«آی اس آی» آنچه که کرده بود بازهم مي کند
«تمرکزدوباره «آی اس آی» درکشتن مردم وويراني افغانستان»
(استاد صباح)

دولت پاکستان ازمدتی هست که بازی خطرناکی را در رابطه با سازمانهای تروريستی برای جلب
کمکهای بين المللی آغاز کرده است .هر باريکه تروريستهای مقيم پاکستان دست به عمليات زده است.
دولت های پاکستان به بهانه اينکه تجهيزات الزم و بودجه کافی برای مقابله با تروريست ها را ندارد از
امريکا و انگلستان ميليونها دالراخذ کرده است .لذاست که دولتمردان پاکستان برای پرکردن کيسه های
شان ازسازمانهای تروريستی استفاده شايانی کرده اند .اگراين باردولت مردان پاکستان و جهان غرب
صادقانه به خطر حتمی القاعده و طالبان بر خورد نکرده ،تعلل به خرج بدهند ،پاکستان در دست طالبان
سقوط کرده امنيت منطقه و جهان را در مجموع به مخاطره خواهد انداخت.
پاکستان ازبدوتأ سيس اش همسايه ای خوبی برای افغانستان نبوده است ويکی از مسائل عمده ای پر تنش بين دو کشور
خط مرزی ديورند است ،که طي بيش از يک قرن ازسوي هيچ دولتی درافغانستان به رسميت شناخته نشده است و اين
خط سبب شده تا مناسبات افغانستان و پاکستان همواره دچارفراز و نشيب های باشد .پاکستان هميشه در همسايگي خود
خواهان يک افغانستان تابع ،ضعيف ،محتاج و بی ثبات بوده و تالش مينمايد تا رژيم مزدورو وابسته مانند طالبان در
قدرت باشد .اما بعد از حوادث نيويارک و واشنگتن و تغييراتيکه در سياست های جهانی پديد آمد ،پاکستان با وجود
مقاومت های زياد ،در نهايت نا چار شد جام زهر را از دست آمريکائی ها بنوشد و در مقابل اخذ بسته هاي دالر  -طالبان
را به آمريکا بفروشد .سياست اسالم آباد درافغانستان مبتنی برنفوذ در ساختارهای حکومتی و مراکز تصميم گيری کشور
است و به رسميت شناختن طالبان در زمان حکومت برافغانستان هم در اين راست ،قابل ارزيابی است .درسال های اخير
همواره دولت پاکستان در معرض اتهام حمايت ازطالبان بوده است.
ماروين وين بام ،محقق در مؤسسه خاورميانه در واشنگتن مى گويد :اگرستيزه جويان قادر به فرو نشاندن حمالت باشند
و بتوانند آن را براى اين دوره زمانى متوقف نمايند ،نشان مى دهند كه حمالت تروريستى توسط بمب گذاران مستقل
نبوده است .او معتقد است :آنچه كه اين ستيزه جويان متوقف كنند مى توانند دوباره به راه بياندازند .حتى اگر محسود
بتواند حمالت را در وزيرستان متوقف كند هيچ دليلى وجود ندارد كه او بتواند ستيزه جويان را در ديگر مناطق پاكستان
كنترول كند ...همچنان مولوى عمرظاهرميگويد  -ما به تعهدمان بر سرآتش بس وفاداريم.
توافقات صلح در سال  ۲۰۰۶در پاكستان با هجوم حمالت عليه نيروهاى نظامى لغو شد و به افراط گرايان فرصت داد كه
دوباره گرد هم بيايند ...محسود ازدولت پاكستان مى خواهد كه نيروهاى اردو را از مناطق قبيله اى خارج كند و به
جنگش عليه نيروهاى ناتو در افغانستان ادامه بدهد .وى مى افزايد :حتى انجام يك معاهده موفق توسط دولت پاكستان يك
سياست بازدارنده خواهد بود .فرماندهان نظامى منطقه پيش بينى حمالت بيشترى در افغانستان را مينمايد.
يكى ازمسوولين ناتو در افغانستان مى گويد :بايد نتايج فقدان صالحيت اردوي پاكستان را براى دو يا سه سال ديگر
تحمل كرد كه اين موضوع نشان دهنده افزايش تروريسم است .ريچارد بوچر ،معاون وزير خارجه آمريكا در امور جنوب
آسيا مى گويد كه دولت اسالم آباد از اشتباهات در معاهده سال  ۲۰۰۶درس گرفته است .وى مى افزايد :در نهايت شما
مجبوريد كه از نيروهاى نظامى جهت به اجرا درآوردن توافقات استفاده كنيد .مشكلى كه جنگجويان هم از آن آگاهند اين
است كه آتش بس فرصتى براى تجديد قوا را فراهم مى كند.

دو سناتور مطرح امريکايی بعد از ديدار از افغانستان ،پاکستان وهند گفته اند که پاکستان خطر جدی را متوجه امنيت
افغانستان ساخته است .سناتور کارل ،رييس کميسيون امورقوای مسلح کانگرس امريکا می گويد ،خطری که امنيت
افغانستان را تهديد میکند ،داخلی نبوده ،بلکه ريشه خارجی دارد .وی میگويد اين خطر از خاک پاکستان ريشه می گيرد.
القاعده و طالبان برای آموزش و پالن گذاری حمالت عليه افغانستان از پناهگاه های امن در پاکستان استفاده می کنند.
اين سناتوران می گويند :تروريستانی را که ما در مورد آنها همواره صحبت میکنيم ،همان کسانی اند که از پاکستان می
آيند .تا اينکه پاکستان نخواهد ،چاره ديگری برای اين ترويستان وجود ندارد ،اما پاکستان تا اکنون هيچ گاهی نخواسته
است جلو اين تروريستان را از داخل شدن به افغانستان بگيرد .شواهدی زيادی وجود دارد که دولت پاکستان به ....هدف
تامين صلح در قلمرو خود با القاعده و طالبان تفاهم می کند ،اما اين معاهده به طالبان و تروريستان فرصت می دهد تا
آزادانه از سرحد عبور کرده و عليه افغانستان بجنگند.
اين دو سناتور خواستار مشروط ساختن کمک های امريکا به پاکستان شدند ،چون به قول آنها اردوی پاکستان از اين
پول ها برای هدف اصلی اش که همانا آماده ساختن برای جنگ با هند است استفاده می کند.
رس فين گولد عضو کميته هاي قضايي ،اطالعاتي و خارجي در مجلس سناي امريکا که چندي قبل در اسالم آباد
اعتراف کرد ،اعتماد واشنگتن به مشرف در گذشته اشتباه بوده است .وي از بوش خواست با حمايت از احزاب سياسي
پاکستان اشتباه گذشته خود را جبران کند.اين سناتور امريکايي مدعي شد ،امريکا نبايد فقط روابط خود را با رئيس
جمهوری پاکستان تحکيم بخشد بلکه با گسترش روابط با احزاب سياسي قدرت مانور خود را در اين کشور افزايش دهد.
همچنان پيمان حکومت پاکستان با طالبان آنکشور تشنج را در افغانستان افزايش داده و امنيت افغانستان مستقيما ً بر
کشورهاى همسايه ارتباط دارد.
جنرال دان ک.مکنيل ( )DAN K.MCNEILLقوماندان عمومى نيروهاى آيساف درآخرين کنفرانس خبرى اش اظهار
داشت  -هر زمانى که يک پيمان بين حکومت پاکستان و طالبان آنکشور عقد ميگردد ،تشنج ونا آرامى در افغانستان
افزايش پيدا ميکند .اين نگرانى بعد از آن انعکاس مى يابد که حکومت پاکستان و طالبان محلى معاهده را امضاء نمودند.
طالبان براى موفقيت معاهده ،سفير اختطاف شده پاکستان مقيم کابل و هجده عسکر اردوى پاکستان را رها نمودند و
پاکستان در مقابل ،پنجاه وپنج طالب به شمول مال منصور داد هللا ،يکى از قوماندانهاى مهم آنها را آزاد کرده است.
دولت افغانستان همواره گفته است که طالبان در مناطق قبايلى وزيرستان تربيه شده و به هدف انجام اعمال تخريبى و
حمالت انتحارى ،وارد افغانستان ميشوند .قوماندان آيساف ميگويد ،که تا زمانى که مخفيگاه ها و محل آموزش مخالفين،
از بين نرود امکان از بين بردن آنها وجود نخواهد داشت.
به نظر من ازهمه اولتراستراتيژى مخالفين را ازبين ببريم و نگذاريم که مردم به طرف آنها بروند .دان مکنيل گفت که
امنيت نه تنها درافغانستان ضرورى است ،بلکه بر کشور هاى همسايه نيز ،تاثير زيادى دارد .آرزوى ما اينست که
عملکرد کشور هاى همسايه افغانستان ،مطابق گفتار شان باشد .تا امنيت در افغانستان بهبود يابد ،چون امنيت در
افغانستان ،مستقيما ً به همسايگان رابطه ميگيرد .نظر به نفوس و مساحت افغانستان ،بايد تعداد نيروهاى خارجى که
امنيت را تامين نمايند  ٤۰۰هزار تن باشد ،اما اين رقم امکان ندارد چرا که نه جامعه جهانى ميتواند اين تعداد را بفرستد
و نه حکومت افغانستان توانايى پرداخت معاش آنها را دارد .آنها بايد مشترکا ً با نيروهاى داخلي اين مبارزه را پيش
ببرند و اين به زمان زيادى ضرورت دارد.
درحمله هوايی آمريکا به منطقه قبايلی درشمال غرب پاکستان يازده نظامی پاکستان کشته شدند .که وزارت دفاع آمريکا
از اين حمالت دفاع کرده اما وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به اين حمله سفير آمريکا را در اسالم آباد را فرا خواند
و خشم و انزجار دولت اسالم آباد را ابالغ واين عمل را اقدامی نامردانه و تحريک آميز خواند .بايد گفت آمريکا اخيراً
ضمن مخالفت با توافقنامه صلح پاکستان با طالبان ،اخيراً سرويس اطالعاتی پاکستان (آي اس آي) را به همکاری با
طالبان متهم کرده است .تحليل گران معتقدند که احتماالً آمريکا خواهان دخالت در مناطق قبايلی در سطح گسترده تر يعنی
پياده کردن نيرو در اين مناطق است .بر همين اساس اشفاق کيانی فرمانده عمومي اردوي پاکستان گفته که دخالت
نظامي ناتو و ورود آمريکا به خاک پاکستان غيرقابل قبول خواهد بود واردوي پاکستان درمقابل آن خواهد ايستاد.
اردوي ملی کشورما که با کمک نيروهای چند مليتی پس از سقوط طالبان تشکيل شده است دررديف پنجاه ودوم جهانی
قرارمی گيرد و از لحاظ تجهيزات بيشتر از ادوات نظامی قديمی به جا مانده از دوران حضوراتحاد جماهير شوروی
استفاده می کند در حالی که پاکستان به عنوان يکی از انگشت شمار قدرتهای هسته ای جهان ،اردوي متشکل از شش
صدونوزده هزار نيروی فعال دارد که در رده هفتم جهانی قرار می گيرد.
اردوي پاکستان از چندين فرقه و لوائي پياده ،دو قطغه زرهی ،دوقطعه ميکانيزه ،دو جزوتام توپچي ،دوجزوتام نيروهای
ويژه ،هشت قطعه دفاع هوايی ،بيست وسه قطعه توپچي هوايی و بسياری تجهيزات و تقيسمات ديگر تشکيل شده است
که در مجموع هرساله بودجه نظامی بالغ بر  7/8ميليارد دالرصرف آن میشود .درواقع بسياری از تحليلگران معتقدند

که آن چه کرزی بيان کرده تکرار پيشنهادهايی است که مقامات ناتو و نيروهای آمريکايی در گذشته مطرح کردهاند و
قواي مسلح افغانستان نمیتواند مستقل از فرماندهی ناتو و آمريکا عمل کند.
زمانی که راه ارتباطات و گفتگوهای درست بسته میشود راه شکلگيری افکار و عقايد اغراق شده و افراطی باز
میشود .حزب او مشترکات فرهنگی بسياری با جامعه افغانستان دارد معتقد است که اکنون حساسترين موقعيت برای
آغاز گفتگوهاست و در غير اين صورت خطر افزايش تنشها بين دو کشور وجود دارد .عدهای ديگر از تحليلگران نيز
آغاز تابستان را به که طورسنتی در هفت سال گذشته با افزايش حمالت طالبان همراه بوده دليل اتهامات و تهديدهای
کرزی عليه اسالمآباد میدانند و معتقدند که کرزي امسال با نوعی پيشدستی که هياهوی فراوانی نيز به دنبال داشته،
کوشيده است پيشاپيش انتقاداتی را که در پی افزايش حمالت درماههای آينده متوجه او میشود ،به سمت همسايه
جنوبی ،يعنی پاکستان ،منحرف کند.
از سوی ديگر شخص نواز شريف با کمک و حمايت شيوخ سعودی از تبعيد به پاکستان باز گشت واکنون براريکه قدرت
تکيه زده است .او که پس از کودتای مشرف با وساطت خاندان آلسعود از محکامه و مجازات گريخت و در کاخ ملک
فيصل (امير عربستان سعودی در دهه  ۱۹۷۰که ترور شد) دوران تبعيد مجللی را گذراند از بستگان دور جنرال ضيا
الحق ،ديکتاتور پاکستان در اواخر دهه  ۱۹۷۰تا سال  ۱۹۸۸به شمار می رود که در دوران حکومت استبدادی خود با
کمک دالرهای نفتی خاندان سعودی بنيان مدارس مذهبی بيشمار پاکستان را گذاشت از جمله مدراس تالوت قرآن که از
مدارس مذهبی کوچکتر بودند و شمارشان در مرز پاکستان و افغانستان بيش از هر جای ديگر بود .اين مدارس که در
آن سالها تحت نظر سازمان اطالعات آ مريکا نقش مراکز آموزش نيروهای جهادگر عليه دولت کابل را بازی میکردند،
در سالهای بعد به مرکز پرورش نيروهای طالبان تبديل شدند و هنوز به فعاليتهای خود ادامه میدهند و هنوز از نظر
لطف برخی اعضای خانواده سعودی دور نيستند .در اين شرايط بیترديد شريف که علم مبارزه و سرنگونی مشرف را
برداشته در فضای سياسی پاکستان آخرين چهرهای محسوب میشود که غرب و اياالت متحده بتواند به آن اعتماد کند
ولو اين که دولت گيالنی به قرارداد نهايی صلح نيز با طالبان دست پيدا کند.
تالش دولت پاکستان برای توافق نهائي صلح با تروريستان وافراطگرايان ،باعث افزايش حمالت در افغانستان شده است.
وزارت داخله افغانستان معتقد است ،در دو ماهه نخست سال جاری ،متوسط حمالت مخالفين به صورت هفتگی هشت
مورد بود .اما پس از مذاکره دولت پاکستان با طالبان تعداد حمالت به هجده مورد رسيده است .همن اکنون طالبان
پاکستانی در حال جنگ با نيروهای داخلي و خارجی درجنوب و از جمله درگرمسير هلمند ،پنجواي وارغنداب
قندهاروارزگان وفراه هستند و برخی گروه های نظامی و اطالعاتی پاکستان در جنگ دخالت دارند .وزارت داخله توافق
پاکستان با طالبان را باعث به خطر افتادن امنيت افغانستان دانست و اين اقدام را ناقض حقوق بين الملل برشمرد .چندي
قبل روزنامه وحدت چاب پشاور نوشته است که موالنا محمد خان شيرانی رئيس حزب جمعيت علمای اسالم ايالت
بلوچستان گفته است :طالبان و تنظيم های جهادی پاکستان از سوی سازمان های استخباراتی آنکشور ساخته شده اند و
به دستور آنان به افغانستان رفته ،در جنگ عليه نيروهای ائتالف و دولت افغانستان اشتراک می کنند.
سياست جديد پاکستان با طالبان نگرانی های زيادی را در داخل کشوربه وجود آورده است .مطابق ارقام ارائه شده از
سوی وزارت داخله ،مذاکره اسالم آباد با طالبان باعث افزايش چشم گير حمالت مخالفين شده است .دولت پاکستان جدال
با طالبان را باعث از بين رفتن توان اين کشور در حل مسائل اساسی از جمله مشکالت اقتصادی می داند .اتخاذ سياست
مذاکره توسط دولت پاکستان در ظرف ماه های اخير باعث شده آرامش نسبی بر اين مناطق حکم فرما شود .اما بازگشت
آرامش نسبی در پاکستان را به بهای افزايش حمالت طالبان در افغانستان می گردد .همچنين از نگاه منتقدين اين توافق
نامه ،با از بين رفتن جبهه درگيری طالبان با پاکستان ،اين افراطيون از توان بيشتری برای انجام عمليات در مناطق
مختلف کشور برخوردار شده است.
ازطرف ديگر آمريکا سالها پيش به بهانه مقابله با تروريزم وبنيادگرايي به افغانستان لشکر کشی نمود .اما اخبارو
گزارشهای منتشر شده از احيای طالبان و توانائی آنها در تصرف مجدد مناطقی در هلمند ،فراه ،قندهاروغزنی حکايت
دارند .هرچند نيروهاي مسلح دولتي ميگويند که مناطق تحت تصرف طالبان در قندهار ،غزنی و فراه را باز پس گرفته
است اما فعال شدن مجدد طالبان ،اهداف و نيات آمريکا را ازتصرف افغانستان با ترديد جدی مواجه می کند .درحالی که
طالبان از آزادی عمل الزم برای انجام عمليات نظامی برخورداراست ،آمريکا و سازمان ناتو که بيش از پنجاه هزار
نيروی نظامی درکشور مستقر کرده اند همچنان ازتوافقنامه آتش بس درپاکستان انتقاد می کنند.
تحليل گران اين سياست آمريکا را در چارچوب تالش اين کشور برای پی گيری سياست بحران کنترول شده در افغانستان
برای توجيه ادامه حضور اين کشور تلقی می کنند .زيرا اين سئوال مطرح است که ايا آمريک ،انگليس و سازمان ناتو
به رغم حضور گسترده نظامی و استقرار تجهيزات نظامی پيشرفته در کشور واقعا از نابودی طالبان عاجزند ؟ يا اينکه آ
مريکا از ادامه بحران کنترول شده در افغانستان از طالبان حمايت می کند ؟ بنابراين ،انتقادهای گسترده مقامهای سياسی

و امنيتی آمريکا و سازمان ناتو از پاکستان به خاطر امضا قرارداد آتش بس با طالبان ،نوعی توطئه و مشکالت امنيتی
تلقی می شود .زيرا پس از امضا اين قرارداد ،آمريکائی ها با خارج کردن امداد گران از مناطق جنوبی افغانستان
کوشيدند نشان دهند که برخورد مصالحه جويانه پاکستان با طالبان موجب تشديد ناامنی در افغانستان شده است.
پاکستان درظاهربنام تفاهم نامه صلح باتروريزم درحقيقت براي سربازگيري واکماالت لوژستيکي آنان تالش مينمايند واين
شبکه هاي آدم کشي راازشکست ونابودي نجات ميدهد وتمام اين بازي هاازجانب آي اس آي به اجراگذاشته ميشود .اين
درحالی است که آمريک ،انگليس و سازمان ناتو از چند سال پيش مذاکره با طالبان را آغاز کردند و حتی واگذاری
موسی قلعه از سوی انگليسی به طالبان در سال گذشته ،براساس توافق ميان آنها صورت گرفت .همين اکنون نيز
آمريک ،دولت افغانستان را برای مذاکره و تفاهم با طالبان تحت فشار قرارداده است .بنابر اين ادعای مبارزه با تروريسم
آمريکا تنها شعاری برای پوشش سياستهای استعماری و سلطه طلبانه آمريکا در مناطق مختلف جهان بخصوص
افغانستان تلقی می شودوانچه که درپاکستان ميگذرد به هدايت ومشوره سيا پيش برده ميشود.
در هرحال ،تقويت توانمندی های نظامی و مالی طالبان با افزايش قاچاق مواد مخدر و کشت خشخاش ارتباط مستقيم
دارد .به گونه ای که وزارت مبارزه با مواد مخدر اخيرامقدار درآمد طالبان و القاعده از محل قاچاق مواد مخدر ر ،بالغ
بر چهار ميليارد دالر اعالم کرد و اين درحالی است که فرماندهان نظامی انگليس و آمريکا به سربازان تحت امر خود
دستور داده اند که با مسأله موادمخدر کاری نداشته باشند وآنرا خارج از چارچوب مسئوليت انها اعالم کردند که بيانگر
نوعی همکاری ميان نيروهای خارجی و مافيای مواد مخدر است.
خيلي هاراعقيده برين است که ضعفها وچالشهاي بيش ازاندازه دردولت کرزی با واکنش های تند کاخ سفيد روبرو
خواهد شد .کرزی اگر نتواند با مخالفين اش تفاهم و در وضعيت کشور تغيراتي وارد نمايد ،جای خود را به کسی خواهد
داد که توان اين کار را داشته باشد.

