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  ھند-پاکستان-ھولبروک در مثلث افغانستانموريت ناکام أم
  

 نماينده خاص ادارۀ رئيس جمھور اوباما برای ٢٠٠٩ جنوری ٢٢ به تاريخ ريچارد چارلز البرت ھولبروک

مقرری ھولبروک به اين سمت از سوی ھيلری کلينتن، دوست ديرينۀ وی، . افغانستان و پاکستان تعيين گرديد

بايدن به اوباما گفت که . يس جمھوراوباما، نيز از اين پشنھاد حمايت کردجوبايدن، معاون رئ. پشنھاد گرديد

انتخاب درستی ) ھولبروک(کسی است که وی او را ميشناسد ولی فکر ميکند که وی " خودخواه ترين"ھولبروک 

   .١است برای اين وظيفه

ھولبروک چنان سرسپردۀ موفقيت و پيروزی بود که تمام 

ود را وقف ماموريت ھايش استعداد، انرژی و نفس خ

سابقۀ کاری وی در ديپلوماسی امريکا، به . ميکرد

و به " ديتون"خصوص نقش موفقانۀ وی درتوافقات صلح 

مذاکره کشاندن گروه ھای متخاصم درجنگ بوسنيا در سال 

، داليل قوی بودند برای سپردن ماموريت پيشبرد ١٩٩۵

مد سياست ھای امريکا در آسيای جنوبی و کنترول حا

ولی اکنون، بعد از مرگ . کرزی و آصف علی زرداری

ھولبروک تا چه حد توانست در اين نقش خود منحيث نماينده خاص امريکا در وی، اين سؤال مطرح ميگردد که 

  فق باشد؟وھند م- پاکستان-مثلث افغانستان

  

   پاکستان- افغانستان ستراتيژیھولبروک و 
 ميدھد که يک ستراتيژی واحد برای جنگ در افغانستان و پاکستان ازسوی تجربۀ سالھای اخير در افغانستان نشان

اين جنگِ بيشترامريکنيزه شده، حتی فاقد يک توافق ھمه جانبه ميان . کشورھای غربی ھرگز وجود نداشته است
                                                 

1. Obama’s Wars ; Bob Woodwards, Simon & Schuster   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

فدار يک نظاميان امريکائی و يا پنتاگون که نقش اساسی را در اين جنگ دارد، طر. دولتمردان امريکا نيز ميباشد

ستراتيژی دراز مدت، با حضور عساکر بيشتر و مصارف بيشتر برای اين جنگ، تحت نام 

)Counterinsurgency (ِاست؛ درحاليکه اکثريت مشاورين و برخی از اعضای تيم کاری رئيس جمھور) ًخاصتا

روھای محدود، تحت خواھان پيشبرد يک ستراتيژی کوتاه مدت با ني...) جوبايدن، معاون رئيس جمھور، ھولبروک

معنی خروج کامل عساکر امريکائی از خاک افغانستان ه البته ھيچ يک از اين دو ستراتيژی ب(. اند) Counterterrorism(نام 

  ).نميباشد

ھولبروک، مانند معاون و برخی از مشاورين رئيس جمھور اوباما، خواھان تمرکز بيشتر و اھميت دادن بيشتر ادارۀ 

اعضای اين حلقه حتی خواھان تغيير نام ستراتيژی امريکا برای افغانستان و پاکستان . ن بوداوباما به پاکستا

ھولبروک مانند بايدن به اين عقيده بود که حتی اگر طالبان بيشترين ساحات . ٢بودند) PakAf(به ) AfPak(از

به باور ھولبروک، . ت نخواھد کردافغانستان را دوباره تحت تسلط خود درآورند، بازھم القاعده به افغانستان بازگش

 نفری افغان ِ سی آی ای در افغانستان، القاعده خود را در ٣٠٠٠با توجه به حضور نظامی امريکا، ناتو و تيم 

اين سياست جديد و تمرکز بيشتر برپاکستان ازسوی ادارۀ اوباما برای رئيس . ٣پاکستان بيشتر امن احساس ميکند

ه معنی کمک و مساعدت بيشتر به پاکستان و تقويت نظاميان آنکشور بود، نه از بين ب) و نيو دھلی(جھمور کرزی 

يکی از داليل مھم مخالفت ھا . بردن واقعی تروريزم و مخالفين دولت افغانستان و النه ھای آنھا در خاک پاکستان

  .دميان رئيس جمھور کرزی و ھولبروک، در کل ادارۀ اوباما، روی ھمين نکته بوده و ميباش

  

  مخالفت کرزی با ھولبروک
ھولبروک در اولين روزھای ماموريت خود تماس ھا و ديدار ھای خود را با حسين حقانی، سفيرپاکستان در 

امريکا، آغاز کرد و در اولين مالقات خود با حقانی، از وی پرسيد که آيا در شرايط کنونی کرزی بھترين شخص 

  ، کدام بديل ديگری وجود دارد؟ )پاکستان(ا، از نظر حقانی است برای پيشبرد امور در افغانستان و ي

غير از کرزی، اشخاص ورزيدۀ ديگر نيز دارد برای ه افغانستان ب" ھولبروک به رسانه ھا نيز گفته بود که که 
يکی از اھداف نشراين پيام در رسانه ھا، ازسوی نمايندۀ خاص امريکا برای افغانستان، دعوت " .رياست جمھوری

او اين حقيقت را درک کرده بود که کرزی ھمکار خوبی برای وی و ادارۀ . لب توجه رقبای سياسی کرزی بودو ج

روی ھمين ملحوظ، ھولبروک مانند بعضی از دولتمردان غربی به فکر دريافت بديل مورد نظر . اوباما نيست

، بعد از ٢٠٠٩در ماه اگست . کشيدبعد ھا، موضوع اين مخالفت حتی به رسانه ھا . امريکا برای افغانستان بود

ميان " پرتنش"انتخابات رياست جمھوری در افغانستان، رسانه ھای غربی گزارش ھايرا مبنی بر يک مالقات 

  .٤کرزی و ھولبروک بنشر رساندند

قبل . بود) ادارۀ اوباما(، موضوع ديگر اختالفات ميان رئيس جمھور کرزی و ھولبروک یانتخابات رياست جمھور

 بعضی از گزراشات داخل و خارج کشور حاکی از آنبود که امريکا کانديد یبرگزاری انتخابات رياست جمھوراز 

در آنزمان ميان اعضای حکومت کابل . ٥خود را در انتخابات دارد و يا از يک کانديد خاص ِ در کابل حمايت ميکند

                                                 
  .ھمان مأخذ 2
 ، ھمان مأخذ١٧٠ص  3

4 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/ ٢٠٠٩/٠٨/٠٩٠٨٢٧ _si_holbrooke_karzai.shtml 
 گزارش داده بود که امريکا در اين انتخابات از يک  افغانستانی، شورای بين المللی برای امنيت و ترقی، در ارتباط به انتخابات رياست جمھورICOSراپور نھاد تحقيقاتی  5

  .اص حمايت ميکندکانديد خ
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قبل از برگزرای . ٦عبدهللا عبدهللا است) يکاامر(چنين گفته می شد که يکی از کانديد ھای مورد حمايت ھولبروک 

 را با ه ایفق گرديد تا مصاحبمونگارندۀ مطلب . انتخابات رياست جمھوری، ھولبروک سفری به کابل داشت

در جريان اين مصاحبه از ھولبروک مبنی بر اين گزارش ھا و يا حمايت ادارۀ وی از يک . ھولبروک انجام دھد

  : ھولبروک در جواب چنين گفت. مکانديد خاص در کابل پرسيد

، رھبران قبايل ء، وکالءدر جريان اين سفر با محصلين، دھاقين، روحانيون، علما) لوی درستيز(من و آقای مولن "
ھمه به اين فکر اند که ما اين . ی داشتيمئو ديگران مالقات ھا

بات ھمه فکر ميکنند که ما انتخا. انتخابات را به پيش ميبريم
. ثير و نفوذ خود قرار داده ايماست جمھوری را تحت تاآيندۀ ري

ھمه ميگويند که ما يک کانديد مورد نظر خود را برای اين 
ما ميدانيم که چنين يک طرز ديد موجود است . انتخابات داريم

  ًاجازه بدھيد اين نکته را کامال واضح. ولی اين حقيقت ندارد
  )   يک مولن و ھولبروکنگارنده، لوی درستيز ما: از راست به چپ(  

سازمان ملل متحد ھيچ کانديد در اين انتخابات . سازم که اياالت متحدۀ امريکا، ھيچ کانديد در اين انتخابات ندارد
ما از ھيچ کانديد نه حمايت ميکنيم و نه ھم مخالف آن ھستيم و اين . ھيچ کانديد ندارد) ISAF(آيساف . ندارد

  .ی نيز صدق ميکندموضوع در مورد رئيس جمھور کرز
ولی در اين . ما با رئيس جمھور کرزی، منحيث رئيس جمھور در شرايط جنگ، ھمکاری خود را ادامه خواھيم داد

  "  ٧.انتخابات ھيچ کانديد از سوی ما وجود ندارد و اين يک پيام بسيار مھم ماست

 يکی از جلسات خاص رياست ، قبل ازاعالن نتايج انتخابات رياست جمھوری، در٢٠٠٩ اکتوبر١٣تاريخ به 

 پاکستان که در جريان شش ماه اول روی کارآمدن ادارۀ اوباما -جمھوری امريکا درارتباط به ستراتيژی افغانستان

صورت گرفت، ھولبروک از کرزی شکايت کرده ھوشدار داد که کرزی تھديد کرده است که بررسی ھا و دريافت 

ھولبروک پيشنھاد .  فيصد است، رد ميکند۵٠مجموع آرای وی کمتر از ھای کميسيون انتخابات را مبنی براينکه 

  .٨جای کرزی و کابله بايد برحکومتداری محلی در واليات باشد، ب) امريکا(نمود که توجه بيشتر ما 

ًقبال، ھولبروک و کارل ايکنبيری، سفير اياالت متحدۀ امريکا در افغانستان، ھردو بعد از مطالعۀ عميق چگونگی 

خصوص با عبدهللا عبدهللا، به اين نتيجه رسيده بودند که عبدهللا ه خابات، تماس ھا و مالقات ھای زياد، بانت

اين دو ديپلومات امريکائی در يکی از جلسات قصرسفيد، به . درانتخابات رياست جمھوری پيروز شدنی نيست

لی او نزد خود اين را درک کرده است که اوباما و مشاورين وی گفتند که عبدهللا عبدهللا خاموش نخواھد نشست و

  .٩در دور دوم انتخابات شکست خواھد خورد

وی، ميخواست تا نزديکترين  دريافت بديل کرزی و يا نصب عناصر پرنفوذ سياسی در حکومت فکره ھولبروک ب

ول حکومت نظر نميرسيد، توسط فورمه رقيب انتخاباتی کرزی، عبدهللا را که پيروزی وی در انتخابات ممکن ب

ًبه اساس منابع رسمی در امريکا، عبدهللا قبال رضايت خود . ائتالفی در حکومت کرزی، بعد از انتخابات، داخل نمايد

اگرچه دولتمردان امريکا ماه ھا قبل به اين نتيجه . را برای تشکيل يک حکومت ائتالفی با کرزی نشان داده بود

                                                 
 ماس و يا مصاحبات نگارنده با برخی از اعضای حکومتت6
 مصاحبۀ نگارنده با ريچارد ھولبروک 7
8 Obama’s Wars ; Bob Woodwards 
 ھمان مأخذ  164ص 9
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 تأئيد ھمه جانبۀ امريکا شده نميتواند، بازھم ھولبروک در تالش بود تا با رسيده بودند که عبدهللا ھم کدام بديل مورد

ه نصب عبدهللا در چوکات يک حکومت ائتالفی با کرزی، از نفوذ سياسی کرزی بکاھد و در زمان ضرورت از او ب

  .حيث يک وسيلۀ فشار، در درون حکومت، عليه کرزی کاربگيرد

در يک کنفرانس ) ٢٠٠٩/٩/١٧( سنبله ٢۶تاريخ ه  ايجاد يک حکومت ائتالفی، بکرزی با شنيدن طرح احتمالی

خبری ظاھر گرديده، تشکيل يک حکومت ائتالفی را رد کرد و گفت که در صورت پيروزی در انتخابات، يک 

  . ١٠حکومت مشارکت ملی را تشکيل خواھد داد، نه يک حکومت ائتالفی

او در .  بدبين شدی خود، در بارۀ انتخابات رياست جھمورۀھای بی نتيجباالخره، ريچارد ھولبروک بعد از تالش 

، در ارتباط به انتخابات افغانستان گفت که ٢٠٠٩ شورای امنيت ملی اياالت متحدۀ امريکا، در تابستان جلسهيک 

ازاين چنين ی ئوی حتی امکان جنگ داخلی و يا بينظمی ھا. ١١از ھر ده پی آمد ممکنه در افغانستان، نه آن بد است

 .، يعنی بعد از انتخابات، پيشبينی کرده بود"پی آمد ھای بد"را در اين 

  

 ھولبروک و طرح مصالحه با طالبان
شکل مخفيانه با برخی از رھبران طالبان در تماس ه ھولبروک ميخواست تا نقش ميانجی دولت سعودی را که ب

بروک ھم، خاتمه جنگ امريکا با طالبان تنھا ازطريق به اساس تخمين ھول. ميباشد، تحت نفوذ امريکا قرار دھد

در مصاحبۀ خود با نگارنده، ھولبروک برضرورت مصالحه با برخی از طالبان . آشتی و مصالحه امکان پذير بود

  :چنين تأکيد کرد

يان اکثر افرادی که برای طالبان ميجنگند، حام. در برگيرندۀ گروپ ھای بسيار زياد ميباشد» طالبان«کلمۀ  "
ايدئولوژيک نظريات و عقايد افراطی آنھا نيستند و اين افراد جوانان غريب اند که به آنھا پول و اسلحه داده ميشود 
و يا ھم آنھا به يک ايدئولوژی نادرست عقيده دارند و ما اين چنين افراد را ھميشه به آشتی و مصالحه دعوت 

تفصيل، ھيچ دردی را دوا نخواھد ه بحث کردن روی آن برھبری طالبان يک موضوع جداگانه است و . مينماييم
 ".کرد

مشکل اساسی افغانستان و ھند روی طرح مصالحه، با ھولبروک در اين بود که ھولبروک خالف منافع اين 

دوکشور، مصالحه و مذاکره با مخالفين دولت افغانستان را از دوربين اسالم آباد ميديد و ميخواست تمام اين مذاکرات 

 با تلويزيون فارسی بی بی سی  ھولبروک در مصاحبه ای.تر از چينل اسالم آباد و به نفع آنکشور صورت گيرندبيش

پاکستان ميتواند نقش خود را در مذاکرات . گفته بود که پاکستان در منطقه ھم نفوذ دارد و ھم اھداف امنيتی مشروع

  .١٢با طالبان بازی نمايد و او از اين نقش حمايت ميکند

ًن چنين موضعگيری ھای ھولبروک به نفع پاکستان، باعث تيره گی روابط وی با ھند، کشوريکه رسما در اي

  .ماموريت او نبود، شد

  

  

  

                                                 
 . سنبله، کابل٢۶ سنبله،  گزراش آژانس خبری باختر٢۶ خالصۀ اظھارات رئيس جمھور کرزی در کنفرانس خبری 10

     .ان مأخذھم146ص .11
12 http://news.bbc.co.uk/٢/hi/south_asia/٨٥٢١٨٢٣.stm 
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   و تيره گی روابط با آنکشورحذف ھند از ماموريت ھولبروک
دۀ خاص حيث نماينه زمانيکه ھيليری کلينتن طی محفل ِ در حضور رئيس جمھور اوباما، ريچاردھولبروک را ب

ھند که دشمن ديرينۀ . ١٣امريکا برای آسيای جنوبی، معرفی کرد، از نام ھندوستان در اين ماموريت ياد نگرديد

ماموريت از شمار ميرود؛ پس چرا اين کشوره پاکستان است، يک فکتور مھم درجنگ امريکا در افغانستان ب

  نمايندۀ خاص امريکا برای افغانستان و پاکستان حذف گرديد؟
 ه دليل جايگاهلبروک در اولين ديدار خود با حسين حقانی، سفير پاکستان در امريکا، اظھارکرده بود که بھو

مرکزی ھند در نگرانيھای پاکستان، او با ھند معامله خواھد کرد و چنين وانمود خواھد کرد که اين کار را 

باوراند که زمانيکه ادارۀ اوباما در تالش برخی از کارشناسان آسيای جنوبی و تحليلگران ھندی به اين . ١٤نميکند

 ِ را برای آسيای جنوبی تعيين کند و اينکه اوباما در مبارزات انتخاباتی خود نيز برضرورت یبود تا نمايندۀ خاص

گروپ ھای البينگ (يک نماينده خاص ِ امريکا برای حل قضيۀ کشمير تأکيد کرده بود، ھند از چينل ھای مختلف 

توانست تا تيم جديدالتأسيس اوباما را قانع سازد تا ھند و کشمير را از ماموريت نماينده ) امريکاطرفتدارھند در 

ھند از سالھای زياد به اينسو، ھمواره در تالش بوده است تا از بين . خاص ِ امريکا برای آسيای جنوبی حذف کند

  . ھند و پاکستان، نگھداردالمللی کردن موضوع کشميرجلوگيری کند و آنرا منوط به دو کشور، يعنی

، باعث )پاکستان(نفع آنکشوره ی بئازسوی ديگرروابط بسيار نزديک ھولبروک با اسالم آباد و پيشبرد سياست ھا

 نفر از اتباع ھند، در يک سلسله ٩، به تعداد ٢٠١٠ فبروری ٢۶تاريخ ه ب. ايجاد بدبينی ھا در نيو دھلی گرديد

رياست امنيت افغانستان و .  نفر خبرداده شد١۶تعداد جمعی کشته شدگان . دحمالت انتحاری در کابل، کشته شدن

تی پاکستان، آی اس اوزارت خارجۀ ھند ھدف اين حمالت را اتباع ھند دانسته، اين حمالت را به سازمان استخبار

ه کرده، گفتۀ آنھا نفع پاکستان مداخله ًبعدا، ھولبروک در اظھارات منابع رسمی کابل و نيو دھلی ب. آی، ربط دادند

  .اظھارات ھولبروک باعث خشم کابل و نيودھلی گرديد. را که ھدف حمالت اتباع ھند بود، رد کرد

جديت بدبينی و عدم ھمکاری با ھولبروک در ھند به حدی بود که سفرھای رسمی ھولبورک به آنکشور به آسانی 

درجريان سفرھای ھولبروک به ھند، رسانه . حيث مھمان ناخوانده برخورد ميشده صورت نميگرفت و با وی ب

در جريان يکی از سفر ھای . نشر ميرساندنده  را بیھای آنکشور برای او تبصره ھا و گزارش ھای ناخوش آيند

جای تحريک کردن ه وی، تايمزآف ھنديا نوشته بود که ھند به ھولبروک خواھد گفت تا ازاشتباھات اجتناب کند و ب

تايمزآف ھنديا افزوده بود که ھند بايد به ھولبروک راجع به خطريکه که . ١٥رول نگھداردتروريزم، آنرا تحت کنت

اياالت متحدۀ امريکا از اشتباھات گذشتۀ خود نمی آموزد و نقش پاکستان را ناديده گرفته به آنکشور ميليارد ھا 

  .١٦دالرکمک ميکند، بگويد

 سال عمرش، ماموريت ھای مھم ۶٩در طول به عنوان حرف اخير، ميتوان افزود که ريچارد ھولبروک 

ديپلوماتيک را در کشور ھای مختلف جھان برای حکومت ھای مختلف اياالت متحدۀ امريکا انجام داد، ولی 

) ھند خارج از چوکات ماموريت(حيث نمايندۀ خاص ادارۀ اوباما برای افغانستان و پاکستان ه ماموريت اخير وی ب

برقراری روابط حسنه، طرح سياست ھای مفيد و جلب مساعدت ھای بيشتر به .  ناميدرا ميتوان يک ماموريت ناکام

درافغاستان، نظربه پيچيدگی وضع، ھولبروک . اسالم آباد، باعث دوری کابل و نيودھلی ازھولبروک گرديد

                                                 
13 http://thecable.foreignpolicy.com/posts/ ٢٠٠٩/٠١/٢٣ /india_s_stealth_lobbying_against_holbrooke 

14 Obama’s Wars ; Bob Woodwards, p.87     
15 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Holbrooke-in-India-to-talk-Pakistan/articleshow/٤١٣٥٨٩٥.cms 
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را ) شت که در ماموريت ھای قبلی داینقش(ُنتوانست تا نقش يک ديپلومات کـل مختار و سنگين وزن امريکائی 

روابط وی با رئيس جمھور کرزی تيره و پر اضطراب بود و با برخی از بازی کنان ديگر صحنۀ . ايفاء نمايد

ھولبروک در پروسۀ انتخابات رياست جمھوری تا . نزديک ولی بی ثمر...) عبدهللا عبدهللا، عطا محمد نور(سياسی 

ِدرقسمت به مذاکره کشاندن گروه ھای .  ادارۀ اوباماحد امکان مداخله نمود ولی بدون کدام نتيجۀ مطلوب به نفع
  ...نقش ھولبروک را ميتوان صفرتلقی کرد) طالبان، حزب اسالمی و شبکۀ حقانی(متخاصم دولت 

باالخره، مرگ ھولبورک يک ضايعۀ بزرگ برای امريکا و ديپلوماسی آنکشور است و ھمچنان خاموشی يک 

معنی عاميانه سخن، ه فغانستان، مرگ اين ديپلومات امريکائی ميتواند تنھا باما برای مردم ا. نفع پاکستانه صدا ب

  /ختم. /باشد" !کم... مرغ کم، "

 

  :ريچارد ھولبروک

ريچارد چارلز البرت ھولبروک، نماينده خاص ادارۀ اوباما برای افغانستان و پاکستان و ديپلومات سابقه دار 

 سالگی، در يکی از شفاخانه ھای واشنگتن ۶٩ارگی شاھرگ، به عمر دليل په سمبر، ب سيزدھم دتاريخه بامريکا، 

وی از يک فاميل يھودی بود  مادر.  در شھر نيويارک تولد گرديد١٩۴١ اپريل ٢۴تاريخ ه ھولبروک ب .وفات نمود

 - پدرھولبروک در يک فاميل يھودی  وسوی امريکا مھاجرت کرده  از شھر ھامبورک آلمان ب١٩٣٣که در سال 

 سال عمرش، ماموريت ھای مھم ۶٩ريچارد ھولبروک در طول .  در شھر وارسا پولند به دنيا آمده بودروسی

  . انجام داده بود... ژورناليست، نويسنده، استاد/ لمان و سازمان ملل، ايديتوراسفير امريکا در : چون

  

  

  


