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  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠١٠جنوری  ٢٥المان، 
  
  
 

   استعمارطالبان آلۀ دست 
  تانسو انگل امريکا

   :مقدمه   ــ١
 که در آن ی کنفرانسی در شهر لندن در مورد اوضاع افغانستان دائر گردد جنوری سال جار٢٨ است به تاريخ قرار

يکی از موضوعات عمدۀ اين کنفرانس . کشور های غربی و بعض ممالک معتبر شرقی اشتراک خواهند کرد
د و در افغانستان غايلۀ جنگ خاتمه پذير تا گويا بدينوسيله اشتراک طالبان در دولت دست نشاندۀ افغانستان می باشد

 کرزی رئيس جمهور دولت  صورت گرفته است، مثًال حامد نيز در اين مسير پيش از پيش اقداماتی.امنيت حاکم گردد
 به کشور های متجاوز از جمله امريکا و حکومت افغانستان خود را در مور ادغام طالبان در افکاره دست نشاند

ر قبل از اين هم مذاکراتی بين دولت المان و طالبان د.  است قرار گرفته آنهاکه مورد پشتيبانی انگلستان ارائه کرده
 و ، عربستان سعودیريکام پيرامون اين قضيه بين انگلستان، ا جداگانه اییسويس صورت گرفته و جر و بحث ها

برای  صندوق پولیبنياد يک  در سطح جهان امريکا و انگلستان، به پيشنهاد از جانب دگر.  استانجام يافتهطالبان 
ين طرح و اين صندوق از جانب چون ا.  گذاشته شده است،پشتيبانی مالی از طالبانی که از اين طرح استقبال می کنند

 اسالمی، مخصوصًا د، لذا مقادير هنگفت پول از کشورهای غربی، جاپان، ممالکهای غربی صورت می گيرکشور
در اين صندوق به فرمان امريکا  طالبان اند، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی که از دوستان قديم و نديم

  . واريز خواهد گرديد
 به ت لرزان بودن امنيت، نتوانستندکشور های متجاوز بر افغانستان ادعا می کنند که در طول هشت سال گذشته نسب

د تا صلح در آيندوستی پيش از اينرو اينک می کوشند که گويا با طالبان از در . امر بازسازی افغانستان بپردازند
امريکا و  پروژۀ  و ادغام مجدد آنها در دولت کرزیولی همه می دانند که ظهور و سقوط طالبان. افغانستان قائم گردد

ا و متحدين شان طرح گرديده و هسياسی، نظامی و اقتصادی اين کشورمی باشد که به منظور دفاع از منافع انگلستان 
 عبدالوکيل متوکل وزير  بر همگان معلوم است که .مورد استفاده قرار دارند ماراستعکنون طالبان به مثابۀ آلۀ دست تا

خارجۀ طالبان و مال عبدالسالم ضعيف سفير طالبان در پاکستان و ده ها طالب دگر از سالها به اين طرف از کيسۀ 
عداد زياد طالبان را در آقای کرزی ت. تجاوز در کابل به سر می برندغانستان می خورند و در سايۀ ممالک مدولت اف

حتی يکی از . مجلس سنای افغانستان منتسب کرد و ده ها طالب دگر در به اصطالح شورای ملی جا به جا شده اند
ه منظور  ب افغانستانراکتی باشد، در انتخابات اخير رياست جمهوریسالم  ارکان بلند پايۀ دولت طالبان که مال 

ها در عقب  بار توسط هليکوپتر هااز اين همه می دانند که امريکا و انگلستانگذشته  . شدنامزداست ي اين راحراز
 که هليکوپتر های خارجیاست ها اذعان کرده بر عالوه کرزی بار . پائين کرده اندجبهۀ طالبان سالح، مهمات و پول

مريکائی ها و انگليس ها در فراموش نکنيم که ا. ، طالبان را از جنوب افغانستان به شمال اين کشور انتقال می دهندها
 بعد از بمباران ولسوالی به طور مثالظاهر مناطق مفتوحه را در واليت هلمند دوباره به دست طالبان می سپارند، 

  .پنجوائی، يک طالب زمامدار اين ولسوالی شد
خصوص روابط را در مفرداتی " جنگ ابر قدرت ها و پروژۀ پايپالين افغانستان"نگارنده قبًال در نوشتۀ زير عنوان 

 خدمت  با اضافاتیی از آنئبخش هابنا بر اهميت امروزی قضيه، کرده که اينک افاده طالبان با امريکا و انگلستان 
   .  ارائه می گردددخوانندگان ارجمن
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  :احوال منطقه قبل از ظهور طالبان  اوضاع داخلی و - ٢

 تا ١٩٩٢تنظيم های به اصطالح اسالمی در بين سالهای  مسعود و جنگ های ــدر زمان حکومت شرمسارانۀ ربانی 
، امنيت از ند به شهادت رسيد هزار کابلی٦٥تر بدل شد و حدود  که بر اثر آن شهر کابل به تلی از خاک و خاکس١٩٩٦

در هر بخش اين سيستم ملوک الطوايفی . بين رفته و در سراسر مملکت سيستم ملوک الطوايفی به وجود آمده بود
 مسعود، گلبدين، سياف، خليلی، دوستم، مزاری و غيره حکومت می کردند که تجاوز - الرانی از احزاب ربانیجنگسا

مردم و گرفتن جزيه و جريمه و سرقت سرمايه های ملی، تخريب ساختمانهای دولتی و  و نواميس مالجان،  رب
 که از قماش های مختلف و از گروپ های اين جنايتکاران. گرديده بودهزاران فسق و فساد دگر کار شباروزی آنها 

 شان به جان و مال مردم ۀ وجه مشترک داشتند و آن اينکه هم، يک و با هم در مجادله بودندمتعددی ساخته شده بودند
 مردم را ،اين اوضاع و احوال. وحشت می آفريدندو افتيده و قتل و قتال و چور چپاول را پيشه کرده و رعب و خوف 

ده و توان و حوصلۀ آنها را روز به روز به تحليل می برد و نفرت شانرا از احزاب به اصالح اسالمی به يبه جان رسان
 و اميدوار بودند که دست غيبی بر اوضاع مسلط شود و جنايتکاران را به سزای صورت روز افزون بيشتر می ساخت

  .اعمال شان برساند
اوضاع و احوال منطقه دستخوش تحوالت و تغييرات پاشيد، از هم شوروی سابق آنکه در خارج از کشور بعد از 

 به گر جمهوريت های شوروی سابق ظاهرًااز يک طرف پيمان وارسا از بين رفته بود و از جانب د. بزرگ شده بود
اين جمهوريت های تازه به استقالل رسيده که سالهای درازی را در اسارت .  رسيده بودند و حاکميت ملیآزادی سياسی

. شتانده بودند، هراس از آن داشتند که مبادا اوضاع با چرخشی دگرگون شود و وضعيت سابق بار دگر احياء گرددگذ
 به پشتگرمی آنها به دولت اًٌتحدۀ امريکا دوخته بودند تا ظاهرلذا چشم اميد به جهان غرب و در صدر آن به اضالع م

 هديه اضالع متحدۀ امريکاجهان غرب و از همه مهمتر برای اين حالت برای .  چنگ و دندان نشان داده باشنده،روسي
 که جمهوريت های مذکور بزرگترين منابع از غيب به دامنش می ريخت، مخصوصًاای بزرگی محسوب می شد که 

با درک اين اوضاع اضالع متحدۀ امريکا . فلزات را دارا می باشند ساير ثروت ها چون انرژی چون نفت و گاز و
 نظامی با اين جمهوريت ها گرديده در فکر ايجاد قرارگاه های عسکری و  اقتصادی، همکاری هایمساعد در پی

سياسی، نظامی و چندين کمپنی اقتصادی، در ظرف يکی دو سالی هزاران متخصص . مانور های سياسی افتاد
کسپين سرازير شده، بر اين کشور های نفت و گاز خيز حوزۀ بحيرۀ آسيای ميانه، منجمله به غولپيکر نفتی امريکا به 

 به اضافۀ جمهوريت های رکزیچون جمهوريت های آسيای م. دنديدن آنها گرديپابع حاکميت پيدا کرده و در پی قامن
انتقال نفـت و گاز حوزۀ بحيرۀ خزر به آذربايجان و ارمنستان راه بحری ندارند، لذا کمپنی های نفتی امريکائی برای 

  :ختلف را مورد مطالعه قـرار دادندبازار های جهان سه سمت م
در اين صورت انتقال نفت و گاز بايد از طريق افغانستان و پاکستان و يا از طريق ايران به  :ول ـ به سمت جنوب ا

تقال نفـت و گاز از راه ايران چون نسبت خرابی مناسبات سياسی بين امريکا و ايران ان. گرفت بحر هـند صورت می
  .يسر می شداه به سمت جنوب تنها از طريق افغانستان مممکن بود، لذا رنا

 اين مسير از بحيرۀ خزر مبدأ گرفـته از طريق آذربايجان و گرجستان به بندر جيهان در ترکيه :دوم ـ به سمت غرب 
  .ولی اين راه مشکالت بزرگ جغرافيائی و سياسی در قبال داشت و اقتصادی نبود. می رسيد

 اين مسير بسيار طوالنيست که زيان اقـتصادی و سياسی عظيمی را در قـبال داشت :چين سوم ـ به سمت شرق جانب 
  .و به همين داليل بيشتر مورد پسند قـرار نگرفـت

زيرا اين مسير نه تنها کوتاه است، . بنا برين يگانه راه معقـول، ارزان و ممکنی که باقی می ماند، مسير افغانستان بود
از مناطق هموار و دشت های هـرات، فـراه، نيمروز، هـلمند و قـندهار می گذرد که کار بلکه بخش های وسيع آن 

گذشته از اين شاهـراه هـرات ـ قـندهار به صورت تقريبی به . حفاری لوله ها را ساده و اقـتصادی تر می گرداند
گذشته ازين . ختا آسان تر می سامراقبت و تامين امنيت آنرحفظ و  ۀلأ راه انتقاالتی قـرار دارد که مسموازات اين

پذير آسيا که به سرعـت در حال رشد اقـتصادی و نفـت و گاز به بازار های سيری ناخوبيها، از طريق افغانستان 
سرعت در حال رشد است، لذا اين از اينکه ضرورت انرژی کشور های آسيايی به . می توانست برسدبشری هـستند، 

  .پوليتيک و ِ ستراتيژيک مسير افغانستان را در اين رابطه باال می بردله يک بار ديگر اهميت جيوأمس
  
  :" پروژۀ پايپالين آفغانستان"و ظهور طالبان  - ٣

با توجه با واقعياتی که در باال تذکر يافت، امريکا در صدد آن شد تا در افغانستان دولتی را به وجود بياورد که از يک 
شت تنظيم های خود فروختۀ اسالمی که از کنترول امريکا خارج شده بودند، طرف به بی نظمی و بی امنيتی و وح

پايان دهد و از جانب دگر زمينۀ آنرا مساعد سازد که راه انتقاالتی نفت و گاز از طريق پروژۀ پايپالين افغانستان 
 در مزدوری امريکا به سر بنا بران امريکا با استفاده از امکانات حکومت پاکستان که بيشتر از نيم قرن. تضمين گردد

هرچند در پهلوی پروژۀ .  يعنی طالبان را در افغانستان به قدرت برساند دست بکار شد تا مزدوران جديدیمی برد،
االتی نفت و گاز بدون شک يکی از قپايپالين افغانستان، امريکا اهداف دگری را نيز تعقيب می کرد، ولی راه انت

  .مهمترين اين اهداف بود
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که بر مبنای تحريک طالبان مولود سازمان استخبارات نظامی پاکستان است، ن سياسی به اين نظر اند که مفسري
طالبان توسط ). ٢، ١( ميالدی ظاهـر گرديدند ١٩٩٤نيازهای استعماری و به استشارۀ دولت امريکا در آغاز سال 

.  ميالدی کابل را گرفـتند١٩٩٦در سپتمبر امريکا و عـربستان سعودی پشتيبانی مالی شدند و " سی آی ای"سازمان 
 ميالدی خود در ٢٠٠١ سپتمبر سال ١٧دانا رورا باکر کانگرسمن ُجمهوريخواه ايالت کليفـورنيا در سخنرانی «

 پاکستان، عـربستان حکومت امريکا خود نقـش مهمی در ايجاد طالبان داشت و همين امريکا بود که: کانگرس گفـت که 
همچنان بينظير بوتهو در مصاحبه ای در لندن گفـته . يد و تقـويت آنها تشويق نمودئی خليج را در تأسعودی و کشور ها

يها به عهده داشتند، مصرف آنرا ئگليس ها بود، مديريت آنرا امريکافکر روی کار آوردن طالبان از ان" : بود که 
بنا بر آن طالبان يک جنبش خود به . "  کردمسعودی ها پرداختند و من اسباب آنرا فـراهم آوردم و طرح را اجراء

 است که با کمک های سرشار اقتصادی به صحنه ظهور کردند و در تانسوده مولود پالنهای امريکا و انگلخودی نب
 مدرن و وسائطالبان با اسلحۀ پيشرفته و تجهيز ط.  در صد خاک افغاستان مسلط گرديدند٩٠مدت کوتاهی بر بيشتر از 

گرنه و.  استتانسل اين طرح از جانب امريکا و انگل خود دلي"آی اس آی"ن جاسوسی نظامی پاکستان مديريت سازما
سه عامل دگر در پيشروی طالبان . زمان کوتاه به اين سرعت رشد نمی کرديک  چنين هيچ جنبش خود بخودی در طی

  :نقش مهم ايفاء کردند 
 مسعود، گلبدين، سياف، ــاسالمی و رهبران آنها چون ربانی يکی اينکه مردم از ظلم و ستم و ناروائی های احزاب  •

 و طرفدار می فرستادندو نفرين لعنت پيوسته مزاری، خليلی دوستم و امثال شان متنفر و منزجر شده و بر آنها 
 .دگرگونی اوضاع بودند

جود آيد که زير تأثير رژيمی به ودوم اينکه سازمان جاسوسی نظامی پاکستان به شدت می کوشيد تا در افغانستان  •
 مخصوصًا همسايه  ممالکستفادۀ اعظمی نموده و ازدولت پاکستان باشد، تا بدينوسيله بتواند از راه های تجارتی ا

به همين دليل است که پاکستان .  که منابع عظيم اقـتصادی دارند از طريق افغانستان نفع ببردرکزیاز آسيای م
سعود، سياف، گلب الدين، مال عمر و غـيره به وجود آورد، تا در افغانستان احزاب اسالمی را به کمک ربانی ـ م

مقـتدری به وجود و  نيست که در افغانستان دولت ملی  نبود ولذا پاکستان طرفدار آن. ازين طريق حاکميت پيدا کند
ستان هواخواه دولت مودل به همين سبب است که پاک. آيد تا بتواند بر فعل و انفعاالت سياسی در منطقه تأثير بگذارد

طالبان است تا بتواند از يک طرف جلو پيشرويهای ربانی و دوستم را که طرفـدار روسيه و هـند اند، بگيرد و از 
گذشته از اين پاکستان با دامن . جانب ديگر پيشروی های مدل انقالب اهـل تشيع ايران را در افغانستان سد گردد

غير پشتون می خواهـد جلو همبستگی ملی در افغانستان را ن اقوام پشتون و يازدن اختالفات قومی به خصوص م
ه گرانه در ميان اقوام دو طرف سرحد جلو نزديکی اين اقوام و تجزيه قومی پاکستان را ئگرفته و با مانور های توط

غانستان بر انگيخته و بر همين داليل است که به تقـويت بيدريغ طالبان پرداخته، آشوب عظيمی را در اف بنا. بگيرد
 .هر حال حمايت نظامی، سياسی و اقتصادی می نمايد و از طالبان در زمينه های جنگ نيابتی را آماده می کند

يدن طالبان به مصرف رسانيد تا انسوم اينکه کمپنی نفتی امريکائی يونوکال پول فراوانی را برای به قدرت رس •
 .تطبيق نمايدا به کمک آنهپروژۀ پايپالين افغانستان را 

 
  که از آسيای مرکزی رای، که پايپ الين است به اينطرف در صدد آن شدهعيسوی ١٩٩٥از سال " يونوکال"رکت  ش

ثبات و حکومت قابل اعـتماد را تطبيق اين پروژه ايجاب .  از طريق افغانستان به بحر هـند وصل کندمبدأ می گيرد
) آی اس آی(و سازمان استخبارات نظامی پاکستان ) سی آی ای(وسی امريکا به همين دليل بود، که سازمان جاس. نمودمي

 در کابل به مسند ، به پنجشير و بدخشانپايتختحکومت ربانی و مسعود از  بعد از فرار  طالبان را١٩٩٦در سال 
طالبان را " نوکاليو"به تعقـيب آن شرکت ). ٤(و امريکا و عـربستان سعودی آنها را تمويل کردند ) ٣(قـدرت نشاندند 

، کرست تاگرد آشکارا اظهار داشت که "يونوکال"درين رابطه معاون شرکت . در شهر هـيوستن امريکا دعـوت کرد
انکشاف "شرکت او طالبان را کمک می کند و پيشرفـت طالبان را مثبت خوانده، اظهار رضايت کرده گفـت که اين 

حتی امکان به رسميت شناختن حکومت . )٤(ان تأثيرات خوب می گذارد اوضاع، باالی پروژۀ پايپ الين افغانست" مثبت
منيت ااو عالوه کرد که اگر جنگساالران افغانستان به صورت مشترک ). ٦، ٥(طالبان از جانب امريکا ميسر شده است 

طالبان در شد، چنانکه ذکر ). ٧( برای ايشان به عـنوان مکافات پول می دهد "يونوکال"پايپ الين را بگيرند، شرکت 
  مقاله ای نوشت که در آن مزايای" ستوواشنگتن پ" خليل زاد در  زلمیده روز بعد از آن.  کابل را گرفـتند١٩٩٦سال 

 در سال ).٨(ستراتيژيک و اقـتصادی پروژۀ پايپ الين افغانستان را در رابطه با حکومت طالبان، توضيح داده بود ا
 اشتراک کرد، تا موافـقـتنامه ای را که در سال "يونوکال"رات بين طالبان و زلمی خليلزاد در مذاک ميالدی ١٩٩٧
ِ مَنص"يونوکال"بين طالبان و شرکت نفـتی  ميالدی ١٩٩٥ چنانکه ثابت ). ٨(ۀ اجراء در آورد  امضاء شده بود، به 

 "يونوکال"ی شرکت گرديده، در مذاکرات روی پروژۀ پايپ الين افغانستان، حامد کرزی نيز به سفارش و نمايندگ
خليلزاد برای شرکت های نفـتی تحقـيقاتی را در مورد مضار و مفاد پروژۀ پايپ الين ). ٩(اشتراک داشته است 
 کرزی توسط امريکا به وجود آمد، وز بعد از آنکه دولت انتقالی  ر٩به همين دليل بود که فـقـط . افغانستان انجام داده بود

 نا گفته نبايد ).١٠( بود، به حيث نمايندۀ خاص بوش در کابل مقـرر گرديد "يونوکال"ی خليلزاد که مشاور شرکت نفـت
ليزا رايس وگذاشت که ارکان بلند پايۀ دولت امريکا مانند جورج دبليو بوش، ديک چينی معاون رئيس جمهور، کوند
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د کرزی که در ظهور طالبان کمک همچنان آقای خليلزاد و حام.  همه کارمندان شرکت نفتی يونوکال بودند،وزير خارجه
خليلزاد در ايجاد و پيروزی « . بسيار کردند، نيز معاش خوران اين کمپنی نفتی بودند و شايد همين اکنون نيز باشند
  ميالدی١٩٩٦خليلزاد در سال . طالبان نقـش مهمی داشت که اين همکاری در فـرجام از دفاتر بسته، سر به بيرون کشيد

ت طالبان به امريکا رفـت، آنها را در تکساس همراهی می کرد و در تالش آن بود، تا پروژۀ ئهـنگامی که هـي
ر پوهـنتون مدير مرکز مطالعات افغانستان د) تاس ای گوتبر(چنانکه او از دهها سال است که با .  تحقـق يابد"يونوکال"

 به قـول مفـسران سياسی، خليلزاد در رابطه با . در آن پوهـنتون روابط دوستانه دارد"يونوکال" پالننبراسکا و مدير 
ست، که از همان آغاز حامد کرزی از جملۀ کساني. جنگ افغانستان و منابع مواد خام نقـش عمده ايفاء کرده است

او در مصاحبه ای با کانال تلويزيونی الجزيره به . ارتباطات سياسی و دپلوماتيک طالبان را با امريکا برقـرار نمود
 در شهر کويتۀ پاکستان بودم که طالبان ظهور کردند  ميالدی١٩٩٤در ماه می :  گفـت ميالدی ٢٠٠٢ نهم اکتوبر تاريخ

  .ممن در آغاز از جملۀ مؤسسين اين جنبش بود. و مرا در مقدمۀ حرکت خويش جا دادند
  
   :طالبان از ديدگاه امريکا - ٤

 رسمی آن سازمان نطاقدر افغانستان بود و " آی ای سی"ميشاييل بيردن که در جريان جنگ ضد روسی نمايندۀ 
اين انسانها يعنی طالبان چندان آدم های بد « : يها چنين می نويسد ئورد اوضاع و احوال آن روز امريکاباشد، در ممي

طالبان تمامی مناطق بين . نبودند، جوانان عجله کاری بودند، که سلطۀ شان در هـر حال بهتر از جنگ داخلی بود
ما تصور کرديم که شايد اين فکر بسيار خوب . اکستان تا سرحدات نفـت و گاز خيز ترکمنستان را زير کنترول داشتندپ

. باشد، که ما يک پايپ الين نفـت را از مسير افغانستان بگذرانيم و گاز و مواد خام را به بازار های جديد انتقال دهـيم
حيث وحشيان جماد فکر نمی ه طالبان را ب،  ٢٠٠١ سپتمبر ١١ تا اامريک). ٤(» درين صورت همه راضی می بودند 

شناخت، بلکه با ايشان در مذاکره و معامالت اقـتصادی بوده و می گفـت که برای پروژۀ پايپ الين طالبان معامله 
 شود با عـرب خواهـند شد، که می طالبان چون شيوخ«ن امريکا بدين باور بودند، که اسياسي). ٥(د داران خوبی ان

ايشان کنار آمد، بدين معنی که در افغانستان پايپ الين و امير با سلسله ای از قـوانين شرعی به وجود خواهـند آمد و 
امريکا در مشی طالبان « :  وزارت خارجۀ امريکا اعالم کرد که نطاقهمچنين ). ٣(» پارلمانی وجود نخواهـد داشت 

او عالوه کرد که طالبان ضد تجدد اند، ولی نه ضد کشور . بيند ۀ زننده نمیمبنی بر اعمال احکام اسالمی کدام نقـط
 در شهر عشق آباد ترکمنستان با "سنت گاز"قـرارداد پروژۀ پايپ الين  ميالدی ١٩٩٧در نومبر  .»های غـربی 

کا دعوت ت طالبان را به امريئ يک هـي"يونوکال"شرکت  ميالدی ١٩٩٧در همين ماه سال .  امضاء شد"يونوکال"
 "يونوکال"شرکت  ميالدی ١٩٩٧در دسمبر . کرده، بدين ترتيب مناسبات طالبان با امريکا صميمانه استحکام می يافـت

 در ايالت نبرسکا در امريکا، مرکزی را برای تعليمات و تربيت مسلکی برای اعمار پايپ الين ١در پوهـنتون اورناها
در همين ماه خليلزاد به جلسه ای در تکساس دعوت شد ). ٤(دند نمو آغاز  افغان به آموزش١٣٧افـتتاح کرد که در آن 

اتهام تروريست " ستوواشنگتن پ"خليلزاد در  ميالدی ١٩٩٨در سال . که در آن نمايندگان طالبان نيز حضور داشتند
ی اسالمی احساسات ضد ئيوه ای که ايرانيها با بنيادگراطالبان به آن ش« : بودن طالبان را رد کرده نوشت که 

ِ ستراتيژست ها و به اين ترتيب ديده می شود که ). ١٠(» امريکايی را تحريک می کنند، مبادرت نمی ورزند  جيو 
ی عـصر حجر طالبان و نه هم به فـرجام شوم آن ئالع متحدۀ امريکا نه به بنيادگراسياست مداران سياست خارجی اض

 برای تأمينبرای اضالع متحدۀ امريکا در اساس ثبات سياسی رژيم طالبان . ندزاردای مردم افغانستان، وقعی گبر
  .منافع سياسی، نظامی و اقتصادی خود شان مطرح بود

  
   :هم خوردن مناسبات طالبان و امريکا بخاطر بن الدنبر - ٥
 که اسامه بن صوصًاخ، مبه ارمغان آورد معکوس  القاعده سر انجام نتيجۀازبانی های همه جانبۀ دولت امريکا شتيپ

حکومت بوش در معامالت نفـت و گاز و اسلحه در رابطۀ تنگاتنگ قـرار  با سالهای متمادیه که الدن رئيس القاعد
 از ١٩٩٨ فـبروری ٢٢در بن الدن .  اقامت گزيد به سودانًاستان سعودی باز گشت نموده و بعدبه عرب، )١(شت دا

ی ئ حمله بر تأسيسات و اتباع امريکاوجوديت القاعـده را اعالن کرده و فـتوایسودان به افغانستان گريخته و در آنجا م
شش جمع " ميالدی جلسۀ عمومی گروپ ١٩٩٩ جوالی ١٩در رابطه با قـضايای بن الدن بود، که در . را صادر نمود

) فۀ روسيه و امريکاايران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چين و پاکستان به اضا: همسايه های افغانستان " (دو
برای اولين بار . در تاشکند پايتخت ازبکستان داير گرديده و مرحلۀ جديدی را در ديپلوماسی افغانستان باز کرد

 در صد افغانستان را تحت کنترول داشتند و ائتالف شمال دور يک ميز با ٩٠نمايندگان طالبان که به صورت تقـريبی 
گرچه اين جلسه به .  نوع نمايندگی ائتالف شمال را از مردم افغانستان نفی کردنددرين جلسه طالبان هـر. هم نشستند

شش جمع "نتيجه ای نرسيد، ولی بعد ازين همه ابتکارات سياسی در قـبال قـضايای افغانستان به دست همين گروپ 
  .افـتاد" دو

                                                 
Ornaha ١  
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ستان، در لندن داير گرديد، که  افغان قضيۀ کشور صاحب نفـوذ در٢١ کنفـرانسی با شرکت ٢٠٠٠در آغاز جوالی 
قرار اظهار نياز نيک وزير خارجۀ . مقـصدش به قـدرت رسانيدن ظاهـر شاه بود که طالبان از قـبول آن سر باز زدند

از ). ٤( طالبان را با حملۀ نظامی از ازبکستان تهديد کرده بود ،سابق پاکستان، تام زيمونس سفـير امريکا درين جلسه
 ميالدی بار ديگر در برلين مالقات سری صورت گرفـت که در آن وزرای خارجۀ ٢٠٠٠سال  جوالی ٢١ تا ١٧

  .اين مالقات هم نتيجه ای در پی نداشت.  عـبداهللا عـبداهللا اشتراک داشتند داکترطالبان مال متوکل و ائتالف شمال
ن زاهـد نمايندۀ وزارت خارجۀ  ميالدی عـبدالرحما٢٠٠٠ سپتمبر ٢٧به تأسی از همين فعل و انفعاالت بود که در 

در واشنگتن بيانيه ای داد، که در آن خواهـش به رسميت شناختن حکومت طالبان " انستيتوت شرق ميانه"طالبان در 
دولت امريکا بر آن بود که از ). ١١(را کرده و اظهار داشت که تحت چنين شرايطی قـضيۀ بن الدن حل می گردد 

 نومبر ٣از اينرو در . ه بتوانندردک آغاز آنها به پالن های خوددر افغانستان قايم کرد تا هـر طريق ممکن بايد ثبات را 
 ميالدی وندرل نمايندۀ ملل متحد در افغانستان اعالن کرد که دو جناح مخالف يعنی طالبان و ائتالف شمال ٢٠٠٠

له زمانی اعالن شد که تعزيرات أسولی اين م). ٩(را قـبول نمايند " شش جمع دو"حاضر شده اند، پالن صلح گروپ 
 طالبان را تحت فـشار روز  که توسط امريکا از طريق شورای امنيت ملل متحد به فيصله رسيده بود،اقـتصادی

  .در نتيجه طالبان در عوض مقابله با ملل متحد و امريکا تنديس های باميان را تخريب کردند. افـزون قـرار داده بود
و شرکت ) ٥( ميالدی توسط امريکا پرداخته می شد ١٩٩٩گان حکومت طالبان تا همۀ مصارف سفـر نمايند

عـربستان سعودی قـوماندانان احزاب اسالمی را می خريدند، تا افغانستان از ثبات " دلتا آيل"و شريک آن " يونوکال"
ر امريکا را ناگزير ساخت تا معهذا طالبان از کنترول امريکا برآمدند و اين ام). ٧، ١٢(به نفع آنها برخوردار گردد 

  .در افغانستان حکومت ديگری را بر اريکۀ قـدرت بنشاند
در جنوری " ليموند ديپلوماتيک"به صورت دقيق به خاطر تعقـيب همين هـدف بود، که مذاکره با طالبان، چنانکه 

 ميالدی ٢٠٠١اول جوالی اين مذاکرات تا .  ميالدی به تفصيل بيان می کند، شدت گرفـته و عميقـتر شد٢٠٠١سال 
در اين جريان تحويلدهی اسامه بن الدن در اصل . يعنی شش هفـته قـبل از فاجعۀ نيويارک و واشنگتن، ادامه يافـت

يها از مذاکراتی که با طالبان به عمل آمده بود چنان خشنود بودند، که اف بی ئامريکا« : ح نبوده، بلکه عکس آن مطر
يو اس اس "ورد اينکه ممکن است اسامه بن الدن در حمله بر کشتی مخرب امريکايی آی تحقـيقات خويش را در م

قـرار ). ٤(» در آبهای يمن جنوبی دست داشته باشد، به اساس حکم وزارت خارجۀ امريکا، متوقـف کرد " کول
ول ؤسيس يک بخش اف بی آی که مئفـرانسه يعنی بريسارد و داسکو، رراپور دو متخصص سازمان استخبارات 

 ميالدی به عـنوان اعـتراض عـليه اين ممانعت از ٢٠٠١تحقـيق قـضيۀ بن الدن بود و جان او نيل نام دارد در سال 
ست اطالع داده بود، که وچنانکه جنرال ارفا وزير دفاع آن زمان سودان به واشنگتن پ. )١٣(مقام خويش استعفاء داد 

يها اين ئولی امريکا. اشت، تحويل داده شودر سودان اقامت د ميالدی د١٩٩٦می شد اسامه بن الدن که درسال 
پيشنهاد سودان را به مالحظه اينکه مبادا در عـربستان سعودی نا آرامی به وجود آيد و مبادا که حاکميت آل سعود 

  . رد کردند،لرزان گردد
ث شديدی پيرامون اين ح ميالدی در ادارۀ امريکا جر و ب٢٠٠١قـرار گزارش واشنگتن پوست مؤرخ دوم اکتوبر 

له جريان داشت که آيا اضالع متحده بن الدن را گرفـتار و محاکمه نمايد و يا اينکه با او به عـنوان همرزم امريکا أمس
معلومدار که فـيصله به نظر دوم معطوف شد و با اسامه بن الدن به عـنوان همرزم . در يک جنگ سری معامله نمايد
 ما در مورد بازيهای تکتيکی شايد که اين قـضيه باالتر از خيال). ١٣( معامله کردند خودی در يک جنگ زيرزمينی

هذا قـدر مسلم اينست که اين واقعيت را نميتوان ناديده انگاشت، آنهم در  ستراتيژيست ها قرار داشته باشد، معجيوِ 
 ا هم مانع نشد که کويت را اشغالچنانکه امريکا صدام حسين ر. صورتيکه اين مورد را تا حال کسی رد نکرده است

ول دستگاه تلويزيونی ای بی سی برای شرق ميانه و ايرک لورنت ژورنالست آزاد ؤپير سالينگر مدير مس. نظامی کند
  . به نشر رسانيدند، نيز به همين نتيجه رسيده اند١٩٩١در کتابی که در سال ) ١٤(

 ميالدی زمانی آغاز گرديد، که معاون بين المللی شرکت ١٩٩٨ فـبروری ١٢جنگ ضد طالبان در حقـيقـت به تاريخ 
سنای امريکا، افکار شرکت خود را در مورد  " ٣ت آسيا و پاسيفـيکئهـي" در مقابل ٢آقای جان ام مارسکا" يونوکال"

ت يک شرک" يونوکال"او به نمايندگان سنا گفـت که شرکت . ِستراتيژی امريکا در رابطه با آسيای ميانه بيان کرد
برايتان تبريک می « او اضافه کرد که . بزرگ جهانی برای توسعۀ پروژه های استخراج و انتقال نفـت و گاز است

گويم ازينکه شما کار تان را باالی ذخاير نفـت و گاز آسيای ميانه تمرکز می دهـيد و نقـش آنرا که بر سياست امريکا 
چنانکه « : نجام آقای مارسکا به اصل مطلب چنين اشاره می کند سر ا). ٤ ،٣(» تأثير می گذارد، مسجل می گردانيد 

از اول تأکيد کرديم، قـبل از هـر اقـدام ديگر و قـبل از آنکه پايپ الين را از طريق افغانستان بکشيم، بايد اول در 
 پروژۀ پايپ افغانستان رژيمی به ميان آيد که اعـتماد ساير حکومات، قـرضه دهـندگان و شرکت ما را جهت تطبيق

 خود به نقـل از قـول متف جان ٢٠٠١ دسمبر ١٥نيويارک تايمز در شمارۀ مؤرخ  ).١١(» الين حاصل نمايد 

                                                 
Maresca ٢  
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همينکه طالبان را به زور بمب از افغانستان بيرون « :  چنين نوشت ٥"انجمن تحقـيق انرژی کامبيرج" از ٤ساگرس
  ). ٥(» ردازيم که پروژۀ پايپ الين يکی از آنجمله است کشيديم، آنگاه به اجراء درآوردن پروژه های خود می پ

 ميالدی ٢٠٠١گست آ در امريکا تخريب کردند در آغاز ی که مرکز تجارت جهانی رائدر هـر حال کوماندو ها
 وضعيت معلوم گرديد، که طالبان حاضر نيستند به شرايط امريکا ٢٠٠١زمانی فعال گرديدند که در اخير جوالی 

رشد نيروی ايديولوژيک و سياسی القاعـده با ساختار تشکيالتی . روژۀ پايپ الين افغانستان تن در دهـندبرای تطبيق پ
لذا . معين آن در درون طالبان، آنها را به قـوتی مبدل می کرد، که کنترول دوامدار آنها برای امريکا مشکل می گرديد

به خصوص که در کنار و .  نه هم به رسميت شناختن آنها راامريکا نه پروژۀ پايپ الين را بر آنها اعـتماد می کرد و
نفـوذ قـوی داشته و دارای سالح  در همسايگی با پاکستان که اسالم سياسی در اردو و استخبارات نظامی آن کشور

ی، قـرار اظهار ئت امريکائيس هـيئ امريکا با زمانی مصادف است که رجسارت طالبان در برابر. اتمی نيز می باشد
آن مذاکرات حاضر بود، طالبان را با عمليات نظامی تهديد کرد  وزير خارجۀ آن زمان پاکستان نياز نيک، که در

)٤، ١٣.(   
 
   : و سقوط طالبانسياست استعمار و امپرياليزم - ٦

ند، اين ديگر بر همگان روشن است که استعمار و امپرياليزم نوکران خويش را بر گردۀ مردمان به زور سوار می کن
شاه . ش را می بازديولی همينکه نوکر نقـشش را ايفاء کرد، درآنصورت اهميتش را باخته و حتی ضرورت وجود

ايران که توسط امريکا در جای صدراعـظم منتخب مردم ايران نصب گرديده بود، همينکه از قـدرت افـتيد امريکا 
  . امريکا اجازه اقامت بدهـدحاضر نشد در برابر بيشتر از دو دهه نوکرمنشی شاه، او را در

همچنين وقـتی ببرک کارمل بعد از آنهمه خيانت به کشور خود و بعد از آنهمه مزدوريی که به شوروی نموده بود، 
  .همينکه از قـدرت افـتيد، شوروی حاضر نشد که حتی برايش ويزۀ ترانزيت صادر کند

ولی . يها از طريق کودتا او را به قـدرت رسانيدندئمريکاعـين قـضيه مصداق حال جنرال نويريگا در پانامه است که ا
بهره می طلبيد، از قـصر  "سی آی ای"همينکه پا از گليمش فـراتر نهاد و در دستاورد های قاچاق مواد مخدر از 

يس جمهور، هم تاجر مواد ئمانول نويريگا که سالها هم ر« . سلطنتی ربوده شد و در زندان امريکا محبوس گرديد
سی آی "، اجير سازمان جاسوسی امريکا  ساالنه هـزار دالر معاش٢٠٠هم معامله گر پول سياه بود در بدل  در ومخ
  ).١(»  نيز بود "ای

يها به کمک صدام و شرکايش، عبدالکريم قاسم زمامدار ئامريکا. قـضيه بر همين منوال استدر مورد صدام حسين هم 
ی که صدام بر ضد ايران می جنگيد، سيل سالح های مدرن از امريکا به عـراق عـراق را از قـدرت انداختند و تا زمان

گ  و در نظر داشت تا صنايع نفت عراق را از چنصدام در دام توطئۀ امريکا به کويت حمله کرد. سرازير می شد
های عـربی شوربعد از آنکه در قـبال جنگ کويت نيروهای امريکا در ک.  ملی سازدکمپنی های نفتی خارج نموده،

سيسه ای را به داشتن يها دئامريکا. و سقـوطش حتمی دانسته شدخليج جابجا شدند، آنگاه نقـش صدام پايانيافـته تلقی شده 
باری صدام حسين که فـريادش از نداشتن اين سالح از پا می .  پيوند زدند ولی چنين سالحی نيافـتندکشتار جمعیسالح 

از خود امريکا بايد پرسيد که در سيل سالحهايی که به عـراق «: سيد، گفـته بود که افـتاد ولی به گوش امريکا نمير
 صدام به دار اويخته ٢٠٠٦ دسمبر ٣٠؟ سر انجام به تاريخ »سرازير کرديد، آيا سالح اتمی هم شامل آن بود و يا خير 

 و در ظاهر صدام حسين. گذارندشد تا درسی برای ساير مزدوران شود که در مقابل ارباب پا از گليم خود فراتر ن
دوستان دايمی ند و نياموخته بودند که امپرياليزم و استعمار نه چيزی نياموخته بود  الحقء از سرنوشت ضياطالبان
  .خود می کنندو نه هم دشمنان دايمی، اما سعی در جهت تامين منافع دايمی ند دار

  
  : طالبان در قدرت ددنصب مج – ٨
.  و تلفات سنگينی را متقبل شدندروبرو گرديده در طول هشت سال گذشته با مقاومت مردم تانوزين بر افغانسامتج 

 بار دگر در پی احيای ،برای جلوگيری از شدت و وسعت اين مقاومتاياالت متحدۀ امريکا، انگلستان و متحدين شان 
خته های فراوان دارند، چنانکه متجاوزين در اين خصوص تجارب و اندو.  شدند و نصب آنها در قدرت سياسیطالبان

 شوری آن زمان در پای اسالم سياسی که تا گلو در گنداب وابستگی غرق  را در جنگ با مردم افغانستانمقاومت ملی
و به اين ترتيب جنگ بزرگ ميهنی و ايثار و فداکاری مردم آزادۀ افغانستان را که بيشتر از يک و نيم .  گذاشتند،بود

و وطنفروشان دوره گرد و دين زدان سر گردنه محراب آزادی کشور قربانی کرده بودند، به پای دمليون انسان را در 
در قبال اين خيانت و جنايت بزرگ هستی کشور به باد فنا رفت و حاصل . فروشان احزاب به اصطالح اسالمی گذاشتند

با استعمار اينک . دطن خون می چک و که در نتيجۀ آن تا امروز از پيکر اينجنگ مقاومت ملی خسران فراوان ديد
در در افغانستان صورت می گيرد، که در برابر متجاوزين را  مقاومتی  بار دگر می کوشد تا هر،استفاده از اين تجارب

ولی چنانکه از توضيحات باال روشن . ی را زير نام طالبان بد نام نمايدگذارد و هر مقاومت ملی غير طالبپای طالبان ب
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 نخ تحريک طالبان از آغاز تا فرجام به دست امريکا و انگلستان بوده و اين تحريک چيزی جز آله ای می گردد، سر
نيست که بخاطر تأمين منافع آنها به بازی گرفته شده و متحدين آنها مانند پاکستان  تانسانگل، بی جانی در دست امريکا

تجاعی، ضد پيشرفت و ترقی و دشمن دموکراسی،  يک نيروی ار،دن طالبان که جزئی از اسالم سياسی می باش.است
 فرسخ ها به عقب ١٩٩٠ در دهۀ تحجر تفکر طالبی و افکار قرون وسطائی آنها مملکت را. و آزاديست حقوق بشر
همه شاهد اند که پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی دولت طالبی را زير فشار امريکا و . انداخته است

ميت شناخته و اگر فشار های درونی در داخل امريکا نمی بود، امريکا نيز طالبان را به رسميت می انگلستان به رس
 به اين ترتيب بار دگر کشور های متجاوز آن سالح زنگار گرفته را از غالف بيرون کرده و بار دگر کمر به .شناخت

در حاليکه موجوديت متجاوزين، طالبان و .  گرددفريب مردم افغانستان بسته اند که گويا با آوردن طالبان امنيت بر می
روزی مردم افغانستان ، عامل اصلی جنگ و سياهست گذاشته ا و دل در گرو آنهااجنبیائتالف شمال که سر در زانوی 

  . و فقط با نابودی اينهاست که امنيت و صلح به کشور اعاده می گردد و نه با وجود شان.اند
 با از يک طرف می خواهند طالبان را در قدرت سياسی نصب کنند و از جانب دگر جالب توجه است که متجاوزين

فعاليت شباروزی برای باقی ماندن خود در افغانستان تبليغ می کنند که گويا اگر آنها از افغانستان خارج شوند، جای 
 طالبان بايد متجاوزين در لذا برای رفع و دفع. د و همان روزگار سابق را جاری می سازندنآنها را طالبان می گير

 که حتی چشم بصيرت بسياری افغانها را ديغ دشمنانه چنان وسيع و عميق صورت می گيرلاين تب. مملکت باقی بمانند
 زين سر و تِهدر حاليکه طالبان و متجاو. کور ساخته است که با قبول اين تبليغات آب بر آسياب متجاوزين می ريزند

 روزی مردم افغانستانعمل آنها چيزی جز بد بختی و سياهحد کل عمل می کنند و اين وده و در يک وايک کرباس ب
 هستند که از يک طرف ئی"جو فروشان گندم نما" که متجاوزين آن قابل يادآوريست. شت و نداردارمغانی در قبال ندا

 می نمايند و از جانب دگر  های دلفريب دگر رامقولهدر ظاهر تبليغ دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن، پلوراليزم و 
نوشت کثافات اجتماعی را بر سر و عمًال جنگ ساالران، جنايتکاران، خيانتکاران، وطنفروشان و متعصبين مذهبی

  . استعمار است که از آن نبايد توقع غير از اين داشتاين سرشت و کنش. دنمردم افغانستان حاکم می ساز
ی زير چتر استعمار شرق نتوانست با تالش های مشابهی از سقوط حتمی و اما تاريخ شاهد است که دولت مزدور روس

خويش جلو گيری نمايد، لذا دولت دست نشاندۀ کرزی با پشتگرمی غرب نيز نمی تواند با آوردن طالبان و حزب 
د ولی آنچه در اين تالش ها بيشتر روشن می گرد.  از مرگ حتمی خود فرار نمايد در قدرت سياسیاسالمی گلبدين

اينست که اسالم سياسی به هر رنگی که تظاهر کند، چه از نوع مال عمر با ريش و دستار و چه از نوع داکتر عبداهللا 
قبل داکتر عبداهللا ال بر انگيز نيست اگر يک ماه پس زياد سؤ.  اند پای استعمارساجدانئی اعبداهللا با دريشی و نکت

 و اينک  الهی دانستنعمت موجوديت قوای اجنبی را در افغانستاندار شورای نظار و جميعت اسالمی عبداهللا سر دم
   .افغانستان بخالند مردم  بار دگر دندان به پيکر نحيف الهیمال عمر می خواهد در سايۀ اين لطف
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