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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  موسوی

 ٢٠١۵ جنوری ١۴
  

  *از داعش نام نبرد؟؟» جان کری«چرا 
کا وزير خارجۀ اياالت متحدۀ امري» جان کری«، مسافرت ٢٠١۵ جنوری ١٢به تاريخ اخبار يکی از سرخط ھای مھم 

، در ختم مذاکرات و حين  در ھند انجام می دادهکه اين سفر را بعد از مسافرت دو روز» کری«. به پاکستان بود

نخست تالش : ، به صورت مشخص بر دو نکته تأکيد نمود»سرتاج عزيز«کنفرانس مطبوعاتی با ھمتای پاکستانی اش 

 علنی از پاکستان به منظور مبارزه عليه تروريزم جانب پاکستان به خاطر تشنج زدائی در امر کشمير و دوم دعوت

و اين که آنھا نه تنھا دشمن پاکستان اند، بلکه دشمن امريکا و جھان نيز می » طالبان افغان، لشکر طيبه و شبکۀ حقانی«

  .باشند

ان به شمار  که يکی از کھنه کار ترين و شارالتان ترين سياستمداران پاکست»سرتاج عزيز«، »کری«در پاسخ سخنرانی 

تروريزم خوب و بد ندارد ما متعھد : می رود، بدون آن که از نھادی نام ببرد، مواضع دولت پاکستان را چنين بيان داشت

  .ھستيم که عليه انواع تروريزم مبارزه نمائيم

 است، اندکی در اينجا به اجازۀ شما خوانندۀ عزيز، می خواھم به اين جنگ لفظی آرام که ھريک گويای مواضع جدا گانه

توجه تان را جلب نمايم، باشد در تحليل ھايمان، بيشتر از آن که به ظاھر کلمات چرب و نرم سياستمداران جلب گرديم، 

  .متوجه اھداف نگفتۀ آنھا نيز باشيم

مطلب  ،دو کشورھر مسافرتی که در . به ھند و بی درنگ به پاکستان می باشد» جان کری«نخستين مسأله مسافرت 

ھرچند قاعدتاً چنين مسافرت ھای فشرده ای زمانی .  مبارزه عليه تروريزم و مسألۀ کشمير بوده است، مذاکرهیمرکز

توجيه مقابل ھم صف آرائی نموده باشند و در غير آن » دست به ماشه«صورت می گيرد که طرفين دعوا در حالت 

اھم در آغاز اصل را بر بدبينی قرار داده و بنويسم منطق پسندی برای چنين تحرکاتی نمی توان قايل شد، با آنھم نمی خو

را به چنين مسافرتی کشانيده است، بلکه با تمام حسن نيت می توان » کری«که نيات سوءامپرياليزم جنايتگستر امريکا

 دپلماتيک امريکا در خاور ميانه و اوکراين و فرو - می خواھد به دنبال شکست ھای سياسی» کری«ابراز داشت که 

ن آن کشور در يک الک انفعالی، سياست خارجی کشورش را از انفعال به در آورده، کارش را از مصالحه بين دو رفت

  .قدرت اتومی جنوب آسيا آغاز نمايد

؛ مگر اساس قضيه می شد اين خوشبينی را داشت، مشروط بر آن که اوضاع منطقه آن طوری که امروز است نمی بود

ارجی امريکا می خواھد ترسيم نمايد، نيست و عکس آن در جريان خری که سياست آن است که اوضاع منطقه آن طو

 يکی از کانون است و وزير خارجۀ امريکا از اين مسافرت به جای دعوت طرفين به آرامش، در واقع مشتعل ساختن

  .ست به نام قضيۀ کشمير که از طرف استعمار پير به ميراث گذاشته شده استھای بحران ا
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 شانگھای داده اند، اين را ھم می دانيم که در سازمان ھمکاریو پاکستان ھر دو تقاضای عضويت به  نيم که ھندما می دا

، مسألۀ عضويت کامل ھند و پاکستان  قرقيزستان داير می گردد که در پايتختاجالسیاواخر ھمين ماه قرار است در 

ط عضويت در آن سازمان، مبارزه عليه افراطگرائی و اين را ھم می دانيم که يکی از اساسی ترين شرو. مطرح گردد

 که کشور ھای ھند و پاکستان در صورتی می توانند شامل آن تجزيه طلبی اين و يا آن کشور است، اين را ھم می دانيم

سازمان و حکميت ھمکاری نظارت، سازمان گردند که اختالفات شان را حل و يا حد اقل، در صدد حل آنھا تحت 

 کانون از، به معنای کوتاه ساختن دست امپرياليزم جنايتگستر امريکا مسلم است که انجام چنين امری.  برايندشانگھای 

بحران کشمير به شمار رفته، حل نھائی بحران چيزی کمتر از کابوس مرگ جناح نظامی سرمايه ھای امپرياليستی نمی 

  .باشد

 که گويا دھددر ظاھر با موتر اطفائيه در محل حاضر شده و می خواھد به ھمه نمايش » کری«روی ھمين دليل است که 

در موتر ھای اطفائيه وجود دارد، نيک که ، اما وقتی محتوای موادی دولت امريکا خواھان حل مناقشات می باشد

و آتش دد آن است تا خروج نگريسته شود، ديده می شود که تمام آنھا به جای آب، بنزين تانک شده اند و امريکا در ص

   .بحران را با دميدن به آن و به وسيلۀ بنزين خاموش نمايدنيمه خاموش 

طرح مسأله از طرف امريکا برای ھردو طرف ضمن آن که به نحوی ورود مجدد در صحنه را می رساند، به صورت 

 و اما به  يروھای رقيب ناديده نخواھد ماندپيامی که به يقين از ديد ن. غير مستقيم می تواند حامل پيام تھديد نيز باشد

  :مريکااارتباط طالب و دشمنی با 

 روز قبل از امروز، وقتی بارک اوباما گزارش ساالنه اش را خطاب به مردم ٢٠ھرگاه به خاطر تان مانده باشد، حدود 

 از سپری شدن چيزی امروز بعدکه اين . می خواند، به صراحت گفت که طالب دشمن امريکا نيستامريکا و جھان 

می آيد و » کری«کمتر از يک ماه وزير خارجۀ دولت اوباما و يا به تعبير ديگر سکاندار سياست خارجی آن کشور

سؤالی که سرانجام . طالب را دشمن امريکا و جھان معرفی می دارد، سؤاالت چندی را در ذھن انسان زنده می نمايد

، اوباما و يا کری؟ اگر اوباما است و در صورت می گيردچه کسی توسط اصوالً سياست خارجی دولت امريکا تعيين 

  . نشخوار می کند و ھمين قسم عکس آنچه » کری«نتيجه طالب دشمن امريکا نيست، پس 

سؤال دوم اين است که با وجود پذيرش اصل عدم موجوديت دوست و دشمن دايمی در سياست ھای امپرياليستی و اين 

 در دوست امروز و يا فردا گردد و ھمين قسم عکس آن، چه تغييری طی اين مدت کوتاهاست که دشمن ديروز ممکن 

طالب و يا ھم امريکا به وجود آمده که باز ھم دشمن ھمديگر گرديده اند؟ برای پاسخ به اين سؤال برمی گرديم به 

  »تروريزم خوب و بد ندارد«:که برای بار اول می گويد» سرتاج عزيز«صحبت 

يندۀ پاکستان چنين مبھم صحبت می نمايد و چرا از ھيچ نھادی نام نمی برد و ارتباط اين مبھم گوئی با سخنان چرا نما

دقت در اين نکته است که می توان به محتوای با و تغيير مواضع امريکا در قبال طالب چيست؟ فقط » جان کری«

  .پی برد» سرتاج عزيز«و » جان کری« مخفی مذاکرات

را به رخ پاکستان کشيدن، از آن کشور می خواھد تا » تروريست خوب«نايتگستر امريکا با وعده و عيد امپرياليزم ج

 ،نقش گذشته اش را در قبال بسيج، سازماندھی، تربيت و تسليح تروريست ھا خاتمه يافته تلقی نموده، با زير پای کردن

. استفاده نمايد» داعش«از کفش ھای جديد »  حقانیطالب، لشکر طيبه و شبکۀ«دور انداختن کفش ھای کھنه در وجود و 

که ھم ثروتمند است و ھم بيشتر از ديگران مطيع و دست پرورده و در قسمت حفظ منافع امپرياليزم امريکا و » داعشی«

؛ مگر پاکستان که از يک جانب توان رقابت و پاسخگوئی علنی را مقابل ارباب ندارد و از »نمک حالل« متحدانش

تروريزم خوب و «  يگر نمی خواھد بدون ھيچ، به اين معامله راضی گردد، خود را ھوشيار نشان داده، می گويدجانب د

  ».بد ندارد
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از مجموع اين بحث می توان نتيجه گرفت که امپرياليزم جنايتگستر امريکا به خاطر جايگزين ساختن داعش در عوض 

 سال در زير تربيت مستقيم ١٢ تن از آنانی را که طی بيش از ستين را بر زده، چه بسا يک و يا چندآطالب دست و 

، در آستين داشته باشد تا حين ضرورت در قرار داشته... و پروژه ھای  مغز شوئی آنھا در گوانتانامو، بگرام و » سيا«

واھد از  وبر ھمين مبنا وقتی می خ  مورد بھره برداری قرار بدھد» هزادامير المؤمنين مالعمر آخوند «مقابل 

  :اضح گفته استوخيلی روشن و » اوباما«، زيرا از قلم می اندازدرا » داعش«تروريستان نام ببرد، آگاھانه 

  »تروريست کسی است که منافع امريکا را تھديد نمايد «

  

   م- .به شمار آيد» باز ھم آيندۀ خونين در انتظار مردم افغانستان« نوشتۀ حاضر می تواند به مثابۀ مکمل نوشتۀ *

  

  


