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               دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ اپريل ٢١

  

  ! بن و افغانستان-» پيترسبورگ«کنفرانس 

  )قسمت دوم(
  

  

قت و ختم وخاطر توافق روی تشکيل ادارۀ مه غانستان ب بن در بارۀ  اف- » پيترسبورگ«کنفرانس الی قبل از تدوير 

، برھان الدين ربانی، خود را رئيس جمھور برحال افغانستان  می دانست، جنگ و برگشت به زندگی صلح آميز

» ويتو«کمک حاميان آن در شورای امنيت سازمان ملل متحد، که از حق ه روان فرھادی در سازمان ملل متحد، ب

در » طالبان«در آغاز . ممکن ساخته بود» اتحاد شمال« ند، حفظ اين چوکی را برای حکومتبرخوردار بوده ا

  .نيويارک فقط  دفتری را باز نموده توانستند، تا با اين مجمع بين المللی تماس بر قرار نموده بتوانند

ا با قدرت بزرگ ، فضای ھمبستگی دول ر٢٠٠١ سپتمبر ١١عمل آمد، حادثۀ ه که در بخش اول نيز تذکر ب طوری

که شخصيت ھا و سازمانھای  با وجود آن. مساعد ساخت» جنگ عليه تروريزم«جھان، اضالع متحدۀ امريکا، در 

جريان .  مقابل می شدندیراه فتاده بود، با برخورد انتقاده   که به ایرا، با شيو» جنگ عليه تروريزم«سياسی 

شورای «در جنگ داخلی افغانستان، در صدر ھمه » الاتحاد شم«عمليات نظامی و ھمکاری گروپ ھای شامل 

تحت «تحت رھبری برھان الدين ربانی و واحد ھای » جمعيت اسالمی«، يک بخشی از قوت ھای جنگی »نظار

ين طريق در تحکيم و ا،  اساساً با نيروھای امريکائی، وارد عمل مشترک گرديدند، از»فرماندھی عبدالرشيد دوستم

البته در نقاط ديگر کشور ھمچنان، چنين فعاليت ھای مشابه . به حد اعظمی استفاده نمودندتوسعۀ مواضع آنھا، 

  . ھمکاری با قوای خارجی تازه وارد وجود داشته است

که در طول زمان  ی فقط سه دولتخرين دولت از جملۀآمثابۀ ه پاکستان زمان جنرال مشرف، تا آخرين لحظات، ب

آنھا داشته اند، روابط ديپلوماتيک دو جانبه را حفظ داشت، » امارت«تيک، با حکومت طالبان، مناسبات ديپلوما

، آمادگی خود را ابراز داشته، به قوای »تروريزم«الخره، اين کشور ھم در گروپ کشور ھای متعھد مقابله با اب

شمول ه اکستان، بپايگاه ھای نظامی پ. امريکائی ھمکاری ھای ھمه جانبه اعالن ، در پروگرام جاری متوصل گرديد
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» انفراستروکتور«و ساير » اکماالتی«اموال و وسايل » ترانزيت«و راه ھای » بدون پيلوت«قرارگاه طيارات 

  .پاکستان در اختيار امريکا و متحدين، قرار داده شد

اً برھان با استفاده از عمليات قوای خارجی، واحد ھای مسلح شورای نظار، قبل از ديگران داخل کابل شدند، متعاقب

خالف « اساس ادعای مقامات امريکائی ، هالدين ربانی دفتر خود را از  فيض آباد به کابل انتقال داده، خود نيز، ب

» پروگرام اصلی«احتمال بزرگ می رود که از . ، متحدين، در رأس اضالع متحدۀ امريکا، وارد کابل گرديد»پالن

قبل از آن ھم . ، تا جای و موقف تسليمدھندۀ قدرت را اشغال نمايدپس پرده واقف بوده، بدين سبب عجله نموده باشد

که ھمين  در حالی. که در فوق نيز ذکر شد، ھمواره مدعی می بود که گويا حکومت او مشروع است طوری

از کابل نيز ياد آوری نموده، منابع » طالبان«، توسط  قوت ھای ١٩٩۶خروج جبری او را در سال گزارشگر، 

به دره ھای پنجشيرخبر داده، در مراحل اول، از » شورای نظار«اتی از عقب نشينی قوت ھای جنگی، ديگر مطبوع

ياد می نموده اند، » ازبک«نام ه که ب» عبدالرشيد دوستم«، از قوت ھای »طالبان«يگانه قوت  مقاومت در برابر 

 در افغانستان، از ھمان آغاز موضوع قانونيت و مشروعيت حکومات و دول نيم بند،. تحرف در ميان بوده اس

د خان، به مرکز توجه قرار داشته، وبحران بيش از سی سال، يعنی از زمان سقوط رژيم جمھوری سردار محمد داو

  .نفع حاکميت خود، فورمولبندی می داشته استه زعم خود تعريفی را به ھر يک ب

 تحت کنترول سازمان ملل متحد، برای  ،٢٠٠١» نومبر«در » بن«، کنفرانس » تفاھمءسو«برای رفع ھر نوع 

سازمان ملل متحد، در طی مدت . بوده است» مرکزی«خاطر ايجاد ادارۀ واحد ه ، ب»رقيب«گرد آوردن افغانھای 

بيش از سه دھه، در مراحل مختلف، چه در شرايط تسلط فضای جنگ سرد، در عرصۀ بين المللی و چه بعد از آن، 

اضالع . يت ھای گوناگون، تالش می ورزيده است، تا به جنگ خاتمه داده شودبه اشکال مختلف و توظيف مأمور

جمله  حيث يک قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی و موقف آن در مناسبات بين المللی و منه متحدۀ امريکا، نه تنھا ب

دار بوده در سازمان ملل متحد، با متحدين آن، در تصاميم و اجراآت سازمان ملل متحد، از وزنۀ بزرگ برخور

است، بلکه حمايت پولی و تخنيکی اين کشور، موقف نيرومند به آن در پيشبرد فعاليت ھای اين سازمان و ساير 

  .مجامع بين المللی بخشيده است

موضوع دخول يا حملۀ قوای خارجی، در رأس قوای اضالع متحدۀ امريکا و متحدان انگليسی، فرانسوی و غيره 

ه بين المللی، ب» ائتالف عليه تروريزم«نام قوای ه ، که ب»ناتو«يک شمالی، يعنی کشور ھای عضو پيمان اتالنت

موضوعات بحث در کنفرانس نبوده » آجندای«عنوان ھمبستگی با اضالع متحدۀ امريکا مفھوم بوده است، شامل 

 کنفرانس، »سالون«اما ممکن است که فضای مسلط بر کشور و منطقه در آنزمان، خارج از مباحثات داخل . است

  .، عاری از اثرات سمت دھنده نبوده باشد»تأھي«در تصميم، 

چنانچه در قسمت اول  ھمين عنوان، تذکر داده شده است، که موضوع ورود قوای خارجی، که اقدام آن از جانب 

اضالع متحدۀ  امريکا صورت گرفته است، برتانيه در مقام باالئی ليست با آن ھمراه بوده است، بحثی است 

در بين رقبای مسلح درگير در افغانستان و شخص برھان » اتحاد شمال«در آغاز و پيشبرد عمليات ھا، . جداگانه

نظامی ھمان متحدين، » استخبارات«قول رسانه ھای گروھی غربی، توسط فرستنده ھای خاصه الدين ربانی، ب

 که بر حسب توافقات و تعھدات ممکن خود جلب نموده می تواند، آنسته آنچه توجه را ب.  مطلع گرديده بودند

طالبان در نظر گرفته می شود و بر مبنای آن  توافقات بايد ممکن شده باشد، » بديل«حيث ه ب» اتحاد شمال«قبلی،

  .گردد» بھرمند«از آن » اتحاد شمال«تا در جريان عمليات قوای خاص امريکائی در افغانستان، 
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» مانور«، از ٢٠٠١ نوامبر ٢۵در ھمين تاريخ »  بريگيت کيندال «نامه ، ب».سی. بی. بی«يک گزارشگر ديگر

 را به پاکستان که عکس او را در مالقات با )Mr Straw's(» سترا «سفر آقای . قبل از جلسۀ افغانھا سخن گفته است

 گرده  ، ياد)shuttle diplomacy(»  رفت و برگشت«لوماسی پ از بخش شديد  ديئیجنرال مشرف نشان می دھد،  جز

در . ين سفر ھا عالوه از ديدار با مقامات پاکستانی از صحبت با وزير خارجۀ ايران نيز تذکر داده استادر. است

ديپلومات » فرانسيسک ويندريل«و ھمچنان » سخنگوی امور خارجی اتحاد شمال«عين زمان با عبدهللا عبدهللا، 

  .گو داشته است و سازمان ملل متحد، گفت

حال به . جھان در تالش ھای  تحميل راه حل بر افغانستان ناکام ماند« ياد آوری می گردد که در ھمين گزارش 

فقيت وکه در جلسه خواھان م ين راه پيشرفت خواھند داشت، در صورتیاحقيقت پی برد، که فقط افغانھا خود در

   ».باشند

ھمين اظھارات او در . ری می داده استکه از داشتن انتظارات بلند ھوشدااز جمله کسانی بوده است، » ويندريل«

مکرراً تذکار می يافته » االخضر ابراھيمی«شمول ه موضعگيری ھای رسمی مقامات رھبری سازمان ملل متحد، ب

برای سازمان ملل متحد، فقط نشست نمايندگان گروپ ھای اساسی، زير در ھمين اطالعيه تأکيد می گردد، که . است

 ساله ٢٢مانع اساسی را خصومت » ويندريل« . يک دستاورد شناخته شده می تواندفقيت وومثابۀ مه يک سقف، ب

فقط تنھا اقوام پشتون نيستند که از ناحيۀ کنترول فعلی کابل «:در راپور آمده است.  دانسته، فقط رفع آن  ھدف است

می شوند، نيز در جمله توسط ايتنيک تاجيک، نگران اند، شيعه ھای ھزاره که خود بخشی از اتحاد شمال پنداشته 

  ».شامل می باشند

، تأکيد »افغانھا، با خستگی از مداخالت خارجی«افتتاح گرديد، » بن«، وقتی کنفرانس ٢٠٠١مبر  نو٢٧سه شنبه 

تداوم جنگ سه دھه را نتيجۀ . يک افغانستان واحد دست يابنده ، تا بکه راه خود را خود بپيمايندورزيده اند، 

مذاکرات افغان با اميد « مطبوعات در روز اول کنفرانس خبر داد که  .سته انددان توطئه ھای خارجی

مذاکرات را نقطۀ عطف «گزارش می يابد، که اين رويداد، يعنی » تأھي«از زبان » افتتاح گرديد

  .ارزيابی نموده اند» تاريخی

، با ».سی. بی. بی«در ھمان روز اول کنفرانس، 

 از مراسم نشر عکسی از سالون کنفرانس، که

افتتاح آن خبر می دھد،عنوان مطلب را چنين تعيين 

» ؟بعد کيست:  جنگ عليه تروريزم« :نموده است

آيندۀ به ادامه می نويسد که سازمان ملل متحد روی 

در عين زمان . افغانستان به مباحثه آغاز نموده است

وقتی رھبران افغان در « :با خط درشت می نويسد

ند، تا در بارۀ آيندۀ کشور دورھم جمع شده ا» بن«

سوی سؤالی مبذول گرديده است که آيا جنگ امريکا عليه تروريزم با ختم عمليات نظامی ه شان بحث نمايند، توجه ب

  » در افغانستان خاتمه خواھد يافت؟

ھوری، خليج در آغاز دھۀ نود قرن بيست، در زمان رياست جم» جنگ«ياد آوريم که ه بيھوده نخواھد بود، ھر گاه ب

وقوع پيوست، که ه اين جنگ زمانی ب. راه افتاده ب» جورج دبليو بوش«جورج بوش، جمھوری خواه امريکائی، پدر 
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بعد از خروج قوای شوروی از اين جنگ  مدتی . عراقی،بر کويت، سينه انداخته بود» رژيم صدام حسين«چندی قبل 

ديوار برلين » فرو ريختن«و مصادف با زمان تقريبی، » جنگ سرد«افغانستان،  که در حقيقت امر در آستانۀ ختم 

ميدان تطبيق بيرون کشيده ه غربی، ب» سالح ھای جديد«که  ين جنگ عالوه از اينادر. بوده است، صورت گرفت

  در عرصۀ بين المللی، اضالع متحدۀ امريکا و متحدين آن، قبل از آنجديد شد، در آستانۀ شکل گرفتن شرايط کامالً 

ذھنيت » ديپلوماسی«طور بی سابقه، از طريق ه حرکت در آورند، واشنگتن و متحدان آن، به که، ماشين جنگی را ب

» اھداف«و »  ھاشعار«در صدر » آزادی کويت«، که برای ندبين المللی را آمادۀ استقبال از جنگ عليه عراق ساخت

جمله واحد ھای جنگی مصر حسنی مبارک و حافظ اسد سوريه نيز  در صف قوای خارجی ديگر، من. قرار داشت

. جا گرديده در قلمرو سعودی جاب» امريکائی«در ھمان سالھاست که حضور وسيع قوای نظامی . سھم گرفتند

ضد «و » ضد امريکائی«قدام به فعاليت ھای تخريبی ، به افراطيون معلوم الحال بھانۀ تشکل و اءموجوديت اين قوا

  .، در دست داد»غربی

راه افتاده ه در افغانستان و يا جنگ بعدی عليه رژيم صدام حسين، در تحت شرايط ديگری ب» جنگ عليه تروريزم«

ين المللی، پديده در مناسبات ب جديدبا کيفيت و ماھيت کامالً » گلوباليزم«،  قدم گذاشتن »تخنيک اطالعاتی«است، که 

اشتباه بزرگ و خسارت آور و تا . ی را حيات بخشيده است، که شناخت و مطالعۀ جدی آن يک امر حياتی استئھا

، »ترمينولوژی ھای«حدی ھم خود فريبی و خود کشی خواھد بود، ھر گاه مناسبات کنونی جھان را با مفاھيم و 

در دھۀ . ين بخش نمی گنجدابحث عميق در. ه، ارزيابی نمودزمان استعمار کھن و تيوری ھای يک و دو قرن گذشت

وحدت «، که در نتيجه، »وارسا«در شوروی وقت و انحالل پيمان نظامی » سوسياليزم«نود قرن بيست، حين سقوط 

را  نيزبا خود آورد، مقولۀ معروفی در بارۀ تجديد نظر و توجه به شرايط عينی و واقعيت ھای زندگی، » قارۀ اروپا

  » !کسيکه دير آيد، تاريخ او را جزا می دھد« :د زبان سياستمداران و دانشمندان گرديدور

صراحت بيان می ه ب» راپورتر«به ادامۀ مطالب فوق، . »بن«حال بر می گرديم به گزارشات  از جريان کنفرانس 

 ترکيب خارجيان، به بغرنجی پيمانۀ وسيع ندرت به اينه در طول تاريخ نا ميمون و نامراد افغانستان، ب«دارد که 

در اوقات مختلف، « به ادامه عالوه می دارد، که » .و قومی و روابط سياسی آن، توجه مبذول داشته اند» ايتنيک«

جو داشته اند، تا از طريق نفوذ و مداخله در  و روسيه، اضالع متحده، پاکستان و ديگر قوت ھای خارجی، جست

  ».خود را در کابل نصب کننده ومت دوست بجنگ داخلی، مطمئن باشند که يک حک

  :ازنظر ھمين گزارشگر در اولين روز جريان کنفرانس که می گويد

راه افتاده است، تا با ايجاد يک سيستم بيشتر ديموکراتيک و ه ی در جرمنی بئيکن حال برای نخستين بار، تالشھا ل«

افغانھا، حکومات خارجی و سازمان ملل متحد، « ،  )٢٠٠١» نومبر «٢٧(» ھمين صبح . عمل آيده با ثبات توافق ب

  ».اظھار آرزومندی برای حل صلح آميز در آيندۀ افغانستان نموده اند

عنوان مشت نمونۀ ه را ب» يگانه قدرت بزرگ جھانی« از مشی سياسی آنوقت ه ایبی ربط نخواھد بود، ھرگاه شم

 در افغانستان، خارج از آن چه سمت ھا و ابعادی را »جنگ عليه تروريزم«خروار در نظر بگيريم که در جريان، 

 Andrew( »اندريو بومفورد«. ، چه اثری داشته می توانسته است»بن«در پيش داشته و بر کنفرانس افغانھا در 

Bomford(فقط در آغاز عمل عليه افغانستان، که ھم اکنون تمام عيار جريان دارد، رئيس جمھور «: ، گزارش داد

، برای نخستين بار ازصدام حسين، »نيوز ويک«در يک مصاحبه با .  عراق آغاز نموده است-ات ضد بوش به بيان

فقط آغازی «صراحت ياد آور می شود که افغانستان ه ين فرصت بادر. ياد می کند» شرير«و » شيطان«عنوان ه ب

  . »جنگ عليه تروريزم«در » بود
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اری نمود که رھبر عراق بايد به بازگشت مفتشين سازمان ملل در يک کنفرانس مطبوعاتی، ديروز، آقای بوش پافش

ھمين ه ب» .صدام حسين بايد نشان دھد که سالح کشتار جمعی را انکشاف نمی دھد« : متحد به آنکشور اجازه دھد

ين اظھارات آنزمان، طوريکه ژورناليست نتيجه گرفته ااز. ، جواب کامل  را خواھد ديد»؟ھرگاه رد نمايد«ترتيب 

  .جوی عمل نظامی در آينده عليه عراق نيز بوده است و ست، چنين بر می آمد، که موصوف در جستا

 خود ۀحيث وزير کشور ميزبان کنفرانس افغانھا، در بيانيه لمان، با ۀوزير خارج) Joschka Fischer(» يوشکا فيشر«

ل صلح و ثبات منطقه محسوب می مثابۀ قلب و مرکز ثقه يک افغانستان صلح آميز و با ثبات، ب« : گفته است

در رابطه با  اقدامات عملياتی » ائتالف«لمان، که کشورش از سياست اضالع متحده و ا ۀوزير خارج. ».گردد

، رئيس جمھور اضالع متحده، در مورد »آقای بوش« نظامی درافغانستان حمايت می نمود، در ارتباط با اظھارات 

 رئيس جمھور موضوع را درست مطرح نموده و حجاب را از روی آن عقيدۀ منه ب« :عراق چنين بيان داشت

  بود به رھبری واشنگتن، وقتی بيش از يکه ایھمين اظھار، در حقيقت اشار. »برداشته است، اما خيلی باريک

لمان، تحت رھبری حزب سوسيال دموکرات و اسال بعد، موضوع حملۀ نظامی بر عراق مطرح گرديد، حکومت 

بناًء .  از اشتراک در عمليات نظامی عليه عراق اباء ورزيد)Gerhard Schröder(» گيرھارد شرويدر «صدر اعظم آن،

به پيش برد، » تروزيزم«با » جنگ«ممکن ھمه اقدامات را که می خواست در چھارچوب » واشنگتن«آنچه رھبری 

 .ندھمه کشور ھای دوست و متحد واشنگتن، با واشنگتن نظر کامالً موافق نداشته ا

، سر منشی سازمان ملل متحد )Kofi Annan(» کوفی عنان «، با پيام »رقيب افغان« اظھارات خوشبينانۀ نمايندگان

،  ھمصدا گرديده، سرمنشی »االخضر ابراھيمی«که توسط  نمايندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، 

ه ، خارج از حومۀ شھر بن را، ب»گزوينترکوني«سازمان ملل متحد، جلسۀ تحت حمايت سازمان ملل متحد، در 

در ھمين پيام از گروپ ھای  افغان با تأکيد تقا ضا . برای مردم افغانستان دانسته است» جديدآغاز عصر « مثابۀ 

. می نمايد، که اشتباھات گذشته را تکرار ننموده، با انتخاب راه توافق بر منازعات، راه بدبينی راغلط ثابت سازند

ت نمايندگی، أزمان، گزارشگر، ياد آوری می نمايد که سؤاالت جدی مطرح  می گردد، که در ترکيب ھياما درعين 

قسمت زياد طرفداران خود را داشته اند، از » طالبان«، پشتون ھا که »ايتنيک«که از صف بزرکترين گروپ 

 .»عمل نيامده استه طالبان دعوت ب«

ت نمايندگی چھار أھي«در خطاب به » يوشکا فيشر«لمان، ار خارجۀ در متن منتشر شده ھمچنان می خوانيم که وزي

در   »بار سنگينی  بر دوش آنھاست، تا صلح را به افغانستان پس از ساليان جنگ بياورند«، گفته است که » گروپ

ن چينن لماای از وزير خارجۀ ئدر جا. کمک بين المللی آنکشور ادامه خواھد داده متعھد شده است، که ب عين زمان،

که منازعه با القاعده و  ما می خواھيم تا مردم افغانستان بدانند، که ما آنھا را، زمانی« : نقل قولی را بيان می دارد

  » .طالبان ھم به پايان برسد، آنھا را تنھا نخواھيم گذاشت

اشته است، می گويد، ، يکی از کمترين ژورناليستان که در مذاکرات اجازه د».سی. بی. بی«خبر نگار » باقر معين«

 » .برای کنفرانس يک افتتاحيۀ بزرگ ترتيب يافته بود و رنگين بودن آن با اميدھا توأم بوده است« 

ين مذاکرات پخته  بدر ا سازمان ملل متحد، از ھمان آغاز اميدوار بوده است، تا شکل وقالب حکومت موقت، در

، نسبت به نتايج حاصله، که يک مرحلۀ »ت نمايندگیأھي«از زبان باقر معين، گفته شده است که . خواھد  آمد

اتحاد «از زبان يونس قانونی، وزير داخله، نمايندۀ . را ممکن خواھد ساخت، خوشبين اند» انتقالی يا عبوری«

 » .توافق بر قالب حکومت، بر مبنای وسيع صورت خواھد گرفت«، حکايت نموده است که او نيز گفته است »شمال
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پشتون در پاکستان ياد شده، » مھاجر«عنوان نماينده و رھبر يک گروپ ه  حامد گيالنی، که از وی ببه آدرس سيد

مداخالت خارجی و فقدان ھم آھنگی کوشش ھای بين المللی را مقصر شکست «ثبت گرديده است، که موصوف، 

ت که، آمادۀ کار دشوار ت اعضای ديگر گروپ ھای افغان گفته شده اسأاز زبان ھي. »رسيدن به صلح دانسته است

  .برای دستيابی به صلح می باشند

که اظھارات بعضی از آنھا را منتشر ساخته است، بار ديگر ليست چھار  در گزارش روز اول کنفرانس، ضمن آن

» سی. بی. راپورتر ديپلوماتيک بی«گروپ اشتراک کننده درھمان روز تکرار می نمايند، که با گزارش قبلی، 

  :مطابقت دارد

پيروزی .  که کابل پايتخت افغانستان را تحت کنترول خود در آورده استی بزرگترين گروپ،»اتحاد شمال« « -

قوت . سياسی را در ھفته ھای سپری شده، تحت شعاع قرار داده است» پروسۀ«ھای نظامی آنھا، به پيمانۀ وسيع 

  .استموافقت آن که تقسيم قدرت صورت خواھد گرفت، تا اکنون آزمايش نشده 

ديد بعضی ھا يک عامل بالقوه « از.  پادشاه سابق از ايتنيک پشتون است:ت پادشاه سابق محمد ظاھر شاهأھي -

 »! و سرکردۀ توحيد کننده، در يک ملت متشکل از گروپ ھای ايتنيک و لسانی مختلف، شناخته می شود

سابق، عقيده بر آنست که از گروپ قبرس، متشکل از افغان ھای مھاجر، سياستمداران و جنگی ھای مجاھد  -

 .روابط نزديک با ايران برخوردار اند

گروپ پشاور، تحت رياست پير گيالنی، که از حمايت پشتون ھا برخوردار بوده، درعين حال جانبدار پادشاه  -

 ». سابق اند

  

  پايان قسمت دوم

 ادامه دارد
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