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فرستاده؛ سفر من در جهان آشفته ،از کابل تا کاخ سفید
Zalmay Khalilzad (2016), The Envoy: Navigating a Turbulent
World, From Kabul to the White House, New York: St. Martin's
Press, pp. 336
کتاب «فرستاد ؛ سفر من در جها آشفته :از کابل تا کاخ سیفیه» مجموعیه خیاطران
زلمی خلیلزاد ،سیاستمهار و دیپلمان شناختهشه افغا تبیار امریکیایی اسیت کیه سیالها
بهعنوا سفیر ایاالن متحه امریکا در دو کشیور بحیرا زد افغانسیتا و عیراق و همچنیین
بهعنوا نماینه دائ امریکا در سازما ملل فعالییت کیرد و در برخیی مقیاطع ،در صیحنه
سیاست داخلی امریکا نیز ایفای نقش نمود است .این کتاب در سال  1818توسط انتشاران
سنتمارتین در  118صفحه به اپ رسیه است.
 .1تولد ،رشد و تحصیالت
خلیلزاد در دومین روز بهار  1118شمسی ( 11مارچ  )1921در ییک خیانواد سینتی
در شهر باستانی مزارشریف در شمال افغانستا متوله شیه و رشیه کیرد .در بخیش نخسیت
کتاب ،وی ممن اشار به زیباییها و رس های شهر محل رشهش ،به سختیهای زنیهگی در
یک خانواد پرجمعیت از طبقه متوسط اشار میکنه؛ ازجمله  11کودکی که مادرش بیهدنیا
آورد و تنها هفت تن از آنها زنه مانهنه .خاطر شبی را کیه خیواهرش« ،حافظیه» پیس از
روزها درد کشیه و گریستن درگاشت ،ازجمله خاطران تلخ دورا کودکی برمیشمارد .در
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این بخش ،خلیلزاد دورا کودکی خود را همرا با اشار به تفریحان و وقایع مه آ دورا
ماننه جنگ هنه و پاکستا رواییت میکنیه .یکیی از خیاطران جالیب وی در را مهیاجرن
بههمرا خانواد به کابل ،به مشاهه برخورد وحشیانه داودخا  ،شیوهرخواهر ظاهرشیا کیه
بعهها وی را سرنگو کرد و جانشین وی شه ،با یک راننه کامیو بازمیگردد که سیرانجام
آ  ،کنه شه گوش راننه کامیو با دنها داودخا بود .تغیییران در زنیهگی زلمیی (بیه
کسر می به معنای جیوا ) در کابیل ،وی را بیا زنیهگی شیهری و اجتمیاعی آشیناتر کیرد و
عفقهمنهیاش را برای خوانه و آموختن تحریک کرد؛ ممن اینکه تبعی

گسیترد قیومی

به نفع پشتو ها و تاجیکها علیه بقیه اقوام ،بهویژ هزار ها نیز بهشهن وی را آزار میداد.
زمانیکه به سن نوجوانی رسیه ،در ار وب یک برنامه آموزشی تبیادل دانشآمیوزا ،
عازم کالیفرنیا شه و پس از شو های اولیه زنیهگی در امریکیا ،ییک سیال بهگفتیه خیودش
بسیار متفاون را در آ کشور گارانه؛ دور ای که تأثیر فرهنگی فوقالعاد ای بر او گااشیت و
ذهنیت و مسیر زنیهگی وی را متحیول کیرد .وی در جایجیای کتیاب ،بیه «بحیرا تمیه
اسفمی» اشار میکنه و آ را ریشه افراطگرایی اسفمی سالهای اخیر میدانه .سالها بعه،
وی دالیل توسعه فرهنگی امریکا را ابتکارهای شخصی ،فعالیت اجتماعی و احتیرام بیه زنیا
میدانه و معتقه است ،وطنش ،افغانستا و حتی جهیا اسیفم نییز بیا رعاییت ایین نکیان،
متحول خواهنه شه.
خلیلزاد ،پس از مهتی تحصیل در رشته طب در افغانستا  ،با اسیتفاد از ییک بیورس
تحصیلی عازم دانشگا امریکایی بیرون شه و دور لیسانس و فوقلیسانس خیود را در حیوز
مطالعان خاورمیانه گارانه .کودتای سال  1971داودخا علیه ظاهرشیا  ،برنامیههای اولییه
وی را برای بازگشت به افغانستا و ورود به عرصه سیاسی کشورش تغییر داد و با استفاد از
یک بورس دیگر ،دور دکتری خود را در دانشگا شییکاگو طیی کیرد .وی در فصیل هیارم

کتاب ،به آشنایی اتفاقی خود با یکیی از اسیتادا دانشیگا شییکاگو بیهنام پروفسیور آلبیرن
وولستتر ،1که یک استراتژیست بهنام و دارای همکاری و ارتبیاط نزدییک بیا هیئیت حاکمیه
امریکا بود ،اشار دارد که به همکاری با وی در تهییه نیه گیزارش سفارشیی دسیتگا های
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دولتی و درنهایت ارتباط با برخی مقامهای رسیمی دولیت امریکیا منجیر شیه .وی در فصیل
هارم کتاب ،خاطر مفقان خود با امیام خمینیی در ژانوییه  1979در نوفللوشیاتو را نقیل
کرد و برداشتهایش از این دیهار را تبیین میکنه.
 .2افغانستان
خلیییلزاد در سییال  1979پییس از انتشییار مقالییهای در نشییریه «اوربیییت» کییه حییاوی
پیشبینی حمله اتحاد شوروی به افغانستا بود ،بیه ادار امنییت ملیی امریکیا وصیل شیه و
بهاینترتیب بهصورن ناشناس در فراینه سیاستگااری امریکا در برابر اتحاد شیوروی نقیش
داشت .پس از اشغال افغانستا توسط شوروی در زمسیتا  1979کیه منجیر بیه مهیاجرن
اعضای خانواد او به امریکا و پاکستا شه ،بیا حماییت سیازما اطفعیان امریکیا 1بیهعنوا
کارشناس امور افغانستا  ،مشغول کمک به سازمانههی حمایتهای سیاسی و مالی امریکا از
مبارزا افغا علیه اشغال اتحاد جماهیر شوروی شه .در این ار وب ،او سفرهایی به نقیاط
مختلف جها داشت تا در مورد پیامههای اشغال افغانستا و واکنش امریکا سخنرانی کنیه.
خلیلزاد در این کتاب مهعی است که پیشنهاد اتحیاد امریکیا بیا پاکسیتا و کمیک میالی و
نظامی به آ کشور در ازای همکاری پاکسیتا در کمکرسیانی بیه مجاهیها افغانسیتا از
سوی وی ارائه شه و به همین سبب در سفر بیه پاکسیتا  ،موفیق شیه اسیت بیا رهبیرا
مخالف ژنرال میاءالحق که در بنه یا تحت فشار بودنه ،دیهار کنیه .خلییلزاد معتقیه اسیت،
پاکستا از هما زما به دالیل بسیاری ،در پیگیری اهیها خیود ،در راسیتای حماییت از
گرو های افراطی اسفمگرا حرکت میکرد و هموار درحال دروغگویی و فریب امریکا بیود
است .از منظر پاکستا  ،مقاومت افغانستا به هفت گرو یشامل سه جریا میانهرو و هیار
گرو بنیادگرای تقسی میشه و پاکستا با ایجاد اختف میا آنها ،کنتیرل ایین گرو هیا را
دراختیار داشت .ارزیابی خلیلزاد این است که ژنرال میاءالحق ،با ههایت دییهگا گرو هیای
بنیادگرای مقاومت افغانستا که رؤیای تشکیل خففت متحه اسفمی را در سر داشیتنه ،در
واقییع ،بییهدنبال ایجییاد یییک کنفهراسیییو متحییه متشییکل از پاکسییتا  ،افغانسییتا و حتییی
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بخشهایی از آسییای میانیه بیود؛ کنفهراسییونی مبتنیبیر تعصیب میاهبی و ثیرون نفتیی
عربستا سعودی که ممن حل همیشگی اختف های مرزی با افغانستا  ،عمق اسیتراتژیک
پاکستا در مقابل هنه را نیز تضمین کنه.
خلیلزاد در فصل پنج به شخصیت ناسازگار گلبهین حکمتییار اشیار میکنیه و او را
هر محوری در آغاز جنگ داخلی پس از خروج شیوروی و عامیل سیازمانههی ییک گیرو
شورشی در پاکستا پس از سقوط طالبا معرفی میکنه .در ادامیه بیه دییهار سیال 1907
یونس خالص ،رهبر وقت مجاهها  ،با ریگا در کاخ سفیه و دعون رئیسجمهور امریکیا بیه
اسفم توسط وی اشار میکنه .خلییلزاد در ابتیهای سیال  1908بیهعنوا کارمنیه بخیش
برنامهریزی سیاستگااری ،وارد وزارن امور خارجه شه .وی یکی از دالییل خیروج نیروهیای
شوروی از افغانستا را اصرار خود بیرای اعمیال فشیار بیشیتر بیر شیوروی پییش از امضیای
موافقتنامه ژنو میدانه .او که قرار بود همرا ژنرال مییاء و آرنولیه رافیل ،سیفیر امریکیا در
پاکستا  ،به یک پایگا نظامی در پنجاب پرواز کنه ،در آخرین لحظه ،تغییر برنامیه داد و بیه
درخواست رافل برای دیهار با رهبرا افغا عازم پیشاور شه .پرواز حامل میاء و رافل بهطور
مشکوکی سقوط کرد و همه مسافرا آ کشته شهنه.
خلیلزاد مهعی است که هنگام خروج شوروی از افغانستا  ،نگرا نفوذ پاکستا و تسلط
رهبرا تنهرو مقاومت ماننه حکمتیار ،یونس خالص ،برها الهین ربانی (که دیهگا های اخوانی
داشتنه) و عبهالرسول سیا (که پیرو ایهئولوژی وهابیت با محوریت عربستا بود) بود و برای
رفع این خطر ،حتی خواها همکاری امریکا و شوروی برای بهقهرن رسانه افغا های میانهرو
بود است .وی در این بخش به برداشت غلط سیا از شیرایط افغانسیتا و رویکیرد پاکسیتا و
انفعال دولتهای بوش پهر و کلینتو اشار میکنه و آ را عامیل اصیلی بیروز جنیگ داخلیی
گسترد در افغانستا و درنهایت ،ظهور طالبا و القاعه میدانه.
وی ظهور طالبا در دورا هرجومرج داخلی افغانستا پس از سقوط دولیت کمونیسیتی
کابل را پهییه ای امیهوارکننیه و میورد اسیتقبال اکثرییت میردم افغانسیتا ی ازجملیه خیود
(خلیلزاد) و حامه کرزیی میخوانه و البته بهسبب این خوشبینی خود را سیرزنش میکنیه و
حتی به نقش مه کرزی در سازمانههی طالبا در ابتهای ظهور اشار دارد؛ بهحهی که طالبا
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مقام سفیر و نماینه دائ خود در سازما ملل در نیویور

را به او پیشنهاد کیرد بودنیه ،امیا

همین گرو  ،بهسبب اقهامان کرزی در بسیج مخالفا تبعیهی ،پهر پیر وی را در ژوئییه 1999
در کوئته به قتل رسانهنه .کرزی پس از قتل پهرش بسیار جسورتر و جیهیتر از گاشیته ،وارد
صحنه مبارز شه و بیا کمیک تعیهادی دیگیر از رهبیرا اپوزیسییو  ،گیرو رم را متشیکل از
گرو های مختلف افغا تشکیل داد که بعهها در دور انتقالی پساطالبا نیز نقیش مهمیی ایفیا
کرد .در فصل نه  ،خلیلزاد به تفشها و برنامهریزی دولت بوش بیرای نیابود کیرد القاعیه ،
بهطور عمه توسط جبهه ائتف شمال به رهبری احمهشا مسعود اشار کرد؛ برنامهای که بیا
کشته شه مسعود در روز نه سپتامبر  1811عقی مانه.
فصل ده به روایت خلیلزاد از وقایع یازده سپتامبر  1881و واکنش دولت امریکا به
این حملهها اختصاص دارد .پس از حادثه یازد سپتامبر  1881وی بیه هیر ای برجسیته و
بیجانشییین در دولییت امریکییا تبییهیل شییه .وی بییا اشییار بییه آ دورا مینویسییه« :میین
عالیرتبهترین افغانییامریکایی و مسلما امریکایی در کاخ سفیه بودم» .پیاول وولفیوویتز در
نوشتههای خود اشار میکنه« :یک هفته از حادثه  11سپتامبر میگاشیت و میا بیهشیهن
درگیر تصمی گیری در اینبار بودی که یکبار بیه ذهین رسییه کیه زلل (خلییلزاد) اهیل
افغانستا است» .پس از حمله امریکا به طالبا در افغانستا و سقوط کابل ،شیناخت وی از
افغانستا  ،جها اسفم و خاورمیانیه و همچنیین ارتبیاط وی بیا هر هیای شناختهشیه و
رهبرا افغا  ،ماننه برها الهین ربانی ،از جهادیهای شناختهشیه و رئیسجمهیور اسیبق،
جایگا وی را در کاخ سفیه و بهعنوا یکی از مشاورا نزدیک بوش تقویت کیرد؛ نیا کیه
برخی رسانهها از او با عنوا «افغا دلخوا بوش» و ییا «پیشیقراول سیرزمینی کیه در رأس
حملههای امریکا قرار دارد» یاد میکردنه .اسامه بنالد  ،رهبر القاعه  ،در نیوامبر  1881در
مصاحبهای با خبرنگار شناختهشه پاکستانی ،حامه میر ،پیشبینی کرد بیود کیه خلییلزاد
در افغانستا پساطالبا نقش اصلی را بازی خواهه کرد.
در فصل یازده  ،وی به فراینه حمله امریکا به طالبا و نقیش گرو هیای مختلیف افغیا
ماننه ائتف شمال ،ازبکها و پشتو ها در این حمله میپیردازد و نقیش خیود در سیازمانههی
گرو های مخالف را برای نقشآفرینی در افغانستا پسیاطالبا و تشیکیل ییک دولیت فراگییر
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تشریح میکنه .ادامه این فصل ،روایت مبسوطی است از جریا کنفرانس بن و نقشی که هیئت
ایرانی بهسبب تسلط بیبهیل بر جریا امور منطقیه و افغانسیتا  ،در موفقییت ایین کنفیرانس
داشته است .رویکرد هار گرو اپوزیسیو افغا یشامل گرو ائیتف شیمال ،گیرو رم ،گیرو
قبرس و گرو پیشاوری در فراینه بن و همچنین الشهای انتخاب کرزی بهعنوا رئیس دولت
موقت و پس از آ  ،تعیین کابینه وی با اشار به نقش برجسته هیئت ایرانیی در آ  ،بیهویژ در
جلب همراهی ائتف شمال و متقاعه کرد ربانی ،در این فصل تبیین شه است.
خلیلزاد پس از کنفرانس بن و در روزهیای اولییه شیروع بیهکار دولیت موقیت افغانسیتا ،
بهعنوا فرستاد ویژ رئیسجمهور امریکا عازم کابل شه .وی در اشیار بیه نخسیتین روز کیاری
خود پس از دیهار با کرزی مینویسه ...« :بیا وجیود منیابعی کیه بیهعنوا ییک دیپلمیان ارشیه
امریکایی در اختیار داشت  ،نفوذ من محهود بود .من نمیتوانست برای افغانستا تصیمی بگییرم؛
تنها میتوانست به افغا ها در را ایجاد یک سیست سیاسی کارآمه کمک کین  .تصیمی گیرفت
سعی نکن هیچ تصمیمی را بر کرزی یا دیگر افغا ها تحمییل کین  ،بلکیه مسیائل و گزینیههای
موجود را تشریح و در مورد آنها توصیههایی ارائه کن  ،اگر نیاز باشه ،توصیههای محکی  .باییه بیه
آنها میگفت  :اگر بتوانیه مشکل را میا خود حل کنیه ،خرسنه میشوم که در حاشیه بمان  ،امیا
از ناکامی و شکست حر نزنیه» .برداشت وی از نخستین دیهار خود بیا کیرزی در مقیام رئییس
دولت موقت افغانستا این بود که کرزی نیز ماننه سایر افغا ها اعتماد به نفس خیود را از دسیت
داد بود .وی کرزی را مسیلط ،ژر نگیر ،خونسیرد و خوشبرخیورد و البتیه فاقیه قاطعییت الزم
توصیف میکنه .همچنین به نگرانیهای امنیتی در مورد کرزی و تی دولیت موقیت میپیردازد و
حتی به شک رئیسجمهور بوش به محمهقسی فهیی  ،معیاو اول رئیسجمهیور و وزییر دفیاع،
بهعنوا خطری برای زنهگی کرزی یا دست زد به کودتا اشار میکنه کیه بیه درخواسیت او از
فهی برای برپایی یک کنفرانس مطبوعاتی و تصریح بیه وفیاداری بیه کیرزی و دولیت افغانسیتا
انجامیه ،تا اینکه درنهایت ،مسئولیت حفاظت از کرزی بیهطور کامیل بیه ییک مجموعیه امنیتیی
امریکایی سپرد شه .این فصل کتاب یدوازده ی بیه بیهرفتاری و برخیورد تیوهینآمیز نظامییا
امریکایی با افغا ها بهعنوا یکی از نگرانیهای اصلی نویسنه اشار دارد .خلیلزاد همچنیین بیه
بهرفتاری و بیقانونی جنگساالرا افغا ازجمله ژنرال دوسیت  ،بیهعنوا ییک یالش جیهی و
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نگرا کننه اشار میکنه و همکاری امریکا با این جنگساالرا در مقابل شورشیا در گاشیته و
حال را عامل اصلی انفعال امریکا و سوءاستفاد آنا برمیشمارد .او با اشار به دو ههفی که بیوش
بهعنوا اهها حضور امریکا در افغانستا تعیین کرد بود یتأمین عهالت و جلیوگیری از تبیهیل
قلمرو افغانستا به پناهگا امن تروریستهای عهم حمایت کافی دولت امریکیا از دولیت کیرزی در
راستای نهادسازی و در مقابل الشها را مورد انتقاد قرار میدهه.
فصل سیزده به شر برگزاری «لویه جرگه» در ژوئن  1881و مقهمهها و حاشیههای
آ  ،ماننه توطئه حکمتیار برای ترور ظاهرشا و سرنگونی حکومت کرزی و بیرو رانه نیو
ظاهرشیا از صیف مییهعیا ریاسیتجمهوری بیا اعطییای مقیام سیفارن رم ،اختصییاص دارد.
خلیل زاد در این بخش به طراحی یک بازی برای فریب ائتف شمال و متقاعیه کیرد آنهیا
برای کنار گیری یونس قانونی از وزارن داخله اشار میکنه .او با تشریح رونه انتخاب حامیه
کرزی بهعنوا رئیسجمهور در لویه جرگه ،به درگیریهای فراوا در تعییین وزرای کابینیه
نیز اشار میکنه.
خلیلزاد در ما مه  1881پیشنهاد سفارن در کابل را از جورج بوش دریافیت کیرد .دو
موموع لزوم حمایت بیشتر امریکا از رونه دولتسازی و ملتسازی در افغانستا و همچنیین
مرورن برخورد جهیتر با نقش منفی پاکستا و حمایت آنا از گرو های تروریستی ماننیه
طالبا  ،دو خواسته اصلی خلیلزاد برای پیشبرد امور در افغانستا بودنیه .وی در تعامیل بیا
سازما های مختلف درگیر در امور افغانستا  ،برنامه جامعی را با عنوا «موفقییت شیتابنه
افغانستا » تهیه کرد که شامل دستورکار همکاری با افغا ها برای تهیه قانو اساسی ،مهیار
جنگساالری ،بازسازی ارتش و پلیس ملی ،تسریع برنامههای توسعه اقتصادی ،و مبیارز بیا
شورش های نوپا در جنوب و شیرق آ کشیور بیود تیا درنهاییت زمینیۀ برگیزاری انتخابیان
سراسری ،آزاد ،و عادالنه را برای افغانستا فراه کنیه .بودجیه ایین طیر  ،ییک میلییارد و
دویست میلیو دالر پیشبینی شه بود ،اما کنگر یک میلیارد و ششصه میلیو دالر به آ
اختصاص داد .وی مهعی است که در ابتهای سفارن در کابل ،از سوی بوش مأمورییت یافتیه
بود تا حامه کرزی را به سیاستمهاری بزرگ تبهیل و برای رهبری افغانستا آماد کنه ،امیا
مشکل پاکستا و تردیه و انفعال دولت امریکا در برخیورد بیا آ کشیور همچنیا بیهعنوا

 / 812فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،03تابستان  ،8031شماره 2

مشکلی بزرگ و حلنشه باقی مانه .توافق با جنگساالرا عمهۀ افغا در قالب موافقتنامیه
حکمرانی اکتبر نیز گام مهمی برای مهار سرکشیهای رهبرا گرو های قومی مختلیف بیود.
با ورود ژنرال دیویه بارنو بهعنوا فرمانه جهیه نیروهای امریکایی ،هماهنگی بخش نظیامی
و غیرنظامی افزایش یافیت و اسیتراتژی نظیامی امریکیا از مهتروریسی بیه مهشیورش و از
دشمنمحور به مردممحور تغییر کرد.
خلیلزاد در نوامبر  1881عازم کابل شه تا مأموریت خود را بهعنوا سیفیر امریکیا در
افغانستا بهطور رسمی آغاز کنه .فصل هجهه کتاب به شر فعالیتهای روزانه خلیلزاد و
سفارتش اختصاص دارد .وی برخف برخی همکارانش در سفارن ،معتقه بود که آنها نهتنها
برای گزارش کرد رویهادها ،بلکه برای شکل داد به آنها در افغانستا حضور دارنه .کتاب،
به بهرفتاری نظامیا امریکایی با غیرنظامییا افغانسیتا بیهعنوا ییک عامیل نگرا کننیهۀ
عمه اشار میکنه .تصاد کاروا محافظا هیفری کلینتو با یک ز افغا  ،کشتار نیه
غیرنظامی توسط تفنگهارا دریایی امریکا در ساختما اههایی کرزی ،یورشهای شیبانه بیه
منازل مظنونا و بیخبری خانواد ها از دستگیرشهگا و بهتر از همه ،حملۀ هیوایی اشیتبا
به یک مهرسه ،از نمونههای ایین اقیهامان بودنیه .بیهتر از همیه اینکیه زمانیکیه خلییلزاد
بیانیهای دربار فاجعه حمله هوایی به مهرسه و کشتار تعهادی کود

آماد کیرد ،واشینگتن

مخالفت و اعفم کرد که امریکیا حتیی بهصیورن ظیاهری نییز نمیتوانیه عیارخواهی کنیه
همچنین برای حل مشکل یورشهای شبانه به منازل ،یک موافقتنامه  12ماد ای آماد شه
که بهصورن مقطعی موارد این حملهها را کاهش داد ،اما پس از پایا مأمورییت خلییلزاد و
بارنو بهطور جهی دنبال نشه و درنهایت کرزی را علیه امریکا شورانه.
خلیلزاد در ادامه فصل هجهه  ،به یکی دیگر از تحوالن این دور  ،یعنی برگزاری لویه
جرگه قانو اساسی میپردازد که بحثهای مهمیی ماننیه تصیمی گیری دربیار فهرالیسی ،
نظام ریاستی یا پارلمانی ،نقش دین و بحث حقوق بشر ،حقوق زنا  ،زبا رسیمی و تابعییت
دوگانه مقامان در آ درحال بررسی بود .درنهایت ،با الهام از قانو اساسیی  1982در میورد
ساختار دولت واحه و همچنین نظام ریاستی که محهود به دو دور باشه ،توافق شه و قیانو
اساسی جهیه افغانستا در هارم ژانویه  1882بهتصویب رسیه؛ مجموعیهای کیه خلییلزاد
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آ را یکی از روشنترین قوانین اساسی در جها اسفم میخوانه .خلیلزاد در خاطران خود
از این لویهجرگه ،یادآوری میکنه که یکی از درخواستهای عمه نماینهگا افغیا در ایین
نشست ،مرورن برخورد امریکا با جنگساالرا مستقر در نواحی مختلف کشور بود است.
خلیلزاد بازیگرا مه در صحنه افغانستا را به سه دسته تقسی میکنه -1 :سازنهگا ؛
 -1خرابکارا  ،شامل جنگسیاالرا  ،قا اقچییا میواد مخیهر و ارتیش و نهادهیای اطفعیاتی
پاکستا ؛  -1فرصتطلبا که با ارزیابی موازنه قهرن در هر دور  ،بنا به نیاز و منیافع خیود ،در
یکی از این دو دسته قرار میگیرنه .کتاب با اشار به دستاوردهای قابلتوجه دولیت افغانسیتا
در حوز های مختلف ازجمله مالییه ،آمیوزشوپرورش ،بههاشیت ،توسیعه روسیتایی ،مخیابران،
جامعه مهنی و حقوق بشر ،توسعه زیرساختها ،تشکیل نیروهای امنیتی شامل ارتش و پلییس،
و سامانههی کمکهای بینالمللی ،به الشهای موجود در هیر حیوز میپیردازد .وی دربیار
جنگساالرا بیش از همه به ژنرال دوست  ،اسماعیلخا و اما اهلل خا و نحو برخورد با آنها
اشار میکنه .خلیلزاد در اکتبر  1882در «والاستریت ژورنال» نوشت« :کمر جنگساالری را
میشکنی » ،اما در این کتاب اعترا میکنه کیه بیه دالییل مختلیف و در رأس آنهیا بهسیبب
رویکرد نادرست پنتاگو  ،فساد در برخی سطو نیروهای ائتف و سیا و در برخی موارد کمبود
منابع ،این معضل بهطور کامل حل نشه.
دربار کشت مواد مخهر ،خلیلزاد اقهام یکجانبه بریتانیا در س پاشی هوایی مزارع ،آ ه
بهو اطفع دولت افغانستا  ،را «واکنشی بیش از حه شیتابزد و قبییح» توصییف میکنیه و
همچنین پیشنهاد کشت جایگزین را نیز بیهدلیل سیود هنگفیت کشیت خشیخاش غیرعملیی
میدانه .وی به هل زمیندار بزرگ درگیر کشت خشخاش اشار میکنه که در حه صینعتی و
بسیار وسیع فعال ،کامفً مسلح و با مقامهای دولتی و همچنین طالبا در ارتبیاط بود انیه .وی
تنها را حل این مسئله را تفش هماهنگ و گسترد جامعه جهیانی در کنیار دولیت افغانسیتا
برای حل معضل امنیت و تشویق توسعه در این کشور عنوا میکنیه .بااینحیال ،وی همیوار
پاکستا را جهیترین عامل خرابکاری در افغانستا میدانه و به بیتوجهی یا شایه ش پوشی
دولتمردا امریکایی از نقش منفی پاکستا انتقاد میکنه .وی همچنین خاطر دیهار خود بیا
ژنرال مشر در سال  1882در اسفمآباد را مطر میکنه که در آ  ،مشر بهطورکلی منکیر
وجود پناهگا های امن طالبا در پاکستا شه بود.
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فصل بیست کتاب ،روایت جالبی از رونه تهار

انتخابان ،تعیین گرو های نامزد انتخابان

و فراینه مبارز های انتخاباتی اسیت .وی همچنیین حیواد روز برگیزاری انتخابیان را مطیر
میکنه و با این ادعا که امریکا هیچ دخالتی در انتخابان به نفع هیچیک از نامزدها نهاشیته ،بیا
اطمینا عنوا میکنه که ایرا و حتی شایه ترکیه و پاکستا  ،پول زیادی به نفیع نامزدهیای
موردنظر خود خرج کرد باشنه .خلیلزاد برگزاری انتخابان نه اکتبیر  1882را کیه طیی آ ،
هشت میلیو و صههزار افغا

یبیش از هشتاد درصه واجیها شرایط ی در ییک روز طوفیانی،

بهو توجه به تههیههای طالبا و جنگساالرا  ،پای صنهوقهای رأی حامر شیهنه تیا بیرای
نخستینبار در تاریخ نههزارسالۀ این سرزمین ،رئیس دولت خیود را برگزیننیه ،روزی بسییار
بزرگ و تاریخی و بهعنوا یکی از موفقیتهای بزرگ خود توصییف میکنیه .وی درعینحیال،
تأکیه میکنه که برگزاری موفق انتخابان ،ییک پیشیرفت مهی در را طیوالنی دولتسیازی و
ملتسازی در افغانستا بود است و نه پایا را  ،آ گونه برخی مقامهای مسئول در واشینگتن
میپنهاشتنه .شایه همین نگا بود که باعث شه پس از موفقیت انتخابان ،بوش وی را بیهعنوا
سفیر امریکا در عراق نامزد کنه .این تصمی  ،نگرانی خلییلزاد را بیهدنبال داشیت .از نظیر وی،
کرزی مرد شجاع و باتهبیری بود ،ولی نه یک دولتساز اثرگاار .مه تر اینکه ،وز سیاسیی وی
عمهتاً ناشی از رابطه نزدیک او با امریکا بود و همه رقیبها و مخالفانش ه در داخل افغانستا
و ه در سطح منطقه بهخوبی از این واقعیت آگا بودنه.
در ادامه فصل بیست  ،خلیلزاد به تفشهای گسیترد خیود و دولیت افغانسیتا پیس از
انتخابان در را آشتی ملی بهویژ متقاعه کرد طالبا به کنار گااشتن سف و پایا داد بیه
افغا کشی ،اشار کرد و اذعا میدارد که این تفشها ،موفقیت نهانی در پی نهاشت .دلیل
عمه این ناکامی ،از نظر خلیلزاد باز ه کارشکنی پاکستا بود کیه نمیخواسیت طالبیا بیه
اختیار خود با دولت افغانستا توافق کننه .در واقع ،اصرار اسفمآباد بیر ایین بیود کیه هرگونیه
مااکر و توافقی با طالبا از را اسفمآباد بگیارد تیا پاکسیتا نییز از امتیازهیای ناشیی از آ
بهر منه شود .آخرین اقهام خلییلزاد در مقیام سیفیر ،بسترسیازی بیرای امضیای موافقتنامیه
راهبردی امریکا و افغانستا

ی بهعنوا آخرین مرحله از طر «موفقیت شتابنه افغانسیتا » ی

بود .وی هه اصلی ایین موافقتنامیه را فرسیتاد ایین عفمیت بیرای افغا هیا و قیهرنهای
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منطقهای عنوا میکنه که ایاالن متحه خود را برای میهتی طیوالنی بیه افغانسیتا متعهیه
میدانه تا بهاینترتیب ،قهرنهای منطقهای را به همکیاری در ثبیان افغانسیتا ترغییب کنیه.
درعینحال ،وی اذعا میکنه که نگا همه بخشهیا و مقامهیای امریکیایی نییز تیا ایین حیه
خیرخواهانه نبود است ...« :رامسفله موافقتنامه را نوعی معامله میدانسیت؛ تعهیه امریکیا بیه
کمک در مقابل تعهه افغانستا برای دسترسی امریکا به پایگا (بگرام) و آزادی عمل نظامی».
زلمی خلیلزاد در اوایل تابستا  1882بهعنوا سفیر امریکا کابل را با احساسی دوگانه ی
شعف و نگرانی دره آمیختهی و پس از دریافت عالیترین نشا دولتی افغانسیتا  ،تیر

کیرد.

خلیلزاد با این ادعا که موفقیت در افغانستا از ابتها غیرممکن بود اسیت ،بیهشیهن مخیالف
است .او در تبیین دالیل ناکامی امریکا در فراینه ثبانسازی در افغانستا  ،بیش و پیش از همه
به عامل پاکستا میپردازد و عهم برخورد جهی با بازی دوگانه پاکستا را علت اصلی میدانه.
به گما خلیلزاد ،ایاالن متحه با فرستاد این عفمت به منطقه که اراد ای برای اقهام نظامی
در افغانستا نهارد ،ناخودآگا

راغ سبزی به پاکستا داد تا منافع خود را با همراهی طالبا ،

گرو حقانی ،یا حزب اسفمی در افغانستا دنبال کنه .از ایین گاشیته ،بییمیلیی بیه اسیتقرار
نیروهای کافی در افغانستا که بهویژ در دور اوباما مشهود بود و واگااری مسئولیت نیروهیای
ائتف به ناتویآیسا را بهلحاظ عملیاتی ،اقهامی اشتبا میدانه کیه موجیب برانگیختیه شیه
شک افغا ها به تعهه ایاالن متحه شه .وی سیاستهای امریکا در افغانستا را بیشتر انفعیالی
و واکنشی میدانه تا پیشگیرانه و همین امر مانع حف روابط نزدیک با کرزی و پیس از آ  ،بیا
غنی شه است؛ درنتیجه مشکفن دولت افغانسیتا ازجملیه فسیاد و مومیوع جنیگسیاالرا
تشهیه شه و دولتمردا مجبور به کنار آمه با این دو مشکل عمه شیه انیه .وی از ژنیرال
دوست  ،بهعنوا یک نمونه بارز این رویکرد دولت افغانستا یاد میکنه کیه هی کیرزی و هی
غنی با وجود مخالفت و نفرن از او ،مجبور به همکاری با او شهنه.
 .3عراق
خلیییلزاد در طییول سییالهای  1991-1991بییهعنوا رئیییس بخییش برنامییهریزی
سیاستگااری در وزارن دفاع ،مشغول به کیار بیود و در تیهوین راهنمیای سیاسیت دفیاعی
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امریکا در دور پس از جنیگ سیرد ،نقیش مهمیی داشیت .وی در ایین دور و همچنیین در
بخشهای مختلف کتاب به اختف نظر و برخورد گیا حیافی وزارن امیور خارجیه ،سییا ،و
وزارن دفاع امریکا در رونه تصمی گیریهای مه سیاست خارجی اشار میکنه.
وی در فصل هفت به حملیه عیراق بیه اییرا  ،اسیتفاد

نیهبار صیهام از سیف های

شیمیایی و اشتبا امریکا در حمایت از عراق در مقابل ایرا طیی جنیگ میپیردازد و البتیه
هه قرار داد هواپیمای غیرنظامی ایرا بر فراز خلیج فارس را بهعنوا عمیه ترین اقیهام
امریکا علیه ایرا در طول جنگ ،غیرعمهی میدانه .وی در این فصل ،همچنیین بیه انفعیال
دولتمردا امریکایی در برابر جنایتهای صهام علیه مخالفا ی بیهوییژ شییعیا و کردها ی
اشار و بهشهن از آ انتقاد میکنه.
خلیلزاد در دسامبر  1881در شرایطی که همچنا بهعنوا نماینهۀ وییژ رئیسجمهیور
امریکا در افغانستا مشغول فعالیت بود ،بهعنوا فرستاد ویژ رئیسجمهور در امور عراقیهای
آزاد نیز منصوب شه و در جلسههای سری کمیته معاونا برای تصمی گیری در مورد عراق نیز
شرکت میکرد .در شرایطی که نشانههایی از قصه بوش برای حمله به عراق مشیاهه میشیه،
مأموریت اصلی وی ،تشکیل کنفرانس مخالفا عراق در عراق با هه متحه کرد و کمک بیه
آنا برای تهوین برنامه جامع انتقال سیاسی پساصهام بود .وی در فصل هیارده بیا توصییف
شخصیت رهبرا عمه اپوزیسیو از گرو های قومی و ماهبی مختلیف ،ادعیا میکنیه کیه از
هما ابتها با اعتقاد به اهمیت محور شیعهیکرد در عراق آینه  ،به جفل طالبانی بهعنوا رهبر
عراق پس از صهام نظر داشته است .خلیلزاد با تشیریح رونیه کنفیرانس اپوزیسییو عیراق در
لنه  ،نتیجه گرفته است که شکا های اجتماعی در عراق حتی عمیقتر از افغانستا است.
ادامه این فصل ،به شر آمادگیهای دولت امریکا برای حضور در عراق پس از حمله به
این کشور و همچنین تمهیهان کنفرانس دوم اپوزیسیو در منطقه تحت محافظیت امریکیا
در شمال عراق و کارشکنیهای فیراوا ترکییه در آسیتانه حملیه بیه عیراق اختصیاص دارد.
خلیلزاد همچنین به انتظار رهبرا اپوزیسیو عراق مبنیبر انتقال فیوری قیهرن بیه خیود
عراقیها در میا سردرگمی و تردیه امریکا در این مورد اشیار میکنیه .وی در طیول نیه
دور مااکر با نماینهگا جمهوری اسفمی ایرا در مورد آینه عراق ،برنامههای امریکا برای
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سرنگونی صهام و انتظیاراتش از اییرا را اعیفم کیرد و دییهگا های اییرا را شینیه .وی در
تشریح برخی محورهای عمه این گفتوگوهیا مینویسیه ...« :ظرییف ،خواهیا بعیثزدایی
عمیق در عراق بود و من دیهگا های او را با رهبرا اپوزیسیو عراق همسیو ییافت  ...کیاش
هشهارهای ظریف دربار بیثباتی عراق پس از جنگ را جهی گرفته بیودم» .پیس از حملیه
امریکا ،خلیلزاد درحالیکه در دیهارها و سخنرانیهای خیود همیوار از افغانسیتا بیهعنوا
الگویی برای انتقال سریع قهرن در عراق یاد میکرد و بیا تیفش زییاد بیهدنبال سیازمانههی
یزی شبیه «کنفیرانس بین در بغیهاد» بیود ،ناگیا از سیوی رئیسجمهیور بیوش از ادامیه
مأموریت در عراق ،منع و همۀ امور عیراق بیه پیل برمیر سیپرد شیه؛ فیردی کیه خلییلزاد
اشتبا های او را عامل تشهیه خشونت و درگیری در عراق پس از صهام میدانه.
پس از برگزاری موفق انتخابان در افغانستا  ،جورج بوش با اشار به شرایط بغرنج عیراق،
از خلیلزاد خواست خود را برای مأموریت سفارن در آ کشور آماد کنه .مأموریت اصلی وی،
کمک به عراق برای تکمیل پیشنویس قانو اساسی و برگیزاری انتخابیان در دسیامبر 1882
براساس قانو اساسی جهیه ،تعیین شه .تصویری که خلیلزاد از عراق در ابتهای مأموریت خود
ارائه میدهه ،جالب است .او مشکل اصلی عراق پس از انتخابان ژانویه  1882را این میدانه که
شیعیا این کشور با وجود پیروزی بهسبب پیشینه تاریخی تسلط اهیل سینت ،از نظیر روانیی،
نگرا بازگشت سنیها از طریق کودتا یا ابزار دیگر بودنه و ازاینرو بیا ذهنیتیی تمامییتخیوا ،
درصهد کنترل شهیه بر اکثر نهادها ،بهویژ نهادهای امنیتی برآمهنه تا از توطئه ینی دشمنا
خود جلوگیری کننه .به گما خلیلزاد ،تا زمانیکیه رهبیرا شییعه از آینیه خیود اطمینیا
نمییافتنه و آماد پایرش تقسی واقعی قهرن نمیشهنه ،عراق نمیتوانست بیه ثبیان برسیه.
بخش دیگر مشکل ،به سنیها برمیگشت که نمیتوانستنه حاکمیت دیگر گرو ها بیر عیراق را
بپایرنه؛ بنابراین ،یکی از الشهای بزرگ ،آشتی داد جامعه عرب سنی با دیگر گرو ها بیود.
ه زما  ،کردهیا بهسیبب واکینش احتمیالی ترکییه ،دشیواریهای محیاط بیود در خشیکی،
همسایههای بالقو دشمن ،و مه تر از همه تههیه خودگردانی آنها توسط دولت جهیه ،نگرا از
دست رفتن فرصت تاریخیشا بودنه و تفش میکردنه حتی در صورن ناکامی عیراق جهییه،
گزینه استقفل را برای خود حف کننه .از سیوی دیگیر ،القاعیه نییز بیا طراحیی حملیههای
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تروریستی گسترد علیه شیعیا  ،در پی دامن زد به اختففان و درگیریهای شیعهیسنی بود
تا با استفاد از هرجومرج ،کنترل کشور را در دست بگیرد .هیه امریکیا در نیین شیرایطی،
تشکیل ائتف سیاسی از مرکز به پیرامو بود تا بتوانه بیا ایجیاد یکپیار گی ،افیراطگراییا را
منزوی کرد و استراتژی القاعه را ناکام بگاارد .ایرا و سوریه که در ابتها از تهاج امریکیا بیه
عراق حیرنزد شه بودنه و نگرا بودنه که پس از آ نوبت به آنها برسه ،سعی میکردنیه از
خش امریکا در اما بماننه ،اما بهمرور به این نتیجه رسیهنه که بهترین راهکار ،دو برابر کیرد
مشکفن امریکا در عراق است.
خلیلزاد الش اصلی خود در مأموریت عراق را خنثی کرد پیامههای سیاستهای از
نطفه ناسال امریکا معرفی میکنه که در رأس آنها ،ملغی کرد ارتیش عیراق بیود کیه خیأ
قهرن جهیای در عراق ایجاد کرد و هرجومرج را در این کشور فراگیر ساخت .جالیب اینکیه
خلیلزاد فاش میکنه که تصمی الغای ارتش عراق را پیل برمیر ،بیهو همیاهنگی بیا کیاخ
سفیه اتخاذ کرد بود .وی ممن انتقاد از کلیت فراینه بعثزدایی ،فراگیر شیه تینشهیای
فرقهای و سیاسی را به تصمی های کمیته سیاسی که به ریاسیت لبیی بیرای اجیرای ایین
فراینه تشکیل شه بود ،نسبت میدهه .رویکرد امریکا پس از برگزاری انتخابان که یکبیار
از حاکمیت مستقی بر عراق به کنار گیری سیاسی رسیه ،تیر خفصی بود به فرصت کمیک
به ایجاد یک دولت فراگیر و منصفانه.
خلیلزاد نقطه عزیمت مأموریت خود را بیرو کشیه عناصر شورش عرب سنی از جنگ
قرار داد تا فراینه دولتسازی و توسعه اقتصادی را تسهیل کنه .وی مخالفا مسلح عراق را بیه
سه گرو صهامگرا ،مخالفا و تروریستها تقسی کرد و گرو مخالفا را مناسبتیرین هیه
برای آشتی میدانه که موفقیت در جلب همراهی آنها ،میتوانست به شکسیت دو گیرو دیگیر
کمک کنه .نخستین برنامه پیش روی عراق در دور سفارن خلیلزاد ،ارائه پیشنیویس قیانو
اساسی شورای ملی انتقالی بود .وی گفتوگوهای بسیاری با مقامها و افراد ذینفوذ داشیت و از
رئیسجمهور ،جفل طالبانی ،قول گرفت که اجاز نههه عراق ،جمهوری اسیفمی شیود .نقیش
دین ،مسئله فهرالیس  ،تقسی متناسب درآمههای نفتی ،حقوق و جایگا زنا  ،و حقوق بشر از
عمه ترین موموعهای مورد تأکیه در قانو اساسی بود .در گفتوگوهایی طوالنی و پرمناقشیۀ
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تهوین پیشنویس قانو اساسی و در شرایطی که شیعیا و کردها شرایط الزم را بیرای اعمیال
دیهگا های خود داشتنه ،هه اصلی خلیلزاد بر کسب امتیازهای بیشتر بیرای اهیل سینت و
دستیابی به یک پیما واقعاً ملی متمرکز بود .از نظیر خلییلزاد ،رویکیرد شییعیا و سینیهیا
حکایت از این داشت که هر دو گرو  ،خود را برای قهرنگیری دوبار سنیها آماد میکردنیه؛
درنهایت پس از درگیریهای بسیار ،قانو اساسی عراق در  12اکتبر  1882تصویب شه.
خلیلزاد در آستانه انتخابان سراسری عراق ،برای جلب مشیارکت گیرو هیای عیرب سینی
بسیار تفش کرد و ماننه افغانستا  ،با طر این ادعا که کشورهای مختلیف بیهوییژ اییرا  ،پیول
زیادی صر حمایت از گرو های نزدیک به خود در انتخابیان مییکردنیه ،از عیهم کمیک میالی
امریکا به متحها خود برای مهار ایرا انتقاد مییکنیه .خلییلزاد از برگیزاری بیهو درگییری و
حادثۀ انتخابان سراسری در  12دسامبر  1882نین نتیجه گرفت که حتماً شورشییا از نیوعی
رهبری برخوردارنه که میتوانه حملههای تروریستی را ههایت و کنترل کنه .وی در دور پیس از
انتخابان ،دیهارهای بسیاری با رهبرا گرو های شورشی و ستیز جو یبهطور عمه از عیربهیای
سنیی در عراق ،ارد و عربستا داشت تا زمینه آتشبس عمومی و تشکیل یک دولیت فراگییر را
فراه کنه .فصل بیستوسوم ،به ویژگیهای شخصیتی و مهیریتی تعهادی از هر های شیاخص
که ظرفیت کسب مقامهای عالی را در دولت فراگیر عراق داشتنه و رقابتهای آنیا مییپیردازد و
در این بین ،بهصورن مرمیوزی بیه رابطیه شخصیی بیوش بیا عبیهالعزیز حکیی اشیار دارد .وی
همچنین آشکارا به نقش امریکیا در جلیوگیری از نخسیتوزییری ابیراهی جعفیری و همچنیین
همراهی آیتا ...سیستانی و جمهوری اسفمی ایرا در این راستا اشار میکنیه .او در ادامیه ادعیا
میکنه که نوری المالکی را او برای کسب این مقام کشف کیرد و پیس از اشیار بیه پیشیینه او،
گزارشی را از دیهار با مالکی و پیشنهاد نخستوزیری به او ،ازجمله شرایطی کیه بیرای حماییت از
نخستوزیری او مطر کرد است ،ارائه میکنه .در ایین بخیش ،او دییهگا های میالکی در میورد
جمهوری اسفمی ایرا را نیز مطر میکنه .فصل بیستو هار به رونه همکاری وی بیا میالکی و
الشهای آ دورا اشار دارد .وی مه ترین ویژگیهای مالکی را سلطهجیویی ،فرقیهگراییی ،و
ترس دائمی از کودتای بعثیها میدانه و تصریح میکنه که موفق شه اسیت رفتیار او را در برابیر
مسائل مه  ،شکل دهه؛ بهگونهای که مالکی به شرط اطمینا از رابطه خود با امریکا ،حامر شیه
فراینه آشتی سیاسی و دور کرد عراق از ایرا را بهطور جهی دنبال کنه.
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خلیلزاد در فصل بیستو هارم که به تفشها بیرای مهیار خشیونت و تیرور و تثبییت
امنیت در عراق اختصاص دارد ،عملیان نظامی امریکا در سال  1888را بهطیورکلی منفیی و
بیفایه ارزیابی میکنه .در این سال با وجود افزایش حملههای مهتروریستی که بیه کشیته
شه ابومصعب زرقاوی ،رهبر القاعه در عراق ،انجامیه ،شیمار روییهادهای امنیتیی ،حیهود
هل درصه افزایش یافت که ماهانه حهود دو هزار نفر تلفان داشت .وی زما و نحو اعیهام
صهام را نیز بهعنوا محرکی برای درگیریهای فرقهای ،مورد انتقاد قرار میدهه .او کیه هی
از سوی شیعیا و ه از طر سنیها با لقب ابوعمر یکنایهای با مضمو «پهر سینیهیا» ی
شناخته میشه ،با اشار به دیهاری که در اواخر سال  1888با رهبیرا قباییل سینی اسیتا
االنبار داشته است ،به تأکیه آنا بر خطر القاعه در تشهیه تنشهای فرقیهای و درخواسیت
آنا برای مقابله مؤثر و مشتر

با این گرو تروریستی میپردازد و امیافه مییکنیه کیه در

مهن باقیمانه از سفارن خود در عیراق ،بیر حماییت از قباییل مختلیف در مقابیل القاعیه
متمرکز شه و با توجه به بیعملی امریکا ،از متحها آ در منطقه بهوییژ عربسیتا  ،ارد ،
اماران و ترکیه نیز در این را کمک خواسته است.
خلیلزاد از مالکی خواست که نخسیتین سیفرش را بیهعنیوا نخسیتوزییر عیراق بیه
عربستا داشته باشه و خود برای تمهیه این سفر ،پیش از میالکی بیه آ کشیور سیفر و بیا
ملک عبها ...دیهار کرد .وی در این دیهار ،با تأکیه بر خطر نفوذ ایرا  ،شا سعودی را متقاعه
کرد که مالکی را بپایرد و با او همکاری کنه .شا عربستا در دیهار با مالکی سه درخواسیت
مشخص را مطر کرد بود؛ انتصاب دوبار تعهادی از افسرا ارتش بعث ،جلوگیری از اعیهام
صهام ،و دیهار با حار دهری ،رهبر شورشیا  ،اما پیگیری و اجرا نشه این درخواستها از
سوی مالکی ،ادامه این تعامفن را عقی گااشت و سعودیها را متقاعه کرد که مالکی ،عامل
ایرا است و علیه سنیها کار میکنه .خلیلزاد ممن اشار به تعیامفتش بیا ارد و ترکییه،
اعترا میکنه که در به الش کشیه ایرا و سوریه توفیقی نهاشته است .وی با تأکیه بیر
مهارنهای تحلیلی برتر ایرانیها در مقایسه با دستگا هیای اطفعیاتی غربیی و عربیی ،ادعیا
میکنه که ایرا در تفش بود است عربهای سنی را نا سرکوب کنه کیه دیگیر هرگیز
سر برنیاورنه .خلیلزاد واشنگتن را فاقه استراتژی مشخص در مقابل تهرا میدانه و معتقیه
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است ،امریکا یا بایه با ایرا وارد گفتوگوی مستقی میشه ،ییا از زور علییه اییرا اسیتفاد
میکرد .وی تصریح میکنه ،بارها از واشنگتن درخواست کیرد اسیت کیه بیا ایرانیهیا وارد
گفتوگو شود و درنهایت ،در جلسه شورای امنیت ملی امریکا این اجاز را از بیوش دریافیت
کرد است .وی در ادامه به طراحی حمله به افسرا ایرانی میپیردازد و میاجرای دسیتگیری
یک افسر ایرانی در خانه حکی و یک اقهام نظیامی محیهود در کردسیتا را مطیر و ادعیا
میکنه که این اقهامان تا حهودی تحر

ایرا را در عراق محهود کرد است.

خلیلزاد در سفر به واشنگتن پیشنهاد کرد که نیروهای امریکایی ،مأموریت خیود را در
قالب سه محور تغییر ماهیت بههنه؛ نخست ارائه آموزش و مشاور به نیروهای عراقیی ،دوم،
کنترل مرز ایرا  ،و سوم ،اجرای عملیان مهتروریستی علیه اههافی کیه دارای ارزش بیاالیی
هستنه .وی در پی درخواسیتهیای نیوری المیالکی ،از دولیت امریکیا خواسیت کیه کنتیرل
نیروهای امنیتی عراق را در اختیار نخستوزیر آ کشور قرار دهه و ترس و نگرانی از کودتیا
علیه دولت را نیز با داد ممانتهیایی برطیر کنیه .دولیت امریکیا بیا دریافیت تعهیهی از
نخستوزیر مالکی مبنیبر اینکه از نیروهای نظامی با اهها فرقهای استفاد نمیکنه ،شیمار
نیروهای خود را به دو برابر افزایش داد و استراتژی خود را نیز تغییر داد و ژنرال پترائیوس از
ژانویه  1887با اولویت بهبود شرایط امنیتی ،فرمانههی نظامی نیروهای امریکایی را در عراق
بهعهه گرفت .در این دور حملههای تروریستی بهشهن کاهش یافت و خلیلزاد با اشار به
اقهامان جهی نوری المالکی علیه افراطیهای شیعه و سنی در این دور  ،از او تمجییه کیرد
و این دور را دور تکامل او بهعنوا رهبری ملی میدانه .او مالکی ایین دور را «میالکی »1
میخوانه ،اما با تصمی اوباما به خروج از عراق یبهتعبیر خلیلزاد ی تیراژدی میالکی و عیراق
کلیه خورد؛ مالکی به این نتیجه رسیه که نمیتوانه به حمایت ایاالن متحیه متکیی باشیه،
لاا مخالفا خود را پاکسازی کرد و بهطور کامل ،به ایرا تکیه داد .ایین «میالکی  »1بیود و
امریکا در تبهیل «مالکی  »1به «مالکی  »1مقصر است .خلیلزاد معتقه است ،حمله امریکیا
به عراق ،خأ قهرتی ایجاد کرد که عهم تعهه خود امریکا به پر کرد آ  ،باعث شه این خیأ
ژئوپلیتیک با بازیگرا به ی ایرا  ،سوریه و القاعه ی پر شود کیه جامعیه عیراق را قطببنیهی
کردنه .وی جورج بوش را بهسبب عهم تهبیر و توجه کافی پیش از حمله به عیراق سیرزنش
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میکنه ،اما از تکامل تهریجی او بهعنوا یک رهبر سخن میگویه و معتقه است ،او بهتهریج
عملکرد خوبی در عراق نشا داد است .وی همچنین عملکیرد خیود را در پیشیبرد فراینیه
سیاسی عراق ،بسیار مه و مقهمۀ موفقیت تفشهای امنیتی زیادی میدانه.
 .4نمایندگی دائم در سازمان ملل
خلیلزاد در سفری که در اواخر سال  1888به واشنگتن داشت ،طی یک شام کاری بیا
کانهولیزا رایس ،وزیر امور خارجه ،و استفن ههلی ،مشاور امنیت ملی ،در واترگیت از تصمی
بوش برای انتصاب یک سفیر جهیه در عراق آگا شه .با پایا خهمت موقیت جیا بولتیو ،
وی در ژوئیه  1887بهعنوا نماینه ویژ امریکا در سازما ملیل متحیه منصیوب شیه .وی
ممن اعتقاد به مرورن اصفحان در سازما ملل ،در این دور بر نه مسئله متمرکیز شیه
که عبارتنه از :مرورن حضور پررنگتر در افغانستا  ،عراق و لبنا  ،افزایش فشار بر اییرا و
کر شمالی بهدلیل گسترش برنامه هستهای ،مهاخلیه در بحیرا دارفیور و تقوییت ظرفییت
عملیان صلحبانی سازما ملل .وی برداشت جالیب خیود را در میورد اعضیای دائی شیورای
امنیت مطر میکنه و نحو رویارویی خود با اقهامان تهاجمی روسییه ازجملیه در مومیوع
استقفل کوزوو را شر میدهه .وی عهم توفیق در اجرایی شه اصیفحان سیازما ملیل را
بیش از همه به محهود شه آ به اصف ترکیب شورای امنیت مربیوط میدانیه و تومییح
میدهه که هر طرحی برای توسعه شورای امنیت ،مستلزم تصویب پیمیا سیازما ملیل در
سنای امریکا است که نیاز به اکثریت دوسوم آراء دارد و تنها را برای قبوالنه طر شورای
امنیت به ایاالن متحه این است که در قالب مجموعۀ بزرگتر اصفحان سازما ملیل ارائیه
شود .وی در تومیح پیشنهاد نافرجام خود برای انحفل برخی مأموریتهای بیمورد سیازما
ملل ،اعترا میکنه که حا مأموریتهای سازما ملل در فلسیطین از اهیها همیشیگی
امریکا و اسرائیل بود است؛ هر نه مهعی است که خود او اینبار هه واقعی اصف امیور و
کاهش هزینهها را دنبال میکرد است.
خلیییلزاد در ژوئیین  1880پییس از اینکییه بارهییا انتقییاد و برداشییت منف یی نماینییهگا
کشورهای عضو شورای امنیت از جورج بوش را شنیه ،برنامهای برای دیهار عمیومی آنیا بیا

معرفی و نقد کتاب 830 /

بوش تنظی کرد که به اعتقاد وی ،تأثیر زیادی بر دیهگا آنا دربیار رئیسجمهیور امریکیا
داشت .وی رویکرد بوش را دستک در میورد سیازما ملیل ،بیشیتر عمیلگیرا میدانیه تیا
ایهئولوژیک و بزرگترین عامل نگرانی بیوش در صیحنه بینالمللیی را نسلکشیی در دارفیور
میخوانه که اصلیترین مانع اقهام سازما ملل در مورد آ  ،ین بود که یکیی از فرازهیای
مه دور مأموریت خلیلزاد در نیویور

را تشکیل داد است؛ جیاییکیه وی معتقیه اسیت

سازما ملل و امریکا بایه از آموز مسئولیت حمایت بهر میبردنیه .خلییلزاد بیا اشیار بیه
سردرگمی دائمی نماینهگا کشورش در استفاد یا عهم استفاد از حق وتو ،با افتخار اعیفم
میکنه که در طول مأموریتش هرگز از حق وتو استفاد نکرد اسیت .او بیه قطعنامیهای در
محکومیت عملیان نظامی اسرائیل ،در آستانه انتخابان ریاسیتجمهوری  1880امریکیا و در
شرایطی که هر دو نامزد دموکران و جمهوریخوا ی اوباما و مککینی تأکیه کرد بودنه که
نبایه قطعنامهای علیه اسرائیل صادر شود ،اشار میکنه که توسط لیبی طر شه بیود و بیا
ابتکار وی توسط بانی قطعنامه ملغی شه.
یکی از مه ترین موموعهای دور حضور خلیلزاد در سیازما ملیل ،برنامیه هسیتهای
ایرا بود است .وی گزارش سازما اطفعان ملی امریکا ) (NIEدر نیوامبر  1887مبنییبیر
توقف برنامه تسلیحان هستهای ایرا را بهعنوا «ییک گیل بیه خیودی» تعبییر کیرد کیه
پیشبرد فشارها بر ایرا را دشوار میکرد .وی که برنامه اعمال تحری های سختتر بیر اییرا
را پیگیری میکرد ،مینویسه ،ین آماد حمایت از تحری ایرا بود ،تنها به شرطی که این
محهودیتها به حوز نفت سرایت نکنه .روسیه نیز ممن اینکه از ش انهاز ایرا هسیتهای
احساس تههیه میکرد ،موافق عادیسازی روابط ایرا با غیرب نبیود اسیت ،زییرا ایین امیر
میتوانست به رویگردانی ایرا از روسیه منجر شود؛ ازایینرو ،شیرایط اییه آل بیرای مسیکو
حالت دشمنی بین ایرا و غرب است ،بهگونهای کیه همیوار میزانیی از محیهودیتها علییه
ایرا وجود داشته باشه ،اما به سطح جنگ نرسه .اروپاییها نیز مشیکلی بیرای روییارویی بیا
ایرا نهاشتنه ،به شرطی که منافع اقتصادی خود را تا حیه امکیا حفی کننیه .وی اعیفم
میکنه که با توجه به این رویکردهای متفاون ،قطعنامههای مرتبط با اییرا بیرخف سیایر
قطعنامهها ،تنها زمانی با اعضای غیردائ شورای امنیت در میا گااشته میشیه کیه توافیق
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کلی میا  2+1بهدست آمه بود وی با اشار به اینکه معموالً اعضای غیردائ نیز با مصیوبه
اعضای دائ موافقت میکردنه ،تنها استثنا را مربوط بیه آخیرین قطعنامیه تحیری ی1081یی
عنوا میکنه که در آ  ،انهونزی ،لیبیی ،و افریقیای جنیوبی بیا آ مخیالف بودنیه .در ایین
شرایط ،امریکا در سطح وزیر امور خارجه ،انیهونزی را متقاعیه بیه داد رأی ممتنیع کیرد و
فرانسه نیز با زحمت فراوا رأی مثبت لیبی و افریقای جنوبی را دریافت کیرد .وی قطعنامیه
 1081را یک پیروزی تاکتیکی برای جامعه جهانی ،و یک پییروزی اسیتراتژیک بیرای اییرا
میخوانه .کتاب با اشار به حمله نظامی روسیه به گرجسیتا در اون  1887و اختف هیای
امریکا و روسیه و درگیریهای آنها در شورای امنیت ،اشیار جیالبی بیه توافیق وزرای امیور
خارجه امریکا و روسیه برای ارائه قطعنامه جهیهی علیه ایرا برای تلطیف فضیای پر یالش
ناشی از اختف بر سر گرجستا دارد .خلیلزاد مینویسه« :من در کیار ارائیه قطعنامیه بیه
شورای امنیت ،هیچ یاری بهتر از محمود احمهینژاد نهاشت  .به لطف سخنرانی پرطمطیراق
او در مجمع عمومی سال  ،1880حتی انهونزی نیز از قطعنامه  1012حمایت کرد».
به گما خلیلزاد ،سازما ملل متحه با وجود کاستیهای فراوا  ،همچنا مهی تیرین
نهاد بینالمللی است و انتظار تغییر بنیادین در آ  ،انتظاری بیهود خواهه بیود .از نظیر وی،
ممکن است که ایاالن متحه با افیزایش اعضیای شیورای امنییت و حتیی اعضیای دائی آ
موافقت کنه ،ولی بسیار بعیه خواهه بود که اعضای جهیه از حق وتو برخیوردار شیونه ،زییرا
این کار ،توانایی و کارایی شورای امنیت را از بین خواهه برد .وی ممن تبیین رویکرد سیایر
اعضای دائ شورای امنیت به این موموع ،با اشار به اینکه هفت کشور عضیو سیازما ملیل
حهود  08درصه بودجه سازما را تأمین میکننه و  178کشیور باقیمانیه درمجمیوع18 ،
درصه را میپردازنه ،از حقوق و امتیازهای ویژۀ قهرنهیای بیزرگ در فراینیه تصمی سیازی
سازما ملل دفاع میکنه.
 .5جهان خطرناکتر
خلیلزاد کمتر از یک ربع قر پس از خوشبینی مفرط اوایل دهه  ،1998جها امروز را
سرشار از تههیهها و الشهای جهی میدانه که ایاالن متحه امریکا توا و آمادگی رسیهگی

معرفی و نقد کتاب 831 /

به آنها را نهارد؛ فروپاشی نظام بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،ظهیور فزاینیه تروریسی و
افراطگرایی ،بحرا اروپیا و بیاعتمیادی بیه اتحادییه اروپیا ،تههییههای روسییه دورا پیوتین،
درگیریهای خاورمیانه و حرکت ین برای رهبری منطقهای و شایه بینالمللیی ازجملیه ایین
تههیهها هستنه .البته وی امریکا را مقصر همه این ماجراها نمیدانه ،اما بههرحال به خطاهیای
غیرقابلانکار امریکا بهعنوا یکی از عوامیل شیکلگیری رونیههای نیامطلوب دو دهیه گاشیته
اعترا میکنه .وی در بررسی خطاهای امریکا ،بیش و پیش از همه به کیاهش قیهرن نظیامی
این کشور که قابلیت آ را برای مقابله با بازیگرا خطرنا

محهود کرد است ،اشار میکنیه.

وی ممن تأکیه بر تنظی و تضمین رشه اقتصادی ،گسترش بیش از انیهاز حضیور امریکیا در
جها و انزوا و کنار گیری یکبار از جها را در صورن بیتوجهی به تنظی اقتصیاد ،بیه ییک
انهاز برای امریکا تههیه تلقی میکنه .در عرصه داخلی امریکا ،او ناکامی در دستیابی به اجماع
ملی را بهویژ در زما بروز بحرا  ،بسیار خطرنا

میدانه.

وی ظهور داعش و درگیری در سوریه را ازجملیه پیامیههای فیراوا رهیا کیرد عیراق و
خروج امریکا از آ کشور میدانه و عفو بر بیازیگرا منطقیهای ،بازگشیت روسییه بیه صیحنه
ژئوپلیتیک منطقه ربع قر پس از جنگ سرد را بسیار خطرنا میخوانه ،ممن اینکه درگیری
بیشتر ین و قهرنهای اروپایی در امور خاورمیانه نیز باعث یک آشفتگی نهقطبی در آستانه
کاهش حضور و نقش امریکا شه است .او با اشار به خطر درگیریهای فرقیهای در عربسیتا ،
معتقه است ،امریکا برای پرهیز از اختفل در بازار انرژی جها  ،بایه فعاالنه در دفاع از عربستا
وارد صحنه شود .همچنین تصریح میکنه که به توافق هستهای با ایرا اعتقاد نهارد و هستهای
شه ایرا را عامل هرجومرج و مسابقه تسلیحان هستهای در منطقه میدانه .او بیا اشیار بیه
معفها و مشکفن ساختاری پاکستا  ،آ را در آستانه ورشکستگی کامل ارزییابی کیرد و در
مورد پیامههای آ هشهار میدهه.
نویسنه بر این نظر است که ایاالن متحه در کوتا مهن بایه بر مبیارز بیا ترویسی و
پایا داد به جنگهای داخلی عراق و سوریه متمرکز شود و در درازمیهن بیر عادیسیازی
شرایط ژئوپلیتیک سه منطقه خاورمیانه ،اروپا و آسیایاقیانوسیه تمرکز کنه .وی با اشیار بیه
مشکفن ساختاری در خاورمیانه ،را حل بنیادین مسائل این منطقه را در عیراق و سیوریه و
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تقسی درست مسئولیتها در این دو کشیور بیر پاییه توسیعه متیواز قیهرنهیای منطقیه
جستوجو میکنه و بر مرورن باز بود را تعامل با ایرا و البته اقهام علییه دسیتاوردهای
ایرا در یمن ،سوریه ،و عراق تأکیه میکنه .خلیلزاد آسیهآ را بیهعنیوا الگیوی سیازما
جهیه منطقهای در خاورمیانه پیشنهاد میکنه و از دولت امریکا میخواهه که اولوییت خیود
را بر تشویق و تأییه نهجانبهگرایی منطقهای قرار دهه .وی کلیه توافق سیاسی داخلیی در
سوریه را توافق بازیگرا مه منطقه دربار ترتیبان جهیه تقسی قهرن در منطقه مییدانیه
که بتوانه به صلح پایهار بینجامه.
او « ین جهیه و پرمهعا» را الش اصلی آسیا و اقیانوسیه میدانه و به دولیت امریکیا
توصیه میکنه ،حضور امریکیا را در آ منطقیه گسیترش دهیه و بیه رویکیرد مشیترکی بیا
متحهانش در مورد مسائل مورد منازعه ،ازجمله دریای ین جنوبی و شیرقی برسیه .وی در
این حوز  ،سازما امنیت و همکاری اروپا ) (OSCEرا بهعنوا الگوی یک سازما منطقهای
کارآمه پیشنهاد میکنه و بهترین عرصه برای اعمال این الگو را نشسیت سیرا شیرق آسییا
میدانه .خلیلزاد دیپلماسی و تعامل اقتصادی صر را برای مهار ین کافی نمیدانیه و بیر
مرورن ارتباط فعالتر با جامعه میهنی یین تأکییه دارد .او در یار وب اسیتراتژی کیف
«تواز و آشتی» ،اروپا را اولویت اصلی ایاالن متحیه فیرض میکنیه و خواهیا حماییت از
شریکهای ناتو و اروپیایی بیرای مقابلیه بیا تههییه روسییه اسیت؛ از عیهم تیواز ابزارهیای
دیپلماتیک و نظامی امریکا اظهار نگرانی کرد و توصیههایی برای تقوییت ابیزار دیپلماتییک
کشورش ارائه میکنه و بیش از همه بیر میرورن ایفیای نقیش فعاالنیهتر امریکیا در تیرویج
دموکراسی و ارزشهای امریکایی و بسیج دیگرا تأکیه دارد .وی همچنیین توصییههایی بیه
رئیسجمهور آینه امریکا برای مهیریت مؤثرتر امور داخلی کشور مطر میکنه.
ارزیابی و نقد
کتاب فرستاد زلمی خلیلزاد یزی فراتر از یک کتیاب خیاطران اسیت .ایین کتیاب،
روایت جالبی از زنهگی یک جیوا از کشیوری جها سیومی بیهنام افغانسیتا اسیت کیه در
دهههای اخیر یکی از مه ترین مراکز توجه جها بود و نویسنه ه بهسبب اصالت افغیا

معرفی و نقد کتاب 837 /

خود و ه بیهدلیل حضیور و فعالییت در یکیی از مه تیرین مراکیز تصمی سیازی در میورد
افغانستا  ،به منابع دست اول و بسیار مهمی دسترسیی داشیته تیا بتوانیه روایتیی خیاص و
منحصربفرد از تحوالن آ کشور در طول نه دهه اخیر ارائیه دهیه .پیشیینه فعالییت او در
سمتهای اجرایی در دولت امریکا و همچنین در انهیشکه های مطالعاتی ماننه رنیه 1باعیث
غنای بیشتر مطالب شه است .این کتاب دربردارنهۀ اطفعان دست اول از مهاخله و فراینیه
تصمی سازی ایاالن متحه امریکا در افغانستا و عراق و همچنین در سازما ملیل اسیت و
نگاهی از درو به سیاستها و اقهامان امریکا در منطقه پیرامیونی میا در یکیی از مه تیرین
دور های زمانی این منطقه ،و کاستیهای آ دارد.
زلمییی خلیییلزاد از همییا ابتییهای فعالیتهییای سیاسییی ،گرایشهییایی تنهروانییه و
نومحافظهکارانه داشت و در مقطعیی کیه نومحافظیهکارا بیهتیهریج نفیوذ خیود را بیر حیزب
جمهوریخوا ایاالن متحه گسترش میدادنه ،از نخستین طرفهارا سیاست تغیییر رژیی در
عراق محسوب میشه و در کنار افرادی و دیک نی ،دوناله رامسیفله و پیاول وولفیوویتز از
بنیا گییاارا پییروژ «قییر جهیییه امریکییایی» و انهیشییکه نومحافظییهکییاری کییه در دور
ریاستجمهوری بیل کلینتو  ،خواستار رهبری جهانی امریکا بود ،بهشمار میرود .این پیشیینه
باعث شه که زمانیکه جورج بوش پسر به ریاستجمهوری رسیه ،جایگا قابلتیوجهی در کیاخ
سفیه بهدست آورد .این رویکرد نومحافظهکارانه در بخشهای مختلیف کتیاب و از نیوع ورود و
برداشت او از مباحث مختلف ،قابلمشاهه است .وی در راستای ارائه را حل برای هر منطقهای
بر مرورن حضور گسترد تر امریکا بهویژ در حوز نظامی بهعنوا یک قهرن برتر و ییک قیی
بینالمللی اشار میکنه که بیانگر رویکردهای نومحافظهکارانه او است.
در بخشهای متعهدی از کتیاب بیهنظر میرسیه کیه خلییلزاد خیود را در بهتیرین و
درستترین نقطه فراینه تصمی گیری قرار میدهه؛ گویی هرجا تیری به ههفی خیورد  ،وی
دور آ را یک دایر کشیه و مهعی است که آ تیر از اسلحه وی شلیک شه یا هرجیا کیه
به هه نخورد  ،مهعی است که اگر او تیرانهاز میبود ،به هه مییزد .ایین کتیاب رواییت
امریکایی و یکجانبهای از تحوالن مه افغانستا و عراق ارائه میدهه و در کنار انتقادهیای
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گسترد به مقامهای عالیرتبه امریکایی و رونه تصمی سازی در آ کشور ،حملیههای زییادی
نیز به کشورهای منطقه ازجمله جمهوری اسفمی ایرا میکنیه .طبیعیی اسیت کیه رواییت
سایر بازیگرا مه این دو حوز ازجمله جمهوری اسفمی اییرا ممکین اسیت تفاونهیایی
یشایه عمیقی با این روایت داشته باشه.
با وجود اینکه خلیلزاد بارها تأکیه میکنه که امریکا قصیه مهاخلیه مسیتقی در امیور
سایر کشورها نهاشته است ،روایتهای او از اقهاماتش ،گا مسیتنه روشینی اسیت از دخالیت
مستقی آ کشور در امور عراق و افغانستا  .یکی از بارزترین شواهه این ادعا ،گزارش دییهار
او با نوری المالکی است .همچنین پیشنهادهای وی در مورد مناطق مختلف ،در برخی موارد
گویای ناآشنایی او با واقعیتهای آ مناطق و ترجیحیان سیاسیی و اقتصیادی بیازیگرا آ
مناطق است .این موموع بهویژ در تجویزهای او در مورد منطقه شرق آسیا یا ارائه الگوهای
همکاری منطقهای برای حوز های مختلف جغرافیایی ،نمود برجستهای دارد.
با وجود انتقادهایی که به کتاب «فرستاد » زلمی خلیلزاد وارد است ،ایین کتیاب هی
بهلحاظ شکلی و ه روشی ،روایت جاابی از زنهگی وی و تحوالن مه منطقه ارائه میکنیه
که عفو بر دیپلمانها و دانشپژوها حوز علوم سیاسی ،برای عفقهمنها به تاریخ منطقیه
نیز قابلتوجه است .روایت کتاب از احساسان دوگانه دیپلمانهیا در تنگنیای مسیئولیتهای
کاری و مأموریتها ازیکسو و مسئولیتها و پیونههای خانوادگی و سرزمینی ،بسییار جالیب
است و حس همزادپنهاری دیپلمانها را برمیانگیزد .این کتاب در افغانستا به زبا فارسی
نیز ترجمه شه و مطالعه آ بهویژ برای عفقهمنها و کارشناسا افغانستا و عراق توصیه
میشود.
علیرضا خداقلیپور
رئیس گروه غرب و جنوب آسیا
دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه

