
 

 

 ؟؟؟یها تاکیخارج یخودسر و ییزورگو

  )صباح( از یپژوھش

  
نى استراتژى جھانى گات ھاى انتحارى و دھشت افیبا عمل "طالبان"ست كھ ینظامى ن ۀعرص فقط در

دھھا تعھد بزرگ ، بازسازى كشور آبادى و ۀنیزم اند بلكھ در دهیسم را بھ چالش كشیمبارزه با ترور

گى مردم رخ نداده است از  هزند چ اتفاق مثبتى درین سخن كھ ھیا. ن نقش بستھ استیبر زم یخارج

 از یبون ھاى جھانیك مؤاخذه در تریھاى مردم نگران ما فراتر رفتھ و امروز بھ صورت  ھیسطح گال

فھرست اشتباھات و بدقولى  ھاى دولت در  مقام. شود ان مىیدوستانش ب سوى دولت مردان کشور و

ھمان سخن تلخ  س اشاره مى كنند ویز اردو و پولیتجھ بزرگ آنان درھاى جبھھ ائتالف بھ اھمال 

دان جنگ با یم مالكى را بر زبان مى آورند كھ ناتو و ائتالف جھانى دولت افغانستان را درالنورى 

  . اند برگ گذاشتھ ساز و ھا بى ستیترور

مسلح شدن ، د مواد مخدریتول یآمار باال، "طالبان" یروھایكا بھ افغانستان و قدرت گرفتن نیآمر ۀحمل

گناه   یان بیر نظامیصدھا تن از غ ھیحقوق بشر عل یھا  جنگ ساالران ھمھ و ھمھ موجب شد تا نقض

 ینابود ی  كا كھ با بھانھیسم آمریھ تروریعل ن نكتھ اشاره كرد كھ جنگیتوان بھ ا یم. ابدیش یافزا

ن جنگ تعداد یان ایشود و تنھا قربان  یال مدنب یوردآدست چیش آغاز شد بدون ھیسال پ نو "القاعده"

  .ھستند کشور ان دریرنظامیاز غ یشماریب

اغلب آنھا در  یدارند ول حضور صاحب ما ین بیسرزم کشور در ک بھ چھلینزد ھم اکنون سربازان

  . باشند یشان م یروھایخارج کردن ن یبرا یرصت مناسبفُ  یجستجو

 از یلیخ یبرا. کا استیات پشت پرده آمریبھ اھداف و ن یناباور ین حالتیبروز چن ک علت مھمی

شده اند  وارد مذاکره "طالبان"س در پشت پرده با یکا و انگلین موضوع کھ آمریعضو ناتو ا یکشورھا



 

 

دھا در کنار ین گونھ تردیا. ستید دارند قابل فھم نیادامھ مبارزه با آنھا تاک و درھمان حال در ظاھر بر

شان  ید نظر در حضور نظامیتجد در فکر یاز کشورھا را بصورت جد یبعض یفشار افکار عموم

  . انداختھ است افغانستان در

کمک  وت یشود كھ استقرار امن  ن سال خود مىیدھمحالى وارد  روھاى ائتالف دریحضور ن ھمچنان

ان و ینظامر یكشتار غ. استوس ساختھ یما را دلسرد ومردم کا وعده داده بود یسخاوتمندانھ کھ آمر

د مردم شده یان نوسال تصرف کشورعایزى است كھ در پایھمھ آن چ، آور جنگ نھ ھاى سرسامیھز

د یاست جمھورى پاكستان كلید و سپس در كاخ ریجنگ افغانستان ابتدا در اتاق جنگ كاخ سف. است

 "طالبان"ى ان ھاى حامین جریتر كى از اصلىیكا بھ افغانستان یش از حملھ آمریپاكستان تا پ. خورد

رج بوش كھ وى درآن بھ صراحت اعالم كرد كھ وج شد و پس از سخنرانى مشھور  محسوب مى

سم مورد ادعاى یاسالم آباد ھم بھ جنگ با ترور، ا دشمن مایا دوست ما ھستند و یا یكشورھاى دن

ھمراھى ت یاھم. شد "طالبان"االت متحده در جنگ با یك این شریتر ل بھ عمدهیوست و تبدیواشنگتن پ

م خاص افغانستان و وجود یلگران معتقدند با توجھ بھ اقلیپاكستان در جنگ افغانستان تا آنجاست كھ تحل

ن جنگ وجود یكا در ایروزى سھل الوصول آمریع در آن اصوال امكان پیكوھھا و دشت ھاى وس

  . نداشت

 "طالبان"عمده فرماندھى  دو مركز قندھار كابل و، روھاى ائتالف بھ افغانستانیش ازحملھ نیتا پ 

 یكیك و لوژستیدئولوژیت ھاى ایارى از كشورھاى عرب منطقھ ھم از آن حمایشدند و بس محسوب مى

ان درازى را یفرماندھان و سربازانى كھ سال. م شدندین مقاومت تسلیقندھار و كابل با كمتر. كردند  مى

ا باقى گذاشتند كھ چھ یذھن افكار عمومى دنن سؤال را در ینك ایده بودند ایك جنگیدئولوژیبا پشتوانھ ا

زه اى براى جنگ نبود؟ یم وجود داشت كھ نھ سربازان و نھ فرماندھان را انگین تسلیدر پس پرده ا

ن ھاى یان بخش قابل توجھى ازمردم تضمیبا نفوذ کھ در م "طالبان"نگونھ استدالل كردند كھ یبرخى ا

افت كرده و یروز جنگ دریف پینده را از طیولت آتى الزم براى حضور در ساختار قدرت دیامن

  . زى مراكز فرماندھى خود تن داده استین خونرین اساس ھم بھ ترك بدون كمتریبرھم

ھورما و بخش عمده مس جییسم داشت اما ریكا در جنگ ضد تروریپاكستان اگرچھ دستى در دست آمر

گر را یھا دست د ده بودند كھ جنرالیعقن یا ز بریا نیكا و سیلگران وزارت خارجھ آمریاى از تحل

پاكستان را بھ دخالت در امور داخلى كشورش متھم ، كرزى. داشتھ اند  نگاه "طالبان"ھمچنان در دست 

ن تنش باوجود یان اسالم آباد و كابل آشتى برقرار كند و اید ھم نتوانست میوساطت كاخ سفد ینمایم

بھانھ حضور . ر خاكستر باقى ماندیانند آتشى بر زك دو كشور بھ میپلماتیبرخى رفت و آمدھاى د

س راھى یكا و انگلیروھاى آمریدر افغانستان كافى بود تا ھزاران تن از ن "القاعده"مركز فرماندھى 



 

 

بھاى تصرف  "القاعده"و  "طالبان"نھ ، افغانستان شوند و امروز پس از سال ھا ھمچنان مردم مظلوم

  . را بپردازند

كى از یکشور محملى را فراھم آورد كھ بھ گفتھ  صدوپنجاه ھزار سرباز خارجى درک بھ ینزد حضور

ن یا بھ مانند آھن ربا جذب ایگر نقاط دنیست را از دیكا ھزاران تروریلگران اطالعاتى آمریتحل

 چ كجاى کشوریكند ھ  داد مىیب کشور ثباتى و ناامنى در  گذشتھ بى یامروز ھمانند سال ھا. كشوركند

ز تفاوت قابل مالحظھ اى نكرده است و قطع آب و برق یوضع رفاھى مردم ن. ستیبل امن نبشمول کا

 از کشور سراسر در یارتباط تلفون یدستگاه ھا افتد و  اتفاق مى طول روز اد دریو تلفون بھ دفعات ز

افتھ یکا نھ تنھا كاھش نیآمر كشت مواد مخدر پس از حضور. شودیقطع م "طالبان"طرف شب توسط 

بھ لطف  "طالبان"، كند داد مىیناامنى ب. افتھ استیز ین) ھزار تنھشت (ش قابل مالحظھ اى یبلكھ افزا

شمال  و یشمال و یبغری، شرق، ات جنوبىیروھاى ائتالف و ضعف دولت مركزى والیناكامى ن

بن الدن . دطلبن روھاى دولتى و ائتالف را بھ مبارزه مىیاند و ن ل كردهیرا بھ جوالنگاه خود تبد یشرق

نھ ین مردم ھستند كھ ھزیان این میشود و در ا كا مىیآمر ى ھ رسانھ ھایدست ما زنده است و گھگاه

  . نھ اى با جان و مال خودیھز، پردازند  مى

توان از  یكھ م یزیتنھا چ كا و افغانستان بھ ھمراه نداشتھ ویآمر یبرا یتیچ دستاورد امنیكھ ھ یجنگ

گر یل كرده و در طرف دیكا تحمیآمر ن جنگ بر مردمیاست كھ ا یگزاف یھا نھیھز، آن برداشت كرد

 یسیو انگل ییكایآمر یروھایكھ ن یھنگام. کشور است در یثبات  یو ب یان و ناامنیرنظامیكشتار غ

سم مورد تاخت و تاز قرار یو مبارزه با ترور "طالبان"افغانستان را با ھدف مقابلھ با ، شینوسال پ

مردم بھ ارمغان خواھند  یو آرامش را برا یدموكراسی، آزاد یبودند كھ در اندك زمان یمدع، دادند

ده یرا ند یآرامش و دموكراس یتنھا كشور رو  نھ، روھاین نیاز حضور ا نك با گذشت سال ھایا. آورد

  . غوطھ ور شده است یو نابسامان یبلكھ در گرداب ناامن

جنگ در افغانستان : گفت یك مصاحبھ مطبوعاتیش در یپ یچندكا یآمر یر دفاع قبلیدونالد رامسفلد وز

 یبرا. افتندیبھتر دست  یو زندگ یمردم افغانستان بھ آزاد، قین طریا از ت بزرگ بود ویك موفقی

د كھ رامسفلد از كدام یآ  یش مین سؤال پیھم از افغانستان داشتھ باشد ا یاطالعات اندك یكھ حت یكس

 "القاعده"و  "طالبان"آورد كھ  ین سخنان را بھ زبان میا یطیرامسفلد در شراد؟ یگو یافغانستان سخن م

كابل كھ  یحت. آورند یبھ بار م یدیھا و مشكالت جد یریروز درگ کشور پراكنده شده و ھر در سراسر

كند آنقدر نا امن و خطرناك  یاد میافغانستان  یگر شھرھاید یبرا یا  عنوان نمونھ  كا از آن بھیآمر

كنند   یھا كمتر جرأت م  پلماتیت ندارند و دیامكان فعال، ن شھریدر ا یخارج یھا  كھ سفارتخانھ است

روزمره  یا  دهیكابل بھ پد یپس کوچھ ھا کوچھ و ت دریخشونت و جنا. اتاق كار خود را ترك كنند

 پرابلم دست و ھزاران مشکالت و مردم با ده ویرس بھ اوج خودی، كاریو ب یماریب، ل شده و فقریتبد



 

 

انھ یر بخش خاورمیكا و مدین وزارت امور خارجھ آمریشین از مقامات پیچارد كلیر. کنندیپنجھ نرم م

ك یبھ منزلھ  ییكایآمر یھا  پلماتید یكابل برا: سدینو  یم یا  در مقالھ، نجر در واشنگتنیسیاد كیبن

ً بھ حالت تعطیكا در كابل تقریسفارت آمر. زندان است   . ل استیبا

  
باراك اوباما بھ افغانستان و پاكستان در كنفرانس امنیتی مونیخ اظھار كرد كھ پیروزی  یمتوففرستاده 

آمریكا در مورد جنگ . تر از پیروزی در جنگ در عراق است جنگ افغانستان بھ مراتب سخت  در

. نداشتھ استافغانستان با مشكل جدی روبرو شده است كھ پیش از این با چنین موردی برخورد 

ھالبروك افزود كھ بھ عقیده وی شرایط بد جاری در افغانستان ھمچنان در حال افزایش است كھ در 

  . تر از وضعیت جاری در افغانستان خواھد شد آینده بد

بھ چشم  ت یت بھ والیوال شھر بھ شھر و، ھیھ بھ قریو منازعھ قر یامن نای، ریدرگ، رون از كابلیب

. ز اضافھ كردیع مواد مخدر را نیو توزد یده تولیچید مسألھ پیھا با ین نابسامانیا یبھ تمام. خورد یم

کشور پس از حضور  در د مواد مخدریاست كھ تول یحاك یالملل  نیمجامع ب یآمار منتشر شده از سو

  . سال گذشتھ دو برابر شده است یط افتھ ویش یبشدت افزا ییكایآمر یروھاین

ت آن یواقع د؟ یگو  یسخن مكا از كدام افغانستان یآمر یر دفاع قبلین سؤال مطرح است كھ وزیحال ا

ز در یاند بلكھ خود ن  نداشتھ یدیمردم دستاورد مثبت و مف یتنھا برا  نھ یخارج یروھایاست كھ ن

کشور دارد  در ینظام یرویک بھ صد ھزار نیكا نزدیآمر. اند  دهیغلت فرو یا  نھیق و پرھزیگرداب عم

  . كنند  یعنوان سربازان مستقل عمل م ھ بھیناتو و بق یست ھزار از آنان تحت فرماندھیب كھ پانزده تا

كشتھ  ییكایآمر یروھایشمار ن "طالبان" یروھایمقابلھ با ن یبرا روین ش دھھا ھزاریزمان با افزا  ھم

بھ  نو سھ با سھ ما اول سال دوھزارویدر مقا یالدیده م و ماه اول سال دوھزار سھ کشور در شده در

کشور با  در ییكایآمر یروھایش كشتھ شدن نیاست كھ افزا یحال در نیا. افتھ استیش یشدت افزا

 . ز ھمراه بوده استیروھا نین نیمجروحان ا ش شماریافزا

 یس شدن استقرار  زمان با كامل  ھم ییكایآمر یروھاین ن ھشدار دادند كھ تلفاتیھمچن ییكایمقامات آمر

 . افتیش خواھد یاحتماال افزا در افغانستان گرید یرویھزار ن



 

 

در انتظار  یتر  سخت یھشدار داده بود كھ روزھا رایكا اخیآمر یس ستاد مشترك اردوییك مولن ریما

پنتاگون مشخص  ید از سویجد یاساس اعالم آمارھا حال بر  نیدر ھم. خواھد بود ییكایآمر یروھاین

 ین درحالیا. كشتھ شدند ییكایآمر یرویھفت ن پنجاه و، ده و دو ماه اول سال دوھزار یشد كھ در ط

. كشتھ شده بودند ییكایآمر یرویھشت ن ست ویب، دوھزارونو یو فبرور یجنور یھا  است كھ در ماه

  یبھ طور. افتھ استیش یگذشتھ افزا یھا  سھ با سالیدر مقا زین یسیانگل یرویگان ن هشد  شمار كشتھ

كھ در زمان  یحال اند در  كشتھ شده یسیانگل یرویسھ ن و یاقل س حد یجار سال یجنور یكھ از ابتدا

گان  هشد  ش شمار كشتھیافزا. كشتھ شده بودند یسیانگل یرویپانزده ن، سال دوھزارونو مشابھ در

  . س شده استیكا و انگلیآمر در یگسترده داخل یباعث انتقادھا یسیانگل و ییكایآمر یروھاین

 مقصر کشور د مواد مخدر دریتول شیافزا را در یجامعھ جھان کشور یس جمھوریرئ گریجانب د از

 در مواد مخدر گفت کھ قاچاق مواد مخدر مبارزه با ین کنفرانس ملیس جمھور در سومییر. داندیم

. کند یرا طلب م یز تالش جامعھ جھانیمبارزه با آن ن است و ین المللیب یایار مافیدر اخت افغانستان

الزم را  یھماھنگ ید کرد کھ جامعھ جھانیمبارزه با مواد مخدر تاک از روند یتیبا ابراز نارضا یکرز

مواد مخدر توسط مافیای  افزود کھ قاچاق یجمھور سییر. کشت خشخاش ندارد یبرای نابود با دولت

ل ناموفق بودن یبھ دل یاز جامعھ جھان یح کرزیانتقاد صر. و نھ افغان ھا صورت می گیرد ین المللیب

س ییر. د مواد مخدر استیتول شیاز افزا یناش یدھایتھد شینشان دھنده افزا، مبارزه با مواد مخدر

  . نابود خواھد شد افغانستان، کھ اگر خشخاش نابود نشود ز گفتھ بودین نیش ازیدولت پ

 نشیکا و متحدیآمر یناکام یاصل ید مواد مخدر از جملھ شاخص ھایش کشت خشخاش و تولیافزا

با مواد مخدر  مبارزه، کشور در کا درتداوم حضوریآمر یاصل یشعارھا از یکیرا یز. است درکشور

 مبارزه با، ن ھای تحت کشت خشخاشیبھ اعتقاد کارشناسان با توجھ بھ حجم گسترده زم. بوده است

 در سال، طبق آمارسازمان ملل. ستیر نیامکان پذ یق دولت کرزیمواد مخدر تنھا از طر

. ده استیکصدونودوسھ ھزار ھکتار رسیبھ  ر کشت خشخاش درکشوریسطح ز یالدیم دوھزاروھفت

در رفع  یدھد و بھ ھمین دلیل کمک جامعھ جھان یل میرا تشک ما یک سوم اقتصاد داخلیمخدر  مواد

 ین و مبارزه جدیگزیارائھ کشت جا، متنوع ساختن درآمد دھقانان. است یار ضروریاین معضل بس

کھ  نینکتھ جالب ا. با دولت است یجامعھ جھان یازمند ھمکاریمواد مخدر ن دیباکشت خشخاش و تول

 د مواد مخدر صورتین تولیشتریب، والیت ھلمند یعنی یسیانگل یروھاین محل استقرار نیتر یدر اصل

 یھمکار. مبارزه با مواد مخدر درکشوراست یاصل یس متولیاست کھ انگل ین درحالیا. ردیگ یم

مبارزه با  یاصل یاز آفت ھا، مواد مخدر ین المللیب یبا باندھا یغرب یاطالعات یسازمان ھا یبرخ

ھلمند در  یوالی، کرز بھ گفتھ. ز بھ آن اعتراض داردین یکھ کرز یموضوع، مواد مخدر است



 

 

نده یار الزم را از نمایاخت یخارج یروھایرا نیز، تواند انجام دھد ینم یمبارزه با کشت خشخاش کار

  . اند سپرده "طالبان"دولت گرفتھ و بھ 

كننده از  دواریام یبھ سطوح یابیو دست "القاعده"و  "طالبان"در مبارزه با  یغرب یروھایت نیموفق

ائتالف در توسعھ و  یروھایشكست ن لیدل بھ ین ناكامیا. ار محدود بوده استیکشور بس ت دریامن

ن یسم و ھمچنیو ترور  یدن بھ ناآرامیان بخشیپا طرح مشترك و ھماھنگ درکشور با ھدف یاجرا

توافق شده  یاسیھدف س، در سطح طرح. دركشور بوده است یزات بازسایعمل یجاد ثبات و اجرایا

ك ین با ثبات و دمكراتیل شدن بھ سرزمیتبد یبرا کشور و كمك بھ "طالبان"شكست ، "القاعده" ینابود

 یطور مساو  ن اھداف را بھیا ین طرح جامع كھ بتواند تمامییتب ائتالف در یروھایبود اما تا كنون ن

کشور  در یاتیطھ عملیائتالف در مورد توسعھ ح یروھاین یداخل یھماھنگ. اند بودهد عاجز ینما نیتأم

ل یتبد یدیكل یبھ موضوع یریاق بھ مشاركت در خطر پذیاشت. ف شده استینده تضعیفزا یبھ شكل

ناتو   عضو یكشورھا یتمام. ھمراه است یاریبس یھا با اما و اگر یتیامن یا ینیب  شیاست و پ شده

ر یمان را زین پیا انسجام ین موضوع اصل محوریستند و ایجنگ ن رو بھ كارزارینآماده ارسال 

 یھا اتیانجام عمل یقانون برا یھا رات گسترده چارچوبییتغ، یاتیدر سطح عمل. سؤال برده است

 مشاركت در مبارزات یبرا سافیا یروھایمار گونھ نیبر نحوه عملكرد ب یاریتا حدود بس ینظام

چ وجھ یھا بھ ھ  اتیعمل گونھ نیت ایل شانس موفقین دلیبھ ھم. مدت دركشور مؤثر بوده است یطوالن

  . ابدی  یائتالف ھر روز كاھش م یروھاین یداخل یرفت ھماھنگید پذیبا. ستین ینیب شیقابل پ

اعضای کانگرس در باره اقدامات اداره باراک اوباما بدلیل ریشھ کن سازی تروریستان از  شماری از

 . اطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ابراز شک و تردید کردندمن

در مناطق سرحدی میان  "القاعده"و  "طالبان"پرسند کھ اداره اوباما چھ اقداماتی را علیھ یآنان م

یک عضو حزب جمھوری خواھان در کانگرس امریکا ھمچنان افغانستان و پاکستان کرده است؟ 

بنا بجای ، در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان پناھگاه دارند "القاعده"و  "طالبان"کھ  د یگویم

باید درباره آن فکر کنیم کھ چگونھ ، اینکھ در مورد فرستادن سربازان بیشتر بھ افغانستان فکر شود

  . تروریستان را در این منطقھ از بین ببریم

مریكا در افغانستان و واكنش ھای منفی صورت با اشاره بھ راھبرد جدید آ، ھفتھ نامھ آلمانی اشپیگل

اصلی خود را عنوان  گرفتھ نسبت بھ آن نوشت كھ رئیس جمھور آمریكا درارائھ این موضوع منظور

شنیدن این سخنان اوباما  مردم پس از. شود  بھ ھمین دلیل صحبتھای وی صادقانھ تلقی نمی نكرد و

و ھمین موضوع نشان میدھد كھ سخنان وی مضطرب شدند ، آنكھ اطمینان خاطر پیدا كنند بیش از

 . را ندارد، دیگر اثری را كھ مورد نظر اوست



 

 

 یمفھوم عمل بھ در، ین ثبات و بازسازیتأم یھا اتیائتالف درخصوص عمل یروھایكرد جامع نیرو

د یان بایرنظامیان و غینظام یھمكار ن است كھیتوافق بر ا. ل شده استیتبد یافتنیزان ودست نیگر

ن موضوع در عمل قابل اجراست ینكھ چگونھ ایا ن كشور باشد امایا یھا  اتیدر عمل یاتیح یبخش

در روشن ساختن  یجد یآزمون کشوری، كیدر سطح تاكت. مانده است یبزرگ باق یعنوان سؤال بھ

كھ  یدر حال گذارد  یسر م را پشت یت و بازسازیتثب یھا اتیدر سطح عمل یمبارزه حت ییارزش توانا

بھ  روز ن مناقشھ ھریا. نھ برخوردار ندین زمیدر ا یاندك ییائتالف از توانا یروھاین ناتو و یروھاین

مناطق  در "طالبان" یھا  گاهیتوانند پا  ینم ائتالف یروھاین. شود یتر م  كینزد یا منطقھ یبحران

ن عنوا  خاك پاكستان بھ از "طالبان"است كھ  یدرحال نیدھند و ا پاكستان را مورد ھدف قرار یمرز

لذا یکی از دالیل . ندیجو  یکشور بھره م خود در یھا تیادامھ فعال و یزیطرح ر یامن برا یبھشت

د بر ضرورت یبزرگنمایی فعالیت تروریستی و تاک، "طالبان" یتمایل آمریکا بھ تداوم فعالیت نسب

دومین گمانھ ھم می توان گفت  در. ھمکاری دولت ھای منطقھ در راستای سیاست ھای کاخ سفید است

  . کابل باشد یکا بردولت کنونیآمر می تواند ابزاری مناسب برای فشار دولت "طالبان"کھ فعالیت 

امکان اعمال ، کشورکاھش یابد در "طالبان"جملھ فعالیت  صورتی کھ فعالیت ھای تروریستی از در

منافع آمریکا را بھ ، توسط کابل کشور کاھش می یابد و پیگیری سیاست ھای مستقل فشار آمریکا بر

را بھ پایگاه دائمی  کشور لذا برخی تحلیل گران معتقدند کھ آمریکا قصد دارد. مخاطره می اندازد

کارآمدی سیاست  توجھ بھ نا از سوی دیگر با. نظامی خود با ھدف دسترسی آسان بھ منطقھ تبدیل کند

شکست  از ن است در راستای سیاست فرارمذاکره با این گروه ممک، "طالبان"مبارزه با  آمریکا در

بھ دنبال وارد کردن این ، "طالبان"بھ عبارت دیگر کاخ سفید بھ دلیل ناکامی در شکست . باشد

مھم است کھ ھرگونھ مذاکره با  یلیک موضوع خیاما . است یلعستان بھ ساختار سیاسی فیترور

  . روبرو می شود یمللو جامعھ بین ال ھا با واکنش جدی مردم مایتوسط خارج "طالبان"

توافقى نھ . ك توافق استیم و بلكھ یك تصم، یستیعھ نیگر شاید "طالبان"ن بار بحث مذاكره با یا اما

را مھار  "طالبان"د تا یس دولتى كھ آمده بودیكھ شما رئ، انیع پنھان و پشت پرده كھ آن قدر آشكار و

د از عملكرد یمردم خستھ از ناامنى و ناامبراى . دید با صداى بلند آن را اعالم مى كنیو منزوى ساز

س دولت خبرنگاران ییر بارھا س دولت است وییر مى مھم ازیدن تصمیگوش بھ شن، تیمسئوالن امن

جناب . گرفتھ شده است "طالبان"م قطعى براى مذاكره با یکند كھ تصمیاعالم م خواند و یرا فرام

ھاى   اتینماد و دو چھره مخوف عملشنھاد مذاكره با دو یس دولت كرزى پا فراتر گذاشت و پییر

اه دولت یست سین ھردو در لیار كھ قبل از این حكمتیعمر و گلبد عنى مالی: ستى را ارائھ كردیترور

  . كا قرار داشتند و كرزى آنھا را خط سرخ مذاكره خوانده بودیكابل و آمر



 

 

ً ، ر مى داشتاین دو رھبر مخالفان را در اختین بار گفت كھ اگر آدرس ایاما ا س دولتییر شخصا

ز یس جمھور در ادامھ براى آنكھ محافل داخل را نیرئ. وگو با آنھا مى فرستاد  افرادى را براى گفت

ت ین اقدام حمایز از ایكا و سازمان ملل متحد نیاالت متحده آمریم سازد گفت این تصمیرش ایاى پذیمھ

صحبت كرده  "طالبان"گرى از رھبران جھان در مورد مذاكره با یكھ عده دوحتى مدعى شد . مى كنند

ن خواستھ یس دولت اضافھ كرد كھ اییجناب ر. ت كرده اندیحما "طالبان"طرح مذاكره با  ز ازیو آنھا ن

موضوع . رفتیروھاى خارجى گره بزنند نخواھد پذیرا كھ آشتى و مصالحھ را بھ خروج ن "طالبان"

ھاى مختلف  ر از كانالیك سال اخیژه در ین مسألھ بویا، ستیاى ن زهبحث تا "طالبان"مذاكره با 

ھمواره بھ  "طالبان"ر برخى ناظران معماى مذاكره با یبھ تعب. رى شده استیگیمطرح و حتى پ

  . گران داخل و خارج قرار داشتھ استیز بازیر روى میناپذ ریفھ تاخیك وظیصورت 

  
افغانستان حرف بیش  ترورسیم و ایجاد فضاى دموكراسى درجاى ھیچ شكى نیست كھ شعار مبارزه با 

اى نھ  قبیلھ اقتصادى و درگیریھاى قومی و ن اوضاع فالكت باریچون افغانستان با ا، نبوده و نیست

جھان بھ خصوص  ترورسیم جھانى را داشت و نھ ھم توان حمالت ترورسیتى در فرصت حمایت از

ھمھ ، افغانستان حضور داشت در "القاعده"ز رھبران تنھا یك فرد ا، دید آمریكا را در خود مى در

كشورھاى عربى و پاكستان فعال بود آیا بھ خاطر یك شخص باید ھزینھ گزاف  تشكیالت او در

 ن رایک شپش پوستی بھ قول معروف بخاطر و. اینجا بھ چالش کشید مصرف كرد و یك كشور را تا

  . آتش زد؟

 شتریب "طالبان"بل دوران جنگ موضوع مذاكره با ق یسال ھا ن جاست كھ دریا اما تفاوت ماجرا در

اى ھراز گاھى براى   المللى و منطقھ نیھاى ب ا سوژه بازى را داشتھ است كھ طرفیك یك تاكتیحالت 

 كدام از ھر یزمانفواصل  مثال در بھ طور. ش آن را دامن مى زدندین اھداف مقطعى خویتأم

دان یم اى از گوشھ ش دریخو یموسم و یمقطعن منافع یھاى خارجى براى تأم گران و دولتیباز

بھ مذاكره  "طالبان"مى از یى با تیھاى اروپا تختیتى اسالم آباد و پایمقرھاى امن ا دریجنگ 



 

 

ن مذاكره یا. تى متفاوت داردیش شده است ماھیاى كھ اكنون در زبان كرزى ستا اما مذاكره. اند نشستھ

قدرت  رد "طالبان"ش بھ دنبال شراكت دادن یود در چشم انداز خیچنان كھ شخص اول کشور مى گو

  . است

ن یحضور و نفوذ ا منتھى مى شود و بر "طالبان"ت شناختن یف دوم در واقع بھ رسمیمذاكره با تعر

مذاكره خواھى با عبارتى آشنا  ن الگو ازیا. نھد د مىییتأ اسى مھریمعادالت س ست دریگروه ترور

 كابل و، ھین نظریخاستگاه ا، ت افغانستان استیبخشى از واقع "طالبان: "ن كھیھ مى شود و آن ایتوج

  . ھا ھستند عنى پاكستانىیھ یآن دولتمردان كشور ھمسا ست بلكھ مبدع و مبتكریس دولت نییر

 "طالبان"را بھ نام قدرت حامى  "طالبان"است مصالحھ با یازات سیل قاطبھ ناظران امتین دلیبھ ھم

 "طالبان"ل سقوط یاوا در ھا و افسران اطالعاتى پاكستان جز پلماتید. اند عنى اسالم آباد ضرب كردهی

را بھ عنوان  "طالبان"شھ كردند ھمواره موضوع سازش با ینھ پین زمیا در زیكھ سكوتى مصلحت آم

گا یان اجالس مھم اعضاى ناتو در شھر ریجر ز دریبار اول شوكت عز. اند ب كردهیاست تعقیك سی

رى یگیجالب است كھ مردان اسالم آباد در پ. كند را باز "طالبان"با از غرب خواست تا باب مذاكره 

ن گام خود یاند لذا آنھا دوم  ناتو نمانده ا غرب ویم كابل یچ گاه منتظر تصمیشھ جنجالى خود ھین اندیا

  . ستان برداشتندیى تروریرا براى شناسا

 و یبانى نظامیپشت و یریسربازگ مركزرستان كھ بھ عنوان ین وزیلھ نشیشى و قبیالج در منطقھ سوق

ن عھدنامھ یھاى اسالم آباد نخست  مقام. گاه تندروھا شھرتى جھانى داردیمخف و "طالبان" یکیلوژست

رستان كھ در واقع بھ حضور یمان وزیدر پ. را بھ امضا رساندند "طالبان"دوستى و ھمكارى با 

افتند كھ در قبال ترك یاز مھم دست یامتن یبھ ا "طالبان"ل حامى ید سران قبایت بخشیرسم "طالبان"

دست  ن مناطق كھ گلوگاه تماس با افغانستان است را دریار اداره ایپاكستان اخت یمخاصمھ با اردو

ن صورت یبھ ا. طلبدیبحث جداگانھ م، نمود رییتغ یباز یوه ھایش، توافق از نکھ بعدیا. رندیبگ

انجام دولت  ن اتفاق كھ سریا ھ ما ازیھمساچ كس بھ اندازه دولت یتوان حدس زد كھ امروز ھ  مى

 یست براى جنرال ھا و کارمندان آیده خود كشانده است خشنود نین المللى را پاى ایمنتخب جامعھ ب

  . ن خبر باشدیتر  نیرین مى تواند شین روزھاى بحرانى كشورشان ایا در یاس آ

اى است كھ حتى  ن نكتھیا. ده استیكا و مجامع جھانى رسید آمرییشنھاد او بھ تأیس دولت گفت كھ پییر

د عموم ناظران یرا از دیز. افكار عمومى بھ آن واقف بودند، آمد  س جمھور نمىییزبان ر اگر بر

ى كھ در یھمھ آنھا، ى قادر بھ اتخاذ آن باشدیبھ تنھا یست كھ محترم کرزیمى نیمسألھ سازش تصم

را در حكم  "طالبان"شنھاد او براى مذاكره با یپ، كنند داخل و خارج سخنان كرزى را دنبال مى

ك جنگ کشور است یاى مھم و تاریلى از زوایاى خین سند گویا. كندید تلقى میم كاخ سفیشنھاد مستقیپ

 نانھ ازیب ابى واقعیك ارزیا یرى روشن از پشت صحنھ جنگ یژه براى كسانى كھ در پى تصویبو



 

 

ن یا. لى روشنگرانھ باشدیدولت ما مى تواند خ سییشنھاد ریا پیسخن ، رى ھستندیھاى درگ جبھھ

ن جنگ چشم یا روزى دریپ گران خارجى در كشور بریدى باقى نمى گذارد كھ بازیشنھاد جاى تردیپ

سم از سوى سھ یس دولت كھ طرح او براى سازش با فرماندھان تروریین سخن جناب ریا. اند  بستھ

 ن اعتراف بھ شكست پروژه صلح دریبزرگتر. استده یكا بھ امضا رسیناتو و آمر، مرجع سازمان ملل

  . است کشور

عنى اوج ضعف نظامى جبھھ ین زمان ممكن یدر بدتر "طالبان"ن است كھ طرح مذاكره با یت ایواقع

ز كرزى قرار یشنھادى كھ روى مینھ پیق بھ پس زمیك نگاه عمیمطرح مى شود لذا  "طالبان"مقابل 

ك راه عالج و بھ قول یدر واقع بھ صورت  "طالبان"با  گرفتھ روشن خواھد كرد كھ طرح مذاكره

 ادى داللت بریشواھد ز. مطرح شده است باتالق کشور كارشناسان راه برون رفت براى ائتالف از

شود اما اساس یان میان آن بیبون حكومت ما و با زبان سخنگویتر و با آنكھ ازین سنارین دارند كھ ایا

  . افتھ استین یتدو یرونیاستگذاران بیقلم س آن با

 ن مورد كھ پاكستانیا تواند در  یكا گفت كھ نمیخارجھ آمر ریوزش یخوھ یانین بیتازه تر ھمچنان در

نتون یكل یالریھ. بدھد ینظر قطع، ریا خیھ افغانستان و ھند را متوقف كرده یسم علیاستفاده از ترور

 افغانستان یھ ھند و دولت قبلیعل یبھ عنوان مانع یستیترور یھا  ن از گروهیش از ایپ اسالم آباد: گفت

ت از یپاكستان در گذشتھ با حما. ف نكنندین كشور را تضعیدولت ا، ھین دو ھمسایكرد تا ا یاستفاده م

، گاھشان در ھند و افغانستان بودندیف جایاز تضع یریجلوگ یآنھا برا ینده وكالیكھ در آ ییھا گروه

ن یستم در ایمن قادر ن اما، ر استییاكنون مسائل در حال تغ. ن دو كشور استفاده كرده استیھ ایعل

  . كنم یر قطعاظھارنظ، ریا خی را كنار گذاشتھ یستیترور یھا مورد كھ پاكستان استفاده از گروه

جاد كرد و یرا ا یمشخص یافراط یاھ  كا گروهیآمر: د نمودیھمچنان تاکنتون یكل یالریھخارجھ  ریوز

ت یسابق حما یر شورویجماھ ھ اتحادیعل مانند اسامھ بن الدن در زمان مبارزه ییھا ستیاز ترور

م كھ ساخت یھست یزیاز آن چ یدر حال جنگ با بخش اكنون ما، افت كردیج معكوس دریاما نتا، كرد

  . كا بوده استیدست آمر

 آنھا را آموزش، میجاد كردیسابق ا یھ شورویجنگ عل یدر افغانستان را برا "مجاھدین" یروھایما ن

جھ یما نت یبرا ن اقدامیاما ا. م از جملھ اسامھ بن الدنیت كردیحما یز كرده و از لحاظ مالیتجھ، داده

  . نداشت یخوب


