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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  زنده ياد قيوم رھبر: نويسنده
  )ساما(کميتۀ فرھنگی : بازتکثير

  ٢٠١٧  اکتوبر١٠
  

  از مسکو تا واشنگتن از سراب تا سراب

  ٣ -... "حل سياسی" حاشيه ای بر 

  

   قيوم رھبرزنده ياد

  

  ":حــــل سيـــاســـی "قسمت سوم ــ بــــدائـــــل مــطـــروحـــۀ 

بعد از کودتای ثور، به خصوص بعد از تھاجم نظامی روس به افغانستان، کشور ما يک باره در گرداب تضاد ھای بين 

 بار در چارچوب ملل متحد در  کشور ھای دنيا سالی يکۀموقيعت ويژۀ کنونی افغانستان طوريست که ھم. المللی افتيد

بارۀ سرنوشت افغانستان و آيندۀ آن اظھار نظر می کنند و کشور ھای بسياری نيز سياست ھای بين المللی و منطقه ئی و 

  . لۀ افغانستان عيار می سازندأيا مشخص خود را در ارتباط با مس

توسعه جوی امپرياليستی در مورد روسيه به عنوان کشوری اشغالگر و ھم به عنوان يک قدرت عظمت طلب و 

 افغانستان بر مسألۀافغانستان دارای سياست ھای معينی است، چنانچه حريف امپرياليستی اش امريکا نيز در ارتباط با 

مجموع سياست ھای جھانی و منطقه ئی خود تجديد نظر نموده و افغانستان جايگاه مھمی در سياست خارجی آن کشور 

ا به علت مسائل و منافع اقتصادی و يا ي افغانستان برای شان مسألۀای متعدد ديگری نيز ھستند که کشور ھ. بازی می کند

  . بنا بر سياست ھای جئوپولتيکی و امنيتی ارزش به خصوص دارد
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ًبه ھرحال، بحث روی سياست ھای تمام کشور ھای جھان و يا اقال مھم ترين آن ھا در رابطه با افغانستان در اين مقال 

که از اين يا آن طريق (ما در اين قسمت به بررسی بدائل روسی، امريکائی و بدائل جنبش مقاومت . کان پذير نيستام

برخورد می کنيم و طرح ھمه جانبۀ اين مسأاله را به مقاالت ديگر ) ثير سياست ھای کشور ھای ذينفع قرار دارندأتحت ت

  :و اوقات ديگر موکول می نمائيم 

  

  :ـــیبدائل روس: الف 

ھمواره کشوری توسعه جو و عظمت ) به استثناء دوره ای کوتاه در قرن جاری(روسيه از قرن سيزده به اين طرف 

توسعه جوئی روس از طرف شمال به سواحل بحر شمال می رسد و در جنوب نيز اشتھای رسيدن به . طلب بوده است

ه خود الحاق کرده و در غرب تا نزديکی دريای راين در شرق سرزمين ھای وسيعی از چين و ژاپن را ب. بحر ھند دارد

ًعالوتا دست اندازی ھای اين قدرت توسعه جو از قلب افريقای سياه تا دماغه ھای شمال آن امتداد . خود را رسانيده است

ام و  در جنوب به توطئه گری مشغول است، و در آسيا از ويتنجنتايندارد، در امريکای التين از کوبا در شمال تا ار

الئوس و کامبوج در جنوب شرق تا منگوليا در شرق و از افغانستان به امتداد ھند و خليج فارس تا مديترانه به مين 

  .گذاری سياسی مشغول است

به . ور نظامی نيامده استاين قدرت توسعه جو و جنگ افروز در افغانستان برای يک بازی نافرجام سياسی و يا مان

مپرياليستی به قصد اشغال دائمی افغانستان و تبديل آن به مستعمرۀ کامل خود به کشور ما  و روشن روس احطور واض

 واضح و روشن را در برخورد ھای سياسی خود مدنظر نگيرد، ۀی که اين محاسبھر نيروی سياسي. جاوز نموده استت

  .  کردن يگانه نداردعملیای ولی ھدف روشن البته شيوه ھ. به اين يا آن صورت در خدمت اھداف روس قرار می گيرد

به خصوص از مقاومت دالورانه و جانبازانۀ مردم ما و عکس العمل ناشی از آن در سطح بين المللی و صف بندی ھای 

حل و بدائل متعددی را پيش پای روسيه قرار داده است ھای بين المللی مخالف توسعه جوئی روسی در افغانستان؛ راه 

  .  امپرياليسم روس استۀ يگانکه ھمگی در خدمت اين ھدف

  

  :ـ ترکستانی کردن مسألۀ افغانستان١

ًبعدا به نام جمھوريت ھای (ترکستان زمين ] نزدھم[قرن گذشته  ٧٠ و ۶٠يکصد و بيست سال قبل در دھه ھای 

ی در اوائل اين اشغال موقت وانمود م. مورد حمله و تجاوز روسی قرار گرفت) تاجکستان، ازبکستان و قرغزستان

ين سرزمين ھا در مقابل سياست ھای پيشروی اعساکر روسی فقط برای دفاع از" قطعات محدود " گرديد و آمدن 

)Forward Policy ( روسی به ترکستان و علی رغم " قطعات محدود"انگليس عنوان گرديد، ولی داخل شدن اين

ن رفتن از آن سرزمين ھا توسط رژيم مبارزات دامنه دار مردم برای آزادی و علی رغم وعده ھای دروغين بيرو

  . تزاری، به الحاق کامل اين سرزمين ھا به روسيه، منتھی گرديد

مسألۀ افغانستان ) Turkistanize( کامل افغانستان را به نام ترکستانی کردن  )Annexion(اکنون نيز سياست الحاق 

ه از طرف روس دنبال می شود، الحاق کامل سرزمين ياد می کنند، يعنی يکی از طرح ھا و بدائل حل مسألۀ افغانستان ک

که در آن وقت معاون حزب و (اين طرح در اولين ماه ھای کودتای منحوس ثور نخست توسط ببرک مزدور . ماست

زير نام داخل شدن فوری افغانستان در پکت وارسا و کوميکون عنوان ! در شورای انقالبی؟) معاون شورای انقالبی بود

و سلسله عوامل منطقه و بين المللی، اين پيشنھاد در آن وقت رد " پرچم"و " خلق"بنابر اختالفات ميان گرديد، ولی 

رؤيای ديرين پطر کبير را در توسعه جوئی  ١٩٧٩مبر  تانک ھای روسی در دسولی ببرک و شرکای سوار بر. گرديد
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لقب تزارمل و شاه شجاع روسی را کمائی به طرف جنوب ياری کردند تا در تاريخ مبارزات ضد استعماری ما به حق 

  . کند

حالت اول شکست کامل نيرو ھای مقاومت و : روس ھا در دو حالت با طرح ترکستانی کردن سر و کار خواھند داشت

اين . تفاھم در سطح بين المللی با نيرو ھای رقيب امپرياليسم روس برای الحاق افغانستان به مثابۀ موضوع مبادله است

ی امپرياليسم روس ايده آل است، ولی بنابر اوضاع واقعی داخل افغانستان و واقيعت ھای بين المللی، امکان حالت برا

  . تحقق آن ناچيز و حتی ناممکن است

 شکست فاحش امپرياليسم روس در ديکر نقاط ًو يا احيانا( حالت دوم شکست فاحش سياسی ــ نظامی روس در افغانستان 

دور و تمام مؤسسات نمايشی آن ھا است که به عنوان عکس العمل ماجراجويانۀ يک ابرقدرت فروپاشی رژيم مز) جھان

 افغانستان نمايش دھد تا با اين ماجراجوئی شکست  (de jure) و يا رسمی  (de facto)خود را در الحاق واقعی 

شکست سياسی خود را  ١٩٧٩مبر س اشغالگر با ماجراجوئی نظامی دسچنانچه رو. برنامه ھای قبلی خود را بپوشاند

مبنی بر دفاع از رژيم کودتا پرده پوشی نمود، اين بعيد به نظر نمی رسد که در لحظۀ مناسبی شکست سياسی ــ نظامی 

ھم اکنون جا به جا کردن . ارتش اشغالگر خود را با ماجراجوئی الحاق يا ترکستانی کردن افغانستان پرده پوشی نمايد

به طور عينی در ھمين ) از پوليس مخفی تا ارتش، از حزب تا مؤسسات دولتی(سسات افغانی مھره ھای دولتی، زدن مؤ

يا بايد فروپاشی کامل تمام . جھت سير می کند که در تحليل نھائی خود، برای امپرياليسم روس راه ديگری باقی نمی ماند

تعماری روس سازگاری ندارد، و يا اين که مؤسسات دست نشاندۀ خود را مشاھده کرده و به آن تن دردھد که با منطق اس

دوش بگيرد که اين خود ھمان ترکستانی کردن ه قدمی فراتر گذاشته مقدرات کشور ما را حتی در ظاھر امرـ نيز خود ب

شايد داخل کردن رسمی افغانستان . ترکستانی کردن ممکنست اشکال و يا حتی مراحل مختلفی داشته باشد. و الحاق است

کوميکون، داخل کردن افغانستان به پکت وارسا، انتگراسيون اقتصادی ــ سياسی مناطق معينی از در چارچوب 

 de( و يا حتی رسمی  )de facto(افغانستان با جمھوريت ھای آسيائی تحت اشغال روسيه و باالخره الحاق عملی 

jure( مر و مرحله به مرحله مورد اجراء  آن در قدم ھای بعدی، عناصر و اجزائی از اين طرح باشد که به طور مست

  . قرار گيرد

  

  :)Mongolization(منگولی کردن افغانستان ــ ٢

ًمقصود از منگولی کردن افغانستان آن حالت سياسی ــ قانونی بين المللی است که در آن يک حکومت کامال دست نشانده 

منگوليای . ولت مستقل برخوردار باشدبدون کوچک ترين حق ابتکار و آزادی عمل فقط در ظاھر از موقعيت يک د

کنونی که بعد از آزادی از چنگال امپرياليسم ژاپن باالخره با تغييرات کلی در سطح بين المللی در دست روسيه افتيد، 

امروز از تمام حقوق و آزادی ھای خود چه در داخل کشور و چه در سطح بين المللی محروم است، نمايندۀ چنين دولتی 

چه مزدوران بر سر اقتدار منگولی فقط با ساز روسی می رقصند و از خود ھيچ گونه . وژی بين المللی استدر ترمينول

زندگی مردم در تمام ساحات وابسته به روس است و پاشنه آھنين روس آن چنان برگردۀ خلق . اراده و آزادی ندارند

  . يستم نشان می دھدمنگولی فشار می آورد که بد ترين نوع استعمار را در اواخر قرن ب

اين يکی ديگر از طرح ھای عملی سياست صلح خواھی روس است تا افغانستان را نيز به منگوليای ديگر مبدل نمايد 

در صف طويلی از مزدوران بی مقدار بيايند و بروند، ولی ... که در آن افراد مزدوری مانند تره کی، ببرک، نجيب و

  . ن و چرای روس استآنچه جاودانگی دارد، تسلط بدون چو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ميسر نباشد، منگوليائی کردن با صرفه ترين راه حلی است که در ) الحاق( برای روس ھا در صورتی که حالت اولی 

پيش شرط ھا و الزامات اين راه حل عالوه بر شکست مقاومت مردم ما، ھمانا راضی ساختن جامعۀ . پی تحقق آن ھستند

  . م مرز افغانستان ــ به پذيرش واقعی و يا رسمی اين واقيعت استبين المللی ــ  به خصوص کشور ھای ھ

چون اين طرح . ًاکنون روس امپرياليستی در تحرکات بين المللی خود برای صلح عمدتا روی اين طرح کار می کند

از قدرت ھا " خلقی"دور کردن . برای استعمار روس ھم از لحاظ نظامی و ھم از نگاه سياسی و تبليغاتی با صرفه است

پذيرش برای جامعۀ بين  و دور کردن ببرک از رھبری حزب به عنوان عنصری بدنام و غيرقابل ١٩٧٩سياسی در سال 

ًالمللی ــ و آوردن فردی کامال وابسته، بی کفايت و بی ابتکار که فقط با مدح و ثنای روس زندگی نکبت بار خود را به 

  . اند ھماھنگی داشته باشدپيش می برد، بيشتر با تحقق اين پالن می تو

  

  :لمانی کردن افغانســــتان اـ ٣

البته . ھگاھی يکبار اوج می گيرد و دو باره خاموش می شودگ در ورای مرز ھای ھندوکش ھر چند شايعۀ رفتن روس

ايجاد ًاين شايعه ھا اکثرا توسط خود روس و برای برطرف ساختن پوتانسيل مبارزاتی مردم جنوب ھندوکش افغانستان و 

ولی عالوه بر اين حرکت مانوری که در ھيچ لحظه ای نبايد از آن . تفرقه و نفاق در ميان مليت ھا و اقوام ملت ماست

برنامه ھائی روی دست )Piece Meal Policy(غافل شويم، روس برای تجزيۀ افغانستان و بلعيدن قطعه قطعۀ آن 

  . دارد

که به اشکال اقتصادی، سياسی و فرھنگی عملی می گشت ــ و چه  ــ ١٩٧٨تجاوز روس به افغانستان چه قبل از سال 

  :ھم پيوسته استه بعد از آن ــ که تا سرحد اشغال نظامی کشور ما گسترش يافت ــ دارای دو ھدف ب

:  محل بھره کشی اقتصادی روس استًشمال افغانستان عمدتا). سياسی ــ نظامی(يکی اقتصادی و ديگری جئوپولتيکی 

ًغال سنگ، مس، يورانيم، پنبه، ميوه جات ھمگی عمدتا در شمال متمرکز اند و روس ھا ھميشه خواب زبيعی، گاز ط

  .انتگراسيون ترکستان افغانستان را با ترکستان روسی می بينند

و چه واليات جنوب غربی ) يکتيا، ننگرھار، لغمان، کنرھا(در حالی که در جنوب ھندوکش چه واليات جنوب شرقی 

ھم مرز بودن اين مناطق با . عمدتا از لحاظ جئوپولتيکی برای روس ارزش دارد) ھار، ھرات، فراه، نيمروزقند(

پاکستان و ايران، نزديک بودن اين مناطق به بحر ھند، نزديکی آن ھا به خليج فارس؛ ھمگی امتيازات غيرقابل 

  . مھره ای مھم جا داده استژی کرۀ ارض روس، افغانستان را به عنوان يانصرافی است که در سترات

ًاين دو جانب مصالح روسی در افغانستان با وجود اين که عميقا با ھم ارتباط دارند، ولی ھرکدام به طور نسبی می تواند 

ًبدين صورت بعضا اين طور شايع می شود که روس ھا می خواھند به شمال . ًمستقال در سياست ھای روس جا باز کند

بی طرف؟ را به وجود آوردند که  )Mini State(وده و در جنوب ھندوکش يک دولت کوچک ھندوکش عقب نشينی نم

الحاق منطقۀ . ميان روسيه و رقبای آن در مناطق جنوب آسيا حائل گردد )Buffer  State(به عنوان دولت حائل 

مل مردم افغانستان و مردم در واقع پيش درآمد اين طرح بود تا امپرياليسم روس عکس الع ٨١ ـ ٨٠واخان در سال ھال  

  .  خود ارزيابی و بعد در آينده تصميم بگيرد )Piece Meal(جھان را در قبال سياست 

لمانی ساختن افغانستان ياد کرده ايم ــ در صورتيست که امپرياليسم روس در اتجزيۀ افغانستان ــ که ما آن را به نام 

می دچار اشکاالت جدی گردد و نتواند در پھنای وسيع کشور نيرو مقابله با نيرو ھای مقاومت از لحاظ سياسی و نظا

بنابر اين، اين طرح برای تجزيۀ مقاومت و ايجاد تفرقه در ميان مليت ھا می تواند به عنوان . ھای خود را پراگنده سازد

  . يکی از حلقه ھای شيطانی روس مورد استفاده قرار گيرد
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لمانی ساختن کمتر امکان تحقق می يابد، ولی با پيش رفت مقاومت و به ا اگر در شرايط و اوضاع کنونی تطبيق طرح

وجود آمدن پيچ و خم ھای جديدی در راه مبارزه ما بايد از ھم اکنون در قبال اين طرح آمادگی سياسی، نظامی و 

بل مانور ھا و تحرکات تبليغاتی داشته باشيم و اھداف روس ھا را در اين ساحه به مردم خود بفھمانيم و آن ھا را در مقا

 تجزيۀ مسألۀچه در آينده ھا ممکن است تحوالت و تکامل اوضاع در آن جھاتی حرکت نمايد که . دشمن آماده بسيازيم

مھم ترين مسأله در آمادگی برای . لمان در دستور روز قرار گيرداباالخره ... افغانستان ھمانند کوريا، ويتنام، قبرس و

لۀ مليت ھا و کوشش در راه حل تضاد ھای ناشی از بقايای روابط قبيله  طرح يک برنامۀ عملی برای حل مسأاين قضيه

طرح ھمه جانبۀ اين . ئی، عشيره ئی و سمتی جامعۀ عقب مانده است که پايه ھای مادی توطئه ھای دشمن را می سازد

  .  را بايد به مقاالت ديگری گذاشتمسأله

  

  :)Finlandization (نستانافغاـ فنالندی کردن ۴

در سال ھای جنگ عمومی دوم وقتی نيرو ھای ھيتلری حمالت خود را باالی شمال و شرق اروپا آغاز نمودند، برخورد 

اتحاد شوروی به عنوان اجراآت احتياطی حمله ای را بر فنلند روی دست . نيرو ھای مختلف در قبال آن متفاوت بود

گونه عمل   حکومت آن کشور به توافق رسيد که اين حکومت حق ندارد در آينده ھيچگرفت و بعد از اشغال فنلند با

  .مخالف دولت شوروی را روی دست بگيرد و يا در ھمدستی با ديگران به اين کار بپردازد

. استوار است که کشوری از حمالت خارجی ترس دارد" دفاع از خود"ًفکر فنالندی کردن اساسا بر روی مفھوم سياسی 

ًاء برای دفاع از مرز ھای خود می خواھد کشور ھای ھمسايۀ خود را در چارچوب يک قرارداد رسمی بی طرف بن

بسازد و برای اينکار دست به اشغال آن می زند تا اين بی طرف سازی را در وقت کوتاه و با شرايط بھتری به مرحلۀ 

گ عمومی دوم است؟ آيا حملۀ روس ھا به افغانستان ولی آيا افغانستان امروز فنلند سال ھای اول جن. اجراء درآورد

برای دفاع از سرحدات جنوبی آن است؟ آيا ھدف از حمله بی طرف سازی افغانستان و جلوگيری از دخول آن در پکت 

  و يا امثال آن است؟ و؟؟؟ )NATO(ناتو 

 عمومی دوم و در خالل آن اين گونه ًما فعال سر بحث اين قضيه را نداريم و فقط تذکر می دھيم که اگر در آستانۀ جنگ

به معنای محدوديت حق " فنالندی کردن " تحرکات و اجراآت احتياطی می توانست قابل توجه باشد، در شرايط صلح 

در مورد نيرو ھای مسلح خود، در بارۀ جھت " فنالندی شده "يعنی اين که يک کشور . حاکميت ملی يک کشور است

طات بين المللی خويش آزادی کامل نداشته و مجبور به پذيرش سلسله نورم ھا و قواعد گيری ھای سياسی و در ارتبا

" فنالندی کردن"در ترمينولوژی سياسی اکنون نيز . خاص است که در اساس با حق حاکميت ملی در تضاد است

ت آيندۀ کشور ی محدود کردن حق حاکميت آنست که در واقع پذيرش شروط روسی در مورد سرنوشاافغانستان به معن

يعنی در داخل کشور ما با نيروی وابسته به روس و مزدوران آن نه تنھا مطابق به قوانين کشوری خود رفتار : ماست 

. ئيد روس پشت سر آنھاست، به آن ھا امتيازات معينی نيز قايل شويمأنمی توانيم، بلکه بايد تنھا به علت اين که دست ت

ی ــ حق  دولتی ــ و يا حتی نيروی سياسيواعد و قوانين دوستی؟ را مراعات کنيم و ھيچ روسيه ق بابايد در مناسبات خود

ندارد جنايات روس را در افغانستان افشاء و مطابق به آن سياست ملی و بين المللی خود را عيار سازد و در صورت 

، روس حق مداخلۀ رسمی در "نفنالندی کرد"تخطی از آن، آن دولت متھم به دشمنی با روس می گردد که مطابق طرح 

دولت ھای آيندۀ افغانستان حق ندارند با کشورھای ديگر قرارداد ھای اقتصادی، سياسی، . امور داخلی افغانستان را دارد

بنابر اين، . فرھنگی و يا نظامی منعقد نمايند که مطابق به فھم روسيه مغاير با صلح و منافع روس در افغانستان است

، يعنی ھمان طرحی را که برژنف در مورد کشور "حق حاکميت محدود"فغانستان ــ يعنی افغانستان با فنالندی کردن ا
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ھای اروپای شرقی عنوان می کرد و مطابق به آن خلق چکوسلواکی را به خاک و خون کشاند، اکنون در زير پردۀ 

  . افغانستان، خود را مطرح می سازد" فنالندی کردن"نازک ديپلوماتيک 

نالندی کردن افغانستان در واقع حد اقل خواست روس در افغانستان است و آن در صورتی است که مطابق به طرح ف

در آن صورت روس امپرياليستی حاضر خواھد . توازنات داخلی و بين المللی طرح ھای سابق الذکر آن قابل تحقق نباشد

فنالندی "لبته بايد اين نکته را اضافه کرد که طرح ا!  جھان نيز منت بگذاردۀبود اين طرح را بپذيرد و بر ما و ھم

افغانستان تنھا از طرف روس عنوان نمی شود، بلکه عده ای ديگر از نيرو ھای بين المللی به خصوص در اروپا " کردن

  .ــ نيز در اطراف اين طرح می پلکند و نقشی برای خود جست و جو می کنند

  

  : سألۀ افغانستان بدائل امريکائی ــ غربی برای حل م: ب 

ًما در بارۀ سياست افغانی امريکا در مقاالت ديگری به صراحت گفته ايم که امريکا اوال با مسألۀ افغانستان با يک منطق 

ًو ثانيا اين که برای امريکا فرصت خوبی ميسر شده است تا امپرياليسم روس را در کوه پايه . کمی برخورد می نمايد

ميخکوب نموده و ضرباتی بر آن وارد آورد و فکر نمی شود امريکا اين فرصت طالئی را به ھای غرور آفرين افغانی 

  .  اين که برای امريکا جنگ افغانی بذات خودش ارزش دارد، نه از لحاظ نتائج آنًاآسانی از دست بدھد و اخير

ان بايد با اين سه تز يکجا مورد بنابر اين، حرکت امريکا ــ و در مجموع غرب ــ را در مورد حل سياسی قضيۀ افغانست

  .فتمطالعه قرارا داد، در غير آن نمی توان به اھداف و روش ھای امريکا به طور واضح و درستی دست يا

ًعالوتا امريکا به عنوان يک ابرقدرت امپرياليستی نسبت به مسائل مختلف جھان ــ به ويژه افغانستان ـ دارای بديلی 

د را با آن ببندد، بلکه بدائل متعددی ھمزمان برای کار روی دست است که ھرکدام بنابر واحد نيست که دست و پای خو

و ما درين جا به طور مختصر از چند بديل . اوضاع متغير می تواند جايگاه معينی از سياست ھای امريکا را حايز گردد

  .آن تذکری به عمل می آوريم

  

  : ــ افغانستان ويتنام روسيه١

درگير ويتنام گرديد که اثرات آن نه تنھا به شکست و فروپاشيدگی ] قرن بيستم [٧٠تا سال ھای  ۵٠ھای امريکا از سال 

ارتش استعماری امريکا منجر گرديد، بلکه باال تر از آن تأثيرات ژرف و ديرپای آن در داخل جامعۀ امريکا از حرکت 

در .  منجر به ماجرای واترگيت گرديد ــ امتداد يافتضد جنگ، تورم پولی تا شگاف در ميان طبقات حاکمۀ امريکا ــ که

 سياست انزواگرائی و بودا نمائی کارتر را می توان در واقع مرحلۀ بعد از ويتنام در سياست ٧٠نيمۀ دوم سال ھای 

اکنون، ما سر تحليل . جنگ ويتنام در ھمه امور سياست آن حاکم بوده است" عقدۀ شکست"خارجی امريکا ناميد که 

يرات جنگ ويتنام بر امريکا را نداريم، ولی برای سياست سازان امريکا ھميشه اين سؤال مطرح بوده است که تأث

  چگونه می توان افغانستان را به ويتنام روسيه مبدل نمود؟

اين جنگ بايد طوالنی باشد ــ تا چھرۀ استعماری : ويتنامی ساختن جنگ افغانستان بر روی چند تز اساسی تکيه دارد

ھمچنان بايد اين . ضربت بزند... وسيه را به طور کامل افشاء ساخته و پرستيژ جھانی آن را به عنوان دوست خلق ھا ور

جنگ در آن ابعادی حرکت نمايد تا تأثيرات آن بر مجموع اوضاع سياسی، نظامی و اقتصادی روسيه ھم در کوتاه مدت 

 بايد آن چنان برای روسيه دست و پا گير شود که نه بتواند ًعالوتا اين جنگ. و به خصوص در دراز مدت واضح گردد

، بايد مدت زمان درازی "زخمی که ھم درد دارد و ھم خارش"آن را خاتمه دھد و نه ھم بتواند به پيروزی برسد و مانند 

ً اقال دفاعی روسيه را بيازارد تا با مشغوليت آن در افغانستان بتوان در جا ھای ديگر او را در موضع بی عملی و يا
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و در صورتی که ممکن باشد، تأثيرات جنگ افغانستان بايد به نحوی از انحاء در داخل قلمرو روسيه و اروپای . کشاند

  . شرقی امتداد يابد

ولی آيا امريکا می تواند از افغانستان ويتنامی برای روسيه بسازد؟ از نظر ما با وجود اين که جنگ افغانستان به ذات 

يل ويتنامی شدن را دارد، ولی بنابر علل و عوامل خارجی به خصوص سياست ھای خانه خراب کن کشور خود پوتانس

ھای ھمسايه و امريکا، دست در دست ھم مقاومت مردم ما را از مجرای اصلی آن در کانال ھای محدود کنندۀ مورد 

  . نظر خود جھت می دھند، به طور روز افزونی اين پوتانسيل از بين می رود

پمپ کردن سازمان ھای خود ساختۀ پشاوری، کمک ھای مالی، تسليحاتی بی حساب برای آن ھا، سوء استفاده از 

ن برای ايجاد دم و دستگاه برای سازمان ھای معينی، ضربت زدن نيرو ھای انيازمندی ھای اولی و ضروری مھاجر

ست ھای دراز و بی اراده مزدوران ارتجاع در داخل مستقل ملی و انقالبی چه از لحاظ نظامی ــ با حمالت نابود کنندۀ د

کشور ــ و چه از لحاظ سياسی ــ با محدود کردن ساحۀ زندگی و فعاليت آن نيرو ھا در داخل و در کشورھای عقب گاه، 

آن ... بند و بست ھا و پخت و پز ھای بين المللی برای به قدرت رسانيدن نيرو ھای گنديده، در حال زوال و بی کفايت و

 حق تعين سرنوشت ملت غيور و با شھامت ماست که در راه آزادی خود در ھشت سال بيش هطومار طويلی از تجاوز ب

از يک ميليون شھيد داده است و اکنون نيرو ھای رقيب امپرياليسم روس بدون درس آموزی از تجربۀ روسی می 

  .خواھند مزدوران ديگری را بر مقدرات مردم ما حاکم سازند

ً نتيجۀ اين سياست ھا در طول چند سال اخير کامال مبرھن شده است و ما در اين جا در پی توضيح و تشريح ھمه گرچه

ولی آنچه اھميت دارد اين است که اين سياست مانع اصلی ويتنامی شدن افغانستان به مفھوم علمی آن . جانبۀ آن نيستيم

ص اين ويتنامی شدن به طور مسخ شده و کاريکاتوری تأمين است و فقط می تواند در حاالت معينی و تحت شرايط مشخ

  . گردد

به مفھوم اين که اين جنگ می تواند مدت زمان درازی دوام بياورد و امريکا می تواند از ورای آن برای خود امتيازاتی 

 ولی اين ھم در منطقه و ھم در سطح جھان دست و پا کند که ما در قسمت بعدی مقاله روی آن مکث خواھيم کرد،

  .سياست ھا به احتمال زياد ــ و شايد به طور قطع نمی تواند نھايت پيروزمندی برای گردانندگان آن به ارمغان بياورد

  

  : ــ افغانستان کامبوج روسيه٢

در طرح کمبوديائی کردن، آن چه اساسی است، خود کامبوج و آزادی آن نيست، بلکه تمثيل کردن آن به عنوان پديدۀ 

بانۀ يک قدرت بزرگ و يا بزرگ نمای خارجی است که به خاطر منافع آزمندانۀ خود ملتی را به خاک و عظمت طل

. ويتنام عظمت طلب اکنون مقدرات ملت کامبوج را زير چکمه ھای عساکر خود له و نابود کرده است. خون می کشد

 شرق آسيا را از نيپال تا اندونيزيا و عکس العمل غرب در اين مورد فقط در اين نقطه مضمر است تا کشور ھای جنوب

در ) که واقيعت دارد(َفليپين ھمگی به دور برنامۀ  مشترک دفاع از خود در مقابل توسعه جوئی و عظمت طلبی ويتنامی 

ًبناء . برای امريکا نه خمر ھای سرخ قابل پذيرش است و نه حتی شھزاده سيھانوک. زير چتر حمايتی غرب بسيج نمايد

د کامبوج، بلکه کشور ھای جنوب شرق آسياست که در زير رگبار تجاوز ويتنام به کامبوج خود را در آغوش اين نه خو

ت تنظيم ھای پشاوری به أدر مورد افغانستان ــ علی رغم وعده ھای رنگين آقای ريگان به ھي. امريکا بيندازند

آنچه عمده تر و اساسی تر مطرح . مطرح نيستجوی رسيدن به آن  و سرکردگی آقای ربانی ــ آزادی افغانستان و جست

است، اينست که در ارتباط با مسألۀ افغانستان کشور ھای جنوب آسيا، خاور دور و جنوب شرق آسيا بسيج شده و در 

  . نوعی رابطۀ ھماھنگ با سياست ھای امريکا قرار گيرند
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خود بنابر " ويتنامی" مسألۀ افغانستان از حالت البته اين بديل در آن صورت می تواند بيشتر مورد توجه قرار گيرد که

ی اين که مسألۀ افغانستان در قمار ھای بين المللی مورد معامله قرار گيرد و يا نيرو ابه معن. داليل معين خارج گردد

ھای وابسته به امريکا بنابر ضعف ذاتی خود نتوانند وظائف محولۀ خود را به درستی انجام دھند و غرب مجبورشود 

به ھر حال کامبوديائی کردن مسألۀ افغانستان از نظر ... ژی جديدی در مورد افغانستان مطرح سازد و يايسترات

 ۀ مجل١٩٨١باری در سال . ًامريکائی ھا اصوال در زمانی مطرح می شود که افغانستان مورد معامله قرار گيرد

)International Affairs( نمايندگان فکری سياست خارجی امريکا اند، قضيۀ ً چاپ امريکا که نويسندگان آن اکثرا 

آيا افغانستان بيشتر ارزش دارد يا ديتانت؟ پاسخ آن ھا اين بود که سياست سازان امريکا : افغانستان را چنين مطرح نمود

ی اينست اندقت در ميان سطور اين کلمات به مع. نبايد اجازه دھند که قضيۀ افغانستان به منافع ديتانت صدمه وارد نمايد

که امريکا نبايد روسيه را در قضيۀ افغانستان تا آن حدی زير فشار قرار دھد که طرف مقابل نيز مجبور به روياروئی 

بلکه بايد اين فشار حساب شده و ھدفمند باشد . چه اين روياروئی در افغانستان، خاورميانه و يا امريکای التين باشد. شود

در اروپا نيز ) و يا نيروی اروپائی طرفدار سياست امريکا(اتالنتی سيست ھا . ت بگيردتا حد اکثر استفاده از آن صور

بار ھا اين قضيه را تکرار کرده که اکنون روسيه در افغانستان گير افتاده است، برای غرب فرصت خوبی است که بايد 

به طور عموم افغانستان را ) کا ــ غربامري(يد اين حقيقت است که ؤاين گفته نيز م. آن را در ديگر نقاط جھان برچيند

آن چه در افغانستان مورد . جزو قلمرو نفوذ روسيه می دانند و ھيچ گونه توھمی در اين مورد نزد آن ھا وجود ندارد

بين المللی ميان ابرقدرت ھاست که " قوانين بازی"حمله قرار گرفته است، نه سرنوشت ملت و مردم افغانستان، بلکه 

و کامبوديائی شدن افغانستان . ت و بايد عکس العمل ھای متوالی و گستردۀ اين قوانين دو باره احيا گرددمختل شده اس

  . و احيای آن ياری رساند" قوانين" اين می تواند به تثبيت

  ادامه دارد

 


