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 . می باشم يکی از آنهامنکم نيستند کسانی که سرکوب القاعده و طالبها را در افغانستان تائيد ميکنند و    
ر ميبود که اين ابر قدرت از  شايد بهت. بعد از مدتها تاخير اين يکی از از کارهای بسيار خوب اياالت متحده  بود که به ثمر رسيد

همان آغاز درگيری افغانها با اتحاد شوروی به فکر فردای نظام سياسی در کشور مامی افتاد و به طيفی از نيرو های سياسی کمک                   
ميکرد که از بغض و کين بنياد گرايی خالی ميبودند که چنين نشد و ذوقزدگی پيروزی نظامی بر  شوروی و هوا خواهانش در           

ستان آن کشور را بر انگيخت که خود تبر بنياد گرايی را دسته بدهد و ضياالحق ديکتاتور سابق پاکستان را در راس اين پروژه          افغان
کابل را به توپ بستند و افغانستان را به  از خاکستر مبدل کردند و اين درست   )  ISI (بالنتيجه جنگ ساالرهای به ترغيب . بگمارد

 . پاکستان به خاطر کينه های تاريخی ميخواست  همان چيزی بود که رهبری 
 باالخره فاجعه تروريستی و غير انسانی يازدهم سپتامبر در نيويورک وواشنگتن اتفاق افتاد و اياالت  متحده   
 .تازه بخود آمد و دريافت که بنياد گرايی اسالمی ميتواند بسيار خطرناکتر از آن باشد که بر آورد کرده  بود  

مراد اينکه به تلويح تصريح . ار به مصاف هيواليی بر آمد که خود مسقيم و غير مستفيم تغذيه و تربيت کرده بود سپس چار و نا چ
 .به باز انديشی کامل کاستی هايی بر آمد که درسياستهای آن کشور رونما شده بود  

 .اک يازدهم سپتامبر بوداگر فرض را براين بگذاريم که منبه رهبری امريکا در اتخاذ  سياستی جديد، فاجعه دردن    
بايد در قيد احتياط اذعان کنيم که خواب طراحان ستراتيژی آن دولت بيش از حد الزم سنگين بوده است و قشر يا پوسته ضخيمی از  

 .خوشباوری و احيانًا خودبينی بر کليت استخوانبندی ديپلوماسی آن ابر قدرت خوابيده بود که خبر از کرختی بازی هايش ميداد  
 تروريسم در جهان ما بدون سبب و انگيزه سر باال کرده است يا اينکه نوعی جنون يا بيماری روانيست که ديوانگانی اين جا و آن   آيا

 .جا هم خود و هم ديگران را از زندگی محروم ميکنند و دست به بمگذاری های انتحاری ميزنند     
 نظر ميرسد که چنين تبهکاريهايی آن هم از سوی آدمهای بالنسبه سليم      اگر از آدمگشان حرفه ای و بيماران روانی بگذريم ظاهرًا به      

به بيان ديگر تا تمام دريچه های برخورد عقالنی به قضيه بسته نشود و کارد به  .  العقل نمی توانند بدون محرکه نهايت شديد باشد 
 .استخوان يک آدم عادی متعارف نرسد دست به چنان اعمالی جنون آميز نميزند  

چنين باشد بايد مسئله را سحل نگيريم و نگوئيم که با برخورد های فزيکی از گونه قلع و قمع، زندان، تجريد، تبعيد و اقدامات  اگر 
 .نظامی ميتوان اين پديده را ريشه کن کرد 

ط نشو و نمای چنان   ترديدی نيست که با استفاده از شيوه های بازدارنده ، ميتوان برای چندی سانحه را به عقب انداحت اما اگر محي
پس عقل سليم حکم ميکند که در کنار چاره انديشی های . آفتی باقی بماند دير يا زود به شکلهای تازه تری به ظهور خواهد رسيد 

 .موضعی و فزيکی به منشأ و کنه مسأله توجه شود و درد اصلی درمان گردد  
 فلسطينی ها و اسرائيلی ها ست که اياالت متحده امريکا و بيشتر  يکی از مناقشه های مسأله ساز و بحث انگيز زمان ما دعوای بين  

 .کشور های بزرگ و کوچک ديگر نيز از آفات ناشی از آن بر کنار نمانده است    
طرفين يکديگر را به ارتکاب اعمال تروريستی متهم  . در آنجا قاعده حق و مهمترين ضابطه های حقوق جهانی زير سوال رفته است

اشغالگر   ! ز به خاطر نبود تعريفی جامع ، منصفانه و خدا پسندانه از تروريسم ، دزد هم خدا خدا ميگويد و کاروان هم  ميکنند اما هنو
 .هم خود را ذيحق ميداند و اشغال شده هم 

 در يکطرف انبوهی از آواره های بی خانمان و زاغه نشين فلسطينی قرار دارد که در عرض پنجاه      
از دست داده اند و با چنگ و دندان برای اعاده حقوق و عودت به خانه های شان ميرزمند و طرف              سال اخير وطن آبائی شانرا    

ديگر دولت قدرتمند اسرائيل قرار دارد که طالب مرز های مصئوون از تعرض است و فلسطينی ها را متهم به اخالل امنيت شهر     
 .وندان اسرائيلی ميکند

 هم تروريست است يا نه ؟ ـ ما شنيده   » آريئل شارون «وريست بودند اما پرسيدنی است که   ما قبول داريم که مال عمر و بن الدن تر   
ايم که در فرانسه و بلژيک و هسپانيه و آلمان و انگلستان انگشتهای اشاره زيادی آن مرد معلوم الحال را نشانه گرفته اند و حتی    

خلف و مجرم و عامل جنايات جنگی به بررسی بگيرد و حکم جلب  قرار است يکی از محاکم معتبر بلژيک پرونده شارون را بنام مت  
 متهم است که چند سال پيش وقتی که وزير دفاع اسرائيل بود دستور قتل عام فلسطينی ها را در » شارون «. اش را صادر نمايد
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همچنين همين  . ن کرده استاردوگاه های صبرا و شتيال صادر کرد و حدود هشتصد نفر آدم عادی و غير دخيل در جنگ را تير بارا
آدم يکسال پيش به منظور جلب نظر احزاب دست راستی اسرائيل در مقام هتک حرمت به مسجد  اقصی بر آمد و به عنوان مدعی       
مالکيت آن مکان مقدس مسلمانان قدسيت حريم آن را زير پا کرد که بالفاصله با توفان خشم فلسطينی ها مقابل شد و تا به حال به 

 سربازان    » شارون «در جريان يک ماه اخير به امر    . دن يکهزار فلسطينی عمدتًا جوانکهای سنگ پران منجر شده است      کشته ش
 خودمختار تخريب کرده و خانواده های زيادی       هاسرائيلی صدها سر پناه کلوخی آواره های فلسطينی را در شهر های مربوط ادار          

 .را بی خانمان کرده است 
 شيمون  « ای با عکس العمل انتقاد آميز شخصيت های انساندوست در داخل و خارج اسرائيل مقابل شد و حتی    چنين رفتار ددمنشانه 

 » کولن پاول« وزير خارجه ووزيز فرهنگ کابينه شارون که از حزب کارگر به او پيوسته اند آنرا نکوهش کردند اما آقای     »پريز 
 توجيه کرد »! دفاع از خود«ادی ميرفت آن ايلغار چنگيز منشانه را با مقوله   وزير خارجه رنگين پوست امريکا که از او انتظار زي    

 ب وزرای منسوب به حز   »شارون  « در ابراز عالقه به   » کالن پاول «و  “ ! کاسه از آش داغتر است  ”و اين حقيقت ميرساند که  
 .کارگر را پشت سر گذاشته است  

اگر محل .  بم گذاری های شنيع و غير انسانی مال عمر و بن الدن دارند شباهت تام تمام به» آريئل شارون«اقدامات تروريستی  
وقوع  و عامالن اين جنايات را در نظر نگيريم و يکی را به جای ديگری بگذاريم بروشنی می بينيم که ترور ، ترور است چه 

 .و تروريست تروريست است چه بن الدن و چه شارون  ! جابلقا و چه جابلسا 
رسيم به يک داوری کامًال ارزشی که دستاويز اياالت متحده امريکا است و هر روز به بهانه دفاع از حقوق بشر در           با اين مقال مي

اگر چنين است بايد  . لست های کشور های خاطی و حامی حقوق بشر را از هم سوا ميکند و خود را در جايگاهی بلند قرار ميدهد          
بايد بيش از اين  به مردم بی خانمان       . يزد و شارون و بن الدن را با يک چشم بنگرد       بپره»! يک بام و دو هوا «امريکا از سياست   

 .فلسطين دل بسوزاند و کودکان فلسطينی را که با قلوه سنگهای به جنگ تانکهای اسرائيلی می برآين بيشتر زير بال بگيرد    
می بيند و يا نمی خواهد که ببيند اما همينکه اداره به   ديگر شکی نداريم که اياالت متحده امريکا يا زرادخانه اتومی اسرائيل را ن     

اصطالح خود مختار فلسطينی ميخواهد از راه مجاز و غير مجاز چند راکت انداز و کله شنيکوف بخرد رسانه های طرفدار            
 قوطی حس   اسرائيل در امريکا چنان محشری بر پا ميکنند که پرده های گوش فلک پاره می شود و بيچاره عرفات خود را در    

 .ميکند
 خود مختار    ۀچرا هر وقتيکه شورای امنيت سازمان ملل متحد ميخواهد در مورد گسيل نيروهای حايل بين مرزهای اسرائيل و ادار      

 امريکا مواجه می شود؟ آيا چنين کاری نه بدان معناست که امريکا به عمد ميخواهد تانکها و          ۀتصميم بگيرد با ويتوی نمايند
 نازی هارا در    ۀائيل با فراغ خاطر و بی پرس و جوی مقامات مسئوول جهانی بر زاغه  نشين ها بتازند و خاطربولدوزرهای اسر  

 تصفيه های نژادی تجديد نمايند؟
 .هنوز مسايل زيادی در سياستهای امريکا وجود دارد که از پرويزون انصاف نگذشته و بخش و سمتش جدا نشده است    

باشد که نيمه . ستان با تائيد  روشنفکران زيادی مقابل است و اين نصف يک پروژه منصفانه است    منش امريکا در رابطه با افغان  
 .ديگر نيز به درستی انجام شود ولی نه به آن تأخير و تغافل و تجاهلی که در مورد افغانستان به عمل آمد 
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