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  کھ غارتگرند "مجاھد" طالب و بجز

  . پیکرند یک اعضای دمآبنی 

  
شھ واستعمارکھنھ ومکار یزم شرارت پیالیت امپرینش بھ حمایت ننگیشش دھھ موجود یپاکستان ط

 غانھ وسخاوتمندانھیدر یب یبانیش وباپشتیھ خویھمسا یدرامورکشورھا یس با مداخلھ ودست اندازیانگل

یی ادگرایزم وبنیھ و پرورش دھنده وصادرکننده ترورین کشور تربیفوق الذکربھ بزرگتر یکشورھا

موثر نھ بھ دزدان در افغانستان ودالالن  یاقتصاد یتوانست با كمك ھایكا میامر. ده استیل گردیتبد

 ادیستھا و بنیترور یرینھ سربازگی، زمیرشد اقتصاد یبلكھ بھ افراد مطمئن و پاك برا ،درپاکستان

ا ھمراه با یتانیاالت متحده و بریی كھ ایسالح ھا( :سدینوین میروزنامھ گارد. ان را بھ حداقل برساندیگرا

ده یان قرار دادند بھ فاجعھ در غرب ختم شد وبراساس پدیادگرایار بنیشرفتھ جنگی در اختیتودھای پیم

  ). ده بودندیھ دیتھ ھ كسانی مورد استفاده قرار گرفت كھ آن ھا رایچرخش برعل

در  یطالب و یجھاد كا خود اعتراف می كنند كھ روی كار آمدن دولتیآمر یبا آن كھ رسانھ ھای جمع

کا یآمر. ادگرا كرده استیاالت متحده بھ گروه ھای بنیافغانستان ناشی از كمك ھای پنھانی است كھ ا

ست را از چھل كشور اسالمی بھ یانتگرادگرای یھزار بنسی و پنج  ٩٢تا  ٨٢ن سال ھای یوپاکستان ب

صاحبنظران . ر شدندیل در مدارس مذھبی بھ پاكستان سرازیدھھا ھزار نفر برای تحص. مت گرفتند خد

 ١٩٨۵در سال . ن مسلمانان تندرو در جنگ افغانستان شركت كردندیش از صد ھزار تن از ایمعتقدند ب



ن یبراساس ا. را امضا كرد ١۶۶لی شماره ت میكا دستورالعمل امنیس جمھور وقت آمرییگن ریر

ت نمود تا بھ از ھمپاشی قوای شوروی یشتر تقویھرچھ ب انیادگراید كمك نظامی را بھ بنیدستورالعمل با

  . و خروج آنان از افغانستان منجر شود

 انیادگرایلی بھ بنیسالح ھای تحو ١٩٨٧كھ در سال  یافت، بھ طوریش یكمك ھای نظامی بھ شدت افزا

ا و پنتاگون بھ طور پنھانی و بی یل متخصصان سین مدت سیدر طی ا. دیھزار تن رس شصت وپنجبھ 

واقع در شاھراه اصلی روالپندی  - یا. اس. ای -وقفھ راھی مراکز فرماندھی سازمان اطالعات پاكستان 

وروی ھ قوای شیان برعلیا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشین محل كارشناسان سیدر ھم. شد

س اطالعاتی پاكستان نقش یق سرویا از طریسازمان س. كردند یدار میبا ماموران اطالعاتی پاكستان د

  . داشت انیگرا ادیت نظامی بنیدی در تربیكل

ن سھ یا. افتی یشتریب آباد نمود از اسالم ییكایگذشتھ سھ مقام ارشد آمر یھا افغانستان در مالقات تیاھم

چارد بوچر ینگروپونتھ و ر كا، جانیآمر یمركزی س فرماندھیفالون رئام یلیجنرال و یعنیمقام 

آباد  خارجھ پاكستان بھ واشنگتن، بھ اسالم ریشده وز یزیر ر خارجھ، در آستانھ سفر برنامھیمعاونان وز

مشرف  زیرا با پرو یار مھمیم گرفت موضوعات بسین سھ تن در واقع تصمیواشنگتن با اعزام ا. رفتند

. بودند یراض شانیدارھایاز مذاكرات و د ییكایمقامات آمر. ان بگذاردیر پاكستان در مس جمھویرئ

گر صبر افغانستان یكھ شش سال جنگ د او گفتھ است. واشنگتن آگاه است یھا تیاز اولو یحامد كرز

شود  یدر پاكستان زده م یدمكراس یایكھ درباره اح ییھا داند كھ حرف ین را ھم میز كرده و ایرا سرر

س و یانگل یدا كرده است؟ در برنامھ جھانیپ یتین اھمیاكنون چن چرا مشرف. بر واشنگتن ندارد یریتاث

ت مشرف بھ یموقع. ت داشتھ استیع روزانھ ارجحیھمواره بر وقا یكل كا، مالحظات بزرگ ویآمر

س و یانگل یا منطقھاست یدر س. باشد ن برنامھ بزرگ داشتھیدر ا یادیت زیتواند اھم یك متحد میعنوان 

ن كشور یدر ا یتوان با دوران یت پاكستان را میمحور نیا. ل شده استیكا، پاكستان بھ خط مقدم تبدیآمر

  . كرد ھیالحق تشب اءیو در زمان حكومت ض

ً میس اخیكا و انگلیبانفوذ در آمر یھا تیشخص د یافغانستان با ند كھ منافع مشروع پاكستان دریگو یرا

 پندنتیندیش در روزنامھ ایپ یس چندین انگلیشیر خارجھ و دفاع پیند وزیفكیملكوم ر. ن شودیتام

ب یا تخری دیق تھدیت از طرین حمایا. ت پاكستان باشدیدست آوردن حما  د بھینوشت، ھدف ما اكنون با

 یدو مورد از منافع مل یسین مقام سابق انگلیا. ش گرفتیوه ھوشمندانھ در پید شیبا. دیآ یدست نم بھ

ن آنھا مشكل پشتون و بلوچ پاكستان یاول. برشمرد ده گرفتھ شدهیناد غرب یتاكنون از سو پاكستان را كھ

 نھ ھند و پاكستان بر سریریبر اختالفات د "طالبان"ده یر پدیتاث یگریاست و د یا لھیقب و یاز نظر قوم

دھد تا  یم ر خود قراریتاثدا كرده و اوضاع را تحت یبھ نوشتھ او، ھند در افغانستان حضور پ. ریكشم

ن یبرطرف كردن ا یبرا. ف كرده و او را از مسائل مربوط بھ سرحدات منحرف كندیپاكستان را تضع



د دولت یگر باید یاز سو. كرد قید ھند را بھ كاھش نقش و حضورش در افغانستان تشویبا ینگران

. ت بشناسدیپاكستان و افغانستان بھ رسمان یم ورند را بھ عنوان مرزیافغانستان را مجبور كرد كھ خط د

است در برنامھ  كھ پاكستان قرار یداند نقش یاو م. ستین ین كوتاھیمشرف بھ ا یھا اما فھرست خواستھ

  . ار خطرناك استیفا كند بسیكا ایآمر یا منطقھ

. دھد یمنطقھ قرار م یكشورھا یآباد را رو در رو ن است كھ اسالمیا ن برنامھیاز خطرات ا یكی 

داشتھ باشد؛  ابد كھ پاكستان بر آن نفوذیدر كابل استقرار  ین است كھ دولتیس ایدرخواست مشرف وانگل

ر از یبھ غ. ستیجانبھ ن كیك جنبش ی "طالبان". در ھر دو طرف است یدادوستد جد یازمند نوعین نیا

ك ی "طالبان"دانند كھ  یھ میآن فرض كنند، بق یوه سنتیش را بھ "طالبان"دو كشور كھ ممكن است  یكی

ن گروه عالوه یا. شود یخانمان شده و مخالف اطالق م یب یھا افغان گسترده از یفیكھ بھ ط یعنوان كل

ھم  یان و افراد تحت نفوذ خارجینظام  یو حت یاسیگذاران، كارشناسان س ھیشامل سرما یبر افراد مذھب

ً  یم یرا از پشت پرده رھبر ن جنبشیكھ ا آنھا كھ قدرت در دست دارند و آنھا. شود یم  یكیكنند لزوما

  . ستندین

  
رون آمدند و با یپاكستان ب یھا از مدارس مذھب از ھمان زمان كھ طالب. دارد یبیترك یرھبر "طالبان"

ت یدرباره ماھ یاریبس یھا ثیبھ راه انداختند، حرف و حد یدار ھ حكومتیكابل داع یبھ سو یشرویپ

س ھمان یپاكستان وانگل یاطالعات یس ھاین احتمال وجود دارد كھ سرویاكنون ا. وجود داشت آنھا

 ییھا د حذف مھرهیشا. دست گرفتن قدرت بھ كابل بفرستد بھ یدوباره برا یراتییتغ گذشتھ را با "طالبان"

ار اكنون ین حكمتیكھ گلبدالد نیآنچھ مسلم است ا. باشد ین استراتژیر ھمیدر مس "طالبان"از رھبران 

 یھا از مھره ١٩٩٠مھ یو ن ١٩٨٠او در گذشتھ و در دھھ . عرصھ قدرت بازگشتھ استدوباره بھ 

 ار چھ خواھد بود؟یاما واكنش واشنگتن در مقابل حكمت. پاكستان بود ارتش یس اطالعاتیمطلوب سرو

ار را بھ یحكمت اما از نظر واشنگتن آنچھ. شود یست خطاب میك تروریاو در اسناد واشنگتن بھ عنوان 

  . ھ استیكند نفرت او از روس یل میمطلوب تبد یعنصر

جھاد افغانستان باعث تحقق رویائی شد کھ تا دھھ ی ھشتاد  ،برحسب استراتژی گسترده تری ،سرانجام

این رویا، اشغال نظامی خلیج فارس و میدان ھای . مطلقا ذھنیت محافظھ کاران جدید ارزیابی می شد



جنگ علیھ مردم افغانستان و حضور جاری ارتش ایاالت متحده  رابطھ ی مستقیمی میان. نفتی آن بود

برای وارد کردن ایاالت متحده در بخش . گر وجود داردیو سایر نقاط نفت خیز د ی،مرکز ییایدر آس

جدالی سخت ، ھائی از جھان کھ تا دھھ ی ھشتاد خارج از دایره ی نفوذ آمریکا قرار می گرفتند

چین و اسرائیل  ،کھ جھادی ھای افغانی از ایاالت متحده ١٩٨٠ال ھای این جدال، از س. درگرفتھ بود

با حمایت  "طالبان"کھ جنبش  ١٩٩٠بھ سال ھای  ،آغاز شد ،اسلحھ گرفتند تا علیھ ارتش سرخ بجنگند

و تا امروز ھم کھ ایاالت متحده با ایجاد جنگ ، کشیده شد ،س بھ وجود آمدیمستقیم ایاالت متحده وانگل

راه ھای دخالت وسیع خود در جمھوری ھای تازه استقالل یافتھ ی آسیای میانھ  ،افغانستاندیگری در 

 یجھاد یبرا پاکستان قیس ازطریواستخبارات انگل ایس سرمایھ گذاری. ادامھ دارد ،را ھموار می کند

ن یعنی در ھمان حدی کھ در سال ھای پیش از آ« لر رسیده بود امیلیون د ٢۵٠بھ  ١٩٨۴در سال ھا

 ۴٧٠بھ  ١٩٨۶در سال : ، اما پس از آن بود کھ این سرمایھ گذاری سربھ آسمان زد»انجام شده بود 

بھ سختی کوشید تا کشورھای  ،ایاالت متحده. لر رسیدامیلیون د ۶٣٠بھ  ١٩٨٧لر، و در سال امیلیون د

الت متحده در چین کھ سفیر ایا» چارلزفریمن «بنا بھ گزارش . از جملھ چین را وارد دعوا کند ،دیگر

  ». لر اسلحھ بھ افغانستان فرستادامیلیون د ۶٠٠چین بھ ارزش  ١٩٨۴تا  ١٩٨١از سال «  ،بود
بلکھ ھدف ھای جاه  ،س سیا نھ تنھا سرمایھ گذاری برای جنگ افغانستان را توسعھ دادیویلیام کیسی ر  

و سالح ھای تخریبی و دلفریب حاال دیگر سیا بھ پیروزی می اندیشید . طلبانھ اش را نیز گسترش داد

زمین بھ ھوای ستینگر  یکھ از آن جملھ می توان از راکتھا ،بیشتری را برای مجاھدین تامین می کرد

وقتی جھاد . نامبرد کھ توانستند ضربھ ھای کاری بھ طرف درگیر بزنند و ابعاد تخاصم را تعمیق کنند

جھاد  یبھ پاکستان برا ،از کشورھای مختلف اسالمی ،سیل مسلمانان متعصب عرب ،توسعھ یافت

چون سازمان  ،از جملھ مصر و عربستان سعودی ،کشورھای مختلف عربی. افغانستان سرازیر شد

اتحادیھ جھانی مسلمانان، جماعت تبلیغی  ،مثل اخوان المسلمین –ھای بین المللی طیف راست اسالمی 

کارزارھای را برای سربازگیری  ،رکز شان در پاکستان بودبھ مثابھ سازمان مسیونرھای اسالمی کھ م

  . از جھادی ھا آغاز کردند



  
بسیج آنان در  ،بدین گونھ بود کھ رویاھای اسامھ بن الدن برای وحدت گروه ھای بنیادگرای اسالمی

ستان انتقال آنان بھ پاکستان و قاچاق کردن شان بھ افغان ،سراسر جھان برای یافتن جنگجویان مسلمان

بھ بسیاری از آن خشک اندیشان «: نوشتھ است  یلگرعربیک تحلی. تحقق یافت ،برای پیوستن بھ جھاد

 :می نویسد  یو» مسلمان گفتھ شده بود کھ برای مطالعات و تحصیالت مذھبی بھ پاکستان می روند

 ،آمده بودند عمو مآ در طول شش ھفتھ آموزش مذھبی برای طالبی کھ از نقاط مختلف جھان بھ پاکستان

حتی سخنی ھم از جھاد علیھ روسیھ یا . پیشنھادی در مورد آموزش فوری نظامی بھ آنان داده نمی شد

پس از آن دوره ی شش ھفتھ ای مطرح  ،این مسائل. دولت کابل بھ عنوان دشمنان خدا بھ میان نمی آمد

ظاھر  ،کھ معموال مفتی بودند )یاس آ یآ(افسران سرویس اطالعاتی پاکستان  ،در این مرحلھ. می شد

بدین گونھ . می شدند و از موقعیت و فرصت برخورداری طالب از آموزش ھای نظامی سخن می گفتند

عربستان  ،مصر، سودان ،کھ از الجزیره ییبود کھ امکانات آموزش ھای نظامی برای ھزاران جنگجو

  . فراھم می شد ،سعودی و سایر کشورھای اسالمی بھ پاکستان رفتھ بودند
و  ١٩٨٢بین سال ھای  ،»"طالبان"«بھ قول احمد رشید روزنامھ نگار پاکستانی و نویسنده کتاب   

در جریان جنگ و عواقب جنگ،  ،سی و پنج ھزار اسالمیست تند رو از چھل و سھ کشور ،١٩٩٢

کھ ضیاء الحق فشردند و ده ھا ھزار جھادی دیگر در پایگاه ھای  دوش بھ دوش مجاھدین ماشھ را می

احتماال صدھزار مسلمان تندرو با « درمرز پاکستان وافغانستان برپاکرده بود، آموزش نظامی می دیدند 

بعضی از آن ھای کھ » . بودند یاس آ یا وآیپاکستان و افغانستان رابطھ ی مستقیم داشتند و زیر نفوذ س

تردیدی . بی و اسالمی مستقر شده بودنددر ایاالت متحده و جوامع عر ،برای مجاھدین استخدام می شدند

کھ بیشترش بھ جیب اسالمیست ھای تندخو و تندرو  ،وجود ندارد کھ حمایت ایاالت متحده از مجاھدین

بھ سقوط دولت انجامید و بھ اقتدار  ،این حمایت افغانستان را ویران کرد. اشتباه فاجعھ بار بود ،می رفت



این حمایت منجر بھ ایجاد شبکھ . اسالمیست و سایرین ره برد منطقھ ای وسلطھ ی جھانی جنگ طلبان

در کشورھای  ،ای جھانی از جنگجویان اسالمی کھ عالی ترین آموزش ھای نظامی را دیده بودند

  . بسیاری شد کھ شدیدا وابستھ بھ اسامھ بن الدن بود کھ بھ زودی سازمان القاعده را تشکیل می داد

خود بھ جا گذاشت کھ تبدیل بھ ارتش القاعده و سایر اشکال تروریست  این حمایت ملتی متالشی از 

را  "طالبان"و باعث ایجاد شرایطی شد کھ سرویس اطالعاتی پاکستان در لوای آن امکانات رشد . شدند

بھ جنگ جھانی  ٢٠٠۵حتی آنانی کھ در سال  ،ھنوز ھم مدافعان جھاد. فراھم آورد ١٩٩٠در سال ھای 

. ھم چنان بر آنند کھ آن سیاست درست بود ،وفا دارند ،مستقیما گروه ھای اسالمیو  ،علیھ تروریسم

کھ در » ریچردپایپس«سرسخت ترین مدافع مبارزه باگروه ھای اسالمیست و پسر » دانیل پایپس«

من فکر می «می گوید  ،ھمکاری می کرد» گروه کارملیت ھا«نخستین سال ھای دولت رونالد ریگن با 

دانیل پایپس از مقام ھای ارشد وزارت  ،در آن سال ھا» . ان بسیار درست عمل کرده ایمکنم در آن زم

می  ،در معاملھ با شیطان» واین برگر « امور خارجھ و شورای امنیت ملی بود و با طنین نظریھ ی 

   ». بھ انتخاب ھای دنیای واقعی باید توجھ کرد. ما از استالین در مقابل ھیتلرحمایت کردیم«: گوید

 ،بھ ھر صورت«بھترین جنگجویان بودند ،نظامی ترین افراد در میان مجاھدین ،بھ نظر پایپس

کھ در سال ھای » کوھن . استیفن س» « . ضد شوروی ترین شان بودند ،تندروترین اسالمیست ھا

در این مورد کھ بسیاری از کار کشتھ ھای ایاالت  ،از مقام ھای ارشد وزارت امور خارجھ بود ١٩٨٠

سیا و معماران سیاسی چھ نظری داشتند، می گوید  از جملھ مقام ھای ،تحده در جنگ افغانستانم

کریھ ترین و زشت ترین نوع خشک اندیشان  ،از کثیف ترین ،کسانی کھ ما از آنان حمایت می کردیم«

گر بار یالقاعده د  سپتامبر ھستھ ١١كا بھ افغانستان و در پى حادثھ یبعد از حملھ ارتش آمر. مذھبی بودند

ن مراجعھ كردند و در سرحدات یلھ نشیھاى پاكستان گرد ھم آمد، آنھا بھ منطقھ قب  كى مرزیدر نزد

 ٢٠٠١ھاى پس از  ن سالیدر نخست. ت قواى خود پرداختندین گروه بود، بھ تقویپشاور كھ زادگاه ا

مدتھا ر كردند اما ین بزرگ القاعده را دستگادى از رھبرایكا بارھا شمار زیروھاى پاكستان و آمرین

پس . است  ر نشدهیا دستگیدر پاكستان كشتھ و  "طالبان"چ چھره برجستھ و شاخصى از یگر ھید گذردیم

رندگان و بدون آن کھ ارتباط یم گیازدھم سپتامبر، واشنگتن متناسب با حال و ھوا و خواست تصمیاز 

کھ  یآنان«و » کھ با ما ھستند یآنان«ز ساختن یتنھا با متما داشتھ باشد،» یواقع«  یدھایبا تھد یادیز

  . ھ دادیدھا و دشمنان نامتقارن ارایاز تھد یدیف جدیتعر» ھ ما ھستندیعل



  
ھ یعل یجنگ جھان« ک بھ اھداف یالئ یھ استعمار و حکومت ھایمقاومت عل یسنت یل جنبش ھایتبد 

ک فاجعھ یک اشتباه کھ یش از یب یزیتکار، چیجنا یگر شبکھ ھایف القاعده و دیو در رد» سمیترور

» حین جنگ صحیاول«را  - در افغانستان -»سمیترور«ھیعل یرین درگیلگران، اولیاز تحل یبرخ. بود

در  یذات یعدالت یاما ب. آغاز شده بود یوه ھا و اھداف محدودین جنگ با شیا. دانستند یاالت متحده میا

سھ با یدر مقا. سازد یبھ سرعت آنھا را آلوده م» ینابجاو استقرار اھداف افراط یوه ھایش« استفاده از

 یر سوال برد، بھ شعلھ ھایت جنگ را بھ زیمشروع ،ن شده، استفاده نامتناسب از قدرتییاھداف تع

اف  یماھایھواپ. فراخوان بھ جنگ مقدس را فراھم کرد یبرا یھیدامن زد و توج یاسالم ییمبارزه جو

نکف ھا ھستند کھ ین ھمچنان کالشیزم یرو« یر کردند، ولیتوماھاواک آسمان را تسخ یاکتھاو ر ١۶

ازدھم یان یکھ طراحان و مجر یتوانست با ضربات مشخص یاالت متحده میا. »رانند یفرمان م

ن حال تمام افغان ھا را با خود یداد، خود را از شر القاعده برھاند و در ع یسپتامبر را ھدف قرار م

  . شده بودند» عرب یافغان ھا«دشمن یتفاوت و حت یکھ ب یدشمن نکند، افراد

ھ یانیز مشرف در بیپرو. شھ بازگشتندیسرسخت تر از ھم اکنون "طالبان"ست کھ ین ین تصادفیبنابرا 

افغانستان و پاکستان، صحھ  یک براید استراتژی،تھد»نیشدن نو یطالب« راد کرد، بر خطریکھ ا یی

: القاعده است یخشن، بھ مراتب خطرناکتر از روبنا ینید یھا ییگرا ین نوع افراطیگسترش ا. گذاشت

ر عنوان یروز نامھ واشنگتن پست ز. با آن مبارزه کرد یاسیس یوه ھاید با توسل بھ شیدر وھلھ اول با

جھان  یبوش اعالم داشت كھ كشور ھا ٢٠٠١ازده ھم سپتمبر یبعد از حادثھ  یاندك: جنگ درپاكستان

بانى نموده و آنھا را درخاك خود پناه یكھ ازدھشت افگنان پشتیكا وكشور ھائیاالت متحده امرین اید بیبا

. ث دشمن شناختھ شوندید بھ حیدھد باین القاعده پناه میكھ بھ منسوبیرا انتخاب كنند و كسان یكیدھند یم

جنرال مشرف آدم خوش ب امتناع بعمل امد و ین پرنسیا یق جدیبعد ھا از تطب: سدینویروز نامھ م

 یھ دھشت افگنیكھ جنگ علیسد از زمانینویروز نامھ م. قرار نگرفت یبود كھ درمقابل مشكل یقسمت

االت متحده یث متحد ایغ بھ خرچ داد بھ حیبل یپر زرق وبرق پاكستان سع ین حكمران نظامیآغاز شد، ا

ناء اسامھ بن الدن و یقیدركشورش كھ  یون اسالمیھ افراطیاما از مبارزه عل. دیكا بھ شمار آیامر

 با انھا یارویكا از رویامر یو خسارات مال یش درتلفات جانیبا وصف افزا ،نش دران شامل اندیمعاون



ز صدراعظم یل شوكت عزین اش از قبیجنرال مشرف ومشاور: سد ینویواشنگتن پست م. طرفھ رفت

ر وده ھزار عسكر را یتندرو القاعده را دستگگفتند كھ پاكستان صد ھا تن یى میپاكستان با گزاف گو

  . ھ كرده استیافغانستان تعب یكیدرنزد یدرمناطق سرحد

تندرو سوق نداد كھ درجنگ از قلمرو  "طالبان"ھ یخود را عل یقوا یچگاھیاما جنرال مشرف ھ 

 یاسالم یافراط یگروه ھا یچگاھیكردند و ھمچنان ھیى استفاده میكایامر یھ قوایپاكستان عل یسرحد

پاكستان را كھ  ینیمشرف مدارس د. دھند منحل نكردیرا در ھند انجام م یرا كھ حمالت دھشت افگن

ت كار انتشار ین جنایاز بزرگتر یو. ننمود یھ و پاكسازیاست تصف یھ دھشت افگنان انتحاریمنبع ترب

 ،ایبیا بھ كشور لر یپاكستان كھ اسرار ذرو یس دستگاه ذرویر خان رئیبنام عبدالقد یسالح ذرو

  . ت كرده واو را عفو كردیران فروخت حمایوا یشمال یایكور

. دیپاكستان اباء ورز یبرا یموكراسیاوردن دوباره د یخود برا یجنرال مشرف ھمچنان بھ وعده ھا

كا و عساكر متعھد آن یش درپاكستان ادامھ داده وامریات خویالقاعده بھ عمل ،ن اعمال مشرفیجھ ایدر نت

است پاكستان صدھا عسكر ین سینشده اند منطقھ جنوب افغانستان را آرام سازد و ھمچنان در اثر اقادر 

شان واضحاء دراثر عبور عساكراز سرحد پاكستان بھ  یاریى در گذشتھ مقتول شده اند كھ بسیكایامر

تان بدست كھ اسامھ بن الدن درپاكس یتیدراثر مصئون: سد ینویروز نامھ م. افغانستان كشتھ شده اند

االت متحده انجام یدرداخل ا یشترید نمود كھ حمالت بی را نشر كرد و درآن تھدیویدیاورد، كست و

 ینظا م یون دالر ساالنھ بھ پاكستان كمك ھایبوش ھنوز ھم شش صد مل: سدینویروزنامھ م. خواھد داد

بطور " جنگ با ترور"متحدان غربی . كندیث متحد رفتار میدھد وھنوز ھم با مشرف بھ حیم یواقتصاد

ن کھ سازمان اطالعات پاکستان نقشی در یکنند ولی احتمال اینده ای مشکل مشرف را درک میفزا

ر سعی می کنند روی آن فشار یبازی کند آن ھا را محتاط کرده است و ناگز "طالبان"ز یت و تجھیحما

را در باره یسندی کھ اخ. لھ درز اطالعات از کانال ھای عقبی بھ رسانھ ھایبگذارند از جملھ بوس

لھ عواملی کھ با وزارت دفاع یون افغانستان سرو صدا بر پا کرد بوسیبا افراط) یاس آ یآ(روابط

  . ھ شده بودیانگلستان رابطھ داشتند، تھ

  



 "طالبان"ممکن است بھ  یاس آ یمقامات سابق آ رفت کھیز بھ سرو صدا دامن زد و پذیمشرف خود ن

کا ین مسالھ بعد از سفر مشرف بھ آمریسروصدای ا. ردیجلوی ان رابگ کمک کنند و دولت مصمم است

فی یاسی بھ عنوان آلترناتیش ببرد کھ از توافقات سیده را پین اید شد کھ مشرف طی آن تالش کرد ایتشد

باعث  "نطالبا"سیاست ھای دو گانھ آمریکا و ناتو در خصوص . ات نظامی استفاده شودیدر مقابل عمل

برخی محافل سیاسی معتقدند کھ . ادامھ یابد ھمچنان افغانستان ھای تروریستی در شده است فعالیت

از سوی دیگر . ارتباط نزدیک دارند "طالبان"رھبران  آمریکا و ناتو بھ صورت غیر آشکار با برخی

ھا باقی نمی  یتوجیھی برای تداوم حضور خارج ،"طالبان"رفتن کامل  باید توجھ داشت کھ از بین

نیازمند  افغانستان بنابراین بھ نظر می رسد کھ آمریکاو ناتو برای استمرار حضور خود در. گذارد

اھرم فشار آمریکا  ،"طالبان"ھمچنین وجود . ھا و درگیری ھا ھستند سطح کنترول شده ای از خشونت

 یثبات یپاكستان عامل ب. جھت تبعیت از سیاست ھای دولت بوش محسوب می شود بر دولت کرزی در

ورند ید یبر سر خط مرز یوستھ ایپ ین دو كشور از گذشتھ تنش ھایب. رود یفغانستان بھ شمار مدر ا

اختالفات . و القاعده وجود داشتھ است "طالبان"ت گسترده پاكستان از یل حمایر بھ دلیاخ یو سالھا

كھ  گر سبب شدهید یاز سو "طالبان"سقوط  یپاكستان در افغانستان در پ یھایكسو و ناكامیاز  یمرز

. ردیبكار گ "طالبان"جاد بحران در افغانستان و بازگرداندن یا یپاكستان ھمھ توان و تالش خود را برا

  . سازد یمواجھ م یافت و دولت افغانستان را با مشكالت مختلفینده ھم ادامھ خواھد ین تالشھا در آیا

داشتھ و دولت حضور  ین كشور وضع آشفتھ تریوستھ ایكات و مداخالت پیمرز با پاكستان براثر تحر

 ن پاكستان ویكھ اختالفات ب یژه زمانیو م؛ بھیا دهیاد شنیرا ز» یلیمنطقھ قبا«نام . در آن دارد یفیضع

 یپشت مرزھا در "طالبان"ب یو ناتو در تعق ییكایآمر یروھایكھ ن یا زمانیرد یگ یافغانستان باال م

ت یھ، نفوس و اھمیخ، جغرافید درباره تارید شان وجویبا ا. شوند یمشترك پاكستان و افغانستان متوقف م

 كھ بھ اختصار یلیمنطقھ قبا. میداشتھ باش یپاكستان و افغانستان كمتر اطالع ن منطقھ در روابطیا

FATA  یخط مرز(ورند یلھ خط دیشود، بھ وس یم خوانده» خودمختار یمنطقھ بھ لحاظ ادار«ا ی 

بھ . شود یاز افغانستان جدا م) افغانستان واقع نشده است گاه مورد قبول چیافغانستان و پاكستان كھ ھ

الت سرحد و پنجاب یا ھ است، از شرق با دویاز غرب با افغانستان ھمسا یلی، منطقھ قباییایلحاظ جغراف

  . مرز است الت بلوچستان پاكستان ھمیپاكستان و از جنوب با ا

  



  
  

 یعنی(است  نفر ٧٠ھزار و  ٣۴١ون و یلین منطقھ سھ مینفوس ا یالدیم ٢٠٠٠سال  یبر اساس آمارھا

ھستند و فقط سھ درصد  یا لھیو قب یین منطقھ روستایاكثر مردم ا. )كمتر از دو درصد نفوس پاكستان

مھمند، : شوند كھ عبارتند از یم میتقس یا لھیھ قبیبھ ھفت ناح یلیمنطقھ قبا. كنند یم یآنھا در شھر زندگ

 ین منطقھ ھمگیاگرچھ ساكنان ا. یرستان شمالیو وز یرستان جنوبیبر، وزی، خیكورم، اوركز باجور،

خوانده  یا لھیقب یشوند كھ با نام ھمان نواح یم میتقس تر كوچك یقوم یھا پشتون ھستند اما خود بھ گروه

دولت  شود و اگرچھ در خاك پاكستان قرار دارد اما یصورت خودمختار اداره م ن منطقھ بھیا. شوند یم

  . ندارند ن منطقھ رایا یحق مداخلھ در امور داخل یالتیا یھا ا دولتیتان و پاكس یمركز

پاكستان و افغانستان بر سر  فقط در پرتو اختالفات یلیكا در افغانستان، منطقھ قبایتا قبل از مداخلھ آمر

شدند ن منطقھ مستقر یدر ا "طالبان"كا، یآمر گرفت اما پس از حملھ یمورد توجھ قرار م» ورندیخط د«

  . ل شدیمشاجره تبد یبرا یبھ محل یلین زمان بھ بعد بود كھ منطقھ قبایو از ا

پاكستان و  كا،ی، پاكستان و آمریلیپاكستان و سران منطقھ قبا: سھ وجھ بود ین مشاجره دارایا

 یكیتاكت وجھ: ك داشتیك وجھ استراتژیو  یكیك وجھ تاكتیل یمشاجره پاكستان با سران قبا. افغانستان

وجھ . زد یالقاعده دور م و "طالبان"ل پناه دادن بھ یدل ل بھیپاكستان با سران قبا یول مخالفت ظاھرح

خود بھ منطقھ  تیاز وضع موجود جھت بسط حاكم یبردار بھره یحول تالش پاكستان برا یكیاستراتژ

و القاعده در  "طالبان"استقرار  لیكا، دولت پاكستان را بھ دلین حال افغانستان و آمریدر ھم. بود یلیقبا

ن است یت این مسائل، واقعینظر از ا صرف. دادند مورد نكوھش قرار) یلیمنطقھ قبا(ن كشور یخاك ا

م رفتار یل و تنظیا افغانستان جھت تعدیدر دست پاكستان  یتواند بھ عنوان ابزار یم یلیكھ منطقھ قبا

ن یا ینیآفر در نقش یدیك عامل كلی یلیقبا منطقھ یت و خودمختاریقوم. ردیگ گر مورد استفاده قراریكدی



از  یریگ تواند با بھره یھرگاه افغانستان اراده كند م. مناسبات افغانستان و پاكستان است منطقھ در

ك یھ پاكستان تحریل را علیقبا نیساكن ،اند یکیکھ با افغانستان ازتظرکلتوروفرھنگ  یلیسم قبایونالیناس

 یك كند ولیھ دولت كابل تحریاحساسات آنھا را عل نیك ھمیتواند با تحر یز میكند و برعكس پاكستان ن

ز ین منطقھ و نیدر ا "طالبان"ل استقرار یدر حال حاضر بھ دل. شتراستیان شانس افغانستان بین میدر

اما ھرگاه پاكستان قصد . كند یسود پاكستان عمل م بھ یلی، منطقھ قبا"طالبان"ت پاكستان از یل حمایدل بھ

ل بھ ین قباین مناطق گسترش دھد، ساكنیا ت خود را بریا حاكمیعمل كند و  "طالبان"ھ یھ باشد علداشت

  . شوند یم ھ پاكستان وارد عملیسمت افغانستان و عل

خ روابط یزا در تار خى بحرانیك عامل تاریاختالفات مرزى افغانستان و پاكستان ھمواره بھ عنوان 

در دوران حكومت » ورندید«آنچھ بر اساس قرارداد معروف . ك دو كشور مطرح بوده استیپلماتید

ژه یخى افغانان و بویچ گاه از حافظھ تاریس بھ پاكستان واگذار شد، ھینده انگلیعبدالرحمن خان توسط نما

دو ن یزى در روابط خارجى ایاسى محو نشده و ھمواره نقطھ جنجال برانگیس ت یگراى حاكم ف ملىیط

ن گمانھ را بھ صورت جدى مطرح ساخت كھ پاكستان با یتوان ا ن اساس، مى یبر ا. كشور بوده است

نده، ین امر در صدد است تا از روى كار آمدن حكومتى كھ با طرح ادعاى ارضى مجدد در آیبھ ا ت یعنا

  . ل آوردرى بھ عمین دامن زند، جلوگیمابیآباد بھ تعارض ف  ضمن در مخاطره قرار دادن اسالم

  
  

آباد تالش دارد تا با روى كار   گردد كھ، اسالم  ھ مىین توجیچن "طالبان"تى پاكستان از یموضع حما

د تا محورھاى مربوط یگذارى نما است یھاى مذھبى س ھیشتر در مایك دولت مذھبى و سنتى كھ بیآوردن 

رى بھ یاسى افغانستان جلوگیس ت یھ پاكستان در حاكمیبھ منافع ملى، از طرح مجدد دعاوى ارضى عل

آباد محسوب  ن انتخابھاى دولت اسالم یكى از بھتری ،ھاى مذھبى دگاه یكھ با د "طالبان"عمل آورد و 



ت یتوسط پاكستان حكا "طالبان"مجدد  یل تر شدن سازماندھیواصلھ از تكم یگزارش ھا. گردد مى

تداوم . ن حمالت نشده اندیتاكنون قادر بھ توقف ا ین المللیائتالف ب یروھایدولت افغانستان و ن. دارد

ن دولت را یت در آن كشور، مخالفیامن یكا در عراق و ضعف آنھا دربرقراریآمر یروھایحمالت بھ ن

دن احزاب ین راستا بھ قدرت رسیدر ھم. ھ دولت ثابت قدم تر كرده استید حمالت خود علیدر تشد

ه و ، القاعد"طالبان"ت از یدر حما یز نقش موثریاالت سرحد و بلوچستان پاكستان نیاسالم گرا در ا

  . د سازمان آنھا داشتھ استیار و تجدیحكمت

را  یت سراسریامن یبرقرار یبرا یتوان كاف ین المللیب یروھایگذشتھ نشان داده كھ ن یتجربھ سال ھا

خود را بھ  یكھ بخواھد حوزه كار یساف محدود بھ كابل است و در صورتیا یروھایاستقرار ن. ندارند

ن تعداد یا یجمع آور یاج دارد در حالیرو احتیتوسعھ دھد حداقل بھ دوازده ھزار نفر ن یشتریمناطق ب

 یت بلند مدت افغانستان ارتش ملیحفظ امن یرو براین نیبھتر. است ینھ آن كار مشكلین ھزیرو و تامین

تا چھل  یافغانستان در نظر گرفتھ شده تنھا س یكھ برا یھفتاد ھزار نفر یاز اردو یس است ولیو پول

 یكی. وجود دارد یادیز یدن بھ سقف ھفتاد ھزار نفر فاصلھ زمانیده اند و تا رسیھزار نفر آن آموزش د

ن یآنھا از مجاھد. مسلح است یرویكصد ھزار نیش از یوجود ب یمل ین مشكالت سرراه اردویاز مھمتر

فغانستان كھ مدتھاست رھبران پاكستان و ا. باشند یم یمل یسابق ھستند و خواستار الحاق بھ اردو

را  ین حمالت لفظیكوبند و بدتر یو القاعده م "طالبان" سم ویاز ترور یگر را با چوب طرفداریكدی

  . كنند یگر میكدینثار 

گذرد  یم ن كشوریدر ا "طالبان" یكا در افغانستان و سرنگونیک دھھ از شروع جنگ آمریک بھ ینزد

 یروھاین ،نیان مخالفیم ھا ھر روز از یرین درگیھمچنان ادامھ دارد و ا "طالبان" یروھایاما حمالت ن

ناتو در جنوب  یات ھایدر عمل. ردیگ یان تلفات میرنظامیمستقر در افغانستان و غ ییو اروپا ییكایآمر

صورت  یرین درگیھر بار كھ چن. كشتھ شدند "طالبان" یش از صدھا نظامیوشرق افغانستان گفتھ ب

ات یعمل نیتر نیكنند كھ خون ینگونھ اعالم میھا خبر آن را ا  شود، رسانھ یتلفات آن مشخص م رد ویگ یم

. و باز ھم ادامھ دارد ستین یرین درگیھا آخر یرین درگیچكدام از ایاما ھ. است در چند سال گذشتھ بوده

ن كشور یا یزدر مناطق مر یھزار سرباز پاكستان کصدیك بھ ید نزدیگو یگرپاكستان میازطرف د

ان ینظام ت و رفت و آمدیاند تا فعال جاد شدهیپاكستان ا یدر مرزھا یك ھزار پوستھ تالشیشده و  مستقر

و ناتو، پاكستان  یغرب یھا و دولت یاما دولت كرز. ن كشور محدود شودیطالب از افغانستان بھ خاك ا

توافقنامھ  ین اتھامیچن یھا برا ن دولتیا ل محكمیاز دال یكی. كنند یم متھم یو گاه ھمكار یكار را بھ كم

ن توافقنامھ از شدت حمالت یخواست با ا یمشرف م. ن شمال پاكستان استینش  لھیدولت با مناطق قب

ھا  گزارش یاما برخ. ن مناطق بكاھدیدولت در ا یتیامن یروھاین ن بھیلھ نشیطالب والقاعده مناطق قب

دولت بر اساس . ن توافقنامھ صلح قرار داشتیدر پس ا "طالبان"مال عمر رھبر  ن بود كھیاز ا یحاك



ا برخورد یعمل خود در محدود كردن  ن، از شدتیلھ نشین مناطق قبین توافقنامھ و در مقابل آرامش ایا

كا رو بھ رو یژه آمرید غرب و بھ وین اقدام مشرف با فشار و مخالفت شدیا. كاست یان مخالف میبا نظام

ان یان پاکستان بھ میواشنگتن بھ دولت نظام یمال یھا كنگره صحبت از قطع كمككھ در  یشد بھ طور

  . آمد

  
 یھا تیو فعال "طالبان"ان ینظام: كا در گزارش خود اعالم كردیآمر  ن حال وزارت امور خارجھیدر ھم

 یھاروین ،ن گزارش گفتھ شده بودیدر ا. است ثبات منطقھ یبرا ید جدیك تھدیھا در افغانستان ھنوز  آن

ن ینش لھیكرده و در مناطق قب یمخدر ھمكار ان موادیافت بودجھ با قاچاقچیعالوه بر در "طالبان"

رھبران  یك پناھگاه امن براین افراد و یا یك منبع مھم برایچنان  ھم پاكستان. رندیگ یم  پاكستان پناھگاه

اطالعات ارتش  یھا سیسرو ١٩٩٠مھ دھھ یكھ در ن یگروھ. شود یمحسوب م یستیترور ن گروهیا

دآورندگان یپد یبرا یرد اكنون بھ معضلیھ را در چنگ خود بگیكشور ھمسا ل داد تایپاكستان آن را تشك

ز با یاالت متحده در سازمان ملل نین ایشینده پیچارد ھالبروك، نمایگرریازجانب د. است ل شدهیآن تبد

 یدولت كرز یھا استیھا از س افغان یتیو نارضا یاز كرز یمردم یھا تیحما اشاره بھ كاھش

كھ  نیھالبروك با اقرار بھ ا. ن سازمان عنوان كردیا یرا آزمون بزرگ برا "طالبان"بر  ناتو یروزیپ

 یھا از مؤلفھ یكین مسألھ را یحداقل برسد ا ت از دولت او بھیموجب شده حما یعملكرد دولت كرز

ھا از احتمال  یق غربیعم یھا یبھ نگران یحیطور تلو بھ ف كرد ویف ناتو در افغانستان توصیتضع

اشاره  یمان نظامین پیا یت نظامیده شدن اقتدار و مشروعیكش و بھ چالش "طالبان"شكست ناتو از 

 افغانستان مواد مخدر نیز از معضالتی است کھ جامعھ موضوع افزایش کشت خشخاش و تولید. كرد

  . جھانی است برای رھایی از آن نیازمند کمک جامعھ

ارائھ کشت جایگزین  ،خورده است بھ کشت خشخاش گره در حالی کھ معیشت بیش از دو میلیون دھقان

باید دراین زمینھ فعال  نیست و جامعھ جھانی دولت و ایجاد منابع جدید در آمدی بھ تنھایی در توانایی

 ان فقر بر سرمردمدر خصوص موضوع توسعھ نیز روند کند بازسازی باعث شده است ھمچن. شود



المللی بھ موضوع بازسازی  برخی گزارشھا نشان می دھد کھ تنھا بخشی از کمکھای بین ،سایھ بیافکند

می  افغانستان موسسات خارجی در اختصاص یافتھ است وبخش زیادی از این کمکھا صرف حضور

ای فقیر جھان کافی برای پرداخت ھمھ بدھی ھای کشورھ ھزینھ مالی جنگ علیھ تروریسم آمریکا. شود

ھزار  ٢۶ن كشور یدر ا. لومتر مربع وسعت داردیھزار ك ۶۴٧ون نفر نفوس و یلیم ٢۶افغانستان . است

 ٢٠٠٩ – ٢٠٠۴ یھا سال ین كشور برایبھ ا یكمك مال یھا گانھ مستقر ھستند و وعدهیب ینظام

ھزار  ۴٣٧ن كشور یوسعت اون نفر و یلیم ٢٧نفوس عراق . ارد دالر برآورد شده استیلیم نومجموعا  

وعده داده شده  یھا ن كشور حضور دارند و كمكیگانھ در ایب یرویھزار ن ١۴٠. لومتر مربع استیك

آمار نشانگر آن است در جنگ . باشد یارد دالر میلیم ٣٣برابر با  ٢٠٠٧ – ٢٠٠۴عراق از سال  یبرا

در . گر زخمى شده اندید یو صدھا ى كشتھیكایسرباز آمر تا االن صدھا ٢٠٠١افغانستان از نوامبر 

ان یرنظامیده ھا برابرارقام فوق غ. اند گر زخمى دادهیو ھزاران د ان ھزاران سرباز افغان كشتھین میا

ارد دالر یلیم ۴١ى ماھانھ یكایدھندگان آمر اتیافغانستان براى مال جنگ. اند  ن جنگ جان دادهیدر ا

  . ده استیارد دالر رسیلیم١۶٢ن رقم در عراق بھ ماھى یكھ ایحال خرج برداشتھ است در
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