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  رستاخيز
  

  افغانستان تنش جنگ وبازارنيرنگ
 

 
  

ه شکنجه های ظالمانه ي نيروهای آمريکا درعراق و افغانستان و درزندان درسطح جهانی با افشاشدن گسترد
،وداعيه های هژمونی "مدافع آزادی ودموکراسی و حقوق بشر"گوانتامو،برادعاها وحيثيت واعتبارآمريکا به عنوان

 .  لطمات جبران ناپذيری واردشد-بعنوان رهبرجهان آزاد-طلبانه اش
د چه اروپا و چه رقبای تازه نفسی چون روسيه و چين ازقدرت چانه زنی اش به هم چنين درمواجهه با رقبيان خو

باين ترتيب دکترين بوش که با دومشخصه جنگ پيشگيرانه واقدامات يک جانبه گرايانه  .مقدارمحسوسی کاسته شد
 . مشخص می شد درهردو عرصه با ناکامی های بزرگی مواجه گرديد

و پيروزی، ازتقسيم قاره کهن به اروپای پيروجوان وکنارگذاشتن اروپای واگرزمانی دراوج احساس نيرومندی 
پيرسخن می راند، با بالموضوع شدن آن تقسيم بندی، حاال مجبوراست به همان اروپای پيربرای بيرون آمدن ازباتالق 

 . بحران دخيل به بندد
گذشته، بسود منافع خود واروپا،درسياست وبعنوان مثال اکنون دولت فرانسه بخود جرئت می دهد تا بدرجاتی بيشتراز
بدليل  دراين ميان موقعيت دولت بريتانيا، .ها و قطعنامه ها و مصوبات مشترک جرح و تعديل هائی را به عمل آورد

 . تبعيت بی چون وچرايش ازدولت آمريکا ازهمه رقت انگيزتراست
آشوبی بپا شده وبازهم ازمضحکه های تاريخ کاربه آنجا کشيده که دردرون صفوف حزب کارگرعليه دارودسته بلر 

 با انتقاد به وابستگی ودنباله روی بيش ازحد بلرازسياست -حزب محافظه کار-است که رهبرحزب مارگارت تاچر
های بوش، درصدد برآمده تا با فاصله گرفتن معناداری ازآمريکا، شرايط را برای بدست گرفتن سکان قدرت توسط 

ی بوش درآمريکای التين و شکل گيری محورتازه ای برعليه سياست های آن، و تضعيف شديد ناکام. حزبش آماده کند
  .موقعيت بوش درخود آمريکا ودرافکارعمومی و ونيز دردرون حزب محافظه کار، برکسی پوشيده نيست

 شدت باوجود گذشت بيش از پنج سال از حضور نيروهاي خارجي به رهبري آمريکا در افغانستان ، خشونت به 
افزايش فعاليت نيروهاي طالبان در ماههاي گذشته ، موجي از ناامني به ويژه در مناطق جنوب و . افزايش يافته است 

ان با انتشار گزارشي از عملکرد نيروهاي خارجي در .ان.شبکه خبري سي. شرق افغانستان ، ايجاد کرده است 
ده ان روشن نيست و اميد چنداني براي برقراري ثبات در آينافغانستان تاکيد کرده ، چشم انداز امنيتي در افغانست

 . نزديک در اين کشور وجود ندارد
عملکرد نيروهاي خارجي در مقابله با تروريسم بسيار ضعيف و دور  ،طبق اين گزارش، اکثر مردم افغانستان معتقدند

ان نيز در گفتگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس در همين راستا فرمانده نيروهاي ناتو در افغانست .از حد انتظار بوده است
گفته است ، اگر در شش ماه آينده ، اوضاع امنيتي افغانستان به صورت محسوس بهبود نيابد ، گرايش به طالبان 

 .م افغانستان، افزايش خواهد يافتدرميان مرد
 که در هفته گذشته صورت واقعيت اين است که گسترش حوزه ماموريت نيروهاي ناتو به سراسر مناطق افغانستان 

خشونت ها در افغانستان درحالي افزايش مي يابد که نيروهاي . ديد ناامني ها در افغانستان داردگرفت، حکايت از تش
حضور قواي خارجي در اما با گذشت بيش از پنج سال از .  امنيت را در اين کشور حاکم کنندخارجي تعهد کرده بودند

، بلکه دامنه فعاليت هاي تروريستي نيز اعده در اين کشور سرکوب نشده انداي طالبان و الق، نه تنها گروه هافغانستان
 . افزايش يافته است 

مردم معتقدند که . ردم اين کشور را فراهم ساخته است، موجبات نارضايتي شديد مگسترش ناآرامي ها در افغانستان
دارند و افزايش حضور نيروهاي خارجي در افغانستان ، تنها ناتو و آمريکا راهبرد مشخصي براي مقابله با تروريسم ن
علت اصلي ناامني ها در به اعتقاد کارشناسان سياسي ،  .باعث افزايش تحرکات نيروهاي طالبان و القاعده ميشود
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 و د بمب گذاري  تغيير شيوه مبارزه طالبان با نيروهاي خارجي مانن.، حضور بيگانه ها در اين کشور استافغانستان
 و بر دشواري هاي زيادي براي نيروهاي ناتو درجهت مقابله با گروه طالبان در افغانستان ايجاد کرده ، ايجاد کمين

 .ناکارامدي ناتو افزوده است
تقويت ارتش ملي افغانستان و . به نظر مي رسد تحقق امنيت در افغانستان در يک روند ملي ميسر خواهد بود 

در حمله  . به دولت کرزي ، يکي از راههاي کاهش ناامني در اين کشور خواهد بود واگذاري ابتکارعمل امنيتي
  . هوايي ناتو به واليت قندهار درجنوب بيش از شصت غيرنظامي کشته شدند

تهيه شده است، نوشت  افغانستان آمريکائی واشنگتن پست درگزارشی که براساس شهادت دهها نفر از مردم روزنامه
 . را نيز هدف تيراندازيهای خود قرار می دهند ، غيرنظاميان افغانستان ی درآمريکائ نيروهای

هيچ نوع رفتار تحريک  واحد عمليات ويژه نيروهای دريائی آمريکا دريک مورد بطرف عابران وافراد غيرنظامی که
ساله ، يک پسر يک ساله و  ٤که در جريان آن يک دختر  کننده و يا تهديد کننده ای نشان نداده بودند، تيراندازی کردند

 . دادند حداقل دو زن جان خود را از دست
اين . کنند جای بحث وجود ندارد دراين باره که نظاميان آمريکائی بطور مرتب به سوی غيرنظاميان تيراندازی می

ست که از عملکرد نظاميان آمريکائی گفته ا ضمن انتقاد گونه عمليات آنقدر تکرار شده است که حتی حامد کرزی
، ساکنان روستاها و شهروندان غيرنظامی حتی مراسم عروسی. کشند  آمريکائی ها بجای طالبان مردم عادی را می

غيرنظامی  نظاميان آمريکائی قرارگرفته اند و هربار که سربازان آمريکائی اقدام به کشتار مردم در کابل مورد حمله
آمريکائی مدعی شده اند که اطالعات   قرارگرفته اند، نظاميانکرده اند و معلوم شده است که افراد بی گناه هدف
 . اند نادرستی از حضور افراد مسلح طالبان دريافت کرده

شده و تالش شده است دستور  فاجعه بارتر اين که اين گونه جنايات به افراد معمولی نظامی آمريکائی نسبت داده
که استراتژی وزارت دفاع آمريکا در اولويت  حالی استاين در. فرماندهان نظامی کم اهميت جلوه داده شود
بنابراين . راستا آنها مختارند بهرگونه که صالح می دانند عمل نمايند قرارگرفتن جان سربازان خودی است و دراين

و عراق  افغانستان ، بلکه خط مشی نظامی آمريکا درانه يک نظامی آمريکائی مطرح نيستخودسر بحث اشتباه ياعمل
اين موضوعی است که در داخل . شونت به قصد مرعوب کردن مردم استاعمال خ ح است که محور اساسی آنمطر

   .انتقاداتی را برانگيخته است آمريکا نيز
رئيس تيم مجلس نمايندگان امريکا که نيروهای عمليات  چنانکه گزارش واشنگتن پست اشاره می کند که آدام اسميت

گفته است ، اين  افغانستان گزارش تيراندازی نظاميان آمريکائی به غيرنظاميان در ارهويژه را نظارت می کند، درب
 بيش از مدارک کافی درباره اشتباهات نيروهای دريائی هستند و اطالعات بسيار آزاردهنده گزارش ها شامل چيزی

 . ای دراين گزارش ها وجود دارد که بايد درباره آنها تحقيقاتی شود
، فرماندهان نظامی  افغانستان انتشار گزارش های افشاگرانه از کشتار مردم غيرنظامی در  رغمبااين حال و به

را  افغانستان اين گونه گزارش ها ندارند و در جريان عمليات جستجو اساسی ترين حقوق مردم آمريکا توجهی به
براين باورند که يکی  افغانستان مسائلکارشناسان . اعتراضی را با گلوله پاسخ می دهند ناديده می گيرند و کوچکترين

 بی گناه افزايش حمايت از طالبان کشتار غيرنظاميان و اعمال خشونت نظاميان آمريکائی عليه مردم از داليل
 .اجبار به طالبان پناه می برند است که از سر افغانستان

نخست  رومانو پرودی ،. و است وامنيت درافغانستان همچنان با مشکالت بسياری روبر ازطرف ديگربرقراری صلح
که کنفرانس منطقه ای صلح براي  وزير ايتاليا در گفتگو با روزنامه عرب زبان الشرق االوسط ابراز اميدواری کرد

بينی مدت حضور نيروهای ايتاليايی در افغانستان را بسيار  پرودی پيش.  برگزار شود ٢٠٠٧افغانستان تا پايان سال 
حضور نظاميان ايتاليايی درافغانستان به تحوالت سياسی و امنيتی اين کشور بستگی  آيندهوی گفت . دشوار خواند

عدالت و مبارزه با  نخست وزير ايتاليا هدف از برگزاری کنفرانس منطقه ای صلح برای افغانستان را برقراری . دارد
 . قاچاق مواد مخدر اعالم کرد 

ون درافغانستان به ميزبانی روم در روزهای سوم و چهارم ژوئيه حکومت قان پرودی همچنين از برگزاری کنفرانس
سال های اخير  برگزاری کنفرانس های مختلف درباره اوضاع امنيتی ، بازسازی و صلح در افغانستان در . خبرداد

 شده افغانستان درحد صدور بيانيه ها متوقف کنفرانس هاي مختلف درباره" معموال. دستاوردهای مثبتی نداشته است 
کنفرانس منطقه ای صلح برای افغانستان در گام نخست بايد به ريشه های نا  به اعتقاد کارشناسان،در برگزاری .است

 . صلح در اين کشورتوجه کرد امنی و تهديد
 .از چند عامل است ريشه های ناامنی و به خطرافتادن صلح در افغانستان ناشی

 . تهديد کننده صلح به شمار می رود ترين عاملحضور نيروهای خارجی در افغانستان ، مهم 
ضرورت دارد آمريکا و متحدانش به تجهيز و آموزش پوليس و اردو با  بی ترديد با شکل گيری دولت در افغانستان ،

نيروهای خارجی  ازنگاه ناظران سياسي ، حضور. واگذاري ابتکارعمل امنيتی به دولت کرزي همت بگمارند  هدف
از سوی ديگر تداوم کشت خشخاش . می شود ک عامل روانی در جهت تحريک فعاليت طالبان محسوبدر افغانستان ي

گزارش ها . افزايش داشته ، از ديگر عوامل مخل صلح است  در افغانستان که در سال گذشته بيش از شصت درصد
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 ای بين المللی مواد مخدرسازمانهای اطالعاتی غرب ازجمله سازمان سيا با همکاری بانده برخی نشان می دهد، که
 . در افغانستان به تجارت مواد مخدر می پردازند 

نظاميان آمريکايی از طريق سود سرشار تجارت مواد مخدر تامين می  گفته می شود بخشی از هزينه های حضور
می  ارزيابی افغانستان برنامه و طرح منسجم برای مهار طالبان از ديگر عوامل تهديد صلح در همچنين فقدان. شود 
در افغانستان و منطقه آسيای مرکزی نيازمند سطح  ، آمريکا برا ي حضور بلند مدتبرخی تحليل گران معتقدند. شود

  .کنترول شده اي از خشونت های طالبان است 
 .افغانستان بسيار حايز اهميت است  در همين راستا نقش کشورهاي همسايه از جمله پاکستان در برقراري صلح در

براين . نيز بايد در زمره عوامل ناامني در افغانستان دانست  رهمين ارتباط روند کند بازسازی و گسترش فقر راد
اجرا  کنفرانس های منطقه ای صلح برای افغانستان به ريشه هاي ناامني نپرداخته واز ضمانت اساس تا زمانی که

ناموفق آمريکا در شعار مبارزه با  کارنامه. اهد بود نيزبرخوردار نباشند ، همچنان صلح در افغانستان يک روياخو
کارکردهای مغاير با صلح از سوي دولت بوش دراين کشور  تروريسم ، مواد مخدر و فقر در افغانستان ،بيانگر

  . بحران زده است
استرو م"،خبرنگار ايتاليايی "واليت هلمند"در " ولسوالی ناد علی"در اوايل ماه مارچ سال جاری طالبان در 

و " اجمل نقشبندی"در ايتاليا کار می کرد، همراه با مترجم وی به نام " لريپابليکو"را که برای روزنامه " جياکومو
چندی بعد از اختطاف آنان، سخنگوی اين گروه ادعا کرد که اين سه مرد در زندان تحت    .راننده آنان اختطاف نمودند

ن به اتهام جاسوسی قرار دارند، و برای جلب توجه حکومت به اين مسئله و فرمانده ارشد طالبا" مال داداهللا"نظارت 
 .اعمال فشار برای جدی شمردن تقاضا هايشان از دولت، راننده را سر بريدند

تهديد بعدی اين گروه سر بريدن خبرنگار ايتاليايی بود که طالبان در بدل آزادی وی، خواهان رهايی پنج فرمانده  
 . ان گرديدندارشد خويش از زند

گروه های مستقل همانند خبرنگاران بدون مرز، خواهان رهايی . عکس العمل جهان در برابر اين تقاضا متفاوت بود
اما منصوبين بعضی از کشور ها منجمله وزير خارجه هالند، رهايی زندانيان . هر چه زودتر اين دو خبرنگار شدند

 راه حل نادرست برای اين  ورد انتقاد قرار داده، و از آن به عنوانطالب را در ازای آزادی خبرنگار ايتاليايی م
، در کنفرانس خبری به مطبوعات اطمينان داد که " حامد کرزی"سخنگوی " کريم رحيمی " . معضله ياد نمودند

وی ماسترو جياکومو خبرنگار ايتال. حکومت کوشش خود را در رهايی هر چه سريعتر اين خبرنگار انجام خواهد داد
کريم رحيمی در کنفرانس مطبوعاتی خود تائيد کرد  . بعد از دو هفته اختطاف به تاريخ نوزدهم ماه مارچ رها گرديد

که، به بعضی از تقاضا های اين گروه، برای رهايی جياکومو پاسخ مثبت داده شده است، اما مشخص نکرد که اين 
 . تقاضا ها شامل چه ميگشت

مت ايتاليا تائيد کرد که پنج فرمانده ارشد طالبان در بدل رهايی وی از زندان آزاد بعد از رهايی جياکومو، حکو
بعد از آزادی جياکومو، حکومت افغانستان درحاليکه مال داداهللا خواهان آزادی دو تن ديگر از طالبان در  .گرديدند

زندانيان طالب هرگز معامله ای عوض آزادی اجمل نقشبندی گرديد، خاطر نشان ساخت که با طالبان در زمينه رهايی 
کريم رحيمی معامله حکومت با طالبان جهت رهايی خبرنگار ايتالوی را، استثنای  خوانده و خاطر نشان . نخواهد کرد

 .ساخت که اين عمل دوباره تکرار نخواهد شد
يل سال جاری سر اجمل نقشبندی بعد از گذشت ضرب العجل که توسط طالبان تصميم گرفته شده بود، هشتم ماه آپر

اين عمل خشم تعداد کثيری از افغان ها را عليه حکومت بر انگيخت و موسسات مستقل مطبوعاتی و خبری . بريده شد
روند اختطاف خارجی ها و اتباع کشور در افغانستان يک پديده جديد محسوب نمی  . بين المللی آن را محکوم نمودند

 افغانستان با طالبان جهت رهايی خبرنگار ايتاليايی، به اين مسئله شکل شود، اما به نظر ميرسد که معامله حکومت
 . جديدی بخشيده است

طالبان با آزادی پنج قوماندان خويش در ازای آزادی خبرنگار ايتاليايی به اختطاف و گروگان گيری تشويق شدند، و با 
جه حکومت به تقاضا هايشان بنمايش قتل اجمل نقشبندی به حکومت افغانستان پيام جدی بودن خويش را در تو

در حاليکه حکومت در تصميم خود روی ختم مبادالت و معامالت با طالبان مکررا تاکيد ميکند، روند   .گذاشتند
يک تيم صحی متشکل از پنج کارمند در اواخر ماه مارچ . اختطاف و گروگان گيری در افغانستان همچنان ادامه دارد

 . ختطاف گرديدند، که در مورد وضعيت انان گزارشی منتشر نشده استدر نزديک واليت قندهار ا
در عين زمان درسوم ماه اپريل در واليت نيمروز دو امدادگر فرانسوی، يک زن و يک مرد، و سه همکار افغان آنان 

س ژاک شيراک ريس جمهور فرانسه بعد از گذشت ده روز از اختطاف اتباع فرانسوی در تما . اختطاف گرديدند
با وجود تکرار مکرر حکومت از ختم مبادالت و . تلفونی با حامد کرزی ، خواهان رهايی اين دو تبعه فرانسه گرديد

مذاکرات با طالبان و انتقاد شهروندان افغانستان عليه عدم همکاری حکومت جهت رهايی اجمل نقشبندی خبرنگار 
 .  همتای فرانسوی اش وعده همکاری داده استمقتول، حامد کرزی برای رهايی اختطاف شدگان فرانسوی، به

اين مسله، حکومت افغانستان را در وضعيت نامطلوب قرار داده است، که در هر دو صورت بر نارضايتی  
در حاليکه بم گذاری های انتحاری  .شهروندان خود و يا جامعه بين المللی در مورد طرز العمل خويش، خواهد افزود
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ذشته افزايش يافته است، اختطاف شهروندان کشور و خارجی توسط طالبان که از شورشيان در افغانستان از سال گ
در عراق فرا گرفته اند، منحيث يک ترفند جديد برای فشار بر حکومت جهت موافقه و عمل به تقاضا هايشان مرسوم 

  .شده است
که به سرمايه گذاران و تاجران داخلی و حکومت کرزی در اين يک اليحه جديد را به قوانين امنيتی اين کشور افزود 

اين خود بيانگر نگرانی روز افزون حکومت . خارجی که در داخل افغانستان سفر ميکنند، حق حمل اسلحه را ميدهد
از اختطاف های اخير ميباشد که با رهايی پنج قوماندان طالب در ازای آزادی خبرنگار ايتاليايی تشويق شده، و امکان 

 . امنيتی اين کشور را افزايش داده است- و تنش در صحنه سياسیاختطاف بيشتر
   گفت  خبري  کنفرانس  جمهور امريکا در يک  رييس  بوش  ديدار خود با جرج  شفر در پايان  دو هوپ چندي قبل ياپ

  :وي مدعي شد . نگريست   مسئله  اين  بايد با ديد باز به  ولي  است  فاجعه  ناتو يک  در اقدامات  غيرنظاميان  شدن کشته
خواهند   مي  و طالبان هستيم در افغانستان   دموکراسي  برقراري  ما براي  ولي  است فاجعه   غيرنظاميان  شدن  کشته اگرچه

  . ما را نابود کنند  هاي  و ارزش دموکراسي
برغير نظاميان، چنين اتفاقاتی اما عليرغم پايبندی قوای ايتالف به اين تعهد و آوشش ايشان برای صدمه وارد نكردن 

های  ای آه در اين زمينه وجود دارد، نفوذ و رخنه مخالفان دولت در ميان بافت گاهی به ناگزيررخ ميدهد، مشكل عمده
مردمی و استفاده ازپناهگاه غير نظاميان و يا آمين گرفتن درمكاتب است آه اگر اقدام جدی صورت نگيرد، ممكن 

 . است خطرساز شود
ها، يا ناشی ازعدم   اين نارضايتی .های نارضايتی مردمی از دولت وجود دارد رخی مناطق جنوبی آشور، زمينهدر ب

های گوناگون قومی، يا ناشی از قوی بودن تبليغات طالبان درمقايسه با دولت  توازن درتوزيع مقامات اداری ميان تيره
گی وسيع اقشارمختلف  عث فقرومحروميت و سرخوردهو يا به خاطر مشكالت عديده اقتصادی ومعيشتی است آه با

 . مردم از دولت شده است
های نفوذ وحضورمخالفان درميان مردم از بين  ها وريشه در صورتی آه به اين گونه مسايل توجه جدی نشود و زمينه 

 و هموطنان نرود، هر روز ممكن است آه حوادث تلخی مانند آنچه آه در ولسوالی نوزاد اتفاق افتاد، رخ دهد
  .بيگناهی، قربانی حمالتی شوند آه با هدف نابود آردن پايگاههای مخالفان صورت ميگيرد

آمريکايي با مردم ، با واکنش شديد مردم وبرخي نمايندگان مجلس شوراي ملي مواجه  رفتار خشونت آميز نيروهاي
با نيروهاي طالبان ناکام مانده  ن شدند ، در مقابلهآمريکاييان که با شعار مبارزه با تروريسم وارد، افغانستا  .شده است

نشان مي دهد خارجي ها وبخصوص آمريکا تمايلي براي برقراري  گسترش ناامني ها و تشديد فعاليت طالبان. اند 
  . ثبات و امنيت در افغانستان ندارند

 . کشور شده است حضور پر رنگ نيروهاي طالبان در مناطق جنوبي ، باعث نگراني گسترده مردم اين 
 واقعيت اين ؟  آيد که چرا نيروهاي ائتالف در مقابله با طالبان ، موفق نبوده اند ل پيش مي ين سوا اکنون ا

 .افغانستان ، ضروري مي بينند  ست که آمريکاييان وجود نيروهاي طالبان را براي پيشبرد اهداف خود در  ا
  

  فاصله ميگيرند  اروپايی ها ازافغانستان
 

   
  

نبردی که از ديد آنها، جنگ .  کاهش می يابدعالقۀ چندين متحد اروپايی آمريکا به جنگ در افغانستان، به سرعت
به همين سبب نيز، خروج از افغانستان و دور شدن از اين . توسعه طلبانۀ آمريکا در خاورميانه و جنوب آسيا می باشد

 تن از نيروهای نظامی خود را از عراق خارج می کند، و ١٦٠٠انگلستان اعالم کرده که . کشور را آغاز کرده اند
 . ز گفته که از اين روند پيروی خواهد کردهالند ني

اين حرکات نشان می  . اين ضربه ای محکم به دولت بوش و کوششهای اين دولت در جنگ عراق محسوب می شود
چرا که گرچه اين اظهارات به دو کشور . دهد، که اروپا از ماجراجويی های آمريکا در خاورميانه خسته شده است

می شود، اما آنها تنها کشورهای اروپايی نيستند که از حضور آمريکا در عراق خسته شده انگلستان و هالند مربوط 
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بلکه بيشتر کشورهای اروپايی از آن رو نمی توانند احساس ناخرسندی خود را نشان بدهند، که نيرويی در عراق . اند
 . ندارند که آن را فرا بخوانند

 . را در جايی ديگر، يعنی افغانستان نشان می دهندبنابراين اين دسته از کشورها عدم رضايت خود 
نخست وزير ايتاليا به سبب عدم موافقت در مورد سياست خارجی خود در افغانستان، " رومانو پرودی"دولت ائتالفی 

.  نظامی کشورشان در افغانستان تمديد شود١٩٠٠چرا که چپ گرايان ايتاليا مايل نبودند حضور . سقوط کرده است
دی کوشيد که با رأی گيری اين مسئله را پيش ببرد، که در نهايت سبب پايان کار دولت ائتالفی و استعفای وی اما پرو
البته وی مجددا از سوی رئيس جمهور جورجيو ناپولی تانو و با رأی اعتماد شکنندۀ سنا و اکثريت مجلس . (گرديد

چراکه ممکنست اين اتفاق پيش . مريکا بايد نگرانش باشدالبته ايتاليا تنها موردی نيست که آ.) عوام تشکيل دولت داد
 . درآمدی برای رخدادهای مشابه در آينده باشد

.  تن از نيروهای واحد ويژۀ خود را از افغانستان خارج خواهد ساخت٢٠٠ فرانسه اعالم کرد که ٢٠٠٦در دسامبر 
 . مانند  در افغانستان نمی ٢٠٠٨هالنديها نيز گفته اند که پس از تابستان 

 ، ٢٠٠٩حتی کانادا يعنی همسايه ای که با آمريکا هم قاره نيز می باشد، گفته که پس از انقضای تعهدش در سال 
آلمان نيز مانند ساير کشورهای اروپايی، به کرات از استفاده از نظاميان . حضور نيروهايش را تمديد نخواهد کرد

وهای امدادی امنيت بين المللی، و عمليات در شمال و عمليات خود در مواردی به جز آموزش نظاميان افغان، نير
آيا اين عدم پذيرشها و خودداريها نشانۀ کمبود يا نبود منافع در افغانستان، از دست  . بازسازی، خودداری کرده است

ياالت متحده در ا دادن اعتقاد به توانايی آمريکا در کسب موفقيت، و يا نشانگر نوميدی فزايندۀ اروپا از آمريکاست؟ 
و تدارک پشتيبانی از افغانستان قولهای زيادی داده، ولی عکس العمل ) ناتو(پيوند با اعضای پيمان آتالنتيک شمالی 

 . چندانی از جانب اروپا مشاهده نکرده است
 بپردازد،  ميليون دالر به افغانستان٦٠٠ ميليارد و١٠چرا که در حالی که آمريکا متعهد شده برای کارهای بازسازی 

هدف از .  ميليون دالر به اين امر اختصاص داده است٧٧٧اروپا در يک دورۀ چهار ساله مبلغی بسيار کمتر، يعنی 
گرچه چنين پولی نيز به شدت مورد نياز است، اما در مقايسه با . اين کمک اروپا، تقويت نهادها و نقش قانون است

 . کمک آمريکا ناچيز به شمار می رود
ی به محدوديتهای مأموريت نيروهای نظامی و پشتيبانی اقتصادی اروپا، روشن می شود که قارۀ اروپا دارد با نگاه 

بنابراين ممکنست سقوط ائتالف پرودی نخستين نمونه از اين دست در اروپا . به آرامی از افغانستان عقب می کشد
نيرويی در حال گسترش می نگرد، که می کوشد به اما سبب اين عقب نشينی چيست؟ اروپا به آمريکا به مثابه  . باشد

 اروپايی از ابتدا با حمله به  در حالی که اکثر کشورهای. نحوی ناهنجار نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش دهد
 . عراق موافق نبودند، اينک اعتماد به پيروزی آمريکا را هم از دست داده اند

چرا که جامعۀ مسلمانان . روهای عراقی به کشورهای اين قاره نيز، تعامل کندبه عالوه اروپا بايد با احتمال ورود تند
 . در بسياری از کشورهای اروپايی از جمله فرانسه، انگلستان و آلمان بزرگ است

بنابراين احتمال اينکه عناصر تندرو آموزشهايی را که در عراق ديده اند با خود به اروپا ببرند، بيشتر از چنين 
مشکل ديگر اين است که اروپاييها به نحوی فزاينده عراق و افغانستان را به مثابه  . ر مورد آمريکا می باشداحتمالی د

افغانستانی که در ابتدا به عنوان مأموريتی با اجازۀ سازمان ملل متحد و پشتيبانی ناتو، تلقی . مسئله ای واحد می نگرند
به عمليات جنگی خود در " مبارزۀ جهانی بر عليه تروريسم"انی از چرا که به موازاتی که آمريکا با پشتيب . می شد

لذا مادامی که . جنوب افغانستان ادامه می دهد، اين مقوله بسيار به عمليات جنگی در عراق شباهت پيدا می کند
از عمليات عراق با عدم موفقيت روبرو می گردد و در عين حال دوباره سرو کلۀ طالبان پيدا می شود، بسياری 

 . کشورهای اروپايی تشابهات زيادی بين افغانستان و عراق می بينند
مبارزۀ جهانی بر عليه "چرا که با گسترش شعار . دولت آمريکا در اين مورد، تنها می تواند خود را مالمت کند

 . ، ديدگاهها در مورد عمليات گوناگون را به صورت کوششی واحد در آورده است"تروريسم
اما حاال که نتيجه . ا در ابتدا عنوان کرده بود که، موفقيت اوليه در افغانستان با عراق پيوند می خوردهمچنين آمريک

 . معکوس شده، اين شکست در عراق است که با افغانستان پيوند خورده است
يا، توجه وزير خارجۀ فعلی و نخست وزير پيشين ايتال" ماسيسمو دالما"برای تجسم اين مقوله، می توان به سخنان 

بين عمليات نظامی در افغانستان که با "او گفت که در بحث بر سر تمديد مدت حضور نظاميان اين کشور، . کرد
 ."توافق سازمان ملل متحد صورت گرفته، با عمليات در عراق، تفاوتی بسيار برجسته وجود دارد

متعاقب اين مخالفت بود که دولت آن .  مخالفت کردمتأسفانه مجلس ايتاليا اين تفاوت را نديد، و بالفاصله با اين تمديد
گرچه اين رخداد غمبار در ايتاليا اتفاق افتاد، اما به آسانی می توان احساس مشابهی را در سراسر  . کشور ساقط شد

در در عين حال به . چرا که تفاوت بين عراق و افغانستان، دارد در ذهن اروپاييها محو می شود. اروپا مشاهده کرد
موازاتی که طالبان قوی تر می شود، عالقۀ اروپاييان برای خروج از جايی که آن را يک باتالق ديگر آمريکايی می 

  . دانند نيز، فقط افزايش می يابد
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  آيا افغانستان بارديگربه حيات خلوت پاکستان تبديل خواهد شد؟ 
 

   
  

روابط دو کشور همسايه افغانستان و پاکستان که مرزهای طوالنی با هم دارند، در پنجاه و هشت سالی که از عمر 
مساله مورد مناقشه خط مرزی  .شور پاکستان می گذرد، همواره با فراز و فرودهای بسياری همراه بوده استک

، فعاليت گروههای مسلح مجاهدين که عليه حکومتهای طرفدار شوروی سابق در افغانستان می " ديورند "موسوم به 
در سالهای اخير، فعاليت گروههای مخالف دولت جنگيدند، حمايت دولت پاکستان از گروه طالبان و نيز آنچه مقامات 

اين کشور در مناطق قبايلی پاکستان می خواندند، از مسايلی است که در دوره های مختلف، باعث تيرگی روابط دو 
  .کشور شده است

ددي صبغت اهللا مج پاکستان با پناه دادن برهان الدين رباني ، گلبدين حکمتيار،احمدشاه مسعود ،رسول سياف ، ( 
پالن بربادي افغانستان را تحقق بخشيدواين سرمايه گزاري پاکستان تا  … ،يونس خالص ،نبي محمدي ، گيالني 

 .)ي خويش را برکشورگسترانده است امروزسايه شوم وسياه
، مسايل ١٩٧٩ ميالدی تا زمان لشکرکشي شوروی به افغانستان در سال ١٩٤٧از بدو تاسيس کشور پاکستان در سال 

 ١٩٩٢ بر روابط اين دو کشور، سايه افکنده بود و پس از آن، تا زمان سقوط حکومت داکتر نجيب اهللا در سال مرزی
ميالدی، عالوه بر اين مساله، حمايت پاکستان از گروههای مسلح مجاهدين که عليه دولت کابل می جنگيدند نيز بر 

مشهور است در زمان " خط ديورند"انستان که به مرز مشترک پاکستان و افغ .تنشهای موجود ميان دو کشور افزود
هند " بين هند و افغانستان کشيده شد و مناطقی از افغانستان آن زمان به ١٨٩٣سلطه بريتانيا بر شبه قاره هند در سال

  . تعلق گرفت" بريتانيايی
کنان آن پشتون و بلوچ  ميالدى، اين مناطق که سا١٩۴٧پس از تجزيه شبه قاره هند و تشکيل کشور پاکستان در سال

 .ترين عاملى بوده آه بر چگونگى روابط دو آشور سايه افكنده است خط ديورند بنيادى .هستند، جز قلمرو پاکستان شد
هاى روى آار آمده در افغانستان  شود، تنها طرح ادعاى ارضى از طرف دولت آه به پاآستان مربوط مى تا جايى

 باحمايت  چرا آه پاآستان از همان ابتداى تولدش در مقايسه با افغانستان. نيستآننده  چندان براى اين آشور نگران
آنچه آه تاآنون مايه نگرانى زمامداران پاآستان بوده . بي دريغ آمريکاوانگليس  در موقعيت برترى قرار داشته است

 و حقوقى اتباع پاآستان رغم اينكه به لحاظ سياسى اين قبايل به. قبايل پشتون ساآن در نوار مرزى آشورش است
اند و بعد  شان در اين سوى مرز آامًال حفظ آرده مسلكان اى خود را با هم شوند، پيوندهاى قومى و قبيله محسوب مى

 .اند از گذشت حدود يك قرن جدايى هنوز نوستالژى اتحاد و پيوستن دوباره به افغانستان را از خاطر نبرده
تبارها در ساختار   اآثرًا غيرپشتون پاآستان نسبت به ميزان مشارآت پشتونآميز زمامداران هاى تبعيض  سياست

نشين وجود دارد، عوامل اصلى حفظ و تداوم پيوندهاى ياد شده  سياسى حكومت و فقر اقتصادى آه در مناطق پشتون
نى در جنگ عليه ارتش شوروى در افغانستان و هاى پاآستا سابقه و فعال پشتون شور و شوق و اشتراك بى. است

آنها در تمام اين . بعدها آمك و همكارى با گروه طالبان تنها در قالب همين حفظ پيوندها قابل تفسير و تحليل است
 در جنگ در گير - و نه يك آشور دوست و همسايه-جنگيدند آه گويا سرزمين خودشان ها در افغانستان چنان مى سال
 . گذرد اش مى گذارى سياست خارجى تهاجمى پاآستان در قبال همسايه شمالى  حدود سه دهه از پايهاينك .است

اکثر مردم را عقيده بدان است که پاکستان ميخواهد تا به بهانه جنگ عليه تروريزم به سرحدی که ساليان متمادی 
با  .، مشروعيت بدهد)سيم خاردار(ي موضوع داغ وحل ناشده ميان پاکستان وافغانستان بودبا کشيدن ديوارامنيت

درنظرداشت تمام مشکالت که کشور بدان مواجه است، بعيد بنظر ميايد که افغانها به هيچ وجه نميخواهند درين مورد 
خط ديورند که پاکستان وافغانستان را از هم جدا ميسازد، امروز يکی از موضوعات حساس  .معامله صورت گيرد
ن موضوع زمانی به يک بحث داغ مبدل گرديد که پاکستان پينشنهاد ايجاد ديوار را ميان اي. درکشور بحساب ميايد

 . هردو کشور مطرح ساخت
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پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان چندي قبل اين موضوع را به عوض مقامات افغانی با خانم کونداليزا رايئس 
عالمت گذاری خط  . م وانزجار افغانها گرديدوزير امورخارجه اياالت متحده امريکا درميان گذاشت که باعث خش

 توسط وزير انگلستان بنام سرهنری ١٨٩٣ کيلومتر ميباشد که در سال ٢٦٠٠ديورند خيلی ضعيف و دارای طول 
 .مارتيمر ديورند، بحيث خط فاصل ميان هند بريتانيوی وافغانستان تعين گرديد

وزيرستان شمالي آغاز  "غالم خان" افغانستان در منطقه هاي خاردار بين مرز مشترك پاآستان و نصب حصار و سيم
جانبه افسران ارشد نظامي  داشت اما در نتيجه مذاآرات سه آباد اختالف نظر  آابل بر اجراي اين طرح با اسالم .شد

آستان سال گذشته دولت آابل پا . نيروهاي متحد آمريكا توافق شد آه آارهاي اجرايي آغاز شود پاآستان، افغانستان و
آنند و  مرز با افغانستان طالبان عليه نيروهاي متحد عمليات مي را متهم آرد آه از خاك پاآستان و از مناطق قبايل هم

حكومت پاآستان با رد اين اتهام بارها اعالم داشت آه در  . شوند وزيرستان شمالي پناهنده مي به مناطق قبايلي در
  از  پاسگاه و بيش٧۶١  ها و طالبان  ان براي آنترول عبور و مرور تروريستمرز با افغانست مرزهاي مناطق قبايل هم

  . هزار نيروي نظامي و شبه نظامي مستقر آرده است٨٠
  سپتامبر با اندوه ودرد که بنده١١اما با وقوع رويداد . پاآستان در زمان طالبان تا آستانه بلعيدن افغانستان پيش رفت

ارگران پولداربين المللي درتفاهم پنهاني با فتنه گران پاکستاني کشورما رايک گان پول درافغانستان واستعم
  .بارديگردردام دسيسه هاي پنهاني خويش گرفتارنموده اند 

  
  :يس قبلي استخبارات پاکستان ميگويد ئجنرال دراني ر

  

  
  

حامد کرزی رئيس . اين سوء ظن قوی وجود دارد که اسامه بن الدن در بخش شمالی اين کشور سکنی گزيده باشد
جنرال .  دو کشور، طالبان را تشويق به شورش می کندجمهور افغانستان دولت پاکستان را متهم کرده که در مرزهای

  .مشرف اين اتهام را انکار کرده است
در " گفتگو درباره امور بين المللی"فريد زکريا، مسوول نشريه نيوزويک بين المللی و مجری برنامه تلويزيونی 

نی رئيس پيشين سازمان اطالعات مورد حمايت احتمالی دولت پرويز مشرف از طالبان و القاعده، با جنرال اسد دورا
   .پاکستان، مصاحبه ای انجام داده که در زير می خوانيد

 .از قرار معلوم شما در هنگام رخداد يازده سپتامبر سفير کشورتان در عربستان سعودی بوديد:  زکريا فريد
 . درست است: ژنرال دورانی

 . مشرف با طالبان کامال به هم زد طبق اخبار حاصله
 .ت استدرس 

و اينکه دولت پاکستان و به ويژه اداره اطالعات اين ! بسياری معتقدند که اين به هم زدن بيشتر در حرف بود تا عمل
     فکر می کنيد اين امر حقيقت دارد؟. کشور همچنان ارتباطات خود با طالبان را حفظ کرده است

 . اثبات آن وجود داردچرا که داليل بسياری برای . اين قطع رابطه تنها گفتاری نبود
اوال اگر کشوری مانند اياالت متحده از کشور ديگری بخواهد که با جامعه جهانی همکاری کند، اين کشور داليلی 

دوما فکر می کنم درست است که پاکستان روابطش را با طالبان کامال قطع نکرده بود، اما  . برای اين همکاری دارد
تفکر هنديها (فکر می کنم عامل سومی که احتماال در اين قضيه دخيل بود  .يداين روابط داشت به بن بست می رس

  ....لذا. که اگر پاکستان دخيل نبود، می شد از ما استفاده کرد که می توانست خيلی ناراحت کننده باشد) بود
   پس شما معتقديد که اين قطع روابط، واقعی بود؟

 !حتما!  بله
  ا طالبان چپ افتاد؟آيا اداره اطالعات پاکستان ب 
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در مورد پشتيبانی -اما آن سه يا چهار مورد همکاری .  اطالع ندارم من به هيچوجه از تمامی اقدامات اين اداره
، که از ما خواسته شده بود، پشتيبانی عمومی در سال نخست و چند سال بعد -تدارکات اصلی و اطالعات مربوط به آن

اين . وجود نداشت که اداره اطالعات دارد کاری می کند که به نفع متحدين نيستچنين شکايتی نيز،   .هم، انجام شد
به حدی که حتی اگر شما توضيحی بخواهيد من نمی . اتهامات بعدا به داليلی که من نمی توانم بفهمم، به وجود آمد

 . توانم چيزی بگويم
 چرا اين اتهامات به وجود آمد؟ 

 ...مليات نظامیبه سبب مقاومت در برابر متحدين، ع
   در افغانستان؟

 . مرزهايی که کسی نمی تواند آنها را زير نظر بگيرد. مردم از مرزها عبور می کردند. در افغانستان شدت يافت
 مرز بين پاکستان و افغانستان؟
توانند از عدم اتحاد جماهير شوروی سابق نمی توانست، ما نمی توانيم، آمريکاييها نمی ! بله بين پاکستان و افغانستان

و از آنجا که . عبور و مرور غير قانونی در آنجا اطمينان حاصل کنند، بنابراين اين عبور و مرور انجام می شود
اين  . مقاومت کنندگان تعدادشان خيلی زيادست و از طيفهای گوناگونند، کنترل مقاومت مساله بسيار مشکلی است

می دانم چه تعدادی از آنها ولی حتما تمام آن افرادی که در آنجا بر اثر افراد ممکنست از طالبان های قديم باشند، ن
عمليات نظامی عکس العمل متحدين صدمه ديده اند، تمام افرادی که تصور می کنند از بستگيهای سياسی محروم شده 

ز مقاومت به قدر و اند، قطعا گروههای جنايتکار، قاچاقچيان مواد مخدر، سران جنگ طلب هم هستند که با پشتيبانی ا
بنابراين چنين عبور و مروری . لذا گروه بزرگی وجود دارد که اين کار را انجام می دهد . منزلت خود می افزايند

وقتی که رئيس جمهور کارتر از مشکالت سخن می . انجام می شود و من خشم و نارضايتی متحدين را درک می کنم
لذا بگذاريد برای يک بار هم که شده، ببينيم اين مشکل  .چرا که آنجا بودم. دگويد من دقيقا می دانم اين مشکالت چيستن

تقصير خيليهاست که پاکستان و به عبارت ديگر اداره اطالعات اين کشور هم می تواند به سبب عدم . تقصير کيست
  . کنترل اين حرکت، يکی از آنها باشد

اما . اما گاهی می توان بر عليه اين افراد عمليات انجام دادمنظورم اينست که اين حرکت را نمی توان کنترول کرد، 
 . نمی توان کامال آن را کنترول کرد چرا که آنها مردم هستند و مردم دو سوی مرز، برادران دينی هستند

 شما اخيرا در کابل بوديد؟
   .درست است

  بی ثباتی افغانستان در چه حد است؟
. من در جلسات آن شرکت کردم. خوردارست و آنها مجلس خوبی دارندرژيم آن کشور از پشتيبانی وسيعی بر 

آنها بودجه را برای دولت پس  . نمايندگان با جديت در مورد يکی از مهمترين مسائل، يعنی بودجه بحث می کردند
بسيار  هملذا رژيم آن کشور از پشتيبانی برخوردارست، اما مشکالت . فرستادند که نشان از استقالل کامل مجلس دارد

اين مشکل مقاومت مردم در برابر اشغال  . اين مشکالت تنها به دليل مسائلی که با شما مطرح کردم، نيست. زياد است
اگر به تاريخ نگاه کنيم هر زمان که قول . و اينکه قول بازسازی انجام نشد. خارجی و عمليات نظامی خارجی است

می از پول بازسازی را موسسات افغانی حيف و ميل کرده اند و ک . بازسازی داده شده، رضايتی کسب نشده است
اينک قيمت ملک و امالک در کابل . بيشتر آن را افرادی سرمايه گذاری کرده اند که به کابل می روند و دفتر می زنند

 . از واشنگتن گران ترست
 کنند، انجام دهند؟از نظر شما آمريکاييها بايد در افغانستان چه کاری متفاوت از آنچه اينک می 

فکر می کنم چيزی که تمام افغانها حتی حاميان دولت بر آن اتفاق نظر دارند، اين است که عمليات نظامی بخصوص  
آنچه که در حال حاضر در جنوب آن کشور در حال انجام است يا بايد به طور کلی متوقف شود و يا تنها با توافق 

 .متحدين و پاکستان انجام شود
در عين حال نبايد تنها کابل از آن منتفع .  مورد اين بازسازی تجديد نظری بشود و از آن سودی حاصل گردددوما در
زمانی بود که اتحاد جماهير شوروی سابق نيروهايش را از افغانستان بيرون برده بود و ما فکر می کرديم . گردد

چرا که اگر چنين کاری نمی شد  . آن کشور استبازسازی بهترين راه پيدايش و حفظ ثبات، و بازگرداندن صلح به 
بنابراين شايد . اما چنين چيزی رخ نداد. بسياری و يا احتماال اکثر افراد به يکی از گروههای جنگجو می پيوستند

 متحدين و  فکر می کنم تمامی اموری که اينک در افغانستان رخ می دهد بايد با کمک. بازسازی دومين اقدام باشد
 . با دولت افغانستان باشدهماهنگی 

ثبات رژيم مشرف در چه حدست و امکان اينکه او در زمانی که خود . بگذاريد پرسشی در مورد دولت خودتان بکنم 
  می گويد، از قدرت کناره گيری کند، چقدرست؟
ش با ثبات باشد، منظورم اينست که اگر دولت به سبب پشتيبانی ارت. بستگی به اين دارد که درک ما از ثبات چه باشد
که آرزو می کنم چنين -يا اگر از اين ديد که ناآرامی ايجاد شود . اين دولت مدتهای مديدی بر قدرت باقی می ماند

اما اگر در فکر يک سيستم با ثبات هستيد، البته  . ، و مردم به خيابانها بريزند، نه فکر نمی کنم چنين چيزی باشد-نشود
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ی و يا حزب سياسی که اين قدرت را در دست دارد، اين کار را با کمک جامعه بسته زيرا رژيم کنون. چنين نيست
  . مشرف انجام داده است

هر بار که به نظر می رسد اين افراد با رژيم نظامی همکاری کرده اند، يکی از چيزهايی که از دست می دهند، 
 خويش را از دست دادند، حفظ قدرت تا حدی چون پس از آن که محبوبيت. اين مساله مشکلی است. محبوبيتشان است

 .تنها از طريق روشهای متکی بر زور امکان پذير می شود
می زند؟ آيا در حالی که می گويد با تندروهای اسالمی در مبارزه است، از ) سياسی(با تندروها الس ) مشرف(آيا او  

 ديگر سو با آنها معامله می کند؟
هر يک از ما گاهی به روش خود تندرو . که تعيين کنم چه کسی مسلمان تندرو استمی دانيد من در اين خط نيستم  

او با برخی از مسائل سياسی برخورد می کند که به عنوان رئيس سياسی دولت بايد يا مجبورست، در مورد . هستيم
بعد اين مسئله عنوان می شود . نمی دانم با چه کسانی معامله می کند، اما نکته تنها همين است که گفتم. آنها اقدام کند

  . که او با آنها معامله می کند، من به اين نظريه اعتقاد ندارم
حاال پرسش نهايی، فکر می کنيد اسامه بن الدن کجاست؟ آيا معتقديد که اگر دولت پاکستان فعاالنه تر همکاری می 

   کرد، می شد محل اختفای او را يافت؟
تنها می توانم از روی حدس و گمان بگويم که اگر آن گونه که همه ما باور .  کجاستمعتقد نيستم که ما می دانيم او

داريم گروهش ، خوب سازمان داده شده و فوق العاده باشند، نه تنها می توانند چنين کارهايی بکنند و شاخکهای 
د که او و گروهش را در جايی حساس خود را در همه جای دنيا داشته باشند، بلکه بايد اين توانايی را هم داشته باشن

 . پنهان کنند که کمترين احتمال را دارد
 منظورتان يک شهر اصلی پاکستان است؟ 
چگونه می توانم در حالی . منظورم هرکجاست و يک شهر اصلی پاکستان نيز، نمی تواند از اين قاعده مستثنی باشد 

لذا اگر وی در يک شهراصلی پاکستان، يا . نجا نيستکه همين االن اعتراف کردم نمی دانم او کجاست، بگويم در آ
 . افغانستان، يا ايران، يا در اروپا، باشد، نمی خواهم بگويم او نمی تواند آنجا باشد

چرا که سرانجام بايد در جايی باشد و من نمی خواهم بگويم آنجا نيست، اما شهرهای بزرگ جاهايی هستند که احتمال 
چرا که آنها در جاهايی پنهان می شوند که بدام نيفتد و در مناطق حاشيه ای و قبيله . زيادستبودن اين افراد در آنها، 

   .ای اطالعات خيلی سريع منتشر می شود و مردم هميشه از وجود تازه واردين، و رفت و آمد افراد مطلع می شوند
  .به نظر می رسد شما فکر نمی کنيد القاعده آنقدر ها هم قوی باشد

اين تنها برای کسانی مفيدست که بخواهند حمايت .  در روند فعلی ما از آنها نهادی ساخته ايم که در واقع نيستندمعتقدم 
در واقع اين بخشيست . اما واقعيت اين است که ما چيز زيادی  در بار، آنها نمی دانيم. خود را از آنها از سر بگيرند

 . از جهات ابرقدرت استکه اينگونه نشان می دهد که القاعده از بسياری 
 به جز اياالت  اين روزها چه کس ديگری. چرا که دستشان به تمام دنيا می رسد و بايد دستورالعملی داشته باشند

  . استفاده ازمنابع خبري  .متحده و القاعده را با چنين توانايی می شناسيد؟ 
 

  بود؟  برنده تنش روزافزون آمريکا که خواهد
 
  )شمشاد(

  
  

يابد و آاخ سفيد  تري مي ست خارجي، بلكه برنامه داخلي دولت بوش نيز هر روز ابعاد گستردهانتقادها از نه تنها سيا
اي در  ، در مقاله"واشنگتن پست"خبرنگار روزنامه " ديويد ايگناتيوس" . برد را بيش از پيش در الك دفاعي فرو مي

ت و محكم بوش را بشكند و واقعيتها را به همين زمينه نوشته است آيا فردي در آمريكا وجود دارد آه بتواند پوسته سخ
وي با توجه به مشكالت فراروي دولت بوش، آه از هر سو شخص بوش را در آستانه نابودي سياسي قرار  . او بگويد
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در زمان حاضر، اين بوش سرسخت نيست آه شروع به شكستن آرده، بلكه واقعيت اين است آه : داده، نوشته است
  . تن استآمريكا نيز در حال شكس

آند، در تصوير هفته جاري دفتر رياست  از هم گسستگي آه باقيمانده دوران رياست جمهوري بوش را تخريب مي
بوش با نگراني عقب ميزش نشسته است و هنگامي آه خبرنگاري از وي درباره عملكرد  . جمهوري نهفته است

ر آنگره درباره اخراج ثارنواالن آمريكا سوال ثارنوال عمومي آمريكا، در شهادت اخير وي د" آلبرتو گونزالس"
جمهوريخواهان برجسته،  . آند مزه خورده باشد، لبهايش را جمع مي آند، درست مانند اينكه يك طفل که طعم بد مي

اندو اما بوش در رابطه با آن  آميز و غيرآافي مورد انتقاد قرار داده شهادت گونزالس را به عنوان شهادتي طفره
رام نشان داد و گفت ثارنوال عمومي وي، يك ارزيابي صريح انجام داده و به تمامي سواالت به شكلي پاسخ واآنشي آ

 ." است هاي گونزالس در انجام اين وظيفه افزايش داده ميزان اعتمادم را به توانايي"داده آه به گفته او 
 از سياره مريخ آمده باشد، اينگونه پاسخها را اآنون بگوييد شما چه نظري درباره گونزالس داريد، زيرا تنها آسي آه

نمي "بار جمله  ۶۴  توصيف خواهد آرد، آن هم اظهارات فردي آه در طول شهادت خود " پاسخهايي بسيار صريح
 . يا جمالتي مشابه آن را تكرار آرد" دانم

قابل آميته سنا مشاهده رسد آه بوش يا از اين آه همه در واشنگتن جلسه شهادت گونزالس را در م به نظر مي 
همانطور آه بوش دفاع شعارگونه و نادرست خود را از گونزالس  . اند، اطالع ندارد و يا اهميتي به آن نمي دهد آرده

اش  با ستاره چهارمي آه بتازگي روي شانه Gen. David    Petraeus    " ديويد پترائوس" داد، ژنرال -انجام مي
او باهوشترين و هدفدارترين افسري است آه آاخ سفيد به عنوان رهبر نهايي  . شسته بودنصب شده، آرام در آنار او ن

داند در آن لحظه پترائوس با مشاهده تنگتر شدن حلقه دور رييس  آسي نمي. استراتژيهايش در عراق برگزيده است
 . آرد جمهوري در اطراف آاخ سفيد، به چه چيزي فكر مي

داد و ادامه سرسختانه سياست عراق توسط رييس جمهوري آه از سوي بسياري از تر شدن اوضاع در بغ با وخيم 
شد آه آنچه گرفته شده، بايد  فرماندهان نظامي زير سوال رفته است، در هفته جاري اين حس در واشنگتن احساس مي

 نيروها نشسته است و بوش با استراتژي افزايش. متاسفانه اآنون منافع ملي به ماجرا آشيده شده است . پس داده شود
 . ارتش بايد هزينه آن را بپردازد

اي آه يكي از پايگاههاي  گذاري شده هاي بمب سرباز آمريكايي با موتر ٩  مثالي جدي از هزينه انساني، اين است آه 
 .  داشتآسيب پذير و فعال نيروها را هدف قرار داد، آشته شدند، اين پايگاه، نقش مهمي در استراتژي افزايش نيروها

سزارهاي "ترديدهاي ارتش را در تشريح اينكه چرا وي متفكران آاخ سفيد را " جان شيهان"تفنگدار بازنشسته ژنرال 
دانند به  مساله بسيار زيربنايي، اين است آه آنها نمي"آند  عراق و افغانستان دانسته است، چنين جمع بندي مي" جنگ

  ."روند آدام جهنم مي
. ن نااميدي در واشنگتن را در اين روزها احساس آنيد، بايد با جمهوريخواهان حرف بزنيدخواهيد ميزا اگر مي

گنجند و مشتاقانه سعي دارند از مشكالت بوش سود ببرند، اما  دمكراتها از قدرت سياسي تازه يافته خود در پوست نمي
اند، انعكاس  شدن حلقه زدهجمهوريخواهان تلخي و اضطراب مردمي را آه بر باالي عرشه آشتي در حال غرق 

هاي  اي در آابينه با چند تن از مسئوالن حزب جمهوريخواه آمريكا صحبت آردم، اغلب آنان مقامات بلند پايه . دهند مي
آاخ سفيد منزوي و ناآارآمد "هايشان احساس آردم  اند و اين نقد ويرانگر را در گفته ريگن، بوش پدر و بوش پسر بوده

دهد، درست مانند زمان جيمي آارتر اين بار هم حس نابجاي  گر به رييس جمهور بوش گوش نميشده است، آشور دي
:" گويد يكي از سناتورهاي جمهوريخواه مي ." زند وفاداري شخصي رييس جمهوري به حزب و آشورش صدمه مي

تيم قانونگذاري آاخ سفيد، ارتباط  . ام ترين آاخ سفيدي است آه از هنگام ورود خود به واشنگتن ديده آفايت اين بي
توانند به شما بگويند آه چه آسي در مقام اين ارتباط  نامناسب، تاسف بار و خجالت آور است، همكاران من حتي نمي

اي است آه تا  ترين آابينه اين ضعيف . شود آفايتي مديران مشاهده مي در سراسر دولت، نوعي بي. قرار گرفته است 
  ."اطر داشته باشيد آه اين آالم يك جمهوريخواه استام و به خ به امروز ديده
با اين آاخ سفيد، ديگر آسي به نظرات وفادار نيست، بلكه وفاداري به : "آاران برجسته نيز اشاره دارد يكي از محافظه

آردند،  هنگامي آه جمهوريخواهان درباره وفادار بودن فردي در آابينه ريگان صحبت مي. شود اشخاص مشاهده مي
دفاع سرسختانه بوش از گونزالس،  . نظورشان وفاداري به رونالد ريگان نبود، بلكه به جنبش محافظه آاران بودم

آنند آه رييس جمهوري با سرسختي از مقامي آه اعتماد  توهيني به اين جمهوريخواهان است، زيرا مشاهده مي
  . مشاهده شد" دونالد رامسفلد"ير دفاع سابق آند، درست مانند آنچه درباره وز عمومي را از دست داده، دفاع مي

هنگامي آه يك رياست جمهوري مانند رياست جمهوري فعلي بشدت آسيب ببيند، تقويت يك رييس قوي و ماهر براي 
اين همان آاري بود آه در آابينه ريگان انجام . آارآنان آاخ سفيد، حرآت طبيعي است تا تغييرات الزم را اعمال آند

آن دوبراشتاين براي ترميم خسارات ناشي از "و سپس سياستمدار برجسته " هاوارد بيكر"ر سابق شد و سناتو
جان "با انتصاب " مونيكا لووينسكي"رسوايي ايران آنترا به اين مقام منصوب شدند بيل آلينتون نيز بعد از ماجراي 

 . به اين مقام، همين حرآت را انجام داد" پودستا
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رييس فعلي آارآنان آاخ سفيد، بايد همان ماموريت نجات را " جاش بولتن"يه بر اين باورند آه جمهوريخواهان بلندپا 
اما اين سوال براي آنان مطرح است آه آيا بولتن از نظر سياسي آفايت الزم را دارد، از همه مهمتر  . به انجام برساند

ته سخت و محكم بوش را بشكند و واقعيت را به تواند پوس پاسخ به اين سوال است آه آيا بولتن يا هر آس ديگري مي
او بگويد، چرا آه در زمان حاضر اين بوش سرسخت نيست آه شروع به شكستن آرده است، بلكه آشور در حال 

 . شكستن است
نمايندگان مجلس آمريكا براي تعيين جدول  ي هاي آاخ سفيد نسبت به وتو آردن اليحه  تهديد به رغم تمامي همچنان
 .عراق اين اليحه توسط نمايندگان مجلس آمريكا تصويب شد مشخص جهت خروج نيروهايي آمريكايي اززماني 

 ميليرد دالري از جنگ عراق و افغانستان ١٢٤حمايت مالي  ي اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا با اآثريت آرا اليحه
  عراق را تا اوايل اآتبرتصويبسربازان آمريكايي از مشخص براي خروج تمامي  مشروط به تعيين جدول زماني

 نفر به اين اليحه راي مثبت داده و ٢١٨اين مجلس يعني  در نشست مجلس نمايندگان آمريكا دو سوم از اعضاي  . آرد
 .را اعالم داشتند  تن راي منفي خود٢٠٨در مقابل 

پونته، معاون  جان نگرو ريكا ، ي آاخ سفيد چون گوردن انگلند، معاون وزيردفاع آم مسووالن بلند پايه به رغم آن آه
عراق و ژنرال پيتر پيس، فرمانده ستاد   نيروهايي آمريكايي در ي آمريكا، ديويد پترائوس، فرمانده وزير خارجه

اي براي عدم تصويب اين اليحه انجام دادند  هاي گسترده تالش مشترك ارتش آمريكا، در اين نشست شرآت داشتند و
  .رسيد اما اين اليحه به تصويب

ي اين اليحه به هزاران سرباز زخمي آمريكا و از بين رفتن  ارائه نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان آمريكا هنگام
امروز  اگر اين جنگ همين: چنين تلفات باالي نيروهاي آمريكايي درعراق اشاره آرد و گفت هم جان هزارن عراقي و

هاي  درخواست قرباني شدن جان سربازان ما و: وي تاآيد آرد .  شدپايان يابد ميلياردها دالر صرفه جويي خواهد
بوش بايد اين اليحه . است را مي طلبد هاي آنها چيزي بيش از يك چك سفيد امضا آه رييس جمهور خواهان آن خانواده

 واقعي عليه ها متمرآز شويم، يعني آنچه آه تهديدي با تروريست را امضا آند تا ما بتوانيم بر روي پيروزي درجنگ
  . مردم آمريكا است

نمايندگان آمريكا صدها تن ازمخالفان جنگ عراق دربرابرساختمان  همزمان با به تصويب رسيدن اين اليحه در مجلس
 چني، معاون وي را از جريان آردند و ازاعضاي اين مجلس خواستند تا جورج بوش و ديك  مجلس نمايندگان تجمع

دولت بوش را عامل اصلي جنگ  چنين با سر دادن شعارهاي ضد جنگ ظاهرآنندگان همت . سياسي آشور آنارگذارند
ي مشابهي را  قراراست مجلس سناي آمريكا نيزاليحه  . هاي ترورويستي معرفي آردند و بحران و گسترش فعاليت

ي آمريكا براي مجلس سنا ي آاخ سفيد بالفاصله پس از به تصويب رسيدن اليحه . عليه دولت بوش به تصويب رساند
 :اي اعالم آرد صدور بيانيه تعيين جدول زماني مشخص جهت خروج نيروهاي آمريكايي از عراق با

عليه دولت به تصويب  طرح بر اساس سياست هجومي  دولت بوش به شدت با اين طرح مخالف است و معتقد است اين
دانا  . ريكايي از عراق را تعيين آرده استبراي عقب نشيني نيروهايي آم  به طوري آه مدت شش ماه رسيده است،

اليحه ما را نااميد آرد و بايد بگوييم مجلس نمايندگان آمريكا درصدد  اين: پرينو، سخنگوي آاخ سفيد، اعالم آرد
هاي  ژنرال زيرا اين اليحه دست. ي تصويب اين اليحه در عراق است نيروهاي آمريكايي به واسطه ي محاصره

 مجلس نمايندگان: ي آاخ سفيد آمده است در بيانيه . بندند ها مي ها و مسووليت جام بسياري از طرحآمريكايي را در ان
قانون استفاده خواهد  آمريكا به شكست آمريكا در عراق راي داد و بوش مطمئنا از حق وتو براي خنثي ساختن اين

  .آرد
قانونگذاران آمريكايي آه به موجب آن  توسطهاي جنگ در عراق  ي تامين هزينه همچنان به دنبال تصويب اليحه

شده است، رييس جمهور آمريكا و نمايندگان  آشورش از عراق  دولت جورج بوش اآنون ملزم به آغاز خروج نظاميان
ي جنگ در عراق از سوي  ي بودجه به رغم آنكه وتوي اليحه . تقابل جدي قرار گرفتند دموآرات آنگره در آستانه

نمايندگان اين آشور به  رسد اما نمايندگان سنا و اعضاي مجلس مهور آمريكا حتمي به نظر ميبوش، رييس ج جورج
با پيش شرط آغاز روند خروج نظاميان  ي جنگي را  ميليارد دالر بودجه١٢٤زحمت توانستند اليحه تخصيص 

  .تصويب برسانند آمريكايي از عراق از اول اآتبر سال جاري به
هفته آينده وتو آند با اين هدف آه اليحه جديد ديگري در اسرع  تواند اليحه مذآور را تا مياين در حاليست آه بوش 

 .افغانستان تامين شود هاي نظامي ارتش آمريكا در عراق و هاي عمليات ميز آار وي قرار گيرد تا هزينه وقت روي
ي تصويب شده در اختيار ريس  به محض آنكه اليحه: داشت در همين حال دانا پرينو، سخنگوي آاخ سفيد اظهار

  .پيشتر وعده داده بود اين اليحه را وتو خواهد آرد جمهور قرار گيرد، او همانطور آه
رهبران آنگره آمريكا به منظور آغاز به آار بر روي  رييس جمهور به زودي پس از وتوي اليحه با: وي افزود

روز چهارشنبه با  هاي جنگ در عراق و افغانستان  هزينهاليحه تامين . خواهد آرد وگو ي جديد ديدار و گفت اليحه
 . رسيد  راي مخالف در مجلس نمايندگان به تصويب٢٠٨ راي موافق در برابر ٢١٨

اين اليحه غير الزام آور آه به   راي مخالف به٤٦ راي موافق در برابر ٥١اعضاي سناي آمريكا نيز روز پنجشنبه با 
تصويب  .  تكميل شود، راي مثبت دادند٢٠٠٨مارچ  31 يكايي از عراق بايد تاموجب آن روند خروج نظاميان آمر



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
12

ترين حد  ي آمريكا در عراق به پايين  چهار ساله ها از جنگ حمايت اليحه مذآور در حالي صورت گرفته آه ميزان
ز گذشته در آانديداي دموآراتي بود آه رو ٨جنگ در عراق هم چنين مهمترين موضوع در بحث  . خود رسيده است

 .ي انتخاباتي با رقباي خود پرداختند آمريكا باقي است به مناظره 2008  ماه به انتخابات رياست جمهوري١٨حالي آه 
: اش در ايالت آاروليناي جنوبي گفت ي انتخاباتي جريان مناظره هيالري آلينتون، آانديداي حزب دموآرات آمريكا در

جمهور به اين موضوع  توانيم اميدوار باشيم آه رييس  و ما اآنون تنها ميآنگره از امروزبه پايان جنگ راي داد
  . گوش فرا دهد

واشنگتن بيان آرد چنانچه رييس جمهور از تغيير مشي در  از سوي ديگر هري ريد، رهبر اآثريت سناي آمريكا در
 ها بلكه براي سالها در باتالق معرض اين خطر قرار خواهد گرفت آه نه فقط براي ماه جنگ خودداري آند آمريكا در

اشتباه به جنگ سوق داد اين شجاعت را  الزم است رييس جمهوري آه آشور را به: وي تصريح آرد . عراق گير آند
در همين حال  . و يا با ما براي پايان دادن به جنگ همكاري آند هايش اعتراف آرده داشته باشد آه به شكست سياست

جان نگرو پونته، معاون  آمريكا،  ي آاخ سفيد چون گوردن انگلند، معاون وزيردفاع د پايهبه رغم آن آه مسووالن بلن
نيروهايي آمريكايي در عراق و ژنرال پيتر پيس، فرمانده ستاد   ي آمريكا، ديويد پترائوس، فرمانده وزير خارجه

 ي براي عدم تصويب اين اليحها هاي گسترده نشست مجلس نمايندگان شرآت داشتند و تالش مشترك ارتش آمريكا در
 .انجام دادند اما اليحه به تصويب رسيد

ي اين اليحه به هزاران سرباز زخمي آمريكا و از بين رفتن  ارائه نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان آمريكا هنگام
امروز   جنگ هميناگر اين: چنين تلفات باالي نيروهاي آمريكايي درعراق اشاره آرد و گفت هم جان هزارن عراقي و

  .پايان يابد ميلياردها دالر صرفه جويي خواهد شد
هاي آنها چيزي بيش از يك چك سفيد امضا آه  هاي خانواده درخواست قرباني شدن جان سربازان ما و: وي تاآيد آرد

با  روزي درجنگبوش بايد اين اليحه را امضا آند تا ما بتوانيم بر روي پي. است را مي طلبد رييس جمهور خواهان آن
  .ها متمرآز شويم، يعني آنچه آه تهديدي واقعي عليه مردم آمريكا است تروريست

نمايندگان آمريكا صدها تن ازمخالفان جنگ عراق در  همزمان با به تصويب رسيدن اين اليحه در مجلس
چني، معاون وي   ديك آردند و ازاعضاي اين مجلس خواستند تا جورج بوش و برابرساختمان مجلس نمايندگان تجمع

دولت بوش را عامل  چنين با سر دادن شعارهاي ضد جنگ تظاهرآنندگان هم . سياسي آشور آنار گذارند را از جريان
  .تهيه ازمنابع خبري  . هاي تروريستي معرفي آردند اصلي جنگ و بحران و گسترش فعاليت

  
 پايان

 


