
www.esalat.org 

  یی،گرا ادیبنورق  پاکستان با یباز

  ییگرا افراط زم ویترور
  قسمت اول

  )صباح(استاد 

  

  
سھ کشور اسالمی از  پنج ھزار مسلمان افراطی از چھل و و ین می زند حدود سید تخمیاحمد رش

روھای شوروی موجب متوقف شدن یخروج ن. ذندین افغانی جنگیمجاھد یدر پھلو ١٩٩٢تا  ١٩٨٢

ب هللا در یتا سقوط دولت نج ١٩٨٩ یروھای شوروی در فبرورین خروج نیب. رس نشدن مدایت ایفعال

  . دندین مراکز آموزش نظامی دیگر در ایپنجصد داوطلب خارجی د و حداقل دوھزار ١٩٩٢

جھ ین نتیچھار قاره جھان را بررسی کرده بھ ا  ھای جھاد افغانستان در امدیمز کھ پیالس آنجلس تا

ارک تا اسالم آباد، از فرانسھ یویستی، از نیات و حمالت تروریدی تمام عملیان کلده است کھ رھبریرس

م داوطلبان یبرای تعل یستیترورا بدون استثنا در اردوگاه ھای یا تا کنیتا عربستان سعودی، از اسپان

  . ده اندیشرکت در جھاد افغانستان آموزش د

ك یچ یاز آن ارائھ شده و ھ یف مختلفیت و تعارز اسیمناقشھ برانگ ییسم بھ لحاظ معنایترور ی  واژه

سم را یآكسفورد ترور یسیفرھنگ لغت انگل. رفتھ نشده استیپذ ین واژه بھ لحاظ جھانیف ایاز تعار

د و یتھد یھا روش یریجاد وحشت در مخالفان، بھ كارگیق ایكھ ھدف آن حملھ از طر یا  یخط مش

است كھ  یا  سم واژهیترور. ف كرده استیاشد، تعرب  ین میت وحشت آفریا وضعیحاكم كردن ارعاب 

ف خشونت یتوص یدھد و برا  یارجاع نم یو مشخص ینیرد و بھ مدلول عیپذ  یار سخت معنا میبس
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كنون  تا یچ گروھیھ. رود  یبھ كار م یطانیو ش یر اخالقیغ یامر ی  مورد كاربرد دشمن بھ مثابھ

ضد ترور خود را در  االت متحده جنگ برین كھ ایاخصوصا پس از . ست نخوانده استیخود را ترور

 یی ن واژه از گستره یبھ راه انداخت، كاربرد ا یالدیک می و ازده سپتامبر دوھزاریواكنش بھ حمالت 

مشترك  یارھایمع یبرخ ی  رندهیسم در برگیف ارائھ شده از واژه تروریتعار. تر برخوردار شد  عیوس

  : ھستند كھ عبارتند از

    ز است؛یخشونت آم یاقدامترور  -

  است؛  یا مذھبی یاسیس یستیزه اقدام تروریانگ -

  باشد؛   یگناھان م یب و یر نظامیمردم غ کشتار سم، قتل ویھدف ترور -

  جاد رعب و وحشت است؛ یسم ایھدف ترور -

  ا جامعھ است؛ یسم ارعاب حكومت یھدف ترور -

  ھستند؛  یر دولتیست، غیا گروه تروریفرد  -

  . است یرانسانیغ و یر قانونیغ یزم اقدامیستیترور -

چگونھ یھ از زین یمل یثروتھا امالک و غصب اموال مردم و و ییدارا ثروت و یزم برایستیترور -

  . کندیغ نمیتالش در

  . دارندیم روا انھ رایاقدامات وحش زینپلچک  پل و فاخانھ وش، اندن مکاتبزسو ب ویتخر زم بایترور -

  . مردم است ھدفش کشتار کودکان بوده و زنان و یحقوق انسان نکرزم میترور -

. كھ در قرن ھجدھم در فرانسھ مطرح شد، برگرفتھ شده است Terrorismeسم از واژه یواژه ترور

ترساندن از در زبان  یبھ معنا Deterrereترساندن و  یبھ معنا Terrere یھا ن واژه از فعلیاصل ا

ن واژه یگردد كھ از ا  یبر م پنج و ھفده نودن واژه بھ سال یرد معاصر اكارب. ن مشتق شده استیالت

  . شد  یھا در فرانسھ استفاده م  ف اقدامات ژاكوبنیتوص یبرا

دست بنیادگرایان اسالمی در این واقعھ آشكار . ازده سپتامبر، بھ قیمت جان ھزاران انسان تمام شدی

  . است

قھرآمیز مسلمانان افراطی در مقابلھ با نفوذ فرھنگ و ارزش بنیادگرائی اسالمی را می توان واكنش 

ً آمریكا(در واقع با حضور و سلطھء استعماری انگلیس و فرانسھ . ھای غرب دانست در ) و بعدا

احساس كردند، » اروپای استكباری و مسیحی«كشورھای عربی، جوامع اسالمی خود را مورد ھجوم 

ال تدارك حمالت ویرانگری علیھ ارزش ھای دینی و فرھنگی اروپائی كھ بنظر این مسلمانان، در ح

با چنین حس و حالتی، جوامع اسالمی خود را مانند قربانیان مظلومی می دیدند، . شان بوده است

می دانستند تا در برابر ھجوم » برحق«قربانیان مظلومی كھ در یك حالت مرگ و زندگی، خود را 

  . ارزش ھای غربی ایستادگی كنند
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ً یك ایدئولوژی جھان سومی است و بھمین جھت در كشورھای دموكراتیك و بنی ادگرائی اسالمی، اساسا

این ایدئولوژی از آغاز قرن بیستم و ھمزمان با حضور روزافزون . پیشرفتھ و صنعتی، پایگاھی ندارد

کشورھای استعماری غرب در كشورھای مسلمان آشكار شد كھ در مصر و سوریھ بصورت گروه 

ظاھر  یاسالم نظام استقرار بعدھا با وو در ایران بصورت گروه فدائیان اسالم » ان المسلمیناخو«

ً شكست حقارت بار . گردید پیدایش دولت اسرائیل در سرزمین ھای اشغال شدهء فلسطین و خصوصا

و حمایت بیدریغ دولت ھای غربی ) ١٩٧٣و اكتبر  ١٩٦٧در جنگ شش روزهء (اعراب از اسرائیل 

  . یل، بھ كینھ و نفرت جوامع اسالمی نسبت بھ غرب ُبعد دیگری داداز اسرائ

یکی تند روی بیشتر و یگری تند روی . در طول قرنھا شامل دو معنی متفاوت بوده است ییادگرایبن

دومین معنی . اولی بر این باور است کھ مسلمانان قرائتی را باید کافر دانست و واجب القتل. کمتر

را طرد  ییگرا اینھا معنی قانونی و واقعی افراط. درویشان بھ آن استعان دارند ھمانست کھ صوفیھا و

و از مسلمین میخواھند کھ از مال و منال این دنیا چشم بپوشند تا  - از لشکر کشی بیزارند -میکنند 

  . رستگار شوند

مھمترین سر چشمھ تروریزم بوده و مشوق حرکتھای خشونت آمیز توسط  ییگرا امروز افراط

  :چند نمونھ از این گروھھای جھادیستی اینھا ھستند. میباشد یروھھای افراطگ

اما کریھ ترین چھره جھاد را ما امروز در کشور ماتم زده سودان شاھدیم کھ تا ھمین چند وقت پیش 

االن بیست سال است کھ زیر . حکومت میکردند" پیروزی و شھادت - جھاد"نندگان رژیم با شعار اگرد

نھا آاموال  - ودان مجاھدین مسلمان سودانی دارند بھ مردم غیر مسلمان یورش میبرندسایھ دولت س

  . میکشند و مردان را - راغارت میکنند

نھا را بھ پیاده روی آدھھا ھزار زن و کودک را بھ بردگی میبرند آنھا را بزور مسلمان میکنند 

را تجاوز بعنف کرده  دخترانزنان و  .میزنند و بھ بیگاری میکشند یلیسطوالنی وا میدارند و آنھا را 

این جھاد دولتی سودانی بر علیھ شھروندان . و بزور ختنھ میکنند و بعد وادارشان میکنند بفاحشگی

غیر مسلمان سودان تا کنون موجب مرگ بیش از دو ملیون سیاه پوست شده و چار ملیون دیگر دست 

ترین بحرانھا در  د یکی از مصیبت باربحران کنونی سودان را میشو. مھاجرت داخلی زده اند بھ

 . حاضر دانست عصر
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  یاسالم ییاد گرایبن افغانستان و

  
 ییزورگوی، برباد و یرانیو، چپاول و کشتار، چور قتل و ده کشور ویآه مردم ستمد سھ دھھ اشک و

، یزیقانون گر و یزی، وطن ستیگانھ پرستیب و یت، وطنفروشیجنا انت وی، خییزه جویست و

ی، ت پرستیمل قوم و و، مقاومت جھاد وی، اسالم خواھ نام اسالم و ریز یمنش مزدور و یمزدور

شھرھا را  رانھ ویوطن را بھ و، فیکث دویپل یگروپھا باند. . .  یافغانستان ، افغان ویجنوب و یشمال

ه بود بھ نمود یگذارھ یکھ سالھا برآ نان سرما یرانیلھ اجیپاکستان وس ل نمودند ویارواح تبد بھ شھر

اکنون وقت آن است کھ حساب  و. خون کشاند بخاک و افغانستان را د ویتکارانھ اش رسیاھداف جنا

  . پس بدھند

  افغانستان در ن منافع پاکستانیمتأ يراه ها

   

بر  ده مایكش را از دوش مردم رنج یاز مشكالت یدر كشور بار یخارج یروین ھزار نیوجود چند

 كا ویچرا آمر. دفاع افزوده است  یب ان و مردمیھا با طالبان بھ تعداد قربان  آن یرینداشتھ، بلكھ درگ

سم حضور یت و مبارزه با تروریامن یل برقراریکشور بھ دل كنند در  یكھ ادعا م یھا ر كشوریسا

 د كمكیان حقوق بشر پرسین مدعیا د ازیاند، با  بر نداشتھ یقدم کشتن و یرانیو از كنون جز دارند، تا
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از  اندك یسھم یاند؟ بھ راست را جز امرار معاش روزانھ خود در كجا صرف كرده یالملل  نیب یاھ 

مشکالت صرف  نیچن یافغانستان، چرا برا یمحدود معدن و منابع نا یالملل  نیلر كمك بااردھا دیلیم

  نشده است؟

ھا و توطئھ ھای  ھ تالشیافغانستان را جنگ عل زمانی کھ شوروی د خالت خود در: نوول ابسرواتور

ب اکنون ثابت می یھر ترت بھ. ھ می کرد، مردم بھ آنھا باور نداشتندیکا توجیاالت متحده آمریانھ ایمخف

  . آن حرفھا بوده است قتی دریشود کھ حق

کا استفاده یآمر دھھ ھشتاد از از بخصوص بعد ش ویت خویک بھ ھفت دھھ موجودینزد یپاکستان ط

گن یر یزمامدار یط ن کشوریا. نموده است یاراتباستخی، سایسی، اقتصادی، فراوان نظام یھا

 از یکی کا ویآمر یاسیخ سیتارمستبد ( بوش پدر ،)منطقھ و ده افغانستانیمردم ستمد یرحم یقاتل ب(

خ یمداران تارن سردیتر تکاریجنا از یکی( بوش پسر و) کایآمر جمھور ین روسایرحم تر یب

 ینیمشکل آفر و یسھ کاریگرش دسیگان دیھمسا یراب ده ویخون کش بخاک و افغانستان را -)کایآمر

 دھھ ھشتاد با دری، عرب یکشورھا با یاریھم و یھمکار در یغرب یکشورھا. ندنموده ا یان فرا

سکر، کلستر، : کننده چون نابود کشنده و یجنگ افزارھای، ن المللیب یستھاینمودن ترور ریسراز

 یبھ پاکستان برا اردھا دالریلیم، کشنده افزار ن ھمھ جنگیا یپھلو در و. . .  النیم ،پیلوپایستنگر، ب

را  یادینھ زنایخا نھ وعمل قاتال انھ ویانتقام جو یتالشھا ت ویوھاب زم وی، ترورییگرا رشد افراط

  . انجام دادند

: سدینویمعروفش تلک خرس م اثر پاكستان در یدگروال یوسف مسوول افغانستان در استخبارات نظام

، ضد تانك، ش وا ستعمال اسلحھ سنگین از قبیل راكت ھای دافع ھوایك كورس دو ھفتھ یی جھت آموز

كورس ھای دیگر مشتمل ، ملی متری را روی دست گرفتیم دوو  ھشتادتوپ ھای ضد ھوائی و ھاوان 

یپ لین پا، پایھ ھای برق، ین ھا، كورس تخریبی جھت منفجر ساختن پلھاموزشی فرش ماكورس آ بر

   ٠د تخریب شاھراه ھا بو گاز و نفت و

یر شھرھا اختصاص سا كابل و شھرھا بخاطر تخریبكاری در كورس آموزشی برای جنگ چریكی در

، ضد ھوائی از ایاالت متحده امریكا بھ مجرد رسیدن راكت ھای بلوپایپ از انگلستان ـ ستنگر ٠داشت

  . این سالح ھا نمودیم استفاده از مورد موزشی دراقدام بھ تدویر كورس ھای آ

در افغانستان  یطالب و یجھاد ند كھ بوجود آمدن دولتن مدت اعتراف کرده ایا یكا طیرسانھ ھای آمر

کا یآمر. ادگرا كرده استیو بن گرا طفراا یروھایاالت متحده بھ نیكمك ھای پنھانی است كھ ا ناشی از

 یستیترور ین چھره ھایتر یافراط) ھزار پنچ و یس( دو و نودتا  و ھشتادن سال ھای یپاکستان ب و

ل در مدارس مذھبی بھ پاكستان یدھھا ھزار نفر برای تحص. مت گرفتند چھل كشور بھ خد از را

جنگ افغانستان  ون درین افراطینفر از ا  ش از صدھزاریصاحب نظران معتقدند ب. ر شدندیسراز
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اساس  کھ بر ت ملی را امضا كردیگن دستورالعمل امنیر پنج و نوزده ھشتاددر سال . شركت كردند

 یروھایت نمود تا بھ خروج نیشتر تقویھرچھ ب ونید كمك نظامی را بھ افراطیمل بان دستورالعیا

كھ در سال  یافت، بھ طوریش یكمك ھای نظامی بھ شدت افزا. از افغانستان منجر شود یشورو

ن مدت یطی ا در. ل داده شدیستان تحویتن اسلحھ بھ ترور) پنج ھزار شصت و( ھفت و نوزده ھشتاد

پنتاگون بھ طور پنھانی و بی وقفھ راھی مراکز سازمان اطالعات پاكستان ا و یل متخصصان سیس

ا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ ین محل كارشناسان سیدر ھم. روالپندی شد در )یآ. اس. آی(

  . كردند یدار مید) یآ. اس. یآ و اردو(ن یھ قوای شوروی با مسوولیبرعل

طی چھار : دیرا عھده دار بود می گو) یاس آ – یآ( رت بخش افغانستان دیوسف کھ مسوولیدگروال 

  . دندیمجاھد آموزش د حدود ھشتاد ھزار، سال

سھ کشور اسالمی از  پنج ھزار مسلمان افراطی از چھل و و ین می زند حدود سید تخمیاحمد رش

روھای شوروی موجب متوقف شدن یخروج ن. ذندین افغانی جنگیمجاھد یدر پھلو ١٩٩٢تا  ١٩٨٢

ب هللا یتا سقوط دولت نجب ١٩٨٩ یروھای شوروی در فبرورین خروج نیب. ن مدارس نشدیات یفعال

  . دندین مراکز آموزش نظامی دیگر در ایپنجصد داوطلب خارجی د و ھزار حداقل دو ١٩٩٢در 

جھ ین نتیچھار قاره جھان را بررسی کرده بھ ا امدھای جھاد افغانستان دریمز کھ پیالس آنجلس تا

ارک تا اسالم آباد، از فرانسھ یویستی، از نیات و حمالت تروریدی تمام عملیرھبران کل ده است کھیرس

م یا برای تعلیس و یاس آ یآا بدون استثنا در اردوگاه ھای یا تا کنیتا عربستان سعودی، از اسپان

  . ده اندیداوطلبان شرکت در جھاد افغانستان آموزش د

در مورد ریشھ ھای ایجاد و تقویت طالبان و نقش  یکی از مسوولین سفارت عربستان در آمریکا

آمریکا بھ  ،در افغانستان در ابتدای دھھ ھشتاد یشورو پس از حضور. آمریکا صحبتھای جالبی داشت

مسوول سفارت بھ طراحی و . تقویت مجاھدین ھمت گماشت تا این نیروھا با سربازان شوروی بجنگند

ظاھرا این کتابھا در . مذھبی در پاکستان اشاره کرد تکثیر کتابھای درسی برای آموزش در مدارس

عمدتا در جھت رادیکال کردن و ترویج روحیھ خشونت در  چاپ میشده اند و) در نبراسکا(آمریکا 

در کتابھای چاپ آمریکا برای مجاھدین این . بین کودکان و جوانان مجاھد طرح ریزی شده بوده اند

است شلیک کند  Yھ ای بھ سمت سرباز شوروی کھ در فاصلھ اگر مجاھدی گلول: مثال تبدیل شده بود

 !ظرف چند ثانیھ سرباز شوروی مورد اصابت گلولھ قرار خواھد گرفت ،باشد Xو سرعت گلولھ 

ظاھرا بھ علت تیراژ باال و نبود جایگزین، کتابھای مزبور ھنوز ھم در مدارس پاکستان و افغانستان 

  . یافت میشوند

. د را بھ جھاد مقدس از كانال سازمان اطالعاتی نظامی پاكستان سازمان دادا كمك ھای مخفی خویس

ت واقعی خود را كھ سرنگونی دولت ید نیات مخفی واشنگتن باین عملیت ایگر برای موفقیان دیبھ ب
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لتون بردمن از یل با آن كھ مین دلیبھ ھم. كرد یوقت افغانستان و نابودی اتحاد شوروی بود پنھان م

داد،   م نظامی میین سازمان نبود كھ عرب ھا را تعلیكند كھ ا  ا ادعا مییستھ سازمان ساعضای برج

الدن و عرب ھای  ك قاھره، بنیقات استراتژید علی عضو مركز تحقیاساس اطالعات عبدالمنعم س بر

  ق مییلتون بردمن تصدیم. افت كردندیا دریبانی سازمان سیھ پشتیمات نظامی خود را در سایافغان تعل

  . چ اطالعی نداشتیالدن از نقشی كھ واشنگتن بھ او داده بود ھ كند كھ بن

چ رابطھ ین ھیگر، مجاھدیكدیھ با یس ھای جاسوسی بلند پایرغم ارتباط تنگاتنگ سروینسان علیبد

االت متحده سازمان یا و كمك نظامی ایبانی سازمان سیبا پشت .ا نداشتندیمی با واشنگتن و سیمستق

ل شد كھ در تمام عرصھ ھای یقدرت تبد ك سازمان موازی پریای بھ . اس. ان ایاطالعات پاكست

ای كھ متشكل از افسران نظامی، ماموران اطالعاتی و . اس. نل ایوپرس. حكومتی حضور داشت

االحق یدن ضیپس از بركناری بوتو و بھ قدرت رس. دیاداری بودند بھ حدود صدوپنجاه ھزار نفر رس

ات ین كھ عملیضمن ا. كا بھ طرز محسوسی گرم تر شدیای آمریو سازمان سای . اس. مناسبات ای

ان جنگ داخلی در یجر در. االحق روز بھ روز قدرتمند تر شودیم نظامی ضیا موجب شد رژیس

در سال نوزده ! گرفت یاالت متحده مواضع ضد شوروی میش از ایم پاكستان حتی بیافغانستان رژ

ای . اس. س ایییاالحق بھ رینظامی شوروی بھ افغانستان، ضكمی بعد از ورود  یالدیھشتاد م

ن اقدامات یا. ای مركزی شوروی دست بھ كار شودیھای آس یت داد برای اغتشاش در جمھوریمامور

  . شروع كرد یالدیچھار م و ا بعدھا و از اكتبر ھشتادیرا سازمان س

روھای ین االت متحدهیپاكستان و ا .كرد یا از ماموران پاكستانی محتاط تر عمل میدر واقع سازمان س

ز مسئلھ افغانستان ین كھ حاضر بھ مذاكره و حل مسالمت آمیر در مسئلھ افغانستان را با عنوان ایدرگ

از عمده ترین و . دادند یشتر ادامھ میجاد اغتشاش بیات پنھانی برای ایب داده و بھ عملیھستند فر

جود در پاکستان در سطح منطقھ ای، در دو کشور اسالمی مو ییملموس ترین بازخوردھای افراطگرا

ارتباط پاکستان با طالبان و نیز تأثیر افراط گرایی اسالمی . افغانستان و ھند قابل رؤیت می باشد

پاکستانی بر فرآیند مبارزه در منطقھ کشمیر، دو نماد نفوذ جریان تفکرات رادیکال از سطح داخلی 

   .پاکستان بھ سطح منطقھ ای می باشند

. نخستین نکتھ قابل ذکر در خصوص روابط میان پاکستان و طالبان، نحوه ایجاد طالبان می باشد

ت، منشاء آنھا یک روایبنا بھ . جاد این گروه افراطی وجود داردیبر فلسفھ ا یمبن یر متعددیتفاس

ً طالب یظھور  کھ بودند  ینیک مدرسھ دیک گروه از مردان جوان در قندھار می باشد کھ سابقا

نقاط  یدر اقص یآوارگان افغان یموالنا فضل الرحمن آن را برا یبھ رھبر یت العلماء اسالمیجمع

ن را برکنار یمجاھد ین طلبھ ھا، حکومت محلیا. ر نموده بودیدر پاکستان دا یالت سرحد شمال غربیا

. ندل دادیتشک -یھ شورویاز رزمندگان جنگ عل -مال عمر یبھ رھبر» یحکومت اسالم«ک یو 
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 یان میت دوم بیروا. آن ھا را بھ عھده گرفت یسازماندھ یاس آ یپاکستان، آ یتیس امنیبعدھا سرو

م و مسلح نمود و آن ھا را بھ یز، تعلیتجھ ینیپاکستان، طالبان را از مدارس د یتیس امنیدارد کھ سرو

 یاده از سالح ھاطالبان، تبحر آن ھا در استف ینظام یمھارتھا. افغانستان فرستاد یداخل مرزھا

پاکستان بود کھ حتی سربازان و فرماندھان آن  یدومات اریجھ تعلیدر نت یشرفتھ و فنون رزمیپ ینظام

  . دندیجنگ یدر کنار طالبان م یھر از گاھ

در حقیقت روابط میان پاکستان و طالبان را می توان در سھ سطح مدارس مذھبی، نقش احزاب سیاسی 

نکتھ قابل ذکر در خصوص اولین حلقھ ارتباط طالبان و مدارس دینی  ،و سیاست دولت بررسی نمود

ً مطرح شد - پاکستان این می باشد کھ در دھھ نوزده ھشتاد  شاھد رشد چشم گیر  - ھمان طور کھ قبال

بیش از نود درصد رھبران طالبان از مدارس مذھبی . شبکھ مدارس مذھبی در این کشور بودیم

در این . بی ایالت ھای مرزی شمال غربی این کشور فارغ شده اندپاکستان بھ خصوص مدارس مذھ

  . میان نقش مدرسھ دارالعلماء حقانی در تأمین اعضای طالبان نیز قابل توجھ می باشد

در . جھت بررسی دومین حلقھ ارتباط طالبان و پاکستان، نقش احزاب سیاسی پاکستان مطرح شده است

این کشور باید گفت کھ بسیاری از احزاب اسالمی بنیادگرای ارتباط طالبان و احزاب بنیاد گرای 

حزب جماعت العلماء . پاکستان مسئلھ جھاد در افغانستان را در الویت برنامھ ھای خود قرارداده بودند

و ھم چنین مدرسھ  - بودسرحد  یھاکھ متعلق بھ پشتون - اسالم بھ رھبری موالنا فضل الرحمن

نا سمیع الحق اداره می شد، صدھا مجاھد طالب جنگ در افغانستان را دارالعلماء حقانی کھ توسط موال

  . بھ این کشور اعزام نمودند

ی باشد می در مورد سومین حلقھ ارتباط میان پاکستان و طالبان کھ موضوع سیاست دولت اسالم آباد م

داشت کھ توسط  داران پاکستان حمایت از طالبان نھ تنھا از این لحاظ اھمیتتوان گفت کھ برای زمام

آن ھا، دولت بھ عنوان دولت نامطلوب و دارای روابط نزدیک با ھندوستان سرنگون می شد بلکھ 

از . دولت مردان پاکستان در سایھ حاکمیت طالبان در صدد دست یابی بھ اھداف دیگری نیز بودند

ان، تشکیل پایگاه تأسیس یک دولت از عناصر و حلقھ ھای مورد نظر خوددر افغانست: جملھ این اھداف

برای نیروھای جنگجوی کشمیری در افغانستان، مشارکت در جنگ کشمیر، ایجاد زمینھ مساعد 

تجارت با آسیای میانھ از طریق افغانستان، انتقال انرژی آسیای مرکزی بھ پاکستان، پایان دادن بھ 

تان در برابر پاکس یشیت سوق الجیم موقعین تحکیمنازعھ تاریخی در خصوص خط دیورندو ھمچن

ت استوار یز بر محور امنیاست پاکستان نیگر سیان دیبھ ب. نھ اش ھند قابل ذکر می باشدیریدشمن د

  . بوده است

 ازدهی یستیحمایت پاکستان در سطح وسیع شامل حال طالبان می شد تا اینکھ با وقوع حادثھ ترور

کا یمقر پنتاگون در واشنگتن، آمرو  یتجارت جھان یو حملھ بھ برج ھا یالدیک میدوھزاروسپتامبر 
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اسالم آباد نیز تحت فشار کاخ سفید . م بھ حملھ بھ افغانستان گرفتیجھت مجازات تروریست ھا تصم

مورد  یو امارات متحده عرب یمجبور بھ اعالم قطع حمایت از طالبان بھ عنوان سرمایھ سعود

م طالبان در کابل یھ در زمان رژبود ک یاز سھ کشور یکین پاکستان یھمچن. قرار گرفت ییشناسا

 یازده سپتامبر تحت فشارھای یستیبود کھ بعد از حوادث ترور ین کشوریسفارت داشت و آخر

تش از طالبان را قطع نمود اما بر اساس گزارشات یکا، سفارتش را تعطیل و حمایژه آمریبھ و یخارج

الم آباد محسوب می شوند حمایت از آن جایی کھ نیروھای طالبان در حکم سرمایھ سیاست خارجی اس

رغم تعھد اسالم آباد در  یاسالم آباد از طالبان و ارسال نیرو جھت مبارزه در کنار طالبان عل

  . خصوص قطع ارتباط با آن ھا کماکان ادامھ دارد

ادامھ حمایت ھمھ جانبھ از طالبان از جملھ درخواست ھای اصلی مدارس مذھبی پاکستان از دولت و 

زمانی دلیل این درخواست روشن می شود کھ در نظر داشتھ باشیم تعداد . ان ھا می باشدسایر ارگ

. کثیری از رھبران طالبان از مدارس مذھبی پاکستان فارغ و پیوند ناگسستنی میان آن ھا وجود دارد

ل گروه ھای افراطی و تروریست پاکستان نیز کھ از آغاز با طالبان ارتباط تنگاتنگی داشتھ و بھ مح

آموزش جھادگران افغان در زمان حملھ شوروی بھ افغانستان تبدیل شده بودند حتی پس از سقوط 

، بھ یالدیک میحکومت طالبان در پی حمالت نیروھای ائتالف بھ رھبری آمریکا در سال دوھزارو

حمایت از طالبان در شکل تھیھ مکان امن، ھویتھای جعلی و حمایت از آن ھا در شھرھای پاکستان 

  . دھند یمانند کراچی، پشاور و راول پندی ادامھ م

در ھر حال واقعیت این است کھ ادامھ حضور طالبان نشانھ ای از ادامھ تالش ھای پاکستان برای نفوذ 

در کابل تعبیر شده و این برداشت وجود دارد کھ علت اصلی تداوم سیاست پاکستان در خصوص 

طبق این برداشت، مادامی کھ راه حل در این . می باشد حمایت از طالبان، مسألھ خط مرزی دیورند

بنابراین از مھم ترین . باره یافت نشود، ادامھ حمایت از طالبان بھ قوت خویش باقی خواھد ماند

ش یخو یسقوط مھره ھا ینویاز دوم یریشگیکھ موجب شد دولت مردان پاكستان در جھت پ یعوامل

بھ عمل آورد، اقناع دولت افغانستان در تن  یریسوختھ جلوگ یا ل طالبان بھ مھرهیدر افغانستان از تبد

م یش از نیافغانستان و پاکستان می باشد، موضوعی کھ ب یورند بھ عنوان مرز رسمیدادن بھ خط د

  . قرن مطمح نظر دولتمردان پاکستان بوده است
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  کشور رقت باراوضاع 

  
 ظلم و ؛ بستن؛ بردن وشرور، کشتن رحم و یب تفنگداران از یلیبا خ روز با گذشت ھر وه و دردبا اند

 یپنجھ نرم م ست ود یقحط و ؛ فقریکھ با گرسنگ یرکشو .دیگشا یھن مقبل د از ک ترردناد داستبدا

 ییزورگو نت وبا خشو شکن و دجھ کمربا بو و یسیو پول یراتت استخبادارال ایلت با تشکود - کند 

مت و حکو یموکراسن است دی؛ اشود یمردم افزوده م ردد ده برم نموعرض اندا یگرید یپ یکی

 رد ورد واین برمغارا بھ ا یدموکراس ھد ومھ بدداش ایت خوایخواھد بھ ح یکھ م یرالمردم سا

  . یموکراسسند دیرد مند با خون بنوو د ررنجو یقلبھا

ی، آزاد زا ھ ویرت تککھ قدیار بر روزیمنفعت طلبان د گرید رکباین نستاافغا ن دربا شکست طالبا

ر ید غینموده بلکھ با پخش عقا یریدولت نھ تنھا جلوگ یھ ھایم پاینون و تحکق قایتطبی، دموکراس

د و قاچاق مواد یمبارزه با تول در زیاد دولت نیبا اندوه ز .دآ مخالفت نمودندیدر جامعھ شد ییدگراایبن

الت یدر تشک شھیشرارت پی گروه ھای جذب اعضا، کمک ھای جامعھ جھانی مخدر، حساب دھی از

ری از یجلوگ، ن استخدام آنان در تمامی ادارات دولت در داخل و خارجیس ملی و ھمچنیلواردو و پ

پذیرفتن  نھا نتیجھ ای جزشکافی گردد قبول آ اگر این شروط کالبد. ھ جھاد و مقاومتیغات علیتبل

 برای دفاع از راه خدا و است کھ در مجاھدین کسانی اگر مراد از. ستیحاکمیت عده ای خاصی ن

 حتی آنانی کھ مستقیما در. تمام مردم افغانستان مجاھد بھ حساب می آیند، تمامیت ارضی جنگیده اند

مردم کشتھ شده اند و . این مردم بوده اند کھ شھید داده اند، مجروح شده اند. نداشتھ اند نبرد حضور

ای ھمھ مردم امتیازات جھاد مردم را بھ نام خود کشتھ اند اما اینک عده ای خاص می خواھند بھ ج

 . ثبت کنند

 گروه مجاھد و غیر تقسیم مردم بھ دو. جھاد واقعی مردم نداشتھ اند آنھم کسانی کھ ھیچ نقشی در

دیگر باید گفت  منظر از. رشادت مردم است سیاسی با ھدف بھره برداری از مجاھد ھم دقیقا یک کار

اصوال این . ی می خواھند برای جھاد خود حق خواھی کننددکھ با چھ برھانی اینک رھبران جھا

باشند دارای  حقوق خاصی برخوردار دیدگاه کھ می خواھند مجاھدین بھ صورت یک طبقھ مشخص از
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گرفتن امتیازات ویژه بوده  جھادشان بھ خاطر، مگر مجاھدین. ضعف ھای حقوقی و منطقی می باشد

  . ند ی بھ نام مجاھد، دندان ھای شان را تیز کرده اعده ا، میراث تقسیم ارث و سر است کھ اینک بر

 .آن می خواھند سوء استفاده کنند حفظ ارزش ھای جھادی نیز بھانھ است کھ ھمان عده ای مشخص از

تاکید  و ھمان ارزش ھای دینی است کھ احتیاجی بھ این ھمھ تکرار، ارزش ھای جھاد اگر مراد از

. کند آن تبارز با دینی یا مغایر د داد کھ ارزش ھای ضدجمھوری اسالمی دولت اجازه نخواھ ندارد در

ویرانی و  اما واقعیت اینست کھ رھبران جھادی بھ این وسیلھ می خواھند دھان مردم را ببندند تا از

بھ دست کسانی کھ خودرا مجاھد می خوانند صورت گرفتھ است سخنی  قتل عام ھایی کھ با نام جھاد و

گی مردم  لحظھ لحظھ زند راموش کنند کھ آنان چھ جھنمی را برمی خواھند مردم ف. بھ میان نیاید

 . تحمیل کرده بودند

. دیکار آمدن جنگساالران و قوماندانھاى احزاب اسالمى گردیکا در افغانستان منجر بھ رویحملھ آمر

. ل کردندیافغانستان را بھ صحنھ جنگھاى قومى و مذھبى تبد ٩٦- ٩٢کھ در فاصلھ سالھاى یروھائین

ن شکلى بھ یعتریروھا بھ فجین نیل تعلقات نژادى و لسانى توسط ایگناه فقط بھ دل یھزار انسان بدھھا 

ار کھ یکھ امروز در افغانستان زمام قدرت را بدست دارند، بھ ھر معیت قاطع آنانیاکثر. دندیقتل رس

کا، یامى آمرش از حملھ نظیارى از فرماندھان نامبرده پیبس. تکاران جنگى اندیبسنجى در شمار جنا

. کار آوردینان را رویگر با دادن پول و اسلحھ ایکا بود کھ باردین آمریا. رفعال بودندیا غیفرارى و 

خواھد دموکراسى را در افغانستان یا میکا بھ اتکاى آنھا گویروھاى کھ امروز غرب و آمرین نیبنابرا

 . تیماند تا واقعیشتر بھ شوخى میاده کند، بیپ

گردد، در مجموع ین میتام یخارجروھاى یت آن توسط نیکھ امن، تیوچند وال ى کابلامروز بھ استثنا

ت جنگساالران نھ تنھا از حقوق یدر مناطق تحت حاکم. افغانستان در کنترول جنگساالران محلى است

ز تحمل یست بلکھ حاکمان محلى وجود سازمان و حزب موتلف خود را نیھاى فردى خبرى نیو آزاد

  . کنندینم

 و یمھمات جنگ زات ویتجھی، ل نظامیوسا ط ویل، وسایثق ف ویل اسلحھ حفیونھا میلیاشد مکج

 ؟؟؟یمل یثروتھا

کابل بخاطر توسعھ  شھر ھرات در شمال کشور و حوادث خونبار در ن باریھاى مسلحانھ چندیریدرگ

ره یان فرماندھان محلى و غیھاى نظامى مشابھ در غرب، شرق و جنوب میریت شان و درگیحاکم

ادگرا کھ یروھاى بنین. ز فضا اختناقى استیدر کابل ن. افتدیبا روزانھ اتفاق میحوادث است کھ تقر

کا در افغانستان و یحملھ آمر. با بر اوضاع مسلط اندیشود، تقریندگى مینما م ھایبطور عمده توسط تنظ

و مرد منجر  اسى و نھ بھ برابرى حقوق زنیم وابستھ بھ غرب نھ بھ فضاى بازسیکار آمدن رژیرو

ن انتظارى یکا چنیستى از حملھ آمریھ بوده و نبایل بى پاینى روشنفکران در اوایخوش ب. شده است
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ک بھ افغانستان حملھ نکرد و استراتژى جنگ ین فضاى دموکراتیکا بخاطر تامیآمر. داشتندیم

اسى و یسک اتخاد نشده است و منافع یم ھاى دموکراتیجاد رژیستى بخاطر ایباصطالح ضد ترور

ن یقت پى مى برند کھ تامین حقیارى بھ ایامروز بس. ستین دموکراسى نیاقتصادى غرب در گرو تام

اسى طبقات و اقشار اجتماعى داخل یاسى و برابرى حقوق زن و مرد در گروى مبارزه سیھاى سیآزاد

  . افغانستان است

ردر برابر یک آزمون تاریخی شتھ، اینک برای دومین بار است کھ گروه ھای تفنگدا طی یک دھھ گذ

فرصتی کھ در فردای سقوط دولت داکتر نجیب هللا بھ نحو تأسف باری از . و پراھمیت قرار گرفتھ اند

ِ مردم این سرزمین فرو بردند د شت  پس از گذ. ست رفت و بھ پیامد آن، کشور را در گردابی از خون

ِ نشستھ بر نوک ھرم ست ھم داد ست بھ د یک دھھ خونبار اینک عوامل مختلفی د ه اند تا تفنگساالران

 یوروشنفکران ھم حق زند گ یمل یروھایقدرت مجبور شوند بھ این امر رضایت دھند کھ درکشور ن

 . ت قانون وجود داشتھ باشدیوکاررادارند وباید قانون وحاکم

نھادینھ سازی اما تفنگداران بسیار مصمم تر و در عین حال ھوشیارانھ تر از گذشتھ این بار در پی 

دست بھ اقدامات  کشورمعیارھا، قدرت و خواستھ ھای خود شان در بطن سیستم سیاسی و اجتماعی 

شود یثابت م. مت گرفتندت را بھ خدیقدرت وحاکمی، چوک، زد ومانند نشست بن تااکنون پول یگرید

در روند  گروه ھای جنگساالر. کشندیت نمیجنا انت ویخ ت از چ صورت دیکھ جنگساالران بھ ھ

در حافظھ دارند کھ در  اری از مردمنھ تنھا خواستھ ھای مردم را نادیده گرفتھ اند، بلکھ بسی یکنون

گر و جنگساالر حرفھ ای در یک سمت تاالر  جریان برپایی لوی جرگھ اضطراری چگونھ سھ بنیاد

 ع نیروھای روشن اندھمھ قراین بیانگر تغییر اوضاع بھ نف. در کنار ھم بر روی چوکی لم داده بودند

روشنفکران ، خالف میل و انتظار جنگساالران ت ممکن است بریحاکم گفتھ می شد کھ در. یش بود

  .ل شدیاس تیدید ھا ھمھ بھ یام اما انتظارھا و م خواھد شدیسھ

قانونی خواستھ خود را در نامگذاری دولت و  تفنگداران با روش بسیار ماھرانھ و خارج از فرایند

و بھ . تحمیل کردند) یاسالم یجمھور(و» دولت انتقالی«بر عنوان » اسالمی«پسوند  اضافھ کردن

کا یآمر ینایگردرمقابل چشمان نابیک باردیرا  یدیکل یمت گرفتھ وپست ھا این ترتیب دولت را درخد

  . م نمودندین خود تقسیب

برخالف سالھای اولیھ این گروه ھا . بسیار اشتباه است کھ تصور کنیم جنگساالران ضعیف شده اند

ً بھ این احساس رسیده اند کھ یپیروزی شان بر دولت نج ب هللا کھ با ھم در گیر بودند، اینک قویا

موجودیت شان در رأس ھرم قدرت با وحدت بین خودشان و نھادینھ ساختن قدرت و نفوذشان در بطن 

روھای روشن اندیش قدرت خطری کھ از جانب نی. نھادھای سیاسی و اجتماھی پیوند تنگاتنگ دارد

آنان را بھ چالش می طلبد، آنان را واداشتھ است کھ اینک فراتر از دستھ بندی ھای گروھی و قومی و 
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اینک آنچھ در پس پرده جریان دارد جنگ تمام عیاری است بین بنیادگرایان . مذھبی با ھم متحد شوند

 ھرچند کھ در این رویارویی. ی دیگرو جنگساالران از یک سو و اندک نیروھای روشن اندیش از سو

جنگساالران بر اوضاع تسلط کامل دارند؛ چرا کھ عالوه بر دیگراھرم ھای مؤثر، اھرم قدرت 

ً در اختیار آنان است گروه ھای جنگساالر و رھبران شان از تمام . فیزیکی یا قدرت نظامی منحصرا

بنابراین . کشیدن ماشھ تفنگ است ھنرھا و تخصص ھای موجود تنھا در یک امر تخصص دارند و آن

زمان بھ اصطالح  ید مانند سالھایبگر ان قراریادگراین بنیمخالفت با ا در بسیار طبیعی است کسانی

ست یبھ ن پرسان سر سال بدون محاکمھ وچند ن یا یط ت حزب وطن ویسقوط حاکم پس از، جھاد

مردم و بویژه نیروھای ش بر سر یخو کشتار مطمئن باشیم کھ جنگساالران شمشیر قتل و. گرددیم

یش و ترقیخواه معلق نگھ داشت اند و ھرگاه منافع شان را روبرو با چالش ببینند فرق ھای روشن اند

بستھ  یبھ کرز یادیز ید ھایام ده کشوریمردم ستمد روشنفکران و. زیادی را درھم خواھند شکست

 مردم بھ دور سر یباال از تفنگ را جنگ و دوامدار ید ھایتھد و ییادگرایبن تواند خطریبودند کھ م

تنگاتنگ با  یبند ھا و زد در س جمھورییبرباد رفتھ ثابت شد کھ ر ین سالھایا یط اما، زدیبر

  . دیکش اهیس یپایمنافع ملت چل سالحداران بر

دیگر مفادات مردم را . د حکومت ائتالفی نمی سا: گفت یم تخاب شدن بھ کرات ا کرزی پیش از

بوسیلھ مردم نھاده شد، ھمھ شعارھا  ووقتی پایھ ھای قدرت ا ود، امایی نخواھد نمقربانی مسامحھ گرا

. خواست مردم ترجیح داده ره برھموا حکومت مصلحت گرایی را این مدت در. را بھ تاق نسیان سپرد

 یربان ومجددی ، خودحنجره  از مال عمر گلبدین و ابتذال مصلحت اندیشی را تا جای رساند کھ از

مردم کوچکترین مشوره صورت گرفتھ  نکھ ازبدون آ و رندیسھم بگ دعوت بھ عمل آورد تا بھ قدرت

  . اما مردم بارھا با آواز رسا نفرت خویش را از جنگساالران اعالم داشتھ اند . باشد

سند تحقیقاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر گرچند حاوی نقایص زیادی بود، با آنھم نشان داد کھ بیش 

شصت صفحھ  سند صد و گریجانب د از. ایتکاران تفنگداراند ازنود درصد مردم خواھان محکمھ جن

این  در. برای حکومت کرزی ارائھ شده تھیھ و ای دیگری ازطرف نھاد بین المللی دیدبان حقوق بشر

چھ  آن آمده کھ کیھا جنایات کردند و یاد آوری گردیده، در یوحش قاتل و جنایات تفنگدارا سند از

 طریق مصاحبھ ھای زنده تدوین گردیده و گانش از گفتھ تھیھ کنندسند بھ . جنایاتی را مرتکب شده اند

 در. آن اند هگوا ده ھا والیت دیگر ھرات، کابل، مزار، و ست کھ جنایات صورت گرفتھ درا یحقایق

ست نوشت ملت را بدریگر سد بار ،گذاشتھ حامد کرزی خواستھ شده تا امتیازدھی را کنار سند از

گان شتھ ای، درندگی بھ جنایات گذنکند، مردم خواھان رسید جنایات ساالران آزموده شده قربانی

 . جانبدارانھ بود و یقبال این سند ھم منف اما برخورد دولت در .خویش اند
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 یب، نید یب، مرتد، الحاد، شت سالھا ھنوز کلمات کفرگذ با دینمایت میریآنرا مد یاداره کھ کرز در

 در و یش کرزیر ریز رت دیوھم صدھا پرابلم وجنا .ردن دایدر رسانھ ھاودربگومگوھا طن. . . خدا

پس از سقوط  ست ؟ین یقانون خبر بازپرس و زرد، چرا اوجود دا ین المللیب یت قوایساحھ حاکم

. میز مواجھ ھستین ستیھاى طرفیزنیطالبان و را مجدد یت و سازماندھیگر با فعالیبار د، م طالبانیرژ

ش یپس از گذشت ب. ست ؟ین خطر متوجھ کیم زنده اندااسا مھ بن الدن ھنوز ھ مالمحمد عمر و

ان یدر مورد حمالت جنگجو یادیز یطالبان، گزارش ھا یم افراطیرژ یازچھارسال از فروپاش

د یدر خصوص تجد یادیز یھا ینرو نگرانیاز ا. خورد ید آنھا بھ چشم میجد یطالبان و سازمان دھ

اسالم آباد -  استمداران افغانستانیس. تان، وجود داردھ، پاكسیدر كشور ھمسا ین جنبش افراطیسازمان ا

ار دارند یان در اخت ر شدیستگاز د یكنند، مدارك یدارند و عنوان م یت طالبان برحذر میرا از حما

 یز حمالت انتحارش ایت آن است كھ تا پیقعوا. كند ید مییتا مسلحانھكھ مشاركت پاكستان در حمالت 

ت ین طالبان حمایتخت نشیم پایدولت اسالم آباد آشكارا از رژ یالدیم کی و ھزار سپتامبر دو هازدی

 یده ترور گرفت و بھ جرگھ كشورھایكا را در جنگ بر ضد پدیپس از آن جانب آمر. كرد یم

دارند كھ مورد  یر شده طالبان ھمواره اظھار میستگ د یروھاینحال نیاما با ا. وستیز پیسم ستیترور

قاطع  یروزیان در پاكستان پس از پیادگرایر نفوذ بنیش چشمگیافزا. و ھستند سالم آباد بوده ت ایحما

در افغانستان دوران طالبان، ھمھ  ینیس دیھ پولیس پاسداران اخالق، شبیشتھ و تاس در انتخابات گذ

. افغانستان مستقر ھستند یشتر در جنوب شرقیان اصول گرا بیجنگجو. ن مدعا ھستندیبر ا یگواھ

  كند مبارزه آنھا جز جنگ مقدس  یم طالبان ادعا

با   مردم گریطرف د از .ار فاصلھ داردیت بسیكھ با واقع ییادعا. ستین یبیھ سربازان صلیبر عل

 حامد  بھ  جستند كھ  شركت  و در انتخابات  كرده  جرئت  نیو گلبد  ، القاعده خطر ترور طالبان  وصف

  سطح  یآور  طرز اعجاب  ما بھ  م، مرد یسد موكرا  الاعم  نھیدر زم  بار ھم  نیا. بدھند  یرأ  یكرز

اگر با   كھ  یا  یآگاھ. گذاشتند  شینما  بھ  نکارا  تیجنا  بھ  را نسبت  شیخو  انیپا  یب  و نفرت  یآگاھ

  و اربابان  انیادگرایو ضد بن  طلبانھ ، استقالل  یدموكرا س  ابد، جنبشی  تكامل  وطنپرستانھ  یھا دهیا

دا   یكرز  خود را بھ  یرأ  آنان . خواھند ساخت  لدر كشور مبد  یاسیس  یاصل  اھرم  را بھ  آنان  یخارج

  مانیخ دژ  نیا  ی د سر و كلھیگر نباید  یعنیشود   او حوالھ  توسط  نساالرا رت قد  بر پز  یاند تا لگدھا  ده

ً اگر بن .دا باشدیمردم پ ازار ت ویاذ یبرا   كھ  یشماریب  یھا تیھا و جنا  انتیخاطر خ  بھ  انیادگرایاساسا

ً م  نشده  دهیكش  ز محاكمھیم  یپا  اند بھ  شده  مرتكب اند از    ره و انباشتھیذخ  یھا دالر ونیلیو مخصوصا

  و قادر خواھند بود با پول  است  نگرفتھ  صورت  آنان  ھیعل  یكار  چیھ  نشود در واقع  رونیب  شان  حلقوم

 . بزنند  دست  و تقلب  و ترور و توطئھ  ھر رذالت  بھ خود  حساب یب
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  از بغل  ییادگرایبن  كھ  یتا زمان. است داکردهیادامھ پ شتھچون گذ  یسازشكار نھ سازش وسفامتا  یول

  نیا. دیرا نخواھند د  یو بھروز  یو بازساز  یآرام  یھرگز رو  ، مردم است  نشده  یجراح  جامعھ

 . ؟ قدرت  غصب  یبرا  خواھند كرد جز تال ش  چھ  اسلحھ  یو انبارھا  كرانیب  ثروت  با آنھمھ  نانیخا

 . رون ازھرحساب وکتاب استیآنقدر اوج گرفتھ كھ ب کشورت دریف جرم و جنا ر گرایدر ماه اخ

كھ صورت  یا قتلیو  یھر دزد. ت دانستیس بھ جنایلوده بودن پولتوان در فقر و آ  یعلل آن را م

ن یكردن ا ر داخلھ جھت مھاریوز» .س بھ تن داشتھیباس پول «ا قاتالن یشود، دزدان  ید گفتھ مریگ یم

 . س كابل زدیپول ییت بھ جابجا بھ دولت نگذاشتھ، د یگر آبرویتخت كھ دیت در پایھمھ جرم و جنا

 یرد ولیبگس در فالن منطقھ با دزدان دھن جوال را یرد كھ فالن پول وجود دا یلیست چھ دلیمعلوم ن

كار فقط مردم را بھ سكوت و  یر اساسیغ یوه ھاین شیا! دیتوبھ نما ین كاریز چن د ای ھ جدیدر ناح

دن ھا و تجربھ یب دادن ھا، انتظار كشین ھمھ فریا یبھا. ن واداشتن است، نھ عالج درد مردمیتسك

 . د مردم بپردازندیكردن ھا را فقط با

رات یید تغینكھ بایباشد و آن ا ید بھ فكر چاره اساسیتخت بایپا ت حداقلین امنیر داخلھ جھت تامیوز

س در سال یافتگان پولیاز تقرر  یاریرا ناف بسیسش بوجود آورد، زیتگاه پول در د یادیو بن یا  شھیر

نان یباال نش. دادن است یدر حد قربان یبند است كھ دور كردن شان از قدرت كار یر بھ جاھایاخ یھا

 افتھ ایت كھ اكثر شان سازمان ین ھمھ جرم و جنایتخت ازیخواھند كھ پا یم گر واقعاً خلھ ا وزارت دا

 یا شھیر ی ھیستند و بھ تصفیدان بایخطر كنند، در م یھا ین قربانید بھ دادن چنیابد، بای ییست رھا

  . را ھرگز دوا نخواھد كرد یب دادن ھا دردین خودفریر آن ایدست بزنند، در غ

و بی ثباتی در کشور، نوعی فرھنگ سیاسی خاص را در کشور پرورش داده  وجود دو دھھ جنگ

  . است

قانون گریزی، قبیلھ  از ویژگی ھای این فرھنگ سیاسی می توان بھ جنگ ساالری، تمامیت خواھی،

وجود  کشوریکی از جدی ترین نیروھای بحران ساز در . اشاره کرد . . .و گرایی، منطقھ گرایی 

این نیروھا . ران متعدد است کھ تنھا بھ طور موقت راضی نگھ داشتھ شده اندفرماندھان و جنگ ساال

سیاسی ارزیابی می کنند و بھ محض  ھبا در نظر گرفتن زمان، ھمواره موقعیت خود را در صحن

اینکھ احساس کنند منافع آنھا بھ خطر افتاده، با جنگجویان و شبھ نظامیانی کھ در اختیار دارند، سعی 

  . سازی دولت می کننددر بی ثبات 
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