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  موسوی

  ٢٠١١ دسمبر ٠٧

  

  پاسخ پاکستان و برتانيا به کنفرانس بن دوم
  

افغانستان در سه شھر بزرگ " عاشورا" قوس در مراسم ١۵ دسمبر مطابق با ۶در خبر ھا خوانديم که به تاريخ 

 نفر کشته و به صد ھا تن ديگر زخم ھای مھلکی ۶٠يعنی کابل، مزار و قندھار، به اثر انفجار چندين بمب، بيش از 

  .برداشته اند

ھرچند برای مردم ما که ھمه روزه خبری از قتل و جنايت را شنيده و چه بسا خود شاھد آن باشند، شنيدن چنين 

 حتا تحليل گرانی که مکتب نرفته مال شده اند، با آماج نفرت قرار دادن طالب، خبری می تواند عادی به نظر آيد و

بخواھند وجدان معذب خود را آرام سازند؛ مگر در واقعيت امر قضايا نه چنان ساده و پيش پا افتاده است و نه ھم 

  .می توان با يک تحليل من در آوردی به قضيه جواب ارائه داشت

به زود ترين فرصت، چنين عملی را محکوم نموده و آن را کار اشغالگران معرفی داشت چه گذشته از آن که طالب 

و به صراحت گفت که چنين عملی از طرف اشغالگران به منظور ايجاد شقاق و نفاق صورت گرفته است و با در 

ز طرف نظر داشت آن که صفوف طالب در صورتی که از يک سو رھبری آنھا چنين عملی را محکوم نمايد و ا

ديگر از آنھا بخواھد تا به اعمال مشابھی دست بزند، اعتماد خويش را به رھبری از دست داده و ديگر چيزی به نام 

اتوريته برای آنھا باقی نخواھد ماند؛ وابستگی ھای اخير طالب در زمينه ھای اکماالت لوژيستيک، تسليحات و حتا 

 حدس زد در اين رابطه طالب دروغ نگفته و واقعاً کار رھبری افراد به دولت ايران، عامل ديگريست که می شود

  .آنھا نيست

 طرز ديدی، سؤالی به وجود می آيد، که اگر طالب نه پس چه کسی و يا نھادی به چنين جنايت نبا در نظرداشت چني

که چقدر آن ھولناکی دست يازيده است؟ ضمن اين مختصر خواھم کوشيد تا برداشت خودم را از قضيه بنگارم، اين 

  .درست و چقدر ضريب خطا در آن وجود دارد، آينده آن را روش خواھد نمود

خبرھای .  روز گذشته مراجعه نمائيم١۵به خاطر روش شدن قضيه به ناگزير بايد اندکی به سر خط اخبار طی 

  : روز در سطح جھان و منطقه بودند، اينھا اند١۵مھمی که طی اين 

  . جھت به زانو در آوردن نظام واليت فقيه، بايد فروش نفت ايران شامل تحريمھا گردد فرانسه پيشنھاد داد که-١
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  . برتانيا فيصله نمود تا بانک مرکزی ايران شامل تحريمھای آن کشور گردد-٢

به عالوۀ آن که ،  وھمکاری نزديک برتانيا به دنبال اشغال ليبيا به وسيلۀ ناتو و به ابتکار و تحت رھبری فرانسه-٣

ی اخيرش با لندن گيرد سخت تالش دارد تا نزديکی ھان کشور در عمل می خواھد پرچم رھبری اروپا را به شانه آ

  .را عمق بيشتر ببخشد

  . دولت المان در صدد است تا بزرگترين کنفرانس تاريخ آن کشور را به ارتباط قضيه افغانستان در بن داير نمايد-۴

در حالی که تا ھنوز يخ ھای مصنوعی روابطش با پاکستان ذوب نشده است با  امپرياليسم جنايت گستر امريکا، -۵

 در داخل پاکستان يکی از چونی ھای ارتش که عذر خواھی ھای چندی را نيز به دنبال آورد يک عمل تحريک آميز

  .آن کشور را بمبارد نموده تمام سپاھيان آنجا را به قتل می رساند

ز اين عمل بادار و متحد ديرينش، به مثابۀ احتجاج عليه چنين جنايتی، اعالم می  پاکستان ضمن انتقاد آشکار ا-٧

  .شرکت ننمايد" کنفرانس بن دوم" که شايد در دارد

در ظاھر امر در تقابل با سياست ھای برتانيا، در تھران باالی سفارت خانه و اقامتگاه " دانشجو" عده ای به نام -٨

  .ه خسارات ز يادی را باعث می گردندديپلومات ھای آن کشور حمله آورد

 وزير خارجۀ المان ضمن آن که بر نقش پاکستان در تأمين صلح در افغانستان تأکيد ورزيد، رسماً اعالم داشت که -٩

  . به تعويق نيفتاده و کار خويش را ادامه خواھد دادطر امتناع پاکستان از شرکت در آن جلسه، کنفرانسابه خ

خارجی المان با وضاحت ابراز داشت که المان به خاطر عاليقی که در منطقه و افغانستان  اتاق فکر سياست -١٠

 و خروج نيروھای امريکا از آن کشور، افغانستان را ترک نگفته به کمکھايش به دولت ھای ٢٠١۴دارد، بعد از 

  .آيندۀ افغانستان، ادامه خواھد داد

رلين و پاريس فيصله به عمل آمد، تا من بعد به ارتباط نجات پول  عاجل و فوق العاده بين بۀ در جريان يک جلس-١١

بين برلين و پاريس تفاھم و نزديکی بيشتر به وجود آمده، با طرح سياست ھای جديد به صورت مشترک " يورو"

 . و تجزيه نجات دھندو در نتيجه اتحاديۀ اروپا را از سقوط" يورو"

 اجباری به فرودرماندھی يکی از طيارات بی پيلوت امريکا ، آن را به  رژيم واليت فقيه با نفوذ به سيستم ف-١٢

  .ايران وادار ساخت

دخالت در کجا به صورت مستقيم امپرياليسم جنايت گستر امريکا  مورد فوق نيک نظر اندازيد و ببينيد که ١٢به 

يک بار نامش در سرخط اخبار نموده است، آيا اين امر که يگانه ابر قدرت جھان در جريان بيش از ده روز، فقط 

حرکات مخفيی در تبارز می يابد و ديگر از آن خبری نيست، اندکی عجيب به نظرتان نمی آيد و فکر نمی کنيد 

  جريان است که بايد به صورت دقيق شکافته شود؟

 چنين تشخيص لکتيکی بين تمام حوادث راا، می توانم روابط ديتا جائی که ذھن ھميشه مشغولم به من اجازه می دھد

را تصحيح و  نآساير دوستان نيز می توانند که بدھم، حال به چه ميزان درست است و يا نه؛ صرف نظر از آن 

  :تکميل نمايند، قضاوت را می گذاريم به آينده

تا حدودی تمام کشور ھای "ناتو"ھمان طوری که ھمه می دانيم بعد از ختم جنگ عمومی دوم با وجود آن که تولد 

ئی را در موقعيت يک سان با اياالت متحدۀ امريکا قرار داد، مگر با آنھم روی عاليق و در ھم آميزی ھای اروپا

، امريکا به مثابۀ ابرقدرت تازه نفس  داشت و از طرف ديگروجوداقتصاديی که بين اياالت متحدۀ امريکا و بريتانيا 

ط آنھا بيشتر از سايرکشور ھای عضو ناتو با ھم  روابمند بود،به خدمات و تجارب استعماری برتانيا سخت نياز

  .نزديک بوده و کمترين حايل و يا پرده ای بين آنھا وجود نداشت
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مقابل ھجوم احتمالی  حفاظتش  برایعکس برتانيا، فرانسه در موقعيتی قرار داشت که از جانبی به موجوديت امريکا

ندارش را تقديم اياالت متحده  به مانند لندن، تمام دار و سخت نيازمند بود و از طرف ديگر نمی توانست "شبح سرخ"

  .نموده خود دست نگر آن کشور باقی بماند

گول، ژيسکارديسن، دو"از ھمين جاست که دولت فرانسه از ھمان آغاز ختم جنگ در تمام دوره ھا، اعم از زمان 

 پيش گرفته گاھی بنا بر احتياج خود نوعی روابط دوگانه با واشنگتن را" سرکوزی"و اکنون ھم " ميتران، شيراک

ق در ي به تعل- که احتياجش رفع شده با آن کشور از فاصلۀ ستراتيژيکرا با آنجا زياد نزديک نموده و زمانی ھم

مگر در عوض سخت کوشيده است تا از لحاظ سياسی .  صحبت به عمل آورده است-آوردن عضويت فرانسه در ناتو

نقش ليلی و مجنون اروپا را به عھده گرفته "  کھول-ميتران"وص در دوران ص به خزير بال دولت المان را گرفته

کاری که بعد .  ستراتيژی وحدت اروپا را تحقق ببخشند المان و ايتاليا-سخت تالش نمايد تا بر محور وحدت فرانسه

به خصوص بعد از سقوط و ا  اروپا اندکی به بار نشسته با پيدايش بازار مشترکاز سالھا  تالش و مجادله سرانجام ت

   .به رؤيا ھای شيرينی فرو بردرا سرمايه داران فرانسوی " اتحاديه ارپا" پيدايش برلينديوار 

 در تمام اين دوران، ضمن حمايت ھای ستراتيژيک از فرانسه و المان در قبال شوروی آن روز، سياست امريکا

ان شامل آن که به حق از طرف اروپائيبرتانيا . بودبر آنھا وارد کردن ضربات تاکتيکی متواتری به وسيلۀ برتانيا 

، ھم در تمام اين مدت با چاکری عام و تام و به مانند يک از آن نام می برند" جزيره"قاره به حساب نيامده و به نام 

 خويش را منافع مادی مورد نظر نوکر وفادار و کمر بسته در خدمت ابر قدرت امريکا قرار داشته، به عالوۀ آن که

  .از اين دنباله رويھا تأمين می نمود، اھداف سياسی خويش را نيز با تکيه به قدرت امريکا برآورده می ساخت

 دنبال فروريختاندن ديوار برلين به وسيلۀ سرمايۀ انحصاری المان غرب آنروز و به تعقيب آن اضمحالل شوروی به

، جمھوری فدرال المان که از وحدت دو المان نه تنھا موقف خود را به مثابۀ بزرگترين قدرت اقتصادی زمانآن 

، خواستار سھم اروپا مستحکم نمود بلکه با تکيه بر نفوس ھر دو بخش المان، پر نفوس ترين کشور اروپا نيز گرديد

  . گرديدگيری بيشتری در غارت جھان

صدراعظم المان را می " ت کھولوھلم"و آخرين ماه ھای قدرت " کلينتن"ميت  حاکسط دورۀ دوم آنھائی که اوا

 اند، که چگونه کلينتن در ظاھر ضمن يک شوخی به کھول فھماند که نمودهتوانند به خاطر بياورند به حتم فراموش ن

ۀ يک شوخی رف رسانه ھا به مثابزط اين جمالت ھرچند آنزمان ا.زياد چاق شده و بايد متوجه صحت خويش باشد

با سياست آشنائی دارند و می دانند که چگونه بايد مطالب را در ورای سطور خواند، که تلقی گرديد، مگر آنھائی 

  . بخت کھول رو به افول گذاشته استۀمتوجه شدند که ستار

م ا ختبچه .  که منظور کلينتن چه بودبه وضاحت نشان دادپارلمانی در المان تکامل اوضاع بعد از انتخابات 

  را بيرون کشيده در اولين گام ضمن آن که المان را "شرودر"انتخابات، سرمايه از صندوق جادوئی انتخاباتش، 

 انجاميده  يوگوسالوياۀکه به تجزي" بالکان"وادار به شرکت در جنگ  خالف نص صريح قانون اساسی آن کشور

را بر مردم آن تحميل نمود،  اخت و تجزيۀ چکسلواکياتراژيدی دردناکی را در تاريخ معاصر اروپا به وجود آورد، س

 تحميل و تعميل بيشترين بار مصارف جنگ بالکان و اسکان بيش از يک ميليون پناھنده از آن مناطق را نيز بر المان

  .نمود

رت دولت المان که بيشترين بار جنگ را متقبل شده بود و انتظار آن را داشت تا در ختم جنگ آن مناطق که به صو

 از قلمرو نفوذ المان به شمار می رفت، دوباره تحت قيموميت آن کشور قرار گيرد، وقتی متوجه شد که یسنتی بخش
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دستش از ھمه جا خالی مانده است که اياالت متحدۀ امريکا پايگاه ھای نظامی خود را در مناطق مفتوحه جديد اعمار 

  .ع نمی تواند بينديشديم منافنموده در عمل اعالم داشت که به ھيچ نوع تقس

 سپتمبر اتفاق افتاد و امريکا تصميم گرفت تا بر افغانستان ١١در جوشاجوش بزن و بکن ھای پشت پردۀ آنزمان، 

امپرياليسم جنايت گستر امريکا که از جنگ اول خليح و به خون کشانيدن عراق و جنگھائی که به تجزيه . حمله نمايد

 فھميده بود که می تواد منافع خود را به وسيلۀ سربازان ناتو برآورده سازد، پای يوگسالويای آنزمان انجاميد، تازه

تمام متحدين دور و نزديک خويش را در اشغال افغانستان دخيل ساخته ھريک را متناسب با توانائی ھا و ظرفيت 

  .سھيم ساختآنھا در سھم گيری از افغانستان 

قه ای پيشکش وزيع شده و به ھريک از متحدين منط تابل از نوکارت ھای ھمکاری ھا متقاينجاست که باز ھم 

خودش به مثابۀ سلطان بالمنازع حق يافت تا در ھمه جا حضور به ھم رساند، در مجموع  ضمن آن که. گرديد

 بر دوش دولت المان گذاشت و اما علت اين که چرا چنين کرد، خودش داستانی دارد شمال افغانستان راقيوميت 

  .ميد روزی فرصت پرداختن به آن را بيابممفصل که ا

 به روابط برمی گردداز يک جانب  به صورت اجمال بايد ياددھانی نمود که علت اين وظيفه دھی، تا حدودی 

فوذ غير قابل انکار المان در کشور ھای آسيای ميانه به دنبال و از طرف ديگر ن" باسمه چی"تاريخی المان با جنبش 

در آستانۀ "  استخبارات المان شرق- شتازی"از مطالعۀ جرايد آنروز برمی آيد، که ی ئتا جاچه . اضمحالل شوروی

 ميليون دوسيه از ھمکاران خود داشت که از آن جمع بين ۶ وحدت دوبارۀ آن با المان غرب، حدود  آن کشورنابودی

مسلمان نشين شوروی سابق  ھزار تا يک ميليون نفر آن در کشور ھای آسيای ميانه که ھمان جمھوريت ھای ۵٠٠

  .باشند، زندگی می نمودند

ع المان شرق را به نفع ياالمانھا بر مبنای برخورداری از ھمان روابط گستردۀ بومی، در زمانی که می خواستند صن

اه و ک"سات صنعتی المان شرق را به نرخ د نمايند، تمام مؤسوب، نو سازی و يا ناصاری المان غربسرمايۀ انح

  .آن کشور فروخته، کادر ھای استخباراتی خود را در موقف برتر اقتصادی نيز قرار دادبر " ماش

 آن در می آيد جمھوری فدرال بزرگد و ر خوستان به اشغال ناتو و ساير متحدينناست که وقتی افغانھمين مببر 

  .و فتق امور پرداخت به رتق  افغانستان را ميراث پدری خود دانسته و به نيابت از امريکالالمان ساحۀ شما

عکس المان که بر شمال لم داده است و انگليس ھا که می خواھند حاکميت شان را برجنوب استمرار بخشند، فرانسه 

انی اش را به ھاز ھمان آغاز نه نقش برجسته ای در قبال قضيه گرفت و نه ھم خواست سھمی متناسب با موقعيت ج

  .ست آزاد گرفتدست بياورد، در عوض به ارتباط افريقا د

. اشغال آن کشور پيشقدم ساخته از ساير رقباء پيش انداخت را در کشتار خلق ليبيا و فرانسهھمين دست آزاد است که 

اشغال افغانستان و عراق تقريباً عين سرنوشت المان در قبال بالکان را به چشم سر ديده و مدت برتانيا که در تمام 

م ساحۀ نفوذش در نيم قارۀ ھند را از دست بدھد کابوس وحشتناک سياست می بيند و خطر آن را که روزی تما

 در امکان خود تا حدودی جبھه عوض نموده جھت رسيدن به منافع آنی گرديده است، در اين ميانکشورمداران آن 

 با فرانسه بيش از آرزوی امريکا نزديک شده يابی مبارزه عليه بحران مالی حاضر در سطح جھان و کشورش،

  .خواست سياست ھايش را در قبال منطقه و جھان با ان کشور ھمآھنگ بسازد

ھريک به شکلی عليه ايران وضع خشن تر از امريکا اتخاذ ) فرانسه و برتانيا( از ھمين جاست که ھر دو کشور

ه می خورد نموده کمپنی ھائی را که تار نافشان بعد از چند دست لول خوردن ، سرانجام با سرمايۀ بزرگ امريکا گر

امريکا ھم چنين تھديدی را بی جواب نگذاشته ضمن آن که خودش برپاکستان می تازد و به . در ايران تھديد نمايند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 تا حدودش را بشناسد، با چراغ سبزی که به عمالش در حاکميت ايران می دھد، صورت مستقيم به حريف می فھماند

  .ماجرای سفارت خانۀ آن کشور به وجود می آيد

 به وی مشوره و يا ليس که در چنين بازيی به غير از پاکستان جائی را سراغ ندارد تا از آن کمک بگيرد، ابتداءانگ

 باشد امريکا سرعقل آمده منافع وی را آسيب ، دستور می دھد تا در کنفرانس بن شرکت نورزدبھتر است نوشت

 غارت دومدارافغانستان به غير از امريکا و المان  و کنفرانس بن براینرساند و چون از اين تھديد نتيجه نمی گيرد

به ديگران بھا نمی دھد، لذا برتانيا به وسيلۀ پاکستان با جاری ساختن حمام خون در افغانستان از کنفرانس بن انتقام 

  .کشيده، ضمن آن که حضور خود را مجدداً اعالم می دارد، خواستار سھم خويش نيز می گردد

  !خوانندگان عزيز

 که مجريان چنين جنايت ھولناک و استخوان شکنی آشکار چه کسانی بوده و به کدام سازمان يا نھادی ارتباط اين

حال می خواھد طالب مالعمری باشد و يا ھم طالب گروپ حقانی و افراد . داشته است، نمی تواند زياد مھم باشد

  : است ديگری؛ آنچه مھم است اينگلبدين و يا ھم تنی چند از وھابيان لشکر کشمير و يا ھم از جائی

   مجری اين جنايت دشمن وحدت مردم و موجوديت کشوريست به نام افغانستان- ١

  . مجری اين جنايت جاسوس  وعامل بی مقدار يک نھاد استخباراتی دشمنان افغانستان است-٢

ردم آن را ساخته شناسی اجتماعی م اين جنايت در کشوری صورت گرفته که تحمل عقيدتی بخشی از روان -٣

 سال جنگ ضد روسی با وجود ھزاران جنگ و درگيری ١۴برمبنای ھمان روان شناسی اجتماعی در تمام دوران 

  . ھم اتفاق نيفتاده استونهتا يک مورد به صورت نمبرای کسب قدرت و سود بيشتر ح

ی ورزم که در افغانستان گفته ام باز ھم تأکيد م" ھويت ملی" ھمان طوری که در مصاحبۀ خويش به ارتباط-۴

ی وامل وحدت به شمار رفته عناصرد به مثابۀ عن مذھب زبان و قوم خالف کشور ھای ديگر که می توان،کنونی دين 

بقای کشور ايجاب می نمايد تا ما در مقطع کنونی بسيار آگاھانه و در ميھن ما؛ د، نبسازان آن را از ھويت ملی مردم

 عبور نموده، شاخص بقای مان را در جغرافيائی که زندگانی می نمايم يعنی شجاعانه از مذھب، زبان و قوم

 نمود آن است و تاريخ و سرنوشت مشترکی که در افغانستان عزيز، اقتصاد مشترکی که گرسنگی و فقر ھمگانی

  .، دانسته توطئه ھای امپرياليسم و ارتجاع را در نطفه خفه نمائيمانتظار ماست

  رداين رشته سر داراز دا

  

  

  

  

 
 


