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 دوکتور محمد اکبر يوسفی

  ٢٠١٢ اپريل ٣٠

  

  ! بن و افغانستان-» پيترسبرگ«کنفرانس 

  )قسمت پنجم(

  

جلسه خيلی «م آن محسوس بوده است، که علی رغم اميد ھا در امر شکستن موانع درکنفرانس، از ھمان آغاز بي

ه بحران سه دھه و پيوند ھای سازمان ھا و تنظيم ھای نظامی، که ھر يک ب. شمار می روده ب» انتخابی و گلچين

ه ايجاد نموده اند، می تواند ب» انترناسيوناليستی«شکلی از اشکال در طی مدت بيش از سه دھۀ جنگ، پيوند ھای 

حسوب گردد، که بدون تأثير منفی برای  رسيدن به توافق ملی و حل با ثبات متکی بر پايه مثابۀ يکی از عواملی م

دخالت کشور ھای متعدد، متناسب با درگيری ھای علنی و مخفی وتوانمندی . ھای  وسيع اجتماعی بوده نمی تواند

 کيفی نيزباعث گرديده برخی از گروپ ھای رقيب، تفاوت ھای کمی و» ترکيب «ھای مالی و تسليحاتی آنھا، در 

جنگ «رسيدن به صلح عمومی بر مبنای تقسيم قدرت بين . وجود آورده بود، تا موضوعات عدم توافق را ب

، که در طی مدت بيش از سی سال، قريب ھمه خصوصيات و احساس وطن دوستی را از دست داده »ساالران

خصوص وقتی ه ب. نظر می رسيده دند، خيلی دشوار ببودند، در واقعيت امر ھمه پل ھای ارتباط را منفجر نموده بو

را ھم در ترکيب اجتماعی، برای خود مستحق می » ايتنی «ه ئیبا زور اسلحه، حقوق کتل» جنگ ساالران«اين 

  . دانستند

ه در آنزمان خبر می دھند که بعضی ھا، اجازۀ دخول در کنفرانس را ب» ديپلوماتيک«مبصرين رسانه ھای خبری و 

: گزارشگر عالوه می کند که. ده اند، اما ديگرانی ھم موجود اند که به آواز آنھا گوش داده نمی شوددست آور

ين ات از افغان ھای عادی نمايندگی نمی نمايند، از طالبان ھم درته و حزب و يا ھيأکه ھيچ دس گذشته از آن«

عمل می آيد، که طرز ديد آنھا، ه تذکر ب» تشويش و نگرانی زنان«در عين زمان از» .مذاکرات نماينده وجود ندارد

ندان  سابق مقو« اشخاص غير حاضر ديگر، ۀاز جمل. در مباحثات روی حکومت نو، ناديده گرفته خواھد شد

، حفظ نموده است، گلبدين ».سی. بی. راپور دھندۀ بی«قول ھمين ه  را، بی،  که قدرت قابل توجھ»مجاھدين

در عين زمان خبر . نيز ياد نموده اند، می باشد» پشتون«عنوان ه  وی بکه از»  حزب اسالمی«حکمتيار، رھبر

او از حمايت .  می داند» ھر دو، اتحاد شمال و طالبان مستقل«نگار متذکر می شود که  گلبدين حکمتيارخود را از 
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داشته » ان بعداً مرکزش را در اير«، برخوردار بوده، )١٩٩٠ s(پاکستان در اوايل سال ھای دھۀ نود قرن بيست

  .است

نموده، مدعی شده است که کنفرانس زير نفوذ قرار » اخيراً کنفرانس را تقبيح « :ھمين منبع از زبان او می نويسد

: ادامه داده می نويسد» .کنفرانس اضالع متحده تحت پوشش سازمان ملل متحد نام داده است«عنوان ه داشته، از آن ب

وقتی بر تالشھای . ».عمل آمده است، که اضالع متحده تعيين نموده استه ين کنفرانس، دعوت باازکسانی در« 

ھمسايگان که در ذيل بار ديگرنظری خواھيم داشت، توجه نمائيم، درک خواھم نمود، که اين برداشت، تا حدی دقيق 

حکومتی را با اشاره بر ترکيب کنفرانس مدعی گرديده است، که  اين کنفرانس .  و به حقيقت کامل، مطابقت ندارد

در عين زمان از اشتراک در حکومت » .خواھشات اضالع متحده مطابقت داشته باشد«تشکيل خواھد داد، که با 

، حاالتی بوده است، که اين ١٩٩٢ در سابق، خاصتاً بعد از سال  جالب است،.  ، امتناع ورزيده است»اتحاد شمال«

  .ر با اين حلقات ھم جنگيده وھم متحد بوده استحزب اسالمی ناميده می شود، چندين با» رھبر«شخص، که 

وقتی  برخی از نقاط معلوماتی را که در قسمت ھای قبلی از نظر گذرانديم، در نظر گرفته شود، ادعای وی  در 

و » امريکائی«بار ديگر ھم تذکر رفته است، قوای  که يک طوری. قسمت کنفرانس، کامالً صدق نمی کند

. ، به افغانستان رفته بودند»جنگ با تروريزم«، در تحت برنامۀ ٢٠٠١ سپتمبر ١١ »حادثۀ«، پس از »متحدان«

بودن نمايندگی از جانب تمام جامعه » نا تکميل«و » ناقص«گزارشگران و حتی سازماندھان کنفرانس خود از 

دھۀ ھشتاد » ژينو«را با کنفرانس » بن«بعضی ھا، کنفرانس . عمل آورده بودنده وحتی، جوانب درگير تذکار ب

اما چنان مشابھت دادن، تا حدی .  ھم در مخالت قرار داشته انده ایفقيت آن نداشته، عدوشباھت می دھند،  اميد به م

  .عدم شناخت آنھا را، از واقعيت ھای زمان ما، در مناسبات بين المللی بر مال می سازد

 به واقعيت ھای زندگی، در جھان ما وجود در ذھنيت ھای بين المللی انواع مختلف طرز ديد ھا و تصورات نسبت

، نيمۀ دوم قرن گذشته، »قدرت ھای بزرگ«قبلی بين » توازن«از نيمۀ دوم دھۀ نود قرن بيست بدينسو، در . دارد

و » پيروزی«سابق  و » نوع شوروی«سوسياليزم » شکست«، يعنی »غربی«تغيير مشھود، به نفع مواضع 

و متحدين ناتوي آن، بيشتر » اضالع متحدۀ امريکا«نسبی قدرت » ریبرت«و » غربی«سرمايداری » برتری«

، با »لماناحزب سوسيال دموکرات «صاحبنظران نامدار، در صدر .  را در آن مرحله، نشان می داد تصوير آن

» يک قطبی«در سالھای بعد از جنگ دوم جھانی، حالت » دو قطبی«، عوض، »قدرت«اوضاع جھان، در رابطه با 

قدرت را » قطب ھای متعدد«امنيت بين المللی دانسته، اين حزب، موجوديت » ضرر«موده، آن حالت را به تعريف ن

، ممکن در تحت تأثير چنين انديشه »گروپ شانگھای«بعداً تشکيل . ، الزمی می دانسته اند»امنيت بين لمللی«برای 

وجود آمده بود، ه ن و ھم در کشور ما، ب وضع جديدی، در منطقه و جھا٢٠٠١در سال . ميدان آمده باشده ھا، ب

آن برھان الدين ربانی، که در قسمت چھارم اين سلسله، » رھبر«و » اتحاد شمال«ی از برتری و تبارز ئنمونه ھا

  .اشاراتی صورت گرفته است، نمايانگر عاليمی بوده می تواند، که واقعيت ھا، می تواند، چيز ديگری باشد

. راه افتاد، که جنگ در سراسر کشور جريان داشته زمانی ب» بن«کات تدوير کنفرانس نبايد فراموش کرد،  تدار

پشه با سايۀ فيل حرکت می کرد، می گفت «:  اساس تکيه کالم قديمی، نو جوانان ما، که می گفتندهب» اتحاد شمال«

، دو روز قبل از ».سی. بی. نتی بیانتر«يک گزارش خبری منبع . ».استسايه از مه 

، ١٠:٢٢، روز يکشنبه، ساعت ٢٠٠١» نومبر «٢٥تاريخ ه ، درست ب»بن«کنفرانس » تاحافت«

  ».ربانی وعدۀ حفاظت خارجی ھا را داده است«:، با عنوان درشت خبر داد»گرينويچ«وقت ه ب
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. بی«اين گزارش را خبر نگار . » ھزاران جنگندۀ خارجی از طالبان حمايت می کنند« :در پای عکس می خوانيم

اتحاد «از زبان شخصی از » راپور دھنده«اين .  از کابل فرستاده است) Peter Greste(» پيتر گريسته«، ».سی. بی

به قوای خود در « :، می نويسد»که مدعی است، گويا رئيس جمھور افغانستان باشد«  ، برھان الدين ربانی،»شمال

ارجی را قتل نکنند، ليکن گرفتار و به ملل اطراف شھر محاصرۀ قندوز، دستور صادر نموده است، که ھيچ فرد خ

  . جريان حوادث بعدی حقايق تلخ ديگری را تحويل تاريخ داده است» .متحد بسپارند

نام برده است، » رئيس جمھور برکنار شده «از زبانش که در عين حال » اعراب«به ارتباط به 

بر اساسات انسانی و اسالمی نظر ما اينست که ما با اعراب، « : چنين نقل قول صورت می گيرد

خونچکان، » کانتينر ھای«ليکن خونريزی بعدی و » .آنھا بايد نگران نباشند. برخورد می نمائيم

قيام اسيران «از جريان عمليات و . ينجا نمی گنجدانتيجۀ اين اظھارات بوده است، که تفصيل در

کس باال سمت چپ، با موی ع(» تبعۀ امريکائی«واقع در شمال، ھمين » قلعۀ جنگی«در » جنگی

. خارجی ھا وجود داشته اند، حرف نو نبوده است» طالبان«اين که در صف . ، زنده شناسائی گرديده بود)دراز

  . داشته اند» برادران خارجی«ھريک ازين تنظيم ھا، 

اً در  رد ھر حتم. کار نبرده باشده برای تقويت مواضعش ب» اتحاد شمال«نمی توان قبول کرد که ھمچو شرايط را 

که اقدام به » اضالع متحده«قدرت بزرگ . مؤثر بوده است» طالبان معتدل«، حتی قبول »تحمل«نوع پرنسيپ 

عنوان ه ، ب»تروريزم«عمليات نظامی را نموده بود، تازه پاکستان را با گروپ کشور ھای متحد در مشی مقابله با 

 کشانيده بود، حتماً بايد، متمايل بوده باشد، که به ٢٠٠١تمبر  سپ١١ھمبستگی با امريکا، به نسبت وقايع معلوم در 

خارجی آن، نظير » حاميان«و » اتحاد شمال«ينجا، حتماً ممانعت اپيشنھاد پاکستان، گوش داده شود، اما در

ھم صدا بوده اند، » اتحاد شمال«، ايران و ھندوستان، با اين موقف، »شوروی سابق«و دولت ھای جديد » روسيه«

، در خط عطش قدرت بيشتر برای خود پافشاری »کومپرومس«در موقف سخت غير » لاتحاد شما«نی ھمين يع

  . نموده اند

  :نظر می اندازيم» راپور ذيل«که در باال نيز تذکار يافته است، به  ين رابطه طوریادر

 ٢ +۶ در جملۀ کشور ھای قابل ياد آوری است که ھندوستان» .ھندوستان اميد ھای افغانستان را مطرح می سازد« 

حيث يک کشور بزرگ منطقه، روابط نزيک تاريخی با ه اما ب. که در قسمت قبلی تذکار يافته است، شامل نمی باشد

يش روز انقش ھند، طبيعتاً در منطقه و جھان از وزنۀ قابل مالحظه برخوردار بوده، افز. افغانستان داشته است

قبالً ھم .  ، جملۀ درشت فوق منتشر شده است٢٠٠١» نومبر «٢٧ه شنبه در ھمان روز س. محسوس استآن افزون 

، کشور ھای خارجی متعدد، از نفوذ  خويش بر اوضاع کار »کنفرانس افغانھا«گفته شده بود، که در خارج از 

  .گزارشگر می نويسد که  ھندوستان، در ھمين روز به کار ترميم سفارت خود آغاز نموده است. خواھند گرفت

که  ھند شديداً نقش طالبان را در حکومت آيندۀ افغانستان، در زمانی«صراحت می نويسد، که ه ين خبر دھنده بھم

اتل «در يک اعالميه صدر اعظم ھند، » .مذاکره پرداخته اند، رد می نمايده ب» بن«افغان در » رقيب«گروپ ھای 

  :گفته است» پارلمان«در » بيھاری واجپای

در عين زمان » . تروريست ھا مورد استفاده قرار نگيردتیبعد، بيشتر بحيث مرکز تربيه ين باافغانستان بايد از« 

را با دقت تحت نظارت خود دارد، نمايندۀ خاص در امور » بن«جريان و نتايج مذاکرات » ھند« گزارش می يابد که 

 تا انکشافات را از نزديک تحت ، به شھر جرمنی اعزام شده است،)Satinder Lambah(» ساتندر لمباح«افغانستان،

ما خواھان ديدن « :  کمی قبل از عزيمت گفته است » لمباح«، آقای ».سی. بی. بی«در مصاحبه با . غور داشته باشد
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ما خواھان آنيم، تا اداره در « :در عين زمان گفته است» .يک حکومت بر پايۀ وسيع، کثيراالتنی در افغانستان ھستيم

، اين »بن«سوی ه و ھمچنان ازين صحبت کوتاه قبل از سفر ب» .زم و افراطيت خاتمه ببخشدکابل به صدور تروري

  :اظھار نيز نقل شده است

در جای  ».مند آنيم، تا به سازمان ملل متحد نقش مھمی سپرده شود، تا بر ادامۀ شورش خاتمه داده بتوانده ما عالق«

زودی  ممکن ه يک امر حياتی است، که زندگی عادی ب« : مايدبدين متن بازگو می ن» ساتندر لمباح«ديگر از گفتار

  ».در آنجا آغاز يابد، تا افغانستان بتواند، دوباره به مجمع بين المللی برگردد

 در کمک ھند «صدر اعظم ھند در صحبت خويش در پارلمان آنکشور ھم چنان، اظھار نموده است، که 

عالوتاً تذکر می دھد که قدم .  خواھد کرد» دست دراز«در امر اعمار مجدد افغانستان، » ھای بين المللی

در ھمين گزاش، خبر نگار » .در آيندۀ افغانستان نقش بزرگتري داشته باشد« ی را سنجيده است، تا ئھا

حيث رئيس جمھور ه ان الدين ربانی، برسميت شناختن برھه و ب» اتحاد شمال«حمايت و پشتيبانی ھند را از 

ه ھند رئيس جمھور ربانی را ب: در پای عکس می خوانيم( .برجسته ساخته است افغانستان، با نشر عکس ربانی،

اين حالت نشان می دھد، که مناسبات و رقابت ھای ھند و پاکستان بر اوضاع .) حيث رئيس دولت می شناسد

شکلی از اشکال، جامعۀ افغانستان را در ه نترتيب ميراث استعمار تا اکنون ببدي. افغانستان، سايه انداخته است

  .شکنجه و تلفات خونين حفظ نموده است

ادامه » بحران افغانستان«را در کله می پرورانند، که از يکطرف  افغانستان، اميد آن» کالبد«ھر يک از آنھا، در 

ال بد افغانھا، متوجه سازند، تا چشم آنھا را از مسايل درونی حه يابد، تا بتوانند توجه مردم کشور ھای خود را ب

کشور ھای خودھا ھم دور داشته باشند، از جانب ديگر ختم بحران افغانستان را ممکن وقتی بخواھند، که طعمۀ خود 

 آشنای ھند و» موسيقی«مثابۀ  ه صلح، دوستی و ھمسايگی نيک، ب» متحدالمال«کلمات . را خود تعيين بتوانند

در  بار ديگر از خالل صحبت صدر اعظم ھند، در پارلمان ھند،. عنوان مثال، سالھا شنيده شده استه پاکستان، ب

  : روابط تاريخی آنکشور، خبر نگار می نويسدۀبار

 قرن بيست، ٧٠او دو بار در دھۀ . واجپای برجسته ساخته است که دھلی  پيوند ھای تاريخی با افغانستان دارد« 

حکومت او از روابط نزديک با پادشاه سابق، محمد ظاھر شاه برخوردار بوده،  .ر ديدن نموده استکشو ينااز

  …»جای داده است کشور،ه ھزاران مھاجر افغان را ب
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افغانستان نياز مبرم دارد تا روابط کشور خود را خود، با دقت با ھمسايگان خود، بر مبنای منافع ملی آن ارزيابی 

، افغانستان در عرصۀ بين ١٩٧٣الی سال .  ديگران در بارۀ مناسبات کشور شان افسانه بنويسندکه  نمايد، نه آن

حيث ه المللی، دھه ھای طوالنی، ب

يک کشور مستقل و عضو فعال 

سازمان ملل متحد، دارای روابط 

عادی و معمولی، با تعداد کثيری از 

در . کشور ھای جھان بوده است

ای ساير کنفرانس ھا و سازمان ھ

 ه ئیدولتی بين المللی و منطق

عضويت داشته، از طريق عقد قرار 

داد ھای دوستی و ھمکاری دوجانبه 

و چندين جانبه، در حد توان، در پروسۀ صلح و امنيت بين المللی، سھم 

   با ھندوستان، يک١٩٧٣مثالً تا سال . سر می رسانيده استه خود را ب

سردار محمد داوود خان، در است، در زمان نوع مناسبات خوب داشته 

 سال ٣٠شماره  عکس از شپيگل،. (ابعاد جديدی تعميق و توسعه يافت

بعد .) گرفته شده است» .سی. بی. بی«، متباقی عکس ھا از صفحۀ ١٩٧٣

، روابط افغانستان را با خارج، می توان ١٩٧٨از آن، يعنی پس از سال 

از آن وقت ببعد، منافع . بغرنج دانست، که ايجاب ارزيابی عميق می نمايد

ه ب» فورمال«ملی افغانستان، لگد مال گرديده، روابط 

نفع فاميل ھا و حلقات حاکمۀ، تابع منافع گروپی  می 

ست  وقتی، در آستانۀ  اجالب اين.  چرخيده است

، برخی از کشور ھای  مھم غربی، »بن«کنفرانس 

 نقش پادشاه سابق، مؤثريت بيشتر خواھد داشت، ھندوستان، ين عقيده بوده اند، که در برگشت صلح در افغانستان،ابر

قرار گرفت، نخواست ازين فرصت احتمالی مثبت، در برقراری صلح » اتحاد شمال«طور مشخص در پھلوی ه ب

 روابط ١٩٧٨کشور ھندوستان پس از سقوط رژيم جمھوری سردار محمد داوود  خان، درسال   .کار گرفته شود

کابل نيز در تمام زمان در ھندوستان  و ھند ھم سفارت کابل .  بودهسطح سفارت حفظ نموده  بخود را» ديپلوماتيک«

، صفحه ١٩٧٨  سال ١٩عکس سردار محمد داوود خان از مجلۀ شپيگل شماره . (ستخود را فعال حفظ داشته ا

محمد داوود در پای عکس .)  گرفته شده است١٤٨  در رابطه با سقوط جمھوری، و عکس ديگر از صفحه ١٦٠

  :و در پای عکس ديگر می خوانيم» .رئيس جمھور داوود و تمام فاميلش قتل عام گرديده اند« : خان می خوانيم

ھمين جمله را در طول سالھای جنگ، . ».ما به اسالم احترام می کنيم: رئيس تره کی، افغانستان زير چادری«

برای مردم، اصطالح . ھی مقاومت عليه رژيم او استفاده نمودندش، که به اسالم معتقد بوده اند، برای سازماندالفينمخ

. را که ذکر کرده بود، قابل باور نبوده است، زيرا قتل عام فوق را ھم خالف اسالم دانسته ومی دانند» احترام«

  .ته اندرا در پيش گرف» سازشی«تعبيری که از آن می نمودند، اين بوده است، که گويا خود آنھا عقيده ندارند، فقط 
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که حکومت برھان الدين ربانی و احمد شاه مسعود،   به کابل، زمانی١٩٩۶در سال » طالبان«با تقرب قوای 

کشور  نآ، ھندوستان ھم سفارت ».سی. بی. بی« اساس گزارش ه، کابل را ترک گفته اند، ب»شورای نظار«قوماندان

  . حمايت نمود است» اتحاد شمال «از بعده  ، از آنوقت ب در کابل بست١٩٩۶را  در ماه سپتمبر 

، در رأس يک »لمباح«، نمايندۀ خاص ھند برای امور مربوط افغانستان، آقای »بن«يک ھفته قبل از تدوير کنفرانس 

بين ھر دو جانب »  ديپلوماتيک«تيم، به کابل سفری انجام داده، با ديدار با برھان الدين ربانی، احيای دوبارۀ فعاليت 

جنگنده «که  ، که  در صورتی استھندوستان در عين حال نگران  از آن.  ھا، از سر گرفته شداز طريق سفارت

را اين تشويش .  در پيش گيرند» کشمير تحت ادارۀ ھند را«افغانستان را ترک کنند،  می شود که راه »  ھای طالبان

ين اظھارات ابنابر. فع آنھا بوده باشدپوليس ھند در کشمير نشان می دھد، که پس بايد، شدت جنگ در افغانستان به ن

، که چنين برداشت وطرز تفکر دارند، نبايد جدی  رامقامات رسمی ھمه کشور ھای ھمسايۀ افغانستان» کليشه وار«

 در کشور یولی چه قوت. قول معمول بايد، متوجه انگشتان آنھا بود، که از کدام منابع سود می برنده ب. تلقی نمود

که، ھر روز در راه تحکيم وحدت،  ملی موانع بی  واظبت از منافع ملی را انجام دھد، در صورتیافغانستان، اين م

  .حساب ايجاد گردد

که با اين خبر رسانی مصاحبۀ انجام داده است، بدين متن حکايت می » لمباح«بار ديگر از » سی. بی. راپورتر بی«

  :کند

مثابۀ فابريکه صدور تروريزم و افراطيت ه اين کشور ب. ن داريمدر گذشته ما از تجارب و خاطرات بد از افغانستا« 

نظر می خورد، که متباقی دنيا، از خواب بيدار شده است، به ارتباط ه حال طوری ب. مورد استفاده قرار گرفته است

  ».اين خطر ھمچنان

  :در اظھارات، برھان الدين ربانی ھمچنان می خوانيم

مقامات رسمی سابق . حيث يک سازمان  شامل باشده قت بوشد که در حکومت مبه طالبان اجازه داده نخواھد « 

، »بن« چوکی در کنفرانس ٢٠ چوکی را از جمله ١١دولتی که، » . طور انفرادی، شامل گردنده طالب می توانند ب

  .ھددست می ده ب» اجندا«، اشغال خواھد نمود،  موقف واضح کنترول را بر ».سی.بی. بی«قول گزارشگر، ه ب

شده، خبر » قندوز«داخل شھر » قوای اتحاد شمال» «بن«، يک روز قبل از کنفرانس ٢٠٠١» نومبر «٢۶تاريخ ه ب

  . طالب، به قوای عبدالرشيد دوستم خبر داده شده است» ۶٠٠٠«تسليمی 

مستقيماً که ھمانند شش کشور ديگر با افغانستان،   از مناسبات با ھندوستان، در حالیه ایاين چند لحظه و شم

مستقيماً، در مذاکرات سھم » بن«الھام ببخشد، که ولو ھمسايگان در  خوبی می تواند ه ھمسرحد نمی باشد، ولی ب

مند اند، بسياری از آنھا، ه نداشته باشند، ولی بنابر منافعی که خود زير چشم دارند، با آيندۀ ادارۀ آنکشور خيلی عالق

 .می باشندين کشور، ادر جست و جوی کسب نفوذ، بر

در ھمان روز ھای قبل از تدوير کنفرانس، از زبان جنرال پرويز مشرف رئيس جمھور » .سی.بی.بی«مبصر 

مند است تا در حکومت، اشتراک عناصر معتدل طالبان ه پرويز مشرف عالق« :پاکستان، حدس زده می نويسد که 

ھمين ترتيب ھمين مبصر ھمچنان، ه ب»  .د سازدرا ببيند، بدين ترتيب، نفوس بزرگ پشتون در پاکستان را،  خوشنو

ولی .  حمايت می کند» اتحاد شمال«در مورد ايران می نويسد، که ايران ھم برای ايجاد حکومت بعد از طالبان، از 

ھم سھيم » پشتون ھا«که در آن گروپ » حکومت بر پايه ھای وسيع«ايران نيز مانند ھمه با يک نغمۀ ھمآھنگ از 

مسکون » شيعۀ«در عين زمان تالش می ورزيده است، تا برای گروپ اقليت . زبان می آورده استه باشند، حرف ب

 .در مناطق مرکزی افغانستان، نقش قوی داده شود
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نظر نمی رسد که ايران به ھيچ يک نقشی برای طالبان در آينده  موافقت ه اين مبصر ھمچنان می نويسد که محتمل ب

در مورد موقف روسيه کمی با تفاوت گزارش می . مگيری پادشاه سابق  نيزمی باشدکند، در عين زمان مخالف سھ

مخالف است، ليکن » طالبان«مسکو به سھمگيری . موافق است» ايتنی«کشور، به نمايندگی گروپ ھای  دھد که آن

  .تا آنزمان ازھيچ گروپ ديگری ھم حمايت ننموده است، که نمايندگی از اکثريت پشتون داشته باشد

 ٢٠٠١ »نومبر «٢٧در روز اول کنفرانس، ) Sadeq Saba(» صادق سبا«نام ه ب ،».سی. بی. بی«يک گزارشگر 

، »رھبران اتحاد شمال و پاکستان«به ادامه می نويسد که . »پاکستان به اتحاد شمال ھوشدار می دھد« :می نويسد 

از زبان جنرال . ل نوينی از مناسبات می باشندنمايان نموده اند که خواھان خاتمه دادن به خصومت وباز نمودن فص

 ندارد، أله ایرسميت می شناسد، ھيچ مسه پاکستان، اتحاد شمال را ب« :مشرف گزارش داده می شود، که گفته است

در عين زمان از زبان برھان الدين ربانی گفته است، که او » . ھر گاه حکومتی را با گروپ ھای ديگر، تشکيل دھد

اين اظھارات در حالی . »مھور پاکستان، جنرال پرويز م مشرف، در آيندۀ نزديک ديدار خواھد داشترئيس ج«با  

در » قتوادارۀ م«صورت گرفته است، که انتظار می رفت، تا در مدت قريب پنج روز آينده، رھبری جديد برای 

 برھان الدين ربانی، با يک مقام ھمين گزارشگر نيزتأئيد می نمايد که. تعيين گردد» بن«افغانستان، در کنفرانس 

ت اتحاد شمال، در آنکشور حضور دارد، مالقاتی انجام  که در رأس يک ھيأ، در حالی»دوبی«رسمی پاکستانی، در 

  .داده است

ه و پاکستان  تا چند ھفته قبل غير قابل تصور ب» اتحاد شمال«در ھمين گزارش آمده است، که ھمچو نزديگی بين 

اتحاد شمال بنابر ھمين گزارش، . ندافغانستان را در اختيار داشت» کنترول«که طالبان  ی تا زمانینظر می رسيد، يعن

نا گھان سقوط که ليکن طالبان . قرار داشت» طالبان«عنوان دشمن می نگريست، زيرا در حمايت از ه به پاکستان ب

از زبان برھان الدين ربانی حکايت . ستبر مناسبات اين دو رقيب و دشمن داشته ا» دراماتيک« شد، تأثيرات هداد

در دوبی اظھار داشته است، که حال متمايل به تصيح مناسبات با پاکستان می » ژورناليستان«شده است که گويا به 

ين رابطه متذکر گرديده است، که مذاکرات در مورد، تنظيم برنامۀ ديدار بين او و جنرال پرويز مشرف، ادر. باشد

بالمقابل جنرال مشرف ھم در يک مصاحبۀ تلويزونی، تمايل مشابه نشان داده . ان، جريان داردرئيس جمھور پاکست

    .است

 ادامه دارد

١۵/٠۴/٢٠١٢   

  

 


