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 Political سياسی

 
 تره کیروستاردوکتور عثمان 

  ٢٠١٢ اگست ٠۴

  

  بحث تحريم انتخابات
  

  : صحبت گذشتهۀدنبال

  

  قرار دارند ؟  انتخاباتۀچه حلقاتی در عقب توطئ

، حکومت کابل و حلقات سياسی ھريک در برگزاری انتخابات در شرايط نا امن کشور ھای خارجی درگير جنگ 

  .منطق و منافع خود را دارند که در مجموع با منافع ملی در ھم آھنگی قرار ندارد 

  

  :يک ــ  کشور ھای خارجی 

خود در منطقه دو ن طريق تطبيق پالن ھای ستراتژيک و  ژيوپولتيک آ  ــ    ناتو برای کترول بر افغانستان و از١

  .دست دارد ه ب) انتخابات(و مسالمت آميز )  جنگ(قھر آميز   ۀوسيل

 ، ] پورتال- مسلح[ مرکز مقاومت ملیۀخصوص در ساحات جنوب و جنوب شرق به مثابه  جنگ و ناامنی ب.الف

 ۀزمين. کشد کنار میه  انتخابات بۀآنھا را از پروس. سازد  سياسی مخالفين را ضعيف میاً پوتانسيل انسانی و نھايت

س قدرت و حمايت وی توسط قوت ھای نظامی داخلی يا خارجی أايديال را برای انتصاب شخص مورد نظر در ر

  .گرداند ميسر می

 يک حکومت دست ۀتعبي.   پشتون نشين استۀ انتخابات متمم عمليات نظامی و بمباردمان ھا در مناطق جنگ زد.ب

موکراتيک به آن از مجرای انتخابات قصد ديگر ناتو از ددن روپوش مشروع و نشانده و شريک جنايات جنگی با دا

  . تدوير انتخابات در شرايط ناامن است 

اين انگيزه دفاع از حکومت . ی داشته باشدامخالفين مسلح بايد انگيزه  ديگر ناتو برای دوام جنگ با ت  به عبار

 انتخابات در اءً بن.  دھد  را در خدمت ناتو قرار می آن) (!ناشی از انتخابات است، که ديموکراسی (!)  مشروع 

  . جنگ استۀحضور قوت ھای خارجی و اجندای جنگی شان ضرورت ادام
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  ستراتژی جنگی در افغانستان و پاکستان بھره برداری میۀناتو از انتخابات بيشتر به مثابه افزار ادام! کوتاه سخن 

  .نمايد

 ديکتاتوری ۀما وقتی حاکميت کشوری در اختيار قوت ھای خارجی بود ، به حربا. موکراسی استابات افزار دانتخ

  . گردد در خدمت مھاجمين تبديل می

 طوالنی مداخله در امور داخلی کشور ھای تحت فرمان ۀسابق)  ای. آی.سی(در ميان کشور ھای عضو ناتو، امريکا 

  : گماشتگان با دست آويز انتخابات دارد ۀو تعبي

از رديف دست نشانده ) نيکاراگوا(»   سموزا«، سالله ) گواتيماال(» تورژاوبيکو«، ) ونزويال(» مزونسانت گو«

  .  نفوذ استۀھای امريکا در کشور ھای داخل ساح

ين دوکشور ا م در١٩۴۶تا .  سابق اسپانيا يعنی فلپاين و پورتوريکو را اشغال کرد ۀم دو مستعمر١٨٩٨امريکا در 

امريکا . کمک آنکشور در قدرت باقی مانده  ب١٩٨۶ تا ١٩۶۵وابسته به امريکا از »  مارکوسفردينانت«. باقی ماند

راند و در تالش احراز کرسی از جانب کانديد ھای وابسته به خود  ھر بار در انتخابات ناسيوناليست ھا را عقب می

  .شد می

ۀ ر محدود نظامی خود در چوکات معاھد  با استفاده از حضواء قوۀاين نگرانی که امريکا پس از خروج بخش عمد

سسات دولتی طی ساليان اول خروج قوای خارجی در افغانستان قوام نگرفته باشد و ؤستراتژيک ، در شرايطی که م

 مداخله برای احراز قدرت توسط ۀمعامله گران ھمچنان ستيج سياسی را در اشغال داشته باشند ، انتخابات را وسيل

امريکا و متحدين با پافشاری بر انتخابات در شرايط ناامن فعلی برای ھمين : ی جا نيست  ب،گماشتگان قرار بدھد

  .نمايند مقصد برای آينده سرمايه گذاری می

 افزاری ۀاستفاد. موکراسی مورد استفاده قرار گرفته است البراتوار صدور دۀ  طی يک دھه افغانستان به مثاب  ــ٢

. موکراسی با حيثيت ناتو در جھان يک قطبی گره خورده استددی در امر صدور از انتخابات به قصد نمايش توانمن

و چين و روسيه در بحران سوريه عقب ... از افغانان بيگناه بايد قربانی گرفته شود تا اعتبار ناتو در دنيا صدمه نبيند 

  ...نشينی کند

يدھندگان و ماليه پردازان کنجکاو أرا به ر) (!  برگزاری انتخابات در عين حال زمينه دادن جواب قناعت بخش   ــ٣

  .گرداند و ناقرار از اوضاع افغانستان در کشور ھای غربی ميسر می

برای وی مھم صدور . شود، نگرانی ندارد که انتخابات در چه شرايط نامساعدی برگزار می ينايدھنده ازأ  ر

  .  شرقی است ۀوکراسی در يک کشور استبداد زدم دۀارزش ھا و تدوير انتخابات به عنوان فيل پاي) ! (ۀموفقان

طی يک دھه از مردم ماليه » ازمين و ھو« انتقال دموکراسی از ۀحکومت ھای برحال در غرب برای تدارک زمين

جنگ افغانستان با الزامات . کند يدھنده افاده میأ حساب مالی را با رۀ تصفيۀتدوير انتخابات پروس. اخذ کرده اند

  .شور ھای غربی و در آينده نزديک انتخابات امريکا گره خورده است انتخابات در ک

ديگر سازماندھی ۀ موکراسی  انگيزاف پذير ناشی از زياده روی ھای د  حفظ يک حکومت ضعيف و انعط  ــ۴

  .انتخابات در شرايط غير عادی فعلی است

نطقه با يک حکومت ضعيف از نظر پوتانسيل ائتالف نظامی بين المللی برای تطبيق پالن ھای خود در افغانستان و م

. تواند نظامی و نيازمند از نظر اقتصادی که دفاع از منافع ملی شامل ارجحيت ھای آن نباشد ، خوبتر کنار آمده می

 مخالفين مسلح باشد تا دوام حضور نظامی خارجی و استمرار جنگ قابل ۀبايد معروض به مقابل چنين حکومتی می

  .توجيه شود
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 گريز از اً  افزاری از مخالفين مسلح و نھايتۀچگونه با استفاد)  ب. ن.ا(ملتفت ھستيد که ائتالف نظامی بين المللی 

  .نمايد  رسمی با آنھا برای تداوم جنگ سوء استفاده میۀمذاکر

جنگ جائی رود و  که ھمه چيز طبق پروگرام به جلو می   فرستادن پيغام به آدرس مقاومت مسلح مبنی بر اين  ــ۶

  .سامان فعلی استر برگزاری انتخابات در اوضاع ناب ديگۀگيرد، انگيز را نمی

  

  : دو  ــ  حکومت کابل 

است از گروه ھای جنگی، شبکه ھای قاچاق، مافيای مواد مخدر،  خود ، ترکيبی ۀ  حکومت کابل در بخش عمد

، ھا، اجنت ھای استخبارات خارجی نظام کمونيست از جمله خاديست ، زيردار گريختگی ھایتاجران جھاد

که به  اين گروه ھا با آن. ، غاصبين ملکيت ھای عامه از جمله زمين خواران و غيره تکنوکرات ھای فرصت طلب

ق بشر و انتخابات ناميده شده موکراسی ، حقوآنچه د ۀ نمودن چشم بستعملی، با آنھم برای اسی باور ندارندموکرد

  . آيند ر مھاجمين به حساب می، غنيمت بزرگی  در اختيااست

ن آکنترول دارند و انتخابات را که در)  ب. ن.ا(کمک ه حلقات متذکره بر شريان ھای اقتصاد و سياست افغانستان ب

  . کنند  نمايند، ضمانت استمرار حضور اقتصادی و سياسی خود در کشور قياس می ھرو مرو اعمال نفوذ می

بايد در برابر ) . ب. ن.ا: (دھد  پيوند می.) ب. ن.ا(در حکومت کابل را با ل منفعت و نياز متقابل گروه ھای شام

 آنھا حاضر اند امکانات فردی و گروھی ، اعم از سياسی و بالً متقا. سوابق جرمی اين گروه ھا از گذشت کار بگيرد 

انتخابات به در . اشندب) . ب.ن.ا(در جنگ ضد مقاومت قوت الظھر . قرار بدھند) . ب. ن.ا(ی را در خدمت  تعقيد

  . به نظام توپک ساالر و حضور قوت ھای خارجی اعمال نفوذ نمايند) (!قصد اعطای مشروعيت 

       

  : سه  ــ  حلقات سياسی 

 ۀ، تنظيم ھا و احزابی که متھم به اشتراک در جنگ ھای سی سالھا، گروه طی ده سال اخير بسياری اشخاص

و نفرانس بن جا به جا شدند ت قوت ھای خارجی در نظام محصول کحت حماي، تحقوق بشر اندافغانستان و نقص 

  .ونيت دريافت کردندمص

، طی ده سال اخير با  آن در دست استخبارات خارجی استۀ بخشی از اداراً البراتوار سياسی افغانستان که يقين

، با توليدات مشابه در کشور ھای ستوليدات البراتوار در بازار سيات. کار افتاده استه ظرفيت نھائی توليدی خود ب

 سياست ۀامريکا و اروپا به بازار آشفت» ستندرد« زيرا اين توليدات از قالب ھای :رو به رشد قابل مقايسه نيست 

مديا از برکت حضور قوت ھای  مدنی ، شخصيت ھای تصنعی سياسی ، مطبوعات و ۀجامع... عرضه شده اند 

  ... فيای سياسی افغانستان را گسسته اند ،  بند ھای اسارت بار جغراخارجی

رو ه عناصر متضاد و در مواردی دشمن را که معلوم نيست پس از خروج قوت ھای خارجی با چه سرنوشتی روب

شوند ، چند انگيزه در  توافق اقتضائی با ھمديگر از يک طرف و با کشور ھای خارجی از جانب ديگر  قرار  می

  :داده است 

  .ز حمايت بيدريغ نيرو ھای خارجی در حضور فعال در عرصه سياسی  ــ  استفاده ا

  .ونيت ناشی از حضور قوت ھای خارجی سب مص  ــ  دفع خطر ايجاد يک سيستم بازخواست با ک

  .  ــ  دشمنی با مقاومت مسلح 

  .  ــ  بھره برداری از ديموکراسی و انتخابات ادعا شده برای تضمين دوام زندگی سياسی 
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  نتيجه

شرط حياتی انتخابات بی غل و غش . موکراسی و انتخابات نيستمخالفت با صدور دموکراسی، دشمنی با د  ــ  

مين امنيت بدون دسترسی به توافق با مقاومت مسلح و پذيرفتن مطالبات مشروع شان ناممکن أت. مين امنيت استأت

يت ھای موجود سياسی و فرھنگی افغانستان در توان گفت که مقاومت مسلح موضع خود را با واقع کيد میأبا ت. است

 جنگ دفع کرده ۀتطابق قرار داده و بسياری بھانه جوئی ھا و دست آويز ھای دشمنان داخلی و خارجی را برای ادام

  .است 

 توپک ھيچ ضمانتی  برای تدوير انتخابات  آزاد ، مستقيم عمومی وسری وجود ۀــ  در شرايط جنگ ، ناامنی و سلط

  . ندارد 

ــ  پافشاری در انتخابات در شرايط ناسالم فعلی تربيت سياسی بدی برای مردم افغانستان و سائرکشور ھای رو به 

  . گذارد  رشد به جا می

 صلح در ۀ داعياً ــ  در فقدان حاکميت ملی ، برگزاری انتخابات لگد محکمی است به نظام حقوق بين المللی و نھايت

  .جھان 

 انتقال از جنگ به صلح ، و تنظيم يک پروگرام تدوير ۀد دارد که در صورت فقدان يک پروســ  اين احتمال وجو

انتخابات در فضای صلح ،  بسياری ارزش ھای صادراتی که از طريق جنگ تحميل شده و با عمليات نظامی قوت 

  . ھای خارجی حفاظت گرديده است ، با خروج نيرو ھای مھاجم خاک و دود شود 

صادقانه با مخالفين مسلح برای جلب توافق شان در پذيرفتن يک پالن صلح که در محور آن تشکيل يک  ۀــ  مذاکر

حکومت موقتی و تدوير انتخابات شفاف آينده  قرار داشته باشد ، راه واقعبينانه و عادالنه برای پايان جنگ در 

وريزم در بيرون افغانستان را توسط يک آنھم در شرايطی که برای مدتی احتمال دوام جنگ ضد تر. افغانستان است 

  .توان منتفی دانست خود ، نمیه حاکميت متکی ب

کند ، بايد انتخابات به عنوان افزار ستراتژی جنگی ناتو  و مھم تر از ھمه يک    تا وقتی که اين آرزو تحقق پيدا می

  »پايان                         « .                        شود تحريم  ضد امنيت و سالمت افغانستان  ۀتوطئ

  فرانسه 

   م٢٠١٢ / ٠٨ / ٠١

    

 

 

 


