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  استقالل سوات يا آغاز بالکان سازی منطقه
  

يوگوسالويا را به صدا   کشور       تقريبا بيست سال پيش زمانيکه جنبش های تجزيه طلبانه دربالکان ناقوس مرگ
و  شادی فراوان متالشی شدن اروپای شرق را جشن ميگرفتند آنزمان با متحدينش در و اياالت متحده امريکا و درآورد

ميتوانست داشته باشد که کشور  را کمتر کسی اين تصور. شرط از تجزيه يوگوسالويا حمايت کردند بدون قيد و
انسان بيگناه  و مظلوم و   استقالل اين کشورها با خون صدها هزار. تبديل شود" قلمست"يوگوسالويا به چندين کشور

  .تباهی و بی خانگی و نفاق بين ملل مختلف در منطقه پديد آمد 
      سيستم سرمايه داری با کف زدن ها وخوشحالی بی حد و حصر از ايجاد بازارهای نو برای فروش سالحها و 

بازار "عه پايگاه های نظامی شان درآن منطقه و هم پيمانان جديد حرف زدند و ازپيروزی گسترش نفوذ اقتصادی و توس
اينکه امروز دراين کشورها چه ميگذرد و مردم در ارتباط  قضايای کشور شان چی فکر .به کمونيسم خبر دادند "  آزاد

  .ا قضايای بالکان هرروز بيشتر ميگرددميکنند ميگذاريم آنرا  به بحث های دگر، اما  شباهت اين حوادث درمنطقه ما ب
      

  هنوز شعار مبارزه عليه تروريسم گوشهای مردم ما را کر ميکند و هربار زير همين عنوان مردم بيگناه با بمباردمان 
با اينکه امريکايی ها و عواملشان هرروز از پيروزی  درجنگ با تروريسم . های کوربه خاک و خون کشيده ميشوند

دهند، ولی برعکس همه روزه جهان شاهد پيشرفت ها و پيشروی های بيشتر گروههای تروريستی القاعده و گزارش مي
اگرما جريان  طالبان را مورد تحليل قرار بدهيم می بينيم که اين جريان اساسا به روی سياست .بويژه طالبان هستند

اکثريت رهبران اين جريان . وی مهم مبدل شدامريکا بوجود آمد، بزرگ شد وباحمايت مادی ومعنوی امريکا به نير
مستقيما با دستگاه استخباراتی امريکا در پيوند بوده و از امکاناتی که امريکا برايشان مساعد ساخته بود، سودهای فراوان 

در جريان جنگ ضدروسی مردم ما در افغانستان کشورهای عربی و بخصوص عربستان سعودی در همکاری . برده اند
با امريکا ميليون ها دالر را صرف ايجاد پايگاه های نظامی برای تربيت مجاهدين و ساير گروههای اسالمی مستقيم 
آنها نه فقط  در عرصۀ نظامی به تربيه افراد پرداختند، بلکه در صدد ايجاد مدارس دينی ای شدند که عمدتٌا در . نمودند

  .سراسر جهان گرديدندمناطق سرحدی به مراکز  تجمع اسالم گرايان افراطی از 
     همين اکنون بيش از يازده هزار خارجی های عرب ، ازبک، چرچينی ، چينا يی ،ماليزيايی واز کشور های افريقايی 

در اين مناطق مصروف آمورش و تدريس مسايل دينی هستند، که پايه های اساسی طالبان و )  غيرافغانها(و اروپايی 
مين اکنون در سراسر پاکستان بيش از سی وپنج هزار مدرسه دينی وجود دارد که نود ه. ارتش القاعده  را می سازند

درصد آن مستقيما درکنترول القاعده است آنچه که امريکا در مبارزه عليه تروريسم بين المللی ارائه ميدارد خالف آنچه 
اگر دولت پاکستان .ش ميورزد است که درعمل هرروز آنرا پياده ميکند وهمه روزه درجهت قوتمندی اين جريان تال

رسما با طالبان آن کشور قرار داد وضع ميکند و به حاکميت طالبا ن درمناطق صوبه سرحد قانونيت ميدهد، در 
درواليت . افغانستان نيز طالبان بدون کدام قرار داد رسمی عمال حاکميت شانرا در مناطق تحت نفوذشان گسترش ميدهند

اطر که خالف خواست والدين شان  ميخواستند با هم ازدواج کنند در مالی عام به نيمروز پسر و دختری را بخ
درهلمند ،فراه ،زابل وبخش های وسيع واليت قندهار و هرات قانون طالبی   قابل اجرا است در واليت غزنی . دارميزنند

متحدين شان نه تنها سيل بين امريکايی ها و . تمامی جار و جنجال های قضايی توسط قضات طالبان حل و فصل ميگردد
انجا که هم با طالبا ن درگير ميشوند فقط در اختالفات به .  قضايا هستند بلکه خود مستقيما در ارتبا ط با آنها عمل ميکنند

به همين منظور کرزی شب وروز در تالش است که اگر طالبان را هم در دستگاه خود . سر ارسال مواد مخدر است 
  .حرف ميزنند... يی ها هم ازطالبان ميانه رو و انعطاف پذيز وجذب کند و امريکا

اين استراتيژی .       چندی پيش اوباما با سروصداهای بلند  استراتيژی جديد امريکارا در رابطه به افغانستان اعالم کرد
نکات اساسی آن ارائه شده گرچه زياد مورد ستايش متحدين امريکا وعوامل آن در افغانستا ن قرار گرفت ولی در 

 :اين استراتيژی روی نکات ذيل پايه گزاری شده است. برخورد های کمتری صورت گرفته است
  

امريکا با تکيه براينکه مبارزه عليه تروريسم به زمان بيشتر نيازمند است، قوای بيشتر نظامی را به افغانستان  -1
  ر همکاری مينمايدسوق داده و در ايجاد ارتش نيرومند درافغانستان با دولت آنکشو

مبارزه با گروههای تروريستی فقط به افغانستان  خالصه نشده و کشور پاکستان امروز به پايگاه عمده و  -2
اساسی القاعده مبدل شده است وضرورت منهدم ساختن اين گروه درآنطرف سرحدات افغانستان به يکی 

 .ازالويت های مبارزه با تروريسم مبدل شده است
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برای جلب حمايت دولت پاکستان ، اياالت متحده امريکا خودرا ملزم پرداخت پول به آن کشور ديده و بودجه  -3
در پهلوی آن درساحه  کمک برا ی آنکشور را که هر سال يک ونيم مليون دالر است، برای پنج سال تصويب و

 .نظامی کمکهای زيادتری را تعهد مينمايد
کمه افغانستان دولت امريکا از اين ببعد در همکاری به نيروهای محلی به تقويه با توجه به فساد در دستگاه حا -4

 . آنان پرداخته و زمينه کمک ها ی بيشتر را با آنها  مساعدتر ميسازد
  

     اين استراتيژی با وضاحت نشان ميدهد که امريکا در نظردارد،  افغانستا ن را به پايگاه نظامی مهم برای خويش 
ازطرف ديگر پاکستان گرچه . يل کرده و از آنطريق نفوذش را بسوی آسيای ميانه و ايران گسترش دهددرمنطقه تبد

به . متحد ش بوده ولی باتحوالتيکه درآن کشور بوجود آمده نميتواند به آن کشور بطور اساسی اعتماد و تکيه نمايد
همچنان پاکستان . ا بسوی خود جلب نمايدهمين دليل امريکا ميکوشد با پرداخت پول های گزاف رهبران پاکستان ر

با داشتن سالح اتومی درموقعيت بس  مهمی قرار دارد و با نفوذی که چين در پاکستان دارد، ميتواند زمانی اوضاع 
در پاکستان نيز اوضاع سياسی و اقتصادی چنان است که شرايط هرنوع عمل نظامی . برعکس خواستش تغيير نمايد

ر شمال پاکستان هنوزهم روابط عشيره ی وقبيله ی حاکم است درحاليکه در جنوب سيستم د. را ناممکن ميسازد
درچنين مناسبا تی تحوالت درپاکستان نميتواند از  تجزيه آن . سرمايه داری به مفهوم واقعی کلمه حاکميت يافته است

دها سال عقب رفته و اين خود کشور نگذرد چراکه با حاکميت شرعيت در سراسر پاکستان ،اجبارا جامعه بايد به ص
 ضربۀ شديدی را به مناطقی وارد ميکند که درآن سرمايه داری پايه و ريشه  عامل بروز تضاد های دگری گرديده و

 .دارد
سخنگوی طالبان .      با دادن استقالل برای طالبان در سوات اولين گام در جهت تجزيه پاکستان گذاشته شده است

اسوشيتيد "ت  پس از آنکه طالبان پاکستانی با دولت مرکزی به توافق رسيدند به خبرگزاریبنام مسلم خان در سوا
  ".القاعده برادران ما هستند و ما حاضرهستيم که بن الدن رادرمنطقه خود پناه بدهيم: "گفت" پرس 

کزی برخواسته و     چندی قبل با ترور يک تن از رهبران جدايی طلب بلوچ   هزارها نفر در مخالفت با دولت مر
پنجابی ها و سندی ها نيز چندان با پيشرفت و تکامل اوضاع موافق . شعار استقال ل بلوچستان را از پاکستان دادند

. نبوده و بعيد به نظر نميآيد که با هرچه بحرانی ترشدن اوضاع ،منطقه به يک جنگ دگری دست به گريبان شود
چيزی که .  ايران راهم به مشکالت عديده ی سردچار خواهد ساختآنچه که مطلقا در افغانستان اثر گذاشته و

امريکائی ها خواستار آن اند و از همين امروز ما شاهد بحران های دگری خواهيم بود که منطقه را فرا خواهد 
  .گرفت 

تان زنگ خطر برای افغانس" نيروهای محلی"برای افغانستان بخصوص تکيه به " بارک اوباما"      استراتيژی 
ما هميشه درهفت سال اخير شاهد بوده ايم که امريکايی ها با تقويه نيروهای ائتالف شمال وايجاد فضای بی . است

اعتمادی در بين مليت های گوناگون در افغانستان کوشيده اند که مسايل کشور مارا ازديدگاه اختالفات قومی مطرح 
عوامل امريکاييها آگاهانه با تشديد اين . ر تحريک نمايندو در پرتو همين ديدگاه اقوام مختلف را عليه يکديگ

امريکا ومتحدينش بااينکه ظاهرا از دولت . اختالفات با تمام امکانات کوشيده اند اوضاع راهرچه بيشترمتشنج سازند
تلف امريکا مهماندار والی های واليات مخ. مرکزی دفاع ميکنند ولی عمال در فکر تفرقه و نفاق درکشور ماهستند

صدراعظم آلمان . درکشور خود ميشوند و مستقيما با آنها قراردادهای اقتصادی ،سياسی و نظامی راامضا مينمايند
اين شواهد نشانۀ آن است که تالشهای وجود . وقتيکه به افغانستان سفرکرد حاضرنشد که يکباربا کرزی ديدار نمايد

ه امريکايی ها سالها قبل آنرا تئوريزه کرده بودند، اينبار دارد تا وحدت ملی افغانستان برهم خورده و طرح را ک
بنابرين وظيفه تمامی نيروهايی که خواستار افغانستان متحد ،مستقل وآزاد هستند دست به دست . درعمل پياده نمايند

رقابت های هم داده اين توطئه امريکا و شرکايش را در منطقه افشانموده و نگذارند که کشور ما بيشتر ازاين ميدان 
  .  واين منطقه به بالکان جديدی تبديل شود. کشورهای بزرگ جهان گردد

    
  
 


