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 سپاسگزاری:

 

از پدر بزرگوارم، جناب عبداالکبر نورزاد که سعی بی بدیل و غیر قابل وصف در ویراستاری این نبشته 

شب و روز باالی آن زحمت کشیدند، اظهار امتنان و  مبذول داشتند و علی رغم مصروفیت های وظیفوی،

سپاسگزاری می نمایم. بدون شک، اگر تالش ها و رهنمایی های شان در این عرصه نمی بود، انجام 

چنین کاری، برایم ناممکن به نظر میرسید. در ضمن، امتیاز و منت این کار هم  از جناب ایشان است که 

 ها، انگیزه داده و تشویق کردند. بنده را به نگارش این دست نبشته

 عبدالناصر نورزاد
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 سخنی از نویسنده

سخن های را به نگارش  از رشته یک برای اینکه هدفی را متحقق سازیم، نیاز داریم تا یا سخن بگوییم و یا

تا به تحلیل  استراتیژیک است قوی و گیریم.  این کار، علی رغم آنکه نیازمند دانش، حوصله وافر و دید

دید استراتیژیک را به  می طلبد. از دید عقالنی و منطقی بپردازد، هدف و انگیزه ای ویژه نیز ،موضوعات

از افکار و  لیل را بهم پیوسته ساخته و مجموعۀحد های از تحیاد آورمی شوم، زیرا داشتن آن، وا لحاظی

 نظریات را در خصوص حوادث خلق می کند و به آن گونه سیستماتیک می بخشد.

نبشته حاضر، به لحاظ اینکه در قید زمانی گیر افتاده و تاریخ وار در مجموعه ی مسجل گشته است، 

تعدادی ازآنها، به علت گذر زمان ارزش خود را از دست شاید  را دارد، که شخصی نگاریحیثیت تاریخ 

اند تنها در حال حاضر متصور باشد، در غیر آن، خود بخشی از تاریخ داده باشد، اما چنین دیدی میتو

  بشمار می روند

ختلفی، به رشته تحریر این مقاالت و جستار های از تحلیل سیاست، به ترتیب به علت های مدر عین حال،  

است. هیچ جایی  اشت های شخصی و ذهنی نویسنده تبلور یافتهکه در آن تنها نظریات و بر د ه اند،در آمد

برای تحمیل افکار و نظریات در این مجموعه وجود ندارد. خواننده، خودمختار است تا آن را منحیث 

ی، ثبت و یا خیر. در ضمن علت به رشته تحریر در آوردن این جستار های سیاستحلیل سیاسی بپذیرد 

 مسجل ساختن، نظریات و ایده های بوده که نگارنده آن را ضرورت زمان می دانسته است.

با توجه به خصوصیت و سرشت تحلیل های سیاسی، نبشته های در این خصوص در با این وصف،  

ه توانند منحیث مبدا و اساس تاریخ نگاری و تحلیل وقایع آینده مورد استفاده و بهر بعضی مواقع می

 د و در بعضی اوقات خصوصیات عبوری داشته باشند.نبرداری قرار گیر

مجموعه ی از  مجموعه مقاالت و روزنوشت های سیاسی، -ی در تحلیل سیاستهایجستار کتاب حاضر 

پنج ساله   تقریبا متقضای زمانی ن آغاز کرده وبه نوشتن آ ۱۳۹۰مقاالتی است که نگارنده از شروع سال 

را در بر می گیرد. این نبشته ها اکثریت در موقعیت های مختلف و با  ۱۳۹۵سال  تابستان یعنی الی اخیر

 ثبت این دسته گردیده است. ،انگیزه های مختلف، نوشته شده و تاریخ وار

داشتن دید واضح در رابطه به قضایا دارند و عالقه ی  به نیاز جدی نسل جوان کشورم کهآن را برای 

نکه برای سر فرازی نا. برای آهدیه می کنم ،حریر موضوعات سیاسی می بینندوافری در خود برای ت

جلد دوم این دست  ،نزدیک ی در آینده دارم تا امید در اخیر، کشور عزیزم افغانستان، شجاعانه می رزمند.

 اقبال چاپ یابند. سیاسی، در خصوص مسائل ،نبشته ها

 نورزاد بدالناصرع

 افغانستان -کابل ۱۳۹۵ستان سال تاب
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 برش اول 

 

 ازبکستان, جاگزین پاکستان برای امریکا

 

۱۰/۷/۱۳۹۰                                                                                                   

همکار تازه به دنبال سردشدن روابط میان ایاالت متحده امریکا و پاکستان , امریکا در جستجوی یافتن 

استراتیژیک که به افغانستان موقعیت چندان دوری نداشته باشد بر آمده است که بتواند مشکل اکماالت 

 لوژستیکی و نظامی خودرا حل نماید و هم بتواند گزینه دیگر بجز از پاکستان در منطقه داشته باشد.

پاکستان در طرح ریزی حمالت بر این در حالیست که اتهامات وارده برپاکستان مبنی بر دست داشتن 

 سفارتخانه امریکا در کابل روبط میان واشنگتن و اسالم اباد را سرد تر ساخته است.

به گمان اغلب پاکستان از ابتدا به دنبال بازی دوگانه ای سیاسی با امریکا بوده است تا از یکطرف بتواند 

نطقه جلب نماید و از طرف دیگر از کمک اعتماد امریکا را به عنوان یک متحد استرتیژیک خود در م

های ایاالت متحده امریکا بهره مند شود. این بازی از تهاجم اتحاد شوروی سابق جریان داشته است زیرا 

پاکستان همواره در تالش داشتن نفوذ در داخل نظام افغانستان بوده است و در ضمن روابط دیرینه میان 

در این مورد بر می انگیزد زیرا با وجود وجوه مشترک میان  انگلیس و پاکستان حساسیت امریکا را

انگلیس و امریکا, اختالفات پنهان میان امریکا وانگلیس بر سرزمین های که توسط این دو ابرقدرت اشغال 

میشود هروز شدت پیدا میکند. در این میان نقش پاکستان به عنوان یک شاگرد وفادار به انگلیسها میتواند 

مریکا یی ها رابه شک و تردید بیفگند و امریکا را مجبور به یافتن یک متحد تازه استراتیژیک یک مقدار ا

بعوض پاکستان در منطقه نماید. به همین خاطر باراک اوباما ریس جمهور ایاالت متحده امریکاجهت تامین 

منابع مورد  هرچه بیشتر منافع امریکا در منطقه, خواستار نقش بیشتر ازبکستان در راستای تامین

است باراک اوباما در ضرورت قوای خود در افغانستان شده است.  به نوشته دیلی تیلی گراف, این در خو

 محسوس و تیره گی روابط میان واشنگتن و اسالم اباد صورت گرفته است. پی کاهش 

نیروهای ائتالف در پی یک سلسله حمالت متعدد در هفته های اخیر به سفارتخانه امریکا و مقر فرماندهی 

در شهر کابل و به تعقیب ان حمله مرد مسلح در مرکز سی آی ای , امریکا سازمان اطالعاتی پاکستان را 

متهم به همکاری با شبکه حقانی نمود که قبل از ان حمله واحد های ویژه امریکا بر مقر اسامه بن الدن 

می سال جاری صورت گرفت به سردی گرائیده  رهبر القاعده در ایبت آباد در اسالم اباد بتاریخ سوم ماه

 است.
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پاکستان به عنوان متحد استراتیژیک امریکا در مبارزه علیه هراس افگنی که یک سوم منابع مورد نیاز 

 از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. آن اکمال می گردد،خاک  طریقنیروهای ائتالف از

ک تماس تیلفونی با اسالم کریموف ریس جمهور ازبکستان به گفته یک مقام  کاخ سفید" باراک اوباما طی ی

در خصوص ارسال منابع قوای ائتالف از ازبکستان به افغانستان به بحث و گفتگو پرداخته است. این در 

امریکا در مالقات با همتای ازبک خود این مسئله را  وقت حالیست که هیالری کلنتن وزیر امورخارجه

ده گفته بود " ما متوجه ارزش متحد استراتیژیک خود ازبکستان که میتواند بیشتر مورد بررسی قرار دا

نقش بزرگی را در خصوص ارسال منابع مورد نیاز نیروهای ائتالف از خاک انکشور به افغانستان بازی 

کند هستیم ووجود ازبکستان را منحیث یک هم پیمان خود در امر مبارزه با تروریزم موثر میدانیم".وهم 

 س امریکا در حال اعمال تغیرات قانونی در راستای افزایش کمک ها برای ازبکستان میباشد.کانگر

با توجه به اهمیت استراتیژیکی ازبکستان و نزدیکی ان به افغانستان, اگر ازبکستان به این درخواست 

زبکستان .زیرا اکاسته خواهد شدامریکا پاسخ مثبت بدهند از اهمیت استراتیژیکی پاکستان در منطقه 

میتواند عامل مهم کمک برای نیروهای ائتالف در مبارزه با هراس افگنی بعوض پاکستان شود.و همچنان 

نسبت موقعیت اش در شمال میتواند در مقایسه با پاکستان موثر تر باشد. در گذشته موارد گوناگون از 

 حریق کردن محموله های ائتالف در خاک پاکستان وجود داشته است.

ن ساالنه هفت ملیارد دالر را در بخشهای مختلف به بهانه مبارزه با هراس افگنی از امریکا دریافت پاکستا

میکند که ازبکستان هم میتواند بعنوان متحد تازه امریکا از این کمک ها بهره ببرد و هم امریکا میتواند به 

افغانستان وارد نماید و از قیمت ارزانتر مواد مورد ضرورت نیرو های خود را از طریق ازبکستان به 

 خسارات و تلفات عساکرش در قسمت وارد کردن منابع مورد نیازش جلوگیری نماید.

تحقق این پیمان میتواند افغانستان را از منحصر بودن به پاکستان از نگاه مواد ارتزاقی که فعال به ان 

ازبکستان در اختیار دارد افغانستان میباشد رهای بخشد. بر عالوه میشود از نگاه امکانات که  متکی کشور

هم مستفید شود.از عبور و مرور شورشیان هم کاسته میشود. ولی در عوض دولت افغانستان باید تدابیر 

زیرا امکان این وجود دارد که شورشیان حمالت  اتخاذ نماید،جهت تامین امنیت شاهراه شمال امنیتی 

 خودرا در والیات شمالی راه اندازی نماید.

 

 برش دوم:

 تا کجا؟ نقش پاکستان در بی ثباتی افغانستان

 

۱۱/۷/۱۳۹۰ 
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به دنبال حضور امریکا در افغانستان بعداز حوادث تروریستی نیویارک و پنتاگون, پاکستان بعنوان عمده 

ترین عامل ناآرامی ها در افغانستان شمرده میشود . مشکالت مرزی  از یکسو و ناکامی  های پاکستان در 

گهداشتن نظام توتالیتر طالبانی در گذشته از سوی دیگر, بیش از همه پاکستان را واداشته است تا قدرت ن

تمام تالش های خودر ا به ناارام نگهداشتن  افغانستان و نشان دادن طالبان بمثابه یک قدرت در معضالت 

زیادی را برای افغانستان  متمرکز بسازد. که بدون شک موجودیت پاکستان در منطقه درد سر های 

 افغانستان در اینده به دنبال خواهد داشت.

امریکا یی ها با مفکوره ساده اندیشانه شان همیشه به سخنان فریبنده پاکستانی ها اعتماد کرده و سیاستهای 

 امکارانه پاکستان را بمثابه حقیقت این مبارزه قبول کرده اند. طالبان که تا دیروز مانند شکست خورده ها ب

توانی به جنگ ها ی نا منظم دست میزدند امروز قادر هستند تابا جنگ افزار های پیشرفته به دسته جات نا 

منظم تقسیم شده و به جنگ های کالسیک و جبهه یی  و تصرف مناطق بپردازند که این خود بر دخالت 

کر دوباره بقدرت رساندن پاکستان در امر بسیج دوباره طالبانیزم در افغانستان داللت میکند. پاکستان در ف

طالبان در افغانستان است تابتواند در برابر هندوستان و دیگر حریفان منطقی ای خود خیال راحت داشته 

باشد. سیاستمداران پاکستانی در نهایت خواستاربوجود آوردن یک حکومت مطیع و فرمان شنو خود در 

افغانستان از بمیان امدن یک نظام طرفدار افغانستان هستند تا بعد از خروج نیروهای امریکایی از 

 هندوستان جلوگیری کرده باشند. 

به باور اگاهان , برنامه های دولت پاکستان در بسیج طالبان این حقیقت را هویدا میسازد که نمیتوان از این 

فوق  به بعد برضد طالبان وارد یک جنگ تمام عیار شد زیرا این گروه ها در بیست سال گذشته از حمایت

العاده دولت پاکستان بخصوص آی اس آی بر خوردار بوده اند. به باور سیاسیون امریکایی هرگونه مناقشه 

 و مشاجره بین دولتمردان پاکستانی و افغان مانع تحقق استراتیژی های امریکا در منطقه خواهد شد.

دولت و مردم افغانستان استفاده  پاکستان همواره از طالبان حمایت کرده تا از آنان بعنوان یک حربه بر ضد

کرده باشد زیرا افزایش خشونت ها در منطقه , با عث افزایش کمک های امریکا به پاکستان شده و غرب 

 را بیشتر نیازمند پاکستان میسازد.

بعداز سردی مناسبات اسالم آباد و واشنگتن در پی حمله گروه حقانی بر سفارتخانه امریکا  در کابل و متهم 

شدن سازمان استخباراتی پاکستان بر دست داشتن در طرح این حمله , مقامات امریکایی با شدید ترین لحن 

قانی شدند, که واکنش های خواستار قطع هرنوع ارتباط پاکستان با گروه های افراطی بخصوص شبکه ح

را از جانب دولت پاکستان در قبال داشت. که در پی این قضیه کمک های ایاالت متحده امریکا برای 

پاکستان در برخی عرصه ها به حالت تعلیق در امده و از مجموع کمک های دوبلیون دالری امریکا برای 

میلون انرا بعداز واکنش های تند  800ان پاکستان که عمدتا در بخشهای نظامی به مصرف میرسد پاکست

 خود در برابر امریکایی ها از دست خواهند داد. 

مقامات پاکستانی همواره اتهامات یاد شده را رد کرده و خودرا متحد نزدیک امریکا در امر مبارزه با 

ت های هراس افگنی معرفی میکنند. به اساس یک نظر سنجی وزارت خارجه امریکا که در باره فعالی

تروریستی در جهان منتشر شده است, ایالت سرحد پاکستان بعنوان مستحکم ترین سنگر برای نیروهای 
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القاعده  و اجرای حمالت تروریستی شناخته شده است. که تمام فعالیت های تروریستی القاعده برای پیاده 

بوده که در این اواخر بیشتر  سازی در جهان بویژه افغانستان از همین منطقه رهبری میشود. به همین علت

 بدون سرنشین امریکایی به این منطقه متمرکز بوده است. های حمالت طیاره

ایالت سرحد پاکستان به عنوان عمده ترین محل هراس افگنی و مرکز خشونت های سیاسی محسوب میشود 

ر ضد تروریزم برخوردار که نظامیان پاکستانی برای راه اندازی عملیات ها در این ایالت از توان کافی ب

نیستند ویا هم نمیخواهند باشند. و همواره نقطه مورد توجه امریکایی ها در مبارزه بر ضد تروریزم  

 محسوب شده است که واکنش های را از جانب مقامات پاکستانی در قبال داشته است. 

ترک افغانستان, ایجاد یک  پاکستان سیاست های خودرا مبنی بر وادار کردن قبل از وقت امریکایی ها بر

حکومت وابسته در افغانستان ,کسب کمک های بیشتر از امریکا , کوتاه کردن دست هندوستان از 

افغانستان ,و وادار ساختن افغانستان به قبول خط مرزی دیورند دنبال میکند.  دولت افغانستان باید  برای 

بر حفظ منافع ملی  را در مقابل پاکستان در رهایی از این معضله سیاست های شفاف و متداوم مشروط 

پیش گیرد و از هرنوع سیاست های مقطعی و وقفه ی در برابر ان اجتناب نماید زیرا تا اکنون اتخاذ 

سیاستهای مقطعی در برابر پاکستان شکننده گی نظام دیپلماسی افغانستان را به نمایش گذاشته است. 

وان یک حربه  سیاسی  بر قطع مداخالت پاکستان در امور داخلی وهمچنان   فشار امریکا میتواند به عن

افغانستان موثریت داشته باشد.لذا دولت افغانستان باید بر متحدین غربی خود نیز اذعان نماید که یگانه راه 

رهایی از چنگال تروریزم در منطقه اعمال فشار باالی پاکستان به عنوان حامی تروریزم بین المللی 

 شکالت را حل نماید.میتواند م

ستر سرحدات با پاکستان اگر چه کار اسانی نیست ولی میتواند  تا حد قابل مالحظه ای در کاهش بی ثباتی 

 ها در افغانستان نقش مهم داشته باشد.

آنعده از طالبان که تا اکنون فریب سیاستهای های حیله گرانه ای پاکستان را خورده اند باید بدانند که   

بعنوان حربه مترود سیاسی, کار ایی و مورد استعمال ندارد و دیگر جنگ نمیتواند مشکالت  جنگ دیگر

بین االفغانی را حل نماید  لذا طالبان از جنگ و خشونت دست کشیده و به روند صلح بپیوندند. تا باشد 

ستان را به روزی شاهد یک افغانستان ارام و مرفه باشیم در غیران دنبال سیاستهای خشونت بار افغان

 پرتگاه برده و موجب مداخالت بیشتر بیگانه خواهد شد.

 

 برش سوم:

 شود میخ های که به تابوت کاپیتالیزم کوبیده می

 

۱۳/۷/۱۳۹۰  
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گیرد و هاي مردمي در اروپا و آمریكا هر روز ابعاد جدیدتري به خود ميهاي اقتصادي و اعتراضبحران

 كوبد. مي داريسرمایهمیخي دیگر بر تابوت نظام 

داند و ادعاي الگو گیري سایر هر چند نظام سرمایه داري همچنان خود را محور اقتصاد جهان مي 

هاي مردمي این ادعا را با كشورها از این الگو را دارد اما اوج گیري بحران اقتصادي و تشدید اعتراض

 اي مواجه كرده است. امات گستردهابه

داري هاي اخیر در آمریكا به عنوان مركز فرماندهي نظام سرمایهه را در تحوالت هفتهنمود عیني این مسئل

توان مشاهده كرد. تظاهرکنندگان در وال استریت اعالم کردند به تظاهرات خود حتي در فصل زمستان مي

از ادامه خواهند داد. با وجود سرکوب تظاهرکنندگان عضو جنبش اشغال وال استریت و بازداشت بیش 

نفر، حمایتها از تظاهرات علیه نظام مالي و سرمایه داري در آمریکا ادامه دارد.برخي از اتحادیه  ۷۰۰

 هاي مهم کارگري در سراسر آمریکا نیز حمایت خود را از تظاهرات در وال استریت اعالم کرده اند. 

عالوه بر نیویورک، شهرهاي دیگر آمریکا از جمله بوستون، شیکاگو و سانفرانسیسکو نیز شاهد برگزار 

تظاهرات علیه فساد نظام مالي آمریکا بود. به گزارش شبکه تلویزیوني سي ان ان ، معترضان آمریکایي 

هاي این کشور باز خیابانگویند از سیاست هاي سازمان هاي مالي آمریکا خسته شده اند بار دیگر به که مي

هاي مالي واشنگتن در نیویورک ها و سیاستگشتند. فعاالن سیاسي تاكید دارند، تظاهرات علیه فساد شرکت

یابد. معترضین با حمل پالکاردهایي که روي آن نوشته بود "به من شهر بزرگ آمریکا گسترش مي ۴۰به 

ن آنها به مردم شدند. وال استریت مركز بورس و اشک آور نزن برادر" خواستار همراهي پلیس و پیوست

بر اساس یك اقتصاد آمریكا است و مركز آن را نماد سرمایه داري دانسته و خواستار تعطیلي آن هستند. "

هاي درماني بوده و میلیون آمریکایي فاقد بیمه ۵۰میلیون آمریکایي بیکار و بیش از  ۲۵آمار ، بیش از 

اند كه موج بیداري اسالمي "برخي بر این عقیدهکنند .فقر دست و پنجه نرم مي میلیون آمریکایي با ۱۰۰

دامن گیر كشورهاي اروپایي شده و در حال حاضر اعتراضات در آمریكا نتیجه خیزش انساني در جهان 

دهد كه كشورهاي غربي این روزها با چالش بسیار سختي روبرو هستند که با است. روند تحوالت نشان مي

جه به حرکت هاي اعتراض آمیز علیه وضعیت اقتصادي موجود و اختالفات طبقاتي گسترده در تو

 کشورهاي اروپایي و آمریکا ، نظام سرمایه داري غربي با خزان برگ ریز خود روبرو شده است. 

در  در همین حال نوام چامسکي، سیاستمدار، محقق، زبانشناس، نویسنده و استاد دانشگاه ام آي تي آمریکا

وگو با شبکه تلویزیوني راشا تودي گفت :اعتراضات علیه وال استریت در اصل اعتراضاتي است گفت

علیه موسسات مالي؛ بانک ها بزرگتر شده اند،سود موسسات اقتصادي بیشتر شده است و از سوي دیگر 

رفاه و ثروت  نرخ بیکاري در حد رکود اقتصادي رسیده است. وي افزود: فقر جدي مردم و از سوي دیگر

به صورت پدیده اي براي برخي از مردم باعث شده است تا این چرخه باطل بیشتر و بیشتر ادامه یابد و در 

حضور چرخه اي باطل ازموضوعات اجتماعي زمان اعتراضات فرا رسیده است. مردم آمریكا بر ادامه 

 ها تاكید دارند. در خیابان

 نظام سرمایه داري ادامه دارد.  ضد هاي مردمي بهنان اعتراضدر اروپا نیز همچون روزهاي گذشته همچ

هزاران نفر در سراسر بلغارستان در اعتراض به آنچه ناتواني دولت در مقابله با مشکالت اقتصادي، 

هزار نفر از مردم شهر  ۲۰اجتماعي و قومي این کشور مي دانند، تظاهرات کردند. از سوي دیگر 

یس در اعتراض به خط مشي ریاضتي دولت در خیابان هاي این شهر منجستر در جنوب غربي انگل

تظاهرات کردند.در این میان یک موسسه خیریه در انگلیس درباره افزایش شمار افراد نیازمند به دریافت 
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کمک هاي غذایي هشدار داد. بحران اقتصادي انگلیس در حالي ادامه دارد كه یك گزارش محرمانه وزارت 

سازي غني میلیون پوند صرف ساخت یك مجموعه برنامه ۷۵۰ان داد كه این كشوردفاع انگلیس نش

 . اورانیوم كرده است

همچنین صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا تظاهرات کردند. شاخص بورس مادرید موسوم به 'ایبكس 

 درصدي آغاز كرد.  ۲۴/۲دیروز نخستین روز كاري هفته جاري را با كاهش ' ۳۵

حال فساد سیاسي و اخالقي و بحران مالي در ایتالیا بسیاري از مردم را در این کشور به در همین 

اعتراض واداشته است. در ادامه بحران اقتصادي اروپا، روز به روز بر شمار بلژیکي هایي که براي 

هد تامین غذا به موسسات خیریه روي مي آورند افزوده مي شود. در همین حال نظرسنجي ها نشان مي د

فعالیتهاي اقتصادي بخش خصوصي منطقه یورو در ماه سپتامبر به پائین ترین سطح خود در بیش از دو 

سال اخیر رسید. شاخص مدیریت خرید ماه گذشته با کاهشي چشمگیر به چهل و هشت ممیز پنج دهم رسید. 

 دانند.بسیاري ادامه روند كنوني را برابر با فروپاشي اتحادیه مذكور مي

 

 

 چهارم:برش 

 

 وحدت ملی, خاتمه دهنده بحران در کشور!

۱۶/۷/۱۳۹۰ 

افغانستان کشوریست که بیشتر از همه کشور های منطقه و جهان در مسیر تاریخ فراز و فرود های متعدد 

را تجربه کرده است.زیرا این کشور به علت موقعیت جیو پولیتیکی خود همواره میدان تاخت و تاز و نبرد 

نظامی  میان ابر قدرتها بوده است. تاریخ گواه برآن است که سر انجام قدرتهای جهان در  -های سیاسی

مقابل مبازرات مردمی و نبرد های رویا رویی که برخاسته از انگیزه های دینی و میهنی  راد مردان این 

 مرزو بوم بوده شکست خورده  و این سرزمین قهرمان و حماسه افرین را ترک گفته اند.

شکست ابر قدرتها در فرجام , از قهر شان فروکش نکرده و جهت انتقام گیری و جبران پذیری ولی 

مغلوبیت هایشان ,با مبارزه های فکری و تفرفه افگنی های متنوع توانسته اند توسط مزدوران حلقه بگوش 

یهن را بطور مقطعی خود, با بر هم زدن انگیزه های ملی و میهنی و با پاشیدن تخم نفا ق در بین آنها این م

 تحت کنترول خود داشته باشند. 

این ملت که تاریخ  شاهد قهرمانی ها و جان فشانی های رادمردان دلیر آن میباشد همواره در بازی های 

خطر ناک سیاسی که از طرف اجانب جهت اغفال سر بکفان راه ازادی که همواره آماده فداکاری اند طرح 

نزاع  های داغ و پیچیده قومی , لسانی , نژادی و سمتی بوده است. که بدون ریزی گردیده و همیشه شاهد 

شک پاشیدن  این تخم بی اعتمادی و نفاق به هدف پراگنده  ساختن این کتله خود جوش و میهن پرست 

 توانسته بطور قابل مالحظه ی تاثیر پذیر باشد.
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و حزبی چیزی دیگر در نزد شان ارزش آنانکه بر اریکه قدرت بوده اند جز منافع شخصی و یا گروهی 

نداشته است, نه این ملت , نه این سرزمین و نه ارزش های که با ریختاندن خون هزاران سرباز سر بکف 

این سرزمین حاصل گردیده است, بلکه با استفاده از راه استبداد و اختناق  میخواستند تا این ملت قهرمان 

ته با صراحت میتوان گفت که تاریخ زرین و پر افتخار این ملت مجاهد پرور را تحت تاثیر داشته باشند. الب

با خونهای پاک ان قهرمانانی به رنگ سرخ رنگین شده است که دیگر رنگ پاک قادر به حذف و  پاک 

 کردن ان نخواهد بود.

به کرد و  آن غروب نمی مستعمراتری چون انگلیس که آفتاب در شکست دادن سه مرتبه ای قدرت استعما

دنبال آن  شکست  قدرت تهاجمی سرخ شوروی سابق در امر تسخیر این سر زمین, همه و همه مدیون جان 

بازی ها و رشادت های مجاهدان سر بکف این سرزمین توام با داشتن وحدت ملی بوده است که توانسته اند 

ان نشان بدهند که یگانه از همه این آزمایشات بزرگ و حتی ناممکن تاریخی سر فراز بدر آیند, و به همگ

 راه مبارزه پیروزمندانه در برابر هرنوع استکبار و ظلم وحدت  و وفاق ملی میباشد.

از این جهت با استفاده از احساسات پاک و میهن دوستانه این ملت قهرمان پرور, دشمن استفاده کرده و 

توانسته است ضربه ای جبران ناپذیر ی را به پیکر این کتله عظیم آزاده خواه وارد نمایند. زیرا دشمنان 

اتحاد ملی برسد, دیگر نه تنها  این ملت بخوبی درک میکنند که اگر یکبار این ملت رنج دیده به یک وفاق و

منافع ملی خودرا تامین میکنند بلکه تمام پالن های خصمانه و مستبدانه انان را خنثی خواهند کرد. از همین 

رو بوده است که همواره در صدد نفاق افگنی و دنبال سیاستهای مغرضانه بوده اند تا توانسته باشد این 

 باشند.  جنبش ازادی خواه را مصروف نگهداشته

دشمنان  این ملت هیچگاه نمیخواهند تا این ملت یکبار دیگر لذت وحدت ملی, یکپارچگی , آرامش و  

آسایش زندگی را بچشند. مردم افغانستان بدون در نظر داشت سمت و نژاد باید بدانند که اینان همچو یک 

تا قربانی توطئه ها و دسایس خصمانه پیکر واحد اند و مانند ریشه درخت با هم پیوند خورده اند و نگذارند 

دشمنان این سرزمین شده, یکبار دیگر مبدل به میدان بزکشی قدرتهای منطقوی و فرا منطقوی شوند. 

به رسن الهی چنگ زده و از  "هرگونه تعصب و قوم پرستی را کنار گذاشته مطابق به فرموده قران کریم

عمارگرانه دشمنان   خنثی شده و تخم بی اتفاقی از این تفرقه و نفاق بپرهیزند" تا باشد این پالن است

 سرزمین رنجدیده ودردکشیده که مشکالت و آالم فراوانی را متحمل شده است بر چیده شود.

همچنان بر فرد فرد افغان الزم است تا در مقابل هرنوع تفرفه پراگنی زیر نام  قوم , مذهب , قبیله وسمت 

را خاموش نشستن در مقابل این توطئه های سیاسی نه تنها باعث بروز قد علم کرده خاموش ننشینند.زی

اختالفات بین مردم مسلمان این ملت شده بلکه جز هالکت و بدبختی چیزی دیگر ی را به دنبال نخواهد 

داشت. البته این ملت درک نموده است که وحدت ملی یک نیاز جدی برای افغانستان است که این ملت در 

 دسایس و بحرانهای خطر ناک قوم گرایی بدون وحدت ملی پیروز نخواهد شد.مقابل هرنوع 

ملت افغان بعد از این همه درد و رنجها باید از خواب غفلت بیدار شده و با در ک مسولیت عمیق تاریخی 

خویش و با مسولیت پذیری  ووطندوستی, حساسیت های  موجود در کشور را حس نموده و در راه تحقق 
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ماعی که متضمن وحدت ملی است گامهای مدبرانه و سنجیده شده را برای رفاه همگانی و عدالت اجت

 صالبت سیاسی کشور بردارند.

اگر فردی از افغانستان مورد اذیت و آزار قرار گیرند باید تمام افغان به کمک برادر افغان خود بدون در 

ع فداکاری و جان نثاری دریغ نورزند. نظر داشت قوم , نژاد و زبان رفته, برای رهایی وی از هیچ نو

وحدت ملی وقتی متصور خواهد بود که تمام اعضای جامعه زیر یک بیرق گرد هم امده  در غم و شادی 

همدیگر شریک شوند.هرگاه وحدت ملی این شاخصه ها را دارا باشد میتوان امید به پیروزی و موفقیت در 

 برابر هرنوع توطئه چینی بیگانگان  داشت.

امید افغانستان سربلند و عاری از هرگونه عصبیت و قوم گرایی که بتواند یک افغانستان با ثبات و  به

مطمئن را برای فردا به ارمغان بیاورد و یک مثال قوم ستیزی  و تفرقه ستیزی در جهان باشد. زیرا افغان 

یر یک سقف هم گرد هم آمده ها باید برای جهانیان نشان بدهند که اگر در بین خودجنگ کرده میتوانند, ز

میتوانند. برای تحقق بهتر و بیشتر وحدت ملی, باید تمام عقده ها  و کینه توزی ها را تا حد امکان کنار 

گذاشت و برای رفاه و آبادانی این  ملت شهید پرور که یک دوره پر مخاطره و پر تشنج را پشت سر 

      گذشتانده  است کار نمود.                       

 

 برش پنجم:

 

 راکت پراگنی های بیشتر تان هستیمهمسایه ها ! آفرین منتطر 

۲۶/۷/۱۳۹۰ 

از شش ماه بدینسو سرو صداهای مبنی برپرتاب راکت از جانب همسایه شرقی ما پاکستان وجود داشته 

 است و کار تا جای کشید که دیگر این موضوع رخ بین المللی پیداکرد.

 تاثیرات ت. ولی باید این واکنش هاافغانستان, گاه گاهی واکنش هم نشان داده اسدر این مورد دولت 

. برعالوه جامعه  مدنی و احزاب سیاسی هم ین طور نبودمتاسفانه ا کهملموسی رادر قبا ل میداشت 

فته خواستار اقدام فوری دولت یا از راه سیاسی و دیپلماتیک ویا هم  اقدام بالمثل نظامی شدند ولی رویهمر

دولت افغانستان در این مورد موقف انفعالی اختیار نموده و تااکنون ظاهرا با یکی دو بار با احضار سفیر 

 پاکستان در کابل به وزارت خارجه جهت قطع راکت پراگنی ها بسنده کرده است.

دخالت  حال برای اینکه این موضوع از چند بعد مورد بررسی قرار بگیرد.باید نکات بارز و برجسته این

 هم از نگاه نظامی و هم نگاه سیاسی  عالجی شود.

در گذشته همسایه های افغانستان هم شرقی و غربی ریکارد مداخله را در امور داخلی افغانستان شکسته 

اند ولی اینکه چرا همیشه دولتمردان افغانستان در برابر این همسایگان از در تضرع پیش آمده و حتی 
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رد که صریحا نقض حاکمیت افغانستان است بی تفاوتی اختیار نموده اند میتواند بعضی اوقات در این مو

علت های متعدد را  داشته باشد. اول اینکه  دولتمردان افغانستان در راس آقای کرزی در ده سال گذشته 

بخاطر خورسندی اربابان قدرت در کشور های همسایه  همواره هرنوع مداخله آنها را در امور داخلی 

فغانستان رد نموده و آنها را برادر انتخاب نموده است حتی عزل و نصب مقامات بلند پایه دولتی هم به ا

مشوره آنها صورت گرفته است زیرا هر آنکه بر خالف استراتیژی های کشور های همسایه حرکت کرد 

 نه تنها به درد آنها نمیخورد بلکه دیگر در حکومت افغانستان مورد کارایی ندارد.

دوم اینکه اقای کرزی با سکوت نمودن در بسیاری از مواقع حساس همچو حمالت راکتی بر خاک 

افغانستان , در تالش جلب حمایت بیشتر قدرت های منطقوی بوده است. حال اینکه چرا ریس جمهور 

 اینطور می اندیشد . باید دانست که موقف دولت های بزرگ جهانی همانند امریکا و انگلیس درمواقع

بوده است. به همین اساس شخص  پاکستان , همواره جانب پاکستان انتخاب دوگزینه های مانند افغانستان و 

کرزی به مشوره مشاوران درباری اش خواسته تا به طور مستقالنه رابطه ای تنگاتنگی را با کشور 

های غربی و شرقی  همسایه برقرار کند زیرا به زعم جناب ایشان داشتن رابطه خوب ونزدیک با همسایه

که بیشتر در نا آرامی های افغانستان دخیل هستند در واقع ضمانتی است برای حفظ ایشان در قدرت. ولی 

متاسفانه چلو صاف از آب طور ی دیگری بیرون میشود که همه تحلیل های مشاوران درباری بخصوص 

 آقای کرزی را اشتباه ثابت کرده بیشتر موجب شرمساری شان میگردد.

پرتاب بیشتر از ششصد  راکت از جانب  پاکستان در شش ماه گذشته بر خاک افغانستان , یکی از موارد 

نقض تمامیت ارضی افغانستان بوده که این عمل, اصل همزیستی مسالمت امیز و احترام به حاکمیت ملی 

یشود.در ضمن پاکستان با افغانستان را زیر پاه نموده و مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان پنداشته م

اجرای این مانور زیرکانه خواسته برای دولتمردان افغانستان که گاه گاهی بیرق استقاللیت بلند می کنند 

نشان دهد که دیگر نه تنها مداخله غیر مستقیم ,بلکه تجاوز هم میتواند بعنوان ابزار فشار باالی دولت 

 ستفاده قرار گیرد.افغانستان برای پذیرفتن شروط پاکستان مورد ا

پرتاب راکت ها نه تنها ازجانب پاکستان بلکه در این اواخر از جانب ایران میتواند هشدار دهنده باشد زیرا 

دیگر همسایه های ما باوجود دخالت ها و تفرقه افگنی های سیاسی در صدد اند با پرتاب راکت ها 

 انگلیس در افغانستان ثابت کنند.موجودیت خودرا در پهلوی قدرت های بزرگ مانند امریکا و 

حال با توجه به  این همه تجاوزات بر حریم ملی کشور از جانب همسایه ما, موقف دولت افغانستان در این 

زمینه چه بوده است؟ دولت افغانستان با وجود مهر  بر لب نهادن های همیشگی اش اینبار ابتکار دیگر نیز 

نشست خبری, پرتاب راکت ها را از جانب همسایه ها ی شر  کرد وآن اینکه ریس جمهور کشور در یک

قی و غربی ما شایعه پراگنی های مطبوعات عنوان کرده و مطبوعات کشور را به خرابی مناسبات 

افغانستان با کشور های همسایه متهم کرد. وی افزود که نتیجه تحقیقات دولت  در قسمت پرتاب راکت ها 

مام گزارش ها دراین مورد بی اساس بوده  است وی از مطبوعات کشور به خاک کشور نشان میدهد که ت

خواست تا در قسمت صحت و سقم این اخبار از دقت بیشتر کار گیرند. در حالیکه شخص ریس جمهور و 
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هم اعضای کابینه شان بار ها و بارها از انداخت راکت ار خاک پاکستان به داخل کشور انتقاد کرده و به 

 واستار توقف ان شده اند. دفعات متعدد خ

سوال اینجاست که آقای کرزی با اظهار این گفته ها بدنبال چیست . واضح است که شخص ریس جمهور  

میخواهد با این طفره روی ها یکبار دیگر دست و دامان کشور های همسایه بخصوص پاکستان و ایران را 

 کرده و حد اقل وضع موجود را حفظ کرده باشد.بگیرد تا اگر امکان داشته باشد در جهت ابقای خود کاری 

بنا به نظر نگارنده , ریس دولت افغانستان بعنوان یک ریس جمهور به اصطالح مشروع که یکی از 

وظایف عمده آن مطابق به قانون اساسی افغانستان حفظ و حراست از تمامیت ارضی افغانستان میباشد باید 

هت آوردن فشار بر پاکستان  و ایران تالش نماید تا باشد حد اقل از از این موقع حساس استفاده کرده در ج

مداخله آشکار این همسایه های درد سر ساز رهایی یافته و مانع تحرکات بیشتر نظامی شان در اینده شود. 

در ضمن این اظهار نظر ها ی احساساتی و مقطعی  نه تنها  درجهت تقویت پایه های حکومت اقای کرزی 

هد کرد بلکه بیشتر و بیشتر موجب خشم و انزجار مردم از دولت شده و زمینه فاصله گرفتن کمک نخوا

بر عالوه اختیار نمودن این پالیسی های کوتاه مدت بیشتر و بیشتر  مردم از حکومت را مساعد خواهدکرد.

 نظام دیپلماتیک افغانستان را متاثر ساخته و حیثیت آن را جریحه دار میسازد.

ایجاد یک وحدت ملی و کنار آمدن های جریان های فعال سیاسی در کشور زیر بیرق ملی  در ضمن با

افغانستان, میتوان از گسترش مداخالت کشور های همسایه جلوگیری کرد. در اینصورت دولت های 

همسایه به ناچار مجبور به تغیر مواضع شان در قبال افغانستان شده و دست دوستی را به سوی افغانستان 

در غیر آن دولت افغانستان باید مسله این نقص صریح تمامیت افغانستان را به محکمه  راز خواهند کرد.د

 بین المللی ارجاع نموده و خواستار حل فوری ان از طریق ملل متحد شود.

 

 برش ششم:

 

 شبکه حقانی, جایگزین القاعده برای امریکا

۱۷/۱۰/۱۳۹۰ 

سردمداران امریکایی متوجه شبکه حقانی بوده است گویی اصال القاعده اخر و اول  در این روز ها حرف 

ای وجود نداشته و هیچگاه ضربه ای را بر منافع امریکا وارد نکرده است. و یا اینکه اصال القاعده به 

 تناسب شبکه حقانی خطر ناک نیست؟

و هم پیاله و برادر اند و در البته شکی نیست که شبکه حقانی هم دست کم از سازمان القاعده ندارد و هرد

بسیار موارد شبکه حقانی که در اصل ابداع کننده حمالت انتحار ی میباشد توانسته خوبتر نسبت به القاعده 

به نفع امریکا عمل کند. انچه نسبت به سابقه شبکه حقانی در خور توجه است اینست که شبکه حقانی 
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قه توانسته شاهکار های از خود نشان دهد. این شبکه که بعنوان سه متحد قوی مثلث افراط گرایی در منط

در حال حاضر در وزیرستان شمالی مستقر است در دهه هشتاد بر ضد نیروهای شوروی می جنگید ودر 

اثر مبارزه سر سختانه اش , بزودی مورد توجه سازمان های استخباراتی امریکا , عربستان سعودی و 

ی کشید که در زمان ریاست جمهوری ریگن, جال ل الدین حقانی رهبر پاکستان قرار گرفت و کار تا جای

که در کنار اسامه بن الدن  ۲۰۰۱این شبکه به قصر سفید دعوت شد. ولی پس از تغیر موضع اش در سال 

جنگجو دارد و رهبری آن  ۴۰۰۰قرار گرفت شامل لست تحت تعقیب سازمان سیاه شد.این شبکه در حدود 

ی پسر جالل الدین حقانی که یک فرد قصی القلب است به عهده دارد. جالل الدین را سراج الدین حقان

و چند ساله از قبیله حدران والیت پکتیا موسس این شبکه میباشد که حمالت متعددی را تا اکنون  ۷۰حقانی 

ال, ترور ریس جمهور کرزی, حمله بر هوتل انتر کانتیننت پالن راه اندازی کرده است که نمونه های آن

حمله بر سفارت خانه های هندوستان و امریکا و چندین هدف دیگر بوده است. به نظر اگاهان , شبکه 

حقانی بعنوان حافظ منافع پاکستان بر ضد هند در افغانستان عمل می کند ولی بعضی اوقات بنابر دستور 

شبکه, سازمان اطالعاتی  آی اس آی دست به حمالت مستقالنه هم می زند. در تامین منابع مورد نیاز این

را  ید روشن شده است ولی انچه نظر هرکپاکستان دست اول دارد. که این موضوع تا حال در چندین مور

به خود جلب می کند اینست که چرا سازمان القاعده که به مراتب بزرگتر و خطر ناک تر نسبت به شبکه 

ع پنداشته شده و به باد فراموشی سپرده حقانی است به این زودی دست کم گرفته شده خطرات ان مرفو

میشود؟ و این هم روشن نیست که چرا به یکباره سازمان القاعده که استاد شبکه حقانی در کشتن و به 

 دهشت انداختن مردم می باشد جای خود را به شاگرد اش شبکه حقانی خالی کرده است؟

ت ترین دشمن منافع امریکا به شمار رفته ,  ظاهرا بعنوان سر سخ ۲۰۰۱القاعده به دنبال حمالت سال 

بدینسو هزینه این جنگ در  ۲۰۰۱بطوریکه این دشمنی پای امریکا را به افغانستان کشانید که از سال 

نفر میرسد.  ۴۰۰۰به  ن در افغانستان هم گران بوده ومیلیارد دالر بوده است.و تلفات آ 386افغانستان به 

جنک با وجود مصارف گزاف رخ تغیر میدهد واضح نیست. امکان دارد  ولی اینکه چرا به یکباره گی این

محاسبه های نزد امریکایی ها وجود داشته که بدنبال کشته شدن اسامه بن الدن رهبر القاعده در سوم ماه 

, دیگر خطر از درک القاعده کم احساس شده و شبکه القاعده دیگر توانایی ضربه ۱۳۹۰ می سال جاری

را ندارد ویا اینکه, با استفاده از فورمول معمول در نزد سازمان استخباراتی سیاه  امریکا فعرساندن به منا

 هر انکه کارش به اتمام رسید باید محوه شود و سراغ دیگری گرفته شود.

به توجه به سابقه شبکه القاعده , سوال دیگری در ذهن تداعی می کند که چطور یک سازمان که ظاهرا 

کا و قدرت های بزرگ بوده و در همه جا مترود و منزوی میباشد توانسته با جا گرفتن زیر نظارت امری

در چند کشور فقیر پناهگاه امن برای خود بسازد و از دید مجهز ترین و قوی ترین سازمان استخباراتی 

 جهان ) سیاه( بدور بماند و خطرات را متوجه اهداف امریکایی بسازد؟

یروز لقب قهرمان را در جنگ علیه نیروهای ارتش سرخ کسب  کرده بود و واضح است القاعده که تا د

بعنوان محافظ منافع امریکا در جریان جنگ سرد در افغانستان بر ضد شوروی می رزمید امروز بعداز 

اینکه دیگر اردوگاه شرق وجود ندارد اصال نمیشود بطور علنی با آن  دوستی کرد آنرا قهرمان خطاب کرد 

ن استفاده ابزاری از آن عنوان کردن این سازمان به مثابه شبکه خطرناک  تروریستی در جهان پس  بهتری
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می باشد. در حالیکه بر همگان هویدا است که شکل دهی سازمان تروریستی القاعده به اساس طرح های 

د. اول امریکا صورت گرفته بود که امروز به منظور رسیدن به دو هدف از ان استفاده میگرد -انگلیس

داشتن حضور در کشور های افغانستان , پاکستان و ایران و دوم بدنام ساختن دین اسالم بعنوان دین وحشت 

و ترور در جهان. که با هر عمل وحشیانه آن دین مقدس اسالم به باد انتقاد گرفته شده و دین ترور معرفی 

 میگردد؟ 

اساس نهاده بوده رهایی یابد, باید فشار اول را  .نخست اگر امریکا بخواهد بطور واقعی از شر انچه خود

متوجه پاکستان نماید زیرا پاکستان بعنوان بزرگترین کمک کننده تروریزم در جهان امروز, از همه بیشتر 

به فعالیت های گروه تروریستی مانند شبکه حقانی کمک میکند. و جای برای تربیه و تمویل تروریستان 

به اصطالح گاو شیری شود برای پاکستان که هرانگاهی خواست یا از ان شیر  میدهد. تا خوب رشد کنند و

 حاصل بگیرد یا ماست.

دوم فشار های مالی و کمک های هفت ملیارد دالری امریکا برا ی پاکستان باید قطع گردد زیرا پاکستان 

تااکنون بدست اورده  همواره به بهانه مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی مبالغ هنگفت پول را از امریکا

است درحالیکه تمام این پول ها در امر تجهیز و تمویل گروه های تروریستی به منظور ضربه زدن بر 

 اهداف هندی و غلتانید ن بیشتر پای امریکا در افغانستان به مصرف رسیده است.

بر اینکه دست از  پس بر امریکا الزم است تا تمام تالش های خودرا برای متقاعد ساختن دولت پاکستان

حمایت کروه های شورشی مانند القاعده و شبکه حقانی بکشد بخرچ دهد. در غیر ان تمام اقدامات دولت 

 امریکا که به ظاهر برای ریشه کن کردن النه های افراطیت به هدر خواهد رفت.

 

 برش هفتم:

 

 یونان در طوفان بحران اقتصادی

۱۹/۱۰/۱۳۹۰ 

یونان, بانک های که به این کشور وام میدهند به دلیل خطرات ناشی از بحران موجود به دنبال بحران مالی 

در اروپا , از اینکشور خواستار بهره بیشتر شده اند در حالیکه یونان از عهده پرداخت چنین بهره ای در 

 نمی اید از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در خواست کمک کرده است.

و صندوق بین المللی پول با اتخاذ سیاست های سخت اقتصادی , کمک های خودرا به این  اتحادیه اروپا

کشور مشروط ساخته اند. از سوی دیگر طرح ریاضت اقتصادی که اخیرا در پارلمان اینکشور به تصویب 

ا جای رسید یک سلسله نا آرامی ها را در پی داشت که این نا آرامی ها ابعاد وسیع تر کسب کرده و کار ت

کشید که با فشاری های پیهم از جانب مردم و احزاب مخالف , جورج پوپاندریو نخست وزیر یونان مجبور 
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به قبول   کناره گیری از قدرت شده و لوکاس پاپادمس را که در گذشته بحیث معاون بانک مرکزی اروپا 

ولت موقت وحدت ملی جانشین ایفای وظیفه میکرد تا انتخابات پارلمانی سال آینده منحیث نخست وزیر د

وی نمودند که بدون شک در این کشمکش ها نقش اپوزیسون اقای پاپندریو بر جسته بوده است. به تعقیب 

میلیارد یورو از مجموع کمک های خود به یونان را تقبل کرده است.در  ۳۰ان صندوق بین المللی پول 

قابل دالر امریکایی کاهش قابل مالحظه ای تجربه ملیارد یورو , ارزش یورو در م ۳۰حالیکه با تقبل این 

 نموده است.

ملیارد یورو نیاز  ۱۱۰به باور کار شناسان اقتصادی , برای مهارنمودن بحران موجود مالی در یونان به 

است ولی بیم آن میرود که دولت یونان با دریافت این رقم پول نتواند برنامه صر فه جویی ملی خودرا به 

 در آورد.مرحله اجرا 

میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول , یونان متعهد  ۱۱۰برابر با دریافت کمک های 

فیصد به  ۵.۱۳شده است تا بودیجه خودر ا در ظرف سه سال آینده کاهش دهد و کسر بودیجه خودرا از 

ه از اتحادیه اروپا خارج شده و به کمترین رقم آن برساند. اما به نظر میرسد دولت یونان تا شش ماه ایند

میلیارد یورویی ناتوان است و بر  ۱۱۰پول رایج خود بازگردد. زیرا دولت یونان در پرداخت این وام 

گشت آن به پول رایج سرآغاز حل مشکالت اینکشور خواهد بود. زیرا واحد پولی ارزان باعث جذب 

توریست و ارزان شدن کاالهای این کشور در بازارهای خارج خواهد شد اما باید بین میزان دخل و خرج 

رم می شود که یونان متحمل پرداخت هزینه کمی تعادل برقرار باشد. این حرکت باعث به وجود آمدن تو

برای به دست آوردن آزادی خواهد بود. این تجربه یونان را از یوغ سال ها بردگی برای بانک های 

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول رها خواهد ساخت. قبل از شروع هر کاری یونان باید به فکر 

ن صورت در سال های دیگر چنین مشکلی را دوباره تجربه پاکسازی اقتصاد کشورش باشد در غیر ای

خواهد کرد. آگاهی از عدم امکان توانایی برخی از کشورهای دیگر جنوب اروپا و شاید اطریش نیز در 

پرداخت دیونشان می تواند تسلی خاطری برای یونان باشد.  از سوی دیگر بحران مالی یونان خطر بزرگ 

کشور عضو این اتحادیه عالقمندی  ۱۶خته است زیرا طی دوسال گذشته اخیر را متوجه اتحادیه اروپا سا

شانرا به بازگشت به پول رایج شان نشان داده اند.و امکان دارد اتحادیه اروپا با محقق شدن این مسئله به 

قدرت دوم اقتصادی دنیا مبدل شود. اگرچه نشانه هایی ضعیف از بازگشت اقتصاد برخی کشورها به 

ثبات و تعادل مشاهده شد، لیکن نابسامانی و بحران بدهی در برخی کشورها بویژه در اتحادیه  موقعیت

اروپا نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرده که در حالت خوش بینانه، کندی روند بهبود اقتصاد جهانی و در 

 حالت بدبینانه، شکل گیری موج جدیدی از بحران را هشدار می دهد،

میالدی آغاز شده بود و در نوع خود  ۲۰۰۸ا بحران مال یونان نه بلکه در سال بحران مالی اروپا ب

بزرگترین بحران اقتصادی در اروپا بعد از ختم جنگ جهانی دوم میباشد زیرا با وجود انجام هفتاد در صد 

کشور عضو این اتحادیه و موجودیت بانک مرکزی وواحد پولی مشترک , این اتحادیه  ۲۷مبادالت میان 

توانسته  یک حکمرانی واحد اقتصادی را بوجود بیاورد و از یک همگرایی واحد اقتصادی فاصله داشته و ن

فراروی آن چالش های فراوان وجود دارد. وهم اگر اتحادیه اروپا جلو بحران و رکود اقتصادی یونان را با 
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یی مانند رومانیا و پرتگال میلیارد یورو بگیرد باز هم خطر سرایت آن به کشور دیگر اروپا ۱۱۰پرداخت 

 محسوس است.

اگر چه به ظاهر بحران مالی یونان ریشه در کسر بودیجه و بدیهی های بسیار زیاد اینکشور دارد اما به 

نظر اکثر یونانی ها از جمله نخست وزیر آن کشور جورج پوپاندریو نقش مستقیم امریکا را در تشدید 

ند. در حالیکه در هفته گذشته سران گروه بیست با گردهم آمدن در بحران در یونان غیر قابل انکار میدان

شهر کن فرانسه روی چگونگی بیرون رفت از بحران مالی اروپا بخصوص بحران مالی یونان به بحث 

پرداختند و از صندوق بین المللی پول خواستار کمک های بیشتر به یونان شدند.در همین حال آقای پاپندریو 

انفدم شد که واکنش های شدید سیلو   بر لوسکنی نخست وزیر ایتالیا را در پی داشت خواستار یک رفر

زیرا به رغم آقای بر لوسکنی براه اندازی این همه پرسی میتواند تاحد قابل مالحظه ی تاثیرات منفی را 

 باالی بازار سهام داشته باشد.

اروپا نقش مهم داشته باشدزیرا با وجود در ضمن عوامل متعدد دیگر هم  میتواند در تشدید بحران مالی 

 اتحاد کشور های اروپایی هنوز هم شکننده گیهای قابل درکی  در این اتحاد به مشاهده میرسد.

 

 برش هشتم: 

 

 آسیا عمق استراتیژیک امریکا؟

۲۱/۱۰/۱۳۹۰ 

نظامی در  به نظر میرسد امریکا بعد از سالها تالش جهت دست یافتن به منابع طبیعی و هم داشتن حضور

جهان بویژه در قاره آسیا هنوز هم به دنبال استراتیژی های درازمدت خود جهت داشتن دست باز در این 

 نظامی مانند روسیه ,چین , هند و تا اندازه ی ایران میباشد.-قاره با موجودیت چند غول اقتصادی

ر بطور فرسایشی در افغانستان به گمان اغلب امر یکا در تالش پایان دادن به دوجنگ که در یک دهه اخی

و عراق ادامه دارد میباشد. زیرا هزینه این دوجنگ باال تر از آن چیز یست که بتواند منافع امریکا در 

منطقه را تامین نماید.و نزدیک است بار کمر شکن این دو جنگ آبروی این غول اقتصادی را که سالهاست 

این دو جنگ که در فاصله اندک زمانی آغاز شدند هرکدام داد از سردمداری و آقایی جهان میزند بریزد.

بطور قابل مالحظه ای هزینه برداشتند که برای دولتمردان امریکایی غیر قابل پیشبینی بود.هزینه جنگ 

میلیارد  ۷۵۲میلیارد دالر بوده است در حالیکه جنگ در عراق  ۳۸۶, ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۱افغانستان از سال 

ت. حال با توجه به هزینه های که این دوجنگ در یک زمان برداشتند چگونه امریکا دالر هزینه برداشته اس

 داد از رسیدن دوره تکامل این دو جنگ زده و آنرا ختم شده تلقی میکنند؟
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به باور امریکا خروج از دوجنگ به امریکا امکان همکاری و البته چالش با قدرت های بزرگ منطقه 

اقیانوس آرام خواهد  -برای امریکا قر ن آسیا ۲۱یگر  با اظهار  اینکه  قرن مانند چین را میدهد از سوی د

 بود. امریکا در پی اثبات چه است و کدام هدف را دنبال میکند؟

گفته است "که  لووزیر خارجه امریکا در نشست همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در هونولو

و افغانستان, دولت امریکا به اقدامات دیپلماتیک خود جهت  همزمان با خروج نیروهای امریکایی از عراق

تمرکز بر کشور های حوزه  اقیانوس آرام ادامه داده و به دنبال تقویت روابط تجاری , ایجاد ائتالف و 

 اعمال فشار برای برقراری دموکراسی در کشور های نظیر چین وو یتنام میباشد".

میلیارد دالر مقروض  آن است  ۷۹۷به رقیب اقتصادی خود که دقیقا اشاره وزیر امور خارجه امریکا 

میباشد زیرا برای امریکا دیگر موجودیت و رشد قدرت اقتصادی کشوری مانند چین که هرروز به یک 

هشدارجدی در برابر امریکا مبدل میشود, این کشوررا مجبور به چاره سنجی کرده است.و دیگر برای 

ین, روسیه و هندوستان که بازار گرم جهانی دارند و تا هنوز به عنوان امریکا قدرت اقتصادی مانند چ

بقایای بالک چپ بشمار میرود غیر قابل تحمل است. اتمام جنگ  عراق و افغانستان به امریکا کمک میکند 

تااز یکطرف از فشار های ناشی از هزینه های گزاف این دوجنگ بکاهد و از طرف دیگر فرصت این را 

د تا بیشتر باالی قدرت های اقتصادی آسیایی مانند چین,روسیه و هندوستان نظارت داشته باشد و با پیدا نمای

سرمایه گذاری اندک از فرصت های بدست آمده استفاده نموده , نفوذ و کنترول خود را بر این کشور ها 

الی اروپا, قاره آسیا توسعه دهد. زیرا امریکا بدرستی درک کرده است که در حال حاضر به دنبال بحران م

و اقیانوس آرام در محور اقتصادی و استراتیژی جهان قرار گرفته واز یکی از مهمترین اقدامات امریکا 

طی دهه آتی سر مایه گذاری گسترده در زمینه های دیپلماتیک , اقتصادی و استراتیژیک در این منطقه 

ز شبه قاره هند شروع شده تا سواحل غربی امریکا بوده است. که این سرمایه گذاری دور اندیشانه امریکا ا

 امتداد دارد.

باشد. آسیا از منظر اینکه فرصت های زیادی در آن وجود دارد محلی مهم و بر جسته ای برای امریکا می

حظه ای نظیر تقویت نظامی های رو به رشد و بزرگ و چالش های قابل مال چراکه در این منطقه اقتصاد

جود دارد.و امریکا خواستار افزایش  حضور اش در این منطقه میباشد. تا در تمام طبیعی و هایو بال

معامالت که میان کشور های این قاره صورت میگرد سهم داشته و در انزوا قرار نگیرد.و به همین منظور 

ت میگرد تالش ها و سفر های مقامات امریکایی که اخیرا به کشور های آسیایی مانند تایلند , فلیپین , صور

نمایانگر این مسله است که امریکا سخت از حضور قدرت های آسیایی بعنوان رقیب های خود در منطقه 

در هراس است و در این زمینه از درک کشور های چین , روسیه و هندوستان به شدت به تشویش است.و 

اق اعالن نموده و عین به همین سبب امریکا  ماه گذشته تاریخ دقیق خروج نیروهای نظامی اش را از عر

در افغانستان مد نظر گرفته است.از سوی دیگر امریکا با اذعان اینکه این   2014پروسه را تا سال 

دوجنگ بعد از سر مایه گذاری های گسترده منابع به نقطه عطف خود رسیده است میخواهد با هزینه های 

جهان مهر تایید بگذارد و از طرف دیگر از  کمتر این بار وارد صحنه شود تا از یکطرف به اقایی خود در

 نظامی خود در منطقه جلوگیری نماید.-شکل گیری رقبای اقتصادی سیاسی
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 برش نهم:

 

 نبرد در دو جبهه برای یک هدف

۲۷/۱۰/۱۳۹۰ 

ابعاد وسیع  از کشور های ایران گرفته تا سوریه و پاکستان ،ابت های جهانی هرروز گرم تر شدهمیدان رق

 . می گیردتر بخود 

ولی آنچه در ارتباط به این کشور ها که سر خط تمام رسانه های جهانی شده و توجه همه را بخود جلب 

روسیه و چین در مسائل  نقش میکند مهم است, حقیقت این ماجرا است که نیاز است تا دانسته شود که

 سوریه ,ایران و پاکستان تا چه اندازه است؟

با غرب مواضع واحدی دارند این روزها یکی با قرار گرفتن در کنار سوریه و روسیه و چین که در مقابله 

دیگری با همگرایی با پاکستان نبرد در دوجبهه برای رسیدن به یک هدف واحد که همانا ضربه زدن به 

اهداف و منافع امریکا است را اجرا می کنند. روابط روسیه و چین با غرب از جمله اصلی ترین مسائل 

ر صحنه نزاع های بین الملل است که بسیاری از مسائل را تحت الشعاع قرار داده و بیشتر اذهان حاکم ب

جهانی را بخود معطوف کرده است. سیر تحوالت نا همگون ولی با هم مرتبط جهان در این روز ها نشان 

و مخاطره میدهد که روسیه و چین از این کشور های سوریه , پاکستان و ایران در دوجبهه ای حساس 

برانگیز برای امریکا به رویارویی به آن  می پردازند که می تواند منافع امریکارا در هردو جبهه به 

 خطرات کوتاه مدت و بحث برانگیز مبدل کند.

سرگی الوروف وزیر خارجه روسیه با انتقاد از بر خورد سطحی غرب با مسائل مربوط به سوریه تاکید 

جربه بدست آمده در خصوص لیبیا از پیش نویس قطعنامه پیشنهادی غرب کرده بود که کشورش بخاطر ت

در مورد سوریه حمایت نخواهد کرد. که همینطور هم  شد. طرح ارائه شده غرب برای اعمال بیشتر تحریم 

 روسیه( روبروشد. -ها باالی سوریه با عکس العمل جدی هردو هم پیمان ) چین 

و کردن قطعنامه اعمال بیشتر تحریم ها باالی سوریه یکبار دیگر هردو عضو دائمی سازمان ملل, با وت

برای رقیب خود امریکا نشان دادند که آنچنان که امریکا و متحدینش تصور میکنند که حرف اول وآخر را 

 در منازعات و مسائل جهانی امریکا باید بزند نیست.

ند بویژه اینکه روسیه در لیبیا فریب اکثریت سوریه را صحنه تقابل غیر مستقیم روسیه و غرب می دان

ترفند های غرب را خورده و منافع بسیاری را از دست داده و نمی خواهد این روند تکرار شود. زیرا 

سوریه در گذشته هم یکی از هم پیمانان نزدیک روسیه بوده و همواره به زعم بشار اسد رییس جمهور این 

هم )نه( بوده است. و در نزاع های بین المللی جانب روسیه  کشور در مقابل امریکا یک جواب داشته وآن
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را گر فته است. در ضمن دخالت بعضی کشور های دیگر در بحران سوریه, مانند عربستان و اتحادیه 

عرب هم محسوس است زیرا عربستان و اتحادیه عرب همواره در مقابل روسیه و چین به نفع امریکا و 

 ده اند.متحدین غربی اش نقش بازی کر

امریکا با اتخاذ سیاست های معمول خود همواره در مقابل منافع و مصلحت های روسیه در منطقه قرار 

گرفته و به نحوی پالن های روسیه و چین را در منطقه بخصوص سوریه خنثی کرده است که نمونه بارز 

قف خشونت ها در ساعته به سوریه جهت تو ۲۴فرصت  نآن نشست سران اتحادیه عرب بود که با داد

آنکشور در   کردن مقابل مخالفین دولت سوریه , خواستار اجرای بیشتر سیاست های امریکا و نقش بازی

بحران سوریه شدند. بعد از آنکه دولت سوریه در مقابل این تصمیم سران اتحادیه عرب کدام موقف رسمی 

تحادیه عرب به حال تعلیق درآورده و نشان نداد. اتحادیه عرب به اشاره امریکا عضویت سوریه را در ا

 خواستار بررسی طرح پیشنهادی قطعنامه تحریم های بیشتر اقتصادی باالی سوریه شدند.

ط که روسیه در سوریه به مقابله با امریکا روی آورده , چین نیز تحرکات مشابهی را در پاکستان یدر شرا

شود. همزمان با افزایش تنش ها در روابط واشنگتن تشدید کرده است تا چالشهای امریکا با رقبایش دو چند 

در صورت نیاز پکن بطور کامل از  سفری به پاکستان تاکید کرد که  و اسالم آباد, وزیر امنیت چین در

 اسالم آباد حمایت خواهد کرد.

چندی قبل هنگ جیانگ هو عضو شورای دولتی و وزیر امنیت چین برای دیدار با مقامات بلند پایه 

تان وارد اسالم آباد شد تا راه های افزایش همکاری های دوجانبه میان دو کشور در حوزه امنیتی را پاکس

پاکستان در حاشیه دیدار با  وقت مورد بحث قرار دهد. از سوی دیگر یوسف رضا گیالنی نخست وزیر

بهانه مقابله با  وزیر امنیت چین تاکید کرد: هر گونه تالش امریکا برای ورود به داخل خاک پاکستان به

 علنی به تمامیت ارضی پاکستان خواهد بود. روریستی بخصوص شاخه حقانی, تجاوزگروه ت

 های پیشرفته به تایوان اعالم کرددر همین حال چین هم زمان با تالش های واشنگتن مبنی بر فروش سالح 

به موشک های میان برد زمین به هوا با قابلیت عملیاتی دست یافته است. رویکرد همگرایانه چین و  که

پاکستان تا حدودی تحرک امریکا در منطقه را به همراه داشته است.چنانکه علی الرغم تنش ها در روابط 

اختالف نظر های دو جانبه میان امریکا و پاکستان , امریکا اعالم کرد که همکاری با پاکستان را برای حل 

ادامه خواهد داد. این در حالیست که در حمله هواپیما های بدون پیلوت امریکا در منطقه مهمند ایجنیسی در 

روابط میان امریکا  از سردی نی کشته شدند و یکبار دیگر فصلافسر پاکستا 24خاک پاکستان بروز شنبه 

ایبت آباد اسالم آباد در ماه می آغاز گردید. که بدنبال آن و پاکستان بعداز کشته شدن اسامه بن الدن در 

پاکستان هرگونه ترانزیت محموله های تدارکاتی نیروهای امریکا و ائتالف از خاک آنکشور به افغانستان 

را متوقف ساخت. و در نهایت خواستار مسدود شدن  پایگاه شمسی در جنوب ایالت بلوچستان شد. ولی در 

ا جز رویکرد مصالحه با پاکستان بعنوان متحد استراتیژیک در منطقه, هم در مقابل چین نهایت امر امریک

وروسیه و هم در نبرد با هراس افگنی در افغانستان چاره دیگری ندارد. چراکه ادامه تنش ها میان امریکا 

 و پاکستان در نهایت به نفع چین و روسیه و به ضرر امریکا تمام خواهد شد.
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روسیه و امریکا در حالی شدت میگرد که معضله اتومی ایران هنوز حال نا شده باقی -ینرقابت میان چ

مانده و امریکا هرروز با ارسال هشدار ها زمینه عینی حمله به تاسیسات اتومی انکشور را مهیا می سازد. 

ان گرفته و در حالیکه روسیه و چین همواره در صحنه نزاع های جهانی میان امریکا و ایران , جانب ایر

 همانند سوریه هرگونه تحریم را باالی ایران وتو کرده اند.

چین, اتحادیه اروپا و امریکا( -) روسیه عبا توجه به گفته های باال میتوان گفت که هردو رقیب در سه ضل

در صدد برنده شدن در نزاع های کنونی درجهانی میباشند. در حالیکه شدت این نا آرامی ها هر روز 

یاد شده فراهم می  عبیشتر شده و زمینه گرم شدن بیشتر میدان تقابل گری ها و رقابت ها را میان سه ضل

بطور اگاهانه و غیر آگاهانه دارند رفته رفته به یکی از این  سازد در عین زمان, هستند کشور های که

اضالع می پیوندند. که با بیشتر شدن اعضای هریک از طرف های رقیب, میدان رقابت بیشتر جالب شده 

چین,اتحادیه اروپا و  -و یک قطبی بودن جهان خاتمه داده و باعث تشکیل یک مثلث سه بعدی) روسیه

 امریکا( خواهد شد.

 

 ش دهم:بر

 

 بازی امریکا با شاگردش

۱/۱۱/۱۳۹۰  

 

اي كه این اند بگونهآمریكا و پاكستان از جمله كشورهایي هستند كه روابط پر فراز و نشیبي را تجربه كرده

و آغاز ادعاي آمریكا براي مقابله با تروریسم و اشغال افغانستان با  ۲۰۰۱روابط تقریبا از سال 

 ها همراه بوده است. ها و تقابلاي از همكاريمجموعه

اي در همین راستا در روزهاي اخیر بار دیگر تنشهاي لفظي میان دو طرف در حال اوج گیري است بگونه

كه به چالش كشاندن یكدیگر به یكي از اركان روزانه آنها مبدل شده است. هر چند كه محور این تحركات 

حمایت پاكستان از گروه تروریستي حقاني كه آمریكا آن را در مقطع كنوني را ادعاهاي آمریكا مبني بر 

اند كه دور جدید این تنشها از دهد اما بسیاري بر این عقیدهنامد تشكیل ميهاي افغانستان ميمسئول ناآرامي

زمان اقدام آمریكا در خاك پاكستان براي ترور بن الدن سركرده گروه تروریستي القاعده آغاز شده است. 

باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا رسما اعالم كرد كه در عملیاتي پنهاني بن الدن در  ۱۳۹۰ ثور ۱۲

تقابل پاكستان توسط نیروهاي آمریكا كشته شده است. از آن زمان روابط دو كشور بیش از گذشته در جاده 

 قرار گرفته است. 

اي را در قبال پاكستان آغاز كرده اند كه آمریكا بازي دوگانهبسیاري از ناظران سیاسي بر این عقیده

كند و از سوي دیگر هاي نظامي و مالي از این كشور را مطرح مياي كه از یك سو ادعاي حمایتبگونه

 اسي و نظامي علیه آن داشته است. آن را به حمایت از تروریسم متهم و تهدیدات سی
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هاي تروریستي در خاك پاكستان فعالیت گروهپاكستاني ها بر این امر تاكید دارند كه ادعاي آمریكا درباره 

از جمله گروه حقاني، بیش از آنكه بر اساس مستندات باشد برگرفته از جنگ رواني آمریكا علیه پاكستان 

هاي خود در قبال افغانستان و منطقه و نیز است كه هدف آن نیز وادار ساختن اسالم آباد به پذیرش خواسته

اند كه آمریكا در كنار ادامه جنگ طلبي در ان است. بسیاري بر این عقیدهدخالت در امور داخلي پاكست

افغانستان طرح حضور نظامي و اطالعاتي در پاكستان را نیز در دستور كار دارد و به هر نحوي به دنبال 

هاي تحقق آن است. با توجه به اینكه سایر تحركات آمریكا حتي كشتن بن الدن و نیز ادعاي همكاري

اتي براي برقراري ثبات در افغانستان و پاكستان نتوانسته این مهم را محقق سازد، لذا واشنگتن اطالع

هاي تروریستي مانند شبكه حقاني این مهم را اجرایي سازد. لواي ادعاي فعالیت گروه زیرتالش دارد تا در

ز تحركات آمریكا براي متهم هاي كنوني میان پاكستان و آمریكا برگرفته اتوان گفت كه تنشبه هر تقدیر مي

هاي آمریكا در مبارزه با تروریسم و نیز تحركات آن براي اشغال ساختن پاكستان به عنوان عامل شكست

 .این كشور است در حالي كه پاكستان تالش دارد تا از اجراي این تحركات جلوگیري نماید

منطقه مهمند ایجنیسی در خاک پاکستان این در حالیست که در حمله هواپیما های بدون پیلوت امریکا در 

افسر پاکستانی کشته شدند و یکبار دیگر فصل از سردی روابط میان امریکا و پاکستان  24بروز شنبه 

 .بعداز کشته شدن اسامه بن الدن در ایبت آباد اسالم آباد در ماه می آغاز گردید

 

 

 برش یازدهم:

 افغانستانیر در سیاست جدید امریکا در قبال یتغ

۴/۱۱/۱۳۹۰ 

بحران افغاستان دارد آهسته آهسته وارد مرحله ای جدیدی میشود بنظر میرسد اینبار بازی امریکا و غرب 

با تبانی با کشور های ذیدخل در قضیه افغانستان طوری دیگری پیش برده میشود. زیرا  امکان هرگونه 

مشور ه و مصلحت گرایی شرکای منطقوی )  تغیر سیاست ) بازی( در  افغانستان در زمان کنونی بدون

چین , روسیه , هند و پاکستان و تا حدودی ایران به علت منزوی و محکوم بودنش از طرف غرب و 

 امریکا ( و کشور های عربی ناممکن بنظر میرسد.

ه طالبان اتفاقات تازه مانند رهایی سران طالبان از زندان گوانتامو  همزمان با حذف نام مال عمر رهبر گرو

و پرداخت فوری صد میلون دالر برای دفتر تازه ایجاد شده ای طالبان در قطر میتواند مبین تغیر شیوده 

بازی خطر ناک غرب بخصوص امریکا در قبال افغانستان باشد. امریکا به دلیل مصروفیت های کم وبیش 

ازن با جبهه آسیایی اش ) چین , اش در جنگ عراق و معضله اتومی ایران و هم به دلیل رقابت های نا متو

روسیه, هند و پاکستان( با وجود حضور درازمدت در افغانستان نتوانسته مانند اضالع یادشده در افغانستان 

از منظر استخباراتی و اطالعاتی نقش بازی کند که تاحدود حساسیت های اخیر اینکشور در قبال قضایای 

من نقش پاکستان بعنوان یک بازیگر مخرب و استفاده جو افغانستان ناشی از این مسئله است. در ض

میتواندتا حدود زیادی در قضایای افغانستان موثر باشد. تا جاییکه بدنبال اعالن گشایش دفتر طالبان در 
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قطر, لوی درستیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی سفر خود به لندن را نا تمام گذاشته و بصورت عاجل وارد 

 ازه بحث بر انگیز است.قطر میشود یک اند

آنچه در قضیه افغانستان میتواند قابل توجه باشد نقش کشور های منطقه است که بیشتر از امریکا و متحدان 

غربی اش مصروف نبرد  در  افغانستان هستند.زیرا امریکا در ابتدای ورود به افغانستان از عینک 

رد ولی به تازه گی متوجه شده است که بحران پاکستان و انگلیس نسبت به معضله افغانستان نگاه میگ

افغانستان قبل از آنکه به نفع امریکا پیش برود بیشتر به مقصد نزدیک شدن به عمق استراتیژیک پاکستان , 

انگلیس و کشور های منطقه در حرکت است. و هرکدام از کشور های ذیدخل در قضیه افغانستان به دنبال 

عقبگرد و انعطاف پذیری از سوی امریکا در مورد قضیه افغانستان  اهداف خود هستند. و اگر کدام

صورت بگیرد زمینه تسلط یابی پاکستان و کشور های منطقه بعنوان فاتحان نبرد گرم افغانستان که امریکا 

ی پاکستان در تبانی آغاز گر آن بود مساعد خواهند شد و فرصت هرچه بیشتر برای ترسیم نقشه های سیاس

از طرف دیگر اتحاد مرموز و بنا یافته به اساس مصلحت های مقطعی در مقابل امریکا مهیا  و با انگلیس

میگردد. که میتواند بعنوان زنگ هشدار برای امریکا و متحدان غربی آن بصدا درآید. به همین علت تالش 

های اخیر امریکا در افغانستان صرف در جهت منزوی ساختن پاکستان که بیشتر از یک متحد 

استراتیژیک در افغانستان نقش بازی میکند بوده است. زیرا امریکا بفکر این شده است تا با قطع کردن 

 دست پاکستان از افغانستان پیامی را به شرکای مخفی پاکستان ) چین , ایران و روسیه ( بفرستد.

ت. زیرا آنچه برای با توجه به گفته های باال , نقش سیاسیون و دولتمردان افغانستان هم قابل بحث اس

افغانستان بیشتر از همه اهمیت دارد میزان آسیب پذیری اینکشور است که همواره در چنین تغیر بازی ها 

شکست را متحمل شده و بازی را باخته است. وآیا اینکه سیاسیون و دولتمردان افغانستان در فکر استفاده 

ل دیگری است که در ذهن هر افغان خطور می از فرصت بدست آمده بنفع افغانستان هستند یا خیر؟سوا

 کند.

زیرا در گذشته گردانند گان ماشین دیپلماسی افغانستان بیشتر به مواد دیکته شده و تهیه شده از جانب 

بوده اند تا جاییکه بسیاری از فرصت ها که امکان تغیر موقعیت  متکی امریکا و همپیمانان غربی آن

میداد از دست رفته است.و با وجود کسب تجارب تلخ شکست در میدان افغانستان را از لحاظ پرستیژ 

دیپلماسی و سیاست بازی های تمام جوانب ذیدخل در قضیه بغرنج افغانستان تااکنون بفکر تجدید نظر در 

 مورد سیاست خارجی افغانستان نشده اند.

افغانستان در سطح ملی وبین از سوی دیگر باز ی خطر ناک غرب در افغانستان جهت بدنام ساختن دولت 

المللی میتواند تا حدود زیادی به این فرصت های بدست امده خط بطالن بکشد و امید اینکه دولتمردان و 

سیاسیون افغانستان, بدون داشتن کدام تجربه و بدون هماهنگی بتوانند از موقعیت های بدست آمده استفاده 

 اعظمی نمایند بعید بنظر میرسد.

ر های منطقه بخصوص همسایه ها مانند ایران و پاکستان از این فرصت ها سود بیشتر در عوض کشو

خواهند برد. و بیشتر بفکر غلتاندن پای امریکا در منجالب افغانستان خواهند شد. که در نتیجه منجر به 

ا دادن عمیق تر شدن بحران افغانستان خواهد شد. از طرف دیگر پاکستان دیگر,پاکستان دیروز نیست که ب
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هدیه و کمک قانع گردد کار تا جایی کشیده است که پاکستان بمثابه جیره خوار دیروز غرب و امریکا, 

امروز به امریکا چلنج میدهد که به پاکستان بحیث یک متحد استراتیژیکی منطقه در قضیه افغانستان 

ریکا در قبال پاکستان میباشد نگریسته شود که مسلما این خود نتیجه سیاست های اشتباه آمیز ویا عمدی ام

 که هرروز به پاکستان منحیث جانب تاثیر گذار در قضیه افغانستان موقعیت تازه ای می بخشد.

جنگ فرسایشی افغانستان تنها سوژه حضور امریکا در اینکشور نیست بلکه افغانستان در درازمدت 

ی شده است ,که در نتیجه  امریکا بعنوان گذرگاه جهت نیل به اهداف استراتیژیک در منطقه پیش بین

 میخواهد با تداوم این جنگ , دو هدف را دنبال کند:

عبور استراتیژیک غرب و امریکا بسوی افغانستان و در قدم بعدی برون از افغانستان برای  .1

) ایران , پاکستان , روسیه , چین و هند(در مقابل برنامه  شکستن خط تازه  ایجاد شده ای مقاومت 

 ح شده از سوی امریکا.های طر

مسئله تقسیم بندی منابع و منفعت ها در افغانستان که قبال روی آن میان امریکا و متحدان غربی آن  .2

 توافق صورت گرفته است.

در نتیجه اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند غرب دیر یا زود طعم تلخ شکست و انهدام ماشین 

یبینانه و غیر متوازن خواهد چشید. بنا برای امریکا الزم است تا بیشتر استراتیژیک را در تقابل غیر واقع

از  این از نقش پاکستان بعنوان یک متحد نزدیک در افغانستان که همواره در صدد بازی کردن نقش غیر 

 صادقانه بوده بکاهد و بیشتر روی واقعیت ها عمل نماید.

ر امریکا بعنوان کشوریکه بیشتر کمک ها را برای دولتمردان افغانستان باید برای اقناع هرچه بیشت

افغانستان نموده است بکوشد تا در قدم اول به افغانستان و واقعیت های که در این کشور وجود دارد نگاه 

شود تا پاکستان. که اینکا ر بیشتر به منزوی ساختن پاکستان کمک خواهد کرد. در ضمن آنچه میتواند 

مانده گی دستگاه دیپلماسی افغانستان است که در همچو موارد بیشتر از  بیشتر قابل توجه باشد عقب

سکوت, کاری دیگری از دست شان ساخته نیست. که در عوض برای موقعیت یابی بیشتر افغانستان 

بعنوان جانب قضیه از جانب امریکا و کشور های غربی باید نگاه شود. که متاسفانه در اکثر معامالت مانند 

برای طالبان , دولت افغانستان بیشتر نقش یک نظاره گر را بازی کرده است تا طرف تصمیم  گشایش دفتر

 گیرنده در معامله.

در سیاست های قبلی دان افغانستان نیاز به تجدید نظربنا برای رویکار آمدن یک دیپلماسی فعال , دولتمر

 خود دارند تا موقعیت جدید افغانستان رابه اثبات برساند.
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 برش دوازدهم:

۱۶/۱۱/۱۳۹۰ 

 معضل مدیریت سیاسی وقحط الرجال در افغانستان

افغانستان از جمله محدود کشور های است در جهان, که امروز با ضعف مدیریت سیاسی و سازماندهی 

 بهتر روبرو است. واین همه به علت نا توانی کادر های رهبری است.

-تند بوده است که هر انسان جستجو گردر عرصه تاریخ سیر تحوالت اخیر در افغانستان بقدری سریع و

سیاست را گیچ می سازد. بخصوص تحول یک دهه اخیر در افغانستان اگرچه در آغاز امیدواری های 

زیادی را به همراه داشت ولی آنچه  بیشتر    با عث این شد تا این همه امیدواری ها از بین بروند و نقش 

هبری سیاسی و مدیریتی در افغانستان بوده است. در حالیکه مدیران و بر آب شوند فقدان یک کادر ر

دولتمردان افغانستان باید تالش بیشماری را درجهت بهتر سازی اداره امور کشور و توانمند ساختن نظام 

مدیریتی افغانستان بخرچ میدادند, ولی متاسفانه مصروفیت کارگزاران و مدیران سیاسی افغانستان ) فساد و 

 د محوری( آنان را از این مهم باز داشته است.خو

د. در از ریاست جمهوری تا وزارتخانه ها و اکثریت دوایر دولتی از فقدان مدیریت توانمند رنج میبرن

جنگ در افغانستان ما هنوز هم مدیران توانا و متخصص داریم, که  سال دهحالیکه امروز با وجود چهار

متاسفانه آنچه بیشتر در امر انتخاب و یا انتصاب مدیران و کادر های رهبری مالک عمل قرار میگرد 

شناخت های شخصی و برخورد های سلیقه یی بوده است که مدیران متخصص و با تجربه جای خودرا به 

م که فقط به اساس شناخت و حمایت رده های اول سیاسی کشور به کار گماشته اشخاص ناتوان و نا فه

 میشوند خالی کرده اند.

جاروجنجال های انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی  , انتصاب اعضای کابینه و گماشتن افراد در رده 

ردم افغانستان متحمل ی رهبری همه وهمه متاثر از این مسئله می باشد. که ضربه اول را در این قسمت, م

میشوند.مردمی که متاسفانه نه تنها در طول چهار دهه, بلکه در تمام ادوار تاریخ از فقدان رهبری سالم و 

خردمند سیاسی_مدیریتی رنج برده اند. وجود فساد گسترده در نظام دولتی, یکی از عوامل دیگری معضل 

 آغشته به فساد هستند. ها نستان در تمام ردهمدیریت در افغانستان می باشد. زیرا دولتمردان افغا

سیاسی افغانستان نظر بیندازیم, بدرستی معلوم می شود که تمام شکست های -اگر به تمام تحوالت تاریخی

سیاسی ,تاریخی و نظامی افغانستان در تمام عرصه های مختلف سیاسی و تاریخی در صحنه نزاع های 

کادر های رهبری فعال و کارآزموده بوده,که وجود این مسئله در  منطقوی و فرا منطقوی, ناشی از فقدان

یک دهه ی اخیر بیشتر محسوس بوده است. زیرا به زعم بعضی از افراد, اصل لیاقت و شایستگی و 

همچنان مشخصه بسیار مهم که عبارت از وطندوستی و صداقت میباشد, باید جای خودرا به مسائل قوم , 

 لسان و شناخت خالی کند.
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رهبری ناتوان سیاسی افغانستان با وجود مشکالت و معضالت متعددی که فراروی مردم افغانستان در 

مسیر پیشرفت و انکشاف اقتصادی , سیاسی, فرهنگی و نظامی  قراردارد, متاسفانه باعث شده است تا 

و فرا منطقوی  افغانستان بیشتر از پیش به یک میدان رقابتهای سیاسی و استراتیژیک قدرت های منطقوی

مبدل شود. و آنچه در واقع  مشکل مدیریت توانا و هدفمند است به باد فراموشی سپرده شود. که شکست 

های پیهم افغانستان بخصوص در یک دهه اخیر در عرصه رقابتهای استرتیژیک تا حد زیادی متاثر از 

 .رهبری ناسالم و ناتوانی مدیریت سیاسی دولتمردان افغانستان می باشد

اصل رهبری در افغانستان بیشتر متکی به معیار عنعنوی است تا بین المللی. در حالیکه, بر عکس آنچه در 

افغانستان مورد اجرا قرار میگرد در کشور های دیگر جهان , اصل لیاقت و وطندوستی بیشتر مطرح 

رفاه وآسایش اقتصادی است.که می تواند به عنوان اصل تعیین کننده سر نوشت ملت ها در جهت رسیدن به 

 و همگانی جوامع محسوب شود.

مشکالت متعددی که امروز ما افغانها با آن روبرو هستیم,از قبیل فقر )سیاسی,فرهنگی و اقتصادی(, وجود 

فساد گسترده در نظام افغانستان, بر خورد های سلیقه یی در قسمت تعیین کادر های رهبری همه وهمه 

 ره بهتر امور دولتداری در افغانستان می باشد.حاصل ناتوانی و نداستن ادا

از طرف دیگر, معضل قحط الرجال در افغانستان بیشتر ورد زبانها است در حالیکه واقعیت طور دیگری 

است. ما در کشور  خود تعدادی زیادی از افغان های متخصص و کار فهم داریم که هم می توانند از اداره 

ساختن سیر انکشاف و رسیدن به یک رفاه اقتصادی افغانستان را  ند در جهتبرآیند و هم میتوان امور بهتر

هدایت نمایند. ولی متاسفانه هنوز هم با گذشت ده سال و داشتن کادر های متخصص, خارجیان در ادارات 

دولتی بحیث کارشناش مشغول کارهستند, که این موضوع از یک طرف    ضربه ی بزرگ به اقتصاد 

 ت و از طرف دیگر, سرمایه های معنوی  کشور بدون استفاده موثر, حیف میل خواهد شد.ناتوان کشور اس

بناء وظیفه مدیران و کارگزاران توانمند وهدفمند , برنامه ریزی و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده در 

م و راستای نیل به انکشاف متوازن در تمام ادارات دولتی میباشد.که با طرح ریزی یک پالن منظ

دوراندیشانه میتوان به این هدف دست یافت. ولی چیزیکه متاسفانه بیشتر دیده شده است, وقایه بعد از وقوع 

 بوده است که همواره مردم و دولت افغانستان را در مسیر چالش و تنگنا قرار داده است.

ه اساس شناخت و در ضمن انتخاب یا انتصاب مدیران باید به اساس لیاقت و شایستگی صورت گیرد نه ب

برخورد های سلیقه یی. مشکل که در طول تاریخ ما به آن روبرو بوده ایم. تا باشد شاهد یک پیشرفت 

 همگانی در تمام عرصه ها بوده باشیم و دیگر آله دست دیگرکشور ها قرار نگیریم.
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 برش سیزدهم:

 

 عجب رییس جمهوري!

۵/۱/۱۳۹۱ 

و حضور نیروهاي امریكایي و متحدان غربي آنها در  ۲۰۰۱بدنبال سقوط رژیم فاشیستي طالبان در سال 

افغانستان، با تاسیس اداره موقت زمینه براي حضور چهره هاي نو ظهور مساعد گردید. چهره هاي كه 

 عمدتا از حكومت و حكومتداري چیزي نمیدانستند.

ه شد. رییس دولت جدید كه هیچ تجربه اي از حكومتداري نداشت و در راس این دولت ،آقاي كرزي گماشت 

حتي یكروز هم در ادارات دولتي كار نكرده بود ، بنظر میرسید تا شاید رهبران جهادي ، تكنوكرات هاي 

غربي و افراد كه تجربه طوالني در حكومتداري داشتند، وي را كمك نمایند. همزمان با آن امید هاي زیاد 

ت نو بنیاد و جوان بسته شده بود. همه جا فكر مي شد كه دیگر معضل سه دهه ي  افغانستان حل به این دول

شده است، دیگر دولت و رییس آن بدست مردم انتخاب مي شود و فصل تاریكي و زور گویي ختم شده 

این  است، ولي متاسفانه با گذشت زمان تمام چیز ها وارونه شد و همگي بخصوص آنانیكه قبل از آن به

دولت خوشبین بودند ، امید هاي شان را از دست دادند و حكومت جدید هرزه گي و نا كارایي خود را نشان 

 داد. و بزودي یك صف از منتقدین دولت اساس گزاري شد.

به اتفاق نظر همه افغانها و صاحبنظران علت این همه ناكامي ها ي حكومت آقاي كرزي، ضعف 

داري و عدم موجودیت یك تیم متعهد ووفادار بوده است، تا آقاي كرزي را مدیریت،ندانستن هنر حكومت 

 در امر اداره بهتر و سازماندهي خوبتر امور كمك نماید.

آقاي كرزي در اولین روزهاي حكومت خود ، با دادن وعده هاي بیشمار اذهان عامه مردم را با تر فند ها 

ایت مردم را براي حكومت تازه بیناد خود جلب و شگرد هاي سیاسي مشغول ساخت، تا از یك طرف حم

 نماید، و از سوي دیگر آهسته آهسته زمینه عیني به حاشیه راندن رقباي خود را مساعد سازد.

با رویكار امدن نظام جدید، اقاي كرزي بیشتر مصروف خلع سالح نیروهاي مقاومت شد تا خاطرش از 

شدند راحت شود.این  لبان در افغانستان محسوب ميجانب این نیرو كه یك نیروي مهم بعداز شكست طا

توانسته  مدآ نیروها كه از ابتكارات فرمانده نامدار جهاد و مقاومت افغانستان احمد شاه مسعود به حساب مي

در برابر یك غول افراطیسم كه از حمایت گسترده اجانب بخصوص آي اس  سال نیم بود در ظرف شش و

 اید و به یك درد سر جدي براي انها مبدل گردد.آي بر خوردار بود مقاومت نم

اما این تنها ائتالف شمال نبود كه از عرصه سیاست افغانستان منزوي مي شد بلكه آهسته آهسته نیروهاي 

غرب زده و تكنوكرات جاي خود را به حلقه هاي جاسوس و دشمنان قسم خورده افغانستان خالي میكرد. 

 وطنفروشي هدفي دیگري نداشتند.كتله كه به جز خیانت و 
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اما آنچه بیشتر قابل تامل است و بیشتر در اینجا روي آن بحث شده ضعف حكومتداري و فقدان یك مدیریت 

سالم سیاسي است كه در ده سال گذشته از جمله معضل عمده مردم و حكومت افغانستان جهت رسیدن به 

انب ذیدخل و هم براي سازماندهي هر چه بهتر و یك راه حل سیاسي مشروع و قابل قبول براي تمام جو

سریع تر اوضاع در شرا ئط بغرنج و نهایت  حساس سیاسي است. مدیریت كه این برهه نهایت ظریف 

تاریخي ایجاب میكند، مستلزم یك رهبري خردمندانه و بادرك خوبتر اوضاع میباشد. نمونه هاي -سیاسي

حوه حكومتداري آقاي كرزي در یك دهه گذشته به وضاحت بیشتر از این ضعف مدیریت را میتوان در ن

 دید.!

این حكومت كه از رییس جمهور آن گرفته تا یك مامور عادي آن به فساد آغشته است همه و همه در فكر 

جیب هاي شان هستند زیرا همه  این طور فكر مي كنند كه این نظام و عمر  آن كمتر است و نیاز است یك 

ه رونماگردد. در حالیكه نارضایتي مردم هرروز از این حكومت بیشتر میشود. و تغییر جدي در جامع

 زمینه عیني این تحول هر روز بارز تر مي شود.

را بخود اختصاص داده است. ولي بنظر  بخصوصیشاخصه مهم این دولت فساد اداري است كه لقب 

داد ها و میثاق ها و دادن امتیازات كه میرسد رییس دولت و تیم حاكم امید بر این دارند كه با عقد قرار 

منافع ملي افغانستان را با چالش مواجه میسازد، بتوانند عمر این حكومت رسوا و آله دست را بیشتر 

بسازند. این مي تواند بیشتر در مورد معامله هاییكه از جانب دولت افغانستان با دول همسایه صورت گرفته 

 ذكر گردد. مي تواند بعنوان مشت نمونه خروار

یكي از مسائل بسیار مهم دیگر در دولت افغانستان  اختالفات دروني حكومت و تیم بر سر اقتدار بوده كه 

همواره به بیرون درز كرده و باعث شده تا این نا كامي كه ناشي از ضعف مدیریت حاكم آن است  سر در 

 اهي قرار دهد.گمي هاي در سیاست هاي دولت ایجاد نماید و همه مردم را در دور

در نظام حاكم فرق بین دوست و دشمن وجود ندارد همه دوستان به یكباره گي تبدیل به دشمن شده و 

دشمنان قدیمي برادر و دوست خوانده میشوند در صورتیكه  حتي جنایت سنگین تر مانند كشتار و قصابي 

 مردم را مرتكب شده باشند.

هستند و دست و دامان شان در خون ملت آغشته است و در موضع آنانیكه تا گلو در جرم و جنایت غرق 

مخالف دولت زیر نام طالب به با وجود كشتار بیرحمانه مردم برادر خطاب میشوند؟! و با ایشان صلح 

 صورت میگرد. آن هم به خواست یك اقلیت كه اصال نماینده مردم افغانستان نیستند.

از حکومت مرکزی و محلی نفرت دارند و به این عقیده اند که  الاكي از آن است که افغان ها اصواقعیت ح

فسادي كه هرروز عمر این حكومت فرسوده را كم ساخته و  حکومت افغانستان با فساد اداری آغشته است.

موقع را براي دشمنان چه داخلي و چه خارجي كه از فرصت بدست امده براي افغانستان سخت حسد برده 

 تا یكبار دیگر زمینه شورشها و اغتشاشات داخلي را فراهم نمایند.اند مساعد مي سازد 

مطرح میگردد و شك و تردید هاي  ۲۰۱۴از طرف دیگر سوال تامین امنیت افغانستان بعد از سال 

تا اكنون باالي ان  ۲۰۰۱بیشماري در این رابطه وجود دارد كه آیا نیروهاي امنیتي افغان كه از سال 
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خواهد  ۲۰۱۴انمندي حفظ امنیت و دفاع از تمامیت ارضي افغانستان را بعداز سال سرمایه گزاري شده تو

 داشت؟ و آیا این نیروها مورد اعتماد مردم هستند؟

دارند که با قبول نمودن ن بر نیروهای امنیتی خود اعتماد این است که اکثریت افغانا باورچیز قابل 

از هر  سال آینده، بتوانند خالي امنیتي را از بین ببرند. مسوولیت های امنیتی از نیروهای خارجی در اوایل

قوای امنیتی افغان بعد از خروج نیروهای خارجی از این کشور، در   ده افغان فقط یک تن آن باور دارد که

 و بتواند اعتماد مردم را نسبت بخود جلب نماید. برابر طالبان مقاومت و مقابله بتواند.

و بعد از آن نیازمند یك رهبري سالم دانستن فن اداره  ۲۰۱۴در اینصورت مدیریت اوضاع قبل از سال 

امور مملكت میباشد. كه نیاز است تا رهبر افغانستان هركي باشد توانایي قناعت دادن تمام جوانب را در 

ود. كه این مسئله با عث قضیه افغانستان داشته باشد، چیزي كه متاسفانه در وجود آغاي كرزي دیده نمیش

شده تا وضعیت هرروز با چرخش وارونه وار به نفع دشمنان داخلي و خارجي افغانستان تغییر بخوردو 

 دشمنان افغانستان از این چرخش اوضاع سخت سودببرند.

ما بیشتر تجربه هاي گذشته را بیاد داریم كه در مقطع هاي حساس سیاسي كه كشور در یك حالت 

رداشته و ضرورت بوده تا همه تحت یك قومانده واحد نجات كشور اقدام نمایند از همه اولتر سردرگمي قرا

 نیاز بوده تا رهبر مملكت چه ابتكاري را جهت دفع خطرات ناشي از آن انجام داده مي تواند.

معضل دیگر سهیم عناصر آلوده به فساد بوده كه نظام اغاي كرزي را همواره با مشكل مواجه ساخته 

ست، بحث كه از چندین سال بدینسو ورد زبانها بوده است. كه این هم ناشي از مدیریت ضعیف و نا توان ا

 شخص به اصطالح رییس جمهور است!

به ظاهر شخص رییس جمهور به دنبال حفظ خود در قدرت است و از هر وسیله اي براي ابقاي خود در 

میشود براي رییس جمهور مهم نیست كه گروه  قدرت كار میگرد و با هر گروه و تنظیم وارد معامله

مذكور داراي هویت است و یا خیر ؟    كه به گمان نگارنده این موضوع باعث این  شده تا آنعده كتله هاي 

كه تا دیروز با اشتیاق تمام در كنار دولت اغاي كرزي قرار داشتند امروز در صف مخالفین و منتقدین 

 دولت قرار بگیرند.

دیگر هم مي تواند بحران افزا باشد و ان بحث مشروعیت نظام است. كه ارتباط مسقیم دارد به یك موضوع  

دو انتخابات ریاست جمهوري و ولسي جرگه. دو انتخابات ریاست جمهوري با تقلب هاي همراه بود كه 

نتیجه آن ابقاي آقاي رییس جمهور در قدرت شد ولي بحث تقلب در انتخابات ولسي جرگه بمنظور 

 چرخاندن ولسي جرگه مطابق میل تیم بر سر اقتدار بوده است.

بر گزار شود داراي شفافیت خواهد بود یا  ۲۰۱۴و حال  بیم آن میرودكه انتخابات اینده كه قرار است در   

 خیر؟ این موضوع هم یكي از دالیل افزایش بحران در افكار عامه مي باشد.

میتواند یكطرف قضیه باشد ولي طرف دیگر قضیه در مورد بحث مشروعیت نظام و چگونگي كار آیي آن 

ساختار نظام و نحوه گزینش افراد در رده هاي بلند كه توانمندي اجراي وظیفه را نداشته باشند است كه مي 

 تواند بیشتر باعث نا كامي برنامه هاي دولت گردد.

اداره مملكت مشاهده شده است كه تا اكنون نمونه هاي بسیار ي از ناتواني آقاي رییس جمهور در قسمت 

همه و همه فقط ضربه هاي محكمي هستند كه بر جسم نیم جان و خالي از حركت كشوري مانند افغانستان 

 وارده مي شوند.
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كه افغانستان نه تنها با مشكالت مانند فقر اقتصادي و فرهنگي روبر و است بلكه  یدر فصل حاضر تاریخ

نا امني،تروریزم ،تهدید تمامیت ارضي افغانستان از همسایگان و كشور  مشكالت متعدد مانند بیكار ي ،

هاي خارجي و هزاران مشكل دیگر فرا راه آن قرار دارد نیاز دارد یك رهبر خردمند با درك كامل و 

واقعي از اوضاع كنوني و شرائط نا بسامان كشور با یك طرح ملي و همگاني در جهت سوق مسیر حركت 

بختي و كامگاري و فرداي یك افغانستان مرفه و آزاد و سربلند داشته باشد، وارد صحنه جامعه بسوي خوش

 گردد.

این در حالیست كه نارضایتي مردم روز تا روز از تیم بر سر اقتدار زیادتر شده و این نا رضایتي ها هر 

م افغانستان و روز ابعاد وسیع تر كسب كرده و باالخره باعث بروز مشكالت متعدد و بزرگي براي مرد

 دولت آن خواهد شد.

اگر یك رهبر بایك طرح ملي و همگاني روي صحنه بیاید بازهم نیاز است تا مردم فرهنگ حوصله مندي 

و تحمل گفتمان هاي ملي را كه در اصل بسیار سازنده هم است داشته باشد چیزي كه متاسفانه مردم و 

 چهار دهه جنگ و نا امني بوده است.جامعه ما با قلت آن مواجه اند و آن هم ناشي از 

براي شخص رییس جمهور الزم است تا به این به بازي هاي سیاسي خاتمه داده و بفكر آینده افغانستان 

باشند. افغانستاني كه درد ها و آالم بیشماري را تحمل كرده است. اگر شخص رییس جمهور كرزي به 

 گ وجود دارد تا دولت فعلي افغانستان به سرنوشت دولت همین منوال ادامه دهد امكان بروز یك فاجعه بزر

 .ي( منحل شدند دچار شودكه در نتیجه انقالبات )بهار عربهای عربی  ای 

 

 

 برش چهاردهم:

 

 نقش جوانان در سمت دهی اوضاع کنونی در کشور

۶/۱/۱۳۹۱ 

تمام شیرازه های ملی و حوادث شتاب زده ای سیاسی و تاریخی در افغانستان در طول چهار دهه ای اخیر, 

میهنی ما را نابود ساخته و تمام زیر ساخت ها و زیر بنا های اقتصادی,فرهنگی,ملی و تاریخی ما را از 

 بین برده است.

فکر کنم بحث روی این موضوع که چطور این حوادث شکل گرفت و چه باعث شد تا این نامالیمات بوقوع 

است. ولی رویهمرفته نتایج تمام این ناهنجاری های که در پیوندد, از حوصله مقاله  ای حاضر خارج 

چهار دهه اخیر در افغانستان اتفاق افتاده اند نشان میدهد که این همه بال ها از برکت سردمداران بی کفایت 

و چیز نا فهم بوده است که کشور عزیز مان افغانستان, بعوض حرکت به مسیر انکشاف و شگوفایی 

 انی به راه نا معلوم و نا مناسب روان بوده است.افتصادی و رفاه همگ



 35 

نکته بسیار برنده در این تحوالت تاریخی در چهار دهه ای اخیر, نقش نه چندان پررنگ جوانان بوده است. 

جوانان که نیروی مادی و معنوی کشور اند همواره به دالیل نا معلوم از صحنه سیاسی کشور بدور رانده 

ان این مسئله که فردا از جوانان است امروز را از انها گرفته اند و از نقش پر شده و زمامداران با اذع

 رنگ آنها در تحوالت جامعه جلوگیری کرده اند.

با توجه به شرائط نه چندان مناسب سیاسی در کشور, سوالی پیش می اید که در چنین برهه ای حساس 

و نقش جوانان در مهار ساختن این مشکالت تاریخی که کشور در یک حالت بحرانی بسر می برد مسولیت 

چیست؟ و کدام معیار ها هستند که می توانند زمینه ساز حضور گسترده و فعال جوانان در تمام فعالیت 

های حیاتی بخصوص در عرصه سیاست و اجتماع باشند؟ و آیا اینکه جوانان میتوانند نقش مفید و موثری 

 بعنوان وارثین این مرزوبوم بازی کنند؟را در جهت حل وفصل فضایای افغانستان 

چیزیکه بیشتر ما متاسفانه با آن خو گرفته ایم تقلید کورکورانه از فرهنگ های بیگانه است. در ضمن چیز 

بسیار قابل دقت این است که, یک تعداد زیادی از جوانان فقط بفکر پیدا نمودن یک لقمه نان هستند ویا هم 

ه کسب روزی حالل وجیبه هر انسان مسلمان و جوان است ولی در مقطع در فکر مود وفیشن!  در ست ک

حساس کنونی که کشور در یک ورطه بحران غرق است مسولیت جوانان فراتر از کسب یک لقمه نان 

و آن هم سهم گیر فعال در  است. مسولیتی که می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمت مثبت تغییر دهد

 امر ساختار جامعه است.

بر عالوه آن هستند جوانانی که به فکر فرار از کشور هستند زیرا از آینده این کشور مایوس هستند ولی 

مشوره  من به آنها منحیث یک جوان این است که آینده این کشور به ما و شما جوانان تعلق دارد اگر همه 

 ما در فکر فرار از این کشور باشیم پس سرنوشت این کشور چگونه خواهدشد؟

مشکل دیگر فراراه جوانان معضل عدم تشخیص هدف و راه ها و ابزار های رسیدن به هدف های است که 

جوانان را کمک نماید.ولی متاسفانه هستند جوانانی که هنوز هم در انتخاب هدف و ابزار ها دچار مغالطه 

یث جوانان این مرزو شده اند.یعنی هدف را ابزار و ابزار را هدف تشخیص داده اند. پس مسولیت ما منح

بوم چیست؟ بزرگترین وظیفه ما در شرائط کنونی  نجات این کشور و مردم آن از بال های مادی و معنوی  

اای است که مردم ما هرروز با آن دست و پنجه نرم می کنند که دشمنان ما به طور عمدی آنرا باالی ما 

یک فرد به تنهایی فقط یک فرد است و نمی تواند  تحمیل کرده اند.قبول میکنم که این وظیفه همگانی است و

هیچ سنگی را بر دارد و به جای دیگر ی بگذارد ولی اگر دست به دست هم بدهیم میشود یک مقدار به 

 آینده امید وار بود. و به مشکالت کنونی نقطه فرجام گذاشت!.

رد به جوانانی نیاز دارد تا با این کشور به جوانان تحصیل یافته,بادرک , بامسولیت و وطندوست نیاز دا

استفاده از دانایی و اندوخته های علمی خود کشور را در رسیدن به یک صلح پایدار , رفاه همگانی , 

 پیشرفت و خود کفایی کمک نمایند.

تعداد زیادی از نسل جوان کشور, بیگانه از فرهنگ و عنعات کشور و بی خبر از تاریخ گذشته و تحوالت 

تان جریان دارد بوده و حتی نسبت به این مسائل بی عالقه و راه گم هستند. در حالیکه جوانان که در افغانس
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بعنوان نیروی محرک و سازنده در امر تکامل جامعه بسوی بالنده گی سیاسی , اقتصادی , فرهنگی در هر 

ضور پر رنگ عصر و زمان بوده اند و نقش مهم  و بارز را ایفا کرده اند.  ما در عصر حاضر شاهد ح

جوانان در تمام عرصه ها هستیم. اگر به چند سال اخیر نظر انداخته شود تعداد زیادی از جوانان در ادارت 

دولتی و قوای مسلح مصروف خدمت هستند. ولی این سهم باید بیشتر گردد. به جوانان فرصت داده شود تا 

 در اعمار وطن شان نقش فعال داشته باشند.

اخیر در افغانستان در پیاده کردن سیاست ها نقش مهم داشته اند ولی در شکل دهی این جوانان در تحوالت 

تحوالت, بودند کسانیکه از صداقت این جوانان سو استفاده کرده و از آنها استفاده ابزاری کرده اند. در 

ن جامعه ما حالیکه متاسفانه جوانان قربانی های بزرگ را به نام های مختلف متحمل شده اند ولی در سن

هنوز هم بعوض جوهر اصلی از جمله فروعات به حساب میروند. و هنوز هم نیاز دارند تا متکی به 

مهربانی و نا مهربانی های نیروهای اصلی باشند. یک سنت نا درست که شوربختانه در جامعه عمومیت 

نمیشود. درست که جوانان دارد این است که در بیشتر مجالس به جوانان فرصت ابراز نظر و اندیشه داده 

بی تجربه و احساساتی هستند ولی امکان ندارد تا تمام حرف و نظریات شان نادرست ونا پسند باشد. پس 

الزم در قسمت مهیا ساختن فرصت ها جهت شگوفایی استعداد ها جوانان اقداماتی از جانب دولت بزرگان 

الت رقت بار نجات پیدا کنیم نیاز است تا و هم از طرف جوان صورت گیرد. اگر قرار باشد از این ح

 جهش و تکانه ملی اتفاق بیفتد تا این جوانان توانسته باشند در بازیابی جایگاه شان اقدام کرده باشند. 

ااگر به تحوالت کشور های عربی نظر انداخته شود بیشتر جوانان بودند که باعث سر نگونی دیکتاتوری 

وسایل الکترونیکی. این جوانان کشور های بودند که با وجود ظلم و استبداد  ها شدند و آن هم با استفاده از

حاکمان شان هیچگونه مداخله در امور داخلی کشور شان صورت نگرفته بود و هیچگونه جنگ داخلی را 

شاهد نبوده اند. ولی در کشور ما که چهار دهه میشود جویبار های خون روان است هزاران شهید, معیوب, 

ده , یتیم و اسیر داشته ایم هنوز هم به خواب غفلت هستیم و منتظر هستیم تا یک متخصص خارجی بیجاش

 برای مان وطن ما را آباد کند؟!

پس الزم است تا هر جوان با غیرت که خودرا افغان حساب میکند باید با نیروی علم و حس وطندوستی  

اشد تا این حس اعتماد به جامعه ما پیدا شود که مجهز بوده و همیشه آماده خدمت گذاری به مردم و وطن ب

جوانان میتوانند بعنوان با اعتبار ترین  و مطمین ترین عناصر در ساختار جامعه شان سهم بگیرند و وطن 

 شان را از این فالکت و بدبختی نجات دهند.
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 برش پانزدهم:

 

 طبل مصالحه تا چه دم كوبیده خواهد شد؟

۱۱/۲/۱۳۹۱ 

زماني دولت افغانستان ظاهراً با حمایت جامعه جهاني، مصالحه با گروه هاي مخالف دولت را در از دیر 

اولویت كاري خود قرار داده است. همزمان با آن گروه طالبان با چند بار روي میز مذاكره آمدن، مفهوم 

 اصلي این روند را بي اعتبار ساخته و هردم افكار عامه را مغشوش ساخته اند.

گفتگوهاي صلح از جانب دولت افغانستان با گروه ي طالبان با پیش شرط هاي همراه بوده است. آغاز 

دولت افغانستان همواره تالش كرده تا بتواند طرف اصلي در این معامله باشدو هردم از جامعه جهاني 

روه طالبان بخصوص امریكایي ها خواسته است تا این مذاكرات باید تحت نظر افغانها انجام شود، ولي گ

همواره مذاكره مستقیم با دولت افغانستان را رد نموده و تنها انجام مذاكرات با امریكایي ها را مشروط بر 

عضو بلند پایه طالبان از فهرست سیاه شورای  140آزادي سران طالبان از زندان گوانتانامو و حذف نام 

مریكایي ها در نخست با ایجاد دفتر سیاسي براي امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرده اند.  به تعقیب آن، ا

طالبان و هزینه صد میلون دالر به این خواست طالبان تن دادند و این گونه، نوعي مشروعیت به طالبان 

 قائل شدند.

روند مذاكره با امریكاییان از جانب طالبان درست دو ماه قبل به علت آنچه مشخص نبودن موقف امریكایي 

عنوان شده به حالت تعلیق در آمد و طالبان آغاز مذاكرات با امریكایي ها را مشروط بر  ها در این روند

 وضاحت موضع امریكا گفته بودند.

اما به تازه گي آوازه هاي از آغاز این روند براي بار دوم میان طالبان و امریكایي ها پخش گردید. ظاهراً  

ه منبع اصلي تصمیم گیري براي طالبان است صورت این اقدام طالبان به دنبال تصمیم شوراي كویته ك

گرفته است. همزمان با پخش این خبر، گمانه زني هاي در رابطه به آزادي مالخیرهللا خیرخواه وزیر داخله 

رژیم طالبان از سوي امریكا و تسلیم دهي آن به دولت افغانستان وجود داشته است. این در حالیست كه 

لبدین حكمتیار ازچند روز بدینسو جهت توافق با دولت افغانستان در كابل نماینده گان حزب اسالمي گ

 بسرمیبرند.

گفته مي شود این بار امریكایي ها و طالبان به تصمیم نهایي سازي موارد توافق شده روي میز مذاكره مي 

ن به این نشینند. این بار اظهارات بیشتر از پیش داغ اند و هردو طرف براي بدست آوردن منافع خود ت

 مذاكره داده اند.  به نظر میرسد كه این بار طالبان با تر فند هاي سیاسي بعد از دوماه توقف مذاكرات دست

 سازي سران خود از زندان، این مذاكرات را بي نتیجه رها خواهند كرد. به این اقدام زده اند و با آزاد

هاي شدیدي دولت افغانستان  همراه بود با  ولي از طرف دیگر این اقدام امریكا كه در نخست با انتقاد

با اعالن آغاز  گذشت زمان مورد تایید آن قرار گرفت، در نوع خود یك نوع امیتاز دهي براي طالبان است.
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دور جدید مذاكرات طالبان، كه ظاهراً با تایید مال محمد عمر رهبر این گروه همراه بوده است. طالبان گفته 

ري مذاكرات با امریكایي ها به نبرد هاي شدید با نیروهاي خارجي در افغانستان اند كه همزمان با برگزا

ادامه خواهند داد. این اظهارات طالبان این مسئله را روشن مي سازد كه برگزاري این چنین بحث ها 

صرف باعث مصرف هزینه هاي  هنگفت مالي خواهد شد و كدام نتیجه اي بدنبال نخواهد داشت. این در 

ت كه دولت افغانستان با ایجاد شوراي عالي صلح در افغانستان در تالش ملحق سازي گروه هاي حالیس

طالبان در دولت افغانستان بوده و هردم از طالبان خواسته است تابا یكجاشدن با دولت، از مخالفت مسلحانه 

تان پافشاري كرده  دست بكشند.ولي طالبان بر موقف قبلي خود مبني بر خروج نیروهاي خارجي از افغانس

 و انجام هرگونه مذاكره را با دولت افغانستان  رد كرده اند.

آما آنچه بیشتر از همه روشن است این است كه راه اندازي این نوع مذاكرات نه به سود افغانستان و نه به 

اكنون از سود جامعه جهاني خواهدبود و نه هم بر موضع طالبان تاثیري خواهد داشت زیرا طالبان كه تا 

گرفتن هرگونه امتیازي در امرشامل شدن در نظام سر باز زده و هردم دولت افغانستان را دولت دست 

نشانده ي امریكا دانسته اند به هیچ عنوان حاضر به مصالحه با دولت افغانستان نخواهند بود، زیرا طالبان 

وند ) مصالحه و آوردن صلح( فقط از گروهي نیستند كه بتوان با آنها از در مصالحه پیش آمد، بل این ر

موضع زور و فشار میسر است كه تجارب گذشته هم دال بر این ادعا است. و هم این موضوع كه طالبان 

هیچگونه اعتقادي به صلح و مذاكره ندارند بارها واضح گردیده است. در ضمن  بازیگر اصلی در گفتگو 

به این امر ملتفت شده است که طالبان بعنوان فرزندان های صلح پاکستان است یعنی دولت افغانستان هم 

پاکستان و استخبارات نظامی اش هیچگاه صالحیت تصمیم گیری در روند مذاکره را ندارند و هر زمانی 

 که تمایل به چنین امری داده اند به به اساس اشاره پاکستان بوده است.

یجه اي برسد كه خواست هاي هردو طرف بر آورده پس اگر این بار مذاكرات طالبان با امریكایي ها به نت

شود موقف دولت افغانستان چه خواهد بود و آیا دولت افغانستان به حاشیه رانده نخواهد شد؟  و هم اینكه با 

بر آورده شدن خواست هاي طالبان، ِآیا این گروه تن به مذاكره با دولت افغانستان خواهد داد؟ همچنان نقش 

 فتگو ها چگونه خواهد بود؟  این سوالیست كه گذشت زمان آنرا روشن خواهد ساخت. پاکستان در این گ

 

 هم:شانزدبرش 

   

 آیا زمزمه خروج نیرو های خارجی از افغانسان مقرون به واقعیت است؟

۱۹/۳/۱۳۹۱ 

این درامه می تواند در شرائط کنونی فقط نمایانگر یک جنگ روانی و ایجاد پیش زمینه ها برای حضور 

 درازمدت در افغانستان و باالخره در منطقه باشد.
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هزار سرباز خارجی در افغانستان حضور دارند که بیشتر شانرا امریکایی  ۱۵۰در حال حاضر نزدیک به 

هزار هم رسید و ان  ۱۸۰شروع شد تا مرز  ۲۰۰۱ها تشکیل میدهند. حضور این نیروها که بعد از سال 

هم در شرائط بود که باراک اوباما کاخ نشین تازه نفس امریکایی به اساس انچه استراتیژی جدید خود اعالم 

 سرباز، شمار این نیروها را بیشتر ساخت. ۳۰۰۰۰کرد با فرستادن 

اهنگ حال سوال انیجاست که با وجود ادامه جنگ و وخیم تر شدن اوضاع در افغانستان چرا یکسره 

 خروج نواخته می شود در حالیکه تروریزم بشکل وسیع و گسترده ای خود روز به روز قوت می گیرد.

در ضمن اگر خروج این نیروها از شمال ویا جنوب باشد میراث ارعاب و حشت را ندا میدهد. بر هر  

است که امکان به تقدیر خروج این نیروها از یکطرف مشابه به یک ترفند از قبل سنجیده شده ای سیاسی 

واقعیت گرائیدن آن با استفاده از راه ها ترانزیتی سه همسایه شمالی میسر می شود. و از جانب دیگر این 

مانور سیاسی شباهت دارد که هدف غایی ان به انزوا کشاندن پاکستان بعنوان متحد یک مسئله بیشتر به 

از زمان جنگ سرد تااکنون سود زیادی را  استراتیژیک غرب و امریکا میباشد که از برکت موقعیت اش 

 برده و غرب همواره نازش را خریده است.

از طرف دیگر ، افغانستان آرام ارام دارد جای پاکستان را به عنوان متحد استراتیژیک در منطقه می گیرد 

خواسته ان با  یعنی دیگر کسی در منطقه مانند امریکا وجود نخواهد داشت تا ناز پاکستان را بخرد و به تمام

 ارسال پول پاسخ مثبت بگوید.

 چرا ناتو وامریکا درتصویروضع افغانستان چپه لگد می زنند وآهنگ خروج می خوانند؟ 

روشن است که مأموریت جهانی درافغانستان، تازه شروع شده است. تظاهربه خروج از سوی امریکا شاید 

 «تیری است که پنج هدف را باید بزند

 ی اوضاع در نزد افکار عامه در اروپا و امریکانمایش دادن عاد .1

 اغفال تیم حاکم و همه ی سیاسیون درافغانستان .2

 ازمایش پاکستان نسبت به انکشافات اوضاع .3

 بررسی تحرکات پیشگیرانه ی ایران .4

 درک واقعیت ها نسبت به واکنش های چین وروسیه در قبال اوضاع بعدی .5

ی در افغانستان همه روزه بانگ خروج نیروهای خارجی را با این حال تمام رسانه های صوتی و تصویر

از افغانستان سر داده و اذهان عامه مردم را مغشوش میکنند. شاید این هم بطور عمدی بصورت دوامدار 

انجام شود تا مردم نسبت به این مسئله حساس شوند و مقدمات حمایت از حضور خارجی ها در افغانستان 

ل خود نیز ترس و اظطراب را در میان مردم بوجود اورده و آنها را بیاد دهه های عم نفراهم شود. زیرا ای

هفتاد می اندازد. براستی این مردم عادی مالمت نیستند زیرا هرکی از برای از دست دادن انچه امروز در 

 بساط دارد می هراسد و راستی حق به جانب هم هستند.

 10رک افغانستان را داشت شاید مصرف مقدار گذاف پول در پس اگر امریکا به این زودی ها تصمیم به ت

سال گذشته را بدون سنجش کرده باشد؟ و یا هم امریکایی ها وضعیت افغانستان را درست مطالعه نکرده 
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بودند؟ در حالیکه این مقرون به واقعیت نیست. هنوز هم بسیاری حساب ها تصفیه نا شده باقی مانده است 

 از آنها بپردازیم: که الزم است به بعضی

 مسئله ایران و سرنگونی رژیم آن و اما شاید در دراز مدت -

حضور درازمدت در افغانستان  به هدف ایجاد پایگا های نظامی بعنوان عامل بالقوه در مقابل پیمان  -

 شانگهای.

 تطمیع پاکستان بعنوان شاگرد بی وفا و غیر متعهد در منطقه. -

چین و روسیه در عرصه های اقتصادی و نظامی و نظارت از عملکرد آنها در زیر فشار قرار دادن  -

 منطقه و اقدامات بموقع در مقابل آنها.

این تنها میتواند بعنوان عامل برون مرزی حضور در افغانستان مطرح گردد در حالیکه حساب های داخلی 

د بگونه ای تدریجی وارد عمل می شود در افغانستان هنوز هم حل ناشده باقی مانده اند و امریکا می خواه

 تا تقسیم اوقات از قبل تعیین شده را عملی نماید. بگونه ای مثال

 ایجاد یک حکومت قابل اعتماد برای امریکا در افغانستان. -

 مهار فعالیت های تروریستی در افغانستان و ماورای آن. -

 تضمین درازمدت به منظور حضور دیر هنگام در افغانستان. -

 حذف فزیکی تمام سیاسیون مخالف امریکا در افغانستان. -

 بهره برداری از تمام منابع زیر زمینی افغانستان به شکل تدریجی. -

پس اگر این همه فعالیتها و اقدامات تا هنوز  انجام نشده اند و تمام منابع در افغانستان دست نخورده باقی 

د که امریکا به این زودی ها افغانستان را بعنوان یک متحد مانده است ایا منطقی خواهد بود تا تصور کر

 استراتیژیک  ترک خواهد کرد و میدان را برای رقبای منطقوی رها خواهد کرد؟ 

بر عالوه اگر این پروژه به این اسانی و سادگی طراحی شده بود دیگر نیاز به طراحی حمالت یازده 

ا خود هم با مردم و هم با جهان در کشاکش باشد و از موضع سپتمبر نبود! دیگر نیاز نبود تا امریکاهم ب

 جنگ در افغانستان دفاع نماید.

ان کرد که حضور امریکا در افغانستان وقت فرسا ،درازمدت و عتوجه به موضوعات باال میتوان اذ با 

ور در زمانگیر خواهد بود و تمام محاسبات زمانی درست از آب در خواهد امد که زمان بموقع ختم حض

 افغانستان برسد.

 

 

 دهم:برش هف

 

 !است جناب کرزی رسانه یی شده

۱/۵/۱۳۹۱  

وجود تناقضات در سخنان رییس جمهور کرزی همواره بحث بر انگیز بوده است که نمونه خوبتر ان چند 

روز قبل در جرگه صلح جوانان میباشد که رییس جمهور کرزی خارجیان و همکاران بین المللی خود را 

 راه اندازی جنگ روانی و رسانه یی علیه دولت متهم کرد.به 
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رییس جمهور کرزی در مدت بیش از یک دهه قدرت، کمتر در رسانه ها ظاهر می شد دلیل این کار هم 

شاید دوموضوع بوده باشد: اول عدم آماده گی برای ایراد سخنرانی و رساندن پیام واضح برای مردم در 

بروز اشتباهات در نحو بیان سخنرانی و یک سلسله افشاگری ها. که وریانت  رسانه ها و دوم جلوگیری از

دوم را میتوان با سخنان اخیر رییس جمهور کرزی در جرگه صلح جوانان ،کنفرانس مطبوعاتی ارگ، 

 محفل فراغت افسران جوان پولیس ثابت ساخت.

قبل ناسنجیده شده همواره برای جناب رییس جمهور در هر مورد یاد شده با بیان نمودن موضوعات از 

خود و نظام لجام گسیخته خود درد سر خلق کرده است. رییس جمهور در عالم احساسات وبرخاسته از 

عقده ها، همواره گروه ها و همکاران نزدیک انتخاباتی خود رابه فساد ، بی کفایتی،سو استفاده از قدرت 

صلح جوانان دوپایه اصلی دولت لرزان خود ) دولتی و غصب زمین متهم میکند که اخیرا در جرگه 

 جمیعت اسالمی، حزب اسالمی و جنبش ملی( را عامل اصلی ویرانی شهر کابل در دهه هفتاد عنوان کرد.

اینکه جناب رییس جمهور با اظهار این حرف ها در پی اثبات چه است به یک بحث جداگانه نیازدارد،و   

جناب کرزی است زیرادر دنیا معمول است که رهبران سیاسی موضوع بسیار مهم رسانه یی شدن چهره 

قبل از ایراد سخنرانی در انظار عامه نطق های از قبل نوشته شده را با خود میداشته باشند ویا در یک 

مشوره نزدیک با مشاوران خود تصمیم به ایراد سخنرانی می گیرند تا مبادا بیان کوچکترین حرف با عث 

گروهی ، حزبی ویا منافع ملی شان گردد. ولی جناب رییس جمهور افغانستان به  صدمه دار شدن منافع

گمان اغلب این موضوع را کمتر مد نظر میگردو با بیان هر حرف از قبل ناسنجیده شده پایه های لرزان 

حکومت خود را که از بدو تاسیس با یک عالم معضل دست و پنجه نرم میکند با یک میلیون چالش روبرو 

 سازد.می 

شاید اقدامات اخیرالذکر جناب رییس جمهور از یکطرف گذشته از اظهارات تشنج زا و جنجال بر انگیز 

یک سلسله ترفندهای سیاسی از قبل تعیین شده باشد در مقابل رقبای سیاسی خود و از طرف دیگر زمینه 

 سی خود را هشدار داده باشد.فراهم اوری پیش زمینه ها برای انتخابات که در پیشروست باشد تا رقبای سیا

در تازه ترین مورد جناب رییس جمهور با متهم کردن استخبارات منطقه در قتل و تلفات نیروهای پولیس 

به انان هشدار داد که هر کجایی که باشند از عدالت مردم افغانستان بدور نخواهند ماند. درک این موضوع 

د ولی وقتی از جانب رسانه ها این موضوع دنبال می شاید در قدم نخست برای رییس جمهور مشکل باش

شود. آن زمان است که شخص رییس جمهور متوجه می شود که اشتباه صورت گرفته است زیرا همسایه 

افغانستان هنوز هم در شکل دهی معادالت در افغانستان نقش محوری را بازی میکنند و شاید این زنگ 

یس جمهور در این گونه موارد چیست؟ یا انرا تبلیغات رسانه خطری باشدبرای حکومت. پس اقدامات ری

 یی میداند یا از آن بگونه ای کامل چشم پوشی میکند.

در کل وجود  این اشتباهات لفظی باعث می شود تا همه روزه وجهه ملی و بین المللی شخص رییس 

گیرد  تا با اغفال اذهان جمهور خدشه دار شود، ولی شاید از طرف دیگر این همه اظهارات عمدی صورت 

عامه زمینه تطبیق سناریو های بعدی فراهم گردد. زیرا اظهارات این چنینی برای رییس جمهور ی که 

حتی مصارف روزانه ارگش هم از طرف همسایه ها و خارجی ها پرداخت میشود کار آسان و ساده ای 
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مشاوران کشور های همسایه و  غربی نیست و نمی تواند خودسرانه صورت گیرد به دلیل اینکه هنوز هم 

 جمهور مشوره های الزم را میدهند.در تمام موارد برای شخص رییس 

 

     م:برش هژده    

                                                                       

  است ریازده هم سپتمب پیامد،حضور امریکا در افغانستان 

۲۰/۶/۱۳۹۱ 

حادثه یازده سپتمبر سر آغاز دوره جدیدی در راهبرد استعمار و ائتالف سازی به رهبری امریکا می باشد. 

نفر گردید با عث شد امریکا سیاست خارجی خود را از معضل عمده  ۲۸۴۳این حادثه که منجر به هالکت 

ک جهان در اغاز قرن بیست مانند بحران معنی رهایی بخشد. در واقع این حادثه سراغاز نظم نوین دیپلماتی

و یک بود که بعنوان بزرگترین حادثه پس از جنگ های اول و دوم جهانی  و جنگ سرد سردمداران 

امریکایی را با خط قرمز کشیدن روی محور سیاست خارجی و استراتیژی امنیت ملی امریکا از سردر 

جی امریکا رساند. پس با این به یک نقطه نظر واحد در خصوص سیاست خار اد و انها راگمی نجات د

همه تحوالت آیا میتوان تصور کرد که این حادثه یک حادثه غیر مترقبه و ناشی از یک رویداد نا منتظر 

بود؟ این حادثه باعث شد تا در چارچوب نگرش نو محافظه کارانه دولت امریکا و تالش ان کشور در 

ک قطبی امریکایی در جهان را فعال کند و حیطه جهت عملیاتی کردن نظم نوین جهانی و استقرار نظام ت

کنترول این سیاست نو محافظه کارانه فضای جدیدی را برای داشتن نقش بیشتر و پر رنگ تر در جهان و 

 منطقه خاورمیانه بصورت واضح و بدون درد سر مهیا نماید.

فاصله یک روز، کار  اگرچه دولت امریکا در پی حادثه یازده سپتمبر واکنش نشان داد و توانست به

سازماندهی ائتالف سازی را در جبهه تازه ایجاد شده علیه نیروهای افراطی تندرو به وسیله قطعنامه های 

شورای امنیت سازمان ملل متحد  یکسره نماید و با اتخاذ استراتیژی نوین جنگی که روی  ۱۳۷۳و  ۱۳۶۸

نیاز های اساسی خود که عبارت از نفت و  سه محور می چرخید جنگی تازه را در جهت بر اورده ساختن

 داشتن کنترول در این منطقه بود تکوین نماید:

 آماج قرار دادن طالبان به سبک نظامی جنگ کوزوو و تضعیف قدرت طالبان؛ 

 حمالت کماندویی به تروریست ها شبیه عملیات در سومالی؛ 

  شمال.حمایت از مخالفین طالبان به سبک نیکاراگوا به ویژه در جبهه 

اما تبعات و ابعاد این حادثه بزرگتر از ان است که بتوان تصور کرد. نظربه موشگافی های مطبوعات و 

سازمانهای تحقیقی جهان جعل و تزویر در این حادثه بیشتر محسوس است. که میتوان آنرا از دو بعد 

 نظامی و تخنیکی مورد بحث قرار داد:



 43 

( و حیرت از  WTOختمانهای مرکز تجارت جهانی )  بعد نظامی : بهت ناشی از فروریختن سا -

ضعف بزرگترین قدرت نظامی جهان در پیشگیری از وقوع چنین حوادثی، واکنش طبیعی کسانی 

بود که لحظه به لحظه اخبار این واقعه را در گوشه و کنار جهان  پیگیری می نمودند. شاید 

رد ارائه کرده اند هیچ جای شک و گزارش های که منابع رسمی ورسانه های جهان در این مو

تردید را در اذهان عامه باقی نگذاشته باشد اما اگر به اظهارات رییس ستاد مشترک وقت امریکا 

جنرال ریچارد مه یر دقت کنیم اصل موضوع با انچه در منابع رسمی و رسانه های جهان انعکاس 

له هواپیما های ربوده شده تو سط یافته منافات دارد. آیا می توان باور کرد که در جریان حم

تندوران مظنون قوای هوایی امریکا هیچ واکنشی از خود نشان نداده باشد؟ زیرا به گفته رییس 

اسبق ستاد مشترک امریکا هواپیما های امریکا بعد از حادثه اولی در صدد یافتن هواپیماهای دیگر 

ساعت دقیق برخورد  -۱یز باشد: شدند. در ضمن در این خصوص دومسئله میتواند بحث بر انگ

صبح بود اما هواپیمای که به پنتاگون اصابت کرد دقیق  ۹:۳۰هوا پیما ی اولی به برچ جنوبی 

صبح ۱۰:۱۰صبح بود و زمان سقوط هواپیمای که در پنسلوانیا سقوط کرد ساعت  ۹:۴۳ساعت 

ی شود این زمان از سقوط دقیقه م ۴۰بود. بنابرین فاصله بین زمان سقوط هواپیمای اولی با دومی 

هواپیما در پنسلوانیا  یک ساعت و ده دقیقه می شود. بنابر این اگر این فرضیه که سیستم رادار 

ارتش امریکا از تعیین موقعیت هواپیمای در  شعاع چند کیلومتری مرکز رادار عاجز باشد  و 

مسافربری چندان باور  توسط هواپیمای  ۱۶همین طور قضیه فرار و فریب دادن جنگنده های اف 

پنج توپ ضد  ۲۰۰۱به اساس اطالعات منابع دولتی در طرح دفاعی جدید در   -۲کردنی نیست. 

ساعت از مقر وزارت دفاع حراست میکردند.  ۲۴هوایی در بام پنتاگون مستقر بودند که در طول 

ر  در سنت متعلق به پایگاهی نظامی رییس جمهو  ۱۸و اف ای ۱۶دوبلوک از جنگنده های اف 

مستقر در این پایگاه   ۳۲۱ونیروهای تهاجمی   ۱۱۳اندرو  و همین ترتیب نیروهای پروازی 

امنیت کاخ سفید و پنتاگون را به عهده داشتند. این تدابیر شدید امنیتی و محافظت شده  با این همه 

 امکانات نباید به هواپیما های ربوده شده امکانات حمله را میدادند.

نفر مسافر با مشخصات طول  ۲۳۹با امکان حمل   ۲۰۰-۷۵۷نیکی: یک بویننگ نوع در بعد تخ -

تن  وسقف پرواز  ۱۰۴متر، وزن هواپیما با مسافران و بار آن  ۴۲متر ، طول بالها  52هواپیما 

کیلومتر فی ساعت متعلق به یک از شرکت های هوایی امریکایی بنام امریکن ایر  ۱۰۰۰هواپیما 

نفر مسافر. هواپیمای دومی مربوط به شرکت هوایی امریکایی  ۸۱با  ۱۱رواز الین  مربوط به پ

نفر مسافر.حال چگونه ممکن است این دو هواپیما  ۵۶با  ۱۷۵بنام یونایتد ایرالین مربوط به پرواز 

 با این ظرفیت بزرگ این تعداد مسافران کم را حمل کنند باید تعداد مسافران تکمیل می بود.

ایعات مبنی بر وجود درز و شگاف در مرکز تجارت جهان می باشد که در بحث دوم وجود ش

همان آغاز ورد زبانها شده بود که کمی بعد خاموش شد شاید سردمداران امریکایی با طرح این 

حمله بزرگ دو مقصد را نهایی کرده باشند. سرکوب گروه های شورشی که ساخته دست خود شان 

شان مبدل گشته بودند تا جهت سرکوب آنها دلیل معقول و غیر قابل بوده و بعد تر به درد سر برای

انکار را در نزد جهانیان بدست بیاورند و دوم دسترسی به منابع نفتی منطقه زیرا با حضور در 

 افغانستان به بهانه سرکوب و ریشه کن ساختن تندروان میتوانستند از منابع نفتی ان هم بهره ببرند. 
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افکار عمومی امریکا خواهان معرفی عامالن حادثه بودند ، دولتمردان امریکا زیرا در شرائط که 

 نیز بالفاصله وارد عمل شدند و بن الدن را عامل و مسبب اصلی قضیه معرفی کردند.

در کل یازده سپتمبر باعث شکل گیری منافع خاص امریکاشد که امریکا توانست با استفاده از 

را به نفع خود تغییر دهد و از آن بهره اعظمی را ببرد. این  فرصت پیش امده جو اصلی تحوالت

 منافع قرار ذیل اند:

سیاست خارجی امریکا از بحران معنی بیرون شد و وارد مرحله جدید خود شد. زیرا از زمان ختم  -

دولتمردان و سیاستمداران  ۲۰۰۰- ۱۹۹۱جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی سابق بین سالهای 

از دموکرات و جمهوری خواه قادر به تشخیص منافع امریکا در دوران پس از امریکایی اعم 

جنگ سرد نبودند و با این حادثه استراتیژی مبارزه و مهار کمونیزم بعنوان تهدید منافع امریکا 

 جای خود را به تروریزم خالی کرد.

عت قدرت طلبی نظامی امریکا در جهان پدیدار شد و سر -توجیه خوبی برای عملکرد های سیاسی -

 و هژمونی خواهی امریکا بیشتر از پیش محسوس شد.

معیار دوستی و دشمنی دولت امریکا با دیگران مشخص شد زیرا جورج بوش پسر در اولین اقدام  -

 اعالم داشت که هر که با ماست با مااست هرکه باما نیست علیه مااست.

زعم دولتمردان امریکایی اگر از قدرت زمینه بکار گیری قدرت برای امریکا مساعد شد زیرا به  -

 کار نگیری ؛قدرت خواهد مرد.

 زمینه فشار بر دشمنان امریکا) ایران،لیبیا،کره شمالی و عراق( مساعد شد. -

 دستیبابی به منابع زیر زمینی و طبیعی خاور میانه مساعد شد که جنگ عراق نمونه آن میباشد. -

روسیه و هند مساعد شد تا هر نوع تحرکات این  زمینه حضور گسترده در حوزه تحت تاثیر چین، -

 سه ضلع در قالب سازمان شانگهای تحت نظر گرفته شود.

پس حضور امریکا در افغانستان و عراق نتیجه منطقی حادثه یازده هم سپتمبر قلمداد می شود زیرا 

جهانیان  نظامی خود توجیه قابل قبول نزد-این حادثه با عث شد تا امریکا برای تحرکات سیاسی

 بیابد. 

 

 

          :برش نزدهم

 کرزی طفره میرود!

۱۳/۷/۱۳۹۱ 

منافع ملی در نزد اربابان دولت تعریف مشخصی ندارد. یا به گونه تعریف ان مورد تحریف قرار گرفته 

 است.

از نقض حاکمیت ملی افغانستان توسط کشور های غربی و همسایه ها تا وجود زندان ها و خودسری های 

 بیگانه ها همه وهمه نمونه های بارز از این موضوع هستند.
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حامد کرزی در اخرین سخنانش حمالت پاکستان را به نحوی توجیه نموده و اینطور اذعان نمود که " اگر 

این جنگ, جنگ رویاروی می بود در انصورت فرمان حمله متقابل را صادر میکرد. ولی در صورتیکه 

باالی دهات و قریه جات انجام میشود در اینصورت ما نمیتوانیم باالی اقوام حمله در مناطق غیر نظامی 

برادر خود درانسوی خط دیورند انداخت کنیم, و این تقاضا را نیز از دولت پاکستان داریم تا این حمالت را 

متوقف سازد". این درحالیست که در این اواخر بحث های داغی روی عقد پیمان استراتیژیک میان 

انستان و پاکستان جریان داشته و موضوع اصلی گفتگو  ها میان دولت های مزبور  بوده است. اقدامی افغ

که با مخالفت گسترده مردم و مجلسین افغانستان مواجه گردیده است. زیرا به باور اگاهان سیاسی در 

برای ایجاد  صورتیکه حریم افغانستان توسط اقدامات نظامی دولت پاکستان نقض میشود هیچ تضمینی

روابط استراتیژیک وجود ندارد. و پاکستان در صورتیکه خواستار عقد این پیمان بادولت افغانستان باشد 

باید در قدم نخست حمالت توپخانه یی خود را متوقف سازد. آیا جناب محترم کرزی میدانند که تااکنون در 

ست و برادر شان پاکستان چند زن و مرد اثر این حمالت راکتی به اصطالح "غیرمستقیم نظامی" کشور دو

 وطفل معصوم شهید و چقدر خانه های شان ویران شده است؟ 

از طرف دیگر امضای پیمان های پیاپی استراتیژیک میان دولت افغانستان ودول دیگر غربی و منطقوی 

وجودعقد پیمان  از ماهیت این نوع قرار داد کاسته است یا به نحوی ان را بی ارزش ساخته است. زیرا با

استراتیژیک میان افغانستان و ایاالت متحده امریکا, که در ان به صراحت تذکر رفته است که در صورتی 

هرگونه تجاوز وحمله از سوی کشور های دیگر به خاک افغانستان , ایاالت متحده امریکا از افغانستان در 

هزار نیروی خارجی در  120یت بیش از برابر این نوع تجاوزات حمایت خواهد کرد. بر عالوه موجود

افغانستان هم زیر سوال می رود. زیرا تاکنون این نیروهای هیچگونه اقدام حمایتی را از نیروهای مسلح 

 افغانستان و مردم ان انجام نداده اند.

اقای کرزی با کتمان کردن حقایق می خواهد موضوعات مهم و حاد کشور را در انظار عامه بی ارزش 

دهد, زیرا هر گونه تحرک در این خصوص باعث ایجاد معضل برای حکومت وی خواهد شد. کرزی  جلوه

ساله داریم و  ۵۰۰۰رسانه های داخلی را به دامن زدن تنشها و پخش افواهات متهم کرده افزود " ما تاریخ 

سال کدام نیروهای خارجی از ما حمایت میکرد که امروز شما رسانه ها مردم را به  5000طی این 

تشویش می اندازید که بعد از دوهزار و چهارده وضعیت خراب خواهد شد". شاید شخص رئیس جمهور 

داشته باشند در حالیکه معضله کنونی کشور را جدی نگرفته باشند و اتکای بیشتر را روی نیروهای مسلح 

اگر حتی این نیروها یک مقدار انگیزه برای جنگیدن داشته باشند ولی جنگ با چی؟ با کدام تانک و توپ و 

 طیاره؟

مرتبه مورد تاخت و تاز قرار گرفته ایم زیرا عدم موجودیت یک  ۵۰۰۰سال تاریخ خود  ۵۰۰۰ما طی  

زات چه از جانب همسایه ها و چه از جانب ابر قدرت نیروی وفادار برای نظام همواره باعث شروع تجاو

 ها گردیده است!.

سال از گزند بیگانه ها درامان بوده ایم که حال جناب  ۱۰سال کدام زمان ما حد اقل  ۵۰۰۰در طول این 

 رئیس جمهور با این ساده نگری به آن می بیند.
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های افغانی نام گذاری شده اند یاد کرد کرزی در قسمتی از سخنان خود با افتخار از راکت های که بنام 

مانند راکت های لودین , غوری و ابدالی که پاکستانی ها نام گذاری کرده اند. ولی جناب رئیس جمهور این 

مسئله را تا هنوز درک نکرده است که پاکستانی عاشق ما و شخصیت ها ی ما نیست بلکه اشتیاق بیش از 

لت های حاکم و یاحتی ایجاد یک حکومت مطیع و مزدور پاکستان در حد پاکستان برای داشتن نفوذ در دو

 افغانستان مانند مفکوره های قرن نوزدهم پاکستان را تشویق به مبادرت به چنین عمل مینماید.

پس جناب رئیس جمهور اگاه باشد که مسئول قتل هر طفل و زن و مرد افغانستان که در اثر حمالت راکتی 

جناب خودشان می باشد. زیرا از حالجی تاریخ هیچ فرد مصئون و محفوط و بی  پاکستان کشته میشوند

محاسبه نخواهند ماند.و دیری نخواهد گذشت که محاکمه تاریخ برگزار شود و این همه بی مسئولیتی ها 

 پرسیده شود.

 

 م:برش بیست

          

 سیاست جدید دولت پاکستان در مورد روند صلح افغانستان

 رویکرد دولت پاکستان و لزوم تجدید نظر عملکرد دولت افغانستان در قبال آن()تغییر 

۲۳/۹/۱۳۹۱ 

دولت افغانستان از چند سال بدینسو روند مصالحه و مسامحه با گروه طالبان و گروپ های مخالف مسلح 

انی نتیجه دولت را آغاز نموده است, ولی این اقدام دولت افغانستان جز ضیاع وقت و مصرف میلون ها افغ

ملموسی را در پی نداشته است. چنانکه ترور رئیس شورای عالی صلح استاد ربانی و سازماندهی حمالت 

 هراس افگنانه از طرف این گروه در مواقع مختلف از نتایج این روند می باشند. 

روند  بتازه گی سو قصد بجان رئیس عمومی امنیت ملی توسط یک پیام آور به ظاهرا صلح هرزه گی این

را مشهود ساخته و نشان میدهد که گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به هیچ عنوان به مذاکرات 

صلح به رهبری دولت افغانستان تن در نداده و حاضر به نشستن روی میز مذاکره با دولت افغانستان 

ان دولت های افغانستان , نیستند. به دنبال سوقصد به جان رئیس امنیت ملی  کشور , نشستی به اشتراک سر

 پاکستان و ترکیه دائر گردید تا روی میکانیزم های اوردن صلح در افغانستان غور صورت گیرد.

در این نشست, پاکستان اعالم نموده است که رهبری مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه های 

ایاالت متحده امریکا انرا بازی میکرد مخالف مسلح دولت را به عهده خواهد گرفت, نقشی که قبال اضالع 

تمامی گروه های مخالف  ۲۰۱۵و بنابر بعضی از گزارش ها جانب پاکستانی پذیرفته است که تا سال 

دولت بشمول طالبان , جزب اسالمی و شبکه حقانی را مجبور ساخته تا سالح های خود را بزمین گذاشته و 

 به پروسه سیاسی ملحق گردند.
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ح میگردد که چگونه این رویکرد جدید در سیاست دولت پاکستان رونما گردیده است؟ و حال سوالی مطر

 چگونه دولت پاکستان حاضر شده تا پروسه صلح را در افغانستان کمک کند؟

به نظر نگارنده , پاکستان که تاقبال مانع عمده بر سر راه صلح در افغانستان شمرده می شد با توجه به این 

فتگوی های صلح میان امریکا و متحدانش, منافع آن کشور خطر مواجه شده  و به نحوی به نکته که تداوم گ

انزوا کشانده خواهد شد, چیزی که دولت و دستگاه استخباراتی پاکستان با تمام قوت مانع تحقق آن خواهند 

یث رقیب منطقوی شد. بنا پاکستان جهت حفظ منافع خود در افغانستان  و رقابت استراتیژیکی که با هند منح

خود دارد حاضر شده تا رهبری این روند را بدست داشته باشد, زیرا آشتی و مصالحه با گروه های مخالف 

دولت افغانستان از یکطرف نقش پاکستان را آسیب پذیر می سازد و از سوی دیگر زمینه را برای حضور 

تان با تغییر رویکرد جدید در قبال پروسه هر چه بیشتر هند در افغانستان مساعد می سازد. بدینترتیب پاکس

صلح افغانستان, خواسته تا قبل از هرگونه توافق روی پالن صلح نقش ریزرفی خود را حفظ نموده و جای 

 پای در تحوالت اینده ای افغانستان  داشته باشد.

ستان, گروه از سوی دیگر قرار است تا نشست دیگری به اشاره پاکستان میان نماینده گان دولت افغان

 ۲۹دسامبر مطابق به  ۲۰الی  ۱۹طالبان , شبکه حقانی و حزب اسالمی برهبری گلبدین حکمتیار بتاریخ 

قوس سال جاری در شهر پاریس فرانسه بر گزار گردد که هدف عمده ای آن توافق روی رسیدن به  30الی 

شد که بدون شک رهبری این یک راه حل صلح آمیز میان دولت افغانستان و گروه مخالف مسلح آن میبا

نشست هم به عهده پاکستان گذاشته شده و نشان میدهد که امریکا آهسته آهسته ابتکار عمل را از دست داده 

 و جای خود را به متحد دیرینه خود پاکستان رها می سازد.

مذاکرات در  گفته است که بهتراست تا این ها در همین حال حنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان به رسانه

داخل افغانستان دائر گردد زیرا کشور های دیگر حق مداخله در امور داخلی افغانستان را نداشته و این 

یک مسئله بین االفغانی میباشد که باید توسط خود افغانها حل گردد, زیرا پاکستان فکر میکند که حضور 

 ن به ضرر پاکستان است.طرف سومی در مذاکرات میان دولت افغانستان و مخالفین مسلح آ

همچنان بعضی شایعاتی وجود دارند مبنی بر اینکه در نشست انقره توافق شده است تا گروه طالبان در 

کابینه دولت افغانستان شامل شده و هم یک تعداد از والیت های شرقی و جنوبی به این گروه واگذر گردد. 

های پاکستان جهت داشتن نفوذ در داخل پس اگر این فرضیه درست باشد گامی دیگریست از تالش 

افغانستان که دولتمردان افغانستان باید جدا مراقب عواقب ناشی از این نوع معامله ها باشند زیرا با توجه به 

 تجارب گذشته اگر این امر محقق شود زمینه تجزیه افغانستان به آسانی میسر میگردد.

افغانستان از گذشته روشن بوده, اما  دولت افغانستان باید بر عالوه سیاست های دولت پاکستان در قبال   

بداند که بدون پالن و برنامه ریزی منظم  از قبل تعیین شده نمی شود به اسانی به مشکل افغانستان نقطه 

 فرجام گذاشت.

پس دولت افغانستان باید روی یک پالن مشخص که در مطابقت با منافع ملی قرار داشته بطرف  مذاکره با 

گروه های مخالف مسلح که ازحمایت مالی و لوژستیکی پاکستان برخوردار هستند رفته و عواقب هر نوع 
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باه کوچک , زمینه تجزیه معامله با این گروه را با دقت کامل مطالعه نمایند تا مبادا با ارتکاب یک اشت

افغانستان را مساعد ساخته و باعث شوند تا از این معامله کشور سومی چون پاکستان نفع ببرد. ومردم و 

دولت افغانستان هم باید این را بدانند که گروه طالبان همواره زیر نفوذ حلقات استخباراتی پاکستان بوده و 

 د.به اشاره پاکستان تن به این مذاکره میدهن

 

 م:برش بیست و یک

 

 حیات خلوت استراتیژیک هند یا پاکستان؟; افغانستان

۱۵/۵/۱۳۹۱ 

در افغانستان  کشوریست که منافع کشور های بزرگ جهان و منطقه، قبل از همه دول مانند پاکستان و هند 

تصادم قرار دارند. دهلی نو و اسالم آباد رویارویی چندین ساله خودرا به ساحه نو ) افغانستان(  در باهمآن 

منتقل ساخته و در تالش اند تا در ساختار آینده افغانستان سهم فعال داشته باشند. هردو جانب در ارتباط به 

افغانستان علیه تروریزم به قضیه افغانستان منافع خود را دنبال می کنند. به نظر میرسد که جنگ در 

رهبری امریکا باشد ولی نیم رخ دیگر این قضیه حکایت از رقابت شدید دو رقیب دیرینۀ هند و پاکستان 

 دارد.

نظامی -در نخست می پردازیم به پیشینه تقابل گری ها میان پاکستان و هند بر سر موضوعات حاد سیاسی

نبرد های سرد این دوکشور متخاصم و دشمن دیرینه برای مانند مسئله کشمیر در سرحد میان دو کشور و 

 کسب امتیاز در حیات خلوت استراتیژیک همچو افغانستان.

( تا اکنون  سه بار در پهلوی ۱۹۴۷این دوکشور دشمن از بدو جدا سازی از تنه های همدیگر در سال) 

ته اند. بار نخست در سال نبرد های نرم و استخباراتی تا جنگ رویاروی بر سر مسئله کشمیر پیش رف

که این رویارویی  ۱۹۶۵یعنی درست یک سال بعد از استقالل پاکستان از هند، بار دوم در سال  ۱۹۴۸

خود عمده ترین مانع برای بر قراری روابط عادی میان دو کشور هند و پاکستان محسوب شده و مرتبه 

 .۱۹۷۱سوم در سال 

ه یی مواجه شده و مجبور به پذیرفتن آتش بس شده است. در هر سه جنگ پاکستان، با شکست مفتضحان

عوامل شکست پاکستان را میتوان در مواردی همچو عرض کم جغرافیایی و طول بیشتر آن ، موجودیت 

زمین های هموار و پست و فقدان ارتفاعات و فضا عنوان نمود که نمونه روشن آن الهور میباشد که در 

 دارد که این موقعیت الهور را مستقیما زیر تهدید هند قرار میدهد.کیلومتر با هند سرحد  ۲۰۰حدود 

 و اما تقابل گری این دو کشور بیرون از محدوده جغرافیایی شان را در افغانستان به کجا میرسد.
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تاسیس کشوری بنام پاکستان مخالفت ورزیده که نمونه بارز آن مخالفت این کشور با  با افغانستان از آغاز

در سازمان ملل متحد میباشد، که این عقده تا اکنون در دل سردمداران  ۱۹۵۱تان درسال عضویت پاکس

 پاکستانی زنده بوده و افغانستان تاکنون بهای آن را می پردازد. 

افغانستان به شکل تاریخی بویژه پس از حمله سپاهیان شوروی بعنوان یک حیات خلوت استراتیژیک به 

مسایگی آن مبدل گشته و زمینه نقش آفرینی اسالم آباد در تعیین معادالت منطقه نفوذ پاکستان به علت ه

را فراهم کرد، تا از این  ۱۹۸۹سیاسی در افغانستان پس از خروج نظامیان شوروی در فبروری سال 

طریق توانایی گروه های بنیاد گرای اسالمی که در خاک پاکستان فعالیت داشته و خواستار سهم ویا به 

 نظام سیاسی پاکستان بودند در خارج از مرز های پاکستان مصرف شود. نحوی تغییر

افغانستان به اساس دکتورین نظامی پاکستان ساحه نفوذ آنها محسوب میشود. اسالم آباد افغانستان را مانند 

"دژ عقبی " خود تصور میکند و پاکستان تمام مساعی خود را جهت حفظ همین موقف بخرج خواهد داد. 

عالی نظامی پاکستان افغانستان را به مثابه منبع ستراتیژیک خود بررسی میکنند. جای که میتوانند مقامات 

گرایان را جابجا نماید که به نفع پاکستان عمل میکنند.  گروه های غیرحکومتی و گروه های افراط

وفادار به اسالم اباد در برعالوه، افغانستان برای پاکستان عمق استراتیژیکی را تامین میکند. زیرا رژیم 

افغانستان میتواند ساحه را برای مانور و آرایش مجدد قوا در صورت منازعه با هند فراهم سازد. افغانستان 

 برای مقامات پاکستانی در صورت رویارویی نظامی با هند از نظر ستراتیژیک اهمیت خاص دارد.

لی نو در افغانستان، به این عقیده، اجازه دهد که پاکستان نمی تواند با به وجودآمدن یک رژیم طرفدار ده

در این صورت در حلقه خصمانه قرار خواهد گرفته و به محاصره قرار خواهد گرفت. بنابر این، پاکستان 

تالش می ورزد تا نفوذ هند را در افغانستان به حد اقل کاهش دهد و در بهترین صورت نفوذ هند را بر 

 افغانستان مستثنی سازد.

امنیتی جنوب آسیا بویژه  -گفتمان رقابت آمیز میان پاکستان و هند خود تعیین کننده معادالت سیاسی پس

افغانستان می باشد. از طرف دیگر چنان به نظر میرسد که شاید پاکستان به احتمال زیاد حمایت خود را از 

گسترده را علیه پناه گاه اصلی طالبان افغانستان ادامه خواهد داد. از همینرو نظامیان این کشور عملیات 

طالبان، در وزیرستان شمالی انجام نمی دهند. زیرا پاکستان اصالً نمی تواند به امریکا امکان بردن جنگ 

با "مالیان تندرو" را میسر سازد، به خاطریکه این کار نه تنها حکومت حامد کرزی را تقویت خواهد کرد، 

بخشید که بصورت حتمی به از دست رفتن نفوذ پاکستان در  بلکه نفوذ هند را در کابل تحکیم خواهد

 افغانستان منجر خواهد شد.

بنا حمایت پاکستان از گروه های هراس افگن در افغانستان برای به چالش کشیدن دولت نو پای افغانستان و 

ان دارد  خود تالش این کشور برای جلوگیری از نفوذ بیشتر هند درافغانستان که روابط دیرینه با افغانست

میتواند نمایانگر گفتمان رقابت آمیز میان دو کشور همسایه محسوب شود. اسالم آباد افغانستان را جز 

 قلمرو استراتیژیک خود و هند را رقیب استراتیژیک خود در منطقه می پندارد. 
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ان این دوکشور مشکالت افغانستان با پاکستان ریشه در چند مسئله حاد و مهم دارد مثل منازعه مرزی می

بر سر مسئله خط دیورند، رغبت بیشتر دولت افغانستان در امر بازسازی افغانستان به هند که این خود به 

حساسیت ها و رقابت های میان هند و پاکستان دامن میزند، تالش پاکستان برای رویکار آمدن یک دولت 

ن این مسائل باعث شده تا  افغانستان بهای مطیع و فرمانبردار از این کشور مانند رژیم طالبانی که اکنو

 سنگینی را بپردازد.

و اما در این میان هند هم نظاره گر اوضاع ننشسته و اقدامات پیشگیرانه ای را رویدست گرفته است و 

سعی کرده بعنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در افغانستان موقعیت متناسب خود را در این 

ماید. از طرف دیگر هند به ثبات اوضاع و کاهش نفوذ پاکستان در افغانستان عالقمندی وافر کشور احراز ن

میلیارد دالر به  ۱.۲تا اکنون در حدود  ۲۰۰۱دارد. از همین رو از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 

تان مانند افغانستان کمک نموده است که این کمک  ها بیشتر در تحقق پروژه های  بازسازی در  افغانس

تربیه متخصصین افغان، کمک در عرصه های معارف، صحت عامه، انرژی ، مخابرات و تربیه نظامیان 

 افغان در هند به مصرف رسیده است.

هند در پروژه بازسازی بند سلما در والیت هرات دست باالی دارد و قصد دارد کار ساختمان عمارت نو 

را در افغانستان در پیش گرفته و  "قوه نرم"، هند مشی استعمال پارلمان افغانستان را تکمیل کند. عمالً 

برحق به پیروزی امیدوار می باشد. اذهان عامه در افغانستان نسبت به هند مساعد اند و محصوالت هندی 

بازارهای محلی را تسخیر میکنند، در حالیکه پاکستان با گذشت هر روز جایگا خصمانه تری در اذهان 

 د.عامه بخود میگر

ثبات اوضاع در افغانستان و تحکیم یک حاکمیت مرکزی در این کشور با منافع استراتیژیک هند همخوانی 

دارد زیرا یک افغانستان بی ثبات و وابسته به پاکستان میتواند تمام منطقه بشمول کشور های آسیای 

رزه بر سر کشمیر مبدل مرکزی را بی ثبات بسازد و به یک متحد استراتیژیک پاکستان علیه هند در مبا

شود که در اینصورت منافع هند در منطقه و افغانستان با خطر مواجه شده و درد سر های بزرگی را برای 

 هند بوجود خواهد آورد.

اسالم آباد در تبانی با اسالمگرایان سعی دارند تا مانع تحکیم مواضع هند درافغانستان شده وبه نحوی منافع 

ستان به چالش بکشند. نمونه های بارز آن را در حمله بر نماینده گی های دیپلوماتیک این کشور را در افغان

که منجر  ۲۰۰۸هند در افغانستان میتوان به وضوح مشاهده نمود. حمله باالی سفارت هند در کابل در سال 

اند. و تن گردید دوکشور هند و پاکستان را تا مرز خط قرمز جنگ رویاروی کش ۴۰به کشته شدن بیش از 

هند را بیشتر از پیش از خشمگین ساخت که بعدا  ۲۰۰۸همین ترتیب حمله بر شهر مومبای در نوامبر سال 

این ماجرا با وساطت واشنگتن حل گردیده و دوکشور مجهز به سالح هستوی را از نبرد گرم بازداشت. و 

ثابه تشدید و ادامه این گفتمان در آخرین مورد حمله بر قونسلگری هند در شهر جالل آباد را میتوان به م

رقابت آمیز میان این رقبای سرسخت عنوان کرد. پس به این حساب به نظر میرسید که اسالم آباد و دهلی 

جدید، بیشتر نگران منافع امنیتی کشور های شان در افغانستان هستند تا منافع جمعی هر سه کشور، و  در 

ین رقابت شدید هند و پاکستان را می پردازد، در حالیکه مردم این میان افغانستان است که بهای سنگین ا
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توقع دارند تا افغانستان را صحنه نزاع های استراتیژیک میان هند و پاکستان نه بل میدان مبارزۀ امریکا 

 در امر نابودی سازی تروریزم بیابند. 

پس اگر قرار باشد صلحی در افغانستان حکمفرما شود دو کشور هند و پاکستان باید به توافق 

پاكستان با فرستادن تند روان مذهبی و استقرار پایگاه هاي گروه هاي تند رو در مصالحوی برسند زیرا 

 ستان از آنجاي كه منطقه كشمیر در مرز خود با هند، همواره براي دولت هند درد سر ایجاد كرده. اما افغان

همواره تحت سلطه پاكستاني ها بوده و از زماني به وجود آمدن حكومت جدید دردونیم دهه اخیر،

درافغانستان كه تا حدودي دست هند را نیز در زمینه ایجاد روابط با افغانستان باز گذاشته است، منافع این 

بار ها منافع هند را در افغانستان مورد حمله دو كشور همواره در افغانستان دچار تضاد بوده و پاكستان 

قرار داده و بازهم بیشترین ضربه را به منافع هند از طریق گروه هاي تند رو در قالب حمالت انتحاري و 

این تضاد منافع، مردم و دولت افغانستان بوده؛ بر  انفجار انجام داده و در برخي موارد قرباني اصلي 

از نفوذ سیاسی در درون دستگاه دولتی افغانستان با عقد  قرار داد تجاري و  عالوه پاکستان با استفاده

به ترانزیت كاال از بندر  ترانزیتي كه بین دولت پاكستان و افغانستان منعقد شد كه از طریق آن افغانها قادر 

ترانزیت  كراچي و دیگر بنادیر پاكستان شدند، یكي از شروط پاكستاني ها این بود كه تجار افغاني حق

كاالي هندي را نداشته باشند و افغانستان جبرا باید این شرط را مي پذیرفت و این یك محدودیت تجاري و 

 اقتصادي براي افغانها ایجاد كرد.

این اتفاقات در حالی رخ میدهند که مردم افغانستان توقع دارند تا هردو دولت مزبور بجای ادامه رقابت 

افغانستان، در امر مبارزه با تروریزم، ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی ها برای کسب منافع شان در 

متداوم در کشور جنگ زده ای مانند افغانستان با هم همکاری نمایند و از این بیشتر این کشور جنگ زده 

را متضرر نسازند ولی به نظر میرسد که این رقابت ها را پایانی نیست و هردم چهره ای جدی تر به خود 

 د.میگر

نقش پررنگ هند در بازسازی افغانستان بخصوص تربیه کادر های نظامی افغان، همواره برای 

پاکستان حساسیت بر انگیز بوده تا جاییکه باری پرویز مشرف رییس جمهور اسبق پاکستان در یک 

ر به مصاحبه در لندن گفته بود " من از رییس جمهور کرزی خواستم تا نظامیان افغان برای آموزش بیشت

اسالم آباد بفرستد ولی وی از این امر سر باز زد وچندی بعد نظامیان افغان برای آموزش به هند فرستاده 

شدند که این خود عامل مهم تشدید نا آرامی ها در افغانستان میباشد". بنا این خود ثابت می سازد که 

ه ای برای تشدید خشونت ها در پاکستان از گسترش نفوذ هند در افغانستان نگران بوده و از هر وسیل

 افغانستان استفاده می کند.

این در حالیست که هند در عرصه عمرانی افغانستان خوب درخشیده و پاکستان می کوشد تا از این 

نقش پررنگ هند در افغانستان کاسته و موثریت آن را زیر سئوال ببرد، و لی پاکستان همواره بدنبال دامن 

 غانستان بوده است.زدن ناآرامی ها در اف
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بنا دولت افغانستان باید برای کاهش این رقابت های استراتیژیک میان هند و پاکستان باید راهکار 

موازی در عرصه روابط با این کشور های ایجاد کند و از دامن زدن به حساسیت ها که منجر به شکل 

ستان و هند می شود اجتناب ورزد زیرا گیری موج عظیمی از تنش ها میان پاکستان و افغانستان و یا افغان

وجود این نوع نبرد های نرم نه تنها به نفع افغانستان نیست بل روند بازسازی این کشور را که بعد از یک 

مرحله طوالنی کشمکش ها در عرصه نزاع های بین المللی در محراق توجه جامعه بین المللی قرار گرفته 

ی بزرگ جهان به آن سرازیر شده را به بن بست مواجه نسازد. و و صد های ملیارد دالر کمک کشور ها

هم از وجود هر دوکشور که به پیشترفت های خوبی در تمام عرصه نایل شده اند برای ثبات سیاسی و 

انکشاف پایدار اقتصادی افغانستان استفاده اعظمی را نماید و به هیچ کشوری اجازه ندهد تا افغانستان را 

 بت ها جهت حصول منافع شان استفاده نمایند.بحیث میدان رقا

 

 م:برش بیست و دو

 

 آیا ماشین انتخابات دوباره به حرکت می افتد؟

۲۲/۱/۱۳۹۳ 

  

فقط چند روز قبل مردم کشورمان آزمون سر نوشت ساز و تاریخی را سپری نمودند، آزمونی که هم از 

افغانی، به فرد فرد از این سرزمین وظیفه می لحاظ اخالقی و وجدانی و هم از نگاه مسئولیت های ملی 

سپرد تا با انتخاب دقیق و سالم، سرنوشت آینده خود و این سر زمین را مشخص سازند و چرخ عرابه زمان 

 را برای فردای بهتر و نوین  به حرکت درآورند.

م این کشور یکبار این آزمون، گذشته از وجود گستردۀ تقلبات و خالف کاری ها، موفقانه بسر رسید و مرد

دیگر ثابت نمودند که در گیرودار زمان استعداد استفاده از همچو فر صت های ممکنه را دارند تا خود 

 مالک سرنوشت خود و کشور شان گردند و کشور را از معضل کنونی برهانند.

یس جمهور آینده به گفته مقام های کمیسیون انتخابات، اشتراک وسیع مردم در این روند که برای انتخاب ری

و نماینده های شورای های والیتی بر گزار شده بود باالتر از انتظار بود حدود تقریبی باالتر از هفت 

میلون نفر واجد شرائط بوده، که خود عالقمندی مردم را به اشتراک در همچو پروسه های ملی و 

 دموکراتیک به نمایش میگذارد.

زار های نتایج انتخاباتی و جلوگیری از دست کاری ها در ولی پرسش اساسی در این مورد صحت کار

نتایج آرای انتخابات است که خیلی ها هم در پایان دادن مسالمت آمیز این روند اثر گذار است، زیرا تجربه  
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انتخابات قبلی مبین این حقیقت بود که اگر واقعا به تصمیم مردم افغانستان در این روند مردم ساالر و 

حرمت گذاشته شود اکثریت چالش ها و مشکالت مردم و کشور در یک مدت زمان نه چندان دموکراتیک 

 دور حل  خواهدگردید. 

، فساد اداری، عدم حکومت داری حالل مشکالت و معضالت کشور ما مانند نا امنی، فقر، عدم اشتغال

ه بیش از آ باندکتاتورمر حکومت فعلی که به شکل و....... همه و همه ناشی  از عدم رهبری سالم د بخو

یک دهه است بر کشور حکم میراند و صدای بر خواسته از پوست و استخوان مردم افغانستان را ناشنیده 

میگرد است. از طرف دیگر موجودیت یک الیگارشی که تنها نماینده و ممثل خواست ها و آرزوی های 

فته،  هم می تواند عامل مهم و اثر گذار یک اقلیت محدودی از جامعه است و فیصدی اکثریت را نادیده گر

محسوب گردد.  که در این راستا، الزم است تا از نقش نیروهای امنیتی در تامین امنیت این روند و سعی و 

تالش آنها قدر دانی کرد، زیرا از قبل تبلیغات دشمنان دوست نمای مردم افغانستان از این قرار  بود، که 

افغانستان، نبود امنیت برای رفتن مردم به پای صندوق  ۱۳۹۳ابات سال مشکل عمده در برگزاری انتخ

های رای است، ولی الحمدهللا به همت واالی مردم افغانستان و عالقمندی فراتر از وصف و هم با سعی و 

تالش شبا روزی نیروهای امنیتی افغانستان این پروسه بدون از چند مورد کوچک رویداد های امنیتی که 

زه زیاد برای مردم افغانستان جهت رفتن به پای صندوق های رای خطر ساز نبود، کدام رویداد به اندا

 بزرگ که بتواند این پروسه نو پا و ملی را به چالش بکشد رخ نداد.

در این روز ها که همه مردم کشور بی صبرانه انتظار اعالم نتایج انتخابات را می کشند و در گیرو و دار  

انتخاباتی مصروف بودند و بیشتر از همه مشغلۀ زنده گی شان شده است،  بگونۀ که روند  های پیکار های

مامول زنده گی مردمان این کشور تا حدی مختل گردید گویی حل همه این معضالت به نتایج انتخابات 

و نا بستگی دارد که تاحدودی این مسئله مقرون به واقعیت است، زیرا روند سیاسی و حکومتداری همسان 

چندان تغییر نا پذیر یک دهه گذشته در کشور، مردم را به گونه فزایندۀ کوفته، و تداوم این وضع را 

 برایشان طاقت فرسا ساخته است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، سه نفر از  ۱۱به این وصف، در گیرو دار های انتخاباتی از جمله  

نصرف گردیده و به نفع کاندیدای مشخص به گونه علنی و یا نامزدی  خود در انتخابات ریاست جمهوری م

در خفی گذشته اند، که این خود این روند را بیشتر از قبل  رنگ بوی معیاری انتخاباتی داده است، زیرا 

میلون نفر  ۳۵۰در جوامع پیشرفته مانند  کشور پر نفوس  ایاالت متحده امریکا، از مجموع تقریبی 

مطرح دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات با هم رقابت میکنند و دو نامزد جمیعت، تنها دو حزب 

برای انتخابات معرفی میکنند. اینجاست که آرای اکثریت مردم این کشور به دو بخش یا بیشتر یا کمتر 

 منقسم گشته و زمینه اشتراک فعال مردم در این روند مساعد می گردد.

امزد برای رقابت در انتخابات به مصاف می روند و آرای پنجاه میلونی ما،یازده ن ۳۰ولی در کشور 

درصدی مردم را پراگنده می سازند و باز با تجربه اندک و جوان از دموکراسی و انتخابات و احترام به 

رای اکثریت مردم در  دور اول نتایج انتخابات نتیجه ملموسی از آرای مردم برای انتخاب زعیم آینده شان 

 ه به ناچار به دور دوم باید رفت.) قسمیکه در انتخابات گذشته همینطور شد(.بدست نیامد
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حال سوال اینجاست که  نتایج این انتخابات که اشتراک وسیع و زایدالوصف مردم درآن مشهود است 

(  ۵۰+۱چگونه خواهد بود؟ آیا نتایج در دور اول منجر به اعالم برنده قطعی یا فورمولیته دموکراسی )

بود؟ و یا  باز هم مردم برای بار دوم به پای صندوق های رای رفته و رییس کشور شان را انتخاب  خواهد

 خواهد کرد؟ این سواالت از جمله مشغله های فکری روزانه مردم پس از این روند را تشکیل میدهد.

 ندیدای برتر باید ی رود و دو کابااین حال همهمه های در میان مردم وجود دارد که انتخابات به دور دو م

دوباره به مصاف بروند تا نتیجه قابل قبول از این روند بدست بیاید. اگر این بار هم به تصمیمی مردم 

افغانستان حرمت گذاشته نشود و باز سازو کار انتخابات و نتایج آن توام با تقلب و خیانت باشد تصمیم مردم 

به گونۀ گسترده افکار عامه مردم را مغشوش ساخته و افغانستان در این مورد چه خواهد بود؟ این سوال 

بابت بوجود آورد ه است، زیرا هستند دست های نا مرئی که در راستا مداخله کرده  آن نگرانی های را از

 تا نتایج را به نفع کاندیدای مورد نظر خود تغییر داده و باز سرنوشت مردم را به بازی بگیرند.

می شود که پرداخت این هزینه برای  دالر انتخابات چیزی در حدود دوصد میلوناز طرف دیگر، مصارف 

دولت و مردم کشور خیلی ها گران خواهد بود و یکبار دیگر اعتبار این پروسه ملی و دموکراتیک را زیر 

 سوال خواهد بود. 

ی را تشکیل بدهند، اگر در این دور، سه چهار کاندیدای ممتاز و برتر باهم ائتالف نمایند و یک تیم قو

امکان دارد تا نتیجه انتخابات قناعت بخش باشند ولی اگر بازهم کاندیدای ریاست جمهوری با هم تفاهم 

نکنند و هرکه ) دونامزد برتر( به گونۀ مستقل، تکروی کنند، نتیجه انتخابات دور دوم مردم  افغانستان را 

پس باید به تصمیم مردم افغانستان ت فعلی خواهد بود.مایوس و دلسرد ساخته و بازهم نتیجه آن تداوم وضعی

احترام شود و بگذارند تا مردم این سرزمین بعد از تحمل مشقات هاو فراز وفرود های زیاد، به آرزوی 

دیرینه خود مبنی رویکار آمدن یک حکومت با مشارکت ملی که تمام مردم افغانستان خود را در آن ببینند 

 به مشکالت فعلی افغانستان را داشته باشند  نایل شوند.و توانمندی  پاسخگویی 

 

 م:برش بیست وسو

 دور دوم انتخابات و چالش های فرا روی آن

۱۳۹۳/۲/۸ 

دور اول انتخابات افغانستان در بهار امسال در شانزده هم حمل سال روان با حضور گسترده مردم بر 

میلون نفر واجد شرائط رای دهی در انتخابات امید ها را برای افغانستان بهتر و  ۵.۷گزار گردید. اشتراک 

 مرفه تر تقویت بخشید.

حضور مردم در دور اول انتخابات این امید ها را تقویت بخشید که مردم کشور ما دیگر تحمل نا هنجاری 

ه حالت مطلوب را دارند. ها ی موجود را نداشته و عالقمندی وافر به تغییر وضعیت موجود و رسیدن ب
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وجود گسترده تقلبات در جریان انتخابات و ترس از برهم خوردن نظم این روند از نگرانی های اصلی 

مردم قبل از ا انتخابات بود. با این وجود مردم افغانستان به پای صندوق های رای رفتند و مسئولیت 

 تاریخی خود را ادا نمودند.

تاریخ ششم ثور اعالم گردید و دو نامزد پیشتاز داکتر عبدهللا عبدهللا با بدست نتایج ابتدایی انتخابات به 

% آرا) اکثریت ۳۲والیت( و داکتر اشرف غنی احمدزی با  ۲۰اکثریت آرا در (  % آرا۴۳ تقریبی آوردن

 والیت( در صدر قرار گرفتند.  ۱۳آرا در 

 در این جا به گونه اجمال از دو چالش عمده در صورت رفتن انتخابات به دور دوم به بحث میپردازیم: 

 تامین امنیت انتخابات در دور دوم .1

 تقلب در آرای مردم در انتخابات  .2

هر چند تا اکنون کمسیون مستقل انتخابات از رفتن انتخابات به دور دوم بطور رسمی چیزی نگفته است 

های از رفتن انتخابات به دور دوم به گوش میرسد و این نگرانی ها را بیشتر از پیش رنگ ولی زمزمه 

 میدهد که وجود این چالش فوق الذکر، این روند را نسبت به دور قبلی مشکل تر خواهد ساخت.

ه اند پخش شدامنیت انتخابات، ناشی از تعامل طالبان با امریکا بوده است  پیشتر افواهات مبنی بر اینکه  

که گویا نوعی سازش میان امریکا و گروه طالبان قبل از برگزاری انتخابات صورت گرفته تا بعد از 

انتخابات توانایی های نیروهای امنیتی افغان بر جسته شده و به مردم و جهانیان نشان داده شود که نیروهای 

 قبلییس اسبق استخبارات پاکستان روزامنیتی افغانستان توانمند شده اند. گفتنی است که ژنرال حمید گل ر

طالبان نمی خواستند تا انتخابات در مصاحبه با یکی از تلویزیون های خصوصی پاکستان گفته است که" 

  افغانستان را مختل سازند؛ ورنه آنان توانایی این را داشتند تا انتخابات را حتا در کابل به چالش بکشند".

های امنیتی افغان نسبت به سال های قبل توانمند شده اند  ولی گفته های البته در این شکی نیست که نیرو 

ژنرال حمید گل در این خصوص قابل تامل هستند و سطح تهدیدات امنیتی درکشور این نگرانی را افزایش 

میدهد که ممکن دور دوم انتخابات با حوادث خطرناک و خونین همراه باشد. اگر چه روز گذشته نیروهای 

کشور از آماده گی شان برای تامین  در صورت رفتن به دور دوم انتخابات خبر دادند ولی تالش  امنیتی

های استخبارات منطقه و کشور های دیگر برای برهم زدن پروسه انتخابات جریان دارد تا اگر انتخابات 

وشت شان زیر برای دور دوم برود توانمندی نیروهای امنیتی افغان و عزم قاطع مردم برای تعیین سرن

 سوال برده شود. اما مردم کشور بیشتر از پیش عالقمند رفتن پای صندوق های رای هستند. 

حمید گل نوعی از کینه و عقده بدلی وی و همقطاران وی در برگزاری موفقانه انتخابات  ظهاراتشاید این ا

باشد تا توجیه خوبی برای شکست شان در افغانستان بیابند ولی از آن جاییکه وی به موثق ترین اطالعات 

گمان در خصوص افغانستان و منطقه و تعامالت در حال جریان در منطقه دسترسی دارد میتواند شک و 

 های را در این خصوص به همراه داشته باشد.



 56 

مسئله دوم جلوگیری از بروز تقلب و عدم دستبرد به آرای سفید مردم است که سرنوشت انتخابات بطور 

کامل به آن بستگی دارد زیرا اگر در این دور هم تقلب صورت گیرد ممکن تبعات ناشی از آن خیلی ها 

ین مورد جا دارد تا از نقش جامعه بین الملل بخصوص امریکا نام برده عمیق تر و گسترده تر باشد.  در ا

شود، زیرا آنها باید با کسانیکه به آرای مردم دستبرد میزنند وعده همکاری نداده و بگزارند تا حکومت 

آینده، حکومت عاری از تقلب و به اساس ارادۀ قاطبه مردم افغانستان بوجود بیاید و فرصت های پیشرو 

 برای آوردن اصالحات گسترده فراهم بسازد. زمینه

ان نموده اند که در صورت پیروزی، موافقتنامه همکاری عاز در دور اول انتخابات اذهردو نامزد پیشت

های امنیتی را با واشنگتن امضا خواهند کرد که مسئله میتواند برای امریکا مهم  باشد که با حکومت کنار 

رویکار آمده باشد و هم همکار خوبی باشد برای آینده روابط با امریکا و بیاید که به اساس خواست مردم 

غرب زیرا تجربه ثابت ساخته است که حکومت که از مردم فاصله داشته باشد هم قادر به پاسخگویی به 

 مشکالت درونی نبوده و هم برای امریکا و هم پیمانانش درد سر ساز خواهد بود.

 

 م:برش بیست وچهار

۱۰/۲/۱۳۹۳ 

 قدرت گروه نا م نهاد دولت اسالمی عراق و شام )داعش( از کجا ریشه می گیرد؟

 

) داعش( در کمتر از یک هفته در یک اقدام بی سابقه کنترول  و شام گروه نام نهاد حکومت اسالمی عراق

 شهرهای مختلف مانند موصل و تکریت را در اختیار گرفت.

دستاورد را در عراق نصیب شوند و برای اولین بار در دوران  اعضای القاعده هیچگاه نتوانسته بودند این

 معاصر، دروازه های سرحدات کشور های عربی مانند سوریه و عراق بدون کدام مانع گشوده شد.

شورشیان داعش تنها محدود به شهر موصل نمانده و مانند سایه مرگ به نزدیکی های پایتخت رسیدند. این 

تخت با هیچگونه مقاومت ارتش عراق مقابل نشده و افراد ملکی بهای این حادثه گروه در راه رسیدن به پای

را با قیمت خون خود پرداختند. این گروه بمجرد رسیدن به شهرها ، با بریدن سرها، کشتار اطفال و گلوله 

 باران افراد ملکی،  جز ویرانی و کشتار چیزی به عقب نگذاشتند.

تروریست ها، در شهر موصل صد غیر نظامی را بقتل رسانده، نزدیک سازمان ملل متحد اعالم نمود که 

به هزار نفر را زخمی نموده  و ده ها تن دیگر را اعدام نموده اند. اعضای این گروه، به زنان تجاوز نموده 

شهر موصل بعد از تصرف آن توسط داعش، به مخروبۀ مبدل شده و نیم  تبعه خارجی را ربوده اند. 16و 

شنده آن ، مجبور به ترک خانه هایشان گردیده اند. این گروه که خودرا حکومت اسالمی عراق میلون با

به غارت برده و بدینترتیب به  میلون دالر از یک بانک در مرکز شهر  400میخواند،  با تصرف موصل،  

 یکی از سرمایه دار ترین گروه های تروریستی جهان مبدل گشته است.
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ات، این پرسش ها به میان می آید که این گروه چطور و چگونه قدرتمند شده و نقش با در نظرداشت این نک

 غرب در بحران موجود چیست؟

 

 دولت اسالمی عراق و شام ) داعش(

، بنام دولت اسالمی عراق یاد می شد که در معادله های منطقوی وزنۀ چندانی نداشت. 2011داعش تا سال 

شده بود و اکثریت اعضای آن بشمول رهبرآن، ابوبکر البغدادی این گروه که در عراق اساس گذاشته 

عراقی بودند. کمی بعد تر، زمانیکه شورا های بیداری در عراق شروع به فعالیت نمودند، نتوانست قدرت 

رهبری القاعده در عراق را به  2007خود را باز یابد و منجر به انحالل آن گردید.  البغدادی که از سال 

نتوانست در وضعیت عراق، کدام تغییری بیاورد تا زمانی که بحران سوریه آغاز گردید. عهده گرفت، 

بعنوان اولین قدم، داعش نام گروه خود را به دولت اسالمی عراق و شام تغییر داده  که هدف از ایجاد آن 

 را، آزادی از قید دولت های مختلف ارتجاعی و نمایش یک دولت چند ملیتی عنوان کرد.

دوم این گروه جدایی از گروهی القاعده برهبری ایمن الظواهری  و انجام فعالیت ها به شکل مستقالنه قدم  

بود. با تشکیل جبهه النصره و احرار الشام و دیگر گروه های تروریستی در سوریه و آغاز اختالفات میان 

مطمئن القاعده مبدل گشته و آنها، دولت اسالمی عراق و شام با تالش های الظواهری برای اتحاد، به چتر 

 به علت فرار اعضای آن از عراق و پیوستن آن با البغدادی قدرت روز افزون کسب کرد.

عامل دیگر که منجر به تقویت قدرت دولت اسالمی عراق و شام شد، حمایت بعضی از گروه های پان 

ترک  چون تضعیف عرب سیکوالر از این جریان بود زیرا هم سیکوالر ها و هم داعش، اهداف مش

حکومت نخست وزیر نوری المالکی، تسلط بر مناطق سنی نشین در عراق و مقابله با شیعیان را دنبال 

 میکنند.

عزت الدوری ابراهیم، معاون صدام حسین رهبر حزب بعث و رییس جمهور سابق عراق، که اکثریت  

مت داعش گذاشته که بر عالوه فرماندهان ارتش مخلوع عراق را اداره میکند، تجارب خود را در خد

خشونت های بی سابقه منجربه پدید آیی وضع موجود در عراق گردیده است.  بر عالوۀ این، نمی شود از 

 خیانت اکثریت فرماند هان اردوی عراق و حمایت آنها از نیروهای متصرف موصل چشم پوشی کرد.  

 

 نقش غرب در بحران عراق

بود اگر تصور شود که داعش به تنهایی توانسته در عراق بحران خلق  این برداشت خیلی ها سطحی خواهد

ارتجاعی عرب در منطقه، دست به اقدامات مهم برای رسیدن به این  های کند. غرب و بعضی از دولت

هدف زده اند تا از یکطرف به جهان نشان دهند که در این کشور جنگ میان شیعه ها و سنی ها جریان 

دارد و از طرف دیگر با بکار گیری وسائل وسیعی ارتباط جمعی، در صدد هستند تا با راه اندازی یک 

 هند که تروریست ها در حال تصرف این مناطق هستند.جنگ روانی، نشان د

یک خیزش  سنی ها بر ضد حکومت شیعه ها به علت شکنجه  غرب می خواهد اذعان نماید که این بحران

ها و محرومیت های سیاسی از جانب حکومت المالکی از زمان بقدرت رسیدن وی میباشد برای اینکه به 

د، این حکومت را ساقط کرده و بلوک شیعه را در منطقه تضعیف ترتیب با اعمال فشار بر حکومت بغدا

 نمایند.
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همزمان با این اقدامات، دیدار مقام های غربی و دید وبازدید های آنها از عراق بخصوص از منطقه 

درگیری و منازعه و به هم از منطقه نیمه خود مختار کردستان افزایش یافته است. هدف آنها ایجاد تنش 

نظامی و تضعیف دولت مرکزی عراق است. دیدار ها و دید و بازدید های ویلیام هیگ،  - های سیاسی 

وزیر خارجه بریتانیا و جان کری وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا با مسعود بارزانی ریس جمهور 

بغداد منطقه خود مختار کردستان، که بر حسب اتفاق اظهار داشته که منطقه کرکوک را به دولت مرکزی 

 واگذار نمیکند موجب بروز انتقاد های شدید رهبران سیاسی عراقی هم از شیعه و سنی گردیده است.   

به این ترتیب، غرب با یک پالن از قبل طرح شده از دیر زمان در تالش هموار ساختن جاده برای 

میباشند. این  بازگشت به این کشور غنی نفت زیر عنوان مبارزه با تروریسم و دفاع از دموکراسی

اظهارات در گفته های جان مکین، سناتور امریکایی که از اوایل امسال بازگشت جنرال دیوید پتریوس به 

عراق را برای مبارزه بر ضد تروریسم در این کشور به رییس جمهور باراک اوباما  پیشنهاد  کرده بود را 

 میتوان به وضاحت دیده می شود.

ملی که بتوانند عراق را به یک سوریه دیگر مبدل سازند وجود ندارد بلکه بر در این بحران، نه تنها عوا

عکس نشانه های که وجود دارند نشان میدهند که این وضعیت دیر دوام نخواهد کرد. این بحران ریشه در 

فضای مذهبی و رهبری در عراق دارد و نیازمند تالش و حمایت  هزاران داوطلب ارتش عراق برای دفاع 

شور شان است. بعد از فتوای دینی آیت هللا سید علی سیستانی، بلند ترین مقام مذهبی شیعه در عراق از ک

مبنی بر اتحاد تمام عراقی ها و تمام مذاهب و اقلیت ها برای مبارزه با تروریست ها مردم عراق برای 

 مبارزه با شورشیان داعش بسیج شده اند.   

 

 

 

  

 م:برش بیست و پنج

 

 وحدت ملی و چند نکته دیگر....حکومت 

۱۳/۷/۱۳۹۳ 

 

افغانستان با تاریخ خونبارش برای اولین بار تغییر دموکراتیک  و صلح آمیز قدرت را از یک زمامدار به 

زمامدار دیگر تجربه کرد. این تجربه در حقیقت، جوانه های دموکراسی را در افغانستان ریشه دار ساخته 

تاریخی مبدل خواهد گشت که هم خیر و صالح مردم در آن است و هم  و باالخره به یک عرف سیاسی و

 نشانگر ثبات و استحکام یک نظام مردم ساالر .

به  رادو دور انتخابات در ظرف یک سال و پس لرزه های آن کشور را تا انتهاهی بحران پیش برد و کار

گر را به تقلب گسترده متهم میکردند میانجگیری وزیر خارجه امریکا کشاند تا دو رقیب انتخاباتی که همدی

و هرکدام به زعم خود نتیجه انتخابات را غیر قابل قبول می پنداشتند روی میز مذاکره بنشینند  و حکومت 

مشترک را تشکیل دهند تا از یک طرف به بحران موجود در کشور خاتمه داده شود و از طرف دیگر 

اجه نشود. آخر کار هم چنین شد و حکومت وحدت ملی که منافع غرب و امریکا در افغانستان به خطر مو
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حکومت وحدت ملی ایجاد و هر دو تیم  رییس اجرائیهپیشینه هم نداشت تشکیل شد و پست جدید زیر نام 

انتخاباتی در قدرت سهیم شدند. به تعقیب آن امضای موافقتنامه امنیتی با واشنگتن که به دالیلی حامد کرزی 

امضای آن سر باز زده بود صورت گرفت و موافقتنامه ضمیمۀ آن با ناتو مهر تائید  رییس جمهور قبلی از

گرفت. از سوی دیگر حکومت جدید با رویدست گیری یک سلسله اقدامات انقالب گونه، تظاهر به آوردن 

حال اگر به سیر این تحوالت که در مدت  کمی در درون ساختار سیاسی دارد. یک سلسله تغییرات کیفی و

 کوتاهی در کشور شکل گرفت نظر بیندازیم به چند نکته متوجه می شویم:

؛ این موافقتنامه که میان دوستاد انتخاباتی رقیب امضا شد، منجر به تشکیل اول امضای موافقتنامه سیاسی

حکومت وحدت  ملی شد. این حکومت متشکل از تمام اقلیت های ساکن و گروه های سیاسی در افغانستان 

اگر از یک طرف موازنه قدرت را میان این گروه ها تامین میکند،  از جانب دیگر چالش های  است، که

خود را هم دارد. به گونه مثال تقسیم قدرت میان گروه های سیاسی که بنا بر دالئلی در دو دور انتخابات با 

انمود میکند نه تقسیم هم پیوند خورده اند. نحوه تقسیم قدرت که ظاهرا دولت جدید آن را سهم در قدرت و

این تشنج ممکن در کوتاه مدت قدرت بعنوان شرکت سهامی، نوعی از تشنج را به همراه خواهد داشت. 

بیفتد و زمینه قطب بندی های جدید سیاسی را در درون ساختار سیاسی بوجود آورد زیرا هر گروه  قاتفا

ای احراز قدرت سیاسی به جدال می در این حکومت خودرا مستحق بال منازع کسب قدرت میداند و بر

 پردازد.

از طرف دیگر فرض کنیم چنین تشنج اتفاق نیفتد خطر دیگر از ناحیه صالحیت های دو مقام صدری در 

که اگر این  رفتار سرسختانه ی دو طرف این خطر وجود داردیک حکومت واحد مطرح است. با توجه به 

باشند، این مشکل منجر به اختالل در عملکرد دولت خواهد دو نفر بر روی مسئله ای اشتراک نظر نداشته 

 عبدهللا مقاومت خواهد کرد که شریک قدرت می باشد نه معاون غنی  شد و یا دولت موازی شکل بگیرد،

زیرا تا هنوز ایجاد پست ریاست اجرائیوی در حکومت جدید صبغه قانونی پیدا نکرده و جایگاه قانونی و 

 اجراییوی هم مشخص نیست.حدود صالحیت های رییس 

هر تیم کوشش خواهد کرد تا با حمایت از وزیران سهم داده شده به اساس قرارداد قبلی زمینه فرار از  

مساعد سازد، یعنی حکومت جدید زیر عنوان  خود را قانون و توجیه عملکرد های ولو غیر قانونی

د ماند که اگر به تفاهم از قبل تعیین شده در گرو رقابت های دو رقیب انتخاباتی خواهن حکومت وحدت ملی

 تن دردهند خوب ولی اگر به مقابله بر خیزند سایه بحران در کشور هنوز هم برجاست.

رییس جمهور غنی  در اولین اقدام  به حل مسائل حل نا شده  ومیراث  دوم بحث اصالحات انقالب گونه؛ 

ر بحران آن افراد قدرتمند و دیگر اعضای بجاماندۀ حکومت قبلی پرداخت. معضل کابل بانک  که د

حکومت کرزی  دست داشتند که  کرزی بنا بر ملحوظاتی نخواست مشکلی را به حکومت خود خلق کند و 

به حل آن بپردازد، ولی رییس جمهور غنی در یک اقدام سریع و شتاب زده به دوباره گشایی این پرونده 

همه اولتر به آن پرداخت و زنگ خطر را برای حکومت خود  غیر مختومه و پر از ابهام دست یازید و از

. خوب می بود اگر آقای غنی بعد از استحکام پایه حکومت خود و حل مسائل حل ناشده بصدا در آورد

همچو تقسیم قدرت با آقای عبدهللا و حامیانش، به آن می پرداخت و کار آنرا یکسره تمام میکرد ولی 

کابل بانک میتواند اثرات زیانباری را برای حکومت وحدت ملی بدنبال همچو  یشتابزده گی در امور

 داشته باشد زیرا دست های قوی در این بحران دخیل بوده اند.
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؛ این تغییرات در چوکات نیروهای امنیتی  بویژه پولیس حتی در سطح وم تغییر در ساختاری های امنیتیس

الیکه نیروهای پولیس که از گذشته بنابر تعلقات تنظیمی حوزه ها، ایجاب بازنگری جدی را می نماید. در ح

وسیاسی شکل گرفته و شاید آوردن اصالحات بنیادین در ساختار این نیروها در کوتاه مدت امکان پذیر 

نباشد، بحث دولتداری را به رییس جمهور غنی بیشتر دشوار می سازد. به همین سان دهها اقدام دیگر 

دن قوه قضاییه و محو تمام قدرت های موازی با حکومت مرکزی و..... میتوانند نظیر اتهام به نا پاک بو

 زمینه ساز ناکامی حکومت جدید باشند.

ی حضور خواهند داشت که نه در حکومت جدید که قرار است بزودی کابینه اش را معرفی نماید، چهره ها

میدانند. این جزایر قدرت   شاید در  خود اتقد به آوردن اصالحات هستند و نه هم آنرا به صالحتعاصال م

اولین اقدام اصالحی حکومت، واکشی جدی از خود نشان دهند و مانع عمده بر سر راه اصالح قرار گیرند. 

ترکیب نا متجانس هردو تیم با بافت قومی و مذهبی روند اصالحات را در حکومت کند ساخته و شاید به 

 نزاع های سیاسی در درون حکومت منجرشود.

دو تیم با انتظارات خیلی ها متفاوت و فاصله دار برای حفظ منافع خود به مبارزه خواهند پرداخت و این 

 مبارزه، میدان مداخله کشور های بیرونی بویژه همسایگان را هموار خواهد کرد. 

بحث مهم دیگر مبحث فساد است که حکومت قبلی تا گلو در آن غرق بود. حکومت کرزی بار ها 

استراتیژی ها و راهکار های برای مبارزه با آن ترتیب داد ولی چون عزم وارادۀ سیاسی برای محو آن 

وجود نداشت و حکومت هم بقای خود را در تبانی و مسامحه با فساد کاران شرارت پیشه که بازوان اصلی 

شد. حکومت جدید که حکومت را تشکیل میدادند می دید،  به اصطالح با هزار سرنی یک دول هم نواخته ن

در اوایل کار خود دم از سنت شکنی و وایجاد تحول و اصالحات می زند به این نکته باید متلفت باشد که 

مبارزه با فساد که سیزده سال تمام در تمام پیکر دولت ریشه دوانده کار ساده و آسانی نیست و عزم متین و 

 را ریشه کن کرد و النه های آن را خشکاند. صبر وافر می طلبد. یعنی با یک فشار نمی شود فساد

مسئله صلح و کنار آمدن با طالبان و دیگر مخالفین مسلح دولت که درحال حاضر در برابر نیروهای 

امنیتی افغان می جنگند  و قربانی های بیشماری از مردم و نیروهای امنیتی می گیرند، به این زودی ها 

د کرزی در پیام عیدی خود باز همان تقاضای بدون پاسخ را میسر نیست. رییس جمهور احمدزی مانن

تکرار کرد و از تمام مخالفین مسلح دولت خواست تا از جنگ دست کشیده و به صلح روی آورند، خواست 

 که همواره با انتحار، قتل و کشتار پاسخ داده شده است. 

ی زنند به این نکته ی مهم نیز توجه امیدواریم که آقای غنی و تیم اش حرف از ایجاد تحول و اصالحات م

داشته باشند که تاریخ افغانستان مملو از فراز وفرود های بوده که این کشور را تا گلو در بحران غرق 

نموده و آن هم از برکت حرکت ها و اقدام های شتابزده سیاسی که در یک اقدام از پیش سنجیده شده 

زدند ساقط شده ویا در برنامه های شان ناکام گشته اند. بنا اکثریت حکومت های که دم از ایجاد تحول می

حرکت اصالحی نیازمند صبر الزم برای زمینه سازی بستر های آن میباشد. افغانستان کشوریکه در سه 

دهه فاقد یک ساختار حکومتی پاسخگو بوده به وقت نیاز دارد تا بستر های الزم قانون مداری و حکومت 

 د.داری درآن هموار گرد
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 م:برش بیست و شش

 

 تواند جایگزین امریکا در افغانستان شود؟ آیا روسیه می

۲۳/۷/۱۳۹۳ 

از دیر باز بحث های روی جایگزینی روسیه در افغانستان به جای امریکا مطرح است.صاحبنظران به این 

نکته اتفاق نظر دارند که روسیه در تالش است تا نقش خود در افغانستان را بارز تر بسازد. جنگ امریکا 

ان در منطقۀ که بطور و متحدان غربی اش زیر نام مبارزه بر ضد تروریزم و افراط گرایی در افغانست

امریکا و پیمان  -طبیعی حوزه نفوذی پیمان شانگهای محسوب می شود رقابت های منطقوی را میان غرب 

 شانگهای ) چین روسیه و هند ( قدرت های بر تر آسیایی شدت بخشیده است. 

دان غربی اش وارد در گذشته هم این قدرت ها انتقاداتی روی نحوه مبارزه با تروریزم را بر امریکا و متح

ساخته بودند ولی رویهمرفته در تحوالت جاری افغانستان نقش گسترده تر از ا مریکا را نداشته اند. اگر چه 

در این اواخر هند منحیث یکی از اعضای عمده پیمان شانگهای تا حدودی با سیاست های امریکا در 

بوده تا سیاست های امریکا در افغانستان و افغانستان همسویی نشان داده است ولی این همسویی تا حدی ن

در کل منطقه به مسیر مطلوب سوق گردد. درعوض موجودیت امریکا زیر زنخ این پیمان نگرانی های را 

از ناحیه حضور درازمدت عساکر غربی در افغانستان و ایجاد پایگاه های نظامی امریکا، برای کشور 

 ن شانگهای بوجود آورده است.های همجوار افغانستان و اعضای عمده پیما

از زمان اعالم خروج نیروهای ناتو از افغانستان و سپردن مسولیت جنگ برشانۀ سربازان افغان، هر سه 

کشور چین، روسیه و هند از عواقب نا گوار خروج این عساکر و متشنج شدن اوضاع در افغانستان نگران 

روهای خارجی از افغانستان هراس افگنان قوت بیشتر بوده اند. این نگرانی دو رخ دارد اول با خروج نی

گرفته و برعالوه نا امن ساختن افغانستان منحیث همسایه نزدیک دو کشور چین و روسیه، در قدم بعدی 

امنیت آسیای میانه و ایاالت جنوبی چین مانند سنکیانگ و ترکستان شرقی را تهدیده کرده و در رخ دوم 

سیا  که در این منطقه سرمایه گذاری های هنگفتی کرده را به خطر مواجه می منافع هر دو اقتصاد بزرگ آ

سازد. از این رو هر دوکشور با وجود چالش های عدیده ای امنیتی در منطقه بخصوص افغانستان حاضر 

 اند تا با سرمایه گذاری بیشتر، نقش پررنگ تری را در این کشور بازی نمایند. 

به چین و امضای چندین موافقتنامه با این کشور عمق عالقمندی این کشور  سفر  رییس جمهور افغانستان

را برای بازی کردن نقش فعال تر در اوضاع جاری نشان میدهد. ازسوی دیگر والدیمیر پوتین رییس 

 " عقرب( در سخنانی در نشست اعضای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی 15جمهور روسیه  )

CSTO " ده دولت کابل نیز در آن حضور داشت گفته بود: ملت افغانستان می تواند در صورت که نماین

پیچیده شدن اوضاع کشورشان پس از خروج نیروهای ایتالف به رهبری ناتو، روی حمایت مسکو حساب 

ویژه ای باز کند این بدان معنی است که روسیه همگام با چین و هند برای مهار تهدید های امنیتی و برای 

 جلوگیری  از خطرات ناشی از خروج نیروهای ناتو از افغانستان دست به چنین پیشنهادی زده است. 
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شاید حضور روسیه در افغانستان شکل نظامی نداشته باشد ولی پیشنهاد روسیه مبنی بر حساب کردن 

ژیک روسیه دولت جدید افغانستان که شدیدا تحت حمایه واشنگتن و در کل پیمان ناتو است عمق استراتی

ودر کل پیمان شانگها ی را نشان میدهد و از شدت رقابت ها میان دو قطب رقیب ) ناتو و شانگهای( پرده 

 برداشته ووخامت اوضاع را به نمایش می گذارد.

: "ما متوجه هستیم که با خروج بودافزوده  2014پوتین با اشاره به خروج نیروهای ناتو تا پایان سال 

وی در ادامه برای تحکیم  .ی از افغانستان، چالش ها در این کشور بروز خواهد کرد"نیروهای چند ملیت

 ثبات و صلح در افغانستان ابراز امیدواری کرده ولی تحقق این کار را یک امر دشوار و زمانیگر خواند. 

ر برای پوتین در ادامه بر لزوم همکاری های کشور های منطقه دربحران افغانستان و هم دادن نقش بیشت

قدرت های منطقوی منجمله چین و روسیه از اعضای قدرتمند پیمان شانگهای تاکیده کرده و گفته است"در 

صورت لزوم آمادگی داریم به دوستان افغانی خود برای اطمینان از برقراری ثبات در کشورشان کمک 

 کنیم و در نتیجه شاهد چشم اندازهای مثبت توسعه باشیم".

افغانستان در صورت تمایل دعوت کرد تا از تجارب سازمان پیمان امنیت جمعی در وی از دولت جدید 

زمینه های مبارزه مشترک با تروریزم و افراطی گری و مواد مخدر استفاده نموده ودر یک چارچوب 

 مشترک مبارزه با عوامل که کل منطقه را تهدید میکند کار نمایند.

ال در افغانستان چیست و آیا مسکو و متحدانش میتوانند نقش بدیل اما دلیل این تمایل مسکو برای حضور فع

ناتو و امریکا را درافغانستان بازی کنند؟ پاسخ روشن است روس ها از ابتدای شکل گیری تحوالت در 

افغانستان پس از یازده هم سپتمبر و  حضور امریکا و قدرت های غربی در افغانستان راضی به نظر 

دیت تهدید های تروریزم و افراط گرایی و خطر گسترش آن به مرز های جنوبی نمیرسیدند ولی موجو

روسیه و به همین سان چین هردو کشور متحد را وادار به قبول این امر نموده و حداقل برای زمان کنونی 

 خود را با این حضور موافق نشان داده اند.

غرب و اخیرا مسئله اوکراین نشان داده روسیه با سیاست های پیشگیرانه خود در اروپای شرقی بر ضد 

است که در حوزه سنتی نفوذخودخواستار داشتن نقش پر رنگ است و هیچگونه تعلل در این امر را نمی 

) پذیرد. واکنش های روسیه در برابر بحران سوریه و اوکراین، مسئله اتومی ایران و بحران افغانستان

به دولت افغانستان (، نقش فعال روسیه را در تحوالت خروج نیروهای ناتو و واگذاری مسولیت جنگ 

جهانی نشان میدهد و روشن می سازد که روسیه دیگر نمی خواهد نقش منفعل را حد اقل در منطقه بازی 

 بازی کند.

روس های در طول سیزده سال بار ها از نا کامی سیاست های غرب بخصوص امریکا در امر مبارزه با 

خدر که هر دو کشور را تهدید میکند انتقاد کرده و این مبارزه غرب را در تروریزم و محو مواد م

 افغانستان با وجود هزینه سازی هنگفت پولی نا کارا و غیر موثر دانسته اند.

روس ها با درک نگرانی از هر دو احتمال حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان 

غانستان هستند و آن حضور کشور های منطقه برای مهار چالش ها خواستار الترناتیف دیگر نظامی در اف
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ی موجودمیباشد . به همین منظور بار ها از پر کردن خالهای ناشی از خروج نیروهای ناتو از افغانستان 

تمایل نشان داده و خاطر نشان کرده اند که در صورت مشخص شدن فهرست تقاضا های دولت افغانستان 

سلیحات نظامی و جنگ افزار های ساخت روسیه، حاضر به دادن این تسلیحات هستند. برای فراهم آوری ت

 خواستی که همواره بدلیل حضور و نفوذ امریکاییان در افغانستان بی پاسخ مانده است.

به نیکی میدانند که در صورت حضور پر رنگ در افغانستان نه به لحاظ نظامی "زیرا نقش  روس ها 

تان تقریبا روبه اختتام است " میتوانند از گسترش افراط گرایی و افزایش قاچاق مواد جنگی ناتو درافغانس

مخدر به کشور های آسیای میانه که دیوار جنوبی امنیتی روسیه است جلوگیری کنند. این حضور شاید 

بر  مانند حضور امریکا و ناتو چالش زا نباشد زیرا بدون پرداخت هزینه هنگفت نبرد تحقق می پذیرد و

نقش سیاسی و کمکی اکتفا می شود. ولی آیا روسیه خواهد توانست تا بدیل خوبی برای افغانستان به عوض 

ناتو باشد؟ سوال های زیادی مطرح می شوند از قبیل اینکه آیا با حضور و موجودیت پایگاه های نظامی 

ی دیگر و بخصوص متحدان امریکا در افغانستان روسیه در اجرای نقشش موفق خواهد بود؟ آیا کشور ها

روسیه مانند ایراٰن چین و هند برای دادن نقش اول به روسیه راضی خواهند بود؟ زیرا درست است که 

کشور های اخیر الذکر در حال حاضر با هم بر سر موضوع افغانستان اتفاق نظر دارند و متحدانه با هم 

طقه ی مهمی مانند افغانستان هرکدام کار میکنند ولی در صورت مطرح شدن نقش اول در تحوالت من

 منافع خود را دنبال میکنند وباز روند بگونه پیش خواهد رفت که در حال حاضر پیش میرود.

حال دولت جدید افغانستان باید از حساسیت موضوع استفاده کرده و برای بهره گیری از رقابت های 

را نموده و در جهت جلب هرچه بیشتر کمک  موجود میان قدرت های بزرگ منطقه با غرب، استفاده بهینه

 های این قدرت ها بکوشد و برای رشد انکشاف و تسلیح هر چه بیشتر نیروهای امنیتی کشور تالش نماید.

دولت افغانستان باید برای جلب کمک های روسیه که در حال حاضر بیش از پنجاه کشور جهان بشمول 

تسلیحات آن استفاده میکنند بکوشد و بگونه با اتخاذ سیاست کشور های قدرت مند از لحاظ نظامی از 

دیپلماسی فعال و بیطرف قناعت خاطر هردو جانب قضیه را فراهم سازد. بدون شک با اقناع روسیه 

منحیث قدرت بر نفوذ منطقوی و ارسال تسلیحات روسی برای نیروهای امنیتی افغان امکان پیشترفت 

 دید تروریستی و تحکیم صلح و ثبات در کشور امکان پذیر خواهد شد.نیروهای افغان در امر مهار ته
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 :مبرش بیست و هفت

 روسیه و چین از تقابل ایدیولوژیک تا همگرایی استراتیژیک؟

۵/۸/۱۳۹۳ 

جنگ سرد بعنوان داغ ترین نزاع ایدیولوژیک قرن بیست اثرات عمیقی بر روابط میان کشور ها گذاشت. 

تقابل تقسیم جهان به دو قطب متضاد و نزاع های برخاسته از آن، زمینه شکل گیری جبهه های وسیع 

 را میان کشور ها مساعد ساخت.ایدیولوژیک 

و از هم پاشیدن اقمار پکت وارساو، دشمنان دیرینه دیروز به بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق 

دوستان استراتیژیک امروز مبدل گشتند. نمونه بارز آن روسیه فعلی بعنوان میراث دار اتحاد جماهیر 

رقبای همدیگر محسوب می شدند ولی بعد از ختم  1991شوروی سابق و چین است که تا قبل از سال 

ی ایدیولوژیک جهانی برهبری غرب و شرق، به دوستان همگرا در عرصه جنگ سرد و خاتمه رقابت ها

تحوالت جهانی مبدل گشتند. حضور امریکا در اقصی نقاط جهان، زمینه این همگرایی و همفکری 

استراتیژیک را مساعد ساخته است. زیرا بعد از این نبرد سرد،امریکا به مالک بالمنازع جهان مبدل گشته 

 رای هردو کشور چین و روسیه موجب ناراحتی است.بود و این مسئله ب

تحوالت یازده هم سپتمبر و زایش بهانه حضور امریکا در آسیا بخصوص آسیای میانه و جنوب آسیا، میدان 

مبارزه نبرد را برای این کشور و متحدانش وسیع تر ساخته است. این نبرد ژئوپولتیک امریکا زیر عنوان "

ا میان پکت ناتو و پیمان شانگهای را تنگ تر ساخته و منجر به پدید آیی یک " عرصه رقابت هبا تروریسم

سری از معادالت در عرصه تحوالت جهانی بخصوص حوزه خاور میانه و آسیای جنوبی شده است. 

رویارویی روسیه همزمان با متحد استراتیژیک اش چین در مقابل امریکا را میتوان از جمله نبرد های 

تلقی کرد. به عبارت دیگر این رقابت ها که بیشتر در حوزه نفوذ سنتی پیمان شانگهای  گرم از نوع سرد

صورت گرفته نوع از رقابت جدید در عرصه منازعات جهانی است که نه مشابه به جنگ گرم 

 "، بل تلفیقی از هردو.تبلیغاتی"  است و نه هم جنگ سرد "رویاروی"

بود که میان روسیه و همپیمانانش در برابر غرب یتیک نگ سرد ژئوپولدوره جدید از ج 2014سال  

صورت گرفت. اشغال اوکراین و الحاق کریمه توسط والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه موجب اعمال 

تحریم های اقتصادی سنگین اروپا و ایاالت متحده علیه این کشور شده است و در نهایت روابط روسیه با 

تقویت شده است. سوال این است که روسیه تا چه  کرملین و چینحاد میان غرب کاهش یافته و در عوض ات

حد می تواند ائتالفی واقعی با چین را مدیریت کند؟ آیا ائتالف بوجود آمده میان چین و روسیه را میتوان 

اتحادی از نوع استراتیژیک آن حساب کرد  ویا میتوان آن را چاره کوتاه مدت برای فایق آمدن بر بحران 

 های موجود جهانی پنداشت؟

برای تحلیل و رسیدن به یک نتیجه معقول سیاسی باید شرائط جدید پیش آمده جهانی را مد نظر گرفت.  

" که هردو در حال حاضر متحد بالمنازع رقابت هژمونی خواه" و روسیه "غول اقتصادی جهانیچین "

در برابر امریکا محسوب می شوند معادالت را بگونه ترسیم میکنند که در قدم نخست متحد بودن شانرا در 
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برابر امریکا الزامی می سازد و در قدم دوم نوع روابط پایدار و دید استراتیژیک را برای سالیان متمادی 

 ترسیم می نماید.

نجاست که آیا دو قدرت بزرگ آسیایی قادر خواهند بود تا با تغییر و تحول بر خاسته از معادالت سوال ای

جهانی این همگرایی را مدیریت کرده و حفظ کنند؟    در نگاه اول این مسئله قابل قبول به نظر می رسد. 

ده باید در برابر این قدرت  در واقع تئوری سنتی موازنه قوا نشان می دهد که نگاه استراتیژیکی  ایاالت متح

روسیه تغییر کند. با اشاره به سابقه تاریخی برای چنین همکاری ای، -های آسیایی با توجه به همکاری چین

چین و اتحاد جماهیر شوروی علیه آمریکا متحد  1950شاید مسئله قانع کننده تر به نظر برسد. در دهه 

موازنه را تغییر داد و ایاالت  1972د روابط با چین در سال بودند. رویکرد ریچارد نیکسون در زمینه بهبو

متحده و چین با یکدیگر بر سر محدود کردن قدرت رو به ظهور و خطرناک شوروی همکاری کردند. 

نتیجه این همکاری شکست اردوگاه سوسیالیسم برهبری بدون قید وشرط اتحاد جماهیر سوسیالیستی 

 وقطبی به سمت معادله به اصطالح یک قطبی کشاند.شوروی بود و جهان را از معادله د

روابط میان چین و روسیه سیر قهقرایی را پیموده است. اول با فروپاشی شوروی سابق ائتالف عملی میان 

دو کشور اعالم کردند که  1992ایاالت متحده و چین به پایان رسید و روابط چین و روسیه بهبود یافت. در 

هم  2001رفتند و در « همکاری استراتژیک»به سمت  1996هستند و در « ههمکاری سازند»به دنبال 

را امضا کردند. در سال های اخیر چین و روسیه همکاری نزدیکی در « دوستی و همکاری»پیمان 

شورای امنیت سازمان ملل متحد و مواضع مشابهی در زمینه تحوالت جهانی داشته اند. آنها از چارچوب 

یک فراتر رفته دست به تشکیل پیمان های مانند شانگهای دست زده اند.  گروه همکاری های دیپلمات

بریکس )در کنار برزیل، هند و آفریقای جنوبی( و سازمان همکاری شانگهای )در کنار قزاقستان، 

قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان( نمونه های روشنی از این نوع دید استراتیژیک میان این دو کشور 

براساس مسائل داخلی   . پوتین هم رابطه کاری خوبی با شی جینپینگ، رئیس جمهور چینبوده است

مشترک و تمایل به مقابله با ایدئولوژی و نفوذ ایاالت متحده دارد. این مسئله باعث می شود تا روسیه و 

عرصه عملی چین بعنوان همپیمانان قدرتمند در کنار هم، هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم در 

منازعات جهانی مثل بحران خاور میانه، بهار عربی و مسائل جاری در جنوب آسیا دست به یک سلسله 

اقدامات پیشگیرانه دیپلماتیک بزنند تا از قبل عرصه را برای هژمونی خواهی های امریکا و متحدانش 

 تنگ تر بسازند.

قتصادی روابط میان این دو کشور هم مطرح در کنار همگرایی سیاسی و نظامی میان چین و روسیه بعد ا

است. در حال حاضر روابط اقتصادی میان چین و روسیه درحال پیشرفت است.  اندکی قبل، پس از الحاق 

میلیارد دالری را با چین منعقد کرده است که براساس آن از  400کریمه، روسیه اعالم کرد که قراردادی 

متر مکعب گاز برای این کشور تامین کند. این قرارداد میان  میلیارد 38سال،  30به مدت  2019سال 

مایل لوله گاز  2500غول انرژی گازپروم متعلق به دولت روسیه و شرکت ملی نفت چین نیاز به ساخت 

از طریق منطقه هیلونگجیانگ چین دارد )منطقه ای که چند دهه پیش دو کشور قصد جنگ بر سر آن را 
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یق آن محرمانه باقی مانده است اما به نظر می رسد که روسیه پس از نزدیک به داشتند(. هر چند قیمت دق

 یک دهه مذاکرات، امتیازات عمده ای برای اطمینان یافتن از موفقیت توافق داده است.

وجود وجوه مشترک میان این دوکشور توام با همکاری های اقتصادی، چشم انداز آینده را به طور روشن  

. تعمیق روابط میان این دوکشور، اضالع متحده امریکا را شدیدا متاثر ساخته و نگرانی به تصویر می کشد

های را از بابت آینده امریکا در منطقه بوجود آورده است. امریکا از بابت منافع اقتصادی و سیاسی خود 

امریکا در  در حوزه های نزدیک این دو کشور نگران است. این نگرانی ها ناشی از سیاست های نا معقول

برابر تحوالت جاری در جهان است. امریکای قبل از یازده سپتمبر و امریکای امروز کامال از نگاه 

" عدالت جهانی و تحقق دموکراسیسپتمبر مبنی بر " 11محبوبیت نظر به شعار های قالبی امریکا قبل از 

چین و روسیه در منازعات  تفاوت دارد.این موضوع باعث می شود که غرب و امریکا از هم پیمان شدن

 منطقوی و جهانی نگران باشند. 

مشکالت در عرصه مدیریت بحران های جهانی برهبری امریکا، و کاهش محبوبیت امریکاییان در نزد 

منجربه تغییر رهبری جهان خواهد شد. به نظر می رسد که این مسائل باعث  افکار جهانی اندک اندک

و روسیه شود، اما یک دردسر وجود دارد: معامالت گاز عدم توازن تعمیق روابط دوجانبه میان چین 

تجاری میان دو کشور را افزایش می دهد، چون روسیه مواد اولیه چین را تامین می کند و روسیه 

واردکننده تولیدات چینی است. معامالت گاز منجر به جبران عدم دسترسی روسیه به تکنولوژی غربی که 

بع قطب شمال و تبدیل به ابرقدرت انرژی دارد، نمی شود. این مشکالت میتواند در به آن برای توسعه منا

آینده منجربه پدید آیی نوع نگاه خصمانه میان این دو متحد استراتیژیک شود. در حالی که مسائل نظامی و 

ایم های اقتصادی وافری میان این دوکشور وجود دارد اما حجم این معامالت ممکن در آینده نظر به پاراد

روابط استراتیژیکی میان این دو کشور کاهش یابد. زیرا چین همواره باتعقیب راه مستقالنه توسعه 

اقتصادی، موجب ناراحتی روسیه شده است.  عالوه بر این قدرت اقتصادی و نظامی روسیه در حال 

حبت از اتحاد کاهش است، درحالی که این امور در چین در حال انفجار است. به طور خالصه وقتی ص

روسیه و چالش های آن برای غرب  می شود، تاریخ تکرار نخواهد شد. برخالف امیدهای پوتین، از -چین

 .سیاست خارجی روسیه یاد نخواهد شدبه عنوان سال موفقیت های  2014سال 

 م:برش بیست وهشت

 

 

 پوتین در بازی ماهرانه برای غرب گرایی مانع ایجاد میکند

۱۸/۸/۱۳۹۳ 

 

)سیاست های والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه موجب بروز نگرانی برای امریکا شده و زمینه تشکیل 

 بالک جدید ضد غربی را مهیا می سازد(.
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شاید کمتر زمانی از تاریخ شاهد روابط گرم روسیه و امریکا بوده باشد. تقابل و چالش آفرینی در هردو 

حور اصلی سیاست ها بوده است.  مانور های اخیر پوتین ( مروسیه و امریکا طرف اضالع رقابتی )

زمینه عینی تالش های دیپلماتیک برای رفع چالش ها را دشوار  غرب مهار تالش های پیشگیرانهبرای 

 ساخته و شرائط توافق میان دو کشور را قسما نا ممکن می سازد. 

که روسیه برای برنده شدن در بحران های اخیر در عرصه تحوالت جهانی، به وضاحت نشان میدهد 

رقابت های نا تمام دوران جنگ سرد، در پی ازدیاد هم پیمانان جدید است. این هم پیمانان خواه غربی یا 

نظامی -شرقی، برای کسب منافع درون سازمانی خود در پی سمت و سو دهی تشکل های تازه سیاسی

 همزمان با روسیه در برابر غرب هستند.

دیپلماتیک غرب و هم پیمانانش جهت رفع چالش ها با روسیه و کشیدن روسیه به  تالش های نا کام

نظامی خالی  -همگرانی با این سیاست ها،  عمال جایش را به سیاست مانور و تحرکات خصمانه سیاسی

کرده است. این تالش های دیپلماتیک اگرچه در ظاهر امر برای حل وفصل چالش های موجود در عرصه 

کشور ها بوده است ولی در خفا برای  موجودیت یک نهاد قدرت مند یکته تاز جهانی مثل  جهانی میان

 امریکا تضمینی محکمی است برای حفظ دستاورد ها.

روسیه با درک این حقیقت که غرب بخصوص امریکا در تالش به حاشیه کشاندن روسیه در تحوالت 

ن تحرکات رویدست گرفته است. مطمئنا می جاری در جهان است، مانور های جدیدی را برای مهار ای

اخیر روسیه در دشوار شدن تالش های دیپلماتیک امریکا تا اندازۀ  موثر بوده توان گفت که مانور های 

است. از این طریق طرف های فعال منطقه ای و بین المللی توانستند از فشارهای امریکا مبنی بر عدم 

 ایی استفاده اعظمی نمایند.شکل های گیری جبهه های وسیع ضد امریک

به نظر میرسد که نتیجه این مانور ها فزونی چالش ها و تقابل ها میان غرب و روسیه بوده است دکترین 

تازه ویرایش شده ای روسیه، ناتو و امریکا در راس را در صدر این دکترین قرار داده است. این موضوع 

یه در سر خط سیاست خارجی این کشور قرار گرفته نشان میدهد که غرب و مهار تحرکات آن بر ضد روس

است. در راس تمام این تحرکات رییس جمهور روسیه والدیمیر پوتین بوده است. بنا نتیجه این معادله 

  ها برده است.پوتین فعال بازی را از غربیسیاسی برنده شدن پوتین بوده است. یعنی 

مبین این حقیقت است که قدرت یکته تاز امریکا درجهان پیشروی های روسیه در برابر غرب و امریکا، 

بزودی با موانع جدی از طرف روسیه مواجه شده وبه چالش کشانده خواهد شد.  بحران اوکراین منظر 

 واقعی عمق قضیه را به تصویر میکشد و تصویر واضحی از وقایع را بطور عریان به نمایش می گذارد.

در شبه جزیره کریمه که تابستان گذشته آغاز شد در محور گفتگو های بین روسیه از ابتدای بحران اکراین 

المللی قرار گرفته که نتیجه این بحث ها اعمال تحریم بیشتر مبنی بر دخالت مستقیم روسیه در این تحوالت 

غرب به استراتژی تحمیل تحریم های اقتصادی و انزوای بین المللی روسیه با هدف مجبور  بوده است. 

تن کرملین به توقف حمایت های خود از شورشیان در شرق اوکراین روی آورده است.  در حال ساخ

حاضر،تا حدودی این تحریم ها بر اقتصاد روسیه تاثیر وارد کرده است اما  موفقیت هایی که اخیرا 

ست. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به دست آورده مانع بروز بحران در داخل خاک روسیه شده ا

تجدید روابط روسیه با کشور های منطقه و جهان  به ویژه در رابطه با ایران، کره شمالی و پاکستان،به 

 وضاحت نشان میدهد که معادالت یک رقمی در جهان دیگر به معادالت چند بعدی رخ بدل نموده است.
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حساسیت این  شکی نیست که موضع بی اعتنایی غربی ها به پوتین در اجالس مجموعه بیست  موجب

موضوع شده و روسیه را در عوض همگرایی با غرب و امریکا در عرصه تحوالت جهانی به سیاست 

تقابل و تصادم مجبور ساخته است.  نشست مجموعه بیست در ماه گذشته میالدی که استرالیایی ها میزبان 

ر مستقیم گذاشت. رهبران آن بودند و رهبران غرب در آن جا جمع شده بودند، بر سیاست های روسیه تاثی

غرب در دیدارهای دو جانبه خود در استرالیا درباره نقض استقالل اوکراین و حوادثی که در روابط 

اقتصادی آن با غرب به وجود آمد، با یکدیگر مفصل گفت وگو کردند. نشستی که باعث ترک زودهنگام 

که به روسیه آسیب بزند به ضرر اقتصاد پوتین از نشست شد و اعالم کرد که تحریم های غرب بیش از آن 

 اروپا خواهد بود.

پوتین در تالش شد تا روابط استراتیژیک و دیپلماتیک روسیه را با کشور های منطقه و جهان توسعه دهد. 

سیاسی در سطح منطقه وجهان نه تنها بر -این امر موجب آن شد تا روسیه با عقدقرارداد های مهم نظامی

حده امریکا بیفزاید بل زمینه عینی حضور فعال در تحوالت جهانی را از آن روسیه فشار بر ایاالت مت

بسازد. بدنبال آن روسیه، با عقد قرار داد استراتیژیک با هند در جنوب آسیا، در صدد آن شد تا روابط 

دولت  همچنین سیاسی و نظامی خود با پاکستان را که از بدو تاسیس هم پیمان واشنگتن بوده بهبود بخشد.

"   Mil Mi-35 Hind E 20فروند بالگرد تهاجمی سنگین از نوع " 20با پاکستان قرار داد فروش  روسیه

ماه دیپلماتیک  2014نوامبر    جهت استفاده در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را امضا  کرد.

تا  1969بود که از سال ، نخستین وزیر دفاع روسی سرگوی شویگنخوبی برای روسیه و پاکستان بود، 

کنون از پاکستان دیدن می کرد. وی در طول مدت اقامتش در اسالم آباد با نواز شریف، نخست وزیر 

پاکستان توافق بی سابقه ای را در زمینه آموزش نیروهای مشترک نظامی امضا کرد، همچنین دیدارهای 

امنیتی منطقه انجام داد. این چرخش در دید متبادل و گفت وگوهای گسترده ای را درباره بسیاری از مسائل 

روسیه نسبت به پاکستان مبین این واقعیت است که روسیه تمایل بیشتر به همگام شدن با شرکای امریکا 

دارد. روسیه فعلی به رهبری پوتین نه تنها خواستار ایجاد سقف مطمئن امنیتی برای روسیه است بل 

ی با کشور های منطقه جهت ایجاد صد و مانع برای اضالع خواهان گسترش روابط دیپلماتیک و نظام

متحد امریکا است. هدف پوتین از ایجاد این نوع رابطه با پاکستان و کشور های امثال آن، سست ساختن 

پایه های قدرت یکته تاز امریکا در منطقه است. پوتین توانست اعتماد کافی برای تقویت روابط با پاکستان 

سیاسی  با کشور  -این در حالیست که  روسیه در اقدام مشابه با عقد قرار داد های امنیتیرا به دست آورد. 

های آسیای میانه از حضور پیش هنگام امریکا در این کشور ها جلوگیری کرده بود. مجموع این اقدامات 

را تقویت  از نفوذ دیپلماتیک روسیه در حوزه های نزدیک به این کشور حمایت کرده و چتر نفوذی روسیه

در پشت دیوار آهنین جدید، یک پوتین گفته است که دولت او متعهد می شود  می بخشد. در همین حال،

. این اظهارات پوتین ناشی از اطمینان وی در موفقیت برای ایجاد کشور منزوی در عرصه جهانی نباشد

 روابطی است که اخیرا دولت برهبری وی به آن دست یافته است.

است های مشابه در صدد ایجاد روابط همسان و نزدیک با کشور های دیگر مانندایران، کره روسیه با سی

شمالی و چین بر آمده است. ایجاد بانک مشترک با ایران اساس گذاری رابطه اقتصادی با این کشور  جهت 

مریکا شده است. تبادله کاال در برابر نفت میزان این همپیمانی ها را افزایش داده و شدیدا موجب نگرانی ا
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همزمان با این، همکاری های دو جانبه امنیتی دو کشور نیز توسعه یافتند. نیروهای روسی توانستند برای 

سه روز با ناوگان دریایی ایران در دریای خزر آزادانه مانور نظامی برگزار کنند. تا کنون، تالش های 

هم زمان با هم پیمان اصلی آن در  همچنین به طور –شدید برای تضعیف روابط روسیه با ایران 

سفیر روسیه در سازمان ملل،  2014نیز بارها به شکست انجامیده است. در اکتبر  –خاورمیانه: سوریه 

، از این که ایاالت متحده ایران و سوریه را در پیمان بین المللی مبارزه با داعش شرکت ویتالی چورکین

دو هم پیمان منطقه ای در مبارزه با تروریسم در »آنها را نداده است، انتقاد کرد. دو کشوری که او 

 توصیف کرد.« منطقه

روسیه در پی ایجاد روابط نزدیک با پیونگ یانگ بر آمده  و با بخشیدن نود در صد بدهی های بجا مانده 

ملیارد دالر می شود   نه تنها حس روحیه همکاری در روابط  11از زمان اتحاد شوروی که بالغ به 

نزدیک با پیونگ یانگ را تقویت بخشید بل پیام روشنی را جهت حمایت قوی از رژیم زیر محاصره 

اقتصادی غرب و امریکا را داد. عالوه بر آن روسیه بیش از هر کشوری میزبان شماری از رهبران کره 

، و یکی از ، نماینده ویژه برکنار شده کیم جونگ اونچوی ریونگ های شمالی در این سال بود، از جمله

مسئوالن عالی رتبه در حزب کارگر حاکم بر کره شمالی، او یک هفته کامل را با رهبران سیاسی و 

واقعیت این است که مسئوالن روس به صراحت اشاره کرده اند که پوتین آماده   اقتصادی روسیه گذراند. 

به تعمیق روابط با روسیه و است به عنوان اولین رئیس جمهور با کیم جونگ ان که به شدت عالقه مند 

 جبران آن با روابط تنش آمیزش با چین است، دیدار کند.

فرصت های مهیا شده برای روسیه جهت ایجاد روابط استوار وبی پیشینه با کشور های متذکره این نکته را 

است. در طول مدت زمامداری  2005خیلی ها متفاوت تر از روسیه  2015واضح می سازد که روسیه 

دیوار  اعتماد  نظامی خیلی ها استوار شده است بل -وتین نه تنها روسیه از نگاه توانمندی های سیاسیپ

نیز ایجاد شده است. در اثر تالش های پیگیر پوتین جهت مقابله با تهدید های ناشی از حضور غرب آهنی 

وع این عوامل باعث می در منطقه، آهسته آهسته این سیاست ها  به نا فرجامی نزدیک می شوند. که مجم

شود تا روسیه نه تنها قدرت برتر در آسیا و اروپا باقی بماند بل تهدیدی باشد برای غرب و اهداف آن در 

 جهان.

با همه اینها پوتین در این قضایا هیچ کدام از توافقات بین المللی را زیر پا نگذاشت، در حالی که او توانست 

روسیه که به دلیل تغییر سیاست هایش در اوکراین و سوریه و جلوی پیشرفت های امریکا را علیه 

کشورهای دیگر در پیش گرفته بود، بگیرد. در نتیجه وضعیت امنیت جهانی خطرناک فعلی از این نیز 

 خطرناک تر خواهد شد.

 

ت که اگر وی بتواند از انجام این بازی موفق پوتین در حل حاضر بازی ماهرانه ای را در پیش گرفته اس

بدر آید روند کنونی سیاست در جهان کامال متفاوت خواهد بود ولی اگر قادر به مدیریت بحران پیش آمده 

 نشود، وضعیت ناشی از بحران در جهان و منطقه کامال سیر قهقرایی را در پیش خواهد گرفت.
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 م:برش بیست ونه

 پروژه ناکام در وادی افغانستان  داعش

۲۹/۸/۱۳۹۳ 

" دولت افغانستان کشوری نیست که از تجربه تازه حضور و استقرار گروهک های تروریستی مثل داعش 

در آن نگرانی خلق شود. افغانستان کشوریکه حد اقل چهار دهه است درگیر تنش  اسالمی عراق و شام"

های میان سازمانی گروه های مختلف با ایده های متقابل) افغان ها(  به دستور بیگانه ها است، چیزی را 

که کم دارد وجود داعش است. این حضور میتواند دردرازای زمان هم برای دولت افغانستان و هم برای 

همسایه هایش چالش بیافریند. اخیرا سر وصدای های زیادی از حضور گروه تندور و تروریستی داعش 

در برخی از والیات افغانستان بگوش میرسد. آیا واقعا داعش در افغانستان ریشه دوانده است؟ و آیا این 

 پروژۀ از بیرون تمویل شده نسخه موفق در افغانستان خواهد بود؟

باید اذعان گردد که درست که این پروژه در عراق و سوریه تا حدودی موفق بوده است در پاسخ اینطور 

ولی شرائط افغانستان با این کشور ها متفاوت است. وجود منابع زیر زمینی و پردرآمد نفت در این دو 

کشور اوضاع را قسمی شکل داده است که گروه های تروریستی مثل داعش بتوانند بدون نیاز به کمک 

ای بیرون سازمانی کشور های مشمول دراین پروژه، منابع سر شار در آمد مالی برای ادامه نبرد خود با ه

 این کشور ها را داشته باشند. 

نظامی این کشور استفاده  -اول داعش در سوریه به دنبال بحران چندین ساله، از وضع نا به هنجار سیاسی 

ان در عراق گروه داعش نه تنها از منابع نفتی استفاده اعظمی برده و به شدت ریشه دوانده است.به همین س

را برای رفع نیازمندی های مالی خود می برد، بل با سرقت بانک ها دولتی و خصوصی و گروگان گیری 

اتباع خارجی، مخارج مالی خود را تامین میکند. ولی یا توجه به این امکانات برای گروه های تروریستی 

ا وجود دارد،هیچکدام از منابع فوق الذکر در افغانستان وجود ندارد که بتواند نیازمندی که در این کشور ه

 مرفوع بسازد.   داعشیزم"های مالی داعش را برای انکشاف پروژه "

تجربه ثابت ساخته است که در عقب شکل گیری هر جریان تندرو زیر نام اسالم که هیچ اثری از اصول 

بشر" اساس تمام کار ها را در آن می تشکیل میدهد در آنها دیده نمی شود،  اسالمی که" احترام به حقوق

که در  "طالبانیزم" دست های پنهان بیرونی  برای رسیدن به مقاصد خاص خودشان بوده است. پروژه 

ابتدا فکر می شد یک جریان پاک طلبه های مدارس دینی برای تامین امنیت در افغانستان باشد در آخر امر 

یک نیروی ه خطرناک استراتیژیکی غرب برای مهار گروه های مجاهدین بر آمد و توانست منحیث پروژ

گروه های مجاهدین را که تازه از نبرد با نیروهای شوروی سابق و دولت   جاده صاف کن استراتیژیک

جاهدین دیگر وقت افغانستان فارغ شده بودند و قدرت را در کابل به دست گرفته بودند  عمل نماید، زیرا م

برای غرب سود یا نفع نداشتند در عوض برای مقاصد بلند مدت غرب و هم پیماناش مثل ایجاد دولت که 

بتواند منافع کمپنی های نفتی را تامین کند، یک مانع حساب می شدند. در آن زمان گروه های مجاهدین در 
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اکتیک با شدت گرفتن نا آرامی در درگیری های ذات البینی باهم مصروف بودند. با استفاده از عین ت

سوریه و خروج نیروهای امریکایی از خاک عراق، امریکا نیاز داشت تا یک بهانه ظاهرا موجه را برای 

حضور دوباره در این کشور جستجو نماید. یعنی ازابتدا کشور های متذکره زیر نقشه غرب بخصوص 

 گذاری صورت گیرد. امریکا بوده است تا برای کسب منافع دراز مدت سرمایه

به همین منوال، قرار بود تا  افغانستان هم که  در شعله آتش جنگ با تروریزم و افراط گرایی می سوزد، 

میدان گرمی شود برای نبرد با داعش و دیگر گروه های تروریستی تا امریکا بتواند آن را مبنای اجندای 

درازمدت دیگر را فراهم سازد. حال سوالی پیش می سیاست های هژمونی خود قرار داده و زمینه جنگ 

 آید که امریکا چرا میخواهد این کشور ها غرق در بحران وبی ثباتی باشند؟

امریکا برای تامین نفت،  اهداف اقتصادی امریکا برای استفاده از منابع زیر زمینی این کشور ها:  -اول

ول مورد نیاز این کشور را تامین میکنند ضرورت دارد یورانیم .... و دیگر منابع کم یاب طبیعی که منبع ا

وارد معامله شده و در آن حضور پیدا کند. این حضور هر  مبارزه باتروریزمتا با این کشور ها زیر نام 

چند ظاهرا پرهزینه است ولی مفاد بر خاسته از آن میتواند حد اقل برای چند سال محدود نیاز های اولیه 

 سوخت تامین نماید.امریکا را از نگاه 

رقابت با قدرت های برتر اقتصادی آسیا بخصوص چین  منافع استراتیژیکی امریکا در این کشور ها:-دوم

در حال رشد و روسیه نیرومند از لحاظ نظامی و هم هند با پیشرفت سر سام آور اقتصادی میتوانند موجب 

بعنوان قوی ترین پیمان رقیب  پیمان شانگهاینگرانی جدی امریکا و منافع  آن در جهان در آینده باشند. 

ناتو و امریکا آهسته، آهسته به چالش عمده ای برای غرب تبدیل می شود. بنا برای مقابله وجلوگیری از 

"مبارزه با تروریزم در منطقه و نفوذهر چه بیشتر این کشور ها امریکا فقط به یک بهانه نیاز دارد آن هم 

و این هم تاکتیکی است که تا حال در استراتیژی های امریکا درنزد   سرکوب گروه های تروریستی"

 افکار جهانیان جا افتاده است.

این استراتیژی که اکنون در  به چالش کشیدن کشور های عضو پیمان شانگهای در محور منطقوی: -سوم

تروریزم و افراط سر خط دکتورین امریکا قرار گرفته میتواند در آینده چالش زا باشد. خطر روبه رشد 

گرایی در زیر زنخ چین، روسیه و هند بعنوان قدرت های نیرومند اقتصادی و نظامی که رقیب های اصلی 

امریکا در منطقه محسوب می شوند خطر های زیادی را متوجه این کشور ها می سازد. کشور های آسیای 

تحت اداره هند و پاکستان محور های  میانه برای روسیه، ایالت عمدا مسلمان نشین سنکیانگ چین و کشمیر

اصلی این استراتیژی غرب را می سازند. اگر کشور های متذکره نتوانند جلو گسترش این پدیده سرطانی 

را بگیرند این مشکل در آینده میتواند باعث درد سر های بزرگ از رهگذر امنیتی برای قدرت های آسیایی 

 متذکره شود.

اکثریت سردمداران و گانگرسمین  اسلحه سازی امریکایی از این جنگ ها: منافع کارخانه های  -چهارم

های امریکایی مالکان کارخانه های بزرگ اسلحه و وسایط نظامی هستند. در صورت مشتعل شدن جنگ 

وارد عمل شده از  دموکراسی و حقوق بشر" و شرائط بحران در کشور های آسیایی، امریکا زیر نام "
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ا برای منافع خود سوق و اداره میکند و از طرف دیگر بازار این کار خانه های یکطرف میدان جنگ ر

 اسلحه سازی گرم شده در نتیجه سود آن مستقیما به جیب سیاستمداران و تاجران اسلحه امریکایی می ریزد.

نافع با در نظرداشت موارد فوق چنین نتیجه بدست می آید که امریکا و متحدانش ) انگلیس و....( برای م

ذکر شده شدیدا از گروه های افراطی حمایت کرده و به تمویل و تجهیز شان می پردازند. گروه داعش و 

یک پالن کامال اشتباه در افغانستان در مقایسه با کشور های عراق و سوریه از " داعشیزم" پدیده نو پیدا 

رش این جریان در افغانستان آب بر آمده و یک پروژه موفق نخواهد بود، زیرا عوامل مختلفی از گست

جلوگیری می نمایند که میتوانند تفاوت ژرفی را میان شرائط حاکم بر سوریه و عراق و افغانستان به 

 نمایش بگذارند مثال:

در محور اصلی رقابت میان ایران و  سوریه تفاوت شرائط عراق و سوریه با افغانستان: -1

ربی همسوبا تهران در برابر اسرائیل قرار گرفته عربستان و ترکیه و ایران لبنان و کشور های ع

است و این طرف ها، شدیدا به حمایت خود از طرف های در گیر ادامه میدهند. این درگیری ها 

هم بعد از تصمیم دولت آن کشور مبنی  عراقمطئمنا تا سقوط کامل بشار االسد ادامه خواهد داشت. 

بهانه را برای امریکا داده است که در صورت عدم  بر خروج کامل نیروهای امریکایی از آن، این

حضور امریکا و نیروهای نظامی اش، گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش می توانند 

امنیت عراق را تهدید کنند. در حالیکه در افغانستان یک طرف قضیه خود امریکایی ها استند واین 

کایی ها در افغانستان،  میتواند یکی دیگری از نکته هم قابل  توجه است که  حضور مستقیم امری

عوامل بازدارنده حضور و گسترش داعش شود، زیرا در صورت گسترش و نفوذ داعش در 

افغانستان این حضور امریکا نزد جهانیان زیر سئوال رفته و باعث خدشه دار شدن وجهه ملی 

 امریکا خواهدگردید.

در برابر دولت  طالبکه همین اکنون زیر نام گروه های  موجودیت طالبان در افغانستان: -2

افغانستان می جنگند، از قدرت باالی جنگی برای مقابله با داعش بر خوردار هستند. در ضمن 

حساسیت های طالبان افغانی در صورت حضور داعش بر انگیخته خواهد شد. از طرف  دیگر، 

چند منطقه محدود افغانستان که  رقابت های شدید میان گروه های تندرو ) طالبان و داعش( در

اکنون داعش در آن حضور پیدا کرده است شدت پیدا کرده و داعش در مناطق تحت تصرف خود، 

دست به خلع سالح و کشتار  افراد طالبان زده است. این موضوع میتواند بیشتر حساسیت بر انگیز 

تا در برابر داعش تسلیم شوند  باشد زیرا گروه های مسلح زیر نام طالب به هیچ وجه حاضر نیستند

که همه از ابتدا به وی بیعت  امیر المومنین نام نهاد طالبانو هم در صورت زنده بودن مال عمر 

کرده اند، طالبان حاضر به بیعت به رهبر داعش نیستند، زیرا به زعم طالبان، به اساس آموزه های 

مرگ وی باقی است. در حالیکه  اسالمی زمانیکه به یک شخص بیعت می شود، این بیعت الی

ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش مال عمر رهبر طالبان را گمراه خوانده و فاقد هر نوع 

صالحیت اجرایی منحیث امیر المومنین می داند. و هم از سوی دیگر مال عمر تاهنوز زنده است و 

 در نزد طالبان صالحیت اجرایی دارد.

به هیچ ی امنیتی افغان در مقابله با داعش: داعش و طالبان ظرفیت و توانمندی های نیروها -3

سه صدو پنجاه هزار نیروی امنیتی افغان و پانزده هزار   صورت قادر به درهم شکستن مقاومت
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نیروی نظامی خارجی نخواهند بود. اگر نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ نظامی تجهیز و تسلیح 

تحرک و تعرض خارجی را مهار کرده و به آن پاسخ دندان شکن شوند قادر خواهند بود تا هرنوع 

بدهند. در حالیکه خشونت های فرقه یی در عراق از توانمندی های نیروهای امنیتی این کشور 

 کاسته و این نیروها را شدیدا در مقابل گروه های تندور مثل داعش آسیب پذیر ساخته است.

تا حال به هر منطقه ای که داعش رسیده با واکنش  :حساسیت مردمی در مقابل این گروه بیگانه -4

جدی مردم محل روبرو شده است. این در حالیست که داعش بسیار به سرعت توانسته در عراق و 

سوریه چندین ایالت را تصرف نماید بدون اینکه با کوچکترین مقاومتی از جانب مردم و نیروهای 

عینی و مساعد برای نفوذ و گشترش داعش در امنیتی روبرو شود. پس به همین حساب، زمینه 

افغانستان وجود ندارد و این پروژه حد اقل برای فعال محکوم به شکست شود. در حالیکه پیشروی 

های گروه داعش در عراق چشم گیر بوده اند. داعش یک پالن استراتیژیک غرب برای مهار 

اری از تحلیل گران، داعش با وجود موانع سر راه این قدرت هژمونی در منطقه است. به زعم بسی

امکانات اندک مالی نسبت به سائر گروه های تروریستی و دهشت افگن در جهان، توانست در 

کوتاه ترین مدت به غنی ترین گروه تروریستی در منطقه تبدیل شود و این مسئله باعث می شود تا 

د. بنا زمینه حضور و گسترش این گروه بتواند برای سر باز گیری با پرداخت پول استفاده بر

 داعش در افغانستان منتفع است.

 

 م:برش سی ا

 حکومت وحدت ملی و آینده متزلزل آن

۷/۹/۱۳۹۳ 

حکومت وحدت ملی پدیده آمده از یک بحران عمیق انتخاباتی بوده که برخاسته از یک روند متزلزل و نا 

توسط مردم میباشد. تقلب، تخلف و دست کاری به آرای  دموکراسی برای انتخاب زعیم ملیشفاف زیرنام 

شهروندان، یک امر طبیعی در جوامع کشور های جهان سوم است کشور های که تجربه انتخابات را به 

تازه گی به تجربه می گیرند. انتخاب شدن با توسل به راه های غیر دموکراتیک و خالف طبیعت 

وامع بلند می برد. نمونه خوب آن افغانستان است که یک دموکراسی، میزان خشونت ها را در این ج

انتخابات ریاست جمهوری در آن، تقریبا یک سال طول میکشد و اثرات آن بسیار نا گوار و پر از جرقه 

است. اکثرا در کشور های جهان شوم فشار های سیاسی برای کسب قدرت و جایگزینی نظم نوین سیاسی 

قدرت باالی غیر معیاری و غیر مشروع است.  انتخابات افغانستان بیش از  بجای نظم کهنه، مستلزم داشتن

یک سال عمر کرد و پس لرزه های آن هم خیلی ناگوار و نا خوشایند بود. رقابت چندین تیم خورد و بزرگ 

در دور اول و به صحنه آمدن دو تیم متشکل از تیم های انتخاباتی گذشته، زمینه را برای شکل گیری قطب 

ی مختلف سیاسی مهیا ساخت تا جائیکه رهبران هردو تیم برای کسب قدرت و تحصیل منافع درون ها

سازمانی، هرنوع پیشنهاد را پذیرفتند تا صاحب آن شوند. نتیجه آن هم چنین شد و تیم تحول و تداوم برنده و 

اجرایی حکومت. رهبر آن به مقام ریاست جمهوری لم داد و تیم اصالحات و همگرایی به مقام ریاست 
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ساختار برخاسته از این نوع تقسیم بندی قدرت سیاسی در افغانستان تا حال پیشینه نداشته است. اگر چه 

سران هردو تیم موتلف، شکل گیری نظم بیرون آمده از تحوالت انتخاباتی را تقسیم عادالنه قدرت سیاسی و 

مان شرکت سهامی و تقسیم بندی پنجاه رفع چالش های موجود سیاسی عنوان میدهند ولی حقیقت امر ه

پنجاه قدرت سیاسی میباشد که هردوتیم انتخاباتی را واداشت تا به فیصله های دوستان و موتلفین خارجی 

خود گوش فرا دهند و زمینه شکل گیری یک حکومت ائتالفی را مساعد سازند. شاید بدون نسخه نظم 

اجرائیه با دو معاون آن ( راه بیرون رفت از بحران بر موجود) رییس جمهور با معاونین اش و هم رییس 

خاسته از انتخابات، یک امر نا ممکن بنظر میرسید ولی نسخه موجود همچنان نا کارا و غیر موثر باقی 

 می ماند. چرا؟

بدلیل اینکه، تقسیم بندی قدرت سیاسی در حول دو تیم انتخاباتی، به اساس توفقات از قبل صورت پذیرفته 

میان طرفین و دیگر موتلفین سیاسی شان بوده و هرکدام از اجزای متشکله تیم های مذکور، برای شده 

برنده شدن در انتخابات و کسب قدرت سیاسی بر هر خواهشی از جانب متحدان خود لبیک گفته اند. با 

ای مدتی مدنظرداشت بحران ناشی از عدم قناعت طرفین به تقسیم بندی های کرسی های دولتی، ممکن بر

اختالف ها روی چگونگی و میکانیزم تقسیم قدرت سیاسی باقی بماند. حال چه کسی برنده است و چه کسی 

بازنده این را گذشت زمان ثابت خواهد ساخت. از سوی دیگر وجود کشمکش های داخلی در میان اعضا و 

ی درون سازمانی را بیش تر از موتلفین هردو تیم،بنا بر برداشت های سلیقه یی و تنظیمی، میدان رقابت ها

پیش گرم خواهد ساخت و روال عادی را که حکومت جدید باید در پیش بگیرد مختل می سازد. ساختار 

، در صورت تثبیت نشدن جایگاه ریاست حکومت و مقام اجراییسیاسی نا مسجل در افغانستان زیر نام 

ده و از وجهه ملی آن واساس نا مشروع جلوه داحقوقی آن در مکتوبه قانون اساسی، حکومت را از ابتدا 

 می کاهد.

از سوی دیگر،موجودیت اپوزیسون پنهان سیاسی برهبری کرزی رییس جمهور اسبق و تیم متعلق به او  

در صدد نا کام ساختن برنامه های اصالحی هستند که ممکن دولت برهبری آقایان غنی و عبدهللا رویدست 

، این نه شانانسجام مخفی حرکت های سبوتاژ گراگیرند. تالش های مکرر کرزی و دارو دسته اش برای 

نکته را بوضاحت تمام بر جسته می سازد که دولت جدید نه تنها مجبور به مبارزه در جبهه ای خارجی) 

روابط هماهنگ و متوازن با کشور های همسایه و جهان( است بل ضرورت دارد تا با اقدامات پیشگیرانه 

ی تقریبا سیزده سال بدوش داشته، که زمام امور را برا عملکرد تخریب کارانه تیم کهنه ای سیاسیمانع 

باشد. اقدامات آتشین و شتاب زده ای سیاسی مانند تصفیه کابل بانک از جمله بزرگترین  پرونده های فساد 

مالی در تاریخ کشور، عزل و بر کناری سران حکومتی و متصدیان امور والیات، کنار زدن گروه های 

هادی، لغو قرار داد های وزارت های سکتوری و امنیتی، مجاهدین از قدرت سیاسی، تشکیل کابینۀ غیر ج

فقدان اعضای کابینه برای پیشبرد امور عواملی هستند که حکومت را با مشکل مواجه سازد. در بعد 

خارجی عدم رعایت توازن در تحکیم روابط سیاسی با کشور های منطقه، تامین ارتباط یکطرفه با پاکستان 

ان با هندوستان منحیث رقیب دیرینه اش،عدم تماس با کشور های آسیای بدون در نظرداشت روابط همس

میانه و تماس حداقلی با روسیه.... موجب متزلزل شدن پایه های حکومتی می شود زیرا کشور های مذکور 

با دریافت این پیام از طرف رییس جمهور و تیم وی، تصمیم بر حمایت از طرف های رقابت خواهند 

بینه نا تکمیل و مشکالت برخاسته از آن به یکی از معضالت جدی در برابر کار گرفت . موضوع کا
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حکومت داری مبدل گشته است. رد بیش از یازده نامزد وزیر برای احراز پست های اداری از طرف 

پارلمان، کشور را بیشتر در منجالب ناکامی سوق داده و موجب عملکرد ضعیف آن خواهد شد. در حالیکه 

رائط حساس و بغرنج اکثریت وزارت خانه بوسیله سر پرستان اداره می شودو این خود باعث در چنین ش

می شود تا قبل از رویکار آمدن ریفورم و اصالحات، روند بروکراتیک تقویه شده و موجب فساد در 

 ادارات دولتی گردد.

مانع دیگر   موجودیت چند دستگی در درون حکومت و ترکیب نا متوازن در ساختار های حکومت 

برای تحقق اصالحات خواهد بود. چند دستگی در میان اعضای حکومت بر  حکومت وحدت ملیفراروی 

اساس اختالفات،موجب ساختار شکنی آن خواهد شد و زمینه عملی تحقق عدالت و شایسته ساالری را 

ف باعث تقویه فساد محدود خواهد ساخت. حال اگر ساختار های موجود حفظ شوند روند نا منظم و غیر شفا

و بیعدالی شده و بنیه های حکومت را هرروز می خشکاند. ولی اگر تغییر چشمگیری در ساختار های 

دولتی رونما گردد،مشکل برخاسته از عدم رعایت توافق از قبل مطرح شده که بر مبنای آن ساختار های 

زرگتری خواهد شد. پس حکومت حکومتی بدو بخش مساوی تقسیم شده بود باعث بروز اختالف در سطح ب

لرزان وحدت ملی در مرحله بسیار حساس قرار دارد که نیازمند مدیریت قوی و کارا برای رفع چالش ها 

و دفع تهدید ها می باشد  در غیر آن، روند ورشکستگی آهسته آهسته به دقایق نود نزدیک شده و موجب 

ست که رییس جمهور با در نظرداشت وضع شکاف بزرگ در درون حکومت خواهد گردید. این در حالی

موجود از ابتدای کار خود، مصروف سفر های خارجی بوده و چالش های داخلی را نادیده گرفته است. 

بدین منظور در صورت تحقق نیافتن برنامه های  حکومت جدید، بیم آن میرود که نظم موجود با گذشت 

گردد. اگر در  آینده حکومت جدید مجبور به تغییر و اندک زمان محدود، لرزان گشته و محکوم به سقوط 

تحوالت از قبل تجویز شده در ساختار های حکومتی گردد و نگرانی های ناشی از سقوط غیر مترقبه آن 

منتفی گردد شاید بهبودی اوضاع متصور باشد ولی در صورت ناکام شدن در طرح و برنامه ها برای 

 نت برای سقوط حکومت را حتمی است.تغییرات و تحوالت بنیادین دو وریا

نظریه اول تشکیل حکومت موقت تا بر گزاری انتخابات  بوسیله تدویر لویه جرگه اظطراری   -

است این اصل با استناد از قانون اساسی در صورت بروز مشکالت غیر قابل پیش بینی نسخه 

کومت که متشکل از دو تجویز شده ای نسبتا قانونی شمرده می شود. این اقدام شاید از طرف ح

جبهه ای رقیب و یا هم از جانب تیم سابق ریاست جمهوری برداشته شده و موجب مشارکت 

انفعالی گروه های مختلف سیاسی در این روند گردد. با در نظرداشت آن نسبت سرو سامان دادن 

تری یک مشارکت انفعالی، طبیعتا نظم جدید در حال شکل گرفتن، از انسجام و هماهنگی کم

برخوردار خواهد بود. تدویر لویه جرگه برای تشکیل حکومت موقت تا برگزاری انتخابات آینده و 

تعدیل در مواد قانون اساسی برای تعدیل پست ریاست اجراییه به مقام نخست وزیری، حتمی 

شمرده میشود. این درحالی ممکن است که تعدیل قانون اساسی جز اجندای لویه جرگه اضظراری 

 . باشد

نظریه دوم سقوط نظامی حکومت است که برای حداقل فعال غیر ممکن و غیر عملی بنظر   -

میرسد. ممکن اگر ارتش از انسجام خوب نظامی و تسلیحات بهتر نظامی برخوردار می بود، اقدام 

به حرکت نظامی می کرد تا زمام امور را بدست گیرد. درحالیکه نفس شکل گیری ارتش بر اساس 
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ومی و سمتی بوده و کوچکترین تحرک نظامی باعث از هم پاشیدن آن هم از حیث مالحظات ق

 محتوا و هم از نقطه نظر شکل خواهد گردید.

 پیشنهادات و تصویر کلی از آینده

رییس جمهور باید به سفر خارجی حداقل برای فعال خاتمه داده و در شرائط حساس برای مهار حرکت 

باشد. تمرکز روی مسائل داخلی و رسیده گی به آن باعث بهبودی اوضاع  های رقبای نظام آماده گی داشته

میگردد. تکمیل اعضای کابینۀ که بتواند از فلتر پارلمان عبور کند، از مسائل عمده و خیلی ها مهم برای 

حکومت وحدت ملی است. تعدیل در قانون اساسی برای مسجل ساختن پست نخست وزیری با تعیین حدود 

ا، روند کند اصالحات و حکومتداری را پر شتاب می سازد.تعین تکلیف پرونده های فساد و و صالحیت ه

اختالس برای فعال نا ممکن بنظر میرسد و حکومت باید برای بسته کردن این دوسیه ها، از شتاب کار 

نگیرد. تصویر روشنی از روابط خارجی با در نظرداشت اصل  توازن و بیطرفی مستلزم روش واقع 

نانه و شیوه پراگماتیستی است. رهبران افغانستان باید بدانند که وزمین شدن یک پله ترازو هیچگاه موجب بی

کنار زدن پله دیگر نمی گردد بل باعث می شود تا وزن اضافه برای متوازن شدن پله دیگر اضافه گردد. 

ه معنی کنار آمدن با مشکالت و قطع رابطه با هند و دوستی با پاکستان و یا برعکس آن مانع تشنج نشده و ب

 چالش ها نیست. بل باعث تندتر شدن روند غیر متوازن میان طرف های درگیر می گردد.

طرد کردن گروه های سیاسی در حال حاضر در افغانستان به معنی انقالب خواهد بود و این انقالب به 

نقالب یک امر غیر ممکن بنظر پیش زمینه های الزم نیاز دارد. بدون پیش زمینه های الزم، تحقق ا

میرسد. ما تجربه تلخ از دوران به اصطالح انقالب و مراحل بعدی آن بدون ترمیدور داریم ولی کدام تحول 

آنی و شتابان باعث حل مشکالت کشور گردیده است؟ لذا تحول تدریجی همزمان با اصالحات زمانگیر، 

 نویدی است پر مفهوم و قابل هضم! بنیاد محکم تغییرات را می سازد و برای نسل اینده

 

 م:برش سی ویک

 

 

 ل سهیم شدن طالبان در قدرت سیاسیدرنگی بر توافقات صلح گرایی در افغانستان و احتما

 

۱۹/۹/۱۳۹۳ 

رسم معمول آن است که بعد از هر جنگی، صلح باید جایش را پر نماید. صلح در افغانستان معمای چند 

از ابهام فرورفته و امید رخ کشیدن آن کم نوید است.   یله ااهبعدی است که سرش تا انتها همه در آله 

جنگ، خشونت، تعدی، ظلم و بیعدالتی از مشخصات بارز فقدان صلح و امنیت است. افغانستان بیش از سه 

و نیم دهه است که در آتش نفاق و خون می غلتطد و این میدان خونبار را پایانی نیست. شاید تقدیر بر این 

 شونت و درشتی جایش را به نرمی و لطافت صلح و آرامش خالی کند. باشد تا روزی این خ
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قرار معلوم دولت جدید افغانستان، بر این امید بسته است تا با تقسیم قدرت سیاسی با گروه های شورشی 

نظیر طالبان، به این درامه ای پر ماجرا، خاتمه دهد. خاتمه این درامه پر آشوب مستور است ولی ظاهرا،با 

ت گیری یک سلسله اقدامات عملی در راستای مذاکره و مفاهمه، میدان نشستن و معامله کردن روی رویدس

تقسیم قدرت سیاسی رنگ و بو میگرد و رخ سرخ اش را به سبز میکشاند. احتمال اینکه دولت افغانستان 

صورت در صدد آن است تا با سهم دهی گروه های شورشی زیر نام طالبان، در قدرت سیاسی که در 

نرسیدن به توافق به اضمحالل خواهد رسید، زمینه صلح را فراهم آورد. افزایش احتمال توافق سیاسی 

برای ختم خشونت قیمت گزافی دارد. این قیمت اگر چه برخاسته از منابع درونی و بیرونی است ولی 

 ند.میکانیزم های موجود برای رسیدن به آن خیلی هامشکل است ولی نا ممکن جلوه نمیک

اینجا سئوالی پیش میکشد که آیا طالبان حاضر اند تا دولت افغانستان روی میز مذاکره بنشینند و در گفتگو  

و دیالوگ باز کنند یاخیر؟ و آیا صلح با طالبان منحیث قوی ترین مخالف نظامی، نظام نوپای افغانستان 

ت گرفتن کابل پس از خروج نیروهای امکان پذیر است. اگر طالبان تمام امیداوری های شانرا برای بدس

خارجی از افغانستان روی یک سبد گذاشته باشند، اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند و تمام محاسبه های 

سران این گروه اشتباه از آب در خواهد آمد. زیرا در حال حاضر قوت نیروهای امنیتی افغان روز بروز 

ا فربه تر. در شرائط حاضر نبرد در افغانستان کار ساز، بیشتر می شود و توان نظامی و محاربوی آن ه

تازه ای در پیش گرفته است. نیروهای طالبان بعد از حمالت سنگین امسال باالی اقصی نقاط افغانستان، در 

نفس خود نشان از ضعف و شکست سنگین این گروه دارد. حتی این گروه قادر نیست که پیشروی های 

 خود داشته باشند.زمینی، حتی در دژ جنوبی 

به اساس آخرین اطالعات از سران حکومتی افغانستان، سران طالبان درصدد مذاکره و نشستن روی میز 

مذاکره برای دست یافتن به بن بنست حاصله از پس لرزه های شکست نیروهای شان در برابر نیروهای 

افغانستان  های رد طالبان در برابر دولتامنیتی افغان هستند.  این دم سوالی پیش می آید که این تغییر رویک

ناشی ازچه است؟ و تا چه اندازه این امر محتمل است تا هردو طرف به توافقات مفیدی در راستای صلح 

پاسخ تعجب آور این است که بله ممکن است. به مدت یک دهه این مسئله وجود دارد که دست یابند؟

ه به دنبال تقسیم قدرت با طالبان باشد، اما تاکنون بحث جدی افغانستان بعد از خروج نیروهای ایاالت متحد

ای در این باره به وجود نیامده است. چیزی قابل توجه نقش پاکستان در شکل دهی پروسه ای صلح است 

که بعد از سال ها تالش دولت افغانستان دوباره جان گرفته است. پاکستان با تمویل و تجهیز شورشیان 

مال عمر پناه داده است. شاید دالئل متعددی وجود داشته باشد که مطمئن باشیم که این طالب، به رهبر آن 

تغییر رویکرد پاکستان ناشی از  رقابت فرسایشی پاکستان با هند رقیب دیرینه اش باشد. دولت های گذشته 

ده اند. دوام این های افغانستان به استثنای دولت طالبان، همه سر دشمنی و تضاد با سردمداران پاکستان کشی

وضیعت از لحاظ نظامی و سیاسی برای پاکستان خسته کن و فرسایشی است وپاکستان نیاز به یک متحد 

در منطقه دارد. این دلیل عمده ترین علت جان گرفتن پروسه صلح افغانستان شده است. پاکستان به این 

های مخالف شورشی آن، دیگر کارت نکته التفاط دارد که دشمنی با دولت افغانستان وحمایت از گروه 

پاکستان، آغاز مذاکرات را چگونه می بیند؟  دیرینهعالوه بر این چین، دوست  برنده محسوب نمی شود. 

منافع پکن در این رابطه می تواند خودخواهانه باشد، آنها به منظور دستیابی به ثروت های معدنی 

مرزهای غربی شان گسترش دهند و همچنین درباره  افغانستان امیدوارند که حوزه نفوذشان را به سمت

افراط گرایان اسالمی در میان جمعیت مسلمان خودشان هم نگرانی دارند. اما این نشان دهنده این است که 
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چین و ایاالت متحده در کوتاه مدت درخواست های مشابهی دارند. اگر طالبان دست از خشونت بکشند و با 

و دموکراتیک که نظم معمول کنونی جهان را شکل میدهد، خواستار کسب کل  توسل با راه های صلح آمیز

قدرت یا بخشی از آن باشند، این راهکار برای آینده این گروه، تضمینی خواهد بود برای بقا در صحنه 

سیاسی افغانستان. ولی اگر بازهم خشونت پیشه کنند و به قتل کشتار دست بزنند، دیر نخواهد بود تا نیروی 

اده صاف کن استراتیژیک دیگر غرب و امریکا زیر نام داعش، از بیخ و بنیاد ریشه طالبانیزم را برکنده ج

و نمای از آن باقی نماند. شرط اصلی رسیدن به صلح مشارکت در قدرت سیاسی و اعمال بخشی از 

انون اساسی خواست های گروه طالبان برای آوردن تغییر خواهد بود. این تغییر ممکن از تعدیل در ق

افغانستان گرفته و روی فیگور نظامی سیاسی افغانستان بچرخد. واگذاری بخشی از نقاط کشور به این 

 گروه، مختص ساختن بعضی وزارت خانه ها برای آن، وضعیت جدید را در افغانستان رقم خواهد زد.

صدد است تا از طرف دیگر،سران حکومت وحدت ملی بخصوص اشرف غنی رییس جمهور کشور، در   

با بهبود روابط با پاکستان از این کلید منطقه یی برای رسیدن به صلح استمداد جوید. رییس جمهور غنی به 

دنبال بهبود روابط با پاکستان است و به نظر میرسد به دنبال مذاکره و سهیم ساختن طالبان در قدرت 

نه ای باقی مانده نزد دولت است که میتواند سیاسی است. زیرا به زعم وی آوردن طالبان به قدرت، تنها گزی

 کشور را برای رسیدن به صلح پایدار و درازمدت کمک کند.

حال سوالی پیش می آید که واکنش ایاالت متحده امریکا در برابر این تغییر رویکرد چه خواهد بود؟  آیا 

ود؟ و آیا امریکا بعنوان بزرگترین دولت جدید افغانستان با این اقداماتش قادر به ادامه حیات سیاسی خواهد ب

تمویل کننده دولت افغانستان، با این روند توافق خواهد کرد؟ همه ای این سواالت را گذشت زمان و ترفند 

 های سیاسی پاسخ خواهد داد.

 

 م:برش سی و دو

 تهدید بالقوه ای جهانی ;افراط گرایی

 

 گروه های تروریستی در جهاننظری  بر دست داشتن غرب در شکل گیری داعش و دیگر 

۱۲/۱۱/۱۳۹۳ 

تروریزم در جهان امروز شبیه کابوسی ترسناک جلوه گر است. این کابوس ترسناک بحدی برای جهانیان 

اذیت کننده است که همه بدون درنظرداشت پیشینه آن، خود را به دامان امریکا می اندازند و خواستار 

ناجی حقوق بشر دست به ابتکار عمل زده و هنر نمایی می سرکوب آن می شوند. امریکا هم بعنوان 

  نماید.

خشونت، قصاوت، بیرحمی و توسل به راه های خشونت بار و خونین جهت اصول اهداف از قبل طرح 

شده، از معیار های تروریزم و افراط گرایی است. افراط گرایی در جهان امروز مرز ها را شکسته و به 

ت و نباید تروریزم و خشونت گری را مختص یک کشور، یک مردم و یک منطقه مشخص مختص نیس

 یک دین و اعتقاد دانست.

میان داعش و دیگر گروه های تندرو ، مانند القاعده، بوکوحرام، گروه ابوسیاف در فلپین، جبهه النصره در 

وریستی سوریه و گروهگ های مستقر درشمال افریقا که گاهگاهی دست به عملیات های پیچیده ای تر
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میزنند، نمی توان تفاوت قائل شد. حضور پررنگ گروه های رادیکال با پرچم های مختلف، نشان از 

 گسترده شدن تفکرات تروریستی و بنیاد گرایانه دارد. 

مرز مشترک میان این گروه های افراطی بحدی نزدیک است که با قتل سران و رهبران آن ها، فورا با 

تمام این گروه ها ظاهرا در مقابل اهداف غربی  شده و سر از نو بر میدارند.تغییر پرچم، با هم مدغم 

تهدید بالقوه محسوب می شوند ولی در پشت پرده، نقش موثری را در رسیدن غرب بخصوص امریکا به 

اهداف بلند مدتش جهت دستیابی به منابع زیر زمینی کشور های جهان سوم و کشور های که از منابع نفتی 

برخوردارند، بازی می کنند. غرب در تبانی  با کشور های عربی و با توسل به گروه های  فراوانی

تروریستی به تمویل آن ها پرداخته و زمینه لشکر کشی های تازه را مساعد می سازد و از این طریق 

 اذهان جهانی را روی سناریو های جدید که خود آن را ساخته و بافته است مصروف می سازد. 

شته گروه های افراطی درمنطقه و جهان شکل گرفته اند که برای مدت مدیدی به تیتر روزنامه های در گذ

جهان و در سرخط اجندای کشور های هژمونی خواه قرار گرفته اند. تفاوت میان این گروه های تروریستی 

 !به حدی اندک بوده که در کل یک تعریف برای همه بسنده کرده است آن هم ترور و خشونت

تفاوت عمده میان داعش و القاعده در شکل گیری این گروه ها ریشه دارد. القاعده در دوران پس از حمله  

شکل گرفت. دیدگاه های جهان شمولی و تفکرات راهبردی  1979شوروی سابق به افغانستان در سال 

ران جنگجوی سرکرده های القاعده در ده سال جنگ علیه شوروی سابق و در حالی شکل گرفت که هزا

مسلمان از جمله اسامه بن الدن کنترل را در افغانستان در دست گرفتند. پس از آن دوران، القاعده شکل 

یک شبکه جهانی را به خود گرفت که با هدف ترغیب مسلمانان به تشکیل جبهه ای مشترک علیه قدرت 

مام این ساز و کار ها منشا از های سکوالر، به اهداف غربی و یا متحدان غرب حمله می کرد و در خفا ت

 سیاست های واشنگتن و لندن داشته است.

در حال حاضر با شکل گیری جبهه های وسیع هراس افگنی در جهان، امنیت جهانی تهدید می شود. تهدید 

امنیت جهانی به اجندای بین المللی مبدل می شود. این تهدید نیازمند طرح جامع برای یافتن راه های حل و 

له با این گروه ها است. گروه های افراطی در اقصی نقاط جهان یا حضور مستقیم دارندو به جنگ های مقاب

جبهه یی می پردازند و یا هم بوسیله اعضای خود دست به عملیات های تروریستی میزنند. از طرف دیگر 

هم در مقابل با شکل گیری طیف وسیع از این گروه های تروریستی در جهان، کشور های مختلف جهان 

این تهدید بالقوه صف آرایی میکنند. شکل گیری ائتالف های وسیع ضد تروریزم متشکل از کشور های 

 مختلف جهان نشان از جدی تر بودن روند روبه رشد افراط گرایی و خطرات برخاسته از آن دارد.

ساخت ولی داعش و گروه القاعده تنها با توسل به ابزار های سخت جنگی، نیاز های خود را بر آروده می

های نو ظهور در پهلوی ابزار های سخت و جنگی به طرح و سیستم بندی نقشه های سیاسی هم می 

پردازند. داعش ایده های بسا بلند پروازانه را دنبال میکند. تشکیل خالفت اسالمی، مبارزه با غرب و 

داعش با درآمد غنی نفت و کمک  رهایی ملت های مسلمان از چنگ امریکا از شعار های عمده آن است.

های زیر زمینی کشور های مخل در روند صلح جهانی، توانسته به یکی از پولدار ترین سازمان های 
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تروریستی جهانی مبدل گردد. ساحه فعالیت این گروه هم وسیع است. کشور های عراق، سوریه، 

 ت این گروه را احتوا میکند.افغانستان، پاکستان، لیبیا، یمن، قسمت های از مصر ساحه فعالی

فعالیت های خشن و غیر معمول این گروه مانند سربریدن ها، سوزندان زنده انسان ها، فعالیت تخریبی 

تروریستی، عملیات های نظامی فعال در جبهه های جنگ به هدف تصرف مناطق مختلف، نشان از پیچیده 

منظم و نبرد های جبهه یی رودر روی با گی ساختاری این گروه دارد. گروه داعش با فعالیت های 

نیروهای نظامی کشور های مختلف، نمودار یک نظم پیچیده ای تروریستی است که نمیتواند بدون کمک 

 کشور های بزرگ شکل گرفته و فعالیت کند.

کمک کشور های مختلف چون امریکا، انگلیس، اسرائیل، کشور های شیخ نشین عربی مانند عربستان  

طر و امارات متحده عربی، در شکل گیری این گروه موثر بوده است. زیربنای این گروه را، سعودی، ق

کمک های بی حد و حصر کشور های فوق الذکر می سازد. ولی در ظاهر ربودن و مطالبه پول از 

گروگان گیری، سرقت بانکهای دولتی، فروش نفت، تسخیر مناطق با منابع زیر زمینی رو بنای آن را می 

 زد.سا

پیشینه داعش و تفاوت آن با القاعده در این است که داعش تنها یک گروه تروریستی نیست. اگر داعش تنها 

یک گروه تروریستی باشد، پس چطور قادر به کنترول سرزمین های اشغالی است درحالیکه گروه های 

و تنها زمانی از این  تروریستی درگذشته فقط در مغاره ها و زیر زمینی ها ستر و اخفا می بودندو بس

مغاره ها بیرون می آمدند که عملیات تروریستی انجام میدادند. ولی در حال حاضر داعش مانند یک دولت 

دست به تصرف و کنترول شهر های بزرگ میزند و مانند یک دولت حکم صادر می کند و قانون وضع 

غربی در راس امریکا، به مراتب میکند. چرا غرب قادر به مهار این گروه نیست؟ ظرفیت کشور های 

باالتر از آنست که نتواند یک گروه تروریستی را کنترول و خطرات برخاسته از آن را مهار نماید. گروه 

داعش، جدیدا ظهور یافته و در مقابل آن گروه های تروریستی دیگر همچون القاعده، تهدید بزرگی 

و اهداف بلند مدت خود با القاعده وجه اشتراک  محسوب نمی شوند. داعش از نظر ایدئولوژی، اظهارات

دارد و دو گروه زمانی به طور رسمی متحد یکدیگر محسوب می شدند. از این رو، این امر مستلزم یک 

راهکار جدید به هدف مقابله با داعش است. آمریکا اگر واقعا داعش را تهدید بالقوه جهانی  حساب میکنند، 

 یسم را بر هدف جدید، متمرکز سازد و از حاشیه روی ها دوری گزیند.تنها باید مبارزه علیه ترور

قسمیکه قبال تذکر یافت داعش و القاعده بعنوان دو گروه تروریستی با هم یکسان هستند،اما نفس ظهور و  

نشات داعش با القاعده متفاوت است. داعش نتیجه گسترش و یا تحول یک گروه افراطی قدیمی نیست. 

ه، به ویژه شاخه های این گروه در شمال آفریقا و یمن، همچنان خطرناک محسوب می شوند، اگرچه القاعد

اما اکنون داعش بزرگترین مخاطره در میان گروه های تروریستی است. این تفاوت بحدی فاحش است که 

، گروه های دیگر افراطی تروریستی از محراق توجه ائتالف جهانی افتاده است. بوکو حرام، القاعده

ابوسیاف، جبهه النصره و ده ها گروه های تروریستی دیگر از منشا اعتقادات باهم مشابه هستند ولی در 

 عمل داعش خطرناکتر از همه عمل میکند و ساحه فعالیت های تروریستی اش خیلی ها وسیع است.
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ل کرده هزار جنگجو دارد، سرزمین هایی را در عراق و سوریه اشغا 30از سوی دیگر، داعش حدود 

است، قابلیت های نظامی دارد، خطوط ارتباطی را کنترل می کند، زیرساخت های فرماندهی دارد، می 

تواند بودجه مورد نیاز خود را تامین کند و در عملیات نظامی فاجعه آمیز شرکت دارد. اگر داعش تنها یک 

سرزمین های اشغالی توسط این گروه تروریستی ساده باشد، آنگاه چطور می توان فرماندهی نظامی را در 

گروه توضیح داد؟ و چرا عملیات و راهبردهای مقابله با تروریسم و مقابله با شورشی گرایی که به طور 

 نسبی در مقابله با القاعده موثر بود، علیه داعش نتیجه بخش نیستند؟!

های دیگر، واشنگتن برای مهار فعالیت های داعش و جلوگیری از گسترش کنترول این گروه بر سرزمین 

و دیگر همپیمانانش نیازمند یک راهبرد مقابله و کنترول تهاجمی استند تا بتوانند از یک سو فعالیت های 

این گروه و دیگر سازمان های تروریستی را مهار کند و از سوی دیگر، زمینه رشد افراط گرایی در میان 

 جوامع مختلف را به حد اقل کاهش دهد.

شکل گرفت. در زمان شکل گیری، داعش تنها  2003حمله آمریکا به عراق در سال داعش در نتیجه 

گروهی متشکل از سنی های افراطی بود که با آمریکایی ها می جنگیدند و در تالش برای ترویج جنگ 

« القاعده عراق»داخلی فرقه ای، به شهروندان شیعه عراقی حمله می کردند. این گروه در آن زمان به 

در حمله هوایی نیروهای آمریکایی  2006ود. ابومصعب الزرقاوی سرکرده این گروه در سال معروف ب

کشته و در پی تصمیم قبایل سنی برای پیوستن به آمریکایی ها در جنگ علیه جهادگرایان افراطی، القاعده 

در عراق خود در عراق به مرز نابودی نزدیک شد. اما این گروه مجددا در زندان های تحت کنترل آمریکا 

را احیا کرد: جایی که شورشی ها و عامالن حمالت تروریستی با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و شبکه 

 2011ای یکپارچه را تشکیل دادند و ابوبکر البغدادی خود را به عنوان رهبر گروه معرفی کرد. در سال 

یل شدن ناآرامی ها به درگیری و با شروع اعتراضات علیه دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه و تبد

های داخلی تمام عیار، گروه القاعده در عراق از آشفتگی سوءاستفاده و سرزمین هایی را در شمال شرقی 

، سوریه اشغال و آنجا را به مرکز عملیاتی تبدیل کرد و نام خود را به دولت اسالمی عراق و شام، داعش

 تغییر داد.

این گروه شده است. داعش در صدد است تا با منزوی ساختن تمام رشد داعش باعث عریان شدن اهداف 

گروه های تروریستی دیگر، سرزمین های زیادی را تصرف نماید و هم در صدد است تا مرز های 

 خاورمیانه را در هم شکند و خود را بعنوان قدرت یکته تاز به اصطالح "اسالمی" در منطقه معرفی کند. 

ایی نیست بل برای کشور های خاور میانه، شمال افریقا، آسیای میانه و داعش تنها معضل ضد امریک

جنوب آسیا خطر جدی محسوب می شود. این گروه و گسترش تفکرات رادیکالی آن در مناطق مختلف 

جهان بخصوص حوزه تحت نفوذ شانگهای ) روسیه، چین، ایران، هند و جنوب آسیا( خطر آفرین است و 

 ن گروه برای ایجاد بحران در این حوزه از سوی ناتو و متحدانش شکل گرفته باشد.چه معلوم که از قضا ای

شایعات زیادی از تربیت رهبر نام نهاد این گروه ابوبکر البغدادی در واشنگتن و تل ابیب وجود دارد که 

میتواند مصداق اصلی بر ادعای شکل گیری این گروه به اساس پالن های از قبل طرح شده از سوی 

 . بی ها برای ایجاد مشکل در منطقه باشندغر
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داعش یک گروه ایجاد شده برای ایجاد رعب و ترس میان کشور های دیگر است تا زمینه حضور مستقیم 

غرب بخصوص امریکا در آن مساعد شده و نیاز های نفتی این غول جهانی مساعد گردد. سرکوب داعش 

 هژمونی خواه امریکا را در جهان توجیه کند و بس.تنها صحنه سازی یی است که میتواند اعمال 

 

 م:برش سی و سو

 

 داعش؛ جایگزین طالبان درافغانستان در سرخط اجندای غرب

 تاریخ انقضای طالبان فرارسیده و نوبت هنرنمایی داعشیان  است

۱/۱۲/۱۳۹۴ 

بدنبال پخش افواهات مبنی بر آغاز مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان، آوازه های از آغاز 

فعالیت های گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش و سربازی گیری این گروه در برخی نقاطی از کشور 

ولت افغانستان و به گوش میرسد. طالبان در طول سیزده سال بعد از تحول یازده هم سپتمبر بر ضد د

نیروهای خارجی جنگیدند و شعار شان هم خروج فوری این نیروها و رویکار آمدن دولت اسالمی شبیه 

 امارت خودشان بوده است. 

دولت برهبری حامد کرزی در مدت سیزده سال بار ها از در تضرع پیش آمد و خواستار پیوستن طالبان به 

پیشنهاد های دولت وقت را رد نموده و خواستار تسلیمی بدون قید نظام سیاسی شد، ولی این گروه همواره  

و شرط  دولت بودند و به نبرد خشونت بار ادامه دادند. حال بعداز شکل گیری دولت وحدت ملی برهبری 

آقایان غنی و عبدهللا، گویا این گروه حاضر هستند تا با وساطت پاکستان و چین سر میز مذاکره بنشینند و 

ذیرند. اینکه آیا واقعا این حرف ها مقرون به واقعیت است یا خیر گذشت زمان آن را ثابت صلح را بپ

خواهد ساخت، ولی ظاهرا تالش ها در جهت آوردن طالبان بر میز مذاکره جدی پیگیری می شود.  

جایگزینی گروه داعش در عوض طالبان برای یک نبرد فرسایشی دیگر، فرضیۀ دیگری است که ممکن 

اه مدت تحقق یابد. گروه داعش با امکانات خیلی ها وسیع و با جنگجویان چند ملیتی توانمندی راه در کوت

اندازی یک جنگ تازه با سناریو و سوژه جدید را دارند، زیرا منافع امریکا و همپینمانش ایجاب میکند تا 

ی منافع غرب صف آرای چنین شود.  گروه های افراطی نظیر داعش و طالبان، همواره زیر نام اسالم برا

کرده اند. این حربه بعد از جنگ سرد، از موثرین وسیله ها برای غرب و امریکا بوده تا بر کشورهای 

فقیر و دارای منابع دست نخورده طبیعی تسلط یابند. بحث رویکار آمدن طالبان هم شبیه عین حکایه است. 

ل، منحیث دوست اسالم آباد، انتقال مصئون کاالی تسلط یک گروۀ از مال های نا توان از دید سیاسی بر کاب

های تجارتی پاکستان به آسیای میانه، پروژه پاپلین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و بالخره 

بحرهند جهت رفع نیازمندی های نفتی امریکا و انگلیس از علت های اصلی شکل گیری جنبش طالبان بود. 

ریان خوب و بد دارد و قرار مثل مشهور جامعه ما، جنگل که سوخت، خشک خوب شکی نیست که هر ج

وتر را می سوزاند. آن چنان که تجربه ثابت ساخت طالبان کهنه شدند و به مغاره ها پناه جستند. دوست 
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نزدیک شان پاکستان هم با ایشان خیانت کرد. به هر تقدیر طالبان رویکار آمدند و پنج سال تمام بر 

ن حکومت کردند. قرائت های فرسودۀ دینی طالبان زیر نام شریعت ) فقط نامی از شریعت بود. افغانستا

درحالیکه شریعت و قانون قرآن، باالی همه یکسان تطبیق می شود( همزمان با اعمال شدید ترین نوع 

ستان استبداد بر مردم افغانستان، همه جز برنامه های غرب، انگلیس و امریکا با همکاری مالی عرب

سعودی و به مدیریت مستقیم پاکستان بودتا از این طریق دین مقدس اسالم دین مرتجع و خالف تمدن و 

پیشرفت معرفی شود. این گروه بعد از پنج سال حاکمیت از صحنه سیاسی افغانستان رانده شدند و نظم 

میت دولت جدید، طالبان رویکار آمد. در طول سیزده سال حاک دموکراسی و افغانستان نوینجدید زیر نام 

هزاران جوان افغان را به نام به صف آرایی دوباره بر ضد دولت جدید پرداختند و خشونت آفریدند. 

. حال قرار معلوم تاریخ اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و ترجمان.... سر بریدند و به قتل رساندند

ن نیست. داعش ظهور می کند و خش تر عمل انقضای این گروه فرارسیده و دیگر نیاز به هنرنمایی شا

میکند. داعش گروه تروریستی چند ملیتی خارجی است که در قصاوت و بیرحمی و بی فرهنگی دست 

طالبان افغان را از پشت بسته است. این گروه به مدیریت واشنگتن ) قرار گفتۀ هیالری کلنتن وزیر خارجه 

سرائیل ) موساد( رویکار می آید؛ زیرا تاریخ جنگ دروادی سابق امریکا(، انگلیس و سازمان اطالعاتی ا

افغانستان به انقضا رسیده و نوبت انتقال جنگ به حوزه های نفت خیز آسیای میانه است. از دید نظامی 

طالبان توان صف آرایی تازه  برای انتقال حوزه جنگ به آسیای میانه را ندارند. در این صورت داعش 

تا از یک طرف جمهوریت های آسیای میانه را برای تضعیف فدراتیف روسیه زیر  نیروی تازه نفسی است

فشار بگیرد و از سوی دیگر برای پروژه طالبانیزم در افغانستان راه حل آبرومندانه جهت سهیم شدن در 

 قدرت سیاسی را مساعد بسازد.

گروه ناشی از تغییر سناریوی  شاید عقب نشینی طالبان از موقف قبلی شان و تساهل در دیده گاه های این

کشور های بانی آن ها باشد، ولی از دید سیاسی امکان تبدیل شدن این گروه به یک گروه سیاسی احتمال کم 

دارد. زیرا این گروه فاقد ساختاری های سیاسی با زیر مجموعه های الزم جهت صف آرایی  استراتیژیک 

ما فی سابق از ساختار سنتی قول گیری جهت حفظ رهبری در آینده سیاسی افغانستان هستند. این گروه ک

الزم سیاسی بهره می برند. جریان های سیاسی معموال برای انکشاف تشکیالتی خود، نیازمند زیر ساخت 

های هستند که بتواند مطمئنانه آینده آنها را تضمین کند ولی طالبان با چنین زیر ساخت های نا اشنا هستند و 

 ن سر ستیز دارند.یا به نحوی با آ

در این میان ارتباط این افواهات مبنی بر آغاز مذاکرات صلح با طالبان همزمان با گسترش داعشیزم در 

افغانستان تنگاتنگ است و قرار قرائن موجود، مقرون به واقعیت است. داعش نفوذش در افغانستان را 

رات صلح میان دولت افغانستان و طالبان را این مسئله به طور بالقوه چشم انداز مذاک  گسترش داده است و

پیچیده خواهد کرد. هم موافقان و هم مخالفان مذاکرات میان دولت و طالبان به حضور داعش در این کشور 

مذاکرات صلح  اشاره می کنند، در حالی که هر کدام از دو گروه برآورد متفاوتی از قدرت داعش دارند.

ان و پاکستان و مقامات ارتش ادامه دارد. اما همه طرفین درباره نقشی که میان طالبان و دولت های افغانست

داعش می تواند در این بین ایفا کند، نگران هستند. بسیاری از سیاستگران و مردم عام افغانستان نگران 

سهیم شدن طالبان در قدرت سیاسی و صدمه رسیدن به دست آورد های سیزده سال گذشته هستند. مردم بیم 

رند تا مبادا این مذاکرات و الحاق سیاسی دست آوردی های سیزده سال گذشته را زیر سوال برده و به دا
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مرز نابودی بکشاند. مردم افغانستان که پاکستان را از گذشته های دور بارها به آزمایش گرفته اند از نقش 

د درجه یی این کشور در قبال مخرب این کشور در بی ثباتی افغانستان شاکی بوده اند. تغییر یکصدو هشتا

برای مردم دشوار است تا صلح و آشتی با طالبان، سوال های زیادی را در اذهان عامه خلق کرده است.

. اگر این امر حقیقت داشته باشد و باور کنند که پاکستان خواسته نقش مثبت را در ایجاد صلح بازی کند

، گروۀ تازه نفس دیگر در حال صف آرایی در طالبان در قدرت سهیم شوند و دست از خشونت بکشند

برابر دولت ناتوان افغانستان قرار خواهد گرفت. این گروه با امکانات خوب جنگی توان ایجاد سد را در 

برابر انکشاف اوضاع کشور بسوی بهبود صلح دارد. اکثریت قاچاق بران مواد مخدر که قبال برای منافع 

ای حفظ تجارت نا مشروع خود به داعش می پیوندند. این احتمال جمع خود در صف طالبان بودند، حال بر

فرضیه نا امن سازی آسیای میانه و ایجاد فشار بر روسیه از طرف غرب و همچنان انتقال جنگ به این 

حوزه و تحت فشار قراردادن ایران بواسطۀ این گروه نشان از تغییر سیاست های غرب در راس امریکا 

 اگر در کوتاه مدت مفید باشد در درازای زمان چالش بر انگیز خواهد بود. دارد. این تغییر،

 

 

 م:برش سی وچهار

 

 پوتین برندۀ بحران اوکراین!

۱۱/۲/۱۳۹۴ 

رییس جمهوری وقت این کشور ویکتور یانوکوویچ بدنبال آن آغاز شد که  2013بحران اوکراین در سال 

درصدد آن شد تا سیاست نزدیکی با اتحادیه اروپا را کنار گذاشته در عوض مناسبات نزدیک سیاسی و 

تجاری با روسیه را پیش گرفت. اعتراضات در اوکراین درابتدا شکل مسالمت آمیز داشت ولی با گذشت 

زمانی مشکل سازشد که رییس جمهور زمان معترضان، راه خشونت را در پیش گرفتند.  این بحران 

یانوکویچ با فرار از قصر ریاست جمهوری به روسیه پناه برد و معترضان قادر شدندتا دولت وی را سقوط 

دهند. با سقوط دولت وی، حکومت تازۀ طرفدار غرب و معترض بر سیاست های جاری روسیه در قبال 

تقریبا دوساله میان جدایی طلبان متمایل به روسیه  روی کار آمد. جنگپترو پرو شینکو اوکراین، برهبری 

تن  5000و حکومت تازه رویکار آمدۀ طرفدار غرب شدت بیشتر گرفت و منجربه کشته شدن بیش از 

گردید. بحران اوکراین در قرن بیست و یکم، یکی از داغ ترین بحران های خشونت بار در اروپا شرقی 

است. رهبران کشور های متعدد از جمله ایاالت متحده امریکا و  بوده که واکنش جهانی را در پی داشته

کشور های حوزه یورو با اعمال تحریم تازۀ اقتصادی علیه روسیه، با شدت گرفتن نبرد ها میان جدایی 

طلبان و دولت اوکراین فشار ها را افزایش دادند. پوتین در طی تمام این مدت با زرنگی خاص خواستار 

نشین ) قسمت های شرقی اوکراین( و دادن آزادی های مدنی برای باشنده گان روس  الحاق مناطق روس

نشین این مناطق بوده است. در ضمن دولت روسیه برهبری پوتین، با ارسال کمک های تسلیحاتی و 
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نظامی به جدایی طلبان شرق اوکراین، میدان نبرد میان طرف های درگیر را گرم نگهداشته است. از 

رهبران جهان تا اعمال تحریم های اقتصادی علیه روس نتیجه ای را در بر نداشته است. تا واکنش های 

آنکه رهبران کشورهای فرانسه فرانسوا اوالند و صدراعظم آلمان انگال مارکل برای دستیبابی به یک 

توافق صلح در اوکراین، به منسک پایتخت بالروس رفتند. جوانب درگیری با خواست های مشخص 

ر به رسیدن به توافق صلح هستند. حال این خواست ها طرف های درگیر چیست؟ و چه زمانی صلح حاض

واقعی در اوکراین تامین خواهد شد، ربط میگرد به توافقات رهبران گرد آمده در منسک. قبال پترو 

ر پروشینکو این نشست را از آخرین گزینه ها برای رسیدن به یک توافق جامع میان طرف های درگی

دانسته است. اما سوال اینجاست که طرف های درگیر چه خواست های را مطرح کرده اند و دنبال چه 

 هدفی هستند؟

اوکراین خواهان تسلط بر مناطق جدا شده از این کشور، خلع سالح شورشیان و خروج نیروهای روسی از 

تبادل زندانیان میان طرفین از شرق اوکراین است. البته حاکمیت دولت مرکزی برای کنترول تمام کشور و 

خواست های دیگر اوکراین است. شورشیان تحت حمایت روسیه با پافشاری مبنی بر به رسمیت شناختن 

"، عدم خلع سالح نیروهای جدایی طلب، عفو برای رهبران هانسک و دونتسک لوجمهوری های خلق "

بیاورند. از طرف دیگر روسیه، خود مختاری طلب در صدد آن هستند تا امتیازات بیشتری بدست جدایی

مناطق دونتسک و لوهانسک در چوکات یک سیستم فدرال با ضمانت های حقوقی و بین المللی، و هم حفظ 

اتحادیه اروپا و آمریکا که  منطقه جدا شده کریمه از اوکراین و ملحق شده به روسیه  را می خواهد. در آخر

ستار تحقق یافتن اهدافی چون احیای تمامیت ارضی اوکراین، پایان ضلع چهارمی قضیه را می سازد خوا

های سنگین آنها، نظارت های روسیه در شرق اوکراین، خروج نیروهای روسی و سالحدادن به دخالت

موثر بر مرز اوکراین و روسیه و منطقه غیرنظامی حائل، دموکراسی کامل در دونتسک و لوهانسک 

 میباشد.

دخیل در بحران اوکراین معلوم می شود که هر طرف قضیه خواست های مشخص را از خواست طرفین  

برای دستیابی به اهداف و منافع خود مطرح می سازند. که شکست دیپلماسی در این بحران میتواند به 

معنی رودررویی روسیه و غرب باشد. چنانچه روز قبل بارک اوباما رییس جمهوری ایاالت متحده امریکا 

تیلفونی با پوتین هشدار داده بود که در صورت شکست دیپلماسی در بحران اوکراین روسیه بهای  در تماس

سنگینی را خواهد پرداخت. ولی ظاهرا قضیه عمیقتر از آن است که دیپلماسی بتواند راه حلی را برای آن 

ید دارد در پشت جستجو کند. غرب با آنکه در ظاهر بر حل و فصل مسالمت آمیز بحران در این کشور تاک

قضیه اقدام بر ارسال محموله های کمکی نظامی از قبیل سالح وتجهیزات نظامی می نماید. این راهکرد 

های غرب بخصوص امریکا در حقیقت صفحه ای از رویارویی های تازه جان گرفته دروان جنگ سرد 

رف های منازعه آن دوران می را بر مال میسازد. جنگی که نه تنها تاکید بر ارسال تسلیحات نظامی بر ط

شد، بل رخ دیگر از رقابت های نظامی و استخباراتی میان دو قدرت دنیا را به نمایش میگذاشت. در اینجا 

هم، در طی تمام این مدت جدایی طلبان طرفدار روسیه با قاطعیت تمام، خواستار جدایی مناطق لوهانسک، 

و همواره حمایت روسیه را با خود داشته اند. هر چند تا  کریمه ، دنتسک و دیگر مناطق تحت منازعه بوده
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حال روسیه ارسال هر نوع کمک تسلیحاتی به جدایی طلبان را رد کرده و حضور سربازان روس در خط 

 مقدم جبهه بر ضد دولت اوکراین را یک شایعه میداند.

ایی طلبان نماینده ای در این این درحالیست که در دور قبلی مذاکرات برای رسیدن به یک توافق صلح، جد 

مذاکرات نداشته اند و همواره دولت روسیه به نماینده گی آنها طرف مذاکره بوده است. ماجرا درهمیجا ختم 

نمی شود. مذاکرات تازه آغاز شده میان رهبران کشور های فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین در منسک 

این کشور ها بخصوص والدیمیر پوتین اعالم کرد که  منجر به آتش بس در درگیری ها شد. و رهبران

اظهارات رهبران روسیه و فرانسه صبح  .بریک توافق صلح در بحران اوکراین به نتیجه رسیدیم

فوریه( و در حالی گزارش شد که نشست رهبران آلمان، اوکراین، روسیه و  ۱۲بهمن ) ۲۳پنجشنبه، 

های ضد و نقیضی ل ساعات شب ادامه داشت و گزارشفرانسه برای حل و فصل بحران اوکراین در طو

در حالیکه در ساعات اولیه صبح پنجشنبه، از احتمال توافق بر سر بیانیه  .از روند مذاکرات منتشر شده بود

مشترکی حاوی برقراری آتش بس خبر رسیده بود، ساعاتی بعد پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین 

 .داندطلبان را قابل قبول نمییه برای توقف عملیات نظامی توسط جداییبرخی شرایطی که روسگفت که 

به نظر میرسدکه برنده این دور مذاکرات، والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه بوده است. زیرا وی قبال 

اجرایی ساختن پیش شرط های رسیدن به هرنوع توافق میان طرف های درگیر در اوکراین را مشروط بر 

بان طرفدار روسیه که در حقیقت مرجع اعمال دستورات روسیه در این بحران هستند، دانسته جدایی طل

حتما پوتین منافع روسیه را حال که توافق روی آتش بس و تامین صلح در اوکراین مطرح می شود،  بود.

در این و احتماال یکی از شرط های مطرح شده  در این قضیه گرانتی نموده و به این توافق رسیده است

میان دولت اوکراین و جدایی طلبان است که رییس جمهور اوکراین، نگرانی خود  خط جدا سازیتوافقات، 

را از بابت همچنین پیش شرط ها ابراز نموده و آن را زمینه ساز اقدامات بعدی جدایی طلبان برای تجزبه 

 خاک اوکراین دانسته است. 

مناطق تحت نفوذ روسیه نیست. بل در گذشته هم، در مسئله  این اولین بار رویارویی غرب با روسیه بر

نبرد شدید میان روسیه و دولت گرجستان در گرفت که در آخر امر  اوستیا و آبخازیاگرجستان و مناطق 

منجر به موفقیت روسیه برای تحت کنترول داشتن مناطق مذکور گردید. روسیه فعلی برهبری پوتین، در 

سیاسی، اقدامات پیشگیرانه ای را برای مهار تحرکات  -ویی و واکنش های نظامیصدد آن است تا با رویار

برای دستیابی در مناطق تحت نفوذ سنتی روسیه و شرق اروپا رویدست گیرد. پوتین قبال با  ناتو و غرب

از اذعان این مسئله که غرب و ناتو مسئول بحران اوکراین هستند خاطر نشان ساخته بود که تعهد ناتو بعد 

ختم جنگ سرد، عدم مداخله در حوزه نفوذی روسیه بوده و بر اساس این توافق، ناتو و غرب هرنوع  

نظامی را در اروپای شرقی مردود می شمارند. درحالیکه تحوالت اخیر در اوکراین نشان -تحرک سیاسی

شد تا روسیه  داد که غرب برای گسترش ساحه نفوذش، از هرفرصتی استفاده می کند. این امر باعث آن

 رویارویی روسیه با غرب و امریکا برای حفظ منافع خود، دکترین تازه ای ترتیب دهد، که بر اساس آن،

 در صدر آن قرار می گرفت.
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اگر توافقات صلح پذیرفته شده میان رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و رییس جمهور اوکراین منجربه تامین 

ایه از تقابل شدید میان روسیه و غرب خواهد داشت. زیرا مسایل آتش و صلح نشود، رخ دیگر مسئله حک

جاری در این حوزه به حدی جدی است که روسیه فعلی برهبری پوتین را مجبور ساخته است تا به 

هرقیمتی از منافع کشورش دفاع کند و  هردم در تقابل با غرب و متحدانش قرار گیرد. از طرف 

رفین درگیر، نشان از اوج گیری تنش ها میان دوقدرت جهانی است دیگر،کمک های ارسالی نظامی بر ط

که ممکن در درازمدت امنیت جهانی را مختل ساخته و بر بروز بحران های بزرگ جهانی منجر شود.  

، منجربه پیشروی های تعلل در حفظ منافع روسیه در اروپای شرقیزیرا پوتین به درستی درک میکند که 

بیشتر غرب و ناتو خواهد شد. این امر در مرحله بعدی، منافع ملی و امنیت داخلی روسیه را با خطر 

مواجه می سازد. شرائط حاکم بر این حوزه، نشان از تصمیمات قوی طرفین دارد که هر طرف قصد دارد 

انه دفاع کند و طرف دیگر را به چالش از منافع خود سر سخت حتی با توسل به جنگ و نزاع های جنگیتا 

 بکشد. دیده شود که این توافقات تا چه اندازه بر شرائط موجود در منطقه بحران تاثیر گذار است؟ 

 

 

 م:برش سی و پنج

 

 آسیای میانه؛ هدف بعدی گروه  داعش است

۱۲/۱۳۹۴ 

مرکزی، در صدد جلوگیری از دستگاه های اطالعاتی روسیه در همکاری با استخبارات کشور های آسیای 

رشد و نفوذگروه های افراطی بخصوص داعش هستند. تاریخ افراط گرایی و تندرویی در کشور های 

آسیای میانه به سال  های قبل بر میگردد. بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و استقالل 

ی اخالل امنیت مناطق مرزی با جمهوریت های آسیای میانه، گروه های افراطی در تبانی با غرب برا

افغانستان و ایجاد مشکل برای روسیه فدراتیف که تازه از بحران بیرون شده بود، شکل گرفتند و وجود این 

گروه ها با عقاید تنگ نظرانه و رادیکالی، همواره  از چالش های اصلی تامین امنیت در این منطقه بوده 

وشرق درتالش است، تا با اقدامات پیشگیرانه، مانع رشد است. روسیه با درگیری در دو جبهه جنوب 

و حویلی عقبی  دیوار آهنین افراط گرایی شود. به همین علت  همواره از کشور های آسیای میانه بعنوان

 ساحه امنیتی  خود نام برده است. 

ناطقی از درحال حاضر ابزار الکترونیکی مثل داعش طوری تنظیم شده تا با عبور از افغانستان و م 

پاکستان، از راه کوه های صعب العبور شرق و جنوب هندوکش را دور زده و مستقیما مرز های کشور 

های آسیای میانه را حلقه زند. این حلقه در صورت تکمیل شدن، فاز جدید از رقابت های غرب و روسیه 

ا خواهد شد. بعضی از کشور خواهد بود که منجربه پدید آیی میدان های  تازه نبرد گرم میان این قدرت ه
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های آسیای میانه مثل تاجکستان از شکننده گی امنیتی خاصی رنج می برند و بیم آن میرود تا احتماال 

درصورت وقوع کوچکترین تحرک تروریستی و جنگ  جبهه یی سازمان داده شده از سوی داعش و دیگر 

ب و روسیه مبدل گردد. حضور تندرو گروه های افراطی، این منطقه به محل درگیری های مستقیم غر

های چند ملیتی در پاکستان و افغانستان این خطر را بیشتر از پیش افزایش میدهد که نقشه بعدی داعش، 

جنگ در میدان های نزدیک و زیر زنخ روسیه خواهد بود. این مسئله به شدت روسیه و کشور های آسیای 

تدابیر امنیتی از قبل طرح شده در تالش ایجاد مانع و دیوار  میانه را نگران ساخته و هردو جانب با اتخاذ

آهنینی هستند تا از یک طرف از بروز نا آرامی ها در داخل قلمرو کشور های خویش جلوگیر ی کنند و از 

 سوی دیگر ریشه داعش و افراط گرایی را قبل از آغاز عملیات های تروریستی بخشکانند.

 2015یرا از حمله های تروریستی در داخل خاک ازبکستان در سال سازمان امنیت ملی ازبکستان اخ

هشدار داده و اذعان نموده است که در حال حاضر بیش از چهار هزار جنگجوی افراطی متعلق به داعش 

 در تالش صف آرایی برای آغاز نبرد تازه در مرز های این کشور ها هستند.

هزار نفر از اتباع  4سیای مرکزی و  حضور دست کم گزارش های  از گسترش جریان های افراطی در آ 

این منطقه در قالب گروه های تروریستی حاضر در سوریه و عراق وجود دارد که دست کم برای ایجاد 

چالش های امنیتی این منطقه خطرناک توصیف می شوند. داعش با حرکت های برق آسا درتبانی با کشور 

جدید از این منطقه را بعنوان پایگاه های اصلی خالفت خود انتخاب  های بانی آن در تالش است، تا مناطق

 نموده و به میدان های مستقیم نبرد و رویارویی با کشور های این منطقه مبدل سازد.

در حال حاضر دو نقطه از آسیای میانه برای رشد و جابجایی افراط گرایی آسیب پذیر پنداشته می شوند: 

بین تاجکستان ، ازبکستان و فرغیزستان است که شدیدا در تیر رس و هدف  اول وادی فرغانه منطقه ای

گیری های بعدی داعش و دیگر گروه های تندرو قرار دارد. نقطه دوم  مرز های شمالی افغانستان با 

کشور های آسیای میانه مثل تاجکستان و ترکمنستان است که در قدم نخست گسترش احتمالی داعش قرار 

ا برنامه از قبل طرح شده از سوی کشور های بانی، برای نا آرام ساختن مرز های شمالی دارد. داعش ب

افغانستان آماده گی می گیرد. شاید حضور گروه های افراطی دیگر که در حال حاضر در منطقه حضور 

د دارند به سریع شدن این روند کمک نماید. گروه های مذکور در صورت بیعت به داعش و خلیفه نام نها

آن، به نیروهای تازه نفس و پایگاهی داعش برای ایجاد سنگر های مستحکم داعشیزم در منطقه مبدل 

 خواهد شد.

تصویر مبهم از وضعیت امنیتی مناطق یادشده نشان از پیچیده گی اوضاع و ضرورت چگونگی شکل 

ه در مهار این گیری یک جبهه واحد ضد ترور و دهشت افگنی درمنطقه دارد. در این میان نقش روسی

بحران از عمده ترین موضوعات این مسئله است که ممکن دردرازمدت به اجندای اصلی سیاست خارجی 

این کشور مبدل شود. در حال حاضر روسیه با درگیری در دوجبهه با غرب، توانایی صف آرایی مجدد را 

پیمان شانگهای بخصوص  در جبهه سومی ندارد. شاید با تیره تر شدن وضعیت امنیتی، کشور های عضو

چین و هند در امر مهار این تهدید ها نقش پررنگ تر را بازی کنند و به یاری روسیه بشتابند. نقش کشور 

های عضو شانگهای در این نبرد تازه ایجاد به معنی دیوار آهنین شرق در برابر غرب ویادی از روزگار 
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ارند تا مبادا در صورت گسترش افراط گرایی، جنگ سرد خواهد بود. هردو کشور چین و هند بیم آن  د

زمینه های نا امنی و تشدید حمالت تروریستی در قلمرو های تحت تسلط شان هموار گشته و بروز نا امنی 

 سیاسی به وزمینی بار گران به شانه های شان بیفزاید. -ها در پهلوی رقابت های استراتیژیک و نظامی

زیادی از بابت وخیم تر شدن اوضاع امنیتی و مبدل شدن آن به کانون درمورد دره فرغانه نگرانی های  

جدید افراط گرایی وجود دارد. این منطقه ممکن بعد از خروج نیروهای ائتالف غربی از افغانستان، به 

پاکستان دوم و پایگاهی برای تروریسم و افراط گرایی شود زیرا وجود جنگجویان این منطقه در میان افراد 

ین خطر را افزایش میدهد که با مساعد شدن زمینه، اول نبرد تروریستی از مناطق خودشان شروع داعش ا

کنند. از سوی دیگر حرکت های تندرو اسالمی بخصوص  حرکت اسالمی ازبکستان در حال احیای خود 

و طرد  در این منطقه است. اگر ازبکستان در راستای تامین امنیت و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جهت دفع

تروریست های ازبک مثل حرکت اسالمی ازبکستان تعلل کند ، فرغانه به منطقه رویارویی شرق و غرب 

تبدیل و اوضاعی شبیه اوکراین به وجود خواهد آمد. این ناآرامی در فرغانه تنها در صورت تزلزل 

 اهد یافت.احتمالی در حکومت ازبکستان که کنترل چشمگیری بر این منطقه دارد، صورت جدی خو

بر عالوه مسکو منطقه مرزی میان افغانستان و تاجکستان را مرز اصلی و خط قرمز میان سازمان پیمان 

امنیت جمعی و تروریزم داعشی حساب میکند. این منطقه در محاسبات مسکو و همپیمانانش دیوار آهنین 

رای شکنند شدن امنیت نام دارد. این دیوار در صورت شکسته شدن، خطرات جدی و عواقب ناگوار ب

مسکو و همپیمانانش در قبال خواهد داشت. امریکا در تبانی با شرکایش درتالش است تا روسیه را از سه 

محور شرق، جنوب و تعزیرات و ابزار های اقتصادی تحت فشار بگیرد. نبرد اوکراین این فرصت را 

ارند و از درد ناشی از آن استفاده برای واشنگتن و غرب داد تا بازوی افگار مسکو را به سختی بفش

اعظمی را نمایند. غرب در صدد است تا با انتشار و گسترش افراط گرایی جهانی، محاصره  مسکو را 

 تنگ تر ساخته و از این وسیله برای دستیابی به منابع نفتی ودست نخورده حوزه آسیای میانه استفاده نماید.  

ای نزدیک کشور های این حوزه، نشان از خبر های بد در آینده رشد فزاینده ی افراط گرایی در مرز ه

هزار تروریست متحد داعش درمرز تاجکستان و  5دارد. در حال حاضر، به اساس آمار ها، در حدود 

هزار جنگجوی داعشی در مرز ترکمنستان همجوار با افغانستان حضور دارند که این  2تقریبا در حدود 

ینه گروه های افراطی در این منطقه است که به اساس یک پالن از قبل طرح خود نشان از تراکم بی پیش

 شده راه نخست آنها افغانستان و قدم های بعدی نا امن ساختن کشور های همجوار آن خواهد بود. 

نفره فرماندهی والیت خراسان را معرفی کرد. این گروه اعالم  12همزمان با این، داعش امیر و شورای 

هزار فرد مسلح گرد آورده است. گویا این ارتش برای حمله به  10مرز پاکستان و افغانستان کرد که در 

کشور  5سرزمین تاریخی خراسان که از منظر داعش شامل پاکستان، افغانستان، شمال و شرق ایران، 

 (15/3/2015آسیای مرکزی، غرب چین و هند است، پیش بینی شده است.) دیپلماسی ایرانی 

یب پذیر افغانستان والیت های بلخ، هرات، قندوز است که درصورت آغاز تحرکات داعش به مناطق آس

کانون گرم نبرد افراطیون جنگ طلب داعش مبدل خواهد گشت. نکته در خور توجه این است که هردو 
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ال طرف در نبرد ) افغانستان و تاجکستان( از آسیب پذیری های فراوانی برخوردارهستند. افغانستان در ح

حاضر سرگرم نبرد با گروه طالبان است. عمق استراتیژیک کشور های دخیل در قضیه افغانستان، این 

اجازه را به آن نمیدهد تا بصورت مستمر در برابرداعش و همپیمانانش به نبرد ادامه دهد. از سوی دیگر، 

نج می برد. اقتصاد نا تاجکستان هم از آسیب پذیری ها همچو مشروعیت لرزان و فساد گسترده حکومتی ر

به سامان آن، زمینه سرباز گیری داعش را برای نبرد با عساکر بومی مساعد می سازد. نظام استبدادی 

امام علی رحمانوف با گذشت زمان پوسیده تر شده و امکان سقوط آن با آغاز تحرکات جبهه یی از جانب 

 کشور های غرب بواسطه داعش وجود دارد. 

پرقدرت ترین کشور منطقه، برای مهار افراط گرایی، استراتیژی درازمدت را مدنظر  اگر روسیه بعنوان

نگیرد، بزود ترین فرصت داعش به یکی از چالش های اصلی فراروی قدرت تازه جان گرفته روسیه 

خواهد بود. امریکا وغرب در خفا به حمایت از داعش پرداخته و این وسیله را برای مهار قدرت روسیه 

قه استفاده میکنند. نتیجه درصورت تحقق این پالن، طوری خواهد بود تا روسیه ناگزیر در مقابل در منط

غرب از در تضرع پیش آمده و از منابع نفتی آسیای میانه صرف نظرنماید، چیزی که حد اقل برای فعال 

تان و اوکراین ناممکن جلوه میکند. در گذشته، پوتین در اقدام های مشابه مخصوصا در بحران های گرجس

نشان داد که مرد عمل است و از منافع امنیتی روسیه سر سختانه دفاع میکند. این عملکرد پوتین درواقع 

نمودار رخ جدیدی از رقابت میان روسیه و غرب و چهره تازۀ جنگ سرد میان این قدرت ها خواهد بود. 

اقتصادی برخاسته از تعزیرات  روسیه فعلی برهبری پوتین با وجود چالش های داخلی و بحران های

اقتصادی اعمال شده توسط غرب، درتالش است تا از یکطرف سیم خاردار دیوار امنیتی خود را استحکام 

 ببخشد و از جانب دیگر از تعزیرات اعمال شده توسط غرب جان سالم بدر ببرد. 

 

 م:برش سی و شش

 

 شتابزده گی در سیاست خارجی افغانستان

 اظهارات رییس جمهور غنی و جنگ در یمن و نتایج بی حاصل آن برای دولت افغانستاندرنگی بر 

۱/۳/۱۳۹۴ 

رسم معمول آن است که دولت ها جهت کسب منافع درون سازمانی خود با حفظ و رعایت قوانین پذیرفته 

شده ای جهانی دست به تحرک در عرصه سیاست خارجی چه در تحوالت منطقوی و چه در تحوالت 

اقدام  جهانی می زنند، ولی دولتمردان افغانستان بدون در نظرداشت این مهم، به گونه شتابزده و سرسری

میکنند و دوست و دشمن انتخاب می کنند. درجبهه های منطقوی و جهانی که هیچ سودی حاصل آن نیست 

صف آرایی میکنند. این شتابزده گی ها درسیاست خارجی افغانستان، به گونه ای نمایانگر عدم درک دقیق 

از پاکستان شکوه کرد و  سیاست جهانی از سوی دولتمردان افغانستان  است. رییس جمهور کرزی، بار ها
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گریبان پاره نمود ولی با تغییر اندک و سطحی امریکا در مقابل این کشور، بگونه فوری اذعان کرد که در 

صورت حمله امریکا به پاکستان در کنار این کشور خواهد ایستاد. عین اشتباه و شتابزده گی را رییس 

جهانی میگیرد و کشور های ذیدخل در آن به اساس جمهور غنی تکرار میکند. در حالیکه جنگ یمن ابعاد 

منافع اقتصادی و رقابت های خطرناک و چالش بر انگیز سیاسی و مذهبی داخل معرکه شده اند، دولت 

افغانستان در یک اقدام فوری آماده شده تا در مقابل ایران و متحدانش در کنار عربستان و کشور های متحد 

دودلیل محکوم به شکست است و جز افتضاح و ناکامی ثمره ای دیگر نخواهد آن قرار گیرد. این اقدام به 

 :داشت

اول: قسمیکه قبال تذکر یافت جنگ میان عربستان و همقطارانش در مقابل ایران و متحدانش نمای جدیدی 

از رقابت وحشتناک مذهبی میان تشیعیزم ایرانی و وهابیزم عربستانی است. سود افغانستان در این جنگ 

جز خشنودی عربستان چیزی نخواهد بود و اگر دولتمردان افغانستان به فکر این باشند تا با این اقدام بتوانند 

عربستان را راضی بسازند تا گروه های مخالف مسلح دولت را قانع به نشستن به میز مذاکره نماید جدا 

ردو عربستان هرگز حاضر به این خطا رفته اند. زیرا نبرد درافغانستان صبغه جهانی و منافع جهانی دا

 .کار نخواهد شد

دوم: علت اصلی نبرد درحال حاضر، نزاع بر سر تنگه باب المندب است که شاهرگ اقتصادی ترکیه، 

عربستان و مصر است. در صورتیکه حوثی های شیعه تبار کنترول کامل این منطقه را بدست بگیرند، این 

عربستان و کشور های نفت خیز خواهد بود. موقعیت یمن ضربه محکمی اقتصادی بر پیکر اقتصادی 

المندب، آبراهی باریک بین دریای سرخ و خلیج عدن، بسیار استراتژیک خاطر همجواری با تنگه باببه

شود. نگرانی عربستان سعودی و مصر این است که است؛ بیشتر نفت دنیا از طریق این آبراه حمل می

رسی آزاد به این آبراه را مختل کند.  این مسئله باعث می شودتا کشور های ها بر یمن دستتسلط کامل حوثی

که منافع اقتصادی شان را در خطر می بینند، بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی، متوسل به جنگ های 

 .درازمدت جهت حفظ منافع شان شوند

های دخیل در  کشور کنار عربستان و دیگربنا دولتمردان افغانستان باید بدانند که جنگ یمن و ایستادن در 

این قضیه سودی برای افغانستان ندارد. افغانستان خود با معضل بزرگ امنیتی مواجه است. حل این مسئله 

از توان دولتمردان افغانستان بیرون است   و هرگونه تشبث در نزاع ها و معضالت بین المللی بدون در 

 .بین الملل، سبب وخیم تر اوضاع در افغانستان خواهد شدنظرداشت واقعیت های حاکم بر حوزه 

جنگ در حال حاضر، در مناطق شدت گرفته است که به گمان عربستان و متحدانش میتواند در صورت 

پیشروی حوثی ها به کانون گرم و محل تکاپو ایران قرار گیرد و زمینه گسترش تشعیزم ایرانی در آن 

قدیمی ایران در یمن هستند. حتی این گروه به اشاره ایران درمقابل  مساعد گردد. حوثی ها از متحدان

 القاعده یمن و دولت اسالمی یا داعش فعلی در نبرد هستند.

گیرند. او رهبری گروه را در جریان اولین قیام در سال ها نام خود را از حسین بدرالدین الحوثی میحوثی

یشتر برای مرکز اصلی خود در استان صعده و بر عهده داشت. خواسته آنها خودمختاری ب ۲۰۰۴

 .خواندند بودگرایان سنی میمحافظت از رسوم فرهنگی و مذهب زیدیه در برابر آنچه نفوذ اسالم
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های قرن بیستم از دو کشور مجزا تشکیل شده بود: "جمهوری عربی یمن" در شمال و یمن در بیشتر سال

تصمیم گرفتند با یکدیگر  ۱۹۹۰ین دو کشور در سال "جمهوری دموکراتیک مردمی یمن" در جنوب. ا

ها معترض اقدامات متحد شوند و کشور "جمهوری یمن" را تاسیس کنند. ولی چندی نگذشت که جنوبی

خواهان لغو اتحادیه شدند  ۱۹۹۴تبعیضانه سیاسی و اقتصادی دولت صنعا شدند و در جریان جنگ داخلی 

 .ولی شکست خوردند

افغانستان با چنین اظهار نظری خواسته در این جنگ شریک باشد حدس و گمانه زنی این که چرا دولت 

های زیادی را پیش میکشد. آیا دولت افغانستان از نبرد چهل ساله در افغانستان خسته نشده که خواسته در 

 جنگ بزرگ منطقوی همچو یمن شریک شود. ما برای حفظ دستاورد ها و تامین منافع ملی خود نیاز به

جنگ نه بل به راهکار های عاقالنه بدور از هرنوع تصمیمات عجوالنه داریم. منافع ما در یمن نه بل در 

خود منطقه است. اقناع همسایگان و رویدست گیری راهکار های عملی جهت تامین منافع ملی کشور، از 

بعدتر ابعاد جهانی بخود  اولویت های کاری دولت افغانستان باید باشد، نه تداخل در نزاع منطقوی که کمی

خواهد گرفت. ما درجنگ سرد بخشی از این جنگ بودیم و از همگان بیشتر تاوان وخساره پرداختیم. باید 

یاد گرفته باشیم  که شامل شدن در همچو ائتالف ها از جانب کشور های قدرتمند بخاطر تامین منافع شان 

که حتی قادر به تامین حاکمیت ملی خود نیست و شکل گرفته است. برای کشوری کوچکی مثل افغانستان 

منافع خود را هردم برای دیگران قربانی کرده است، این تصمیمات  کشور را به بیراه می برد. این راه 

کوتاه و منطقی جهت دست یافتن به منافع ملی نیست بل هدر دادن تمام تالش های است که در گذشته به 

 ست.گونه نسبی به آن پرداخته شده ا

 

 م:فتهبرش سی و 

 

 آیندۀ مبهم و سرگردانی های مردم

 حکومتداری بدون حکومت و ظنز سیاسی حکومت وحدت ملی

۱۳/۴/۱۳۹۴ 

ازعمر انتخابات گذشته یکسال می گذرد.  ازتشکیل حکومت وحدت ملی بعد از آن همه سرگرانی ها، هم 

دارد. هردو راننده دعوای داشتن شش ماهه میگذرد . حکومت وحدت ملی شبیه موتری است که دو جلو 

لیسانس یا جواز راننده گی درجه یک را دارند. مسافرین موتر که مردم افغانستان باشند با سراسیمه گی 

منتظر هستند، چه زمانی این ماشین مبالیل خور و بدون حرکت به صدا در می آید و آنها را به ایستگاه 

ان اند. ولی چالش پیش از فرصت ها به سراغ حکومت مقصود میرساند. چالش ها و فرصت هردو فراو

وحدت ملی آمدند. علت آن شکل گیری حکومت وحدت ملی با مشروعیت نیم بند است که نه سر آن معلوم 

 است نه آخر آن.
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دولت مردان حکومت وحدت ملی اگر یکبار هم شده سری به تاریخ دولت داری در افغانستان بزنند. این 

کوتاهی به دولت های پس از هفت ثور بکنند. با وجودیکه تمام ملل دنیا که در حال آقایان لطفا نظری 

حاضر حامی دولت فعلی اند در گذشته با این دولت ها دشمنی داشتند و مشکل می تراشیدند، ولی این دولت 

دادند. ها با وجود مشکالت عدیده ای امنیتی و نظامی، سیاسی و اقتصادی با درایت تمام، شایستگی نشان 

دولت های چپی با وجود مشکالت، برنامه داشتند. از دشمن تعریف واضح داشتند و با تمام قوت در برابر 

 آن می رزمیدند. 

دولت های گذشته اگر انتخابات نداشتند، اگر دموکراسی به شکل امروزی نداشتند، اگر آزادی مطبوعات و 

پالن از قبل تعیین شده برای امور حکومت داری  بیان به شکل امروزی نبود همه با یک مشت واحد و یک

آماده بودند و با یک دست و با مشورت با حزب مرکزی اداره می شدند. دولت فعلی با سردرگمی و بی 

برنامه گی در حالیکه شش ماه یا زیادتر از عمر آن میگذرد، تا هنوز قادر نشده تا تشکیل کابینه دهد. 

اند و آن هم ناشی از دودستگی در میان رهبران حکومت است. این  اختالفات درونی نظام هم فراوان

حکومت که برخاسته از سازش های انتخاباتی برای سهیم شدن در قدرت است که در نتیجه میانجیگری 

های حامی بزرگ آن؛ اضالع متحده امریکا بمیان آمده است. انتخابات و پس لرزه های آن برای مردم 

شد. کار بر لشکر کشیده بود ولی جان کری وزیر امور خارجه امریکا با دوسه بار افغانستان سنگین تمام 

 آمدن و انجام مذاکرات پشت پرده توانست از تشنج موضوع بکاهد و کار را به سازش و ائتالف بکشاند.

 رهبران حکومت  درابتدا با امضای توافقنامه ای، پذیرفتند تا حکومت ائتالفی تشکیل دهند و قدرت را 

بطور مساویانه میان خودشان تقسیم کنند. اما دیری نگذشت که اختالفات اوج گرفت و جبهه  های جدیدی 

شکل گرفت. هر که برای خود می طلبد. میدان بزکشی ادامه دارد و هر تیم برای خود امتیاز می طلبد ولی 

کدام تیم برنده می شود و این  وای بجان گوسفند بیچاره  ) مردم افغانستان( که نیم جان انتظار می کشد تا

رقابت و میدان بزکشی خاتمه می یابد. معلوم نیست که این میدان را پایانی است یا خیر.  از کجامعلوم که 

نتیجه این بزکشی پایان عمر حکومت وحدت ملی باشد! راستی وقتی گوسفند بیچاره می نویسم به یاد جمله 

کومت گرگان اند" . این جمله خیلی ها سنجیده شده و با تامل معروفی می افتم؛ " مردم گوسفندی الیق ح

گفته شده است. راستی اگر مردم ما درک کنند که کشور به کدام سو روان است و عاقبت کار بر کجا نا آباد 

خواهد رسید، این آرامی و گوسفندی بودن در قاموس این مردم جای نخواهد داشت. ولی شوربختانه مردم 

ییر آماده گی ندارند. تغییر و صاحب خود شدن انگیزه می خواهد که خوشبختانه ما ظرفیت برای آوردن تغ

 آن را داریم ولی متاسفانه از آن بهره نمی بریم. این است عیب کار!

مشکالت حکومت خیلی ها جدی است. پایه لرزان و حاکمیت نیمه حاکم توام با مشروعیت نیم بند از 

فساد و بی کاره گی سران حکومت، این سازمان سیاسی را به پرتگاه مشکالت جدی این حکومت است. 

سقوط نزدیک می سازد. دو صدای متفاوت از یک حکومت با در نظرداشت اختالف نظر های که اخیرا 

بروز کرده اند، نمایانگر عمق و پیچیده گی وخامت اوضاع است. این تفاوت با در نظرداشت ماهیت  نظام 

معمول، ولی اختالف در راهکرد ها  برای آینده حکومت خطرناک است. هر دولتی  های ائتالفی امریست

که دچار دو دستگی شده آخر کارش محکوم به شکست بوده است. تقسیم چوکی های حکومتی به اساس 

قوم، زبان، منطقه و گرایش های تنظیمی ساحه را برای آوردن اصالحات بنیادی که ضرورت مبرم برای 
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حسوب می شود، تنگ تر ساخته است. حکومت وحدت ملی تا حال قادر نشده است تا حکومت فعلی م

همانطوریکه وعده داده بود، کابینه تخصصی را بسازد. نظم در کار در اکثر ادارات دولتی که میراث فساد 

را از حکومت کرزی به ارث برده است وجود ندارد. اکثریت وزارت خانه ها با سرپرست اداره می شوند 

این سرپرستی ها باعث شده است تا وزیران صالحیت تقرر، انفکاک و تادیه معاشات اضافی برای  .

بسیاری از ادارات را نداشته باشند. من خودم که درپوهنتون کابل مصروف خدمت هستم هشت ماه حقوق 

چکس شبانه خودرا دریافت نکرده ام. پول تخصیص داده شده به این منظور هم حیف و میل شده و هی

حاضر به جوابگویی نیست. نمونه های بسیار بارزی از این بی نظمی ها در ادارات دولتی وجود دارد. 

ادارات حکومتی بکلی فلج هستند. از مامور تا آمر همه به فکر آینده مبهم توام با تاریکی هستند. نگرانی 

ر پا می ایستد و کار ها را های مردم هم بجاست. مردم نیاز دارند تا بدانند حکومت جدیدچه زمانی س

 سروسامان میدهد. 

ادامه این سریال بی برنامه و بی سوژه برای همه مردم خسته کن و فرسایشی شده است. احساس ترس 

ازانفجار و ترور، خطر بالقوه تروریزم و افراط گرایی؛ فساد گسترده حکومتی، بی عدالتی، قلدری و 

دیگر عرصه را برای مردم تنگتر ساخته است. مردم حق دارند زورگویی، بیکاری ، فقر و دهه ها مشکل 

 نگران باشند.معلوم نیست در این قسمت گوش شنوای وجود دارد یا خیر؟

بنا دولت مردان افغانستان اگر ذره ای از حس وطندوستی در وجود شان باقی مانده اختالفات و وجه  

ست گیرند. این بی برنامه گی در آسیاب دشمن  آب افتراق را کنار گذاشته برای آینده کشور برنامه روید

ریخته و وضعیت کشور را بیشتر از پیش بحرانی خواهد ساخت. تا باشد بزود ترین فرصت شاهد کار نامه 

درخشان آن باشیم در غیر این صورت عمر این حکومت به مراتب کمتر از آن چیز است که قانون آن را 

 پیش بینی کرده است.

 

 م:هشتبرش سی و 

 

 ما را دست بسته به دشمن تاریخی مان تسلیم نمودی؛غنرییس جمهور

 نظری بر امضای پیمان تبادل اطالعات میان افغانستان و پاکستان و اضرار آن برای ما

۱۷/۴/۱۳۹۴ 

مغز متفکر دوم جهان که خود را جامع الکماالت و همه چیز فکر میکند؛ از روزیکه روی تخت خیراتی 

است، یکی پی دیگر اشتباه میکند. باورمن این است که این حرکات تحریک کننده وی امریکا نشسته 

قصدی بوده و مطابق اجندای از قبل طرح شده ای بازیگران مهم جهانی که در افغانستان حضور فعال 

 دارند، صورت گرفته است.
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به جای دشمن مردم  مخالف سیاسیرییس جمهورغنی از اولین روز رسیدن به قدرت، با استفادۀ واژه  

به طالبان و دیگر گروه های تروریستی، همه را مایوس ساخت. بعدا حوادث شمال کشور را    افغانستان

نیز بگونه ای توجیه پذیر دانست. این کار رییس جمهور کشور همه را به این نتیجه رساند که صلح به این 

عمال در صف زودی ها در افغانستان تامین نخواهد شد و باج دهی به طالبان و دیگر گروه های مسلح که 

 های منظم در برابر نظامیان افغان می جنگند، ادامه خواهد داشت.

احضار جنراالن وزارت های دفاع و داخله در نبرد کندز هم مصداق طالبانی بودن اندیشه های جناب 

متفکر صاحب دوم جهان است.غنی صاحب بمجرد درک این موضوع که جنرال مرادعلی مراد معاون 

ل ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله میتوانند به این جنگ نقطه پایان ستاد ارتش و جنرا

بگذارند و حضور آنان منجر به قلع و قمع طالبان خود فروخته و حامیان پاکستانی شان میشود، زمینه 

هد پیشرفت عملیات نظامی را گرفته که این کار وی فضای شمال را بیشتر از قبل متشنج و ناامن خوا

 ساخت؛ که ساخته است.

به تازه گی پیمان تبادل اطالعات میان سازمان های استخباراتی هردو کشوری افغانستان و پاکستان ) 

سازمان امنیت ملی افغانستان و آی اس آی(  به امضا رسید که این خود میدان جنگ های استخباراتی در 

های بیشتری از مردمان بی گناه ما خواهد گرفت. افغانستان را بیشتر از پیش گرم خواهد ساخت و قربانی 

اوج گیری نبرد های سنگین در برابر نظامیان افغان در شمال کشور نشان از عمق به مراتب شدید تر 

پاکستان در افغانستان دارد. پاکستان هیچگاه دوست ما نمی شود تا پاکستان باشد و آی اس آی همه متشنج 

 د و بس!تر و وخیم تر از قبل خواهد بو

پاکستان خواهان کوتاه ساختن دست هندوستان رقیب دیرینه خود از افغانستان است. پاکستان هر چند زیاد  

تالش کرد تا کرزی رییس جمهور پیشین را قانع سازد که روی پاکستان نسبت به هندوستان بیشتر حساب 

عملی ساخت. پیمان خرید سالح  کند ولی ناکام شد. ولی رییس جمهور غنی این خواست پاکستان را بیشتر

از هندوستان را به حالت تعلیق در آورد؛ سفر های متعددی به پاکستان کرد و مقامات ملکی و نظامی 

پاکستانی هم به افغانستان رفت و آمد کردند؛  نظامیان افغان به پاکستان جهت آموزش نظامی فرستاده شدند. 

ر بحران امنیتی غرق است و امنیت هم شکنند! این این همه درست زمانی صورت میگیرد که کشور د

 خواست پاکستان بود که به آن رسید و ظاهرا در میدان رقابت با هندوستان برنده شد. 

آخراالمر امضای پیمان تبادل اطالعات با آی اس آی پاکستان به معنی سپردن آخرین دژ مقاومت در برابر 

عنی این سازمان مخوف اطالعاتی که از بدو تاسیس تا امروز توطئه های پاکستان، میتواند محسوب شود، ی

با افغانستان و تمامیت ارضی آن دشمنی داشته از همه دارو ندار ما ، از نقاط ضعف و آسیب پذیری های 

ما، از لیست کارمندان رسمی و همکاران غیر رسمی ما در عرصه کارزار اطالعاتی و استخباراتی، از 

خره از رموز نظام سیاسی ما که هیچ چیزی از آن باقی نمانده آگاه می شود و رمز حکومت داری و بال

 بیشتر و موثر تر از گذشته به نفع پاکستان عمل خواهد کرد.

پاکستان از افغانستان چه میخواهد؟ چرا این کشور به زخم ناسور به افغانستان مبدل شده است و چرا تن به 

این سواالت، اذعان چند مسئله ضروری پنداشته می شود، بطور امضای این پیمان داده است؟ در پاسخ 
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پاكستان از افغانستان مى خواهد رهبران طالبان عمده واساسی، پاکستان از افغانستان دوخواست دارد: اول 

طلبان بلوچ را كه به زعم آنها در قلمرو افغانستان فعالیت دارند، بازداشت و به جانب پاكستانى و جدایى

 .تحویل بدهند و دوم فعالیت سازمان استخبارات هند را علیه پاكستان در افغانستان محدود كندپاكستان 

به نظر میرسد که پاکستان حاال به هردو هدف خود میرسد. رهبران بلوچ را که برای آزادی بلوچستان 

باز آی اس آی مبارزه میکنند را بازداشت و هسته های مقاومت آنها را نابود خواهد ساخت. در ضمن دست 

در افغانستان و نفوذ ناشی از داشتن تفامنامه به معنی عام آن یعنی نظارت بر عملکرد نظام استخباراتی 

 افغانستان زمینه را در عرصه تبادل اطالعات میان هندوستان و افغانستان محدود میسازد.

عرصه مبارزه مشترک با هر چند نام تفاومنامه همکاری اطالعاتی میان هردو سازمان استخباراتی در

تروریزم عنوان شده است اما این اقدام دولت افغانستان نتیجه مبارزه در میدان رقابت میان سه ضلع مثلث 

افغانستان، پاکستان و هندوستان را به نفع پاکستان تغییر خواهد داد و زمینه آسیب پذیری افغانستان و 

 اهداف هندی در این کشور را مساعد خواهد ساخت. 

از دید استخباراتی چند موضوع در سر خط کار سازمان های اطالعاتی قرار دارد که آنرا خصوصیت 

اطالع رسانی می نامند اگر کسی یا گروهی یا سازمانی به این خصوصیات دسترسی داشته باشد و 

بار خواهد اطالعات گمراه کننده را در اختیار سازمان های جاسوسی و استخباراتی قرار دهد نتیجه فاجعه 

 بود. خوب است در این زمینه اندکی روشنی انداخته شود.

 خصوصیت اطالع چیست و کدام عناصر در آن مهم پنداشته می شوند؟ 

اطالع نحوه خبر رسانی در مورد فعالیت های دشمن جهت دفع و طردآن است که باید کار آمد باشد و 

 خصوصیات ذیل را در برداشته باشد .

فعالیت را انجام میدهند؟ یعنی فاعل قضیه استخباراتی باید شناسایی شود و جهت دستگیری و .کیها    .1

 سرکوب وی اقدام صورت گیرد.

. در چه زمان وکدام وقت این فعالیت صورت میگیرد؟ زمان مشخص انجام عملیات دشمن خیلی در      .2

 عرصه نبرد اطالعاتی مهم پنداشته می شود.

کدام محل ،چه نوع فعالیت را انجام میدهد؟ اطالع دهی از نحوه فعالیت دشمن برای . دشمن در       .3

سازمان استخباراتی مخصوصا بخش ضد جاسوسی خیلی مهم است تا دانسته شود دشمن قصد انجام چه 

 نوع فعالیت را دارد.

کارزار اطالع .چگونه وچرا این فعالیت دشمن شکل میگیرد؟ این بخش اطالع رسانی در عرصه     .4

 دهی استخباراتی جالب و قابل تامل است که تحلیل شود چگونه دشمن فعالیت تخریبی انجام میدهد.

.اطالع دهنده ، مشخصات اطالع دهنده و پیشینه کار آن در تحلیل اطالع استخباراتی مهم است.     .5

ه معلومات جامع و همه شمول فرصت کافی باید وجود داشته باشد تا از هویت و پیشینه کار اطالع دهند

 حاصل گردد.
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. این که چگونه اطالع بدست آمده، اساسا مربوط می شود به بخش قبلی که در تشخیص آن میتوان      .6

 از هویت اطالع دهنده کمک گرفت تا مبادا اطالعات ارائه شده گمراه کننده باشد.

سقم آن اطمینان حاصل گردد.اگر کنترول  .  اطالعات ارائه شده باید کنترول شده باشد و از صحت و7

 جدی در پروسه موجود نباشد عملیات دفع و طرد فعالیت های تخریبی دشمن به ناکامی مواجه میگردد.

حال قضاوت به دست شما. اگر دشمن دیرینه ای ما به این معلومات که اساس کار استخبارات کشور را می 

ع ملی چگونه خواهد شد؟ کی امنیت را تامین خواهد کرد و سازد دسترسی آزاد داشته باشد نتیجه مناف

 روابط مان با کشور های متحد دیگر چگونه خواهد بود؟

اگریکی ازاین عناصر کمبود باشد اطالع ناقص است. نظام افغانستان با شریک ساختن اطالعات خود با 

کشور مساعد آی اس آی این خصوصیات اطالع را ناقص ساخته و زمینه هرج و مرج را در 

خواهدساخت. رییس جمهورازاین راز های استخباراتی و ترفند بکار گرفته شده از جانب آی اس آی بی 

خبر است و توجهی هم به آن ندارد. بنا امضا چنین پیمان میان افغانستان و پاکستان تنها به نفع پاکستان 

ترین و کار کشته ترین سازمان خالصۀ کالم ما در برابر مجرب  خواهد بود و ما غرق خواهیم شد.

جاسوسی دنیا قرار داریم که باخت مارا در این بازی حتمی می سازد. نباید فریب ظواهر قضیه را بخوریم 

 و به وعده دروغین دیگران باور کنیم.

 

 م:برش سی و نه

 

 خواستار چه است؟ ؛امریکا با هژمونی خواهی در جهان

۲۶/۴/۱۳۹۴ 

سپتامبر گذشته و تبعات نامیمون اشغال افغانستان و حمله به عراق  11حادثه بیش از یک دهه است که از 

 رود تحوالت پیش رو خسارات جبرانثباتی منطقه را فراهم کرد، به طوری که بیم آن میهای بیکه زمینه

ز قبل ناپذیری این تجاوز برای ایجاد حلقه های افراط گرایی زیر نام دین، وضعیت منطقه و جهان را بدتر ا

 .کند

رشد روز افزون افراط گرایی بعنوای پدیده ی سخیف و غیر قابل تساهل از دیدگاه ایدیولوژیک را می  

توان بعنوان ناقوس خطر تلقی کرد. چرا افراط گرایی درجهان امروز جای اردوگاه آلمان نازی و سپس 

غرب در تسهیل بخشیدن اهداف اتحاد شوروی زیر نام انترناسیونالیزم پرولتری را پر کرده است؟ نقش 

 افراط گرایان چند ملیتی از تمرکز در حوزه جهان و سپس گسترش آن به حوزه های دیگر چه است؟
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، کسری 2001سپتامبر  11زمان با حادثه برنامه های ایاالت متحده امریکا با شرکای غربی اش،  هم

ات بیش از حد امریکا برای کسب منافع میلیارد دالر شد. حرص و توقعهزار10بودجه آمریکا افزون بر 

بیشتر از منابع زیر زمینی جهان، باعث شد تا امریکا در پی فروپاشی اتحاد شوروی سابق در گستره 

مناسبات اش با جهان تجدید نظر کند و پیمان های با کشور های مختلف بویژه حوزه های نفتی جهان که 

ین دوره آمریکا حضور خود در کشورهای منطقه را با تعریف عمدتا در قاره آسیا قرار دارد، ببندد. از ا

عملیاتی تغییر داد و کوشید با از میان برداشتن توان کشورهای درون  -های نظامی در شکل دادن به پایگاه

منطقه زمینه نزول روند توسعه این کشورها را فراهم کند. نظام دوقطبی جهان دیروز به یکته تازی 

ا خالصه می شود. توقعات وافر برای جذب امیتازات بیشتر جهت تصاحب سرزمین اضالع متحده امریک

های نفت خیز آسیای میانه و قبل از آن حوزه خلیج و کشور های عربی، بازگو کننده ی بخشی از تمایالت 

 .و برنامه های سری امریکا در جهان است

و امنیت جهانی را مختل ساخته و  ناهمگونی های هم در عرصه تعامالت جهانی رونما گردیده که نظم

ساختار های ثابت حفظ ماتقدم امنیت در این منطقه را شدیدا متاثر می سازد. بی ثباتی در افغانستان، رشد 

روزافزون افراط گرایی در مناطق شمال افریقا، آسیا و جنوب آن، کشور های عربی تازه منقبظ شده از 

سیاسی برخالف میل امریکا در منطقه، بحران هستوی ایران، بطن گروه های مخالف امریکا و نظام های 

تحرکات نظامی روسیه در اوکراین، بحران های برخاسته از تشنجات مرزی میان کشور های مختلف 

آسیا، سقوط نظام های دکتاتوری کشور های عربی و دهها مسایل دیگر زمینه ساز آن است که امریکا 

 .ا در این حوزه ها مداخله آشکار نمایدبعنوان منجی صلح خودرا حق بدهد ت

بی ثباتی در پاکستان، وضعیت وخیم افغانستان توام با آینده نا معلوم و پراز ابهام، جنگ در سوریه، عراق، 

بردن لیبیا به حاشیه جنگ های داخلی، تشدید اختالفات با روسیه، بحران اوکراین، مسئله هستوی ایران، 

حالت بی ثبات اقتصادی حوزه یورو، پیام های را برای آینده امنیت جهانی وضع نامیمون شمال افریقا و 

 .بدنبال دارد

تشدید بحران های جهانی در صحنه نزاع بین المللی جهان پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق را به یک 

که هیچ  میدان جنگ تمام عیار مبدل ساخته است. افراط گرایی و اندیشه های توام با خشونت و جبر دینی

پیوندی با اسالم ندارد، زمینه را برای تشنجات منطقوی و جهانی حداقل برای حال حاضر امکان پذیر می 

سازد. توقع از حفظ منابع مورد نیاز مانند نفت و منابع زیر زمینی که حیات سیاسی جهان را تهدید می کند، 

بزرگ جهانی قرار داریم. تفحص و این امر را بوضاحت روشن می سازد که ما در آستانه یک انقالب 

تعمق در باب تحلیل و تجزیه بحران ها و رویداد های جهانی، کار ساده ای نیست بل نیاز مند آن است تا 

تمام پرادایم و مولفه های تاثیر گذار در این بحران مورد تدقیق و بررسی همه جانبه و گاوشگرانه ای اهل 

 گیرد. تحلیل و تفسیر رویداد های سیاسی قرار

امریکا در حال حاضر در پی ایجاد بحران در منطقه و جهان است تا زمینه های عینی حضور خود در 

اقصی نقاط جهان را بطور قانونی مساعد و فراهم سازد. استفاده از ابزار جهانی زیر نام مبارزه با 

دهد تا با استفاده از این تروریزم و افراط گرایی، این امکان را به حد وافر به اضالع متحده امریکا می
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وسیله برای کشور های ضعیف که در حال حاضر از عدم مشروعیت سیاسی در نزد مردمان شان رنج 

میبرند و هردم امکان سقوط شان وجوددارد، مداخله نموده و حضور دائمی خود را تضمین نماید. بحران 

ن بخوبی برای جهانیان ثابت می سازد های جهانی بیشتر در حوزه آسیا مطرح است. بحران یمن و نظیر آ

که نقش غافل گیر کننده ای غرب بخصوص امریکا در تشدید این بحران ها چه قدر محسوس است. در 

حال کنونی، شاید کمترین تعداد کشورهای باشند که خطر تروریزم بین المللی را دست کم بگیرند. افراط 

امنیت جهانی را تهدید میکند. این خطر بحدی جدی است گرایی بعنوان چالشی منطقوی و حتی بین المللی، 

که اکثریت به این نظر اند که در چند سال آینده، یکی از مولفه های تاثیر گذار در سیاست های جهانی، 

 دولت های برخاسته از این پدیده خواهد بود.

شکل قبلی خود در صدد آن  تروریزم و افراط گرایی دو واژه مترادف به هم جلوه میکنند. تروریزم با تغییر

است تا با تساهل در دید گاه های اصولی و ایدیولوژیک با افراط گرایی آشتی نماید و آن را برچسپ دینی 

بزند. تروریزم بعنوان پدیده و تهدیده بالقوه جهانی شکل دولتی بخود گرفته است. نکند این تروریزم روزی 

سم دینی را که با دیدگاه های دینی کامال بیگانه است؛ به بعنوان نوع نظام سیاسی ظهور کرده و افراطی

 حاشیه بکشاند.

در این میان نقش ایاالت متحده امریکا در گسترش اندیشه های تندروانه و افراط گرایانه در جهان چیست؟ 

امریکا از گسترش این پدیده چه سودی را نصیب می شود؟ آیا گسترش و نفوذ گروه های تندرو در جهان 

 وص در حوزه آسیا بمثابه حضور امریکا در منطقه خواهد بود؟بخص

پاسخ به این سواالت یکایک مستلزم کاوش های جدی و عمیق است تا دانسته شود، سود برخاسته از  نقش 

امریکا در این گسترش این نوع تفکر در جهان چه بوده است؟  تحقیق و تدقیق در جهت روشن سازی 

جهان از طرف امریکا، ما را به یک نکته اتفاق نظر میدهد که امریکا امروز  پروژه های در حال اجرا در

خود بخشی از مشکل در جهان است. وضعیت رو به وخامت جهان بخصوص حوزه آسیا و شمال افریقا 

نگرانی های جدی را از بابت آینده امنیت جهانی که سرنوشت سیاسی ملت ها با آن در پیوند عمیق گره 

روز میدهد. امریکا در صدد است تا قدرت های رقیب خود در آسیا و اروپا را با این پدیده خورده است، ب

خطرناک جهانی به بن بست بکشاند و خود راه حل این بحران و بن بست باشد. توسل به امریکا برای حل 

د این مشکالت و بحران ها از طرف قدرت های رقیب در جهان، هدف نهایی است. وجود گروه های چن

ملیتی در صفوف نیروهای افراطی نظیر داعش و دیگر گروه های افراطی و تندرو، به هدف ایجاد بحران 

در اقصی نقاط جهان است. امریکا با این کار در پی آن است تا نیروهای فعال تری از تروریزم بین المللی 

ما با وجود چالش های وافر در و افراط گرایی را در جهان استخدام کند و جلو آن را در دست داشته باشد. 

عرصه تعامالت بین المللی و بحران های برخاسته از این تحوالت که اکثرا منجر به جنگ های خونین می 

 شود، انتظار داریم تا امریکا بعنوان منجی صلح و امنیت جهانی نقش ایفا کند؟!

در این فصل از پروژه های امریکایی برای گسترش و تعمیم اندیشه های افراطی در میان ملت های جهان، 

الزم است تا راهکار های مناسب برای مبارزه با این هژمونی خواهی جستجو گردد. تعمیق شکاف های 

ایجاد جو مناسب  برخاسته از نزاع های درونی میان ملت های جهان ) زیر نام قوم، مذهب و تبار( برای
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برای امریکا جهت نقش آزمایی بیشتر در عرصه تحوالت جهانی مهم جلوه میکند. اتحاد های مقدس  و 

پوپولیستی جهانی از طرف امریکا، به این منظور است تا در آخرین دقایق قدرت های شریک این پروژه  

 یک قطبی جهانی را به نفع تلقی کند. هم فریب داده شوند و نظم امنیت جهانی برای بقای خود، وجود نظام 

پس نیاز است تا قدرت های در حال افول در آسیا نظیر چین، روسیه، هند با شکل دادن جبهه های وسیع 

ضد این هژمونی خواهی از بستر سازی زاید از طرف امریکا جلوگیری نمایند. وجود یک قطب همسان و 

ا امنیت جهانی را به علت منافع درونی این قطب ها موازی از لحاظ قوت نظامی و اقتصادی با امریک

مساعد می سازد. فروپاشی اتحاد شوروی خالی بزرگ را در عرصه تحوالت جهانی بجا گذاشت. جهان با 

یکه گرایی امریکا تسلیم شد و نظام های ایدیولوژیک جهانی را با قبول این مسئله که یک نظام یک قطبی 

 آینده باشد؛ واداشت. شاید راه حلی برای بحران های

 

 م:برش چهل

 

 افراط گرایی و سیر قهقرایی آن در جهان

 آیا  اختالف دات البینی میان گروه های تروریستی در جهان منجربه بی ریشه شدن آنها خواهد شد؟

۳/۵/۱۳۹۴ 

تشکل های کوچک تروریستی درجهان منبع های آشوب را بر افروخته اند. تنوع در ساختار و تشدد در 

عمل از خصوصیات بارز این گروه ها است. فرض بر این است که این گروه ها برای اهداف غربی 

 فعالیت کرده و منابع قوی از تسهیالت مالی گرفته تا تسلیحات نظامی را برای انجام عملیات استفاده میکنند.

ی توان بر پیچیده گی و در این میان تنوع در میان این ساختار ها و تفوق در شیوه عمل میان آن ها را م

بغرنج این گروهک ها اذعان نمود. وجود اختالفات و دیده گاه های متفاوت در میان این گروه ها بعضی 

اوقات باعث شکاف در صف های تروریستی می شود. القاعده، طالبان، ابوسیاف، النصره، جیش 

ر تندرو و تروریستی زیر نام گروه المسلمین، انصار هللا، بوکرام حرام، داعش از جمله گروه های مشهو

های اسالمی هستند. این گروه ها بعضی اوقات به اساس مصلحت های زمان یکجا شده و بعضی اوقات به 

یک گروه تندروی اسالمگرا در سوریه ویدیویی از نیروهای خود را منتشر کرده رقابت باهم می پردازند. 

ن گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( هستند، شلیک رود جنگجویاکه در آن به افرادی که ظن آن می

های شورشی از نیروی گروه ۱۲هفته پیش داعش ویدیویی را از گردن زدن   .کشندکرده و آنها را می

در  .جمله سه عضو جیش االسالم و یک عضو جبهه نصرت که با القاعده اعالم بیعت کرده، منتشر کرد

هایی به ویدیوی جدیدی که اخیرا در صفحات اجتماعی منتشر شده ، نیروهای گروه جیش االسالم، لباس

این در حقیقت  .کشندهایی سیاه رنگ بر تن دارند، میمردی را که لباس ۱۸رنگ نارنجی بر تن دارند، و 

و منابع اقدام به کشتن  بارز ترین نشانه اختالف میان گروه تندرو تروریستی است که برای کسب منافع
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یکدیگر میکنند. ساز و کار مبارزه با تروریسم هم خاموش است. گروه های مختلف با اندیشه های متنوع 

زیر نام داعش گرد آمده و جهان را به یک مبارزه درازمدت دیگر فرا می خواند. ائتالف های جهانی هم 

نقش نظاره گر را بازی میکنند. منابع کافی برای تعقیب و تماشای کارنامه های خشن این گروه ها، 

اطالعاتی هم جهت آوردن استدالل و ثابت ساختن علت های نفوذ و گسترش این گروه در دسترس قرار 

دارد. به اساس این تحلیل ها که از جانب کشور های رقیب امریکا و انگلیس مثل روسیه، چین، هند، ایران 

حمایت قوی غرب در خصوص تمویل و تجهیزاین گروه ها در  و امریکای التین منتشر شده، نشان از

 قلمرو تحت کنترول امریکا و شرکایش دارد.

اما در این میان با وجود جنگ های سخت این گروهک ها برای تصرف مناطق بیشتر و کسب منافع، 

وه طالبان اختالف های هم درصدد پدیدار شدن است. تا حال دوگروه تندرو دیگر مثل جیش المسلمین و گر

در افغانستان به مخالفت صریح و آشکار بر ضد داعش بر آمده اند. حتی در بسیاری مواقع نبرد های 

شدیدی میان این گروه ها رخ داده است. انتقام کشی و حس برتری جویی میان گروه ها از نقاط ضعف شان 

داده است. تاحال قوی  محسوب می شود. در گیری های متعدد میان گروه ها در مناطق زیر نزاع رخ

گروهی که بتواند در برابر داعش مطرح شود، همین طالبان است. این گروه از یک و نیم دهه بدینسو در 

برابر دولت افغانستان و هم شرکای غربی شان جنگ میکنند. نخستین نشانه های داعش در افغانستان از 

لبان از جمله یک فرمانده افغان، وفاداری والیت ننگرهار به مشاهده رسید.شماری از اعضای پیشین طا

های اجتماعی در تایید تهدیدهای داعش، تصاویری در شبکه .اندخود را به این گروه تازه اعالم کرده

زنند یا با شلیک گلوله دهد "افراد داعش" جنگجویان طالبان را سر میشود که نشان میرسانی میهم

خ میدهد که والیت فراه در غرب افغانستان نیز با تهدیدهای شاخه این نبردهای جدید در حال ر .کشندمی

 ."کنندداعش در افغانستان روبرو است و آنها در آنجا با طالبان بر سر "منابع رقابت می

با این اوصاف در  به یک سناریوی جدید میان این گروه های مبدل شده است. نبرد خونین طالبان با داعش

گرا در افغانستان، طالبان، داعش را در هم خواهد شکست و این گروه تنها جنگ میان دو گروه اسالم 

گروهی خواهد بود که با دولت افغانستان مبارزه خواهد کرد.پاکستان که همیشه از طالبان افغانستان حمایت 

 ...کرده است، هیچ وقت اجازه نمی دهد که

ست و با استفاده از قانع کردن، تحریک گروه داعش در حال گسترش قلمرویش فراتر از عراق و سوریه ا

و یا الهام بخشی گروه های محلی آنها را وادار به انجام سوگند وفاداری به ابوبکر البغدادی می کند. گروه 

با این حال .لیبی و جنوب شرق آسیا هم اکنون وابسته به داعش هستند -بوکو حرام-های مختلفی در نیجریه 

ی اسالم گرا که نه تنها پیوستن به داعش را رد کرده بلکه با آن مخالفت کرده یکی از قدرتمندترین گروه ها

است، طالبان افغانستان و پاکستان است و این گروه قطعاً داعش را در هم خواهد شکست. در ادامه دالیل 

 این امر توضیح داده می شود.

اعالم موجودیت کرد، یعنی زمانی که یکی از  ۲۰۱۵ژانویه  ۲۶گروه داعش در افغانستان و پاکستان در 

نامیده می « والیت خراسان»فرماندهای طرد شده طالبان با البغدادی بیعت کرد. این منطقه از نظر داعش 

شود. خراسان واژه ای قدیمی و ایرانی است که امروزه به بخش هایی از افغانستان، پاکستان، ایران و 

تر فرماندهان طالبان که به داعش پیوسته اند، فرماندهان رده میانی آسیای مرکزی اطالق می شود. بیش

 هستند که با مال عمر، رهبر طالبان اختالف داشتند. با این حال طالبان با این تهدید جدید مقابله می کند.

http://www.zamannews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/31928-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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طالبان برتری های بسیاری در مقایسه با داعش در افغانستان دارد. مبارزین خارجی کمی به  اول:

ان سفر می کنند چون آنها می دانند که انجام چنین اقداماتی تا حد زیادی توسط مردم محلی افغان افغانست

 مذموم است. 

طالبان نسخه مدیریت شده ایدئولوژی داعش را دارد. اگرچه طالبان هم وابسته به تفسیر تند اسالم  دوم:

سلفی داعش دارد. -سنت وهابی سنی است، اما سنت دیوبندی جنوب آسیا، تندروی کمتری در مقایسه با

طالبان افغانستان و پاکستان در جزوه ای شصت صفحه ای خالفت البغدادی را رد کرده است، موضعی که 

مورد حمایت القاعده هم قرار دارد. در عوض مال عمر خودش را امیر المومنین می نامد، لقبی که هم 

 الدن که عمالً با مالعمر بیعت کرده بود، داشت.معنی خلیفه است. این همان رویکردی است که اسامه بن 

شاید مهمترین دلیل، ریشه داشتن عمیق طالبان در فرهنگ قبایل محلی منطقه و ائتالف با قبیله  سوم:

پشتون در کوه های هندوکش است. این مسئله کار را برای داعش که ادعای جهانی بودن دارد، برای مقابله 

انه دارد، سخت تر می کند. طالبان از لحاظ منطقه ای وسعت اقداماتش را با گروهی که دالیل ملی گرای

محدود می داند و به دنبال مبارزه در سوریه نیست. در حقیقت طالبان اخیراً نامه ای به داعش نوشته و به 

ش آنها هشدار داده است که از فعالیت در افغانستان خودداری کنند. در چند ماه اخیر میان طالبان و داع

 درگیری هایی وجود داشته و طالبان اغلب دست باالتر را داشته است.

طالبان یاد گرفته است که برای افزایش پایگاه حمایتی اش به ویژه در میان اقلیت شیعه افغان باید  چهارم:

عملگرا باشد. اگرچه طالبان در زمان حکومتداری اش شیعیان را اذیت می کرد و به استثنا چندین قتل 

ی که انجام داد، اما همانند داعش قصد نسل کشی آنها را نداشت. به همین دلیل شیعیان افغان به ویژه عام

شیعیان هزاره در منطقه مرکزی افغانستان می توانند به طالبان برای مبارزه با داعش کمک کنند. همچنین 

ن هم فکری می کند. شایان ذکر دیگر دشمن شیعه طالبان یعنی ایران هم در زمینه مبارزه با داعش با طالبا

 است که ایران در هماهنگ کردن گروه های ضد داعش موفق بوده است.

پاکستان که همیشه از طالبان افغانستان حمایت کرده است، هیچ وقت اجازه نمی دهد که متحدش  پنجم:

عش ندارد به شکست بخورد و به جایش داعش که دشمنش است بیاید. پاکستان هیچ کنترل یا نفوذی بر دا

 همین دلیل اگر داعش جانشین طالبان شود، پاکستان در رسیدن به اهدافش در افغانستان ناکام می ماند.

هایی درباره حضور نیروهای وابسته به گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش در به تازگی گزارش

ان طالبان توسط نیروهای داعش در های محلی، دیروز یکی از فرماندهافغانستان منتشر شده. به گفته مقام

عضو این گروه در شهرهای  ۷۰والیت لوگر کشته شد و همزمان فرماندار والیت قندوز از حضور 

مختلف این والیت خبر داده. آیا حضور داعش در افغانستان به جنگ قدرت بین این گروه و طالبان منجر 

 خواهد شد؟

بروز اختالف ها میان این گروه از شدت عمل و تصرف فوری بسیاری مناطق در عراق، سوریه 

افغانستان و مناطق تحت نزاع می کاهد. این فرصتی خوبی است برای ائتالف های مبارزه برای نابودی 

ته به تروریزم. نبود امکانات وسیع تبلیغاتی برای این ائتالف ها هم مهم است. داعش در یک  سال گذش

کشور جهان شده است. سیر سریع و شتابان در عملیات های  ۹۰نفر از جمله  ۳۰۰۰جذب بیشتراز 

تبلیغاتی برای جلب و جذب افراد بیشتر ووفادار به ایدیولوژی تکفیری این زمینه را مساعد میسازد تا این 

مختلف زیرنام داعش برای  گروه از نگاه منابع انسانی از امکانات خوبی برخوردار باشد. بسیج گروه های
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بقای این گروه مهم جلوه میکند. حمایت های پشت پرده غرب و حامیانش برای گسترش و تکثیر گروه های 

تروریستی در جهان به سناریوی اصلی کار غرب در جهان مبدل شده است. غرب در راس امریکا برای 

 روریزم می شود.اینکه رقبای جهانی خود را زمین گیر کرده باشد، متوسل به ت

ارزیابی های جهانی از گسترش اندیشه های افراطی مبنی بر اینست که این گروه در درازمدت به مشکل  

جدی بین المللی مبدل خواهد شد. اروپا، امریکا وساثر کشور های جهان که از امنیت جهانی برخوردار 

 اند، با این مشکل بر خورد خواهند کرد.

 

 م:برش چهل ویک

 

 می گویند دزدی کن؛ صاحب خانه را می گویند هوشیار باش! دزد را

۱۲/۷/۱۳۹۴ 

قتل و کشتار مردم بیگناه افغانستان در گذر سه چهار دهه تاریخی، ذره ی هم از عداوت و دشمنی دشمنان 

این کشور در مقابل آن نکاهیده است. تا جائیکه انواع مظالم و بربریت زیر نام این و آن بر آن تحمیل شده 

ست. تجاوز انگلیس و شکست های پیهم و افتضاح آمیز آن، تجاوز روس ها و تمایالت این خرس قطبی ا

شمال برای رسیدن به آبهای گرم و سرکوب روحیه مقاومت مردم سلحشور افغانستان، تحمیل جنگ های 

اطی زیر نام داخلی بوسیله اجانب و زیر نظر امریکا، تجاوز آشکار پاکستان بوسیله نیروهای جاهل و افر

طالب، تحمیل جنگ چهارده ساله بعداز شکست رژیم طالبان، همه و همه نمونه های مصداقی این سیاست 

 های خائنانه و دشمنانۀ کشور های خارجی دشمن با افغانستان بوده است.

ونی امریکا بعداز شکست خود در ویتنام برای گرفتن انتقام آن از اتحاد شوروی سابق، پای این کشور هژم

خواه را به افغانستان کشاند. شوروی خوب ضربۀ فنی شد و همزمان با آن افغانستان همه دارو ندار خود 

را در عرصه های روبنایی و زیر بنایی از دست داد. این کشور به یکی از فقیر ترین و نادار ترین کشور 

تر رفت و با ایجاد گروه های های دنیا مبدل گشت. منتهای سیاست های خائنانه امریکا، از این هم فرا

تندرو و افراطی، این بار اقدام به سرکوب روحیه های مقاومت و دفاع مردم افغانستان را کرد. طالبان 

بعنوان متحجر ترین نیروی جنگ طلب به افغانستان وارد ساخته شده و اقدام به نابودی دارایی های 

 افغانستان نمودند.

م امریکایی در افغانستان می گذرد و مردم این کشور که در ابتدا بعد از حال چهارده سال از استقرار نظا

فروپاشی نظام سیاه طالبان امید های زیادی به تامین صلح و ثبات در افغانستان را داشتند، ناامید و مایوس 

. شده اند. هر روز قتل و کشتار مردم افغانستان بجرم افغان بودن صرف نظر از قوم ومذهب جریان دارد

هر روز جوان این مملکت به نام پولیس، اردو و امنیت در اطراف و اکناف کشور بیرحمانه به قتل 

میرسند. در این روند خصومت بار، انگلیس و امریکایی ها مستقیما دست دارند. دادن جنگ افزار برای 
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رده است. پس این مخالفین نظام و دشمنان مردم افغانستان در بسیاری موارد، سروصدای زیادی را خلق ک

موضوع روشن است که کی ها در عقب بحران پروری در افغانستان قرار دارند؟ مردم بخوبی میدانند که 

در عقب به بحران کشاندن افغانستان و بدتر شدن اوضاع کدام کشور و کدام مزدوران داخلی آنها قرار 

 دارند. 

، باعث شهادت و مجروح شدن افغان های بیگناه اخیرا حمالت زنجیره یی در کابل و اکثر نقاط افغانستان

شد و خشم و انزجار عمومی مردم افغانستان را در مقابل دشمنان داخلی و خارجی آن بر انگیخت.این 

روال هرروز ادامه دارد. هر روز افغان ها بجرم ) تاجک ، پشتون، ازبک و هزاره بودن( سرزده می 

دیده ای با بصیرت و گوش شنوای برای درمان درد مردم شوند و به شکل فجیعی بقتل میرسند. هیچ 

ستمدیده این کشور هم وجود ندارد.  دولت و دولتمردان آن برای ماندن در کرسی قدرت و حفظ قدرت 

شان، سکوت اختیار میکنند و در بسیاری موارد در مقابل فجیع ترین نوع اظالم و قساوت های دشمنان این 

نند. دوروز قبل سفارت امریکا در کابل، با پخش خبرنامه ای، ازاحتمال وقوع کشور بی تفاوتی اختیار میک

حمالت زنجیره یی در کابل و دیگرنقاط افغانستان خبر داده است. این در حالیست که اکثریت وقایع اتفاقیه 

در کابل و دیگر والیت های افغانستان که باعث خسارات هنگفت مالی و جانی برای مردم افغانستان 

ردیده همه در تبانی با دشمنان خارجی از کشور های همسایه گرفته تا کشور های که ادعای دوست بودن گ

را با ما دارند صورت گرفته است. در بسیاری مواقع سازمان سیا و سفارت امریکا با جمع دیگراز 

داشته اند. دولت متحدانشان از وقوع همچو حمالت آگاهی داشته و این موضوع را تا اتفاق آن سر پوش نگه

افغانستان با ضعف های که در درون خود دارد؛ همواره با اعمال تروریستی غیر مترقبه و ناگهانی مواجه 

 شده و جز ناکامی و نافرجامی در تعقیب و خنثی سازی این حمالت چیزی دیگر بدست نیاورده است.

ره در صدد کسب امتیاز و ثابت گروه طالبان با توسل به حمالت تروریستی وهراس افگنانه خود هموا

ساختن خود بعنوان نیروی مخرب بوده است. هویت اصلی این گروه هم جز قصاوت و بی رحمی چیزی 

دیگری نبوده است. کشور های همسایه هم به حمایت از خشونت گرایی در افغانستان متهم شده اند. در 

تی این گروه وجود داشته است. مردم بسیاری مواقع شواهدی دال بردست داشتن آن ها در عقبه حمای

افغانستان با جنگیدن در چندین جبهه، در مقابل دشمنان آشکار و نا آشکار مواجه اند. اختالفات درونی نظام 

هم بسیار و انسجام عمومی و همبستگی ملی ما روزبروز در حال از هم پاشیدن است. تعمق روی علل و 

است. تفرقه انداختن زیر نام قوم و زبان و مذهب از راهکار های عوامل این از هم پاشیده گی هم بسیار 

معمول این اجانب و دشمنان این کشور بوده است. خود شعار داده اند "که تفرقه بینداز و حکومت کن". 

 عین موضوع در مورد وضعیت بحرانی افغانستان صادق است.

ما نیامده اند. اینان سیاست های خائنانه و  امریکا و متحدان اش در افغانستان برای خدمت به ما و کشور

خصومت انگیز خود را برای کسب منافع درون سازمانی خود تعقیب میکنند. مردم افغانستان نباید از دولت 

افغانستان و متحدان غربی اش انتظار بهبود اوضاع را داشته باشند. افغانستان سخت دچار بحران است و 

به فروپاشی نظام و حتی تجزبه این کشور خواهد شد. در تازه ترین اسناد این بحران در آینده ها منجر 

بدست آمده از گروه داعش در خاک پاکستان که به اساس آن پالن های عملیاتی و تخریب کارانه این گروه 

تروریستی تدوین شده است، نشان میدهد که این گروه درنظر دارد تا در یکی دو سال آینده افغانستان را به 



 105 

میدان جنگ وحشیانه دیگری مبدل سازد. این پالن در صورت عملی شدن، قربانی های زیادی از مردم 

افغانستان خواهد گرفت. ما مردم افغانستان باید هوشیارو مراقب اوضاع باشیم. در این مرحله ای حساس و 

صرفنظر از قوم،  بحرانی نیاز است تا یک رهبری ملی و با درایت شکل بگیرد و تمام مردم افغانستان

مذهب و زبان بدور آن جمع شوند. رهبران فعلی در کشور به کرات ناتوانی و ضعف خود را در مهار 

 بحران های موجود در کشور ثابت ساخته اند.  

ماباید با امریکا بعنوان یک ملت و یکپارچه وارد معامله شویم و نفع ملی و سود کشوری خود رامد نظر 

گیریم. از سیاست های فرد محورانه اکیدا باید اجتناب صورت گیرد.  نیاز است تا به راهکار های به 

ه دهیم. این کشور به تجربه گرفته شده بعنوان ایجاد گروه های سیاسی منقسم زیر نام قوم وزبان خاتم

انسجام ملی و وحدت میهنی نیازدارد. این مرحله ای از ملت سازی دشوارترین و سخت ترین مرحله  از 

نام  انقالب ملیگذار از حالت موجود  و رسیدن به حالت مطلوب خواهد بود. ما می توانیم این روند ملی را 

 گذرای کنیم.

مه از راه دشمنی با مردم افغانستان پیش می آیند. فرق نمی کند طالب، داعش، امریکا ، انگلیس و ..... ه

کی کجا و چگونه با ما برخورد کرده است؟ مهم درک این نکته است که دشمن دشمن است و باید با آن از 

 راه تدبیر و قوت ملی پیش آمد.

اختند. حال که این پروژه طالب کم از بیست را در بر گرفت و قربانی وهزینه آن را مردم افغانستان پرد

گروه از ایستادن درمقابل مردم افغانستان فرسوده شده است و گزینه بکار گیری آن برای دشمنان ما 

)انگلیس و امریکا ....( دیگر ممکن نیست تصمیم گرفته شده تا داعش جایگزین آن گردد. این دشمنان موش 

ه درس های بسیاری آموخته اند و دیگر فریب صفت باید آگاه باشند که مردم افغانستان از چهار دهه گذشت

 انقالب ملیدشمنان مکار و محیل خود را نمی خورند. دیریا زود همه ای مردم این کشور متوسل به یک 

خواهند شد. رهبری ملی شکل خواهد گرفت و دشمنان ما شرمسار و نگون بخت از این کشور رخت 

 خواهند بست.

وحشیانه طالبانیستی را میدهد و طالبان را هم تقویت میکند. مطمئنا مثل امریکا برای ما هشدار اوج حمالت 

مشهور را به کرات شنیده اید که " دزد را میگویند دزدی کن و صاحب خانه را می گویند بیدار باش" عین 

قضیه در مورد وضعیت کنونی صادق است. هرروز قربانی سیاست های امریکا را مردم افغانستان و 

مملکت که درصفوف قوت های مسلح این کشور هستند میدهند. میدانید که امریکا برای نفوذ و  جوانان این

داشتن حضور در کشوری به بهانه نیاز دارد. عراق، سوریه، لیبیا، یمن، مصر .... از نمونه های بارز 

آن را ورد و انتظار کمک از سیاست های خائنانه امریکا در جهان است. پس نباید فریب دشمن را خ

 داشت!
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 م:برش چهل و دو

 جهان اسالم و غرب

 تقابل یا تعامل؟!

۱۵/۹/۱۳۹۴ 

بحث تقابل تمدن ها که فرانسس فوکویاما از آن بعنوان یک تحلیل کل گرایانه نام برده خیلی ها جدی گرفته 

ارتباط مستقیم شده است. تقابل یا تعامل غرب با اسالم بعنوان دو تمدن مطرح جهان هم به سرنوشت جهان 

می گیرد و هم کاوش ها در مورد تعامل غرب با دنیای اسالم را به طور قابل مالحظه ی افزایش میدهد. تا 

نتیجه رسیده اند که یا به این  این جاییکه اکثرا اهل سیاست و کاوش گری در عرصه سیاسی در جهان به

برخورد آنها در حقیقت زایش آشوب در جهان دوتمدن بعنوان منابع استقرار ثبات جهانی نگاه کرد ویا هم 

خواهد بود. در این بحث بیشتر تالش می شود تا به ابعاد سیاسی تعامل غرب در صورت امکان موشکافی 

شود و مسله تقابل و یا تفاهم میان این دو تمدن روشن ساخته شود. جهان اسالم در حال کنونی به همان 

اسی و تسلط بر جهان لذت می برد به همان بی ثبات و شکنند است و اندازه که غرب از ثبات و پایداری سی

بیم آن میرود که روزی هیچ کشوری مسلمان امن در جهان باقی نماند. چنانکه در حال کنون چنین به نظر 

میرسد. به این دلیل وقتی در این بحث از غرب سخن می گویم بیشتر منظور غرب سیاسی است و 

سیاسی غرب با جهان اسالم  مدنظر است. منظور از جهان اسالم نیز در این  برخوردها یا رویکردهای

بحث کشورهای مهم اسالمی به خصوص در خاورمیانه است که بیشتر در مرکز تعامل یا تقابل غرب و 

 .اسالم بوده اند

یه می که عمال امپراطوری عثمانی تجز 1924اگر به کمتر از صد سال گذشته نگاه کنیم می بینیم که از 

شود، کشورهای مختلفی شکل می گیرند که تحت نفوذ غرب به خصوص انگلیس قرار می گیرند و در 

ترکیه نیز خالفت اسالمی به جمهوری سکوالر تبدیل می شود. در واقع به نظر می رسد که اساسا اسالم به 

حاشیه رانده می عنوان دینی که در عرصه جامعه نقش آفرینی می کند، شکست فاحشی خورده است و به 

نقش غرب هم  .شود و آنچه باقی می ماند نوعی از سکوالریسم و ناسیونالیسم و تا حدی سوسیالیسم است

در شکست اسالم خیلی ها بر جسته بوده است. استفاده از ادبیات مروج کنونی زیر نام اسالم سیاسی به 

ال تحت شعاع قرارداده و تبیین های داده گونه بعد اصلی اسالم  که همانا سیاست و هنر اداره است را کام

شده در حقیقت چهره واقعی اسالم را بعنوان دین سیاسی مسخ کرده است.شکست اسالم بعنوان مطرح ترین 

دین در عرصه سیاست عمدا و از سوی کشور های استعمار گر که آموزه های اسالم را اساسا خالف منافع 

ی عوامل و چگونگی این سیر قهقرایی تکامل اسالم بعنوان شان می بینند صورت گرفته است. تعمق رو

دین مکمل و صلح دوست بسیاری اوقات ابعاد وسیع تری بخود می گیرد. غرب بعداز شکست کمونیزم 

یگانه مانع عمده که خود عمال باعث شکست و فروپاشی قرار گاه کمونیزم در جهان شده بود اسالم را 

الم و ممانعت از گسترش اسالم سیاسی که خود عامل وحدت و همبستگی یافت. بنا براین برای سرکوب اس

مسلمانان جهان بود ترفند های تازه ی اختراع  کرد وبر واژه تروریزم و افراط گرایی بر چسپ دینی زد و 
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اسالم را ظاهرا دین ترور ووحشت معرفی کرد. نا گفته نباید گذاشت که این کار غرب در حالی صورت 

اکثریت نظام های پوشالی کشور های مسلمان و عرب در نتیجه تعامل مستقیم با انگلیس و می گیرد که 

امریکا بوجود آمده اند. اکثریت نظام های به اصطالح خالفتی و موروثی بنا بر مقتضیات زمان و حفظ 

 منافع غرب و امریکا و انگلیس شکل گرفته اند. 

. یعنی در به تدریج در کل جهان اسالم، مشاهده می شود که در کل جهان اسالم چنین فرایندی را می بینیم 

حکومت ها یا تحت الحمایه غربی ها هستند و اگر مستقل یا در حال مستقل شدن بودند، نیز از نظر فکری، 

روانی و روش حکومتی، دلباخته و وابسته به آنها می ماندند. ترکیه آتاتورک، رضاشاه در ایران و به 

قالل مصر، جمال عبدالناصر ظهور می یابد که وضعیت متفاوتی با دو مثال قبل دارد اما تدریج بعد از است

از نظر فکری، همان ایده ناسیونالیسم، سکوالریسم و... را دنبال می کند. در دوره های بعدی، حزب بعث 

لیسم، عراق ایجاد می شود، در سوریه نیز همینطور. بنابراین دیده می شود که فرایندی از ناسیونا

سکوالریسم، سوسیالیسم و بعث گرایی در جهان اسالم وجود دارد تا به نقطه ای می رسیم که کم کم در 

 .جوامع اسالمی تحوالت جدیدی رخ می دهد

این نکته را نیز باید توجه داشت که اتفاقاتی که در جهان اسالم رخ می دهد قبل از این که شکل سیاسی به 

ط اجتماعی به وقوع می پیوندند. به عبارت دیگر مثال جامعه شروع می کند خود بگیرد در جامعه و رواب

به اسالم گرا شدن. یعنی ابتدا جامعه نوع تازه ای از نگاه را به دین و اسالم گرایی پیدا می کند و سپس 

بازتاب آن در تحوالت سیاسی دیده می شود. در مساجد، دانشگاهها، مطبوعات و رسانه ها تحوالت 

 .ی رخ می دهد و سپس به عرصه سیاسی راه می یابد. همین مسئله در مصر و ترکیه رخ داده استاجتماع

پیش از وقوع این تحوالت رخداد های مهمی دیگر هم در جهان رخ میدهند. آن ایجاد اسرائیل و مسائلی 

اسالم نگاه کنیم  است که اسرائیل در جهان اسالم ایجاد می کند. بنابراین اگر در سطح کالن به مسائل جهان

از زیر یوغ غرب خارج شد و مجددا با  ۱۹۳۰می بینیم که جهان اسالم یک بار و به خصوص در دهه 

ایجاد اسرائیل در مرکز جهان اسالم نوع دیگری از توسعه طلبی غربی دیده می شود. این مسئله با 

ستحکم تر می شود. به عبارت ژیم های اسالمی با اسرائیل شکل می گیرد، مهمگرایی که بین برخی از ر

دیگر یک جا غرب کنار می رود و مجددا با ایجاد اسرائیل باز می گردد و همه مسائل پس از آن حول و 

 .حوش این موضوع شکل می گیرد

سپتامبر آن حادثه رخ داد. سیر تکامل اوضاع بگونه سرسام آوری به سوی  ۱۱حادثه  ۲۰۰۱1در سال 

دوقطبی شدن روان شد.  جوامع اسالمی در خطر و معرض فروپاشی و غرب دندان تیز که خواستار به 

انزوا کشانیدن و یاهم محو نقش برجسته اسالم در جهان است. بهار عربی هم نمایش قدرت جهان اسالم بود 

درت های تحت حمایت غرب را یا نابود و یاهم باعث آوردن تغییرات شگرف سیاسی و که بیشتر ق

سیاسی بود و کسانی  - اجتماعی در آن گردید. این پدیده به نوعی بازگشت دوباره اسالم به صحنه اجتماعی

کنار را که مورد حمایت آمریکا بودند و با اسرائیل سازش کرده بودند و ملت خود را سرکوب می کردند، 

زد. دیگر مکتب ها و ایدئولوژی های نظیر ناسیونالیسم، سکوالریسم، سوسیالیسم در فضای کنونی جهان 

اسالم خریداری ندارد و اسالم به عنوان یکی از مراجع اصلی قانونگذاری مطرح است. در حقیقت نقش 
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دید. غرب ستیزی جای سیاسی اسالم در تحوالت جهانی بر جسته شده و هویت گم شده آن دوباره احیا گر

غرب گرایی و یا مدل نوسازی غربی را گرفته که آهسته آهسته به فراموشی سپرده می شود. اما در این 

میان تحوالت بعدی نشان میدهد که بهار عربی به بیراهه کشانده شده است. بهار عربی و بیراهه های 

ینی شده است. گمان بر این است که انقالبی آن نمودار وضعیت کامال متفاوت نسبت به وضعیت پیش ب

غرب عمال در تبانی با شرکایش انقالب های عربی را از مسیر اصلی اش خارج ساخته و عمال بر آن 

کنترول دارد.  از طرف دیگر دوهدف عمده یعنی حفظ امنیت اسراییل و دسترسی به منابع نفتی خاور میانه 

الوده اصلی طرح خاور میانه ای بزرگ بوش را نشان که اکثرا انقالب های عرب در آن رخ داده است ش

میدهد. انقالب های عربی در حقیقت در مقابل نظام های صورت گرفته اند که میانه خوبی با اسراییل 

نداشته اند. عراق در گام نخست و لیبیا مصر تونس یمن و.... کشور های چالش زا برای اسراییل محسوب 

 ورد کشورهای دیگر اسالمی صدق می کند.می شوند. دقیقا عین مسله در م

نقش اسالم سیاسی در جهان بخصوص برای  غرب هم تعیین کننده است. در حال حاضر کشور های بیشتر 

اسالمی از منابع نفتی فراوان و منابع زیر زمینی به حد کافی بهره دارند. نقش اکماالتی کشور های عرب 

سازنده است. هرنوع واکنش غرب در برابر جهان اسالم  در تمویل نفت امریکا و غرب خیلی اساسی و

اگر از حمایت و پشتیبانی کشورهای نفت خیز خاورمیانه و عربی برخوردار نباشد غیر عملی و با حمایت 

عقبی معیوب خواهد بود.  از طرف دیگر در حال حاضر و در جهان کنونی، دو گروه بسیار خطرناک در 

از آنها البی صهیونیستی و دیگری سلفی های تکفیری است. یعنی کسانی که  برابر هم ایستاده اند که یکی

قرآن آتش می زنند؛ کاریکاتور و فیلم توهین آمیز به عقاید مسلمانان منتشر می کنند؛ وکسانی چون برنارد 

ا لوئیس و ... که به لحاظ فکری از آنها حمایت می کنند در یک سوی این میدان هستند و در مقابل این ه

کسانی هستند که به اسم اسالم سر انسان های بیگناه را می برند؛ در هر جایی دست به بمبگذاری و 

آدمکشی می زنند؛ همه را غیر از خود کافر می دانند و دموکراسی را کفر مطلق ارزیابی می کنند. تقابل 

 .این دو صحنه ای بسیار خطرناک در تاریخ معاصر رقم زده است

اسالم با غرب برای آینده جهان بسیار مهم است. خروج اسالم از انزوای سیاسی و گسترش تقابل یا تعامل 

اسالمی سازی نظام های سیاسی در جهان یک بحث فوق العاده مهم و جالب است. کشمکش های جاری در 

های جهان نشان از وضعیت پچیده ای دارد. تعامل و تقابل هردو امکان پذیر است. اگر تعامل شود و کشور 

اسالمی شاهد دگرگونی های عمیق فکری و سیاسی در نظام های شان باشند جهان در وضع موجود خود 

شاهد بهبودی خواهد بود. مرز های تقابل گری و تصادم درهم شکسته خواهد شد. ولی اگر قضیه معکوس 

ی تر و اسفناک شود و تصادم و تقابل در مسیر اصلی روابط میان اسالم و غرب قرار گیرد شرایط بحران

 تر خواهدشد.
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 م:برش چهل و سو

 

 ما و آنچه از بحران در کشور می دانیم!

۱۲/۱۱/۱۳۹۴ 

نقش سنگین و نیرومند یک ملت بهم پیوسته و منضبط از لحاظ ساختاری و اتنیکی در فرایند عبور از 

بحران و تحکیم نظام سیاسی در جوامع انسانی خیلی ها برجسته و قابل حساب است. رول و نقش بیگانگان 

اره کار محسوب می در همچو جوامع که شدیدا در گیر بحران هستند نمی تواند راه حل باز کند ویا هم چ

 شود. 

افغانستان هم به همین لحاظ از قید انواع درزمره جوامع دچار آشوب و سراسیمگی محسوب شده و در 

طول و کش های اودوار تاریخی بار بار بحران های خطرناک و شکننده را به تجربه گرفته است. نمی 

سیر خود را به درستی پیموده است. شود مشکل کشور را از امروز یا چند سال قبل حساب کرد. تاریخ 

نقش کنش گران و عملکرد های شان چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی قابل تامل است. رسم های 

بیگانه برای نظم و استقرار نظام های خارجی که نمودار فرهنگ وارداتی است کامال مطرود بوده و چاره 

 ساخته باشد. کار حساب نمی شود. شاید گذر زمان این را ثابت 

کشور هم در بحران های مختلف از لحاظ شکل و ساختار غرق است و هم از عدم مدیریت سالم رنج می 

برد. معموال در همچو مواقع تاریخی رهبران با تدبیر و کارکشته برای نجات ملت ها ظهور می کنند و 

فروپاشی نجات دهند. نمی شود  نقش مثبت را به گونه موثر بازی می کنند تا کشور را از بحران و تالطم

هم دچار بحران بود و هم مدیریت سالم و رهبری خردمند را نادیده گرفت. سر سخن را با نقش بیگانگان 

در آسیب شناسی جریان های فکری و سیاسی و عدم مدیریت و سو شکل اوضاع به سوی نا به سامانی و نا 

غیر قابل تحمل جوامع عقب ماندۀ نظیر افغانستان هنجاری باز می کنم. منظورم فرهنگ های وارداتی و 

است که نه تحمل بحران را دارد و نه هم بی بحران حیات بسر کرده می تواند. شاید عجیب باشد ملتی در 

جهان با گذشت آزمون های وافر و تلخی های مقرون به واقعیت هنوز هم در لجن زار بی اتفاقی و غیر 

پنجه نرم می کند و منتظر است تا دیگران درس اخوت و همدلی را  متحد بودن منحیث یک ملت دست و

در تابلو های شهراه های بزرگ متمدن شدن از لحاظ انسانیت و یکجا شدن از لحاظ ساختاری را نصب 

 کنند تا سرمشق کار قرار گیرد. 

تجاوز در حال حاضر کشور های بزرگ و قدرتمند جهان در بحران کشور نقش بازی میکنند. یک بار 

سرخط جنگ و جبهه جهانی در میادین افغانستان می گردد. بار دیگر تروریزم و هراس افگنی. همه 

فرافگنی های موجود نه ضریب مساعد و موجه مداخله را بدست میدهند ونه هم استنتاج و استنباط عقالیی 

 و منطقی را ارائه میکنند.
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ورشکسته گی و از هم پاشیده گی قرار داده است. در حال حاضر چندین جبهه توفانی کشور را در معرض 

خیلی ها جای تعجب است که ما و سیاسیون کشور ) هم از قماش خارجی و وارداتی و هم سیاسیون داخلی( 

این توفان را رنگ باخته ارزیابی کرده و نقش آن را در ویرانی ساختار های شدیدا آسیب پذیر در جامعه 

ید محاسبه بر این باشد که این توفان هم از نوع های پیشین خود رنگ خود کمرنگ حساب کرده اند. شا

وخصلت تاکتیکی و عبوری دارد. ولی نباید فراموش کرد که همانطوریکه ملت ها فرصت اتحاد و رفاه را 

در یک برهه آنی تاریخی می یابند همانطور به یکباره گی دچار فروپاشی می شوند. نباید فراموش کرد که 

امروز بنام ساختار های کمرشکن که در جبهه های خاموش اما توفانی مترصد اوضاع هستند تا  نقش آنچه

وضعیت را به نفع خود تغییر دهند بسیار مهم است و میتوانند به آسانی نقش مخرب را با زیرکی بازی 

شور، عدم کنند.    انتخابات، مشروعیت نیم بند سیاسی نظام بدون مسجل شدن در قاموس قانون اساسی ک

توانایی رهبران حکومت وحدت ملی در مهار و پیشگیری بحران های واگیر، بحران امنیتی و اقتصادی 

روزافزون و غیر قابل توقف، بحث گسترش تروریزم و سرایت آن به مثابه سرطان درون پیکری در 

ت های ناسالم و غیر جامعه ما، تشدد و ساختار پراگنده گی نظام های موجود در پیرامون کشور، بحث رقاب

عادالنه کشور های بزرگ و کوچک پیرامونی و دورو قرار دادن افغانستان منحیث میادین نبرد برای 

تصرف امتیازات مادی و اقتصادی، الینحل ماندن معضالت مرزی با همسایگان ما و... از جمله 

و کادر های جوان از کشور،  بزرگترین وحاد ترین چالش های موجود در کنار فقر، بیکاری، فرار مغز ها

ظلم و استبداد شکل مدرنی، انواع فساد مختلف، مواد مخدر و نظام سازمان یافته جرایم و مافیا کشور را 

 شدیدا در معرض فروپاشی قرار داده است وجود دارند.

بحران های مذکور اگر به فرض مثال خاصیت عبوری هم داشته باشند؛  گذار از آن مشکل وغیر قابل 

پیشگیری جلوه میکند. بنای یک سازمانی به هم پیوسته ) منظور یکی یا دو حزب سیاسی متعهد به آرمان 

های ملی( و ایجاد یک جو مناسب سیاسی برای سهم گیری فعال مردم در مهار این بحران ها خیلی ها 

 موجه جلوه میکند.

یک دهه تحول در افغانستان دارد. بحران روزافزون امنیتی در کشور ریشه در درازای تاریخی حداقلی 

نباید از ابتدا گروه های خطرناک هراس افگن دست کم گرفته می شدند. جامعه جهانی با منافقت و دورویی 

تمام این بحران را مجال داد تا بیشتر رشد کند و به چالش جدی در برابر نظام نوپای افغانستان قرار گیرد. 

ای به چالش کشیدن ما منحیث یک ملت زجردیده کشیده اند خیلی ها کش وقوس سیاسی را که دشمنان ما بر

مغرضانه و غیر قابل برداشت است. مشروط ساختن کمک ها در عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی 

منوط بر تفاهم و دست زیر سینه نشستن و نظاره کردن کارنامه های سیاه هراس افگنان همه نشان از این 

ت در کشور بدتر از دوران جنگ های داخلی و حضور طالبان در افغانستان شده است. دورویی دارند. امنی

نظم سیاسی موجود هم عزم و اراده قاطعی برای مهار و تحت کنترول در آوردن این بحران ندارد. یا شاید 

 در توانش نیست تا آن را در نشانه های آزمون تاریخی نابود کند.

ر و غیر قابل عالج شده است. عقده های برخاسته از بی عدالتی در نظام انتخابات و گذشته آن زخم ناسو

انتخاباتی گذشته از چهره های نامزد نه تنها اوضاع را بهبود نداده بل باعث وخامت آن شده است. نباید 

انتظار داشت تا همه کارنامه های خائنانه غرب در یک چشم بهم زدن سفید گردد. تقسیم قدرت و 
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بند سیاسی در کشور بدون درج و راجستر در دفتر نامه قانون مادر) قانون اساسی کشور(  مشروعیت نیم

هم کارایی نظام را شدیدا تحت سوال برده و هم از میزان اعتماد مردم نسبت به یک نظام پاسخگو به حد 

ی بی قابل مالحظه ای کاسته است. نمی شود یک مسئله را جدی گرفت و نوع دیگر آن را با بی تفاوت

ارزش قلمداد کرد. بحران های موجود در کشور هم از لحاظ تاریخی بهم مرتبط هستند و از لحاظ شکل و 

 محتوا با هم پیوسته آمده اند و حذف یکی برای مهار دیگر کمک می کند.

عدم توانایی رهبران حکومت وحدت ملی یا به لحاظ مداخله های بیرونی و یاهم به لحاظ عقده های تاریخی 

ه مانع عبور از بحران می شود و نه هم خاصیت انتقالی دارد.رهبران کشور حتی قادر به تقسیم و جور ن

آمد سیاسی بر مبنای مصلحت های گروهی نیستند یعنی بحران در درون بحران عمق بحران را شدیدا 

طه پایان خطرناک نشان میدهد.هردو رهبر باید به زود ترین فرصت به مشکالت درون سازمانی شان نق

بگذارند و دست و آستین برای مهار بحران بر بزنند در غیر آن عقربه های ساعت انفجار و توفان مسیر 

معکوس چرخش اش را می پیماید. فرصت ها اندک و چالش ها وافر اند. هنر استفاده از فرصت ها در 

تفاده از فرصت ها ظاهر توان هر کی نیست و نباید هم باشد. زیرکی و هوشیاری یک رهبر سیاسی در اس

می شود. سیاسیون افغانستان متاسفانه بحران در کشور را در گذشته ها و حال تا لحظه انفجار و دقیقه نود 

غیر مهم و قابل پیشگیری قلمداد کرده اند در نتیجه مجبور به شکست شده اند و از طمطراق سیاسی و 

مساعد ساخته است ونه هم فرصت دیگری برای  دبدبه های رهبران رخنما نه مجال گریز از بحران را

 بقای سیاسی باقی مانده است.

پالن بین المللی بازیگران بزرگ در جهان به انفجار در آوردن مناطق غنی از لحاظ منابع زیر زمینی 

است. متاسفانه افغانستان در این بازی خاصیت تخته خیز و عبوری دارد. تروریزم منحیث موثر ترین 

بزار در دست غرب است و تبر تیز آن بر فرق ملت اسالمی کوبیده می شود. تروریزم بهانه  ای وسیله و ا

خوبی برای حضور در اقصی نقاط جهان شده است. یک جمع قابل مالحظه ای را تروریزم می کشد و 

جمع دیگر در نتیجه بمباران تیکه داران به اصطالح حفظ صلح جهانی سرکوب می شوند. نتیجه تضعیف 

ملت های مسلمان و شکوه مندی کاذب غرب در برابر دین اسالم و پیروان آن است.سرایت تروریزم 

تکفیری از نوع جدید بنیاد گرایی زیر نام دین نه خاصیت دینی دارد و نه هم مرز و سرحد انسانی می 

وش کرد که شناسد. وسیله ای است برای بهانه های ظاهرا موجه حضور در مناطق غنی جهان. نباید فرام

خود امریکا و متحدانش در طول تاریخ به مثابه بزرگترین ناقضین حقوق بشر گلیم بشریت و بشر دوستی 

را حاال سرلوحه کار خود قرار داده اند بوده است. نقش کشور های استعماری در خلق بحران های مرزی 

ه های مصداقی فراوانی و ایجاد و گسترش مشکالت و چالش های مرزی میان کشور های همسایه نمون

دارد. مشکل پاکستان با افغانستان، هندوستان و پاکستان چین وجاپان، روسیه و جاپان، چین و تایوان و 

نمونه های دیگر بارز آن در جهان نه تنها قابل اغماص نیست بل خاصیت کلی دارد. شاید دیری نپاید تا 

قصی نقاط جهان باز شود. کشور های ضعیف پامال این میدان ها و میادین تازه نبرد زیر نام تروریزم در ا

 بزکشی سیاسی و نظامی قدرت های بزرگ خواهند شد.

پس منتظر خبر های ناخوشایند باشیم. اگرچه نگارنده شخصا قصد ندارد؛ منفی بافی کند ولی ظاهر قضیه 

این چنین می نمایاند. ما با یک تحلیل کل گرایانه قادر به مهار بحران و بررسی ابعاد و ریشه های آن 
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بل خصلت وماهیت اصلی آن هستیم. و الی یک تحلیل تقلیل گرایانه نه تنها به مهار بحران کمک نمی کند 

 را شدیدا تحت سوال برده و چهر اصلی آن را مسخ می کند.

 

 م:برش چهل و چهار

 خود کرده نه درد است نه درمان!!!

 ر هنگام کرزی در مراسم هفته شهید()درنگی بر اظهارات دی

۱۲/۱/۱۳۹۵ 

درگذشت استاد ربانی جمع سنبله سال روان در مراسم یاد بود چهارمین سالگرد  ۲۹روز یکشنبه تاریخ 

کثیری از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان اشتراک ورزیده بودند. مطابق به رسم معمول و اجندای 

همچو مجالس یک تعدادی از سخنرانان به ایراد زبان دهانی می پردازند. از قضا چون کرزی صاحب کدام 

ای ظاهر شدن منحیث یک رهبر ملی مصروفیت دیگر ندارد و در فکر بهره برداری از فرصت ها بر

است فکر میکند با زیریکی و بازی با کلمات می شود مردم را فریب داد و حقایق را کتمان کرد. گله ما از 

رییس صاحب اسبق ریاست جمهوری این است که چرا مردم این عصر را که به گفته خودشان هر لحظه با 

ای نفاق افگن غربی همراه هستند و هر لحظه تماشا گر شبکه های منافق چون بی بی سی و سائر رسانه ه

 برنامه های شان است را گوسفند فکر می کنند و تقال بر پوشاندن حقایق دارند؟

در این سخنرانی کرزی صاحب کمافی سابق به ایراد سخنانی در باب تاریخ پرداخته و متوسل به کالفه 

است تا به چند نکته منحیث یک جوان که از حس  پوشانی و کلیشه پرانی در این خصوص شدند که الزم

 باالی وطندوستی بهره دارم و این درس را از بزرگان مان به ارث گرفته ایم انتقاد کنم. 

اول: کرزی صاحب فکر میکند مردم گوسفند هستند و فریب بازی با کلمات را می خورند. یاد تان باشد 

در آخرین تحلیل از تاریخ می آموزند و چهره های رییس صاحب اسبق ریاست جمهوری! که این مردم 

وطندوست و خائن را بخوبی تشخیص میدهند. فرق میان شاه شجاع و غازی وزیر محمد اکبر خان و فرق 

میان امیردوست محمد خان و غازی امین هللا خان لوگری را بخوبی درک میکنند، به همین لحاظ است که 

دی این کشور تا حدودی تاثیر گذاری باالی مردم دارد ولی حرف خودت و من منحیث یک شهروند عا

تاثیر عمده را گذشت حوادث و سیر واقعات تاریخی می گذارد. مردم نیاز به فراگرفتن درس های تاریخی 

از زبان خودت و افرادی دیگری ندارد. مردم بعد از گذشت این چهار دهه ای پر ماجرا بسیاری چیز ها را 

ی متاسفانه به خصوصیات عمده سیاسیون افغانستان ژفریب نمی خورند. فریب و دماگو آموخته اند و دیگر

مبدل شده است و همواره در تالش فریب دادن اذهان عامه و بهره برداری از فرصت ها هستند تا یا برای 

 حفظ قدرت شان تالش کنند و یا هم دوباره طعم شرین قدرت را بچشند.

اد باالی غربی ها و رسانه های که مرتبط به آن ها است را به رسم دوم:  جناب کرزی صاحب! انتق

عمومی مبدل کرده اید. ما متاسفانه عادت کرده ایم تا بار مالمتی را برگردن دیگران بیندازیم. می گویند اال 
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متی بال در گردن مال. اگر در یک ناحیه کابل حجم کثافات زیاد شد و بوی تعفن منطقه را فرا بگیرد بار مال

را بر گردن آی اس آی و امریکاییان بنیدازیم. ما و همه مردم بخوبی مستحضر هستند که بی بی سی از 

ایام القدیم به النه ای تبلیغات زهرا گین و نفاق افگنی منحیث زبان تبلیغاتی انگلیس منحیث پیر کهنه کار 

ترس در میان مردم است.توطئه سیاست شهرت دارد. بی بی سی یکی از نمونه های منافقت و ایجاد رعب 

ها و فتنه های را که انگلیس در طول ادوار مختلف تاریخی طراحی کرده بی بی سی منحیث یک رسانه 

نفاق افگن به توجیه آن پرداخته است.باز برای شما جناب که به زور غرب )انگلیس و امریکا( و تبلیغات 

قدرت تکیه زدید نمی زیبد تا چنان لچ و بی پرده به  همین رسانه های مشهور جهانی و نفاق افگن به اریکه

انتقاد از آن پردازید. مردم افغانستان هنوزهم حافظه تاریخی را با خود به هر کجای که هستند حمل میکنند. 

حافظه تاریخی مردم افغانستان خوب بیاد دارد که شر از کجا و چگونه در میان این مردم افگنده شد. نباید 

ده تالش کرد تا مردم را با چند کلمه گپ نرم و گرم فریب داد. اگر چنین فکر میکنید اشتباه این چنین سا

 رهبران گذشته کشور را تکرار می کنید و عاقبت به نا کجا آباد خواهید رسید.

سوم:در حین سخنرانی شما یکی از هموطنان پر احساس ما بر ضد پنجابی های مزدور انگلیس شعری را 

ت و شعار ضد پنجابی سر داد. جناب شما باالی این هموطن ما انتقاد کردید و همواره به خوانش گرف

دشمنان مردم ما را دوست خطاب میکنید. شاید از حافظه شما پاک شده باشد که دشمن بزرگ مردم 

افغانستان همین پنجابی های مزدور انگلیس هستند. ضیاوالحق را که شما شهید خطاب کردید چوچه 

دشمن مکار مردم افغانستان بود. مسولیت قتل و کشتار هزاران افغان بیگناه همانطوریکه بر  انگلیس و

گردن روسها بخصوص شخص بریژنف است، ضیاوالحق هم در آن سهم دارد. شهید برای کسی گفته می 

م شود که برای حق برزمد و جان فدا کند. هدفش رضای خداوند متعال )ج( و رفاه امت مسلمه باشد. کدا

یک از مشخصه های آتی را ضیاوالحق داشت که شما غیر مسوالنه آن را شهید خطاب می کنید. خود از 

نفاق که انگلیس در زمان اولین تجاوز شان به افغانستان داشتند صحبت کردید. زیاد از منافقت این ملت 

قضاوت تاریخ ابای ندارید. منافق گیتی سخن گفتید. برای دیگران درس تاریخی میدهید اما خود متاسفانه از 

اکثریت پنجابی های زمامدار پاکستان نظیر ضیاوالحق و پرویز مشرف دشمنان سرسخت و به خون تشنه 

مردم افغانستان بودند. نیات آنها در نهایت امر یک افغانستان ضعیف مزدور و صوبه پنجم پاکستان است. 

ز از دنیا رود شهید خوانده می شود؟ شما طبق حال اگرکسی برای این چنین اهداف شومی تالش کند و با

معمول دردوران تصدی تان هیچگاه از پاکستان و فوج آن شکایت نکردید. زیرا ترس به چالش کشیدن خود 

را از جانب آنها داشتید. حال بسیار دیر است و حرف های راکه شما به زبان جاری می سازید، جز تاریخ 

ر استراتیزی پاکستان در قبال افغانستان ندارد. همان وقت همین حرف شده است و تاثیر بخصوصی بر تغیی

را می گفتید تامردم افغانستان میدانستند که رهبرشان هم در مقابل طغیان پاکستان و تجاوزات آنها همسو با 

 مردم است.

ه وضعیت چهارم: از فرار جوانان از کشور هر بار انتقاد می کنید. شاید خود بیاد ندارید که علل عمد

موجود که همه را مایوس ساخته خود شخص شما هستید. فرزندان دلیر افغان در سنگر های گرم دفاع از 

کشور می جنگیدند طالبان مزدور و جنایت پیشه را اسیر میگرفتند و شما روی این جنایت کاران می 

ری برای شان پیام می دادید بوسیدید و با هدایای نقدی از جنایت های شان تقدید میکردید. به مفهومی دیگ

که کار تان خوب بار دیگر تعداد زیادی این جوانان را بکشید تا افغانستان مقاومتگر در برابر تجاوز گر را 
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نداشته باشد. این جوانان با مشاهده وضعیت این چنینی که ریشه در مدیریت ناسالم شما دارد از وضعیت 

هستند در حالیکه اکثریت را که بنده با ایشان آشنایی دارم کامال مایوس شده و در فکر فرار از کشور 

تحصیالت عالی دارند و صاحب علم هستند. یعنی سرمایه معنوی کشور بجای خدمت گذاری به مردم از 

طریق علم که در طی سال ها تحصیل فراگرفته اند در خارج از کشور قاب شویی کنند و مزدور خارجی 

دولت شما ظرفیت جذب این نیروی عظیم بشری را نداشت تا از آن برای اعمار باشند. به گفته استاد سیاف 

و آبادانی کشور بهره ببرد. دولت ناتوان و فاسد شما این وضعیت را به میراث گذاشته تا همه در فکر فرار 

باشند و از چند مشت مزدور و حلقه بگوش طالب و داعش بهراسند و بجای دفاع از سنگر در فکر ترک 

 باشند.آن 

پنجم: شما در بخشی از سخنان تان از اره کردن وسایط و تجهیزات نظام مثل تانک ها و طیاره های 

نظامی انتقاد کردید. خود به این امر متعرف هستید که در پیش چشمان تان دشمنان ما چنین کردند. رییس 

و در این راستا کماکان  دولت بودید قدرت عامه ملت وکشور به شما منحیث یک زعیم منتخب تعلق داشت

حمایت بیدریغ مردم را شاهد می بودید، چرا واکنش نشان ندادید و مانع پروزه های امریکایی و پاکستانی 

برای مهار قوت و قدرت دفاعی ما نشدید؟ چرا همان وقت این مسئله را با مردم در جریان نگذاشتید. یا از 

بر به حکومت کردن باالی ملت مظلوم ما ادامه میداید و این مسئله خبر نداشتید و منحیث یک رهبر بی خ

یاهم با دزد دهن جوال گرفته بودید. چرا هنوز هم در فکر فریب مردم هستید؟ چرا مردم را ابله و احمق 

 فکر میکنید و تالش دارید همه را فریب دهید و خود را ناجی ملت از شر ظلم نشان دهید؟

زنه گی و بی روحیه گی مملو بود و پیام جدیدی برای مردم در کل سخنان کرزی صاحب از بی موا

نداشت. کرزی صاحب شرافتمندانه باید اعتراف کند که در امر یک رهبری سالم و ملی در طول سیزده 

سال زعامت شان ناتوان بوده و صرفا به فکر حفظ قدرت شخصی خود بودند.با هر قلدر و مکار دست 

باشد. نمی شود حقایق را از زبان کرزی صاحب به تحلیل گرفت. شعور همکاری دادند تا قدرت شان حفظ 

اجتماعی و سیاسی مردم بلند رفته و سفید وسیاه را بخوبی از هم تفکیک می کنند.  مردم را فریب دادن و 

خود را حفظ کردن نهایت ناتوانی و ضعف سیاسیون و رهبران کشور ها را نشان میدهد. نباید به فکر 

 ود باید به مردم خدمت کرد تا رهبر ملی شد.فریب مردم ب
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 م:برش چهل و پنج

 چیست؟ ستون پنجم

 راهکار های در باب شناخت این ستون و مهار آن

۱۳/۱/۱۳۹۵ 

در این اواخر ادبیات سیاسی روزمره گی ما بیشتر معطوف به اصطالح ستون پنجم است. شاید بسیاری با 

الزم دیدم قدری در مورد روشنی بیندازیم، که این اصطالح از کجا آمده و این اصطالح نا آشنا باشند، لذا 

 برای کی ها خطاب می شود. اصال ستون پنجم کی است و آیاامکان مقابله با آن وجود دارد؟

ستون پنجم در اصطالح، عوامل خرابکار وجاسوسان یک کشور در کشور دیگر یا عوامل و گروه های 

لتی را بدین نام یاد میکنند. این اصطالح در جنگهای داخلی اسپانیا بعداز مخالف دولت در سازمان دو

( پدید آمد ووجه آن نیز این بود که هنگامی که جنرال فرانکو و ۱۹۳۹-۱۹۳۶جمهوریت دوم بین سالهای )

جنرال موال از جنبش فاشیستی اسپانیا و فرمانده هان ضد جمهوری، قصد حمله باالی مادرید پایتخت این 

ور را داشتند، جنرال فرانکو گفت که: نیروهای ما با چهار ستون بطرف مادرید در حرکت بودند و کش

قرار بود با حرکت این چهار ستون، ستون پنجم که یک گروه خفته در داخل نظام بود از داخل نظام 

ستون آخری را جمهوری بر خیزد به دفاع کننده نظام همزمان با حمله چهار ستون مخالفین حمله برد. این 

ستون پنجم می نامند. بنا ستون پنجم شبکه ای از خرابکاران و جاسوسان کشور های مخالف و ضد نظام 

در درون نظام اند که در حالت مخفی در حالیکه عضویت نظام مستقر سیاسی را دارند به نفع  کشور های 

حمله های پیشگیرانه برعلیه دشمنان مخالف نظام کار میکنند، اطالعات مهم را به آنها می سپارند و از 

توسط نظام مستقر تاحدی قابل مالحظه ای جلوگیری بعمل می آورند. جاسوسی از راهکار های عمده این 

ستون است. دولت ها در امر تامین منافع و حفظ آن نیاز به ریشه کن کردن ستون پنجم دارند. ضربات 

تر و کشنده تر از ضربات در جبهات جنگ با دشمن ستون پنجم به پیکر دولت مستقر به مراتب مهلک 

است. این واژه معموال در هنگام شدت جنگ های استخباراتی و اطالعاتی بیشتر رایج می شود. تقریبا در 

تمام نظام های سیاسی دنیا حتی در قوی ترین و مجهزترین نظام های سیاسی از لحاظ استخباراتی و 

ولی این دولت ها با استخدام شبکه های ضد جاسوسی و ضد  اطالعاتی ستون پنجم دیده می شود.

استخبارات خارجی در زود ترین فرصت این شبکه مخرب :ستون پنجم: را نابود میکنند و ریشه های آن 

را می خشکانند. نبود ادارات ضد جاسوسی برای مقابله با ستون پنجم که خود در حقیقت رخنه دیگر شبکه 

نظام است خود از عوامل مهم ناکامی دولت ها در نبرد های اطالعاتی و های استخباراتی دردرون 

استخباراتی است. مخرب ترین و کشنده حمالت بر ضد نظام از طریق همین شبکه رهنمایی و همکاری 

می شود. نقش شبکه های ضد جاسوسی دربرابر این نوع ستون خیلی ها مهم و ارزنده است. نبود 

ونگی رخنه کشور های مخالف نظام و چگونگی پیدایش ستون پنجم در درون اطالعات منظم در مورد چگ

نظام خود از مهم ترین اولویت های دستگاه استخباراتی کشورها است. حتی در بزرگترین کشور ها که هم 

از لحاظ نظامی و از لحاظ استخباراتی از قوت در خور مالحظه ای بر خوردار هستند ستون پنجم فعالیت 

ر اتحاد شوروی سابق بسیاری واقعات وجود داشته که ستون پنجم به کمک کشور های بلوک میکند. د
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غرب دردرون نظام اتحاد شوروی رخنه کرده و باعث عملیات های سبوتاژی و خرابکارانه شده است. 

 اطالعات محرم توسط این شبکه به دشمن نظام انتقال می یابد. نبود هویت مشخص و ترفند های را که این

ستون در کار خود در مقابله با نظام بکار می گیرد خیلی ها زیرکانه و مخفی و حتی دربسیار اوقات غیر 

قابل تشخیص است. ادارات مهم استخباراتی باید مداوم بر کار این ستون نظارت داشته باشد. تعقیب، کشف 

ر های مخالف نظام به وخنثی سازی آن بسیاری اوقات ناممکن به نظر میرسد. شبکه های جاسوسی کشو

مجرد درک افشا شدن هویت ستون پنجم در درون نظام، دست به مهار آن میزنند. شاید بسیاری اوقات 

ستون پنجم در بلند ترین رده های نظام رخنه و نفوذکند. شاید تا آخرین لحظه حیات نظام، این شبکه افشا 

 ستقر محسوب شود. نشود و از جمله نزدیکترین و وفادار ترین دوستان نظام م

اصطالح ستون پنجم از نظر معني و مفهوم مجازي همان جاسوسي است؛ منتها با این تفاوت که جاسوس 

به ضرر و زیان بیگانه کار مي کند و نفع و مصلحت ملت و کشور خویش را ولو به قیمت جان از نظر 

بلکه افراد این ستون، دانسته یا ندانسته به دور نمیدارد؛ در حالي که ستون پنجم این معني را افاده نمي کند 

 زیان و ضرر خودي و نفع بیگانگان کار مي کنند.

اگر جنگ بین المللي دوم اگر دقیقاً بررسي کنیم، مالحظه مي شود که پیروزیهاي برق آساي اولیه دولت 

بوده بیشتر از نازي آلمان هیتلري به آن شکل و صورتي که در تاریخ لشکرکشیهاي نظامي بي سابقه 

رهگذر وجود ستون پنجم در کشورهاي متخاصم و فعالیتها و خرابکاریهاي آنان انجام پذیرفته است و گرنه 

عقل سلیم و بطور کلي قاعده و ضابطه نظامي و لشکر کشي حکم نمي کند که کشوري هر قدر هم نیرومند 

داشتند یکي پس از دیگري در ظرف چند باشد کشورهاي مجاور را که اتفاقاً ضعیف هم نبودند و همه چیز 

 روز به تصرف درآورد.

اصطالح ستون پنجم با وجود آنکه قدمتي ندارد معذالک به علت بسط و جامعیت معني و مفهوم کلمه چنان 

به سرعت اشاعه و انتشار یافت که در حال حاضر هر جا پاي جاسوسي و خیانت حتي در مجامع و 

شمسي کتابي  ۱۳۶۰ن براي افاده مقصود استفاده و استناد مي کنند. در سال خانواده ها به میان آید از آ

تحت عنوان "ستون پنجم" به وسیله کاظم اسماعیلي به فارسي ترجمه گردیده است که در این کتاب از 

داستان ستون پنجم آلمان نازي در انگلستان بحث میکند. ستون پنجم مزبور حتي در انتیلیجنس سرویس 

 هم نفوذ کرده بود.انگلستان 

ستون پنجم بعنوان مار آستین دردرون نظام های سیاسی به تخریب و سبوتاژ برنامه های پیشگیرانه نظام 

مستقر می پردازند. حتی این ستون نه تنها که به امور نظامی و استخباراتی دخالت دارد و خرابکاری 

ایه های برق، فابریکه های تولیدی، کارخانه میکند بل برنامه عمرانی و اقتصادی مانند اعمار بند ها، پ

جات و بنگاه های اقتصادی  که بتوانند از لحاظ اقتصادی نظام را کمک کنند تا به عمر خویش ادامه دهد، 

تداخل دارند. ستون پنجم نه تنها در نظام سیاسی و اقتصادی نفوذ میکند بل مطبوعات بعنوان رکن چهارم  

د آن در امان نیست. تشویق وترغیب افراد وابسته به شبکه های استخباراتی نظام دردموکراسی هم از گزن

کشور های بیرونی جهت راه اندازی جنگ های نرم و تبلیغاتی که جهت تضعیف روحیه مقاومت در میان 

نیروهای مسلح نظام مستقر می شود هم از وظایف اصلی ستون پنجم است. کارشناسان مسائل سیاسی و 
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نند بوسیله ستون پنجم استخدام شوند تا راهی براندازی نظام را به زودترین فرصت  مهیا اقتصادی میتوا

بسازند. نبود اطالعات الزم و مهم برای این گروه در بسیاری مواقع باعث می شود که ستون بصورت 

لی اگر خودکار متالشی شود. یعنی تاجاییکه نفوذ این ستون امکان پذیر است به حیات خود ادامه میدهد و

شبکه های درون سازمانی استخباراتی نظام مستقر به وجود آنها پی برده باشند، امکان استمرار آن منحیث 

 شبکه های جاسوسی غیر رسمی بعنوان ستون پنجم غیر ممکن و در حال متالشی شدن می باشد.

حسوب می شوند. ستون پنجم درحقیقت زبان غیر رسمی و منبع اطالعاتی غیر دولتی نظام های مخالف م

این ستون میتواند متشکل از مقامات بلند پایه دولتی،مقام های نظامی و استخباراتی، وکالی پارلمان ، 

ریسان و کارمندان عادی دولتی باشد. حتی در بسیاری مواقع معاونین ریس جمهور و وزرای دولت جز آن 

درون اتحاد شوروی سابق بود که به اثر باشند. بریا وزیر داخله استالین یکی از عوامل ستون پنجم در 

ارتباط با نظام های غربی به کشتار و نابودی وفادار ترین و مهم ترین اعضای حزب کمونیست شوروی 

پرداخت و به طور سیستماتیک به مهار آن ها می پرداخت. حتی بریا در جریان جنگ دوم جهانی به 

تش سرخ که در زمان جنگ دست پیدامی کرد به اطالعاتی مهمی در باره پیشرفت ها و نقاط ضعف ار

انتقال آن به منابع غربی می پرداخت. بالخره سازمان استخبارات شوروی به کشف بزرگترین منبع انتقال 

اصرار مهم دولتی دردرون نظام وقوف پیداکردند و بریا منحیث وزیر داخله نظام استالین تیر باران شد. 

ستون میتواند یکی از درد سر های نظام مستقر محسوب شود. راهکار های نبود شرایط الزم مقابله با آن 

مقابله جهت نابودی و کشف شبکه های اطالعاتی که میتوانند درجهت تقویت ستون پنچم در درون نظام 

 مفید واقع شوند بسیار دشوار است. حتی در بسیار اوقات ستون پنجم بعنوان دوست نزدیک ووفادار نظام 

از تصامیم مهم دولتی اشتراک دارد و خود از جمله مجریان اصلی طرح ها و برنامه های در بسیاری 

دولتی محسوب می شود. فرق میان دوست و دشمن بعنوان ستون پنجم یکی از مهم ترین و حساس ترین 

وظایف دستگاه های استخباراتی کشور ها است مشروط بر اینکه نظام مستقر عزم و اراده قوی بر نابودی 

 و مهار آن داشته باشد.

 

 م:برش چهل و شش

 

 برای بقای خودمان؛ مجبوریم برزمیم!

۱۰/۱/۱۳۹۵ 

حوادث اخیر در کشور نظیر سقوط کندز، بعضی ولسوالی های تخار، فاریاب و بدخشان حاکی از وخامت 

اوضاع در کشور است. سیر انکشاف اوضاع حداقل در یک سال اخیر و از زمان تولد حکومت وحدت 

ملی، حکایت از تغییر اوضاع و جغرافیای جنگ از جنوب به شمال دارد. این مسئله مایه نگرانی تمام 

 افغان ها شده تا جاییکه گراف فرار مردم از کشورضریب بی پیشینه ی خود را رقم زده است.
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و همچنان اوضاع به خوبی می نمایاند که طرح های خطرناکی در خصوص تغییر موقعیت جنگ به شمال 

آغاز بازی بزرگ با سناریوی جدید در راه است. نباید اوضاع را به گونه عادی تلقی کرد. این امر مایه 

نگرانی همگانی است که اگر نا آرامی های در کشور مخصوصا در شمال به طرف جنوب گسترش یابد و 

 خواهد بود؟آرام شوند و تحت تهدید قرار بگیرند، وضعیت چگونه  والیات همجوار و پایتخت نا

اوضاع به گونه ای در مسیر است که هرنوع پیش بینی را محدود می کند و تحلیل گران عرصه سیاست  

را سرگشته و حیران کرده است. فرصت های بسیج همگانی هم مردود و تا جایی آسیب پذیر است. شاید 

ف را همزمان کش و قوس های سیاسی موجود سر آغاز یک جنگ بزرگ در شمال باشد که چندین هد

دنبال میکند. نبود مدیریت کارا در اوضاع کنونی و عدم موجودیت دیدگاه های واحد در خصوص بقای 

نظام و جنگ با دشمن نظام؛ وضعیت را وخیم ساخته است. ارتش و نیروهای مسلح حامی و پاسبان نظام 

ت میدهند. اگر چه انگیزه در در سردرگمی و ابهام مطلق فرومانده اند و انگیزه جنگ را روز بروز از دس

صفوف قوت های مسلح کشور خیلی ها باال است ولی اراده ضعیف و مردد در رهبری نظام باعث وخامت 

اوضاع گردیده است. این در حالی است که نباید دشمن را با دوست یکی دانست. دست های پنهانی در 

د. این یک پروژه بین المللی است تا وضعیت تبانی با ستون های داخل نظام این پروژه را مدیریت می کنن

بگونه معکوس سوق دهند. با تغییر جغرافیای جنگ، میزان تلفات ارتش و نظامیان افغان  ۲۰۱۵را بعد از 

که سرسختانه در برابر تروریستان جنایتکار می جنگند، بلند رفته است. میزان سنگینی و ثقلت جنگ در 

وژه بین المللی و غربی است و هزینه آن در سطح کالن بر آورد شده شمال به علتی زیاد است که این پر

است. بنابر بعضی از قراین، مدیریت این پروژه به میزان قابل مالحظه یی از سوی غرب در تبانی با 

 کشور های عربی متحد آن و پاکستان صورت میگیرد.

ا ریشه یابی شود که تحرکات اخیر این جنگ بیشتر چهره بین المللی بخود گرفته است. اول نیاز است ت

روسیه در اوکراین و حمالت باالی محالت تجمع تروریستان داعشی به چه اندازه منجربه تغییر اوضاع 

درافغانستان شده است؟ یعنی امریکا با باختن میدان جنگ در نقاط متذکره نیاز دیده است تا روسیه را از 

ب، تهدید کنند و در عرصه امنیت کشور های آسیای میانه طریق تهدید تروریزم منحیث ابزار قدیمی غر

نگرانی خلق کنند. دوم خالی استراتیژیکی به میان آمده حاکی از آن است که جنگ باید به صورت خودکار 

در حوزه تحت قلمرو پیمان شانگهای نفوذ کند و نگرانی های امنیتی را مضاعف بسازد. کشور های آسیای 

چین، امنیت مرزی هند و مرز های ایران به عنوان نشانه های زیر زره بین غرب  میانه، ایالت سنکیانگ

 جهت اجرای پروژه های بعدی قرار دارد.

در این میان سیاست های خائنانه غرب در خصوص مبارزه و ریشه کن کردن تروریزم بین المللی بعد از 

ین خصوص خلق کرده است. سقوط چهارده سال نبرد بی ثمر باقی مانده و نگرانی های جدی را در ا

یکباره گی قندوز با مدنظرداشت پیش فرض های سقوط، رخ اصلی این پروژه را نمایان میکند. پالن 

تروریزم بین المللی این است تا با آغاز جنگ در قندوز که عمال نقطه ی عطفی در عمر نظام شده، جنگ 

و کاپیسا کشانده شود. ولی چون حادثه قندوز خیلی به والیات همجوار نظیر بغالن، بدخشان، تخار و پروان 

ها سروصدا خلق کرد نیاز دیدند تا مسیر اصلی را با تغییراتی، دنبال کنند. ناآرام ساختن والیت پروان از 
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طریق ولسوالی غوربند، و گسترش ناآرامی ها به طرف مرکز و پایتخت) کابل( بخشی دیگری از پالن 

 است. غرب برای تطبیق پروژه هایش

گسترش نا آرامی ها از شمال به جنوب از مسیر کندوز به بغالن و بعدا با دوشاخه شدن از طریق سالنگ 

ها به ولسوالی های غوربند والیت پروان وولسوالی تگاب والیت کاپیسا،شالوده اصلی این پروژه خائنانه 

هت استمرار حضور غرب در غرب را در مقابل مردم  افغانستان نشان  میدهد و نمایش تازه ای را ج

کشور ثابت می سازد. سیاست های دوپهلوی غرب در طول چهارده سال اخیر به گونه روشن وواضح به 

 کرات دیده شده است. 

در این حال آبستن تحوالت جدید رخ جدیدی از بحران در کشور است که نگرانی هر فرد با احساس را بر 

مهار بحران موجود در کشور، برطرف ساختن سوظن ها مبنی می انگیزد. پدید آوری اراده قوی برای 

برای عدم کارایی شاخه های ازدولت و اعتماد سازی میان مردم ودولت از کار های است که باید در 

 اولویت کاری دولت موجود قرار گیرد.

در شرایط کنونی برای مهار بحران موجود در کشور، ضرورت یک بسیج ملی در صفوف فشرده ای 

اسی میان طبقات و اقشار مختلف جامعه دیده می شود. شرایط بسیج در حال کنون مساعد نیست ولی اگر سی

تالش صورت گیرد تا برای بقای خودما، راهی جستجو گردد؛ بسیج سیاسی و نظام مردمی در برابر 

باید با انگیزه تروریزم وجلوگیری از خطر فروپاشیده گی  آن از ممکن ترین راه ها خواهد بود. بسیج ملی 

سیاسی الزم و مورال بلند نظامی صورت گیرد. راهی جز این وجود ندارد. باید به اختالفات در فرع نقطه 

پایان بگذاریم و خطوط اصلی منافع ملی را تعقیب کنیم تا هم توانسته باشیم کشور را از بحران موجود 

ه باشیم. این بسیج باید روی یک محوریت ملی نجات داده باشیم و هم برای بقای خودما کاری را انجام داد

به هدف زدودن بحران و نجات از ورشکستگی صورت گیرد. این بسیج نیازمند یک رهبری توانمند در 

امر ایجاد یک فضای باز سیاسی و تحکیم نظام برای تضمین بقای حیات سیاسی کشور ضروری است. 

ر اند تا شرایط موجود را که حداقل نسبتا در مقایسه با نباید به ظواهر دل بست. بیگانگان هردم در انتظا

گذشته مساعد است، ورشکست بسازند و فضای دود وغبار آلود گذشته را بر کشور حاکم بسازند. بسیج 

سیاسی زمانگیر است ولی امکان دارد. گروه های مختلفی از مجاهدین، چپی ها و تکنوکرات های که 

سیاسی، منافع خود را در خطر می بینند، باید روی یک محور توافق  اندکی با آمدن تروریزم در صحنه

کنند. آشنه پاشیل نظام موجود هم همین از هم گسستگی ناشی می شود، که قشر منور و با تدبیر جامعه اعم 

از ) سیاسیون و اشخاص با نفوذ( را زیر ضربه گرفته و قدرت تحرک و مانور را از آنها بکلی ربوده 

های بسیج سیاسی بسیار محدود و حتی در خطر از بین رفتن است. شاید کمتر افغانی باشد است. فرصت 

که در فکر بقای این کشور نباشد. نبود اراده الزم جهت این بسیج، در گذشته هم فرصت ملت شدن را از ما 

ت کامال گرفته بود. نگذاریم تا باردیگر میدان بزکشی کشور های دیگر شویم. در این شرایط که وضعی

بحرانی جلوه میکند و همسایه های ما) به استثنای پاکستان( هم از تداوم این بحران در هراس اند، باید یک 

اجماع منطقوی بمنظور سرکوب و ریشه کن کردن تروریزم شکل گیرد. ما برای فعال، جز همگرایی 

اریم. به لحاظ جیوپولتیکی استراتیژیک و همکاری متقابل در عرصه های سیاسی و نظام، چاره دیگری ند

افغانستان با کشور های صاحب اتم احاطه شده است و این خطر در آینده هم جدی تر خواهد شد. مدیریت 
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اوضاع بنام مبارزه با تروریزم در کشور، فرصت خوبی را بدست می دهد تا با استفاده معقول از منابع و 

یض این موقعیت استراتیژیکی خود را دریابیم. فرصت امکانات جهانی و منطقوی بر سبیل گنج بنیشنیم و ف

های پیش آمده، هر قرن یکبار پیش می آید. شاید ضرور نباشد طرف واقع شویم، ولی همگرایی را بعنوان 

مولفه اثر گذار باید بر اصول روابط ما با کشور های دیگر محسوب و آن را نصب العین خود قراردهیم. 

های استراتیژیک در حد معقول باقی نماند بل شرایط مساعد شود تا زمینه بهره توازن در روابط و داد ستد 

برداری از امکانات پیش آمده مساعد گردد. در ضمن حوادث کندز، انگیزه عمومی را برای جنگیدن و 

 ایستادن در برابر طالب و حامیان جنایتکاران شان خلق کرده است.

ای ماسرنوشت ساز باشد و هم به لحاظ استراتیژیکی و نظامی. جنگ کنونی هم میتواند از نگاه سیاسی بر

هنر بکار بردن ترفند ها در امر کسب منابع بیشتر ملی در خصوصیات بارز سیاسیون ما جای ندارد. ما 

استعداد بهره برداری از این امکانات را نداریم. فرصت های بیشماری در جهت مبهم هدر رفته اند و قسط 

 .تاریخی هم سرجایش

یک تعداد خودفروخته ها که هنوز هم ریسمان غالمی بیگانگان را به گردن دارند و هیچ ابایی از قضاوت 

بیرحمانه ای تاریخ ندارند، به این نظر اند که امریکا در بحران افغانستان بخصوص فجایع اخیر در کشور 

آمده است. نظر بنده این است که نقش ندارد و صادقانه عاشق چشم های ما است و اینجا برای خوشگذرانی 

این شیطان بزرگ مانند طالب و داعش و القاعده و دیگر خون خواران تروریست شان یک ناقض حقوق 

 !بشری است و نباید فریب حیله ها و مکر های این غول هژمونی خواه را خورد

رد. پاکستان د راین پنتاگون و سی آی ای صورت میگ طرح ریزی عملیات های تروریستی هم بنابر هدایت

پروژه سهم دارد. پاکستان مانند کارگری است که پول می گیرد و برای کسب منفعت نقش اجرایی دارد. 

کدام عقل سلیم و وجدان بیدار این را می پذیرد که امریکا با این طمطراق و دبدبه که خود را سرور جهان 

ام مانده و قادر به حل مشکل تروریزم می داند در برابر چند تروریست بی هویت و فاقد خاصیت ج

نیست؟!. در زمان تجاوز روس ها همین چهل کشور با دولت کمونیستی می جنگیدند و به مجاهدین کمک 

و تسلیحات فراهم می کردند و چون گذشته از رمز ایدیولوژیک آن در هردو طرف عزم وجود داشت نبرد 

از نبرد زیرنام تروریزم در کشور می گذرد تمام دنیا  معنی خود را یافته بود. در حال حاضر سیزده سال

در آن مصروف اند و نتیجه آن شکل گیری یک جبهه وسیعی از حلقات تروریستی بین المللی است که 

خاصیت هیچ را دارند و صرف برای ترساندن مردم افغانستان از اینکه مبادا با خروج نیروهای خارجی 

باره به مرکز تروریزم مبدل شود خون جوان و پیر و زن و مرد این بخصوص امریکایی ها افغانستان دو

 ! ممللکت را می ریزانند

لذا پیشنهاد من برای این حلقات این است که اصطالح ستون پنجم را خو بیشتر رایج ساختید. شما هم جز 

را ناجی ستون پنجمی هستید زیرا شایعه پراگنی می کنید و ذهن مردم را مغشوش می سازید. امریکا 

آزادی وحامی حقوق بشر در جهان می دانید. این اشتباه شما را دیگران هم در گذشته مرتکب شدند و از 

 . کشور شورا ها تملق پرانی کردند، نتیجه قضاوت امروزی تاریخ در مورد شان است
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سار تاریخ تاریخ ما انواع این گونه تملق گویی ها را تجربه کرده و مزدوران در هر برهه تاریخی شرم

تا یک چیز دیگررا باید همواره مدنظر داشته باشیم که جنگ کنونی خصوصیت فرامرزی دارد. .شده اند

زمانی که غرب و ناتو در سطح عمومی با ایران و روسیه در تقسیم منافع و حوزه های حیاتی، به توافقی 

ب شعله ور خواهد بود. تشریک تازه دست نیابند؛ جنگ استراتیژیک درافغانستان، با اشکالی بسیار مهی

مساعی در عرصه جنگی، میان رقبای سرسخت در کارزار و باتالق افغانستان نشان از وخامت اوضاع 

دارد. نفع بزرگ قدرت های بزرگ در ادامه این جنگ است. بحران و فاجعه کندز هم تا حدودی یک پالن 

بسوی شمال جهت مزاحمت زیر زنخ روسیه از قبل طرح شده ای بین المللی برای کشانیدن میادین جنگ 

بود تا جلو تحرکات روسیه در اوکراین و سوریه را بگیرند. نوع بازی های خطرناک با دیدگاه های 

استراتیژیک درازمدت در جریان است. در حقیقت افغانستان مبدل به میدان بزکشی قدرت ها برای زمین 

 .گیر کردن همدیگر شده است

 

 م:برش چهل و هفت

 

 صلح آرمانی و حقایق ناگفته

۲۳/۲/۱۳۹۵ 

نشست های به منظور صلح و راه های دست یابی به آن پیشینه ای درازی دارد. تا جاییکه این مسئله به   

یک سریال مضحک و بی مزه در میان مردم افغانستان مبدل شده است. نشست روز گذشته ای اسالم آباد با 

دولت  .پاکستان، آمریکا و چین بازهم به همین منظور برگزار شد حضور نمایندگان دولت های افغانستان،

افغانستان اذعان می دارد که شرکت کنندگان نشست چهار جانبه تعهد کردند که برای کشاندن طالبان به میز 

شوند تمام امکانات را به وگو نمیمذاکرات سعی خواهند کرد و برای سرکوب آنهایی که حاضر به گفت

 کار خواهند گرفت.

دان خوب این روند نگرفته ایم. ظاهرا خوشبینی های معلوم می شود که ما تجربه الزم را از گذشته نه چن

صلح در کانون و در این خصوص خلق شده است. اما باید یک مسئله را همواره به خاطره ها سپرد: 

استراتیژی امریکا بعنوان ابر قدرت جهانی وجود ندارد و افغانستان هم نمیتواند از این مسئله مستثنی باشد 

نش در افغانستان با تامین صلح زیر سئوال میرود و دیگر نیازی به آن دیده زیرا حضور امریکا و متحدا

مسئله صلح در افغانستان تنها یک دو یا سه بازیگر ندارد که با یکی دونشست حل گردد. این   .نمی شود

این روند نیازمند یک اجندای بین المللی است تا تامین و تداوم آن را تضمین کند. قدرت های بزرگ باید به 

نتیجه برسند که افغانستان به صلح نیاز دارد. این مسئله را به کرات به تجربه گرفته ایم. بازی موش و 

گربه و فریب مردم ستم دیده افغانستان برای تداوم حضور و حفظ  نظام های پوسیده و پوپنک زده چیزی 

 است شبیه سریال های تکراری که هر بیننده ای را دلگیر می سازد.
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اتیژی غرب در افغانستان صرف حفظ جنگ است. این تحلیل بر بنیاد تجربیات گذشته مسجل می استر 

شود. حضور نا تو برهبری امریکا در افغانستان صرف به منظور در کشمکش نگهداشتن منطقه به هدف 

 بهره برداری از وضعیت ) آب را خت کن و ماهی بگیر( است. پروژه های جاریه در ماورای افغانستان

تنور گرم آتش و خون  نشان از شکل گیری یک جبهه گرم دیگر است که منطقه را برای سالیان متمادی در

حفظ خواهد کرد. این دور مذاکرات در شرایط اجرایی می شود که همه اجندای آن در ورای منافع پاکستان 

. این تیوری در اصل بر بنیاد توافقات از قبل طرح شده با جانب امریکایی و انگلیسی مطرح شده است

بازگشت افغانستان به دهه های هفتاد وهشتاد خورشیدی است که افغانستان آرامش نسبتا داخلی بعداز 

مسابقات بزکشی را به تجربه گرفته بود. این طرح یکبار دیگر جز مرحله جدیدی از استراتیژی ها و طرح 

ژه زمان و مکان فریبکاری را کامال لچ و کالن در سطح منطقه چیز دیگری نخواهد بود. همچنان این پرو

بی پرده می سازد و جز فریبکاری چیزی بر توشه نخواهد داشت. تبلیغات کنونی نیز مثل همیشه، بخشی 

از پروژه های تاکتیکی و گذرا به نفع پاکستان، امریکا وغرب است.پالیسی آن ها به طور یک جانبه در 

 .ست. افغانستان بی بضاعت جز قربانگاه مکانی دیگری نخواهد بوددفاع از استراتیژی پاکستان عیار شده ا

در ابتدا این نبشته به مسئله تدوین اجندای بین المللی برای تامین صلح ذکر رفت. بحث های برای چگونگی 

روند موجود صلح در افغانستان نیاز است که خود مستلزم یک ارزیابی واقعی و واضح از فرصت های 

تامین صلح در افغانستان است. تا حال این تالش ها بیشتر روی تئوری های ذهنی متمرکز موجود برای 

بوده و قدم های عملی برداشته نشده است. عوامل و فاکتور های خاصی در عقب مانی این پروسه بسوی 

عملی شدن وجود داشته است. عدم قاطعیت جامعه غربی برای رسیدن به صلح، نقش کشور های منطقه یی 

ذیدخل در بحران فرسایشی این کشور، عدم اتحاد ایدیولوژیک و نظری سیاسیون و جناح های مطرح 

سیاسی در محیط افغانستان برای رسیدن به صلح و...  از عوامل مهم در این خصوص؛ شدیدا مطرح می 

ارد تا شوند. طرف های ذیدخل مخصوصا دولت افغانستان در وحدت نظری با محیط داخلی و بیرونی نیازد

وگوهای صلح مبتنی بر و امکاناتی را که به ایجاد فضای مناسب برای گفت موانع را بر طرف ساخته

ها و برقراری صلح پایدار در افغانستان وجود دارد، تشخیص دهد.اما اهداف مشترک و کاستن از خشونت

برای تامین صلح وجود  متاسفانه چنین ظرفیت برای تعیین راهکار های مناسب توام با عزم سیاسی متین

ندارد. نشست های صلح در گذشته هم امیدواری را خلق کرده بود. در ماه جون سال گذشته میالدی، 

آباد ای نزدیک به اسالمنخستین دور مذاکرات رودررو دولت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در منطقه

 .پیشین این گروه، روند این مذاکرات متوقف شد برگزار شد اما با افشای خبر مرگ مال محمد عمر، رهبر 

 تفاوت این دور مذاکرات با دوره های قبلی صرفا در دونکته محسوس است:

اول: این دور مذاکرات به اشتراک دو قدرت تاثیر گذار بر روند های جهانی) چین و امریکا( و زیر 

بیاید که به نفع این قدرت ها باشد ولی نظارت آنها بر گزار می شود. شاید توافقاتی در این خصوص بدست 

 به هیچ وجه سود افغانستان منحیث طرف متضرر مطرح بحث نخواهد بود.

دوم: از طرف مقابل طرف های ساخته اند. تقسیم بندی طالبان به عنوان طرف اصلی منازعه به میانه رو 

ان عمده ترین گروه مخالف و تندرو از جهت های اصلی وجه افتراق در این روند است. طالبان به عنو

دولت در جریان سیزده سال گذشته، از شدید ترین نوع مقابله و مبارزه برای سرنگونی دولت های 
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افغانستان کار گرفته اند. این بار برخالف گذشته نه تنها اسمی از گروه طالبان برده نمی شود؛ بل طالبان به 

لت افغانستان خواهند شد. این تاکتیک جدیدی است که وارد مذاکره با دو» گروه های مختلف طالبان»نام 

محور اصلی گفتگو های صلح را با دولت افغانستان تشکیل میدهد و مسائل اصلی در این روند را زیر 

سئوال می برد. منحرف ساختن اصل مسئله از روند صلح بعنوان اصلی ترین خواست و نیازمردم 

غانستان را شدیدا کمرشکن می سازدو قصه داستان خیالی صلح افغانستان از ترفند های است که دولت اف

 افغانستان را به نا کجا آباد می برد! 

پس نشست های صلح نه تنها تامین کننده صلح در محور افغانستان نخواهند بود بل نیاز است تا قدرت های 

یم حوزه های منافع بر بزرگ برای اینکه در افغانستان جنگ و خونریزی ختم شود؛ به توافق برسند. تقس

از فورمول های اصلی ختم کشمکش ها، میان قدرت های بزرگ در بازی های گرم جهانی  ۵۰/ ۵۰بنیاد 

بوده است. از وضعیت فعلی بر عملکرد ها میان حوزه شانگهای در راس چین و روسیه در تقابل و 

امریکا در خاور میانه مخصوصا رویارویی با ناتو در راس امریکا و انگلیس به نظر می رسیم که شکست 

بعد از بحران سوریه، بدیل های را برای میدان های نبرد و کشمکش بدنبال خواهد داشت. خداکند این چنین 

نباشد زیرا افغانستان بعداز چهار دهه خونریزی تحمل یک دور دیگری از تقابل گری ها میان قدرت های 

 بزرگ و جهانی را نخواهد داشت.
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 م:شتهبرش چهل و

. 

 افغانستان؛ آرامش قبل از طوفان

 ) درنگی بر جنگ و افراط گرایی در این کشور(

۱۰/۳/۱۳۹۵  

 قسمت اول:

پدیده هراس افگنی در افغانستان جز شناختی هویت افغانستان درمیان سائر ملل جهان شده است. 

انتحار، ترور، وحشت و انجام خشن ترین حمالت مرگبار و خونین علیه منافع و محالت ملکی؛ در 

ر و تقویت این نام هویتی برای افغانستان مهم بوده است. بحث تروریزم اگرچه مستلزم یک کاوش پیگی

متداوم است اما ریشه های تروریزم در سال اخیر در افغانستان به نسبت جنگ های دنباله دار در این 

کشور بسیار عمیق بوده است. در این مقاله سعی بر آن است تا میزان و گسترش فعالیت و حمالت 

فتگوی های مرگبار، گروه طالبان و همپیمانان خارجی آنان به مقیاس بزرگ و هم دور نمای بحث گ

 صلح در چهارچوب عوامل منطقوی و جهانی آن مورد کاوش و ریشه یابی قرار گیرد. 

تشدید حمالت گروه های هراس افگن در اکثر والیت های افغانستان نشان از وخامت اوضاع دارد. بنابر 

ل بعضی بر آورد های سازمان تحقیقی در این خصوص، گراف تشدید حمالت در افغانستان در دو سا

سیر صعودی خود را پیموده است. به اساس یافته  های موجود حمالت طالبان در  ۲۰۱۵و ۲۰۱۴اخیر

سال های مذکور، بی پیشینه عنوان شده که شامل حمالت باالی اهداف ملکی و نظامی بوده است. حمالت 

طالبان باالی اهداف مشخصی از شکل تعرض گوریالیی باالی اهداف کوچک و بزرگ به مقیاس 

باالتری به شکل جنگ جبهه یی ارتقا یافته است. تغییر تاکتیک در نحوه جنگ در نزد طالبان نتیجه 

سیاست های غلط در امر رویدست سیاست های تسامح جویانه، عنوان شده می تواند. اوج گیری حمالت 

ت. اما خونین این گروه و گروه های موتلف آن؛ وضعیت در صحنه سیاسی و نظامی را وخیم ساخته اس

یک نکته قابل درک است که توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان هم به مقیاس باالتری جلب توجه میکند. 

بردوش های نیروهای امنیتی افغان  ”نبرد علیه هراس افگنی جهانی“کشور جهان زیر نام  ۴۱بار جنگ 

تغییر نحوه جنگ شاید  که از لحاظ تخنیکی و تجهیزاتی نیازمندی های وافری دارند؛ افتیده است.

دردرازمدت نتیجه جنگ را تغییر دهد. اما تغییر آنی در در طریق جنگیدن در برابر نیروهای امنیتی 

سوال های زیادی را خلق کرده است که یک گروه غیر منظم از لحاظ ساختاری و چریکی  واز لحاظ 

تغییر دهد و به جنگ منظم  جنگی؛ چطور قادر می شود تا در طول یکی دو سال شیوه جنگی خود را

 جبهه یی بپردازد؟

حمله بر ولسوالی  ۴۱در  ۲۰۱۴از سوی دیگر، شیوه جنگی و عملیاتی طالبان به طور ساختاری در سال 

حمله بر ولسوالی  ۶۱به  ۲۰۱۵نفر بوده است ولی این رقم در سال  ۱۰۰های افغانستان بطور میانگین 
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این قابلیت نمی تواند تنها مدیون ابعاد و فاکتور های داخلی ها و اهداف ملکی و نظامی رسیده است. 

باشد، بل عوامل خارجی هم بطور فزاینده ای در تغییر شیوه جنگ و صعود گراف حمالت باالی اهداف 

 اعم ملکی و نظام نقش موثر و تعیین کننده ای داشته است. 

را در مقیاس بزرگتر و متفاوتر از  قادر شدند تا سه عملیات تحرکاتی و نظامی ۲۰۱۵طالبان در سال 

گذشته راه اندازی کنند. حمالت وسیع بطور جبهه یی باالی والیت های قندوز، هلمند و فاریاب نمونه 

های مصداقی واضح و انکار نا پذیر این نوع تحرکات هستند. اگرچه حجم این حمالت به مقیاس بزرگ 

دهد ولی مقاومت و دفع آن بطور فوری تغییر را در آن، توانمندی طالبان را از لحاظ نظامی نشان می

ظرفیت نیروهای امنیتی افغان نمایان ساخته و امیدوار خلق میکند. تاکتیک عملیاتی طالبان همزمان با 

هماهنگی جنگ در چند جبهه وسیع، نشان میدهد که دست های قوی در نحوه کنترول جنگ در میدان 

ند. واگرنه طالبان توانمندی همزمان چندین عملیات نظامی به مقیاس های گرم نبرد در افغانستان نقش دار

بزرگ را به هدف تسخیر والیت های مهم و شاهرگ های ارتباطی مرکز با والیت های مختلف را 

 ندارند.

علی رغم چالش های موجود، در برابر نیروهای امنیتی، این نیروها قابلیت رزمی قابل توجهی را در 

ین نوع حمالت از سوی طالبان نشان داده اند و امیدواری های را درجهت برنده نبرد جهت طرد و دفع ا

کنونی در میدان جنگ افغانستان خلق کرده است. مشکالت همچو حمالت گسترده نظامی همزمان 

درچندین جبهه در مسیر های مهم که برای دولت مرکزی افغانستان اهمیت حیاتی دارد میتواند در چندین 

مند طراحی شده باشد. این تحرکات بی پیشینه شورشیان در برابر نیروهای امنیتی افغان، نشان جهت هدف

از موجودیت راه های اطالعاتی خارجی در اختیار طالبان دارد که بدون از کمک خارجی های بیرون 

یالتی مرزی، از توان چند مال ضربه دیده از لحاظ فکری و روانی بیرون است. چرا؟ زیرا ساختار تشک

طالبان در مقایسه با سالهای قبل شدیدا ضربه دیده است. ساختاری منسجم و ارگانیک ارکان رزمی 

شورشیان در نبرد چهارده ساله افغانستان،  قبال میتوانست بعنوان عامل مهم پیروزی های این گروه 

ر نظامیان مطرح شود ولی درحال حاضر این ساخت تشکیالتی از لحاظ سوق و اداره جنگ در براب

افغانستان، کامال متالشی شده و تا سطح قوماندانان و افراد محلی طالبان بی موازنه شده و هماهنگی را 

 در سطح پائین تر کامال از بین برده است.

در شرایط حاضر گروه طالبان از لحاظ عقدیتی و فکری به یک گروه کامال ارتجاعی متصف است. در 

وام با حوصله مندی وافر و گسترش آن به قریه ها و قصبات افغانستان آهنگ رشد آهسته، تعین زمان

نشان از تقویت این گروه دارد که اگر در مدت زمان فوری، مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگیرد، در آینده 

میتواند بعنوان قوی ترین عامل و تقویت این گروه محسوب شود و نحوه مبارزه در برابر این گروه را 

و حاد تر بسازد. این عامل باعث شده است تا سطح جلب و جذب افراد، در صفوف این گروه  مشکل تر

از میان افراد عادی جامعه روستایی افغانستان، به بلند ترین میزان آن برسد و خود عامل مهمی در تغییر 

وایی تاکتیک جنگی این گروه در برابر نظامیان افغان باشد. از طرف دیگر کاهش میزان حمایت ه

نیروهای بین المللی تحت فرمان امریکا در سطح تاکتیکی،چالش های را در میدان های جنگ افغانستان 

خلق کرده است. این عامل باعث شده است تا شورشیان طالبان دست به تجمعات بیشتری در میدان های 
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ان طالب باعث جنگ افغانستان بزنند. یعنی نبود و کاهش میزان حمالت هوایی باالی مواضع شورشی

تجمع ، گسترش و ازدیاد نفرات طالبان در میدان های جنگ شده و آنها را قادر ساخته است تا به شکل 

 وسیع تری به نبرد در برابر نظامیان افغان بپردازند.

از جانب دیگر، ظهور و عروج گروه موسوم به دولت اسالمی چالش های را هم در برابر دولت 

زمی اش و هم در برابر گروه طالبان خلق کرده است. اما در این میان چانس و افغانستان و نیروهای ر

فرصت برای برنده شدن درمیدان های جنگ و استفاده تاکتیکی از فرصت پیش آمده نزد دولت افغانستان 

بیشتر از دوگروه یاد شده ای تروریستی است. دالیل ذیل این مدعا را مصداقی می شوند: اول نیروهای 

ی افغانستان از لحاظ ساختاری منسجم و منضبط بوده و از امکانات وسیع تری در جهت مقابله با امنیت

شورشیان قرار دارد. حال آنکه نباید چالش های همچو فقدان حمایت هوایی ) کمبود در عرصه حمایه 

ورال هوایی برای نیروهای زمینی( و در گیری های همزمان در چندین جبهه را که خود باعث سقوط م

نیروهای رزمی می شود رااز یاد برد. این امر باعث می شود تا نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ 

شکلی به تدریج به جانب یک جنگ فرسایشی که انتهای آن معلوم نیست، سوق شوند. دوم مشروعیت 

میکند. نیروهای نیروها در میدان های جنگ نزد افکار عامه نقش خیلی ها موثر را در نتیجه جنگ بازی 

امنیتی افغانستان متشکل از خود افغان ها و فرزندان این کشور اند. در حالیکه گروه های طالب و داعش 

متشکل از جنگجویان عمدتا خارجی است که میتواند حساسیت های را در این خصوص خلق کند. در 

رح  است. اینجا سوال عین حال با شدت گرفتن جنگ، بحث گفتگو های صلح با گروه طالبان هم مط

اساسی را مطرح میشود که گروه طالبان با در نظرداشت شرایط موجود چگونه حاضر شده اند تا به 

گفتگو های صلح تن در دهند؟ علی رغم اینکه میزان فعالیت های تروریستی این گروه در یکی دوسال 

با وجود تشدید حمالت مرگبار اخیر گراف صعودی خود را پیموده است؛ آیا امکان دارد تا این گروه 

خویش و خلق نکته امیدواری برای تشدید و دوام نبرد در برابر دولت افغانستان، نبرد را رها کرده و به 

گفتگو های صلح حاضر شوند؟ آیا میزان مشروعیت بحث صلح در نزد جنگجویان طالب به حدی است تا 

البان قادر به اقناع تمام دسته پراگنده طالبان که بعد بتواند این بحث را سراسری نماید؟ آیا رهبر کنونی ط

از اعالم مرگ رهبر سابق مال عمر به دسته های گوناگون تقسیم شده و بحث فقدان مشروعیت رهبری را 

به میان آورده، خواهد بود؟ از طرف دیگر اگر معضله کنونی افغانستان با گسترش افکار تندروانه مذهبی 

این آسانی حل شود پس منافع قدرت های منطقوی و بزرگ جهانی در این معامله  در قلمرو این کشور به

چگونه خواهد بود؟   این ها سوال های هستند که تاکنون بی پاسخ مانده اند و مطرح کردن هرنوع  بحث 

صلح را قبل از پرداختن به سوال ها، ناممکن و غیر عملی می سازد.  حال اگر گفتگو های صلح که این 

به شکل جدی مطرح است به شکست مواجه شود راه های دیگری هم برای مهار خشونت گرایی در  بار

افغانستان و قطع فوری جنگ در میادین نبرد در این کشور وجود دارد؟ پرداختن به سوال ها خیلی ها 

واند دشوار است اما بحث گفتگو های صلح ظاهرا جواب های دارد. مثل اینکه آیا روند کنونی صلح میت

نتیجه بخش باشد.  بلی اگر گفتگوهای صلح که منافع همزمان قدرت های بزرگ و منطقوی ماورای 

افغانستان در آن نهفته است، به شکست مواجه شود راه خشونت برای گروه های تروریستی و دهشت 

ورت افگنی باز گذاشته شود باید درسطح منطقوی و جهان روی استراتیژی های معقول و عملی کار ص

گیرد که این خود از قبل مستلزم صداقت طرف های شامل در بحران افغانستان است. اگر اقدامات همزان  
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از طرف افغانستان، پاکستان در جهت مبارزه با شورشگری توام با حمایت هوایی امریکا برای مهار 

ت در نزد گروه های قابلیت تعرضی و تهاجمی طالبان رویدست گرفته شود به یقین که میزان این قابلی

تروریستی سقوط خواهد کرد و آخراالمر منتج به کشاندن طالبان به میز مذاکره و گفتگو خواهد شد.اما 

قسمیکه قبال تذکر یافت؛ فقدان صداقت در حل بحران دنباله دار افغانستان تمام این پیش شرط ها را منتفی 

پایدار در افغانستان ناممکن می سازد. این  می سازد و هرنوع امکان عملی را در جهت رسیدن به صلح

اقدامات از طرفی میتوانند در جهت ترغیب طالبان برای قبول بحث صلح مفید واقع شوند. چگونه؟ با 

تشدید فشار های نظامی از سوی قدرت های منطقوی و فشار های بین المللی با طالبان، این گروه از بیم 

گروه منجر به قوت گیری داعش در افغانستان نشود و نتیجه آن اینکه خالی بوجود آمده از سوی این 

محو کامل نفرات طالبان نگردد، مجبورا تن به مصالحه  خواهند داد. در این بحث سوال ها و اگرمگر 

های زیادی وجود دارند که امکان این روند را زیر صفر تقرب میدهند. ولی سوال عمده دراین است که 

ی هند و پاکستان در میادین افغانستان، امکان این وجود دارد که پاکستان دست از آیا با وجود رقابت ها

حمایت از گروه های شورشی که منحیث اهرم فشار باالی دولت افغانستان و هم جهت ضربه زدن به 

منافع هند رقیب بزرگ و منطقوی پاکستان، بکشند و با افغانستان در جهت استقرار صلح در این کشور و 

 خره در منطقه کار کند.باال

 

 م:برش چهل و نه

 افغانستان؛ آرامش قبل از طوفان

 ) درنگی بر جنگ و افراط گرایی در این کشور(

۱۳/۳/۱۳۹۵ 

 قسمت دوم:

ظهور و تقویت داعش در افغانستان نگران کننده است.  تقریبا یک سال قبل گروه موسوم به دولت  

استان جدید اش در عراق و سوریه است. در آن زمان اسالمی اعالم کرد که در حال شکل دهی 

افغانستان دور از شر داعش مورد نظر بود. اما در یک سال گذشته میزان فعالیت های این گروه در 

چیزی در حدود یک الی سه هزار جنگجو در  تان باال رفته و در حال حاضر گمان میرود داعشافغانس

  این خطر بطور فزاینده در حال گسترش است. میدان های جنگ افغانستان داشته باشد.

میزان فعالیت های گروه داعش در مقایسه با گروه طالبان کمتر بوده است اما اخیرا نگرانی های در 

خصوص گسترش پدیده داعشیزم مطرح شده است. حمالت مرگبار اخیر به کنسلگری پاکستان در شهر 

، نگرانی های را از تشدید و ادامه همچو فعالیت ها در جالل آباد که منجر به کشته شدن هفت تن گردید

کنار فعالیت ها و حمالت تخریبکارانه گروه طالبان در افغانستان خلق کرده است. سوال های در 

خصوص اینکه نتیجه منطقی نبرد چهارده ساله امریکا با متحدان غربی اش در افغانستان چه بوده است 
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در ماورای افغانستان، میتواند بعنوان قویترین احتمال ادامه  خلق می شود. ظهور و گسترش داعش

شورشگری به شکل حاد تر آن مطرح شود. آیا شورشگری که طالبان علمدار آن بودند، ممکن است به 

دست داعش سپرده شود؟ و آیا ممکن است امریکا با ظهور و گسترش داعشیزم در افغانستان، حضور 

ر پیداکند؟ نقش کشور های ماورای افغانستان در خصوض چالش های قویتر و پررنگتری در این کشو

 برخاسته از حضور و گسترش این گروه در افغانستان چه خواهد بود؟

تا یک سال قبل، هم دولت افغانستان و هم متحدان غربی اش حضور داعش در قلمرو افغانستان را جز 

شکل جدی تری مطرح می شود. گسترش تبلیغات عنوان میکردند ولی در حال حاضر این مشکل به 

خطر از ناحیه ظهور و گسترش داعش در افغانستان پیوند مستقیم به شکست های پیهم این گروه در عرق 

و سوریه دارد و افغانستان زمینه های مساعدی برای استقرار و ریشه دواندن این گروه درمنطقه دارد. 

ن و ایران( برای مهار خطرات ناشی از حضور داعش  حمالت کوبنده فدراسیون روسیه با متحدانش ) چی

در سوریه و حمالت هوایی قوای ائتالف در ماورای عراق، ضربات شدیدی برپیکر داعش وارد ساخته 

است. و امکان این را میدهد که داعش جای پای مناسبی برای خود در افغانستان به نسبت شرایط مناسب 

اعضای تازه وارد شده به این جنبش تندرو را اعضای سابق طالبان در این کشور بازکند. یک تعدادی از 

تشکیل میدهند. این بخش از گروه طالبان در اثر شکست های پیم گروه طالبان و مایوسیت های وافر در 

جهت ناکامی کسب قدرت سیاسی در افغانستان، به طور عمدی با این گروه یکجا شده اند. از طرف 

کستان است که قبال وفاداری خود را به داعش اعالم کرده، رسمامتحد نزدیک دیگر، حرکت اسالمی ازب

گروه داعش شده است. پس افغانستان تقریبا از تمام طرف ها مورد تهاجم گروه های تندرو تروریستی 

قرار گرفته است. از طرف شمال حرکت اسالمی ازبکستان، از طرف جنوب و جنوب شرق گروه های 

البان اند که باعث تشدید حمالت و وخامت اوضاع در کشور شده اند. بنا برای تروریستی داعش و ط

پیکار با این موج از تندرویی در افغانستان باید عزم و اراده قوی و مستمر در جهت ریشه کن ساختن 

پدیده تروریزم وجودداشته باشد که خود مستلزم همکاری های منطقوی و جهانی است. این موج از 

ام با راهکار های تروریستی از امکانات وافر مالی و لوژیستکی خارجی برخورداراند  که تندرویی تو

تنها بخشی از آن) داعش( مسئول گسترش نا امنی و افراط گرایی با  بقیه گروه های تروریستی در 

نزدیک مرز های فدراسیون روسیه و از طرف غرب پدید آوری تهدید ها به ایران است. موج گسترش 

ط گرایی به دوسمت شمال و غرب جز پروژه ترویج و ریشه دوانی تروریزم بین المللی در منطقه افرا

 چیز دیگری نیست.

با در نظر داشت سیر گسترشی تندرویی توام با پدیده تروریزم، یکی از چالش های موجود که ممکن در 

قدرت های منطقوی و درازمدت بحران های عمیق سیاسی و نظامی را خلق کند، عدم هماهنگی میان 

بزرگ در بحران موجود در منطقه است. در این میان افغانستان در محل تقاطع منافع قدرت بزرگ قرار 

گرفته و ممکن تروریزم بعنوان اهرم فشار برای تامین منافع یک قدرت بر ضد دیگرآن مورد استفاده 

 قرار گیرد.

رگترین چالش در برابر طالبان، موجودیت گروه اما در این میان، همانند دولت مرکزی افغانستان؛ بز

تکفیری داعش است که طالبان را جاهل و فاقد اعتبار دینی محسوب میکند. طالبان علی رغم چالش 
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مذکور با مشکل رهبری نیز مواجه اند. مالاختر محمد منصور رهبر تازه طالبان و جانشین رهبر سابق 

ست تا تمام گروه های متفرقه طالبان را تحت یک قیادت در طالبان، در تالش تحکیم موقف رهبری خود ا

آورد. این درحالی است که گروه طالبان به دو گروه مجزا تقسیم شده دسته اولی زیر رهبری مالاختر 

محمد منصور و گروه دوم تحت رهبری مال محمد رسول قرار گرفته اند. موقف های هر گروه در رابطه 

ت متناقض است. هرکدام در تالش تشدید حمالت تروریستی در پایتخت و به صلح متفاوت و گاهی اوقا

دیگر شهر های بزرگ افغانستان اند تا از این طریق امتیاز گیری کنند. بر عالوه جنگ در برابر 

نیروهای امنیتی؛ طالبان در حال حاضر در نزاع های ذات البینی  و جنگ با داعش نیز درگیر اند. این 

ور و منطقه را نشان میدهد که بحث گفتگو های صلح را شدیدا تحت الشعاع قرار اوج بحران در کش

 میدهد واز موثریت و امکان بدست آمدن نتایج مثبت این روند می کاهد. 

بحث امنیت حوزه شمال نیز از مسائل اساسی نبرد کنونی درافغانستان است. در شمال اکثریت والیت 

سه گروه طالبان، داعش و حرکت اسالمی ازبکستان که پایگاه  های کلیدی با خطر حمالت مستقیم هر

های سنتی را در این مناطق اساس گذاری کرده است، مواجه است. پس حالت منتظره حمله آنی درهر 

موقع متصور است که خود عمق بحران را در منطقه نشان میدهد. در صورتیکه فشار باالی طالبان در 

مکان این وجود دارد که طالبان توان مقاومت در دوجبهه ) در برابر والیت های شمالی بیشتر شود ا

دولت مرکزی و گروه های داعش و حرکت اسالمی ازبکستان( را نداشته باشند و ترجیع بدهند میدان را 

برای دوطرف مقابل رها نمایند. در این میان دولت افغانستان مبتنی بر کمک های متحدان جهانی خود، 

پایه های اساسی نظام افغانستان تالش نماید و مشروعیت و اعتبار از دست رفته خود را  باید بر تحکیم

دوباره کسب نماید. تامین امنیت، مبارزه با بیکاری و کاهش فقر، تامین خدمات اولیه برای شهروندان 

کاهش  شهرهای که مستقیما زیر  تهدید هراس افگنان قرار دارند، میتواند از راه حل های ممکن برای

میزان خشونت ها در افغانستان باشد. خطر نفوذ داعش هم در بسیاری والیت های افغانستان متصور 

است. بعداز ننگرهار، غزنی دومین والیت بزرگ افغانستان که تحت تهدید مستقیم و نفوذگسترده داعش 

تالطم افغانستان قرار دارد. داعش بعنوان سرطان فراگیر در حال ریشه دواندن درجامعه فقرزده و م

است. قسمیکه در گذشته دیده شده، دولت های قبلی و فعلی افغانستان فاقد استراتیژی موثر و کارا در 

جهت مبارزه با تروریزم و افراط گرایی بین المللی است که تالش دارد افغانستان را منحیث پایگاه اصلی 

 خود برای انجام فعالیت های بزرگ در آینده قرار دهد.

این میان دولت مرکزی افغانستان هم محتاج حضور درازمدت متحدان بین المللی خود است تا راهی در 

برای بقای خود داشته باشد. این در حالیست؛ که قرار بود تا اواخر امسال تمام نیروهای امریکایی مستقر 

طالبان و دیگر های در افغانستان، این کشور را ترک گویند اما، وخامت اوضاع و تشدید حمالت گسترده 

گروه های تروریستی، کاخ سفید و پنتاگون را مجبور به بازبینی این تصمیم کرده و کماکان گمانه زنی 

های در خصوص حضور درازمدت این نیروها در افغانستان بگوش میرسد. زیرا امریکا گسترش و نفوذ 

کند و نا چار است تا این خطر را دست داعش در افغانستان را نه تنها مستقیم به امنیت ملی خود تلقی می

کم نگیرد. زیرا حضور گسترده امریکا برای مقابله با پدیده تروریزم اگر در جهت اقناع قدرت های 

منطقوی مثل هند، چین، روسیه و ایران باشد، میتواند موثر واقع شود ولی هماهنگی با این قدرت ها 
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تاز در بحران افغانستان باشد، امکان پیروزی دراین صورت نگیرد و امریکا بازهم یگانه قدرت یکته 

 نبرد که سرنوشت ملت های همجوار و دور به آن مستقیما در ارتباط است، وجود نخواهد داشت.

 

 م:برش پنجاه

 

 افغانستان؛ آرامش قبل از طوفان

  ) درنگی بر جنگ و افراط گرایی در این کشور(

۱۹/۳/۱۳۹۵ 

 قسمت سوم:

افغانستان مشابه معمای است که فرجام آن معلوم نیست و همه در انتظار پایان خوش این معضله کنونی 

ماجرا هستند.  در این بخش تعمقی بر استراتیژی های پاکستان و آینده افغانستان خواهیم داشت. تروریزم 

محکم  جهانی که در حال ریشه دواندن در داخل خاک افغانستان است، سعی میکند از این کشور، النه

جهت خیزش به جنوب شرق، شرق دور و آسیای میانه بسازد. آیا در درازمدت امکان مهار تروریزم با 

چنین خیاالت بلند پروازانه آن وجود خواهد داشت؟ و آیا قدرت های بزرگ عزمی برای ختم و مهار 

قیت رسیدن این روند خشونت ها در افغانستان خواهند داشت تا فشار الزم را بر پاکستان مبنی بر به موف

 بازی کنند؟

سال دشواری و خونین برای افغانستان خواهد بود. ظهور داعش،  ۲۰۱۶به نظر آگاهان امور سال  

افزایش قابلیت های رزمی گروه طالبان و وخامت وضعیت امنیتی و اقتصادی از نشانه های روشن آن 

سرنوشت سیاسی افغانستان مهم است. در حال است. در عین حال انتخابات ماه اکتوبر سال آینده هم برای 

حاضر ظاهرا، چین، امریکا، پاکستان و افغانستان تالش های چهار جانبه را برای استقرار صلح  و ختم 

جنگ، رویدست گرفته اند. دیده شود این تالش ها تا کجا نتیجه خواهند داد. آیا مسئله صلح در افغانستان به 

 ود؟ این ساده گی میتواند مطرح ش

از سوی دیگر،مشکل صلح در افغانستان تنها مشکل داخلی و منطقوی نیست. بلکه تامین صلح و ختم 

خشونت ها در افغانستان، تالش های بین المللی را نیاز دارد و هم اینکه،  با تامین صلح خیر و خیریت می 

حاضر اند با چنین  شود و گل گلزار می گردد؟ در ضمن آیا کشور های متخاصم در حوزه افغانستان

روندی، روی موافقت نشان دهند؟  در این جا یک مسئله واضح است که پاکستان می تواند نقش بسیار مهم 

را در این روند بازی کند. زیرا این کشور نفوذ فزاینده ای بر گروه های متخاصم دولت افغانستان دارد. به 

 اه ختم مشکل افغانستان، باقی می ماند.همین خاطر است که روند صلح  بعنوان یگانه و تنها ر



 131 

دراین جا نیز سوالی مطرح میگردد که پاکستان منحیث همسایه افغانستان چگونه در نبرد میان دولت 

 افغانستان و طالبان نقش عمده را بازی میکند؟

نج . یک اقلیت بیست و پ۱۹۴۷این مسئله بر می گردد به زمان استقالل پاکستان از هندوستان در سال 

درصدی پشتون های پاکستان که با پشتون های افغانستان روابط عمیق زبانی دارند بیشتر در رخداد های 

افغانستان نقش داشته اند.  آغاز جنگ سرد و تهاجم اتحاد شوروی سابق و رقابت میان دو بلوک شرق و 

ه تا در هر رخداد  در غرب که هرکدام از جناح خاصی حمایت میکردند به پاکستان نقش ویژه ای را داد

افغانستان، منحیث یک فاکتور مهم محسوب شود و تاثیر قابل توجهی در وضعیت این کشور داشته باشد. 

این نقش ویژه ای پاکستان در وضعیت افغانستان ناشی از تهاجم شوروی به افغانستان بود که به خانه دوم 

غرب و کشور های عربی برای مقابله با  مجاهدین افغان مبدل گشت و کمک های قابل توجهی ازجانب

نفوذ شوروی و رسیدن آن به آبهای گرم دریافت کرد. بعد از ظهور طالبان در سال های نود، سازمان 

استخبارات پاکستان در تمویل و حمایت از این گروه نقش اجتناب نا پذیری را بازی کرد و این گروه را در 

نظامی -جناح های نظامی و مهم در عرصه تحوالت سیاسی اثر مشوره های غرب به یکی از قویترین

مبدل ساخت و از آن تا اکنون استفاده ابزاری میکند. این استفاده ابزاری جز سیاست خارجی پاکستان است 

که در آن بر عالوه منافع ملی پاکستان، بر آورد ها و سنجش های استخباراتی نیز مطرح است تا تضمینی 

 ه این کشور در افغانستان.باشد برای حفظ جایگا

با غرب بخصوص   cooperativeاز سوی دیگر نقش پاکستان همواره در منطقه نقش نماینده گی و 

امریکا بوده است. به این معنی که پاکستان خود تسهیل کننده تروریزم برای رسیدن اهداف خود و هم 

میانه، رشد فزاینده تروریزم در  اهداف غرب در منطقه بوده است. ظهور گروه های افراطی در آسیای

افغانستان در اثر جنگ های مستمر، ظهور گروه های افراطی مثل جندهللا در ایران و تقویت  گروه های 

متعدد افراطی تندرو در کشمیر بر ضد هند خود نمونه های مصداقی این ادعا اند. در عین حال امریکا 

هم؛ اهداف مهم خود را دنبال میکند. تقویت گروه های  بعنوان کمک کننده مهم پاکستان در این کارزار

بودیجه  ۱۹۷۹مجاهدین بوسیله دالر های فراوان امریکا) تا جائیکه گانگراس امریکا بعد از سال 

صرف برای شکست اتحاد شوروی سابق بود.  مخصوص رابرای تقویت مجاهدین در مد نظر گرفته بود(

آن تا امروز هر روز قربانی می گیرد، ادامه دارد و از این درک پس در این نبرد خونین که دنباله های 

پاکستان هم خود را آباد ساخت و هم برای امریکا جهت برنده شدن در نبرد رقابتی با بلوک شرق، مفید 

واقع شد. پس با ثابت شدن نقش قوی و تاثیر گذار پاکستان بر اوضاع افغانستان، چنین معلوم میشود که در 

هر نوعی از تعامل که به سرنوشت افغانستان ارتباط داشته باشد، پاکستان عنصر فعال خواهد بود. آینده در 

این نقش تحفه ای از جانب غرب برای این کشور است ونیزاین مسئله را باید بپذیریم که بدیل برای آن 

صوصا عامل تاثیر وجود ندارد. یعنی پاکستان توانسته تا رقیب بدون بدیل در میدان تحوالت منطقوی مخ

گذار بر وضعیت افغانستان باشد. با این حال طرح های برای رسیدن به صلح به کمک پاکستان مطرح 

است. چندین دور مذاکرات صلح برای افغانستان، با ناکامی وشکست مواجه شد ولی این بار طرف های 

ه تحوالت جهانی هستند که شامل در این نوع از بازی زیر نام صلح؛ کشور های بزرگ و تاثیر در عرص

به این روند اهمیت ویژه میدهد و تفاوت آن را با دوره های قبلی نشان میدهد. از سوی دیگر با گرم شدن 

روند صلح در افغانستان، جنگ هم در این کشور شدت گرفته است. به اساس قراین دست داشته، تابستان 
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ابستان خونین و در گیر جنگ خواهد بود. این امسال در صورتیکه روند صلح به نتیجه ای نرسد یک ت

درحالی است که طرف های مشغول نبرد در افغانستان به عالوه جوانب خارجی، جانب های داخلی 

متعددی دارد که این روند را مغلق تر می سازد ونتیجه آن را زیر سئوال می برد. طالبان، گروه نوظهور 

ها هستند که باید در هرنوع تعامل جهت صلح مد نظر گرفته داعش و دولت افغانستان از جمله این طرف 

شوند. یعنی مثلث بوجود آمده در اوضاع افغانستان شرایط را بمراتب سخت تر و پر چالش تر می سازد. 

 ۲۰۱۷اگر به فرض مثال گروه طالبان صلح را بپذیرند و دست از جنگ بکشند این پروسه الی ختم سال 

اهد داشت.  بدیهی است که در این روند نقش پاکستان به مراتب مهم تر از نقش نتیٖجۀ ملموسی در بر نخو

کشور های دور است. زیرا پاکستان به وسیله سازمان استخباراتی اش؛ نفوذ قابل مالحظه ای نه تنها بر 

افغان  طالبان پاکستانی دارد که آنها را بر ضد هندوستان استفاده میکند بل از عین جایگاه در میان طالبان

نیز بر خوردار است. چنانچه چند روز قبل، جنرال اسد درانی ریس پیشین آی اس آی در یک مصاحبه به 

صراحت اعالم کرد که سازمان استخبارات، اردو و دولت پاکستان با گروه های شورشی زیر نام طالبان 

ه شبیه فکاهی مال نصرالدین افغان و پاکستانی ارتباط نزدیک دارد ولی از آنها حمایت نمیکند. این مسئل

است که در صدد فریب مردم؛ با حماقت های خود باشد. به همین لحاظ است که دولت پاکستان ظاهرا  در 

هفته اخیر تحت فشار فزاینده ای غرب  است تا از یک طرف روند صلح میان طالبان و حکومت افغانستان 

ستی که از خاک پاکستان حمالت تروریستی انجام را تسهیل کند و از جانب دیگر بر ضد گروه های تروری

 میدهند و خطر می آفرینند، اقدام جدی نماید. 

بحث مهم در این جا کنترول قابل توجه پاکستان بر طالبان است. ولی این خطر هرروز به شکل بالقوه در 

ارانه در حال افزایش است و بزرگ شدن حجم شبکه های تروریستی را توام با انجام حمالت تخریبک

مقیاس بزرگ نشان میدهد. اگرپاکستان در کوتاه مدت جلو تروریزمی را که خود تمویل کننده و بانی آن 

بوده است نگیرد؛ به یقین تروریزم پرورش یافته در دامن پاکستان مار آستین برای خودش می شود. در 

قربانی اصلی مردم افغانستان  حقیقت امریکا و پاکستان نقش دوطرفه را در این روند بازی میکنند ولی

است که خون شان به ناحق ریخته می شود. پاکستان هم به نوبه خود نفع را از این روند می برد. از یک 

طرف در تالش است تا نقش هند را در افغانستان تضعیف کند و از طرف دیگر تقال دارد تا خواسته های 

اصلی در این جریان، قدرت نمایی روز افزون تروریزم و خود را بر دولت افغانستان بقبوالند. اما نکته 

شبکه های آن است که با گذشت هر روز قوی تر شده و شاید در مدت زمان کوتاهی دیگر پاکستان هم قادر 

 به کنترول آن نباشد.

بر عالوه تدویر مذاکرات چهار جانبه این بار طرف ها را به سمت هدف های مشخص می کشاند. دولت 

ان که شدیدا تحت فشار برخاسته از شدت جنگ با تروریزم است تالش دارد تا به هر شکلی شده از افغانست

این روند نفع ببرد. برد در مذاکرات و ختم فوری خشونت ها در ماورای افغانستان، نیاز وهدف اصلی این 

خواهد داد که طرف است. واگرنه با گرم شدن هوا، خاموشی قبل از طوفان جایش را به طوفان خونینی 

قربانی اصلی آن مردم افغانستان خواهد بود. و این نکته اصلی برای بازیافت مشروعیت نظام سیاسی 

موجود نزد مردم خواهد بود. اگرنه نظام فعلی هر روز مشروعیت خود را نزد مردم افغانستان از دست 

 داده و بالخره محکوم به سقوط خواهد شد.
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ار جنگ و کمک های هنگفت به دولت افغانستان را از شانه کم کرده و امریکا هم در تالش است تا ب

حضور خود را توام با نوعی از قرار داد آشتی با گروه های تروریستی که هدف اصلی نبرد این کشور در 

افغانستان بود، تضمین کند. که در این مورد بر نقش قابل تاثیر و چشمگیر امریکا بر پاکستان باید اعتراف 

 کرد.

دولت چین کوشش میکند تا ثابت بسازد که توانایی حل بحرانی را دارد که ابرقدرت امریکا در یک دهه 

گذشته قادر به حل آن نبوده است. یعنی آنها قادر هستند تا در افغانستان صلح بیاورند. و این تنها با گفتگو و 

ظر به نفوذ قابل مالحظه آن باالی مذاکره با گروه های شورشی ممکن است. این روند میتواند توسط چین ن

 پاکستان به موفقیت برسد.مشروط بر اینکه در این روند، صداقت وجود داشته باشد. 

جانب آخری یعنی پاکستان هم از روابط خوب با امریکا و چین بر خوردار است و هم میخواهد نقش مهمی 

ر اوضاع افغانستان حاکم می شود را در تحوالتی که ممکن در اثر سیاست های آشتی جویانه این قدرت د

میلیارد دالر چین در  ۴۶داشته باشد. برای پاکستان چین به مراتب مهم تر از امریکا است. سرمایه گذاری 

 پاکستان، نمونه خوبی برای این مدعا است.  

در قسمت چهارم روی نقش پاکستان بخصوص ارتش این کشور در چگونگی به موفقیت رسیدن روند 

 ر افغانستان مشروط به همسویی با قدرت های چین و امریکا و یا عکس قضیه بحث خواهد شد. صلح د

 

 م:برش پنجاویک

 

 افغانستان؛ آرامش قبل از طوفان

 ) درنگی بر جنگ و افراط گرایی در این کشور(

۲۱/۳/۱۳۹۵ 

 قسمت چهارم و آخری:

به موفقیت رسیدن روند صلح  این قسمت روی نقش پاکستان بخصوص ارتش این کشور در چگونگی در

در افغانستان مشروط به همسویی با قدرت های چین و امریکا و یا عکس قضیه بحث خواهد شد. چون 

نقش ارتش پاکستان در تمویل و جان دهی جنبش های تندرو مذهبی در این کشور کامال مشهوداست؛  و 

بنا هر تصمیم اتخاذ شده در بیروی آی افراط گرایی زیر نام دین، باعث خشونت روز افزون شده است.  

 اس آی تاثیر مستقیم بر اوضاع افغانستان خواهد داشت.

در موردسرنوشت آینده روابط پاکستان با افغانستان، نظامیان در این کشور تصمیم می گیرند. نظامیان اند 

می سازند. جنرال که مسیر سیاست خارجی پاکستان درمقابل همسایه ها را تعیین و مفردات آن را مشخص 
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راهیل شریف بعنوان رییس ارتش پاکستان بعنوان قدرتمند نظامی، مسیر هر دور مذاکرات دولت افغانستان 

با گروۀ طالبان را مشخص می سازد. وی از صالحیت های خوبی برای به نتیجه رساندن و یا معکوس 

ثل شخص نخست وزیر نواز قضیه در این روند برخوردار است. نقش ارکان  ملکی دولت پاکستان م

شریف، بیشتر سمبولیک است. به این علت بوده که بار ها از وی شنیده شده که پاکستان خواستار روابط 

خوب با افغانستان است و این کشور آماده است تا روند صلح میان دولت افغانستان و شورشیان طالب را 

ن تعیین میکنند؛ هیچ نتیجه ملموسی در قبال تسهیل بخشد، اما چون سیاست خارجی این کشور را نظامیا

این اظهارات وجود نداشته است. زیرا دولت ملکی این کشور نه تنها کنترولی بر نظامیان ندارد تا مسیر 

سیاست فعلی پاکستان در قبال افغانستان را تغییر دهد بل خود بطور غیر مستقیم از این اداره کنترول می 

 شود. 

نافع حیاتی خود را در تمویل گروه های شورشی مثل طالبان و دیگر حلقات ارتش این کشور چون م

تروریستی می بیند، ترجیح میدهد تا جنگ در افغانستان خشن تر از وضعیت فعلی تداوم داشته باشد و این 

کشور از آن نفع ببرد.  از سوی دیگر سیاست دولت افغانستان در مقابل این راهکارهای پاکستان، هم مملو 

ز نقص و خال ها است. ناکامی چند دوره یی مذاکرات صلح و تداوم این سیاست تضرع آمیز دولت ا

افغانستان  در مقابل شورشیان، نظام موجود سیاسی این کشور را کامال غیر محبوب ساخته و حمایت 

با گروه  مردمی اش را از دست داده است. زیرا در مقابل هر اقدام دولت افغانستان برای تمایل به صلح

طالبان، حمالت این گروه، قربانی های بیشتری از مردم عادی که هیچ نقشی در جنگ و مخاصمت ها 

ندارند، می گیرد. زیرا مردم و دولت افغانستان، دولت پاکستان و نظامیان این کشور را مسول هر خشونتی 

ن افغانستان که متاسفانه تا در این کشور میدانند. ولی نقص عمده بیشتر بر میگردد به دولت و سیاسیو

اکنون فاقد یک استراتیژی مدون و سنجیده شده در مقابل همسایگان خود بخصوص پاکستان بوده اند. 

سیاست های بی اساس و مقطعی دولت افغانستان بیشتر وابسته به عوامل وضعیتی است که این کشور را 

ابل با یک عمق استراتیژیک مشخص و ناچار به نشان دادن واکنش می نماید. در حالیکه جانب مق

درازمدت با در نظرداشت ضروریات و منافع ملی این کشور گام بر میدارند. بدین ترتیب است که دستگاه 

دیپلماسی افغانستان چون فاقد طرح های مفید برای بقای نظام سیاسی این کشور در صحنه نزاع های بین 

اشتن یک عمق استراتیژیک وجود ندارد، در هر میدان المللی است و یک دیدگاه واحد هم در خصوص د

 سیاست بازی، شکست می خورد.

سیاست های صلح جویانه دولت افغانستان هم خالی از این حالت نیست. اگر مذاکرات موجود که بااندک 

امیدواری به آن دیده می شود، به شکست مواجه شود، نه تنها وضعیت از لحاظ نظامی و جنگی وخیم 

شد بل مشروعیت سیاسی نظام موجود در نزد مردم و همکاران بین المللی آن از لحاظ توانایی و خواهد 

ظرفیت برای حل بحران موجود در این کشور شدیدا زیر سئوال خواهد رفت. از سوی دیگر انتخابات 

تی و نبود میالدی با چالش های فراوانی از قبیل مشکل در سیستم انتخابا ۲۰۱۶پارلمانی ماه اکتوبر سال 

امنیت مطرح است. تدویر لویه جرگه برای تغییر و تعدیل نظامی ریاست به صدراتی در صورت نبود 

امنیت و به بن بست کشیده شدن گتفگوهای صلح ناممکن خواهد بود. بنا دولت افغانستان باید با تالش های 

ین کشور باشد. این همه پیگیر در صدد به موفقیت رسانیدن گفتگوهای صلح برای ختم خشونت ها درا
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مستلزم روابط بهتر با پاکستان است تا طالبان را بنا بر نفوذ گسترده ای که باالی این گروه دارد، به میز 

 مذاکرات بکشاند. بدیهی است که انجام چنین کاری امر ساده ای نیست و به آسانی هم میسر نمی شود.

گروه داعش در افغانستان همزمان با گرم شدن هوا و مسئله ای دیگر که خیلی ها مهم جلوه میکند ظهور 

تسریع روند صلح است، که ممکن این پروسه را شدیدا تحت الشعاع قرار دهد و منجر به ناکامی آن شود.  

در این خصوص سواالت و اگر مگر زیادی مطرح می گردد.  آیا همانطوریکه پاکستان بر طالبان نفوذ 

به چالش کشانیدن داعش در افغانستان کمک کند؟ آیا داعش مانند طالبان  قابل مالحظه دارد، میتواند در

پروژه ای است که پاکستان جز مجریان آن باشد؟ آیا صلح با طالبان منجر به شکست داعش در افغانستان 

 خواهد شد؟

من این موانع چون اصل پروسه را زیرسوال میبرد، بنا هیچ جای خوشبینی در آن باقی نمی گذارد. در ض

بحث ظهور و گسترش داعش در افغانستان یکی از موضوعا ت مهم است و بحث مذاکره با طالبان را 

دشوار می سازد زیرا داعش بحث مذاکره با دولت افغانستان را رد می کند و این برای رهبر گروه طالبان، 

ستگی مالی و مال اختر محمد منصور چالش آفرین است. در عین زمان داعش به تناسب طالبان، واب

تسلیحاتی به پاکستان ندارد. در حالیکه اکثریت اعضای داعش را در افغانستان، اعضای سابق طالبان 

تشکیل میدهد. آنها رهبری طالبان را متهم به خیانت به جنبش طالبان کرده و متحد دولت پاکستان می  

 دانند.

ی تندرو مذهبی مثل لشکر طیبه و همچنان اعضای شاخه خراسان داعش را یک تعداد اعضای گروه ها

نفرات تحریک طالبان پاکستان می سازند. بنا براین داعش دراین زمان دشمن بالقوه پاکستان محسوب شده 

و از مدیریت این کشور بیرون است و در آینده میتواند باعث بوجود آمدن چالش های بزرگ برای این 

ن طالبان افغان را به طرف گفتگوی های صلح بکشاند. و کشور گردد. بدین منظور تاکید می شود تا پاکستا

طالبان را برای مقابله با خطر روز افزون داعش، منحیث متحدان نزدیک خود حفظ کند. پاکستان در 

آخرین تحلیل مجبور خواهد شد تا بر ضد گروه های تروریستی و تندرو که با داعش همدردی و با 

اقدام نماید. پاکستان باید بداند که هیچ فرقی میان تروریست ها وجود  ایدیولوژی داعیشیزم همخوانی دارند،

ندارد و پلنگی را که خود در دامان تربیه کرده حاال قادر به کنترول آن نیست و نزدیک است تا صاحب 

 خود را ببلعد.

افغانستان  پس با اذعان این همه، اینجا سوالی مطرح میگردد که آیا امریکا حاضر است تا در پهلوی دولت

برای حل معضله کنونی این کشور قرار گیرد تا نقطه ای باشد برای ختم خشونت های دنباله دار در این 

 کشور جنگ زده که تمام زیر بنای های خود را در جریان جنگ های خونین از دست داده است؟
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 م:برش پنجاودو

 

 افتضاح سیاسی در شکست مذاکرات صلح

۲۹/۳/۱۳۹۵ 

صلح افغانستان، ظاهرا با شکست مواجه است. سوال در این جاست که آیا بعداز شکست این سناریوی 

روند، کدام راهی نزد دولت و مردم افغانستان باقی مانده است تا امید های بر باد رفته صلح دوباره زنده 

کشور وجود دارد؟ شود و نفس تازه در کالبد صلح طلبی این ملت دمیده شود. آیا امکان صلح با دشمنان این 

بعداز  آیا مقتضای اجندای قدرت های بزرگ ایجاب میکند تا در افغانستان صلح حکمفرما شود؟ و بالخره

شکست سیاسی مذاکرات صلح؛ چه باید کرد و کدام موقف را اتخاذ کرد تا بحران فرسایشی افغانستان نقطه 

 پایان را تجربه کند؟

ن المللی اش، به یک داستان پر از معما مبدل گشته است. هر صلح طلبی دولت افغانستان با شرکای بی

طرف قضیه، عکس نتیجه را در انکشاف اوضاع نشان میدهد. طالبان از یک گروه کوچک بی عقبه 

سیاسی و نظامی امروز به یک گروهی مقتدرو مطرح در قضایا معرفی می شوند و قدرت های بزرگ 

ازاتی قائل شوند. این سناریوی مضحک تا جایی پیش میرود که جهان حاضر اند تا برای این گروه، امتی

مقامات پاکستانی که مستقیما غرب را در جریان حوادث قرار میدهند؛ از دولت افغانستان بخواهند تا برای 

تضرع و پیش پاه افتیدن نزد طالبان در قطر مراجعه کند. یعنی به زعم خودشان یک نظام سیاسی منتخب 

گروه اجیر و خود فروخته می اندازند،تا صلح گدایی کنند و برای این خواست گریه و  را در پاهای یک

 زاری نماید؟!

این بازی خیلی ها مسخره و در عین حال خطرناک است. ظاهرا گروه های افراطی منجمد شده در خاک 

بگیرد و برای طالبان پاکستان برای اینکه این صلح طلبی دولت افغانستان بیشتر جنبه و چهره بین المللی 

امتیاز یک گروهی مطرح را قائل شود، این راهکار را رویدست گرفته اند. تمام ساز وکار های چگونگی 

تطبیق یک طرح بین المللی که چهار دهه است افغانستان را جوالنگای خود ساخته و مردمان آن را قربانی 

سجل است و همه را بدون کوچکترین لغزشی با می گیرد در نزد طراحان آن در قید زمان و مکان ثبت و م

حوصله مندی کامل یکی پس دیگری تطبیق میکنند.  در این کارزار پاکستان بعنوان ایستگاه اصلی 

تروریزم بین المللی دیگر حاضر نیست باج رسوایی حمایت و میزبانی تروریستان بین المللی را بر دوش 

نقش دارد که شرکای غربی اش الزم بینند.  پاکستان را عمدا بکشد. پاکستان تا جایی در این سنارویوی 

نقش مخاطب در نزد دولت افغانستان داده اند و همه امور را منوط به آن دانسته اند. پاکستان هم با اغتنام 

از فرصت ها، حال ادعا میکند که طالبان و دیگر گروه های افراطی که در مقابل دولت افغانستان و 

می جنگند، از دولت پاکستان اطاعت نمیکنند و این کشور هیچ تاثیری و نفوذی بر  نیروهای خارجی
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تروریزم ندارد. یعنی صاحب ببر، حال قادر به کنترول ببر نیست و فقط از پوست آن پول جمع آوری 

 میکند.

کی از سوی دیگر تمام تالش های نشست های چهارجانبه که ظاهرا به منظور تامین صلح در افغانستان ی

پی دیگری تدویر یافته اند، صرف ضیاع وقت بوده اند و بس. پاکستان جال ماهی گیری را به گردن قطر 

می انداز و این کشور را محل مناسب برای تداوم گفتگوی های صلح معرفی میکند. پاکستان اذعان میکند 

یک گروهی مستقل است که تدویر نشست ها بمنظور صلح در افغانستان در حقیقت خواست طالبان بعنوان 

که دیگر پاکستان بر آنها نفوذ ندارد و این موضوع صرف بمنظور حفظ وجهه بین المللی این کشور در 

صحنه رقابت های جهانی مطرح است. همچنین این کشور ادعا کرده که گروه طالبان تمایل برای نشستن با 

 را نیست. دولت افغانستان جهت یک دیالوگ جهت تامین صلح در افغانستان

البته در این موضوع حساسیت های زیادی وجود دارد. یعنی پاکستان تنها طرف واحد و بالمنازع بحران 

افغانستان نیست که قاطعانه حرف از ختم و یا تداوم شورش گری در افغانستان را بزند. کشاندن طالبان به 

ل در برابر نظام سیاسی افغانستان، عنوان تنها گروه های نظامی دارای ظرفیت ترویج شورشی گری و جدا

در اختیار پاکستان نیست و خیلی ها از توان این کشور بیرون است تا این موضوع را تضمین کند که صلح 

تامین می شود یا شورش گری ادامه پیدا میکند؟ ولی توانمندی و نفوذ پاکستان در این روند کامال مشهود 

ن نمیتواند بعنوان تنها  بازیگر این روندمطرح شود. باید اجازه کشور است و غیر قابل انکار میباشد. پاکستا

های بزرگ و طراح معضله افغانستان برای تامین صلح، اخذ گردد. ولی این کشور میتواند بعنوان یکی از 

 طرف های اصلی و مهم برای ختم خشونت ها درافغانستان حساب شود.

طالبان و شبکه های همسان تروریستی در این کشور، میتواند  نفوذگسترده و قابل مالحظه این کشور باالی

نقش و جایگاه این کشور را درشت تر بسازد و به  اهمیت آن بیفزاید. قبال انتقاد های زیادی در خصوص 

عدم وارد ساختن فشار الزم باالی طالبان از طرف پاکستان مطرح بود. ولی حال بوضاحت دیده می شود، 

کالن بین المللی توسط شرکای منطقه یی شان، به تدریج تغییر و تحول نموده و نمودار  که برنامه های  که

اصلی آن، با انکشاف برنامه جاخالی میکند. طالبان اگر زیر فشار مستقیم قرار داده شوند و مجبور شوند تا 

فت. مثال پالن صلح را قبول کنند، باید برنامه های مختلف و استراتیژی های متنوع را رویدست گر

پاکستان اگر صادقانه بخواهد تا صلح درافغانستان تامین شود، باید فشار الزم را بر رهبری طالبان وارد 

نماید و صریحا اذعان بدارد که در صورت عدم پذیرش طرح صلح، رهبری و هسته های طالبان از این 

برای پذیرش پالن صلح، در کوتاه  کشور اخراج خواهند شد. این تاکتیک میتواند برای وادار ساختن طالبان

مدت موثر و مفیدواقع گردد، که متاسفانه چنین  نیست و برنامه های کالن قدرت های دخیل در بحران 

 افغانستان، هم ایجاب نمیکند تا چنین کاری صورت گیرد.

های هم درعین حال که بحث مذاکره در اجندای حکومت افغانستان قرار دارد و امیدواری ها و خوشبینی 

دراین خصوص نزد دولت مردان افغانستان خلق شده است، جانب پاکستانی با بازی دوگانه در این روند 

سهم دوطرفه را ایفا میکند. یعنی هم دولت افغانستان و جامعه جهانی را امید می بخشد که هرگونه فشار را 

لبان را متقاعد می سازد که موقف بر طالبان واردخواهد کرد تا پالن صلح را قبول کنند و هم رهبری طا
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خشونتبارشان موجب اخذ امتیازات بیشتر در عرصه سیاسی و نظامی خواهد شد. در حالیکه دولت 

افغانستان معیاد تدویر مذاکرات صلح را با گروه های مختلف شورشی و تروریستی در کابل طرح میکند، 

تر تروریستی و دهشت افگنی در داخل خاک طالبان با اغتنام از فرصت به فکر ایجاد هسته های قوی 

افغانستان هستند تا عملیات بهاری را خشونت بار تر از گذشته طرح ریزی کنند. این روش در اصطالح 

علم نظامی و بازی های استخباراتی بنام روش اغفال تاکتیکی یاد می شود. اتخاذ روش اغفال تاکتیکی از 

متحجر بیرون است. این کار باید در النه های اصلی تروریزم و در استعداد وتوانایی چند مالی بیسواد و 

 مکان های طرح حمالت بزرگ و مخرب تروریستی در بیرون از مرز افغانستان، طرح ریزی شده باشد.

علی رغم این همه تحوالت، طالبان میدانند که در صورت قطع کمک های ماورای مرز های افغانستان، 

ه در سطح بین المللی امکان بقایشان وجود ندارد. پس عدم پذیرش طرح صلح چه در سطح منطقه یی و چ

با دولت افغانستان به معنی خود کشی سیاسی و محو شدن از صحنه نزاع های سیاسی و نظامی نیست؟! 

در ضمن به دنبال اتخاذ روش اغفال تاکتیکی از جانب طالبان، دیدار های مخفی میان مقامات پاکستانی و 

صورت می گیرد. شورای عالی رهبری طالبان در یک دیدار مخفی با مقامات پاکستانی فشار های طالبان 

آن کشور را بر فرایند مذاکرات صلح با دولت افغانستان را رد کرده که قرار معلومات دست داشته این 

لبان نشست دوهفته قبل در پاکستان صورت گرفته است. این تغییر و جهش در حرکت و مانور های طا

نشان از وخامت اوضاع دارد. یعنی تاحال از شروع حرکت طالبان، نفوذ و کنترول ارتش پاکستان بر این 

گروه کامال مشهود بوده اما درحال حاضر چنین معلوم می شود که اجندای بین المللی مبنی بر سرپرستی 

شده باشد. این تحرک ممکن بر طالبان از پاکستان گرفته شده و دست دیگر پنهانی باید دراین قضیه شامل 

اثر شکست های پیهم امریکا، انگلیس و در کل پیمان ناتو در برابر بلوک دیگر قدرت یعنی شانگهای در 

راس روسیه و چین صورت گرفته باشد. این وضعیت در حال حاضر برای بسیاری ها یک امر ممکن و 

کتیک شعار صلح و مذاکره با طالبان معقول از نگاه برداشت های سیاسی محسوب می شود. تغییر تا

درحالیکه این گروه آماده گی رزمی برای سال آینده را می گیرد، نشان میدهد که برداشت های خوشبینانه 

از روند کنونی صلح، کامال بدور از واقعییت بوده و به این زودی این روند به موفقیت نخواهد رسید. دسته 

طرح صلح دولت افغانستان، در مناطق مختلف این کشور تراکم  جات مختلف رزمی طالبان با رد قبول

نموده و آماده گی نبرد خونین با نیروهای امنیتی افغانستان را میگیرند. زیرا طالبان با در نظرداشت 

 موفقیت ها ی جنگی در سال روان به فکر مصالحه نه بل در صدد تشدید جنگ با دولت افغانستان هستند.

 افغانستان!و اما برای دولت 

شروع طرح صلح چهارجانبه اگر چه در ابتدا با خوشبینی های همراه بود، ولی گذشت زمان و سیر وقایعه 

اتفاقیه در مسیر طلبی دولت افغانستان که تکیه عمده را بر کمک های پاکستان محول نموده، عکس این 

امر غیر ممکن و غیر  فرضیه را ثابت می سازد که طرح صلح با موقف ضعیف و حالت دفاعی، یک

عملی است. این حرکت را میتوان با تشدید فشار های نظامی با در نظرداشت های مجبوریت ها و نقاط 

ضعف دشمن، همزمان با اتخاذ استراتیژی فعال جنگی همزمان با طرح مصالحه سیاسی که نفع بزرگی را 

مالت باالی دشمن و استفاده از اهرم نصیب نظام سیاسی افغانستان کند، میتوان رویدست گرفت. تشدید ح

های مختلف فشار اعم از سیاسی و نظامی، میتوانددر این خصوص در کوتاه مدت جوابگو باشد. نظام 
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سیاسی افغانستان نمیتواند با زبان نرم و موقف دفاعی، دشمن را وادار به مصالحه کند. همچنان دولت 

و بین المللی به پای میز مذاکره، وجهه سیاسی و ملی خود  افغانستان نباید برای کشاندن تروریستان داخلی

را زیر سوال ببرد. اگر موقف فعلی رهبری سیاسی افغانستان تغییر جهت ندهد و ساز و کار های مبارزه 

بر ضد افراط گرایی همزمان با صلح طلبی را عوض نکند در کوتاه مدت نه تنها این امر موجب بهبود 

واهد شد، بل ممکن سال آینده با دشواری های غیر قابل پیشبینی همراه باشد و وضعیت در افغانستان نخ

 قربانی های بیشتر را از مردم بیگناه بگیرد. 

 

 م:برش پنجاوسو

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ انقراض یا تجدید حیات سیاسی؟

۳۰/۳/۱۳۹۵ 

جنگ و بی ثباتی حاضر که حد اقل در چهار دهه اخیر تاریخ سیاسی کشور ما را به خوداختصاص داده 

است، ریشه در چندین دهه های پیشین و طوالنی دارد. عدم توازن در تعامالت سیاسی، خشونت در تبادله 

در روند گذار به  افکار و ایده های سیاسی بجای فرهنگ تعامل و همدیگر پذیری و پیچیده گی های موجود

مصالحه سیاسی فراگیر و همه شمول هم از همین منبع آب می خورد. در این میان تاریخ حزب و حزب 

گرایی نه تنها برای همه نا آشنا نبوده است، بل تقریبا همه جامعه افغانی به گونه ای حزبی شده اند. 

زبی بودن، موافقان و مخالفان خود خاطرات خوش و غمگین حزب بازی و به روند گرایی های مبتنی بر ح

را دارد. هرکی به گونه ای به این روند سیاسی نگاه میکند و قضاوت ها و نتایج بر آمده از بطن تحوالت 

را در سایه کارکرد های این احزاب بررسی میکند و استنتاج شخصی از آن دارد. بر عالوه نبشته حاضر 

است تا امکان، زمینه ها و آینده ظهور و عروج حزب  نه تنها که جانب دارانه نیست بل در تالش

 دموکراتیک خلق را تا حد امکان موشکافی نموده و از عینک بی طرف به آن نظر انداز نماید. 

به همین منظور است که تاکید همواره روی شناخت گرایی و حالجی یکی از جنبه های سیاست که   

درست از این چهره سیاست، شناخت حداقلی بدست باید.در  روندگرایی نام دارد می باشد، تا برای درک

همین حال بر عالوۀ تمام نا هنجاری های سیاسی موجود که ریشه در این  حزب گرایی دارد، بعضی از 

احزاب سیاسی، در تاریخ سیاسی افغانستان ظهور کرده اند که هم از لحاظ هیکل سیاسی، تنومند بوده اند و 

ولوژی، در میان عامه مردم ریشه های عمیق داشته اند. اگر نگاهی به تاریخ سه الی به نگاهی تفکر و ایدی

چهار دهه اخیر بیندازیم، در می یابیم که ظهور و عروج این احزاب بطور اتفاقی و آنی صورت گرفته 

است. در حالیکه اگر به پیش شرط ها و زمینه های ظهور احزاب در جوامع دیگر نظر انداخته شود، هم 

 نظر مثبت در مورد این احزاب وجود دارد و هم نظر مخالف.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعنوان یکی از احزاب و جریان سیاسی مطرح که تقریبا یک و نیم دهه  

قدرت و اقتدار سیاسی را بدست داشته و عامل تغییر مسیر تاریخ و حیات سیاسی افغانستان محسوب می 

ن حزب کماکان با فراز و فرود های همراه بوده است. گویی عروج و افول هردو در شود، میباشد. پیشینه ای
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لیینزم به گذشته های دور  -تقدیرش از قضا نبشته شده است. پیشینه احزاب وفادار به ایدیولوژی مارکسیزم

بر میگردد. سازمان رادیکال های  ۱۳۴۳حتی قبل از تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 

چپ انقالبی بعنوان یگانه سازمان موجود در قلمرو افغانستان بر عالوه دیگر جریان های سیاسی طرفدار 

خط فکری مسکو،بود که یک دوره کوتاهی از حیات سیاسی خود را به تجربه گرفت. سازمان رادیکال 

و ادبیات چپ روانه های چپ انقالبی، منحیث خط فکری انقالبی توده ای آن زمان نه تنها به ترویج افکار 

و مارکسیستی می پرداخت بل در صدد جذب اعضای بیشتر هم بود. سازمان های بیرون مرزی و درون 

مرزی که به نحوی بر سر ادبیات انقالبی و به اصطالح دموکراسی توده ای توافق نظر داشتند، مورد 

ی سابق، قرار میگرفتند، توجه و عطوفت کمیساری های خلق حوزه کمینترن حزب کمونیست اتحاد شورو

زیرا سیاست مبرم اتحاد شوروی آن وقت توجه و کمک به جنبش های چپ روانه با ادبیات مارکسیستی 

بود تا بر حیات سیاسی کشور ها، ظهور نموده و به مرحله تکامل رسیده و دست یابی به قدرت سیاسی را 

 عمال تجربه  نمایند.

ی اتحاد شوروی سابق و پالیسی کلی در مورد ایجاد و حمایت از این است که مبتنی بر سیاست های جهان

احزاب رادیکال چپ انقالبی، مسئله اساس گذاری حزب دموکراتیک افغانستان پیش می آید. این حزب 

در خانه نورمحمد تره کی اولین  منشی حزب و بعدا نخستین رییس  ۱۳۴۳قسمیکه قبال تذکر یافت در سال 

تاسیس می شود. پالیسی کلی حزب الی رویدار هفت ثور، فقط منحصر و منحط به جمهور دولت کمونیستی 

تبلیغ و کار سیاسی در میان توده های روشنفکر و نظامیان افغانی بود که دراتحاد شوروی سابق تحصیل 

یغ کرده بودند و یا به نحوی تمایل به نظام های چپی داشتند. این حزب با کار گسترده سیاسی و فکری به تبل

ایده های چپ مارکسیستی و لینیستی مبنی بر بسیج سیاسی مردمی از لحاظ اندیشه های فکری توده یی و 

خلقی بود. حوادث بعدی و جریان های متعاقب آن، مستلزم شرح مفصل در خصوص تاریخ مبارزات 

این سیاسی این حزب است که پرداختن به آن از حوصله نبشته حاضر بیرون است.اما سعی کلی در 

خصوص این است تا به چگونگی شکل گیری، به قدرت رسیدن و زوال این حزب مشهور تاریخ سیاسی 

افغانستان پرداخته شود. اگر چه تاریخ این حزب با فراز و فرود های همراه بوده و انشعابات و انقطابات 

ز درون پیکر سیاسی فراوانی را به تجربه گرفته است. فرکسیون بازی های متعدد و جناح بندی مختلف ا

این حزب، یکی از عوامل اساسی زوال و سرنگونی دولت برهبری آن را مساعد ساخت. جناح های خلق و 

پرچم هریک با جناح بندی ها و صف بندی های متعدد و اتخاذ روش های تاکتیکی متفاوت  برای حصول 

ح می کوشید تا حریف را از قدرت سیاسی و عقب زدن جناح دیگر از هیچ روشی دریغ نکردند. هر جنا

میدان خارج سازد. به همین لحاظ است که بیشتر عمر سیاسی این حزب در زد و بند ها و کشمکش های بی 

مورد برای حصول قدرت سیاسی سپری می شود. این مسئله نه تنها به تضعیف عمل حزب در عرصه 

و انقراض کامل آن را مساعد می  مبارزات سیاسی و مقابله با دشمنانش منجرمی شود بل زمینه سقوط

سازد. عمر حکم روایی این جریان سیاسی در گستره تاریخ سیاسی افغانستان به مراتب کمتر از تاریخچه 

شکل گیری و روند تکامل آن است. این حزب با اتخاذ سیاست های متفاوت و با رویکار آمدن چهره های 

از آن سلب شده بود، بل زمینه را برای بر داشتن تمام  سیاسی متعلق به این جریان نه تنها قدرت عمل را

 زمینه جهت استمرار حیات سیاسی خود مساعد می ساخت.
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سال از سقوط آخرین حکومت متعلق به این حزب، گمانه زنی های فراوانی در  ۲۴حال با گذشت بیش از

الفان ) احزاب خصوص عملکرد و سیاست آن هم از جانب موافقان ) اعضای حزب( و هم از دید مخ

جهادی و تکنوکرات های غرب زده( وجود دارد. در این شکی نیست که این حزب بعنوان یک حزب 

پیشاهنگ و پیشکسوت به تیوریزه کردن تفکرات ترقی خواهانه می پرداخت، اما شیوه عمل و تاکتیک 

سئوال می برد. به گونه اتخاذ شده از جانب این حزب، تمام برنامه های مثبت و ترقی خواهانه آن را زیر 

مثال ترویج افکار بیگانه و وارداتی چون مارکسیزم و لیننزم) خود مارکس بعنوان تیوریسن اندیشه های 

انقالبی چپگرا حتی جامعه شوروی را فاقد هنجار ها و ارزش های میدانست که بتوان در آن یک شورش 

عۀ بدون طبقه خلق کرد. به نظروی جامعه مردمی و یا به اصطالح خود شان انقالبی کارگری برای جام

انگلستان تنها مستعد چنین حرکتی بوده است(، هجوم ارتش بیگانه با بقدرت رسیدن این حزب، تطبیق آنی 

برنامه های اصالحات ارضی و کشاورزی، تالش برای از بین بردن طبقات باالیی که قرن ها در تار و 

در برابر رسم و عنعنات ملی و میهنی، سرکوب توده های مخالف، پود جامعه ریشه دواند بود، قرار گرفتن 

ضدیت و اتخاذ سیاست خارجی )جاده یکطرفه( مبتنی بر خط فکری مسکو در آن زمان، تطبیق برنامه 

های غیر منطبق بر اوضاع حاکم آن زمان جامعه و .... باعث می شود تا هدف از قبل طرح شده و ترقی 

فراموشی سپرده شود و این حزب از یک جریان سیاسی که باید راه مسالمت آمیز خواهانه این حزب به باد 

رسیدن به قدرت را طی میکرد، به جریان نظامی و یک سازمان چریکی در برابر مخالفان داخلی و 

خارجی مبدل شود. این حزب با توجه به نیاز های آن زمان نتوانست تطابق عمل و شعار را به اساس 

د مد نظر گیرد. این اصل بعنوان مهم ترین معیار شکست آن محسوب میشود که میتوان از تیوری خلقت خو

 آن بعنوان بزرگترین اشتباه سیاسی سردمداران آن نام برد.

با گذشت زمان و تغییر چهره ها در سطح رهبری این حزب و با خروج کامل عساکر اتحادشوروی سابق، 

مهور حکومت وابسته به این حزب، به ناچار و به اساس سیاست دوکتور نجیب هللا بعنوان آخرین رییس ج

های متحول مسکو، مجبور می شود تا تغییرات جدی را در ساختار، طر فکر و تیوری اصلی این جریان 

سیاسی بوجود آورد. طرح تعدیل در برنامه و اساسنامه حزب، تغییر رنگ بیرق، قبول پلورالیزم سیاسی، 

انتخابات پارلمانی و دیگر مسائل مرتبط به ایجاد رفرم و آوردن اصالحات  اعالن حکومت غیر حزبی،

سیاسی در آن مطرح می شود.دولت وقت برهبری وی به ناچار چنین تغییر رادیکالی و خالف اصول از 

قبل مطرح شده ای حزب را می پذیرد تا راهی برای استمرار حیات بیابد و یا حد اقل از انقراض سیاسی 

 ند.محفوظ بما

این تغییرات انقالبی و رادیکالی در درون یک جریان انقالبی، چیزی غیر متداول و غیر طبیعی جلوه می 

درجه یی بود، زیرا سیاست های  ۱۸۰کرد اما دولت وقت مجبوربه اتخاذ چنین سیاستی مبنی بر چرخش 

سوم تغییر کرده جهانی اتحاد شوروی سابق به حدقابل مالحظه در خصوص جریان های چپ گرای جهان 

بود و استمرارچنین احزابی که فطرتا به کمک و حمایت اتحاد شوروی وابسته بودند، بدون آوردن تغییرات 

 امکان پذیر نبود.
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 م:برش پنجاو چهار

 

 خطر تقابل ناتو با روسیه در شرق اروپا

۱/۴/۱۳۹۵ 

تاسیس پایگاه نظامی و قبل از آن انتقال سامانه موشکی ناتو در پولند و رومانیا، می تواند بعنوان زنگ 

خطری برای امنیت روسیه محسوب شود. این اقدام بعداز ختم جنگ سرد، یکی از نمونه های بارز 

شدن جهان  به سال می باشد که گمانه زنی های را در مورد قطبی  ۲۵بازگشت به سوی این جنگ بعداز 

فزاینده ای امکان پذیر می سازد. اقدامات پیشگیرانه ی ناتو در اروپای شرقی، نشان از نگرانی های عمده 

این سازمان در مقابل تحرکات اخیر روسیه چه در تحوالت خاورمیانه و چه هم در بحران اوکراین دارد. 

ست که بسیاری ها خواب اتحاد شوروی تحرکات نظامی و سیاسی روسیه در جهان، چنان افزایش یافته ا

سابق را دوباره به شکل عینی می بینند. پوتین با نوعی از سیاست متحرک در عرصه بحران ها و بازی 

سیاسی است، در صدد است تا نقش جهانی  -های بین المللی که آمیخته ازیک بازی دوبعدی نظامی

حران های ماورای این کشور ) اروپا، آسیا و فدراسیون روسیه را در تحوالت جهانی علی الخصوص در ب

جنوب آسیا( بارز سازد. با این حال ناتو و کشور های هم پیمان آن از بابت تحرکات اخیر روسیه نگرانی 

های وافری را ابراز کرده و دست به تحرکات متقابل زده اند. یکی از نمونه های آن، اجرای تمرینات 

کشور عضو این پیمان را  ۲۴و هزاران وساطه زرهی می شود، که سرباز  ۳۱۰۰۰نظامی است که شامل 

به همگرایی نظامی و استراتیژیک واداشته است. این تمرینات نظامی کشور های عضو ناتو، منجر به 

استقرار ساختار های دفاعی در مرز های مشترک روسیه و ناتو شده است که خطر تقابل نظامی را هر 

 لحظه افزایش میدهد. 

این میان ناتو از بابت تحرکات بی سابقه روسیه در مرز های مشترک این کشور با ناتو هشدار داده در 

ما در جستجوی خصومت با روسیه نیستیم.  ”است. تا جاییکه کارتر آشتون وزیر دفاع امریکا گفته است

کار حق مسلم ما  ولی در دفاع از مرز های مشترک هم پیمانان مان در مقابل روسیه مصمم هستیم. که این

 “ در عرصه سیاست خارجی می باشد.

تحرکات هستوی روسیه سئوال های زیادی را در خصوص تعهدات این کشور مبنی بر ثبات استراتیژیک 

و موقف های اتخاذ شده این کشور درمقابل پیمان های کنترول سالح های هستوی خلق کرده است. ناتو 
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ای پیشگیرانه روسیه در خصوص تحوالت در اروپا و خاورمیانه نگرانی زیادی از بابت اتخاذ سیاست ه

دارد. روسیه با اتخاذ این تحرکات چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی، دست به اقدامات تالفی 

سال قبل امریکا بعداز شکست اتحاد شوروی سابق و ختم جنگ سرد، آن را  ۲۵جویانه ای می زند که 

مونه های قابل ذکر آن، واکنش های تالفی جویانه پوتین در رابطه به استقرار سپر انجام داده بود. یکی از ن

دفاع موشکی امریکا در رومانیا در ماه گذشته بود که موجب موجی از نگرانی درخصوص تشدید بحران 

پیش در اروپا شده بود. بااین حال ناتو در تالش است تا نشان دهد که نمیخواهد تا از در دشمنی با روسیه 

آید. بل این عمل خود را نشانه  ای از اقدام پیشگیرانه علیه اقدامات اتومی ایران وانمود ساخته است. 

روسیه در رابطه به نگرانی های ناتو در خصوص برنامه هستوی ایران گفته است که این اقدامات صرف 

الدیمیر پوتین ریس جمهور به منظور حفظ توازن قوا در آسیا و امنیت جهانی اتخاذ شده است. چنانچه و

به این سو، به طور دوامدار بر این بوده است که ما خواستار  ۲۰۰۰موقف ما از سال  ”روسیه گفته است

حفظ تعادل امنیت بین المللی هستیم و تمام اقدامات ما در این چهارچوب صورت گرفته است ولی هیچ 

 .“ گوش شنوای در این خصوص وجود نداشته است

 Tor anti-aircraft missileآن روسیه در حال بررسی تعویض سیستم دریا برد از نوع همزمان با 

system  تکمیل شده و جایگزین نسخه  ۲۰۱۸) یا سیستم موشکی ضد هواپیمایی( است. این سیستم تا سال

قبلی آن می شود.  با این حال روسیه در سیستم کشتی های جنگی اش نیز تجدید نظر خواهد کرد، زیرا 

روسیه تصادمات اخیر و تحوالت در خاورمیانه و اروپای شرقی را برای منافع و امنیت ملی خود یک 

با مسافت میان برد در قالب  Tor anti-aircraft missile system چالش عمده حساب می کند. سیستم

 سیستم پدافند هوایی طراحی شده و از دقت و هدف گیری الزم برخوردار است. 

دراماتیک در عرصه روابط میان روسیه و ناتو در حالی صورت می گیرد که روسیه گفته  این اتفافات

است تا زمانیکه کدام اقدام تحریک کننده از جانب کشور های عضو ناتو علیه روسیه صورت نگیرد، این 

کشور هیچگاه بر کشور های عضو این پیمان حمله نخواهد کرد. در حقیقت مشکل عمده در این خصوص 

ن است که روسیه درحال حاضر با مدنظرداشت اقدامات اخیر ناتو در راس امریکا، حالت تدافعی گرفته ای

و حساسیت های زیادی را در این خصوص، در رابطه به حفظ امنیت مرز هایش با اروپای شرقی و منافع 

خلق کرده طرح شده را در گستره روابط جهانی  ۲۰۰۴و امنیت ملی اش که در قالب یک سند در سال 

 است. 

روسیه به نیکی درک میکند که اقدامات توسعه جویانه ناتو در خصوص حرکت این سازمان بسوی شرق 

اروپا و تاسیس پایگاه های نظامی در نزدیکی مرز با این کشور، میتواند بعنوان عامل مهم در مهار 

و بند های اصلی دکترین تحرکات بیشتر روسیه در عرصه تحوالت جهانی حساب شود.یکی از مولفه ها 

نظامی روسیه، جلوگیری و مهار اقدامات توسعه جویانه ناتو بسوی شرق است  در حالیکه روسیه اذعان 

می دارد که ناتو را یک تهدید جدی تلقی نمی کند اما بحران های اخیر در اروپا مانند قضیه اوکراین ناتو 

ه انجام دهد که با موجی از اقدامات تدافعی از جانب را واداشت تا اقدامات توسعه طلبانه را در در منطق

روسیه همراه شد. این کار به نوبه خود منجر شد تا ناتو دست به اقدامات بیشتر نظامی در نقطه ی از اروپا 
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بزند که شدیدا برای روسیه حساسیت بر انگیز است. این اقدامات از زمانی حساسیت بر انگیز شد که 

س جمهور سابق اوکراین از قدرت خلع شد و به مسکو فرار کرد. وی یکی از ویکتور یانوکوویچ ریی

متحدین نزدیک روسیه در اروپای شرقی بود. خلع وی از قدرت در پی اعتراض های گسترده مردمی در 

قبال گرایش سنتی اوکراین بسوی روسیه که در چهارچوب آن اوکراین از کشانیده شدن به سوی اتحادیه 

ته می شد، صورت گرفت. همسان با گرایش و کشانیده شدن کشور های حوزه بالتیک بسوی اروپا باز داش

کشور های اسکاندنویا بعداز سقوط اتحاد شوروی سابق. با این اقدامات روسیه تالش کرد تا از ورود و 

حاق سقوط یکی دیگر از متحدان کلیدی خود در منطقه تحت منازعه با ناتو جلوگیری کرده و تصمیم به ال

کریمیه به خاک روسیه را گرفت، که با تحریم های از جانب غرب مواجه گشت.  در حال حاضر روسیه 

اقدامات توسعه جویانه ی ناتو را یک عمل تهاجمی بر علیه منافع خود تلقی می کند تا یک میکانیزم 

 مقدماتی دفاعی برای حفظ امنیت ناتو در شرق اروپا.

اندیدای پیشتاز از جناح دموکرات ها، به طور مستمر هشدار داده است که در این میان هیالری کلنتن، ک

روسیه یک تهدید بزرگ برای کشور های حوزه بالتیک است. اگر به فرض، این کاندیدای جناج دموکرات 

در انتخابات پیشرو برنده شود، ممکن تحریم های بیشتری بر روسیه وضع شود که خود موجی از تشنجات 

امریکا زمانی -ها را در قبال داشته باشد.با این حال، فاز تازۀ از روابط میان روسیه و ناتو و تقابل گری

شروع خواهد شد که تحریم ها بر روسیه تشدید شوند. این تشدید تحریم ها به مثابه آغاز جنگ سردی 

ح جمهوری خواه خواهد بود که الیه های آن از قبل بر فراز سیاست جهانی سایه افگنده است. اما اگر جنا

برنده انتخابات شود ممکن توافقات منسک اجرایی شوند که شامل توقف حمایت روسیه از شورشیان جدایی 

ه کریمیه به اوکراین نخواهد طلب ضد دولت اوکراین خواهد بود. این توافق نامه شامل برگشتاندن جزیر

 بود.

اما چرا اقدامات توسعه طلبانه ناتو برای روسیه حساسیت بر انگیز است؟ پاسخ قانع کننده این است که به 

اساس نفس شکل گیری ناتو بعداز ختم جنگ جهانی دوم، این پیمان متعهد شده بود تا از پیشروی در حوزه 

به آن دست نیازد. روسیه شرق اروپا که حوزه سنتی تحت نفوذاتحاد شوروی سابق است، جلوگیری کند و 

این تحرکات توسعه طلبانه ناتو را آغاز جنگ جهانی سوم تلقی میکندو آنرا تهاجم زمینی برعلیه منافع 

روسیه در شرق اروپا می پندارد زیرا ناتو پایگاه های سنتی اتحاد شوروی سابق مانند کشور های رومانیا 

نظر آگاهان و صاحبنظران سیاست جهانی، نوعی از آماده و پولند را تسخیر کرده است. این اقدام ناتو به 

گی ها برای استقرار سامانه های دفاعی و رزمی برای تطبیق فاز بعدی پالن های بزرگ است. این 

نفری  ۴۰۰۰۰۰تحرکات ناتو را روسیه شدیدا زیر نظرداشته و برای آن اماده گی می گیرد. استقرار قوای 

تقر شده ناتو در شرق اروپا است که نگرانی های فزاینده ای را از این ارتش روسیه ده برابر قوای مس

بابت خلق کرده است. روسیه در تالش است تا به تجدید قوا در شرق دست بزند زیرا درنشست بعدی ماه 

آینده وزرای دفاع کشور های عضو ناتو، این درخواست از جانب ناتو از کشور های عضو صورت 

حاضر کشور های رومانیا و پولند سامانه دفاع موشکی ناتو را در خاک شان مستقر خواهد گرفت. در حال 

دارند که موجب نگرانی شدید روسیه است و این کشور را واداشته است تا تحرکات مشابه را در حوزه 

های خاورمیانه و جنوب شرق آسیا انجام دهد. همچنان روسیه در نظر دارد تا تجهیزات سنگین نظامی را 
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نزدیک مرز با ناتو در حوزه شرق اروپا مستقر سازد. این در حالیست که شورای دفاع و امنیت روسیه  در

اعالم کرد که کشور های رومانیا و پولند میتوانند بعداز استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو  ۲۰۱۵در سال 

 به اهداف مهم به روسیه مبدل گردند.

 

 م:برش پنجاوپنج

 

 شورشگری در افغانستاننگاهی بر جنگ و 

۶/۴/۱۳۹۵ 

ساله نبرد و شورشگری گروهی طالبان با دولت مرکزی  ۱۵این نبشته بر آن است تا سیر تاریخ 

افغانستان و نیروهای خارجی را حالجی نماید. کاوش صورت گیرد تا نتیجه حاصله از آن، این نکته را 

تحرک بیشتر نشان دهند و شورشگری  واضح سازد که چه باعث شده تا طالبان در میدان های جنگ،

آنها عمر بیشتر پیداکند؟ کدام راه ها برای مهار بحران موجود در افغانستان وجود دارد؟ و پیشنهاداتی از 

این قبیل برای تغییر شیوه جنگی نیروهای امنیتی افغان در میدان های جنگ. اگرچه نویسنده این سطور، 

و نبرد نظامی اشتراک نداشته ولی از البالی مطالعات و کاوش  فرد نظامی نیست و عمال در هیچ جنگی

های برخاسته از عدم دریافت پاسخ قانع کننده در خصوص تشدید بحران جنگ و فرسوده شدن توان و 

ظرفیت جنگی ما، به این نتیجه رسیدم تا نبشته ای را در قالب علل وعوامل تشدید بحران، نقاط ضعف 

نب مقابل) طالبان(و پیشنهاداتی برای تغییر ماهیت جنگی از حالت فرسایشی نیروهای رزمی افغان و جا

 موجود به وضع موجود داشته باشم.

تاکتیک های جدید طراحی شده برای طالبان، زمینه ساز تحرکات بیشتر در عرصه عمل برای این گروه 

ز سویه چند مالی فارغ شده است. از این اصل نمیتوان عدول کرد که توان طرح استراتیژی های جنگی ا

مدرسه های مذهبی بیرون است.  تغییر راهکرد های جنگی برای نیل به هدف، کار استراتیژیست های 

بزرگ جنگی است. استراتیژیت های که چگونگی پیشبرد جنگ را برای برنده شدن در میدان جنگ 

ی باشد. در ضمن جز مهم و میدانند. در این زمینه استراتیژیی موفق است که منطبق با اوضاع و اراض

اساسی این استراتیژی را دریافت نقاط قوت و ضعف دشمن تشکیل میدهد. سان تزو جنگجوی معروف 

هنر جنگ به “چینی که کتاب مشهور وی در عرصه جنگ، زبان زد همه است در این زمینه می نویسد: 

بایستی همیشه برای حمله ی آنها  ما می آموزد که هیچ وقت به احتمال عدم حمله دشمن فکر نکنیم؛ بلکه

آماده گی داشته باشیم. متکی بودن به شانس، در زمینه ی حمله نکردن به دشمن اشتباه بزرگی است؛ ما باید 

 .”موقعیت دفاعی خود را طوری آرایش دهیم که قابل حمله دشمن نباشد

دفاعی، صاحب نظران و -آیا در طول یک و نیم دهه نبرد در برابر شورشگری، مجریان امور امنیتی

کارشناسان امور جنگی، افسران سابقه کار ارتش به این نکته توجه کرده و پاسخ درست و منطقی را ارائه 
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کرده اند؟ آیا روش جنگی ما متناسب به اوضاع و احوال کشور است. کشوریکه در عصر حاضر صحنه 

ای بزرگ دنیا و ابرقدرت ها هم  در این نزاع های بین المنطقوی و بین المللی است. زیرا منافع کشور ه

کشور،گره خورده که این مسئله باعث می شود تا رقابت های خشونت باری عرض وجود کند. جنگ های 

نیابتی و استفاده ابزاری از گروه های مختلف چه سیاسی و چه نظامی و ملیشه وار، از مولفه های مهم این 

 رقابت منفی در کشور ما باشد.

میان جنگ طالبان، بعداز چهارده سال سیمایش را تغییر داده و آنان با توسل به رویکرد های در این 

متفاوت از گذشته در صدد تسخیر مناطق کلیدی هستند، تا از این طریق امتیازات بیشتری در میدان بازی 

نگیری، های سیاسی و گفتگوی های صلح بدست بیاورند. طالبان، با تغییر رویکرد های همچو گروگا

اختطاف و حمالت یک شبه  بشکل نبرد منظم، چالش های جدید را خلق کرده اند. تاکتیک جنگی متفاوت 

از گذشته، ابتدا با هجوم به پوسته های امنیتی، تمام افراد امنیتی را می کشند، سالح و مهمات آنها را گرفته 

تهی می شوند، قطع می کنند. در قدم و بشکل اتوماتیک، راه های کلیدی را که به قریه جات همجوار من

بعدی، با افراز بیرق سفید طالبانی و بمب های کنار جاده از عبور وسایط نقلیه به سوی این پوسته های 

جلوگیری می کنند. با این اقدام، محاصره ساحه تحت تصرف طالبان، شروع می شود و نوعی  از قحطی 

مجبور اند تا ساحه را ترک کنند تا چیزی برای خوردن و و افزایش قیمت ها، آغاز شده و اهالی منطقه 

نوشیدن پیدا کنند. این کار بوسیله حیوانات جهت انتقال مواد خوراکی انجام می شود و ضربه بیشتر را 

مردم ملکی متحمل می شوند. این شیوه در حقیقت رخ تازه ای از بحران جنگی در امتداد خط نبرد برای بقا 

ه طالبان کمک کرده است تا مناطق بیشتری را تحت فشار بگیرند، اگرچه تصرف است. این تاکتیک ب

مناطق برای این گروه خیلی ها گران تمام میشود ولی برداشت های معقول و منطقی نشان از دست های 

پنهان در عقب این جبهه گرایی دارد.  این تاکتیک نشان مهمی از تغییر راهبرد جنگی طالبان دارد که در 

های اخیر اتخاذ کرده اند. در گذشته شورشیان طالب با حمله به تاسیسات ملکی و نظامی حتی تا سطح  سال

ولسوالی ها، ابتدا با یک حرکت ناگهانی، با شیوه های چریکی، هدف را غافل گیر می کردند و سپس با راه 

ایش را به تاکتیک تازه اندازی حمالت تهاجمی، موفق به تسخیر آن می شدند ولی حاال این شیوه جنگی ج

داده است. تاکتیک تازه عبارت از حمله باالی پوسته های سیار و کوچکی است که بایک طرح جنگی ساده 

مشروط بر بدست داشتن سالح و مهمات جنگی، به آسانی به تصرف در می آید و خود منتفی نظریۀ آرایش 

آن نقاط که در معرض تهدید جدی قرار دارند قوا در نزد دولت افغانستان است. پوسته های کنار جاده و 

میتوانند به آسانی هدف مهمی نظامی حساب شوند. طالبان هم با درک این موضوع شیوه جنگ را کم هزینه 

تر و پر دست آورد تر ساخته اند. تشخیص این شیوه های جنگی از طرح های سازمان های استخباراتی 

این گروه میدهد. زیرا تصرف پوسته های امنیتی، هم موجب  بیرونی است که امکان تحرک بیشتر را به

دستاورد نظامی برای این گروه می شود و هم سالح و مهمات بدست آمده از نزد نیروهای امنیتی افغان، 

 منبع خوب تسلیح و رفع نیازمندی های جنگی برای این گروه می شود.

میالدی بعداز سرنگون شدن رژیم  ۲۰۰۱شورشگری حاضر در افغانستان از جانب طالبان، از سال 

طالبان بوسیله ائتالف برهبری امریکا، ادامه داشته و هرروز ابعاد گسترده تری بخود می گیرد. علی 

و سپردن بار مسولیت جنگ بر شانه های  ۲۰۱۴الخصوص بعداز ختم ماموریت رزمی ناتو در سال 
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مینه بازی های بزرگ سیاسی را مساعد ساخته نظامیان افغان، جنگ در این کشور هر روز شدید شده و ز

است. در این راستا مهم است تابه علل و عوامل تشدید این جنگ، پرداخته شود و دلیل عدم کارایی ظرفیت 

های موجود بین المللی و داخلی برای برنده شدن در جنگ، ریشه یابی شود. در این میان عدم مدیریت سالم 

ختم جنگ از جانب جامعه بین الملل در راس امریکا، شدت  جنگ های  جنگ، فقدان نیت صادقانه برای

رقابتی و نیابتی از جانب همسایه های افغانستان و عدم اتفاق نظر واحد سیاسی در میان گروه های مختلف 

سیاسی افغان که در حال حاضر در اقتدار سیاسی قرار دارند از جمله های مولفه ها و دالیلی مهم تشدید 

 ران بشمار می رود.این بح

در حال حاضر تمرکز عمده طالبان، بر والیت های جنوبی مانند هلمند، کندهار و ارزگان است. تحرکاتی 

را هم در شمال انجام داده و یک تعداد از والیت ها را مانند کندز، فاریاب، تخار، بدخشان و بغالن ناامن و 

نفس خود چالش بر انگیز است و میتواند منبع نگرانی دچار هرج و مرج ساخته اند. این تغییر و تحرک در 

برای دولت مرکزی افغانستان باشد. همزمان با این تحرکات از جانب گروه طالبان، میزان تلفات غیر 

نفر زخمی می باشد. با توجه به رقم  ۸۰۰۰کشته و چیزی در حدود  ۳۵۴۵بالغ به  ۲۰۱۵نظامیان در سال 

میتوان اذعان کرد که اراده جمعی و قوی هم بین المللی و هم  ۲۰۱۵سال باالی تلفات غیر نظامیان در 

داخلی و ملی برای رسیدن به پایان خط وجود ندارد. توسعه جبهات جنگی از جنوب به شمال خط فرضی 

نبرد سرنوشت ساز و مهم را نمایان میکند. تفاوت سال های اخیر با سال های قبل در این است که توسعه 

نگی در نقاط بیشتر یکی از دستاورد های طالبان بوده است. اما دستاورد بزرگ نصیب جبهه های ج

نیروهای امنیتی افغان است که با دفع و طرد این حمالت مانع سقوط مناطق بیشتر به دست طالبان شده اند. 

 در این راستا برای مهار چالش های موجود یک سلسله اقدامات ضروری جلوه میکند:

دن تورم تشکیالتی واحد های رزمی دولت مرکزی افغانستان، جهت بوجود آوردن از بین بر-۱

یک قوامانده وسوق و اداره واحد قوت ها. در این زمینه میتوان از مثال قرارگاه اسکاپ زمان دفاع 

مستقالنه حکومت دوکتور نجیب هللا نام برد که فرماندهی جنگ را بصورت مستقل و واحد به 

 عهده داشت؛

گیری کردن از تیت و پراگنده شدن نیروهای رزمی برای دفع و مانع شدن از میزان باالی جلو-۲

 تلفات درمیان این نیروها؛

وجود هماهنگی سالم والزم برای رهبر ی جنگ یک امر مبرم محسوب می شود. در بسیاری -۳

امنیتی موارد طالبان از این عدم هماهنگی استفاده سو نموده و ضربات شدیدی بر نیروهای 

 افغانستان وارد ساخته اند؛

تعیین مدیران جنگ، زیرا در حال حاضر دو بخش سکتور امنیتی ) وزارت دفاع و ریاست -۴

امنیت ملی( توسط سرپرستان اداره می شوند. موجودیت مدیر در راستای سوق و اداره و رهبری 

اند با انتخاب طعمه های جنگ، خیلی ها در نتیجه جنگ تاثیر گذار است؛ زیرا فرماندهی که بتو

فریبنده دشمن را گول بزند و با حرکات ابتدایی وی را خسته کند، قادر خواهد بود تا با استفاده از 

 نفرات زبده به نتیجه نهایی دست یابد؛
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تغییر تاکتیک جنگی؛ زیرا رزمنده خوب کسی است که در حمله،مخوف و سریع و در تصمیم -۵

ین زمینه با تحقق آن تصمیم به موقع، سبب آزاد سازی انرژی در گیری قاطع و تیز باشد. در ا

 نیروها می شود؛

استراتیژی جنگی دولت باید تغییر کند. ماباید از دشمن هم تعریف مشخص داشته باشیم و همه -۶

از آن شناخت کامل.اگر نقاط ضعف دشمن را بدانیم، مطمئنا از وی پیش بوده و غیر قابل شکست 

نشینی در صورت نتیجه خواهد بود که سرعت مان از دشمن بیشتر باشد و در  خواهیم بود.عقب

انتهای عقب نشینی هدف استراتیژیک و بزرگ جنگی را در ذهن داشته باشیم.در این راستا اگر 

بخواهیم دشمن مکار را وادار به حنگ کنیم و آنهای را که در بهترین شرایط سنگر بندی کرده 

ن آوریم، فقط کافی است جهتی را برای حمله انتخاب کنیم که دشمن است را از سنگر ها بیرو

می آید و زمینه انتظار آن را ندارد  که آخراالمر دشمن، باالجباراز استحکامات خود بیرون

 پیروزی را مساعد می سازد 

در نتیجه میتوان گفت که جنگی که عمال در افغانستان جریان دارد، نتیجه یک سازش بین الملل و 

منطقوی برای شعله ور نگهداشتن این آتش در داخل خاک افغانستان  است تا روحیه وحدت، 

همدلی و مقاومت ملی درهم شکسته شود و زمینه برای تغییر جغرافیای سیاسی و تشکیل منطقه 

سال تمام  ۴۰بحران زا در جهان مساعد شود. جنگی که برای ما هزینه های خیلی گزافی داشته و 

قربانی گرفته است. جنگی که باالی ما تحمیل شده تا اهداف دیگران بر آورده شود. هر  از این ملت

جوان این وطن در صفوف رزمندگان مقاومت ملی برضد هیوالی  ۲۵الی  ۲۰روز بطور میانگین 

دفاعی افغانستان را  -تروریسم کشته می شوند. این بار گران توان رزمی و دفاعی نیروهای امنیتی

ل مالحظه ای پائین می آورد  که خود نمونه ای از جنگ فرسایشی در ابعاد بزرگتر است به حد قاب

تا پروژه های بین المللی قدرت های بزرگ تطبیق شود ولی هزینه گزاف آن را ما ملت فقیر و 

 بیچاره می پر دازیم. 

 

 

 مفتهبرش پنجا و

 

۶/۵/۱۳۹۵ 

مــاهیت بُحـــران در افغــانســـتان را درک نمـــی کنند سیاسی؛ تحلیـــل گـــران  

 

 ســــیاسی اصطــــالح به فعــــاالن ســـیاسی خرافـــات و فـــکری هـــای اندیشـــی برکـــج نقدی تمهید:

 



 149 

 دارد، ربط آن به مملکت سیاسی سرنوشت که موارد در کردن نظر ابراز و سیاسی های بحث در اشتراک

 باشد سیاسی فهم اساس به ها، کردن جلوه سیاسی و ها نظر اظهار این که این بر مشروط ولی بجا کاریست

 شخصی. های عقده نه

ما تجربه آزادی بیان را به عنوان رکن اساسی نظام دموکراتیک و مردمی تازه آموزده ایم. استقرار نظم 

آن جرم پنداشته می شد، راه را برای جدید بعد از حاکمیت فرسایشی طالبانی که هر نوع اظهار نظر در 

بسیاری ها باز کرد تا بدون دانش سیاسی و درک ماهیت بحران در افغانستان به اظهار نظر بپردازند و 

لقب افتخاری تحلیل مسائل سیاسی را نصیب شوند. ماشاهللا تعداد تحلیل گران سیاسی به خروار ها می 

خاص جلو مایکروفون های رسانه های خصوصی و دولتی رسند. هرکدام شان با طمطراق و دبدبه های 

 قرار میگیرند و به اظهار نظر در مورد مسایل سیاسی و نظامی می پردازند.

این رسم جایش را در فرهنگ رسانه یی ما بگونۀ فراخ باز کرده است. هر رسانه چه تصویری و صوتی 

ریزرف شده گی به بحث و سوژه پرانی  همه روزه با سوژه های جدید با دعوت نمودن یک تعداد اشخاص

درمورد موضوعات مهم می پردازند. آگاهان سیاسی هم با اسم ها و تخلص سیاسی یک متره چنان شایع 

پرانی و نظریه پراگنی می کنند که گویی تمام اجنداهای ملی و بین المللی در نزدشان است و بر اساس آن 

 سخن بر زبان جاری می سازند.

ای روشن سازی اذهان عامه وظیفه هر فرد متعهد است. دولت هم مکلف است تا این آزادی اظهار نظر بر

را در حد معقول و در چارچوب قانون حمایت کند.این کار بخشی از مسولیت های نظام های لیبرالی و 

ل از دموکراتیک است تا مردم را در اظهار نظر در مورد مسایل آزاد بگذارند. لیبرالیزم و دموکراسی قب

اینکه به تحکیم قدرت مردمی بپردازند، بر آزادی های فردی تاکید میکنند. لیبرالیزم تاکید بر این دارد که 

قدرت چگونه محدود می شود و آزادی های فردی چگونه تامین؟ اما دموکراسی تقال دارد تا کی حکومت 

ای اصلی آن اند. بحث و تبادل نظر کند تا آزادی تامین شود. آزادی بیان دراین نوع نظام ها از شاخصه ه

( Constructive criticismانسا نها را به نتیجه جامع میرساند. همینگونه انتقاد سازنده که آن را بنام )

میگویند زمینه را مساعد می سازند تا نظام های دموکراتیک که خود را نماینده اکثریت مردم میدانند، به ندا 

 گوش فرا دهند و به اصالح امور بپردازند و خال ها را پر نمایند. های منتقدانه ای آگاهان امور

عیب کار در این است که تحلیل گران به اصطالح سیاسی ما نه تنها که درک درست و عمیق از وضعیت 

جاری در کشور و جهان ندارند بل با روش های تحلیل سیاسی هم بیگانه هستند. روی سخنم یا یک تعدادی 

ه رسانه ها را بنام تحلیل گر سیاسی، آگاه امور سیاسی، فعال سیاسی اجاره کرده اند. است که همه روز

ناتوانی این تحلیل گران به اصطالح سیاسی در این است، که همواره از تحلیل قیاسی برای اظهار نظر 

حلیل سیاسی استفاده می برند تا تحلیل استقرایی. سیاستمداران به اصطالح سیاسی ما باید بدانند که روش ت

عبارت از شیوه و اصول است که به تعریف و توصیف پدیده های سیاسی می پردازد و تحلیل گر با 

فراگیری آن قادر می شود تا پدیده های مغلق سیاسی را به اجزای ساده تر تجزیه کرده و به دیگران منتقل 

زای در تجزیه و تحلیل رخداد های سازد. تحلیل سیاسی از نگاه محتوا و شکل به دو گونه است که تاثیر بس

سیاسی دارد. در زیر به گونه اجمالی به تشریح و تبیین تحلیل سیستماتیک و مسلکی روش تحلیل سیاسی 

می پردازیم تا خال های موجود در برنامه های تحلیلی رسانه و اظهار نظر های این آقایان بر مال شود، تا 

 وضعیت سیاسی ونظامی استفاده ببرند.باشد آنها منبعد از این روش جهت تحلیل 

 اول از دید محتوا تحلیل سیاسی دونوع صورت میگیرد:
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تحلیل قیاسی یا )کل به جز(: عبارت از تحلیلی است که از مفاهیم کلی و ظواهر قضایا برای تحلیل و     -۱

ای برخاسته از آن تجزیه استفاده می برد. این نوع تحلیل سیاسی به ظاهر موضوعات نگاه کرده و تحلیل ه

اغلب غلط از آب می بر آیند. تحلیل گران ما بدون داشتن دانش الزم سیاسی و درک ماهیت روش تحلیل 

های سیاسی به طور غیر عمدی متوسل به این نوع تحلیل می شوند. این تحلیل به نوع جنگ فکری در 

ی و کشور های ذیدخل در قضیه جامعه ما مبدل شده است. جنگ فکری که اکثریت سازمان های استخبارات

افغانستان که منافع خود را در ادامه بحران در این کشور می بینند، به آن دامن زنند. تخریب افکار عامه 

برای داشتن امید برای شکل گیری یک رهبری واحد ملی و بهبود در شرایط زنده گی، تامین صلح و قطع 

مله اثرات این نوع جنگ روانی است که مبتکر و مدیر از ج…. جنگ، تفاهم در مورد مسایل کالن ملی و

 آن بیگانه ها و مجریان و کار گران آن تحلیل گران به اصطالح سیاسی ما اند.

تحلیل استقرایی یا ) جز به کل(: عبارت از تحلیلی است که بر ابعاد داخلی و خارجی، علت ها و     -۲

ه از آن را برای مخاطب به اثبات میرساند. این نوع عوامل پدیده های سیاسی می پردازد و نتیجه حاصل

تحلیل درحقیقت با استفاده از روش های تخنیکی و مسلکی، پشت و پهلوهای خفته قضایا را بر مال می 

سازد و به موشکافی و حالجی آن می پردازد. ما متاسفانه این گونه تحلیل را کمتر شاهد هستیم. به استثنای 

ی هستند و بر دانش سیاسی و شیوه های تحلیل سیاسی تسلط دارند دیگران فاقد یک عدۀ محدود که مسلک

 این نوع تحلیل در عرصه تشریح و تبیین مسایل و پدیده های سیاسی هستند.

 دوم از دید شکل هم دونوع تحلیل سیاسی داریم:

ر دو عامل توجه نمی تحلیل سیاسی استاتیک یا )ایستا( به آن نوع تحلیل سیاسی اطالق می شود که ب    -۱

 کند.

اول: عامل زمانی: یعنی به توصیف پدیده های سیاسی از نظر زمانی می پردازد. طبیعتا وقتی عامل 

زمانی مد نظر باشد و مرکز ثقل تحلیل سیاسی را بسازد، با تغییر زمان تحلیل برخاسته از آن، مفاهیم را به 

 اشتباه گرفته و حقایق را وارونه جلوه میدهد.

دوم: بیرون نشدن از ابعادداخلی و سطحی موضوع و نپرداختن به عمق موضوعات. یعنی زمانیکه یک 

تحلیل گر سیاسی به عمق موضوع نپردازد وبا سطحی نگری به تحلیل مسایل سیاسی دست یازد خواه 

 مخواه اشتباه کرده و از بیان بسیاری از حقایق طفره رفته است.

یک( که بر خالف جهت ایستا قرار دارد. یعنی تحلیل گر از ابعاد داخلی و سطحی تحلیل پویا یا )دینام    -۲

مسایل بیرون میشود وبه عمق موضوعات می رود. در نتیجه تحلیل برخاسته از آن خوبتر و مسلکی تر 

 خواهدبود.

ت در یکی دیگری از ضعف های سیاستمداران ما ناتوان بودن برای ارائه تحلیل جامع و فراگیر از وضعی

افغانستان است که بسیاری ها آن را بعنوان کج اندیشی سیاستمداران سیاستزده قلمداد میکنند. ما به علت 

وضعیت خطرناک و شکننده سیاسی و نظامی و با پشتیبانی بسیار ضعیف اقتصادی و وابسته به دیگران، 

یل گران به اصطالح سیاسی ما توانمندی طرح استراتیژی و پیشبینی در مورد مسائل جاری را نداریم. تحل

با در نظرداشت همین ضعف در پیشبینی مسائل مربوط به افغانستان و مناطق همجوار آن که یکی از گرم 

ترین کانون های رقابتی میان کشور های مختلف است، دست بلند ندارند. ما در حصه تحلیل مسائل سیاسی 

یم. رقابت میان کشور های مختلف مثل پاکستان و از ضعف اطالعاتی و فقدان دانش سیاسی آسیب می بین

هند، ایران و عربستان، ایران و امریکا و غرب، امریکا و شانگهای در کل افغانستان را به کانون گرم 
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نبرد های فرسایشی مبدل ساخته است. به همین علت،تحلیل وضعیت و درک ماهیت بحران در افغانستان 

تن آن هم روی احساسات و عقده ها نه بل با ادراک و دانش سیاسی کار ساده ای نیست و به تحلیل گرف

امکان پذیر است. دولت افغانستان هم به علت سر درگمی واختالفات درونی قادر به مهار این رقابت ها 

نیست. برخالف آنچه که تحلیل گران به اصطالح سیاسی ما تصور میکنند ما مجبورا وجبرا وادار به قبول 

ه ایم. دراین بحران رییس جمهور و اعضای کابینه نقشی ندارند تا سیاسیون به اصطالح این وضعیت شد

 تحلیل گر ما آن را به تحلیل بگیرند و حالجی کنند بوجی ها انتقاد نثار آن ها کنند.

پیشنهاد من برای تمام این آقایان صاحبنظر این است تا با قضایای افغانستان و ماحول آن سرسری و 

بر خورد نکنند. ما باید به این نکته اتفاق نظر داشته باشیم که جنگ و بحران در کشور زاده ایستاتیک 

تحوالت حد اقل یک قرن اخیر است و ما در مدیریت آن نقشی نداشته ایم، چه رسد به اینکه مهار بحران 

و دولتمردان ما بار کنیم و انگشت انتقاد را باالی فالن فرد و یا فالن مسول بگذاریم. البته که سیاسیون 

 مالمتی را بر دوش می کشند ولی این بیچاره ها چاره ای جز نظاره حوادث ندارند.

کشور های ذیدخل در بحران افغانستان نه تنها در این یک و نیم دهه اخیر بل از یک قرن در فکر تالفی 

بپردازیم تا بغض و کینه  شکست های هستند که در این کشور خورده اند. ما باید قیمت این پیروزی ها را

آن ها رفع گردد. طرح ها در منطقه و افغانستان به اساس استراتیژی های است که کشور های بزرگ 

برای رسیدن به اهداف عمدتا اقتصادی آن را طرح ریزی نموده اند. حال دیگر زمان جنگ های فرسایشی 

ور دیگری را زیر سلطه بیاورد و اشغال جبهه یی برای اهداف جیوپولیتیکی نیست تا کشور ی بخواهد کش

نماید.بل فورمول جنگ و شالوده آن بکلی هم از نگاه شکل و هم از نگاه محتوا از بنیاد تغییر خورده است. 

جیوپولتیک جنگ جایش را به جیو اکونومیک خالی کرده است. منافع اقتصادی کشور های بزرگ را 

وانی چون افغانستان لشکر کشی کنند و میدان های نبرد را مجبور می سازد تا بر کشور های ضعیف و نات

گرم نگهدارند. این یک واقعیت است که اکثریت کشور های که در بحران افغانستان شریک هستند منافع 

اقتصادی و سیاسی خودشان را دنبال می کنند. بیان این واقعیت و افشای طرح های بین المللی برای بی 

تان یا در حد توان تحلیل گران سیاسی ما نیست و یاهم به علت های گوناگون از ثبات نگه داشتن افغانس

افشای آن طفره می روند. دیگر تمام حرف ها برای به تحلیل گرفتن وضعیت افغانستان پوچ و بی معنی 

است و به جز ضیاع وقت سود دیگری حاصل مردم ما نمی شود. ادامه این وضعیت از یک طرف جنگ 

منان کشور ما را سریع می سازد و از سوی دیگر برای رسانه های کشور بازار خوب ایجاد تبلیغاتی دش

 می کند.

 

 

 پایان جلد اول

 

 



 152 

  


