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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جوالی ٠۶

  

  مکثی کوتاه بر تحرکات جديد در افغانستان

١  

آشنا نيستند و يا  دور و نزديک به خصوص آنھائی که يا به ميزان مصروفيت من يکی از انتقاداتی که ھميشه دوستان

آنھائی که فقط پاسخ به خواست خودشان را کار و متباقی را به نظر نمی آورند اين بوده، که چرا راجع به اين و يا آن 

 مربوط به هچآنمطلب به خصوص مسايل مھم تاريخی اعم از حيات اجتماعی مردم ما و روند تکامل جنبش چپ به ويژه 

ًين دوستان که اکثرا متوجه رشد سريع حوادث در افغانستان نيستند، متوجه نيستند  می شود، چيزی نمی نگارم، ا"ساما"

که برای فردی در حد توانائی ھای محدودی که من دارم، ممکن نيست برای مدتی طوالنی ھم راجع به گذشته نگاشت و 

که تا اينک به مثابۀ يکی از به ھمين اساس ھم بوده .  تحوالت و تحرکات روزمره در کشور بيان کرداز ھم برداشتش را

  . قھرمانان صاحب مقاالت نيمه تمام در بين دوستان و خوانندگان جايگاه دارم

 سالگی تجاوز اسرائيل بر خاکھای عربی و اشغال آنھا، خواستم يادی از ۵٠بنا بر ضرورت از چندی بدين سو که 

 رخ داد که مکث در مورد آنھا به خصوص بانمايم، وقايعی در کشور " صوفی صاحب عبداالحد خان"گرانمايه ام 

درنظرداشت سکوت آنھائی که می توانند و رسالت اين را دارند تا در قبال ھر اتفاق و رويکردی، مواضع روشن شان 

  . را بيان دارند، ناگزيری ھائی را بار آورد

يت ھای تاريخی که مسؤوليت بيان آن عنوان داده شده، در کنار بيان آن واقع اساس تصميم گرفتم تا من بعد زيربه ھمين

به مانند ھميشه بايد تذکار دھم که در اين مکث ھای . ًمستقيما بر دوش خودم است، مسايل روز را نيز مطرح نمايم

مختصر به يقين کمبود ھا، کاستی ھا و اشتباھاتی بروز خواھند نمود، انتظارم از خوانندگان ارجمند آن است تا با تذکر 

  .نت بگذارندآنھا برمن م

*****  

  : در افغانستانعلنیچين و آغاز دخالت 

" شانگھای"حين اقامت جھت شرکت در کنفرانس " غنی"چندی قبل از طريق رسانه ھا اطالع يافتيم که دلقک استعمار 

" شريفنواز "با يکی از دشمنان ميھن ما يکی از سگان زنجيری اخوان بين المللی !!" قھر"در قزاقستان، بعد از مدتھا 
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نموده، قرار گذاشته اند تا در آيندۀ نزديک از طريق کنفرانس ھای سه جانبه به !!" آشتی "یبا ميانجيگری مقامات چين

  .مشکالت دولتين شان خاتمه ببخشند

به دوام اين خبر، بدون آن که چند روزی از آن گذشته باشد، باز ھم خوانديم که وزير خارجۀ چين نخست به افغانستان و 

امروز يعنی پنجم جوالی . ًعدا به پاکستان مسافرت نموده، توافقاتی را در زمينۀ حل مناقشات شان به دست آورده استب

خوانديم که دو دولت افغانستان و پاکستان، بعد از مسافرت ھای نظاميان و سياستمداران امريکائی در ھر دو کشور، با 

از اخذ اطالع مورد النه ھای دشمنان طرف مقابل را بعد کشور  تا در نوار مرزی ھردو عھد نمودندتھم به توافق رسيده 

  .حمله قرار دھند

تمام اين تحرکات، ايجاب می نمايد تا به خاطر روشن شدن موضوع مورد مداقۀ بيشتر قرار گيرند، باشد در روشنی آن 

أله در حد توان جھت تحقق اھداف مان گام مؤثر به جای آن که به دنبال حوادث حرکت نمائيم، با ارتقای درک ما از مس

  :اين شما و اين ھم آن مکث کوتاه در زمينه. تری برداريم

  

  : ھمسايگی ما با چين-١

اگر از يگانه برخورد ھای نظامی بين افغانستان کنونی و جمھوری خلق چين فعلی در قرن دوم ميالدی بين سالھای 

 شاھزادۀ چينی ۴٠٠که منتج به يرغمل آوردن " کنشکا"ی کوشانيان در زمان  ميالدی يعنی اوج امپراتور١۶٠ الی ١٢٠

در دربار کنشکا گرديد، بگذريم گفته می توانيم که چين يگانه کشوری در ھمسايگی ما که نه ما ھستی خلق آن کشور را 

 قرن گذشته مسألۀ تثبيت ۶٠ دھۀ حتا وقتی در. به يغما برده ايم و نه آنھا به چنين عملی در قبال کشور ما دست يازيده اند

يکی از استادان نيکنام پوھنتون " محب هللا رحمتی"سرحدات بين افغانستان و چين مطرح گرديد، به استناد نوشتۀ پوھاند 

کابل، طرف چين حين عالمه گذاری ھيچ نوع مشکل و يا حتا تقاضای خاصی مطرح ننمود، تا باعث کندی و يا تأخير 

  .ه بتواندعالمه گذاری گرديد

نبايد بدان معنا تلقی بگردد که جمھوری خلق چين به خصوص بعد از " حسن ھمجواری"مگر اين نمايش بھترين نمونۀ 

چه .  در آن کشور، در امور افغانستان ھيچ نوع دخالتی نداشته است"تين سيائوپينگ" و حاکميت باند "صدر مائو"مرگ 

ياليزم حرکت می نمود و بر ھمان مبنا سياست خارجی اش نيز يک عکس آن دورانی که چين در مسير ساختمان سوس

مائو و گام گذاری جمھوری  آن بود، با مرگ صدرلنينی مفھوم  و تطبيق ھمزيستی مسالمت آميز بهسياست پرولتری

" گربۀ سياه و سفيد"و " سه جھان"خلق چين در مسير احيای سرمايه داری بر بستر تئوری ارتجاعی و ضد پرولتری 

 و ١٣۵٧ سياست به موازات تغيير در سياست داخلی، تغيير يافته به خصوص بعد از فاجعۀ ثور آنتين سيائوپينگ، 

 موضوع اختالفات ستراتيژيک چين با ٣، مسألۀ افغانستان به يکی از ١٣۵٨ جدی ۶تجاوز آشکار شوروی آنزمان در 

  .شوروی اخذ موقعيت نمود

جنگ مقاومت عليه شوروی اشغالگر و مزدورانش ادامه داشت، دولت چين در به ھمان اساس، در تمام سالھائی که 

ھمسوئی کامل حتا مطلق با امپرياليزم جھانی و ارتجاع منطقه، به مثابۀ فابريکۀ توليد تسليحات برای مقاومت رسمی در 

رت رسانيدن باند ھای جنايتکار افغانستان در قبال اخذ پول نقد از جانب امپرياليزم و ارتجاع منطقه عمل نموده، در به قد

منوط به اسالم سياسی و قلع و قمع نيروھای انقالبی پيرو انديشۀ مائوتسه دون، ھمسو با ارتجاع منطقه و سوسيال 

  . نقش خاينانه و ضد کارگری اش را ايفأ نمودامپرياليزم روس

 و متناسب با آن تغييرات و جا به جائی با اضمحالل شوروی و تغييراتی که در جغرافيای سياسی منطقه به وجود آمد

ھائی که در تضاد ھای حاکم بر جھان و منطقه عرض اندام نمود، چين خالف دو حريف بالقوه ستراتيژيکش يعنی بقايای 
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 می کوشيد تا ءو امپرياليزم جنايتگستر امريکا که اولی با تمام قوا" فدراسيون روسيه"شوروی اضمحالل يافته در وجود 

گاھی خاورميانه را به خاک و خون می  مراد، اسبۀ ھر چه بيشترش جلوگيری به عمل آورد و دومی سوار براز تجزي

 و زمانی ھم بخشی از اروپای شرقی را به ويرانه مبدل می ساخت و نظاميگری کور و افسار گسيختۀ آن، در کنار شيدک

 می داد؛ قدم به قدم و سال به سال با ثبت شاخص ھای خلقھای مورد تھاجم، بنياد اقتصادی خودش را نيز به نابودی سوق

  .رشد دو رقمی، فاصله اش را در تمام زمينه ھا با دو رقيبش کم و کمتر می ساخت

در چنين فضائيست که افغانستان باز ھم مورد تھاجم قرار می گيرد، اينبار از جانب امپرياليزم جنايتگستر امريکا و 

بسيار ساده انديشی خواھد بود ھرگاه فکر نمائيم که قدرت نوخاسته ای که از . روريزمشرکاء به بھانۀ مبارزه عليه ت

ساختمان سوسياليزم چھار اسبه به طرف يک قدرت امپرياليستی شدن در حرکت است و آرزويش اين ھای  ويرانهدرون 

و پشت ديوار ھای مضبوط گستر امريکا در امريکای التين تا در خانۀ امن امپرياليزم جنايتاست تا در سراسر جھان ح

، نسبت به قضايای افغانستان بی عالقه مانده و در امور آن نموده بودکرملين در کشور ھای آسيای ميانه، دستش را دراز 

  .مداخله ننموده باشد

به صراحت می توان نوشت دولت چين نه تنھا در تمام دوران حاکميت اسالم سياسی در افغانستان در ھر دو شکل آن 

 با آغاز پرتاب اولين قل از طريق پاکستان در امور افغانستان به مداخالتش ادامه داده است، بلکه به اين مداخالتحد ا

، به شکل بسيار ظريفانه و نا ملموس، از لحاظ ٢٠٠١ اکتوبر٧بمب از جانب امريکا بر افغانستان، يعنی از ھمان تاريخ 

  . کمی و کيفی افزوده است

روند تکامل قضايا می توان استنباط نمود، ديده می شود که چين با بسيار ظرافت، در عين حالی تا جائی که امروز از 

که ھيچ گاھی نخواسته تا خود را مقابل ماشين جنگی مخرب و مھيب امپرياليزم جنايتگستر امريکا قرار دھد و از صميم 

الگر در آنجا می باشد، خود کوشيده است قلب خواستار دوام وضعيت انسان کشی در افغانستان و مصروفيت قوای اشغ

تا قبل از ورود به جنگ آشکار قدرت عليه امريکا در امور افغانستان، تمام امکاناتی را که امريکا می توانست و می 

اين . وی را به مصاف طلب نمايد ًتواند جھت تداوم جنگ در افغانستان بر آن تکيه نمايد، از دستش بيرون نموده، بعدا

و خالف سياست کلی غرب که تجزيۀ آن " فدراسيون روسيه"ًمثال تقويت اقتصادی . شھا شامل ابعاد گوناگون می شدتال

 گرفته، ضمن آن که از فروپاشی بيشتر آن فدراسيون را در نظر داشت، زير بغل حريف ديروزش را با قدرت تمام

نب خود را در مسير يک قدرت نظامی برتر جلوگيری نمود، با شرکت در نوسازی نيروی نظامی روسيه از يک جا

شدن قرار داد و از جانب ديگر با جلوگيری از فروپاشی ارتش روسيه و تمويل نوسازی تسليحات آن کشور، در عمل 

امکان آن را به وجود آورد تا در زمان الزم، ادعای يک قطبی ساختن جھان به وسيلۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا را 

  .دزير سؤال ببر

مرگ  ضفبه ھمين سان در مورد کشور ھای آسيای ميانه که امپرياليزم جنايتگستر امريکا می خواست با استفاده از 

آور حريف روسی اش، آنھا را با ھزار و يک تار به خود وابسته ساخته، دست روسھا را از آنجا کوتاه سازد، از طريق 

وسيه، با حوصله مندی که خاصۀ خودشان است، دست امريکا را سرکيسه را باز کردن و با برخورداری از اتوريتۀ ر

  .از آنجا نيز کوتاه نمود

به ارتباط نفوذ در غرب افغانستان يعنی ايران، زياد نيز نياز به بررسی ستراتيژی ھای پيشرفته و مغلق نداشت چه از 

 بند امام زمانی در ايران، قدارهل يک جانب زورگوئی امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء و از طرف حاکميت جھا

حلقۀ محاصره اش را در افغانستان از آن  گام به گام ايران را وابسته به آن کشور ساخته، اميد آن را که امريکا بتواند

  .طريق بشکند، به صفر ضرب نمود
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رتباط آن کشور با چين نياز فکر نمی کنم به ارتباط پاکستان، يعنی کشوری که طوالنيترين مرز با افغانستان را دارد و ا

به بحث بيشتر باشد چه گذشته از آن که روابط آن دو کشور بادرنظرداشت عامل ھند، روابطيست خدشه ناپذير؛ اعطای 

 ميليارد دالر قرضه به دولت پاکستان آنھم در زمانی که امپرياليزم جنايتگستر امريکا برای اعطای يک و يا يک و ۴۴

باج خون از پاکستان می طلبيد و عالوه از آن روابط پاکستان و روسيه را چنان بھبود بخشيدن، کمک، دالرنيم ميليارد 

 پيشرفته اش به آن کشور گردد و حتا نارضايتی ھند را نيز به جان بخرد، در فوقکه روسيه حاضر به فروش تسليحات 

  . در محاصره قرار دھدًواقع آخرين گامی بود که خوک امريکائی را در کوھپايه ھای افغانستان عمال

در اينجا بدون آن که تحرکات چين در ھمسوئی کامل با روسيه را در عرصۀ جھانی به خصوص اتحاد اقتصادی 

کم بھا داده باشم که و کشور ھای جنوب آسيا  امريکای التين ،ر در افريقالسرازير نمودن ميليارد ھا دابه و " بريکس"

ساز باشد، می بايد از تالشھای چين در  سخت درد سر،رمايه داری کنونی حاکمخودش می تواند به تنھائی برای جھان س

 و حدود  قدرت اتومی۴از ل کمتشکه در اين اواخر با پيوستن ھند و پاکستان به آن، " شانگھای"اد پيمان دفاعی قبال ايج

  . در صد نفوس جھان را شامل می شود، به مثابۀ حلقۀ دومی محاصره نيز يادآوری نمايم۴٠

کستان صحبت به عمل می آوريم،  باال وقتی از عالقه مندی چين به حل مشکل بين افغانستان و پاراتااشبا درنظرداشت 

ً نخست بدانيم که در کنار خواستھای پاکستان و افغانستان، اساسا چين از دخالت در قضيه چه می خواھد مگامی بايد در 

  .مداخله اش را علنی می سازد و از کدام موضع و به نفع کدام جريان و يا روندی

  ادامه دارد

 


