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  موسوی

  ٢٠١٢ فبروری ١٢

  

  استعفای معمار مذاکرات قطر
  

ای بنابر گزارشات متعدد در تمام رسانه ھتعقيب می نمايند، روز گذشته را  خارج از افغانستان یآنھائی که خبر ھا

حتماً متوجه شده اند که يک تن از به اصطالح دپلومات ھای معروف المان موسوم به المان اما بسيار کوتاه 

Michael Steinerاز  از وظيفه اش استعفاء داد، به ارتباط وظيفۀ اين شخص ھمينقدر گفته شده است که وی 

ن را ياری نموده، ضمن آن که از اعتماد باالئی طرف دولت المان وظيفه داشت تا در امور افغانستان و پاکستان برلي

رسيدن به توافق آغاز برخوردار بود، بزرگترين دستاوردش در اين اواخر ايجاد، سازماندھی و ھدايت " کرزی"نزد 

  .بود" طالب"و " امريکا"مذاکره بين 

ش می دھد که سومين دور پاکستان گزار" دنيا نيوز"پايگا انترنتیھمچنين روزنامۀ کيھان چاپ تھران به نقل از

اين . ، به شکست انجاميدند آن نمايندگانی از جناح حقانی و حکمتيار نيز شرکت داشتدرمذاکرات امريکا با طالبان که 

، »ريل دولت فراگيتشك«"پايگاه به نقل از مقامات پاکستانی گزارش می دھد که گويا ھرسه پيشناد امريکا مبنی بر

در نتيجه تجمع بدون کدام نتيجۀ از طرف مقابل رد شده " »وه عراقياداره افغانستان به ش «و» ی حامد كرزیرش رھبريپذ«

روابط شان را با القاعده قطع نکرده طالبان چون ادعا دارند که ھا ھمچنان امريکائی :  می افزايدمنبعاين . مثبت خاتمه يافت

  .اند، لذا نمی توان به افتتاح دفتر آنھا در قطر موافقت نمود

به نظر نمی خورند، مگر اندکی دقت در آن باره نکاتی را که اين دوخبر در ظاھر امر زياد در ارتباط با ھم  با آن

  :آن نکات قرار آتی است. می تواند برساند، که رسانه ھای سرکاری به عمد می خواھند آن را کتمان نمايند

 نگاشته بودم »؟و يا چيزی بيشتر از آن" ای. آی. سی"عصای " دی. ان. بی"« ھمان طوری که قبالً طی مقالۀ -

نقش دالل محبت بين طالب و امريکا را غرض شرکت در مذاکرات قطر استخبارات المان به عھده داشت، به معنای 

که اکنون استعفاء داده است صرفنظر از آن که خودش در استخبارات المان دارای چه  " رشتاين ميشائيل "ديگر 

و وصل وی به مقامات " طيب آغا"نزديکی با ام فعاليت ھای استخباراتی آن کشور به ارتباط موقفی می باشد، تم

  .وی انجام يافته استو تحت رھبری مستقيم امريکائی زير نظر 

  .داشته و از باالترين حد اعتماد وی برخوردار بوده است" کرزی" نامبرده روابط بسيار حسنه با -
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 قبول رھبری  گويا طرف مقابل طالب از جمع سه خواست  اساسی شان يکی ھم طبق گزارشات منابع پاکستانی،-

  . طرف طالب و ھمقطارانش بوده استزکرزی ا

 امريکائی ھا می دانند که طالب رابطۀ خود را با القاعده قطع نکرده است، به ھمين منظور از افتتاح دفتر آنھا در -

  .قطر جلوگيری می نمايد

جه رسيده اند، که ھيچ نوع توافقی با نيروھای مسلح رسمی در افغانستان ممکن نيست مگر  بدين نتي امريکائی ھا-

  .اين که نقش قيموميت پاکستان در قبال آن به رسميت شناخته شود

مطرح می گردند که بدون يافتن پاسخ قانع کننده به آن ، سؤاالتی  يافت تذکارل با در نظرداشت نکاتی که در باال حا

  :به عبارت ديگر. ر قضايا را در افغانستان به درستی تعقيب نمودنمی توان سي

و يا مورد اعتماد وی " کرزی"با  " رشتاينميشائيل "اين نکته کامالً روش است که وقتی پای رابطۀ خوب

چه نه . ، به ميان می آيد، به ھيچ صورت نبايد از آن رابطۀ شخصی بين دو نفر را برداشت نمودقرارداشتن

آن " رميشائيل شتاين"بوده و است و نه ھم " نظم نوين جھانی"ک آدم معمولی بدون وظايف مشخص در ي" کرزی"

تا با وی طرح دوستی و خوشش آمده " کرزی"مسافرت ھا را شخصی انجام داده و از قد و قواره و يا ھم کرکتر 

  .ت بريزدقارف

وابسته بوده و است، " نظم نوين جھانی"رئی و نامرئی به با ھزاران رشتۀ م" کرزی"عکس آن به ھمان اندازه که 

نيز به حيث يک کارمند باال رتبۀ المان که امکان ھدايت يک عمل استخباراتی مھم بر دوشش " رشتاينميشائيل "

، در نتيجه ھرگاه پای حسن اعتمادی در ميان بوده بوده و است سرمايۀ انحصاری المان تابعخادم و گذاشته می شود، 

را " يتيم بچۀ سياسی"به درستی حيثيت " بوش"که بعد از ختم دورۀ " کرزی"اشد، در واقع اين حسن اعتماد بين ب

  . می باشدو مجموع دولت المان ." دی. ان. بی"پيدا کرده و جھت بقاء به ھر دری خود را می زند و 

 ھار طالب می توان آن را تشبيه نمود، در نتيجه وقتی در چنين موقعيتی که به ماه عسل زوج امپرياليزم و ارتجاع

  طالق اتفاق می افتد بايد از خود پرسيد که علت چنين امری چيست؟

در نتيجه اکنون که و از طرف خود وعده ھائی نموده بود که تعميل آنھا مد نظر امريکا نبود، "  رشتاينميشائيل "آيا 

عفاء تاسزند خود ابل از آن که او را با افتضاح بيرون اندرابطه به وجود آمده و ديگر نيازی به محلل وجود ندارد، ق

  نموده است؟

در قضيه ای که چندان به آن تعلق نمی گرفت خود را فعال مايشاء ساخته ." دی. ان. بی"آيا در مجموع از اين که 

  صحنه بيرون شود؟ از خوشايند نبود، لذا نفرش را وادار ساخت تا ." ای. آی. سی"بود، برای 

  باقی نمانده بود؟" دی. ان. بی"انگليس در مذاکرات ديگرجائی برای " ۶. آی. ام"ا دخول پاکستان و در نتيجه آيا ب

 از ی ديگرمی کوشيد تا کرزی را بر سر قدرت نگھدارد و رقبايش خواستار آن نبودند و ده ھا" دی.ان . بی "و آيا 

  .ھمين نوع سؤاالت

ا از خواستھای اساسی امريکا ياد می کند و درواقع قطع ارتباط با القاعده آنچه مسلم است در عين حالی که رسانه ھ

الً حرفی به ميان نمی  از طرف غرب مطرح می نمايند و از خواستھای طرف مقابل اصخواسترا به شمول سه 

  .طابق نيستآورند، پذيرش آن که واقعاً امريکا آن سه خواست را مطرح نموده باشد نيز با آنچه اتفاق می افتد در ت

 و جھت رسيدن چه ھرگاه امريکا به راستی خواستار آن باشد تا در افغانستان آينده دولتی با قاعدۀ وسيع به ميان آيد

 شرايط فعلی که درميليارد ھا دالر متقبل می شوند، چرا اکنون  و مصرف به عالوۀ را سربازانش  بدان مرگ و مير

 رھبری می گردد، بدان عمل نمی نمايند و يا به ھمين قسم  نماينده ھای آنھاتمام رتق و فتق امور افغانستان از طرف
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دلباخته باشد که به خاطر گل رويش از بذل ميليلرد ھا دالر و خون صد ھا " کرزی"ھرگاه امريکا تا اين حد به 

، با بی ادبانه تقاضای شرکت در آن مذاکرات را می نمايد" کرزی"سرباز امريکائی دريغ نورزد، چرا اکنون وقتی 

 از زور ما آدم شدی حاال می .ترين شکلی وی را مخاطب ساخته به وی می فھمانند که فضولی موقوف مردکۀ احمق

  . و تقاضای مشارکت در جلسات ما را می نمائیخواھی بر ما رستم شوی

  :االتی که مطرح می گردد، می توان گفتؤبا در نظر داشت س

 افغانستان نمی تواند از سرشاخ شدن خود با المان و به ھمان ۀاھد، به ارتباط قضيامريکا چه بخواھد و چه ھم نخو

   .سان از درگيری بين انگليس و المان جلو گيری نمايد

چون در مقياس منطقه، افغانستان کشوريست کوچک که به ھيچ صورت نمی تواند اشتھای سيری ناپذير تمام قدرت 

 امر طبيعی بوده سر ده ھا و صد ھا معمار ديگر را ه پيدا شدن چنين اختالفاتیھای درگير را تکافو نمايد؛ در نتيج

  .نيز خواھد خورد


