد بيش از يک سفير بود
در  -امريکايی نقش وی را به عنوان يک رييس دولت

 -فغانستان ماه ماموريتش در ا 19حکومت کرزی طی 
قدرت خليلزاد، باعث به وجود آمدن . توصيف کردند

به گفته يک . منتقداني در برابر آرزي گرديد
رفتارهای خليلزاد «ديپلمات کار کشته امريکايی 
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از ديد بسياری از . از اساس کرزی را تضعيف کرد
. افغان ها، کرزی دست نشانده امريکايی ها است

 .»برده استن ميااين امر مشروعيت وی را از 

خليل زاد به عنوان سفير امريکا  2005در جون سال 
به جای وی رونالد نيومن . در بغداد گماشته شد

وارد کابل شد تا روابط واشنگنت ـ کابل را عادی 
در نتيجه، از ديد مشاری از ديپلمات ها و  .سازد

باعث شد که ] اين مسايل[سياستمداران افغان، 
  .کرزی از خط خارج گردد

دولت اوباما تالش دارد تا مهکاری با رهربان حملی و 
به گفته مقام هاي   .قبايلی را افزايش دهد

امريکايی، اين نزديکی با رهربان قبايلی و حملی، 
با هدف دوری آن ها از کرزی نيست، بلکه می 

مقام هاي . خواهند آن ها مديران کار آمد باشند
ی حملی به دولتی اميدوارند که هببود در حكومت ها

مهراه هببود در امنيت بتواند افغان ها را تشويق 
 .کند تا دست از محايت طالبان بردارند

اما تقويت رهربان نامتجانس بومی می تواند به 
يک  .اندازه برخورد با کرزی چالش بر انگيز باشد

از جايي که ما  «:مقام ارشد دولت امريکا می گويد
ا تا امروز با کابل خيلی صميمی بوده ايم، م

واقعا منی توانيم ساختار قبيله يی را بفهميم تا 
از آن به عنوان يک پايگاه در اسرتاتيژی مان 

ما چاره يی «: وی می افزايد. »استفاده کنيم
ما بايد يک حمرك از پايني به باال . ديگری نداريم

اين . بسازيم تا با کرزی موازنه ايجاد کنيم
يک نفر در پايان بارها سخت تر از کار کردن با 

  .است

از ظاهر مسائل اين گونه برمی آيد که گويا 
ميان اياالت متحده و بريتانيا پيرامون » کشاکشی«

حقيقت آن . مساله مذاکره با طالبان وجود دارد
است که امريکا، بريتانيا، عربستان سعودی و 

  .پاکستان مهه در اين بازی پنهان شريک اند

» جنگ عليه تروريزم«ت هدف اصلی اين بازی، تقوي
در افغانستان و کاسنت از هزينه های هنگفت آن 
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موضع رمسی امريکا اکنون بی ترديد آن است که . است
 .بايد نوعی مصاحله با طالبان پديد آيد

وزير دفاع امريکا هفته پيش اين  -رابرت گيتس 
يکی از «او اظهار داشت، . نکته را تصديق منود

يد در هنايت و تاکيد می نتايج سياسی اين جنگ با
اين امر هنايتًا . کنم در هنايت، مصاحله باشد

وقتی يک کلمه » .اسرتاتيژی خروج برای مهه ما است
طی پنج ثانيه، سه بار تکرار می شود، بی ترديد 

گيتس ابراز منوده که به هيچ  .بايد حائز امهيت باشد
اشاره يی نداشته » اسرتاتيژی خروج«وجه، به موضوع 

  .است

ائتالف به رهربی امريکا در واقع در نشست غير رمسی 
وزيران دفاع سازمان ناتو، هفته گذشته در 
بوداپست، استقرار دراز مدت نيروهای شان را در 

هر نوع مصاحله با طالبان . افغانستان مسلم مشردند
، 2001اساسًا بايد سلسله قضايا را تا ماه اکترب 

فغانستان هجوم يعنی وقتی که اياالت متحده به ا
 .آورد و رژيم طالبان را واژگون منود، دنبال کند

رهرب طالبان، در دقايق پايانی آن  -مال عمر 
روزهای سرنوشت ساز از حمل اختفای خود در قندهار 
از طريق مياجنی های پاکستانی آمادگی اش را مبنی 
بر اين مساله اعالم داشت که در صورت پذيرفته شدن 

برای به رمسيت شناخته شدن رژيمش  تقاضای ديرين وی
در کابل از سوی اياالت متحده، پيوندهای حتريک 
طالبان با القاعده را بگسلد و از اسامه بن الدن 

دولت . خبواهد تا خاک افغانستان را ترک بگويد
امريکا، پيشنهاد مال عمر را رد کرد و در عوض، بر 

 .خود پا فشرد» جنگ عليه تروريزم«اجرای برنامه 

چه که می توان در آينده انتظار داشت، توافقی  آن 
، تعهدشان مبنی »صلح طلب«است که طی آن طالبان 

القاعده را اعالم کنند، که امريکا و بريدن از بر 
متحدانش بی درنگ خواهند پذيرفت و در قبال آن، 
اين دسته طالبان صلح طلب، بر خروج نيروهای غربی 

سعودی ها . نکنند به عنوان يک پيش شرط پافشاری
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خواهند توانست نقش مياجنی برای صورت پذيرفنت چنين 
 . توافقاتی را به خوبی بازی کنند

هزينه های هنگفت تداوم جنگ روان در افغانستان 
که پايان آن را پيدايی نيست و آينده نامعين آن، 
در صورت تشديد حبران مالی در امريکا، طرز ديد 

اما ما . خواهد ساختمقامات کاخ سفيد را متاثر 
اگر جنرال  .هم اکنون با آن شرايط فاصله داريم

رييس جديد مقر فرماندهی مرکزی  -ديويد پرتاوس
امريکا می خواهد مهانند آنچه در عراق اجنام داد، 
بر موثريت جنگ در افغانستان بيفزايد، بايد در 
جنبه مالی جنگ و هزينه های سرسام آور آن بطور 

 .يدجدی بازنگزی منا

کنون، سياستمداران امريکايی تنها دم از تشديد  
آنان به هيچ عنوان با اين مساله . جنگ می زنند

بنيادی متاس منی گيرند که جنگ در افغانستان چه 
امهيتی از حلاظ توفيق در مبارزه جهانی عليه 
تروريزم دارد؟ پاسخ اين سوال روشن تر از روز 

سيار اندکی افغانستان و مسائل آن رابطه ب. است
خشونت . با منافع ملی اصلی اياالت متحده دارد

سياسی در افغانستان عمدتًا ريشه در مسائل داخلی 
در آجنا به مدت » جنگ ساالر پروری«دارد و پيشينه 

 .ها پيش بر می گردد

. روشنرت، طالبان می توانند خبشی از راه حل باشند 
اهداف بازسازی و استقرار نظامی مشروع در يک 
فضای امن که جمال فعاليت ها و توسعه اقتصادی را 
بدهد، هنايتًا تنها با توجه به اولويت ها و منافع 

واشنگنت تاکنون با . ملی و داخلی حتقق پذير اند
ايجاد يک نظام رياست مجهوری در کابل که برگرفته 
از نظام کنونی امريکا است و سپس سعی در کنرتل 

ليکن . منوده است آن، بيش از حد حتکم آميز عمل
چنين نظامی هرگز احرتام و انقياد افغانان را جلب 

استقرار مشار بيشرت نيروهای ناتو يا . خنواهد کرد
  .ايجاد اردويی برای افغانستان، جواب مساله نيست

جامعه جهانی از به چالش کشاندن مشروعيت رژيم 
حامد کرزی حمتاطانه پرهيز منوده است، اما وجود 

گفتگو ميان . ی را منی توان انکار کردحبران رهرب
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. گروه های خمتلف افغانی يکی از نيازهای فوری است
افغان ها بايد اجازه يابند روش های سنتی مناظره 
و دادخواهی از سران و دولتمردان را در بافت 
فرهنگی خود پياده منوده و شرايط مهزيستی در بافت 

تعيين  ملی کشورشان را طی مذاکرات بين االفغانی
اشتباه ديگر امريکا، اين باور است که . کنند

امپرياليزم نسبت به ناسيوناليزم نتيجه هبرتی 
 .خواهد داد

اشغال درازمدت کشور از سوی نيروهای خارجی،  
برخالف انتظارات، واکنش های تندی را بر انگيخته 

جنگ هرگز منی بايد فراتر از آنچه الزم بود، . است
کشمکش خونين حمدودی که جزيی  يعنی-گسرتش می يافت

به  سخن . الينفک از تاريخ افغانستان بوده است
ديگر، راه حل منازعات کنونی بايد عمدتًا از 
توافق مجعی منايندگان افغانی پديد آيد تا به 
حکومتی فارغ از تاثيرات خارجی منجر شود و جامعه 
بين املللی بتواند تنها نقش ضامن و تسهيل کننده 

 .منايد را بازی

چه بر داوری ها سايه اهبام می افگند،  اما آن 
جنگ کنونی، هبانه يی برای . جيوپوليتيِک جنگ است

تثبيت حضور نظامی امريکا در آسيای ميانه؛ خنستين 
ناتو؛ که مستلزم بی » بيرون از حمدوده«عمليات 

اعتنايی به دو قدرت نظامی جنوب آسيا يعنی هند و 
منطقه خودخمتار اويغور پاکستان بود؛ ايران و 

برای مسير ترانسپورت بالقوه  محکمیچين؛ جای پاي
به دور از خاک ) مازندران(نفت و گاز دريای کسپين

 .بود... روسيه و ايران، و 

وضعيت ايران، سياست امريکا در قبال منابع انرژی  
دريای کسپين و اسرتاتيژی حمدودسازی اش در قبال 

نيز مزيد بر علت شده  اين ها -روسيه، توسعه ناتو
مالحظات جيوپوليتيکی بيگمان حتا در منت تالش . اند

های کنونی جهت احياء نقش مياجنی سعودی ها نيز 
يوپوليتکی خمتلفی که جتعامل عوامل . هويدا است

شان رفت، جنگ را در هاله يی از ظن و گمان  ذکر
روسيه،  -قدرت های عمده منطقه. ها فرو برده است

امکان آن که امريکا يا ناتو به  -دايران و هن
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خروج نيروهای شان از افغانستان در آينده به طور 
  .جدی بينديشند را منتفی می دانند

هتران مدعی شده که اسرتاتيژی امريکا در افغانستان 
در نتيجه، . اساسًا تداوم حضور نظامی آن کشور است

اظهارات مقامات روسی در مورد نقش امريکا در 
ان، حلنی به شدت انتقادآميز به خود گرفته افغانست

به نظر می آيد مسکو در ارزيابی های خود به . است
اين نتيجه رسيده که جنگ به رهربی امريکا هيچ مثری 
نداشته است و از اين رو آغاز به اهتام زنی ها 

يکجانبه «نکته مهمرت آن که روسيه بر . منوده است
. هناده است امريکا در افغانستان انگشت» گرايی

 ِ دف در سخنرانی مهم خود مدِورييس مجهور دميرتی
پيرامون امنيت اروپا در کنفرانس سياست جهانی در 

پس از سرنگونی «اويان فرانسه با حلنی صريح گفت، 
نظام طالبان در افغانستان، اياالت متحده فصل 

او » …تازه يی از اقدامات يکجانبه را آغاز کرده 
ت امريکا مبنی بر حتکيم نقش خواس«تاکيد کرد که 

در دنيای چند قطبی کنونی حتقق ناپذير » جهانی خود
 . »می باشد

وزير خارجه روسيه برای خنستين بار بعد از هفت 
سال جنگ در افغانستان، در نشست ساالنه جممع عمومی 

سپتامرب، محله يی بی حمابا به  17سازمان ملل در 
: ابراز داشتسرگی الورف  .سياست های امريکا کرد

روز به روز پرسش های بيشرتی در مورد آنچه اکنون «
. در افغانستان در حال روی دادن است، خلق می شود

اول و مهمرت از مهه، آنچه در ازای اين مهه تلفات و 
قربانيان غيرنظامی در عمليات های ضد تروريستی 
کنونی، به دست آمده، چه است؟ چه کسی ميزان قابل 

 از قوه قهريه را تعيين می کند؟ قبول استفاده

اين مسائل و سائر عوامل ما را متيقن می سازد  
دقت در . که ائتالف ضد تروريزم با حبران مواجه است

ريشه مساله ما را بدين نتيجه می رساند که ائتالف 
يعنی عدم  -مزبور فاقد عنصر لزوم مشارکت مجعی است

در  برابری ميان اعضای آن در زمينه تصميمگيری
باره اسرتاتيژی و به ويژه در مورد تاکتيک های 

به جای آن که شاهد کوشش های به راستی . عملياتی
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مجعی و مهاهنگ کشورها، به مشول بررسی مشرتک و 
انسجام اقدامات عملی به منظور کنرتل وضعيت کامًال 

پديد آمد،  2001سپتامرب  9نوينی که با وقوع حادثه 
-که برای يک دنيای تکباشيم، از مکانيزم هايی 

قطبی طرح شده بود استفاده شد، که در پی آن متام 
تصاميم بايد در مرکزی واحد گرفته می شد و 

  .سائرين بايد تنها از اوامر متابعت می کردند

مهبستگی يی که جهت مبارزه عليه تروريزم در ميان 
در واقع به  ،جامعه بين املللی به وجود آمده بود

 » .استفاده يک کشور قرارگرفتطريقی مورد سوء

اين عبارات که حلن تند نامتعارف دارند، نشان می 
دهد که مهنگری منطقه يی پيرامون جنگ کنونی رو به 

سپتامرب در  28الورف پس از آن، در . کمرنگ شدن دارد
يک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل ادعا 

اياالت متحده جانبدارانه، از مشارکت «کرد که 
سازمان پيمان امنيت مجعی که رهربی آن را مسکو به 
عهده دارد، در آوردن ثبات در افغانستان جلوگيری 

وی مهچنان به طور ضمنی ابراز داشت اياالت . می کند
متحده با جلاجت سعی منود تا از درج هرگونه ماده 
يی در باره مبارزه با قاچاق مواد خمدر در آخرين 

ان ملل جلوگيری کند تا قطعنامه جممع عمومی سازم
اين گونه هيچ هبانه يی برای سهمگيری روسيه در 

هنگام «او گفت، . قضايای افغانستان فراهم نگردد
اختاذ تصاميم بسيار مهم، به ارزيابی ها و ديدگاه 
های متام اعضای جامعه جهانی توجه و التفات کافی 

 .»صورت منی گيرد

مهکاری ميان پس از آن، کشاکشی بر سر موافقت نامه  
سازمان ملل و ناتو در رابطه با جنگ افغانستان 

 -توسط بان کيمون» پنهانی«که بنا بر دعاوی، 
مهتای وی  -دبير کل سازمان ملل و جاپ دوهوپ شيفر

سپتامرب در نيويارک امضاء گرديد،  23در ناتو در 
روسيه هتديد منود که اين مساله را در . درگرفت

به گفته . مطرح می کند شورای امنيت سازمان ملل
سازمان (از هر دو دبير کل ) روسيه(ما «الورف، 

در مورد اين موافقت نامه و اين که ) ملل و ناتو
چرا بايد پنهانی صورت بگيرد، سوال کرده ايم و 
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تاکنون منتظر پاسخ هستيم، ليکن به رهربی سازمان 
ملل به صريحرتين هلجه هشدار داده ايم که مسائلی 

ت بايد بدون کتمان از کشورهای عضو و از اين دس
( بر مبنای صالحيت و اختيارات منشی های عمومی

  .»اجنام گيرد) دبيرکل ها

دميرتی روگوزين روز  -مناينده روسيه در ناتو
-چهارشنبه اظهار منود که مسکو، موافقت نامه بان

» نظر شخصی«و صرفًا نشاندهنده » نامشروع«شيفر را 
ونه که انتظار می رود، بان مهان گ. بان می داند

در اين مورد سکوت پيشه کرده، در حالی که شيفر 
از قرائن پيدا . ادعای روسيه را انکار منوده است

است که شکاف ها در تفاهم ميان امريکا و روسيه 
به ارتباط مساله مبارزه با تروريزم در حال ژرف 

کشاکش بين اين دو کشور در حال . شدن می باشد
واشنگنت از يکسو مصمم است روسيه را  -تشديد است

از قضايای افغانستان دور نگه دارد و مسکو از 
  .سويی ديگر، بر نقش مشروع خود پافشاری می کند

اعرتاض هتران نسبت به مسائل روان افغانستان نيز  
رهربی ايران پس از آن . اخيرًا برجستگی يافته است

انستان از مداخله امريکا در افغ 2001که در سال 
محايت کرد، در اين اواخر به انتقاد از جنگ به 

آخرين . رهربی امريکا در اين کشور پرداخته است
رييس  -انتقاد مهم در اين رابطه از سوی رفسنجانی

جممع تشخيص مصلحت نظام ايران در ديدار وی با 
دبير کل پيشن سازمان ملل که سفری به  -کوفی عنان

 .ايران داشت، صورت گرفت

که » اشغالگران«در اين ديدار اظهار داشت که  او 
آفريدند، حال » ناامنی«در افغانستان و پاکستان 

هتران در اقدامی . »از کنرتل اوضاع درمانده اند«
رييس مجهور پيشين  -جدی تر، از برهان الدين ربانی

رهربی ائتالف خمالف با  1990افغانستان که در دهه 
ه داشت دعوت کرد را به عهد) جبهه متحد(طالبان 

 .تا از ايران بازديد کند

سخنگوی جملس ايران روز يکشنبه طی  -علی الريجانی 
وضعيت در «ديدار با وی در هتران اظهار منود، 
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وی افزود . »افغانستان اسفبار و غم انگيز است
، قربانی شدن »ناامنی«وجود نيروهای خارجی باعث 

در می مردم بيگناه و نضج جتارت و قاچاق مواد خم
 .گردد

نکته از مهه مهمرت آن که هتران سکوتش را در مورد  
عربستان سعودی جهت -بريتانيا-تالش های امريکا

اين امر به . تسهيل مذاکرات با طالبان شکسته است
گونه يی کنجکاوی برانگيز، به شکل بيانيه يی از 

رييس پرنفوذ کميسيون امنيت و  -سوی بروجردی
هتران با . ان صورت پذيرفتسياست خارجی جملس اير

انتخاب بروجردی برای صحبت در باره تالش های غرب 
برای مصاحله با طالبان، اشاره معناداری کرده 

بروجردی تبليغات اخير امريکا مبنی بر اين . است
که موضع هتران نسبت به طالبان دوستانه است را به 

بروجردی در ديداری که با يک هيات . شدت رد کرد
کننده از جملس فرانسه به سرپرستی جان بازديد

رهرب سوسياليست داشت، بر خمالفت  -لوئيس بيانکو
 .هتران با طالبان تاکيد کرد

ايران اما از هر گونه طرح استخبارات امريکا و  
برای به قدرت  1990بريتانيا غرض احيای الگوی دهه 

افغانستان و » آرامسازی«رساندن طالبان جهت 
ز ثبات که برای توسعه مسيرهای ايجاد حد اقلی ا

ترانسپورتی منابع انرژی دريای کسپين کافی باشد، 
 .خمالفت خواهد کرد

با توجه به اين که ميدان های نفتی عظيم کاشاگان  
آماده هبره برداری می  2013در قزاقستان تا سال 

شوند و واشنگنت اميدوار است مهکاری های دو کشور 
انرژی را کمرنگ  روسيه و ترکمنستان در عرصه

بسازد، و در وضعيتی که ناآرامی ها در جنوب 
قفقاز مانع از پيشرفت کار پايپ لين های ترانس 
کسپين جديد می گردد، افغانستان به عنوان ملموس 
ترين و امکان پذيرترين مسير انتقال انرژی دريای 
کسپين به دور از خاک روسيه و ايران خودمنايی می 

که اوضاع در اين کشور به مشروط بر اين  -کند
ثبات دست يابد و سرمايه گذاران و شرکت های نفتی 
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وضعيت امنيتی را در آن جا مثبت و رضايتبخش 
  .ارزيابی کنند

هر دو، حنوه واکنش هند که در اواخر  روسيه و ايران
شانه به شانه اين دو کشور سرسختانه از  1990دهه 

اقدام فعلی احتاد ضد طالبان محايت می منود را به 
عربستان سعودی از نزديک -بريتانيا-اياالت متحده

رهربان هند هرگز از تاکيد بر . دنبال خواهند کرد
» طالبان بد«و » طالبان خوب«اين که چيزی به نام 
اين تا يک سال پيش . شوند وجود ندارد، خسته منی

اکنون اما مسکو و هتران بطور حتم . کرد صدق می
ضع دهلی در تقاطع کنونِی خواستار روشن شدن مو

: يک چيز روشن است. جيوپوليتيک منطقه می باشند
گاز از طريق خاک / پروژه ساخت پايپ الين نفت
گرچه ممکن است روسيه . افغانستان، به سود هند است

 .و ايران را از خوان نعمت به کلی حمروم بسازد

از قرائن پيداست که شايد مذاکراتی ميان هنادهای  
ند و اياالت متحده در مورد مشارکت نظامی امنيتی ه

هند در افغانستان طی چند ماه گذشته صورت گرفته 
واشنگنت بر اختاذ نقشی عمده از سوی هند . باشد

يک تيم دو نفری هندی که . پافشاری منوده است
اوايل سپتامرب از کابل ديدن کردند، مدعی شدند که 

ت هند برای اجنام ماموريتی به منايندگی از حکوم
برای ارزيابی طرحی کلی برای مشارکت نظامی هند 

ظاهرًا تيم مذکور مذاکراتی . به آجنا رفته بودند
با ديپلمات ها و مقامات نظامی ارشد امريکايی در 

 .کابل، داشته است

شاه  -دهلی از جريان مياجنيگری پنهانی عبداهللا
. سعودی برای مصاحله با طالبان بيخی بی اطالع بود

ديپلمات . کامی اطالعاتی، امری حمتوم بوداين نا
های هندی در مورد نفوذ بی سابقه يی که در رژيم 
کابل پيدا کرده بودند تا حدی مغرور شده بودند و 
مهانگونه که گاهی در شرايط پرفراز و نشيب می 
توان انتظار برد، دوام حکومت و نظام کنونی 

يک آنان از نزد. افغانستان را مسلم می پنداشتند
با مهتايان امريکايی خود در کابل مهکاری داشتند و 
طرز فکر امريکاييان الجرم تاثيراتش را بر ديدگاه 
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به نظر می رسد که . های آن ها برجا گذاشته بود
جريان تبادله و جذب افکار هنايتًا به جريانی يک 

فکر مستی خبش يک نقش نظامی عمده . طرفه تبديل شد
آهسته » بازی بزرگ«در  در افغانستان و سهميابی

آهسته با تغذيه از تشويق های مداوم اياالت متحده 
دهلی گوی به تدريج متاسش . وارد حماسبات هند گرديد

را با واقعيت های عينی و حمسوس افغانستان از دست 
 .داد

عربستان برای مشمول -بريتانيا-طرح اياالت متحده 
اهه ساخنت طالبان در ساختار قدرت در کابل، دو ر

چرخشی . يی فراروی سياستگزاران هند می گشايد
، کاری »خوب«کامل در سياست خارجی و متايز طالبان 

اين عمل، متابعت کامل از اياالت . مضحک خواهد بود
متحده حمسوب خواهد شد و توجيه آن نيز دشوار 

انزجار از طالبان، ريشه عميقی در . خواهد بود
ارغ از آن که ذهن سياستگزاران هندی دارد، چه ف

طالبان چيست، اذهان » اسالمگرايی«سرشت واقعی 
دهشت افگنی «هنديان مدت هاست خود را در مقابل 

 . از ناحيه  افغانستان در خطر می بينند» اسالمی

حکومت هند هم با انتساب ناجايز فعاليت های 
، به اين »ستان خارجیود«تروريستی در هند به 
در اين ديدگاه  دگرگونی. مساله دامن زده است

افزون بر اين، هند . ديرينه نيازمند زمان است
طالبان را آلت دست استخبارات پاکستان و هتديدی 

در . برای منافع امنيتی منطقه يی هند می پندارد
جمموع بايد گفت اگر اياالت متحده طرح خود مبنی بر 

را رها کند، دهلی نفسی » خوب«نزديکی به طالبان 
هتران و مسکو در اين . کشيدبه راحتی خواهد 

شرايط، در هفته های آتی به مشوره با دهلی در 
پراناب . تراز وزيران خارجه خواهند انديشيد

وزير خارجه هند قرار است در اوايل ماه  -موکرجی 
  .نوامرب به هتران سفر کند

مهچنان پيش از سفر رييس مجهور دميرتی مدودف به هند 
الورف و والديمير پوتين  در اواخر سال روان ميالدی،

در ماه نوامرب در دهلی گفتگوهايی با مقامات هند 
با اين وصف، واقعيت جيوپوليتيکی . خواهند داشت
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گويای اين نکته است که هر سه کشور طی ساليان 
اخير دستخوش دگرگونی شده اند و اولويت ها و 
گرايش های سياست خارجی آن ها نيز تغيير کرده 

ز به مساله تسلط اياالت متحده بر آنان امرو. است
اوضاع افغانستان از ديدگاه های متفاوتی که 
منايانگر منافع ملی کشورهای متبوع شان است، می 

 ».نگرند

مرکز حتقيقی صنفی ترکيه در  از علی کولبی
: رمجهت(» شطرنج افغانستان هنوز ادامه دارد« مقاله
ه به ست کا افغانستان کشوری«: می نگارد) قامسی رضا

ختته  ،اش بيشرت از يک قرن دليل موقعيت اسرتاتيژيک
اين بازی . شطرنج بازيگران خمتلف قرار گرفته است

ابر قدرت جنگی  -امريکا. هنوز هم ادامه دارد
 .جهان، ناتو را داخل جنگ افغانستان ساخته است

آشکار است که اياالت متحده و ناتو در اين جنگ  
ل اين که در اين موفق نبوده اند و حتا احتما

يعنی اين . بازی برنده شوند، نيز وجود ندارد
حقيقت مانند روز روشن هويدا است که اياالت متحده 

چون . هدف پيروز شدن در اين جنگ را نيز ندارد
اگر پيروز شود، پرسشی مطرح خواهد گرديد که 

؟ در حالی »ديگر چه کاری در اين جا خواهد داشت«
ی ميانه از نگاه که حضور امريکا در آسيا

در اسرتاتيژی . اسرتاتيژی جهانی امهيت خاصی دارد
سياسی و انرژيتيک آينده امريکا دريای سياه، 
منطقه قفقاز و مهچنين آسيای ميانه بس مهم می 

ست ا باشد و واقعيت ديگری که با امهيت است، اين
که پاکستان در هپلوی اين که کشور مسلمان هست، 

موضوع باعث می شود تا وضعيت اين . سالح امتی دارد
افغانستان هبانه مداخله اياالت متحده را در 

 .پاکستان فراهم کند

به مهين دليل است  .امريکا است -بازی شطرنج شاِه 
که امريکا که بزرگرتين بازيگر اين بازی است، در 

. پی کشانيدن دامنه جنگ به داخل پاکستان می باشد
ا تضعيف منود، حتا به اين معنا که بايد پاکستان ر

به چندين خبش تقسيم منود و قدرت هسته يی اش را 
در نتيجه، اياالت متحده به هبانه . زير کنرتل گرفت
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های طالبان و القاعده در مناطق  پويايی حضور و
قبايلی مشال غربی و حتا در داخل خاک اين کشور، 

مهان طوری که در پی . دست به محالت هوايی زده است
باران های اياالت متحده و متحدانش در محالت و مب

افغانستان، باشندگان غير نظامی جان های شان از 
دست داده اند، افزايش کشته شدن مردم ملکی در 
پاکستان نيز در نتيجه محالت هوايی امريکا ديده می 

  .شود

افزايش نيرو در افغانستان در هپلوی اين که نشان 
اما نسبت به دهنده تقويت اسرتاتيژی حکومت اوب

جورج بوش می باشد، بر پايه حتليل های کارشناسان 
نظامی، احتمال پيروزی اين کشور در جنگ 

. افغانستان را نيز به مهان اندازه کاهش داده است
 – 20منونه های گذشته نشان داده است که با افزايش 

هزاری نيروی نظامی چه که حتا اگر مشار اين  30
ر نيز برسد، نيز امريکا نيروها به چندين صد هزا

چون از دوره اسکندر . برنده اين جنگ خنواهد بود
بدين سو، هيچ قدرتی به مشول انگليسی ها و روس ها 
نتوانسته است افغانستان را کامأل به تصرف خود 

  .درآورد

پاکستان نيز يکی از دانه های مهم ديگر در اين  
يکی اما به دليل موقعيت اسرتاتيژ .بازی شطرنج است

اين ساختار . بی اندازه شکننده می باشد ،خود
شکننده پاکستان هم به دليل رفتارهای مهسايه 

هندوستان، افغانستان و ايران و هم در اثر  -هايش
. کوشش های اياالت متحده شکننده تر گرديده است

پاکستان به دليل ناتوانی اش در کنرتل خاک خود به 
البته، اين . تباد نکوهش امريکا  قرار گرفته اس

که امريکا چه اندازه در اين کار حمق است، مساله 
 .يی است که بيشرت نياز به حبث دارد

سپتامرب هيچ  11يازده  رخدادهایامريکا پس از  
حادثه تروريستی ديگری را در داخل خاک خود شاهد 
نبوده است، در حالی که پاکستان از تروريسمی که 

روزه زيامنند می ريشه در افغانستان دارد، مهه 
حتا مقامات پاکستان می گويند که منبع بی . گردد

امنی و تروريسم در اين کشور، نبود توازن سياسی 
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و نظامی در افغانستان و رهربان قبايل می باشد که 
از سوی خود امريکا و هندوستان حتريک و محايت می 
شوند و نيز مقامات پاکستان شکايت دارند که 

بز بال «نگاه به پاکستان به عنوان با  اياالت متحده
گناهکار بسنده نکرده، با محالت و مداخالت »  گردان

نظامی در داخل پاکستان اين کشور را به ميدان 
 . جنگ مبدل کرده است

حل اين مشکالت، با توجه به تاثير روز افزون دين 
در سياست پاکستان و نيز با لغزيدن قدرت از دست 

ومت غيرنظامی دشوارتر به حکومت نظامی به دست حک
پاکستان که به دليل ضعف سياسی و . نظر می رسد

نظامی اش آماده پذيرايی فضای حکومت ايتالفی منی 
اين گونه حکومت ها شانس پيروزی را نيز . باشد

 .ندارند

شدن حبران مالی جهانی بر  افزوداز سوی ديگر،  
اين کشور را در  ،اقتصاد ضعيف و ناتوان پاکستان

اب مشکالت بيشرتی غرق منوده و حتا زمينه برای گرد
 گناهکار .مداخالت خارجی نيز باز گرديده است

دانسنت پاکستان به دليل ناتوانی اين کشور در 
کنرتل مرزهای افغانستان از سوی امريکا نشان 
دهنده سناريويی است که از سوی امريکا عليه اين 

وانايی اياالت متحده که خود ت. کشور آغاز شده است
کنرتل مرزهای کشورش با مکسيکو را نداشته است، در 
وارد آوردن اهتامات بر پاکستان که مرزهای 

کيلومرت ی با افغانستان دارد،  2400کوهستانی 
 . چندان مستحق به نظر منی رسد

بار  روسيه که با هوس های پوتين سعی دارد تا يک
ديگر به حيث قدرت جهانی بروز منايد، اگر نه 

قيم، به گونه غير مستقيم با افغانستان رابطه مست
داشته و گفته می شود که حتا کوشش کرده است تا 

ادعا می شود . بنزين در آتش افغانستان بريزاند
که روسيه آشکارا به رژيم کرزی مهمات فروخته و 
از طريق آسيای ميانه به طالبان، القاعده و 

. دحکمتيار سالح و مواد منفجره فراهم می مناي
مهچنان گفته می شود که اين کشور به دليل اين که 
به مدت ده سال در افغانستان مستقر بوده است، در 
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. مناطق کوچک اين کشور دارای طرفدارانی می باشد
چون اياالت متحده و اروپا در آسيای ميانه حضور 

نبايد نقش و حضور نسبی روسيه را  نيرومند ندارند،
د و بازهم نبايد اين را در اين منطقه از ياد بربن

از ياد برد که روسيه، امريکا را به دليل 
سازماندهی کمک  ها به جماهدان و به دليل شکست در 
جنگ افغانستان هنوز نبخشيده است و در پی گرفنت 

 . انتقام می باشد

مهان گونه که اياالت متحده در گذشته به جماهدان 
ه راکت های استينگر داده بود، احتمال اين ک

روسيه نيز مهچو کاری را عليه اياالت متحده برای 
نو در  یافتادن استنگرها. طالبان اجنام دهد، هست

دست طالبان می تواند در آينده درد سر بزرگی را 
اگر . برای اياالت متحده و متحدانش ايجاد منايند

ميعاد مصرف استنگرهای قديمی دست داشته در نزد 
، خنستين کشورهايی طالبان به پايان نرسيده باشد

که ممکن است دست به جتهيز و نوسازی اين سالح ها 
هنگامی که در . بزنند، ايران و روسيه خواهند بود

يک طياره جنگی انگليسی واژگون گرديد،  2006سال 
طالبان ادعا منودند که آن را با استينگر زده 

از يک سو احتمال افزايش پويايی هر چه است، . اند
روسيه و از سوی ديگر افزايش توان سياست خارجی 

جنگی طالبان، هردو به شکل موازی، انتظار می 
 . رود

روسيه، برای اين که بتواند به عنوان بازيگر 
مؤثر منطقه، اياالت متحده امريکا را برای مهيشه 
از آسيای ميانه بيرون بيندازد، دست به تشبثات و 

 .پويايی های راديکال خواهد زد

امريکا در هپلوی اشغال افغانستان، اياالت متحده 
اهداف ديگری نيز روی پاکستان دارد که می توان 
تضعيف و درهم شکسنت توانايی پاکستان به مهکاری 

احتمال دارد که . هندوستان را در مهين راستا مشرد
در زد و خوردهای سنگينی که باعث گرديد دو کشور 

هندوستان روياروی هم قرار گيرند،  –پاکستان
 .مريکا دست داشته باشدا
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هندوستان در ناسازگاری هايی که بر سر مساله 
کشمير با پاکستان دارد، در پی اين است تا اين 
کشور را در ميدان سياست تضعيف منايد و در اين 
راستا کوشش دارد تا پيوسته با هبره گيری ابزاری 
از افغانستان، ميان افغانستان و پاکستان تنش 

 . بيافريند

ستان با اين هم بسنده نکرده، در پی در هندو
انزوا قرار دادن پاکستان در روابطش با ايران، 

حضور مؤثر هندوستان  .چين و اياالت متحده می باشد
از نگاه آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اطالعاتی در 

گسيل . افغانستان نيز به خوبی ديده می شود
تان نظامی پاسدار صلح به افغانس واحدهایاحتمالی 

-پاکستان-از سوی هندوستان، مشکالت مثلث هندوستان
 .افغانستان را بازهم عميقرت خواهد ساخت

ايران که هيچگاهی روابط خوبی با طالبان نداشته 
است، از حضور روز افزون پاکستان در افغانستان 

ايران در راستای  .نيز به شکل جدی نگران بوده است
د مشال را که سياست های خود در افغانستان، احتا

جنگ های سختی با طالبان منوده است، کمک منوده، 
افغانستان را از وابستگی حبری به پاکستان جنات 

 .داده است

ايران شيعه نيز مانند هندوستان و اياالت متحده 
هيچ زمانی خواستار قدرت گرفنت بيشرت طالبان و 
گرفنت حکومت توسط طالبان در افغانستان نبوده 

له احتمالی اياالت متحده بر تأسيسات اما مح. است
هسته يی ايران، اين کشور را وادار می سازد تا 
به خاطر به بن بست کشانيدن امريکا در 
افغانستان، آرزو منايد تا طالبان تا جای امکان، 
قدرت گير انداخنت و غرق کردن امريکا در باتالق 

 .افغانستان را به دست بياورند

اياالت متحده امريکا در  کشور ديگری که از حضور
چين  -آسيای ميانه نگران می باشد، متحد پاکستان

چين که می خواهد چونان بزرگرتين قدرت . است
اقتصادی در جهان عرض اندام منايد، از مهکاری ها و 
 -توافقات هسته يی ميان اياالت متحده و دمشنش
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هندوستان و از کوشش های امريکا مبنی بر افزايش 
تان در مقابل چين و مهچنين از حتريک قدرت هندوس

تبت از سوی هندوستان و امريکا بی هنايت نگران و 
 . ناراحت می باشد

مهه اين ها را در نظر بگيريم، شکست  هنگامی که
امريکا در افغانستان برای چين ضروری است و ممکن 
است اين کشور در پی تطبيق اسرتاتيژی به بن بست 

در ميان . فغانستان باشديدن امريکا در جنگ انکشا
اسرتاتيژی ها، کمک سالح و مهمات به طالبان نيز می 

کشورهايی چون فرانسه، آملان و . تواند شامل باشد
ترکيه، با آن که نيروهايی در چهارچوب آيساف به 
افغانستان فرستاده اند، به عنوان بازيگر نبوده  
و به دليل حل نشدن مشکالت منطقه، ممکن است 

 .خود را از اين کشور خارج سازند سپاهيان

سخنان فرماندهان نظامی انگليس و فرانسه مبنی  
براين که از راه نظامی منی توان به پيروزی دست 

که بايد راه های اسرتاتيژيکی و اقتصادی  بل ،يافت
و سياسی را در پيش گرفت، از امهيت خاصی برخوردار 

در  يک جنرال بازنشسته امريکا که در گذشته. است
فرماندهی ناتو کار می کرده است، می گويد که به 
جای اين که به خاک پاکستان محله کرد، بايد در 
راستای مبارزه عليه طالبان با اين کشور مهکاری 
صورت بگيرد، مثأل جاگزينی سپاهيان پاکستان در 

 . مناطق قبايلی مشال غربی اين کشور

منی  بازيگران شطرنج افغانستان به اين ها خالصه
چنين بر می آيد که تاجيکستان، ازبيکستان و . شود

ترکمنستان نيز با حضور شهروندان شان در اردوگاه 
طالبان، با عالقمندی خاصی به اين بازی شطرنج می 

با گسيل سرويس  اسراييلانگلستان، آملان و . نگرند
های استخباراتی شان به افغانستان و سنجش در 

سود کشورهايشان دست بازی شطرنج افغانستان به 
اندر کار اند و می توان گفت که افغانستان بيخی 

درآمده است و يافنت  ديگ جوشان جادوگرانبه شکل 
راه حل در آينده نزديک در اين کشور بسيار دشوار 

 .»به نظر می رسد
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پژوهشگر ايرانی در مقاله يی می  -پري حممد مالزهي
امريکا را اگر خبواهيم حتول در سياست هاي «: نگارد

در يک مجله خالصه کنيم، مي توان گفت که جوهره 
اصلي تغيري سياست امريکا در دوره قدرت باراک 
اوباما در افغانستان، جايگزيين امنيت به جاي 

براي آن که داليل اين تغيري و . دموکراسي است
ضرورت هاي به وجود آمده که چنني جا به جايي يي 

مي مي کند، روشن در خط مشي هاي امريکا را الزا
شود، به ناچار بايد نگاهي گذرا به خط مشي قبلي 
دوران جورج بوش و اهدايف که امريکا از محله نظامي 
به افغانستان و ساقط کردن قدرت طالبان خود 

 .تعريف کرده بود بيندازمي

اين موضوع مناقشه آميز است و احتماال تا مدت ها 
اصلي مناقشه آميز باقي خواهد ماند که هدف 

امريکا از محله نظامي به افغانستان چه بود و آيا 
مهان طور که عنوان شد هدف اصلي، مقابله با خطر 
سازمان القاعده بود که مسؤول محله به ساختمان 
هاي دو قلوي جتارت جهاني در نيويورک و مقر 
پنتاگون در واشنگنت شناخته شد يا نه، امريکا 

 است؟  اهداف متنوع تري را در نظر داشته

در کنار ديدگاه هاي متفاوت در اين خصوص، حبث 
رقابت آميز شدن تدرجيي قدرت جهاني با احتساب 
قدرت طليب جمدد روسيه دوره پوتني و رشد سريع چني مد 
نظر قرار گرفته و محله به افغانستان تنها در 

 .ارتباط با القاعده و طالبان تصور نشده است

سيت که حتميل راه حل هر چه باشد، سيا راستينداليل 
نظامي را به افغانستان بدون توجه به ديگر مولفه 
هاي تأثري گذار مد نظر داشت، در اواخر دوره قدرت 

قدرت طليب جمدد . بوش شکست خود را به منايش گذاشت
طالبان و پيشرفت تقريبا منظم آن ها از شرق و 
جنوب به مرکز و مشال افغانستان و تسلط عملي بر 

مهمي از کشور، خطر شکست نظامي را براي خبش هاي 
فرماندهان نظامي امريکا و ناتو مستقر در 

اين خطر آن . افغانستان به صورت جدي مطرح کرد
قدر جدي شد که يک فرمانده ارشد ناتو پيش بيين 

تغيريات اصويل در  2009هرگاه در تابستان کرد که 
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سياست هاي قبلي به وجود نيايد، شکست نظامي در 
 .انستان حتمي خواهد بودافغ

با توجه به اين گونه برداشت ها بود که باراک 
اوباما افغانستان را در اولويت برنامه هاي کاري 
 –اش در سياست خارجي قرار داد و ريچارد هالربوک

سياستمدار کهنه کار امريکايي را که از دهه 
هفتاد در طراحي مذاکرات با ويتنام در پاريس در 

ره کننده امريکايي حضور داشت و مجع هيأت مذاک
در حوزه بالکان بود، به مست » ديتون«معمار طرح 

مناينده ويژه در امور افغانستان و پاکستان 
از ابتدا اين انتظار وجود داشت که در پي . گماشت

سفر هالربوک به جنوب آسيا و هتيه گزارش دست اول 
از حتوالت افغانستان و پاکستان، باراک اوباما 

ت جديد خود را در قبال جنوب آسيا روشن سياس
سازد؛ سياسيت که تنها افغانستان را شامل خنواهد 
شد بلکه پاکستان و هندوستان را هم در بر خواهد 

 . گرفت

اسرتاتيژی جديد امريکا در افغانستان با در نظر 
داشنت اسرتاتيژی قبلي و در پاسخ به نيازهاي جديد 

طرح اسرتاتيژی  در واقع، امريکا با. خواهد بود
جديد مي خواهد از شکست نظامي جلوگريي کند و در 

صحنه  مهان حال شعار انتخاباتي باراک اوباما را در
در يک نگاه مقايسه يي، . عمل به آزمايش بگذارد

داليل شکست اسرتاتيژی نظامي حمور و پاسخ جديد در 
 : قالب اسرتاتيژی نوين را مي توان چنني خالصه کرد

في نريوهاي خارجي و کشتار غري نظاميان عملکرد من
ناتو و امريکا، بروز شگاف  ميانافغان، شگاف 

دولت حامدکرزی و امريکا، سياست دوگانه  ميان
پاکستان، نبود متايل منطقه يي براي پريوزي نظامي 
امريکا، پيشرفت نکردن در بازسازي مهه جانبه 
افغانستان، باال بودن انگيزه جهاد در طالبان و 

وضعيت  لقاعده، توسعه کشت و توليد مواد خمدر وا
قبايل در مشال پاکستان را مي توان از » خود خمتار«

 .عمده داليل ناکامي امريکا در افغانستان ذکر کرد
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چه مهم تر از داليل ناکامي اسرتاتيژی نظامي  آن
است، واقعيت عدم آمادگي رواني امريکا و احتاديه 

. در افغانستان استاروپا در پذيرش شکست نظامي 
ظاهرا جهان غرب آماده پرداخت هر هبايي هر چند 

علت، . سنگني است ويل شکست قطعي را خنواهند پذيرفت
آن است که غرب در افغانستان نگاه به آزموني 
تارخيي دارد که قبايل پشتون در دو مقطع، دو 
امپراتوري قدرمتند جهاني را شکست نظامي داده و 

 . تسريع کرده انداضمحالل آن ها را 

آزمون قدرت استعماري انگليس در قرن نزدهم و 
آزمون قدرت کمونيسيت شوروي در قرن بيستم؛ حکايت 
از آن دارند که اين دو قدرت بعد از شکست در 
افغانستان در مسري زوال قرار گرفته اند؛ بنا بر 
اين، امريکا و اروپا با يک ذهنيت تارخيي رو به 

نند جتربه مشابه انگليس و روس رو هستند و مني توا
را بپذيرند و از اين روست که قدرت انطباق با 

 .شرايط دشوار را دارند

اسرتاتيژی جديد باراک اوباما معنايي جز قدرت  
انطباق با شرايط جديد در افغانستان ندارد، به 
عبارت روشن تر، اسرتاتيژی جديد، ادامه اسرتاتيژی 

ود تا ضعف هاي آن قبلي با ويرايش هايی خواهد ب
هر چند، متامي ابعاد اسرتاتيژی . را بر طرف کند

جديد امريکا و افغانستان روشن نيست ويل مي توان 
براي آن حمورهاي مشخصي با نگاه به اسرتاتيژی قبلي 

 .در نظر گرفت

تقويت مهاهنگي بني امريکا و ناتو، جلب مهکاري 
 مهسايگان افغانستان، جلب افکار عمومي در داخل
افغانستان، افزايش نريوهاي نظامي، مذاکره با 
طالبان، توجه جدي تر به بازسازي افغانستان، 
تأسيس لشکر قبيله يي و افغاني کردن جنگ، 

، ]؟؟[ جايگزين کردن فرد ديگري به جاي حامد کرزي
فشار به پاکستان براي يکدست کردن سياست و تسلط 
 بر مناطق قبايلي اسرتاتيژی تازه امريکا در

 .افغانستان است

اسرتاتيژی جديد امريکا در افغانستان مي تواند 
. حمورها و اهداف متنوع تري براي خودش تعريف کند
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ويل در هنايت، هدف آن است که امنيت در افغانستان 
برقرار شود و دموکراسي ليربال مانند گذشته مورد 

ويل . اين عمل يک عقب نشيين است. نظر خنواهد بود
در عني حال، اين اسرتاتيژی خايل . ي شودشکست تلقي من

ه تناقض اصلي در آن است که چ. از تناقض نيست
گونه مي توان مذاکره با طالبان را با افزايش 
. مهزمان نريوهاي نظامي امريکا توضيح منطقي داد

اين تناقض قابل درک خنواهد بود مگر آن که 
الزامات و اهداف کلي تر امريکا در نظر گرفته 

مهني الزامات هستند که تغيري اسرتاتيژی يا دست  .شود
کم اصالح و به روز کردن آن را اجتناب ناپذير 

در چنني نگاهي، افزايش نريو صرفا براي . کرده اند
مذاکره با . تضمني پيشربد مذاکرات سياسي است

طالبان ميانه رو جدا از اين که واقعيت عيين 
و ميانه رو ندارد و طالبان را مني توان به تندرو 

تقسيم کرد ويل در هر حال پوششي ظاهري براي توجيه 
 . راه حل سياسي به دست مي دهد

باراک اوباما به درسيت مي داند که الزمه استقرار 
امنيت در افغانستان پايان مقاومت مسلحانه 

اما چنني . طالبان و شريک سازي آن ها در قدرت است
يت اين است واقع. هديف به سادگي دست يافتين نيست

که موانعي جدي بر سر راه شريک سازي طالبان در 
اين ها موانع ساختاري . قدرت کابل و جود دارد

هستند و تنها به خود افغانستان ارتباط مني 
کشورهاي منطقه و منافع مهسايگان . يابند

در داخل . افغانستان را هم بايد حلاظ کرد
مانع  افغانستان شريک کردن طالبان در قدرت با دو

 :اصلي رو به رو است

 ايدئولوژي احنصار طليب طالبان -1
 توازن قدرت قومي و مذهيب موجود در کابل  -2

اين واقعيت که طالبان متامي قدرت را مي خواهند و 
هر چند . نه خبشي از آن را، جاي حبث کمي مي گذارد

به نظر مي رسد سوء تفاهم هايي در اين باره وجود 
را کمرت متاميت خواه دارد و طالبان ميانه رو 

طالبان حتا اگر به شريک شدن . ارزيابي مي کنند
در قدرت رضايت دهند، موقيت خواهد بود و احتماال 
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به انتظار مي نشينند تا در فرصت مناسب متامي 
قدرت را تصاحب کنند و خمالفان و رقيبان خود در 
جبهه مشال و قوميت هاي غري پشتون و جبهه ليربال 

 . ا از صحنه خارج سازنددموکرات ها ر

جبهه مشال درک روشن تري نسبت به روشن است که 
امريکا از طالبان دارد و در برابر طالبان 

ظاهرا امريکا به فکر راه حل . مقاومت خواهد کرد
ميانه يي افتاده است؛ بدين معنا که شريک سازي 
طالبان در قدرت و پيشربد روند صلح از راه مذاکره 

شرتک عربستان سعودي، پاکستان و و مياجني گري م
امارات متحده عربي داراي مراتب و مراحلي است و 

 :دو وجه مشخص تر خواهند داشت

واگذاري اداره کامل متامي مناطق پشتون نشني  -1
در شرق و جنوب به طالبان که آن ها در اين مناطق 
حکومت اسالمي مورد نظر خود را بدون دخالت 

 .سازماندهي کنند
م مشخص و تضمني شده به قدرت مرکزي ختصاص سها -2

در کابل به ميزاني تا براي جبهه مشال پذيرا جلوه 
 .کند

ويل در . چنني طرحي بالطبع بدون مشکل و خمالف نيست
عمل به مطالبات مذهيب و قومي طالبان و پشتون 

طالبان . تباران پاسخ مناسب تري مي تواند بدهد
 مي توانند در حکومت خودخمتار در مناطق پشتون نشني

مطالبات مذهيب و حکومت مورد نظر اسالمي شان را 
سازماندهي کنند و با شريک شدن در قدرت، مطالبات 

غري پشتون ها هم . پشتون ها را مدنظر داشته باشند
مي توانند در مناطق قومي خود در مشال و مرکز؛ 

. حکومت هاي خودخمتار حملي خود را داشته باشند
حبث آن است که قانون اساسي معناي روشن تر اين 

. افغانستان تغيري کند و نظام فدرايل پذيرفته شود
با چنني نگاهي، دولت حامد کرزي به پايان راه خود 
مي رسد و بايد نظام و فرد متناسب با شرايط جديد 

 .داخل افغانستان و شرايط بني امللل روي کار بيايد

مه يي البته خمالفان چنني طرحي ممکن است آن را مقد
براي جتزيه افغانستان و پاکستان بدانند و از مهني 

ويل حبث اين است . زاويه آن را غري عملي تصور کنند
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گزينه هاي زيادي پيش رو   امريکا و ناتوکه 
ندارند و بني پذيرش شکست و يافنت راه حل سياسي، 

  .به انتخاب خواهند شد ناچار

آن که  مگر. پذيرش شکست در شرايط عادي دشوار است
تصور شود افغانستان واقعا ويتنام باراک 
اوباماست؛ مهان طور که برخي از حمافل در امريکا و 
اروپا چنني برداشيت دارند و آن را علنا مطرح مي 

اگر قابل تصور باشد که امريکا و اروپا . کنند
قدرت انعطاف در سياست هاي خود برخورداند که خود 

وان گفت که شعار را با شرايط تطبيق دهند، مي ت
تغيري اوباما زمينه هاي الزم را براي جلوگريي از 
ويتنامي شدن جنگ در افغانستان و پاکستان ديدار 
کرده و ريچارد هالربوک را مامور ويژه خود قرار 
داده بدين معناست که افغانستان به راه حلي 
منطقه يي نياز دارد و الزمه پريوزي در افغانستان 

نگاه تک بعدي دوره جرج بوش و فاصله گرفنت از 
در اين نگاه . تکيه ويژه بر راه حل نظامي است

جديد، متحدان اروپايي امريکا و حتا روسيه و چني 
امريکا در اسرتاتيژی . به بازي گرفته مي شوند

جديدش در جنوب آسيا، مسائل اين خبش از جهان را 
در اولويت بعد از خاور ميانه قرار داده است و 

ي مشکل افغانستان جدا از مشکل پاکستان و حل سياس
 .هندوستان نيست

طالبان و القاعده در پناه قوميت پشتون و محايت 
هاي پشت پرده پاکستان در مناطق قبايلي در حال 

اسرتاتيژی جديد امريکا اجياب مي . قدرت گرفنت هستند
به نظر مي رسد . کند که اين معادله به هم خبورد

د حل معما باشند؛ يا که مناطق قبايلي کلي
پاکستان اين معما را با تسلط کامل بر مناطق 
قبايلي خود حل خواهد کرد يا ارتش امريکا و ناتو 

صلح و ثبات . از زمني وارد اين مناطق خواهند شد
در جنوب آسيا، مهار قدرت طليب ايدئولوژيک تفکر 

القاعده يي و خروج آبرومندانه امريکا  -طالباني
انستان در گرو پريوزي چنني اسرتاتيژی و ناتو از افغ

دنياي غرب و دموکراسي ليربال، دو راه حل . يي است
 :بيشرت پيش رو ندارد
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 مهار راديکاليسم و تقويت ميانه روي -1

طالبانيزه شدن قدرت در افغانستان، پاکستان و -2
 در هنايت کل جهان اهل سنت

گمان مي رود که مهار راديکاليسم در مناطق 
هدف اصلي » ديورند«هر دو سوي مرز  قبايلي

اسرتاتيژی جديد باراک اوباما براي جلوگريي از 
طالبانيزه شدن قدرت در دنياي اهل سنت است و 
براي حتقق آن از مهه گزينه ها مانند کنار آمدن با 
دوست و دمشن و رقيب در سطح جهاني و منطقه يي هبره 

نيز ساختار قدرت در افغانستان . گرفته خواهد شد
براي حتقق اين اسرتاتيژی نيازمند دگرگوني و عبور 

 . از دوره  حامد کرزي خواهد بود

تشديد انتقادهاي دو طرف از يکديگر و افشاي فساد 
گسرتده حکوميت کابل و انداخنت گناه ناکامي در اجياد 
. و صلح و ثبات در افغانستان به گردن حامد کرزي

دي و تند گفت که کرزی در اجالس مونيخ با حلين انتقا
افغانستان مستعمره هيچ کشوري نيست و در مقابل، 
متامي گناه ها و ناکامي ها را به گردن سياست هاي 
امريکا و ناتو و کشتار مردم بيگناه افغانستان 

دوران عبور از اين رو، مي توان گفت که . انداخت
از حامد کرزي در افغانستان در حال فرا رسيدن 

دوران قدرت جورج بوش و سياست کرزي حمصول . است
 .»هاي يکجانبه گرايانه امريکاست

آارشناس ايرانی مسايل نيمقاره -داکرت نوذر شفيعی
ناريوهاي خمتلفي در س« :هند در يک مصاحبه می گويد

رابطه با مطرح شدن طالبان حملي پاآستان به عنوان 
ها با  آه امريکايي اول اين. هتديد ملي مطرح است

نظامي قصد داشتند تا  يز اين گروه شبهتشويق و جته
به نوعي دولت پاآستان را جمبور به مهكاري بيشرت در 

آه چون  ديگر اين. زمينه مبارزه با تروريسم آنند
دولت پاآستان در جنگ عليه تروريسم با دولت 
امريکا مهكاري آرد، طالبان وارد عمل شد تا 

سوم . آباد را از مهكاري با واشنگنت باز دارد اسالم
آه طالبان به مرور زمان گسرتش پيدا آرد و  اين

توانست نريوهاي خود را جتهيز آند و در نتيجه 
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اين . تصميم گرفت قلمرو خود را افزايش دهد
سناريوها بر اساس برداشيت است آه هر يك از 

برای مثال، امريکا . نريوهاي دخيل از ديگري دارد
ر مبارزه پاآستان را متهم به عدم مهكاري آايف د

آند و به مبباران مناطق قبايلي  عليه تروريسم مي
اين حبثي است آه جنرال محيد گل نيز به . پردازد مي

رييس سابق سازمان اطالعات . آن اشاره آرده است
  پاآستان براين باوراست آه نريوهاي امريکايي

آنند و اين آار در  طالبان، پاآستان را مسلح مي
به هرحال، . واهد آردپاآستان انقالب برپا خ

قلمروي آه طالبان درآن مستقراست، توسط 
شود آه طالبان اين اقدام  ها مبباران مي امريکايي

به . دهد را به مهكاري پاآستان با امريکا نسبت مي
آباد  مهني دليل، طالبان در دو جبهه عليه دولت اسالم

 .و امريکا در حال مبارزه هستند

 : سلطه طالبان استمنطقه در پاآستان زير  سه 

 .منطقه قبايلي آه زير آنرتل آامل طالبان است) 1

خان،  امساعيل) دره(هايي از مرز چون ديره  خبش) 2 
 سوات و بونر 

برخي مناطق ديگر مانند بلوچستان و پنجاب آه )   3
گذاري  طالبان در اين مناطق تنها قابليت تأثري

  .دارند

مقابله با  هاي دولت زرداري،  يكي از مأموريت
راديكاليسم در پاآستان بود و قرار بود با مهكاري 

نظري بوتو قدرت را در دست بگريد و اين هدف را  بي
ويل مأموريت زرداري با به هم رخينت . حمقق سازد

به اين مقصد به اجنام » چينش امريکا در نيل«
بدين معنا آه مثلث بوتو، نواز شريف و . نرسيد

چيده شده بود، حتت حتوالت آياني آه توسط امريکا 
آشته شدن و حذف بوتو از . پاآستان به هم رخيت

صحنه سياسي پاآستان و آناره گرفنت مشرف باعث شد 
از . تا معادله قدرت در پاآستان به نتيجه نرسد

فرمانده جديد ارتش نسبت به مشرف از  -طريف، آياني
قدرت بسيار آمرتي برخوردار بود و نتوانست در 

يكي ديگر . ا راديكاليسم تأثريگذار باشدمبارزه ب
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از داليل ضعيف شدن دولت زرداري، فاصله گرفنت ارتش 
دولت بود آه باعث شد دولت در مبارزه خود تا  از

  .حد زيادي تنها مباند

ميزان مقابله ارتش با طالبان به ميزان پاداش و  
از . آند هايي بستگي دارد آه امريکا اعطا مي آمك

گي ميان ارتش و طالبان باعث طريف، وابست
اين است آه . شود بازخوردهايي در اين مبارزه مي

ها و جتهيز آردن ارتش در مبارزه با طالبان  آمك
مهچنني احرتام به برخي . آند انگيزه بيشرتي اجياد مي
شود ارتش قدرت مانور بيشرتي  مالحظات ارتش باعث مي

ثال، به طور م. در جنگ با راديكاليسم داشته باشد
امريکا بايد از مبباران مناطقي آه در آن ارتش با 
نريوهاي طالبان درگري است، خودداري آند تا به 

 .اعتبار ارتش لطمه يي وارد نشود

طالبان برخالف تصور اوليه خود با مواجهه جدي 
رو شدند و از برخي مناطق حتت نفوذ  ارتش رو به 

بيشرت  مقابله با آن ها نيز. خود بريون رانده شدند
شده و آن ها نيز مقاومت بيشرتي از خود نشان 

در نتيجه مهار و تضعيف طالبان در مدت . دهند مي
زمان طوالني و حتت يك جنگ فرسايشي ميسر خواهد 

زيرا اين گروه شبه نظامي به شدت براي حفظ . بود
در  .آند سلطه خود در مناطق قبايلي مقاومت مي

ور حتوالت پاآستان واقع، سفر زرداري به واشنگنت مر
در مذاآرات . هاي بعدي است و تالش براي برداشنت گام

توان از  سران دو آشور مشخص خواهد شد آه چگونه مي
حترآات اخري طالبان در جهت حتكيم روابط دو آشور 

امريکا قبًال گفته بود آه اگر دولت  .سود برد
هاي خود را قطع  پاآستان مهكاري نكند، متام آمك

د و زرداري در اين سفر در پي اثبات خواهد آر
احتمال . مشروعيت و مبارزه عليه تروريسم است

دخالت مستقيم نظامي امريکا در پاآستان بسيار آم 
دهد در اين گونه مسائل  است زيرا واشنگنت ترجيح مي

 ».خود دولت پاآستان وارد عمل شود

رويارويي افغانستان با سه گزينه «نويسنده مقاله 
پيش بيين  -در اسرتاتيژی جديد اوبامااحتمايل 

 :می نگارد »آينده
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با . افغانستان از کشورهاي پيش بيين ناپذير است«
اين حال، با پذيرش اين موضوع که هر پيش بيين مي 
تواند در عمل نادرسيت خود را به اثبات برساند، 
مي تواند برخي از حدس و گمان ها را با توجه به 

در چنني نگاهي . دداده هاي موجود مطرح کر
افغانستان با سه گزينه در اسرتاتيژی جديد اوباما 

 :رو به رو است

پريوزي نظامي طالبان و تصرف قهر آميز قدرت  -1
 در کابل

پريوزي نظامي امريکا و ناتو و شکست کامل   -2
 طالبان و القاعده

پيشربد صلح از طريق مذاکره و شريک سازي   -3
 طالبان در قدرت

که از داده هاي موجود مني واقعيت امر آن است 
توان به اين نتيجه رسيد که طالبان با امريکا و 
ناتو از راه نظامي طرف ديگر را شکست خواهند داد 
و معادله قدرت از طريق نظامي روشن مني شود؛ بنا 
بر اين، اگر اتفاق غري منتظره يي روي ندهد، راه 
حل سياسي و مذاکره از شانس عملي شدن بيشرتي 

هر چند چنني راه حلي . ار خواهد بودبرخورد
. نيازمند بازنگري جدي در سياست هاي امريکاست

امريکا در سه تراز بايد سياست هاي خود را مشمول 
 :حال شعار تغيري اوباما کند

شريک کردن طالبان در : در تراز داخل افغانستان •
 قدرت

شريک سازي ايران، پاکستان، : در تراز منطقه •
سيه، آسياي مرکزي و متهيد راه حل هند، چني، رو

 منطقه يي

تغيري نگاه از تک قطيب بودن : در تراز بني امللل •
 قدرت و پذيرش چند قطيب بودن

اگر امريکاي دوره باراک اوباما از درک چنني 
واقعيت هايي برخوردار باشد و جمموعه قدرت امريکا 
چنني اجازه يي به او بدهد، افغانستان در آينده 

ر پاکستان و کل جنوب آسيا و حتا در کنا
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امريکا به شريک . خاورميانه متحول خواهد شد
سياسي و نه اشغالگر نظامي افغانستان مبدل 
خواهند شد و خروج آبرومندانه از باتالق 

در غري اين صورت، . افغانستان پيش خواهد آمد
؛ امري که افغانستان، ويتنام امريکا خواهد بود

قه و در سطح بني امللل نيز هواخواهان جدي در منط
 .»دارد

مهه خربها  :در مقاله يی می نگارد قاسم زاده داآرت 
حكايت از آن دارد آه تشكيالت طالبان از رخوت 

و !) اند   آورده(چندساله گذشته بريون آمده يا 
ها  دوباره آنچنان سر بر آورده است آه امريکايي
يز احتمال سقوط دولت افغانستان و پاآستان را ن

 .اند  داده 

در مسري تبليغاتي، حد اقل از سه ماه گذشته 
قدرت «تاآنون، گروه طالبان با حموريت 

موضوع عمده خربي، حتليلي و سياسي » آننـده تعيني
هاي  اغلب رسانه هاي غربي و بسياري از روزنامه

هاي مصري و سعودي بوده  عربي به خصوص روزنامه
آه طالبان براي  اند  در اين مسري خرب داده . است

هاي جنوبي، شرقي و بعضًا غرب  اجياد ناامين در خبش
جا آه حنيف  افغانستان قدرمتند شده است، تا آن

وزير داخله افغانستان در مصاحبه مطبوعاتي  -امتر
واليت  34واليت از  17خود اذعان آرد آه طالبان در 

افغانستان در حال جنگ با نريوهاي دوليت و ناتو 
ولت افغانستان توان برقراري امنييت هستند و د

 !واليت خود ندارد 17مناسب براي اين 

 
هاي گوناگون خود در حايل آه  احتاديه اروپا در نشست

دهد آه طالبان بار ديگر جّدي شده  چنني منايش مي
است، زمينه را براي مذاآره و حتا شرآت آن ها در 

چنان  هرم قدرت و مديريت دولت افغانستان، آن
آند آه راهي به جز به رمسيت شناخنت  يل و تفسري ميحتل

 .اين گروه و مذاآره آرزي، با آن ها نيست

تبليغي را به طور  –ها نيز مهني خط سياسي امريکايي 
از . اند  رمسي و غري رمسي تاآنون دنبال آرده 
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هاي بسرتسازي براي چنني مفهومي، تكرار مجله  نشانه
» در افغانستان ناتوان از مقابله نظامي«ناتو 

، »حبران افغانستان راه حل نظامي ندارد«است و يا 
اين نگاه در تثبيت موقعيت طالبان به . بوده است

يي واقعيت آنوني در   جايي رسيده آه نويسنده
بايد توجه داشت ...« :افغانستان را چنني نوشته است

هاي جنوب و شرق  آه عمده فعاليت طالبان در واليت
هايي وسيع هستند  اظ جغرافيايي واليتبوده آه به حل

و حتا اگر توان نيمه متمرآز و پراگنده طالبان 
در ساير مناطق افغانستان نيز ناديده گرفته شود، 
مفهوم آن اين است آه طالبان قدرت برهم زدن 

درصد خاك  پنجاهتر از  يي وسيع  امنيت را در حوزه
 ».باشند افغانستان دارا مي

البان تناسب مستقيم با ضعف و معادله رشد قدرت ط
ناتواني دولت آرزي دارد آه در اين سال ها نه 
امنيت و نه اقتصاد و معشيت مردم افغانستان را 

عمومي، فقرزدگي  خشنودیهببود خبشيده است و نا
گسرتده مهراه با نبود امنيت، شرايط در اين آشور 

فساد گسرتده در . منايد را مهچنان حبران زده مي
هاي اخري نه تنها آارايي دولت  ان ظرف سالافغانست

آه موجي از  را با چالش مواجه منوده، بل
انتقادهاي جهاني را نسبت به اين موضوع 

جمموعه حاآميت در افغانستان . برانگيخته است
و  2001هاي  نتوانست مهگرايي ملي آه در آغاز سال

اجياد شده بود را حفظ آند و اختالفات داخلي  2002
جمموعه  .شود نعي در مسري پيشرفت امور حمسوب مينيز ما

اين عوامل توان دولت را به حتليل برده و ضمن 
اجياد شكاف ميان مردم و حاآميت، نوعي نااميدي 

  .نسبت به آينده را در ميان مردم اجياد آرده است

دولت در اين آشور آارنامه قابل قبويل براي مردم   
مدن دولت جديد در افغانستان ندارد، با روي آار آ

امريکا، موج انتقادها از سوي دولت اوباما، 
خامن آلينتون . متوجه دولت افغانستان شده است

وزير خارجه امريکا در نشست رأي اعتماد سناي آن 
و » دولت مواد خمدر«آشور، دولت افغانستان را 

امريکا براي «: خوانده و گفت» آلوده به فساد«
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حال يافنت يك  انستان درهببود اوضاع عمومي در افغ
 ».راهكار بنيادي است

دبريآل ناتو نيز در مقاله خود آه در روزنامه 
پست چاپ شد، با انتقاد شديد از  مشهور واشنگنت

آفاييت  فساد و بي« :حاآميت در افغانستان نوشت
دولت افغانستان به مهان اندازه وجود شورشيان، در 

و در اين ا» .ثباتي مزمن اين آشور نقش دارد بي
مقاله، براي هببود اوضاع آشفته آنوني، ضرورت 
شريك منودن آشورهاي مهسايه افغانستان را در رفع 

رييس  -آقاي آرزي. مشكالت موجود پيشنهاد داده است
مجهور افغانستان از پي اين نگاه جديد دولت 
اوباما و فشارهاي خارجي و داخلي، بطور علين، 

ن و دعوت آن ها آمادگي براي مذاآره با طالبا
 .براي شرآت در اداره آشور را طرح آرد

مهه : حمور براي قدرت طالبان در نظر گرفت بايد سه 
اسناد گوياي اين واقعيت است آه تشكيالت طالبان 

   (I.S.I)  با حموريت، سازمان امنيت ارتش پاآستان 
» وهابيت«هاي سعودي ها، مهراه با نفوذ خط  پرداخت

امريکا، ساخته و پرداخته شده  و سياست و مديريت
باره تاآنون در غرب و در منطقه،  در اين. است

. ها و آتب گوناگوني انتشار پيدا آرده است نوشته 
اما گروه طالبان در دو بسرت در داخل افغانستان و 

اين دو بسرت فقر . پاآستان مهواره رشد آرده است
 مادي و فقر فكري و فرهنگي است و هر وقت سه عامل

آند آه  منايي مي آيد، قدرت براي اين گروه فراهم مي
هاي  دالر، اسلحه و محايت: اين سه عامل عبارتند از

 .مديرييت و سياسي خارجي

اين پرسش آه اسلحه و پول براي تشكيالت طالبان  
شود، نيز موضوع روز شده  از آجا تدارك ديده مي

متهم رديف اول در پاسخ به اين پرسش، . است
اند، آه  فارس اي سعودي و امارات در خليجه دولت

  .»برند خربگزاري هاي غربي نيز از آن ها نام مي

، در »]سفير پيشين ايران در کابل[ -هبراميآقاي  
مهزيسيت با : حل احتمايل راه«نوشته يي با عنوان 

هاي خمالف در افغانستان  وضعيت گروه »گرايي افراط
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هايي آه  ه گروهجمموع«: را چنني ارزيابي آرده است
با دولت افغانستان و نريوهاي خارجي مستقر در اين 

شامل القاعده، (باشند  آشور در حال مبارزه مي
) هاي آوچك حملي طالبان، حزب اسالمي و برخي تشكل

هاي گذشته با برخورداري از عقبه قابل  ظرف سال
هاي سرحد و  اطمينان در مناطق قبايلي و واليت

ن، توانستند خود را بازسازي بلوچستان در پاآستا
  .و به عنوان طرف قابل حماسبه، تثبيت منايند

هاي تشكيالتي، در يك مسري  ها به رغم تفاوت اين گروه
انتقال برخي از نريوهاي . آنند واحد حرآت مي

القاعده از عراق به افغانستان آه ظرف يك سال 
هاي  به مهراه تشديد حترك گروه ،اخري صورت پذيرفت

ني خمالف دولت و تغيري تاآتيك آن ها، منجر به افغا
افزايش فشار به دولت اين آشور و نريوهاي خارجي 

 . مستقر در افغانستان، طي سال جاري شد

ها در مناطق قبايلي پاآستان نيز  اين جمموعه گروه
هاي  با هدف تقويت امنيت جغرافيايي، ظرف سال

ي اين يي رهرب  گذشته به تغيري بافت سنيت و قبيله
مناطق مبادرت آرده، مهانند مناطق افغانستان، 

هاي  ها و شخصيت قدرت از خان و ملك و مري به مولوي
جايي در قدرت آه  اين جابه. مذهيب انتقال يافت

بعضًا با خشونت اجنام گرفت، فضاي اين مناطق را به 
ها را در هدايت مردم  تر و نقش اين گروه شدت مذهيب

 .آرده است تر اين مناطق برجسته

جايي قدرت و فراهم شدن فرصت براي تشديد حترك  جابه 
مذهيب در اين مناطق در آنار افزايش تبليغات عليه 
حضور نريوهاي خارجي در افغانستان، شرايطي را 

سازي تفكرات تندروانه اين  فراهم آورد آه در بومي
نگاهي به . ها در اين مناطق مؤثر بوده است گروه

فراد آماده براي عمليات انتحاري افزايش تعداد ا
در مناطقي آه تا آمرت از يك دهه قبل، بعضًا شرعي 
بودن اين عمل با اهبام جدي مواجه بود، نشان هاي 

هاي عملياتي  مقابله با دسته. شدن است از اين بومي
ها نيز به دليل تقسيم آن ها  وابسته به اين گروه

الل نسيب در هاي آوچكرت و برخورداري از استق به سلول
 ...اجنام عمليات نظامي، دشوارتر شده است



 85   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

عمر در حل اختالف سه جريان تندرو از  مال«نقش 
طالبان پاآستاني آه اخريًا در مناطق قبايلي صورت 

عمر در ميان  گرفت، نيز بيانگر تقويت موقعيت مال
از سوي ديگر، اگر بپذيرمي . طالبان پاآستاني است

از محايت خبشي از سيستم ها آماآان  آه اين گروه
مند هستند، هرگونه  هبره  ISI امنييت ارتش پاآستان يا 

بايست با  ها، مي هاي اين گروه تغيري در سياست
الذآر توأم باشد و در  موافقت و مهاهنگي خبش فوق

حايل آه هيچ نشانه هايي از تغيري سياست خبش امنييت 
است توان به تغيري سي شود، مني مذآور مشاهده مني

هاي خمالف دولت افغانستان اميدوار بود، ضمن  گروه
اين آه ارزيابي روشين از امكان تسلط آامل و 

بر جريانات تندرو مستقر در مناطق   ISI جانبه  مهه
قبايلي پاآستان در دسرتس نبوده و اين نگراني 
وجود دارد آه گسرتش اين جريانات در مواقعي 

  .غريقابل آنرتل باشد

ان خامن بوتو ترور شد و از آن پس به جاي در پاکست  
خنستين . مهگرايي احزاب سياسي، واگرايي آغاز گرديد

پيامد واگرايي گروه ها و احزاب سياسي، تشديد 
ناامين در اين آشور است آه اين بار نبود فضاي 
امنييت و آرامش در پاآستان با شرايط بسيار بد 

ندگي تورم و آشفتگي معيشيت در ز اقتصادي، رشد
 .عادي مردم مهراه و عجني شده است

 
هاي حملي و  در اين اوضاع آشفته، برخي از دولت

هاي تندرو، به خصوص در  اقوام پاآستان با گروه
. منطقه وسيع سوات به مهگرايي و توافق رسيدند

شود و  منطقه سوات، به هفت ناحيه يا خبش تقسيم مي
تش در محالت ار. نزديك به پنج ميليون مجعيت دارد

اين روزها براي مقابله با طالبان، خطر آوارگي 
اهايل اين منطقه را براي   تا يك ميليون نفر از 

 .دولت پاآستان به وجود آورده است

رييس مجهور پاآستان و دولت اين آشور با  -زرداري
اول اوضاع . سه مشكل يا حبران اساسي مواجه هستند

ان مهاهنگي سامان اقتصادي و امنييت، دوم فقد نابه
با ارتش و نداشنت اطمينان آامل به ارتش و به 
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ويژه دستگاه امنييت و اطالعاتي آن، و سوم، 
واگرايي ميان احزاب و هتديد شدن از سوي احزاب 

و رهرب ) نواز شاه(خمالف قدرمتند به خصوص مسلم ليگ 
  .»نوازشريف«مقتدر آن 

خط سياسي امريکا با پذيرش مديريت آرزي در 
تان و زرداري در پاآستان، حداقل بعد از افغانس
متاس  .با آن ها، آشكار شده است» اوباما«ديدار 

تلفين اوباما با رييس مجهور چني در راستاي اجياد يك 
چني . مهاهنگي براي حل مشكالت پاآستان صورت پذيرفت

روابط خود با پاآستان را اسرتاتيژيك ارزيابي 
مالی و هاي  ها هم با ارائة آمك وس ر. آند مي

 . اند اقتصادي به پاآستان وارد ميدان شده

رسد، اول  چه آه از صحنه آنوني به نظر مي آن
گري  سرآوب گروه هاي تندرو طالبان و سرآوب نظامي

آن ها است آه اين مسري از طريق ورود ارتش 
پاآستان به ميدان محالت نظامي در پاآستان و تشديد 

 . پذيرد ان اجنام ميمحالت نظاميان ناتو در افغانست

رو طالبان در مهني مسري، موجوديت  هاي ميانه دوم، خبش
خود را تثبيت خواهند آرد و مذاآره با آرزي و 
شرآت در جمموعه جريان هاي سياسي افغانستان را 

 .مورد ارزيابي جمدد قرار خواهند داد

هاي مايل جهاني به  سوم اين آه در اين فاصله، آمك
اما اين . تر خواهد شد تان وسيعپاآستان و افغانس

مهه، حل حبران را هنايي خنواهد آرد، زيرا عمق حبران 
هاي طوايفي و قبايلي ناحيه  در افغانستان و در خبش

تر از  سرحد و بلوچستان پاآستان به مراتب پيچيده
حل  هاي مايل، قابل آنست آه با محالت نظامي و يا آمك

  .هنايي باشد

 
. هاي او پايان يافته است دوران بوش و سياست

اوباما و مهراهان او مايلند فصل جديدي را آغاز 
چه  آنند، اما به يقني آغاز اين فصل جديد و يا آن

» تغيري«آه در ادبيات سياسي روز از آن با نام 
منطقه . آنند، يكباره و فوري خنواهد بود ياد مي

اوباما با ارزيابي جديد . مهچنان آبسنت حوادث است
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هاي جديد، اندك اندك تغيري اسرتاتيژی  آتيكو تا
هاي گذشته  خواهد داد و مرحله به مرحله به سياست

 . زند مي دست رد دوران بوش،

پرسش اصلي از سياست خارجي مجهوری اسالمی ايران به 
عنوان کشور مهسايه افغانستان و پاکستان اين است 

اين  شود و آه آيا اين مسري رصد صحيح و دقيق مي
حمور اصلي » تغيري«براي آينده يي آه به يقني  رکشو

گذرد،  دار مي و تدبري زمان» پروسه«آن، از مسري يك 
. چه انديشه و چه طرح هايي را در نظر دارد

. ايران هستند افغانستان و پاآستان دو مهسايه مهم
آنچه آه در اين دو آشور به خصوص به حلاظ امنييت و 

لي ايران تأثريات دهد، بر امنيت م سياسي رخ مي
سرنوشت خبش عمده اسرتاتيژی آينده . مستقيم دارد

منطقه، با آينده اسرتاتيژيك اين دو آشور و 
خبشي از سياست . خورد چگونگي شكلگريي آن رقم مي

ها  هتديد مجهوري اسالمي ايران آه از سوي صهيونيست
چند دولت عربي منطقه نيز در پي  گردد و دنبال مي

اند، در دايره هتديد و آشفتگي  آن راه افتاده
 » .خورد پاآستان و افغانستان نيز حمك مي

يابي جريان  ريشه«در مقاله  احسان تقدسیآقای 
آشوري آه حممد علي «: می نگارد» افراط در پاآستان

جناح بناي آن را گذاشت و آرزو آرد جايي براي 
ترين  آرامش مسلمانان باشد، اينك به يكي از حبراني

هاي سياسي در  گروه. ان تبديل شده استنقاط جه
اش احتاد است، آنچنان به جمادله   آشوري آه شعار رمسي

رود در روزگاري نه  اند آه بيم آن مي برخاسته
نه از تاك نشان ماند و نه از «چندان دور ديگر 

 .»تاك نشان

. طالبان زاييده سرويس اطالعات ارتش پاآستان است
 پاآستان شكل گرفت، اين گروه آه از مدارس مذهيب

افغانستان را به تصرف درآورد و چند  1990در دهه 
اين گروه از سال . سايل هم قدرت را در دست داشت

گذشته بار ديگر نه تنها در خاك افغانستان 
آند و خبش عمده يي از اين خاك را  منايي مي قدرت

دوباره در آنرتل دارد، بلكه چند ماهي است آه 
ن هم به دردسري بزرگ تبديل براي دولت پاآستا
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هاي گذشته طالبان از منطقه دره  در هفته. است شده
سوات آه پايگاه اين گروه در پاآستان است، بريون 

آباد  آيلومرتي اسالم 100آمد و منطقه دره بونري در 
اآنون نظاميان پاآستان مشغول نربد . را تصرف آرد

اين . شبه نظاميان طالبان در اين منطقه هستند با
در حايل است آه دولت باراك اوباما در امريکا با 

نظاميان و القاعده در خاك  شعار مقابله با شبه
افغانستان و پاآستان به عنوان جايگزيين براي جنگ 
  عراق آه حمور فعاليت دولت جورج بوش بود، روي آار

  .»آمد

سفري ايران در پاآستان در  -ماشاءاهللا شاآريآقای 
ش فعاليت جريان افراط در چند ماه پيوند با گسرت

امان دولت امريکا به  گذشته از سويي و فشارهاي بي
عنوان هتديد  دولت اسالم آباد و معريف پاآستان به

وگويی اظهار داشته  اول رژمي صهيونيسيت طی گفت 
  ها مهواره پاآستان را به اين که چرا غربي«: است

آنند،  مي تروريسم معريف  عنوان خط مقدم جنگ بر ضد
هاي اشغال  بايد به سال. سابقه تارخيي دارد

هزاران  1988تا  1979در دوره . افغانستان برگردمي
هاي  مبارز عرب مهراه با جماهدان افغاني حتت آموزش

. آي. اس. آي  نظامي سازمان هاي سيا امريکا و
 .پاآستان قرار داشتند

هاي  به قدرت نرسيدن پشتون ،پس از خروج شوروي
د محايت پاآستان باعث شد آه پاآستان اهتمام مور

خود را صرف تربيت طالب افغاني پناهنده در 
اين . وجود آمد پاآستان منايد و نتيجتا طالبان به

با محايت ارتش و دولت 1996گروه توانست در سال 
. پاآستان قدرت را در افغانستان به دست گريد
شور حاآميت طالبان در افغانستان تا اشغال اين آ

ادامه   2001توسط امريکا و متحدان وي در اآترب
 .داشت

پس از محله امريکا به افغانستان، نريوهاي طالبان 
هاي متعددي آه متحمل  و القاعده با توجه به شكست

نشيين آرده و  گرديدند، به سوي مرزهاي پاآستان عقب
در برخي مناطق مرزي دوآشور پاآستان و افغانستان 

اسالم آباد يا ضعيف بود و يا اصال آه حاآميت دولت 
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اين شرايط . وجود نداشت، توانستند پناه بگريند
آنقدر مساعد بود آه مقامات امريکايي از اين 

اند و خواستار  ها ياد آرده مناطق به هبشت تروريست
البته . ها شدند مقابله ارتش پاآستان با تروريست

 اند آه منشأ و منطقه ظهور آن ها فراموش نكرده
طالبان در مدارس علميه پاآستان بوده و به وسيله 

بود آه ارتش اين  1997دولت وقت اسالم آباد در سال 
 .گروه به سوي آابل رفت و آجنا را فتح آرد

طالبان در دهه نود ميالدي توسط سازمان اطالعات 
اين گروه . وجود آمد وابسته به ارتش پاآستان به

را پياده  ابتدا نيات رهربان سابق اين آشور
سپتامرب خبشي از آن به مقابله  11اما پس از . آرد مي

عنوان عامل امريکا  با دولت مرآزي پاآستان به
اآنون نيز درون نريوهاي نظامي و  هم. پرداخت

هايي هستند آه در صدد  اطالعاتي پاآستان جناح
استفاده از طالبان براي اهداف سياسي خودشان 

ل ادامه نفوذ و حيات اين گروه جنگ را عام. هستند
دانند و درصدد هبره برداري از شرايط  پاآستان مي

ها اخريا ادعا  امريکايي. حبراني در منطقه هستند
اند آه عواملي در سازمان اطالعات ارتش  آرده

هاي تروريسيت  پاآستان مطالب حمرمانه در خصوص گروه
اند، به طالبان  ها به آن ها داده را آه امريکايي

دهنده امهيت نقش  اين موضوع نشان. اند ردهمنتقل آ
 .افراد فوق الذآر است

هايي  در داخل ارتش و سازمان هاي اطالعاتي، گروه
در صدد آمك به حيات طالبان هستند اما در برخي 

هاي سياسي و مذهيب نيز اعتقاد به  از احزاب و گروه
عنوان  هاي تروريسيت به ارزمشند بودن طالبان و گروه

اگرچه بعضي از . ت پاآستان، وجود دارداهرم قدر
آردند، مهچنان در  هايي آه از طالبان محايت مي گروه

صحنه سياسي پاآستان فعال هستند ليكن اين لزوما 
هايي  به معناي محايت از طالبان نيست بلكه گروه

آنند اگر امريکا  بدون محايت از طالبان فكر مي
د، لزوما خوان هايي را تروريست مي افراد يا گروه

آنند  براي پاآستان صادق نيست و صراحتا بيان مي
آه جنگ با تروريسم جنگ پاآستان نيست و مربوط به 

آن ها خواهان حفظ طالبان براي گرفنت . امريکاست
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امتياز از امريکا هستند و اين را وسيله يي براي 
 .دانند هاي بيشرت مي آسب آمك

و جريان  ها قدرت گيالني براي مقابله با تروريست
. هاي افراط بر دو خبش نظامي و غرينظامي متكي است

در خبش نظامي در حقيقت ارتش ضامن اجرايي خواست 
البته اين بديهي است آه تصميم . رهربان سياسي است

های نظاميان مهيشه با خواست سياستمداران تطابق 
  .ندارد

اما در خبش غرينظامي نيز ترس غلبه و سلطه تندروها 
وجود آورده آه  شت پاآستان، اتفاق نظري بهبر سرنو

رفتار ناشايست . برداري براي دولت است قابل هبره
تندروها در زمان حاآميت در آابل و مهچنني در برخي 
مناطق پاآستان، چنان وحشيت را آفريده آه به دولت 

دهد با متام قوا عليه آن ها  اين امكان را مي
آارشكين عوامل اما اين موضوع نيز با . اقدام آند

پيدا و پنهان مهراه است و هنوز يكپارچكي الزم 
 .پديدار نگشته است

گريي افراطيون در پاآستان در حقيقت از دو  اهلام
 :منبع متضاد است

هايي از بدنه نريوهاي نظامي و  ها و خبشي گروه -1
اطالعاتي آه خواهان حل مسائل اين آشور به وسيله 

 .حبران هستند

هاي غربزده و  تمردان و گروهروش و منش دول-2
آه ... ها، روشنفكران و واداده مانند برخي رسانه

با تسليم شدن و ابراز ناتواني در برابر غرب، 
ثباتي مديرييت اين  ريشگي نسل جديد و بي موجب بي

  .آشور شده است

شناخت صحيح شان  دولتمردان امريکايي به دليل عدم
هاي  ر طول سالخصوص شرايط موجود، د از منطقه و به

. اند گذشته اشتباهات بزرگي در عمل و گفتار داشته
وجود آورنده بسياري از  آن ها خود عامل به

صورت درست  آن ها هرگز به. هاي امروز هستند نامالميت
به حل و فصل مشكالت جنوب آسيا و پاآستان 

اند و پس از آن آه به خيال خودشان به  نپرداخته
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ردم و دولت پاآستان را رها اند، م اهدافشان رسيده
اند آه خطرات بيشرتي اين  آرده و هنگامي بازگشته
 . منطقه را هتديد آرده است

اآنون نيز به جاي آن آه به ساختار دموآراتيك 
پاآستان آمك و سعي در محايت از دولت مردمي گيالني 
آنند، به تبليغات منفي عليه آن اقدام آرده و 

آنند آه مثري جزء پيچيده  ميهايي اين چنيين  بيين پيش
اگرچه فشار بر دموآراسي . آردن اوضاع ندارد

تواند  نوهنال اسالم آباد بسيار زياد است و هرآس مي
هايي دست بزند، ليكن نبايد دولت  بيين به چنني پيش

آقاي گيالني را در اين زمان با چنني سخناني در 
 .ها و تندروها تضعيف آرد مقابل تروريست

از نظر حاآميت سياسي داراي پيچيدگي پاآستان 
اين آشور داراي مناطقي مانند مناطق . خاصي است

قبايلي است آه حاآميت دولت در آن وجود ندارد و 
يا مناطقي آه در گذشته نيز با قوانني و حاآميت 

شده و دولت  ريش سفيدها و سران قبايل اداره مي
طالبان نيز از وجود برخي . رنگ دارد حضور آم

اطق آه حاآميت دولت به دليل شرايط جغرافيايي من
و تارخيي پررنگ نيست، استفاده آرده و نفوذ خود 

توان  آنچه را امروز مي. را افزايش داده است
مناطق در دست طالبان دانست، درحقيقت نفوذ 
طالبان در مناطق مرزي پاآستان و افغانستان است 

د در توان آه به دليل صعب العبور بودن، ارتش مني
 .آن حضور داشته باشد

گريي طالبان پاآستان در برهه  ترين عوامل قدرت مهم
 :توان در موارد زير خالصه آرد آنوني را مي

پاآستان در اجياد و  پيشينهاي  اشتباه دولت -1
 خبشي به آن ها قدرت

سوادي، بيكاري  فقر مادي و معنوي شامل بي -2
 آشور خصوص در مناطق مشايل اين  در پاآستان به... و
خصوص  هاي فرامنطقه يي به حضور نظامي قدرت  -3

ها در  عنوان توجيهي براي گسرتش تندروي امريکا به
 منطقه
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ناتواني نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و    -4
فرهنگي پاآستان در پاسخگويي به نيازهاي مهه 

 اقشار اين آشور
هاي  رهربي سياسي و معنوي واحد در طول سال عدم  -5

 گذشته
هاي ماجراجو در هنادهاي نظامي و  روهنفوذ گ  -6

 اطالعاتي

با توجه به اين آه پس از انتخابات اخري رژمي 
صهيونيسيت، در اذهان جهانيان اين موضوع قوت گرفت 

آويو حاآم گشته  آه گروهي افراطي و تندرو در تل
خصوص شخص وزير خارجه آه  است، مقامات اين آشور به

در احنراف افكار  به افراطي گرايي مشهور است، سعي
تري از  هاي قوي عمومي و نشان دادن مدل

گرايي برآمده و بدين خاطر پاآستان و  افراطي
اين درحايل . افغانستان را حتت توجه قرارداده است

هاي  است آه افراطيون صهيونيست از وجود گروه
تندرو در افغانستان و پاآستان براي ورود به اين 

راني آردن منطقه هبرت منطقه استفاده آرده و با حب
 .توانند نفوذ منايند مي

حل مسائل منطقه جنوب آسيا  راه بی گمان،
. صرفا عمليات نظامي نيست) افغانستان و پاآستان(

مردمي آه نان براي خوردن ندارند و در هنايت فقر 
توانند داليل بسياري  برند، مي و گرسنگي به سر مي

براي مهني براي  .داشته باشند تا سالح به دست بگريند
هايي آه ادعاي  بايست دولت گرايي مي حذف افراطي

هاي  مبارزه با تروريسم را دارند با اجنام طرح
اقتصادي و فرهنگي به آمك اين مردم بيايند و آن 

 .ها را براي ادامه زندگي آمك منايند

تواند از آموزش دادن  بيشرتين اهدايف آه امريکا مي
توان در  ه دست آورد را مينريوهاي نظامي پاآستان ب

 :سه عامل خالصه آرد

نفوذ در ارتش پاآستان و به دست آوردن حمورهاي  -1 
 اساسي ارتش اين آشور



 93   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

عنوان ابزاري براي گرفنت   از آن به هبره گيری -2
 هاي واشنگنت در منطقه جنوب آسيا اهداف و خواسته

هاي تندرو در داخل بدنه ارتش و سوق  مهار گروه  -3
تر به سوي فرهنگ و  هاي رده پاينيدادن نريو

 .»هاي آشورهاي غربي خواست

مدير خبش مطالعات خاورميانه و  -کامران خباريداکرت 
مهچنني حتليلگر ارشد مسائل جنوب آسيا در مؤسسه 

در   stratfor، موسوم به Strategic Forcasting 2اطالعاتي 
اين روزها پاآستان و «: مصاحبه يی می گويد

هاي  طرح .آنند روزهاي سخيت را جتربه ميافغانستان 
املللي در افغانستان براي آنرتل طالبان  نريوهاي بني

راه به جايي نربده است و پاآستان نيز هر روز آه 
گذرد، بيشرت و بيشرت از سوي نريوهاي القاعده و  مي

 . شود طالبان هتديد مي

دنبال چيست؟ راهربد آن ها  طالبان در افغانستان به
» طالبان«فغانستان چيست؟ وقيت ما از آلمه در ا

آنيم، در واقع از سازماني واحد حرف  استفاده مي
زنيم آه درون  ما در باره جنبشي حرف مي. زنيم مني

ها حتت  هاي بسياري دارد آه مهه اين شاخه خود شاخه
البته . رهرب فراري طالبان اند -رهربي مال عمر

ه زماني در طالبان اين روزها با آن طالباني آ
افغانستان بر سر آار بود و قدرت را در دست 
داشت، تفاوت دارد، چرا آه در حال حاضر آن ها 

                                                 
اين مؤسسه يك مؤسسه اطالعاتي است آه روند حتوالت جهاني را  .  2

  دنبال آرده و بر اساس اطالعات موجود در باره آن ها حتليل
اين موسسه در واقع يك سازمان اطالعاتي است آه  .آند ارائه مي

) سيا (لي امريکا به نوعي يكي از بازوهاي سازمان اطالعات م
. آند هاي حتليلگران آن استفاده مي شود و سيا از حتليل حمسوب مي

دآرت خباري آه خود يك پاآستاني تبار است، تا پيش از محالت 
 .رايي به نام املهاجرون بودگ يازده سپتامرب سخنگوي گروه اسالم

سپتامرب و پس از حتقيقاتي آه در خصوص  پس از محالت يازده
به عمل آمد، معلوم شد آه املهاجرون نيز از گروه القاعده 

مسئوالن مؤسسه اطالعاتي، . القاعده آمك مايل دريافت آرده است
به آار دعوت آردند تا  ،آموخته هاروارد بود خباري را آه دانش

بتوانند از اطالعات گرانبها و شناخيت آه او از نريوهاي 
  .مند شوند گراي جهادي دارد، هبره اسالم
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اند و اهدافشان در سطوح داخلي بسيار  خنثي شده 
اما در پاسخ به اين . تغيري آرده و متنوع شده است

آنند،  پرسش آه آن ها کنون چه هديف را دنبال مي
ترين هدف آن ها اين  ه مهمتوان گفت آ طور آلي مي به

به  واداراملللي و امريکايي را  است آه نريوهاي بني
 .خروج از افغانستان آنند

گويد آه متايل دارد با آن دسته از طالبان  غرب مي
آه به طالبان عملگرا يا پراگماتيست معروفند، 

گويند تا  اما طالبان در پاسخ مي. مذاآره آند
ك افغانستان را ترك زماني آه نريوهاي خارجي خا

بر اساس آنچه من . نكنند، حاضر به مذاآره نيستند
بينم، هدف طالبان اين است آه ماندن در  مي

افغانستان را براي نريوهاي ناتو و امريکايي سخت 
آنند و البته آن ها در اين راه شريكاني هم 

ام به پاآستان و روند طالبانيزه  دارند؛ اشاره 
 .هم اآنون در حال وقوع است شدن اين آشور است آه

خيلي سخت است اگر خبواهيم بگوييم چه آسي برنده 
آنم بشود با اطمينان از  فكر مني. جنگ خواهد بود

در اين مورد خاص » بردن«يا » باخنت«عبارات 
مطمئنا شرايط کنونی غرب در . استفاده آرد

مهچنني آنرتل . افغانستان شرايط بسيار دشواري است
فغانستان براي جامعه جهاني بسيار طالبان در ا

جامعه جهاني حرفش اين است آه . دشوار شده است
  .خواهيم لزوما طالبان را شكست دهيم گويد ما مني مي

البته، . ما متايل دارمي با طالبان مذاآره آنيم
هاي جهادي فاصله  اگر آن ها از القاعده و گروه

درت بنا براين، اگر طالبان خبواهند به ق. بگريند
بازگردند يا مكانيزم به اشرتاك گذاشنت قدرت را به 
اجرا بگذارند، جامعه جهاني با اين خواست طالبان 

اما تا زماني آه طالبان و القاعده . مشكلي ندارد
يي   در آنار يكديگر باشند، از ديدگاه غرب مذاآره

بنا بر اين، اگر از اين . در آار خنواهد بود
جريان بسيار پيچيده  ديدگاه به مساله بنگرمي،

توانيد بازيگران خمتلف را تنها در يك  مشا مني. است
توانيم بگوييم اين طالبان  ما مني. گروه قرار دهيد
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و اين طالبان پراگماتيست   است، اين القاعده است
  .تر از اين است است؛ واقعيت چيزي بسيار پيچيده

ي غرب متايل. غرب القاعده را به رمسيت خنواهد شناخت
از سوي ديگر، . به مذاآره با القاعده خنواهد داشت

به دو دليل براي آشوري مثل امريکا بسيار دشوار 
اول اين آه مال . است آه با مال عمر مذاآره آند

الدن را محايت آرد و اجنام محالت  عمر بود آه اسامه بن
يازده سپتامرب را تسهيل آرد و دليل دوم اين آه 

متايلي به مذاآره با غرب  آه اصوال خود مال عمر
  .ندارد

تعيني راهربد در خصوص افغانستان بسيار سخت است و 
آنون راهربدي  آنم آه دولت اوباما تا من فكر مني

تعيني راهربد هنوز در . براي افغانستان داشته باشد
هاي آن  برخي از خبش. دستور آار و در جريان است

اعالم نشده  اعالم شده است اما يك راهربد آامل هنوز
خنستين دليلش شرايط حبراني و دشواري است آه . است

در وهله . بر افغانستان و پاآستان حكمفرماست
بعدي، امريکا از نريوهاي آايف براي آغاز يك راهربد 

امريکا هنوز  .جديد در افغانستان برخوردار نيست
اگرچه شرايط در عراق . در عراق حضوري جدي دارد

ست اما وضعيت عراق مهچنان تر شده ا آمي آرام
شكننده است و هر حلظه ممكن است آنرتل امور از دست 

بنا بر اين، خروج نريوهاي امريکايي از . برود
  .عراق زمان خواهد برد

اين . جغرافياي افغانستان بسيار پيچيده است
در افغانستان مشا . آشور، آشوري آوهستاني است

حي گوناگوني از بينيد آه بر نوا هاي خمتلفي مي گروه
جنگساالران گوناگون را در . آنند آشور حكمراني مي

مردم در اين آشور . بينيد نقاط خمتلف آشور مي
. مهواره از جايي به جاي ديگر در حال نقل مكانند

نظر من با اين شرايط ارائه يك راهربد جامع  به
بر اين،  بنا. براي افغانستان بسيار دشوار است

تواند اجنام دهد،  باما کنون مينظر من آنچه او به
اين است آه از ميان چند گزينه بد يكي را انتخاب 
آند و کنون خردمندانه ترين انتخاب اين است آه 

يي آه آمرتين بدي را به مهراه دارد، بر   گزينه
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زينش هم گزيند آه البته دولت اوباما در مهني گ
 .درمانده است

ايسه با بوش تواند در مق مهان طور آه اوباما مني
تواند در  تفاوتي در امور اجياد آند، زرداري هم مني

اگر با مهان . مقايسه با مشرف تفاوتي اجياد آند
نگاهي آه افغانستان را مورد بررسي قرار دادمي، 

بينيم آه پاآستان نيز از  به پاآستان بنگرمي، مي
ديدگاه جغرافيايي شرايطي دشوار را پيش رو  قرار 

پس . بر اين، پاآستان مشكلي هم دارد عالوه. دهد مي
از يازده سپتامرب، دولت پاآستان در شرايط بسيار 

از يك طرف، پاآستان جمبور بود آه . بدي قرار گرفت
متحد امريکا در جنگ عليه ترور باشد و از سوي 

توانست از آنچه در گذشته ساخته  ديگر اين آشور مني
 .بود، دست بكشد

گراي نظامي است آه  اي اسالمه منظورم طالبان و گروه
اگر يادتان باشد . آردند در اين آشور فعاليت مي
پاآستان آزادانه از  ،قبل از يازده سپتامرب

گراي نظامي و مهچنني طالبان استفاده  هاي اسالم گروه
هايي را در مناطقي مهچون آشمري  آرده بود و عمليات

و افغانستان صورت داده بود آه قدرتش را در اين 
به ديگر سخن، پيش از يازده . مناطق تثبيت آند
ها ابزار سياست خارجي پاآستان  سپتامرب، اين گروه

تأثري يازده  اما اين سياست خارجي حتت . بودند
سپتامرب قرار گرفت و پاآستان ميان امريکا و 

  .هاي سابق خود اسري شد پراآسي

توانست ميان مشكالت  فشار بر مشرف زياد شد و او مني
وقيت فشار امريکا روي مشرف . ود تعادل اجياد آندخ

نظامي  هاي شبه افزايش يافت، وي ناگزير شد تا گروه
را حتت تعقيب قرار دهد و بار ديگر آن ها را حتت 

اما اتفاقي آه افتاد اين بود . آنرتل خود درآورد
آن ها به تدريج خود  .ها مقاومت آردند آه اين گروه

اطالعاتي پاآستان خارج  هاي را از آنرتل دستگاه
تر عمل آرده و با القاعده نيز  آردند و آزادانه

بنابراين، ما از  دوسال پيش روند . پيمان شدند هم
طالبانيزه شدن پاآستان را شاهدمي و اين پديده 

 .امروز از آنرتل خارج شده است
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در . در حقيقت ارتش پاآستان نيز ضعيف شده است
غرينظاميان . نظامي نيستپاآستان دولت، مردمي و غري

در دولت پاآستان مهواره خبش ضعيفي از آن را تشكيل 
در پاآستان دولت مهان ارتش است و . اند داده
ها ضعيف  هاي اطالعاتي و امروز مهه اين هناد سرويس
اند و به مهني خاطر است آه مهه آن ها از ايده  شده

   .آنند مذاآره با طالبان محايت مي

هاي طالبان بيندازمي و  به فعاليت بگذاريد نگاهي
هاي اين گروه را در نواحي پشتون، استان  فعاليت

در اين . سرحد و بلوچستان بررسي آنيم) صوبه(
نواحي طالبان در حال به دست گرفنت قدرت است و 
دولت در حال از دست دادن آنرتل خود بر اين نواحي 
اما اگر نگاهي به ديگر نواحي آشور نظري پنجاب 

بينيد آه طالبان تنها قادر به اجنام  يندازيد، ميب
پنجاب، بزرگرتين ايالت . هاي انتحاري است عمليات

مهچنني . پاآستان و مرآز آشاورزي و صنعيت آشور است
تايش در پنجاب است و من  6مرآز نظامي آشور،  9از 

  .آنم آه طالبان بتواند پنجاب را تصرف آند فكر مني

آور  صورتي غريمتعارف و هراس  بنا بر اين، آشور به
البته ممكن است آه دولت آنرتل . سقوط خنواهد آرد

سرحد از دست بدهد آه ) صوبه(خود را بر استان 
ممكن است . البته اين امر با واقعيت مطابقت دارد

نشني  مشا نواحي حتت آنرتل طالبان را در نواحي قبيله
ببينيد آه در اين صورت استان سرحد پاآستان 

بنا . بديل به چيزي شبيه به افغانستان خواهد شدت
بر اين، آنرتل بر آشور ميان دولت و طالبان تقسيم 
خواهد شد و در اين شرايط نگراني چنداني در خصوص 

هاي هسته يي پاآستان وجود دارد چراآه اگر  سالح
هاي هسته يي باشيم، خنست بايد  خبواهيم نگران سالح

ستان از هم فرو به جايي برسيم آه ارتش پاآ
ارتش اگرچه ضعيف شده است اما چند تكه . بپاشد

 .»نشده است؛ البته اوضاع قابل تغيري است

در ) چپی(يکی از پژوهشگران  -عارف عرفانآقای  
از جويبار خون تا «پيشگفتاری که بر ترمجه مقاله 

نوشته   Asia times onlineنشر شده در  »درياهای نفت
Pepe Escobar - رشناسان معترب امور بين املللی از کا
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باخوانش نبشته «: نوشته اند، چنين می نويسند
جتاوزکارانه اياالت  زير، خبشی از سناريوی اسرتاتيژی

متحده و شريکان غربی اش به هدف جهانگشايی و 
غارت ثروت های عظيم منطقه آشکارا به منايش 
گذاشته شده و سر نخ های اساسی مقاصد اين 

و مداخالت دول استثمارگر و  جتاوزات گونه
را آشکارا به منايش گذاشته و گره های  استعمارگر

اصلی و اسرار بر انگيز و عوام فريبانه حاميان 
پروژه طالبان و هياهوی جنگ با  جهاد افغانستان،

تروريزم را باز منوده و رويکردها و مقاصد 
آزمندانه اين اژدهای خون آشام و نفتخوار را در 

وطئه و تدارک سقوط خنستين نظام مردمی و طرحريزی ت
دمکراتيک به حيث مانع اصلی در مسير جتاوزات پالن 
شده و مهوارسازی مقدمات ايجاد خطوط جتاوزکارانه 

 .بيان می منايد 

 
در اين نبشته، انگيزه های اصلی شهادت دو و نيم 
ميليون شهيد و ميليون ها تن معلول وآواره در 

يده و خبشی از اهداف افغانستان رهيابی گرد
غارتگرانه نيروهای استعمارگر برای تبديل 
افغانستان به پايگاه و ختته جتاوز و صدور دمکراسی 
غربی برای پوشش اصلی اين جتاوزات شناسايی می 

کشت  ايجاد اداره فاسد و مافيايی، تشديد. گردد
مواد خمدر، برهم زدن وحدت ملی به منظور تضعيف 

به مثابه اجزای متشکله پالن  پتنسيال دفاعی کشور
های جتاوزکارانه در افغانستان، به صراحت خوانده 

در هنايت آشکار می گردد که چگونه مردم . می شود
افغانستان طی دوران سی سال حتت تبليغات 

قربانی اهداف آزمندانه  عوامفريبانه و دروغين،
کشورهای متجاوز گرديدند و اين جتاوزگران چگونه 

از سوی ديگر، . کشورمان حاکم گرديدندبر مقدرات 
به درستی مال حظه می گرددکه مردم افغانستان، 
پيوسته به حيث گوشت دهن توپ قربانی اهداف 
اسرتاتيژيک کشورهای پرقدرت جهانی قرار گرفته 

 .اند
 

با توجه به آتشکده های جنوب و قربانی پيهم 
مهوطنان داغديده مان، از روال بازی چنين بر می 
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بدون توسل به يک رستاخيز ملی و ايجاد   که آيد
کانون های مبارزاتی و راه اندازی مبارزات ملی و 
دمکراتيک، عادالنه و دادخواهانه ضد استعماری و 
ضد استبدای، ملت مظلوم و ستمديده مان بايد برای 
سال ها منتظر قربانی های بيشرت بود تا در هنايت 

واقع واشنگنت اين پايپ الين خون تا گوادر و در 
 . وصل گردد

 
با اين مقدمه، حاال توجه خوانندگان عزيز را به 

اين  منت اصلی مقاله يی که به تاريخ هنم ماه می در
 :انتشار يافته است، جلب می منايم سايت

   
 : اوباما  نقش بوش را بازی می کند: بلوچستان

. يک گفته کالسيک است» آرامش پيش از توفان« 
باراک اوباما ) پاکستان –غانستاناف(اسرتاتيژی 

) عمليات احتمالی برومنرزی(وارد فصل جديد خويش 
جنگ جهانی با «که از آن به طور رمسی به نام 

نه تنها اين موج  ياد می شود، گرديده که» تروريزم
در برگيرنده مناطق فدرالی قبايلی پشتون 

خواهد شد، بل که به طور اجتناب ناپذير  پاکستان
وچستان را نيز در بر خواهد گسرته بل

                              .گرفت
                 

درصدگسرته پاکستان را در بر  48بلوچستان هپناور که 
دارای منابع بزرگ يورانيم، مس و نفت  و می گيرد

می است و يک سوم گاز طبيعی پاکستان را توليد 
کستان ميليونی پا 173درصد نفوس  4کمرت از  ،ايدمن

اين سرزمين به طور کامل زير فوکس . داردرا 
. اطالعاتی غرب قرار دارد  رادارهای دستگاه های

بعد از بلوچ ها، پشتون ها، دومين گروه قومی را 
 -مرکز ايالتی آن. در بلوچستان تشکيل می دهند

شهر کويته است که مرکز جتمع طالبان ناميده می 
اگون با شود، اما به طور اسرار آميزی، پنت

پيشرفته ترين تکنولوژی سحر آميزش، نتوانسته است 
مال عمر  -رهرب تاريخی طالبان -سايه شهروند کويته

 .را رديابی منايد
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اسرتاتيژيک خويش در حقيقت  بلوچستان از حلاظ جايگاه
دهنه آبی است که در شرق ايران و جنوب 

داشته و سه بندرگاه دريايی  موقعيت افغانستان
ربی را از مجله بندر گوا در را حتت شعاع ع کشورهای

در دهنه تنگه اسرتاتيژيک هرمز موقعيت  خود داشته و
 . دارد

 
گفتنی است که بندرگاه گوادر که به مهکاری کشور 

گره اساسی در  احداث گر ديده است، شاهکليد و  چين
پايپ الين «جنگ تعيين کننده و واقعی روان بر سر 

لبته، کشاکش متام عياری ا. به مشار می رود» ستان
بلوچستان  –ايران( )IPI(ميان پروژه خط لوله 

و پروژه پيوسته جنجال » لوله صلح«- )هند–پاکستان
 -ترکمنستان(  )TAPI(بر انگيز مورد محايت امريکا 

روان است، که در نظر ) هند –پا کستان–افغانستان
از راه غرب افغانستان يعنی هرات  است پروژه دومی

ار گذشته  و از راه بلوچستان به بندر قنده  –
 . گوادر برسد

 
بندر گوادر چونان يک  -سناريوی رويای خوش واشنگنت

در حالی که چين به گوادر به . دبی ديگر است
و  عنوان بندرگاه و مهچنان چونان پايگاه پمپ گاز

خط لوله به سوی کشورش نياز مربم دارد، که مهه اين 
بب پيچيده تر شدن اوضاع ها در هنايت به طور جدی س

 . در منطقه شده است
 

اسالم آباد با اعالم پرداخت حق االمتياز ناچيز،  
توسعه بلوچستان، با آن مثل يک  غفلت زده در راه 

در حالی که ساخنت گوادر . مرداب برخورد می منايد
که به حيث دبی جديد از آن نام برده می شود، به 

بلوچستان خود از معنای اين خنواهد بود تا مردم 
شگوفايی آن هبره مند نشده، برعکس، چه بسا که  از 

به سرزمين حملی اصلی و بومی خويش حمروم و   دسرتسی
 . جدا شوند

 
موضوع بازی بزرگ و نو  سر اجنام؛ اين جا

مطرح است که پاکستان حمور کليدی را در  اورآسيا



 101   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

ميان پيمان ناتو و سازمان مهکاری های شانگهای 
. ، احتوا می منايد)عضو ناظر آن است  کستانکه پا(

اين که کی برنده می شود، در هر صورت بلوچستان، 
پاکستان را به حيث دهنه کليدی ترانزيتی با 

و گنجينه های عظيم ] ايران[منابع گاز پارس جنوبی
ترکمنستان -) gas republic(نفتی کسپين مجهوری گاز

 . متصل می سازد
  

ران سرباز پياده نظام امريکا حاال تصوير گسيل هزا
که با نيروی پر قدرت هوايی و توپخانه سنگين 
محايت می شوند، در امتداد اراضی بزرگ و مرتوک و 

کيلومرتی جنوب افغانستان و بلوچستان  800مرز 
اين ها نيروهای پيشتاز باراک . برجسته می گردد

او باما هستند که ظاهرا ماموريت 
ياک را در وادی هيرمند به کشتزارهای تر نابودسازی
اين ها در واقع در عين زمان تالش می . دوش دارند

با  نيمروز  منايند تا حضور خويش را در واليت
اکثريت باشندگان بلوچ، توجيه منايند و اين خود 
پيوسته دست نيروهای امريکايی را باز می گذارد 
تا هر آن بلوچستان پاکستان را که کانون جتمع 

لب است، زير ضربه قرار دهند و اين باندهای طا
خواهد بود برای جتاوز به  بيگمان مقدمه يی

 .بلوچستان
 
بگتی و  -بيشرت بلوچ ها به استثنای رهرب فقيد شان 

مقامات اسالم آباد سر   ارتش آزاديبخش بلوچ، به
ارتش آزاديبخش  تعظيم فرود می آورند، در حالی که

از سوی واشنگنت و ) Balochistan Liberation Army(بلوچ 
. لندن به حيث گروه های تروريستی ناميده می شوند

است که  )Brahamdagh Bugti(رهرب اين ارتش هبرام بگتی
ساحه پويايی عملياتی آن خارج از قندهار بوده و 
تنها دو ساعت از مرکز کويته فاصله دارد  و در 

گروه   مصاحبه اخير تلويزيونی خود وامنود ساخت که
ی تواند يک گروه سکتاريست باشد و ارتش اش وی من

آماده می شود تا ساحات غير بلوچ نشين را مورد 
بلوچ ها مايل هستند تا ارتش . هتاجم قرار دهد

. آزاديبخش بلوچ را به حيث نيروی مقاومت بشناسند
اما مقامات پاکستان از آن انکار جسته و مدعی 
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دم اند که اين نيرو تنها از محايت دو درصد مر
   .بلوچ برخور دار می باشد

 
چنين طرز ديدی نه تنها پاکستان را وا می دارد 
تا به مردم بلوچستان را بی توجهی منايد، بلکه 
باعث شد تا ارتش مشرف رهرب فوق العاده حمبوب 

گورنر پيشين  -بلوچستان يعنی نواب اکرب بوگتی
 .بکشد  2006ايالتی بلوچستان را در ماه اگوست 

 
جا تناقضات فراوانی در باره اين که آيا در اين 

ارتش آزاديبخش بلوچستان به وسيله سرويس های 
سرويس  -و موساد ) CIA(،  )British MI6(خارجی از مجله 

به گروگان کشانيده شده اند   استخباراتی اسرائيل
 2006چنانچه در بازديد سال . و يا خير وجود دارد

های سيستان و  از کشور ايران، از رفتنم به استان
چون . بلوچستان در جنوب ايران، ممانعت به عمل آمد

از طريق )  CIA( از ديد مقامات هتران، افراد نفوذی
بلوچستان پاکستان در آمد و شد افراد به سود آن 

بر گذرگاه های مرزی درگير بوده  سازمان و محالت
 .اند
  

البته بر کسی پوشيده نيست که بعد از محالت يازده 
امرب، اياالت متحده به طور بالقوه پايگاه های سپت

را   Panjgur و   Dalbandinهوايی بلوچستان را واقع در 
، در حالی که 2001در اکترب سال . در کنرتل خود دارد

انتظار گشايش عبورگاه مرزی را می کشيدم تا از 
به قندهار سفر منايم، جدا از اين که جايگاه  کويته

رادرش را رديابی منايم، خبش رييس مجهور کرزی و ب
بيشرت وقت خويش را با هواداران و مهکاران ارتش 
بلوچستان که خود را نيروی ملی مرتقی و ضد 
امپرياليستی معرفی می منودند و به طور وسيع از 
شونيزم پنجابی انتقاد می منودند و اظهار می 
داشتند که منابع طبيعی منطقه پيش از مهه به بلوچ 

ست و دليل اساسی محالت شان بر لوله های ها متعلق ا
 .گاز را مهين می خواندند، سپری کردم

 
که ميزان سواد در بلوچستان  آن ها مدعی بودند

است و اين سياست دولت پاکستان است تا % 16تنها 
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کنون بيشرت .بلوچستان را در عقب ماندگی نگهدارد
مردم بلوچ حمروم از آب آشاميدنی بوده و لشکر 

خش بلوچ دست کم محايت بيش از هفتاد درصد آزاديب
ايشان می . باشندگان بلوچستان را به مهراه دارند

گفتند هر زمانی که آن ها راکت شليک می منايند، 
آن ها مهچنان . در واقع اين فير زبان بازار است

مدعی بر احتاد خود بودند که در  حال مهاهنگی با 
ان می بلوچ های ايران قرار داشته و خاطر نش

منودند که پاکستان ساحه بلوچستان را به پايگاه 
امريکا مبدل منوده است که باعث برهم زدن مناسبات 

) م–بلوچستان(بلوچ  ميان افغانستان و مردمان
 .گرديده است

 
در کل، نه تنها هواداران ارتش آزاديبخش ملی 
بلوچستان بلکه بلوچ ها در کل قويا مصمم اند تا 

مگر، خواهان . کستان مباننددر کنفدراسيون پا
 .خودخمتاری ناحمدود و استقالل داخلی می باشند

 
اين که بلوچستان برای واشنگنت از چه امهيتی بر  

خوردار می باشد، می تواند با مطالعه 
و  »ناسيوناليسم بلوچستان و سياست منابع انرژی«
از سوی » قرينه حتوالت جدايی طلبی در پاکستان«
 Robert Wirsing   در انستيتوت مطالعات اسرتاتيژيک

نظامی امريکا مورد ارزيابی قرار گيرد، که به 
مهه اين  طور قابل پيش بينی، طبق اظهارات وی

در » پاپلينستان«پيرامون  ماجراها روی هم رفته
چرخش است و چين که به گاز ايران نياز دارد، به 
عنوان احداث کننده بندر گوادر، بايد با کاربرد 

از سوی . ممکنه به حاشيه کشانيده شود وسايلمهه 
ديگر، مولفه ديگر آشفتگی و نگرانی پنتاگون اين 
است تا مبادا چين بندر گوادر را به پايگاه 
دريايی خويش مبدل منوده و از چنين موقعيتی دريای 

 .عرب و اقيانوس هند را با هتديد رو به رو سازد
 

)  IPI( نه تنها در صورت بالک منودن پايپ الين
و به کار بردن بندر ) هند –پاکستان –ايران( 

گوادر در پروژه مورد نظر امريکا، پايپ الين 
و يا ) هند –پاکستان –افغانستان  –ترکمنستان(
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 )TAPI (  کنرتل بندرگاه گوادر، فرصت گشايش دهنه
جديد را از ميان راه های طويل بلوچستان در جنوب 

قندهار باز  –مروزني –هلمند افغانستان با واليات
منوده که پس از دست دادن راه دره خيرب، به صورت 
 –هبرت، اين راه ايده آل اکماالتی برای پنتاگون

ناتو و نيروهای غربی به صورت دوامدار خواهد بود 
و البته چيزی که زير عنوان جنگ جهانشمول با 

 .بنا می يابد تروريزم 
 

در حالی  در جريان حاکميت زرداری در اسالم آباد،
که ارتش آزاديبخش بلوچستان به حيث نيروی ريشه 
دار بلوچستان، با داشنت شاخه های سياسی و نظامی 

و سازمانيابی است،   سرگرم حترکات نظامی، تسليحاتی
رييس کنونی ايالتی بلوچستان، نواب رييسانی 

)Raisani  (به داشنت عضويت سازمان  )CIA ( از سوی
در اين مورد کدام . اشداسالم آباد مظنون می ب
اما ترس اصلی مقامات . ثبوت معترب در دست نيست

اسالم آباد اين است که با توجه به بی توجهی 
امکان آن وجود دارد   مقامات نسبت به بلوچستان،

تا امريکا از ارتش آزاديبخش بلوچستان به هدف 
منطقه کاربرد ابزاری ) balkanization(بالکانی شدن

  وز چنين بر می آيد که اسالم آباد بهاما هن. منايد
مردم بلوچ که می   نگرانی ها و خواسته های کليدی

ما می خواهيم تا از ثروت های طبيعی : گويند 
خويش هبره مند شويم و ما خودخمتاری بيشرت می 

 . خواهيم، گوش منی دهد
 -Dubai( گوادر-به هر رو، اين که آينده دبی

Gwadar( وله چه خواهد بود؟ خط ل)پاکستان –ايران– 
 -افغانستان –ترکمنستان(و يا خط لوله ) هند

سرنوشت کار زير فوکس رادار ) هند –پاکستان
زرداری در واشنگنت معلوم است و مهه  -کرزی -اوباما

هنوز بايد در اين جبهه به صورت قاطع به بازی 
 ».بزرگ و جديد اروآسيا بپردازند

 
می » رو . ارسیف«در مقاله نشر شده از سوی سايت 

مشاور وزارت داخله پاکستان  -رمحان ملک«: انيم.خو
پس از آن که سه رهرب بلوچ در ايالت بلوچستان اين 
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کشور به قتل رسيدند، بار ديگر از کشورهای خارجی 
و به طور مشخص از افغانستان به عنوان حمرک 

وی در سخنانش ياد آور شد . شورشيان بلوچ نام برد
برای آموزش ستيزه جويان بلوچ  که اردوگاه هايی

در افغانستان که مشار آن ها به باالی چهار هزار 
 .تن می رسد، وجود دارد

 
سخنان رمحان ملک در حالی که حکومت افغانستان از 
زمان انقراض اداره طالبان تا کنون مهواره اسالم 
آباد را خاستگاه و حامی تندروان دانسته است، 

گرديده است و وزارت  موجب شگفتی مقامات افغان
خارجه کشور با رد اين اظهارات بار ديگر بر اصل 
حسن مهجواری در روابط افغانستان با ديکر کشورها 
تاکيد کرده و يادآور شده است که افغانستان 
هيچگاه دنبال حبران آفرينی در ديگر کشورها نبوده 

 .است
 

حکومت زرداری اکنون با ستيزه جويان دست و پنجه 
 )راهربد سازان( اسرتتيژيست ها کند و نرم می

پاکستان در برابر حتريک شبه نظاميان گام به عقب 
بلوچ ها نيز مهانند قبايل ساکن در . بر می دارند

مرز ميان افغانستان و پاکستان آزاديخواه هستند 
و وجه متايز آنان با تندروان در آن است که بلوچ 

صد خاک در  42های پاکستان احلاق مناطق شان که 
پاکستان را تشکيل می دهد به حکومت اسالم آباد را 

 .اجباری می دانند
 

از سوی ديگر، جنگجويان بلوچ بر خالف طالبان 
پاکستانی نه بر مبنای باور های آنان از دين 
. بلکه بر اساس احتاد و جدايی طلبی قومی می جنگند

روی اصل آزادی و جدايی  BNPارتش آزاديبخش بلوچ 
پاکستان روی کار آمد و رهربان بلوچ چون طلبی از 

خير خبش مری و اکرب بگتی شيوه استقالل طلبانه را 
پيش از کشته شدن سه رهرب بلوچ در . در پيش گرفتند

پاکستان در اوايل ماه روان،که قتل آنان از سوی 
حکومت پاکستان نيز حمکوم شد، آخرين مورد از 

تل نواب کشتار رهربان بلوچ در زمان مشرف و با ق
 . اکرب بگتی توسط ارتش پاکستان صورت گرفت
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به باور بسياری از آگاهان، ضعف اداره غير نظامی 
پاکستان به رهربی زرداری، اسالم آباد را بر آن 
داشته تا با متهم ساخنت کشور هايی نظير 
افغانستان و هند به فرافگنی آشوب های داخلی 

وی ديگر در ر. پاکستان و احنراف اذهان بپردازد
اين سکه برخی از آگاهان تالش های حکومت های 
اياالت متحده و انگليس را می بينند که بر ضرورت 
ايجاد کشوری جديد در مرز ميان افغانستان و 

 .پاکستان در راهربد منطقه يی خود می انديشند
 

به باور آنان، الزمه و پيش زمينه تشکيل چنين 
ی احتاد قومی کشوری که رنگ قومی داشته و برمبنا

به وجود خواهد آمد، ايجاد تنش ها در مناطق 
 .قبايلی و تضعيف حکومت پاکستان می باشد

 
از ديد آنان، در ادامه مهين رويکرد بود که 
طالبان که سال گذشته ايالت سرحد و پيشاور را در 
حماصره فيزيکی و ايدئولوژيکی خود داشتند، اکنون 

کيلومرتی  110و در اسالم آباد را نشانه گرفته اند 
شورشيان بلوچ بار ديگر سر . پايتخت اردو زده اند

بر آورده اند و حاکميت در ايالت بلوچستان را به 
 .چالش می کشند

 
پاکستان نيز در طول تاريخ شصت ساله خود دچار 

اضطراب . اشتباهات سياسی در اين مناطق شده است
 اين کشور از ادعای افغانستان در مورد ديورند و
آزاديخواهی بلوچ ها پاکستان رابر آن داشت تا 
اين مناطق را در رده پائين برنامه های انکشافی، 
خدمات شهری و آموزشی قرار دهد و در دوران جتاوز 
ارتش سرخ به افغانستان پايگاه های پرورش 

 .تندروان را در مهين مناطق ايجاد کند
 

اسالم آباد در سال های گذشته و پس از احلاق 
وچستان و مناطق پشتون نشين ماورای ديورند به بل

خاک کشورش کوشيده است تا در مجعيت بلوچستان و يا 
. دست کم در ادراه اين ايالت اقليت سازی کند

بلوچ ها از نبود کادرهای بلوچ و جايگزينی 
شهروندان سند و پنجاب در اداره ايالت پر درآمد 

ن از شان شکايت دارند و کم بودن سهميه بلوچستا
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منابع هايدروکاربنی و گازی اين ايالت نيز خبشی 
برداشت ايالت . ديگر از اعرتاض بلوچ ها می باشد

های پنجاب و سند از منابع گازی بلوچستان بارها 
در . مرکز بلوچستان می باشد -بيشرت از شهر کويته

بلوچ براي گريز از مبباران ها  ٢٢٦٠،  2006اگوست 
شانزده و چرخبال  -ي افو گلوله باران جنگنده ها

های جنگي کربا که دولت امريکا به نريوي هوايي 
پاکستان فروخته، ناچار به ترک روستاهاي خود 

با وجود اين، با باال رفنت مشار کشتگان و . شدند
زمخيان، بازتاب سياسي آن در ديگر مناطق اقليت 
نشني در کشور چند قومي پاکستان دشوارتر و 

 .دشوارتر مي شود
 
بارزان بلوچ بر اين باورند که به هنگام اجياد م

، شش ميليون بلوچ به اجبار به ١٩٤٧پاکستان در 
از آن پس و در درگيری ها ميان . پاکستان پيوستند

، ١٩٧٧تا  ١٩٧٣ارتش و جنگجويان بلوچ، از سال 
هزار بلوچ  ٥٥هزار سرباز پاکستاني و  ٨٠بيش از 

 .در مراحل گوناگون نربد شرکت داشتند
 

بيشرت منابع طبيعي پاکستان در بلوچستان واقع شده 
است، از مجله گاز طبيعي، اورانيوم، مس و ذخاير 

درصد از گاز توليد شده  ٣٦اگرچه . بالقوه غين نفيت
در پاکستان از بلوچستان مي آيد، اين ايالت تنها 
خبشي کمی از اين گاز را مصرف مي کند، و 

به مدت . ي رودنادارترين منطقه کشور به مشار م
درصد از حقي  ١٢چندين دهه، دولت پاکستان تنها 

را که از توليد گاز در آجنا به ايالت بلوچستان 
 .تعلق مي گريد، پرداخته است

 
دسته يی از آگاهان هدف غربی ها از ايجاد کشوری 
جديد را به وجود آوردن ژاندارمی جديد در منطقه 

يای ميانه و تقويت پايگاه های سياسی ناتو در آس
 .می دانند

 
ارتش پاکستان نيز که در نربد سياسی با حزب مردم 
ناکام مانده است، در اين ميان مداخله يی خنواهد 
کرد و حتا در برخی از موارد به اين تنش ها دامن 

چون ادامه تنش ها، تضعيف حکومت . خواهد زد
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زرداری و روی کار آمدن دوباره نظاميان را به 
در آن صورت که ضرورت کودتايی . شتدنبال خواهد دا

ساس می شود و جنرال های حجديد از جانب ارتش ا
ارتش بار ديگر از پايگاه های نظامی خود بيرون 
شده و عنان سياسی پاکستان رابه دست خواهند 

 .گرفت
 

چه مهم است، اظهارات رمحان ملک در مورد ايجاد  آن
اردوگاه های آموزشی ستيزه جويان بلوچ در 

روشن است که اداره جديد . انستان می باشدافغ
افغانستان تاکنون در تامين امنيت داخلی خود 
عاجز بوده است و نيازمند کمک کشورهای خارجی می 
باشد و با توجه به کاستی بودجه منی توان چنين 
انتظاراتی از ادارات امنيتی افغانستان داشت 

ر اگرچه اين حترکات خبشی از اقدامات پيشگيرانه د
 .جهت تامين امنيت کشور باشد

 
شايد هم پاکستان به کشورهايی چون اياالت متحده و 
يا بريتانيا ظنين است که احتماال اقدام به ايجاد 
چنين اردوگاه های خمفی در اين سوی مرز منوده 

چنانچه نظير آن را در اردوگاه آموزش شبه . باشند
 نظاميان طالب که دو سال پيش از جانب بريتانيا

در . در هلمند راه اندازی شده بود، شاهد بوديم
کنار اين رويکرد، برخی، راهربد جديد امريکا در 
مورد متاس مستقيم با طالبان را گامی تازه برای 
به حاشيه کشاندن دولت افغانستان و يگانه سازی 

 .ديد گاه های واشنگنت با طالبان می دانند
 

دولت  اياالت متحده در اقدامی جديد که واکنش
افغانستان را به دنبال داشت، از متاس مستقيم با 

اين اقدام، افزون بر ناديده . طالبان سخن گفت
انگاشنت حاکميت دولت افغانستان در دراز مدت می 
تواند موجب اختاذ تصاميمی شود که به زيان منافع 

امريکا به اين . منطقه يی افغانستان خواهند بود
با طالبان جنگ  نتيجه رسيده است که مبارزه

فرسايشی خواهد بود و تنها در صورتی می تواند بر 
اين گروه پيروز شود که به آنان سهم و مشارکت 
بيشرتی داده شود و در صورت پيوسنت طالبان با 
اياالت متحده آنان می توانند ابزاری قدرمتند برای 
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پياده منودن برنامه های اياالت متحده در مرز ميان 
ارتباط مستقيم با . اکستان گردندافغانستان و پ

طالبان شيوه يی بود که در دو سال پيش ديپلمات 
های بريتانيايی روی دست گرفته بودند و افزايش 
ناامنی را به دنبال داشت که به اخراج دو 
ديپلمات انگليسی از افغانستان اجناميد و اکنون 
اياالت متحده دنباله رو راهربدهای انقضا شده 

 .ستبريتانيا ا
 

حبران اقتصادی در پاکستان و کمک های جامعه جهانی 
به اين کشور در نشست توکيو جرات انتقاد از ناتو 
را از پاکستان سلب کرده است و ناگزير است 
افغانستان را متهم به ايجاد حبران و دامن زدن به 

سر باز زدن جنرال شجاع . آشوب ها در پاکستان کند
ديدار با جنرال مايک  از. آی. اس. رييس آی -پاشا
 -رييس ستاد ارتش امريکا و ريچارد هالربوک -مولن

مناينده اين کشور در امور افغانستان و پاکستان، 
نشانگر نارضايتی پاکستانی ها از رويکرد اياالت 

مقامات پاکستانی چندی پيش مالقات . متحده می باشد
با فرستاده ويژه بريتانيا را نيز رد کردند که 

دادها عمق اختالفات اسالم آباد با غرب را اين روي
  .»نشان می دهد

 

چاپ برلين در مشاره روز ) تاگس اشپيگل(روزنامه 
کرزی در «خود در مقاله   2009ماه می  10يکشنبه 

آستانه مسافرت به برلين و جلب محايت مقامات 
 -خطرناکرتين وظيفه جهان«: زير عنوان» آملانی

چنين ) ترمجه منجم زاده(» رياست مجهوری افغانستان
خطرناکرتين  -رياست مجهوری افغانستان :می نويسد

وظيفه جهان که آقای کرزی تالش دارد درآينده نيز 
آن را داشته باشد، برای محايت از غرب خنست به 
امريکا رفت و اينک وارد برلين پايتخت آملان می 

 .شود

مقامات حکومت آملان ...«: می افزايد تاگس اشپيگل
مانه به روزنامه گفته اند، که متام احزاب حمر

سياسی داخل پارملان آملان نوميدی و دلسردی خود را 
 .»نسبت به سياست آقای کرزی ابراز منوده اند
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فساد اداری و يک دولت ضعيف و ناتوان از مجله 
انتقاداتی است که به آقای کرزی نسبت داده می 

 .شود

شه ديده در افغانستان نيز حيثيت آقای کرزی خد
است و دولت اعتبار خود را نزد مردم افغانستان 

وت تاز انستي koehlerباخته است اين مطالب را آقای 
اروپا و استاد در دانشگاه برلين در حتقيقی که در 
افغانستان خصوصا در مشال افغانستان اجنام داده 

اين حتقيقات نشان می دهد، . است، ابزار منوده است
ی دولتی بسيار ناراضی می که مردم از هنادها

ست که قدرت دولتی ضعيف و ا اين در حالی. باشند
فساد اداری خصوصا در خبش های عدلی و قضايی 

با اين مهه انتقادات، . افغانستان مشاهده می شود
اگوست  20چنين بر می آيد که آقای کرزی پس از 

 .نيز رييس مجهور خواهد بود 2009

مهکار قابل توجه  از سوی ديگر، غرب تا حال يک 
اين در حاليست که جبهه ملی يا  .پيدا نکرده است

احتاد مشال نتوانسته است کانديد قوی عرضه کند و 
-آقای کرزی نيز برای اين هدف آقای قسيم فهيم

 .»وزير دفاع پيشين را در کنار خود آورده است

گرباچف پايان يک شکست و «در مقاله  مشيدآقای  
پس از شکست «: می نگارد »ياناوباما سرآغاز يک پا

در  ،های افتضاح بار امريکا در افغانستان و عراق
زير چوگان سياست های آهنين بوش مهراه با خون و 
آتش، سيمای اين کشور در جهان به صورت بی سابقه 

سربازان اين کشور  اتافتضاح. يی خدشه دار گرديد
در زندان های ابوغريب بغداد، بگرام 

تاناموی امريکا و ده ها زندان افغانستان،گوان
تندباد لرزه  ۀخمفی امريکا در سراسر جهان به مثاب

اندام دموکراسی امريکا افگند و پامال کردن  بر
حامی و سردمدار آن  ۀارزش های حقوق بشری به وسيل

امريکا را زير سوال برد و سيمای زشتی از  -نظام
 .اين کشور در جهان تصوير کرد

نه و کور هوايی که جان هزاران مبباران های وحشيا
ديگری  ۀانسان بيگناه را در افغانستان گرفت، ضرب
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بر پيکر بيمار نظام امريکايی وارد کرد که 
زمامداران کاخ سفيد را بيش از حد سراسيمه و 
نگران منود و اين سراسيمگی ايجاب تغيير کلی در 

اين . سياست های امريکا را الزمی می مشرد
ا را به سوی يک حتول راهربد سياسی امريک ،رويدادها

 . و نظامی تاره در جهان به پيش می کشاند

امريکا را در خود پيچاند و  ۀحتوالت ياد شده، جامع
انتخابات رياست مجهوری امريکا را سخت حتت پوشش 
قرار داد و مردم اين کشور را واداشت تا رای خود 

اعتماد  ،و در برابر اين رای بدهندرا برای کسی 
حبران  ۀجامعبتواند کسی را به خود جلب منايند که 

 مالی و اقتصادی امريکا را از ورشکستگی جنات ۀزد
امريکا را دست کم  ۀجامع ۀو کشتی توفان زد بدهد

 .ساحل جنات به پيش بکشاند ۀبه کران

توانا توانست به سرعت چشمگيری سخنور  -اوباما
 اهداف مبارزات انتخاباتی خويش را برای مردم

وی با حرف های آتشين خود مبنی . امريکا برساند
بر رهايی امريکا از حبران مالی و اقتصادی و حبران 

تر و پر جاذبه  تندجنگ در عراق و افغانستان 
تراز ديگر رقيبان درون حزبی و بيرون حزبی خود 

وی با سيمای ماال مال از اراده و . برداشتگام 
ياه ؛ ولی با تصميم و سرشار از قاطعيت با جلدی س

صلب و پر وقار که ميراثی از مظلوميت های دردناک 
امريکا را به شانه های خود محل می منايد، بر  ۀجامع

من می خواهم مشا را از : مردم امريکا فرياد زد
سياستمداران  ۀبند حبران های موجود آزاد و از سيطر

مردم . جنگ طلب، ماجراجو و قلدر رهايی ببخشم
سياست های  تازيانهر زير امريکا هم که د

بوش خسته و ذله شده و  ۀآزمندانه و متاميت خواهان
سياست های نظامی  ۀادام بربرادر تاب مقاومت را 

زمامداران وقت کاخ سفيد به کلی از دست  ۀگران
 . ، به ندای او پاسخ مثبت دادندداده بودند

های در چنين شرايطی، اوباما که باری از حمروميت 
ی تاريخ را به شانه های هپن خود محل قرون متماد

کرده و اين بار گرانسنگ مسؤوليت مرگبار را از 
جا  کينيای افريقا تا اندونيزيای آسيا و از آن



 112   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

آرزو  ،خون جان آبياری منوده است ابه امريکا ب
دارد تا پای جان آن را به منزل مقصود به پيش 

باالخره اين حرف های او که از آن سوی . بردارد
حامل پيام ميليون ها انسان دربند افريقا  ،ونقر

 ۀو آسيا است و هنوز هم داغ های زجنير و قالد
سياه  ۀاستثمارگران سفيد بر جبين انسان استثمارزد

غير مستقيم بر مصداق  ۀخود منايی دارد و به گون
. من مخوشم و اندر درون من غوغاست که اين حرف

سين و شاندل امه سزر، کاتب يا ۀپيام های دردمندان
سياهپوست جهان  ۀو ده ها مبارز متفکر و آزاديخوا

لوتر کنگ، ابراهام لينکلن  ۀرا در زير پوشش داعی
 . و جان کنيدی به گوش های مردم امريکا رساند

علت اصلی لبيک گفنت مردم امريکا به حرف های 
اوباما در واقع باری از مظلوميت بود که طی قرون 

شده و در عصر  منتقلی متمادی از نسلی به نسل
اين که چه . می منود سنگينیر شانه های او بکنونی 

گونه شد تا سياهی طلسم تبعيض در امريکا را 
بشکند و به صورت خارق العاده يی دست کارتل ها و 
تراست های امريکا را از پشت ببندد، هرگونه جمال 
 ۀخمالفت از آن ها را در برابرخود بربايد، با چهر

يمای آگنده از مظلوميت کابوس نظام سياه و س
خود را به کاخ  ۀامپرياليستی را بدرد و باالخره را

 ۀجايی که هنوز هم دسرتنج صدها سيا. سفيد باز منايد
مهنژاد او در در و ديوار و کنگره های او چشمان 
انسان را خيره می سازد و در آن روز چنين خيالی 

ه شود، که روزگاری سياهی فرمانروای کاخ يادشد
. وهم و گمانی بيش نبود که تصورش حتا حمال می منود

سر اجنام مردم امريکا اوبامای سياه را خالف حکم 
زورحمور و ثروت حمور امريکا به کاخ  ۀحتميلی جامع

 . سفيد رساندند

. اکنون او با آزمون های دشواری رو به رو است
حبران مالی و اقتصادی جهان به ويژه در امريکا، 

راق و افغانستان، نصب راکت های سيستم جنگ ع
هسته يی ايران و  ۀدفاعی در اروپای شرقی، مسأل

شرق ميانه و ده ها مشکالت  ۀکوريای جنوبی، معضل
ديگری در جهان که هرکدام اين ها او را با چالش 
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های تازه تر و پيچيده تر رو به رو گردانيده است 
 که شايد ديروز گشودن بسياری از اين گره ها
برايش ساده می منود ؛ ولی امروز که او به کاخ 
سفيد راه يافته و با موج توفانی اين سختی ها به 

 . صورت عملی دست و پنجه نرم می منايد

موقعيت اوباما از بسياری حلاظ به شرايط گرباچف 
با تفاوت اين که گرباچف از بسرت يک . مهسان است

بال اين کمونيستی برخاست و هر هدفی که در ق ۀجامع
نظام داشت، تالش هايش برای دگرگونی های اصالحی آن 
نظام عقيم ماند و نه تنها به مثر نرسيد؛ بلکه 
نظام شوروی را واژگون گردانيد؛ ولی اوباما از 

 ۀسرمايه داری برخاسته است که از نگا ۀمنت يک جامع
حبران مالی و اقتصادی به صورت نسبی دوران شوروی 

از سويی ديگر . ه می منايدعصر گرباچف را جترب
شوروی  ۀگرباچف زمانی خواستار تغييرات در جامع

اين کشور با  ۀسابق شد که نه سال جنگ ماجراجويان
وجود تلفات سنگين نظامی که کشته شدن دوازده 
هزار سرباز، معيوب شدن شانزده هزار و زمخی شدن 
 ۀهفتاد هزار سرباز اين کشور را مهراه با هزين

شتاد ميليارد دالر امريکايی در بر بيشرت از ه
 . داشت، در افغانستان به نتيجه نرسيده بود

اوباما هم در زمانی به قدرت رسيده است که به 
): جی ای او( اطالعات و آمار امريکا  ۀگزارش ادار

مصارف جمموعی وزارت دفاع امريکا در جنگ عراق و 
ميليون دالر از سال  700ميليارد و  686افغانستان 

ميليون  500ميليارد و  533. تاکنون شده است 2001
ميليارد دالر و يک صد ميليون  124در جنگ عراق و 

ميليارد و يک صد  28دالر در جنگ افغانستان و 
ميليون دالر برای عمليات های نظامی دفاعی داخلی 

در صد  85اين مبلغ از مجله . امريکا صرف شده است
ری امريکا است که ميليارد دال 808 ۀپول تصويب شد
يازدهم سپتامرب برای برنامه های  ۀبعد از حادث

هزينه های نظامی . دفاعی امريکا تصويب شده بود
رشد چهل در صدی و در  2007تا  2005امريکا از سال 

در صدی را نشان می دهد که مصارف  33رشد  2008سال 
 400ميليارد و 2008،162جنگی پنتاگون د رسال 
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 900ميليارد و  65 2009ر سال مليپون دالر و د
ميليون دالر پيش بينی شده بود که اوباما در نظر 

ميليون دالر به آن  500ميليارد و  75دارد تا 
 . اضافه کند

از سويی ديگر، جتاوز شوروی در آن زمان به 
افغانستان خشم و انزجار ملت های مسلمان را بر 

يزی شوروی ست ۀضد اين کشور بر انگيخته بود و روحی
را در دنيا گسرتش داده بود و اکنون جتاوز امريکا 
به عراق و افغانستان نيز چنين پيامدی را در بر 

آن زمان حساسيت های منطقه يی را  ۀدارد که به گون
بر انگيخته و توازن نيرو را در منطقه نيز برهم 

اين جتاوز سبب شد که لشکر بزرگی از . زده است
ی محايت جهاد مردم جماهدان از سراسر جهان برا

افغانستان برای نربد با شوروی ها، اعضای پيمان 
نظامی وارسا و متحدان آن زمان شوروی سابق 

اکنون هم چنين بسيج مهگانی يی از سراسر . شتافتند
کشورهای مسلمان و غير مسلمان جهان بر ضد 
امريکا، پيمان ناتو و متحدان ديگر امريکايی 

ان و زير سقف القاعده موجود است که در کنار طالب
 . با نيرو های امريکايی و ناتو درگير هستند

در گذشته مراکز و پايگاه های جماهدان در ايالت 
مشال غرب پاکستان بود و از مهکاری های نزديک 
سازمان استخباراتی امريکا برخوردار، متام اکماالت 
نظامی آن ها را زير نظرداشتند، در بسياری 

ضد رژيم کابل جماهدان را ياری  عمليات جماهدان بر
حاال هم القاعده و طالبان مشال غرب . می رساندند

. نظامی خود قرار داده اند ۀپاکستان را پايگا
استخبارات پاکستان از وزيرستان تا کويته عمليات 
های آن ها را تنظيم، کانال اکماالتی آن ها را 
زبر نظر و در تربيه، جتهيز و متويل آن ها می 

زد و هرگونه اطالعات نظامی و استخباراتی را پردا
 .در اختيار آن ها می گذارد

اپريل خود از  ۀما ۀنيوزويک در مشار ۀچنانی که جمل 
استخبارات پاکستان يا بيت اهللا حمسود خربداده  ۀرابط

زمانی که اردوی پاکستان تصميم محله : و نوشته است
ی اين حمسود را اختاذ می منايد، آی اس آ ۀبر پايگا
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کشور پيش از اجرای عمليات اطالعات را برای حمسود 
. انتقال و او را از جزييات محله آگاه می سازد

هرگاه استخبارات پاکستان طی دو سال گذشته چنين 
هم . کاری را اجنام منی داد، او از بين می رفت

چنين نيويارک تايمز  به نقل از مقامات امريکايی 
گسرتش طالبان در داخل  نوشته است که محالت رو به

افغانستان با مهکاری و مهدستی نزديک مشاری از 
اين محالت در . صورت می گيرد. آی. اس. عناصر آی

حالی رو به افزايش است که مقامات دولتی پاکستان 
اين در حالی . ادعای سرکوبی طالبان را می منايند

طالبان  ۀاست که اين گزارش از جتهيز، متويل و تربی
تنگا  ۀاردوی پاکستان خرب داده و از رابط ۀيلبه وس

حقانی،  ۀتنگ افسران استخبارات پاکستان با گرو
 . مالعمر و حکمتيار پرده بردشته است

اين اطالعات را با استفاده از منابع موثق چون 
در . اشخاص و آدرس های برقی به دست آورده است

آخر اين گزارش آمده است که پاکستان هراس از آن 
رد که مبادا با خروج نيروهای خارجی از دا

نفوذ اين کشور در افغانستان از بين  ،افغانستان
برود و اين تالش های پاکستان را تالشی برای بقای 

گفتنی . نفوذ اين کشور در افغانستان خوانده است
است که نظاميان پاکستان چون ميرزا اسلم بيگ که 

ه اين ، بر اردوی پاکستان خدمت کرده استسال د 39
آی را در سال های  .اس .نکته معرتف است و نقش آی

به ياری و  پيشيندر حتميل شکست شوروی  1988 -1980
خوانده و از  رويارويی مستقيم جماهدان افغان موثر

وی . کرده است آن به عنوان مقاومت اسالم ياد
ادامه نقش مقاومت اسالمی را در هر نوع دفاع از 

 . خوانده استپاکستان مهم و حياتی 

 -پل فيتز اليند و اليزابت گولد ۀبه گفت
 ۀافغانستان قص: تاريخ نامريی«نويسندگان کتاب 

اين سياست از زمانی آغاز شده است که » ناگفته
. آی. اس. انگليسی آی يک افسر -نرال اوتورن

پاکستان را به هدف ايجاد بی ثباتی در افغانستان 
ژی سبب سقوط امان مهين اسرتاتي. و هند به وجودآورد

جوان افغان شدکه بريتانيا دولت قوی ومدرن   ۀاهللا شا
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او را که باعث بيداری ملت های آسيا می شد، سقوط 
 .داد

در آن زمان نيز مشاری از علمای مسلمان جهان چون 
پدر موالنا سعدالعارفی پاکستانی در سال های هتاجم 

ين شوروی سابق به افغانستان علمای اسالمی را در ا
کشور مجع کرد و برضد هتاجم شوروی در افغانستان 

حاال هم امريکا و غرب در برابر . فتوا صادر منود
چنين فتواهايی قرار دارند که جنگ افغانستان بر 
ضد امريکا را يک امر شرعی پنداشته و محايت از آن 

 . دينی می پندارند ۀرا يک وظيف

ی خود نيروها دليل گسيلدر آن هنگام، شوروی سابق 
در افغانستان را شعار دموکراتيک کردن اين کشور 
عنوان کرده بود و برای تامين آن دو ميليون 
افغان را به قربانی و دو ميليون را معيوب و 

نه تنها مردم . چهار ميليون را مهاجر گردانيد
دردمند اين کشور از داشنت خانه، کاال و نان هبره 

د، نيز از دست مند نشدند؛ بلکه آنچه را که داشتن
بدون هرگونه نتيجه نيز سر اجنام هتاجم  .دادند

اکنون هم امريکا شعارهای پرزرق و . نافرجام ماند
برق دموکراسی، آزادی بيان و حقوق بشر را عنوان 

تيغ از دمار مردم نيز کرده است که اين شعارها 
ما بيرون آورد که اکنون خشم و انزجار نفرت 

ر ضد غرب و امريکا نه انگيز مردم افغانستان ب
تنها بسياری از ارزش های غرب را سخت زير سوال 
برده است ؛ بلکه پذيرش ارزش های خوب غربی را 
نيز در اين کشور ناممکن گردانيده و حتا تطبيق آن 

 . ها را نيز حمال گردانيده است

با دشواری ها و مصايبی که اردوی شوروی در 
و رهربان شوروی  افغانستان دست و پنجه نرم می کرد

بود، امروز امريکا سخت  کشاندهچالش  بهرا  پيشين
تر به آن مواجه است که سربازان غرب را 
زمينگيرتر منوده و رهربان غرب به ويژه اوباما را 

يک فاجعه قرار داده است که کارشناسان  ۀدر پرتگا
چنانی که . امريکا و غرب بر آن اعرتاف دارند

در يکی از مشاره های خود نيويارک تايمز  ۀروزنام
زمانی امريکايی ها در : دسامرب نوشت ۀدر اوايل ما
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که بر مشکالتی که  افغانستان به پيروزی می رسند
نيويارک . عامل شکست ارتش سرخ بود، فايق آيند

جنگ « کتاب ۀنويسند -به نقل از ديويد ايزبیتايمز 
امهيتی نداردکه مشا : نوشته است» در سرزمين دور

مشکل اين جا . ل يا مراکز واليات چه می کنيددرکاب
بود که روس ها قادر نبودند مناطق کليدی را حتت 

اين به صورت دقيق چيزی است . کنرتل خود درآورند
 . که در حال اتفاق افتادن در افغانستان است

اين روزنامه با اشاره به سه چهارم کنرتل کشور به 
استاد  -نظاميان طالب از لری گارسن ۀشب ۀوسيل

جنگ ارتش اياالت متحده در کارلسلی ايالت  ۀدانشکد
پاسادنا نقل قول کرده است که نيروهای ايتالف 
برای کنرتل شهرها و روستاهای افغانستان راهی را 

 . هشتاد می پيمود ۀمی پيمايندکه ارتش سرخ در ده

از حمققان دفرت  -گرائو بعد تر به گفته های لسرت
در فورت ليون فروت که در حتقيقات ارتش امريکا 

منتشر شد، اشاره کرده است که نوشته  1995سال 
هشتاد با محله بر کاروان های  ۀجماهدان در ده: است

اکماالتی شوروی با ضربه زدن به نيازهای پايه يی 
شکست آن را در افغانستان فراهم  ۀارتش سرخ زمين

مهين اکنون طالبان به عين تاکتيک عمل . کردند
راه های اکماالتی ناتو را به صورت جدی در کرده و 

اين روزنامه با اشاره به سخنان . گرفته اند ۀحماصر
سفير پيشين شوروی و  -)قبول اف(ضمير کابلف 

اکنون سفير روسيه درکابل نوشته است که شوروی 
سابق در موجوديت چهار صد هزار سپاهی متشکل از 

نستان سربازان شوروی و افغان موفق به کنرتل افغا
حاال چگونه ممکن خواهد بود تا امريکا و . نگرديد

ناتو که کمرت از نيم آن هستند، افغانستان را 
 .اداره منايند

گادسن به  ، به نقل از پروفيسورپايان در 
پراگندگی امکانات و نيروهای ايتالف در افغانستان 

 -ويکتور پادلف اشاره کرده و هم به نقل قول از
اندگان جنگ افغانستان مبنی بر بازم ۀمدير احتادی

ارتش سرخ حتميل ارکان  ۀاين که بزرگرتين اشتبا
ايدئولوژی کمونيستی بر مردم افغانستان و دست کم 
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امريکا و ناتو استناد  ۀگرفنت افغان ها به وسيل
جسته است که در آخرين حتليل نتيجه گيری کرده که 

 ۀحل اوضاع افغانستان نظامی نه، بلکه توسع ۀرا
تصادی، اقدامات فرهنگی وکمک به ايجاد دولتی اق

راهی که تا هنوز . توامنند درکابل خواهد بود
 .امريکا و ناتو کمرت به آن اعتناکرده اند

باتالق افغانستان چنان نگرانی های شديدی را در 
ميان جمامع غربی، حلقه های سياسی و آگاهان آن به 

ا وجود آوده است که هر روز زمامداران خويش ر
هشدار داده و امريکا را برای خروج از افغانستان 

واشنگنت پست  در  ۀچنانی که روزنام. فرا می خوانند
دلو خود نبشته است امريکا گرچه يک ابر  3 ۀمشار

قدرت است؛ ولی بايد بداندکه بريتانيا هم در قرن 
نزدهم يک ابرقدرت بود و شوروی سابق هم يک 

ر افغانستان شکست اين ها د ۀابرقدرت بود؛ ولی هم
مردان اين مرز و بوم  در برابر مهامجان . خوردند

در برابر نيروهای . تفنگ هستند ۀخارجی دست به ماش
بيگانه زود متحد می شوند، درکوهپايه ها سنگر می 
گيرند و با چشم های خشم آلود بر دمشن محله ور می 

 . شوند

من جرئت می کنم : اين مطلب نوشته است ۀنويسند
يم، اگر کدام مشکل مهمی در پيش نباشد، بگو

امريکا هبرت است، در  پنج سال از اين کشور خارج 
هبرتخواهد بود تا کمک های خود را به . شود

نيايشگاه ها، مساجد و مراکز خيريه متمرکز 
کودکان افغان به موادغذايی نياز دارند و . بسازد

با کمک های مواد غذايی به مردم اين کشور خدمت 
در آخر به کم جرئتی . گرتی را اجنام خواهد دادبزر

: و بزدلی نيروهای غربی اشاره منوده و نوشته است
طالبان در مرز و بوم افغانستان قوی نيستند؛ 

 . بلکه کسی در مقابل آن ها ايستاده نشده است

غربی با  ۀخرب گزاری رويرت به نقل قول از يک رسان
روها در اشاره به طرح اوباما برای افزايش ني

رفتار نيروهای ناتو و امريکا با : افغانستان گفت
اين . رفتار نيروهای شوروی سابق فرقی ندارد

گزارش سر اجنام به ناگزيری خروج نيروهای 
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امريکايی از افغانستان مانند شوروی سابق اشاره 
 .منوده است

باز هم واشنگنت پست مهراه با شک و ترديد ها 
افغانستان  ۀر در باراوباما را به تانی و تدبي

فراخوانده و به نقل از سناتورهای امريکايی 
سناتورهای امريکا نامه يی را به : نوشته است

اوباما فرستاده و او را از افزايش نيروها به 
 -در اين نامه کاملن. افغانستان برحذر داشته اند

امريکايی از جتاوز بريتانيا و  ۀسياستمدار برجست
نستان ياد آورشده و افزوده شوروی سابق به افغا

است که اين کشور گورستان امپراتوری های گوناگون 
از اوباما خواسته است تا با کاهش . بوده است

 ،دادن توقعات خود و دستيازی به ديپلماسی فعال
کاملن در . منافعش را در اين کشور بر آورده سازد

واشنگنت می تواند در افغانستان : پايان گفته بود
گام حرکت منايد تا مرحله به مرحله به  گام به

وی به چند مرحله اشار کرده که . موفقيت نايل آيد
آن طالبان با القاعده يک جا شدند و حال  ۀدر نتيج

بايد کار شود تا طالبان از القاعده جدا ساخته 
پول، شرکت دادن آن ها در  ۀاين کار به وسيل. شوند

دنيس کوچی . قدرت و يا روش ديگری بايد اجنام يابد
 پيشينپنج سناتور اوهايو وکانديد رياست مجهوری 

امريکا گفت بر روسيه و بريتانيا چه گذشت و بر 
دانپال کانديد مجهوريخواه . سر ما چه خواهد آمد

حکومت از احتياط کار بگيرد؛ زيراافغانستان : گفت
ما اکنون که از عراق بيرون . حل نظامی ندارد ۀرا

 . يمبيفت غانستان گيرنبايد در اف شديم و

سياستمداران  از سویهر روز  پيشينديروز شوروی 
غرب مورد سرزنش قرار داشت و پيهم خروج نيروهای 
اين کشور را از افغانستان تقاضا می منودند و 
امروز برعکس زمامداران و سياستمداران شرق به 
ويژه روسيه امريکا را برای خروج از افغانستان 

  .توصيه می منايند

افغانستان درس : چنانی که بوريس گرومف می گويد
هرگونه  -گرانبهای نظامی برای روسيه داده است

وی . پيروزی نظامی در اين کشور ناممکن  است
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مبنی افغانستان  افزودکه طرح های جديد امريکا در
بر فرستادن نيروهای تازه رهگشا نيست، بلکه 

که هبرت  وی افزود. پيامد منفی و ناگواری نيز دارد
است تا روسيه و امريکا با ساير کشورها برای 

 .استقرار صلح در افغانستان کار منايند

کريستين مانيتور به نقل از  حممود  ۀروزنام
مشاور ارشد نظامی شوروی داکرت جنيب که پس  -قارييف

از خروج نيروهای شوروی سابق در کابل ماند، می 
سيدن انقالب هتديدهايی از مجله به پيروزی ر: گويد

ايران که شوروی را  ۀاسالمی در افغانستان به شيو
به جتاوز به افغانستان واداشت، هنوز هم در اين 

وجود دارد؛ ولی تاکيد کرده است که اگر  کشور
امريکاييان به سياست کنونی شان ادامه بدهند، بی 

 . مثر خواهد بود

منشی فدراسيون روسيه در گفت  -فيودور لوکيانف
: گفت) امور جهانی(گلوبال افير  ۀنشری وگو با

کارشناسان روسی در اين باره اتفاق نظر دارند که 
هيچ اسرتاتيژی موفقی برای ناتو و امريکا در 

 . افغانستان وجود ندارد

وسعت درگيری شوروی در آن زمان که گرباچف به 
امروز امريکا خيلی حمدود  ۀقدرت رسيد، به مقايس

در حالی که . فغانستان بودبود و تنها منحصر به ا
اوباما در افغانستان، عراق و پاکستان درگير 
بوده و نيروهای او در اين سه کشور به حنوی در 
مبارزه با تروريزم نقش مرکزی و مستقيم دارند که 
از سوی القاعده و طالبان در سراسر جهان احساس 

 ۀفلسطين و در جمموع معضل ۀخطر می منايد و هم مسال
نه، موضوع امتی ايران، کوريای جنوبی و شرق ميا

نصب موشک های سيستم دفاعی در اروپای شرقی از 
چالش هايی است که اوباما از سلف خود بوش به ارث 

 .برده است

از مهين رو بود که در انستيتيوت صلح امريکا  
. بی برگزارشده بود. آی. اس. کنفرانسی از طرف يو
انتقال قدرت  گیرابطه به چگون در اين کنفرانس در

او   ۀاز بوش به اوباما و دشواری هايی که فرا را
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در اين کنفرانس گسرتش . قرار دارد، سخن زده شد
سالح های هسته يی در جهان به ويژه ايران، کوريای 
مشالی و تالش مشاری از کشورهای عربی به مشول سعودی 
و مصر برای دستيابی به سالح های امتی، آزمايش های 

و حبران مالی و اقتصادی امريکا از  هسته يی
اوبامابا با آن  ۀدشواری هايی خوانده شد که ادار

اشرتاک کنندگان مشکل سالح امتی . مواجه خواهد شد
کوريا را از طريق مذاکرات مستقيم با اين کشور 
به اشرتاک کشورهايی چون روسيه ممکن خواندند؛ ولی 

مذاکره رسيدن به تفاهم با ايران را از طريق  ۀرا
پرچالش خوانده و ابراز اميدواری کردندکه امريکا 
از طريق روسيه به حل موضوع هسته يی ايران 

 . بپردازد

و  در کنار اين دشواری ها، حبران شديد مالی 
او قرار داده  ۀرااقتصادی بار گرانسنگی را فرا

حجم . است که برداشنت آن برايش آنقدر ها سهل نيست
در امريکا بزرگرت از آن است  حبران مالی و اقتصادی

گرچه مقدار تورم . که گرباچف با آن رو به رو بود
 .پولی در شوروی بارها باالتر از امريکا بود

قدر برای اوباما مهم  حبران مالی در امريکا آن
بود که او در خنستين نشست رمسی با مشاوران خود 

جنگ عراق و  ۀحبران مالی در امريکا و مسأل
از اثر اين . ا مطرح حبث قرار دادافغانستان ر

حبران، بيش از چهار ميليون و چهارصد هزار تن از 
ماه به اين سو شغل خود را در امريکا از دست  14

هزار شغل خود را  688دسامرب  ۀداده اند که در ما
هزار تن شغل  651از دست دادند و در ماه های اخير 

درصد  8.1خود را از دست دادند که گراف بيکاری به 
درصد صعود را در ماه مارچ نشان  0.5بلند رفت و 

 .داد

ميليارد دالر را برای  1500 کنونامريکا تا 
مقابله با حبران مالی و اقتصادی جهان پيشکش کرده 

اوباما را . دالری مواجه است 1300است که به کسری 
 700 ۀحممول: اين حبران چنان وحشت زده کردکه گفت

شکسنت حبران مالی واقتصادی در  ميليارد دالری برای
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امريکا ناکافی نبوده و شايد اين مبلغ به يک 
که شامل غرامت به وال اسرتيت  تريليون دالر برسد

وی . و موسسات مالی و اقتصادی بزرگرت منی شود
چهارنفری امريکايی  ۀافزودکه مهين اکنون هر خانواد

 800امريکا به  ۀهزار دالر قرضدار است وکسر بودج12
 ميليارد دالر خواهد رسيد 

اين حبران نسبت به ساير دشواری هايی که در برابر 
بنا بر . او قرار دارند، برای او مشکل سازتر است

اين، برای جلوگيری و کنرتل آن فعاليت های را در 
 .سطح جهانی آغاز کرده است

اين حبران کشورهای آسيايی را هم در بر گرفت و 
بزرگی از حمرک های اقتصادی اين کشورها حمموله های 

 . را برای جنات از اين حبران اختصاص دادند

اعالم کردندکه ] فارس[کشورهای عضومهکاری های خليج 
اين  ،حبران مالی در جهان و کاهش هبای نفت ۀدر نتيج

 ميليارد دالر زيان ديده اند 2500در حدود  هاکشور
که سبب متوقف شدن شصت درصد پروژه ها در اين 

چهل درصد سرمايه گذاری نيز . رها شده استکشو
 .کاهش يافته است

کشورهای آسيای ميانه هم برای رهايی از اين 
مثال  ۀبه گون. حبران، تدبيرهای ديگری اختاذ منودند

مطبوعاتی کاخ رياست مجهوری تاجيکستان اعالم  ۀادار
افغانستان، تاجيکستان و ايران بانک مشرتک : کرد

از تاسيس اين بانک، مقابله  هدف. تاسيس می کنند
با حبران مالی موجود در جهان است که اين سه کشور 

مسايل منطقه يی، بازسازی افغانستان،  ۀدر زمين
. تقويت يکپارچگی می توانند نقش مهمی ايفا منايند

اين بانک بين سه کشور خسارات مالی جهانی را 
 .کاهش خواهد داد

واداشت تا اين حبران، کشورهايی چون روسيه را 
را به اسرع وقت ، منابعی را که در اختيار دارند

: چنانی که رييس مجهور روسيه گفت. به کار اندازند
روسيه با وجود حبران مالی و اقتصادی موجود در 

منابعی را در اختيار دارد که می تواند از  ،جهان
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وی . خود استفاده منايد ۀآن برای تقويت زرادخان
برای کشاندن اوکرايين و تالش های امريکا را 

گرجستان به ناتو به نقد گرفته و از نصب سيستم 
راکت های دفاعی امريکا در اروپای شرقی ياد 

 . آورشده اين را به نفع روسيه خنواند

چين با استفاده از دارايی های مالی خود در داخل 
و بيرون از اين کشور دست به کار شد تا جلو هر 

را در داخل اين کشور چه وسيع شدن اين حبران 
چين در سال  ۀچنانی که رشد توليد ساالن. بگيرد
درصد ذکرشده  12رشد اقتصادی آن  درصد و 35جاری 

چين اکنون هفت صد ميليارد دالر در امريکا . است
هزار  سرمايه گذاری کرده است و بيش تراز دو

چين . ست داردزيکی در ديميليارد دالر به شکل ف
يليارد دالر توليدات داخلی م 400 رواندر سال 

درصد اقتصادی در  12داشته است که حاکی از رشد 
 .اين کشور است

کشورهای رو به توسعه،  ،از باال گرفنت اين حبران پس
امريکا و ساير کشورهای ثرومتند را متهم به دامن 
زدن اين حبران منودند و از آن ها خواستند تا هرچه 

چنانی که نيويارک  .زودتر جلو گسرتش آن را بگيرند
بزرگ  ۀجهان تاوان اشتبا: تايمز  نوشته است
سايرکشورهای ثرومتند را می  اقتصادی امريکا و
امريکا وکشورهای ثرومتند است  ۀپردازد و اين وظيف

که با مهاهنگی يک طرح کلی جنات مالی برای مهه 
کشورهای فقير وکوچکی هتيه کنندکه بيشرتين آسيب را 

وی افزوده است . ی متحمل شده انداز حبران اقتصاد
 ۀدر صورتی که اقتصاد جهان لنگ شده است، اين وظيف

مهاهنگ  ۀکشورهای ثرومتند است که با اختاذ يک برنام
 ،حمرک های اقتصادی و محايت از جتارت آزاد ۀو ارای

کوچکی کمرمهت ببندندکه به  به جنات کشورهای فقير و
 . برآيند تنهايی قادر نيستند از پس حل حبران

اين در حالی است که سه عامل مهم حبران مالی در 
غذايی به  رفنت سرسام آور مواد بلند: جهان مانند

ويژه گندم، جواری و در جمموع غله بلند رفنت قيمت 
 ،در جمموع انرژیو مواد سوخت مانند نفت و گاز 

امريکا  ۀحبران ناشی از بازار رهن در اياالت متحد
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وز به سوی حبران زايی های بيشرت هن اخير ۀدر يک ده
به پيش می رود که بلند بردن نرخ تورم هم به 

بانک های پر قدرت جهان مانند بانک مرکزی  ۀوسيل
امريکا ظرفيت مهار ساخنت آن را ندارد و خنواهد 

 2004چنانی که بانک مرکزی امريکا از سال . داشت
به  2006نرخ هبره را افزايش داد تا آن که درسال 

به  2002درصد در سال   1.5شد و از  ده بار بلندهف
از آنچه . افزايش يافت 2066درصد در سال   5.75

حبران مالی و  ۀگفته آمد، آشکار می شود که دامن
اقتصادی يی که جهان به ويژه امريکا به آن روبه 
رو است، روز تا روز در حال افزايش است، به 

اوباما را بارها بزرگرت از دوران گرباچف است که 
 . در برابر چالش خطرناکی قرارداده است

حال که اوباما تصميم دارد تا مرکز مبارزه با 
افغانستان انتقال بدهد، اين  بهتروريزم را 

راهربد جديد مبنی بر انتقال مرکز مبارزه با 
 ۀمصايب بی مشاری را فرا را ،تروريزم در افغانستان

اين حبران  او قرار داده است که بيرون شدن او از
ترس آن می . را به خواب و خيال مبدل کرده است

در  ،رود که او پيش از رها شدن از اين حبران
باتالق افغانستان غرق شود و اسرتاتيژی جديد او هم 

 .برايش رهگشا واقع نشود

شايد جنگ دراز مدت امريکا در افغانستان، پاسخ 
: او در برابر مردم امريکا مبنی بر اين که

به صورت منظم منافع ما را  شانده و حاميان القاع
هم در جهان مورد محله قرار داده و مرکز اين محالت 

 بهبعد از شکست طالبان  تندروان پاکستان است که
امنی برای خود درست کرده  ۀو پناهگا رفتهپاکستان 

اند و تا زمانی که اين پناهگاه ها موجود باشند، 
دراز مدت پاسخ در . است امنيت کشور ما در خطر

قناعت خبشی برای امريکايی ها نباشد که اين خود 
واکنش های تند مردم اين کشور را در قبال دارد 

زا تر خواهد  حبزانزای او را حبران ۀکه آيند
 .گردانيد

امريکايی ها به اين اسرتاتيژی به  ،از مهين اکنون 
و او را از افزايش نيروها که خبش  نگريسته شک ۀديد
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. اين اسرتاتيژی است، برحذر داشته اندکليدی 
از نامزدهای پيشين  -چنانی که ران پل

مجهوريخواهان در انتخابات رياست مجهوری امريکا که 
اکنون مبتکر گروهی از منايندگان ضد جنگ در 
کانگرس امريکا است و منايندگان هر دو طيف را در 

اين گروه از اوباما خواسته اند تا . بر می گيرد
ستادن نيروهای بيشرت به افغانستان خود داری از فر
 . منايد

نيز با جنگ امريکا در عراق  2003ران پل در سال 
وی در گفت و گو با خربگزاری . خمالفت کرده بود

ما نبايد در افغانستان باشيم و به : فرانسه گفت
نظر می رسد هيچ چيز در اين زمينه ياد نگرفته 

ل کمک های مالی و ران پل ازسو ديگر با ارسا. ايم
نظامی به پاکستان برای مبارزه با طالبان در 

 .ت کردفسرحد کنونی افغانستان خمال

: کانگرس امريکا می گويد ۀمنايند -دنيس کوستينچ
اوباما فصل ديگری از جنگ را در افغانستان توسعه 

ما بايد به داستان غم : وی تاکيد کرد. می دهد
؛ زيرا که در انگيز تاريخ امريکا پايان بدهيم

يک ملت  ۀاينجا جنگ به هبانه های دروغين علی
 . بيگناه به راه انداخته شده است

کانگرس امريکا خبشی از اسرتاتيژی جديد امريکا را 
امريکا بايد برای : بايدن می گويد. تاييد منی کند

پياده کردن اين اسرتاتيژی از احتياط کار بگيرد 
اما . ر بيفتدتا مبادا در گرداب افغانستان گي

مشاوران اوباما به ويژه رابرت گيتس، مايک مولن 
و نظاميان امريکايی در افغانستان به افزايش 
نيروها تاکيد دارند و می گويند که اين ماموريت 

 ۀبه گفت. زياد می خواهد ۀسال های زياد و هزين
مشاوران اوباما برای سرکوب  ،نيويارک تايمز

بين هستند که  القاعده زمان کوتاهی را پيش
هنگفت را خواهان اند؛ ولی  ۀافزايش نيروها و هزين

. نداخمالف افزايش نيرو خود او و اوباما معاون 
مشاری از . اوباما است ۀاختالف کابين ۀاين نشاندهند
خبشی از اين اسرتتيژی را غير عملی  ،اعضای کانگرس
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می دانند و مشاوران او به بر اهداف حمدود تاکيد 
 .دارند

تحدان اروپايی اوباما هم به اين اسرتتيژی به م
. شک ديده و آن را خماطره آميز خوانده اند ۀديد

بريتانيايی گاردين به نقل از  ۀچنانی که روزنام
باراک اوباما : يک کار شناس اين کشور نوشته است

اسرتتيژی جديد و خماطره آميزی را برای افغانستان 
اعده و طالبان مطرح کرده که هدف از آن مهار الق

و واداشنت پاکستان برای از ميان بردن پناهگاه 
اين . مرزی اين کشور است ۀهای امن آن ها در منطق

افغانستان را در کانون سياست خارجی  ،سياست
امريکا قرار می دهد و جنگ اوباما را در مسيری 
مشابه مسيری که بوش در عراق می پيمود، هدايت می 

خطر را متوجه پاکستان  اين اسرتاتيژی دو. کند
اول هتاجم احتمالی طالبان در فصل : گردانيده است

هبار و دوم ضرب االجل تعيين شده برای پاکستان است 
که هرگاه اين کشور در مهار منودن پايگاه های 
طالبان و القاعده موفق نشود، امريکا يک جانبه 

 . وارد ميدان خواهد شد

وکرات مسيحی آملان حزب دم پيشين ۀمنايند -تودن هوفر
 ۀضمن اشتباه خواندن اسرتاتيژی به کارگرفته شد

سربازان بيشرت به افغانستان را به  گسيل ،اوباما
معنای جنگ برای استعمار خوانده است و هم علل 
اصلی رشد تروربزم در منطقه و جهان را ناشی از 

وی افزوده . غرب خوانده است ۀسياست های جنگجويان
تيژيک و جيوپوليتيک اسرتاست که موقعيت ا

افغانستان اين کشور را از امهيت به سزايی هبره 
 ۀمند گردانيده است که در طول تاريخ مورد توج

مهامجان بزرگ تاريخ بوده است؛ زيرا از طريق اين 
کشور می توان بر کشورهای هند، ايران، روسيه و 

 .داشت تراپاکستان نظ

: نت اعالم کردخربگزاری فرانسه در گزارشی از واشنگ 
اوباما جنگ افغانستان را به جنگ امريکايی تبديل 

هرگاه امريکا سهم بيشرتی از نيروهای بين . می کند
املللی را در افغانستان به خود اختصاص بدهد، 
نفوذ خود را بر ديگر نظاميان خارجی افزايش 
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در صورتی که اوضاع هم وخيم شود، مهه . خواهد داد
ام خواهد شد و بيشرت مسؤوليت چيز به نام امريکا مت

امريکا مستقر در افغانستان  فرماندهانبر گردن 
 . خواهد بود

در کنار شک و ترديدهای روز افزون متحدان سنتی 
امريکا، متحدان غير سنتی امريکا پيرامون 

آن  ۀاو ابراز نگرانی داشته و آيند ۀاسرتاتيژی تار
ز محايت های استخبارات پاکستان ا ۀرا در سای

چنانی که . ندالقاعده و طالبان تيره خوانده ا
پايه و «: گفتگزارشی طی تلويزيونی اجلزيره   ۀشبک

اساس اسرتتيژی امريکا آن است که امنيت ملی 
امريکا اين کشور را ملزم می کند، با خطرات 
امنيتی کنونی و احتمالی از جانب تند روان در 

ل اين اسرتاتيژی شام. افغانستان مقابله کند
فرستادن نيروهای بيشرت به افغانستان، افزايش کمک 
های غيرنظامی، افزايش مشار نيروهای امنيتی 
افغان، تشويق آشتی ملی با طالبان و افزايش 
مهکاری های منطقه يی به خصوص بين پاکستان و 

 .افغانستان است

برخی ها : هارتيج می گويد ۀليزا کورتيس از موسس 
اما بفهمانند که تالش کردند تا برای اوب

افغانستان ويتنام دوم است و ارزش قربانی شدن را 
يک ساخنت افغانستان در راستای  درندارد و تالش ها 

اين عده مشاوران در . کشور دموکراتيک بيهوده است
مقابل مشاورانی که درخواست کردند، اجازه داده 
نشود، افغانستان بار ديگر به مرکز حضور القاعده 

 . بديل شود، شکست خوردندو طالبان ت

جامعيت اين اسرتاتيژی در درازمدت بودن آن است که 
اهداف مشخصی را دنبال می منايد که شامل پاکستان 

پاکستان در جنگ با القاعده جز شريکان . نيز است
امريکا است؛ ولی عناصری در پاکستان هست که به 

در اين . جنگ با طالبان و القاعده کمک منی کنند
تيژی اوباما بنا برخطر القاعده و هتديد اسرتا

امريکا از سوی آن، به ماموريت نيروهای امريکايی 
سقف زمانی تعيين نکرده و هم هدف مشخصی را در 
کوتامهدت دنبال منی کند و اوباما برای بازسازی 
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افغانستان و پيروزی بر طالبان و القاعده در 
 .پاکستان به زمان زيادی نياز دارد

 
الی است که اوباما نيز بر چنين مشکلی اين در ح

برای تقويت ظرفيت نظامی، : آگاه است و می گويد
اقتصادی و حاکميت در افغانستان و پاکستان بايد 

وی از دادن چک سفيد به . محايت بين املللی جلب شود
گفت ما زمانی برای  ،پاکستان خود داری کرده

به  پاکستان کمک های مالی می مناييم که اين کشور
صورت عملی در مبارزه با تروريزم سهم بگيرد و 
افزود که حاميان بين املللی و منابع مالی بين 
املللی را برای کمک به پاکستان بايد ترغيب منود 

وی اشاره به طرح جان . پاکستان  کمک منايندبه تا 
کيری و ريچارد لوگر مبنی بر کمک يک و نيم 

ل به پاکستان ميليارد دالری ساالنه برای پنج سا
کرد تا اين پول صرف بازسازی های آموزشی، صحی و 
تقويت دموکراسی در اين کشور گردد و از کانگرس 

 . امريکا خواست تا اين طرح را به تصويب برسانند

مهچنان به طرح ماری کاتول، کريس وان هاالن و پيرت 
 در» فرصت ساز«هاکسفور مبنی بر ايجاد مناطق 

ن و پاکستان کرد که سبب رشد مرزی افغانستا نوار
از دوستان بين املللی امريکا . اقتصاد منطقه گردد

وی صرف . خواست تا در اين زمينه سهم بگيرند
منابع در افغانستان و پاکستان را هزينه کردن 

امريکا خوانده و امنيت امريکا و  ۀبرای آيند
خواهان شريک ، پاکستان را با هم مرتبط دانسته

امريکا گرديد تا پاکستان بتواند  قدرمتندی برای
 . النه های تروريست ها را از بين بربد

طرح «: روسی مهزمان به اين نشست نوشت ۀيک روزنام
اوباما ناتو را در برابر انتخاب دشواری قرار 

کشورهای  افکار عمومی در ،سو از يک. داده است
عضو ناتو نسبت به عمليات در افغانستان منفی است 

هيچ يک از اين کشورها متايل  ،ی همو از  سوي
  ».ندارند تا به سادگی به اوباما پاسخ نگويند
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سرباز و  600آملان به افزايش  ،در اين نشست
 . سرباز موفقت منود 100گرجستان به افزايش 

اين در حالی است که اوباما بنا بر سياست های 
کاخ سفيد دورمنای سياست های خويش را چندان  پيشين

چنانی که او در . ی بيند و خود معرتف استروشن من
فربوری گفت  26سخنرانی سه شنبه شب خود به تاريخ 

که اروپا و سازمان ملل که مهيشه پيرو امريکا 
بوده اند، اکنون بر آن ها است تا به اعرتافات 
تلخی مبنی بر اقدامات ضد قانونی مرگبار واشنگنت 

ت که به هفت سال اس: وی افزود. در جهان بپيوندند
عنوان يک ملت جنگ افروز شهرت يافته ايم، 
اطمينان می دهم ديگر هيچ شکنجه يی در کشور صورت 
 ۀنگيرد، تالش می کنم اعتبار و حيثيت از دست رفت

ارتش را باز گردامن و اطمينان می دهم که مسؤوالنه 
وی . نيروهای امريکايی را از عراق خارج کنم

سرباز  50000افزود تا هژده ماه بعد تنها 
 . امريکايی در عراق خواهد ماند

در اين شکی نيست که عمر نظام کمونيستی در شوروی 
هفتاد و چهار سال برای  ۀکوتاه بود و جترب پيشين

ساخنت يک نظام سياسی و اجتماعی با توجه به حتوالت 
. سريع و شگفت انگيز در جهان زمان حمدودی است

پاسخگويی و عدم  ،شايد هم در کنار عوامل ديگر
ضعف ساختاری يکی از داليل سقوط سريع نظام شوروی 

در حالی که از عمر نظام سرمايه . باشد پيشين
داری که با انقالب پروتستان ها در قرن شانزده 

رنسانس در اروپا شد، بيش تر از ساز  ۀآغاز و زمين
هرگاه گسرتش و هنادينه شدن . چهارصد سال می گذرد

 1789الب کبير فرانسه در اين نظام از زمان انق
سال سپری شده  220آن عمر  حساب شود، تا کنون از 

نظام سرمايه داری هر چند هم با اين حساب، . است
سخت جانرت باشد و اين سخت جانی از شتاب سقوط 
امريکا بکاهد و در نتيجه فروپاشی اين کشور را 
دير هنگام تر بسازد؛ ولی اين به معنای آن نيست 

قادر خواهد بود دراز مدت جلو فروپاشی  که اوباما
را که از سرمايه داری امريکا را بگيرد و نظام 
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) هر چند هم کاغذی( برب جلوه می منايد ۀدور به مثاب
 .جنات خبشد

  
 هکه جرئت منايد و ب نيستامروز مخينی يی هم 

اوباما پيام تازه يی بدهد تا او را از سقوط 
زر و زور برحذر ديگری از نظام  ۀحتمی به بيراه

رييس  -جان کيری شايد اندرزها و پندهای. بدارد
روابط خارجی جملس سنای امريکا برای اوباما که در 

از وی خواست تا که سنای اين کشور  ۀماعیعحمفل است
او با جهان اسالم از روابط احرتام متقابل کار 

 ميانبردن فاصله يی که ميان بگيرد و برای از 
امريکا به وجود آمده است، تالش  کشورهای اسالمی و

هر چند او شايد . بر او کارگر افتد منايد، 
نتواند چاله های ژرف و حبرانزايی را که اسالفش 

به ارث گذاشته اند، بتواند به سادگی عبور ش براي
 ۀرا ياری دهد تا در عرص ا اين هم شايد اوب. منايد

ا مناسبات نيک ميان امريک ۀبرقراری و احيای دوبار
خبش مهمی از چالش هايی که و کشورهای مسلمان جهان 

را تشکيل داده که اوسخت با آن ها رو به رو است، 
 .کار مهمی را به پيش بربد

گرچه او به تاسی از گفته های مشاورانش مبنی بر  
امريکا بايد پيرامون مسايل منطقه يی با : اين که

 راايران به مذاکره بپردازد و مسايل افغانستان 
به خود مردم اين کشور واگذار منايد، عمل می منايد 

که اوباما در پارملان ترکيه است و از مهين رو 
وی . امريکا تصميم ندارد که با اسالم جبنگد: گفت

افزود که هر ملتی اشتباه می کند و امريکا هم 
اشتباهاتی را مرتکب شده است که هدف از اين 

بوش طی اشارات او به نقد گرفنت سياست های 
 .استوی زمامداری 

در صورتی ممکن خواهد بود که اوباما چنين چيزی 
 ،محايت بی قيد وشرط خود را از اسراييل پس بگيرد

بر محايت خود از ديکتاتور های عرب پايان بدهد، 
 ،به خواست واقعی ملت های مسلمان پاسخ مثبت گفته

به حقوق انسانی آن ها ارج بگذارد و برای نشان 
دست به حتوالت اساسی در » چراغ سبز«ن نيت دادن حس
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داخل نظام امريکا بزند و در ساختارهای مرکزی و 
حموری قدرت کسانی را بياورد که نسبت به جهان 

. اسالم بدبين نباشند و با صهيونيزم جهانی مهدست
سياست های زمامداران قبلی  دربا بازنگری کلی 

سيع که کاخ سفيد و ايجاد اصالحات سياسی در سطح و
 . برای مردم جهان به ويژه جهان اسالم حمسوس باشد

در اين شکی نيست که احرتاز اوباما از رويارويی 
از خبشی از دشواری هايی او خواهد کاست؛  ،با اسالم

را به عهده دارد » نظام آدخموری«ولی او حاکميت 
 ،را ماند که خون» وامپيری«که به قول مارکس 

رگه های  ،رسيدن خونو با نرا می مکد انسان 
حياتی اش خشکيده و چرخ های نظام آن از کار می 

اوباما  ۀپس در چنين حالی منی توان با مصاحل. افتد
بنا بر اين، جنگ امريکا . با اسالم اميدوار بود

اين جنگ  ۀدر افغانستان ادامه می يابد و ادام
بنياد اقتصادی امريکا را بيشرت صدمه می زند که 

جربان  ،دن اقتصاد بيمار امريکاآن به ب ۀضرب
 .ناپذيرخواهد بود

هرچه باشد، به رغم خوش بينی های اوباما مبنی بر 
قدر  هببود اقتصاد امريکا، اقتصاد اين کشور آن

ضربه خورده است که پيش بينی هببودی آن به اين 
خنواهد يی بيش زودی ها بيشرت از تبليغات ميان هتی 

امروز اوباما در  چه مسلم است، اين که آن. بود
 .شرايطی کمرت از شرايط آن روز گرباچف را ندارد

شايد هر دو از بسا جهات تفاوت هايی داشته باشند 
که مشکالت اولی برخاسته از بطن نظام آدخموار 
سرمايه داری است و دومی از منت نظام کمونيستی 

وجود اين تفاوت های  سرچشمه گرفته بود که با
 ۀبه حبران مالی و اقتصادی وجهدو  تالقی هر سرشتی،

مشرتکی دارند که در آخرين حتليل سرنوشت حمتوم دومی 
پيش خواهد داشت که شوروی  نافرجامی را در ۀهم را
 . از آزمون آن بيرون شده نتوانستپيشين 

اولی  -گرباچف و اوباما دو رخ يک سکه اند
برتافته از نظام کمونيستی و دومی برخاسته از 

دو در اوجی از درگيری های  هر. دارینظام سرمايه 
نيروهای شان در افغانستان و در سراشيبی از سقوط 
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و  پيشيناقتصادی و حبران شديد مالی در شوروی 
هر دو برتافته  ،در واقع. امريکا به قدرت رسيدند

از نظام های جنگ افروز، حبرانزا و خشونت آفرينی 
سارت هستند که اولی با شعارهای رهايی کارگر از ا

تيغ از دمار انسان » داس و چکش«سرمايه دار با 
مظلوم بيرون کرد و دومی با شعارهای دموکراسی و 
آزادی های بيان و حقوق بشر مشتی از سرمايه 
داران خون آشام را بر مقدرات انسان حاکم 

بيداد ذاتی برخاسته از منت هر دو، . گردانيده است
ی می منايد سرنوشت مهسانی را برای آن ها پيش بين

که بر يکی حتقق يافت و بر دومی هم حتقق پيدا 
 .خواهد کرد

اوباما چون گرباچف با وجود تفاوت های سيستمی 
 ۀبرای ايجاد تغيير و اصالحات در کشور خود روی

اين دو سياستمدار . او را در پيش گرفته است ۀمشاب
نظام رهربان  مثابه بهو  ۀدو روی يک سک ۀبه مثاب

پيش از آن که تاريخ  ،ر و وارث حبرانهای ناپايدا
را مسخ منايند، تاريخ بيرمحانه به دنبال آن ها 

اولی در سراشيب قربانی تنازع . شتافت و می شتابد
قدرت شد و تندباد وزش  ۀبقای مارکسيزم برای ادام

خانه کرده  حبران اقتصادی و مالی بر اندام دومی هم
با تفاوت . و زود است که او را هم از پا اندازد

اين که در اين از پا اندازی دو احتمال ره دارد 
يا احتمال تغيير که احتمال سرنگونی نظام امريکا 
را در برخواهد داشت و احتمال دوم هم براندازی 

اين احتاديه  -کارتل ها و تراست ها ۀاو را به وسيل
های قدرمتند کمپانی های بزرگ امريکايی در بر 

مال در کمين است تا هر دو احت. خواهد داشت
اين قهرمان اسطوره يی تازه دم و  -اوباما

چون  سر اجنامچابکسوار غرب را به قربانی بگيرد و 
 ».دانگرباچف قربانی طرح های اصالحی خود گر

قونسول پيشين افغانستان در  -توريالی غياثیآقای 
دو  -حبران روابط و تضاد منافع« مشهد در مقاله

اه دولت ها در افغانستان چالش بازدارنده فرا ر
 :می نويسد »1919 -2009
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مهبستگي ملي، ثبات سياسي، شناخت و تعريف جامع «
 تطبيقی در امر از منافع ملي، برنامه ريزي علمی و

خارجي و پيشربد آن، گسرتش  سياستگزاري هاي داخلي و
روابط و تعامالت جهاني و منطقه يي، ديپلماسي 

عريف شده، شناخت ت سياست خارجي پويا و فعال و
اقتصادي در عرصه  منافع متقابل سياسي، فرهنگي و

مناسبات بني املللي و تالش هاي منسجم و برنامه 
ريزی شده در راستاي رشد اقتصادي، رفاه عامه و 

اجراي قوانني به منظور حفظ  تأمني اجتماعي، وضع و
نظم و تأمني امنيت و عدالت، از سوي مديران 

و باالخره توزيع ) حکومت(ت مملك» جامعه سياسي«
عادالنة قدرت و ثروت ملي، قانومنداري، شايسته 
ساالري، تأمني آزادي هاي مدني و رعايت حقوق بشر 
در يک جامعه و نظام اداري سياسی آن، باعث مي 

در تراز ملي و بني املللي ) دولت(شود تا اين آشور
از جايگاه خاص و پر امهيتی برخوردار گردد آه 

اين ويژگي ها باعث مي شود تا دولت مزبور  معموًال
دولت هاي جهان را به خود جلب آند و  عاليق ساير

زمينه ها و انگيزه هاي زايش حبران و منازعه، 
تضاد و تقابل منافع را از فضاي سياسی آشور 

در واقع مهمی که افغانستان امروز، از . بزدايد
 .کمبود آن رنج می برد

فع دو چالش اساسی و حبران روابط و تضاد منا
که  ه فرا راه دولت ها در افغانستان استبازدارند

مهاره موجب شده است تا اين کشور از ثبات سياسي 
الزم هبره مند نشود و در امر برپايي يك نظام 
باثبات سياسي، عاجز مباند و هر از گاهي اگر جمايل 
دست داده تا روند قانومنندي را پايه گذاري آند، 

ن اعتماد ملي، اختناق و تعصب، جتاوز و دچار حبرا
مداخالت خارجي،آودتا، انقالب، قيام ها ومقاومت 
هاي مردمي شده آه به نوعي آشوبزدگي هاي داخلي 
را به مهراه داشته است و نتوانسته از دل اين 
قيام ها و مقاومت هاي ملي وآزادخيواهانه، اداره 

 .و نظام پايداري را بنا هند

ين موقعيت جيوپولتيک و جيو درگام خنست، ا 
ميك اين سرزمني است که سبب مي شود تا نواآو

افغانستان در برهه هايی از زمان در شعاع حتوالت 
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اسرتاتيژيک جهانی و بازی های بزرگ سياسی نظامی 
ش ، جايگاه ويژه و پرامهيت، ٌپرچالقدرت های جهانی

اما بي ترديد، . و حبران زا را به خود اختصاص دهد
پيشامدهای گوارا و ناگوار و بی ثباتی های اين 

دامنه دار در افغانستان، نه تنها از تاخت و تاز 
قدرت هاي استيالگر و مستعمره جو و موقعيت 
جغرافيايي کشور، منشاء مي گريد، بلكه حضور و منود 

 :عوامل و چالش هايی چون

تضاد منافع افغانستان با مهسايه ها و برخورد  •
 ا در قبال افغانستان،منافع مهسايه ه

برخورد منافع، قدرت های جهاني در قبال  • 
 افغانستان و منطقه،

فقدان يک تعريف جامع و پايدار از منافع ملی و  •
 شناخت متغييرهای آن،

کمبود يک سياست خارجی تعريف شده و ناشناخته  •
ماندن مبانی، اصل ها و مؤلفه ها و خطوط اساسی 

 آن،

فرصت ها و دست کم گرفنت آسيب ناشناخته ماندن   •
 ها در سياستگذاری های داخلی و خارجی،

عدم شناخت منافع پايدار و مشروع در روابط بين  •
درآميخنت آن  جايي وه املللی و مناسبات ملی و جاب

 با منافع ناپايدار،

ديپلماسی منفعل وآمبود يك اسرتاتيژي مدون،  •
و اعتماد پريامون تأمين روابط و مناسبات پايدار 

زا، آشتی منافع به ويژه با مهسايه ها و ساير دول 
خارجی در روند روابط و تعامالت دو جانبه وچند 

 جانبه و مناسبات بني املللي،

 ضعف اداره و کمبود يک نظام ممثل و جمري اقتدار  •
 ملي، خربه و کارآ، مبتكر و توامنند،
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ز ندادن جامعه، از دهلي حبران زدگی ملی و عبور  •
تنگ هويت هاي قومي و قبيله يي به وادي پرصالبت 

 ملت ، -هويت ملي و روند تکاملی دولت

عدم شناسايي و ريشه يابي علمي منازعات ملي و  •
منطقه يي در شکل گيری مناسبات داخلی و روابط 
ديپلماتيک منطقه يی و الينحل گذاشنت و سرپوش هنادن 

 به آن،

و فقدان بلوغ عقب ماندگي فرهنگي و اقتصادي  •
سياسي و نا متعادل بودن خودآگاهی ملی با 

 خودآگاهی دينی جامعه،

ظهور و منود احزاب و گروه های سياسی با گرايش  •
های فکری خمتلف و ايديولوژی های وارداتی و نا 

مهاره موجب گرديده است تا از موقعيت  مطلوب ملی،
های تارخيی و فرصت هاي طاليي دست يافته و زمينه 

پيش آمده، استفاده هبينه، مطلوب و  سودمندای ه
هنادمند صورت نگريد و بي ثباتي سياسي و امنييت، 
تضاد منافع، توسعه نيافتگي و عقب ماندگي عمومي 

مهيشه  در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سياسی، تا
 .مستدام مباند

 چه در ميان اين عوامل و هنجاره ها بيشرت آن 
انا فقدان يک تعريف جامع و خودمنايی می کند، مه

کشور، می باشدکه » منافع ملی«پايدار از عنصر
تاکنون ساکنين اين سرزمين هرآدام بر مبنای 
منافع سياسي، ايلی و تباری خود آن را تعريف 
کرده به کار می برندکه منافع عليای کشور را 

 .چندان بر منی تابد

امروزه حضور و ظهور قدرمتند اين چالش ها و 
دارندگي آن، از يک سو بيانگر اينست که برای باز

مردم افغانستان بسرت  -نه ملت سازي –ملت شدن 
سوی  مناسبی تاآنون هپن نشده يا منی شود و از

ديگر، خود سد بلنديست فرا راه ملت شدن و نقطه 
. ست در تعريف و پيشربد سياست خارجی کشورا ضعفی

ی توان به عبارت ديگر، تشکيل دولت های ملی را من
تشکيل دولت ملی، نقطه «ملت سازی ناميد بلکه 
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هنايی روند تکامل درازمدت ملت های بدون دولت و 
گذار سريع آن ها به نوع و مرحله ديگری از ملت 

دولت بوده است، نه به  -بودن يعنی ملت
تشکل دولت ازسوی ملت های . وجودآورنده ملت ها

هنگی، بدون دولت، نشانگر و حمصول بلوغ سياسی فر
 ».آن ملت ها است، نه موجد آن ملت ها

البته سياست گذاری های آالن داخلي و خارجي و 
ارايه تعريف جامع از منافع ملی از اهم وظايف 
قواي مقننه و قواي جمريه بوده و بديهی است که 
منافع ملی تعريف شده، راهگشا و بسرتساز ديپلماسی 

پنداشته  فعال و مثبت در پيشربد سياست خارجی کشور
مي شود آه وزارت امور خارجه با تبيين حمورها، 
شاخصه ها و طرح خطوط کلی سياست خارجي و افزون 
برآن با نقش حموری و تأثيرگذاری که در اين حوزه 
دارد، جمري وآيينه دار اين مهم، در عرصه بين 

طرح و برداشت های «البته . املللی شناخته می شود
ملت،  -د مانند؛ دولتمتضاد از نظام ارزشی موجو

نظام شهروندی، حقوق بشر و مسايل مانند آن، موجب 
 تناقضاتی می شود که تدوين سياست خارجی را با

 ».چالش جدی روبرو می کند

فراموش نکنيم که استقالل و يا انضمام پشتونستان 
به افغانستان که زعمای افغان گاهی به صورت رمسی 

زمان و شرايطي  ادعای آن را نداشته اند ـ مستلزم
 .است مهسان آنچه امروز پاآستان در اختيار دارد

بار دگر برخوردهاي غري منطقي و  امروزه يك 
سبكسرانه، تعصب بار و يك جانبه به آن و کمبود 
يک ديپلماسی شفاف و اعتمادزا و منبعث از يک 
اسرتاتيژی پايدار در قبال آن موجب شده است تا 

آشور را در باتالق جنگ  اين معضل، مهچو غده سرطاني
و ناامين، ضعف و ناتواني و اختالفات قومي و 

 .زباني، فرو بربد

گرچه تداوم اين سياست، افغانستان را کشوری فاقد 
مرز بين املللی معين و دولت را در افغانستان در 
يک قلمرو تعريف ناشده و فاقد مرزهای طبيعی 

يط معين، معرفی می کندکه هويت کشور بودن و شرا
دولت داشنت افغانستان را در مطابقت با تعريف 
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که در مضمون حقوق اساسی به » کشور«و» دولت«علمی 
ولی در مقابل . آن تأکيد شده، زير سوال برده است

خواسته زمامداران پاکستان را، برآورده ساخته 
است و فرصت های خوبی را برای آنان در جهت پيشربد 

شرونده آن کشور در داکرتين سياسی و اسرتاتيژی پي
 . سرزمينی به نام افغانستان، فراهم آورده است

عزم ملی و اراده بين املللی به مثابه يک ...
سرمايه عظيم ملی و بی نظير در تاريخ کشور، 
مديريت و رهربی آن بی کم و کاست، در اختيار رييس 
مجهور کرزی و تيم او که ارزش های ملی و ميهنی 

افتخارات ملی را خيانت  کشور را به ضد ارزش و
 .ملی تعريف منودند، سپرده شد

در اين دوره، فرصت های طاليی برای دوباره ساخنت 
کودن ساالری لباس شايسته .افغانستان، برباد رفت

 –پس اندازها و درآمدهای شخصی. ساالری به تن منود
با نرخ زندگی و سرمايه گذاری  -مشروع و نا مشروع

زمين ها، . سنجش گرفته شددر کشورهای متبوع، به 
اماکن و دارايی های ملی زير نام خصوصی سازی، به 

ساالری جای قومندان ساالری را به  NGO. تاراج رفت
استفاده نامشروع از قدرت دولتی و . اشغال درآورد

شستشوی پول های سياه . قاچاق موادخمدر، هنادينه شد
 .بادآورده توسط بانک های خصوصی، قانومنند گرديد

وارفتگی فرهنگی در مطبوعات چاپی غير حرفه يی و 
رسانه های ديداری و شنيداری جتارتی غير مسوول، 
اخالق عمومی جامعه و شيرازه خانواده ها را زير 

 . نام مقدس آزادی مطبوعات، به بازی گرفت

ريخت و مزايای دموکراسی  حرمت قانون اساسی فرو
ويت توسن فساد اداری و سياسی و ه. مسخره شد

باختگی فرهنگی و سؤ استفاده از آزادی بيان و 
. پايمال ساخنت حقوق ديگران، بی مهابا می تازد

بی  آدم ربايی و اخاذی، به حرفه معمول و ترور و
اختالفات . دردسر آدم های ناباب مبدل گشته است

سياسی، فرهنگی و قومی که در سطح عده يی از 
د جامعه روشنفکران در گذشته مطرح بود، به آحا

شيرازه تفاهم و اعتماد ملی در . سرايت داده شد
ميکروناسيوناليزم . مسير نابودی هدايت گرديد
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قومی و قبيله يی جای وفاق ملی و ناسيوناليزم 
ميهنی را گرفت، روحيه ملی و وطن دوستی در 
بازار؛ ستيزن شيپ، دفرت يومنا و سفارختانه های 

 .خارجی، به حراج رفت

س مجهور کرزی طی هفت سال گذشته گرچه حکومت ريي
دستاوردهای خوبی داشته است، با آن هم در مقايسه 
با ميلياردها دالر امکانات سرازيرشده، زمينه 
های ملی و فرصت های بين املللی، ناچيز و ناقص 

مهچنان مي بينيم آه افغانستان . ارزيابی می شود
منحيث يك جانب قضيه در بازي جهاني امروزين، 

تعريف شده و توان تاثري گذاري و  جايگاه
چون آه تاآنون تعريفي از . بازدارندگي را ندارد

منافع ملي خود ندارد، منافع ملي افغانستان در 
منافع جهاني حمو شده است و دولتمردان افغانستان 
به درستی مني دانند آه به حلاظ حقوقی، در آجاي 
اين بازی قرار دارند و در اين معامله چه نصيب 

  شان خواهد شد؟

در هنايت، ضعف نظام اداری، ديپلماسی منفعل و 
فقدان روابط و مناسبات پايدار و اعتمادزا در 
سطح ملی و بين املللی و کم هبا دادن به دغدغه های 
سياسی و تضاد منافع درون منطقه يی کشورهای 
ذيدخل و ذينفع و رويارويی منافع مجعی اين کشورها 

با منافع ) هند و پاکستان چين، ايران، روسيه،(
، انگليس و »ناتو« کشورهای عضو(جامعه جهانی 

در قبال افغانستان و نبود يک اسرتاتيژی ) امريکا
شفاف، تعريف شده، مهاهنگ و مسووليت آفرين از سوی 
کشورها و هنادهای بين املللی کمک به افغانستان و 
مهين طور فعاليت های آزاد و پراگنده، غير برنامه 

زی شده و غير مسووالنه و ختريش کننده  هنادهای ري
مدنی و سازمان های خارجی و داخلی که در حوزه 
های گوناگون فرهنگی اجتماعی و حقوق بشر و کمپنی 
های ساختمانی فرا مليتی که در جامعه، فعاليت 
های مرموز و حتريک کننده دارند، مهه و مهه دست به 

له خنست اداره هم داده، افق های روشنی که در وه
رييس مجهور کرزی فرا راه مردم قرار گرفته بود، 
تاريک ساخت و افغانستان را يکبار ديگر به سوی 
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ناامنی، بی ثباتی عمومی و تقابل منافع بازيگران 
 .»سياست بين املللی و منطقه يی، هدايت منود

 »ميراث يک رييس مجهور«در مقاله ......   آقای 
 :می نگارد

د آارنامه چند ساله آقاي آرزي و بدون تردي«
الگوي حكومت داري وي سبب شده تا نگاه به جايگاه 

باشد، به طوري آه  رياست مجهوري يك نگاه حتقري آميز
هر آوچه و بازاري خود را شايسته اين مقام مي 

آقاي آرزي با شيوه آاري خود الگو و  .پندارد
مرياثي از حكومتداري را به جا گذاشته است آه 

نون براي بسياري از شهروندان اين جايگاه به اآ
  اقتدار و عنوان يك جايگاه فاقد مسووليت، 

بيشرت نامزدان گمان . اتوريته رهربي به مشار مي رود
مي آنند آه زعامت سياسي در افغانستان يك آار 

به باور اين عده، . ساده و بي مسووليت خواهد بود
سايه  آقاي آرزي با پول آشورهاي خارجي و در

با بزرگان  ديدارامنيت نريوهاي بني املللي، به جز 
قوم و صرف چاي و هنار آار ديگري در روزهاي رمسي 
اجنام مني دهد و اگر مسووليت رياست مجهوري چنني 
باشد، بسياري از اربابان سياسي مي توانند با مهني 
شيوه هبرت از آرزي سياست روزمره را به پيش برده و 

 .اجرا منايند
  

  متاسفانه مهني ديد و روحيه سبب شده آه برخي از
نامزدان يك شبه تصميم به نامزد شدن گرفته و به 
طور ناگهاني و بدون شناخت از معاونان خود به 

نبود يك طرح تدوين . انتصاب آنان اقدام آرده اند
شده از سوي هيچ يك از نامزدان و راهكارهاي آلي 

نشان از  پذيراي و و بدون در نظر داشت داليل منطق 
نامزدان   اين. بي برنامگي نامزدان موجود مي باشد

با الگوپذيري از شيوه آقاي آرزي به اين باور 
  اند آه رييس مجهور فقط با وعده هاي بدون عمل،

فرمان هاي بدون ضمانت  رشك،   احساسات، معامله، 
اجرايي و تفرقه افگين سياسي، مي تواند براي 

  .ر سياسي خود ادامه دهدچندين سال به عم
 

مردم و آشور چه   اما اين آه آينده اين سرزمني،
با اين وصف مي . خواهد شد، به او هيچ ربطي ندارد
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توان گفت آه آقاي آرزي هر چند خود يكي از 
نامزدان است، اما آارنامه او بدآموزی هاي زيادي 
را براي ديگر نامزدان به مهراه داشته است و 

 ».متسك مي شوداآنون به آن 
 

چاپ  (Dunya Gundemi)  دنيا گومديمی نامه هفته
جو بايدن در مباحث سياست های «: می نگارد ترکيه

داخلی آشکارا هشدار داده است که جنگ افغانستان 
مهانند افتادن در باتالق جنگ ويتنام به نظر می 

به شکل  ،»عاوضاوخيم تر شدن و خطرناکرت شدن «  .رسد
آينده افغانستان به  گیوابست انکار ناپذيری

مرز  .را نشان می دهد آينده مهسايه اش پاکستان
افغانستان و پاکستان خطرناکرتين جای جهان  ميان

چرا به اين اندازه خطرناک . است برای امريکا
اين جا پناهگاهيست . دليلش بسيار ساده است است؟

که تروريست ها را نه تنها آموزش می دهند تا در 
ان و اياالت متحده محالت تروريستی اجنام افغانست

جهان می خواهند بلکه محالت را در سرتاسر  ،دهند
القاعده ديگر به نام  جنگ در برابر. وسعت خبشند

اما به راستی سخت . جنگ عليه تروريسم منی باشد
 .است تا تفاوت را ديد

 
The Guardian  و همMcClatchy   نوشته است که طالبان

 هواداران شانباما با گردهم آوردن خالف توقع او
خوب در اين  .واکنش منفی از خود نشان داده اند

 صورت، شش ماه بعد در کجا خواهيم بود؟
 

محالت و مبب گذاری های بسيار در پاکستان به احتمال 
احساسات ضد  شايدصورت خواهد گرفت و  یبيشرت

. دوامريکايی نيز به شکل شديدی بر انگيخته ش
تان حد اقل به سه دليل عليه طالبان حکومت پاکس

که شديدأ بر . آی. اس .آی. حرکت خنواهد نکرد
اردوی اين کشور تأثير گذار می باشد، در واقع از 

در خبش باقی مانده اردو . طالبان محايت می منايد
ناسازگاری ها وجود دارد و برای اجنام اين کار 

حکومت نيز برای اجنام  شايد. بينهايت ناتوانند
چون با اين روش در مقابل . دنکناين کار اصرار 

مهچو حتريک نه تنها رقيبان سياسی اش را نيرومندتر 
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می سازد بلکه ممکن است راه را برای کودتای ديگری 
 .برعليه اش باز منايد

 
هدف مشخص بيرون انداخنت با طرح اوباما  ،فشرده

آن  القاعده از افغانستان و پاکستان و شکست دادن
ع شدن از برگشت اين سازمان به اين دو و مان
به دست  بسياری رو به رو است و مشکالتبا  ،کشور

از هر موقع ديگر بارها بيش آوردن موفقيت 
 .دشوارتر به نظر می رسد

 
که رامسفلد در عراق  به گونه يیوضعيت کنونی را  

د، رهربان سياسی را تغيير امی توان ادامه د ،منود
/ که کنيدی سپرد چنانی که تعهدهای نظامی و داد

و کردند جانسون و نيگو دينگ دييم که در ويتنام 
ان طوری که اياالت متحده مه بيرون رفت يا می توان

هيچ کدام از اين آلرتنتيوها او . در ويتنام منود
 .را خرسند خنواهد ساخت

 
از سخنان اوباما اين طور درک منودم که او با اين 

برای خود می خواهد را  ميدان مانوریسخنانش 
اوباما اين را درک   فکر می کنم که. ايجاد منايد

ی که بتواند او را هايکه آلرتنتيو خواهد منود 
به مهين دليل به نظر من . بسيار نيست ،سازدخشنود 

لغزش جربان ناپذيری را اشتباه بزرگ و حتا او 
 .»اجنام داده است

 

ستان تالش ها برای افغان«در مقاله  اسکات تيسون
می  5در واشنگنت پست مشاره  »باالترين اولويت مولن

عالی ترين مقام نظامی  -مايک مولن: می نگارد
امريکا روز دوشنبه برای خنستين بار گفت که 
افغانستان اولويت اول ارتش امريکا برای اعزام 

 .نيرو، جتهيزات و ديگر منابع می باشد

نستان رييس ستاد مشرتک ارتش امريکا، جنگ در افغا
يا  -ارتش امريکا » تالش اصلی«را به عنوان 

توصيف کرد و مهزمان  -ماموريت به مراتب مهمرت 
هزار سرباز  136پذيرفت که جنگ در عراق، جايی که 
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» پايان نيافته« امريکايی مشغول خدمت اند، هنوز 
  .است

مولن پس از سفر به عراق و افغانستان در کنفرانس 
از چشم انداز نظامی، تالش « : خربی در پنتاگون گفت

اصلی در مترکز اسرتاتيژيک ما، اينک بايد به 
 ».افغانستان معطوف گردد

 
) وزارت دفاع امريکا(به گفته يک مقام پنتاگون 

انتظار می رود که مولن به زودی هدايات کتبی را 
قرار ] ارتش امريکا[در اختيار فرماندهان ارشد 

سيستم های نظامی دهد تا تغييراتی که بر اساس آن 
برنامه ريزی و منابع برای افغانستان اولويت 

بر اساس داکرتين و . داده می شوند، رمسيت پيدا کند
اصول نظامی اياالت متحده، فرماندهان توجه شان را 

متمرکز می سازند يا در يک زمان و » تالش اصلی«به 
با قايل شدن . مکان تعيين کننده محله می کنند

برای افغانستان، مولن از موضع اش اولويت آشکار 
در دولت بوش گرفته بود،  2007که در دسامرب سال 

در آن هنگام، مولن به طور مشخص . عقب نشينی کرد
در افغانستان ما : بر ختصيص منابع اشار کرد و گفت

هرچه را که می توانيم اجنام می دهيم و در عراق 
 .»آن چه را که می بايد، اجنام می دهيم

 
اشاره  2007روز گذشته به اظهار نظرش در سال  مولن

بيش از اين در قلمرو «کرد و گفت افغانستان 
توانسنت منی گنجد بلکه در حوزه بايدها جای می 
گيرد و ما بايد دست کم در دو سال آينده، کار 

  ».بيشرت را اجنام دهيم
 

در ارتباط با مساله عراق، مولن پذيرفت که خشونت 
اخير در اين کشور افزايش يافته ها در هفته های 

است اما گفت که اين مساله بعيد است که طرح 
امريکا را برای خروج نيروهای اين کشور از عراق 

 .، متاثر سازد2010تا اگوست 
 

، وی گفت که پيشرفت روز افزون تندروان مقابلدر 
سازمان يافته طالبان در افغانستان و پاکستان، 

من «. اياالت متحده می کندرا متوجه  یهتديد جدی تر
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ی که طالبان در جنوب هاي پيشرفتاز جدا 
و داخل پاکستان به دست آورده اند، ) افغانستان(

عواقب موفقيت های آن ها مستقيما منافع . نگرامن
ملی ما در منطقه و امنيت ما را در اين جا در 

 .»خانه ما، هتديد می کند
 

ود نيرو فرماندهان امريکايی بارها در باره کمب
مانند سلف  –شکايت کرده اند، هرچند دولت اوباما

به طور پيوسته مشار نيروهای امريکايی را  –آن
 .هزار سرباز می رسد 45افزايش داده است که به 

  
مولن در پاسخ به سوالی در مورد امنيت زرادخانه 
هسته يی پاکستان گفت که اياالت متحده در سه سال 

دی کرده که به طور گذشته، سرمايه گذاری زيا
را ] زراد خانه هسته يی[چشمگير، ضريب امنيتی 

وی مهچنان گفت که در مورد . هببود خبشيده است
 توامنندی ارتش پاکستان برای مبارزه با اين چالش

در مهين حال، مولن گفت که خيلی زود . است» مطمين«
است در باره  تداوم عمليات نظامی اخير پاکستان 

اين کشور و تاثير ] مشال غرب[ی در مناطق قبايل
دراز مدت آن بر کاسنت از خشونت طلبی طالبان سخن 

من طی چند سال گذشته حتما انفجارهای جنگ . »گفت
اين جنگ ها تداوم ... و درگيری را ديده ام و 

مولن در عين حال تاکيد کرد که . »نيافته است
عمليات نظامی بايد توسط بازسازی اقتصادی و 

 .ون برای حفظ اين سرزمين، محايت گرددتقويت قان
 

مولن گفت که دولت اياالت متحده در حال کار روی 
ايجاد سيستمی برای هتيه منابع مهم برای پاکستان 
جهت مبارزه با شورشيان است که به گفته مقام ها، 
شامل هليکوپرتهای هتامجی، وسايل اطالعاتی، جتهيزات 

ی و وسايل يبرای مبارزه با مبب های کنار جاده 
 ».ترانسپورتی و دارويی می گردد

: برگردان(، ساندی تايمزبه گزارش روزنامه 
گلبدين حكمتيار آه در فهرست سياه «) شامهردی

امريکا قرار دارد، قرار است با دولت آابل، ظرف 
حكمتيار رهرب . هفته هاي آينده وارد گفتگو شود

حزب اسالمي است آه در آنار طالبان با نريوهاي 
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اين گروه تندرو، مسوول . جنگ است درگيرناتو 
بسياري از محالت در مناطق جنوب و مرآز افغانستان 
مانند کشتار گروهی ده سرباز فرانسوي در سال 

  .گذشته در سروبي است

مايلي مشال آابل  50حزب اسالمي، واليت آاپيسا در   
انتظار مي رود به اين حزب،  .را در آنرتل خود دارد

زارت خانه و واليت در عوض خلع سالح چندين و
نريوهايش و عدم اخالل در آار انتخابات پيشنهاد 

 .شود

به خود حكمتيار پسيت پيشنهاد خنواهد شد و از وي  
خواسته خواهد شد تا به مدت سه سال به عربستان 
سعودي به حالت تبعيد به سر برد تا اين آه نام 

 .دووي از ليست امريکايي ها حذف ش

حرآت جنجايل، در پي انتخاب حممد قسيم فهيم به اين  
عنوان يكي از معاونان آرزي صورت مي گريد؛ 

 .انتخابي آه ديپلمات ها را به نوميدي فرو برد

يكي از دريافت آنندگان آمك  1980حكمتيار در دهه  
هاي اياالت متحده براي جنگ با شوروي بود ويل 

ر پي د. مهواره موعظه هاي ضد امريکايي مي آرد
وي از تبعيد بازگشت تا  2001سقوط طالبان در سال 

بر ضد آمك آنندگان سابق خود دست به عمليات 
، سازمان سيا تالش 2002در اپريل . مسلحانه بزند

آرد تا وي را با يك هواپيماي بدون سرنشني نابود  
کند، اما موفق نشد و سازمان وي را يك گروه 

  .تروريسيت معريف آرد

 -يندگان ريچارد هالربوك با داوود عابدييكي از منا
امريکايي نزديك به حكمتيار -يك تاجر افغان 

مالقات آرده و اداره امريکا، يكي از ديپارمتنت 
هاي دولت افغانستان را آمك مايل خواهد آرد تا 

  .مذاآرات را با حزب اسالمي و طالبان پيش بربد

ر وزير پيشني امو -اين مذاآرات توسط عارف نورزي
ميليون دالر  69قبايل پيش برده خواهد شد و 

امريکايي براي شرييين پريوزي بر طالبان پيشنهاد 
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توجه به يك چنني مذاآراتي، نتيجه درك . خواهد شد
فزاينده يي است آه طالبان از حلاظ نظامي شكست 

هزار سرباز اضايف  21پذير نيستند حتا با 
 .امريکايي

اي آاهش فساد در آرزي، از سوي اداره اوباما بر
هفته گذشته، در . دولتش زير فشار قرار دارد

جريان ديداري از واشنگنت، در يك ضيافت خصوصي با 
با اين مهه . سناتوران، به تندي با وي برخورد شد

به نظر مي رسد آه اياالت متحده ناگزير به تعامل 
 .»با وي شود

طالبان کدام نواحی پاکستان را در «در مقاله  
آمده فارسی بی بی سی در سايت » دارند؟  اختيار

 :است

سوات که به خاطر زيبايی طبيعتش به «:  سوات-1
سويس پاکستان شهرت دارد، برای دهه ها يکی از 

مهه . جاذبه های توريستی اين کشور به مشار می رفت
اين  باشندهساله گردشگران پاکستانی و خارجيان 

نقاط  کشور برای فرار از گرمای آزارنده ديگر
پاکستان به اين منطقه می رفتند، اما اين منطقه 

از اوايل . اکنون کامال در اختيار طالبان است
قانون شريعت در اين منطقه به  ،اپريل سال روان

اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون دعاوی موجود بر 
  .اساس اين قانون حل و فصل شده است

قت کرد که حکومت حملی ايالت مشال غرب پاکستان مواف
در ازای خلع سالح طالبان حملی، قانون شريعت را به 

اما به رغم اطمينان خاطر هايی که . رمسيت بشناسد
رهربان خمتلف طالبان داده بودند، نه تنها پيروان 
آن ها به طور کامل خلع سالح نشده اند، بلکه از 
ماه اپريل تاکنون فعاليت طالبان در اين منطقه 

  .يز پيدا کرده استبه نوعی افزايش ن

طالبان در زمينه اعمال کنرتل کلی خود بر اداره 
ه اين موفقيت ب. امور در سوات موفق بوده اند

سيطره بر خصوص در زمينه پاسداری از منطقه و 
بر اين،  افزون . نظام قضايی آن، بيشرت بوده است
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که موالنا فضل اهللا، داماد صوفی حممد، رهرب  يیاز جا
 »شريعت حممدیحتريک نفاذ «

  Tehrik-i-Nifaz-i-Shariat-i-Mohammadi TNSM)  ا حرکت ي
حتکيم شريعت حممدی در اين منطقه مستقر است، سوات 
به نوعی به مرکز فرماندهی شهر سوات و مناطق 

 .اطراف آن تبديل شده است

گاه هايی پنهانآن  پيراموندر داخل منطقه سوات و 
نگام احساس خطر هست که گفته می شود طالبان به ه

يا به هنگام عقب نشينی تاکتيکی در آن ها پنهان 
اگر فشار بر طالبان در سوات افزايش  .می شوند

يابد، اين خمفيگاه ها بسيار به کار آن ها خواهد 
های  خبشدر اين صورت آن ها می توانند در . آمد

مشالی تر اين منطقه که کامال در اختيارشان است، 
 .نداز نظرها پنهان شو

اميرمقام،  بود وباششنگله منطقه حمل : شنگله  -٢
است که مورد  پيشينيک مناينده پارملان و وزير 

گفته می شود که اين منطقه . محايت مشرف قرار دارد
گزارش ها حاکی . نيز تا حدی حتت کنرتل طالبان است

از آن است که اخيرا طالبان بر معادن زمرد اين 
را  گرانبهاو اين سنگ  منطقه تسلط پيدا کرده اند

آوازه . استخراج می کنند بومیبه کمک معدنچيان 
که به زودی قرار است ارتش پاکستان در هايی هست 

  .شنگال دست به عملياتی بزند

ماه پيش طالبان شنگله تاپ را که از  ١٨حدود 
نقاط اسرتاتيژيک اين منطقه است، تصرف کردند و بر 

ماموران پليس به  .پاسگاه پليس منطقه مسلط شدند
طالبان . گريختندناچار و از ترس جان از حمل 

تقريبا در مهان زمان ادارات دولتی ديگری را نيز 
به نظر می رسد که . در اين منطقه تصرف کردند

رک اکنون طالبان برخی ساختمان های دولتی را ت
 نداما برخی از حتليلگران بر اين ا گفته باشند،

م می توانند بار ديگر بر که طالبان در صورت لزو
  .شنگله مسلط شوند

مايل از اسالم آباد  ١٠٠بونير که حدود : بونير  ٣
کانون عمليات نظامی  ،پايتخت پاکستان فاصله دارد



 147   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

ارتش پاکستان . کنونی عليه طالبان به مشار می آيد
در تازه ترين ادعايش گفته است که بار ديگر 

ارتش . ده استقرارگاه منطقه يی داگر را تصرف کر
مهچنين ادعا کرده که طالبان را از داگر بيرون 

  .رانده است

بونير حتت کنرتل گروه موسوم به طالبان سوات بود 
  .اما ساکنان بومی آن از طالبان محايت منی کنند

بونير به طور سنتی از سوی پشتون ها يک حمل مقدس 
چرا که مزار سيد علی ترمذی از  ،به مشار می آمده

اما به نظر می آيد که . اب صوفيه در آن استاقط
به تازگی امواج افراط گرايی تساهل و آزادی 

از ميان برداشته  ،مذهبی را که در حمل وجود داشت
  .باشد

کوشيدند بونير را طی  ٢٠٠٨طالبان سوات در سال 
ی محله برمی چشمگير به چنگ آورند اما عناصر يمحله 

يری مسلحانه بين درگ. کنندگان را به عقب راندند
شش تن از  کشته شدندوطرف در منطقه کالبندی به 

نيروهای طالبان اجناميد و موجب شد تا طالبان به 
اما مقاومت . پايگاه خود در سوات عقب نشينی کنند
واقعه  پس از. افراد حملی بدون تنبيه باقی مناند

طالبان در جريان برگزاری يک رای گيری  ،شيالبندی
  .تن از افراد بومی را کشتند ۴٨ه يی حملی، طی محل

قانون شريعت در » موفقيت آميز«پس از برقراری 
طالبان بار ديگر تصميم گرفتند تا به  ،سوات

منظور گسرتش دادن حوزه نفوذ خود بونير را هدف 
طالبان پس از گفتگوهای طوالنی با . قرار دهند
. اجازه فعاليت در حمل را پيدا کردند ،افراد حملی

متام آرايشگاه ها و فروشگاه  ،آن زمان به بعد از
 .های نوارهای موسيقی تعطيل شده اند

گزارش ها طی يک سال و نيم گذشته : دير پايين  ‐۴
لبان در دير پائين به احاکی از اين بود که ط

اپريل  ٢٨در . خمفيگاه های بسياری دست يافته اند
 ان اينتجنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکس ٢٠٠٩

گزارش ها را تاييد کرد و گفت طالبان در کوه ها 
منطقه موسوم به . پاسگاه هايی برپا کرده اند
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حتريک نفاذ «که زادگاه صوفی حممد رهرب » ميدان«
نيز هست، به پاسگاه مهم طالبان در « شريعت حممدی

  .اين منطقه تبديل شده است

ماه گذشته، ارتش پاکستان دوبار ادعا کرد  ١٨در 
ين بيرون رانده و کنرتل يبان را از دير پاکه طال

 . منطقه را به دست آورده است

بيشرت مردم می گويند که طالبان اگر الزم باشد می 
توانند از پايگاه قدرمتند خود در دير پائين برای 
  .گسرتش حوزه عمل خود در دير باال نيز استفاده کنند

ين وزيرستان جنوبی هپناور تر: وزيرستان جنوبی  ۵
ود و عسشايری پاکستان است که دو قبيله ممنطقه ع

وزير ها از نظر تاريخی . وزير بر آن تسلط دارند
افغانستان حضور داشته  ‐ در هر دو سوی مرز پاکستان

ود ها مهواره به منطقه عکه حضور مس اند در حالی
  .يا ايجنسی وزيرستان جنوبی حمدود بوده است

لت پاکستان تقريبا اعتقاد عمومی بر آن است که دو
ود و وزير عکنرتل خود بر منطقه حتت سلطه قبايل مس

را از دست داده است و ديگر مدت هاست که فعاليت 
ارتش پاکستان به قرارگاه زرينور واقع در وانا 

  .حمدود بوده است ،که در مرکز ايجنسی قرار دارد

سلطه  زيرشد منطقه  ناگزيرارتش پاکستان سال پيش 
اين زمانی بود که حدود . رک گويدد را تقبايل حمسو

تن از سربازان ارتش در اين منطقه به گروگان  ٣٠٠
يکی از حمدوديت های اصلی ارتش . گرفته شده بودند
يک خط تدارکاتی امن برای  نبوددر اين منطقه 

  .انتقال نفر و مهمات به منطقه است

گزارش ها حاکی از آن است که آن خبش از وزيرستان 
مستقيما حتت تسلط بيت اهللا حمسود رهرب شبه  ،جنوبی

در اين منطقه هفت اردوگاه . نظاميان منطقه است
وجود دارد که در آن ها به مبب گذاران انتحاری 

اعتقاد بر اين است که اين . داده می شود آموزش
اردوگاه ها يا مراکز آموزشی در مناطق مکين، 
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بدر شاکتوی، کانيگرام، دال، کوت کای، شوال و 
  .قرار دارند

بر اين ها، اعتقاد بر آن است که مال نظير  افزون
واقع در وزيرستان جنوبی  -نيز در شيکای و باکر

اين مناطق . دو اردوگاه آموزشی جداگانه دارد
وانا، مرکز وزيرستان جنوبی  مهسايگیتقريبا در 
  .قرار دارند

وزيرستان مشالی حمل استقرار : وزيرستان مشالی  ۶
يل وزير و داور، از نظر اداری به سه حوزه قبا

وزير . ميرانشاه، مير علی و رازمک تقسيم شده است
حمل را تشکيل می دهند و  باشندگاندرصد  ٧۵ها 

  .بقيه مجعيت منطقه از قبايل داور تشکيل شده است

طالبان در هرسه خبش حضور دارند و با توجه به 
اصلی هر  در مرکز شهرهای شانوجود گشتی های منظم 

. سه خبش، تسلط آن ها بر اين منطقه آشکار است
طالبان دادگاه های فوری خود را در جريان اين 
گشت های روزانه تشکيل می دهند، به شکايات خمتلف 
گوش می کنند و رای خود را از دفاتری که تقريبا 

صادر می  ،در هر خبشی از ايجنسی مستقر کرده اند
  .کنند

ط يک فرمانده طالبان به نام وزيرستان مشالی توس
بيت اهللا حمسود  ،با اين حال. گل هبادر کنرتل می شود

نيز بر دست کم سه اردوگاه طالبان فرماندهی 
دو تا از اين قرارگاه ها در . عاليه دارد

 در اين. ميرانشاه و سومی در رازمک قرار دارند
 مشار چشمگيری ازجا هم مانند وزيرستان جنوبی 

» طالبان پنجابی«دارند که به آن ها طالبان حضور 
  .گفته می شود

مانند واليت مهسايه يا کروم ايجنسی کورم : کروم ٧
وزيرستان مشالی از نظر اداری به سه خبش تقسيم شده 

  .کورم عليا، کورم وسطی و کورم سفلی. است

حضور طالبان در کورم عليا چندان چشمگير نيست 
در کورم عليا   .اندکه مجعيت منطقه شيعی مذهب  چرا

نيز » حتصيل«ی که به آن ينيز اهالی شهر علی زا
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 ،به جز اين دو منطقه. گفته می شود، شيعه هستند
تقريبا در سرتاسر ايجنسی کورم که سنی  نطالبا

  .حضور دارند ،نشين است

از  هبره گيریاز هنگامی که محالت موشکی با 
بيشرت غرب پاکستان  هواپيماهای بی سرنشين در مشال

شده، تصور بر آن است که طالبان خارجی به کورم و 
 .آمده باشند ،ايجنسی جماور آن به نام اورک زای

ايجنسی اورک زای به دو منطقه : اورک زای  ٨
اداری اورک زای عليا و اورک زای سفلی تقسيم شده 

 .است

  
طالبان در اورک زای سفلی حضور چشمگيری ندارند 

مجعيت را شيعيان ضد طالبان  زيرا در آن جا اکثريت
اما در منطقه کوهستانی اورک زای . تشکيل می دهند

عليا که بيشرت مجعيت آن سنی مذهب است، حضور 
  .طالبان و هواداران آن ها قابل توجه است

بيشرت طالبان اورک زای از ّقبايل پشتون ممو زای، 
ل هستند و به نظر می يل، و فيروز خيخ ل، آيعلی خ

ت اهالی بومی از طالبان بيشرت جنبه مذهبی رسد محاي
  .های آن ها نيست دارد و به منزله محايت از فعاليت

طالبان حکيم اهللا حمسود را به فرماندهی اورک زای، 
او پسرخاله قاری . کورم و خيرب منصوب کرده اند

مبب گذاران انتحاری مورد  آموزشمغز متفکر  -حسين
  .استفاده طالبان است

 ،غرب پاکستان در ميان مناطق قبايلی مشال: خيرب  ٩
ايجنسی خيرب تنها منطقه يی است که سازمان های 

سه سازمان . خمتلف مذهبی در آن فعاليت دارند
لشکر اسالم به فرماندهی : شناخته شده عبارتند از

منقل باغ، انصار اسالم به فرماندهی قاضی حمبوب 
  .احلق و امر باملعروف به سرپرستی نيازگل

حضور طالبان در منطقه خيرب پديده تازه يی است و 
بيشرت حتليلگران آن را به استفاده نيروهای ناتو 

عنوان يکی از خطوط مواصالتی ه از جاده خيرب ب
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در . تدارک رساننده به افغانستان نسبت می دهند
حال حاضر طالبان تقريبا کنرتل کامل دو خبش از سه 

باره را به دست آورده خبش منطقه خيرب شامل مجرود و 
 .اند

بنا به گزارش ها، حضور طالبان در سه :  مهمند -١٠
فرماندهی طالبان در . خبش منطقه مهمند گسرتده است

غرب پاکستان در دست عمر  اين منطقه عشايری مشال
بنا به . خالد از اعضای قبيله پشتون صافی است

بر طالبان بومی، طالبان عرب و  افزونگزارش ها، 
  .ک نيز در اين منطقه حضور دارنديازب

منطقه باجور يکی از آن مناطق قبايلی : باجور  ١١
است که طالبان در مراحل آغازين حرکت خود جايگاه 

تعدادی از رهربان . شان را در آن حمکم کرده اند
مشهور طالبان مانند موالنا فقير حممد و مولوی عمر 

 حتريک طالبان پاکستان سخنگوی Tehrik  Taleban  Pakistan 
(TTP)  از اهالی اين منطقه هستند.  

بنا به گزارش ها، طالبان در نقاط خمتلف باجور 
مانند ساالر زی و دشت اردوگاه های بسياری برپا 

  .کرده اند

غرب پاکستان که  حضور طالبان در خبش هايی از مشال
به منطقه سرحد معروف است، حضوری شناخته شده 

ل جايی يرار اطالع دره آدم خق ،با اين حال .است
  .است که حضور طالبان در آن چشمگير است

يکی ديگر از مناطق سرحد که گويا برای طالبان از 
نظر اسرتاتيژيک امهيت دارد، منطقه شيرينی است که 
هم مرز واليت پنجاب است و راه دسرتسی آسانی برای 
گسرتش نفوذ طالبان به پرمجعيت ترين استان پاکستان 

 .در اختيار طالبان می گذاردرا 

بيشرت حتليلگران بر آن اند که چرتال، که : چرتال  -12
غرب پاکستان است تا بروز  مشالی ترين منطقه مشال

نشانه های فزاينده يی از نفوذ طالبان راه درازی 
حضور شناخته شده يی از  کنون. در پيش ندارد

افراطی گری در اين منطقه مشهود نيست اما با 
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ه به هم مرز بودن آن با مناطق پر تنش سوات و توج
دير، فعاليت های طالبان می تواند به اين منطقه 

  .سرريز کند

يک عامل مهم که می تواند مانع هجوم طالبان به 
چرتال شود، عدم وجود راه دسرتسی آسان به اين 
منطقه و بارش برف سنگين در تنها مسير کوهستانی 

يگر نقاط مشالغرب است که اين منطقه را به د
چرتال می  ،اما از سوی ديگر. پاکستان متصل می کند

تواند به خاطر هم مرز بودن ناحيه مشالی اش با 
 .در طرح اسرتاتيژيک طالبان جابگيرد ،افغانستان

گذشته از اين مالحظات مربوط به جغرافيا، نوع 
سرزمين و آب و هوای منطقه چرتال، عامل مهم ديگری 

که ممکن است مانع تالش طالبان برای هم وجود دارد 
نسبت . های شان در اين منطقه شود پويايیگسرتش 

پشتون ها به کل مجعيت در اين منطقه کم است و به 
 باشندگانکه  می پندارندمهين علت بيشرت حتليلگران 

چرتال که پشتو زبان نيستند، طالبان را در ميان 
  .خود خنواهند پذيرفت

خربهای مربوط به طالبانيزه شدن نام چرتال زياد در 
غرب پاکستان به چشم منی خورد اما يک بار در  مشال

چند سال پيش حکومت . عناوين خربها ديده شده
افغانستان ادعا کرد که يک جاسوس پاکستانی را 
دستگير کرده است که بنا به گزارش ها به بن الدن 

از مرز  ،کمک کرده بود که با عبور از نورستان
  .و به منطقه چرتال وارد شودبگذرد 

رسانه های غرب نيز مدعی حضور بن الدن در جايی در 
 گمانهچرتال شدند اما اين نظر مهواره در حد يک 

  .ماند

گزارش شده است که اخيرا در دير : دير باال  ١٣
نشانه هايی از افزايش افراطی گری مذهبی  ،باال

يون اما يک عامل مهم که افراط. مشاهده شده است
اين است که آن  ،حملی را از طالبان جدا می سازد

. د هيچ ارتباطی با طالبان ندارندنها ادعا می کن
. خود را طالبان منی نامند تندروان بومی سويی،از 
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آن ها بيشرت به دخالت در انواعی از تبهکاری شهرت 
  .دارند که در قاموس طالبان منی گنجد

در  ٢٠٠٩فربوری  يک حادثه نظامی قابل توجه در ماه
دير باال اتفاق افتاد و آن زمانی بود که تعدادی 
از افراطيون حتت رهربی يک گروه افغان يک پاسگاه 
شبه نظاميان را در اين منطقه تصرف کردند و به 

جرگه يا شورای ريش سفيدان  پيهمرغم تقاضاهای 
در واقعه يی . حاضر به ترک آن نشدند بومی

، مهامجان ناشناس پنج جداگانه در اپريل گذشته
  .مامور پليس را کشتند

د نمی توان گفت که طالبان در صورت نياز می توان
از اين منطقه که دفاتری نيز در آن گشوده است و 

به جلب کمک های  ،برخی مردم حمل هوادار آن هستند
  .ندنپشتيبانی اقدام ک

ملکند اساسا گذرگاهی است کوهستانی : ملکند ١۴
شهرت اين ، تاريخی گاهاز ن. و سواتميان مردان 

منطقه به خاطر وقوع نربدهايی ميان قبايل حملی و 
سربازان بريتانيايی در سال های پايانی قرن 

  .نوزدهم است

پيش از آن که افراطی گری در سوات بروز کند، 
. سازمان اداری منطقه با مشکلی قضايی روبرو شد

يت های در آن هنگام مقامات حملی عمدتا با فعال
تبهکارانه از مجله آدمربايی و گروگانگيری برخورد 

چند عضو يک سازمان  ٢٠٠٩در جنوری سال . می کردند
خيريه نيز ربوده شدند و ربايندگان آن ها تقاضای 

اما ظاهرا بزرگرتين محله طالبان در . پول کردند
به يک محله موشکی يک  واکنشاين منطقه در 

ی به ناحيه امادوال هواپيمای بی سرنشين امريکاي
در اين محله به يک مرکز آموزشی در . صورت گرفت

 .کشته شدنددست کم چهل شبه نظامی  ،ناحيه درگای

گرچه طالبان در ملکند حضور مسلطی ندارند، اين 
آن ها بسيار آسيب پذير به  رخنه منطقه در برابر

نظر می رسد و حتليلگران می گويند طالبان اگر الزم 
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نند به حنو چشمگيری به اين منطقه باشد می توا
  .ورود پيدا کنند

مردان که حدود شصت مايلی مشال پيشاور : مردان ١۵
واقع است، يکی از پرمجعيت ترين مناطق اين واليت 
است و يکی از مراکز فعال بازرگانی به مشار می 

  .آيد

حضور طالبان در منطقه مردان  ،طی يک سال گذشته
گزارش هايی هم از درگيری رو به افزايش بوده و 

های متعدد آن ها با پرسنل شبه نظامی طی اين مدت 
اين می تواند بدان معنا باشد که . رسيده است

طالبان به رغم حضور غير چشمگيرشان در اين 
منطقه، توانايی برهم زدن اداره و نظم زندگی 

 .روزمره را دارند

 نشانه های اوليه افراطی گری در مردان در محالتی
دگان نبه فروشگاه های نوارهای موسيقی و هتيه کن

ی مشاهده يابزار متاشای تلويزيون های ماهواره 
در يک واقعه اخير، دفرت يک سازمان غير دولتی . شد

مسووليت بيشرت اين محالت را . مورد محله قرار گرفت
فرد ستيزه جويی که ادعا می کند رهرب حملی حرکت 

  .ه گرفته استبه عهد ،طالبان پاکستان است

نام منطقه مردان به اين علت مطرح  ٢٠٠۵در سال 
شد که الفرج الليبی يکی از عمال سرشناس القاعده 

 .گير شده بودتدر اين منطقه دس

ثوابی را کانون حزب غير مذهبی پشتون : ثوابی ١۶
ثوابی . ها به نام عوامی نشنل پارتی می دانند

ش از طالبان بيشرت به خاطر بافت غير مذهبی مجعيت
اخيرا دستنوشته ها و  ،با اين حال. استقبال نکرد

نقاشی های ديواری حاکی از محايت از طالبان و 
قوانين شريعت و تقوای اسالمی در اين منطقه ديده 

  .شده است

نام ثوابی مدت ها قبل از افزايش اخير در فعاليت 
غرب پاکستان در خربها مطرح بوده  طالبان در مشال

، سرگرد امير از عمال ١٩٩٠اوايل دهه  در. است



 155   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

سازمان جاسوسی پاکستان به عنوان يکی از نقش 
آفرينان حملی و رابط ضد اطالعات ارتش پاکستان با 

او را يکی از معتمدان سرتيپ . طالبان مطرح شد
که در آن زمان ) که اينک بازنشسته شده(امتياز 

  .می دانستند ،رييس سازمان جاسوسی پاکستان بود

سرگرد امير يکی از خنبگانی بود که در دوران 
اگر نه ( غرب پاکستان اوليه طالبانيزاسيون مشال

، مبانی ايدئولوژيک طالبان را )آن کشور سراسردر 
   .تدوين کرد

غرب  مشالاستان سرحدی پيشاور مرکز : پيشاور -١٧
شهری در خط مقدم جبهه نربد موسوم : پاکستان است

مبب گذاری ها و . پاکستان به جنگ عليه ترور در
محالت انتحاری به مهراه آدمربايی و گروگانگيری 

اين شهر با . اخيرا در اين شهر رواج داشته است
 ،که آن را از سه طرف حماصره کرده تندرویچالش 

مردان و چارصدا در مشال، مهمند و خيرب : روياروست
مهه اين مناطق به . ل در جنوبيدر غرب و دره آدم خ

تدارکات ارسالی برای . اه تبديل شده اندرزمگ
نيروهای ناتو هدف عمده طالبان را در پيشاور 

خودرو حامل  ۴٠٠طالبان بيش از . تشکيل می دهد
کمک های تدارکاتی برای نيروهای ناتو در 

حتريک طالبان «. افغانستان را منهدم کرده اند
ن محالت را اجنام مدعی است که بيشرت اي» پاکستان
نگوی اين حرکت به نام مولوی عمر يک سخ. ستداده ا

به بی بی سی گفت که مردان مسلح طالبان آنقدر به 
کاميون های حامل تدارکات برای سربازان ناتو محله 
خواهند کرد تا امريکا به محالت با هواپيماهای 

  .بدون سرنشين به منطقه پايان ببخشد

خوات فاصله چندانی با ناحيه نيمه : خوات ١٨
طالبان ادعا می کنند که . ايری آدم خل نداردعش

در اين منطقه دست به محالتی زده اند و نيروهای 
در يک عمليات . امنيتی را هدف قرار داده اند

اخير نيروهای امنيتی نيز چندين خمفيگاه افراط 
گرايان را در منطقه مورد محله قرار داده و دست 

نيز در اين جا . ستيزه جو را کشته اند ٣۵کم 
مانند منطقه مردان و ديگر نواحی مشالغرب پاکستان 
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طالبان بيشرت فعاليت خود را بر محله به آرايشگاه 
ها و حمل های خريد و فروش نوارهای موسيقی متمرکز 

  .کرده اند

تصور بر آن است که هنگو که در جماورت : هنگو  ١٩
منطقه اورک زای قرار دارد، حتت کنرتل حکيم اهللا 

رد دست راست فرمانده حرکت طالبان پاکستان حمسود م
نقاطی از هنگو که هم مرز . يعنی بيت اهللا حمسود است

  .با اورک زای است حتت سلطه طالبان قرار دارد

يکی ديگر از داليل کنرتل بيشرت طالبان بر اين 
منطقه؛ به گمان حتليلگران آن است که اين منطقه 

ر آن ها با کورم و وزيرستان نيز که طالبان ب
اين حتليلگران مهچنين می . تسلط دارد هم مرز است

گويند که اگر حکومت پاکستان نتواند از افزايش 
نفوذ طالبان در هنگو جلوگيری کند، عناصر افراطی 

در حمدوده نزديک مرزهای اين منطقه به سر  کنونکه 
زودی فعاليت خود را به ديگر نواحی ه ب ،می برند

  .گسرتش خواهند داد

نش فرقه يی ميان مجعيت شيعه و سنی مذهب به ت
مثابه گسل ديگری در هنگو عمل می کند و پس از 

 سوگواربه يک دسته  ٢٠٠۶محله انتحاری که در سال 
شيعه در اين منطقه صورت گرفت، اين گسل عميق تر 

  .از پيش شده است

بنو يک منطقه غير عشايری است با مجعيتی : بنو  ٢٠
منطقه، مهسايه منطقه پرتنش  اين. اسکان يافته

ی به نيروهای امنيتی و تشاهد محال کهوزيرستان است 
کشته شدن نفرات پليس و افراد غير نظامی بوده 

  .است

به نظر می رسد حکومت پاکستان اخيرا در برابر 
افزايش فعاليت طالبان در اين منطقه خويشتنداری 

د نبوبا اين حال، با در نظر داشنت . نشان می دهد
عشيره يی قوی با طالبان در ميان  پيوندهای

ساکنان بومی، طالبان حملی نتوانسته اند در جلب 
  .محايت مردم توفيقی حاصل کنند



 157   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

اين منطقه که به : امساعيل خان )دره(ديره   ٢١
معروف بابش ها و شيرينی  طور سنتی به خاطر گل

غرب پاکستان از نفوذ  است، مانند ديگر مناطق مشال
  .ون منانده استوفزون و محالت طالبان مصروزا

مسلح در دره امساعيل  تندروانظاهرا دو گروه از 
خان فعال هستند که يکی از آن ها در کار محله به 

ديگری به محالتی عليه پرسنل و فرقه مذهبی مقابل 
طالبان فعال در . اند دستگاه امنيتی دست زده
محالتی را  همهوليت تقريبا ومنطقه جماور وزيرستان مس

گرفته دوش به  ،که به پرسنل امنيتی صورت گرفته
  .اند

ارتش پاکستان به محالتش  ٢٠٠٨پس از آن که در سال 
عليه طالبان در وزيرستان شدت خبشيد، تعداد زيادی 
از خانواده های عشاير به اين منطقه کوچ کردند و 

از مقامات دولتی رخی ب. جا اسکان يافتند در اين
دارند که برخی از مبارزان نيز که از  از آن بيم

اينک در  ،عمليات وزيرستان جان به در برده اند
  .دره امساعيل خان سکنی گزيده باشند

پليس حملی، در رويداد  از سویطبق آمار ارائه شده 
تن  ٨۴تعداد  ٢٠٠٨های خشونت آميز خمتلف در سال 

از مجله تعداد زيادی از نيروهای امنيتی کشته شده 
  .بيش از صد تن جمروح شده اندو 

بيشرت حتليلگران معتقدند که دره امساعيل خان دوران 
سختی را می گذراند که در آن از يک سو اختالفات 

 ،ی و و از سوی ديگر ستيزه جويی طالبانيفرقه 
زندگی در اين منطقه را مورد هتديد قرار داده 

اين حتليلگران برقراری صلح در دره امساعيل . است
ان را بدون برقراری آرامش در مناطق مهجوار و خ

اجنام عمليات متمرکز عليه سازمآن های مذهبی فرقه 
 .گرا ميسر منی دانند

اين منطقه از ايالت پنجاب با : دره قاضی خان  ٢٢
های تنش . غرب پاکستان مرز مشرتک دارد سرحد مشال

فرقه يی ميان سنی ها و شيعيان در اين منطقه 
تازه ترين منود اين تنش سال . خی داردتاري پيشينه
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پيش هنگامی بروز کرد که يک دسته از عزاداران 
شيعه توسط يک مبب گذار انتحاری مورد محله قرار 
گرفت و در جريان اين محله بيش از سی عزادار کشته 

يک رشته اتفاقات تشنج آميز به دنبال اين . شدند
  .رويداد در منطقه رخ داد

ی فرقه يی گذشته، طالبان مستقر بر خالف کشتارها
وليت اين محله را به عهده ول مسيدر دره آدم خ

سخنگوی طالبان در آن هنگام مدعی شد که . گرفتند
پيشاپيش به ارتش پاکستان هشدار داده بود که اگر 
به عمليات عليه طالبان در منطقه پايان ندهد، 

  .طالبان در پنجاب دست به محله خواهد زد

اين منطقه مرزی در جنوب پنجاب به : پورراجان  ٢٣
هنگام تصرف مسجد سرخ اسالم آباد توسط يک واعظ 

در ) مدرسه(افراطی و پيروانش در دو حوزه علميه 
راجان پور شهر حمل اقامت  .پايتخت شهرت پيدا کرد

موالنا عبدالعزيز امام مسجد سرخ و برادر کوچکرتش 
وهای قاضی عبدالرشيد است که در عمليات کماند

آرامگاه . ارتش پاکستان در مسجد سرخ به قتل رسيد
در راجان پور زادگاهش قاضی عبدالرشيد در روستای 

  .است

خاطر وجود چند مدرسه مذهبی شهرت دارد ه اين خبش ب
فکری وهابی هستند که  دبستانکه وابسته به مهان 

 .طالبان از آن پيروی می کنند

نيز مانند ) ورهباول پ(باوال پور : باوال پور ٢۴
راجان پور طی دهه گذشته به يکی از مراکز مدارس 

اين منطقه مهچنين . مذهبی در پنجاب بدل شده است
  .مقر گروه ستيزه جوی سنی موسوم به جيش حممد است

جيش حممد مهان سازمانی است که رهربش موالنا مسعود 
اظهر در نتيجه ربودن يک هواپيمای مسافری هندی 

بعد از آزادی از . ندان آزاد شداز ز ،به کابل
زندان، موالنا مسعود اظهر در گردمهايی های گروه 

  .های حامی طالبان ديده شده است

نام باوال پور در جريان يک کوشش نافرجام برای 
ربودن و منفجر کردن هواپيماهای عازم امريکا از 
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ظاهرا رشيد رئوف مغز . لندن در خربها مطرح شد
ه در روز برگزاری دادگاه از متفکر اين توطئه ک

  .چنگ پليس گريخت، از مهين منطقه برخاسته است

طی چند سال اخير، باوال پور نه تنها شاهد 
بلکه چند محله به  ،ی بودهيخشونت فرقه  یموارد

رهربان مذهبی و سياسی حملی را نيز پشت سر گذاشته 
  .است

شهرت باوال نگر به خاطر مدرسه : باوال نگر ٢۵
ديو بندی و / دو فرقه وهابی  است که به هر هايی

اين مدرسه ها در ميان . شيعه تعلق دارند
مسلمانان کشورهای دگر از اعتبار برخوردارند و 
 دانش آموزان پسر پاکستانی و ديگر کشورها که به

  .مذهبی عالقه دارند جذب اين مدارس می شوند آموزش

دارد اين منطقه مهچنين به خاطر اين موضوع شهرت 
که زادگاه بسياری از پيروان افراطی سازمان های 

. مذهبی ممنوعه مانند لشکر جنگوی و سپاه حممد است
گمان می رود تعدادی از فعاالن اين سازمان ها به 

اين افراد زير . محالتی عليه شيعيان دست زده باشند
در عين حال تعدادی . تعقيب پليس حملی قرار دارند

الش ها برای دستگيری شان از فعاالن شيعه که ت
  .نيز از مهين منطقه برخاسته اند ،ناکام مانده

تازه ترين مورد خشونت در باوال پور در جريان 
و هنگامی رخ داد که  ٢٠٠٨انتخابات عمومی فربوری 

دو مبب گذار انتحاری در نزديکی حمل اقامت ايجاز 
پليس حملی . ندکشته شداحلق وزير سابق امور فدرال 

د داشت که آن دو می خواستند يا به وزير اعتقا
محله کنند و يا يک گردمهايی را که برای بزرگداشت 
خنست وزير سابق بينظير بوتو برگزار شده بود مورد 

  .محله قرار دهند

مظفر گر نيز به خاطر بروز خشونت : مظفر گر ٢۶
با اين حال، . های فرقه يی در گذشته شهرت دارد

ته به اين منطقه توجه بيشرتی رسانه ها در سال گذش
نشان دادند چرا که اعالميه هايی در اين شهر پخش 
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شده بود که نشانه های طالبانيزاسيون در ميان 
  .گروه های مذهبی حملی در آن ها هويدا بود

مقامات و رسانه های حملی ادعا کردند که اين 
اعالميه ها از سوی حاميان طالبان در ايالت پنجاب 

ه خواستار رعايت حجاب از سوی زنان پخش شده ک
در اين اعالميه ها به زنان . پنجابی بوده اند

عليه بدحجابی و به فروشگاه های نوار موسيقی 
هشدار داده شده » منحط«عليه فروش اين نوارهای 

ی به ياگر چه پس از اين هشدار ها محله . بود
مغازه ها صورت نگرفته، حس عمومی ترس را از آن 

  .ان در شهر تشخيص دادپس می تو

خالف نيست اگر گفته شود که جنگ کانون : جنگ ٢٧
تنش هايی است که طی دو دهه گذشته خبش های خمتلف 

موالنا حق نواز . پاکستان را در برگرفته است
يک  ١٩٩٠جنگوی يک روحانی ضد شيعه حملی در دهه 

به را در اسازمان ضد شيعی به نام اجنمن سپاه صح
  .هناده استاين شهر بنا 

رويدادهای خشونتبار بسياری  ،از آن زمان تا کنون
در اين منطقه به کشته شدن صدها فعال شيعه و سنی 

  .اجناميده است ،و ديگر افراد بومی

اختالفات فرقه يی و سياسی مهچنان در اين ناحيه 
تا  ١٩٨٠ادامه دارد و در انتخابات متعدد از دهه 

کر مذهبی خود به کنون افراد بيشرت بر اساس تف
  .هواداری از اين يا آن نامزد پرداخته اند

تا کنون شاهد  ١٩٨٠باکر نيز از دهه : باکر ٢٨
با اين حال، نام اين . تنش های فرقه يی بوده است

يک مبب : منطقه تنها سال گذشته در خربها مطرح شد
گذار انتحاری به يک راهپيمايی سياسی محله کرد و 

  .کشت تن را بيستدست کم 

حرکت طالبان در پنجاب ادعا کرد که در اين محله 
های  دست نداشته است اما رسانه ها و پليس تنش

فرقه يی ميان فعاالن شيعه و سنی را عامل مهمی در 
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سوی خشونت ه راندن اين منطقه نسبتا آرام ب
  .دانستند

اين منطقه از ايالت پنجاب نيز هم : ميان والی ٢٩
طی چند ماه  ،غرب است مشال که مرز منطقه سرحد

  .اخير شاهد رويدادهای خشونتبار بوده است

در ماه فربوری، هنگامی که يک پاسگاه پليس با مبب 
. مورد محله قرار گرفت، هشت مامور پليس کشته شدند

وليت اين محله را حرکت پاکستان طالبان به ومس
عهده گرفت و آن را به اقدامات ضد طالبان ارتش 

  .ر دره آدم خل ربط دادپاکستان د

چکوال نيز حتت تاثير موج اخير خشونت :چکوال ٣٠
تازه ترين رويداد . های فرقه يی قرار گرفته است

از اين نوع ماه گذشته روی داد که طی آن يک مبب 
گذار انتحاری کم سن و سال به يک گردمهايی 

  .عزاداران شيعی مذهب محله ور شد

بع ناشناس اعالم کرد به دنبال اين رويداد، يک من
. که محله را حرکت طالبان پنجاب اجنام داده است

اين منبع، اين رويداد را به افزايش خشونت در 
ديگر نقاط ايالت پنجاب ربط داد و گفت که طالبان 
در صدد است تا محالت ديگری را نيز در اين ايالت 

 .»اجنام دهد
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آيا گيتس می تواند تغيير  :در مقاله زير نام
 -به صورت رمسی رابرت گيتس« :؟ می خوانيمبياورد

وزير دفاع است، اما او به وظيفه اش به مثابه 
اين يک موضوع کليدی برای . وزير جنگ نگاه می کند

درک اين مساله نيز است که چرا گيتس ناگهانی  
يی را در ديويد مک کرنن، فرمانده نيروهای امريکا

اين مساله هم . افغانستان از کار برکنار کرد
چنان اين موضوع را واضح می سازد که چرا گيتس، 

 .استانلی مک کريستال را به جای وی گماشت
 

گيتس به اين خاطر به پست وزارت دفاع گمارده شد 
رييس مجهور . تا جنگ امريکا را به پيروزی برساند

استيفن هاردلی  -بوش از سوی مشاور امنيت ملی خود
زير فشار قرار داشت که گويا اياالت متحده در حال 

به مهين خاطر نياز  :بازنده شدن در جنگ عراق است
بود تا در ساختار رهربی پنتاگون تغيير ايجاد 
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در مهين راستا و در کوتامهدت، دونالد . کند
 -،  جان ابی زيدپيشينوزير دفاع  -رامسفلد
 -مريکا و جورج کيسیمرکزی ا نيروهای فرمانده

فرمانده نيروهای امريکايی در عراق از وظايف شان 
به  2006گيتس در آخرين روزهای سال . برکنار شدند

 -پنتاگون آمد و به سرعت رييس ستاد مرکزی ارتش
 . پيرت پيس را نيز به بازنشستگی سوق داد

 
در واقع، مکلفيت اساسی گيتس برنده شدن در جنگ 

نيروهای » افزايش گسرتده«با  اين کار. عراق بود
امريکايی آغاز و ادامه يافت و نيز با اسرتاتيژی 

که از سوی گيتس (دوستانه ديويد پرتيوس  -مردم
اين اقدام ها . مورد محايت قرار گرفت) پذيرفته شد

يک فرمانده نيروهای زمينی  -از سوی  ری آدرينو
امريکا به مثابه عمليات نظامی روزمره تعبير شده 

هرچند . اين اقدام ها مشرتآا ادامه يافتند. تاس
که اوضاع در عراق تاکنون خوب است اما آينده اش 

  .روشن نيست
 

با اين حال، کاهش عمليات نظامی با چشم انداز 
برای برنده شدن . مکلفيت های گيتس سازگار نبود

هبرتين افراد  گزينشاو بی باکانه به  ،در جنگ
رنامه های خود آشنا اقدام کرد و آن ها را با ب

آن چيزها  مههساخت و بعدا به آن ها فرصت داد تا 
مهه بنا بر اين، با . را در عمل پياده کنند

چيزهايی که گفته شد، گيتس به آن ها اطمينان 
  .داشت

 
 

کنون نيز گيتس با وضعيت مهانندی در افغانستان رو 
پس از هشت سال حضور امريکا، وضعيت . به رو است
بنابراين، مانند . ن بدتر شده می رودافغانستا

. عراق، اقدام برای برکناری افسران يک نياز است
هزار نيرو  20: سربازان بيشرتی در حال اعزام اند

پرتيوس به دليل موفقيت اش در . با هواپيماهای شان
عراق اکنون فرماندهی مرکزی امريکا را به عهده 

در  دارد و می خواهد تا اسرتاتيژی مهانندی را
افغانستان نيز پياده کند، زيرا طالبان در چند 
ماه اخير قوت بيشرت گرفته اند و ناکامی دولت 
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افغانستان در حکومت داری و بازسازی نيز آشکار 
سفير جديد امريکا نيز به افغانستان . تر شده است

و اين از روی تصادف نيز نيست  -فرستاده شده است
ه اين مست گمارده که يک فرمانده پيشين امريکايي ب

متحد خود  41اما اياالت متحده امريکا با  .شده است
در افغانستان حضور دارد که اکثر آن ها کشورهای 
اروپايی اند؛ که بدون شک برنامه ريزی های جديد 

 .نيازمند مهکاری آن ها نيز می باشد
 

اين اقدامات به اين دليل صورت می گيرند که 
با اين . لی بدل کنندافغانستان را به آجندای اص

هنوز هم سوال در مورد فرمانده قبلي  ،حال
نيروهای امريکايی و ناتو در افغانستان مطرح 

گيتس اعالم کرد که گويا . ديويد مک کرنن:  است
به تصميم گيری جديد و بينش جديد در مورد «

هيچ . در اين کشور نياز وجود داشته است» مشکالت
  .مک کرنن بايد برودچيزی شخصی وجود ندارد، اما 

 
مک کرنن، از سوی بسياری ها در ارتش مورد حتسين و 
ستايش است، ولی آيا او قربانی موفقيت های خود 

اين مک کرنن بود که سال گذشته زنگ . بوده است
. خطر را در ارتباط به افغانستان به صدا درآورد

به صورت غير معمول و به ترتيبی که سرپيچی می 
او به صورت آشکار خواهان . ير شودتواند نيز تعب

افزايش نيروها و افزايش عمليات نظامی در اين 
اين گونه عملکرد در پنتاگون سابقه   .کشور گرديد

نداشت، نه تنها در اداره رييس مجهور بوش و نه هم 
اما مک . در اداره تازه تاسيس رييس مجهور اوباما

ين او هم چن .کرنن با استدالل های خود برنده شد
ساختار درهم گسيخته فرماندهی نيروهای ايتالف و 

اقدام قهرمانانه  -تالش های آنان را سامان خبشيد
يی که سياست گذاران ارتش به نيکی از آن استقبال 

  .می کنند
 

خوب پس چرا او برکنار شد؟ به صورت بنيادين، 
را در ارتباط به مساله  پيامیگيتس می خواهد 

يک فرمانده امريکايی به . دبه ارتش بفرست حسابدهی
اگر سربازان زير : صورت ساده اين نقش را دارد
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امر او به مشکلی برخورد کردند، آن فرمانده 
مهم نيست که در . اقدامی کند  مسووليت دارد تا

کدام زمان چنين اتفاقی می افتد، فرمانده 
. مسووليت دارد که در اين ارتباط حسابده باشد

مقرره را در ارتش اعمال  گيتس در واقع عين اين
اگر يک گروه عملياتی سربازان امريکايی . می کند

دچار وضعيت بدی شده است، در هنايت فرمانده آن ها 
بنا بر اين، مک کرنن .ملزم به حسابدهی است

  .مسووليت بدتر شدن اوضاع را در افغانستان دارد
 

اسرتاتيژی جديد امريکا در افغانستان عمدتا چيزی 
پرتيوس و آدرينو در عمل آن را در عراق به است که 

بسيج و حفاظت مردم به عنوان : اجنام رسانيدند
يک دوست مک کرنن می . کليد مبارزه با شورشيان

گويد او هشدار می داد که اين اسرتاتيژی بدون 
هزار  بيستمحايت مشار بيشرت نيروها حتا بيشرت از 

م سرباز حاضر که قرار است به افغانستان اعزا
زمان نيز يک عامل ديگر . شوند، به پيروزی منی رسد

 18 شايدامريکا  نوکه اداره  می پنداردگيتس . است
ماه فرصت دارد تا به صورت روشن پيشرفت را در 

بيشرت از اين، گيتس . افغانستان به منايش بگذارد
هراس دارد که محايت های مالی کانگرس از عمليات 

. بگذارداهش نظامی در افغانستان رو به ک
مک . بنابراين، او به نتايج زودرس نياز دارد

کرنن اين کار را به مدد انديشيدن پيشرت از اين 
 . اجنام می داد

 
بسياری از گروه های نظامی امريکا در افغانستان 

قرار » جستجو و خراب سازی«هنوز هم در حالت 
دارند و مک کرنن به صورت درست نتوانست اين 

ت کند و اين وضعيت را تغيير مساله را مديري
 بازیدر هنايت، سياستمداران نقش خود را . بدهد
افزايش تلفات ملکی به اثر محالت هوايی . کردند

نيروهای امريکايی مشروعيت تالش های نيروهای 
حامد   .ايتالف را در اين کشور تضعيف کرده است

رييس مجهور کنونی و احتماال رييس مجهوری  -کرزی
حتا مساله خروج نيروهای  -کشورآينده اين 

برکناری نابه هنگام . امريکايی را مطرح کرده است
 .مک کرنن اکنون به کرزی يک مقداری آرامش می دهد
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متايل دارد تا به مساله   رهربی ارتش هنوز هم

که گويا با  بنگردافغانستان و عراق به ترتيبی 
 دو کشور در آن مهه تالش های سخت نظامی، آينده هر

گيتس دريافته است که بايد اين . خطر قرار دارد
وضعيت را عوض کند و آنانی را که به صورت سنتی 
برنامه ها را در عراق به خوبی اجرا آردند، باال 

برای حسابرسی درست به اصول اداره حتت . بکشد
فرمان خود، گيتس در ساختار اجرايی ارتش دستکاری 

ک کرنن به اخراج ناگهانی م. را آغاز کرده است
گيتس اين فرصت را می دهد تا اثبات کند که تصميم 
او برای جنگ های ارتش چيزی است که او می گويد 

 .»جنگ آينده هم اکنون آغاز شده است«
 
زير فرمان مولن، کسی بود که  مک کريستال هم چنان 

را برای افغانستان   توانست اسرتاتيژی جديد امريکا
گيتس به  «او می گويد يکی از نزديکان. تدوين کند

» مک کريستال به عنوان پرتيوس آينده می نگرد
هردوی آن ها قوی، از حلاظ فکری تيزهوش، روشنفکر 

 .»و کاريزماتيك هستند
 

هرچند که نياز به تاييد سنا  -گماردن مک کريستال
او حتا هيچ . در واقع يک قمار نيز است -دارد

املللی گونه جتربه يی را در پست های کوچک بين 
گيتس با احتياط از . اما پرتيوس نيز نداشت. ندارد

مک کريستال با فرستادن افسر مورد اعتماد 
ديويد رودريگرز به صفت معاون او از وی محايت  خود

او کسی است که پس از بازگشت از يک سفر . می کند
موفقانه از افغانستان به واشنگنت به صفت دستيار 

نون اين تصور نيز اک. نظامی گيتس کار می کرد
وجود دارد که مک کريستال ممکن است يک معاون ديگر 
نيز بگيرد که مسايل روزمره يی را که با اروپايی 

    .ها وجود دارد، به اجنام برساند
 

رييس مجهور اوباما تضمين داده است که جنگ در 
می رسد، و اکنون چهار » پيروزی«افغانستان به 

اره جديد، گيتس تيم ماه پس از روی کار آمدن اد
جديد را به کابل می فرستد تا خبت خود را برای 
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آن اند  نشانهاين ها –اجنام هرچه هبرت آن حمک زند 
که در اين روند او می خواهد به فرماندهان زير 

 .» دست خود اطمينان داشته باشد
 

در ی پاکستان آ.اس .یپيشين آريس  -محيدگل جنرال
ترمجه از (» االوسط الشرق« بامصاحبه تازه خود 

از جنگجويان در مناطق گروه دو « :می گويد) روان
 ندخبش خنست، مرکب از کسانی ا. قبايلی وجود دارند

که می خواهند انتقام آنچه را که بعد از محالت 
بر پاکستان صورت گرفت،  2001يازدهم سپتامرب 

به ويژه اين ها کسانی اند که می خواهند  .بگيرند
اما اين ها . ل مسجد را بگيرندعلانتقام حادثه 

پس از روی کار آمدن حکومت جديد در اسالم آباد، 
  .ديگر فعال نيستند

اين مساله می توانست در صورتی واضح شود که ما 
صاحب يک دستگاه قضايی مستقل می بوديم، تا در 

مسجد به  لعلنتيجه حتقيق آن علت مرگ آنانی که در 
ن افراد هستند که مهي. قتل رسيدند، واضح می شد

تاهنوز نيز به خاطر انتقام جويی دست به اقدام 
خبش دوم . هايی در برخی از مناطق پاکستان می زنند

متشکل از عناصر جنايتکاری است که از ديگر 
شهرهای پاکستان فرار کرده اند و در مناطق 

جماهدان می دانند که اين . قبايلی پناه گرفته اند
و به مهين خاطر از آن ها  ها افراد جنايتکار اند

در عين حال، آن ها منی خواهند . محايت نيز منی کنند
يک جبهه ديگر را در شرايط حاضر در برابر خود 

سوم اين که سازمان استخباراتی امريکا . بگشايند
گروه را در مناطق قبايلی پاکستان  50بيشرت از 

 . ايجاد کرده است

استخباراتی  اين گروه ها هم چنان از سوی سازمان
چهارم اين که اين جا . هند نيز محايت می شوند

جماهدانی حضور دارند که می خواهند در بيرون از 
اما زمانی که ارتش . مرزهای پاکستان جبنگند

پاکستان در برابر آن ها دست به عمليات می زند، 
آن ها هيچ انتخابی جز جنگيدن در برابر وی 

کايی ها می و اين چيزی است که امري. ندارند
آن ها می خواهند که اين جماهدان با ارتش . خواهند
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پاکستان در جنگ باشند و نتوانند از مرز بگذرند 
و بر عليه نيروهای خارجی و امريکايی در 

 .افغانستان به جنگ بپردازند

سازمان استخباراتی پاکستان چگونه : الشرق االوسط
آن [در ايجاد طالبان کمک کرد؟ آيا در حال حاضر 

 اين کار را می پردازند؟ هبای] ها دارند

ما طالبان را در آغاز کمک کرديم، اما ما : محيدگل
آموزش و متام مسايل ديگر را برای آن ها در سال 

اکثر اعضای جنبش طالبان . متوقف کرديم 1989
قديمی اند که در جريان جنگ افغانستان  انجماهد

 1989ال ما هيچ کسی را بعد از س. آموزش ديده اند
 بيستاين آموزش ها  ،اين بر بنا. آموزش نداديم

به صورت طبيعی آنانی را که . سال قبل متوقف شدند
 ،بنابراين. ما آموزش داديم، اکنون پير شده اند

مشا يک تصور نادرست را دنبال می کنيد، وقتی که 
می گويند اين ها مهان افراد قبلی اند که ما 

 .آموزش داده ايم

که مشا در جريان  یاما آيا شبکه هاي: سطالشرق االو
جهاد افغان ها ايجاد کرديد، اکنون در برابر 

 ارتش پاکستان می جنگند؟

نه، اين مهان شبکه ها نيستند، اما مهان : محيدگل
. روحيه جهادی در اين ها نيز به مشاهده می رسد

تنها به وضعيت . ی وجود نداردياين جا هيچ شبکه 
در آن جا هيچ . بياندازيد مناطق قبايلی نگاهی

هر قبيله در منطقه خود . ی وجود ندارديشبکه 
ی به مرز قبيله  يمشغول جنگ است و هيچ قبيله 

هر قبيله ساختار فرماندهی . ديگر پا منی گذارد
حتريک «در شرايط موجود، آن ها . خود را دارد

را ايجاد کرده اند، اما اين  »طالبان پاکستانی
وه های طالبان که در مناطق حتريک بر متام گر

 .قبايلی فعال اند، کنرتل ندارد

چگونه و از جنبش طالبان پاکستان : الشرق االوسط
کجا منابع خود را تامين می کنند، مانند سالح و 

 پول؟
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امريکايی ها سالح و جتهيزات آنان را تامين : محيدگل
اين يک مشخصه بی مانند مناطق قبايلی . می کنند

ماده اند که از هر منبعی تسليحات و آن ها آ. است
در جريان جهاد افغان . جتهيزات خود را تامين کنند

ها، روس ها به آنان سالح می دادند تا در برابر 
ساکنان اين مناطق تسليحات . ارتش پاکستان جبنگند

و پول روسيه را می پذيرفتند، اما در برابر ارتش 
منی  ،پاکستان آن طوری که روس ها می خواستند

آن ها حاال تسليحات و پول امريکا را . جنگيدند
دريافت می کنند و در برابر ارتش پاکستان می 

ارتش : چرا اين مهه تفاوت؟ بسيار ساده است. جنگند
عليه آن  پاکستان آن ها را به قتل می رساند و بر

 .ها عمليات گسرتده به راه می اندازد

ارتش  هاینيرومشا فکر می کنيد که  : الشرق االوسط
که از هايی   پاکستان، بر عبور و مرور تروريست

سربازان خارجی در  در برابر مرز می گذرند و
 افغانستان می جنگند، چشم های خود را می بندند؟

واقعيت اين است که آن ها از مرز می : محيدگل
اما اين تنها . گذرند و وارد افغانستان می شوند

. قبايلی نيستدليل برای اقامت آنان در مناطق 
بگذاريد برای تان بگويم که ساکنان مناطق پنجاب 

 .نيز به افغانستان می روند، تا در آن جا جبنگند

آيا مشا به صورت کامل اين مساله را : الشرق االوسط
که سازمان استخباراتی پاکستان با جنبش طالبان 

 ارتباط دارد، رد می کنيد؟

چگونه بگذاريد بگويم که  ]ولی[نه، : محيدگل
که يک مقام متقاعد هستم اما  آن من با. ارتباطی

رسول سياف، کرزی و  -با عناصر القاعده افغان
در حالی که بر ضد پاکستان اند، دوست  -ديگران
در هنايت نگرانی من اين است، که اين ها . هستم

ما روابط  ،اين بر بنا. دوستان قديمی من اند
نيست که اما اين در کل درست . اجتماعی داريم

بگوييم مقام های سازمان استخباراتی پاکستان در 
حال حاضر از جنبش طالبان محايت می کنند و اين 

 .اين نادرست است. سياست آن هاست
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يک گزارشی که در نيويارک تايمز به : لشرق االوسطا
نشر رسيده بود، می گويد که جالل الدين حقانی، 

تخباراتی فرمانده جنبش طالبان، از سوی سازمان اس
 آيا اين درست است؟. پاکستان محايت می شود

. جالل الدين حقانی دوست شخصی من است: محيدگل
زمانی که من دو تا از پسران خود را برای جهاد 
بر عليه روس ها در افغانستان فرستادم، آن ها در 

او يک مرد بسيار  .پرداختندجبهه حقانی به جهاد 
ن به معنای آن با اين حال، اي. بسيار خوب است

نيست که من در موقعيتی هستم که بتوامن او را کمک 
سال به اين سو در  سیخانواده او از . کنم

دو و نيم ميليون پناهنده . پاکستان زندگی می کند
در پاکستان زندگی می کنند و آن  کنونافغان در 

ها به آمد و رفت از افغانستان به اين جا ادامه 
 .ندمی ده

مشا گفتيد که با رهربان افغان و : الشرق االوسط
آيا مشا . فرماندهان طالبان روابط دوستانه داريد

ايمن الظواهری، مالعمر يا اسامه بن  با هيچ گاهی
 کرده ايد؟ ديدارالدن 

در جريان : بگذاريد يک نکته را روشن کنم: محيدگل
جهاد افغان ها، سازمان استخباراتی پاکستان تنها 

اد؛ ما غير افغان ها را افغانان را آموزش د
ما افراد را از جانب افغان ها . آموزش نداديم

برای آموزش می پذيرفتيم؛ هيچ کس نزد ما به صورت 
ما می خواستيم مطمين شويم که مهه . مستقيم منی آمد

عرب ها و ديگر کشورها . آن ها افغان باشند
. های خصوصی خود را در افغانستان داشتند اردوگاه

. دن هيچ گاهی با ما در ارتباط نبوداسامه بن ال
در  ،خنستين باری که من اسامه را مالقات کردم

. شده بودم بازنشستههم زمانی که  سودان بود و آن
ما تالش می کرديم که از امريکايی ها بشنويم که 
اسامه بن الدن يک رزجموی بزرگ است، اما ما هيچ 

مهراه روحانی (رابطه مستقيم با وی و عبداهللا عزام 
ما . نداشتيم) اسامه بن الدن که اصال فلسطينی است

 .هيچ کسی را به غير از افغان ها آموزش نداديم
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به نظر مشا، هدف جنبش طالبان برای : الشرق االوسط
 جنگ در افغانستان و پاکستان چيست؟

هدف . دو هدف دارند که روشن و ساده است: محيدگل
تطبيق اولی شان آزادی است و هدف دومی شان 

زمانی که آن ها در افغانستان بر سر . شريعت
اقتدار بودند، آن ها شريعت را تطبيق کردند و از 

اين هم چنان درست است . اين کار نفع نيز بردند
که آن ها اشتباهاتی زيادی را نيز مرتکب شدند؛ 
آن ها جوان بودند و هيچ گونه جتربه مديريتی 

ی که آن ها اما به صورت عمومی، حکومت. نداشتند
آن ها يک حکومت مرکزی را در . خوب بود ،ساختند

افغانستان ايجاد کردند و زمينه  دسرتسی زنان را 
بار  خنستينبه ميراث شان در افغانستان برای 

زياده روی های نيز صورت گرفت، . مساعد کردند
ساخنت زنان برای پوشيدن برقع در  وادارمانند 

اما آن . گذاشنت ريش شهرها و جمبور ساخنت مردها به
ها قانون مداری را در افغانستان برای حفاظت از 

 ،اين بر بنا. شهروندان افغانستان ايجاد کردند
جنبش طالبان می خواهد تا شريعت را به مثابه يک 

 .سيستم جايگزين تطبيق کند

از يک طرف مشا می گويند که : الشرق االوسط
اهم می امريکايی ها تسليحات را برای طالبان فر

د و از جانب ديگر می گوييد که امريکايی ها نکن
 .خمالف جنبش طالبان اند

بلی، آن ها متام اين کار ها را اجنام می : محيدگل
. آن ها برنامه های خود را دنبال می کنند. دهند

آن ها می خواهند که جوانان پاکستان در برابر 
ارتش پاکستان جبنگند و در اين کار موفق نيز شده 

 .ندا

ی ميان يآيا در حال حاضر رابطه : الشرق االوسط
جنبش طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان وجود 

 دارد؟

نه، ممکن است روابط اجتماعی چنانچه من : محيدگل
افغان های زيادی می . گفتم، وجود داشته باشد

آيند و مرا مالقات می کنند و من هيچ گاهی از آن 
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ربوط به طالبان اند و ها نپرسيده ام که آن ها م
 .يا از کدام گروه ديگر محايت می کنند

اما آيا مشا هيچ گونه رابطه : الشرق االوسط
 مستقيمی با طالبان نداريد؟

زمانی که از سازمان  پيش،طالبان سه سال : محيدگل
استخبارات پاکستان مستقل شدند، از تبديل شدن به 

هدان آن ها با جما. ش زمانی رنج می بردندبيک جن
جنبش طالبان به مثابه يک . افغان رابطه داشتند

 .تشکيالت بعدا ايجاد شد

آيا ممکن است برخی از کشورهای : الشرق االوسط
مهسايه، مانند ايران و پاکستان آن ها را کمک 

 کنند؟

اين درست نيست؛ اين تبليغات حمض به خاطر : محيدگل
. تغيير افکار عامه عرب ها بر ضد ايران است

نی ها در منطقه خرم، جايی که منازعات فرقه ايرا
شايد منظور احتماال خرملق در ( ی وجود داردي

و به مرز ) منطقه سيستان و بلوچستان باشد
. می کنند یافغانستان چسبيده است، فعاليت هاي

اما بگذاريد بگوييم که امريکايی ها در منازعات 
 .ی در پاکستان دست دارنديفرقه 

ا فکر می کنيد که برخی از رهربان مش: الشرق االوسط
 القاعده در حال حاضر در ايران به سر می برند؟

مشا می دانيد که پس از محالت امريکايی ها : محيدگل
به افغانستان و فرار القاعده از اين کشور، 
بسياری از آن ها در پاکستان دستگير شدند و برخی 

 برخی از آن ها به زندان. ديگرشان به قتل رسيدند
اين مساله شک . انداخته شدند ولی بعدا آزاد شدند

امريکايی ها حتا يک حرف هم  ]زيرا[برانگيز است، 
 18اسامه بن الدن سه زن و . در اين مورد نگفته اند

متام اين ها کجا رفته اند؟ متام اين . فرزند دارد
 ؟ها به ايران گريخته اند

يک آيا مشا فکر می کنيد که طالبان : الشرق االوسط
بار ديگر قدرت را در افغانستان به دست خواهند 
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گرفت؟ اگر چنين است، تا چه زمانی اين کار ممکن 
 است؟

من منی خواهم بگويم که طالبان يک بار : محيدگل
اما من . ديگر در افغانستان به قدرت خواهند رسيد

مطمين هستم که مردم آزادی دوست افغانستان به 
 .ه دست خواهند گرفتزودی قدرت را در اين کشور ب

چه وقت اين اتفاق می افتد؟ چه : الشرق االوسط
تقسيم اوقاتی را برای مساله مشا پيش بينی می 

 کنيد؟

من فکر می . بيشرت از دوسال طول منی کشد: محيدگل
کنم که اياالت متحده جمبور است افغانستان را ترک 

 .کند

تا چه زمانی مشا فکر می کنيد که : الشرق االوسط 
 مريکايی ها در افغانستان حضور خواهند داشت؟ا

اگر امريکايی ها عاقل باشند، آن ها بايد : محيدگل
اگر آن . در ظرف يک سال افغانستان را ترک کنند

ها عاقل نباشند، پاکستان شاهد يک انقالب به دليل 
آن . حضور امريکايی ها در افغانستان خواهد بود

و جمبور اند  ها در افغانستان شکست خواهند خورد
  .افغانستان را ترک کنند 2011يا  2010تا در سال 

فکر می کنيد که القاعده تالش کرده : الشرق االوسط
و يا می کند تا به سالح های کشتار مجعی دست پيدا 

 کند؟

اين تبليغات حمض امريکاست، به خاطر اين : محيدگل
که آن ها می خواهند سالح های هسته ای پاکستان را 

ی پاکستان عمده ترين يسالح های هسته . د کنندنابو
  .هدف امريکايی هاست

 
ی پاکستان يکی مسوول سالح های هسته : الشرق االوسط

است؟ آيا اين سالح ها زير فرمان ارتش است و يا 
 زير فرمان رييس مجهور؟
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. در پرنسيپ، يک انتظام طويل دارد: محيدگل
ست مجهوری ی در زمان ريايفرماندهی سالح های هسته 

بعد از آن، ساختار . ضيااحلق به دست ارتش بود
ی به يک ساختار طوالنی يفرماندهی سالح های هسته 

ی زير فرمان يدر عمل، سالح های هسته . مبدل شد
مشکل اين است که رييس مجهور . رييس مجهور است

پيشين، پرويز مشرف ساختار حکومتی را به رياستی 
ارای ساختار پارملانی مبدل کرد، در حالی که ما د

بدين گونه، مسووليت حفاظت از سالح . حکومت هستيم
ی پاکستان به دست رييس مجهور آصف علی يهای هسته 
 .زرداری است

 
زمانی که رييس مجهور پرويز مشرف در : الشرق االوسط

قدرت بود، ما فکر می کرديم که زندگی وی از جانب 
. بکشند القاعده در خطر است و او را می خواهند

مشا فکر می کنيد که القاعده زرداری را نيز هتديد 
 می کند؟

اين به رفتار آصف علی زرداری وابسته : محيدگل
در هنايت او تا کنون به عملی غير از اجنام . است

عمليات در مناطق قبايلی باجور که به فرمان 
امريکايی ها صورت می گيرد، به ديگر عمل حتريک 

اما مساله اين است که  .آميزی دست نزده است
زرداری ارزشی را که بتواند از سوی القاعده به 

 ».يک هدف تبديل شود، ندارد

در نگی خطر وقوع انقالب ر«در مقاله  قيامآقای 
در افغانستان شرايط براى «: می نگارد »افغانستان

رجستان در گی مانند اوآراين و وقوع يك انقالب رنگ
ش هاى آشورهاى عضو الچبرخى . حال اوج گرفنت است

ناتو از يك طرف و افزايش خشونت ها و نارضايتی 
های مردم در برابر سياست دولت و تلفات مردم 

ناه توسط مبباران هاى قواى آيساف از جانب گبي
دست  ر، شرايطى را مساعد خواهد ساخت تا مردمگدي

 . به تظاهرات دسته مجعى بزنند

ى از نني تظاهراتی يكامكان آن هست آه در چ
ساختارهاى سياسى آشور ابتكار سوق و اداره شورش 

ريد و شرائط وقوع يك انقالب را گمردم را به دوش ب
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ساآنان آشور به طور روز افزون خشم  .مساعد بسازد 
و انزجار خود را در برابر دولت و عملكرد نريوهاى 
خارجى از طريق تظاهرات در نقاط خمتلف آشور نشان 

ونت اخري در واليت غزىن مثال به خصوص خش. مي دهند
البته، داليل . روشن از اين حالت حبراىن آشور است

چنيين اعتصاباتی آهسته آهسته خمتلف وجود دارد آه 
  :ردد گظاهرات  سراسری آشورى مبدل به ت

تلفات روز افزون ساآنان ملكى آشور در : اول
نتيجه عمليات نظامى ناتو و ىب تفاوت بودن 

با طالبان به اين امر از  گر جنکشورهای  دخيل د
راهانت به مقدسات اسالمى به گيك طرف و از جانب دي

خشونت افكار عامه مى افزايد و دارد آه آهسته 
  .رددگآهسته به انزجار سراسرى آشور مبدل 

نني تظاهرات در سطوح عالقه دارى چدر گذشته : دوم  
رفت وىل در اين اواخر گها  و ولسواىل ها صورت مي 

ست گواز آغاز ماه ا. ريدگر سطح واليات صورت مي د
كتيا، نورستان، پسال پيش در واليات آنر، 

و ) شيندند(يسا، لغمان، هرات کاپ رهار، زابل،گنن
برخى . نني تظاهرات بودندچغزىن مهوطنان ما شاهد 

ران سياسى به اين باور هستنند آه شايد گحتليل
  . شودنريوى خارجى رهربى  توسط يك ذهنيت عامه

ى مملو از يأس و افغان ها کنون يك زندگ: سوم
 زيرا دولت نتوانسته. رى مي آنندپنوميدى را س

عدم امنيت، . است به خواست هاى مردم جواب بدهد
فساد ادارى، استفاده ناخبردانه از آمك هاى 

اق مواد خمدر و آشتار افراد چخارجى، توليد و قا
حده امريكا هره ناتو در رأس ايا الت متچناه گيب

را در افكار عامه خدشه دار ساخته است و در حال 
حاضر مردم افغانستان حضور امريکايى ها را در 

  .افغانستان مشكل آفرين مي دانند

با در نظر داشت مطالب فوق، امكان بروز يك جنبش 
و يا حزب سياسى در افغانستان آه افكار موجود 

قرار دهد  يكى و تاآتيكى خودعامه را هدف اسرتاتيژ
سياست ضد امريکايى را تعقيب کند و  و تأآتيك

توده هاى گسرتده مردم را در پی خود  بتواند
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نني حزب به چبکشاند، از امكان به دور نيست آه 
راتيفى جهان خارج پان اگدستور و مهكارى يك ار

اجياد خواهد شد آه در آن حالت به حيث يك رقيب 
د عرض اندام نيرومند در برابر ساير احزاب موجو

را ظاهرأ تعقيب خواهد  زيررام گروپ خواهدآرد و
 : ذيرش افكار عامه خواهد بود پآرد آه قابل 

 توقف تلفات ملكى توسط نريوهاى خارجى و طالبان -

طالبان و القاعده  گجويانجن  خروج قطعات خارجى -
    از افغانستان

آه حزب مذآور سياست ضد امريکائى و  بی گمان
ذيرش پتعقيب خواهد آرد آه مورد  طالبان را

زيرا حكومت آقاى . رفتگساآنان آشور قرار خواهد 
آرزى ىب آفايت بودن خود را به جهانيان و مردم 

مناينده خاص رييس   .افغانستان ثابت ساخته است
مجهور امريکا در سفر اخري به آابل در نشست با يك 

ه مايه چ آن« :فتگتعداد شخصيت هاى سياسى آشور 
هر  ،زافگست آه به رغم مصارف ا راىن ماست، اينگن

روز ميان مردم افغانستان و امريکا و نظام کنونی 
طرح يك   آشور فاصله اجياد مي شود و ما بايد با

اسرتاتيژى سامل اين مشكل را رفع و حيثيت از دست 
 » .داده امريکا را در منطقه و جهان اعاده مناييم

يداست آه امريکا پما از اظهارات مناينده خاص اوبا
ست رياست مجهورى خطر جدى به پبقاى آرزى را در 

ران سياسى و نظامى گحتليل. امريکا تلقى مي منايد
غرب به اين باور هستند آه طرح سياست جديد اياالت 
متحده امريکا در قبال افغانستان موثريت قابل ملس 

ير خواهد گزخنواهد داشت و در آن صورت امريکا نا
رجستان را در گ و اوآراين وچسخه هايى مهشد تا ن

 .»ياده کندپافغانستان 

يکی از چپی های وابسته به  -حمی الدين تايبآقای 
جناح پرچم حزب دمکراتيک خلق در سخنرانی يی در 

در نيويارک زير  2009اپريل  28کنفرانس تاريخی 
 : می گويد» افغانستان، صلح و توسعه«نام 
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ايت حبرانی برای مردم اين مهايش در يک زمان هن«
افغانستان تدوير می يابد که از نبود امنيت، 
فقر، بيکاری، بی قانونی و جتاوزات متعدد بر حقوق 

 .اجتماعی و بشری شان رنج می برند

هشت سال از مداخله نيروهای خارجی می  نزديک
آرزوهای مردم افغانستان برای دستيابی به . گذرد

عادی متالشی گرديده  صلح، امنيت و برگشت به زندگی
نيروهای حاکم در حکومت افغانستان به گروه . است

های جهادی و جنگ ساالران که تاريخچه وحشتناکی از 
در جريان اداره . گذشته و حال دارند، تعلق دارد

اردوی ملی )  1996تا  1992(انارشی اول آن ها 
افغانستان منحل گرديد و به موجوديت ساختار يک 

وقايعی . ر افغانستان پايان داده شدحکومت کاری د
که در هشت سال گذشته در افغانستان رخ داده ا 
ند، بار ديگر به اثبات رسانيد که در زير چرت 
جامعه جهانی آن ها تالش دارند تا مواضع سياسی 
خويش را به منظور منافع شخصی شان تقويه منوده و 
با اندوخنت ثروت بيشرت برای دور بعدی آمادگی می 

 .گيرند 

گری از مهان نيروهای قرون وسطايی در يطالبان خبش د
منطقه می باشند که عليه امريکا و متحدان آن 

تفاوت ميان اين دو نيروی . اعالم جنگ منوده اند
قرون وسطايی، يکی در اريکه قدرت و ديگری منحيث 
خمالفان مسلح، صرف در محايت کنندگان خارجی آن ها 

 .می باشد

کومت افغانستان در هفت سال گذشته دستاوردهای ح
با وجود محايت بين املللی حکومت . بسيار حمدود اند

قادر نگرديد تا مسايل عمده چون امنيت، بازسازی 
و برگشت ميليون ها افغان را از کشور های مهسايه 

توافق مهگانی چنين است که اوضاع . را حل منايد
اکامی حتليل های عينی ن. کشور رو به وخامت می رود

 .اسرتاتيژی اداره قبلی را نشان می دهد

ميليارد دالر طی هفت سال گذشته به  20تقريبًا 
منظور بازسازی افغانستان اختصاص داده شده است 
بدون آن که کدام تاثير حمسوس در زندگی اکثريت 
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افغانستان در جهت اقتصاد . افغان ها ديده شود
 .مارکيت آزاد لگام گسيخته مست گيری دارد

صد اقتصاد کشور را هشتاد  برای بازسازی زراعت که
نتائيج .تشکيل می دهد، توجه الزم مبذول نشده است

صاد ملی کامًال مشهود منفی چنين مست گيری بر اقت
، بی سر پناهی، ناداری، مهه جاگسرتبيکاری . است

نبود خدمات صحی برای هزاران کودک و بزرگساالن از 
درصد  45بيش از . اشندمجله پرابلم های عمده می ب

تنها در شهر  .نيروی مستعد به کار جامعه بيکارند
 .درصد می رسد 60کابل اين رقم به 

نبود مترکز، پالن گذاری و شفافيت در پروسه 
بازسازی زمينه ها را برای فساد اداری، جعل 
کاری، اضافه ستانی و مصارف بيهوده مهوار ساخته 

. داده می شوده ها گزاف نشان ژارزش پرو. است 
قرارداد ها به کسانی واگذار می گردد که با 

 .بستگی دارند ،مقامات بلند پايه

حکومت کنونی ازخود توانائی رهربی تبارز نداده 
است تا کشور را از چنين وضع وحشتبار بيرون 

نبود يک  ،از شورخبتی ساختار سياسی کنونی. سازد
د در نيروی مًوثر دموکراتيک بنا به شرايط نامساع

در نتيجه گروه های جهادی که نقش . کشور می باشد
به تشکيل  ،رهربی کننده در حکومت کرزی دارند

نيروی اپوزيسيون عليه ساختار سياسی خودی دست 
 .زده اند

ش از موجوديت وسيع ارييس مجهور اوباما در بيانيه 
فساد اداری در داخل حکومت افغانستان ياد آور شد 

تماد افغان ها را سبب که زمينه های عدم اع
ين است که منی ااما نکته جالب در . گرديده است

 آلوده بهتوان با تکيه به حکومت فاسد و اشخاص 
 .فساد ، فساد را از ميان برداشت

جامعه جهانی نيروهای دموکراتيک و مرتقی را در 
افغانستان ناديده گرفته است، در حالی که 

رتناتيف حکومت نيروهای واقعًا دموکراتيک يگانه ال
قرون وسطائی در کابل است تا در خدمت مردم 
افغانستان قرار گرفته و کشور را به طرف آينده 
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مگر جامعه جهانی کمک و مهکاری را . هبرت رهربی منايند
با شخصيت های فاسد و جنگ ساالران که زندگی مردم 
عادی افغان هارا بيشرت رقتبار گردانيده اند، 

 . ادامه می دهد

ر است در تابستان امسال انتخابات رياست قرا
هر يک انتظار دارد . مجهوری افغانستان بر پا گردد

تا انتخابات آزاد، عادالنه، شفاف، دموکراتيک و 
سراسری باشد تا از جانب مردم افغانستان به حيث 

سوالی مطرح می شود . يک پروسه مشروع پذيرفته شود
ت که که آيا چنان شرايطی در کشور حکمفرماس

پاسخگوی اين مهه مطالبات برای مشروعيت دادن به 
 .پاسخ نه است. انتخابات گردد؟

حاکميت حکومت کابل در متام کشور مستقر نگرديده 
است ، خبشی از کشور در جنوب و شرق توسط طالبان 
وگروه های خمالف مسلح اداره می شود، در مناطق 
اطرافی جنگ ساالران، باندها و تفنگ های شان 

طرات جدی در برا بر اشرتاک آزادانه و عادالنه خ
بر اساس گزارش رمسی حکومت . رای دهندگان می باشند

) 2009اپرپل(افغانستان که در آغاز ماه جاری 
درصد  36ارائه گردپده است، سيزده والپت و 

ولسواليها در کشور ناامن خوانده شده است  و 
محالت . ساحات متباقی از انيت نسبی بر خورداراند 

درصد افزايش  45ترورستی نسبت به سال پار افغانی 
 .را نشان می دهد

برخی از کانديدهای رياست مجهوری در حالی از 
ختلفات در پروسه انتخابات ابراز نگرانی می کنند 

در چنين جو . که انتخابات رمسًا آغاز نيافته است
سياسی می توان تصور کرد که بعد از انتخابات چه 

 .دادرخ خواهد 

حبران در افغانستان اساسًا سياسی می باشد نه 
در چنين وضعيت کشور به يک حکومت مرکزی . نظامی

( دارای قاعده وسيع، دموکراتيک، انرت اتنيک 
و سکوالر نيازمند است که مرکب ) فراگير چندتباری

از افراد شايسته، متعهد، پاک نفس و عاری از 
وق بشر و فساد و معتقد به دموکراسی، ترقی، حق
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عناصر متشکله چنين يک نيرو . حاکميت قانون باشد
حکومت جديد دموکراتيک منافع ملی متام . موجود اند

را متثيل کرده و از طريق يک مهايش افغانی که 
پشتيبانی مردم را با خود داشته باشد، تشکيل 

افزون بر آن، يک پالن اقتصادی مرکزی مهه . گردد
ر اروپا بعد از جنگ جانبه مانند پالن مارشال د

دوم جهانی، برای بازسازی کشور الزمی است تا مست 
گيری روشن را برای حکومت در راستای حل مشکالت 

 .اساسی اجتماعی، اقتصادی و امنيتی مشخص سازد

که اين امر با امهيت ترين گام در  بر آنيمما 
راستای صلح، امنيت وتوسعه در افغانستان می باشد 

نان و مهکاری مردم افغانستان جلب تا اعتماد، اطمي
 .گردد

خواهد بود که باز هم سرنوشت مردم  یاشتباه بزرگ
نيروهای قرون وسطايی گذاشت  را به دستافغانستان 

تا به عوض پيشرفت کشور را به عقب کشانده و سده 
چه تسلط شان در  چنان. های تاريک را باز گردانند

ات می اداره طی هفت سال گذشته آشکارا به اثب
رساند که آن ها در برابر مدرنيزه ساخنت 
افغانستان مقاومت کرده و در ضديت با حمتوای 

مواردی . اعالميه جهانی حقوق بشر عمل می منايند
بيشماری از سرکوبی آزادی های فردی، آزادی بيان، 
آزادی رسانه ها و آزادی وجدان در سراسر کشور 

تواند يک ملت چندين تباری منی . ديده می شود
 .شگوفان بوده و در صلح و توازن زندگی منايد

هرگاه حقوق اساسی شهروندان آن سرکوب شده و به 
خاطر استفاده از حقوق پذيرفته شده در سراسر 

 .جهان حمکوم به مرگ شده ويا زندانی شوند

که چندی » احوال شخصيه اهل تشيع«تصويب قانون 
ت، پيش از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته اس

حقوق زنان افغان را به شيوه وحشتبار سرکوب منوده 
و روش های قرون وسطايی را رايج می سازد و اين 

 . مساله اثبات ديگری است از آنچه من می گويم

در افغانستان حين سقوط اليگارشی طالبان ساختار 
محله  ،افزون بر آن. يک حکومت کاری وجود نداشت

به زودی بعد . کردخالی قدرت را ايجاد  2001نظامی 
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از آن حوادث، يک حکومت فاقد صالحيت که از 
پشتيبانی اکثريت افغان ها برخوردار نبود، بر 
. اساس فيصله های بن قدرت را در کابل اختيار کرد

با آن هم، مردم افغانستان خبت خويش را به آزمايش 
گذاشته اميد بستند که با کمک جامعه جهانی ممکن 

از آن زمان به . ها کار منايداين حکومت برای آن 
بعد؛ درگيری کامل جامعه جهانی در متام عرصه های 

خبش بسيار با . زندگی جامعه افغانی پديدار گرديد
امهيت اين درگيری را حضور  نظامی اياالت متحده و 

آوردن صلح و  ۀناتو تشکيل می دهد که با وعد 
امنيت و ريشه کن کردن دهشت افگنی در منطقه مهراه 

 .بود

رييس مجهور بارک اوباما در بيانيه خويش از 
ناکامی اسرتاتيژی نظامی نيروهای ائتالف در 

به . افغانستان طی هفت سال گذشته ياد آور گرديد
وی هدف اياالت متحده را که  2009مارچ  27تاريخ 

بعدًا از جانب ناتو نيز تائيد گرديد اعالم منود که 
و  سالح خلعخنت، از هم گسي«من از آن نقل می کنم 

شکست دادن القاعده در پاکستان و افغانستان و 
. »جلوگيری از برگشت آينده ايشان در آن کشور ها

در بيانيه وی از اثر فعاليت های موفقانه حکومت 
پاکستان از يک مطلب اغماض گرديده است و آن 
موضوع حتريک بنيادگرايی طالبان می باشد که با 

به صورث فزاينده در  پشتيبانی حکومت پاکستان
مناطق سرحدی قدرت را در دست می گيرند و رهربان 

من کمی بعد تر با . القاعده را پناه می دهند
وقتی که . توضيحات بيشرت در زمينه متاس خواهم گرفت

 . در مورد نقش پاکستان در منطقه صحبت منايم

هدفی که در پيش بدان اشاره گرديد، دارای سه 
. سياسی، نظامی و اقتصادی: دعنصر اساسی می باش

آن ها با هم در ارتباط بوده و موفقيت هدف به 
 .دستاورد ها در هر سه عرصه مربوط می گردد

صحبت گرديد که به يک حکومت  پيشرتدر خبش سياسی 
در . توانا و با صالحيت در افغانستان ضرورت است

ی جديد به يک سلسله موضوعات ژخبش نظامی اسرتاتي
فته که اميدوار کننده می باشد، در مهم متاس گر
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خاصتًا تصميم . صورتی که به طور الزم عملی گردد
مبنی بر تسريع بازسازی نيروهای امنيتی 

 .افغانستان بسيار با امهيت است

مگر اسرتاتيژی جديد، به يک پرابلم حساس در رابطه 
به عمليات نظامی نيروهای ائتالف که بی اعتمادی و 

در برابر نيرو های خارجی در نارضايتی مردم را 
به طور مشخص . کشور ايجادکرده، متاس نگرفته است

تعداد زياد تلفات غير نظاميان و تالشی های 
ما فکر می . مداخله گرانه خانه های شخصی مردم

کنيم که مهاهنگی و مهکاری هبرت نيروهای ائتالف با 
نيروهای امنيتی افغان ضرورت است تا از اشتباهات 

 .جلوگيری به عمل آيدنظامی 

بازسازی اردوی ملی و نيروهای پليس افغانستان در 
راستای سريع، يک مساله با امهيت است که مدت ها 

امنيت ملی افغانستان با . قبل بايد صورت می گرفت
بدين منظور يک کميسيون . خماطره جدی مواجه است

مرکب از اردوی افغانستان، متخصصان امنيتی و 
ين خبش بايست ايجاد گردد تا  حتليل گران در

نيازمندی های امنيتی کشور را مطالعه کرده و 
پيشنهادهای الزم را برای ترکيب نيروهای امنيتی 

اعداد غير واقعبينانه . افغانستان ارائه منايد
بدون ارزيابی کامل ثبات منطقه را در آينده به 

 .خماطره موا جه می سازد

ی به مهان پيمانه صادی مانند سياسی و نظامتخبش اق
بدون عادی ساخنت اوضاع . دارای امهيت است

. ريشه کن ساخنت دهشت افگنی ناممکن است ،افغانستان
در راستای چنين . نيست بسندهصرف وعده آينده هبرت 

بنيادی را  تغييراتوعده مردم افغانستان بايست 
به خصوص نسل . در زندگی روزمره خود احساس منايند

گروه های دهشت افگنان هدف  جوان که از جانب
اساسی سربازگيری می باشند بايد به کار اشتغال 
يابند و به اعضای فعال و مولد جامعه افغانی 

صرف آن زمان خواهد بود که آنان . مبدل گردند
 . ازين پروسه عليه دهشت افگنان دفاع خواهند کرد

سياست اقتصادی در جريان هفت سال گذشته قادر 
مندی های مردم را بر آورده ساخته نگرديد تا نياز
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. و اقتصاد ورشکسته افغانستان را ترميم منايد
اداره از  ءاقتصاد بازار آزاد لگام گسيخته و سو

منابع بازسازی از جانب حکومت افغانستان و 
در جهت آوردن ) اجنو ها( سازمان های غير حکومتی

خاص  مفتشتعيين سر. نتايج الزم ناکام بودند
)Special Inspector General ( برای بازسازی افغانستان از

جانب حکومت اياالت متحده امريکا يک اقدام مهم 
است تا عليه فساد اداری و مصارف بيهوده مبارزه 

اما اين اقدام کافی نيست تا پروسه . صورت بگيرد
 .ی منايدآن رهنمايبازسازی را در راستای درست 

ک کميته را بايست ي) Donors(کشورهای کمک کننده 
اين . زير سرپرستی سازمان ملل  ايجاد منايند

ثر متام فعاليت های ووليت مهاهنگی موکميته مس
بازسازی را در مهکاری نزديک با حکومت افغانستان 

يک پالن مرکزی مهه جانبه اقتصادی . به عهده گيرد
مانند پالن مارشال برای بازسازی ضرورت است تا به 

ه که تعداد زياد کار را ساحات بنيادی توجه کرد
 .ايجاد کرده و کشور را به مست خود کفائی سوق دهد

اقتصاد مواد خمدر که به بيش از سه ميليارد دالر 
فعاليت های دهشت افگنی  .در سال رسيده است

. القاعده و طالبان را در افغانستان متويل می کند
با وجود حضور نظامی ناتو و اياالت متحده و در 

سازمان های بين املللی مبارزه عليه  گيری فعال
مواد خمدر در افغانستان، توليد ترياک رشد قابل 

به  2002سال  تن در 3400مالحظه منوده است که از 
ازدياد را نشان   2008و   2007تن در سال های  8200

 .می دهد

افغانستان به يک اسرتاتيژ ی کارا در مبارزه عليه 
 . مواد خمدر ضرورت دارد

ن افغانستان يک حبران بين املللی با خصوصيات حبرا
صلح و ثبات در کشور وابسته . چندين بعدی می باشد

به تفاهم و مهکاری بازيگران منطقه، اياالت متحده، 
اين موضوع هنايت پيچيده . ناتو و روسيه می باشد

بوده و نياز به تصميم گيری های بزرگ سياسی 
 .دارد
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ا به برخی از عناصر اسرتاتيژ ی جديد اداره اوبام
مهم متاس گرفته است که در گذشته بدان ها توجه 

 :الزم مبذول نگرديده بود

خاک پاکستان منحيث پناهگاه امن و پايگاه  .1
تربيه برای القاعده، طالبان و ساير سا زمان های 
دهشت افگن شناخته شد که به نيروهای ائتالف و 

ن افغان و مردمان غير نظامی در داخل افغانستا
 محله می منايند؛

حبران افغانستان يک حبران منطقه يی خوانده  .2
سفير ريچارد (بدين منظور مناينده خاص . شد

هالربوک موظف گرديد تا بر مسايل منطقه يی برای 
 پايان خبشيدن حبران کار منايد؛

برخورد جديد با ارتقای نقش ماموريت سازمان  .3
ملللی و ملل به خاطر مهاهنگی هبرت فعاليت های بين ا

 .امداد و حتکيم موسسات افغانی

طراحان سياست خارجی افغانستان به يک مسووليت 
دشوار مواجه اند تا يک مشی حساس را در رابطه با 

سياست . اين مهه بازيگران در صحنه تعقيب منايند
خارجی افغانستان به يک بازنگری جدی نيازمند است 

فع تا منافع ملی افغانستان نبايد پايمال منا
 .کشور های خارجی گردد

دست اندر کاران سياست خارجی افغانستان بايست 
تالش جدی به خرچ دهند تا قدرت های بزرگ را 
متقاعد سازند تا به منظور صلح دوامدار و امنيت 

. در افغانستان و منطقه مهکاری های نزديک منايند
آن ها اهداف را روشن فورمولبندی منوده و يک 

ازن که بازتاب دهنده منافع ملی سياست خارجی متو
 .، طرح منايندافغانستان باشد

اکنون می خواهم خمتصرًا در باره بازيگران اساسی 
حبران افغانستان صحبت کرده و بر پاکستان که ما 
آن را منبع اساسی بی ثباتی در منطقه می مشاريم، 

 :کمی مکث منايم
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می خواهم يک پس منظر تاريخی در باره پاکستان 
ئه منايم تا رابطه منطقی ميان گذشته و حال ان ارا

 .بيشرت تفهيم گردد

پاکستان از زمان ظهور آن برای خنستين بار روی 
مواجه بوده » حبران هويت«با  1947نقشه جهان در سال

بنًا حکومت پاکستان ايديولوژی بنيادگرايی . است
. و موجوديت خويش انتخاب کرد اءبرای بق مذهبی را

اکستان گروه های مذهبی بنياد گرا را نظاميگران پ
طی چندين . از آن ها محايت می منايند ايجاد کرده و

دهه اين گروه ها منبع بی ثباتی در منطقه بوده و 
منحيث وسيله تطبيق سياست منطقه يی پاکستان در 
ارتباط با افغانستان و هند از آن ها استفاده به 

پاکستان بنياد ايديولوژيک حکومت . عمل آمده است
و گروه های مذهبی بنيادگرا از مهديگر جدا ناپذير 

در حالی . اثبات اين امر چندان دشوار نيست. است
که رژيم طالبان در افغانستان از قدرت کنار زده 
شد، اخيرًا دولت پاکستان آن هم با اتفاق آرا، 
اداره طالبان را در مناطق مرزی تائيد منود تا 

 .ف قرار دهدنيروهای ائتالف را در خو

هدف پاکستان چنان که توسط رهربان آن کشور بيان 
با » کنفدراسيون پان اسالمی«شده، ايجاد يک 

افغانستان می باشد تا بنياد گرايی اسالمی را در 
 .منطقه انتشار دهد

 5000حکومت پاکستان حدود  هفتاددر سال های دهه 
را که ] افغانستان[عناصر خمالف دولت  نفر از

ه گروه های بنيادگرای اسالمی افغانی مربوط ب
کمک  های نظامی خويش تربيه و اردوگاهبودند، در 

 .نظامی داده بود تا رژيم داوود را سرنگون سازد

پاکستان با استفاده از تسلط  90و  80در سال های 
و کنرتلی که بر اکثريت رهربان جهادی افغان و 

د را طالبان مستقر در آن کشور داشت، اسرتاتيژی خو
بر اساس اظهارات . در افغانستان پياده می منود

رييس اسبق شعبه افغانستان در  -دگروال يوسف
آی اهداف . اس. اداره استخبارات پاکستان، آی

منود تا  نظامی را برای گروه های جماهدان تعيين می
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سيسات اقتصادی و موسسات دولتی را منهدم تا
 .سازند

ليه تروريزم جديد اياالت متحده ع ئتالفدر ا
پاکستان به منظور اهداف سياسی ، اسرتاتيژيک و 

پاکستان با  .لوژستيکی مقام مهم را اختيار کرد
ائتالف بين املللی عليه تروريزم با بی ميلی و از 

. اس. نظاميان و آی. اثر فشار اياالت متحده پيوست
قدرمتند که حکومتی در داخل حکومت دانسته می . آی

ه ائتالف بنًا بر روابط نزديک و شود، با پيوسنت ب
مهکاری با طالبان و القاعده که اياالت متحده در 

 .برابر آنان اعالم جنگ منوده است، خمالفت داشتند

منابع استخباراتی متعدد به مشول برخی از اداره 
. اس. های استخباراتی غربی گزارش داده اند که آی

ه کمک طالبان را در جاسازی مبب های کنار جاد«. آی
کرده و در کمپ ها در داخل خاک پاکستان به آن ها 
آموزش نظامی داده و در زمينه استخبارات به آنان 

 .»مساعد ت می منايد

پاکستان در سياست خاجی امريکا در دوران جنگ سرد 
موافقتنامه . يک موقعيت خاص را اختيار کرده بود

ميان اياالت متحده و پاکستان يک سند با  1959سال 
 رمهيت برای امنيت پاکستان مشرده می شود که با

تا از  ه بوداساس آن اياالت متحده تعهد منود
امکانات  مههبا » استقالل و متاميت ارضی پاکستان«

 .به مشول استفاده از قوه دفاع می منايد

سرزمين پاکستان با . تغيير يافته است زمان ديگر
های پناه دادن به القاعده، طالبان و ساير گروه 

دهشت افگن و جنگجو به يک هتديد بزرگ عليه امنيت 
ملی امريکا و ساير کشورهای غربی مبدل گرديده 

يکی از خطرناک «رييس مجهور اوباما آن را  . است
برای مردم امريکا دانسته » ترين مناطق در جهان

 .است

پذيرفنت پاکستان به حيث متحد نزديک و قابل 
تداوم . طابق ندارداعتماد با واقعيت های موجود ت

محايت و پشتيبانی پاکستان از سازمان های دهشت 
 11افگن و پناه دادن آن ها در خاک آن کشور از 
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به اين سو، يک اثبات روشن است که  2001سپتامرب 
حکومت پاکستان سياست فريبکارانه را تعقيب کرده 
و نشانه عدم وفاداری آن به ائتالف بين املللی 

 .باشدعليه تروريزم می 

حکومت پاکستان با برگ بنيادگرايی مذهبی در 
رابطه با اياالت متحده و ساير کشورهای ثرومتند 
بسيار ماهرانه بازی کرده است تا ده ها ميليارد 
دالر را به دست آورد، و اين مساله را به پديده 

 . مبدل گردانيده است» گاو شيری«

ی اساسی برای سرباز گير کانونمدرسه ها که  مشار
طالبان و ساير گروه های بنيادگرای مذهبی به مشار 
می رود، از چند درجن در اوايل سال های دهه 

يافته  افزايشدر حال حاضر باب  40000به  ،هشتاد
است که با پرداخنت ميليارد ها دالر از جانب 

 کشورهای ثرومتند خليج ديگرعربستان سعودی و 
 .متويل گرديده است ]فارس[

ر دهه اخير، ميليارد ها دالری که در جريان چها
توسط اياالت متحده و ساير کشورهای غربی به 
پاکستان پرداخته شده، برای تقويت ماشين جنگی از 
آن ها استفاده شده و کشور را به يک قدرت دارای 

در حالی که اکثريت . سالح هسته يی مبدل ساخته است
مردم پاکستان در شرايط وحشتناک فقر به زندگی 

 .يش ادامه می دهندخو

. اين يک تصوير واقعی از حکومت پاکستان می باشد
پشتيبانی متفقانه رهربان سياسی در اسالم آباد از 
اداره طالبان در دره سوات بايست زنگ خطر جدی 

مهه بايد به خاطر داشته . برای دنيا تلقی گردد
 !!!است نوباشند که اين يک آغاز 

يير بنيادی سيستم سياسی پاکستان به يک تغ
دموکراتيک ضرورت دارد تا نياز مندی های اکثريت 

 .مردم فقير پاکستان را پاسخگو باشد

با بنيادگرايی مذهبی منحيث ايديولوژی حکومت و 
تداوم نظامی ساخنت کشور، پاکستان به عنوان يک 
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منبع هتديد و خطر به صلح وامنيت جهانی باقی 
 .خواهد ماند

مشی خويش را بر اساس  الزم است تا اياالت متحده
حقايق و متايالت واقعی پاکستان به طور جدی باز 

 .نگری منايد

انتظار بردن نتائيج متفاوت با واگذاری منابع 
را بيشرت به  جديد بيک ساختار تغيير ناخورده ما

 .طرف نتائيج قبلی می کشاند

حضور ناتو در افغانستان در توافق با فيصله نامه 
ک ماموريت با امهيت در آوردن شورای امنيت مؤيد ي

صلح و ثبات در منطقه و شکست دادن تروريزم در 
در  اعتبار و توانائی ناتو .اين خبش از جهان است

آزمايش قرار  مبارزه بر ضد القاعده و طالبان در
 . گرفته است

با وجود تالش های برخی از حلقات مذهبی به خاطر 
ان، ايران دستيابی و نفوذ بيشرت در حکومت افغانست

. می تواند يک نقش مثبت را در حبران بازی منايد
ايران در پروگرام بازسازی افغانستان کمک و ياری 

اوضاع کنونی منطقه به يک برخورد . می منايد
عاقالنه و دور انديشانه نياز دارد، تا برای 
تأمين صلح و ثبات در افغانستان، بايد سياست 

ميانه از حبران  ايران را در رابطه با حبران شرق
برخورد نرم اداره اوباما  .افغانستان جدا ساخت

در رابطه با ايران ممکن کمک منايد تا تشنج در 
 .افغانستان از مناطق مرزهای غربی کاهش يابد

هرگاه ايران مداخالت خود را در امور افغانستان 
قدرت  ۀمتوقف سازد، صرف نظر از اين که کی بر اريک

می زند، روابط مهسايگی نيک با در افغانستان تکيه 
 .ايران بر قرار خواهد بود

روابط دوستی افغانستان و هند هنايت مستحکم بوده 
کشور هند . و دارای خصوصيت چند ُبعدی می باشد

فعاالنه در بازسازی افغانستان سهم گرفته، تاکنون 
بيش از يک ميليارد دالر برای اعمار پروژه های 

تالش های پاکستان . ده استخمتلف در کشور امداد کر
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شانس مؤفقيت ، برای خدشه دار ساخنت اين مناسبات
 .ندارد

روسيه منحيث يک قدرت بزرگ در منطقه دلچسپی 
روس ها در . زيادی به منطقه و افغانستان دارد

تالش اند تا روابط نزديک خويش را با افغانستان 
روسيه از حضور سياسی و نظامی . احياء منايند

تحده و ناتو در افغانستان و کشورهای اياالت م
آسيای ميانه نگران است و اوضاع را از نزديک 

اياالت متحده و ناتو در شکست . مراقبت می منايد
دادن تروريزم و مبارزه عليه قاچاق مواد خمدر با 

روسيه نيز آرزومند است . روسيه منافع مشرتک دارند
يل امريکا و ناتو در اين دو عرصه به مؤفقيت نا

آيد، زيرا منفعت آن ها نيز در چنين پيروزی 
لذا مهکاری روسيه با امريکا و ناتو . ذيدخل است

مدن اداره جديد در آبا . حايز امهيت زياد می باشد
روابط اياالت متحده و روسيه يک آغاز  ،قصر سفيد

جديد را در جهت کاهش تشنج و مهکاری های بيشرت در 
در صورتی که . استورده آمسايل جهانی به ارمغان 

مهکاری آن ها بر يک اسرتاتيژی مشرتک برای آوردن 
 سودبه  ،صلح و امنيت در منطقه متمرکز يابد

 ».افغانستان خواهد بود

استاد مطالعات امنييت دانشگاه  -داکرت جليل روشندل
 :در گفتگويی می گويد آاروليناي خاوری

اوضاع سياسي پاآستان بيشرت از هر زمان ديگري «
جنگ با شبه نظاميان طالبان آه . فته شده استآش

ريشه در سازمان اطالعات و امنيت اين آشور دارد، 
وارد مرحله يي حياتي و سرنوشت ساز شده است و به 
نظر مي رسد اين بار ارتش براي مبارزه با طالبان 

از سوي ديگر، . بيش از هر زمان ديگري مصمم است
ساله را  62 حبران هاي ديگر پاآستان؛ اين آشور

تنش مهيشگي با هند، رقيب منطقه يي . هتديد مي آند
پاآستان، اوضاع اقتصادي بسيار نامناسب، جنبش 
هاي جدايي طلب، وضعيت شكننده دولت غري نظامي 
پاآستان و نگراني از امنيت زرادخانه هاي امتي 
اين تنها آشور مسلمان مسلح به مبب امت، موضوعي 

در مورد اين آشور نگران  است آه سياست مداران را
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شايد به مهني دليل است آه جو بايدن، . مي آند
زماني آه رياست آميته خارجي سناي اياالت متحده 
را بر عهده داشت، گفت آه پاآستان خطرناك ترين 

 .نقطه روي جهان است

داکرت روشندل در اين مورد آه آيا باراك اوباما  
بوش، در  در عراق مهان راهي را مي رود آه جورج

عراق رفته بود، معتقد است آه ممکن است ما با راه 
حل خارج از منطقه يي امريکا موافق نباشيم اما 
در اصل قضيه بايد يک نکات و مشرتکاتي را حفظ 

اگر آن نقاط و مشرتکات را اساسا ناديده . کنيم
بگريمي، بله مي توان گفت که به احتمال زياد و با 

اکستان و با توجه به توجه به پيچيدگي دولت پ
پيچيدگي عملکرد سازمان هاي امنييت در پاکستان، 
ممکن است اين هم يک مرداب و يک گرداب ديگر براي 

 . نريوهاي امريکايي باشد

داکرت روشندل تاآيد مي آند آه طالبان دست پروده 
بود و حتا در مهني ماه ها و هفته هاي  ISI پاکستان و

ن دولت آقاي اوباما اخري و بعد از روي کار آمد
مطبوعات امريکا صحبت از اين مي کردند که خبشي يا 
اليه هايي از ارتش پاکستان در حال ارتباط با 
طالبان هستند و اساسا منفعيت در مورد اين که 
مبارزه ريشه يي با اين پديده بکنند، ندارند چرا 
که چگونه مي توانند ريشه خودشان را از ميان 

ه مسلمان بودن را از مردم ضمن اين ک. بربند
 .نگرفت

استاد دانشگاه آاروليناي خاوری مهچنني در مورد  
احتمال فروپاشي آشور پاآستان معتقد است آه اگر 
يک جابه جايي عمده قدرت سياسي و نظامي در 
پاکستان صورت بگريد، احتمال فروپاشي متاميت ارضي 

او مي گويد اگر براي . پاکستان مطرح خواهد شد
ل، خبشي از پاکستان دست به يک کودتايي نظامي مثا

عليه حاکميت بزند و خبواهد که دولت جديدي را در 
روي کار بياورد،  ،حاليت پيش از موعد اعمال کرده

هيچ بعيد نيست که از خبش هاي ديگري از پاکستان 
صداهاي استقالل طليب بلند شود و برخي از ايالت 

 . هاي پاکستان کامال مستقل شوند
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 :منت آامل مصاحبه با داکرت روشندل در پي مي آيد

امروز بسياري بر اين باورند که امريکا با  - 
مهان  ،اعمال اسرتاتيژی افزايش نريوها در افغانستان

اين بار در  ،راهي را که جورج بوش در عراق رفت
مي خواستم نظر مشا را در . اين کشور خواهد رفت

 .اين باره بدامن

ال مشا پيش از آن که سوال مطرح ين سوا: روشندل
اول بايد به اين . بکند، به جواب جهش مي کند

قضيه فکر کنيم که در افغانستان و پاکستان خطري 
به نام طالبان وجود دارد و اين خطر طالبان نه 
تنها هتديدي براي کشورهاي منطقه که هتديدي فرا 

ما هنوز قادر نيستيم تا ببينيم . منطقه است
 طالبان و القاعده از کجا تامني مي منابع مايل

شود؟ منابع امريکايي اطالعات خيلي درست و دقيقي 
. را در اختيار افکار عمومي قرار نداده اند

مشکالتي از اين دست به حلاظ مطالعه قضيه وجود 
ما روي اصل قضيه توافق  ،عني حال ويل اگر در. دارد

ص نظر داشته باشيم که خطري براي کشورها به خصو
براي کشورهاي مهسايه وجود دارد، آن وقت مي رسيم 
به اين سوال که آيا کشورهاي منطقه مي توانند با 
اين خطر مقابله کنند و با آن مبارزه کنند يا 
نه؟ و سوال ديگر اين که چرا امريکا در اين 

 منطقه حضور دارد؟

حادثه  2001شکي نيست که هنگامي که در سال  
افتاد، هيچ کسي در مورد  يازدهم سپتامرب اتفاق

صاحل بودن نريوهاي ائتاليف و محله به افغانستان 
در مورد اين که در آن جا . ترديد چنداني نداشت

نقطه فسادي وجود دارد، تقريبا مهه با هم کم و 
 . بيش متفق القول بودند

اکنون با جابه جايي نريوها از عراق به افغانستان 
يا نريوهاي اين سوال طبيعي مطرح شود که آ

امريکايی به اين کشور مي روند تا دوباره مهان 
در آن جا  اشتباهات را تکرار بکنند؟ آيا اصال

اشغال  ،قضايا شباهيت به عراق دارد؟ در عراق قضيه
نه در پاکستان و نه در افغانستان . بود کشور
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به نظر مي . مساله اشغال به آن صورت مطرح نيست
وافقت پاکستان و رسد مساله در يک سطحي از م

افغانستان براي حضور نريوهاي خارجي اجنام مي شود 
به مهني . و اين جا به جايي نريوها صورت مي گريد

دليل است که من پيش از آن که به آن نتيجه برسم 
به اين  ،که آيا اين مهان راه اشتباه عراق است

موضوع توجه مي کنم که آيا اين خطري که در منطقه 
يد با آن چه کار کرد؟ آن خطر را وجود دارد با

 . بايد مدنظر داشت

اگر کشورهاي منطقه بتوانند راه حل منطقه يي 
قابل مالحظه يي داشته باشند، بعيد نيست که 
امريکايي ها هم خبواهند خبشي از اين راه حل باشند 

اين مساله را بايد در . و با يکديگر کار بکنند
ريبان امريکا نظر گرفت که اين خطر پيش از مهه گ

يازدهم سپتامرب در امريکا رخ . را گرفته است
اگرچه ايراني ها با آن . نه در پاکستان ،داده

ديپلمات . پديده طالبان به خوبي آشنايي دارند
 .هاي بيگناه ايراني به دست طالبان کشته شدند

مردم عادي . خربنگاري که به دست طالبان کشته شد
و آسيب ديدند و  که به دست طالبان صدمه ديدند

بنا بر اين، مشرتکاتي در آن جا وجود . کشته شدند
ممکن است ما با راه حل خارج از منطقه يي . دارد

امريکا موافق نباشيم، اما در اصل قضيه بايد يک 
اگر آن نقاط و . نکات و مشرتکاتي را حفظ کنيم

مشرتکات را اساسا ناديده بگريمي، بله مي توان گفت 
زياد و با توجه به پيچيدگي دولت که به احتمال 

پاکستان، با توجه به پيچيدگي عملکرد سازمان هاي 
امنييت در پاکستان، ممکن است اين هم يک مرداب 

يک گرداب ديگري براي نريوهاي . ديگري باشد
 .امريکايي باشد

امروز مقاله يي را از گراهام فولر، يکي از 
که مدتي اسرتاتيژيست هاي معروف امريکا مي خواندم 

او در آن . هم در کابل رييس سيا بوده است
يادداشت تاکيد کرده بود وضعييت که امروز در 
پاکستان و افغانستان در حال رخ دادن است، به 
دليل مداخله و حضور نريوهاي امريکايي در منطقه 
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ايرادات و اشکاالت زيادي را هم در چند بند . است
 . ده بوداز اوضاع کنوني در پاکستان مطرح کر

فولر تاکيد کرده بود که امريکايي ها با حضور در 
افغانستان و پاکستان روحيات ضدامريکايي مردم 

او گفته بود . اين دو کشور را افزايش داده اند
که گروه هاي پشتون، گروه هاي ملي گراي خشين 
هستند که بيش از آن که اسالم گرا باشند، پشتون 

کرده بود که اوضاع او در عني حال تاکيد . هستند
با حضور نريوهاي امريکايي فقط و فقط بدتر شده 

 .است

او از تاکتيک امريکا ايراد گرفته بود و به سران 
واشنگنت توصيه کرده بود تا هرچه سريعرت نريوهايش 
از اين دو کشور را خارج کند و به دولت پاکستان 

 ،اجازه دهد تا با مهپيماني با نريوهاي ميانه رو
مي خواستم نظر مشا . وهاي تندرو مبارزه کندبا نري

 .را در اين مورد بدامن

 
گراهام فولر اسرتاتيژيست بسيار شناخته : روشندل

شده يي است و ديدگاه هايش بسياري را متقاعد مي 
کند و من بيشرت مواقع از ديدگاه ها او استفاده 

 ،فکر مي کنم مطليب را که مشا اشاره کرديد. مي کنم
قضيه اين است که راه حل هاي . جايي ديدم اخريا در

مطلق نظامي امريکا، از ديدگاه طراحان 
اسرتاتيژيست هاي نظامي پنتاگون تنظيم مي شود و 

گاهي مواقع  ،طور که در مورد عراق هم ديدمي مهان
مني شناسند يا  ي را يا اصاليعوامل داخلي و منطقه 

يي  به روشي آن ها را دور مي زنند و در آن مرحله
که بايد از آن ها به هبرتين شکلي استفاده شود، 
استفاده مني شود و بعدها مي بينيم که مانند 

مي گردند به نقطه يي که  مساله عراق، دوباره بر
در حال حاضر اين محالت . در ابتدا قرار داشتند

زميين و هوايي که در دره سوات اجنام مي شود، چيزي 
آواره و بي خامنان  هزار نفر از مردم را 800حدود 

 . کرده است
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طبيعي است که هرگونه ناراحيت و مشکلي که براي 
مليت به علت مداخله نريوهاي خارجي اجنام مي شود، 

 :دو تعبري را اجياد مي کند

اول آن که اين يک نريوي اشغالگر متجاوز خارجي  
 در اين مورد نريوهاي ناتو و امريکا  .است

و دولت حملي دست نشانده دوم اين که مقامات داخلي 
 . امريکايي هاست

هر دوي اين تعابري امروزه در پاکستان و اقوام 
داخلي اين کشور و تا حد زيادي در داخل 

پشتون ها سابقه تارخيي . افغانستان صدق مي کند
دارند که آشيت ناپذير هستند، روحيه بسيار قوي 
قوم گرايي در ميان آنان وجود دارد و طبيعي است 

عمليات نظامي نريوهاي خارجي مغايرت دارد با که 
احساسات قومي، قبيله يي، ملي و داخلي و از طرف 
ديگر اجياد حساسيت هايي مي کند در جهت اين که 
دولت پاکستان را دست نشانده خارجي ها تلقي 
بکنند و هم اين که حضور نريوهاي خارجي را حتمل 

 .نکنند

به آن هم خيلي  جا مطرح است و پاسخ سوايل که اين-
اين است که ارتش پاکستان تا  .واضح و روشن نيست

شايد اين . چه حد متعهد به مبارزه با طالبان است
به  .سوايل باشد که يافنت پاسخ آن خيلي راحت نباشد

اين دليل که بسياري بر اين باورند که اليه هايي 
يا مهان سرويس اطالعات و امنيت پاکستان در  ISI از

ا نريوهاي طالبان هستند يا دست کم به ارتباط ب
آنان کمک اطالعاتي مي کنند، آن ها را تغذيه مي 
کنند، نفوذ دارند و بسياري از اتفاقاتي که رخ 
مي دهد، نشات گرفته از مهني کمک هاي اطالعاتي و در 
ارتباط بودن نريوهاي طالبان با سرويس اطالعات و 

ن که واقعا ارتش پاکستا. امنيت پاکستان است
قدرمتند ترين هناد اين کشور به مشار مي رود، تا چه 
 حد متعهد به مبارزه با شبه نظاميان طالبان است؟

 ،مهان طور که خودتان هم اشاره کرديد: روشندل
پاسخ اين سوال، پاسخ ساده يي نيست يا شايد 

به اين دليل اين که . اندکي سهل و ممتنع است
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خيلي از اين حافظه تارخيي ما ياري مي کند و 
پاکستاني ها خود  90در دهه . ماجرا نگذشته است

طالبان دست پروده پاکستان . طالبان را خلق کردند
بود و حتا در مهني ماه ها و هفته هاي اخري و  ISI و

بعد از روي کار آمدن دولت آقاي اوباما مطبوعات 
امريکا صحبت از اين مي کردند که خبشي يا اليه 

ستان در حال ارتباط با طالبان هايي از ارتش پاک
هستند و اساسا منفعيت در مورد اين که مبارزه 
ريشه يي با اين پديده بکنند ندارند، چراکه 

به . چگونه مي توانند ريشه خودشان را از بني بربند
يک پديده بسيار  ISI طور کلي دولت پاکستان و

 . پيچيده يي است

مني به هيچ وجه به يک ماموريت ساده و مشخص 
بلکه ريشه هاي خمتلفي را در جهات خمتلف . پردازد

رشد مي دهد، که به موقع از آن ها براي اهداف 
در دوره يي که . ديگر پاکستان استفاده کند

طالبان در حال به وجود آمدن بود، پاکستاني ها 
شان که از آن صحبت هم مني کردند، اين  هدف مشخص

يي جنات  بود که توانايي امتي شان را به گونه
 . دهند

در شرايطي که دولت امريکا حتا حاضر نبود براي 
مثال هواپيما هاي امريکايي را تعمري کند و 
بازگرداند، پاکستاني ها به گونه يي ماجرا را 
پيش بردند که گويي با شوروي سابق و روس ها و 
غريه و ذلک مبارزه مي کنند و طوري وامنود کردند 

اين . ر سايه قرار گرفتکه مساله امتي پاکستان د
ها در سايه اين موضوع موفق به دريافت کمک هاي 
 جهاني شدند و طالبان را اجياد کردند که حاال

 . خودشان هم در آن مانده اند

از طرف ديگر، برنامه امتي شان را تا مرحله 
آزمايش موشک هسته يي پيش بردند و خود را به 

مي از آن که بگذر. عنوان يک قدرت امتي تثبيت کردند
اين است که  ،مهني امروز حبث عمده يي که مطرح است

با آن ريشه هاي نفوذي طالبان در ارتش پاکستان 
آيا قدرت امتي پاکستان مصون از تعرضات و دست 
اندازي هاي نريوهاي بنياد گرايي مانند طالبان 



 197   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

خواهد بود يا نه؟ ويل در عني حال اين خود نشان مي 
نظامي و امنييت پاکستان  دهد که چگونه سيستم

ويل در جمموع تاييد مي کنم که . پيچيده عمل مي کند
. مني شود در اين مورد داوري کرد و راي صادر کرد

ما مني توانيم به يک جواب قطعي در اين مورد 
به طور يقني اليه . برسيم که بله حتما مهني طور است

و ارتش پاکستان در اين ماجرا دست  ISI هايي از
 . ند و هيچ بعيد نيستدار

مهني سفر اخري کرزی و زرداری به واشنگنت را مشا 
نکته . بررسي کنيد و مذاکرات آن ها را ببينيد

 ،اساسي که رييس مجهور پاکستان بر آن تاکيد دارد
ويل به من پول  .جاست اين است که بله خطر آن

بدهيد تا من با اين خطر مبارزه کنم و بعد هم 
اين که به شيوه خودم اين کار را اجنام خواهم 

د اين که بله من به روش خودم اين کار را .دا
 . اجنام مي دهم براي آرام کردن نريوهاي داخلي است

ويل جنبه دريافت اين که مشا پول بدهيد، مهان 
. ين هم آزمون شده استسيستمي است که پيش از ا

پاکستاني ها پيش از اين هم کمک ها را دريافت 
کرده اند و اهداف ديگري حتا منافع شخصي را پي 

مگر آقاي زرداري، رييس مجهور . گريي کرده اند
درصدي را ندارد؟ و ده درصد  10پاکستان لقب آقاي 

. پورسانت از هر نوع معامله يي دريافت مني کرد
اي پاکستاني اين رفتار را از خيلي از شخصيت ه

فساد زياد است، کمک هاي . خود بروز داده اند
خارجي را به حساب هايشان در سوئيس و نقاط ديگر 

چنني سوابقي وجود  اين. جهان منتقل کرده اند
مهه اين ها پيچيدگي سيستم را بيشرت مي کند . دارد

و هشدار مي دهد که آدم دقيقا نبايد با يک طرف 
نزديک شود و به قول معروف با طناب آن  اين قضيه

 .ها در چاه بيفتد

نکته جاليب که وجود دارد و مشا هم در صحبت  -    
هايتان به آن اشاره کرديد، روند حرکت دولت 

يعين دولت پاکستان در زماني که . پاکستان است
ماجراي محله به نريوهاي شبه نظامي پاکستان اتفاق 

راي کمک به پاکستان افتاد، در جاپان اجالسي ب
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برگزار مي شد و آن ها به گونه يي وامنود مي 
کردند که به کمک نياز دارند و کمک هاي زيادي هم 

 . از اين طريق به دست آوردند

از طرف ديگر، ماجراي ديگري در اين ميان به وجود 
آمد و دولت با شبه نظاميان پاکستان قرار داد 

مورد انتقاد صلحي را به امضا رساند که به شدت 
چندي پيش هم عمال اين . مقامات واشنگنت قرار گرفت

توافق صلح ملغي شد تا ما امروز به ماجراي محله 
. به شبه نظاميان طالبان در دره سوات رسيده امي

اين سياسيت که امروز دولت پاکستان اجنام مي دهد و 
اين که کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي غربي را 

مي دهد، تا چه حد مي تواند به عبارتي بازي 
اعتماد متقابل امريکايي ها را بر انگيزد و اين 
که اين سوال را مطرح مي کند که آيا دولت 
پاکستان واقعا در مبارزه با شبه نظاميان طالبان 

 صادق است يا نه؟

 
منونه هايي که مشا اشاره کرديد، و منونه : روشندل

هد که هر هاي تارخيي ديگر به طور کلي نشان مي د
دوليت از مجله دولت اياالت متحده بايد در مناسباتش 
با دولت پاکستان عوامل متعددي را در نظر بگريد و 
به آن دولت به عنوان يک شريک صد در صد قابل 
اعتماد نگاه مني کند و حتا مي بينيد که اطالعاتي 
که از طريق هواپيماهاي بدون سرنشني به دست مي 

يد و شايد با آن ها در ميان آيد، آن طوري که با
زيرا خبشي از اين اطالعات مي . گذاشته مني شود

تواند در چرخه ديگري به دست نريوهاي خمالف امريکا 
 . و پاکستان يا به عبارتي طالبان و القاعده برسد

در جمموع، سياست دولت پاکستان چه در داخل و چه 
در سطح بني املللي سياست قابل اعتمادي نيست به 
دليل اين که دولت پاکستان مسائل متعددي را از 

، زماني 1948تا  1947زمان تشکيل دولت پاکستان در 
که از هند جدا شد، تا به حال با خودش به دنبال 
آورده و در داخل پاکستان در واقع يک هسته جدايي 
طليب بني چند ايالت وجود دارد، و اين بعد از 

کستان پيش آمد جدايي هاي اوليه يي است که در پا
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و به اين ترتيب اين ها به حنوي فرافگين مي کنند 
که مهني چند ايالت باقي مانده را بتوانند متاميتش 

 .را حفظ کنند

جا مساله مهمي است و عوامل  مساله کشمري در اين
من فکر مني کنم . بسيار پيچيده ديگري وجود دارد

که روابط اياالت متحده با پاکستان هم بر مبناي 
اعتماد مطلق باشد و اياالت متحده در برخي مواقع 
از پاکستان به عنوان شريک عملياتي مشرتک استفاده 
مي کند و گاهي مواقع هم وجود آن ها را انکار مي 

  .کند و خود به عمليات مستقل ادامه مي دهد

جو بايدن معاون کنوني رييس مجهور امريکا،  -    
ي سناي امريکا زماني که رييس کميته سياست خارج

تاکيد کرد که پاکستان خطر ناک ترين نقطه  ،بود
اوباما هم دو هفته پيش و زماني که به . دنياست

مناسبت يکصدمني روز آغاز به کارش در کنفرانسي 
مطبوعاتي شرکت کرده بود به شدت از شکننده بودن 
. دولت غري نظامي پاکستان ابراز نگراني کرده بود

رسم که آيا با توجه به شرايط مي خواستم از مشا بپ
کنوني ما شاهد دخالت دوباره نظاميان در سياست 
خواهيم بود و آيا احتمال کودتاي ديگري در 

 پاکستان وجود دارد؟

متاسفانه تاريخ چند دهه گذشته پاکستان : روشندل-
اول يک عده ملي گرا با . مهني را نشان مي دهد

وام خمتلف انتخابات و با محايت افکار عمومي و اق
به قدرت مي رسند، بعد نظاميان عليه آن ها کودتا 
مي کنند، قدرت را براي مدتي به دست مي گريند و 
دوباره حتت فشار هاي ملي گرايان قدرت را ترک 

با . کرده و اين چرخه معيوب ادامه پيدا مي کند
وجود اين چون جابه جايي قدرت به تازگي اجنام شده 

حاضر به دليل حضور  و ارتش پاکستان در حال
نريوهاي امريکايي در منطقه و پاکستان، آن انسجام 
داخلي الزم را براي آن که ابتکار عمل را در دست 

 . بگريد ندارد، احتمال وقوع آودتا ضعيف است

فراموش نکنيم که سقوط مشرف و دولت نظامي او هم 
در زماني اجنام شد که نريوهاي امريکايي در منطقه 

در پاکستان بودند و امريکايي ها  و کم و بيش
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خودشان خود خمالف حضور و قدرت مطلق نظاميان 
زماني نزديک بود که بي نظري بوتو وارد . بودند

ويل خود ترور بي نظري  .صحنه سياسي پاکستان شود
بوتو هم غري قابل پيش بيين بودن جريانات سياسي در 

که نگراني  پاکستان را اثبات مي کند، ضمن اين
يي وجود دارد که ممکن است حتوالتي در سياست ها

مگر اين که . داخلي پاکستان به وجود بيايد
بگوييم که يک گرايش نظامي بسيار متمايل به 

من . امريکا و شديد تر از گذشته روي کار بيايد
بعيد مي دامن که يک گرايش نظامي اصيل منطقه يي 
يا پاکستاني حتا بر مبناي نظاميان ملي گرا 

در جمموع من فکر مني کنم . اند روي کار بيايدبتو
که پاکستان در چنني شرايطي باشد، ضمن اين که پيش 

 .بيين کردن موضوع را تاحدودي مشکل مي دامن

آقاي داکرت ويل رضا نصر پيش تر در مصاحبه يي  -    
گفته بود که پرويز مشرف در دوران رياست مجهوري 

اين کشور را به  اش از پاکستان اسالم زدايي کرد و
اين در شرايطي بود که . سوي سکوالريسم پيش برد

تنها نقطه پيوند خوردن اقوام خمتلف پاکستان اسالم 
اسالم ميثاق مردم پاکستان بود و اسالم زدايي . بود

از پاکستان اين کشور را بيش از مهيشه در خطر 
پاکستان کشوري  ،از سوي ديگر. فروپاشي قرار داد

خيلي . ملت سازي در آن طي نشده استاست که روند 
ها هم معتقدند که تنها چيزي که مي تواند مردم 

از طريف . اسالم است ،پاکستان را به هم پيوند دهد
برخي از اقوام پاکستاني هرازگاهي از جدايي طليب 

با توجه به اين مساله و با توجه .سخن مي گويند
 به اين که پاکستان اکنون در رده يازدهم دولت
هاي ورشکسته قرار دارد، به نظر مشا احتمال 

 فروپاشي در اين کشور تا چه حد است؟

 
شايد درست باشد که بگوييم اقوام : روشن دل

پاکستاني با سيمان اسالم به يکديگر پيوند مي 
اما فراموش نکنيم که بنگالدش هم مسلمان . خورند

بود و آن عامل پيونددهنده اين ها مهچنان باقي 
من . شايد در برخي از مواقع قوي تر هم شدماند و 

فکر مي کنم که پرويز مشرف از جهاتي با اسالم نوع 
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ضمن اين که مسلمان . خاصي در پاکستان مبارزه کرد
سطح باالي قشر روشنفکران . بودن را از مردم نگرفت

پاکستاني البته مسلمان هستند و ملي گرا هستند 
تان زندگي مي اما خيلي از آن ها در خارج از پاکس

اسالم در پاکستان مهچنان به عنوان يک عامل . کنند
منتهي مساله يي که وجود . مشرتک باقي خواهد ماند

اين است که به دليل تنوع قومي و قبيله يي  ،دارد
پاکستان، ممکن است که اسالم دره سوات با اسالم 

 .مناطق ديگر پاکستان متفاوت باشد

گر يک جابه جايي به اين دليل من فکر مي کنم ا
عمده قدرت سياسي و نظامي در پاکستان صورت بگريد، 
احتمال فروپاشي متاميت ارضي پاکستان مطرح خواهد 

اگر براي مثال خبشي از پاکستان دست به يک . شد
کودتايي نظامي عليه حاکميت بزند و خبواهد که 
دولت جديدي را در حاليت پيش از موعد اعمال کرده 

رد، هيچ بعيد نيست که از خبش هاي و روي کار بياو
ديگري از پاکستان صداهاي استقالل طليب بلند شود و 

 .برخي از ايالت هاي پاکستان کامالمستقل شوند

در چنني شرايطي وضعيت زراد خانه ! آقاي داکرت -    
هاي امتي پاکستان چه خواهد بود؟ يعين نگراني 

اين بزرگي که امريکايي ها مهواره داشته اند که 
 .زرادخانه ها به دست افراط گرايان بيفتد

اين نگراني مهچنان هست و من فکر مي کنم : روشندل
آن خبشي از نظاميان که  احتماال .باقي خواهد ماند

به چنني اقدامي دست بزنند، سعي خواهند کرد که 
بيشرت . کنرتل قدرت امتي را براي خودشان حفظ کنند

ش هايي در اطراف به نظر مي رسد که براي مثال خب
پايتخت، بلوچستان در مقايسه با خبش هايي که در 
 ،جماورت افغانستان و مست شرق پاکستان هستند

 .ها وجود دارد احتمال جدايي آن

با توجه به اين مسائل آيا مشا فکر مي کنيد  -    
واقعا راه حلي در مورد پاکستان وجود دارد؟ به 

 ل چيست؟نظر مشا در حال حاضر هبرتين راه ح

من فکر مي کنم که به نفع کشورهاي منطقه : روشندل
نيست که چنني جا به جايي اجنام شود، چرا که 
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تقاضاهاي قومي را براي خود خمتاري و استقالل هاي 
نا امين و قاچاق مواد . افزايش مي دهد... داخلي و

مسائلي هستند که در پي اين اتفاق احتمايل  ،خمدر
عمده يي از جهان را فرا  روي خواهند داد و خبش

مواد خمدري که از اين مناطق به . خواهند گرفت
اروپا، آسيا و امريکا مي رود، در مهه جاي جهان 

من فکر مي کنم که نه کشورهاي . پخش خواهد شد
منطقه و نه کشورهاي ديگري در جهان به سودشان 

 .نيست که متاميت ارضي پاکستان دچار مشکل شود

کنيد با توجه به شرايط کنوني راه  مشا فکر مي -    
 حل چيست؟

در بسياري از مواقع مساعدت نريوهاي : روشندل
خارجي مي تواند مساله را در منطقه، ولو موقيت به 
يک نوع حل و فصل برساند و در دراز مدت بتوان يک 

به طور يقني . راه حل ملي تري براي آن پيدا کرد
داخل حاکميت اگر بتوان مهه اقوام و قبايل را در 

ويل اگر خبشي از . به حنوي جا داد، راه حل هبرتي است
اين اقوام و مليت ها دارند عليه پاکستان کار مي 
کنند، آن موقع پاکستان چاره يي ندارد جز اين که 
با يک قدرت خارجي و نه لزوما امريکا مهگرايي 

اما امريکا هم آمادگي و هم ابزار آن  .داشته باشد
ه مسلم است اين است که خطر عمده يي آنچ. را دارد

در منطقه براي پاکستان وجود دارد؛ اگر خوب 
اداره نشود، مي تواند متاميت ارضي پاکستان را از 
هم بپاشاند و در آن صورت خطر در منطقه پخش 

بايد ببينيم که در اين جا اولويت . خواهد شد
امنيت ملي ما به ما چه مي گويد و تشخيص دهيم و 

به . جهت اسرتاتيژی درازمدت تدوين کنيم در اين
نظر مني رسد آه هيچکدام از کشورهاي منطقه چنني 

 .اسرتاتيژی داشته باشند

 
فريد زکريا در يادداشيت که در نيوز ويک چاپ شده 

اين حبث را مطرح کرده بود که طالبان به فکر  ،بود
کشورگشايي نيست و هتديدي براي کشورهاي ديگر به 

د و مردم منطقه سوات هم با اداره اين مشار مني رو
منطقه با اعمال شريعت اسالم مشکلي ندارند و 
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طالبان واقعييت است که بايد با آن کنار آمد و 
اگرچه . خبشي از قدرت را به آنان واگذار کرد

طالبان بعد از سوات به مناطق مهجوار رفت و بونر 
و دير سفلي را هم براي مدتي در اختيار داشت و 

 .ان داد که به سوات قانع نيستنش

قبل از مهه، طالبان به مناطق ديگر  -روشندل
پاکستان به غري از سوات محله کردند و اين خودش 

هيچ قدرتي حمدود . فرضيه فريد زکريا را رد مي کند
بعد . به زمان و مکاني که به دست مي آورد نيست

از کسب قدرت به جهانگشايي و توسعه قدرت مي 
من فکر مني کنم آن نوع  ،ز اين گذشتها. پردازد

اسالمي که طالبان مي خواهد در يک رده گسرتش بدهد 
جا به نقاط ديگر منتقل بکند، اسالمي  و از آن

من . باشد که خيلي ها با آن توافق داشته باشند
شخصا اين راه حل را قبول ندارم ويل قبول دارم که 

له يي دادن قدرت به بعضي از اين سران قومي و قبي
براي کوتامهدت، يک آرامش نسيب اجياد مي کند و براي 

از اين پس هست که من . پاکستان زمان مي خرد
  .نظريه زکريا را تاييد مي کنم

 

افغانستان چالش جديد«در مقاله  عبدالرشيدي آقای
در افغانستان رواناوضاع وخيم «: می نگارد »امريکا؟

توان آن را آغاز رود که مي يو پاکستان به گونه پيش م
اين بار. يی در اين منطقه دانست  دوران حبران تازه

حبران نه تنها افغانستان که پاکستان را هم هدف قرار

به عنوان يک تاکتيک کوتامهدت مي توان از اين روش
استفاده کرد اما بعد از برقراري آرامش نسيب و بعد

عوامل و جوانباز اين که قدرت مرکزي توانست به مهه 
قدرت تکيه بزند، در آن زمان بايد حدود قدرت حملي را
.تعيني کرده و اجازه نداد از اين مرز ها خارج شود

به طور مسلم اگر آن نوع اسالم طالباني موقعيت عملي
صددرصد در هر جاي دنيا پيدا کند، تبديل به الگويي
خواهد شد که در يک جاي ديگر دنيا خواهان پيدا مي

بايد از خودمان بپرسيم آيا ما مي خواهيم چنني. کند
الگويي را اجياد کنيم يا نه؟ من فکر مي کنم جواب

 .»منفي است يا دست کم من آن را مني خواهم
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اين که بر سر پاکستان چه خواهد آمد يا. داده است
پاکستان بر سر افغانستان چه خواهد آورد، هنوز روشن

اين دوره جديد را هاي توان يکي از مشخصه نيست اما مي
آغاز پايان دوران حکومت بعد از اشغال نظامي در
افغانستان و ظهور دوره کامًال جديدي دانست که

 .هاي تازه يي دارد مؤلفه

ها حاکي است که افزايش نقش پاکستان در حتوالت نشانه
افغانستان که زير پوشش مبارزه با طالبان اجنام

نگران کرده و شود، مقامات افغان را به شدت مي
آباد و واشگنت را بيشرت متوجه مهداستاني جديد اسالم

مقامات. اند استقالل و حاکميت افغانستان دانسته
افغان محالت اخري امريکا و پاکستان را قبل از آن که
متوجه طالبان يا القاعده باشد، متوجه غرينظاميان

 .اند افغان دانسته

هاي غاني بر سر سياستاختالف بني مقامات امريکايي و اف
.ها پيش منايان شده است امريکا در افغانستان از ماه

شکست امريکا در مبارزه با القاعده و طالبان و
افزايش هتديدات طالبان در پاکستان موجب شده است که
واشنگنت در پي انداخنت طناب تقصري به گردن دولت

مباراک اوباما در ماه فربوری اعال. افغانستان باشد
دولت کنوني افغانستان با حتوالت جاري«کرده بود که 

در اين کشور و در کشورهاي پريامونش ارتباط چنداني
 ».ندارد

صدراعظم آملان نيز اخريا اهتامات مشاهبي را -آنگال مرکل 
ضعف در«مرکل کرزی را به . متوجه کرزی کرده است

متهم کرده و از» مبارزه با فساد در مشال افغانستان
وي خواسته است که بر شدت اقدامات خود در اين منطقه

ناظران،. سرباز آملاني مستقر هستند، بيفزايد 3800که 
عملي اين سخنان اوباما و مرکل را نوعي انتقاد از بي

و ضعف دولت کرزی و زمينه يي براي سلب محايت غرب از
مجهور افغانستان ادامه کار کرزی در مقام رييس

 .اند دانسته

قهرمان«يي که به عنوان يک   اما کرزی در نقش تازه
براي خود تعريف کرده، اعالم کرده است» ملي ضد خارجي

که انتقاد اوباما مبين بر ضعف دولت وي در مبارزه با
وي گفته است منبع حيات طالبان. اساس است فساد بي
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اثري ،کشت خشخاش است و هر جا دولت وي اقتدار دارد
در حايل که هر جا اقتدار وي .نيستاز کشت خشخاش 

 .ضعيف است طالبان قدرت دارد

هاي شديد اخري در افغانستان که منجر به در پي مبباران
ها غري نظامي افغان شده است، شواهد کشته شدن ده

حاکيست که روابط نه چندان گرم حامد کرزی با باراک
اوباما به سردي بيشرت گرائيده است و گرمي روابطي که
در دوران جرج بوش بني کابل و واشنگنت وجود داشت، از

مجهور افغانستان به رييس -حامد کرزی. بني رفته است
افزايش«مقامات امريکايي هشدار داده است که جلوي 

 .را بگريند» نفرت مردم افغانستان از امريکا

کرزی در اشاره مستقيم به عملکرد نظامي جاري امريکا 
کرده است که ناديده گرفنت مراکز در افغانستان اعالم

امن طالبان و مبباران کردن خانه مردم مسلمان
.افغانستان دو اشتباه بزرگ اياالت متحده امريکا است
کرزی در انتقاد از رفتار امريکا با مقامات افغاني

هاي اخري مقامات انگليسي و با اشاره غريمستقيم به متاس
:طالبان گفته است و امريکايي با رهربان القاعده و

القاعده و طالبان گاه هبرت از رهربان دولت افغانستان«
 !»کنند با جهان خارج تعامل مي

کرزی تصريح کرده است که کشته شدن غرينظاميان در محالت  
موجب تريه شدن ذهن مردم افغانستان نسبت به ،امريکا

امريکا شده و کشته شدن غرينظاميان افغان در محالت
ها از حضور ئيان موجب تضعيف ميزان محايت افغانامريکا

شود و اگر ميزان نظامي امريکائيان در افغانستان مي
امريکا ،تلفات غرينظامي در افغانستان افزايش يابد

 .صحنه جنگ رواني را به طالبان خواهد باخت

گريي است، که در افغانستان در حال شکل نویحادثه 
حامد کرزی در. هند است ي کابل به مستکنونچرخش دولت 

يک اظهار نظر معين دار در ارتباط با ائتالف واشنگنت و
رغم خمالفت اسالم آباد اعالم کرده است که کابل علي اسالم
در حال توسعه روابط خود با دهلي نو است و ،آباد

 .داند اين روابط را به نفع افغانستان مي

ستان بربا توجه به تلخي روابط هند و پاک ،اين چرخش
سر حوادث تروريسيت مببئي معنايي بسيار روشن و صريح
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دارد و قطعًا نظاميان پاکستاني و عوامل طالباني حتت
 .ها را نگران خواهد کرد محايت آن

مردم افغان: کرزی در اشارات پرمعناتري افزوده است 
ها جنگيده است و با با شوروي جنگيده است، با انگليس

ستقالل و حاکميت افغانستان راکه ا» هر کس ديگري«
از سوي ديگر، اعضاي. خواهد جنگيد ،ناديده بگريد

هاي قانوني پارملان افغانستان خواستار اعمال حمدوديت
.براي نريوهاي نظامي خارجي مستقر در افغانستان شدند
پارملان افغانستان يکروز نيز به عنوان اعرتاض به

 .م تعطيلي کردکشتار غرينظاميان در افغانستان اعال

رويداد مهم ديگر را بايد در سازمان ملل جست که از
فرماندهان نظامي به ويژهفرماندهان ناتو و 

امريکايي خواسته است که جلوي افزايش تلفات غرينظامي
اين موضعگريي سازمان ملل. را در افغانستان بگريند

متحد بيشرت معطوف به تصميم غريمنتظره واشنگنت مبين بر
کناري فرمانده سابق نظامي امريکا و ناتو دربر

افغانستان و نصب يک فرمانده نريوهاي ويژه به جاي وي
 .شود تلقي مي

مناينده سازمان ،در آخرين رويداد مهم در افغانستان
ملل متحد مستقر در افغانستان از حامد کرزی خواسته
است از انتصاب مارشال فهيم به عنوان معاون

کرزی نه تنها اين. غانستان خودداري کندمجهور اف رييس
درخواست را رد کرده که در يک اقدام منادين و پرمعنا
مارشال حممد قاسم فهيم را به معاونت خود انتخاب

مقامات غربي در دوران پس از اشغال. کرده است
اجازه حضور و ،يي کوتاه  افغانستان به جز دوره

ه با شوروي وفعاليت به اين جنگساالر دوران مبارز
اند و اين انتصاب عمدتًا يک تصميم طالبان را نداده

 .ضد امريکايي و ضد غربي تفسري شده است

ها و به خصوص در آستانه گريي با اين حتوالت و موضع 
الوقوع رياست مجهوري افغانستان چنني به انتخابات قريب

رسد که رهربي ملي تازه يي در افغانستان در نظر مي
ر است که حمبوبيت و موفقيت خود را در گروحال ظهو

فاصله گرفنت از امريکا و طبعا اعالم موضع تند در
 .بينند قبال اهداف پاکستان در افغانستان مي
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افغاني خواهند توانست حتوالتي را که در نوآيا رهربان  
عراق تا مرز تعيني تکليف براي نريوهاي خارجي مستقر

فغانستان هم تکراردر اين کشور پيش رفت، در ا
  »کنند؟

 
جشن تولد «در مقاله  اردشير زارعیآقای 

ديدار آصف علی زرداری و «: می نگارد» پشتونستان
حامد کرزی به طور هم زمان از واشنگنت برای اجنام 
مذاکرات سه جانبه با باراک اوباما بسيار بيش از 
آنچه علنی گفته می شود، حامل نتايج پشت پرده 

اين که گفته می شود حمور مذاکرات طرف  .خواهد بود
حول مبارزه با تروريسم و بنيادگرايی در  ها

منطقه دور می زند، تنها رويه بيرونی ماجرا تلقی 
در حالی که در بطن قضيه حبث ها در خصوص . می شود

چگونگی دستيابی به مکانيزمی متفاوت از 
  .راهکارهای شکست خورده کنونی دور می زند

زمانی که با هشدار  ،اين سه کشور نشست سران
فرمانده ارشد  -غافلگيرکننده جنرال ديويد پرتائوس

امريکايی در خصوص سقوط دو هفته يی دولت پاکستان 
و مهچنين ديدارهای سريالی رابرت گيتس، مايک مالن 

وزيران دفاع، رييس ستاد مشرتک  -و ريچارد هالربوک
آباد  ارتش و فرستاده ويژه اين کشور از اسالم

برای اطمينان از امنيت تسليحات هسته يی آنان در 
يک جمموعه ارگانيکی مورد حتليل قرار گيرد، گويای 

 . تغييرات اساسی در جيوپوليتيک منطقه يی می باشد

از سوی ديگر، زرداری و کرزی پيش از سفر به 
واشنگنت در حترکات سياسی خود يکی با اعطای جموز 

دره سوات و مصاحله با  برقراری شريعت اسالمی در
طالبان و ديگری با دعوت آشکار و پنهان از مال 

رهرب طالبان برای معامله، زنگ بازی بزرگی  -عمر
را در منطقه نواخته اند که به نظر می رسد قطعات 
. پازل آن به تدريج در کنار هم قرار می گيرد

واشنگنت از ماه های آخر دوران زمامداری جورج بوش 
م پيروزی در افغانستان تا حدود زيادی نسبت به عد

متقاعد شده بود و به مهين دليل اوباما مترکز 
تبليغات انتخاباتی خود را بر تدوين يک اسرتاتيژی 
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جديد برای برون رفت از حبران افغانستان معطوف 
 .کرده بود

اين که رييس مجهوری جديد در واشنگنت از افزايش 
فاع می کرد، نيروهای نظامی در منطقه هندوکش د

چه به يک پيروزی نظامی مربوط باشد،  بيش از آن
می تواند مکانيزمی جهت دستيابی به امکان ابتکار 

حتوالت ماه های . عمل در خصوص اين حبران تلقی شود
اخير در حوزه سياسی منطقه حبران و ستاد برنامه 
ريزی کالن در واشنگنت نشان می دهد که اهداف اصلی 

ز حترکات جديد ترسيم نقشه راه و شايد ناگزير ا
برای بازنگری در سياست های راهربدی و مهمرت از آن 

 . تغيير در جغرافيای اين منطقه خواهد بود

در زير پوسته حتوالت ناخوشايند افغانستان و 
پاکستان به عنوان دوقلوهای به هم چسبيده، 
واقعياتی در شرف تکوين بوده است که بسياری از 

حتليلگران خواسته و ناخواسته به  سياستمداران و
زايش بسيار حمتمل . عينيت آن بی توجهی کرده اند

يک واليت کامال خودخمتار يا کشور جديد در جغرافيای 
منطقه متشکل از مناطق پشتون نشين پاکستان و 
افغانستان که وجه مشرتک آنان نيز دقيقا نفوذ 
 گسرتده و روزافزون طالبان در بسرت يک بنيادگرای

مذهبی می باشد، شايد ديگر برای رهربان  –قومی 
اين دو کشور و اياالت متحده به يک امر اجتناب 

 . ناپذير تبديل شده باشد

ميليون نفر و  ٣٠پشتونستان با مجعيتی حدود 
پيشاور، فارغ از  –مرکزيت دوگانه قندهار 

ادعاهای نخ منا شده مبارزه با تروريسم، در مسير 
بسرت شکنندگی و گسل های موجود  يک زايش دردناک در

اجتماعی و مقتضيات جيوپوليتيکی در  –سياسی 
 .منطقه کنونی در حال تولد است

اسرتاتيژيست های امريکايی و رهربان سياسی پاکستان 
و افغانستان تا حدود زيادی متقاعد شده اند که 
برای جنات حداقل های موجود و کاهش دامنه پيشروی 

بافت قومی پشتون دارد، طالبان که ريشه در 
پشتونستان ناگزير می بايست به وجود و تولد 
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البته جتزيه در افغانستان و . تن داد مستقل
پاکستان به دليل تبعات منفی اعتباری و اخالقی از 
يک طرف و تغييرات جيوپوليتيکی در حميط بين املللی 

ديگر، برای بازيگران منطقه يی و واشنگنت  سویاز 
آنان در ابتدا در . و اصلح خنواهد بودانتخاب اول 

سعی می کنند » هدف برتر«چارچوب اسرتاتيژی موفقيت 
با وسعت دادن به سرکوب طالبان در طی محالت هتامجی و 
گسرتده، اوضاع را حتت کنرتل در آورند که بنا به 
شواهد موجود و وضعيت عينی منطقه چندان قابل 

 . دستيابی خنواهد بود

ون خاکسرت اين شکست است که طرح در واقع، از در
پشتونستان و پذيرش چينش جديد جيوپوليتيکی شکل 
می گيرد و به مهين دليل هم اکنون جهان شاهد يورش 
گسرتده ارتش پاکستان به دره سوات و آوارگی بيش 

اين حتول در . از نيم ميليون غيرنظامی بوده است
 مرحله اول با اعطای يک خودخمتاری فرهنگی از جنس
جتربه ارجتاعی معامله دره سوات در پاکستان، برای 
کل مناطق پشتون نشين يا حداقل مناطق نا آرام و 

 . خارج از کنرتل دولت های مرکزی رقم می خورد

در مرحله دوم، اين منطقه خودخمتار به هبانه مصاحله 
با طالبان ميانه رو حتت پوشش يک حکومت دوفاکتوی 

و می تواند به عنوان  سياسی به رمسيت شناخته شده
امارات قبايلی با تبعيت از مدل امارات متحده 
عربی در اين منطقه بر اساس يک مکانيزم 

اين موجب می شود تا . ايزوالسيون حتت کنرتل در آيد
ضمن جدا سازی منطقه کانونی حبران از اسالم آباد و 
کابل، نيروهای دولت مرکزی و ائتالف خارجی خود را 

ا دور کرده و با حماصره اين منت از منت تنش ه
فرصت زمانی الزم را برای سامان خبشی به  ،اخاللگر

 . اوضاع فراهم کنند

در مرحله سوم، حکومت های پاکستان و افغانستان و 
تا حدود زيادی واشنگنت، شوالپوشان پشتون را به مست 
يک معامله و مصاحله سياسی جهت رعايت امنيت در 

خواهند کرد و به کمک  مثلث ايجاد شده ترغيب
طالبان معامله گر، جنبش تروريستی القاعده حداقل 
در اين منطقه حبرانی از جهان درگير بنيادگرايی 

 .مذهبی طرد و به حاشيه رانده می شوند
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يکی از سخنگويان طالبان  -اهدذبيح اهللا جماظهارات  
مبنی بر اين که آنان از القاعده دستور منی گيرند 

مهمانانی که برای شرکت در جهاد بلکه پذيرای 
مقدس می باشند، بوده اند، شايد يک پالس و پيام 
روشن از چنين زاويه يی به مذاکرات سه جانبه 

چنانچه اين مرحله با موفقيت . واشنگنت بوده است
توام شود، به مسير طبيعی خود ادامه می دهد و 
اگر طالبان امارات نشين هم چنان به سودای جنگ 

د ادامه دادند، حتت يک رژيم سخت حتريمی در طلبی خو
شرايط ايزوالسيون کامل جغرافيايی با پوشش 

 . قرنطينه گونه مهار می شوند

در مرحله چهارم که شايد هم اکنون چندان مدنظر 
نباشد ولی به هر حال در طی تکوين دوران و حتول 

استقالل کامل  ،تاريخی خود ناگزير حمقق می شود
از درون اين اسرتاتيژی و مذاکرات  کشور پشتونستان

در اين مرحله که تا . پشت پرده پيش برده می شود
به امروز حداقل تصوير بسيار گنگی از آن وجود 
دارد، تعريف امنيت و ثبات منطقه يی و هم چنين 
چينش های جيوپوليتيک در اين حوزه جغرافيائی می 
تواند سير متفاوت و حتا واژگونه يی به خود 

 .بگيرد

اين تصوير چهار مرحله يی حداقل در شرايط کنونی  
به حلاظ نظری و واقعيات ميدانی با توجه به وضعيت 

اجتماعی پاکستان و افغانستان  – عينی حميط سياسی
 .قابل پيش بينی است

دو کشور پاکستان و افغانستان به جهت اين که 
پروسه ملت سازی و دولت مدرن را طی نکرده اند و 

با توجه به حبران پيش آمده به سياهچاله هم اکنون 
های ناشناخته يی می مانند که هر جسم و جرم 
ديگری را به درون خود می کشند، دارای شرايط 
ويژه يی می باشند که راهکارهای ريسکی را ناگزير 

جتربه تاريخی چند دهه اخير نشان داده . کرده اند
ز است که پاکستان از مهان ابتدای استقالل خود ا

هند که بر اساس مرزبندی های مذهبی اجنام گرفت، 
پای در يک تصوير خاکسرتی گذاشته است که پايان 

 . خوشی برای آن قابل تصور خنواهد بود
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مردمان ايالت سند هيچ قرابتی با مردمان مناطق 
مهان گونه که مردمان ايالت پنجاب . قبايلی ندارند

مقايسه  هيچ نزديکی به سرحد نشينان ندارند و اين
بين پنجابی با سندی و قبايلی با سرحدی هم صدق 

اين چند گانگی سلبی که هيچ قرابت . می کند
ايجابی را در درون خود هضم منی کند، اساس گسست 
. بنيادين در جغرافيای سياسی اين کشور است

برايند اين شکاف ها و گسل های جغرافيائی در 
گروه  نظام چند پاره پاکستان موجب شده است که

 –های سياسی اين کشور به جهت ريشه های قومی 
مذهبی متفاوت خود در هيچ شرايطی نتوانند در 
کنار هم ضرورت های ملی توسعه و ترقی کشور را حس 

 .کنند

ارتش اين کشور که از مهان فردای استقالل پاکستان  
قدرمتندترين نيروی آلرتناتيو بوده است به حلاظ 

رزه با دمشن هندو در مرزهای راهربد اصلی آن که مبا
شرقی بوده است در يک پيوند تنگاتنگ و غيرقابل 
. اجتناب با بنيادگرايان مذهبی قرار گرفته است

اين که در شرايط کنونی واشنگنت از دولت و ارتش 
پاکستان خواسته است تا اولويت وجودی خود را از 
مبارزه با هند به مست مبارزه با تروريسم و 

تغيير دهد، تنها يک درخواست رويايی  بنيادگرايی
بايد تلقی شود، چرا که ذات وجودی اين ارتش 
دقيقا از مهان ابتدا بر ستون های بنيادگرائی 

درگيری گاه و بيگاه ارتش . مذهبی استوار شده است
با بنيادگرايان طالبان مهان گونه که در هفته 
گذشته در دره سوات و منطقه بونير اتفاق افتاده 

بسيار پيش پا افتاده تر و معمولی تر از آن  است
است که بتوان به آن به عنوان تضاد و آرايش يک 

 . ميدان واقعی مبارزه اميد بست

در آن سوی قضيه، در افغانستان هم شرايط تقريبا 
مشابه يی حاکم است که با متام تفاوت های آن از 

هيچ قومی در اين کشور  .يک آبشخور سيراب می شود
ت اين که از اکثريت مطلق مجعيتی برخوردار به جه

نيست، قادر با آلرتناتيوسازی برای پويشگری دولت 
اين کشور زير تاثير . ملت سازی مدرن خنواهد بود –

يک وضعيت منحصر به فرد که می توان به آن 
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نام هناد مهواره متاثر از متايالت » دنبالگی قومی«
ی سرشاخه های قومی خارج از حميط جغرافيا

افغانستان و تاثير آن بر قوميت ساکن در درون 
 . کشور بوده است

پشتون ها هر چند بزرگرتين گروه قومی در اين کشور 
ولی خود جزء کوچکرتی از پشتون های  3می باشند،

ساکن در پاکستان هستند که به مهين دليل شورش 
کنونی طالبان اين کشور که ريشه در بافت پشتون 

تدارکات، هتيج، سازماندهی و ميدان دارد هبرتين بسرت 
. مبارزه را در مناطق پشتون نشين کسب می کند

چنانچه به تاجيک ها، ازبيک ها، بلوچ ها، ترکمن 
ها، هزاره ها و ديگر خرده قوميت ها نيز توجه 
شود مهين خصوصيت تاثيرپذيری از سرشاخه های اصلی 

. در بيرون از کشور کامال قابل مشاهده خواهد بود
ملت سازی مدرن  -ين دنبالگی قومی پتانسيل دولت ا

                                                 
تا کنون آمارگيری های دقيقی در باره نفوس افغانستان .  3

شايد افغانستان از انگشت مشار کشورهايی و . صورت نگرفته است
مساله نفوس در آن شايد هم يگانه کشوری در جهان باشد که 

دليل آن هم هبره گيری ابزاری از . اين مهه سياست زده باشد
يوناليست کشور از اين موضوع چه از سوی دولتمردان اولرتاناس

از سوی ديگر  ،در مسايل افغانستاندرگير يک  سو، و کشورهای 
 .است
 

ن بوده است تا پشتون ها به به گونه سنتی کوشش هايی در جريا
ساير باشندگان کشور آن که چيزی . عنوان اکثريت جا زده شوند

به هر رو، به گونه يی که روانشاد غبار و  .را منی پذيرند
نگ در آثار شان نوشته اند، پشتون ها نزديک به فرهروانشاد 

مگر، با  .چهل درصد باشندگان کشور را تشکيل می داده اند
دهه های هشتاد سده توجه به اين که در رويدادهای خونبار 

بيستم و دو دهه پس از آن، با تاسف بيشرتين مشار قربانيان و 
، وزن از پشتون ها بوده اندهيرويين  قربانيانتلفات جنگ و 

درصد کاهش يافته  35در نفوس کشور به به گمان غالب آن ها 
 .است

از سوی ديگر، با احتساب مهاجرت های بی بازگشت، که باز هم 
 31-30پشتون ها است، اين ميزان به  بيشرتين درصدی آن در ميان

با اين هم، پشتون ها بزرگرتين گروه . در صد پايين می آيد
 ساير درصد، هزاره ها و 25يک ها مشار تاج .تباری کشور اند

درصد ختمين  10درصد و ترک زبانان را  20پيروان اهل تشيع را 
 .می زنند
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را از کشور افغانستان سلب کرده است و اين که به 
گذشته برای رد و نقض اين واقعيت رجوع شود تنها 
می توان گفت تاريخ گذشته اين کشور يک چسبندگی 
استعماری در شرايط سنتی بوده است که برای مهيشه 

 . دوران آن متام شده است

ويای پشتونستان هر چند که چيز خوشايندی حتقق ر
خنواهد بود، ولی شايد در آينده بسيار نزديک به 
يک واقعيت اجتناب ناپذير تبديل شود که حتا 
فراتر از توهم توطئه از طرف هژمون بين املللی 

اين يک انتخاب در شرايط ناکامی ديگر . نيز باشد
ت طرح های شکست خورده کنونی است که هر چند تبعا

بسيار ناخوشايندی در منطقه خواهد داشت ولی در 
وضعيت بن بست گونه کنونی شايد الزامی در طبقه 

 .»به مشار آيد» شر ضرور«بندی پذيرش 

 
رييس «در مطلب  دويچه ويلی در سايت انرتنتی   

می  »اميد تا سرچشمه ياس مايهاز  –مجهور کرزي 
دت از حمبوبيت کرزی در کشور خودش به ش«: خوانيم

اوکه زمانی در غرب بسيار حمبوب . کاسته شده است
 ۀبني املللي را هم تا انداز ۀبود، اعتماد جامع

کرزي، به عنوان يک . زيادي از دست داده است
دموکرات شکست خورده، هبرت مي بود با قدرت پدرود 

 .می گفت

  
آغازي را براي کرزي ميسر  ۀهبرتين نقط] اوضاع...[ 

زي کشور ويران شده را به ساخته بود تا بازسا
. عنوان يک چالش تارخيي به جهت درست هدايت کند

اما پس از گذشت هشت سال، هنوز هم آرامش در کشور 
با وجود رضايت و نشاط در آغاز . برقرار نشده است

روند بازسازي، رشد اقتصاد افغانستان با بن بست 
مواجه شد و فاصله ميان فقري و غين بسيار به سرعت 

 . يش يافتافزا
 

ضعيف حکومتداري، فساد اداري  ۀکرزي به خاطر شيو
روزافزون و نريو گرفنت هرچه بيشرت مافياي مواد 
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خمدر، در سطح ملي و بني املللي مورد انتقاد قرار 
 .گرفت

  
در گام خنست، وضع خطرناک امنييت براي رييس مجهور  

افغانستان به . افغانستان درد سر اجياد کرده است
بني املللي، که در ساحات خمتلف اين  ۀراي جامعويژه ب

کشور را کمک مي کنند، به تدريج حيثيت کوزه يي 
را کسب مي کند که که تهء آن سوراخ بزرگي قرار 

يک  ۀشدت يافنت حبران در عرصه هاي خمتلف مثر. باشد
 ۀسلسله تصادفات ناگوار نيست، بلکه برعکس نتيج

که رييس مجهور  مشخص يک سياست نادرست بازسازي است
 .بايد داوطلبانه مسؤوليت آن را به دوش بگريد

  
کرزي به جاي اين که يک اسرتاتيژي را مطابق به  

شرايط کشور اجياد و پياده کند، براي توسعه و حمکم 
او برحسب . ساخنت پايه هاي قدرت خود تالش کرد

اهداف خود احتاد هاي را با خوانني حملي اجياد کرده 
. را براي نريو هاي اسالمگرا قايل شد و امتيازاتي

او حتا از مذاکرات خمفيانه با جنگجويان اسالمگرا 
عملکرد  ۀاين شيو. و تندرو طالبان هم اجتناب نکرد

حامد کرزي منتج بدان شد که قدرت سياسي در احنصار 
کساني درآيد که اعتبار شان را قبًال از دست داده 

سياست  ۀصحن افراد شايسته و باکفايت از. بودند
 .بريون رانده شدند

 
افزون بر آن، حامد کرزي به عنوان مرجع دريافت  

کمک هاي چندين ميليوني کشورهاي غربي براي 
او در توزيع . بازسازي افغانستان به مشار مي رود

اين مبالغ هنگفت يک نظام شاه پدري  ۀهدفمندان
اين سيستم مناسبات . خودش را به ميان آورد

زير فشار قرار داده و به قطب بندي اجتماعي را 
 .هاي بيشرت نريو ها منجر مي گردد

  
از حمبوبيت رييس مجهور در کشور خودش به شدت کاسته 

حامد کرزي، که زماني در جهان غرب . شده است
بني  ۀبسيار حمبوب بود، درين ميان اعتماد جامع

. زيادي از دست داده است ۀاملللي را هم تا انداز
کرزي، به عنوان يک دموکرات شکست براي حامد 
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خورده، هبرت مي بود که با قرار داشنت در رأس قدرت 
اما کرزي، بيشرت به پريوي از . وداع مي کرد

استبداد مرسوم آسيايي، مي خواهد تا پايان تلخ 
 .سياسي  مباند ۀدر صحن

  
ويل به اساس قانون اساسي دموکراتيک در کشور قرار 

 43رياست مجهوري در هپلوي  ۀاست در انتخابات آيند
  .»کانديد ديگر قرار بگريد

خلع سالح پيش از وقت نيروهای جمرب جبهه متحد که 
جتارب جنگ با طالبان و القاعده را چندين سال 
آزموده بودند، متالشی ساخنت اقتدار فرماندهان اين 
جبهه که مقاومت عليه طالبان را فرماندهی کرده 

وب که خاستگاه و حمل بودند، مليشه سازی در جن
سربازگيری طالبان می باشد، برافروخنت حساسيت و 
عصبيت های زبانی و قومی وگسرتش دامنه حبران از 
جنوب در مرکز و مشال از مواردی اند که با هزينه 
کردن مساعدت های نقدی جامعه بين املللی اجنام 

اين رفتار سياسی چنان تنظيم و تدوين . پذيرفت
به رغم کمک غير مستقيم به آرايش  گرديده بود که

طالبان و حتميل خسارات و ضايعات سنگين بر 
نيروهای ائتالف بين املللی، تا مدت های طوالنی، 
هيچ گونه ترديد و اعرتاضی را نسبت به دولت آقای 

البته از مهان آغاز اقتدار . کرزی برنينگيخت
سياسی آقای کرزی، رفتار ايشان در برابر طالبان 

تنظيم گرديده بود که تصميم جدی برای چنان 
برداشنت آن ها از فضای سياسی افغانستان وجود 

حتا آقای کرزی در خيلی موارد از وجود آن . نداشت
ها دربسياری از معامالت به عنوان وسيله تامين 
منافع سياسی هبره می جست و در صورت لزوم به 

 .تقويت آن ها مبادرت می ورزيد

چگونه طالبان می توانست بعد  چنين منی بود، اگر
از يک شکست سنگين که متام شيرازه های سازمانی آن 
از هم گسيخته بود، جمددا وارد تعامالت سياسی 

طالبان حتا زمانی که در اوج اقتدار ! نظامی گردد
نظامی قرار داشتند و هزاران جنگجوی خارجی 
درکنار آن ها می جنگيدند و پاکستان و عربستان 

متام امکانات از آن ها محايت می کردند،  سعودی با
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نتوانستند که مرکز مقاومت جماهدان را تسخير 
منايند؛ رويايی که برای دست يافنت به آن هزاران 
طالب در دشت ها و تاکستان های مشالی طعمه آتش 

 . جماهدان گرديدند

 ،پس چه شد که طالبان شکست خورده و از هم گسيخته
ار در برابر هزاران سرباز جتديد نيروکرد و اين ب

تا دندان مسلح امريکا و پيمان اتالنتيک مشالی 
به گونه که امروز موفقيت . قامت بر افراشت

مبارزه با تروريزم بين املللی را به چالش کشيده 
ناظران سياسی معتقد اند که رفتار دوهپلوی . است

فرصت مناسبی را برای  ،کرزی در برابر طالبان
اکنون که هفت . وجود آورده ا ببازآفرينی آن ه

سال اقتدارسياسی آقای کرزی از نظر قانونی به 
پايان می رسد، ايشان مهچنان با چنگ و دندان تالش 
می ورزد که برای يک دور ديگر اقتدارسياسی اش را 

 .متديد منايد

هفت سال اقتدارسياسی آقای کرزی نشان می دهد که 
ی مديريت او و تيم مهراه وی گزينه مناسب برا

سياسی افغانستان نبوده است و هم ساختار سيستم 
سياسی که او در راس آن قرار دارد، مناسب ساختار 

 .و بافت قومی در اين سرزمين منی باشد

مهان گونه که انسان ها ساختار و سيستم سياسی را  
يک ساختار و سيستم سياسی نيز  ،رهربی می کنند

مهانگونه که . درفتار انسان ها را توجيه می مناي
در مورد کارنامه های آقای کرزی اشاره رفت، بيشرت 
اين رفتار توسط ساختار سياسی موجود توجيه 

به تعبير ديگر، در خيلی موارد . گرديده است
ساختار سياسی موجود سبب گرديده است که آقای 
کرزی فارغ از تشويش، از امکانات دولتی در جهت 

 .تفاده منايدتامين منافع قومی و نژادی اس

معتقد است که با توجه به پس ] زارعی[ نگارنده
منظر تاريخی اين سرزمين و با توجه به ساختار و 
بافت قومی در افغانستان که نوع جتزيه قومی را به 
منايش می گذارد و مهچنان با توجه به تنش های 
فزاينده قومی در اين کشور که مهواره حبران آفرين 

ختار سياسی و تقسيم عادالنه بوده است، تغيير سا
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قدرت منطقی ترين گزينه برای مهارکردن تنش های 
. موجود و ختم حبران اين سرزمين دانسته می شود

تغيير ساختار رياستی به ساختار پارملانی و تقسيم 
متوازن قدرت با معيارهای قومی تنها گزينه يی 
است که می تواند از يک سو حضور اقوام را در 

ام سياسی متثيل منايد و از سوی ديگر نظ ساختار
  .امکان سوء استفاده از قدرت دولتی را حمدود منايد

مهه می دانيم که احنصار قدرت با توجه به ساختار و 
جغرافيای قومی در افغانستان مهواره مرجع توليد 

تقسيم متوازن قدرت، قدرت . تنش و حبران بوده است
ورده و آن را را از احنصار يک خبش جامعه بيرون آ

به عنوان يک نيروی سازنده و اهلی شده درخدمت 
اما تغيير . متام مردم افغانستان قرار می دهد

ساختار سياسی بايد به اعتبار  قانون اساسی و 
. تقسيم قدرت بايد بر اساس ميثاق ملی صورت بگيرد

منظور از ميثاق ملی نوع تفاهم ملی می باشد که 
 .ی گيردبر اساس امجاع ملی صورت م

در شرايط موجود افغانستان، تا زمانی که ارزش 
های مشرتک ملی، اعتماد ملی و خويشاوندی ملی به 

هبرتين و مناسب ترين نوع تقسيم ، وجود نيامده
قدرت، از نوع تقسيم قدرت در لبنان می باشد که 
سال های متمادی تنش های مذهبی را جتربه کرده 

ر حبران های مذهبی لبنان سال های طوالنی درگي. است
بوده است اما برای پايان خبشيدن به اين حبران 
سراجنام گروه های درگير بر سر تقسيم قدرت به 
توافق رسيدند و براساس اين توافق، رياست مجهوری 
به مارونی ها که مسيحی می باشند و خنست وزيری به 
اهل سنت و رياست جملس به شيعيان اين کشور تعلق 

فق که آن را قانون اساسی غير مدون اين توا. گرفت
می نامند، لبنان را از سقوط بيشرت درکام حبران 
جنات خبشيد و به تنش های داخلی آن نيز نقطه پايان 

 .گذاشت

تنش های داخلی افغانستان شباهت زيادی به تنش 
های داخلی لبنان دارد و مهسايه های افغانستان 

ور دارای اين کش نيز مانند مهسايه های لبنان در
اما از نظر تنش های . منافع اسرتاتيژيک هستند
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داخلی تفاوت در اين است که تنش های داخلی 
گرايش های  افغانستان بيشرتينه بر اساس عاليق و

لذا برای آن که تناسب . قومی شعله گرفته است
حضور اقوام در ساختار قدرت دولتی رعايت گرديده 

ه تبديل گردد، باشد و قدرت دولتی به نيروی سازند
نظام رياستی با حفظ پست رياست مجهوری بايد به 
نظام پارملانی تبديل گرديده و پست خنست وزيری بر 

 . آن عالوه گردد

در ساختار جديد سياسی، رياست مجهوری به پشتون 
ها، خنست وزيری به تاجيک ها، معاون خنست وزيری به 
ازبيک ها و رياست پارملان بايد به هزاره ها 

باتوجه به ارزش های شهروندی، اين . اگذار شودو
طرح شايد برای بعضی ها مغاير با ارزش های 
دموکراتيک و مغاير با اراده مردم افغانستان به 

اما اگر واقعيت های عينی افغانستان . نظر برسد
در نظر گرفته شود، در حقيقت اين طرح هم می 
تواند اراده سياسی متام مردم افغانستان را 

زتاب ببخشد و هم می تواند شرايط هنادينه ساخنت با
 .ارزش های دموکراتيک را فراهم منايد

يد با ساختار جديد بدون هيچ ترديدی اين آرايش جد
مناسب برای متثيل حضور اقوام در گزينه منطقی و 

اين گزينه تنها گزينه . ساختار قدرت می باشد
منطقی می باشد که از يک سو تنش های قومی را 

تقسيم عادالنه  هار می سازد و از سوی ديگر درم
اين طرح درگام خنست . ثروت و قدرت کمک می کند

مستلزم محايت جامعه بين املللی می باشد که حبران 
را در افغانستان به صورت مستقيم مديريت می 

اين طرح مهان گونه که می تواند اعتماد . منايند
ملت آميز ملی، صلح و امنيت، و شرايط مهزيستی مسا

را در افغانستان فراهم منايد، جامعه بين املللی 
را در مبارزه با تروريزم بين املللی نيز ياری می 
رساند و در واقع مسير اين مبارزه را تعيين می 

 .منايد

، هرچند که مردم افغانستان چشم به کنوناما 
نتايج انتخابات رياست مجهوری دوخته اند و اين 

با معيارهای دموکراتيک هم انتخابات هرچند که 
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با توجه باساختار . صورت بگيرد، معجزه خنواهد کرد
قومی در افغانستان و تنش های ناشی از آن، تا 
زمانی که طرح نو در افگنده نشود و ساختار نظام 
سياسی و تقسيم قدرت دولتی با معيارهای منطقی 
تعريف و تدوين نگردد، آقای کرزی، امحدزی، داکرت 

، بشردوست و هرکسی ديگری هم که وارد قصر عبداهللا
رياست مجهوری گردد، منی تواند حبران را حل و فصل 
کرده و تنش های فزاينده قومی را در اين سرزمين 
کاهش خبشيده و افغانستان را از پرتگاه سقوط جنات 

جديد قدرت دولتی که درآن قدرت  اما ساختار. خبشد
عتماد مردم را به صورت عادالنه تقسيم می گردد، ا

نسبت به دولت افزايش می خبشد و دولت را در 
درست چيزی که . موقعيت خدمت به مردم قرار می دهد

 .»تاهنوز مردم افغانستان آن را جتربه نکرده اند

های بر باد  اميد«در مقاله زير نام  زريرآقای 
جديد آقای اوباما  رفته مردم افغانستان و شعار

جنگ بی مفهوم سی «: گارندمی ن» » تغيير و اميد«
ساله در افغانستان، بزرگرتين خسارات مالی و جانی 
را بر پيکر مردم رجنديده و کشور ما وارد منوده 

مردم خسته از جنگ افغانستان که بی صربانه . است
انتظار برقراری صلح و تأمين عدالت اجتماعی را 
می کشيديدند، در خنستين روزهای سقوط رژيم طالبان 

ضورمستقيم و بالقوه نيروهای غربی در رأس از ح
 .اياالت متحده امريکا به گرمی استقبال کردند

با سقوط طالبان و سرازير شدن کمک های هنگفت 
جامعه جهانی به افغانستان، اميدهايی برای مردم 
ما در برقراری صلح پايدار، استقرار امنيت 
سرتاسری و قرار دادن کشور در مسير ترقی و 

 .به وجود آمدپيشرفت 

حماسبات نادرست و غلط اداره بوش و کاخ سفيد از  
اوضاع افغانستان و گماشنت افراد بی کفايت و غير 
مسلکی به رهربی حامد کرزی برای اداره مملکت نه 
تنها اين که به هببود اوضاع مفيد واقع نگرديد، 
بلکه زمينه تشديد جنگ ها، فساد اداری، رشوه 

پروسس مواد خمدره، قاچاق و  ستانی، توليد، رشد و
 .عدم اعتماد مردم به دولت را بيشرت فراهم ساخت
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ر واضح است که در اين مدت فرصت های طاليی ّپ 
بسياری برای بيرونرفت از حالت موجوده در برابر 
زمامداران و سکانداران امور نظامی و اداری کشور 
ما قرار داشت که می بايست از آن به طرز شايسته 

از جايی که در . د استفاده به عمل می آمدو مفي
مقامات حساس و پست های کليدی ارگان های دولتی 
افراد بی کفايت و فاقد صالحيت اداری، جنايتکاران 
جنگی، آنانی که نزد ملت اعتماد و اعتبار 
ندارند، نصب و جا به جا گرديده اند و کار نظر 

ت، به لياقت و شايستگی به اهل کار سپرده نشده اس
 .اين فرصت طالئی از دست ما به هدر رفت

جنايتکاران جنگی و قاچاقچيان حرفه يی که بقای  
خفت بارشان را در ادامه جنگ می  حيات ننگين و

هنوز هم بر سرنوشت ملت حاکم می باشند و   بينند،
به مثابه ستون سوم در داخل دستگاه دولت گروه 

لی متويل های مسلح خمالف آن را تقويه و از حلاظ ما
ورنه طالبان که مهزمان با سقوط رژيم . می منايند
به کلی جتزيه و از حلاظ تشکيالتی  2001شان در 

پراگنده بودند، با موجوديت نيروهای نظامی ناتو 
و ايساف در افغانستان توانائی احيای جمدد هويت 
را نداشته و منی توانستند صفوف پراگنده خويش را 

خارجی دوباره آرايش داده بدون کمک های داخلی و 
و به حيث يک نيروی نظامی قابل تشويش وارد صحنه 

. گردند و دستاوردهای بزرگی نيز داشته باشند
يقينًا در تقويه مالی و لوژستيکی نيروهای خمالف 
دولت افراد، حلقات و شبکه هايی از داخل و خارج 

در غيرآن، طالبان از . کشور قويًا فعاليت می کنند
ظ امکانات ادامه جنگ را با نيمی از جهان هيج حلا
 .ندارند

مردم افغانستان که جتربه سی سال جنگ داخلی را با  
خود دارند، به خوبی می دانند که نقش عمده و 
اساسی در تداوم اين جنگ خنست به دوش پاکستان و 
اجيران شناخته شده داخلی آن بوده ؛ عالوه بر 

يز به مثابه بعضی کشورهای خليج فارس، روسيه ن
کشور شکست خورده در جنگ افغانستان درين خممصه بی 

دست به کار است و  ،تفاوت نبوده برای تالفی شکستش
امروزکه رقيبانش را در باتالق جنگ افغانستان تا 
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زانو به ِگل فرو رفته می بيند، از آن لذت می 
اوضاع نظامی و فضای سياسی حاکم درکشور ما . برد

ملکردهای ناتو و غرب در نشان می دهد که ع
افغانستان موثر نبوده بنًا ضرورت بازنگری اين 

 .اسرتاتيژی ناکام قويًا متصور است

آقای اوباما در اظهاراتش پيرامون چندی پيش، 
ما، « :افغانستان چنين خاطرنشان ساخته است

دوستان و متحدان ما برای پيروزی بايد 
نيرومند دستاوردهای طالبان را عقب زده و حکومتی 
حکومت ...و حسابده را در افغانستان ايجاد مناييم

موجوده در افغانستان به وسيله فساد ختريب شده 
است و در رسانيدن خدمات اساسی برای مردمش ناکام 

اقتصاد در اثر جتارت پررونق مواد خمدر که . است
جنايت را تشويق و شورشيان را متويل می کند، تنزل 

ن با وجود وعده های داده منوده، مردم افغانستا
شده برای آينده هبرت اکنون يکبار ديگر اميدهای 
نوين را در اثر خشونت و بی ثباتی برباد رفته می 

 .»بينند

ازين اظهارات به وضاحت ديده می شود که اياالت  
متحده در وجود اداره جديد قصر سفيد و اوباما 
مصمم است تا دولتی در افغانستان رويکار آيد که 

تاريخ يکبار . قادر به کسب محايه مردم کشور باشد
ديگر اين شانس را در برابر ما قرارداده، بايد 
از آن برای جنات کشور استفاده منود و نگذاشت بيشرت 
ازين جنگ و جنگ افروزان بر سرنوشت مردم حاکم و 
شاهد قربستان های جديد باشيم و کيسه ملت خالی و 

 .ران ُپرگرددجيب زرپرستان و هيروئين ساال

. به زودی انتخابات رياست مجهوری برگزار می شود 
بر ماست تا برای تعيين سرنوشت خويش هوشيارانه 

نبايست به وعده های ميان خالی، حتايف . عمل مناييم
و مهمانی های دسته يی از دزدان شناخته شده، 
اشخاص فاسد و بيکاره که استعداد رهربی يک اداره 

ه رسد به مقام رهربی کشور، خوش کوچک را ندارند چ
 .باور بود
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بايد شخصيتی که شايستگی اين مقام را دارد و از  
حلاظ دانش سياسی و مسلکی شخص جمرب و کارشناس باشد 
به اين مقام انتخاب گردد و اداره مملکت به دست 
افراد خدمتگذار ملت سپرده شود و دولتی که 

 .ار آيدجوابده عملکرد هايش برای ملت باشد، سرک

درين راستا، نقش اساسی و سازنده را هنادهای  
روشنفکری، جوانان، علما، بزرگان و روحانيون 
وطنپرست به عهده دارند تا با تبليغات و پخش 
نشرات و اعالميه ها اذهان مردم را روشن ساخته، 
وجيبه ملی شان را در برابر اين دين بزرگ وطنی 

ملی، هنادها و بايد متام شخصيت های . اجنام دهند
احزاب سياسی وطنپرست و ترقيخواه در دور بعدی 
انتخابات به خاطر منافع اوليای وطن در يک 
پالتفرم واحد منسجم گرديده رسالت خويش را در 
وجود يک مناينده و کانديد با صالحيت برای اين 
مقام در مقابل کانديدان غارتگران شناخته شده به 

 .خاطر ملت اجنام دهند

تيم کاری و اداری دولت آينده اگر  ديدبی تر
متشکل از افراد و اشخاص کارشناس و مسلکی باشد، 

 . قادر به حل  مشکالت خواهد بود

در رهربی قوای مسلح بايد افراد مسلکی که دارای  
مدارک حتصيلی در رشته های نظامی باشند، گماشته 
شوند، نه مارشال ها و جنرال های غير مکتبی که 

. مت سواد ابتدائی هم حمروم هستندحتا از نع
امريکا و غرب بايد از جتربه جنگ های گذشته 

هر نام  زيرافغانستان بدانند که هر نيروی خارجی 
و شعاری که باشد، در کشور ما با بن بست مواجه 

 .»....شده و منی تواند موفق گردد

  ترسناک» افغانستان«: اريخ ثابت کردت« در مقاله
آريستني ساينس  در- !!»» ستترين جبهه جنگ ا

در صورتي آه تاريخ معلم ...«: می خوانيم مانيتور
ما باشد، شتاب زده نيست آه نتيجه گريي آنيم، 

مريكا در افغانستان ااحتمال موفقيت اهداف مبهم 
 » .وجود ندارد
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مريكايي در گزارشي با بررسي جنگ ايك روزنامه 
ور، اين افغانستان و شكست يا پريوزي آمريكا در آش

وزنامه ر. ندردهاي معني دانستاجنگ را فاقد است
در گزارشي نوشت آه » آريستني ساينس مانيتور«

سال است آه زنان و مردان  هفتاآنون بيش از 
مريكايي در افغانستان در حال جنگ هستند و جان ا

 .خود را از دست مي دهند

در اين گزارش آمده است آه در سراسر طول تاريخ، 
ن به آرات ثابت آرده آه ترسناك ترين افغانستا

ما  آموزگارجبهه جنگ است و در صورتي آه تاريخ 
باشد، شتاب زده نيست آه نتيجه گريي آنيم، احتمال 

مريكا در افغانستان وجود اموفقيت اهداف مبهم 
 .ندارد

بر اساس اين گزارش باراك اوباما گفته است آه 
امنيت در  اين آشور هم زمان با تالش براي برقراري

آوآورانه تا آخر «افغانستان در برابر القاعده 
 .خنواهد آورد» آار دوام

ندردهاي روشن براي ااست«وي هم چنني به تعيني 
مريكا اارزيابي پيش رفت و پاسخ گو نگه داشنت 

 .متعهد شد

آريستني ساينس مانيتور مي نويسد، رهرباني آه 
ا مساوي ندردهاي روشين را براي پريوزي، شكست يااست

آردن تعيني آرده و آن ها را رها مني آنند، احتمال 
بيش تري دارد آه منابع را عاقالنه مورد استفاده 

اما راه ديگر اشتباه گرفنت آن چه . قرار دهند
 .بايد اتفاق افتد با رويداد در حال وقوع است

اين روزنامه در اين گزارش مي افزايد آه تا 
يكا در افغانستان زماني آه ابعاد جهت گريي آمر

معلوم شود، ما در حال پيمودن مسري بدون قطب منا 
براساس اين گزارش، گفته مي شود، دولت  .هستيم

مريكا حتت فشار کانگره استندردهايي را براي ا
 .افغانستان تعيني آرده است

در اين رابطه هيالري آلينتون، وزير امور خارجه 
رزيابي ما از متامي جنبه ها به ا: مريكا گفتا
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ي غامض وجود يله در اين ميان مسا .خواهيم پرداخت
دارد و آن اين است آه جنگ مانند جتارت نيست و 

له هستند امريكايي به شدت نگران اين مسامقامات 
ندردها به خصوص آن هايي آه اآه انتشار اين است

 .ند، مي تواند به دمشن آمك آندا با شكست مرتبط

عني حال اسرتاتژي  در اين گزارش آمده است، در
 ،اين اساس بر .مريكا دچار تغيريات پي درپي استا

فرمانده نريوهاي » ديويد مك آرنان«اخراج جنرال 
وزير » رابرت گيتس«مريكا در افغانستان توسط ا

دفاع اين آشور در ماه جاري، حبث و گفت وگوها را 
درباره استندردهاي روشن براي جنگ در افغانستان 

 .تشديد مي آند

مريكا را به ادولت  ،نويسنده اين گزارش در پايان
باره نتايج قابل ارزيابي در  پرسش هاي جدي تر در

افغانستان يعين پريوزي شكست و مساوي آردن از خود 
جنگ  مههو براي اطمينان بيش تر اجنام اين عمل در 

يك موزه  ااز آن آه حت پيشهاي آينده و درگريي ها 
 ».دداآند، فرا مي خوانزمني متاس پي سربازی با

 
يکی از کارشناسان روسی در مقاله  -سوتينکفآقای 

اسرتاتيژی نو اوباما در قبال پاکستان و «
بر پاکستان است تا برای « :می نويسد »افغانستان

ميليارد دالر کمک موعود اياالت  7.5به دست آوردن 
متحده در پنج سال آينده، هببود راستين و قابل 

سياست داخلی آن کشور را در عرصه پيمايش مساعی 
مبارزه موثر بر ضد تروريزم و پويايی های 

 .رزمندگان طالبان و القاعده نشان بدهد

مگر، هنوز اين کار، وظيفه بس دشواری برای اسالم 
آباد با توجه به انفجارات اخير که به دست 

. تروريست ها در پاکستان اجنام شده است، می منايد
ستان در حمراق حبران اقتصادی از سوی ديگر، پاک

جهانی قرار دارد و به شدن نيازمند کمک است و يک 
ا جلب و جذب گروه ب. دولت ورشکسته به مشار می رود

های اسالميست ميانه رو، صفوف خمالفان سرسخت 
گفتگوهای صلح گسرتش خواهد يافت که از مهين حاال 
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اعدام هواداران گفتگو با دولت را آغاز کرده 
از اين رو، اين کار، کار بس دشواری خواهد . اند

بود و برونرفت از اين بن بست امر ساده يی خنواهد 
 .بود

کابل نيز منی تواند بسرت خوبی برای به پيروزی 
فساد مهه . رسانيدن اسرتاتيژی نو اوباما مهوار منايد

جاگسرت، فرهنگ رهربان رزجموی قبيله يی، بازرگانی 
کننده در اين کشور، برای مواد خمدر و نظم حقوقی ش

حکومت کرزی مشکل بزرگی به مشار می رود که طی 
چندين سال نتوانسته است يکی از اين مشکالت را حل 

به باور حتليگران پاکستانی  ،در چنين اوضاعی. منايد
هر گونه برنامه يی که برای توسعه کشور و رشد 

 .اقتصادی ريخته شود، آرزومنديی بيش خنواهد بود

امکانات و : رتاتيژی دو عرصه می داشته باشدهر اس
اين امکانات، . گزينه ها و چالش ها و دشواری ها

هرگاه اداره امريکا چند گام اساسی که مهواره در 
اسرتاتيژی آن از حلظه آغاز کارزار ضد تروريستی در 
افغانستان موجود نبودند، بردارد، می توانند 

 -ای آدم هاتسخير انديشه ها و دل ه -ايجاد شوند
چيزی که امريکا پيوسته در مهه جا در عراق و 

مگر [افغانستان از آن سخن بر زبان آورده است 
و اين بزرگرتين ] نتوانسته است بدان دست يابد

ناکامی امريکا از مهان هنگامی است که پا به 
مبباران های کور در گسرته . افغانستان گذاشته است

کايی ستيزی در موجب پاگيری شديد امري ،قبايل
ميان باشندگان گرديده است که موضوع تسخير قلوب 

 . باشندگان را يک مساله بس پرابلماتيک می منايد

چه مربوط می شود به چالش ها، بزرگرتين مشکل  آن 
برای امريکا، کمبود اعتماد ميان پارتنرها در 

امريکا بايد . جنگ جهانشمول با تروريزم می باشد
ايد برای آن که بر روی اين تدبيرهايی اختاذ من

هرگاه امريکايی ها به . پرتگاه پل برپا منايد
سياست کنونی خود در افغانستان ادامه دهند، برای 
پاکستان راه ديگری منی ماند جز اين که از جنگ 

 .»جهانشمول در برابر تروريزم پای خود را بکشد
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در پيوند به تسخير انديشه ها و دل های مردم 
چه بسيار مهم است اين است که  آن افغانستان،

دولت فراگير ملی را با يک امريکا بتواند يک 
روی کار بياورد که مورد  رهربی نيرومند و آگاه

تاييد مهه مردم اين کشور باشد و توانايی هبره 
گيری از ياری های بين املللی و برون آوردن کشور 
از حبران های پيچيده و سر درگم کنونی و پيشگيری 

 . سياست خارجی سازنده و پويا را داشته باشد يک

هفت سال و نيم پيش از امروز که امريکا آقای 
کرزی را روی کار آورد، کرزی يک رهرب کاريزماتيک 
ملی نبود که پيشاپيش کدام جنبش ملی يا روشنفکری 
و يا از راه انتخابات سراسری روی کار آمده باشد 

اص داشته يا کدامين برازندگی ويژه و برتری خ
تازه بی کفايتی و ضعف مديريتی وی از مهان . باشد

 .آغاز از خنستين سخنرانی هايش آشکار بود

در آن هنگام، مردم خسته از بی مهری های جنگ و 
کوفته از خشونت های جدال های درونی، با ناديده 
گرفنت ناشايستگی های کرزی برای احراز کرسی رهربی 

که آقای کرزی با  کشور، به اين اميدوار بودند
چيدمان يک تيم نيرومند و کار آزموده متشکل از 
مشاوران آگاه و وزيران و مديران جمرب بتواند 
کشور را از حبران بيرون بياورد و خود پيشاهنگ 

. راه اندازی يک جنبش سراسری ملی و فراگير گردد
مگر دردمندانه وی نه تنها نتوانست به اين مهم 

با گرد آوردن افراد تنگ دست يابد، بل برعکس 
نگر، خودخواه، چاپلوس، عقده يی، وابسته، متعصب، 
ماجراجو و بيکاره و پيشگيری اجنداهای ضد ملی، 
چه در عرصه سياست داخلی و چه در عرصه سياست 
خارجی؛ به ويژه تقلب در انتخابات، دستکاری در 
قانون اساسی، اشاعه فرهنگ معامله در کشور و 

يری از فساد در دولت، و نيز ناتوانی در جلوگ
ناکامی در رويارويی با طالبان، کشور را با وخيم 

 .ترين حبران ها رو به رو گردانيد

کنون بر اياالت متحده است تا برای به دست آوردن 
دل مردم افغانستان، آن ها را از شر رژيم و رهربی 

و نيز مقامات (که به اعرتاف خود مقامات امريکايی 
با آوردن صندوق های ) ه والديمير پوتينروسی از مجل
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پر از رای در تاريکی شب در يک انتخابات قالبی بر 
شانه های مردم سوار کرده بود، رهايی خبشد و به 
جای رژيم بی هرزه و واپسگرای کنونی، زمينه را 
برای روی کار آمدن يک دولت مردمی و شايسته ساالر 

ر مهگان روشن چه، ب. و يک رهرب توامنند فراهم منايد
است که با تيم ناتوان کنونی اميدی به کاميابی 

 . اسرتاتيژی نو خنواهد بود

چه مربوط می گردد به کمبود اعتماد در ميان  آن
پارتنرها در مبارزه بين املللی با دهشت افگنی، 
بر اياالت متحده است تا به کشورهای منطقه و در 

که گام خنست چين، ايران و روسيه ثابت بسازد 
اهداف اسرتاتيژيکی فراتر از مبارزه با تروريزم و 

 . موارد خمدر در افغانستان و پاکستان ندارد

به گفته بسياری از کارشناسان، کنون کشورهای 
. منطقه به امريکا و رژيم کرزی بی اعتماد هستند

بر امريکا به آن دليل که در اسرتاتيژی نو اوبوما 
ن که چرا در آن از مجله اي. اهبامات بسياری هست

تسجيل نشده است و هيچ  موقف بی طرفی افغانستان
اشاره يی بر فسخ قرار داد نامنهاد مهکاری های 
اسرتاتيژيک ميان افغانستان و امريکا نگرديده 

کشورهای . بر رژيم کرزی هم به مهين دليل. است
منطقه چگونه می توانند به رژيمی اعتماد کنند که 

اده از قطع نامه سازمان با سوء استف با امريکا
به گونه غير قانونی قرار داد مهکاری های  ملل

بسته  )هر چند هم در سيمای اعالميه( اسرتاتيژيک
 !است

از ديدگاه کشورهای منطقه، اين قرار داد تنها  
هبره گيری از گسرته : يک معنا می تواند داشته باشد

افغانستان به عنوان ختته خيز در برابر ساير 
ی منطقه و در گام خنست کشورهای مهسايه و کشورها

پايگاه های هوايی نظامی اين کشور چون بگرام و 
 . از سوی امريکا) اسفزار(شيندند 

 اعالميهبسياری از خنبگان فکری افغانستان نيز اين 
را که از سوی وزير خارجه رژيم امضاء شده است، 

ارزيابی می » خيانت ملی«غير قانونی و چونان 
پای افغانستان را به بازی های خطرناک که منايند 
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اسرتاتيژيک که هيچ وجه مشرتکی با منافع ملی سنتی 
آن ندارد، می کشاند و بزرگرتين منبع بی اعتمادی 
ميان افغانستان و امريکا و کشورهای مهسايه و 

  .منطقه گرديده است

با بسته شدن پايگاه های هوايی نظامی ماناس 
خان  دود شدن پايگاه هوايیدر هپلوی مسقرغيزستان 

آباد ازبيکستان به روی امريکا، و با توجه به 
خودداری ترکمنستان و تاجيکستان از واگذاری چنين 

به  پايگاه هايی برای رسانايی بارهای نظامی
خواهد  احنصار دهليز مشالی به دست روسيه، امريکا

افتاد که می تواند هر آن از آن به عنوان يک 
در برابر امريکا در زمينه گسرتش دستاويز فشار 

ناتو به شرق در حمورهای گرجستان و اوکرايين و 
نيز استقرار سامانه های سپر موشکی در اروپای 
خاوری در نزديکی مرزهای روسيه و ساير معامالت 

 . باج ستاند و هبره گيرد

مسير پاکستان نيز می تواند به مانع بزرگی در 
وباما که در پی برابر پياده شدن اسرتاتيژی ا

سرکوب و ريشه کن کردن تروريزم و در واقع 
پاکستان و تندروان  .آی .اس .نابودسازی سازمان آی

و بنيادگرايان مذهبی حاکم بر آن کشور است، مبدل 
در صورت وارد آوردن فشار بيشرت بر گردد و 

پاکستان در سر اجنام منجر به بسته شدن اين راه و 
 .اتئالف ضد تروريستی گرددبيرون رفنت پاکستان از 

از اين رو، به باور کارشناسان، تنها راهی که 
برای اوباما می ماند، اين است که صادقانه ثابت
سازد که سياست های ماجراجويانه بوش را کنار
گذاشته است و اهدافی فراتر از مبارزه راستين با
تروريزم و قاچاق مواد خمدر ندارد و طی يک کنفرانس

للی منطقه يی بی طرفی افغانستان را تسجيلبين امل
و لغو قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک با
افغانستان را اعالم و رمسا به کشورهای منطقه تعهد
بسپارد که از خاک افغانستان و پايگاه های هوايی
اين کشور عليه هيچ کشور سومی چونان ختته خيز  هبره

وردن يک دولت بیگيری خنواهد کرد و برای روی کار آ
طرف، آزاد و مستقل در افغانستان به جای دولت دست
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  .نشانده کنونی تشريک مساعی منايد
 

-افغانستان، امروز به گونه يی که ديوين هاگرتی
کشور«استاد دانشگاه ميريلند دقيق توصيف منود، 

واشنگنت می خواهد از. »مردگان زنده شده است
 .»يگر جلوگيری منايدافتادن به مرداب يک ويتنام د

 
پرسشی که مطرح می گردد، اين است که آيا اوباما
چنين توانايی را خواهد داشت؟ چنين بر می آيد که
پاسخ منفی می باشد و امريکا آهسته آهسته در

 .باتالق جنگ فرو تر و فرو تر می رود
 

کارشناس مرکز مطالعات -اندره سيرينکوآقای 
واشنگنت آغاز به « افغانستان معاصر در مقاله

 Inter-Services نابودسازی سازمان استخبارات پاکستان
Intelligence (ISI) می نويسد»منود ،: 

. سخن بر سر اسرتاتيژی امريکا مبنی بر نابودی آی«
سرويس ويژه استخبارات ارتش پاکستان   -.آی. اس

به شکل کنونی آن است، نه بر سر مدرنيزاسيون، 
گمان می رود که ميان . در آنحتول و يا اصالحات 

پس از بازديد حمرمانه (حکومت پاکستان و واشنگنت 
از  پاکستان و به . ای. آی. ماه جوالی رهربان سی

دست آوردن اطالعات مبنی بر روابط تنگاتنگ افسران 
و اسالمگرايان، توافقنامه يی به . آی. اس. آی

امضاء رسيده باشد که حکومت اين کشور را در 
يک گزينش قرار داده باشد که اسالم آباد به برابر 

در (اصالحات بياورد . آی. اس. گونه راديکال در آی
چون در عمل اين سازمان ) واقع آن را نابود سازد

در مبارزه نيروهای غربی در افغانستان متحد 
از ديدگاه ما نقش بس . طالبان و القاعده می باشد

ان به مهمی را در متقاعد ساخنت رهربان پاکست
آی، داکرت زملی خليلزاد دوست . اس. پاکسازی آی

 .رييس مجهور بازی منوده است -نزديک زرداری 
 

به هر رو، راندن آن عده از افسران استخبارات که 
. با طالبان و القاعده ارتباط داشته اند، از آی

ناگزير منجر به پوياتر شدن غير قابل . آی. اس
چنين . کستان می گرددکنرتل اسالمگرايان در گسرته پا

. اس. بر می آيد که در چند ماه آينده پويايی آی
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می توان گمان زد که از اين . فلج خواهد شد. آی
کار سازمان های استخباراتی افغانستان و هند سود 

شايان يادآوری است که جنرال پرويز . خواهند برد
که با ) رييس مجهور برگزيده مردم پاکستان(مشرف 

از تشکيل ارتش و وارد . آی. اس. آیطرح برآمدن 
پاکستان ) داخله(شدن آن به تشکيل وزارت کشور 

جدا و آشکارا خمالفت منوده بود، قربانی اين 
کارزار گرديد و زير فشار بی سابقه واشنگنت  

 .»ناگزير به کناره گيری از کرسی خود گرديد
 

به گونه يی که ديده می شود، سيرينکو بر اين 
امريکا پيگيرانه و سرسختانه در پی باور است که 

. در هم شکستاندن سازمان استخبارات پاکستان است
پرسشی که مطرح می گردد، اين است که آيا امريکا 
می تواند در اين مهم ترين هدف خود که پياده 
سازی پيروزمند اسرتاتيژی آن کشور به رسيدن به آن 
گره خورده است، موفق گردد؟  اگر موفق گردد، 

 امدهای اين کار چه خواهد بود؟پي
 

روشن است ارتش پاکستان ستون فقرات دولت اين 
ستون فقرات ارتش . آی. اس. کشور و سازمان آی
. اس. از اين رو، نابودی آی. پاکستان می باشد

از ديدگاه فوجی های پاکستان در واقع به . آی
معنای نابودی پاکستان و شکست آن در برابر هند 

با . آی. اس. يگر، روشن است که آیاز سوی د. است
کارمند حرفه يی يکی از بزرگرتين  150000داشنت 

سازمان های استخباراتی جهان به مشار می رود که 
گردانندگان آن سررشته های اقتصاد مافيايی 

مهچنين روشن است که . پاکستان را در دست دارند
بيشرتينه سازمان های مافيايی مذهبی در پاکستان 

پيوندهای تنگاتنگ ارگانيک . آی. اس .با آی
جدا از اين، بيشرت پول های کمکی اعراب به . دارند

. آی. اس. سازمان های گوناگون وابسته از جمرای آی
 . سرازير می گردند

 
با توجه به مهين موضوع، بسياری از کارشناسان 
افغانی و امريکايی از مهان آغاز بر اين بودند که 

واند فشارهای بايسته را بر مادامی که امريکا نت
اين سازمان وارد منايد، درامه خونين افغانستان 
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مگر، در سال های گذشته، . را پايانی خنواهد بود
نظامی پاکستان با مهارت و اجنام  -رهربی سياسی

مانورهای زيرکانه توانست امريکايی ها را گرد 
انگشت خود بچرخاند و به رغم به دست آوردن نزديک 

يليارد دالر کمک به بازی با امريکا به ده م
در يک سخن، امريکا نتوانست در . ادامه بدهد

سراسر دوره فرمانروايی بوش بر پاکستان و در 
چنانی که . دست باال پيدا منايد. آی. اس. واقع آی

در سه دهه گذشته پيوسته چونان بازيچه يی در دست 
 .     اين سازمان جهنمی بوده است

 
سفير پيشين  -اکرت زملی خليلزادروشن است که د

اياالت متحده در کابل که  بيش از هر کسی در باره 
دست داشنت سازمان استخبارات پاکستان در ناآرامی 
ها در افغانستان آگاه بود؛ در پی وارد آوردن 

به گونه يی حتا چندين . فشار بر  پاکستان برآمد
. بار  آشکارا به سرزنش و نکوهش پاکستان پرداخت

در برابر؛  مشرف وی را متهم به مداخله در امور 
پاکستان منوده، ادامه مهکاری کشورش با امريکا در 
مبارزه با تروريزم را منوط به فراخواندن وی از 
کابل منود و به گفته برخی از کارشناسان اين گونه 
بر امريکا فشار بسيار زيادی وارد آورد که اين 

ی او از کابل کشاکش سر اجنام منجر به تبديل
 . گرديد

 
در آن برهه، مشرف در پاکستان از قدرت بی چون و 

که در  از اين رو، امريکا. چرايی برخوردار بود
ناگزير گرديد  آن هنگام درگير جنگ با عراق بود،

به خواست وی تن در دهد و به تبديلی خليلزاد 
به گفته برخی از کارشناسان، حامد . گردن هند

نيز در رفنت خليلزاد که  رييس مجهور –کرزی
فرمانروای واقعی افغانستان در دوره سفارت خود 

چه، درست پس از رفنت . در کابل بود، بی عالقه نبود
خليلزاد از کابل بود که کرزی توانست به يک رييس 

به هر رو، هر چه بود، . مجهور متام عيار مبدل گردد
در اين مرحله، پرويز مشرف با مهدستی کرزی به 

وزی دست يافت و خليلزاد با خاطر آزرده از پير
 .کرزی کابل را ترک گفت
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در مراحل بعدی، می بينيم که امريکايی ها سر 
اجنام بر آن می شوند که ربودن گوی پيروزی در 
افغانستان و پاکستان، مادامی که جنرال پرويز 
مشرف بر کرسی فرمانروايی پاکستان نشسته باشد، 

است که با راه اندازی يک اين . امر ناممکنی است
کارزار  پيچيده سياسی در پی آشتی دادن بانو 
بوتو  و نواز شريف که در عربستان در تبعيد به 

نواز شريف را به امريکا . سر می برد، می شوند
دعوت می کنند و سپس به لندن می فرستند تا با 
بينظير بوتو طرح کنار زدن مشرف از قدرت را 

ر راستای پياده ساخنت اين به هر رو، د. بريزند
طرح، هر دو را به درون پاکستان می فرستند و اين 
گونه عمال برای راندن مشرف از کرسی گردانندگی 

 . پاکستان زمينه سازی می منايند
 

فرجام اين کار زار، ترور مرگبار بانو بوتو به 
دست تندروان اسالمی پاکستان بود که روشن است با 

تی شان با خطر بزرگ رو به روی کار آمدن وی، هس
کارشناسان و آگاهان، مرگ هر چه است، . می شد

بوتو را مرگ دمکراسی در پاکستان و  شکست جربان 
ناپذير اسرتاتيژی امريکا در اين کشور و در نتيجه 

سر اجنام، زير فشار نيرومند  .در منطقه می خوانند
امريکا، مشرف که در انتخابات جملس پاکستان شکست 

نواز شريف خورده  -نی از ائتالف بينظير بوتوسنگي
بود، خنست ناگزير گرديد فرماندهی ارتش پاکستان 
را به جنرال پرويز کيانی واگذار گردد و سپس از 

از سوی ) ايمپيچمنت(ترس خلع يد و سلب صالحيت 
 . جملس، از کرسی رياست مجهوری کناره گيری منايد

 
بانو بوتو به شوهر  -اين گونه، سر اجنام، زرداری 

آگاهان بر اين اند . رياست مجهوری پاکستان می رسد
که در کنار زدن مشرف و روی کار آوردن زرداری، 

مناينده دايمی امريکا در سازمان  -داکرت خليلزاد
ملل که با خانواده بوتو دوستی نزديک داشت، نقش 

درست از مهين رو است که اندره . اساسی داشته است
نقش بس مهمی را در «رد که سيرينکو می پندا

. اس. متقاعد ساخنت رهربان پاکستان به پاکسازی آی
رييس مجهور  -آی، زملی خليلزاد دوست نزديک زرداری

 .»بازی منوده است
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که بيخی نزد (در واقع، فرود آيی پرويز مشرف

واشنگنت بی اعتماد شده بود و زير فشار سنگين کاخ 
ا امريکا ناممکن سفيد بود و ديگر ادامه بازی وی ب

، از اورنگ فرمانروايی پاکستان و واگذاری )بود
کيان دولت پاکستان به تيم ضعيف زرداری، ترفند 

نظامی پاکستان برای بازی با  -تازه دستگاه سياسی
روشن است . امريکا و گرفنت کمک های آن کشور بود

با ادامه کار مشرف، پاکستان ديگر منی توانست از 
د که خواستار دستاوردهای مشخص کمک های کاخ سفي

مشرف در سرکوب تروريزم بود، هبره مند گردد و 
اينک . ديگر حرفی هم برای گفنت به امريکا نداشت

با روی کار آمدن زرداری، امريکا ناگزير در 
برابر گزينش دشوار پشتيبانی از حکومت وی چونان 

و يا از » آخرين تکيه گاه دموکراسی در منطقه«
اکستان چونان يک کشور متحد در مبارزه دست دادن پ

با تروريزم و در واقع حضور در منطقه قرار گرفته 
 . است
    

اين گونه، نظاميان پاکستان با واگذاری دولت به 
زرداری، وظيفه جذب کمک های امريکا را به وی 
سپرده و خود را از زير ضربه فشارهای واشنگنت 

ش ديگر بيرون کشيده اند تا با خيال راحت خب
اسرتاتيژی خود را که معرکه گردانی بازی با 
القاعده و طالبان در افغانستان و منطقه است، 

با بسنت قرار داد صلح با طالبان در . پياده منايند
سوات که در نظر است با ساير مناطق مرزی هم به 
امضاء برسد، سياستمداران پاکستان نه تنها از 

خود را از زير پيش دست های واشنگنت را بسته و 
بار اجنام عمليات گسرتده در برابر تروريزم و در 
واقع نابودسازی و ريشه کن سازی حمتوم آنان بيرون 
کشيده اند، بل، با زمينه سازی برای پراگنده شدن 
گروه های تند رو در سرتاسر گسرته کشور، آن ها را 
از زير ضربات نيروی هوايی امريکا بيرون کشيده و 

ر فراخی را در اختيار پويايی های ميدان مانو
آنان در سرتا سر گسرته افغانستان و منطقه گذاشته 

 .اند
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هر چه است، به باور مشاری از کارشناسان، 
نابودسازی سازمان استخبارات پاکستان که با کشور 
هند در يک رويارويی متام عيار قرار دارد، کار 

های آسانی نيست و  می تواند از سوی مردم و فوجی 
پاکستان به عنوان شکست پاکستان در برابر هند 
ارزيابی گرديده و ناگزير با مقاومت سرسختانه 

از . مردم و ارتش پاکستان رو به رو  خواهد گرديد
در ميان . آی. اس. سوی ديگر، با توجه به نفوذ آی

سازمان های تندرو مذهبی و گروه های سياسی 
لت و نيز رهربی دوافغانستان و پاکستان 

، به عنوان واکنش به اين مشی، دامنه افغانستان
انفجارات و آتش افروزی های تروريستی و نا آرامی 
های سياسی در هر دو کشور هپن تر  شده و تا مرز 

هر گاه کار به استخوان حبران پيش خواهد رفت و 
برسد، ممکن است به کودتای نظامی در .  آی. اس. آی

ی ها به کمک پاکستان و به قدرت رسيدن فوج
 .تندروان  مسلمان بينجامد

اين که آقای سوتنيکف می نويسد که  هرگاه  
امريکايی ها به سياست کنونی خود در افغانستان 

ادامه بدهند، ) در واقع افغانستان و پاکستان(
برای پاکستان راه ديگری منی ماند جز اين که از 
جنگ جهانشمول در برابر تروريزم پای خود را 

و ارتش . آی. اس. درست مهين است که آی ؛»بکشد
پاکستان برای جنات پاکستان و خود ناگزير دست به 

در اين صورت،  روشن است . اين کار خواهند زد
نظاميان پاکستان می توانند به کمک و پشتيبانی 
کشورهای خمالف حضور امريکا در منطقه سنجش داشته 

ستان دشوار نيست تصور کرد که پاکشيدن پاک. باشند
از مبارزه با تروريزم، به معنای شکست کامل 
اسرتاتيژی امريکا در افغانستان و به سخن ديگر آن 
گونه که اوباما سرنوشت ناتو و جهان غرب را با 

اگر (سرنوشت افغانستان گره زده است، در منطقه 
 .  خواهد بود) نه جهان

يکی از موضوعاتی که در اين اواخر سر و صدای 
منوده و موجب پريشانی و نگرانی مشاری بسيار باال 

از کارشناسان گرديده است، آوازه هايی است در 
باره بازگشت طالبان که برخی از آنان اين کار را 
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 -اولگ ريوتبرای مثال، . امری حمتوم می دانند
برای «: کارمند مرکز نيسکون در واشنگنت  می نويسد

ايجاد ائتالف ضد تروريستی، بررسی پروژه در زمينه 
رژيم سياسی انتقالی که توامنندی واگذاری قدرت از 
حکومت کرزی به طالبان بس متمايل به واشنگنت به 
مقصد بازگشت آتيه جنبش به منظور تشکيل سيستم 
قدرت مرکزی را داشته باشد، آزمون بس جدی خواهد 

 . بود 

چه مربوط می گردد به رژيم کرزی، اين رژيم  آن
ی را که در روند سياسی مهواره وظايف موقت فن

داخلی تسلط حمدود امريکا  در آن  اولويت دارد، 
 .  را اجرا منوده است

از ديدگاه پالن تاکتيکی، واگذاری قدرت به طالبان 
. می تواند نتيجه عمليات نامنهاد وزيرستان باشد

مگر تصميم گيری ساختاری در زمينه انتقال قدرت 
راه با مبدل به طالبان ميانه رو و در آتيه  مه

ساخنت اردوی ملی افغانستان به عنصر کليدی نظام 
دولتی سياسی کشور مانند مدل ترکيه امکانات روی 
کار آمدن ديکتاتوری نظامی در کشور را باال می 

امروزه برای نظاميان شرايط عينی وجود . برد
در گام خنست به دليل ضعف ارتش ملی . ندارد

ود به گونه يی مگر روند به خودی خ. افغانستان
است که  متمايل به برآمدن از زير دست اداره دست 

 .  خواهد بود] طالبان[ نشانده 

بر می  ريوتبه گونه يی که از نوشته های آقای 
آيد، امريکا از يک سو، در پی تقويت ارتش 
افغانستان مطابق الگوی ترکيه و پاکستان و از 
سوی ديگر واگذاری قدرت به گونه تدريجی به 

البانی است که به مرور زمان از القاعده و ديگر ط
تندروان عرب و پاکستانی بريده و به سوی امريکا 

اين کار البته، با دشواری . گرايش پيدا منايند
 :های بزرگی روبه رو است

خنست، اين که هرگاه به راستی امريکا در پی  -
رو » طالبان ميانه«واگذاری تدريجی قدرت به 

 جماهدان، تواند با واکنش سختباشد، اين امر می 
نيروهای روشنفکر و مردم عادی افغانستان و ديگر 
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کشورهای منطقه که پيرو يک اسالم معتدل هستند، به 
ويژه بانوان رو به رو شود که اين کار می تواند 
به شدت ايميج امريکا را به عنوان يک کشور 

 .هوادار دمکرسی در سراسر جهان خدشه دار سازد

طالبان ميانه «مهين اکنون نيز مشاری از  در واقع،
وابسته » ميانه رو«و نيز مشاری از نيروهای » رو

به حزب تندرو اسالمی در ساختار دولت جا داده شده 
اند که برخی از کارشناسان آنان را چونان ستون 
پنجم پاکستان و اعراب در درون دولت افغانستان 

ميزان  مگر، به رغم اين که. ارزيابی می منايند
قدرت آن ها از مرز حبرانی باالتر نرفته است و از 
خط سرخ نگذشته است، با آن هم، خمالفت های پنهان 
و آشکار با حضور آن ها در ساختار قدرت به ويژه 
از سوی تکنوکرات های غير پشتون متمايل به غرب 
چه در ساختار دولت و چه در بيرون از آن و نيز 

مشاری از پشتون های به پيمانه کمرتی از سوی 
روشنفکر بيشرت دارای انديشه های چپی هم در درون 
دستگاه دولت و هم در اپوزيسيون و نيز در درون 
ساختارهای نظامی، انتظامی و امنيتی  به چشم می 

 خط سرخحال اگر اين روند ادامه يابد و از . خورد
 -بگذرد، شايد روزی برسد که کار به انفجار سياسی

 .کشور  بينجامد اجتماعی در

از سوی ديگر، طالبانی ساخنت دولت در   -
افغانستان، اعرتاضاتی را در ميان کشورهای مهپيمان 

حال بگذريم . امريکا در اروپا بر خواهد انگيخت
از اين که بی چون و چرا دستاويز وارد شدن فشار 
نيرومند ديپلماتيک از سوی کشورهای عضو پيمان 

سوال بردن استاتوس شانگهای بر امريکا و زير 
حضور آن کشور در افغانستان با پيشگيری مشی که 
با رسالت سپرده شده از سوی سازمان ملل و جامعه 
جهانی به ائتالف غربی در اين کشور، در مغايرت 

 .است، خواهد گرديد
اين کار نفس فلسفه مدلل بودن حضور امريکا و  -

 . ناتو را در افغانستان را زير سوال خواهد برد
با مشارکت دادن  متام عيار طالبان در دولت  -

افغانستان، پرونده حبران مديريت بسته در 
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چه کار به فاجعه مديريتی . افغانستان خواهد شد
 .خواهد کشيد

برنامه مبدل شدن ارتش افغانستان به يک   -
ارتش نيرومند مانند ترکيه و پاکستان نيز به 

ته می دليل عدم اعتماد امريکا به اين ارتش که گف
شود نيروهای وابسته به پاکستان و اعراب در آن 

کارشناسان . نفوذ چشمگيری دارند، کار دشواری است
يکی از داليلی را که امريکا تا کنون جرائت منی 
منايد اين ارتش را با جنگ افزارهای مدرن جمهز 
منايد، در کنار حضور مشار بسياری از افسران 

ه افغانستان که بازمانده از رژيم های چپی گذشت
بيشرت در شوروی پيشين آموزش ديده اند،  مهين 

حال هرگاه در ترکيه و پاکستان، . موضوع می دانند
ارتش های منظم و نيرومند آن ها بارها دست به 
کودتاهای هر چند هم کنرتل شده يازيده اند، هر 
گونه اقدامی از اين دست در کشور چند پارچه از 

مذهبی افغانستان، در منت  ديدگاه تباری، زبانی و
گسيختگی ها و پاشيدگی های سال های پسين، می 

 . تواند به فاجعه زيانباری بينجامد

حال، هر گاه اين چنين کودتايی به منظور گرفنت 
قدرت از طالبان ميانه روی که امريکا در نظر 

اين دارد، آنان را روی کار آورد، صورت گيرد، 
مهه مساعی و هزينه  کار به معنای ضرب صفر ساخنت

 .های امريکا خواهد گرديد

به هر رو، هر چه باشد، با پس شدن چرت نيروهای  
ائتالف بين املللی، در آينده يا ارتش دست به 
کودتای نظامی زده و يک دولت نظامی روی کار 
خواهد آمد که با توجه به اقتصاد پاشان و شکننده 

کشور، و مهه جا گسرت بودن فساد اداری سنتی در 
ناگزير کار به حبران های اقتصادی و سياسی خواهد 
کشيد و يا اين که در صورت رخ دادن لرزه های 
سياسی، چنين ارتشی چنان که بارها جتربه نشان 
داده است، بنا به نشانه های تباری، زبانی و 
مذهبی چند پارچه خواهد شد که نتيجه آن تکرار 

شور و مهان رويدادهای خونبار دهه نود در ک
 .فروپاشی آن به چند خبش سياسی کوچک خواهد بود
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حال، اگر بافتار ارتش به حالت کنونی مباند، با 
توجه به نفوذ پاکستان و عرب ها در آن، به حمض 
برون رفنت نيروهای خارجی از افغانستان، بی درنگ 
نيمی از آن به سود طالبان وابسته به پاکستان و 

موضع گيری خواهد  نيم ديگر آن در برابر آن ها
منود و اگر تغيير يابد و وزن نيروهای خمالف 
طالبان در آن افزايش يابد، در خنستين فرصت در پی 

 . براندازی دولت طالبان ميانه رو خواهد گرديد

آقای ريوت در پايان مقاله خود با اشاره به  
مبباران های اخير نيروی هوايی امريکا بر مناطق 

افتادن جنبش اعرتاض سراسری روستايی کشور و راه 
ترديدی نيست که اوج : به اين مببارن ها می نويسد

گرفنت جنبش اعرتاضی ضد مبب باری ها و مست و سو دهی 
موفقانه آن از کدام مرکز عملياتی خارجی پس از 
چند ماه می تواند منجر به انقالب اجتماعی و سر 

. اجنام غصب قدرت از راه های خشونت آميز گردد
اه برای طالبان جنبش اعرتاضی نو بنا به داليل هرگ

متعدد هتديد جدی منی باشد، برای حامد کرزی اين 
روند اجتماعی ضد امريکايی با خطر از دست دادن 
قدرت می تواند پيامدهای  فاجعه آميزی داشته 

 .   »باشد

کارمند ارشد علمی انستيتوت  -الکساندر اومنف
للی روسيه در اقتصاد جهانی و مناسبات بين امل

آيا می توان با طالبان تفاهم «مقاله زير عنوان 
در اين اواخر در کشورهای «: می نويسد، »منود
که سپاهيان خود را به افغانستان » اروپای کهن«

گسيل داشته اند، هر چه بيشرت اين ديدگاه ابراز 
می گردد که منازعه در افغانستان راه حل نظامی 

رزی به عنوان يگانه مهره ندارد و تکيه بر حامد ک
. سياسی مورد محايت مورد بازنگری قرار می گيرد

اين چنين متايالت، اين مبنا را به دست می دهد که 
گمان بزنيم که مشاری از کشورهای درگير در حبران 
افغانستان آماده اند با شرايط معينی با هرگاه 
نه با بازگشت جنبش اسالمی طالبان به قدرت، دست 

تقسيم متقابال پذيرای قدرت با آن آماده کم با 
 .اند
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حامد کرزی با تالش به خاطر حتکيم موقف خود بارها 
به طلبان پيشنهاد منوده است تا وارد گفتگو شوند 
و امکان شامل شدن رهرب آن ها مال عمر را در دولت 

طالبان  به عنوان شرط مقدماتی . اعالم داشته است
از قانون اساسی سال  درخواستی مبنی بر روگردانی

که افغانستان را با آن که يک کشور اسالمی  2004
مگر با آن هم مجهوری مدنی اعالم منوده بود، را پيش 

چيزی که دلچسپ است اين است که تقاضای . منوده اند
سنتی برای طالبان مبنی بر برون بری سپاهيان 
. خارجی از کشور در اين خواست چهره منايی منی منايد

اين گونه طالبان به  غرب به امکان رسيدن  شايد
 . به تفاهم پشت سر حکومت کرزی اشاره منوده اند

 
ها شنيده شده  )سيگنال(به اين نکته که اين آژير

اند، اين فاکت گواهی می دهد که چند روز پس از 
« دس براون گفت  -اعالم آن، وزير دفاع بريتانيا

نستان برپايی سيستم اداری طراز غربی در افغا
بايسته است کدامين واريانت ديگر  .  ناممکن است

 ».مبتنی بر اسالم را يافت
 

يکی از روزنامه های  2007در اواخر ماه اگوست سال 
سيا گفتگوهای حمرمانه «: چاپ عربستان سعودی نوشت

يی را با طالبان پيش می برد با پافشاری بر 
فاصله گيری آنان از القاعده در ازای دادن جا 

اين گونه، . ای آنان در حکومت افغانستانبر
امريکا معامله با طالبان را  مشروط بر گسيخنت 

 .»پيوندهای آنان با ترويزم بين املللی می کند
 

به گونه يی که ديده می شود، در اين اواخر تالش 
های بسياری برای مشارکت دادن طالبان در دولت 

ر روشن است اين کا. کنونی به خرج داده می شود
بنا به داليل گوناگون بی ربط به انتخابات پيش رو 

 . منی باشد
 

: 4می نويسد مقاله يیژورناليست در –عبداهللا مهدی
 -خودداری حامد کرزی از پذيرفنت پدی اشداون«

                                                 
آنچه در اين جا می خوانيد فشرده يی است از ترمجه مقاله .  4

 .»افغانستان رو«ايشان در سايت انرتنتی 
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سياستمدار انگليسی که به عنوان مناينده فوق 
العاده دبيرکل سازمان ملل در افغانستان پيشنهاد 

ق وی با اظهارات سفير شده بود، و عدم تواف
بريتانيا در کابل که بر ضد کرزی بر آمد منوده و 

ناتو در  ماموريتوی را متهم به ناکام ساخنت 
چيزی که در رسانه های  -افغانستان منوده بود

گروهی انگليس چونان باور مهه جا گسرت پخش گرديده 
بود، آغاز  تنش در مناسبات ميان کرزی و 

 .بريتانيا گرديد
 

از انتقادات چندباره از سوی کرزی از متحدان پس 
غربی در زمينه کشته شدن افراد غيرنظامی در 
نتيجه يورش های هوايی امريکايی ها، مناسبات 
کرزی با حامی اصلی اش امريکا که پيوسته از هر 
. گام  او محايت می منود، نيز  تيره و تار گرديد
 هر  چه بيشرت چنين اظهاراتی پديد می آمد که

خود که به وی » دوست  عزيز«امريکايی ها از  
ارزانی داشته ... امکانات بی حد و مرز مالی و 

 . بودند، بس ناخشنود اند
 

منايندگان  –در اين اواخر، مشاری از سياستمداران
جريان های گوناگون سياسی  امريکا کرزی را به 

اين امکان . باد خرده گيری های شديد گرفته اند
بارک اوباما می  -ه رييس مجهور نوبسيار است ک

تواند ديدگاه کنونی را در قبال دوست و متحد 
بنا به ارزيابی برخی از  .واشنگنت را عوض منايد

 –خربگان، مناسبات ميان کشورهای غربی و کرزی 
می شود و شايد  تيرهمتحد غرب در منطقه به تدريج 

خود کرزی به محايت نامزدی خود در انتخابات آينده 
 . اورمند نباشدب
 

امکان دارد به مهين دليل رييس مجهور متمايل است 
به کشورهای منطقه به ويژه با کشورهای عضو 

آشکار است که بازديد . سازمان شانگهای نزديک شود
ماه اگوست کرزی از دوشنبه و اشرتاک وی در مهايش 
نوبتی سران کشورهای عضو شانگهای ناخشنودی شديد 

در واکنش، مساله پر . يختواشنگنت را بر انگ
هنگامه تعيين چهارچوب حضور نظامی خارجی در 
افغانستان سر اجنام پس از کشته شدن مجعی از 
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باشندگان غير نظامی افغانستان در نتيجه مبباران 
های نيروهای هوايی خارجی با متام جديت در دستور 

 .کار روز کابينه کرزی قرار گرفت
 

قعا خبواهد با کشورهای هرگاه رييس مجهور کنونی وا
مهسايه نزديک شود و با آنان روابط دوستانه 
برقرار منايد، اين کار خشم متحدان وی را برخواهد 

مگر از سوی ديگر، بسيار کم احتمال .  انگيخت
دارد که کشورهای دارای وزن در منطقه به رژيمی 

مهکاری های  اعالميهاعتماد کنند که با امريکا 
ء منوده است و از چنين رژيمی اسرتاتيژيک  امضا

 . پشتيبانی بی قيد و شرط  منايند
 

هر چه است، رييس مجهور ناگزير انزجار امريکا و 
. متحدان غربی را نسبت به خود را احساس می کند

درست مهين جا است که ديده می شود ديپلماسی رژيم 
با ناکامی سختی رو به رو گرديده و هم در نزد 

يز نزد مهسايگان در شرق بی متحدان در غرب و ن
و با توجه به سرنوشت اعتبار و جتريد شده است 

رهربان افغان که در گذشته چنين مشی را با 
کشورهای بزرگ پيش گرفته بودند، می توان گمان زد 
که سرنوشتی  در انتظار کرزی است که رشک  کسی را 

 .»بر منی انگيزد
 

پلماسی يکی از مسايل ديگری که در هپلوی شکست دي
رژيم، موجب نگرانی خنبه های فکری و حمافل 
روشنفکری افغانستان و نير کارشناسان خارجی 
گرديده است، دامنه يابی بی مانند مهچشمی ها و 
تنش های تباری، زبانی و مذهبی در اثر سياست های 
ناخبردانه داخلی رژيم است که کشور را در آستانه 

 .فروپاشی قرار داده است
 

کارشناس روسی مسايل افغانستان  -اومنف الکساندر
عوامل داخلی و خارجی منازعه «در مقاله 

افغانستان که  «:، در زمينه می نگارد«افغانستان
در وهله خنست چنين بر می آمد که مناد پيروزی بی 
قيد و شرط چشمگير غرب و ناتو می باشد، به مبدل 

 گسرتانيده شده برای» دام اسرتاتيژيکی«شدن به يک 
بيکاری، ناداری و فساد با . غرب ادامه می دهد
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پويايی باشندگان و در گام خنست جوانان را به 
جايی که آنان برای  -دامان های طالبان می اندازد

رژيم . امرار هستی خود پول به دست می آورند
مساعد برای طالبان در پاکستان وابسته به سه 

 :عامل می باشد
 بر مناطق پشتون نشين کنرتل ضعيف حکومت مرکزی -1 
 متحدان طالبان  -نيرومندی اسالمگرايان بومی -2
پيوندهای طالبان با ساختارهای دولتی پاکستان  -3

 .آی. اس. در گام خنست آی
 

شايد چنين بنمايد که جتزيه عملی کشور  به مشال ...
و مشال باخرتی غير پشتونی و جنوب و جنوب خاوری 

زيرا اين گونه هتديد . پشتونی به سود روسيه باشد
تروريستی از مرزهای جنوبی شوروی  پيشين به دور 

مگر  اين کار می تواند تنها در آينده  .می خزد
زيرا . نزديک در کوتامهدت خشنود کننده باشد

تروريسم بين املللی مرز منی شناسد و عمال جتزيه 
افغانستان و مبدل شدن عملی جنوب و جنوب باخرتی 

تروريزم مطابق منافع روسيه منی  »چراگاه«آن  به 
 .»باشد

 
مشاری از حتليلگران، احتمال خطر راه افتادن يک 

. را در افغانستان ناممکن منی پندارند انقالب رنگين
د يافغانستان با هتد«اندره سيرينکو در مقاله 

در «: می نگارد ،»انقالب رنگين رو به رو است
نا هرج  و افغانستان زمينه برای حتوالت بزرگ و مها

مرج های گروهی جدی به پختگی می رسد که در شرايط 
. معينی می توانند به انقالب های رنگی مبدل شوند

به سود اين امر رخدادهايی رو داده در کشور در 
که آغاز حبران غير منتظره  2008نيمه دوم اگوست 

کامال ممکن است که ما . سياسی گرديد، گواهی می دهد
ی سياسی نوی در افغانستان شاهد پديدايی نيرو

باشيم که توانايی مبدل شدن به حزب يا جنبش طراز  
گردد و حتا  در کشور اوضاع »  رهايی خبش ملی«

 . انقالبی را بر انگيزد
 

به گونه عينی، نيروی هوايی امريکا امروز مانند 
تنها . طالبان به دمشن سياسی کرزی مبدل می شوند
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بانان امريکايی از هرگاه جنگجويان طالبان را خل
نگاه فيزيکی از  ميان می برند، با محله بر اهداف 
غير نظامی که به کشته شدن دسته مجعی باشندگان می 
اجنامد، پيلوت های نيروی هوايی امريکا دورمنای 

 . انتخاباتی کرزی را تيره می سازند
 

دشوار است گفت که آيا فرماندهی امريکا در 
هرگاه درست (ه می کند افغانستان اين کار آگاهان

باشد، اين بدان معنا است که واشنگنت الرتناتيو 
. های جدی رهرب کنونی افغانستان را بررسی می کند

يورش های  -در غير آن، اين مبباران های کور
هر چه باشد، نيروی . کاوبايی طراز امريکايی اند

هوايی امريکا کنون در مبارزات انتخاباتی به سود 
مهچنان منی توان در آينده . کند کرزی عمل منی

احتمال کودتای نظامی را در صورت نيرومند شدن 
ساختارهای نظامی افغانستان از سنجش به دور 

چيزی که امريکايی ها از ترس آن تا [  -»گرفت
کنون از جتهيز نيروهای نظامی افغانستان خود داری 

 ]. ورزيده اند
 

نظر  به هر رو، چنين بر می آيد که امريکا در
دارد، نيروهای القاعده را که آرمان های 
جهانشمول دارند، از طالبان  بومی افغان که بيشرت 
بنا به انگيزه های مالی به صفوف القاعده پيوسته 
اند، جدا منوده، اعراب و ديگر تندروان 
ايدئولوژيک را سرکوب و طالبان را به تدريج رام 

انستان ساخته و به ساختارهای دولتی و نظامی افغ
 . »بکشانند

پيرامون دستاوردهای «سوتنيکف در زمينه در مقاله 
می » کنفرانس بين املللی الهه در باره افغانستان

 :نگارد

معاون رييس مجهور امريکا خربهای خوبی  -جو بايدن«
درصد طالبان  75را پخش می منايد مبنی بر اين که 

 که هيچ انگيزه ديگری برای جنگ ندارند و از سر
ناگزيری و نوميدی به جنگجويان طالب پيوسته اند، 
می توانند از از اين سازمان تروريستی جدا 

 . »شوند
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چگونه امريکا يا . مگر تنها يک چيز روشن نيست
حکومت افغانستان به اين افراد نزديک شود؟ پرسش 
ديگری که مطرح می گردد اين است که چه کسی اين 

که حتليلگران  کار را اجنام دهد؟  به گونه يی
امريکايی می پندارند، اعالميه خامن کلينتون گواه 
بر آن است که اين کار را بايد حکومت افغانستان 

اين در حالی است که چند هفته پيش، . اجنام دهد
رجال رمسی امريکايی می گفتند که صالحيت های کرزی 
بايد حمدود شود و يا اين که بايد اصال از قدرت 

از مهين رو بود که واشنگنت نگذاشت . کنار زده شود
کرزی انتخابات زودرس در ماه اپريل  را برگزار 

 .»منايد

چنين بر می آيد که تالش های کرزی در گذشته 
از مهين . دستاوردهای چندانی به مهراه نداشته است

رو، واشنگنت در پی آن شده است تا اين رسالت را 
غانستان به دوش دولت آينده پس از انتخابات در اف

 .»بگذارد

به هر رو، هر باری که امريکا تالش منوده است به 
مقصد درز انداخنت ميان طالبان و القاعده و جدا 
سازی طالبان ميانه رو از طالبان تند رو  با 
طالبان ميانه رو نزديک شود، با واکنش تند 
تندروان پاکستانی و عربی رو به رو گرديده است 

 .شدت هتديد منوده اندکه امريکا و غرب را به 

امريکا بر آن است که القاعده و ديگر گروه های 
تندروان عرب، شبکه هايی اند با شعارهای 
جهانشمول و فراگير در چهارچوب تعريف تروريزم 

برعکس، طالبان افغان گروهی اند بومی . بين امللل
که آرمان شان فراتر از دستيابی به قدرت در 

ت به قدرت رسيدن در کابل مناطق حمدود حملی و هناي
از اين رو، بايسته است برای آنان تعريف . منی رود

ديگری دست و پا کرد و با پيشگيری مشی جتريد 
تدريجی آنان از گروه های تندرو عرب و پاکستانی 
و تطميع آنان، ايشان را به تدريج در قدرت دولتی 
مشارکت داد و اين گونه کار را به پايان برد و 

يه منودن از هر گونه پيشامد غير منتظره برای وقا
و زير کنرتل نگهداشنت آن ها،  نيروهای دولتی 
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افغانستان را چونان يک نيروی بازدارنده و کنرتلی 
 .تقويت منود

هر چه است، امريکا با هبره گيری از جتربه عراق 
تالش دارد در گام خنست طالبان بومی را از شبکه 

تندروان عرب جدا  های تندروان القاعده و ديگر
منايد و سپس با تطميع و خريد و دادن امتيازات 

مگر اين کار، . فراوان به رامسازی آنان بپردازد
چه، در عراق . متفاوت با عراق، کار آسانی نيست

امريکا تنها با قبايل سنی عراقی رو به رو بود 
که خود سرنوشت شان را در دست داشتند و می 

رند و مستقالنه با توانستند خود تصميم بگي
اين بود که امريکا . امريکايی ها به توافق برسند

توانست با تطميع رهربان شان و دادن يک رشته 
امتيازات به آن ها، کارها را  به پيمانه يی بر 

 .وفق مراد به پيش بربد

مگر، در افغانستان و پاکستان، معرکه بازی با 
رهای طالبان را سازمان های خموف استخباراتی کشو

گوناگون از مجله عربستان، هند، روسيه و چين و به 
آی پاکستان از پشت پرده کارگردانی . اس. ويژه آی
در گام خنست، هر گروه يا شخصی از مجع . می کنند

طالبان که خبواهد با امريکا وارد متاس شود، بی 
درنگ به دست گروه های تند رو پاکستانی نابود 

ورد به سختی تنبيه خواهد گرديد و در هبرتين م
خواهد گرديد که با پيشگيری اين روش، طالبان 
تندرو توانسته اند ميدان مانور امريکا را تنگرت 

 . بسازند

به باور مشاری از کارشناسان، راهکاری را امريکا 
تنها . پيش گرفته است، راهکار سازنده يی نيست

روی کار آمدن يک دولت خمالف با طالبان در کابل 
دولت طالب گرای کنونی و ايجاد نيروهای به جای 

مسلح، نيروهای امنيتی و انتظامی يی که انگيزه 
راستين نربد با طالبان و تندروان عرب را داشته 

که در آن (باشد، به جای نيروهای مسلح کنونی 
سازمان های استخباراتی پاکستان و اعراب نفوذ 
فراوان دارند و هيچ انگيزه يی برای رزميدن با 

، می تواند در )البان و تندروان عرب نداردط
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مبارزه با طالبان، تندروی و نفوذ اعراب کار ساز 
 .باشد

هرگاه سخن بر سر : منطق اين حرف بسيار ساده است
مبارزه با طالبان، تندروان خارجی از مجله 
پاکستانی و عربی باشد، بايد در کابل دولتی بر 

ی، خمالف سر کار بيايد که متفاوت از دولت کنون
پاکستان و اعراب تندرو باشد و برخوردار از 
نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی يی که متفاوت 
از ساختارهای قوه يی کنونی، انگيزه رويارويی با 
طالبان و دهشت افگنان پاکستانی و عربی را داشته 

 .  باشند

شايد وقت آن فرا رسيده باشد که امريکا پس از 
م  و به روايت ديگر سه دهه گذشت هفت سال و ني

اشتباه در قبال افغانستان، سر اجنام به لغزش های 
خود پی برده باشد و راهربد و راهکار سازنده يی 

 .  را پيش گيرد

يکی از مهم ترين و پيچيده ترين مسايل در 
اسرتاتيژی جديد امريکا در قبال افغانستان و 

 های باشنده مناطق» پشتون«پاکستان، حل مساله 
مرزی افغانستان و پاکستان و تعيين سرنوشت آن ها 

 .  است

روشن است که انگليسی ها با توجه به اسرتاتيژی 
های جهانگشايانه و منافع درازمدت خود در بازی 
بزرگ، از ميانه های سده نزدهم در عمل سرزمين 
های پشتون نشين مرزی را دو نيم ساختند و در 

در تاريکی، واقع آن ها را به دور از متدن 
بيسوادی و ناداری نگهداشته و بيرون از 

در واقع (» قبايل آزاد«ساختارهای دولتی به شکل 
هدف اصلی انگليسی ها از اين . ماندند) دربند

کار، آن بود که هرگاه در آينده روزی هوس رسيدن 
به آب های گرم به سر روس ها بزند، بتوانند 

وس ها عشاير پشتون را برای جهاد در برابر ر
بر انگيزند که در دهه ) پسانرت شوروی ها(

 .چنين هم شد سده بيستمهشتاد
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خاندان های شاهی پشتون حاکم بر افغانستان که 
آميزه يی از خنبگان پشتون پرورش يافته در دستگاه 
های شاهی پارس و قزلباش های باسواد بودند، و 
نيز پشتون های شهرنشين و آموزش ديده و با سواد 

شهرهای بزرگ افغانستان، در واقع تافته جدا ساکن 
بافته يی از پيکره اصلی پشتون ها اند که روی هم 
رفته زير تاثير فرهنگ شهری اند و به پيمانه 
بسياری از پشتون های قبيله يی نوار مرزی فاصله 

 .   گرفته اند
 

چنين بر می آيد که امروز امريکايی ها برای 
مدت خود در منطقه،  رسيدن به اهداف بلند و دراز

ناگزير اند، برای پايان خبشيدن به وضعيت کنونی 
قبايل پشتون که باالقوه می توانند در صورت 
ادامه اين وضعيت، اسرتاتيژی شان را با خطر جدی و 

» سازنده«حتا با شکست رو به رو کنند، راهکارهای 
 .  يی را پيش گيرند

 
ايی ها امريک«در زمينه در مقاله  اندره سيرينکو

واشنگنت «: می نويسد» به مساله پشتون ها پرداختند
پاکستان پروژه نو  -در ناحيه مرزی افغانستان
نه  ،هدف اين پروژه. پشتونی را پياده می منايد

تنها نابودسازی زيرساخت طالبان در وزيرستان 
پايين آوردن تراز  ،مشالی و جنوبی  و با اين کار

تی ناپذير اسالمی پويايی های جنگی اپوزيسيون آش
در استان های جنوب خاوری افغانستان، بل نيز آن 
است تا به گونه راديکال استاتوس سياسی 

 . »پشتونستان را  دگرگون کند
 

خنستين مرحله بازی پشتونی امريکا در کابل در 
با برگزاری جرگه قبايل پشتون باشنده  2007اگوست 

با  پيشوايان پشتون. در دو سوی خط آغاز گرديد
آمدن به جرگه بزرگ که ايده برگزاری آن از سوی 

آمادگی خود را به  امريکا پيشنهاد شده بود،
. بررسی پيشنهادهای سازنده غرب به منايش گذاشتند

در اين حال، کرزی نقش مياجنی ميان واشنگنت و 
 . رهربان پشتون را بازی می منود
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ن مرحله دوم حتقق پروژه نو پشتونی، اجنام بزرگ تري
 -عمليات از سوی ارتش پاکستان در ماه های اکترب

چنين بر می آيد که . در وزيرستان بود  2007نوامرب 
اين عمليات زير فشار کاخ سفيد صورت گرفت که 
چندين بار اسالم آباد را متهم به مبارزه 

در پيکار با تروريزم بين املللی منوده » نابسنده«
ح پاکستان آماج اقدامات خاص نيروهای مسل. بود

مهانا آن استان های پشتونستان پاکستان قرار گرفت 
که در ماه های ( که در آن قبايل وزيری و مسعود

جوالی و اگوست از هر گونه گفتگو با امريکايی ها 
 .  ، بود و باش دارند)سر  باز زده بودند

 
سومين مرحله پروژه امريکايی پشتونی، اعالميه 

وامرب بود مبنی بر اين واشنگنت در ميانه های ماه ن
که امريکا حاضر است به قبايل پشتون پاکستان که 
آغاز به مبارزه با طالبان و القاعده منايند، کمک 

 .  های نظامی و مالی منايد
 

به هر رو، طرح تدوين شده از سوی حتليلگران 
پنتاگون در گام خنست،گسيل مستشاران نظامی 

ايی که به ج -امريکايی به نواحی مشالی پاکستان
يعنی در واقع (آموزش تشکيالت مسلح قبايل پشتون 

خواهند پرداخت را در نظر ) بدون دولت اسالم آباد
تشکيل يک سپاه ويژه مرزی از رزجمويان . دارد

آموزش ديده پشتون به دست امريکايی ها که برای 
آنان از امريکا جديد ترين جنگ افزارها فرستاده 

چنين در نظر است که  .خواهد شد، در برنامه است
مشار سپاه مرزی پشتون که در سرزمين پاکستان در 

 85نزديکی مرز با افغانستان مستقر خواهند شد، به 
هزار نفر بالغ گردد که فرماندهی نظامی امريکا 

 . ميليون دالر مصرف کند 350در نظر دارد بر آنان 
 

اين گونه، پروژه نو پشتونی امريکا در دوره 
تفرقه بينداز و حکومت «بر اصل کالسيک آغازين خود 

چيزی که پيش از اين در جرگه . استوار است» کن
بزرگ در کابل هويدا گرديد که با ابزار نه کمرت 

 )هويج و شالق(موثر تر سياست نان قندی و تازيانه 
نقش تازيانه بازيگران در . کامل می گردد

پشتونستان امروز به دوش ارتش پاکستان گذاشته 
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تا کنون (است که عمليات بزرگ وزيرستان را شده 
هدف سياسی اين عمليات، . پيش می برند )به تنهايی

افزون بر پاکسازی اعالم شده زيرساخت های پشت 
جبهه طالبان و القاعده، گومشالی آشکار وزيری ها 
و مسعودی های سرکش است که برای ترسانيدن و بر 

 .  ودحذر داشنت ديگر رهربان پشتون اجرا می ش
 

در اين حال، به رغم اقدامات خشونت آميز نيروهای 
پاکستانی، به آن عده از رهربان پشتون که مهربانی 
خود را به منايش بگذارند، نان های قندی شيرينی 
وعده می دهند که در سيمای کمک های مستقيم مادی 
و پول های هنگفت و تغيير استاتوس پشتون ها و 

سپاه مرزی،  تبارز می  رهربان شان از راه ايجاد
 . »منايد

 
: آقای سيرينکو در ادامه مقاله خود می نگارد

خدمات پيشنهادی امريکايی در سپاه عبارت است ...«
از تطميع باشندگان مردينه بيکار مستعد به کار 

سرنيزه دار در گام خنست، نشانگر  85000مشار. پشتون
ست روشن ا. کميت قابل خريداری حمتمل پشتون ها است

اين حجم ايده آل تسخير منتظره  بازار بومی کار  
است که دسرتسی به آن مدت زيادی را در بر می گيرد 

 .  و کار يک ماه و يک سال نيست
 

روی هم رفته، سخن بر سر ساخنت يک نوع ويژه شبکه 
بازاريابی است که در آن با مياجنيگری رهربان 

ه تر و قبايل و اقوام، به تدريج مشرتيان هرچه تاز
تازه تری با شرايط جذب متايل سياسی، از راه 

آن هم به شکلی . پرداخت های پولی شامل خواهند شد
خدمه سپاه (است که امريکايی ها به اجيران  خود 

نه به آن پيمانه به خاطر آن که آن ها با ) مرزی
طالبان جبنگند، بل به خاطر آن که به هواداری از 

 .پرداخت طالبان جننگند، پول خواهند
 

سر اجنام، سوم اين که ايجاد سپاه مرزی يعنی 
ساختار نظامی سازمان يافته مطابق اصول دولتی در 
ساحه يی که باشندگان آن سده ها تاثير جدی دولت 
را احساس نکرده اند، می تواند آغاز حتول راستين 

سياسی در جامعه پشتون و ابزار موثر  –اجتماعی
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يد اين مهم ترين چيز مدرنيزاسيون آن گردد و شا
 .باشد

 
دراز مدت پشتونستان جدا شده با خط » رامسازی«

ديورند بدون شامل ساخنت اين منطقه در مدار 
ايجاد سپاه مرزی . ساختمان دولتی ناممکن می باشد

کامال توامنندی دارد آن اهرم سياسی گردد که به 
تبار جداشده پشتون » دولت مدار شدن«کمک آن  

به گونه يی که تصور می گردد اين عملی گردد و 
 :روند می تواند از دو راه اساسی  برود

 
راه خنست، حتکيم خط ديورند با دورمنای ايجاد دو 
ناحيه خودگردان پشتون هم در افغانستان و هم در 

در اين صورت، وظيفه سپاه مرزی . پاکستان است
ايجاد شونده از سوی امريکايی ها عبارت خواهد 

پاکستان و  -از مرز کنونی افغانستان بود از دفاع
تشکل مکانيزم های جديد دولتی بيشرت مهانند به 

در  -آنچه که در ساير جاهای پاکستان موجود است
ايالت های وزيرستان به جای سيستم خودگردانی 

خودگردانی مهانندی در اين صورت قرار . قبيله يی
است در افغانستان نيز ايجاد گردد که ناگزير در 

ابل مساله فدراليزاسيون کشور را در دستور کار ک
 . سياسی روز مطرح خواهد کرد

 
راه دوم حل مساله خط ديورند، متحد ساخنت خلق 

در نوار » پشتونستان«پشتون و ايجاد کشور مستقل 
به رغم آن که .  پاکستان است -مرزی افغانستان

امروز چنين سناريويی تقريبا فانتيزی به مشار می 
 .تمال آن  را نبايد دست کم گرفترود، اح

 
تکامل  –يکی از مسايل عمده حبران سياسی افغانستان

نيافنت سوبژکتويته تبار پشتون و نيز  به پيمانه 
در نتيجه، . چشمگير طالبان مرتبط با آن می باشد

گفتگوها با طالبان که در باره آن اين مهه سخن می 
می ماند رود، در اين اواخر در عمل غير قابل حتقق 

به اين دليل که اين مشکل مطرح می شود که با چه 
 کسی  صحبت کرد؟  
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در واقع، شرکت کنندگان گفتگوهای بالقوه از سوی 
طالبان چنان بسيار است که کسی منی ماند که به 

از مهين رو، بر .منايندگی از طالبان سخن بگويد
امريکايی ها، متحدان غربی آن ها و دولت کابل 

به . مذاکرات بسازند» طرف«ای خود خنست است تا بر
سخن ديگر، به چنين حتول طالبان دست يابند که در 
آن بتوان جانبی يا طرفی را يافت که بتوان با آن 
وارد گفتگو شد و نه تنها در باره خريد و تطميع 
و پرداخت پول صحبت کرد، بل نيز توانست روی  

 .  مسايل اسرتاتيژی سياسی سخن گفت
 
در اين رابطه، تشکل سوبژکتويته نو سياسی  و...  

خنبگان پشتون به يک موضوع بس اکتوئل مبدل می 
مهانا قبايل پشتون شالوده : چرا؟ روشن است. گردد

اصلی اجتماعی طالبان را می سازند و گسرته 
پشتونستان پشت جبهه اسرتاتيژيک طالبان را می 

ير از مهين رو، حتول اصولی طالبان بدون تغي. سازد
سياست در قبال خنبگان پشتون ناممکن می باشد و 
پروژه سپاه مرزی پيشنهاد شده از سوی امريکايی 

. ها برای دستيابی به اين مقصد متوجه می باشد
تشکل سوبژکتويته نو خنبگان پشتون به نوبه خود 
توانايی دارد منجر به تقويت متايالت ناسيوناليستی 

مدن يک حزب در ميان تبار پشتون و به ميان آ
ناسيوناليستی پشتونی در گسرته پشتونستان افغانی 

  5.گردد
 

با محايت خارجی، اين روند می تواند زمان بسيار 
کمی را در بر گيرد و از پديد آيی حزب 
ناسيوناليستی تا پيش کردن شعارهای ايجاد دولت 
ناسيوناليستی پشتون يک گام باقی می ماند و در 

م پشتون سپاه مرزی ايجاد اين حتول،  ناسيوناليس
شده از سوی امريکايی ها می تواند يکی از مهمرتين 

 . نقش ها را بازی منايد
 

                                                 
منظور اين است که ايدئولوژی ناسيوناليستی افغانی را .  5

 .ئولوژی تندروی طالبانيسم و اسالميزم گردانيدجانشين ايد
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مستثنی نيست که پروژه جديد پشتونی امريکا درست 
ايجاد دولت مستقل پشتونستان را در نظر دارد که 
در آن انرژی اسالم راديکال که تا کنون از جنبش 

ناسيوناليسم سياسی  طالبان پشتيبانی می کرد، به
حتول خواهد کرد که با دارندگان آن می شود 

بی ترديد هبرت آن . سودمندانه پشت ميز مذاکره نشست
خواهد بود تا اين حامالن از پيش برای دستيابی به 

در اين ). خريده شوند(تفاهم انگيزه مند باشند 
صورت، اسرتاتيژی کنونی امريکايی ها در پشتونستان 

بگان پشتون را مستقيما بدون واسطه که متويل خن
اسالم آباد از سوی واشنگنت در بر می گيرد،  يکی 
از منونه های پيروزمند دور انديشی سياسی خواهد 

 .»بود
 

به باور مشار ديگری از کارشناسان، از ديدگاه 
تاريخی، وارد آوردن هرگونه دگرگونی ساختاری در 

های  زندگانی قبايل که به شدت زير تاثير سنت
بومی پشتونوالی و نفوذ رهربان تند رو مذهبی 
هستند، با واکنش بس شديد نيروهای تند رو و 
حمافظه کار رو به رو گرديده و سر اجنام به  
خونريزی های گسرتده يی خواهد اجناميد که سال ها 
ادامه پيدا خواهد منود و اين کار می تواند به 

غاز گر اين هبای افتادن گناه آن به گردن کسی که آ
 –در مورد مشخص کنونی -دگرديسی ها بوده است

امريکايی ها بينجامد و پيامدهای آن گريبانگير 
 . آنان خواهد گرديد

 
در نتيجه، هر گونه دست زدن به زندگی درونی 
قبايل، هرچند هم با نيات خير باشد، آن هم در 
اوضاع کنونی که نفوذ اعراب تند رو و استخبارات 

يروهای تندرو مذهبی آن کشور در پاکستان و ن
منطقه قبايل به باالترين تراز رسيده است، چيزی 
جز دست اندازی به کندوی نيست که به گفته امير 
آهنين افغانستان که هبرت از هر کسی مردم خود را 
خوب می شناخت، در آن عسل کم و زنبورهای گزنده 
فراوان اند و اين کار چيزی جز تورانيدن اين 

 .ها نيستزنبور
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به باور برخی از کارشناسان، به رغم اين که   
طرح امريکايی ها در صورت حتقق پيروزمندانه آن،  
گذشته از جنبه های سياسی آن، شايد گام بلندی در 
راستای متمدن ساخنت قبايل و تامين امنيت و  ثبات 
در منطقه باشد، مگر چيزی که در آن در نظر گرفته 

هنگ عشيره يی بر قبايل است و سيطره فرنشده است، 
مادامی که چنين فرهنگی بر آنان مسلط است، هيچ 
راهربدی را منی توان در منطقه مرزی به آسانی 

بسرت خشن ايالتی، که در آن توليد شهری . پياده منود
و فرهنگ پذيری حلقه مفقوده است و در نتيجه مهه 
چيز می تواند در معرض تاراج و داد و ستد قرار 

د، به ويژه در بازار آشفته مکاره سياسی گير
کنونی که مشرتيان بسياری خريدار متاع نيروی رزمی 
جنگجويان عشيره يی اند، هر آن می تواند، به بسرت 

سيل خروشان و  ترسناکی مبدل شود که مهانند جريان  
بنياد بر اندازی سرازير خواهد گرديد و هر آن چه 

 .  برد را که بر سر راهش می آيد، خواهد
 

از اين رو، هبرت خواهد بود تا هرگاه مبالغی که در 
نظر است برای مسلح ساخنت عشاير  و تقويت 
نظاميگری در گسرته مرزی هزينه شود، برای ساخت و 
ساز، آموزش و پرورش و هبداشت و ديگر اهداف 
انساندوستانه در دو سوی مرز هزينه شود تا 

کمرنگ ساخنت  وبتواند به با سوادسازی مردم بينوا 
فرهنگ قبيله يی و در نتيجه پايين آوردن تراز 
جنگجويی و خشونت و چيرگی يک فرهنگ برتر ياری 

گسرته  »کشتزار«درست آنگاه خواهد بود که . رساند
دل انگيز » راغ«به » چراگاه تروريزم«قبايل از 

آسايش و آرامش انسان های صلح دوست مبدل خواهد 
 .شد
 
تنها در اين صورت است که می  اسرتاتيژی امريکا 

در غير آن، در فرجام . تواند به پيروزی برسد
کار، مسلح ساخنت قبايل در دو سوی ديورند که 
سازمان های استخباراتی برخی از کشورهای عربی و 
پاکستان نفوذ بی چون و چرايی در ميان آن ها 
دارند، تنها می تواند به هپنايابی خشونت، دهشت 

يزی و آتش افروزی، آن هم بيشرت در افگنی و خونر
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گسرته افغانستان بينجامد که خنستين آماج آن 
 .نيروهای امريکايی و دولت خواهد بود

 
روشن است که پاکستان به هر هبايی که شده تالش 
خواهد ورزيد از درگيری های گسرتده و رويارويی 
 -های متام عيار با رزمندگان باشندگان نوار مرزی

هيز کند و کماکان برای گرفنت کمک های پشتون ها پر
مالی امريکا به جنگ های زرگری و کجدار و مريز 

از مهين رو . کنرتل شده و دخلواه و گزيده ادامه دهد
است که با تندروان دره سوات قرار داد آتش بس 

قرار دادی که به تصويب پارملان  –بسته است 
پاکستان رسيده و از سوی رييس مجهور پاکستان 

اييد و امضاء شده است و  انتظار می رود چنين  ت
قراردادهايی با چند منطقه ديگر مرزی نيز به 

 . امضاء برسد
 

روشن است چنين قرار دادهايی که چيزی جز شانه 
خالی کردن پاکستان از جنگ با تروريزم نيست، و 
تنها به سود تندروان است، از سوی مقامات 

تقادات شديد امريکايی چون اولربوک به باد ان
گرفته شده است و کاخ سفيد اعالم کرده است که 

يعنی . ديگر در نظر ندارد به کسی چگ سفيد بدهد
تنها حاضر است در ازای مشارکت پاکستان در نربدها 

 . به آن کشور پول پرداخت شود
 

در پاسخ، مقامات پاکستانی امريکا را متهم به 
بر آن  ناديده گرفنت منافع ملی پاکستان منوده و

پافشاری دارند که کمک های امريکا به پاکستان 
بايد بی قيد و شرط باشد و مشارکت پاکستان در 
مبارزه با تروريزم را وابسته به بی قيد و شرط 
بودن کمک ها می منايند و ميزان اين کمک ها  را 
ناچيز خوانده و اعالم داشته اند که پاکستان به 

چهل  -ينه دست کم سیچيزی مهانند پالن مارشال با هز
به هر رو، در کنفرانس . ميليارد دالر نياز دارد

 5.2توکيو کشورهای دونر وعده سپرده اند تا 
ميليارد دالر به پاکستان کمک منايند که از مجله 
يک ميليارد آن را امريکا و يک ميليارد آن را 

 .  جاپان متقبل شده اند
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د چنين بر می آيد که با پيشگيری سياست جدي
پاکستان مبنی بر عقد چنين قرار دادهايی، گروه 
های تروريستی، بسياری از پايگاه های خود را از 
نوار مرزی آهسته آهسته برچيده و در سراسر گسرته 
پاکستان پخش می منايند و تنها گروه های عملياتی 
خود را در نوار مرزی جا می گذارند و پايگاه های 

از چشم سيا چون آموزشی خود را به جاهای دور 
کشمير و ديگر جاها می برند که اين کار اسرتاتيژی 
امريکا را که امکانات حمدودی برای زدن اين 
نيروها در اعماق خاک پاکستان دارد، در نطفه 

موفقيت «خنثی ساخته، دست های آن کشور را بسته و 
در کشاکش های . آی.اس.يی را برای آی» تضمين شده

ان می آورد که نشانه های آينده با سيا به ارمغ
 .آن از مهين اکنون هويدا است

 
با اين کار، از يک سو، پاکستان خود را از زير  

بار اجنام عمليات گسرتده رزمی برون می کشد و برای 
خود زمينه ماتور گسرتده يی را فراهم می آورد به 
گونه يی که امريکا را دستنگر خود می سازد و از 

مريکا را در وارد آوردن سوی ديگر، امکانات ا
ضربات بر رزمندگان تندرو و در نتيجه زير فشار 
گرفنت ارتش پاکستان و سازمان استخبارات آن کشور 

در اين حال، هر گونه مبباران و . حمدود می سازد
موشک باران نوار مرزی با هبره گيری از 
هواپيماهای بی سرنشين، به خودی خود چونان 

ار ساخنت  بيشرت امريکا دستاويزی برای بی اعتب
مبدل شده و دستاوردی جز بدنام شدن بيشرت امريکا 

 . خنواهد داشت
 

با اين مهه، در واقع پاکستان در پی آن است که نه 
در ازای جنگ متام عيار  با تروريزم، بل در ازای 
دادن راه ترانزيتی به امريکا برای رسانايی 

ند که بارهای نظامی به خاک افغانستان باج بستا
چنين بر می آيد که در اسرتاتيژی خود کامياب هم 

چون امريکا راه ديگری جز پذيرفنت شرايط . است
 .  پاکستان ندارد

_ افسر پيشين ارتش آسرتاليا _ داويد کليکالين
مشاور ويژه اداره بوش و مستشار کنونی کاخ سفيد 
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در افغانستان پی بردن به مسايل ... «: می گويد
مگر عملی کردن هر چيزی بسيار . تبسيار آسان اس

مگر در پاکستان بسيار دشوار است به چيزی . دشوار
پی برد و برای ما بس دشوار است کدامين  اهرم 

 »  ....فشار بر پاکستان را به دست بياوريم

پرسشی که مطرح می گردد اين است آيا امريکا سر 
اجنام خواهد توانست به اين موضوع پی بربد که 

ی آن کشور در منطقه در سه دهه گذشته سياست ها
بازيچه يی در دست سياستمدارن زيرک و نيرنگ باز 
پاکستان بيش نبوده است و مهمرت از مهه که شانس 

چيزی ! چندانی در آينده نيز در اين بازی ندارد
که از مهين اکنون روشن است، اين است که پاکستان 

ايی مهه دستاويزهای آوردن فشار را از دست امريک
ها گرفته است و برعکس با هبره گيری از  در دست 
داشنت يگانه راه رس رسانی به افغانستان، خود 
پيوسته بر واشنگنت فشار وارد می آورد و واشنگنت 
هم چاره يی جز از رقصيدن به ساز دهل پاکستانی 

مگر اين که اسرتاتيژی خود را به راستی . ها ندارد
وريزم و مواد خمدر يکسره حمدود به مبارزه با تر

بگرداند و از بلندپروازی های اسرتاتيژيک در 
 ».منطقه منصرف گردد

به هر رو، می پردازيم به ادامه گفتار و در اين 
کارشناس ديگر روسی  -يوری کروپنفجا  ديدگاه های 

او در  . مسايل افغانستان را به بررسی می گيريم
ازه طالبان پشت درو«آخرين مقاله خود زير عنوان 

بايسته است به گونه : می نگارد »های مسکو
صادقانه مگر سختگيرانه دستاوردهای جنگی را که 

در افغانستان   2001اکترب  7امريکايی ها به تاريخ 
به راه انداختند و روند نامنهاد بن را در ماه 

مگر نتايج اين . دسامرب مهان سال ارزيابی مناييم
. ترسناک اند روند نه تنها درد آور، بل نيز بس
درهم کوبيدن . صلح در منطقه برقرار نگرديده است

مردم غير نظامی افغانستان و پاکستان ادامه 
مترکز بی سابقه نيروهای امريکا و ناتو . دارد

روان است که هيچ وجهه مشرتکی با با مبارزه انتی 
 . تروريستی ندارد
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بار افزايش پيدا  44مقدار هيرويين توليد شده 
در کشور سومين سال پی در پی گرسنگی . ستمنوده ا

مهه جا گسرت بيداد می کندکه يک ششم باشندگان کشور 
چنين بر می آيد که . از آن رنج می برند

افغانستان به دستگاه مرکزی اعصاب سياست جهانی 
 .مبدل می گردد

 
برای امريکا بس گوارا است تا به هبانه مبارزه با 

 28آهنين نظامی در  تروريزم در افغانستان با مشت
پايگاه هوايی  13پايگاه نظامی اين کشور از مجله 

از مجله دو ابر پايگاه حضور داشته باشد و اين 
خود » ابر ناو هواپيما بر زمينی«کشور را به 

مبدل گرداند که به امريکا اين امکان را خواهد 
داد تا از يک جای بس مناسب، مهه کشور های عمده 

سيه، چين، ايران و هند را کنرتل منطقه از مجله رو
خود در گسرته کشورهای » تانک تيل«منايد و نيز 

از . خليج فارس و دريای کسپين را پاسداری منايد
درصد نفت   60امريکا تا   2050اين ناحيه تا سال 

وارداتی خود را وارد خواهد ساخت و حضور در 
افغانستان ثبات واردات انرژی را که يک مشکل 

فرين امنيت ملی امريکا می باشد، تامين می حبران آ
 .  منايد

 
در اين حال، امريکا هيچ گونه زيان ويژه يی از 

هيرويين . حضور خود در افغانستان منی بيند
افغانستان سه بار کمرت از اروپای غربی و بيست 

يعنی حضور . بار کمرت از روسيه به امريکا می رسد
برای خود . استدر افغانستان سراسر به سود آن ها 

پايگاه ها را سر و سامان می دهند و سيل بی 
پايان هيرويين، نيروی کشورهای مهسايه افغانستان 

. اين منطقه حجاب عاجز ماست. را در هم می کوبد
مگر در آن اسرتاتيژی های امريکايی پياده می 

 . »شود
 

به گونه يی که ديده می شود، روس ها خود را در 
رو به رو می بينند که پيکان  جنگ ترياک جديديک 

آن به سوی روسيه نشانه گرفته شده است و در جانب 
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مقابل، امريکا هر گاه نه رهربی جنگ را، دست کم 
 . گناه راه اندازی آن را به دوش دارد

 
در مقاله  بانو زامارايوا -حتليلگر ديگر روسی

می  »پاکستان در اسرتاتيژی نو منطقه يی امريکا«
های عضو پيمان اتالنتيک مشالی و ديگر کشور«: نويسد

کشورهای شامل در ترکيب نيروهای بين املللی 
پاسدار صلح بين املللی در افغانستان هنوز سر از 

عمليات نظامی را در کشور در چهارچوب  2001پايان 
. مبارزه جهالنشمول در برابر تروريزم پيش می برند

شامل  کشور 42و به رغم دامنه يابی آن در ائتالف 
نفر می  90000مشار عمومی واحدهای آنان به . اند
تنها .  منابع مالی بزرگی هزينه می شود. رسد

بودجه امريکا ساالنه دو ميليارد دالر در ماه 
مگر اوضاع . دکنمی  هزينهبرای جنگ در اين منطقه 

بل نيز به پيمانه  ،نه تنها هببود منی يابد
 .»چشمگيری پيچيده تر می گردد

 
 -، اکربشاه اسکندرفراديو دويچه ويله زارشبه گ

مسوول مهاهنگی تاجيکستان در سازمان مهکاری 
شانگهای بر آن است که ناتو بدون کمک کشورهای 
عضو اين سازمان منی تواند به حل مشکالت در 
افغانستان دست يابد و برای اين مساله هيچگونه 

تا «: وی می گويد. راهکار نظامی وجود ندارد
که جامعه جهانی اين را درک نکند که حل زمانی 

اين مشکل به روش نظامی ممکن نيست، صلح در 
امروز يا فردا، . افغانستان برقرار خنواهد شد

مهکاری با سازمان مهکاری شانگهای برای ناتو ضرورت 
 . »خواهد يافت

 
حتليلگر روسی،  -ارکادی دوبنوفبنا بر مهين گزارش 

وباما رييس مجهور با استقبال از وعده باراک ا
امريکا برای مهکاری با سازمان مهکاری شانگهای و 
ايران در حل مساله افغانستان اظهار  می دارد که 
مهکاری واقعی در اين زمينه تنها با ايران می 

 . تواند باشد
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رييس سازمان فدرال مبارزه با  -ويکتور ايوانف
در مدت حضور نريوهاي : مواد خمدر روسيه گفت

 40ي عضو ناتو در افغانستان، کشت آوآنار کشورها
  .برابر افزايش يافته است

 
، ايوانف روز  از مسکو خربگزاري ايرنابه گزارش  

سازمان هاي مبارزه با  نساييشنبه در اجالس ر سه
مواد خمدر کشورهاي عضو پيمان امنيت دسته مجعي در 
مسکو، با اشاره به افزايش کشت آوآنار در 

اين : دت حضور نريوهاي ناتو گفتافغانستان در م
درصد آوآنار ويژه توليد  93وضع باعث شده است که 

 .ترياک در جهان در افغانستان کشت شود
 

هاي مبارزه با  متام برنامه: اين مقام روسي گفت
قاچاق مواد خمدر در افغانستان، از مجله مبارزه با 

ايوانف از . رو شده است کشت آوآنار با شکست روبه
هاي عضو پيمان امنيت دسته مجعي خواستار محايت کشور

هاي روسيه براي کنرتل اوضاع افغانستان  از برنامه
شد و از مجله پيشنهاد کرد براي مسدود کردن 

هاي مايل محايت از قاچاق مواد خمدر در  کانال
بايد ناتو را : ي گفتو .افغانستان مهکاري شود

مواد وادارکنيم کشتزارهای آوآنار و انبارهاي 
  .خمدر در افغانستان را نابود کند

 
ييس سازمان فدرال مبارزه با مواد خمدر روسيه، ر

قاچاق مواد خمدر را هتديدي براي روسيه دانست و 
 نفر 82روزانه در روسيه به طور ميانگني، : گفت

: ايوانف گفت. دهند جان خود را از دست ميمعتاد 
ر استعمال هزار نفر در روسيه بر اث 30ساالنه حدود 
وي مشار معتادان به مواد خمدر  .مريند مواد خمدر مي

هزار نفر عنوان  500در روسيه را دو ميليون و 
  .کرد
 

سازمان هاي مبارزه با  ييساندر اين اجالس، ر
قاچاق مواد خمدر کشورهاي روسيه، بال روس، 
قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبيکستان و 

 .»ارمنستان شرکت دارند
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روشن است افزايش توليد مواد خمدر که پيش بينی می 
تن نيز بگذرد، يکی  10000شود در سال روان از مرز 

ناکامی و . از نگرانی های اصلی مهسايگان ما است
ناتوانی دولت افغانستان در زمينه که گفته می 
شود مشاری از بلند پايگان آن در کار توليد و 

ی ندارد و ناشی قاچاق آن دست دارند، هيچ توجيه
 . از سياست های نادرست آن است

 
يکی از سايت های انرتنتی روسيه در مقاله يی زير  

در بيانيه «: می نگارد »از شانگهای تا الهه«نام 
: پايانی کنفرانس شانگهای در مسکو  آمده بود

مقابله با قاچاق مواد خمدر، تروريزم و جنايات «
مطابق با اساس سازمان يافته در افغانستان بايد 

نامه و مصوبات شورای امنيت سازمان ملل متحد 
اعضاي اين سازمان در عين حال تأکيد . 6»صورت گيرد

در مبارزه با مسايل افغانستان از مجله «: کردند
جويانه بايد  سودگيری  موضع گونهتروريزم، از هر

افغانستان  کنونیمبارزه با مشکالت . جلوگيری شود
های مهه جانبه  گ صورت گيرد و کمکبايد به طور مهاهن

برای استقرار ثبات و شکوفايی اقتصادی و رفاهی 
 .»افغانستان، اجنام شود

 »کامرسانت«مبصر سياسی روزنامه  -ميخاييل زيگر
واشنگنت بر آن است که ... «: چاپ مسکو می نگارد

رييس مجهوری کنونی افغانستان در اداره  -کرزی
کس ديگری جانشين وی  کشورش در مانده است و بايد

مگر؛ خود کرزی مايل نيست از قدرت دست . شود
افزون بر اين، او هتديد می منايد که . بردارد

هرگاه واشنگنت در پی بر اندازی وی برآيد، برای 
 .خود پشتيبانانی در مسکو دست و پا خواهد کرد

                                                 
در واقع اين گوشزدی است به امريکا و ناتو که می توانند .  6

در آينده نزديک از سوی سازمان شانگهای متهم به نقض مصوبات 
. شورای امنيت سازمان  ملل در قبال موضوع افغانستان گردند

تر  واهد بيشامريکا هرگاه خب اين هشدار به اين معنا است که
در منطقه بلند پروازی داشته باشد، امکان دارد که شانگهای 

تواند  به يك پيمان نظامی مبدل گردد و در هنايت اين پيمان می
تر روسيه و چين، نقشی باز دارنده يی در  با قدرت گرفنت بيش

 .برابر منافع امريکا در منطقه داشته باشد
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اداره نو امريکا، متفاوت از اداره پيشين بر ... 
بانو کلينتون . باور است حکومت افغانستان بی

هنگام سخنرانی در ميان سناتورها، افغانستان را 
توصيف کرد و گفت مقامات » دولت مواد خمدر«چونان 

 .کنونی آن کشور کامال غرق در فساد اداری اند

معاون رييس مجهوری امريکا نيز  -آقای جو بايدن 
بر پايه گزارش . پيوسته بر کرزی خرده می گيرد

های گروهی امريکا، دو ديدار پسين های رسانه 
بايدن و کرزی  با رسوايی و وارد آوردن اهتامات 
پايان يافته بود و سر اجنام، به گونه يی که 

در کاخ سفيد برنامه براندازی «گاردين می نويسد 
 . »کرزی از اورنگ قدرت روی دست است

موعد کار رياست مجهوری بر پايه قانون اساسی ...
از اين . ماه اپريل پايان می يابدافغانستان در 

رو، آرزومندی امريکا برای بر اندازی کرزی از 
 . قدرت نيز افزايش می يابد

وقتی که او . کرزی هنوز تصميم ندارد تسليم شود  
را به مراسم حتليف اوباما دعوت نکردند، در 
سخنرانی اش در پارملان با خشم فراوان امريکا را 

 . باد سرزنش و نکوهش گرفت

مهچنان او هنگام حضور در کنفرانس بين املللی 
جايی که با جو بايدن ديدار داشت، اظهار  –مونشن

داشت که نيروهای ناتو بارها بدتر از طالبان 
 .اند

کرزی در حالی که می خواهد تا بار ديگر نامزدی 
اش را به کرسی رياست جهوری اعالم کند، می کوشد 

کرزی در . ه زندتا نقاب امريکايی ستيزی به چهر
افغانستان : يکی از گفتگوهای اخيرش ابراز داشت 
 .  »هيچگاهی حکومت  دست نشانده خنواهد بود

رييس شورای ناظر  –يوری کروپنفپروفيسور داکرت 
دموگرافی، مهاجرت و توسعه منطقه يی  پژوهشکده«

و يکی از افغانستان شناسان نامدار » روسيه
 : می نگاردروسيه، در آخرين مقاله خويش 
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اظهارات رييس مجهور امريکا مبنی بر لزوم تدوين «
اسرتاتيژی بيرون کشيدن سپاهيان هيچ تناقضی با 
فيصله در باره افزايش گروهبندی های امريکايی و 

از يک سو، در باره . ناتو در افغانستان ندارد
مواعيد برونربی سپاهيان حتا سخنی در ميان نيست و 

اوباما يک داوری ناب فرضی از مهين رو، اظهارات 
و از سوی ديگر، در فراسوی داوری ها و  7است

اقدامات، مهمرتين هدف واشنگنت و پنتاگون قد 
ايجاد شبکه يی از پايگاه های  -برافراشته اند

نيرومند در گسرته افغانستان که بدون بستگی به 
چونی و چگونگی اوضاع و فرمانروايی کدام رژيم بر 

 .باشند افغانستان، فعال

به ويژه هرگاه اياالت متحده موفق گردد در 
انتخابات رياست مجهوری ماه اگوست افغانستان 

 -مناينده پيشين امريکا در سازمان ملل -خليلزاد
کارمند خنبه و وزنين افغانی تبار را بگمارد و 
افزون بر آن خبشی از طالبان را به سيستم سياسی 

ه خبشی از بکشاند، کامال احتمال آن می رود ک
سپاهيان را بيرون بربند و از نيروهای صدهزار 

خاور نزديک «نفری الزم امريکا و ناتو برای کنرتل 
در پايگاه ها برای » آسيای ميانه بزرگ«و » بزرگ

هزار نفر را به جا بگذارند، کدام  40-30مثال 
 .  تغييری در ماهيت امر رومنا خنواهد گرديد

ی پرده امريکا مبنی بر مهين موضوع در باره متايل ب
آوردن خبشی از طالبان در سيستم سياسی افغانستان 
نيز صدق می کند که آشکارا با قانون اساسی 

بن در   2001افغانستان و فيصله های کنفرانس 
 .   تناقض است

خنست، اين که امريکا مهراه با بريتانيا اسرتاتيژی 
يی را که يک سده و نيم پيش بريتانيای کبير در 

                                                 
ن اعالميه رييس مجهور به باور مشاری از کارشناسان، اي.  7

اوباما پاسخ مثبت و در واقع چراغ سبزی است به اين تقاضای 
طالبان که خنستين شرط آنان برای وداع با اسلحه، برونربی بی 
  .درنگ و بی قيد و شرط نيروهای بيگانه از افغانستان است

مگر دشوار است طالبان و گردانندگان پشت پرده شان به چنين 
 .توانه باور منايندوعده های بی پش
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زمينه تفرقه اندازی ميان قبايل پشتون به خوبی 
 .تدوين منود بود، پياده می سازد

دو ديگر، اين که هرگاه هفت سال پيش امريکا از 
رويدادهای يازدهم سپتامرب به عنوان دستاويز و 
هبانه برای تعويض رژيم طالبان در افغانستان به 

کار گرفت، کنون ديگر اين بار در » احتاد مشال«کمک 
نظر دارد تعويض نوبتی رژيم را  به ياری خبشی از 
طالبان اجنام دهد، دقيقا باز هم سرشت کار دگرگون 

 .منی شود

در شالوده فناوری تعويض رژيم، تنها گروه های 
داخلی افغانی چونان دستاويز ابزاری به کار 

که خود دست [هفت سال پيش، طالبان . گرفته می شود
 -سرتاتژيک آن کشورپرورده امريکا و متحدان ا

، برای امريکا و ]پاکستان و کشورهای عربی بودند
شده » گپ ناشنو«و » بی گفت« ناتو سرکش و ياغی و

امروز  رژيم رييس مجهور کنونی حامد کرزی . بودند
افغانستان هيچگاهی دست «که  اعالم داشته است که 

در چنين سيمايی برآمد » نشانده کسی خنواهد شد
 .منوده است

 
ر برابر چشمان ما سياست امريکا در قبال مساله د

افغانستان و پاکستان به گونه بنيادين باژگونه 
هرگاه در اين اوضاع روسيه با پويايی و . می شود

سازندگی پا به ميدان نگذارد، افغانستان با هتديد 
از دست دادن هنايی استقالل دولتی رو به رو خواهد 

از يک سو به ختته گرديد که مبدل شدن هنايی کشور 
روسيه، چين و  در برابراسرتاتيژيکی  -خيز نظامی

ايران و از سوی ديگر، به يک کشور دارای اقتصاد 
مافيايی را در پی خواهد داشت که سود ناشی از 
بازرگانی مواد خمدر آن به جيب بيگانگان خواهد 

 .رفت

س از از دست دادن قسمی کنرتل بر کانال های پ... 
می از طريق پاکستان و مسدود بودن تامينات نظا

گسرته ايران برای کاالهای نظامی غربی، برای ناتو 
 .راه ديگری جز از مهکاری با مسکو خنواهد ماند
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از سوی ديگر، در صداقت نيات ناتو باور مندی 
زيرا هرگاه هبانه فرماليته برای . وجود ندارد

حضور واحدهای بزرگ نظامی چه در افغانستان و چه 
کشورهای آسيای ميانه مناند، آن گاه پيکانی که در 

به سوی چين، و روسيه نشان گرفته شده است، رنگ 
در اين اوضاع، بايسته خواهد بود به . می بازد

گونه پيگيرانه نيات ناتو در افغانستان بررسی 
شده و رمسا مساله تقسيم اوقات برونربی سپاهيان 

. شود ناتو از کشورهای مهسايه افغانستان مطرح
چنين نقشی را می تواند سازمان شانگهای به دوش 

 .بگيرد

يز آن است که کشورهای غربی به هيچ چمهم ترين ...
صورت درک منی کنند و يا منی خواهند بدانند که که 
نظام رياستی دمکراتيک طراز امريکايی برای 
افغانستان با سنت های پر شاخ و برگ و عشيره يی 

 . آن مناسب نيست

رو، منی شود گناه مهه شکست ها در اداره را  به هر
زيرا او از سوی پارتنرهای . يکسره بر کرزی افگند

) پات(فرا اقيانوسی خود  در يک حالت چهارگوت 
 .رقت بار قرار گرفته بود

آيساف فرماندهی  واگذاری 2003در ماه اگوست 
 نيروهای به) نيروهای بين املللی پاسدار صلح(

ين کار ما را  وادار می سازد ا. ناتو صورت گرفت
نتيجه بگيريم که مساعی سازمان ملل در زمينه  

در .  پشتيبانی از امنيت به ناکامی اجناميده  است
اختيار کامل به روی سپردن افغانستان   ،واقع

امروز . امريکا و ناتو پرده انداخته شد
 .افغانستان  عمال يک کشور اشغال شده است

وان پيروز شد، کشور آن ها بر اين مردم منی ت...
. را مستعمره خود ساخت و از راه نظامی تسخير کرد

مگر، کسی که بتواند قلوب مردم افغانستان را 
تسخير کند، با دوستی خود، با صداقت خود و 
مهربانی خود برای مهيشه در آن سرزمين ماندگار 

 .خواهد شد
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حضور نيروهای امريکا و ناتو در افغانستان ...
رازير شدن سيلی از هيرويين به روسيه موجب س

گرديده است که زندگی ده ها هزار جوان را برباد 
 . و نابود می گرداند

قرار است در بروکسل مهايش ناتو به مناسبت شصت 
سالگی پيمان برگزار گردد که کليدی ترين مسايل 
آن هبره گيری عملی از اوضاع در افغانستان برای 

اصوال نو آن چونان اعالم و مسجل ساخنت نفش 
 .الرتناتيف دمکراتيک سازمان ملل است

اين انديشه به شدت اکنون از سوی مناينده جديد 
ايواد الديروم پيش می گردد که  -امريکا و ناتو

تاييد می منايد که چون سازمان ملل سازمانی است 
که در بافتار خود حکومت های گوناگون از مجله 

ار را جا داده است، کشور های اتوريتار و توتاليت
از اين رو بايسته است احتاديه کامال جديد کشورهای  
دمکرات ناب ايجاد گردد که حوزه پويايی آن 
متفاوت از ناتوی کنونی حمدود به امريکای مشالی منی 

 . ماند

اين گونه، در مهايش ناتو در بروکسل اعالم خواهد 
شد که ناتو عمال به يک سازمان گلوبال جهانشمول 

بدل خواهد شد و ميدان کارزار اصلی  برای مبدل م
شدن ناتو به چنين سازمان جهانشمولی مهانا 

 .افغانستان خواهد بود

دميرتی  -متفاوت از مناينده دايمی روسيه در ناتو
روگوزين که می پندارد که  افغانستان ناتو را از 
پا در خواهد آورد، در مهايش سالگرد در بروکسل، 

هد داشت که افغانستان خنستين گام ناتو اعالم خوا
در زمينه مبدل ساخنت ناتو به يک سازمان متام عيار 

 .جهانشمول کشورهای پيشرو دمکراتيک است

خود را يکسره   2001در افغانستان روند بن دسامرب 
بی آبرو ساخته و ناکار آيی خود را ثابت ساخته 

اين کنفرانس به گونه يی که روشن است در . است
ستان اداره موقت حامد کرزی را روی کار افغان

آورد و امروز برای مهه روشن گرديده است که رژيم 
اين کار حتا در تالش . وی به بن بست رسيده است
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های سراسيمه آغاز شده اياالت متحده مبنی بر آغاز 
گفتگوها با طالبان که از روند سياسی از سوی مهان 

بازتاب می  کنفرانس بن به دور افگنده شده بودند،
 . يابد

 
بسنده است يادآور گرديدم که توليد هيرويين در  

بار افزايش يافته  44افغانستان طی هشت سال گذشته 
طالبان از دمشنان به دوستان مبدل می شوند و . است

 . »افغانستان در ناداری وحشتناکی به سر می برد
 

دبير خبش اخبار بين  -ايلينا سوپونيننابانو 
کارشناس »  وريميا نووستی«نامه املللی روز

در افغانستان پول «خاورشناسی در مقاله زير نام 
 :می نگارد» می دروند

اوضاع در افغانستان رو به خرابی دارد و رييس «
ساله حامد کرزی طی هشت سال در دست داشنت  51مجهور 

قدرت، اعتماد خود را نه تنها نزد مردم خود، بل 
انندگان پروژه که مهم تر از مهه نزد گرد

 . امريکايی ها از دست داده است –افغانستان

از اين رو، تابستان امسال امريکايی ها تالش 
خواهند ورزيد تا رهرب افغانستان را در انتخابات 

 . ماه اگوست رياست مجهوری تعويض منايند

کرزی خود اين را می داند و با نشسنت تقريبا در 
که از آن  برج عاج کاخ خود در کابل، بی آن
 .برآيد، آشکارا  نگران و پريشان است

يکی از ديپلمات های خارجی که چندی پيش در 
مذاکرات با رييس مجهور افغانستان اشرتاک ورزيده 
بود، می گويد که کابل، اين شهر نادار و کثيف با 

يورش های طالبان . گذشت هر روز خطرناکرت می گردد
پيرامون .  وحشيانه تر و خونبار تر می گردد

ساختمان های دولتی موانع مستحکم تر بتونی برپا 
 .مگر، منی توانند جنات خبش باشند. می گردند

جامعه بين املللی برای بررسی اين اوضاع 
ناخوشايند و اختاذ تدبيرها در زمينه هببود آن در 
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پايان اين ماه مهزمان دو کنفرانس بزرگ را برپا 
 :می منايد

مارچ  27ور خارجه به تاريخ يکی در تراز وزيران ام
به ابتکار روسيه  زير سرپرستی سازمان شانگهای 
که در آن بيشرت مهسايگان افغانستان اشرتاک دارند و 
ديگری که از سوی وزير خارجه جديد امريکا هيالری 

مارچ در الهه برگزار خواهد  31کلينتون به تاريخ 
گرديد که در آن وزيران امور خارجه نه تنها 

يگان افغانستان بل نيز کشورهای بزرگ غربی مهسا
 . گرد خواهند آمد

اين کشور ها به رغم حبران مالی جهانی وعده می 
دهند برای افغانستان کمک اقتصادی بزرگی را 

 »   .فراهم بياورند

 »ريا نووستی«خربنگار ويژه خربگزاری  - گنچارفرتپ
روسيه در باره کنفرانس بين املللی مسکو در امور 

مارچ به پيشنهاد سازمان مهکاری  27غانستان روز اف
 :های شانگهای می نگارد

کليه مسايل موجود در اين رابطه را می توان « 
آيا وقت آن فرا نرسيده که : چنين عنوان منود

سازمان مهکاری های شانگهای جاگزين ناتو در 
و کال زمان آن فرا نرسيده که  افغانستان شود؟

مهکاری های شانگهای افغانستان به سازمان 
 بپيوندد؟ 

 ،در ميانه های سال های دهه پنجاه سده گذشته
به خرج دادند که  بسياریامريکا و بريتانيا تالش 

که بعدها » بغداد«ابتدا افغانستان را به پيمان 
 . تغيير نام يافت، ملحق سازند» سنتو«به 

تا زمان تعيين ضرب العجل برای کابل مبنی بر يا 
يمان بغداد و يا حتريمات، هرگونه عضويت در پ

کابل . نظامی با اين کشور متوقف شد-مهکاری فنی
. ناگزير شد که به سوی شوروی پيشين چشم بدوزد

نظامی شوروی را -البته، کابل مهکاری های فنی
را » مبب ساعتی«پيامدهای اين  ،اما. دريافت کرد

بعدا به طور کامل هم ما و هم افغانستان چشيديم 
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عمليات نظامی امريکا و ناتو در افغانستان  و حال
نيز خبشی از مهين پيامدهاست که جز از بدخبتی نام 

 . ديگری منی توان بر آن هناد

امروز در افغانستان هرگونه بلوک ائتالفی 
داوطلبانه چه ناتو، چه سازمان پيمان امنيت 
مشارکتی و يا سازمان مهکاری های شانگهای ناممکن 

شانگهای به کمک  -ندهی مهکاری ناتواما سازما. است
افغانستان و برای کمک به اين کشور گزينه يی 

 . بيخی عملی است

حضور ناتو در افغانستان نه رمسی و نه غير رمسی 
در اين کشور از طريق سازمان ملل تنها . است

. حضور دارند)ISAF(نيروهای بين املللی پاسدار صلح
وظيفه  ISAFمهان ناتو داوطلبانه و بنا به درخواست 

پس در . مهاهنگی اين نيروها را به دوش گرفته است
اين صورت چرا سازمان شانگهای نتواند وظيفه 
مهاهنگی و سازماندهی عملکرد مهسايگان افغانستان 
را که کابل با آن ها روابط دوجانبه خوبی برپا 

 منوده است، به دوش بگيرد؟ 

به نظر می امروز مهه اين ها انديشه های ايده آلی 
به ويژه اگر دولت کنونی افغانستان را . رسند

دولتی دست نشانده امريکايی بررسی کنيم که تالش 
دست کم «اما خنست ... دارد منطقه را کنرتل کند و 

دو ديگر، مهان امريکا . مهواره اشتباه است» گرفنت
هم کنون به اين انديشه افتاده است که افغانستان 

 . »به چه دردش می خورد؟

سياست نو امريکا در افغانستان رمسا اعالم نشده 
اما می توان گفت که چه اتفاقاتی خواهد . است

از رسانه ها ايده های اصلی اين سياست هم . افتاد
 . اکنون روشن شده است

به سخن ديگر، . باشد» آميخته«سياست بايد : خنست
جنگ بايد مهراه با تالش هايی در زمينه حتوالت 

. اجتماعی در افغانستان مهاهنگ شود اقتصادی و
صدها کارشناس امور توسعه اقتصادی امريکا به اين 
کشور خواهند آمد؛ در زمينه ايجاد ارتش و نيروی 

پاييز . پليسی توامنند به افغانستان کمک خواهد شد
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سال روان قرار است چهار هزار مستشار نظامی به 
انده کابل گسيل شوند و مهچنين کشتزارهای باقی م

 ... خشخاش نيز نابود گردد و 

سخن به » اسرتاتيژی برونربی«اوباما از واژه : دوم
به سخن ديگر، امريکا با دستيابی . ميان می آورد

هدف نيز . به اهداف بايد افغانستان را ترک گويد
» القاعده«در هم کوبيدن : چنين تعيين شده است

 ... مستقر در پاکستان

-در قبال افغانستان سياست امريکا«حبث : سوم
مطرح شده که مهچنين برای اجرای آن نياز » پاکستان

 . است» منطقه يی«به تالش و مشی 

خنستين چيز آشکاری که بايد در اين جا تاکيد شود 
آن است که در برابر ما يک اسرتاتيژی بس منطقی 
قرار گرفته که بر پايه ارزيابی درست از هتديد 

به شدت «وری است افغانستان کش. بنا شده است
و نادار و از مهين رو، به پناهگاه » بيمار

  2001القاعده و طالبان مبدل شده است که در سال 
را به » برج های دوقلو«عمليات تروريستی عليه 

اگر اين کشور به کشوری عادی تبديل . ارمغان آورد
نشود، جنگ کنونی که امريکا در آن درگير شده، 

به حمض توقف آن مهه چيز چون . بيهوده خواهد بود
 .بار ديگر به مهان جای خنستين خود باز خواهد گشت

مهچنين درست است که حبث خاک نه تنها يک کشور بلکه 
بدون حل مسايل . دو کشور مهسايه به ميان آمده است

به هيچ صراتی «پاکستان و قبايل پشتون آن که 
، تاثير گذاری بر افغانستان بی »مستقيم نيستند

به مهين خاطر رييس مجهور امريکا در کل حق . ستمثر ا
 . به جانب است

باراک اوباما پيش از پيروزی در انتخابات رياست 
مجهوری بارها گفته بود که افغانستان مهمرتين 

در آن هنگام وی چنين انديشه يی را . مساله است
ما در جايی می جنگيم که هتديد : مطرح کرده بود

از عراق بيرون شد و به بايد . اصلی در آن نيست
 . جای دو جنگ بر روی يک نربد متمرکز شد
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اين که مشی جديد با بازديد باراک اوباما از 
اروپا، از مجله اشرتاک در نشست پيمان اتالنتيک 

از مهين رو، قابل . مشالی متقارن شده، اتفاقی نيست
درک است که امريکا بر محايت ناتو در افغانستان و 

از مجله به صورت افزايش . ر استپاکستان اميدوا
مشار نيروهای نظامی، جتهيزات و هرگونه کمک ديگر 

 . از سوی پيمان

. اما اين گفتگوها زمان درازی ادامه خواهد داشت
گذشته از اين، فراموش نشود که بدون ايران، هند، 

منظور از ... (روسيه، کشورهای آسيای ميانه  و
) باال هم ياد شد است که در» منطقه يی«مهان سياست 

 . »نيز اين موضوع حتقق خنواهد يافت

 :يکی از مبصران روسی می نگارد سوتنيکفآقای 

چنين پنداشته می شود که ادامه مشی پيشين نظامی 
امريکا از سوی اداره جديد واشنگنت؛ مشکالت جدی يی 
را در مناسبات ذات البينی امريکا و پاکستان به 

مجهور زرداری زير  موقف رييس. بار خواهد آورد
ضربه قرار می گيرد که وعده سپرده بود گسرته 
پاکستان را از عمليات کماندوهای امريکايی و 
هواپيما های بی سرنشين امريکايی در امان 

برای زرداری اين يک چالش جدی به مشار .  نگهدارد
 . می رود

حمبوبيت امريکا در ميان باشندگان پاکستان کنون 
چنين پيش بينی می گردد . راز استدر پايين ترين ت

که مسپاتی آنان در آينده نزديک بيشرت به سوی 
طالبان و تروريست های القاعده خواهد بود تا به 
سوی امريکا و نظاميان پاکستانی که سرگرم پاک 
کاری در گسرته قبايل در مرزهای افغانستان و 

 . پاکستان اند

ی امريکا می توان پيشگويی کرد که رييس مجهور کنون
به رغم اين که کمک مالی چشمگيری را در مبارزه 
با طالبان و القاعده به پاکستان وعده داده است، 
می تواند در پاکستان به يک چهره بس زننده مبدل 

 .گردد
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راستش به گونه يی که خود خربگان امريکايی در 
مسايل منطقه می پندارند، به ويژه چنين سياست 

لی تيليس اين کمک ها به شناس برجسته مانند اش
مقصد منی رسند، بل عمدتا به جيب نظاميان بلند 

 .پايه پاکستانی می روند

در (در ميان پاکستانی های عادی، اسرتاتيژی نوين
امريکا ) واقع بازنگری شده و نوآرايی شده پيشين

زيرا اين مشی، انزجار و . دلچسپی بر منی انگيزد
امريکا در بيزاری مردم را از مداخله نظامی 

عمليات رزمی ارتش پاکستان در سرزمين شان به جوش 
 .و خروش می آورد

می توان در انتظار بود که اوباما در پاکستان 
در صورت هتديد برکناری رييس : نوميد خواهد شد

مجهور زرداری به دست نظاميان پاکستانی چونان يک 
سياستمدار ناحمبوب که توانايی دفاع از متاميت 

ستان در برابر مداخالت نيروهای خارجی را ارضی پاک
ندارد، پاکستان به يک کشور بی ثبات مبدل خواهد 

 .  گرديد

پاکستان می تواند از پشتيبانی عمليات امريکايی 
ها در افغانستان دست بردارد و حتا مانع رس 
رسانی بارهای نظامی ائتالف ضد تروريستی از راه 

رين چيز برای اما اين ناخوشايندت. خاک خود گردد
ادامه اقدامات خشونت آميز در . اوباما نيست

سرزمين پاکستان هتديد می منايد که اوضاع از کنرتل 
کشور را می تواند موج نوی از دهشت . بيرون شود

افگنی  و خشونت فرا بگيرد و حکومت رزداری هيچ 
 . کاری منی تواند بکند

در اين جا بايسته است به ياد بياوريم که 
ان دارای جنگ افزارهای هسته يی است و در پاکست

صورت بروز هرج و مرج و آشفتگی، اياالت متحده با 
درد سر مصوونيت زرادخانه های هسته يی پاکستان و 
جتريد آن و جلوگيری از افتادن آن به دست 

هم جنگجويان و هم نظاميان هوادار (اسالمگرايان 
) ستاناسالميست ها بيشرت افسران جوان در ارتش پاک

 . رو به رو خواهد گرديد
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نظاميان امريکايی از مدت ها به اين سو است که 
برنامه نامنهاد اقدامات در حاالت اضطراری در 

( پيوند با زرادخانه های اسرتاتيژيک اسالم آباد 
contingency plan ( اما اگر . را روی دست دارند

ناگهان اين کشور به يک افغانستان دوم مبدل شود، 
زی که کمرت حمتمل به نظر می رسد، مگر با آن هم چي(

آنگاه اين چنين توسعه رخدادها به گونه ) ممکن
شگفتی برانگيزی موقف رييس مجهور اوباما، نظاميان 

 . و ديپلمات های امريکايی  را پيچيده تر می سازد

افزون بر  آن به گونه يی که تصور می گردد، 
يان خبشيدن به ناتوانی رهربان پاکستان مبنی بر پا

آفندهای امريکايی ها به گسرته پاکستان ممکن است 
توازن شکننده  ميان دولت ملکی و نظامی  را که 

برقرار گرديده بود؛   2008پس از انتخابات سال 
در اين اوضاع، نظاميان می توانند . برهم بزند

منظور از پندول ساعت های سقفی يا چختی (» رقاصه«
يی رژيم نظامی در کشور رقص ی برپاورا به س) است

درآرند، حتا بی پروا به حفظ مناسبات پيمانی با 
امريکا و در اين مورد آن ها پشتيبانانی در ميان 
کشورهای دوست از مجع کشورهای عضو سازمان کشورهای 

 . اسالمی مانند عربستان سعودی و عمان خواهند يافت

: اوباما با گزينش دشواری روبه رو خواهد گرديد
يا پاکستان را چونان يک متحد در مبارزه در 
برابر تروريزم در افغانستان از دست خواهد داد 
که کنون برای واشنگنت غيرقابل تصور پنداشته می 
شود و يا اسرتاتيژی و تاکتيک نوی را در قبال 

جتزيه و حتليل اوضاع . اسالم آباد پرداز خواهد منود
ا به اقدامات ديکته می منايد که بر واشنگنت است ت

 . نظامی در پاکستان پايان دهد

چه که در باال  هرگاه مجعبندی مناييم، با مهه آن
گفته شد، می توان تصور منود که  دشواری های 
بسيار جدی تری نسبت به بوش چشم به راه اوباما 

 . »در پاکستان است

در باره مساله پيرامون «در مقاله  نامق حيدرف
طی چند سال «: ی نگاردم» اوضاع در افغانستان

حاکميت خود اداره کرزی و ائتالف غربی کشور را به 
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فساد و بزهکاری و . حالت فروپاشی قرار داده اند
بی کفايتی حکومت هم در مرکز و هم در استان های 
کشور، روابط حکومت با مافيای مواد خمدر و جنايات 

اشتباهی  -ن پيوستهدسازماندهی شده، آماج قرار دا
غير نظامی و نيز مشار فراوان پروژه های بی  اهداف

مثر و بيهوده انساندوستانه باشندگان غير نظامی 
 .را ناگزير می سازد تا تفنگ به دست گيرند

فرمانده پيشين نيروهای ائتالف در افغانستان، 
ديويد بارنو  -جنرال بازنشسته امروز ديگر
پايين آمدن «خاطر نشان می سازد که دادگرانه 

يت حکومت افغانستان در ميان مردم و سوهان حمبوب
شدن و فرسوده شدن اعتماد آن، بس خطرناک می باشد 
و می تواند منجر به برهم خوردن منافع اسرتاتيژيک 

 .»امريکا در اين کشور گردد

يک . در کشور گرسنگی و خشکسالی بيداد می کند
زمستان سرد برای افغانستان ديگر نه تنها يک 

اگر روشن سخن بگوييم،  . خواهد بودفاجعه  نوبتی 
به هر پيمانه يی که افغان ها کمرت خبورند، به مهان 
پيمانه برای جنگجويان القاعده و طالبان و ديگر 
اجيرانی که از پاکستان و ديگر کشور ها به 
افغانستان رخنه می منايند، برای سرباز گيری 

  .ارزان تر متام می شوند

شمار کارشناسانی مانده در اداره افغانستان اندک
چون تقريبا مهه . اند که در دستگاه دولت کار کنند

را سازمان های بی مشار بين املللی به خود جذب 
به دليل حضور مهين سازمان ها هم است .  کرده اند

که در کشور هبای مواد خوراکی و کرايه خانه ها به 
 .گونه مصنوعی باال رفته است 

اقتصادی ناهنجارمند دولت در نتيجه، با چنين مشی 
منی تواند برای جوانان افغان که به دليل بيکاری 
سراسری يا به کشتزارهای ترياک و يا به دامان 

 .طالبان پناه می برند، کار دست و پا منايد

به رغم اين مهه هرج و مرج  حاکم بر کشور، باز هم 
حامد کرزی با شور و پويايی آماده می شود در ماه 

 !برای سومين بار رييس مجهور شود 2009سپتامرب 
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با آن که سازمان های بين املللی و پارملان 
افغانستان کرزی را به خاطر لغزش های جدی وی در 
ادره کشور پيوسته به باد سرزنش و نکوهش می 
گيرند، ساختارهای بين املللی چنين بر می آيد که 

مگر . هنوز الرتناتيف هم وزن با او را نيافته اند
چون کرزی . وضاع می تواند از ريشه دگرگون شودا

می تواند به يک سرکش رام نشونده برای امريکا و 
 . متحدان وی تبديل گردد

حامد کرزی که به خوبی اين موضوع را درک می 
منايد، بازی خود را آغاز منوده است که رد پای آن 
از مهين اکنون در گفتگوها با رهربان جنبش طالبان 

چندی پيش او طی سخنرانی يی غير . دديده می شو
 -منتظره يی ابراز داشت که بايسته است به مال عمر

مهان مال .  رهرب طالبان تضمين امن و محايت داده شود
عمری که امريکا وی را دمشن مشاره دو پس از اسامه 
بن الدن اعالم منوده بود و نام او از فهرست جنايت 

 . کاران جنگی بيرون نشده است

ی که يک سياستمدار زرنگ و حميل است، با مهارت کرز
از اختالفات در ديدگاه های داشنگنت، لندن و پاريس 

 .هبره برداری می منايد

در ميان خرب گان و حمافل استخباراتی اين انديشه 
پا گرفته است که گفتگوها با طالبان و يا طلب 
خبشايش و شفاعت از آنان از سوی کرزی برای پيروزی 

. ضروری است 2009رزات انتخاباتی در سپتامرب در مبا
 ].کاری که کرزی در نشست الهه کرد[

کليد گشايش اين معما که چگونه طالبان توانستند 
تن از زندانيان خود را از زندان  900در يک ساعت 

بی آن که بينی کسی خون شود و [ قندهار رها سازند
 با کمرتين مقاومتی از سوی زندانبانان رو به رو

و در اين حال، ديوار سترب زندان را به کمک ] شوند
يک تانکر به شکل فيلم های وسرتنی هاليوود منفجر 

 . سازند، در مهين نکته باريک است

روشن است تفاهم با گروه های مسلح طالبان پشتون 
تبار در جنوب و خاور کشور می تواند موجب 

هر . ازبيکی با کرزی شود –رويارويی مشال تاجيکی 
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چه است، کرزی ناگزير است منافع مشالی ها را نيز 
در سنجش داشته باشد و اين نکته او را وادار می 
سازد تا راه مهسويی با ربانی و مهکاران وی را 
برای نگهداری توازن و کاهش دادن خطر برای خودش، 

 .بپويد

ربه های تاريخی نشان می دهد، مگر مهان گونه که جت
الميست در افغانستان در گوها با تندروان اسگفت

. گذشته دستاوردهای چشمگيری به مهراه نداشته است
مهه به ياد دارند که در آستانه برآمدن سپاهيان 
شوروری از افغانستان در اواخر سال های دهه 
هشتاد، داکرت جنيب تالش ورزيده بود تا با  

مگر در آن . اسالمگرايان پشت ميز گفتگو بنشيند
اين بار نيز . به دست نياوردهنگام، هيچ چيزی 

 .دشوار است چيزی به دست آيد

طی چندين سال اخير، بسياری از حواريون رييس 
مجهور افغانستان به تدريج در مناطق جنوبی و جنوب 
خاوری کشور سر نخ های بازرگانی مواد خمدر را در 

 .دست می گيرند

کسانی که اطالعات موثق در باره دست داشنت حکومت 
ق مواد خمدر را در اختيار دارند مانند در قاچا

 200افسر پليس که نزديک به  -حبيب اهللا جان
کيلوگرام هيرويين را از يک کاميون متعلق به به 

بی چون و چرا  ضبط کرد،  2004برادر کرزی در سال 
در قندهار پس از آن که به نيروهای استخباراتی 

را امريکا شهادت داد و رمسا حامد کرزی و برادرش 
به دست داشنت در اين کار متهم کرد، از ميان برده 

 . شد، سر به نيست می شوند

کرزی و پيرامونيان وی بيشرت در باره ريسک های 
اقتصادی مرتبط با از ميان بردن کلی  -اجتماعی

به اين معنا که  -کشتزارهای ترياک هشدار می دهند
توليد شيره ترياک، پيشه اصلی روستايان افغان 

ه بدون آن يگانه منبع درآمد دهقانان از است ک
نابود سازی سريع می . دست شان گرفته می شود

تواند منجر به راه افتادن مقاومت مسلحانه در 
سراسر افغانستان گردد و به عنوان پيامد در آن 
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صورت، سپاهيان ائتالف ناگزير می شوند در هپلوی دو 
 .جبهه کنونی، در سه جبهه برزمند

هارات بی پايه، هيچ نکوهشی را بر منی اين گونه اظ
به ويژه . تابند و به هيچ تبصره يی نياز ندارند

در روشنی گزارش  چندی پيش اداره جنايات خمدر 
هشتاد درصد «سازمان ملل که در آن آمده است که 

مهه کشتزارهای ترياک در افغانستان تنها در دو 
سال اخير به وجود آمده اند  در اثر اين که 

انان  از برهم خوردن رژيم کنرتل بر مواد خمدر دهق
و اين که کسی آنان را به خاطر اين کار جمازات منی 
کند، از کشت فرآورده های سنتی مانند گندم دست 

 .»برداشته  و يکسره  به کشت ترياک رو آورده اند

افغانستان امروزی نادار ترين کشور روی زمين 
الر که تقريبا با درآمد  سرانه روزانه يک د. است

درصد   80در آن برق نيست و تراز بيکاری در آن 
 . »است

يکی ديگر از ابعاد حبران افغانستان که کمرت به آن 
توجه می شود، ناخشنودی چين از حضور دراز مدت 

روشن است در صورت به . امريکا در افغانستان است
درازا کشيدن حبران در افغانستان، می توان چشم به 

شنت گام های راديکال از سوی اين کشور در راه بردا
استاد دانشگاه فارابی  -قادرفداکرت . منطقه بود

ترکستان شرقی و تبت «قزاقستان در مقاله مساله 
می » در روشنی  اشغال افغانستان از سوی امريکا

  :نويسد
عمليات نظامی امريکا در افغانستان کامال در «

ز نامدار چهارچوب آن وصايايی که انديشه پردا
بژزنسکی در  -سياست معاصر گسرته جويانه امريکا

رابطه با امهيت جيوپوليتيک اروآسيا منوده بود، می 
گنجد که کليد دروازه های آن مهان گونه که سه صد 
سال پيش پرت کبير گفته بود، آسيای ميانه می باشد 
که در آن آخرين منابع دست ناخورده سياره ما 

 .قرار دارد
 

آن : در کتاب ختته شطرنج بزرگ می نويسدبژزنسکی 
کشوری که در قاره اروآسيا تسلط داشته باشد، 
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تاثير قاطعی بر دو بر سوم از توسعه يافته ترين 
 –مناطق از ديدگاه اقتصادی سياره ما خواهد داشت 

اروپای باخرتی و آسيای خاوری و حتول اوضاع در 
 .خاور نزديک و افريقا را کنرتل خواهد کرد

 
در کوتامهدت، امريکا بايد «: و در ادامه.. .

. 8در نقشه ارو آسيا را حتکيم خبشد پلوراليزم موجود
در صورت چنين اسرتاتيژی، بايد اولويت به آن 
مانور دهی سياسی و کارروايی های  ديپلماتيک 
داده شود که امکانات شکل گيری پيمان های خماصم 

امريکا  را که توانايی به چالش کشانيدن پيشتازی
به گونه يی که هر . را داشته باشد، حمدود سازد

کشوری که مايل به چنين کاری باشد، امکانات 
 . چندان بزرگی برای اين کار نداشته باشد

به گونه يی که ديده می شو، تبصره در اين باره 
 ».زايد است

 
رخدادها در افغانستان مرتبط با اقدامات  

. ع چين بر خنوردامريکايی ها منی تواند با مناف
دست کم به اين دليل که افغانستان با چين مرز 

جايی -آن هم با چنين منظقه هپناور چين. مشرتک دارد
که حکومت چين چند سال در زمينه سرکوب جنبش 
مسلحانه زير زمينی اويغورها که خواستار جدايی 
 -ترکستان شرقی يا ناحيه خودگردان سين زيان

مستقل است، در پيکار  اويغورستان و ايجاد دولت
 .اند

 
در جنبش اويغورهای ترکستان شرقی، رهربان 
روحانيون متمايل به اقدامات راديکال تندروانه 
که از رژيم سرنگون شده طالبان که به نوبه خود 

القاعده ارتباط  تنگاتنگ  –با سازمان بن الدن 
داشتند، سالح و پول به  دست می آوردند و مهچنان 

                                                 
معنای اين سخن بژزنسکی به زبان سياسی اين است که نبايد  . 8

مهانند به ] جيوپوليتيک[ديگر به روس ها اجازه داد ساختار 
شوروی پيشين را احيا منايند و کشورهای قفقاز و آسيای ميانه 
و بالتيک را که در نتيجه فروپاشی شوروی از روسيه جدا شده 

زير تاثير خود بياورند و يا به چين اجازه اند، دو باره 
 .داد تا بتواند چنين کاری بکند
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بکاری آنان آموزش های نظامی می در مراکز خرا
 .    ديدند؛ دست باال دارند

 
چين تا اشغال نظامی افغانستان از سوی امريکا از 

اسرتاتيژيک به خاطر گسرته هپناور در  -ديدگاه نظامی
جايی که  -مشال باخرتی کشور در ترکستان شرقی

 -مهمرتين تاسيسات اسرتاتيژيک چين استقرار دارد،
آزمايش جنگ افزارهای ) پاليگون(ه از مجله ميدانگا

) کامسودروم(هسته يی در لوب نور و پايگاه کيهانی 
و نيز تاسيسات صنايع نفتی و دفينه های نفتی 
استخراج ناشده و ديگر ذخاير انرژی استزاتيژيک 

 . چين، نگران نبود
 

و آخرين موضوع اين که بر اوضاع در ترکستان ...
تور افغانی خواهد شرقی و تبت تاثير بس مهمی فاک

با اين هم، از نتيجه و فرجام جنگ امريکا . داشت
با طالبان که تا هنوز شکست ناپذير انگاشته می 
شوند، آينده آسيای ميانه و در کل  نيز ترکستان 

 . »شرقی و تبت  علی اخلصوص بستگی دارد

چاپ امريكا گزارشي را در  نيويارك تاميزروزنامة «
أيوسي اياالت متحده امريكا مورد ناتواني آرزي و م

در گزارش گفته شده آه . از وي به چاپ رسانده است
اياالت متحده امريكا به طور فزاينده يي از اين 
آه آرزي به مشكالت افغانستان پرداخته نتوانسته و 
در مبارزه با فساد اداري و قاچاق مواد خمدر 

 .ناتوان بوده، نوميد شده است

آرده آه نا اميدي مقامات اين گزارش مهچنان افشا 
امريكايي بيشرت از ناحيه ناديده گرفنت تقاضاي شان 
از جانب آرزي براي دستگريي قاچاقربان مواد خمدر 
 .است و مهني مسأله برگشت طالبان را آسان ساخته است

آرزي در : بايد گفت«: نويسنده در ادامه می نگارد
مدت بيشرت از شش سال حكومت مؤقت، انتقايل و 

. ز سوي اياالت متحده محايت مي شداخيلي  ،نتخابيا
اما بيشرت شدن نا امين و افزايش آشت و قاچاق مواد 
خمدر آه گفته مي شود در آن مقامات بلند پايه 
دوليت و نزديكان رييس مجهور آرزي دست دارند، باعث 
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افزايش نا امين ها و فقر شده و روند مبارزه 
چالش جدي رو به رو نريوهاي ناتو با طالبان را به 

آرده است آه به اين اساس مي توان گفت گزارش 
نيويارك تاميز آه از قول مقامات بلند پايه 
امريكايي نوشته شده آامًال حقيقت دارد و يا با 

 .حقيقت نزديك است

با اين آه سفارت اياالت متحده امريكا در آابل 
تنها روز بعد از نشر گزارش اعالميه را منتشر 

گفته است آه آن ها از آرزي محايت مي آنند  آرده و
و امريكا از تالش هاي رييس مجهور و حكومتش مبين بر 
برگرداندن صلح، ثبات و آوردن ترقي به افغانستان 

 . پشتيباني مي آند، اما نگراني ها هنوز برجا است

اين اعالميه مني تواند پرده بر رخ واقعيت هاي 
ديگر از اميد  زيرا امريكا. آشور بيفگند روان

بسنت به آرزي مأيوس شده و به دنبال بديل ها مي 
 .باشد

اما از منت اعالمية سفارت امريكا، سياسي برخورد 
آردن اياالت متحده را به طور قطعي مي توان درك 

با وجود اظهار آلمات . آرد تا واقع بيين را
ديپلماتيك اين گفته سفارت امريكا به معناي آن 

از نامزد شدن رييس مجهور آرزي در نيست آه امريكا 
انتخابات آينده محايت آند، چنانچه اگر در نوشته 
هاي گزارش نيويارك تاميز هم دقت آنيم، به صدق 

روزنامه نوشته است چون . اين گفته پي مي برمي
تا زماني آه  ،رييس مجهور آرزي يك آدم خوب است

 .ما آمكش مي آنيم ،رييس مجهور است

آه نشان مي دهند امريكا  هستز عوامل ديگري ني
ديگر از محايت آرزي و شايد هم درگريي با طالبان و 

پشتيباني امريكا از . القاعده خسته شده است
مذاآرات با طالبان و سكوت اختيار آردن از 
معامله آرزي با حكمتيار موارد ديگري در مهني 

آار  يعين اين بار آرزي مني تواند . راستا اند
 .ش گرددجهان به آام

رييس مجهور و مهكاران نزديكش بايد خود  از اين رو،
را براي از دست دادن رياست مجهوري افغانستان 
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آماده سازند و واقعيت هاي تلخ را بچشند و به 
 .»اراده و انتخاب مردم ما احرتام بگذارند

 
امريکا از «نری کيسنجر  به اين باور است که ه

ا در پيش گرفته حلاظ سنتی تاکتيک های ضد شورش ر
تا دولت مرکزی را کمک و نفوذ و اختيارات آن را 
به سراسر کشور گسرتش دهد و در اين روند يک جامعه 
دمکراتيک و ديوان ساالر را به وجود آورد؛ ولی 
اين اسرتاتيژی منی تواند به تنهايی در افغانستان 

افغانستان برای چنين سياستی بسيار . پيروز شود
اين کشور دارای تشکيالت  .طرناک استبزرگ، وسيع و خ

و مجعيت آن به شدت مسلح  است قومی بی هنايت متنوع
هيچ کشورگشايی تا به حال نتوانسته . ندا

 .»افغانستان را اشغال کند
 

در مقاله يکی از حتليلگران ايرانی  -کرامت سعيد 
می » احتماالت و پيامدها: روابط ايران و امريکا«

مات جديد امريکا را به چرخش عاملی که مقا: نگارد
نظم «سياسی وا داشته است، شکست اسرتاتيژی سياستی 

عمليات «راهربد و  (New World Order) »نوينی
است که توسط جرج   (Pre-imminent Strike)» پيشگيرانه

بعد از فروپاشی . شد بوش پدر و پسر پرمچداری می
 خواست شوروی، امريکا به عنوان تنها ابر قدرت می
 . هژمونی سياسی و نظاميش را بر دنيا ناظر کند

 
به قصد مهوار  ١٩٩١در سال ] فارس[جنگ اول خيلج 

در اين . کردن راه برای اين نوع هژمونی بود
عمليات «راستا، مشاوران جرج بوش پسر، سياست 

پيش گرفتند و حبث شان اين بود که » پيشگيرانه
رف برای حفظ هژمونی امريکا، پيش از اين که ط

متخاصم خود را برای هر حرکتی آماده کند، بايستی 
با يک اقدام نظامی توان هر اقدامی را از آن 

اين سياست در چند سال اخير با شکست های . گرفت
نتيجه جنگ در . بی سابقه يی روبرو شده است

افغانستان، عراق، لبنان و غزه منونه هايی هستند 
سی امريکا که به بسياری از اسرتاتيژيست های سيا

فهمانده است که با توسل به نيروی نظامی منی 
به . توانند در جهان اراده خود را حتميل کنند

عبارت ديگر، قلدری و دخالتگری امريکا و شقاوت و 
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نژاد پرستی اسرائيل نه تنها باعث به گِِل نشسنت 
کشتی نظم نوين شد بلکه زمينه را برای عروج 

 .نطقه فراهم کردسياسی و نظامی مهم ايران در م
 

شکست سياسی امريکا در جنگ با عراق حتا از شکست 
امريکا می خواست . نظامی آن کشور سنگين تر است

با سرنگونی صدام حسين حکومت ايده آل خود را 
. برآن کشور حاکم کند؛ اما دست را به ايران باخت

نتيجه کشتار عظيم و هزينه فراوان ارتش امريکا 
 .برای ايران در عراق بود يک متحد سياسی عمده

 
شکست ها در منطقه خاور ميانه،  ،افزون بر اين

دولت امريکا نتوانسته است در عرصه بين املللی 
رضايت کشورهايی چون روسيه و چين را در مورد 

جمموعه . حتميل حتريم های موثر بر ايران جلب کند
اين فاکتورها باعث شده است که امريکا در سياست 

بازنگری کرده و به جای تقابل سعی خارجی خود 
  ».دارد راه مهزيستی را امتحان کند

 
در مقاله يی زير نام  حربگزاری رمسی ايران -ايرنا

می » چالش مشرتک افغانستان و پاکستان: طالبان«
گسرتش فعاليت طالبان در افغانستان و «: نگارد

مناطق مشايل پاکستان به چالش مشرتک دولت هاي اسالم 
کابل تبديل شده به طوري که رهربان اين دو  آباد و

کشور به گفت و گو اعضاي ميانه روي اين گروه 
 . ترغيب شده اند

 
بازيگران اصلي درگري با مساله طالبان يعين 
امريکا، پاکستان و افغانستان به راه حل گفت و 
گو و مذاکره به عنوان تنها راه کاهش تنش ها و 

زي بني افغانستان و درگريي هاي موجود در نوار مر
آن ها تالش مي کنند با تقسيم . پاکستان مي نگرند

شبه نظاميان طالبان به گروهاي ميانه رو و 
مگر ذبيح اهللا . افراطي، بني آن ها تفاوت قايل شوند

جماهد، سخنگوي طالبان و مهچنني مال عبدالسالم ضعيف، 
از مقام هاي ارشد سابق طالبان و سياستمدار فعلي 

طالبان «موجوديت گروهي به عنوان : مي گويدافغان 
 ».يک تصور حمض است» ميانه رو
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و صويف ... پاکستان با صدور جموز به گروه فضل ا
حممد براي تاسيس دادگاه هاي شريعت و دولت 
افغانستان با اجنام مذاکره با خبش هايي از گروه 
طالبان و متايل به مشارکت دادن آن ها در حکومت، 

. در مسري اين راه حل حرکت کرده اندبطور عملي 
باراک اوباما، رييس مجهوري امريکا به تازگي با 
اشاره صريح به اين نکته که امريکا برنده جنگ در 
افغانستان نيست، گفته که گفت و گو با طالبان 

مي تواند يکي از گزينه هاي پايان » ميانه رو«
 .دادن به جنگ در افغانستان باشد

  
نيز پيشرت از سوي ديگر مقام هاي  ندیمهاناظهارات 

نظامي و سياسي غربي در خصوص جنگ افغانستان و 
از مجله جنرال  ،مذاکره با طالبان ايراد شده

ديويد مک کرنان، فرمانده امريکايي نريوهاي ناتو 
اوباما در حايل مذاکره با طالبان . در افغانستان

را يکي از راه هاي حل ممکن براي پايان جنگ در 
 17افغانستان مي داند که تصميم او براي اعزام 

هزار سرباز ديگر به افغانستان، نشان مي دهد که 
امريکا شکست طالبان با اقدام نظامي را نيز با 

 .جديت دنبال مي کند
بر پيوسته در طول هشت سال گذشته  ،با اين حال 

نريوهاي امريکايي و ناتو در افغانستان مشار 
که تاثريي بر خشونت هاي به  افزوده شده بدون آن

از . افزايش در اين کشور داشته باشد رو بهشدت 
 گسيلاين خطر به صورت جدي وجود دارد که  ،اين رو

نريوهاي بيشرت امريکا به افغانستان در تابستان 
امسال نيز در مهار خشونت ها موثر نباشد و برخي 
حتليلگران با اشاره به مهني موضوع افغانستان را به 

نکته مهم اين . تشبيه کرده اند» ويتنام اوباما«
است که امريکا در افغانستان در جنگي بدون جبهه 

 .درگري است
 

طالبان، اگرچه بيشرت در جنوب و شرق افغانستان 
فعال هستند، اما در مناطق مشخصي مستقر نيستند و 

حتا در جنوب و شرق افغانستان  .سنگر معيين ندارند
طق حمدودي کنرتل دارند ويل حضور نيز طالبان بر منا

آن ها در اکثر نقاط افغانستان، از کابل گرفته 
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تا مناطق به طور نسيب امن مشال و غرب نيز حمسوس 
 .است
 

شبه نظاميان با توسل به تاکتيک هاي جنگ هاي 
چريکي و جنگ و گريز، محالت انتحاري و استفاده از 

للي و مبب گذاري هاي کنار جاده، نريوهاي بني امل
افغان را در جنگي فرسايشي درگري کرده اند که مي 
تواند سال ها به طول اجنامد بدون آن که هيچ کدام 
از دوطرف متخاصم به پريوزي نظامي بر ديگري دست 

 . يابند
 

طالبان ميانه رو توجيه شکست يا مذاکره دولت 
افغانستان، بارها آمادگي خود براي گفت، گو با 

الم کرده اما هربار با بي گروه طالبان را اع
با آن که  .اعتنايي اين گروه مواجه شده است

گزارش هاي غري رمسي از جريان داشنت گفت و گوها بني 
طالبان و دولت کرزي حکايت دارد، اما چنني گفت و 
گوهايي با مقام هاي سابق طالبان اجنام شده که 
گروه طالبان آن ها را مناينده خود مني دانند و 

دولت . بر موضع جنگجويانه خود تاکيد دارند مهچنان
افغانستان و امريکايي ها تالش مي کنند در بني 

هرچند . گروه طالبان شکاف و تفرقه اجياد کنند
 . بعيد است اين تاکتيک راه به جايي بربد

 
دولت اوباما اميدوار است تاکتيک هايي که در 
عراق منجر به کاهش خشونت ها شد، در افغانستان 

 -جنرال ديويد پرتاووس. ز کاربرد داشته باشدني
فرمانده نريوهاي امريکايي دو سال قبل، برنامه يی 
جامع و کارآمد را در عراق اجرا کرد که شامل 
افزايش نريوهاي امريکايي از يک سو و گفت و گو با 

 . گروه هاي ناراضي عراقي از سوي ديگر بود
 

ي به در اين برنامه، افزايش نريوهاي امريکاي
مثابه يک فشار مضاعف عمل کرد و طرح نزديک شدن و 
. گفت و گو با گروه هاي ناراضي به عنوان تشويق

اما طالبان از نظر سياسي، گروه حاکم بر 
افغانستان بودند که محله امريکا به کشورشان آن 
ها را به يک گروه شبه نظامي با هدف مشخص در 

ي ملي تبديل کرد و آن راندن نريوها تراز
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از کشوري بود که حاکميت بر آن را حق » اشغالگر«
طالبان، جنبشي روستايي . مشروع خود مي دانند

مذهيب است که در ايدئولوژي آنان، منادها و مسبل 
جايگاهي بسيار مهمرت از  »جهاد«هاي مذهيب مانند 

. مذاکرات سياسي و پذيرش سازش و امتياز دارد
خود در » معجا«دولت اوباما براي تدوين راهربد 

افغانستان با چالش هاي عمده يي روبه روست که 
افغانستان  آن ها مي تواند تعريف پريوزي در خنستين
 .باشد

 
، ميالدي که خونني ترين سال 2008در سال : ارزيابي

در افغانستان خوانده شده است، موضوع گفت و گو 
با طالبان، در تالش براي پايان دادن به خشونت 

ذشته و با جديت بيشرت مطرح شد تا ها، بيش از گ
رييس مجهوري افغانستان اعالم  -حدي که حامد کرزي

رهرب طالبان آماده مذاکره  -کرد که اگر مال عمر
شود، امنيت او را تضمني خواهد کرد و اجازه خنواهد 
داد که او مورد پيگرد قرار گريد، چه جامعه  

 .جهاني موافق باشد چه خمالف
 

نهاد گفت و گو با طالبان مطرح از زماني که پيش
مهم  .شده، هنوز اين گروه آن را نپذيرفته است

ترين شرط طالبان براي مذاکره اين است که ابتدا 
 .بايد نريوهاي خارجي خاک افغانستان را ترک کنند

در مقابل، دولت آقاي کرزي، پذيرش قانون اساسي 
از سوي طالبان را به عنوان پيش شرط مطرح مي 

زمان، امريکايي ها نيز ضمن استقبال از کند، مه
طرح مذاکره با طالبان، خمالف گفت و گو با مالعمر 

وکيل امحد متوکل که در زمان . رهرب اين گروه هستند
امارت طالبان وزير خارجه بود، مي گويد آنچه گفت 
و گو بني دو طرف را با مشکل روبه رو کرده، 

 .  استهاي سنگني شرط پافشاري هر دو طرف بر پيش
 

برخي از ناظران با اشاره به ويژگي هاي 
ايدئولوژيک و هويت به شدت مذهيب طالبان و جتارب 
ناکام گذشته در مذاکره با اين گروه، امکان کنار 

 . آمدن با طالبان را بعيد مي دانند
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طالبان معتقدند که جهاد تا روز قيامت ادامه  
، خود دارد و در اين راه، چه کشته شوند يا بکشند

هاي  آن ها معتقدند که دولت. را پريوز می مشارند
ملي در جهان اسالم، از صالحيت و اختيار در نظام 

بنا بر اين، آن . کنوني جهان، برخوردار نيستند
ها فراتر از مرزها ملي مي انديشند، آن ها بيشرت 
هواي تغيري نظام جهاني را در سر مي پرورانند، تا 

 ».ژمي آقاي کرزي باشنداين که به فکر تغيري ر
 

حتليلگر پاکستان در اين خصوص مي  -حسن عسکري
اگر طالبان به مذاکره تن دهند، اين به : گويد

معناي نابودي آن ها است و از مهني روست که عالقه 
 . يي به گفت و گو با دولت افغانستان خنواهند داشت

 
: فعال سياسي پاکستان نيز معتقد است -امحد رشيد
ساختار پيچيده يي دارند و مني توان به طالبان 

به . منسجم به آن نگاه کرد عنوان يک گروه واحد و
نظر وي دستيابي به توافق با رهربي اصلي طالبان 

. که از جناح تندرو اين گروه است، ناممکن است
اين امکان وجود دارد که از راه : رشيد مي افزايد

ز جناح گفت و گو با طالبان ميانه رو، آن ها را ا
تندرو طالبان و مهچنني القاعده، جدا کرد و در 

آن عده از . روند سياسي افغانستان جاي داد
 ،فرماندهان طالبان که در داخل افغانستان هستند

از وضعيت کنوني، يعين قرار داشنت طالبان در گرو 
القاعده و اسالمگرايان افراطي آسياي ميانه راضي 

گو با دولت نيستند و شايد عالقمند گفت و 
آن ها مهان طالباني هستند که  .افغانستان باشند

به ايدئولوژي القاعده و رهربي آن وفادار و متعهد 
اگر گفت و گو با آن ها، به اجياد شکاف . نيستند

در داخل صفوف طالبان بياجنامد و برخي از رهربان 
برجسته طالبان به دولت بپيوندند، اين يک موفقيت 

 . خواهد بود
 

رو  باور ناظران، در حايل که جناح ميانهبه 
طالبان، در اين گفت و گوها از خود نرمش نشان مي 
دادند و حتا يک سلسله توافق ها را مي پذيرفتند 
اما جناح تندرو که از نفوذ بيشرتي برخور بودند، 
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اين گفت و گوها را جدي مني گرفتند و مهني امر، 
 .منجر به شکست گفت و گوها مي شد

 
آن عده  :حتليلگر پاکستان معتقد است -ه صديقعايش

از طالبان که در داخل افغانستان مستقر هستند و 
بيشرت هويت افغاني دارند، نسبت به آن هايي که در 
خارج اند، مالمي تر و با کشتار و سربريدن افراد 

اين دسته از طالبان شايد  :وي مي گويد. خمالف اند
عمق نفوذ ر مگخواهان آشيت با دولت باشند، 

القاعده در داخل صفوف طالبان به حدي است که 
توان اقدام مستقالنه و تصميم گفت و گو با دولت 

 . را از هر دو جناح اين گروه گرفته است
 

القاعده طالبان را محايت : صديق اظهار مي دارد
مايل مي کند، به جنگجويان طالبان آموزش مي دهد، 

راي آن ها فراهم جتهيزات نظامي و مواد منفجره ب
وي . مي کند و حتا براي آن ها راهربد تعيني مي کند

ها و  تا زماني که امريکايي: تاکيد مي کند
ها مسأله وزيرستان را حل نکرده اند، هيچ  انگليسي

گروهي از طالبان قادر به گفت و گو خنواهد بود، 
تشديد محالت موشکي » .چه در عربستان يا افغانستان

با وجود  ،ناطق قبايلي پاکستانامريکا عليه م
سرنشني  یمحله با هواپيماهاي ب ،خمالفت پاکستان

به اهداف طالبان افزايش چشمگيری خواهد ) هپبادها(
 .داشت

 
اوباما اذعان کرده ارتش امريکا سعي در مذاکره  

با طالبان دارد اما مقام هاي رمسي که با آن ها 
اند  درباره اين طرح ها مشورت شده تاکيد کرده

پيش از آن که امکان آغاز مذاکرات فراهم شود، 
 .درگيری های نظامي شدت خواهد يافت

 
امريکا اميدوار است ارتش پاکستان با مشارکت در  

حماصره طالبان، مبباران پناهگاه هاي تروريسيت را 
مسووالن اطالعاتي پاکستان تاکيد دارند . گسرتش دهد

عده را کاهش محالت موشکي امريکا خطر جهاني القا
داده اما هتديد آن براي اين کشور افزايش يافته 
زيرا اين گروه براي مقاومت در برابر محالت هوايي، 
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کانون هاي مترکز خود را در سطح اين کشور متفرق 
 .کرده است

 
آن ها اعتقاد دارند عمليات ارتش پاکستان در 
مناطق قبايلي موثر واقع شده به طوري که طي سال 

اد جنگجوي القاعده در اين مناطق کشته هشت 2008
اما محالت امريکا به شدت موجب برهم خوردن . شدند

مقام هاي امنييت پاکستان . ثبات اين کشور شده است
تاکيد مي کنند ورود هفده هزار سرباز امريکايي 
به افغانستان طي هبار و تابستان آينده نگران 

وشکي استمرار محالت م ،از سويي ديگر. کننده است
امريکا به مناطق قبايلي پاکستان با وجود 

هاي اين کشور از پافشاري  هاي مکرر مقام اعرتاض
هاي جرج بوش در  دولت اوباما به ادامه سياست

 .مبارزه با تروريسم فرامرزي حکايت دارد
 

محالت موشکي امريکا به مناطق قبايلي پاکستان طي 
از  تن 1500هشت ماه گذشته به کشته شدن بيش از 

پی هاي  اعرتاض. مجله مشاري زن و کودک منجر شده است
دولت اسالم آباد به امريکا و تاکيد بر اين  در پی

 مي به مشار که محالت موشکي نقض حاکميت پاکستان 
ود، تاکنون در سياست جاري کاخ سفيد تاثريي ر

دولت پاکستان با احناي خمتلف توقف . نداشته است
ه اما امريکا مهواره تاکيد اين محالت را خواستار شد

 کرده محالت مذکور عليه مواضع طالبان و القاعده،
. در راستاي مبارزه با تروريسم ادامه خواهد داشت

هاي پاکستاني در ديدار با ريچارد  تاکيد مقام
مناينده ويژه امريکا اين بود که محالت  -هالربوک

موشکي به مناطق قبايلي بدون در نظر گرفنت ماهيت 
 . شود نظاميان اجنام مي شبه
 

است امريکا در برخورد با شبه  بر آناسالم آباد 
 -افراطي و معتدل -تفاوتي بني آن ها ،نظاميان
حممود قريشي وزير خارجه پاکستان بعد . شود قايل مني

از ديدار با هالربوک به اين نکته اشاره کرده 
که نه  هستندبرخي عناصر سازش ناپذير «: بود

افغانستان و نه امريکا تعامل با آن ه نپاکستان، 
ها را خواستار نيست اما در عني حال برخي عناصر 
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که نبايد امهيت آن ها در  هستندسازش پذير نيز 
 . »مقابله با شبه نظاميان را ناديده گرفت

 
اسالم آباد استمرار محالت موشکي امريکا به مناطق 

يسم قبايلي پاکستان را نايف سياست مبارزه با ترور
داند و تاکيد دارد اين گونه محالت به جاي  مي

هاي  به افزايش فعاليت مبارزه با شبه نظاميان،
رسد راهربد  به نظر مي. است اجناميده دهشت افگنی

دولت جرج بوش در مواجهه با طالبان و القاعده در 
دوره اوباما نيز به صورت جدي تري دنبال شود، به 

برقراري امنيت در  ويژه آن که دولت جديد امريکا
افغانستان را با اعزام سي هزار سرباز، در دستور 

 . کار خود قرار داده است
 

بسياري از ناظران مسايل منطقه معتقدند با وجود 
تعيني مناينده جديد از سوي اوباما براي مديريت 

توان انتظار داشت  مسايل پاکستان و افغانستان، مني
با تغيرياتي کلي  هاي امريکا در دوره جديد سياست

ها براي موفقيت در  البته امريکايي. مهراه شود
چه که تروريسم فرامرزي مي خوانند،  مبارزه با آن

هايي پيشرو نيز توجه  بايد به ابزارها و حمدوديت
رو با مشکالت بسيار جدي  ،در غري اين صورت. کنند
 .شوند مي به رو

 
سفيد هاي جديد کاخ  چه مسلم است، اعمال سياست آن

هاي  در افغانستان و پاکستان با توجه به پيچيدگي
. امنييت و سياسي منطقه به آساني ميسر خنواهد بود

در  -حتا نسيب -هدف دولت اوباما برقراري امنيت 
افغانستان است که طي چند سال گذشته با وجود 
حضور نظاميان امريکايي هنوز از ناامين مفرط رنج 

بي به اين نکته واقف ها به خو امريکايي. مي برد
از پاکستان  تنهاهستند که مسري برقراري امنيت 

 . کند عبور مي
 

حتريک طالبان و القاعده و بطور کلي شبه نظامياني 
) مناطق قبايلي(که در مرزهاي مشال غربي پاکستان 

سازي جاري امريکا در افغانستان  ساکن اند، امنيت
داند  مي اوباما. را با چالشي جدي مواجه کرده است

هاي جاري و آتي امريکا  که مهکاري با پاکستان چالش
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راهربد . در افغانستان را تا حدودي رفع خواهد کرد
جاري کاخ سفيد در پاکستان اعمال سياست معروف 

و مچاق است، هرچند دولت اسالم آباد ) زردک(هويج 
هاي  نيز به خوبي از اين راهربد مطلع و گرفتاري

رهربان . کند ا به خوبي درک ميدولت جديد امريکا ر
) پرويز مشرف(کنونی پاکستان مانند سلف خود 

دانند چگونه از فضاي موجود به سود اهداف  مي
 .»راهربدي اين کشور در منطقه هبره برداري کنند

پژوهشگر ايرانی در مقاله  -قاسم غفوریآقای  
می  »آخرين سناريوهای امريکا در افغانستان«

ا آه به هبانه مبارزه با امريک...«: نگارد
افغانستان را اشغال آرد،  ٢٠٠١تروريسم در سال 

سال و نيم نه تنها به اهداف خود نرسيده  ٧پس از 
بلكه می رود تا به سرنوشت شوروی سابق در اين 
آشور دچار شده و با حقارت خاك افغانستان را ترك 

با توجه به امهيت افغانستان برای آينده . آند
ما و جايگاه جهانی امريکا، دولتمردان سياسی اوبا

تر  واشنگنت طرح های گسرتده يی را برای حضور فعال
ق افغانستان  در افغانستان با هدف فرار از باتال

 .آغاز آرده اند

  :توسعه نظامی گری  -آ
اوباما در حالی شعار دوری از سياست های بوش را 
سر می داد آه در بعد افغانستان مهچون بوش بر 

وی نه . زايش فعاليت های نظامی تاآيد دارد اف
تنها اعزام نيروی بيشرت نيز به اين آشور را 
پيگيری می آند بلكه خواستار حضور ساير آشورها 

 .در اين عرصه شده است
 

چاپ آملان  »فرانكفورتر روند شاو«در اين چارچوب، 
در  چه باراك اوباما آن  :در مطلبی آورده است

راهربد جديد دولت اين آشور برای واشنگنت به عنوان 
افغانستان ارائه داده، آاربرد قاطعانه آن جتاربی 

ت متحده در سه سال گذشته در  است آه ارتش اياال
عراق آسب آرده و اآنون برای اين آشور واقع در 

هزار سرباز  ١٧اعزام : بندد هندوآش به آار می
هزار نفر از هبرتين  چهاراضافه آه از ميان آنان 

 .تعليم يافتگان برای ارتش و نيروهای پليس هستند
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اين نشريه در ادامه آورده است آاسه صرب شهروندان 

در سال هشتم  امريکا در حوزه ماجراجويی افغانستان
مهلت زمانی : جنگ به سرعت در حال لربيز شدن است

آه اوباما ناگزير است طی آن پيشرفت هايی ملموس 
و   های مالی باال هزينه از خود نشان دهد تا بتواند

اعزام نيروها در سطح گسرتده را در آشور خود 
  .توجيه آند، حداآثر دو سال است

 
آورده است،  وسط الشرق االدر اين باره روزنامه 

اين است آه مسووليت مقابله مستقيم با  طرح اوباما
طالبان و القاعده را به دولت های پاآستان و 

در ازای آن آمك های  افغانستان واگذار منايد و
و در زمينه،  بگذارداين دو آشور  به دسرتسزم را  ال

سازماندهی نيروهای مسلح افغانستان و افزايش 
ف مهكاری منايد و برای  تعداد نيروهای نظامی ائتال

ف برای مهكاری با  اختصاص يگانی از نيروهای ائتال
اين روش، موفقيت . ش آند افغانی، تالهای يگان 
آموزشی را در عراق حمقق ساخت و ممكن است  رزمی و

 .موفقيت مشاهبی را نيز در افغانستان حمقق سازد
 

در طرح، مقرر شده است آه نيروهای افغانستان در 
سرباز و پليس بالغ  ٢١۶٠٠٠دی به  ميال ٢٠١١سال 

گردد و اين رقم، در مقايسه با ميزان هتديد و 
آن، ناچيز  هپناور بودن سرزمين ها و طبيعت نامهوار

خصوصا اگر شامل تعدادی موسسات اداری و  .است
نيروهای عراقی  مشاردر حالی آه   .آموزشی شود

سرباز  ٧۵٠٠٠٠، به جز نيروهای گارد، بيش از کنون
زمه موفقيت طرح، ملزم آردن دولت  ال. و پليس است

افغانستان به ريشه آن آردن فساد و گشايش درهای 
آه جنبش طالبان بر آن باز به روی طايفه پشتون 

آند و شرآت دادن وسيع آن ها در موسسات  تكيه می
دولتی و نه تعامل با آن ها بر اساس اين آه آن 

هستند و تشديد فشارهای  پيشينها هواداران نظام 
ها  نظامی بر تندروهايی آه حاضر به مهكاری با طرح

ش سازمان  نيستند و اين امر مسلتزم گسرتش دامنه تال
 .قبايل خواهد بود عات و مهكاری با اطال
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برای رسيدن به اهداف خود،  امريکادر اين ميان، 
بر توسعه حضور ناتو در افغانستان نيز تاآيد 

خمالفت ناتو با افزايش  ،آرده است با اين وجود
هزار نيرو  ۵ تنهانيرو و بسنده آردن به اعزام 

  .به افغانستان اين امر را آشكار آرد
 

های ناتو  نی شدن ناتوانايی غانستان و طوالت اف حتوال
در حل حبران امنيتی اين آشور از ديگر چالش های 

دهه فعاليت  ۶ناتو در حالی در . اصلی ناتو است
ش آرده تا به عنوان خنستين نيروی نظامی در  خود تال

جهان ايفای نقش آند آه در خنستين ماموريت خارج 
خود بر جای  از خانه نتوانست آارنامه موفقی از

ناتو چنان گرفتار افغانستان شده آه برای . گذارد
هه  فرار از شكست، نشست جهانی افغانستان را در ال

دعوت از آشورهای مهسايه افغانستان . برگزار آرد
نشانگر شكست سنگين ناتو در  ،در اين نشست

افغانستان است آه آن ها را به ساير آشورها سوق 
 .داده است

 
 :ه مهسايگان افغانستانرويكرد ب -ب

آه زمانی تعامل با مهسايگان افغانستان را  امريکا
سراجنام برای فرار  ،مغاير با اهداف خود می دانست

از شكست در اين آشور به تعامل با مهسايگان 
 . افغانستان روی آورد

 
چاپ اسپانيا آورده  -در اين چارچوب، ال پائيس

پيش از اين  ن، هه در مورد افغانستا آنفرانس ال.است
برای اين مفيد  م آند،  آه تغييرات مهمی را اعال

آمك جهانی را جلب آند و  امريکاواقع شده است آه 
آه با تصميم باراك  -عزم خود را در اروپا، 

هزار سرباز جديد در  ٢١مبنی بر اعزام  اوباما
برای درگير شدن  -مورد آن پيش آگاهی داده شد

، برای امنيت عميق در جنگی سرنوشت ساز
با اين حال اوباما . های غربی نشان دهد دموآراسی

يك بعدی است، معتقد است آه راه  آه آمرت از بوش
وی در جست و جوی آمك . حل، منحصرا نظامی نيست

به گفته آلينتون، او نوعی آشتی . مهسايگان است
آند يا بر لزوم ارائه نقش بيشرت به  توصيه می

تصادی، چه به افغانستان بازسازی داخلی و آمك اق
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جنگ افغانستان هم . آند و چه به پاآستان تاآيد می
چنان رو به وخامت است و نه واشنگنت و نه هيچ يك 

ای روشن در مورد چگونگی پيروزی  از متحدانش ايده
به مست  امريکااين امر سبب شده تا . در آن ندارند

 .مهسايگان افغانستان روی آورد
 

   :يرانرويكرد به ا -خنست
در حالی با اهتام حمور شرارت به اعمال  امريکا
های خصمانه عليه ايران پرداخته آه سراجنام  سياست

برای فرار از حبران افغانستان دست به دامان 
 -در اين چارچوب، ديويد پرتائوس. ايران شد

بر  يی در خاورميانه،امريکافرمانده نيروهای 
مور افغانستان با ايران در ا امريکالزوم مهكاری 

تاآيد و بر نقش و جايگاه ايران در منطقه اذعان 
دولت : در اين چارچوب، واشنگنت پست نوشت. آرد

اوباما برقراری متاس با هتران را اولويتی بسيار 
مهم در برنامه آاری خود قرار داده است و از اين 

شود آه در ارتباط با اين قضيه  رو پيش بينی می
اهد افتاد آه از منودهای آن اتفاقی خو  احتماال

 .نشست افغانستان است
 
مبنی بر  امريکاتاآيد مقامات نظامی و سياسی  

لزوم برخورداری از جايگاه ايران در امور 
ری آلينتون وزير امور  افغانستان سبب شد تا هيال

رمسا خواستار مشارآت ايران در نشست  امريکاخارجه 
يی ها امريکا ،هالبت. هه در مورد افغانستان شود ال

برای سرپوش هنادن بر شكست شان در به انزوا 
آشاندن ايران و نيز نقش و جايگاه ايران در 

ی و تبليغاتی در ي  ت منطقه به جوسازی رسانه معادال
زود دويچه چنان آه . هه پرداختند قبال نشست ال

و ايران برای  امريکات متحده  اياال: نوشت سايتونگ
ال پيش، بار ديگر در سطح عالی خنستين بار از سی س
مسوول  -ريچارد هولربوك. اند را از سر گرفته

يی امور افغانستان در حاشيه آنفرانس بين امريکا
معاون وزير  -زاده املللی افغانستان با مهدی آخوند

 .امور ايران ديدار آرد
 

وزير امور خارجه  -ری آلينتون بنابه گفته هيال
) الهه(و نفر در دن هاگ وگو ميان د ، در گفتامريکا
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تواند در  اين موضوع مطرح شد آه ايران چگونه می
. امر ايجاد اثبات در افغانستان ياری رسان باشد

يی در حالی امريکايی مقامات   اين ادعای رسانه
مطرح شد آه تكذيب اين ادعا از سوی ايران و حمافل 

را با  امريکاهه جوسازی های  خربی نزديك به نشست ال
 .ت مواجه آردشكس

 
دولت «آورده است  القدس العربیدر مهين چارچوب، 

های  باراك اوباما افغانستان را در راس اولويت
هزار  ١٧خود قرار داده و متعهد شده است آه 

ش دارد  سرباز اضافی به افغانستان اعزام آند و تال
رو طالبان  وگو با نيروهای ميانه م گفت از طريق اعال

ش انشعاب ايجاد آند تا اين آه در صفوف آن جنب
بتواند به شيوه عراق، نيروهای بيداری در اين 

 .آشور به وجود آورد
 

دو قضيه اصلی ) ارتباط با ايران(در اين مساله 
خواهد در مورد آن  می امريکاوجود دارد آه دولت 

مبارزه با آاشت : ها با ايران به تفاهم برسد
آن ها به  ترياك در افغانستان و عمليات قاچاق

اروپا و غرب از طريق خاك ايران و خاك ديگر 
دستيابی به موافقت ايران برای رساندن . آشورها

به نيروهای  امريکاجتهيزات نظامی و غير نظامی 
نتيك مشالی متمرآز در افغانستان از  پيمان آتال

طريق خاك ايران زيرا پس از هتاجم موفقی آه 
امداد رسانی های  نيروهای طالبان عليه آاروان

در پيشاور و نزديك مرزهای افغانستان،  امريکا
پاآستان به اجنام رساندند، روشن شد آه راه اصلی 
به آار گرفته شده برای انتقال امداد، ايمن 

در حالی به ايران روی آورده است آه  امريکا .نيست
به معنای شكست سياست به انزوا   اين اقدام عمال

 .آشاندن ايران است
 

   :رويكرد به پاآستان -دوم
از ديگر چارچوب های آاری اوباما در قبال 
. افغانستان را رويكرد به پاآستان تشكيل می دهد

چاپ فرانسه در گزارشی آورده است،  -ود وستز
داند اشغال افغانستان نيز غير ممكن  اوباما می

خواهد  او می. او نقشه ديگر در سر دارد. است
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آن را برای اجرا به رهربان آماده آند و  زمينه را
قابل اعتماد افغان بسپارد آه بتوانند بر نيروی 
پليس و ارتشی به اندازه آافی، برای ايجاد ثبات 

اين آاری بسيار عظيم  ،البته. در آشور تكيه آنند
است و خطر شكست خوردن نيز بزرگ و در عوض اقبال 

چرا؟ زيرا در اين منطقه، هيچ . پيروزی ناچيز
توان بدون موافقت پاآستان و بدون  منی آاری را

عاتی پاآستان اجنام  مشارآت دفاتر سرويس های اطال
 .داد

پاآستان از نظر جغرافيايی سياسی، بر يك گسل 
. بر ملح جدايی دو جهان متفاوت. قرار گرفته است

بدتر . آرد فرا متوق اين مرزی بود آه اسكندر آبير
افغانستان وجود هايی قبيله نشين در مرز  آن آه حمل

حتت اقتدار حكومت مرآزی قرار د   دارد آه اصوال
 .باشند ارند، ولی در عمل مستقل می

فی سر درگم است آه اوباما  آور و آال  اين گره
خواهد از هم بگشايد، اما آنچه آه برای خنستين  می

بار اميد واقعی ايجاد آرده، راهربد متهورانه 
ريکاست، يعنی وارد اختاذ شده توسط دستگاه جديد ام

قمند آردن آن به  عال  آردن ايران در بازی بزرگ،
برقراری صلح در اين خبش از جهان و نشان دادن اين 
آه مهكاری با امريکا، امتياز بسياری در بر خواهد 

 .داشت

ت  با توجه به اين آه پاآستان جايگاه مهمی در حتوال
ای افغانستان دارد، امريکا فعاليت های بسياری بر

امريکايی ها از . جلب رضايت پاآستان داشته است
يك سو مساله ناامنی پاآستان را هبانه لزوم مهكاری 
اين آشور با خود می دانند و از سوی ديگر با 

ف های هند و افغانستان  دامن زدن به پرونده اختال
آباد را به مهكاری  م با پاآستان، سعی دارند تا اسال

 .دنوادار ساز

   
ن ميان و با توجه به شرايط اقتصادی در اي

ش  پاآستان، امريکا با برگزاری نشست توآيو تال
م آباد به  آرده تا به آمك ساير آشورها ورود اسال
در اين . جرگه مقابله با تروريسم را تسريع آند
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چارچوب، نشست بين املللی آمك به پاآستان در 
به گزارش آسوشيتد پرس . جاپان برگزار شد

املللی و در راس آن ها امريکا و  دگان بيناهداآنن
ميليارد دالر  ۵جاپان متعهد شدند آه بيش از 

برای آمك به اقتصاد پاآستان و نيز مبارزه با 
هرچند . گسرتش تروريسم در اين آشور اختصاص دهند

امريکا سعی دارد تا از پاآستان برای حل حبران  آه 
خلی افغانستان استفاده آند اما حبران های دا

پاآستان اين امر را با ترديد مواجه ساخته به 
ويژه اين آه مردم پاآستان نيز متايلی به مهكاری 

 . امريکا ندارند با 

وسط آورده است  در مهين چارچوب، روزنامه الشرق اال
عاتی ارتش  رويكرد امريکايی، سازمان ضد اطال

پاآستان را به توقف مهكاری با جنبش طالبان، در 
نه يك و نيم ميليارد دالر به  افت ساالازای دري

سال، برای آماده سازی راه ها و احداث  ۵مدت
سازد و اين رقم، در مقايسه با  مدارس ملزم می

به ويژه  .آنچه در عراق هزينه شده، ناچيز است
اگر بر اساس ضعف منابع پاآستانی و نياز به جتهيز 

ت وضعي. صحنه عمليات جماور افغانستان، مقايسه شود
پاآستان دارای پيچيدگی آمی نيست و خنستين ضرورت، 

عات نظامی، بداند آه  اين است آه سازمان اطال
يكسره آردن تكليف جنگ با جنبش طالبان و 
القاعده، يك خواسته حياتی و بين املللی و تعيين 
آننده برای امنيت پاآستان است و آاری آه غرب 

آستان و دهد، طراحی برای جنات حقيقی پا صورت می
پيگشيری از ايجاد ناامنی منتهی به فروپاشی 

 .اوضاع آن آشور است

امريکا در حالی ادعا می آردند  دولتمردان جديد 
ت  با سياست جنگ و آشتار خمالف هستند آه روند حتوال

آن ها برای افروخنت آتش جنگ  نشانگر حترآات گسرتده
ت ت و مواضع مقاما بررسی حتوال. در عرصه جهانی است

های امريکا بيانگر حترآات  سياسی و نظامی و رسانه
در اين . گسرتده امريکا برای سلطه بر پاآستان است

چارچوب، آن ها تاآيد دارند آه برای اجرای طرح 
ح مبارزه با تروريسم بايد پاآستان را  به اصطال

اين رويكرد موجب شده . حمور حترآات نظامی قرار داد
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ت هوايی امريکا به مناطق  های اخير محال تا در هفته
در حالی . پاآستان افزايش يابد مرزی و قبيله يی 

آه امريکا بر توسعه جنگ به بلوچستان پاآستان 
با توجه به مواضع دوران بوش در . نيز تاآيد دارد

توان گفت  م آباد و حترآات دولت اوباما می قبال اسال
امريکا در قبال پاآستان تغيير نكرده  آه سياست

در اين چارچوب . لكه ابعاد گسرتده تری يافته استب
امريکا به مهراه ناتو اهدافی خاص را پی گيری 

آنند آه نتيجه آن آشتار گسرتده در پاآستان  می
 .خواهد بود

اولويت جنگی امريکا را گسرتش دامنه نظامی گری  -آ
در افغانستان به هبانه مبارزه با تروريسم يا به 

ح بنياد گرايی  با به اصطال ادعای اوباما مقابله
آن ها با افزايش نيرو در حالی اين  .می است اسال

آنند آه برای اجرای  سياست را پی گيری می
های جنگ  ف جهانی با سياست اهدافشان، خواستار ائتال

در اين چارچوب، واشنگنت با . طلبانه خود هستند
ت يك جانبه به مناطق پاآستان سعی دارد تا با  محال
از يك سو متهمی  ،ندن دامنه جنگ به اين آشورآشا

هايش در افغانستان بيابد و از سوی  برای شكست
ديگر با ايجاد حبران امنيتی در پاآستان، سراجنام 
اين آشور را نيز به جرگه متحدان خود در جنگ 

  .افغانستان اضافه آند

امريکا برای اهداف خود   دهد آه اسناد نشان می -ب
سياست . آند پاآستان فعاليت میبرای سلطه بر 

امريکا آن است آه با آشتار از يك سو خمالفان خود 
م  را در پاآستان حذف آند و از سوی ديگر دولت اسال

 -. آباد را به سرآوب خمالفان واشنگنت وادار سازد
عاتی  حمور خواست امريکا را دستگاه های اطال

و  برخی ناظران سياسی -تشكيل می دهد  isiپاآستان
نظامی تاآيد دارند آه امريکا برای حفظ موقعيت 

يی و نظارت بر قدرت های هسته يی جهان   منطقه
به  ،و مهار ايران) چين، هند، پاآستان و روسيه(

دنبال حضور نظامی در پاآستان و حتا جتزيه اين 
  .آشور است
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نكته قابل توجه در حترآات امريکايی ها اجرای  -پ 

به ويژه شيعه آشی در پاآستان م ستيزی  اصل اسال
اساس گزارش های منتشره، مناطق مبباران  بر. است

ً  شده توسط امريکا، مناطق شيعه نشين است آه عمال
ت  سكوت امريکا در برابر محال. يك نسل آشی می باشد

طالبان در اين مناطق برای آشتار و آوچاندن 
نكته مهم آن . آند شيعيان اين سناريو را تقويت می

ها اجنام  آه اين حترآات با محايت و مهكاری صهيونيست
می شود آه مدت هاست برای نفوذ در پاآستان 

 .آنند فعاليت می

 : رويكرد به روسيه -سوم 

نكته مهم ديگر در سياست های امريکا رويكرد به 
های در  هه، يكی از برنامه آنفرانس ال .روسيه است

برای برقراری ش های بين املللی  راستای تشديد تال
 ٢٠٠٨ثبات در افغانستان بود آه در طول سال 

دی به جايگاه فعاليت گسرتده افراطيون تبديل  ميال
مارچ نيز در  ٢٧در روز مجعه . شده بود

آنفرانس ويژه افغانستان زير نظر سازمان  مسكو،
روسيه، چين، قزاقستان، (مهكاری های شانگهای 

برگزار شد و ) قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان
دبير آل سازمان ملل متحد،   -طی آن بان آی مون

گروه بيست، ترآمنستان، ترآيه، :منايندگان 
پاآستان، ايران، سازمان ملل متحد، سازمان امنيت 
و مهكاری های اروپا، احتاديه اروپا و ناتو نيز 

 .شرآت آردند

ورف، در  ، سرگی الخربگزاری ايتارتاسبه گزارش 
نفرانس مربوط به افغانستان، از جريان گشايش آ

طرف دميرتی مدودف، رييس مجهور فدراسيون روسيه، به 
روسيه برای برداشنت گام های : حاضران خوش آمد گفت

مشرتك و فعال در راستای برقراری آرامش در اين 
آشور و تامين شرايط توسعه صلح آميز و سازنده 

با توجه به اين آه روسيه در  .آن، آمادگی دارد
با شكست در برابر افغانستان و   ٨٠اواخر دهه 

سپس اشغال اين آشور توسط امريکا و متحدانش نقش 
ت افغانستان نداشته است، حترآات  چندانی در حتوال
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توان نوعی بازگشت مسكو به مجع  اخير را می
 .بازيگران افغانستان دانست

آند آه مسكو از  اين امر زمانی بيشرت منود پيدا می
ا ناتو و امريکا برای انتقال جتهيزات از توافق ب

با . خاك روسيه برای ادامه جنگ افغانستان خرب داد
توجه به اين آه از يك سو روسيه با امريکا و 
ناتو در تقابل است و از سوی ديگر مسكو خاطره 
تلخی از حضور در افغانستان دارد، ورود مسكو به 

دافی تواند با اه تقويت بازيگری در اين آشور می
   :خاص صورت گرفته باشد

 
رويكرد امريکا و ناتو به مسكو برای حل حبران 
افغانستان بيانگر شكست سياست يك جانبه گرايانه 

يی و جهانی   آن ها و به نوعی اعرتاف به نقش منطقه
امريکا و متحدانش در حالی جنگ . مسكو است

افغانستان را آغاز آردند آه ماهيت جنگ را 
دانستند آه ساير آشورها در آن  می اقدامی غربی
ً شكست اين ادعا را  ت عمال روند حتوال. نقشی ندارند

تواند برای بازيگری جهانی  آند آه می اثبات می
 .مسكو مؤثر باشد

مسكو بارها از حترآات غرب در منطقه به ويژه در 
قالب اجرای طرح سپر موشكی ابراز نارضايتی آرده 

ا با ورود به عرصه مسكو اميدوار است ت. است
امتياز دور شدن ناتو و امريکا از  ،افغانستان

مرزهايش به ويژه حذف طرح سپر موشكی را اجرايی 
آن ها حضور در  دهد آه های غرب نشان می سياست. آند

افغانستان را عاملی برای مهار آل منطقه شامل 
ايران، روسيه، هند، چين، پاآستان و آشورهای 

اين در حالی است . دانند ز میآسيای مرآزی و قفقا
سعی دارد  ،آه مسكو با ورود به چرخه افغانستان

تا به مهار اين سياست پرداخته و نوعی خود را 
به عبارتی ديگر، روسيه نه . شريك اين حترآات آند

های توسعه  برای آمك به غرب برای مهار سياست
 .آن ها وارد عرصه افغانستان شده است طلبانه

 : به طالبانرويكرد  - پ
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از ديگر سياست های امريکا در افغانستان، رويكرد 
وزير  -ری آلينتون چنان آه هيال .به طالبان است

ح  از رويكرد به طالبان به اصطال  خارجه امريکا عمال
 .ميانه رو برای حل حبران افغانستان خرب داد

 
 : چاپ آملان نوشت فرانكفورتر روند شاوروزنامه 

يی   است از گفت و گوهای حمرمانه اوباما نيز مايل
در رياض با افرادی موسوم به طالبان  کنونآه 

گيرد، هبره برداری آند تا آن  ميانه رو صورت می
نيروهايی آه آمرت بر اساس شور و احساسات مذهبی، 

يل مالی عليه نيروهای  بلكه بيشرت بنا به دال
جنگند، از جناح شورشيان  امريکا در افغانستان می

 . ا شوندجد

آه امريکا برای حضور در افغانستان  اوضاعیدر 
يی را طراحی آرده است، سفير   برنامه های گسرتده

امريکا در آابل در اظهاراتی از ورود طالبان به 
ويليام وود در . صحنه سياسی افغانستان محايت آرد

قه مند به ايجاد يك حزب  آاخ سفيد عال: آابل گفت
سفير امريکا . البان استسياسی از اعضای گروه ط

شورش ها مانند جنگ ها است و : در آابل ادعا آرد
اين . زمانی آه توافقی حاصل شود، پايان می يابد

برای گفتگو در : ديپلمات امريکايی خاطر نشان آرد
باره تشكيل يك حزب از طالبان آه بتواند در 

شرآت آند می توان اقدام ] رياست مجهوری[ انتخابات
َ امريکايی در اين . آرد ادعاها از سوی مقامات

ت افغانستان چند  شود آه در قبال حتوال حالی مطرح می
 :نكته اساسی قابل توجه است

 
ش دارد تا با اعزام نيرو به تقويت  امريکا تال - 1

 .جايگاه خود در اين آشور بپردازد

واشنگنت برای آاهش تلفات انسانی و مادی خود  - 2
ا طالبان را آغاز آرده از مدت ها پيش گفتگو ب

 .است
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بر اساس طرح های اشغالگران افغانستان، تشكيل  -3
ح  شوراهای بيداری با استفاده از به اصطال

روها در برابر افراطيون طلبان برای قابله  ميانه
   .با حبران امنيتی ضروری است

واشنگنت خواستار تقسيم قدرت در افغانستان  -4
 .حفظ موقعيت خود است ميان گروه های خمتلف برای

ها پيش برای  اشغالگران افغانستان از مدت - 5
استفاده از ظرفيت های آشورهای منطقه برای حل 

در حالی . ت خود طرح هايی را ارائه آرده اند مشكال
آه اين آشورها از قدرت يابی طلبالبان ابراز 

بر اساس آنچه ذآر شد رويكرد . نارضايتی می آنند
د حزب سياسی از طالبان می تواند امريکا به ايجا

 :بر گرفته از اهدافی خاص باشد آه عبارتند از

جنگ داخلی ميان افغان ها با  بر افروخنت آتش) آ
نام ميانه رو و افراطی چنان آه در عراق از 

آن . شوراهای بيداری اين استفاده را داشته است
ها به دنبال جنگ برادر با برادر در افغانستان و 

  .ن برای رسيدن به اهداف خود هستندپاآستا

 
توان نوعی  حضور طالبان در عرصه سياسی را می) ب

رشوه به قبايل افغانستان برای آنار هنادن جنگ با 
اشغالگران دانست آه با سهم دهی سياسی اجنام 

امريکا سعی دارد تا با ايجاد آرامش . شود می
ظاهری در پاآستان از موفقيت اوباما در 

 .ان سخن بگويدافغانست

تقسيم قدرت در افغانستان اين فرصت را برای ) پ
آند آه بتواند به دخالت خود در  امريکا ايجاد می

امور اين آشور به واسطه اجباری گروه های خمتلف 
 .برای حفظ قدرت ادامه دهد

   
امريکا با رويكرد به طالبان آه گروهی ) ت

قه را تروريستی هستند، سعی دارد تا آشورهای منط
در . به مهكاری با خود در افغانستان وادار سازد

اين ميان امريکا سعی دارد تا با قدرت دادن به 
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آشورهای  بهطالبان از آن ها برای انتقال حبران 
هبره برداری آرده و به حنوی آن ها را اهرم  ،منطقه

 .فشار خود عليه منطقه قرار دهد

 
هدف آن ها توان گفت آه  چه ذآر شد، می اساس آن بر

از ورود طالبان به جرگه سياسی نه بر اساس محايت 
ری بلكه برای استفاده ابزاری از اين  از مردم ساال

موقعيت برای رسيدن به اهداف توسعه طلبانه است 
آه خود نشانگر شكست اوباما در اجرای اهدافش در 

به عبارتی ديگر، اين اقدام نشان . افغانستان است
ان افغانستان در عرصه نظامی می دهد آه اشغالگر

لذا سعی دارند تا با حترآات . شكست خورده اند
سياسی و قدرت دادن به طالبان اهداف خود را 

 .اجرايی آنند

 :نتيجه گيری 

در مجع بندی آلی، از حترآات امريکا در افغانستان 
ق  از باتال گريزمی توان گفت آه اين آشور برای 

های خود را در پيش  تدابير و سياست مههاين آشور 
گرفته است تا شايد از بازخواست داخلی و جهانی 

در اين ميان آن ها آه بر عمليات نظامی . رها شود
اميدی ندارند، بر رويكرد به آشورهای منطقه روی 
آورده اند تا از ظرفيت های اين آشورها برای حل 

اين رويكرد هرچند . چالش هايشان برخوردار شوند
ه خروج امريکا از حبران های آنونی آه می تواند ب

 .آمك آند اما خود شكستی بزرگ برای امريکا است
چرا آه امريکا تا آنون يا اين آشورها را حمور 
شرارت می دانسته و يا خواستار انزوای آن ها 

  .بوده است

اين تفاسير و با توجه به وضعيت موجود بر  مههبا 
مانند بوش افغانستان می توان گفت آه اوباما نيز 

قی گرفتار آمده آه برای خروج از آن به  در باتال
در حالی آه مهچنان مهمرتين . چنگ می زندهر ابزاری 

طرح يعنی خروج آامل از افغانستان و واگذاری 
. امور به مردم و دولت اين آشور را نفی می آند

را  پيشيناين وضعيت می رود تا سرنوشت شوروی 
آه آشورهای منطقه نيز برای امريکا رقم زند چرا 
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صرفا بر آمك به دولت و ملت افغانستان تاآيد 
دارند و راهكار هنايی امريکا برای خروج از حبران 
افغانستان را پايان دادن به اشغالگری و خروج از 

  ».اين آشور ارزيابی می آنند

يا »تغيري بزرگ«راهربد «در مقاله خربگزاری فارس
می» امريکا در پاآستانهاي دخالت نظامي  زمزمه
هيالري آلينتون، وزير خارجه امريکا در«: نگارد

:در بغداد گفت» فاآس نيوز«مصاحبه با شبكه خربي 
اما. خطر است هاي امتي پاآستان هم اآنون بي سالح

واشنگنت در باره اين آه در صورت سرنگوني دولت
اين آشور توسط نريوهاي در حال پيشروي طالبان چه

آيد به  نظر مي. هايي دارد اهد آمد، نگرانيپيش خو
آه اظهار نظر آلينتون با توجه به پيشروي اخري

هر چند رشته. طالبان آامال منطقي و طبيعي باشد
اتفاقات گذشته اين منطقه تصاوير ديگري را پيش

  .گذارد چشم مي

وزير خارجه -شش ماه بعد از حوادث مببئي، ليربمن
شهرت پيش از وزارتش را مديون رژمي صهيونيسيت آه

هاي متعدد فساد اقتصادي بوده و پس از وزارت اهتام
خنستنيز اظهار نظرهاي نامتعارفش او را به عنوان 

ها تبديل آرد، پاآستان و بسياري از رسانه
ترين مراآز خطرساز افغانستان را به عنوان مهم

  .آند براي اين رژمي طرح مي

به نقل از آويگدور ليربمن پاآستان» جنگ«روزنامه 
امروز ديگر ايران براي ما خطر راهربدي به« :نوشت

رود بلكه پاآستان و افغانستان خطر مشار مني
يي  زيرا پاآستان يك آشور هسته اسرتاتژيك هستند

ثبات است و افغانستان با خطر اشغال توسط بي
 ».طالبان روبرو است

 
براي اسرائيل تنهااين دو آشور نه : ليربمن گفت

 .روند بلكه براي نظم جهاني، خطر به مشار مي
 

املللي امريکا در مرآز مطالعات راهربدي و بني
هاي فرا روي واشنگنت در گزارشي در خصوص چالش

براي موفقيت در: پاآستان و افغانستان اعالم آرد
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.افغانستان و پاآستان نياز به تغيريي بزرگ است
منطقه تضعيف شرايط تقريبا هر روز مردم اين

امنييت و بدتر شدن اوضاع اقتصادي را جتربه
ها ها و پاآستاني در مهني زمان افغاني. آنند مي

هاي آتي خواهند داشت هاي دشواري را در ماه انتخاب
و امريکا و عمده متحدانش در ميان يك جتديد نظر

ها به خصوص امريکايي. چندگانه سياسي قرار دارند
رت رسيدن اوباما بارها اعالم آردندپس از به قد

شان را بر روي منطقه شبه آه مترآز اقدامات خارجي
قاره و خصوصا پاآستان و افغانستان قرار خواهند

يي آه به تصميم اوباما به افزايش  داد، مساله
اما آن. نريوهاي نظامي در افغانستان اجناميد

املللي آه مرآز مطالعات راهربدي و بني» تغيري بزرگي«
تواند تنها به گويد، مني امريکا از آن سخن مي

  .افزايش نريوهاي نظامي در افغانستان حمدود شود
 

قاره در برنامه آاخنيممهزمان با جدي شدن موضوع 
سفيد، حضور طالبان به عنوان عنصر آاتاليزور در

تر يي امريکا نيز جدي  اسرتاتيژي امنيت منطقه
شد تا يش از اين گفته ميطالبان آه تا پ. شود مي

درصد افغانستان را حتت آنرتل خود دارد، به هفتاد
.آند مست جنوب سرازير شده و اسالم آباد را هتديد مي

حال زمينه و توجيه براي دخالت مستقيم امريکا در
بايد منتظر حوادث بعدي. منطقه آماده شده است

  .بود
 

 
: رديکی از صاحب نظران می پندا پيمانآقای 

های خمتلف افغانستان مهيشه  مواضع ضعيف حاکميت...«
ما را با حبران مواجه ساخته و اين نشان از فقدان 

. دهد های خمتلف را نشان می رهربی و کفايت کاری دولت
ها  که جامعه جهانی بر اساس مصلحت حال با وصف اين

حضور دارند و با توجه به اين آه يک حکومت مستقل 
در نظرداشت منافع ملی  داريم، بايد با

افغانستان، طوری موضع خود را عيار بسازيم که به 
 ».نفع ما باشد

 
رييس مجهور سوار بر «در مقاله  مجال حكيميآقای 

در اوضاع کنونی، به نظر «: می نويسد »قايق شکسته
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می رسد رييس مجهور به سرعت در حال از دست دادن 
ر و قدرت و اعتبار خود است و هر روز تنها ت

 . منزوی تر می شود 
صف بندی ها در باالترين رده های قدرت طی چند روز 
اخير شفاف تر گرديده و گروه های اپوزيسيون در 
حال تشکيل يک جبهه قوی عليه رييس مجهور می باشند 

 . 
 

به گفته ناظران سياسی، هرگاه روند افول قدرت و 
اعتبار رييس مجهور به مهين شکل ادامه يابد، شکی 
نيست که اکثريت اعضای تيم رياست مجهوری به تدريج 
از حامد کرزی فاصله گرفته و به جناح اپوزيسيون 
و کانديدا هايی بپيوندند که از شانس بيشرتی برای 

 . برنده شدن در انتخابات برخوردار اند
 

اين ناظران پيش بينی می کند که طی روزها و هفته 
م خالی تر های آينده، اطراف رييس مجهور باز ه

خواهد شد و حتا ممکن است آقای کرزی حتت يک سلسله 
فشارهای داخلی و بين املللی، از متايل خود مبنی 
بر کانديداتوری در انتخابات آينده صرف نظر کند 

 . 
 

در وضعيت کنونی، اکثريت اعضای پارملان، بيشرت 
رهربان جماهدان و جمموعه احزاب سياسی و هنادهای 

بهه خمالف رييس مجهور قرار دارند و مدنی کشور در ج
از انتخاب شدن ايشان به عنوان رييس مجهور در يک 

 . پنج ساله ديگر محايت و پشتيبانی منی کنند ۀدور
 

اين افراد و هنادهای سياسی و قانونی با صراحت از 
عملکرد رييس مجهور انتقاد می کنند و او را مسوول 

غلط اجرايی خبش اعظم نابسامانی ها و سياست های 
 . در کشور می دانند

 
مهين طور بعضی از کشورهای دونر و سازمان های 
پشتيبانی کننده مالی افغانستان چون امريکا، 
انگلستان سازمان ملل، بانک جهانی، احتاديه اروپا 
و امثال اين ها به تبعيت و پيروی از سياست های 
کاخ سفيد نسبت به شخص حامد کرزی نظر مساعد 

و احتمال می رود اين کشورها و موسسات ندارند 
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قدرمتند مالی و سياسی خارجی، فرد ديگری را برای 
تصدی پست رياست مجهوری افغانستان در نظر داشته 

 . باشند 
 

حامد کرزی با اعمال سياست طالب  ،از سوی ديگر
گرايانه خود طی بيش از يک سال اخير نتوانست 

را وادار به افراد و حلقات قدرمتند گروه طالبان 
آشتی و مصاحله با دولت منوده و شرايطی را فراهم 
آورد تا اين گروه ياغی و جنگ طلب، دست از 

در اين قسمت متام . مبارزه مسلحانه خود بردارد
تالش ها و کوشش های يکجانبه رييس مجهور با شکست 
مواجه گرديده و او نتوانست به رغم درخواست ها 

راد کليدی و هيأت رهربی مکرر خود حتا يکبار با اف
 . گروه طالبان وارد گفتگو و مذاکره شود 

 
اين شکست ها و ناکامی های سياسی رييس مجهور در 
حالی به نقطه اوج خود رسيده است که توده عوام 
کشور بنا به هزار و يک دليل اقتصادی امنيتی و 
اجتماعی، هر روز از دستگاه حکومت فاصله می 

رسيده اند که حکومت فعلی  گيرند و به اين باور
قادر به حل هيچ يک از پرابلم های مهم امنيتی و 

 . اقتصادی کشور منی باشد
 

به اين صورت، دستگاهی که آقای کرزی در رأس آن 
قرار دارد، بيشرت شبيه يک قايق شکسته و سوراخ 
شده يی است که در ميان امواج متالطم دريا، 

ا و گرداب ها سرگردان و بی سرنوشت بر روی موج ه
و آقای کرزی نيز از نظر . در حال حرکت است

منتقدان کسی نيست که از او بتوان به عنوان يک 
 . ناخدای اليق و با جتربه ياد کرد

 
فرايند انزوای سياسی رييس مجهور و  ،طور کلیه ب

کاهش اعتبار و جايگاه حکومت کنونی در شرايطی در 
اع سياسی، حال شکل گرفنت است که چشم انداز اوض

اقتصادی و امنيتی کشور روشن و اطمينان خبش به 
اوضاع به شدت حبرانی و پيچيده است، . نظر منی رسد

و طاعون » اپيدمی«فقر و بيکاری به عنوان يک 
 سياه خطرناک هر روز در اعماق جامعه گسرتش می

ابد و طالبان و تروريسم نيز ثبات جامعه و ي
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زمان ديگری مورد  ارکان اساسی نظام را بيش از هر
 . هتديد قرار داده اند

 
کشور هر روز استقالل سياسی خود را ازدست داده و 
به يک مستعمره ناآرام در حال جنگ تبديل شده است 
که در آن جنگجويان شبکه القاعده با بيش از بيست 
مليت و قوت های نظامی خارجی با نزديک به چهل 

 . »کشور حضور فعال نظامی دارند
 
» اميد وطن«مقاله يی که در سايت  انرتنتی در  

کلگيری جبهه سياسی ضد امريکايی در ش«زير نام 
 :به نشر رسيده است، می خوانيم» کابل

در داخل افغانستان، روند اوضاع سياسی به طور «
چشمگيری برخالف اهداف و مقاصد امريکا در اين 
کشور جريان دارد و اين موضوع، دولت جديد امريکا 

می خواهد حضور قدرمتندانه تر از گذشته در  را که
افغانستان داشته باشد؛ با چالش سختی دچار کرده 

 . است
طبق برخی برآوردها، دولت جديد امريکا نسبت به 
حکومت آقای کرزی نظر مساعدی ندارد و حتا گفته 
می شود بارک اوباما وی را يک مهره سوخته تلقی 

ما حاضر نيست کرده و مشاورانش گفته اند که اوبا
روی چهره های ضعيف وشکست خورده در افغانستان 

 . سرمايه گذاری کند
از  -پنتاگون -در آخرين گزارش وزارت دفاع امريکا

حکومت آقای کرزی در کابل به عنوان حکومت ضعيف و 
فاسد ياد شده و مطبوعات رمسی امريکا نيز در حال 

او جبهه گيری عليه حامد کرزی و حکومت حتت رهربی 
 . می باشند

 
مطبوعاتی ميان کابل و واشنگنت، جنگ دو  -جنگ لفظی

طرفه است و ارگ رياست مجهوری در کابل بطور 
فزاينده يی در حال فاصله گرفنت از امريکا می 

 . باشد
 

برخی از حتليلگران بر اين اند که دولت امريکا 
عمدا منی خواهد سالح های سنگين و پيشرفته در 

انستان قرار دهد؛ زيرا با توجه اختيار ارتش افغ
به بی ثباتی موجود در اين کشور ، قوای مسلح 
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افغانستان برای امريکايی ها قابل اعتماد نيست و 
کاخ سفيد بيم دارد که وجود يک ارتش قوی و جمهز 
در افغانستان ممکن است به يک نيروی قدرمتند ضد 
امريکايی تبديل شود و يا حد اقل افغانستان را 

ضور دراز مدت نظاميان خارجی در اين کشور بی از ح
 . نياز سازد

امريکايی ها خواهان ايجاد يک اردوی وابسته به 
خود در افغانستان هستند؛ اردويی که فرماندهان 

 . آن مطيع اراده جنرال های امريکايی باشند
 

خمالفت با روش های نظاميگرانه امريکا و ناتو در 
غير رمسی درکابل به حدی افغانستان در حمافل رمسی و 

افزايش يافته است که حتا وزير خارجه را نيز به 
 . واکنش جمبور ساخته است

با گذشت هر روز، خمالفت عليه سياست های امريکا و 
 ناتو در افغانستان شديدتر و مهگانی تر می شود 

مهزمان با شکل گيری جبهه سياسی ضد امريکايی در 
گ در اين کشور نيز کابل، اوضاع جبهات نامشخص جن

 .هر روز پيچيده تر و خطرناک تر می شود
  

با توجه به آمادگی های دو طرف منازعه نظامی در 
ميالدی، سالی  2009افغانستان انتظار می رود سال 

. آگنده از خشونت های جنگی در اين کشور باشد
تعدادی از افغان ها با نوعی تفکر خوشبينانه 

اوباما در افغانستان، نسبت به سياست های باراک 
از وی برای پايان دادن به خشونت های چندين ساله 
در کشور انتظار معجزه را دارند ولی عده ديگر از 
افغان ها معتقداند که باراک اوباما هم مانند 
ساير رييسان مجهور امريکاست و ناگزير است در مهان 
دايره بسته يی که جورج بوش ترسيم کرده است، 

. وی کسی نيست که معجزه آفرين باشد. حرکت کند
سياست تغيير او حمدود و منحصر به تغيير ادبيات 
رمسی و حکومتی امريکاست نه تغيير در عرصه های 

 .اساسی و ايديولوژيک
 
اما جدا از پيش بينی هايی که درکاخ سفيد در  

خصوص افغانستان چه تغييراتی رومنا خواهد شد يا 
ثريت بر اين باوراند خنواهد شد، در حال حاضر اک

که افغانستان مانند کشتی شکسته يی است که در 
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و در داخل زجنيره گرداب های زده سطح توفان 
. هولناک به سوی مقصد نامعلوم در حال حرکت است

و نه ساحلی هست برای جنات اين کشتی نه ناخدايی 
تنها يک معجزه آمسانی می تواند . به چشم می خورد

رق شدن را به ساحل امن و اين کشتی در حال غ
 . »آسايش برساند

 
در مقاله يی زير نام  هشت صبحسايت انرتنتی  

» اسرتاتيژی جديد امريکا و اميدهای تازه و روشن«
اسرتاتيژی جديد اياالت متحده امريکا «: می نگارد

که عمدتا به شکست القاعده و بازسازی زيرساخت 
ش زراعت و های اساسی افغانستان از مجله توجه به خب

ايجاد مشاغل است، می تواند نويد روشنی برای 
 .آينده هبرت برای افغانستان و منطقه باشد

 
مهچنان که در اين اسرتاتيژی تاکيد شده است، محايت 
از حکومت ملکی پاکستان، محايت از ايجاد اصالحات 
در سطوح حکومت ايالت سرحد و مهکاری با ارتش و 

امين امنيت سرحدات استخبارات اين کشور برای ت
غربی آن، از يک طرف زمينه های توسعه نظام 
دموکراتيک را در پاکستان مساعد تر می سازد و از 
جانب ديگر باعث می گردد تا مهکاری ارتش آن کشور 
در نابودی پناهگاه های تروريست ها در مناطق 

  .قبايلی آن کشور، موثر متام شود
 

 ه کمرتی به نامدر حالی که در اين اسرتاتيژی توج
است، تاکيد شده که با  گروه طالبان نشان داده شده

آن عده از طالبانی که قانون اساسی افغانستان را 
می پذيرند بايد مصاحله صورت گيرد و ادغام آن ها 
در جامعه افغانستان بايد به رهربی حکومت اين 
کشور و از طريق ايجاد دفاتر واليتی در چوکات 

 . ن های حمل به پيش برده شودرياست مستقل ارگا
 

در حالی که اين نکته اسرتاتيژی قابل قبول به نظر 
می رسد، خبش ديگر آن که تاکيد می کند تا شورشيان 
دستگير شده و يا تسليم شده را بار ديگر مسلح 
ساخته و از آن ها در برابر شورشيانی که در جنگ 

. قرار دارند، استفاده شود، قابل نگرانی است
ا هيچ تضمينی وجود ندارد که شورشيان پس از زير
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بار ديگر در صفوف  ،به دست آوردن محايت های الزم
طالبان برعليه حکومت افغانستان و نيروهای بين 

هرچند اسرتاتيژی . املللی به مبارزه نپردازند
تاکيد کرده است که بايد اين کار مبتنی بر جتربه 

ست که های عراق صورت گيرد، ولی فراموش شده ا
افغانستان، عراق نيست و بعيد است که بتوان جتربه 

 .های کشوری چون عراق را در افغانستان تطبيق کرد
متاسفانه در اين اسرتاتيژی به مساله توسعه 

محايت از آزادی بيان  دمکراسی، حقوق بشر، عدالت و
 . در افغانستان هيچ اشاره يی نشده است

 
چشم انداز مبارزه در حالی که اعالم اين اسرتاتيژی 

با تروريزم را در افغانستان و منطقه روشن تر می 
سازد، مردم افغانستان نيز می توانند به يک 
آينده هبرت و آسوده تر در پرتو صلح و قانون 

 .»اميدوار باشند
   

 جديد اسرتاتيژي« در مقاله يی زير نام صباحآقای 
... «: می نويسند» پاسخ بي سوال ها و ده اوباما
 حتقيقات ترين تازه رد بررسي در يک پاليسی فارين

در  را در افغانستان موفقيت راه تنها که پنتاگون
می  دانسته است، اهداف و حلقه مطالبات کوچک کردن

 اين به رسيدن برای متحدانش و امريکا تالش های »نويسد
در  .می ماند تاريکی در انداخنت تيری مانند هدف

 اهداف به نيل برای امريکا ايه و بازي ها تالش گذشته
 الدن بن خلق به که منجر بود افغانستان در مدت کوتاه

 . شد
 

 مورد در که پرسيد اوباما باراک دولت از بايد اکنون
 که می کند گمان واقعا آيا می کند؟ فکر چه افغانستان
 القاعده و طالبان فرمانروايی به برای مهيشه می تواند

 اين به هم او آيا دهد؟ ايانپ افغانستان کوه های در
 در افغانستان، جنگيست نربد که رسيده است باور

 فکر واقعيت اين به حال به تا آيا دراز مدت؟ و پرمصرف
 امريکايی می توانند سرباز تعداد چه که کرده است

 اگر ...اساسی تر سوال برسانند؟ ثبات به را منطقه
 منطقه مانند ويروسی درست افغانستان در جنگ بيماری

 ناجی نقش می تواند متحده اياالت آيا گيرد، بر در را
  کند؟ بازی را منطقه)] مادام العمر( [العمر دائم
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 امريکايی سربازان اين که تنها برای اوباما آيا ...

از  را خود باشند، نيروهای داشته فعاليت برای جايی
 می کند؟ منتقل افغانستان به عراق

 
کرده  علم قد امريکا اهداف مقابل تاريخی مستندات

 افکار  .ندارد سازگاری متحده اياالت با هم زمين. اند
 منطقه يی دولت های فساد .برخالف امريکاست عمومی
 نيل راه سر بر بزرگ مانعی خود متحده اياالت متحد

 در هم جهانی منتقدان کاسه صرب .است اهدافش به امريکا
 ورشکست هايو  اقتصادي مشکالت. است شدن لربيز حال

 امريکا. موريانه می خورد را چون نيز امريکا بانکي
 نقش آن مسير ادامه از جهانی خشم که است سوار قايقی بر

 .می کنند بازی برايش را خمرب امواج
 

 سال هشت که می دهند حادثه يی را تاوان هنوز جهانيان
 .لرزاند را متحده اياالت پيش

 فراموش را سپتامرب يازدهم شوم روز آن که نيست انصاف
 از چيزی کنيم اثبات اين که برای تنها آيا اما کنيم،

 هواپيماهايمان بايد .نشده است کم ما حافظه تاريخی
 مردی که را هرجايی مرزی خطوط به بی توجه و برداريم را

 است، مبباران آن از عبور حال در با تروريست ها شبيه
از  منطقه يی متحدان خشم به منجر اقدام اين آيا کينم؟

 منی شود؟ ما
منطقه  فراز بر هر جنگنده پرواز که کنيم فکر نبايد آيا

می  ساکنان دل های در را امريکا از نفرت بذر مسکونی،
 نشاند؟

 .شکننده البته و است پرهزينه است، خونبار محالت اين
 
 درگير که حاال .بردارد شوخی از دست سفيد کاخ است هبرت
اهداف ايده  از که است شوخی يک شبيه بيشرت هست، جنگ اين
 اين بيرونی منای تنها افغانستان. کند دفاع مابانه آل
شويم  دقيق که پنتاگون گزارش خطوط البه الی در .است جنگ

و  است ديگري چيزي متحده اياالت اصلی هدف که می بينيم
 شود، متوسل آن به امريکا که يی هبانه هر .افغانستان نه

و  مهه منطقه رساندن ثبات به تا وريستتر از ريشه کنی
کردن  پنهان برای است داری رنگ و آب خوش و عناوين مهه
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 هدف در اين شايد امريکا .پرده پشت در اصلی اسرتاتيژی
 .شده است جربان ناپذير اشتباهی دچار جديد يابی

 
 به دادن پايان در در عراق، امريکا موفقيت داليل از يکی

دو  دو هزار و چهار تا های ی سالط که خمالفان عمليات
 نشين، سنی مناطق و عراق پايتخت در عمال هزار و شش

 حاکم معادالت قاطع از طور به را امريکايی نيروهای
 انتخابات يافنت پايان دنبال به بودند،  کرده خارج
وزرات  به گيتس رابرت انتخاب و کنگره يی دوره ميان
 سي افزايش عراق نهصح در اقدامات خنستين از يکی دفاع،
 نوآوری و تغييرات با نظامی اقدام اين بود نيرو هزار
 به تا جاي بود، مهراه سياسی قلمرو در جديد و حماسبات ها
 را راه و شده مفيد واقع خمالفان نيروهای قمع و قلع

 . کرد مهوار سياسی برای مصاحله
 

 افزايش با که اند رسيده نتيجه اين به امريکا رهربان
 به در عراق که نتايجی به توانند می نظامي هاینيرو
. بربند بين از را و خمالفان يابند داشت، دست دنبال
 که است مهم اين نشده واقع توجه مورد آنچه اما

 عراق با قابل مقايسه يی زاويه از هيچ افغانستان
 در که است جنگ در تروريزم با درکشوری امريکا .نيست
 اجتماعی و باالخص فرهنگی و اقتصادی سياسی، های زمينه
 جتربه سابقه عراق .است نداشته در گذشته چشمگيري رشد
 جامعه و داشت از لشکرکشي امريکا قبل را مدرن دولت يک
 اما .بود کرده جتربه را از توسعه متعارفی سطح آن

 .»دارد متفاوتي کامآل شرايط افغانستان
 

در «: نويسنده مقاله در ادامه می نويسد
 امريکا، و شکست حکومت سقوط برای تان طالبانافغانس
 ها آن که القاعده، نيروهای از کمک و هستند جنگ در حال

ديگر،  مندند و از طرف هبره هستند، امريکا نيز دمشن
 کشت، توليد مهسايه، در کشورهاي تروريسيت پناهگاه هاي

مردم،  در بين خمالفان و ترافيک مواد خمدر، پناهگيري
و  کشيده فلک سر به هاي وار وکوهنامه دشت هاي

 خصوصيات سرسختانه، جنگي، مقاومت مناطق جنگلزارهاي
 حاکميت ديگر، در داخل و از جانب ... مردم غرورمندانه

 و مذهيب سياسي گران و دالالن امريکا با معامله دوليت،
 قول پروتکل، پيمان، تعهد، هيچ به پابند که است مقابل

و  هاي دالر،کرسي بوجي که تا زمانی و قرار نيستند،
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 خدمتگذاري آماده باشد، قرار داشته شان به دسرتس قدرت
چور و چپاول  نسبت و هنگامی که اند و جانفشاني

به  از کرسي ستمديدگان، و بردن و کشنت عامه دارايي
 آيد، ميان به وحاکميت از قانون و سخن شوند زيرکشيده
 و تفرقه نفاق سبوتاژ، توطئه، نوع دسيسه، از هيچ
در  کشنده ويريس هاي تا اين منی کنند، دريغ اندازي
در  آن، مهچنان مظلوم و مردم باشند، افغانستان جامعه
 . سوخت خواهد اندازي و تفرقه بدگماني آتش
 

 اوباما خواست هاي به می تواند جديد اسرتاتيژي آيا
 دهد؟ پاسخ

ر دال ميليارد و سه شصت تنهايی به متحده اياالت تاکنون 
 و اجتماعی خدمات خبش در چه افغانستان را در بازسازی

ديگر،  سوی از ... است رسانده مصرف به نظامی خبش در چه
و  يکصد و چهل نيز آتی دهه يک طول در واشنگنت است قرار
 اما .کند مصرف افغانستان در را دالر ميليارد پنج

 در افغانستان که آوری سرسام هزينه با جاست سوال اين
 آمده دست به گذشته سال هفت ظرف چيزی چه می شود، خرچ
در  متحده اياالت اگر واقعبينانه تر بگوييم، است؟
   .است آب در هاون کوبيدن حال
 

را  تر و مظلومان را ظامل ظاملان مدت، اين طي امريکا
دالر  هاي ها و بوجي بسته .است نشانده سياه به خاک

 مردم قاتالن از بانک های امريکا به منازل
و  حزبي سياسي، دالالن و از منازل منتقل افغانستان

 وکشورهاي شيخ مرکزي در آسياي بانک هايي به تنظيمي
و  در روسيه آنان حمرمانه حسابات و به خليج نشين
 .است شده داده انتقال ايران

 
بود  داده وعده کرزي که اويل انتخابات در جريان آيا
و  منايد تبديل بخندل به را افغانستان مردم و آه اشک
 لذت افغانستان مردم که بود گفته موقع لشکرکشي بوش

 ملس خويش و پوست گوشت امريکا را به و کمک هاي سخاوت
 که يک بار ديگر مردم بود کرد، مهين خواهند

 خون دالالن الوده خون و دندان را اسير چنگ افغانستان
 »منايد؟ آشان

 
هبرت «: ويسندآقای صباح در ادامه مقاله شان می ن

 فاصله آن تا حتقق که سخناني در هپلوي اوباما بود که
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 از مشکل رفت بيرون هاي راه وجود دارد، زيادي هاي
 ارزيابي مورد پسند و عام درست کنوني را به صورت

يار  دل آيد و هم به دست لعل هم«تا  قرار می داد
 تطبيق عملي براي هاي راه جانب از يک. »نرجند

 ديگر به صورت بر می مشرد و از طرف ديدج اسرتاتيژي
 مردمبر  وارده مصيبت هاي قطع به و ضروري فوري

. می منود را مبذول جدي توجه ستمديده افغانستان
را در ذهنيت  ها سوال ده اوباما بارک جديد اسرتاتيژي

 می تواند اين اسرتاتيژي آيا که است به وجودآورده ها
 :بدهد؟ ارايه سانيو ان منطقي پاسخ سوال ها اين به
می  در افغانستان متحده اياالت جديد اسرتاتيژي آيا-

 بي نيروهاي بند و باري و بي سري جلو خود تواند
 اين کشور را بگيرد؟ انظباط

 بشر رعايت و حقوق قانون حاکميت آيا در افغانستان  -
 باندهاي کشور از چنگ طبيعي شد و ثروت هاي خواهد
 گرفت؟ خواهد تعلق تمل و به بيرون شده مسلح

و  اداره، کرسي نظم، بار ديگر قانون، امريکا آيا  -
به  را سخاومتندانه افغانستان مردم به کمک پول هاي

 ملي منافع که ديده معامله گر ماهر وآموزش چند دسرتس
 امريکا لشکرکشي و با می منايند بيگانه منافع را فداي

غربي  اند و از کشورهاي سر برآورده گونه مسارق
 و شرکت هاي قدرت هاي و در چوکي منوده موقت کوچکشي
 قرار خنواهد داد؟ اند، مليده جتارتي

 دالالن عامه، دارايي چپاولگران خودسر، زمامداران آيا -
داد و ميليون  خواهند پس حساب ملت پيشگاه به وآتش خون

کشور  مردم به شده کمک پول هاي ميل و حيف از ها دالر
 می گردد؟ بيرون پرستانزر هاي از کيسه

 دور از ترس آزاد و عاالنه کشور انتخابات در آيا  -
 شد؟ برگزار خواهد پرستان و سالح سالح

 سال هشت اين طي که خارجي استخباراتي هاي شبکه آيا -
شرکت هاي  به نام مردم هاي دارايي چور و چپاول مسوول

 اهندخو مسدود اند ... اجنو بازي خمابراتي، دفاتر جتاري،
 شد؟

 به جديد اسرتاتيژي صداقت زير و روي تا زمانی که  -
 و کاسه است و مهان ديگ مهان باز هم نشود، ثابت مردم
 .آش مهان

از  گذشته مانند خارجي استخباراتي سازمان هاي آيا  -
و  باشهرت ميليونرهاي ،فروخته و خود گمنام انسان هاي
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 زشت ملع ازين و يا دست ساخت و نان خواهند با آب
 داشت؟ برخواهند

 بي بيروکراسي، خوري، رشوه کارشکين، اداري، فساد آيا -
 برچيده خواهدشد؟ دوليت ادارات از گريزي قانون و نظمي

 و ملي ثروت هاي دولتی، پست هاي ديگر کشور، در آيا -
 و شخصي تنظيمي روابط بر اساس املللي بين کمک هاي

 شد؟ خنواهد تقسيم بندي
 آينده انتخابات دهي و راي گيري راي هايصندوق  آيا -

اندرکاران  و دست بيگانه نيروهاي وسيله مجهوري رياست
منی  بندي و بسته پرکاري ها و پسخانه در خانه داخلي
 ...»شوند؟

 
 مهه اين ها«: نويسنده مقاله چنين ادامه می دهد 

 طي که کشور است دردمند مردم و ضروري فوري سوال هاي
قوت  که تا زمانی .اند برده شديدا رنج آن از مدت اين
 برخورد شفاف و صادقانه شان در عملکردهاي ائتالف هاي

 خنواهد را وامنيت آرامي روي افغانستان باشند، نداشته
 .ديد

 دارد، حکمروايي در کشور که سايل هشت به نزديک امريکا
القاعده  و طالبان در نابودي دستاوردي تنها نه

 تبديل را کشور کوشد مي نيرو اعزام با بلکه است نداشته
 اين خمالفان با و کند خود براي نظامي پايگاه يک به

 و مقابله شدت به طالبان عنوان حتت خود، و سياست برنامه
 غير هزاران کشتار آن نتيجه که می کند سرکوب آن را

 فرماندهان و ها رسانه که است نظامي در فغانستان
 توجيه صدد در بيشرت هرچه ويپرر با ناتو و امريکا نظامی

 .هستند آن
 نيروهای نظامی عمليات جريان در مظلوم مردم تلفات
 و شده مبدل برانگيز حبث موضوعات از يکی به خارجی

 باشندگان .است داشته پی در را مردم نارضايتی عمومی
 با خارجی نيروهای که کنند می شکايت جنگزده مناطق
مبباردمان  در موارد بيشرت در و عمليات نظامی اجرای
 می قرار هدف را گناه وبي دفاع بي مردم خود، هوايی های
 .دهند

 
امريکا در  از حضور نيروهاي که سال هشت به نزديک

 مردم در زندگي هببودي کوچکرتين ،می گذرد افغانستان
اخير ما  سال هاي طي .است مستمند کشور رومنا نگرديده
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از فقر و  که يمبود هاي جگرگوشه خريد و فروش شاهد
و  از ترحم يی ذره اما زدند اين عمل به دست بيچارگي
و  تنظيمي و سران کنوني دولت ائتالف، قوايي عطوفت
 بيشرت به بر عکس چپاولگران .نکرد راجلب سياسي دالالن
 .»آوردند روي ظلم به ظاملان و چپاول

 
ير افغانستان در امريکا فس -داآرت سيد طيب جواد

هدف ...«: گفت در دانشگاه هاروارد در سخنرانی يی
  اياالت متحده، نابودي تروريست  اوليه از مداخله

در حايل آه . ها و اهندام پايگاه هاي القاعده بود
هنادهاي دوليت در اثر جنگ سی ساله ويران شده بود، 
جامعه بني املللي به جاي تدارك يك رويكرد هنادسازي 

اين خطاي . پيش گرفت» صوري«، رويكرد »راستين«
 .عمده بود

  
 سقوط پرشتاب طالبان، خوشبيين اغراق آميز و غري

حايل آه جنگ عراق توجه و  واقعي اجياد آرد، در
 تالش. امكانات را از افغانستان به سوي خود ربود

ها براي دولت سازي، پراگنده و نامنضبط بود و 
تاآيد مضاعف بر اجياد هنادهاي موازي جديد شد در 

ستحكام و پايداري اين هنادها مغفول حايل آه ا
 .ماند

 
واقعيت آن است آه طالبان نه آامال از ميان رفتند 

ها به حاشيه آشور و  آن. و نه شكست خوردند
در نتيجه، وضعيت . نوارهاي مرزي رانده شدند

امنييت در اثر آمبود افراد نظامي، غفلت آلي از 
ذاري نوسازي نريوي پوليس و سيستم قضايي، سرمايه گ

زيربنايي در ساخنت اردوي ملي و ختصيص منابع ناچيز 
  براي ظرفيت سازي دولت افغانستان جهت ارائه
خدمات به شهروندان و محايت از آنان، رو به وخامت 

 . هناد
  

افزون برآن، وجه منطقه يي تروريسم يکسره ناديده 
ها در  پناهگاه هاي امن تروريست. گرفته شد

اندند و اعتمادي غلط روي پاآستان فعال باقي م
توانايي ديكتاتوري نظامي پاآستان در مبارزه با 

ما از اثر دو روند   منطقه. تروريسم صورت گرفت
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پاآستاني شدن القاعده و : مهلك نا امن گرديد
 .طالبانيزه شدن پاآستان

  
از نظر ما، اسرتاتيژي نوين اياالت متحده بايد 

 :مؤلفه هاي زير را دارا باشد
 ت سريع نريوي نظامي اياالت متحدهتقوي

ظرفيت سازي دولت افغانستان به غرض عرضه خدمات و 
 .حمو فساد

نابودسازي منابع آموزش و پشتوانه هاي 
ايدئولوژيكي، مايل و لوژستيكي در پاآستان و 

 .منطقه
قراردادن مبارزه با مواد خمدر به صفت جزئي از 

 .دستورالعمل مبارزه با تروريسم
لفه هاي شفاف براي مذاآرات صلح با مؤ  ارائه

 .عناصر خاصي از طالبان
برقراري ارتباط ميان نريوي نظامي و غرينظامي و 
اجياد يك مرآز فرماندهي واحد و واقعي با مشارآت 

 .ها و اياالت متحده آامل افغان
 .هاي بازسازي و امدادهاي مؤثر افزايش آمك

  
مردم  رتندروان در برابآه توسط  به رغم فجايعي 

پاآستان و افغانستان به بار آمده، اردوي 
دمشن . پاآستان افراطگرايان را دمشن اصلي مني داند

در اين نربد، . مزبور مهيشه هند بوده و هست
اياالت . افراطگرايان نريوي متحد پنداشته مي شوند

متحده مي آوشد دولت و ارتش پاآستان را به هم 
حل وفصل معضالت  نزديك آند و هند و پاآستان را در

 .يف مابني آمك منايد
 

در واقع، پروسه مذاآره با طالبان از شش سال پيش 
تا آنون جريان داشته و حدود ششصد نفر از 
فرماندهان متوسط طالبان به پروسه صلح پيوسته 

بعضی شان حتا در دولت داراي مقام رمسي . اند
با وجود اين، . هستند و در پارملان راه يافته اند

بايد با دقت تصميم بگريمي آه با چه آساني  ما
مذاآره آنيم و چه پارامرتهايي براي مذاآره مد 

 .نظر باشند
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طالبان از نظر سياسي به سه گروه ممتاز تقسيم مي 
 :شوند

 به رهربي مال عمر،  شوراي آويته -
 زير نظر شبكه حقاني  شوراي مريان شاه-
نظر حزب زير  شوراي باجاور و اردوگاه مششاتو- 

 .اسالمي حكمتيار
، آن هايي طالبان ايدئولوژيكاول، عبارت است از 

اين جناح با . مشخص مي شوند Tآه با حرف بزرگ 
يي و بني   القاعده و شبكه هاي تروريسيت منطقه

برعكس عراق، تاريخ القاعده و . املللي پيوند دارد
شبكه هاي حقاني و حكمتيار عميقا ريشه در سه دهه 

ه شوروي داشته و آن ها روابط خويشاوندي جنگ علي
اين دسته از طالبان . داخلي مستحكمي باهم دارند

قابل مذاآره نيستند و آرام خنواهند شد مگر اين 
آه هدف اصلي شان آه مهانا نابودي غرب و متحدان 

اين طالبان بايد شكست خبورند . آن است، حمقق گردد
فراموش ما نبايد . زور نابود شوند  و از طريق

هم مذاآراتي با طالبان وجود  2001آنيم آه در 
داشت آه اسامه بن الدن را حتويل بدهند ويل آن 

به عالوه، . مذاآرات نتيجه يي در بر نداشت
تا  2004مذاآرات با گروه هاي مشابه شان از سال 

حال در وزيرستان و پاآستان منجر به سازماندهي 
عليه مردم  جمدد، آنرتل و وحشي گري هاي گسرتده

 .پاآستان شده است
  

فرماندهان متوسط طالبان عبارتند از اجرياني آه به
استخدام قاچاقچيان مواد خمدر يا آژانس هاي اطالعاتي
در آمده و آن افغان هايي آه در اثر محالت نظامي
اياالت متحده و ناتو به خمالفت برخاسته اند و يا

قرار داشته مورد بدرفتاري مقامات دولت افغانستان
اين گروه ها را مي توان از طريق ديالوگ،. اند

 . خريداري، تطميع و اجبار آرام آرد
 

سومني و بزرگرتين گروه عبارت است از طالباني آه با
مشخص مي شوند يا آن هايي آه به» t«حرف آوچك 

اين پياده نظام ها. ياد مي شوند» طالبان اجير«
جوانان مغزشويي شده بيشرت افراد بيكار، بي سواد و

دالر دريافت مي آنند و توسط 300هستند آه ماهيانه 
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هبشت يا هداياي مايل بيشرت گمراه شده  دمشن به وعده
اين دسته به اشتغال و آموزش نياز دارند تا به. اند

  .ما بايد به آنان آار و اميد بدهيم. مذاآره
 

پس ما بايد براي مذاآره پارامرتهاي شفاف داشته
باشيم و راجع به دسته هاي دوم و سوم نيز به توجه و

مذاآره و آشيت با طالبان زماني. مترآز ضرورت دارمي
جواب مي دهد آه ما با آن ها از موضع قدرت مذاآره
آنيم و راجع به حقوق بشر، حقوق زنان و قانون اساسي

اين. افغانستان ايستادگي شفاف و قوي داشته باشيم
آه هيچگونه امتيازدهي و مصاحله يي برها اصويل هستند 

با تأسف آه بعضي از بيانات. سر آن ها جائز نيست
و طراحان» تقليل گرا«و » شكست گرا«رسانه يي 

پاليسي در اياالت متحده و پايتخت هاي اروپايي،
خوراك تبليغاتي طالبان شده آه اساسا بر زير سوال

تمرآز ميبردن وجود نريوهاي اياالت متحده و ناتو م
باشد آه نريوهاي ناتو و اياالت متحده مي گويند ما در
افغانستان برنده خنواهيم بود آه تلوحيا به معناي

اگر آن ها شكست مني. شكست ناپذيري طالبان است
 »خورند، پس چرا با ما مذاآره آنند؟

 
مند انستيتوت صلح امريکا، بهرکا -داکرت عمر شريفي

دگي در درون پاکستان باعثپراگن«اين باور است که 
شده است که اين کشور در مبارزه با تروريزم صادقانه

که از پاکستان هنگامی«: وي مي افزايد. عمل نکند
پديده يا يک عنصر مشخص داراي کي ، باسخن می گوييم

ما با يک. يک برنامه و اسرتاتژي برخورد مني کنيم
خود بدنه چندين سر مواجه هستيم که هر سر آن فکر

دارد و حتا مهني ايده يي که مي گويند پاکستاني  را
ها از تروريست های بني املللي آسيب مي بينند، بسياري
تصميم گريندگان پاکستاني اين را منی پذيرند و می
پندارند که برعکس، اين مهمرتين سرمايه اسرتاتيژيک
شان است در منطقه است، و نه تنها که مضر به منافع

، بلکه منافع شان را در درازمدت تامني ميشان نيست
 . »کند
 

به نظر شريفي، در پاکستان آن هايي که فکر مي کنند
محايت از تروريزم مي تواند منافع منطقه يي شان را
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در دراز مدت تامني کند، بيشرت اند و صداي شان نيز
به نظر وي، به اين حلاظ است که مني توان. بلندتر است

مجهور کرزي با زرداري در انقره زيادبه نشست رييس 
به باور وي، حکومت زرداري توانايي. اميدوار بود

مهار تروريست ها يا قطع کردن محايت هاي برخي حلقات
 . »از آن ها را ندارد

 

اسرتاتيژی و راهربد «در مقاله يی که زير نام  
نگاشته شده  »جديد امريکا در قبال افغانستان

سوال اين جاست که تاکيد بر : است، می خوانيم
نظامی امريکا در  -تغيير اسرتاتيژی و راهربد سياسی

قبال افغانستان آيا شامل تغييرات بنيادين خواهد 
بود که نسبت به اهداف و سياست های خرد و کالن 
واشنگنت ايجاد خواهد شد يا تنها می تواند 
تغييرات تاکتيکی باشد که بازهم در راستای اهداف 

امع امريکا خواهد بود و نه برای حل مشکالت و و مط
 معضالت موجود در افغانستان؟

 
در  کشوراز فعاالن سياسی  شيرشاه يوسف زیداکرت 

دولت افغانستان، «: پاسخ به اين سوال می گويد
صاحبنظران و حتا دولتمردان کشورهای بزرگ بر 
تغيير اسرتاتيژی امريکا در افغانستان تاکيد 

منودند که اين تغييرات بايد مثبت و  کردند و اعالم
سازنده باشد اما به نظر می رسد با روی کار آمدن 
رييس مجهوری جديد در امريکا به هيچ وجه تغييرات 
عمده در اهداف اسرتاتيژيک اين کشور در قبال 

 .افغانستان پديد خنواهد آمد
 

يوسف زی معتقد است که تغيير چهره ها در امريکا 
زمينه را برای عملی کردن طرح های تنها می تواند 

اسرتاتيژيک سازمان اطالعاتی امريکا فراهم منايد و 
نواقصی را که در اجرای اين طرح ها وجود داشت، 

 . برطرف کند
 

وی با بيان اين که حرف های اوباما با عملکردش 
طی اين مدت تفاوت زيادی داشته است، می گويد طرح 

وی امريکا و طرح افزايش نيرو در افغانستان از س
اين کشور برای مذاکره با طالبان دو اصل متناقض 
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است که به هيچ صورتی نتيجه مثبتی خنواهد داشت و 
اين مساله ناشی از سياست يک بام و دو هوای 

 .امريکا است
 

به گفته يوسف زی، اوباما شايد خواهان تغييرات 
عمده در سياست امريکا در قبال افغانستان باشد 

نظر می رسد اين سياست منی تواند مشکالت اما به 
افغانستان و نگرانی های کشورهای مهسايه 

وی محله امريکا به مناطق . افغانستان را حل کند
قبايلی پاکستان را تاکيد بر سياست جنگ عنوان می 
کند و معتقد است که اين سياست حبران و نا امنی 

 ».را در منطقه افزايش خواهد داد
 

سفيد در  کاخهای دولتمردان جديد  يکی از تصميم
قبال افغانستان، اعزام هزاران نظامی تازه نفس 

 .به اين کشور است که قرار است به زودی عملی شود
اين قضيه در کنار اعالم آمادگی امريکا برای 
مذاکره با گروه طالبان چگونه قابل توجيه و 

 بررسی است؟
 

يز در کنار اين قضيه الزم است به اين نکته ن
اشاره شود که امريکا چگونه و با چه اهدافی با 
گروهی مذاکره می کند که تا کنون به عنوان يک 
گروه تروريستی و يا حداقل حامی تروريست ها 

 معرفی می شده است؟
 

مناينده پارملان افغانستان می  -شاه گل رضايی بانو
در حبث مذاکره با طالبان چالش های زيادی «گويد 

می توان به مشخص نبودن اسرتاتيژی وجود دارد که 
دولت برای مذاکره، نداشنت تعريف مشخص از طالبان 
ميانه رو و نبود شفافيت در مذاکره با طالبان 

شاه گل رضايی تاکيد کرد که پارملان . اشاره کرد
افغانستان با مهاهنگی با دولت اين کشور بايد حبث 

 به گفته خامن. مذاکره با طالبان را دنبال کند
افزايش نيروهای خارجی در افغانستان و  ،رضايی

طرح مذاکره با طالبان سياست دوگانه است و به 
نظر می رسد اين مسايل نشان از نامشخص بودن 
اسرتاتيژی جامعه جهانی در مبارزه با تروريسم 

وی معتقد است اگر اسرتاتيژی مشخصی در . است
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مبارزه با تروريسم وجود می داشت، بايد يکی از 
 .اين راه ها در نظر گرفته می شد

 
رضايی می گويد مذاکره با طالبان بايد بين 
االفغانی باشد و کشورهای خارجی نبايد در اين 
مساله دخالت کنند چرا که مداخله آنان با توجه 
به اين که در صدد هستند تا از آن به نفع خود 

 .»هبره برداری کنند، به سود افغانستان نيست
 

امريکا و متحدان اين کشور با شعار  از زمانی که
مقابله و نابودی طالبان و تروريسم به افغانستان 

در اين . لشکر کشی کردند، حدود هفت سال می گذرد
مدت مردم افغانستان به وضوح مشاهده کردند که 
غربی ها نه برای بازسازی کشورشان اقدامی اساسی 

ات اجنام داده اند و نه در جهت برقراری صلح و ثب
و پاکسازی افغانستان از بقايای طالبان و 

 .القاعده جديت و صداقت داشته اند
بنا بر اين، با نگاهی به گذشته و ارزيابی 
عملکرد امريکا و متحدان اين کشور در قبال حتوالت 
افغانستان، امروزه اهداف و سياست های کلی 
امريکا در نگاه مردم اين سرزمين اسالمی و مهچنين 

بی کارشناسان امور به شدت زير سوال در ارزيا
 .»است
 

کارشناس مسايل افغانستان  -داکرت هارون امين زاده
نگاهی بر راهربد اوباما يا «در لندن در مقاله 

گفته «: می نگارد» برای افغانستان نونقشه راه 
از کارشناسان و مشاوران آقای  مشاریمی شود 

د که اوباما در جريان حبث ها استدالل می منودن
افغانستان ارزش اشغال را ندارد و در اين کشور 

خواهد بود هوده تالش های ثبات آوری و دمکراسی بي
اما راهربد . را به حال خودش رها کرد و هبرت است آن

تالش های آن عده مشاوران اوباما  ره آورد ،کنونی
با تطبق آن امريکا می که  می پندارند است که 

انستان کامگار بيرون به تواند در آزمون بزرگ افغ
اوبا ما نيز در توضيح راهربد دولتش نه . در آيد

که پاکستان اميدوار  تنها در مورد افغانستان، بل
 ،با وجود دشواری دستيابی به اهداف مطروحه ،است

چه اوبا ما با  چنان. سر اجنام پيروز خواهد شد
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ما مشا را شکست «: می گويد ها خطاب به تروريست
 .»دخواهيم دا

 
بدون شک راهربد اوباما يک نقشه راه جديدی را 
برای افغانستان ترسيم منوده است که با اهلام از 

 .می توان مسير حرکت افغانستان را تعيين منود  آن
 

ست که چه تفاوتی ميان راهربد ا پرسش اساسی اين
 بوش و اوباما وجود دارد؟

 
ست که نقشه راه بوش در پی حوادث ا واقعيت اين

تامرب از سرنگونی طالبان و کنفرانس بن آغاز سپ
يافت و در هفت سال اخير به استثنای معدود 

درين . دستآورد ها حاال به بن بست رسيده است
سازمان القاعده و طالبان بار ديگر قوت يافته  مدت

و هتديدی بزرگی را نه تنها به افغانستان، بلکه 
از . تبه پاکستان حامی آن ها نيز متوجه ساخته اس

اين رو، بازنگری راهربد دکرتين بوش يک نياز 
 .اجتناب ناپذير در اوج حبران اقتصادی جهانيست

 
با آن که چندان تفاوتی جدی ميان راهربد بوش و 
اوباما در زمينه جنگ با القاعده به عنوان 

اما در رويکرد  ديده منی شود، بزرگرتين دمشن امريکا 
ادی ديده می شود دستيابی به اهداف تفاوت های زي

 :که می توان به برخی از آن ها در زير اشاره منود
 ،در اسرتاتيژی بوش ):AFPAK( اصطالح افپاک -

ايگاه تروريسم بين املللی معرفی شده پافغانستان 
بود، در حالی که پاکستان که زادگاه و مکتب 

نه تنها مورد محالت قرار نگرفت،  ،است  تروريسم
الی و محايت سياسی به حيث بلکه با پاداش های م

متحد وفادار اسرتاتيژيک در جبهه جنگ با تروريسم 
در  اوباما افغانستان و پاکستان را اما. معرفی شد

يک راهربد قرارداده، ثبات در افغانستان را بدون 
 .می داند نابودی پايگاه های آن در پاکستان ناممکن

فکر می شود بيش از شصت درصد : تعريف تروريسم -
حمتوی راهربد جديد امريکا را برنامه های جنگی و 

اما تروريسم . شکست دادن تروريسم تشکيل می دهد
در راهربد اوباما بيشرت در وجود خطر القاعده حمدود 
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چه اوباما القاعده را غده سرطانی  چنان. شده است
در مناطق قبايلی پاکستان می نامد که وجود 

يان ديگر در به ب. پاکستان را از درون می کشد
راهربد اوباما مثل بوش در مورد نقش القاعده 

 .بسيار مبالغه شده است
 

با آن که در راهربد اوباما هتديد طالبان ناديده 
گرفته نشده است ولی تعريف چندان روشنی از 
طالبان و روابط ايدئولوژيک، سياسی، عقيدتی، 
. اقتصادی و پايگاه اجتماعی آنان داده نشده است

که اوباما سازمان القاعده را خطرناک ترين با آن 
تروريست ها معرفی می کند، اما جنرال مشرف رييس 

طالبان را   2005مجهور سابق پاکستان در سال 
به عقيده . خطرناک تر از القاعده توصيف منوده بود

القاعده يک گروه کوچک منزوی است که  ،مشرف
ولی طالبان از محايت و . پايگاه مردمی ندارد

پايگاه اجتماعی قوم پشتون در هر دو طرف مرز 
 .ديورند برخوردار هستند

 
ست که طالبان و القاعده الزم و ا واقعيت اين

القاعده بدون محايت طالبان . ملزوم يک ديگر هستند
به ويژه در اختيار گذاشنت مناطق قبايلی هرگز منی 
توانند آزادانه فعاليت کند و اين در حاليست 

سفير سابق طالبان در  -السالم ضعيفطوری که عبد 
پاکستان می گويد طالبان به محايت عقيدتی القاعده 

اما نياز طالبان تنها به چهارچوب . نياز دارند
عقيدتی حمدود منی شود، بل که طالبان از محايت مالی 

از آن  و هم چنان] فارس[القاعده و کشورهای خليج 
ها در عمليات ها و به خصوص تاکتيک های 

جتارب سقوط حکومت طالبان در . سود می برند انتحاری
افغانستان در پی حوادث سپتامرب نشان داد که بدون 

 .شکست طالبان منی توان القاعده را شکست داد
 

به طالبان و  یبرخی کارشناسان، کم توجه ديداز 
تکرار  ،در مورد خطر القاعده بزرگنمايی

خواهد  آينده نشان. دولت بوش خواهد بود اشتباه
پيدا منودن  بهداد که آيا اسرتاتيژی اوباما موفق 

 !می شود و يا خير» يانه روم«طالبان 
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تا حال گفته  :مناطق قبايلی و غده سرطان تروريسم 

می شد برای آوردن ثبات در افغانستان به مهکاری 
ولی از زمانی که پاکستان خود  .پاکستان نياز است

منيت به پيش می طالبانی شده و به سوی حبران ا
رود، اين کشور بيشرت نسبت به افغانستان مايه 

هم چنان تا کنون حرف از  . نگرانی جهانی شده است
بازسازی و دولت سازی در افغانستان زده می شد 

پاکستان به  ،اما مطابق به اسرتاتيژی جديد امريکا
  . کمک های عاجل مالی و بازسازی نياز دارد

  
اداره : ديد برای پاکستاناعتماد و امتيازات ج

 با پاکستان بوش در هفت سال اخير روابط خويش را
 Carrot(و مچاق ) زردک(بر اساس تاکتيک سياسی هويج 

and stick (از راه کمک  از يک طرف. عيار ساخته بود
مالی و نظامی برای اسالم آباد امتياز می داد و 

ديگر در صورت ضرورت فشارهای سياسی وارد  سویاز 
اما پاکستانی ها با زرنگی کامل با . ی منودم

استفاده از ضعف واشنگنت به ويژه مصروفيت آن ها 
در جنگ عراق و افغانستان به امتيازگيری تا به 

 .امروز ادامه می دهند
 

با آن که اوباما به عدم صداقت پاکستانی ها در 
جنگ با تروريسم در هفت سال اخير آگاهی دارد، 

د جديد واشنگنت با پاکستان ولی بازهم در راهرب
مليارد ساالنه برای  1.5امتيازات مالی حتا مبلغ 

 .پنج سال در نظر گرفته شده است
 

اوباما برای اين که پاکستان نتواند از کارت 
دوگانه کند، برخی پيش شرط  استفاده ،سابق بازی

 .ها را گذاشته است
   
تقويت  :افغانستان و اسرتاتيژی جديد نظامی 

های امريکا، سازمان ناتو و هم چنان تربيت و نيرو
افزايش نيروهای نظامی افغانستان در مرکز راهربد 

اين در حالی بود که اداره . جديد امريکا دارد
بوش برای تقويت قوت های ائتالف، ناتو و هم چنان 

. کمرت توجه منود ،تقويت اردو و پوليس افغانستان
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را عدم توجه  اوباما يکی از عوامل پيروزی طالبان
. به افغانستان و صرف منابع برای عراق می داند

افغانستان از  ،به نظر وی بايد حاال به جای عراق
 .حلاظ کميت نيرو و منابع مورد نياز توجه شود

 
اما در راهربد اوباما برخالف دولت بوش بيشرت توجه 
به تسريع تربيت، تقويت و افزايش نيروهای امنيتی 

 .اظ کمی و کيفی شده استافغانستان از حل
 

بوش : مبارزه با فساد و برخورد با حکومت کابل
ميراث های زيادی ناخوش آيند را برای دولت 

حکومت فاسد و رهربی . اوباما به جا گذاشته است
روابط اوباما و . ضعيف افغانستان يکی از آن هاست

حامد کرزی از زمان احراز قدرت در واشنگنت با تنش 
رهربان جديد . شديدی روبرو بوده است و بی اعتمادی

واشنگنت آقای کرزی و ساختار سياسی افغانستان را 
 ،رو ناي از. مانع حتقق راهربد جديد شان می مشارند

تعويض رهربی افغانستان و تغيير ساختار نظام 
رياستی ناکارآمد در شرايط افغانستان را يکی از 

چه  چنان. عناصر راهربد جديد واشنگنت تشکيل می دهد
مارچ  24و  23روزنامه های تايمز و گاردين مورخ 

تصميم واشنگنت مبنی بر ايجاد پست خنست  روانسال 
 کمک ها به جای مرکز به حمالت، خربوزيری و انتقال 

 .دادند
  

اوباما ممکن است از اجنوييسم و دست شرکت ها و 
کارگزاران واشنگنت با سرجوال گرفنت مافيای سياسی 

در حيف و ميل کمک های جامعه جهانی  دولت کرزی
موفقيت  به باور بسياری آگاهان،. نيز آگاه باشد

راهربد جديد واشنگنت صرف از طريق شکست تروريسم به 
با تغيير زندگی اقتصادی مردم نيز  .دست منی آيد

شفاف از حنوه مصارف کمک  کنرتل. رابطه مستقيم دارد
ری از های جامعه جهانی يکی از راه های جلوگي

 .فساد و حيف و ميل کمک های جامعه جهانيست
 

به نظر می رسد : برخور با مواد خمدر و حقوق بشر
که راهربد اوباما بيشرت به جنبه نظامی تاکيد دارد 

حبران مواد خمدر و نقض حقوق بشر و  چونتا مسايلی 
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ت که توليد و جتارت اس اين در حالی. مساله زنان
ر آمد طالبان و القاعده مواد خمدر نه تنها منبع د

از  شکست دولت سازی و  که باعث بل ،به مشار می آيد
دست رفنت اعتبار دولت افغانستان و امريکا در سطح 

از زمان حضور قوت های . منطقه و جهان می شود
خارجی به ويژه در مناطق جنوب نظير هلمند و 

بی  گونهه توليد و قاچاق مواد خمدر ب ،قندهار
 .يافته است سابقه افزايش

 
اين افزايش باعث شده که بسياری ها فکر کنند  

غرب خود در تشويق و توليد مواد خمدر به منظور 
درآمدهای سرشار دست دارد و بدين ترتيب 
افغانستان را به سر زمين توليد مواد خمدر به جای 

انتظار می رفت که . کاالهای مشروع تبديل منوده اند
با مواد خمدر اولويت در راهربد اوباما مبارزه 

اما اوباما با اين مساله کدام راهکار . داده شود
 .و رويکرد الزم را پيشنهاد ننموده است

 
جورج بوش در جنگ موسوم به : مهکاری های منطقه يی

تروريسم بيشرت از سياست يکجانبه گرايی و 
پيروی می منود و به مهسايگان دور و  Unilateralismيا

ر جنگ با تروريسم به استثنای نزديک افغانستان د
پاکستان که خود حامی تروريسم بود، هيچ ارزشی 

کشورهايی نظير ايران و روسيه را که . قايل نبود
در موفقيت اجالس بن نقش کليدی داشتند، بعد از 
ختم اجالس بن کامًال در رابطه به افغانستان به 

با روسيه رقابت شديد بر سر آسيای . حاشيه راند
پايگاه سازی و هم چنان در قفقاز را شدت  ميانه و

ايران را نه تنها متهم به محايت از طالبان . خبشيد
 .قرار داد» حمور شرارت«منود، بلکه در فهرست

 
اما اوباما برخالف بوش، نقش مهسايگان افغانستان 
در آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان به ويژه 

ان ناتو با تدارکاتی برای نظامي بارهایانتقاالت 
تصادفی نيست که در . ه حساب آورده استبامهيت 

راهربد اوباما نه تنها امريکا نقش پيشگامی را به 
که از مهسايگان افغانستان و  می گيرد، بل دوش 

جامعه جهانی در مقابله با دمشن مشرتک يعنی 
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. دعوت به مهکاری می منايد» القاعده«تروريسم 
راستا با دعوت از  چنانچه کنفرانس الهه در مهين
سياست جديد واشنگنت  ،ايران دمشن سی ساله امريکا

طوری که . را در مساله افغانستان به منايش گذاشت
ظاهرًا کشورهای  ،قطعنامه کنفرانس نشان می دهد

اروپايی و غير اروپايی به مشول ايران و روسيه از 
راهربد اوباما در رابطه به افغانستان محايت منوده 

ن محايت ممکنست در چهارچوب مهکاری های اي. اند
منطقه يی باعث کاهش جو بی اعتمادی ميان غرب و 

 .مهسايگان افغانستان شود
 

اوباما هم چنان  :اهداف مشرتک ولی راهربدهای متضاد
در راهربدش مساله قدرت طلبی و جاه طلبی های 
منطقه يی را در حتت نام جنگ با تروريسم که مهواره 

 .نسبت داده می شد، رد منودبه دولت بوش 
 

اما اين تنها کشورهای دمشن و رقيب امريکا نيستند 
که در شکست واشنگنت در افغانستان و پاکستان 

در ميان بيش از . موفقيت خود را جستجو می کنند
امريکا در زير چرت ناتو و يا  چهل کشور هم پيمان 

خارج از آن نيز مهاهنگی وجود ندارد و هر کشور 
به گونه مثال انگليسی ها . ی خود را داردآجندا

بيش از ديگران آجنداهای مرموز و روابط خيلی 
. نزديک با پاکستان و طالبان در هلمند دارند

گاهی اين کشور حرف از ماندن در افغانستان برای 
بيش از سی سال می زند و گاهی حرف از ترک 
افغانستان و سپردن سرنوشت افغانستان به پاکستان 

به . البان به وساطت عربستان سعودی می زندو ط
مهين گونه روزی اين کشور برای افغانستان حقوق 
بشر و دمکراسی شعار می دهد و روز ديگر مردم 

ها  آملانی. افغانستان را شايسته ديکتاتور می داند
حاال پرسش . و فرانسوی ها نيز بی آجندا نيستند

نت می ست که آيا راهربد جديد واشنگا اساسی اين
 تواند مانع راهربد هر يک ازين کشورها شود؟

 
آينده نشان خواهد داد که راهربد جديد  ،البته

امريکا تا چه حدی می تواند مهاهنگی ميان 
کشورهايی که در افغانستان سرباز دارند، بازی 

 .خواهد منود
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اما پيام  :تعهد تروريست ها و پيام اوباما

د بود تا در کنار هرگز تکميل خنواه پايانی اوباما
 -دوستان هم عقيده و هم بسرت آنان ،القاعده

اگر . طالبان و يا طالب طلبان را فراموش منود 
برخی ها اهداف شان را در ترور القاعده جستجو می 
کنند، تعدادی کمی طالب طلبان افغانی و پاکستانی 

وجود   و يا عربی نيستند که آرمان های شان را در
 . »می کنندطالبانيسم جستجو 

 
داکرت هارون امير زاده مقاله خود را اين گونه به

معايب اساسی راهربد  شايد يکی از«: پايان می برد
اوباما اين باشد که متام مشکل افغانستان و منطقه
را در وجود چند نفر تروريستی به نام القاعده که

به. سياست های خود غرب هستند، خالصه می کند زاده
بوش صرف در مانندماموريت اوباما  بيان ديگر،

دستگيری و يا کشنت بن الدن و يا الظواهری خالصه می
شود؛ يعنی اگر القاعده از ميان برود، دنيا گل و

 !گلزار خواهد شد
 

ست که اوباما مناطق قبيله يیا اين در حالی
پاکستان را خطرناک ترين بسرت و النه تروريسم

مشکلست که ا اين اما واقعيت. القاعده می نامد
ترروريسم ريشه نه تنها در تندروی مذهبی و يا

در فرهنگ ،از مهه پيش که ايديولوژيک دارد، بل
بازتوليد خشونت که بسرت اجتماعی آن در درون بافت
ها و ساختارهای بدوی به نام قبايل به اصطالح

بدون دگرگونی اين. آزاد قرار دارد، هنفته است
ان صلح و ثبات، ترقی و عدالتهرگز منی تو ،فرهنگ

 که در کل منطقه را نه تنها در افغانستان، بل
جای يک الدن را الدن ديگر و جای ،در نتيجه. آورد

يک طالب را طالب ديگر و جای يک تروريست و
 . »مافيای مواد خمدر را ديگری خواهد گرفت

 
در مشاره تاريخ تورنتوچاپ  گلوب ان ميلروزنامه  

مقامات دولتی«خود در مقاله زير نام 2009مارچ  21
»افغانستان مشغول جتارت مواد خمدر اند

سياستمداران کابل از قاچاقربان مواد خمدر محايت(
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به قلم)  کنند تا طالبان را کمک کرده باشند می
:که از کابل فرستاده شده است، می نگارد گرام مست

بدر کتا) سی. بی . ای (خربنگار   گريچن پيرت،
فساد جنگی و اشتغال«  :می نگارد »ريشه های ترور«

دولتمردان افغانستان در امور قاچاق مواد خمدر،
دو باره سازی کشور و  چالش قابل انتقاد در راه

 .»طالبان است  شکست دادن
 

درصد آل ترياك  91پنج واليت جنوبي افغانستان 
 درصد 26از اين ميان، . آشور را توليد مي آنند

متعلق به هلمند است، جايي آه بيشرتين نربد جريان 
سرباز بريتانيايي با طالبان مي  7000دارد و 

درصدي زرع ترياك در  19سال گذشته، آاهشي . جنگند
 ».اين منطقه رخ داده است

 
) برنامه ريزی(وزير پيشين پالن -نگلم سرور

اسرتاتيژيی که به عدم « در مقاله افغانستان
ای امريکا در افغانستان داللت سياست ه سنگينی
 : می نگارد» دارد

افغانستان در مرکز سياست های کاخ «در نوشته «
به نقل از هفته » ميراث بوش به اوباما -سفيد

افغانستان در تله يا «نامه شپيگل زير عنوان 
در پی هفت سال ماموريت در «: آمده است» دام

ی يک کنونخود رسيده است و تا  پايانهندوکش به 
بوده و نشان می دهد که  نربدهااز خونين ترين 

طالبان و نيروهای ائتالف توان پيروزی در اين جنگ 
 ».را ندارند

 
بن بست سياست های امريکا از مهان آغاز و آستانه 

زمين سنگالخ جماهدان بنيادگرای اسالمی که  بر» بن«
منايان مهاجر و تکنوکرات های  از روشنفکر مشاریبا 

در غرب و بازمانده ها و اطرافيان  نشانی شده
ی يخانواده شاه سابق و به قدرت مبباران های هوا

امريکا و حضور نظامی نيروهای پيمان ناتو تکيه 
امريکا  .خود را نشان داده است هودگیشده بود، بي

غافل از  ،به حيث سردمدار نظامی مغرور جهانی
سياست هايش تا هنوز آماده نيست به  پيامدهای

 ها، ناکامی ها و ناتوانی هايش بينديشد و شکست
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ديگران را و حتا اگر شده متحدان غربی اش را در 
  .نظر گيرد

 
ناعاقبت انديشی های مغرورانه سياست های  

نظاميگرانه امريکا که طی چار دهه از ريگن  
بوش «مجهوريخواه تا پايان زمامداری لگام گيسخته 

يش پيروزی و به طور يکسان و يک دنده با جال» پسر
تامين سلطه مستقيم بر جهان، به منايش گذاشته شده 
و احنصارات نظامی امپرياليستی تسلط بيباکانه خود 

توسعه جنگ ها و حتميل بودجه های  هبایرا که به 
نظامی برکشورهای جهان بعد از پايان جنگ سرد که 
ساده لوحان زود باور به اصالت نظام امريکايی در 

حذف محايت های  اری ليربال که باقالب سرمايه د
دولتی و کمرنگ ساخنت دولت ها وآزادسازی بازارها 
که به چور و چپاول سرمايه کشورهای اطراف به 
مرکز احنصارات سرمايه راه باز کرد، به هبشت 
بازارها و نظام ليربال باورکردند و هر چه بيشرت 
خود را به هنادهای بين املللی سرمايه جهانی که در 

اس آن اليگارشی مالی امريکا قرار دارد، بدون ر
 . دادند چون و چرا عنان خود به دست تسليم 

 
نتيجه آن شد که اقتصاد جهانی در تکاپوی دنباله 
رويی از سياست های نئوليرباليستی طراحان 
امريکايی چنان سرش به سنگ خورده که مقتدر ترين 

 ها دست امداد شان به»  7گ « دولت های جهانی 
 . »کشورهای جهان سوم دراز شده است

 
در عرصه های : آقای منگل در ادامه می نويسد

سياسی ـ نظامی، امريکا و متحدانش ناگزيراند از 
نيمه راه رفته برگردند، زيرا ادامه آن مقدور 
نيست و اهريمن بازار، مانندی اژدهای هزاران سر 

. دستاوردهای بشريت را می بلعد و نابود می کند
يد به سياست های نظاميگرانه و تامين سلطه تاک

 برجهان بار ديگر بطالنش را ثابت ساخته است
  
انتخابات رياست مجهوری امريکا؛  ،از مهان آغاز 

احنصارات سرمايه داری غرب از طريق رسانه های 
سحرآفرين در ذهنيت جهانی و دولت ها هر چه بيشرت 
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تکيه بوش به راه جنات اوباما  لغزش هایگذر از 
راه جنات از برزخ اهندام در کام حبران . داشت

اوباما در  شوراقتصادی و جنگ، به گفتارهای پر
کارزار انتخاباتی مانند دم مسيحايی بود  هنگامه

که به کالبد نيمه مرده امريکاييان و جهانيان 
دميده می شد تا از نا اميدی و ستم و اجحاف و 

ی زنده و جتاوز به حريم فرد فرد بشريت و نيرو
بالنده کارـ زمحت وآزادی اميد تازه بدمد و مردم 
امريکا و جهانيان را از نااميدی و عصيان ـ به 

  .اميدی و چپاولی ديگری آماده سازند
 
مسيحای سياه و مسلمان تا آن جا که هنوز حرف و  

موعظه جايی برايش باقيست، به مرهم دل ها و اميد 
ها وعده می دهد  به آخرت و هبشت برين برای انسان

که صرب ايوب پيامرب را پيشه کنند و به روز جزا 
  .ايمان داشته باشند 

 
تبليغات نيرومند و سنگين رسانه های غربی که از  

هر توپخانه و پروازهای نظامی هوايی امريکا 
سنگينرت و هيبتناکرت اند، در دل ها هراس و اميد 

ش اوباما هنگامی که از عر. را بر می انگيزند
گفتارهای مسيحايی به زمين خاره عمل فرود می 
آيد، تن به خواری و ذلت می دهد و به باشندگان 
زمين که هر روز در جنگ و عذاب وگرانی بار قيمت 
ها و چپاول شرکت ها و موسسات مالی که دسرتنج زمحت 
شان را بيرمحانه می بلعد، داروی عمل و رهايی منی 

برد و بر وعده های يابد، در جای ديروزش پناه می 
زيرا حرف آسان است به  .به هبشت آينده تکيه می زند

خصوص آنگاهی که در قفای گفتار و بيان مسووليت 
 .عملی ضمانت نداشته باشد

 
که » سياه و مسلمان«ضعف اوباما در مهان پديده  

وی را به نيروی مسيحايی گفتار اميد خبشانه به 
و جهانيان قرار مرکز اعتماد و محايت مردم امريکا 

داد و وی را برانگيخت تا اميدهای مرده و خفته 
اما در . را در مردمان برانگيزند و زنده سازد

امروز ديگر به دم مسيحايی و وعده های هبشت و 
آخرت، مردم امريکا و جهان و از آن مجله افغان ها 
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باور شان تغيير يافته و نقد را به نسيه تعويض 
امريکا در دادن اين نقد و  می خواهند و اوباما و

زيرا . حاضر درمانده و ناتوان ديده می شود
توانايی هايش در عمل ديگر کافی نيست به مانند 
امپراتوری که درگير معضالتی گسرتده و گرداب 
سهمگين با ناتوانی دست و پا می زند و اوباما آن 
جنات دهنده و سکانداری نيست که کشتی شکسته را 

نداران قدرمتند احنصارات سرمايه خالف خواست سکا
داری ولو به طور موقت وکوتاه هم اگر شده رهربی 

   .»کند
 

خروج نظامی از «: نويسنده چنين ادامه می دهد
عراق تقريبا در زمامداری جورج بوش به وسيله 
هوشياری سياسی دولتمران عراقی بر امريکا طرح آن 

ماتی اکمال و اجرا گرديد، عراقی ها غرض هتيه مقد
گزينش های نيروهای داخلی به جای نيروهای 
امريکايی از خود درايت وکارآيی نشان دادند و 
فانتيزی هوس پردازانه تسلط طوالنی بر عراق و 
منابع آن را به پايان می رسانند و رياست مجهوری 
اوباما از دردسر جنگ های عراق به تدريج فارغ 

 .خواهد شد
 
کشور  -غانستانچه که اينک برای اف اما آن 

جنگزده، رجنکشيده و متهم به تروريزم جهانی می 
گفتارهای با ده نيآدر  ،پزند و پيش بينی می گردد

به ظاهر اميدوارکننده، منطقی توام با خوشباوری 
به عملکردهای آينده دولتش حتت  ،ها تنظيم گرديده

آن را خالصه » اسرتاتيژی جديد برای افغانستان«نام 
نوشت ما را بار ديگر زير سوال می سازند و سر

  .هستی و نيستی می برند
 

راه حل های سياسی يی را که سال های سال افغان 
ها در سرزمين آبايی خويش بدان نياز داشتند، 
زورگويان نظامی قدرت های بزرگ حتت هر هبانه يی از 

تا امروز که تاراجگران ثروت . ايشان ربوده اند
تامين سلطه زورگويانه های کشورهای درمانده برای 

و رسيدن به اهداف منافع آزمندانه خويش در 
ها و روستاافغانستان که بر سر مردم مبب ريختند و 

مردمان بيگناه را به نام تروريست به توپ، تفنگ 
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و ترياک و فساد بستند، جتاوز را برکشور 
نتوانستند دفع منايند، آن هنگام است که دم از 

ق خيرخواهانه ديگری را اسرتاتيژی می زنند، ور
برای کارزار عملی و بشردوستانه شان سياه می 

  .سازند و باز می گذارند 
 
آيا جنگ، حبران و مداخله به پايان می رود؟ و يا  

جنگ ها بار ديگر با چه ابزارها و امکانات جديد 
 » وارد عرصه خواهد شد؟

 
 پيش«: آقای منگل مقاله شان را چنين پی می گيرند 

ايان زمامداری بوش، رهربی وابسته دولت عراق از پ
در فاصله زمانی کوتاهرت توانست جای نظاميان 
امريکايی را در نربدهای داخلی کم سازد وکارآيی 
امنيت و استحکام ثبات را هرچه بيشرت به نيروهای 
داخلی متکی سازد و در آخرين توافقات با واشنگنت، 

راق و زمان جدول زمانی خروج نيروهای خارجی از ع
البته، اين جتربه . بندی پايان آن را نشانی کردند

عراق و (با شرايط و اوضاعی که در اين دوکشور
به طور متفاوت جريان دارد و مسلط ) افغانستان

است، دارای جتارب و آموزش هايی است که بايد از 
در عراق ثبات نظام و استحکام آن  .آن درس گرفت

ی داخلی استوار می گردد هرچه بيشرت به دوش نيروها
اما برعکس در افغانستان اين بار بر دوش نيروهای 
خارجی بيشرت و بيشرت شده و امنيت و استحکام نظام 

به قول . روز تا روز زير سوال برده می شود
اروپاييان امريکا در خندق و تله افغانستان در 
درگيری های رو به تزايد به عمق آن کشانده می 

 . شود
 

يد، دولت مردان مقتدر و رسانه های غربی کاخ سف
به طور پيهم دولت کرزی را به فساد، کشت و قاچاق 
مواد خمدر متهم ساخته اند و از آن مجله نيويورک 

با نقل قول از مقامات   تايمز طی مقاله مسبوطی
معاون اوباما و  -امريکايی از آن مجله جوزف بايدن

رابرت گيتس  ريچارد هالربوک مناينده خاص اوباما و
وزير دفاع امريکا و بلندپايگان نظامی امريکا و 
انگليس و ساير رسانه ها و شخصيت های غربی بر 
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ضعف دولت کرزی، فساد، افزايش توليد و قاچاق 
مواد خمدر و افزايش فعاليت های جمدد شورشيان را 
يادآورشده و تالش های بين املللی را بی نتيجه و 

هم رفت و آمد ها به  ناکام ارزيابی داشتند و
افغانستان تندتر و جدی تر از سابق غرض ارزيابی 
جمدد و نظارت برکارزار اداره دولت کرزی و شخص 
رييس مجهور و مهکارانش در رسانه های غربی و 

 . پارملان ها سواالتی را برانگيخته بود
 

و هم در حالی که عده يی از کشورها و مسووالن ...
از جبهه  فزايندهطور  سياسی و نظامی شان به

متحدان به منتقدان چه در پارملان ها و سطوح 
و مبارزه ] می پيوندند[بااليی دولت های اروپايی 

با تروريزم و مواد خمدر و شيوع فساد در 
افغانستان را ناکام دانسته و بر دولتمردان فشار 
می آورند تا از اين مبارزه دست بکشند، اما 

فغانستان مهواره از هببود امريکا و دولت ا ،برعکس
اوضاع اطمينان داده برکمک های بيشرت تاکيد داشته 
اند و اوباما بار ديگر بر دستآوردها تکيه کرد و 

 .پيشرت بر اسرتاتيژی جديد حساب گذاشتند
   

انتظارات از بگومگوهای دولت افغانستان با 
طالبان توسط دولت کرزی که به يقين با محايت 

ا بطور مستقيم مهراهی می گردد، پاکستان و امريک
به هيچ صورت غرض پوشاندن ضعف و ناکارآمدی دولت 

اداره يی  که تا دندان در فساد اداری و ( کرزی
و فساد اداری را در ) ناکارآمدی غرق است

انتخابات حاضر رياست مجهوری نه تنها ياری و پوشش 
منی کند، بلکه برعکس موقف کرزی را زير سوال برده 

برای اسرتاتيژی جديد و اقدامات اخير  است و
امريکا در مسير سياست های نرمرت و باسازش راه را 

 . باز می سازد 
 

مذاکره و سازش با طالبان ميانه رو، مساله جدی و 
عملی نبوده، تنها ممکنست در حرف و تئوری جور 
درآيد، بلکه برعکس مبارزه مسلحانه امريکا 

را زير سوال می ) طالبان والقاعده ( باتروريزم 
 . برد
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سرمنشی سازمان ملل متحد بر حضور -بان کی مون
طوالنی جامعه جهانی و تامين امنيت، ثبات و مهکاری 

  .های منطقه يی در کابل تاکيد می ورزد
 

زنی های حمدود مقامات افغانی ممکنست مورد توجه راي
اسرتاتيژی «جديد به نام امريکا بر سر راه گزينش 

قرار گرفته باشند، اما » ی افغانستانامريکا برا
در واقع، از عکس العمل های ناشيانه دولتمردان 
سياسی افغانی معلوم می گردد و ديده می شود که 
امريکا بار ديگر در تعيين اسرتاتيژی برای 
افغانستان تنها به مصاحل بيرونرفت از منازعه 

 .افغانستان اهداف خود را توجيه و در نظر دارد
 
جتربه چند دهه يی، افغان ها در ] توجه بهبا [ 

اثر بی کفايتی و بی صالحيتی دولت ها و رهربان 
مورد توجه و مشوره های قدرت های  گاههيچ ،خويش

بزرگ و مداخله گر در امور افغانستان نبوده اند 
و هم نتوانسته اند خود را به حيث يک طرف مطرح 

 .سازند
  
ی اش را در شوروی تصميم پايان ماموريت نظام 

خروج زمان بندی «افغانستان به طور روشن زير نام 
اعالم داشت، که در آن هيچ ترديدی منی گذاشت، » شده

اما امروز اسرتاتيژی امريکا برای افغانستان از 
اين دم خاموش است و اوباما معتقد است که در 
اسرتاتيژی جديد نبايد آرزوهای افغان ها و دولت 

و روحيه شان را تضعيف کرد  را به ياس و نااميدی
داد  تازهو به نيروهای تروريستی اميد و روحيه 

تا به خود ببالند که بزرگرتين قدرت جهانی را بار 
ديگر در افغانستان شکست داده اند و هرچه بيشرت 
هارتر و هارتر و اميداوار با روحيه جديد در 

  .برابر اهداف امريکا و جهانيان قرار گيرند
 

غرض سبک  ،ح اسرتاتيژی برای افغانستانهدف از طر
سازی بار امريکا در اين گوشه جهان است، تا 
امريکا بتواند در زمان هرچه بيشرتکوتاه تر وآرام 
تر، کم مصيب بارتر، بار اين جنگ و تشنج و 

 . مداخله را از شانه هايش بردارد 
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با تاسف و درد، آن نيروها و سازمان های نظامی ـ 
ی و اجتماعی که در دولت آينده امنيتی، سياس

بتوانند خالی حضور خارجی ها را پرسازند تا هنوز 
کشور عراق . سراغ نيست و معجزه نيز ديده منی شود

در زمان نسبتا کوتاه پر مشقت وخونبار جواب اين 
سوال ها را گام به گام آماده می سازد، اما ما 
افغان ها در طی چار دهه خونبار اخير و اشغال 

متواتر هنوز از خواب ناز در بسرت خارجی ها  های
نفاق، شقاق و دمشنی وکوردلی . هپلو دور نداده ايم 

بنيادگرايی در انواع آن، تفرقه و انارشی و خدمت 
گذاری به اربابان نظامی خارجی و جنگ طلبان 

 .»آزمند برما حاکم است
 

در اسرتاتيژی «: آقای منگل چنين ادامه می دهند
های امريکا در مبارزه عليه  ، سياستکنونی

 سبد تروريزم، در افغانستان و پاکستان در يک
با آن که اوضاع سياسی ـ نظامی و  .قرار می گيرد

اهرم های قدرت، بنيادها و ساختارهای نظامی و 
اسالمی در پاکستان و افغانستان کامال متفاوت و 

کنرتل در  زيرمتضاد اند و شناخت اين هنادها و 
 نانسبتا مشکل و  کنونیبا اسرتاتيژی آوردن شان 

 . قابل دسرتس ديده می شود
 
آغاز خروج نيروهای امريکايی از عراق و تعيين  

تاريخ پايان آن با اين که يک جتربه قابل توجه و 
نيکو شناخته می شود، اما تعميم آن به شرايط 
متفاوت افغانستان کاريست دشوار و بدون آمادگی 

هنوز دولتمردان افغانی از  قبلی و هم اين که تا
خواب برای اجرای وظايف سنگين شان بيدار نشده 

ناگوار و  پيامدهایاند، برای افغان ها دارای 
سياستمردان کوتاهبين افغان  .مرارت بار خواهد بود

برآمده دولتی (چه در دولت حاضر و آينده  نزديک 
 ،چه در بيرون از آن و) روانتخابات پيش  از

مان های سياسی به خاليی که ناشی از حلقات و ساز
خروج قوای بين املللی به وجود می آيد، خواهد 

  ؟ توانست پاسخ داشته باشند
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اراکين دولتی و خنبگان حملی و دولتی در ساير  
 ،ساختارهای اقتصادی، قانونی، نظامی و امنيتی

چنان متکی بر دوش نيروهای خارجی مليده و تکيه 
و چپاول و ثروت اندوزی به  زده اند و غير از چور

کاری راغب نيستند و فکر می کنند که جامعه جهانی 
به خاطر تامين هوس ها وآرزوهای اين آقايان آمده 

   .است تا آن را بر آورده سازد
 

سوال ديگر اين که با توجه به اهداف 
بلندپروازانه نظامی و اسالمی پاکستان، افغان ها 

را در خانه آبايی جمال از سرگيری ثبات وآرامش 
شان را خواهد داشت ؟ هنوز هم هستند کسانی از 
متبحران سياسی در مقامات دولتی و سياسی که بر 
حساب های سياست های نظامی امريکا در محايت از 
افغانستان سرمايه گذاری های سياسی می کنند و 
غافل از آنند که اين بيالنس به سود پاکستان در 

اسرتاتيژی امريکا برای پاکت . حال تغيير است
افغانستان، به طور عمده بر پاکستان غرض انسجام 

  .و مهآهنگی سياست ها به افغانستان تکيه شده است 
 
اسرتاتيژی ظهور و به قدرت رساندن طالبان و متويل  

آی .اس. آن از منابع پول های اعراب به دست آی
. توسط دموکرات ها صحه گذاشته شد و منظورگرديد

اهی کوتاه به گذشته به خوبی زاد و ولد و با نگ
سرزمين پرورش جماهدان، القاعده و طالبان و نصب و 
تبارز شان بر می گردد به ثروت اعراب و امريکا 

آی و سرزمين .اس .وآغوش گرم و پرعطوفت آی 
   .پاکستان 

 
آی و نظاميان پاکستانی در پس پرده اين .آی اس 

بيشرت به هم پيوسته بازی ها توانستند هرچه هبرت و 
و مربوط شوند و در روابط و ضابطه های بين املللی 
به خصوص با سازمان سيا و نظاميان امريکايی و 

به امکانات  و مقامات عربی اسراييل و استخبارات 
صدد آن شدند تا اهرم  هبرت و حمکمرت دست يافتند و در

 . قدرت نظامی را توسعه و حمکم سازند
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در جهت بيرون شدن از سياست های اين اسرتاتيژی  
نظاميگرانه بوش ـ  » تله و دام«ناکام و در

، به گزينش سياست های )سخت ابزاری( پنتاگون
) نرم ابزاری(مصاحله جويانه اوباما ـ واشنگنت 

تنظيم گرديده بيشرت درخدمت ديد منافع و هدف های 
 .امريکا قرار دارد تا افغانستان 

ردن راه به اصطالح به مذاکره با طالبان و بازک
طالبان ميانه رو، منودار زنده از شکست ائتالف بين 
املللی در افغانستان است که به نيروهای طالبان و 

 .القاعده بعد تازه می دهد
 
ايجاد ] سوی[نظاميان اسالمگرای پاکستانی به 

پاکستان بزرگ و نيرومند فراتر از يک افغانستان 
پيوسنت به بی ثبات و پراگنده و در حال 

کنفدراسيون پاکستان خواهند رفت و خود را به 
منابع آسيای ميانه و مرزهای هندوستان نزديک تر 
خواهند ديد که بر حل منازعات داللت ندارد بلکه 
به خوبی ديده می شود که افغانستان تنها در مرکز 
اين آتش منی سوزد، بل که فراتر از آن به منطقه 

 . دامن زده می شود
 

مريکا به هيچ صورت در عمق عمليات جنگی به ا...
داخل پاکستان خنواهد رفت و با توجه به مبباران 
های هوايی، طوری که جتربه شده بيشرت ريسک تلفات 

 .ملکی و عواقب آن را حتمل ندارد
بيشرت مثل سابق با معامله با طالبان از طريق 

اگر  . پاکستان تکيه می شود که عمال کارساز نيست
ا خواسته باشد با تعيين اين اسرتاتيژی به امريک

عمق خاک های پاکستان داخل شود، جنگ را به ابعاد 
نامعلومی گسرتده خواهد ساخت و بر سر اين قمار 

هم ترک و  ناگزير خواهد شد منطقه را باز ،جنگی
. به بنيادگرايان و نظاميان پاکستانی رها سازد

مار با کرزی و يا زمامدار آينده در حاشيه اين ق
طالبان، بدون ورق بازی حضور نظاميان امريکا 

با ادامه حضور  ،بازنده مطلق است و برعکس
نظاميان امريکا و ناتو، نه طالبان و هم نه 
پاکستان به اين معامله دل می بندند و عمال  خبش 

 . »هوا می ماند در بزرگی از اسرتاتيژی پا
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مريکا هنوز ا« :نويسنده مقاله در پايان می نگارد

حاکميت نظام پاکستان و ] سرشت[قادر نشده به 
بنياد گرايان اسالمی و اهداف نظاميان پاکستان در 

از حضور  تنها شناخت. منطقه و جهان پی بربد
نظاميان و اسالمگرايان و نفوذ شان در اهرم های 
قدرت دولت پاکستان کافی خنواهد بود  و با تاکيد 

ر و نظاميگر را بايد افزود که نيروهای بنياد گ
صرفا در مقامات اداری و نظامی حاضر نبايد 

اليه به حيث از مدت ها که آنان  جستجوکرد، بل
در اقتصاد، جتارت و منافع گسرتده دولتی و موثر 

نظامی و اسالمی در عقب قدرت و تعيين اهداف نظامی 
  .ـ سياسی آن حضور دارند

  
 خربگان امريکا و ناتو به خوبی می دانند که
افغانستان و پاکستان دو کشور جداگانه، دارای 
توانايی های نظامی ـ اقتصادی و سياسی و اجتماعی 

کامال متفاوت و از هم متغير و متخاصم اند و ... 
در يک پاکت اسرتاتيژيک که در اسرتاتيژی جديد، 

 .اوبا ما از آن حرف زده می شود، منی گنجد
برای اهدافی که حتت نام اسرتاتيژی امريکا  

افغانستان از آن نام برده می شود، بيشرت به نکات 
روشن گمراه کننده و خوش سيمای شبيه است، که 

برای درک آن به جتربه تاريخی سه دهه اخير معادالت  
حضور و برگشت قوت های شوروی و محايت های امريکا 
و غرب از جماهدان و طالبان را به بازخوانی بايد 

  .گرفت 
 

اضای کرزی از سرمنشی سازمان ملل ، تقسواز يک 
از طالبان ميانه  مشاریبيرون کردن نام  برایمتحد 

در  افزايش ،ديگر سویسياه و از  فهرسترو از 
طالبان و القاعده،  در برابرنيروها برای عمليات 

داللت، گواهی و مشاهبت بر مصاحله ملی داکرت جنيب به 
را  توصيه گرباچف که زمينه خروج نيروهای شوروی

فراهم ساخت و به ورود جماهدان راه را مهوار ساخت، 
 ».شباهت می رساند
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گيرم که «مناينده پارملان در مقاله -شکيب محيدی
محايت ضمنی «: می نگارد» ؟فلک جامه دهدکو اندامش

واشنگنت از متديد دوره کار کرزی در حالی که 
ملی  ترازانزجار و نفرت نسبت به رژيم موجود در 

للی در اوج خود قرار دارد، خيلی شگفتی و بين امل
زيرا رژيمی که ذکر خيرش در ! آور و معمايست

رژيم جهان را » فاسدترين«مطبوعات جهان عنوان 
کسب منوده و راهپيمايی های اعرتاض آميز هر از 

رژيم در شهرهای خمتلف واليان  در برابرچند گاهی 
ن خيزابه های اعرتاضی جنبش های حمصال افغانستان،

در دانشگاه ها عليه قوانين تبعيضی رژيم و 
ابراز انزجار مردم از مسگر و آهنگر گرفته تا 
افسر و مامور و جماهد و طالب نسبت به اين رژيم 
در اشکال گوناگون مهه حکايت از اين امر دارد که 
مردم می خواهند از شر چنين رژيم فاسد هر چه 

ن به زودتر رهايی يابند و تغييری در زندگی شا
هر چند هر تغييری الزاما به معنای . وجود آيد

حتول نيست و مردم کامال به اين نکته واقف اند که 
شعار تغيير توسط اوباما به منظور رهايی مردم 

بلکه اوباما ! ما از مشکالت موجود نبوده و نيست
با شعار تغيير و اساسا برای پيدا کردن راهی 

 .آمد برای برونرفت از بن بست به ميدان

نقش و رسالت اوباما حتقق تغييری که مردم متنفر 
 نيست بل ،از بوش و سياست هايش خواهان آن هستند

که ايجاد خاکريزی در برابر تغييرات واقعی و 
اکنون بر مهه روشن شده است که . مطلوب مردم است

اوباما در واقع مهان اهداف و سياست های دوره 
تفاوت در . برد بوش را به طريق ديگری به پيش می

اهداف و مضمون . شيوه ها است و نه در مضمون
سياست اوباما نيز تامين هژمونی و سرکردگی 
امريکا به رقبای جهانی اش در دوره بعد از جنگ 

 .سرد می باشد

ين، محايت ناگهانی امريکا از متديد غير ا بر بنا
قانونی دوره کار رژيم کرزی خيلی هم غير منتظره 

ت که انگشت گذاشنت بر حکومتی که هويداس .نبود
خود بنيادگر آن هستند، نوعی از بازی جديد موش 
و پشک می باشد که بنا بر نداشنت بديل مناسب از 
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فريب اذعان عامه به راه برای امريکايی ها  سوی
 » !انداخته شده بود ؟

 
:می خوانيم مقاله های انرتنتیدر يکی ديگر از 

يد امريکا دربرای بررسی اسرتاتيژی جد«
از برپايی اجالس پيشافغانستان، بايد به فضای 

برقراری ارتباط با طالبان، خبشی از. ناتو بازگشت
درخواست باراک اوباما برای. اين راهکار است

با ،روی طالبان از انزوا خارج کردن اعضای ميانه
های برجسته خمالف مواجه شد که شک و ترديد شخصيت

ی که دولت حامد کرزی ضعيف ومادام: هشدار دادند
رسد، مهکاری با شبه نظاميان با فاسد به نظر می

 .»شکست مواجه خواهد شد
 

باراک اوباما با«: نوشت اينديپندنت روزنامه
تکرار اسرتاتيژی عراق، ايده برقراری ارتباط با

روی طالبان را که از آن دسته از اعضای ميانه
و احتماال افراط گرايی القاعده بيزار هستند

 . آماده تغيير مواضع خود هستند، مطرح کرده است
 

باراک اوباما در مصاحبه يی اظهار داشت که خبشی 
شامل برقراری ارتباط با  ،از موفقيت در عراق

افرادی بود که ما آن ها را بنيادگرايان اسالمی 
های  تيم، ولی به خاطر بيزاری از تاکتيکشداپن می

. ل به مهکاری با ما بودندماي ،القاعده در عراق
های مشاهبی در افغانستان و پاکستان  ممکن است فرصت

های خمالف هشدار  اما شخصيت .وجود داشته باشند
های شبه نظامی زمانی که تصور کنند  دادند که گروه

در حال پيروزی هستند، به ندرت عرصه را واگذار 
 .کنند می

 
از  -نافغانستا پيشينوزير دارايی  -اشرف غنی 

من به : رياست مجهوری، اظهار می دارد نامزدهای
ياد ندارم که حتا خبشی از روند صلح، از طريق 
مذاکرات و از موضع ضعف و بن بست با موفقيت حاصل 

يک سخنگوی طالبان گفت که اين فتح باب . شده باشد
ضعف است و با   مجهوری امريکا يک نشانه از سوی رييس

به راحتی تغيير  رو انهبيان اين که مبارزان مي
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موضع خواهند داد، آب سردی را روی اين نظريه 
 .ريخت

 
آن ها : قاری يوسف امحدی، سخنگوی طالبان می گويد

های  رو وگو با ميانه گويند که خواستار گفت می
توانند چنين افرادی را پيدا  طالبان هستند، منی

کنند، زيرا ما در هدف مبارزه برای آزادی و 
. نظام اسالمی در افغانستان متحد هستيمبرقراری 

سخنان اوباما بازتاب اين حقيقت است : وی افزود 
 .اند ها خسته و نگران شده که امريکايی

 
باراک اوباما در مصاحبه يی اذعان داشت که اوضاع 

تر از وضعيت عراق است؛  افغانستان بسيار پيچيده
رود که تغيير رويکرد وی در قبال  اما گمان منی

البان به معنای يک مذاکره صلح جامع با رهربی ط
ها در سطح  طالبان باشد، بلکه تالش برای کشف فرصت

حملی برای تشويق شبه نظاميان به گرويدن به دولت 
 .است
 

امحد شاه  پيشينحتليلگر سياسی و مشاور  -هارون مير
مسعود، می گويد که حتا شبه نظاميان خرده پا در 

ود را در آستانه پيروزی در اين برهه که طالبان خ
اش  برابر دولت افغانستان و حاميان خارجی

هايشان متقاعد  د، برای به زمين گذاشنت سالحندان می
و  ٢٠٠٣های  آشتی در سال: وی افزود. خنواهند شد

که دولت بر طالبان چيره بود، ايده  ٢٠٠۴
العاده يی بود، ولی اکنون مهه چيز بر وفق  فوق

آن ها در آستانه فتح کابل . مراد طالبان است
هستند و هيچ انگيزه يی برای پيوسنت به جناح دولت 

 .ندارند
 

اما اظهارات اوباما بيانگر يک تغيير در رويکرد 
رمسی امريکا در قبال جنبش بنيادگرايی است که به 

سپتامرب پناه  ١١های منتهی به محالت  القاعده در سال
خر نگران اين مقامات امريکايی تا مهين اوا. داد

بودند که افکار عمومی امريکا چنين رويکردی را 
 .در قبال طالبان حتمل نکند
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رييس مجهور افغانستان، ضمن استقبال  -حامد کرزی
از سخنان اوباما آن را اخبار خوشی توصيف کرده و 

اين سخنان بيانگر تاييد موضع سابق ما است : گفت
؛ اما کرزی کنيم پذيريم و حتسين می و ما آن را می

اغلب عالقه بيشرتی به گشايش باب صلح با رهربان 
ارشد طالبان نشان داده و حتا به مالعمر، رهرب 

تا زمان  ١٩٩۶طالبان و حاکم افغانستان از سال 
محله امريکا، قول داد که اگر وی به افغانستان 
بازگردد، از وی در برابر بازداشت احتمالی از 

 .کند سوی امريکا حفاظت می
 

البته، تاکنون تالش اندکی برای متقاعد کردن شبه 
نظاميان خرده پا برای تغيير موضع آن ها صورت 

های غربی، بر  به گفته ديپلمات. گرفته است
کميسيون برقراری آشتی تاکنون به شکل ضعيفی 

به رغم اشتياق اوباما برای يک . نظارت شده است
در تالش جمدد، پيشرفت در اين زمينه، احتماال 

افغانستان که افکار عمومی نسبت به طالبان در 
های منطقه يی و تباری است، کند پيش  امتداد سياست

خواهد رفت، اما برخی مقامات غربی، از مجله وزير 
دفاع فرانسه، معتقدند که مبارزات انتخابات 

وگوهای  تواند به اجنام گفت رياست مجهوری آتی، می
  .ک کندصلح بين شبه نظاميان و دولت کم

 
در اين ميان، فاکس نيوز با انتقاد از : يک هشدار

نيروهای   :سياست اوباما در قبال طالبان نوشت
اند که يکدست هستند و دارای  طالبان نشان داده

رو نيستند و در چند سال گذشته قدرت  اجزای ميانه
اند، اوباما در تالش است تا آن ها را  زيادی يافته

. در به اين کار خنواهد بوداما قا. کن کند ريشه
شبکه خربی فاکس نيوز در تفسيری در باره رويکرد 
گفتمان اوباما در مسايل خارجی نسبت به گفتگو با 
عناصر طالبان در افغانستان و پاکستان برال حل 

 .وفصل مسايل اين منطقه هشدار داد
 

در اين مطلب آمده است که اوباما چندماه پس از 
وری به مست گفتگو با کشورهايی آغاز کار رياست مجه

مانند سوريه، ايران و روسيه روی آورده و بدين 
ترتيب خواهان عمل به وعده انتخاباتی خود در 
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مورد نزديک شدن به خمالفان به اميد حل و فصل 
مسايل در مسير تقويت نفوذ امريکا در جهان شده 

. است، اما موضوع گفتگو با طالبان حبث انگيز است
صاحبه با نيويورک تايمز به موفقيت ارتش وی در م 

امريکا در متقاعد کردن شورشيان سنی در عراق 
برای رويگردانی از القاعده اشاره کرده و گفته 

رو طالبان  که اقدامی مشابه در قبال عناصر ميانه
در افغانستان و پاکستان را مورد توجه قرار داده 

ر اين گويد حمتمال فرصت های مشاهبی د وی می. است
منطقه وجود دارد، اما برخی از حتليل گران سياست 

 .اند خارجی از موضوع گفتگو با طالبان بر آشفته
 

های حقوقی  مشی حتليلگر خط -ديويد ريتگرزبه گفته 
ها مهراه نيروهای ويژه  که مدت» کاتو«در موسسه 

امريکا در افغانستان به سر برده، موضوع متاس با 
اقدامی است که امريکا  ترين طالبان، افراطی

به . تاکنون در قبال خمالفان خود درنظر گرفته است
روها در سطوح حملی که  نظر وی، مذاکره با ميانه

گيرند،  برخی نيز حمتمال زير چرت طالبان قرار می
امری ممکن و با ارزش است، اما هرگونه تالش برای 
ايجاد اختالف ميان طالبان برای غلبه برآنان حمتمال 

کست خواهد خورد و اوباما با طرح علنی اين مطلب ش
وی . به رهربی طالبان قدرت تبليغاتی داده است

گويد آنان در واقع در يک موضع قدرت برای  می
مذاکره قرار دارند و در اين شرايط ما چه چيزی 

: وی می گويد. می توانيم به آن ها ارائه کنيم
ار طالبان در موقعيتی مشابه سنی های عراق قر

توان انگيزه  ندارند، زيرا به سنی های عراق می
مالی داد، اما بسياری از طالبان پول مواد خمدر 
را در اختيار دارند و از نظر اقتصادی مستقل 

 .هستند
 

روها و  برخی نيز در مورد کم بودن تعداد ميانه
سيمون . اند ميزان نفوذ آنان ترديد روا داشته

ی خاورنزديک در در موسسه سياست گذار هندرسون
گويد که مطمئن نيست عوامل ميانه رو در  واشنگنت می

بين طالبان وجود داشته باشند، اما ارزش دارد که 
. کوشش شود به عناصری منعطف در طالبان نزديک شد

به گفته وی، طالبان رشدی سرطانی داشته که 
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کن کند، اما قادر به  اوباما می خواهد آن را ريشه
 .بوداين کار خنواهد 

 
کارشناس افغانستان در مقاله يی در  -بارنت روبين

از دولت امريکا موکدا می  »فارين افرز«نشريه 
خواهد که ميان خمالفان سياسی امريکا و 

 .املللی مانند القاعده فرق بگذارد های بين تروريست
 

وی توافقی را قابل تصور می داند که بر اساس آن 
غانستان برای طالبان از استفاده از خاک اف

املللی منع شود و در مقابل  اقدامات تروريستی بين
امريکا و ناتو به عمليات نظامی در آن کشور 

به گفته وی، هر قراردادی که در آن . پايان دهند
طالبان يا ديگر شورشيان از القاعده تربی جويند، 

ساز يک شکست اسرتاتيژيک برای القاعده خواهد  زمينه
 .بود
 

از ديگر سو، يک نشريه : د مشخصفقدان راهرب
امريکايی با اشاره به اعالم رييس مجهوری امريکا 

هزار سرباز ديگر به افغانستان و  ١٧برای اعزام 
کند که  لشکرکشی تازه به اين کشور، تاکيد می

اوباما هنوز راهربد مشخصی برای اين کشور ندارد و 
 .بدون اين راهربد، امکان موفقيت وجود ندارد

 
با اشاره به اين که باراک  »پراگرسيو«ريه نش

اوباما پيش از تدوين راهربد، تصميم به تشديد جنگ 
اوباما قبال اعالم کرده بود که قصد   :منوده، نوشت

هزار نيروی اضافی به  ١٧دارد با اعزام 
اما در . افغانستان، جنگ در اين کشور را شدت خبشد
کرد که  سخنرانی خود خطاب به اعضای کنگره تصديق

هنوز در حال تدوين يک راهربد جامع برای 
به نوشته اين نشريه؛ . افغانستان و پاکستان است

منطقی است اين راهربد پيش از اعزام نيروها تدوين 
مهان گونه که سناتور . گردد، نه بعد از آن

اگر تنها به اعزام سرباز : گفت دموکرات جان کری
گر را به هزار نفر دي ٣٠يا  ٢٠بسنده کنيم و 

افغانستان بفرستيم، در اين صورت مسير اشتباهی 
در ادامه اين مقاله به تاريخ . ايم را پيموده
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های بزرگ در اين کشور اشاره شده  شکست امپراتوری
افغانستان گورستانی برای : و آمده است

ها و شوروی درس  انگليسی.ها بوده است امپراتوری
ها  ن امپراتوریمهه اي. بزرگی از افغانستان گرفتند

پيش از اين که بتوانند در اين سرزمين به پيروزی 
برسند، از آجنا بيرون رانده شدند، پس چرا فکر 

کنيم که تالش امريکا نتايج متفاوتی به بار  می
 خواهند آورد؟

 
. حوادث افغانستان نشانی از پيشرفت ندارند

طالبان هشت سال بعد از اين که توسط نيروهای 
کابل بيرون رانده شدند، باز در حال  امريکايی از
يکی از داليل اين امر نارضايتی . احيا هستند

ها به دست  فزاينده حملی از کشته شدن افغان
 .سربازان امريکايی است

 
های سازمان ملل؛ امريکا و متحدانش  بر اساس گزارش

حدود يک هزار غيرنظامی از زن و کودک و افراد 
در جوالی گذشته، . اند ساخلورده را مستقيما کشته

شهروند  ۴٧تنها در يکی از محالت هوايی امريکا، 
کشته  ،غيرنظامی که عازم مراسم عروسی بودند

 .نفر زن و بچه بودند ٣٩از اين تعداد . شدند
  

ها از نيروهای  خشم افغان: افزايد اين نشريه می
حتقيقی که مشرتکا توسط . افزايش استرو به خارجی 

سی هتيه شده بود،  .بی .سی و ای .بی .شبکه خربی بی
ها خمالف طالبان  درصد افغان ٩٠نشان داد که 

هستند، اما تنها نيمی از آن ها نظر مساعدی نسبت 
هزار نيروی ناتو  ۵۶در حدود  . به امريکا دارند

 ١٨در افغانستان مستقر هستند که از اين تعداد 
هزار نفر را سربازان امريکايی در قالب ناتو 

هزار سرباز ديگر  ١٩ضمن اين که . دهند کيل میتش
اما حضور آن . امريکايی در افغانستان وجود دارند

ها  ها باعث شده است که تعداد بيشرتی از افغان
 . کشته شوند

 
هزار  ١٧رسد که  به نظر منی: افزايد پراگرسيو می

جفت پوتين ديگر که بدون راهربد مشخص به 
وفقيتی در پی داشته شوند، م افغانستان اعزام می
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به جای سربازان بيشرت بايد به دنبال . باشند
مذاکره و ديپلماسی باشيم که افغانستان، 

های درگير از مجله  پاکستان، منطقه و متام گروه
 .طالبان را در برگيرد

  
در چنين شرايطی، دولت اوباما : ها خنستين گام 

ن خنستين گام را برای اعمال تغييرات در افغانستا
مناينده اعزامی دولت  -هالربوک ريچارد .برداشت

اوباما به افغانستان در اقدامی مشرتک با حامد 
کرزی طرحی را برای کاهش تلفات غير نظاميان 
افغان ناشی از محالت نيروهای امريکايی در اين 

طرحی که هدف هنايی از آن، کاهش  .کشور اعالم کرد
لکرد نارضايتی شديد مردم افغانستان از عم

نيروهای امريکايی در محله به منازل غيرنظاميان 
 .افغان به هبانه استفاده طالبان از آن اماکن بود

 
 ٧٠٠به گزارش سازمان ملل متحد، سال گذشته
ها و  غيرنظامی افغان بر اثر محالت هوايی امريکايی

اند که  نيروهای ائتالف حتت رهربی امريکا کشته شده
از عملکرد نيروهای  موجب نارضايتی شديد مردم

بر اساس طرح اختاذی  .خارجی در افغانستان شده است
پيش از هر محله  ،هالربوک و کرزی، از اين پس  توسط

نيروهای ائتالف و امريکايی به اهداف مشکوک به 
حضور طالبان، در مورد اين اماکن توسط منابع 

هنوز مشخص نيست  . افغان حتقيق به عمل خواهد آمد
چه اندازه موجب کاهش تلفات غير  اين طرح تا

 . نظاميان افغان خواهد شد
 

وقوف مقامات امريکا به  بيانگرتصويب طرح مذکور 
نارضايتی از عمليات نيروهای آن کشور در محله به 
غير نظاميان افغانستان است و در عين حال تالشی 

های دولت افغانستان  است برای پاسخ دادن به دغدغه
 .کرد امريکا در افغانستاندر مورد شيوه عمل

 
مهزمان بايد توجه :  تنش در روابط امريکا با کرزی

داشت که امريکا نيز از عملکرد حامد کرزی راضی 
نيست و اخيرا ابراز اين نارضايتی حتی به شکاف 

 .موجود ميان دو دولت افزوده است
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اساس اين گزارش؛ امريکا بر اين عقيده است که  بر

ه اندازه کافی موفق به دولت افغانستان ب
سازماندهی نيروهای خود برای مبارزه با طالبان 
نشده است و از طرف ديگر به دليل وجود فساد 
گسرتده در دولت افغانستان، نتوانسته پيشرفت های 

های  مورد انتظار مردم را در تامين امنيت و عرصه
اقتصادی حمقق کند؛ امری که مورد موافقت کرزی 

لت اوباما تنی چند از رهربان اخيرا دو. نيست
افغانستان را به واشنگنت دعوت کرد، اما از کرزی 
دعوتی به عمل نياورد؛ تصميمی که به معنای آشکار 
کردن نارضايتی واشنگنت از سياست های کابل تلقی 

 .شده است
 

رسد بر خالف زمان آغاز به کار دولت  به نظر می
امريکا  کرزی در افغانستان، آنچه او را در کنار

دارد، ضرورت مبارزه با دمشن قوی مشرتک  نگاه می
يعنی طالبان است تا وحدت رويه و نزديکی سياسی 

توان گفت گرمای  اين گونه است که می. ميان دو طرف
روابط کرزی با بوش، به سردی در روابط وی با 

تنش ميان دولت افغانستان و  .اوباما گراييده است
است که کرزی اين مساله  دولت جديد امريکا به حدی

 . را به صراحت گفته است
 

حلن امريکا و افغانستان در روابط با يک ديگر در 
مقايسه با هشت سال روابط گرم کرزی با دولت بوش، 

مجهوری سابق امريکا، دچار تغيير ناگهانی شده  رييس
است، اما اکنون دولت اوباما پر از کسانی است که 

ن و القاعده است؛ خواه ماموريتشان سرکوبی طالبا
اين کار با کمک کرزی اجنام شود يا اين که با کمک 

هيالری . دولتی به غير از دولت کرزی صورت پذيرد
کلينتون، وزير خارجه امريکا در جلسه کسب 
تاييديه از سنا، با انتقاد از عملکرد دولت 
افغانستان تاکيد کرد که دولت اين کشور را فساد 

مهچنين افغانستان را کشور  وی. فرا گرفته است
 .کننده مواد خمدر توصيف کرد توليد

 
اکنون رقبای  برای انتخابات ماه اگوست، از هم

اند که از مجله آن  بالقوه يی برای کرزی ظاهر شده
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 .وزير کشور سابق افغانستان است -ها علی امحد جاللی
علی امحد جاللی نيز گفته است که بدون کمک امريکا، 

تواند به ثبات و امنيت برسد، ارتش  ان منیافغانست
گذاری امريکا برای  خود را سامان دهد و سرمايه

 .توسعه و عمران و آبادانی افغانستان ضروری است
 

کرزی پيش از اين گفته بود که دولت وی با دولت 
شده، اما اکنون نرمی امريکا وارد مسابقه کشتی 

ان، به با رويکرد تازه امريکا در قبال افغانست
رسد که کرزی جمبور شود در قوانين بازی  نظر می

دولت اوباما از  . ديپلماسی خود، بازنگری کند
دولت کرزی به علت عملکرد ضعيف وی در مقابله با 
توليد و جتارت مواد خمدر، ناتوانی در مبارزه با 

های مورد نظر  طالبان و باالخره اجرا نکردن سياست
در مقابل،  .اضی استامريکا در افغانستان، نار

کرزی هم امريکا را متهم کرده است که به علت 
توجه بيش از حد به عراق، از مشکالت افغانستان 

 .غافل شده است
 

در حببوحه چنين حتوالتی، موسسه صلح :  دگرگونی ضروری
امريکا، وابسته به کنگره، در گزارشی اعالم کرد 

. داردکه افغانستان به راهربد جديد و فوری نياز 
وباما به عنوان فرمانده کل ارتش ادر حالی که  

نيروی بيشرت به افغانستان  گسيلامريکا در تدارک 
کارشناسان اين موسسه اعالم کردند که مهه چيز  .است

در افغانستان از دست نرفته است، اما برای 
کنی محالت شبه نظاميان، به تدبيرهای جديد و  ريشه

تغيير قاعده بازی  فوری نياز است که ممکن است
اوباما چند گزينه را برای تقويت و .ناميده شود

. نيرو در افغانستان مدنظر قرار داده است جتهيز
رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا پس از تاييد 
اوباما، حکم استقرار نيرو را در افغانستان امضا 

 .کرد
 

موسسه صلح امريکا در گزارش خود تاکيد کرده است 
 گسيلاند که  امات و حتليلگران بر اين که مهه مق

نيروی بيشرت به افغانستان، بدون اختاذ راهربد 
اين موسسه مهچنين . چندانی خنواهد داشت سودجديد، 
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املللی به دليل ارائه ندادن  کنندگان بين از کمک
های وعده داده شده، انتقاد و تصريح  برخی از کمک

ها نتيجه  شکرد که راهربدها شکست خورده و برخی تال
معکوس داشته است، زيرا کشورهايی که در باره 

اند، در اين  پيمان شده افغانستان با يکديگر هم
خمدر يا  باره که آيا شبکه القاعده، قاچاق مواد

ساير مشکالت، هتديد اصلی برای اين کشور به مشار 
 .روند يا خير، اختالف نظر دارند می
 

ل نيروی پليس، ها برای تشکي در اين گزارش، تالش
ها برای خلع سالح شبه  کننده و فعاليت مايوس

اين گزارش . فايده خوانده شده است نظاميان، بی
ضمن تاکيد بر لزوم برکناری بسياری از مقامات 

اطالعات امريکا حاکی : فاسد در افغانستان، افزود
از اين است که مقامات افغان در قاچاق مواد خمدر 

به صدها نفر از روسای دست دارند و قاچاقيان 
 .اند پليس، قضات و مقامات رشوه داده

 
بر اساس اين گزارش؛ امريکا و هم پيمانانش بايد 
در اهداف اصلی خود در افغانستان بازنگری کنند و 
اجازه ندهند گروه های تروريستی چون القاعده و 
طالبان از خاک افغانستان و پاکستان به عنوان 

موسسه صلح   .ن استفاده کنندپايگاهی برای محالتشا
امريکا افزود؛ مقامات افغان نيز نبايد به اين 
اميد باشند که بتوانند حکومت مرکزی قوی در 
افغانستان تاسيس کنند که به تنهايی قادر به 
برقراری نظم در سراسر اين کشور باشد، زيرا 

 .تاريخ ثابت کرده چنين هدفی هرگز حمقق نشده است
 

عنوان شده که بعيد است امريکا و در اين گزارش 
ناتو، طالبان و -سازمان پيمان آتالنتيک مشالی 

ساير گروه های شبه نظامی را در افغانستان شکست 
اين، بايد از نيروهای بيشرتی که به  بر بنا .دهند

شوند، برای آموزش نيروهای  می گسيلاين کشور 
 امنيتی افغان در خصوص حنوه کنرتل کشورشان استفاده

 .شود
 

اند که امسال حدود  فرماندهان امريکايی اعالم کرده
هزار نيرو به افغانستان اعزام خواهند کرد که  ٣٠
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با اعزام اين نيروها، مشار نظاميان امريکايی 
 .شود مستقر در اين کشور تقريبا دو برابر می

 
گيتس نيز اعالم کرد که دو گردان در هبار و يک 

ه افغانستان اعزام گردان ديگر تا تابستان ب
 .شوند می

 
ترين  اين در حالی است که تازه: کاهش محايت مردمی

ها بيانگر کاهش محايت مردم افغان از  نظرسنجی
. يساف و امريکا در اين کشور استآنظاميان ناتو، 

اين نظرسنجی را چند شبکه خربی آملانی در فاصله 
 ميالدی به صورت شفاهی ٢٠٠٩تا آوريل  ٢٠٠٨دسامرب 

نفر اجنام داد که نتايج  ۵٣۴و با شرکت يک هزار و 
 .آن برای غرب نااميدکننده است

 
واليت اجنام شد، نشان  ٣۴اين نظرسنجی که در  
دهد محايت مردمی از حامد کرزی و دولت وی کاهش  می

ها معتقدند که  درصد افغان ۴٠اکنون  . يافته است
ن کشورشان در حال حرکت در مسير درست است که اي

اين  . درصد بود ٧٧ميالدی،  ٢٠٠۵رقم در سال 
نظرسنجی حاکيست که ديدگاه مثبت مردم نسبت به 

درصد به  ٨٣ميالدی، از  ٢٠٠۵امريکا، نسبت به سال 
مهچنين حمبوبيت امريکا در  .درصد کاهش يافته است ۴٧

درصد کاهش  ١٨ميالدی،  ٢٠٠٨افغانستان در سال 
ان از سوی ناتو يافت که علت آن، کشتار غيرنظامي

درصد  ٧٧از سوی ديگر،  .و امريکا عنوان شد
شوندگان، پيشگيری از ادامه اين روند را  سوال

مهمرت از مبارزه با نيروهای القاعده و طالبان 
درصد نيروهای غربی را به دليل  ۴١اند و  دانسته

دانند، درحالی که  محالت اشتباه به مردم، مسوول می
طالبان و القاعده را به  درصد، نيروهای ٢٨تنها 

خاطر پنهان شدن در ميان غيرنظاميان مقصر تلقی 
 . کنند می
 

 ٢۵يکی از مهمرتين نکات نظر سنجی اين است که 
های طالبان و القاعده در  درصد مردم، از اقدام

کنند که اين رقم در  محله به نيروهای غربی محايت می
ته به نوش. درصد بوده است ١٣ميالدی،  ٢٠٠۶سال 

ها از افزايش  ؛ درصد افغان ١٨اين روزنامه
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درصد خواهان  ۴۴نيروهای خارجی محايت کردند و 
درصد مصاحبه  ٢٩مهچنين  . کاهش اين نيروها هستند

های باراک اوباما،  شوندگان معتقد بودند سياست
نکته  .تواند وضعيت افغانستان را هببود ببخشد می

وضعيت  درصد افراد، مسووليت ٣۶جالب اين که 
نابسامان کنونی کشور را متوجه نيروهای ناتو، 

دانند که اين ميزان  امريکا و دولت افغانستان می
درصد افزايش داشته  ١٠ميالدی،  ٢٠٠٧نسبت به سال 

درصد مردم نيروهای طالبان را مقصر  ٢٧تنها  . است
ميالدی در  ٢٠٠٧دانند که اين امر نسبت به سال  می

 .ته استدرصد کاهش داش ٩حدود 
 

های  درصد مردم از اقدام ٨٣ميالدی،  ٢٠٠۵در سال 
درصد، اقدام دولت را به طور کلی  ٨٠کرزی و 
کردند که اين ميزان در حال حاضر به  تاييد می
 .درصد کاهش يافته است ۴٩و  ۵٢ترتيب به 

 
های اوباما  افغانستان در اولويت برنامه ،چند هر

وجه به وضعيت و ناتو قرار گرفته است، اما با ت
رسد که غرب عالوه بر مشکل  پيش آمده، به نظر می

مبارزه با طالبان و القاعده، با معضل جديدی حتت 
  .»عنوان عدم محايت مردم مواجه خواهد بود

 
افغانستان، « :در مقاله زير نام  غزنویآقای 

پس : می نويسند» اراده بين املللی و رخوت داخلی
ين و مهم ترين امجاع بين از جنگ دوم جهانی، بزرگرت

املللی که صورت گرفته است، شکلگيری جبهه يا 
مبارزه با : ائتالف بين املللی است به هدف

تروريزم، ايجاد امنيت در افغانستان و مهکاری در 
اما با وجود اين، به اعرتاف . باز سازی آن کشور

مهه رهربان اين ائتالف بين املللی و زمامداران 
تالش ها و کوشش هايی که در راستای داخلی، متامی 

به  ،دستيابی به اهداف ياد شده به کار رفته است
در طی هفت سال . نتيجه مطلوب و دخلواه نرسيده است

گذشته، مهه اميدواری های مردم افغانستان که از 
جنگ و تداوم حبران به ستوه آمده بودند به نا 

ر فرصت های بلند تاريخی کشور هد. اميدی بدل گشت
محايت های بين املللی و کمک های عظيم جهانی . رفت

نا امنی، . در يک بی سرنوشتی مطلق ناپديد گشت
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خشونت، فقر، فساد، نقض حقوق انسانی، قطب گرايی 
در وسيع ترين و ... های کاذب و تفرقه افگنانه و 

فجيع ترين صورت ممکن، مردم افغانستان را دوباره 
جدی گرديد برای  به کام خود کشيد و حتا هتديد

  .منطقه و جهان گرديد
 

رويدادهای مهمی که در عرصه بين املللی در روزهای 
قبل شاهد آن بوديم، حاکی از آنست که جهان پس از 
يک دوره رخوت و سستی، سردرگمی و پريشانی، بال 
تکليفی و بی تصميمی به خود تکانی داد و دريافت 

د راه دهد که اگر بيش از اين امهال و غفلت به خو
، عالوه بر اين که فرصت های باقيمانده هم از دست 
خواهد رفت، دمشنان صلح، عناصر خشونتگرا و گروه 
های تروريست فرصت خواهند يافت که دوباره بر 
مقدرات مردم افغانستان سلطه يابند و سرنوشت 

 . »جهان را با هتديد جدی مواجه گردانند
 

 : نويسنده چنين ادامه می دهد
شش های تازه يی که اينک مشاهده می شود، کو«

نشانه آنست که جامعه جهانی عزم بر آن دارد که 
اهداف اساسی خود را، يعنی مبارزه با تروريزم، 
استقرار صلح و ثبات در افغانستان و کمک به مردم 
. افغانستان برای سازندگی کشور شان، حتقق خبشند
ای تالش ها و کوشش های جمدد جهان را در راست

دستيابی به اهداف ياد شده اين گونه می توان بر 
 :مشرد
 
اعالم اسرتاتيژی جديد از سوی دولت امريکا، که در -

اين اسرتاتيژی بر فعاليت های نظامی، ابعاد 
اقتصادی و تقويت ظرفيت های مديريتی و ختصصی و 

 جلب مهکاری های منطقه يی تاکيد گرديده است؛
در پايتخت هالند از ) ههال(اجالس بين املللی هاگ  -

مهم ترين کوشش هايی است که برای سامان دادن به 
اوضاع آشفته و مايوس کننده کنونی به خرج داده 

در اين کنفرانس که منايندگان بيش از . شده است
هشتاد کشور جهان حضور داشتند، تعهد سپردند که 
برای تقويت روند بازسازی در افغانستان و هنادينه 

اسی در آن کشور، مبارزه با ناامنی های شدن دموکر
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گسرتده، انکشاف اقتصادی و اجتماعی مهکاری جمدانه 
 داشته باشند؛ 

برگزاری اجالس سران کشور های عضو پيمان آتالنتيک -
ناتو در اسرتاسبورگ فرانسه از مهم ترين  -مشالی

است که در جهت هببود خبشيدن اوضاع  يیرويدادها
هر چند اين نشست . د کردکشور می توان از آن يا

در اصل برای تعيين رييس جديد سازمان ناتو تشکيل 
يافته بود، با آن هم اوضاع افغانستان و چاره 
انديشی برای بيرون رفت از حبران جاری، حمور اساسی 

 . گفتگو ها و تصاميم آنان قرار گرفت
 برگزاری اجالس سازمان شانگهای در مسکو -
غانستان، پاکستان به نشست سران سه کشور اف -

از مهم  نيز ميزبانی ترکيه پس از اجالس هالند
ی است که برای بررسی و هببود يترين رويدادها

 .خبشيدن اوضاع امنيتی افغانستان صورت گرفت
 

نتايج و دستاورد مهه اين نشست ها و کنفرانس ها، 
ديدارها و گفتگوها اين بوده است که رهربان جامعه 

ن افغانستان به نواقص، کاستی جهانی و زمامدارا
برای جربان اين  .ها و اشتباهات خويش اعرتاف منودند

موارد و نيز پيشگيری از وخيمرت شدن اوضاع آمادگی 
مهه جانبه خود را برای حضور موثر در افغانستان و 
ياری رساندن مردم آن به صلح، ثبات، امنيت، 

 . اعالم داشته و تعهد سپردند... سازندگی و 
 
دون شک رويدادهای ياد شده مهان گونه که با ب

استقبال جهانيان و به خصوص سازمان ها و هنادهای 
بين املللی مواجه شده است، مردم افغانستان نيز 

اما اين خوش بينی ها و . دناز آن استقبال می مناي
استقبال مانع از طرح اين پرسش نيست که چه 

و شده عالم تضمينی برای عملی شدن مفاد اسرتاتيژی ا
کنفرانس های برگزار شده و گفتگوهای صورت گرفته 
وجود دارد؟ آيا اين بار هم مانند هفت سال قبل، 
اين مهه وعده و وعيدهای ميان هتی خنواهد بود و به 
زودی در ميان گرد و غبار سياست گم خنواهد شد؟ 

که مردم افغانستان را  يی رشته های اميدواری
هد چيست؟ راه های جلب نسبت به آينده پيوند د

اعتماد عمومی در حتقق يافنت آنچه که در برنامه 
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های اعالم شده و کنفرانس های ياد شده آمده است، 
  »...در چه چيزی می توان جستجو منود؟ ورا 
 

 :نويسنده در ادامه نقاله می نگارد
ست که اينک بار ديگر هم جهان و هم ا واقعيت اين«

ديگر قرار گرفته  زمونآحکومت افغانستان در يک 
چه برای مردم و جهانيان امکان پذير می  آن. اند

ست که جمبور اند برای جنات از حبران ا باشد، اين
اخير، چشم اميد و ياری به آنچه گفته شده است 

آينده نشان خواهد داد که برنامه . داشته باشند
ها و اهداف گفته شده تا چه اندازه عملی خواهد 

ل از آن ياد چند نکته ضروری به اما قب. گرديد
 : نظر می رسد

ست اگر عزم جامعه جهانی جدی است ا اين خنستنکته 
و تعهد سپرده است که افغانستان را در رسيدن به 
اهدافش ياری رساند؛ راه در پيش گرفته شده را با 
وجود حکومت بی کفايت، فقدان يک اسرتاتيژی ملی، 

دستگاه قدرت،  وجود فساد گسرتده و عميق در درون
وجود مناسبات غير عادالنه در ساختار سياسی ، 
فقدان توامنندی و ظرفيت در درک از وضعيت و فرصت 
های جهانی برای افغانستان و حفظ رويکرد مهکاری 

 ... افغانستان و جهان و 
 

چگونه می توان انتظار داشت که اهداف و ديدگاه 
 های مطرح شده حتقق يابد؟

 
ست که آيا جامعه جهانی واقعا ا ننکته دوم در اي

چه گفته است و پيشنهاد داده است و در  در آن
استفاده از جتارب سال های گذشته برای زدودن 

و کاستی و پيش بردن روند مبارزه با  ارسايی هان
واهد ماند يا اين مرحله خصادق و جدی  ،تروريزم

 نيز خبشی از تبليغات و هياهوی مقطعی خواهد بود؟ 
 

سوم و هنايی اين که اگر عزم و اراده جهان  نکته
جدی و  ،برای حتقق برنامه ها و اهداف ياد شده

صادقانه می باشد، در داخل کشور نيز بايستی بسرت 
و زمينه مناسب، قابل اعتماد و صادقانه برای هبره 

کشور و  سودبرداری از فرصت جمدد پيش آمده به 
واهد شد مگر اين مهه برآورده خن. منطقه فراهم گردد
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که دربرنامه ها، ساختار قدرت و مناسبات  اين
 موجود نيز بازنگری صورت گرفته، نيروهای سياسی و
مدنی سهم بارز و فعالرتی در چشم انداز آينده 

 .»داشته باشند

طالبانيزم در برابر «در مقاله زير نام 
دولت پاکستان برای مهار «: می خوانيم »پشتونيزم

و از بين بردن روحيه  وضعيت سياسی داخلی
پشتونيزم در اين کشور، به تقويه جريان های 
وهابی و ديوبندی در ميان اقوام بلوچ و پشتون 

جذب شدن تقريبا متام پشتون های پاکستان . پرداخت
و اکثر پشتون های افغانستان به اين جريان ها که 
حتت نام طالب و القاعده فعاليت دارند، برای دولت 

چون  .پاکستان يک موفقيت بزرگ بود پنجابی ها در
هم به پشتونيست های جدايی طلب آسيب  ،با اين کار

طالب و  جنگجويانجدی رسانيد و هم با استفاده از 
القاعده توانست به حتقق اسرتاتيژی جاه طلبانه 

 .منطقه يی خود کمک کند

کمی از پشتون ها در پاکستان و افغانستان  مشار
تاسيس پشتونستان بزرگ هنوز هم چشم اميدی به 

در افغانستان؛ اداره بر سر قدرت که بيشرت . دارند
تشکيل می دهد، » افغان ملت«آن را حزب پشتونيست 

در فکر تاسيس چنين دولتی هستند و به مهين خاطر 
از امضاکردن معاهده ديورند ابا می ورزند، سندی 
را که زمامداران سابق افغانستان امضا کرده 

 .»بودند

 :نده چنين ادامه می دهدنويس

پاکستان، می داند که دولت بر سر اقتدار «
افغانستان بيشرت به تقويه روحيه پشتونيزم در 
پاکستان می پردازد و معاهده ديورند را به رمسيت 
منی شناسد، به اين معنا که بيشرت از ثبات داخلی 

. پشتونستان هست انديشهخود، به  کنونیجغرافيای 
ی آگاه است که دولت افغانستان، پاکستان به خوب

به جدايی طلبان پشتون و بلوچ در پاکستان کمک می 
است که از خود پشتون های افراطی  ناچارلذا . کند

که در چوکات طالبان و القاعده فعاليت دارد، 
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برعليه دولت پشتونيست افغانستان و پشتون های 
 .جدايی طلب پاکستان استفاده کند

خروج شوروی ها از  از پسدولت پاکستان 
تشکيل کنفدراسيون بزرگ بود که  پیافغانستان، در 

اين اسرتاتيژی . شامل پاکستان و افغانستان می شد
منطقه يی پاکستان برای جلوگيری از نفوذ هند در 
منطقه و استفاده از افغانستان به عنوان عمق 

گلبدين . اسرتاتيژيک در مقابل هندوستان بود
بيق چنين برنامه يی را به حکمتيار ماموريت تط

به اين ترتيب، . عهده گرفته بود، که ناکام شد
است که هم برای جلوگيری از جتزيه  ناگزيرپاکستان 

خواهی و هم برای مقابله با نفوذ هند در 
افغانستان، گروه های تروريستی مانند طالبان را 

 .تقويت کند

اما دولت : نويسنده چنين ادامه می دهد
چگونه تعاملی را پيش گيرد، که به افغانستان، 

 ثبات در کشور کمک کند؟

، تيم پشتونيست دولت کرزی، افغانستان را به کنون
از يک . ميدان بازی های خطرناکی تبديل کرده است

طرف، پشتون های جدايی طلب پاکستان را محايت می 
کند و از سوی ديگر، طالبان را که ساخته و 

پاکستان است، از پرداخته سازمان استخباراتی 
بازی يی که هر دو . رديف تروريست ها جدا می کند

رويش امنيت و ثبات در افغانستان را به خماطره 
 .انداخته است

 9دولت افغانستان بايد ديورند را به رمسيت بشناسد
طلب پاکستان ی و دست از حتريک پشتون های جداي

                                                 
مساله به  ،به گونه يی که می بينيم، هر از گاه و بيگاه.  9

رمسيت شناخنت خط ديورند به عنوان مرز بين املللی ميان 
از طرف مشاری  از سوی دولت افغانستان افغانستان و پاکستان

به باز نيازی به   بايد گفت که .ودمطرح می ش از نويسندگان
چنين مساله يی اصال مطرح  چون. رمسيت شناخنت خط ديورند نيست

 . نيست
 

افغانستان و مهه کشورهای جهان و مهه سازمان های جهانی از 
مهين مجله سازمان ملل، پاکستان را به عنوان يک کشور با 
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دولت افغانستان بايد پشتون های جدايی . بردارد
پاکستان را به عنوان شهروندان پاکستان طلب 

بشناسد و طالبانی را که ساخته و پرداخته دولت 
پاکستان است، تروريست خطاب کند و برعليه عمال 

                                                                                                                                                             
.  مرزهای شناخته شده بين املللی به رمسيت می شناسند

افغانستان نيز در چهار چوب مهين مرزها از سوی مهه جهان به 
دولت های گذشته ما از مجله دولت امان . رمسيت شناخته شده است

اهللا خان نيز مهين خط را به عنوان مرز کشور به رمسيت شناخته 
در حقوق بين الدول چنين چيزی پيشينه ندارد که کشوری  .ندا

شناخته شده بين لو مرت مرز کي 2640را به رمسيت شناخت اما 
از  !ت نشناختو سه چهارم گسرته سرزمينی آن را به رمسياملللی 

دولت افغانستان منی تواند بر پايه موازين پذيرفته  اين رو،
شده بين املللی ادعا منايد که خط ديورند را به رمسيت منی 

  .شناسد
ست؟ ن مرز ادانسته منی شود که ديگر چه نيازی به بازشناسی اي

مساله بر سر اين نيست و هيچ کسی هم در جهان به اين کار 
 بل که در آن است که در دوره صدرات داوود خان. نيازی ندارد

جرگه افغانستان اعالم داشت از پس پرده، دانی شوروی رکارگ با
) از مجله قرارداد ديورند( که قرار دادهای گذشته با انگليس 

را به عنوان يک مشت کاغذ بی  را به رمسيت منی شناسد و آن ها
 .ارزش ارزيابی می کند

 
بايد گفت که اصال قرار داد يا معاهده يی به نام ديورند 

آن چه نادرست به نام قرار داد ديورند شهرت . وجود ندارد
يافته است، سندی به نام کنوانسيون کابل است که ميان 

ه بود عبدالرمحان خان و سر مارتيموند ديورند به امضاء رسيد
و تنها در زمان زندگی امير اعتبار داشت و پس از درگذشت وی 

 .فاقد اعتبار گرديد
 

کنون برای زدايش پيامدهای شوم اين تصميم ناخبردانه و 
فرمايشی آن جرگه کذايی و برای جلوگيری از ويرانگری ها 
پاکستان بايسته است تا زير نظارت سازمان ملل در هپلوی 

افغانستان، قرار دادی با تضمين مهه  تثبيت وضعيت بی طرفی
قدرت های مطرح در حبران افغانستان و سازمان های جهانی ميان 
افغانستان و پاکستان مبنی بر عدم تعرض، عدم مداخله در 
امور يک ديگر و نداشنت ادعای ارضی بر يک ديگر به امضاء 

 .برسد
 

: تاببرای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به ک
ميخ آخر بر تابوت تابوی : پايان خط نزديک می شود -ديورند«

کانون مطالعات و پژوهش های «در تارمنای انرتنتی » ديورند
 www.arianfar.com -» افغانستان
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پاکستان به خاطر پشتون بودن شان، از انعطاف 
 .پذيری کار نگيرد

افغانستان متشکل از اقوام خمتلف است و تشکيل 
ستان با وجود پشتونستان بزرگ در قلمرو افغان

 .ترکيب قومی اش امکان پذير نيست

تيم پشتونيست، دولت افغانستان، بايد اين را درک 
پشتون های جدايی طلب  پيمانه کههر به کند، که 

را در پاکستان تقويت کند، به مهان اندازه، 
وادار را ) آی اس آی(سازمان استخباراتی پاکستان 
 .»به تقويت افراط گرايی می کند

جناب کرزی منی خواهد جا «در مقاله  وطندوستآقای 
جناب حامد کرزی که در «: می نگارد» خالی کند

کنفرانس يک جانبه بن از جانب ايالت متحده 
اجبخش جهان، به کمک مستقيم زملی تاين  -امريکا
ختيار آقای بوش بر امناينده تام اال -خليلزاد

اريکه قدرت قرار داده شد، مدت کوتاهی توجه مردم 
تشنه به صلح افغانستان را به خود جلب منوده، با 
وعده های دلفريب توانست در دوره موقت و انتقالی 

در انتخابات  .اميدواری های کاذب ايجاد منايد
رياست مجهوری نيز بر عالوه تقلب در انتخابات، زد 
و بند با رهربان اجير پاکستانی، پيشتبانی بی 

اد حاکميت دريغ امريکا و متحدان و شعار ايج
توانست رقيبان را پشت  ضابطه هافراگير متکی بر 

اما از مهان فردای انتخابات به جای  .سر بگذارد
کابينه کارآمد، مسلکی وعده داده شده کابينه 
مصلحتی بی کفايت تعيين و کارها را بر روال 

   .گذشته ادامه يافت

مد حاکميت هفت ساله جناب کرزی در افغانستان، آپي
قر جانکاه، بيکاری مزمن، بی امنيتی، گسرتش ف

اختالس و رشوت بی سابقه،کشت و قاچاق مواد خمدر، 
فساد گسرتده اداری و ده ها مصيبت ديگری است که 

 .بر مردم عذاب کشيده کشور حتميل گرديده است
   

 و پيآمد ديگر اين حاکميت، ادامه جنگ و خونريزی
 کشتار بيرمحانه مردم، گرسنگی و قحطی مزمن،
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اختالفات قومی، قبيله يی، زبانی و مستی است که 
واقب ناگوار آن دامنگير مردم مظلوم کشور ع

 .گرديده است
 

جناب کرزی که از دستربد به قانون اساسی مصوب 
لويه جرگه کار خود را آغاز کرد، با تشديد اختالف 

جامعه را در پرتگاه عميق سقوط  ،قومی و زبانی
را زير عنوان کوچی در طالبان . نزديک ساخته است

مناطق مرکزی به صورت مسلحانه گسيل داشنت،کلمات 
ناب فارسی را بيگانه خواندن، با نامگذاری جاده 
ها و سرک ها خمالف خواست مردم، با توشيح مقررات 
و قوانين ضد حقوق زن، با ايجاد نيروهای مليشه 
اربکی زير چرت وزارت داخله و صد ها اقدام نا 

و ضد مصاحل مردم، نه تنها به خود و عاقبت انديش 
که افغانستان  اطرافيان خود آبرويی نگذاشت، بل

از برکت اين حاکميت مافيايی و قبيله يی در 
قاچاق مواد خمدر و فساد اداری در صدر کشور های 

 .جهان قرار گرفت
 

امروز که اين مهه کارنامه های سياه ضد ملی به 
ست و حتا مانع عمده اين حاکميت مبدل شده ا

حاميان ديروزی نيز در صدد تعويض مهره ها بر 
آمده اند، جناب کرزی می خواهد با ارايه چهره 
ملی، دموکرات و خمالف تسلط بيگانگان، در راس 
قدرت مباند و در دور ديگر رياست مجهوری نيز 

 .»سکاندار کشور گردد
 

 :آقای وطندوست در ادامه مقاله خود می نگارد
می شود که در کشور فقرزده ما جز چنين پنداشته «

جناب کرزی و حواريون، چهره هايی که بتوانند از 
تيم  تنهاعهده حکومت داری برآيند، وجود ندارد و 

مافيايی قبيله ساالرشان شايستگی حکمروايی را 
در مدت هفت سال سپری شده نيز چهره . دارند و بس

 از واليت به وزارت و. هايی معين جا عوض کرده اند
يا از رياست به معاونيت و يا برعکس احراز موقف 
منوده اند و به صورت جابرانه شخصيت های فاقد 
مسووليت و بيگانه از خواست مردم منحيث والی و 
ولسوال و تامين کننده امنيت و غيره به حمالت 

در حالی که اگر رژيم رياستی . فرستاده شده اند
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ه مالک عمل امريکايی را نيز اين حاکمان دست نشاند
قرار می دادند، اصوًال حکمرانان حملی بايست از 
جانب مردم حمل انتخاب و گماريده می شدند و در 

گو می بودند نه از جانب مرکز پاسخبرابر مردم حمل 
 .و خالف خواست و اراده مردمان حمل

 
درد آورتر اين که ارتقای اين والی ها با معيار 

تل عام مردم رشوه گيری، قاچاق مواد خمدر و ق
آن که در کار قاچاق، رشوه و  .سنجيده شده است

مردم بيشرت موفق بوده مقام برتر را تصاحب  کشتار
 . منوده است

 
می توان گفت حکمروايی جناب کرزی و شرکا  فشرده

در افغانستان بيشرت از اين کارآيی نداشته منطقا 
در يک انتخاب شفاف و دموکراتيک رييس مجهور 

ه به دموکراسی و مردم ساالری عقيده شايسته يی ک
اما در سايه . داشته باشد جاگزين جناب شان گردد

تسلط نظاميان بيگانه، نا امنی گسرتده و تسلط 
 ،طالبان جهل و خرافات در نيمه جنوبی کشور

برگزاری انتخابات شفاف ناممکن و دور از تصور 
اگر نبود اپوزيسيون جدی عدالتخواه و مردمی . است

ر حماسبه گرفته شود، به نظر می رسد پيروزی نيز د
های نيروهای مرتقی و دموکرات ناممکن و نامزد

اما دوام حاکميت کرزی و تيم وی نيز . ناحمتمل است
فاجعه بزرگ و مصيبتی عظيم بر مردم مظلوم 

استمرار حاکميت موجود بر بدخبتی . افغانستان است
از های بيکران مردم خواهد افزود و مردم بيشرت 

و جنگ فرو بيماری  پيش در منجالب فقر، بيکاری،
 .خواهد رفت 

 
ادعای ترقی و پيشرفت و يا وطن دوستی و مردم 
ساالری از جانب احزاب و حلقات سياسی کشور در 

وضع موجود يک پول سياه ارزش قبال صورت سکوت در 
خنواهد داشت و مردم با شيوه های ديگر راه خود را 

و بردباری مردم را  شکيبايیا زير. باز خواهد منود
نيز اندازه و معياری است و ظرفيت حتمل را نيز 

 ».پيمانه يی
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می » افغانستان و حبران آن«در مقاله  شفيقآقای  
بی برنامگی دولت کرزی در مبازره ... «  :نگارد

به داليل وابستگی های قومی و  ،طالبان در برابر
ر فکر زمانی که آقای کرزی د. ناکام است ،فکری

مالعمر و حکمتيار را  ،قبيله يی اش فرو می رود
برادر خطاب می کند، در حالی که جناب خودشان در 
صد قدمی ارگ رياست مجهوری از دست مهين برادران 

 ....خودش، در امنيت و مصوونيت قرار ندارد

 
فساد گسرتده اداری، منونه تاريخی در هيچ رژيم ...

و  کرزی مفسدترين حکومت آقای. گذشته نداشته است
. مافيايی ترين حکومت در سطح کشورهای جهان است

دست داشنت در قاچاق مواد خمدر از رده های 
بلندحکومتی، سوء استفاده از موقف دولتی در امور 
شخصی، رشوه ستانی، غارتگری، ظلم، تعدی از 
عملکردها و رويکردهای اين دولت مشخص و واضح می 

  …شود
 

به ويرانه يی مبدل گشته است  ناکنون افغانستا...
که در مهه عرصه ها ناتوان است و خمصوصا از حلاظ 

هيچ چيزی ندارد و کامال  اقتصادی و توليد صنعتی
جنگ و حبران سياسی و . متکی به کشورهای خارجی است

فروپاشی  مرزاختالفات قومی افغانستان را تا 
وضعيت نا به هنجار افغانستان ريشه . رسانيده است

ميق در ساختار اجتماعی و پيوندهای تباری آن ع
با  دارد که منشاء آن از واپسين مراحل تاريخ

سده های اخير . موجوديت حکومات قومی ناشی می شود
افغانستان در جدل قومگرايی و تعصبات کور کورانه 

 .در بين اقوام و بيگانه پرستی سپری شده است
 

را  اکنون وضعيت حبرانی مهه عرصه های خمتلف
ضغف مديريت سياسی، فقر و بی . فراگرفته است

سوادی، جنگ و خشونت و اختالفات قومی از مواردی 
اند که مردم افغانستان را در خود می سايند و 

حکومت جديد در افغانستان که بعد . رنج می دهند
باکمک جامعه بين املللی ايجاد   از چندين سال حبران

ذهان مردم با شد در ابتدا روزنه اميد را در ا
توجه به کمک های جوامع جهانی و بسيج شدن افکار 
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عمومی در جهت آبادانی کشور پديدآمده بود، به 
اما مديريت ضعيف و ناکارايی حکومت . مهراه داشت

کرزی نتوانست مبتکر رهربی افکار عمومی در راستای 
ضعف مديريتی . آبادانی و ثبات در کشور باشد

ست که افغانستان برزگرتين باعث شده ا  حکومت کرزی
شانس ها را در طی هفت سال اين حکومت ضعيف و 

 .»ناکارا از دست بدهد
                

حبران های موجود «: آقای شفيق در ادامه می نويسد
اکنون . در عرصه های خمتلف به وضوح مشاهده می شود

حبران  ها در افغانستان ابعاد خمتلف در عرصه های 
حبران های سياسی، . منوده استمتفاوت پيدا 

در اوضاع و شرايط  ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 . کنونی قابل مشاهده و ملس است

                                                                              
از بزرگرتين چالش های موجود در  :حبران سياسی 

از عدم تعهد و اين حبران . است کنونیاداره دولت 
ختصص و عدم ميهن پرستی و از نگرش های غرض آلود 
قومگرايی، تعصب، بدبينی، قانون شکنی، فساد 
اداری، قاچاق مواد خمدر، موجوديت مافيای قومی در 
مديريت دولتی و نگرش فاشستی و قشری نگری رهربی 
دولت در محايت از گروه طلبان، حکمتيار و فاشيست 

 .ها منشاء می گيرد
 

انارشيزم، عدم اعتماد در مديريت، باج دادن برای 
گروه های مسلح غير مسوول، جزيی از اساسی ترين 
برنامه ها و رويکردها در تداوم اين دولت خوانده 

تقعيب سياست های قومی و زبانی، نبود . می شود
 نبوِداسرتاتيژی معين دولتی برای پروسه ملت سازی، 

ی و دموکراتيک و احزاب سياسی بر مبنای تفکر مل
عمدتا تقويت نگرش ها و رويکردهای قبيله يی در 

با آن که از حکومت های غيرملی (روند دولت سازی، 
اميدها و روزنه های ) قبلی به ميراث مانده است

جديد بعد از سقوط ژريم طلبان را که  خنست در حکومت
زمينه ساز افکار عمومی شده بود مبنی بر اين که 

مت بر منبای اساسات و اصول تشکيل اين حکو
 ]. نقش بر اب ساخت[به ميان بيايد؛   دموکراتيک
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ضعف مديريتی کالن در پيشربد اداره سامل، ناتوانايی 
در ايجاد روابط ارگانيک ادارات حملی و  آشکارهای 

مرکزی، موجوديت قدرت های منفی در حمالت و واليات و 
حکومت  از اوايل ايجاد ،هژمونی بی حد قدرت مرکزی

اين معضالت از مهمرتين و اساسی . بود کنونی روشن
ترين چالش ها در ايجاد مکانيزم و ساختار 

حبران در راهربدهای . ارگانسيم اين حکومت بوده است
 .استآشکار  آغازسياسی اين حکومت از 

 
از گزينه های  ،قومی سازی در فرآيند دولتداری

الری در ملی کردن سياست وشايسته ساضدخطرناک در 
رفنت به طرف سياست قبيله يی . افغانستان می باشد

ملت و ساختار نظام  –و قومی تشکيل دولت
يکی از علل . دموکراتيک را زير سوال قرار می دهد

مساله تک   عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت فعلی
آقای کرزی و تيمش در تالش . حموری قومی است

ساختار دولت  بازکردن جايگاه قومی و قبيله يی در
است که از طريق تعصب و بدبينی افراد و اشخاص 

 .فاشيست می خواهد به اين اهداف موفق شود
 

از جنگ با طالبان  روشنیکه تعريف  کنونیحکومت 
ندارد، از حضور طالبان می خواهد هبره برداری 

حفظ گروه طالبان می تواند  چون. قومی کند -سياسی
امريکا و انگليس در  به حنوی در اهداف اسرتاتيژيک

موثر   کشورهای منطقه ايران و ساير در برابرهتديد 
برای مهپيمانان داخلی  ،از جهت ديگر .واقع شود

در تداوم اين . برای باجگيری قومی شان مثرخبش است
، حکومت کرزی با نگاه های فاشيستی در رويکرد

می برد و برای هبره تضعيف رقيبان سياسی خود 
خود از ابرازی که خودش بدان سياسی  نبايرق

از شعارهای منونه حقوق بشر و  -اعتقاد ندارد
رد و حرف می زند که به گيکار می  حکومت مردمساالر

هيچ کدام از اين شعارها نکتايی پوشان غربی و 
 . باور ندارند ،لنگی داران شرقی حکومتش

 
نبود اسرتاتيژی و اهداف کالن در دستگاه ديپلماسی 

مسايل در بی ثباتی و ناامنی   مرتينخارجی از مه
 . کشور شده است
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اکنون از روابط سرد با کشورهای غرب و خمصوصا 

مطرح می شود گاهی امريکا سخن در ميان می يايد و 
که امريکا در صدد ايجاد تيم جديد در انتخابات 

دولت افغانستان . رياست مجهوری امسال خواهد شد
نظر در مبارزه تاکنون نتوانسته است دوستان مه

عليه تروزم پيدا کند که اين موضوع از دو ديدگاه 
 : می تواند منشاء گيرد

 
تعريف واحدی  آن، پيمانانخنست، امريکا وکشورهای مه

از تروريزم ارايه منی دهند و مشخص نيست که کی ها 
گروه القاعده، بربهای تاميل، جنبش  -تروريست اند

و حکومت کوريای  آزادی خبش فلسطين، حزب اهللا لبنان
بنابرين، هرآن گروه . مشالی و يا هم حکومت ايران

که خمالف منافع اياالت متحده و کشورهای   و حکومتی
غربی بر مبنای ايدئولوژی، مسايل سياسی و 
اقتصادی باشد، در صف بندی های خمالف قرار می 
گيرد و تروريزم و دمشن صلح و امنيت جهان خطاب می 

 . شوند
 

ديت تفکر طالبی در دستگاه دولت نيمبند دوم، موجو
حاکم افغانستان زمينه ساز پراگندی در جنگ با 

 .طالبان شده است
                            

افغانستان بعد از سی جنگ و در : حبران اقتصادی  
حال جنگ،  متامی زيرساخت های اقتصادی خود را از 

زار افغانستان امروزکامال به با. دست داده است
. مصرفی کشورهای مهسايه و منطقه تبديل شده است

چيزی . کشوری که فاقد مديريت سامل سياسی است
غيرطبيعی خنواهد بود که حبران عظيم اقتصادی را 

وضعيت اقتصادی کنونی افغانستان از چند . حتمل کند
 :حلاظ قابل حبث است

افغانستان طی ساليان طوالنی شاهد تغييرات  -1
سقوط و . ند مديريت اقتصادی بوده استگسرتده در رو

تغيير هر رژيم، مکانيزم جديد اقتصادی را تدوين 
بنابرين، افغانستان سيستم اقتصاد . منوده است

بازار، خمتلط، سوسياليستی و باز هم اقتصاد بازار 
تداوم اين مکانيزم . را جتربه کرده است و می کند
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  ياسیمديريتی اقتصادی مرتبط و وابسته به رژيم س
 .زمان اش بوده است

 
تشکيل حکومت جديد به رهربی آقای کرزی از طرف  -2

کشورهای غربی و اياالت متحده امريکا باعث شد که 
دولتمردان اين کشور در هنادينه کردن اقتصاد 
بازار کمر خود را برای اثبات نزديکی شان با 
خواست امريکا و کشورهای غربی ببندند و نشان 

امريکايی سازی  منادهایامی دهند که با مت
اقتصاد بازار  از مهين رو،. افغانستان موافق اند

اين سيستم با . را در قانون اساسی تسجيل کردند
کشور از حيث توليدات  توجه به وضعيت نابه هنجار

بزرگرتين چالش در زمينه اقتصادی شده  ،اقتصادی
چيز را از  مههبنياد از چراکه افغانستان که . است

داده بود و بنا برآمارهای سازمان های دست 
ميليون از باشندگان  20حدود  ،اقتصادی بين امللی

يون پنج ميل هلو از مج ناداریاين سرزمين در حالت 
بنابرين، به . خط فقر زندگی می کنند آن در زير

با اين نوع ساختار خود را عيار   يکبارگی منی توان
 .ساخت و فقرزادايی منود

نيز باعث شده است که  ارات حکومتیفساد در اد-3
اقتصاد بازار   مديريت اقتصادی ناسامل برمبنای سيستم

با وارد شدن آشيای بی کيفيت اثرات دردناک در 
 .وضعيت اقتصادی مردم داشته باشد

 
 –در اين ميان، يک مساله مرتبط به اوضاع سياسی -4

اکثر ناامنی ها در جنوب . امنيتی نيز وجود دارد
می ها و خودفروشی و فرزندفروشی ها در و بی نظ
. اقتصادی است گواروابسته به شرايط نا ،مشال کشور

گروه های  نيروهای پوليس و اردو با مبارزهامروز 
گونه توجيه  طالبان حملی در بيشرت موارد هيچ

به خاطر  بيشرت جوانان نه. عقيدتی و سياسی ندارد
صادی اقت ناگزيری هایدفاع از وطن، بل به خاطر 

در ايجاد گروه . رو آورده انداردو و پوليس  به
طالبان نيز اين موضوع قابل تامل و حبث  بومیهای 
 .است

 
به  پيش از مسما شدن اين جغرافيا: حبران فرهنگی
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 و  فرهنگی پيوندهای نيرومندعنوان افغانستان، 
شدن  اما جدا. سياسی با عنوان خراسان وجود داشت

 دنه اصلی آن ماننداين سرزمين از نام و ب
يی آپديدباعث  ،مهزبان و مهفرهنگ ،کشورهای مهسايه

داشته های . حبران هويت در عرصه فرهنگ شده است
متعلق به تاريخ پربار  مههکه امروزی افغانستان 

کلمه افغانستان منی تواند  با ،خراسان می رسد
واژه . پيوند و تعلقات تاريخی داشته باشد

ه بار بومی و حملی دارد، ک» افغانی«و » افغان«
شده منتج به حبران  و از مهين رو راگير نداردبار ف

تغيير هويت با حبران فرهنگی ارتباط عميقی . است
به  فراگير تاريخیاين سرزمين از عنوان  باشندگان

يعنی از خراسان به افغانستان  ،ومیبعنوان کوچک 
 .دارد

 
 به آن اندازه مهم است که وجوه مؤلفه فرهنگی

اشرتاک در آن می تواند عامل و زمينه ساز موثر در 
دولتی  یمديران قومگراساختار يک ملت باشد، اما 

در پيوند ما و تاريخ فرهنگی و ايجاد مهبستگی 
بيشرت ديدگاه شان تعقيب . فرهنگی کمرت می انديشند

 زمينه سازسياست های تنگ نظرانه قومی است که 
 .حبران در عرصه فرهنگ می شود

 
ه ليربال دموکراسی که بهای ديگر، انديشه  سویز ا

بی رقيب   از انديشمندان غربی، ايدلوژی باور برخی
کشورهای مهه شده است و در حال درنورديدن مرزهای 

ر بجهان می باشد، نيز می تواند تاثيرات عميقی 
شدن فرهنگ های  زلزلروند فرهنگی جهانی و مت

ی عقب کشورها به ويژهو سوم کشورهای جهان 
 شعارهای دمکراسی، حقوق بشر و. داشته باشد مانده

حقوق زنان از مجله ابزار و وسيله هايی اند در 
جهت پوچ و ميان هتی نشان دادن فرهنگ کشورهای 

در ترويج فرهنگ بيگانه در يک سرزمين، . جهان سوم
بومی   اصل بر اين است که تالش می شود که فرهنگ

ی معنا و ميان هتی کشور ميزبان در نزد مردمش ب
حبران فرهنگی در افغانستان می . نشان داده شود

 :تواند از چند ديدگاه قابل ارزيابی باشد



 368   ديدگاه ها و يادداشت ها
 

جمموعه گروه های انسانی يی که در افغانستان  -1
زندگی می کنند، تاکنون نتوانسته اند باور و 
احساس مشرتکی در ساختار فرهنگ ملی پيدا کنند و 

ی از حلاظ تعريف مل -مولفه های کنونی فرهنگی
بنا برين، مولفه . جامعه شناختی دارای نواقص است

  قومی که در روند ملی معرفی می شوند از تکباوری
در اين راستا تعصب و . های قومی منشاء می گيرند
و اطرافيون » افغان ملت«بدبينی های نابه جای 

آقای رييس مجهور نيز از واضح ترين عمل در نفاق 
گ در کنار مساله پروسه ملت سازی در بعد فرهن ملی

 .شده است
 
فقر اقتصادی و متکی بودن به توليد بيرونی  -2

 .باعث ترويج فرهنگ و اصطالت خارجی شده است
حضور گسرتده رسانه های آزاد مهگانی در تروج   -3

از جايی که . فرهنگ بيگانه موثر واقع شده است
رسانه های مهگانی در جامعه بعد از حبران، اولين 

يفه آن جهت دهی افکار عمومی در راستای وظ
آبادانی، تقويت پروسه ملت سازی و ايجاد باور 
ملی است و تقويت آن را از اولويت های کاری خود 

اما در اين کشور تبليغ و ترويج تفکر . می داند
متامی   که خالف قبيله يی، محايت از يک روند خاص

و معيارهای رسانه يی می باشد، اجنام می دهند 
برای جلب سرمايه از طريق اعالنات بازارگانی کامال 
متکی به برنامه های تفريحی شده اند، در حالی که 

اما . اين کشور از نبود انديشه و فکر رنج می برد
رسانه ها تصويری و صوتی مردم اين کشور را دلقک 

 .می سازند و خنده می دهند
مديريت ضعيف و ناتوان وزارت فرهنگ و تعصب   -4

دبينی شخص وزير فرهنگ در برابر زبان پارسی و ب
نيز باعث گرديده  ،دری و ساير افتخارات تاريخی

است که در پيشربد و راهکار سامل برای ايجاد بسرت 
 .مناسب فرهنگی ملی نداشته باشيم

 از اين رو،. افغانستان يک کشور سنتی است  -5
که تالش های غرب برای جهانی سازی افکار عمومی 

 و بيگانگی ازنسل جوان  بيگانگی خودز امنجر به 
، به يک چالش خودآگاهی رسالت ميهنی شان شده است

 مشاری ازافراط ، سواز يک . مبدل گرديده است
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آراسته و  نسل جوانکه ماليان کم سواد  می خواهند 
ديگر،  سویاز  و سنتی مبانندانديشه های پابند به 

يير تغکه در پی تفريط غرب انديشان ناخودآگاه 
منجر به سر ، اند افغانستان در وضعيت فرهنگی

 .فرهنگی شده استمسايل درگمی مردم در 
 

کشوری   که امروزنادار افغانستان :  حبران اجتماعی
است وارث چندين دهه جنگ و خشونت و اکنون نيز در 

از حلاظ هبداشت،آسودگی، رفاه وآسايش از  ،حال جنگ
درکشوری که . دفقيرترين مردم در سطح جهان می باش

تا هنوز يک قرص نان برای مردمش برزگرتين آرزو و 
رويا باشد، تصور امکانات آسايشی بعيد خواهد 

شان کودکان  ،مردمی که به خاطر زنده ماندن. بود
اقتصادی دور از تصور –را بفروشند، وضعيت اجتماعی

خواهد بود که انسان در قرن بيست يکم داشته 
 .»باشد

 
خود را اين گونه به پايان می نويسنده مقاله 

چنانی که ديده می شود، حبران در افغانستان «: برد
پيدا منوده است که دوام آن در عرصه  گسرتدهابعاد 
فروپاشی و مردمش  مرزکشور را تا  ،گوناگونهای 

پس در مقطع . رساندخواهد  نابودیرا تا مرز 
کنونی؛ هر انسان آگاه رسالت دارد که در رفع و 

 .ران در کشور و سرزمينش درنگ و تعمق کندحل حب
 

شفافيت انتخابات روان با حيله و نيرنگ های آقای 
ه است و قانون شکنی و رفترييس مجهور زير سوال 

محايت از قانون شکنی رييس دولت نيز بزرگرتين 
باوری در تطبيق قانون و   معضله است و باعث بی

؛ توجه ينا بر بنا. هنادينه شدن فرهنگ قانون است
گام در  خنستينحل موضوعات يادشده می تواند  به

 .»مرفوع ساخنت تشتت و معضالت افغانستان باشد

نقشه پاکستان برای گرفنت « در مقالهآقای طاهری 
 ،جهان...«: می نويسد» جزيه از امريکا و اروپا

پاکستان را به عنوان کشوری دارای سالح امتی می 
ل و يا هتديدی که از مهين رو، با هر حتو. شناسد

متوجه پاکستان شود، دست به کار  می شود تا 
پاکستان را در برابر اين هتديدها پشتيبانی کرده 
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چون می پندارند که اگر اوضاع . و تنها نگذارد
پيامدهای آن  داخلی پاکستان رو به خرابی گرايد،

داخلی آن کشور منانده بلکه اوضاع تراز تنها در 
امريکايی ها و . ساختجهان را خراب خواهد 

اروپايی ها خود را ملزم می دانند تا در جهت 
ثبات اوضاع در پاکستان واکنش های جدی نشان 

. بدهند و به هر خواست پاکستان پاسخ مثبت بدهند
مهچنان ناگزيرند ميليارد ها يورو و يا دالر را 

پاکستان خوب می . در دسرتس دولت پاکستان بگذارند
ی جزيه گيری از غربی ها بازی داند که چگونه برا

 . های تاکتيکی را به کار اندازد
 

مبارزه با دهشت  ،خواست غربی ها از پاکستان
افگنی و افراط گرايی و تروريزم بين املللی می 

پاکستان مهيشه در اين عرصه اظهار آمادگی . باشد
داشته و گاهی در مناطق کوهی و هتی از دمشن مترينات 

و آن را مبارزه عليه القاعده و نظامی اجنام داده 
طالبان نامگذاری، از آن فيلم های هاليودی می 

کرده، در مقابل کمک های  اغواسازد وآن ها را 
 .زيادی را به دست می آورد

 
در اين اواخر، غربی ها تا حدی به اين بازی های 
پاکستان پی برده اند، الکن با آن هم ناگزيرند از 

ن در بيشرت موارد محايت پاليسی های دولت پاکستا
می توان . کرده و آن را مورد تأييد قرار دهند

پشت پرده قضيه را چنين گمان زد که غربی ها 
پاکستان را يگانه کشوری در آسيا می دانند که از 
طريق آن می توانند ديگران را مثل ايران، چين و 
حتا کشورهای ديگر آسيايی را که با سياست های 

 . الف هستند، مورد هتديد قرار دهندشان در منطقه خم
 

به مهگان روشن است که سياستمداران پاکستانی و به 
خصوص دستگاه استخباراتی آن کشور به هيچ رو خود 
را ملزم به مبارزه در برابر دهشت افگنی منی 

از مدرک مهين دهشت افگنی و تروريزم و يا . دانند
الغی القاعده و طالبان است که پاکستان هر سال مب

در نبود . بی مشاری را از غربی ها باج می گيرد
مهچون سناريويی، ديگر امريکا و اروپا به پاکستان 
کمک خنواهند کرد که اين کار باعث از بين رفنت 
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پاکستان مشکالت زياد  چون. کشور پاکستان می گردد
منی تواند از زير بار آن   داخلی و خارجی دارد که

ين جهت، پاکستان به هيچ از ا. به آسانی به درآيد
 . نيست تنش هاوجه خواهان از بين بردن 

 
و  اين گونه، سياست بازی های پاکستان مهه کشورها

عجيب و غريب   به خصوص کشورهای غربی را در يک شوک
بسياری از اوضاع روان در . قرار داده است
غربی ها به اين نکته پی . هستند  پاکستان در هراس

پناهگاه های امن برای تروريست برده اند که مهه 
اگر قدرت در پاکستان . ها در پاکستان قرار دارد

به دست آن ها بيفتد، می توانند فعاليت های خود 
 . را به سطح جهانی گسرتش دهند

تشويش اساسی کشورهای غربی از سالح های امتی 
غربی ها سخت در ترس هستند، نشود . پاکستان است
های مدهش و خطرناک در دست  اين سالح ۀدر آينده دکم

 . افراطی های طرفدار القاعده قرار گيرد
 

مانور آخری پاکستان در دره سوات؛ آزاد گذاشنت 
طالبان تا حدی که دو شهر در جوار سوات و نزديک 
اسالم آباد را بدون مقاومت ارتش تا به دندان 
مسلح آن کشور تصرف می کنند، نيز بازيی بيش 

حکومت پاکستان و دستگاه  اين بازی های .نيست
جاسوسی آن کشور چند ماه پيش طرح و برنامه ريزی 
شده بود و منتظر روزی بودند تا بتوانند آن را 

چون از يک سو، دولت پاکستان حتت . عملی سازند
فشار مردم آن کشور قرار دارد و از سوی ديگر، تا 
حدی به اين نتيجه رسيده است که کشورهای غربی به 

چه . ها و برنامه های شان، پی برده اندمهه طرح 
در اين اواخر شاهد کم توجهی کشورهای غربی در 

در مهه حمافل بين املللی از . مورد پاکستان بوديم 
ديگر چيزی  نکوهشسياست های اين کشور به جزء 

 . صورت منی گرفت
 

متشنج نشان دادن  -پاکستان با اين صحنه سازی
شورهای غربی را در اوضاع داخلی خود، بار ديگر ک

حکومت پاکستان . يک سردرگمی بسيار بزرگ قرار داد
توانست با اين بازی منايشی خود فشارهای بين 
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املللی را از خود برهاند و در ضمن افکار عامه آن 
 .کشور را به خود جلب منايد

  
وزير خارجه امريکا از وضعيت پيش  -هيالری کلنتون

و آن   شديد کرده آمده در پاکستان ابرازی نگرانی
در مهين . برای جهان خوانده است) خطری مهلک(را 

ارتباط، وزير دفاع امريکا هم نگرانی شديد خود 
هرگاه حکومت «: را ابراز داشته، اظهار داشته است

پاکستان با قدرت گرفنت طالبان مقابله نکند، 
اين را می . »روابطش با واشنگنت به خطر می افتد

اشت، ولی واقعيت امر اين است توان يک هشدار پند
که امريکا به هيچ وجه منی تواند حکومت پاکستان 

چون بازی به . قرار دهد ۀرا زير فشار های گسرتد
اصطالح القاعده و طالبان را که دولت پاکستان به 
راه انداخته، در جمموع مهه کشورهای غربی را در يک 

 .وضعيت فوق العاده خاصی قرار داده است
 

ن داستان القاعده و يا تروريزم جهانی را پاکستا
به اين زودی ها به پايان خنواهد برد، چون پايان 
اين داستان، می تواند پايان دهی کمک های بين 

ازين رو، . املللی به آن کشور را سبب گردد
پاکستان هيچ عالقه يی به اين کار ندارد و اين 

 . چيزيست که هر گز خواستار آن منی باشد
 

رو، می توان پيش بينی کرد که با پايان  به هر
يافنت داستان دره سوات، ما شاهد دو تا سه 

اولش . ديگر خواهيم بود ۀسناريوی از پيش طراحی شد
را می توان سناريوی بلوچستان، دومی را سناريوی 
ايالت سند و سومی را سناريوی صوبه پنجاب 

 .»خواند
 
سخنرانی فشرده توجه خوانندگان را به  ،در پايان 

اسرتاتيژی اياالت  که در آن به توضيح بارک اوباما
متحده در قبال افغانستان و پاکستان پرداخته 

 :است، جلب می کنيم
هفت . افزونی خماطره آميز است روز گونهوضع به «…

سال از زمانی که طالبان از قدرت به زير کشيده 
شدت  با وجود اين، جنگ مهچنان با. شد،گذشته است
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دارد و شورشيان خبش هايی از افغانستان و ادامه 
 در برابرمحالت . پاکستان را زير کنرتل دارند

سربازان ما، متحدان ناتو و دولت افغانستان به 
گونه مستمر افزايش يافته است و دردناکرت از مهه 

مرگبارترين سال برای نيروهای  2008اين که سال 
 .امريکايی بوده است

 
 11روريست هايی که محالت ت –القاعده و متحدانش

در افغانستان و -سپتامرب را برنامه ريزی کردند
برآوردهای متعدد اطالعاتی . پاکستان حضور دارند

هشدار داده اند که القاعده از پناهگاه امن خود 
در پاکستان به صورت فعال در حال برنامه ريزی 
برای محالت جديد در سرزمين اياالت متحده است و اگر 

فغانستان به دست طالبان سقوط کند، يا دولت ا
آن  -اجازه دهد چالش القاعده بدون پاسخ مباند

کشور بار ديگر به صورت پايگاهی برای تروريست 
هايی در خواهد آمد که قصد دارند تعدادی هرچه 

 .بيشرت از مردم را به قتل برسانند
 

 ۀستان به طرز جدايی ناپذيری به آيندانافغ ۀآيند
طی مدتی نزديک . پاکستان، وابسته استآن،  ۀمهسای

سپتامرب می گذرد، القاعده و  11به هشت سال که از 
متحدان افراط گرايش در امتداد مرز به دورترين 

اين بی . نقاط مرزی پاکستان نقل مکان کرده اند
اسامه بن الدن و : شک تقريبا دستگاه رهربی القاعده

ها از  آن. ايمن الظواهری را نيز در بر می گيرد
اين سرزمين کوهستانی به عنوان پناهگاه امنی 
برای پنهان شدن، آموزش تروريست ها، برقراری 
ارتباط با پيروان خود، توطئه چينی برای محله و 
اعزام جنگجويان برای پشتيبانی از شورشيان در 

برای مردم امريکا، اين . افغانستان سود جسته اند
جهان تبديل شده  ۀخطرناکرتين نقط  مرزی به ۀناحی
 .است

 
امريکايی نيست  و بسيار  ۀاما اين تنها يک مسال

از اين که چنين مساله يی باشد دور است، برعکس، 
يک چالش بين املللی امنيتی از شديد ترين انواع 

محالت تروريستی در لندن و در بالی و به . آن است
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مهان حنو محالت اجنام شده در مشال افريقا، خاور 
با القاعده و  ر اسالم آباد و در کابل،ميانه، د

 ۀاگر محل. متحدانش در پاکستان در ارتباط بوده اند
عمده يی به يک شهر آسيايی، اروپايی يا افريقايی 
نيز به وقوع بپيوندد، به احتمال قوی با دستگاه 

اين جا . رهربی القاعده در پاکستان پيوند دارد
 .است پای امنيت مردم درسرتاسر دنيا در ميان

 
برای مردم افغانستان افتادن جمدد دولت به دست 

کشور آن ها را به يک حکومرتانی خشونت  ،طالبان
بار، انزوای بين املللی، اقتصاد فلج شده، انکار 
حقوق بشر از مردم افغانستان؛ به ويژه زنان و 

 ۀبازگشت نيرومندان. دخرتان، حمکوم خواهد ساخت
اصلی دستگاه رهربی  ۀتروريست های القاعده که هست

طالبان را مهراهی می کنند، افغانستان را به زير 
 .خشونت دائمی خواهد افکند ۀسای
 

ميل دارم مردم امريکا متوجه شوند که ما يک ... 
برهم زدن، : هدف روشن و کانونی را دنبال می کنيم

برچيدن، و شکست القاعده در پاکستان و افغانستان 
ه هريک از آن دوکشور و جلوگيری از بازگشت آن ب

اين هدفی است که بايد به آن حتقق . در آينده
اين آرمانی است که چيزی از آن عادالنه تر . خبشيد

و برای تروريست هايی که با ما به . منی توان يافت
ما مشا : خمالفت برخاسته اند، من پيام مشاهبی دارم

 .را شکست خواهيم داد
 

 ۀبه يک برنامبرای دستيابی به اين هدف ها، ما 
راهربدی نيرومندتر؛ هومشندانه تر و جامع تر نياز 

برای متمرکز ساخنت توجه خود بر بزرگرتين . داريم
دمشنی که ما را هتديد می کند، امريکا نبايد هيچ 
منبعی را از افغانستان به سبب جنگ در عراق دريغ 

و ظرفيت دولتداری برای تقويت ارتش، . دارد
و پاکستان، ما بايد هدايت اقتصادی افغانستان 

پشتيبانی بين املللی را به عهده گيريم و برای 
شکست دادن دمشنی که به هيچ مرز و به هيچ يک از 
قوانين جنگی پايبند نيست، ما بايد وجود يک 

افغانستان و پاکستان  ۀپيوند اساسی را ميان آيند
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به مهين سبب من سفير  .مورد تصديق قرار دهيم
  -که در اين جا حضور دارد -ک راريچارد هولربو

دو کشور  ويژه در هر ۀبرای خدمت به عنوان فرستاد
يس برای يکپارچه ساخنت يونرال پرتجو مهکاری با 

 .مساعی کشوری و نظامی منصوب کردم
 

ده و متحدان افراط گرای آن سرطانی هستند القاع
که خطر هالک ساخنت مردم پاکستان را از داخل با 

 .رندخود مهراه دا
 

درک اين نکته که پاکستان به کمک ما برای تعقيب 
از طرف مردم امريکا حائز  ،القاعده نياز دارد

مناطق قبيله . اين کار ساده يی نيست .امهيت است
وسيع و صعب العبور اند و دولتی در آن جا  ،يی

به مهين سبب است که ما بايد کمک . حضور ندارد
 ۀآموزش، و ارائنظامی خود را بر ابزارها، تدارک 

پشتيبانی مورد نياز پاکستان برای ريشه کن ساخنت 
و بعد از ساليان دراز . تروريست ها متمرکز سازيم

با نتايج بينابين، ما چک سفيد در اختيار کسی 
پاکستان بايد تعهد خود را به . قرار خنواهيم داد

ريشه کن ساخنت القاعده و افراط گرايان در داخل 
عرض منايش بگذارد و ما هنگامی که مرزهای خود به م
هدف هايی مربوط به تروريست ها  ۀاطالعاتی در بار

در مورد   در سطوح باال در اختيار داشته باشيم،
به هر طريقی که ممکن  –لزوم دست زدن به اقدام 

 .مصر خواهيم بود  -است
 

توانايی دولت به از ميان بردن اين پناهگاه های 
به . ود آن بستگی داردامن به قدرت و امنيت خ

منظور ياری دادن به پاکستان برای از سر گذراندن 
حبران اقتصادی، ما بايد به مهکاری با صندوق بين 

بين املللی  نکاياملللی پول، بانک جهانی و ديگر شر
جمهز  ۀبرای کاسنت از تنش ميان دو مهسای. ادامه دهيم

 به سالح امتی که غالبا در حال شدت عمل و مقابله
جويی قرار دارند، ما بايد ديپلماسی سازنده را 

 . با هند و پاکستان، هردو، دنبال کنيم
 

مبارزه عليه افراط گرايی تنها با گلوله و مبب به 
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القاعده چيزی جز ويرانی به مردم . موفقيت منی رسد
ولی ما برای منظور . پاکستان عرضه منی کند

به  را  من کنگره. متفاوتی به پا برخاسته ايم
تصويب اليحه يی که بانيان مشرتک آن جان کری و 

 1.5 ۀبه منظور اختصاص ساالن ،ريچارد لوگر هستند
ميليارد دالر برای محايت مستقيم از مردم پاکستان 
به مدت پنج سال، با پشتيبانی هر دو حزب فرامی 

می  ،اين منبعی است که با استفاده از آن –خوامن 
تان ساخت و دموکراسی توان مدرسه و راه و بيمارس

من مهچنين کنگره را به . پاکستان را حتکيم خبشيد
گذراندن اليحه يی به ابتکار مشرتک کريس وان هلن و 

فرصت  ۀپيرتهوکسرتا، برای ايجاد مناطق ارائه کنند
 اقتصادی و  ۀدر نواحی مرزی به منظور تامين توسع

دستخوش خشونت، دعوت می   آوردن اميد به نقاط باز
و ما از متحدان و دوستان خود نيز خواهيم  کنم

ساخت که سهم خود را، از مجله در کنفرانس اهداء 
 .کنندگان کمک، ماه آينده در توکيو ادا کنند

 
ما بايد القاعده را از مردم پاکستان منزوی 

مهچنين برداشنت اين گام ها در پاکستان ....کنيم
 برای کوشش های ما در افغانستان عاملی احرتاز
ناپذير است، زيرا اين کشور چنانچه شورشيان 
بتوانند آزادانه در امتداد مرزها در رفت و آمد 

 .شاهد پايان يافنت خشونت خنواهد بود ،باشند
 

امنيت نياز به درک تازه يی از مسؤوليت مشرتک 
  به مهين سبب است که ما يک گفت وشنود مستمر. دارد

نستان و سه جانبه را ميان اياالت متحده، افغا
 . پاکستان آغاز می کنيم

 
برای توفيق، ما و متحدامنان بايد موفقيت های 
طالبان را وارونه سازيم و يک دولت تواناتر و 

 .پاسخگوتر را در افغانستان تقويت کنيم
 

تاکيد ماموريت  ۀمهزمان با اين اقدامات، ما نقط
و افزايش  آموزشخود را تغيير خواهيم داد و به 

ای امنيتی افغانی خواهيم پرداخت تا تعداد نيروه
بتوانند در کار امن کردن کشور خود نقش   سراجنام
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اين گونه است که افغان ها   .را به عهده بگيرند
امنيت خودشان آماده   را برای مسووليت پذيری برای

خواهيم کرد، و هنايتا به اين ترتيب قادر خواهيم 
 .شد سربازان خود را به کشور باز گردانيم

 
توانايی  ،سربازان جديد اضافی که ما فرستاده ايم

های آموزشی و تعليماتی ما را هم اينک افزايش 
 داده اند

 
 134000ما به تالش هايمان برای ايجاد يک ارتش  

نفری افغان سرعت  82000نفری و نيروهای پليس 
به اين  2011خواهيم خبشيد تا بتوانيم تا سال 

زات پيشرفت برنامه و به موا -اهداف دست يابيم
های ما برای واگذاری مسئوليت تامين امنيت به 
افغان ها، احتماال به افزايش نيروهای افغانی 

 .نياز خواهد بود
 

اين اقدام بايد با افزايش قابل توجهی در تالش 
افغانستان يک دولت . های غيرنظامی مان مهراه باشد

ده فساد حتليل متزلزل ش ۀمنتخب دارد، ولی در نتيج
و در ارائه خدمات اوليه به مردم کشور با مشکالتی 

رونق شديد جتارت مواد  ۀاقتصاد در نتيج. روبرو است
خمدر که تبهکاری را تشويق می کند و سرمايه 

مردم . شورشيان را تامين می کند، تضعيف شده است
افغانستان در جستجوی نويدی برای يک آينده هبرت 

هد تيره شدن اميد ولی يکبار ديگر ما شا. هستند
 .به يک روز نو توسط خشونت و ترديد بوده ايم

 
پس برای پيشربد امنيت، فرصت و عدالت، نه تنها در 
کابل، بلکه در متام استان های جنوب و مشال، از 
پايين به باال، ما به کارشناسان کشاورزی، 

ما . مربيان، مهندسان و حقوق دانان نياز داريم
ه دولت افغانستان ياری اين گونه می توانيم ب

دهيم تا بتواند به مردم خود خدمت کند و اقتصادی 
را توسعه دهد که حتت تسلط قاچاق مواد خمدر قرار 

و به اين دليل است که من فرمان . نداشته باشد
غير نظاميان خودمان   افزايش قابل توجه مشار افراد

و به اين دليل است که ما   .را در حمل صادر می کنم
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د پشتيبانی و محايت غير نظامی شرکا و متحدان باي
خود، از سازمان ملل گرفته تا سازمان های امداد 

 . رسانی بين املللی، را جويا باشيم
 

در حالی که ما در يک حبران اقتصادی بسر می بريم، 
باور اين که فقط می توانيم مبلغ کمی به اين تالش 

. استهای غير نظامی اختصاص دهيم، وسوسه کننده 
اگر ما در آينده افغانستان و : ولی اشتباه نکنيد

پاکستان سرمايه گذاری نکنيم، تالش های ما با 
و به اين دليل است که . شکست روبرو خواهند شد

  بودجه من مشتمل بر سرمايه گذاری های واجب در
وزارت امور خارجه خودمان برای برنامه های کمک 

 .رسانی خارجی است
 

ما منی توانيم فسادی : وشنی بگويممی خواهم به ر
را که ايمان مردم افغانستان به رهربانشان را از 

به جای آن، ما . ميان برده است، ناديده بگيريم
به دنبال موافقتنامه جديدی با دولت افغانستان 
خواهيم بود تا با رفتار فساد آميز سختگيرانه 

واضحی به وجود می آورد،   می کند، ضوابط  برخورد
عيارهايی برای کمک های بين املللی مشخص می کند م

تا از آن ها برای برطرف کردن نيازهای مردم 
 .افغانستان استفاده شود

 
در کشوری با فقر مفرط که ده ها سال در جنگ بوده 
است، بدون مصاحله و آشتی بين دمشنان سابق نيز 

من تومهی در مورد آسانی . صلحی در ميان خنواهد بود
در عراق، ما در کار برقراری . ندارماين کار 

ارتباط با دمشنان سابق به منظور در انزوا گذاشنت 
در . القاعده در اين کشور موفق بوده ايم

افغانستان با در نظر داشنت اين که کشوری سخت 
متفاوت از عراق است، نيز بايد روند مشاهبی در 

  .پيش بگيريم
 

ری وجود اصلی آشتی ناپذي ۀهست ،در ميان طالبان
با آن ها بايد با قدرت برخورد کرد، و آن . دارد

ولی کسانی نيز هستند که . ها را بايد شکست داد
به خاطر پول به  تنهابه زور هتديد و اجبار و يا 

اين افغان ها بايد راه . اين گروه پيوسته اند
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و به اين . انتخاب مسير ديگری را داشته باشند
لی، دولت افغانستان، دليل است که ما با رهربان حم

بين املللی مهکاری خواهيم کرد تا يک  نکايو شر
. روند مصاحله و آشتی در هر استان بر قرار کنيم

در حالی که تعداد نفرات آن تدريجا کاهش می 
يابد، دمشنی که چيزی جز وحشت و سرکوبی برای مردم 

 . وردافغانستان به ارمغان منی آ
 
 
 

 پايان
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 زندگی نامه 
 

 
 

در شهر .) خ. ه 1338( 1959عزيز آريانفر در اکترب سال 
آموزش های خنستين را در شهر . مزارشريف پا به گيتی هناد

آموزشگاه فنی ختنيکم نفت و  1987به سال . زادگاهش فرا گرفت
 .گاز مزارشريف را به پايان رسانيد

 
زمين شناسی دانشگاه شامل دانشکده  1979آريانفر به سال 

دانشگاه را به درجه  1985در تابستان . دولتی مسکو شد
 .ماسرتی پايان برد

 
سرپرست مديريت روابط  1986تا ماه می  1985از ماه اگوست 

طبع و نشر ) وزارت( فرهنگی و ارتباط خارجه کميته دولتی
او در مهين سال به عضويت اجنمن نويسندگان . افغانستان بود

 . ن پذيرفته شدافغانستا
 

در بنگاه های نشراتی  1989تا ماه فربوری  1986از ماه جون 
مسکو به عنوان سر ويراستار » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«

کار کرد و در ويرايش بيش از بيست اثر در زمينه های 
تاريخ، اقتصاد، گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم 

سال ها بود که به مسايل در مهين . طبيعی و فنی سهم گرفت
اقتصادی دلچسپی گرفت و با مشاری از شرکت های خصوصی 

 . افغانی مهکار شد
 

از . در شهر فرانکفورت آملان پناهگزين شد 1989او به سال 
به آموزش زبان آملانی پرداخت و به  1990تا پايان 1989سال 
در  1992دو باره به روسيه برگشت و تا پايان  1991سال 
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توت اقتصاد جهانی وابسته به اکادمی علوم سيربيا روی انستي
اقتصاد بازار آزاد  در اوضاع «رساله دکرتا در زمينه 

معاصر و نقش آن در آينده آسيای ميانه و افغانستان در 
از خاستگاه های نفت و گاز در مجهوری  پيوند با هبره برداری

 »دیهای  تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين اقتصا
زير نظر پروفيسور فريدمان کار کرد مگر شورخبتانه نتوانست 
به دليل دگرگون شدن اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را 

 . به پايان برد
 

مدت چهار سال در يک شرکت  1995تا پايان  1992از اواخر 
مشورتی آملانی در فرانکفورت کار کرد و در مشاری از 

. وروی پيشين اشرتاک ورزيدسيمينارهای اقتصادی در باره ش
مهچنان در کار چند پروژه بازسازی و نوسازی در روسيه سهم 

 . گرفت
 

به اين سو، سرگرم پژوهش در زمينه تاريخ  1996آريانفر از 
. ديپلماسی افغانستان، ايران، آسيای ميانه و روسيه است

اثر در زمينه تاريخ افغانستان، سه  دوازدهاو تا کنون 
تاريخ ايران، سه اثر در زمينه ادبيات و دو اثر در باره 

) صفحه 5500اثر در  بيستمجعا (اثر در زمينه زمين شناسی
 . ترمجه و چاپ منوده است

 
چند کار او مهچنان در سال های دهه هشاد سده بيستم در 

پروژه تدوين فرهنگ روسی به دری از مجله فرهنگ واژه های 
 . فنی روسی به دری سهم گرفته است

 
» جمموعه مقاالت«اثر را در سيمای  هشتاز اين ها، وی  ذشتهگ

صفحه تاليف منوده است و هفت اثر ديگر را   5800در نزديک به 
 .صفحه گرد آوری و نشر منوده است 3600در 
 

در مست رييس  2006تا ماه اکترب  2003آريانفر از ماه جون 
. استمرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه کار کرده 

طی اين مدت، وی انستيتوت ديپلوماسی وزارت خارجه را 
بازسازی و نوسازی و مرکز مطالعات اسرتاتيژيک را پی ريزی 

در مهين مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسی . منود
فصلنامه مطالعات «ويرايش و چاپ منود و جمله يی را به نام 

 . ه به چاپ رسانيدصفح 1500در دوازده مشاره، در » اسرتاتيژيک
 

در مهين سال ها، پروژه های حتقيقی يی زير نظر او به نام 
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی « های

نقش کشورهای اروپايی در تامين امنيت، ثبات «، »افغانستان
نقش افغانستان در سازمان «و » و بازسازی در افغانستان
» هانس زايدل«به کمک بنياد» يی های مهکاری اقتصادی منطقه

مجهوری فدرال آملان پيش برده شد که در چهارچوب اين پروژه 
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اکادميک در مرکز  -ها، ده ها سيمينار و کنفرانس علمی
اشرتاک دانشمندان  مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه با
 . داخلی و خارجی سازماندهی و برگزار گرديد

 
به ابتکار او  2006در ماه اپريل  مهچنان در مهين چهارچوب،

کنفرانس بين املللی يی در تاالر کنفرانس های بين املللی 
وزارت امور خارجه با اشرتاک دانشمندان پانزده کشور منطقه 

 . برگزار گرديد
     

آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه های مسايل 
يرسک و افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو، نوواسيب

دوشنبه  ،)در ازبيکستان(، تاشکنت )در روسيه(کيميرووا 
، آستانه و آملاآتی )در قرقيزستان(بشکيک  ،)تاجيکستان(
در فرانکفورت » خانه فرهنگ روسيه«و مهچنان در ) قزاقستان(
در (و نيز لندن ) ترکيه(، استانبول )مجهوری فدرال آملان(

وده و در بسياری ايراد من) در امريکا(و برکلی) انگلستان
از کنفرانس های ملی و بين املللی به ويژه در ايران، 

ترکيه، امارات  آملان،قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزستان،
متحده و روسيه به منايندگی از افغانستان اشرتاک و سخنرانی 
منوده و رياست بسياری از هيات های علمی و رمسی کشور را به 

 . عهده داشته است
 

از ديدگاه سياسی هوادار انديشه های دمکرات است آريانفر 
 . و به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد

 
به مست سفير کبير و مناينده فوق العاده  2009تا  2006وی از 

 .در قزاقستان کار می کرد. ا. ا. ج
 

در  پژوهشکده خاور شناسی فر هنگستان علوم  2006در سال 
آتی ثبت نام و زير نظر بانو مجهوری قزاقستان در شهر آملا

رييس پژوهشکده آغاز  -پروفيسور داکرت مرواريد ابو سعيدووا
افغانستان در هپنه سياست «به کار روی رساله دکرتا زير نام 

که نافرجام (منود » های جهانی در سده های نزدهم و بيستم
 ).  ماند

 
 سرگرم وی هم اکنون زير نظر پروفيسور داکرت سيف اهللا صفرف،

در پژوهشکده مطالعات راهربدی رياست  یکار روی رساله دکرت
 . مجهوری تاجيکستان است

    
 آثار

 :ترمجه ها
، گروهی از دانشمندان روسی، بنگاه زمين شناسی برای مهه -1

 صفحه 250در  1980، مسکو، ،»مير«انتشارات 
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، گروهی از دانشمندان روسی، خاستگاه های نفت و گاز -2
 صفحه 345، در 1984و، ، مسک»مير«انتشارات 

، يفريم )برای کودکان و نوجوانان(، آمسان پر ستاره -3
، مسکو، )رنگين کمان(، »رادوگا«لويتان، بنگاه انتشارات

 صفحه 200، در 1985
، مسکو، انتشارات )داستانی برای نوجوانان( مرغزار پاک، -4

 صفحه 150، در 1986، )رنگين کمان(» رادوگا«
فرمانده ارتش سرخ  -وريس گرومف، بارتش سرخ در افغانستان -5

در افغانستان و بعدها معاون وزير دفاع روسيه و کنون 
 استاندار مسکو، چاپ دفرت مطالعات سياسی و بين املللی

 صفحه 232، در 1996وزارت امور خارجه ايران، هتران، 
ارتشبد حممود  افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی، -6

اکرت جنيب، و بعدها رييس مشاور ارشد نظامی د -قارييف
 صفحه 208، در 1997اکادمی علوم نظامی روسيه،کلن، 

، الکساندر لياخفسکی، )در دو جلد( توفان در افغانستان -7
 صفحه 737، در 1998فرانکفورت، 

، نوشته گروهی از دانشمندان افغانستان مسايل جنگ و صلح -8
روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، 

، هتران، »نشرانديشه«نظر پروفيسور داويدف، چاپ زير 
 صفحه  232، در 1378

جنگ در افغانستان، نوشته گروهی از استادان دانشسرای  -9
، »ميوند«تاريخ نظامی روسيه، زير نظر پيکف، انتشارات 

 صفحه 343، در 2000پيشاور، 
، نوشته گروهی از )جمموعه مقاالت ادبی(خاور و باخرت،  -10

از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم  دانشمندان روسی
 صفحه 135، در 2000پيشاور، » ميوند«روسيه، انتشارات 

، نوشته الکساندر در پشت پرده های جنگ افغانستان -11
مشاور ارشد نظامی رييس مجهور بربک کارمل،  -مايوروف

 صفحه 233، در 2001، دهلی نو، »پامير«انتشارات 
ايران و :شانشوروی ها و مهسايه های جنوبی  -12

نوشته پروفيسور ) 193 9-1917در سال های ( افغانستان
، 2001، دهلی نو، »پامير«ميخاييل ولودارسکی، انتشارات 

 صفحه256در 
. پالستون، و . و افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  -13

 160، در2001، پيشاور، »ميوند«اندريانف،  انتشارات 
 صفحه

جتاوز شوروی بر ايران و  پيرامون(جتاوز بی آزرمانه؛  -14
استاد بازنشسته  -، پروفيسور دکرت موسی پارسيدس)خبارا

تاريخ در دانشکده کشورهای آسيا و افريقا وابسته به 
 290، در 2000، پيشاور، »ميوند«دانشگاه مسکو، انتشارت 

 صفحه 
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روسيه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان روسی از  -15
دانشگاه سان پرتبورگ، انتشارات دانشکده مطالعات آسيايی 

 صفحه 187، در 2003، کابل،  »ميوند«
، نوشته »تذکر االنقالب«ناگفته هايی در باره کتاب  -16

، کابل، »ميوند« مال فيض حممد کاتب هزاره، انتشارات 
 صفحه 117، در 2006

رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان،   -17
، »کاوه«نتشارات نوشته گروهی از دانشمندان روسی، ا

 صفحه 240، در .2010کلن، 
سياست قدرت های بزرگ در (نربد افغانی استالين   -18

، نوشته پروفيسور داکرت يوری )افغانستان و قبايل پشتون
 صفحه 800استاد دانشگاه ليپيتسک، در  -تيخانف

دولت و اپوزيسيون در افغانستان، داکرت والديمير  -19
 صفحه 350بويکو، زير چاپ، در 

ارزات مردم افغانستان در راه استقالل، داکرت مراد مب -20
 .صفحه 200، آماده چاپ در 1959بابا خواجه يف، مسکو، 

 
 صفحه  5500بيست اثر در 

 
 :نوشته ها 

، کابل، »ميوند«گزيده داستان های کوتاه، انتشارات  -1
 صفحه  256، در 2006

جمموعه سخنرانی ها در (افغانستان به کجا می رود؟  -2
 520، در  2003کابل،  انتشارات ميوند، ،)وپا و امريکاار

 صفحه
 ، کابل،افغانستان بر سر دو راهی، جمموعه سخنرانی ها -3

 صفحه 173، در  2005، بنگاه انتشارات ميوند
افغانستان در چنرب گردباد سهمگين تاريخ، جمموعه   -4

 صفحه  182، در 2006کابل،   انتشارات ميوند، سخنرانی ها،
رهای آشفته و سياه بر فراز آمسان افغانستان، جمموعه اب -5

 صفحه 386، در 2010سخنرانی ها، انتشارات کاوه، کلن، 
سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک در کهکشان  -افغانستان  -6

، )ناتو درگورستان ابر قدرت ها( ناپيدای سياست های جهانی
 صفحه350در  بنگاه انتشارات کاوه، کلن، جمموعه سخنرانی ها،

روندهای مهگرايی در گسرته متاجيوپوليتيکی اروآسيای ميانه  -7
در بنگاه انتشارات کاوه، کلن، بزرگ و گسرته ايرانستان، 

 صفحه 500
جايگاه ناپيدای افغانستان در هپنه سياست های جهانی،  -8

 صفحه 500در ه، کلن، .بنگاه انتشارات کا
 

 صفحه  2800بيش از به  هشت اثر در
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 :  و تدوين شده آثار گردآوری
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی  -1

 صفحه 410، در 2006، کابل، )جمموعه مقاالت(افغانستان
، 2005، کابل، )جمموعه مقاالت اطالعاتی( افغانستان و جهان -2

 صفحه 600در 
گزيده مقاالت گرد  نزديک می شود،» پايان خط«: »ديورند -3

 صفحه 320، در 2009، کلن، »هکاو«انتشارات  آوری شده،
  

 صفحه1130سه اثر در 
 

 :کتاب ها و کتابواره های آگاهی خبش انرتنتی
آذرخشی در سپهر  شبستان، گزيده مقاالت گرد آوری شده از -1

  2006شبکه های انرتنتی،  
چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد آوری شده   -2

   2008از شبکه های انرتنتی، 
تابواره آگاهی خبش انرتنتی، ديدگاه ها و برداشت ک -3

 صفحه 250ها،پخش شده از کهکشان انرتنتی، در 
 

 صفحه 2500سه اثر در بيش از 
 

 
 :ويرايش آثار

از مجله بيست اثر سی عنوان کتاب در بيش از ده هزار صفحه، 
در بنگاه های پروگرس، مير و رادوگا در مسکو و ده اثر در 

رکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه بنگاه انتشارات م
 افغانستان در کابل 

 
 

 :اهتمام در چاپ آثار
اثر به زبان  دو اهتمام در چاپ پنج عنوان کتاب، از مجله

صفحه، و سه اثر مهم در تاريخ ديپلماسی  300انگليسی در 
 :کشور

کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و ليال  -1
 375، در 2005د داکرت پنجشيری، کابل، پوالدا، ترمجه استا

 صفحه 
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد خنست، لودويک آدمک،  -2

 284، در 2005ترمجه استاد زمها، انتشارات پاييز،پاريس، 
 صفحه

تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم، لودويک آدمک،  -3
، در 2005ترمجه استاد صاحب زاده، انتشارات پاييز، پاريس، 

 صفحه 410
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  صفحه 1300پنج اثر در 
 

 : نگارش و ويرايش  مقاالت در  جمالت
 )فصلنامه مطالعات اسرتاتيژيک( چاپ دوازده مشاره جمله

 
 صفحه  1500در   
 

 :چاپ مقاالت در نشريات پريوديک خمتلف
از مجله در افغانستان در  شهرهای کابل و مزارشريف،  

رغيزستان، امريکا، انگلستان و ايران، روسيه، قزاقستان، ق
 .آملان

 
 صفحه 500در 

 
 

 80از مجله (صفحه  25000مجعا هشتاد و دو اثر در نزديک به
صفحه و دو اثر چاپ ناشده  22500اثر چاپ شده در نزديک به 

 )صفحه مقاله  500صفحه و نزديک به  2000در بيش از
 

کورد آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار در افغانستان ري
به مشار می رود و در تراز گسرته زبان پارسی دری از اين نگاه 
ايشان را می توان با بزرگانی چون داکرت باستانی پاريزی 

 .  مقايسه منود
 


