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  مي#دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 ( بخش سيزدھم)

  

 :ُبريده ميشود" دنيل پرل " ِسر ِ 

دنيل پرل رييس بخش بيروی "  مي#دی گزارش دادند که ٢٠٠٢ِ◌ماه جنوری سال  منابع بين المللی به روزاول
  .ه گانش در شھرکراچی، سر ُبريده شدآسيای جنوبی در وال ستريت ژورنال  توسط ربايند

 ِطی يکی از برنامه ھايش، صحنۀ وحشتناک و تکان دھندۀ سر ُبريدن" الجزيره  "ِ◌  چنانکه تلويزيون

ومليونھا نفرديگردرسراسر جھان، اين صحنۀ  ًمذکورراعينا به نمايش گذاشت که نويسندۀ اين سطور ِژورناليست
و " القاعده    "ِ◌ سازمان ِافراد" پرل" ِ◌ربودن  گرديد که طراح   بعد ھا افشأ.دلخراش وتکان دھنده را تماشا کردند

ِ◌متفکر مغز  پسان ھا البته. ِ◌خونين، شخصی  بنام احمد عمر سيد شيخ وسيف العدل پاکستانی اGصل بودند اين اقدام ِ

ِدراثرفشارھای سنگين ِدپلوماتيک ِغرب باGی حکومت مداران پاکستانی، آن دو تروريس درشھر کراچی پاکستان  ت، ِ
  .دستگيرشدند

اعضای جنبش " که تحت نام " دنيل پرل" تقاضا ھای رباينده گان   
: به جانب امريکا اع#م گرديد، عبارت بود از " ِ◌پاکستان اعادۀ حاکميت

و برگردانيدن آنھا به "  بی -گوانتانامو" رھايی زندانيان پاکستانی از زندان 
برای حکومت پاکستان و ) ١٦ -اف(ا پيما ھای جنگی پاکستان، تسليمدھی ھو

ِ◌بعدی از  تحقيقات.  پايان دادن به حاکميت امريکا باGی پاکستان
نيز دراختطاف " خالد شيخ محمد"تروريستھای دستگير شده روشن ساخت که 

 ِازتنش دست قوی داشته، ھمان طور که مغز" دنيل پرل " ِ◌سر ِ  کردن و جدا
 " خالدشيخ محمد" بايد گفت که . ھم سپتامبر نيز بوده استِ◌حادثۀ يازد متفکر

ِ◌پاکستانی در کويت به دنيا آمد و   مي#دی از يک پدر و مادر١٩٦٤در سال 
 پيوست ودرداکوتای شمالی واقع المسلمين ِ◌جوانی به گروه اخوان در سن

  دنيل پرل خبرنگار وال ستريت ژونال        ١٩٧٨وی در سال . خواند  دراياGت متحدۀ امريکا رشتۀ مھندسی مکانيک

   .مي#دی در خاک افغانستان، آنگاه که جھاد ضد روسی ادامه داشت، با  اسامه بن Gدن آشنا شد

منتشرۀ نشريۀ  ِ◌پاکستان ِ◌اط#عات ِ◌سازمان ساختار وعملکرد "ِ◌ ھرچند در يک مقالۀ تحقيقی پيرامون
يک شھروند امريکايی  "   گفته شده که٢٠٠٢ول مجلۀ تايم درسال م از ق٢٠١٣درماه فبروری سال " آريايی" انترنتی 

 اسرائيلی به نام دنيل پرل توسط س0ح ھايی که متعلق به آی اس آی بوده به قتل رسيده است، چرا که مشغول جمع –
 ديگر نيزبعد برخی منابع مطلع   " ... القاعده را نشان می داده است آوری اط0عاتی بوده که ارتباط بين آی اس آی و

                                                     .آی پاکستان مرتبط دانستند.اس.را با شبکۀ آی" پرل  " ھا، ربودن و قتل ِ

ِ◌خودشان را پس از قتل بازھم، مقام ھای اط#عاتی پاکستان، تحت فشارامريکا، مجبور شدند عامل  " پرل " ِ
اين حادثۀ خونين و ننگين نيز ثابت ساخت که مقام ھای پاکستانی، از  .ريکايی بسپارنددستگيرنموده به مقام ھای ام

ِسياست و پاليسی دو گانه دربرابرتعھدات شان درقبال  استفاده نموده به تروريست پروريھای " جنگ عليه تروريسم " ِ
    .شان ھمچنان ادامه ميدھند
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ِ◌امريکا و  وعات مي#دی، مطب٢٠٠١بتاريخ نھم ماه اکتوبر سال  
بيست و ھشت ساله، " طارق راجا " کانادا گزارش دادند که شخصی بنام 

 شھروند بنگله ديش، ميخواست مواد انفجاری را در Gبه Gی کفش ھايش

ِ◌طيارۀ مسافربری امريکايی که رھسپار ازپاريس به درون َ فلوريدای ) ِ
  طارق راجا شھروند بنگله ديش و عضو القاعده   که اين شخص،اسناد و گزارش ھا افشا کردند. بود؛ انتقال دھد) امريکا

َعضو سازمان تروريستی القاعده بوده و قبل ازآنکه بتواند مواد انفجاری را با خود به داخل طياره ببرد، 
 مالکامنيتی ميدان ھای ھوايی امريکا و کانادا و سايرم ِپس از ھمين رويداد بود که مؤظفين.  شناسايی و دستگير گرديد

ِ◌غربی، دستوراکيد يافتند تا ع#وه ازتفتيش ِ ِ◌ھوايی، کفش ھای آنھا را نيز از پاھای شان در آورده  بدنی مسافران ِ
              . مورد معاينه و تفتيش قرار دھند

  

 عراق اشغال ميشود      

ۀ شتابزده يی پايان جورج دبليو بوش، يکسال پس از سقوط امارت گروه طالبان، جنگ در افغانستان را بگون
ِ◌تعقيب  ِيعنی ھنوز رھبران و بقايای گروه طالبان و القاعده بخاطرعدم.  اع#م نمود و ادعای پيروزی کامل نمود يافته

ِ◌کامل، زنده وس#مت درخاک پاکستان بسرميُبردند که مقامھای امريکايی، باغرور و سرکوب  حصول"ناشی از ِ

 ازجو ِخاص و مساعدی که حادثۀ يازدھم سپتامبر برايشان بوجود آورده بود، درافغانستان و با استفاده "ِ◌پيروزی
القاعده حمايت کرده و دارای جنگ  ِصدام حسين رييس جمھور عراق ازرھبران " به بھانۀ اينکه تا دير نشده خواستند

  .َ، به خاک عراق نيزلشکرکشی نمايند"ميباشد جمعی افزار ھای کشتار

ِ◌نوين محافظه کاران "ِ◌ ًب# دررأس گروپجمھورامريکا که ق رييس دپلوماسی فعال و  ِپيشُبرد آن کشور، با "ِ
اکثرکشورھای جھان در سازمان ملل را عليه رژيم صدام حسين متقاعد ساخته و  ِزيرکانه، توانسته بود نماينده گان
صل نمايد، پيوسته تھديد ِ◌مذکوررا حا ِ◌سازمان ِ◌خاص ِ◌آن کشور توسط بازرسان فيصلۀ جمعی آنان مبنی بر تفتيش

ًمث#،  جورج دبليو بوش در نيمه ھای ماه   ".عراق خواھد بود تا مجازات شود پس از افغانستان، نوبِت" ميکرد که

درجنگ با تروريسم، کشورھای   " : گفت" صدام حسين"  م  دريک سخنرانی رسمی،  خطاب به ٢٠٠١نوامبر سال 
 ِوی در جواب   " . جھان را به ھراس می اندازند، ھدف قرار خواھند گرفتسازندۀ جنگ افزار ھای کشتار جمعی که

پيامم اينست که اگر به يک تروريست پناه دھيد،  " : اين سوال که گام ھای بعدی چه خواھد بود؟ اظھار داشت
ِ◌کشتار تروريست ھستيد، اگر به يک تروريست غذا دھيد، تروريست ھستيد، اگر تسليحات يد و جھان جمعی توليد کن ِ

به  بايد در مورد آقای صدام بايد بگويم او " : وی اضافه نمود که  " .را به ھراس بيندازيد، بايد حساب پس بدھيد
تا به ما نشان  { عراق بروند بهً پس از يک وقفه که بميان آمده بود، مجددا } بازرسان اجازه دھد به کشورش باز گردند

بازرسان خود داری کند؛ خودش متوجه  ِ◌ اگر وی از پذيرفتن. يد نميکندِ◌جمعی تول ِ◌کشتار دھند وی تسليحات
  (29) "  .شود خواھد شد با چه عواقبی مواجه می

ھمه جانبه را داد،  ِسازمان ملل اجازۀ ورود به عراق و تفتيش ِولی آنگاه که صدام حسين نه تنھا به بازرسان  
آنرا نيز تفتيش نمودند، آنرا تحمل  ِدولتی و اتاق ھای خاص وعامِ◌کاخھای  ِ◌مذکور، اندرون بلکه حتا وقتی بازرسان

ِ◌امريکا ازاتھام وارد کردنھا و تھديد نمودن ھا و صدوراخطاريه ھای پياپی عليه صدام  نمود، بازھم، رييس جمھور ِ
ت ويکم ماه در شمارۀ مورخ بيس "تورنتو استار " ِبھمين سلسله، روزنامۀ مشھور .حسين و رژيمش خود داری نه نمود

به تعداد بيست ھزار سرباز امريکايی در اين ھفته، به سوی قطر و کويت حرکت  " م  خويش نوشت که٢٠٠١دسامبر
  "کرده است

مي#دی بود که جورج دبليو بوش رييس جمھور امريکا و تونی بليرصدراعظم انگلستان، پس  ٢٠٠3سال  
 ِ◌سازمان ملل وحتاعلی رغم مخالفت ِ◌شورای امنيت قتِ◌مواف حصول ِ دپلوماتيک و بدون- ِ◌سياسی  ازتمھيدات

ِ◌مذکورواعتراض ھای تعداد زيادی ازکشورھای ديگروبا آنکه مفتشين سازمان ملل از سوی صدام حسين  ِ◌سازمان
، به بھانۀ )واما چيزی بدست نياوردند( ِ◌عراق را که بخواھند، تفتيش نمايند که کردند  اجازه يافتند ھرجا وھرمکان
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ِ◌افغانستان  ھنوزديری ازاشغال ،" صدام حسين س0ح ھای کشتارجمعی در اختيار دارد و آنرا پنھان کرده است " اينکه
ِ◌خاصی باGی عراق حملۀ مسلحانۀ زمينی و ھوايی انجام  توسط  نيرو ھای امريکايی سپری نشده بود که با شتاب

ِ◌سری از سوی  ًزيرا طرح اين حملۀ نظامی قب# بصورت. دادند . امريکايی ريخته شده بود " ِ◌جديد محافظه کاران" ِ
بوش، سرنگونی صدام را قبل از يازدھم  " ِ◌امريکا نيز اظھار داشت که وزيردارايی وقت" پال اونيل" چنانکه 

  " .سپتامبر برنامه ريزی کرده بود

 ِ◌خاص دررسيدن جوجانه، ازتعجيلِاين گفته، ازشيوۀ گفتارجورج دبليو بوش، ازپافشاريھای ل ِصحت و ُسقم

 " ِ◌پای امريکا به عراق، بی اعتنايی آشکاردربرابر افکارعامۀ کشورھای جھان وسازمان ملل و اظھاراين مطلب که

ِ◌رييس جمھور و تيم  و سايرژست ھا و حرکات "عراق حمله خواھيم کرد اگرسازمان ملل موافق ھم نباشد، ما به
  .دکاری اش به اثبات رسيده ميتوان

رژيم عراق مقدار زياد اورانيم   " :  مي#دی گفت٢٠٠٣جورج بوش طی نخستين سخنرانی رسمی اش در سال 
َرا از کشور نيجريه خريداری نموده تا در ساختار بمبھای اتمی اش بکار برد َ."        

ِدر دستورکارکاخ سفيد قرار داشت، بنابرآن، دستگاه ھا از قبل ِ◌نظامی عراق چون اشغال ی جاسوسی امريکا و ِ
اوراقی مبنی برخريداری اين مواد را جعل کرده ازمجرای غير مستقيم به  انگليس، باساس ترفند ھای خاص شان،

 ِ◌ھجوم اختيار بعضی منابع مانند ادارۀ بين المللی انرژی اتمی و امثالھم قرار دادند تا دست آويزی شود در جھت

کاسۀ داغتر ازآتش عمل نموده  صدراعظم بريتانيا نيزبمثابۀ) تونی بلر(مريکا بسيار نزديک ا ِمتحد. ِ◌نظامی عليه عراق
کشتار "  م ادعا کردکه رژيم صدام حسين به ساخت و ساز چنان س#ح ھای ٢٠٠٢طی يک سخنرانی رسمی درسال 

ً◌صرفا چھل و پنج دقيقه بکارانداخته شوند مشغول است که ميتواند ظرف"  جمعی  بوش ( دو رھبر ھر. اين تنھا نبود. ِ
دامنۀاين . ھمچنان صدام حسين را متھم کردند که با سازمان تروريستی القاعده درتماس نزديک قرار دارد) و بلير

ِازملل عرب و غيرعرب را  ِرسانه ھای جمعی تابدانجا گسترش دادندکه باGخره افکاربسياری تبليغات راازمجرای
ِ◌پاداش  ق مانند مصر و اردن و عربستان سعودی و غيره را با پرداختِ◌عرا َفريفتندو برخی از رژيم ھای َدور وبر

                .ھای مليارد دالری و يا وعده و وعيد ھای سياسی با خودھمنواساختند

ِ◌بيشترازسه صد و پنجاه ھزارسرباز زمينی وسيع در پناه ِ◌ ِ◌ھوايی و ھجوم ِ◌شديد عاقبت، حم#ت مسلح، صدھا بال  ِ
 زمين وکليه سازوبرگ به ِ◌صحرا نورد، ھزارھا موشک زمين به ھوا و ھوا رفته، تانکھای مدرنطيارۀ جنگی پيش

ِ◌مرگ رفتند،  حملۀ گسترده، صدھاھزارانسان عراقی باسرعت بکام ِ◌جنگی عليه عراق آغاز گرديد ودرنتيجۀ اين
 ھای عامه و داشته ھای دولتی ِ◌جھان آواره گرديدند، دارايی ِ◌ھمسايه و ديگر نقاط ھزاران خانواده به قلمروممالک

 آگنده از زن و مرد توسط امريکايی ھا، عراق، بويژه موزيم بی بديل آن کشور بتاراج رفت، زندان ھای زيادی

تحت ِکنترول شان  ِ◌شرم آوری توسط امريکايی ھا و انگليسی ھا در زندانھای ِ◌عراقی شدند، شکنجه ھا و اعمال
صورت گرفت که  " ابوغريب" مشھور ِودگاه ِبين المللی بغداد وزندانمخفی درفر زندان درعراق و ازجمله،

ِ◌ارتش اخباروگزارش ھای رسوا آميزآن به سراسرجھان پخش شد، نظم درھم ريخت،  ِکشوراشغال شدۀ عراق ِ
آبادانی دامن زده شد، "..." و " ، " سنی ھا " ، " شيعه ھا " ، "ُکرد ھا " ًشعارھای سياسی و مذھبی  تعصب آميز مث#  

 آمد، صدام حسين ِ◌مختلف بوجود ھا به ويرانه مبدل شدند، دشمنی مسلحانه و خونين ميان مليت ھا، مذاھب و اقوام

و منطقه به آشوب  گرديد دستگير، محاکمه واعدام متعاقب ِقتل ِدو فرزند ِجوان وفرارھمسرو دخترانش به سوريه،
وخون کشانيد و  و انگليس باGی عراق، نه تنھا آن کشور را بخاکحملۀ نظامی بيرحمانۀ امريکا . عجيبی کشانيده شد

ِ◌عمل واداربه ارتکاب ِگروه ھای مسلح مخالف را ِ◌انتحاری برضد نيرو ھای  متعدد ِانفجارھای عظيم وعمليات ِ
 ت ھاینظامی پاکستان نيز اين فرصت را ميسر گردانيد تا با استفاده از مشغولي ھای اشغالگر نمود، بلکه برای مقام

ً◌آنھا را مجددا جمع و جورنموده تحت حمايت ھای نظامی،  گستردۀ امريکا درآن خطه، طالبان، القاعده و رھبران ِ
 ِ◌خاص ِ◌مقاصد و پيشُبرد ِ◌خونريزی بيشتر پاکستانی، آنان را غرض ھای مقام. آموزشی و لوژستيکی قرار دھند

 و متحدان خارجی آنان، حتا شيوه ھا و تاکتيک ھای جنگی گروه طالبان.  ِ◌سياسی شان، بخاک افغانستان گسيل نمودند
ً◌انتحاری عراقی ھا را کاپی نموده و عينا درافغانستان بکار به شمول عمليات   .بستند  ِ
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               صحنه ی اعدام صدام حسين درعرا ق

 و حمله باGی"  سپتامبر١١" ۀ جھانی اين برنامه ھای خطرناک و اشغالگرانۀ امريکا و انگليس که درپناه ھنگام

عراق ازيکطرف و  چاه ھای نفت و سايرارزشھای زيرزمينی ًافغانستان صورت گرفت، عمدتا بمنظوردسترسی به
ِ◌مصوون سازی اسراييل ازسوی رژيم صدام، حضورمستقيم بخاطر ِ ِ◌امريکا درخاورميانه و   نظامی بيشتر–سياسی  ِ
                   .عملی گرديد  " خاورميانۀ بزرگ" تحت برنامۀ ستراتژيک  ديگر،ايران ا ز جانب  ِ◌محاصرۀ اکمال

ِ مي#دی، گزارش مصور و ٢٠٠٣به تاريخ ھفدھم ماه فبروری سال " دموکراسی نو" برنامۀ تلويزيونی 
ِمستند ِمربوط به جريان تظاھرات اعتراضی مليونھا نفردرچندين مملکت ِجھانرا که بر ضد ِاقدامات ِ جنگی جورج دبليو ِ

بوش براه انداخته شده بود، به نشر رسا نيد ومصاحبه ھايی را که دراين زمينه با افراد و اشخاص ِمختلف درچندين 
ولی رييس جمھور امريکا و ھمکاران ِنزديکش، به آنچه که ميخواستند و . ِشھردنيا صورت گرفته بود، نيز پخش نمود

       .ه افکار عامۀ جھان، ادامه دادندِتصميم گرفته بودند، بدون اعتنا ب

 چنين "  ت0ش امريکا برای سلطه برجھان- سروری يا بقا " ِ◌امريکايی، مقاله يی تحت عنوان يکی ازمعترضان

ِبه طرزنگران کننده يی    کرده است که ای اتخاذ" دفاع از خود پيشدستانه  "ِ◌  رييس جمھور، سياست " :نوشت
اما امروز ما امريکا ييان ھستيم که . . . مپراتوری ژاپن در پرل ھارپر در پيش گرفته بودسياستی است که ا شبيه به

   (30) " . آبرو باخته ايم

گريزی نيست جز اينکه بگوييم  " : ِ◌بين الملل نيز چنين نوشت ِ◌حقوق کارشناس"  ريچارد فالک" ھمچنان، 
ِ◌آن، در  ِ◌ارتکاب ِ◌نازی بخاطر ِ◌آلمان برانجنايت عليه صلح بود، ازآن نوع جنايتی که رھ" ِ◌عراق  جنگ

ُ◌نورنبرگ متھم شناخته شدند، به پای ميز عدالت برده شدند و کيفر ديدند محاکمات ِ. "  (31)   

 ادامه دارد

  

 


