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  وطن پو ر: پژوهش تهيه و
  

 مرزي جهان نانهئنگاهي به ديوارها ي خا
  )ننگين ديورند مرز امتداد ماين گذاري پاکستان در  سيم کشي ونۀبه بها(

  بخش دوم
  

  م مظلوم مكزيك  موکراسي بوش برروي مرديديوارد
 

   
  

ديده نمى شد، چون تظاهرآنندگان خيابان , تاآسون ,موتر ها در خيابان هاى مرآزى شهردر آن روز اثرى از رفت و آمد 
عدم تشديد قانون مهاجرت اياالت متحده :  جوان توجه همه را جلب آرده بودخواسته هاى تظاهرآنندگان. ها را بسته بودند

منطقه  ! و قانونى آردن اقامت ميليون ها مهاجر غيرقانونى! جلوگيرى از ساخت ديوار حايل در مرز با مكزيك! آمريكا
وتمندانى آه عاشق از يك طرف ثر. تاآسون هشتصد هزار نفر جمعيت دارد و اين رقم به سرعت در حال افزايش است

آفتاب آريزونا هستند از سوى شمال به اين منطقه نقل مكان مى آنند و از طرف ديگر مردم فقيرى آه عاشق بازار آار 
فاصله  از شهر تاآسون تا مرز مكزيك يك ساعت با موتر . اشباع نشدنى آمريكا هستند از جنوب به اينجا سرازير مى شوند

 . دانش آموزان مدارس اين شهر را مكزيكى تبارها تشكيل مى دهنداست و از مدت ها قبل اآثريت
 اآثريت آنها چه از روى تجربه شخصى و چه از روى داستان هايى آه شنيده اند به خوبى مى دانند آه گذر از آن بيابان 

بان ها ريخته اند تا ها در زير نور سوزان آفتاب چه آار طاقت فرسايى است و حال اين دانش آموزان مكزيكى تبار به خيا
  .آمريكا درهايش را به روى اين مهاجران خسته و فقير نبندد

زيرا در عرض مدت آوتاهى اين موج عظيم تظاهر آننده . البته دانش آموزان معترض شهر تاآسون در اين راه تنها نيستند
. گ با عراق هم به پاى آن نمى رسيدهمه آمريكا را در نورديد و چنان عظيم بود آه حتى تظاهرات چند سال پيش عليه جن

 . موجى آه ناگهان و آامًال غيرمنتظره همه اين سرزمين را درنورديد
بر پايه اين قانون مرزهاى . موضوع مورد اعتراض اين موج، قانونى بود آه مجلس نمايندگان آمريكا به تصويب رساند

نسورهاى قوى و همين طور به گشت هاى هوايى مجهز جنوبى آمريكا با موانع پيشرفته تكنولوژيك متشكل از حصار، س
چند هفته پيش از تظاهرات تاآسون نيز حدود سيصد . و همه اينها به خاطر يافتن مهاجرين غيرقانونى است. خواهد شد

ر هزار نفر در شيكاگو و در اعتراض به اين قانون به خيابان ها ريختند و تظاهرات مشابهى نيز در شهرهاى ميلواآى، دنو
اما اين تظاهرات به اوج خود رسيد و نيم ميليون نفر در شهر لس آنجلس، عظيم ترين گردهمايى . و فونيكس برگزار شد

 . تاريخ اين شهر را رقم زدند
اين موج عظيم نشان داد آه آمريكايى ها هنوز هم به ياد دارند آه همه آنها فرزندان آسانى هستند آه زمانى خود به اين 

در اياالت متحده آمريكا به رغم برخى شور و هيجانات پوپوليستى و برخالف ديگر . رت آرده اندسرزمين مهاج
در اين چند هفته اخير آن . آشورهاى غربى، به اين راحتى نمى توان سياست را بر عليه مسئله مهاجرت به آار گرفت

كان، جوان ترين نسل مهاجرين يعنى هيوالى به خواب رفته سياست آمريكايى تكان سختى خورد و عامل اصلى اين ت
آمريكايى هاى مكزيكى تبار بودند و نمايندگان مجالس آمريكا نيز چاره اى جز گوش فرا دادن به فريادهاى آنان نداشتند و 
بدينسان بود آه مجلس نمايندگان آمريكا طرح تعديل شده خود را آه در آنار آن موانع امنيتى، راهكارهايى هم براى اقامت 

  . نونى آارگران مهاجر انديشيده شده است، براى بررسى بيشتر و تصويب نهايى به مجلس سنا فرستادقا
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شعار ملى و تاريخى اياالت متحده آمريكا آه در همه دواير و ساختمان هاى دولتى اين آشور ديده مى شود، شعارى است 
 : به زبان التين آه معنى تحت اللفظى آن اين است

آمريكاى فعلى تنها در آغاز تشكيل مهاجرينى نسبتًا يكدست داشت و همه آنها سفيد پوست هاى . ته مى شوداز همه يكى ساخ
بعدها آوچ اجبارى سياه پوستانى آه از هيچ حق و حقوقى برخوردار . پروتستانى بودند آه از بريتانياى آبير مى آمدند

رلندى ها و آلمانى ها و ايتاليايى ها هم به اين سرزمين وارد شده در قرن نوزدهم بود آه اي. نبودند، اين يكدستى را برهم زد
 . و همراه با خود مذهب آاتوليك را به آمريكا آوردند

در قرن بيستم نيز مهاجرينى از اروپاى شرقى و آسياى جنوب شرقى به اين جمع اضافه شدند و آنها هم يهوديت، هندوئيسم 
ن صورت بود آه مذهب و قوميت و نژاد به عنوان اجزاى تشكيل دهنده هويت ملى و بودائيسم را به آمريكا آوردند و بدي

آه بار ديگر بر ) ١٩۶۵(رنگ باخت و بعدها در اثر جنبش هاى حقوق مدنى دهه شصت، قانون مهاجرتى تصويب شد 
  . مهاجرت پذيرى اياالت متحده تاآيد داشت

ده پدر و مادرى مكزيكى داشتند و حال اين رقم به يازده ميليون  هزار نفر از ساآنان اياالت متح۶٠٠ تنها ١٩۶۶در سال 
در سال هاى آغازين . نفر رسيده است آه البته احتماًال بيش از نيمى از آنها به صورت غيرقانونى در آمريكا اقامت دارند
 مى آمدند و تابستان ها تاسيس اياالت متحده، آاوباى هاى مكزيكى بدون هيچ مانعى از مرز گذشته و به تگزاس و آريزونا

اما رفته رفته اين منطقه به اصطالح باز، تبديل به . در مناطق مرزى آار مى آردند و سپس به مكزيك باز مى گشتند
گذرگاهى براى مهاجرت هاى گروهى و دست جمعى شد و از آنجايى آه اين عده نمى توانستند يا نمى خواستند با طى 

رئيس جمهور  . در آمريكا را بگيرند، غالبًا شب هنگام وارد خاك اياالت متحده مى شدندآردن روال قانونى مجوز اقامت 
 ميليون ها مهاجر ١٩٨۶اسبق آمريكا يعنى رونالد ريگن براى سعى در جهت حل اين معضله، طى فرمانى در سال 

ونى را استخدام آنند مجازات غيرقانونى را مشمول عفو آرد و همزمان براى آارفرمايانى آه از آن پس مهاجرين غيرقان
  . هايى در نظر گرفته شد

بيل آلينتون نيز در دوران رياست جمهورى خود دست به تالش . اما در نهايت اين آار نيز چندان نتيجه مثبتى نداشت
د جديدى در اين راه زد، بدين صورت آه قانون اعطاى تابعيت تا حدى دست و دل بازانه تر شد و همزمان اقدامات جدي

 . امنيتى در مرزها گسترش پيدا آرد
در مناطق شهرى آنار مرزها يعنى در گذرگاه هاى اصلى مهاجرين غيرقانونى، ديوارهاى بلندى آشيده شد و عالوه بر آن 

آلينتون اميدوارى زيادى داشت تا با . مهاجرين غيرقانونى به مناطق دورافتاده اى چون صحراى آريزونا آوچ داده شدند
مات بازدارنده از تعداد مهاجرين غير قانونى آاسته شود آه البته با وجود همه اين آارها هنوز هم بر تعداد اين اين اقدا

طبق برآوردها هر ساله نيم ميليون نفر به تعداد مهاجرين غيرقانونى در آمريكا اضافه . دسته از مهاجرين افزوده مى شود
 ٢۶به ) البته قانونى(جرين مكزيكى تبار يازده ميليون و ديگر مهاجرين همان طور آه قبًال آمد تعداد آل مها. مى شود

از قرار معلوم تا زمانى آه وضعيت . ميليون نفر مى رسد و تا به امروز رقم مهاجرين آمريكا به اين بزرگى نبوده است
يچ تغيير مثبتى را در اين فقر در مكزيك حاآم باشد و بازار آمريكا همچنان ماهانه دوصد هزار شغل جديد ايجاد آند، ه

  .مورد شاهد نخواهيم بود
در , نظم و قانون,از يك سو فراآسيون . عرصه سياست آمريكا در مورد مسئله مهاجرت هم به دو اردوگاه تقسيم شده است

 .مجلس سنا خواهان مراقبت شديد از مرزها است و عقيده دارد فقط بايد به مهاجرين قانونى اجازه اقامت داده شود
باز  ,هستند آه از , جان آورنين,و سناتور , يان آيل,نمايندگان شاخص اين فراآسيون، جمهوريخواهانى چون سناتور 

و به همين خاطر هرگونه عفو و بخشش . مى گويند, عدم ايجاد تسهيالت براى قانون شكنان,و , توليد احترام به قانون
 . مهاجرين غيرقانونى را رد مى آنند

ا هر دولتى بايد بداند چه آسانى در آشورش زندگى مى آنند و اين مسئله به ويژه در عصر تروريسم بسيار به عقيده آنه
نمايندگان اين جناح در دسامبر گذشته طرحى در . البته اين عقيده جناح راست جمهوريخواهان است. ضرورى تر است

 آارى صادر شود و آسانى آه به صورت غيرقانونى مجلس نمايندگان تصويب آردند آه بر پايه آن ديگر نبايد هيچ ويزه
طبق اين قانون هر آس به اين دسته از مهاجرين طى . به آمريكا وارد مى شوند بايد در انتظار مجازات هاى سنگينى باشند

ر  مايل از مرز بايد با٧٠٠عالوه بر آن . آند نيز مجرم شناخته خواهد شد) حتى در حد آب و غذا(سفرشان آمك رسانى 
ديگر به وسيله سيم خاردار و موانع ديگر مجهز شود و همه آارفرمايان نيز بايد يك بار ديگر مجوز اقامت آارآنان خود 

  . را بازبينى و آنترول آنند
اردوگاه دوم هم مخالفتى با به آارگيرى تدابير سخت قانونى در سر مرزها ندارد و حتى با اين مسئله آه پول بيشترى براى 

 . زها خرج شود نيز موافق استامنيت مر
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اما اين گروه در عين حال بر اين مسئله تاآيد دارند آه اياالت متحده اساسًا از مهاجرين بنياد گذاشته شده است و اين روند 
بايد ادامه يابد و احتماًال صورت تعديل شده قانون جديد آه در مجلس سنا در حال بررسى است به اين مسئله توجه خواهد 

و مهاجرين غيرقانونى خواهند توانست در صورت تمايل نام خود را در ليست متقاضيان مجوز اقامت در آمريكا ثبت آرد 
اين عده در روندى يازده ساله از تابعيت آمريكايى برخوردار خواهند , آرلن اسپكتر,آنند و به گفته سناتور جمهوريخواه 

 ا. گشت
 سناتورهاى عضو حزب دموآرات تعلق دارد اما ديگر هواداران آن عبارتند از لبته اآثريت اردوگاه دوم به نمايندگان و

آارمندان بخش خصوصى و دولتى، آليساى آاتوليك و پروتستان، گروه هاى چپ گرا، محافظه آاران ميانه رو و شخص 
ى اما بس تشتت و گسيختگى و چنددستگى در حزب جمهوريخواه، وظيفه اى سياس. ,جورج دبليو بوش,رئيس جمهور 

او نه مى تواند فراآسيون نظم و قانون را ناديده بگيرد و نه مى تواند تن به خواسته . دشوار را بر عهده بوش گذاشته است
در صورت تن دادن به خواسته آنان بى شك در مقابل يك نسل آامل از مكزيكى تبارها براى هميشه . هاى آنان بدهد

فزاينده جمعيت مهاجرين مكزيكى تبار در اياالت آريزونا، آلرادو و يا فلوريدا، حزب شرمنده خواهد بود و با توجه به رشد 
جمهوريخواه ديگر در هيچ انتخاباتى در اين ايالت ها برنده بيرون نمى آيد و به اين صورت رسيدن به مقام رياست 

 .جمهورى براى اعضاى اين حزب تبديل به امرى دست نيافتنى مى شود
 بوش در دومين مبارزه انتخاباتى اش تا توانست سعى آرد دل مكزيكى تبار ها را به دست آورد و  شخص جورج دبليو

 حزب دموآرات با سى درصد از آراى مكزيكى تبارها از جمهوريخواهان ٢٠٠٠البته در انتخابات سال . موفق هم بود
پس بى ترديد در صورت . ن خود آرد درصد اين آرا را از آ٣٨پيش بود ولى چهار سال پس از آن حزب جمهوريخواه 

  .وضع قوانين سخت مهاجرت و قوانين مرزى، حزب پيش گفته در آينده باز هم به سال ها پيش باز خواهد گشت
 موجب شد تا والي جمهوريخواه ١٩٩۴اين گزينه اى است آه در سال . نام دارد, ١٨٧گزينه ,آابوس محافظه آاران 

 مهاجرين غيرقانونى از ١٨٧طبق اين قانون و يا همان گزينه ،. زنده ميدان رقابت باشدبا, پيت ويلسون,آاليفرنيا يعنى 
البته مردم آاليفرنيا مى توانستند با اآثريت بااليى اين . هرگونه امكانات اجتماعى ازجمله رفتن به مکتب محروم مى شدند

شتند و پيش از هر اقدامى براى شرآت در قانون را تائيد آنند اما مهاجرين قانونى مكزيكى تبار سر به شورش گذا
آنها با راى خود نه تنها اين ايالت را از چنگ جمهوريخواهان درآوردند بلكه شايد براى . انتخابات ايالتي  نام نويسى آردند

بارها به همين دليل است آه تظاهرات ميليونى مكزيكى ت. اولين بار ايالت آاليفرنيا تبديل به دژ مستحكم دموآرات ها شد
پس چندان بعيد نيست آه در آينده اى نزديك يك قانون . بار ديگر مى تواند زنگ خطرى براى جمهوريخواهان باشد

والي آاليفرنيا آه خود به عنوان , آرنولد شوارتزنگر,. مهاجرت جديد به مراتب ميانه روتر و ليبرال تر به تصويب برسد
قلع و قمع مهاجرين يك ,: ى دارد به دوستان حزبى اش هشدار داده استيك مهاجر با مشكالت مهاجرين از نزديك آشناي

  .شوخى بيش نيست آه البته هرگز نمى تواند به عنوان يك راه حل مطرح باشد
  

  سيم کشي وماين گذاري سرحدي: پاکستان 
 

  
  

آيا واقعا نيروهای ائتالف  مبارزه عليه تروريزم و القاعده را در افغانستان پيش ميبرند؟ ميخواهند که در اين کره خاکی 
غرض  ست مردم بوجود آيد؟ آيا اين همه هياهوی که بين حکومت پاکستان وافغانستان جريان داردحکومتی مطابق خوا

منحرف کردن اذهان مردم نميباشد؟ واقعا کشورهای غربی خاصتا امريکا توان تحت فشار قرار دادن دولت و ارتش 
 مند ده واقعآ نيروها امريکای عالق ؟ آياپاکستان را ندارند، تا از حمالت تروريستی مرزی در افغانستان جلوگيری نمايند

 ستگيری اسامه بن الدن ومالعمر ميباشد، اما ازآن عاجز اند؟ 
ميخواهند ما را کمک نمايند، اولتر از همه دولت را متوجه   افغانستان بی اال يشانهياگر دولت های  ذيدخل درقضايا

کمک نمايند .  وادار سازند تا کارها را به اهل آن بسپارنددولتمردان  ما را . ی های بی چون وچرا آن سازدئمصلحت گرا
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 با حمايت مردم ميتوان تروريزم و القاعده را نابود ساخت  و. تا درافغانستان دولتی برپا گردد، که قدر رأی مردم را بداند
 .بوده اندکه بيشترازيک دهه غالم گوش به فرمان پاکستان  نه با اشخاص وافراد. پاکستان را سرجايش نشاند

 .، با واکنش شديد مردم ونمايندگان مجلس شوراي ملي مواجه شده استآمريکايي با مردم رفتار خشونت آميز نيروهاي
ترش ناامني در افغانستان شده مريکايي باعث تشديد خشونت و گسا درست نيروهاي نمايندگان مجلس معتقدند رفتار نا

قندهار  ،وهاي طالبان در چهار واليت هلمند، ارزگاناز تحرکات جديد نيرکه برخي منابع خبري  اين در حالي است. است
با گذشت  .کنترول بعضي مناطق را به دست دارند  اين منابع طالبانۀبه گفت. و زابل در جنوب افغانستان خبر مي دهند

با اييان که با شعار مبارزه مريکا  .ند، طالبان همچنان فعال استمريکا در افغانستانانيروهاي  ز پنج سال از حضورابيش 
 امني ها و تشديد فعاليت طالبان گسترش نا.  نيروهاي طالبان ناکام مانده اندبا ، در مقابلهتروريسم وارد، افغانستان شدند

گ حضور پر رن .مريکا تمايلي براي برقراري ثبات و امنيت در افغانستان ندارند ابخصوص نشان مي دهد خارجي ها و
آيد که  ل پيش مي ين سوا اکنون ا. ني گسترده مردم اين کشور شده است، باعث نگران در مناطق جنوبينيروهاي طالبا

مريکاييان وجود نيروهاي طالبان را است که  واقعيت اين ا ؟  ، موفق نبوده اندوهاي ائتالف در مقابله با طالبانچرا نير
 .افغانستان، ضروري مي بينند براي پيشبرد اهداف خود در

مايل بابعضي عناصر طالبان پرده برداشت که بيانگر عدم ت مريکاار ماههاي گذشته برخي گزارش ها از ارتباطات  د
مريکا افشار  ، موضوع تروريسم و نيروهاي طالبان را اهرمرخي کارشناسان سياسي ب.امريکا در سرکوب طالبان است
 مريکايي به طالبان به عنوان بهانه اي براي ااوهاي نير تا زماني که به نظر مي رسد. عليه دولت مرکزي مي دانند

گذشت زمان . شد نخواهد ، امکان پذيرطع ريشه هاي تروريسم درافغانستان، قخود در افغانستان مي نگرند ستمرار حضور
رد ، مي تواند معيار مناسبي براي مقايسه عملکشود مريکا درقبال تروريسم و طالبان منجر مياکه به شفاف شدن موضع 

قاچاق  ، مقابله بامبارزه با طالبان، از بين بردن فقر. غانستان باشدزمان تصرف اف اين کشور با ادعاهاي اوليه آن در
ايجاد  .ن به شدت ناکام بوده است مريکا در تحقق آا، خلع سالح وتامين نظم وقانون ادعاهايي است کهد مخدرتجارت موا

سط اين امر با بدست گرفتن امور امنيتي تو  در سراسر اين کشور است کهثبات و امنيت مستلزم اعمال حاکميت دولت
 ، عامل اصلي بي ثباتي اين کشور است و خروج آنان مينيروهاي خارجي حضور. ارتش ملي دراين کشور ميسر است

  . تواند بهترين کمک به برقراري امنيت در افغانستان باشد
 جنرال :می نويسد، ستان در آستانه سقوط به سوی هرج و مرج قرار داردافغان'روزنامه گاردين چاپ لندن زير عنوان 

ريچاردز هشدار داده است که نيروهای امنيتی بين المللی با کمبود تجهيزات روبرو هستند و گفته است که اين نيروها 
به نقل از جنرال ريچاردز گزارشگر گاردين  .کی در اختيار دارند تا به انتظارات مردم افغانستان پاسخ بگويند فرصت اند

می نويسد که وضعيت در افغانستان برعکس ارزيابی کشورهای عضو ناتو است که فکر می کنند وضعيت بعد از سقوط 
باعث افزايش مشکالت " مقامات محلی فاسد"اين فرمانده ارشد بريتانيايی گفته است که  .، آرام است٢٠٠١طالبان در سال 

 . ه می کنندئزارشهای ضد و نقيضی از وضعيت اراازسازی واليتی ناتو نيز گکنونی شده اند و تيم های ب
به نقل از  .گزارشگر گاردين می نويسد که اشاره جنرال ريچاردز به نبود وحدت و هماهنگی بين نهادهای مختلف است 

ان و ايجاد ارتش و نيرو جنرال ريچاردز آمده است که ناتو در تالش های خود برای برقراری ثبات دراز مدت در افغانست
ريچاردز با توجه به اينکه ناتو برای اولين بار در تاريخ خود  .های امنيتی اين کشور، نمی تواند شکست را بپذيرد

وليت عمليات زمينی را برعهده گرفته، ماموريت افغانستان را آغاز مرحله جديد در فعاليت های اين سازمان توصيف ؤمس
 .کرده است

بور و مرور مقامات دولت به خصوص در سطح وزير يا باالتر، يکی از معضالت بزرگ و طاقت ازطرف ديگر ع
فرسای شهروندان شهر کابل است و علی رغم اعتراضات، انتقادات و گوشزدهای مکرر و مداوم مردم و انعکاس آن از 

ز رسانه ها، به ويژه رسانه های برخی ا .طريق رسانه های گروهی، متأسفانه اين مشکل کماکان الينحل باقيمانده است
ديداری بارها تصاوير و گزارشاتی را پخش و نشر کرده اند که تعدادی از وطن داران و شهروندان به دليل ايجاد راه بندی 
و عبور مقامات، دچار صدمات و مشکالت جدی شدند و حتی تعدادی از آنان در راه رسيدن به شفاخانه جان خويش را از 

فوت کودک خردسال و مادرش در  .در واقع قربانی شوکت طلبی زمامداران اصالح ناپذير خويش شده انددست دادند و 
 .چهار از دردناک ترين رويدادهای اين گونه حوادث و بی پروايها است سفر رئيس جمهور به بدخشان در سال هشتاد

دت ديگر تنها يک معضل نيست، بلکه عبور و مرور رهبران تنظيم های جهادی، اراکين و سران حکومت، در اين م 
. علت ديگری در ايجاد فاصله، خشم، نارضايتی و حتی انزجار توده مردم نسبت به کارگزاران و مديران مملکت است

 مقامات نثار آنان می شود، دشنام و دعای بد کسانی ۀآنچه که در حين عبور و حتی پس از ختم نمايش جالل و شکوه افسان
ر آنان را تخليه نکنند، بدون هيچ يس حتی اگر هنگام گذر حکمای خويش م و ناله چاره ی ديگری ندارند واست که به جز آه

در مملکتی که به ادعای رسانه ها هر صبح دو ساعت به  .ارزش و بهای ممکن است، زير تاير مرکب آنان جان بدهند
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ضروری عابرين، ممنوع العبور و مسدود می خاطر عبور و مرور قاضی القضات، برخی از راههای عامه و محل تردد 
 شود ديگر می شود، به راحتی پذيرفت که بقيه زمامداران حق دارند تا در هنگام عبورش از خيابان ها مردم را دچار درد

 .متأسفانه عبور و مرور رئيس جمهور نيز به مراتب بدتر و آزاردهنده تر است !سر و مشکل نمايند
ه موتر در دنبال و پيش روی موتر ايشان و عبور با سرعت و حرکت آنچنانی، برخورد زننده و  قرار گرفتن ده ها عراد

توهين آميز پوليس و ترافيک با عابرين، از سوی مردم پايتخت را دلخور و ناراض ساخته و از سوی ديگر، جرئت و 
اين درست است . کننده ساخته استجسارت ايشان که الزمه رهبری و حکومت کردن است، شديدا سوال برانگيز و نگران 

که امنيت در کشور قابل اطمينان نيست و خطر جان مقامات به خصوص مقامات عالی رتبه را تهديد می کنتد، اما اين امر 
 . دليل و بهانه برای اين نمی شود که از تمام مردم پنهان شد

ترس از عموم مردم و يا عده . در پی داردباالخره حکومت کردن جرئت و جسارت می خواهد و نيز خطرات زيادی را 
ای اخالل گر تروريستان نبايد موجب اين شود که مقامات دولت با عبور گريز مانند از يک چهار ديواری به چهار 
 .ديواری ديگر نقل مکان نمايد و مردم نيز از آنها انتظار بهبود امور معيشت، امنيت و در کل زندگی شان را داشته باشند

ذيرش ريسک و خطر نمی شود بر قلب مردم حکومت کرد و برخورداری از حمايت و نصرت مردم مستلزم آن بدون پ
است که رئيس جمهور و اعضای تيم ايشان به ميان مردم بروند و مانند آنان ساده و بی آاليش زيست نمايند تا اين ديوار از 

 ميان برود و مردم لذت داشتن حکام خوب و نيز آنان فاصله و دوری که ميان آنان و توده مردم ايجاد شده است، از
  .احساس برخورداری از حمايت مردمی را د رک و لمس نمايد

 
  تنشها وتشنجها 

   }تبصره ها مروري برتفسيرها و{ 
گذاري مرز اين آشور با افغانستان   سخنگوي وزارت خارجه پاآستان اعالم آرد که براي حصارآشي و ماين تسنيم اسلم

المللي مخالفت ندارد و از آن تجاوز نخواهد  آباد با قوانين بين  اسالم  تسنيم اسلم گفت که . به جلب رضايت آابل نيستنيازي
جلوگيري از :  تسنيم اسلم اضافه آرد .آنند، پيشنهاد ديگري بدهند آساني آه با اين تصميم مخالفت مي:  وي افزود .آرد

، بلكه بايد افغانستان با تقدير از تالشهاي  مرز فقط مسؤوليت پاآستان نيستدرها  عبور و مرور جنگجويان و تروريست
گذاري را،  سخنگوي وزارت خارجه پاآستان هدف از حصارآشي و ماين. آباد، به اين آار جواب مثبت بدهد برادرانه اسالم

    .مسدود آردن نفوذ تروريستها و عملياتهاي خرابكارانه آنها ذآر آرد
 هاي مهاجران   يي در مرز ، نظارت بر اردوگاه ها، کنترول با سيستم رايانه عالوه بر اين محدوديت: داسلم تصريح آر

 وي اشاره آرد، در سفر هفته گذشته صدراعظم پاآستان به افغانستان يك  .دهيم افغان و ثبت نام از آنها را انجام مي
 وزارت خارجه پاآستان بازگشت افغانهاي مهاجر را يك  سخنگوي .قرارداد بازگشت مهاجران افغان به امضا رسيده است

هاي مهاجران  ها در اردوگاه گام در جهت مقابله و کنترول آنها ذآر آرد و افزود که اين آار از پناه گرفتن تروريست
يروهاي ، افغانستان، نها وظيفه پاآستان روان و تروريستوليت کنترول تندؤمس:  وي در ادامه گفت .جلوگيري خواهد آرد

  .ناتو و ديگر آشورها است
  .خانم تسنيم اسلم گفت نا امن بودن مرز اين آشور با افغانستان اقدامات حفاظتي الزم دارد

گذاري بين دو آشور در حال  خاردار و مين  نصب حصار سيم: روزنامه اردو زبان نواي وقت به نقل از تسنيم اسلم نوشت
 .آنند و شناخت افراد مظنون و مشكوك در بين آنها مشكل است رز عبور مي روزانه هزاران نفر از م .بررسي است

دولت افغانستان با مشكالت داخلي مواجه : سخنگوي وزارت خارجه پاآستان درباره مخالفت دولت آابل با اين اقدام افزود
ت جدي در مرز با افغانستان پاآستان با مشكال: تسنيم اسلم اشاره آرد .خواهد عدم توانمندي خود را بپذيرد است و نمي

امن بود مرز دو آشور  باتوجه به نا: وي اعالم آرد .دانيم گذاري را اقدامي موثر مي مواجه است و نصب حصار و مين
سخنگوي وزارت خارجه  .گذاري و حصارآشي شود يكسال پيش از افغانستان درخواست آرديم آه هر دو طرف مرز مين

 : پاآستان افزود
هزار نيروي نظامي پاآستان در مرز با افغانستان  ٨٠  به گفته وي، بيش از .ه جواب مثبتي دريافت نكرديمدر اين رابط
پاآستان  .ايم ما در مرزهاي ورودي خود با افغانستان آنترل مدارك را آغاز آرده: تسنيم اسلم اضافه آرد .مستقر هستند

آند آه با  در مرز خود با افغانستان حصار آشي مي) البانط(بارها اعالم آرده است آه براي آنترل تردد جنگجويان 
اي برخورد آرد و بهتر  اند آه با اين موضوع بايد ريشه دولتمردان آابل نيز بارها گفته .مخالفت جدي آابل مواجه است

هاي   با ايالتهاي جنوبي و شمالي وزيرستان .است آه پاآستان مراآز آموزشي اين افراد را در داخل آشور خود تعطيل آند
آيلومتري   ١٢٠٠  مرز .توانند تردد آنند افغانستان هم مرز هستند آه ساآنين قبايل آنها در دو سوي مرزها به راحتي مي

گذاري شده  ه  حكومت انگليس در اين منطقه عالمدر زمان" ديورند"افغانستان طبق مرزبندي  و  بين دو آشور پاآستان
گر چه پاکستان تصميم نصب سيم خاردار و  . اند هاي ساآن در پاآستان از افغانستان جدا شدهنبا تعيين اين مرز پشتو .است
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ماين گذارى در امتداد مرز مشترک اتخاد نموده است اما باشندگان چترال منطقه شمالى کشور مذکور، از طريق کنر به 
لت سرحد با مناطق ديگر به دليل برفبارى در موسم زمستان رابطه منطقه شمالى چترال ايا .پشاور رفت و آمد مى کنند

 .منطقه مذکور، راه مسدود مى گردد) لوارى تاپ ( شديد مسدود مى گردد و در ساحه 
، از طريق واليت کنر رابطه آنها با پشاور قطع مى گرددباشندگان منطقه مذکور که در زمستان به دليل برفبارى  

 در حاليست که حکومت پاکستان تصميم گرفته است تا در سرحد مشترک سيم اين .افغانستان به پشاور رفت و آمد مى کنند
شاليزى ديدار والى کنر گفت که  ، وضع مردم چترال چطور خواهد بود؟فته و ماين فرش کند که در آن وقتخاردار گر

 .اور رفت و آمد ميکنندباشنده گان چترال، از مدتي به اين طرف از طريق کنر به مومند ايجنسى ايالت سرحد و بعدًا به پش
وکالم به ولسوالى ناړى کنر آمده و بعدًا به وسيله د     موصوف افزود که باشنده گان چترال، از طريق منطقه سرحدى 

، دانگام و غازى آباد را عبور مى نمايند و از طريق ناواپاس داخل مومند مى موترهاى محلى ولسوالى هاى بريکوت
 يک پوسته امنيتى در ولسوالى سرکانو ايجاد گرديده و مسافرين پاکستانى را تالشى و نظارت شاليزى ديدار گفت که .شوند

  .مى نمايد
اين مردم در واليت کنر با کدام مشکلى مواجه نمى شوند، زيرا بازارهاى بزرگ در ولسوالى هاى  : موصوف گفت

زمره بيست موتر باشنده گان چترال رفت و شمس الرحمن ولسوال ناړى گفت که به طور اوسط، رو .مربوطه وجود دارد
همچنان ديدار گفت که در مورد با دولت پاکستان کدام تصميم رسمى نگرفته ، اما از گذشته بدينسو ،اين کار  .آمد مى کنند
سرتاج، يکتن از  .ما اين همکارى را به خاطر احساس همسايه گى خوب و برادرى مى کنيم : موصوف افزود  .ادامه دارد

وى از  .ؤولين دولتى منطقه چترال گفت که ماه گذشته،گروه ده نفرى آنها به کنر رفته و با والى صحبت نموده بودندمس
مسؤولين کنر تشکرى نمود که هر سال اين مشکل چتراليان را کم ميکنند، در واليت خود به آنها راه داده و امنيت آنها را 

 .ميگيرند
ار نفوس دارد و هر سال بدليل برفبارى زياد، رابطه مواصالتى آن با مناطق ديگر به گفته موصوف ، چترال پنجصد هز 

اگر همکارى مسؤولين واليت کنر نباشد در چترال قحطى مواد غذايى و ادويه پيدا خواهد : سرتاج افزود  .مسدود ميشود
ست تا امنيت اين مردم را تامين نموده  قوماندان امنيه واليت کنر گفته است که به پوليس ولسوالى هاى مربوطه گفته ا .شد

به گفتۀ موصوف ، تا کنون کدام مشکلى به اين مردم ايجاد نشده ، پوليس تالشى و تحقيقات  .و براى آنها مشکل ايجاد نکنند
در جواب يک سوال که مخالفين در لباس چتراليان داخل کنر نشوند، قوماندان  .شان را به طور نورمال به پيش مى برند

به گفتۀ وى ، بزرگان قومى چترال  .نيه گفت که ولسوال ناړى در مورد با بزرگان قومى چترال صحبت نموده استام
پوسته هاى امنيتى ما چندين جا : وى افزود  . فيصله نموده اند که براى مخالفين در محل شان نه راه و نه جاى خواهند داد

 . يان داخل واليت نشودتالشى مى کنند تا کدام مخالف مسلح در بين چترال
قاضی حسين احمد رهبرحزب جماعت اسالمی پاکستان ، محمود خان اچکزی رهبر حزب ملی پشتو نخواه   همچنان

پاکستان واسفنديار ولی رهبرحزب ملی عوامی پاکستان مخالفت جدی خود را با تصميم حکومت پاکستان برای ماين 
روزنامه وحدت چاپ پشاوردرشماره روزجمعه خود به . د اعالن کردندگذاری وکشيدن سيم خاردار درامتداد خط ديورن

قول ازقاضی حسين احمد نگاشته است که قبايل ساکن دردوطرف خط ديورند درغم وشادی يک ديگر شريک اند وباهم 
 محمود همچنين .رفت وآمد دارند که ماين گذاری وکشيدن سيم خاردار توطيه ای برای جدا ساختن آنها ازهمديگرميباشد

خان اچکزی خطاب به فعالين حزبش درمنطقه پيشين کويته گفته است که ماين گذاری وکشيدن سيم خاردارتوسط حکومت 
وی تاکيد کرد که پشتونها هيچوقت اجازه نخواهند  .پاکستان توطيه ای برای جدا ساختن پشتونهای دوسوی خط ديورند است

اسفنديارولی خان » فرانتيرپوست« همينگونه به نقل ازروزنامه  .اخته شوندداد که با کشيدن سيم خاردارآنها ازهم جدا س
ردرامتداد خط ديورند توطيه ای برای رهبرحزب ملی عوامی پاکستان نيزگفته است که ماين گذاری وکشيدن سيم خاردا

جدا ساختن قوم پشتون است وما به ايجاد هرگونه موانع درامتداد خط ديورند که مردم را ازهم جدا سازد مخالفت خواهيم 
 .کرد

دريک اقدام وطنپرستانه محمود خان اچکزى رهبر اتحاد اقوام محکوم و حزب ملى عوامى پشتونخواه پاکستان طي يک 
گانه گفته است که هيچگاه به پاکستان اجازه نخواهند داد تا در خط ديورند، دست به نصب سيم خاردار و يا صحبت جدا

  .فرش ماين بزند
به گفتۀ موصوف ، حاکمان پاکستان مى خواهند تا مردم را که از قبل جدا شده اند، بيشتر جدا سازند و همان هدف ناروا را 

پاکستان در اين اواخر، اعالم نموده است که به هدف جلوگيرى از  .کند ، تطبيق نمايندکه از سال ها بدينسو بر آن کار مي
تخريبکاران و تروريستان به افغانستان ميخواهد تا در سرحد مشترک با اين کشور، سيم خاردار نصب کند و يا هم ماين 

ين بار اين پيشنهاد پاکستان را رد نموده اما اقوام ، بزرگان و تحليلگران سياسى مقيم هر دو طرف سرح، چند .فرش نمايد
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و گفته اند که سيم خاردار و ماين ها از رفت و آمد تروريستان جلوگيرى کرده نمى تواند،بلکه مردم هر دو طرف سرحد 
  .را با هم جدا مى نمايد

تونخواه کشو ر مذکور نيز يک به هدف محکوم نمودن اين پيشنهاد، پاکستان شام روز گذشته از طرف حزب ملى عوامى پ
در نشست مذکور که در استديوم  .نشستى در شهرک پشين کويته داير گرديد که هزاران تن در آن اشتراک نموده بودند

فوتبال پشين داير شده بود ، برعالوه محمود خان اچکزى ، تعداد بزرگان ديگر اين حزب چون رضا محمد رضا ، عثمان 
ى وزير اخوند، مولوى حيات خان ، نصر اهللا زيرى و عيسى روشان نيز خان کاکر ، سردار مصطفى ترين ، مولو

محمود خان اچکزى طى سخنرانى اش در جلسه مذکور گفت که پاکستان مى خواهد بين يک فاميل و  .سخنرانى نمودند
ه موصوف ، در به گفت .قريه، ماين جابجا کند و سيم خاردار نصب نمايد تا برادر از برادر و خواهر از خواهر جدا شوند

، غم و هر چيز آنها شريک است و به هيچ  يک قوم زندگى مى کنند ، خوشحالىهر دو طرف خط ديورند، يک مردم و
  .کسى اجازه نخواهند داد تا مردم را که از قبل جدا شده اند، بار ديگر جدا نمايند
ما در مقابل توطئه ها و دسيسه هاى : زود اچکزى در حالى که اين عمل حکومت پاکستانى را شديدًا محکوم مى نمود ، اف

 .که به ضد پشتون ها است شديدًا ايستاده هستيم و به هيچ کسى اجازه نمى دهيم تا هدف نادرست شان را بر ما عملى نمايند
وى همچنان به مداخله خارجى در افغانستان اشاره نموده گفت که حاکمان کشور وى، از سى سال بدينسو به مداخله شان 

کزى گفت که اگر پاکستان  .ر امور افغانستان آزاد ادامه مى دهند و اين کار نتايج بسيار خطرناکى به آنها خواهد داشتد ا
بزرگان ديگر حزب ياد شده نيز  .از مداخله در امور ديگران دست نگيرد ، طرف مقابل نيز حق انجام چنين کارى را دارد

سخنرانى شان محکوم نمودند و گفتند که به همکارى مردم مقيم در آنطرف نصب سيم خاردار و فرش نمودن ماين را طى 
تونخواه به  .خط، شديدًا در مقابل دسيسه مذکور ايستاده خواهند شد ، سکرتر اول حزب ملى عوامى پ محمد عثمان کاک

ير نمودن چنين جلسات  جدى در يک تماس تيلفونى با آژانس خبرى پژواک گفت که در آينده نيز، آنها تصميم دا١٦تاريخ 
 .و تظاهرات را بخاطر محکوم نمودن و جلوگيرى پيشنهاد حکومت پاکستان گرفته اند

موصوف گفت که اين وجيبه حزب و تمام پشتون ها است تا از هدف طرح شده توسط حکومت پاکستان جلوگيرى نموده و  
رئيس اداره ملی اطالعات امريکا اذعان کرده است که ، جان نگروپونته  . نگذارند تا پشتون ها بار ديگر، از هم جدا شوند

به نظر نگروپونته سران شبکه القاعده تمام فعاليت های  .سران شبکه القاعده در پاکستان صاحب پايگاه تشکيالتی اند 
نامه تخريبی را که در خاور ميانه پاکستان شمال افريقا و اروپا صورت ميگيرد از داخل خاک پاکستان هماهنگ و بر 

واکنش ها زمانی صورت ميگيرد که از مدت چهار سال به اين سو پاکستان در پهلوی تعهد که با جامعه  .ريزی ميکنند 
جهانی در راستای بازسازی افغانستان دارد ، تا هنوز مراکز عمده تروريست ها در کويته ، بنو و وزيرستان با نحواز انحا 

پاکستان در مدت چهارسال اخير ، با واکنش های مقطعی  .قدام جدی نکرده است چشم پوشيده اما جهت مسدود کردن انها ا
جامعه جهانی مواجه بوده اما از انجا که ، اين واکنش مقطعی بوده اند ، پاکستان را در راستای مبارزه با تروريزم تحت 

قتل انجينران خارجی و نهاد  تروريست ها بيشتر به اختطاف و ١٣٨٤ /١٣٨٥در جريان سال  .فشار قرار نگرفته است 
 .هاييکه در راستای باز سازی فعاليت داشتند مبادرت کرده اند 

اين اقدام بيانگر يک واقعيت بود که تمام ، ترورها سياسی در انسوی مرز بر نامه ريزی شده و در داخل افغانستان عملی  
اکستان بخوبی آگاهی داشتند ، اما سياست محافظ هر چندکشور های انگليس و امريکا از ماهيت موقف دوبعدی پ . می شد 

کارانه اين گشور ها در راستای وارد نکردن فشار باالی پاکستان ، سازمان اطالعات پاکستان را تشويق به حمايت بيشتر 
اره اکنون که جان نگروپونته رئيس اد .تروريست ها کرده و در اين زمينه مشکالت جديدی را برای افغانستان ايجاد کرد 

ملی اطالعات امريکا از موقف دوبعدی پاکستان پرده بر داشته ، جامعه جهانی بايد موقف دولت پاکستان را در زمينه 
  .شفاف ساخته تا دولت افغانستان بعد از اين با اين دوست دور و تکليف خود را روشن سازد

ت امريكا در مورد استقرار سران القاعده در اخيرآدولت افغانستان از اظهارات جان نگروپوته رئيس اداره ملي اطالعا
جان نگرو پونته گفت سران شبکه القاعده در پاکستان پايگاه امن يافته اند که از آنجا . پاکستان، استقبال کرده است

 اين اظهارات، با استقبال دولت افغانستان. تشکيالت خود را به سراسر خاورميانه، شمال آفريقا و اروپا گسترش مي دهند
جاويد لودين رئيس دفتر . مواجه شده که بارها گفته است مناطق قبايلي پاکستان، جايگاه فعاليت سران طالبان و القاعده است

حامد کرزي به بي بي سي گفت که اظهارات آقاي نگروپونته، حقانيت ادعاهاي دولت افغانستان را نشان مي دهد و باالخره 
لودين گفت دولت افغانستان بارها از پاکستان خواسته تا در برخورد با پايگاه .ندامريكاييها به اين موضوع اعتراف کرد

رئيس دفتر رياست جمهوري افغاستان گفت که دولتش . هاي جنگجويان در مناطق مرزي خود تالش بيشتري به خرج دهد
ن بايد بيش از هر چيز، در کشور در برابر اين درخواستها، با جواب دلسرد کننده پاکستان مواجه شده که مي گويد افغانستا

بارها از پاکستان خواسته تا در برخورد با پايگاه هاي جنگجويان در مناطق  لودين گفت دولت  . خود امنيت برقرار کند
دولت پاکستان در ماه سپتامبر گذشته معاهده يي با جنگجويان حامي طالبان در . مرزي خود تالش بيشتري به خرج دهند
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خود امضا کرد که به موجب آن، اسالم آباد با پذيرش عقب کشيدن اردو از اين مناطق، از رهبران قبايلي مي مناطق قبايلي 
  .خواهد جنگجويان خارجي را طرد کرده به حمالت برون مرزي دست نزنند

.  تر کرده استجاويد لودين گفت اين توافق، فقط شرايط را براي آموزش و فعاليت طالبان در مناطق قبايلي پاکستان آسان
آقاي لودين گفت اظهارات جان نگرو پونته در مورد فعاليت سران القاعده در پاکستان، يک اعتراف بسيار ديرهنگام است، 
اما اين صراحت بيان در تصديق وجود پايگاه هاي مهم و استراتژيک شبه نظاميان در داخل خاک پاکستان، مي تواند در 

نگروپونته مي گويد شبکه القاعده از درون خاک پاکستان  . به آرامش مفيد باشدجستجوي راههاي دست يافتن منطقه
امکانات اجرايي و روابط گسترده به وجود آورده است در عين حال، وزارت خارجه پاکستان اظهارات رئيس اداره ملي 

اکستان، بيش از هر کشوري، در بيانيه يي که از سوي دولت اين کشور آمده است که پ. اطالعات امريكا را رد کرده است
رئيس اداره ملي اطالعات امريكا گفته است که شبکه القاعده از درون خاک . براي شکستن کمر القاعده اقدام کرده است

  .پاکستان امکانات اجرايي و روابطي گسترده به وجود آورده است
  

 تالشهاي بي نتيجه سياسي
کشيدن سيم خاردارو جابجايی ماين ها در امتداد خط ديورند به سرمنشی وزير امور خارجه افغانستان نامه ای مبنی بر 

 سخنگوی وزارت امور خارجه در يک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت، اسپنتا وزير  .سازمان ملل متحد ارسال کرد
 جابجايی ماين امور خارجه در اين مورد در باره اقدام حکومت جمهوری اسالمی پاکستان مبنی بر کشيدن سيم خاردار و

در نامه گفته شده است که  .ها در امتداد خط ديورند مراتب نگرانی عميق حکومت افغانستان را ابراز داشته است
برعالوه افغانستان يکی از امضا کنندگان معاهده  .افغانستان طی سه دهه بيشترين قربانی ماين ها را در جهان داشته است

از جانب ديگر کشيدن حصارباعث جدايی خانواده ها ، مردمان اين مناطق . اين ميباشداوتا وا بوده و مخالف شديد کشت م
تجارب تاريخی در اروپا و اسيا نشان داده است که حصارکشی و ماين گذاری نميتوانند به تحکيم صلح و نزديکی  .ميگردد

نبايد موجب جدايی اين خانواده ها مردم کمک کنند باشندگان اين طرف و انطرف ديورند همه اعضای يک خانواده اند و 
حکومت افغانستان تقاضا دارد تا جمهوری اسالمی پاکستان و جامعه بين المللی  .ازطريق توسل به ماين و سيم خا ردار شد

  .برای ازبين بردن منابع تمويل ، استخدام ، تجهيز و اموزش تروريست ها بايد اقدام جدی نمايند
سازمان ملل متحد تقاضا نموده است تا اين برنامه به عنوان سند رسمی شورای امنيت ملل حکومت افغانستان از سرمنشی 

سازمان ملل متحد نسبت به افزايش جدال لفظی ميان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و . متحد توزيع گردد
ل متحد در افغانستان در يک کنفرانس کرس الکساندر، معاون نماينده ويژه سازمان مل .خواستار پايان فوری آن شده است

در حاليکه مردم افغانستان خواهان تحکيم ثبات و برقرای امنيت در کشورشان هستند، جدال لفظی : خبری در کابل گفت
 الکساندر تاکيد کرد که به منظور غلبه بر مشکالت  .ميان افغانستان و پاکستان در حل اين مشکالت کمکی نخواهد کرد

قه و افغانستان ايجاب می کند تا هر دو کشور در راستای مبارزه با تروريسم فعاالنه سهم گرفته و با موجود در منط
 .يکديگر همکاری کنند

با افزايش خشونت ها در افغانستان دولت اين کشور بارها کشور همسايه پاکستان را به حمايت از شورشيان مخالف و  
ود تروريستها به خاک افغانستان متهم کرد، اتهامی که همواره از سوی عدم همکاری درست در راستای جلوگيری از ور

به نظر می رسد سردی روابط افغانستان و پاکستان که هر دو از همکاران نزديک جهان در  .دولت پاکستان رد شده است
 نماينده ويژه دبيرکل معاون .مبارزه با تروريسم خوانده می شوند، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را نگران کرده است

سازمان ملل متحد در افغانستان می گويد که نهادن انگشت انتقاد بر يک ديگر جايی را نمی گيرد و بايد افغانستان و 
 الکساندر درحاليکه از کشور مشخصی نام نبرد به  .پاکستان تالش های خود را برای مبارزه با تروريسم هماهنگ کنند

 و پاکستان را به دليل عدم همکاری صادقانه با هم ديگر در راستای مبارزه با تروريسم و شکل غير مستقيم افغانستان
او گفت با آنکه چند سال پيش شورای امنيت سازمان ملل متحد با  .بازداشت رهبران گروه طالبان مورد انتقاد قرار داد

ه به تمامی افراد مندرج در يک فهرست صدور قطعنامه ای خواهان ضبط دارايی و جلوگيری از رسيدن امکانات و اسلح
 عضو رهبری آن در اين ١۴٢منتشر شده از سوی اين سازمان شد، ولی تا حاال اين قطعنامه در مورد طالبان که اسامی 

کرس الکساندر افزود تنها تعداد کمی از اين افراد بازداشت شده و يا کشته شده اند  .فهرست شامل است، عملی نشده است
 . ته او هنوز هم بيشتر اين افراد آزاد هستند و به فعاليت های تخريبی خود ادامه می دهنداما به گف

همچنان وزارت امورخارجه پاکستان ادعاي سازمان ملل را مبني بر اين که اين کشور به رهبران طالبان پناه داده، شديدًا 
ارجه پاکستان با صدور بيانيه يي اعالم کرد  وزرات امورخ .رد کرد و گفت اين سازمان در محدوده وظايفش عمل کند

 تن از رهبران طالبان ١٤٢ فهرستي از ١٩٩٩سازمان ملل در سال  .اتهام هاي سازمان ملل در اين زمينه بي اساس است
کريس الکساندر،  .را منتشر کرد که ممنوع السفر شده و حساب هاي بانکي و داراي هايشان را ممنوع اعالم کرده بود
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اص سرمنشي سازمان ملل در جريان سفرش به افغانستان در کابل گفت اکثر افراد اين فهرست هنوز زنده هستند معاون خ
 . و همچنان مشغول هدايت، طراحي و اجراي حمالت تروريستي در افغانستان و منطقه هستند

انيه وزارت امورخارجه پاکستان در بي . در پاکستان به سر بردند٢٠٠٦الکساندر گفت اين رهبران حداقل مدتي را در سال 
 رهبر طالبان در پاکستان هستند، ادعايي بي اساس است که نشان دهنده غفلت از ١٤٢اين ادعا که برخي از : آمده است 

در ادامه اين  .واقعيات موجود در افغانستان و حساسيت تالش هاي پاکستان در مبارزه با تروريزم و شبه نظاميان است
 که اقدامات پاکستان منجر به دستگيري تعدادي از رهبران رده باالي طالبان شده و بايد پرسيد چند نفر از بيانيه گفته شده

عالوه  .افراد فهرست مذکور توسط نيروهاي دولت افغانستان يا نيروهاي بين المللي مستقر در اين کشور دستگير شده اند
ش به انتقاد سازمان ملل، دولت افغانستان و برخي کشورها از بر اين، در بيانيه وزارت امور خارجه پاکستان در واکن

کساني که از اين تصميم پاکستان انتقاد مي : تصميم آن براي ماين گذاري و حصارکشي مرزهايش با افغانستان آمده است 
 اين بيانيه به در .کنند، بايد راه حل جايگزين مناسبي براي کنترل فعاليت هاي مسلحانه در دو سوي مرزها ارائه کنند

مقامات سازمان ملل توصيه شده که در محدوده وظايفشان عمل کنند و از زير سؤال بردن آنچه که اهداف يا حسن نيت 
 . پاکستان عنوان شده ، خودداري کنند

دريک اقدام ديگرريچارد باوچر؛ معاون وزارت خارجه امريکا؛ به افغانستان سفر کرد و در مورد امنيت و مشکالت 
زی ميان افغانستان و پاکستان، با مقامات افغانستان صحبت نموده قول داد تا پاآستان را در رابطه با قبول سياست مر

نامبرده با رييس جمهور آشور نيز مذاآره نموده پذيرفت آه پاآستان مامن اصلي هراس افكنان  .افغانستان مجاب نمايد
پيشنهاد نصب سيم  .وم و با سران آن کشور در اين مورد صحبت مي آنمهمين امروز به پاکستان مير: وي ادامه داد  .است

 .خاردار در امتداد مرز مشترک با افغانستان، چند ماه قبل از طرف پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ارايه گرديده بود
اختن اين طرح اما حدود سه هفته قبل، وزارت امور خارجه آن کشور اعالم نمود که آنها محالت را براى عملى س

 .مشخص نموده اند
باوچر در پاسخ يک سوال ديگر  .اين طرح را برعالوه حکومت افغانستان، ملل متحد و افغان هاى عام نيز تقبيح نموده اند 

ما بر وعده : که آيا آنها در مورد تعهدات پاکستان در مبارزه عليه تروريزم و کار هاى انجام شده شان باور دارند؟ گفت 
کستان باور داريم و با ما در مبارزه عليه تروريزم خوب همکارى نموده است پس در اين مورد نيز با آنان به توافق هاى پا

معاون وزير خارجه آمريكا پس از ورود به پاآستان و مذاآره با سران آن آشور ، از حرف هايي آه در  .خواهيم رسيد
 : تلويزيون دولتي پاآستان اعالم آرد .سخن گشودافغانستان زده بود پشيمان شده برخالف آن زبان به 

در ديدار معاون وزير خارجه آمريكا با خورشيد محمود قصوري وزير خارجه پاآستان اذعان داشت آه پاآستان همكار 
در اين مالقات آه سفير آمريكا نيز حضور داشت ، دو طرف  .خوب ماست و ما در اين زمينه با پاآستاني مشكلي نداريم

گفتني است آه بوچر در ادامه ديدار خود با  .المللي و مسايل افغانستان گفت وگو آردند ره اوضاع منطقه، مسايل بيندربا
در اينجا اين سوال پيش مي آيد آه  .جنرال پرويز مشرف ، آفتاب احمد خان شير پائو وزير آشور پاآستان نيز ديدار آرد

آه براي حل برخي مناقشات ميان افغانستان و پاآستان به منطقه مي آيند چرا تمامي سران آشورهاي آمريكايي و اروپايي 
 . اول به افغانستان آمده بعد به پاآستان سفر آرده و مغلوب سياست هاي پاآستان شده اند

  .ازجانب ديگر وزير خارجه آانادا در پاآستان خالف آنچه در افغانستان ابراز داشته بود بيان آرد
بوعاتي با همتاي پاآستاني اش در اسالم آباد اظهار داشت آه اين آشور با مين گذاري مخالف است وي در يك مصاحبه مط

  .اما از آشيدن سيم خاردار در امتداد مرز افغانستان با پاآستان حمايت مي آند
 .نخواهد آردوي اين سخنان را در حالي ابراز داشت آه قبال در افغانستان گفته بود آه از اين اقدام پاآستان حمايت 

روزنامه گلوبل ايميل آانادا در گزارشى به ارتباط سفر وزير خارجه آانادا به افغانستان مي نويسد، وزير امور خارجه 
وى درآغاز  .آانادا قاطعانه تالش نمود تا اين نظريات را آه گويا افغانستان دوباره به هرج ومرج بر ميگردد ردنمايد

تان وبعد از مالقات با حامد آرزى طى مصاحبه مطبوعاتى با خبرنگاران آانادايى از مسافرت دو روزه خود به افغانس
روزنامه ادامه ميدهد آه  .طريق ماهواره اظهار نمود آه در اين آشور جنگ زده پيشرفت محسوسى رونما گرديده است 

جود آمده است ولى عدم قابليت دولت وزير امور خارجه آانادا تاآيد نمود آه پيشرفت هاى زيادى در جامعه افغانستان به و
 .آابل در توسعه بخشيدن حاآميت آن روى تماميت آشور بد بينى هاى را در مورد آينده افغانستان خلق نموده است

روزنامه مينويسد آه مقاله انتقادى اخيري آه در جريده امور خارجه اياالت متحده به چاپ رسيده است ميگويد آه  
وزير امور خارجه آانادا در اين مورد ، در حاليكه به نظر منتقدين .  نظمى و هرج و مرج ميرودافغانستان به سوى بى

وى ميگويد برعكس در واقع به نظر  . احترام ميگذارد ميگويد آه آدام بنياد آيا اساس واقعى را در مورد مشاهده نمى نمايد
ه حاال پايدار است مخصوصأ تالش هاى دولت در او روز بروز شايد شواهد بيشتر از ساختار ظرفيت هاى سيستمى آ

ساختن قواى پوليس ملى آه جانباز و قابل عمل مى باشد ديده ميشود مانند آن اردوى ملى افغان هم بهبودى هايى را نشان 
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نان روزنامه گلوبل ايمل چاپ آانادا در اخير مينويسد آه وزير امور خارجه آانادا در سفرخود به افغانستان همچ .ميدهد
اظهار نمود آه در ساحات اعمار مكاتب ، جاده ها و شفاخانه ها هم آارهاى زيادى صورت گرفته است و برنامه هاى 

در عين زمان وزير امور خارجه آانادا تاآيد  .تعليمى حرفوى و قرضه هاى آوچك به اقتصاد آشور تاثير نموده است 
از وى پرسيده شد آه چگونه ميتواند روى  . البان بيشتر عمل نمايدنمود آه پاآستان بايد در مورد متوقف نمودن حرآت ط
وى به جواب اظهار نمود آه با تكرار تاآيد و گفتار رك و بى پرده  .پاآستان فشار آورد تا امنيت سرحدات را محكمتر نمايد

  .، وى ميگويد آه شما شاهد اين اظهارات از جانب آشور هاى بيشترى خواهيد بود
خارجه آانادا بعد از ديدار از افغانستان به پاآستان خواهد رفت و در اين مورد قرار گزارش روزنامه گلوبل وزير امور 

ايمل آانادا وى اظهار نمود آه من نه تنها نزد رئيس جمهور مشرف با انتقاد و درخواست ميروم بلكه از وى سوال خواهم 
روزنامه ميامى .ئون ساختن سرحدات ميتوانند به وى آمك نمايندنمود آه چگونه نيرو هاى آانادايى و ناتو در قسمت مص

هيرالد چاپ امريكا در گزارشى در رابطه به مواد مخدر افغانستان چنين مينويسد، پنجسال بعد از سقوط طالبان در 
 در صد از گزارش ميگويد آه نود.افغانستان مقدار بيشتر هيروئين افغانستان را به شهر هاى امريكا مشاهده مى نمايد

ترياك جهان در افغانستان توليد ميگردد و زمانيكه تصفيه ميگردد، بيشترين مقدار هيروئين آن از طريق اروپا صادر 
ولى گزارش داخلى دفتر مبارزه با  .ميگردد و به همين دليل بيشتر تجارت مواد مخدر افغانستان را مشكل اروپا ميخوانند

قامات مقدار هنگفتى از هيروئين افغانستان را در بندرگاه هاى امريكا آشف و ضبط مواد مخدر امريكا نشان ميدهد آه م
روزنامه ادامه ميدهد آه خاموشى دولت امريكا در مورد مواد مخدر افغانستان آار تشخيص را سخت تر  .نموده اند
در صد هيروئين ساخت افغانستان بيشتر هيروئين امريكا از آولمبيا وارد ميگردد ولى روزنامه مينويسد ، چارده . ميسازد

 .  و هشت درصد در سال قبل آن در اياالت متحده امريكا آشف و ضبط شده است٢٠٠٤در سال 
باوجودي آه بارها بر اين اين مساله آه تمامي سران آشورهاي خارجي اول به افغانستان آمده سپس به پاآستان مي روند 

بطور يقين مي توان ادعا نمود آه تقريبا تمامي سران خارجي آه به قصد  .دانتقاد شده اما اين روند همچنان ادامه دار
ميانجيگري ميان افغانستان و پاآستان و يا به جهت تشديد مبارزه عليه تروريزم به منطقه سفر آرده اند اول به افغانستان 

اين تسليم در برابر پاآستان مي .ده اندآمده و بعدا به پاآستان رفته اند و تقريبا همگي آنان مغلوب سياست هاي پاآستان ش
تواند معني هاي متفاوتي داشته باشد اما بطور قوي ميتوان اذعان داشت آه دو رويي پاآستان در سياست هايش همه سران 

 .خارجي مذآور را فريب مي دهد و هر بار سران پاآستاني با دسيسه هاي جديدي وارد ميدان شده اند
ما همچنان درگير امور متفرقه اي هستند آه هيچ نفعي به حال سياست خارجي ما نداشته مكررا در اين ميان سران آشور  

 هيلری کلينتون همسر رييس جمهور سابق آمريكا و سناتور  .ما را به تسليم در برابر سياست ها پاآستان واداشته است
به افغانستان و مالقات با رييس جمهور و فعلي اين آشور آه نامزد انتخابات رياست جمهوري پس از سفر يكروزه خود 

به نقل از تلويزيون ملي پاآستان هيلری کلينتون برخالف وعده هايي آه در راستاي  .رييس پارلمان ، عازم پاآستان گرديد
مبارزه با تروريزم به سران افغاني داده بود نظرات پرويز مشرف را معقول پنداشته اعالم آرد آه با آشيدن حصار 

هيلری کلينتون اولين و آخرين  .مشكلي براي دولت افغانستان پيش نمي آيد و فقط براي مدتي اين آار انجام مي گيردمرزي 
 . فرد خارجي نخواهد بود آه ميان افغانستان و پاآستان چنين عمل مي آند

نترول جدي مرزهاي ادامه طرح اتهامات مقامات آمريکايي به پاکستان مبني بر عدم ک دريک اقدام بي سابقه در پی
 و طالبان از ان ، بنجامين فريکلي يکی از فرماندهان ارتش آمريکا در و عبور بقاياي القاعده افغانستان با مشترک
وي اشاره مستقيم به . عمليات نظامي به خارج از اين کشور خبر داد از آمادگي اين نيروها براي گسترش افغانستان

آمريکايی  انجام عمليات با همکاري ارتش پاکستان نشان مي دهد که از ديدگاه نظاميانتاکيد او بر  پاکستان نکرد ، اما
راستا  در همين. پاکستان همچنان در مبارزه با بقاياي القاعده و طالبان جديت نشان نمي دهد  ارتش افغانستان مستقر در

را محل امني براي  افغانستان ان باجان نگرو پونته مدير اطاعات ملی آمريکا در گزارش اخير خود مرزهاي پاکست
 .رهبران القاعده اعالم کرد  عناصر و

استقرار ثبات نسبي در  همکاري همه جانبه اي داشت اما پس از افغانستان  سال پيش آمريکا به٥ گرچه پاکستان در حمله 
سي و نظامي آمريکا ، پاکستان و همواره مقامهاي سيا اين کشور ، آمريکا طرح اتهامات خود را بر ضد پاکستان آغاز کرد

اتهامات  مقامهاي دولت پاکستان نيز با رد. مقابله با بقاياي القاعده و طالبان متهم کرده اند را به همکاري نکردن جدي براي
 ، به گفته مقامهاي دولت پاکستان. قرار داده اند مقامهاي آمريکايي همواره تعهد خود رابراي مقابله با تروريسم مورد تاکيد

 ، تمامي تالش خود رابراي تامين افغانستان نيروي نظامي در مرز مشترک با  هزار٨٠اين کشور با استقرار بيش از 
ادعاي جان نگرو پونته تاکيد  در همين راستا شوکت عزيز نخست وزير پاکستان نيز ضمن رد. امنيت آن به کار بسته اند 

 .متعهد به تعقيب عناصر القاعده است   همچنانکرد کشورش به شدت با تروريسم مبارزه مي کند و
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 افغانستان و اعالم آمادگي فرماندهي نيروهاي آمريکايي مستقر در  ناظران سياسي طرح اتهامات آمريکا بر ضد پاکستان
 افغانستان کشور را ، در چارچوب سياست فرافکني مشکالت نيروهاي آمريکايي در براي انجام عمليات در خارج از اين

بوش رئيس جمهوري آمريکا و ساير مقامهاي سياسي و نظامي اين کشور با متهم . همچنين در عراق ارزيابی مي کنندو 
در امور داخلي اين کشورها ،مي کوشند ضمن فرافکني مشکالت خود ،  به دخالت افغانستان همسايگان عراق و کردن

تشديد انتقادات دمکراتها که کنگره آمريکا را در اختيار . ندکن و عراق را فراهم افغانستان بيشتر به زمينه اعزام نيروي
 و ، بيانگر افزايش نگراني از پيامدهاي وضعيت باتالقي است که نيروهاي آمريکايي در عراق دارند از سياستهاي بوش

قه، نشان می دهد سفر هيالري کلينتون از نمايندگان دمکرات مجلس سناي آمريکابه منط . در آن گرفتار شده اند افغانستان
آسيا نيز کشيده شده است و  اختالفات دمکراتها و جمهوري خواهان در مورد سياست منطقه اي آمريکا به منطقه جنوب که

 .همسايه آنها کنند متوجه کشورهاي افغانستان عراق و بوش نمي تواند با فرافکني ، مشکالت نيروهاي خود را در
جهانی با همکاری مردم افغانستان دست و استين برزده اند تا با رنج های بيگران از مدت پنج سال به اينسو که جامعه 
 از ويرانی های جنگهای تحميلی را باز سازی کنند و افغانستان عالقمند   و گوشه ای تحميلی ملت افغانستان مرحم بگذارند

 منابع تمويل و تجهيز تروريستان   باور کهان بوده و است تا با همه کشور ها در صلح و ضفاء زندگی داشته باشند، با اين
به همه گان معلوم بوده و هست رهبری دولت جمهوری افغانستان مطابق با نورم های قبول شده بين المللی اخالق و حسن 
هم جواری همسايگی نيک عالقه مند ان بود و هست تا مشکالت مداخله ها و همه مشقت ها و جنگ های نا اعالن شده از 

 ومداخله های اشکارا و  منابع اشخاص و افراد ما جرا جو، تخريب کار.  مرز را ازطريق ديالوگ حل فصل نمايدان سوی
 .  زندگی دارند داده شد پنهان با فهرست های طويل به مسوولين ان طرف که در ان تروريستان

ديگر کشور پاکستان سياست ودگماتيزم از طرف  . طرف مقابل به يک حرف اکتفا نمود که اين نام هاسابقه اند و بس  فقط
را مد نظر داشته ،عوض اينکه در سطح جهانی موجوديت تروريستان و تجهيز شان را در کشور خود اعتراف و اعالم 

پاکستان ميگويد جهت انسداد کلی مرزميان افغانستان و پاکستان بخاطر حمل نقل  .نمايد غير مستقيم اعتراف می کند 
افگنان کتاره برقی و مين گذاری را مطرح و حتی اغاز کاران را يک طرفه نيز تاکيد ميدارد و تروريستان و دهشت 

 چشم می پوشد و حتی هزينه احداث  ضرورت مشوره را مردود می داند از اعتراضات افغانستان ،قبايل و جامعه جهانی
   . از جامعه جهانی مطالبه ميکند انرا

 که اين طرح مانع رفت و امد تروريستان   ها شايد بگويند ه نظر می رسد و بعضیگرچه اين پيشنهاد در ظاهر ساده ب
خواهد گرديد، اما حقايق تاريخی نشان ميدهد که در حقيقت در عقب ان طرح های مرموز و غرض الود عليه يک ملت 

اين انديشه .ده نتوانست  پاکستان طوريکه موجوديت تروريستان را کتمان کر حکومت.  دست های پنهانی نهفته اند واحد
 وفر يبنده چطور ميتواند دنيا متمدن  اين سياست های ماکيا وليستی. خطرناک و مرموز را نيز نميتوان پنهان نمايد

 رادر  و طرح ناعاقبت انديشانه و غرض الود انان تحت عنوان جنگ با تروريزم ودهشت افگنی. امروزی رااغفال کند
ساس و پيچيده تاريخی باکتاره و مين گذاری که ان هم خط منحوس ديورند است بدست ارتباط با يک موضوع نهايت ح
حل و فصل اين قضيه مستلزم يک جوی سياسی مناسب با مشارکت .  به دور انداخت  فراموشی سپرد و از حافظه تاريخ

   .  رفتن  و نه از حقيقت طرفه کشور های ذيدخل قضايا می باشد نه زور گويی
ی تاکنون به افغانستان از اثر مداخله های ان طرف مرز فرصت نفس کشيدن ارام را نداده چه رسد با مسايل شرايط کنون

 که کشور ما منبع تروريستان نيست اگر اين حرف حقيت دارد پس چه حاجت به   ميگويد ديگرحقوقی، پاکستان به دنيا
 مردم شريف افغانستان و دست اندرکاران سياست  .دت ميدهد شها  خود ما ميدانيم که خود از مداخله. کتاره و ماين گذاری

به اين حقيقت باور دارند که سياست های قاطع و جرئت مندانه اخير حامدکرزی و برداشتن پرده از روی سياست دو پهلو 
 بخاطر  وبر محبويت حامدکرزی و ماکياوليستی پاکستان ملت ما رادر مقابل مداخله گرا ن متحد ترو فشرده تر ساخته

 از خود نشان داده افزودی به عمل امده مردم غيرتمند افغانستان از  با افشاء منابع تروريستان" جرئت اخالقی که صريعا
  . ومی کنند و دوام همچو سياست ها راه گره گشائی مشکل ميدانند سياست های قاطع و ازاد منشانه دفاع کرده

  
  پايان
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