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 ۲۸/۰۸/۲۰۲۰               اخترمحمد یوسفی
 

 ؟قطع رابطۀ طالبان با القاعدهالینحل معمای 
 

در غنای اهداف، همه چیز یا یک قیمت دارد و یا عزت. آنچه قیمت دارد، در جای آن می تواند هم چنان یک چیز »
هیچ معادل به معادل جای داده شود؛ آنچه که برخالف، بر همه قیمت ها بلند است، که از آنجهت  ، به عنوانرا دیگری

   )"ایمانویل کانت" «یک عزت است. دارایکه اجازه داده نمی شود، 
 یو بیشتر موضوع تبلیغات غیرعلمی، غیرعملی و ناممکنیک طرح  قطع رابطۀ طالبان با القاعدهموضوع ساسأ طرح ا

 امتعۀ تجارتی و لباس نیست که براساس تقاضای رابطۀ تبادلۀمانند عقاید مذهبی انسانها  پیوند های ایدیولوژیکاست. 
پیراهن نیست که طالبان خود آنرا به میل خود  رابطۀ طالبان با القاعده د.وش ستودپیوند داد و ارادی فرد و یا گروپ 

 و یا به زور از جان طالبان کشیده شود. از جان شان بکشند،
ول طالبان با وساطت آی. اس. آی استخبارات پاکستان شبکه بشم ، بوکوالحرامالجهاد و القاعده "اسالمی" تندروان

سازمان میدهند.  مخفیانه فعالیتهای خود راتمام که  ندستتروریستی ه بین المللینظامی اخوان المسلمین های 
 فریبنده و "اسالم" بحیث سرپوش "مذهب"از بشمول طالبان تندروان "اسالمی" الجهاد و القاعده، بوکوالحرام 

  .کننداستفاده می
 .رندمخفی داکامأل ارتباطات  در بین خود در سراسر جهاناخوان المسلمین بین المللی  تروریستی شبکه های نظامی

در  حتیو کار طویل المدت مخفی دارندو فعالیتهای که ارتباطات بین المللی  تروریستی شبکه هایچنین نابود کردن 
   .ناممکن استاکثر موارد 

 

   
 

 همبا بین المللی که در بین خوداخوان المسلمین شبکه های و جلوگیری از حوادث و حمالت تروریستی  پیشبینی وقوع
بیست سال اند که پرقدرترین کشورهای جهان، مصروف بزرگترین و دارند کار دشوار است. قریب  ارتباطات مخفی

زم بین المللی هنوز هم زنده و فغال است. با کشتن علیه ترویزم است، مگر تروری پرمصرفترین عملیات جنگی
ه القاعده ناممکن است. شبکو دیگر شبکه های بنیادگرایی رهبران القاعده، نابودی شبکه های مخفی تروریستی القاعده 

 ایاالت متحده امریکا میالدی در ابیت آباد پاکستان "متحد" جنگ علیه تروریزم 2011با کشتن اسامه بن االدین در 
 . یت داردفعالبیشتر و انداختن تابوت در بحر، القاعده زنده و 

شرط گذاشتن قطع رابطه و کسستن پیوند های ایدیولوژیک عقاید مذاهبی تندروان "اسالمی" القاعده، با طالبان در 
 و تضمینزمینۀ است که غیر عملی عمل ممکن نیست. اجرای تأمین صلح واقعی با طالبان بذات خود یک خواست 

  عمل ندارد.در کنترول را 
 ،خته شوداندا ین سیاست بنیادگرایی مذهبی سازمان اخوان المسلمین مصرترنظر کوتاه با تجارب و عملکرد سابقه دار

ری ( سال قبل اساسگذا90عقاید مذهبی بزرگترین مرکز اسالمی الظهر )اساس  برسازمان اخوان المسلمین مصر 
ده آورببار  مصر ر را دراه خدمت درجامعه انسانیمالمسلمین مصر نه تنها اینکه نتایج مثسازمان اخوان . بودند دهش

 رویجت چنان را در شرقمیانه و کشور اسالمی افراطیت مذهبی و تروریزم "مذهبی" راسیزم افکار بلکه با نتوانست،
ربان و ق و انقالبی نسل جوان خیزش ت چیزی دیگری از خود بجای نه گذاشته است.اد که بجز سیل خون و جناینمون
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قالب ان، اخوان المسلمین مصر سرنگون کردندشجاعانه نظام دیکتاتوری حسن المبارک را  ندمصر که توانستمردم 
ا رنظام دولتی مورد نیاز جامعه مصر  ندنتوانستدوزدیدند. اخوان المسلمین مصر  قربان مردم مصر را نسل جوان و

 بسازد.
سازمان اخوان بر ضد  در اعتراض انقالب و دیمکراسی ای دفاع ازبرمصر مجدأ انقالبی و مردم نسل جوان 

دولت اخوان وزیر دفاع مصر جنرال سیسی توسط خله نظامی ااثر مد خره درال، تا ببرخاستند المسلمین مصر
و در زندان  رئیس جمهور سازمان اخوان المسلمین محمد مرسی راهی زندان گردید ،المسلمین در مصر خاتمه یافت

    .وفات نمود
 

  
 

 تنظیمهای "جهادی"( سال 29)طی با نظرداشت تجارب تلخ سه دهۀ اخیر تنظیمهای "جهادی" دردر افغانستان نیز 
اطی افغانستان ادامه میدهد. افکار تندروان افرقدرت در گرفتن بدستور بیگانگان جنگ و خونریزی را بر سر بنیادگرا 

 که ترکیب جوش خورده استچنان هردو از راسیزم شرچشمه گرفته و باهم  در افغانستان مذهبی و اختالفات قومی
. طالبان هم از آسمان نیامده اند، طالبان شاگردان بوجود آورده اندبا غارت و کشتاررا ضد منافع مختاط و متضاد فاسد 

یستی ترکیبات راس پاکستان اند که از بقایای تنظیمهای "جهادی" ظهور کرده اند. تامین صلح واقعی و ثبات با مدارس
قطع رابطۀ طالبان  موضوع درخواست متضاد دولت فاسد تنظیمهای "جهادی" در افغانستان با طالبان ناممکن است.

ش کنید که جنگل را در ندهید، دیوان به خنده میگوید خیر به آن شوخی میماند که به دیوانه گفته شود که هو با القاعده
  انجام دهیم تا "مجاهد" حقیقی شوم.خود را ببیند بیادم دادید که کار ثواب 

از خود  اشندب اهداف سیاسی که پایبند اصول و مستقلگروه سیاسی جنگجویان وسیله بدست پاکستان است، نه  طالبان
و به سفرهای پر زرق وبرق و جلسات  استبرضد افغانستان  ستعار جنگ پاکستاناسم م طالباناراده داشته باشد. 

 هوتلها پنج ستاره فریب نخورید. 
 

 
 

وقتی بصورت عموم از صلح حرف می زنیم، باید در قدم اول بدانیم که وضعیت چه است، طرف های درگیر منازعه 
تعریف می کنند، قدم بگذارند، به چه وضعیت، یعنی از کیانند و وقتی می خواهند به وضعیت دیگری که آنرا صلح 

چه وضعیت به چه وضعیت می خواهند قدم بردارند. از جانب دیگر درین کشور هیچ "مهره" و شخصیت سیاسی 
نظامی را نمی توان یافت که در جامعه از اعتبار الزم برخوردار باشد و موضعگیری ای را بتواند، پیش کند که در 

کسی به آن اعتبار کنند. به این نمونۀ مثال نظر اندازید. یک شخص نسبتاً فاقد سواد الزم سیاسی، در  دور مذاکرات،
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بحران افغانستان توانست، به حیث یک "اجیر" معتبر، اقالً یک رژیم را سقوط دهد و تغییر نوسانی جبهه، رژیم های 
  دگان تحمیل کنید. به تصویر توجه کنید:دیگر را هم تحت فشار قرار دهد. تقاضای "مارشالی" بر دست نشان

 

  
 

چنین فرارها و تغییر متحدان بی حساب ممکن است. بقول معروف که "دوستی را می توان خرید." درین بحران بیش 
از چهل سال، حال اجیران که حتی باک ندارند که شمول و خروج آنها را در دستگاه های استخباراتی بیرونی، یک 

 کاریابی روزمره ، بشمارند.امر معمولی 
 

 ایانپ
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