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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

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

  ٢٠١٧  اکتوبر١٧
  

  از مسکو تا واشنگتن از سراب تا سراب

  ۴ -... "حل سياسی" حاشيه ای بر 

  
   قيوم رھبرزنده ياد

  :ــ افغانستان فـــلسطـــيـــن ديـــــگــــــر٣

ی بوده است که محتوای انقالبی آن فدای اجنبش مقاومت فلسطين در طول دوران زندگی خود يک جنبش پرآوازه 

 و چه ھم بعد از آناين جنبش چه در زمان شقيری با جبھۀ آزاديبخش فلسطين . حرکات ديپلماتيک وسيع شده است

ً و ميالد سازمان ھای مسلحانه که بعدا در سازمان آزاديبخش فلسطين )١٩۶٧(  سال جونازی آن پس از جنگ بازس

مدغم گرديدند، خيلی زود به عنوان گردانندگان سياست کشور ھای عربی مجاور و يا غيرمجاور مورد استفاده قرار 

  . گرفتند

ايست که دندان و چنگال آن برای نابودی دشمن از " انقالبی " آن نھاد ) PLO(و اکنون نيز سازمان آزاديبخش فلسطين 

  .بين رفته و فقط می تواند با دھان گشاد و خيلی بزرگ صحبت کند

يکی از بدايل مطروحۀ امريکا برای جنبش مقاومت افغانستان نيز ھمين است که اين جنبش را از محتوای عملی و 

" در يک حرکت ... سته از قصر سفيد تا اليزه و اسالم آباد و تھران ومبارزاتی آن تھی کرده تا کبوتر سپيد صلح برخا

  .مانند سير کند" ماکو 
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يکی بروز و پيشرفت يک حرکت : افغانستان برای جلوگيری از دو خطر احتمالی آمادگی می گيرد" فلسطينی ساختن " 

ـ کاری که از اول تا کنون با شدت ملی و انقالبی، مستقل از دايرۀ ابرقدرت ھا و به خصوص از قدرت ھای غربی ـ

) مانندم ھ"  (موی دماغ " عمل و به وسائل متعدد از بروز آن جلوگيری شده است ــ و ديگری به وجود آمدن يک 

خمينی در ايران که اگر چه ھم در دورنما منافع آن ھا را در خطر نمی اندازد، ولی به صورت آنی می تواند شگاف 

  . ن ھا به وجود آوردژی کلی آيھائی در سترات

برای جلوگيری از اين دو حرکت که به طور بالقوه در درون جنبش مقاومت وجود دارد ــ يکی به دليل تکامل ذاتی 

درون جنبش و ديگری با مداخله ھای ايرانی در مسائل داخلی افغانستان ــ به وجود آوردن يک نيروی دست و پا بسته و 

  . بازی آن ھا بکار بپردازد، خيلی ارزش دارد" انين قو" دھن گشاد که بتواند مطابق 

در صورتی که دو ابرقدرت به . آن است ) Stagnation( حالت درجازدگی " فلسطينی کردن " يکی ديگر از عناصر 

توافقات الزم در مورد افغانستان نرسند، اين معضله را در مقابل دولت ھای دست نشاندۀ روس در افغانستان برای مدت 

نگه می دارند تا بتوانند با اوضاع متغير جھانی در آينده ھا روی آن " نه پيروزی، نه شکست " زی در يک حالت درا

تصميم گيری نمايند، عواملی را بيافرينند و عوامل مانعه را از بين ببرند و يا در آينده با حل بعضی پرابلم ھا در روابط 

  . ذات البينی دو ابرقدرت به توافقاتی برسند

ی ئمثال ھا: افغانستان کار می شود " فلسطينی کردن " ھم اکنون در ميان مقاومت افغانستان و در سطح بين المللی روی 

فرانسوا "عقب گشت ادارۀ سخت گير ريگان از تحريم صادرات غله به شوروی، و انحراف . از اين دست زياد است

تا وقتی مسألۀ افغانستان حل نشود، با شوروی روابط " ه ش مبنی بر اين ک"سوسياليستی " از سياست دولت " ميتران

در ھر دو حالت ھردو دولت به اين نتيجه رسيده اند که مسألۀ افغانستان يک حالت دوامدار بين ". عادی نمی توان داشت 

ف قضايای ًبناء بايد آن را در ردي. المللی را ارائه می دھد و نمی توان قضايای عملی روزمره را بدان مربوط ساخت

قضيۀ افغانستان شکل می گيرد، " فلسطينی ساختن " و به اين صورت . ممتد و مستمر اختالفات بين المللی مطالعه کرد

  . تکامل می يابد و باالخره به اجراء درمی آيد

  

  : افغانستان کوبای ديگر عليه روسيهـ  ۴

 مورد نظر است که یھای حل ه و رسيدن به آن راه، پذيرش حالت موجود مطرح نبود"کامبوديائی کردن " اگر در حالت 

به جای وضع " سيھانوک " مانند " بی طرفی " ًدر آن نيرو ھای طرفدار امريکا و يا اقال شخصيت ھای ميانجی و 

موجود عرض اندام نمايند؛ در حالت کوبائی کردن آن چه مدنظر است، پذيرش حالت موجود و ايجاد عکس العمل در 

امريکا در بد ترين حالت، يعنی در آن حالتی که نيرو ھای طرفدار آن نتوانند . ر اوضاع محيط آنسترابطه با آن د

تعيين شده عمل کنند تا دولت دست نشاندۀ روس را در افغانستان سرنگون سازند؛ در آن صورت ھميشه ۀ مطابق برنام

 de(نستان روابطی برقرار نمايند و شناسائی اين امکان را باز نگھداشته اند تا با حکومت دست نشاندۀ روس در افغا

facto ( خود را تا شناسائی)de jure( باال ببرند .  

در اين صورت آن چه اھميت دارد، بسيج کشور ھای منطقه عليه نفوذ امپرياليسم روس و به وجود آوردن يک کمربند 

چه در اين طرح عمده و اساسی است، نه لذا آن . دفاعی جديد است تا مانع نفوذ و پيشروی روس به طرف جنوب باشد

خود افغانستان و تغيير در اوضاع داخلی آن، بلکه تغيير در اوضاع داخلی و بين المللی منطقه به نفع امريکاست و اين 

  . در واقع کمترين چيزی است که می تواند در حل مسألۀ افغانستان بدان قانع شود
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 ــ چه روسی و چه امريکائی ــ اينست که به مثال کشيدن کشور ھای معينی در اخير نقطۀ قابل تذکر در ھمه اين بدائل

گونه قرابتی از لحاظ تاريخی اوضاع و شرايط داخلی و  فقط برای تجسم و تمثيل بوده است و افغانستان کنونی ھيچ

  .عوامل و انگيزه ھای درونی با اين کشور ھا ندارد

  

  :غانستانبدائل مطروحه در درون جنبش مقاومت اف: ج 

ملت به پاخاستۀ ما نيز از طبقات و اقشار اجتماعی . ًنيرو ھای درگير جنگ مقاومت در افغانستان شديدا ناھمگون اند

در . متعدد و متخاصم تشکيل يافته که اکنون ھمه درگير يک جنگ ميھنی بزرگ با اھداف و سياست ھای متفاوت اند

يسم نيز با تمام وزنه و امکانات تاريخی خود با استفاده از اوضاع مساعد کنار کارگران، دھقانان و طبقۀ وسطی، فئودال

ملی و بين المللی ــ در جنگ دخيل بوده و سازمان ھای سياسی خود را به وجود آورده است تا در مصاف تاريخی با 

 اند یحلھای  آن راه سرمايه داری دالل، بھشت از دست رفتۀ خود را بازيابد و درستيزۀ استعماری ـ فئودالی، خواھان

  . که اربابان پشت پرده و يا روی صحنۀ آن ھا حکم می کنند

نيرو ھای انقالبی جامعه با وجود پراگندگی آن در تمام ساحات از بدو کودتای ثور کوشيده اند صف مستقل خود را در 

وس از طرح ھا و راه ھای حل اين نبرد دوران ساز داشته باشند که بديل انقالبی در مقابل استعمار لجام گسيختۀ ر

 ما درين ميان ۀطبقات وسطی جامع. ارتجاعی نيز به ھمان اندازه فاصله دارد که از رفورمو ــ کولونياليسم روسی

نتوانسته اند سازمان سياسی مستقل و يا مؤثر خود را به وجود آورند و به عنوان عناصر دنباله رو در اين ماجرا اين 

  . می زنندطرف و آن طرف دست و پا

ًبناء جنگ ھر کدام از اين طبقات نيز متکی به سياست آن ھاست و دورنمای تعيين شده و ھدف گيری شدۀ آن ھا با بدائل 

ًمطروحۀ ايشان برای افغانستان آينده نيز کامال از ھم متفاوت است که ما در اين مختصر به چند تای آن اشاراتی خواھيم 

  :داشت

  

  :پاکستان ــ افغانستان امتداد ١

و اين چيز عجيبی . ًی از نيرو ھای مقاومت سرنوشت خود را کامال به سياست ھای مطروحۀ پاکستان بسته انداعده 

ت وجودی خود را مرھون زمامداران يع، پرورش يافته، و ھمه ھستی و واقنيست، چه اين نيرو ھا در اين جا زاده شده

  .  خود نيز از ولی نعمت ـ و از آن فراتر آفرينندۀ خود ــ دوری گزينندًبناء نمی توانند در علت غائی. پاکستان ھستند

پاکستان کشوری تئو ــ پراگماتيستی است که در آن گاھی مذھب در خدمت اھداف پراگماتيستی طبقات حاکم بوده است و 

وان يک کشور ولی به ھر حال اين کشور خود را به عن. زمانی پراگماتيسم آن در خدمت نيرو ھای سياسی مذھبی

 آن جزئی از تاريخ ھند قديم و يا افغانستان قديم است، با اين دو ۀايدئولوژيک مطرح می کند و از اين که تاريخ گذشت

از يک جانب پاکستان امتداد ھند و افغانستان است، ولی از جانب ديگر با . کشور نيز در رابطه و تضاد قرار دارند

  . دوم در تقابل با موجوديت دو کشور فوق نيز قرار گرفته استذاتيت سياسی خود بعد از جنگ عمومی

ًبناء سياست افغانستان اين کشور بنابر ماھيت تئو ــ پراگماتيستی آن از يک جانب با منافع پراگماتيستی آنی و درازمدت 

 در "جماعت اسالمی" ھم مانندی چونآن را اين کشور را حمايت نمايد و از جانب ديگر بايد امتداد ايدئولوژيک 

  .افغانستان متحقق بسازد

که در سياست افغانی پاکستانی مطرح است، گرفتن يک قرارداد بين ای از لحاظ پراگماتيسم سياسی مھم ترين مسأله 

مسأله ای که در بيش از . المللی برای شناسائی خط ديورند به عنوان مرز رسمی دو کشور افغانستان و پاکستان است
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رصتی طالئی برای التيام آن به وجود آمده فاز نقاط زخم پذير سياست خارجی پاکستان بوده است و اکنون سی سال يکی 

  . است

در اوايل قرن بيستم، مسألۀ خالفت اسالمی تغيير شکل داد و کشور ھای " مرد بيمار اروپا "وری تبعد از سقوط امپرا

   .کشورھای اسالمی گردند" کعبۀ آمال "متعددی می خواھند 

از ترکيه تا ايران، از سعودی تا مصر، از ليبيا تا مغرب ھمگی ادعای رھبری کشور ھای اسالمی را دارند و پاکستان 

امتداد نظامی پاکستان در کشور ھای . نيز در اين مسابقه بنابر سلسله اوضاع مناسب جايگاه خوبی را احراز کرده است

و امتداد ايدئولوژيک آن به طرف جنوب شرق آسيا و اکنون رس فاعربی و به خصوص کشور ھای خاورميانه و خليج 

ايجاد يک رژيم . به طرف شمال غرب ھمگی در واقع تحقق اين دکترين است که خود را در اشکال مختلف می پوشاند

قرار تئوکراتيک مدل پاکستانی نه تنھا اين کشور را در مرز ھای شمال غربی آن از ديدگاه امنيتی در موقعيتی دلخواه 

  .می دھد، بلکه امتداد ايدئولوژيک آن می تواند افغانستان را به خط دفاع اول پاکستان مبدل گرداند

آنچه برای ما ارزش دارد، اينست . ما اکنون سر آن نداريم تا سياست افغانی پاکستان را در تمام جوانب آن تشريح نمائيم

  . ھی دارند، بلکه به ابزار بی ارادۀ آن مبدل شده اندکه نيرو ھای معين افغان نه تنھا با اين دکترين ھمرا

برای آن ھا، آزادی واقعی کشور از قيد و بند روابط جابرانۀ امپرياليستی، " حل سياسی قضيۀ افغانستان"ًبناء در 

 دموکراسی برای مردمی که تمام ھستی خود را در راه آزادی خود نثار کرده اند، و عدالت اجتماعی برای توده ھای

به دليل . می ايستند... ًمحروم نه تنھا مطرح نيست، بلکه اين نيرو ھا صريحا در مقابل آن به نام مخالفت با کفر و الحاد و

ًاين که رژيم مزدور روسی اين گونه شعار ھا را بلند کرده است، بناء بلند کردن اين شعار از طرف ھر کس ديگری، آن 

اين منطق عوامفريبانه فقط و فقط به خاطر اينست که راه را برای .  می دھدقرار" پرچم " و " خلق " ھا را در صف 

  .تسلط خود و اربابان خود خالی نمايند

ًجای تعجب نيست که کادر ھای رھبری اين نيرو ھا صراحتا اظھار می کنند که مقصد از جھاد ما آزادی افغانستان 

و تبليغ اين که ناسيوناليسم، ميھن دوستی و ! اسارت و وابستگیاسالم بدون آزادی، اسالم در ! نيست، بلکه اسالم است؟

حق تاريخی شان با ابزار ه آزاديخواھی ھمگی مترادف با کفر است، خلع سالح کردن مردم از خواست ھا و نياز ھای ب

  .مذھبی است

ر طی ھمين مدت اين نيرو ھا در طول ھشت سال جنگ ادامه دھندۀ گستاخ و بی آزرم اين سياست بوده است، ولی د

آشکار شده است که مردم ما به آزادی ميھن و آزادی خويشتن خويش تا آن حدی پيوند دارند که نمی توانند آن را در 

  . مقابل ھيچ بديلی ناديده بگيرند، ھرچند اين بديل با کلمات انقالبی و متبرک پوشانده شود

واکنش نشان می دھند، ولی در واقيعت امر آن ھا " اسیحل سي"ًرھبران اين گرايش اگر چه ظاھرا در مقابل شايعات 

حاضر اند حتی با شيطان نيز دست ھمکاری بدھند، مشروط بر اين که حاکميت و سروری آن ھا را به مردم ما تضمين 

ی از رھبران پيشاوری با امين جالد و نمونه ھای ھمکاری رسوای پنجشير با روس انمونۀ زد و بند ھای عده . نمايد

  .  خروار استۀ نمونمشت

می کند تا با بزرگ ساختن آن ھا در " محاکمه " ی از اين قماش مردم را به طور غيابی اھم اکنون روس اشغالگر عده 

مورد استفاده قرار دھد و بدين صورت " حل سازشی " ذھنيت توده ھا روزی بتواند آن ھا را نيز به عنوان بديل در راه 

  . ھر يکی را به دامی و به رنگی در گرد خود نگھدارد)  Piece Meal Policy(قاومت با سياست قطعه قطعه کردن م

  

  : ــ افغانستان امتداد ايران٢
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شوؤنيسم و توسعه جوئی يکی از ارکان سياست ايران است که ھم در زمان شاه و ھم در زمان خمينی در مقابل کشور 

قط در اشکال و انگيزه ھای خود تا حدودی از ھم متفاوت است، د و اين سياست فومی ششده و به پيش برده ھای ھمسايه 

  . ولی علل و اھداف آن با ھم يکی است

شاه . و خاور ميانه را يک جا ھدف خود قرار داده استفارس دوخته بود و خمينی خليج فارس شاه ايران نظر به خليج 

 واليات غربی و مناطق مرکزی افغانستان را ايران تصرف آب ھيرمند و ھرات را در نظر داشت و خمينی الحاق تمام

و . آن" الھی " و حق " واليت فقيه " شاھنشاھی اتکاء می نمود و خمينی بر " تاريخی "  حق هشاه ايران ب. در نظر دارد

 و به طور غيرمستقيم و گاھی نيز خجالتی از اھداف توسعه طلبانۀ خود صحبت می نمود، ءباالخره شاه ايران در خفا

خمينی در روشنی افکار جھان به طور مستقيم و گستاخانه به افغانستان نمايندگان امام را می فرستد تا بر سرنوشت ولی 

" اھل الحل و العقد " مردم تصميم بگيرند و حل سياسی قضيۀ افغانستان را نيز در امتداد واليت فقيه در چارچوب 

  . اسالمی ممکن می داند

دار حادثۀ افغانی نيرو ھای وابسته ای برای خود دست و پا گيرو ولت ايران نمی توانست درديد دبا اين سياست و با اين 

اين کوشش اشکال و ابعاد گونه گونه ای برای خود گرفت که خود داستانی است طوالنی و درد انگيز؛ ولی آن چه . نکند

سپاه پاسداران، : فغانی اتکاء دارد ارزش دارد، اينست که ايران اکنون به طور عمده بر روی سه نيروی به ظاھر ا

و ]  پورتال-وادار به اتحاد با يک ديگر نمود "حزب وحدت اسالمی"ًبعدا ھمه را در چوکات [سازمان نصر و حزب هللا 

اين ھا نيرو ھای مزدور ايرانی اند که منافع ملی و ميھنی خود را فدای سياست توسعه جويانۀ  .گاھی ھم حرکت اسالمی

  .  اندايرانی کرده

وقتی از بديل . خمينی است" واليت فقيه "بديل اساسی آن ھا برای آيندۀ افغانستان، ايجاد يک افغانستان ملحق شده به 

سياسی اين نيرو ھا صحبت می کنيم، بايد به طور دقيق از بديل دولت ايران صحبت کنيم که به پشتوانۀ اين نيرو ھا می 

  .المللی پياده شودخواھد در افغانستان و در مجامع بين 

اخراج نيرو ھای :  طرح خود را برای آيندۀ افغانستان چنين فورمولبندی نمود ٨٣و در سال يايران در آغاز مذاکرات ژن

روسی و جايگزينی نيرو ھای صلح اسالمی در افغانستان، يک شورای اسالمی بين المللی مرکب از علمای روحانی 

قت، برای آيندۀ وم امور افغانستان را به دوش می گيرند و به عنوان دولت مکشور ھای ضد امپرياليست اسالمی زما

  . افغانستان زمينه را مساعد می سازند

حق حاکميت ملی افغانستان، آزادی آن و سرنوشت آن و قيموميت سياسی آن به . اين طرح بسيار روشن و گويا است

 نيز اين قدرت را در آينده ھا مطابق ميل خود به نيرو ھای آن ھا. داده می شود" !!ضد امپرياليست اسالمی"کشور ھای 

البته مقصود از ضد امپرياليست، تمايل انحصار گرائی ايرانست که خود را بدان ملقب . مزدور و وابستۀ خود می سپارند

می سازد و در ظاھر عربستان سعودی و حتی پاکستان را از اشتراک در نيروی صلح اسالمی و شورای اسالمی 

مردم افغانستان نيز بايد از اين راه حل بی نھايت خرسند باشند، چون قيم ھای جديد آن ھا به جای کاله . محروم می سازد

مدل " انقالب " تيپ روسی به آن ھا، " انقالب " و به جای .  سايبريائی، عمامه ھای سياه و سفيد بر سر دارندۀپوست بر

  . ايرانی به ارمغان می آورند

چاشنی واليت فقيه را نيز عالوه کنيم، اشتھای سيری ناپذير " شورای اسالمی بين المللی " ی در پھلوی اين البته وقت

  . توسعه جوئی ايرانی که ريشه در سياست ھای شاھنشاھی  دارد، روشنتر به نظر می خورد

جزيۀ سه گانۀ افغانستان را اين سناريو وقتی تکميل می شود که ايران در مذاکرات خود برای آيندۀ افغانستان طرح ت

به روسيه تعلق می گيرد، واليات پشتون نشين جنوب ) از شمال ھندوکش به آن سو(شمال افغانستان : مطرح می کند
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اين طرح . يابدشرق و غرب به پاکستان و واليات جنوب غربی تاجيک و بلوچ با مناطق مرکزی به ايران الحاق می 

اين سو در ميان نيرو ھای وابسته به ايران زمزمه می شود و چه بسا شخصيت ھای  به ٨٣ايرانی از سال ھای ۀ تجزي

مذھبی ميھندوستی که به خاطر مخالفت با اين گونه طرح ھای ضد ملی و مزدور منشانه از جانب ايران مورد تعقيب، 

  . آزار و خلع صالحيت قرار گرفته اند

  ادامه دارد

 


