
  ک دهه چه گذشت؟؟؟ی یط کشور در

  

  )صباح(  از یپژوھش

 
  مینکن ییمارا شکستھ اند صدا صد بار   مینکن ییتمنا یکس اد مان باشد کھ ازی

 مینکن ییپا و سر یب ھر طلب رفع ستم ز   مردم محتاج نان رانھ ویگرچھ وطن و

  
، بر نداشتھ ماده یكش مردم رنجدوش  از را یمشكالت از یبار كشور در یخارج یروین ن ھزاریوجود چند

كھ ادعا  یچرا كشورھا .دفاع افزوده است  یب مردم ان ویبھ تعداد قربان "طالبان"ھا با   آن یریبلكھ درگ

 و یرانیو از كنون جز تا، سم حضور دارندیمبارزه با ترور ت ویامن یل برقراریبھ دل کشور كنند در  یم

معاش  جز امرار را یالملل  نیب یھا  د كمكیپرس ان حقوق بشرین مدعیا د ازیبا، اند  بر نداشتھ یقدم کشتن

و منابع  یالملل  نیلر كمك بااردھا دیلیم از اندك یسھم یاند؟ بھ راست كجا صرف كرده روزانھ خود در

 صرف نشده است؟ مشکالت نیچن یچرا برا، افغانستان ینامحدود معدن

ا یانفجار بمب  مردم بر اثر از یم بلكھ ھر روز شماریستیت نیافغانستان نھ تنھا شاھد ثبات و امن در

جان خود را از ، مربوط است یكھ بھ ناامن یگریا بھ ھرعلت دین و یبدون سرنش یھا مایھواپ ی حملھ

 یروھایحاكم باشد اما با توجھ بھ حضور ن ینسب تِ یامن، مناطق از ید در برخیالبتھ شا. دھند یدست م

 یا بافت كشور بھ گونھ. شد  یدر ھمھ مناطق برقرار م ینسب رفت ثباتِ   یار مدر افغانستان انتظ یخارج

 یباتالق ناتو در یروھاین زیھم اكنون ن. ندارد یتوان گفت تحوالت كشور راه حل نظام  یاست كھ م

، ناتو یروھاین ین نظامیسنگ ینھ ھایك طرف ھزی از. ندارند یچ راه خروجیاند كھ ھ گرفتار شده



تلفات . بھ تنگنا كشانده است یكنون یو بحران مال یط بد اقتصادین سازمان را در شرایو اعض یكشورھا

. قرار داده است یعموم مقابل افكار عضو سازمان را در یگر كشورھایطرف د ز ازیناتو ن یروھاین

یکل استیل ما. دھد یرو یتر د اتفاقات ناگواریترك كند شا ناتو افغانستان را یط كنونیشرا در ن اگریھمچن

عنوان گزینھ انتخاب شده اوباما و گفتن  رھبر جمھوریخواھان کنگره بھ خاطر توصیف جنگ افغانستان بھ

ھایش  حزبی  مورد حملھ ھم، خورد افغانستان شکست می ھای خارجی در اینکھ آمریکا ھم مانند دیگر قدرت

ای دیگر بھ خاطر اشتباه   دند و عدهاستیل را بھ خاطر این بدبینی سرزنش کر، بعضی منتقدان. قرار گرفت

استدالل آنھا این بود کھ جورج بوش دستور حملھ بھ افغانستان را بعد از . اش بھ او ایراد گرفتند  محاسباتی

 .بود ازده سپتامبر داده ی

روست کامال با آن چیزی کھ دولت بوش آغاز کرد   بھ افغانستان با آن رو جنگی کھ امروز آمریکا در

جمھور ھم با   خود رئیس افغانستان اکنون کامال گزینھ جنگی مورد انتخاب اوباماست و. استمتفاوت 

 اما بعد از. است  آن را دریافتھ، انتخاب جنرال دیوید پترائوس بھ فرماندھی نیروھای نظامی در افغانستان

بھبود چندانی  ادامھ حضور نظامی آمریکا در افغانستان یا افزایش این حضور، نزدیک بھ دھسال جنگ

 اکنون زمان آن رسیده تا میزان بلند. گذاری مالی و جانی آمریکا را ندارد  کند و ارزش سرمایھ  ایجاد نمی

 .ھایمان را کم کنیم و بھ واقعیت برسیم پروازی

حقیقت یک گزینھ و انتخاب است نھ  ای کھ باید درک کنیم این است کھ ادامھ چنین جنگی در  اولین نکتھ

وارد جنگ  "طالبان"برای سرنگونی دولت  یالدیک می و ھزار سال دو اکتبر آمریکا در. رتیک ضرو

آن جنگ الزم . دستگیر یا کشتھ شدند یا بھ پاکستان گریختند "القاعده"برکنار شد و اعضای  "طالبان". شد

رجھ کار آن زمان در وزارت خا من در. دانست در مرحلھ بعدی چھ باید بکند اما دولت بوش نمی. بود

. بودم  کننده دولت آمریکا در امور آینده افغانستان منصوب شده  عنوان ھماھنگ کردم ازسوی بوش بھ می

حرف من این ، کی و ھزار اکتبر دو جمھور در  جلسات شورای امنیت ملی بھ ریاست رئیس یکی از در

عیف در و فراھم کردن فرصت برای استقرار یک دولت ھرچند ض "طالبان"بود کھ بعد ازسرنگونی 

 المللی صلح  یک نیروی بین بعدھا ھم گفتم کھ آمریکا باید بخشی از. آمریکا باید کابل را ترک کند، کابل

گفتم کھ   اما من می. ای بھ این پیشنھاد نداشتند ھمکاران من در دولت بوش عالقھ .بان در افغانستان باشد 

باالخره آمریکا تصمیم . آوریم نمی این صورت موفقیتی در افغانستان بھ دست غیر تاریخ نشان داده در

 یالدیم نو و سال دوھزار در. ھای دیگر نرود پروازی بھ سراغ بلند "طالبان"گرفت بعد از سرنگونی 



حال  در "طالبان". رفت  شدت رو بھ وخامت می  افغانستان بھ وضعیت در، جمھور شد  وقتی اوباما رئیس

  . غانستان برای دولت نوپا وجود داشتو واشنگتن نگران تھدیدی کھ از ناحیھ اف قدرت گرفتن بود

کنون اوباما چندین فرصت برای ارزیابی دوباره اھداف و منافع آمریکا در افغانستان داشتھ  از آن زمان تا

و  تصمیماتی کھ در این میان گرفتھ شد ھم ضد . است  ھر مورد شدت دادن جنگ را انتخاب کرده و در

باشد   ھشدار داده "طالبان"بھ افغانستان فرستاده شد تا ھم بھ  ھزار نیروی جدید یاز یک سو س. نقیض بود

  . و ھم بھ دولت کابل تضمین بدھد

بازگشت بھ  یالدیازده می و داد کھ نیروھای آمریکایی از تابستان سال دوھزار اما از سوی دیگر وعده می

  . است  امروز راھبرد افزایش نیرو جواب نداده. کنند  خانھ را آغاز می

اول حفظ . ھایی ھم دارد ل اوباما فرصت دیگری دارد تا درباره این جنگ تصمیم بگیرد و گزینھبا این حا

این گزینھ ھزینھ زیادی دارد و بھ . افغانستان است یآموزش اردو و "طالبان"مسیر کنونی یعنی حملھ بھ 

د میلیارد ھزینھ و خسارت اقتصادی ادامھ سیاست فعلی برای آمریکا بیش از ص. رسد  موفقیت ھم نمی

این کار ممکن است بھ فروپاشی دولت کرزی . نشینی است  گزینھ دیگر خروج و عقب. سال است دالر در

گزینھ دیگر آشتی و مذاکره . شاید افغانستان بھ لبنان دیگری تبدیل شود. منجر شود "طالبان"غلبھ کامل  و

این گزینھ ھم مشکالتی دارد مانند . است کھ آماده توقف درگیری ھستند "طالبان" بس با آن گروه از  و آتش

ای بھ توقف درگیری نداشتھ   عالقھ "طالبان"گوی دوطرف یکی نباشد یا  و  اینکھ ممکن است شرایط گفت

ھند راه حلی جدید ارائھ داده مبنی بر تقسیم افغانستان بھ  پیشین آمریکا در ویل سفیر  رابرت بلک. باشند 

اطق جنوبی پشتون نشین را بپذیرد بھ شرط آنکھ بھ من بر "طالبان"این صورت کھ آمریکا کنترول 

تواند بھ تھدیدی برای تمامیت ارضی   داخل افغانستان می در اما پشتونستان خودمختار. پناه ندھند "القاعده"

چنین . ھای پاکستان ھم ادعای خودمختاری کنند  پنج میلیونی پشتون ست ویپاکستان تبدیل شود و جمعیت ب

 .شود  رو می  بھ ھا رو  ھا و ھزاره  بلوچ، ھا  تاجیک طرحی ھمچنین با مخالفت

این  ھدف آمریکا از دو. اما اوباما باالخره چھ باید بکند؟ اول باید ببینیم آمریکا چرا بھ افغانستان رفت

سوی افغانستان  تھدید ثبات پاکستان از  این کشور وتضمین عدم در "القاعده" جنگ جلوگیری از استقرار

افغانستان اکنون بین  در "القاعده"گوید شمار   سیا می. است  حدی محقق شدهھردو ھدف اکنون تا . بود

نفوس  تر است و  افغانستان مھم از، ای پاکستان بھ خاطر داشتن زرادخانھ ھستھ. شصت تا صد نفر است

خورد نھ با وقایع ھمسایھ   اما آینده پاکستان با وقایع داخلی مرزھای این کشور رقم می. بیشتری ھم دارد

ترین تھدید برای آینده این کشور   پاکستان خطرناک "طالبان"پاکستان اکنون دریافتھ کھ  یاردو. اش  غربی

  .است بھ ھمین خاطر حملھ علیھ آنھا شدت گرفتھ. است



  

د یص امروز پس اگر، می کند دیص ماھی ھا را عده ای از ریگیماھ تور روز ھر

  .است جستجوی طعمھ ھم در فرداتورش  با ریگیماھ! نشدی خوشحال مباش

  
خزانھ  از ارد دالریلیکھزار می، یالدیک میکند کھ از سال دوھزارو ید مییکا تایک گزارش کنگره آمری

ز نوشتھ بودند کھ بعد از سال ین ییکایآمر یرسانھ ھا .خارج شده است، سمیکا تحت نام جنگ با تروریآمر

افتاده اند کھ با بودجھ  ن کشور بھ راهیا شرکت در ش از سھ ھزاروصد سازمان ویب یالدیک میدوھزارو

  . کنند یھا را م ییکایآمر یجاسوس، شمار یب یانسان یرویع و نیوس یمکان ھا یریگسترده و بکارگ یھا

کا و با یازده سپتامبر در داخل آمری یستیات تروریدگاه را کھ عملین دیا، افشا کننده ین گزارش ھایا

 کا دریکنگره آمر. کند یت میش تقویپ ش ازیب، شده بود یطراح ین المللیو ب یداخل یاھداف خاص

سم یتحت نام مبارزه با ترور ین دوره زمانیا کا دریکھ دولت آمر یینھ ھایکند ھز ید مییگزارش خود تا

کا در یقات کنگره آمریگزارش بخش تحق. دوم سابقھ نداشتھ است یپس از جنگ جھان، صرف کرده

، ازدھم سپتامبری یستیاز ھنگام حملھ ترورد کھ یگو ین کشور میا یھا ینھ لشکرکشیخصوص ھز

  . ون دالر صرف کرده استیلیارد و صدوپنجاه میلیک ھزار میمعادل  یکا مبلغیآمر

 یعراق و افغانستان م نھ جنگھا دریھز - گفت یالدیسال دوھزاروھفت م تھ بودجھ کنگره دریدفتر کم

ن مقدار یون دالر شود کھ ایلیصد م ھارچ ارد ویلیبالغ بر دوھزار م یالدیھفده م و تواند تا سال دوھزار

   .است کھ تاکنون صرف شده است ینھ ایدو برابرھز

سبون ینشست ل در. ل شده استیعضو آن تبد یكشورھا ن دغدغھ ناتو وین افغانستان بھ مھمتریا بنابر

 رع بھ بحران دیان دادن سریپا یبرا یحل  م كھ چگونھ سران ناتو دنبال راهیتخت پرتگال شاھد بودیپا

 یداخل یروھایمناطق بھ ن از یت برخیج امنیم گرفتھ شد بھ تدریت تصمینھا ھرچند در. افغانستان بودند

  ینھ با گرفتارین زمید باشد؟ قطعا ناتو درایدن آن زمان راھبرد ناتو چگونھ بایاما تا فرا رس. واگذار شود

  . مواجھ خواھد بود یادیھا و مشكالت ز

كا در افغانستان پرداختھ یآمر یل حضور نظامیتحل و یبھ بررس یشگزار در اطالعات یساز  خانھ شفاف

ازده یجون دوھزارو، افغانستان خود را از یروھاین ینینش  عقب د مھلت آغازیكاخ سف: سدینو  یو م

دگان مردم خود و مردم یمقابل د را كھ در ینینش  ن عقبیاز دارند تا ایآنھا ن، نیا اعالم كرد بنابر یالدیم



. ھ كنندیافغانستان توج ملموس در و ینیع یا  جھیبھ نت یابی  ق دستیرد از طریگ  یجھان صورت م

، ن منظوریا یشد برا یرنظامیبھ بمباران گسترده مناطق غ ت مردم منجریجلب حما شكست در

مستقر  و یآور  جمع ینظام یتکنالوژ امكانات و یرا ھمراه با تمام یخارج یرویکصدوپنجاه ھزار نی

خود انتخاب  یبرا یدان جنگیعنوان م  بھ یت راھبردیاھم نظر ندھار را ازق، ھا ییكایآمر. اند  كرده

 یاسیا سی ینظام یا  جھیبھ نت یابیدست یتالش خود را برا یھا تمام  ییكایآمر، نھ ماه گذشتھ یط. كردند

 یگروه ھا نگھ داشتن مردم از را بھ منظور دور یغاتیتبل یابزارھا یتمام. افغانستان انجام دادند در

ن خاطر یبھ ھم، ت مردم شكست خوردندیجلب حما در، ن حالیبا ا یول. ار گرفتندیاخت جنگجو در

 یین مسائل موجب آواره شدن و جابجایا. آوردند یرو یرنظامیغ مھاجمان بھ بمباران گسترده مناطق

مراكز  را در یھا  اتیعمل، ھا  اتیشروع عمل یابتدا ان ازیجنگجو. ن خود شدیسرزم ھزاران خانواده از

 ھا را در  اتین عملیآنان نھ تنھا ا. عمل را بدست گرفتند ابتكار، جھیدر نت، شھرھا انجام دادند وت یوال

. وند گسترش دادندیم و ییپنجوا یریژ، ارغنداب، دان دندیچون م یشھر قندھار اداره كردند بلكھ بھ مناطق

ھا بھ  اتین عملیمورد ا در یگونھ اطالعات  چینتوانست ھ یخارج یروھایفرمانده ن، ك كارترین، قبل یچند

ان اوباما یشكست حام یل اصلیات قندھار را دلیعمل ھا در ین گزارش شكست خارجیا .ھا ارائھ دھد  رسانھ

ن یا آنان در یھا  ل شكستیبھ دل، نیھمچن. دانستھ و نوشتھ است یا دوره  انیانتخابات م ھا در دموكرات و

  . افتیصد كاھش  ل درزان چھیكا بھ میآمر ت اوباما دریزان محبوبیم، اتیعمل

دولت افغانستان ھمچنان ادامھ دارد بگونھ مثال  ن ویداخل متحد در یمگیسراس کشمکشھا و گریجانب د از

گرفتن پول از  بر یمبن س جمھوریرئ ح خواستن ازیمورد توض ھا در یانھ خارجیجو ھسخنان مداخل

، دننھ ینم یوقع یواقع یآزاد وشھ یاند فكر و، نشان داد كھ آنان نھ تنھا بھ استقالل عمل، رانیكشور ا

 و در یآسمان آزاد در یتار ره ویت ن و ابریط اقتضا كند خود چنان طوفان سھمگیشرا منافع و بلكھ اگر

. ردیگیاست مداران میس و تفكر را از یشیجاد كنند كھ مجال ھرگونھ درست اندیاجتماع و نظام افغانستان ا

منطقھ را كنترول  از منافع حضور خود در یكی یربمقامات غ، كایامر ران وینھ ایرید یبا توجھ بھ دشمن

اد كرده و یز از آن ین یس جمھور كرزین از جملھ ھمان منافعی است كھ رئیا دانند ویران میاوضاع در ا

نگونھ یروشن است كھ اگر چنانچھ ا كامالً . ان در افغانستان بھ دنبال منافع خود ھستندیگفتھ است كھ خارج

را بھ ھمگان واضح است كھ یمورد كمك بھ دولت افغانستان نبود ز در ھا یرجخا یبھ نگران یازین، نبود

 یبودجھ ھا یبرا یمختلف حت یدر بخش ھا یخارج یكمك كشورھا ده سال از ید افغانستان طینظام جد

ك یپس كمك ، ان و بقاء و دوام خود ادامھ داده استیخارج یم نظامیبا كمك مستق كند ویخود استفاده م

. ھا دانست یخارجد در سخنان مداخالنھ یرا با یواقع یدارد؟ نگران ینگران یھ جاچ یكشور اسالم



ژه یج نا مطلوب آن بویان بر جامعھ افغانستان و نتایغرب ین گونھ دخالت ھایا یر گذاریسطح تأث یگستردگ

واضع م یپ در، یاست جمھورینظام از جملھ ر یچھره ھا یت برخیثیب رساندن بھ حیارتباط بھ آس در

 یتیموسسات امن ان بھ مانند لغویضد منافع غرب اما بر، جامعھ افغانستان یشان برایمثبت ا مناسب و

شده با منشأ  یزیبرنامھ ر وجود طرح حساب شده و از یحاك، گانید با ھمسایجاد روابط مفیا و یخصوص

ً نبا، باشد یم یمل یب رساندن بھ چھره ھایو با ھدف آس یغرب . گذشت ین بھ ساد گد از كنار آیكھ قطعا

ً ریقیو  اقدامات  ھا و یسخنران. كرد را روشن خواھد شتریق بیحقا یغرب یمقاالت روزنامھ ھا یابیشھ ینا

 یگریفرد مورد نظر د یھا بھ جستجو یس جمھور باعث ایجاد شایعاتی شده است كھ خارجیر رئیاخ

 ن امر را چندان ھم دور ازیا، ریحوادث اخ آنان و یبا توجھ بھ دخالت ھا. باشند یكرز ینیجانش یبرا

   .اندینما یت نمیواقع

ده یكارشناسان را قوت بخش مردم و ھ آن عده ازیانھ نظریجو ھمداخل ینگونھ اظھار نظرھایبھ ھرصورت ا

 ھا نھ تنھا بحران ھا در یارات بھ خارجیاخت یحد و واگذار ش ازیب یكیرساند كھ نزدیو بھ اثبات م

و تجربھ ثابت ، دید خواھد انجامیبلكھ بھ بروز مشكالت جد، ش نخواھد دادا كاھیف و یافغانستان را تخف

عرصھ شوند ھرگز مدارا نخواھند  سلطھ وارد در كھ بخواھند ازیكرده است كھ مردم افغانستان با كسان

افغانستان خاطرات . کشور تكرار كنند د ھرگز تجربھ تلخ سلطھ استعمار گران را دریھا نبا یو غرب. كرد

 اندكھ سعی نكرده  ندز نشان دادیھا ن یان دارد و غربیخارج یز تجاوزات و دخالت ھاا یناخوش

آنان را فراھم  یام دردھا و زخم ھایف و التیموجبات تلط د ونمردم را درك كن یات و آرزوھایخصوص

د كھ نسازیملت را فراھم م ید آزردگیموجبات تشد، نگونھ دخالت ھا وعملكرد ھایبلكھ برعكس با ا، دنینما

بعد واكنش  یمرحلھ ا در را فراھم خواھد ساخت و یمردم ینھ واكنش ھایدا كند بدون شك زمیادامھ پ اگر

  .ل بھ نفرت خواھد شدیھا تبد

است وبھتر است کھ  ات بسیار تحریک کننده شدهیدرشھرھاووال یھمچنان تردد وگشت نیروھای خارج

آمریکائی شده  صریح کرزی باعث خشم مقاماتاین انتقادات  .ھا این اقدامات نظامی را محدود کنند یغرب

با اشاره بھ اظھارات کرزی گفتھ است کھ عملیات شبانھ  جنرال پترائوس فرمانده نیروھای آمریکائی. است

واشنگتن  .استراتژی آمریکا محسوب میشود ای از بخش عمده "طالبان"مواضع  نیروھای آمریکائی علیھ

خواھد داد اما مقامات آمریکائی  رائوس تھدید کرده بود کھ استعفاخبر ھا آمده بود کھ پت پست مینویسد در

  . این خبر را تکذیب می کنند

می گویند این اظھارات ادامھ عملیات  باعث عصبانیت فرماندھان نظامی شده و راه و روش حامد کرزی

دیوید  و بکش تناقض با استراتژی بگیر س جمھور درییاظھارات ر .مشکل مواجھ نموده است جنگی را با



ً از از. است "طالبان"پترائوس برای مقابلھ با  کشورما بازگشتھ بھ  سوی دیگر سناتور گراھام کھ اخیرا

مذاکرات بھ وی گفتھ  است چرا کھ در  کرده شبکھ تلویزیونی ان بی سی گفت از صحبتھای کرزی تعجب

   .آمریکائی دارد پیروزی نیروھای ای در  نقش عمده "طالبان"شد کھ عملیات شبانھ علیھ پایگاھھای 

  

اسبق آمریکا كھ برای معرفی كتابش تحت عنوان خاطرات كاخ سفید صحبت  رئیس جمھور، جیمی كارتر

 آن بیرون آمده و من تردید جدی دارم از می كرد گفت ھركسی كھ بھ افغانستان حملھ كرده است بازنده از

جنگ  است كھ آمریکا احتماال در باور این داشت بر اظھار تررکا. اینكھ ما بتوانیم بھ اھداف خود فایق آییم

دوران ریاست جمھوری ام با  وی افزود بسیاری از چیزھایی كھ من در. افغانستان شكست خواھد خورد

  .آنھا روبرو بودم ھم اكنون بر روی میز اوباما قرار دارد تا آنھا را حل كند

بی جدید راجع بھ ستراتیژی اخیر خود زیر عنوان ارزیا یھاشماره  از یکی روزنامھ واشنگتن تایمز در

، سال است کھ ایاالت متحده امریکا در افغانستان مصروف جنگ است نو، جنگ در افغانستان می نویسد

اما ھنوز ھم نھ مردم امریکا و نھ ھم نماینده گان انتخابی آنھا بھ صورت روشن می دانند کھ اھداف 

  . امریکا در منطقھ چیست

بودجھ مجلس نماینده گان امریکا از حزب جمھوری خواه در یک  فرنک اولف یک عضو کمیتھ تخصیص

پاکستان تشکیل شود تا  -یگ گروپ مطالعھ افغانستان ، نامھ یی کھ بھ بارک اوباما فرستاده خواستھ است

سال است کھ ایاالت نو. ماموریت ایاالت متحده امریکا را در افغانستان مورد ارزیابی جدید قرار بدھد

اما مردم امریکا و نماینده گان انتخابی آن ھا احساس ، در یک جنگ طوالنی مصروف استمتحده امریکا 

راجع بھ این کھ اھداف ما درافغانستان چیست و برای بدست آوردن این اھداف چھ ، روشنی نھ دارند

یس در نامھ یی کھ اولف عضو کمیتھ تخصیص بودجھ مجلس نماینده گان امریکا بھ ری. اندازه فاصلھ داریم

ً با دیپلومات ھای سابق، جمھور اوباما فرستاده گفتھ است متخصصین امور ، در صحبت ھای کھ اخیرا

آنھا یک تصویر ترسناک ازاوضاع درافغانستان ، سیاست عامھ و نظامیان بر حال و متقاعد نظامی داشتم

و ضرورت عاجل ترسیم کردند و ھمھ بھ این نیزموفق بودند کھ سیاست ما درافغانستان بی ھدف است 



تاسیس چنین  .پاکستان می خوانم تشکیل شود -است تا یگ گروپی کھ من آن را گروپ کاری افغانستان 

اعتماد ملی ما را در مورد نحوه موفقیت ما در افغانستان ودرمورد حرکت ما بھ سوی ھدف ، گروپ

ھمیشھ بھ منافع ملی ما است تا بھ صورت علنی چالش  این. مشترک ما درافغانستان نیروی تازه می بخشد

  . ھا یی را کھ پیشروی ما قرار دارد ارزیابی نمایم و برای موفقیت خود تصویر روشنی ترسیم کنیم

مقالھ  عواقب بعدی افشاه اسناد محرم ویکی لیکس روزنامھ دیگرچاپ امریکا باستون گلوب زیرعنوان

بھ تعقیب فاش شدن اسناد محرم ازسوی موسسھ ویکی ، الھ می نویسدتحلیلی نوشتھ و در یک بخش این مق

پاکستان و اداره استخبارات این کشور مطمین شدند کھ تالش ھای آن ھا در برابر کار با کرزی بھ ، لیکس

این کھ چگونھ افغانستان و  .منجر بھ بی اعتمادی شدید تاریخی گردید، منظور تاسیس روابط دوباره

نند بر چالش ھایی غلبھ کنند کھ توسط راپورھای محرم استخباراتی ویکی لیکس بھ وجود پاکستان می توا

تعین خواھد کرد ، آی بھ وقایع و رویداد ھای خصومت آمیزدرافغانستان- اس-آمده مبنی برداشتن ارتباط آی

فرانس کن. روابط پاکستان را درھمسایگی و با ایاالت متحده وھمچنان گذرگاه خروج نیروھا از منطقھ

مطبوعاتی رییس جمھور کرزی بعد از افشای ویکی لیکس نشان می دھد کھ بھ روابط حسنھ نو پای 

  .افغانستان وپاکستان ھمین اکنون صدمھ وارد آمده است

مقدمھ مصاحبھ  برنامھ گفتگوی صریح شبکھ تلویزیونی بی بی سی در ریمداستیون سکر گریطرف د از

سازمان پیمان اتالنتیک شمالی برای مقابلھ با تھدیدھای امنیتی : دناتومی گوی سکرترجنرالبا راس موسن 

 جدید برنامھ ای ده سالھ تدوین کرده است اما اعتبار این سازمان تا حدود زیادی بھ نتیجھ جنگ در

شکست ناتو در افغانستان راھبرد جدید ناتو برای مقابلھ با تھیدید ھای جھانی در  .افغانستان بستگی دارد

آندرس فوگ راس موسن گفت با آنکھ امروز جنگ درافغانستان مھم   .ه را بی اعتبار خواھد کرددھھ آیند

  . ترین عملیات نظامی است کھ ناتو درگیر آن است

توافق صورت گرفتھ است  یداخلبین اعضای ناتو درباره سپردن مسئولیت امنیت افغانستان بھ نیروھای 

دوھزاروچھارده ین واگذاری مسئولیت آغاز خواھد شد و در سال وازابتدای سال آینده میالدی بھ تدریج ا

البتھ ناتو با  .مسئولیت تامین امنیت درسراسر کشور را برعھده خواھند گرفت یداخلنیروھای  یالدیم

برای ایفای این نقش مطمئن خواھند شد و تا این اطمینان بھ  یداخلبررسی اوضاع از توانمندی نیروھای 

 .نخواھند سپرد "طالبان"ی ناتو خاک افغانستان را ترک نخواھند کرد و این کشور را بھ دست نیاید نیروھا

راس موسن گفت اینکھ درگیری ھا شدت یافتھ است امری طبیعی است چون ما نیروھای بیشتری بھ 

 در "طالبان"نیروھای ناتو مراکز قدرت . افغانستان اعزام کرده ایم و نیروی بیشتر یعنی درگیری بیشتر

بیش ازھر زمان دیگر زیر فشار  "طالبان" امروز. ھلمند و قندھار را آماج حمالت خود قرار داده اند



کنیم کھ بھ  را بھ درک این نکتھ وادار "طالبان"دارد و ھدف ما این است کھ رھبری  حمالت ناتو قرار

وی آورند و نشانھ ھیچ وجھ امکان پیروزی نظامی ندارند و باید برای پایان دادن بھ جنگ بھ مذاکره ر

   .می توان مشاھده کرد "طالبان"ھای چنین تحولی را در میان رھبری 

 مردمراسموسن درباره برنامھ و راھبرد آتی ناتو گفت مھمترین ھدف ناتو دفاع ازکشورھای عضو و

راه آنھاست واگراین مسئولیت لشکرکشی بھ نقاط دیگردنیا را ایجاب کند ناتو دراین مورد تردیدی بھ خود 

وی گفت . نخواھد داد اما اجرای چنین عملیاتی درخارج ازقلمرو ناتو سیاست از پیش تعین شده ناتو نیست

تردیدی وجود ندارد کھ ما از جنگ در افغانستان درس ھائی آموختھ ایم وھنگامی کھ بھ گذشتھ نگاه می 

ما برای جنگ دراین . نداشتیم کنیم متوجھ می شویم از ھمان ابتد ارزیابی درستی از اوضاع درافغانستان

نیز با تاخیربسیار طوالنی و درواقع سال  یداخلکشورمنابع الزم را اختصاص ندادیم و اموزش نیروھای 

ویژه آموزشی در ناتو ایجاد شود جزوتام بھ ھمین علت تصمیم گرفتھ شده است کھ یک . گذشتھ آغاز شد

لی اموزش داده شوند و نیازی بھ اعزام نیروھای تا با بھره گیری ازآن در مواقع ضروری نیروھای مح

  .ناتو بھ نقاط مختلف دنیا نباشد

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

پرسند کھ اداره اوباما چھ یآنان م .مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ابراز شک و تردید کردند

ھمچنان پاکستان کرده است؟  در مناطق سرحدی میان افغانستان و "القاعده" و "طالبان"اقداماتی راعلیھ 

در مناطق  "القاعده"و  "طالبان"کھ  دیگویمیک عضو حزب جمھوری خواھان در کانگرس امریکا 

ان بیشتر بھ بنا بجای اینکھ در مورد فرستادن سرباز، سرحدی میان افغانستان و پاکستان پناھگاه دارند

  .باید درباره آن فکر کنیم کھ چگونھ تروریستان را در این منطقھ از بین ببریم، افغانستان فکر شود

س بھ یانگل كا ویرتبھ دو كشور آمر یانھ مسووالن عالیمخف سفر، گزاف فراوان الف و یپھلو ھمچنان در

بھ  یخارج یكشورھا یظامن یروھایطره نیسال از سده رد كھ حدود یگ یصورت م یحال افغانستان در

نك افزون بر یز این كشورھا نیا ینظام یروھایگذرد و آمار ن یافغانستان م س دریكا و انگلیژه آمریو

  . ھزارنفر اعالم شده استکصدوپنجاه ی

س در یر انگلید كامرون نخست وزیویانھ دیخبر حضورسرزده و مخف یره درحالیالجز یشبكھ خبر

انھ اوباما بھ افغانستان بدون یسفر مخف جھان از یعموم ز افكارین قبل روز دوافغانستان را منتشر كرد كھ 

شصت كھ تنھا  یحال در بگرام شد و ینظام دانیموارد  یپنھان، متعجب شدند مالقات با مقامات كشور

مالقات با  پس از و کشور یس جمھورییبا ر یبدون مالقات حضور، شتر فاصلھ نداشتیبا كابل ب لومتریك

  . كشور را ترك كرد، ییكایسربازان آمر



 یسال جار یافغانستان دارد كھ عمده آنان در ھلمند مستقرند كھ از ابتدا ررو دین حدود ده ھزارس یانگل

ن یمرگبارتر از یالدیدوھزاروده مسال  .نفر از آنھا كشتھ شده اند چھل و سھ صد ش ازیكنون ب تا یالدیم

 یمحسوب م کیدوھزاروسال  ع جنگ دردر افغانستان از زمان شرو یسیسربازان انگل یسالھا برا

سال  یدرافغانستان از ابتدا یك شمالیمان آتالنتیسازمان پ یروھایاست كھ تلفات ن یحال ن دریا .شود

شتر شده یسھ با پارسال بیزان در مقاین مینفرگذشتھ كھ ا ستیششصدوبتاكنون از مرز  یالدیم یجار

 یعلل مختلف یدارا لگرانیتحلاز نظر  یغرب یورھارتبھ كش یانھ مقامات عالیمخف یش سفرھایافزا. است

  . شود ین آنھا قلمداد میت ازجملھ مھمتریاست كھ نبود امن

را  یالدیم کیدوھزارودرسال  "طالبان"ھا و سقوط یافغانستان توسط غرب بھ یلشکرکش ین روزھاینخست

مانانش یكا و ھمپیكردند آمر یغ میقدرتمند جھان كھ تبل یرسانھ ھا یغاتیتبل یاھویھ، میاد داریخوب بھ 

از كارشناسان منطقھ ھشدار  یاریھمان زمان بس .وارد افغانستان شده اند یت و دمكراسیتحقق امن یبرا

 یمنطقھ در حل بحرانھا یت كشورھایو بھره نگرفتن از ظرف یدادند كھ استفاده صرف از توان نظام

کاراشاھد یمردم افغانستان سخاوت آمر: ت گفیوبوش مغرورانھ م. جھ بخش نخواھد بودیافغانستان نت

  .خواھند بود

قدرت  یمدع یكشورھاک دھھ ینند حضوریب یسال مردم جھان بھ چشم خود مده حال پس از گذشت 

ن یبھ تحقق نخست، خود وارد كشور شده اند ین ساز وبرگ نظامیبرترجھان در افغانستان كھ با آخر

ده پس از  کشور یتیاوضاع امن .ده استیانجامیت ھم نینانش امنمایھا و ھمپ ییكاین شعارآمریتر ییوابتدا

. رسد یبھ مشام م کشوردر "طالبان"مذاكره وسازش با  یده كھ از ماھھا قبل بویرس ییسال اكنون بھ جا

 یجھان مطرح م یرسانھ ھا ین خبرھایچندماه گذشتھ بھ عنوان مھمتر یط "طالبان"موضوع مذاكره با 

 یقابل تامل مبن یكباره خبری د اما یزانجامین کشورصلح در یعال یل شورایتشكبھ  ینكھ حتیشد تا ا

منتشر  "طالبان"مذاكره كننده  بودن شخص یبرجعل یمبن یج کننده اطالعاتیگ یوباز یب استخباراتیفربر

با  اعالم كرد كھ "طالبان" .ختیھا ر یلیدست خ یرا رو یآب پاك "طالبان"ھ یانیشد وبھ دنبال آن انتشار ب

زادارات یودرسرمدر رسانھ ھا ( "طالبان"مذاكره با ھ یارزش شدن دوس یب .كند یمذاكره نم یط كنونیشرا

است بھ  ردركشو یتیمبھم ازاوضاع امن ینده ایآ ام آوریپگر ید یھا ازسو یك سووتداوم ناامنیاز) یتیامن

 یکشورھامسلح  یروھایسال حضورنده را پس از یتیامن ین روزھا دغدغھ ھایز این مردمكھ  یطور

  . كنند یمطرح م یشتیومشكالت مع یكاریبعد ازب یت دارخود حتیواولو یبھ عنوان دغدغھ اصل، مختلف

با  یرا حت یتیامن یادعا دارد كھ افغان ھا دغدغده ھا یس یب یانجام شده توسط ب ین نظرسنجیتازه تر 

آمارقابل  ین نظرسنجیكتھ قابل توجھ دران .دانند یم یكاریفقر و ب، یشتیت نسبت بھ مشكالت معیاولو



ط موجود یبا توجھ بھ شرا. را انتخاب كرده اند "طالبان"نھ مذاكره وصلح با یاست كھ گز ییمالحظھ افغانھا

 یرنگارنگ روزھا یجز پشت پازدن بھ شعارھا یراھکشوردر  یتیده امنیچیرسد اوضاع پ یبھ نظر م

بھ مردم جھان  ینگذاشتھ تا ھم بتوانند پاسخ یبرجا ھا یخارجیرا برا "طالبان"وسقوط  یلشکرکش ییابتدا

  . شان داشتھ باشند خود یكشورھا یافكارعموم یوھم برا

ن یش شمار تلفات ایامسال با افزا، اعزام كرده اند ینظام یروھایكھ بھ افغانستان ن یغرب یكشورھا

جھ ین نتیا بھ ایار گرفتھ اند و گومردم خود قر ین افكارعمومیش از ھرزمان تحت فشار سنگیب، روھاین

بھ  یوقت، صورتبھ ھر  .ھا باشد ینیش بیار كمتراز پید منافع ماندن درافغانستان بسیده اند كھ شایزرسین

ن مقامات با ورود بھ افغانستان بھ موضوع یاگرچھ ا ، میانداز یم ینگاھ یانھ مقامات غربیمخف یسفرھا

نكھ در یا یاما ھنوز برا، كنند یاشاره م یالدینده میسال آ یبتداازا یخارج یروھاین یجیزمان خروج تدر

 .كنند ید مینده تاكیبر لزوم تداوم حضورشان تا چند سال آ، پاسخ نمانند یز بیجھان ن یبرابر افكار عموم

درافغانستان سال  ینظام یروھایان حضور نیپا یناتو برا یر كشورھایاست كھ نشست اخ ین درحالیا

ن مھم را یكارشناسان تحقق ا یروھا اعالم كرد اما برخین یخروج تمام یرا برا یالدیده مدوھزاروچھار

 یدید ناامیتشد، یخارج یروھایباوجود استقرار نکشورھا در یش ناامنیافزا. كنند یم ینیش بید پیبع

 .انندد یغلط م یاستھایط نامناسب موجود دركشور را نشانگر سیو شرا یتیافغانھا نسبت بھ اوضاع امن

 ٢٠٠٩درحالی کھ این آماردرسال ، سرباز خارجی درافغانستان کشتھ شده اند ۶٧٠درسال جاری میالدی 

  .نفر رسیده بود ۵٠٢میالدی بھ 

 یاز سو یطور رسم بھ "طالبان"اعالم كرده است كھ  یدرگزارش رآیاخس یمز انگلیتا یساند  روزنامھ

گذارد و  ین میپا را فراتر از ا یھ حتین نشریا .شوند یت میآباد حما ھا در دولت اسالم ن مقامیباالتر

جنگ  یشورا(تھ یكو یعضو مجلس شورا پانزدهنفر از ھفتكند كھ  ید میبراساس شواھد خود تأك

كالج علوم  یطبق گزارش منتشرشده ازسو .بھ سازمان اطالعات پاكستان وابستھ ھستند) "طالبان"

  . كند یفا میدوگانھ ا ین درواقع نقشدولت پاكستان درافغانستا، لندن یاقتصاد

 یادیتا حد ز، انینظام درباره شبھ یقات قبلیده دارد كھ درتحقیھاروارد عق پوھنتونلگر یتحل، مت وولدمن

  .ده گرفتھ شده استیناد "طالبان"نفوذ سازمان اطالعات پاكستان بر 

 یكشورھا یتیھ امنیبلندپا یھا منفرازمقادومستند است و ، ھا مصاحبھ مز كھ بھ دهیتا یدرگزارش ساند

، یمال  تیپناھگاه وحما "طالبان" یسازمان اطالعات پاكستان كھ برا: آمده است، اند د كردهییآن را تأ یغرب

در . برخورداراست یا ازنفوذ قدرتمندانھ یات جنگیانجام عمل یكند برا ین میتأم یكیستوژو ل ینظام

د یدار كرده و بھ آنھا تأكید "طالبان"از رھبران  یا با تعدادریاخ یزردار یعل گزارش ادعا شده كھ آصف



ن یدولت پاكستان ا یرسم یت خواھد كرد؛ ھرچند سخنگویحما "طالبان"طور كامل از  كرده كھ دولتش بھ

 . موضوع را رد كرده است

ا كین باورھستند كھ آمریبرا یاریاعالم كرده است كھ درافغانستان بس ین درگزارشیروزنامھ گارد

شدن جنگ در  یكا واقعا خواستار طوالنین گروه آمریده ایبھ عق. كند یت میھا حما نھیدرھمھ زم "طالبان"از

شكست بخورد و  "طالبان"درواقع اگر  .كند یت و طوالنیخواھد حضورخود راتثب یرا میكشور است ز

 یدوار .ان نخواھد داشتماندن در افغانست یباق یبرا یا گر بھانھیكا دین برود آمریطور كامل از ب بھ

ھا  گاهین پایموجود درا یھا شود كھ اسلحھ یكند متوجھ م یرا تصرف م "طالبان" یھا گاهیپا یافغانستان وقت

ن باورھستند كھ یبر ا یارین بسیعالوه بر ا. دھد یافغانستان م یدوكا بھ اریاست كھ آمر ییھا مشابھ اسلحھ

كند و  یم ین مالیان درافغانستان وپاكستان را تأمیگرا كا مدارس آموزش افراطیاالت متحده آمریا

ن رابطھ یھا ھم درا یسیانگل .رسانند یم "طالبان"ان یرا بھ شبھ نظام یضرور یكا كاالھایآمر یھاھلکوپتر

آنھا . بمانند یھا درافغانستان باق ییكایشتر ازآمریلند بیده دارند كھ آنھا مایعق یاریمورد اتھام ھستند و بس

. كنند یراض یدولت یروھایوستن بھ نیپ ینند تا آنھا را برایبھ مذاكره بنش "طالبان"ھند با خوا یم

ن یت ایواقع .نگھ دارند ینفوذ خود درمنطقھ را ھمچنان پرقدرت باق، ن راهیخواھند از ا یھا م یسیانگل

 یرومندین یکیفزھمچنان حضور  "طالبان"لند كھ یل خاص خود مایھا بھ دال است كھ ھركدام از طرف

، ازرقبا یریازگیھا و امت درصحنھ "طالبان"خواھند كھ از وجود  یآنھا م. درمنطقھ داشتھ باشند

ت یكنند ازوضع یافت میكمك در  كھ ازھمھ طرف "طالبان"ان ینظام ان شبھین میدرا .كنند یبردار بھره

. خود را ادامھ دھند یھا تیفعال یراحت  توانند بھ  یط مین شرایآنھا در ا. برند ین بھره را میشتریموجود ب

   .ز وجود خواھند داشتین "طالبان"وجود دارد  یریگ كھ در ین است كھ تا زمانیت ایواقع

، یان نشست خود با حامد كرزیدرپا جرگھ صلح: سدینویم یلیک گزارش تحلیدر یالقدس العرب

ن خود یكھ اكنون جنگ خون "نطالبا"ار را دادند كھ با ین اختین كشورسرانجام بھ او ایا یجمھور سیرئ

نكتھ . ندیوگو بنش ده است بھ گفتیرا شدت بخش یدولت یروھایمان ناتو ونیسازمان پ یروھایھ نیعل

 "طالبان"خود درباره  یدرسخنران ین بود كھ حامد كرزیجرگھ صلح ا یارجالب درنشست مشورتیبس

بھ حساب  "طالبان"ك شدن بھ ینزد یبرا ید ویل شدیانگر تماین امر نمایار كرد وایاخت یزبان نرم

  . را مطرح ساخت یف كرد و مسئلھ عفو عمومیرا برادر توص "طالبان"او رھبران .دیآ یم

من درخارج ازكشور وجذب شبھ یا یھا ن پناھگاهیتأم، شنھاد پرداخت پولین نشست پین در ایھمچن یكرز

ده باشد یرس ین باوریخود بھ چن یرزنكھ حامد كیا. را مطرح كرد یدولت یدرنھادھا "طالبان"ان ینظام

 قبآلنكھ اویژه ایو بھ، دور از ذھن است ین رابطھ مشورت نكرده باشد امریكا درایاالت متحده آمریوبا ا



گرفتار شده  یبیعج یدرافغانستان درتنگنا ھایخارج.دار كرده بودیدولتش د یدرواشنگتن با اوباما و اعضا

 یط كنونیش ازصدھزار سرباز درشراینھ است وحضور بیار پرھزیبس آنانیجنگ درافغانستان برا. است

شود  یگفتھ م .كند یم ینیشدت سنگ بھ ییكایات دھندگان آمرین كشور ومالیكا بردوش خزانھ ایاقتصاد آمر

د بھ آن مشكالت صدھا كشتھ یلراست كھ البتھ بااارد دیلیمھفت كا درافغانستان ینھ ماھانھ جنگ آمریكھ ھز

ان یدرھلمند كھ با ھدف پا "طالبان"ھ یناتو عل یروھایكا و نیتھاجم گسترده آمر .اضافھ كرد را ھم یو زخم

ت در دفع یپس از موفق "طالبان". ز نبودیت آمیموفق، درآن منطقھ صورت گرفت "طالبان"دادن بھ كار 

  .وارد كند یخارجان یبھ نظام یسختتوانست ضربات  یخارج یروھایحمالت ن

ً ب "طالبان" را با  یسوم خاك افغانستان سلطھ دارند وبارھا توانستھ اند درمواقع حساس دولت كرز ردوعمال

بودند  یسوگند قانون اساس یران درحال ادایكھ وز یزمان یآنھا حت. حمالت خود تحت الشعاع قرار دھند

لح ن روزنشست جرگھ صیكھ درنخست یا مسئلھ، مورد حمالت خوطش قراردادندرا  یجمھور استیكاخ ر

 درنظرداشتبا . دركابل باشد یونفوذ آنھا حت یانگرقدرتمندیتواند نما یم "طالبان"تھاجم .تكرار شد

 یشنھادھایرش پیپذ ر كرد وعدمیجھ ضعف اوتفسیتوان نت یرا م یدرخواست كرز، "طالبان" یقدرتمند

  .كند ید مییر فوق را تایتفس نیمخالف یازسو یكرز

تنھا درمورد  یك شمالیمان آتالنتیھا وفرماندھان سازمان پ ییكایت كھ با آمرد كرده اسیبارھا تأك "طالبان" 

دانند كھ  یاكنون م "طالبان". ار گرفتن قدرتیگانھ ودراختیب یروھایخروج ن، كند یوگو م ك موضوع گفتی

ن جنگ یاعالم كرد درا یدرافغانستان بھ تازگ یسیانگل یروھایفرمانده ن. درموضع قدرت قرار دارند

مجموع . اند خود شده یروھایھا خواستار خروج ن یس در نظرسنجیشتر مردم انگلیروز شد وبیتوان پ ینم

تر شده   كینزد اریم بسیكن  یبھ قدرت از آنچھ ما تصور م "طالبان"دھد كھ بازگشت  ین مسائل نشان میا

  .یترجمھ محسن سار، یوالقدس العرباالھرام  .است

ھم چنین ، انتقاد کرده "طالبان"مبارزه علیھ  کشورھای غربی در از تکتیک ھای این اواخر کرزی کھ در

اطمینان می دھد کھ میان دوکشور بی اعتمادی وجود ، وی گفت. گفت کھ روابط محکم با اسالم آباد دارد

ارتباط میان ادارهء استخبارات  سر این درحالیست کھ روابط میان دوکشور بارھا با اتھامات بر. ندارد

تالش ھای ، کرزی گفت .حضور تندروان پاکستانی در افغانستان متشنج شده است و "انطالب"پاکستان و 

 وی کھ ھمواره پاکستان را بھ مداخلھ در. افغانستان مانند سال ھای اول موفق نیست قوای بین المللی در

ملت افغانستان دست را با جھان یکی کرد حکومت طالب ھا و : گفت، امور افغانستان متھم می کرد

ولی بھ تعقیب . افغانستان دوباره بھ یک روند عادی زنده گی برگشت افغانستان راندند و را از "قاعدهال"

عین حال دیدیم کھ پاکستان ھم مورد حمالت شدید  در. افغانستان زیاد شد آن حمالت تروریستی در



نیم و تحلیل کنیم کھ این ما را بھ این وادار کرد تا ما دیدگاه خود را تجدید دوباره ک. تروریزم قرار گرفت

و یا یک دسیسھ این کار ھای کھ می شود ھمیش از پاکستان بھ طرف افغانستان می آید . چھ می گذرد

، کرزی ھم چنین گفت. ھم پاکستان را کار است کھ ھم افغانستان را بی ثبات می سازد و در بزرگ تر

طبق میل مردم  بین ببرد و از قوای بین المللی نتوانست کھ مراکز آموزش و تمویل تروریستان را

 .موفق نبوده اند برقراری امنیت نیز افغانستان در

 

 . یخبر یبخشھا استفاده از
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