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چه شيرين است وقتي بيگناهي داد خود را از خداي خويش مي گيرد
چه شيرين است .
اما من دلم ميخواست اهل زور و زر ناگاه
زهرسو راه مردم را نمي بستند و زنجيرهمدلي خدا را برنمي چيدند
دلم ميخواست
دنيا خانه مهر ومحبت بود
دلم ميخواست مردم درهمه احوال با هم آشتي بودند
طمع درمال يكديگر نمي بستند
مراد خويش را درنامرادي هاي يكديگر نمي جستند
ازين خون ريختن ها فتنه ها پرهيز مي كردند
چو كفتاران خون آشام كمتر چنگ و دندان تيز مي كردند
چه شيرين است وقتي سينه ها از
مهر آكنده است.
غرب عمالً درپي بزرگسازي طالبان است ،هم در ميدان نظامي و هم درجايگاه اجتماعي و هم درعرصه
سياسي و ازچندي بدين سو مسؤولين بلند پايه و رسانه هاي غربي از ديالوگ مذاكره و پذيرش طالبان
در نظام سياسي افغانستان صحبت مي كنند .هدف اين بزرگسازي چيست؟ امريكا وانگليس به مشوره
پاكستان از كارائي نظام فعلي مايوس شده اند.
طالبان يک گروه است که درخالل جنگ مردم افغانستان با اردوي شوروی سابق (  )1979 -1989شکل گرفت .اين
گروه که قرائتی تنگنظرانه نسبت به مفاهيم اسالمی دارد به کمک آمريکا وانگليس وبا حمايت مالی  -ايدئولوژيک
عربستان سعودی به همراه مساعدتهای بیدريغ پاکستان شکل گرفت .اعضای طالبان مجموعهای ازطالبان مدرسه هاي
عرب و غير عربی بودند که پيشتر درجنوب پاکستان مشغول فراگيری دروس مذهبي بودند که عربستان سعودی مروج
آن است .اين مدارس با کمک مالی دولت رياض ودر پاکستان ،به ويژه جنوب اين کشور به ترويج ديدگاه سلفی و وهابی
مبادرت میکنند .با چراغ سبزآمريکا ،اين مجموعه کوچک به سرعت به انواع سالحهای پيشرفته تجهيز شد به گونهای
که بعد از خروج نيروهای شوروی از افغانستان و تشکيل اولين اداره تنظيمي به رياست برهانالدين ربانی ،خود را به
عنوان يک تشکل رقيب نشان داد .تضاد ديدگاه مجاهدين وطالبان کار را به جايی کشاند که ميان آنان نبرد درگرفت و

افغانستان در دام جنگ داخلی افتاد .نيروهای طالبان که به دليل حمايتهای آمريکا ،عربستان و در اين مقطع ،پاکستان
فوقالعاده قدرتمند شده بودند به مرور بخشهای مختلف کشور را اشغال کردند .آنان با اشغال قندهاردرسال نوزده نود
چهارعمال دولتی خود خوانده با قوانين سخت بدوی دراين منطقه را به اجرا گذاشتند.
مردم افغانستان که از هرجومرج خسته شده بودند و نيازشديدی به استقرار نظم وقانون احساس میکردند درابتدا روی
خوش به طالبان نشان دادند .اين گروه سرانجام درسال نوزده نودشش ميالدي کابل را اشغال کردند وبدين ترتيب با
تصرف پايتخت ،حکومت خود را درسراسر افغانستان مستقرساختند .اگرچه دراين دوران و بعد ازآن مقاومتهايی
صورت گرفت ،اما قدرت مالی و نظا می طالبان به همراه نظم آهنينی که درکشور بوجود آورده بود باعث شد که ثبات و
پايداری آن هرروز استحکام بيشتری يابد .با استقرارحکومت طالبان به مرور چهره خشن و ارتجاعی اين گروه و قرائت
سلفی -وهابی آنان ازاسالم عرصه را بر مردم تنگتر کرد اما کسی يارای مقابله با آن را نداشت.
حاميان طالبان نيز از حضورآنان درافغانستان خشنود بودند .رهبری طالبان با مال عمربود .مردی که مخالف عکس بود
و آن را حرام میدانست و از اين روی عکسهای محدودی ازاو وجود دارد .درخالل جنگهای داخلی درافغانستان و به
ويژه پس از استقرار حکومت طالبان  ،بن الدن رهبر گروه القاعده که به لحاظ ايدئولوژيک ارتباط تام با طالبان داشت به
اين کشور کوچ کرد .بنالدن که در جنگ با نظاميان شوروی از همراهان مجاهدين بود و سرمايه افسانهای خود را در
اختيارآنان گذاشته بود بعد ازمتهم شدن به بمبگذاری عليه منافع آمريکا مجبور به بازگشت به افغانستان شد و مورد
پذيرش و پذيرايی قرارگرفت .در پی ماجرای يازده سپتامبر ومشخص شدن اجرای اين عمليات توسط گروه بنالدن،
آمريکا از طالبان خواست که بنالدن را تحويل دهد اما طالبان امتناع کرد .بدين ترتيب آمريکا رسما به جنگ افغانستان و
حکومت طالبان رفت .حکومت طالبان در افغانسان سرنگون شد اما غربیها نتوانستند مالعمر ،را دستگير کنند .القاعده
دامنه فعاليتهای تروريستی خود را به سراسر جهان کشاند و نيروهای وفادار به طالبان نيز مچنان به نبرد با نيروهای
دولتی افغانستان و ايساف مشغولند.
ً
درين اواخيرطورکه ديده ميشود غرب عمال در پي بزرگسازي طالبان است ،هم درميدان نظامي و هم در جايگاه اجتماعي
و هم درعرصه سياسي وازچندي بدين سو مسؤولين بلند پايه و رسانه هاي غربي ازديالوگ مذاكره و پذيرش طالبان
درنظام سياسي افغانستان صحبت مي كنند .هدف اين بزرگسازي چيست؟ امريكا وانگليس به مشوره پاكستان ازكارائي
نظام فعلي مايوس شده اند .دليل روي آوردن غرب به طالبان اين است كه درشرايط فعلي امريكا و متحدينش قصد
مواجهه و رويارويي بيشتر به ايران دارند ،لذا مي خواهند با وساطت استخبارات پاكستان از رويارويي و خصومت
بيشتر با طالبان بكاهند و نيروي را درافغانستان بقدرت برسانند كه با ايران مخالفت شديد داشته باشند .چنانچه براي
اولين بار شايعه مذاكره با طالبان با دولت ازطريق رسانه هاي امريكايي دربيرون درز كرد و واشنگتن پست نشريه
معتبرامريكايي از زبان معاون وزيرخارجه امريكا نوشت كه طالبان مي خواهند بعد ازين بحيث يك هسته سياسي قوي در
نظام آينده افغانستان شريك شوند.
بديهي است كه امريكا مي خواهد اين درامه را دوباره تجربه كند.پروسه صلح يك جهت مهم قضيه تفكرات طالبان را
جهت حفظ منافع شان درافغانستان قابل قبول دانسته است .اين تغييرسياست درظاهرشكست متحدين را درمبارزه
عليه تروريزم به اثبات مي رساند.اعتراف به شكست :نيكوالس لنت سخنگوي ناتو در افغانستان گفت :اتكاي صرف
به نيروي نظامي منجر به بازگرداندن ثبات پايدارنخواهد شد .اين اظهارات نشان مي دهد كه پيمان اتالنتيك شمالي
يك قدرت شكست پذيراست ،حتي كتله كوچك از ترويست ها با داشتن حمايت نظامي ومالي پاكستان و برخي
كشورهاي خليج فارس مي تواند ايشان را به شكست معترف سازند.
تا دوسال پيش طرح مذاكره ازسوي دولت با طالبان همواره از يك موضع قوي مطرح مي شد و طالبان به ترك
جنگ و بازگشت به خانه و كشورشان دعوت مي شدند وخبري ازسهم دهي آنان درقدرت نبود ،اما حاال دولت اعالن
مي كند اگر طالبان قانون اساسي كشوررا بپذيرند درهرسطح پذيرفته مي شوند ،ديگر از پيروزي نظامي عليه طالبان
خبري نيست ،در حاليكه طالبان جز پيروزي به هيچ چيزديگر قناعت ندارند.
طبق گزارش ملل متحد ،شمارقربانيان غيرنظامی افغانستان در سال جاری نسبت به همين دورهی زمانی درسال
گذشته به گونهای چشمگيرافزايش يافته است .ازجنوري تا جون سال جاری حدود  ۱۲۷۱غيرنظامی کشته شدند که
اين رقم نسبت به ششماههی نخست سال گذشته  ۳۱درصد افزايش نشان میدهد .بنا برگزارش فرستادهی ويژهی
سازمان ملل درکابل ،شمار کودکان قربانی درافغانستان درسال جاری نسبت به سال گذشته  ۵۵درصد افزايش يافته
است .اين ميزان بيش ازدوبرابرقربانيان کودک درهمين دورهی زمانی است .فرستادهی ويژهی سازمان ملل درکابل
که اين گزارش را تسليم سازمان ملل کرده است ،کودکان و زنان افغان را آسيبپذيرترين اقشارجامعه دردرگيریهای
اين کشور میداند .او میگويد ،زنان و کودکان بيش از گذشته «درخانهها و روستاهايشان هدف حمالت قرارگرفته،
کشته و زخمی میشوند» .به گفتهی وی ،کودکان حتی درافغانستان در مالء عام اعدام میشوند.

مسئوليت حدود دوسوم آسيبها و تلفات انسانی را طالبان و اسالمگرايان افراطی بر عهده دارند .بنا بر گزارش
اشپيگل آنالين ،اسالمگرايان اغلب از غيرنظاميان به عنوان سپرهای انسانی استفاده میکنند.سازمان ملل گروههای
افراطی اسالمی را مسئول کشته و زخمی شدن  ۲۴۷۷غير نظامی در افغانستان درسال جاری میداند .درحالی که
تلفات ناشی ازحمالت نيروهای ناتو و نظاميان افغانستان  ۳۸۶نفر است .نمايندهی ويژهی سازمان ملل درکابل اين
واقعيت را قابل انتقاد میداند و میگويد« :اگرآنها میخواهند آيندهی اين کشور را رقم بزنند بايد بدانند که نمیتوانند
اين راه را ازميان اجساد پرشمارغيرنظاميان باز کنند».با وجود اين ،تلفات نيروهای دولتی وائتالف نسبت به سال
گذشته کاهش نشان میدهد .سازمان ديدهبان حقوق بشر اين موضوع را قابل تقدير وحاصل سياستهای مثبت به کار
گرفته شده میداند ،از جمله مقررات سختگيرانهتربرای يورشهای شبانه و لزوم انجام تحقيقات به هنگام کشته
شدن غيرنظاميان درحمالت نظامی.

نفع پاکستان ازاعزام تروريزم به افغانستان  ،کدام است؟؟؟

رمان وقصه ي بربادي ام من
حضورزنده ي بيدادي ام من
تمامي خاطراتم قصه ي تلخ
گرفتاري غم آزادي ام من .
پاکستان با انتشارآمارهای رسمی اعالم کرد :درنتيجه پنجاه وچهار مورد انفجارازجمله يازده حمله
انتحاری در شهرها ومناطق مختلف اين کشور درسه ماهه نخست سال  ، ۲۰۱۳دست کم  ۵۳۷نفر
کشته و  ۱۱۰۳نفر ديگر زخمی شدند  .براساس اين آمارها  ،تروريست ها در سه ماهه نخست سال
جديد ميالدی  ،يازده حمله انتحاری ازجمله يک حمله درجنوری چهارحمله درفبروری وشش حمله در
مارچ انجام دادند که درنتيجه آن سه صد ونوزده نفرکشته و چهارصد وشصت وشش تن ديگر زخمی
شدند .براساس اين گزارش درجديدترين حمله انتحاری به يک مقرنيروهای امنيتی درشهر پيشاوردر
شمال غربی پاکستان روی داد ،دست کم  ۱۲نفرکشته و  ۱۰نفرديگر زخمی شدند.
استراتژی پاکستان ازآغازايجاد خط ديورند درسال هجده نودوسه مبتنی برمداخله درافغانستان و روی کار آوردن حکومت
دست نشانده درکابل بوده است که ( آي اس آي ) مسئول اجرای اين سياست است .وهدف پاکستان آن است که افغان ها
مسئله خط ديورند را فراموش کنند اما اين اتفاق تا به حال نيفتاده است.
همچنين علت ديگرآن است که پاکستانی ها براين باورند که افغانستان عمق استراتژيک پاکستان دربرابرهند است.
برهمين مبنا آنها به دنبال توسعه نفوذ خود دراين کشور هستند .
اما درطي سالهاي نزديک گذشته باوجود حضور گسترده نيروهای خارجی همچنان شاهد تداوم ناامنی ها وعمليات
تروريستی در افغانستان هستيم در اين باره مقامات افغان وکارشناسان می گويند برای ازبين بردن تروريسم بايد با ريشه
های آن درخارج مبارزه کنيم  .منابع تروريسم بيش از گذشته فعال هستند و شبکه های مالی درپاکستان و برخی
کشورهای عربی برای حمايت از تروريست ها ايجاد شده است به همين دليل حامد کرزی به اين تزروی آورده است که
بايد در درجه اول منابع مالی و مکان های آموزشی تروريست ها ازبين برود .دراين باره بايد گفت اکنون باتوجه به

اسناد وشواهد بدست آمده ،جامعه جهانی مطمئن شده است که تروريسم ازآنسوی مرزها حمايت می شود برهمين اساس
انتظارمی رود که جامعه جهانی به رئيس جمهور پاکستان فشار بيشتری وارد کند تا درجهت کنترول محافل
طرفدارتروريسم بيشتر تالش کند .
امريکا دقيقا ً ازاوضاع مطلع است اما ازديد امريکا يک تنش قابل کنترول بايد درافغانستان وجود داشته باشد که هم منافع
پاکستان را تأمين کند وهمه ادامه حضور نظامی آنها را توجيه نمايد .اجالس سه جانبه امريکا وافغانستان و پاکستان
تاکنون چه تأثيراتی براوضاع افغانستان داشته است .تاکنون بيش ازده ها اجالس سه جانبه ميان افغانستان ،پاکستان
وآمريکا برگزارشده است ،منتها به تدريج به اين فرضيه نزديک می شويم که اين سه کشور درمبارزه با تروريسم
اشتراک نظرندارند و هرکدام اهداف خاص خود را دارند  .اکنون پاکستان ،دولت کابل را متهم به بی کفايتی درتأمين
امنيت و درمقابل افغانستان ،اسالم آباد را متهم به مداخله وحمايت از تروريست ها می کند.
ازيکسو پاکستان در امور افغانستان مداخله می کند ،اما ازطرف ديگر تداوم ناامنی درافغانستان داليل داخلی هم دارد.
ازجمله آنکه به دليل رفتار نادرست و بمباران غير نظاميان توسط امريکايی ها به نظرمی رسد که طالبان يک برگ برنده
دراختياردارند و ازاين طريق مردم را به دولت بدبين می کنند .
يک مقام ارشد امنيتی هند میگويد که پاکستان درهمکاری با لشکر طيبه تالش میکند تا به منافع هند درافغانستان صدمه
برساند .پس ازآن که پاکستان درکشمير موفق برحمله بر دفاتر اين کشور نشد ،اکنون با همکاری لشکر طيبه ،سفارت و
کونسلگریهای هند را در افغانستان نشانه گرفته است.
گزارشهای نيز وجود دارند که سازمان استخباراتی پاکستان به کمک لشکر طيبه می خواهد حمالتی را در افغانستان
راه اندازی کند و گفتگوهايی ميان آنها نيز صورت گرفته است .نهادهای امنيتی پاکستان برای اين که مطمئن شوند هند
ماموريت های خود را درافغانستان انجام ندهد ،دست به هرکاری خواهند زد وتالش خواهند کرد نقش هند را در
ت هراس افگنانه را بردفاترهند درآنجا انجام دهند .
افغانستان کاهش دهند ،به همين منظور می خواهند حمال ِ
پيش از اين نيزچند بار نهادهای ديپلماتيک هند درافغانستان مورد حمله قرار گرفت و حاال هم ،مقامهای ارشد
استخباراتی هند گفتهاند تدابير ويژهای برای تامين امنيت نهادهای ديپلماتيک اين کشور ،گرفته شده است .اين در حالی
است که پيشتر رييس جمهورغنی دراجالس سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسيا هشدارداده بود اجازه نمی دهد
تا از افغانستان به عنوان ميدان جنگ نيابتی استفاده شود.
پاکستان ازتربيه وآموزش تروريزم چه نفع برد.؟ بيش از  ۸۰هزار پاکستانی ازجمله  ۴۸هزار غيرنظامی درطول يک
دهه گذشته درجنگ عليه تروريسم به رهبريامريکا دراين کشورکشته شده اند .کميته داکتران بين المللی برای جلوگيری
از جنگ هسته ای طی گزارش اعالم کرد بيش از  ۸۰هزارپاکستانی از جمله  ۴۸هزارغيرنظامی درطول يک دهه گذشته
درجنگ عليه تروريسم به رهبری امريکا دراين کشور کشته شده اند.
براساس گزارش منتشر شده از سوی اين کميته در حدود  ۱.۳ميليون نفر درعراق  ،افغانستان و پاکستان در نتيجه
جنگ عليه تروريسم به رهبری امريکا درطول يک دهه گذشته کشته شده اند  .همچنين ازسال  ۲۰۰۴تا سال ۲۰۱۳
بيش از  ۸۰هزار پاکستانی از جمله ۴۸هزار  ۵۰۴غير نظامی  ۴۵ ،روزنامه نگار  ۵۴۹۸ ،نيروامنيتی و  ۲۶هزار
 ۸۶۲شبه نظامی درجنگ عليه تروريسم به رهبری امريکا درپاکستان کشته شده اند.
دربخش ديگر اين گزارش آمده است که درنتيجه اين جنگ يک ميليون نفردرعراق و  ۲۲۰هزار تن درافغانستان جان
خود را از دست داده اند  .اما برخی از گزارشات حاکی از آن است ک تعداد تلفات جنگ عليه تروريسم در افغانستان ،
پاکستان و عراق به بيش از دو ميليون نفر نيزبرسد.
موضع امريکا بيش ازهرکشور ديگری درزمينه امنيت افغانستان و پاکستان به ويژه افغانستان ،اهميت دارد؛ زيرا به
تعبيررييس جمهوری پيشين ،امريکا وپاکستان مسؤول اصلی وضعيت جاری امنيتی درافغانستان اند وتنها همين دو
کشورمی توانند درافغانستان صلح را تامين کنند؛ آنهم نه به دليل داشتن قدرت نظامی باال؛ بلکه به جهت سهم و نقشی
که درناامنی و قدرت گيری تروريزم دارند  .کم نيستند شمار تحليلگران عقيده دارند اگرامريکا طی اين سال ها به صورت
مسؤوالنه و واقعی با تروريزم مبارزه می کرد وتمامی توان وامکانات نظامی واستخباراتی اش را برای سرکوب تروريزم
مورد استفاده قرارمی داد ودوگانه رفتاری وبرخوردهای گزينشی ومبهم و مشکوک دراين زمينه را کنارمی گذاشت،
اکنون هم افغانستان و هم پاکستان ،وضعيت امنيتی به مراتب بهتری داشتند .
با اين حال ،ازياد نمی بريم که طرف ديگر اين معادله پاکستان است .پاکستان حامی بزرگ تروريزم درمنطقه است و اين
حقيقت برامريکا نيزپوشيده نيست؛ اما با وجود اين موضوع ،امريکا هيچگاه سعی نکرده است مواضع پاکستان درزمينه
تامين مالی وتسليحاتی واعطای پناهگاه و پرورشگاه به تروريست ها را به چالش بکشد وآن را به عنوان مانعی بزرگ
فراراه مبارزه با تروريزم ،مورد حمله قراردهد .اين امربرابهام مبارزه با تروريزم می افزايد .
رويداد اخيرپيشاوراما پاکستانی ها را يکبار ديگرمتوجه ابعاد خطرآفرين کاری که درحمايت از تروريزم می کنند کرد و

اين حقيقت را مورد تاکيد مجدد قرار داد که تروريزم دست آموزپاکستان که درزيرچتراطالعاتی امريکا با حمايت های
مستقيم دستگاه های نظامی وجاسوسی اسالم آباد ،سال هاست شاخ وبرگ يافته وريشه های نيرومندی پيدا کرده است،
فقط افغانستان ودولت ومردم کشورما را آماج قرارنمی دهد؛ بلکه اکنون به اندازه ای نيرومند شده است که برای دست
يافتن به قدرتی برابربا نهادهای ملی پاکستان دردرون آن کشور نيزمبارزه و تکاپو می کند .
فلسفه وجودی تحريک طالبان پاکستان نيزهمين امر است .اين تشکل به منظور اسالمی سازی پاکستان با قرائت منحصر
به فردی که خود ازاسالم دارد تالش می کند وازقضا مورد حمايت های وسيع احزاب و جريان های سياسی ومذهبی و
حتی مردم آن کشورنيز قرار دارد  .با اين حساب ،مبارزه با چنين تروريزمی نيز نيازمند يک برنامه ريزی بلندمدت با
مشارکت همه طرف هايی است که تاکنون به هردليل ازهمراهی با اين ماموريت ،طفره رفته اند .
هم امريکا وهم پاکستان ،هم اکنون ،اگرچه دير ،اين هشدار را بايد جدی بگيرند که مبادا دوگانه رفتاری وپنهانکاری
درمبارزه گزينشی با تروريزم را به اندازه ای طوالنی کنند که روزی فرارسد که ديگرنتوانند قدرت تروريست ها را ناديده
بگيرند؛ روزی که همه جا پيشاور شود.

