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  پیتردال اسکات استاد دانشگاه بروکلی درنگی بر نوشتھ پروفیسور
  در مورد

  در افغانستان امریکا جنگ  
  

  عبدالواحد سیدی:  نگارش 

 بخش  اول

امريكا را  ماشني  حنگی  اياالت  متحده«ر دال  اسكات استاد با  حتربه  دانشگاه بروكلی  در كليفرنيا كتاب پروفيسو

 :يعه آن آورده  استانتشار داده  و  در طل 2012ر سال د

توسط  محيد  حموی در  پاريس   2012مرب ون  18نگ اياالت  متحده وناتودر ج.ليه  تروريزميازده سپتمرب و جنگ  ع

 .ترمجه و توسط گاهنامه  هنر و  مبارزه انتشار يافته  است 

تشكيل  ميدهد  »پاكس امريكانا«وضوع سياسی  جهان را جلو  گريی  از  حاكميت  امريكائی يا مامروز  فوری ترين 

در  )»پاكس«(اين  خراشه ممكن  است  به  جنگ جهانی بيانجامد  قسميكه  ديده  ميشود اين قرارداد های صلح.

قدرت  روی  حتميلبيش  از  پيش    باشد، ،بيش  از  پيش صلح  طلب و حافظ  صلح بوده خود ۀ آخرين  مرحل

 .طلب و طبيعتًا غري قانونی و نا برابر متركز داشته  است   رقابتی  جنگ 

جلو  گريی  از  چنني  جنگی   وارزيابی  آن بعنوان  هدف قابل دسرتسی ، ميتواند  ادعای بلند پروازانه  ای تعبري 

 .شود 

ان انجاميده  و ضد  توليدی بودن  آن  آشكارا شده  است رضورتًا در اين  زمينه  دو سياست اخرييكه در  كاركردش

 :بشكل واقع گرايانه مورد  نقد  و برسی  قرار ميگريد 
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 .داد كه در قرن  نزدهم رخ  »صلح بريتانيائی«اصطالح اولی در قرن  نزدهم  توسط  .1

موضوع   اينجاميباشد كه ضد توليدی بودن  آن آشكارگرديده كه ما در »پاكس امريكايی«اصطالح صلح  .2

 :اين  اصطالح را مورد  نقد  و برسی قرار ميدهيم

آن را به    راه اندازیدر افغانستان ،می پردازيم  كه  اياالت  متحده  »جنگ  عليه  تروريزم«پيش  از  مهه به  اصطالح  

بيش  از  پيش  حتت  تأثري آن ،، سياست  داخلی و  خارجی  )امريكا(اين  كشوردر  عهده  داشته  وباعث گرديده تا 

موجب  از بني بردن  تروريزم شود بيشرت موجب به  دليل خود ساختگی  آن ، بجای  آنكه  »جنگ  عليه  تروريززم«

است ترورستها   اگر هم  توليدی داشته ،اين سياست  ضد  توليدی بوده  .  ديده  است رافزايش هراس افگنی  گ

را » جهادطالبان«را  افزايش داده  است روی  اين  واقعيت كه  سياست  مداران  واشنگتن   اوقربانييان  محالت  آهن

هزات  نظامی  در  آهنا را تأمني  مالی  كرده   و جتكه  ميبايست بعنوان  دشمن و  از  طيف  ترورستها  دانسته شود ، 

به  »جنگ عليه  تروريزم«و به  مهني سبب  است  كه  كارشناسان  هوشدار داده  اند كه  . دسرتس  شان  قرار  ميدهد 

هنا شده  ،  بيشرت موجب افزايش  آ ها شودآنكه  موجب  از بني بردن  هراس افگن دليل خود ساخته بودن  آن ، بجای 

 .در  پيوند  تنگاتنگ  قرار دارد » در جنگ  عليه  مواد  خم«به شكل  پيچيده ای با »جنگ  عليه  هراس افگنی «.  است 

 :عبارت اند ازدر واقع  اين دو  جنگ  خود ساخته 

 افگنی جنگ عليه  دهشت .1

 درــــــجنگ  عليه مواد  خم .2

در  »شبه دولت« با  برپايی  آن امريكا يک .در واقع،  اين دو  جنگ  خود ساخته بر  پيكر يک  جنگ  واحد  قرار دارد 

هبمني  . بوجود  آورد كه اعامل هراس  افگنی را سازماندهی  ميكرد  »دفاع  مشرتک  كوملبيا«ملبيا  حتت  عنوان كو

كه  منحر به  كشته شدن  ه شد،های خونبار تری  در مكسيكو دامن زد»هراس افگنی «گونه  به فرمانروايی 

 ).ات اختصاص داردبودجه  عظيمی  كه بدفاع و  اطالع كاهش تدرجيی( .نفر در طی شش سال  گشت50000
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ب گرديد كه  توليد  ج، اياالت  متحده  مو افغانستانو  محله به » جنگ  عليه  تروريزم «با  بپا كردن  2001در سال 

ني در وئبه بزرگرتين  توليد  كننده  هر افغانستانترياک به  اين كشور به دو برابر افزايش  پيدا كند و در عني حال 

بخود اختصاص    را  نيز)حشيش(توليد  جهانی چرس و  بخش  بزرگی  ازدر سطح  جهان  تبديل شده % 90حدود 

ليس  انات  پ، ولی با  حفظ  امكجنگ  عليه هراس  افگنی(اصطالح   حذف  تدرجيی  وجوه  خشونت بار به ( داد

قني  افغانستان  بر  فرض كه  دها: مهه از خود  می  پرسند چنانچه در افغانستان .  .)سنتی در  مباره  عليه  تروريزم

؟ البد  اگر  تقاضايی  ندستها هد  كه انشيش  است  ولی  آنكس  كه  آنرا به  اروپا و امريكا مريسمولد ترياک  و  ح

ر خواهد بود  الدولتی وجود نداشته باشد  كه قاد برای  اينگونه  مواد وجود  نداشته  باشد  و سازماهنای  قوی  بني

 .اينهمه  ترياک را  توليد  و به  خورد جهانيان بدهد

نه تنها  شهرواندان  امريكايی بل متام  دنيا معتقد و آگاه هستند  كه رصفًا مداخالت نظامی  كشور  هايشان در  حاال  

 ثباتی امنيتی در آنجابه  عالوه بی مواد  خمدر و افزايش  آن ) توريد (هر كجا ، بصورت سيستامتيک باعث  توليد  

و بعدًا در كلمبيا  و  در  افغانستان و هبمني  قسم  كشت  1960و 1950در آسيای  جنوب رشقی در ساهلای .  ميگردد

تشديد  اخري  .(افزايش   داشته  است 2003ترياک  در  عراق  پس  از  هتاجم ارتش  اياالت  متحده در سال 

نسبت  دهيم ، 2001سپتامرب 14اعالم شده در  »فوری وضعيت «يتوانيم به نظاميگری از سوی اياالت  متحده را م

اين  .  الت  متحده امريكا متديد شده  است ياا رئيس  مجهور های  ن  تاريخ  تا امروز هر ساله  توسطكه  از  آ

به  آن   ، ائمی دولته را  كه بنام ـاقدامات درت فوری متوقف ساخته  شود ، و آنچوضعيت  فوری  يايست  بصو

افراد و حتی امات دايم  حراست و دستگريی و باز جويی داين  اق.ضميمه  كرده اند بايد مورد  باز بينی قرار  گريد 

بمنظور ارتباط با بدون  جموز ، و هبمني  گونه  نظامی سازی  امنيت داخلی را نيز در اياالت  متحده  خانواده  ها،

 .د دربر ميگري كشوردر آن  نيز  راواقعه يازده سپتمرب

هر دو  جنگ  خود ساخته ی اياالت  متحده برای منافع  خصوصی سود  آور  است چنانچه  در افغانستان هزاران  (

ه  مقاطعه كارانی كه  در  اين  مسري قرار داشتند، ی  افغانستان و چنفر  از  اين  پوهلای باد  آورده  چه  در دستگاه دولت
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كه  اعداد رسسام آور را ميسازد به  جنب  مليونر  های دالری  هنگفتی اور  به ثروت  های غريقابل ب ۀمهه را بگون

اضافه  نموده چنانچه رس و صدای  رسانه  های  تصويری  در هم در افغانستان  و هم  در خود  اياالت  متحده ،

امنه  وسيع در كانادا شده  و  مشكالت  حاكی ازرسمايه  گذارهيای به  پي ميباشد افغانستان مورد يكی از وزرای كابينه 

غري قابل  اصالحی را در چوكات يک  حكومت داری خوب در افغانستان  اجياد  كرده  است كه  نه جامعه بني  

 ))مولف(. املللی و نه دولت  مردان افغانستان قدرت  اين را  ندارند  كه  اين فساد را برچينند

ني  املللی در افغانستان تصور  ميكنند  كه  گويا اگر در افغانستان پايگاه  نظامی برعكس آنچه  كه  مردم  و حلقات ب  

  د  ميكند  ؛ در حاليكه نويسندهمنيت  داخلی  اين  كشور صدمه  وار اناتو باالخص امريكا بر قرار نگردد به صلح  و

برعكس در  آنجائيكه  مداخالت  نظامی  اياالت  متحده  متوقف  شده ، توليد  مواد  خمدر نيز  « : اين  اثر  می  آورد 

 . 1970از ساهلای ) يتنام وكامبوجو(نوب رشقی به  ويژه  در  كشور  های  آسيای جتوقف يافته  است 

برای منافع  خصوصی سود  آور  است  و با ) فگنی مواد  خمدر و هراس ا(هر دو  جنگ  خود ساخته امريكا  در 

به  گسرتش نا امنی و بی  ثباتی )عليه تروريزم و مواد  خمدر(هم زمان  هر دو  جنگ  البی  گری  تداوم  پيدا می كند 

 .در امريكا و متام  جهان انجاميده  است

ت  متحده امريكا  به  تدريج به  ربی اياالره حتت   نظم  نوين  جهانیبر اين  اساس در فراسوی ديالكتيک متضاد ؛ 

 .نظمی  جهانی  تبديل می شود  یب

مريسد  ولی وضعيت امنيت  ملی ، به  دليل  مشكل فقر ،   ربنظراز  سوی ديگر اگرچه ظاهرًا  شكست  ناپذي

هناد  ها فلج شده ، و  وضعيت  نا امنی  اختالف در آمد  ها  و مواد  خمدر ، به  تدريج  كشور توسط سد  ها  و موانع

مهني اكنون  در  كشور ما افغانستان  آنچنان مسايل قوميتی را حاد ساخته اند كه حتی  در (ملی جايگزين  می  شود؛ 

قوم  ديگر  اهانت  و  توهني  دامنه  دار  صورت  می  گريد  و ارسانه  های  تصويری با مهدگر  از  آدرس يک  قوم به 

اذعان داشت  كه اكثر افراديكه  تظاد  های ملی و تفوق و برتری  قومی  در دست شان  است هر روز  آينده   بايد 
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مستوليت وقرار  گرفتن افغانستان  در حالت  اپرتايت  از زمان حزب كشور را زير سوال  می برند  كه  در قدم اول 

و قبايل دامن زده  شد و در زمان انارشی و پا گذاشتن  ديكوكراتيک  خلق بنام  اقوام برادر  و  تشكل وزارت اقوام

در  حالی  اشخاصی را بقدرت رساند كه بعدًا  در تفوق خواهيهای قومی  دست بااليی دارند  اين   2001امريكا  در 

بود  ه مت  حممد ظاهر شاه  تقريبًا  تفوقات  قومی  خمصوصًا در دهه  ديكوكراسی  از بني  رفتاست  كه  در زمان  حكو

د خان  حتی  القابی كه  در  پسوند  و  رده بودند كه  در زمان  حممد داوافغانستانی پيدا ك و مردم  در  بنياد   ملی بيس

پيشوند  اسم  مظاهر قومی  گری و منطقوی را ناميش  ميداد بكلی منع قرار گرفته بود به قسميكه  هر  كس در هر 

 ))  .ويرايش.(افغانستان  ميدانست فًا  ازگوشه  اين  كشور خودش  را رص

اشتباهات  بريتانيايی  ها  در  پايان قرن  نزدهم ،  ميخواهم  زمينه  مساعد  تری را برای باز   ۀبا ياد آوری و  مقايس

م گشت  تدرجيی  به  نظام  جهانی با ثبات تر  و عادالنه  تر را  نشان  دهيم ، و بر  اين  اساس به اقدامات  عينی بپرداز

با ياد آوری فروپاشی  برتانيای كبري ، . ، كه برخی  از  آهنا می بايستی  مرحله به  مرجله به  اجرا گذاشته  شود 

ميخواهم  نشان  دهم  كه  نظام فعلی كه بر اساس احزاب سياسی بنيانگذاری شده ، فاقد راه  حل است ، و به باور 

  1.حارضدر خارج  از  اين  نظام برس ميربند من راه  حل بستگی به  افرادی دارد كه در حال  

 

 

 

                                                             
  ».ناتو. جنگ ایاالت  متحده امریکا .حنگ  علیھ  تروریزم . سپتامبر 11«،2011دال  اسکات  پیتر ، مرکز مطالعات  جھانی    1
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 :رخداد  های خون آلود از هتی گاه قدرت شوروی و حزب حاكم سابق در  افغانستان .1

ا در ميانی  پاكستان بعد  از پايان جنگ  رسد  كه  به  پشتيبانی وتسليحات امريكا و جانفشانی جماهدان  افغانستان با پ

در به  طوريكه  متام فعاليتهای جنگی در افغانستان توسط  ارتش و نظامات ای اس  ای و ماشني جنگی پاكستان  

از يكطرف و رسازيری دالر  های  امريكايی ، پول سعودی و دينار كويتی برای  خريد  تسليحات برای افغانستان 

راه اندازی   انی  بی  دريغ سياسی امريكا از جماهدين، در افغانستان قسمیجماهدين از طرف ديگر به  عالوه  پشتيب

  كه در طی يکبود  و فرماندهان حملی در داخل افغانستانعمليات  كًال بدست  رسان  جماهدين  در  پشاوركه  ميشد 

شكست  اردوی   شامازبعد   .را از پا در آوردند،اردوی افغانستان  بعد ازآنو را  دهه جنگ ماشني  جنگی  شوروی

در يک  دسيسه به  اصطالح، دولت دموكراتيک افغانستان به رهربی  دكرتنجيب  اهللا    ی روسيه  شوروی ونظاميان

شش ماه  «غم اينكه شد علی رمنجر به  خلع قدرت دكرت نجيب  اهللا ) خلق(ای كه بني  هسته  مركزی  حزب وطن

يشامريكه بوسيله  هوا پيامهای روسی  از  مسكو فرستاده  ميشد به دالر  پيش از فرارش  مقدار زيادی  از پوهلايی ب

باوجوديكه  وی  به  رفقايش گفته بود  من فرار نميكنم ، . تبديل كرده با زن  و فرزندانش  به  دهلی  فرستاده بود 

رئيس  مجهور ماريام  يلیمنگستو  هامن  مثل [و برای  فريب  مردم  در  پاراملان  فرياد زده بود  "ياوطن يا كفن"

چه زود  در  تاريكی نيمه شب حني فرار  گري افتاد  و به    اام.] كه در اثر اغتشاشات داخلی  فرار كنم  اتوپی  نيستم

موقع آنرا نيافت تا  از كابل  هبند فرار نموده با خانواده  خود  ملحق بنا بر قول خانم هبا   2.» دفرت ملل متحد  پناه برد

 .ناه  بردپ جمبور شددر كابل  به دفرت سازمان  ملل متحد  گردد كه

جنرال  نبی  عظيمی  فرمانده  گارنيزيون در كتابی  . پس  از فرار دكرت نجيب  اهللا  چيزی  بنام  دولت وجود  نداشت  

در رسارس  اردو  «) 507اردو  وسياست  در افغانستان ، ص ( كه بعدًا  تاليف كرد وضع  را  اين  طور می  نويسد

                                                             
ظم  کاظمی ، ناشر  محمد  کا: خورشیدی، ویرایش و صفحھ  آرایی 1391/میالدی 2012:بھاء ثریا ، رھا در باد ، چاپ  نخست    2

خود زیست  نامھ  در متن  نیم  رخ  انکشافات  تاریخی  سیاسی ربع اخیر  قرن  بیستم  : موضوع  کتاب : شرکت  کتاب 
  .717-716،فصل بیست  و پنجم ،صص افغانستان
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هجری خورشيدی  برای مالقات با مسعود  1371فروردين  ماه  27جبهات  در حالت فرار بود ، عبدالوكيل  بتاريخ  

 به  پروان رفته  و  تشكيل يک  دولت  ائتالفی را  باو  مطرح  كرده بود و

القات  كردند  كه برای  جلو  گريی  ارديبهشت  ماه  جنرال  رفيع  و پكتني بار ديگر  حكمتيار را در لوگر م  3بتاريخ 

ابل ،تدابري الزم  از سوی  آهنا برای  نفوذ  حكمتيار  بداخل شهر كابل  گرفته شده  ورود افراد  نظامی  مسعود به كاز  

پس  در  پی  آن  شدند متام  نريو  ها و .وزارت  دفاع  و قوای  مسلح  در بدترين  حالت  روانی  قرار داشتند .  است 

 .خود را به  جماهدين  تسليم  كنند و  از  جنگ  گريز  كنند ارنيزيون گ

وكيل دوباره  نزد  من  مراجعه  كرده  و طرح  هايی  را با «: مسعود  در يک  گفتامن  تلفونی، به  حكمتيار می  گويد 

من  در مهان  جملس  رد  خود  آورده  است  كه طرح  نخست  آن  تشكيل يک  دولت  ائتالفی  با جماهدين  است  كه  

طرح  شخصی خود  او ،  تسليمی بدون قيد  و رشط  دولت به  جماهدين  بود ؛  مرشوط بر   ،كردم  و طرح  دوم آن 

من با  اين  طرح  موافقه  .  آنكه  جماهدين  عفو  عمومی  اعالن  كنند  و اعضای  حزب و ناموس  آهنا صدمه  نبينند 

در صورتيكه  خود  آهنا قدرت را  تسليم  كنند ؛ رضورت  . پشاور  طرفدار اين  طرح  استند  كردم  و رهربان  نيز  در

نه  خري در  كابل  متام قدرت بدست  نبی  عظيمی ، دوستم  و بابه  جان  «: حكتيار می  گويد »  .جنگ  ديده  نميشود 

مابايد به  فتح  و ما را  كم  ارزش  ميسازی؟  هاد  چهارده ساله؟ چرا جونست  ها ائتالف كردی متو  چرا با ك. است 

در . مردم  پامال  می شوند . ورت  جنگی را نمی  بينم من رض«  : مسعود  ميگويد » .شويم  ظفر داخل كابل 

 ».صورتيكه  تو  جنگ  ميكنی  من  ناگزيربايد  ترتيبات  دفاع  از  مردم  كابل را بگريم 

وجوديت  حاكميت دولتی  باعث  شد  كه  مزدک ؛ وكيل ، در عدم  م  در  حزب و قوای  مسلح دو دستگی «

آهنا بودند  كه  از  مسعود طلب  . كاويانی  و بريالی  كه  در قطب خمالف  بودند ، به ائتالف  با  مسعود پا فشاری  كنند 

ام  نريو  های بابه  جان  كمک نظامی شدند و برای  مقابله با حكمت يار  از پروان  نريوهای شورای  نظار را به  ن

پارچه  تقسيم شدند ، نريو  های  حزب و قوای  مسلح  به  چندين  .  بكابل بوسيله  هلكوپرت  ها ديسانت  كردند 

 .)569عظيمی نبی ، اردو  وسياست  در افغانستان  ، ص  (» .اجياد شد خالأ قدرت  بمفهوم  واقعی آن 
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  ۀرا در تپ)  شورای نظار(جنرال رفيع  توانست نريو های بابه  جان  ۀجانب  حكمتيار با برنامه  بسيار دقيق  و مهه

وپچی  بگريد داراالمان را  زير آتش  تانک و ت گارنيزيون  ريشخور را بدست  آورد  و كاخ . خري آباد  شكست  بدهد 

را  اشغال كرد   وی به زودی  ارگ شاهی  دلكشاو قرص رياست  مجهوری) 575،ص  عظيمی نبی ،اردو  وسياست(

كاخ  نشينان  كابل  و  پشاور  هر دو  بی رمحانه  از جوانان  معصوم رسباز    3.و به سوی  كميته  مركزی راه  افتاد 

گفتنی  است  .هزاران  جوان  زير رگبار آتش جان  ميسپردند. گريی  ميكردند  و به  جبهات داغ  جنگ  می فرستادند 

 4.ارطلب  عفو  و ائتالف  ميكردكه  حزب حاكم  از  مهان  ارش

يک  انقالبی  .گلني  فرو  پاشيده بودند   با رفتن  ارتش  رسخ  چون  تنديس  نجيب  اهللا  حزب  و رفقای انقالبی  وی

اما  اين  انقالبيون  ترسو  و .قاطع  تر  ميكند  و رس را باال  نگه  ميدارد ۀواقعی  در موقعيت نوميد  كننده ،  تصفی

با خود  محل  ميكردند ، در پای جماهدينی  افتاده بودند  كه  يک  ونيم  دهه آهنا  كه داغ يک  تنزل انسانی را    دروغني

 5. را  ارشار  ميگفتند و با انديشه  اخوانيت  آهنا  در تضاد بودند 

بست ؟ می  شود   ری بدون داو) اين ملت  مظلوم را( ميشود فصل  های خونني: دارد  كه اء اذعان بانو ثريا هب

كيفر نبينند ؟  به  دستور دادگاه  تاريخ ) و بعد از آن 1371تا  1357ز سال اوضاع  و  اطراف كشور راا(آدمكشان 

فيه  نگردد؟ تاريخ  داوری  ميكند  رهربانی را كه  خود  از  ترس پنهان  می شوند ، بی  ترديد ميشود  حساهبا  تص

ا بفرار می كشانده  شده اند ، بمريند وخود  پكسانيكه  بوسيله   آنان  بميدان  نربد   رهربانی كه  ميگذارند .گرخيتند 

تاريخ  اين فصول  غمناک  را  هرگز  نمی  . گذارند  و يا  پنهان  می  شوند ، بی  ترديد  بايد  بدادگاه  كشانيده شوند 

 .بندد

                                                             
  .721تا  719بھا ثریا ، پیشین صص،    3

  بھا ثریا ، پیشین ھمان صفحھ  4

  ھمان ، بھ  ادامھ   5
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د را برای احراز  كرسی  صدارت معرفی نمود و گلبدين  حكمتيار،  عبدالصبور فريد  يكی  از  فرماندهان  خو«

از محالت ) ابل ك(حمالت  مسكونی شهر .  ورود  صدر اعظم  خود را  با راكت باران  شهر كابل  استقبال  كرد 

او بخروج افراد دوستم  كمونيست  از كابل  پا فشاری داشت ؛ در متام . كمتيار در امان  نامند راكتی  وتوپخانه ح

ا  و مصاحبه  هايش  از  خروج قوهتای دوستم سخن  ميزد  و  جنگ  خود را  در  كابل  با  حضور  مليشه  سخنرانی ه

، حكمتيار خود  دست  دوستی بسوی  باز هنگاميكه  مسعود  از دوستم  كناره  گرفت .های دوستم پيوند  ميداد

نبش  شامل  دوستم  در برابر مسعود  زب وحدت  اسالمی  و  جحزب  اسالمی  گلبدين ،ح.  ز  كرد دوستم  درا

 ».موضع  گرفتند و  شهر كابل را به  ويرانه  مبدل  كردند

مسعود  كه  وزير دفاع  كشور و  متعهد به  دفاع  از شهريان  كابل در برابر « :سپس  بانو  ثريا هباء  عالوه  ميكند 

ومت را به حكمتيار نامينده  ای  اس  ای پاكستان محالت  راكتی  حكمتيار بود، چه بايد  ميكرد؟ فرار ميكرد  و حك

بر وی  )  نواز رشيف(و پاكستان  كتياراكنشی  می  پرداخت  كه  از  سوی حمی  سپرد ، يا به  جنگ  های دفاعی  و و

 ميل  شده  بود؟حت

 -يغ   آتش  چنگ  مسعود  كه  دوره  مقاومت  در برابر ارتش  رسخ  نه يک فرد ،بلكه  جتسم يک  ملت  بود ، با  در

و با متامی  آرماهنايی  كه  درخشان  وی  نيز  سايه افگند   ۀهرو  دود سياه باروت  بر  چ –كه  تر و  خشک را سوزاند 

    6».گاهی به  صلح  دست  نيافت  رای باز سازی  و صلح  داشت ،  هيچب

 

 :تاريخ افغانستان در رساشيبی .2

حكومت ضعيف توسط شخص  شبحيک رساشيبی  خطر ناک قرار  ميگريد  و يک  در ناز  اين  جا تاريخ  افغانستا

حكومت را به پروفيسور برهان  الدين  ربانی   شبحتشكيل و بعد  از دوماه وی  جربًا ) پروفيسور جمددی(ضعيفی 

                                                             
  723ھمان ص،    6
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گردد كه    تسليم)شيدیهجری خور1371(نظر به  فيصله توافقنامه  ميان رسان جماهدين  و  تنظيم  ها در راولپندی

نان  كابل و م كه  چه  حال و  هوای  باالی ساكبعدًا  ديدي. ن  در  اين  نشست قويًا مؤثر بوده  است ادست  پاكست

را  دزدان  و  حق بگريان  جرب  وفساد در  هر چند قدمی  ی اصلی كشورراه  ها.شهر  های  اففانستان حكفرما شد  

 هن  جامه  و سيخ  ها و  ماشينها در پشاور،  تاسيسات  دولتی  ختريب و  آ  ددروازه  بستند ، بنادر چور و چپاول ش

بزرگ  دولتی  در ننگر  ها ر  یراج دو برابر از  جنس  نو بفروش  رسيد ، سيستم  های  كشاورزی و مزرعه  ها در  ح

بودند  به  زمني  يكسان  شد  ، ساير جا ها كه  حتی  از امنيت  نسبی  هم بر خوردار  نمزار رشيف وو  هلمند ، قندز و 

به  دها هزار درخت  ميوه  دار را  از  ريشه  كشيدند  و  خشكاندند  و سوختند، حتی فابريكه های در حومه  و  

غربت پيش  گرفتند و  مليوهنای  ديگر  در   رنزديک  كابل تباه  و برباد  گرديد   هزاران  هزار  از  خانواده  ها راه  ديا

و خارج   حال  به  اين  وضع كه  در  تاريخ  خونبار  اين  رسزمني  به  جغرافيای رسمی  آن.  جای  شدنديب بني  كشور

در   ،مواجه شده  است  )  بستند وكشتند وسوختند(به  تاراج وختريببصد  ها  مرتبه  )افغانستان(از اسم  موجوده  

نميشود  نام  ديگری    سقوطرساشيبی نام  بگذاريم بجز  چه   ، اين  پی آمد راعلم واين  عرص شتاب و  شگوفايی  

 .را به  آن  تداعی  كرد

می برد كه با اردوی  از قبل  با خودبعد  از  آهنمه  بربادی دولت ربانی رياست  مجهوری  را  از شهری  به  شهری 

انی كه  مهه  ه  با  پای  مردی  مردمنجشري البتجتهيز  شده در پاكستان يعنی طالبان سايه  كمرنگ  آن در  وادی پروان،پ

چيز شان را  در جنگها با طالبان  از دست  داده بودند دوره طالبان را به  پاستداری  بيدريغ سلحشوران شاملی 

و فرمانده  مسعود  نيز ناگزيرًا  در خواجه  هباءالدين ختار سنگر  های  خود را  تا زمانيكه ترور شد حفاظت  .  گرفتند

سپتمرب در برابر محله ترور جانباخت و  كشته  شدن   11در  هنم سپتامرب يعنی سه روز قبل  از  حادثه   نمود كه 

 .از  اهبام پنهان  مانده  است  ۀمسعود تا امروز  در  هال
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 )عدالت  بخشش  وسازش(رشوع  هتاجم نظامی امريكا با استعامل قوای  سنگني  هوايی  .3

محالت  قوی  هوايی در رضف چند روزی  طالبان  را  از افغانستان بريون  راند  كه  در  امريكا به  افغانستان  توسط  

گروه  مقاومت  افغانستان در بريون راندن  طالبان  در جبهات شامل ،  رشق ،  غرب و   محالت زمينی اين  كار

 .ند جنوب قابل وصف است  كه  در  نتيجه  آن گروه  مقاومت فاحتانه داخل  كابل  گرديد

دارد كه  در  ظمن  آن  جامعه جهانی  ميخواست  به  ارتباط  "صلح بن"جريانات بعدی  را كه به  انعقاد  سازشنامه  

پاليسی  ها  را  می  شود  گامهای  دشوار   نستان  پايدار بسازد و  اين سلسلهرهربی  امريكا  ديموكراسی  را  در افغا

چيزی  را  كه  مردم  در  حدود بيش  از يک  دهه  .غانستان  ناميد در روندصلح اف) عدالت ، بخشش و سازش(

قرار  ميگريد  ستان  بار ها و بارها مورد بحث  صلح  در افغان«تان  درک  كرده اند حضور امريكا و ناتو  در افغانس

گريودار  نشست  ها و كانفرانسهای  كابل  تا  بن و با باز  در .  در  حد يک  خيال  باقيست   ولی  حتقق  آن هنوز

خواهد بود تا در اين  ميان  صدای كسانی را 7ژهيای  تازه  برای  كشور ، خيلی  حياتی و مهم  نگری و  تدوين  اسرتاتي

بتواند  اميد  ها و رسيدن براه  حلی  كه . كه  در طول منازعات  افغانستان قربانی  گرديده اند  نيز  شنيد  و فهميد 

نگرانيهايی اين بخش  از  جامعه را  مد  نظر بگريد  ميتواند برای  ارائه يک صلح  عادالنه  و دوامدار  در افغانستان 

 .هبرتين فرصت  باشد 

ا زيرا آثار  جنگ  و  منازعه  بصورت  عميق در زندگی بسياری  از افغاهنا  مشاهده  گرديده  و هر  آن  زندگی  آهنا ر

و اين  وضعيت بطور خاص  برای  آن  عده  از  كسانيكه در اين  مناقشات  عزيزان . با  مشكل مواجه  ميسازد

خود را از  دست  داده اند و يا به  نحوی  در معرض  اعامل  خشونت آميز  قرار  گرفته اند به  مراتب   خانواده های

 . ) 1390جی المی  ايميلی وينرتبوم  و (» .سخت  تر و دشوار تر  ميباشد

 

                                                             
  1390گامھای  دشوار  در روند  صلح  افغانستان  واحد  تحقیق و  ارزیابی  افغانستان،  7
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 پوهلای باد  آورده  جامعه  جنهانی در چنگال تكنوكراهتای كه  در بن  تولد شدند .4

با قايم  شدن صلح امريكايی  در  افغانستان موسسات  بني  املللی كوشيدند تا  در چوكات قانون  اساسی  كشور و  

اجياد  ناميند  كه با بنياد های   ری در دواير حكومتینظام بازار يک  مهبط  جديدی  را برای فعاليتهای ملكی و كشو

ر دولتی با فراخور  اين  دواي. د قرار  گرفت به  اينطرف  مروج  ميباشد در تضا كی افغانستان  كه  از سده  نزدهمل

  قسمت ناميدكه اين صادقانه،را بطور  یوظايف و  نريو  های  كار ديد  نتوانست بصورت عادالنه اين بنياد  ج

دولتی  تا   از بلند  ترين مقام را،قدرت در  عمق  اسرتاتيژهيای اپارتايت  قومی  در هركهای،تقسيم  و جا بجايی 

هايی كه  توسط  رشكت  های  خصوصی و  موسسات  غري دولتی داخلی به قسمی  قرار  گرفتند  پايانرتين  قرارداد 

قوای نا مرئی  كه  جامعه  و دولت را به  تباهی سوق داده است   كه  حتی  البی  ها و دونر  ها  نيز در غربال  اين 

بايد  در باز سازی كه می  یو از مهني سبب  است  كه  وجوه هنگفت .ه شدبطور مستقيم و  غري مستقيم رشيک ساخت

  ورود . قرار  گرفت و حقيقی مرصف گردد در  جيب  اشخاص  عينی و حكمی  افغانستان،تامعی و سازه  های اج

حقيقی  و هرم كه بعدًا بامفيای   مافيا شبحجديدی از  ۀباعث اين شد  تا  طبق و رسسام  آور ، رسمايه  های  هنگفت

بازو های (كه اين طبقه تازه بقدرت رسيده توانستند  در  نظام  ملكی و شعبه  های  بني  املللی  .قدرت تبديل  گرديد

مافيايی فعاليتهای اقتصدای و جتاری را   نظام  و زنجريه  در اين  مردمان  ، رشيک شوند) وقدرت اصلی كمک

نتيجه  اين  شد  كه يک  توارم  رستارسی پولی و بلند رفتن    ،  و به  اداره و  زير چرخه نفوذی خويش در آوردند حمار

اجرانی كه به طريقه ند وصد ها بلكه  هزاران  نفر  از تقيم  را  در بازار  ها به رضر مردمان  كم  عايد بجا گذاشت

كه  مردم  و  دولت  های كمک    .ور شكست ساخته  از بازار بريون راندند راعنعنوی  جتارت را  پيش  ميربدند 

 .نددر يک بی باوری  عميق مردمی  قرار داد نيزافغانستان  را   ندهكن

 پيشينه  هتامجات در افغانستان  .5



16 

 

هتاجم  كمبوزيا  پرس كوروش ) ق م536( شينان و محله كوروش  كبري درهتاجم  چادر  ن: افغانستان عبورگاه مهامجني

، هجوم  طوايف ختاری و انقراض دولت  يونانباخرتی در )ق م  240تا   230( ،  هتاجم اسكندر مقدومی در

تركان و ساسانيان،  اشغال )م475ختا22(كوشانيها يا يوچيها ، انقراض كوشانيها توسط يفتليها ) ق م127(

استيالی  اعراب  مسلامن،به رس كردگی  احنف  )م566( ضی جنوب رود  جيهون را  دراار) نوشينروان(ريوان انوش

، عباسيان  وقيامهای ) م661/هق40(، اموهيا در سال در جغرافيايی سياسی كنونی افغانستان و فراتر از آنبن قيس 

قوب بن  يع ر فوشنجی ، هتاجم ابر مرد  خراسانیخراسانيان ،  رسكوب خانواده  برمكيان، هتامجات  در برابر طاه

صاعقه  خوارزميان ، ، سقوط دولت سامانی توسط تركهاو آل  بويه ،  خانواده  غزنويان و سلجوقيان ليس  صفار ، 

، اوالده  چنگيز،  تيمور لنگ ،  فراتر  از جغرافيای  سياسی موجوده افغانستانچنگيزی و قتل  عام  خراسانيان 

هجوم اق قوينلو  ها   در رسزمني  های خراسانی برهربی اوزون  حسن،  ،آل  كرت  وآل  مظفر يبانی ازبكان ش

مريويس خان هوتكی (صفويان ومحالت شاه  اسامعيل  صفوی  به  هرات و مرو رود،  شهزادگان قندهار 

دشاه ،بقدرت رسيدن امحمرز كابل به  هند داعيه  اصفهان، هجوم نادر شاه  افشار و گذشتن  از  ) وفرزندانش

ابدالی،پرسان  تيمورشاه  در  كابل و پشاور و دسايس  قاجاريان ، توطئه  های  دولت بريتانيا توسط  شاه  

شجاع،اريكه  حممد زايی ها و  تبانی  حكومت حتت احلاميه  دوست حممد خان  وسه  چنگ مشهور افعانستان  و 

ه افغانستان، اختناق  نيمه اول  قرن  بيستم ودور نگهداشته شدن  انگليس، توجه روسيه  شوری  از صده  هجده ب

، بی طرفی حممد ظاهر شاه ،  توسط حممد ظاهر شاهجامعه  افغانستان  از حتوالت  فكری و تكنالوژهيای  معارص

هجری خورشيدی و  آزادی بيان ، 1344و دهه قانون  اساسی  در سال  حكومت مرشوطه دكتور حممد يوسف

هـ خورشيدی وهجوم 1357كودتای  ثور در  ؛"1352سال  خلق و پرچم"داودخان به  كمک  نريو  های  مجهوری 

برآمدن قوای  ،  فعل و انفعاالت جماهدين افغان و واشغال  اين  كشور شوروی به افغانستان  40سپاهيان  ارتش 

حيب اهللا در و حكومت داكرت  ن) وطن-خلق(شكست  و سقوط حزب  شكست  خورده اردوی شوروی؛

و صدور طالبان  در يک  شورای  حل و  عقد از طرفداران  وی  حكومت برهان  الدين  ربانی تعنيوباالخره 1371

زعامت نرص اهللا بابر ، افغانستان از  طريق چمن بجنوب و غرب افغانستان به به   از طريق  حكومت پاكستان
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بر تصميم كشور در افغانستان و حاال   40بشول  ينی ناتو در افغانستان؛  هجوم امريكا  و  جاگزحكومت طالبان 

 .از افغانستان2014آمدن  امريكا و  نريو  های  ناتودر ظرف سال 

 

 هتديد  های حدود صلح  در افغانستان .6

 را  از پيرتچرا امريكا به  جنگ  خود ساخته  خود خامته  دهد؟ اما قبل  از  انكه  به  موضوع  اصلی  اين  نوشته كه  

قبًال در سايت آريايی كه  قسمت اول  آن دال  اسكات  استاد كرسی مطالعات بني املللی در دانشگاه  بروكلی كلفرنيا 

ميخواهم    .تقديم  گرديد  و قسمت  دوم  آن در ادامه  در قسمت  سوم  تقديم خواهد شد  و فيس  بک انتشار يافت

اشيبی  رس ازشايد ا  كه ايلی  رمس »انستاند  وحتقيق و  ارزيابی  افغواح«ات كه  نظر به امار و  ارقام  موسسه مطالع

آوران شورشی ضد  گمشكل  است  كه  جن« :سقوط دولت  كرزی جلو  گريی  ميكند ،  اينطور  اذعان  داشته اند 

ات مالی و  تيازبا برنامه  های از قبيل دادن  ام حكومتی را با وعده  و وعيد  راضی نگهداشت و نميشود  آهنا را

اين  چيزی  است  كه  در زمان  حكومت دكتور نجيب  اهللا  بنام  مشی  (،  » كاری از راه  شان  منرصف  ساخت

به  كسانيكه  ظاهرًا اين  پيش  كش  را  از   ،دولت شد و هزاران هزار از  پول و دارايی   مصاحله  ملی  پيش  كش

. فردای  آن باز  در صف خمالف حكومت  وی  قرار  ميگرفتند  ، بمرصف رسيد اماجانب  حكومت قبول  ميكردند

باز هم  تكرار مهان   و اشتباهات خمصوصًا در منازعات  تارخيی ،تكرار واقعات :گفته اند بنا  به  اين انديشه  كه  

زير آفتاب آب   لذا  هر  پولی كه  تا  حال  به  اين  راه  مرصف  شده  است  مانند برف ،سابق خواهد بود  اتاشتباه

 ).ميشود  و از  آن  اثری بجز الی و جلن  باقی  نخواهد  ماند

برای  بعضيها خمصوصًا  هزاره  ها كه فكر ميكردند از  سوی طالبان هدف  تصفيه قومی  قرارگررفته بودند ، «.

اين  واحد  ميگويد » . خاطرات  خشونت های طالبان  هنوز تازه  بنظر مريسد و  از بر  گشت  آهنا بيم  ناک  بودند

در ميان  جواب دهندگان، برای  صلح اميد  چندان قوی حمسوس نبود و آهنا  از  تركيب شورای  عالی  صلح «:
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اقدامات نا درست  ويا هم   2011در سال ... انتقاد داشتند كه  نميتواند بدرستی از  جوانب  خمتلف نامينگی  كند 

ولی كذب اين  گزارشات  از  انجايی  معلوم شد كه  »  .فيانه  حكايت  ميكرد ساختگی ، گزارشهايی از مذاكرات  خم

و از  مهني سبب  كرزی  اين .  برهان  الدين  ربانی  رئيس  جرگه صلح توسط  يک  مذاكره  كننده طالب  كشته شد 

ل  دست بدست  هم داده و اين  مساي.روند را كنار  هناده و بجای  ان تاكيد كرد تا وارد  مذاكره با پاكستان شود

رسيدن براه  حل را دور  از امكان دانسته و بد بينی  عمومی را در قبال دور نامی  صلح افغانستان توجيه پذير جلوه  

 8»  .ميدهد 

زيرا ديدگاه هاو نظرات  متنوع  .وقتی كه زمانش  فرا رسد ، گفتگو  ها كار آسانی نخواهد بود : گزارش می  افزايد 

به  نظر من  اينها تا هنوز  مردم  را  با طريقه  . »شورشيان  طالب  هبيچ صورت قابل توجيه نميباشد ر باره د مردم 

های خمتلف  می  كشند و ثانيٌا كدام وجهه تاريخ و عقيدتی در  اين  كشور و  در بني   كشور  های  مسلامن  ندارند  چه  

ن  داشت كه  محالت  د  در  اسالم  ميباشد دو روز قبل اذعامفتی  اعظم عربستان سعودی كه  مرجع بلند اجتها

 .  اسالمی نداشته  و عاملني  آن راسًا  بدوزخ  مريوند  ترورستی  منشآ

زيرا ديدگاهها )هيچ  عقده  ای  را نمی  كشايد (در اين  زمينه  ها  گفتگو  كار آسان  نبوده و «:گزارش حاكی  است 

ه  كشور قابل طرح اند ، مناسبات و مواضع  قدرت  عميق و  تثبيت  شده اند ، و منابع و  نظرات  متنوع رقيب در بار

اين  دسته  از  واقعيتها در برابر يک  تاريخ  پيچيده  ومملو  از  جنگ  قرار  .با  ارزش  با خطر نابودی رو برو  اند 

از يكطرف  و دولت با رويكرد  های  ناسامل  شنجات قوم گرايی  تميان  (كه  موجی  از بی  اعتامدی  عميق را  گرفته 

و اشتباه و نا كار آيی  در زمينه  های زمينه  های معني  از قبيل تأمني امنيت ،تناسب در هنجار  های  قدرت و 

ساختن قدرهتای بريونی تداوم  بوجود  آورده و با دخيل ) ز  طرف  ديگر مناسبات  سامل در بر خورد با اقوام  كشور  ا

خواهان سازش  بر رس صلح  ) مردم افغانستان(ولی  گزارشگر  اين  واحد  حتقيق اذعان  ميدارد كه .ه  است يافت

مهه رهربان  . انتقام  گرفتن يک  حق  است ولی بخشش با ارزش تر  از  آن  است "بقول يكی  از  آدمها ، . ميباشند 

                                                             
  .1390ایملی ونتربوتم  و جی المی ، چدی  :واحد  تحقیق و ارزیابی  افغانستان، گزارش    8
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عنای  رسيدن به صلح  از  هر  گونه راه  نيست بلكه  جوانب  منازعه بايد از موقف خود دفاع  كنند ولی  اين بم

های صلح و تالش  واقعی  در   در حمور  گفتگو مفهوم  آن  در اولويت قرار دادن خواسته  های  مردم  افغانستان

 اگر مهه با(دست يابی  به يک  كشور  آرام  ومتحد  ممكن  است امری  مشكل باشد ولی  . راستای  حتقق  آن  ميباشد 

هم  صداقت  در  گفتار و  كردار داشته باشند ونفاق  و دورنگی در آن  نباشدو دولت  واقعًا  برگزيده  گان  ملت 

 9».رسيدن  به  آن دشوار نخواهد بود) افغانستان باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
؛جاناتان 2011سپتمبر  13، روز نامھ  تایمز ،"کا نائید  دفتر طالبان  در قطر  از  سوی  امری"کاترین  فیلیپ ،:  ھمان  مأخذ، رک   9

؛ برای  2011، رویتر ، نوامبر"کرزی امکان  از  سر گیری  گفتگو با  طالبان را رد  میکند "بورش و میرامگدونالد 
، "جددمدد در آینھ برنامھ صلح و ادغام  مج اثر گزاری با خیال باطل؟ برسی  ادغام"رجوع شود بھ دیدی دیرکسن APRPارزیابی

چرا یک برنامھ : جذب جنگجویان طالبان "؛جولیوس کاوندیش 2011انستیتوت صلح  ایاالت  متحده  امریکا ، : واشنگتن  دی سی 
  .2011سپتامبر27، تایم  "افغانی با  مشکل رو برواست؟
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 )كايفاكس بريتاناپ(بريتانوی در اواخر قرن  نزدهم   ديوانگيهای  صلح

 سوم بخش

د كه  ميخواهند دنيا را  از يک  دست  ناز ديرگاه  است كه نريوهايی مرئی و نامرئی ای در بني  كشور  های پر قدرت  جهانی وجود  دار

برشدوستانه   هاولی اين خواست مديريت كنند،) نظم  نوين  جهانی( و يا به  عباره  امروزی ، دنيا را توسط  كنرتول و مديريت  كنند

متركز داشته است كه  اين  متركز قدرت در   اطر بدست  آوردن و انباشت  ثروت بخ در  عقب آن به  استعامر  كشيدن ملت  ها لكه نبوده ب

در قاره جهان رافيای  سياسی ه  ترين وجه  خود  در تاريخ و  جغدر بلند ترين و  گسرتدكه  1850كسوت امپراطوری بريتانيا  تا سال 

اكس پ ديوانگی های صلح يا«كه  آنرا بنام  و هم از مهني  تاريخ  حضيض وصقوط آن نيز فراهم گرديدكا رسيدآيشيا،  افريقاوامري

پيرت دال  اسكات استاد  دانشگاه بروكلی  در  كليفرنيا كه  دپلومات قديمی «ر  در اين، متن اصلی  از  پروفيسو.مينامند »بريتانوی

و  مشكالتی  كه  از  اين  دست بر ا آن  مسايل مرتبت با قضيه  جهانكشايی ها ده و  مهزمان  ببعمل  آم كانادايی  ميباشد استفاده عظمی

از رهگذر تاريخ شناسی نقاطی  )عبدالواحد سيدی(از  طرف  اينجانب اجياد شده در سده  بيست  وبيست  ويكم وجه  كشور  ها 

    اده  شده  استاضافه شده  است كه  برنگ آبی  در  متن  نشان د برمتنتداعی و 

 

 ؟كشور شان   خامته  دهند ۀچرا امريكا هيا بايد بجنگ خود ساخت .1

ا كاكس بريتانيصلح برتانوی يا پ ديوانگيهای« : ليفرنيا اذعان ميدارد كار و  استاد  دانشگاه بروكلی  ك پيرت دال اسكات  ديپلومات  كهنه

موجود  اياالت  متحده  باشد و  اين  راهيست  كه  دولت  امريكا می بايد زمينه   در اواخر قرن  نزدهم ميتواند  درس  خوبی  برای  نظام 

 .ترو  عادالنه  تر را   نشان دهدات  گشت  تدرجيی به  نظم  جهانی با ثبمساعدی برای باز  

 

ازدياد قدرت در رابطه با  نياز    امريكا ميتواند از آخرين  اشتباهات رهربان  امپراطوری بريتانيا در سده  نزدهم درس  خوبی بياموزد ،

حتليل من  در  «:اسكات  می  افزايد   پيرت دال.ی انجامد پيش  نا عادالنه و ضد  توليدی  م ذ بيش  از  ای دفاعی  واقعًا  به  ازدياد نفوه

مينه هبداشت  و آموزش در  خارج در  واقع   اين  حتليل وجه،  مثبت نظام امپراطوری را  در ز. پاراگرافهای بعدی كامًال  منفی  است 
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كه  .به فقر  كشانيد)ولی مردم آنرا(نديده  می  گريد كه  اين  وضع  باالی كشور  هايی نظري هندوستان را  كه  در  گذشته  ثرومتند بودند 

 .اين كار موجب فقر كار گران بريتانيای  كبري نيز گرديد

 

  ۀنني  پديده  ای ، انتقال  بيش  از  پيش فزايندی  از داليل  اصلی برای  توضيح  چداده  است ،يكمهان  گونه  كه  كوين فيليپ نشان

 : ازدياد توليد  بريتانيا بودرسمايه ها  در  مناطق  ديگر  وقابليت 

 

بريتانيای وضعيتی  مشابه  به  وضعيت به   1990وبخش  مهمی  از ساهلای 1980يب بود  كه اياالت  متحده   در ساهلای  به  اين  ترت«

مهراه با سقوط صنايع زير بنايی  كه  در  معرض  ) بجز  پست  های سطح  مديريت(از يكسو فروپاشی سطح  در آمد  ها .كبريگرديد

كه  خدمات  ازديگر سو باعث فروپاسی  سطح  در  آمد )صنايع الكرتونی كه  مانع صنايع  انبوهی  نيز  ميگردد (تغيريات موج سوم

اين  چيزيست  كه  اقتصاد روسيه  شوروی را كه  اقتصاد  . گرديدمالی و  ارزهای بورسی و ساير هناد  های مالی نيز بانكی ، خدمات 

ده  زمانيكه متامی روش  های  صنعتی  خود را برای شكست دادن  بود  با مهان  قوام حدودًا  يک  س)سنرتاليزم  ديموكراتيک(متمركز 

پرده  امريكای  زمان  ريگن آهنا را كمک  های مالی و  تسليحاتی ميكرد با گذشت يک  دهه  جنگ  در  نربد جماهدان افغان كه  در  پشت 

با بميان  آمدن  در روسيه  و ) در افغانستان حاكم  ديموكراتيک ماركسيستی( به  اصطالح افغانستان، باعث شكست  و سقوق سيستم 

كه  در نتيجه  آن   كشور  های  اقامر  شوروی  نيز  به   ،گرديد وط رژيم شوروی پاليسی گالسنوز گورباچوف كه  هنايتًا  منجر به سق

افغانستان باعث رسازير شدن مبالغ   هجوم نظامی بردوامدار شدن  جنگ امريكا در . آزادهيايی سياسی و اقتصادی  خود  نايل  آمدند

در بانک  های  آن  كشور و  واريز  شدن   مردم  اياالت  متحده  هنگفتی  از  پوهلايی امريكايی گرديد كه  توسط  ماليات دهی رسارسی

ناسامل تكنوكرات  ها، كه امريكا برای باز شدن راه  از فساد اقتصادی  كه  از  طريق مديريت  های    ۀآن  در  افغانستان كه  خود  در هال

  ۀسبب به  نوا رسيدن  عد »بن«يانی حلقات سياسی  بعد  از مشست آهنا برای آمدن آهنا به  افغانستان  چراغ سبز  نشان داده بود  باپادر م

اعث  شد  ر  قدرت  رشيک  و  ذينفوذ بودند بداخلی و بني  املللی ايكه  دپيامنكار از دولت  مردان  در رأس  هرم  قدرت و  گروههای  

زيرا مناسبات  اقتصادی  در  حال . دنور  ها اجياد  كندر  امريكا و  حتی  ساير  كش هم در افغانستان وهمكه حالت  بدی  اقتصادی  را 

 .حارض متام  دنيا را  در  يک  زنجريه با هم  وصل و اتصال  ميدهد 
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خطر فزاينده  در آمد وثروت ميتوانست به ويژه توسط سياستمدار ورزيده  بريتانيا ويلسون  چرچيل  ) رشوع سده  نزده(در  اين  دوره 

در سال »  امپرياليزم«عداد اندكی متوجه  حتليل  موشگافانه  جان  هوبسون شدند  كه  در  كتابی  حتت  عنوان ولی  ت. ودبازشناسی ش

  - به  دليل جابجايی  رسمايه  بريون  از  مرز  ها  –به  اعتقاد  هوبسون ،  تالش  بی رويه  برای انباشت  ثروت . منترش  گرديد 1902

در زمينه  دستگاه  دفاعی بشكل فوق  العاده برای  حفاظت  اين  نظام  شد كه توسط  پديده استفاده  موجب  پيدايش  نياز مندی  نوينی 

حماسبات او  در  اطراف  پريالزم  معارص خود را كه بر اساسهوبسون  ام.گسرتده تر و  خشونت بار تر  از  ارتش بريتانيا گرديد 

دانسته ، كه  از سواحل  طبيعی ما  عبور  كرده و  در  پی  تصاحب  قلمرو  های  آغاز شده بود  بعنوان تضعيف ناسيونالزم اصيل 1870

 .بوده  است زندگی  ميكردند  )با پاليسی  بريتانيای  كبري(مردمان  نافرمان  و نا ساز گار  يک و دور و در  مناطقی كه  جديد نزد

 

نوشته  است ،  ميتوانيم بگوييم كه امپراطوری  بريتانيا 1883سال  تاريخ  شناس  بريتانوی به "رسجان  روبرت  سيلی "مهان  گونه  كه

 .بوجود  آمد » بر  حسب  جهشی از روی  تساميح و بی توجهی «

 

يكی  از  .را نمی توانيم  بپذيريم )تاجر و سياستمدار انگليسی در جنوب افريقا. بنيانگذاركشور رودزيا("سيل رودز"ولی  نظريات 

مهني  حالت  بعد  از  گذشت .ذيری  آن  بوددر  عني حال نتيجه  اجتناب نا پ  ف  بريتانيا  تقسيم  نا برابر  ثروت ونخستني  داليل انكشا

بخش  . های باد آورده امريكايی در افغانستان يک  سده  توسط  امريكاييان در افغانستان  اجياد شد ، يعنی  اجياد  و  تقسيم نا برابر ثروت

كتاب او به  . بسون  به انتقاد  از هبره برداری غرب  از  جهان سوم ، به  ويژه در افريقا و آسيا  اختصاص  دارد عظيمی  از  كتاب  هو

به سيسيل است  در باره  محله  آتن)م.ق640(يادداشت  های  نيكوديس  سياستمدار و  تاريخ  نويس  آتنی نحوی  خاص  ياد  آور 

  يعنی  جنونی كه  ميتوانيم... بيهوده  به  سيسيل در هم  شكسته  شد  ۀحد  و  حرص و با  محلچگونه آتن به  دليل  حرص و طمع  بی «:

و هبمني  گونه مداخالت بريتانيای  كبري در افغانستان و [،عراق  )افغانستان(اياالت  متحده به  ويتنام  و  ۀمد  محلآنرا بعنوان پيش در  آ

قابل مقايسه  بدانيم توكوديدس  اين جهش  جنون  آسا را به  تغيريات رسيعی كه  )] بی در شامل  رشقی  افرقای  جنو(در ترانسفال 

 .».پيش  از  مرگ  پريكلس به  وقوع  پيوست و به  ويژه  به قدرت  رسيدن يک  اليگارشی  ويرانگر ،  نسبت  ميدهد 

 



23 

 

لندن  مستقيًام هند   ۀطی  اين  دهه . جستجو  كنيم  1850هلايیاوج امپراطوری بريتانيا و در  عني  حال  آغاز سقوط آن را ميتوانيم  در سا

 .شد كه  كامًال كاركرد  استعامری داشت  )رشقی(ای  گزين كمپنی هند ، و بر  اين  اساس ج را  حتت سلطه  خود  گرفت

 

» رسزمني  مقدس«بر  جايگاه  روسيه در  ولی  در  مهان  دهه ، بريتانيای  كبري در  پی  پاسخگويی به انگيزه  های  خصامنه  اش در رابطه

اگر چه .به  توافق رسيد ) و هبمني  گونه با امپراطوری  عثامنی (با فرانسه  كه  در  عهد  ناپليون  سوم  آشكارا در  پی  جهان  كشايی  بود 

ی را يكی  از داليل  اصلی  برهم به  پريوزی  رسيد ، ولی تاريخ  شناس  اين  پريوز)1856-1853(بريتانيای كبري در  جنگ  كريميه 

 .در اروپا  شكل  گرفته  بود 1813خوردن  حاكميت توازن  نريو  هايی تلقی  ميكنندكه  از  كنگره  ويانا به سال 

و ، ارتش  موثر تر  وبروز شده بود ، ولی در جهانی  خطرناكرت گذاشت بر جایبر اين  اساس  ارثی  كه اين جنگ ، برای بريتانيای كبري 

به  خامته   2011در  آينده  تاريخ  شناسان  چنني  داوری خواهند  كرد كه  تا چه اندازه  ماجرا جويی ناتو در ليبی بسال (. بی  ثبات  تر 

يه  نقش  مشاهبی داشت ، و  مهني  اكنون  اثرات هجوم  اين  كشور  ها به  موجود بني  اياالت  متحده  و روس بخشيدن  به وضعيت  آرام 

 فغانستان  ميتواند  عامل  موثر  باز دارنده  قوهتای  اين  كشور  ها  در افغانستان باشد  چه  مرفع  ترين  كشور  های  عضو ناتو  مثالً ا

اكثری كار خانه  ها و موسسات  كار  2011در سال مسري شد  دنامرک كه  از  نقطه  نظر اقتصاد بلند ،سياسی ونرخ باالی رفای مردم

كه  علت  آنرا بحران  مالی  رسارسی  اروپا ميدانندكه ريشه  اصلی  آن  از رهگذر تارخيی در  جنگ    بسته ويا تقليل داده ،را گران  خود 

 ).و  در افغانستان  تاب  خورده  ميباشدهای  نات

 

ونه  كه بياد داريم  پيش  از مهه  ه  مهان  گ،اگرچ نبش  ضد  جنگ مهم  در بريتانياني  حال  موجب  پيدايش  نخستني  جدر ع جنگ كريمه

ظرف  مدت  كمی دولتها و . بن  و جان برايت  در  ميدان سياست  شد رموجب بركناری فعاالن  و رهربان  اصلی آن  مانند جان  كو

اسكندريه  توسط   به بمباران 1882چنني  حتوالتی  بعنوان  مثال ، سال . رهربان  بريتانيای كبري بشدت  در جبه  راست  موضع  گرفتند 

 .هدف  از اين بمباران باز پس  گريی قروضی بود  كه  مرصهيا از رسمايه داران  خصوصی بريتانيايی  گرفته  بودند .گالدستون انجاميد 
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ه افراطی بعنوان عامل اخالقی بيانديشيم ك با خواندن  حتليل اقتصادی هوبسن با تكيه به  نوشته  های  توكوديدس ميتوانيم بحرص

مهاجران  (، كشف معادن طالدر مجهوری بوئري هادر ترانسفال  1886در سال .بی  هيچ  حد و مرزی  تشويق ميكرد را قدرت بريتانيا 

كه با كه بشكل  غري رسمی  استقالل داشت ، توجه سيسيلرودز  كه  پيش از  اين به يمن امتيازاتی ) املانی و  هلندی در افريقای جنوبی 

به  معادن . بدست  آوردن  ثروت  كالنی  هبم زده بود) در جنوب  غربی  زمبابوئه(اتا بلالندبرای استخراج  املاس در ك كاله برداری

خارجيها و  مهاجران انگليسی در افريقای  جنوبی كه در (طالی ترانسفال  نيز  چشم  طمع  دوخت و به  پشتيبانی اوئيتالندرز  ها 

 .لت  بوئر  ها  را رسنگون  كرد دو) منطقه  جتمع  كرده بودند 

 

،  پس  از شكست  توطئه  هائی كه  مستقيًام اوئتالندرز  ها در آن رشكت  داشتند ، سسيلرودز در مقام  نخست  1895سال 

ه  خمتلط  از  گرو –جكسون  ناميده اند   ۀوزيراستعامری بريتانيا در كيپتاون ، از محله بر ترانسفال پشتيبانی  كرد ،  اين  محله  را محل

رودز   هك ال به  رسوائی  كشيدبلكه در  عني  ح اين  محله  نه  تنها به شكست انجاميد،.  اعضای  پوليس  ساختگی و  مزدوران  داوطلب 

خيلی   جزئيات  محله  جيمسون و بوئر  ها در  اين  عمليات .  جمبور شد  از  مقام  نخست  وزيری  استعفا دهد ، و برادرش  زندانی  شد 

نگ ، چنني  شد  كه سيسيل رودز بخش  مهمی  ، ولی  نتيجه  هنائی در پايان  ج پيچيده  است و  در  اينجا  از  رشح  آن قطع  نظر  ميكنيم

  .   از معادن طال را در اختيار  گرفت 

 

كيپ  تاون و ری  كند ، راه  آهن بني  مرحله بعدی امپريالسمی كه رودز  در خياالتش  بشكل گسرتده  ميخواست  روی  ان رسمايه  گذا

هنا در  پی  ابت فرانسوهيا را بر انگيخت كه  آاين طرح رق.بريتانيای  كبري  بگذرد  ۀتی  از رسزمني های  حتت سيطرقاهره بود كه  ميبايس

اين بحراهنا  شدت   تدريج به . اجياد راه  آهن رشق  بغرب بودند ، يعنی موضوعی كه موجب  نخستني  بحران رقابت امپريالستی  شد

 .ام بجنگ  جهانی اول انجاميد يافت و رس انج

 

ال يک  حمفل ّرسی اجياد  كرد  كه  هدف اصلی  اش  گسرتش هر چه رودز در  عني  ح ،سيسيل "كارل كيوگلی  "بر اساس برسيهای 

كه  سه  سلطنتی  مناسبات بني املللی ن  بود  كه بعدًا به  موسيكی  از شعبه  های  آ )»راوند تيبل«(ميز گرد .  بيشرت امپراطوری بريتانيا بود 

، 1917سال .تبديل شد  ، تا امروز هداف  استعامری  بالقوه  خود را  در  دنيا اعامل  ميكندو از قدرت  آن  چيزی  كاسته  نشده  است
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سبات  خارجی  را بنيان گذاری  كردند  كه  مركز  سازمان  مشاهبی حتت  عنوان  مشاركت  منا] ميز  گرد [برخی  از اعضای  امريكائی 

 .از آن باشد كه  مهني اكنون وحضور بالقوه ای در جهان دارد ۀكه كميته سه صدميتواند  نمون.آن  در  نيويارک  است 

 

موجوديت پر قدرت   در  حاليكه نظريات  وی  در چوكات  ورا اغراق آميز دانسته اند  برخی  از  حتليل  گران نظريات  كارول كيوگلی

با  اينحال    دنبال  ميكنند  ت  رهربی  صهيونست و حلقات  استعامری جهانی  را حت هميز  گرد  هنوز هم به قوت  الظهر خود باقی بود

گسرتش  و  1890در ساهلای ، چه  به  نظريات  او  موافق باشيم  چه نباشيم ، ميتوانيم  بني  حرص كشور كشايی سيسيل رودز  در افريقا

 1953تا  هايی كه  در ساهلای  د، كو.رشكت  های نفتی بريتانيا و اياالت  متحده دردوران  پس  از جنگ  شاهد تداوم  خاص  آن باشيم 

به  پشتيبانی  مشاورت  مناسبات  خارجی  حتقق  يافت به روشنی  اين  1970در سال  دراندونيزی و كامبوج 1965در ايران  ، وسال 

 .نشان  ميدهد موضوع را  

 

به  عنوان  رابطه  با سياست رسمی را فراهم    ۀألبه  عنوان مس در متام اين  مثاهلا ، حرص شخصی موجبات  خشونت دولتی يا جنگ

ن  ثروت و  تقويت  رشكت  های خصوصی كه در بطن  خود سياست و  قدرت  دولتی  هنفته  تچنني امری موجب انباش.آورده  است

 كه  در  كسوت  يک  رشگت  بازرگانی  در زمان اكرب  در هند عرض اندام كرد  و  پسانرت  ها  از  درون  كت  هند  رشقیمانند  رش داشت 

ميشود  اين  رشكت  های  شخصی  را كه امروز  پيشاپيش  دولت  های چون امريكا ) .بظهور  پيوست  آن لباس  ويرسای  ملكه  بريتانيا

ين روند باعث تضعيف هناد  های شد  كه منافع  عمومی بشامر  ،  ا.ريكا و  يا  بريتانيا ناميد جنگی  مثًال  امصحنه سازی  ميكنند  ماشني  

 .مريوند 

 

دليل و برهان  مركزی اين  خواهد بود  و  اين روند  جنگ اول  جهانی كه به شكل قابل  پيشبينی ،  گسرتش تدرجيی  نريوی دريايی  

 ، و اين روند  جنگ اول گسرتش تسليحات  نظامی نزد قدرت های  ديگر شد ، بويژه  فرانسه   واملان  وارتشهای بريتانوی  موجب 

پس به  اين  نتيجه  مريسيم  كه  تقويه  ماشني  های نظامی با .  تناب  نا پذير ساخت هانی را اججهانی و هبمني  گونه  جنگ دوم  ج

ايع  اسفناكی گرديده  نه  تنها موجبات امنيت را فراهم  نميكنند  ، بلكه برای  قدرت  تسليحاتی  هر روز  در  حال  پيرشفت  ،موجب وق

كه  ما مثال  های  زنده  آنرا  در برپائی    خواهد ساختهای امپريالستی و برای متام  جهان  نا امنی  بيش  از  پيش  خطرناكی را فراهم  
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محالت  هند  بريتانوی در  ، امجات فرانسويان را در نورار جنوبی  كشور های  افريقايیهتاجم امريكا به  ويتنام و كامبوج  و  مهچنان  هت

به افغانستان و دامنه  آنرا  در  عرص حارض، محالت  امريكا  به ) 19-18( در سدهنان  محالت  بريتانيايی  ها سه  مرتبه  وبرمه و مهچ هند

مرص ،  سوريه  و  كذا در متام  كشور  های اسالمی  در   یرده  قدرت  های  جهانپو ليبيا و  دست اندازهيايی پشت  افغانستان، عراق  

بشمول براه انداختن مانور های  نظامی  حمافظني  صحرا به  عربستان  و  طوفان  صحرا بخاطر  حفاظت  خانواده  سلطنتی  آل  سعود 

كش  نكند  و جلو  آن  گرفته نشود منجر به  جنگ  ديگر  جهانی  خواهد   ونفت  و  پوهلای امريكايی براه  انداخته كه  اين  بازهيا اگر فرو

شد و شايد  با  تسليحات امروزی در يک  چرخه بزرگی از جهان ميزان  مرگ  و مري وحوادث دوران  جنگ به صد ها مليون  نفر برسد 

.   

 

امپراطوری بريتانيا در زمانيكه  در اوج  قدرت  برس می برد،  برتری جهانی  اياالت  متحده از برتری با  آگاهی به  اين امر  كه امروز

ميزی  كه قابل  مقايسه بآن  ميباشد را  در  كشور  های ديگر مشاهده  نميكنيم ، با  اين  ولی تا كنون  متايالت  رقابت   آ بيشرت  است ،

ما شاهد  اپرتايت  مستقيم قوم برس اقتدار ت  ستم ، وجود ، شاهد  آغاز واكنشهای خشونت بار از سوی ملت  ها ی بيش  از  پيش  حت

و جای  دادن ستون  خاصی  را برای ) افغان(دولت افغانستان، كه  پنهانی و  آشكارا از  تفوق  جويی  قوم  پشتون. در افغانستان  هستيم

صورت  گريد  مورد جارو  جنجاهلای جا بجايی  قدرت قبيله  وی  در شناسنامه  های الكرتونی  كه قرار  است بزودی توزيع  آن  

اگر  يک . ناميندگان  مردم  در  جملس  ملی  اين  كشور كه  خواهان  شناخت  هويتی  تبار  كليه اقوام  شامل در  كشور  است  ميباشند 

و  آشكارا خواهد شد كه   معلوم   نتيجه  آن در افغانستان راه اندازی  شودولی بی طرف امار بی  طرفانه از  سوی  يک  هناد  پر قدرت 

های  كاری  ايكه  صورت  گرفته  است  چند فيصد  آن  به  كسانی  و پيامنچقدر  از  كرسی  های  از باال به  پائني و  مهچنان مقاطعه 

كه رسانه  ها  در و آنچه را  .يا خود  مربوط  به  آن  ميباشندرشيک  هستند  و  اكمه  اين  قومدارد كه به يک  ترتيبی  در قدرت حتعلق 

 .افغانستان  و يا پاكستان  تروريزم دنبال  ميكنند  به فيصدی  زيادی  به  مهني قوم  پشتون  ارتباط  دارند

 

با نگاهی به  گذشته  در  می  يابيم كه فقر تدرجيی  هند  و ديگر رسزمني  های استعامر شده به شكل فزاينده به  بی  ثباتی امپراطوری  

در زمان  هتاجم  شوروی  سوسياليستی  به  افغانستان رصفًا    چنانچه جام  آنرا حمكوم به فرو پاشی  ساختن زد ، و رس  آنبريتانيا دام

آهنا را دولت  در  برنامه  اصالحات  اراضی    ۀتند  كه  همدولت  ديموكراتيک  خلق  برخاس   قوت هایبه  اصطالح ،آنانی در  مقابل 



27 

 

ظهور و زوال  حزب ( نزد شان  پيدا شده د  و يا  كسانی  بودند  كه  كارهتای  سازماهنای  خمتلفه  حزبی  در صاحب  زمني  ساخته  بو

و  مهچنني  در  جهاد افغانستان كسانی  از اول تا  آخر اشرتاک  داشته اند )ديموكراتيک  خلق  افغانستان ،  اكادميسن  دستگري پنجشريی 

آن  اشرتاک  داشتند  كه  از  يا مامورين و  كار گران  پايان  رتبه  بوده اند  و يا معموالً  روستائيانی در كه  از طبقات دهقان بی زمني و 

 .)نده اب  زندگی  امروزی  مثل هاذا  حمروم بودمواه

 

تانيايی های مانند  جان  حركت  های  مليون  هندی  در  ان  زمان  روشن  نبود ، و در قرن  نزدهم ، در مقايسه با امروز ، تنها اندک بري

ركود . انجاميد زير عالمت  سوال  می  بردند  1870هوبسون بودند كه تصميامت سياسی  كشور شان  را كه به ركود  طوالنی ساهلای 

 .و  مسابقه  تسليحاتی به  عنوان  پيامد  آن ميباشد» مهاجرت به افريقا«تا 1870ساهلای 

 

تصميامتی  را مورد برسی  قرار  ميدهيم ،  از كوتاه فكری و محاقت به  اصطالح  مردان  دولتی آن   با  اين  وجود، امروز  وقتی چنني 

و بايد  اذعان  بدرارم  كه  اين  شكفت  زدگی  در مورد محاقت  و كوتاه فكری تعداد زيادی از مردان  دوران شگفت  زده  می  شويم

بحران  .  .) هنوز هم  مردم  ما را بيچاره  و شگفت زده  ميسازد نيز،ت شان  است  در  دس افغانستاندولتی كه قدرت بی انتهای دولت 

 در سودان  عليا(»فشودا« های  پوچ  ولی  اسفناكی كه  تصميامت  آهنا  در رسزمني  های  دور ،  در افريقا  بوجود  می  آورد ، مانند  نربد 

 .داوری ما را  در مورد  آهنا  تأييد  ميكند)1911(» اگادير «، يا در  )1898-عليه  جنبش  مهدی   -

 در  عني  حال  ميتوانيم  ببينيم كه چگونه  در  اغاز  يگان  های  كوچک بروكراتيک  كه  خارج  از نظارت  و  كنرتول بودند به بحراهنای

تري انداز 120ه دار فرانسوی و افرس درج 9(بود  ۀنفر  129ل  يک  گروه  شامبحران فاشودا ، در جنوب سودان . بني  املللی  دامن زدند 

در  پی   ماه  آمد  ورفت ، به انگيزه  تثبيت  پوچ  دولت فرانسه  از رشق تا  غرب  افريقا 14اين  گروه  نظامی فرانسه پس  از ).گالیسن

يش آمد ، يعنی ورود  پ »اگادير ماجرای «وقتی . خنثی  سازی طرح رودز برای  تثبيت  حضور بريتانيا از  جنوب به شامل افريقا بودند 

نون  آسای معاون  وزير امور خارجه اس  پانزر در يک شهر مراكشی كه  حمصول تصميم  ج حتريک  آميز  توپچی  های  آملانی اس  ام 

 .جاميد آملان  در  جنگ  اول جهانی ان بود ،  مهمرتين  نقطه آن حتكيم  مناسبات دوستانه فرانسه و بريتانيا بود كه به شكست

 باقی دارد
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  صلح امریکایی  با آزمون صلح بریتانیایی

  ارمھبخش چ

  

چرا كه وابستگيهای جهانی ، و  . گ  جهانی  ديگری در دوران صلح امريكايی  نيست جهان  حمكوم  تراژدی  جن

كارگذاشته   ۀعالوه بر مهه ، شبكه جهانی  ارتباطات و تكنالوژی معلوماتی، پيرشفت  چشم گريی را  در رسارس كر

مهه  جهان  از  آن  آگاه  كوچكی از دور ترين  كشور های  جهان  اتفاقی  بيفتد  در دم   ۀاست   كه اگر در زاوی

ميگردند ؛چنانچه  در  كشور خود مان  افغانستان كه  حدودًا  سی  سال  ميشود با جنگهای تباه  كن  بريونی و داخلی 

و فقر رستارسی، گرفتار  است، در دور ترين بخش آن  ارتباطات ماهواره ای، تلفون مهراه  و انرتنيت  مهيا  ميباشد  
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ايانی  اجياد شده  است كه  در يک بازی متهورانه در كشوری مانند افغانستان كه يک  روز بعد آن  كه  به مهت كار گش

معلوم  نيست  چه رخ  ميدهد ، رسمايه  های هنگفتی رادر مواصالت  و خمابرا از طريق رشكت  های موبايل كار 

امروز مردم  جهان با آگاهی  و كار .شده اند  گذاشتند كه كه اكثريت  نزديک به اتفاق از مهوطنان  من ، از آن  مستفيد

شناسی و انگيزه بيشرتی  نسبت  به  گذشته داشته  وقادر  هستند  تاروند  ها و حادثات  تارخيی  را بروشنی برخوانده  

بطور  مثال ماليی  در عربستان سعودی  در  شهر طايف تعداد زيادی  از قرآن های جميد  كتاب . و  تشخيص دهند

افگنده و  پسانرت ها پوليس  آن  را  كشف و باوجود  قيودات  شديدی كه  در ) مزبله(اسالم را  در فاضل آب  مقدس

پنهانكارهيای شديدی  از طرف  دولت  عربستان و خانواده  آل سعود نافذ  ميباشد  توسط  تلفوهنای مهراه  اين  

تن  اذهان  مسلامنان بوقوع  پيوسته  است فوتو واقعه دخلراش كه  توسط  شيطان  پرستان جهت خدشه  دار ساخ

. مهه  با خرب شدند... ذريعه  تلفوهنای مهراه فوتو برداری شده و توسط انرتنيت  و سايت  اجتامعی فيس بک تيوتر و

امنيتی  ۀامروز برای اقليتی در  جهان بيش  از  پيش روشن  است  كه  نظامی گری  اياالت  متحده امريكا به  انگيز10

در واقع  . توجيه شده ولی  در  واقع  هتديدی   برای امنيت خود امريكا و متام  كشور  های  جهان تبديل گشته  است 

كه  اين  موضوع  خاطره   –چنني متايل  جنگ  طلبانه ای موجب جنگهای بيش  از  پيش  گسرتده  تر  است 

ز نگاه  برش و جامعه  معارص جهانی اين  يک  حركت  كه ا. نظاميگری  بريتانيا در قرن  نزدهم را  توجيه ميكند 

ارجتاعی و مستعمره  گری را نشان  ميدهد ، چنانچه  امريكا  در روز  های  نزديک بخاطر به امضاء رساندن پيامن  

ده اسرتاتيژيک با مجهوری اسالمی افغانستان، وارد بازار داغ  پروپاكندا  های سياسی شده  و دست به  مانور  های  ز

اند كه  هر گز ديموكراسی را  نميتواند  توجيه كند ؛ بطور مثال در يازده سال قبل بدون  آنكه  ما مايل باشيم با  هوا 

فضای  افغانستان را  مسخر ساختند  و  وجب بوجب از تاسيسات  نظامی اين  كشور را با واحد   52پيامههای  بی 

پيرشفته زمني  وهوا برد از قبيل شبكه  های حمافظت  هوايی،  تانک   های امنيتی افغانستان كه  در  آن  تسحيالت 

های  پيرشفته  خود رو  های زرهی، سالح  های ثقيل  پياده  ،  توپچی منظم وسالحهای پياده نظام را  ختريب  كردند 
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گريد؛ امريكا كه رضورت  است  تا  در دوران صلح  اين   موارد، مورد  پژوهش و كاوش  مستبرصين نظامی قرار 

بخواسته  خود داخل افغانستان شد  در حاليكه  هيچكس نه  از داخل افغانستان  ويا نه از خارج،  از اياالت متحده 

و اين امريكا بود  كه بخاطريكه  محله و هتاجم  خود را قانونی ساخته باشد . امريكا چنني  تقاضايی   ننموده بودند

كه  شعبه ای  از نظامی (هتاجم  نظامی در افغانستان  گرفت و بعدًا پای ناتو   فيصله  شورای امنيت  را  در مورد

حاال  ميخواهد .  و ديگر  كشور  های  غربی را به  اين  جنگ  كشاند ) گری اتالنتيک  شاملی برهربی امريكا در اروپا

كه پای اياالت متحده در  2001بدون  كدام  تضمينی  كشور ما را  ترک  گويند و اين  در حالی  است  كه از سال 

كشورما باز شده  است  بمراتب اكنون افغانستان  در معرض  خطر تروريزم و نابودی قرار دارد يک  و  از جانب 

ديگر، قوای  هوايی و زمينی ما  نظر به  گزارشاتی كه  از سوی  منابع  نظامی  كشور گاه از طريق  تلويزيوهنا  پخش  

های دفاعی  را  در برابر دشمنانی كه  احتامالً  بعد  از برون شدن  تفنگداران و  نريو  های  ميشود،توانايی مانور 

در حاليكه  رئيس  مجهور افغانستان  ميگويد  . اياالت متحده امريكا و متفقني شان،  از  افغانستان را نخواهيم  داشت

يكا ييان، خود رسانه به  هبانه  تفتيش  بخانه  های زمانی  اين  پيامن  امنيتی  از طرف كابل امضاء  ميگردد كه امر

افغانان داخل  نشوند ، و قوايی كه  از  امريكائيان  در پايگاههای شان تقرر می يايد  صلح افغانستان را چه  از  ناحيه  

كسانيكه بی  در نزد اياالت متحده امريكا،  :ولی  امريكائيان  ميگويند .خارجی و يا داخلی محايت و  ضامنت  ناميد

نظمی را  در  كشور بياندازند ، مكاتب را حريق كنند  ويا هناد  های جامعه  مدنی  را صدمه برسانند  تا ماداميكه  به  

سفارت امريكا وواحد  ها ومناقع  نظامی امريكا محله نناميند  و رضر نرسانند در نزد امريكائيان تروريست شناخته  

 .نميشوند

 

. باوجود برهم  خوردن فزاينده  تعادل ، يک راه  حل  تسكني  دهنده باقی مانده  است « :بدانند كهمردم امريكا بايد 

خيلی .زيرا داليل نا امنی  جهانی و مهچنني راه  حل  آهنا بيش  از  پيش در خود  كشور خود شان باقی  است 

الت متحده در وضعيت  مناسبی برس می بيشرتازپيشينيان بريتانيايی، و خالف ملت  های  ديگر ،  شهروندان  ايا
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برند  تا نه  تنها  موجبات   كاهش  تنش  جهانی را فراهم سازند ، بلكه  در  عني  حال بسوی  نظم  بني  املللی  عادالنه  

ولی  پايان   البته  هيچكس  نميتواند پيش بينی ناميد كه چنني  حتولی  حتًام  حتقق  خواهد يافت ،. تری  حتول يابند 

و بار بيش  از  پيش  سنگينی كه روی دوش  شهروندان اياالت  متحده  امريكا گذاشته شده   صلح بريتانيايیاسفناک 

در واقع  كشور گشايی  يک  جانبه اياالت  متحده ، مانند بريتانيای  .گواه  بر رضورت  چنني  حتولی به  نظر  مريسد 

كه طی  –و به  ويژه  منشور اياالت  متحده  –توافقات و قرارداد  های بني  املللی  كبري در گذشته ، در حال  حارض ، 

 .چند دهه  موجب ثبات  نسبی بوده  است  را نقض می كند 

بايد به  روشنی بگوييم  كه  در  حال  حارض  تقويت سامانه  نظامی اياالت  متحده ، رس منساء و دليل  اصلی نظامی 

به شكل نگران  كننده ای ، چنني روندی ياد آورمسابقات  تسليحاتی  است  . بوده  است سازی  در سطح  جهانی 

به  جنگ  2011در سال  »اگادير« كه صنايع  نظامی بريتانيا  در  گسرتش  آن رشكت  داشت و  پس از ماجرای

 .جهانی اول انجاميد 

 

در واقع  .تلقی كنيم »مسابقه  تسليحاتی«وان با اين  وجود ، نظامی سازی در دوران  حارض را نميتوانيم به  عن

به اندازه بازار  اسلحه در سطح  –اياالت  متحده  و هم  پيامنانش در ناتو كه سالحهای مشاهبی  در اختيار دارند 

 .جهانی را بخود  اختصاص داده اند  كه سهم فروش  اسلحه  روسی و  چينی در مقايسه با آن  ناچيز  به  نظر مريسد 

 

  300مليارد و   21اياالت  متحده  در بازار جهانی اسلحه از موضع برتری برخوردار بوده ، و...2010سال در 

در مرتبه 2010ميليارد دالر در سال  7,6روسيه با . بازار بني  املللی % 52,7مليون دالر  صادرات  اسلحه  داشته ، يعنی 

در زمينه . 2009مليارد دالر صادرات  اسلحه در سال 12,6ساب سهم بازار بني  املللی، با ح% 19,3دوم قراردارد و 

 .فروش  اسلحه پس  از اياالت  متحده و روسيه ، فرانسه ، بريتانيا ، چني ، املان و ايتاليا در مراتب  بعدی  قرار دارند
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 :رسيد :بازار جهانی اسلحه %79امريكايی به  ۀيک سال بعد ، وسعت صادرات  اسلح

كل بازار  اسلحه  كه  در 3/4مليارد  دالررسيد ، يعنی بيش  از  66,3ادرات  اسلحه امريكايی به سال گذشته ، ص

مليارد دالر در جايگاه  دوم  قرار   4,8روسيه  در مهني سال با . مليارد  ختمني زده شده  است 85,3حدود 2011سال 

 .گرفت 

 

نياز مند اسلحه باشد كدام  است؟نه برای دفاع  در  مقابله  در  حال  حارض ، بايد  پرسيد كه فعاليت  اصلی ناتو  كه 

با روسيه ، بلكه برای  پشتيبانی  اياالت  متحده  از جنگ  خود ساخته  عليه  تروريم  در افغانستان  مثل گذشته  در  

 .عراق 

 

يعنی هبانه : درک  كنيم   را بايد  در شكل واقعی آن »جنگ  عليه  تروريزم « اذعان  ميدارد كهپروفيسور دال  اسكات 

قدرتيكه  ۀای برای نگهداری ارتش اياالت  متحده  بشكل  خطرناكی  گسرتش يافته ، از طريق حتميل نا  عادالن

 . آشكار ميگردد...) در افغانستان و عراقو(بيش  از  پيش بی ثباتی 

شهروندان  اين  . جهان  جاری ساخته به عبارت  ديگر اياالت  متحده امروز  كشوری  است  كه سيل  اسلحه  را در 

 . كشور الزامًا بايد بخواهند اين عامل فقر و نا امنی مورد برسی و بازپرسی  قرار گريد 

هر تفنگی كه  ساخته  ميشود ، هر ناو  جنگی  «:را بياد بياوريم كه ميگفت 1953ما بايد  هوشدار ايزهناور در سال 

تداوم  دزدی  از  آهنايی  است كه  گرسنه  - در مفهوم  هنايی –كه شليک  ميشود  ايكه راهی  آهبا  ميشود ، هر راكتی

ولی  » .هستند و نميتوانند  خوراک  شان را  هتيه  كنند ، و عليه  آهنايسست كه در رسما لباسی برای پوشيدن  ندارند 
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دل ابراز ميدارند؟   ۀاز رس راستی و از ت  الزم به  ياد آوری   است  كه آيا واقعًا دولت  مردان  امريكا  اين سخننان را

چه  می بينيم  كه  ژنرال  ايزهناور خودش  توسط ناوگاهنا  وقوای جنگی و  حتی اسلحه  زروی  چه آتش بارهيای 

خانامن بر اندازدرجريان جنگ جهانی دوم در جهان براه انداخت كه  نظري و پيشينه آن ،در بد  ترين  جنگهای 

لی ها در برابر رسخ  پوستان بومی امريكا براه انداخته بودند ،در تاريخ  برشمقايسه نميگردد وبرش مدحش كه اسپانيو

ولی ، گاه  گاه  اين  صدا  ها و ندا  های  عوام فريبانه  از زبان  رسان  اياالت  . هر گز چنني  پيشينه ای بياد ندارد

 .عی نميباشد ،شنيده شده  استمتحده  و ساير كشور ها شنيده  شده  است كه اظهارات واق

طرح صلحی را 1963مهچنان رئيس  مجهور كنديدر سخنرانی خود در امريكن يونيورستی به  تاريخ  دهم جون

 »صلح امريكايی حتميل شده با زور و سالحهای جنگی امريكا نيست «مطرح  كرد كه الزامًا 

 

ای بود كه  در هنايت  خروسچف رهرب احتادشوروی وقت  اگر چه  طرح او  مت پايدار ماند ، ولی  طرح  خرد مندانه

را حتی در روی خط اجياد  نتوانست  كرد ، ابراز نمود كه  از » مهزيستی مساملت اميز«نيز  چراغ سبز  نشان داده  و 

شصت سال پس  از بوجود  آوردن  نظام  امنيتی اياالت  .طرف جناح انقالبی  شوروی  از قدرت بر كنار ساخته شد

خود اياالت  متحده  در دام وضعيت  نا امنی از  -پاكس امريكانا –به اصطالح  صلح امريكايی –متحده امريكا 

 .را نشان  ميدهد »پارانوياک«ديدگاه روانی  گرفتار آمده است كه  بيش  از  پيش  عوارض 

 

اعات  ميشد  از قبيل احرتام  خصوصيات سنتی  ايكه  در فرهنگ  اياالت  متحده  نظر بقانون  اساسی آن  كشور مر

 ۀبه  حقوق بني  الدول و  پيامهنای  بني  املللی  ايكه  اياالت  متحده  الزامًا در  استواری آن  تعهد سپرده بود، به هبان

هتديد ترورستی در حال نا پديد شدن  است كه من  در يک سلسله برنامه های نوشتاری ماهيت  اصلی حادثه  

از » دروغ بزرگ «تامرب را با مستندات آن نوشته بودم  كه  جای  هيچ  نوع  ترديد  در ابراز اين جانخراش  يازده سپ
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طرف دولت  مردان  اياالت  متحده باقی  نمی ماند ، اگرچه بخش مهمی  از چنني  هتديدی را خود اياالت  متحده 

شكست  شوروی وقت ومهچنان  بوجود  آورده  است نظري بقدرت رساندن اسامه  و  گروه  القائده بخاطر

اين  پديده چه  در داخل  كشور و چه  در خارج قابل مشاهده  . موجوديت  طالبان را نيز حلقاتی به آهنا ربط  ميدهند

 .ميباشد

 اين بحث ادامه دارد

 

 

 

  

  

  

  

  

 وپا كشيدن فوری آن جنگ  عليه تروريزمت  متحده امريكا  دراياال  احتاد 

 بخش پنجم

عربستان سعودی امروز قوی  ترين  مهره  و  . اين  موضوع را  می  توان  در  پاكس امريكانا مورد  دقت  قرارداد 

ت بخشيدن به پاكستان و  گروههای سياسی  ايكه  از طريق  قدر مهرک برنامه  های  پشت  پرده  در ارتباط با تروريزم

مورد  دقت  در  مو رشوع سده  بيست   ويك مسده  بيست   سه  دهه آخر،مهواره  در قراردارند در آنجا حتت پوشش آن 
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سالمی  نظري افغانستان ،  در  كشور  های  ا وبعدًا،) ويتنام و كامبوج، الوس(در رشق  اسيا فعل و انفعاالت  سياسی 

 .... ، يمن ، عراق

پخش  ميگردد  ناميه  ای  را  ديدم كه   كشور  های را  كه به صلح   امروز  در يكی  از  تلويزيوهنای  كه  از كابل 

رتبه دوم  و افغانستان رادر  مرتيه  سوم  و  در ول،چني جهانی هتديد  هستند نشان  داده  بود  كه  امريكا در  رتبه ا

در  . چيزی  ديگری  است واقعيت  امر   ولی .  مهينطور ساير كشور  ها را رديف و طبقه  بندی  و نشان  داده بود 

و يورشهای   نوينامريكا  خود را   از  مجله  اربابان درجه اول جهان  در  نظم اياالت متحده نظام جديد  جهانی كه 

به  جتربه  ثابت  كرده  است  كه بعد  از جنگ  جهانی دوم  اولني   كشوری  است كه نظامها و   اند ،دمي جهانی  

و در بسا اوقات بخطر روبرو ساخته خمصوصًا در  كشور  های ديموكراسی و  انتخابی   حاالت  صلح را در  جهان

  عراق در دفاع  از دينار و نفت  كويتی كامبوج ،  را  ميتوان در  ويتنام  ، است  كه  نظري آن باعث سقوط آن نيز گرديده

 . ديدو پشت  پرده با سوريه افغانستان و عراق جنگ و 

در اصل (» كاناپاكس آمري –صلح آمريكائی «ن موضوع سياسی جهان، جلوگريی از به اصطالح امروز، فوری تري

به مهان شكلی كه در قرن . می باشد كه به تدريج ممكن است به جنگ جهانی بيانجامد) يعنی حاكميت آمريكائی

استفاده كردم، زيرا » طالحبه اص«من در اينجا از اصطالح . روی داد» صلح بريتانيائی«نوزدهم در مورد به اصطالح 

، در آخرين مراحل خود، بيش از پيش كمرت صلح طلب و حافظ نظم )»پاكس«(هر يک از اين قراردادهای صلح 

(  .بوده، ولی بيش از پيش روی حتميل قدرت رقابتی جنگ طلب و طبيعتا غري قانونی و نابرابر متركز داشته است

زعيم  افغانستان با درک  اين    از مهني سبب است  كه؛ ) كليفورنيا پيرت دال  اسكات استاد دانشگاه برووكلی 

ناخت موضوع و از موضوعاتی كه زعيم افغانستان در قاطی بودنش  با امريكائيان  در طول يازده سال گذشته ش

تواند  افغانستان چقدر مي در تعاطی با  مسأله )امريكانا فاكس( يداند  كه  اين به  اصطالح حاصل كرده  است م

حرف زدم  كه  » اامريكان «  سمن بخاطری  از فاك. رسزمني و  حتی منطقه را به  درد رس  های جدی مواجه بسازد

مهه از  ،دارندماواءالنهری وسندی كشور  هايی كه  در  حوزه جغرافيايی وجه  متدنی مشرتک با ايرانی  يا خراسانی 
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را چندين سال  ) فاكس  امريكايی(پاكستان كه قرارد داد كاربردیچانيكه می بينيم  دولت  آن  متأثر  خواهند شد

پيش با  امريكا انعقاد  كرده  در  حال  حارض  قادر نيست  جلو  پرواز  های   هوا پيامهای بی رسنشني اياالت  متحده 

خمالف خود را در  در داخل  پاكستان بمقصد  اهداف جنگی پرواز  ميكند ومهره  های امريكايی را كه  از پايگاههای 

، حدود سياسی  پاكستان  از بني  می  برد و  پاكستان بجز  اينكه  آن  برنامه  ها را ناقذ حاكميت سياسی خود  بداند 

كه  از خاک ما به  كشوری ثالثی از اين  وجود  خواهد  داشت چه  تضمينی .كاری  از دست شان شاخته  نيست 

مسأله توافق برنامه كار بردی امريكا و افغانستان  تضمني  های مؤيد و پخته   اگر در. پايگاه ها  استفاده  نگردد

چه  تضمينی وجود  خواهد  داشت كه   باشيم ؛شت بد تر  از پاكستان را  داشته وجود نداشته باشد شايد ما رسنو

چنني  كاری را  دنشو  مستقر افغانستانپايگاه  های  نظامی امريكا كه  در چهار حوزه  رشق و غرب وشامل و جنوب 

 .كه با رسنوشت افغانستان بازتاب خورده  است و  اين  حرف  تاريخ  استنكنند 

، مثل بايد اعرتاف كنم  كه   كشور  ها  در  نزد  من «:جورج  كنان متخصص انتظامی كار بردی امريكا اذعان  دارد

  11».طه بر دنيا در  جريان  است آن ، بازی بزرگی برای سل  ۀصفحنجی  هستند كه بر شطر مهره های 

در صد از ثروت  آنرا در اختيار داريم   50در صد از مجعيت  جهان،  3/6ما با مجعی باربر «:جورج  كنان گفته  است

اين  مهم، بايد   يت  نا برابری  است ، برای  حفظ  اين وضع...در  چنني  وضعيتی ، كار اصلی  در دوران  پيش  رو . 

مالحظاتی  چون  حقوق برش، اعتالی سطح زندگی ، و  ديموكراسی را از .  طور كامل  كنار گذاريم احساسات را ب

  12» .رس بدر  كنيم 

 

                                                             
  . 133م، اربابان جدید جھان ،ص1898 در ھند  مستعمره ، سال راطوری بریتانیالرد  کروزون ، نائب  اسطلطنھ  امپ   11

  .اربابان  جھان ،ھمان: رک.1966در سال   جورج  کنان ، طراح راھبرد  ھای  ایاالت  متحده   12
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 پروپاگندای امريكا عليه  آينده افغانستان .1

نيز  جابه جايی قدرت  های امريكايی  را در »  پيرت دال  اسكات«قسمی  كه  در صدر اين  نوشتار می بينيم كه  

ميداند  كه  مهني اكنون توسط سياست  ] فاكس  بريتانيكا[ده اول سده بيست  ويكم ناشی  از  پريوی  از   بحبوحه

جابجايی  های  قدرت نظامی به    های امريكايی خمصوصًا  در  كشور  های  اسالمی  امحال  ميشود و برای  اينكه اين

دولت  شاهد براه انداختن  پروپاكندای با  عرض و طول   2013سانی به  دسرتس  شان قرار گريد ما در ماه دسمرب آ

از طرف دولت افغانستان  به امضاء  نرسد  ر سند  كاربردی  بني اياالت  متحده امريكا اگامريكا  مبنی بر  اينكه  

 .   ميگردد دهه اخري  قرن  بيستم باز افغانستان  به  روزگار

 قتنامه كاربردی  اياالت  متحدهپيشنهاد دولت افغانستان راجع به  تضمني مواف .2

كی از تضمني صلح و  اد های دولت افغانستان را كه  حاكه  پيشنهحال  در  نظام  جهانی  كسی و يا قدرتی  نيست  

عدم  مداخله  در امور  كشوری و  عدم يورشهای  نظامی بخانه  های اتباع افغانستان ، خمصوصًا دفاع  اين  كشور  در 

. دنرا  هنايی  ساخته  در  اجراء قرار ده و اين  پيش هناد  ها بپذيردميباشد  آنمهسايگان  نيز  شامل   برابر هتديد  های

را بپذيرد ، ماشني  ) حامد كرزی(خواستهای بر حق  زعيم افغانستان  ه  ميشود  امريكا بدون  اينكه  اما قسميكه  ديد

قوهتای  اياالت  در بريون رفت  ارت افغانستان  دن حاالمرهای  پر قدرت  تبليغانی اياالت  متحد  در بی ثبات  ش

متحده  در رأس و ناتو در ضمن ،  هر روز  از  تربيوهنای  اطالع رسانی و  گسيل  ناميندگان بلند رتبه آمريكايی 

ن  برب آيا  اي ؟2014هيوالی سال  .ميزنند و برهمبكابل اين  اطالعات ختريش كننده  آرامش در افغانستان را دامن 

ناميده  است ميتواند  در  عدم  خود  واقعيت  يک  ملت را يا يک  كشور را ويا كشور  2014كاغذی كه امريكا آنرا 

 صدمه زند؟را در منطقه  هايی

به  چه  منظوری در مدت بيشرت از : حاال  كسی و  مرجع  ای وجود  ندارد  كه به  اياالت  متحده  و مهرهانش  بگويد 

البد خواهيد گفت ما برای قلع و قم   از شام كه  دعوت  نموده بود  كه بياييد؟ر يافتيد وافغانستان حضوده  سال در 
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و يا ال اقل هببود بخشيده ی را با تروريزم  ختم  كرده باشيد بدون  اينكه  اين باز ولی. تروريزم به  اينجا آمده ايم 

اينهمه بربادی ، از بني رفتن  جاهنای مردم افغانستان زير   اين رسزمني را رها كرده  و  می  رويد؟ تاوان باشيد،

اشی  از تراكم رسمايه بدست زور مندان ، فراز قيم  كاال ، فقر  گسرتده نرضبات نايره  جنگ و  محالت  تروريستی 

مفلوج   ،خارج از وريامنه بزرگ  و  با ارزش رسسام  آها  در بازار ، نبود  صادرات   از  كشور و ورد كاالهايی به  پ

بانک (نگاه  داشتن كشاورزی  افغانستان ، حراج بيدريغ  زير بنا های افغانستان فلج  نمودن و  از بني بردن بانكها 

را كه  در   کبانک انكشاف زراعتی و در اخري كابل بان –بانک رهنی و  تعمرياتی  –انكشاف صادرات افغانستان 

تاوانی  از   ناتوان و به  خانواده  های  راهای سياسی و اقتصادی   تاين مزامحآيا .  )بني  متام بانک ها  كشش داشت

 كه  ميدهد؟ رانگ ج

خود شان  وقلم  از  زبان كه تاريخ  حكايت گر آن است،بياييد  دكتورين  سياسی منظر جنگ  طلبانه امريكا را 

 : بشنويم

جنگ  هيچگاه  خوش «:خليج فارس  نوشت   1991سال روز نامه ليربال   ايندپندت يكشنبه  ها  در  زمان جنگ در 

ت  كه هيچگاه به  خميله ی جوامع  متمدن حتی  خطور  هم  س، اعاملي:، اما بال فاصله  در  پی  آن  افزود»آيند  نيست

اما به رصف . وسط امريكا بی  ترديد  اقدامی  هولناک استت كنونی  عراقاز  مجله بمباران  يک پارچه . د نميكن

 )توماس فريدمن(» .هولناک بودنش ، نمی توان  آنرا  خطا انگاشت

سه  نردبان  كامنی  شكل را  در   در جنگ  ديگری ، در  ميان برنج زار  های به فاصله اندک از سايگون:او اذعان دارد 

ا  انفجار بمب  اينه.ه  هوا  برخاست كردم  كه به  اصابت  هر  نرده شان به زمني ، ستونی  از  آتش  ب آسامن  مشاهده 

اين  .ه  شودند بر فراز ابر  ها در  پرواز بودند دارتش امريكا بود ، بدون  آنكه  دي52- های سه  فروند  هواپيامی ب

  اصطالح  جعبه  دراز واژه.س  طرحی  موسوم به  جعبه دراز هوا  پيام  ها  مجعًا  هفتاد  تن  مواد  منفجره را بر اسا

در اين  دست . ارچه  است كه  هرچه  در  مسري آن هدف قرارداشته باشد نابود  ميكندامی  برای بمباران يک  پنظ
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ومن  ازباالی  انفجارات حتی  توته  های  سوخته انسانی و  حيوانی  نيز ريز ريز  شده بودند  كه قابل  تشخيص  نبود

اين هوا  پيام ها به  عالوه  خلبانان  توسطی . تاب شده بودالشه  گاوميشی گذشتم كه تكه تكه شده و به  اطراف پر

بني شالی  زار های سوخته   زمني و درس  فريدمن مدير روزنامه اندپندنت  كه  حتی  درامتو مردان بزرگی نظري

نريوی آتش از  اين بمباردمان پا هناده بود تا بتواند  ودهشت افگنی   هواپيامهای  نظامی اياالت  متحده را با ناشی  

 .دبه دنيا توصيف  كرده باش بی نظري و آنجا را خيلی وحشتناک  قوی و بخريب بی مثال آن

نوع  ديگر  از سالحهايی  كشتار مجعی كه از طرف  اياالت  متحده امريكا طراحی و توليد شده  است بمب  های  

در مهان ساهلا  در الئوس مهسايه  اميده  می شود ، نRockeyes، كه  در اياالت  متحده راكی استخوشه  ای 

ک  تقسيم  ميشدند،  كه  نيمی  بمب كوچ160ب  ها ، هر كدام به  تقريبًا اين بم. كشور ويتنام آزمايش و استعامل شد

ان يا انسانی روی  آن  پا  می گذاشت ، يا بنا بر عادت  بجای می  ماند ، تا وقتی كه  حيو بحال  خفته  در روی زمني

بر آورد شده  است  كه  پس  از سی سال  اين ..نوقت  بود  كه  منفجر  ميشدا  از  زمني  بر ميداشت ، آی  آنركودك

هزار نفر را در الؤس  كشور كوچكی  كه  هرگز با امريكا  در  جنگ  نبوده  است ، به    20بمب  ها  هنوز سالی 

اين بمب  های  خوشه  ای  .  م و كمبوديا بود تناويرانگری  امريكا در وي»انبی صدمات  ج«الؤس  از .كشتن  ميدهد 

 .ته  شده اند و رصفًا بخاطر  ترور ساخ »ضد  نفرات«بخاطر ويژگی  مرگباربودن دراز مدت  شان ، بعنوان سالح  

هبرتين  و های  خوشه  ای   بمب«:مطبوعات  جهان  هنوز فراموش  نكرده  است  روزی كه  وزير دفاع بريتانيا گفت

 »كه  در اختيار داريمين سالحی  است   اراترك

ای در افغانستان، كه  مدهتا  پيش بدست    شهر كوچک و گلساخت  و فالكت  زده ، شايد  مراد كندز باشد) گالدز(

به سببی كه  تعداد زيادی  از طالبان  در آن شهر جتمع  كرده بودند و راه  های (نريو  های  ضد  طالبان افتاده بود ،

از ميزان  تلفات  دقيق  آگاهی  نيست و لی . بمباران شد  )بسته بود ، توسط هوا پيام های امريكايی به شدت فرار نيز

دست  كم  هفت  نفر از اعضای يک  خانوانوار  كشته و سه  نفر بشدت   در حملهای رهايشیبه يقني  ميدانيم  كه 
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انس  آژ«به ساختامنی  متعلق  به كه  ، پناهندگانی بودند زمخی شدند ،  اين  مردم  كه ساختامن زير رس شان  ويران شد

اما رسانه  ها انفجار ساختامن  هنادی را كه برای  . ندپاكساری  مني  های زمينی  سازمان  ملل  متحد  پناه  گرفته  بود

مب  های  خوشه  كار كرد  ب«اليت  ميكنند را ناديده  گرفتندفع» ی ناشی  از بمب  های انفجاری از تلفات پيشگريی«

ای عني  مني  های زمينی  است ، فرق اصلی  بني  اين  بمب  ها و  مني  های زمينی  كه  معاهده بني املللی  آنرا منع  

ً  در اين  است  كه مني  ها را در زمني  جاگذاری ميكن يام پرتاب  ند  ولی  اين بمب  ها را از هوا پكرده  است ، رصفا

در  تن  اين  ستور ، طبق بر آورد ، هفتاد  هزار بمب  كوچک منفجر  نشده ی امريكايیر  زمان  نوشد«.ميكنند

مهان  [است   داشته   هنفته را از قبل اين  های  زمينی  نيز در  خاكش وجود دارد افغانستانی كه بيشرتين  مافغانستان 

 ]خرب گذاری

 - ب«چ ترديدی نيست ، مهان  هوا پيامیاين  مطلب هيدر  پيشينه  تارخيی  »  جنگ با تروريزم «اين  است  ماهيت  

سپس  . ز را بخاک  در افگندندكردند ، شهروندان گريزان  از كند  ايكه قسمت  اعظم  هندو  چني را نابود» 52

ختم شد » قلعه   جنگی«به  قلعه گلی به نام بعدًا اسريان در حومه  شهر مزار رشيف رصه قندور كه انويسنده  از حم

است  كه  با جامعه مدنی در  اين  ایطنني افگند؛ متمدن  واژه » متمدن «كه شايسته  است در ذهن  انساهنای  نامی

در آن  روز نريو  های امريكايی و بريتانيايی برای  پشتيبانی  از .روز  ها  در افغانستان  خيلی از آن  استفاده  می شود 

مردمان داخل رسای جنگی  از . ای امريكايی را بكار  گرفتند ژنرال دوستم  رهرب جنبش  شامل ، بمب افگن  ه

و  طالبان بودند كه با بمب  های خوشه  ای  بمباران شدند ، آهنايی كه  از بمباران  در دمخه  های داخل قلعه پناه برده

سري جنگی داخل كه به  اين  طريق صد ها  ا...تري باران شدند  و در دمخه ها، شان هبودند،مه جان بسالمت كشيده 

  .قلعه  نابود شدند

كه در وطن ما به خط  كش معروف  است  در  داخل  52-ب  هوا پيام های در مهان روز  های  محله به افغانستان(

شهر مزار رشيف مانور  های  دو خوشه  ای و سه  خوشه  ای را باالی  مدرسه دخرتانه سلطان رضيه شهر مزار 

ًا مهنديسی شگفت انگيز فنون  نظامی را كه  ما در طول  بيست  سال جنگ در رشيف آنجام دادند  كه  واقع
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افغانستان تا آن روز نديده بوديم به ناميش گذاشت  به قسميكه طالبان  پاكستانی را كه شايد  تعداد  آن  حدودًا سه 

به ساختامن  اصلی مدرسه  و خانه  و  اين  در  حالی بود  كه در آن  مدرسه  بكلی از بني برد  صد  نفر ، زيادتر ياكمرت

گاهها توسط  دستگاه ممن در آن شا. های جماور كه  پر نفوس  ترين  منطقه  شهر است ظاهرًا آسيبی نرسانده  است

امريكا را كه   هوايیميگفتند محالت   )تابه  ديشی(مول  بود  و  به  اصطالح  ستاليت كه  در مزار رشيف بسيار مع

اصابت  موشک به  قلعه  های  بی سی  و صدای امريكا  پخش  ميگرديد  ميديدم كه به  جمرد  شبانه  از طريق بی

مستحكم فقط  آتش و دود  را كه شكل سامرقی داشت  می  ديديم كه  چيزی  ديگری  در منطقه  ديده  نميشد و 

 ))مؤلف.(ظرف ثانيه  های حمدو  مهه  چيز ختم  ميشد 

بی ترديد ويژه  گی  اصلی متدن  اين  است كه به « : روزنامه  گاردين ،  می  نويسد   ايزابل  هلتون ، مقاله  نويس

ان در بنا بر  اين  اين  توقع  كه بتوبام ميگويندافغاهنا  خشونت  گرا  هستند، ... آسانی به  ترور و بربريت  سقوط كند

آيا  ...چه  كسانی  است؟  ا  اين  جنگام. افغانستان با قواعد  انساهنای متمدن  جنگيد  توقع  بيهوده  است

 ]ايزابل هلتون[» امريكائيان  وانگليسی  ها طبق  قوانني دوستم  می جنگند؟يا طبق  قواعد  خود شان ؟

كه قبًال در ويتنام  آزمايش  (ه  ای وض  نشده  است ، نه بمب  های خوشاما حقيقت  اين  است  كه   هيچ  چيز  ع

هنگام  جمبور شدن به اذعان  اين  حقيقت كه  كشتار  های  .برشبه  وجدان ليربالی  کنه وارد شدن  شو) می شد 

خالقی روال خود  ما  غربی ها  است ، نه  كتامن اهداف واقعی  مسترت در  پس اوهام ا) ترور وبربريت (مجعی و

ه فقري ترين  كشور ها  نظري يش  را علينريوی هراس  آفرين  نظام«ام متدن نی  ترين  كشور روی زمني كه بنتوسط  غ

 13.هيچ  چيز  عوض  نشده  است  در اينجا نه به  جز فن  آوری  پيرشفته تر ، .  »افغانستان بكار می  گريد 

   

                                                             
بازی «نشر اختران ، 1388: تھران.اربابان  جدید  جھان ،جان  پیلجر ، برگردان بھ فارسی مھرناز شھابی و مھرداد  خلیل شھابی   13

  .139-132،صص» بزرگ
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  در ارتباط با   عربستان سعودیصلح امریکایی  

 ششم–بخش 
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ی  آهبا می شود ،هر راكتی هر تفنگی كه ساخته  می  شود ، هر ناو  جنگی كه راه:ميگفت 0842-ايزهناور در سال 

زدی از آهنايی است كه  گرسنه  هستندو نمی توانند  خوراک  شان دتداوم  در -در مفهوم  هنايی -می شود كه شليک

 .يه  كنند، و  عليه  آهنايی است كه در رسما لباسی برای پوشيدن  ندارندرا هت

 

 :پيش در آمد  تاريخ  جنگ  های امريكا در بريون  از خاک  آن  كشور

در دانشگاه امريكن طرح صلحی را مطرح  كرد كه الزامًا  1963ژوئن  رانینخرابرت كندی در سرئيس مجهور 

 ». جنگی آمريكايی  نيست صلح امريكايی حتميل شده با زور سالح«

الت ياا  نظام امنيتیشصت سال  بعد  از بميان  آمدن .خرد  مندانه ای  بود   طرح او نا پايدار ماند ، ولی  طرحاگرچه 

ولی  با  آهنم  خود اياالت  متحده  در دام  وضعيت  نا امنی  از .شهرت يافته  است   پاكس امريكانامتحده كه به  

 .را نشان  ميدهد 14.»پارانوياک«بيش  از  پيش  حوادث ديدگاه روانی  گرفتار  آمده  است كه  

خصوصيات سنتی فرهنگ اياالت  متحده مانند احرتام به  حقوق بني  امللل به هبانه  تروريستی در حال نا پديد شدن  

  15.و هم  در  خارج  از  آن قابل مشاهده  می باشد هاين  پديده  هم  در داخل اياالت  متحد.  است 

 »جنگ  عليه  تروريزم«عودی و اياالت  متحد امريكا در احتاد ّرسیعربستان س

ودی  از نيمی  از  آن به  عربستان سع  ، بيش2011امريكائی  در سال  مليارد دالر صادرات  اسلحه66،3از 

ع رت از نوشامل  دها هليوكوپ ش  از فروش  اسلحهنجاين س.مليارد دالر  33،4، يعنی معادل اختصاص داشته  است 

                                                             
کریپلین با استفاده از ). عقل = nous خارج و نوس = Para پارا(پارانویا، در معنای اصیل یونانی خود، بھ معنای دیوانگی است    14

بنا بھ تعریف او ھرگونھ افکار توھمی، بدون احساسات . این ریشھ لغوی، نامی برای تشخیص افکار توھمی بھ وجود آورد
تواند  است کھ یک شخصیت مھم سیاسی یا ادبی است، می برای مثال کسی کھ دچار این توھم شده. گنجند ودآزارانھ، در این دستھ میخ

  .در دستھ مبتالیان بھ پارانویای مطلق بگنجد

  »...جنگ  خود ساختھ امریکا«پروفیسور دال وال  اسکات،   15
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آپاچ  و بالک هاوک  است  كه به  گفته  نيورارک  تايمز برای دفاع  عربستان در مقابله با  ايران  رضوری  تشخيص 

و  با اين  وجودفروش  اين سالحهابيشرت بدليل مداخله فزاينده اين  كشور در جنگهايی نا متعارف.داده شده  است 

 ).سوريهبه  عنوان  مثال در (جتاوز كارانه  صورت  گرفته 

فروش  اسلحه  امريكايی  به  عربستان سعودی در  عني  حال موضوع  اتفاقی نبود، بلكه  حمصول توافق بني  دو  

-1971تی سالطی بحران  نف.برای پرداخت  نفت سعودی را  جربان  كند كشور بود تا افزايش دالر امريكايی

و  ايران برای پرداخت  نفت  خام به هبای خيلی  ن و هنری كيسنجر با  عربستان سعودی،رئيس  مجهور نكس1973

 - باالتر  مذاكره  كردند، ولی به  اين رشط كه  هر دو  كشور  دالر  های نفتی شان را بشكل ديگری دريافت  كنند

 .خريد  اسلحه  مهم  ترين  رشط  اين قرارداد بود

به يكديگر وابسته شده ، نكته  جالبی كه يک  ثروت  اياالت  متحده  و عربستان سعودی  بيش  از  هر زمان  ديگری 

گروه  های اسالم  ني  كننده  امور مالی مايه داران سعودی اصلی  ترين تامرس« : نامه الكرتونی  آنرا افشا كرده  است 

محالت  تروريستی  ای را  كه  در برابر بب  است  كه امريكا ،و  از  مهني س( 16».افراطی مانند  القاعده  هستند

 .).باشد محله  تروريستی نميداندناسيسات سياسی و نظامی امريكا در افغانستان ت

احتاديه بني  املللی  اسالم  گرايان، كه بشكل  گسرتده  توسط خانواده  سلطنتی سعودی تأمني  مالی شده و حملی برای 

از كه برخی  لفی هايی هستندس مالقاهتای بني املللی  آهنا تدارک  ديده ، در واقع  جنبش جهانی  اسالمگرايان

 .ن  ميباشداعضای القاعده نيز از اعضای  آ

البان  نزديک به  بطور خالصه رسمايه  های جاری بني  اياالت  متحده  و عربستان سعودی هبامن اندازه  جهاد ط

در حاليكه  . (تحدههای اياالت  م  عليه  آهنا توسط  نريو  مني  مالی  ميكند كه  جنگهای خود ساخته القاعده را تأ

و فريب و خود كامگی عده  ای از   امريكايی كه  از روز  نخست با ترفندمردم  افغانستان  از  اصل بازی های 

                                                             
  ھمان بھ ادامھ   16
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طرفداران امريكا مهراه بود تا امضاء كردن  پيامن  امنيتی كاربردی بني  افغانستان  وامريكا كه شايد زعيم  افغانستان 

گذشته  مهانطور ن به  كرسی قدرتی كه امريكاييان برايش  تفويض نموده  و در دو  دوره بعد از يازده سال  تكيه  كرد

او را بر رس قدرت  نگاه داشتندبه  آگاهی درونی  رسيده  است كه  امضای  اين سند را باوجود نپذيرفتن  پيش  فرض  

اياالت  اين  در حاليست  كه.  يكند های  افغانستان به سود  كشورش  نميداند كه از امضاء اين سند شانه  خالی م

امريكا ظاهرًا  هم  از طريق رسانه  های پر قدرت بني املللی و هم  از  طريق اعزام  شخصيت  های بزرگ   متحده

نظري وزير خارجه  ، وزير دفاع اياالت  متحده و نامينده  های  خصوصی اين دولت به افغانستان  تا هنوز هم ادامه 

 .).دارد

جنگ  «ضعيتی كه عربستان سعودی با  اياالت  متحده  دارد منجر به شلعه ور شدن آتش  جنگ به  اصطالحچنني  و

در جبه  های نوين ، و در بطن  مناطقی كه  در  گذشته در آرامش  برس می بردند، مانند  مالی ، به »عليه  تروريزم

 .چنني حتوالتی  از  آغاز  قابل  پيشبينی بود  -نظامی سازی فزاينده  در اياالت  متحده و در خارج  انجاميد 

را به عنوان  جنگی  عليه دولتهای قانونمدار و  اصولگرايان  اسالمی  » جنگ  عليه  تروريزم«رسانه  ها  غالبًا 

  در واقع ، از مدهتا  پيش به  اينسو ، اغلب  كشور  ها دائام به شكل تناوبی به.  فنتاتيک  و  جنگ طلب معرفی  ميكنند

اياالت  متحده  وبريتانيا از اين قاعده  .مهان  نريو  هايی مهكاری  ميكنند كه در فرصت  های ديگر با آهنا می جنگند

چنانچه در دوره  جهاد افغانستان  اسامه بن  الدن  از  چهره  های حمبوب و توانمندی بود  كه با تبانی  .مستثنی  نيستند

منحيث يک قهرمان با نفوذ و دست آورد گ عليه  نريو  های  اشغالگر شوروی امريكا  نفراتش  در  جبهه  های  جن

پريوزی جماهدين در افغانستان  اسامه  در من شاهد روزی  در كابل بودم كه بعد  از .  فوق  العاده می  جنگيد   های

 .ميگذشت  لاز  مسري پل خشتی شهر كاب ال  ميكردندهی كه كابليان آن را با گل  استقبيک  نفر بر زر

. هبم  رخيته  است ، به  ويژه در حوزه  عمليات ّرسی مبهم واياالت  متحده بيش  از  پيش   امروز  ، سياست  خارجی

در حال مبارزه با جهاد طالبانی  است كه سازمان )ظاهراً (در بعضی  كشور  ها بويژه  افغانستان، اياالت  متحد ه 

  ميكرد ، كه  هنوز از  پشتيبانی هم  پيامنانی  مانند  عربستان سعودی و پاكستاناز آهنا  پشتيبانی  1980سياه  در سال
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اين يک  موضوع  سياسی  بسيار مهم در قبال  دولت  اياالت  .(برخوردار هستندوساير  كشور  های  خليج نيز 

در  پشتيبانی از  تان رامتحده از يكطرف و  مردم افغانستان  از طرف ديگر هم  اياالت  متحده و هم  دولت  افغانس

ود  كه  در  عرف  ملت ها  در بی رنگ و عاری  از معيار  های موجقوايی به اصطالح حافظ صلح در افغانستان را 

در صد باز سازهيا را  از  90بطور مثال باوجوديكه اياالت  متحده قريب به  . قبال دولت  ها  موجود اند ميسازد 

 مهۀ متحده  دريافت  ميكنند باز هم  در افغانستان مردم راضی بنظر نمی رسند و  طريق  كمک  های صندوق اياالت 

ترفند سياسی  ای  بيش    پوهلايی را  كه  اياالت  متحده  در راه انكشاف افغانستان بمرصف رسانيده  است  را 

دارند بازی   ومه  ها زندگینميدانند  و  هنوز هم اضافه تر از پنجاه در صد  مردم افغانستان كه  در شهر ها و  ح

چرا كه  اياالت  متحده  هر گز  راضی  نيست .  بقول معروف بازی موش و  گربه  ميدانند  امريكا را با طالبان،

از  طالبان را كه  در هنايت  در مناسبات بني املللی  مستقيًا با پول  عربستان سعودی و هم  پيامنانش متويل  ميگردند

براه  می اندازد  تاتوازن  تروريزم و صلح  در اين  را  حمو  ناميد و  از مهني سبب  جنگ  های  صحنه نظامی و سياسی

در  غري  آن  مردمانيكه  از . كشور بحال تعادل باشد يعنی كه  گوشه ای از دل مردم  مدام در حالت  اضطراب باشد

امريكا كه  در ظرف يک  هفته  : ازار ميگويند سياست  حتی الفبای آن را نيز نميدانند   در تبرصه  های  كوچه و ب

لع قدرت  كرد  چطور نميتواند  پنجساله  طالبانی را دگر گون و  خدولت چهار از طريق هوا ،پايان  نشده به زمني 

يک  سؤالی  در مدت  ده سال  بالخره  از دست شان شكست را قبول و صحنه  های  جنگ را ترک  گويند؟ اين

 .).جلوه  ميدهدو يک دست در نزد  مردم به امريكا نزديک  است كه  مهيشه  در ذهن  مردم طالبان را

. در  كشور  های ديگر مانند ليبی ، اياالت  متحده  از  مهني  نوع  اسالم  گرايان  به شكل  غري مستقيم  پشتيبانی كرد 

 .ان با  پشتيبانی اياالت  متحده بقدرت رسيدنددر  كشور  های ديگر مانند  كوزووو اصول گراي

ند سال  پيش  كرستوفر از جهاد طلبان  پشتيبانی كند، چ  در يمن  مقامات  اياالت  متحده پذيرفتند كه  مشرتيان شان

در گزارشی كه  هتيه  كرده بود  اظهار داشت  بوسک پژوهشگر دانشگاهی در برابربنياد كارنگی برای صلح بني املللی

: 
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، شامر زيادی از يمنی  ها  1980در ساهلای .افراط گرايی  اسالمی دريمن  حاصل روندی طوالنی و  پيچيده  است «

توسط  شوروی ، دولت يمن  پس از پايان  اشغال افغانستان.در جهاد  عليه شوروهيا در افغانستان رشكت  كردند

رسبازان قديمی  خارجی  نيز اجازه دادكه در يمن   شهروندان يمنی را تشويق كرد كه به  كشور باز گردند، و به

اغلب  عرهبای افغان توسط  رژيم انتخاب شدندو  آهنا  را  در بطن  هناد  های امنيتی خمتلف دولت .مستقر  شوند

سپتمرب  11اين  نوع  گزينش  ها  در مورد افرادی كه  توسط دولت يمن پس  از  محله  تروريستی .بخدمت  گرفتند

 .شده بودند نيز به اجرا گذاشته شد  زندانی

اياالت  متحده   ، وزارت امور خارجه، در گزارش اطالعاتی كه امروز از حالت  حمرمانه  خارج شده1993از سال 

اشكار ساخت  كه يمن  در  حال  تبديل شدن  به  مركز مهمی  برای جتمع بسياری از مبارزانی  است كه افغانستان را  

اليتهای  آهنا را حمدود  سازد كه دولت يمن  مايل  نيست تا فع ين  گزارش  در عني  حال تأكيد داشت ا.ترک  كرده اند

، رژيم  حاكم  اين  اسالم  گرايان را برای رسكوب خمالفان  داخلی بخدمت  گرفت 1990و  1980وطی ساهلای  

 17.نگيدندجنوب  ج گرايان  عليه  نريو  های ، اسالم  1994عالوه بر  اين، طی جنگ داخلی .

تروريزم به  پشتيبانی از  مهني  پژوهشگر دانشگاهی به  اين  نتيجه رسيد  كه  جنگ  اياالت  متحده عليه2011ارپ  ك

 :يک دولت  غري مردمی انجاميده ، و از اصطالحات رضوری اجتناب كرده  است 

سياست خارجی اياالت  متحده  –وده ب يمن منحرصًا روی  تروريزم  متمركزمن فكر  ميكنم كه سياست ما در «

من . روی تروريزم  و امنيت و القاعده  در شبه  جزيره  عربی  متركز داشته و متام  مسايل ديگر را نديده  گرفته  است 

و بمشكالت دولت يمن كه دائًام   ما روی تروريزم  متركز داشته  استفكر  ميكنم كه  متام دعاوی مقامات دولتی ، 

 :است  توجه  ای  نشان  نداده  ايم  رو برو بآن

                                                             
گرایان متوجھ  اشخاصی  می  شود  کھ تازه  گرایش نسبت بھ  اسالم داشتھ باشند در حالیکھ  قضیھ بر  مورد  اصطالح  اسالم     17

عکس آن بوده و  منظور نویسنده گروه  ھای افراطی میباشد  کھ بجز  جنگ  کدام دکتورین  دیگری مورد  پذیرش  شان  نیست 
  )مؤلف(
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يكنم  كه  چنني  عواملی رس انجام  به رس نگونی دولت  خواهد فكر م.ستفاده  از قدرت ، بزهكاری بيكاری ، سوء  ا

 .مهه در يمن  می  بينند  كه ما از اين رژيم  ها با بی  اعتنايی به  مردم  يمن  دفاع  ميكنيم ...انجاميد 

درظرف يازده .  نيست   ر مردم افغانستان بعد  از رصف آهنمه  پوهلای باد  آورده  از  يمن  خوبرت مهچنني  روز  گا(

يم  رسمايه  داری دولت  توسط  كسانی  اداره شدند  كه  صد  در صد يعنی رژ» امريكايی«ومت  تيپ  سال از  حك

القوه  آن  گروهی  از تكنوكراهتای ب  ه  در  نتيجهدر فساد  مالی و اداری و  حتی فساد  های سياسی  گرفتار بوده اند  ك

از كوچكرتين حرفه   يعنی .است  قرار گرفتهشان رس د  كه  رسمايه  های رسسام  آوری  در  دست يای  اجياد  گرد

  و انتقاالت  مواد  خمدر  اين  ها را به تا بزرگرتين معامالت بازرگانی  خارجی و داخلی ، كنرتول كشت  و  جتارت  

مردم  آنقدر كه  از  اين  ها  در هراس  هستند  از  گروههای .  بانديد  های  بزرگ قاچاق هروئني  تبديل  كرده  است 

گروه  های  دهشت افگن  يگان  می  آيند  و  در ظرف ماه دو  الی سه  واقعه  پيش  . دهشت افگن  هراس  ندارند

دمه رساندن  به  نريو  های  نظامی و پوليس و درجمموع ادارات ميگردد كه طرف شان  مردم  نيست  و به  منظور ص

دولتی و   اما اين  گروه  پر قدرتی كه  در افغانستان هم سالح دارند و هم  پول و  هم قدرت. رسمی دولت  ميباشد 

س دارند كه در مردم  از  اين  هرا.  ارجی  نيز برخوردار هستند  مايه  نگرانی مردم هستند از محايت  نريو  های  خ

 ).يند؟در چنگال بانديد  ها  گرفتار  آ نبود قدرت  های  خارجی نشود  كه 

جنگ  عليه  «به بيان  خيلی ساده ، : داكرت دال وال در ادامه  پژوهشش كه ما در متن  آن قرار داريم اذعان  ميدارد

ی كنيم كه  توضيح  ميدهد كه  چرا يمن ، توسط اياالت  متحده را بايد بعنوان يكی از داليل  اصلی تلق» تروريزم 

. اقی مانده و بمكان  مساعد برای  تروريزم  جهاد طالبان  تبديل شده  است ديگر  كشور  های  توسعه نيافته بمهانند  

ولی سياست  خارجی اياالت  متحده ، در زمينه  های امنيتی ، تنها عامل حمرک  در دامن زدن به بحران يمن نبوده  

اين  . زيرا منافع  عربستان  سعودی نيز اجياب ميكرد كه نفوذ  جهاد طالبان  در مجهوری  يمن  تقويت  شود .است 

سعوداز قبايل حمافظه كار ساكن  تپه  های شامل  شد، يعنی وقتی كه  خانواده سلطنتی آلآغاز 1960مورد  از ساهلای 
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پشتيبانی  » زعيم  مرص«عربستان سعودی كه از سوی نارص  به  جنوب  يمن  استفاده  كردندتا به  محله  مجهوری يمن

 .ميشد  مقابله  كنند

اتی  ميتوانند وضعيت  مبهم و  غري قابل  نفوذی  را اجياد  های  امنيتی و بنگاه  های اطالع  در بسا اوقات  ساز وكار

ز رهربان  اصلی  القاعده  كه  از به  عنوان  مثال مهانطور كه سناتور جان  كری مطرح  كرده  است ، يكی  ا. كنند 

او بخاطر فعاليتهای ستيزه جويانه اش به  .به  عربستان سعودی باز گردانده شد 2007زندان  گوانتانومو، ماه  نومرب 

از زنداهنای گوانتاناموو طريق دولت افغانستان   هم  چنني  است  در مورد آزادی  زندانيانی كه از.( يمن  باز  گشت

 .).شده اند  اعلبًا مشاهده شده  كه دو باره به فعاليتهای تروريست  خود ادامه داده  اندها رخرياً ا

معنی عام  تر  القاعده  برای  جنگ  در  در  گذشته  ها  نيز امريكا در بعضی  مناطق  توافقاتی با  طالبان  يا به 

رشط  اين  مهكارهيا  اين  است كه   .داشته باشد  مناطقيكه  منافع  مشرتک  وجودارد، مثل بوسنی توافقاتی 

 .تروريست  ها  عليه  آهنا اقدام  نكند

اين  واقعه  وقتی رويدادكه  .شد1393مهني شيوه  كار بود كه  موجب بمب گذاری در مركز جتارت  جهانی در سال  

قرار  گرفتند مصئونيت  دست  كم  دو  نفر  از  عامالن مصئونيت  پيدا  كردندو  حتت  محايت  مقامات  ايالت متحده 

در بروكلني به اجرا گذاشته بودندو هدف آن آماده سازی  »الكفاح«آهنا بدليل رشكت  اهنا در طرحی بود كه در مركز 

، در كانادا، اف ، بی آی،به  مسنوليت  خودش علی حممد را  1994اسالم  گرايان در جنگ بوسنی  بود و در سال 

كمی بعد  .عمل ميكرد  دوجانبه اياالت  متحده  والقاعده بود و در بطن  مركز الكفاح آزاد  كرد، كه  در واقع  مامور

سپتامرب ، محله به سفارت اياالت  متحده   11علی حممدبه  كينيا رفت ، يعنی جايی كه به  اساس گزارش  كميسيون 

 . راسازماندهی كرد 1998در نايروبی در سال 
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 اداره جهان بخاطر امريكا جنگ  درنگی در مورد 

 هفتم: بحث

شايد  پنجاه  » تروريزم  جنگ  عليه«ديک  چينی معاون  وقت  رياست  مجهوری  اياالت متحده امريكا  مبنی بر اينكه 

تا بحال اين جنگ ،حدودًا سی و اند سال را بقسم   مستقيم  و  غري مستقيم زمان برده  (زا بكشد؛ بشرت به دراسال يا ب

شگويانه  ياثر بزرگ و  پ) اياالت  متحده امريكا(اين  تداعی يک شخصيت  بزرگ سياسی  يک  كشور بزرگ  )است 

تنها ابر قدرت  دنيا  هدف برتری جويی چنني به نظر  مريسد در حاليكه  «:جورج اؤرل را در  ذهن  تداعی می كند 
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جهانی اش  را پی  ميگريد، برای توجيه كنرتول فزاينده  اش بر جامعه و رسكوب فزاينده  مردم  توسط  دستگاه  

» پايان  نيافتنی «جز  اين  ندارد  كه  زندگی ما شهروندان  جهان را با هراسی مداوم و توهم  جنگی   ۀحكومتی ، چار

از   ۀبخاطريكه    دولت  مردان امريكايی بتوانند  پاليسی  های  از  پيش  تعني شده  خود را  در هر نقط. مهراه سازد 

ميتوانند در شد و يا پريوان و  جانشينانش اال  ميتواند  دشمن بن الدن باده ناميد  برايش  مهم  نيست ، حجهان پي

 18.ندكذايی برنامه  های شان را  پياده  نامي» رشارت «حمور 

 

من  در شش بحث  پيشني باالی نوشته  پيرتدال  اسكات  استاد  كرسی  .اال  قضيه بر عكس  جلوه  ميكند ولی  ح

در اش  ساختهامريكا بجنگ  خود «ر عنوان علوم اجتامعی   در دانشگاه  بروكلی  متركز داشته ام كه  نوشته  اش  زي

 .قسمت  از  اين  برنامه  خواهد بود كه  اين  آخرين» ميدهد خامته  خامته افغانستان 

 

 جابجايی قدرت  های بزرگ  در منطقه

سپتمرب كه  منجر به  جنگ افغانستان و جا بجايی قدرت  11از محالت  ترورستی باالی برجهای جتارت  جهانی در 

ا با مستندات سپتمرب ر11موضوع » يورش نظام  نوين جهانی «كه در يک  نوشته قبلی ام (های ناتو در اين  كشور

گرديد گرفته  تا قبل  از  وقت  )نگاه  كنيد انتشار داده ام] اريايی[مربط به آن كه با تصاوير مهراه  ميباشد در سايت  

برآمدن  نريو  های اياالت  متحده و ناتو از افغانستان كه  هنوز  تروريزم  با مهان قدرت  حاكمه  اش ميتواند  هتديد  

خمصوصًا  ،باشد 2014و قوای ناتو  تا بر آمدن آن،الی ختم سال  اكم و شهر وندان افغانستانجدی ای برای  نظام  ح

                                                             
جلد سوم ، مقدمھ  نویسنده  برگردانندگان بفارسی ، مھرناز ) پرده  مخملین (از مجموعھ  -اربابان  جدید  جھان« پیلجر جان،   18

  .13،ص 1388نشر اختران :شھابی، تھران) خلیل(شھاب و مھرداد 
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جهان  خمصوصًا افغانستان بعد  از يازده سال نربد امريكايی ومتحدانش در برابر اين  سؤال مطرح  ميگردد كه 

 تروريم چه بدست آورده  است؟

 

و بوده وبه  واكنش  های  پشت  پرده  توطئه و ختطئه اياالت  متحده  آن  حمال  در اين  نزديكی ها  جواب بهسؤاليكه 

 .ارتباط  تنگاتنگ  ميداشته باشد» نظم نوين جهانی«

 

 

 امريكا و سند  كاربردی برای جا بجايی پايگاههای امريكايی در افغانستان .1

چريان داشت كه از دولت افغانستان مسأله  تنظيم  سند  كاربردی نظامی بني  اياالت  متحده امريكا و از يكسال قبل 

  تا داير كردن  جملس بزرگ يا  برای امضای آن از طرف اياالت متحده، ا دستپاچگی تی كه توام ببا رسعسه  ماه  قبل  

در كابل داير واز طرف اعضای كشور  افغانستان واز مهاجران از بريون جرگه  مشورتی با ناميندگانی كه  از داخل

امد  كرزی را  در امضاء  اين توافقنامه باز گذاشتند بلكه تأكيد نمودند  تا آراء  نه  تنها دست  آقای ح به  اتفاق جملس

عيم  افغانستان  اما بر خالف اين  تائيدادت  ز. داين سند  بزودی ممكن هر آن  اولرت امضاء و  توافق صورت بگري

نشده  است  اين  در  واقع بول  دولتمردان امريكايی قپيش  فرض  های تازه  ای را عنوان  كرد  كه تا حال مورد 

يه  اش  به افغانستان  از حامد  ندين تن  از  شخصيت  های  بلند  پامقامات  سياسی امريكا با اعزام  چحاليست  كه  

ه شده  رسد  كه  امضای ان  تا هنوز به  تأخري گذاشتبه امضاء   2013پيش  ازختم سال  رزی خواستند  تا  اين سندك

از زبان شخصيت  های دولتی  اياالت متحده  در تبليغات  بلندی را  در روز نامه  ها  و  در اين  مدت  امريكائيان

پخش  كرده اند  كه  گويا اگر  اين سند امضاء  نگردد  عواقب وخيمی  متوجه افغانستان   گزارش  های  خربی 

يدن رهربان  اياالت  متحده به  حربه ی روانشناختی چيزی كه روشن  و واضح  است  دست  يازخواهد بود 
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ولی  زعيم  اين  كشور  .ضاء  نشدن  سند  كار بردی امريكا با كابل هواهد بودمو هتديد  جلوه دادن ا»هراس آفرينی«

بود و   ميداند  كه  در نظر گرفتن بعد  های سياسی  اين  توافقنامه  تا چه اندازه  برای  كشور و منطقه  حياتی خواهد

از مهني سبب او  ميخواهد  تا  اين سند مطابق به  خواست  های دولت  افغانستان  و رضوريات  منطقه  به  امضاء 

برسد  و طفره  رفتن  دولت  افغانستان  نيز  هبمني سبب  است تا  در  مشكالت  دپلوماسی  ايكه از رهگذر  نفوذ  

 .باشد آن دست باز داشتهكنرتول  دولت افغانستان در يكائيان  در افغانستان بوجود  خواهد آمدامر

 

باالی  كشور  های  توسعه  نيافته » نظم  نوين  نفوذ ابر قدرهتا «و  دولت افغانستان كه با  سياست  اياالت  متحده  

در شود  ولی  حق  افغانستان  باز گذاشته كاربردی،می  كوشد  تا  در  اين  توافقنامه ،آشنا  است ، ای نظري افغانستان

ی  اين موضوع  از رهگذر تأثريات  شفرض  های تارخيو پي بل  از  اينكه  موضوع  درست   ارزيابی شوداين  كشور ق

جامعه  مدنی ، هناد  های   اعيان، نستان،شورای  ملی  افغا  نامينده  های   ن  در منطقه  مطالعه گردد،اسرتاتيژيک  آ

كيبا گرديده و از امضاء  نشدن  اين سند  نا ش  ،موضوعات سياسی  افغانستان  نيز  روزنامه  نگاران  و  حتليل گران

يزی كه  هنوز  كسی از  آن  آگاهی ندارد مبهم بودن صداقت سياسی  امريكا  در قبال  اين  چولی . ند رنج می بر

چيزی  »نظم نوين«بازی هيچ  كس  از  كنش  ها و واكنش  های سياسی  در  پشت  پرده  اين  ،مسأله  می باشد 

ويند  مهچنانيكه از  اين  كشور را  ترک  گ نميدانند  ولی اين  نقطه  هنوز روشن  است  كه امريكا و متحدانش  شايد 

در  عراق و سوريه ، مرص و شايد  هم   ترعراق  بريون شدند، چرا كه  در جهان  هنوز  نقاط داغرت و جبهاتی  جديد 

آن از رهگذر موجوديت سوخت  های فوسيلی اخريًا اذهان را بخود  معطوف ساخته   و سومالی كه سواحلليبی 

در مرص و جوامع  عربی   كا بتواند  با حريف  های معتدلرت و حرف شنو تریكشوده  شده  باشد تا امري  است  ،

 د؟روبرو  شو
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چيزيست  كه نميتوان  نستان و تصويب  آن  ولی با آهنم   موافقتنامه  كاربردی  نظامی و سياسی اياالت متحده، با افغا

 .منكر آن شد  كه امريكا  در روز اول پا گذاری شان  در افغانستان خواهان بدست آوردن  آن بودند

چون  ما در آخرين قسمت  اين  نوشتار قرار داريم  بد  نخواهد شد قبل از اينكه به  اصل خامته  جنگهای خود 

 :دازيم  رضور است  كمی  از  پيش  منظر تارخيی  اين مقوله  حرفهای داشته باشيمساخته  اياالت  متحده    بپر

نخستني  جنگ از «، »جنگی مقدس«ج  دبليو بوش و  حكومت او محله  ترورستی بر نيويارک ، جور  در  پيشاپيش

جنگ  «، » ا تعصبجنگ  دنيای آزاد ب«، »جنگ  متدن با وحشيگری«، »جنگ  خري با رشَّ «،  » جنگهای  هزاره سوم

 .الم كردندو غريه را اع» ی  با تروريزمديموكراس

 

وز رگ  تروريستهايی كه تا ديراک  گورستانی را در مقابل رسود  مبوش كه  رهربی  اين  اركسرت مرگزا و  اين  پژو

ی  خري و و دستگاههای جاسوسيش  بودند بدست  گرفت ، نه  تنها  وظيفه داور متحد  وآلت  دست دولت امريكا 

را به  » جای دشمن«و » جای دوست«رش و حق و باطل را بخود اختصاص داد ، بلكه  مهچون  ميمون باز مضحكی  

اين  .»جهانيان اعالم  كرد  كه يا با ما بائيديا با ضدما  ۀپريوان  ميمون صفت  خود  آموخت  و عربده كشان به  هم

 .شنيدند 2001ی خربی در سخنان بوش  را متام دنيا از طريق تريبيون  ها

، كنگره امريكا ، رسان احزاب اين  كشور ، رؤسای مجهور  پيشني امريكا ،رسان  دولت بوش عالوه بر اعضای

سعودی  ،  ان ، عربستانائيل  وحتی پاكستان ، مرص ،  ايركشور  های اروپايی، روسيه  چني ، ژاپن،اندونيزی ،  ارس

سخن  » ن ری بني  املللی  برای مقابله با آمهكا«و از » تروريزم« با »  هاد  مقدسج«مرص، اجلزاير  سودان  مهگی  از 

مقامات نظامی ، امنيتی و پوليسی ، روزنامه نگاران ، روشنفكران و فيلسوفان ، رهربان  دينی ، هنر پيشگان !  گفتند 

و در باره  انه  سخن رس دادندو فيلمسازان مهگی  در باره  اين  ترور وحشي ، ورزشكاران ، مدهلا ،  عكاسان
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اين   جوولی  هر گز  كسی به  حتليل و توضيح .  پردازی  كردند يهو  حاميان  آهنا نظر» تروريستها «چگونگی محله به  

 .كه  پوچی مرگبار را  می  پوشاند اجياد  هياهو  و قيل وقال نكردند و  كشتار بی رمحانه  اين  جنگ  پوچ جنگ

 

 ی جنگ امريكا عليه  تروريزمرشوع و  شكل  گري .2

تقريبًا مهه  از  اين سخن  ميگويند كه   اين  جنگ  چگونه بايد صورت  گريد ، چگونه بايد  در كنار امريكا و انگليس 

؟ ماهيت  آن  كدام است؟ جنگ  چه  كسی با چه    اما  هيچ  كس  نگفت كه  اين  جنگ  چيست....قرار  گرفت 

يست؟ عواقب آن بر زندگی مردم و تأثريات  ويژه  اش  بر كار گران  كشاورزان  و طبقه  كسی  است ؟  علل آن  چ

چيست؟ و نقش  اين  جنگ  در تعادل نريو ها  در سطح  جهان  چگونه  خواهد   ی از رهگذر اقتصادیپائني اجتامع

 بود؟

 

آن  » توضيح  حقانيت «مهمی  از بخش   و بخاطری كه  ماهيت  اين  جنگ در حقانيت  آن زير سؤال برده  نشود  

  19.در مورد  حقانيت  آن سخنی بميان  نيامد  وملل متحد نيز،حتی در بني  كشور  های ناتو .كنار  گذاشته  می شود  

 

صفحه  شطرنج بزرگ، امريكا و «ورهيای گذشته در كتاب امپراط با نسكی  در باره سيستم  هژمونی  آمريكايیبرژ

اين سيستم  وسيع  و  پيچيده  با گسست  از مودل های معمولی امپراطورهيای گذشته كه « :دمی  نويس»بقيه  جهان

بر ساختار هريارشيک  هرم  گونه  ای متكی بودند ، بر يک  رشته  حلقه  های  جهانی متكی است كه امريكا  در  

ق  نظر  رسمی اعامل  ميگردد، هر مركز  ان قراردارد ، قدرت او  از طريق  گفتگو ، مذاكره دائمی  و جستجوی اتفا

                                                             
  .5ھمان ، ص    19



56 

 

اين  است قاعد بازی ، .سی. واشنگتن  دی : چند  كه  در  حتليل هنايی ، تصميم  از  منبع  واحدی صادر  ميشود 

   20».مانند سياست  داخلی  امريكا 

 

در  بعد  از  شوروی يک در ُارسيای امريكا بايد بدنبال رعايت و محايت  از تكّثر ژئو پوليت«:بروژنسكی ميگويد یبقول

ميدهدو  ميكوشد  منابع برتری پشت  پرده  عمل ميكند ، اما  بيش  از  پيش  برای  توسعه  منابع منطقه  عالقه  نشان  

در مقابل (، از ناسيوناليزم در  كشور  های  آسيای مركزی 187برژنسكی  در مهانجا ، ص 21». در آنجابدست شود 

مهان  اثر  از  نقش تركيه  و  192، و در صفحه »اين  كشور  ها از هويت  اسالمی خود  آگاهی «ويژه  از ه و ب) روسيه

ايران در تقويت  اراده  های دولت  های  جديد آسيای مركزی  ومقاومت  آهنا  در برابر ارباب سابق ، سخن  ميگويد 

 .بوده است گذشته   عمل كرد دولت مردان و سياستمداران امريكا در ده  سال، ات برژنسكیاين  نظر.

رس مشق بگريند و  از هر سانتيمرت زمني  خود  آهنا مهقطاران قرغزی خود را  تشويق نمودند  تا  از مدل افغانستان

ئيان بر ضد  استعامر  گران  آهنا مبارزه  ای را  كه قرغزستان بايد با  روسها براه اندازندبا مبارزه امريكا.دفاع كنند

 22.مقايسه  كردند ]همسده  هجد[سی در انگلي

 

 :پشتيبانی عربستان سعودی  از تروريستها .3

                                                             
اربابان  : ؛ رک  54، ص1997، ترجمھ فرانسوی ،  ھاشت ، » ، امریکا و بقیھ  جھان صفحھ  شطرنج بزرگ«بروژنسکی ،   20

  5جدید  جھان  ، پیشین ، پا نویس ، ص،

  .182ھمان  ،    21

  .2001، از  نینا باشکوتوف  درلوموند دپلوماتیک نوامبر 2001سپتانبر  5روزنامھ روسی دلونبیشک، 22
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ور نه تنها به  در واقع  اين  كش.مهمرتين  بازيگر احتامالً عربستان سعودی است ی تاريک  و اهبام  آميز ،در  اين  باز

چنانيكه  قبًال  نيز  ترصيح  صادر كرده و تأمني  مالی آهنا را  نيز به  عهده  داشته و    »البط«چار  گوشه  جهان جهاد  

با مهكاری و مهآهنگی  اياالت  متحده صورت  )طالب(كرده  ايم ديديم كه  در برخی  موارد ارسال  جهاد طلب 

و نامه  های الكرتونيكی دپلوماتيک  اياالت  متحده  ، كه به سال  مقاله  ای  كه در باره انتشار روابط. پذيرفته  است 

يی مانند القاعده ني  كننده امور مالی  تروريست ها تأم«مز  منترش شد  آشكار ساخت كه در نيويارک  تاي2010

  23».سعودهيا بوده اند 

 

سعودهيای ثرومتند  « : سندی تايمز گزارشی را به  نرش رساند  كه  حاكی  ازاين  مطلب  ميباشد  2008در سال 

استوارد لوی ، كارمند  . ی در سطح  بني  املللی  هستند مهمرتين  تأمني  كنندگان امور مالی شبكه  های  تروريست

وزارت  خزانه داری در امريكا كه  ماموريت  نظارت  بر امور مالی  تروريست  ها را به  عهده  دارد ،  اظهار داشت  

  24.كه اگر  ميخواست بودجه  تروريستها را متوقف  كند ، فورًا عربستان سعودی را  هدف  ميگرفت 

 

ارش راشالرنفلد، گزارشات  مشاهبی  نشان داده  است  كه  مقامات  عراقی ، پاكستانی و افغان  دخالت  به  گز

پوليس  پاكستان گزارش داد  كه   2009در سال « . عربستان سعودی در تأمني مالی تروريست  ها را تأييد  كرده اند 

در  مهني  . بان  و لشكر طيبه را به  عهده داشته  است ساز ماهنای  ويژه ی امور  خرييه ، امور مالی  القاعده ، طال

مليون دالر به  جهاد طلبان ، به  انضامم  مسئوالن  محالت انتحاری در  15گزارش  آمده است  كه سعودهيا مبلغ 

 .رداخت  كرده بودند كه به  مرگ بينظري بوتو ، نخست  وزير سابق  پاكستان انجاميدپاكستان  پ

                                                             
نوشتھ پژوھشی پیتر دال  اسکات، مرکز  مطالعات  جھانی سازی ، گاھنامھ  ھنر و مبارزه ، ... جنگ  ھای  خود ساختھ  امریکا    23

  .13،ص2012نومبر  18پاریس:برگردان  حسین  محوی

  ھمان  مأخذ ، بھ ادامھ   24
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اطالعات  عربستان   ۀافشا شد ۀبع  خربی  مستقل  در  عراق ،  از  پروندنگاه  خربی براسا ، مبن2010ماه  می 

اين  .اين  پرونده پشتيبانی  دائمی  عربستان سعودی از فعاليتهای القاعده در  عراق را  تاييد  ميكند.  گزارش داد

 .انجام می  گرفته است  لحهانيها در اشكال  ارسال  پول و  اسپشتيب

در ساندی تايمز در لندن  منترش شدو به  نقل  از  منابع  مالی اطالعات افغان ، از سال 2010می  31مثاله ای بتاريخ 

اين  .دست  كم يكمليارد و پانصد  هزارمليون دالر از  عربستان سعودی خمفيانه  وارد افغانستان شده  است  2006

   25»پول احتامالً به طالبان اختصاص داشته است 

 

طی ماههای  گذشته ، « :با  اين  وجود به  گفته  تايمز، پشتيبانی سعودی از القاعده  تنها به امور مالی حمدود  نميشود

برخی مقامات  مذهبی سعودی با انتشار فتوا برای ختريب اماكن  مذهبی شيعيان  در نجف و كربال در  عراق فرا 

در حاليكه .مورد محالت  ترورستی قرار  گرفته بود  با  بمب گذاری اين اماكن   خوان صادر كردند و به  اين  اساس

اعضای واال مقام  دستگاه سلطنتی عربستان سعودی دائًام  اعامل ترورستی را  نكوهش  كرده اند، ولی برخی  

 .مسئوالن  در بطن  دستگاه سلطنتی از افراط  گرايان دفاع  ميكنند

 

يكی  از  مساجد مردان  خيلی  جوان را  تشويق می كرد كه برای جنگ به   شيخ  صالح  احليدان در 2004در سال 

 »...عراق بروند

 

                                                             
  .ھمان  مأخذ بھ ادامھ   25
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بی  عدالتی  وفقدان امنيت دو  وجه  .احساسی  مشرتک ومهگانی تعلق دارد  ۀدر خاور ميانه ، نا امنی به  پيكر

ز بايد در بی  عدالتی  ها  جستجو  علی امور بني  املللی  را  نيمنشاء  اصلی موقعيت ف.  حساس است مشرتک  اين ا

در اينجا بسادگی به  اياالت  متحده  توصيه  ميكنيم كه بايد بياد  داشته باشد كه  مشكالت  مرتبط  به امنيت  .  كنيم 

 .و عدالت  نميتواند بشكل جدا  از يكديگر  حل  شود 

نيم  كه  ارسائيليها و فلسطينيهادر وضعيت رک  كان امريكای  شاملی ، بايد  دا بعنوان شهروندم:پيرت  عالوه  ميكند 

مشابه  وضعيت  خانه جنگی زندگی  ميكنند، و هر دو  ملت دااليلی متعددی دارند كه  از صلح  نيز  هراس داشته 

در خاور  ميانه  خيلی  از .نچه  هست در وضعيت  خطرناكرتی  قرار دهد را ممكن  است صلح  آهنا را  از  آباشند ، زي

 .حركات  اياالت  متحده  نبايد  اين  ميزان  از تلفات را وخيم  تر سازد . وندان  بيگناه  كشته شده اندشهر

سپتمرب ، مردم  اياالت  متحده  11پس  از .ه  گفته  شد رصفًا  بخاور ميانه منحرص نميامند مانی  ها كااين  نابس

ًال  توضيح  ميدهد  كه به  چه  علتی عليه سياست  های  احساس كردند، و مهني  موضوع  كاماضطراب  از نا امنی را 

ينی ، و اوباما خمالفت  نكردند و مقاومت اندكی  نشان توسط بوش ،  چ» نگ  عليه  تروريزمج«جنون  آميز  جنگی 

 .دادند

ان  دايت  كنندگا  اين  وجود ، هب.ريكا قول مطمئن تری را داده اندولی بر عكس  می بينيم  آهنايی  كه بمردم  عامه ام

هايی هستندكه  معموالً  به عنوان  دشمن   به شكل متناقضی در حال  گسرتش  تروريست) عليه  تروريزم(جنگ 

اين سياست  در  عني  حال جنگ را  در  منطق جديدی  مثل پاكستان  ويمن  و  گسرتش .  امريكا  معرفی شده اند 

ته ،  اينگونه بنظر مريسد كه  جنگ  عليه  تروريزم  بی  وقفه  ادامه  وجود  آوردن  دشمنان  خود ساخ با به.داده است

جنگ عليه  مواد  «هبمني  علت ، به . می  يابد ، زيرا  در  حال  حارض ، قويًا  در انجامد اداری ريشه دوانده  است 

ق مواد  خمدر  را در های قاچا مد تی بدون فكر كه سطح  خمارج و در آشباهتهای زيادی دارد ، يعنی سياس» خمدر 

 . چاقچيان جديدی را  جذب  كرده  بتوانندی  نگهداشته  است كه قاحالتي
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دائًام هوشدار داده اند كه   »برنامه  های كاربردی امريكا« طراح  ژنسكیوی ديگر كارشناسانی مانند زبيگنيوبرس از

الم شده بيانجامدو چه بسا كه به  كشور  های ديگر  نچه  اعن  ميتواند به  جنگ طوالنی تر ازآمحله  ارسائيل  عليه  ايرا

 .نيز  گسرتش  يابد 

 

 فرصتی برای صلح، و ناامنی به عنوان مانع اصلی برای آن .4

امروز، ما بايد بني دستگاه سلطنتی سعودی و وهابيتی كه توسط رهربان ارشد مذهبی در عربستان سعودی محايت 

به ويژه به اين علت كه شاه عبداهللا با مذاهب . تفكيک قائل شويم می شود و برخی اعضای خاندان سلطنت سعودی

از واتيكان ديدن كرد و برگزاری كنفرانس مذاهب با رشكت مسيحيان و هيوديان  2007ديگر دست داد، و در سال 

 .پشتيبانی به عمل آورد كه سال بعد حتقق يافت

عرب طرحی برای صلح بني ارسائيل و  ۀادی، وقتی كه عبداهللا هنوز وليعهد بود، در نشست احت2002سال 

بر اساس طرح او كه توسط بسياری از دولت های رشكت كننده مورد تأييد قرار گرفته . مهسايگانش پيشنهاد كرد

بود، می بايستی مناسبات بني كشورهای عربی و ارسائيل به حالت عادی بازگردد، و در ازای آن ارسائيل رسزمني 

م اورشليم رشقی را ترک كند، و راه حل عادالنه برای پناهندگان فلسطينی بر اساس های اشغالی را به انضام

آريل شارون كه در پست نخست وزيری ارسائيل  2002سال . سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شود 194 ۀقطعنام

دند، طرح او را رد اين طرح را نپذيرفت، ژرژ دابليو بوش و ديک چنی نيز كه برای جنگ عليه عراق مصمم بو  بود

 :با اين وجود، مهان گونه كه داويد اوتاوای اظهار داشته است . كردند

 طرح صلح عبداهللا « .5
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مهكارهيای بني اياالت متحده و عربستان  ۀجذبه هايی دارد كه بی گامن می تواند زمني 2002در سال اين طرح ،

 2002عرب به سال  ۀعبداهللا در نشست احتادیپيشنهاد . ارسائيل و فلسطني فراهم سازد ۀسعودی را روی مسئل

و نخست وزير [ توسط متام كشورهای رشكت كننده مورد تأييد قرار گرفته بود، رئيس مجهور ارسائيل شيمون پرز

تلويزيون سعودی العربيه را  ۀبال كردند، و بارک اوباما برای نخستني مصاحبه شبکاوملرت از آن استق] اهود

با اين وجود بنيامني . انتخاب كرده بود، شجاعت عبداهللا را برای طرح صلحی كه پيشنهاد كرده بود، تربيک گفت

مورد طرح اورشليم نتانياهو به عنوان نخست وزير جديد ارسئيل قويا با طرح سعودی خمالفت كرد، به ويژه در 

 ».رشقی كه به عنوان پايتخت دولت فلسطينی مطرح شده بود

نظامی به ايران آشكارا مطرح كرد و اياالت  ۀ، اين طرح منجمد شد، ارسائيل نّيت خود را برای محل2012سال 

شيمون پرز از با اين وجود، رئيس مجهور ارسائيل . متحده به دليل سال انتخابات رياست مجهوری منفعل باقی ماند

رئيس  ۀويژ ۀاستقبال به عمل آورده بود، و جرج ميچل وقتی كه به عنوان فرستاد 2009اين طرح مبتكرانه در سال 

ياست مجهور اوباما در خاورميانه برگزيده شده بود، اعالم كرد كه دولت اوباما قصد دارد اين طرح را در س

 .خاورميانه به كار ببندد

به اين شكل بيان شده، نشان می دهد كه توافق صلح در خاورميانه از ديدگاه نظری ممكن  چنني پشتيبانی هائی كه

در واقع هر قرار داد صلح، پيش از مهه به اعتامد . ولی هنوز از احتامل به اجرا در آوردن آن خيلی دور هستند. است

ساس نا امنی می كند، رسيدن به كشورش اح ۀمتقابل نيازمند است، ولی وقتی هر يک از طرفني در رابطه با آيند

 .چنني توافقی مشكل بنظر می رسد

سال پيش از قراردادهای  30برخی مفرسين طرفدار صهيونيسم مانند چارل كروتامر يادآوری می كنند كه، طی 

 .بوده است» عرب ۀمشرتک احتادی هدف«كمپ ديويد، ختريب ارسائيل 



62 

 

می از محاس می ترسند كه توافق صلح عادالنه نباشد و خواست بسياری از فلسطينی ها، به مهني ترتيب بخشی مه

 .های واقعی آهنا را در اختالفاتی كه با ارسائيل دارند نديده گرفته شود

بی عدالتی و فقدان امنيت دو وجه مشرتک . احساسی مشرتک و مهگانی تعلق دارد ۀدر خاورميانه، ناامنی به پيكر

در اين جا . علی امور بني املللی را نيز بايد در بی عدالتی ها جستجو كنيممنشأ اصلی موقعيت ف. اين احساس است

به سادگی به اياالت متحده توصيه می كنم كه بايد به ياد داشته باشد كه مشكالت مرتبط به امنيت و عدالت نمی 

 .تواند به شكل جدا از يكديگر حل شود

كه ارسائيلی ها و فلسطينی ها در وضعيت مشابه وضعيت ما به عنوان شهروندان آمريكای شاملی، بايد درک كنيم 

جنگی زندگی می كنند، و هر دو ملت داليلی متعددی دارند كه از صلح نيز هراس داشته باشند، زيرا ممكن است كه 

در خاور ميانه خيلی از شهروندان بی گناه كشته شده . صلح آهنا را از آنچه هست در وضعيت خطرناكرتی قرار دهد

 .حركات اياالت متحده نبايد اين ميزان از تلفات را وخيم تر سازد. اند

 11پس از . اين احساس ناامنی كه بايد آن را مانع اصلی صلح تلقی كنيم، تنها به خاورميانه منحرص نمی باشد

ه چه سپتامرب، مردم اياالت متحده اضطراب از ناامنی را احساس كردند، و مهني موضوع كامال توضيح می دهد كه ب

توسط بوش، چنی و اوباما خمالفت نكردند و » جنگ عليه تروريسم«علتی عليه سياستهای جنون آميز جنگی 

 .مقاومت اندكی نشان دادند

با اين وجود، هدايت . آهنائی كه اين جنگ را هدايت می كنند به آمريكائی ها قول امنيت مطمئن تری را داده اند

ل گسرتش تروريست هائی هستند كه معموال به عنوان دشمن آمريكا معرفی كنندگان جنگ به شكل متناقضی در حا

با به وجود . اين سياست در عني حال جنگ را به مناطق جديدی مثل پاكستان و يمن گسرتش داده است. شده اند

حال  آوردن دشمنان خود ساخته، اين گونه بنظر می رسد كه جنگ عليه تروريسم بی وقفه ادامه می يابد، زيرا در

شباهتهای زيادی دارد، » جنگ عليه مواد خمدر«به مهني علت، به . حارض قويا در انجامد اداری ريشه دوانده است
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يعنی سياستی بدون فكر كه سطح خمارج و درآمدهای قاچاق مواد خمدر را در سطحی نگهداشته است كه 

 .قاچاقچيان جديدی را جذب كرده است

به ويژه به ناامنی نزد مسلامنان دامن می زند، با آگاهی به اين امر كه كشورهای  از سوی ديگر، جنگ عليه تروريسم

متعددی هستند كه شهروندانشان را در خطر می بينند، نه تنها به دليل تروريست های جهاد طلب، بلكه به دليل 

ترس روزمره از ستمی كه فلسطينی ها با . ناامنی در خاورميانه مانع اصلی صلح در اين منطقه است. محالت پهپادها

دولت  ۀباخرتی رود اردن بر آهنا روا داشته می شود، دائام در ترس از اعامل تالفی جويان ۀتوسط مهاجران در كران

 ۀخانواد. ارسائيلی ها نيز دائام در ترس از اعامل خصومت آميز مهسايگانشان به رس می برند. عربی زندگی می كنند

جنگ «سپتامرب و آغاز  11بر اين اساس، از . ز در اين ترس و هراس رشيک استسلطنتی در عربستان سعودی ني

 .، ناامنی و بی ثباتی هم زمان گسرتش يافته است»عليه تروريسم

به اين معنا كه به عنوان مثال، . بايد دانست كه ابعاد ناامنی در خاورميانه تأثريی گسرتش يابنده بر جا گذاشته است

گسرتده به مراكز هسته ای اين كشور  ۀو حزب اهللا، با ترس ايران از هتديدات ارسائيل به محلترس ارسائيل از ايران 

ارسائيل عليه  ۀاز سوی ديگر كارشناسانی مانند زبيگنيف برژنسكی دائام هشدار داده اند كه محل. گره خورده است

  .شورهای ديگر نيز گسرتش يابدكه به ك ايران می تواند به جنگی طوالنی تر از آنچه اعالم شده بيانجامد، و چه بسی

 استغامل سالح  پهپاد يا هوا پيام  های بی رس نشني .6

فكر می كنم كه شهروندان اياالت متحده بايد از نا امنی كه محالت پهپادهای كشورشان در برخی كشورها اجياد  من

جيی بيانجامد كه محالت امتی اياالت اگر اين محالت متوقف نشود، ممكن است به مهان نتا. كرده است، نگران باشند

به اين معنا كه قدرت های متعددی سعی خواهند كرد كه به : مقدمات آن را فراهم ساخت  1945متحده در سال 

سالحی برای آهنا فراهم خواهد آمد، است كه امكان به كار بردن چنني  چنني سالحی دسرتسی پيدا كنند، و روشن

 .در چشم انداز دور حمتمل ترين هدف خواهد بودو در اين صورت اياالت متحده 
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 »جنگ  عليه  تروريزم«پرسش در مورد پی آمد  های  .7

به روند قابل پيشبينی  )اياالت متحده(بايد از خودمان بپرسيم كه چقدر طول خواهد كشيد كه شهروندان اين كشور

 .بسيج شوندپی بربند، و برای جلوگريی از آن )دولت مردان شان( اين جنگ خود ساخته 

 

 چه بايد كرد؟ .8

در اين نوشته با استفاده از تشابه اشتباهات بريتانيا در پايان قرن نوزدهم، از مواضعی دفاع شده است كه فراخوان به 

. سوی نظم بني املللی با ثبات تر و عادالنه تری را مطرح می سازد، تا از طريق گذار از مراحل عينی حتقق پذير گردد

 : امر كه برخی از آهنا نيز بايد به شكل تدرجيی پيموده شود با آگاهی به اين

 .عظيمی كه به دفاع و اطالعات اختصاص دارد ۀاهش تدرجيی بودجك1(

، ولی با حفظ امكانات پليس سنتی »جنگ عليه تروريسم«تدرجيی وجوه خشونت بار به اصطالح  فحذ (2

 .در مبارزه عليه تروريسم

سپتامرب  14اعالم شده در » وضعيت فوری«به   می توانيم سوی اياالت متحده را تشديد اخري نظامی گری از  (3

اين . نسبت دهيم، كه از آن تاريخ تا امروز هر ساله توسط رئيس مجهورهای اياالت متحده متديد شده است 2001

كرده اند بايد  به آن ضميمه» اقدامات دائمی دولت«وضعيت فوری بايد فورا متوقف شود، و آن چه را كه به نام 

اين اقدامات دائمی حراست و دستگريی و بازجوئی بدون جموز، و به مهني گونه نظامی . مورد بازبينی قرار گريد

 .در اياالت متحده در برمی گريدسازی امنيت داخلی را نيز 
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كه به  تروريسم، بازگشت به اسرتاتژی قديمی رضوری می باشد، ۀبرای بررسی امور اطالعاتی و حل مسئل (4

 .شكل اساسی به پليس مدنی بستگی دارد

آمريكا را فراخواندم كه اقدامات رضوری برای جلوگريی از پارانويای عمومی به عمل  ۀچهل سال پيش، كنگر

امروز، من به اين نتيجه رسيده ام كه خود اين هناد  .آورد كه در حال حارض به شكل روزمره با آن زندگی می كنيم

در اين كشور، به . درتی است كه از اين ماشني جنگی اياالت متحده هبره برداری می كنددواير ق ۀحتت سلط

 .بيش از پيشينيانشان در دوران فرمانروائی بريتانيا در حفظ برتری قدرت تالش می كنند» مردان سياسی«اصطالح 

متحده در اجياد حتول در چنني  با اين وجود، يادآوری چنني واقعياتی به اين معنا نيست كه بايد در قابليت اياالت

بلكه بايد به ياد داشته باشيم كه چهل سال پيش از اين اعرتاضات سياسی نقش  .وضعيتی اميدمان را از دست بدهيم

 .ويتنام به عهده داشت ۀتعيني كننده ای در متوقف ساختن جنگ ناعادالن

با . ست مانع جنگ غريقانونی عليه عراق شودتظاهرات يک ميليون نفری در اياالت متحده نتوان  2003البته سال 

پرسشی كه امروز مطرح . اين وجود، تظاهرات عظيم و جتمعات در مقاطع نسبتا كوتاه، شگفت آور بنظر می رسيد

می باشد، اين است كه آيا مبارزان سياسی قادر خواهند بود كه روش های مبارزاتی نوينی را به شكل دراز مدت و 

 .دمؤثر به اجرا گذارن

طرح برای تداوم دولت، ماشني جنگی آمريكا تظاهرات خيابانی عليه جنگ را خنثی  ۀطی چهل سال، به هبان

با درک و آگاهی از چنني روندی، و با استفاده از الگوی جنون آسای نظامی سازی عظيم بريتانيا، جنبش . ساخت

كتيک فشار در بطن هنادهای اياالت متحده تا ۀضد جنگ فعلی بايد در مهآهنگی، به آزمون های تازه ای در زمني

و افشای شكاف اجتامعی بني فقري و غنی نيز كافی . افراد بی خانامن ۀنه تنها اشغال خيابان ها به وسيل. بپردازد

ما بايد فراتر از اين  .از مهني شيوه استفاده می كرد ولی كافی نيست 1908ون چرچيل نيز در سال ويست .نخواهد بود
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اگر چه هناد ها دچار . دانيم كه منشأ اين نابرابری ها در مراتب هنادينه هنفته است كه می تواند تصحيح شودبرويم و ب

 .است» جنگ عليه تروريسم«يكی از اين مراتبی كه مورد نظر می باشد، موضوع به اصطالح . اختالل شده باشند

ی فكر می كنم كه گسرتش عمومی اين جريان ول. ناممكن است كه بتوانيم موفقيت چنني جنبشی را پيشبينی كنيم

بخش بيش از پيش فزاينده تری از شهروندان آمريكائی را به رضورت چنني جنبشی آگاه خواهد   اجتامعی

 ...ساخت

و براين باور هستم كه يک اقليت ضد جنگ و صلح آميز كه به خوبی مهآهنگ شده باشد می تواند پريوز شود، و می 

امروز، هنادهای كليدی جهان . ابع حقيقی و حسن نّيت بني دو تا پنج ميليون نفر را گردآوری كندتواند با تكيه به من

به ويژه، كنگره كه ميزان . سياست در اياالت متحده نه تنها دچار اختالل هستند بلكه غري مردمی نيز می باشند

  .در صد رسيده است 10   حمبوبيت آن به

ی و پيامن كار ساالرانه در مقابل اصالحات خردگرايانه يكی ديگر از جهان ثروت خصوص ۀمقاومت رس سختان

مشكالت پر امهيت است، ولی هر چه بيشرت ثرومتندان به شكل آشكار نفوذ ضد دموكراتيک خود را نشان دهند، 

ا اخريا، آهن. بيشرت رضورت حمدود ساختن سوء استفاده های آهنا از قدرتی كه در اختيار دارند آشكار می گردد

بودند كه با توافق يكديگر » متهم«اعضای كنگره را هدف گرفتند برای آن كه از اين هناد اخراجشان كنند، اين اعضا 

در اين كشور، مطمئنا اكثريتی از شهروندان وجود دارد كه می تواند . می خواستند به حل مسائل دولتی بپردازند

 .برای دفاع از منافع عمومی بسيج شود

چنني روش هائی نبوده و  ۀهدف از اين نوشته ارائ. نوين و فنون اعرتاضی رضوری خواهد بود اسرتاتژی های

با اين وجود، بايد پيشبينی كنيم كه اعرتاضات آينده يا اعرتاضات در جهان جمازی بايد از انرتنت در فرآيند . نيست

 .مبارزاتی به هبرتين شكلی استفاده كند
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از پريوزی در اين مبارزه برای منافع عمومی عليه منافع   هيچ عنوان نمی توانيميک بار ديگر بايد بگوييم كه به 

خطر  ۀولی با افزايش فزايند. خصوصی و ايدئولوژی های ارجتاعی و نا آگاه با اطمينان حرف بزنيم و پيشبينی كنيم

ت خود را به اثبات می منازعات ويرانگر بني املللی، بيش از پيش بسيج عمومی برای دفاع از منافع عمومی رضور

 .بررسی تاريخ يكی از هبرتين روش ها برای اجتناب از تكرار فاجعه است. رساند

ولی به هر صورت، من بر . آيا چنني اميد هائی به پيدايش جنبش اعرتاضی غري واقع گرايانه است؟ به احتامل قوی

 26.اين باور هستم كه اين جنبش يک رضورت است

 

 رــــــخن آخــــــــــس

 هاياالت  متحد

زمستان هنوز بخواب نرفته بوديم كه انفجاری عظيمی شهر مزار رشيف را لرزاند  نظري آن  را نه   در يک شب سياه

مهني  انفجارات . پيش از آن  در جنگهای روس وجماهدين و نه هم بعد از آن  در جنگهای امريكا در افغانستان ديديم

درامتيک   فردا كه  از خواب  برخاستيم طالبان  بشكل. ر بوددو يا سه  كرت  ديگر  نيز شنيده شد  اما از ما دو

يار رشوع شده بود و شبها در بام جنگ كامل  ع. خود را  ترک  گفتند پايگاهها و  موضعات و واحد های اماراتی 

نشد و  می رخيتند كه  اين  ناهنا  در مواضع  مطلوب آن  رخيته و غذا بال  های  امريكايی نان  خانه  های مان چرخ

ما از طريق .دنداتی  نيز تلف گرديمواديكه  توسط چرت پائني رخيتانده  ميشد باعث عربده  و جنگ ميشد كه  نفر

تلويزيوهنا ذريعه ديش انتن  ميديديم كه  در اطراف كشور در ظرف دو هفته چه  جنگهايی مهيبی رخ داد  ما بچشم  

                                                             
کلی در سانفرانسسکو و دپلومات  پیشین کانادا الی حتم  گفتار تحقیقاتی پیتر جان  اسکات  استاد  کرسی دانشگاه برو) 3(از ایتم   26

ً نقل شده  است و چیزی را کھ  خارج  از این  مقالھ  .میباشد کھ در گاه  نامھ  ھنر و  مبارزه بھ  نشر رسیده بود  این قسمت  ھا  عینا
  )مولف.(است در پرنتسس مشخص  شده  است
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از هوا مورد اثابت بمب و راكت  قرار می  گرفت درصدم ميديدم كه  چطور قلعه  های چندين صد ساله وقتی 

 .حصه  ثانيه  هبا می  گرديد

 

در اين  مدت  ما  هر گز  احساس  آرامش  وصلح  نكرديم ، جنگها  در اطراف  . از آن روز دوازده سال  ميگذرد 

تا امروز  نيز بار  آورده   شهر  های  بزرگ  ادامه  داشت و محالت  تروريستی در شهر  ها وقايع  خونينی را حتی

ای ناتو  و عساكر نولوژی جديد پا بپيشان  نشانده  می شدند با  استفاده  از تكترورستها بعوض  اينكه رس جا. است 

 .رس  آنجام  نه  تروريز م  از بني  رفت و نه صلح آشكار ارمغان آورده  شد . نگيدند امريكايی  می  ج

و مايه داری را  محايت كرد كار و كوششی كه دولت  ها در چنني  كشور های نادارقانون  اساسی  كشور سيستم  رس

موسسات  خصوصی هر گز می  كرد قابل حتسني بود  ولی با  خصوصی سازی خدمات دولتی متوقف شد ،  فقري

از خارج تأمني   درد  های  مردم را دوا نميكردند حتی در بازار كار  مردم بكار  گرفته  نميشد  و  نريو  های كاری 

مراجع  ايكه مردم را . چند تا فابريكه  ای كه داشتيم  به  حراج  گذاشته شد كه  ندانستيم  پول آن  چه شد ميشد 

يارانه می پرداخت از بني  ... خمصوصًا كشاورزان را محايت  ميكرد و برايشان بخاطر خريد  كود  كيمياوی، ختم و

ا زندگی ميكنيم  در مهه  كشور عام شد ، خط جديدی از جوانان در امتداد  كشت  كوكنار بجز واليتی كه م.رفت 

مهاجرهتای  غري قانونی اجياد  گرديد كه باعث مرگ و مري هزاران  نفر شد و كذا باعث ترويج هروئني در  كشور 

از وزارهتای دفاع دولت بخاطر حمو آن يک وزارت با  عرض و طولی را در كابينه  خود اضافه  كرد كه بعد  . گرديد 

و داخله  از پر هزينه  ترين وزارختانه  ها بحساب مريود  ولی  كوچكرتين تأثريی در احمای كوكنار و مواد  خمدر  رو 

 . نام نگرديد 
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هزاران  نفر در هر شهری دنبال كار ميگردد ولی كار . بيكاری باوج  خود رسيد  و مردم  مهه  دست  برس شدند 

م  از  مردان  وبانوان كه  حتصيالت دانشگاهی خود ر  از  آن  مشكل بيكاری جوانان اعدرد آور ت.  اصًال وجود ندارد

را بپايان رسانده اند از بيكاری  رنج  می برند و هر سال  هزار  ها  نفر  از  فارغني  از دانشگاه های  كشور در صف  

 .اين  بيكار  ها  افزوده  ميشود

 

فوسيلی ،آب آشاميدنی و ساير  سوختبرق ، مواد . فاه  عامه را انجام  داده نميتواندمات ردولت  هيچ  نوع  خد

و ننگر هار و قندهار  هرات  -بلخ–د و يا اگر هم  در شهر  های بزرگ  نظري كابل نخدمات شهری يا وجود ندار

جوديكه سيستم  های آن  در اطراف و واحد  های حكومتی خدمات  آبرسانی  باو. وجود داشته باشد به  جريه  است 

زيرا مردم توان پرداخت قيمت   ،نده انداخته شده  است دستگاه  ها فعاليت  ندادتوسط پروژ  های انكشافی را

 .خدمات را ندارند

 

كنرتول  نيست مهني  اوايل زمستان بود  كه    هر گز زير عود  قيمخته  ای  است  كه صجتارت  ما  آن  جتارت جلام  گسي

اين بلند رفتن  نرخ  . نجاه افغانی  باال رفتكابل به  كيلويی نود افغانی از پ كه  از خارج  توريد  ميشود  در گاز مايع

  اشرتاک  كرده بود  ، كنار  رفت 93جتارت كه ظاهرًا در انتخابات تا آنكه  وزير سابقه .در متام  كشور تأثري گذاشت 

 . يم سابقه  آورد كه قابل  تقدير  است و  وزير جديد  جتارت نرخها را وا پس هبامن ق

 

،  اين  ماليه  ها  از خلص  اين كه دولت به يک  موسسه ماليه  گري و ملت  بيک  قرش ماليه  پرداز تبديل شده  است  

ترانسپورتی ، سياحت ، گمركات وماليه  های انكشافی از مردم  و معاش مامورين  گرفته  تا خدمات  شهری ، 

چندتا . خدماتی را كه  در ظرف صد ها سال دولت انجام  ميداد ، حاال از آن  خربی نيست  .نيشود موسسات اخذ  
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مكتب و رسكهايی كه  در  كشور  از نو ساخته شده  است  از اثر كمک  های مالی  آياالت  متحده و كمک  ديگر  

 .كشور  هابود

 

اقتصادی وجود ندارد  وزارختانه  ها باوجود فقر دائمی  در  كشور باوجود هزاران  كار شناس اقتصادی برنامه  های 

مردم  و اينكه  در  اين  كشور هزاران  كار بايد  از نو رس گرفته  شود، حتی قادر نيستند  بودجه  های  اختصاصی  

ولت بار  ها  ديده شده  است  كه  اين  بودجه  ها واپس به  خرانه  د. خود را در راه  های  مطلوب مرصف كنند 

 .رجعت داده شده  است و  هيچ مرجعی  مسئوليت  اين  بی كارگی را بدوش  نميگريد

هيچ نوع  ضامنتی  برای امرار معاش  مردم   ،تا ختم اين سال  بريون  می  شوند ،افغانستان  حاال كه  كشور ها ، از

    آخر اين  وضع به كجا می  انجامد؟هر  كس  از  خود  می پرسد . مردم از ناحيه  امنيت تشوش دارند. وجود ندارد 

 

 

 


