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 Political سياسی

 
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ می ٠٢

  

  !شوند  ناديده گرفته میاً حقايقی که شايد قصد
  

انھای بيمار و ماليخوليائی وجود انديشه ھای ابليسانه ای کشورگشائی را از روزگاران قديم تا امروز در کله ھای انس

زمانی کوروش و داريوش و اسکندر و محمود و چنگيز و تيمور، با چنين انديشه ھائی جنون . توان منکر شد نمی

آميز و پليد مردمان و سرزمين ھای بيشماری را مورد تاخت و تاز قرار داده شھرھای زيبا و معمور را با خاک 

چندان دورـ کشورھای غربی، از دند؛ زمانی ھم ـ ن دم تيغ شمشير ھای بران کشييکسان نموده ميليون ھا انسان را از

نام متمدن ساختن کشورھای نامتمدن و وحشی از شمالی ترين نقطۀ اروپا سر از قارۀ ه جمله بريتانيای کبير ب

ريکا و مکزيکو و در شرق، کانادا و ام... ستراليا و کشور ھای فلپين و اندونيزيا و ھند و افغانستان و چين و ا

 وسعت مستعمرات بريتانيا در سال  ـ وردندآدرغرب و از مصر تا افريقای جنوبی در قارۀ افريقا در ... برازيل و 

 ۀھای بعد از جنگ اول جھانی بنابر بعضی منابع بيشتر از سی و سه ميليون کليو متر مربع و تقريباً يک چھارم کر

نام ھيتلر با چنين انديشۀ کثيف و سخيف و به بھانۀ واھی ه م ديوانۀ ديگری بزمين تخمين زده شده است ـ و زمانی ھ

نژاد برتر و خون پاک موجبات تخريب چندين کشور دراروپا، آسيا و افريقا و مسبب مرگ کم و بيش يک صد 

 .ميليون انسان گرديد

ھا و برخی از کشورھا را علی اين تجارب، باوجود عواقب مشمئزکننده وغم انگيز آن، متأسفانه برخی از انسان 

  . رغم دعوی تميز نيک و بد و خرد و انسانگرائی سرعقل نياورد

شاھد زندۀ آن شوروی و امريکا بعد از جنگ عمومی دوم است، که در امتداد تالش ھای توسعه طلبان پيشين در 

 قلمرو خويش و قائم کردن طول تاريخ، با اختيار کردن راه ھا و شيوه ھای ملموس و ناملموس نو در صدد توسعۀ

ً مزورانۀ خويش  سلطۀ خود بر جھان برآمدند و با اعمال وسياست ھای جنگ طلبانه، نامعقول و ناسنجيده و بعضا

حداقل يک بار ديگر جھان را با يک جنگ ھولناک و تباه کننده، ھولناک تر و تباه کننده تر از جنگ عمومی دوم، 

  .رو کردنده روب

خود قصۀ دراز و آموزنده دارد، جھان ماند و امريکائی که مکنونات و منويات خويش را در با سقوط شوروی که 

  : زمينۀ سلطۀ امريکا بر جھان در قالب سخنان عريان زير بيان و اعالم داشت
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. باشد بنابراين امريکا ملزم به رھبری جھان می. قدرت امريکا درحال احيأ شدن است. قرن، قرن امريکاست"

بھترين اميد برای امنيت و سالمت جھان در نيرومندی وعزم راسخ : "يا." يد رھبر بالمنازعۀ جھان گرددامريکا با

سياست جھانی ھمواره در باب قدرت و نزاع و برای کسب قدرت است و : "و يا."  امريکا نھفته استۀاياالت متحد

  ).ھانتينگتون، نای و ھامر." (تروابط بين المللی در اين امتداد به نفع امريکا در حال متحول شدن اس

اين حادثه که جھان .  سپتمبر رخ داد١١در چنين اوضاع و شرائطی بود که حادثۀ نفرت انگيز و جبونانۀ تروريستی 

 کسب قدرت در امتداد نفع امريکا با نيرومندی و ۀ شد برای امريکا تا به تحقق جدی تر ايده ایرا تکان داده بود، بھان

  .مل بپوشاندعزم راسخ جامۀ ع

خصوص در شرق ميانه و آسيای ه گسترش لجام گسيختۀ نيروھای نظامی امريکا، بعد از اين حادثه، در جھان، ب

  . را انکار نمود ميانه از جمله در افغانستان، بی ترديد چيزی نيست که بتوان آن

 سپتمبر رخ داده بود، آغاز ١١چه در احيأ شدن قدرت امريکا به شکل عملی با حمله به افغانستان و به بھانۀ تالفی آن

  . شد

 ملل متحد به ١٣٧٨ و ١٣٧٣ ـ ١٣۶٨کنند اين حمله بر اساس احکام صريح فيصله نامه ھای  خيلی ھا فکر می

سسه بھره ؤبگذريم از اين امر مسلم که امريکا ھمواره از نفوذ الزم و کافی بر اين م. افغانستان صورت گرفته است

خيلی ھا فراموش نموده اند، يا قصداً نمی خواھند به اين حقيقت اعتراف کنند که درھيچ يک ا رمند بوده است، اين 

، ھمچنين آخرين فيصله نامۀ شورای )٢٠٠١ سپتمبر ٢٨ (١٣٧٣و ) ٢٠٠١ سپتمبر١٢ (١٣۶٨از فيصله نامه ھای 

 روز بعد ١٧ تقريباً ١٣٧٨فيصله نامۀ . به شکل مصرح درج نشده است) افغانستان(امنيت ملل متحد حمله به کشور 

 امريکا به افغانستان صادر شد و ھدف آن تشکيل حکومت، بازسازی و نوسازی، دموکراتيزه کردن ۀاز حمل

  . افغانستان، رفع موانع فرھنگی تأمين حقوق بشر و تأمين حقوق زن بود

 یاسي ـ عاطفی ـ انسانی و سوجود آمدۀ روانیه کا در فضای بيآنچه قابل يادآوری است، اينست که حکومت وقت امر

جھانی در آن زمان، و نياز جھان به طال و سالح امريکا، قطعنامه ھای ياد شده را از شورای امنيت سازمان ملل 

رنموده به بھانۀ دفاع پيشگيرانه يخواست تفس گذشتاند و بعداً مفاد اين فيصله نامه ھا را ھمانگونه که دل خودش می

اما .  جھانی و مبارزه با تروريزم حمله به افغانستان را در دستور کار خويش قرار دادو تأمين صلح و امنيت(!) 

واقعيت امر اينست که امريکا با اين کارش ھدفی را که دربر گيرندۀ سلطه بر مناطق آسيای ميانه و قفقاز و کنترول 

کرد؛ نه  ع آنکشور بود، دنبال میچين و روسيه و در نھايت ھمانگونه که آمد و خوانديد کسب قدرت در جھان به نف

  .چيزديگری را

  ! صدور چنين قطعنامه ھا در زمانی که جھان به دو قطب شرق و غرب تقسيم شده بود از محاالت روزگار بود

  اکتوبر امريکا از شورای امنيت ـ ٨ ۀرخؤ ـ فکر می کنم بر اساس در خواست م٢٠٠١ نومبرسال ١۴تاريخ ه ب

که سربازان و تعدادی از طيارات نظامی   شورای امنيت به تصويب رسيد، در حالی١٣٧٨فيصله نامۀ شماره 

و يک تعداد منابع " ۴٨مبر آغاز عصر نو در سياست جھانی، صفحۀ يازده سپت"امريکا، به اساس مندرجات کتاب 

کا به خاک  حمالت نظامی امريدر حالی که به پاکستان فرستاده شده بودند و ٢٠٠١ اکتوبر ١١ديگر به تاريخ 

  . بودازھمين تاريخ شروع شده اندکی قبل افغانستان 

 شورای ١٣٧٨، مندرج در فيصله نامه ١٣٧٣ و ١٣۶٨دست آويز حملۀ امريکا به افغانستان، فيصله نامه ھای 

  .باشد  منشور سازمان ملل متحد می۵١ ۀامنيت و بر بنياد ماد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ١٣٧٣ و ١٣۶٨ن اعتبار فيصله نامه ھای ييمتحد را برای تع منشور ملل ۵١نگارندۀ اين سطور تأمل بر مفاد مادۀ 

  . کند سازمان ملل و برای آگاھی درست تر از قضايا به دوستان و ھموطنان عزيز توصيه می

نظر نگارنده اين است که تلقی تجاوز نظامی يا حملۀ مسلحانه از عمل تروريستی چند انسان ناانسان و وحشی در 

  . منشور ملل متحد ھيچ مطابقتی ندارد ۵١ سپتمبر، با مادۀ ١١

 سپتمبر ١١زمانی که منشور ملل متحد موجويت و مشروعيت پيدا کرد، جھان اصالً تصوری از چنان کاری که در 

 منشور را آن چنان تعميم بدھند که چنين ۵١ ھم برای جھان ميسر نبود که مادۀ ئیچنان پيش بين. رخ داد، نداشت

وجود می آيند، نه از ذھن خالی ه قوانين ھمواره بعد از تکرار و تزايد يا افزايش تجربه ھا ب. اعمالی را در بر بگيرد

  !! انسانی

در منشور ملل متحد ھمان حمالت نظامی متعارف و از خارج يک کشور به يک "  مسلحانهۀوقوع حمل"منظور از 

يا حملۀ جاپانی ... ن به چک و پولند و لمااکشور توسط کشور ديگری بوده است، مانند حملۀ عراق به کويت، حملۀ 

  .امريکا و غيره و غيره" پرل ھاربر"ھا به 

 در کار بود و نه تانک و توپ و تفنگ و بم افگن و جنگنده و راکت و بمی، و نه ـ ی سپتمبر نه عسکر١١ در حادثۀ

 ءعد از وقوع آن حادثه در ابتدازيرا امريکائی ھا ب! آنطوری که خود امريکائی ھا بعداً درعمل نشان دادند ـ کشوری 

خواھش ھای مکرر امريکا و انگليس و ديگر کشور ھای . شمول افغانستان را نداشتنده قصد تنبيه ھيچ کشوری ب

  !  خود گواه بر اين مطلب است،غربی از طالب برای تحويل دھی بن الدن به غرب

دانستند و به ھمين دليل چندين بار  روريستی می تبر را کار يک فرد در رأس يک گروه سپتم١١امريکائی ھا حادثۀ 

  . از طالبان تقاضا نمودند که بن الدن را که مسبب اصلی اين حادثه پنداشته می شد به آن ھا تحويل دھند

. دانيم، سردستۀ يک گروه تروريستی بود، نه رئيس يک دولت يا رئيس يک کشور بن الدن، طوری که ھمه می

ول ؤـ که يقيناً با ھمکاری يک تعداد افراد مس... افراد اين گروه، يعنی حمله به مراکز تجارت جھانی و پنتاگون و کار

تواند اتباع  ول به گمان اغلب میؤدر ميدان ھائی که طياره ھا از آنھا پرواز نموده بود و در ميان اين افراد مس

ا به مقصد دھشت افگنی صورت گرفت و با چند طيارۀ غير امريکا ھم موجود بوده باشند ـ از درون خود امريک

  !عمل اين افراد را جنگ يا حملۀ مسلحانه ناميدن، نه عاقالنه است و نه خردپسند و قابل قبول... نظامی ربوده شده و 

  و فيصله نامه ھای قبلی شورای امنيت١٣٧٣ و ١٣۶٨که من اطالع دارم در ھيچ يک از فيصله نامه ھای  تا جائی

اگر ھموطنان ما چنين چيزی را . حملۀ تروريستی معادل، ھموزن و ھمچند حملۀ مسلحانه يا جنگ پنداشته نشده است

  .  در جائی ديده باشند، خواھش من اينست که منبع و سند مذکور را برای روشن شدن قضيه تذکر بدھند

جای ديگری ه فاوت ھستند و استفاده از يکی بجنگ و تروريزم ـ دھشت افگنی ـ دو مقولۀ مجزا با دو معنی کامالً مت

جنگ نبردی است مسلحانه : بنابر تعريفی. ـ آنطور که بوش آن حملۀ تروريستی را جنگ خواند ـ امريست نادرست

بين دو يا بيشتر از دو دولت؛ و تروريزم، باوجودی که در سطح جھانی در مورد تعريف آن اجماعی وجود ندارد، 

  . دھشت افگنی برای ايجاد ترس استاستفاده از خشونت و

 تا دزد يا ١٣سپتمبر به نظر شما خوانندگان محترم به کدام يک از دو تعريف فوق ھمخوانی دارد؟ آيا ١١حملۀ 

عنوان يک دولت معرفی کرد و کار آن ه توان ب رباينده ای را که به يک گروه، نه به يک دولت، منسوب بودند، می

   تلقی نمود؟  مسلحانهۀھا را جنگ و حمل
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عنوان تجاوز نظامی يا حملۀ مسلحانه، کار بوش برای يافتن دست باز در پيشبرد ه تلقی و معرفی اعمال تروريستی ب

را بعد  مقاصدی که جوزف نای، کروت ھامر و ساموئل ھانتينگتون و بسياری از نئوليبرال ھای امريکائی بود که آن

  .  داشته بودنداز سقوط شوروی با لحن کامالً عريان بيان

حمله ای که به افغانستان، به بھانۀ کشور حامی ترور و تروريسم صورت گرفت، بازھم بايد گفت که کارغيرعادالنه 

زير چتر حمايت سپتمبر  ١١ی بود؛ زيرا ھر دو، طالب و بن الدن، در اصل، در زمان وقوع حادثۀ ئجاه و ناب

ً با پيدا شدن بن الدن در پاکستان و موجوديت مالعمر و ناديده گرفتن اين واقعي. پاکستان قرار داشتند ت خصوصا

 وی در آن کشور، که خود دليل آشکار دخالت آنکشور در آن حمله و حمله ھای ھمانند آن در ھند و ۀدست و سائر دار

يت دست ناديده گرفتن اين مطلب که طالب حيث! باشد، بسيار غير منصفانه است می... افغانستان و مالی و لندن و

 دراز پاکستان در افغانستان را داشت، در واقع نادرستی فکر و عمل امريکا را در خصوص افغانستان نشان می

  !دھد

  :ئيد فيصله نامۀ شورای امنيتأو اما داليل کشورھای منطقه در مورد ت

نستان را داشت از پاکستان باوجود روابط بسيار نزديک با طالب و بن الدن زمانی که امريکا قصد حمله به افغا

طالب و بن الدن ظاھراً پشتيبانی نکرد، زيرا اول پاکستان برای توسعۀ اقصادی و قوت نظامی کشورش به کمک 

ھای اقتصادی و نظامی امريکا سخت متکی است و دوم، دولت امريکا به وسيلۀ نماينده خويش، آقای ھارميتاج 

 رھبر نظامی پاکستان را به نحوی بسيار جدی تھديد نموده بود مريکا،ا ۀ وقت اياالت متحدۀمعاون وزير امور خارج

را ھمراھی نکنيد، کشور شما را چنان مورد حمله  امريکا که اگر درجنگ عليه تروريزم و نابودی طالبان والقاعده

   .قرار خواھيم داد که به عصر حجر برگرديد

ورش با امريکا نوشت با صراحت بيان داشته آقای مشرف بعداً اين مطلب را در کتابی که در خصوص ھمکاری کش

  .است

کشورھای آسيای ميانه که ھر کدام ـ فکر ميکنم به استثنای قرغزستان ـ ھم مرز با افغانستان ھستند، به دليل 

موجوديت امارت اسالمی طالبان و گروه ھای تند رو اسالمی و سازمان تروريستی القاعده در مرزھای جنوبی اين 

کردند و ھنوز ھم  دی که از جانب طالب و القاعده و غيره حرکت ھای تندرو اسالمی احساس میکشورھا و تھدي

کنند، از آمدن امريکا به افغانستان نه اين که استقبال کردند، که حاضر شدند به نحوی ھم امريکا را در  احساس می

  . اين راستا کمک نمايند

آغاز . انه بستگی داردي میاي آسیت ھايت جمھوريبه امنامنيت روسيه ھم در سرحدات جنوبی آن کشور بيشتر 

ناآرامی ھا در برخی از کشورھای آسيای ميانه بعد از تأسيس حاکميت به اصطالح مجاھدين و امارت اسالمی 

 از موجوديت طالب و سائر حرکتھای اسالمی در منطقه ھراس داشت یواقعيتی را که به چه اندازه شوروطالبان 

  . دھديرمد قرايمورد تأئ

تواند از اھميت خاصی برخوردار  جمھوريت ھای آسيای ميانه دارای ذخائر سرشاری ھستند که برای روسيه می

 يف اھم و بزرگ تلقی میا وظی ازبه ھمين دليل برای روسيه حمايت از کشور ھای آسيای ميانه به عنوان يک. باشند

  .شد

ان ھيچ خوشش نمی آمد، ترجيح می داد که امريکا برای مدتی ايران ھم باوجودی که از حضور امريکا در افغانست 

  .  طالب در افغانستان ھمسايه باشدۀکه با حکومت متعصب و ضد شيع درافغانستان حضورداشته باشد تا اين
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خصوص علم کردن گروه ھای ه موجوديت ھند در جوار پاکستان، با دشمنی ديرينه و تعصب آميز پاکستان با ھند، ب

ل خاک تعصب اسالمی عليه اين کشور و ترورھای پی در پی چه در کشمير تحت اشغال ھند و چه در داختندرو و م

ی ميان دو کشور ھند و افغانستان دليل ديگری است از حمايت حملۀ امريکائيان به ه ئآن کشور و وجود دوستی عنعن

  . افغانستان توسط ھند

رد و ترس از وجود دسته ھای متعصب و تندرو اسالمی در جوار چين را ھم با مشکالتی که با مسلمانان ايغوری دا

  .آن کشور، به مانند کشورھای آسيای ميانه قياس کنيد

  امريکا به افغانستان را قانونی و مشروع میۀله را برای آن يادآور شدم که برخی از دوستان ما که حملأاين مس

ان به افغانستان مشروعيت بين المللی ندارد، چرا کشورھای دانند، می پرسند که اگر آمدن امريکائی ھا و متحدين ش

  منطقه از اين حرکت امريکا، حمله به افغانستان، حمايت کردند؟ 

 کشوری که استقالل سياسی و اقتصادی نداشته باشد و حتی پول خرج ،در اخير يک بار ديگر يادآور ميشوم 

  . ارجی تدارک ديده شود، فاقد حاکميت ملی استوسيلۀ کشورھای خه دسترخوان و ته جيبی رئيس جمھورش ب

شکل  خارجی ھا ۀوسيله در کشور ما تمام تصاميم بزرگ که بايد توسط يک حاکميت مستقل و ملی گرفته شود، ب

  . شمول خود آقای کرزی در نوشتۀ پيشين خوانديده را از زبان رھبران کنونی کشور ب نمونه ھای آن. گرفته می شود

ديدم تعريف کلمۀ اشغال را از يکی از منابع انگليسی غرض مطالعۀ خوانندگان عزيز پيشکش کنم تا در اينجا الزم 

گيرد و فتح و  حمله قرار میدر روشنی آن خود قضاوت کنند که کشوری که از جانب يک کشور خارجی مورد 

  تواند حاکميت ملی داشته باشد و آزاد و مستقل باشد؟  ، میگردد کنترول می

 Invasion, conquest, and control of a nation or : توجه کنيد) occupation(تعريف اشغال به اين 

territory by foreign armed forces.  

آب به آسياب دشمن "خواھيم  کنند با ياد کردن چنين موضوعات ما می و ھم به جواب ھموطنان عزيزی که فکر می

، خواه اين بيگانه "خود کش بيگانه پرست نبوده ايم"ا ھيچ وقت از با احترام تمام عرض می کنيم که م" بريزيم

 ديگری ھيچ ھدف. ظيفۀ ما گفتن حقيقت استو. پاکستان باشد خواه ايران و امريکا و ھند و روسيه و چين و ماچين

ف حقيقت اين که گفتن حر! گاھی پشتيبانی نکرده و نخواھيم کرد از تعصب و افراط ھم ھيچ. را ھم دنبال نمی کنيم

کند، متأسفم، چه کنم طبع من چنين است که حقيقت را دوست دارم و از غيرحقيقت  اينجا يا آنجا ملوليتی ايجاد می

  !بيزار ھستم

در رابطه با طالب و امريکا ھم نظر من اين است که آمدن طالب به شکل پانزده ـ شانزده سال قبل از محاالت خواھد 

. گويد، کالً از اين کشورخارج نمی شوند  ھا امريکا، ھمانطور که کرزی ھم میبود، زيرا غربی ھا و در رأس آن

وجه قابل قبول نخواھد  ت و ذھنيتی که در دوران امارتش داشت، به ھيچيأبرای غرب، ھر چه باشد، طالب با آن ھ

  !!   خروج کامل نيرو ھای غربی، اما، چيز ديگری است. بود

٢٧/٠۴/٢٠١٣  

  

  

 

 


