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 1۶/70/7710        دوکتور م، عثمان تره کی
 

 دشمنی امریکا با طالبان انگیزه سیاسی دارد
 !نه مذهبی

 

 قسمت سوم
 

ارزار پا به عرصه کطالبان در کدر یک پروژه ژیوپولتیک توسط امریکا، انگلستان، پاکستان و عربستان سعودی 
ان و پایپ الین ترکمنستان به پاکست تمدید عاجلبه شیوه  در مرکز آن بود وعد وسیع منطقوی ب  دارای  گذاشتند. پروژه

طریق  مین ثبات ازا  ت مین میکردند.ا  باید بدرجه اول امنیت ساحه را تطالبان می .قرار داشت هندوستان از راه افغانستان
 . عملی شده میتوانست در افغانستان با کشور های شامل پروژه استقرار یک حکومت همکار

به مثابه  زمینه سازی محیط مساعد برای ظهور تحریک طالبان در دو عامل مذهبی و قومی پاکستان و امریکا را
 شویق کرد: مذهب وقوم.تمجری پروژه 

  .توجه داشت دو فکتور مذهب و قومب بیشتر از سائر کشور های ذیدخل برای تأمین ثبات پاکستان - 
تحقق رویای کنترول بر افغانستان را در چند قدمی  پشتون های دو سوی خط دیورند شماری از در وجود پاکستان

و با پشتون های آنسوی خط دیورند عالیق عقیدوی،  بودند قومی در افغانستان عنصر مسلط خود میدید. زیرا آنها
ن مهم آنها فارغ التحصیال بخش وران جهاد ضد شوروی میزبان آنها بود.پاکستان در د کلتوری و خویشاوندی داشتند.
ر شکمهاجرین افغانی فارغ مدارس، ل. قرار داشتندر جذبات جهاد یتأث تحتو سخت  مدارس مذهبی پاکستان بودند

 واره دار مارش جانب کابل را تدارک میکرد.
بار اول در سطح وسیع منطقه بهره برداری از مذهب را در جهت رسیدن به اهداف ستراتژیک  در حالیکه پاکستان
 است امریکاسی ثیرا  مین ثبات افغانستان تحت تا  افزاری ساختن پشتون ها برای ت در ، بعدا  رفتگبه آزمایش موفقانه 

ه بهانه پاکستان بالتدریج در کشتار پشتون ها ب .وارد کردبصورت معتنابه تغییر  (پس از تهاجم آنکشور به افغانستان)
 شد. های مختلف شریک پالن امریکا

را که بخشی از شرق میانه عربی، آسیای ‘‘ شرق میانه بزرگ ’’ پالن در زمان ریاست جمهوری بوش  امریکا -
افغانستان و پاکستان ( را شامل میشد، شامل اجندای جنگی ساخت. اشغال افغانستان بدرجه ‘ ) ‘افپاک ’’ و  مرکزی

ومی ق با محموله اسالم سیاسی و ناسیونالیست طالبان . فتوحات سریعنداول وعراق بعدا  در مرکز این پالن قرار داشت
ه د وقتی بیترد شک و متردد ساخت.با پاکستان در حمایت از تحریک طالبان،  علی الرغم توافق اولیرا  امریکا

ک و مال عمر آخوند با صدور ی مین کردندا  ین را در قلمرو تحت کنترول خود تنهنگرانی تبدیل شد که طالبان امنیت آ
رکزی قوی تحت کنترول پاکستان ذروی فرمان معضله چندین دهه کشت تریاک را حل کرد. استقرار یک حکومت م

امریکا و متحدین از نیرومند شدن پاکستان مجهز به بم  شرق میانه بزرگ اخالل ایجاد میکرد.’’  در مسیر تطبیق
 ذروی اسالمی در منطقه در هراس بودند.

س ا  ود که در رب در افغانستان یبرای استقرار امارت اسالم پاکستان تالش به افغانستان یکی از دالیل تهاجم امریکابنا  
 داشت.  رآن امیرالمومنین با مدعیات خالفت اسالمی قرا

 ،را رقم زده است و بخشی از منطقه افغانستان که تاریخ حماسی قدرت بدست مردمی! امریکا از تمرکز بهمه حال
این فرصت را  .بیقراری میکردقرار داشت و در انتظار فرصت مساعد حمله به افغانستان  ترسو  اضطرابدر 

 افغانستان مورد تهاجم واقع شد. ویارک میسر ساخت.یانفجار ن
ل و مالی پروسه تشکی امریکا در طول اشغال افغانستان با استفاده از کلیه امکانات سیاسی، نظامی، استخباراتی

ایجاد کمپنی های امنیتی  و،حکومت نیرومند مرکزی را تخریب کرده است: پراگنده ساختن کدر های ورزیده ارد
لح تحریک مقاومت مس مداخله در تقرر مامورین عالی رتبه ملکی و نظامی، ،و پولیس محلی یشخصی، تشکیل اربک

به جنگ از طریق دوام اشغال و بمباردمان های چوت انداز، وابسته نگاهداشتن نظام حاکم بکمک اقتصادی امریکا، 
ه کبی ثباتی است  ... همه ممثل ستراتژی حفظدر رهبری حکومت و منازعه به تفرقه قومی و کشانیدن دامن زدن

 ضایای ملی از حکومت تحت الحمایه سلب کرده است.بدست گرفتن هر نوع ابتکار عمل را در ق
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بازخاستگر در جهات  یمرکز یحکومت قو کیاز استقرار  یریو جلوگ یبه قصد دوام خودسر کایامر یبه تازگ
 : به تالش خود ادامه داده است. از جمله میازانچه ذکر کرد ریغ یگرید
 .صلح با مقاومت مسلح یفرصت ها یانداختن عمد قیبه تعو -
 .طالبان هیداعش عل انیجنگ جو تیتقو -
 . بر ضد طالبان یاز حزب اسالم یاستفاده جنگ یساز نهیدر صورت امکان ، زم -
 .شمار سربازان یاحتمال شیافزا -

مطمئن  یاجتماع گاهیپا کیبدون داشتن  تواند،ینم یحکومت چیضرورت دارد.ه یکزمر یحکومت قو کیب افغانستان
 ریبه کندن نقب ز توانیاز مردم از حکومت است که آنرا م یبخش تیطالبان به مفهوم حذف حما ی. نفستدیسر پا با

  .کرد ریتعب ندهیو آ یحکومت فعل یپا
 ییظاهرا  عقب گرا کایو اغواگرانه است. امر انهیماجراجو انه،یطالبان زورگو یکیدر حذف فز کایامر یجایب یگ شله
 یدویاعتدال عق یطالبان سو شی. اما با در نظر داشت گراکندیمخالفت خود با آنها ذکر م لیطالبان را دل یفکر
 رومندین یو مرکز یحکومت مل کی لیجلو تشک خواهدیبا طرد طالبان م کایاست: امر یگرید زیچ تیواقع ،یاسیوس

 .ردیرا بگ
 ونیکه در حلقه افراط روزیمردم متحجر د یافغانستان و محموله اسالم صوف یامروز برخاسته از روستا ها طالبان

 طیمح یدر حد قابل هضم برا یتمدن بشر یو با دست آورد ها کنندی. انحصار قدرت را رد مستندیمانده بودند، ن ریگ
طالبان در مرکز جاذبه دو قطب  کیعنوان تحر ریز نجانبیوشته ادر ن لیموضوع به تفص نیسر سازش دارند. ) در

  .افغان جرمن، بحث شده است ( فیمندرج در آرش زمیونالیاسالم و ناس
  .ستین یاسالم زمیکالیشان به راد شیگرا لیبا طالبان بدل کایامر یدشمن بنا  

 با طالبان قرار داده است ؟ یدر موضع دشمن یئ زهیرا چه انگ نیو متحد کایکه امر نستیمهم ا سوال
: سازدیم ریسوال را امکان پذ نیبه پاسخ ا یدسترس گر،ید یدر کشور ها کایمداخله امر یاسیس خیگذرا بر تار نظر
 مطرح شده،  گانهیدر برخورد با کشور ب کایامر یدفاع از منافع مل یپا کهیبار
ئل چون مانو یخون خوار نظام یها کتاتوریاست: از د کنار آمده تیبا دشمنان انسان یزیانگ رتیبه سهولت ح کایامر
(،  یلیاز چ نوشهیحکومت پ یمخف سیپول سی(، مانوئل کنتراس ) رئ نی) پاناما (، خورخه رافائل ) ارجنتا گاینور

رفاقت  ید روتوانسته ان کایامر کتادیاز د تیبه شرط تبع انانمسلم نیگرا تر ادی( گرفته تا بن ایویهوگوبرانزر ) بول
 .حساب کنند کایامر

ت. اس یعرب انهیدر شرق م کایامر نیمتحد نیاز مهم تر یکیاز اسالم  یوهاب کالیراد ریبا تعب یسعود عربستان
 .است کایقشون امر زبانیم نیاز اخوان المسلم تیبراسالم محافظه کار وحما یبا نظام مبتن نیبحر
سناتور  ) ِمک ِکن (  یبدنبال تالش ها یابوبکر بغداد یراست که داعش به رهب یحاک قتیبه حق بیقر عاتیشا
 .وارد معرکه شد ییکایامر
در  لیت لریب ونیلیم کیرا با پمپاژ  یمرکز یایگاز در افغانستان که آس نیل پیپا جادیا نیو متحد کاینظر امر از

 زایو قطع ن رانیکردن ا یمنزو یبرا یراه د،کریوصل م یجهان یبه بازارها رلیب ونیلیروز و ارتقا آن به شش م
ه ب لیدخ یدر منطقه، به نظر کشور ها کیستراتژ النماستر پ یبود. در آغاز کار رو یپاکستان به منابع انرژ

 اسیثبات و حفظ منافع شرکا در افغانستان ق نیتأم یبرا نهیگز نیجنبش خود جوش طالبان بهتر کا،یخصوص امر
 بهعدا  آغاز کردند. اما ب‘‘  کالیونی’’  ییکایامر یرا با کمپن نیل پیپا دی. طالبان مذاکرات انعقاد قرار داد تمددیگردیم

 نیموضع طالبان پاکستان و چ رییتغ نیبدست است که در عقب ا ینیرو آوردند. قرا‘‘  داسیبر’’  ینیارجنتا یکمپن
افغانستان در منطقه مخالف بودند. از  قیاز طر کایامر یقرار داشتند. هر دو کشور از حضور پر قدرت اقتصاد

 هانیمرحله اول پروگرام شرق م قیسقوط حکومت طالبان و تطب یساز نهیدر تالش زم کایلحظه است که امر نیهم
  .افتدیبزرگ م

 انهیق مدر جهت فتح شر‘‘ بوش ’’  یتحقق آرزو ها یطالبان به سو یدر آغاز ظهور جنبش طالبان پا به پا کایامر
 یالن هااز پ یکیشد که آنها در در برابر  لیتبد یبدشمن یبا طالبان وقت کای. مخالفت امر رفتیم شیبزرگ به پ

 تادکیدر مقابل د ینشان دادند. از موضع دفاع از منافع مل یاز خود کله شخ ‘‘یتاپ’’پروژه  یعنیدر منطقه  یدیکل
 .ستادندیا کایامر

مطمئن به حفظ منافع خود توسط طالبان بود، به  کایامر کهیکه تا زمان نستیا نیال پیداستان پا یآور ادیاز  مقصد
 ینیارجنتا یکه در دفاع از منافع افغانستان به کمپن ی. اما بارکردیشان با اغماض برخورد م انهیگرا ادیبن یها شیگرا
 .دندیگرد واقعبهتر قرار داد رو آوردند، مغضوب  طیشرا یدارا
 کهیوراز اسالم  ) البته آنط کالیراد ریالرغم تعب یشوند، عل میتسل کایصلح امر طیاکنون هرگاه طالبان به شرا نیهم
 یبلکه به احتمال قو کنند،یم افتیاز اسالم طالبان برداشت دارد ( نه تنها امکان قبضه بر حکومت را در کایامر
ستان در عرب ریرقص شمش گرید ریخواهد پرداخت . به تعب یکوبیبه پا‘‘  یاتن مل’’  دانیترمپ با آنها در م یاغلښ

امریکا با حزب اسالمی افغانستان مصالحه کرد. این به معنی سازش .دیآن تکرار خواهد گرد یافغان وهیبه ش یسعود
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که  لبانطا با و حفظ منافع آنکشور است . اما امریکا به استقامت تبعیت از امریکا با اسالم مکتبی و ایدیولوژیک
اسالم روستایی، سنتی، اعتدالی و غیر ایدیولوژیک را تمثیل میکنند، در جنگ خونین قرار دارد. گپ واضح است: 

 روی منافع کشور شان معامله نمیکنند. از موضع یک دندگیطالبان 
نظام  بنام طالب در بدنه با طالبان نبرد با اسالم بنیادگرا نیست. خصومت با ورود یک کتله عظیمامریکا بنا  جنگ 

زین ا امریکا صلح و ثبات افغانستان را با منافع خود در تقابل میبیند. آینده است که صلح و ثبات را تضمین میکند.
  دشمنی امریکا با مقاومت طالب انگیزه سیاسی دارد نه مذهبی. رو

 نتیجه :
ر ضد . قیام بمنشور ملل متحد و ضوابط حقوق بین المللی در تقابل قرار دارد تجاوز امریکا به افغانستان با روحیه

مغرور از داشتن دیپو های  ، بزرگترین قدرت نظامی جهان وتجاوز حق طبعی، مدنی هر کشوری است. امریکا
بر نمیدارد. آله این فشار عجالتا  در دست مقاومت مسلح است بدون فشار جنگ دست از گریبان ما  عظیم سالح ذروی

 باتالق افغانستان زمینگیر کرده است. کدر تلو متحدین را  امریکا با سازماندهی جنگ خونریز ملیشیائی، که
از  کمک قومانده ملیشیای طالب در دست آی، اس، آی پاکستان است. در شرایط جنگی فعلیاز قراین بر میاید که 

خارج در جنگ های ضد اشغال یک امر طبعی است به شرطی که در حالت صلح بیک وسیله انقیاد و وابستگی به 
رول پاکستان از کنتاین نیروی بزرگ تامین کننده ثبات در کشور  طالب، بیرون کردن کشور کمک کننده تبدیل نشود.

لب با ملیشیای طا و حکومت تحت الحمایه سوی امریکا بدون یک برخورد مبتنی بر انعطاف پذیری و واقعبینی از
  امکان پذیر نیست.

دین اگر امریکا و متحناکام است. در افغانستان  امریکا در تالش تحمیل یک نظام خود ساخته و وابسته به زور سوته
، مین میکندانب را تٱمنافع مشترک همه جو ظرفیت دادن قناعت را به افغان ها در اینکه حضور شان در افغانستان

داشته باشند، دلیلی برای ادامه جنگ در داخل کشور باقی نمیماند. قوانین بین المللی احکام روشن برای صلح، ثبات 
 و احترام به منافع متقابل در اختیار ما گذاشته است.

 پایان
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