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 کمان نگاهی به رنگين
 سپهر سياسی 
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 يادداشت: 
کتاب دست داشته هنوز شکل پيش نويس و مسوده را 

و به گونه نهايی ويرايش نشده و قرار است  رددا
 ود گردد. زيکی، دو نوشته ديگر هم به آن اف

 
بنا به تقاضاهای پی در پی شماری از  ،ين همبا ا

آن را پيش از آماده شدن برای  ،دوستان دانشجو
در  چاپ به اشتراک گذاشتيم تا بتوانند از آن
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پژوهشی شان بهره بگيرند.  -کارهای علمی
اميدواريم با آيينه داری دوستان ارجمند 

زدايش نارسايی ها ويرايش و پااليش و بتوانيم در 
 تالش به خرج بدهيم.  ی آنو کمبودها

 
     کامکاز و بهروز باشيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست
 

آغاز 
...............................................سخن

..................................................
 ص..........

 
 بخش نخست

سخنرانی ها در نشست های بين المللی، مصاحبه ها و 
 مينهمقاله ها در ز

 و  منطقه يی استراتيژيک  ،مسايل گلوبال 
(متن  جيوپوليتيک، جيواستراتيژی و جيواکونوميک

 ...................ص.سحنرانی در لندن)
ت های روسيه بر رقابدرنگی 

...........................................امريکاو
 ..........................ص.

و  امريکاکت ايران، مشار گزارش کنفرانس تعامل و
 ..................ص.افغانستان (در دبی)

(متن سخنرانی در  با ايران کنار می آيد؟ امريکا
 .....ص...........................دبی)کنفرانس 

اتيژيک در باره نقش سازمان پيمان رارزيابی های است
 امنيت دسته جمعی
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و سازمان شانگهای در بحران  
..................................افغانستان.......

 .......................ص.
مصاحبه در باره روابط روسيه و افغانستان و سياست 

 روسيه در قبال کشور...............ص.
متن سخنرانی در سيمينار بررسی اوضاع در خاورميانه و 

 افغانستان و نقش ايران در منقطه
ای در انستيتوت مطالعات جامعه کشوره 

.............................................همسود
 ص.......

آغاز دور ديگری از جنگ  -تداوم بحران در اوکرايين
 سرد..................................ص.

سخنی در باره مارکسيسم، لنينسم، سوسياليسم  و 
 کمونيسم...................................ص.

بازگشت به الفبای 
ارکسيسم..........................................م

 .....................................ص.
مصاحبه اختصاصی با سايت کاسپين 
بريج..............................................

 ...............ص.
مصاحبه با يکی از شبکه های تلويزيونی 

.................روسيه............................
 .ص. ......

هرمنوتيک و پايان ناپذيری سلسله «نگاهی به کتاب 
 ص.»....................................تاويل

 
 
 

 ومد بخش
 در خاورميانه چه می گذرد؟

نگاهی به تحوالت خاورميانه 
عربی..............................................

 ص..........................
در مصر چه 
گذشت؟.............................................

 ..............................................ص.
در ترکيه چه می 
گذرد؟.............................................

 .........................................ص.
در سوريه چه می 

..............................گذرد؟...............
 ........................................ص.

در عراق چه می 
گذرد؟.............................................

 ..........................................ص.
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 بخش سوم

 از هر چمن سمنی
 )نگاشته های شب هنگام فيس بوکی(گزيده 

پيام شادباش 
وروزی............................................ن

 ..............................................ص.
يادی از شادروان استاد داکتر ايرج 
افشار.............................................

 ................ص.
يادی از نيالب (نامه يی به پور ورجاوند 

.................................نيالب)............
 .......ص.

ستانی دامت لبشيخ اجل حضرت خليفه کارازهای نهان نگاه 
 .....ص......برکاته.............

يادی از بيرنگ 
کوهدامنی..........................................

 ..........................................ص.
شاد روان  –د و ورجاوند يادی از پژوهشگر فرهمن

 محبی.......................................ص.
و تنها  و سخن سنج دمی با سخنان گهربار سخنور سخندان

 منتقد ادبی
کالسيک  

...........................................کشور...
..................................................

 .ص.
رهنگ ستيزی در دانش ستيزی و ف

کشور..............................................
 ................ص.

هويت خراسانی و ايرانی شرقی 
ما................................................

 .........................ص.
در باره جايگاه روشنفکران در دستگاه دولت و 

........................نظام......................
 ص.

آيا به راستی پشتون ها يهود 
اند؟..............................................

 .............................ص.
ببين تفاوت ره را که از کجاست تا به 
کجا...............................................

 ...............ص
لگام گسيخته و افراط  گرايی مذهبی اولتراناسيوناليسم 

 کشور را به لبه پرتگاه فروپاشی 



 

6 
 

و از هم گسيختگی کشانده 
است...............................................

 ............................ص.
پيرامون اعتراض استاد حبيبی در برابر چند واژه نارسا 

 و ناسخته در زبان پشتو...........ص.
نی در باره واژه هايی چون پوهنتون  و پوهنخی و سخ

  دانشگاه و دانشکده................ص. 
چگونه واژه هايی چون چرخبال و بالگرد ساخته 

 شدند؟.........................................ص.
پيامی به دوستان دانشجو از استان 
بلخ...............................................

 ...........ص...........
توطئه ارگ در برابر دمکراسی و احزاب 
سياسی.............................................

 ......ص.
نامه يی به يک 
دوست..............................................

 ............................................ص.
نگ دادخواهی مدنی و از فرهنگ سوگواری به سوی فره

 اعالم روز به نام -پايداری
روز همبستگی جهانی با کشتار عام هزاره ها از سوی 

 عبدالرحمان خان...................ص.
ترحم بر پلنگ 
تيزدندان..........................................

 ..............................................ص.
بن بست در 

تان.........................................افغانس
..................................................

 .ص.
سياست باتالق سازی و هرج و مرج کنترل شده در پيرامون 

 ايران و در مرزهای غربی 
و جنوبی  

روسيه.............................................
..................................................

 .....ص. 
دولت و اپوزيسيون در 
افغانستان.........................................

 ....................................ص.
چگونه کرزی توانست يک دهه آزگار همه جهان را فريب 

 بدهد؟..........................ص.
دای از آن روز که گندد 

..........................................نمک.....
 ......ص...........................
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شنا در جهت مخالف 
آب................................................

 .............ص..........................
آغاز پروژه ديگر نواستعماری و شکست مفتضحانه و 

 یناکامی بزرگ دستگاه ديپلماس
کرزی: پشت پرده نيرنگستان قطر و لغزش راهبردی تازه 

 ......ص..........................امريکا
نوار حايل به جای 
کشور..............................................

 .........ص...................................
به بن بست رسيدن روند 

...................بن.............................
 .....................................ص.

گذار از سياست تضرع در برابر طالبان به سياست 
 ايستادگی قاطعانه در برابر پاکستان..ص.

در برنامه نيست تا در افغانستان آرامش، صلح و پيشرفت 
 بيايد...................................ص.

سالم آباد و کابل: بازی های قبله نو ا -دوحه معضمه
 دوگانه در کارزار خونين افغانستان

دوباره آوردن  و برنامه شوم 
طالبان............................................

 ...............................ص
   

 بخش چهارم
 درس های انتخاباتکار و پيکار انتخاباتی و 

 
وکراسی يا ابزاری انتخابات در افغانستان: تمربن دم

 برای مشروعيت بخشيدن به
رژيم های دست  

نشانده............................................
 ..............ص............................

نامه سرگشاده عنوانی بارک اوباما 
..................................................

 ....................ص.
طرح جهاد فرهنگی در برابر  -خوان سراسری ميهنیفرا

 رژيم دست نشانده............ص.
برگزاری کنفرانس بين المللی صلح، اعالم حکومت نظامی و 

 برگزاری لويه جرگه
اضطراری زير نظر شورای امنيت سازمان  

......ملل.........................................
 .ص. .......

ت و نياز تاريخی به دگرديسی های ريشه کارزار انتخابا
 يی و بنيادی در کشور.......ص.

به کرزی رای ندهيد! بياييد با رای ندادن به کرزی 
 مسير تاريخ را بگردانيم!............ص.
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خطر بازگشت نظام 
ستمشاهی...........................................

 ...................................ص.
ليحضرت حامد کرزی بابا و رويای جلوس بر اورنگ اع

 شاهنشاهی درانی..............ص.
خطر نهادينه شدن تقلب در 
کشور..............................................

 ..........................ص.
کار و پيکار 
انتخاباتی.........................................

..................................................
 ص.

پيام واپسين به همدياران، آخرين 
هشدار.............................................

 ..................ص.
هشدار، هشدار، 
هشدار.............................................

 .............................................ص.
انتخابات و رويای پيروزی  حکهضم

کرزی؟!!...........................................
 ..............ص.

از چه خواهد شد، به سوی چه بايد 
کرد؟..............................................

 .............ص.....
نوشداروی پس از مرگ و خينه بعد از 

....................عيد...........................
 .............ص.

خشت اول گر  نهاد معمار 
کج................................................

 ..............................ص.
چرا بايد به داکتر عبدهللا رای 
داد؟..............................................

 ............................ص.
سر دوراهی يکپارچگی و بر 

فروپاشی...........................................
 ..........................ص.

انتخاباتی که بی سيرت 
شد................................................

 .....................................ص.
انتخابات، چپی ها و 

........................مجاهدان...................
 ......................................ص.

تمرين  -انتخابات
مردمساالری.........................................

 .......................................ص.
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راه های برونرفت از بحران 
کنونی.............................................

 ص...............................
از لويه جرگه به سوی مکانيسم های 
مدرن..............................................

 .................ص.
نگاشته های سب هنگام 
انتخاباتی.........................................

 ....................................ص.
و سياهنمايی دوره کاری داکتر گيرو دار انتخاباتی 

 عبدهللا  در وزارت خارجه............ص.
از سياست خارجی معطوف به منافع ملی تا سياست خارجی 

 به عنوان ابزاری برای رسيدن 
به خواست های شخصی، سمتی، خاندانی، قومی و قبيله 

 يی......................................ص.
 

ری لويه جرگه، ويرايش بنيادی نياز تاريخی برای برگزا
 قانون اساسی، تغيير ساختار نظام 

 - از رياستی به نظام مختلط رياستی
صدراتی............................................

 ..................ص.
دکترين سياست خارجی و ديپلماسی موفق کشور در عرصه 

 مناسبات بين المللی در سال 
جه داکتر عبدهللا  و به بيراهه رفتن های نخست وزارت خار

 آن در سال های پسين.......ص.
ديپلماسی موش و گربه يی کرزی با طالبان و پاکستان به 

 پايان خط نزديک می شود...ص.
سياست اياالت متحده در قبال افغانستان و موقف آن کشور 

 در انته=خابات روان........ص.
کارنامه سياه ميراث شوم و نکبتبار کرزی: ارزيابی 

 ..ص..کرزی در سيزده سال گذشته......
   

فرصت ها و چالش های فراروی دولت 
آينده.............................................

 ......ص.........

 
 

 پيشگفتار
 

ساله شدم.  55 من 2014ماه اکتبر  26به تاريخ 
نگاهی به رنگين «برگی  هزار آماده شدن کتاب

مصادف با اين تاريخ » کشورياسی کمان سپهر س
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گرديد. با اين نگاشتن اين کتاب بر آن شدم تا 
پدرود گويم. البته، من » سياست«برای هميشه با 

هيچگاهی هم آدم سياسی نبوده ام که با سياست 
پدرود بگويم. يعنی هيچگاهی عضو کدام حزب و 
جريان سياسی و سياستمدار حرفه يی نبوده ام. 

ارشناس علوم سياسی همچنين. اما سياست شناس و ک
و تا جايی هم به دليل  به دليل شيفتگی شخصی
مطالعات گسترده يی در بخش مسووليت های کاری، 

مسايل منطقه يی و گلوبال انجام داده و بيشتر 
سرگرم پژوهش در گستره شوروی پيشين به ويژه 
آسيای ميانه، افغانستان، پاکستان و ترکيه و 

هم کشورهای عربی، يعنی در يک ايران و تا جايی 
 سخن، کارشناس مسايل منطقه يی بوده ام. 

 
من در دو دهه گذشته در کل در سه راستا کار 

 کرده ام:
 ترجمه آثار در زمينه تاريخ کشور -1
 بازنويسی تاريخ  -2
پويايی به عنوان يک تحليلگر در مسايل  -3

 منطقه يی
 

حال تصميم من آن است تا به پويايی ها به عنوان 
ک تحليلگر در مسايل منطقه يی پايان ببخشم يا ي

دست کم چنين پويايی ها را به پايين ترين حد 
ممکن برسانم. دايره اين پويايی ها اشتراک فعال 
در کنفرانس ها، ميزگردها و سيمينارهای بين 
المللی، سخنرانی ها، انجام مصاحبه ها با 
راديوها و شبکه های تلوبزيونی، چاپ مجله، 

ی به پرسش های دانشجويان و پژوهشگران، پاسخده
پخش نوشته های آگاهی بخش در کهکشان انترنتی و 

 منطقه يی نوشتن مقاالت و کتاب ها در عرصه مسايل
 را در بر می گرفت.

 
در کنار اين ها، من به عنوان يک تکنوکرات مدت 
کوتاهی (نه ماه) در رژيم دمکراتيک خلق به 

ارتباط خارجی وزارت عنوان مدير روابط فرهنگی و 
طبع و نشر در دوره های کارمل و نجيب و مدت سه 
سال و نيم در وزارت خارجه در دوره کرزی به 
عنوان رييس مرکز  مطالعات استراتيژيک و 
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انستيتوت ديپلماسی و مدت دو سال هم به عنوان 
سفير در آستانه در همين دوره کار کرده بودم. 

ز کارهای دولتی  اما از مدت شش سال بدين سو، ا
 هم به کنار بوده ام.    

 
روشن است در آينده به کار در عرصه ترجمه آثار 
در زمينه تاريخ کشور و  بازنويسی تاريخ ادامه 
خواهم داد. راستش، هر چيزی آغاز و انجامی 
دارد. از ديد من، در اوضاع کنونی، بيش از اين 
 ادامه همزمان سه کار برايم ممکن نمی باشد. به

پژوهشی،  -ويژه اين که در پهلوی کارهای فرهنگی
کار عادی برای نان درآوردن هم هست که روزانه 
تا هشت ساعت وقت را در بر می گيرد. حفظ صحت و 
بينايی و آرامش اعصاب هم فرض است. شايد در 
آينده در صورت فراهم شدن زمينه در يک فرصت 

 دفتری خود را به -خاطرات زندگی سياسی ،مناسب
رشته نگارش در بياورم. و شايد هم در پايان 

 کار،  دست به ترجمه چند اثر ادبی بيازم.
 

برنامه کاری برای آينده بسيار گرانبار و 
 گسترده است:    

از سينکيانگ تا خراسان: تاريخ مهاجران آسيای  -1
 ميانه، داکتر کمال عبدهللا يف، زير ترجمه

فغانستان، سير تاريخی ريختيابی سيمای روسيه در ا -2
 داکتر ويکتور کارگون، زير ترجمه

پديدآيی پاکستان و مساله پشتون، داکتر پانيچکين،  -3
 زير ترجمه

شکست تجاوز بريتانيا در افغانستان، داکتر  -4
 خالفين، زير ترجمه

دولت کيرپاند (پادشاهی دودمان کوشانی)، داکتر  -5
 گوزل محی الدينوا، دوشنبه، زير ترجمه

که پس از مرگ به دنيا آمد،  صادق هدايت: سوشيانسی -6
 پروفيسور دانيال کميسارف، زير ترجمه

 بازی بزرگ، الکساندر لياخفسکی، زير ترجمه -7
حزب دمکراتيک خلق بر اريکه قدرت، داکتر  -8

امين و  -سيلينکين، در دو جلد، دوره های تره کی
 کارمل، زير ترجمه

لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و ديپلماسی  -9
(نگاه ديگر به تاريخ کشور) جلد دوم، در افغانستان 
 دست نگارش  
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لحظه های از ياد رفته تاريخ سياسی و ديپلماسی  -10
افغانستان (نگاه ديگر به تاريخ کشور) جلد سوم، در 

 دست نگارش  
دولت يفتلی و نقش آن در تاريخ آسيای مرکزی،  -11

صفحه.  300در   2012داکتر معروف عيسی محمدف، دوشنبه، 
 زير ترجمه

تاريخ امارت بخار (نيمه دوم سده هشتم و ميانه  -12
 295، در 2005های سده نزدهم ميالدی)، اسماعيلوا، خجند، 

 صفحه، زير ترجمه
 رتسردار محمد داوود خان، نوشته داکدوره صدرات  -13

 صفحه 500سميع پوبا در 
 
 

کماکان در خدمت  مبا اين همه، رسالت خود می دان
باشم و در حد دانشجويان و پژوهشگران گرامی 

توان و استطاعت و بضاعت خود به آنان در زمينه 
البته، گوش های گوناگون کمک و راهنمايی نمايم. 

تا بخواهی کارشناس و خود شيطان کر، ما در کشور 
چنين از اين رو،   .آگاه مسايل سياسی داريم

نتوانند در مطرح کردن پرسش ها دوستان که نيست 
ل جدی يی بربخوردند. به تحليلگران با کدام مشک

باز هم بنده کماکان در خدمت دوستان خواهم بود. 
تمايلی به پرداختن به  هر چند کمترينيعنی خودم 

مسايل سياسی ندارم و ديگر هرگز به خواست خود 
ز «در اين راه نخواهم رفت اما، به قول معروف 

هيچگاه رفيق  ، چون»همراهان جدايی مصلحت نيست
در هميشه  ،و نخواهم بود نيمه راه نبوده ام
اما به ابتکار خود  .ماندخدمت دوستان خواهم 

 نخواهم نوشت.    در عرصه مسايل سياسی چيزی 
 

به هر رو، کتاب دست داشته گزيده يی است از 
نوشته های من در دوسال گذشته که در چند بخش 

 تدوين گرديده است. 
 

در بخش نخست، سخنرانی ها در نشست های بين 
و مقاله ها در  با رسانه ها لی، مصاحبه هاالمل

استراتيژيک و  منطقه يی   زمينه  مسايل گلوبال،
 بازتاب داده شده است. 
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يادداشت  ،»چمن سمنیهر از «در بخش دوم زير نام 
ها و نوشته های پراکنده ام که به مناسبت های 

به رشته نگارش درآمده و در کهکشان گوناگون 
 بازتاب يافته است. ، انترنتی پخش شده است

 
بخش سوم به تحوالت خاورميانه تخصيص يافته است. 
در اين بخش، به رويدادهای دراماتيک چند سال 

» بهار عربی«گذشته کشورهای عربی که به نام 
شهرت يافته است، پرداخته شده است.  بايسته 
يادآوری می دانم که برای بازتابدهی بهتر 

ی خود، شماری از در پهلوی نوشته ها ،رخدادها
ديدگاه «نوشته های ساير پژوهشگران را زبر نام 

آورده ام تا خوانندگان بتوانند » الترناتيو
گونه مقايسه يی تصوير روشنتری از رويدادها به 

 دست بياورند.به 
 

بخش چهارم به کارزارهای انتخاباتی دو دوره 
گذشته تخصيص يافته است. در اين  بخش، من در دو 

ه در فيس بوک (رخنما)  پيوسته دست سال گذشت
اندر کار پاسخدهی به پرسش های بی شمار بسياری 
از دوستان گرامی به ويژه دانشجويان و 

در پيوند با انتخابات و ساير دانشپويان عزيز 
بوده ام که روشن است با جر روان کشور موضوعات 
فراوان و پيچيده و نه ها و کنکاش های و بحث 

به همراه حتا گاهی هم ناگوار و هميشه هموار 
بوده است. در اين حال، کوشيده ايم برای 

و فربه شدن بيش از حد حجم  جلوگيری از تکرار
شماری از مباحث را فشرده تر سازيم و  کتاب،

تنها چکيده آن ها را در اين جا بياوريم. همين  
گونه کوشيده ايم از ذکر نام های افراد و اشخاص 

 يار ضروری خود داری ورزيم.     به جز از موارد بس
 

به هر رو اميدواريم در پايان کار، اثری را در 
دسترس جوانان پژوهشگر و پوينده و نسل های بعدی 
بگذاريم که بتواند تا جای امکان آنان را در 
عرصه های گوناگون مسايل سياسی پژوهش رهنمونی 
نمايد. هدف اصلی اين بوده است که خواننده را 

تفکر تحليلی و همه جانبه و شيدن و انديبه 
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يافتن جهان بينی گسترده پيرامون رويدادها 
 بکشاند. 

 
 با درود و مهر

 روزگار به نيکويی وشادمانی 
 بهروز باشيد.
 عزيز آريانفر

 فرانکفورت
       2014زمستان 

 
 
 
 
 

 بخش نخست
سخنرانی ها در نشست های بين 
 المللی، مقاله ها و گفتگوها
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و جيو  جيوپوليتيك، جيواستراتيژي
 اكونوميك

 
جيوپوليتيك در نوشتمان » واژه«در سال هاي اخير 

و گفتمان سياسي زبان پارسي دري كار برد 
فراواني داشته است. آن هم بيشتر به سبيل تفنن 
و بسا هم براي خودنمايي. آخر كاربری اين واژه 

د بودن نوعي روشنفكر نمايي و فخر فروشي و وار
به مسايل سياسي را به نمايش مي گذارد و اين در 
حالي است كه جز شمار اندك كارشناسان و 

كمتر كسي در بارهء علم جيوپوليتيك  ،فرهيختگان
آگاهي هاي اكادميك و حرفه يي دارند. به هر رو، 
اين همه انتوزيازم به كار برد واژه جيوپوليتيك 

ما بيش از  تصادفي نيست. چون سرزمين ما و كشور
دو سده است كه چونان كارزاري به ميدانگاه 
كشاكش هاي جيوپوليتيكي ابرقدرت ها مبدل گرديده 

 است.
 
نويسندهء اين سطور كه در سال هاي پسين سرگرم  

كار پيگير و توانفرسا در زمينه پژوهش پيرامون 
تاريخ معاصر نوين كشور و منطقه بودم ام، 

چونان علم گرديده ناگزير به آموزش جيوپوليتيك 
 ام.
  

در سخنراني هايي كه در شهرهاي مختلف اروپا به 
ويژه فرانكفورت، لندن و مسكو و کابل...پيرامون 
مسايل مختلف كشور و منطقه داشته ام، بارها با 
پرسش هاي پيرامون مسايل جيوپوليتيك برخورده ام 
كه شوربختانه به دليل كمي وقت از دادن پاسخ 

وده ام. تنها در آخرين سخنراني مفصل شرمنده ب
در  2002يي كه به تاريخ هشتم سپتامبر سال 

لندن داشتم، اين فرصت دست داد » افغان اكادمي«
تا بيشتر پيرامون موضوع درنگ كنم. البته، متن 
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كامل سخنراني با جر و بحث هاي مفصلي كه در اين 
نشست با دوستان داشتم، در کتاب افغانستان به 

در کابل از سوی  2003؟ به سال کجا می رود
به دسترس سروران گذاشته شد. » ميوند«انتشارات 

 ،با اين هم، به خواهش تني چند از گرانمايگان
فشردهء آن را در اين نوشتار پيشكش مي كنم. 
بايسته مي دانم يادآور گردم كه كوشيده ام تا 
جاي امكان مطالب را فشرده بسازم و نيز از 

ري گرديده است. همچنان به آوردن مأخذ خوددا
دليل فشرده سازي در چند جايي تسلسل منطقي تا 

 اندازه يي بر هم خورده است.
 
دانشمند  -براي نخستين بار فريدريش راتسل 

» جغرافيای سياسی«واژهء  1897آلماني به سال 
)Politische Geografie(  را به كار برد. از همين رو

د. هر چند او را پدر جيوپوليتيك مي خوانن
 ،جغرافيا به عنوان عاملي مؤثر در علم سياست

پيشينه بسيار درازي در تاريخ دارد. سپس رودلف 
چيلين سويدني در آغاز سده بيستم مفهم 

 جيوپوليتيك را به كار برد. 
 

هر گاه قرار باشد تعريفي از علم جيوپوليتيك 
ارائه بدهيم، مي توان گفت كه جيوپوليتيك علمي 

ه كشور (دولت) چونان ارگانيسم است در بار
 جغرافيايي جا گرفته در يك گستره.

 
فيلسوف و جيوپوليتيك  -به گفتهء الكساندر دوگين

دان روسي، جيوپوليتيك جهان بيني است. چونان 
نظامي از علوم است. در همان ترازی قرار دارد 

 كه ماركسيسم و لبراليسم و مانند آن.
 
ك چونان جهان در يك تعريف ديگر، جيوپوليتي 

علمي است در بارهء  -بيني دولت و قدرت آمده است
 براي فرمانروايي و جهانستاني. -دولت

  
در جيوپوليتيك دو مقوله وجود دارد: يكي مقوله 

يا حاكميت بري (قاره يي) يا « تيلورو كراسي«
يا حاكميت « تاالسوكراسي«و ديگري « قاره ساالري«

 «.دريا ساالري«بحري 
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، »محور جغرافيايي تاريخ«در چهارچوب  ماكيندر

جهان را از ديدگاه جيوپوليتيك به سه بخش تقسيم 
 مي كند:

 Hearthland (Lendland), Rimland, Island 
 
براي درك بهتر اين مفاهيم، بهتر است به نقشهء  

جهان يا از آن هم بهتر به كرهء جغرافيايي 
لب (ق» هرت لند«(گلوبوس) نگاه كنيم. منظور از 

سرزمين پهناور روسيه و دشت ميانه های قاره) 
هاي گسترده سيبري جنوبی و قزاقستان است. مفهوم 

كه تازگي ها به هرت لند افزوده شده » لن لند«
گرفته شده و به سرزمين واقع « لنا«است، از رود 

در خاور و شمال خاوري رود لنا اطالق مي گردد كه 
دگاه دانش در واقع يك مفهوم فرعي است. از دي

جيوپوليتيك همه سرزمين هاي قاره يي پيوسته به 
ساختارهاي پالنفرمي (كاراتوني) سيبري و روسيه 
(پالنفرم يا كراتون يك اصطالح جيوتكتونيكي است 
كه مربوط جيولوجي ديناميكي مي گردد) زير نام 
هرت لند شناخته مي شوند. از ديد جيوپوليتک دان 

ياي ميانه و قفقاز، های  روسی، همه كشورهاي آس
كشورهاي اروپاي خاوري و حتا آلمان در جمله 
كشورهاي هرت لندی مي آيند. بسياري از 
دانشمندان فرانسوي دوست دارند فرانسه را كه 
موقعيت بين البيني ميان هرت لند و ريم لند 
دارد، نيز از جمله كشورهاي هرت لند بخوانند. 

شمار كشور افغانستان با آن كه ظاهرًا در 
كشورهاي هرت لند به شمار مي آيد، اما يگانه 
كشور جهان است كه تا كنون موقعيت جيوپوليتيك 

 آن به گونه نهايي تثبيت نشده است.
 

به همه كشورهايی كه در كرانه هاي  -ريم لند
شمالي، باختري و جنوبي اروپا، شمال باختري 
افريقا و تركيه و كشورهاي جنوبي آسيا كه به 

ره دارند مانند ايران، همه كشورهاي اقيانوس 
عربي و نيمقاره هند تا ماليزي و سنگاپور و 
تايلند و جاپان و ويتنام و حتا چين (هر چند 
مناطق باختري چين مربوط به هرت لند آسيايي مي 
گردد و از اين رو چين كشوري است كه از يك سو 
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هرت لندي و از سوي ديگر ريم لندي) اطالق مي 
شكل ماهتاب (هالل) در ميان هرت لند  گردد كه به

 و آيلند افتاده است.
 
ي شمالي و جنوبي و امريکابه قاره هاي  -آيلند 

بخش بزرگ قاره افريقا و آستراليا اطالق مي 
 گردد. در واقع به بخش اعظم نيمكره باختري.

 
بايسته است يادآور گرديم كه جزيره انگلستان با 

ريملند تعلق  آن كه از ديدگاه جغرافيايي به
دارد، با اين هم با واقع بودن در ميان هرت لند 

از  ،و ريم لند، از يك سو و آيلند از سوي ديگر
موقعيت برجستهء جيوپوليتيك برخوردار است و با 
بهره گيري از همين موقعيت توانسته است با توجه 
به توسعهء دريانوردي و بازرگاني در كارزار 

پيشروتر نقش بازي نظامي دو قرن اخير -سياسي
كند. به هر رو، به گونه كالسيك روسيه به عنوان 
نماينده هرت لند و انگلستان به عنوان نماينده 

به عنوان نماينده آيلند  امريکاريم لند و 
 شناخته شده است.

  
در تاريخ بشريت بيشتر همين ريملند بوده است كه 
مهم تمدن ها و فرهنگ ها، جنگ ها و كشاكش ها و 

رگاني و پيدايش مذاهب بوده است. از اين رو، باز
وارد شدن هرت لند و آيلند در تاريخ سياسي 
پديده يي نوي به شمار مي رود و با استيالي 

ربط  امريکاسيبري توسط روس ها و كشف قاره 
 دارد.

 
مهمترين قانون جيوپوليتيك عبارت است از تائيد 
دوآليسم بنيادي بازتاب يافته در ساختمان 

افيايي سياره و در تيپولوژي تاريخي تمدن. جغر
اين دوآليسم در تقابل تلوروكراسي و تالسوكراسي 
بازتاب می يابد. خصلت اين گونه تقابل در 
رويارو قرار دادن تمدن بازرگاني (آتن) و تمدن 

اسپارت) خالصه مي -اقتدارگرايي (روم -نظامي
« دموكراسي«گردد. به بيان ديگر، دوآليسم ميان 

 ».ايدئوكراسي«و 
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قوانين جيوپوليتيك براي تجزيه و تحليل تاريخ  
سياسي، تاريخ ديپلوماسي و برنامه ريزي 
استراتيژيك بس مناسب و مساعد اند. اين علم 
آميزش هاي متعددي با جامعه شناسي، سياست 
شناسي، تبارشناسي، استراتيژي نظامي، تاريخ 

 مذهب، ديپلماسي و مانند آن دارد.
  

گاه تاريخي، علم جيوپوليتيك سه دوره را از ديد
يكي دورهء پيش از كريستف كلمب،  سپري كرده است:

دوم دورهء كلمب و سوم دورهء پس از كلمب. در 
واقع اين كلمب بود كه با دگرگون ساختن تصور 
انسان از جغرافياي سياره، علم جيوپوليتيك را 
وارد عصر نويني از تاريخ ساخت. در تاريخ 

يك نوين از يك سو دكترين پتر كبير مبني جيوپولت
بر مبدل ساختن روسيه به يك ابر قدرت قاره يي و 
از سوي ديگر دكترين مونرو كه گستره جويي 
ميريديانال (طول البلدي) را براي متحد ساختن 

و در واقع تامين نقش برتر براي  امريکا قارهء
پان امريكن «اياالت متحده زير نام استراتيژي 

 پيشكش كرد؛ نقش به سزاي بازي مي كند.  »ايسم
 

در واقع اين دكترين مونرو بود كه زمينهء مبدل 
را به يك ابر قدرت دريايي به جاي  امريکاشدن 

انگلستان فراهم آورد. تالش هايي كه در تاريخ در 
زمينهء جهانگشايي صورت گرفته اند، مانند 
جهانگشايي هاي ايرانيان و يونانيان يا اعراب و 

نگيزخان و تيمور و ترك ها و سده هاي پسين چسپس 
ناپلئون و هيتلر، همه تالش هاي بوده است مبتني 
بر گستره جويي قاره يي يا هرت لندي و بيشتر 
جنگ هايي كه در اين راستا صورت گرفته است؛ جنگ 

 هاي درون قاره يي بوده است. 
 

جنگ هاي ميان ناپلئون و روسيه و آلمان و روسيه 
ميان مدعيان خسروي قاره ها به  دتوان نبر را مي

شمار آورد. تنها جنگ هاي استعماري انگليسی ها 
با ديگر كشورها در راستاي تسلط بر ريملند رخ 
نموده بود. اين استراتيژي را در علم 

يا » انكوند«جيوپوليتيك به نام استراتيژي 
 اشغال كرانه هاي يورشيا مي خوانند.
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يه و تركيه و ايران در كشاكش هاي ميان روس

سراسر سده نزدهم از ديدگاه جيوپوليتيك تالش يك 
كشور قاره يي (روسيه) براي دستيابي به ريملند 
يعني راهيايي به مديترانه و خليج پارس بوده 
است. در همين راستا، همچشمي ها و رويارويي هاي 

نيز در گام نخست رقابت بر  امريکاشوروي و 
 بود.دستيابي بر ريملند 

 
در آتيه علم جيوپوليتيك تحول بيشتري پيدا كرد. 

جيوپوليتيك را چونان  ،نيكوالس اسپيكمن هالندي
آلهء سياست مشخص بين المللي، همچون روش 
آناليتيك و سيستم فرمول ها كه اجازه مي دهد 
موثرترين استراتيژي را تدوين كرد، بررسي مي 

 يکاامراستراتيژي «كند. اسپيكمن در كتاب هاي 
ده معيار » جغرافياي جهان«و « یدر سياست جهان

جدا مي كند كه بر پايهء آن باييست قدرت 
جيوپوليتيك دولت را تعيين كرد: گستره، طبيعت 
مرزها (طبيعي بودن مرزها)، تعداد نفوس، معاون، 
توسعهء اقتصادي و تكنولوژيك، توان مالي، 
همساني تباري، تراز انتيگراسيون (همپيوندي) 

اسپيكمن در  تماعي، ثبات سياسي و روحيهء ملي.اج
واقع معمار پيروزي كشورهاي ليبرال دموكرات بر 
اروآسيا بود. او را مي توان با درياساال ميهان 

خواند. در برابر تيوري « پدر اتالنتيسم«
اتالنتيسم انگلوساكسون، هاوس هوفر تيوري بلوك 

توكيو را پيشنهاد  -مسكو-قاره يي محور برلين
 كرد. 

 
دانشمندان جيوپوليتيك در واقع آدم هايی اند  

كه با تيز بيني فراوان و مسؤوليت توانايي 
دارند تا روندهاي تاريخي توسعهء جهانشمول را 
در گستره شناسايي كنند، جاي دولت و مردم خود 
را در اين متن باز يابند و مؤثر ترين طرح مستل 

ليتيك در علم جيوپو آينده را پي ريزي كنند.
دبستان هاي معاصر و تيوري هاي مدرني وجود 

 One Worldدارد. يكي از اين تيوري ها 
 موندياليسم است، يا حكومت جهاني.

 



 

21 
 

از ديدگاه جيوپوليتيك، شكست اتحاد شوروي در 
جنگ سرد بيش از هر چيزي يك شكست جيوپوليتيك 
بود. اتحاد شوروي به عنوان يك ابر قدرت قاره 

ا تيلوروكراتيك) براي چيره شده يي (هرت لندي ي
كه يك ابر  امريکادر رويارويي جيوپوليتيكي با 

قدرت دريايي (آيلندي يا تالسوكراتيك) و در 
اتحاد نزديك با كشورهاي ريملندي بود؛ دو راه 
بيش نداشت. يا اين كه در دو محور (محور اروپاي 
باختري يا هدف تسخير سراسر اروپا و محور آسياي 

هدف تسخير سراسر آسيا) جنگ هاي  جنوبي با
سهمگيني را به راه اندازد؛ يا اين كه با عقب 

، امريکانشيني تاكتيكي و استراتيژيك در برابر 
 - هرت لندي«زمينهء آرايش يك اردوگاه تازهء 

(اروآسيايي) فراهم گرداند. اين « ريملندي
اردوگاه مي تواند در چهار حوزهء اروپا، 

ن و جهان اسالم آرايش اوقيانوسيه، هند و چي
 يابد.

  
نظريه كانورگنشن (همگرايي) در   گرباچف بر پايهء

تازه   دوران جنگ سرد اين راه را پيمود و صفحهء
يي را در سياست جهاني گشود. در واقع، گرباچف 
را مي توان به عنوان معمار نو آرايي 
جيوپوليتيكي جهان ناميد. تيوري گرباچف زدايش 

ژيكي و جيوپوليتيكي جنگ سرد از دوآليسم ايدئولو
راه ايجاد فرهنگ نو تمدن نويني كه بتواند ميان 
سوسياليسم و سرمايه داري راه سومي بكشد، را در 
نظر داشت. يعني در واقع ميان اتالنتيسم و 

 كانتنتاليسم. 
 

ماركسيسم شوروي مانع عمده يي شمرده مي شد كه 
كراسي ممكن بود آن را با رويكرد به سوسيال دمو

ميانه رو داراي بار رويزيونيستي با روگرداني 
از تزهاي ديكتاتوري پرولتاريا، مبارزه طبقاتي، 
ملي سازي وسايل توليد و از ميان برداشتن 

 مالكيت خصوصي برطرف كرد.
  

دو مدل  امريکادر برابر اين استراتيژي روسيه، 
تازهء نيواتالنتيسم را به ميدان آورد. يكي از 

 Clash ofوري، تيوري برخورد تمدن ها (اين دو تي
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Civilisationرئيس انستيتوت  -) ساموئل هانتينگتون
پژوهش هاي استراتيژيك جان اولن است كه نظريه 

بر پايهء آن ريخته شد و » نظم نوين جهاني«
متوجه حاكميت جهاني براي اياالت متحده است. او 
متعقد است كه برخورد تمدن ها در جهان پس از 

پاشي شوروي اجتناب ناپذير و ناگزير است. فرو
هانتينگتون مي گويد پيروزي استراتيژيك به 

. در The west and the Restمعناي پيروزي تمدني نيست. 
واقع اين استراتيژي، استراتيژي جمهوريخواهان 

است. در برابر اين تيوري، آقاي خاتمي  امريکا
يژي تيوري گفتگوي تمدن  ها را به عنوان استرات

به  2001جهان اسالم مطرح و حتا پيشنهاد كرد سال 
نام سال گفتگوي تمدن ها ناميده شود. اين 
پيشنهاد آقاي خاتمي از سوي سازمان ملل پذيرفته 

 .شد
  

فرانتس » پايان تاريخ«تيوري دوم، تيوري 
فوكوياما است. فوكوياما بر آن است كه 
ايدئولوژي ليبراليسم دموكرات باختر بديلي 

ديگر تاريخ  ،گري ندارد و با فروپاشي شورويدي
پايان يافته است و كشورهاي ديگر جهان دير يا 
زود همين راه پيموده شده در باختر را در 

، چه امريکاخواهند نورديد. هر دو تيوري چه در 
در ايران و چه در روسيه و چه در ديگر كشورهاي 
جهان به بوته نقد كشيده شده و جر و بحث هاي 

ي را برانگيخته اند. (از جمله در همين سال جدي
آقاي داكتر چنگيز پهلوان كتاب جالبي  2002

كه در شهر كلن آلمان » تمدن«نوشته اند زير نام 
 به چاپ رسيده است).

  
از تيوري هاي ديگري كه در اين راستا ارائه 

ژاك » پساكاتاستروفيك«گرديده است، تئوري 
يران رييس پيشين مشاور شخصي فرانسوا ميت -آتالي

خطوط «بانك بازسازي و توسعه اروپا در كتاب 
عصر سوم (عصر پول) است. از نظر آتالي  -«افق

دوآليسم جيوپوليتيك از ميان مي رود. جهان 
زاسيون جديدي ييگانه مي شود و جيواستروكتور

پيدا مي كند. اين بار بر پايهء اصول 
ميك جيواكونوميك. براي نخستين بار طرح جيواكونو
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را فرنان برودل  را فريتس ريگي توسعه داد و آن
عامه گير ساخت. آن چه امروز به عنوان يك تيوري 
مطرح جلوه گري دارد، همين تيوري برودل است. در 

عبارت است از  -جيواكونوميك ،يك تعريف عامه فهم
ورزيون ويژهء جيوپوليتيك موندياليستي 
 (جهانگير) كه عوامل جغرافيايي، فرهنگي،
ايدئولوژيك، تباري، مذهبي و ساير عوامل را كه 
سرشت نفس برخورد جيوپوليتيك را تشكيل مي دهند، 
نه بل صرف واقعيات ناب اقتصادي را در رابطه آن 

اولويت مي دهد. در تيوري جيو  »گستره«با ساحه 
اكونوميك جهان به سه ناحيه تقسيم مي گردد: 

+آسيا) و اروپا (افريقا  ، گسترهءامريکاگسترهء 
 گسترهء اقيانوس آرام (گسترهء شگوفايي نو).

  
در اين جا بايسته مي دانيم به يك تيوري ديگر 
جيوپوليتيكي اشاره كنيم. اين تئوري زير نام 

است كه از سوي آلن » ايدئولوژي راستگرايان نو«
بنوئاي فرانسوي ارائه گرديده است. بنوئا مي 

يا » تمل-دولت«پنداشت كه اصل مركز گرايي 
) از ديگاه تاريخي ديگر Etat-Nation» (ملت-كشور«

« گستره هاي بزرگ«كارايي ندارد و آينده از آن 
مي » گستره هاي بزرگ«است. آن هم اساس اين گونه 

بايست نه آن چنان اتحاد كشورهاي گوناگون در يك 
اردوگاه پراگماتيك، بل شموليت گروه هاي تباری 

ون در يك (اتنيكي) داراي ابعاد گوناگ
واحد بر شالوده هاي » امپراتوري فدرال«

مساويانه باشد. اين گونه فدراسيون (امپراتوري 
فدرال) بايد از ديدگاه استراتيژي واحد و از 

 ديگاه تباري متفاضل باشد.
 

تئوري ديگري كه شايسته يادآوري و شايان بررسي 
همتاي اروآسيايي دكترين  -است، تيوري ژان تريار

روسي) است كه به گونهء -راتوري (ارومونرو امپ
فشرده به آن اشاره می كنيم. تريار جيوپوليتيك 
را مضمون اصلي سياسي يی مي پنداشت كه بدون آن 
ناممكن است استراتيژي خردمندانه و دور 
انديشانهء سياسي و دولتي را تدوين كرد. ژان 

خود بسندگي «تريار تيوري سياسي خود را بر اساس 
بر پا كرد. اين تئوري را كه » بزرگگستره هاي 
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 - در ميانه هاي سده نزدهم اقتصاد دان آلماني
فريد ريش ليست توسعه داده بود، تاكيد مي كرد 
كه توسعهء كامل استراتيژيك اقتصادي دولت ممكن 
است تنها در آن مورد هر گاه دولت داراي ابعاد 
 بسنده جيوپوليتيك و امكانات بزرگ ساحوي باشد. 

 
ر با پذيرفتن اين اصل به اين نتيجه رسيد تريا

دولت هاي اروپا به صورت كلي از  یكه اهميت جهان
دست خواهد رفت هر گاه آن ها در يك امپراتوري 
واحد يكجا نشوند و در برابر اياالت متحده 
ايستادگي نكنند. در اين حال، تريار مي پنداشت 

بايست نه فدرال و از » امپراتوري«كه اين چنين 
ظر منطقه يي داراي سمت گيري، بل به اندازه ن

، مركزي باشد. اين ساختار بايد »سراسري«ممكن 
واحد نيرومند قاره يي » ملت-كشور«به عنوان يك 

باشد. تفاوت اصلي ديدگاه بنوئا با تريار در 
همين نهفته است. به گمان بسيار انديشه ايجاد 

ج و راي» بازار مشترك اروپا«و » جامعه اروپايي«
بر پايه تفكرات او پا » يورو«شدن پول جديد 

 گرفته است.
 
در پايان سال هاي دههء هفتاد ديدگاه هاي  

تريار متحمل دگرگوني هايي چندي گرديد. آناليز 
اوضاع جيوپوليتيك او را به اين نتيجه رسانيد 
كه ابعاد اروپا ديگر براي آن كه از تاالسوكراسي 

شرط  ،. در نتيجهرهايي يابد؛ كافي نيست امريکا
اصلي آزادي اروپا عبارت است از اتحاد اروپا با 

اين گونه، او از ساختار  روسيه (شوروي).
جيوپوليتيك مشتمل بر سه حوزه اصلي باختر، 
 -اروپا، روسيه؛ به ساختار تنها با دو سازواره

رسيد. در اين حال، » ارو آسيا«باختر و قارهء 
مبني بر اين كه تريار به نتيجهء راديكالي رسيد 

اتحاد با شوروي بهتر است تا با  ،براي اروپا
تريار  ،. در اين تحليلامريکاسرمايه داري 

عواملي را كه حتمًا شوروي را فرو خواهند پاشيد، 
توضيح داد. او مي گفت هر گاه شوروي در آينده 
هاي نزديك گام هاي فعال جيوپوليتيك به سوي 

ي آن ناگزير اروپا و جنوب بر ندارد؛ فروپاش
است. بايسته مي دانيم يادآوري كنيم كه يكي از 
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داليل لشكركشي شوروي به افغانستان از ديدگاه 
جيوپوليتيكي هم ضرورت جيوپوليتيكي شكستاندن بن 
بست جيوپوليتيك پديد آمده در رويارويي با 
باختر بود كه به ناكامي سياسي انجاميد. از 

شكست شوروي در همين رو است كه بيشتر دانشمندان 
 افغانستان را يك شكست سياسي مي دانند .

 
ناگفته پيدا و هويداست كه موضوعات اكادميك و  

علمي هر چند جالب هم باشند، باز هم خسته كن و 
دلگير اند. براي اين كه اندكي از خستگي 
خوانندگان گرامي كاسته باشيم، چنگي مي اندازيم 

ك از دايره به دامان ادبيات. موضوع جيوپوليتي
ديد نويسندگان آثار آفرينشي نيز بيرون نمانده 

نويسندهء  -است. به گونه مثال ژان پاروليسكو
فرانسوي موضوع جيوپوليتيك را در تراز رمانتيسم 
مطرح كرد. براي نخستين بار موضوعات جيوپوليتيك 

 1984، »انتي اتوپي«را ژرژ ارومنال در كتاب 
به سه بلوك قاره تقسيم فوتورولوژيك سياره را 

آسياي شرقي، ارو آسيا و اقيانوسيه به پرده  -يي
كشيد. موضوعات همانندي در آثار ارتور كيستلر، 

 الدوس خاكسلي، رايمون ايليليو ديده مي شود.
  

بر گرديم به دنبالهء گفتار. روبر استويكرس در 
تيوري خود نقش ارزنده يي به اقيانوس هند مي 

ا راهي به سوي حاكميت دهد. او اين اقيانوس ر
جهان مي داند. او مي گويد كنترل دريايي بر 
اقيانوس هند عبارت است از موقف كليدي براي 
تاثير جيوپوليتيك همزمان بر سر مهمترين 

افريقا، ريملند جنوب ارو آسيا  -»گسترهء بزرگ«
و منطقهء اقيانوس آرام. در تيوري او نقش 

داده مي  ارزنده يي به جزيرهء دييگو گارسيا
اين جزيره را به  امريکاشود. تصادفي نيست كه 

 بزرگترين پايگاه دريايي خود در آورده است.
  

در اين جا بي مورد نيست نگاهي به جيوپوليتيك 
دانشمند  -اسالم بيفگنيم. كارلو تيراچانو

ايتاليايي بر آن است كه جهان اسالم به پيمانه 
يي بسيار بزرگ بيانگر منافع قاره يي 
جيوپوليتيك است. به باور او اتحاد استراتيژيك 
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اسالم و روسيه، نجات دهنده اروپا و خود جهان 
 است. امريکااسالم از چنگ 

  
در پايان اشاره يي مي كنيم به استراتيژي هاي 
جيوپوليتيكي روسيه. در شوروي پيشين به شدت از 
كاربرد واژهء جيوپوليتيك خودداري مي شد و اين 

ك علم محرم مانده بود. و اين داليل علم چونان ي
خودش را داشت. به هر رو يكي از نخستين تيوري 
هاي علمي در زمينه جيوپوليتيك را ساوينسكي 
ارائه داد. بر پايهء اين تيوري، تنها اتحاد 

 امريکااروآسيا مي تواند در برابر  قارهء 
بيستد. در آينده اين تيوروي را ليون گوميليف 

 توسعه داد.» نئواورآسيايسم« زير نام تئوري
  

» جبر جغرافيايي«ساوينسكي مقولهء   به گفتهء
و سايكل » اتنوژنير«، تئوري »)جيو دترمينيسم(«

تمدن روسي بر پايهء اتنوژنيز » اتنيكي«هاي 
سالوي شكل گرفته است كه از ديدگاه -توركي

جغرافيايي به مثابهء ائتالف تاريخي درختزار و 
ست. همو بافت خوردگي شكل گرفته ا ،دشت

جيوپوليتيك درختزار و دشت ماهيت تاريخي روسيه 
را تشكيل مي دهند. خصلت فرهنگ آن، تمدن، 

ولوژي و سرنوشت سياسي آن را از پيش تعيين دئاي
مي نمايد. گوميليف با پيروي از اشپنگلر و توين 
بي، سايكل هاي تمدن و فرهنگ را از هم جدا مي 

هاي مربوط را. از ديدگاه نمايد و همچنان اتنوس 
ناسيون ها، دولت ها،  -فرهنگي -او تشكيالت اتنو

از همه نگاه ها مشابه به  -جوامع مذهبي
ارگانيسم هاي زنده اند. آن ها دوره هاي تولد، 
جواني، پختگي و پيري را پشت سر مي گذارند و 
سپس يا اين كه نابود مي شوند و يا اين كه به 

 هاد تبديل مي گردند.ريليكت (پاره ها) نامن
 

نئو بي «آخرين تيوري مطرح شده در روسيه 
يا دو قطبي گرايي نو است. بر پايه » پولياريسم

مسكو و  -برلين -اين تيوري، محور افقي پاريس
 ،دهلي -تهران -پكن -توكيو و محور عمودي مسكو
اروآسيار را در برابر  چونان يك كليت قارهء 

شماري از تندروان  وقايه مي كند. امريکاقارهء 
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روسي به اين هم بسنده نمي كنند و به اين 
باورند كه سر انجام كشاكش هاي جيوپوليتيكي 

 امريکابا پيروزي اروآسيا بر  امريکااروآسيا و 
پايان » دريايي ها«بر » قاره يي ها«و دستيابي 

خواهد يافت. آن ها بر آنند كه با دستيابي به 
ك قاره واحد، وحدت در اروآسيا به عنوان ي

از منابع انرژي محروم شده و سر انجام  امريکا
دستنگر اروآسيايي ها خواهد گرديد. آن ها بر 

را از پا در خواهد  امريکاآنند كه همو اسالم 
در اروآسيا هم  امريکاآورد و آخرين تكيه گاه 

بريتانيا خواهد بود كه سر انجام ناگزير خواهد 
منافع مالي به  گرديد بنا به داليل اقتصادي و

ارو آسيا بپيوندد. زيرا از ديدگاه جيوپوليتيك، 
ريملند در واقع مرزهاي اروآسيا است و بريتانيا 

 خود جزئي است از ريملند.
  

بايد بگويم   آنچه مربوط به افغانستان مي گردد،
افغانستان از ديدگاه علم جيوپوليتيك   كه مسالهء

افغانستان  گذشته از جيوپوليتيك جهاني كه طبعاً 
به عنوان جزيي از جهان نمي تواند بيرون از آن 
باشد، مربوط جيوپوليتيك منطقه يي مي گردد. از 
اين رو در اين جا نمي خواهم روي آن درنگ كنم. 
تنها يادآوري يك نكته را بايسته مي دانم و آن 
اين كه افغانستان چاره يي ديگري ندارد جز اين 

هاي متعدد اقتصادي،  كه براي برون رفت از بحران
اجتماعي، سياسي و فرهنگي و ساير بيماري ها 
همراه با ديگر كشورهاي همسايه كه به بيماري 
هاي همانندي مبتال هستند و همه در منگنه هاي 
جيوپوليتيك و فاقد عمق استراتيژيك اند و از 
نگاه توسعه يا در حالت توسعهء وابسته اند يا 

ر بند سنت هاي عميق در حالت توسعه نيافتگي و د
قبيله يي و درگير كشاكش هاي تباري، زباني و 
اجتماعي در جستجوي ساختارهاي نوين منطقه يي 

 برآيند.
  

به هر رو به گونه يي كه ديده مي شود، كشاكش 
هاي جيوپوليتيكي در پهلوي انگيزه هاي اقتصادي 

از عوامل اصلي آتش افروزي در جهان  یو روان
بربادي ها و تباهي هاي  بوده و زمينه ساز
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 -بسياري گرديده است. به اميد آن كه روزي انسان
 - اين موجود به گفته داکتر الکسس کارل 

ناشناخته، دست از ويرانگري برگيرد و در اه 
 انسانيت و آرامش و آباداني گام بردارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امريکادرنگی بر رقابت های روسيه و 
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 ری:يادآو
اين نبشته، در واقع متن سخنرانی يی است که قرار بود 

در يک کنفرانس بين المللی در بارسلونا  2013در پاييز 
(اسپانيا) ايراد شود. در اين نشست، شماری از افسران 
بلندپايه بازنشسته ناتو، برخی از رييسان مراکز 
مطالعات استراتيژيک و ديپلوماتيک، مديران پژوهشکده 

يل سياسی و بين المللی کشورهای اروپايی و های مسا
گروهی از کارشناسان برجسته مسايل جهانی و منطقه يی 
اشتراک ورزند. دردمندانه بنده نتوانستم بنا به داليلی 
در اين نشست اشتراک ورزم، از همين رو از دوست 
دانشمندی که اکنون در لندن  بسر می برند، خواهش کردم 

 من بروند.     در صورت امکان به جای
 

++++++++ 
 

دو کشور بسيار  امريکاروشن است که روسيه و 
بزرگ و کليدی جهان اند. از همين رو، مناسبات 

مسير تحوالت و دگرديسی ها در  ،ميان اين دو کشور
جهان کنونی را به پيمانه بسيار تعيين می 
نمايد. مناسبات ميان دو کشور، افت و خيزها و 

ند زيادی داشته است، دارد و فراز و نشيب هايی ت
در آينده هم خواهد داشت. با اين هم روشن است 
دو کشور در پهلوی رقابت، نيازهايی هم به 

 همکاری و تعامل نيز دارند.
 

از اين رو، کمپلکس روابط ميان دو کشور را می 
 توان در دو تراز بررسی کرد:

 روياروی و تقابل-1
 همکاری و تعامل -2
 

ه چانه زنی ها و آوردن فشار به آن چه مربوط ب
يک ديگر می گردد، بيشتر مربوط جنبه های 
تاکتيکی مناسبات است برای چانه زنی سياسی در 
راستای امتيازگيری بيشتر از يک ديگر در تعامالت 

 جهانی.
 

برای نمونه، موضوع نقض حقوق بشر در روسيه از 
حقوق همجنسگرايان در آن  ناديده گرفتنجمله 

برای بار نخست از سوی بانو کلينتن  کشور که
مطرح گرديده بود، و چيز نوی نيست؛ از ابزارهای 

 فشار در جنگ روانی است.
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روسيه هم ابزارهايی در دست دارد. شايد چنين، هم

 400بکوشد با پيگری موضوع انتقال غير قانونی 
تن جنگ افزار از ليبيا از طريق ترکيه به 

اوباما را در شورشيان سوری، انگشت افگار 
در شورای امنيت » ايران کنترس«رسوايی يی مانند 

سازمان ملل به چالش بکشد و برای وی دردسرهايی 
بسازد. چنين چيزی می تواند به استيضاح آقای 

 اوباما از سوی مخالفان هم بينجامد.   
 

همين گونه، روسيه می تواند (به کمک متحدان خود 
نستان، با محدود در آسيای ميانه) در مساله افغا
دردسرهای  امريکاساختن همکاری های خود، برای 

 بسياری بيافريند.  
 

در پی يافتن راه هايی است که چگونه  امريکا
بتواند روسيه را در خدمت منافع معين خود 
بکشاند. مانند بحران های افغانستان، عراق و 
ليبيا. در اين زمينه واشنگتن از سياست قديمی 

 ازيانه کار می گيرد:نان قندی و ت
پذيرفتن روسيه در سازمان بازرگانی جهانی،  -

پرداخت حق ترانزيت در ازای رسانايی بارهای 
 ناتو به  افغانستان و... به عنوان نان قندی.

آوردن فشار بر انگشت افگار روسيه و شخص  -
پوتين با راه اندازی کارزار تبليغی و بستن 

حقوق بشر و  اتهام به آن کشور در زمينه های نقض
گروه های همجنسگرا و... نيز تهديداتی چون 

 تحريم المپياد سوچی و... چونان تازيانه.
 

را  امريکاروسيه برعکس، در پی آن است که چگونه 
وادار سازد تا با روسيه  به عنوان يک کشور 

شان مسکو  رهمتراز و در يک سطح برابر و سزاوا
ه پلکان برخورد نمايد. يعنی در صدد باالشدن ب

بلندتری در مناسبات متوازن برای همکاری های 
موثر تر ميان دو کشور در مسايل جهانی و منطقه 

 يی است.   
 

اما در کل، به گونه يی که گفتيم، اين گونه، 
رفتارها بيشتر جنبه تاکتيکی دارد، نه راهبردی. 
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تعامل ميان دو کشور امری است ناگزير که در 
 ی خواهند آورد. آينده دو باره به آن رو

 
 در چند عرصه است: امريکااختالفات روسيه و 

 رقابت در عرصه  جيواستراتيژيک -1
 رقابت جيوپوليتيک -2
 رقابت جيواکونوميک -3
 جيوسوييليزاسيونی -رقابت جيوکلتوری -4
 
 رقابت در عرصه جيوپوليتيک: -1

 از ديد جيوپوليتيک دانان کالسيک:
 روسيه کشور هارتلندی يا تيلوروکراتيک است -
 کشور تاالسوکراتيک يا آيلندی است  امريکا -

جای انگلستان  امريکاکه پس از جنگ جهانی دوم 
 را گرفت.

 
و شوروی پيشين در سرتاسر  امريکارقابت ميان 

دوره جنگ سرد از پايان جنگ جهانی دوم تا 
فروپاشی شوروی در سرتاسر جهان ادامه داشت. اما 

و روسيه  امريکاکنون رقابت جيوپوليتيک ميان 
 ،محدود تر شده است. تحول نو در اين راستا

آرايش اتحاديه نو اروآسيای به رهبری روسيه است 
که شامل شماری از کشورهای برجا مانده از شوروی 
پيشين، و نيز ترکيه و ايران خواهد بود و به 
عنوان دکترين نو پوتين اعالم شده است. چيزی که 

به رو  را با چالش جدی رو امريکاهژمونی 
 گرداينده است.

 
 رقابت در عرصه جيواستراتيژيک:  -2

 رقابت در اين زمينه در چند عرصه است:
در مساله راندمان ناتو به سوی شرق که برای  -

 رويارويی با آن روسيه با چين متحد شده است.
در استقرار سپر دفاعی موشکی در اروپای خاوری  -

 و ترکيه
يرامون روسيه و در گسترش پايگاه های ناتو در پ-

 در آسيای ميانه 
در تالش است تا توازن راهبردی  امريکادر کل  -

نظامی را در جهان بيخی به سود  خود بچرخاند و 
 به برتری مطلق نظامی در جهان دست يابد.
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روسيه در صدد مقابله با اين راهبرد است. اما  -
راهبرد روسيه اين است که به توان حد اقلی 

داشته باشد. يعنی نگذارد که  بازدارندگی دست
 بچرخد. امريکاتوازن به گونه دراماتيک به سود 

 
 رقابت در عرصه جيواکونوميک: -3

 رقابت بر سر چند چيز است: ،در اين عرصه
 رقابت بر سر رساندن گاز به اروپا -
تالش روسيه به در دست داشتن انحصار صادرات   -

 گاز روسيه به اروپا است.
ودن گزينه های ديگر ، پيدا نمامريکاتالش  -

مانند رساندن گاز ترکمنستان و قزاقستان به 
اروپا (پروژه ناباکو) و هم رساندن گاز قطر و 
عربستان و مصر و  اسراييل از راه سوريه و 
ترکيه به اروپا است که به بحران سوريه منتج 

 گرديده است.
که يکی از دو کشور بزرگ  رقابت بر سر ايران -

 40و دارنده بيش از  دارنده گاز در جهان
 ميليارد تن مواد کانی است.

 
 رقابت در قطب ها: -
رقيب اصلی  امريکاروشن است در قطب ها، که  -

روسيه به شمار می رود و اروپا و کانادا را در 
کنار خود دارد، روسيه ترجيح می دهد با يارگيری 

 از چين، موقف خود را نيرومند تر گرداند. 
 
 رقابت در آسيای ميانه:  -

در آسيای ميانه بر  امريکارقابت ميان روسيه و 
سر دستيابی و کنترل گنجينه های آسيای ميانه از 
جمله يورانيوم قزاقستان که می توان بحران 
افغانستان چند دهه يی افغانستان را هم تا جايی 

 به آن پيوند زد.
 
 جيوسويليزاسيونی: -رقابت جيوکلتوری -4

ه می شود. در بيشتر در تهاجم فرهنگی غرب خالص
اين عرصه روسيه مانند ساير کشورها، با اين که 
از يک سو تمدن غرب را می پذيرد، می کوشد تا با 
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علم نمودن فرهنگ های بومی و ناسيوناليسم روسی 
 و آيين ارتدکس به مقابله با آن هم برخيزد.

 
و  امريکازمينه های همکاری و تعامل ميان 

 روسيه:
از جمله در   در  بحران های منطقه يی -1

 افغانستان:
دو کشور ناگزيرند در امر مبارزه با تروريسم و 
جلوگيری از رخنه چين به منطقه افپاک با هم 
همکاری داشته باشند. افتادن کامل افغانستان در 
دست پاکستان و طالبان می تواند در آينده به 
افتادن افغانستان در دست چين بينجامد. چنين 

يه شدن چين با ايران  و چيزی به معنای همسا
آسيای مانه خواهد بود که به زيان هر دو کشور 

 است.
 
 در آسيای ميانه:    -2

 امريکادر آسيای ميانه حرف بيخی روشن است. 
شانسی برای تحکيم سلطه در اين جا ندارد. 
برعکس، چين می تواند با راندمان بسيار تيز، با 

را سرمايه گذاری های هنگفت، نفوذ سنتی روسيه 
در اين حال، روسيه مايل است  به چالش بکشد.

، بل امريکابرای مقابله با چين، نه تنها پای 
که هند و ترکيه و ايران و اروپا و کوريا و 
جاپان و کشورهای عربی را در کنار خود به ميدان 
بکشد، تا بتواند وزن باالی چين را در کل منظومه 

اقتصادی پايين بياورد. اما همه اين ها در عرصه 
خواهد بود. روسيه کماکان خواهد کوشيد تا در 

نفوذ نيرومند خود را در  ،عد جيواستراتيژيکب 
اين پهنه نگهدارد و به شدت در برابر ظاهر شدن 

 حريف ديگری در برابر خود حساسيت دارد.    
 
 در مسايل گلوبال:  -3
همکاری با چالش های جهانشمول مانند گرم  -

زمين از برخورد با سيارک شدن سياره، نجات دادن 
ها، آب شدن يخچال های قطبی، بزرگ شدن سوراخ 

 اوزون و همکاری در کيهان و...
 

 جهان نو: در آرايش قوا 
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تا فاصله سال های  2015س از سال پيش بينی ها پ
2025-2050: 

به عنوان  2050کماکان حد اقل تا  امريکا -1
فراقدرت مگاپاور نظامی باقی خواهد ماند. اما 

رگاه اقتصادی جای خود را به چين می دهد. يز دا
کماکان به عنوان قدرت دوم  2050در اين حال تا 

 اقتصادی جهان خواهد ماند. 
فرا قدرت اقتصادی جهان   2025چين پس از  -2

 خواهد شد.
روسيه در جايگاه سومين فراقدرت (مگاپاور)  -3

روسيه در اين ميان خواهد کوشيد  باال خواهد رفت.
ی نمودن نقش ميانه رو ميان دو تا با باز
و چين، نقش فراقدرت تعيين  امريکافراقدرت 

 کننده را باز نمايد. 
 

کشاکش اصلی جيوپوليتيک در جهان در آينده ميان 
خواهد بود. در اين ميان  امريکاچين و 

استراتيژی روسيه چنين است که با بازی نمودن 
نقش ميانجی ميان دو فراقدرت برتر، بتواند با 
بازی ماهرانه ميان هر دو، حيثيت فراقدرت تعيين 

روسيه نيک می کننده و کليدی را در جهان بگيرد. 
داند که ديگر نمی تواند کوس قدرت اولی را در 
جهان بنوازد. از اين رو، با توجه به منافع 

و در  امريکاخود، ترجيح می دهد در جاهايی کنار 
ميان  جاهايی کنار چين بيستد. و در جاهايی هم

هر دو قرار گيرد و معادالت قدرت در جهان را 
موازنه کند. مرکز ثقل قدرت جهانی در آينده در 

در دو دو حوزه يعنی در  امريکادو سوی قاره 
اقيانوی اتلس و اقيانوس آرام متمرکز خواهد 
گرديد. حوزه سومی هم قطب شمال است. در هر سه 

ند ، چين  و روسيه در رقابت خواهامريکاحوزه 
 بود. 

 
خوب، حاال با اين مقدمه چينی بر می گرديم به 

 اصل مساله:
در کل، در رسانه های روسيه، کارشناسان دو دسته  

در زمينه تيره شدن مناسبات يا دو گروه داليل 
را مطرح می سازند. از فحوای  امريکاروسيه و 

مطالب نشر شده در رسانه های روسی چنين بر می 
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ط دو کشور مدتی پيشتر از آيد که تنش در رواب
 امروز به ميان آمده بود. 

 به هر رو، می پردازيم به داليل:
يکی داليل ظاهری است و آن اين که ميان دو  -1

کشور از دير باز بدين سو، بر سر يک رشته مسايل 
راهبردی و منطقه يی اختالف نظرهايی هست که 
رهبران دو کشور نتوانسته اند تا کنون روی آن 

 فاهم برسند. مانند:به ت
 بحران سوريه  -
 پرونده هسته ايران -
 طرح سپر دفاع موشکی -
 و.... -
 

اين مسايل تا حدودی مناسبات ميان دو کشور را 
پيچيده ساخته است و اين روابط نياز به بارگيری 
و سبکبار سازی دارد. از همين رو اوباما ترجيح 
داده است تا با گرفتن يک تايم اوت فنی، مدتی 

بخرد تا با فراهم شدن فرصت مساعدتر و زمان 
مناسب تر در يک فضای بهتر دو کشور بتوانند به 

در اين ميان يک  اختالفات خود رسيدگی نمايند.
 امريکانکته ديگر هم است: هنوز چگونگی مناسبات 

داکتر روحانی روشن  -و رييس جمهور نو ايران
نيست. شايد هم پيش از موقع باشد با روسيه در 

مسايل جنجالی که همه به گونه يی با ايران  باره
بهتر گره می خورد، سخن گفته شود. به هر رو 

به رهبران دو کشور اندکی خواهد بود تا ديدار 
تاخير انداخته شود.  تنها پس از پيدا شدن 
روشنی در مناسبات با ايران،  مناسب خواهد بود 

 با پوتين گفتگو شود.
 

ار و گفتگو ميان مساله به تعويق انداختن ديد
رهبران کشورها در پراتيک ديپلوماتيک يک چيز 
عادی است. درست چندی پيش پوتين هم نمی خواست 
با اوباما ديدار و گفتگو نمايد. خوب، حاال 
اوباما هم داليلی دارد که نمی خواهد به اين 

 زودی ها با پوتين ببيند.
 
اما يک مساله بسيار مهم ديگر هم است که  -2

اين ها هست و می تواند بالقوه به يک پشت پرده 
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چالش بزرگ دردسر ساز مبدل شود و آن آزردگی های 
شخصی دو رييس جمهور از يک ديگر است که به يک 

پوتين در گذشته در  نقطه بحرانی رسيده است.
عقب نشينی  امريکابسياری از مسايل در برابر 

نموده و منافع آن کشور را لحاظ داشته بود. 
ه، در مساله افغانستان از هيچ گونه برای نمون

کمک به اوباما دريغ نورزيده بود. همين گونه در 
مساله ليبيا با پيشه نمودن سکوت و کنار کشيدن 
خود، در واقع دست های اوباما را برای براندازی 

 قذافی باز گذاشته بود. 
 

در اين حال، انتظار داشت که اوباما هم در 
را لحاظ داشته و به مساله سوريه منافع روسيه 

تقاضاهای پی در پی او مبنی بر عدم پشتيبانی از 
بار بزرگی را که بر پشت او  ،شورشيان سوريه

سنگينی می کند، سنگين تر نسازد. اما اوباما در 
شنيدن سخنان پوتين گوش شنوايی نداشت و عمال 
برنامه براندازی اسد را در دستور کار خود قرار 

چيزی پوتين را به شدت داد. روشن است چنين 
ده ساخته بود. او به راستی از اوباما رآز

رنجيده بود. اين آزردگی به ويژه پيشينه بدی هم 
 در مساله دفاع سپر موشکی داشت.

 
تنش اصلی در مناسبات هنگامی آغاز شد که پوتين 
از شورای امنيت سازمان ملل خواست تا با جديت 

جنگ افزار تن  400پرونده  انتقال غير قانونی 
از ليبيا از طريق ترکيه به شورشيان تندرو سوری 
را بررسی کند. روشن است سازماندهی اين کار را 
سی .آی. ای، سازمان های اطالعات و امنيت ترکيه، 
عربستان و اسراييل به دوش داشتند. حال اين 

يا اوباما هم از اين ماجرا آپرسش مطرح است که 
ر چنين کاری بر آگاهی داشته است يا خير؟ اگ

اساس اذن و دستور او انجام شده باشد، و ثابت 
گردد، می تواند به عنوان رسوايی بزرگی در 

 زندگی سياسی اوباما مبدل شود. 
 

جدا از اين که چنيين افشاگری يی می تواند 
شخصيت سياسی اوباما را  به عنوان کسی که در 
پنج سال گذشته شعار مباره با دهشت افگنی را سر 
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داده است، به شدت زير سوال ببرد و خدشه دار 
سازد، و او را  چونان کسی معرفی نمايد که عمال 
به گونه غير قانونی، سالح در دست تروريست ها 
برای آدمکشی قرار داده است؛  می تواند دستاويز 

بگذارد  که  امريکاخوبی در دست مخالفان وی در 
سوای يی منجر به استيضاح وی گردد. در يک سخن، ر

کنتراس در دوره رياست  –از جنس رسوايی ايران
 جمهوری دانيل اورتيگا در نيکاراگوا.

 
اين است که مساله مستقيم به آبروی خود اوباما 
بر می خورد.  البته، او در اين پرونده تنها 

نخست وزير ترکيه هم در  -نيست. آقای اردوغان
 رديف متهمان درجه اول قرار می گيرد. 

 
حال، روسيه موضوع را در شورای امنيت  به هر

مطرح ساخته است تا از آن چونان دستاويز فشار 
در برابر اوباما کار بگيرد. روشن است اگر به 
راستی روسيه اين موضوع را جدی پيگری نمايد و 
چين هم از موقف آن کشور پشتيبانی نمايد، در 
صورت ثابت شدن دست داشتن اوباما در اين مساله، 

ی او خواهد رفت و دردسرهای بسياری پديد آبرو
راه برونرفت از قضيه اين است که  خواهد آمد.

و ترکيه از پشتيبانی گروه های تندرو  امريکا
 ،دهشت افگن در سوريه دست بردارند و در برابر

روسيه ديگر پيگير پرونده در شورای امنيت 
نگردد. از قرايين چنين بر می آيد که چنين 

شکلگيری باشد که  البته، برای  سازشی در حال
اسد چونان هديه آسمانی است و دست های او را 
برای سرکوب دشمنانش باز می گذارد. هم اوباما و 
هم اردوغان چاره يی جز عقب نشينی ندارند. 
اتحاديه اروپايی هم ناگزير است، در اين ماجرا 

 پيرو واشنگتن باشد.
 

ياری از ...و در پايان يک مساله مهم ديگر. بس
پژوهشگران از اين هراس دارند که با تيره شدن و 

، مبادا امريکاپيچيده تر شدن مناسبات روسيه و 
جنگ سرد بار ديگر از سر گرفته نشود و مسابقات 
تسليخاتی با نيروی تازه تری باز هم به راه 

بايد گفت که جنگ سرد و مسابقات  نيفتد.
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ه اين تسليحاتی هيچگاهی پايان نيافته است و ب
واقعيت اين است  زودی ها پايان هم نخواهد يافت.

که پس از روی کار آمدن گرباچف و روی کار شدن 
مشی پراستروسکا (دگرگونسازی)، و مطرح شدن 
مسايلی چون روشنگری و فاشگويی و نوانديشی از 
سوی او، جنگ سرد و مسابقات تسليحاتی تغيير شکل 

  داد و تنها تا اندازه يی فروکش کرد.
 

در دوره جنگ سرد که از نخستين سال های پس از 
جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا فروپاشی شوروی 
ادامه داشت؛ دو اردوگاه از ادبيات سخت ابزاری 
در برابر يک ديگر کار می گرفتند. کاربرد سخنان 
خشن، زشتگويی، اتهامزنی به يک ديگر، دشنامدهی، 

گر؛ سياهنمايی، ناسزاگويی و کوبيدن يک دي
ادبيات رايج و از مشخصات بارز آن دوره به شمار 

 می رفت.
 

پس از گرباچف و به ويژه پس از فروپاشی شوروی، 
شکل جنگ سرد تغيير يافت، ادبيات آن هم عوض شد 
و شدت آن پايين آمد و کمرنگ تر شد. کنون از 
ديپلماسی نرم ابزاری و ادبيات نرمتری در 

تر در قالب مناسبات کار گرفته می شود. بيش
استعارات و کنايه ها و در بدترين موارد به شکل 

در يک سخن،  نکوهش و گاليه و سرزنش يک ديگر.
ادبيات جنگ سرد دچار دگرگونی شده و نرمتر شده 
است. شکل آن دگرگون شده و کمرنگ تر شده است. 

 اما سرشت آن تغيير نکرده است. 
 

در  آن چه مربوط به مسابقات تسليحاتی می گردد،
دوره جنگ سرد، هر يک از دو ابر قدرت در صدد 
پيشگيری و برتری يابی بر يک ديگر بودند. اما 
 کنون ديگر چنين نيست. به گونه يی که گفتيم:   

در تالش است تا توازن راهبردی نظامی  امريکا -
را در جهان بيخی به سود  خود بچرخاند و به 

 برتری مطلق نظامی در جهان دست يابد.
اما روسيه در صدد مقابله با اين راهبرد است.  -

اما راهبرد روسيه اين است که به توان حد اقلی 
بازدارندگی دست داشته باشد. يعنی نگذارد که 

 بچرخد. امريکاتوازن به گونه دراماتيک به سود 
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 گزارش کنفرانس
و  امريکاتعامل و مشارکت ايران، 

 افغانستان
 سعه، امنيت و همکاری های منطقه يی:در زمينه تو

دورنماهای همکاری ها به عنوان يک باثبات 
و  2014سازنده بالقوه برای افغانستان (در سال 

 1فراتر از آن)
 )2013مارچ  11-9دبی، (

 
کنفرانس بين  2013ماه مارچ  11-8به روزهای 

المللی سه روزه يی در دبی  زير نام تعامل و 
و افغانستان در زمينه  اامريکمشارکت ايران، 

توسعه، امنيت و همکاری های منطقه يی: 
دورنماهای همکاری ها به عنوان يک باثبات 

و  2014سازنده بالقوه برای افغانستان در سال 
 فراتر از آن) برگزار گرديد.

 

                                     
1 . Engaging Iran, the USA, and Afghanistan on Development, Security, 
and Regional Perspectives for Cooperation as a Potential Stabilizer for 
Afghanistan - 2014 and beyond 
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اين کنفرانس با پشتيبانی وزارت های خارجه 
جمهوری » فريدريش ايبرت«ناروی و سويس و بنياد 

ال آلمان، با همکاری جامعه پروتستانت هس و فدر
بنياد صلح و پژوهش های «ناساو و همياری 

استان هسن و با سازماندهی انستيتوت » منازعات
ارکستر اکادميک «فرانکفورت و » تحقيقات صلح«

 برگزار گرديده بود.  » صلح خاورميانه
 

در فراخوان برگزاری کنفرانس، هدف از برگزاری 
 م گرديده بود:آن چنين اعال

«The main goal of this endeavor is to fathom potential policy 
areas of cooperation between Afghanistan, its neighboring 
countries and the U.S. This conference will start with exploring 
cooperation opportunities with Iran as a first step.  

 
This shall be based on the prior introduction of the respective 
national foreign policy agendas and interests as well as the taking 
stock of the development and security related problems in 
Afghanistan.»  

 
هدف اصلی تالش و مساعی ما از برگزاری اين نشست، 

بنيه (پتنسيال) گستره های سياسی همکاری بررسی 
ها ميان افغانستان، کشورهای همسايه آن، و 
اياالت متحده است. اين کنفرانس با بررسی فرصت 
های همکاری با ايران به عنوان نخستين گام آغاز 
می يابد. اين امر بايد بر اساس مقدمه قبلی 
مربوطه دستور کار سياست خارجی ملی و منافع و 

ر نظر گرفتن توسعه و مشکالت مرتبط با نيز د
 امنيت در افغانستان مبتنی باشد.

 
 محورهای اصلی مورد بحث قرار زير بودند:

-National perspectives of the regional countries concerned 
 چشم انداز ملی نگرانی های کشورهای منطقه -

- Issues of controversy and the potential for cooperation in 
Afghanistan 

 اختالف نظرها و بنيه همکاری ها در افغانستان -
-An assessment of eleven years of international engagement in 
Afghanistan since the Bonn-I Conference 
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ارزيابی يازده سال تعامل بين المللی در  -
 افغانستان پس از کنفرانس اول بن

 
- Challenges on the Iranian-Afghani border and related security 
concerns 

چالش ها در مرزهای ايران و افغانستان و  -
 نگرانی های امنيتی مرتبط

 
در نشست، کارشناسان مسايل بين الملل و منطقه 
يی از کشورهای اياالت متحده، کادنادا، آلمان، 

 :ايران و افغانستان اشتراک ورزيده بودند
استاد علوم  -برند کوبيگيسور داکتر پروف -

سياسی و روابط بين الملل در دانشگاه فرانکفورت 
و رييس انستيتوت تحقيقات صلح فرانکفورت، 

 سازمانده و رييس کنفرانس، 
ديپلومات پيشين  -بانو داکتر هيالری مان ليورت -

 ،امريکاو استاد دانشگاه واشنگتن، 
ز سياست های مدير مرک -بانو داکتر داليا کايی -

عامه خاورميانه، کارشناس در موسسه راند 
 ،امريکاکارپوريشن، سانت مونيکا، 

استاد دانشگاه  -پروفيسور داکتر پتر جانس -
 اوتاوا، کانادا،

استاد علوم  -داکتر کورنيليوس فريسندورف -
 سياسی و روابط بين الملل در دانشگاه فرانکفورت 

ت همکار انستيتو -دوشيزه دورتا هونرت -
 تحقيقات صلح فرانکفورت،

تحليلگر مسايل سياسی و  -آقای توماس کيشنيک -
 روابط بين الملل، از دانشگاه ماربورگ، 

همکار انستيتوت  -دوشيزه ليزا سوشنيک -
 تحقيقات 

رييس دفتر  -بانو ادريانا والترسدورف -
 در کابل،» فريدريش ايبرت«نمايندگی بنياد 

طالعات مدير کل مرکز م -داکتر کيهان برزگر -
 خاورميانه، تهران

(يادداشت: آقای کيهان برزگر، متاسفانه 
نتوانستند بنا به معاذيز فنی در کار کنفرانس 
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اشتراک ورزند. با اين هم، مقاله تحقيقی خود را 
 فرستاده بودند که در کنفرانس خوانده شد)

استاد  -پروفيسور داکتر بهرام امير احمديان -
ناس مسايل پيشين دانشگاه تهران، کارش
 جيوپوليتيک آسيای ميانه و قفقاز،

 وزير پيشين امنيت افغانستان -آقای امرهللا صالح -

معاون پيشين اقتصادی وزارت  -آقای محمود صيقل -
خارجه افغانستان، کارشناس روابط بين الملل و 

 مسايل منطقه يی،

سفير پيشين افغانستان  -آقای احمد ولی مسعود -
 اد احمد شاه مسعود،در لندن و رييس بني

استاد دانشگاه هايدلبرگ  -آقای جيالنی داوری -
 آلمان،

رييس پيشين مرکز مطالعات  -عزيز آريانفر -
استراتيژيک وزارت خارجه و گرداننده کانون 

 مطالعات و پژوهش های افغانستان در فرانکفورت،

 

جلسات کنفرانس در سه روز پيهم در چند پانل 
خوانش مقاالت و ارائه  برگزار گرديد که شامل

سخنرانی ها و نيز جر و بحث ها و تبادل افکار 
 در زمينه مسايل مورد بحث بود. 

، پروفيسور کوبيگ و تيم همراه نشست گشايشیر د
به معرفی انستيتوت و برنامه ها و پويايی های 

برای  2014سال «آن پرداخته، ابراز داشتند که: 
نده و سرنوشت آينده افغانستان يک سال تعيين کن

ساز  است. پس از بيرون رفتن نيروهای بين 
المللی و انتقال مسووليت های امنيتی به دست 
نيروهای افغانی، جامعه جهانی به شمول همسايگان 
افغانستان، به تعهدات شان در قبال مردم و دولت  

 افغانستان پابند خواهند ماند. 

 

در اين جا ما می کوشيم زمينه های بالقوه 
مکاری های منطقه يی ميان کشورهای ذيدخل در ه

مسايل افغانستان را به بررسی بگيريم. ما تصميم 
گرفتيم در آغاز به ارزيابی نقش جمهوری اسالمی 

از شريکان مهم  - امريکاايران و اياالت متحده 
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افغانستان چه در عرصه سرمايه گذاری ها و چه در 
های عرصه های توسعه، تامين امنيت و همکاری 

منطقه يی، بپردازيم. روشن است در نشست های 
آينده، نقش ساير کشورها را نيز همه جانبه 

 بررسی خواهيم کرد.  

 

ارکستر اکادمی صلح خاور «در اين چهارچوب، 
انستيتوت تحقيقات صلح «در سيمای » ميانه

نشست کنونی را برگزار نموده است تا » فرانکفورت
اليسی توسعه و در روند کار آن، اهداف مهم پ

امنيت در افغانستان و نيز چشم انداز و دورنمای 
همکاری های منطقه يی را به بررسی گرفته؛ 
پيرامون نقش بازيگران مهم در منطقه با همکاری 
کارشناسان حاضر در نشست که از آگاهان و خبرگان 
بنام کشورهای افغانستان، ايران، آلمان و اياالت 

سودمند و راهگشا متحده هستند؛ به مباحاث 
 بپردازيم. 

 

شناخت و برجسته ساختن منافع مشترک کشورهای 
ذيدخل در مسايل افغانستان از اهداف اصلی نشست 
است که ما بايد در روند جلسات کاری خود آن ها 
را برازنده ساخته، در باره چشم اندازها و 
ديدگاه های ملی کشورهای يادشده، راه های 

ازگاری به ويژه در مسايل دستيابی به تفاهم و س
مرزی، امنيت، مبارزه با دهشت افگنی و قاچاق 
مواد مخدر، و نيز ابعاد افتراق و اشتراک منافع 
آن ها به مباحثه و کنکاش بپردازيم و بر وجوه 
اشتراک منافع تاکيد ورزيده، راه های زدايش 
افتراق و تا جای امکان به هم نزديک سازی مواضع 

به سود برقراری صلح و ثبات  طرف های ذيدخل را
در افغانستان و منطقه جستجو نماييم، تا از اين 
راه بتوانيم دين و رسالت اخالقی خود را در 
برابر مردم رنجکشيده افغانستان و جامعه جهانی 

 اداء نماييم.

 

ما بايد برای رسيدن به اين هدف، تالش های همه 
اخالف جانبه يی به خرج دهيم تا بر سوءتفاهمات و 
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نظرها چيرگی يابيم و دست به دست هم در راه 
برقراری صلح و ثبات در اين گوشه جهان گام 
برداريم. در اين کارگاه، به امنيت، توسعه و 
دولتداری در افغانستان (که بخشی از يک محيط 
گسترده تر منطقه يی، از جمله کشورهای همسايه 
آن است)، بيشترين توجه و تمرکز مبذول خواهد 

 شد.

 

فرضيه کار کنفرانس ما اين است که تفاهم  و درک 
و ايران می تواند  امريکامتقابل ميان دو کشور 

به جستجوی راه  های دستيابی به ثبات در آينده 
افغانستان بس موثر و سودمند باشد. همچنان چنين 
رويکردی می تواند اهميت تعيين کننده يی برای 

ای خارجی اياالت منافع ملی افغانستان در سياست ه
 متحده و ايران داشته باشد. 

 

پرسش های مورد بررسی در اين بستر، می توانند 
 چنين در نظر گرفته شوند:

مبرم ترين نگرانی ها در پيوند با حکومت  -
داری، توسعه و امنيت در ارتباط با خروج 

 از چه قرار اند؟ 2014نيروهای نظامی در سال 

 امريکاتان، ايران و چشم اندازهای ملی افغانس -
در روند دوره انتقال چگونه اند؟ دشواری های 
اين روند چگونه ارزيابی می شوند؟  نکات اصلی 

 ناهمنگری ها در زمينه چه هستند؟

چه اقدامات بيشتری بايد انجام شود تا روند  -
انتقال در افغانستان پاسخگوی نيازهای منطقه يی 

ساخته باشد و خواست های آن را بر آورده 
 بتوانند؟

همه کارشناسان ارجمند حاضر در نشست می توانند 
در يک فضای آرام و آزاد، با حسن نيت ديدگاه 
های شان را ابراز بدارند. برای همه آرزوی 

 »کاميابی دارم.

 

در اين نشست، در ادامه، آقای محمود صيقل  -
امنيت، انتقال «سخنرانی شان را زير عنوان 
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ی افغانستان و دورنمای سياسی و توسعه اقتصاد
ايراد »  2014همکاری های اقتصادی پس از 

 نمودند.

پس از آن، بانو داکتر داليا داسا کايا به  -
ايراد سخنرانی پرداختند که موضوع سخنرانی شان 

، روند انتقال 2014ديدگاه اياالت متحده به سال «
 بود. » در افغانستان و نقش ايران

 

 جلسه نخست: -1

ا از اوضاع در افغانستان و شناخت کنونی م  -
درس هايی که تا کنون آموخته ايم: گذشته و حال 

   تعامل جهانی در افغانستان:

در اين جلسه،  گذشته و پس منظر تحوالت در 
افغانستان به بررسی گرفته شده، به ارزيابی 
فرصت های به دست آمده و از دست رفته قدرت های 

ت افغانستان بزرگ و منطقه يی در پيوند با تحوال
و در رابطه با توسعه آن کشور پرداخته شد و تالش 
گرديد تا در آغاز درس هايی از آن گرفته شده، و 

اين بخش برداشت های بايسته يی انجام گيرد. 
/ ايران و ديدگاه های امريکابيشتر روی مواضع 

اروپايی ها/ به ويژه آلمانی ها در قبال مساله 
برای برپايی تماس می چرخيد.  روشن است تالش 

از طريق سوئيس، برای پيدا  امريکاميان ايران و 
کردن زمينه های مشترک در موضوع افغانستان از 
اهميت ويژه يی برخوردار است. افزون بر اين، 
اين، پيشينه تعامل بين المللی در مسايل 

در در نوامبر سال  1 -افغانستان از کنفرانس بن
 به بررسی گرفته شد. 2001

 رانان اين بخش عبارت بودند از:سخن

بانو هيالری مان ليورت (موضوع سخنرانی:   -
و ايران در زمينه  امريکادرس هايی از تعامل 

 مسايل افغانستان)،

با  امريکاعزيز آريانفر (موضوع سخنرانی:   -
) Descriptiveايران کنار می آيد؟ آناليز توصيفی (

کاخ  گلوبال متاجيوپوليتيک در پرتو راهبرد تازه
سفيد در قبال ايران بررسی موردی: تاثيرات 
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و ايران بر سياست های جهانی،  امريکامناسبات 
 منطقه يی و بحران افغانستان)،

توماس کيشنيک (تعامل و همکاری در بازآری   -
درس هايی که  -2014مشروعيت در افغانستان پس از 

بايد از دوازده سال مشارکت بين المللی در 
 ت)،افغانستان آموخ

پرسش هايی که در اين جلسه مورد توجه قرار 
 گرفتند:

) پرونده Prologگذشته به عنوان يک پرولوگ ( -
، ايران و افغانستان در دوره امريکامختومه؟ 

 جرج بوش و امروز.

چگونه می توان موفقيت ها و چالش های پس از  -
 کنفرانس بن اول را ارزيابی کرد؟  

 

 جلسه دوم:  -2

ف نظر و پتنسيال همکاری مسايل مورد اختال  -
 ها :

در  یقبل یبه دست آمده از بحث ها جينتا پايهبر 
به عنوان  ، اشتراک منافعنافع مشترکم نهيزم

ی ها و همکار هاگفتگوآغاز  یبرا عطفینقطه 
برجسته ساخته شد. تالش به خرج داده شد تا 

اده شود و در پهلوی آن د صيتشخراهکارهايی 
مسائل بحث می توان تاکيد به عمل آمد که ن

 گرفت. دهياداختالف را نيز ن و مورد  زيبرانگ

 
 سخنرانان اين جلسه عبارت بودند از:

داکتر کيهان برزگر (موضوع سخنرانی: ايران   -
و سناريوهای پس از بازگشت  نيروهای خارجی از 

 افغانستان)،

يادداشت: با توجه به اين که آقای داکتر برزگر 
وانستند در کار کنفرانس بنا به معاذير فنی نت

اشتراک نمايند، مقاله شان از سوی پروفيسور 
 کوبيگ خوانده شد.

پروفيسور داکتر پتر جانس (موضوع سخنرانی:   -
 مسايل مورد اختالف و پتنسيال همکاری)،
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 :موضوعات مورد بررسی

اوضاع  بارهدر  ديدگاه هامشترک و  یها نگرانی •
 تند؟در افغانستان و منطقه چه هس روان

چگونه می  سه طرف ميان بالقوه  یها یهمکار •
در زمينه های (به عنوان مثال،  ؟توانند باشند

و چگونه می ) ...و  ت،ي، توسعه، امنداریحکومت
وجه مناسب  نيبهتر توان چنين همکاری ها را به

 ؟هماهنگ گردانيد

همين اکنون آن ها که هست  یخاص آيا طرح های •
مناسب عطف نقطه  ه عنوان کرد و يا ب شنهاديپرا 
 ؟ارزيابی نمود یهمکار یبرا

 
 جلسه سوم: -3

مسايل مرزی: زيرساخت ها، بازرگانی، و   -
 سرمايه گذاری ها در مرزهای افغانستان و ايران:

 یها یغرب افغانستان به عنوان منطقه همکار  -
تجاری ميان و افغانستان و مبادالت  رانياسنتی 

 دو کشور،

توسعه و رشد زمينه ر دها  شرفتيپبررسی  -
 منطقه، یاقتصاد

موجود در اقتصاد و  یها ليپتانسارزيابی  -
متحده و  االتيا ران،يا انيم یتوسعه همکار

، بررسی راه های بهينه بهره گيری از افغانستان
 آن ها، 

 
 :سخنرانان

احمد ولی مسعود (موضوع سخنرانی: بررسی   -
با  تحليلی اوضاع کنونی افغانستان و مناسبات آن

 ايران)

بهرام امير احمديان (موضوع سخنرانی:   -
همکاری های اقتصادی ايران و افغانستان در 

 مسايل مرزی)
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پرسش های مورد توجه در اين نشست قرار زير 
 بودند:

و ايران کنون در  امريکادر چه پروژه هايی  -
 افغانستان سرمايه گذاری نموده اند؟

زمينه چگونه می توان تعامل بايسته را در   -
هماهنگ گردانيد؟ در چه مواردی اشتراکات منطقه 

 يی و باهمی می توانند با هم گره بخورند؟

مسائل مربوط به تجارت، می توان چگونه   -
 ران،يا نيبرا  ها رساختيو ز یگذار هيسرما

 کرديرو کي زير چترمتحده  االتيافغانستان و ا
موجود  یهماهنگ با ساختارهاهمگرايی  يیمنطقه 

 ؟ی در آوردرهمکا

 

 جلسه چهارم: -4

و پس  2014امنيت در افغانستان و منطقه پيش از 
 از آن:

 ،یتيامنی گوناکون مسايل نشست، جنبه ها نيدر ا
 االتيو ا رانيافغانستان، ااز ديد  به طور عمده

و پس از آن   2014سال آستانه در  امريکامتحده 
و دوره های پس از آن به بررسی  انتقال دورهدر 
 ته شد.گرف

دهشت ، مشکالت امنيتی شامل ناآرامی ها، آشوب ها
تجارت  ،کشت، مصرف و تجارت مواد مخدر ،افگنی

هدف است.  جويانپناهنمسايل مربوط به اسلحه و 
 یو تالش برا تمشکالمبرم ترين  یررسب ،جلسه نيا
 نيب یها یهمکار یبرا يیکردن فرصت ها دايپ

 بود. یالملل

 
 سخنرانان:

ح: (بررسی تحليلی اوضاع امنيتی امرهللا صال -
افغانستان، بررسی اوضاع امنيتی در مرزها و 
مناسبات پيچيده افغانستان با همسايگان به ويژه 

 پاکستان و ايران)،
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کورنيليوس فريسندورف (موضوع سخنرانی:   -
امنيت در افغانستان و مواضع جامعه اروپايی در 

 قبال آن)،

 :پرسش های مطرح شده

سياست های  یتيامن، تهديدات کاامريو  رانيا -
چگونه ارزيابی می  را در افغانستان يیمنطقه 

نمايند. چگونه اصول رهنمود دهنده را بهبود می 
 و تا چه حد؟بخشند 

مبرم ترين مسايل امنيت منطقه يی که مستلزم  -
اند،  کدام ها اند؟ چه  امريکاهمکاری ايران و 

ذل چالش هايی اند که زدايش آن ها نيازمند ب
 مساعی ميان اين کشورها می باشد؟   

 
و ايران چگونه و از چه  امريکاافغانستان،  -

با هم همکاری   2014راه هايی می توانند پس از 
نمايند؟ ايا اين همکاری ها می توانند نهادينه 
شوند؟ و اگر پاسخ مثبت است، از چه راه هايی و 

 با کدام ابزارها؟ 

 
 :نشست پايانی

نتيجه گيری ها، برداشت و  جمع بندی ها، -
 سفارش ها:

در اين نشست، اشتراک کنندگان به جمع بندی 
برداشت ها، ديدگاه ها، اظهارات و مواضع شان، 
در سخنرانی های سه روز کار پرداختند. در جريان 
کار کنفرانس، روشن است، جر و بحث های داغی در 
پيرامون مسايل ارائه شده در يک فضای آزاد و 

ک و سرشار از ارجگذاری متقابل به دمکراتي
 ديدگاه های متفاوت و مختلف يک ديگر در گرفت.

 

در پايان، نقاط اشتراک و ديدگاه های موافق 
برجسته شده و برای جستجوی راه های حل و 
راهيافت های تازه برای مسايل مورد اختالف، 
پيشنهاد گرديد تا در کنفرانس های آينده با 

از کارشناسان از افغانستان اشتراک شمار بيشتری 
و کشورهای منطقه و کشورهای غربی کار در اين 
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راستا دامه يابد. در کل، همه اشتراک کنندگان 
روی يک نکته توافق داشتند و آن اين که برای حل 
مشکالت افغانستان و همسايگان و در کل منطقه، به 
مساعی باهمی و  همه جانبه همه جوانب ذيدخل در 

است.  ادامه گفتگوهای سودمند و  معضله نياز
هدفمند می تواند به دستيابی به راهيافت های 

 عملی، ياری رساند.

... و اينک، متن کامل مقاله يی که من در 
 سيمينار ارائه کردم:

 

 
 

 با ايران کنار می آيد؟ امريکا
) گلوبال متا Descriptiveآناليز توصيفی (

 جيوپوليتيک
 سفيد در قبال ايران در پرتو راهبرد تازه کاخ 

و ايران  امريکابررسی موردی: تاثيرات مناسبات 
بر سياست های جهانی، منطقه يی و بحران 

 افغانستان
 

 چکيده:
به نزديک شدن به  امريکادر اين تحقيق، نياز تاريخی 

ايران و کنار آمدن آن کشور با ايران و تاثيرات آن بر 
سايل منطقه يی بحران سر در گم و خونبار افغانستان و م

 از ديدگاه تئوريکی به بررسی گرفته می شود. 
 

چند قطبی شدن جهان، تبارز دوباره روسيه در سيمای يک 
ابرقدرت، ظهور چين به عنوان ابرقدرت پيشتاز اقتصادی 
جهان، پديدآيی ابرقدرت های تازه مانند برازيل و هند 

ه در پهنه سياست های جهانی، شکست راهبردی اياالت متحد
ی جنوبی، به بن بست رسيدن راهبردهای امريکادر 

، »آسيای ميانه بزرگ«و » خاورميانه بزرگ«يی امريکا
پيشتازی چين در نبرد جيو اکونوميک در آسيای ميانه، 
مسايل اروپا و قطب شمال، بحران انرژی در جهان، 
بيداری اسالمی (بهار عربی) و سرانجام درگير شدن 

فرسايشی در افغانستان، در  در جنگ بی پايان امريکا
پهلوی ساير علل و عوامل ... اياالت متحده را ناگزير 
می گرداند تا در رفتارهای خود در قبال ايران بازنگری 

 ريشه يی نمايد.
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اياالت متحده نيک می داند که ايران مهم ترين کشور 
خاورميانه است که بدون تفاهم با آن، هيچ يک از مسايل 

له بحران خونبار افغانستان به گونه منطقه يی از جم
بايسته حل و فصل نخواهد شد. در پهلوی آن، ايران 
دارنده يکی از بزرگترين گنجينه های انرژی جهان است و 
در اوضاعی که ذخاير جهانی رو به کاهش دارد، نمی توان 

 آن کشور را ناديده گرفت.
 

موقعيت حساس ايران در اروآسيای ميانه بزرگ و اين 
بدون همکاری ايران نخواهد توانست به  امريکايقت که حق

هيچ يک از اهدافش در آسيای ميانه و قفقار دست 
يی را بر آن واداشته امريکابيايبد، استراتيژست های 

است تا در رويکرد خود در قبال ايران بازنگری نمايند. 
از همين رو است که بارک اوباما مساله ايران را در 

در دوره دوم  امريکاسياست خارجی صدر اولويت های 
 رياست جمهوری خود قرار داده است.

 
در نبشته دست داشته، موانع و دشواری هايی که بر سر 

در زمينه نزديکی با ايران و از جمله  امريکاراه 
همسويی در حل موضوع  افغانستان هست، به گونه عينی به 
بررسی گرفته شده است. همين گونه،  امکانات عملی 

 بهبود روابط ميان دو کشور ارزيابی می گردد. 
 
 در جهان چند قطبی: امريکاموقعيت لرزان  -1

جهان تک قطبی به ميان آمده پس از فروپاشی 
شوروی پيشين، چهارنعل به سوی چند قطبی شدن و 

می » بی قطبی شدن«بنا به برخی از ارزيابی ها 
تازد. روسيه، چين، اتحاديه اروپايی، هند و 

در سيمای ابرقدرت های مطرح در حال برازيل 
تبارز هستند و يکه تازی اياالت متحده در پهنه 

 سياست های جهانی را به چالش می کشانند.
  

روسيه پس از دو دهه خواب زمستانی، دوباره با 
نيروی شگرفی به ميدان آمده است. راهبرد تازه 

روسيه را  2030پوتين در برنامه دارد که تا سال 
ه ابر قدرت پيشتاز نظامی جهان به جايگا

دکترين تازه نظامی روسيه برای آماده 2برساند.
 شدن برای يک جنگ گسترده جهانی سنجيده شده است. 

                                     
. در اين برنامه، ساختن صدها فروند هواپيمای  2

راهبردی و تاکتيکی نسل پنجم و چهارم(+++) رادار 
 60-گريز، از جمله هواپيماهای دورپرواز راهبردی تی يو
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همين گونه، روسيه در سنجش دارد تا با بهره 
گيری از گستره پهناور سرزمينی و گنجينه های 
بزرگ کانی خود، به موقعيت منحصر به فردی در 

ی جهان دست يابد و به کشور آينده اقتصاد
پيشاهنگ گيتی مبدل گردد. دست کم از همين حاال 

روسيه بی چون و چرا   2025روشن است که تا سال 
به بزرگترين قدرت اقتصادی اروپايی مبدل خواهد 

 گرديد.  
 

در بعد سياسی روسيه در برنامه دارد تا با 
در » اتحاديه اروآسيايی«آرايش ساختار تازه 

، اروپا و چين تبارز نمايد. اين امريکابرابر 
کشور، همچنان در نظر دارد حضور خود را در 
سراسر جهان گسترده تر سازد. بسنده است يادآور 

از همين حاال در برنامه » روس نفت«شويم که شرکت 
دارد تا ده ميليارد دالر در بخش انرژی ونزوئال  
سرمايه گذاری کند. روسيه همچنين در برنامه 

رد تا دوازده ميليارد دالر در اقتصاد دا
تاجيکستان سرمايه گذاری کند. روسيه در نظر 
دارد تا تراز بازرگانی خود را با ترکيه به 
گونه چشمگير باال ببرد.  کنون حجم مبادالت ميان 

ميليارد دالر می رسد. با به  40دو کشور به مرز 
جنوب، همين  -بهره برداری رسيدن کريدور شمال

انتظار می رود تراز بازرگانی ميان ايران  گونه،
 پيمانه چشمگير باال برود.و روسيه به 

 

                                                                                                           
امريکايی)، ده   2-د بو مدل های پيشرفته تر آن (هماور

ها فروند کشتی موشک انداز مجهز با موشک های دور برد 
و کالهک های هسته يی، ده ها فروند زيردريايی هسته يی 
مجهز با موشک های قاره پيمای هسته يی  بوالوا، 
رزمناوهای موشک انداز هواپيمابردار، موشک های مجهز 

ام،  -ی توپلبا کالهک های هسته يی سوار بر سکوهای پويا
موشک های ميانبرد تاکتيکی فوق پيشرفته اسکندر، موشک 

، پهبادها  500 -و اس 400 -های پدافندهوايی پيشرفته اس
و سامانه های جنگ الکترونيک، هواپيماهای آواکس، 
سامانه های رزمی کيهانی و...  در دستور کار قرار 

 دارد.
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همين گونه، چين با آهنگ رشد سرسام آوری پا به 
به  2025ميدان گذاشته است و انتظار می رود تا 

قدرت نخست اقتصادی جهان مبدل شود و از ديدگاه 
را پشت سر  امريکاتوليد انباشته يا ناخالص ملی 

ذارد. چين، همين اکنون با داشتن ذخاير ارزی بگ
تريليون دالری، پولدار ترين کشور جهان است  2.5

که مدت هاست جاپان و آلمان را پشت سر گذاشته 
 است. 

 
چين برای لحظه يی هم از باالبری توان رزمی خويش 
غافل نيست. اين کشور در برنامه دارد تا به 

و دريايی خود سرعت توان هسته يی، هوايی، موشکی 
را باال ببرد. همين چندی پيش، چين نخستين 
رزمناو موشک انداز هواپيمابردار خود را به آب 
انداخت. هر چند اين رزمناو هواپيمابردار را از 

چين در برنامه دارد به قدرت  روسيه خريده است.
برتر جهانی در زمينه هسته يی مبدل گردد. بسنده 

آينده ساختن دو صد  است يادآور شويم که چين در
چين به سرعت  نيروگاه  هسته يی را مد نظر دارد.

در چهار دانگ جهان سرمايه گذاری های سرسام 
آوری می نمايد و دامنه مناسبات بازرگانی خود 
را گسترده تر می سازد. بسنده است يادآور گرديم 
که تراز بازرگانی چين با ايران چند سال پيش به 

رسيد. مگر کنون به بيش از  چند ميليون دالر می
ميليارد دالر می رسد و انتظار می رود تا  50

ميليارد دالر باال  صدچند سال ديگر، به سقف 
ساالنه به  امريکاتراز بازگانی چين با  برود.

از  امريکاصدها ميليارد می رسد و در اين حال 
کسری مزمنی در برابر چين در زمينه بازرگانی 

چين حتا با ترکيه که در رنج می برد. تجارت 
گذشته مناسبات چندانی باآن نداشت، کنون به 

ميليارد دالر رسيده است. در گذشته نه  20تراز 
چندان دور، تراز بازرگانی روسيه و چين به مرز 

ميليارد دالر در سال می رسيد که سپس به مرز  5
ميليارد دالر باال برده شد و کنون در  100

ميليارد دالر باال کشيده  200برنامه است که تا 
 شود.
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بسيار ترسناک است، گسترش  امريکاآن چه برای 
پيوندهای ايران با چين است که در پهلوی گرايش 
فزاينده پاکستان به چين و خطر افتادن 
افغانستان به دست  طالبان  و در واقع پاکستان، 
ممکن است به آرايش يک اتحاديه تازه ضد غربی 

ن رو است که برای پيشگيری از بيانجامد. از همي
رخنه چين به منطقه حساس خاورميانه، بايد 

 راهبرد را در قبال ايران تغيير داد. 
 

غول های ديگری که در حال تبارز هستند، هند و 
 برازيل اند. 

 
در اين ميان، اتحاديه اروپايی به عنوان 
بزرگترين قدرت اقتصادی جهان، در حال افول  و 

ی فزونشمار است. از همين رو هم درگير بحران ها
است که برای تبارز در جهان آينده ناگزير است 
انگلستان و سويس را هم به گستره خود بکشاند. 

مساله پيوستن انگلستان  2017قرار است تا سال 
 به اتحاديه اروپايی نهايی شود.

 
هم دست روی دست  امريکاروشن است اياالت متحده 
به آسانی نخواهد گذاشت نگذاشته و خواب نيست و 

تا جايگاه پيشتاز خود را در جهان از دست بدهد. 
هر چند، ميزان وام های دولتی اياالت متحده به 

تريليون دالر رسيده است و اين  16مرز بيش از 
کشور در عرصه سياست خارجی درگير بحران های 
فزونشماری است، با آن هم روشن است راهبردهايی 

ضعيت کنونی روی دست دارد که برای برونرفت از و
مهم ترين آن کنار آمدن و دست يافتن به همسويی 
با ايران است. تصادفی نيست که بارک اوباما 
مساله ايران را در راس اولويت های راهبرد 
سياست خارجی خود در دوره تازه رياست جمهوری اش 

 گذاشته است.  
 

 ،اياالت متحده در سال های پس از جنگ جهانی دوم
راهبرد محاصره نظامی شوروی پيشين را در برنامه 
داشت. کنون محاصره نظامی چين بر آن افزود گشته 
و بيشتر تمرکز در قوسی از اقيانوس اتلس و 
آستراليا و در کل حوزه جنوب خاوری آسيا گرفته 
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تا افغانستان پهن می باشد. چنين بر می آيد که 
در مهار چين چونان بزرگترين رقيب راهبردی 

 اولويت واشنگتن قرار داشته باشد. 
 

اياالت متحده، پس از فروپاشی شوروی پيشين 
پايگاه  ،کوشيده است در کشورهای اروپای خاوری

های دايمی پهن کند. همين گونه، کشورهای سه 
گانه بالتيک و گرجستان را به متحدان راهبردی 
خود مبدل گرداند. کنون، نيروهای پدافند هوايی 

سپری از موشک های پاتريوت در امتداد ناتو با 
مرزهای جنوبی ترکيه مستقر گرديده اند. همين 
گونه، نواری پدافندی يی در امتداد کرانه های 
باختری خليج پارس آرايش يافته و يگان های 
پدافند هوايی مجهز با موشک های پاتريوت در 
کشورهای عربی خليج پارس استقرار يافته است. 

استقرار  امريکاست که در برنامه اين در حالی ا
دايمی ناو هواپيمابر انترپرايز در کرانه های 

 بحرين قرار دارد.   
 

به هر رو، چند نکته در کل شايان برجسته ساختن 
 است:

پس از فروپاشی شوروی، تحميل  امريکاراهبرد  -
آن چه که برژنسکی آن را در کتاب تخته شطرنج 

در گستره بر » کپلوراليسم جيوپوليتي«بزرگ خود 
جا مانده از شوروی پيشين و حتا در خود روسيه 

 - نخست -يعنی جدا سازی -خوانده است، می باشد
آسيای ميانه و قفقاز از پيکر روسيه و سپس هم 

 جدا ساختن گستره پهناور سايبريا از روسيه!
 

روشن است چنين چيزی تنها آن گاه ممکن است که 
ی فراقدرت يا مگا تنها ابرقدرت (در سيما امريکا

پاور) در صحنه جهان بماند، روسيه ديگر نتواند 
در سيمای يک ابر قدرت تبارز نمايد و زرادخانه 
هسته يی آن به شدت فرسوده شود و آن کشور يارای 
دستيابی دوباره به توان دوران شوروی را از دست 
بدهد. روند رخدادها در روسيه درست عکس آن را 

 نشان می دهد. 
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پهلوی آن، تبارز چين به عنوان يک ابر قدرت در 
تازه نفس معادله را پيچيده تر ساخته است. يعنی 
اگر قرار باشد آسيای ميانه و سايبريا از روسيه 

نخواهد بود که  امريکاگرفته شود، اين تنها 
مدعی دستيابی به گنجينه های سرشار اين سرزمين 

ختی های دست ناخورده است، بل که چين، حريف سرس
در اين کار است. گذشته از همه، رويدادهای دو 
دهه اخير آشکارا نشان دادند که دستيابی به 
گنجينه های آسيای ميانه و دريای کسپين بدون 

 ايران ناممکن است. 
نيز رو به لرزان  امريکاموقعيت اقتصادی  -

شدن است. کنون اياالت متحده با توجه به اين که 
ی در عرصه معامالت دالر هنوز هم ارز بی بديل

جهانی است، در عرصه اقتصاد جهانی حرف نخست را 
می زند. با اين هم، پس از به ميان آمدن يورو، 

ناگزير گرديد سلطه مالی بر جهان را با  امريکا
 شريکان اروپايی خود تقسيم نمايد.

 
بر  امريکاکنون، کشورهای جهان از انحصار داشتن 

مده اند. کشورهای نظام مالی جهان سخت به ستوه آ
ی التين در برنامه دارند دير يا زود خود امريکا

را از شر دالر برهانند و ارز واحد خود را به 
ميدان بياورند. ايران اصال از هر گونه معامله 
با دالر خودداری می ورزد. روسيه و چين هم 
تصميم گرفته اند معامالت خود شان را با کنار 

با اين هم، هنوز مدت  گذاشتن دالر انجام دهند.
بر بازارهای مالی جهانی ادامه  امريکاها سلطه 

خواهد داشت و بسيار دشوار است ارز ديگری 
بتواند در آينده نزديک جای دالر را پر کند. 

» ديفولت«مگر دشواری در چيز ديگری است و آن 
است  امريکافنی دالر در پی ورشکستی مالی دولت 

آفريده است. همه از که نگرانی هايی بسياری را 
خود  امريکاآن ترس دارند که روزی بانک مرکزی 

را ورشکسته اعالم نمايد و ديگر دالر اصال از چلش 
بيافتد و يک کاغذ بی ارزش شود! درست ترس از 
همين چيز است که بسياری ترجيح می دهند اندوخته 

 های شان را در ارزهای ديگری داشته باشند.
 



 

57 
 

خاور ميانه «ايی چون در باره استراتيژی ه -
مطالب بسياری » آسيای ميانه بزرگ«و » بزرگ

نوشته شده است که تکرار آن در اين جا زايد 
است. تنها می خواهم بگويم که بسياری از 
کارشناسان بر آن اند که هر دو راهبرد به 
ناکامی انجاميده است و اگر قرار باشد برای آن 

ان با هر مخالفت اير -يک دليل عمده آورده شود
دو استراتيژی است. يعنی ايران کشوری است که 
نمی گذارد اياالت متحده در سيمای فرا قدرت بی 
رقيب در جهان تبارز نمايد و دست های روسيه و 
چين را از پشت ببندد. روشن است در صورت پيروزی 

در اين دو راهبرد، دست های روسيه و چين  امريکا
ور ميانه و آسيای از دو منطقه نفت و گاز خيز خا

ميانه کوتاه می گرديد و زمينه برای محاصره 
 کامل دو حريف عمده فراهم می گرديد.

 
در کنار اين، ناسيوناليسم عربی، جنبش اخوان 

سه جريان پرشور فکری رايج  -المسلمين و وهابيسم
در جهان عرب و مسلمان است که هر سه مخالف سلطه 

 ، انگليس و اسراييل اند. امريکا
 
 به بن بست رسيدن راهبرد مهار ايران: -2

بهتر است پس از اين مقدمه، به اصل مطلب 
 بپردازيم:

ريشه در مسايل  امريکااختالفات ايران و 
گوناگونی دارد که در ظاهر آشتی ناپذير به نظر 

 می آيند؛ از جمله:
مسايل باوری و ارزشی و اختالف در ساختارهای  -

 نظام ها و هنجارها،
 و اسراييل و مساله فلسطين دشمنی ايران -
 مساله پرونده هسته يی  -
دشمنی ايران و عربستان و دشمنی تاريخی  -

 تشيع و وهابيسم
اختالف جيواستراتيژيک در مساله سوريه و  -

 لبنان
رقابت جيواکونوميک بر سر گنجينه های گازی  -

ميدان پارس جنوبی ميان ايران و قطر و در کل در 
 خليج پارس

 رات بر جزايز ايرانیادعا های ارضی اما -
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 و سر انجام، مساله افغانستان -
.... 

در اين جا می کوشيم به گونه فشرده به هر يک از 
اين اختالفات به گونه توصيفی و توضيحی 

)Descriptive ( اشاره  کنيم. هر چند، بايسته است
تا در باره هر کدام  به تفصيل با دادن ارزيابی 

 های کارشناسيک نگاشته شود.
 

دارای نظام های از  امريکان است ايران و روش
ريشه متفاوت دولتی و نظام های ارزشی گوناگون 
اند. در اين جا تنها ارزيابی های دو کشور از 
نظام های يک ديگر را بررسی کنيم. چه پرداختن 
به نظام های دولتی و ارزشی دو کشور از حوصله 

 نبشته دست داشته بيرون است.
 

در مقاله  هيروس یاسالم تهيمک سيير -حيدر جمال
 در سايت »عربستان جوشان«در چارچوب طرح «
می  امريکادر باره نظام ارزشی » رو رانيا«

 نگارد:
به عنوان مخالف نظم  خيمتحده در تار االتيا«

قديم  یايحاکم بر دن سلطنتی –یمذهب یجهان
 هياز همان ابتدا تک امريکا(اروپا) مطرح شد. 

و در  یو ماسون یپروتستان مسيبراليگاه و قلعه ل
» متحده االتينطفه ا«بود.  یمذهب سميبراليواقع ل

 یورتبه امپرا ندهيکه در آ یاول تيآن جمع یعني
 »ديجد ديآتالنت«خود را  افت،يتکامل  »یانکي«

بلکه  یمجاز انيب تنهانه  نيکه ا کرد یمحسوب م
و به  يیامريکاتمدن  یافسانه شکل دهنده اساس

 »آن بود. »کسيرمات«اصطالح 
 

نظام  -امريکابه هر رو، ارزيابی ايران از نظام 
و » جهانخوار«امپرياليستی، صهيونيسم مسيحی، 

است. نظامی که » استکبار جهانی«و » شيطان بزرگ«
از سوی شبکه های فراماسونری، مافيای مالی 
جهانی و سرمايه داران يهودی صاحب کارخانه های 

يروان دبستان مک بزرگ توليد جنگ افزار و پ
 300«کارتنيسم و اشتراوسيسم  و کميته نامنهاد 

 اداره می شود.  » 
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و متحدانش، نظام  امريکاهمين گونه، در تعريف 
تئوکراتيک قرون «حاکم بر ايران يک نظام 

ضد تمدن است. » ديکتاتوری مذهبی«و » وسطايی
چونان يک  را» واليت فقيه«يی ها نظام امريکا

ضد دمکراتيک پرداز می نمايند که  نظامی با سرشت
در تعاريف متداوئل اکادميک نمی گنجد. اين در 
حالی است که در ايران نظام مردمساالری دينی 
فرمانفرما است نه دين ساالری. دشواری در آن است 

يی ها در ارزيابی نظام ارزشی حاکم بر امريکاکه 
 ايران دچار اشکال هستند. 

 
ان بينی ها و ارزش ها، روشن است اختالف در جه 

هرگاه در چهارچوب نظام های ايدئولوژيک ارزيابی 
شود، آشتی ناپذير و انتی گونستيک به نظر می 
آيند. در اين کانتکست می توان رويارويی آشتی 
ناپذير دو نظام را در دو سه دهه اخير به بررسی 

 گرفت که  تا کنون ادامه دارد. 
 

ن و اسراييل می آن چه مربوط به اختالفات ايرا
گردد، هم جنبه ارزشی  و مکتبی دارد و هم جنبه 

اکونوميک در جيواستراتيژيک و جيوهای رقابت 
منطقه حساس خاورميانه. ايران، اسراييل را 
چونان دولتی ارزيابی می کند که بر شالوده 
صهيونيسم برپا گرديده است. به باور ايران، 

 - ايجاد دولت اسراييل يک پروژه انگليسی
امپرياليستی است که برای تاراج گنجينه های 
نفتی اعراب و در کل سيطره بر جهان اسالم پياده 
شده است و اسراييل را غده سرطانی يی می پندارد 
که آزادی، استقالل، آرامش و صلح را از جهان 
اسالم ربوده است و مادامی که دولت اسراييل وجود 

آرامش دست داشته باشد، محال است جهان اسالم به 
موقف ايران در قبال اسراييل را امام  يابد.
پيشوای مذهبی ايران در اظهارات روشن،  -خمينی

صريح، مشخص و بی نياز از هر گونه تعبير و 
اسراييل بايد از بين «تفسير بيان داشته است: 

 ». برود
 

روشن است، ايران در اين زمينه موقف تغيير 
ايران در قبال ناپذيری دارد. اصوال استراتيژی 
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جهان عرب و حتا در کل جهان اسالم بر همين پايه 
و شالوده اسراييل ستيزی ينا يافته و در نظر 
ندارد تحت هيچ شرايطی از آن بگذرد. ايران در 
پی آن است تا به جای دولت اسراييل، دولت مستقل 
فلسطين ايجاد گردد و به موجوديت رژيم اسراييل 

 پايان داده شود.
 

ها بر آن اند که يهودان صهيونيست برای  ايرانی
مظلوم نمايی و مشروعيت بخشيدن به دولت 

يعنی کشتار عام شش » هلوکاست«اسراييل، داستان 
ميليون يهودی به دست هيتلر و به ويژه کوره های 
آدمسوزی آلمان نازی را جعل نموده اند تا تشکيل 

و اشغال سرزمين های » دولت غاصب صهيونستی«
را محق جلوه دهند. در اين حال،  فلسطينی

اظهارات جنجالی آقای احمدی نژاد پيرامون 
هلوکاست سر و صدای بسياری را در محافل غربی بر 

 انگيخت. 
 

دشواری در آن است که درهای بايگانی های بسياری 
از کشورهای غربی در پيوند با هلوکاست بسته 
است. اين کشورها دليل می آورند که با توجه به 

سايل امنيت ملی خود حق دارند تنها اسناد و م
مدارکی را در دسترس پژوهشگران بگذارند که 
منافع عليای شان را به مخاطره نيندازد. در 
مقابل، ايرانی ها کشورهای غربی را متهم به 
پنهانکاری عمدی به منظور تحريف حقايق تاريخی و 
جعل واقعيات می کنند و بر آن پا می فشارند تا 

هويدا شدن حقايق بايسته است تا اسناد و  برای
مدارک در دسترس پژوهشگران تاريخ گذاشته شود. 
موضوع بيت المقدس که هم برای مسلمانان چونان 
قبله اول يک شهر مقدس می باشد و هم برای 
يهودان (اورشليم) از قدسيت برخوردار است، مزيد 
بر پيچيدگی مساله می گردد و به موضوع جنبه 

 می دهد. مذهبی 
 

در قبال اسراييل صد و  امريکاروشن است موقف 
هشتاد درجه در تقابل با موقف ايران قرار دارد. 
اسراييل بزرگترين همپيمان و بزرگترين متحد 

يی امريکادر خاور ميانه است. به باور  امريکا
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ها، اسراييل تنها دمکراسی در خاورميانه است که 
ر و منافع حياتی پاسدار ارزش های ليبرال و سکوال

 و در کل جهان غرب است. امريکا
   

مساله پرونده هسته يی ايران به گونه ناگزير و 
اجتناب ناپذيری با اسراييل گره می خورد. 

، ايران امريکادر راس  -اسراييل و کشورهای غربی
را متهم به تالش برای دستيابی به جنگ افزارهای 

ايران  هسته يی می کنند. اين در حالی است که
پيوسته تاکيد می ورزد که برنامه هسته يی آن 
کشور شفاف بوده و زير نظر آژانس بين المللی 
انرژی هسته يی است و مقاصد صلح آميز را دنبال 
می کند. به گفته ايرانی ها، ساختن جنگ 
افزارهای هسته يی مغاير با ارزش های اسالمی است 

ر و ايران در نظر ندارد جنگ افزارهای کشتا
را  امريکاگروهی بسازد. در عين حال، ايران، 

متهم به پيروی از استانداردهای دوگانه و 
در قبال » يک بام  و دو هوا«پيشگيری سياست 

 برنامه های اتمی ايران  و اسراييل می سازد.
 

روشن است ايران از توانايی هسته يی اسراييل که 
را امضا ننموده و گمان می » ام پی تی«پيمان 

د که تا دوصد کالهک هسته يی داشته باشد، رو
بيمناک است و در پی دست يافتن به امنيت تضمين 
شده برای خود می باشد بر آن پا می فشارد که 

بايد به جای ايران، اسراييل را وادار  امريکا
به پاسخدهی در قبال برنامه هسته يی بيرون از 

 کنترل آن در برابر جامعه جهانی گرداند.
 

ها ابراز می دارند که فشار بر ايران به  ايرانی
بهانه برنامه هسته يی يک بازی ابزاری است و 
اگر ايران بيخی هم از برنامه هسته يی دست 

با آن کشور حل نمی گردد   امريکابردارد، مشکل 
و بهانه ديگری برای آوردن فشار بر ايران دست و 
پا خواهند کرد. از همين رو هم است که حاضر 

هيچ شرايطی حتا يک گام هم در پرونده  درد نيستن
 هسته يی عقب نشينی کنند. 
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پرونده هسته يی به نوعی آبروی سياسی و وجدان 
برای نظام ايران مبدل گرديده است. از سوی 
ديگر، کنون پس از وضع شدن اين همه تحريم ها و 
پرداخت بهای سنگين، ديگر عقب نشينی در مساله 

 هسته يی معنا ندارد.
 

 امريکاپشتيبانی بی دريغ سياسی، نظامی و مالی 
و کشورهای غربی از اسراييل و حمايت ايران از 
حماس و حزب هللا لبنان به عنوان سازمان های ضد 

استراتيژيک بر جيواسراييلی در بعد نظامی و 
حساسيت موضوع افزوده است. ايران اين دو سازمان 

رژيم  را سازمان های مقاومت اسالمی در برابر
خودکامه و غير انسانی و غاصب صهيونيستی 
اسراييل پرداز می کند. اين در حالی است که 

اين دو گروه را گروه های  امريکااسراييل و 
 می خوانند.» ويرانگر«و » دهشت افگن«
 

غرب، ايران را متهم به حمايت از تروريسم و 
گروه های دهشت افگن می نمايد. در حالی که 

را متهم به حمايت از تروريسم ايران هم غرب 
دولتی اسراييل می سازد. اين در حالی است که در 
اسراييل افراطی ترين دولت در تاريخ آن کشور به 

 رهبری بنيامين نتانياهو فرمان می راند.
 

دشواری در اين است که تا کنون تعريف مشخص و 
جامعی از تروريسم در دست نيست. نبود تعريف 

روشن، موجب شده است تا هر کس روشن و فراگير و 
به زعم خود مطابق منافع ملی خود تعريف جداگانه 
يی از تروريسم داشته باشد. پاسخ به اين پرسش 
که آيا سازمان هايی چون سازمان آزاديبخش 
فلسطين (از جمله شاخه حماس) يک سازمان 
تروريستی است يا يک سازمانی که در راه آزادی و 

در برابر اشغالگران مبارزه استقالل سرزمين خود 
و ايران؛  امريکامی نمايد؟ بسته به زاويه ديد 

اين در حالی است که ايران،  3متفاوت است.

                                     
لت ها از . پيچيدگی در آن است حتا زمان هم تعاريف دو 3

تروريسم را تغيير می دهد. برای نمونه، در دوره جنگ 
سرد شوروی ها  و رژيم دمکراتيک خلق افغانستان 
مجاهدان را اشرار و دهشت افگن و شانتاژگر می 
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اسراييل را يک دولت متکی بر تروريسم دولتی می 
نامد. به هر رو، به گونه يی که ديده می شود، 

در پيوند با اسراييل، يک  امريکاتقابل ايران و 
 ير است. تقابل آشتی ناپذ

 
حال می پردازيم به رقابت ها و کشاکش های ايران 
و عربستان سعودی. روشن است ايران و عربستان،  
هر دو، دارای نظام های هر چند اسالمی، مگر  از 
ريشه متفاوت از  هم ديگر با سمت گيری ها و 

 منافع متضاد اند.
 

تعريف عربستان از نظام حاکم بر ايران چيزی جز 
و اريتيک نيست که در سيمای » رافضی«يک رژيم 

رستاخيز صفويت که در دشمنی آشتی ناپذير با 
کتله اصلی جهان اسالم قرار دارد، تبارز نموده 
است. اين در حالی است که عربستان با در دست 
داشتن امکان مقدسه يی چون مکه و مدينه خود را 

 يگانه رهبر جهان اسالم می پندارد.
 

ا رژيم عربستان سعودی را يک در مقابل، ايرانی ه
رژيم خودکامه و واپسگرای وهابی می پندارند که 
در خدمت صهيونيسم جهانی و استکبار قرار دارد و 
بزرگترين آله دست جهانخوران و يکی از بزرگترين 
حاميان دهشت افگنی است. رسانه های ايرانی 

                                                                                                           
خواندند. بر عکس، امريکايی ها و کشورهای ديگر آن ها 
را مبارزان و پيکارگران راه آزادی و استقالل 

امی که داکتر نجيب مشی مصالحه ملی افغانستان. مگر هنگ
را در پيش گرفت، اصطالحاتی چون مخالفان دولت، برادران 

 آزرده خاطر و اپوزيسيون مد روز شد.
 
کنون هم که طالبان در سيمای همانند با مجاهدان بنا  

به تعريف خودشان، برای آزاد ساختن افغانستان از چنگ 
جنگند،  اشغال امريکاييان، يهودان و هندوها می

امريکايی ها  و متحدان شان آنان را به نام تروريست 
می خوانند. در حالی که در زمانی که همين طالبان در 
برابر حاکميت نظام مجاهدان می جنگيدند، کسی در 
امريکا و غرب از آنان به نام تروريست ياد نمی کرد، 
بل که از آنان همه گونه پشتيبانی هم صورت می گرفت. 

نها هنگامی دگرگون شد که طالبان آغاز به اوضاع ت
 تهديد منافع امريکا کردند.
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پيوسته در پی نمايش چهره کريهی از  عربستان 
ميشه می نويسند که عربستان يگانه سعودی اند و ه

کشور جهان است که در آن قانون اساسی وجود 
ندارد. هيچگاهی در آن انتخابات برگزار نشده 
است و زنان حق رانندگی ندارند. اقليت پانزده 
درصدی شيعيان اين کشور از همه حقوق انسانی 
محروم اند و با آن که بخش بزرگی از گنجينه های 

در سرزمين های شيعه نشين واقع نفتی آن کشور 
است، هيچ بهره يی از اين نعمت خدا داد نمی 

 برند.
 

دشمنی ميان دو کشور، همچنين بر می گردد به جنگ 
جنگ خانماسوزی که برای هر دو  -ايران و عراق

کشور نزديک به يک تريليون دالر زيان رساند و 
به کشته و زحمی شدن نزديک به يک ميليون انسان 

يد. در اين جنگ عربستان و ديگر کشورهای انجام
عربی، برای جلوگيری از سرايت انقالب اسالمی به 
خاک های شان بود که صدام حسين را به لشکرکشی 
در برابر ايران برانگيختند و ميلياردها دالر 
به اختيارش گذاشتند و وعده سپردند تا در پايان 

ه جنگ چهل ميليارد دالر ديگر هم به دسترس وی ب
عنوان جبران خسارت خواهند گذاشت. مگر به وعده 
خود وفا نکردند. اين موضوع خشم صدام را بر 

 - انگيخت و يکی از داليل حمله وی بر کويت گرديد
 جنگ ديگری که به همين پيمانه وحشتناک بود. 

 
روشن است ايرانيان تا کنون هم اين رفتار 

ته دشمنانه عربستان را فراموش نکرده اند و پيوس
آن کشور را به باد نکوهش و سرزنش می گيرند که 
حاضر نيست يک شاهی هم برای برانداختن رژيم 

 صهيونستی هزينه کند.
 

به هر رو، رقابت ميان دو کشور بر سر رهبری 
جهان اسالم در همه عرصه ها روان است و يک نوع 
مسابقه تسليحاتی هم در خليج پارس در جريان. 

کشور در مسايلی چون بحران  روشن است اختالفات دو
های يمن و بحرين، مساله فلسطين، اوضاع پيچيده 
مصر، ادعاهای ارضی امارات بر جزاير سه گانه 
تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، مشکل سر در گم 
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افغانستان و مسايلی چون بحران سوريه، مساله 
 لبنان و فلسطين و... آشکار است. 

 
بزرگترين متحد و  امريکادر اين گير و دار، 

همپيمان عربستان است و بزرگترين تامين کننده 
جنگ افزار به آن کشور. اين در حالی است که 
ايران با گذشت هر روز بيشتر و بيشتر در سيمای 

حريف اصلی دو  -و روسيه يک متحد راهبردی چين
 برآمد می نمايد. امريکا

 
کنون می پردازيم به بحران سوريه که به يکی از 

و  امريکاايل مهم متنازع فيه در روابط ميان مس
ايران مبدل گرديده است.  بحران سوريه ريشه های 
عميقی دارد. سوريه يکی از واحد های سياسی عربی 

 است مانند ساير کشورهای عربی خاور ميانه. 
 

در اين کشور بيش از  نيم سده است حزب رستاخيز 
انفرما سوسياليستی ناسيوناليستی عربی (بعث) فرم

رييس جمهور پيشين سوريه که در  -است. حافظ اسد
اثر يک جنبش نظامی قدرت را در کشور در دست 
گرفت، برخاسته از اقليت علويان سوری بود که 

درصد باشندگان کشور سوريه را  17نزديک به 
تشکيل می دهند. در سوريه ائتالفی از اقليت های 

که تباری متشکل از علويان، کردها ( -مذهبی
درصد باشندگان کشور اند) و آسوری  20-15 تقريبا

درصد  20 -15های مسيحی (که همين گونه نزديک به
باشندگان را می سازند) حاکم است. مسلمانان سنی 
اکثريت باشندگان را می سازند، با آن هم قدرت 
چندانی در کشور ندارند.  هر چند، داکتر فاروق 

در سمت معاون وزير خارجه پيشين که کنون  -الشرع
رياست جمهوری است، از سنی های سوريه می باشد. 
سنی ها همچنين در ارتش سوريه کرسی های باال 

 دارند به ويژه در نيروی هوايی. 
 

جنرال اسد با به قدرت رسيدن، ايدئولوژی 
ناسيوناليسم عربی را، ايدئولوژی رسمی کشور 
اعالم کرد و همسو با ناصر، جمهوری متحده عربی 

متشکل از دو کشور مصر و سوريه برای مقابله  را
با اسراييل اعالم نمود. در اين حال، اسد به 
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سرکوب جنبش اخوان المسلمين در سوريه پرداخت و 
آن را به شدت در هم کوبيد. در سمتگيری خارجی، 
سوريه هوادار شوروی پيشين بود و توانست از آن 

دست  کشور مقادير بزرگ جنگ افزارهای پيشرفته به
کنون نظام حاکم بر سوريه از پشتيبانی  بياورد.

روسيه، چين و ايران برخوردار است. طرطوس، تنها 
پايگاه دريايی در سوريه است که در دسترس نيروی 
دريايی روسيه قرار دارد. درست همين پايگاه است 

به برنامه هايش در کشورهای  امريکاکه رسيدن 
 عربی را به چالش می کشاند. 

 
مکش بر سر سوريه ابعاد مختلف دارد. از ديد کش
استراتيژيک، اگر غرب بتواند به همکاری  جيو

رژيم های عربی خاورميانه، اسراييل و ترکيه، 
رژيم اسد را سرنگون نمايد، از يک سو، آخرين دژ 
استراتيژيک روسيه در خاور ميانه عربی در هم 
خواهد شکست و از سوی ديگر، اسراييل از خطر 

دی محتوم رهايی خواهد يافت و جنبش هايی نابو
چون حزب هللا و حماس عمق استراتيژيک خود را از 
دست خواهند داد و سخت آسيب پذير خواهند گرديد 
و مهم تر از همه، راه برای درهم کوبيدن ايران 

باز خواهد گرديد و رژيم های  امريکابرای 
محافظه کار عرب هم شانسی تازه برای بقای خود 

در غير آن، مادامی که نظام کنونی  هند يافت.خوا
سوريه پا بر جا باشد، اسراييل پيوسته در گستره 
تير رس تهديد موشکی قرار خواهد داشت و با توجه 
به اين که سوريه نيروی هوايی و موشکی بزرگی در 
دست دارد و زرادخانه جنگ افزارهای شيميايی هم 

فندی دارد، حيثيت سنگر نخست و خط مقدم پدا
ايران را خواهد داشت و حمله بر ايران را منتفی 

 خواهد کرد. 
 

واکونوميک هم سوريه موقعيت حساس و جياز ديد 
مهم دارد. روشن است در اين اواخر، در دريای 
مديترانه ميدان بسيار بزرگ گازی کشف شده است 
که در ميان اسراييل و لبنان و سوريه مشترک می 

شود، اين ميدان يکسره باشد. هرگاه سوريه حذف 
به اسراييل تعلق خواهد گرفت و کسی  برای لبنان 
و سوريه حقی قائل نخواهد شد. در اين حال، 
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ترکيه هم چشم اميد بر آن دارد تا با ترانزيت 
گاز به اروپا، سهم خودش را از اين خوان خدا 
داد داشته باشد. مادامی که نظام کنونی در 

سی برای ترکيه وجود سوريه حاکم باشد، چنين شان
نخواهد داشت. اما اين همه قضيه نيست و تنها 
گوشه يی از آن است. مساله مهم تر از آن 

بزرگترين خاستگاه  –ترانزيت ذخاير پارس جنوبی
درصد  15گازی جهان است که به تنهايی نزديک به 

 ذخاير جهانی گاز را می سازد. 
 

ين ايران در نظر دارد بخشی از سهميه خود از ا
ميدان را از راه پاکستان به هند و چين و بخش 
ديگر آن را از راه ترکيه به اروپا صادر کند. 
روشن است، ترکيه می تواند از درک ترانزيت اين 
گاز درآمد های کالنی داشته باشد. اما آنکارا به 
اين بسنده نمی کند و بر آن پا می فشارد تا 

د و در ايران گاز خود را تنها به ترکيه بفروش
انديشه فروش آن به اروپا نباشد. در اين صورت، 
ترکيه می تواند به پيمانه چشمگيری وزن 

اکونوميک خود را در جهان باال ببرد. چون از جيو
يک سو می تواند به بهای گزافی گاز ايران را به 
اروپا ری اکسپورت نمايد و اروپا را دستنگر خود 

تگی گازی به سازد و از سوی ديگر هم خود از وابس
روسيه رهايی می يابد و هم می تواند با آن کشور 

 در اروپا به رقابت بپردازد.
 

روشن است ايرانی ها در پی راه های الترناتيو 
کشيدن لوله های رسانايی (پايپ الين) گاز  -هستند

از راه عراق و سوريه و لبنان را می توان به 
يک عنوان گزينه ديگر ايران در بازی جيواکونوم

گازی بررسی کرد.  در اين حال، ترکيه  می تواند 
انحصار خود در ترانزيت گاز ايران به اروپا را 

 از دست بدهد. 
 
نکته ديگر در آن است که قطر هم می خواهد گاز  

ميدان پارس جنوبی را به اروپا صادر نمايد. مگر 
موجوديت دولت هوادار ايران در سوريه، سد راه 

ز همين رو، تصادفی نيست که اين برنامه است. ا
قطر به يکی از بزرگترين سرمايه گذاران برای از 



 

68 
 

ميان بردن رژيم اسد مبدل گرديده است و در اين 
 راه تا کنون ميلياردها دالر هزينه کرده است.

 
عربستان سعودی بيشتر نگران جان خود است و اعالم 
داشته است که هر کشوری که بتواند بر سوريه 

و رژيم اسد را براندازد، پنجاه  حمله نمايد
ميليارد دالر پاداش دريافت خواهد داشت.  اين 
بود که ترکيه داوطلب اين کار گرديد و به عنوان 
پيش پرداخت، ده ميليارد دالر از عربستان 
دريافت داشت. با اين هم، هنگامی که ترکيه می 
خواست دست به اقدامات نظامی در خاک سوريه 

تند روسيه رو به رو شد. آوازه بزند، با واکنش 
هايی هست که پوتين شخصا به اردوغان زنگ زد و 
او را از هر گونه اقدامات ناسنجيده در برابر 
سوريه بر حذر داشت و هشدار داد که اگر حتا يک 
سپاهی سوری هم پا به خاک سوريه بگذارد، روسيه 

  4واکنش سختی نشان خواهد داد.
 

وازه ها تا چه اندازه صرف نظر از اين که اين آ
درست اند، روسيه يک شريک مهم برای ترکيه است. 
بسنده است گفت که ساالنه تا چهار ميليون 
جهانگرد از کشورهای شوروی پيشين مرخصی های 
تابستانی خود را در ترکيه می گذرانند که بيش 

ميليون نفر آن روسی اند. درآمد ترکيه از  3.5از 
ده ميليارد دالر می زند  اين ناحيه ساالنه سر به

سوم درآمد ترکيه از ناحيه جهانگردی را  يککه 
 17می سازد. گذشته از آن، روسيه ساالنه تا 

ميليارد دالر گاز به ترکيه صادر می کند. 
وابستگی صنايع پوالد ترکيه از زغالسنگ روسيه هم 

 مزيد بر همه است.
 

                                     
. روسيه از چندی بدين سو، با گسيل کشتی های جنگی  4

بزرگ مجهز با جنگ افزارهای هسته يی خود به دريای 
ميانزمينی (مديترانه) مانورهايی را در نزديکی آب های 

نمايش سوريه به راه انداخته است و با اين کار در پی 
قدرت خود در دفاع از سوريه است. طرفه اين که در يکی 
از اين مانورها کشتی های جنگی چين هم شرکت ورزيده 

 بودند.    
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نکته شايان يادآوری اين است که ترکيه هم مانند 
بسياری ديگر از کشورهای خاورميانه سخت آسيب 

باشندگان ترکيه را  سومپذير است. نزديک به يک 
کردها و يک چهارم ديگر آن را علوی ها می سازند 
که  نزديک به نيمی از جمعيت آن کشور را در بر 
می گيرد. در صورت گسترش بحران در منطقه و 
سرازير شدن آن به ترکيه، شايد پيامدهای 

ناکی در انتظار آن کشور باشد. اين در حالی ترس
است که روابط ترکيه با يونان، عراق و ارمنستان 
هم چندان خوب نيست. هر چند، روابط اين کشور با 
ايران و روسيه در سال های اخير رو به بهبود 
بوده است، با اين هم چرخش های اخير سياسی 
ترکيه به سوی غرب، اسراييل و اعراب می تواند 
 اين روابط را با چالش های جدی رو به رو نمايد.  

 
آن چه مربوط به خاستگاه گازی ميدان پارس جنوبی 
می گردد، اين ميدان بزرگترين ميدان گازی تثبيت 
شده در جهان است که ميان ايران و قطر مشترک 
است. هر چند ايرانی ها در اين اواخر ميدان 

ديم) کشف تازه يی در دريای عمان (دريای پارس ق
کرده اند که گمان زده می شود بزرگترين ميدان 

ميدان پارس جنوبی در گستره  گازی جهان باشد.
کيلومتر مربع پهن است که شش  9600نزديک به 

هزار کيلومتر مربع آن در خاک قطر و بقيه در 
خاک ايران قرار دارد. اين در حالی است که بخش 

و  ايرانی در بر دارنده مقادير بزرگ نفت
 معيانات گازی هم است. 

 
در سال های اخير قطر توانسته است با بهره مندی 

به بزرگترين توليد کننده و  امريکااز ياری های 
صادر کننده گاز مايع در جهان مبدل و به عنوان 
يک بازيگر مهم در منطقه تبارز نمايد.  اين در 
حالی است که ايران به دليل تحريم ها نتوانسته 

گاز مايع را هم به بهره مهم يک پروژه است حتا 
برداری برساند. حتا چينی ها هم در ازای دريافت 
امتيازات چشمگير از سوی قطری ها در انجام طرح 

 های ايرانی ال. ان. جی کارشکنی می کنند. 
  



 

70 
 

در اين حال، شايد در آينده نزديک شاهد حضور 
کشتی های جنگی روسيه و چين در خليج پارس 

رست چندی پيش برای نخستين بار چند ناو باشيم. د
رزمی روسيه در يکی از بندرهای ايران پهلو 

را نگران می سازد  امريکاگرفتند. همه اين ها 
تا در راهبرد خود در قبال ايران بازنگری 

 نمايد. 
 

 امريکادر يک سخن، کار به جايی کشيده است که 
 بر سر يک دوراهی قرار گرفته است:

 ايران درگير شود.يا اين که با  -1
يا اين با آن کشور  به هر بهايی که شده  -2

 است، کنار بيايد.
 

گزينه نخست، به گمان بسيار منتفی است. چون 
حمله زمينی بر ايران تقريبا ناممکن است. حمله 
گسترده هوايی بر ايران هم پيامدهای بسيار 
ترسناک و ويرانگری به همراه خواهد داشت که 

بزرگ انسانی در سراسر  ممکن است به فاجعه
 خاورميانه بيانجامد. 

 
ايران در صورت حمله، در پهلوی بستن تنگه 
راهبردی هرمز که شريان اصلی انرژی جهان است، 

به هر بهايی  که شده است، دامنه جنگ را  امريکا
به اسراييل خواهد کشاند. آن گاه است که جنگ 

را  خواهد » مسلمانان و کفار«شکل نبرد ميان 
رفت. اين است که دامنه آن می تواند به سراسر گ

جهان در ابعاد گوناکون از جمله گسترش عمليات 
 های دهشت افگنانه کشانده شود.

 
با توجه به اين که هم سوريه و هم اسراييل با 
جنگ افزارهای نامتعارف مجهز هستند، بسيار 
دشوار است پيامدهای چنين جنگی را اگر گپ به 

هسته يی و  -رهای نامتعارفکاربرد جنگ افزا
شيميايی بکشد، پرداز کرد. شايد به نابودی 
سراسر خاور ميانه و کشته شدن ميليون ها انسان 
بينجامد. روشن هر يک از اين کشورها هرگاه خود 
را در معرض باخت ببينند، ممکن است دست به راه 

 اندازی جنگ نامتعارف بزنند.
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همه تاسيسات  بی چون و چرا منجر به نابودیجنگ 

زيربنايی کشورهای منطقه از جمله تاسيسات نفتی 
و گازی خواهد شد. اين کار می تواند کل سامانه 
اقتصادی جهان را بر هم زند و بحران بسيار 
خطرناکی را پديد آرد. دست کم باالرفتن  سرسام 
آور بهای نفت می تواند اقتصاد بيمار اروپا و 

روشن است چنين را از پا درآورد.  امريکاخود 
چيزی تنها به سود روسيه خواهد بود که در کنار 
ونزويال آن کشور را به صادر کننده انحصاری نفت 

 در جهان هر چند برای مدتی مبدل خواهد کرد. 
 

ممکن است جنگ به يک نبرد پر دامنه و ديرپای 
فرسايشی مبدل گردد. دامنه چنين جنگی بيگمان به 

طين، سوريه و عراق کشورهايی چون لبنان، فلس
کشانده خواهد شد. امکان درگير شدن ترکيه، 
ارمنستان، بحرين و عربستان و شايد هم ديگر 
کشورها نيز در آن بسيار زياد است. با توجه به 

نيست،  امريکااين که ايران در جنگ هوايی حريف 
در  امريکابه هر بهايی که شده به پايگاه های 

خواهد کرد و آن ها غرب و جنوب افغانستان حمله 
به محاصره خواهد کشيد. ايران برای اين کار 

نزديک به چهار  -نيروی کافی در اختيار دارد
هزار دستگاه زرهی، دو هزار دستگاه توپخانه، يک 
ميليون سپاهی جان فدا و هزاران فروند موشک 

 زمين به زمين.
 

در اين حال، ايران چنين حمله يی را چونان حمله 
انستان، نه بل که بر پايگاه های بر خاک افغ

تلقی خواهد کرد. در چنين جنگی نه مردم  امريکا
افغانستان و نيروهای نظامی آن حاضر اند مداخله 
کنند و نه توان آن را دارند که در برابر ارتش 

 ايران بجنگند.
 

در چنين اوضاعی، پاکستان و کشورهای آسيای 
و همه  ميانه ناگزير می شوند بيطرفی پيشه کنند

راه های هوايی و زمينی خود را ببندند. اين کار 
می تواند با توجه به طوالنی شدن جنگ، نيروهای 

يی را با کمبود شديد سوخت و مهمات رو به امريکا
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در اين حال، رفتارهای طالبان و ساير  سازد.
نيروها در افغانستان پيش بينی ناپذير است. اما 

پايان سيطره  -ستپايان جنگ در افغانستان روشن ا
 بر اين کشور. امريکا

 
راه اندازی چنين جنگی از ديد فنی نيز خالی از 
اشکال نيست. چون برای درهم کوبيدن موثر و 
مطمئن همه تاسيسات و پايگاه های نظامی ايران 
که شمار شان بنا به برخی از گمانه زنی ها 

موشک تاماهاگ  5000می رسد، به  500نزديک به 
ده فروند موشک برای هر پايگاه که  -نياز است

به  امريکامستلزم استقرار ناگاون بزرگ دريايی 
شمول زيردريايی های هسته يی اين کشور می باشد. 
چون هيچ کشور عربی از ترس درگير شدن در جنگ با 
ايران، استقرار سامانه های موشکی زمين به زمين 

يی را در جنگ در برابر ايران اجازه نمی امريکا
 هند.د
 

خليج پارس به دليل کم بر بودن و کم عمق بودن، 
پهنه مناسبی برای جوالن ناوهای هواپيما بر 

يی نيست. گذشته ازآن، به دليل توان باالی امريکا
موشکی ايران، ناوهای هواپيمابر در خليج پارس 
پيوسته در تير رس نيروهای موشکی زمينی و 

اوهای دريايی ايران خواهند بود. از اين رو، ن
يی ناگزير بايد در اقيانوس هند در فاصله امريکا

کيلومتری مرزهای ايران قرار  250های حد اقل 
يی امريکابگيرند و اين خود موثريت هواپيماهای 

 را به دليل بعد فاصله کاهش می دهد. 
 

از سوی ديگر، هر جنگی تنها می تواند در صورت 
قيت ناگهانی بودن و غافلگير ساختن حريف به موف

چشمگير سنجش داشته باشد. در حالی که در مورد 
ايران هيچ گونه پنهانکاری نمی تواند صورت 

ناگزير است برای جنگيدن با  امريکابگيرد. 
نيروی بزرگی را به منطقه بياورد. در  ،ايران

اين حال، حمله پيشگيرانه ايران می تواند برای 
 و متحدانش بسيار زيانبار باشد.  امريکا
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دست کم به  امريکابمباران موثر ايران،  برای
فروند هواپيمای  1000 -800کارگيری نزديک به 

پيشرفته نياز دارد. روشن است هيچ کشوری در 
منطقه حاضر نخواهد گرديد به دليل اجتناب از 
درگير شدن با ايران، پايگاه های خود را در 

بگذارد. از اين رو،  امريکاچنين جنگی در دسترس 
ناگزير خواهد گرديد همه ناوهای  امريکا

هواپيمابر خود را در اقيانوس هند در نزديکی 
چنين چيزی بسيار دشوار  -دريای عمان بياورد

 است.
 

چنين جنگی، بسيار پرهزينه خواهد بود. در حالی 
 امريکاکه از ديدگاه اقتصادی نه تنها چيزی به 

نمی دهد، بل که صدها ميليارد دالر آن را برباد 
د داد و اين در اوضاع بحران کنونی اقتصادی خواه

 امريکاغرب کشنده است. دست کم متحدن اروپايی 
که خود درگير بحران فزاينده اقتصادی هستند، 

را در چنين ماجراجويی  امريکاتوان همراهی 
 ناسودمند ندارند.  

 
در يک سخن، برنده و بازنده اين جنگ از پيش 

ن و بازندگان آن برنده آن روسيه و چي -روشن است
، ايران، اسراييل و کشورهای عربی و امريکا

هم  امريکااروپايی خواهند بود. در اين  حال، 
افغانستان، هم پاکستان و شايد هم سراسر خاور 

 ميانه را از دست بدهد. 
 

ناگفته پيداست که چنين جنگی به نابودی همه 
زيرساخت های اقتصادی و نظامی ايران و بروز 

ران ناپذير انسانی در اين کشور خواهد تلفات جب
گرديد. چنين چيزی دشمنی دايمی را ميان دو کشور 
به بار خواهد آورد و به آن خواهد انجاميد که 

ببرد و خود را به دامان  امريکاايران يکسره از 
چين يا حتا روسيه بيندازد. يک ايران ويران، 

   آرزوی تاريخی روسيه است. -ناتوان و برباد رفته
 

با توجه به اين نکات، امکان چنين جنگی که برای 
هيچ سودی ندارد و برعکس، هزينه آن  امريکا

بسيار گزاف است، تقريبا منتفی است. هر چند هم 
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ممکن است به گونه تصادفی يا در اثر اشتباه 
رخ بدهد. خطر راستين و  امريکامحاسبه از سوی 

نه فاجعه هنگامی رخ خواهد نمود هرگاه زرادخا
جنگ افزارهای نامتعارف ايران بيشتر از آن چه 

 يی ها سنجيده اند.امريکابرآيد که 
 

هر چند در اين اواخر هر روز تهديداتی از سوی 
اسراييل مبنی بر حمله هوايی بر ايران به گوش 
می رسد، مگر با ضرس قاطع می توان گفت که همه 
چيزی جز گزافه گويی و بلوف نيست و بيشتر مصرف 

لی برای انتخابات داشته است. چون اسراييل داخ
از ديدگاه فنی توان و امکانات چنين حمله يی را 

 ندارد. امريکابه تنهايی بدون ياری 
 

... و سر انجام هم بحران سر در گم و پيچيده و 
 خونبار افغانستان.  

را متهم می  امريکاايران در کنار روسيه و چين، 
صله نامه سازمان کند که با سوء استفاده از في

ملل، افغانستان را اشغال و در برنامه دارد تا 
با امضای قرار داد دفاعی و امنيتی با آن کشور  
و ايجاد پايگاه های دايمی در آن، در پی بهره 
گيری از افغانستان به عنوان تخته خيز و صدور 
بی ثباتی در برابر کشورهای منطقه برآيد. 

الزام می آورد  يکاامرهمچنان ايران پيوسته بر 
که درست پس از حضور نيروهای آن کشور در 
افغانستان، ميزان توليد مواد مخدر در اين کشور 
به ارقام نجومی رسيده و امنيت ملی ايران را با 
تهديد بزرگی رو به رو گردانيده است. بر پايه 
برخی از داده ها، شمار معتادان در ايران سر به 

 امريکازند. در مقابل،  دو ميليون و نيم نفر می
ايران را متهم به مداخله در امور داخلی 

 افغانستان و تداوم بی ثباتی در آن می سازد. 
 

در  امريکاجدا از همه اين مسايل، روشن است، 
افغانستان با  بحران سر درگم، پيچيده و در يک 
سخن، بن بست خونبار جنگ فرسايشی رو به رو 

بهايی که شده، خود گرديده است که بايد به هر 
را از درد سر آن برهاند. جنگ افغانستان برای 

تا کنون به بهايی گزافی انجاميده است.  امريکا
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نزديک به نيم تريليون دالر هزينه  و هزاران 
کشته و زخمی. دستاورد هم چيزی جزء کشيدن بار 
سنگين يک رژيم دست نشانده، وابسته، عميقا 

با رهبری ناتوان و درگير فساد، بدنام، متقلب، 
 درمانده و آينده تاريک چيز ديگری نيست.   

 
برای حل مساله افغانستان بر سر يک  امريکاکنون 

 سه راهی بسيار خطرناک قرار گرفته است:
کنار آمدن با پاکستان و سپردن منجمنت  -1

افغانستان به دست طالبان که روشن است اين کار 
ت و  در سر پذيرفتنی نيس امريکابه هيچ رو برای 

انجام به معنای شکست سنگين آن کشور و از دست 
رفتن افغانستان، پاکستان و شکست کل راهبرد آن 
کشور در قبال روسيه و چين و آسيای ميانه و 
قفقاز است. در اين حال، خطر رو گرداندن 

و گرايش آن به سوی چين در  امريکاپاکستان از 
های فرجام منجر به بر باد رفتن همه هزينه 

 خواهد گرديد. امريکا
کنار آمدن با روسيه، ترک کامل افغانستان   -2

و بی طرف ساختن افغانستان که اين کار هم برای 
خوشايند نيست و به معنای چشم پوشيدن از  امريکا

راهبرد آن کشور در قبال آسيای ميانه و خود 
روسيه است. روی هم رفته، اختالفات روسيه و 

زرگ  است که کمتر زمينه به پيمانه يی ب امريکا
يی را برای دستيابی به يک تفاهم بر جا می 

 گذارد.   
  
کنارآمدن با ايران و حل مشکل افغانستان با  -3

بازگشت به سياست سال های دهه های شصت و هفتاد 
يعنی آرايش يک اردوگاه پان  -سده بيستم

آريايستی متشکل بر ايران، افغانستان و 
در  امريکاورت است که پاکستان. تنها در اين ص

کنار حل مساله افغانستان، از افتادن پاکستان 
به  دامان چين هم می تواند جلوگيری کند، از 
درد سر بهار عربی رهايی يابد و فرصت پياده 
ساختن راهبرد خود در آسيای ميانه و قفقاز را 
در کنار محاصره چين از باختر پيدا نمايد. اما 

اشتن اسراييل و اين کار مستلزم کنار گذ
عربستان، سپردن منجمنت سوريه، لبنان، عراق، 
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افغانستان و پاکستان و حتا بحرين به دست ايران 
 خواهد بود که روشن است کار ساده يی نيست.

 
در زمينه می نويسد:  يیدر مقاله جمال،  دريح
در خط  يی شهير راتييتغ جاديبر ا ميتصم امريکا«
را اتخاذ نموده  انهيخود در خاور م یخارج استيس

در جهان اسالم و  انيعياست. واشنگتن به مقاومت ش
 یکه جا يیمنطقه  یبه تهران به عنوان قدرت اساس

و عربستان را خواهد  هيهر سه كشور مصر، ترک
 ندهيدر آ متحده االتيبسته است. ا ديگرفت، ام

و عربستان  لييمجبور خواهد شد از شر اسرا کينزد
 ینيخود که به بار سنگ یسمتحدان اسا ،یسعود
در صورت به دست  امريکااند، رها شود.  شده ليتبد

خود  ديجد یراهبرد کيبه عنوان شر رانيآوردن ا
در  سر انجام، تواند یم ،انهيدر منطقه خاور م

بکند و آن  تمرکزخود  جيوپوليتيکی یمسأله اساس
  .»است هيو روس نيچ
 

مسويی حال می بينيم که چه زمينه هايی برای ه
 ميان ايران  و اياالت متحده هست:

آن چه مربوط به بعد باوری می گردد، روشن است 
در بعد ايدئولوژيکی اين دو کشور نظام های آشتی 
ناپذيری دارند، با اين هم تجربه شوروی پيشين 
نشان داد که در چهارچوب تز همزيستی مسالمت 
نظام هايی با ساختارهای ارزشی گوناگون می 

ند در کنار هم در صلح و صفا به سر برند. توان
با آن که هر يک می توانند با نظام های ارزشی 
خود شان  زندگی کنند. احترام متقابل می تواند، 

 بار تقابل و تخاصم های باوری را سبک تر سازد.
 

بسيار  امريکاچشمپوشی از اسراييل شايد برای 
يی به طور باور نکردنی  امريکاآسان نباشد. مگر 

بر سر يک گزينش سخت و آزمون بزرگ تاريخ قرار 
گرفته است: اسراييل يا ايران. روشن است در 
برابر چشم انداز گنجينه های بزرگ نفتی و گازی 
ايران و دستيابی به آسيای ميانه و قفقاز، 
اسراييل برابر پر کاهی ارزش اقتصادی ندارد. 
حال از ذخاير سرشار يورانيوم ازبيکستان و 

قستان نمی گوييم. با اين هم، اين که اوباما قزا
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چگونه خواهند توانست البی های يهودی حاکم بر 
را مهار کند، بسيار دشوار است پاسخ  امريکا

 روشنی بيابيم.   
 

بايد متوجه بود که وابستگی گازی اروپا از 
روسيه به گونه فزاينده يی روند رو به رشد 

ست و اگر دارد. تنها جاگزين هم گاز ايران ا
قرار باشد، رويارويی ها ادامه يابد و گاز 
ايران تنها به سوی پاکستان، هند و چين گسيل 
گردد، در آن صورت اين خطر هست که اروپا يکسره 
به گروگان انرژيتيک روسيه مبدل شود و بيخی از 

بتواند  امريکاببرد و اين چيزی نيست که  امريکا
ی پايان کار آن را برتابد. اين  ديگر به معنا

 به عنوان يک ابر قدرت خواهد بود.   امريکا
 

کنون اوضاع در کشورهای عربی بس نا به سامان، 
پيچيده، انفجار آميز، پر تنش و آبستن روندهای 

هم  امريکانا به هنجار و پيش بينی ناپذير اشت. 
تدبيرهايی چندانی برای پايان بخشيدن به اين 

 بحران ها ندارد.
 

ساله در مورد عربستان ساده تر است. پيداست که م
دور انداختن چند شيخ فرتوت، منفور، عياش و غرق 
در فساد و سپردن دولت سعودی به گروه های مخالف 
از جمله شيعيان هوادار ايران و همين گونه، 

 امريکاکنار زدن شيوخ بحرين هيچ هزينه يی برای 
 ندارد. 

 
راهبرد  نيز از امريکاروشن است متحدان اروپايی 

تازه  اين کشور  پشتيبانی می کنند. روزنامه 
چاپ فرانکفورت در » فرانکفورتر الگمانيه«معروف 

صفحه نخست شماره تاريخی دوم فبروری (روز شنبه) 
خود گزارشی را به چاپ سپرده است   2013سال روان 

که در آن آمده است که هم بانو کاترين اشتون و 
جه آلمان از راهبرد وزير خار –هم گيدو وستروله 

در قبال ايران استقبال می کنند.  امريکاتازه 
معاون رييس  -در گزارش آمده است که جو بايدن

در کنفرانس مونشن ابراز  داشته   امريکاجمهور 
است که کشورش آماده  است تا با ايران رو در رو 
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گفتگو کند. همچنين در گزارش آمده است که وزير 
و با داکتر علی اکبر خارجه آلمان در گفتگ

وزير خارجه ايران در جنب نشست صلح  -صالحی
مونشن (مونيخ) به وی خاطر نشان ساخته است که 

با اين  ايران نبايد اين شانس را از دست بدهد.
مخالفان  امريکاهم، روشن است راهبرد تازه 

 سرسختی هم دارد. 
 

در گام نخست، البی های يهودی هوادار اسراييل در 
به ويژه در حزب جمهوريخواه که در کنگره  اامريک

اکثريت دارند، روشن است مخالف نزديکی دو کشور 
اند. تصادفی نيست که همزمان با اظهارات 
آشتيجويانه کاخ سفيد، کانگرس خواستار اعمال 

 تحريم های بيشتر بر ايران می گردد. 
 

(پر  چاپ فرانکفورت» بيلد«همين گونه، روزنامه 
روزنامه چاپ آلمان که گفته می  خواننده ترين

شود، از سوی محافل تندرو دست راستی اداره می 
خود می  2013فبروری  2در شماره تاريخی  ،شود)

درست هنگامی که جو بايدن در نشست « نگارد:
مونشن در باره آمادگی کشورش برای گفتگوهای رو 
در رو با ايران سخن می گفت،  تصويری از آقای 

گام بازديد از يکی از سايت های احمدی نژاد هن
هسته يی ايران به چاپ رسانده و وی را 
ديکتاتوری خوانده است که در پی دستيابی به جنگ 

 افزارهای هسته يی است.       
 
گذشته از اين ها، نبايد ناخشنودی روسيه و چين  

 از نظر دور انداخت.  امريکااز نزديکی ايران و 
 

، برای امريکا روشن است نزديکی ايران  و
عربستان، ترکيه و تندوران مذهبی وهابی پاکستان 
که به گونه سنتی جيره خور عربستان اند، نيز 

 پيام خوشی ندارد.
 

... و در پايان يک نکته ديگر. يکی ديگر از 
مسايلی که می تواند به عنوان مانع جدی بر سر 
راه گفتگوها تلقی شود، بی اعتمادی عميق ايرانی 

چيزی که  -يی و نيات شان استامريکابه ها نسبت 
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وزير  -آشکارا در سخنان داکتر علی اکبر صالحی
 خارجه ايران در نشست مونشن بازتاب يافته است. 

 
شايد برای جلب اعتماد ايران و به نمايش گذاشتن 

ناگزير گردد دست به يک  امريکاحسن نيت خود، 
رشته عقب نشينی ها در بحث تحريمات بيازد و 

امات عملی انجام دهد. برای نمونه، برای مدت اقد
معينی مثال برای يک دوره سه ماهه همه تحريم ها 

رفتارهای ضد و  را به گونه موقت رفع نمايد.
هم برای ايرانيان قابل درک نيست.  امريکانقيض 

همزمان با پيشنهاد گفتگوها با  ،برای نمونه
ی ايران، رسما اعالم می گردد که به معارضان سور

 جنگ افزار داده خواهد شد. 
 

رهبر انقالب اسالمی ايران در  -آيت هللا خامنه يی
يی ها در اظهاراتی امريکا دپاسخ به پيشنها

آشکارا ابراز داشت که مادامی که  ،صريح
يی ها ادبيات خود را ويرايش نکنند و در امريکا

رفتارهای دوگانه خود تغيير نياورند، انجام هيچ 
سايت فارسی  بی بی  .نخواهد بود مذاکره يی ممکن

ه ب« سی در گزارشی در زمينه چنين نگاشته است:
را  یمشکل امريکامذاکره با «گفته رهبر ايران 

جو  ري. او با اشاره به سخنان اخ»حل نخواهد کرد
که گفته بود  امريکا یجمهور رييسمعاون  دن،يبا
واشنگتن آماده  ران،يرهبر ا ليدر صورت تما«

ها را  يیامريکا، »با تهران است ميتقمذاکره مس
 5».هکرد تيمتهم به سوء ن

                                     
را  امريکا، مذاکره با نیدر سخنا رانيا رهبر«....  5

 اي یلوح ساده یاز رو یا عده«رد کرده و گفته است که 
مذاکره  ند؛شو یمذاکره امريکا خوشحال م شنهاديغرض از پ

 ».کند یرا حل نم یمشکل
 
 یطرح مجدد و مکرر آمادگ« ،یي خامنه یگفته آقا به«

 یتازگ» يیمقامات امريکا یاز سو« رانيمذاکره با ا
اند و  ها در مقاطع مختلف آن را تکرار کرده ندارد و آن

 یهر بار با توجه به اقدامات عمل رانيملت ا
 »ضاوت کرده است.ها ق در باره سخنان آن ها، امريکايی

 
در  امريکايیبا اشاره به سخنان مقامات  یي  خامنه یآقا

توپ در «است گفت که  رانيا نيتوپ در زم که نيباره ا
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 ايکه آ ديپاسخگو باش ديشماست، چرا که شما با نيزم

 د،يسخن گفتن از مذاکره همزمان با ادامه فشار و تهد
 »دارد؟ يیاصوال معنا

 
 امريکاو  رانيدر باره مذاکره ابحث  رياخ یروزها در«

معاون  دن،يجو با شنهاديباال گرفته است و بعد از پ
 ران،يبا ا ميمستق یجمهور امريکا در باره گفتگو سيرئ
گفت که  ران،يامور خارجه ا ريوز ،یاکبر صالح یعل

 یم یمثبت بررس یدياظهارات را با د نيا یاسالم یجمهور
 کند.

 
گفته بود  خيمون یتيانس امنکنفر نيدر چهل و نهم بايدن

است و هر وقت  رانيبا ا ميکه کشورش آماده مذاکره مستق
خواهان مذاکره باشد،  یبه طور جد یا خامنه یعل هللا تيآ
 شود. یگو انجام م و گفت نيا
 

 ینيب اجالس، با ابراز خوش نيهم هيدر حاش یصالح یآقا
 نيا کنم یاحساس م«گفت  امريکا کرديرو ريينسبت به تغ

گذشته خود  کرديخواهد رو یبار واقعا م نيا د،يدولت جد
حال  نيدر ع یصالح یآقا». دهد رييتغ رانيرا در قبال ا

دشوار است که به  امريکاو  رانيا یگفته بود که برا
 کنند. نانياطم گريکدي
 
من  ستم،ين پلماتيمن د«کرده که  ديتاک یي  خامنه هللا تيآ

. شما ميگو یصادقانه مو  حيو حرف را صر ام یانقالب
و  ديريگ یم راني) اسلحه را مقابل اهاامريکايی (
 زهايچ نيمقابل ا رانيملت ا د،يمذاکره کن ديخواه یم

 »مرعوب نخواهد شد.
 

 امريکا یهدف از طرح مجدد مذاکره از سو ران،يا رهبر
مرتبط دانسته و  امريکا یي انهيخاورم استيرا با شکست س
 يی  دارند برگ برنده اجياحت ها یامريکاي«گفته است که 

 زيم یپا رانيها کشاندن ا رو کنند و برگ برنده آن
 »مذاکره است.

 
که  امريکا جمهور سي، باراک اوباما رئ١٣٨٨نوروز  در

 شنهاديپ یاميبود، در پ دهيرس یجمهور استيتازه به ر
 یرا داد، اما رهبر جمهور رانيروابط با ا یساز یعاد

ه او که از دراز شدن دست امريکا سخن در پاسخ ب یاسالم
و اقدام امريکا را  «یچدن«دست را  نيگفته بود، ا

 .دخوان معنا یب
 

گفته که  شنهاديپ نيبا اشاره به ا یي خامنه یآقا
 ميکن یو قضاوت نم یشداوريشد که ما پ ديهمان موقع تاک«
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در رسانه های ايرانی نيز، مطالبی به چاپ می 
رسد که آشکارا نشاندهنده بی اعتمادی عميق مردم 

يی ها است. برای امريکاايران نبست به نيات 
رفتار «نمونه در يکی از اين مقاالت زير عنوان 

از تالش دولت  ران،يدر قبال ا امريکادوگانه 
شرايط   -راکفلر یاسيمذاکره تا دخالت س یبرا

 یاسيبراي كنار آمدن با ايران؛ راه حل س امريکا
 آمده است:» ک؟يپلماتيراه حل د اي
و ... همچنان بر  ن،ياسالو ،یکوهن، پارس امروز،«

 ديتاک رانيدر رابطه با ا یپلماسياز د یطرفدار
 یچه م رانياما از «: ديگو یدارند و کوهن م

خود،  یيهسته  ساتيباز کردن تمام تاس م؟يخواه
درصد  بيست ومياوران ريذخا ۀخالص شدن از شر هم

 داتشيتهد یدادن به تمام انيخود، پا ۀشد یغن
دادن به مسائل حقوق بشر،  پايان ،اسراييل هيعل

                                                                                                           
چهار سال  نياما در ا مينيها را بب عمل آن ميو منتظر

از  تيگران و حما ها، کمک به فتنه طئهجز ادامه تو
که دانشمندان ملت ما را ترور کردند،  يیها ستيترور

مذاکره « ران،يگفته رهبر ا به ».شدمشاهده ن یزيچ
با  ت،يکند که طرف با حسن ن یم دايمعنا پ یهنگام

 نيگفتگو کنند، به هم بيبرابر و بدون قصد فر طيشرا
 »یکيه به صورت تاکتمذاکر«، »مذاکره یمذاکره برا«علت 
 ا،يبه دن یفروختن ژست ابرقدرت یمذاکره برا شنهاديو پ
 »است. گرانه لهيح یحرکت

 
روابط با  یساز یبا رد عاد ن،ياز ا شيپ یي خامنه هللا تيآ

کار برسد،  نيامريکا گفته بود که هر زمان وقت انجام ا
 نيخواهد بود که ا یکس نيشود و اول یم شقدميخود پ یو

 خواهد کرد. دييرا تأرابطه 
 

 رانيا هيرا عل یيتازه  یها ميگذشته امريکا تحر روز
 یرا برا یي  تازه یها تيبه اجرا گذاشت که محدود

 جاديکشور ا نيبه داخل ا رانيا ینفت یانتقال درآمدها
 شنهاديپ یبا اشاره به همزمان رانيا رهبر کند. یم

اسلحه « گفته است رانيا هيعل ها ميتحر ديمذاکره و تشد
 ايمذاکره  اي ديگوئ یو م ديريگ یم رانيرا مقابل ملت ا

مذاکره و فشار دو « رانيگفته رهبر ا به ».کنم یم کيشل
 ريکه ز کند یقبول نم رانيراه جداگانه هستند و ملت ا

 »کننده مذاکره کند. ديبا تهد ديفشار و تهد
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رابطه با حماس و حزب هللا، و  در استيس رييتغ
 و... هيال سورسازنده در قب کرديرو کياتخاذ 

 
خواهان و دموکرات ي: اگر چه جمهوروزين بولتن

 رييتغ یگذشته، آرزو یدر سال ها ،امريکا یها
 تيرا در سر داشته اند و به حما رانيحکومت در ا

پرداختند، اما  یاز مخالفان و منتقدان نظام م
 امروز متوجه اشتباه خود شده اند. 

 
 یبرا کاامريسو با درخواست مردم  کياز  ها آن
 یبا دخالت ها گريد یاز جنگ، و از سو زيپره
 یاز مخالفان جمهور تيجهت حما یو اقدامات یاسيس

مانند صندوق برادران  يیتوسط نهادها ،یاسالم
راکفلر مواجه هستند و همچنان قادر به حل 

. ستندين رانيدر قبال ا امريکا یتناقضات رفتار
گران  ليرسانه ها و تحل سندگانياز نو یاريبس
از  یاند که شناخت درست رفتهيپذ ،امريکا یاسيس

 ...ندارند رانيمسائل داخل ا
 

حال که همچنان بر  نيدر ع ،یکنون اوضاع در
در مواجه شدن  دولت اوباما  یپلماسيمذاکره و د

دارند، اما به   ديتاک رانيا یيبا پرونده هسته 
توسط  رانيدر ا یاسيس رييو تغ یاسيس یراه حل ها

دوخته  چشم زين ،یاسالم یان نظام جمهورمخالف
اوباما به  یروزياند که پ افتهيها در اند. آن

از  یريجلوگ یبرا امريکادرخواست مردم  یمعنا
راه حل  ديکنند که شا یجنگ است، و لذا  آرزو م

 یاز مخالفان جمهور تيو حما یاسيو دخالت س
 نيا دهد. رييرا تغ رانيبتواند نظام ا ،یاسالم

ها همچنان در  دهد که آن ینشان م زينکات ن
ملت  تيو حما رانيند و نسبت به مسائل اا اشتباه

 یابيدست یبرا یاسالم یاز نظام و درخواست جمهور
 نييو حقوق خود و تع یيهسته  زيصلح آم یبه انرژ

  ..ندارند. يیسرنوشت، آشنا
 

 ینشان م امريکا یرسانه ها رياخ یها ليتحل...
ان دچار اشتباه هستند و با ها همچن دهد که آن

و رابطه حکومت با مردم  رانيا یمسائل داخل
 ندارند.  يیآشنا
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در مقاله  مز،يتا ورکيوين سندهينو -کوهن راجر
شده  ادآوري نکات پرداخته و نيخود به ا رياخ

اشتباه  یها ليخود در تحل یخطا دياست که با
را  یمناسب تر یو راه حل ها رنديگذشته را بپذ

 جستجو کنند.  رانيمورد مسائل ادر 
 

 یهفته، مطالب نيا مزيتا ورکيويکوهن در ن راجر
 استيو س براليل یاسيمورد نگرش نخبگان س را در

در تقابل با  امريکا یپلماسيمربوط به د یها
در « ،امريکاگفت: مردم  کوهنايران فاش کرد. 

 یريصلح و جلوگ یانتخاب مجدد باراک اوباما، برا
کشور مسلمان ظرف کمتر  کيجنگ در  نيمازآغاز سو

حال،  نيداده اند اما در ع یدهه، را کياز 
و  کيژيچالش استرات چياوباما در حال حاضر با ه

 .ستيمواجه ن رانيا یيجزموضوع هسته  یتر یفور
تالش «از موضوعات  کي که کدام نيافزود: ا یو

 ايو  »نيو فلسط اسراييل نيصلح ب یبرقرار یبرا
 ديبا »رانيدر رابطه با ا تيبه موفق یابيدست«

 یجمهور استيدوم ر ۀدور کيپلماتياول د تياولو
و استدالل  شهيبه اند یچندان ازياوباما باشد ن

 ندارد. یفکر
 

 یکرد: حماقت جنگ با ايران، هم برا ديتاک کوهن
منافع  یدر حال گذار و هم برا ۀانيخاور م کي
 نيهمچنمتحده از افغانستان تا مصر و  االتيا

فاجعه بار خواهد بود و زمان  یاقتصاد جهان یبرا
 زيها ن یرياز درگ یريجلوگ یمانده برا یباق

 »محدود است.
 

کرد: در دوره اول  حيتصر مزيتا ورکيوين سندهينو
خواه در يغرور حزب جمهور«رياست جمهوري اوباما 

از  تراشیداشت. دشمن  یاز جبهه ها برتر یاريبس
بود.  یلفاظ یبرا انيپا یب منبع الهام ران،يا

عقب نبودند. اما اکنون،  یليدموکرات ها خ
و روز  یرستگار یفور ازين یپلماسيد«

و خود خواسته  حياعتراف صر نيو ا »زاست.يرستاخ
را  کار نيها ا براليآن است که ل یبه معنا
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ها اساسا، چندان   انجام داده اند، چرا که آن
 ميرژ رييل تغکمتر از نومحافظه کاران به دنبا

 نبوده اند. رانيدر ا
 

صندوق  رييس نتز،يبه نقل از استفان ه کوهن
در باره  شيبرادران راکفلر گفت: او درگفتگوها

راه حل «از عبارت  ليه توليدر کاپ رانيبه ا
دارد  ليتما شتريکند و ب یم پرهيز »کيپلماتيد

 راياستفاده کند. ز »یاسيراه حل س«تا از عبارت 
و  فياز حد ضع شيب یپلماسيو اصطالح دا ۀديبه عق

صندوق برادران راکفلر بودجه  رايزاست.  زبونانه
NIAC یرا برا یپارس تاي، سازمان تحت امر تر 
به مخالفان  »یاسيس ريغ یآموزش ها« یاجرا

درست همانطور که  –فراهم کرده است، یرانيا
 شبرديپ صندوق برادران راکفلر از تالش برای

 یو انقالب ها پيشين یوگسالويدر  یاسيس راتييتغ
 یم تيحما پيشين یوشور جمهوری هایدر  یرنگ
 »کرد.

 
 اديبن« شکدهياند«در مقاله ديگر، زير نام 

ممکن است  ايآ: دهد یپاسخ م» کوچک یها جنگ
آمده » ؟ديايکنار ب یي  هسته رانيبا ا امريکا
 است:

 
چندان  2013در سال  امريکاو  رانيا نيب روابط«
با  زيمتحده ن االتينخواهد داشت و ا یرييتغ

همچنان به تالش  ها مياستفاده از مذاکرات و تحر
و گسترش  جاديخود در منصرف کردن تهران از ا

 ادامه خواهد داد. یاتم یها سالح
 

 یها جنگ اديبن« شکدهياند وز،ين گزارش فاطر به
و کارول  یچاکس ديجمش«به قلم  یدر گزارش» کوچک
مواضع،  ليتعد یحتماالً به جز اندکنوشت: ا »یچاکس
 انيدر روابط م یا عمده راتييانتظار تغ دينبا
 داشت. امريکاو  رانيا
 

شدن  دهياوباما، سه روز پس از برگز باراک... 
در  ،امريکا یجمهور استيمجدد خود در انتخابات ر

 دانم یم یضرور«به مجلس خاطرنشان کرد:  یي  نامه
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 نيرا که نخست رانيدر برابر ا یاضطرار تيوضع
سال  کي یصادر شد، برا ١٩٧٩نوامبر  ١۴بار در 

 .»مينما ديتمد گريد
 
رهبر  ،یي هللا خامنه تيکمتر از دو هفته بعد، آ 
 یروهاياز ن یکه در جمعيی  یدر سخنران ران،يا
حق دارد خود  امريکا ايآ«داشت اعالم کرد:  جيبس

 ريقرار دهد که راجع به سا یتيرا در موقع
 یادعا نيا د؟ينما یريگ ميها تصم ورها و دولتکش
اره فرانسه و ب امر در نياست؛ و ا یآور شرم
 .»کند یهم صدق م سيانگل

 
و سه سال با  یاالت متحده و متحدانش به مدت سيا
به سر  انيپا یب یها و تنش یدر ناسازگار رانيا

تا  یروابط عاد یانداز برقرار اند، لذا چشم برده
حال، با وجود  ني. با ارسد ینظر م به ديبع یحدود
دو از  کي چيخشن، ه یها یريگ ها و موضع جدال همه

جنگ  کيبه  یي معضل هسته دندارن یليطرف تما
 گردد. ليتبد

 
متحده با مشکالت  االتيدر نظر داشت که ا ديبا«...

 استمداران،يس ديرو است. عقا روبه یاقتصاد
به  يیيکاامرها و روشنفکران  ژنرال ها، پلماتيد

معتقدند که  یي  شده است؛ عده ميدو دسته تقس
دست  عيسر یروزيپ کيبه  رانيدر جنگ با ا امريکا
 کهباورند  نيبر ا زين یي  و عده افتيخواهد 

و  یجنگ طوالن کي ريکشورشان را درگ یاقدام نيچن
حمله  کند ینم یخواهد نمود. فرق گريد جهينت یب

مجوز  اي اسراييل ايکند  تيهدا امريکارا  ینظام
سازمان ملل متحد صادر کرده  تيامن یآن را شورا

هنوز  انييامريکااز  یاريباشد؛ در هر صورت بس
 یسود اي یورضر یاند که حمله نظام متقاعد نشده
 داشته باشد.

  
متحده،  االتيمتحدان ا انيدر م ،بيترت نيهم به

با وجود  يیاروپا یاز کشورها یقابل توجهشمار 
در  یاسالم یکننده جمهور ز اقدامات نگرانکه ا نيا

به  یليآگاهند، تما یي  هسته جنگ افزارهایتوسعه 
کشور  نيادر برابر کشورشان به جنگ  وستنيپ
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اروپا  هياتحاد عضو یاز کشورها یاريندارند. بس
و  یکاريخود با مشکالت گسترده ب یدر درون مرزها

و لذا  کنند یدست و پنجه نرم م یمشکالت مال
کشورها  ني) مردم ايیامريکاهمانند شهروندان (
بر حل معضالت  ديبا تيباورند که اولو نيبر ا زين

 ی. از سویالملل نيتا مشکالت ب رديقرار گ یداخل
 همتحده در صحن االتيا یشگيهم یرقبا گر،يد

 استيهاست به س مدت زين نيو چ هيروس یعني ،یجهان
 بوده و بنديپا یخود در عدم مداخله نظام

لذا  دانند؛ یو مخرب م بخش انيز داً يرا شد ها ميتحر
حل مناسب  به مذاکرات به عنوان تنها راه هيبر تک

واشنگتن) در معضل  ژهيحل مشکالت غرب (به و یبرا
 رسد یم نظردارند. به  ديتاک رانيا یي هسته

گسترده  تيرهبران مسکو و پکن از حما
مند  بر موضع خود بهره يیستايشهروندانشان در ا

 هستند.
 

و  یداخل لياست که واشنگتن به دال نيا جهيت... ن
 یژيبه ادامه استرات یشتريب ليتما ،یالملل نيب

 یرييتغ رانيکه در عملکرد ا دارد، مگر آن یکنون
نگذارد.  یباق یجز حمله نظام یشود که راه جاديا

که اگر تهران  رود یانتظار م زياز دولت اوباما ن
در  داد،از خود نشان  ميستقبه مذاکره م یليتما

 دوجانبه تن دهد.  یاساس یها مذاکرات به خواسته
 

 ینظام یروين چيکه ه رسد یبه نظر م ديبع...
چرا که  د،ينما رانياقدام به اشغال ا یخارج
عراق و افغانستان هنوز از ذهن  یدادهايرو

امکان  زين اسراييلو اروپا پاک نشده و  امريکا
خود  یاصل دور از مرزهارا در فو ینيحضور زم
 ندارد.

 
 ريوجود، نامزد شدن هگل به عنوان وز نيا با

امور خارجه نشان  ريبه عنوان وز یدفاع و جان کر
به سالح  یابيدست یبرا رانياگر ا اکه حت دهد یم

 یاز سو یحمله نظام کيتالش کند، احتمال  یي هسته
. ستين یوجه قطع چيدولت دوره دوم اوباما به ه

 یحام تبه شد گريد زياز هر چ شيب ديجد نهيکاب
 امريکاممکن است  نيهستند. بنابرا یپلماسيد
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و به  ديکنار آ یي  هسته رانيا کيبا  رديگ ميتصم
 یها تيموقع یمنطق یرهبران«برسد که  جهينت نيا

اند. اگر  را در تهران بر عهده گرفته »تيولوپرمس
را نشان  يیها همان واکنش امريکاشود،  نيچن
دوستان و  ريواهد داد که سابقًا نسبت به ساخ

کرده  دايدست پ یا هسته حاتيکه به تسل یدشمنان
 ابودند نشان داده بود. واشنگتن ممکن است حت

قدرت  ندهيکه در آ نيرا با وعده به ا اسراييل
خواهد داد، از حمله  شيرا افزا اسراييل یدفاع
که  رسد یمنصرف کند. در مجموع به نظر م رانيبه ا
  ..شکل بماند. نيبه هم یکنون طيشرا

 
وزارت خارجه  پيشيندو نفر از مشاوران  ...

و  لگرانيکه اکنون به عنوان تحل امريکا
شوند،  یکشور شناخته م نيدر ا یمعروف سندگانينو

و کنگره هشدار دادند که  ديبه سران کاخ سف
دچار توهم نشوند و با  رانيا یها ميدرباره تحر

 انهيتهران در خاورم یخينفوذ تار تيواقع رشيپذ
کنار  رانيا یاسالم یبا جمهور یکزمر یايو آس

 .نديايب
 
 نتفالي ورک،يوياز ن رنايبه گزارش خبرنگار ا 

در وزارت  نيشمشاوران پي -لورت یالرو هي لورت
شرق  ادبني« شکدهيدر اند ینشست در امريکاخارجه 
 آن ها ريکتاب اخ یکه به بررس ورکيوني» و غرب

کردند که  دياختصاص داشت، تاک رانيباره ا در
نفوذ  یاز کاهش نسب یگرياز هر کشور د شيب رانيا

سود برده و  رياخ یدر منطقه در سال ها امريکا
 استفاده کرده است.

 
الملل دانشگاه  نياستاد روابط ب -لورت یالريه 

به  رانيا تيبا اشاره به موقع ورکيوين تيپن است
طور که  گفت: همان ايدر آس ايتمدن پو کيعنوان 

کنار  نيبا چ 1970در دهه  نجريکس یو هنر کسونين
 رانيبا ا ديبا زين امريکا یآمدند، رهبران کنون

 را همان نيافزود: آن ها چ ی. ونديايکنار ب
نکردند  یسع شناختند و تيگونه که بود به رسم

 نيهم رانيبا ا ديبا زيرا عوض کنند و ما ن نيچ
. ميبشناس تيو آن را به رسم ميکنبرخورد  گونه
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 ميدر قبال رژ یاسالم یجمهور یبه موضع اصول یو
اشغالگر اشاره کرد  انيک کيبه عنوان  یستيونيصه

را به  لييعنوان اسرا چيبه ه رانيو گفت: ا
هرگز  نيگونه چ نخواهد شناخت، همان تيرسم
 چيمساله به ه نينشناخت و ا تيرا به رسم وانيتا

 نشد. امريکاو  نيچ یهمکاروجه مانع از 
 
 نيشيمشاور پ -لورت نتيفال ،نشست نيدر ادامه ا 

باره  در امريکاو وزرات خارجه  یمل تيامن یشورا
ها سخن گفت  ميدولت اوباما و مساله تحر کرديرو

 یتواند برا یم استيس نيو هشدار داد که ا
 ميگفت: تحر یو داشته باشد. یبد امديپ امريکا
و  امريکارا به دشمن  رانيدم اتواند مر یها م

 لگريتحل نيا کند. ليتبد رانينه دشمن حکومت ا
 یخوب اريروابط بس رانيکرد: ا حيتصر يیامريکا

 ،یپس از بهار عرب ژهيبا مردم منطقه دارد، بو
رابطه  رانياگر ما با ا نديگو یمردم منطقه م

و کمک  یتواند الگو یم رانيا م،يداشته باش یخوب
ما  یبرا شرفتيو پ یبعاد فناوردر ا یمناسب
به  امريکاوزارت خارجه  نيشيمشاور پ نيا باشد.

 رانياشاره کرد و گفت: ا زين رانيا یوضع داخل
افزود: در  یو  در داخل است. یوضع باثبات یدارا

 شيوجود دارد که همه پ کيدموکرات ینهادها رانيا
 »آن را برهم زده است. یها درباره فروپاش ینيب
 

مربوط به افغانستان می گردد، محافل  آن چه
تندرو پشتون از جمله گروه افراطی افغان ملت، 
خلقی های پيشين و شماری از چپی های تند افراطی 
از جمله شعله افروزان پيشين و گروه های وهابی 
وابسته به عربستان سعودی که ستون فقرات دولت 
کنونی را می سازند، نيز با نزديکی ايران  و 

روشن است در  سر سازگاری نخواهند داشت. کاامري
، امريکاصورت پيشرفت گفتگوها ميان ايران و 

ممکن است همسويی موقت تاکتيکی ميان طالبان، 
محافل معينی در پاکستان، اعراب تند رو و دولت 
اولتراناسيوناليستی کرزی بر شالوده ايران 
ستيزی به ميان بيايد.  نشانه های چنين روندی 

 ن اکنون پيدا است. از همي
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چرخش صد و هشتاد درجه يی تندروان پشتون به سوی 
بروز نشانه  روسيه هم از امکان به دور نيست.

هايی از اختالف ميان کرزی و اداره اوباما و 
يی ستيزانه اخير رييس جمهور و امريکااظهارات 

چاپ مقاله هر چند هم بسيار کودکانه، سبک و 
بی سی از سوی رييس  بازاری در سايت پشتوی بی

جمهور (که بی چون و چرا از سوی مشاوران وی 
نوشته شده است) و در آن ادعا گرديده که روند 
نامنهاد صلح با طالبان گويا در حال پيشرفت 
است، و بر انحصارگرايی دولت در گفتگوهای صلح 
با طالبان و کنارگذاشتن اپوزيسيون سياسی از 

ن هم در آستانه آ -اين روند پافشاری شده است
بازديد رييس جمهور از لندن و اشتراک وی در 

، دال بر -نشست سه جانبه با بريتانيا و پاکستان
آغاز همين گونه روند است. در کنار آن، شايد 
راه اندازی کنفرانس نامنهاد علما! در کابل با 
اشتراک روحانيون وهابی پاکستانی در همين راستا 

. بيگمان، اپوزيسيون و با هزينه سعودی ها باشد
استقبال خواهد  امريکاسياسی از راهبرد تازه 

کرد. با اين هم شايد بخشی از آن، با اين 
 راهبرد به مخالفت برخيزند.    

 
يی ها از پيچيدگی بحران امريکا عدم شناخت دقيق

به جای روی  امريکاافغانستان موجب گرديد که 
تان، کار آوردن يک رژيم فراگير ملی در افغانس

يک رژيم اولتراناسيوناليست پشتون دشمن پاکستان 
و ايران را روی کار بياورد. کنون اين رژيم به 

مبدل گرديده است.  امريکابزرگترين درد سر برای 
به ايران، يا  امريکازيرا در صورت نزديک شدن 

به  امريکاحتا احساس خطر از ناحيه پشت کردن 
روسيه که  اين رژيم، خطر روگردانی آن به سوی

پشتيبان سنتی و آفريدگار اولتراناسيوناليسم 
پشتون در افغانستان است، بسيار می رود. همچنين 
به همين پيمانه افتادن قدرت به دست طالبان يا 

 حزب اسالمی بزرگ  است.
 

پشتونيزاسيون لگام گسيخته رژيم از يک سو زمينه 
را برای پاکستان فراهم آورده است تا به سرعت 

ر وابسته به خود را در ساختارهای دولتی از عناص
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جمله نظامی، انتظامی و امنيتی افغانستان رخنه 
دهند که نتيجه هم روشن است، پايين آمدن و افت 

 کامل ضريب امنيتی در کشور. 
 

از سوی ديگر، روشن است که روسيه هم بيکار 
نخوابيده است و با بهره گيری از راهبرد 

ا توانسته است عناصر ت ،پشتونيزاسيونی دولت
تندرو چپی رژيم های گذشته را در ساختارهای 
مسلح جا بدهد و با اين کار، زمينه برای 
سازماندهی يک کودتای نظامی زير چتر پشتونيسم 
در افغانستان با گذشت هر روز بيشتر فراهم می 
گردد. فراموش نبايد کرد که روسيه و عناصر 

زرگی در زمينه تندرو چپی وابسته به آن، تجارب ب
از گذشته ها دارند. روشن است روسيه هيچ شتابی 
برای اين کار ندارد. راهبرد کنونی روسيه يک 
راهبرد بسيار روشن و مشخص، مبتنی بر تجارب 
بزرگ  سياسی و نظامی از  سده گذشته افغانستان 

 کنترل افغانستان از راه پشتونيسم.  -است
 

ه آزگار با در سده بيستم، شوروی ها چندين ده
شکيبايی کار بزرگی را در اين راستا انجام 
دادند تا سرانجام توانستند با بهره گيری از 
برگ اولتراناسيوناليسم پشتون و کارچاق کنی در 
باره مساله نامنهاد کذايی پشتونستان و خط 

افغانستان را به دام بيندازند. اين  ،ديورند
از اين  بار نيز آگاهانه تر از گذشته می توانند

 شانس بهره بگيرند.
 
 امريکا... و نيشخند تاريخ هم در همين است که  

با هزينه خود برای منافع راهبردی پاکستان و 
روسيه در افغانستان پول و خون می دهد. چيزی که 

يی هر چند هم بسيار امريکابرخی از کارشناسان 
به گونه يی که سناتور  -پسان به آن پی بردند

کر در نامه تاريخی خود به داکتر دانا روهر با
  6زلمی خليلزاد با آن پرداخته است.

                                     
. اين نامه را آقای پروفيسور لعلزاد به پارسی دری 6

نموده اند.(نگاه شود به تارنماهای خاوران و  ترجمه
خراسان زمين). متن انگليسی آن را می توانيد در لينک 

  زير بخوانيد:
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 کيژياسترات یها یابيارز
 یايآس ليپژوهشگر مسا کي یپاسخ به پرسش ها

 انهيم
در باره نفش سازمان پيمان امنيت دسته جمعی و 

 سازمان شانگهای در بحران افغانستان
 
 :پرسش 

به عنوان يکی از  جناب استاد آريانفر، شما
سرشناس ترين کارشناسان و آگاهان مسايل آسيای 

 رونيبميانه و افغانستان، چه فکر می کنيد، 
بر  یرياز افغانستان چه تاث سافيآ یروهايرفتن ن

(به  یدسته جمع تيامن مانيتحوالت سازمان پ
 دارد؟)   ( (ОДКБ)یبه روس (SCTO) یسيانگل

  
 :پاسخ

از  انهيم یايآس یهاو کشور هيروشن است روس 
از افغانستان به  سافيآ یروهايبرآمدن ن رونيب
هراس دارند که مبادا افغانستان به  ليدل نيا

 یعنيبرگردد.  ستميدهه نود سده ب یسال ها تيوضع
مناطق جنوب و شرق آن به دست طالبان و مناطق 

 شمالائتالف  یشمال و غرب آن به دست گروه ها

                                                                                                           
http://rohrabacher.house.gov/sites/rohrabacher.house.gov/files/documents/z
al_letter.pdf 
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آغاز  ینيخون یل جنگ هاو بر سر کنترل کاب فتديب
 .گردد

 
 یبرا ديروشن است چند نوع تهد ،یاوضاع نيدر چن 

 :متصور است هيو روس انهيم یايآس یکشورها
مانند  یتندرو اسالم یروهايخطر قوت گرفتن ن - 

به تندرو  يیاسالمگرا تيطالبان و القاعده و سرا
که با  کستانيدر گام نخست تاج انهيم یايآس

مرز مشترک دارد. کنون  لومتريک 1400افغانستان 
در دره  شتري(ب کستانيازب کستان،يدر تاج

 یتندرو اسالم یگروه ها زستانيفرغانه) و قرغ
پويايی اين گروه ها در مرزهای اند.  لفعا

 ی،اوضاع نيدر چنترکمنستان هم ديده می شود. 
بدخشان، تخار و  یهااستان  قيخطر از طر شتريب

  .شود یم انهيم یايکندز متوجه آس
 
و  یچون حزب اسالم يیگروه ها شتريدر گذشته، ب 

زون شمال شرق  یعني اتيوال نيدر ا تيجمع
طالبان  شتريافغانستان فعال بودند. اما اکنون ب

دارند و چند منطقه  تيفعال یحزب اسالم یبا همکار
  .را در کنترل دارند

و خارج از کنترل  ختهيلگام گس شيخطر افزا - 
افغانستان به  قيچاق مواد مخدر از طرو قا ديتول
در  هياکنون هم روس ني. همهيو روس انهيم یايآس

 نيقرار دارد و باشندگان ا اکيحالت جنگ تر
دالر را  اردهايليجوانان ساالنه م شتريب -کشور

تا  هکنند و ساالن یم نهيمواد مخدر هز ديبابت خر
  .دهند یهزار نفر تلفات م 30
 یاياز افغانستان به آس یثبات یخطر صدور ب - 
 در کل انهيم
 
توان گفت که  یم ،ها نيبا توجه به همه ا 

  2014پس از  یدسته جمع تيامن مانيسازمان پ
 ريو ناگز ديفاز نو تحول خود خواهد گرد کيوارد 

 :رديدست گ یدو نوع اقدامات را رو ديخواهد گرد
ناگوار و  یدادهاياز رو یريشگيو پ هيوقا یبرا - 
 کستانيناشده، حضور خود را در تاج ینيب شيپ
 ديدر بازد نه،يزم نيسازد. در ا اتريو پو شتريب
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 یو داريو د شيپ یرحمان از مسکو چند یامام عل
 .انجام شد يیگفتگوها نيبا پوت

که آن را  يیبه گونه  اي عيواکنش سر یروهاين - 
 اي یاتيواکنش عمل یدسته جمع یروهاين«رسما 
 کستانيدر تاج КСОР یمند به روسنا یم »یفياوپرات
 یو پررنگ تر شتريحضور ب زستانيدر قرغ نيو همچن
 .افتيخواهند 

افغانستان  یدر امتداد مرزها یوياقدامات وقا - 
 .خواهد شد شتريب کستانيتاج–

و  کستانيتاج یارتش ها شتريب زيبه تجه هيروس - 
به آموزش  نيخواهد پرداخت. همچن زستانيقرغ
 یروهاين ژهيدو کشور به و نيا یاروهين شتريب

چند روز  نيآن خواهد پرداخت. در هم یمرزبان
دالر کمک  ارديليم دوتا  هياعالم شد که روس

 .در برنامه دارد زستانيقرغ یبرا ینظام
 اي عيواکنش سر یروهايدر صورت لزوم، ن - 
 ريناگز  КСОР  یاتيواکنش عمل یدسته جمع یروهاين

را در امتداد مرزها و  یاتيعمل ديخواهند گرد
در درون خاک  یعنياز مرزها  رونيحتا در ب

 یاتيعمل نيافغانستان انجام بدهند. البته چن
انجام خواهد شد که احتمال  آنگاهیتنها 

موجود  یها گاهيپا از یو جد نيسترا یدهايتهد
طالبان و القاعده در داخل افغانستان به خاک 

اطالعات  نهيموجود باشد و در زم انهيم یايآس
 یم یاتيعمل نيدر دست باشد. چن قيدق یاستخبارات

پهبادها،  يیتواند شامل موشکباران، حمالت هوا
بمب جت  یماهايا حتا هواپيتوپدار  یبالگردها

محدود  يیماندوک اتيگردد. حتا احتمال عملافگن 
 یاتيعمل نيرود. اما روشن است چن یهم م یسانتيد

 شيو با هشدار پ يیامريکا یروهاين یبا هماهنگ
 .افتيبه دولت افغانستان انجام خواهد  شياز پ

 
 :پرسش

ارمنستان به  اي هيالروسيب یروهاياشتراک ن ايآ 
در  یاتيواکنش عمل یروهايعضو ن یعنوان قوا

  است؟ یواقع انهيم یايآس
 
 :اسخپ 
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 هيالروسيارمنستان و ب یروهايدر باره اشتراک ن 
 عيواکنش سر یروهاين یها اتيدر چهارچوب عمل

КСОР  گفت که با توجه به  ديبا انهيم یايدر آس
 تيامن مانيکه هر دو کشور عضو سازمان پ نيا

خود را  یروهاياند ن رياند، ناگز یدسته جمع
 یشيجنبه نما شتريحضور ب نيبفرستند. اما ا

و ...  یکيلجست یخواهد داشت و احتماال در بخش ها
و حضور  یجنگ اتيدر عمل نيخالصه خواهد شد تا ا
بار  نيشترينخواهد بود. ب یچندان فعال و موثر

 یروهايروشن است به دوش ن یو رزم ینظام اتيعمل
و در  یو در گام دوم روس یزيقرغ ،یکستانيتاج

 شو در گام آخر به دو یگام سوم قزاقستان
  .خواهد بود یالروسيو ب یارمن یروهاين
 
 :پرسش 
 یدسته جمع یروهايباره اشتراک ن کدام مرجع در 

پاسبان  یدسته جمع یروهاين اي یاتيواکنش عمل
 د؟ينما یم یريمگيصلح تصم

 
 :پاسخ 
 KMC و از جمله КСОР عيواکنش سر یروهاياشتراک ن 
 اتيپاسبان صلح در عمل یدسته جمع یروهاين یعني

 مياز همه مربوط به تصم شيپ انهيم یايها در آس
سازمان  دبيرخانهعضو و  یرهبران کشورها یاسيس
 دبير یآن از سو یاتيو عمل یگردد. بخش نظام یم
و  ینظام نبا رهبرا وژايبرد یکوالين -آن کل
و  زستانيو قرغ کستانيتاج یکشورها یتيامن

دسته  تيامن مانيسازمان پ یها گاهيفرماندهان پا
 یو هماهنگ م یکشورها سازمانده نيدر ا یجمع
 .گردد

 
 پرسش: 
 یاتيواکنش عمل یجمعدسته  یروهاياشتراک ن ايآ 

 یعضو صورت م یبر اساس تفاهم و موافقت کشورها
  رد؟يگ
 

 :پاسخ
  .دارد هيرا روس یهم نقش اصل نيبله، اما با ا 
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 :پرسش 
همه  انيو موافقت م دنيروند به تفاهم رس ايآ 

 عضو شرط است؟ یکشورها
 

 :پاسخ
  .دارد هيرا روس یهم نقش اصل نيبله، اما با ا 
 
 :پرسش 

 نهيبه تفاهم در زم دنيو رس یريمگيد تصمرون
در  یدسته جمع مانيسازمان پ یروهاياشتراک ن
سازمان چگونه  تياز ساحه مسوول رونيگستره ب

 است؟
 
 : پاسخ 

 یکشورها انيبر اساس مفاد اسناد امضا شده م
در  یدسته جمع تيامن مانيسازمان پ یروهايعضو، ن

و از قلمر رونيتوانند در ب یصورت لزوم م
بپردازند.  تيعضو هم به انجام مامور یکشورها

نامه و  نييبر اساس آ نهيدر زم یريمگيروند تصم
رهبران  یاز سو دهياسناد به امضاء رس ريسا
با هم  یکشورها در هماهنگ نيا یو نظام یاسيس

در  يینها مييهم، تصم ني. با ارديگ یصورت م
  .است هيبا روس نهيزم

 
 :پرسش

 یدسته جمع تيامن مانيزمان پدر چهارچوب سا ايآ
 داده شده است؟ تويهمه اعضا حق و یبرا

 
 پاسخ: 
خود  تيتوانند عضو یندارند. اما م توينه، حق و 

از  ايدرآورند و  قيرا در سازمان به حالت تعل
و گرجستان  جانيکه آذربا یآن خارج شوند. چنان

 تيتا کنون دو بار عضو کستانيخارج شدند و ازب
درآورده است و  قيازمان به حالت تعلخود را در س

 ميدر واقع، تصم .است قياکنون هم در حالت تعل
است و از  هيروس ليدر همه مسا یاصل رندهيگ

باشد اما به  یهم برخوردار م تويداشتن حق و
 ميگونه اعالم ناشده. اما در هر صورت، همه تصام

 .رديگ یاعضا صورت م ريسا یبا هماهنگ
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 پرسش: 
عضو سازمان  یکشورها یروهاين یونبافتار کن 
  چگونه است؟ یدسته جمع تيامن مانيپ
 

 پاسخ:
) بيدر باره بافتار (ترک یبه زبان روس یاطالعات

 نهيدر زم یانترنت یها تيدر سا یروهاين نيا
 می توانيد خود ببينيد. هست.

 
 :پرسش

 يیفرامنطقه  اي يیمنطقه  یها تيمامور یچه موقع
 رسد؟ یم انيبه پاسازمان  نيا یروهاين
 
  :پاسخ 
 شيسال اگر اعضاء از پ پنجهر  یبرا مانيپ

 یريدر آن به گونه تحر تيانصراف خود را از عضو
 یم ديتمد )کياتوماتخود به خود (نکنند،  شيپ

وجود دارد،  مانيکه پ یرو، مادام نيگردد. از ا
ها هم در  اتيآن در عمل یروهايمساله اشتراک ن

از آن  رونيآن و هم در ب تيداخل قلمرو مسوول
و اشتراک آن ها در  روهاي. حضور نشدبا ینافذ م

 یکشورها یاسيرهبران س ميها بر اساس تصم اتيعمل
 یعوامل دنيگردد و به محض رفع گرد یعضو اتخاذ م

بر اشتراک و حضور  یمبن ميکه منجر به اتخاذ تصم
 مياست، باز هم بر اساس تصم دهيآن ها گرد

 یبا دارالنشا یعضو در هماهنگ یرهبران کشورها
 .ابدي یم انيپا نسازما

 
 پرسش: 

 یها گاهيدر قبال مساله پا کستانيموقف تاج
 زستانيدر قرغ یدسته جمع تيامن مانيسازمان پ

 چگونه است؟
 پاسخ:

(در واقع،  یدسته جمع تيامن مانيسازمان پ 
 زستانيو هم در قرغ کستاني) هم در تاجهيروس
دارد. از جمله در شهر کانت  ینظام یها گاهيپا
فعال است که در  هيروس يیهوا گاهيپا زستانيقرغ

استقرار دارند. آن چه  25 -سو یماهايآن هواپ
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ها در  گاهيدر باره پا کستانيمربوط به نظر تاج
 یمثبت ديد کستانيگردد، تاج یم زستانيقرغ خاک

 گاهيپا نيدهند ا یم حيدارد. اما روس ها ترج
نه، بل که  یروس یها گاهيرا چونان پا یها
 یدسته جمع مانيمربوط به سازمان پ یها گاهيپا
 یروس گاهيپا چيمنظر ه ني. از اندينما یابيارز

 گاهيوجود ندارد. بل که همه پا انهيم یايدر آس
 ».است تيامن مانيمربوط سازمان پ اه
 
 پرسش: 

 یروهايستاد ن سيير -نيکينينقش جنرال استود
 یدسته جمع تيامن مانيان پدر سازم عيواکنش سر

 چگونه است؟
 
 پاسخ: 
ستاد  سيير -نيکياطالعات در باره جنرال اشتودن 

 یروس یها تيدر سا КСОР یروهاي) نزوالي(درست
او  یاست. از نظر سازمان دهيزبان ارائه گرد

 یو فرمانبردار است. اصوال در هماهنگ یتنها مجر
 یکواليجنرال ن -سازمان یعموم یمنش اي رکليبا دب

 یها یريگيتصم رد یعنيکند.  یعمل م وژايبرد
 شنهاديتواند تنها مشوره و پ یم کيژياسترِات

در  یاتيعمل اي یفياوپرات ليبدهد. اما در مسا
 ینيعمل مع یخود از آزاد یها تيچارچوب صالح

 .برخوردار است
 
 پرسش: 
را  یفيچه وظا قايکه او دق دييبگو ديتوان یم

 دهد؟ یانجام م
 

 خ:پاس
 یداخل فيوظا حهيدر ال نيکينيجنرال اشتود فيوظا 

КСОР یداده شده است که در دسترس نم حيتوض 
 یجنبه عمل شتريتوان گمان زد که ب یباشد. اما م

سپرده شده  فيدارد. او مکلف و موظف است تا وظا
را اجرا  یدسته جمع تيامن مانيسازمان پ یاز سو

بر  ازمانس نيکه از اهداف ا يی. به گونه دينما
 سميمواد مخدر، ترور یمبارزه با باندها د،يآ یم
از  یريخرابکاران و جلوگ یباندها ،یالملل نيب
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 یاز مرزها یگسترش ناتو به شرق و پاسبان
عضو و حتا اشتراک در آرام ساختن شورش  یکشورها

 فيوظا طهيدر ح یو انقالبات نارنج یداخل یها
 .گنجد یم عيواکنش سر یروهاين
 
 یها در باره سازمان شانگها پرسش 
 پرسش: 
از افغانستان بر  سافيآ انيبازگشت سپاه ريتاث 

 د؟يکن یم یابيرا چگونه ارز یسازمان شانگها
  

 :سخپا
 يیارويرو یدر واقع، برا یاصوال سازمان شانگها 

شرق در  یدر برابر آن چه که گسترش ناتو به سو
 یوروش یآمده پس از فروپاش ديپد کيژياسترات یخال

 انيبه م نيو چ هيروس یشد، از سو یخوانده م
 یروهايهم خروج ن ايآمد. اما در قبال حضور و 

 اوتتف نيو چ هيناتو از افغانستان مواضع روس
  .از هم دارند يیها

ها در  يیامريکادر کل، با حضور مشروط  هيروس 
 :افغانستان موافق است. به چند شرط

د و مشروع باشد حضور هنجارمند و سامانمن نيا - 
سازمان  تيامن ینامه شورا صلهيدر چهار ف یعني

 ملل
آن روشن  فيحضور شفاف باشد. اهداف و وظا نيا - 

 باشد
 یرا در محورها هيروس یاتيرو، منافع ح چيبه ه - 
و حتا پاکستان با خطر رو  رانيا انه،يم یايآس

 به رو نسازد
 
 واکنش نشان یحضور نيآن، در برابر چن ريدر غ 

 ینيوزن یابزارها هيحال، روس نيخواهد داد. در ا
 .ها در دست دارد يیامريکافشار گرفتن  ريز یبرا

 
را  نيو چ رانيدر افغانستان، ا امريکاحضور  

 یها یژيبا استرات يیارويرو یسازد برا یوادار م
باشند. از  وستهيبا آن کشور در تعامل پ امريکا

 نياست. هم هيبه سود روس یحضور نيچن ،منظر نيا
است در برابر گسترش  یسد امريکاگونه حضور 

 هيروس یبرا نيدر منطقه و هم مهار چ سميترور
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در افغانستان حضور  امريکاکه  یاست. مادام مهم
 یايدر آس هياست منافع روس ريناگز نيدارد، چ

با حضور  نياما برعکس، چ. را لحاظ کند انهيم
 یاست و م در افغانستان مخالف امريکاحتا محدود 

 نهيزم نيکوشد به شدت با آن مخالفت کند. در ا
دوگانه  یاست که باز نيچ یپاکستان متحد راهبرد

 .گرفته است شيپ نيو چ امريکا انيرا م يی
 
در  يیامريکا یها گاهيهم با حضور پا رانيا 

افغانستان به گونه مشروط مخالف است و نگاه آن 
که به  یچونان اهداف يیامريکا یها گاهيبه پا
تواند به محاصره  یدر صورت بروز جنگ م یآسان

تواند  یم جهياست. در نت د،يدرآ یرانيا یروهاين
 ليياسرا اي امريکارا در برابر حمله  رانيا
 ايمانند انگشت افگار  یزيچ یعني. دينما هيقاو

ها در برابر  گاهيپا ني. اامريکا ليپاشنه آش
 .اند ريپذ بيسخت آس یرانيقدرت مند ا یموشک ها

 
 یم امريکاتوان گفت که خروج  یبه هر رو، م 

را در افغانستان و  هيو روس نيتواند منافع چ
 ژهيبا هم رو در رو قرار دهد. به و انهيم یايآس

که رقابت  نيکما ا  .مطرح گردد یصفر نهيهرگاه گز
به شدت  نيو چ امريکا انيبر سر کنترل پاکستان م

خواهد  یدمان تندترهم ران ندهيروان است و در آ
 نيروشن است که حضور چ گريحاال د ني. از همافتي

  .خواهد بود یشگيو هم یميدر گوادر دا
 
 پرسش: 

و  یدسته جمع تيامن مانيسازمان پ انيتعامل م
 چگونه است؟ نيچ
 
 :پاسخ 
مبارزه با سه شر  نهيدر زم يیها یالبته هماهنگ 

خدر و مواد م سم،ياعالم شده و شناخته شده: ترور
 نهيهست. در زم سميسپرات اي یخواه يیجدا
 يیها یاز رخنه ناتو به شرق هم هماهنگ یريجلوگ

مبارزه  نهيدر زم شتريب یعمل یدارند. اما همکار
در مبادله  شترياست و آن هم ب سميبا ترور
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هم  یمشترک ی(مانور) ها شي. البته رزمااطالعات
  .شود یبرگزار م یگاه گاه نيبا حضور چ

 
 :سشپر

در  ینظام یها یهمکار نهيدر زم نيموقف چ 
 چگونه است؟ یشانگها یچهارچوب سازمان همکار

 
 :پاسخ 

 نيکه ا است نيچن یسازمان شانگها یموقف اعالم
چند جانبه  یسازمان دفاع کيسازمان مانند ناتو 

است  یدولت انيم یسازمان شتريباشد، بل که ب ینم
و  یاقتصاد ،یتيچندجانبه امن یها یهمکار یکه برا
از  یهم، در برخ نيبا ا  .است شده ليتشک یفرهنگ
و گرفتن  ینظام یها یاز همکار يینشانه ها ،جاها

در  هيو روس نيچ انيمواضع مشترک دو جانبه م
شود. مانند  یم دهيد يیمنطقه  یها حرانيقبال 

مشترک در  يیمشترک و قدرت نما شيانجام رزما
ندر طرطوس، در ب یکيدر نزد هيسور یکرانه ها

در قبال بحران  ران،يا يیقبال مساله هسته 
 یساخت و ساز ناوها زيو ن یشمال یايکور
  ...و شرفتهيپ یماهايو هواپ مابريهواپ

 
 حيسازمان ترج یاعضا ريسا یموارد نياما در چن 
  .دهند مداخله نکنند یم
 
در انترنت به زبان اين بود متن گفتگوی من.  

 مانيدر باره سازمان پ یادياطالعات زهم  یروس
در زير آن چه  .موجود است  SCTO یدسته جمع تيامن

ده مرا که در ويکی پيديا به زبان پارسی دری آ
 است، پيشکش می کنيم: 

 
  ی:جمع تيامن مانيسازمان پ 
 Collective Security Treaty( یدسته جمع تيامن مانيپ 

Organization (یبه روسОрганизация Договора о 
Коллективной Безопасности)  (مخفف یها نامه که ب 

(CSTO) اي(CIS)  مانيسازمان پ .شود یشناخته م 
 یفعال نظامهای از سازمان  یکي یدسته جمع تيامن

 یايدر حوزه آسيا چند منظوره  مقصده  نيو چند
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 یپس از فروپاشاين سازمان و قفقاز است.  یمرکز
و  یاقتصاد ،یاسيسهای  يیکاهش توانا ی وشورو
به  هيروس وجود آمد.ه ب هيروس ونيفدراس ینظام
و متحد نگه داشتن  ها تيظرف یارتقا منظور
سازمان اقدام  نيچن ليتشکه ب ،سابق عضو یکشورها
 - سازمان نيا گرياز اهداف عمده د یکينمود. 

 در امريکاگسترش ناتو و نفوذ  نهيمحدود کردن زم
او است.  يشينپ ناو متحد هيهمسا یحوزه کشورها

 جاديخواست با ا هيروس ويهکذا دولت فدارت
 ی؛و نظام یاقتصاد ی،اسيس ديجد یساختارها

حوزه قفقاز  انهيم یايدر منطقه آس یاصل گريباز
  باشد.

 
در کستان يدر کشور ازب ١٩٩٢یم ١۵در  مانيپ نيا 

 مانيپ نيااعضای ه شد. دبنا نها تشهر تاشکن
 زستان،يقرق ارمنستان، قزاقستان، یکشورها

. ندبود هيروسو کستان يازب کستان،يتاج
 ٩، گرجستان در ١٩٩٣سپتمبر  ٢۴در  جانيآذربا

 نيا ١٩٩٣دسمبر  ٣١و بالروس در  ١٩٩٣دسمبر 
 ٢٠مذکور، از  مانيرا امضا نمودند و پ مانيپ

 اش را آغاز کرد.  تيرسما فعال ١٩٩۴ لياپر
 

 سازمان در ابتدا در صورت عدم نيا تيمدت فعال
 لياپر ٢شده بود. در  نييپنج سال تع ،ديتمد
بر  یرا مبن یتنها شش کشور عضو، پروتوکول ١٩٩٩
امضا نمودند،  گريپنج سال د یبرا مانيپ ديتجد

گرجستان و  جان،يآذربا -گرياما سه عضو د
 یپروتوکل خود دار نيا یکستان، از امضايازب

 پسکستان يخارج شدند. ازب مانيو از پورزيدند 
گوام را که در  تيعضو ،سازمان نيوج از ااز خر
، جانيآذربا ن،يتوسط گرجستان، اکرا ١٩٩٧سال 

 ريمقابله با تأث یو مولدوا براازبيکستان 
 نيحاصل کرد. ا بود،شده  سيدر منطقه تاس هيروس
 هيمخالف با روسديدگاه های  ،بسا موارد در هگرو

و  یکستان مزه جنگ داخليازب هنوز یعني داشت.
  .بود دهيطالبان را ند یشرويپ
 

 یايتندروان در آس تيفعال یشرويپ و ١٩٩٢پس از 
پنداشته  یضرور یليخ مانيپ نيچن ليتشک ،انهيم
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 یها جنگ ١٩٩٢کستان که پس از يکشور تاج .شد یم
 نيبودن چن ،گذراندی را پشت سرهم م ین داخليخون
ارزش طال را داشت. هکذا جنگ  يشبرا ینظام مانيپ

 بتيممد مص ،و ارمنستان جانيذرباآ نيب یکشور
از  جانيحکومت آذربا رايدر منطقه بود ز ديجد

عمال  و نموده بود یتقاضا همکار اريحکمت نيگلبد
 هيروس هيعل جانيدر آذربا اريحکمت نيافراد گلبد

در برابر  مانيپ نياز موادات عمده ا .ددنيجنگ یم
شرکت کننده  یها دولت همهبود که  نياعضا ا
. امضا ندياز زور نما دياستفاده از تهد یخوددار

 ینظام مانيبه پ وستنيحق پ مانيپ نيکنندگان ا
از امضا  یکيبه  یرا ندارند و حمله نظام یگريد

 همهبه منزله تعرض به  مان،يکنندگان پ
به دفاع  کجايهمه  و دوش یم یامضاکنندگان تلق

 .زنديبرخ
 
 را امضا یشش عضو منشور ٢٠٠٢در هفتم اکتبر  

 تيامن مانيرا به سازمان پ مانينموده و نام پ
دادند. در سال  رييتغ ). اسی. آیس( یدسته جمع

عضو  یبا شرکت کشورها یمانور نظام نيچند ٢٠٠۵
کستان از گوام يسال ازب ني. در اديانجام گرد

برقرار  هيبا روس یکتريخارج شده و روابط نزد
م اعال نيپوت ريميوالد ٢٠٠۶ یجنور ٢٣. در تساخ

 مانيپ نيکستان عضو دائم ايکرد که ازب
سازمان  یدر مجمع عموم مانيپ ني. ااست دهيگرد

نقش ناظر را بر عهده دارد. سازمان  ،ملل متحد
 در ابتدا با اهداف کامال یدسته جمع تيامن مانيپ

 بيتعق یبرا یپس از مدت ی. ولديگرد سيتاس ینظام
ات شکل گرفت. هکذا توانست در چوک یاهداف متعدد

دهد.  شيخوه را ب یالملل نيب تيسازمان ملل رسم
و زبان  استسازمان در شهر مسکو  نيا یدفتر مرکز

سر  وژا،يبورد یکوالي. نباشد یم یآن روس یرسم
 ٢٠٠٧. در سال باشد یسازمان م نيا یمنش
  ورهد استيارمنستان ر ٢٠٠٨و در سال  زستانغيريق
 .نمودند شنهاديسازمان پ نيا یرا برا يی
 

 يی  سازمان موافقتنامه ني، ا٢٠٠٧در ماه اکتبر 
در مورد وسعت  یشانگها یها یرا با سازمان همکار

دو سازمان در حوزه  انيم ها یهمکار دنيبخش
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و  ميمبارزه با جرا نت،يام نيچون تام یمسائل
قاچاق مواد مخدر در شهر دوشنبه به امضا 

 هسازمان، ب یاعضا ٢٠٠٧اکتبر  ۶در  .ديرسان
سازمان موافقت کردند، که  نيا شتريه بتوسع
حافظ صلح، تحت نظر  یروين کي یريشکلگ نهيزم

عضو بدون  یاز کشورها یکيدر  ايسازمان ملل 
موافقتنامه  نينظارت سازمان ملل مستقر گردد. ا

تا  دهد یعضو فرصت م یهمچنان به همه کشورها
 یداخل یمشابه بازارها متيرا به ق یروس یها سالح
سازمان تالش دارد تا  ني. اندينما یداريرخ هيروس
مذهب پيروان رهبر  رانيا .ديرا جذب نما رانيا
جهان است.  در ليت ديکشور تول نيچهارم و عهيش
افغانستان و  در یخارج نيروهای حضورصورت  در

برهم منطقه  النسيب ،سازمان نيدر رانيا تيموجود
 یئامريکاسازمان ضد  کيو سازمان به  می خورد

وقوع خواهد ه جنگ در منطقه ب شد و خواهد ليدبت
 مسازمان گوا يتتقو در ها یئامريکا. هکذا وستيپ

نبود نيروهای در  دارد. یهمکار ،هيروسمخالف 
 نيا در رانيا تيموجود ،در افغانستان یخارج

قاچاق  و زميسازمان احتماًال در مبارزه با ترور
 .ديبه افغانستان نما یمواد مخدر کمک

  
 :ف سازمانهداا
 نيا سيو طراحان تاس اناز موسس یکي ه،يروس 

در بدو  یکشور اهداف مشخص نيو ا باشد یسازمان م
 نيا ارد.داشت و کنون هم دسازمان  نيا سيتاس

 شنهاديجنب سائر اهداف قبالً به اعضا پ اهداف در
 است.  قرار گرفته ديو مورد تائ

 
 :یدسته جمع تيخالصه اهداف سازمان امن

 عضو یکشورها تيمنا نيظ و تامحف-١ 
 افتهيسازمان  اتيو جنا زميمبارزه با ترور -2
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه و -٣  

 آن از منطقه تيترانز
 یطلب هيو تجز يیمبارزه با افراط گرا -4
عضو  یکشورها یدر برخ ینظام گاهيپا جاديا -۵ 

 اعضا تيامن شيبه منظور افزا
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 یراهکارها هيانستان و توصتحوالت افغ یريگيپ-۶ 
جنگ و  مانندکشور  نيا یها حل بحران یمناسب برا
 .مواد مخدر

 
دسته  تيامن مانيسازمان پ یها چالش مشکالت و 

 ی:جمع
 قيتطب ريدر مس یدسته جمع تيامن مانيسازمان پ 

است.   مواجه یها و مشکالت چالشرشته  کياهدافش با 
 ها، یناهماهنگاز اختالفات،  برخاسته چالش ها نيا

که  ،است یگريمتفاوت و مسائل د یها یريجهت گ
مواجه  یبه اهداف اش با کند دنيسازمان را در رس

 نهيزم نيموجود در ا یها الشچ ني. عمده ترکند یم
 :بر شمرد نيچن توان یرا م

 
مسائل  یرو عضو یکشورها انياختالفات م -1

استفاده از منابع  ،یحدود مرز نييتع چون یمختلف
با  یتجار یها یروابط و همکار ی، چگونگیآب
له نه تنها امس ني. اکه بس عميق است گريهمد

به اهداف  دنيرس یفراراه سازمان برا یمشکل بزرگ
که باعث تزلزل سازمان و  بل شود، یاش پنداشته م

جا با  کيله امس ني. اشود یم زيآن ن یثبات یب
سبب  تواند یما حت ه،يثبات روس یب یها استيس
 .سازمان شود نيا یوپاشفر

 
 نيعضو ا یاز کشورها یمتفاوت برخ یکردهايرو -2

 های شيگرا : یسازمان در حوزه روابط خارج
به ناتو،  وستنيپ یو گرجستان برا جانيآذربا
عضو  یمتفاوت کشورها یکردهايبرجسته رو یها نمونه

 نيا باشد، یشان م یخارج استيسازمان در س نيا
وج دو کشور مزبور از درخواست سرانجام موجب خر

سوی کستان به يازب یريسازمان شد. جهتگ نيا
کردها است. يدست رو نياز ا زين هيو روس امريکا

 رديگ شيرا در پ یاستيکشور در تالش است، س نيا
از حد به هر دو قدرت بزرگ  شيب یتا از وابستگ

) خود را دور نگه دارد. هيو روس امريکا( یجهان
عضو  یدر خاک کشورها ینظام یها گاهيپا سيتاس
عضو  یکشورها یسازمان، که با اجازه برخ نيا
 رتصو امريکااهداف  یو در راستا مانيپ
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از  مانيموجب فاصله گرفتن پ زياست، ن گرفته
 .است خود شده هياهداف اول

 
 نهيسازمان در زم یاعضا یعدم ثبات بعض -3

 :سازمان نيشان در ا تيو عضو یهمکار
به که  ندا يیاز کشورها جانيگرجستان و آذربا 

 نيا سيدر مورد تاس یموافقتنامه اول یرغم امضا
خارج شدند. آن  تياز عضو پسان ترسازمان، 

سازمان  تياز عضو ١٩٩٩در سال  زيکستان نيازب
 یاسيمسائل س خاطر تحوالت دره خارج شد، اما ب

 جان،ياز وقوع حوادث اند پسخصوص ه منطقه و ب
 یرا حاصل کرد. ولسازمان  نيا تيدوباره عضو

 .است  باره از سازمان دور رفته اواخر دو نيدر
 یاست که اعضا تيواقع نيمسائل نشاندهنده ا نيا

سازمان حساب  نيا یرو یسازمان به صورت جد
 وستنيپ یبرا یکه فرصت بهتر یننموده و در صورت

خارج  آنمساعد شود، از  یگريبه سازمان د
عضو نسبت  یرهاکشورفتارهای  گونه ني. اشوند یم

 ترازرا در آن رشد و توسعه  نهيبه سازمان، زم
 .برد یم نياز ب يی سازمان موثر منطقه کي
  
 یمتعدد یکشورها تيچند با عضو سازمان هر نيا 

و  سيدر تاس هياست، اما نقش روس شکل گرفته
 ريآن برجسته تر از سا سيبعد از تاس تيريمد

اهداف  ندتوا ینم هي. روسباشد یعضو م یکشورها
 تي. موجودرديگ دهيعضو را ناد یکشورها ريسا

کشورها مفهوم ندارد و  ريسازمان بدون شرکت سا
طول  سازمان در یول .ابديتوسعه  ديسازمان با

 ٩ . در آغازچرخد یسال در محور چند کشور م نيچند
 رييکشور عضو دارد. تغ ۶ کنون تنها .کشور بود
. کند یم یباز رول عمده را زيکشورها ن انزمامدار
 یبود ول هيدار روسهوا نياوکرائ پيشينرهبر 
روابط دارد. گسترش  امريکاآن با  کنونیرهبر 

 راتيتاث تواند یم هيروس سايههم یکشورها ناتو در
 امريکااز اهداف  یکيسازمان وارد کند.  رب یمنف
 یايحوزه قفقاز و آس یعيبه منابع طب دنيرس
سازمان  نيچن دنيهمپاشاز در  یعني. است انهيم

اقتصاد را در انتظار  نيتر یدشمن خطرناک با قو
 یرول خوب یکشور تيامن نيتام دارد. سازمان در



 

106 
 

 ،سازمان نيچن تي. با موجوداست نموده یرا باز
د. نحمله کن کشورهای عضو هب تواند یکشورها نم

را امن  نيچيکستان و چيسازمان توانست تاج نيا
و  زميرا از شر ترور انهيم یايآس یسازد. کشورها

 - از اهداف سازمان یکينجات دهد.  ايیافراط گر
سازمان تا  از قاچاق مواد مخدر است. یريجلوگ
 .شوداين مصيبت سد  است هتوانست یحدود

 
  رويکردها:

http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_Security_Treaty_Organis
ation 

دسته  مانيسازمان پ کيژياسترات یوبگاه بررس.٢ 
  یدهچ فيشر ینوشته کبر یجمع

http://strategicreview.org/?p=10405. 
 یبه زبان روس یجمع تيوبگاه سازمان امن.٣ 

 http://www.paodkb.ru/html/ 
نوشته  یسيبه زبان انگل یاس آ یوبگاه اردو س.۴ 
 وچانيم .یا جان. .یپ جريم

http://www.csl.army.mil/usacsl/publications/IP_6_09_Militarizati
on_of_the_CSTO.pdf 

 روح ال فرهنگ در وببالگ فرهنگ .۵ 
  یجمع مانيمورد پ در یجهان تيوبگاه امن .۶ 
 
 
 
 
 
 

مصاحبه در باره روابط روسيه و 
 افغانستان

 و سياست روسيه در قبال کشور 
 (با يکی از رسانه های ارمنی)

 
 پرسش:

گونه سياست روسيه در محور افغانستان را چ
 ارزيابی می کنيد؟

 
 پاسخ:
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روسيه از آغاز بازی بزرگ، تا کنون همواره يک 
هدف استراتيژيک را در محور جنوب تعقيب نموده 

راهيابی به آب های گرم خليج فارس و دريای  -است
عمان و اقيانوس هند. چون از راه ايران چنين 
هدفی برآوده شدنی نيست، بهترين راه از طريق 

پاکستان و مخصوصا قبايل پشتون و افغانستان و 
بلوچ است. از همين رو، روس ها پيوسته در تالش 
هستند تا با دامن زدن به ايدئولوژی 
ناسيوناليسم تندرو پشتونی در افغانستان، از 
اين جريان تندرو که بر دو سوم خاک پاکستان 
ادعای ارضی دارد و در خود افغانستان خواهان 

طلق پشتونی است، حمايت روی کار آمدن يک دولت م
های همه جانبه می کنند. در قرن بيستم روس ها 
دقيقا از همين مجرا توانستند  افغانستان را 

 اشغال کنند. 
 

حاال هم با همه توان در همين راستا کار می 
کنند. از همين رو می توان گفت که هر چند روس 
ها از ديدگاه استراتيژيک مخالف حضور دراز مدت 

ی ها در افغانستان هستند، در بعد يامريکا
تاکتيکی در زمينه استقرار يک دولت 
اولتراناسيوناليسيتی پشتون در کابل با 

يی ها هيچ اختالفی ندارند و آن را به سوی امريکا
خود می دانند. از همين خاطر است که روس ها با 
دولت ناسيوناليستی افراطی کرزی مناسبات بسيار 

فرصت هستند که چه وقتی چتر حسنه داشته و منتظر 
از سر اين دولت پس می شود تا   امريکاحمايتی 

 يی ها را بگيرند. امريکاخود بتوانند جای 
 

يی ها با روی کار آوردن يک دولت افراطی امريکا
پشتون به جای يک دولت فراگير ملی در 

دچار اشتباه بزرگی شده، در واقع به ، افغانستان
ن منابع و خون جوانان نفع روس ها در افغانستا

 خود را به هدر دادند و می دهند.
 

در پاسخ به سوال بايد گفت که همين حاال هم 
روسيه با پشتون های ناسيوناليست افغانستان 
روابط بسيار گرم دارد. بيشتر با خلقی های سابق 
که از بازماندگان حزب منحله دمکراتيک خلق 
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غلزايی  هستند. از نظر قومی بيشتر اين خلقی ها
هستند و با رژيم درانی کرزی هر چند در ظاهر 
همکار هم اند، اما در خفا رقابت دارند. بيشتر 
صاحب منصبان پيشين با روس ها ارتباطات حسنه 
دارند. روس ها همچنين با خانواده کرزی دوستی 

 نزديک دارند.
 

در مسکو، گروهی از خلقی های پيشين به داد و 
ست در مسکو چنين تماس ستد مشغول اند. روشن ا

 هايی از چينل های مختلفی تنظيم می گردد.  
 

آن چه مربوط به روابط روسيه با حکومت کرزی می 
شود، بسيار دوستانه است. پسر عموی کرزی در 
مسکو سفير است. در ضمن روس ها هميشه برخی از 
اعضای خاندان کرزی را به مسکو دعوت می کنند. 

يی امريکاه اند که اگر روس ها به کرزی قول داد
ها از وی حمايت نکنند، روس ها هميشه در کنار 
او هستند. روس ها حاضرند به افغانستان سالح های 
مدرن از جمله توپ و تانک و هليکوپتر و هواپيما 
بدهند و جونان افغان را آموزش نظامی بدهند. 
دستگاه استخبارت روسی هم با کرزی همکاری نزديک 

سيه منظم با کرزی در کابل دارد. سفير رو
 گفتگوهای محرمانه می نمايد. 

 
در يک سخن، روس ها بی صبرانه  منتظر اند که چه 

بر هم می خورد تا  امريکاوقت مناسبات کرزی و 
يی ها را بگيرند. امريکاآن ها بتوانند جای 

همچنين روس ها با برادران و پسران عموی کرزی 
ک دارند. روس مخصوصا محمود و جميل روابط نزدي

ها بسيار تالش دارند تا با خلقی های سابق در 
اردو، پليس و نيروهای امنيتی افغانستان دو 
باره تماس هايی برپا نمايند و بار ديگر زير 
نام پشتونيسم از آن ها برای آينده بهره برداری 

 نمايند. 
 

در مورد ارتباط روس ها با طالبان کدام چيز 
اما صد در صد چنين قطعی گفته نمی توانم. 

ارتباطاتی هست. بيشتر از طريق خلقی های پشتون 
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از واليات سرحدی و پشتونستانی هايی که در گذشته 
 با روس ها تماس داشتند. 

 
 پرسش:

برآمدن نيروهای آيساف از افغانستان در داخل 
 رهبری روسيه چگونه بحث می شود؟

 
يی ها به سود روسيه است و امريکاماندن  -پاسخ

يی ها بيخی برآيند، امريکاواهد بود. چون اگر خ
همه مسووليت و هزينه افغانستان به دوش روسيه 
می افتد و روسيه ناگزير می شود با چين بر سر 
افغانستان به رقابت بپردازد. برای روس ها مهم 

يی ها به اهداف راهبردی خود امريکااين است که 
آمدن  در افغانستان دست نيابند. مانند  روی کار

در پاکستان، تغيير  امريکايک دولت وابسته به 
رژيم در ايران و بی ثبات ساختن اوضاع در آسيای 
ميانه. از اين رو، روس ها بسيار با جديت و 
دقت، پيگيرانه مسايل افغانستان را زير نظر 

يی ها را کنترل می امريکادارند و همه تحرکات 
 نمانيد. 

 
 پرسش:

چه پتنسيال هايی برای چه هراسی وجود دارد؟  
 روسيه در افغانستان می توان ديد؟

 
روس ها در افغانستان از چند چيز ترس پاسخ: 
 دارند:

 ،امريکاپيروزی استراتيژی  -
و افتادن کامل افغانستان به  امريکارفتن  -

دست پاکستان و در نتيجه چين که برای روس ها به 
هيچ رو پذيرا نيست و با آن با همه توان مقابله 

 خواهند کرد.
دامنه يابی توليد مواد مخدر و دهشت افگنی  -

در افغانستان که می تواند سخت امنيت آن کشور 
 را با مخاطره رو به رو سازد.

ل روسيه در زمينه تاثير گذاری بر اپتنسي  -
 افغانستان بسيار بزرگ است:

تاثير گذاری از طريق کشورهای آسيای ميانه  -
يبا به طور کامل که اقتصاد شمال افغانستان تقر
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برای مثال، ساالنه  .به اين کشورها وابسته است
تا دو ميليون تن مواد نفتی از ترکمنستان، 
قزاقستان و روسيه وارد افغانستان می شود. 
همچنين برق واليات شمالی افغانستان از همين 
کشورها تهيه  می شود و مقادير زياد گندم از 

 دد. قزاقستان به افغانستان صادر می گر
پتنسيال سياسی/ کشورهايی چون ازبيکستان،  -

تاجيکستان و ترکمنستان در شمال افغانستان 
همتبارانی دارند که با آن ها از سده ها بدين 
سو، پيوندهای فرهنگی، خويشاوندی و اقتصادی 

 .دارند
پتنسيال اطالعاتی/ امنيتی: روس ها از آغاز  -

سده بيستم بدين سو شبکه های جاسوسی بسيار 
نيرومندی در ميان اقشار مختلف جامعه افغانستان 

 دارند. 
 

 پرسش:
روسيه چه نقشی را  می خواهد پس از برآمدن  

 نيروها در افغانستان بازی نمايد؟
 

 2014روس ها می خواهند که کماکان پس از پاسخ: 
، تاثير و نفوذ امريکابه تناسب پايين آمدن وزن 

آن ها  خود را در افغانستان افزايش بخشند.
کماکان از يک دولت اولتراناسيوناليست پشتون در 
افغانستان حمايت خواهند کرد. حتما پيشنهادهايی 
به دولت افغانستان در زمينه گسترش کمک های 
نظامی به شمول صدور اسلحه خواهند داد. کماکان 
خواهند کوشيد تا نقش پاکستان را تضعيف نمايند 

ی نظامی و و خود تا جای امکان در ساختارها
امنيتی افغانستان نفوذ کنند و تاثير گذاری 
 ناقتصادی و سياسی خود را افزايش بخشند. همچني

خواهند کوشيد تا هر چه بيشتر در صفوف طالبان 
 رخنه نمايند.

 
 پرسش:

چه برنامه ها يا ابتکاراتی از جانب روسيه هست 
که افغانستان پس از رفتن نيروهای ائتالف به 

بهه اسالمگرايان آسيای ميانه مبدل عقبه و پشت ج
 نگردد؟
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روس ها با همه نيرو خواهند کوشيد که از  -پاسخ

دولت افغانستان حمايت نمايند. به آن سالح 
خواهند داد و به همکاری های اطالعاتی خود با 
کابل ادامه خواهند داد. به ويژه  در شمال 

 افغانستان بسيار حساس هستند. 
 

 پرسش:
ی را روسيه و کشورهای آسيای ميانه چه تدبيرهاي 

  2014برنامه ريزی می نمايند هرگاه پس از 
تندروان از افغانستان و يا پاکستان به آسيای 
ميانه و يا شمال افغانستان برگردند و اوضاع را 

 بی ثبات بسازند؟
 

روس ها در آسيای ميانه برنامه های دراز  -پاسخ
امنيت دسته مدت دارند. آن ها در چهارچوب پيمان 

جمعی خواهند کوشيد تا پايگاه های خود را در 
تاجيکستان و قرغيزستان تحکيم بخشند. با اين 
کشورها روابط اقتصادی خود را توسعه بخشند. هر 
گاه خطر جدی آن ها را تهديد کند، بستن مرزها 
به ويژه مرز با تاجيکستان برای روی ها بسيار 

باشد، امکان  اهميت دارد. و اگر خطر بسيار جدی
اعزام سی هزار نيروی مرزبانی در چهار چوب 
پيمان امنيت دسته جمعی به تاجيکستان احتمال می 
رود. روس ها همچنين با مقامات محلی واليات شمال 
مانند جنرال دوستم و استاد عطاء روابط خود را 
برای پيکار با طالبان بهبود خواهند بخشيد و در 

  و امکانات خواهند داد.  صورت لزوم به آن ها سالح
 

 پرسش:
چه منافع دولتی ديگری را روسيه در افغانستان 
تعقيب می نمايد؟ آيا در اين حال، يک وضعيت 
رقابتی می تواند با ديگر کشورها ايجاد گردد؟ 

 با کدام کشورهايی؟  
 

 پاسخ:
ايجاد يک دولت  استراتيژی روس ها در افغانستان

ايران هم چشمی و  قوی مرکزی پشتونی است که با
با پاکستان دشمنی داشته باشد. روس ها حاضر 
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هستند با همه توان به چنين دولتی کمک نمايند 
تا بر سر تا سر افغانستان مسلط شود و سپس بر 
پاکستان ادعای ارضی نمايد. در اين حال، ايران 
و پاکستان طبعا می توانند رقيب روسيه به شمار 

می تواند با کشورهای روند. در اين حال، روسيه 
عربی حامی پاکستان و به ويژه چين با رقابت 

اما بزرگترين رقيب روسيه در بپردازد. 
  افغانستان در آينده چين خواهد بود.

 
 پرسش:

روسيه چه امکانات همکاری را با ديگر کشورها در 
 افغانستان می بيند؟

 
 پاسخ:

يی ها در افغانستان هستند، امريکاتا زمانی که 
سيه با چين، ايران و حتا پاکستان بر سر رو

مسايل افغانستان يک رشته هماهنگی هايی خواهد 
يی ها با امريکاداشت. اما به محض برآمدن کامل 

هند همکاری بسيار نزديک خواهد داشت. چون هند 
هم خواستار تحکيم حاکميت يک دولت ضد پاکستان 
در کابل است. اگر طالبان و پاکستانی ها به کمک 
اعراب بر افغانستان يا بخش بزرگ آن چيره شوند، 
روشن است با ايران هم همکاری های تنگاتنگی 

  خواهند داشت.  
 

 پرسش:
گفتگوهای چهارجانبه ميان افغانستان، -

تاجيکستان، پاکستان و روسيه، از چه اهميتی 
 برای روسيه در مساله افغانستان برخوردار است؟

چيست و چگونه می  اهداف گفتگوهای چهارجانبه -
 توان به اين اهداف دست يافت؟

همه ساله ميان روسيه،  2009سر از سال  -
افغانستان، پاکستان و تاجيکستان ديدارهايی در 
باره مساله افغانستان صورت می گيرد که آخرين 

در اسالم آباد  2012اکتبر   2/3آن به تاريخ های 
اشته صورت گرفت؟ اين ديدارها چه نتايجی در بر د

 است؟
 

 پاسخ:
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با توجه به پيچيدگی و چند اليه يی بودن اوضاع 
در افغانستان، روسيه هم مانند ديگر بازيگران 
با چند کارت بازی می نمايد. يکی از مکانيسم ها 
همين فوروم چهار جانبه است.  تاجيکستان يکی از 
ابزارهايی است که روسيه با بهره گيری از آن در 

ره می گيرد. اين کشور با بازی افغانستان به
کيلومتر هم مرز است. با توجه  1400افغانستان 

به اين که دست کم يک چهارم باشندگان افغانستان 
درصد مردم آن فارسی زبان  55تاجيک و نزديک به 

هستند، اين کشور پيوندهای ژرفی با مردم 
افغانستان دارد. همين گونه، رييس جمهور 

صی بسيار نزديکی با تاجيکستان روابط دوستی شخ
حامد کرری دارد. روس ها از اين روابط برای 
رساندن پيام های خاص از طريق رييس جمهور 
تاجيکستان به کرزی بهره برداری می نمايند. 

بر کرزی  امريکاهمين گونه، هر موقعی که فشار 
يا پاکستان افزايش يابد، بی درنگ روس ها وارد 

 می کنند.ميدان می شوند و کرزی را دعوت 
 

چنانی که روشن است، رييس جمهور پوتين 
استراتيژی ايجاد اتحاديه اروآسيايی را مهم 
ترين هدف استراتيژيک روسيه در دوره دوم خود 
اعالم داشته است. روس ها بسيار تالش دارند، از 
راه های گوناگون با پاکستان وارد تعامل شوند و 

به خوبی از اهميت اين کشور در مسايل افغانستان 
واقف هستند. روس ها بسيار ترس دارند که 

 پاکستان به کلی زير تاثير چين نرود.
 

 پرسش:
چه ابتکاراتی از سوی روسيه در رابطه با 
افغانستان در چهارچوب سازمان شانگهای و سازمان 

 پيمان امنيت دسته جمعی برنامه ريزی شده است؟
 

 پاسخ:
مقابله  شانگهای، سازمانی است که برای سازمان

با گسترش نفوذ ناتو به سوی شرق ايجاد گرديده 
در افغانستان حضور دارد، اين  امريکااست. تا 

به عنوان يگانه  امريکاپيمان پا بر جا است. تا 
مگاپاور فرا قدرت در جهان است، اين پيمان فعال 
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از افغانستان و کاهش  امريکااست. اما بابرآمدن 
نقش شانگهای  2025وزن نظامی و اقتصادی آن تا 

کمرنگ تر خواهد گرديد. مخصوصا رقابت ميان 
روسيه و چين بر سر افغانستان، ايران و پاکستان 

 و نيز در آسيا ميانه شدت خواهد گرفت. 
 

استراتيژی چين، خريد انرژی و کان های معادن 
مفيد در آسيای ميانه و ايران و افغانستان است. 

ر اين کشورها. همچنين سرمايه گذاری های کالن د
روشن است روس ها به تنهايی توان رقابت با 
سرمايه چين را ندارند. از اين رو، خواهند 
کوشيد تا در اين عزصه با هند بيشتر نزديک 

نزديک تر  امريکاباشند و در آينده با اروپا و 
همکاری نمايند. روسيه با جبين گشاده حتا ترکيه 

م وارد و ايران و نيز جاپان و کوريا  را ه
ميدان آسيای ميانه نموده است تا بتواند به 
گونه يی با نفوذ فزاينده و خزنده چين رقابت 

 نمايد.   
 

برعکس، شانگهای، پيمان امنيت دسته جمعی بيشتر 
ه نظامی دارد و در صورت احساس خطر جدی در بجن

آسيای ميانه، بی درنگ وارد عمل خواهد شد. مگر، 
ر آن احساس نشده و تا کنون نياز جدی به حضو

 تصور نمی رود در آينده نزديک شود. 
 

تنها يک چيز در رابطه با افغانستان روشن است و 
آن اين که در صورت تسلط يابی طالبان بر سر تا 
سر افغانستان که احتمال آن بسيار کم می رود، 
نيروهای اين پيمان صد در صد مرزهای تاجيکستان 

و در صورت لزوم  با افغانستان را خواهند بست.
با کسانی که بخواهند وارد تاجيکستان شوند، 
خواهند جنگيد. همچنين امکان نابود سازی برخی 
از کشتزارها و آزمايشگاه های مواد مخدر طالبان  
در افغانستان پس از بيرون رفتن کامل نيروهای 

 يی، ممکن به نظر می رسد.امريکا
 

غانستان آن چه مربوط به افغانستان می گردد، اف
در سازمان شانگهای عضو ناظر است. مانند ايران 
هند و پاکستان. مگر، عضويت آن کشور به عنوان 
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عضو اصلی در اوضاع کنونی به چند دليل ناممکن 
 :است
يی در امريکامانی که نيروهای زروشن است تا -

افغانستان حضور دارند، افغانستان نمی تواند 
 عضو شانگهای شود. 

که مشکل تروريسم و مواد مخدر بر جا تا زمانی  -
است، افغانستان نمی تواند در شانگهای پذيرفته 

 شود. 
همچنين، افغانستان تنها پس از پذيرفته شدن  -

پاکستان می تواند عضو شانگهای شود. زيرا اين 
 کشور بر پاکستان ادعای ارضی دارد. 

 
آن چه مربوط به پيمان سازمان دسته جمعی می 

پيمان تنها در صورت رفتن کامل گردد، اين 
نيروهای خارجی از افغانستان متعهد به تامين 
امنيت کشورهای آسيای ميانه است و اگر خطر جدی 
آن ها را  تهديد کند، بی چون و چرا به ميدان 

 خواهند آمد.
 

آن چه مربوط به بخش اقتصادی می گردد، امروز 
 حجم مبادالت بازرگانی ميان افغانستان و روسيه
چندان باال نيست. از روسيه به افغانستان گندم، 
آرد، پترول، ديزل، تيل خاک و روغنيات، چوب، 
شيشه، فلزات مانند آهن چادر، سيخ گول، انگالرن، 
پروفيل، گوگرد، صابون کاالشويی وچند قلم محدود 
ديگر صادر می شود. واردات از افغانستان هم به 

قالين، چند قلم محدود می شود مانند کشمش، 
پوست، ميوه خشک و... ميزان معين آن روشن نيست. 
چون بخشی از اموال روسی از طريق ازبيکستان و 
تاجيکستان به افغانستان ری اکسپورت می شود. 

ميليون دالر  200اما در کل فکر نمی شود که از 
 بيشتر باشد. 

 
روسيه گاهی به افغانستان گندم و آرد کمک بالعوض 

چند هزار تن. گاهی هم برای  می کند. در حدود
 اردوی افغانستان کمک های فنی می دهد. 

 
روسيه مايل به سرمايه گذاری در پروژه هايی است 
که در گذشته از سوی شوروی پيشين ساخته شده 
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بودند. اما جانب افغانی تا کنون به اين کار 
موافقت نشان ندادن است. در اين راستا، روس ها 

طريق ايجاد شرکت های  بيشتر می خواه ند از
 افغانی کار نمايند.  -مختلط شخصی روسی

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 متن سخنرانی در سيمينار: 

بررسی اوضاع در خاور ميانه، قفقاز، «
 آسيای ميانه و افغانستان

 »و نقش ايران در منطقه 
جامعه کشورهای «در انستيتوت مطالعات 
 »همسود

 
پژوهشکده در  2014در ماه جوالی سال روان 

مشترک همسود ( جامعه مستقل یمطالعات کشورها
با اشتراک  یکياکادم -یعلم ناريمي، س)عفالمنا

 يیمنطقه  ليده ها تن از کارشناسان برجسته مسا
مختلف و استادان دانشگاه ها و  یاز کشورها

 نيب ابطرو یاسيمطالعات س ليمسا یپژوهشگاه ها
له چهار که بنده از جم ديالملل برگزار گرد

بودم و  ناريميس ژهيو مهمان و یسخنران اصل
والت گلوبال و منطقه حدر باره ت یمفصل یسخنران

 ه،يسور ن،يياوکرا یدر کشورها دهيچياوضاع پ ،يی
افغانستان  ژهيو به و انهيم یايعراق، قفقاز، آس

 نمودم.  راديا
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 یاريبس یدلچسپ ناريمياشتراک کنندگان س کل،در  
دادند و از بحران  یستان نشان مافغان ليبه مسا

با تقلبات گسترده در  ونديآمده در پ ديپد
کردند. در  یم یانتخابات به شدت ابراز نگران

از اشتراک  یمتعدد شمار یبنده به پرسش ها انيپا
 کنندگان پاسخ گفتم . 

 
مسوول  -فييفسي سوريپروف ناريميس نيدر ا 

 سوريپروف توت،يانست نيمطالعات قفقاز در ا
در پژوهشکده  رانيمسوول مطالعات ا -وايدونا

 سورفيو پرو هيپژوهشگاه علوم روس یخاورشناس
 یسخنران يیمنطقه  ليکارشناس برجسته مسا -نيساژ

 کردند. 
 
 یاز شبکه ها یکيبا  يی یاختصاص یگفتگو نيهمچن 

آمده در  ديدر باره بحران پد هيروس یونيتلوبر
 زيام دادم و نبا انتخابات افغانستان انج ونديپ

کارشناس  - فيازيکن سوريبا پروف یمصاحبه مفصل
 یها تياز سا یکيمنطقه که در  ليشناخته شده مسا

 .دينشر رس بهقزاقستان  یانترنت
 

 متن سخنرانی:
با اجازه رييس محلس، استادان بزرگوار و 

 .ته حاضر در نشست امروزخپژوهشگران فرهي
 
ر نشست ای بسی خوشنودی و خرسندی است که دج

-امروزی که از سوی يک پژوهشگاه مهم علمی
اکادميک با اشتراک کارشناسان برجسته و شناخته 

برگزار می گردد، در خدمت مسايل منطقه يی شده 
ت ها و شاجازه بدهيد شماری از بردا .شما هستم

  .تصورات را به گونه توصيفی پيشکش نمايم
 

، پس از فروپاشی شوروی پيشينپر واضح است که 
کانفيگوراسيون جهان دو قطبی شکل گرفته در سال 
های پس از جنگ جهانی دوم فرو ريخت و در دهه 
نود شاهد جهان يک قطبی بوديم. با وارد شدن به 

يسی دآرايش قوا در جهان دستخوش دگر ،هزاره سوم
گرديد. با تشکل نهايی اتحاديه اروپايی، ظهور 

تين به ی الامريکاچين، هند و اتحاديه کشورهای 
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عنوان ابرقدرت های نوظهور، و نيز تبارز دوباره 
جهان نو به سوی چند  ،روسيه در عرصه گلوبال

هانی شدن، نقش جدر روند  .تابدشطبی شدن می ق
سته يی را روندهای منطقه گرايی يا جبر

 .ريگيوناليسم و نيز همگرايی منطقه يی می گيرد
 

در سياره ما گنجينه های ناگفته پيداست که 
معدنی بسيار اندک و محدود اند. از اين رو 

است که کشورهای بزرگی که منابع کافی  طبيعی
متوجه منابع برای حفظ موفعيت برتر شان ندارند، 

سرشار خاورميانه،آسيای ميانه و روسيه گردند. 
اين است که ما شاهد رقابت ها و کشاکش های 

درت های بزرگ بر سر دسترسی و قپايان ناپذير 
و نيز مسيرهای انتقال منابع محدود زمين  کنترل

کشورهای کوچک دارنده  ،در اين ميان .آن هستيم
اين منابع با کشورهايی که در همسايگی معادن 

  .ی گردندمقرار دارند، قربانی اين کشاکش ها 
 

شاهد فروريزی شماری از ارزش های واالی کنون ما 
انسانی و نظام شکل گرفته روابط بين الملل و 

واعد پذيرفته شده سامانه حقوق بين الدول ق
هستيم. سياست های يک بام و دو هوای کشورهای 

ی با دستاويز ساختن رد ابزاربزرگ و برخو
استاندردهای دوگانه همه چيز را برهم ريخته 

  .است
 

برای باشندگان کشور ما و بسياری  ؛برای مثال
وشن نيست رديگر از کشورهای جهان سوم به درستی 

ش های رهايی بخش ملی و دهشت بمرز ميان جنکه 
و اصال رد. ذا می گجافکنی بين المللی از ک

 تتروريسم چيست؟ چه کسی را می توان تروريس
که آزادی بخش فلسطين  يا رزمندگان جنبشآخواند؟ 

تروريست برای آزادی سرزمين شان می جنگنند، 
که اسراييل؟ آيا کردهای ترکيه دولت هستند يا 
رسيدن به حقوق دادگرانه مدنی خود اند، خواستار 

  تروريست هستند يا دولت ترکيه؟
 

همين گونه تعريف روشنی از حق تعيين سرنوشت 
توده ها وجود ندارد که دقيقا چه کسانی از حق 
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تعيين سرنوشت برخوردار هستند؟ کردهای ترکيه يا 
شيعيان عربستان سعودی و اصوال به چه کسان می 

 سپراتيست خطاب نمود.  توان جدايی طلب و
 

کييف » ميدان«چگونه می شد که تا ديروز شورشيان 
 را رهروان آزادی و دمکراسی و دادگری خواند و
فرياد برآورد که دولت يونوکوويچ حق ندارد آنان 

امروز را با توسل به نيروی نظامی سرکوب کند و 
رزمندگان شرق اوکرايين را تروريست های جدايی 

خطاب کرد و رفتارهای  وزطلب و آتش افر
سرکوبگرانه دولت کنونی را حق قانونی آن برای 

 حفظ تماميت ارضی کشور ارزيابی کرد؟ 
 

چگونه برخی از کشورها به پيشواز جداشدن 
کردستان عراق از آن کشور می شتابند در حالی که 

کرد ترکيه را جدايی طلب  مبارزان  ،سيدر عين ک
چگونه می  انند.و تروريست و دهشت افکن می خو

القاعده در افغانستان  وتوان پذيرفت که طالبان 
فی لروهای دهشت افکن سيتروريست باشند و ن

  (وهابی) در سوريه مبارزان راه آزادی؟
 

هم اند. بو م گمسايل بسياری است که هنوز گن
تی در اين است که چرا تا کنون سازمان ملل و فشگ

شنی از رو فريعت نتوانسته اند تيشورای امن
پديده تروريسم ارايه کنند. عجيب است که بيش از 
دو دهه می شود که همه جهانيان با تروريسم 

ميلياردها دالر هم هزينه مبارزه می کنند و 
هيچ کسی تعريف مبارزه با تروريسم شده است، اما 
  .روشنی از تروريسم به دست نمی دهد

 
 مادامی که شورای امنيت سازمان ملل ،از ديد من

و  ريف روشنی از پديده تروريسم به دست ندهد،عت
در زمينه کانسنسوس جامعی در تراز جهانی صورت 

بسيار دشوار خواهد بود تا از اين  نگيرد، 
 .رهايی يابيمها سردرگمی 

 
اری از پديده ها برخورد آگاهانه يبايد به بس

داشته باشيم. شماری می کوشند از عينک گرايش 
ه و سنی و يا هم تباری و های مذهبی مانند شيع
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 ،د نمايند. برای نمونهرفرقه يی با مسايل برخو
ما بيماری ديدن به قضايا از پشت عينک  در کشور

به يک سنت ناخجسته و  پشتون و غير پشتون
  ناميمون مبدل شده است.

 
به محض رو به رو شدن با  .من يک معيار دارم
 درنگ برای خود معين می بی ،چنين برخوردهايی

اهی گسازم که چنين برخوردها يا ناشی از ناآ
است يا به گونه  »ليلگرانحت«چنين به اصطالح 

عمدی می خواهند سوء استفاده های آاليشمندانه 
زاری نمايند. بايد برای هميشه روشن بسازيم با

ه يی در جهان پيوسته از ژل و حلقات ويفکه محا
 بهرهخود اض و مقاصد شوم غراين ابزارها برای ا

  .برداری ابزاری می کنند
 

م که در مرحله گذار يبسيار طبيعی است بپندار
قرار داريم. ثبات نسبی و قواعد مشخص بازی تنها 
هنگامی جای قانون جنگل کنونی را خواهد گرفت که 
جهان کانفيگوراسيون مشخص و معين چند قطبی خود 

چين  2017رد. پس از سال يرا به گونه نهايی بگ
اقتصادی جهان مبدل خواهد شد و  به فرا قدرت

ه را خواهد گرفت. ما دست اياالت متحخن گاهايج
چندی پيش شاهد فروريزی اردوگاه شرق بوديم. اما 
پس از جنگ سرد ناتو کماکان سر جايش است. پرسشی 

يا ناتو جاودانه آکه کنون مطرح است اين است که 
خواهد ماند يا اين که در آينده نزديک دستخوش 

سی خواهد شد؟ برداشت من اين است که اين دگردي
د شماری ديگری از اعضای ناتو ياحتمال هست که شا

راه فرانسه را پيش بگيرند و از ساختار  2020تا 
نظامی آن بيرون شوند و تنها در ساختار سياسی 

  .آن بمانند
 

بحران از  ،در تياتر اروپايی کشاکش های جهانی
کنون به  ،نلمان شرقی پيشيآمرکز اروپا در 

مرزهای روسيه يعنی به اوکرايين کشيده شده است. 
کنون اوکرايين در بحران بسيار عميق اقتصادی، 

نظامی فرورفته است. در واقع  -اجتماعی و سياسی
رو رفته است. فاين کشور در گودال جنگ داخلی 

برداشت من اين است که اين بحران می تواند تا 
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ود برسد. بسيار ماه نوامبر سال روان به اوج خ
دهای دراماتيک اين بحران بزرگ مدشوار است پيا

را که می تواند امنيت اروپا و حتا جهان را با 
د، پيش بينی کرد. اما زرو به رو ساجدی خطر 

امکان همه چيز می رود از سرتاسری شدن بحران در 
و شورش کل اوکرايين گرفته تا راه افتادن انقالب 

تصادی در اروپا و کل در اين کشور و بحران اق
و اقتصادی و که می تواند سامانه مالی  نجها

  د.جهانی را با تهديد جدی رو به رو سازامنيتی 
 
 100کنون ميزان بدهی های خارجی اوکرايين به ا

ميليارد به  35ميليارد دالر می رسد. از جمله 
ميليارد به چين. روشن نيست که اين  3روسيه و 

نست اين بدهی ها را کشور چگونه خواهد توا
 15کرايين ساالنه به به بيش از وردازد. اپب

رای پر کردن کسری بودجه خوذ بميليارد دالر 
ب از غرالی است که کمک های حنياز دارد. اين در 

 ،چند ميليارد در سال بيشتر نيست. در يک سخن
تر دچه زو ر؛ روسيه و اروپا هامريکابايسته است 

ن خونين در اين کشور راه های برونرفت از بحرا
جستجو کنند  ،را مادامی که هنوز دير نشده است

ميليون انسان  45با  دير يا زود در غير آن
کار  و در قلب اروپا سر و بی سرنوشت بحران زده

  .پيدا خواهند کرد
 

تيره شدن مناسبات ميان روسيه و غرب بر سر 
جهان را به گونه برگشت  ،بحران اوکرايين

و دست به پرتگاه آغاز يک جنگ سرد ناپذيری به ل
قرار داده است. کم بحران پيچيده اقتصادی ديگر 

روشن است چنين چيزی خطر مزمن شدن بحران های 
د تنش ها در مناطق مختلف جهان يمنطقه يی و تشد

از جمله در افغانستان را در پی دارد که بسيار 
 .خطرناک است

 
تامين  روسيه کنون بيش از يک سوم گاز اروپا را

ران اوکرايين می تواند حميق شدن بعمی کند. 
تاثير بس ناگواری بر اقتصاد اروپا و در نتيجه 

اوکرايين درست مانند  .کل جهان بر جا بگذارد
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افغانستان به يک سياهچاله جيوپوليتيک ديگری 
مبدل می شود که می تواند پای کشورهای بسياری 

 را به بحران بکشاند و درگير سازد. 
 

حاال می پردازيم به منطقه خاورميانه، قفقاز و و 
از ديد جيوپوليتيکی و  .آسيای ميانه

کمربند «يواستراتيژيکی، اصطالحی داريم به نام ج
روسيه. کشورهای آسيای  »زجحجاب عا«يا  »جنوب

فقاز به گونه سنتی در گذشته به چنين قميانه و 
نامی خوانده می شدند. روشن است همه اين کشورها 

نوعی اند و در سده نزدهم در نقشه های سياسی مص
از اين که بگدريم، با . وجود خارجی نداشتند

گری از کشورهايی بر می خوريم که يکمربند د
منهای ايران و مصر همه مصنوعی اند و در 

ع کشورهای بزرگ به وجود آمده اند. فچهارچوب منا
اين نوار يا کمربند از پاکستان آغاز می شود و 

ايران، عراق، سوريه، لبنان، مصر،  ،تانافغانس
تونس، ليبيا و... را در بر می گيرد. شماری از 

طقه را به نام بيضوی با الپس نپژوهشگران اين م
انه بزرگ می خوانند. در سرتاسر اين يخاورم

 گکمربند در چند دهه گذشته شاهد بحران های بزر
ت دراماتيک بوده ايم. به گونه الو جنگ ها و تحو

 .رده می خواهم روی اين کمريند درنگ کنمفش
 

شماری از کشورهای آسيايی که روی اين کمربند 
کسپين و واقع شده اند، در واقع منطقه قفقاز و 

زيره جآسيای ميانه و ترکيه را از گستره هند و 
نمای عرب و حوزه خليج پارس جدا می کنند. در دو 

گنجينه های بزرگ نفت و گاز  ،ندبسوی اين کمر
قفقاز و آسيای ميانه و  -قرار دارند. در شمال

کسپين و در جنوب جزيره نمای عرب و خليج پارس. 
 رشته از اين ها در شماری از کشورهای واقع بذگ

گنجينه های بزرگ نفت و گاز  ،روی خود کمريند
ايران؛ عراق، سوريه، مصر؛ لبيبا  - خوابيده است

  ....و
 

زرگ بر اين روشن است تسلط يکی از قدرت های ب
يواستراتيژيک جکمريند می تواند موضع و موقعيت 

و مواضع حريف را آن را به گونه دراماتيک تقويت 
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کند. چون با داشتن تسلط بر اين بس لرزان 
می تواند هم حوضه های نفت خيز جنوب را  ،کمربند

کنترل کند و هم بر حوضه های شمالی که به گونه 
ه قرار دارند، سنتی در حيطه سيطره سنتی روسي

و  بر پاکستان امريکا ،شتهذارد. در گذتاثير بگ
ی تسلط داشت. برعکس، شوروی ها بر هايران شاهنشا

الجزاير، لبيبا، مصر، فلسطين، سوريه، عراق و 
افغانستان سيطره داشتند. در پی اتقالب ايران، 

رفت. برعکس شوروی ها،  امريکااين کشور از دست 
سوريه را دست دادند.  همه کشورهای ديگر منهای

ان دو فراقدرت کماکان در يبا اين هم، کشاکش م
حالی ادامه دارد که به شمار بازيگران بزرگ 

زوده شده است و چين و هند و اروپا هم به فا
گونه های مستقيم يا غير مستقيم وارد کارزار 

 شده اند. 
 

طقه يی مانند ننقش قدرت های م در اين حال،
ستان، عربستان و حتا قطر به ايران؛ ترکيه، پاک
  .زايش يافته استفگونه روز افزونی ا

 
فراموش نبايد کرد که کشور اسراييل درست در 
راستای تاراج گنجينه های منطقه و اعمال کنترل 
بر آن ها به ميان آورده شد. اين کشور در همه 
بحران ها در منطقه نقش بسيار باال دارد. گذشته 

پاکستان در ميان  -عی ديگراز اين؛ دو کشور مصنو
از  شیخافغانستان و هند؛ و ترکيه در ب

امپراتوری فروپاشيده عثمانی به عنوان دو پروژه 
نقش پيمانکاران منطقه يی  بازی کردن ديگر برای

در پياده سازی برخی از پروژه های راهبردی به 
وجود آورده شدند و در همه برنامه ها در 

ز و خاورميانه نقش آسيای ميانه، قفقا محورهای
  .بزرگی بازی می کنند

 
شته شاهد رخدادهای دراماتيک در ذما در گ

کنون وضع بدتر از گذشته  .خاورميانه بوده ايم
است. ليبيا در آستانه انهدام است و به 
آتشفشانی می ماند که با جوش و خروش آماده گذار 
فشانی است. بيم آن می رود که اين کشور تا چندی 

ا آرام به يک لبنان ديگر مبدل شود. پيش نسبت
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تونس و مصر نيز بالقوه آبستن رويدادهای 
دراماتيک اند. چنين به نظر می رسد که بهار 
عربی در سيمای ديگری ادامه يابد. رويدادهای 
دراماتيک کشورهای عربی شمار بسباری از 
بزرگترين کارشناسان را غافلگير نمود. کمتر کسی 

دراماتيک اوضاع را پيش  می توانست چنين تحول
 بينی نمايد.

 
مناسبات اسراييل و فلسطين هم انفجار آميز و 
آبستن تحوالت بسيار خطرناک است. دير يا زود 
شعله های آتش به هوا بر خواهد خواست. نبايد 
تهديدات رژيم اسراييل را شوخی پنداشت. اين 
رجزخوانی ها بس جدی اند. شايد گروهی دل به 

ی امنيت سازمان ملل ببندند، اما اقدامات شورا
من باور چندانی به کارايی اين نهاد نامنهاد 
ندارم. سازمان ملل و شورای امنيت نيازمند 

 دگرديسی های بنيادی و ريشه يی اند. 
 

اوضاع در بحرين، يمن وحتا خود عربستان سعودی 
 انفجار آميز است و هر آن آماده جوش و خروش.  

 
غم فروکش کردن ظاهری، اوضاع سوريه هم به ر

کماکان انفجار آميز است. همه اش بر سر رسانايی 
گاز عربستان و قطر از راه ترکيه به اروپا است 
و نيز تسلط بر گنجينه های گازی خاور دريای 
ميانزمينی (مديترانه) و نيز خاستگاه های نفت و 
گاز خود سوريه و جلوگيری از رسيدن گاز ايران 

وريه به اروپا. مردم سوريه از راه عراق و و س
تنها قربانی اين کشمکش انرژيتيک شده اند. 

ميليارد  40بسنده است يادآور شويم که عرب ها 
دالر برای براندازی اسد هزينه کردند و اين 

هزار قربانی و چهار  150شگرد شيوخ و ترکيه 
 برابر آن زخمی گرفت. 

 
اوضاع عراق دردمندانه کنون بسيار خطرناک و 

جعه آميز است. کشور در عمل سه پارچه  شده فا
است. پديدآيی گروه دهشت افکن و لگام گسيخته 
داعش چالش تازه يی است که جامعه جهانی را در 
برابر يک آزمون بسيار دشوار قرار داده است. 
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باز هم همه چيز بر سر نفت است. در آغاز اين 
گروه را عرب ها به کمک ترکيه به ميان آوردند و 

اورزانه تمويل کردند. همه اش از آن چا آغاز سخ
گرديد که دولت عراق اعالم کرد که در برنامه 

ميزان توليد نفت خود را   2014دارد تا در سال 
ميليون بشکه در  4ميليون بشکه کنونی به  2از 

روز افزايش خواهد داد. اين بدان معنا هست که 
و بايد سهم عراق در سبد نفتی اوپک  به ميزان د

ميليون بشکه در روز باال برود و در برابر از 
سهم توليد عربستان به همين پيمانه کاسته شود. 
روشن است چنين چيزی روزانه درآمد عربستان را 

ميليون دالر کاهش می  200به ميزان نزديک به 
دهد. اين است که ناگهان سر و کله بغدادی پيدا 

ت و می شود و پژواک  بانگ ناخراش اعالم خالف
امارت و تشکيل دولت ناب اسالمی عراق و شام در 

 آسمان طنين انداز می شود.          
 

طرفه اين که از اين مضحکه هيوالی ديگری سر بر 
آورده است. کنون چنين شده است که داعش بر 
بسياری از چاه ها و دست کم يک پااليشگاه نفت 
عراقی دست يافته است. در يک سال گذشته اين 

 12نفت عراق را به بهای بسيار پايين از  گروه
دالر به ترکيه فروخته است. گفته می شود  35تا 

ميلون دالر  800که در چند ماه گذشته به ميزان 
نفت قاچاقی به ترکيه برده شده است که در واقع 
تاراج آشکار دارای های عامه يک کشو مستقل عضو 

ال سازمان ملل است. آوازه هايی شنيده می شود د
بر اين که اين نفت از راه بندر جيهان ترکيه به 

 اسراييل فروخته شده است. 
 

در دراز مدت اگر جلو اين روند گرفته نشود  و 
ميليون بشکه) کماکان با بهای  1نفت (روزانه تا 

دومپنگی پايين از راه ترکيه به بازارهای جهانی 
راه يابد، می تواند ضربه بزرگی به همه کشورهای 

د کننده نفت از جمله ايران و روسيه و آن تولي
چه که بسيار طنزآميز است، خود آفرينندگان 

مانند عربستان و ديگر کشورهای عربی  -داعش
بزند. تنها کشورهايی که از اين روند سود 
خواهند برد، ترکيه و اسراييل خواهند بود. اين 
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است که امروز داعش از کنترل عربستان برآمده و 
ری در دستان ترکيه و قطر افتاده چونان ابزا

 است.   
 

در پهلوی اين، کردهای عراق نيز با بهره گيری 
از ضعف دولت مرکزی عراق، آغاز به فروش مستقيم 
نفت به ترکيه نموده اند که ميزان آن کنون به 

هزار بشکه در روز می رسد و با افتادن  200
 400کرکوک به دست کردها می تواند ساالنه تا 

بشکه در روز باال برود. چنين چيزی می  هزار
تواند ضربه بزرگی به روابط بازرگانی ميان 

 ترکيه و ايران بزند. 
 

اين است که روسيه و ايران عزم را برای تقويت 
دولت مرکزی عراق جزم کرده اند و نخستين پارتی 

روسی به بغداد رسيده است.  25 -هواپيماهای سو
تعهد  امريکاته دشواری در اين است که در گذش

به عراق  16 -سپرده بود تا شماری هواپيمای اف
بفروشد. پسان تر اسراييل جلو اين معامله را 
گرفت. با اين استدالل که امکان آن می رود که  
در صورت حمله اسراييل بر ايران، عراق از اين 
هواپيماها در برابر اسراييل کار بگيرد و 

در نتيجه، عراق برنامه اسراييل را خنثی بسازد. 
برای مدتی بی دفاع در برابر نيروهای گوناگون 
تجزيه طلب و تندرو قرار گرفت. با اين هم، عراق 
آبستن بحران بسيار پيچيده يی است که برونرفت 

 از آن در کوتاهمدت انتظار نمی رود. 
 

من بر مسايل قفقاز درنگ نمی کنم. چون دوستان 
شنی انداختند.  ديگر در زمينه به پيمانه کافی رو

همان گونه که همه می دانيم،  قفقاز در درازای 
تاريخ پيوسته عرصه و کارزار يک نوع کشمکش سه 
جانبه ميان ايران، روسيه تزاری و ترکيه عثمانی 
بوده است. در اواخر سده  نزدهم تا اواخر سده 
بيستم چنين بر می آمد که پيروزی نهايی در اين 

واستراتيژيکی با روسيه کشمکش جيوپوليتيکی و جي
بوده باشد. اما رويدادهای دراماتيک چنچنستان، 
قره باغ کوهستانی و بريدن گرجستان از روسيه، و 
در پی آن جدا شدن آبخازيا و اوستيای جنوبی از 
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گرجستان، آغاز صحنه دراماتيک ديگری از تاريخ 
گرديد. به هر رو، بايسته است تا هر چه زودتر 

دادگرانه يی برای حل دايمی و  راهيافت مناسب و
مسالمت آميز بحران قره باغ  و پايان دادن به 
بحران چچنستان جستجو گردد و همين گونه استاتوس 
حقوقی کسپين تعيين گردد. در غير آن، بحران در 
قفقاز و  دريای کسپين می تواند به اشکال نوی 

 ادامه بايد.    
 

مستقيم  پرداختن به مسايل آسيای ميانه، موضوع
اصلی نشست امروزی نيست. چون بحث اصلی قفقاز 
است. با اين هم، چون مسايل گستره دو سوی دريای 
کسپين با هم پيوند منطقی دارند، ناگزيريم بر 
ناگسستنی بودن امنيت (دست کم داشتن پيوند ميان 
دو منطقه) در اين گستره تاکيد نماييم. هر چند 

گستره متفاوت بازيگران داخلی و خارجی در دو 
اند و به نوعی بايد جدا از هم تعريف شوند. در 
آسيای ميانه، در کنار روسيه، ايران  و ترکيه و  

هند و چين و   -و کشورهای عربی امريکا
افغانستان و پاکستان و جاپان و کوريا را هم 
بايد به سنجش بگيريم. در حالی که اين کشورها 

 در قفقاز تاثيری ندارند.      
 
ر آسيای ميانه بيشتر کشمکش در تراز د

جيواکونوميکی مطرح است که در نفوذ روز افزون 
چين در آن خالصه می شود. اين نفوذ می تواند در 
دراز مدت برای روسيه دردسر ساز باشد. کنون چين 
سرمايه گذاری های بزرگی در عرصه انرژی در 
ترکمنستان و قزاقستان نموده  است،  لوله های 

ی نفت و گاز کشيده  و تراز بازرگانی خود رساناي
را با اين کشورها به پيمانه بی سابقه يی باال 
برده است. چين در برنامه دارد، پروژه های بزرگ 
راه آهن و راه های مواصالتی را در اين کشور ها 
پياده نمايد که می تواند به پيمانه چشمگيری 
 راه صادرات کاالهای اين کشور را به ايران و
افغانستان و خود آسيای ميانه و در آينده قفقاز 
باز نمايد.   اين در حالی است که می توان 

را بازنده بازی جيواکونوميک در آسيای  امريکا
 ميانه شمرد. 
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در افغانستان موجب  امريکاسياست های لغزش آميز 

گرديد تا صدها ميليارد دالری که بالقوه  می شد 
يانه و خود افغانستان آن را در اقتصاد آسيای م

و پاکستان سرمايه گذاری کرد، بيهوده  بر باد 
برود. از ديد من، چنين اشتباهی را می توان به 
اشتباه شوروی پيشين در افغانستان مقايسه کرد 
که بيشتر برخاسته از نداشتن شناخت درست از 
اوضاع افغانستان می باشد. در دوره جنگ سرد 

جايی ريشه های  لغزش های شوروی پيشين تا
 امريکاايدئولوژيک داشتند در حالی که لغزش های 

را می توان در داشتن صرفا نگاه جيو استراتيژيک 
و جيوپوليتيک و ناديده گرفتن اولويت های 
جيواکونوميکی ارزيابی کرد. نگاه چين به آسيای 
ميانه بيشتر جيواکونوميکی بوده است و از همين 

 وده است.   رو هم برد بيشتر با چين ب
 

نبايد خطر تندروی اسالمی را که آسيای ميانه را 
از بيرون تهديد می کند، ناديده گرفت. در سال 
های اخير، آشکارا شاهد پوباتر شدن باندها 
تندرو و افراطی اسالمی در گستره کشورهای آسيای 
ميانه بوده ايم. بيشتر از همه تاجيکستان در 

کشورهای ديگر معرض اين خطر قرار دارد. اما 
مانند ازييکستان و قرغزستان و حتا قزاقستان و 
ترکمنستان هم در برابر شيوع طاعون تندروی 

 اسالمی مصوون نيستند.
 

خطر نه کمتری را افزايش توليد و قاچاق مواد 
مخدر از افغانستان به امنيت اين کشورها متوجه 

 می سازد. 
 

ران صرف نظر از همه اين ها، آسيای ميانه با بح
های فراوان درونی دست و پنجه نرم می کند. گرم 
شدن سياره، کمبود آب، افزايش نفوس، خشک شدن 
درياچه ارال (که يک فاجعه اکولوژيک به شمار می 
رود)، و شمار بسياری ديگر از دشواری ها گستره 
آسيای ميانه را آبستن رويدادهای دراماتيک 

خير گردانيده است که نيازمند توجه جدی و تا
ناپذير به اين مسايل در آينده نزديک می باشد. 
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هر چند، هر از گاه و بيگاه شنيده می شود که 
سازمان شانگهای و سازمان امنيت دسته جمعی 
برنامه هايی روی دست دارند. از جمله افزايش 
حضور در مرزهای افغانستان و تاجيکستان. با اين 

نمی  هم، هنوز اقدامات ملموسی در زمينه به چشم
 خورد.   

 
 حاال می رسيم به بحران خونين افغانستان:

افغانستان کنون در وضع بسيار آشفته، خطرناک و 
سر درگم سياسی، امنيتی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی قرار دارد و در يک سخن آبستن رويدادهای 
دراماتيک است. از اين رو بايسته است تا جامعه 

ن کشور تا دير جهانی توجه جديی به اوضاع اي
نشده است، مبذول دارد. دردمندانه تيرگی 

بر سر بحران اوکرايين  امريکامناسبات روسيه و 
می تواند پيامدهای بسيار درناک و ديرپايی برای 

 افغانستان در درازمدت داشته باشد.  
 

افغانستان از دير باز ميدان کشاکش های قدرت 
يروهای های بزرگ، منطقه و کارزار زور آزمايی ن

ارتجاعی درونی است. استعمار بيرونی و استبداد 
ميليون باشنده اين سرزمين  30و ارتجاع داخلی 

را گروگان بازی های آزمندانه خود گردانيده 
است. در دهه اخير توليد سرسام آور و لگام 
گسيخته مواد مخدر نيز بر مضاف بر علت شده است. 

ميليون  وددردمندانه کنون در افغانستان بيش از 
ميليون هيرويينی  سه و نيمهيرويينی داريم. اگر 

ميليون معتاد ايرانی را بر  دو و نيمپاکستان و 
اين رقم بيفزاييم، در آينده نزديک با فاجعه 
اعتياد نزديک به ده ميليون نفر در منطقه رو به 
رو می شوبم. در يک سخن ما دستخشوش جنگ تمام 

البته که قربانی  عيار ترياک هستيم.  افغانستان
 اين جنگ است. 

 
بر پايه برخی از آمار، هيرويين افغانستان 

هزار نفر در روسيه و اروپا  پنجاهساالنه تا 
هزار نفر در  30قربانی می گيرد. از جمله 

روسيه. از ديد من، تا کنون مبارزه سامانمند و 
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سنجيده شده يی در تراز بين المللی با اين 
 ته است.پديده شوم صورت نگرف

 
اوضاع سياسی کنون در افغانستان بسيار پيچيده 
است. کنون در کشور  دو نيروی اصلی در رويارويی 

 با هم  قرار دارند:
 اپوزيسيون:-آ
گروه طالبان و متحدان و همپيمانان و  -1

مانند شاخه نظامی حزب اسالمی،  -همسنگران آن
شبکه حقانی و القاعده و ساير گروه های وهابی 

زب التحرير و تکفيری ها و جماعت تبليغی مانند ح
و...هر چند هر کدام برنامه های خود را دارند و 
از سوی منابع و کشورهای مختلف تمويل می شوند و 
... با اين هم، همه در يک راستا در حرکت 
هستند. برنامه هايی هم در راستای صدور بی 
ثباتی در آسيای ميانه رو دست دارند. به ويژه  

ن اواخر پويايی اين گروه ها در محور شمال در اي
خاوری (در استان های بدخشان، کنر، تخار و 

در ميان تاجيک ها و نيز در محور شمال  -کندز)
باختری (فارياب، بادغيس، هرات و غور) در ميان 
ازبيک ها و ترکمن ها بيشتر شده است. به گونه 
يی که آشکار در تکاپو هستند. اين گروه ها از 

پاکستان، عرب ها، ترکيه و حتا چين تمويل و  سوی
اشغال  -تجهيز می شوند. هدف اصلی هم روشن است

افغانستان به سود پاکستان، محاصره ايران و 
صدور بی ثباتی به آسيای ميانه.  در پهلوی اين 
ها پان ترکيست ها هم به گونه روزافزونی در 
تکاپو اند. گروه گولن هم در شمال افغانستان 

 ل است.فعا
 
 گروه های حاضر در حاکميت:  -ب

اين گروه ها را در کل می توان به سه بخش تقسيم 
 کرد:

مونارشيست ها يا روياليست ها (سلطنت  -1
طلبان) اولتراناسيوناليست پشتون به رهبری کرزی 
که بيشتر داعيه پشتون های درانی قندهاری را 
تمثيل می کنند. هدف اصلی اين گروه، 

ر قدرت و دايمی ساختن حاکميت در انحصارگرايی د
خاندان کرزی، مادام العمر ساختن رياست جمهوری 
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برای کرزی و ابقای وی در ارگ رياست جمهوری می 
يی ها در صدد کنار زدن کرزی امريکاباشد. کنون 

اند. اما هيچ نشانه  يی دال بر کنار رفتن وی 
از ارگ ديده نمی شود. او آشکارا در پی ابقای 

و دست به هر کاری خواهد زد تا روند  خود است
انتخابات را در کل زير سوال ببرد و با ناکامی 
و بن بست رو به رو سازد. همانا تقلبات گسترده 
در انتخابات اخير را بيشتر به کارروايی های 

 آقای کرزی مرتبط می دانند. 
جمهوريخواهان غلزايی اولتراناسيونالسيت  -2

غنی احمد زی که از پشتون، کنون به رهبری اشرف 
پشتيبانی واشنگتن برخوردار است و همانا در 
برنامه دارند تا او را به رهبری آينده 
افغانستان برسانند. دليل اصلی در چنين گزينشی، 
اين است که منطقه شرقی کشور بيشتر در معرض خطر 
افتادن به دست طالبان و پاکستان است. از اين 

باشندگان اين رو، چه بهتر که کسی از ميان 
منطقه به رياست جمهوری برسد تا احتمال افتادن 
اين مناطق به دست طالبان و پاکستان کاهش يابد. 
چنين فرمولی را شوروی های پيشين نيز در گذشته 
در سنجش داشتند. همانا گزينش داکتر نجيب 

 غلزايی هم روی چنين مالحظاتی صورت گرفته بود. 
هبری داکتر تيم اصالحات و همگرايی به ر -3

عبدهللا که بيشتر متشکل بر تاجيک ها و هزاره ها و 
شماری از پشتون های روشنفکر شهری جمهوريخواه 

 است.
 

کنون واشنگتن بر آن پا می فشارد که بايد کرزی 
برود و قدرت به ائتالف فراگيری به نام دولت 

متشکل بر هر سه گروه به ميان آيد.  » وحدت ملی«
است که قانون اساسی و  اما دشواری در اين

ساختار نظام کنونی، خود مانع بزرگی بر سر راه 
شکل گرفتن هر گونه دولت فراگير ملی با قاعده 
وسيع است. کرزی از پيش همه راه ها ها را برای 

 شکلگيری چنين ساختاری بسته است. 
 

داکتر عبدهللا و هوادارانش خواستار ويرايش قانون 
ام از رياستی به اساسی و تغيير ساختار نظ
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پارلمانی اند. در حالی که اشرف غنی از سرسخت 
 ترين مخالفان چنين تغييراتی است. 

 
چنين بر می آيد که برای بيرون رفت از چنين 
حالتی، شايد به موافقت دو طرف (زير فشار سنگين 

صدراتی  -کاخ سفيد) به يک نظام مختلط رياستی
واضع خود نياز باشد. يعنی بايد هر دو طرف از م

تا جايی عقب نشينی نمايند. هنوز روشن نيست که 
قدرت چگونه تقسيم خواهد شد. اما بايد فرمول 
پذيرايی برای هر دو طرف جستجو شود که شايد 
هفته ها و حتا ماه ها را در بر گيرد. با اين 
هم، چنين سازوکاری تنها می تواند برای چندی 

ر در هنگامه را فرو بنشاند. چندی پيش، کشو
آستانه شورش، آشوب و نوعی انقالب رنگی به نام 

قرار گرفته بود. کار به جايی که » انقالب آبی«
رسيد که خطر بسيار واقعی و برگشت ناپذير شده 
بود.  اين بود که ريس جمهور اوباما ناگزير 
گرديد شخصا مداخله کند و دو طرف را به 

 خويشتنداری و آرامش دعوت کند.     
 

و، در اوضاع کنونی، کنار آمدن طرف های به هر ر
ديگر در بحران انتخاباتی الترناتيو ندارد و 
اگر با هم کنار نيايند، فروپاشی کشور به چند 
پارچه ناگزير است. کما اين که هنوز روشن نيست 
که کرزی حاضر خواهد شد تا با ارگ پدرود گويد 
يا نه يا شايد در برنامه داشته باشد به زودی 

 گل هايی تازه يی به آب بدهد. دسته
 
برای برون رفت از بحران، در آينده بايسته است  

تا لويه جرگه برگزار و قانون اساسی و ساختار 
نظام به ساختار همانند با دوره داکتر نجيب 

صدراتی  -نظام مختلط رياستی -تعديل شود و نظام
شود و ارگان های محلی قدرت هم انتخابی و کشور 

 ن تقسيم گردد و امنيت هم بومی شود.به هشت زو
در غير آن، کشور وارد گود ژرفی از بحران خواهد 
گرديد و تکرار رويدادهای خونين دهه نود سده 
بيستم دور از احتمال نيست و شايد گستره شرق 
کشور به دست طالبان بيفتد. روشن است در صورت 
چنين تحول اوضاع، روسيه و کشورهای آسيای ميانه 
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ديشه کشيدن کمربند امنيتی يی زير نام در ان
کمربند حايل شمال برآيند. چنين بر می آيد که 
سناريوی فروپاشی افغانستان و چند پارچه شدن آن 
بنا به نشانه های تباری، زبانی و مذهبی در حال 

 پياه شدن باشد. 
 

همين اکنون وجود ») لويه قندهار(«قندهار بزرگ 
ر و هلمند پايگاه يی ها در قندهاامريکادارد. 

های بزرگی دارند. بسياری از خان های بزرگ 
يی ها هستند. در سال های امريکادرانی همپيمان 

ميليون دالر در اين جا  700گذشته همه ساله 
سرمايه گزاری شده است. همچنان بزرگترين 

 کشتزارهای مواد مخدر در اين جا هست. 
 

نيز يی ها در حوزه شمال غرب امريکاهمين گونه 
حضور استواری دارند. آن ها در پايگاه هوايی 

هرات  –شيندند مستقر هستند. در کل حوزه قندهار
در مرز ايران که کريدوری را به سوی ترکمنستان 

يی ها دارای اهميت امريکامی سازد، برای 
استراتيژيک بسيار باال است و در برنامه ندارند 

به  از اين جا بروند. زيرا افتادن اين سرزمين
دست پاکستانی ها در آينده می تواند  به 
راهيابی  چين به مرزهای ايران و ترکمنستان 

يی ها آن را به هيچ رو امريکابينجامد. چيزی که 
بر نخواهند تابيد. در اين جا ايران حريف سرسخت 

است. در عين حال اعراب و پاکستانی ها  امريکا
ينه نيز در تکاپو هستند و پول های کالنی را هز

 می کنند.  
 

 - از زابل تا کنر -گستره بودوباش قبايل غلزايی
کارزار کشاکش ميان سه محور قدرت است. در اين 
جا بيشترين نفوذ را پاکستانی ها دارند. همانا 
گروه های رزمی طالبان، حزب اسالمی و شبکه حقانی 
در اين جا فعال اند. اما فراموش نبايد کرد که 

ميان قبايل غلزايی از نفوذ روس ها نيز هنوز در 
باال برخوردار اند. شمار بسياری از افسران خلقی 
پيشين و اولتراناسيوناليست ها پشتون هنوز هم 

 فعال اند.
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يی ها هم در پی آن اند تا با روی کار امريکا
آوردن اشرف غنی احمد زی غلزايی، نفوذ خود را 
 در اين گستره حفظ نمايند. اين گونه، در آينده
در اين جا شاهد يک کشمکش سه جانبه خواهيم بود. 
اما در نهايت چنين پنداشته می شود که همانا 
پاکستانی ها که از حمايت اعراب و چين برخوردار 
اند، برنده نهايی بازی در گستره غلزايی باشند. 

شاهد پويايی شديد طالبان در  2015شايد سر از 
اوج خود به  2017-2016اين گستره باشيم که در 

 خواهد رسيد. 
 

در آينده چنين انتظار می رود که سرزمين هزاره 
ها ميدان نبردهای خونين ميان کوچی ها و هزاره 
ها گردد. زيرا استراتيژی دو مرحله يی پاکستان 
برای اشغال کامل افغانستان در گام نخست رسيدن 
به دامنه های جنوبی هندوکش (مرز علمی ) را هدف 

    گرفته است.   
 

در شمال روشن است که حضور نيرومند مجاهدان 
تاجيک تبار باقی خواهند ماند. اما روشن است در 
آينده رقابت شديدی ميان روسيه، ايران و هند از 
يک سو و پاکستان و اعراب در  کوتاهمدت و 
پاکستان و چين از سوی ديگر (در دراز مدت) بر 

بحران  سر کنترل شمال در جريان خواهد بود. يعنی
همين گونه  از جنوب به شمال در حال لغزيدن است.

نيروهای ازبيک ها در بخشی از شمال حضور خواهند 
داشت. هر چند نه يکدست، بل چند پارچه. زيرا هم 
ازبيکستان و هم ترکيه در ميان  ترکی زبانان 
شمال به شدت کار می کنند و هر يک گروه های 

 هوادار خود را پشتيبانی می کند. 
 

در کابل هم کماکان دولت مرکزی ائتالفی ضعيف 
حاکم خواهد بود که کشور را در عرصه بين المللی 
تمثيل خواهد کرد. کشاکش های سياسی در کابل 
کنون به اوج خود رسيده است و روشن نيست که کار 
به کجا خواهد کشيد. اما در هر صورت مادامی که 

ف يی ها در افغانستان بمانند، ائتالامريکا
شکننده و ناپايداری مرکب از گروه های نامتجانس 
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بر ارگ فرمان  امريکارنگارنگ  زير چتر فشار 
 خواهد راند.  

 
شمال نيز آهسته آهسته به کارزار کشاکش های 
استراتيژی های گوناگون مبدل می شود. همان گونه 
که گفتيم، در اين اواخر شاهد پويايی های گستره 

ن گستره هستيم که نه تنها گروه های وهابی در اي
برای خود افغانستان، بل برای کشورهای آسيای 

 ميانه هم بسيار خطرناک اند.  
 
 
 
 
 
 

آغاز دور  -اوکرايين در تداوم بحران
 ديگری از جنگ سرد

 
 

 
 

 يادداشت:
بدين سو  1980سرزمين سرسبز و شاداب اوکرايين از سال 

برای  1980برايم  آشنا و دوست داشتنی است. در بهار 
نخستين بار از اين ديار زيبا بازديد کردم.  در اين 
سال، دانشجوی سال اول رشته زمين شناسی دانشگاه مسکو 
بودم و مدت يک ماه در جزيره نمای بهشت گونه کريما 
پراتيک زمين شناسی داشتيم. اين گونه، بهانه يی دست 
داد تا با شهرهای سيمفيروپل، سواستوپل، باغچه سرای، 
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آلوشتا، يالتا، اوفپاتوريا و.... آشنا شوم. در سال 
باز هم هر بار دو ماه به اين  1983و  1982، 1981های 

سرزمين افسانه يی آمدم و در آن پاييدم. در آينده، 
 - باز هم چند بار ديگر دست سرنوشت مرا به کريما کشاند

. گذشته از اين ها، در سال های 1992و  1991در سال های 
چند بار از شهرهای کييف و خارکف بازديد  1980-1993

نموده بودم.  اين گونه، اوکرايين را بسيار خوب می 
 شناسم.

 
ناگهان اوضاع اوکرايين بحرانی شد و بار   2013در سال 

ديگر توجه مرا به خود جلب کرد. با توجه به شناحتی که 
از آن سرزمين داشتم، بر آن شدم تا چند نوشته در 

ر باره اوکرايين به نشر برسانم. همچنين رسانه ها د
چند مصاحبه هم با بی بی سی در باره رويدادهای اين 
کشور داشتم. اينک فشرده همه را در اين جا خدمت پيشکش 

 می نمايم.   

 
در سده های هژدهم و نزدهم، کشاکش و رويايی و 
رقابت ميان قدرت های بزرگ جهانی بر سر گسترش 

در جريان بود. اين کشاکش پيوسته  ،گستره نفوذ
ها چند بار هم منجر به جنگ های بسيار مدهش و 
ويرانگری گرديد. يکی از اين جنگ ها، لشکرکشی 
ناپلئون بناپارت به روسيه در اوايل سده نزدهم 

بود  1905بود. نبرد ديگر، جنگ روس و جاپان در 
که پيامدهای بس دراماتيکی برای روسيه داشت. 

بود که سراسر  1914انی اول در جنگ ديگر، جنگ جه
اروپا را به آتش کشيد. درست پس از جنگ جهانی 
اول بود که در روسيه حزب کمونيست به قدرت رسيد 
و با تشکيل شوروی، کشاکش های جهانی وارد دور 

بعد  -تازه يی شد و يک بعد ديگر هم پيدا کرد
ايدئولوژيک. هنوز شعله های آتش جنگ جهانی يکم 

 ه بود که جنگ جهانی دوم در گرفت. خاموش نشد
 

پس از پايان جنگ، جهان به دو اردوگاه تقسيم 
شد. اردوگاه شرق به رهبری شوروی پيشين و 

. درست در فردای امريکااردوگاه غرب به رهبری 
جنگ جهانی دوم  بود که رويارويی های پردامنه 

در  -دو اردوگاه در همه عرصه ها آغاز گرديد
سليحاتی، در عرصه اقتصادی، در عرصه مسابقات ت

عرصه تبليغی، در عرصه روانی، در عرصه فرهنگی، 
در عرصه تکنولوژيک و نفوذ در کشورهای جهان سوم 
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و آسيا. و اما شاخصه  افريقای التين، امريکادر 
بارز اين رويارويی ها در عرصه ايدئولوژيک بود 
که در گستره پهناوری تقريبا در سرتا سر جهان 

ود. مسابقات تسليحاتی در عرصه جنگ روان ب
افزارهای هسته يی و رقابت در کيهان در پهلوی 
تعارضات ايدئولوژيک از شاخصه های اصلی جنگ سرد 

 به شمار می رفت. 
 

کشاکش ها، رويارويی ها و تقابل دو اردوگاه در 
» جنگ سرد« 1991اين دوره تا فروپاشی شوروی در 
گ گرم  در آن  نام گرفته بود. تفاوت آن از جن

بود که دو اردوگاه با يک ديگر وارد برخورد 
رويارو با توسل به جنگ افزارهای آتش افروز نمی 
گرديدند. اما در همه عرصه های ياد شده درگير 
نبرد غير مستقيم بودند. تنها چيزی که جلو 
برخورد دو ابر قدرت را می گرفت، توان 

درگيری  بازدارندگی هسته يی شان بود که در صورت
جنگ می توانست همه باشندگان کره زمين را نابود 
کند. از اين رو، هر دو طرف با آگاهی از 
پيامدهای نابود کننده جنگ، از درگرفتن آن خود 

 داری می کردند.
 

در جبهه تبليغی و ايدئولوژيک و جنگ روانی، 
دستگاه های خبرپراکنی دو طرف به شدت بر عليه 

د ستايش می کردند و کار يک ديگر تبليغ و از خو
در بسا از موارد از نکوهش و سرزنش، به ناسزايی 

 گويی و سياهنمايی و دشنامدهی می کشيد. 
 

هر چه بود، با فروپاشی شوروی و فروريزی قطب 
شرق، جنگ سرد رسما پايان يافته اعالم  شد و 

چونان تنها  امريکاجهان تک قطبی گرديد و 
در شد و  در سيمای ابرقدرت پيروز از ميدان به 

يک فرا قدرت (مگاپاور) تبارز کرد و در سراسر 
سال های دهه نود ميالدی کوس لمن الملکی نواخت و 
راهوار تيزپای خود را در ميدانگاه  جهانی 

 جهاند.
 

اما ديری نگذشت که پيکربندی آرايش های جهانی 
دگرگون شد و جهان به سوی چند قطبی شدن رهسپار 
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ل هزاره سوم ميالدی، چين به گرديد. در اواي
عنوان يک ابرقدرت اقتصادی تبارز کرد که جايگاه 

را به چالش می کشيد. از آن سوی  امريکانخست 
ديگر، برازيل و هند چونان ابر قدرت های 
اقتصادی نوپای ديگر برخاستند. با فروپاشی 

زمينه برای آرايش اتحاديه اروپايی  -شوروی
صادی ديگر هم تبارز فراهم گرديد و يک قطب اقت

 کرد. 
 

... و سرانجام پس از گذشت دو دهه بعد از 
فروپاشی شوروی، پوتين توانست دوباره روسيه را 
چونان يکی از قطب های بزرگ جهانی مطرح کند. هر 
چند، روسيه با داشتن پهناور ترين سرزمين، 

و برخورداری  کانیداشتن بزرگترين گنجينه های 
نظامی هميشه از قدرت های از بنيه بسيار بزرگ 

بزرگ جهانی و يک طرف منازعه در همه کشمکش های 
جهانی بوده است، به دليل ضعف اقتصادی، پس از 
فروپاشی شوروی دست کم برای دو دهه از مواضع 
خود عقب نشينی و برای ابر قدرت تازه نفس چين 
جا خالی کرده بود، مگر سر از دهه دوم سده بيست 

به عنوان يک قدرت مطرح سر و يکم بار ديگر 
 برآورد. 

 
آرايش  -اين بار، روسيه  استراتيژی تازه خود را

اعالم کرد که » اتحاديه اقتصادی اروآسيايی«
افزون بر روسيه، قزاقستان و بالروس، در برنامه 
دارد تا قرغيرستان، تاجيکستان، ارمنستان، 
اوکرايين، ازبيکستان؛ ترکمنستان، مغولستان، 

ن و حتا کشورهای ديگری چون ترکيه و آذربايجا
ايران را هم  در مدار خود بکشاند. پوتين چنين 
می پندارد که اين اتحاديه می تواند همچون بال 
راست شرقی اروپا عمل کند. درست مانند اتحاديه 

 اروپايی که جناح چپ غربی اروپا را می سازد.
 

هدف اصلی سازمان همکاری های شانگهای که به جای 
مان منحله وارسا به ميان آمد، رويارويی با پي

توسعه ناتو در راستای شرق است. اما دشواری در 
اين است، که روسيه و چين با هم  به رغم 
همکاری، به شدت در برخی از گستره ها و در گام 
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نخست در آسيای ميانه رقيب هستند و سخت به 
همديگر بی اعتماد. يعنی هر دو از سر ناگزيری 

اد سازمان شانگهای رو آورده اند. نه اين به ايج
که از  ته دل هوادار اتحاد ارگانيک با يک ديگر 
باشند. اين است که روسيه در پی الترناتيو است 
و همو اتحاديه اروآسيايی تنها الترناتيو مسکو 
است که با ايجاد آن می تواند هم در برابر 

، هم در برابر اتحاديه اروپايی و هم در امريکا
برابر چين رزم آرايی کند. ساحتن اين اتحاديه 
 از لحاظ اقتصای برای روسيه  بسيار حياتی است. 

 
صرف نظر از همه اين ها، نکته بسيار مهم در 
عرصه جهانی اين است که گنجينه های کانی سياره 
زمين محدود است و در بسياری از جاها در حال به 

ت که پايان رسيدن. همو ذخاير محدود معدنی اس
قدرت های بزرگ را به تکاپو انداخته است تا بر 
سر دستيابی به کان های معادن و منابع سوخت و 
انرژی و ... با هم به قدرت بپردازند. روشن است 
روسيه و آسيای ميانه و اوکرايين بسياری از 
بزرگترين کان های جهان را در دست دارند. اين 

ر می سازد ، اروپا و چين را ناگزيامريکاوضعيت، 
برای تضمين تامين منابع در آينده از همين 

 اکنون دست به کار شوند. 
 

در سال های دهه هشتاد، شوروی پيشين برای 
پيشگيری از پيشروی غرب به سوی آسيای ميانه، به 
افغانستان لشکرکشی کرد و برعکس، غرب در اين 
دهه به پشتيبانی از جنبش های بنيادگرايی و 

برای رخنه به آسيای ميانه و تندروی اسالمی 
فراهم آوردن  زمينه برای صدور بی ثباتی به آن 
پرداخت. سرانجام، پس از بازگشت سپاهيان شوروی، 
واژگونی دولت داکتر نجيب و روی کار آمدن 
مجاهدان و در پی آن طالبان، زمينه برای حضور 
نظامی سنگين غرب در افغانستان فراهم گرديد که 

 دارد. تا کنون ادامه 
 

هدف دستيابی به منابع سرشار آسيای ميانه و 
روسيه از يک سو و مقابله با اژدهای زرد از سوی 

را ناگزير می سازد تا به همکاری  امريکاديگر، 
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اروپا و همپيمانان آسيايی خود، پيش از پيش 
روسيه و چين را تا جای ممکن در چنبر محاصره 

دا از اقتصادی و استراتيژيکی خود بکشاند. ج
تئاتر آسيايی رويارويی های جهانی که همواره 
نقش فرعی و ابزار و دستاويز فشار را داشته 
است، تئاتر اصلی کشاکش های جهانی پيوسته در 
شرق اروپا واقع بوده است. ما در سده های گذشته 
بارها شاهد نبردهای سنگين در اروپای خاوری 
 بوده ايم. در اين ميان، ترکيه با آبناهای
داردانل و بسفر و پولند و اوکرايين و به ويژه 
جزيره نمای کريما از اهميت جيواستراتيژيکی و 

 جيوپوليتکی ويژه يی برخوردار بوده اند. 
 

دستگاه ديپلماسی انگليس در سده نزدهم موفق شد 
از افتادن ترکيه عثمانی در کل و استانبول و 
ا آبناها به ويژه به دست روسيه جلوگيری کند. ب

اين هم، پس از پايان جنگ جهانی دوم، شوروی 
موفق گرديد سراسر اروپای شرقی را مستقيم يا 
مستقيم  زير کنترل خود بياورد. اما در تئاتر 
جنوبی، ترکيه و ايران بيرون از گستره نفوذ 
شوروی ماندند. هر چند افغانستان و هند به آن 
 بسيار نزديک بودند. آسيای ميانه و قفقاز پيشتر
از اين پس از جنگ جهانی يکم و انقالب اکتبر در 
 بافتار دولت نو تاسيس شوروی قرار گرفته بودند.

 
پولند يک کشور بسيار مهم از لحاظ جيوپوليتيک 
است که در واقع به سان فانه يی است ميان روسيه 
و اروپای خاوری و اروپای باختری. از همين رو 

اليی دارد و اهميت بسيار با امريکااست که برای 
به حضور دراز مدت در آن تمايل دارد. پولند 
کشوری است که می تواند به گونه نهايی از 
شکلگيری  اتحاد اروپای غربی و روسيه و ايجاد 

 اتحاديه اروپايی بزرگ جلو گيری کند. 
 

آن چه مربوط می گردد به اوکرايين، اين کشور در 
شکل واقع يک کشور مصنوعی است که از دو بخش مت

گرديده است. بخش غربی آن در واقع اوکرايين 
اين شهر در واقع، اصلی است با مرکزيت در لووف. 

بخشی از خاک لهستان بود که پس از جنگ جهانی 
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دوم، به گستره شوروی پيشين ملحق گرديد. بسياری 
از استان های روس نشين اين کشور مانند دنتسک، 

ز خاک لوهانسک، خارکف و... در گذشته بخشی ا
که در دوره شوروی به (نوا روسيه) روسيه بودند 

رود بزرگ دنيپر اين اکرايين داده شده بودند. 
کشور را دو نيم کرده است که در غرب آن مردم 
اوکرايينی و در خاور آن بيشتر روس تباران بود 

پايتخت، شهری است  -و باش دارند. شهر کييف
گان آن مولتی ناسيونال که بخش قابل توجه باشند

روس اند. در يک نگاه ديگر، روس تباران، بيشتر 
در شرق و جنوب اين کشور بودوباش دارند و 

 اوکرايينی ها در شمال و غرب آن.
 

باشندگان استان های خاوری لوهانسک، خارکف و 
دونتسک و نيز شهر بندری جنوبی اوديسه بيشتر 

از شرق با  روس تبار و روسی زبان اند. اوکرايين
در شمال با بالروس؛ از غرب با لهستان،  ؛هيروس

 يابا رومان یو مجارستان؛ از جنوب شرق یسلوواک
 یايهم مرز است و در جنوب آن در ياو مولداو

درصد  96.2 حدوددارد. آزوف قرار  یايو در اهيس
هستند و پس از آن اسالم  یحياوکرايين مس تجمعي
 2.5 انياد ردرصد و ساي 0.6 تيهوددرصد و ي 0.7با 

 .دهند یم ليکشور را تشک نيا تدرصد جمعي
 

وضعيت ويژه يی را جزيره نمای کريما دارد. در 
سده های گذشته، به ويژه سده نزدهم برسر جزيره 
نمای کريما بارها ميان روسيه و قدرت های 
اروپايی و ترکيه نبردهای سنگين دريايی رخ داد 
که هر بار پيروزی نهايی با روسيه بوده است. 

رين بار در جنگ جهانی دوم هيتلر کوشيد تا بر آخ
 اين جزير نما تسلط يابد. اما شکست خورد. 

 
همه چيز بر می گردد به اهميت فوق العاده باالی 
جيواستراتيژيکی اين جزيره نما که در شمال 
دريای سياه واقع است. اين دريای عميق در 
درازای تاريخ معاصر و نوين، همواره يکی از 

پايگاه های دريايی نيروی دريايی روسيه  مهمترين
بوده است. ناوگان دريای سياه روسيه در بندرگاه 
دريايی شهر سواستوپل استقرار دارد. سواستوپل 
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پايگاه اصلی نيروی دريايی روسيه در محور دريای 
درست کشتی ها و زير ميانزمينی (مديترانه) است. 

غرب دريايی های همين ناوگان بودند که از حمله 
به سوريه جلوگيری کردند. چنين گمان زده می شود 
که يکی از اهداف راهبردی راه اندازی کارزار 
کنونی اوکرايين هم بيشتر در راستای بيرون 
راندن روسيه از جزيره نمای استراتيژيک کريما 

 متمرکز بوده است. 
 

همين گونه، در جزيره نمای کريما دو پايگاه 
هم مستقر است. به هر  نيروی هوايی ارتش روسيه

دليلی که اين پايگاه ها از دست روسيه برود، 
ديگر نمی تواند به عنوان يک ابر قدرت تمام 
عيار اروپايی تبارز کند و همه مواضع خود در 
خاورميانه عربی را از دست خواهد داد. زيرا 
نگهداری پايگاه طرطوس سوريه برايش بسيار دشوار 

ها هم درست همين بود يی امريکاخواهد شد. سنجش 
که با برانداختن دولت يونوکويچ، خواهد توانست 
روسيه را از دريای سياه و در نتيجه از دريای 
مديترانه بيرون براند. اما واکنش جدی پوتين 

 اين نقشه را برهم زد.  
 

اوکرايين از ديدگاه اقتصادی کشوری است متوسط 
که اقتصاد آن بيشتر به روسيه وابسته است. 
اوکرايين غربی بيشتر يک سرزمين کشاورزی است که 
توليدات عمده آن گندم، فرآورده های شيری و 
مشروبات و شيرينی باب است. اما برعکس، مناطق 
شرقی آن همه صنعتی اند. بزرگترين کان های 
زغالسنگ، فلزات و کارخانه های ذوب فلزات در 
دونتسک متمرکز اند. خارکف هم مرکز صنايع 

 ی و نظامی است که تانک های بنام اند. شيمياي
 

جزيره نمای کريما در پهلوی اهميت 
جيواستراتيژيکی، سرزمين بسيار خوش آب و هوا و 
مرکز جهانگردی اوکرايين بود که درآمد ساالنه آن 
از مدرک جهانگردی سر به ده ميليارد دالر می 
زد. يعنی بيشتر از مصر و امارات اما کمتر از 

شايان يادآوری در باره کريما اين  ترکيه. نکته
که در دوره شوروی، در آغاز اين جزيره نما از 
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لحاظ اداری در قلمرو فدراسيون روسيه بود. اما 
خروشچف که خود اوکرايينی تبار  1954به سال 

بود، آن را به مناسبت جشن سالگرد تشکيل 
چيزی که در تعامالت 7اوکرايين به آن کشور بخشيد.

مللی پيشينه نداشت. در واقع، اين حقوق بين ال
عمل خروشچف مغاير موازين بين المللی بود و 
مغاير اصل خدشه ناپذيری مرزهای بين المللی 
ميان کشورها. اما چون در آن هنگام، شوروی يک 
کشور واحد شمرده می شد، چيزی همانند موضوع 

 داخلی آن کشور می نمود. 
 

هم مشکل هنگامی بروز کرد که شوروی از 
فروپاشيد. روسيه ناگزير گرديد تا پايگاه 
دريايی سواستوپل و دو فرودگاه نظامی هوايی را 
در جزيره نمای کريمه از اوکرايين به اجاره 
بگيرد. قرار داد ميان دو کشور برای چهل سال 

ميليون  100امضا شد که در ازای آن روسيه ساالنه 
 دالر به اوکرايين می پرداخت.  

 
اشی شوروی، برای مدتی، نخست ليونيد پس از فروپ

کرافچوک و سپس ليونيد کوچما رييس جمهور 
اوکرايين بودند. مشکل در انتخابات رياست 

 جمهوری پس از پايان کار کوچما آغاز گرديد. 
 

پيش از اين که بحث اصلی را دنبال نماييم، 
نگاهی می افکنيم به نمايه کلی اوکرايين. در 

 وکرايين چنين می خوانيم: ويکی پيديا در باره ا
اقتصاد آن کشور به سمت  ،یشورو یاز فروپاش پس«

روند  نيو بازار آزاد حرکت کرد. ا یخصوص تيمالک
که اغلب  یاوکرايين یخانوارها یبرا یانتقال
را  یخصوص یاقتصاد تيفعال چگاهيبودند و ه نادار

 سخت بود. اريتجربه نکرده بودند بس
 

آن زمان در اوج بود،  کشور که در تيجمع برعکس
. پس کرد یم یاقتصاد اوکرايين دوران فالکت را سپر

                                     
کريما  ،فخروشچِ نيکيتا سرگی يويچ . گفته می شود که  7

، رايينی تبار بودککه او هم او شهمسرخواهش به بنا را 
 به اوکرايين بخشيد.
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 کياوکرايين تا  یرشد اقتصاد ،یشورو یاز فروپاش
روز بروز ناداری  بود. یمنف یاپيدهه به صورت پ

تورم سرسام آور اعتماد به پول  شد، یگسترده تر م
به  امالتمع یگاه ابرده بود و حت ميانرا از  یمل

مثال در سال  ی. براشد یانجام م یاپايشکل پا
همبرگر  کيبرابر شدند.  ١٠٠از  شيب ها متيق ١٩٩٣

 نيشيکوپن (واحد پول پ ١که در آغاز سال 
 ١٠١همان سال  انيدر پا ،داشت متياوکرايين) ق

رشد  ١٩٩۴سال  یعنيکوپن شده بود. سال بعد 
 ٪ سقوط کرد.٢٢ یکشور منف نيا یاقتصاد

 
بود.  راتييتغ آغازرايين سال اوک یبرا ١٩٩۴ سال

 ی،و فالکت اقتصاد یسال و در اوج ناکام نيدر ا
 ديرفتند و لئون یصندوق را یمردم آن کشور به پا

جمهور کشور  رييس نيکوچما را به عنوان دوم
. او به زبان دنديمستقل اوکرايين برگز

 یقاطع آرا تيو با اکثر ی گفتنمسخن  یاوکرايين
ايين که عموما روس تبار اوکر یشرق مهينمردم 
مجموعه اقدامات او باعث  یانتخاب شد ول ،هستند

اوکرايين هم  یغرب مهيشد که پنج سال بعد در ن
 استيدست آورد و دو دوره به ره ب يیباال تياکثر
در  یموثر اريانتخاب شود. او اقدامات بس یجمهور

کرد که به  آغازو اقتصاد اوکرايين  استيصحنه س
 ارتند از:عب فشردهطور 
 ٪۵٪ به ١٣بودجه از  یکسر کاهش
 ٪٢٪ به ١٢از  یاسقراض از بانک مرکز کاهش

و وام گرفتن از  یاوراق قرضه داخل انتشار
 یخارج یها دولت

صفر از  ۵حذف  اد،يپس از اصالحات ز تيدر نها و
 یپول مل
 ديبه عنوان واحد پول جد ونايگر یمعرف

 
ز تورم ند و ترمددا جهياقدامات کم کم نت نيا
 یجمهور استيدوره ر نيشد. کوچما در دوم دهيکش

را به اوکرايين باز  یاش توانست رشد اقتصاد
 یو اقتصاد یاسيروابط س نيهمچن گرداند.

 نيکرد. او بد یرا بازساز هياوکرايين با روس
 یاقتصاد قيعم یوندهايموفق شد از پ سان

کشورش استفاده کند. سود به  هياوکرايين و روس
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بر منابع  هيآن اوکرايين توانست با تکپس از 
 یبه جا عيصنا یو بازساز یمعادن غن ،یکشاورز

قابل  یدهه رشد اقتصاد کي ی، براگذشتهمانده از 
 را نگه دارد. یقبول

 
کوچما در خواست  ،یاسيس زيدورخ کيدر  نيهمچن
 انياروپا داد و ب هيدر اتحاد تيعضو یبرا یرسم

به  تواند یم ٢٠٠٧کرد که کشورش تا سال 
اروپا  هيدر اتحاد تيعضو یالزم برا یاستانداردها

 که نه تنها تا کنون محقق نشده بل یزيبرسد. چ
هم در جامعه اوکرايين  یکه منشاء اختالفات بزرگ

 است. دهش
 

 :و پس از آن ینارنج انقالب
 چيانوکووي کتوريو ري، نخست وز٢٠٠۴سال  در

 ني. ااعالم شد یجمهور استيبرنده انتخابات ر
مراه داشت، مسموم ه اعتراض مردم را به ،جينتا

در  چيانوکووي یاصل بيرق وشچنکوي کتوريشدن و
 نهيهم، بر آتش شک و ک یمبارزات انتخابات انيجر
 یاز اعتراض و نافرمان یو موج ديدارانش دمهوا
پس از حدود  تيکشور را فرا گرفت. در نها یمدن

ن انتخابات اوکرايي یسه ماه اعتراض، دادگاه عال
نظر  ريرا باطل کرد و انتخابات مجدد ز

برگزار  یالملل نيو ب یموشکافانه ناظران داخل
٪ ۵٢شکننده  تيبا اکثر وشچنکويبار  نيشد. ا
اعتراضات که با  نيجمهور اوکرايين شد. ا رييس

به  ،رنگ همراه بود ینارنج یاستفاده از نمادها
 اوکرايين معروف شد. یانقالب نارنج

 
نگاه  ريرا ز یجمهور استيکاخ ر زين چيکووانوي

ها ترک کرد و رفت تا  رسانه یها نيدورب نيسنگ
را شکل دهد. او پنج سال بعد دوباره  ونيسياپوز

شد. اما  روزيبار پ نيدر انتخابات شرکت کرد و ا
بر اقتصاد کشور وارد  ینيشوک سنگ یانقالب نارنج
 یرنجکه سال قبل از انقالب نا یکرد. اقتصاد

رشد  ٪٢٫۵رشد کرده بود، در سال بعد تنها  ١٢٫۵٪
 داشت.

 
 :)٢٠١۴( مهياوکرايين و بحران کر ٢٠١۴انقالب 
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 یابانياعتراضات خ یدر پ ٢٠١۴ فبروری ٢٢ در
اوکرايين با  یشدن اوضاع داخل ميدولت و وخ هيعل
از سمت  چيانکوي کتوريپارلمان اوکرايين و یرا
نخست  موشنکويت ايوليبرکنار شد و  یجمهور سيير
محکوم به  ٢٠١١اکتبر  ١١که در  پيشين ريوز

 یجمهور استيکاخ ر ريخپس از تس ،زندان شده بود
بر  یکشور مبن نيپارلمان ا یتوسط مخالفان و را

 ی؛ راه برا٢٠٠۴سال  یبازگشت به قانون اساس
پارلمان  نيهموار شد. همچن موشنکويت یآزاد

 یرا زين ناز زندا موشنکويت یاوکرايين به آزاد
 ايولي بروریف ٢٢در  دبع یمثبت داد و در ساعات

 یاز زندان آزاد شد. پس از برکنار موشنکويت
الکساندر  و ختيگر هيبه روس یو چياناکوي

 دهيجمهور موقت برگز سييبه عنوان ر نفيتورچ
  »شد.
 

توسط  اميکرنمای  رهيجز ،حوادث نيا یدر پ
 یتبارهامحافظت از روس  به بهانه یروس یروهاين
روز بعد از  دخودمختار اشغال شد. چن التيا نيا
در  اميکرنمای  رهياتفاقات، مردم جز نيا

خود  یدرصد ٩۶موافقت  ،یسراسر یهمه پرس یبرگزار
 نياعالم کردند و ا هيبه کشور روس وستنيرا با پ

 شد. هياز خاک روس يیرسما جزنما  رهيجز
 

 :اوکرايين کيتيو پولجيو  یاقتصاد ارزش
کشور  نيپهناورتر هيپس از روس وکرايينا

 یاز معادن فلز یزيوسوسه انگ رهياروپاست. با ذخ
از  یاز آهن و فوالد کل شورو یميارزشمند. ن
آمد. چهل درصد از کل سنگ  یدست مه اوکرايين ب
از اوکرايين صادر  یدر دوران شورو ايمنگنز دن

 وه،يغالسنگ، جزفهرست، منابع  نيشد. به ا یم
فزود. اوکرايين  ديرا هم با کلين و وميتانيت
که هم از  استيدن یمعدن یکشورها نياز مهمتر یکي

است.  ريکم نظ ايدر دن رينظر تنوع و هم حجم ذخا
ارزشمند در  یکان ٩٠معدن از  ٨٠٠٠شود  یگفته م

 سراسر خاک اوکرايين وجود دارد.
 

 یخوب یکه کشاورز یمعدن یکشورها شتريخالف ب بر
از  یزيحاصلخ اريرايين صاحب نوع بساوک ،ندارند
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 اهينام خاک سه خاک که ب نيخاک هم هست. ا
 نيترپربار) معروف است اهيس نيسرزم اچرنزيوم ي(

 زيو کانادا ن هياست و در روس نيخاک کره زم
چهارم از خاک  کيشود. اوکرايين صاحب  یم افتي
و  يیخاک استثنا نياست. ا نيمکره ز اهيس

اوکرايين است.  یمل یها هيرمااز س یکي ز،يحاصلخ
شود.  یخاک بدون کود انجام م نيدر ا یکشاورز

 یدر جنگ جهان یسربازان ناز نديگو یکشاورزان م
 بردند. یخاک را با خود به آلمان م نيدوم ا

 
 یغرب، ب یجبوپوليتيک اوکرايين هم برا تيموقع
 لومتريک ۶٠٠اوکرايين تنها  یاست. مرزها رينظ

 دنيدارند. در زمان جنگ سرد رستا مسکو فاصله 
 ايفاصله از قلب بلوک شرق رو نيغرب به ا یپا

 یحلقه ها نياز سرنوشت سازتر یکيبود. اوکرايين 
 است. هيمهار روس رهيغرب در زنج

 
بالقوه، اوکرايين  ازاتيامت نيبر همه ا گذشته

 ،يیکشور اروپا ٢۵اروپا هم هست.  یگلوگاه انرژ
هستند و همه خط لوله  هيوارد کننده گاز از روس

 نيگذرند. ا یاز خاک اوکرايين م یکيها به جز 
 زين هيروس یاوکرايين گلوگاه درآمد گاز یعني

 ريش هي، روس٢٠٠۶هست. در روز اول جنوری سال 
 یصادرات گاز از خاک اوکرايين را در پ خطوط

و  هيبست. البته روس ت،ياختالف بر سر حق ترانز
 هيز به تفاهم اولاوکرايين پس از چهار رو

. اما اصل اختالف پابرجا ماند. سه سال دنديرس
گاز بسته شد  ريش گري، بار د٢٠٠٩بعد در جنوری 

بودند.  يیاروپا عياختالف هم صنا نيا یو قربان
بدون گاز، به خاطر  یها شب یهنوز سرما وپاار

دارد.  اديبه  یگلوگاه را به خوب نيبسته شدن ا
قطع  ايافت فشار  يیاکشور اروپ ١٨در آن سال 

 گاز را گزارش کردند. انيکامل جر
 

 ١٨٫٧ باياروپا تقر هيحال حاضر اتحاد در
کند که  یفوت مکعب گاز در سال مصرف م ونيليتر
شود. پس  یم تيآن از خاک اوکرايين ترانز ١۶٪
) تا ی(از نظر مال ريکشور فق نيکه ا ستين بيعج
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ه جامعه است ک تياهم نياندازه مهم است و هم نيا
 »کرده. یاوکرايين را دچار دودستگ

 
 زيحاصلخ یها مسطح و دشت یها نيکشور از زم نيا
ها  آن انياست که از م شده لياستپ) تشک اي(

 ستريدونتس، دن یسورسک پر،يچون دن يیها رودخانه
 یايو در اهيس یايو به در گذرند یم یو بوگ جنوب

 ی. در جنوب غربشوند یم یکوچک آزوف منته
کشور با  نيرود دانوب در مرز ا یکرايين دلتااو

کشور  نيا یها است. تنها کوه قرار گرفته یرومان
که  باشد یکارپات م یها از رشته کوه یبخش

و در کوه هورال  ،نقطه آن در اوکرايين نيبلندتر
تا  اميکر یها رشته کوه زين اميکرنمای  رهجزي

 امتداد دارد. اميکر یساحل جنوب
 

ميليون نفر مي باشد  ۴۶شور بالغ بر اين ك جمعيت
در شرق و  یصنعت ینواح شتربا توجه به آن که بي

 تياند، تراکم جمع اوکرايين واقع شده یجنوب شرق
از  ٪۶٧٫٢ نياست، همچن شتريب ینواح نيدر ا
 یزندگ یدر مناطق شهر زياوکرايين ن تجمعي

 .کنند یم
 

از  ٪٧٧٫٨ ،اوکرايين ٢٠٠١سال  یسرشمار طبق
را  یو مابق یاوکرايين را نژاد اوکرايين تجمعي

)، ٪٠٫۶( )، بالروسی٪١٧٫٣( یروس ینژادها
)، بلغارها ٪٠٫۵( مهيکر یتاتارها ،مولداوی

)، ٪٠٫٣( يیا)، روماني٪٠٫٣( یرستان)، مجا٠٫۴٪(
)، ارامنه ٪٠٫٢( انيهود)، ي٪٠٫٣( لهستانی

) ٪٠٫٢) و تاتارها (٪٠٫٢( های ونان)، ي٪٠٫٢(
 ».دهند یم لتشکي

 
در دورده رياست جمهوری يانوکويچ، اوکرايين 
بيشتر متمايل به روسيه  بود. در اين حال، 
کشورش بر سر يک دو راهی قرار داشت. از يک سو، 
روسيه خواستار پيوستن اوکرايين به اتحاديه 
اقتصادی اروآسيايی بود که چنين چيزی روشن است 
از پشتيبانی جمعيت روس تبار و نيز حزب حاکم 

هوادار روسيه برخوردار بود.  (ريگيونی)» مناطق«
و از سوی ديگر باشندگان غرب اوکرايين خواهان 
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اوکرايين  وستنيتوافقنامه پ پيوستن اوکرايين به
بودند. در واقع، اين کشاکش  اروپا هيبه اتحاد

کشور را به دو اردوگاه شرقی  غربی تقسيم می 
 کرد. 

 
ويچ می خواست اوضاع هنگامی بحرانی شد که يونوک

به گونه نهايی سمتگيری اوکرايين را به سوی 
روسيه قرار دهد. پيوستن اروآسيايی اردوگاه 

اوکرايين به روسيه، موقف روسيه را در صحنه 
جهانی به پيمانه بسياری تقويت می کرد و می 
توانست به بازگشت آن کشور در سيمای يک فراقدرت 

سيه اين از ديد من، لغزش جدی روياری رساند. 
بود که بايد در آستانه اعالم پيوستن اوکرايين 
به اتحاديه اروآسيايی، کمک های سرشاری چند ده 
ميليارد دالری برای بهبود وضع اقتصادی و 
باالبری تراز رفاه در اين کشور و فقرزدايی مزمن 

تا مردم به ستوه رسيده از نا به آن می کرد 
که در دند، هنجاری های اقتصادی آن را لمس می کر

اين کار کوتاهی نمود و هنگامی که پوتين وعده 
ميليارد دالری را به اوکرايين داد،  15کمک 

ديگر دير شده بود و کييف در آستانه سقوط قرار 
 داشت.    

 
از سوی ديگر، يونوکوويچ با چين نيز روابط 
بسيار گرمی داشت. دريافت وام سه ميليارد دالری 

پيکنيگ و روی دست گرفتن  از چين و بازديد وی از
طرح بزرگ اجاره دادن بندری در دريای سياه به 
چين، می توانست پای چين را به اروپا باز کند. 
به ويژه اين که در برنامه بود راه آهن چين به 

 روسيه و اوکرايين به اين بندر وصل گردد.
 

به هر رو، بر می گرديم به اقتصاد اوکرايين. 
گونه شگفتی برانگيزی اقتصاد اوکرايين به 

 14وابسته به اقتصاد روسيه است.  اوکرايين 
نيروگاه هسته يی دارد که با احتساب دو بلوکه 
بودن برخی از آن ها در کل شمار نيروگاه های آن 

دستگاه می رسد. سوخت اين نيروگاه ها از  18به 
روسيه وارد می شود. توقف کلی سوخت رسانی از 

می تواند بسيار خطرناک روسيه ممکن نيست زيرا 
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باشد. اما کاهش آن و نيز باال بردن بهای سوخت 
 هسته يی از سوی روسيه محتمل پنداشته می شود. 

 
اقتصاد اوکرايين به شدت به نفت و گاز روسيه 
وابسته است. به گونه يی که بيشتر تسخين خانه 
ها و سوخت آشپزخانه ها و نيز  تامين سوخت 

گاز صورت می گيرد.  در  کارخانه های صنعتی با
گذشته، روسيه تخفيف شايان توجهی در بهای گاز 
به اوکرايين می داد. چيزی که کنون  ديگر حاضر 
نيست، بدهد. از سوی ديگر، روسيه بزرگترين 
خريدار محصوالت اوکرايين است. بخش بزرگ گندم، 
شيرينی باب، حبوبات و ميوه و شراب و فرآورده 

وکرايين به روسيه صادر می های نظامی و صنعتی ا
شود. از اين رو، چنين می نمايد که اوکرايين در 
کوتاهمدت به بسيار دشوار بتواند خود را از 
وابستگی اقتصادی به روسيه برهاند. روسيه ادعا 
دارد که ميزان وام های اوکرايين به اين کشور 

 7ميليارد دالر می زند که دست کم  30سر به 
يی اند که پرداخت آن تاخير ميليارد آن وام ها

ناپدير شمرده می شوند. هرگاه وام سه 
ميليارددالری چين را هم  به اين رقم بيفزاييم، 
بسيار دشوار خواهد بود اوکرايين بتواند بدون 
گرفتن وام های جديد از غرب، اين بدهی ها را 
بپردازد. در کل، مجموع بدهی های اوکرايين سر 

 زند.  ميليارد دالر می 100به 
 

کنون اوضاع در اوکرايين بسيار پيچيده است. اين 
کشور دستخوش بحران بسيار عميق سياسی، اجتماعی 
و اقتصادی است. با روی کار آمدن دولت جديد، در 
نخستين اقدام زبان روسی را که در گذشته همچون 
زبان دوم رسمی کشور بود، کنار گذاشتند. چنين 

بانان رو به رو اقدامی با مخالفت جدی روسی ز
گرديد. مناطق خاوری اوکرايين از به رسميت 
شناختن کييف سر باز زدند و خواهان پيوستن به 
روسيه شدند. اما روشن است به سود روسيه نيست 
که مناطق خاوری اوکرايين را بگيرد. برعکس، 
همانا موجوديت اين مناطق در بافتار اوکرايين 

گذارد. اداره  برگ برنده يی را در دست روسيه می
موقت کييف به رهبری تورچينف و يسنيوک با سر 
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دادن شعار مبارزه با دهشت افکنان و جدايی 
طلبان، برای سرکوب اعتراضات مردمی دست به 
اقدامات نظامی يازديدند که پيامدهای خونباری 
به همراه داشته است. کنون شهرهای دونتسک، 

به کانون لوهانسک و سالويانسک در خاور اوکرايين 
 جنبش های جدايی خواهانه مبدل گرديده است. 

 
هر چه بود، چندی پيش انتخابات رياست جمهوری 

 - برگزار گرديد که در آن پترو پوروشنکو
ميلياردر اوليگارش صاحب بزرگترين کارخانه های 
شوکوالت سازی برنده شد. روشن است، رييس جمهور 

ت ميز نو، ناگزير است، دير يا زود با روسيه پش
گفتگوها بنشيند. زيرا اوکرايين با روسيه 
همسايه است و تامين امنيت و رسيدن به شکوفايی 
اقتصادی يا دست کم برونرفت از بحران اقتصادی 
در اوکرايين بدون روسيه ممکن نمی باشد. در اين 
حال، روسيه برای رسيدن به تفاهم با کييف، 

ابر تومار عريض و طويلی از خواست ها را در بر
 اوکرايين گذاشته است.   

 
روشن است نخستين خواست روسيه، نپيوستن 
اوکرايين به ناتو است. چنين چيزی برای روسيه 
خط قرمز است  و می تواند آن کشور را به حمله 
نظامی به اوکرايين ترغيب کند. چون مسکو تنها 

کيلومتر از مرز اوکرايين فاصله دارد.  600
يی در خاک اوکرايين کاامرياستقرار موشک های 

 چيزين نيست که مسکو بتواند آن را برتابد. 
 

دومين خواست روسيه، نپوستن اوکرايين به 
اتحاديه اروپايی است. مسکو می پندارد که چنين 
چيزی مقدمه پيوستن به ناتو می باشد. با اين 
هم، اوکرايين قرار داد پيوستن به اتحاديه 

است خشم مسکو را اروپايی را امضاء کرد که روشن 
 برانگيخت.

 
فدرالی ساختن ساختار کشور و دادن خودمختاری به 
 مناطق روس نشين از خواست های ديگر روسيه است. 
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آن چه مربوط به اروپا می گردد، نگاه اروپا به 
روسيه و اروپای خاوری در کل جيواکونوميک است. 

ميليارد  دالر گاز و  200روسيه کنون ساالنه 
به اروپا صادر می کند. در برابر  مواد خام

اروپا نيز ساالنه به همين پيمانه کاال به روسيه 
صادر می کند. اروپا بزرگترين شريک اقتصادی 

درصد گاز  30روسيه به شمار می رود. در حدود 
اروپا از روسيه تامين می شود. و اين چيزی نيست 
که در آينده نزديک جاگزينی داشته باشد. گذشته 

، هر گونه کاهش در صادرات اروپا به از گاز
روسيه، می تواند بحران ورشکستگی اقتصادی را در 
برخی از کشورهای اروپايی يا دست کم در برخی از 
مناطق آن به دنبال داشته باشد. از اين رو، 
اروپا در دامنه يابی بحران در اوکرايين چندان 
متمايل نيست. اما با  توجه به عضويت در ناتو، 

زير است، در چهارچوب استراتيژی کلی آن که ناگ
رهبری می شود، گام بردارد. از  امريکااز سوی 

سوی ديگر، با کاهش روابط اقتصادی روسيه و 
اوکرايين، بار سنگين اقتصاد بيمار اوکرايين بر 
شانه های اقتصاد با آن هم لزران اروپا می 
 افتد، که  برای اروپاييان چندان خوشايند نيست.  

 
می گردد، نگاه اياالت  امريکاآن چه مربوط به 

متحده به روسيه و اروپای خاوری در کل، نگاه 
جيواستراتيژيکی و جيوپوليتيک است. يعنی به رغم 
داشتن مشترکات با اروپايی ها تفاوت های فاحشی 

در برنامه دارد تا  از يک سو  امريکاهم دارد. 
ويژه  نه تنها به حضور خود در اروپای خاوری به

در پولند ادامه دهد، بل  از سوی ديگر در پی 
اطمينان بخشی به «تقويت آن نيز است. طرح 

يی امريکادر همين راستا است. در گذشته » اروپا
ها استقرار سامانه های پدافند موشکی پاتريوت 
خود در پولند و ترکيه را در برابر برنامه 
موشکی ايران عنوان می کردند. اما کنون ديگر 
آشکارا سخن از تامين امينت اروپا در برابر 
تهديدات روسيه در برخی از محافل غربی بر زبان 

 رانده می شود. 
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در انديشه حضور در حيات  امريکاجدا از اين، 
خلوت  روسيه هم  است. روشن است سه کشور 

ليتوانيا، ليتوا و استونيا از مدت ها  –بالتيک
ستان هم پس از پيش با ناتو داخل تعامل اند. گرج

روی کار آمدن ميخاييل ساآکاشويليا آشکارا از 
روسيه بريد و گرايش خود را به  ناتو و اتحاديه 
اروپايی اعالم داشت. تشکيل اتحاديه گوام 

GUUAM  ،متشکل بر گرجستان، آذربايجان
که با پا در   ازبيکستان، اوکرايين و مولداوايا

کارا ضد ميانی ترکيه در گذشته با سمت گيری آش
روسی عرض اندام کرده  بود، در دهه گذشته ديگر 
رنگ باخته بود. کنون چنين به نظر می رسد که 
اين اتحاديه بار ديگر جان می گيرد. در 
اوکرايين يک دولت  هوادار غرب روی کار آمده 
است. ناتو در تاشکنت دفتر خود را گشوده است. 

و آذربايجان به يک شريک راهبردی ترکيه که عض
پايدار ناتو است، مبدل گرديده است. کنون 

يی ها در پی آن اند تا روابط خود را با امريکا
مولداويا گسترش بدهند. رييس جمهور اوباما اعالم 
داشته است حاضر است يک ميليارد دالر برای 
تقويت امنيت کشورهای اروپای خاوری هزينه کند 
ا که روشن است اوکرايين، مولداويا و گرجستان ر

 نيز در بر می گيرد.
 

همه اين ها در متن تحريم های مالی غرب و بلوکه 
کردن حساب های بانکی برخی از شرکت ها و مقامات 
رسمی روسيه بسيار نگران کننده به نظر می رسد. 

ميليارد دالر پول  300گفته می شود که در حدود 
اين شرکت ها و مقامات در بانک های غربی موجود 

اين که سرمايه گذاری دولتی روسيه است. جدا از 
ميليارد دالر می رسد. در  500به  امريکادر 

حالی که سرمايه گذاری های شرکت های غربی در 
ميليارد دالر تخمين  260روسيه تنها در حدود 

زده می شود. اين گونه، جهان  شاهد انتقال 
ميدان چالش ها از جنوب آسيا به تئاتر اروپايی 

 است.  کشاکش های جهانی
 

تضعيف اقتصاد روسيه و جلوگيری از  امريکابرای 
تبارز دوباره آن به يک حريف ديگر در اولويت 
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قرار دارد. تالش اين کشور  در گذشته برای يافتن 
الترناتيو گاز روسيه پيوسته با ناکامی رو به 
رو شده است. پروژه ناباکو بدون پيوستن 

ت می ترکمنستان و ايران مفهوم خود را از دس
دهد. ابهام در تعيين وضعيت حقوقی دريای کسپين 

و ايران مانع از اين پروژه  امريکاو دشمنی 
بوده است. با اين هم نشانه هايی ديده می شود 

به رساندن گاز ايران به  امريکاکه سر انجام 
 اروپا تن در داده باشد.  

 
طرح رساندن گاز از قطر و عربستان به  اروپا هم 

وذ روسيه و ايران در سوريه عملی به دليل نف
نيست. همه تالش های غرب برای کنار زدن اسد هم 
با ناکامی رو به رو گرديده است. در اين حال، 
شايد تنها گزينه عملی ايران باشد. اما اختالفات 
ترکيه و ايران بر سر  نحوه انتقال گاز ايران 
به اروپا از چالش های عمده  در اين راستا است. 

ن می خواهد خود مستقيم گاز خود را به ايرا
اروپا صادر کند و در اين حال، ترکيه تنها کشور 
ترانزيتی باقی بماند. اما ترکيه برعکس می 
خواهد خود خريدار گاز ايران  و در عين حال 
فروشنده آن به اروپا باشد. طرح رساندن گاز 
ايران از راه عراق و سوريه  به  اروپا هم  به  

لفت های ترکيه و اعراب با آن عقيم دليل مخا
مانده است. در سال های اخير اعراب و ترکيه تا 
توانسته اند اوضاع در عراق و سوريه را بحرانی 

 ساخته اند.      
 

در اين حال، روسيه هم بيکار ننشسته است. با 
افزايش فشارهای غرب، روسيه بيش از پيش به سوی 

و رو آورده همکاری با چين به عنوان الترناتي
است. چندی پيش پوتين با چين بزرگترين قرار داد 

 400اقتصادی  همه اعصار جهان را به ميزان 
ميليارد دالر به امضاء رساند. چنين به نظر می 
رسد که تنها  برنده کشاکش های غرب و روسيه چين 
از کار برآمده باشد. در اين حال، دو کشور قرار 

دند که در واقع داد را به ين چينی امضاء کر
. امريکاضربه شديدی شمرده می شود به موقف دالر 

چنين چيزی گواه بر تمايل دو کشور در کنار 
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گذاشتن دالر از تعامالت مالی جهانی و به چالش 
به عنوان فرمانروای نظام  امريکاکشيدن موقف 

 مالی بين المللی است.
 

البته، پيامدهای اقدامات واکنشی روسيه در قبال 
ان اوکرايين می تواند بارها فراتر از اين بحر

ها باشد. برای مثال، روسيه حاضر شده است 
ميلياردها دالر از ايران نفت بخرد. چنين چيزی 
در تقابل با سنت های پاگرفته صادرات نفت ايران 
به  جهان غرب و نيز جنوب و شمال شرق آسيا است. 
اين نخستين بار است که نفت ايران به شمال می 

 رود. 
 

حضور  تياعالم کرده بود در صورت تقو تر شيپ هيروس
ناتو در شرق و مرکز اروپا، به توافق  ینظام
امضا  ١٩٩٧سازمان که در سال  نيخود با ا یهمکار

چنين چيزی می تواند بر  خواهد داد. انيشده، پا
بحران مزمن افغانستان هم تاثيرات منفی بر جا 

 بگذارد. 
 

اين که همه اين رويدادها به حاال می رسيم بر سر 
کجا خواهد کشيد. بی مهابا چند پرسش مطرح می 

 گردد:
آيا بار ديگر جهان به دوره جنگ سرد بر می  -

 گردد؟
آيا فضای مثبت همکاری و تعاون که در دو دهه  -

گذشته ميان روسيه و غرب به ميان آمده بود، در 
 حال مکدر شدن است؟

ف دو باره از نرمش آيا امکان آن است که دو طر -
 کار بگيرند و اوضاع به حال عادی برگردد؟

 و.....
دادن پاسخ يکدست به اين پرسش ها شايد ساده 

 نباشد. اما چند چيز شايان توجه است:
يکی اين که روسيه و اروپا در دامنه يابی  -

چالش ها  به داليل اقتصادی ذينفع نيستند. از 
ش نشان اين رو انتظار می رود که از خود نرم

 بدهند. 
از اروپا متفاوت  امريکادو ديگر، موقف  -

با روسيه  امريکااست. تراز مناسبات بازرگانی 
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چندان شايان توجه نيست. از همين رو، شايد در 
 مواضع خود از انحطاف زيادی نشان ندهد.

هر چه هست، روسيه ديگر روی کار آمدن يک  -
دولت هوادار غرب را در اوکرايين به عنوان يک 
واقعيت پذيرفته است. غرب نيز همچنين فاکت 
الحاق جزيره نمای کريما را به روسيه پذيرفته 
است. حاال همه چيز بسته به اقدامات آينده دو 
طرف دارد. موقف روسيه بيشتر با توجه به موقفی 
تعيين خواهد گرديد که رهبری نو اوکرايين اتخاذ 

ر خواهد کرد. روسيه ابزارهای  بسياری برای زي
 فشار گرفتن اوکرايين در دست دارد. 

روسيه بی ترديد در پی تعريف جايگاه خودر  -
در نظام چند قطبی تازه جهانی است. سازمان 
شانگهای که در واقع برای مقابله با پيشرفت 
ناتو به سوی شرق آرايش يافته است، يک سازمان 
ارگانيک نيست. منافع چين و روسيه در آسيای 

و آسيای جنوبی با هم در  ميانه و خاور دور
تقابل قرار دارند. از اين رو،  روسيه به عنوان 
جاگزين در صدد ايجاد اتحاديه نو اروآسيای است 
که بتواند هم در برابر غرب موقف خود را تقويت 

 کند و هم با هژمونی چين رقابت.  
عادی سازی روابط روسيه با اروپا هم کار  -

اتحاد دوباره  چندان ساده يی نيست. در آستانه
دو آلمان و عقب نشينی نيروهای روسيه از آلمان 
شرق و ديگر کشورهای عضو پيمان وارسای پيشين، 
اروپا و به ويژه آلمان به شوروی وقت تعهد 
سپرده بودند که ناتو هيچگاهی به سوی شرق پيش 

به ويژه قصد ندارد در حيات خلوت  -نخواهد رفت
اما به اين قول شوروی (روسيه) دست درازی کند. 

چيزی  -خود پشت پا زدند و آن را  رعايت نکردند
 که هميشه باعث شکوه و گاليه روسيه بوده است. 

گذشته از اين ها، در آستانه سرنگونی  -
يونوکوويچ، وزيران خارجه سه کشور آلمان، 
فرانسه و پولند به کييف آمدند و با يونوکويچ 

آن، بايد سندی را به امضاء رساندند که بر اساس 
نيروهای دولتی از ميدان بيرون می شدند، کرسی 
نخست وزير به مخالفان سپرده می شد و در ماه 
دسامبر انتخابات رياست جمهوری برگزار می 
گرديد. در مقابل، نيروهای اپوزيسيون بايد 
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ميدان را ترک می گفتند. اما، در عمل در واقع 
رت کودتای نظامی به راه افتاد و اپوزيسيون قد

را در کييف در دست گرفت.  همه اين ها مناسبات 
روسيه و اروپا را به شدت تيره ساختند. با اين 
هم، اروپا و روسيه راهی جز از بهبود مناسبات 

و روسيه در  امريکاندارند. اما بهبود مناسبات 
آينده نزديک  دوراز انتظار است. چيزی که يکسره 

است. در اين  امريکابه سود چين و زيان روسيه و 
ميان نقش ايران در اين گيرو دارد به عنوان 
تنها کشوری که می تواند نيازهای گازی اروپا را 
در دراز مدت تامين کند، بسيار برجسته شده است. 
از اين رو، احتمال دستيابی به توافق در پرونده 
هسته يی ايران با غرب، بيشتر شده است. برعکس، 

می تواند  امريکايه و تداوم تنش در مناسيات روس
در پيچيده تر شدن اوضاع در افغانستان بينجامد. 
همانا افغانستان آسيب پذيرترين گره در عرصه 
کشاکش های جهانی است. چنين پنداشته می شود که 
در صورت دامنه يابی چالش ها ميان روسيه و 

، پسلگد اين کشاکش ها، افغانستان را به  امريکا
تازه اين کشورها مبدل ميدان زورآزمايی ها 

گرداند و وارد گود تازه يی از رويارويی های 
 جهانی گرداند. 

 
موافقت نامه الزام  ۴٠٠ یشور اوکرايين با امضاک

مستقل مشترک المنافع در  یآور با سازمان کشورها
موافقت نامه  نيا یتا ۴٠از  شيبکه  ارتباط است
توان  یبرخوردار است. نم یاتيح تيها از اهم

توافق نامه ها وجود ندارد و  نيکه ا ردنمود کوا
 چرا که نقض آن .ها وجود دارد امکان نقض آن اي

 یسوال م ريسازمان را ز اتيها خطرناک است و ح
 یاستمداريس چيرو بهتر است ه نيبرد. از ا

 ديهمه احزاب با .به دوش نگيردآن را  تيولومس
 راه نيباشند و ا یراه حل منطق یبه دنبال جستجو

 است. شتريبشکيبايی زمان و  ازمنديحل ن
 

در اين جا می کوشم به پاسخ اين پرسش بپردازم 
که اوکرايين به کجا می رود؟ و آيا در پی  همه 

و نشست دومای روسيه به  2014ماه مارچ  16پرسی 
همين ماه در باره الحاق جزيره نمای   21تاريخ 
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کريما به روسيه به راستی روسيه در پی الحاق 
مناطق روس نشين اوکرايين به خاک خود است يا 
نه؟ و يا اين که در پشت پرده اين بازی، رازهای 

 ديگری نهفته است؟ 
در پاسخ بايد گفت که نوضوع را بايد در کانتکست 
عمومی سياست روسيه در قبال اوکرايين در کل 

واقعيت امر  بررسی کرد و نه تافته  جدا بافته.
روسيه در قابل اوکرايين اين است که استراتيژی 

چنين است که اين کشور را در کل می خواهد نه 
اين که بخشی از آن را از پيکر اوکرايين جدا 
کند و آن را به خاک خود الحاق نمايد. دليل اين 
کار آن است که حتا در صورت تجزيه اوکرايين به 
دو بخش شرقی و غربی، بسنده است تا اوکرايين 

وپايی قرار دادی در زمينه غربی با اتحاديه ار
همگرايی و همکاری های درازمدت اقتصادی امضاء 
کند. بی درنگ در پی چنين قراردادی گرايش 
اوکرايين غربی به سوی ناتو مطرح خواهد شد. سپس 
نيروهای ناتو به بهانه انجام رزمايش های صلح 
وارد خاک اوکرايين خواهند شد و در پی آن مساله 

دافند سپر موشکی مطرح خواهد استقرار سامانه پ
شد. چنين چيزی به معنای فلج شدن کامل سامانه 
های موشکی روسيه در گستره غربی اين کشور خواهد 

چيزی که برای روسيه خط قرمز است و به هيچ  -بود
نخواهد داد.  امريکارو چنين اجازه يی را به 

نيز جرئت چنين کاری را ندارد.  امريکاروشن است 
سيه می تواند در جاهای ديگر انگشت زيرا رو
را زير پا نمايد . برای آن کشور  امريکاافگار 

 امريکادرد سرهای بسيار بيافريند. يعنی به سود 
 هم نيست که دست به چنين خطری بزند. 

 
روسيه در فروپاشی اوکرايين به هيچ رو ذينفع 

را برای به ها نيست. اما کوشش می کند همه کارت 
ن دولت کنونی کييف بازی کند. زانو درآورد

نخستين کارت در اين بازی، دريافت مجوز برای 
کاربرد نيرو در خاک اوکرايين از سوی مجلس 
روسيه است که پوتين آن را روی ميز دارد. در 

هزار نيروی زبده و نخبه روسيه  150همين راستا، 
دست يه بزرگترين مانور در مرزهای اوکرايين 

ايش نيروهای کماندويی و زدند. در پی آن رزم
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چتربازان روسيه انجام شد. ناوهای نيروی دريايی 
اوکرايين در دريای سياه هم به ناوگان روسی 

 پيوستند. 
 

کارت دوم هم جداسازی عملی جزيره نمای کريما از 
 اوکرايين بود که به بازی گرفته شد.

 
سومين کارت برنده روسيه حمايت از جنبش های 

استان های دونتسک، خارکف،  همانند کريما در
اوديسه، دنيپروپتروفسک و ديگرشهرهای دارای 
باشندگان قابل توجه روس و يا نيروهای هوادار 
روسيه است. حال، حتا اگر در کييف يک دولت 
هوادار مسکو روی کار بياييد، کريما ديگر به 

رايين باز گردانيده نخواهد شد. اما اگر کاو
ه شانس آن بسيار کم دولت کنونی ابقاء گردد ک

است، در  آن صورت تهديد الحاق غير مستقيم 
استان های خاوری اوکرايين که به نام نوروسيا 
ياد می شوند، به روسيه چيزی همانند مساله 
آبخازيا و اوستيای جنوبی در مساله گرجستان 

 خواهد شد.
 

چهارمين کارت برنده روسيه، ابزارهای فشار 
مرز از پا در آوردن  اقتصادی بر اوکرايين تا

دولت کييف و روی کار آوردن دولتی هوادار روسيه 
و خواهان پيوستن به اتحاديه اروآسيايی و 

 اتحاديه گمرکی است.     
 

اوکرايين کشوری است با اقتصاد سخت بيمار و در 
حال از هم گسيختگی. کنون اقتصاد اوکرايين چنان 

آسانی  به روسيه وابسته است که گمان نمی رود به
 جاگزين ديگری برای روسيه بيابد. 

 
     وابستگی اوکرايين از گاز روسيه: سيسم

تسخين خانه ها و سوخت داش  ها و آشپزخانه های 
تقريبا همه خانه های اوکرايين و بخش بزرگی از 
صنايع آن بر اساس مصرف گاز روسيه عيار شده 
است. قطع گاز روسيه می تواند در زمستان ها 

وکرايين را با دشواری های بزرگی روبه رو مردم ا
سازد. حتا در تابستان ها هم آشپزخانه های مردم 
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را با مشکل نبود سوخت رو به رو می سازد. از 
سوی ديگر بخش بزرگی از لوله های رسانايی گاز 
روسيه به اروپا از طريق اوکرايين می گذردکه 
روشن است در صورت قطع و يا حتا بروز وقفه در 

درات، می تواند بر بسياری از کشورهای صا
اروپايی تاثير بيندازد. کاهش تراز صادرات گاز 
روسيه به اروپا می تواند کاهش واردات روسيه از 
اروپا را به دنبال داشته باشد که به نوبه خود 

 می تواند بر اقتصاد بيمار اروپا ضربه  بزند. 
 بخش بزرگ سوخت بنزين و ديگر مواد نفتی

ين از روسيه وارد می شود. در صورت متوقف اوکراي
شدن صادرات از روسيه، باز هم اقتصاد اوکرايين 
می تواند فلج شود. زيرا خود توان خريد نفت و 

 بنزين و واردات آن را از ساير کشورها ندارد. 
 روسيه خريدار بخش بزرگ توليدات اوکرايين

است. به هر دليلی که روسيه واردات از اوکرايين 
کاهش بدهد، اوکرايين به دشوار خواهد توانست  را

 بازار های ديگری برای صادرات خود بيابد. 
 بخش بزرگی از درآمد اوکرايين از بابت

جهانگردان روس در جزيره نمای کريما است. با 
جدا شدن دفاکتوی کريما از پيکر اوکرايين، کييف 

 از درآمد سرشاری محروم خواهد شد. 
بخش اصلی بودجه اوکرايين  بايد متوجه بود که

از شهرهای صنعتی يی چون دونتسک، خارکف، کيروی 
روگ و .... يعنی شهرهای شرقی روس نشين تامين 
می شود. چون بيشتر کان های زغالسنگ، کارخانه 

سازی، هواپيما سازی، صنايع دهای ذوب آهن و پوال
شيميايی و.... آن درست در همين شهرها متمرکز 

شدن اضاع، دولت حاکم بر کييف با است. با تيره 
گرديده بحران مالی و اقتصادی عظيمی رو  به رو 

 است.
 مناطق غربی اوکرايين بيشتر کشاورزی اند و

روشن است روسيه خريدار بزرگ گندم، لبنيات، 
ميوه، سيزی، مشروبات و توليدات صنعتی اوکرايين 
است. با برهم خوردن معامالت برای اوکرايين 

که بتواند به سرعت خريداران نو برای  دشوار است
خود دست و پا کند. تازه بندرگاه اصلی اوديسا 
هم بيشتر روس نشين است  که احتمال تيرگی اوضاع 

 در آن انتظار می رود.       
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 کنون خزانه دولت در کييف تهی است. دولت توان
پرداخت حقوق و معاش مردم و پرداخت بازنشستگی و 

های دانشجويان را ندارد.  ارتش و کمک هزينه
تورم نرخ بسيار بااليی دارد و ارزش پول ملی در 
برابر ديگر ارزها به شدت در حال کاهش است. 
تصور نمی رود که چنين وضعيتی در ميانمدت و 

 درازمدت قابل تحمل باشد. 
 در غرب اوکرايين پنداشت نادرستی حکمرفا است

تراز  که در صورت پيوستن به اتحاديه اروپايی،
زندگی و رفاه در کشور بی درنگ باال خواهد رفت. 
اين در حالی است که اروپا آمادگی پذيرش 
اوکرايين را در گستره خود ندارد. تازه وضع 
اقتصادی اروپا هم بسيار شکننده و آسيب پذير 
است. برای سر پا ايستاده کردن اقتصاد بيمار 

 16اوکرايين در ده سال آينده همه ساله به 
ليارد دالر سرمايه گذاری در بخش توسعه مي

زيرساخت ها نياز است. در پهلوی اين اوکرايين 
ميليارد دالری رو به رو  5با کسری بودجه ساالنه 

است که انتظار می رود اين شگاف در حال فراخ تر 
 21شدن باشد. يعنی در اوضاع کنونی ساالنه 

ميليارد دالر و اگر وضع همين گونه پيش برود، 
ميليارد دالر. پرسشی که مطرح می گردد،  25 تا

 امريکااين است که اين پول از کجا خواهد شد؟ 
وعده کمک وام يک ميليارد دالری و اتحاديه 

ميليون دالری را به اوکرايين  600اروپايی وام 
داده است که حتا در صورت پرداخت به دشوار می 

 تواند بازپرداخت وام روسيه را تکافو کند. 
 

همه اين ها که بگذريم، غرب در کل در عرصه از 
بازی ديپلماتيک نيز در برابر روسيه در بازی 
اوکرايين ميدان مانور فراخی ندارد. زيرا نمی 
تواند بر روسيه فشار نظامی وارد بيارود. هر 
گونه تحريم اقتصادی و مالی، می تواند به 
اقتصاد غرب بيشتر از روسيه زيان وارد بياورد. 

ست اروپا گروگان گاز روسيه است و شرکت روشن ا
های غربی سرمايه های بزرگی را در روسيه ريخته 
اند. گذشته از اين ها، تحريم روسيه می تواند 

چيزی  -آن کشور را با چين و ايران نزديک تر کند
 که به هيچ رو به سود غرب نيست. 
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يک نکته ديگر هم شايان توجه است: در آستانه 

لت يونوکويچ، وزيران خارجه واژگون شدن دو
آلمان، فرانسه و پولند به کييف رفتند و سند  
تفاهمی ميان  يونوکويچ  و اپوزيسيون را تضمين 
کردند که آن را دو طرف  امضاء  نمودند.  بر 
اساس اين تفاهمنامه بايد  کرسی نخست وزيری به 
اپوزيسيون داده می شد، و انتخابات در ماه 

رگزار می شد. همچنين بر اساس دسامبر سال روان ب
اين سند، نيروهای دولتی بايد عقب نشينی می 
کردند و سپس نيروهای اپوزيسيون سالح های خود را 
بر زمين می گذاشتند و ميدان را ترک می گفتند. 
يونوکويچ به تعهد خود پابند ماند و به نيروهای 
پليس فرمان عقب نشينی داد و خود هم برای مرخصی 

، »ميدان«خارکف گرديد. برعکس نيروهای رهسپار 
با بهره گيری از فرصت به جای رعايت شرايط 
سازشنامه ساختمان های دولتی را گرفتند و در 

 واقع دست به يک کودتا يازيدند. 
 

آلمان و فرانسه را زير فشار شديدی  -کنون روسيه
به خاطر تضمينی که داده بودند، گرفته است. 

اين  مبنایرد که بايد بر يعنی روسيه پا می فشا
شود. اما چنين بر می آيد که غرب  عملتفاهنامه 

چنين چيزی را نمی پذيرد. دولت کييف نيز به جای 
تن در دادن به خواست روسيه، اعالم تشکيل نيروی 

هزاری نفری گارد ملی را نموده است. اين  60
دولت زبان را روسی را از جايگاه زبان دوم 

ر پی آن است تا شهروندان روس برانداخته است و د
تباز اوکرايين را از حق شهروندی اوکرايين 
محروم نموده و تابعيت اوکرايينی آنان را سلب 

 نمايد. 
 

فشرده سخن، اوضاع بس سر درگم، گنگ، آشفته و 
آبستن پيشامدهای دراماتيک است.  اين در حالی 
است که ارتش اوکرايين عمال فروپاشيده است. 

 هم سخت زير سوال است.  توانايی آن
 

چنين بر می آيد که هر دولتی که در کييف در اثر 
انتخابات روی کار بيايد، در ميانمدت و دراز 
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مدت نخواهد توانست بودن همکاری با روسيه روی 
پا بيستد. گذشته از اين ها در روزهای آينده 
امکان وخيم تر شدن اوضاع در مناطق خاوری 

 اوکرايين می رود. 
 
نظامی هم بسيار دشوار  -ش بينی اوضاع سياسیپي

است. روشن است روسيه گزينه مداخله نظامی را هم 
روی ميز دارد. اما تصور نمی رود از آن کار 

 بگيرد. مگر آن که چاره ديگری برايش نماند. 
 

يونوکويچ در آخرين اعالميه خود، ابراز داشت که 
که  به زودی به کييف باز خواهد گشت. منتفی نيست

روسيه به او چنين نويدی داده باشد. حال، 
مداخله نظامی روسيه به کنار، ناتوانی مالی 
کييف و ورشکستگی وحشتناک اقتصادی به خودی خود، 
می تواند در برافتادن دولت کييف بيشتر موثر 
باشد. دست کم فدرالی شدن اوکرايين و شايد هم 

 کنفدرالی شدن آن هم دور از تصور نيست. 
 

شايد تشکيل دولت فراگير ملی در کييف با  اما
مشارکت همه اليه های مردم بهترين گزينه هم برای 
روسيه، هم مردم اوکرايين و هم اوپا باشد. 
فراموش نبايد کرد که در صورت وخيم تر شدن 
اوضاع، سيلی از مردم گرسنه به سوی اروپا 
سرازير خواهند شد. همين اکنون شمار پناهگزينان 

 ه سر به يک ميليون نفر می زند.   به روسي
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 سخنی در باره:
مارکسيسم، لنينسم، سوسياليسم و 

 کمونيسم
 

دوست دانشجويی، پرسشی را  در دو بخش مطرح 
 نموده اند:

در تعريف كمونيسم مي نويسند؛ كمونيسم شكل -١ 
تكامل يافته سوسياليسم است. اما متاسفانه کمتر 

اجزايي كه مكمل آن است،  توضيحي در رابطه با
 داده می شود.

به طور فشرده مي توان اساس تفكر ماركسيستي را  
 در موارد زير خالصه نمود:

آ) اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و تاريخ 
جز جنگ هاي طبقاتي و مبارزه ميان گروه هايي كه 
منافع اقتصادي آن ها با هم متعارض است، چيز 

اس اين تعبير، جنگ هاي ديگري نيست. بر اس
طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا ميان 
بردگان و برده داران، سپس ميان فئودال ها و 

يا دهقانان نادار و بي زمين و سر » سرف ها«
انجام ميان كارگران و سرمايه داران در مي گيرد 
و سرانجام به پيروزي طبقه كارگر يا پرولتاريا 

 عي منتهي مي گردد.و نفي كامل طبقات اجتما
ب) دولت ها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و  

در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان 
سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار 
و استعمار تنها هنگامي پايان خواهد يافت كه 
مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از 

طبقه كارگر حكومت را به ميان برداشته شود و 
دست خود بگيرد. (محمود طلوعي، فرهنگ جامع 

) كه اين هم تقريبًا همان 779و  703سياسي، ص 
 تعريف از كمونيسم و سوسياليسم است. 

پس تفاوت اصلي (كمونيسم، ماركسيسم و  
 سوسياليسم) در چيست؟ 

تا جايي كه من مطالعه دارم، چين و شوروي  -٢ 
سيالستي (يا كمونيستي) را در همزمان سيستم سو

جامعه هاي شان پياده كردند. تفاوت اين دو 
چين يك كشور  -جامعه در آن زمان بسيار بود

نادار و شوروي ابر قدرت دنيا. چرا در چين با 
اين كه يك جامعه فقير بود، اين سيستم موفق شد 



 

165 
 

و امروز چين به يك إبر قدرت اقتصادي تبديل شده 
سيستم در شوروی يي كه ابر قدرت ولي دقيقًا همين 

زمان خود بود و بايد اين سيستم در آن جا بيشتر 
 دوام مي كرد، شكست خورد؟

 
 در پاسخ به پرسش اين دوست:

نخست، دوستی به نام آقای کوکب، ديدگاه شان را  
در زمينه نگاشته اند که با سپاس از ايشان، در 

 آغاز نگاه شان را در اين جا می آوريم:
 
ستان، با اجازه استاد آريانفر و شما دو«

 ورجاوندان! 
هرگاه از دريچه علم جامعه شناسی نوين، سير 
تکامل جامعه بشری را مورد کند وکاو قرار دهيم، 
ناگزيريم پيش از همه اولويت اين پژوهش را به 
بخش اقتصادی تکامل اجتماعی يا به عبارت ديگر 

 -  به چگونگی تکامل فورماسيون های اجتماعی
اقتصادی اختصاص دهيم، که يكي ازين فورماسيون 
ها همانا سوسياليسم است که تيوری علمی آن توسط 

) و فريدريش انگلس 1883/ 1818کارل مارکس (
) عرضه شد و به وسيله حزب بلشويک 1820/18995(

روسيه، به رهبری والديمير ايلچ اوليانف ( لنين 
 ) در عمل به پيروزی رسيد.1924/ 1870-
 

گفته آمديم كه، به صورت علمی! منظور اين است 
كه سوسياليست های پيش از مارکس نيز وجود داشته 
اند که در جزو جامعه شناختی خود حتا  مارکس و 
انگلس از انديشه های آن ها كه به سوسياليسم 
تخيلی معروف است، قسما سود جسته اند (سن 

ه سيمون، ا ون و فوريه). مگر سوسياليسم آن ها ن
از طريق سرنگونی طبقه حاکم ستمگر سرمايه داری، 
بل از طريق رفورم، رفورم و رفورم بايست تحقق 

 می يافت.
 

بخش ديگر سوال دوست ما بر می گردد به تفاوت 
 سوسياليسم و کمونيسم! 

به راستی تفاوت ميان اين دو از جهات قابل 
توجهی جود دارد. مثال در سوسياليسم به منزله 

کمونيسم، تضاد ها در فروع هنوز وجود فاز نخست 
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دارد و حل آن ها در روند تکامل اين ساختار 
اقتصادی قابل حل است. برای مثال، تضاد ميان 

آ.]  -کار بدنی يا دستی يدی [(فيزيکی يا جسمی)
و كار فکری، تضاد ميان دهقانان و کارگران، 

به روسی کولکتيونويی  -تضاد ميان (کالخوز
مجتمعات کشاورزی گروهی) و (ساو خوزيايستوا يا 

به روسی سويتسکويی خوزيايتستوا يا  -خوز
مجتمعات کشاورزی شوروی يعنی دولتی) های دهقانی 
كه اولی به وسيله مجتمع و رييس اين مجتمع كه 
از جانب دهقانان گماشته مي شوند در توليدات 
کشاورزی نقش دارند و دومی از سوی دولت مديريت 

 می شود. 
 

اين جاست كه در اين فاز، تضاد عمده يعنی مهم 
تضاد نيروهاي مولده و مناسبات توليدي حل شده 
است و ديگر طبقات متخاصم وجود ندارد. از سوی 

از هر «دگر، در درفش سوسياليسم نقش بسته است 
ولی » کس مطابق استعدادش و به هر كس مطابق کارش

می در کمونيسم كه فاز باالست، اين چنين شعار را 
از هر كس مطابق کارش و به هرکس مطابق «بينيم 
 ».نيازش

  
بخش ديگر سوال : فرق ميان سوسياليسم و 

 چيست؟  مارکسيسم
در پاسخ بايد گفت : مارکسيسم يک مکتب است. يک 

 مکتب علمی كه از سه بخش ترکيب يافته است:
 اقتصاد  - 1
 فلسفه - 2
 جامعه شناسی . - 3
 

اس مطالعات و پژوهش های اقتصاد مارکسيستی به اس
گرانسنگ و همه جانبه اقتصاد سياسي قبل از 
مارکس توسط مارکس و انگلس تقديم جامعه بشری 
شده است كه دانشمندان بزرگ قبلی مانند آدم 
اسميت، ديويد ريکارد و بيشتر از همه در تخمير 

 خميرمايه آن اثر داشته اند.
ه در منبع اجتماعي مارکسيسم : چنانچه گفت -

آمديم؟ سن سيمون، فوريه و اون نقش داشته و در 
به سر ايستاده يا «بينش فلسفی آن، فلسفه 
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هگل كه مارکس و انگلس آن را به پا » باژگونه
استوار نمودند. يعني از پوسته ايدياليستی 
بيرون نموده و با  ماترياليسم ديالکتيک مسلح 

 نمودند، بی اثر نبوده است. 
 

ديگر دوست ما كه چگونگی رشد در اين جا به پاسخ 
اقتصاد سوسياليستی چين و عقب مانی شوروي پيشين 
را بر عکس روال گذشته هر دو پرسيده اند، می پر 

 دارم :
نخست شوروي تامين کننده عمده اقتصاد بيشتر از 
بيست کشور در آسيای ميانه، اروپای شرقی، جنوب 

ی التين و خاور ميانه بود و چين امريکاآسيا، 
نين مصروفيت های جهانشمول اقتصادی را به حساب چ

 هزينه گذاری نداشت.
شوروي طی دو جنگ جهانی، تلفات  سنگين انسانی  -

ميليون کشته تنها در جنگ دوم) داد و صد  20( 
ها ميليارد دالر از نگاه اقتصادی ضربه خورد و 

 چين چنين نبود.
 

، لبه تيز امريکاامپرياليسم جهانی در راس 
و تبليغات خود را به سوی شوروی نشانه  دسايس

گرفته بود و پس از سال های دهه شصت سازمان 
کثيف (سيا) در پی  خريد مهره ها در کادر رهبري 
حزبی و دولتي كشور شورا ها با شتاب بيصبرانه 
دست به کار شد و حتا موفق به خريد دو رييس حزب 
و دولت (گرباچوف و يلتسن) گرديد كه جمعا مصارف 
سيا در اين موارد سر به ده ها ميليارد دالر می 
زند. از همين جاست كه اقتصاد و سياست در شوروي 

 پاره پاره شد و چين سر پا ايستاد .
 

اميدوارم که آقای آريانفر به همان سانی كه 
وعده فرموده اند، به معلومات مزيد همه ما 

 ». بپردازند.
 اين بود ديدگاه آقای کوکب.

 
حال می بينيم که در ويکی پيديا ذيل به هر رو، 

 مارکسيسم چه نوشته اند:
مارکسيسم مکتبی سياسی و اجتماعی است که تحت «

های کارل مارکس، فيلسوف و انقالبی  تأثير انديشه
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آلمانی در اواخر قرن نوزدهم پيدا شد. فردريش 
دهندگان مهم به انديشه  انگلس نيز از شکل

ها با اصول کلی  است و مارکسيست مارکسيسم بوده
 انديشه او نيز موافق هستند.

 
» مانيفست کمونيست«اساس مارکسيسم آن طور که در 

است بر اين  (نوشته مارکس و انگلس) بيان شده
باور استوار است که تاريخ جوامع تاکنون تاريخ 

است و در دنيای حاضر دو  مبارزه طبقاتی بوده
ه طبقه، بورژوازی و پرولتاريا وجود دارند ک

 کشاکش اين دو تاريخ را رقم خواهد زد.
 

های بسيار  های مختلف، برداشت ميان مارکسيست
متفاوتی از مارکسيسم و تحليل مسائل جهان با آن 
موجود است اما موضوعی که تقريبًا همه در آن 

داری از  واژگونی نظام سرمايه«توافق دارند: 
طريق انقالب کارگران و لغو مالکيت خصوصی بر 

ی ي  ر توليد و لغو کار مزدی و ايجاد جامعهابزا
بی طبقه با مردمی آزاد و برابر و در نتيجه، 

ها  است. (که کمونيست» پايان ازخودبيگانگی انسان
 داری ناگزير است) معتقدند در جهان سرمايه

 
ها، تالش  مارکس و انگلس همانند بقيه سوسياليست

جهت  هايی که در کردند تا به کاپيتاليسم و سيستم
به خدمت گرفتن کارگران پايه ريزی شده بودند 

ها در آغاز  خاتمه دهند. در حالی که سوسياليست
راه به دنبال اصالحات اجتماعی بلند مدت بودند، 
مارکس و انگلس معتقد بودند که انقالب اجتماعی 

ناپذير بوده و تنها مسير ممکن به سوی  اجتناب
 سوسياليسم است.

 
ها در مورد کمونيسم،  مارکسيستمطابق ديدگاه های 

ها در يک جامعه  ترين ويژگی زندگی انسان مهم
طبقاتی از خود بيگانگی است و کمونيسم به اين 

ها را به طور کامل به  دليل که آزادی انسان
شناسد، مکتبی مطلوب است. مارکس مطابق  رسميت می

نظر گئورگ ويلهلم فردريش هگل آزادی را فراتر 
ها و عملی با محتوای اخالقی  تاز حذف محدودي

داند. آن ها اعتقاد دارند که کمونيسم به  می
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دهد که هر کاری را که دوست دارند  مردم اجازه می
انجام دهند اما در عين حال مردم را در شرايطی 

دهند که نياز به خدمت گرفتن همنوعشان  قرار می
کنند. در حالی که هگل اعتقاد دارد  را احساس نمی

پرده برداشتن از اين نوع زندگی اخالقی به  که با
رسيم، مارکس کمونيسم را  ها می حيطه افکار انسان

نشأت گرفته از ماديات و به خصوص رشد ابزارهای 
 داند. توليد می

 
کند که تضاد طبقاتی و جنگجويی  مارکسيسم اعالم می

انقالبی در نهايت به پيروزی پرولتاريا (طبقه 
انجامد که در آن  ه يی میکارگر) و تشکيل جامع

مالکيت خصوصی برچيده شده و ابزارهای توليد و 
اموال به جامعه تعلق دارد. مارکس در مورد 

گويد و  زندگی در جامعه کمونيستی سخن زيادی نمی
ی کلی جامعه کمونيسم اکتفا ه يتنها به دادن شم

کند. واضح است که در چنين جامعه يی برای  می
ا توسط بشر محدوديت اندکی های قابل اجر پروژه

وجود دارد. جنبش کمونيسم در شعار اصلی خود، 
کند که در آن هر فرد  مکتبش را جهانی معرفی می

کند و مطابق  هايش توليد می مطابق توانايی
» ايدئولوژی آلمانی«کند.  نيازهايش دريافت می

های مارکس در مورد  ) يکی از اندک نوشته١٨۴۵(
 آينده کمونيسم است:

در جامعه کمونيستی، که دايره آزادی هر فرد «
تواند در رشته مورد  است و وی می بيش از هميشه

عالقه به موفقيت دست پيدا کند، جامعه فرآيند 
کند و بنابراين فردی مثل من  توليد را کنترل می

تواند امروز کاری انجام دهدو فردا کار  می
ديگری، صبح شکار کند، بعد از ظهر ماهيگيری 

ند، شب گله را به چرا ببرد، بعد از شام هم به ک
انتقاد بپردازد، همان چيزی که در ذهنش است را 
اجرا کند بدون آنکه شکارچی، ماهيگير، چوپان يا 

ديدگاه نهايی مارکس افزودن اين »  نقاد باشد.
ديدگاه به يک نظريه علمی در مورد نحوه حرکت 

يسم و جامعه در يک مسير قانونمدار به سمت کمون
با کمی کشمکش، يک نظريه سياسی، در مورد لزوم 
استفاده از يک جنبش انقالبی برای رسيدن به هدف 

 است.
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و » سوسياليسم«در انتهای قرن نوزدهم دو کلمه 

رفتند. با  در معنای واحدی به کار می» کمونيسم«
اين وجود، مارکس و انگلس استدالل کردند که 

يی از دل   لهکمونيسم در يک فرآيند تک مرح
فاز «آيد و بايد از  کاپيتاليسم بيرون نمی

يی عبور کند که در آن مالک اغلب کاالهای »  اوليه
است اما در عين حال هنوز ردپايی  توليدی جامعه

راه را » فاز اول«شود.  از تضاد طبقاتی ديده می
کند که در  هموار می» فاز باالتر«برای رسيدن به 

رچيده شده و نياز به اين فاز تضاد طبقاتی ب
شود. لنين بارها از اصطالح  دولت حس نمی

» مفهوم فاز اول«برای اشاره به » سوسياليسم«
کمونيسم که توسط مارکس و انگلس ارائه شد 

» فاز باالتر«را » کمونيسم«استفاده کرد و 
دانست. مطالبی که  کمونيسم مارکس و انگلس می

ی تشکيل چه لنين گفت راه را برا عنوان شد وآن
های کمونيستی در قرن بيستم هموار کرد.  حزب

بعدها نويسندگانی چون لوئيس آلتوسر و نيکوس 
پوالنزاس ديدگاه مارکس را اصالح کردند و در 
فرآيند رشد جوامع، مرکزيتی را برای دولت قائل 
شدند، با اين استدالل که برای رسيدن به کمونيسم 

گذر طوالنی  بايست يک مرحله کامل، سوسياليسم می
 مدت را طی کند.

 
برخی از همعصران مارکس، مانند ميخائيل باکونين 
همين تفکرات را مطرح کردند با اين تفاوت که در 
مورد نحوه رسيدن به يک جامعه هماهنگ در غياب 
طبقات اجتماعی نظر ديگری داشتند. همواره در 

ها شکافی  ها و آنارشيست جنبش کارگری بين کمونيست
ها مخالف هر سازمان  است. آنارشيست اشتهوجود د

سلسله مراتبی دولت هستند. در ميان آن ها 
های آنارشيست مانند پيتر کروپوتکين از  کمونيست

گذر ناگهانی به جامعه بدون سطوح طبقاتی تحت 
گويند در حالی که  ی سخن میي اقتصاد هديه

اتحاديه گرايان آنارشيست اعتقاد دارند که 
ارگری برخالف احزاب کمونيست های ک اتحاديه
هايی هستند که در ايجاد تغييرات در  سازمان

 »جامعه نقش دارند.
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خوب، حاال می خواهم ديدگاه خود را به گونه 
فشرده همان گونه که برداشتم از آن است، خدمت 
بنويسم. البته بسيار بی پيرايه و ساده. با تالش 

يده فراوان که تا جای امکان وارد بحث های پيچ
هر چند چنين چيزی تا   تيوريک در زمينه نگردم

جايی ناگزير هم  است. در اين حال، برای 
جلوگيری از تکرار، آن چه را که دوست دانشجوی 
ما نوشته اند  و آن چه را که آقای کوکب نوشته 
اند، و آن چه که در ويکی پيديای گوگول آمده 

 است، بار ديگر نمی نويسم:
يک دبستان ايدئولوژيکی  مارکسيسم به عنوان

(باوری) در روند تکامل تاريخی خود در سيماهای 
گوناگونی ظاهر شده است و نگاه و برداشت 
آفرينندگان اين ايدئولوژی و نيز  پيروان و 
رهروان آن و پژوهشگران و منتقدان اين مکتب در 
باره آن در درازای اين برهه زمانی دچار 

مين گونه در استحاله و دگرگونی شده است. ه
بستگی از تحوالت سياسی در شوروی پيشين و چين، 
ديدگاه ها در باره آن به  گونه های متفاوت 

 ارائه گرديده است. 
 

بايد توجه داشت که کمتر دبستان فکری و سياسی 
در جهان به اين اندازه که در مدح و ذم 

آن  قلمفرسايی شده است،  مارکسيسم و تاييد و رد
وجه قرار گرفته است. دليل آن هم مورد بررسی و ت

کشاکش های جهانی بر سر تسلط بر  –روشن است 
گيتی و پهن شدن مبارزه ايدئولوژيکی در اين 
راستا. از اين رو، دستيابی به يک تصوير روشن 

 از آن بسيار دشوار است.  
 

حال، اگر از خود بگويم. ديد من هم در باره اين 
ه با آن آشنا دبستان در درازای چند دهه يی ک

 1973هستم، پيوسته دگرگون شده است. من از سال  
تا کنون که چهار دهه آزگار می شود، با اين 
دبستان آشنايی دارم. نخستين آثار مارکسيستی که 

م، آثار تبليغی ددر نوجوانی و جوانی خوانده بو
پخش شده از سوی شوروی ها و نيز حزب توده  

پخش شده از سوی  ايران و همچنين شماری از آثار
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حزب کمونيست چين (آثار صدر مائو) از سوی جريان 
شعله يی ها بود. در پهلوی آن، شماری از آثار 
نوشته شده بر ضد مارکسيسم در ايران مانند آثار 

رييس حوزه علميه قم،  -آيت هللا ناصر مکارم شيرازی
آثار شريعتی که در آن به مارکسيسم به گونه 

آثار بود،  اشاره هايی شده، ضمنی پرداخته شده و
آيت هللا باقر صدر و امام موسی صدر لبنانی و... 

 مانند اقتصاد ما و فلسفه ما و...
 

شايان ياد آوری است که در آن برهه در 
افغانستان تنها يک اثر در باره مارکسيم نوشته 

که نويسنده آن » زندگی نوين«شده بود به نام 
مين گونه يک اثر ظاهرا نور محمد تره کی بود. ه

هم بر ضد مارکسيسم که نويسنده آن شيخ آصف 
محسنی قندهاری  بود که کنون به نام آيت هللا 

 محسنی معروف است.
 

در هنگام تحصيل در مسکو، مضامينی را که جزو 
نصاب درسی در همه دانشگاه ها بود و تدريس می 
شد که اجباری بود، فرا گرفتيم: مانند فلسفه 

يالکتيک، تاريخ حزب کمونيست شوروی ماترياليسم د
و جنبش جهانی کمونيستی، اقتصاد سياسی سرمايه 
داری، اقتصاد سياسی سوسياليستی، آته ايسم 
علمی، کمونيسم علمی (که پسان تر در دوره 
گورباچف به سوسياليسم علمی تغيير نام داد) 

 و...
 

همين گونه، در اين سال ها آثاری را که از سوی 
حزب توده ايران و نيز سازمان های  شوروی ها و

ديگر چپی ايرانی به پيمانه گسترده پخش می شد، 
مطالعه کردم. از جمله ديدگاه های داکتر تقی 
ارانی (نشريه مردم)، آثار احسان طبری، آثار 
 ايرج اسکندری از جمله ترجمه کپيتال مارکس و...

... و سر انجام هم آثاری را که در سال های 
وی برخی از چپی های پيشين ايرانی در پسين از س

زمينه نوشته شده بود، مانند کژراهه معروف  
 طبری و اعترافات سران حزب توده و...
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حال می خواهم به يک نکته بسيار جالب تصادفی 
 اشاره داشته باشم:

در يک محله شهر  2001 -1994در سال های  
فرانکفورت به نام سوسن هايم زندگی می کردم. 

قا در همسايگی ما ساختمان کانون فرهنگی اتفا
قرار داشت. اين کانون مربوط گارد سفيد » پاسيو«
از مخالفان اصلی دولت شوروی (گارد سرخی ها)  –

بود که دارای يک کتابخانه بزرگ چند هزار جلدی، 
چاپخانه کوچک، بنگاه نشراتی و سالون کنفرانس و 

دوره  نشريه يی به نام پاسيو (ِکشت)... بود. در
جنگ سرد، درست همين ساختمان جايی بود که از آن 
همه آثار ضد شوروی و ضد مارکسيستی چاپ و پخش 
می گرديد. باری هم ک.گ. ب. در صدد انفجار دادن 

 آن برآمده بود، که موفق نشده بود. 
 

چنين تصادفی موجب گرديد که من نه تنها با 
شماری از اعضای اين انجمن آشنايی يابم و در 
نشست های شان حضور بيابم و در جر و بحث های 
تيوريک اشتراک ورزم، بل که بتوانم شماری از 
آثار مهم چاپ شده آن ها در درازای تقريبا نيم 
سده را که همه بار مارکسيسم ستيزی و شوروی 

 ستيزی داشتند؛ بخوانم.
 

در سال های اخير با گشوده شدن درهای بايگانی 
اری در باره بسياری از ها، اسناد و مدارک بسي

حقايق تاريخ شوروی پيشين افشاء گرديده، زمينه 
برای نگارش کتاب های نو و تهيه فيلم های مستند 
فراهم گرديده است که بر جوانب تاريک مسايل 

 روشنی می افکنند.
 

آخرين باری که سر و کارم با آثار مرتبط با 
» تجاوز بی آزرمانه«مارکسيم افتاد، ترجمه کتاب 

انجام شد. پس از آن،  در   2001بود که در سال 
همين سال سخنرانی يی داشتم در لندن زير نام  

فروپاشی شوروی و تاثير آن بر افغانستان، «
در کتاب  2003که به سال » منطقه و جهان

 افغانستان به کجا می رود؟ بازتاب يافته است.
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ديگر با همه آن چه که با اين دبستان ربط   
دورد گفتم و همه را به تاق نسيان داشت، پ

گذاشتم و کنون با آن سر وکار ندارم. حال اگر 
سال پيش از مارکسيسم مانند  12شناخت من در 

آسمان روشن و صاف بود، که در آن همه چيز ديده 
می شد، کنون چيزی مانند شب سياه و تاريک است 
که تنها تک ستاره هايی در اين جا و آن جای آن 

ود. يعنی کنون ديگر، چيزهای بسياری ديده می ش
را فراموش کرده ام و تنها شبحی را از دور می 
بينم. با اين هم، ته نشست هايی را که در ذهنم 

 مانده است، با نوعی نوستالژی خدمت می نگارم: 
 
 فشرده داستان اين است که: 
مارکسيسم پيش از مارکس هر چه بود و زير هر  

رکس و انگلس در سيمای نامی که بود، از سوی ما
يک  -يک دبستان يا مکتب ايدئولوژيکی جامع

سامانه جهانبينی همه جانبه و مدون درآمد که در 
گام نخست در بر گيرنده مولفه يا سازه فلسفی 

فلسفه مارکسيستی يعنی ماترياليسم ديالکتيک  -آن
بود که بر شالوده آته يسم (خدانشناسی) و رد 

بسته به  ايده آليسم و ديدگاه های مکتب های وا
متافيزيسم استوار است. يعنی هر گونه گرايش های 
آيينی و اعتقادی را مردود می شمارد و برآن است 
که طبيعت و انسان موجوداتی اند مادی و هر گونه 
بررسی علمی در باره چه تکامل طبيعت و چه انسان 
به عنوان يک موجود اجتماعی بايد صرفا در بستر 

بررسی گردد.  مارکسيسم، دين را  تکامل مادی
 افيون جامعه می پندارد و خرافی می انگارد.  

 
حال، اگر جنبه های فلسفی مارکسيسم را به کنار 
بگذاريم، می شود به جنبه های اقتصادی و 

 اجتماعی آن پرداخت:
تکامل مارکسيسم را می توان شامل چند مرحله 

 دانست:
 مرحله تکامل نظری  . أ
 رکسمرحله پيش از ما -1
مرحله تدوين آن در سيمای يک جهان بينی  -2

 جامع از سوی مارکس و انگلس
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(اين دو مرحله را می توان مرحله تطور نظری با 
 تئوريک دبستان مارکسيستی انگاشت.)

مرحله تکامل عملی که شامل چند دوره می    . ب
 گردد:

مرحله پيروزی انقالب کبير اکتبر (در واقع   -1
موقت کرنسکی به کودتای نظامی در برابر دولت 

ياری سازمان اطالعات آلمان) در روسيه به رهبری 
 لنين

 مرحله استالينيستی -2
 مرحله خروشچفی -3
 مرحله برژنفی -4
 مرحله مائويستی در چين -5
 مرحله کنونی (نئومارکسيستی).   -6
 

شايان يادآوری است که مارکس به يک نوع انقالب 
جهانی باور داشت. به باور او، نخستين کشوری که 

ايست انقالب کارگری و کمونيستی در آن رخ می ب
کارگران  -بدهد، آلمان باشد. چون نيروهای مولده

در آن به باالترين تراز رشد و تکامل رسيده اند 
و تضاد طبقاتی در آن به باالترين حد خود رسيده 
است. مگر، چنين چيزی هرگز در آلمان رخ نداد. 
ی بل، که در کشور نيمه صنعتی و نيمه فئودال

روسيه رخ داد. اين گونه، ِلنين ناگزير گرديد، 
با توجه به اوضاع و احوال روسيه و شرايط جهانی 
ويرايش هايی در آن بياورد و آن را به 

 لنينسم مبدل سازد.  -مارکسيسم
 

اگر بازنگری ها و نوآوری های ديگر ِلنين 
بگذريم، مارکسيسم می پنداشت که انقالب پرولتری 

است و وقوع آن در سرتاسر جهان  يک انقالب جهانی
امريست ناگزير. لنين آن را چنين ويرايش کرد که 

چيزی -انقالب می تواند در آغاز تنها در يک کشور
رخ دهد و سپس به سرتاسر » کشور مادر«مانند  

جهان گسترش يابد. اين گونه، لنين گويی ماموريت 
پرولتاريای روسيه را در امر تحقق انقالب جهانی، 

وريت و رسالت آسمانی می پنداشت که سرنوشت مام
 تاريخی بر دوش خلق کبير روس گذاشته باشد.  

 



 

176 
 

يادم نرود بگويم که با روی کار آمدن لنين، 
بارز ترين عنصر کشاکش های جهانی پس از جنگ 
جهانی يکم وارد شدن عنصر يا عامل مبارزه 
ايدئولوژيک  چونان يک رکن اصلی به کشمکش های 

 سياسی و نظامی افزوده شد.  اقتصادی، 
 

مارکسيسم انقالب اجتماعی را يک نياز تاريخی می 
داند که از متن زندگی اقتصادی جامعه نشات می 
گيرد و سرچشمه آن تضاد ميان نيروهای توليدی نو 
و روابط توليدی کهنه است. مارکس انقالب ها را 

می خواند که تاريخ را در » لوکوموتيو تاريخ«
 ی اش به پيش می برد. سير تکامل

 
از ديد مارکس و انگلس، همه طبقات در جامعه 
سرمايه داری رو به سوی نابودی دارند. جز طبقه 

است و رو به رشد » محصول صنايع بزرگ«کارگر که 
و بالندگی دارد. لنين اين وظيفه را به دوش 
پرولتاريا می گذارد که با رشد آگاهی های 

ر به رهبری حزب طبقاتی خود و مبارزات پيگي
پيشاهنگ طبقه کارگر يعنی حزب کمونيست حاکميت 
بورژوازی را بر انداخته، ديکتاتوری پرولتاريا 

 را بر پا می نمايد. 
 

مارکس و پيروان ارتدکس او مانند کائوتسکی و 
تنها در پليخانف پيروزی انقالب سوسياليستی را 

امکان پذير می اوج شگوفايی سرمايه داری 
زمانی که ديگر در چهارچوب اين نظام  دانستند،

قابليتی برای گسترش و توسعه نمانده باشد، به 
مسايل اجتماعی «گونه يی که انگلس در کتاب 

هر کس که ادعا کند که اين «نوشته بود: » روسيه
انقالب می تواند در روسيه آسان تر صورت بگيرد، 
چون در آن کشور طبقات زحمتکش و بورژوا وجود 

نشان می دهد که هيچ چيز از سوسياليسم ندارد، 
اين انقالب يک «انگلس می نگارد: ». نفهميده است

انقالب جهانی است و لذا در سراسر جهان انجام 
 ».خواهد يافت

 
با توجه به همين بود که ترتسکی و لنين انقالب 
اکتبر را مقدمه انقالب در اروپا می دانستند. 
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رباد داد. پس مگر گذشت زمان اميدهای آنان را ب
از پيروزی انقالب اکتبر بلشويک ها (اکثريتی ها) 
در انتظار پيروزی انقالب های همانند در اروپای 
باختری بودند اما اين انتظار شان برآورده نشد. 
بوخارين در سخنرانی محرمانه خود در گنگره هشتم 
حزب کمونيست در باره تاکتيک تهاجمی گفت: انقالب 

ها به عنوان انقالب جهانی تنها می تواند تن
پيروز گردد. ما اين را هزاران بارر تکرار کرده 

 ايم. 
 

خود  1920لنين در سخنرانی تاريخی ششم نوامبر 
نشاندهی کرده بود که کاری چون انقالب 
 سوسياليستی را در يک کشور نمی توان انجام داد. 

 
انديشه آرمانی (اتوپيايی) زودرس انقالب جهانی 

ه گسترده و پيوسته در کشور شورا ها که به گون
تبليغ می گرديد، سلسله جنبان بس واقعی تمايالت 
چپگرايانه و نظريات کوته بينانه اعضای حزب 
کمونيست روسيه ...گرديد. مگر در غرب انقالب رخ 
نداد. وانگهی بلشويک ها در تنگنای ايدئولوژيکی 
افتادند و برای جبران اين کار متوجه شدند تا 

راه اندازی انقالب در خاور، توجيهی برای تز با 
انقالب جهانی بيابند. زمينه فرضی تحقق چنين 
انقالباتی از پيش فراهم بود. مردم خاور از دولت 
های خودکامه خود و امپرياليسم انگليس به شدت 
متنفر بودند و اوضاع اجتماعی و اقتصادی آن ها 

ه که فاجعه آميز بود. مگر دشواری در اين بود ک
نيروی که بتواند چنين انقالبانی را به پيروزی 
برساند در اين کشورها وجود نداشت.از سوی ديگر 
انقالباتی را به پيروزی برساند. در اين کشور ها 
وجود نداشت. از سوی ديگر، امر انقالب با يک 
مشکل تيوريک ديگر بر می خورد: در اين مناطق 

عينی الزم طبق نظريات مارکس، شرايط و مقدمات 
 برای تحقق انقالب وجود نداشت.

 
به هر رو، لنين، کشور دومی را که برای    

انقالب جهانی در نظر گرفته بود، هند بود. او بر 
آن بود که تنها با برانگيختن انقالب در هند و 
درهم کوبيدن امپرياليسم انگليس در آن کشور، می 
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ودی توان کمر آن را شکست و آن را در آستانه ناب
قرار داد. از همين رو، برای افغانستان نقش 

کانال «بسيا بااليی قائل بود. او افغانستان را 
 می خواند.  » سويز انقالب جهانی

 
جالب اين است که لنين در گذشته پنداشت بيخی 
متفاوتی در زمينه داشت. او با پايمردی روش 
صدور انقالب به خاور با تکيه به سرنيزه از 

ا تاکيد بر امر تبليغات و سازماندهی بيرون را ب
توده ها از طريق پی ريزی احزاب پيشاهنگ انقالبی 
رد می کرد.  او چندين بار نشاندهی کرده بود که 
انقالب را نتوان صادر کرد و انقالب اجتماعی ممکن 
است تنها پس از آن که کامال  به پختگی برسد، پس 

وازی از آن که پرولتاريا راه خود را از بورژ
جدا کند و آماده گرفتن رهبری به دست خود ( از 

 دست بورژوازی) گردد، به پيروزی برسد. 
 

به هر رو، مارکسيسم تاريخ را به چند دوره 
 تقسيم می نمايد:

 کمون اوليه -1
 برده داری -2
 فئوداليسم -3
 سرمايه داری -4
سوسياليسم به عنوان جامعه فارغ از استثمار  -5

 فرد از فرد
رحله نهايی تکامل جامعه کمونيسم به عنوان م -6

 بشری يا حد اعالی سوسياليسم
اين گونه، دبستان مارکسيستی را از اين منظر می 
توان چونان يک دبستان پست مدرنيستی ارزيابی که 
به يک مدينه فاضله (جامعه کمونيستی) باور 
دارد. يعنی يک سامانه انديشورزی آينده نگر 

فاضله پس  است. درست مانند تشيع که به يک مدينه
 از ظهور امام زمان باور مند است.

 
نگاه مارکسيسم به پيمودن اين دوره ها مبتنی بر 
دترمينسم (جبر) تاريخ است. يعنی خواهی، نخواهی 
تکامل جامعه بشری انسان را وادار می سازد تا 
به سوی اعمار جامعه کمونيستی بشتابد و از اين 

توليدی و روند گريزی نيست. زيرا تکامل نيروهای 
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مبارزات طبقاتی و ... به گونه محتومی همه را 
مانند سيل خروشانی به همين سو می کشاند. از 
اين منظر، از ديد دبستان مارکسيستی، انسان به 
يک موجود ناگزير و دربند جبر تاريخ مبدل می 
شود. برعکس آيين اسالم  که انسان را فاعل مختار 

را دربند تقدير می پندارد. اما در عين حال، او 
 و نصيب و قسمت و سرنوشت می انگارد.  

 
تا اين جای کار، دانستيم که مارکسيسم يک 
ايدئولوژی است. يک دبستان است و يک جهان بينی 

مرحله نوين و تکاملی آن و متمم آن.  -و لنينسم
مارکسيسم معتقد به انقالب جهانی بود و 

لنينيسم شعار خود را اين گونه  -مارکسيسم
يرايش کرد که انقالب می تواند در آغاز در يک و

کشور پيروز گردد و به شگوفايی برسد و سپس به 
سرتاسر جهان پخش گردد. هم چنين دانستيم که 
نظام سوسياليستی مرحله مقدماتی نظام و جامعه 

 کمونيستی است. 
 

خوب، اين ها همه بحث های تئوريک اند. حال 
ه بيرونی، بنگريم که از منظر ديگر، از نگا

سوسياليسم چيست و نظام سوسياليستی چه تفاوتی 
 برای مثال از نظام  سرمايه داری دارد؟

اگر همه مسايل را کنار بگذاريم و از پرويزن 
ايدئولوژيک بگذرانيم، در يک سخن می توان گفت 

 که: 
نظام سوسياليستی از ديدگاه اقتصادی، يک نظام 

ست که بر اقتصاد متمرکز رهبری شونده دولتی ا
پايه برنامه ريزی و پالن گذاری استوار است.  
برعکس، سرمايه داری نظام اقتصاد بازار آزاد و 
رقابت است که در آن سرمايه بيشتر در دست 
سرمايه داران بزرگ، صاحبان بانک ها و اليگارشی 
مالی و کارخانه های توليد جنگ افزار و خدمات 

در جايگاه عامه می باشد و در آن سکتور دولتی 
دوم قرا دارد. در اين حال، در نظام سرمايه 
داری دولت، ابزاری است مديريتی در دست صاحبان 

 سرمايه. 
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حال اگر نيک بنگريم، در سرشت خود، نظام 
سوسياليستی از ديدگاه اقتصادی  (البته با 

نظام سرمايه «تفاوت هايی) چيزی است همانند 
رهايی چون که همين اکنون در کشو» داری دولتی

ترکيه، ايران و کشورهای عربی حاکم است. طرفه 
اين که در همه اين کشورها، نظام های 
ايدئولوژيک حاکم است. در اين حال کاری به سرشت 

 اين رژيم ها نداريم.   
 

تفاوت نظام سوسياليستی از نظام کمونيستی هم در 
 چند چيز است:

مرحله سوسياليستی، مقدمه مرحله کمونيستی   -1
کامل نظام اجتماعی است يعنی سخن بر سر تقدم و ت

لنينسم سوسياليسم  -تاخر زمانی است. مارکسيسم
را چونان فرماسيون (ريختار) آستانه فرماسيون 
کمونيسم می پندارد. يعنی جامعه انسانی برای 
رسيدن به مرحله کمونيستی بايد مرحله تکاملی 

 سوسياليستی را پشت سر بگذارند. 
وسياليستی هنوز دولتی حاکم است در مرحله س  -2

که راهکار آن ديکتاتوری پرولتاريا است. چون 
هنوز در برابر دشمنان خارجی (امپرياليسم 
جهانی) و داخلی (بقايای نيروهای ارتجاعی و 
وابستگان امپرياليسم جهانی) بايد از 
دستاوردهای انقالب دفاع نمايد. برعکس، در مرحله 

ی رود. حکومت به کمونيستی دولت از ميان م
مديريت آگاهانه يا اداره (ادمنستراسيون، 
 منجمنت به تعبير امروزين) استحاله می يابد.    

 
شايان يادآوری است که در ارزيابی  فرارسيدن 
دوره کمونيستی هم ميان انديشه پردازان اين 
دبستان ديد واحدی وجود نداشته است. برای مثال، 

شوروی  1980در سال خروشچف اعالم داشته بود که 
مرحله تکاملی سوسياليستی را پشت سر گذاشته، پا 
به آستان مرحله کمونيستی می گذارد. در حالی که 
در دوره برژنف بيشتر متمايل بودند، نظام شوروی 
را مرحله پيشرفته سوسياليسم بخوانند که هنوز 
با مرحله کمونيستی فاصله بسيار دور و دراز 

 زمانی دارد. 
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ره پس از استالين به اين نتيجه در دو  -3
رسيدند که با توجه به اين که شکست نظام سرمايه 
داری در آينده نزديک متصور نيست و با توجه به 
توازن راهبردی در عرصه نظامی ميان دو نظام 
حاکم بر جهان، بايد راهکار ديگری را پيش 
بکشند. اين بود که تز همزيستی مسالمت آميز دو 

يش کشيده شد. بر پايه اين تز، نظام متعارض پ
همزمان دو سامانه اقتصادی و دو نظام ارزشی 
متفاوت می توانند با ارج گذاری به ارزش ها و 
باورهای يک ديگر دوشادوش هم  به زيستايی ادامه 

 بدهند.
شعارهای دوره های سوسياليستی و کمونيستی   -4

 هم روشن است. دو باره ياد نمی کنيم. 
5-  ... 
 

آن چه مربوط به داليل فروپاشی شوروی  به هر رو،
و فروريزی اردوگاه کشورهای سوسياليستی می 
گردد، من در کتاب افغانستان به کجا می رود؟ در 
سخنرانی در لندن زير نام فروپاشی شوروی و 
تاثيرات آن برافغانستان،  منطقه و جهان به 
تفصيل نوشته ام. چون بحث جداگانه يی است، در 

ر به آن  نمی پردازيم. تنها فهرست اين جا بيشت
 وار به داليل اصلی اشاره می کنيم:

داليل جغرافيايی و جيوپوليتيک (بيماری  -
نامهناد پرخوارگی جغرافيايی و لرزانی موقعيت 

 جيوپوليتيک)
داليل مديريتی که در بحران اداری خالصه می  -

 شود. 
داليل اقتصادی (شکست نظام اقتصادی پالن  -

هزينه باالی مسابقات تسليحاتی و  گذاری متمرکز،
رويارويی جهانی و به دوش کشيدن هزينه های باالی 
رژيم های وابسته در سرتاسر جهان. برای نمونه 
تنها هزينه رژيم کاسترو در کوبا برای شوروی 

ميليارد دالر می زد. حال  7.5ساالنه سر به 
 افغانستان را کنار می گذاريم) 

بن بست رسيدن در اين داليل ايدئولوژيک و به  -
 عرصه.
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سراسر تاريخ شوروی را از تکوين تا فروپاشی می 
 توان به چند دوره تقسيم کرد:

 دوره لنين  . أ
 دوره کمونيسم جنگی .1
(مخفف نووايا اکونوميچيسکايا » نئپ«دوره   .2

 سياست نوين اقتصادی) -پوليتيکا
مشخصه اين دوره، پيشگيری مشی انقالب جهانی، و 

يشگيری مشی پياده سازی انقالب پس از شکست آن پ
در خاور است. مشخصه اقتصادی اين دوره در آغاز 
ملی سازی اجباری همه نهادهای اقتصادی و سپس 

 پيشگيری مشی اصالحات است.
 دوره استالين:  . ب

مشخصه اقتصادی اين دوره، پيشگيری مشی 
کلکتيويزاسيون در کشاورزی و تمرکز اقتصاد بر 

سياسی ساختن کمونيسم  صنايع سنگين و از ديدگاه
در يک کشور و کشيدن پرده آهنين گرداگرد شوروی 
و تجريد آن از جهان پيرامونی و انزوای جهانی 
اين کشور است. در پايان جنگ جهانی دوم، آرايش 
کشورهای اردوگاه سوسياليستی در برابر کشورهای 
سرمايه داری باختر آغاز گرديد. در عرصه 

چيرگی نظام  -اين دورهمديريتی نشانگر برجسته 
فرماندهی است که جامعه را به چيزی  -مديريتی

مانند يک پادگان نظامی بزرگ درآورده بود که در 
 آن مقررات خشن نظامی حکمفرما بود.

 
شايان يادآوری است که پيش از جنگ جهانی دوم 
همان گونه که گفتيم، شعار ساختن کمونيسم در يک 

د. اما پس از جنگ، کشور و همانا روسيه شوروی بو
اين شعار به ساختن کمونيسم در گروهی از 
کشورهای مطرح شد و تفاوت ريشه يی استالينيسم 
با لنينسم را جدا از روش رفتارها و شيوه های 
سامانه نگرشی و الگوی رفتاری آن همانا در همين 

 ارزيابی کرد.
 

ناگفته نماند که بسيار از منتقدان مارکسيسم 
لين را سازگار با مارکسيسم نمی رفتارهای استا

دانستند. بل آن را تحميل پيش از وقت سوسباليسم 
بر جامعه عقب مانده يی که در آن سرمايه داری 

 به رشد کافی نرسيده بود، ارزيابی می کردند.
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دوره خرشچف: آغاز دگر باره اصالحات و پ.  
بازپيشگيری گستره جويی و توسعه مناسبات با 

 جهان سوم. 
برخالف درونگرايی دوره استالين، دوره يعنی 

خروشچف نگاه بيرونگرا داشت و در واقع، فارود 
 پاليسی را پيشه کرده بود. 

چرننکو که دادگرانه به نام  -دوره برژنف -ت
دوره رکود معروف است. در اين دوره همه چيز در 
جا می زد و کمتر جهشی به چشم می خورد. گويی 

شده بود. بيشتر  تاريخ در اين دوره ميخکوب
 چيزها واکنشی بود و سخت محافظه کارانه.

دوره اصالحات (ساماندهی های گرباچف) و  -ث
پيشگيری سياست نرمش و زمينه سازی برای 
دگرآرايی يا دگرگون ساختن آرايش اردوگاه ها و 
نوانديشی در عرصه سياست خارجی و مشی دگرگون 

 سازی و روشنگری در عرصه سياست داخلی. 
 
در پيوند با  ه هر رو، در پاسخ به پرسش آخریب

بايد گفت که در  پيشتازی چين و درماندگی شوروی
پهلوی ساير عواملل و علل عينی و تاريخی، 
پيوستن هنکنگ به چين با سرمايه چند صدميليارد 
دالری انباشته شده در آن، ناگهان فرصت طاليی 
بزرگی را در دسترس چين گذاشت که توانست با 

ريت آگاهانه از آن نهايت بهره برداری را مدي
بکند. چين اين سرمايه هنگفت را بيشتر در عرصه 
صنايع سبک و کشاوزی و توليد کاالهای نورد نياز 
اوليه سرمايه گذاری کرد و با توجه به نيروی 
کار ارزان خود توانست بسيار زود بازارهای 
جهانی را تسخير نمايد. به گونه يی که کمتر 

يارای رقابت با آن کشور در زمينه را  کشوری
دارد. سپس هم سرمايه به دست آمده از نقدينگی 
فروش کاالهای صادر شده را در ساير بخش ها  
سرمايه گذاری کرد و به جهش بزرگی در توليد و 

 اقصتاد دست يافت.
 

يک چيز ديگر هم است که داليل آن را بايد در 
چين جستجو اسرار آميز درونی جامعه » روحانيت«

چيزی که ره آورد تکامل چند هزاره ساله  -کرد
جامعه پيچيده چين است و آن اين که رهبری چين 
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توانسته است به داليلی که برای ما کمتر آشنا 
ميليارد انسان را زير يک فرمان  1.3است، 

بياورد. به گونه يی که همه به يک زبان واحد 
نيروی  سياسی و ارزشی سخن بگويند!  و اين گونه

عظيمی را در يک محور بسيج بسازد. چيزی که در 
جهان نظير ندارد و شايد راز پيشرفت آذرخش آسای 
چين در پهلوی داليل و علل عينی، در همين نهان 

 باشد.    
 

حال می پردازيم به اين که تفاوت مائويسم با 
 لنينيسم در چيست؟ -مارکسيسم

اصلی  اگر، جزييات را به گوشه بگذاريم، تفاوت
در آن است که مارکسيسم طبقه کارگر را سازنده 
تاريخ و دورانساز و در محور همه تحوالت اجتماعی 
می گذارد. اين در حالی است که چين به دليل 
نداشتن طبقه کارگر، ناگزير بود، به جای آن 
طبقه دهقان را بگذارد. در اين حال، تئوريسن 
ف های شوروی مانند ميخاييل سوسلف و رستسال

پونوماريف با رويزيونيسم خواندن چين و مائو و 
لنينسم  او را به  -انحراف او از اصول مارکسيسم

باد نکوهش و سرزنش گرفته، او را متهم به کژروی 
و به بيراهه کشاندن ارزش های مارکسيستی می 
نمودند. در اين حال، انديشه پردازان شوروی 

، واژه برای زدايش تناقض ايدئولوژيک رونما شده
کارگران بخش «نوی را پيش کشيدند به نام 

و گاهی چنين می گفتند که دهقانان در » کشاورزی
نظام سوسياليستی در واقع کارگران عرصه کشاورزی 
اند. از اين رو، تزهای مائو افسانه پردازی يی 

 بيش نيست. 
 

 بازگشت به الفبای مارکسيسم
 

 دوست دانشجويی پرسيده اند: 
ی تواند در صورت توطئه ارگ در افغانستان م«

برابر انتخابات و دمکراسی به سوی يک انقالب 
 -رنگين پيش برود. از ديد تئوری مارکسيسم

لنينسيم آيا شرايط عينی و ذهنی جامعه برای 
 »انقالب آماه است، يا نه؟
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 در پاسخ بايد گفت که:
نخست، بايد دانست که انقالب رنگين از انقالب به 

آن تفاوت دارد. انقالب رنگين بيشتر  معنای کالسيک
سوار شدن گروه خاص بر موج های انقالبی است تا 
اين که روندی باشد خودجوش توده يی. يعنی 
انقالبی است طراحی شده و برنامه ربزی شده از 
بيرون که به بهره گيری از اوضاع نا به سامان 

 درونی سازمان داده می شود. 
 
اين که از ديد تئوری  در پاسخ به پرسش در باره 

مارکسيسم لنينسيم آيا شرايط عينی و ذهنی جامعه 
برای انقالب آماه است يا نه، توجه شما را به 
نوشته يی از امير نيک آيين در زمينه جلب می 

 کنم: 
 
اما باور بنده چنين است که از هر زاويه يی که  

به اوضاع بنگريم، کشور آبستن رويدادهای فاجعه 
زيرا ارتجاع حاکم بر ارگ در صورت تن بار است. 

در ندادن به اراده مردم، به پای خود به سوی 
فاجعه می رود و در پی خود مردم و کشور را به 
لبه پرتگاه می کشاند. البته، پيشاپيش می گويم 
که من کاری به جنبه های ايدئولوژيک و باوری 
نوشته آقای نيک آيين ندارم. هدف صرف دادن پاسخ 

 سش جناب شما است. به پر
 
باورهای ايدئولوژيک آقای نيک آيين مربوط خود  

شان می گردد و بنده به عنوان کسی که به کثرت 
گرايی (پلوراليسم)، آزاد انديشی، دمکراسی و... 
باور عميق دارم، به هر انديشه يی و هر تفکری و 
هر دبستان فکری و باوری ارج می گذارم. منهای 

لبانی و داعشی که در واقع وهابيسم و تفکر طا
تفکر نه، بل که کژ انديشی و قرائت نادرست 

 ابزاری از يک آيين آسمانی است.
 

 امير نيک آئين
 

 نقش هنگامه های توفان در خيزش های انقالبی
 لنينيستی انقالب اجتماعی -تئوری مارکسيستی -فصل هشتم
 وضع انقالبی -شرايط عينی و ذهنی انقالب -77درس 
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 139ه، شماره راه تود
 
مساله شرايط عينی و شرايط ذهنی انقالب و در  

بخشی از » وضع انقالبی«رابطه با آن مقوله مهم 
لنينيستی انقالب اجتماعی است.  -تئوری مارکسيستی

در بيان اين مسائل، ما به احکام پر ارزش 
والديميرايليچ لنين و نتيجه گيری های علمی او 

ن استناد می جوئيم. از پراتيک جنبش انقالبی جها
بر دگماتيسم » دليلی«اين استناد به هيچ وجه 

آموزش لنين هرگز کهنه نشده  نخستنيست زيرا که 
و تمام اهميت و ارزش تئوريک و پراتيک خود را 
حفظ کرده و تجربه انقالبی نيز صحت و فعليت آن 

آموزش لنين به  دو ديگر،را به ثبوت می رساند. 
به روسيه اوائل قرن کنونی  هيچوجه مطلبی مربوط

که  يا يک کشور مشخص و زمان معين نيست، بل
آموزشی است جهانشمول و قانونمندی عام روند 

 جهان بيان می کند.  همهانقالبی را در 
 
لنين در آثار خود از شرايط عينی و ذهنی انقالب  

را برای وقوع » وضع انقالبی«سخن گفته، وجود 
را » شخصات وضع انقالبیم«انقالب ضرور دانسته و 

دقيقا بيان نموده است. ارثيه معنوی لنين از 
اين جهت دارای اهميت فوق العاده است. وی اين 
مقوالت مهم را ضمن تنظيم استراتيژی و تاکتيک 
جنبش انقالبی پرولتاريا و ضمن رهبری عملی 
انقالب، در نور علم و در کوره عمل، تدوين کرده 

 است.
 
 )1( 
تماعی عبارت است از حل تضادهای انقالب اج 

اجتماعی به نحوی که به تغيير کيفی پايه و 
روبنا منجر گردد و فرماسيون عالی تر اجتماعی 

از به وجود آورد و جامعه بشری را به مرحله 
نو و باالتری سوق دهد. هم چنين می  ديدگاه کيفی

دانيم که تضاد ميان مناسبات توليدی با خصلت 
بنای اقتصادی عينی يا شرايط نيروهای مولده م

مادی انقالب را فراهم می کند و از نظر تاريخی 
ضرورت وقوع انقالب اجتماعی را در مرحله معينی 
مطرح می سازد. ولی بلوغ اين تضاد و طرح اين 



 

187 
 

مساله هنوز به معنای آن نيست که شرايط برای 
انجام انقالب فراهم است. لنينيسم می آموزد که 

عالوه بر شرايط مادی  ،قالب اجتماعیبرای انجام ان
وجود آمده و ه ب پيشکه ممکن است از سال ها 

پخته شده باشد، شرايط و محمل های ديگری نيز 
ها را شرايط عينی می  الزم است که يک رشته از آن

ناميم زيرا متضمن وقوع تغييرات معينی است و يک 
رشته ديگر را شرايط ذهنی می ناميم زيرا که 

 ه پيشاهنگ انقالب و حزب می شود. پس درمربوط ب
لنينيستی انقالب، عالوه بر  -تئوری مارکسيستی

شرايط مادی و مبانی اقتصادی و محمل های عمومی 
» شرايط عينی و ذهنی انقالب«انقالب، بايد مفهوم 

 را آموخت.
 
 )2( 
جميع آن شرايط عينی مشخص را که لنين برای  

نام می » انقالبی وضع«وقوع انقالب ضرور می شمرد 
نهيم. به عبارت ديگر وضع انقالبی جميع شرايط 
عينی است که بازتاب بحران اقتصادی و سياسی يک 

ی مشخص است و انجام ينظام اجتماعی در مرحله 
انقالب اجتماعی را ميسر می سازد. وضع انقالبی که 
پيدايش آن منوط به خواست و ذهن و اراده افراد 

گر عينی است) طبق تعريف نيست (و به عبارت دي
جامع لنين، دارای سه عالمت عمده يا وجه مشخصه 

 است:
 
عدم امکان طبقات حاکمه به حفظ سلطه و  -اول 

حکومت خود بدون تغيير در شيوه های حکومتی. 
اين، به معنای يک بحران عمومی ملی است که هم 
استثمار شوندگان و هم استثمار کنندگان را در 

بهره دهان يا پائينی  تنهانی نه بر می گيرد. يع
که  ها نخواهند به شيوه گذشته زندگی کنند، بل

بهره کشان يا باالئی ها نيز نتوانند به شيوه 
 گذشته حکومت کنند.

 
تشديد بی سابقه نيازها و خواست های  -دوم 

برآورده نشده توده های زحمتکش که کار را به 
ای نحوی بی سابقه به تشديد تضاد بين توده ه

 مردم و هيئت حاکمه می کشاند.
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تشديد قابل مالحظه فعاليت توده های  -سوم 

زحمتکش که معموال به هنگام آرامش، تن به غارت 
می دهند ولی در هنگامه های طوفانی، هم در 
نتيجه محيط بحران عمومی و هم در نتيجه اقدامات 
هيئت حاکمه بيش از پيش و شديدا به مبارزه 

وند و خالصه به نحوی بی سابقه تاريخی جلب می ش
آمادگی پيدا می کنند که به عمل انقالبی دست 
بزنند. در توضيح اين مساله مهم به دو نکته 

 بايد توجه کرد:
اين که باال رفتن آگاهی سياسی  نخستنکته  - 

مردم، که وابسته به اين تشديد فعاليت مستقالنه 
لی است خود يک عامل ذهنی تاريخی شمرده می شود و

نسبت به عامل ذهنی انقالب که سازمان پيشاهنگان 
و حزب است، در جمع عوامل عينی و شرايط عينی 
انقالب قرار می گيرد و پيدايش آن يکی از عالمات 

 مشخصه وضع انقالبی است.
نکته دوم اين که حلقه اساسی در اين مشخصات  - 

سه گانه در پيدايش وضع انقالبی اوال وقوع يک 
ی و ثانيا شرکت بی سابقه و فعاليت بحران عموم

 عظيم توده مردم است.
 
کامال روشن است که اين عوامل و محمل های عينی،  

مطلبی به کلی جدا از شرايط مادی يا مبانی 
اقتصادی است که بدون آن ها انقالب علی القاعده 
محال است. پيدايش اين شرايط مشخص عينی نه تنها 

حزاب است بلکه به مستقل از اراده گروه ها و ا
اراده طبقات هم بستگی ندارد. از همين جا است 

» شرايط عينی انقالب«که همگی آن ها را در مقوله 
 گرد می آوريم.

 
 )3( 
اما شرايط عينی انقالب اگر چه برای انجام  

انقالب ضرورند، ولی کافی نيستند. چه بسا که 
عالوه بر محمل های مادی عمومی، همين شرايط عينی 

شخص انقالب با همان مشخصات سه گانه يی که بيان م
کرديم، در کشوری در لحظه معين، وجود داشته 
باشد، ولی انقالب رخ ندهد. چرا؟ زيرا که برای 
تحقق انقالب، به وجود عامل ذهنی نيز نياز هست. 
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برای آن که امکانی که بر اثر وجود شرايط عينی 
عالوه  به وجود آمده، به واقعيت بدل شود، بايد

، شرايط ذهنی انقالب نيز فراهم »وضع انقالبی«بر 
گردد، و اين نيست مگر سازمان متشکل و يا نفوذ 
و مجرب پيشاهنگان انقالبی، يگانگی و جنبش همه 
نيروهای انقالبی و تحول طلب و در مرکز آن ها 

عبارت اند » شرايط ذهنی انقالب«حزب طبقه کارگر. 
بقات انقالبی و از لياقت و کفايت طبقه و ط

نيروهای ترقيخواه به انجام و پيشبرد مبارزه 
شجاعانه و فداکارانه، اتحاد و همبستگی اين 
نيروها و در هسته آن وجود يک حزب با تجربه 
انقالبی که با سياستی درست و اصولی و با تکيه 
به استراتيژی و تاکيتک درست انقالبی امر انقالب 

 د:را رهبری نمايد. لنين می گوي
انقالب مولود هر وضع انقالبی نيست، بلکه مولود « 

دگرگونی  وضعی است که در آن به تغييرات عينی، 
ذهنی، يعنی توانائی طبقه انقالبی به اقدامات 
توده يی به حد کافی نيرومند، اضافه شود که 
بتواند دولت کهنه را که هيچگاه حتی در دوران 

خود نمی بحران ها نيز، اگر آن را نياندازند، 
 »افتد، درهم شکند يا متزلزل سازد.

 
چنين کاری فقط از عهده نيروهای متحد انقالبی و  

توده های مبارز تحول طلب و در مرکز آن ها، 
پيشاهنگ طبقه انقالبی يعنی حزب طراز نوين طبقه 
کارگر بر می آيد. بنا بر اين، روح و هسته اصلی 

تشکيل  را حزب طبقه کارگر» شرايط ذهنی انقالب«
می دهد. برای آن که امکانی که بر اثر وجود 
شرايط عينی حاصل گشته، به واقعيت تبديل شود، 

ست که شرايط ذهنی، دست در دست وضع ا الزم
انقالبی، عمل نمايد يعنی نيروهای انقالبی متحد 
بوده و در جبهه يی واحد عمل کنند و حزب بتواند 

کند،  با توده ها عميق ترين روابط را برقرار
قادر باشد توده ها را در زير رهبری خويش بيدار 
کند، گرد آورد، متشکل سازد، به شعارهای درست 
مجهز نمايد، با برنامه درست عمل و مبارزه مسلح 
کند و طبق سياستی راستين و اصولی، توده ها را 
در يورش عليه حکومت، به سوی پيروزی ببرد. پس 

در شرايط شرايط ذهنی شامل آن است که حزب 
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طوفانی بتواند ناخدای مجربی باشد و امر تشکيل 
جبهه واحد نيروهای مترقی و انقالبی به سرانجام 
برساند. اگر حزبی وجود داشت ولی فاقد مشخصات 
رهبری درست نبرد بود و يا کار جبهه مشترک و 
واحد نيروهای انقالبی به سامان درست نرسد، آن 

کشانده شود،  وقت انقالب می تواند به گمراهی
دچار شکست شود يا راه حل بينابينی و 

 سازشکارانه ای بر جامعه تحمل گردد.
 
 )4( 
پس مقوله وضع انقالبی با مشخصات سه گانه آن  

کامال از شرايط مادی يا محمل ها و مبانی 
اقتصادی انقالب جدا است. يعنی وقتی ما از شرايط 

که عينی انقالب صحبت می کنيم، منظور آن نيست 
نيروهای مولده به درجه معينی از رشد و بلوغ 
رسيده باشند و تضاد بين آن ها و مناسبات 
توليدی به اندازه معينی پخته شده باشد. اين ها 
هم البته عوامل عينی هستند. ولی در مقطع بحث 
ما رشد نيروهای مولده و تشديد تضاد اساسی، يک 

ای محمل عمومی است که مثال هم اکنون در کشوره
سرمايه داری حاصل است ولی ضرور نکرده که به 
صرف وجود آن، انقالب رخ دهد. اهميت درک مقوله 

 وضع انقالبی در اين جا است.
 
در سطح بحث فلسفی دو انحراف که  -در اين زمينه 

هر دو انکار اين مقوله است ديده می شود. عده 
يی هستند که همان سطح رشد نيروهای مولده و 

اساسی را کافی دانسته و معتقدند که  تعميق تضاد
تکامل اين وضع خود به خود انقالب را ممکن و 
عملی می سازد. اين تئوری فاتاليستی يا 
تقديرگرائی است، معتقد به فرو ريختن خود به 
خودی سرمايه داری و منکر مقوله وضع انقالبی به 
مثابه شرايط عينی مشخص انقالب در لحظه معين و 

رايط ذهنی انقالب است. از سوی ديگر منکر لزوم ش
نظريه ولونتاريسم با اراده گرائی است که آن 
نيز وجود شرايط عينی انقالب را نفی می کند و 
قوانين عينی تاريخ و قانونمندی های روند تکامل 
جامعه را هيچ می شمرد و در عمل منکر مقوله 

ی يشده و می خواهد به اتکاء عده » وضع انقالبی«
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يا پيشاهنگ يا رهبر، در اجتماع انقالب  فداکار
ايجاد کند. ما کمونيست ها هر دو نظريه، يعنی 
ادعای لزوم رشد عالی نيروهای مولده برای انقالب 

خودی آن از يکسو و نفی شرايط ه و انجام خود ب
ضرور عينی و ذهنی و انقالب سازی مصنوعی را از 

يک سوی ديگر مردود می شمريم. اينها از نظر تئور
غلط و از نظرعملی برای امر انقالب زيانمند اند 

 و توده های را خلع سالح می کنند.
 

عوامل مختلفی می توانند در پيدايش و تعميق وضع 
انقالبی موثر واقع شوند. هم پيوندی و ارتباطات 
بين المللی، دگرگونی های کشورهای امپرياليستی 

و  عتسربه همسايه، می تواند  کشورهایو در 
ميقا تاثير بخشد و عامل ذهنی بايد هشيار، ع

آماده و بيدار متوجه اين تغييرات و عوامل 
 مختلف و تاثير بخش باشد.

 
دوم اين که از بين عوامل مختلف شرايط عينی  

مشخص، برحسب وضع خاص تاريخی هر کشور و مسائل 
حاد لحظه وضع انقالبی می تواند به صورت های 

ا آن عامل عينی در گوناگون بروز کند و اين ي
زمان معين و کشورمعين نقش کمتريا بيشتری در 

 پيدايش وضع انقالبی داشته باشد.
 
سوم اين که تئوريسين های کمونيست، به ويژه در  

وضع  نخستاين اواخر خاطر نشان می سازند که 
انقالبی در دوران ما می تواند به سرعت و بطور 

اع و احوال اوض در دو ديگر،ناگهانی پديد آيد و 
کنونی نقش عامل ذهنی فزونی می پذيرد و اهميت 

شان مسووليت فعاليت احزاب مارکسيست لنينيست و 
 در قبال چگونگی روند انقالب بيشتر می شود.

 
چهارم اين که قانونمندی های عام مربوط به  

شرايط انقالب، در مورد مشخص هر کشور، اشکال 
ل را نبايد بسيار متنوعی به خود می گيرد. اشکا

مطلق کرد و الگو نبايد ساخت زيرا قانونمندی 
عام در هر لحظه و جا، در شرايط مشخص زمانی و 
مکانی به وجه خاص و انفرادی بروز می کند و شکل 
مشخص به خود می گيرد. درک و بکار بردن 
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ديالکتيک عام، خاص و مفرد در اينجا اهميت 
ل ويژه حياتی دارد. اگر انقالبيون بخواهند اشکا

تحول انقالبی را در اين يا آن کشور تقليد کنند، 
الگو سازی کنند، يک شکل را برای همه جا مطلق 
سازند، با شکست روبرو می شوند و امر انقالب را 

 گويد: به تاخير می اندازند. لنين می
 
در اين مورد نيز مثل هميشه بايد توانست اصول «

ی مناسبات عام و بنيادی کمونيسم را بر وفق ويژگ
ميان طبقات و احزاب و نيز بر وفق ويژگی سير 
حرکت عينی به سوی کمونيسم (که در هر کشوری 

مين جهت بايد توانست آن را ه وجود دارد و به
 »بررسی کرد و يافت و شناخت) به کار بست.
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  Caspian Bridgeاختصاصی سايت   صاحبهم
 

 يادآوری: 
در ماه جوالی گو در حاشيه يک نشست کارشناسيک اين گفت

فشرده و چکيده در هتل پيکنگ مسکو انجام شده است.  2014
  Caspian Bridgeاين گفتگو به زبان روسی از سوی سايت   

 نشر شده است. 
 

کارشناس  -: پروفيسور الکساندر کنيازيفگفتگوکنندگان
) و برجسته مسايل آسيای ميانه و افغانستان (آلماتی

انتی «مسوول پروژه پژوهشی  –داکتر ويکتور ميخاييلف
 (تاشکنت)» ترور تودی

 
 :پرسش

کارزار گذشته درازای دو سده  افغانستان در 
بوده است و » بزرگ یباز« کيتيوپولرقابت جي

از  یاديکشور تا حد ز روان در اين یندهايفرآ
کنون شده است. می  نييتعبيرونی  گرانيبازسوی 

 رار است؟وضع از چه ق
 

 پاسخ:
به گونه يی که می دانيد، در شگلکيری اوضاع در 
هر کشوری، هم عوامل درونی موثر اند و هم عوامل 
بيرونی (گلوبال و ريگيونال). يعنی بايد هر دو 
گروه عوامل را در سنجش گرفت.  نيروهای بيرونی 
هم سياست های خود را با توجه به منافع و 

والت درونی تنطيم می راهبردهای خود با سنجش تح
 نمايند. 

 
برای اين که خوانندگان سايت شما بهتر به اوضاع 
پيچيده کنونی افغانستان پی ببرند، ناگزيريم 
پاسخی به سبک سموليسم بدهيم. تصور نماييد که 
در باغ وحش کابل جانوران درنده گوناگونی را در 

پلنگ،  ر،ي: ببر، شيک قفس در بند انداخته باشند
 یهمه با هم ...  وضع داخلکفتار و...کراز، 

با اين همه گروه های مسلح مخاصم به  افغانستان
همين می ماند. روشن است اين جانوران خود هيچ 
امکانی برای صيد شکار و رفع گرسنگی در درون 
قفس ندارند. بايد مسووالن باغ وحش برای شان همه 



 

194 
 

روزه مقداری گوشت از بيرون  بدهند. در غير آن، 
شان هم  همان  » دريژور«ز گرسنگی خواهند مرد. ا

عامل خارجی است. اگر نباشد، جانوران خونخوار  
بی چون و چرا و بی درنگ هم ديگر را در همان دم 

 نخست  خواهند دريد.
  

برای پی بردن به چگونگی مداخالت بيرونی در امور 
افغانستان چنين تصور نماييد که به روی صحنه 

بل، همزمان با هم چند ارکستر سالون کنسرت کا
 می کنند.پخش خود را اجرا و  یقيموسبرنامه های 

گروه ساز باند در همان زمان و هر هفت  –شش 
 :خودش را می زند

برای  -ی می نوازندروس کيالسگروهی موسيقی ک 
 مثال موزيک باله درباچه قو چايکوفسکی را،

يی به سبک لويی امريکاجاز  -گروه ديگر 
نگ و راک اندرول الويس پرسلی و تام آرمسترا

جونز يا آهنگ برک دانس مايکل جکسن را با صدای 
 کرکننده يی می نوازند،

گروه چهارمی شوپن يا موسارت يا سمفونی مهتاب 
 بتهوفن را  

 گروه پنجمی هم موسيقی بومی چينی را... 
 
...که همه برای شنوندگان بيگانه اند و از آن  

 چيزی درنمی يابند.
 

همگام، هندی ها برای مثال راگ درباری را می 
خوانند و پاکستانی ها غزل قوالی خود را و 

ها و ترکيه يی ها  هم راگ بيات ترک خود  یرانيا
 از آن سو عرب  ها هم ساز خودشان را ...  ،را
 

بدا به حال شنوندگان و بينندگانی که در سالون 
 اند. 

   
درهم سردرگم، بس پيچيده، افغانستان، اوضاع در 

و نا به هنجار است. با اين هم می کوشيم  و برهم
سر نخ کالوه سردر گم بحران افغانستان را به دست 
خواننده بدهيم. در گام نخست می توان بازيگران 

 و مجريان پروژه ها را از هم بازشناخت.
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شمول و گلوبالی اند که در آن جهان یندهايفرا
انگلستان،  ه،يمانند روس یسنت کنانيباز نيچن

هنرنمايی می کنند. رقابت  نيچاورپا و  ،امريکا
های قدرت های بزرگ جهانی در همه  عرصه های 
جيوپوليتيک، جيواستراتيژيک، جيواکونوميک و 

 جيوسويليزاسيونی روان است.   -جيوکلتوری
 

می دانيم که گنجينه های معدنی جهان محدود اند. 
آسيای ميانه  بخشی بزرگی از ذخاير هم در گستره

و روسيه هست. از اين رو، قدرت های ديگر ناگزير 
اند از هر سو به مرزهای روسيه و آسيای ميانه 
نزديک شوند. در تئاتر اروپايی کنون کشاکش ها 
در اوکرايين متمرکز است و در تئاتر آسيايی در 

تا افغانستان و  افريقانوار بزرگی از شمال 
 يانه. پاکستان و در آستانه آسيای م

 
گذشته از اين، رقابت شديدی  هم ميان قدرت های 

يی بر سر نفوذ در افغانستان در  همه منطقه 
 و هند – عرصه ها به ويژه ايدئولوژيک روان است

 يه و اعراب.و ترک رانيپاکستان، ا
 

در تراز درونی، چهار گروه با هم در رويايرويی 
 اند که کمی پسانتر به آن می پردازم. 

 
همانندی هم با اندکی تفاوت بر سر کنترل  رقابت

از يک سو  -پاکستان روان است. در تراز جهانی
 و از سوی ديگر چين. امريکا

 ايران و اعراب.  -در تراز منطقه يی
 

چينی ها آهسته آهسته پاکستان را می خرند. چين 
همين اکنون در بازرگانی خارجی و اقتصاد 

ن کشور پاکستان و نيز سرمايه گذاری در اي
جايگاه نخست را دارد. چينی ها در پاکستان دو 
نيروگاه هسته يی ساخته اند و نيز کارخانه های 
موشک سازی و تانک سازی. آن ها در بندر گوادر 
سرمايه گذاری کالنی کرده اند و شمار فروان 
هوايپماهای جنگی به اين  کشور داده اند. در يک 

نده  کسی با سخن، در کشاکش بر سر پاکستان در آي
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چين توان رقابت را نخواهد داشت . آن ها  صد در 
 صد پاکستان را با پول می خرند. 

 
پاکستان هم به گونه سنتی نفوذ نيرومندی در 
تحول اوضاع دست کم در خاور و غرب افغانستان 
دارد. پاکستان در قبال افغانستان يک استراتيژی 

در تعريف شده دو مرحله يی دارد که بر سر آن 
اين کشور اجماع عام و تام هست. هدف حد اقلی 

اشغال غير مستقيم افغانستان و روی  -پاکستان
کار آوردن يک رژيم دست نشانده به شدت مذهبی و 

تشکيل  -وابسته به خود در کابل و هدف نهايی آن
کنفدراسيون اسالمی؟!!!  افپاک است. در همين 

صدد راستا است که پاکستان چندين دهه پيهم در 
اسالميزاسيون عام و تام افغانستان است.  بر 
اساس اين استراتيژی، پاکستان در برنامه دارد 
تا در گام نخست گستره نفوذ خود را تا دامنه 

» علمی«های جنوبی هندوکش يعنی تا مرز نامنهاد 
به تعريف کالسيک جيوپوليتيک دان های بريتانيايی 

 بکشاند. 
 

يی ها، امريکادر سال های دهه هشتاد،    
اروپايی ها و عرب و حتا چينی ها به پاکستان در 
اين راه کمک نمودند. در آن هنگام هدف مشترک 
غربی ها، اعراب و چينی ها و حتا ايرانی ها و 

راندن شوروی ها از افغانستان و   -ترکيه يی ها
سرنگونی رژيم دمکراتيک خلق وابسته به شوروی در 

ا در انديشه به دست يی هامريکااين کشور بود. 
آوردن تخته خيز و پرش به سوی آسيای ميانه 
بودند و روشن است روی کار آوردن يک دولت دست 
نشانده و وابسته به خودشان و حضور دايمی در 
افغانستان  و ساختن پايگاه های نظامی در اين 

 کشور.  
 
اما پاکستان اهداف خودش را دنبال می کرد که  

ها در عين همخوانی، مباينت  يیامريکابا اهداف 
ها و تفاوت های بنيادی هم  داشت و دارد. چنين 
بر می آيد که کنون پروژه اشغال افغانستان از 
سوی پاکستان، به تدريج به دست چين می افتد. 
جالب است. من چند سال پيش سخنرانی يکی از 
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رهبران تندرو پاکستانی را شنيدم. سرتاسر ستايش 
بود. دو سوم سخنرانی او در وصف و تمجيد از چين 

او چين را بزرگترين حامی جهان اسالم و  -چين بود
پشتيبان آيين اسالم و دوست بزرگ مسلمانان 
خواند. اين به خودی خود گواه بر رازها و 

 رمزهای فراوان است.   
 
به هر رو، پاکستانی ها برای تثبيت نفوذ خود  

نيرومندی  تا دامنه های جنوبی هندوکش، ابزارهای
قبايل مسلح مرزی به شدت مذهبی  –در دست دارند 

پشتون و پشتيبانی مالی (در کوتاهمدت) اعراب و 
(در درازمدت) چين. از اين رو، وقوع جنگ در 
سرزمين هزاره ها برای مثال زير عنوان جنگ کوچی 
ها و هزاره ها در آينده نزديک امريست ناگزير 

ر برابر هزاره که شايد به يک جينوسايد ديگر د
 ها و زمين سوخته بينجامد.     

 
استراتيژی مرحله دوم پاکستان هم بيخی روشن 

اشغال شمال و رسيدن به مرز استراتيژيک  -است
رود آمو. اما در اسالم آباد نيک می دانند که 
بايد بر سر شمال جنگيد. زيرا روسيه، ايران و 

ر حاض امريکاهند و کشورهای آسيای ميانه و حتا 
نيستند بگذارند شمال در کام پاکستان (در واقع 

چين) فرو برود.  همه می دانند که در  -در آينده
صورت افتادن شمال به دست پاکستان (چين)، وضعيت 
جيوپوليتيک تثيبت شده در درازای سده ها از 
ريشه بر هم خواهد خورد. همين اکنون هم می توان 

استراتيژی چنين پنداشت که پاکستان مرحله نخست 
بگذار  -خود را پيروزمندانه پياده نموده است

يی ها در افغانستان. امريکاحتا با حضور ظاهری 
پاکستانی ها همين اکنون مواضع به پيمانه کافی 
نيرومندی در خاور و جنوب افغانستان دارند. 
تنها در ميان باشندگان شمال هنوز به پيمانه 

 کافی نفوذ ندارند. 
 

ها، به افغانستان نگاه ديگری  يیامريکانگاه 
است. آن ها به حضور ديرپا در افغانستان برای 
مهار چين، کنترل پاکستان، محاصره ايران و 
راهيابی به آسيای ميانه نياز دارند. استراتيژی 
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در افغانستان حضور محدود با کمترين  امريکا
 هزينه و تلفات در دراز مدت است.  

 
همين ») لويه قندهار(«در جنوب، قندهار بزرگ  

يی ها در قندهار و امريکااکنون وجود دارد. 
هلمند پايگاه های بزرگی دارند. بسياری از خان 

يی ها هستند. در امريکاهای بزرگ درانی همپيمان 
ميليون دالر در  700سال های گذشته همه ساله 

اين جا سرمايه گذاری شده است. همچنان بزرگترين 
در اين جا هست. افتادن کشتزارهای مواد مخدر 

اين کشتزارها به دست طالبان يعنی پاکستانی ها 
 فاجعه تمام عياری برای همه جهان خواهد بود. 

 
يی ها در حوزه شمال غرب نيز امريکاهمين گونه 

حضور استواری دارند. آن ها در پايگاه هوايی 
هرات  –شيندند مستقر هستند. در کل حوزه قندهار

ريدوری را به سوی ترکمنستان در مرز ايران که ک
يی ها دارای اهميت امريکامی سازد، برای 

استراتيژيک بسيار باال است و در برنامه ندارند 
از اين جا بروند. زيرا افتادن اين سرزمين به 
دست پاکستانی ها در آينده می تواند  به 
راهيابی  چين به مرزهای ايران و ترکمنستان 

ی ها آن را به هيچ رو يامريکابينجامد. چيزی که 
 بر نخواهند تابيد. 

 
است. در  امريکادر اين جا ايران حريف سرسخت 

عين حال اعراب و پاکستانی ها نيز در تکاپو 
هستند و پول های کالنی را هزينه می کنند. در 

يی ها در پی آن بودند تا با ايجاد امريکاگذشته 
کريدوری از بندر های گوادر و » بلوچستان بزرگ«

کراچی و محمد بن قاسم به سوی قندهار و هلمند و 
سپس هرات و ترکمنستان بکشند. درست در مسير 

TAPI اما ناکام شدند. پاکستان، ايران و چين و .
حتا روسيه سرسختانه در برابر اين استراتيژی 

ايستادند. نتيجه هم آن شد که جنرال  امريکا
مشرف با ارائه اسناد و مدارک و شواهد انکار 

در کابل و  امريکادال بر مداخالت سفارت  ناپذير
دولت کرزی در امور بلوچستان، پايگاه هوايی 

به  امريکادر بلوچستان را بست و از  امريکا
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گونه اولتيماتوم گونه خواست تا سفير خود 
 (خليلزاد) را از کابل فرا بخواند.   

 
 - از زابل تا کنر -گستره بودوباش قبايل غلزايی

اکش ميان سه محور قدرت است. در اين کارزار کش
جا بيشترين نفوذ را پاکستانی ها دارند. همانا 
گروه های رزمی طالبان، حزب اسالمی و شبکه حقانی 
در اين جا در تکاپو اند. اما فراموش نبايد کرد 
که روس ها نيز هنوز در ميان قبايل غلزايی از 
ن نفوذ باال برخوردار اند. شمار بسياری از افسرا

خلقی پيشين و اولتراناسيوناليست ها پشتون هنوز 
 هم فعال اند.

   
يی ها هم در پی آن اند تا با روی کار امريکا

آوردن اشرف غنی احمد زی غلزايی، نفوذ خود را 
در اين گستره حفظ نمايند و تا جايی جلو نفوذ 
پاکستان را در اين گستره بگيرند. اين گونه، در 

يک کشمکش سه جانبه  آينده در اين جا شاهد
خواهيم بود. اما در نهايت چنين پنداشته می شود 
که همانا پاکستانی ها که از حمايت وهابيون عرب 
و چين برخوردار اند، برنده نهايی بازی در 

شاهد  2015گستره غلزايی باشند. شايد سر از 
پويايی شديد طالبان در اين گستره باشيم که در 

 واهد رسيد. به اوج خود خ 2016-2017
 

در آينده چنين انتظار می رود که سرزمين هزاره 
ها ميدان نبردهای خونين ميان کوچی ها و هزاره 
ها گردد. زيرا استراتيژی دو مرحله يی پاکستان 
برای اشغال کامل افغانستان در گام نخست رسيدن 
به دامنه های جنوبی هندوکش (مرز علمی) را هدف 

 گرفته است.      
 

ال روشن است که حضور نيرومند مجاهدان در شم
تاجيک تبار باقی خواهند ماند. اما روشن است در 
آينده رقابت شديدی ميان روسيه، ايران و هند از 
يک سو و پاکستان و اعراب در  کوتاهمدت و 
پاکستان و چين از سوی ديگر (در دراز مدت) بر 
سر کنترل شمال در جريان خواهد بود. يعنی بحران 

جنوب به شمال در حال لغزيدن است. همين گونه از 
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نيروهای ازبيک ها در بخشی از شمال حضور خواهند 
داشت. هر چند نه يکدست، بل چند پارچه. زيرا هم 
ازبيکستان و هم ترکيه در ميان  ترکی زبانان 
شمال به شدت کار می کنند و هر يک گروه های 

 هوادار خود را پشتيبانی می کند. 
 

هم کماکان دولت مرکزی ائتالفی ضعيف در کابل 
حاکم خواهد بود که کشور را در عرصه بين المللی 
تمثيل خواهد کرد. کشاکش های سياسی در کابل 
کنون به اوج خود رسيده است و روشن نيست که کار 
به کجا خواهد کشيد. اما در هر صورت مادامی که 

يی ها در افغانستان بمانند، ائتالف امريکا
و ناپايداری مرکب از گروه های نامتجانس شکننده 

بر ارگ فرمان  امريکارنگارنگ زير چتر فشار 
 خواهد راند.  

 
شمال نيز آهسته آهسته به کارزار کشاکش های 
استراتيژی های گوناگون مبدل می شود. همان گونه 
که گفتيم، در اين اواخر شاهد پويايی های 

تيم که گسترده گروه های وهابی در اين گستره هس
نه تنها برای خود افغانستان، بل برای کشورهای 

 آسيای ميانه هم بسيار خطرناک اند.  
 

 :پرسش
با توجه به پراکندگی در ميان نخبگان افغان، 

ييان کنون امريکااختالفات ميان تباری و سمتی، 
 بر کدام گروه ها در افغانستان تکيه می کنند؟ 

 
 پاسخ:

ی به دست آوردن يی ها روشن است در پامريکا 
حمايت همه اليه های جامعه اند. درست مانند روس 
ها و ديگر بازيگران. افغانستان کشور پيچيده يی 
است و هر بازيگر خارجی و حتا داخلی ناگزير است 
در آن با کارت های رنگارنگی بازی نمايد. بازی 
با يک کارت در اين گيرودار به صالح و مصلحت هيچ 

يی ها بر امريکاا با اين هم، بازيگری نيست. ام
يک هسته يی که سخت مورد اعتماد مطلق شان است و 
با آن روابط عميقا معتمدانه دارند، تکيه 

يی ها باند امريکادارند. تيم فرماندهی افغانی 
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است. اين باند متشکل بر » بيروتی«نامنهاد 
 گروهی از پشتون های غلزايی است. 

 
هنگامی که  در سال های دهه شصت و هفتاد،

کشورهای بزرگ ذيدخل در مساله افغانستان از 
جمله شوروی پيشين از راه های گوناگون دست اندر 
کار يارگيری در ميان جوانان افغان به ويژه جلب 
و جذب دانشجويان در نهادهای تحصيلی بودند، 

يی ها گروهی از دانشجويان غلزايی را با امريکا
به گونه  USAID  برنامه فولبرايت و يا از مجرای

يی ييروت بردند. امريکادستچين شده به دانشگاه 
اين دانشگاه از سوی سی آی ای به همکاری موساد 
و انتلجنت سرويس انگليس برای شکار جوانان 
کشورهای خاور ميانه به راه انداخته شده بود.  
اين دانشجويان در سال های تحصيل با دوشيزه های 

برده  امريکابيروت به  يهودی ازدواج کردند و از
شدند و برای شان زمينه کار در بزرگترين موسسات 
جهانی مانند موسسه راند، بانک جهانی و... 
فراهم آورده شد. اشرف غنی، خليلزاد، احدی، 
ارسال و... از همين جمله اند که کنون سکان 

در افغانستان در دست های   امريکارهبری سياست 
 شان است. 

 
 پرسش:

کنون پيروزی اشرف غنی به گونه نهايی  اما تا
 محقق نشده است....

 
 پاسخ:

از ديد فرموليته شايد. اما يک چيز روشن است. 
يی ها می خواهند کرزی را کنار بزنند و امريکا

به جايش اشرف غنی را بگمارند. اصال در برنامه 
يی ها امريکانيست که داکتر عبدهللا را بگذارند. 

انستان تا جای امکان بی می خواهند که در افغ
درد سر حضور داشته باشند. همه می دانند که در 
انتخابات برنده بی چون و چرا داکتر عبدهللا است. 
تقلبات گسترده هم از سوی کرزی با موافقت مسکوت 

يی ها انجام شده است. روشن است هر يک امريکا
برنامه های خود را  دارند. کرزی می خواهد تا 

د کند تا خود ماهی بگيرد. از اين آب را گل آلو
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يی ها امريکارو در تقلبات گسترده ذينفع است. 
می دانند که آوردن اشرف غنی تنها با راه 
اندازی تقلبات گسترده امکان دارد. زيرا اشرف 
غنی پايگاه مردمی ندارد و ممکن نيست از راه 
انتخابات شفاف و دادگرانه به پيروزی برسد. 

ق سازماندهی شده بود.  قرار برنامه بسيار دقي
بود داکتر عبدهللا در فاصله ميان دور نخست و دور 
دوم از سر راه برداشته شود که نشد.  در اين 
کار بيش از هر کسی کرزی سود می برد. شايد به 
مارشال فهيم هم در شتافتن به سرای ديگر کمک 

 شده باشد. 
 

اوضاع سياسی کنون در افغانستان بسيار پيچيده 
است. کنون در کشور  دو نيروی اصلی در رويارويی 

 با هم  قرار دارند:
 اپوزيسيون:-آ
گروه طالبان و متحدان و همپيمانان و  -2

مانند شاخه نظامی حزب اسالمی،  -همسنگران آن
شبکه حقانی و القاعده و ساير گروه های وهابی 
مانند حزب التحرير و تکفيری ها و جماعت تبليغی 

کدام برنامه های خود را دارند و و...هر چند هر 
از سوی منابع و کشورهای مختلف تمويل می شوند و 
... با اين هم، همه در يک راستا در حرکت 
هستند. برنامه هايی هم در راستای صدور بی 
ثباتی در آسيای ميانه رو دست دارند. به ويژه 
در اين اواخر پويايی اين گروه ها در محور شمال 

ان های بدخشان، کنر، تخار و خاوری (در است
در ميان تاجيک ها و نيز در محور شمال  -کندز)

باختری (فارياب، بادغيس، هرات و غور) در ميان 
ازبيک ها و ترکمن ها بيشتر شده است. به گونه 

 يی که آشکار در تکاپو هستند. 
اين گروه ها از سوی پاکستان، عرب ها، ترکيه و 

وند. هدف اصلی هم حتا چين تمويل و تجهيز می ش
اشغال افغانستان به سود پاکستان،  -روشن است

 محاصره ايران و صدور بی ثباتی به آسيای ميانه.      
در پهلوی اين ها پان ترکيست ها هم به گونه 
روزافزونی در تکاپو اند. گروه گولن هم در شمال 

 افغانستان فعال است.
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 گروه های حاضر در حاکميت:  -ب
ا را در کل می توان به سه بخش تقسيم اين گروه ه

 کرد:
مونارشيست ها يا روياليست ها (سلطنت  -4

طلبان) اولتراناسيوناليست پشتون به رهبری آقای 
کرزی که بيشتر داعيه پشتون های درانی قندهاری 
را تمثيل می کنند. هدف اصلی اين گروه، 
انحصارگرايی در قدرت و دايمی ساختن حاکميت در 

، مادام العمر ساختن رياست جمهوری خاندان کرزی
برای کرزی و ابقای وی در ارگ رياست جمهوری می 

يی ها در صدد کنار زدن کرزی امريکاباشد. کنون 
اند. اما هيچ نشانه  يی دال بر کنار رفتن وی 
از ارگ ديده نمی شود. او آشکارا در پی ابقای 
خود در دراز مدت است و دست به هر کاری خواهد 

روند انتخابات را در کل زير سوال ببرد و زد تا 
با ناکامی و بن بست رو به رو سازد. همانا 
تقلبات گسترده در انتخابات اخير را بيشتر به 

 کارروايی های آقای کرزی مرتبط می دانند. 
جمهوريخواهان غلزايی اولتراناسيونالسيت  -5

پشتون، کنون به رهبری اشرف غنی احمد زی که از 
نگتن برخوردار است و همانا در پشتيبانی واش

برنامه دارند تا او را به رهبری آينده 
افغانستان برسانند. دليل اصلی در چنين گزينشی، 
اين است که منطقه شرقی کشور بيشتر در معرض خطر 
افتادن به دست طالبان و پاکستان است. از اين 
رو، چه بهتر که کسی از ميان باشندگان اين 

هوری برسد تا احتمال افتادن منطقه به رياست جم
اين مناطق به دست طالبان و پاکستان کاهش يابد. 
چنين فرمولی را شوروی های پيشين نيز در گذشته 
در سنجش داشتند. همانا گزينش داکتر نجيب 

 غلزايی هم روی چنين مالحظاتی صورت گرفته بود. 
تيم اصالحات و همگرايی به رهبری داکتر  -6

شکل بر تاجيک ها و هزاره ها و عبدهللا که بيشتر مت
شماری از پشتون های روشنفکر شهری جمهوريخواه  
است. در کل ان تيم بيشتر از ساير تيم ها از 
قاعده گسترده تر تباری، زبانی و مذهبی و 

 پشتيبانی مردمی برخوردار است. 
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کنون واشنگتن بر آن پا می فشارد که بايد کرزی 
رده شود. اما در برود و قدرت به  اشرف غنی سپ

اين حال می خواهد که ائتالف فراگيری به نام 
متشکل بر هر سه گروه به ميان » وحدت ملی«دولت 

آيد.  اما دشواری در اين است که قانون اساسی و 
ساختار نظام کنونی، خود مانع بزرگی بر سر راه 
شکل گرفتن هر گونه دولت فراگير ملی با قاعده 

همه راه ها ها را برای وسيع است. کرزی از پيش 
 شکلگيری چنين ساختاری بسته است. 

 
داکتر عبدهللا و هوادارانش خواستار ويرايش قانون 
اساسی و تغيير ساختار نظام از رياستی به 
پارلمانی اند. در حالی که اشرف غنی به عنوان 
يک اولتراناسيوناليست دو آتشه  شناخته شده، از 

يراتی است. او سرسخت ترين مخالفان چنين تغي
هوادار تمرکز مطلق و انحصار بی چون و چرای 
قدرت در دست پشتون ها است. درست مانند کرزی. 
حتا اگر او تن به اين کار بدهد، در تيمش شمار 
کسانی که مخالف چنين راهکاری اند، به هزاران 
تن می رسند. شايد کرزی هم بر وی فشار شديدی 

نشينی يی ندهد.  وارد بياورد تا تن به چنين عقب
يی ها راه ديگری نيست. زيرا امريکااما برای 

بايد کاری کنند که از يک سو فشار طالبان و 
پاکستان را کاهش دهند و از سوی ديگر از گشايش 

 يک جبهه خطرناک ديگر در شمال جلوگيری کنند.  
 

چنين بر می آيد که برای بيرونرفت از چنين 
(زير فشار سنگين  حالتی، شايد به موافقت دو طرف

صدراتی  -کاخ سفيد) به يک نظام مختلط رياستی
نياز باشد. يعنی بايد هر دو طرف از مواضع خود 
تا جايی عقب نشينی نمايند. هنوز روشن نيست که 
قدرت چگونه تقسيم خواهد شد. اما بايد فرمول 
پذيرايی برای هر دو طرف جستجو شود که شايد 

بر گيرد. با اين  هفته ها و حتا ماه ها را در
هم، چنين سازوکاری تنها می تواند برای چندی 
هنگامه را فرو بنشاند. چندی پيش، کشور در 
آستانه شورش، آشوب و نوعی انقالب رنگی به نام 

قرار گرفته بود. کار به جايی که » انقالب آبی«
رسيد که خطر بسيار واقعی و برگشت ناپذير شده 
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اوباما ناگزير  بود.  اين بود که ريس جمهور
گرديد شخصا مداخله کند و دو طرف را به 
خويشتنداری و آرامش دعوت کند. به هر رو، در 
اوضاع کنونی، کنار آمدن طرف ها در بحران 
انتخاباتی الترناتيو ندارد و اگر با هم کنار 
نيايند، فروپاشی کشور به چند پارچه ناگزير 

 است. 
 

اشت. همه چيز بايد به يک نکته بسيار مهم توجه د
بسته به وضعيت مالی دارد. هر رييس جمهوری که 
بيايد، با کسری بودجه بزرگ دولتی رو به رو 
خواهد گرديد. هرگاه مصارف و مخارج دولت را ماه 
يک ميليارد دالر بگيريم، ساالنه به دوازده 
ميليارد نياز داريم.  اين پول را از کجا کنيم؟ 

ميليارد دالر از  6-4حتا اگر افغانستان ساالنه 
مدرک هيرويين درآمد داشته باشد، باز هم با 
کسری چند ميليارد دالری روبه رو می گرديم. 

يی ها توان پرداخت کل اين پول امريکاکنون نه 
را دارند و نه اروپايی ها. تنها کشورهای خرپول 
عربی می توانند با حاتم بخشی اين مبلغ را 

 بپردازند.  
 

 پرسش:
حامد کرزی  -جمهور در حال رفتن موقف رييس 

چگونه است. آيا او هنوز هم پتنسيالی برای  
 ماندن دارد؟ 

 
 پاسخ :

چرا نه ؟ هنوز روشن نيست که کرزی حاضر خواهد 
شد تا با آرامی ارگ پدرود گويد يا نه. يا شايد 
در برنامه داشته باشد به زودی دسته گل هايی 

انه يی از تازه يی به آب بدهد. تا کنون هيچ نش
 تمايل او در ترک گفتن ارگ ديده نمی شود. 

 
او برنامه های دراز مدت خودش را در سر  دارد.  
او يک روياليست يا مونارشيست (سلطنت طلب) است 

من پادشاه  -و بازی خودش را پيش می برد
افغانستان هستم! بگذار در سيمای رييس جمهور 

بر مادام العمر. او نيک می داند که نشستن 
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اورنگ پادشاهی کابل در دراز مدت بدون برخوردار 
بودن از پشتيبانی روسيه، چين و ايران ناممکن 
می باشد. يعنی او نمی تواند تنها بر حمايت 

سنجش داشته باشد. او می داند که اگر  امريکا
امروز قرار داد همکاری های دفاعی و امنيتی را 

چين و  يی ها امضاء کند، حمايت روسيه،امريکابا 
ايران را بيخی از دست خواهد داد و فردا ديگر 
نخواهد توانست در ارگ بماند. اين است که 
پيوسته در پی به دست آوردن حمايت مسکو و 

 پيکينگ و تهران است. 
 

را زير سوال ببرد انتخابات  جينتامی تواند او 
کشور راجع  یعال وانيدو پرونده انتخابات را به 

در کار خود  ونيسيکه کمه سازد. به ابن بهان
 دهيانتخابات به بن بست رسناکام شده است و 

کاری او دوره  چنين اقدامی به معنای تداوم. است
برگزاری  ايو  د،يانتخابات جد تا راه اندازی يک

 يیقدرت اجراکه به معنای حفظ  جرگه است،  هيلو
می باشد. يعنی رييس جمهور مادم به طور نامحدود 

 العمر. 
 

نه هايی ديگری هم هست: برای مثال، اعالم  گزي
دولت موقت. حتا در اين صورت هم او می تواند به 
بهانه جلوگيری از خالی قدرت در کشور مدت ها در 
راس دولت موقت بماند. گزينه سياسی ديگری هم 

اعالم حالت اضطراری. برای اين کار بهانه  -هست
 تيره  شدن اوضاع در کشور.  -آماده است

 
رده سخن، کرزی دست به هرکاری خواهد زد تا  فش

برای حفظ دارايی های کالن باد آورده و قدرت بی 
رييس مادم العمر  -حد و حصر خود و خاندانش 

يعنی پادشاه افغانستان بماند. بايد به يک نکته 
باريک تر از مو هم توجه داشت. از ديد 
اتنوپوليتيک پشتون های درانی از گستره کابل 

تاده اند. اين تاجيک های شمالی و پنجشير دور اف
و هزاره ها و تا اندازه يی پشتون های غلزايی 
اند که با کابل هم مرز اند. از دست دادن قدرت 
برای درانی ها به معنای کنار رفتن از قدرت 
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برای هميشه است. از اين رو تصور نمی رود که 
 کرزی به آسانی حاضر گردد از قدرت کنار برود.  

 
ه هر رو، در افغانستان هيچگاهی دولت مقتدر ب

مرکزی به ميان نخواهد آمد. زيرا منابع داخلی 
اجازه تمويل هزينه های بزرگ ساختار دولتی و 
ارتش پرشاخ و برگ را نمی دهد. تنها با ياری 
های خارجی يک دولت نيمبند می تواند روی پا 

 بيستد. 
 
 

طرناک و افغانستان کنون در وضع بسيار آشفته، خ 
سر درگم سياسی، امنيتی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی قرار دارد و در يک سخن آبستن رويدادهای 
دراماتيک است. از اين رو بايسته است تا جامعه 
جهانی توجه جديی به اوضاع اين کشور تا دير 
نشده است، مبذول دارد. دردمندانه تيرگی 

رايين بر سر بحران اوک امريکامناسبات روسيه و 
می تواند پيامدهای بسيار درناک و ديرپايی برای 

 افغانستان در درازمدت داشته باشد.  
 

افغانستان از دير باز ميدان کشاکش های قدرت 
های بزرگ، منطقه و کارزار زور آزمايی نيروهای 
ارتجاعی درونی است. استعمار بيرونی و استبداد 

مين ميليون باشنده اين سرز 30و ارتجاع داخلی 
را گروگان بازی های آزمندانه خود گردانيده 
است. در دهه اخير توليد سرسام آور و لگام 
گسيخته مواد مخدر نيز بر مضاف بر علت شده است. 

ميليون  2دردمندانه کنون در افغانستان بيش از 
ميليون هيرويينی  3.5هيرويينی داريم. اگر 

ن ميليون معتاد ايرانی را بر اي 2.5پاکستان و 
رقم بيفزاييم، در آينده نزديک با فاجعه اعتياد 
نزديک به ده ميليون نفر در منطقه رو به رو می 
شوبم. در يک سخن ما دستخشوش جنگ تمام عيار 
ترياک هستيم.  افغانستان البته که قربانی اين 
جنگ است. بر پايه برخی از آمار، هيرويين 

و هزار نفر در روسيه  50افغانستان ساالنه تا 
هزار نفر در  30اروپا قربانی می گيرد. از جمله 

روسيه. از ديد من، تا کنون مبارزه سامانمند و 
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سنجيده شده يی در تراز بين المللی با اين 
 پديده شوم صورت نگرفته است.

 
برای برون رفت از بحران، در آينده بايسته است 
تا لويه جرگه برگزار و قانون اساسی و ساختار 

ختار همانند با دوره داکتر نجيب نظام به سا
صدراتی  -نظام مختلط رياستی -تعديل شود و نظام

شود و ارگان های محلی قدرت هم انتخابی و کشور 
به هشت زون تقسيم گردد و امنيت هم بومی شود. 
در غير آن، کشور وارد گود ژرفی از بحران خواهد 
گرديد و تکرار رويدادهای خونين دهه نود سده 

ور از احتمال نيست و شايد گستره شرق بيستم د
کشور به دست طالبان بيفتد. روشن است در صورت 
چنين تحول اوضاع، روسيه و کشورهای آسيای ميانه 
در انديشه کشيدن کمربند امنيتی يی زير نام 

 کمربند حايل شمال برآيند.   
 

چنين بر می آيد که سناريوی فروپاشی افغانستان 
بنا به نشانه های تباری، و چند پارچه شدن آن 

 زبانی و مذهبی در حال پياه شدن باشد. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی ونيزيتلو یاز شبکه ها یکيمصاحبه با 
 روسيه

 در مسکو  2014در  ماه جوالی 
 :  پرسش 
 ندهيدر آ یالملل نيائتالف ب یروهايقرار است ن 

که  ديآ یبر م ني. چنندياز افغانستان برآ کينزد
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تا کنون آماده نباشد تا قرار  یزجمهور کر سيير
 امريکارا با  یو دفاع یتيامن یها یداد همکار

 یعني یصفر نهيبه امضاء برساند. در صورت گز
 یروهايشود که همه ن یم ینيب شيکامل ، پ ازگشتب

صورت،  نيدر ا اي. آنديناتو از افغانستان برآ
بر  یفراوان یتيامن یکشور تان با چالش ها

 ست؟يچ نهيشما در زم دگاهينخواهد خورد؟ د
 
 پاسخ: 
 یهمانند م،يکن سهياوضاع، هرگاه قرار باشد مقا 
ارتش  یروهايدارد که ن يیبه دوره  یاريبس یها

در آستانه بازگشت از  نيشيپ یسرخ شورو
 یفاحش یافغانستان بودند. هر چند هم تفاوت ها

ها  همانندیشود.  یم دهيد تيدو وضع نيا انيدر م
هر دو ارتش به اهداف  افتنيت ندر دس شتريب

ناشده  فيباشد تا اهداف تعر یم یاعالم یراهبرد
 . یشده اعمال فيتعر اي
 
خود را دفاع  یارتش سرخ، اهداف اعالم یها یروين 

مردم افغانستان و  کياز انقالب دمکرات
انقالب ثور و در واقع سر پا  یدستاوردها

 فيعرخلق هوادار مسکو ت کينگهداشتن نظام دمکرات
به آن موفق  یابيکردند که روشن است در دست یم

اعالم ناشده هم  یرشته اهداف راهبرد کينشدند. 
چرا.  یکينشد. اما اهداف تاکت ابيداشتند که دست

ها دست کم ده سال وقت کار  ینمونه، شورو یبرا
را در برابر مواجهه با  انهيم یايداشتند تا آس

. حضور ارتش ندينما هيوقا یاسالم يیادگرايموج بن
را در دسترس  یفرصت نيسرخ در افغانستان چن

بزرگ  یگذار هيگذاشت تا با سرما نيشيپ یشورو
 یدر کشورها یاديبن یها یرشته دگرگون کيبتواند 

 گريکه امروز د يی. به گونه اورديب انهيم یايآس
با خطر  یاسالم یو تندرو يیادگرايبن یابياز راه
. هر چند ستندين برافتادن رو به رو یراهبرد

مانند حوادث  یناگوار یدادهايممکن است رو
 نيهم رخ بدهد. یکشورها گاهگاه نيدر ا جانياند

ها توانستند دست کم شمال افغانستان  یگونه شورو
 ريواگ یماريب وعيدر برابر ش يیرا تا جا

 . ندينما هي) وقاسمي(سلف سميوهاب
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ا ها، آن ه يیامريکاگردد به  یآن چه مربوط م 
اعالم ناشده داشتند  یرشته اهداف راهبرد کي زين

هنوز هم داشته باشند که به آن ها دست  ديو شا
به  ديآ یبر م نياند. چن افتهيکم تا کنون دست ن

 افتهيشده هم دست ن فياهداف اعالم شده و تعر
از اهداف اعالم شده مبارزه  یکيمثال  یاند. برا
هر چند  راستا نيبود. در ا یجهان سميبا ترور

ببرند، اما گزافه  انيالدن را از م نبتوانستند 
که توانسته باشند  مييخواهد بود اگر بگو يیگو

سرکوب  يیرا به گونه نها یالملل نيب یدهشت افگن
 نابود کرده باشند.  اي
 
از دهشت افکنان عرب در  یاريکنون شمار بس 

 یزيچ نيرو چن نيسرگرم نبرد اند. از ا هيسور
 یموهبت به شمار م کير افغانستان شان د یبرا

که بخش  ميبپندار ني. اگر چنیروزيرود تا پ
را  یالملل نيب یدهشت افکن یاز شبکه ها یبزرگ

 نيچن ند،يتوانسته هم باشند تار و مار نما
 رايو شکننده باشد، ز یتواند موقت یم يی یروزيپ

 یم ،يیامريکا یروهايپس از رفتن بخش اعظم ن
 یخود را بازساز یها گاهياتوانند باز هم پ

جا، تجربه  نيو دوباره برگردند. در ا ندينما
 یدم دست است. در آن هنگام هم شورو نيشيپ یشورو

ها را نابود  ستيترور یها گاهيها بارها پا
گروه  گريبار د یکه پس از چند ميديکردند. اما د

ها را سر از نو برپا  گاهيبرگشتند و پا یگريد
تکرار  ويسنار نيتواند ع یمنمودند. کنون هم 

 شود. 
 
شده بود، مبارزه با  فيکه تعر یگريعرصه د 

تر از آن  دهيچيعرصه بارها پ نيطالبان بود. ا
 یدر آغاز تصور م يیامريکااز کار برآمد که 

است که تا  نيجا ا نيدر ا یدشوار نيکردند. نخست
ها نتوانسته اند به  يیامريکااکنون هم  نيهم
که  ابندياز طالبان دست  ینيمع مشخص و فيتعر
القاعده؟  یاند؟ شاخه افغان یچه کسان بانطال

 یبوم یها کيپاکستان؟ چر ی. اس. آیابزار دست آ
در برابر  یکه به گونه سنت یافغان يی لهيقب
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 یکه برا یرياج یروهاين ايرزمند؟ و  یم انياجنب
جنگند،  یم یکه در برابر چه کسان ستيشان مهم ن
 شان پول بدهد؟ یبرا یاست که کسان تنها بسنده

سو  کياست که از  یسر درگم نياثر همدر 
 یو از سو دنديجنگ یها با طالبان م يیامريکا

دوگانه موش و گربه  یباز کيبا آن ها در  گريد
مثال تا کنون نتوانسته اند  یبودند. برا ريدرگ

. نديکه با آن گفتگو نما ابنديرا ب یآدرس مشخص
ه گفتگو ها به بن بست برخورده است که هم نيا

 است. 
 
چتر طالبان قرار  ريز یگوناگون یکنون ساختارها 

دشوار است سر نخ کالوه سر درگم  اريدارند و بس
 یشورو اني. همان گونه که سپاهافتيطالبان را 

نداشتند که با مجاهدان  یتا آخر راهبرد روشن
ها هم تا  يیامريکاگونه  نينه؟ هم ايبجنگند 

ا با يبدانند که آ يینتوانستند به گونه نهاآخر 
نه؟ دست کم موفق به سرکوب  ايطالبان بجنگند 

نشدند. هر  یحزب اسالم یو شاخه نظام یشبکه حقان
 یروزيچند توانستند در قندهار و هلمند به پ

از طالبان را سرکوب  یو شمار ابنديدست  يیها
ها  یروزيپ نيسازم ا ی. اما خاطر نشان مندينما
 رايکرد. ز یابيتوان شکننده و موقت ارز یا مر

 گرينه چندان دور بار د ندهيکه در آ نيامکان ا
 سرخود را دوباره از  یها گاهيبرگردند و پا

 است.  اديز اريبس ند،يبرپا نما
 

 چند نکته ديگر را هم بايد به خاطر داشت:
پاکستان در سرکوب کامل طالبان ذينفع نيست.  -1

خی نابود شوند، ديگری زيرا اگر طالبان بي
ابزاری برای آن کشور در تاثير گذاری بر سياست 
ها در افغانستان نخواهند ماند. دست کم به هيچ 

اجازه نمی دهد که شبکه حقانی و  امريکارو به 
 حزب اسالمی را از ببرد. 

کشورهايی چون اسراييل، ترکيه، عربستان،  -2
امارات و قطر نيز به هيچ رو در سرکوب کامل 

البان ذينفع نيستند. زيرا به پنداشت آنان، ط
چنين چيزی به معنای پيروزی ايران در کارزار 
افغانستان خواهد بود و اگر طالبان نابود شوند، 
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ديگر ابزاری برای فشار آوردن بر ايران در دست 
نخواهند داشت. همين گونه، بايسته می پندارند 
 برای رخنه در آسيای ميانه، الزم است تا ديگ
تندروی مذهبی در افغانستان جوشان نگه داشته 
شود. چنين چيزی از نزديکی افغانستان به ايران 
(با توجه به اختالفات ديرينه مذهبی) نيز 

 جلوگيری خواهد کرد.   
کرزی و اولتراناسيوناليست های حاکم بر  -3

به ويژه در کابل نيز با سرکوب کامل طالبان 
اند. زيرا در مخالف حوزه جنوب و جنوب باختری 

آن صورت ديگر نيرويی نمی ماند که در برابر 
رزمندگان شمال که غير پشتون اند، ايستادگی 
نمايند. آن گاه ديگر تاج و تخت خود را از دست 

 خواهند داد. 
 
هر چه است، در کل، طالبان امروز بارها  
ها  يیامريکانخست حضور  یتر از سال ها رومندين

شان عوض شده است و  یها کيشده اند. گر چند تاکت
 زيو گر خونيشب یبه جنگ ها يی ههبج یاز جنگ ها

رو آورده اند. درست همانند دوره حضور  یکيچر
 هک ني. اما استين ینو یزيچ نيا یعنيها.  یشورو

 یباز هم به جنگ ها کينزد ندهيبتوانند در آ
 . ستياز امکان به دور ن اورند،يرو ب يیجبهه 

 
ه خود دچار لغزش بود که در اوباما در محاسب 

پنداشت که با وارد کردن سه لشکر تازه  یم 2009
خواهد توانست  گريهزار نفر) د 30وارد (در حدود 

طالبان را در هم بشکند و سپس به  یجنگ نيماش
 یافغان یروهايخاطر آرام کارزار را به ن
هم  یموقت یها تيبسپارد. البته، توانست به موفق

توانست بسنجد که  یگز نم. اما هرابدي دست
دوباره سر پا  یتوانند به آسان یطالبان م

را  نيشيپ یتجربه شورو یعنيشوند.  ستادهيا
 گرفت.  دهيناد
 
 یرزم یروهايشود که ن یپنداشته م نيکنون چن 

که  یزيهزار نفر باشد. چ 35طالبان در حدود 
است که شمار طالبان در  نيخطرناک است، ا اريبس

 است. افتهي شيده هزار نفر افزا شمال کنون به
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 یروهايشود که ن یپنداشته م نيبه هر رو، چن 

مدت ها در افغانستان ماندگار شوند.  يیامريکا
. ستيروشن ن روهاين نيچن یاما هنوز شمار قطع

در  گاهيپا 9شود که در  یزده م يیحدس و گمان ها
نفر  1200 یعنيهنگ  کي تعدادبه  گاهيهر پا

(اسفزار يا  ندنديدر بگرام، ش -ماندگار شوند
جالل آباد، مزار، هرات، فراه، قندهار،  ،سبزار)

 نيبه هم ديخوست و... در کل تا ده هزار نفر. شا
هم  ینظام ريدر جامه غ یتيامن یروهاين مانهيپ

 حضور داشته باشند.
 
تواند  یاوضاع م یصفر نهيروشن است در صورت گز 

رو به  يیشده نا ینيب شيپ یبه شدت با چالش ها
 اي نديبرآ روهايرو شود. در هر حال، چه ن

طالبان در  یروهاين يیايپو ندهيبمانند، در آ
 یخواهد شد. نگران شتريمناطق جنوب و شرق کشور ب

 یروهايبازگشت کامل ن ايو  یهست. کاهش جد یجد
دارد.  یدر کل بر توحل اوضاع نقش منف ناتو

دست طالبان از استان ها به  یاحتمال افتادن برخ
 است. اريبس
 
 پرسش:  
شما اوضاع در شمال چگونه خواهد بود؟  دياز د 
دهه نود تکرار  یخونبار سال ها یدادهايرو ايآ

نخواهد شد؟ اگر جنوب و شرق کشور در دست طالبان 
 یمرکز یايآس تيامن نيتام یبرا ايآ فتد،يب

 افتد؟  ینم لينوار حا کي دنيضرورت به کش
 
 پاسخ:  
سر درگم است و رو به  اريدر کل، بس اوضاع 

که بحران از جنوب به شمال  نيوخامت دارد. در ا
اکنون هم شمار  ني. همستين یديلغزد، ترد یم
فعال در شمال به مرز  یقانون ريمسلح غ یروهاين

 است.  دهيده هزار تن رس
 
در عربستان و پاکستان در تالش اند  ینيمحافل مع 

و  دينترل طالبان در آتا جنوب و شرق کشور در ک
به  یعنيمنازعه از جنوب و شرق به شمال بلغزد. 
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کنون برنامه  شود. دهيکش انهيم یايآس یمرزها
 کيتاج یعنيساختن شمال  یساختن و وهاب یطالبان

افغانستان مطرح است  یها کيها، ترکمان ها و ازب
 شود.  یم نهيهز یکالن یراه پول ها نيو در ا

 
 یهر روز اوضاع بد تر شده مدر شمال با گذشت  

 یسلف یباندها يیايرود و رو به وخامت دارد. پو
 -تخار -(بدخشان ی) در حوزه شمال خاوری(وهاب

 یو حوزه شمال باختر کستانيتاج یکندز) در مرزها
هرات) در مرز ترکمنستان  -ابيفار -غور -سي(بادغ

 است.  ريچشمگ شيرو به افزا
 
که  ستندين یدر وضعمسلح ما  یروهايدردمندانه ن 

از کشور دفاع موثر و  ستهيبتوانند به گونه با
ها که در آن برهه  ی. برعکس شورونديمطمئن نما

و بالگرد  مايما را با صدها فروند هواپ یروهاين
و هزاران دستگاه زرهپوش و زرهدار و توپخانه 

 بودند،موشک انداز مجهز نموده  یو واحدها نيسنگ
فشار پاکستان حاضر  ريز ها يیامريکامتاسفانه 

 نيسنگ یما را با جنگ افزارها یروهاين ستندين
 یماهايما فاقد هواپ يیهوا یرويمجهز بسازند. ن

 یاز جنگ افزارها یها بخش يیامريکااست.  یجنگ
دالر در دسترس  اردهايليم یخود را به بها

دهند.  ینم یزيگذارند. اما به ما چ یپاکستان م
خود  یها گاهياز پا یمارشود که حتا ش یگفته م
 نموده اند.  رانيرا هم و

 
 پرسش: 
و  کستانياز ازب یديجنرال دوستم بازد شيپ یچند 

شود که از  یگفته م نيقزاقستان داشت و چن
در صورت  یکشور ها خواسته باشد از و نيمقامات ا

کنند.  تيافتادن جنوب کشور به دست طالبان حما
 انيم یانتباريحال، هرگاه در شمال مناسبات م

ان يشمال انيگونه م نيها و هم کيها و تاج کيازب
گذاشته باشد،  یرگيو پشتون ها در کل رو به ت

بر جا  یشمال نقش منف نتيدر کل بر ام یزيچ نيچن
 نخواهد گذاشت؟

 
 پاسخ: 
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به گونه  کستانيمناسبات جنرال دوستم با ازب 
 یزبان -یتبار یها یونديبا توجه به همپ یسنت
. روشن ستين يیتازه  زيقابل درک است و چ یخيب

طالبان در جنوب و شرق،  یابياست در صورت قدرت 
هم  ديتاشکنت و شا یتواند به کمک عمل یاو م

 آستانه سنجش داشته باشد.
 
 یتبار انيم یگردد به تنش ها یآن چه مربوط م 

 انيم یچالش ها یدر افغانستان، به گونه سنت
 یخيتار نهيشيدانه پدر افغانستان دردمن یتبار

کوشش به خرج داده شود تا  تينها ديدارد. اما با
مبدل  داريو پا یشيفرسا یچالش ها به تنش ها نيا

 نيا هدر کار اند تا ب رونياز ب يینشود. دست ها
چالش ها دامن بزنند. دردمندانه در دورن هم 

چالش ها به  نيا یابياند که در دامنه  يیروهاين
خود  یو گروه یشخص تيحاکمخاطر حفظ قدرت و 

 یاند. اما در کل مردم ما خواهان وحدت مل نفعيذ
شکاف  یابيکشور اند. هر چند دامنه  یکپارچگيو 
در  الکشور را عم ینييو آ یزبان ،یتبار یها

 قرار داده است.  یآستانه فروپاش
 
و  سميطالبان یروشن است در شمال در پهلو 

است. اما خطر  یهم جد سميخطر پان ترک سم،يوهاب
مطرح است و همانا  یتندروان مذهب یاز سو یواقع
دارد، با  یم ريخطر رهبران شمال را ناگز نيهم

دهه  یخونبار سال ها یدادهايگرفتن درس از رو
 یبه خرج دهند و در برابر خطر یشتندارينود خو

کند، دست در دست هم  یم ديهمه را تهد یهست هک
 دهند. 

 
 یچتر کوچ ريپشتون (ز ليباق انيخطر برخوردها م 

رود. البته، در کشور کم  یها) و هزاره ها هم م
بر سر چراگاه ها زد  شهيمانند افغانستان هم یآب

رخ  خيگوناگون در تار یگروه ها انيم يیوخوردها
توان در پشت  یبار م نيداده است. اما ا یم

 ديد را یرونيحلقه ها و محافل ب یکارزار دست ها
شده عمل  یشده و مهندس یزينامه رکه به گونه بر

 کنند.  یم
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پشتون ها و  انيتنها م یتبار یکشاکش ها 
خود پشتون ها  اني. متاسفانه در مستين انيشمال

به شدت  انيو دران انييغلزا یسنت یهم رقابت ها
کشاکش ها تنها  نيرو به حاد شدن دارد. از ا

 برند.  یدشمنان صلح و آرامش در کشور سود م
 
 :پرسش 
قرار است  کينزد ندهيدر افغانستان در آ 

 ايشما آ ديانتخابات برگزار گردد. از د
تازه  یچالش ها یتواند خود منشا یانتخابات م

 گردد؟
 
 پاسخ: 
به  شتريچون کشور ما انتخابات ب يیدر کشورها 
. ما نيماند تا انتخابات راست یم شينما کي
 یم یدمکراس نيتمر یبه انتخابات به نوع شتريب

 یشده. کمتر کس نهيروند نهاد کيتا به  مينگر
بار هم انتخابات شفاف و  نيباور دارد که ا

اکنون  نياز تقلب و تخلف برگزار شود. هم زهيپاک
 یو برگه انتخاب یده یکارت را ونيليم 20از  شيب

دهندگان  یکه شمار را یپخش شده است. در حال
مار کند. ش ینفر تجاوز نم ونيليم 11بالقوه از 

 شترينفر ب ونيليم 6از  ديشا یدهندگان واقع یرا
 نباشد. 

 
 یکه رهبر نيبر ا یهست مبن يیها یگمانه زن 

 یاز انتخابات برا یريکشور در صدد بهره گ یکنون
مهره  کيهم گماشتن  ايخود و  تياستمرار حاکم

هراس  نيهم از ا یدلبخواه در ارگ باشد. شمار
ت گسترده، کشور دارند که در صورت تکرار تقلبا

و خزنده و لغزنده  یشيوارد گود بحران فرسا
 یانتخابات هم م جيسوال بردن نتا ريگردد. ز
 انيرا در کشور به م تيحاکم یقانون یتواند خال

خالء  نيتالش ورزد از ا یکنون یرهبر دي. شااورديب
خود بهره  تيحاکم ديتمد یبه سود خود در راستا

هست که در  ینگران ني. اما در کل، ادينما يیجو
 يیناخواسته  یانتخابات، کشور با چالش ها یفردا

دشوار خواهد بود که مردم  رايروبه رو شود. ز
برخاسته از دل تقلب  تيحاکم کيباز هم با 
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در اين ميان کاخ سفيد هم بازی  کنند. یسازگار
خودش را دارد و می خواهد آدم خود را به اورنگ 

 پادشاهی کابل بنشاند.
 
 سش:پر 
مهره  نيتر یديکل -ميمارشال فه ش،يپ یچند 
شمال در گذشت. فقدان او چه  ینظام -یاسيس

تواند بر اوضاع در کشور در شمال به  یم یريتاث
 داشته باشد. ژهيو
 
 پاسخ: 
 -یاسيمهره س نيتر یديکل یبه راست هميمارشال ف 

در کشور و لنگر ثبات نظام و کشور بود.  ینظام
او در  زيموز و اسرار آمهر چند درگذشت مر

ائتالف ضربه  یروهايآستانه انتخابات و بازگشت ن
صلح و ثبات در کشور به  کريبر پ یريجبران ناپذ

که  دمردم هستن نيرود، اما به هر رو، ا یشمار م
ادامه  یاند و به هر رو زندگ خيسازنده تار

 دارد. 
 
هم است که  يیها یالبته، آوازه ها و گمانه زن 
 یگذشت نا به هنگام او در ادامه ترور هادر ديشا
به گونه  ريباشد که در چند سال اخ يی رهيزنج

 - یاز رهبران نظام یشده دامن شمار نيدست چ
ها) را گرفت. از  کيتاج ژهيشمال (به و یاسيس

 نآ ميو داوود خان و... ب یمسعود گرفته تا ربان
داشته باشد و در  یرشته سر دراز نيرود که ا یم
 یاسسي – یاز رهبران نظام گريهم شمار د ندهيآ

 . نديشمال را برچ
 
 پرسش: 
و منطقه را در آوردن صلح  هيهمسا ینقش کشورها 

 یم یابيو ثبات و آرامش در افغانستان چگونه ارز
 :ديکن
 
 پاسخ: 
و  هيروس انيم یزنيرا ژهيمثبت. به و اريبس 
 نيسازنده باشد. اما ا اريتواند بس یم رانيا

 ديو بزرگ است. با یروند کل کياز  یشتنها بخ
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گفتگوها  زيتر پشت م یها جد هيهمه همسا
ناتو و  انيم یتفاهم گسترده تر دي. باننديبنش

. رديافغانستان صورت بگ ليدر قبال مسا یشانگها
 دارند.  يیو هند هم نقش برجسته  نيچ تروشن اس

 
بزرگ و  یافغانستان بسته به رقابت کشورها ندهيآ

رقابت مثبت و سازنده  نيارد. اگر امنطقه د
خواهد رفت. در  شيثبات پ یباشد، کشور به سو

 یب یکشور عرصه کشاکش ها ،یصورت رقابت منف
تواند آن را به چند  یکه م ديخواهد گرد انيپا

 یريشگيپ انيم نيبخش از هم بپاشاند. در ا
دولت افغانستان  یو سازنده از سو ايپو یپلماسيد

 ت. مهم اس اريهم بس
 ینشانه ها نهيدردمندانه کنون در هر دو زم 

 شود. ینم دهيد یمثبت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 یافغانستان محاط به خشکراهبرد 
 آزاد یبه آب ها یابيراه یبرا 
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در تاريخ نوين ما، پيوسته اين پرسش مطرح بوده 

 یابيراه یبرا ی،افغانستان محاط به خشک است که
 بکند؟ ديآزاد چه با یبه آب ها

 رو به رو بوده ايم: نهيسه گزهم با پاسخ  در 
 نيکشور متوجه ا استمدارانيس ستم،يدر سده ب -1

کشور شده، راهکار  کيتيوپوليضعف بزرگ ج
از دست رفته پشتون  یها نيسرزم یريبازپسگ

 شيرا پ یدولت دران نيو بلوچ نش نينش
 یافغانستان برا یداخل اليگرفتند. چون پتنس

به صفر است،  کينزد باين تقرآرما نيتحقق ا
آوردند.  یرو نيشيپ یوروبه پشتوانه ش ريناگز
احقاق حقوق حقه پشتون ها و  هياز داع یشورو

 یبانيپشت شانيسرنوشت ا نييبلوچ ها و حق تع
در سراسر سده  هيداع نيکرد. ا یهمه جانبه م

 یدولت ها یخارج استيس یمحور اصل ستميب
 ین مجاهدان مکار آمد یافغانستان را تا رو

که  ديآ یبر م نيچن ،یشورو یساخت. با فروپاش
کشور  ليپس از تشک ژهينباشد. به و یعمل گريد

از توان افغانستان  یزيچ نيپاکستان، چن
 شود.  یشمرده م رونيب
 

 شتريکه ب ديمطرح گرد 2001دوم پس از  نهيگز -2 
پاکستان و  کريبلوچستان از پ یمتوجه جدا ساز

 یطرح را شمار نيبلوچستان است. ا نو کشور ليتشک
توان  یو م دنديکش شيپ يیامريکا یها سنيورياز ت

. دينامبلوچستان ) زي(دهل دوريآن را طرح کر
ها  يیاست که امريکا نيطرح چن نيا یاصل شهياند
 يیهسته  یبا کمک هند، جنگ افزارها انندبتو

کنترل گرفته، بندر  ريزمهار و پاکستان را 
ل کنند و با اعالم دولت نو را اشغا یکراچ

از راه قندهار و هلمند به  یدوريبلوچستان، کر
 یعمل ريطرح هم غ نيترکمنستان بکشند. اما ا یسو

 است. دهيانجام یبوده، به ناکام
 یخردورزانه م نهيسوم که تنها گز نهيگز .3

شدن کشور در کشاکش  رياز درگ زيباشد، پره
و ابرقدرت ها  یبه همکار کيتيوپوليج یها

در  يیمنطقه  یها یبه طرح همکار یرو آور
اردوگاه  شيچهارچوب سازمان اکو و آرا
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و تمرکز بر بندر  يیمنطقه  یتمدن -یفرهنگ
توسعه شبکه  رب ديبا تاک رانيچاه بهار ا

راه آهن و آزادراه ها و بزرگراه ها و 
اتصال هرات و زرنج و لشکرگاه به شبکه 

خاک  آن در یو توسعه بعد رانيراه آهن ا
راه آهن تا قندهار و  دنيافغانستان با کش

و اتصال راه آهن  فياز هرات تا مزار شر
افغانستان به شبکه راه آهن پاکستان و 

 .انهيم یايآس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کشمکش چند رخ در افغانستان

کشور و منطقه در بعد سياست خارجی به 
 چه سمت و سويی روان است؟
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ر ما جزيی از منطقه خاور ميانه می دانيم که کشو
است و هر گونه تحول در آن را بايد در چهارچوب 
استراتيژی های بزرگ قدرت های فرامنطقه يی در 

 آن به سنجش گرفت. 
 

در بعد کالن، سياست کشورهای بزرگ در منطقه، از 
همان آغاز راهيابی انگليس در آن، معطوف به چند 

يايی ها است و اصل پی ريزی شده از سوی بريتان
 خواهد بود: 

يکی تاراج گنجينه های کانی (کنون به ويژه  نفت 
 و گاز)

دو ديگر، مبدل ساختن کشورها به بازار فروش 
 فرآورده های شان از جمله جنگ افزار.

سه ديگر، نگه داشتن منطقه در تاريکی، عقب 
ماندگی و توسعه نيافتگی و جلوگيری از هر گونه 

ر نگه داشتن آن ها از پيشرفت و تمدن و دو
 دستاورد مدرن مانند دمکراسی و ...

چهار ديگر، انداختن آن ها به جان همديگر با 
 انواع تفرقه و نفاق 

جلوگيری از افتادن اين کشور ها به پنج ديگر، 
 دست حريفان ديگر  

تامين حضور درازمدت نظامی و تنيدن شش ديگر، 
د نگه برای دربن شبکه يی از پايگاه های نظامی

 داشتن اين کشورها
 ... و....

برای دستيابی به اين اهداف، روی کار آوردن 
گروه ها و رهبران دست نشانده، گوش به فرمان و 

 معامله گر و خودفروش در اين کشورها.
 

در منطقه ما سه کانون بزرگ مالی کنون بگذريم. 
 هست که به جان هم انداخته شده اند:

بحرين، کويت و يکی عربستان (با امارات،  -
عمان) که درآمدهای سرشاری از بابت نفت 

 دارند. 
ديگری کشور قطر که همين گونه درآمدهای  -

 هنگفتی از فروش گاز مايع دارد. 
محور سومی هم ايران است که هم درآمدهای   -

 نفتی و هم گازی شايان توجه دارد. 
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حاال چنين شده است که توانسته اند اين سه کشور 
به جان يک ديگر و هم به  پهناوری در گستره را

جان کشورهای منطقه و مردمان باشنده آن ها 
بيندازند. هدف اصلی اين است که دارايی های 
سرشار اين کشورها به ويژه درآمدهای هنگفت نفتی 
آنان، به جای سرمايه گذاری در توليد و صنعت و 
تکنولوژی و پيشرفت و ترقی،  صرف خريد جنگ 

ری ارتش های کالن و ساختن مساجد افزار و نگه دا
و پرداخت حقوق مال امامان و تامين هزينه های 
هنگفت مالی احزاب و گروه های گوناگون و 
رنگارنگ تندرو مذهبی با نام های عجيب و غريب 
که همه روز قارچ گونه می رويند و در برابر يک 

 ديگر می جنگند؛ برباد برود. 
 

ذهب، تبار و زبان در اين راستا از ابزاری چون م
و اختالفات قبيله يی و عشيره يی و فرقه يی کار 
گرفته می شود. در يک سخن، جنگ مذهبی گسترده يی  

،  وهابيسم و تشيع در سرتاسر يسمميان اخوان
 خاورميانه روان است.

 
برای پياده ساختن اين پروژه، دو کشور پيمانکار 
هم دم دست دارند: پاکستان و ترکيه. اين دو 
کشور در ازای به دست آوردن ميليارد ها دالر از 
عربستان و قطر و ديگر کشورهای عربی در همه 
جناياتی که در گستره خاور ميانه، قفقاز و 
آسيای ميانه رخ می دهد، دست دارند. به گونه 
مثال ترکيه در ازای به خاک و خون کشيدن مردم 
سوريه و عراق و به ميان آوردن گروه های 

ر و  وحشی النصره و داعش تا کنون ده جنايتکا
ميليارد دالر  11ميليارد  دالر از عربستان و 

از قطر به دست آورده است. پاکستان چهار دهه 
آزگار است که به بهای بربادی زندگانی ميليون 
ها هم ميهن ما، ميلياردها دالر از اين کشورها 

 به دست آورده است.   
 

ل ها بدين سو، با در محور نخست، عربستان از سا
تکيه بر وهابيت، سرتاسر کشورهای سنی مذهب را 
به خاک و خون کشيده است. اين کشور با هزينه 



 

223 
 

کردن ميلياردها دالر، هزينه صدها گروه تندرو 
 را تامين می کند. 

 
آن چه مربوط به کشور ما می گردد، کنون که ديگر 
امريکا و اروپا از پرداخت هزينه های دولت 

ان درمانده اند، ناگزيرند برای حفظ افغانست
حضور دراز مدت خود، هزينه های دولت را به گردن 
عربستان، امارات، بحرين، کويت و عمان 
بيندازند. اين گونه، ديری نخواهد گذشت که 
موضوع صلح با طالبان به اصطالح ميانه رو هوادار 
عربستان و مشارکت دادن آنان در ساختار دولت در 

يل امارت نامنهاد اسالمی افغانستان کابل و تشک
با پشتيبانی مالی عربستان به گونه جدی مطرح 
خواهد گرديد. روشن است دولت پاکستان منجمنت 

ررشته همه کارروايی ها در دست ساين پروژه و  
خواهد داشت. نواز شريف را به خاطر پياده ساختن 
همين پروژه آوردند و انتخابات هم در همين 

 ار شد.      راستا برگز
 

  -از آن سو، برای گرم نگه داشتن معرکه، قطر
دشمن عربستان را وارد ميدان کرده اند. چون اين 
کشور تنها پول فراوان دارد و ساختارهای الزم را 
برای پيشبرد کارهای اطالعاتی و اپراتيفی ندارد، 
ترکيه را با آن شريک ساخته اند. اين دو کشور 

اخوانی پشتيبانی می  ظاهرا از جنبش فراگير
کنند. اما ترکيه، اهداف بلندپروازانه پان 
ترکيستی را زير پوشش شعار احيای خالفت ارتجاعی 

خوانده می » نيوعثمانيسم«عثمانی يعنی آن چه که 
 شود، دنبال می کند. 

 
اين است که گروه های رنگارنگ اخوانی با بهره 
گيری از دالرهای باد آورده گازی قطر و 

انی لجستيکی ترکيه در سرتاسر خاورميانه پشتيب
درگير نبرد با گروه های وهابی و دولت های تا 
جايی ناسيوناليست و نيز با هواداران ايران 
هستند. در نتيجه، شاهد ويرانی زيرساخت ها، و 
رکود بی سابقه و پيچيده تر شدن وحشتناک اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشورهای منطقه 

هم ترکيه و هم قطر استراتيژی پايين   هستيم.
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آوردن دومپنگی بهای نفت را دنبال می کنند که 
در  »نفت خور«بيخی با برنامه های کشورهای 

منطقه هماهنگی دارد. از همين رو هم است که 
دالر   110شاهد پايين آمدن بهای نفت از بشکه 

 دالر هستيم.  70به زير 
 

پا و چين و ناگفته پيداست که امريکا و ارو
روسيه هم در  پشت پرده در همه کارزارها دست 

 اندر کار تامين منافع خود هستند. 
 

آن چه مربوط به افغانستان می گردد، ديری 
نخواهد گذاشت که شماری از گروه های تندرو در 
استان های پشتون نشين خاوری و جنوبی کشور 

وردک، مانند کنر، جالل آباد، پکتيا، خوست، 
پکتيکا، غزنی، زابل و... با بهره گيری لوگر، 

از پول های قطر زير پوشش داعش بروند. همين 
اکنون آوازه هايی به گوش می رسد دال بر پيدا 
شدن سر و کله پيروان داعش در اين استان ها و 
آغاز سربريدن ها و آدمکشی ها. در اين راستا 
پروژه دولت اسالمی خراسان هم روی دست است. باز 

شن است که معرکه گردانی به دست مالهای هم رو
پاکستان، فوجی ها و در يک سخن در پشت پرده 
سازمان جهنمی آی اس آی در هماهنگی کامل با 
سازمان اطاعالت ترکيه است. يعنی گربه رقصانی 
تازه يی آغاز شده است که در آن از يک سو، 
سعودی در سيمای حامی و تامين کننده مالی دولت 

در سيمای حامی و تامين کننده مالی  کابل و قطر
 اپوزيسيون مسلح  تبارزکرده اند.

 
از سوی ديگر، گروه های تندروی چون حزب التحرير 
ساخت انگليس، جماعت تبليغی ها و تکفيری ها و 
... در شمال در گستره پهناوری از هرات تا 
شاپورگان (شبرغان) در تکاپو اند. کما اين که 

در نورستان و بدخشان و  در گستره شمال خاوری
 تخار و کندز هم پويايی هايی دارند.   

 
روشن است، پويايی های لگام گسيخته گروه های 
وابسته به عربستان و قطر، و جنگ اخوان و 
وهابيون در افغانستان چيزی نيست که تهران، 
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مسکو،  و دهلی را نگران نسازد. روشن است اين 
لی خود دست به کشورها هم برای دفاع از منافع م

کار خواهند شد. سياست روسيه و هند از گذشته 
های دور، پشتيبانی از اولتراناسيوناليسم پشتون 
است. ايران هم از گروه های مذهبی شيعه و تا 
جايی هم از برخی از شاخه های اسالمگرای تاجيک 

 حمايت های آشکار و پنهان خواهد کرد. 
 

پهلو، هم به از آن سو،  ترکيه با يک بازی چند 
دامن زدن به پان ترکيسم و همه حمايت از پان 
اسالميسم خواهد پرداخت. چون امنيت ترکمنستان، 
ازبيکستان و تاجيکستان و حتا قرغيزستان و 
قزاقستان هم با خطر جدی رو به رو است، حضور 
اطالعاتی سازمان پيمان دسته جمعی هم در مرزهای 

پويايی يی های کشور جدی است که روشن است گستره 
آن به گونه يی که پيش بينی می شود، به درون 

 مرزهای ما نيز پهن خواهد شد.
 

به باور شماری از کارشناسان، سياست خارجی 
اداره کنونی، تا کنون به شدت يک جانيه گرايانه 
بوده و توازن سياست خارجی متعادل سنتی کشور در 

 حال بر هم خوردن است. 
 

راختر شدن شکاف های ساختاری در بعد داخلی هم ف
اجتماعی و فرهنگی، اعم از زبانی، تباری و 
فبيله يی و عشيره يی و مذهبی آشکار به چشم 

 ديده می خورد.
 

در يک سخن، همه داليل در دست است که خوش بينی 
چندانی برای بهبود اوضاع در کشور و منطقه 
نداشته باشيم. به ويژه اين که مناسبات غرب و 

بر سر اوضاع اوکرايين به شدت تيره  شده روسيه 
نوامبر در  20است. چيزی که آشکارا در نشست جی 

نمايان گرديد. يعنی به قول معروف تو خود  2014
 حديث مفصل بخوان از اين مجمل.              

 
تجربه نشان داده است که نفوذ پاکستان و اعراب 
در کشور ما تا چه پيمانه می تواند خطرناک و 
ويرانگر باشد. امريکا و روسيه، هيچکدام توان 
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جلوگيری کامل از رخنه اسالم تندرو در کشور ما 
را ندارند. در آينده، تنها کشوری که می تواند 
ما را در برابر تندروی اسالمی طراز وهابی و 
اخوانی طراز داعشی تا جايی وقايه کند، ايران 

 است.
 

ديش و در سياست راهبردی بايد بسيار دور ان
دورنگر بود، نه پيش پا بين. ايران در حدود چهل 
ميليارد تن مواد معدنی دارد (از جمله پنج درصد 
ذخاير مسی جهان را) و دومين دارنده گنجينه های 

تريليون متر مکعب و  40گازی جهان در حدود 
نزديک به  -دارنده سومين گنجينه های نفتی جهان 

ای نفتی اعراب ميليارد بشکه است. گنچينه ه 160
اما شايد تا پنجاه سال آينده به پايان برسد. 
در ايران برای دو سذه ديگر گاز خواهد داشت. 

آينده افغانستان خواهی نخواهی نيازمند انرژی 
 ايران خواهد بود. 

 
از سوی ديگر، با توجه به تعارض سياست های چين 
و امريکا و شايد هم در آينده چين و روسيه، 

شدن راه های پاکستان به روی  امکان بسته
افغانستان بسيار باال است. از اين رو، بايد 
نگاه خود به ايران و کشورهای همسايه را فرهنگی 

جيواکونوميکی گردانيم.  -تمدنی و جيوپوليتيکی -
کنون ديدگاه های تعصب بار تباری، مذهبی و 
زبانی زير تاثير کشورهای بيگانه بر اذهان 

نان ما در قبال ايران حاکم بسياری از هم ميه
است. برای دستيابی به ديد روشن و آينده نگر و 
مبتنی بر رئال پوليتيک در زمينه، به کار 
فرهنگی رو روشنگری بسيار گسترده يی نياز است. 
بايد ديوارهای نگرش های تنگ نگرانه فرو بريزد. 
تا آن هنگام ايران ستيزی در کشور ما ادامه 

ان زيان های بسياری به ما خواهد يافت و کماک
خواهد رساند. به هر پيمانه که از ايران دور 
شويم، به همان پيمانه پاکستان و اعراب بيشتر 

 در کشور ما رخنه خواهند کرد. 
 

بايد روشن ساخت که در سياست هيچ دوست و دشمن 
دايمی وجود ندارد. همه چيز از جمله مناسبات با 
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منافع و  ديگر کشورها و دوست و دشمن را
جيوپوليتک تعيين می کند. نه داشتن حب و بغض 
نسبت به آن کشورها. افغانستان يک کشور محاط به 
خشکی است. راهبرد پاکستان در قبال افغانستان 
به گونه يی است که هيچ گزينه يی برای راهبابی 
به آب های آزاد جز بندرهای ايران برای ما بر 

سته خواهد جا نمی گذارد. زيرا پاکستان پيو
کوشيد از بندرهای خود در برابر ما به عنوان 
ابزار فشار سياسی کار بگيرد و هر گاهی که 
خواست، ما را با درد سرهای بسيار جدی رو به رو 

 بسازد. 
 

ميليون نفر  100هرگاه در آينده نفوس کشور به 
ما باال می رود و  انرژیبرسد، روشن است هم مصرف 
های آزاد. از همين رو، هم نياز دسترسی به آب 

شبکه های راه آهن و بندرهای ايران برای ما 
 بسيار مهم است. 

 
موضوعات بسياری است که تنها کارشناسان باريک 
بين از آن آگاهی دارند. برای مثال با گرم شدن 
سياره و کم شدن آب و خشکيدن رودها، تنها کشيدن 
کانال های آب از خليج پارس و دريای عمان به 

تره جنوب باختری کشور ما و آبرسانی مصنوعی گس
از راه بيابان های ايران می تواند مناطق 
گسترده يی از قندهار تا هرات را از نابودی 

 قطعی و فاجعه اکولوژيک نجات دهد. 
 

در يک سخن، موضوعاتی چون مذهب، زبان و تبار در 
سياست بزرگ تنها ابزارها اند. اما جيوپوليتيک، 

ک و منافع تعيين کننده تر از هر رئال پوليتي
چيزی اند. افغانستان در آينده در هيچ شرايطی 

و رفاه  ، ثباتنمی تواند جدا از ايران آرامش
خود را تصور کند. دست کم ايران بزرگترين تامين 
کننده برق مناطق جتوب باختری کشور ما خواهد 
بود. همگرايی ميان کشور ما و ايران الترناتيو 

 ندارد.
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 دومبخش 

در خاورميانه چه می 
 گذرد؟
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 نگاهی به تحوالت خاور ميانه
 
 

 
 
 

بسياری از دوستان آگاهی دارند و نيک می دانند 
که عرصه کار تخصصی من در بعد مسايل منطقه يی، 

به ويژه  –گستره برجا مانده از شوروی پيشين
ست. با اين هم، دلبستگی روسيه و آسيای ميانه ا

به مسايل خاورميانه، چه در پيوند با مسايل 
کاری در دوره کار در مرکز مطالعات استراتيژيک 
وزارت خارجه، چه در پيوند با رويدادهای 
دراماتيک اخير در اين کشورها و چه در پيوند با 
ناگزيری به پاسخدهی به پرسش های رنگارنگ شماری 
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گران گران ارج، به ويژه از دانشجويان و پژوهش
در چند ماه اخير در رخنما (فيس بوک) و چه از 
راه انترنت؛ موجب گرديد تا بيشتر در ژرفای 
مسايل مربوط با اين گستره بسيار پرآشوب و 
پرتالطم درآيم. دستاورد اين شيفتگی به مسايل 
خاورميانه هم مقاله های دست داشته است که 

 يشکش می گردد. چونان برگ سبز تحفه درويش پ
 

دردمندانه خاورميانه در ماه های اخير شاهد 
 دردناک اوضاعدگرگونی های شگرفی بوده است. 

لبنان،  ،یاشغال نيتونس، مصر، فلسط ا،يبيل
افغانستان و  ه،يترک يمن، ن،يعراق، بحر ه،يسور

ی رقابت ها ديپاکستان همه و همه گواه بر تشد
استراتيژيکی، متاجيوپوليتيکی (جيوپوليتيکی، جيو

ابرقدرت ها  جيواکونوميکی و جيوکلتوری)
) بر سر کنترل نيو چ هياروپا، روس ،امريکا(

 يیو خطوط رسانا یانرژ یها نهيمنطقه و گنج
و گاز، و  تنف یها نيال پياز جمله پا یانرژ
 زيآن ها و ن یمنافع و مطامع اقتصاد نيتام

فروش جنگ  نهيدر زم ینظام عيمنافع کمپلکس صنا
 نيا یتحوالت درون گر،يد یسو ازفزارها است. ا

هم در و رقابت های منفی منطقه يی کشورها 
کنند که همه و  یم ريس یشتريب یتنش ها یراستا
 اند. یشانيپر هينگران کننده و ما اريهمه بس

 
نويسنده در چند ماه اخير سخت درگير بررسی و 
ارزيابی و تجزيه و تحليل اين رخدادها که بيشتر 

بيشتر  -بهار عربی شهرت يافته اند، بوده ام به
به دليل پاسخدهی به پرسش های متعدد دانشجويان 
و پژوهشگران ارجمند از اقصی نقاط گيتی. در اين 
راستا دست کم در سه ماه اخير پيوسته در رخنما 
(فيس بوک) و انترنت با شماری از دوستان سرگرم 

زمينه  جر و بحث و کنکاش گاهی هم بسيار داغ در
 بوده ايم.

 
دستاورد اين کار چند ماهه را می کوشيم در اين 
چند مقاله بازتاب دهيم. در کل چهار نبشته 

 پيشکش می گردد:
 ،عربی نگاهی به تحوالت خاورميانه  -
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 ؟شتدر مصر چه گذ  -
 در ترکيه چه می گذرد؟ -
 در سوريه چه می گذرد؟ -
 در عراق چه می گذرد؟ -
  

به چندبعدی بودن، چنداليه يی روشن است با توجه 
بودن و پيچيدگی مباحث، بررسی و ازريابی همه 
جانبه مسايل کار يک نفر نبوده و بايسته است تا 
کارشناسان گوناگون از زوايای مختلف روشنی 

کند تا در  یم جابيا ليمسا نيا همهبيفگنند. 
بردن به علل و  یپ یبرا يی یگفتمان جد نهيزم
کشورها و راه برونرفت  نيدر ابحران  یها نهيزم

 به راه افتد.از بحران 
 

منطقه ما را  ريخونبار اخ یدادهايدردمندانه رو
و  ميفرو ببر بانيگرداند سر در گر یم ريناگز

تر  قيعم ليو تعل ليتحل یو در پ شمينديژرف تر ب
 کياست همه ما  روشن. مييبرآ یابي شهيو ر ايقضا

تحوالت عمق ه ب شتريکه ب نيو آن ا ميهدف دار
همه ما است،  یکه موجب نگران انهيروان در خاورم

از حوادث به  یروشن ريتصو ميو بتوان ميوارد شو
 ريدر س یريتاث ميتوان ی. ما خود نممياوريدست ب

. ميهست ايو همه ناظر قضا ميداشته باش دادهايرو
 نمايکه در سالون س لميف یتماشاچ کيمانند  درست

» بدمعاش« اي روياز ه یارنشسته است. حال هواد
 ببرد. ینم یبه ده یراه لميف
 

 اهنگشيمن پ ،کيانداختن بحث به بستر اکادم یبرا
، عراق، را که در باره مصر يیمقاله چند شده و 

به اشتراک گذاشته ام.  ،نوشته ام ترکيه و سوريه
در  یمقاالت ايتوانند  یهم م گريحال دوستان د

من وشته های نبه نقد  ايو  سنديبنو نهيزم
افگنده شود  ليبر مسا یشتريب یبپردازند تا روشن

 م.يو همه از آن بهره مند شو
 

و آبستن  دهيچيپ اريبس ايبيل یدرون اوضاع
 یسپاه اناست. استقرار هزار نيخون یدادهايرو

فربه شدن  ا،يبيل زيدر مناطق نفت خ يیامريکا
خشونت  شيکشور و افزا نيدر ا يی لهيقب یتضادها
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 هيکشور، ما نيدر ا یجنگ داخل یريخطر درگ ها و
است. اوضاع در تونس هم انفجار  ديشد ینگران

 یدادهايز و نگران کننده است. خطر تکرار رويآم
 یعربستان و رهبر یگذار هيمصر در تونس با سرما

 شود. یم دهياکنون آشکارا د نياز هم امريکا
 
اندوهبار و  اريگذرد، بس یچه در مصر م آن

به دستور  ینظام یاست. وقوع کودتا دردناک
که با  یسعو یدالر ارديليچهار م نهيو هز امريکا
از  یمردم یسراسر یاز ناخشنود یابزار یريبهره گ

و حزب حاکم اخوان  یمرس یبزرگ آقا یلغزش ها
کشور را در  نيا ندهيصورت گرفت، آ منيالمسل
 از ابهام فرو برده است. يیهاله 

 
 نيا ه،يبر سر کنترل سور اامريکو  هيروس کشاکش

است.  دهيبزرگ مبدل گردان رانهيکشور را به و
 ه،يگاز اروپا در دست روس یانرژ انيانحصار جر

کشور در  نيرا در دست ا یرومندين یاسيابزار س
 نيرا در ا امريکادهد که منافع  یقرار م ندهيآ

 یهاکشد. کشف خاستگاه  یقاره به شدت به چالش م
 یکرانه ها یکيدر نزد ترانهيبزرگ گاز در مد

و انتقال آن از راه  هيلبنان و سور ل،يياسرا
 یتواند اروپا را از وابستگ یا موپبه ار هيترک
 یدر راستا یخيبخشد که ب يیرها هيروس یگاز

خواهد  یم رانيحال، ا نياست. در ع امريکامنافع 
 نبه لبنا هيعراق به سور قيگاز خود را از طر

پروژه  نيمخالف ا لييو اسرا امريکاصادر کند. 
 اند. 

 
بزرگ گاز  یحال، پس از کشف خاستگاه ها نيع در

قطر با  عيبازار فروش گاز ما ،امريکادر  یسالنس
کشور در برنامه  نيکساد رو به رو شده است و ا

و  هيز راه عربستان، سورادارد تا گاز خود را 
 یو به انحصار گاز ديبه اروپا صادر نما هيترک
 یکه برا یزيچ .بخشد انيبر اروپا پا هيروس

 اريها بس یها و ترک يیها و اروپا يیامريکا
اسد بر  ميکه رژ یاست. روشن است مادام زيدالنگ

. ديمحقق نخواهد گرد یزيچ نيسر قدرت باشد، چن
درصد  يکفراموش کرد که حدود  ديگونه نبا نيهم
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 نيقرار دارد. همه ا هيجهان در سور ینفت ريذخا
را به حمام  هيبه دست هم داده، سور ها، دست

 مبدل ساخته است.  یخون
 

اشغال  نهيبا بر افتادن اسد، زم گر،يد یسو از
به بهانه  لييو اسرا امريکا یکشور از سو نيا

 یکشور فراهم م نيا يیايميش یمهار جنگ افزارها
و انتقال  رانيبه ا ورشي یبرا نهيشود و زم

از طريق  انهيم یايبه آس یثبات یبحران و صدور ب
 هموار.  افغانستان

 
خطرناک و  اريهم بس منيو  نيبحر ،عراق اوضاع

که ده ها  ستين یاست. در عراق روز زيفاجعه آم
فتنه داعش با گذشت هر نفر به کام مرگ نروند. 
خاکستر  ريآتش ز منيدر روز فربه تر می شود. 

تحت  نيبحر دراست.  دنيهنوز هم در حال زباله کش
نا به سامان و  اريربستان هم اوضاع بساشغال ع

کشور بنا  نيا یدادهاياندوهبار است. هر چند رو
درست  یو عرب یغرب یدر رسانه ها یخاص ليبه دال

 . ابدي یانالرج نم
 

 انهيدر خاورم امريکا یستون کينو  یژياسترات
به عنوان  یبر اتکا بر عربستان سعود یمبن

مانند  یزيو تنها پارتنر، چ کيپارتنر شماره 
عربستان  یبه رهبر یطراز وهاب یخالفت اسالم جاديا

 نيکند. ا یم یتداع انهيرا در سراسر خاور م
 جاديا عهيهالل ش رامونيپ ديبا یوهاب یامپراتور

را در محاصره بکشاند.  هيو عراق و سور رانيا و
در پاکستان و بازآوردن طالبان  فيآوردن نواز شر

در  یعني باشد. یتا مراس نيدر افغانستان در هم
 مياز رژ یکمربند رانيا رامونيبرنامه است تا پ

شود. راه  دهيکش یوهاب یها شيگرا یدارا يیها
در  یو سن عهيجنگ ش یپروژه کهنه استعمار یانداز
 قرار دارد. یژياسترات نيمرکز ا

 
، امريکابه خود راه داد که  یديترد دينبا گريد

دد آن اند که و عربستان در ص انگليس، اسراييل
عراق،  ه،يتونس، مصر، سور ا،يبيل یدر کشورها
عرب و پاکستان و افغانستان  ینما رهيسراسر جز
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زير نام وابسته به عربستان  یوهاب یامپراتور کي
 ريتاث ريز ميمستق ريبه گونه غخالفت اسالمی 

ها  روژهپ نيا ی. مجراورنديب انيبه م امريکا
زمان اطالعات سا سيير -شهزاده بندر بن سلطان

خاص از  تيورمما نيانجام ا یاست که برا یسعود
 گماشته شده است. امريکا یسو

 
 یاسيرا وارد گود بحران س هيحال، ترک نيع در
 تيريساخته اند که اگر درست مد یخطرناک اريبس

 ايمصر در آن تکرار شود و  یويسنار دينشود، شا
کشور بکشاند. کنون  نيا فروپاشیکار را به 

عمال مستقل اند.  هيستان عراق و کردستان سورکرد
 جاديامکان ا هيفربه شدن بحران در کردستان ترک

، انگليس و امريکاکنترل  رينو کردستان ز کشور
فراهم  شياز ب شيرا در منطقه ب اسراييل
 است.  دهيگردان

 
 - است زيچ کي ماهدف و مراد همه به هر رو، 

را  ليمسا و پند گرفتن و یبخش یو آگاه یروشنگر
 یکه برداشت ها نيا یکردن برا ليشکافتن و تحل

از آن  ميو بتوان ميداشته باش اياز قضا یدرست
 یکشور خود و منطقه خود و گستره فرهنگ ندهيدر آ

 . ميريخود بهره بگ ینتمد –
 
 ژهيو به و ريچند دهه اخ کيدرامات یدادهايرو 

نموده و به  ريهمه را غافلگ ريچند ماه اخ
 نيوا داشته است تا علل و عوامل ا دنيشياند
و  »جهان اسالم« یچارگيو ب یو درماندگ دادهايرو
بودن آن را در  ريپذ بيدفاع بدون آن و آس یب

آن  یراو ب ميابيبرابر چالش ها و تنش ها را در
 . ميچاره بسنج

 
بحران  ريدرگ هيمانند ترک یاگر کشور مهم 

 یر بزرگشود، اگر کشو یلغزنده م یاسيس یشيفرسا
نادان عرب،  خيچند ش اليام چهيمانند مصر باز

 یليياسرا ونستيچند جنرال خودفروخته و چند صه
با تمدن کهن و گذشته  یاگر کشور ايشود، و  یم

گردد  یمبدل م يی رانهيبه و هيمانند سور یپربار
هزار نفر کشته و  دوصدسال در آن  چهار در ظرف و
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نفر  ونيليم پنجشود و  یم یمچند صد هزار نفر زخ
 یهم آواره و اگر کشور ما پس از چند دهه قربان

شود و سپس  یاشغال م یو در به در یرانيدادن و و
ها  یمعامله به دست طالبان و پاکستان کيدر اثر 

 یپ در یسال پ نيکشور عراق چند ايافتد، و  یم
 یاز بدبخت یشود؛ همه و همه ناش یدچار بحران م

 ما است.  یروز رهيو ت
 
 

برای پی بردن به کنه مطالب، ناگزيريم، نگاهی 
 به پس منظر گذشته داشته باشيم:

در  سال های پس از جنگ جهانی دوم، در خاور 
ميانه آرايش قوا به گونه يی شکل گرفت که گستره 
کشورهای نفت و گاز خيز خاورميانه عربی چون 
عربستان، قطر، بحرين، کويت، عمان و امارات 

عضو شورای خليج [پارس] زير کنترل  يعنی کشورهای
و کشورهای نفت و گاز خيز گستره آسيای  امريکا

ميانه و قفقاز (گستره دو سوی دريای کسپين) 
مانند آذربايجان، قزاقستان، ترکمنستان و 

 گرفتند. ازبيکستان زير کنترل شوروی قرار
 

در ميان اين دو حوزه، نواری از کشورها بين دو 
ارسا متنازع فيه ماندند که اردوگاه ناتو و و

کشورهايی چون پاکستان، افغانستان، ايران، 
عراق، سوريه، لبنان، فلسطين، مصر، ليبيا، 
الجزاير، تونس و مراکش را در بر می گرفت. در 

و ناتو بر پاکستان،   امريکااين سال ها، 
ايران، تونس و مراکش سيطره داشتند و شوروی بر 

مصر، ليبيا و افغانستان، عراق، سوريه، 
 الجزاير.

 
در دو دهه اخير سده بيستم و دهه نخست سده بيست 
و يکم، کانفيگراسيون اين نوار دچار دگرگونی 
گرديد، به گونه يی که پاکستان با گذشت زمان 
بيشتر به سوی چين متمايل گرديد و با گذشت هر 

فاصله گرفت.  امريکاروز بيشتر و بيشتر از 
قرار گرفت.  امريکارل افغانستان نيز زير کنت

ايران پس از پيروزی انقالب اسالمی بيخی از 
بريد و بيشتر زير تاثير روسيه و چين  امريکا
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قرار گرفت. همين گونه کشورهای عراق، مصر و 
ليبی از روسيه بريدند و به اردوگاه ناتو زير 

پيوستند. مگر، روشن است که اين  امريکاکنترل 
ی نيستند. کشاکش بر جا به جايی ها قطعی و نهاي

سر تسلط بر اين نوار يا کمربند که در ادبيات 
سياسی می توان آن را کمربند جنوب يا نوار جنوب 
خواند، کماکان با شدت هر چه بيشتر ادامه دارد 
و روشن است مادامی که کانسپت جهان شمول و همه 
جانبه يی برای دستيابی به امنيت و ثبات سراسری 

اده نگردد،  ادامه خواهد جهانی تدوين و پي
 يافت.

 
اين گونه، در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، 
آرايش اردوگاه ها در جهان به گونه  يی بود که 
در يک سو اردوگاه کشورهای شرق به رهبری شوروی 
و در سوی ديگر اردوگاه کشورهای غربی به رهبری 

يی امريکادر برابر هم صف کشيدند. برای  امريکا
ی جنوبی امريکان هنگام تثبيت موقعيت در ها در آ

بر اساس دکترين مونرو و جزيره نمای عرب برای 
 تامين نيازهای نفتی شان در اولويت قرار داشت. 

 
آن چه مربوط به جزيره نمای عرب  می گردد،  

يی ها به ياری انگليس  و اسراييل، در امريکا
گام نخست برای کنترل موثر اين جزيره نما در 

ايجاد يک پايگاه رهبری و کنترل برآمدند و صدد 
در همين راستا کشوری را به نام اسراييل به 
ميان آوردند. همين گونه توانستند در کشورهای 
نفت خيز عربی موقعيت خود را با پشتيبابی از 
رژيم های محافظه کار تثيبت نمايند. شوروی 
پيشين هم در آن برهه، بيشتر سرگرم تحکيم مواضع 

رکشورهای اروپای خاوری و آسيای ميانه و خود د
 قققاز بود. 

 
گفتنی است که خاورميانه يا خاور نزديک را به 

خاور ميانه عربی و  -گونه فرضی به دو بخش
 خاورميانه غير عربی تقسيم می نمايند. 

 
به هر رو، در ميان منطقه زير کنترل شوروی در 
آسيای ميانه  و قفقاز و منطقه زير کنترل 
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در جزيره نمای عرب، نواری متشکل از  يکاامر
کشورهای قرار گرفت که از هند تا مراکش امتداد 

 می يافت.
 

پس از فروپاشی شوروی، کشورهای آسيای ميانه و 
قفقاز به استقالل دست يافتند. با توجه به اين 
که اين کشورها در نوشته دست داشته، از موضوع 

ورهای نمی بحث ما بيرون اند، به تحوالت اين کش
 پردازيم.  

 
 ...و اما آن چه مربوط به خاور ميانه می شود:

به هر رو، شوروي ها کوشيده بودند روی نوار 
يادشده، کمربندي متشکل از کشورهاي هند، 
افغانستان، ايران، عراق، سوريه، لبنان، مصر، 
الجزاير و ليبيا در منطقه حجاب عاجز خود به 

کمربند به گونه عنوان سپر دفاعي بکشند. اين 
غير رسمی کمربند جنوب نام گرفته بود. تنها 
کشوري که از اين کمربند بيرون مانده بود، 

 پاکستان بود.
 

اگر نيک بنگريم، اين کمربند از يک سو، منابع 
نفت و گاز درياي کسپين و آسياي ميانه و 
يورانيوم قزاقستان و ازبيکستان را از رخنه 

مي کرد و از سوي  کشورهاي پيمان ناتو حفاظت
ديگر، در خود کمربند دو کشور بسيار بزرگ نفت و 
گاز خيز چون ايران و عراق قرار داشت. سومين 
نکته اين که در صورت لزوم، با پرش از اين 
کمربند شوروي مي توانست به آساني کشورهاي نفت 
خيز خليج فارس چون عربستان سعودي، کويت، قطر، 

 ار  بگيرد.بحرين و امارات را زير فش
 
استراتيژي شوروي اين بود که با کشانيدن  

پاکستان به اين کمربند و تحکيم روز افزون آن، 
در پهلوي جلوگيري از راهيابي چين به خليج فارس 
و درياي عمان، زمينه رخنه خود را در سراسر 
منطقه خليج فارس فراهم نمايد. بر عکس، 
 استراتيژي امريکا پيوسته اين بود که اين
کمربند را بشکناند و از هم بگسالند و بدراند و 
از يک سو، سيطره خود را بر آن پهن نمايد و از 
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سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر کشورهاي آسياي 
ميانه و قفقاز  هموار سازد. دامن زدن به مساله 
نامنهاد پشتونستان و ايدئولوژی پشتونيسم در 

راستا بود افغانستان و فربه ساختن آن در همين 
که شوروی برای گسترش آن سرمايه گذاری بزرگی 
نموده بود. می توان گفت که راه اندازی 
کودتاهای پی در پی خونين در افغانستان هم در 
همين راستا صورت گرفته بود. پس از فروپاشي 
شوروي، امريکا در پي تسلط بر کشورهاي واقع در 

 کمربند مي برآيد.
 

به عراق، بنا به پنداشت آن چه مربوط مي گرديد 
شماري از آگاهان، استراتيژي امريکا در اين 

 کشور در چند مرحله پياده شد:
در دادن آتش جنگ فرسايشي ميان ايران و  -1

 عراق 
پايان دادن به جنگ ايران و عراق با پا در  -2

 مياني سازمان ملل
دادن چراغ سبز به  صدام و بر انگيحتن او  -3

 به حمله و اشغال کويت
گسترده هوايي بر عراق و در هم کوبيدن  حمله -4

زيرساخت هاي نظامي و توان رزمي اين کشور به 
 بهانه اشغال کويت

محاصره ده ساله عراق و تضعيف تدريجي آن  -5
 کشور براي فراهم ساختن زمينه  حمله بر آن کشور

حمله بر عراق به بهانه داشتن جنگ افزارهاي  -6
 هسته يي و اشغال آن کشور

 
مربوط مي گردد، به افغانستان؛  به مگر، آن چه 

باور کارشناسان، امريکا استراتيژي خود را در 
 قبال اين کشور در چند مرحله پياده نمود:

بي ثبات ساختن اين کشور از راه دامن زدن  -1
به بنيادگرايي اسالمي در دوره ظاهرشاه  به کمک 

 کشورهاي عربي و پاکستان
ر بر انگيختن شوروي به مداخالت در امو -2

افغانستان که در راستاي دست يازي به اقدامات 
پيشگيرانه و متقابل که منجر به روي کار آوردن 

 داوود خان و سپس نظام دمکراتيک خلق گرديد.
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کشانيدن پاي شوروي در باتالق يک جنگ  -3
   فرسايشي در افغانستان

سياسي در  -راه اندازي کارزار گسترده نظامي -4
به مجاهدان که برابر شوروي و تقويت همه جان

منجر به جنگ هاي خانمانسوز سال هاي دهه هشتاد 
و سر انجام بازگشت سپاهيان شوروي از اين کشور 

 گرديد. 
ميان » سوهاني«راه اندازي جنگ هاي فرسايشي  -5

گروه هاي مجاهدان به منظور از ميان بردن توان 
  -رزمي آنان و  راندن آنان از صحنه سياسي

 نظامي افغانستان
ار آوردن طالبان به عنوان جاده صاف روي ک -6

کن و کمک به آنان براي تسلط بر سرتاسر 
 افغانستان و تصفيه و خلع سالح مجاهدان

حمله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به  -7
 بهانه همکاري با تروريزم بين المللي

حضور روزافزون و گسترده نظامي در  -8
ژيک افغانستان و پهن ساختن پايگاه هاي استراتي

در اين کشور و زمينه سازي براي رخنه در 
 و ديگر اهداف استراتيژيککشورهاي آسياي ميانه 

 
مصر در دوره ناصر هوادار شوری بود اما پس از 

و غرب  امريکاروی کار آمدن انور سادات به سوی 
گراييد تا اين که در آن انقالب روی داد و سپس 

ی از هم کودتا و آينده اين کشور هم در هاله ي
 ابهام است.

 
در ليبيا هم معر قذافی نزديک به چند دهه حاکم 
بود. اما سر انجام در اثر مداخله ناتو سرنگون 
گرديد و کنون اين کشور در آستانه جنگ داخلی و 

 فروپاشی قرار دارد. 
 

به هر رو، به گونه  يی که نوشتيم، در سال های 
پس از جنگ جهانی دوم، يعنی در نيمه دوم سده 

جای انگليس را به  امريکابيستم، پس از آن که 
عنوان ابر قدرت باختری گرفت، اين کشور در 
رقابت بس پردامنه يی با شوروی (که پس از جنگ 
جهانی اول جای روسيه تزاری را گرفته بود)؛ در 

در پی آن بود تا  امريکاافتاد. در اين سال ها 
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در مرزهای جنوب شوروی کمربندی از کشورهای 
اصم با آن کشور به ميان بياورد تا از سويی مخ

بتواند جلو نفوذ کمونيسم را بگيرد و از سوی 
ديگر بتواند به گنجينه های سرشار نفت و گاز 
کشورهای خاور ميانه دست بيابد. همين بود که 

 دست به پی ريزی پيمان سنتو يازيد.
 
 Central Treaty: یسي(به انگل یمرکز مانيسازمان پ«

Organizationیسي) (سنتو) (به انگل :CENTO(: 
در دوران جنگ سرد و با هدف مبارزه  اين سازمان

شد. جورج کنان  ليتشک سميو نفوذ مارکس یبا شورو
 امريکابه دولت  يی  در مقاله ١٩۴٧در سال 

 گستره جويیمقابله با خطر  یکرد برا شنهاديپ
به  یسد نفوذ را به دور شورو استيس ،یشورو

 یگذارد تا با گذشت زمان، نظام شورو مرحله اجرا
و سنتو بر اساس  تويناتو، س یها مانيپاشد. پبفرو
 یوجود آمدند. پس از فروپاشه راهکار ب نيا

خود را  یسازمان فلسفه وجود نيا ،شرق اردوگاه
 از دست داد.

 
را بغداد  مانيپ هيعراق و ترک 1955 فبروری در

  جامعه«عضو  یبستند و اعالم کردند که کشورها
 تيصلح و امن هوادار یکشورها گريد«و » عرب

 تيها را به رسم که آن دو دولت آن -»انهيخاورم
 مانيپ نيبه ا توانند یم -شناخته باشند

 . وندنديبپ
 

و پاکستان به  ايتانيو بر رانيا همين سال،در 
 مانيپ ،امريکا. انگلستان و وستنديپ مانيپ نيا

 انهياع از خاورمدف »پايدار  حلقه«بغداد را در 
آن  یشورو ،. در مقابلدانستند یم یدر برابر شورو

  عالقه«که  دانست یم یدر دست تجاوزگران یرا ابزار
ماه در ». ندارند یالملل نيب تيبه صلح و امن يی

 تيبه عضو امريکا ندگانينما 1957 جونو  یمهای 
درآمدند، اما  مانيپ یو نظام یاقتصاد یها تهيکم
 . وستينپ مانيخود به پمتحد  االتيا
 

 مانياز پ 1959 چ، مار1958 جونعراق پس از انقالب 
 1959 گوستدر ا مانيپبود که  نيا .خارج شد



 

241 
 

شد و مرکز  دهي(سنتو) نام »یمرکز مانيسازمان پ«
 آن را از بغداد به آنکارا بردند. 

 
از نفوذ  امريکاکه  از آن شيها ب در آن سال 

باشد، جمال نگران  انهيدر خاورم یشورو
زبان مشترک اعراب، انگلستان را به  -عبدالناصر

از نفوذ و  یريشگيپ یوحشت انداخته بود. برا
 مانيدر رأس پ ستيبا یم رانيگسترش نهضت مصر، ا

 قرار گرفت.بغداد  ینظام
 
قاسم در  ميعبدالکر یکودتا در پیبغداد  مانيپ

. قاسم که ديد یضربه اساس )1958( ١٣٣٧ در ،عراق
خوش  یرو مانيپ نيبه ا ،چپگرا بود یظامن کي

به آنکارا  مانيپ تيمرکز جهينشان نداد، در نت
و بعدها با خروج بغداد از آن به  افتيانتقال 

 .افتيسنتو شهرت  مانيپ
 

سعدآباد که در  مانيبغداد با پ مانيپ تفاوت
و افغانستان به  هيترک ران،يا اني. مخ ١٣١۶
سعد آباد  مانيپبود که در  نيدر ا ديرس ءامضا

 گريکديسه کشور متعهد شده بودند به خاک  نيا
 یهای بغداد، همکار مانيدر پ یول .تعرض نکنند
اين پيمان در  شده بود. ینيب شيپ یمتقابل نظام

رييس جمهور وقت  -چهارچوب دکترين آيزن هاور
 به ميان آمده بود. امريکا

 
 اين پيمان يک سازواره جيواکونوميکی هم داشت که

نام گرفته بود. اين  »سازمان عمران منطقه يی«
از سوی کشورهای ترکيه،  1343سازمان به سال 

در  1343ايران و پاکستان در ماه سرطان 
 Regional cooperation forاستانبول به ميان آمد که 

development (RCD)  نام گرفت. در آن هنگام اين سه
» رفتاتحاد برای پيش«کشور در پی اجرای برنامه 

رييس جمهور وقت  -که از سوی جان فيتزجرالد کندی
مطرح شده بود، در پی صنعتی شدن کشورهای  امريکا

 امريکاخويش بر پايه الگوی ارئه شده از سوی 
 برآمدند.
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به امضاء رسيد،  1977سازشنامه ازمير که در 
سازمان «آيين نامه اين سازمان را می ساخت. مگر 

در پی انقالب اسالمی » همکاری عمران منطقه يی
در ايران به همه پويايی های خود پايان  1979

پيشنهاد  1985بخشيد. در پی آن ايران در اوايل 
کرد سازمان نوی به نام اکو جاگزين سازمان 

 همکاری عمران منطقه يی گردد.  
 

با پيروزی انقالب اسالمی در ايران، پيمان سنتو 
يی ها در اامريکبيخی از ميان رفت. اين بود که 

انديشه به ميان آوردن ساختار ديگری گرديدند 
شورای همکاری کشورهای خليج [پارس]. زير نام 

اين سازمان هرچند به ظاهر در سيمای يک سازمان 
اقتصادی آراسته شده است، که به گونه اعالمی 
جنبه جيواکونوميکی دارد، در اصل به گونه يی از 

يده می شود، رفتارها و سياست های اعمالی آن د
 رويکرد جيواستراتيژيکی و جيوپوليتيکی دارد.

  
) CCASGارس (پ جيعرب خل یکشورها یهمکار یشورا«

 جي: مجلس التعاون لدول الخلی(به عرب
 جيخل یهمکار یکه با نام کوتاه شورا 8،)ةيالعرب

) یجي: مجلس التعاون الخلی) (به عربGCCارس (پ
شامل  يیيی تجار اردوگاه شود، یهم خوانده م

آن  یارس است که اعضاپ جيعرب منطقه خل یکشورها
 یريگيرا پ یمشترک یو اجتماع یاهداف تجار

و با  یالديم ١٩٨١ یم ٢۵شورا در  ني. اکنند یم
کشورها آن را خطر  نيچه که ا هدف مقابله با آن

                                     
. در سال های اخير اولتراناسيوناليست های عرب می  8

ساختگی از نام » خليج پارس«کوشند به جای نام تاريخی 
کار بگيرند که خالف همه واقعيت »!! خليج عربی«و موهوم 

جغرافيايی و علمی است و چونان توطئه بزرگ -های تاريخی
در برابر ايرانيان و همه پارسی زبان جهان است. زيرا 
در نقشه های قديمی آن چه که امروز به نام دريای احمر 

ست و يا سرخ خوانده می شود، به نام خليج عربی آمده ا
در برابر آن خليج پارس هميشه در درازای هزاران سال 
برای همين خليج پارسی به کار رفته است. طرفه اين که 
در کشورهای باختر زمين نيز برای خوش نگه داشتن اعراب 
برای تاراج گنجينه های نفتی شان می کوشند تا جای 

 امکان با حدف نام پارس، تنها خليج (گلف) بگويند. 
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شد. از جمله  ليتشک دند،ينام یم یانقالب اسالم
مشترک  یولبه واحد پ دنيعضو رس یاهداف کشورها

شش کشور عربستان،  کنون .بود ٢٠١٠تا سال 
عمان و قطر  ت،يکو ن،يبحر ،یمتحده عرب امارات
 (ويکی پيديا)» هستند. یهمکار یشورا نيعضو ا

 
ارس كه به نام پشوراي كشورهاي عرب حوزه خليج 

 »ارس)پهاي عرب خليج ( شوراي همكاري دولت«
ايگاه به دليل برخورداري از ج ،شناخته شده است

هاي عظيم  استراتيژيک خود در خاورميانه و ثروت
به مهم و با نفوذ در جهان عرب  يی  طبيعي، جبهه
تواند بر روند  مي هايش كه تصميم شمار می رود

 جريانات مختلف در خاورميانه تاثير گذار باشد. 
 

شوراي همكاري خليج فارس با  1981مي  25در روز 
، عمان، قطر، گردهمايي كشورهاي بحرين، كويت

عربستان سعودي و امارات متحده عربي به طور 
رسمي تشكيل شد. اين شورا در حالي تاسيس شد كه 
همه كشورهاي حوزه خليج فارس در آن حضور 

 نداشتند.
  

ارس پكه ايران و عراق در حوزه خليج  به رغم اين
اما اين دو كشور در شوراي همكاري  ،قرار دارند

شند. به گفته مقامات اين با خليج فارس عضو نمي
شورا همچنين موضوع عضويت يمن در شوراي همكاري 

ارس مورد بحث و بررسي مقامات اين شورا پخليج 
 2016قرار دارد و اين كشور اميدوار است تا سال 

به اين شورا بپيوندد. مهمترين هدف از تاسيس 
ارس اتحاد، هماهنگي و پشوراي همكاري خليج 

روابط ميان شش كشور عضو اين تقويت هر چه بيشتر 
 شورا عنوان شده است. 

 
موضوع تاسيس شورايي ميان كشورهاي حوزه خليج 

ي دور مدنظر مقامات منطقه بوده  ها ارس از سالپ
به  1976ي كه در نوامبر سال ياست به گونه 

از  نشست هايیاشاره شاه ايران، سلطان قابوس، 
م كشور براي ايجاد سيست هشتخارجه يران وز

ي در يامنيتي جمعي در مسقط تشكيل داد كه نتيجه 
ايران و  ميانپي نداشت و علت آن نيز رقابت 
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عراق و عربستان بود به طوري كه طرح ايران براي 
تاسيس يك نيروي چند جانبه، تحت يك فرماندهي 
منحصر، متعهد به تامين امنيت خارجي و داخلي 

 كنندگان با مخالفت عراق روبرو شد.  ءامضا
 

نزديكي امور تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشورهاي 
ارس با پعرب باعث شد تا شوراي همكاري خليج 

 عضويت شش كشور حوزه خليج فارس تشكيل شود. 
 

ارس اين شورا پبا تاسيس شوراي همكاري خليج 
سزايي در منطقه ه تصميم گرفت كه نقش ب

كند.  بازیخاورميانه، يكي از مناطق پرتنش دنيا 
وسيله بود كه اين شورا اندك اندك توانست  بدين

خود را در منطقه و جهان به دست   نقش پررنگ
بياورد و بر جريانات و تحوالت منطقه تاثير 

 هفتادو  شصتبگذارد. تحوالت سياسي اواخر دهه 
الملل و بويژه روابط در  نقش مهمي در روابط بين

منطقه خليج فارس گذاشت. تصميم انگليس در سال 
براي پايان حضور استعمار گونه خود در  1968

ارس باعث شد تا در پاكثر كشورهاي حوزه خليج 
اوايل دهه هفتاد چند كشور كوچك شيخ نشين تاسيس 

 شود. 
 

در آن زمان پس از تاسيس اين كشورهاي شيخ نشين، 
دو قدرت ايران و عراق نيز در منطقه جلوه 

نطقه كه اين م كردند. همچنين با توجه به اين مي
سرشار از منابع غني طبيعي بود و از نظر امنيتي 
ضربه پذير بود، كشورهاي ديگر به شدت در راستاي 
جذب منافع خود در خاورميانه گام برداشتند. با 
توجه به تاسيس شوراي همكاري خليج فارس، 
كارشناسان سياسي معتقد بودند كه اين شورا نقش 

 اد و حتكن استراتيژيکي در خاورميانه ايفا مي
تواند بر تحوالت اين منطقه تاثير به سزايي  مي

 داشته باشد.
 

رسد كه  با توجه به تحوالت خاورميانه به نظر مي
ارس قصد دارد نقش مهمي در پشوراي همكاري خليج 
 كند. با توجه به اين بازیمناقشات اين منطقه 

كه هدف اصلي اين شورا استحكام روابط ميان 
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ارس است از اين پزه خليج كشورهاي شيخ نشين حو
توان به عنوان يك سازمان پر قدرت منطقه  شورا مي

كه روابط تمامي  ي ياد كرد و با توجه به ايني
شوراي  ،نزديك است امريکااعضاي اين شورا با 

 امريکاتواند عامل اهداف  ارس ميپهمكاري خليج 
 در خاورميانه باشد. 

 
ر اعالم قرار زي ارسپاهداف شوراي همكاري خليج 

  شده است:
ي و ارزيابي امور يبررسي تحوالت منطقه  -  1

 ارس و خاورميانه؛ پسياسي در حوزه خليج 
ايجاد قوانين جامع مشترك در زمينه امور  -2

اقتصادي، مالي، تجارت، توريسم، قضايي و دولتي 
 ميان اعضاي شورا؛ 

تقويت امور علمي و تكنولوژيكي، امور  - 3
 آبرساني؛ صنعتي، كشاورزي و 

 علمي؛ -ايجاد مراكز تحقيقي - 4
هاي بخش خصوصي كشورهاي عضو   تشويق همكاري -  5

 با يكديگر؛ 
تقويت روابطه هر چه بيشتر ميان مردم  -  6

 كشورهاي عضو اين شورا؛ 
 

اعضاي اين شورا همچنين تصريح كردند كه هدف 
اصلي از تاسيس شوراي همكاري خليج فارس ايجاد 

خاورميانه و همچنين تثبيت  صلح و ثبات در
هاي هر چه بيشتر ميان كشورهاي عضو با  همكاري

 ديگر كشورهاي منطقه است. 
 

ميليون نفر  40جمعيت شش كشور عضو شورا بالغ بر 
 670ميليون و  دوبوده و مساحت اين منطقه نيز 

 آن هزار متر مربع مي باشد. توليد ناخالص داخلي
 يزان صادرات وملر و اد نزديک به يک تريليون

می لر اد نيز نزديک به يک تريليونواردات آن 
شود که بيش از نيمی از آن را صادرات نفت و گاز 

به بيش  درآمد سرانه هر شهروندتشکيل می دهد. 
. حجم ذخاير نفتي می رسد لر اهزار د از بيست

ميليارد بشكه و حجم  500اين كشورها بالغ بر 
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ريليون متر مكعب ت 14.38ها نيز  ذخاير گازي آن
 .بوده است

 
از ديدگاه متاجيوپوليتيک، شورا پروژه 
انتيگراسيونی يی است پياده شده از سوی قدرت 
های تاالسوکراسی که به رغم داشتن سيمای جيو 

جيوکلتوری،  -اکونوميکی و جيو سويليزاسيونی
 اهداف جيو پوليتيکی و جيو استراتيژيکی دارد. 

 
رگيرنده چند کشور عربی روشن است شورا تنها در ب

است که حتا يمن هم در آن شامل نيست. اما 
در خاورميانه بارها بزرگتر  امريکااستراتيژی 

است. از همين رو در سال های اخير، کوشيدند طرح 
نوی را به نام طرح خاورميانه بزرگ پيش بکشند 
 که کنون ديگر با ناکامی رو به رو گرديده است. 

 
 »:زديک) بزرگخاور ميانه (ن«طرح 

 از سویكه  »خاورميانه بزرگ«طرح موسوم به «
تدوين و  امريکا یهاى پژوهش كارشناسان سازمان

مورد تاييد دولت آن كشور قرار گرفته، در 
، اقتصادى، یبرگيرنده ابعاد و اهداف سياس

در قبال كشورهاى خاورميانه  یو اجتماع یفرهنگ
 اين منطقه است.  یبه ويژه كشورهاى عرب

  
رييس مرکز تحقيقات  -داکتر محمود واعظی

استراتيژيک ايران در باره در سايت مرکز می 
 نويسد: 

 انهياز ارائه طرح خاورم امريکا یاهداف واقع«
 : شود یخالصه م ريبزرگ در چهار محور ز

 
  اسراييل تيامن نيتضم -1
  یانرژ انيتداوم جر نيتضم -2
  يیگرا اسالم یها انيمقابله با رشد جر -3
سکوالر در  یها ميآوردن رژ کار یرو یتالش برا -4

 »منطقه
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 9يکی ديگر از پژوهشگران ايرانی -داکتر فراستی
 در زمينه می نويسد:

بار نومحافظه نخستين طرح خاورميانه بزرگ را «
اين واژه حاصل . طراحي كرده اند امريکاكاران 

انديشه غرب در تقسيم جهان از لحاظ اهميت 
 است. جيوپوليتيک

 
هر چند در سند طرح خاورميانه بزرگ به طور روشن 

شامل » خاورميانه بزرگ«بيان نشده است كه منطقه 
چه كشورهايي مي شود، ولي چنين به نظر مي رسد 
كه از ديدگاه طراحان، خاورميانه بزرگ از مغرب 
در آفريقاي شمالي و شاخ آفريقا به سمت كشورهاي 

ان و جمهوري هاي عربي، تركيه، ايران، افغانست
امتداد و  يانهدر قفقاز و آسياي م پيشينشوروي 

گسترش يافته و پاكستان، بنگالدش و سرزمين هاي 
ديگر را تا مرزهاي چين در بر مي گيرد. به اين 
ترتيب، خاورميانه بزرگ شامل كشورهاي متعددي مي 
شود كه داراي ساختارهاي سياسي، اجتماعي، 

 »تفاوت هستند.فرهنگي و اقتصادي بسيار م
 
استاد علوم سياسي، نيز  -هرميداس باوندداکتر  

به در مورد محدوده جغرافيايي خاورميانه بزرگ، 
عنوان  زيري ي. وي در مقاله باور استهمين 

در » سپتامبر بر منافع ملي ايران 11پيامدهاي «
مي نويسد: از لحاظ محدوده » نامه«نشريه 

مدتا ناظر بر جغرافيايي، طرح خاورميانه بزرگ ع
عالوه ايران، ه مجموعه كشورهاي اتحاديه عرب ب

تركيه، اسرائيل و افغانستان است. اما گزارش ها 
حاكي است كه محدوده اين طرح، فراتر از آن بوده 
و از مغرب عربي تا آسياي مركزي و جنوبي را در 

 »برمي گيرد.
 

 داکتر واعظی در مقاله خود، چنين ادامه می دهد:
، به اين مطلب پي امريکاعه راهبرد كالن با مطال«

ژي اين كشور در طول تاريخ، يمي بريم كه استرات

                                     
تاريخ  ،19204روزنامه كيهان، شماره ، استيفر.  9
نگاهي به «، مقاله ي به جهان)ي(دريچه  ،12 .، ص22/7/87

 ».طرح خاورميانه بزرگ
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براساس امنيت ملي و منافع ملي تعريف و ترسيم 
شده است. چگونگي عملياتي كردن منافع ملي تعريف 
شده، بستگي زيادي به شرايط بين المللي دارد و 
موفقيت يا شكست در تحقق اين منافع، تا حدود 
زيادي به ماهيت و ويژگي هاي فضاي حاكم بر صحنه 

 بين المللي مرتبط است.
 
تغيير فضاي بين المللي به دنبال فروپاشي  

، ضرورت بازنگري در سياست 1991شوروي در سال 
در جهان و منطقه حساس خاورميانه را  امريکا

ايجاب مي كرد. فروپاشي شوروي را بايد به معناي 
ن جغرافيا در سيستم الحاق تمام و كمال اي

اقتصاد جهاني و سيستم ارزشي ليبراليسم تلقي 
در اين حيطه، نگاه  امريکاكرد. با موفقيت 

واشنگتن متوجه منطقه خاورميانه گرديد، و به 
، ما شاهد توجه عميق تر و 1991تدريج از سال 

وسيع تر اين كشور به منطقه هستيم. با قدرت 
زاره سوم، تحول گرفتن نومحافظه كاران در آغاز ه

شكل عملياتي به خود  ،تئوريك كه آغاز شده بود
گرفت و خاورميانه به محور استراتژي جديد 

 تبديل شد. امريکا
 

او، با شعار مبارزه با  انديشان بوش و هم
تروريسم و ترويج دموكراسي، به اين منطقه 
آمدند؛ با اين منطق، كه سران اين كشورها حكومت 

كرده و نتوانسته اند از پا رهاي استبدادي ب
امكانات و منابع سرشار خود در جهت پيشرفت و 
آباداني استفاده كنند و همين عقب ماندگي باعث 
گرايش مردم به بنيادگرايي اسالمي عليه سرمايه 

 شده است. امريکاداري و در راس آن 
  

فضاي بين المللي به  ،از نگاه نومحافظه كاران
بارزه طلبي با اياالت است كه كسي قدرت م يیگونه 

 امريکامتحده را ندارد و در چنين فضايي، اگر 
سياست ترويج دموكراسي را در منطقه خاورميانه، 

ژي خود كند، توانايي كنترل منطقه يمحور استرات
شرايط بين  کنونها،  را خواهد داشت. به زعم آن

ي جز حركت در مسير دموكراسي يالمللي گزينه 
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در اين  امريکااقدام  ندارد و مردم نيز از
 مسير، استقبال خواهند كرد.

 
طرح خاورميانه بزرگ از يك سري مباني نظري 
متعلق به سياستگذاران و افكار عمومي غرب، به 

، برخوردار است. براساس اين ذهنيت، امريکاويژه 
ساختار سياسي و اقتصادي نامطلوب كشورهاي 

لي منطقه، از جمله داليل رشد تروريسم بين المل
است، زيرا ساختارهاي ناكارآمد، غيرشفاف، 

موجب پيدايش دولت هايي شده  ،استبدادي و فاسد
است كه نمي توانند خواست هاي اقتصادي و سياسي 

 مردم خود را برآورده كنند. 
 

مردم اين منطقه از حق شركت در تعيين  بيشتر
سرنوشت سياسي خود محرومند. دستاوردهاي اقتصادي 

رغم  بهكوچكي از جامعه است و  در انحصار بخش
وجود ثروت هاي ملي نسبتا قابل توجه، بخش عظيمي 

به سر مي برد.  ناداریاز جمعيت اين كشورها در 
، تحصيلكرده و اليه های ميانی مياندر  خشنودینا

جوانان نيز بسيار گسترده است. طرح خاورميانه 
بزرگ بر اين فرض استوار است كه انجام اصالحات 

ي، ارتقاي حقوق بشر و استقرار دموكراسي اقتصاد
در خاورميانه، به افزايش مشاركت مردم در 
سرنوشت سياسي كشورهايشان مي انجامد و همين 

رفتن بستر رشد  ميانموجب كاهش نارضايتي و از 
بنيادگرايي اسالمي و تروريسم بين المللي خواهد 

 شد.
 
برخي از محققان، طرح خاورميانه پنداشت به  

، پس از شكست يك طرح قبلي به نام بزرگ
خاورميانه «اصطالح  تدوين شد.» خاورميانه جديد«

كتابي گرفته شده است كه توسط  ناماز » جديد
اسرائيل، پس از  پيشينوزير خارجه » شيمون پرز«

نگاشته شد. در  1993در سال » اسحاق رابين«ترور 
اين كتاب اصول و اهداف طرح صلح خاورميانه جديد 

 شده است. بيان
 

 راه گفتگوهایدر اين طرح، مسائل بايد تنها از 
سياسي پيگيري مي شد، ولي پس از يك دهه مشخص شد 
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چه از بيرون منطقه و به  ، لزوما آننخستكه 
وسيله قدرت هاي مسلط ارايه مي شود، نمي تواند 

حذف ملت  دو ديگر، در همه مناطق به اجرا درآيد،
قابل اجراست.  غيرها با هدف ايجاد نظم جديد، 

 امريکابه همين خاطر، پس از شكست طرح، هر چند 
در دوره جديد، نگاه قدرت مابانه خود را رها 
نكرده است، ولي در طرح خاورميانه بزرگ، نگاه 
از باالبراي ايجاد نظم، جاي خود را به نگاه از 
پايين و تمركز بر روي سطوح پاييني جوامع منطقه 

صاحبان صنايع، سرمايه  داده است. بخش خصوصي،
داران، سازمان هاي غيردولتي، گروه هاي 
اجتماعي، احزاب و جوامع مدني، اصلي ترين 
بازيگران و عامالن اجراي طرح خاورميانه بزرگ 
هستند و دولت ها به نقش دوم تنزل پيدا كرده 

 »اند.
     

رفتارهای ناپسنديده کشورهای عربی خليج پارس در 
 چند دهه اخير:

ديد من، برای کشورهای منطقه از جمله ايران از 
و افغانستان بهترين الگو، پيشگيری سياست حفظ 
موازنه و تعادل ميان خاور و باختر است. يعنی 
بايد به يک نوع تعادل در روابط ميان خاور 

و اروپا)  امريکا(روسيه، چين و هند) و باختر (
 برسيم.

  
منافع از ديد تاريخی، ايران با روسيه تعارض 

جيوپوليتيکی داشته است و در قفقاز و کسپين و 
آسيای ميانه هنوز هم دارد. از اين رو در ظاهر 
امر نزديکی با غرب برای رويارويی با روسيه به 
سود ايران خواهد بود.  اما دشواری در اين است 

در کشورهای جهان سوم همواره در پی  امريکاکه 
و تاراج  استيال و سيطره و تامين منافع خود

گنجينه های معدنی آن ها است و پيوسته با 
پشتيبانی از ارتجاعی ترين عناصر وابسته و 
منفور پشت به نيروهای آزاديخواه و دمکرات عمل 
کرده است که بارزترين نمونه آن هم کشورهای 

 عربی است.
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با توجه به همه اين مالحظات، بهترين گزينه 
ان هر دو قطب پيشگيری وضعيت بيطرفی و مانور مي

است. مانند هند که توانسته است با پيشگيری يک 
ديپلماسی بسيار موفق و ماهرانه از هر دو سو 
سود ببرد. البته در سال های اخير ترکيه هم 
کوشيده است به همين راه برود که در آغاز بسيار 
موفق بود، اما در سه سال اخير به کژراهه رفت و 

پيچيده يی شد که  درگير بحران سياسی سردرگم و
 اميدواريم هر چه بهتر از آن برآيد. 

 
جيوپوليتيک ما حکم می کند که يک سياست موازنه 
خردورزانه را در مناسبات ميان شرق و غرب پيش 
بگيريم. مانند مناسباتی که هند در سده بيستم 
با شوروی پيشين و غرب داشت. برای نمونه، کنون 

اثر تحريم ها  ايران از سياست ستيز با غرب در
زيان های فراوان می بيند. از اين رو، ايران 
برای کاستن از تحريم ها و فشارها بايسته است 
يک سياست پويا و سازنده ديپلماسی بيطرفی مثبت 
و فعال مانند دوره های ظاهر خان و داوود خان 
در افغانستان را پيش بگيرد. البته سياست های 

ل ايران و چه در شوروی ها در گذشته چه در قبا
قبال افغانستان سزاوار نکوهش فراوان است. همان 

هم چه در  امريکاگونه که سياست های انگليس و 
قبال ايران و چه در قبال افغانستان سزاوار 

 نکوهش است.
 
به هر رو، کشورهای عربی حوزه خليج پارس، در  

درازای مبارزات دادخواهانه فلسطينيان حتا يک 
ملت مظلوم فلسطين هزينه نکردند. شاهی هم برای 
دالر دادند  هاصدام حسين ميليارد هدر حالی که ب

تا به ايران حمله کند. اين عمل جنايتکارانه و 
ددمنشانه شيوخ عرب باعث نابودی عراق، کشته شدن 

تريليون دالری  دوميليون انسان و رسيدن زيان  1
 برای دو کشور ايران و عراق گرديد.

 
ه پاکستان ميلياردها دالر دادند همين شيوخ ب 

تا در افغانستان مداخله کند که اين کار زمينه 
بربادی و ويرانی کشور، کشته شدن صدهار هزار تن 
و زخمی شده صدها هزار تن ديگر را فراهم آورد و 
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اين تازه آغاز فاجعه است. همين شيوخ ميلياردها 
دادند تا به عراق يورش ببرد.  امريکادالر به 

ستان سعودی تنها يک بار در جنگ اول خليج عرب
پرداخت.  امريکاميليارد دالر به  هفتادفارس 

پسان ها همين شيوخ ميلياردها دالر برای کنار 
زدن قذافی دادند. نتيجه را هم ديديم. امروز 
اين کشور در آستانه جنگ داخلی و فروپاشی است. 

يی امريکاگنجينه های نفتی آن کشور هم به دست 
افتاده است که  هزاران سپاهی خود را در آن ها 

 مستقر ساخته اند.
 
همين گونه اين شيوخ برای گسترش وهابيت در مصر  

نيز ميلياردها دالر مصرف کردند. امروز 
شوربختانه کشور زيبای مصر در آستانه انفجار 
اجتماعی قرار دارد. خرج ميليارد ها دالر از 

من و بحرين هم سوی همين شيوخ در کشورهايی چون ي
فاجعه آفريده است و اين کشورها را در استانه 

 انهدام قرار داده است.
 
آخرين مورد هم سوريه و ترکيه است. دو سال پيش  

پادشاه عربستان اعالم کرد هر کسی بر سوريه حمله 
ميليارد  50کند و اسد را بر اندازد، برايش 

دالر خواهد پرداخت. اين بود که اردوغان فريب 
ورد و حاضر به اين کار شد. عربستان برای خ

اردوغان ده ميليارد دالر داد و وعده داد پس از 
ميليارد ديگر خواهد پرداخت.  40براندازی اسد 

ميليارد دالر ديگر تا  6همين گونه اين کشور 
کنون به شورشيان سلفی و وهابی سوريه پرداخته 

ميليارد دالر به کانادا (در  22است. قطر نيز 
ميليارد ديگر به شورشيان  3) و امريکااقع و

سوريه پرداخته است. در نتيجه در سوريه  ميليون 
هزار نفر  500هزار کشته و  200نفر آواره و ها 

 زخمی شدند. 
 

حال آتش به ترکيه رسيده است و اين کشور را هم 
به آستانه فاجعه کشانيده است. بحران سياسی 

گر درست کنترل بزرگی که در ترکيه روان است، ا
نشود، می تواند به فروپاشی و بربادی اين کشور 
بينجامد. دست کم اين کشور را به ورشکستی 



 

253 
 

اقتصادی بکشاند. مگر، در همه اين سال ها اين 
کشورهای مرتجع حتا يک سنت هم به فلسطينی ها و 
ضد اسراييل هزينه نکردند. در نتيجه، همه 

 دی کشاندند. کشورهای اسالمی را به تباهی و بربا
 
سر انجام، آتش دامن خود اين شيوخ را فرا  

زرگ مالی در دبی بگرفت. دو سال پيش شاهد بحران 
ميليارد دالری در  100بوديم که منجر به زيان 

 70اين کشور شد و در يک روز بهای ساختمان ها 
 درصد افت پيدا کرد.

 
چندی پيش شاهد کودتای خانگی در قطر بوديم که 

ادن صدراعظم و کنار رفتن خود پادشاه به برافت
گرديد. همين گونه چندی پيش کودتای را در 
عربستان کشف و خنثی کردند. اما نبايد فريب 
آرامش پيش از توفان را در اين کشور خورد 
عربستان به راستی در آستانه انفجار عظيم 
اجتماعی است. در اين کشور در حالی که شيوخ بر 

دالر سرمايه شخصی دارند،  سر اقتدار ميلياردها
اکثريت باشندگان از برخورداری از کوچکترين 
حقوق محروم اند. زنان حق رانندگی ندارند، در 
کشور هيچگاهی انتخابات برگزار نشده است و تنها 
کشوری در جهان است که قانون اساسی ندارد. 
مالهای تندرو اين کشورها هم پيوسته فتوا صادر 

منطقه به آتش کشانيده  می کنند تا کشورهای
شوند. چيزی که بسيار باعث شگفتی است، اين است 
که چرا اين مالها هيچگاهی در برابر اسراييل 
فتوا نمی دهند. چرا هيچگاهی شنيده نمی شود که 
کسی در برابر اسراييل جهاد کند و خود را برای 
از بردن صهيونيست ها انفجار دهد؟ بخش بزرگ 

ی بهشت را در کشور ما و در انتهاريون دروازه ها
کشور عراق و در اين اواخر در سوريه می 

 پندارند.
 

در حالی که ده ها هزار دهشت افگن از سراسر 
جهان با پول و فتوای مالهای تندرو اين کشورها 
در سوريه می جنگند، ديده نشده که حتا يک نفر 
هم برای جنگ با اسراييل به ياری فلسطينيان 

 بشتابد.
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 يانه و جهان به کجا می روند؟خاورم

کنون جهان به سوی يک حالت بسيار شگفتی برانگيز 
و در عين حال دراماتيک پيش می رود. با اين که 

فراقدرت به شمار می رود، چين  امريکاهنوز هم 
به سرعت جايگاه نخست آن کشور را  به چالش می 

تريليون دالر در  16با حدود   امريکاکشد. کنون 
تريليون  14خست ايستاده است. چين با جايگاه ن

دالر درآمد ناخالص ملی در جايگاه دوم قرار 
دارد. سپس هند قدرت سوم برتر اقتصادی جهان 
است. در پی آن جاپان  چهارم  است و روسيه پنجم 

تريليون دالر درآمد ناخالص ملی  4که چيزی حدود 
 دارد و باالتر از آلمان قرار دارد. 

 
ميليون نفر جمعيت  1300ين با در اين حال، چ

پرنفوس ترين کشور جهان و روسيه با داشتن 
بزرگترين گستره سرزمينی، پهناور ترين کشور 
جهان به شمار می رود. همين گونه روسيه با 
داشتن بيشترين گنجينه های مواد معدنی بزرگترين 
دارنده مواد خام در گيتی به شمار است. با اين 

نهای روسيه در نظر بگيريم، همه، اگر اروپا را م
 قرار می گيرد. امريکادر کل حتا باالتر از 

 
برترين قدرت نظامی  امريکاگذشته از اين ها، 

جهان است. پس از آن روسيه و چين به ترتيب قرار 
دارند. هرچند روسيه به شدت در پی آن است تا به 
توان نظامی خود افزايش بخشد و در آينده نزديک 

حفظ نمايد.  امريکاراهبردی را با  بتواند توازن
البته چين و هند هم سخت در تالش اند تا توان 

و  امريکارزمی خود را باال بکشند مگر هنور از 
روسيه فاصله بسيار زياد دارند. در يک سخن 

 مسابقه تسليخاتی تازه يی در شرف وقوع است.
 

به هر رو، جدا از اين رده بندی ها، گمان می 
چين بتواند جايگاه نخست را در  2025رود که تا 

 امريکانظام اقتصادی جهان از آن خود گرداند و 
را پشت سر بگذارد. تا آن زمان روسيه می تواند 
با پيشگيری از جاپان و هند در جايگاه سومين 
فراقدرت (مگاپاور) در جهان بيستد. در يک سخن 
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می توان پيش بينی کرد که همين توازن تا سال 
جهان فرمانفرما خواهد بود. البته  در 2050

برازيل نيز می تواند با پشت سر گذاشتن جاپان 
 در جمع پنج قدرت برتر جهان فراز آيد. 

 
به هر رو، جدا از اين رده بندی ها، کشاکش اصلی 
جيوپوليتيک در جهان در آينده ميان چين و 

خواهد بود. در اين ميان استراتيژی  امريکا
با بازی نمودن نقش ميانجی روسيه چنين است که 

ميان دو فراقدرت برتر، بتواند با بازی ماهرانه 
ميان هر دو، حيثيت فراقدرت تعيين کننده و 
کليدی را در جهان بگيرد. روسيه نيک می داند که 
ديگر نمی تواند کوس قدرت اولی را در جهان 
بنوازد. از اين رو، با توجه به منافع خود، 

و در  امريکايی کنار ترجيح می دهد در جاها
جاهايی کنار چين بيستد. و در جاهايی هم ميان 
هر دو قرار گيرد و معادالت قدرت در جهان را 
موازنه کند. مرکز ثقل قدرت جهانی در آينده در 

در دو دو حوزه يعنی در  امريکادو سوی قاره 
اقيانوی اتلس و اقيانوس آرام متمرکز خواهد 

مال است. در هر سه گرديد. حوزه سومی هم قطب ش
، چين  و روسيه در رقابت خواهند امريکاحوزه 
 بود. 

 
ی جنوبی که اياالت متحده ديگر حرفی امريکادر 

برای گفتن ندارد و چين با سرمايه گذاری های 
چند صد ميلياردی خود، در جايگاه نخست نشسته 
است، روشن است روسيه در کنار چين خواهد 

که چين نقش  فريقااايستاد. برعکس، در قاره 
چندانی ندارد، برای روسيه بارها بهتر است 

. بيستد روپابرايی تامين منافع خود در کنار ا
سکوت معنادار روسيه در قبال رويدادهای ليبيا و 
مصر شايد گواه بر همين موقف منفعت طلبانه و 
فرصت طلبانه روسيه باشد. روشن است در قطب ها، 

به شمار می رود و  رقيب اصلی روسيه امريکاکه 
اروپا و کانادا را در کنار خود دارد، روسيه 
ترجيح می دهد با ياری گيری چين، موقف خود را 

 نيرومند تر گرداند. 
 ... و اما در منطقه خاورميانه و آسيای ميانه: 
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 امريکادر آسيای ميانه حرف بيخی روشن است. 
شانسی برای تحکيم سلطه در اين جا ندارد. 

ين می تواند با راندمان بسيار تيز، با برعکس، چ
سرمايه گذاری های هنگفت، نفوذ سنتی روسيه را 
به چالش بکشد. در اين حال، روسيه مايل است 

، بل امريکابرای مقابله با چين، نه تنها پای 
که هند و ترکيه و ايران و اروپا و کوريا و 
جاپان و کشورهای عربی را در کنار خود به ميدان 

تا بتواند وزن باالی چين را در کل منظومه بکشد، 
پايين بياورد. اما همه اين ها در عرصه اقتصادی 
خواهد بود. روسيه کماکان خواهد کوشيد تا در 
بعد جيواستراتيژيک نفوذ نيرومند خود را در اين 
پهنه نگهدارد و به شدت در برابر ظاهر شدن حريف 

 ديگری در برابر خود حساسيت دارد.    
 
خاور ميانه هم منظره تا جايی روشن شده است  در

 امريکاو روز تا روز روشن تر هم شده می رود. 
که در دهه اخير از بازی های چندش آور 

ترکيه، قطر، عربستان و  -پارتنرهای جنجالی خود
اسراييل مودماغ شده است و به بينی رسيده است، 
شايد به گونه نهايی تصميم گرفته باشد خود را 

ر جنجال های بيهوده و دست و پا گير برهاند از ش
حريف  –تا فرصت پيدا نمايد که به ديمونتاژ چين 

 اصلی استراتيژيک خود بپردازد.
 

اين است که ترکيه را از گود بازی بيرون نموده 
و درگير بحران مزمن و ديرپای سياسی درونی و 
مساله پر دردسر کرد گردانيده است. به گونه يی 

نخواهد توانست از الک خود بيرون که مدت ها 
بيايد و داعيه رستوراسيون يا احيای امپراتوری 

چندش آور و چالش  امريکاعثمان را که برای 
آفرين است، فراموش نمايد. اين است که ترکيه، 
برای اين که از رده بيرون نشود،  دربست در زير 
چتر دالرهای گازی قطر پناه برده و در واقع به 

اين کشور در بازی های منطقه يی مبدل پيمانکار 
شده است. اما در عين حال برنامه های خود را هم 
پيش می برد. با کنار زدن امير قطر و مرسی، 

، خود را برای مدت درازی توانسته است از امريکا
مساله گسترش اسالم سياسی طراز اخوانی وقايه 
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نمايد. همين گونه در برنامه دارد تا با تسويه 
ان شاهی عربستان، به کشاکش های پردامنه خاند

 دعوای سلطنت در آن کشور نقطه پايانی بگذارد. 
 

در خاور ميانه گزينش نهايی  امريکااين گونه 
خود را نموده است. در برنامه است تا در همه 
کشورهای سنی مذهب اعم از عربی و غير عربی در 
خاور ميانه رژيم های هوادار عربستان را که 

است مخالف ايران خواهند بود، روی کار روشن 
بياورد. از ليبی گرفته تا افغانستان. کودتای 
اخير مصر و آوردن نواز شريف در پاکستان در 
همين راستا صورت گرفته است. با چنين راهبردی، 

موفق خواهد شد با درگير ساختن ايران و  امريکا
محاصره آن با دريايی از کشورهای دارای گرايش 

هابی زير تاثير عربستان، خود را از چنگ های و
کشمکش ها با ايران و ترکيه و کشورهايی مزاحمی 
چون قطر و... برهاند و همه چيز را به يک 

در عين  عربستان بسپارد. -پيمانکار منطقه يی
و عربستان به گونه کنترل حال، همچشمی های قطر 

شده ادامه خواهد يافت و خاورميانه سال های سال 
ر نبردهای اخوانيان و سلفيان خواهد بود تا درگي

ميلياردها دالر پول با آورده نفتی اعراب برباد 
 برود. 

 
در عين حال، کشورهايی چون ايران، عراق، سوريه 
و لبنان و فلسطين در يک منظومه در کشاکش دايمی 
با گستره وهابی زير تاثير عربستان به سر 

ايل به خواهند برد که در سمتگيری خارجی متم
روسيه و تا حدی هم چين و هند خواهند بود. اين 

به ويژه در کشورهای نفت  امريکاگونه، منافع 
خيز حوزه خليج پارس به وجه احسن و با کمترين 
هزينه و تلفات تامين خواهد گرديد و دست های آن 

باز خواهد شد. در اين ميان  افريقادر استيالی 
ه و قطر در فتنه تازه يی آغاز شده است. ترکي

رقابت با سعودی کوشيده اند کيان داعش را در 
و عربستان را با چالش  امريکادست خود بگيرند و 

 ناخواسته يی روبه رو سازند. 
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... و اما مهم ترين موضوع: در افغانستان چه 
 خواهد شد؟

کنون در افغانستان با چند چالش جدی رو  امريکا
 به رو است:

 حضور سنگين نظامی -
فتادن درجنگ بی پايان و بيهوده گير ا -

 فرسايشی در باتالق قبايل پشتون
 هزينه های سرسام آور -
 تلفات سنگين -
گير افتادن در دام سياست های موش و گربه  -

 يی پاکستان.
درامه مضحک ساختن دمکراسی با رژيم قبيله  -

 گرای کرزی
- ... 
 

 امريکابرای رهايی يابی از همه اين درد سرها، 
با به توا فق رسيدن با پاکستان در برنامه دارد 

و عربستان، به همه اين بازی ها پايان دهد. 
هدف راهبردی خود را در افغانستان  امريکاکنون 

 به سه چيز خالصه ساخته است:
حفظ پايگاه های نظامی برای کنترل چين،  -1

 ايران و پاکستان،
 کنترل بر مواد مخدر  -2
 امريکاداشتن يک دولت حد اقل نه مخاصم با   -3

در کابل و سپردن امور آن به دست طالبان ميانه 
 ع پاکستان و عربستان.قرو و در وا

 
 

بايد يادآور شد که می توان آوردن نواز شريف را 
در پاکستان که يک سياستمدار هوادار عربستان به 

 شمار می رود، در همين راستا ارزيابی کرد.
 

در نظر  امريکاکارشناسان به اين باور اند که 
د در انتخابات آينده کسی را روی کار بياورد دار

که مورد تاييد عربستان و پاکستان و در نتيجه 
قرار داشته باشد. اين شخص ميانه رو طالبان 

شايد دو سال روی  -برای يک دوره موقت انتقالی
کار بيايد. وظيفه اصلی او که در برنامه 
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انتخاباتی اش در صدر همه مسايل قرار خواهد 
تقرار صلح در کشور و دستيابی به توافق داشت، اس

با طالبان خواهد بود. او پس از پيروزی در 
انتخابات يا کدام مکانيسم ديگر (شايد لويه 
جرگه) موضوع اصالح قانون اساسی نو را که مورد 
پذيرش طالبان هم باشد، روی دوست خواهد گرفت و 
برای آوردن طالبان در ساختار دولت زمينه سازی 

کرد. در کل در برنامه است که تا پنج سال خواهد 
ديگر طالبان را بياورند. در اين حال، طالبان 

واليت پشتون نشين منهای قندهار و هلمند  10-9در 
و جالل آباد به قدرت خواهند رسيد. پس از پايان 
دوره انتقالی، رهبری در کابل به کسی که طالبان 

ين حال نامزد خواهند کرد، سپرده خواهد شد. در ا
در کابل دولت مشارکتی يا ائتالفی روی کار خواهد 
شد که در آن برخی از رجال اسالمگرا از شمال نقش 
درجه دوم خواهند داشت. مانند نقشی که در رژيم 

 کرزی دارند. 
 

، کنترل و عربستان بر اساس توافق با پاکستان
شايد به امير و بلخ واليات حوزه جنوب غرب 

و شايد هم به  ء محمد نورعطاو  اسماعيل خان
 ،کسانی ديگری که طرف اعتماد اين دو کشور باشد

به جنبش هم جوزجان و فارياب  داده خواهد شد.
سپرده خواهد شد. حوزه شمال شرق هم به آقای 
ربانی و مناطق از پلخمری و بغالن گرفته تا 
پروان و پنجشير و کاپيسا به نيروهای بازمانده 

خواهد شد.  کرسی های  از شورای نظار واگذار
کليدی دولتی هم ميان جناح ها تقسيم خواهد شد. 
اما در گستره هزارستان خطر کشتار عام می رود. 

خواهد توانست هم پايگاه  امريکادر اين حال، 
های خود را نگهدارد و هم کنترل خود را بر شمال 
و جنوب افغانستان حفظ کند. شمال افغانستان 

ل بوفر را خواهد گرفت. برای آسيای ميانه شک
بيشتر برای مهار چين معطوف خواهد  امريکاحضور 
 بود.

 
با اين همه، روشن است جنگ فروکش نخواهد کرد و 
مشکل به گونه نهايی حل نخواهد شد. زيرا چين 

در افغانستان است. از  امريکامخالف حضور دايمی 
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اين رو، پاکستان با پيشگيری يک بازی دوگانه در 
حزب  -دو گروه اصلی نظامی ،با چينهماهنگی 

جهاد در «حکمتيار و گروه حقانی را در مدار 
 »برابر اشغالگران خارجی تا انسحاب کامل آن ها

نگه خواهد داشت. اين گونه، برای مدتی شايد 
 دامنه جنگ ها کوچکتر شود. 

 
در اين حال فراموش نبايد کرد که پاکستان با 

، تنها »رز علمیم« -رسيدن به دامنه های هندوکش
مرحله نخست استراتيژی خود را پيروزمندانه پشت 
سر خواهد گذاشت. اما تازه وارد مرحله دوم 
راهبرد خود که پيش کشاندن گستره نفوذ تا 
مرزهای استراتيژيک يعنی رود آمو است، خواهد 
گرديد. اين است که کشاکش تازه يی رونما خواهد 

، هند، اروپا ، روسيهامريکاگرديد که در يک سو، 
و ايران خواهند بود و در سوی ديگر پاکستان و 
چين. در عين حال، کشاکش بر سر نفوذ در خود 

از يک سو  و قطر و عربستان امريکاپاکستان ميان 
و چين از سوی ديگر به شدت روان خواهد گرديد. 

 تا ديده شود که پتياره روزگار چه خواهد زاييد؟   
 

ديگر. در اين ميان می ماند يک پرسش اساسی 
القاعده و سازمان های دهشت افگنی ديگر چه 
خواهند شد؟ پاسخ در اين زمينه هم بسيار روشن 
است. در اواخر سال های دهه هفتاد و اوايل سال 
های دهه هشتاد ميالدی که خطر عربستان را تهديد 

توانست با بهره گيری از  امريکامی کرد، 
به سوی آب های شوروی پيشين  ف)درايراندمان (

گرم از راه افغانستان، سيل بنيادگرايان و 
تندروان عرب را برای جهاد متوجه افغانستان 
نمايد و جزيره نمای عرب را از شر تهديدات آن 

و کنون هم ماشين گوشت سوريه  ها رهايی بخشد.
دم دست است. هرکسی که در سرش هوای جهاد عراق 

يه اند ول کام تو سور«در برابر کفار است، 
يعنی دروازه های بهشت از افغانستان به ». عراق

سوريه و عراق انتقال يافته است. اين است که 
سيل دهشت افگنان از سرتا سر جهان با دالر های 

روان است. و عراق سعودی و قطر به سوی سوريه 
کنون هزاران هزار از دهشت افگنان قماش های 
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و  گوناگون از بنگالديش گرفته تا پاکستان
يمن و چچن و ازبيکستان و اقصای افغانستان و 

نقاط جهان به کمک ترکيه در سوريه و عراق گرد 
 آمده اند.  

 
عراقی در اين جا، آن ها هم با نيروهای سوری و  

هم ميان خود درگير نبردهای خونين اند. شمار 
تلفات شان هم بسيار سنگين است. تعداد کل اين 

رسد. تا کنون ده ها  هزار نفر می 140نيروها به 
هزار نفر تلفات هم داده اند. تنها در القصير 

هزار نفر تلفات داشتند. حال اگر جنگ چند  چهار
سال داوم کند، آهسته، آهسته گليم چنين گروه 
هايی نيز جمع خواهد شد. دست کم همه آن ها در 

 سوريه و عراق سرگرم نگه داشته خواهند شد.
 

بسيار حياتی دارد.  برای روسيه هم سوريه نقش
اسد همانا سد يا بندی است که با فروريختن و 
شکستن آن سيل بنيادبراندازی سراسر خاورميانه 
را تا افغانستان فرا خواهد گرفت. از اين رو 

هم چه بهتر که  امريکابايد استوار بيستد. برای 
يک سرزمين ديگر برای جهاد به جای افغانستان 

 پديد آمده است.    
 

اين جا برای مقايسه، ديدگاه يکی از در 
 :می آوريم الترناتيوپژوهشگران ديگر را چونان 

 
ی، استراتيژيک چند بعد ندهي: آايشرق آس«

 :2030تا  یاحتمال یروندها
قدرت،  ريچشمگ راتييپر شتاب، تغ یرشد اقتصاد 

در  ژهيبه و ینظام یتهاجم یو نوساز سميوناليناس
 .داده است شياو جاپان، تنش ها را افز نيچ

در حال ظهور در  یقدرت ها انيرقابت م نيهمچن
 رهيدر جز یريبا تداوم درگ باشد. یم شيحال افزا

دوم  یپس از جنگ جهان وانيو تنگه تا ياروک نمای
شده است. ترس  ديتشد ايدر آس یخيتارخشنودی نا –

رو به رشد در سراسر  سميوناليناس ن،ياز قدرت چ
قدرت  یباره بقا در یمالاحت پرسش هایمنطقه، و 

 ندهيآ یتنش ها را در طول دهه ها نيا امريکا
متقابل،  یو وابستگ یکند. رشد اقتصاد یم هيتغذ
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ها را کاهش نداده است،  يیايآس یتينارضا
 - جاپان نيب یهمانطور که در روابط دشوار امروز

و  نيچ -، هند ياروک -نيو چ ياروک -و جاپان نيچ
 شود. یممشاهده  نيچ - تناميو
 
 افتيادامه خواهد  یاحتمال يیمنطقه  یروندها 

تا کشورها را به دو جهت بکشاند: از لحاظ 
به سمت  یتياز نظر امن ن،يبه سمت چ یاقتصاد

 یها ، قدرت1995. از سال گرانيمتحده و د االتيا
و هند به  ايشامل جاپان، کره، استرال -يیايآس
خود  یارتج کيشر نخستينرا به عنوان  نيچ جيتدر
 یمتحده کردند اما رشد وابستگ االتيا نيگزيجا

 یتيروابط امن نيبا تداوم تضم یمتقابل اقتصاد
الگو  نيمتحده همراه شده است. ا االتيبا ا کينزد

 .افتيادامه خواهد  2030تا سال  اديبه احتمال ز
 
 تيحاکم رينظ -نيدر چ یاسيس یهر چند آزادساز 

 ینظام یامه نوسازبرن در شتريب تيقانون و شفاف
کند و  یرا کمتر م یتيامن یها یاحتماال نگران

 سازد. یم یرا کمتر ضرور يیحافظ منطقه  جاديا
 يیو توانا نياز حد انتظار چ شيب یرشد اقتصاد

 انتقال چالش به اقتصاد نو آور تيريمد یپکن برا
تواند کشش  یبر مصرف کننده م ی(مبدع) و مبتن

 هيو سرما يینطقه پکن در تجارت م یسيمغناط
به عنوان  نيچ تيدهد، و وضع شيرا افزا یگذار

 ميمستق یگذار هيارائه دهنده سرما شرويکشور پ
ارتقا دهد. بطور متناوب، رکود  يیايآس یارجخ

تواند ضربه  یم نيچ یجد ايمدت  یطوالن یاقتصاد
را برطرف کند و ترس پنهان در  نيچ يیمنطقه 

 یها یناآرام يی منطقه یامدهايپ ليمورد پتانس
 کند. تيرا تقو یداخل

 
وحدت  ليعبارتند از پتانس گريمهم د یرهايمتغ 

از  ريبه غ یاستراتيژيک بعد یو هم تراز کوريا
 یجهان یکه قدرت اقتصاد يیاجمتحده. از  االتيا

 انوسيهند و اق انوسياق ،منتقل شده است ايبه آس
مسلط از قرن  یالملل نيآرام به عنوان آبراه ب

 یايطور که در در حال ظهور است ، همان 21
لس در تا انوسيدر جهان باستان و اق ترانهيمد
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 االتيا يیايدر یروين یهژمون بودند. 20قرن 
 نيجهان، در ا یديکل يیايمتحده بر اکثر خطوط در

 نيچ يیايدر یروين تيها، تقو انوسياق گريو د جا
سوال  نيتواند ا یمساله م نيکند. ا یرا محو م

 یبرا تيموقع نيمطرح کند که کدام قدرت بهتر را
 به منظور عبور آزاد يیاي) درسيائتالف (پل جاديا

 را دارد. یو امن جهان
 
 :ايدر شرق آس یاحتمال یروند ها 
نظم  یگسترده برا ريدر سطح کالن، چهار مس 
 است: ريامکان پذ ندهيآ یدهه ها یدر ط يیايآس
بر  یتنمب ی. تداوم نظم موجود که همکار1 

چارچوب منطقه  کيو رقابت آرام در درون  نيقوان
 یها یدر اطراف ساختار موجود از صف بند يی
متحده را در بر دارد.  االتيا یتوسط رهبر داريپا

 یتينظم امن ،متحده االتيا يیايدر یتداوم برتر
شرارت  ن،يشدن چ یکند که در آن نظام یرا حفظ م

 یتيت امنمعضال گريو د ،یکره شمال يیهسته 
 االتيقدرت ا یبرتر قياز طر ايبالقوه در آس

 جهيمتحده و متحدان آن در حال کاهش است، در نت
 یم یريشگيپ انگي ونگيپکن و پ یاز اقدام تهاجم

ها  شهيهمچنان به توسعه ر يیايآس یشود. نهادها
که  یدهند تداوم یادامه م یتصاداق يیو همگرا

 يیايصرا آسآرام است نه منح انوسيحول محور اق
 محور باشد.

 
بر توازن قدرت از رقابت قدرت  ی. نظم مبتن2 

و  یدر قدرت نسب يیايپو راتييبزرگ که با تغ
 ینيشود. عقب نش یم هيمتحده تغذ االتيکاهش نقش ا

منجر به  یرکود اقتصاد ايبه انزوا و  امريکا
و  ايتعهدات اتحاد واشنگتن در شرق آس فيتضع
 تين (به عنوان) ضامن امنماند یباق یبرا لشيتما

آماده « يینظم منطقه  نيشود. چن یم يیمنطقه 
 يیايآس یها قدرت یخواهد بود. برخ »رقابت یبرا

و به دنبال به دست آوردن  ابنديممکن است توسعه 
 لهيباشند به عنوان تنها وس يیهسته  یسالح ها

 االتياز طرف ا یتي) امننيجبران کننده کاهش (تضم
 متحده.
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که در آن جامعه  -شده تيتثب يینظم منطقه . 3 
 کيدر امتداد خطوط صلح دموکرات یشرق یايآس

 شيپ کيکه  نيدر چ یاسيس یبا آزادساز ،يیاروپا
. ابدي یتوسعه م يیتحول منطقه  نيچن یشرط برا

شود  یفرض م يینظم منطقه  یبرا یريمس نيدر چن
که  يیکثرتگرا قياز طر يیايآس يیکه منطقه گرا

 یرا حفظ م يیايکوچکتر آس یکشورها یختارخودم
کثرت  یشرق یايجامعه آس .افتيکند، توسعه خواهد 

متحده  االتيگرا و صلح طلب ممکن است تداوم نقش ا
داشته  ازيرا ن يیمنطقه  تيبه عنوان ضامن امن

 باشد.
 
محور که مرکز آن پکن است، نوع  ني. نظم چ4 

گسترش بر اساس  یشرق یاياز جامعه آس یمتفاوت
کند.  یدر سراسر منطقه حفظ م نيحوزه نفوذ چ

نظم  کيبر قله  نيکه در آن چ يیايآس ستميس
شود  یقرار دارد و فرض م يیمنطقه  یسلسله مراتب
همراه با خطوط بسته از  يیايآس یکه نهاد ساز

 قيو نه از طر ابد،ي یتوسعه م يیايآس یژگيو
ه رام کآ انوسياق یآزاد در آن سو يیمنطقه گرا

از  يیايجامعه آس جاديمسلط در خصوص ا زهيانگ
 بوده است.1990دهه  لياوا

 
 است: ريبه قرار ز نيچ یبرا یاحتمال یوهايسنار 
قدرت جاپان  ايهند موفق به صعود نشود  دي. با1 

محور  نيتا احتمال نظم چ ابد،يکاهش  یبطور نسب
 شود. شتريب
 متحده االتيا رامونيپ يیايآس یشرکا دي. با2 

به توازن  ايشوند و  یکمتر يیتوانا یدارا
متحده  االتيا ابند،ي ليتما نيخودشان با قدرت چ

به  ازيممکن است به عنوان متعادل کننده توازن ن
اقدام  نيداشته باشد، که ا  )گرانيمشارکت (د

 را دارد. نيبا چ ميخطر مسابقه مستق
در مورد ضعف  نانيعدم اطم نيبزرگتر دي. شا3 
 دارتريپا یالگو کياگر پکن نتواند به  است. نيچ

 فيگذر کند، در رد یبر نوآور یمبتن یاقتصاد
خواهد ماند، اما  یباق ايباال در آس گرانيباز

برتر  ینفوذ آن در اطراف که بطور قابل توجه
 رود. یم نيبوده از ب
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اختالفات  شيبا افزا نيچ ،ی. در حالت افراط4 
و  ريق فقو مناط یغن یمنطقه ساحل نيب قيعم

در حال رشد در مناطق دور  یطلب يیجدا نيهمچن
پاشد.  یفرو م انگيک نيتبت و س رينظ نيافتاده چ

 ريکشور غ کيممکن است به  نيچ ط،يشرا نيتحت ا
با  یتهاجم اريقدرت بس یحت ايو  ینيب شيقابل پ

 یکه در تالش است توجه را از مشکالت داخل یرهبر
 یکيبا  یريدرگ کيشود.  ليخودش منحرف کند، تبد

با  امريکامتحده  االتيا ايو /  گانياز همسا
 دتوان یم ،خود را از دست داده گاهيکه جا ینيچ

 کي گر،يد یآن صدمه بزند. از سو تيبه وضع
خواهد  شيمحور را افزا نيشانس نظم چ یروزيپ

 »داد.
 

 بر می گرديم به دنباله گرفتار:
 است:مسلط  یکرف انيدر جهان عرب کنون چند جر

که مرکز آن در مصر است و ظاهرا  سمي. اخوان1 
 یرياند. اما د یهم اخوان یبيتونس و ل یها ميرژ

در مصر  یمرس مينخواهد گذشت که به سرنوشت رژ
دراز  یمه هااگرفتار خواهند آمد. چون در برن
 ديآ یبر م نيمدت غرب و عربستان جا ندارند. چن

ن اخوا يه يیهم شاخه ترک هيترک ميکه رژ
 یاهداف راهبرد قايدق هين باشد. اما ترکيالمسلم

کند. نقش  یدنبال م یاخوان یشعارها ريخود را ز
 یسودجو م مانکاريپ کيبه نقش  شتريکشور ب نيا

 ،امريکا ل،يياسرا یبرنامه ها وستهيماند که پ
 یم ادهيعربستان و قطر را در منطقه پ س،يانگل

 . خود است یکند و مطلقا دنبال منافع مال
 

 یها شهيظاهرا خود را هوادار اند زيپاکستان ن
دهد. اما تجربه نشان داده است  ینشان م یاخوان
 یصرفا برا یاخوان یها شهيکشور از اند نيکه ا

 یايبه اهداف خود در افغانستان و آس دنيرس
که  نيکند. طرفه ا یم یابزار یبهره بردار انهيم

 ليو تمو یحام نيقطر به بزرگتر یکشور وهاب
مبدل شده است!. البته،  یاخوان یکننده گروه ها

همه  یقطر ونيکه وهاب ستيمعنا ن نيبد نيا
 -در پشت پرده ديشده باشند. باز هم با یاخوان

را  کيواکونومجيو  کيتيوپوليج یها یبلندپرواز
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 ريناگز اقطر ر ،یسعود ستانب. رقابت با عرديد
 ها مبدل یاخوان یحام نيساخته است به بزرگتر

 گردد. 
 
 نيبزرگتر ن،يگفت که جنبش اخوان المسلم ديبا 

در جهان عرب و حتا جهان اسالم است.  یجنبش فکر
واحد و  یجنبش در آن است که رهبر نيا یدشوار

 اياست که هر قدرت بزرگ  نيندارد. ا یکدستي
از آن  یابزار یبهره بردار یدر پ يیمنطقه 

 اي نيرهبران آن در ا دنيو بکوشد با خر ديبرآ
 یبرا یچونان ابزار یاخوان انياز جر کشور،آن 
. در دينما یبه اهداف خود بهره بردار دنيرس

به اهداف خود،  دنيفرجام کار هم به محض رس
 یکنند و گروه ها یها را از صحنه حذف م یاخوان

 نيآورند. از ا یکار م یدست نشانده خود را رو
در  یژيدر کل، از داشتن استرات یرو، جنبش اخوان

 یبرد. برا یرنج م یدر تراز جهان یريارگيعرصه 
تا توانستند  امريکاو  سيانگل ،نمونه، در مصر

عرب  سميوناليناس دنيکوب یبرا یاخوان انياز جر
 یکالن یها نهيکار گرفتند و در فربه ساختن آن هز

گروه را از  نيا ،را متقبل شدند. اما در فرجام
 و بن برکندند.  خيب
 
 یگريداستان د هيگروه در ترک نيمدن اآ کاريرو 

 تيرو به حاکم چيکشور غرب به ه نيدارد. در ا
و  هيو روس راني. برعکس، استين نفعيها ذ یاخوان

هوادار غرب  یبا گروه ها يیارويرو یبرااعراب 
 نفعيآن ذ ستادنيپا ا یکار آوردن و رو یدر رو
 اند.

 
 سميدر جهان عرب وهاب گريد انيجر یدوم -2 
کردن  نهيبا هز ی) است. عربستان سعودسميلف(س
توانسته است  رياخ یر در سال هالدا اردهايليم

 افريقارا از  ونياز وهاب يیگسترده  یشبکه ها
و قفقاز و افغانستان و  انهيم یايگرفته تا آس
 ..... بتند. 

 
ها را هم دشمن  یحال، عربستان، اخوان نيدر ا 

د تا سران کوش یم وستهينموده و پ یخود تلق
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را در هر کجا که باشند، به سود خود  یاخوان
عربستان و  انياست که م ني. ايا سرکوب کند بخرد

در جهان عرب به راه افتاده  یقطر رقابت تند
از  رويمثال، در مصر، قطر با همه ن یاست. برا

که عربستان با  یکرد. در حال یم یبانيپشت یمرس
 ليياسرا یستدالر با همد اردهايليکردن م نهيهز
عربستان با  ر،ياخ یرا برانداخت. در سال ها یو
 یارديليم نيهنگفت چند یکردن پول ها نهيهز
و عراق و لبنان و ....  هياست در سور دهيکوش

و فتنه  دينما زيو تجه ليرا تمو یوهاب یگره ها
همين گونه قطر را چاق نموده است.  یفراوان یها

جريان اخوانی  با همدستی ترکيه به پشتيبانی از
 در اين کشورها پرداخته است.

 
است  سميوناليدر جهان عرب ناس گريد انيجر -3 

که  ینوع چپ سميوناليناس یکيکه دو شاخه دارد. 
بود و مورد  یعرب سمياليسوس یبا نوع ختهيآم
ناصر در مصر،  یها مي. رژ نيشيپ یشورو تيحما

دست اند.  نيو صدام در عراق از ا هياسد در سور
 و سکوالر هوادار غرب.  براليل انيجر گر،يد انيجر
 

، ترکيه و اسراييل، با قطردر سال های اخير؛ 
گروه بسيار  ،، انگليس و فرانسهامريکاهمکاری 

خطرناک و وحشی ديگر را به ميدان آوردند به نام 
داعش را نخست داعش (دولت اسالمی عراق و شام). 

سوريه در  نراياز نفوذ ا یريجلوگ یها برا یسعود
نفت خام  ديتول شيافزاجلوگيری  زيعراق و نو 

بود  نيها از ا یآوردند. ترس سعود انيعراق به م
 8نفت عراق به ديتول زانيم 2020که مبادا تا سال 

بشکه در روز نرسد. کنون عربستان روزانه  ونيليم
کند. سال پار  ید ميبشکه نفت تول ونيليده م

ه دارد تا در سال عراق اعالم کرد که در برنام
بشکه  ونيليم 2نفت خود را از  ديتول زانيم 2014
بشکه در روز باال  ونيليم 4در روز به  یکنون

 اضيدر واقع اعالم جنگ با ر یزيچ نيببرد. چن
نفت  یديصورت، سهم تول نيدر ا رايبود. ز

 8به  ونيليم دهاوپک از  یعربستان در سبد نفت
به  نيو ا افتي بشکه در روز کاهش خواهد ونيليم
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 ونيليم 200آن معنا است که عربستان روزانه 
 دهد.  یدالر در آمد را از دست م

 
جان خود  یشده است که داعش بال نياما حاال چن 

 یاطالعات یسازمان ها رايعربستان شده است. ز
 یزيهم با برنامه ر یبا همدست هيو ترک ليياسرا
د گروه را به دام خو نيتوانسته اند ا قيدق
اهداف خود استخدام  یو در راستا ندازنديب

نفت و  دانيم ني. داعش توانسته است چندندينما
و  اورديرا به دست ب یبزرگ عراق شگاهياالپ کي

 اريبس یروزانه ده ها هزار بشکه نفت را به بها
 یبفرشد. گفته م هيدالر به ترک 35 -12 نييپا

 هانينفت از راه بندر ج نياز ا یشود که بخش
 . ابدي یانتقال م لييبه اسرا هيکتر
 
(با احتساب نفت  گانيروشن است آمدن نفت را 

بشکه در روز)  ونيليم کي زانيکردستان عراق به م
 یم ،یالملل نيب یبه بازارها یدومپنگ یبا بها

قابل  ريصادر کننده غ کيرا به  هيتواند ترک
توند منافع  یم یزيچ نيکند. چن ليرقابت تبد

و  تيو خود عربستان و کو رانيو ا هيروس یاتيح
رو  ینفت را با خطر جد دکنندهيتول یگر کشورهايد

آور نخواهد بود  یرو، شگفت نيبه رو سازد. از ا
داعش  ینابود ساز یزود عربستان برا اي ريکه د

 شود. رانيدست به دامان ا
 
مسلح ساختن دولت  شهيبه سرعت در اند زين هيروس 

شده است.  شرفتهيپ یماهايعراق با هواپ یمرکز
 شهيدر اند زين امريکادولت دمکرات  ديشا

در کردستان عراق و  راي. زديداعش برآ ینابودساز
که کنون داعش در آن حاکم است،  یزيمناطق نفت خ

کار  خواهانيمربوط به جمهور ليشرکت اکسون موب
را به  یتواند سود کالن یکند که روشن است م یم
 راتکت شورون مربوط دمککه شر یبزند. در حال بيج

عراق فعال است که در صورت  یها در مناطق جنوب
 هيترک ینفت تاراج شده از سو یآمدن بها نييپا
گردد و درآمد آن به شدت  انمنديتواند ز یم
 . فتديب
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 ،یاسالم یدر کشورها رياخ یسخن، در سال ها کيدر 
) ی(سلف یوهاب یقارچگونه گروه ها دنييشاهد رو
 یرو یعرب یکشورها یکه همه از سو ميبوده ا
شوند. هر چند هم گروه  یم ليتمو ژهياهداف و

 یبرا گريد یکشورها یهم اند که از سو يیها
مثال، حزب  یآمده اند. برا انيبه م ژهياهداف و

 .است سيکه ساخت انگل ريلتحرا
 

دردمندانه در جهان سياست، واقعيت ها همانند يک 
پنهان است و تنها در زير آب ) آيسبرگ(کوه يخ 

که هيچ  ناگفته پيداست. چکاد آن ديده می شود
برگی بدون اذعان سازمان های اطالعاتی کشورهای 
بزرگ و با حد اقل همپيمانان و پيمانکاران 

اگر به ياد داشته . منطقه يی شان تکان نمی خورد
باشيد، هنگامی که تازه سر و کله طالبان پيدا 

طالعاتی غرب با بوق و شده بود، همه دستگاه های ا
کرناها جهر می زدند که گروه طالبان يک گروه 
خودجوش است که در واکنش به بيدادی که در کشور 

روان است، پديد ) در دوره فرمانروايی مجاهدان(
از («آمده و آرمان اين گروه صرف تامين امنيت 

روشن است کسانی که از . است») شر کفار شمال
آگاهی داشتند، نيک می رازها و رمزهای سياست 

يک  ،دانستند که پروژه روی کار آوردن طالبان
پروژه بسيار خطرناک، برنامه ريزی شده و برای 
درازمدت برای تامين منافع راهبردی پاکستان، 

 .و انگليس و اسراييل است امريکاعربستان و 

از سال های سال بدين سو، دو مهره سياسی بزرگ،  
وی را در خاورميانه و شور امريکاسياست های 

تعيين می نمايند که بی گزافه می توان آنان را 
هنری  -معماران سياست های دو ابر قدرت دانست

 . کيسنجر و اوگينی پريماکف

پريماکف چندی پيش کتاب بسيار جالبی نوشت زير  
» خاور ميانه به روی صحنه و در پشت پرده«نام 

که در آن داستان بيش از نيم سده يی همه 
اتفاقات و رويدادهای دراماتيک خاورميانه را به 

اتفاقا در سفر اخيرم در . رشته نگارش درآورد
) از من خواهش نمود تا اين 2014مسکو (در جوالی 
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اثر گرانسنگ را در صورت امکان به پارسی دری 
 . ترجمه نمايم

شايان يادآوری است که پريماکف سال ها مسوول  
ب، رييس اين سازمان؛ .گ.سازمان اطالعات خارجی ک

. وزير خارجه و سرانجام هم نخست وزير روسيه بود
کتاب در پيوند با کشته شدن جنرال  79. او در ص

 : عبدالکريم قاسم می نويسد

در ميانه های سال های دهه هشتاد سده بيستم، « 
مامور بازنشسته و پيشکسوت  -مايلس کوپلند

آژانس  در گفتگو با روزنامه نگاران سازمان سيا،
يونايتد پرس انترنشنل اعتراف کرد که  خبرگزاری

پس از روی کار آمدن جنرال ) سيا( سی آی ای
را با حزب بعث که » روابط بس تنگاتنگی«قاسم، 

همانا در آن . با وی دشمنی داشت، برپا نمود
هنگام، صدام حسين جوان از اشتراک کنندگان 

 .توطئه در زمينه کشتن و سرنگونی قاسم گرديد
صدام را در يک آپارتمان در خيابان الرشيد در 

 . در همسايگی وزير دفاع عراق-بغداد جا دادند

معتقد » بابل نگونبخت«مولف کتاب  -عادل درويش 
است که سازمان سيا از همه جزييات توطئه سوء 

و . قصد به جان عبدالکريم قاسم نيک آگاهی داشت
ن يک داکتر دندان عراقی که همزمان يا سازما

مصر همکاری داشت، عضو رابط صدام با » مخابرات«
هر چند توطئه نافرجام ماند، . سازمان سيا بود

صدام که جراحت سطحی از ناحيه پا برداشته بود، 
به کمک سيا و سازمان اطالعات مصر در آغاز به 

تکريت و سپس هم سوريه گريخت که در آن  -ميهنش 
به بيروت جا وی را ماموران سازمان اطالعات مصر 

در آن جا مامور اطالعاتی سازمان سيا وی . بردند
را زير نظر گرفت و پول کرايه آپارتمان و ساير 

پس از چندی، سازمان سيا . مصارفش را می پرداخت
او به سال . به صدام کمک کرد تا به قاهره برود

دوباره به عراق بازگشت و به رياست سازمان  1963
 ».اطالعات حزب بعث رسيد

کايت ديگر در باره وابستگی سازمان اخوان ح 
. المسلمين به سازمان اطالعات بريتانيا می گردد

در زمان ناصر، درست در هنگامی که او قصد داشت 
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تا کانال سويس را ملی اعالم و از چنگ 
استعمارگران انگليسی بيرون آورد، و در کشور در 
آستانه تجاوز نيروهای مشترک غربی قرار داشت، 

ان گروه اخوان المسلمين در مصر، به جان ناگه
ناصر سوء قصد نافرجامی انجام داد و ظاهرا دليل 
اين کار انقالبی، انحراف رژيم ناصر از موازين 
اسالمی و گرايش به کفر و الحاد و ارتداد اعالم 

در حالی که در پشت پرده اين کار راز، . شد
خشمگين شدن انگليس از ملی کردن کانال سويز 

 : ته بودنهف

کتابش ماجرا را به تفصيل می  47. او در ص 
 26به تاريخ : «نگارد که فشرده اش چنين است

ناصر در همايشی به مناسبت  1956سال  جوالی
چهارمين سالگرد سرنگونی ملک فاروق درست در 
جايی سخنرانی می کرد که اخوانی ها به جانش سوء 

د او در جريان سخرانی به قص. قصد کرده بودند
در واقع، . چند بار چند واژه رمزی را تکرار کرد

از پيش برنامه ريزی شده بود که نيروهای مصری 
به محض شنيدن آن، دستور داشتند تا دفترهای 
کمپانی کانال سويز، پورت سعيد و اسماعيليه را 

اما نيروهای مشترک انگليسی . به تصرف در آورند
ی درنگ کمپانی ملی کانال سويز را ب ،و فرانسوی

ساعت از اعالم ملی شدن کانال  24. از ميان بردند
سويز نگذشته بود که نخست وزير انگليس از 

. کابينه اجازه يورش بر مصر را دريافت داشت
رييس جمهور آيزنهاور اعالم داشت که چنين 
اقداماتی می تواند اوضاع را در خاورميانه بی 

سخن در اين هنگام، استيشن راديويی . ثبات بسازد
اخوان » (برادران مسلمان« عربیپراگنی 
که سال های سال با کمک مالی انگليس ) المسلمين

در قبرس فعال بود، به سود انگليس و بر عليه 
 .» ناصر تبليغات می کرد

 :چنين می نگارد 102 -101او در صفحه  

هر گاه در سال های دهه شصت سده گذشته، « 
آن نيروهايی  مصمم شد تا در جهان عرب از امريکا

کار بگيرد که صرفا از ارزش های اسالمی دفاع می 
کردند، اما در عين حال همچنين حاضر بودند تا 
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هنگامی که . از روش های دهشت افگنی کار بگيرند
روشن گرديد که نمی توانند مصر را پس از شکست 
نيروهای هوادار ناصر در اردن به زمين بزنند، 

برادران « ز اسالمیبا همکاری سازمان سيا، مرک
در ژنو به ميان ) اخوان المسلمين» (مسلمان

آورده شد که در دفتر آن توطئه سوء قصد به جان 
 . ناصر برنامه ريزی شد

سازمان سيا در سال های دهه پنجاه به کمک  
در ) ARAMCOعرامرکو ( امريکاکمپانی نفتی عرب و 

بخش خاوری عربستان شبکه يی را متشکل بر چند 
کوچک اسالمی به ميان آورد که در صورت لزوم گروه 

از آن ها برای پياده ساختن مقاصد خود بهره 
 .» بگيرد

در بازی سترگی که در خاور ميانه روان است، همه 
چيز بر سر منافع جيوپوليتيک، جيواکونوميک و 

ديگر همه چيز افسانه . جيواستراتيژيک می چرخد
و فرقه  در اين بازی، مذهب و زبان و قوم. است

در يک سخن، داعش و طالبان . ابزارهای بازی اند
  . هر دو ابزار اند

طالبان در گذشته ابزاری بودند در دست غرب،  
پس از . اعراب و پاکستان برای اشغال افغانستان

، روشن است که امريکااشغال افغانستان از سوی 
. ديگر وظيفه خود را از ديد غرب انجام داده اند

تيژی های بلند مدت پاکستان اعراب اما در استرا
 . کماکان چونان ابزار کارآمد خواهند ماند

نقش کشورهای بزرگ و منطقه را هم بايد از روی  
به قول معروف، هر کس برای  .منافع شان گمان زد
غرب در منطقه سياست معروف . مطلب خود دلبری کند

در . هرج و مرج کنترل شده را دنبال می کند
نباله همان سياست معروف کالسيک وافع، اين د

 . انگليسی تفرقه بينداز و حکومت کن می باشد

روسيه هم در پی حفظ آخرين سنگر و تنها پايگاه  
 دريايی خود در جهان عرب و دريای ميانزمينی

بر افتادن  .بندر طرطوس سوريه است- ) مديترانه(
اسد و مالکی در سوريه و عراق برای ايران حکم 

گاه مرگبار محاصره کامل جيو سقوط در پرت
از اين رو، به هيچ رو . استراتيژيک را دارد
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اجازه نخواهد داد اين دو کشور به دست اعراب، 
 . غرب، اسراييل و ترکيه بيفتد

در اين ميان سه کشور عربی مصر، عربستان و قطر  
در پی گستره جويی زير شعار احيای خالقت و امارت 

را هم اردوغان در شعار همانندی . اسالمی اند
ترکيه سر می دهد و رويای احيای امپراتوری 

اما اين کشور . ارتجاعی عثمانی را می بيند
 . بيشتر به دنبال منافع آزمندانه خود است

از ديد بسياری از کارشناسان، جنبش اسالمگرا چه 
در مصر و چه در ديگرکشورهای عربی و اسالمی از 

 :چند مشکل بسيار بزرگ رنج می برد
 نداشتن استراتيژی مشخص -1
 برخوردار نبودن از حمايت ابرقدرت ها -2
 ضعف مالی -3
 ضعف رهبری -4
 تعلل در ويرايش پايه های فکری -5
 عدم توانمندی در يارگيری -6
نداشتن تعريف مشخص از جايگاه خود در  -7

 ترتيبات نظام بين المللی
 پراکندگی جغرافيايی -8
روشن نبودن جايگاه آن در تقابل دو محور  -9

 برابر اسراييل و يا همسويی با آن. مقاومت در
 و...

 
از ضعف مالی اگر آغاز کنيم، بايد گفت که در 
نيم قرن گذشته وابستگی مالی جنبش اخوان 
المسلمين به عربستان و ديگر کشورهای حوزه خليج 
پارس، موجب شده است که از يک سو از سر ناچاری 
در راستای اهداف شوم شيوخ عرب گام بردارند و 

وی ديگر رشد وهابيون را در کنار خود از س
ناديده بگيرند. هر دو موضوع باعث  شده است که 
از اهداف اصلی و خط مشی راهبردی خود منحرف 
شوند و در واقع به ابزار دست شيوخ عرب مبدل 
گردند. وهابيون هم توانسته اند با توانمندی از 
اين امکان به سود خويش و به زبان اخوانی ها 

ند. نمونه بارز آن را در افغانستان، سود ببر
مصر و سوريه می بينيم که چگونه عربستان 
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وهابيون و  ،توانسته است در آغوش اخوانی ها
گروه های وابسته به خود را پرورش دهد، و در 

 نهايت اخوانی ها را از سر راه بردارد.  
 

 برخوردار نبودن از حمايت ابرقدرت ها:
خوانی ها اين بوده يکی از دشواری های ديگر ا

است که در نيم سده گذشته ناآگاهانه و ناخواسته 
، انگليس و اسراييل قرار امريکادر خدمت اهداف 

 گرفته اند و در سر انجام به جای دريافت پاداش
به سختی ضربه خورده اند و به حاشيه  های ناچيز

رانده شده اند. برای مثال، در افغانستان، خود 
اسالمی، گروه حقانی و... از  شاهد هستيم که حزب

، عربستان و امريکاهمان آغاز در راستای اهداف 
پاکستان فعاليت داشته اند و تنها کنون بيشتر 

حتا جمعيت  در راستای اهداف پاکستان اند.
اسالمی، با وصف برانداختن رژيم نجيب، به جای 

و انگليس  امريکااين که از سوی سعودی، ترکيه، 
هم کوبيده شد و از قدرت  پاداش بگيرد، در

برانداخته شد و رهبران آن ترور شدند و بقيه هم 
پاشان ساخته شدند و تقريبا به حاشيه رانده شده 

 اند.
 

کشورهای عربی هم توانستند وهابيون را در آغوش 
احزاب اخوانی  پرورش دهند و بر سرنوشت ما حاکم 
سازند. درست حمايت های مالی اعراب با 

رکيه بود که حاکميت جمعيت را به پادرميانی ت
دست طالبان بر انداخت. البته، استراتيژی 

به کنار.   و عين چيز را امروز در مصر  امريکا
 و سوريه هم می بينيم. 

 
آن چه مربوط به نداشتن استراتيژی می گردد، 

، انگليس، اسراييل  و امريکاباعث شده است که 
استفاده عربستان  از جنبش اخوانی پيوسته سوء 

نموده، آن را به سود خود استعمال  و قربانی 
نمايند. بدون اين که اخوانی ها بهره يی از اين 
همه  قربانی برده باشند. برای  نمونه، اعراب و 
غرب اخوانی  ها را در برابر ناصر تحريک کردند. 
کار به جايی رسيد که می خواستند، شخص ناصر را 

نتيجه را هم  ترور کنند که نافرجام ماند. 
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ديديم، سرکوب شديد و نابودی و ... بی آن که 
کوچکترين سود برده باشند. در حالی که با توجه 
به توان باالی رژيم ناصر و حضوز نيرومند شوروی 
در مصر، مصلحت در اين بود که بايد شکيبايی را 
پيشه می کردند و نيروهای خود را برای آينده ها 

ه در سوريه، تا کنون نگه می داشتند. همين گون
اخوانی ها دو بار استعمال شده اند و بدون آن 
که  سودی از اوضاع برده باشند، تلفات بسيار 
سنگين ديده اند و تا آستانه  نابودی پيش رفته 
اند. روشن است راه اندازی کودتا و شورش در 
سوريه در اوايل دهه هشتاد اقدام بود مانند 

اخوانی ها نداشت. خودکشی که  هيچ سودی برای 
 نتيجه را هم ديديم، سرکوب شديد و ناکامی بزرگ.

 
کنون هم عين موضوع است. رويدادهای مصر، 
الجزاير، افغانستان  و... نشان دادند که غرب و 
عربستان هرگز  اجازه نخواهند داد که اخوانی ها 
حتا اگر پيروز  هم شوند، به قدرت برسند. حال 

تد، کشور به سه بخش اگر در سوريه اسد بر اف
تقسيم خواهد شد که در بخشی کردها حاکم خواهند 
شد. در بخش ديگر  وهابی ها و در بخش سوم 
هواداران غرب و نيروهای ناتو هم به بهانه 
کنترل سالح های سوريه، کرانه های غربی را اشغال 
و در آن جا به شمول دمشق يک رژيم مانند رژيم 

پرسشی که مطرح می کرزی را حاکم خواهند کرد. 
گردد، در اين ميان سود اخوانی ها چه است؟ هيچ! 
تلفات سنگين، قربانی های فراوان و سر انجام هم 

 رانده شدن. 
 

پس هرگاه دورنما روشن است، چرا اخوانی ها فريب 
را خوردند و خود را تباه  امريکاعربستان و 

سال پيش وضع شان در  چندکردند. در حالی که 
ی بود که زير اختناق و سرکوب قرار سوريه طور

نداشتند و با ميانجيگری ايران و ترکيه تقريبا 
با رژيم اسد کنار آمده بودند. حد اقل کسی با 
آن ها کاری نداشت. حال، در سوريه از درک يک 
چيز عاجز اند که اين کشور برای مسکو و تهران 
خط قرمز است و به هيچ رو اجازه نخواهند داد تا 

وط کند. حال اگر اسد هم کنار زده شود، اسد سق
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از اين باز هم يک جنرال ديگر را می آوردند. 
رو، اخوانيان هيچ شانسی ندارند و خير آن ها در 
يافتن زبان مشترک با اسد، کنار گذاشتن دشمنی 
ها و رو آوردن به آشتی ملی و مشارکت در دولت 

 فراگير وحدت ملی است. 
 

خاور ميانه  دو جبهه  مشکل ديگر اين است که در
 بسيار روشن و مشخص وجود دارد:

، انگليس، اسراييل و اعراب امريکاجبهه  -1
 محافظه کار خليج نشين

جبهه مقاومت در برابر اسراييل متشکل بر  -2
 حماس، حزب هللا، سوريه، عراق و ايران 

 
پرسشی  که مطرح می گردد، اين است که جايگاه 

است؟ ر خط  اخوان المسلمين در اين ميان کجا
مقاومت در برابر اسراييل يا در خط همراهی با 
آن؟ اگر در خط مقاومت در برابر اسراييل است، 

هزار  140پس چرا با وجود اين که در برابر اسد 
جنگجو می رزمند که به يقين بيش از نيم آن 
اخوانی ها اند، حتا يک نفر هم در برابر 

ربستان و ع امريکااسراييل نمی جنگد؟ با آن که 
بارها به اخوانی ها  پشت کرده و آن ها فروخته 
اند و به آن ها خيانت کرده اند، چرا از اتحاد 
با ايران (به رغم حمايت های بی دريغ و 
گسترده)، سوريه، عراق، روسيه و چين سر باز می 
زنند و هر بار با  ديدن ضربه باز هم خود را به 

ما با دامان غرب می اندازند. گويی سر وکار 
عاشق سينه چاکی باشد که هر بار معشوقه او را 
با خشنونت می راند و تحقير و توهين می کند. 
اما باز هم به سوی او می شتابد تاخود را شمع 

 وار در پای وی قربانی کند! 
 

حتا همين آقای اردوغان، با آن که  به کمک مالی 
ايران و حمايت روسيه روی کار آمد، هنوز هم سر 

است و بدون پشتيبانی روسيه و ايران حتا قدرت 
يک روز هم نمی تواند به حکومت خود ادامه دهد، 
باز هم به  رغم گرفتن امتيازات سرشار از اين 

به هردو پشت کرد و به سوی غرب  ،دو کشور
گراييد. در نتيجه هم مصر را برباد داد و هم 
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سوريه را و هم حيثيت خود را و هم ترکيه را به 
 سقوط کشانيد؟  سراشيبی

 
چرا اخوانی ها در سال  اين خود يک معما است که

های دهه هشتاد درس های بايسته را از تاريخ نمی 
گيرند و پيوسته غرب و عربستان آن ها برای 
مقاصد خود استعمال می کند و آخر هم بی رحمانه 
دور می اندازد، و اين ها باز هم درس نمی 

ا به جای مبارزه گيرند. سوال در اين است که چر
در برابر اسراييل و بازپس گرفتن جوالن يا قدس 
شريف، در حالی که صدها هزار اخوانی از 
افغانستان گرفته تا تونس سرگرم نبرد با دولت 
های مسلمان و عربی اند، يک بار هم نشنيده ايم 
که حتا يک نفر شان هم در برابر اسراييل رزميده 

ه را کنار بگذاريم، باشند. حال اگر حزب هللا شيع
چرا در کنار فلسطينی های سنی در برابر اسراييل 

 نمی ايستند؟ 
 

با آن که عربستان بارها به ايشان خيانت نموده 
است، باز هم دنبال آن را رها نمی کنند. 

ميليارد دالری  30ببينيد، مرسی پيشنهاد کمک 
ايران را رد کرد اما تا آخرين دم هم از تالش 

تا حمايت سعودی را جلب کند. نتيجه باز نيستاد 
ميليارد هزينه کرد تا  4عربستان  -را هم ديديم

مرسی را بر اندازد و امروز هم از کشته شدن 
 هزاران مصری خمی به ابرو نمی آورد؟

 
صفويان و عثمانی ها که دربارهای دشمنی ميان 

هيچ کدام مسلمان درست نبودند، و پيوسته غرق در 
آدمکشی و شرارت؛ ريشه در  فساد و ميگساری و

تقابل دو شاخه ترکمانان آق قويونلو و قره 
قويونلو دارد که در آغاز هر دو حنفی بودند. 
اما وقتی قره قويونلوها در ترکيه اعالم خالفت 

رهبر طريقه تصوفی آق  -کردند، شيخ صفی
قويونلوها برای اين که از خليفه عثمانی اطاعت 

هد گرد آورد و اعالم نکند، پيروان خود را در مش
داشت که امام رضا را خواب ديده است و امام او 
را به مذهب جعفری هدايت فرموده است! اين بود 
که پيروان سنی او، دسته، دسته شيعه شدند. اما 
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روشن است که نه خوابی در کار بود و نه دعوتی. 
ساير ايرانی ها هم نمی خواستند، استقالل سرزمين 

، بی درنگ به او بيعت کردند. شان از دست برود
پس از اين، سلطان سليم به ايران حمله آورد. 
کردها چون تشيع را نپذيرفته بودند و سنی 

. اما علويان بسيار پيوستندماندند، به ترکيه 
به بی رحمی و قصاوت سرکوب شدند. از همين رو، 
علويان تا به امروز سلطان سليم را بسيار بد می 

دوغان می خواهد نام پل نو را بينند. حال که ار
سلطان سليم بماند، زبان به اعتراض گشوده اند 
که او می خواهد نام يک جنايتکار را که دست به 

 کشتار علويان زده است، گرامی بدارد.
 

سلطان سليم پس از جنگ چالدران تبريز را گرفت و 
هژده سال اين شهر زير تصرف عثمانی ها بود. 

برای گرفتن تبريز و ديگر  روشن بود، ايرانی ها
اراضی از دست رفته شان، هر باری که سلطان با 
اروپايی ها می جنگيد، با وی درگير می شدند تا 
اين که توانستند تبريز را آزاد سازند. همين 
گونه مدت هشتاد سال هر باری عثمانی ها با 
اروپاييان درگير می شدند، ايرانی ها به آنان 

ته، آهسته بخشی از سرزمين حمله می بردند و آهس
های اشغالی را که زير تصرف عثمانی بود، پس می 
گرفتند و اين کار تا زمان شاه عباس کبير ادامه 
داشت تا اين که بين دو کشور معاهده صلح امضاء 
شد. اما مناطق کرد، چون خود کردها بنا به عالئق 
مذهبی ترجيح می دادند، زير کنترل عثمانی ها 

اما علويان که از  قلمرو ترکيه ماند.باشند، در 
نظر جغرافيايی دورتر از ايران بودند، خالف 
خواست شان زير تصرف عثمانی ماندند و در طول 
تاريخ زير تسلط ماندند و تا به امروز از حقوق 
خود محروم اند. حاال هم ايشان دادگرانه خواستار 

درصدی در ترکيه اند. اما تا کنون نه  30سهم 
ان به رسميت شناخته شده است و نه به آن مذهب ش

ها کسی حق مشارکت در دولت می دهد. حال، کاری 
به اين نداريم که از ديد مذاهب جعفری و حنفی 
ايشان مسلمان کامل شناخته نمی شوند. چون 
اعتقاد به نبوت ندارند. اما از ديد انسانی نمی 
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درصد نفوس ترکيه را  30توان حقوق آن ها را که 
 ازند، ناديده گرفت. می س

 
از  امريکابه هر رو، بهره برداری انگليس و 

جنبش اخوانی ريشه درازی دارد. برای مثال، 
کنفرانس بين الملی  1953توانست در سال  امريکا

پرنستون را برگزار نمايد و نماينده های اخوانی 
های را از سراسر جهان را دعوت و بسياری از 

جنگ فتنه بود.   آنان را بخرد. و اين آغاز
افغانستان ماه عسل جنبش اخوانی و غرب شمرده می 
شد. اما اکنون دوستی اخوان و غرب به پايان خط 

 نزديک می شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 در مصر چه گذشت؟
 

کشور زيبای مصر، مهم ترين کشور عربی، يکی از 
قطب های بزرگ جهان اسالم و دولت معظمی در 

ود که نقش برجسته يی در به شمار می ر افريقا
شکلگيری سياست های جهانی در گرهگاه سه قاره 
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دارد و روشن است بروز  افريقااروپا، آسيا و 
چونان مرکز گرانش  -هرگونه تحولی در اين کشور

(ثقل) جهان عرب، تاثيرات عميقی بر روند 
 شکلگيری رويدادها در اين منطقه جهان می گذارد.

  
ونی مصر هم زمينه های روشن است که بحران کن 

تاريخی دارد، هم باوری و هم ريشه های درونی و 
آن . هم ريشه های بيرونی منطقه يی و جهانشمول

چه که در مصر در متن رويدادهای دراماتيک 
که من دوست دارم آن را » بهارعربی«نامنهاد 

بنامم، اتفاق افتاد، بی چون و » رستاخيز عربی«
ظاهر چنين شد که  چرا کوتادی نظامی بود. در

ميليون ها نفر از مخالفان مرسی به دليل 
ناخشنودی از سياست های او و نابه سامانی وضع 
اقتصادی کشور به خيابان ها ريختند و دست به 
راهپيمايی های گسترده اعتراضی يازيدند. در اين 
ميان، ارتش هم دخالت کرد و پس از يک 

جلوگيری  ساعته مرسی را به بهانه 24اولتيماتوم 
از درگيری جنگ داخلی برانداخت. اما همه قراين 
دال بر آن اند که برنامه براندازی مرسی از 
همان روزهای نخستين روی کار آمدن وی در دستور 

، اسراييل، انگليس و امريکاکار دولت هايی چون 
عربستان بوده است. نه اين که اقدام ارتش خلق 

ا پيش در کمين الساعه بوده باشد. ارتش از مدت ه
بود تا مرسی را بر اندازد و قدرت را در دست 
 ،بگيرد. راهپيمايی های اعتراضی در برابر مرسی

صرفا بهانه يی به دست ارتش داد تا به سرعت 
بتواند از اين دستاويز برای براندازی او بهره 

 .برداری نهايی را بکند
 
، اسراييل، انگليس و امريکاناگفته پيداست که  

متحد راهبردی شان  -تان از برافتادن مبارکعربس
بسيار برآشفته بودند و نمی توانستند آن را به 
آسانی برتابند. از اين رو، از همان آغاز در پی 
استرداد انقالب مردم مصر بودند. عين چيز را در 
ايران هم در سی و چند سال اخير شاهد هستيم. 

د و متحدانش حتا يک لحظه هم از استرا امريکا
انقالب ايران غافل نبوده اند و پيوسته در برابر 
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آن توطئه می کنند. حال دليلی ندارد که در 
 .برابر انقالب مصر چنين نکنند

 
به هر رو همه قرائن گواه بر آن اند که مقدمه  

کودتای نظامی از مدت ها پيش چيده شده بود، نه 
اين که ارتش تصادفی و با گرفتن تصميم عجوالنه 

ی عمل کرده باشد. گفتگوهای تيلفونی ناگهان
جنرال عبدالفتاح السيسی با همتای اسراييلی 
اش!!!، گفتگوی اوباما با مرسی و گفتگوهای 

يی اش، و پويايی امريکاتيلفونی سيسی با همتای 
های بانو سوزان رايس همه دال بر دادن چراغ سبز 

با اين کار، بار ديگر ثابت شد  .به او می باشد
سی در جهان سياست ابزاری بيش نيست و که دمکرا

هر باری که  امريکادر کشورهای مسلمان هوادار 
واشنگتن اراده کند، با به ميدان آوردن خونتای 
نظامی به آسانی رژيم هايی را که از راه 
انتخابات به ميان آمده اند، دور می اندازند. 
حال کاری به خوب بودن يا بد بودن اين رژيم ها 

ودن و ناموفق بودن شان نداريم. نمونه يا موفق ب
های چنين کودتاهايی را بارها در ترکيه و 

عنی برافتادن يپاکستان و... شاهد بوده ايم. 
  مرسی چيز تازه يی نيست.

 
در اين کشورها هر گاهی که رژيم های ملکی به  

قدرت رسيده از راه انتخابات دچار بحران گرديده 
را برانگيخته اند،  و ناخشنودی و ناخرسندی مردم

نظاميان پا به ميدان  امريکاهر بار با اشاره 
گذاشته و دولت ها را برانداخته اند. از اين 
رهگذر، در مصر چيز نوی رخ نداده است و در 

 .واقع، تکرار همان درامه های پيشين می باشد
اين که در اين ميان دمکراسی به قربانگاه کشيده 

اين است که برخالف  می شود، چه باک؟ دشواری در
ديار فرنگ که در آن دمکراسی يک ارزش به شمار 
می رود، در خاور زمين يک ابزار است. ابزاری در 
دست غرب برای فريب افکار عامه مردم و توجيه 
حاکميت حکام زير فرمان غرب. از اين رو، هرگاه 
حکامی از راه دمکراسی و با بهره گيری از اين 

برانداختن آن ها با  ابزار به قدرت برسند،
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يعنی ارتش يک امر عادی به شمار می  -ابزار ديگر
 .رود که بارها رونما گرديده است

 
در اين جا يک پرسش اساسی مطرح می گردد: مگر 
نمی شد بحران سياسی در مصر را در چهارچوب 
قانون اساسی آن کشور حل کرد؟ روشن است اين 

 پرسش پاسخی ندارد.
 

 :پرده کودتا و اما در پشت ... 
 

براندازی مرسی هم تقريبا با همين گونه سناريو 
پياده گرديد. در آغاز، راهپيمايی های بزرگی به 
راه افتاد و سپس هم ارتش پا به ميدان گذاشت و 

برای پی بردن به سرشت آن چه  مرسی را برانداخت.
که در مصر اتفاق افتاد، تا تاريخ نوين اين 

سياسی و اجتماعی آن  کشور را ندانيم و ساختار
 .را نشناسيم، به دشوار بتوان پی برد

 
ساختار سياسی پيچيده کشور مصر به گونه يی است  

که قدرت در آن دو نيم است. در يک نيمه نيروهای 
اسالمگرا و در نيمه ديگر آن نيروهای 
ناسيوناليست و ليبرال های الييک و سکوالر قرار 

يان بيشتر است. دارند. در اين حال وزن اسالمگرا
درصد. اما  30در برابر  70شايد به نسبت 

اسالمگرايان از پشتيبانی خارجی نيرومند 
برخوردار نيستند. در حالی که نيروهای ليبرال و 

 امريکاسکوالر هوادار غرب، از پشتيبانی نيرومند 
و انگليس و اسراييل برخوردار می باشند. 

نيرومند ناسيوناليست ها در گذشته از پشتيبانی 
پی روی کار آمدن در شوروی برخوردار بودند. اما 

سادات و پس از فروپاشی شوری، بيخی از پشتيبانی 
خارجی محروم شدند. کنون تنها تا جايی مورد 

 .حمايت اسد اند
 
در جبهه اسالمگرايان دو شاخه ميانه رو و تندرو  

راديکال ديده می شود. شاخه ميانه رو آن حزب 
نود ساله  -ن است که پيشينه هشتاداخوان المسلمي

دارد و يکی از کهنترين جريانات سياسی مصر است 
در گذشته،  .که پايگاه اصلی آن جامع ازهر است
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هنگامی که ناصر به ياری شوروی پيشين در مصر 
فرمان می راند، انگليسی ها کوشيدند در صفوف 
اين جريان رخنه کنند و آن را در برابر ناصر 

ين بود که اين جريان به شدت از سوی بشورانند. ا
ناصر سرکوب شد. به ويژه پس از سوء قصد نافرجام 
به جان ناصر. در اين دوره، حرکت اخوان 
زيرزمينی شد و دست به يک رشته عمليات 

 انتقامجويانه خشونتبار يازيد.
 

روشن است اخوانی ها با ناصر اختالفات مکتبی 
شه های ريشه يی داشتند. ناصر هوادار اندي

ناسيوناليسم عربی و يک نوع سوسياليسم مدل عربی 
و نظام الييک و سکوالر بود. او الگوی ملت عربی و 
پان عربيسم را پيش می کشيد و به بيرون از جهان 
عرب کاری نداشت، در حالی که اخوانی ها معتقد 
به انديشه امت واحد اسالمی و پان اسالميسم بودند 

مرزهای گستره عربی  که نگاه آن به بيرون از
اخوانی ها در دوره انور السادات مورد  است.

تحبيب قرار گرفت و سادات کوشيد از نيروی آن 
برای کمرنگ ساختن جريان هوادار ناصر کار 
بگيرد. اما با توجه به نزديک شدن سادات با غرب 
و امضای قرار داد کمپ ديويد، سپاهيان مصری او 

کردند. اين اقدام  را در مراسم رژه نظامی ترور
بی درنگ به اخوان المسلمين نسبت داده شد و 
موجب گرديد تا با روی کار آمدن مبارک، بار 
ديگر در آغاز زير ساتور سرکوب هر چند کمرنگ تر 
نسبت به دوره ناصر قرار گيرد و پويايی های آن 

در هنگام رژه  ١٩٨١اکتبر  ۶در روز  قدغن بود.
ن خالد اسالمبولی با نظامی در سالگرد جنگ رمضا

يارانش به جايگاه مخصوص يورش بردند. در اين 
نفر ديگراز  پنجرويداد افزون بر انور سادات، 

 ١۴نفر از جمله  ٢٨مقامات مصری نيز کشته شدند. 
 يی هم زخمی شدند.امريکاافسر 

 
به هر رو، جنبش اخون المسلمين به رغم يک دوره 

ره دست و در اواخر حاکميت مبارک دوباسرکوب، 
پس از پيروزی انقالب  ه بود.پای بازتری پيدا کرد

اسالمی در ايران، روحانيون ايران از برخی از 
به  -شاخه های اين حرکت حمايت همه جانبه کردند
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ويژه در دهه اخير، به گونه يی که می توان گفت، 
روحانيت ايران در توانبخشی به اين جريان و روی 

اصلی و پيشتاز، دست کار آوردن آن اگر نه نقش 
  .کم نقش بسيار مهم داشته است

 
بايد متوجه بود که راهبرد ايران در قبال  

اخوان بيشتر متوجه آن بوده است که از اين جنبش 
چونان وزنه يی در جهان سنی در برابر وهابيسم و 
نيز در برابر غرب و اسراييل کار بگيرد. 

 - نیپيشوايان اخوانی (از سيد جمال الدين افغا
پدر معنوی اين گروه گرفته تا سيد محمد عبده و 
سيد قطب و حسن البناء)، برخالف وهابيون که 
شيعيان را رافضی و گمراه و مباح الدم و واجب 
القتل می شمارند؛ آنان را مسلمانان متساوی 
الحقوق با سنی ها می انگاشتند و خواهان اتحاد 

ويژه در جهان اسالم يعنی پان اسالميسم بودند. به 
مصر تساهل در قبال اهل تشيع پيشينه تاريخی 
دارد. زمانی، شيخ شلتوت در االزهر رسما اعالم 
داشته بود که پيروی از مذهب جعفری در کنار 
مذاهب اربعه اهل سنت مانعی ندارد و اين گونه 
مذهب جعفری را چونان مذهب پنجم به رسميت 

  .شناخته بود
 
مدن اخوانی ها در در پهلوی آن، با روی کار آ 

ترکيه، در آغاز حزب رفاه اربکان و سپس هم حزب 
، ترکيه در پشتيبانی از اردوغانعدالت و توسعه 

اخوانی های مصر و روی کار آمدن آن ها نقش 
پيشتاز را بازی کرد. همين گونه در رقابت بر سر 
رهبری جهان عرب ميان عربستان و قطر، قطری ها 

وان السملين پرداختند. به پشتيبانی از جريان اخ
می توان گفت که حمايت مالی قطر از اين جريان 

به هر . در به قدرت رسيدن آن نقش اصلی را داشت
رو، دشواری يی که در جريان اسالمگرا در مصر در 
يک دهه اخير رو نما گرديده است، رخنه وهابيون 
هوادار سعودی و قطر در رقابت با ايران و هم با 

ان اين جنبش است که بخشی از آن يک ديگر در مي
را به يک جنبش تندرو افراطی مبدل گردانيده 

اين گونه، عربستان و قطر هر چند هم در  .است
رقابت با يک ديگر، به ياری دريای از دالرهای 
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بادآورده جريان اسالمگرا را به دو شاخه تقسيم 
نموده اند. قطری ها به ويژه نخست وزير برکنار 

بيشتر هوادار اخوانی ها بودند. شده آن کشور 
اما عربستان که به شدت از نفوذ ايران در مصر 
هراسناک است، توانسته است با علم کردن سلفی ها 
تحريک بسيار نيرومند وهابی را در اين کشور به 
وجود بياورد. قطر هم توانسته است شماری از 

  علما از جمله قرضاوی را به سوی خود بکشد.
 
ر، همان گونه که گفيتم، در سال های از سوی ديگ 

اخير ترکيه هم توانسته است جای پايی برای خود 
در ميان اخوانی های مصری پيدا نمايد. در 
نتيجه، می توان گفت که يک نوع کشمکش چهارجانبه 
ميان ايران، ترکيه و عربستان و قطر بر سر 
کنترل جريان اسالمگرا در اين کشور روان بوده 

ک منافع جيوپوليتک خود و داعيه خود است که هر ي
 .بر سر رهبری جهان اسالم را در سر می پرورانند

اين است در دو سال اخير پنج شاخه نو از اخوان 
منشعب شده که نمايانگر پيچيدگی های درونی و 

 اختالفات فزاينده در اردوگاه آن است. 
 
آن چه به جبهه ناسيوناليست های عرب و  

سکوالريسم و ليبراليسم می  هواداران اليسم و
گردد، اين جبهه متشکل از طيف های گوناگون است. 
 - از جمله طيف ناسيوناليست های سوسيال دمکرات 

هواداران جمال ناصر که بيشتر سوسياليست های 
ناسيوناليست اند و تا جايی هنوز هم به روسيه و 
اسد و اردوگاه شرق دلبستگی ها و اميدواری هايی 

ش ديگر اين طيف و نحله مسيحيان و دارند. بخ
يهودان و پيروان ساير مذاهب از جمله فاطميان 
اند که به گونه سنتی از حاکميت اسالمگرايان سنی 
ناخشنود اند و هوادار غرب. اليه های روشنفکر 
شهری، سرمايه داران، صاحبان شبکه های جهانگردی 
و از همه مهم تر نظاميان هم در همين رده می 

که روی هم رفته هوادار غرب و ليبراليسم  آيند،
و پاره يی از ارزش ها و انديشه های دمکرات 

اين گونه، می بينيم که در مصر در واقع  .اند
 :چهار جريان سياسی اصلی فعاليت دارند

 اخوان السملمين -1 
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 وهابيون -2 
ناصری ها يا ناسيوناليست های سوسياليست و  -3 

 سوسيال دمکرات
ت ها و ليبرال های هوادار غرب و ارتش دمکرا -4 

 امريکاوابسته به 
 
از همان آغاز روشن بود که بسيار دشوار است  

مرسی بتواند ميان اين چهار جريان هماهنگی به 
ميان بياورد و وفاق را تامين نمايد. دليل آن 
هم دور بودن مواضع باوری و ديدگاه ها و منافع 

زديکی اخوانی با اين همه، ن .اين گروه ها است
ها و وهابيون، با توجه به رفتارهای تند 
وهابيون و انديشه های جزمی ايشان، باعث بدنامی 
اخوانی ها و رنجيدن مردم از آن ها و ترسيدن و 
دورگزينی ايشان از مرسی و جريان اخوانی در کل 

 .گرديد
 
به هر رو، ساختار پيچيده سياسی مصر، به گونه  

ا در کل حکومت کردن را يی است که اين کشور ر
برای هر گروهی که باشد، از پيش دشوار می سازد. 
کنارآيی چهار جريانی که جهان بينی ها، منافع و 
مواضع متضاد و متناقض دارند، و سمت گيری های 
سياست خارجی آن ها متفاوت است، بسيار دشوار 

 .است
 
يکی از دشواری های مصر، وابستگی شديد اقتصاد  

به درآمدهای جهانگردی و در نتيجه بيمار آن 
درآمدهای به دست آمده از جهانگردان اروپايی و 

يی است. حال، هر رژيمی که در اين کشور امريکا
روی کار آيد، ناگزير است به گونه يی به ساز 
غرب برقصد. در غير آن، با کاهش شديد درآمدهای 
مالی از جمله جهانگردی رو به رو خواهد گرديد. 

اليانه مصر از ناحيه جهانگردی ساالنه به درآمد س
 .ميليارد دالر می رسد 13

 
ميلياردی  1.3در پهلوی اين ها کمک ساليانه  

به ارتش مصر هم درخور توجه است. بدون  امريکا
اين کمک ارتش مصر بسيار دشوار است بتواند، روی 

 .پاهای خود بيستد
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از سوی ديگر، وابستگی شديد مالی مصر به  

ان و قطر و ديگر کشورهای حوزه خليج پارس عربست
هم امری است که گردانندگان اين کشور را ناگزير 
می گرداند، به ساز شيوخ عرب برقصند. در اين 

عربستان از گروه های وهابی و قطر از  ،حال
اخوانی ها پشتيبانی می نمايند. طرفه اين که 
مرسی با دالرهای قطر روی کار آمد و با دالر 

  !.ودی کنار زده شدهای سع
 

چيز ديگری را که نبايد فراموش کرد، اين است که 
اقتصاد مصر درست مانند پاکستان در دست نظاميان 
و شبکه های زير کنترل آن است. بر پايه يک 

درصد اقتصاد مصر در دست  40ارزيابی نزديک به 
 نظاميان است.

 
 3در دوره حاکميت مرسی، از يک سو مصر با کاهش  

ارد دالری از ناحيه جهانگردی رو به رو شد ميلي
 1.3در پرداخت کمک  امريکاو از سوی ديگر، 

ميلياردی خود تعلل و بهانه تراشی را پيش گرفت 
و از سوی ديگر کمک های عربستان و امارات و 
کويت و بحرين که از برافتادن مبارک ناخشنود 

 .بودند، کاهش چشمگير يافت
 

 40جی مصر تا مرز باالرفتن ميزان قروض خار
ميليارد دالر و پايين افتادن شديد ارزش برابری 
ارز ملی مصر در دوه مرسی موجب گرانی بسيار 
گرديد، که روشن است ناخشنودی شديد مردم را در 

برای نمونه، يکی از نکات بسيار ظريف  پی داشت.
اين است که باالرفتن بهای نان چاشنی يی گرديد 

ودی عمومی سراسری مردم برای ناخرسندی و ناخشن
از دولت مرسی. مصر با آن که يک کشور زراعتی 
است، با اين هم در دوره های سادات و مبارک از 
پيشرفت در عرصه اقتصادی بازمانده و اقتصاد آن 
کشور يک اقتصاد وابسته مبدل گرديده بود. مصر 

بيشتر  –ساالنه تا ده ميليون تن گندم از خارج 
می نمايد که تنها به همين از اوکرايين وارد 

ميليارد دالر بپردازد.  5خاطر بايد ساالنه تا 
در اين حال، در گذشته با تکيه به کمک های 
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درصد سوبسايدی برای  پنجاهعربستان دولت مصر 
پرداخت قيمت گندم برای نان پزان می پرداخت. 
حال، در دوره مرسی هم بهای نان بسيار باال رفت 

  .بود گندم رو به رو گرديدو هم با کشور با کم
 
در اين حال، کمک های قطر و ترکيه به مرسی در  

حدی نبود که بتواند کسری بودجه چشمگير حکومت 
ميليارد دالر  8را جبران بتواند. (قطر به مرسی 

ميليارد دالر کمک کرده بودند). اين  2.5و ترکيه 
بود که کشور با بحران فزاينده اقتصادی رو به 

و اين کار زمينه ناخشنودی و ناخرسندی  رو گرديد
بی تجربگی و بی برنامگی . همگانی را فراهم آورد

دولت مرسی به ويژه در عرصه اقتصادی هم مزيد بر 
 .علت شد

 
بحث اصلی در اين جا است که در انتخابات رياست 

در آغاز مرسی نامزد اخوان  ،جمهوری و پارلمانی
ون عبدالفتوح المسلمين نبود. آن ها چهره هايی چ

و خيرات شاطر را در نظر داشتند که موفق به 
مطرح ساختن آن ها نشدند. صالحيت خيرات شاطر 
مورد تاييد کميسيون برگزاری انتخابات قرار 
نگرفت. اين بود که پروفيسور مرسی را از سر 
ناگزيری علم نمودند. مرسی يک شخصيت اکادميک 

ت سياسی بود که تجربه بايسته دولتداری و مديري
 را نداشت.

 
به هر رو، مرسی از دولت های پيشين بار سنگينی 
را به ارث برد: بيکاری، تورم، کسری مزمن بودجه 
و.... البته، مرسی اين شانس را داشت تا با 
مشارکت دادن ساير گروه ها و احزاب بار سنگين 
مسووليت ها را تقسيم کند و خود را تا جايی از 

نش برهاند. اما به هر زير ضربه نکوهش و سرز
در يک . علتی که بود، از عهده اين مهم نبرآمد

سخن، مرسی ناگزير بود که در عرصه سياست خارجی، 
با توجه به ضعف های اقتصادی کشورش، خالف 

، امريکاشعارهای آرمانی جريان اخوانی، در جبهه 
انگليس و عربستان بيستد. در اين حال، اميدوار 

ه غرب شايد بتواند حمايت بود، با خوش خدمتی ب
آن را جلب نمايد. اما در عمل چنين نشد. غرب 
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نيازی به مرسی نداشت و در پی آن بود تا در 
اين پارتنر نادلبخواه » شر«نخستين فرصت از 

  .رهايی يابد و چنين هم شد
 
حال، شگفتی برانگيز نيست ببينيم که مصر و  

جبهه رهبر آن مرسی به رغم شايد تمايل درونی به 
مقاومت در برابر اسراييل و مخالفت با غرب، 
شايد از روی ناگزيری در مسايل سوريه با 

، انگليس، ترکيه، عربستان، قطر امريکااسراييل، 
  .و.... در يک رديف و صف ايستاد

 
نبود تجربه در عرصه سياست خارجی و ديپلماسی 
موجب گرديد که مرسی نتواند استراتيژی مناسبی 

د. هر چند، چرخش صدوهشتاد درجه يی را پيش گير
ان از اردوگاه محور مقاومت در برابر غاردو

، امريکاعربی ( -اسراييل به سوی اردوگاه غربی
کويت -قطر -امارات -انگليس، اسراييل و عربستان

و...) از پيش عرصه را بر وی تنگ گردانيده بود 
و ميدان مانور فراخی برای وی نمی گذاشت. او 

با  ان می ايستاد.غد در کنار اردوناگزير باي
اين هم، مرسی کوشيد ابتکاراتی را برای موازنه 
کردن موقف مصر در ميان اين دو اردوگاه روی دست 
بگيرد. بازديد او از برازيل، ايران و چين در 
همين راستا بود. مگر، از تيرگی بخت، او چنين 
بازديدهايی افزون بر اين که نتوانست اعتماد 

اردوگاه خاور را نسبت به او تحکيم  ايران و
نمايد، کشورهای عربی و غرب را هم برآشفته ساخت 

از او بازديد و بر او بی اعتماد گردايند. 
عربستان و ابراز سرسپردگی به حکام آن کشور 
نتوانست خشم رياض از رفتن او به تهران و بيجنگ 

 را بنشاند.
 

ا به رسميت شناختن پيمان ننگين کمپ ديويد ب
و ادامه روابط دوستانه با رژيم  اسراييل

چيزی نبود که کسانی که انقالب کرده  ،صهيونيستی
مرسی با فرستادن  بودند، آن را به مرسی ببخشند.

رييس رژيم صهيونيستی او  -پيامی به شيمون پرز
 -خود خواند. عاطف سالم سيداالهل »دوست بزرگ«را 

ديم در هنگام تق اسراييلسفير جديد مرسی در 
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قراردادهايی که  همهاستوارنامه خود گفت ما به 
امضا کرده ايم، پايبنديم و خود را  اسراييلبا 

بسته ايم،  اسراييلمتعهد به پيمان صلحی که با 
 نيز می دانيم.

 
ان نتوانست پيامدهای غمرسی، درست مانند اردو

ويرانگر مداخله در بحران سوريه را درست 
ر اين جا، دو نکته د ارزيابی و پيش بينی کند.

شايان يادآوری است: يکی اين که در گذشته، حزب 
اخوان المسلمين در دوره حافظ االسد پس از افشا 

به شدت در سوريه  1982و ناکامی کودتای نافرجام 
نفر از  انهزارصدها و به روايت ديگر سرکوب و 

و نابود شده  ، زخمی، ناپديدهواداران آن کشته
ورش های اخير سوريه، اخوانی بودند. حال که در ش

ها در ظاهر با شعار برپايی خالفت اسالمی پيشاهنگ 
شده اند، مرسی ناگزير بود از آن ها پشتيبانی 

 نمايد.
 
ان دچار لغزش غاما در اين حال، مانند اردو 

سياسی بزرگی گرديد و نتوانست بزرگی خطر مداخله 
در سوريه را درک کند. او يا اين کار، نيروهای 

اسيوناليست مصر را دشمن خود ساخت. اين ن
نيروها، سوريه و اسد را تنها رهبر جهان عرب می 
شمارند که هنوز داعيه ناسيوناليسم عرب را زنده 
نگهه داشته است. اين در حالی است که پس مرگ 
ناصر، کشته شدن قذافی و صدام حسين و کنار رفتن 
و امير قطر و مرگ قريب الوقوع پادشاه عربستان 

احتمال راه افتادن شورش در اين کشور، ديگر سری 
در جهان عرب نمانده است که کوس رهبری را 

 .ِبدرانگاند
 
از سوی ديگر، کاسه شکيبايی روسيه هم در بحران  

سوريه از دست مداخله کشورهای ديگر عرب لبريز 
شده بود و ناگزير بود هرکسی را که منافع آن 

ان عرب تهديد کشور را در تنها متحدش در جه
نمايد، به شدت تنبيه نمايد. بايد متوجه بود که 
کشورهای عربی سخت آسيب پذير اند و روسيه شبکه 
های جاسوسی گسترده و پهنی در اين کشورها دارد 
و می توان به آسانی هر کدام از اين کشورها را 
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که خواسته باشد، به سرعت در گير بحران دامنه 
بود مرسی حمايت  دار مرگبار بسازد. بسنده

روسيه، چين و ايران را از دست بدهد و مانند 
بره يی در برابر کفتارهای خونخوار انداخته 

  شود.
 
در «در آستانه کودتا نوشتم که  ،من چندی پيش 

و انگليس و اسراييل  امريکاپهلوی همه اين ها، 
هم بيکار ننشسته اند و در پی گرفتن ماهی از آب 

است با دامنه يابی بحران در اند. روشن  گل آلود
چنين موارد ارتش که به گونه سنتی هوادار 

است، به ميدان خواهد آمد و بساط  امريکا
اسالمگرايان را جمع خواهد کرد. اين گونه مرسی 
بر سر دوراهی شگفتی برانگيزی قرار گرفته است. 
يا اين که راه خود را از وهابيان جدا نمايد و 

وريه پايان دهد و يا اين به مداخله در بحران س
که از سوی ناسيوناليست ها و ليبرال ها سرنگون 
خواهد شد. حال، اگر چنين نمايد، باز هم با خشم 
وهابيون در داخل، عربستان و امارات در بيرون و 

و انگليس رو به رو خواهد  امريکاواکنش تند 
گرديد. در يک سخن، هر چه است، مرسی آينده خود 

ان در ترکيه با مراخله در امور غرا مانند اردو
 .سوريه نابود ساخته است

 
حال ديده شود که البرادهی به صحنه می آيد يا  

عمر موسی و يا اين که ارتش پا به ميدان خواهد 
گذاشت. شايد هم معجزه يی رخ دهد و بتواند 

ان تا پايان دوره کاری خود بر کرسی غمانند اردو
 ».ی نخواهد داشتبماند. اما در آينده ديگر جاي

 
به هر رو، در برابر چشمان ما عربستان (با  

هزينه نمودن ميلياردها دالر) و غرب مرسی را بر 
  .انداختند

 
دردمندانه، اوضاع همين گونه که نوشتيم در مصر  

بسيار وخيم و خطرناک است. در برافتادن مرسی، 
هم وهابيون مصری به هدايت عربستان دست داشتند، 

مرسی  .ران غرب و هم لغزش های خودشهم هوادا
نتوانست در ميان چهار گروه يادشده وفاق به 
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و ترکيه ميان بياورد. او بيش از حد به قطر 
اتکا کرد و در نتيجه خشم عربستان را برانگيخت. 
او حتا باری عربستان و کشورهای همپيمان آن را 

 .در حوزه خليج پارس فاسد خواند
 
او که از سوی انديشه  قانون اساسی پيشنهادی 

پردازان اخوانی و وهابی تدوين يافته بود، 
بسياری از مردم مصر را به خشم آورد. بسيار از 
مصری ها چنين قانونی را مظهر استبداد، ناقض 
دمکراسی و تحميل ازرش ها اخوانی بر جامعه 

لغزش بزرگ ديگر  در  .کثرتگرای مصر می پنداشتند
در انتخابات پارلمانی عرصه انتخابات مجلس بود. 

مصر همواره يک سوم کرسی ها متعلق به نامزدهای 
مستقل است و تنها دو سوم کرسی ها متعلق به 
جريان ها و احزاب است. هنگامی که روشن شد که 
اخوان المسلمين برای آن يک سوم هم کانديدا 
معرفی کرده است و اکثريت را به دست آورده است، 

جريان ها، محافل  ناخشنودی به اوج رسيد.
اجتماعی، نهادهای مدنی و شخصيت های مستقل 
اخوانيان را متهم به تماميت خواهی و غصب کامل 
قدرت نمودند.   به دنبال اين امر انتخابات 
پارلمانی ابطال شد و ضربه سنگينی بر وجه اخوان 

 المسلمين وارد گرديد.
 
در عين حال رفتارهای خود مرسی و برخی از  

خوان المسلمين بسيار زننده بود که خشم اعضای ا
يکی از لغزش های جدی مرسی  مردم را برانگيخت.

اين بود که هنگامی که فيلدمارشال طنطاوی را 
به او اجازه داد به عربستان برود.  کرد،برکنار 

طنطاوی که به شدت خود را تحقير شده می پنداشت، 
 به ياری عربستان زمينه براندازی مرسی را فراهم
کرد. او در ميان ارتش و نيروهای امنيتی مصر 
نفوذ فراوان داشت. شايد اگر مرسی طنطاوی را 
برکنار نمی کرد، فاجعه کنونی روی نمی داد. 
تجربه نشان داده است که جنرال های جوان و تشنه 
قدرت و شهرت در راه اندازی کودتاها اشتياق 
 بيشتری دارند تا جنرال های محافظه کار کهنسال.
حال اگر مرسی در برنامه داشت تا ارتش را مانند 

ان از بن تسويه نمايد، چرا تنها به غاردو
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برکناری طنطاوی کرد؟ شايد او می پنداشت که 
بسنده است سر ارتش را زد، ديگر بدن آن از کار 

  .خواهد افتاد. اما در عمل چنين نشد
 

چنين پنداشته می شود که گويا طنطاوی تا با راه 
ی کودتايی می خواسته است مرسی را انداز

براندازد. مگر، کودتا از سوی رييس سازمان 
اطالعات مصر کشف و به مرسی گزارش داده شده بود. 
در اين حال، اگر اين سخن حقيقت داشت، پس چرا 
با طنطاوی برخورد قانونی و جدی صورت نگرفت و 

 ،او را بازداشت نکردند؟ اين که چگونه مرسی
آزاد گذاشته بود،  ،س از برکناریطنطاوی را پ

 سخت پرسش برانگيز می نمايد. 
 
موضوع ديگری که موجب شد آبروی مرسی برود، اين  

و اسراييل،  امريکابود که او برای خوش ساختن 
تونل هايی را که فلسطينی ها برای بردن مواد 
غذايی و دارو در مرز مصر با نوار غزه ساخته 

که حتا مبارک جرئت بودند، منفجر ساخت. کاری 
نداشت انجام دهد. مساله بر سر اين است که 

ميليارد دالری خود به ارتش مصر  1.3کمک  امريکا
را منوط به ادامه روابط دوستانه ميان مصر و 
اسراييل گردانيده بود. مرسی هم بی آن که خمی 

در برابر اين خواست کوتاه  ،به آبرو بياورد
ين چيزی را همانند آمد. عرب های ناسيوناليست چن

خيانت به آرمان فلسطين ارزيابی کردند. خيانتی 
 .که به هيچ رو قابل بخشايش نيست

 
آخرين پر کاهی که کمر اشتر شکيبايی مردم در  

برابر مرسی را شکست، بستن سفارت سوريه در 
قاهره و درخواست ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر 

اقدامی فراز آسمان سوريه بود. مردم مصر چنين 
را چونان خوش خدمتی به عربستان، اسراييل و 

ارزيابی کردند. در خيابان های قاهره  امريکا
بيشتر مردم دچار شگفتی زدگی بودند که چگونه در 
حالی که سفارت اسراييل در مصر باز است، سفارت 
يک کشور عربی بسته می شود؟ همين گونه، درخواست 

درخواست  ايجاد منطقه پرواز ممنوع، چيزی جز
برای بمباران يک کشور عربی و کشتار سوری ها و 
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و اسراييل ارزيابی  امريکااشغال سوريه از سوی 
نمی شد. مردم مصر چنين چيزی را خيانت به آرمان 
اعراب و نهايت ذلت در برابر اسراييل ارزيابی 
می کردند و اين چيزی بود که نمی شد بر مرسی 

 .ببخشند
 

حمايت «فرانسی که با شعار شايان يادآوری است کن
جون در قاهره برگزار  ماهدر » از برادران سوری

شد، مسلمانان جهان را به جهاد در برابر اسد 
فرا خواند. در پی آن هم هزاران دهشت افگن از 
کشورهای مختلف جهان برای جهاد به سوريه 
شتافتند. کما اين که پيش از اين نيز هزاران 

نگ سوريه حضور داشتند. نفر ديگر در جبهه های ج
مرسی در اين کنفرانس شرکت کرد و قطع روابط 
ديپلماتيک با دمشق را اعالم کرد. چيزی که بی 
درنگ با مخالفت شديد نظاميان و بخش بزرگی از 

 مردم مصر رو به رو گرديد.
 
نکته شايان توجه در اين نشست، برخوردهای شديد  

يخ های بر ضد شيعيان بود، و از جمله از سوی ش
ميانه رو. نمايندگان جامعه االزهر قاهره، 
باالترين نهاد اسالم سنی پرسيدند که مداخله حزب 

را در القصيره می ريزد، »! بيگناهان«هللا که خون 
چه مفهومی دارد؟ چرا آن ها به اين منطقه رفته 
اند؟ اين جنگ عليه سنی هاست و دليل بر فرقه 

در  !الم جهادطرفه اين که اع گرائی شيعيان.
در حالی صورت می گرفت برابر علويان و شيعيان 

که مرسی بر قرار داد ننگين کمپ ديويد مهر 
تاييد زده بود و سرزمين های عربی از جمله قدس 
شريف در اشغال اسراييل بود. در خيابان های 
قاهره مردم غرق گمانه زنی بودند که چگونه در 

به خاطر  بگذار علوی يا شيعه ،برابر عرب ها
کشتار سنی ها اعالم جهاد می شود، در حالی که 
رژيم اشغالگر قدس شب و روز دست اندرکار کشتار 

چگونه مرسی در اعالم جهاد  فلسطينيان سنی است؟
گويا در حمايت سنيان هماهنگی  ،در برابر شيعيان

نشان می دهد، در حالی خود با ويران ساختن تونل 
ا از دسترسی به های فلسطينيان سنی، آن ها ر
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خوراک و دارو محروم می سازد و همگام با 
 اسراييل به سوی مرگ تدريجی سوق می دهد؟  

 
يک چيز ديگر را هم بايد فراموش نکرد. مرسی در  

آستانه انتخابات وعده های بسياری به مردم داده 
بود که نتوانست اين وعده ها را برآورده سازد و 

نگيخت. در پهلوی اين کار خشم مردم مصر را برا
اين ها، نداشتن تجربه دولت داری مرسی و در کل 
اخوان المسلمين موجب بر هم ريختن نظام مديرتی 
در مصر گرديد که تاثيرات ناگواری بر جا گذاشت. 
عملکرد مديريتی مرسی هم بسيار نادرست بود. او 
کوشيد تقريبا يا همه استانداران را از اعضای 

جمع هواداران آن بگمارد  اخوان المسلمين يا از
که ناخشنودی مردم را برانگيخت. به ويژه روی 
کار آمدن شماری از تکفيری ها (وهابيون) چيزی 

 .نبود که مردم مصر آن را برتابند
 
ما در خاورميانه و کل در جهان سوم از جمله  

کشورهای اسالمی منطقه با چند چالش اساسی رو به 
 :رو هستيم

و سرکوبگری که بالاستثناء بر  استبداد شرقی  -1 
  .همه کشورهای منطقه حاکم است

سيطره امپرياليسم غرب که برای تاراج گنجينه  -2 
های طبيعی اين کشور ها در منطقه حضور سنگين 

  .دارد
رژيم های دست نشانده که همه در راستای اهداف  -3 

کشورهای مونوپول و حفظ منافع آن ها اند و بدون 
 .ضد مردمی اند استثناء همه

رهبران مادام العمر که در سيمای پادشاهان  -4
خودکامه يا رييسان جمهور دايمی و يا خونتای 

 نظامی خودنمايی می کنند.
 اقتصادهای وابسته -5 
 بحران مديريت و فساد گسترده -6 

 ...و - 
 
مرسی نتوانست مانند بسياری ديگر از رژيم های  

برابر اين چالش حاکم منطقه نسخه شفابخشی در 
شيار بزرگی  ،در اين ميان .های اساسی ارائه دهد
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ميان ادعاها و شعارها و وعده ها و رفتارها و 
يک موضوع  .اعمال او آشکارا به چشم می خورد

ديگر هم شايان توجه است. جنبش اخوان المسليمن 
در کل در عرصه سياست خارجی از پشتيبانی 

د اعتماد آن ها ابرقدرت ها برخوردار نيست و مور
نمی باشد. هر چند اخوانی ها بارها کوشيده اند 
با غرب همپيمان شوند، اما غرب هر بار با 

  .سرخوردگی آب سردی روی دست آن ها پاشيده است
 
آن چه جنبش اخوانی ها در کل نتوانسته است درک  

نمايد، اين است که نگاه غرب به آن ها ابزاری و 
ری که منافع اخوانی ها کاربردی است. يعنی هر با

و غرب در جايی گره خورده است، مادامی که هنوز 
به هدف نرسيده اند، از اخوانی ها بهره برداری 
های ابزاری نموده اند. مگر، به محض رسيدن به 
هدف، اخوانی ها را با خشونت کنار زده اند و 

اين کار موجب شد تا در کنگره بين  .رانده اند
ر استانبول ترکيه، به اين المللی اخوانی ها د

شريک مورد اعتمادی  امريکابرداشت دست يابند که 
نيست!!! اما آن چه مايه شگفتی است، اين است که 
اخوانی ها به اين برداشت پس از يک تاخير نيم 

  !!سده يی رسيده اند
 
به هر رو، مصر آبستن رويدادهای دراماتيکی  

هايی رو  است. دولت موقت کنونی هم با همان چالش
به است که دولت مرسی با آن رو به رو بود. شايد 
کمک های چند ميليارد دالری کشورهای عربی حوزه 
خليج پارس بتواند برای چندی جلو بحران های 
مزمن را بگيرد. اما به دشوار بتواند در آينده 

 .کارساز باشد
 
جنبش اخوان المسلمين در مصر جريان بسيار  

است که حذف آن از صحنه  نيرومند و ريشه داری
سياسی کشور آسان نيست. بيگمان در آينده کشور 
نقش برجسته خواهد داشت. هفته ها و شايد هم ماه 
آينده نشان خواهد داد که آرايش قوا در مصر 
چگونه خواهد بود؟ اين که وهابيون با دمکرات ها 
و ليبرال های هوادار غرب کنار بيايند، بيشتر 

می رسد. مناسبات وهابيون و محتمل تر به نظر 
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اخوانی ها چگونه رقم خواهد خورد؟ آيا همسويی 
خواهند يافت يا اين که به دشمنی با هم خواهند 

در اين حال، مناسبات دو گروهی که از  پرداخت؟
دايره قدرت بيشتر در حاشيه قرار گرفته اند 
يعنی اخوانی ها و ناسيوناليست ها چگونه خواهد 

بستگی به مواضع آينده اخوانی  همه اين ها بود؟
ها دارد که چه راهکارها و راهبردهايی را پيش 
خواهند گرفت. بيگمان آن ها با بازبينی رفتارها 

 .و شايد هم سامانه باوری خود دست بيازند
 :در اين ميان، دو نکته را نبايد فراموش کرد 
با پيروزی اسد بر نيروهای معارض، بار ديگر  -1

اسيوناليسم عربی در سراسر زمينه برای رشد ن
جهان عرب فراهم خواهد شدو اعراب به ستوه رسيده 
از دست سياست های غرب و نوميد شده از جنبش های 
اسالگرا بار ديگر دست به دامان انديشه های ناصر 

 .و اسد خواهند يازيد
اتحاد استراتيژيک ايران (مورد حمايت چين و  -2

ه نزديک روسيه) و ترکيه يی که بيشتر به روسي
خواهد شد، نيز تاثير شگرفی بر شکلگيری اوضاع 

 در خاورميانه از جمله مصر خواهد گذاشت
بی ترديد اخوانی ها در سياست های خود و   -3

حتا در مبانی ارزشی خود ناگزير به بازنگری های 
جدی خواهند بود. در اين حال در پی يارگيری های 

رديدی تازه چه در داخل و خارج بر خواهند آمد. ت
حامی سنتی شان   -نيست که روابط آن ها با ايران

 بيش از گذشته نزديک تر خواهد گرديد.
 

و حال در مورد دمکراسی: بايد گفت که دمکراسی  ... 
يک سامانه ارزشی بسيار پيچيده است که سازه ها 
يا مولفه های بسياری دارد. از ديد من برای 

دو پيش  به ،پياده شدن دمکراسی در هر جامعه يی
 :زمينه بسيار مهم نياز است

 فرهنگ دمکراتيک -1 
 جامعه مدنی يا نهادهای مدنی نيرومند -2 

بدون داشتن اين دو پيش زمينه، پياده ساختن  
دمکراسی اگر ناممکن نباشد، دست کم بسيار دشوار 

  .خواهد بود
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حال، از اين منظر، در سراسر آسيای جنوبی و  
ها هندوستان اين دو پيش تن افريقاميانی و قاره 

زمينه را دارا است. در ديگر کشورها حتا در 
ترکيه که يک سر و گردن باال تر از ديگران است، 
اين دو پيش زمينه هنوز هم به گونه شايد و بايد 

از اين رو، از پياده شدن دمکراسی  .وجود ندارد
راستين در اين کشورها حتا نمی شود سخن هم گفت. 

ت، صوری و نمايشی و ظاهری است نه چيزی که هم هس
اين که بنيادی و ريشه يی باشد. برای نمونه در 
کشور خود ما. ما بسياری از مظاهر دمکراسی را 

قانون اساسی،  -در دهه اخير شاهد بوده ايم
 ...انتخابات، پارلمان، آزادی بيان و

 
اما . اما آوخ! همه نمايشی و بی بنياد و مسخره 

باريکی ديگر هم هست و آن  در قرينه مصر، يک
برخورد ابزاری جماعت اخوان المسلمين با پديده 

اخوانی ها، دمکراسی را ابزاری می  .دمکراسی
دانند برای رسيدن به قدرت از راه های 
دمکراتيک. يعنی بر آن اند که می توان و بايد 
با شرکت در انتخابات، و از راه آن به قدرت 

 .ار گرفترسيد و بايد از اين ابزار ک
 
مشکل با دمکراسی درست در مرحله پس از به قدرت  

رسيدن است که بروز می کند. در اين جا در جوامع 
چند پارچه و به شدت ناهمگون و ناهماهنگ شرقی 
حزب به قدرت رسيده بايد از انحصارگرايی در 
قدرت دست کشيده و در پی سازش و ائتالف و مشارکت 

و مخاصمان در زير  دادن دگر انديشان و مخالفان
يک چتر فراگير مديرتی باشند و تقسيم دادگرانه 
منافع و مزايا. درست در همين جا است که جزم 

  .های ايدئولوژيکی مانع از اين کار می گردد
 
در قرينه مصر، مخاصمت چندين دهه يی با ناصری  

ها يا ناسيوناليست ها مانع از آن است که ميان 
ا يک اتحاد ارگانيک به اخوان المسليمن و آن ه

ميان آيد. تازه از نظر اخوانی ها، ناصری ها 
کافر و مرتد و مردود و ملحد شمرده می شودند. 
اين در حالی است که انقالب مصر را تنها اخوانی 
ها نکرده بودند و در آن ساير گروه ها از جمله 
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ناسيوناليست ها مشارکت چشمگير داشتند. اما 
رزشی و اختالف دستگاه های تفاوت های باوری و ا

فکری از يک سو و دشمنی های تاريخی و 
استخوانشکنی ها از سوی ديگر، مانع از آن است و 
شد که اخوانی ها پس از به قدرت رسيدن، با 
مشارکت دادن ناسيوناليست ها در ساختار دولت 

 .موافقت کنند
 
عين چيز در مورد بازماندگان رژيم مبارک صدق  

شتر اليه های تکنوکرات، نظاميان، می کند که بي
 .الييک ها، سکوالرها و ليبرال ها را شامل می شود

اين گونه، اخوانی ها و به ويژه مرسی نتوانست و 
يا نخواست با نيمی از بدنه کاست سياسی کشور در 
يک مشارکت فراگير ملی به آرايش يک جبهه متحد 

 .دست يابد
 
د حزب النور می ماند تنها گروه های وهابی مانن 

و برخی از روحانيون تندرو مانند يوسف قرضاوی 
و... متحد شدن با اين گروه ها که شايد از سر 
ناگزيری و شايد هم به خاطر به دست آوردن دل 
عربستان سعودی و قطر صورت گرفت، به جای سود، 
زيان بزرگی به آبروی اخوان المسليمن و خود 

به دليل ا همرسی ودارد آورد. زيرا اين گروه 
رفتارهای تند خود نه تنها در مصر بل که در 
سرتاسر جهان مورد تنفر و انزجار عميق قرار 
دارند. اتحاد با اين گروه ها مانند اين است که 
کسی در افغانستان با طالبان يا شبکه حقانی 

 !!!متحد گردد
 
هرگونه، همسويی و کنارآيی با گروه های مخالف  

ی مسايل ارزشی و باوری در به ويژه هرگاه اگر پا
ميان باشد، برای احزاب ايدئولوژيک چه چپی و چه 
راستی بسيار دشوار و در مواردی حتا ناممکن می 

حال اگر به اخوانيت چونان يک دبستان  .باشد
عقيدتی و ايدئولوژيک بنگريم، پايه های اصلی 
رويکرد فکری اين ها که بازگشت به صدر اسالم 

و اعاده نظام خالفت يعنی  دوره خلفای راشدين
رسيدن به يک آرمانشهر يا مدينه فاضله است و به 
گروه های دگرانديش به چشم کسانی می نگرد، که 
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تداعی کننده دوران جاهليت اند، بسيار دشوار به 
نظر می رسد که اين گروه توانايی پابند بودن به 
نيمه دوم دمکراسی يعنی قايل شدن يک رشته حقوق 

ه دگر انديشان و ارجگزاری به ارزش و وجايب ب
 .های مورد پذيرش آن ها را داشته باشند

 
در اين جا با يک تناقض بسيار بزرگ بر می  

خوريم. پذيرش نيمه نخست قواعد بازی دمکراتيک 
يعنی مشارکت در انتخابات و پيروز شدن در آن به 
عنوان ابزاری برای رسيدن به قدرت و نپذيرفتن 

بازی يعنی تن در دادن به سازش  نيمه دوم قواعد
با معارضان عقيدتی و فکری و کوتاه آمدن در 
برابر آن ها برای آرايش يک جبهه در راستای 
دولت سازی و ملت سازی و پيشبرد کارهای دولتی و 

 .مديرتی و سامان دادن به روابط خارجی
 
اين جا است که دبستان اخوانی ناکارآيی کامل  

صر بل که در ترکيه هم به خود را نه تنها در م
نمايش گذاشته است. (تنها دليلی هم که برای 
بقای حزب عدالت و توسعه در ترکيه ديده می شود، 
پشتيبانی نيرومند روسيه و ايران و ذينفع بودن 
آن دو کشور در تداوم حاکميت اين حزب به داليل 
جيوپوليتکی، جيواستراتيژيکی و جيواکونوميکی 

بر فشارهای غرب، تا کنون اثری است و اال در برا
از ماندگاری اين حزب نمانده بود و همانا همين 
دليل هم موجب تداوم اين حزب بر اريکه قدرت در 
ترکيه در دراز مدت می باشد. در ترکيه راه 
افتادن کودتای نظامی ناممکن است. چون نمی 
تواند از نگاه ک. گ. ب. روسيه پنهان بماند و 

فوذ روسيه و ايران و نير عراق در انتخابات هم ن
و سوريه در ميان کردها و علويان هر گونه 
پيروزی احزاب غربگرا را در اين کشور ناممکن می 

  گرداند).
 
نکته ديگر هم اين که قواعد بازی دمکراتيک حکم  

می کند که هر حزبی که به قدرت می رسد، نبايد 
از اين زمينه برای تحميل ديدگاه ها و نظام 

شی خود بر ديگران وکل سامانه سياسی کشور ارز
دکترين اخوان چنين  .سوء استفاده ناروا نمايد
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چيزی را بر نمی تابد. از همين رو هم بود که 
مرسی پس از نشستن به کرسی رياست جمهوری، کوشيد 

جمهوری را با سلطنت انتخابی  اردوغانمانند 
(امارت) تعويض کند. در همين راستا او نظارت 

دادگاه عالی بر رفتارهای رييس جمهور را  رييس
ناديده گرفت و رييس ديوان عالی را برکنار کرد  

طی فرمانی شورای عالی قضايی مصر را که و 
باالترين مرجع حقوقی کشور و در حکم ديوان عالی 
کشور بود، تابع تصميم های خود اعالم کرد. اين 
عمل از ديدگاه سياسی، دخالت در اصل تفکيک قوا 
به شمار می رود که از مشخصات اساسی نظام های 
استوار بر دموکراسی است. اين حکم به مرسی 
اختيار می داد که با صدور فرمانی اقدام به 
قانونگذاری کند و نيز بتواند احکامی را که از 
سوی محاکم و مراجع قضايی مصر در دست صدور بود، 

 لغو نمايد.
 

به مطبوعات مرسی برای تحميل سانسور و خفقان 
شکايت عليه خبرنگاران به  600مصر بيش از 

ساله حکومت  30دادگاه ارائه داد. حتا در دوره 
مبارک نيز چنين رويدادی را جامعه مطبوعاتی مصر 

 شاهد نبود.
 

يکی از اصول پايه يی تفکر اخوانی اين است که 
جهان را به دو بخش داراالسالم  و داراالحرب تقسيم 

ر در دارالسالم اوضاعی نزديک به می کند. حال اگ
دوران خلفای راشدين حاکم باشد، در دارالحرب 
شرايط دوره جاهليت حاکم است. در نتيجه، 
باشندگان نيز به دو گروه مجاهدان و جاهالن يا 
منحرفان تقسيم می شوند. از اين منظر، مصر در 
اوضاع و احوالی که دارد، در شمار دارالحرب 

يعنی بايد در برابر جاهالن ارزيابی می گردد. 
رزميد و مبارزه کرد. از اين منظر، شايد دو سوم 
مردم مصر اگر نه در شمار جاهالن، دست کم در 
شمار منحرفان قرار گيرند که بايد اجبارا دست 

الگوی  کم از دايره قدرت و حاکميت محذوف شوند.
اخوانی قدرت، امارت يا خالفت اسالمی است. قرائتی 

چيزی به نام مشارکت سياسی و تقسيم که در آن 
 قدرت از هيچ منظری معنا ندارد.
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از همه مهم تر قانون اساسی مصر بود که از سوی  

کادرهای عقيدتی اخوانی و وهابی تدوين شده 
بودند. روشن است گروه هايی که با ارزش های 
مورد تاييد از سوی اخوانيان و وهابيون موافق 

 .ين قانونی را بپذيرندنبودند، نمی توانستند چن
قواعد باز دمکراسی ايجاب می کند که هرگاه يک 

ی حال در قرينه مصر يا ترکيه حزب بحزب مذه
اسالمگرا بر سر قدرت می رسد، بايد همانند چيزی 
باشد مانند حزب دمکرات مسيحی در آلمان. نه 

  .بيشتر از آن
 
اين در حالی است که در جوامع غربی مذهب در  

بط شخصی محدود گرديده است و از حوزه حوزه روا
اجتماعی بيخی بيرون رانده شده است. شايد 
برگزاری مراسم اعياد و مراسم سوگواری و 
خاکسپاری از اين قاعده مستثنی باشد. حال آن که 
اسالم در اساس خود، آيينی است سياسی و در بر 
گيرنده هم حوزه خصوصی و هم حوزه عمومی. يعنی 

حاشيه کشيدن آن از حوزه عمومی  راندن آن و به
اين جا است که تنش ميان  .کاريست بسی دشوار

ارزش های باوری و دبستانی و پذيرايی قواعد 
بازی در نظام دمکراسی پديد می آيد. تنشی که در 
مصر اخوان المسلمين و علی الخصوص مرسی نتوانست 
آن را بزدايد و در ترکيه اسالمگرايان سخت با آن 

 .جه نرم می کننددست و پن
  

دشواری در اين است که اخوانی ها معتقد به 
» امت«نيستند. در دکترين آن ها » ملت«مقوله 

مطرح است. روشن است امت نمی تواند در چهارچوب 
تنها يک کشور قابل تعريف باشد. چون دربرگيرنده 
همه مسلمانان جهان می گردد. تناقض تئوريکی که 

همه کشورها بر اساس  پديد می آيد اين است که 
تشکيل شده اند. در اين جا » ملت -کشور»کانسپت 

ملت که يک مقوله گيتی  -با تضاد دو مقوله
گرايانه است و امت که يک مفهوم ارزشی و باوری 

روشن است، امت می تواند  است، بر می خوريم.
تنها در چهارچوب رستاخيز نظام خالفت معنای 

متوجه بود که مصر  واقعی بيابد. در اين جا بايد
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با توجه به ضعف های اقتصادی نمی تواند مرکز 
خالفت اسالمی باشد. هر چند مدعی اصلی مرکز فکری 
و فرهنگی آن است. از اين رو، تنها دو کشور 

 ديگر می مانند: ترکيه و عربستان. 
 

رهبری ترکيه، به دليل غير عرب بودن، نمی تواند 
ذيرا باشد. می در دراز مدت برای کشورهای عرب پ

ماند تنها عربستان که به دليل در اختيار داشتن 
اماکن مقدسی چون کعبه و مدينه و نيز درآمدهای 
سرشار نفتی مدعی اصلی بازی نمودن نقش خالفت يا 
امارت اسالمی است. در اين حال، اين خالفت نه 
مانند ترکيه حنفی خواهد بود و نه مانند مصر 

 عی، بل که وهابی.پيرو  مذاهب مالکی و شاف
 

متحد راهبردی قطر و  ،در اين حال، مصر و مرسی
ترکيه بود که در واقع مساله رهبری عربستان را 
در جهان سنی به چالش می کشيدند. روشن است چنين 
چيزی برای حکام سعودی به هيچ رو قابل پذيرش 

 نبود. 
 
دردمندانه مشکل در اين است برگرديم به کودتا.  

جزيره تجريد شده به سر نمی بريم  که ما در يک
که باشندگان آن در انتخاباتی آزاد شرکت کنند و 
سرنوشت خود را تعيين نمايند. در اين جا کشاکش 
های جيوپوليتيک قدرت های بزرگ حرف نخست را می 
زنند تا اراده مردم. نمونه برجسته آن کشور خود 
ما است. آيا در افغانستان مردم می توانند 

خود را به خواست خود تمثيل نمايند؟ پاسخ اراده 
تعيين می نمايد.  امريکامنفی است همه چيز را 

بلی. انتخابات برگزار می شود، مردم پای صندوق 
 امريکاهای رای می روند ولی رييس جمهور را 

انتخاب می کند. مگر، کرزی را مردم افغانستان 
سال گذشته بر اساس  11آوردند و در  امريکااز 
 خابات رييس جمهور ساختند؟ انت

 
حال گيريم که مردم بتوانند خود شان با اراده و 
خواست خود از راه دمکراسی و انتخابات رييس خود 

چنين اجازه يی به  امريکارا برگزينند. آيا 
مردم خواهد داد تا خالف اهداف استراتيژيک آن، 
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گوی پيروزی را ببرند؟ پاسخ منفی است. نبايد 
الجزاير را از ياد برد. در  ماجرای خونين

الجزاير چه شد؟ کودتا در برابر دولت منتخب 
هزار کشته، صدها هزار هم زندانی و  90مردم، 

 زخمی و آواره. 
 

به هر رو، مصر درگير بحران پيچيده و سردرگمی 
شده است. با اين هم، هر چند با پرداختن بهايی 
. بس سنگين، تجارب گرانبهايی را به دست می آورد

اميدواريم که تنش ها در اين کشور متمدن و 
باستانی هر چه سريعتر فرو بنشيند و مردم آن با 
پشت سر گذاشتن روزهای دشوار و سياه در راه 
دمکراسی، شگوفايی و آرامی گام های بلندی 

 بردارند.   
 

مداخله در  ،از ديد من، بزرگترين اشتباه مرسی
وانه محکم بحران سوريه بدون داشتن کدامين پشت

بود. غافل از اين که ناسيوناليست های عرب مصر 
و در ديگر کشورهای عربی هيچ تکيه گاهی جز اسد 
ندارند. در نتيجه همه ناسيوناليست های مصری را 

شايد بسياری بر آن باشند که  مخالف خود ساخت.
بهتر اين می بود که مرسی به جای افتادن در دام 

به جيره خوار عربستان و قطر و مبدل شدن 
وهابيون، مردانه در محور مقاومت در برابر 

در کنار محور مقاومت می ايستاد. حال  -اسراييل
اگر سرنگون هم می شد، باکی نداشت و می توانست 
سرفراز از آزمون به در می آمد. بايد گفت که 

ان غچنين چيزی تنها در صورتی ميسر بود که اردو
اسراييل پا برجا در همان خط ايستادگی در برابر 

به سوی محور مخالف،  اردوغانمی ماند. لغزش 
مرسی و مصر را هم به دنبال خود کشاند و برای 
مرسی چاره يی نمانده که به رفتارهای دو پهلو و 
کجدار و مريز رو بياورد. تاريخ نشان داده است 
که رفتارهای غير قاطع، موضعگيری های لرزان، کج 

دستاوردهای دلبخواه به دار و مريز و ... هرگز 
 بار نياورده است.

 
برداشت من اين است که آن چه که در مصر رخ داد، 
آغاز يک فاجعه بسيار بزرگ است که پيامدهای 
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بسيار وحشتناک و خطرناکی برای سراسر منطقه 
خواهد داشت. ابن آغاز يک فتنه بسيار بزرگ است 
که آتش افروزان آن عربستان و ديگر کشورهای 

ع و شياد خليج پارس و نيز اسراييل و مرتج
 سازمان های اطالعاتی کشورهای غربی اند. 

 
جدا از بازی بر سر درامه دمکراسی که  

دردمندانه کنون يه تهی ترين و مسخره ترين واژه 
در جهان مبدل شده است و گمان نمی رود در مصر 
در دستور کار باشد، و جدا از لغزش های 

پذير مرسی و همچنين نابخشودنی و توجيه نا
که موجب شد تا عربستان و کشورهای ديگر  اردوغان

از اين لغزش ها بهره برداری نمايند و در مصر 
يک رژيم دست نشانده خود را فرمانفرما سازند، و 
جدا از کودتای خونتای نظامی، و نيز جدا از جزم 
هايی که در باورهای اخوان المسلمين هست، روی 

نامقدس ليبرال های دمکرات نمای کار آمدن ائتالف 
وابسته به امپرياليسم و صهيونيسم، خونتای اجير 
و وهابيون کوردل و وحشی وابسته به عربستان و 
ديگر کشورهای واپسگرای عرب در مصر، فاجعه 
جبران ناپذيری است که پيامدهای ناميمون و 

 ديرپای آن را به زودی شاهد خواهيم بود.
 

دور و درازی برای آشتی  در يک سخن، هنوز راه
سنت و نوگرايی و يافتن فرمول پذيرايی ميان 
ارزش های دمکراسی و باوری و نيز آميزش و 
همزيستی مسالمت آميز دين و سياست در يک سامانه 
مدنی پذيرا در جوامع اسالمی در پيش رو است و 
هنوز در خم يک کوچه ايم. در اين ميانه راه يا 

گرديد. شايد قربانيان نيمه راه مرسی قربانی 
  .ديگری هم در راه باشند

 
در پايان می خواهم برای پی بردن به اين موضوع 
که چرا عربستان در پی براندازی مرسی بود، يک 
مقاله را در باره روابط پيچيده اخوانی ها و 

 عربستان خدمت پيشکش نمايم:
 
يی عربستان با  نگاهی به رابطه چندين دهه«

دهد حکومت سعودی  مصر نشان می المسلمين اخوان
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گاه در قبال اين جماعت خيالی آسوده نداشته  هيچ
و آن را تهديد و خطری بزرگ برای موجوديت و 
حاکميت خود به شمار آورده است. پايگاه خبری 

مضاوی «ی به قلم ي  مرآه الجزيره در مقاله
کند  ، نويسنده و منتقد عربستانی تالش می»الرشيد

تان با اخوان بپردازد که از زمان به روابط عربس
ای متشنج بوده  شکل گيری تاکنون همواره رابطه

 است. 
 

طور که  نويسد: همان مضاوی الرشيد در اين باره می
های سياسی مليگرا و  های عربستان جريان سرکوبگری

چپگرا را در برگرفته است، جماعت اخوان 
المسلمين نيز صرف نظر از ايدئولوژی و 

اش از اين قاعده سعودی مستثنی  ای سياسیه فعاليت
نيست. چون حکومت سعودی به خوبی از ضرورت 

ها  های فکری سياسی مخالف انديشه مقابله با جريان
های سياسی و فکری وهابيت به خوبی آگاه  و ديدگاه
داند که دادن اجازه به رشد و نمو چنين  است و می

 هايی موجب جذب آرا و افراد افکار و انديشه
شود که همواره به دنبال راهبردی برای خروج  می

سياسی در عرصه سعودی است   از نبود آزادی انديشه
که حکومت عربستان همواره تالش کرده است، اين 

که ترويج دهنده   عرصه از هرگونه فکر و انديشه
خاندانی  -وراثتی  –نظامی غير از نظام پادشاهی 
افکار و اگر اين  ادر عربستان تهی باشد، حت

ها و اصول و مبادی  ها مبتنی بر ديدگاه انديشه
 اسالمی باشد.

 
اگرچه در چنين شرايطی خطر اين افکار و  

ها برای حکومت سعودی نيز بيشتر است، چون  انديشه
متهم به پنهان کردن حقايق نيز خواهد شد. بعد 

های طوالنی که از حمايت و پشتيبانی سعودی  از دهه
گذرد که موجب شد تا اين  ن میاز اخوان المسلمي

جماعت مصر، سوريه و عراق را به عربستان پيشکش 
رسد که هم اکنون عربستان چشمان  کنند، به نظر می

خود را به خطری باز کرده که مشروعيت نظام 
 اندازد. سعودی را تهديد کرده و به خطر می
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، ديکتاتور معدوم »صدام«اين خطر با تجاوز  
مخالفت اخوان المسلمين با  عراق عليه کويت و

دخالت خارجی برای حل اين بحران برای عربستان 
آشکار شد. در اين زمان بود که عربستان از 
حمايت از اخوان المسلمين به رويارويی آشکار با 
تفکرات آن ها روی آورد و اين جماعت را به نفوذ 
در فضاها و اماکن تربيتی و آموزشی عربستان به 

های  فراط گرايی، افکار و انديشهمنظور ترويج ا
حزبی و حتی تروريستی خود متهم کرد و اين 

نايف «موضوعی بود که بارها در سخنان شاهزاده 
عهد سابق سعودی قابل مالحظه  ، ولی»بن عبد العزيز

بود و بارها توسط وی تکرار شد. با اين حال 
گاه در عربستان از  اخوان المسلمين هيچ
وردار نبوده و به صورت سازماندهی خاصی برخ

کند، با اين وجود  محدود و مخفيانه فعاليت می
ی از علما و ي  موفق شده تا طيف گسترده

انديشمندان و نظريه پردازان عربستانی را با 
 خود همراه کند.  

 
های اخوان  عربستان فعاليت ،در تمام طول اين مدت

کرد که با اعتقادات و  را زير نظر داشت و سعی می
های سلفی وهابی و اشاعه و ترويج آن ها  ديشهان

در جامعه عربستان به مقابله با افکار و 
های اخوانی برود و از سازماندهی سياسی  انديشه

کرد تا هميشه  آنان جلوگيری کند. همچنين تالش می
های طرفداران اين جماعت را مورد  افکار و انديشه

قايد شک قرار داده، آن ها را به تحريف اصول و ع
اسالمی و کشاندن آن ها به عرصه و امور مسائل 

 سياسی متهم کند.
 
های فکری و اعتقادی  گونه بود که درگيری اين 

اخوان المسلمين و جريان فکری سلفی وهابی شکل 
گرفته و به وجود آمد. اوضاع بر همين منوال بود 

از راه رسيد و » بهار عربی«های  که انقالب تا اين
رای نخستين بار برای اين سازمان اين فرصت را ب

محلی جهانی و بين المللی شده فراهم کرد تا 
حکومت و قدرت را در تونس و مصر در دست بگيرد و 
اين چيزی بود که عربستان به شدت از آن نگران 

ها به حکومت و قدرت  بود، چراکه رسيدن اخوانی
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های عربستان و  اين اميدواری را در ميان اخوانی
رهای عربی حوزه خليج فارس به وجود ديگر کشو

آورد که شايد اين امر زمينه رسيدن آن ها به 
کم بازتر شدن فضا  قدرت در اين کشورها و يا دست

 سياسی برای آن ها را فراهم کند. 
 

مشکل عربستان با اخوان المسلمين زمانی بيش از 
ها حکومت را  پيش شروع به نمايان کرد که اخوانی

ترين و مهمترين کشورهای جهان در يکی از بزرگ
که در اين برهه  عربی به دست گرفتند، به ويژه آن
ها، روابط ميان  به دليل حمايت قطر از اخوانی

عربستان سعودی و قطر به شدت رو به تيرگی و تنش 
نهاد تا در اين صف آرايی امارات متحده عربی در 
کنار عربستان سعودی قرار گيرد و به همراه رياض 

کند تا به هر طريق ممکن زمينه ادامه  تالش
حکمرانی اخوان المسلمين به خصوص در مصر را از 
بين ببرد و از پيامدهای قدرت يافتن بيش از پيش 

سو  اخوان المسلمين بر دو کشور مصر و تونس از يک
و منطقه از سوی ديگر ممانعت کند. از اين رو 
عربستان در طول دو سال گذشته از ارتش مصر و 

های اسالمی رقيب اخوان المسلمين و  رخی جريانب
های ديگر که رويکردی غير اسالمی  برخی جريان

داشتند، حمايت کرد. اگر داليل دشمنی عربستان با 
حکومت اخوان المسلمين را واکاوی کنيم، به چند 

ها و  کنيم که در افزايش تنش دليل عمده برخورد می
يم که کن ها ميان اين دو برخورد می درگيری

عبارتند از: اول: نگرانی از ترويج و اشاعه طرح 
سياسی اخوان المسلمين نگرانی و بيم عربستان 
سعودی از ترويج و اشاعه طرح سياسی اخوان 

که اين طرح بيش از هر  المسلمين و تاکيد بر اين
چيز مبتنی بر اصول و مبادی اسالمی است، چون اين 

ن درصدد سازد که عربستان همچنا امر روشن می
ترويج و اشاعه مفاهيم مد نظر خويش است و تالش 

کند، اين مفاهيم را به احتکار خويش در آورد  می
کند که تنها کشور منطقه عربی  و همچنان تاکيد 

هايی ايستاده که  است که در برابر اقدامات حکومت
ها در راس قدرت هستند و از ديد  نظاميان در آن

دور از شريعت اسالمی  هايی کافر و به رياض حکومت
هستند که مشروعيتی جعلی برای خود ايجاد 
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اند. اما با دستيابی اخوان المسلمين به  کرده
حکومت از طريق انتخابات و دموکراسی تمام اين 

رود و با تغييرات به وجود  دستاويزها از بين می
آمده در کشورهای مصر و تونس نواقص بسيار موجود 

موروثی حاکم بر منطقه  -های سلطنتی  در حکومت
شود که از جمله اين  بيش از پيش آشکار می

ها، حکومت عربستان سعودی. از اين رو  حکومت
ها تمام تالش خويش را به کار بستند تا راه  سعودی

های اسالمی در منطقه  را بر ديگر انواع حکومت
 ببندند. 

 
دوم: بيم از قدرت اخوان المسلمين در سازماندهی 

های مردمی و نفوذ در دواير و  دهو بسيج تو
نهادهای حکومتی و رسمی؛ به ويژه آنکه حکومت 
سعودی همچنان مخالف هرگونه تشکل و سازماندهی 
اجتماعی مستقل است که انحصار قدرت و حکومت را 
از دست خاندان سعودی خارج کند و آن را به دست 

 های مردمی بياندازد.  نهادها و تشکل
 

بستان تا اين لحظه با وجود عر ،به همين دليل
ترويج و اشاعه قانون جامعه مدنی در اين کشور 

گاه به  ی روی کاغذ مانده و هيچي  که تنها نوشته
آن عملی نشده، از تشکيل هرگونه تشکل مستقل 
اجتماعی و خيريه يا برگزاری محافل ادبی يا 

هايی مخالف با رويکرد حکومت  ايجاد سازمان
کند. تجربه اخوان المسلمين  عربستان جلوگيری می

ها  های اجتماعی و سازماندهی گروه در عرصه فعاليت
ن را به دست های گذشته آ ها که طی دهه و تشکل

را به وحشت انداخته است که آورده، عربستان 
هايی مخالفت است،  همواره با ايجاد چنين سازمان

ها و نهادها هميشه رقيب  چراکه اين سازمان
های رسمی و حکومتی تلقی  زمانها و سا دستگاه

اند که سرانجام به باور حکومت سعودی موجب  شده
 شوند. تشکيل دولتی درون دولت مرکزی می

 
به همين دليل هرگونه فعاليت اجتماعی مستقل  

اگر  اهمچنان در عربستان سعودی ممنوع است، حت
وگو و مذاکراتی خارج از  اين فعاليت گفت

و حکومتی باشد و اين ها و نظارت رسمی  چارچوب
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يکی از داليل مخالفت و مبارزه حکومت سعودی با 
قدرت سازمانی و سازماندهی اخوان المسلمين است 
که در منطقه و نقاط مختلف جهان پراکنده شده 
است تا به اين طريق حکومت سعودی مجبور به 

ی ي  های منطقه رقابت با اخوان المسلمين در عرصه
 و بين المللی نشود.

 
سوم: بيم عربستان از در پيش گرفتن سياست  

عربستان از  .مستقل اخوان و نزديکی به ايران
های اسالمی خارج از  هرگونه گفتمان و خطابه

ی بيم دارد که رياض همواره ي های طايفه چارچوب
ها موجبات بروز شکاف  تالش داشته، با تکيه بر آن

و تقسيم در جامعه اسالمی و کشاندن آن به 
ای و مذهبی و نژادی را فراهم  های طايفه ریدرگي

کند.از همين رو عربستان نسبت به هرگونه 
برقراری ارتباط ميان مصر تحت حکومت اخوان 

کرد. اين  المسلمين با ايران احساس نگرانی می
درحالی است که عربستان همچنان اميدوار است که 

حسنی «مصر به رويکرد سابق خود در زمان حاکميت 
، باز گردد و در کنار مصر عليه آنچه هالل »مبارک

شيعی نامگذاری شده است، اقدامات خود را هماهنگ 
کند. عربستان سعودی نزديکی مصر و ايران به 

های اخوان  يکديگر را نتيجه تفکرات و انديشه
داند که تهديد به خروج مصر از  المسلمين می

ها و  يریگسيطره عربستان و مستقل شدن در تصميم
ها  ها کرده است. بالطبع از ديد سعودی ستگذاریسيا

مصر تحت حکومت مبارک و يا خط مشی مبارک از 
ژی از مصر تحت حکومت يلحاظ سياسی و استرات

 اخوان المسلمين به عربستان نزديک تر است. 
 
های خصمانه سعودی عليه اخوان  چهارم: موضعگيری 

های عربستان در مصر تحت  المسلمين موضعگيری
های  ی است که سياستي  ها به گونه ميت اخوانیحاک

اخوان المسلمين هيچگاه راهی به سمت موفقيت 
 پيدا نکنند. 

 
مطبوعات عربستان، اخوان المسلمين  ،براين اساس

را به ايجاد قيد و بندهايی در جامعه و تنگ 
های  کردن عرصه بر شهروندان مصری، مصادره آزادی
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ی مصر به مرحله شخصی آنان و انتقال جامعه مدن
کنند. همچنين عربستان  ديکتاتوری مذهبی متهم می

گونه  کند، اين های خويش تالش می از طريق رسانه
القا کند که اخوان المسلمين در طول حاکميت 

گاه جامعه را از اموری که با اصول و   خويش هيچ
مبادی اسالمی در تعارض است، پاک نکرده، از اين 

داشتن اسالمی ساختگی و به رو آنان را متهم  به 
کند. از  دور از پايبندی به اصول و مبادی آن می

نظر عربستان اخوان المسلمين در هر صورت بازنده 
بازی بود. اين منطق را طيف وسيعی از منابع 

دادند و تاکيد  رسمی عربستان ترويج و اشاعه می
کردند که تحت حاکميت اسالمگرايان، بايد در  می

های شخصی و خصوصی بود، گويی  آزادیانتظار کاهش 
برند.   خود در کشورشان در آزادی کامل به سر می

به همين داليل است که روابط عربستان با اخوان 
المسليمن همواره با تنش و درگيری همراه بوده و 

ها در مصر و برکناری  با سقوط حکومت اخوانی احت
پايان  ،مرسی از سمت رياست جمهوری اين کشور

 يابد. نمی
 
عربستان تنها با دستيابی اخوان المسلمين به  

حکومت و قدرت مخالف نيست، بلکه حکومت سعودی 
داند، چه حکومت  اين جماعت را خطری برای خود می

و قدرت را در دست داشته باشد، چه نداشته باشد. 
های سياسی ديگر خواه  گونه که جريان عربستان همان

کرده و اجازه فعاليت گرا يا چپگرا را سرکوب  ملی
ها نداده است، اخوان المسلمين را نيز  به آن

اش  های سياسی صرف نظر از ايدئولوژی و فعاليت
کند، آن را تحت نظر و کنترل خود  سرکوب و تالش می

که حکومت سعودی به خوبی از ضرورت  در آورد. چرا
ها و  ها و افکار مخالف سازمان سرکوب انديشه

يان وهابيت آگاه است و احزاب معارض با جر
ها و  ها و اين سازمان داند اين افکار و انديشه می

ها باعث جذب افراد و تغيير ديدگاه و مواضع  تشکل
شود و اين چيزی است  شان در قبال حکومت سعودی می

که نظام عربستان همواره از آن بيم و واهمه 
که نظامی ديگر غير از نظام پادشاهی  دارد، اين

بر عربستان حاکم شود، به خصوص اگر وراثتی  -
ايده و افکاری مبتنی بر اصول و مبادی اسالم 
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داشته باشد که در آن صورت خطر پنهان کردن 
حقايق بيش از پيش دامن حکومت سعودی را خواهد 

گاه از مصر آسوده خاطر  گرفت. عربستان هيچ
در اين کشور روی  یکه حکومت نخواهد شد، مگر اين

هرگونه انديشه و تفکر سياسی تهی  کار آيد که از
ها به مرجعيت  باشد و در همه امور و تصميم گيری

فکری تکيه کند که مصر را به دايره سلطه و 
فرمانبرداری از کشوری باز گرداند که همچنان در 
توهم و رويای رهبری جهان عربی و اسالمی به سر 

 » برد. می
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در ترکيه چه می گذرد؟

 
ه يکی از بزرگترين و مهم ترين کشورهای ترکي

آسيايی است و روشن است با توجه به موقعيت حساس 
راهبردی اين کشور در گرهگاه دو قاره اروپا و 
آسيا؛ بی ثباتی و ناآرامی در آن، تاثيرات بس 

 ناگواری بر گستره پهناوری بر جا  می گذارد. 
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ترکيه در سال های اخير رشد اقتصادی چشمگيری 
شته است و توانسته است با بهره گيری از دا

موقعيت برتر خود با مانور آگاهانه و زيرکانه 
ميان خاور و باختر، بهره برداری های خوبی 
نمايد. برای نمونه، ترکيه به رغم اين که عضو 
ناتو است، تراز بازرگانی بااليی با روسيه و 
کشورهای آسيای ميانه دارد که بر پايه برخی از 

ا شايد ساالنه تا چهل ميليارد دالر برسد. داده ه
همين گونه، تراز بازرگانی ترکيه با چين نيز به 

به نيز ايران  ابيست ميليارد دالر می رسد و ب
 ميليارد دالر. بيست

 
تنها ساالنه از روسيه و کشورهای شوروی پيشين تا 
چهار ميليون جهانگرد برای گذراندن مرخصی خود 

رآمد ترکيه از ناحيه به ترکيه می آيند. د
ميليارد دالر  30ساالنه سر به در کل جهانگردی 

 می زند.
 
 

درصد باشندگان ترکيه علوی  30 -25نزديک به 
اند. بنا بر گمانه زنی های گوناگون، شمار 

درصد باشندگان می  30کردها در اين کشور هم به 
رسد. يک سوم کردها علوی و دو سوم شان سنی اند. 

يت های مسيحی آسوری  و ارمنی و در کشور، اقل
شيعه هم اند. با اين هم، اکثريت باشندگان 

 65ترکيه (بنا به داده های گوناگون در حدود 
 حنفی اند). -درصد جمعيت آن سنی

 
کشور ترکيه کنونی يک کشور مصنوعی است که متشکل 
بر بخش باختری امپراتوری پارس (کردستان و ديار 

وری بيزانس يا بکر) و بخش خاوری امپرات
بيزانتين می باشد. می دانيم که در گذشته در 
سرزمين ترکيه کنونی، دولت خالفت عثمانی برقرار 
بود. اما پس از جنگ جهانی اول، اين رژيم 
ارتجاعی و قرون وسطايی بر افتاد و جای آن را 
رژيم الييک مصطفی کمال اتاترک  گرفت که مبتنی 

ملت (دولت ملی)  -ملت يا دولت -بر ريختار کشور
در چهارچوب مرزهای کنونی ترکيه بود. هر چه 
است، در سده بيستم، در ترکيه همين رژيم الييک 



 

314 
 

(که هوادار جدايی دين از دولت است) روی کار 
بود. تجربه دموکراسی هم در ترکيه با تناوب 
مانند پاکستان بارها از سوی نظاميان هوادار 

کشور چند بار  به چالش کشانيده شد و اين امريکا
 تا مرز بحران سياسی پيش رفت. 

 
حزب اسالمگرای  -روی کار آمدن، نجم الدين اربکان

رفاه، در واقع واکنشی بود از سوی باشندگان 
مسلمان ترکيه در برابر شيوع يافتن لگام گسيخته 
وسترنيزاسيون و ارزش های غربی در يک کشور سنتی 

ين هم، کار آن هم وارث نظام خالفت. با ا -اسالمی
در ترکيه مانند ايران به انقالب اسالمی نکشيد و 
اسالمگرايان از راه های مسالمت آميز به قدرت 
رسيدند. برخی از داده ها گواه بر آن اند که 
روسيه و ايران و نيز اعراب هم پول های هنگفتی 
در راه به قدرت رسيدن اسالمگرايان هزينه نموده 

 بودند.
 

رکيه به درآمدهای جهانگردی و وابستگی اقتصادی ت
بازرگانی با کشورهای اروپايی و وابستگی 

موجب شد تا  ،و در کل ناتو امريکاتسليحاتی به 
اين کشور به رغم پيروزی اسالمگرايان، خط مشی تا 
اندازه يی متعادل تری را در مناسبات با غرب 
پيش گيرند. با اين هم، به گفته برخی از رسانه 

از همان آوان به قدرت رسيدن های ترکيه يی، 
اسالمگرايان تا کنون، بارها توطئه هايی از سوی 
قدرت های خارجی (ناتو و اسراييل) برای 
برانداختن رژيم کنونی چيده شده است و 
کودتاهايی هم سازماندهی شده  که همه خنثی 

صد جنرال  گرديده اند. در نتيجه بيش از دو
 ند.     ترکيه يی در بازداشت به سر می بر

 
 

تحول ديگری که در دوره حاکميت اسالمگرايان در 
ترکيه رخ داد، نزديکی آن کشور به روسيه، ايران 
و کشورهای عربی نفت خيز بود. همين گونه در سال 
های پيش، شاهد تيرگی شديد مناسبات ترکيه با 
اسراييل بوديم. در اين گير و دار، اردوغان به 

قهرمان  -جهان اسالممحبوب ترين چهره سياسی در 
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جهان اسالم حتا در ايران و فلسطين و عراق و  
سوريه مبدل گرديد. اما در سال های اخير به 

معامبه گر دليل مداخله در امور عراق و سوريه، 
سياستمدار و بدنام ترين منفور ترين ترين، 

 خاورميانه شمرده می شود. 
 

هر چه بود، در اين راستا، ترکيه به متحد 
ردی روسيه، ايران و حتا سوريه مبدل گرديد. راهب

کار به جايی کشيد که اين کشور در استراتيژی 
اروآسيايی پوتين به عنوان مهم ترين شريک 

حتا باالتر از  -راهبردی روسيه ارزيابی گرديد
ايران. در همين راستا، روسيه با ترکيه 
قراردادهای بزرگی بسته، به آن کشور در زمينه 

نيروگاه هسته يی و ... آغاز به  ساختن چندين
 همکاری کرد. 

 
مناسبات ترکيه با سوريه هم بسيار نيک  و خوب 

در  هيجمهور ترک رييس 2009سال  بود. درست در
به  هيرا دروازه ترک هيخود سور یسخنران
به اروپا  هيرا دروازه سور هيو ترک انهيخاورم
بشار اسد پيوسته تعطيالت خود را در  .خواند
سپری می کرد. دولت ترکيه ويالی ويژه يی  ترکيه

را برای آسايش خانواده اسد در يکی از بهترين 
 تفرجگاه ها تخصيص داده بود. 

 
اوضاع درست نزديک به چهار سال پيش، هنگامی 
دگرگون شد که عربستان سعوی اعالم کرد که به هر 
کشوری که به سوريه حمله کند و رژيم اسد را 

ليارد دالر پاداش خواهد براندازد، پنجاه مي
رييس جمهور ترکيه به  -گلعبدهللا داد. اين بود که 

رياض شتافت و در پی آن ترکيه مبلغ ده ميليارد 
دالر را به عنوان پيش پرداخت دريافت کرد. از 
سوی ديگر، رژيم کنونی که به شدت از سوی غرب 
زير فشار بود، و همچنين به رغم پيشرفت های 

درگير مشکالت فزاينده اقتصادی، چشمگير، کماکان 
برای  د وبه اردوگاه مخالف بپيوند تا تالش ورزيد

جلب تحبيب غرب، سوريه را به قربانگاه و 
کشتارگاه بکشاند و به وجه المصالحه مبدل نمايد 
و در نقش ويرانگری ظهور نمايد که پاکستان در 



 

316 
 

برابر افغانستان ظهور نموده بود. در واقع اين 
در  هته خيز اقدامات تجاوزکارانکشور به تخ

برابر سوريه  قرار گرفت. بيگمان تاريخ نقش 
اردوغان را به عنوان کسی در خونريزی در سوريه 

 و عراق دست داشته، برجسته خواهد ساخت. 
 

با اين هم، چنين بر می آيد که اردوغان به 
اشتباه خود پی نبرده و در صدد ويرايش سياست 

. هر چند، در گذشته، همه های خود نبرآمده باشد
تالش های روسيه و ايران هم که می خواستند 
اردوغان را سر عقل بياورند، تا وی را از 
ماجراجويی های کاوبايی برحذر دارند، بيهوده از 
کار برآمدند. در اين حال، بلندپروازی های 
اردوغان که گاه در انديشه رساندن ترکيه در 

م در انديشه گسترش جايگاه ترکيه عثمانی و گاه ه
پان ترکيسم است، نمايانگر آن بود که ديد يا 
زود آتش سوزانی دامان اين کشور را که پا از 

 گليم خود فراتر دراز نموده است، خواهد گرفت. 
 

در آغاز، ترکيه بيشتر در قفقاز فعال بود. اما 
روسيه بسيار زود توانست با کارگيری ابزارهای 

يز نشان دادن کارت سرخ انرژيتيک و اقتصادی و ن
، ترکيه را سر جايش بنشاند. اين بود که »کرد«

سمت سياست های بلندپروازانه اردوغان در جهت 
ديگری عيار گرديد. اما باز هم اين بار منافع 
روسيه و ايران را نشانه گرفت و در همنوايی با 
سياست های اسراييل، اعراب و ناتو هماهنگ بود. 

ی اردوغان و دامن زدن به به هر رو، دست دراز
بحران سوريه، بار ديگر خشم روسيه را برانگيخت 
و روسيه باز هم توانست دست کم جلو فاجعه بزرگ 

حمله اردوغان به سوريه را که می توانست  -تر
زمينه ساز جنگ بزرگی در يک منطقه بسيار گستره 

 شود، بگيرد. 
 

بلند پروازی های ترکيه در اين اواخر زنگ خطر 
ا برای بسياری از همسايگان آن به صدا درآورده ر

است. برای مثال، نقشه يی که چندی پيش در يکی 
از رسانه های ترکيه به نشر رسيد، مرزهای ترکيه 
آينده را بزرگتر از آن چه که هست، نشان می 
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دهد. در اين نقشه، مناطق شمالی سوريه، مناطق 
وان) شمالی عراق، بخشی از آذربايجان (منطقه نخج

و حتا منطقه باتومی گرجستان، منطقه يونانی 
نشين قبرس و... شامل ترکيه پرداز گرديده است 
که روشن است ناخشنودی تقريبا همه کشورهای 
پيرامونی ترکيه را بر می انگيزد. در اين نقشه 
که پرده از بلندپروازی های استراتيژيک شيطانی 

داف ترکيه و نيات شوم آن کشور بر می دارد، اه
تجاوزکارانه اردوغان به خوبی به نمايش گذاشته 

 شده است. 
 

 
 
 

اما کنون نوبت به کشورهايی رسيده است که می 
خواهند با کنار زدن اردوغان، بار ديگر ترکيه 
را که ديگر دم از استقالل می زند، و در نظر 
ندارد به يک کشور زير فرمان ناتو و اسراييل 

ا روی کار آوردن يک مبدل شود، رام نمايند و ب
رژيم الييک دست نشانده، سمتگيری سياست خارجی آن 

 را تغيير دهند. 
 

بر پايه برخی از داده ها، در زمان اشغال عراق، 
موساد اردوگاه هايی برای آموزش چريک های کرد 
از سازمان پی ک.ک. در شمال عراق برپا نموده 
 بود که هدف آن جدايی کردستان از ترکيه و تشکيل
دولت مستقل کردستان بود. در اين راستا، موساد 
به آموزش ماموران اطالعاتی کردستان عراق 
پرداخت. اما ترکيه با گسيل صد هزار نيرو به 
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مرز و بمباران اين اردوگاه ها، در عمل چنين 
طرحی را خنثی گردانيد. گفتنی است که در آستانه 
 عمليات، ترکيه شماری از بالگردهای توپدار نوع
می را از روسيه دريافت داشته بود که در 
نابودسازی اين اردوگاه ها نقش اصلی را بازی 
کردند. کنون هم آوازه هايی به گوش می رسد که 
شايد اوضاع کنونی اگر به موقع جلو آن گرفته 

 نشود، بار ديگر به جاهايی باريکی بکشد.
 

شايان يادآوری است که در گذشته دولت های ترکيه 
نکر موجوديت گروه تباری يی به نام کرد بيخی م

بودند و کردها را به نام ترکيه يی های کوهی می 
کار به جايی رسيد که در اين راستا  خواندند.

اما با  دست به تحريف تاريخ و جعلکاری زدند.
گذشت زمان، ناگزير گرديدند کردها را به عنوان 
يک قوم مستقل به رسميت بشناسند. روشن است 

ی منطقه از جمله عراق، سوريه و ايران کشورها
مخالف تجزيه ترکيه و تشکيل دولت کردستان اند. 
با اين هم،  ترکيه ناگزير خواهد گرديد در 
آينده، دست کم به خودگردانی کردها تن در بدهد. 
در اين حال، شايان يادآوری است که چندی پيش 
وزير خارجه ترکيه در اقدامی مغاير با عرف 

، با ناديده گرفتن تماميت ارضی کشور ديپلماتيک
عراق، در سفری غير مجاز بدون استيذان حکومت 
مرکزی عراق، به کردستان عراق رفت و با مسعود 

رهبر کردهای شمال عراق قرار داد نفتی  -بارزانی
دراز مدت بست که با اعتراض دادگرانه مالکی و 
طالبانی رو به رو گرديد. روشن است چنين 

ابخردانه و ناسنجش موجب گرديده است رفتارهای ن
صفر مشکالت « -که برخالف راهبرد اعالمی داوود اغلو

، همه همسايه های عراق در مقام »با همسايه ها
 مخاصمت با رژيم آن کشور قرار بگيرند.

 
البته، رويدادهای اخير شايد آريژهای خطر را در 
آنکارا به نوازش در آورده باشند تا ترکيه در 

دست به  چنين سياست های ماجراجويانه آينده 
آشکارا مغاير با هنجارهای پذيرفته شده بين 

 المللی نيازد.     
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معموال در ترکيه در شرايط بحرانی، ارتش به 
ميدان می آيد و با راه اندازی کودتا قدرت را 
به دست می گيرد. اما با حمايت های اطالعاتی 

اوضاع روسيه و ايران از رژيم اردوغان، در 
کنونی چنين چيزی بسيار دشوار به نظر می رسد. 
هر دو کشور در تداوم رژيم او ذينفع اند. هر 
چند هم آزردگی هايی فراوانی  از سياست های 
اخير او دارند. با اين هم، ناگزيرند، از رژيم 
او کماکان حمايت کنند و يا در صدد جانشين 

 ديگری از اسالمگرايان به جای او برآيند. 
 

ناخشنودی روسيه از سياست های ترکيه، شايان 
، در مقاله يی راسياتوجه اند. تارنمای انترنی 

در گفت  فيلسوف روسی، -نيالكساندر دوگ«: نوشت 
 »اولوسال كانال« هيترك یونيزيوگو با شبكه تلو

 هيترك یخارج یها استياز س نيكرد كه پوت ديتاك
. به ستيخشنود ن هيدر قبال بحران سور ژهيوه ب

دنبال ه ب هيترك رنا؛يبه نقل از ا راسيگزارش ا
 بيبه اقدام دولت اردوغان در تخر ماعتراض مرد

 یشهر استانبول برا ميتقس دانيپارك در م كي
مواجه شد و  یتيبا چالش امن ،یتجار یساخت مركز
 استيبحران بالفاصله با اعتراض به س نيدامنه ا

 گريدولت اردوغان به د یو خارج یداخل یها
 دهيكش رياز جمله آنكارا و ازم هيترك یشهرها

و  سيپل یروهاين انيم نيخون یها یريشد. در درگ
با تظاهركنندگان كه متوسل به  هيترك تيامن

استفاده از گاز اشك آور و آبپاش شدند، صدها 
 بازداشت شدند.  ايو  یزخم يی هيشهروند ترك

 
زب ح یها استيخطرناك س یامدهايپ بارهدر  نيدوگ 

گفت: اگر دولت  هيترك »عدالت و توسعه«حاكم 
باشد و اردوغان  امريکاهمچنان در خدمت  هيترك

حزب  تيحاكم انيخود ادامه دهد، پا یها استيبه س
 نيخواهد بود و ا كينزد هيعدالت و توسعه در ترك

 یداخل گو جن ی، منازعات قومهيكشور با خطر تجز
 امريکات كرد كه قدر ديتاك یمواجه خواهد شد. و

در منطقه رو به كاهش است و امكان شكست آن در 
كارشناس روس با  نيشده است. ا شتريب انهيخاورم

خود در  مانانيبا كمك همپ امريکا كه نيا انيب
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و  هي، عربستان، تركیستيونيصه ميمنطقه مانند رژ
بزرگ دست به هر  انهيتحقق خاورم یقطر برا

طرح  نيزده است، خاطرنشان كرد كه ا یاقدام
كنون  اما تا ،هرچند هنوز بطوركامل شكست نخورده

 تيبر تقو نياست. دوگ افتهيبه اهداف خود دست ن
 ديتاك انهيدر منطقه خاورم امريکامحور ضد 

 »كرد.
 

همين گونه می توان از ناخرسندی ايران از سياست 
های ترکيه در قبال سوريه و اسراييل يادآور شد. 

ن از همزمانی در سايت انترنتی فارس سخ
رويدادهای اخير ترکيه و نزديکی آن کشور با 

مشارکت  یاياح اسراييل به ميان آمده است که با
 اکووينرال ج«شدند.  انيو آنکارا ب ويتل آو

از همکاران  یکيو  یمل تيمشاور امن -دروريآم
 رينخست وز اهو،ينتان نياميقابل اعتماد بن

 اشتپند داشت. به هيبه ترک یسفر ،اسراييل
 نيمدرن تر ليتحو هکارشناسان، جنرال در بار

در عوض حق استفاده از  هيبه ترک حاتيانواع تسل
با مقامات  هيدر خاک ترک يیهوا یروين گاهيپا

 یبخش نظام هيد. طرف ترکيبه توافق رساين کشور 
 دييرا مورد تأ یاسراييل استمداريبرنامه سفر س

 کيا که همان ستين یدهد. اما تصادف یقرار نم
 یمسفر  هيبه ترک پلماتيو نه د یاسراييلجنرال 

 »کند.
 

در  هيروس یکارشناس نظام -بوندار یوريداکتر 
 یرا م درورينرال آمجسفر « گفت: نيچن باره نيا

 –یقرار داد: نظام یتوان از دو موضع مورد برس
 یکاستراتيژي –ی. موضع نظامیاسيو س یکاستراتيژي
 يیهوا گاهيپا به اسراييل یرهبر لي(و تما

 یمرتبط است که امکان آن را فراهم م )»ینجيآک«
 ساتيتأس یزمان به سو نيکند تا در کوتاهتر

 ستميران پرواز کرد و از نقاط استقرار سيا
دور ماند. در صورت ه ب رانيا يیپدافند هوا
 ساتيضربه زدن به تأس یاسراييل انيتوافق، نظام

 .در برنامه دارندرا  رانيا يیهسته 
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موضع مربوط است.  نيا یاسيبا جزء س گريد موضوع
ها  یاسراييلهرگز به  هيترک یمن، رهبر باوربه 

را  هيترک يیهوا یها گاهياجازه استفاده از پا
به عنوان  هيچهره ترک صورت، نينخواهد داد. در ا

طور ه شد. اما ب خواهدخدشه دار  یکشور اسالم کي
ی اه گاهيتوان موضوع استفاده از پا یهمزمان م

 ».انجرليک را ممکن پنداشت
 

در ظاهر چنين به نظر می رسد  که ديگر دوره 
اردوغان به پايان رسيده باشد. اما در عين حال، 
امکان اين که رژيم در ترکيه تغيير نمايد هم 
بسيار کم است. شايد چهره ديگری به جای اردوغان 
ظهور کند. شايد در آينده عبدهللا گل سکان رهبری 

يه را در دست خواهد گرفت. ناخشنودی مردم ترک
ترکيه به ويژه کردها و علوی ها از سياست های 
اردوغان به ويژه در قبال درامه خونبار سوريه 
که سناريوی آن به همکاری او نوشته شده است، در 
اين ماجرا هم نقش خودش را داشته است و روشن 
است جامعه علويان و کردهای ترکيه که دست کم 

ی هم رفته تا نيمی از باشندگان را تشکيل می رو
 دهند، مخالف سرسخت سياست های او اند. 

 
چنين پتنسال بزرگ اپوزيسيونی، زمينه بهره 
برداری نيروهای سياسی الييک ترکيه يی مخالف 
اردوغان را  فراهم گردانيده، و اين دستاويز را 
به دست آن ها داده است که با سر دادن شعارهای 

است های اسالمگرايانه او اسالميزاسيون ضد سي
جامعه و دولت ترکيه، اگر نه زمينه کنار گذاری، 
دست کم پايين آوردن  محبوبيت اردوغان را به 
پايين حد ممکن فراهم آورند. در کل، تندرو بودن 
و دمدمی مزاج بودن و يکدندگی اردوغان هم مضاف 
 بر علت شده است . اما اردوغان چند برگه برنده

 در دست دارد:
 حمايت ناگزير روسيه، ايران و چين -1
  قطر حمايت سرشار مالی -2
 

چند نکته ديگر را هم شايان يادآوری می دانم. 
نخست اين که سال آينده بار ديگر انتخابات 
رياست جمهوری ترکيه در پيش رو است. روشن است 
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اردوغان در برنامه دارد تا خود را برای اين 
خالفان اردوغان با بهره کرسی نامزد نمايد. م

گيری از يک ماجرای کوچک تالش ورزيدند، هنگامه 
بزرگی را به راه بيندازند تا سيمای او را 
مخدوش نموده، کاری کنند که اردوغان نتواند در 
انتخابات به پيروزی دست يابد. چنين بر می آيد 
که آنان در اين کار موفق نبوده اند. ماجرا از 

که دولت ترکيه می خواست تا آن جا آغاز گرديد 
در محله تاريخی تقسيم شهر استانبول در نزديکی 
پل بزرگی که آسيا را با اروپا پيوند می دهد، 
در يک پارک تفريحی مرکز بازرگانی بزرگی 
بسازند. مخالفان راهپيمايی و گردهمآيی يی را 
به  راه  انداختند  و کار به کارزار نکوهش و 

 وغان کشيد. سرزنش سياست های ارد
 

دو ديگر، اين که در انتخابات گذشته نخست 
درصد آراء را  49.83وزيری، اردوغان توانسته بود 

به دست بياورد که برای ترکيه رقم بااليی است. 
هر چه است، اردوغان توانسته است در دوره 
فرمانروايی خود اقتصاد ترکيه را سه برابر 

در جهان  بسازد که يکی از موفق ترين دستاوردها
است. آهنگ رشد ترکيه هم يکی از باالترين آهنگ 

 ها در جهان بوده است. 
 

چاپ » بيلد«با اين هم، روزنامه دست راستی 
فرانکفورت  که به گمان زياد از سوی حلقه ها و 
محافل هوادار يهوديان به نشر می رسد، در شماره 

خود در مقاله يی با  2013ماه جون  4تاريخی 
يمای اردوغان، از او تصوير نه چندان سياهنمای س

خوش نمايی پرداز کرد و کوشيد او را چونان يک 
 ديکتاتور بشناساند. 

 
برخی از سياست های اردوغان در داخل ترکيه هم 
موجب برخی از ناخرسندی ها و ناخشنودی ها شده 
است. برای نمونه، به دستور اردوغان کار تعمير 

ستانبول به گونه و مرمت ساختمان تئاتر بالت ا
مانده  يمه کارهتوجيه ناپذيری سه سال است که ن

است. باشندگان استانبول چنين چيزی را کار عمدی 
» مظاهر تمدن«و قصدی اردوغان و مخالفت او با 
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ارزيابی می کنند. شماری هم به روسری همسر وی 
ايراد دارند و حضور با حجاب در ساختمان های 

اسی يک کشور الييک می دولتی  را خالف قانون اس
 پندارند.

 
سياست های اردوغان در قبال دو کشور سوريه و 
عراق در بسا از موارد بسيار غير دوستانه بوده 
است. برای مثال، ترکيه در نظر دارد، چندين بند 
آبگردان بزرگ در سرچشمه های رودهای دجله و 
فرات که از کوه های کردستان سرچشمه می گيرند، 

نين چيزی ممکن است موجب خشکيدن اين بسازند. چ
رودهای خروشان شود و فاجعه اکولوژيکی بزرگی را 
به بار بياورد. همچنين سبب مرگ و مير جانوران 
و آبزيان فروانی گردد. چنين سياست هايی بيشتر 
از آن که دارای جنبه  اقتصادی باشد، بيشتر 
جنبه کارگيری ابزاری برای برنامه های 

دارد که شايد اين دو کشور را تجاوزکارانه 
برانگيزد که از يک سو تراز مبادالت بازرگانی 
خود را با ترکيه پايين بياورند و از سوی ديگر 
دست به برانگيختن بيشتر کردها و علويان ترکيه 

 در برابر دولت آن بيازند. 
 

نکته آخری اين که در دوره های حکومات الييک 
سعود ايلماز و سليمان دميريل، تانسو چيلر، م

ميليارد دالر از  360اجوويت، ترکيه نزديک به 
بانک های غربی وام گرفته و در سکتورهای 
جهانگردی، هواپيمايی، ساخت و ساز جاده و خط 
آهن و نيز کشاورزی  خود سرمايه گذاری کرده 
بود. هر چند، اين سرمايه گذاری ها، 
دستاوردهايی هم برای ترکيه داشت، مگر، همراه 

ا فساد مالی گسترده هم بود. بخش بزرگی از اين ب
پول ها به تاراج رفته و دوباره به بيرون از 
کشور برده شده بود. در نتيجه، ترکيه ناگزير 
است ساالنه چندين ميليارد دالر سود برای بانک 
های غربی بپردازد. گفته می شود کنون مجموع وام 

ر به های بخش خصوصی ترکيه، به بانک های غربی س
 ميليارد دالر می زند.  500
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 امريکادر اوضاع کنونی که وضع اقتصادی اروپا و 
بسيار خراب است، برخی از نهادهای مالی جهانی 
در خراب تر شدن اقتصاد ترکيه ذينفع اند. از يک 
سو، ناآرامی ها در ترکيه موجب کاهش تراز 
جهانگردی در اين کشور می گردد و موج جهانگردان 

ر به سوی يونان در گير بحران سوق می را بيشت
دهد. چنان چه عين کار پس از ناآرامی های مصر و 
ليبی و تونس و يونان صورت گرفت و زمينه برای 
افزايش درآمدهای جهانگردی ترکيه فراهم گرديد. 
کنون، افزايش درآمدهای يونان می تواند تا جايی 
 فشار را بر اتحاديه بيمار اروپايی کاهش ببخشد.
شايد هم برنامه های اردوغان مبنی بر اين که در 
نظر دارد تا در آينده ترکيه را جزو ده اقتصاد 
برتر جهان بسازد، به مزاح برخی از کشورها خوش 
نخورد و از همين رو، در صدد کنار زدن اردوغان 

 برآمده اند.
 

روسيه به شدت در حفظ قدرت حزب اسالمگرای ترکيه 
ن هم اين مساله اهميت ذينفع است. برای ايرا

اساسی دارد. زيرا در صورت روی کار آمدن يک 
و اسراييل، ايران با درد  امريکانظام هوادار 

 سر بزرگی رو به رو خواهد گرديد.  
 

چنين به نظر می رسد که ديگر دوران رشد اقتصادی 
کارستن سريع ترکيه به پايان رسيده باشد. 

زبر نام  یيدر مقاله  یآلمان لگريتحل -هوفمان
نوشت که با  ،»گردد یداغ تر م نيکف زم :هيرکت«

ها و اعتراضات  يیمايتوجه به باالگرفتن راهپ
بازار شديد  یو افت ناگهان ه،يدر ترک یمردم

که در ده سال گذشته در  یزيچ -ول، بسهام استان
 یگذاران خارج هينداشته است، سرما نهيشيپ هيترک
باور شده  یور بکش نيدر ا یبه ثبات اقتصاد گريد

و سرسام آور  یناگهان زيخطر گر ،رو نياند. از ا
 یامر م نيرود که ا یم هيکالن از ترک یها هيسرما

کشور  نيا یآهنگ رشد باال ديتواند به افت شد
قتصاد دانان آهنگ رشد سال روان را ا .نجامديب

 یم ینيب شيدرصد پ 4.6تا  3.5 نيب هيدر ترک
 ريبه شدت ز قامار نيا گر،يکردند. اما کنون د

 »سوال قرار گرفته اند.
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 ،یاقتصاد یبه رغم آهنگ رشد باال هيترک
دارد که تداوم  یخارج یدالر بده ارديليمصدها

تواند هم بر کاهش  یکشور م نيدر ا یاسيبحران س
 زيو هم بر گر یآن از بابت جهانگرد یارز یدرآمد
 هيگونه، ترک ني. انجامديکشور ب نياز ا هيسرما
مرحله تازه  کيپا به  یاز ده سال رشد اقتصاد پس

 .گذارد یرکود م
 
 

اقتصاد  -دارون عجم اغلو سوريپروفچندی پيش، 
 هيکه ترکنوشت  مزيتا ورکيويدر ن يه يیدان ترک

 رايخود شده است. ز عيسر یرشد اقتصاد یقربان
 شتريب یخواهان دمکراس گريکشور د نيمردم ا
رشد  انيم یموازنگ یب ،سخن کيدر  ».هستند

ثبات  یموجب ب کيدمکرات یها یزادآو  یتصاداق
روشن  است. دهيگرد هيکردر ت یشدن اواضاع اجتماع

است که به ويژه  کردها و علوی ها با دستيابی 
به دمکراسی بيشتر خواهان به دست آوردن حقوق 
بيشتر تا مرز دستيابی به خودگرانی و حتا 

يزی است که خودمختاری (اتونومی) هستند. و اين چ
ترکيه يی ها به هيچ رو خواستار آن نيستند. اين 
است که بحران سر در گمی پديد آمده است که روشن 

 نيست به کجا خواهد کشيد.
 

تحليلگر  تارنمای ريا  -اندره استاخانفتسف
نووستی روسيه در باره تحوالت اخير ترکيه مقاله 
جالبی نوشته است که در آن آمده است: 

توان  یرا نم هيتحوالت ترک نديگو یم کارشناسان«
 »تيوال استر ريجنبش تسخ« اي »یبهار عرب«به 

)Occupy Wall Streetکشور  نيا راي) ارتباط داد، ز
معترضان  شترياست و ب یقو یجامعه مدن کي یدارا

از طبقه متوسط  یافراد ان،يروزها را دانشجو نيا
کم حا زببه ح بيشتر شاندهند که  یم ليو باال تشک

 نداده و سکوالر هستند. یعدالت و توسعه را
 

گذشته و  یعدالت و توسعه همواره در سال ها حزب
تالش کرده است تا  یاز آغاز بهار عرب پس ژهيبه و

 گريد یبرا کيکشور دموکرات کي یبه عنوان الگو
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است که  یدر حال نيشود. ا ليتبد یاسالم یکشورها
 ینظام مانيعضو ناتو (پ یتنها کشور اسالم هيترک

روابط کامل  اسراييل) است که با یشمال کيآتالنت
 یم به شمار امريکادارد و از متحدان  کيپلماتيد

 شود.
 

 یدر طول سال ها جيبه تدر AKP یاسالم گرا حزب
 نياز قوان یبرخ رييگذشته تالش کرده تا با تغ

 یحجاب یکشور، از جمله لغو قانون ب نيا کيالئ
، دانشگاه ها و ادارات زنان در مدارس یاجبار
 یها استيس یاجرا یرا برا نهيزم یدولت

موضوع همواره  نيخود آماده کند. ا انهياسالمگرا
خواه ياز جمله حزب جمهور ک،ياحزاب الئ مقاومتبا 

) که آتاترک موسس آن بوده و البته CHPخلق (
 ارتش همراه بوده است. یجنرال ها

 
فروش  تينوعمم یرا برا یقانون راياخ هيترک دولت

شش شب تا ساعت  ده(از ساعت  یمشروبات الکل
کرده و اردوغان گفته است که هرکس  وضع) بامداد

بدون  یو دائم الخمر است. و یمشروب بنوشد، الکل
که  یبه آتاترک گفته است کسان مياشاره مستق

 مکرده بودند، دائ بيکشور را تصو یقبل نيقوان
 الخمر بودند. 

 
 »یپل سوم«اعالم کرده  هيترک دولت ،گريد یسو از

 بخشتنگه بسفر خواهد ساخت تا  یرا بر رو
پيوند آن  يیايآس بخشاستانبول را به  يیاروپا

 اديپل را به  نيکند. اردوغان قصد دارد نام ا
 اووزي«در قرن شانزدهم،  یعثمان نيطاز سال یکي
 استيس ميسل اووزي) بگذارد. Yavuz Selim( »ميسل
 تياقل هيرا عل يیسرکوبگرانه  و رانهيسختگ یها
و بود به مرحله اجرا در آورده  هيمذهب ترک یعلو
جامعه  ديشد یاردوغان باعث نگران ميتصم نيا

 ميدو تصم نيا ديشده است. بدون ترد هيترک یعلو
 ريتاث یب ريدر اعتراضات اخ هيدولت ترک رياخ

 نبوده اند.
 

نه اردوغان اصوال در صح نديگو یکارشناسان می برخ
 یو تا حد یخودرا یترکيه به عنوان انسان یسياس
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افکار  یبه آرا یمستبد شناخته شده است که توجه
که نظر خود را،  کند یتالش م یندارد. و یعموم
 یمغاير نظر حزب متبوعش، به کرس احت یگاه

 بنشاند.
 

اردوغان که  نديگو یاز کارشناسان م گريد یبرخ
ماندن در  یبرا یقانون اساس رييخود را آماده تغ
 دنيکند، تحمل شن یجمهور م سييقدرت به عنوان ر

 یو انيرا ندارد و اطراف شيها استيانتقاد از س
که  ستنديتا آن اندازه از شهامت برخوردار ن زين

گوشزد  یورا به  شيها استياز س حيصح یانتقادها
 کنند.

 
حس  یو به ويژه جوانان سکوالر و غير مذهب جوانان

 یريرام آرام در طول دوران نخست وزکنند که آ یم
اردوغان به حاشيه رانده شده  بيساله رجب ط 11

و  یتماميت خواه یاند و اين دولت در حقيقت نوع
شدن  دهيرا در پيش گرفته است. کش یانحصارگراي

از  ،یستيکوچک و تور یدامنه اعتراضات به شهرها
نشان از آن  »هيقون« یو مذهب یخيجمله شهر تار

طرفداران حزب  یپايين یه بين اليه هادارد ک
از نوع رفتار  ینگران یعدالت و توسعه هم نوع

 »خورد. یاردوغان به چشم م یسياس
 

به هر رو اميدوار هستيم، هر چه زودتر بحران در 
اين کشور دوست و هم منطقه ما فروکش کند و 
ماجراهای سوريه و عراق هم درس عبرتی گردد برای 

رکيه تا در آينده دست به دولتمردان آينده ت
ماجراجويی های وسترنی نيازند و منافع ملی دراز 
مدت کشور خود را قربانی منافع کوتاهمدت و 

 زودگذر نگردانند.   
 

به هر رو، در بعد سياست خارجی، يکی از عواملی 
که پيوسته ترکيه را تهديد می کند، گرايش آن به 

ر نوار واقع د یجهان سوم یکشورهاسوی غرب است. 
 ینما رهيو قفقاز و جز انهيم یايآس انيفاصل م

  یو دوم  هيروس یاتيتره منافع حسگ یعرب که اول
ند،  از جمله  امريکا یاتيگستره منافع ح

 یتنها راه ،و پاکستان هيترک ران،يافغانستان، ا
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از اين است.  یطرفيحفظ ثبات دارند، ب یکه برا
در  ديا باهر چند عضو ناتو هم است ام هيترکرو، 

منافع شرق و غرب تعادل و توازن را حفظ  انيم
رو  یگوناگون یها یآن، با دشوار ري. در غدينما

 گردد.  یبه رو م
 تياقل تي. موجودريپذ بياست سخت آس یکشور هيترک

 یدرصد 30 تيگونه اقل نيکرد و هم یدرصد 30بزرگ 
 یو آشور یارمن یحيمس یها تيبه اضافه اقل یعلو
 و یو گروه يیفرقه  یتضادها یپهلودر  عهيو ش

 یو سکوالر با حزب اسالمگرا کيياحزاب ال یاسيس
 ديشد یحاکم که به نوبه خود در دورن تضاد ها

 يیتا اندازه  رونيکشور را که از ب نيد، اندار
 یم ريپذ بيآس اريکند، بس می باثبات جلوه

 د. نساز
 

 اريمانند پاکستان ارتش بس هيترک گر،يد یاز سو
 یشورو یاز فروپاش شيدارد. در گذشته پ رومندين

نداشت و چون عضو ناتو بود، از  ادينفوس ز هيترک
اروپا  ،امريکاوابسته به  یو اقتصاد یگاه نظامن
م نخست آلمان) بود. همين گونه، روابط در گا(

اطالعاتی تنگاتنگی با سازمان های استخباراتی 
 ، اسراييل و انگليس داشت. امريکا

 
ه به ساختار اقتصادی سرمايه داری دولتی، با توج

پيوسته با کسری بودجه، تورم پولی و نبردهای 
سنگين داخلی وکودتاهای پی در پی رو به رو بود. 
همين گونه، با يونان بر سر مساله قبرس جنجال 

 داشت. 
 

نبايد فراموش کرد که در گذشته در اين کشور، در 
رمنی ها، دوره خالفت عثمانی سه بار قتل عام ا

علويان و کردها صورت گرفته بود که ريشه های 
دشمنی در اين کشور را بسيار دامنه دار می 

 سازد. 
 

پس از فروپاشی شوروی، ترکيه در آغاز به کمک 
غرب، اسراييل و اعراب آغاز به مداخالت گسترده 
در قفقاز و آسيای ميانه، به ويژه  در چچنستان 

ر افروختن آتش در نمود. مگر روسيه توانست با ب
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ميان کردها ترکيه را بر سر عقل بياورد. در 
دانشجوی ازبيک را از  2000ازبيکستان هم کريمف، 

ترکيه واپس به تاشکنت فراخواند و همه برنامه 
 های تلويزيونی ترکيه يی را بست. 

 
در سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی در 

در ترکيه ايران، تهران نيز سرمايه گذاری بزرگی 
نمود و با کمک روسيه و چين و سوريه و توانست 
با پشتيبانی همه جانبه از حزب رفاه نجم الدين 
اربکان وی را برای نخستين بار به قدرت 

 20برسانند. سپس ايران با بستن قرار داد 
ميليارد دالری گازی و دادن تخفيف چشمگير به 
اربکان توانست تا اندازه يی به رشد اقتصادی 

 ترکيه کمک  نمايد. 
 

با توجه به اين که روسيه به شدت در رشد 
اقتصادی ترکيه ذينفع بود (چون ترکيه از 
وابستگی اقتصادی به غرب رها می شد و سياست 
مستقلی را پيش می گرفت)، در چهارچوب يک 

ه چند قرار داد بزرگ گازی باستراتيژی همه جان
داد تا با ترکيه بست و عمال به اين کشور اجازه 

در روسيه و کشورهای آسيای ميانه  به تجارت 
ميليون  4آزاد بپردازد. همين گونه ساالنه تا 

جهانگرد از کشورهای شوروی پيشين از ترکيه 
بازديد می کنند. اما بايد متوجه بود که ترکيه 
از ديدگاه اقتصادی سخت به روسيه وابسته است. 

رد می بخش بزرگ گاز وارداتی ترکيه از روسيه وا
شود. در پهلوی آن، صنايع ذوب آهن و پوالد ترکيه 
با زغالسنگ وارداتی روسيه بر سر پا ايستاده 
است. همين گونه، واردات چوب و ... از روسيه 
برای ترکيه حياتی است. در عين حال، شرکت های 
ساختمانی ترکيه صدها پروژه در روسيه، آسيای 

 ميانه و قفقاز دارند. 
 

روسيه، صادارت گاز، زغالسنگ و  بسنده است که
چوب خود را به روی ترکيه ببندد، به همکاری 
بازرگانی خود با ترکيه پايان دهد و به شرکت 
های ترکيه يی ديگر اجازه فعاليت در روسيه را 
ندهد. آن گاه کمر اقتصاد ترکيه خواهد شکست. از 
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اين رو، ترکيه انگشت های افگار زيادی دارد که 
اند آن را در صورت نياز بفشارد. روسيه می تو

عين مطلب تا اندازه يی در مورد ايران صدق می 
کند. به اضافه اين که در شرايط تحريم های 
کنونی، ترکيه يکی از بزرگترين طرف های 
بازرگانی ايران است که تراز تجاری با آن کنون 

 ميليارد می رسد. 30به 
 

هم اما مساله بر سر اين است که هم روسيه و 
ايران، در روی کار ماندن حزب اسالمگرای حاکم و 
ثبات اقتصادی در ترکيه ذينفع اند. چون هرگاه 
احزاب الييک روی کار بيايند، روشن است به 

خواهند پرداخت و برای هر دو  امريکاهواداری از 
کشور درد سر بزرگی خواهند آفريد. از اين رو، 
به هر بهايی که شده است، از حزب حاکم  
پشتيبانی خواهند کرد. اما روشن است که در عين 
حال يک ترکيه نيرومند و با ثبات برای روسيه، و 
ايران در صورتی سودمند است که حد اقل در کشاکش 
های جهانی با غرب، بی طرفی اختيار  کند.  اما 
ترکيه نيرومندی که منافع راهبردی روسيه  و 

هر دو ايران را با چالش رو به رو سازد، برای 
کشور درد سر بزرگی خواهد بود و  روشن است 
خواهند کوشيد با پيشگيری سياست های باهمی به 
 هر گونه يی که شده است، آن را سر عقل بياورند. 

 
حال، آن چه مربوط به اردوغان می گردد، او با 
مداخالت بيش از حد و مرز در امور سوريه و عراق 

ان برايش از همه خطوط قرمزی که روسيه و اير
کشيده بودند، گذشته و همه پل ها را پشت سر خود 
شکستانده است. اشتباه محاسبه اردوغان در اين 
است که در ارزيابی توان واقعی خود و کشور خود 
دچار خودبزرگ بينی و توهم گرديده است. ترکيه 
نيرومند کنونی درست در اثر حمايت های همه 

ن می پنداشت جانبه  روسيه و ايران است. اردوغا
که روسيه و ايران چون هر دو در داشتن روابط 
بازرگانی با ترکيه ذينفع اند و چاره يی جز 
حمايت از حزب او ندارند، هر سازی که بزند، هر 
دو ناگزير اند به همان ساز برقصند. از همين رو 
بود که با يک چرخش صد و هشتاد درجه يی ناگهان 
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رتجع عرب و جهال در پهلوی اسراييل و کشورهای م
سعودی و قطر ايستاد و با مداخالت همه جانبه 
مردم سوريه و عراق را به خاک و خون کشاند. 
مگر، اردوغان نتوانست درک کند که سوريه برای 
روسيه  و ايران اهميت حياتی دارد و به هيچ رو 

 حاضر نيستند آن را از دست بدهند. 
 

ی سوريه از سوی ديگر، به درازا کشيدن بحران ها
موجب ناخشنودی و ناخرسندی کردها و  ،و عراق

علويان ترکيه شده است که ديگر به هيچ رو حاضر 
نيستند از اردوغان حمايت کنند. مخالفت احزاب 
الييک و سکوالر هم مضاف بر علت شده است. اختالفات 
درون حزبی با عبدهللا گل هم به اوج خود رسيده 

به رفتن اردوغان است. کشورهای غربی هم به شدت 
و روی آوردن احزاب الييک و سکوالر ذينفع هستند. 

 روسيه  و ايران هم از وی به شدت آزرده اند. 
 

در اين حال، ترکيه به خاطر شکست در سوريه به 
يک بز بالگردان نياز دارد. حتا عبدهللا گل بيشتر 
از هر کسی به چنين بزی نيازمند است تا در 

خود بر گردد. اين است که  آينده باز هم به کرسی
همه می خواهند شکست سياسی مفتضحانه در کارزار 
خونين ترکيه را به گردن اردوغان بيندازند. 

 تازه غرب نيز به چنين بزی نياز دارد. 
 

در يک سخن، آبروی اردوغان به گونه دراماتيکی 
به ريختن نزديک می شود. اما روسيه و ايران و 

ب بر سر اقتدار ذينفع چين به شدت در تقويت حز
اند. اين است که ميدان مانور برای او فراخ می 
شود و او تالش فراوان خواهد کرد تا خسته را به 
پای گل بشکند. از سوی ديگر، سوريه و عراق هم 
به هيچ رو به ماندن اردوغان عالقه ندارند. 
فراموش نبايد کرد که تراز بازرگانی ترکيه با 

ميليارد  12ای اخير به سوريه پيش از رخداده
ميليادر دالر می  13-11دالر و با عراق به 

رسيد. کنون هر دو کشور با بی ميلی تمام از 
ترکيه رو گردانيده اند و گزند چنين سياستی 
بيشتر بازرگانان کردی و علوی را زيانمند 

 گردانيده است. 
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آن چه مربوط به افغانستان می گردد، مداخله 

ازبيک های افغانستان و اردوغان در امور 
پشتيبانی وی از جناح مخالف جنرال دوستم، به 
شدت دست کم موجب آزردگی وی شده است. در نتيجه، 
ازبيک های افغانستان به دو گروه  هوادار ترکيه 
و ازبيکستان در برابر هم  صف آرايی نموده اند. 
بايد متوجه بود که در حالی که اردوغان از  

حمايت می کند، عبدهللا گل دست کم گروه های اسالمی 
 در گذشته روابط نيکی با دوستم داشته است. 

 
به هر رو، ارزيابی من اين است که اگر سياست 
های اردوغان همين گونه که است، ادامه يابد، 
اين کشور وارد يک مرحله بحران سياسی دومدار 
خواهد گرديد که پيش بينی پيامدهای آن بسيار 

    دشوار است.    
 

و  يیمنطقه گرا یاست که جهان امروز به سو روشن
 یکيرو، آن چه در  نيرود. از ا یم يیگرا یجهان

 یايگذرد، چه در آس یمنطقه ما م یاز کشورها
و  رانيا ايباشد، چه در افغانستان و  انهيم

 ريمسلمان غ یدر کشورها یعني هيترک ايقفقاز 
ن به آ نيکه در باخترزم يیبه گونه  هي یعرب
 یهمه را متاثر م ند،يگو یم یعرب انهيم رخاو

 ونديپ یگريبه د یکي رهيگرداند و مانند زنج
 دارد. 

 
رشد  اريدر دهه گذشته بس هيکه ترک یلياز دال یکي

به گونه  رانيو ا نيچ ه،يبود که روس نيکرد، ا
خواستند  یبودند و م نفعيذ هيدر رشد ترک ینيع

 آنگذشته  قيعم یبه وابستگ ه،يترک تيبا تقو
کاهش بدهند و  امريکا ژهيکشور را به غرب به و

 ليخود متما یرا به سو هيآهسته آهسته ترک
بتواند از ناتو  ندهيدر آ هيگردانند. تا ترک

 هيبرجسته اتحاد یاز اعضا یکيو به  دهيبر یخيب
راستا بود  نيگردد. در هم دلبم يیاياروآس ندهيآ

 تيزه فعالاجا يه يیترک یبه شرکت ها هيکه روس
و قفقاز را  انهيم یايو آس هيگسترده در روس یاه

 یداد. تجارت خود را با همه توسعه داد. برا
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دالر در  ارديليم 20 جانينمونه تنها آذربا
 هينموده است. روس یگذار هيسرما هياقتصاد ترک

 نهيزم ه،يبه ترک فراوان گاز ريبا صادرات مقاد
 د.رشد صادرات آن کشور را هم فراهم کر

 
 ینه تنها از سو هيبه اصطالح کمر ترک بستن
هم با کمال  نيو چ رانيا یبل که از سو ه،يروس
در به گزارش بی بی سی، رفت.  یم شيپ تيموفق
 20 رانيلحظات انتخابات گذشته، ا نيتر یبحران

فت طال به  40 نريدالر با چهار کانت ارديليم
 یروزيدر پ يیداشت که نقش ارزنده  ليگس هيترک

 حزب بر سر اقتدار داشت. 
 
شماری می کوشند پيشرفت های ترکيه را يکسره  

دستاورد اردوغان جا بزنند. البته، تا جايی 
درست هم است. به گونه مثال، در سال های اخير 
قطر چند ده ميليارد دالر در اقتصاد ترکيه 
سرمايه گذاری نموده است.  اما پيشرفت ترکيه 

 مثال:داليل ديگری دارد. برای 
ذينفع بودن جامعه اروپايی در توسعه ترکيه  -

به مقصد جلوگيری از سرازير شدن سيل پناهگزينان 
 ترکيه يی به اروپا

جلوگيری از رشد کشت، توليد و قاچاق مواد  -
مخدر در ترکيه که می تواند امنيت اروپا را به 

 شدت تهديد کند.
ساختن ويترين برای کشورهای آسيای ميانه و  -

 قفقاز
ه گيری از ترکيه برای رخنه در قفقاز، بهر -

 آسيای ميانه، ايران، عراق، سوريه و افغانستان 
بهره برداری ترکيه از جنگ ايران  و عراق  -

 در سال های دهه هشتاد
بهره گيری غرب از ترکيه برای شکست دادن  -

شوروی ها، سپس کنار زدن مجاهدان، روی کار 
 آوردن طالبان و اشغال افغانستان

ساختن عراق و سوريه و تاراج گنجينه ويران  -
های نفتی و گازی اين دو کشور برای پايين آوردن 
بهای نفت و از اين راه ضربه زدن به روسيه و 

 ايران
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سرازير شدن سيل جهانگردان به ترکيه به  -
 مصر، دليل خراب شدن اوضاع در ليبی، تونس،

 سوريه، لبنان، عراق و مهم تر از همه يونان  
ن ميلياردها دالر از عربستان و سرازير شد -

 قطر به ترکيه به خاطر رويدادهای عراق و سوريه.
 
و  رانيه و ايهر رو، روشن بود که توقع روس به
 یکمک ها یبود که در ازا نيچن هياز ترک نيچ
 يیرشد و شگوفا نهيو فراهم نمودن زم کرانيب

مستقالنه  یها استيکشور کماکان به س نيا ،هيترک
که  شيدهد. اما اردوغان تا دو سال پخود ادامه 

 ی، ناگهان به سوپيش گرفته بودرا  استيس نيهم
از پروژه  یبانيپشت کرد و با پشت رانيو ا هيوسر

دالر از  ارديليده م افتيبا در ،اعراب یضد سور
متوجه  دينشان داد. با يیهمنوا یعربستان سعود

است. حضور  یريپذ بيآس اريکشور بس هيبود که ترک
 یدرصد 30گونه حضور  نيکرد ها و هم یدرصد 30

ه را يتواند ترک یهر آن م ،هيهوادار سور انيعلو
لبه پرتگاه بکشاند. اردوغان نتوانست درک  رب

که  هيمخالف با روس رومندين هيترک کيکرد که 
 ديتهد یآن کشور را به گونه جد یمنافع راهبرد

 یهم صدق م نيو چ رانيا یبرا زيچ ني(ع د،ينما
است.  یهر دو کشور درد سر بزرگ ی) براديمان
 کي ازمندين هيو هم روس رانيگونه که هم ا نيهم
دوست هستند. متاسفانه اردوغان  رومندين هيترک

هم و عراق،  هيسورهای با مداخله در بحران 
فروپاشی  نهيخود را برباد داد و هم زم یآبرو

 ندچ هيسور حرانبرا فراهم آرود.  ممکنه ترکيه
و هزار کشته  200و  یخارج ی وآواره داخل ونيليم

بر جا گذاشت. شکست پروژه چند صد هزار زخمی 
 یرا در پ دوغانار بی آبروشدنروشن است  هيسور

 داشت. 
 
 اشتباه. نخستين است یبد یزيچ استيس

است. يک سياستمدار  اهباشت نيآخر استراتيژيک،
 -یقدرت جهان ربا دوآشکار منافع  دنيبه چالش کش

 رانيا -يی هقدرت منطق ربا کيو  نيو چ هيوسر
اردوغان  یکه آن ها، آن را برا ستين یريچ

آن ها  یاريکه به کمک و  یببخشند. اردوغان
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 اديليم 100 یاردوغان شده بود. درست تراز باال
 انهيم یايآس یکشورها ه،يبا روس یبازرگان یدالر

را  هيبود که اقتصاد ترک رانيو ا نيو قفقاز، چ
نتوانست  غانشگوفان ساخته بود. مگر اردو نيچن
 یرا درک کند. بلند پرواز تيواقع نينخواست ا اي

ها بود که او را از اوج قله  تيو عدم درک واقع
 انداخت.   ريافتخار به ز

 
مسلم است. اردوغان متاسفانه با دخالت  زيچ کي

 انيوجهه خود را در م و عراق، هيدر امور سور
نفوس  مين بايکه تقر هيکتر انيکردها و علو

دهند، از دست داده است و  یم ليرا تشک هيترک
 یدشوار به نظر م اريآنان را سخت رنجانده و بس

 زيکنند. غرب ن نانياطم او به گريآنان د کهرسد 
 هيبا رفتن اردوغان خوش است چون اگر در ترک

 شتريب د،يايکار ب یو سکوالر رو کييکدام حزب ال
فراموش کرد که  دياشت. اما نباگوش شنوا خواهد د

 هياز ترک یبزرگ هيسرما يزرگ ،رانحب یريبا اوجگ
اروپا،  ماريب ادصورت گرفت که با توجه به اقتص

کار  نيدر ا يیاروپا یاز کشورها یاريبس ديشا
توانست بخش  زين ونانيهستند. همچنان  نفعيذ

 یم هيرا که در گذشته به ترک یبزرگ جهانگردان
در شکست حزب  به هيچ رو، رانيند. ارفتند، جذب ک

نخواهد برد. هر چند در  یاردوغان سود یاسالمگرا
است.  دهيرنج دوغانبه شدت از ار هيمساله سور

کار  یرو هيدر ترک کييحال اگر کدام حزب ال
خواهد شد.  شتريب ميبا آن رژ رانيمشکل ا د،يايب

 موقف قرار دارد.  نيهم در ع هيروس
 
 

فارس در مقاله يی در باره تارنمای انترنتی 
که  دهد ینشان ماوضاع «تحوالت ترکيه می نويسد: 

 یاجتماع تياز بحران امندوران نوی وارد  هيترک
به لحاظ  یتيامن -یبحران اجتماع نيشده است. ا

 قابل کنترل نخواهد بود. یو نه مکان یزمان
اردوغان تصور کرده است که غلبه بر معترضان 

ها آسان است! اردوغان تا  لمانند غلبه بر جنرا
باش «ها از جمله  از جنرال یاريکنون مقابل بس

ها را  و آن ستادهيا »تيآن وکيب اشاري«و » بوغ
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 انياز معادالت قدرت خارج کرده است. در جر
  تردهحساب گس تسويهاردوغان  ،پرونده ارگنه کن

از  یاريبس یها صورت داد و پا با جنرال يی
ورش را به زندان و دادگاه کش هيافسران بلند پا

اردوغان تصور کند که معترضان هر  ديباز کرد. شا
داشته باشند قدرتمندتر از  یگاهيوزن و جا

ها  بر آن یبه راحت توان یو م ستنديها ن جنرال
 اننگاه نادرست اردوغ نيکرد. ا دايغلبه پ زين

در کشورش را به  روانتحوالت  یسبب شده است تا و
کردن  یمنزو کند یاردوغان تصور مدرک نکند.  یخوب

 ،هيترک یها از قدرت و رونق اقتصاد داخل جنرال
 در ینامحدود و یبقا یبرا یاصل نيدو تضم

حزب متبوع خود را  یاسيو س یاقتصاد یدستاوردها
 انهيماجراجو کرديبا اتخاذ رو ريدو سال اخ یط

 یرا در معرض نابود یخارج استينادرست در عرصه س
که در  يیاز شعارها یاريبسست. ا قرار داده

 یها استيس هيمختلف عل یاستانبول و شهرها
 یخارج استيبه حوزه س ،اردوغان داده شده است

اعتراضات خواب اردوغان  ني. اشود یه مربوط ميترک
 هيترک رينخست وز ايرا آشفته ساخته است اما گو

 یها نادرست خود در عرصه یقصد ندارد از رفتارها
 »کند. ینيعقب نش یالملل نيو ب یداخل

 
در اين بخش، ديدگاه های منابع مختلف را در 
باره بحران ترکيه را خدمت پيشکش می نماييم. 
شايان يادآوری است که مسووليت هر نوشته به دوش 
نويسنده آن می باشد. من تنها بنا به خواهش های 
پی در پی دوستانی که خواهان به دست آوردن 

ره رويدادهای اخير ترکيه اطالعات جامع در با
اند، گزيده يی از نوشته های تا جايی روشنايی 
بخش در زمينه را که برای خود مانيتورينگ کرده 

 ام، با ساير دوستان در ميان می گذارم:
در آغاز، توجه شما را به برگردان فشرده تبصره  

رييس کميته اسالمی روسيه، کارشناس  -حيدر جمال
الم در باره رويدادهای معتبر مسايل جهان اس
 ترکيه جلب می نماييم:

نکته اصلی اين است که برای اردوغان آش دستپخت «
خود او را تعارف کرده اند. زيرا وی نظر بسيار 

در مورد تظاهرات مردمی در ميدان تحرير » مثبتی«
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[مصر] داشت. حال چه رسد به رويدادهای سوريه. 
رگواری او راهپيمايان مصری را دموکرات های بز

می خواند که قدرت خيره و استبدادی را به چالش 
می کشانند. هر چه است، موقعيت کنونی برای 
اردوغان در اوضاع کنونی سوريه بسيار ناگوار 
است و به شدت امکانات او را برای کمک به 
مخالفان سوريه محدود می گرداند. آن هم در 
اوضاعی که اپوزيسيون سوريه در حال باخت است. 

ی توان گفت که اسد در اين مسابقه بوکس، حريف م
را با ضربه فنی ناک داون کرده و برنده شده 

  است.
 

، امريکاسوء ظنی هست که شايد تبانی يی ميان 
روسيه، و چين صورت گرفته باشد که با پر يا برگ 

مانند  -(کارت) درگيری ميان خود در مساله سوريه
زی کنند. در تقلب کاران و کارچاق کنان بازار با

واقع، از اين کشور (سوريه) تله يی يا دامی 
ساخته شده است که تا حد زيادی دارايی های 
سياسی کشورهايی مانند ترکيه، عربستان سعودی، 

را می بلعد و کاهش می  اسراييلقطر و 
» شر«اياالت متحده می خواهد از اين  بخشد.

 رهايی يابد.» متحد«کشورهای هر چند هم 
 

می خواهد از شر اين متحدان هر چند  امريکا
نيايشگر و ستايشگر خود رهايی يابد. چون اين 

سودمند نيستند  امريکاکشورها نخست اين که برای 
و دو ديگر به عنوان متحدان خطرناک هستند. 

يک بار دوش اضافی است که اوباما   -اسراييل 
مدت ها پيش از خدا می خواهد از شر آن خالص شود. 

سعودی کشوری است که در برابر چشمان ما عربستان 
فرو می پاشد. به احتمال زياد در اين کشور  
انفجار بس نيرومند و بزرگی از پايين در آينده 
نزديک رخ خواهد داد. ترکيه کشوری است که داعيه 
متحد ساختن جهان اهل سنت را به عنوان جانشين 
امپراتوری عثمانی و آخرين خالفت متحد، که در 

به پايان رسيد، کمتر از صد سال پيش؛  1922 سال
 دارد.
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بر آنم که اوباما پی برده است که اردوغان در 
اين نقش، بدون توجه به اين که چگونه در پشت 
پرده با او سخن از وفاداری و سرسپردگی بر زبان 
می راند، خطرناک است. چون، ماجراجوی سرکش و 

اده بزرگ مهارناپذير با بلندپروازی های فوق الع
و ناپايدار، و مستعد مبتال به جاه طلبی است. از 
همين رو، هرگاه فرض کنيم که با او به يک رشته 
سازش ها هم برسد، فردا او زير چتر خودش يک 
ميليارد سنی را متحد خواهد گردانيد و به گونه 
عينی خود را خليفه اعالم خواهد داشت و به 

 يی ها پشت خواهد کرد.امريکا
 

اياالت متحده، بارها کنون سودمند تر است  برای
تا پنهانی و مخفيانه در پشت پرده دودی درگيری 
ها، ايران را به جايگاه کشور پيشتاز آسيای 
قدامی بنشاند. چون در اين صورت، همه اهل تسنن 
در برابر ايران همدست خواهند شد، و اين در 
واقع، بازتوليد وضعيت کنونی در عراق است. 

که نور المالکی شيعه در بغداد نشسته  هنگامی
است و در پيرامونش مخالفان اکثريت سنی در 
کشورهای عربی حلقه زده اند. تکرار اين وضعيت 

هدف اصلی  –در مقياس بزرگتر سراسر خاور نزديک
اياالت متحده است تا به جای نور المالکی به 

ايران را بنشاند و در  -مقياس شرق نزديک
، کشورهای سنی جهان را به سان پيرامون  ايران

 دريای توفانی برانگيزد.
 

و اگر، فرض نماييم که ترکيه چونانِ يک کشور  ...
سنی در پيرامون خود سنی ها را متحد نمايد، با 
منابع بسيار بزرگ آن کشور، چنين چيزی برای 

بسيار خطرناک است. ترکيه دارای مجتمع  امريکا
ه درست در خدمت نظامی صنعتی توسعه يافته است ک

اين دريای توفانی پهناور اهل سنت قرار خواهد 
گرفت. اين کشور اقتصاد بزرگ و صنايع کوچک 
توسعه يافته دارد و از خودکفايی در محصوالت 

در اين معنا، ترکيه يی  کشاورزی برخوردار است.
ها پيش بينی ناپذير هستند، شايد فردا آن ها به 

ياالت متحده به هيچ راستی اعالم خالفت نمايند. ا
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رو، به چنين چيزی نياز ندارد. پس هدف اصلی 
 چيست؟ امريکا

 
آن است تا شيعيان و سنی ها را  امريکاهدف اصلی 

در برابر هم قرار دهد تا آن ها (مسلمانان) 
نتوانند پا از گليم خود فراتر نهند و بر اوضاع 
در جهان تاثير بگذارند و دست به گريبان يکديگر 

برای مثال، از عراق امروزی که غرق  باشند.
کشاکش های ميانگروهی شيعيان و سنی ها است، 
ديگر کسی چونان يک فاکتور در نظام بين الملل 
چيزی نمی شنود. در حالی که در عهد صدام حسين 
عراق به عنوان يک عامل در تعامالت بين المللی 
شمرده می شد. اما امروز به گوشه يی رانده شده 

   است.   
 

به محض اين که ايران در جايگاه مهم ترين کشور 
منطقه تبارز کند، اهل سنت به مچ پای آن خواهند  
چسپيد. آن گاه خاور نزديک با درگير شدن در يک 
کشاکش درونی، ديگر از بازی کردن نقش در سيمای 
يک عامل بين المللی کنار زده خواهد شد. اين 

ع شر سلفی ها گونه، ايران تنها دست اندر کار دف
فرصت آن را  امريکاخواهد شد. در اين هنگام، 

خواهد يافت تا با نيروی تمام به مبارزه با چين 
تضعيف چين  –،  هدف اصلیامريکابرخيزد. برای 

  است.
 

چگونه می توان ايران به نيرومندترين کشور 
منطقه مبدل کرد تا در مقايسه با همه همسايگان 

بگيرد؟  چنين چيزی با ديگر  خود نقش مرکزی را 
به دست آوردن موفقيت در سوريه محق می شود. اين 

با روسيه و چين در پشت پرده سر  امريکااست که 
سازگاری تکان می دهد تا در شورای امنيت سازمان 
ملل متحد جلو هر گونه مداخله خارجی در مساله 

 سوريه را بگيرند.
 
ها ی اند. آن »بد«آری، روسيه و چين کشورهای  

از محور شرارت (کوريای شمالی، ايران و سوريه) 
پشتيبانی می کنند. هر چه باشد، در سر انجام، 
همه کسانی که با اسد مبازه می کنند، پس از 
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مدتی در خواهند يافت که با گلدان های شکسته 
مانده اند. يعنی همه سرشکسته و نوميد خواهند 

 نيز باخت بسيار سنگينی در اين اسراييلشد. 
گيرودار داشته است و در آينده نزديک شايد حتا 

 بيشتر از اين هم از دست بدهند.
 
من بر آنم که اياالت متحده، پنهانی می تواند  

به برانگيختن اسد به آزادسازی بلندی های گوالن 
بپردازد. اگر بلندی های گوالن پس از دريافت 

با يک ضربه به کمک حزب هللا به   S-300موشک های 
ناگهانی آزاد شود، چنين چيزی فاجعه سياسی  طور

بزرگی برای نتانياهو خواهد بود. او ديگر چونان 
يک سياستمدار از صحنه سياست برداشته خواهد شد. 
و اين چيزی است که اوباما در پی آن است. زيرا 

 برادری صهيونيستی بيزار است.ی و ستواو از د
 

اين آش من فکر می کنم که امروز ترکيه ديگر مزه 
را چشيده باشد. در خيابان ها، زيرساخت ها و 
اجنت هايی حضور دارند که که کاری به سياست 
ندارند، اما تنها کنش تظاهرات توده يی را در 
کنترل دارند. شايد امروز، هدِف مشخص کنار زدن 
اردوغان در دستور کار نباشد. هدف مشخص ديگری 

ص مضحک روی دست است تا: او را در سيمای يک شخ
جلوه دهند. کسی که در مانورهايش  محدوديت هايی 
دارد. به راستی  هم خنده آور است که آدمی که 
از تظاهرات ميدان تحرير پشتيبانی می کرد، 
ناگهان همان تظاهرات در خانه اش صورت می گيرد 

 - و او بيخی سخنانِ مغاير با گفته های پيشين خود
می زند.  آن چه که مبارک بر زبان می آورد،

مبارکی که اردوغان او را باد تمسخر می گرفت. 
آری. اردوغان اين گونه آدم مضحکی جلوه می کند 
و يک دولت مضحک آبروی خود را از  دست می دهد و 
اعتبار خود را می بازد. يعنی بگذار ادروهان بر 
سر قدرت باشد، اما بدون اتوريته و چونان يک 

 گ.]  -آدم مضحک [مانند قذافی
 

، 2014البته، بحث ديگری است که آيا در سال 
ضربه بسيار نيرومندی بر محاسبات اردوغان مبنی 
بر تغيير قانون اساسی و انتخاب شدن او به 
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عنوان رييس جمهور منتخب وارد می آيد يا نه. او 
 را به آن چه که » ترکيه جمهوری«می خواهد  

seçilmiş -  رهم خوانده می شود، با د –سلطان منتخب
آميختن قوه های اجرايی، تقنينی و قضايی، زير 
کنترل خود، مبدل نمايد. در اين پيوند، تظاهرات 
توده يی چونان سطل آب سردی اند برای فرونشاندن 

بر سر  اين گونه بلندپروازی ها و جاه طلبی ها
 .»او ريخته می شود

 
در باره موقف ايران » عماريون«سايت انترنتی   

 :ت ترکيه چنين نوشته استدر قبال تحوال
اگر بخواهيم يک راهبرد برای پوشش تحوالت ترکيه «

تدوين کنيم، شايد اين راهبردی مناسب باشد: 
انتقاد از رويکرد خارجی دولت اردوغان و در «

عين حال، پرهيز از قرار گرفتن در کنار عامالن 
 ،های اخير. متاسفانه برخی از دوستان ناآرامی

های  يت مخالفان حاضر در خيابانبدون توجه به ماه
زده شده و يخه  استانبول و آنکارا، چنان ذوق

پروا  اند که عنان قلم از کفشان رفته و بی دريده
اند. چنين  اسب رسانه را به تاخت درآورده
تواند از يک  رويکردی به اين شکل صحيح نيست و می

 .وجود آورد فرصت، يک تهديد به
 
های ترکيه حاضر  بانآن ها که تاکنون در خيا 

کنند و  اند، از انديشه ليبرالی پيروی می بوده
هم که » حريم سلطان«بازيگران سريال مشهور  احت

اند. بنا  معلوم است که هستند، به ايشان پيوسته
تواند با  بر اين، رفتار و نگرش اين افراد نمی

  های ما همخوانی داشته باشد. ايده
 
د که اردوغان هنوز اين را هم نبايد فراموش کر 

در ترکيه طرفداران پر و پا قرصی دارد که او را 
ياری خواهند  رواناحتماال در پيروزی بر مناقشه 

کرد و ما احتماال ناگزيريم همچنان با دولت 
اردوغان همسايه باشيم، لذا بايد در عين انتقاد 

 ».های او، دورانديشی کرد صريح از سياست
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 - ه عبدالباری عطوان تارنمای مشعل مقال در  
نويسنده و تحليلگر برجسته جهان عرب آمده است. 

او با اشاره به اعتراضات گسترده کنونی در «
می های دولت اردوغان  شهرهای ترکيه عليه سياست

که آتش سوريه دامن اردوغان را گرفته  نويسد
عطوان در سرمقاله خود در روزنامه القدس  .است

ده کنونی در شهرهای العربی به اعتراضات گستر
ترکيه عليه دولت اردوغان و مقايسه موضعگيری 
های اردوغان و بشار اسد در خصوص تحوالت 

 .کشورهايشان پرداخته است
 
وی در اين يادداشت آورده است که بشار اسد  

جمهوری سوريه و حلقه اطراف وی خوشحالترين  رييس
افراد به خاطر وقوع تظاهرات و رويدادهای اخير 

شهر آنکارا پايتخت ترکيه و ساير شهرهای اين  در
 .کشور از جمله استانبول و ازمير و بدروم هستند

 
: آن چه که خصوصا بشار اسد را ايدافزمی وی  

های  های اردوغان به طرف کند، اتهام خوشحال می
های  داخلی و خارجی در خصوص دست داشتن در آشوب

ر خصوص اين کشور است زيرا بشار اسد خودش نيز د
ها را به کار برد و  اوضاع کشورش همين عبارت

همين توصيف را برای توجيه استفاده از 
های  راهکارهای امنيتی در مقابله با ناآرامی

مشابه عليه دولت سوريه به کار برد؛ 
هايی که در آغاز بحران سوريه از شهر  ناآرامی

 .درعا آغاز شد
 
سه بين به نوشته عبدالباری عطوان، هرچند مقاي 

های سوريه و ترکيه اصال درست نيست اما  نظام
دخالت خارجی که اردوغان امروز از آن سخن 

گويد و بشار اسد پيشتر از آن سخن گفت، در  می
خصوص ترکيه مبهم، اما در خصوص سوريه کامال واضح 
و آشکار است، زيرا هم اکنون کشورهای زيادی در 

م با خاک سوريه به طور مستقيم يا غيرمستقي
جنگند که به طور قطع در بين آن ها  يکديگر می

خود دولت ترکيه قرار دارد که از مخالفان سوری 
حمايت و رسيدن سالح و پول به جنگجويان مخالف در 

بخشد و درهای  عمق خاک سوريه را تسهيل می
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های سران  ها و نشست استانبول را به روی اجالس
 .کند مخالف سوريه باز می

 
گر نوشت: درست است که اعتراضات در اين تحليل 

ن ترکيه برای مسووالاستانبول به علت تصميم 
ايجاد يک مجتمع تجاری و ساخت مسجد در مرکز يک 
پارک عمومی نزديک ميدان تقسيم آغاز شد که نقطه 
جذب اصلی گردشگران خارجی در اين شهر تاريخی به 

رود اما گستره اين اعتراضات و خشونت و  شمار می
رش آن به شهرهای ديگر از وجود يک التهاب گست

سياسی حکايت دارد که پروژه ساخت مجتمع تجاری 
 .ور کرد آن را شعله

 
به نوشته عبدالباری عطوان، واکنش و اعتراض  

احزاب مخالف در ترکيه که رهبری آن را حزب 
بزرگترين رقيب اردوغان و حزب  -جمهوری خلق

ارد؛ در حال توسعه وی برعهده دو اسالمی عدالت 
افزايش است زيرا که مقاصد اردوغان برای تعديل 
نظام حاکم در آنکارا از يک نظام پارلمانی به 
 .يک نظام رياست جمهوری در حال نمايان شدن است

 امريکاجمهور نظير نظام  رييسنظامی که در آن 
 يی تر فرانسه از اختيارات گسترده درستيا 

خواهد قانون  یلذا اردوغان م .شود برخوردار می
اساسی را اصالح کند تا راه را به طور قانونی 

جمهور ترکيه  رييسهموار کند و بعد از چند سال 
 .بشود

 
اين نويسنده افزوده: موضوع ديگری که مخالفان  

در ترکيه را نگران کرده، اين است که سه دور 
پيروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات و کسب 

اه را برای اين حزب به اکثريت در پارلمان ر
منظور کاستن از نقش نظاميان و کاهش نقش دادگاه 
قانون اساسی و تعديل برخی از مفاد آن که اجازه 
کودتاهای نظامی تحت عنوان محافظت از نظام 
جمهوری و جلوگيری از به قدرت رسيدن اسالم تندرو 

کند و اردوغان اقداماتی را  دهد، فراهم می را می
يی آغاز کرده   های رسانه ردن آزادیبرای محدود ک

 .است
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عطوان تصريح کرد: ما بارها هشدار داديم که  
بحران سوريه دير يا زود به کشورهای همجوار 
کشيده خواهد شد و االن لبنان در آستانه جنگ 

 - ترين کشور داخلی قرار دارد و ترکيه که مستحکم
های آتش سوريه به  زبانه -به زعم رهبران آن است 

رسد و معتقد نيستيم که کشورهای  نحوی به آن می
عرب حوزه خليج فارس نيز در امان خواهند ماند و 

 ».توان در خصوص اردن بيان داشت همين امر را می
 

مقاله جالبی زير نام » فارس«در تارنمای 
به نشر » انفجار بالن اقتصاد و سياست در ترکيه«

طی در زمانی که اعتراضات زيست محي«رسيده است: 
ترکيه به اعتراضات سياسی تبديل شد، پيامدهای 
آن به همين دو عرصه محدود نماند و اوضاع 
اقتصادی و صنعت گردشگری اين کشور را نيز تحت 

 .الشعاع خود قرار داد
 
کرد  به گزارش خبرگزاری فارس، کسی گمان نمی 

برخورد خشن پليس با گروهی از دوستداران محيط 
» تقسيم«ک پارک در ميدان زيست که به تخريب ي

استانبول و بنا کردن يک مجتمع تجاری به جای آن 
معترض بودند، چنان آشوبی به پا کند که ديگر 
شهرهای بزرگ و کوچک اين کشور را نيز در بر 

 .بگيرد
 
جمهور ترکيه در روز  رييسهر چند، عبدهللا گل،  

به پليس » عتاب«ها تالش کرده بود با  دوم ناآرامی
به مردم، جمعيت معترض را آرام کند، » طابخ«و 

روز بعد از آن، اردوغان، در برنامه تلويزيونی، 
ها معرفی کرد و  خشونت مسوولهای تندرو را  گروه

خواند و گفت، ماموران » اراذل و اوباش«آنان را 
ها  سازمان اطالعات ترکيه در باره ارتباط خارجی

 .اند ردهبا تظاهرات کنندگان تحقيقاتی را آغاز ک
 
همين اظهارنظر، چنان خشم معترضان را برافروخت  

که بعد از گذشت دو هفته، هنوز تجمعات و 
اعتراضات خيابانی فروکش نکرده و مردم هنوز 

اند. اما تبعات موضعگيری اردوغان و  آرام نگرفته
های اقتدارگرايانه حزب او، صرفا به مسائل  سياست
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قتصادی نيز در سياسی محدود نبوده و پيامدهای ا
توان به  از جمله اين موارد می .بر داشته است

چشمگير ارزش سهام در بازار بورس استانبول افت 
اشاره کرد. درست يک روز بعد از اين اظهار نظر 
اردوغان، شاخص بازار بورس استانبول بيش از هفت 
درصد کاهش يافت و هر ليره ترکيه با افت ارزش، 

معامله شد. اين نسبت  امريکادالر  89/1معادل 
پايين ترين نسبت در طول هژده ماه گذشته بوده 

در مجموع نيز، بازار بورس استانبول در   .است
حدود ده درصد افت داشته و نه درصد نيز ضرر 
داده است. ارزش سهام و اوراق بهادار ترکيه نيز 
ده درصد افت کرده است. اگر بخواهيم ارزش مالی 

ورد کنيم، بايد گفت، ها را برآ اين خسارت
 33هايی که در بورس هستند، در يک روز  شرکت

اند و  ميليارد دالر ارزش خود را از دست داده
ميليارد دالر کاهش داشته  291ارزش کلی بورس 

 .است
 
ها، در اين دوران، ارزش  بر اساس برخی گزارش 

برابری لير به دالر نيز با افت شديدی روبرو 
رسيده که در ترکيه رقم  1.90به  1.78شده و از 

ها در پی اين  بسيار بااليی است و بسياری از شرکت
اند و رقم  کاهش ارزش با ورشکستگی روبرو شده

 .بهره در اين کشور جابجا شده است
 
ها،  افزون بر اين، طی پنج روز نخست ناآرامی 

ميليارد لير افت ارزش  66های عضو بورس  شرکت
 551س استانبول اند و در مجموع بور داشته

نشينی کرده است. البته انجمن  ميليارد لير عقب
تاجران ترکيه يی اعالم کردند که ارقام اعالم شده 

ها و  همه حقيقت نيست چرا که بسياری از شرکت
های خارجی وجود دارند که در بورس حضور  بانک

نداشتند و ضرر مالی اين کشور را به چندين 
 .برابر رساندند

 
های بازرگانی بزرگ همانند  کتهمچنين شر 

های خودرو سازی و نيز مواد غذايی طی  کمپانی
های خود را لغو کردند که اين  روزهای گذشته آگهی
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نيز ضرر مالی هنگفتی به اقتصاد ترکيه وارد 
کرد. اما اردوغان به جای تالش برای آرام کردن 
اوضاع هم در بعد سياسی و هم بعد اقتصادی تهديد 

های خود را پس  های بزرگ دنيا که آگهی تکرد، شرک
نشينی و عذرخواهی  اند، ناچار به عقب گرفته

 !خواهند شد
 
گذشته بر تحت الشعاع قرار گرفتن بازار بورس،  

های اخير در مقصد نخست گردشگری ترکيه  ناآرامی
يعنی استانبول، صنعت گردشگری اين کشور را که 

شود، در  يکی از ارکان اقتصاد ترکيه محسوب می
  .شرايط بحرانی قرار داده است

 
در جريان اعتراضات چند روز گذشته در ترکيه که  

شدن صدها نفر و  تا به حال به مرگ چند تن، زخمی
معترض انجاميده، صدمات  2000بازداشت نزديک به 

زيادی نيز به صنعت گردشگری ترکيه وارد شده و 
 طبق اعالم چند اتحاديه گردشگری در کشورهای
مختلف اروپايی و امارات، بيشتر تورهای گردشگری 

 .اند به مقصد استانبول لغو شده
 
ها در  به نوشته روزنامه حريت، رزرو هتل 

استانبول به چهل درصد کاهش يافته است که يکی 
ها  از علل آن اسکان نيروهای پليس در برخی هتل

برای سرکوب اعتراضات مردمی بوده. به گفته 
اتحاديه هتل داران ترکيه  رييس ،»عثمان آييک«

نيز بيشتر گردشگران خارجی که به استانبول سفر 
کردند، از بازرگانان هستند و به همين دليل،  می

 .ها باعث کاهش سفر آنها شده است ناآرامی
 
ها عالوه بر استانبول، به بيش از  البته ناآرامی 

پنجاه شهر کوچک و بزرگ ديگر ترکيه نيز تسری 
ه، از اين روست که هر دو فرودگاه پيدا کرد

استانبول مملو از گردشگرانی است که بدون 
های گردشگری اين شهر قصد ترک  بازديد از جاذبه

 .استانبول را دارند
 
 32ترکيه سال گذشته با ميزبانی نزديک به  

ميليارد دالر از محل  27ميليون گردشگر حدود 
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ر قصد صنعت گردشگری درآمد داشته و دولت اين کشو
ميليارد دالر در سال  50دارد اين رقم را به 

برساند. شهر استانبول نيز که مقصد نخست  2023
های اخير  رود، در سال گردشگری ترکيه به شمار می

های متنوع گردشگری  گيری از جاذبه به دليل بهره
نقش چشمگيری در رشد صنعت گردشگری در ترکيه 

 .داشته است
 
ميالدی  2013هر در سال شد اين ش بينی می پيش 

ميزبان حدود ده ميليون گردشگر با کسب درآمد ده 
ميليارد دالری برای استانبول و اقتصاد ترکيه 
باشد که حوادث اخير اين امر را در هاله يی از 
ابهام قرار داده است و اگر اين شرايط کماکان 
ادامه يابد، بورس و گردشگری اين کشور با 

رو خواهند شد که جبران آن پيامدهای شديدتری روب
 ».برای حزب حاکم دشوار خواهد بود

 
کارشناس جهان  -يدگاه دکتر محمد علی راميند

اسالم در باره رويدادهای ترکيه هم بسيار جالب 
حدود سه سال که از بيداری اسالمی می «است: 

دولت کنونی ترکيه، منافقانه  ،گذرد. در اين مدت
از گسترش ترين شيوه ها را در جلوگيری 

اسالمخواهی در منطقه به کار گرفته است و جنايات 
وحشتناکی با گروه های تروريستی در سوريه انجام 
داده و يکی از پايه های اين جنايت ها دولت 

 .کنونی ترکيه است
 
بنا بر آگاهان سياسی و کسانی که با دولت  

ترکيه آشنايی دارند، هر لحظه منتظر اعتراض 
اين کشور عليه اردوغان بودند مردم و مسلمانان 

که اين حادثه چند روزی است اتفاق افتاده و می 
تواند اين جريان دولت منافق و ضد اسالمی را 
برچيند و در حقيقت اردوغان که تالش می کرد ساير 
کشورهای منطقه را به بن بست بکشاند، اما حاال 
خودش در ترکيه با قيام عمومی مردم و استمرار 

 .المی مواجه شده استبيداری اس
 

و  امريکامواضع اردوغان در اعالم وابستگی به 
، شرايطی را که مبارک برای مصری ها اسراييل
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وجود آورد. مردم ه ايجاد کرد برای مردم ترکيه ب
ترکيه اردوغان را با حسنی مبارک يکی دانسته و 
می گويند حسنی مبارک ترکيه است. در اين زمينه 

آغاز انقالب اسالمی وضعيت بايد بگويم مصر در 
اسفباری داشت و بعد از ترور سادات همان وضعيت 
توسط مبارک ادامه پيدا کرد که ملت بزرگ مصر را 

سال به ذلت و حقارت کشاند. اما دولت  30بيش از 
ترکيه همواره تالش کرده که شبيه سادات و حسنی 

نشان ندهد  اسراييلمبارک خودش را وابسته به 
اهالنه اردوغان در اعالم وابستگی به اما رفتار ج

عمال شرايطی را که مبارک برای  اسراييلو  امريکا
مصری ها ايجاد کرده بود، او هم برای مردم 
ترکيه به وجود آورد و اين تحقير ملت ترکيه 
چيزی نبود که از نگاه آگاهان و خردمندان دور 
مانده باشد. اين که گفتم هر لحظه منتظر حادثه 

ه بوديم، به اين دليل بود که ملت ترکيه در ترکي
هوشيارتر و آماده تر از مصری ها بوده اند و 

را در کشورشان  اسراييلو  امريکاهرگز سلطه 
 .تحمل نخواهند کرد

 
اعتراضات مردم ترکيه را بايد جرقه يی برای 
بيداری اسالمی در ترکيه تلقی کنيم، اما به دليل 

ور است که اين جايگاه ترکيه در منطقه قابل تص
حرکت ملت ترکيه باعث گسترش سريع بيداری اسالمی 
در آسيای ميانه و تمام کشورهای منطقه غرب آسيا 
خواهد شد. تا صد سال پيش ترکيه يکی از ابر 

تا شرق  افريقاقدرت های جهان بوده است. از شاخ 
آسيا تا جنوب غربی آسيا جزء مستعمرات ترکيه 

زء مستعمرات اقماری بوده است و آسيای ميانه ج
ترکيه به شمار می رفت و امروز هر اتفاقی که در 
ترکيه بيفتد، تمامی اين مناطق را خواسته يا 

 ناخواسته تحت تاثير قرار خواهد گذاشت.
 
 

نگاهی «نوشته يی زير نام » اخبار روز«در سايت 
به زمينه ها و ريشه های اعتراضات اخير در 

ری  نشر رسيده به قلم آقای علی مختا» ترکيه
  است:
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استمرار تظاهرات در ترکيه به روشنی داللت « 
برآن دارد که اين حرکت نمودی از يک روند ريشه 
دار اجتماعی است، ولی نخست وزير ترکيه با گذشت 
چندين روزهمچنان با لجات می خواهد آن را يک 
رويداد گذرا توصيف کند. اردوغان تظاهرات 

محصول کار روزهای اخير در ترکيه را 
و توطئه » دخالت عوامل خارجی«، »اخاللگران«

مخالفان عليه او و حزب عدالت و توسعه می داند. 
او می گويد احزاب مخالف در انتخابات باخته اند 
و می خواهند با تظاهرات خيابانی خواست خود را 
به دولت وی تحميل کنند. مخالفان که قشر 

مه اليه های ميليونی جوانان و رنگين کمانی از ه
اجتماعی و گرايش های سياسی می باشند، می گويند 

به رهبری اردوغان دمکراسی را به » آ. ک. پ«حزب 
رای گيری در انتخابات تنزل داده و در ده سال 

با اتکا به رايی که در انتخابات کسب  گذشته
کرده است، در ترکيه ديکتاتوری اکثريت ايجاد 

م جسارت نمی کنند مشاوران اردوغان ه اکرده و حت
 .به رفتار و اعمال او ايراد بگيرند

 
عمده مفسران در اين ارزيابی اتفاق نظر دارند  

که اردوغان با اظهارات گزنده خود و پليس با 
سرکوب خشن هزاران تن از جوانانی که در مخالفت 
با تخريب پارک گزی، بريدن صدها درخت و ايجاد 

صبر مردم را مرکز تجاری تظاهرات کردند، کاسه 
لبريز ساختند و خشم فروخورده آسيب ديدگان و 
مخالفان با اردوغانيسم در ترکيه را 
برانگيختند. خواست تظاهرکنندگان ميدان تقسيم 
استانبول، درآغاز حرکت، محدود به جلوگيری از 
تخريب پارک گزی بود، اما سرعت تحول اين حرکت 

داد  به يک خيزش همگانی در سرتاسر ترکيه، نشان
که جامعه ترکيه يی از درون درحال غليان است و 
هر اقدام غير دمکراتيک حزب حاکم می تواند آن 
را به نقطه جوش برساند. برخی از مفسران اين 
رويداد را به بهار ترکيه يی تعبير کردند. اما 
به نظر می آيد با توجه به زمينه های بروز 

ش هر تظاهرات، گستردگی اقشار شرکت کننده و نق
يک از نيروهای اجتماعی برای پررنگ تر کردن 
مطالبه خود به عنوان خواست عمومی، اطالق بهار 
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ترکيه يی توصيف رسايی برای جنبش مردم ترکيه 
نباشد. خيزش برای عدالت اجتماعی و دمکراسی از 
پايين با واقعيت جامعه ترکيه خوانايی بيشتری 

  دارد.
  
که حزب اسالمگرای  ناسبات درونی ترکيه از زمانیم

عدالت و توسعه قدرت را به دست گرفته، در خارج 
از اين کشور عمدتا از دو جنبه مورد توجه است. 
ميزان رشد اقتصادی آن و اقداماتی که اين حزب 
در جهت اسالمی کردن حکومت و جامعه ترکيه انجام 
می دهد. حزب حاکم و دولت با آگاهی از اين 

، با هوشمندی تحوالت تمرکز توجه افکار عمومی
اقتصادی را چشمگير کرده و اقدامات خود در عرصه 
اسالمی کردن جامعه را به آرامی و با مالحظه 
حساسيت ها در درون و بيرون از کشور پيش برده 
است. در اين ميان آنچه بيش از همه از ديده ها 
پنهان مانده، سرکوب مستمر آزادی بيان، ايجاد 

سنديکاها، دانشجويان چپ و محدويت برای فعاليت 
مخالف، اعمال تبعيض رسمی عليه دگرانديشان به 
ويژه علويان و پيروان ساير اديان، تشديد شکاف 
غنی و فقير، رشد تورم، تشديد شکاف بين اقشار 
مدرن و دولت، تک صدايی و يک قطبی کردن صحنه 

 .سياسی... می باشد
  

ه واقعيت اين است که اقتصاد ترکيه در دو ده
اخير به ويژه دوران نخست وزيری اردوغان رشد بی 
سابقه يی کرده است. درصد رشد اقتصادی اين کشور 
تحسين بسياری را نيز برانگيخته است. ميزان رشد 
اقتصادی اين کشور همين حاال هم درميان کشورهای 
درحال تحول نمونه است. ميزان صادرات اين کشور 

و برای سال  ميليارد دالر ١۶٠برای سال روان 
ميليارد دالر پيش بينی شده است.  ۵٠٠، رقم ٢٠٢٣

اين پيش بينی ها تا چه اندازه عينيت پيدا 
خواهد کرد، موضوعی است مربوط به آينده، اما 
اقشار ميانی و پايين جامعه و نيمی از استان 
های کشوراز توزيع درآمد موجود ناراضی هستند. 

قتصادی ترکيه آمار رسمی بيانگر آن است که رشد ا
همه جانبه نبوده و عمدتا شامل بخش های 
ساختمان، صعنت توريسم، تجارت کاالهای مصرفی، 
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بورس و معامالت امالک به ويژه در مناطق ساحلی و 
توريستی کشور می باشد. روندی که يونان، پرتگال 
و اسپانيا پيش از رکود اقتصادی و ورشکستی مالی 

ه را هم گريزی از زنجيره يی تجربه کردند، ترکي
اين سرنوشت نيست، مگر آن که از همين حاال 

 .تدبيری بشود
  

تحت تاثير رشد اقتصادی، جامعه ترکيه دگرگون 
شد. قشر ميانی مدرنی با تمايل به فرهنگ غرب به 
وجود آمد و شکاف های مختلف اجتماعی يکی بعد از 
ديگری فعال شدند. شکاف حاشيه با مرکز، شهر با 

رکز شهر با حاشيه رانده شدگان، شکاف روستا، م
دارا و نادار، اسالمگرايان با غربگرايان و به 
موازات آن نادارها، نادارتر شدند. طبق آمار 

درصد  ١٨رسمی بيش از يک سوم جمعيت کشور فقير و 
 .زير خط فقر هستند

  
حضور همزمان اليه های اجتماعی و گرايش های 

روان، مشارکت سياسی متفاوت در حرکت اعتراضی 
نيروهای ناسيوناليست و ملی گرا در کنار گروهای 
چپ و پشتيبانی اتحاديه های کارمندان و کارگران 
از مطالبات حرکت اعتراضی سراسری نشان می دهد 
که در ده سال گذشته حزب عدالت و توسعه به رغم 
رشد اقتصادی، هريک از اين نيروهای اجتماعی را 

ت. اگرچه انگيزه به شکلی ناراضی کرده اس
کماليست ها و حزب جمهوری خلق به رهبری کمال 
قليجدار اوغلو در مخالفت با حزب عدالت و توسعه 
با کردها، علويان، نويسندگان، کارگران 

  و...متفاوت است.
 
ناسيوناليست های افراطی و ملی گراها از جمله  

به اين دليل ناراضی هستند که تقويت اسالم گرايی 
الئيسيسم را مترادف تضعيف و به خطر و تضعيف 

افتادن موجوديت ترکيه می دانند و بر اين 
ارزيابی هستند که سياست اردوغان در قبال 
کردهای اين کشور به تجزيه ترکيه منجر خواهد 
شد. تا زمانی که راه ورود ترکيه به اتحاديه 
اروپا باز بود، ليبی شدن سوريه قطعی به نظر می 

و ريحانلی بمبی منفجر نشده  رسيد، در آنکارا
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بود و دولت اردوغان در عرصه سياست خارجی شکست 
را تجربه نکرده بود، احزاب ناسيوناليست ترکيه 
اسالمگرايی حزب حاکم را ناديده می گرفتند و در 
برابر همه اعمال غير دمکراتيک اردوغان سکوت 
کرده بودند. حاال برای ناسيوناليست ها زمان 

پرهياهو از سياست خارجی اردوغان فاصله گرفتن 
فرا رسيده است. نيروهای چپ و دمکرات از منظر 
ديگری با سياست خارجی حزب عدالت و توسعه مخالف 
هستند. از نظر نيروهای چپ، اردوغان نمی خواهد 
بپذيرد که دوران جنگ سرد به پايان رسيده است. 
آنان می گويند اردوغان ترکيه را به ژاندارم 

در منطقه تبديل کرده و به جای کاهش  امريکا
با همسايگان که وعده آن را به » تنش به صفر«

مردم داده بود، با ايران، ارمنستان، عراق، 
سوريه، يونان در حال افزايش تنش است. نيروهای 
سکوالر از اين که دولت اردوغان به جای عرفی 
کردن همه عرصه های زندگی اجتماعی و رعايت اکيد 

ن و حکومت، می کوشد در ترکيه الگوی جدايی دي
دولت اسالمی برای کشورهای مسلمان بسازد، ناراضی 

 .هستند
  

پشتيبانی و حضور فعال علويان در تظاهرات 
روزهای اخير، بازتاب نارضايتی اين بخش از 
جمعيت ترکيه عليه اعمال تبعيض قانونی و آشکار 
 در مورد آنان است. علويان که بيش از بيست درصد
جمعيت ترکيه را تشکيل می دهند، به رسميت 
شناخته نمی شوند. دولت اردوغان همزمان با 
گفتگو با اوجاالن برای حل مساله حقوق ملی کردها 
در ترکيه و پايان دادن به چند دهه جنگ، در 

نامگذاری می » سلطان سليم«استانبول پل سوم را 
کند. چهره يی که برای سنيان ترکيه محبوب و از 

گاه علويان مظهر جنگ مذهبی وکشتار ده ها هزار ن
  پيروان مذهب علوی می باشد.

  
در طول ده سال گذشته، در پرتو هياهوی رشد 
اقتصادی، آزادی های اساسی گام به گام محدود 
شده و دولت در مقاطع مختلف محدوديت ها را 
قانونی کرده است. تصويب قانون محدويت تبليغ و 

ی، مداخله علنی در نحوه فروش مشروبات الکل
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معاشرت جوانان در مجامع عمومی، نمونه آشکار 
 دخالت دولت در حريم زندگی خصوصی شهروندان است.

  
هر روزنامه نگار و نويسنده يی که  

استبدادگستری حزب عدالت و توسعه را به چالش 
کشيده، با توسل به تهديد و اتهام بی پايه، 

ر دوره نخست صدای او را خاموش کرده اند. د
وزيری اردوغان، صدها تن از نويسندگان بازداشت 
شده اند و ترکيه از نظر شاخص های آزادی 
مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز به رتبه 

تنزل کرده و بعد از کشورهايی مثل عراق  ١٣٨
تن از  ٣٠قرار گرفته است. هم اکنون بيش از 

زندانی  روزنامه نگاران و وبالگ نويسان در ترکيه
 .هستند

 
در کنار اين اليه های اجتماعی متنوع ناراضی،  

نيرويی در تظاهرات حضور دارد که موجوديت و 
ثروت خود را مديون رشد اقتصادی دوران اردوغان 
است. نيرويی که بهره مندی از رشد اقتصادی دولت 
عدالت و توسعه را می خواهد اما محدويت های 

می تابد. نيرويی که سياسی و فرهنگی آن را بر ن
به اردوغان رای داده و امروز در خيابان کنار 
ساير گروه های اجتماعی رودر روی دولت ايستاده 
است. مارکس و لنين اين اقشار را خرده بورژوا 
می خواندند، اين روزها مرسوم شده که اين جماعت 
را قشر ميانی مدرن توصيف می کنند تا دوگانگی 

  د.رفتارشان به ذوق نزن
  

آغاز تظاهرات در ميدان تقسيم استانبول در خيزش 
عمومی و پيوستن مردم در ده ها شهر به حرکت 
اعتراضی بی تاثير نبود. ميدان تقسيم استانبول 
يک محلی مثل همه محالت استانبول و يا ترکيه 
نيست. نقش تاريخی ميدان تقسيم برای 
آزدايخواهان ترکيه مشابه ميدان ژاله تهران 

ی مردم ايران است. آنجا که استبداد برا
آزدايخواهان را به خون نشانده است. ميدان 
تقسيم در خاطره جمعی و حافظه تاريخی مردم 
ترکيه حضور زنده دارد. سرکوب جوانان به دست 
پليسی که از دولت برآمده از انتخابات فرمان می 
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برد، خاطره حکومت نظاميان را برابر ديدگان 
ند. اردوغان هم با اين خاطره مردم زنده می ک

آشناست. او می داند که مردم نسبت به امنيت 
اجتماعی حساسيت خاصی دارند و به همين دليل می 
کوشد با تکرار توطئه گر و اخاللگر خواندن تظاهر 
کنندگان، خطر حکومت نظامی را تداعی و مردم را 
نسبت به تداوم تظاهرات برای عدالت و دمکراسی 

 .ن سازدبيشتر بدبي
  

احزاب و سازمان های مخالف اگر چه در تظاهرات 
حضور فعال دارند، اما نه قادرند جای شبکه 
توتيتر را در هماهنگی نيروها و تبادل اخبار 
ايفا کنند و نه در موقعيتی هستند که از دل 
حرکت جاری جبهه مشترک پايداری بسازند. هم 
اردوغان و هم مخالفان ، همزمان با فرصت و 
تهديد مواجه هستند. نيرويی از دل اين حرکت 
قويتر بيرون خواهد آمد که فرصت را از دست 

 »ندهد.
 

يکی ديگر از نوشته های جالب در باره ترکيه 
ماهي گيري غرب از آب گل «مقاله يی است زير نام 

 که خدمت پيشکش می گردد:» آلود ترکيه
در حالي سعي دارد  امريکامعاون رئيس جمهور « 

را حامي ملت ترکيه و تحقق دموکراسي در اين  خود
کشور نشان دهد که تاريخ روابط بين الملل گوياي 
حقايق ديگري است! در دوران سياه ترکيه ،کنار 
گذاشتن دولت اسالمگرا و مردمي نجم الدين اربکان 
توسط جنرال هاي مخالف اسالمگرايي، شاهد حمايت 

ئيسيته در از طرفداران ال امريکاهاي مکرر غرب و 
 .ترکيه بوديم

 
اعتراض هاي مردمي در ترکيه عليه سياست هاي  

دولت اردوغان همچنان ادامه دارد. سياست هاي 
حزب عدالت و توسعه در حوزه هاي داخلي و منطقه 
يي، منجر به خشم شهروندان ترکيه شده است. فارغ 
از آنچه در داخل مرزهاي ترکيه مي گذرد، 

در قبال تحوالت اين کشور  موضعگيري کشورهاي غربي
قابل تأمل است. چندی پيش، استفان فول، 
کميسيونر توسعه اتحاديه اروپا خواستار يک 
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در مورد حمالت پليس ترکيه » فوري و شفاف«رسيدگي 
به معترضان ضد دولتي شد. فول در کنفرانسي در 
استانبول که اردوغان نيز در آن حضور داشت، 

ز يک روش قانوني براي تظاهرات مسالمت آمي«گفت: 
 ».هاست تا عقايد خود را ابراز کنند اين گروه

 
همچنين مجله انگليسي اکونوميست، در انتقاد از 
مواضع اردوغان، در باره تظاهرات کنوني در اين 
کشور، تصويري از وي را با لباس سالطين عثماني 
بر روي جلد خود چاپ کرد. مهم تر اين که جوزف 

در  امريکاجمهور اياالت متحده  بايدن معاون رئيس
تازه ترين اظهارات خود نسبت به آنچه در 
استانبول و ديگر شهرهاي ترکيه مي گذرد، ابراز 
نگراني کرد. بايدن ضمن سخنراني در کنفرانس 

، به دولت آنکارا امريکاساالنه شوراي ترکيه و 
تأکيد کرد که به حقوق مخالفان سياسي خود 

افزوده است: کشورهايي که  احترام بگذارد. بايدن
جوامع آزاد، سيستم هاي سياسي و اقتصادي، 
نهادهاي دموکراتيک و تعهد راسخي به حقوق بشر 
جهاني دارند، کشورهايي هستند که شکوفا خواهند 
شد و قدرتمندترين کشورها در قرن بيست و يکم 
خواهند بود. در مقابل اعتراض کشورهاي غربي، 

که قصد دارند به ما درس  آن هايي«اردوغان گفت: 
بياموزند، زمان جريانات تظاهرات جنبش تصرف وال 

کجا بودند؟ گاز اشک آور مورد  امريکااستريت در 
نفر کشته شدند. اين  چنديناستفاده قرار گرفت و 

امر در انگليس، فرانسه، آلمان و در ابعادي 
وسيعتر در يونان رخ داد. چنين اعتراضات در اين 

دهد و همه آن ها اعضاي اتحاديه  يکشورها رخ م
در اين جا يک سؤال اساسي به ذهن » اروپا هستند.

 امريکاخطور مي کند: چرا کشورهاي غربي و دولت 
از همين ابتدا تصميم به حمايت از معترضان در 

 ترکيه گرفته اند؟
 
پاسخ اين سوال مهم را بايد در تحوالت اخير  

و  2010اي خاورميانه جست و جو کرد. در سال ه
ميالدي تحوالت خاورميانه وارد دوران جديدي  2011

، شکل گيري بيداري امريکاشد. در ارتباط با 
اسالمي در تونس و مصر و از دست رفتن دو متحد 
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شوک سختي  ،کاخ سفيد، يعني بن علي و حسني مبارک
بر پيکره دو حزب دموکرات و جمهوريخواه وارد 

زهاي ابتدايي ساخت. دولت باراک اوباما در رو
نه تنها از  ،شکلگيري اعتراضات در تونس و مصر

که با استناد به  معترضان حمايت نمي کرد، بل
روش ها و ابزارهاي مختلف در صدد حفظ 
ديکتاتورهاي مصر و تونس برآمد. واشنگتن در 
ابتدا تصور سرنگوني مهره هاي خود به دست 
شهروندان تونسي و مصري را نمي کرد. با اين 

نسبت به سقوط حکومت هاي  امريکازماني که  ،لحا
مصر و تونس اطمينان يافت، در يک تغيير موضع 
ناشيانه سعي کرد خود را حامي دموکراسي و آزادي 
در اين دو کشور نشان دهد. با اين وجود، 
شهروندان مصري و تونسي که نمي توانستند حمايت 
هاي مستمر کاخ سفيد از مبارک و بن علي را 

ش کنند، با حضور گسترده در صحنه سياسي فرامو
کشورهاي خود و انتخاب اسالمگرايان، مخالفت علني 
خود را با هرگونه دوستي مجدد با کاخ سفيد و 
غرب ابراز نمودند. تاکنون واشنگتن هزينه هاي 
زيادي صرف بازيابي اعتبار از دست رفته خود در 
 خاورميانه کرده است، اما نتوانسته نتيجه يي به

 .دست بياورد
 
تصميم گرفته با استناد به  امريکاهم اکنون  

تجربيات تلخي که در مصر و تونس و حتا کشورهايي 
مانند بحرين، ليبي و يمن به دست آورده است، از 
همين ابتدا خود را حامي معترضان در ترکيه 
دانسته و از دولت ترکيه بخواهد تا خشونت عليه 

ت امر اين است که آن ها را متوقف سازد. واقعي
ملت ترکيه و ساير ملت هاي منطقه به خوبي چهره 
کاخ سفيد را شناخته و اساسا حمايت يا عدم 

از اعتراضاتشان براي آن ها محلي  امريکاحمايت 
، امريکااز اعراب ندارد. همچنين در کنار 

کشورهايي مانند آلمان و فرانسه نيز از دولت 
ان را به رسميت ترکيه خواسته اند تا حقوق معترض

شناخته و در مقابل آن ها خويشتنداري کند. دولت 
آنگال مرکل در آلمان در حالي از احترام به حقوق 
معترضان سخن مي گويد که معامالت تسليحاتي برلين 
و عربستان سعودي با هدف سرکوب معترضان در 
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منطقه قطيف ادامه دارد. حزب دموکرات مسيحي 
ي ترين حاميان آلمان (حزب حاکم) از اصل

ديکتاتوري آل سعود و آل خليفه در خاورميانه به 
شمار می رود. همچنين ساير احزاب آلماني نيز 
نسبت به حمايت مطلق از رژيم صهيونيستي خود را 
متعهد مي دانند. چندي پيش زيگمار گابريل يکي 
از سيساتمداران حزب سوسيال دموکرات انتقادي را 

باره  ت صهيونيستي دردر خصوص نوع رفتار مقاما
فلسطينيان طرح کرد. اين سياستمدار پس از چند 
روز ناچار شد از نتانياهو و مقامات رژيم 
صهيونيستي بابت يک انتقاد ساده عذرخواهي کند! 
آيا در چنين شرايطي دولت آلمان مي تواند چهره 
حمايت از آزادي و آزاديخواهي در جهان را 

 !بگيرد؟
 
فرانسه نيز صدق مي کند.  اين قاعده در خصوص 

هنوز نوع رفتار تحقير کننده دولت نيکوال 
سارکوزي، رئيس جمهور سابق فرانسه با معترضان 
به قانون افزايش سن بازنشستگي در اذهان بر جا 
است. يورش پليس فرانسه به معترضان فرانسوي و 
تحقير معترضان توسط کاخ اليزه و شخص سارکوزي 

سانه ها در جهان تبديل بارها به تيتر نخست ر
شد. حال فرانسوا اوالند، رئيس جمهور کنوني 
فرانسه که اتفاقا در تازه ترين نظرسنجي ها به 
عنوان بدترين رئيس جمهور تاريخ کشورش شناخته 
شده است، خود را دلسوز معترضان در ترکيه نشان 

 !مي دهد
 
واقعيت امر اين است که سياست خارجي اردوغان و  

غلو در آنکارا نادرست و غير قابل داوود او
سوريه و  توجيه است. مداخله جويي هاي آنکارا در

عراق هزينه هاي زيادي بر پيکره ملت ترکيه 
تحميل کرده است. خشم ملت ترکيه نيز معلول همين 
سياست ها و رفتارهاست. نکته قابل تامل اين 
جاست که واشنگتن و کشورهاي اروپايي که خود از 

سته اند در براندازي حکومت بشار اسد ترکيه خوا
و سقوط دولت نوري المالکي ايفاي نقش کند، هم 
اکنون در کسوت حاميان معترضان در ترکيه ظاهر 
شده اند! در حالي که طنين فرياد ملت ترکيه 
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امروز نه تنها عليه اردوغان و حزب عدالت و 
ست. امريکاتوسعه، بلکه عليه غرب و اياالت متحده 

و  امريکايه به خوبي مي داند که ملت ترک
اتحاديه اروپا نقش مستقيمي در ورود آنکارا به 
مرحله پيچيده کنونی در خاورميانه داشته اند. 

و اروپا با وعده هايي مانند تسهيل  امريکا
عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا و اعمال حمايت 
هاي بين المللي همه جانبه از آنکارا منجر به 

وجود شده اند. از اين حيث علل تحقق وضعيت م
ناآرامي ها در ترکيه تنها در رفتار دولت 
اردوغان خالصه نمي شود، بل که حاميان غربي 
سياست هاي حزب عدالت و توسعه، رهبران اين حزب 
را در پازلي قرار دادند که نتيجه آن رويگرداني 
ملت ترکيه از دولتمردان خود بود. از اين حيث 

زف بايدن، آنگال مرکل و فرانسو افرادي مانند جو
اوالند نمي توانند خود را مدافع حقوق بشر و 

 .دموکراسي در ترکيه جلوه دهند
 
و  امريکادر نهايت اين که اياالت متحده  

اتحاديه اروپا، مخصوصا سه کشور آلمان، انگليس 
و فرانسه (تروئيکاي اروپايي) تصاويري از خود 

ند که نمي توان در خاورميانه به جاي گذاشته ا
آن ها را محو کرد. اين تصاوير شفاف و گويا 
بوده و نشان دهنده خصومت ذاتي غرب با اسالم و 
اسالمگرايي است. اين تصاوير به خوبي نشان مي 
دهد که نگاه ابزارگرايانه تاريخي غرب به ملت 
هاي خاورميانه نه تنها پايان نيافته، بلکه از 

کنون تشديد شده است. ميالدي تا  2000ابتداي سال 
و  امريکااما ملت هاي منطقه چهره واقعي 

اتحاديه اروپا را شناخته و مانع از مصادره 
 ».اعتراضات خود به نفع سودجويان غربي مي شوند

 
تارنمای صدای روسيه نيز تبصره جالبی نوشته  

 است:
استاد دانشگاه  -پروفسور سرگی دورژيلوفسکی« 

گويد که در اين  روابط بين الملل مسکو می
اقدامات عمده توجه به موضوع دين بوده است. وی 

درصد جمعيت ترکيه  30«در ادامه توضيح می دهد: 
درصد ديگر  30طرفدار کمال آتاتورک هستند. 
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اسالمگرايان هستند و معتقدند که بايد همه چيز 
در کشور تغيير کند، اما سايرين که در روستاها 

ندارند. من فکر می  زندگی می کنند موضع مشخصی
کنم که اسالم گرايان به خيابان ها نمی آيند. 
زيرا اين مساله بيشتر شکل درگيری بين مردمی 
دارد. به همين خاطر، دولت هر اقدام الزمی را به 
کار می گيرد تا هيجانات مردم را فرو بنشاند و 
شايد اين اعتراضات را به سمت گفتگو پيش ببرد. 

لت در جهت اسالمگرايی نرم سياست های کنونی دو
است، و همه چيز به صورت عادی پيش می رود. در 
رابطه با بهار عربی و جريانات مرتبط با سوريه، 
وضعيت بدتر از قبل می شود و رژيم حاکم اعتبار 
خود را بيش از پيش حفظ می کند. دولت قوانينی 
را وضع کرده که به طور روشن روح اسالمی دارند. 

کنم که همين مساله موجب اعتراض من تصور می 
خواهد شد. زيرا جامعه ترکيه تا حد زيادی عقايد 

 سکوالر دارند.
 
اگر مساله تنها در اختالف نظر سياسی خالصه شود،  

چندان بد نيست، اگرچه همين اختالف نظرها برای 
ايجاد اختالل و تزلزل در کشور کافی است. گزينه 

می گويند که های ديگری نيز وجود دارد. برخی 
حوادث ماه جون نتيجه نارضايتی های حاصل از 
لوايح جديد قانونی در رابطه با محدود کردن 
استفاده از نوشيدنی های الکلی است. برخی ديگر 
معتقد هستند که تغيير شکل سيستم دولتی از شکل 

رييس جمهور به رياست جمهوری موجب  –پارلمان 
س جمهور جديد نارضايتی شده. به ويژه اين که ريي
، اختيارات 2014پس از تاييد در انتخابات سال 

گسترده يی خواهد داشت. عده يی می گويند که 
اعتراضات در پی رشد اقتصادی کشور بوده است. 
همين مساله سبب اعتراضات در قشر متوسط کشور می 
شود که خواهان آزادی های بيشتر همچون کشورهای 

مک های آشکار اروپايی می باشند. و نهايتا ک
دولت به اپوزيسيون سوريه باعث نگرانی می شود. 
ظاهرا تمامی اين حوادث متعدد و غيرمرتبط جامعه 

 .را به اين سو کشانده است
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نمی توان انکار کرد که نتيجه آن به شکل  
تظاهرات سياسی قوی در کشور خواهد بود. پيشگويی 
های سياسی برای آينده دور چندان درست نيست. 

ايط ممکن است به شکل غيرقابل پيش بينی توسعه شر
پيدا کند. به عنوان مثال، ممکن است به يک باره 
نيروهای نظامی وارد درگيری شوند، ضمن اين که 
تا کنون چندين بار در اين کشور کودتا صورت 

 ».گرفته است
 
تحليلگر راديو صدای روسيه که  -لگا خالديزا  

بول حضور داشته، زمان وقوع حوادث در شهر استان
 يه يیضمن گفتگو با روزنامه نگاران برجسته ترک

به گفته نمايندگان «طور توضيح می دهد:  اين
رسانه های ترکيه، برای نخستين بار در اين کشور 
چنين حرکت غيرمنتظره و سازمان نيافته يی صورت 
گرفته است. اين نخستين اعتراض بزرگ ابعاد 

دالت و توسعه می ترکيه طی ده سال حضور حزب ع
اردوغان عمل نظر تحت دارد باشد. اين حزب سعی 

می کند. پيشتر جهتگيری های حزب متفاوت بود. 
زمانی آغاز شد که دولت در بحبوحه حل مسالمت 
آميز مشکل کردها قرار داشت و وجود امنيت در 
کشور الزم به نظر می رسيد. ترکيه دوره سختی را 

 ».پشت سر می گذارد
 

راموش کرد که در ترکيه نيمی از رای نبايد ف
دهندگان به حزب حاکم رای نداده اند. عالوه بر 
اين، شخص اردوغان معتقد است که تنها او قادر 
به حل مشکالت جامعه می باشد. و حوادث اخير نشان 
دادند که گفتگو با مخالفان راحت نيست. در 
وضعيت کنونی امکان دارد که اردوغان به تله 

فتد. زيرا نيمی از رای دهندگان در سياسی بي
زمره مخالفان سياسی او هستند. اين تعداد قابل 
مالحظه می باشد و در شرايط کنونی معنای زيادی 

 ».دارد
 

راستش من مخالف هرگونه الگو شدن يا الگوبرداری 
از کشور يا کشورهای ديگر هستم. دليل آن هم اين 

ی با است که شرايط کشورهای منطقه ما اصال يک
ديگری همخوانی ندارد و هر کشور بايد راه 
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تکاملی ويژه خودش را بپيمايد و سرنوشت خودش را 
البته، می شود از تجارب کشورهای  رقم بزند.

ديگر آموخت. اما نه اين که کوشيد مدل آن کشور 
را چونان الگويی برای توسعه خود برگزيد. شرايط 

ميکی، متاجيوپوليتيکی (جيوپوليتيکی، جيواکونو
جيواستراتيژيکی و جيوکلتوری) ترکيه، ايران و 
مصر برای مثال از ريشه از وضعيت افغانستان يا 

ع اين کشورها و فپاکستان متفاوت می باشد. منا
گرايش های شان در عرصه سياست خارجی و داخلی هم 

اين که مدل کنونی ايران پا برجا  فرق دارد.
جينه های است، بيشتر به دليل برخورداری از گن

ميليارد تن مواد معدنی و  40بزرگ نفت و گاز و 
موقعيت بينظير جيوپوليتيکی و در پهلوی آن 
پشتيبانی نيرومند روسيه و چين است.  در غير 

فشارهايی که در چند دهه اخير از سوی غرب و  ،آن
کشورهای مرتجع عرب بر ايران وارد آمد، هر 

 چند پارچه می شد.  ،دولتی که می بود
 

همين گونه، روی کار آمدن رژيم کنونی ترکيه و 
پاييدن آن به رغم تالش های پيوسته غرب و 
اسراييل، هم بيشتر ناشی از حمايت های روسيه، 
ايران، چين  و اعراب بوده است و اال در کشوری 
که عضو ناتو است و در آن ارتش نيرومندی حضور 
دارد و بخش بزرگی از باشندگان در جو ليبرال و 
دمکرات هوادار غرب پرورش يافته اند، امری بود 

 ناممکن. 
 

بايد متوجه بود که در ميان ترکيه يی های سنی 
دو گرايش هست: يکی گرايش اسالمگرا و ديگری 
گرايش غربگرا که تقريبا در توازن بسر می برند. 

به  -در اين ميان علويان که جمعيت کثيری اند
ميليون  25و کردها که   درصد 30روايتی تا 
را تشکيل می دهند، در درصد)  30(باشندگان 

انتخابات نقش اساسی دارند. چون نفوذ ايران، 
سوريه، عراق و روسيه به گونه سنتی در ميان اين 
ها بسيار زياد است، و منافع حياتی شان ايجاب 
می کند که همانا همين حزب اسالمگرا بر سر کار 

به غرب روی  باشد، زيرا در غير آن احزاب وابسته
کار خواهند آمد و ترکيه می تواند مانند سوريه 
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در بحران بسيار خطرناکی فرو برود. چون در صورت 
روی کار آمدن کماليست ها يا ناسيوناليست ها 
برخورد ميان کردها و آنان ناگزير خواهد گرديد 
و اين بار به اين دليل هم بسيار خطرناک است که 

ديک شده اند. از اين علويان با کردها بسيار نز
رو منافع ملی ترکيه ايجاب می نمايد که همين 

 حزب اسالمگرا سر کار باشد.
 
 ميتر از مو هم باش کينکته بار کيمتوجه  ديبا

ها همواره به سود خود  ميکه دولت ها و رژ
 یاندازند و م یپرهنگامه به راه م غاتيتبل

را  زيهمه چ يیرا به گونه  زهايکوشند همه چ
 نيع خود به خورد اذهان عامه بدهند. از امناف

 ريتاث ريمواظب باشبم که ز اريبس ديرو، با
را  زيو هر چ مينرو یرسم یها سانهر غاتيتبل

 قيدق یبه دست آوردن آگاه ی. براميريدربست نپذ
است تا در هر مورد مشخص  ستهيبا لياز مسا

 ريو ن هيدر قض ريهمه جوانب درگ یها دگاهيد
در  ميريطرف را به سنجش بگ ینابع بم یها دگاهيد
 رفت. ميخواه راههيآن به ب ريغ
 

به هر رو،  در اين جا می کوشيم نگاهی هم به 
پويايی های ترکيه در گستره شوروی پيشين 
بيفگنيم. يکی از سازمان هايی که غرب به کمک 

سازمان که  نياترکيه به ميان آورد، گوام بود. 
سازمان  کيو به  ندارد، یوجود خارج گريکنون د

آن  سيمبدل شده است، از همان آغاز تاس یته انيم
داشت و دارد تا  یو ابزار یجنبه تبلغات شتريب
 استيدر عرصه س یچوناِن اوبژکت یکه به راست نيا
 مطرح باشد.  یجهان یها

 
 GUUAM چون  يیدر آغاز متشکل بود بر کشورها

و  جانيآذربا ن،يياوکرا کستان،يگرجستان، ازب
و اروپا  امريکا تيسازمان با حما ني. اايلدلوم

 گريهم عربستان و د يیو تا جا لييو اسرا
در  هيدر برابر روس يیارويرو یبرا یعرب یکشورها

در  هيشده بود. به ترک جاديا نيشيپ یگستره شورو
(هماهنگ  ناتوريکارد اي چريکشور نقش دسپ نيا

 شتريسازمان ب نيا فهيکننده) داده شده بود. وظ
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هوادار غرب در گستره  یکشورها انيم یهماهنگ
 یراه انداز زيو ن نيشيپ یبرجامانده از شورو

گستره برجا  یکشورها گريدر د نيرنگ یانقالب ها
کارزار  یو راه انداز نيشيپ یمانده از شورو

 بود. یاطالعات یو کارها یلغاتيتب
 

معروف  یدادهايدرست پس از رو کستانيازب
سازمان قطع رابطه کرد و  نيخود با ا ،جانياند

 یرسم هياعالم نهيرسما از آن برآمد و در زم
 نيصادر شد. پس از ا کستانيوزارت خارجه ازب

خان آباد را به  يیهوا گاهيپا مفيکر داد،يرو
و افغانستان و  امريکاناتو بست و  یروهاين یرو
 کستانيبه ازب یثبات یرا متهم به صدور ب هيترک

در دست  یريانکار ناپذ ینيقرانمود و اعالم داشت 
در خاک افغانستان  دادهايرو نيدارد که ا

 یدانشجو 2000 در پی آن،شده است و  یسازمانده
 نليفرا خواند و پخش همه چ هيرا از ترک کيازب
قدغن قرار  کستانيرا در ازب یترک یونيزيتلو یها

 داد.
 
 ايکه گو ندنوشت یترک یکه رسانه ها نيحال، ا 

. است دهيسازمان کش نيرا از ا کستانيازب هيترک
 یها م تيبا واقع ريو مغا ستيدرست نچنين چيزی 

دارد. جان سخن در آن  یغيتبل هبباشد و صرفا جن
 نيدرنگ پس از ا یب یغرب یاست که رسانه ها

 شرب قوقحنقض آشکار  یپرونده نام آشنا دادهايرو
ی هم ب هيدست گرفتند. ترک یرا رو کستانيدر ازب
از  جانيدر اند گناهيب یها کيکشتار ازبدرنگ 

نکوهش ها گرفت.  نيرا به باد تندتر مفيکر یسو
 افتنياست که پس از بهبود  یگريخوب حاال بحث د

پرونده نقض فاحش  امريکابا  کستانيمناسبات ازب
 یگانيابه ب گريبار د کستانيحقوق بشر در ازب

که  ديبه اثبات رس گريسپرده شد و بار د یفرموش
 .ستين شيب يی یابزار زيضوع حقوق بشر دستاومو

 
 

کنون اردوغان در انديشه گسترش نفوذ ترکيه با 
بهره گيری از ايدولوژی های پان ترکيسم و پان 
اسالميسم با احيای خالفت عثمانی است که به 
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نوعثمانيسم شهرت يافته است. در اين جا می 
بينيم که ريشه های اين دو ايدئولوژی در کجا 

  :است
 

در سال های دهه هفتاد سده نزدهم، اويلفرود 
 ،يکی از سردمداران دستگاه اطالعاتی انگليس -بالت

ايدئولوژی پان اسالميسم را به ميان آورد که هدف 
تا  افريقاآن سيطره بر سراسر جهان اسالم از 

آسيای ميانه و قفقاز بود. پياده سازی اين طرح 
خاور زمين را هم به دوش لژهای فراماسونری در 

به رهبری سيد جمال الدين گذاشتند. در هيمن 
راستا، سيد جمال با گذرنامه ايرانی در لباس يک 
ترک از راه عثمانی به روسيه سفر کرد و مدتی در 

پايتخت روسيه ماندگار گرديد.  -سانکت پتربورگ
او با قريحه خارق العاده يی که داشت، بسيار 

از به نوشتن زود زبان روسی را فرا گرفت و آغ
مقاالتی در روزنامه های طراز اول روسيه نمود. 
او توانست به سرعت با محافل اشرافی روابطی 
پيدا نموده، با وزير خارجه  و نخست وزير 
ديدارهايی انجام دهد. سيد که خود را در روسيه 
از نواده های امام ترمذی جا زده بود، به نام 

ميان  سيد ترمذی (ترمزی) شهرت فراگيری در
مسلمانان روسيه پيدا کرد. در ظاهر شعار وی 
همبستگی همه مسلمانان و اتحاد آنان با روس ها 
در برابر امپرياليسم انگليس برای رهايی از 
استعمار بود. مگر پنهانی مسلمانان روسيه را در 
برابر تزاريسم بر می انگيخت. همين بود که رازش 

ر از بار فاش گرديد و بر وی مشکوک شدند و تزا
دادن او خود داری ورزيد و سيد را به نام عامل 

 انگليس از روسيه بيرون راندند. 
 

اين گونه، پروژه پان اسالميسم با شکست رو به رو 
شد. هر چند، انديشه های سيد در آينده از سوی 

در جهان عرب و  و...محمد عبده  -شاگردانش
ديگران از جمله محمود طرزی در سال های جنگ 

 انی يکم در جنوب آسيا پی گرفته شد. جه
 

اين بود که دستگاه اطالعات انگليس در پی به 
ميدان آوردن ايدئولوژی ديگری برای رويارويی با 
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روس ها و کوتاه ساختن سيطره آن ها بر مسلمانان 
آسيای ميانه  و قفقاز برآمد. در اين راستا، 
انديشه پان ترکيسم، يعنی يکی کردن همه 

هايی  يی که باشندگان آن به يکی از زبانها سرزمين
 - سايانی -های بايکالی ها به زبان که ريشه آن

رسد و نخستين بار از سوی يک خاورشناس  آلتايی می
مجارستانی يهودی تبار به نام آرمينيوس وامبری 

ساخته و مطرح گرديده بود، در  ١٨۶٠در دهه 
دستور کار قرار گرفت. وامبری رايزن سلطان 

بود ولی در نهان برای لرد   ی شدهعثمان
پالمرستون و دفتر امور خارجه بريتانيا کار 

 کرد.   می
 

ساختن و مطرح کردن اين انديشه از سوی وامبری و 
بريتانيا در اصل به منظور ايجاد يک کمربند از 

ها در جنوب روسيه  آلتايی زبان -سايانی -بايکالی
س ها به بود تا مانعی شود برای گسترش و رخنه رو

ها و  در هندوستان. بعدها يهودی مستعمرات انگليس
های ديگری کار وامبری را ادامه دادند  صهيونيست

از آن جمله نويسنده يهودی فرانسوی به نام لئون 
 ,de Introduction al'Histoire de l'Asieکاهون که در کتاب

Turcs, et Mongols,  
پس از  دهی و تبليغ پان ترکيسم پرداخت. به شکل

خوريم به  می او به نويسنده يهودی انگليسی بر
نام آرتور ل. ديويد که در کتاب خود کوشيد تا 

ها حس برتری نژادی و نژادپرستانه  زبان به تورکی 
بدهد. اين ايده در اوايل سده بيستم از طريق 

 ترکان جوان در امپراتوری عثمانی شکل گرفت.
 

تر يادآور بر می گرديم به دنباله گفتار. پيش
در دو دهه  هيترک شرفتيچند عامل موجب پشديم که 

 بوده است: رياخ
به  هيروس ليو تما نيشيپ یشورو یفروپاش -1 
در  هيکه روس ني. با توجه به اهيترک شرفتيپ

غرب  یرا از سو هيبرنامه دارد آهسته، آهسته ترک
 يیاياروآس یژيخود بکشد. در استرات یبه سو

پارتنر مهم داده شده  اهگيجا هيبه ترک نيپوت
 هيو ترک هيروس انيم یاست. کنون تراز بازرگان

گونه تراز  نيرسد. هم یدالر م ارديليم چهلبه 
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 نيشيپ یشورو یکشورها گريبا د هيترک یبازرگان
رسد.  یدالر م ارديليهم رفته به ده م یهم رو

مناسبات دو  یاست که در دوره شورو یدر حال نيا
سطح قرار داشت و در چند صد  نيتر نييکشور در پا

 دالر محدود بود. ونيليم
موجب شده  رانيغرب در برابر ا یها ميتحر -2 

 20هم به  هيبه ترک رانيا یاست که تراز بازرگان
گونه ساالنه  نيدالر باال برده شود. هم ارديليم

 یم ديبازد هيکاز تر یرانيجهانگرد ا اريشمار بس
سفر  تيحدودمکار،  نيا لياز دال یکيکنند. 

رو  منياست.از ه یغرب یبه کشورها انيرانيا
 نيبروند. هم هيبه ترک شتريدهند ب یم حيترج

است  ريها ناگز ميدور زدن تحر یبرا رانيگونه ا
 هيترک قيخود را از طر یمعامالت مال شتريبخش ب

 ام دهد.جان
 یموجب شده است که کشورهاو عراق  هيجنگ سور -3 

 کمک کنند.  هيبه ترک ها دالر ارديليم یعرب
از  هيدور ساختن ترک یهم برا نيگونه چ نيهم -4 

آن کشور را  یغرب در تالش است تا توان اقتصاد
دو  انيم یرو تراز بازگان نيباال ببرد. از هم

 است دهيدالر رس ارديليم 20کشور به 
مانند  یستيتور یاوضاع در کشورها یرگيت -5 

در چند سال و ... ونانيتونس،  ا،يبيمصر، ل
از جهانگردان  یکه موج بزرگ ديگذشته موجب گرد

 2012که سال  يیبشتابند. به گونه  هيترک یبه سو
کردند، به  ديبازد هيکه از ترک یشمار جهانگردان

بابت  نيکه از ا دينفر بالغ گرد ونيليم 32
 دالر درآمد داشت. ونيليم 27در حدود  هيترک

 
عراق هم باعث و  رانيجنگ ا ن،ياز ا شتريپ -6 

بزرگ نفت را از عراق  ريمقاد هيشده بود که ترک
که ساالنه  اورديارزان به دست ب اريبس یبه بها
 آورد. یبه دست م گانيدالر را ارديليچند م

 
با  هيترک یدالر ارديليم 5 یتراز بازرگان...

سوال رفته  ريبه شدت ز رياخ یمصر پس از کودتا
چون  يیکشورها با یکه تراز تجار نياست. کما ا

و... هم با توجه  تيکو ن،يعربستان، امارات، بحر
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 نياز ابهام است. هم يیبه تحوالت مصر در هاله 
به مصر  هيترک یدالر ارديليم 2گونه سرنوشت وام 

 . ستيروشن ن
 
اروپا هم موجب شده  هيروابط با اتحاد یرگيت 

 دنيدر صدد کش يیگذاران اروپا هياست که سرما
که  نيگردند. کما ا هيخود از ترک یها هيسرما

 ندهيدهند که در آ یم حيترج يیجهانگردان اروپا
و  ايو اسپان ونانيبه  شتريب هيترک یبه جا

در اروپا و  یبروند. البته، بحران مال ايتاليا
 .ستين ريتاث یکار ب نيدر ا زين وناني ژهيبه و

است که آن چه را که  نيها چن ینيب شيدر کل، پ
 ه،يترک یرشد معجزه آسا نهيان در زماردوغ یآقا

 یرا م باژگونهروند  د،يپروران یدر سر م
 يد.مايپ
 

سرنوشت  نييها در تع تيشخصناگفته پيداست که 
 نيکه ا رفتيپذ ديکشورها نقش دارند. اما با

است. آن  یکننده اصل نيياست که تع کيتيوپوليج
شود، در کل  یجهان سوم م یچه مربوط به کشورها

 وستهيکه پ ميشخصت دار شيپرستش ک یماريب نوع کي
حب  هيسا ريها را ز تياز واقع یشود برخ یموجب م

. مينينب یاسيآن رجل س اي نيو بغض نسبت به ا
ها و  تياز شخص یاريکشورها بس خيالبته، در تار

داشته  يیرپايماندگار و د راتيرجال برجسته تاث
 ن،يمائو در چ ه،يدر روس رياند. مانند پتر کب

در  ینيو خم هيترکدر هند، اتاتورک در  یگاند
 و ناصر در جهان عرب. رانيا
 

گردد، شمار  یاردوغان م یآن چه مربوط به آقا
چه در  ه،ياز آگاهان چه در خود ترک یاريبس

و به  هيبرآن اند که ترک هياروپا و چه در روس
هم در عرصه  رياردوغان در چند سال اخ یآقا ژهيو
لغزش  یداخل استيدر عرصه س و هم یخارج استيس
 ردر آن کشو تيداشته است که وضع يیجد اريبس یها

رو به رو ساخته است  یبس خطرناک یرا با چالش ها
و  هيسورهای آن مداخله در بحران  نيکه مهم تر

 است.عراق 
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 ارياقدام بس کياردوغان در  ینمونه، آقا یبرا 
و  یداخل استيس دگاهيمتهورانه و خطرناک هم از د

 یدر هماهنگ ه،يترک یخارج استيس دگاهيهم از د
با حزب پ. ک.ک. توافق کرد که حاضر  امريکابا 

سازمان  نيا یکيچر یروهايشرکت ن یاست در ازا
 ونانسو چ نيدراز به ا انياز سال هي(که در ترک

منحله اعالم  یستيو ترور یقانون ريسازمان غ کي
سازمان  کيشده است و حتا در اروپا هم به عنوان 

شناخته شده است)، در جنگ در برابر  یستيترور
 اي یخودگران هيترک یبه کردها ه،ياسد در سور

بدهد. کردها هم موافقت کردند و  یخودمختار
از  يه يیکرد ترک کيهزار چر سهبه  کينزد

خارج شدند و کردستان عراق  هيترک انکردست
است  یدر حال ني. اهيشتافتند و از آن جا به سور

 نيچن هيترک یها ستيوناليناس ايها  ستيکمال که
در برابر  یمل انتيهمانند با خ یزيرا چ یاقدام

پندارند و اردوغان را  یم هيآرمان اتاترک و ترک
 هيتجز یبرا یساز نهيو زم یمل انتيمتهم به خ

 .ندينما یم هيکتر
 
اقدام اردوغان از  نيکه ا نيصرف نظر از ا 
 نيب نيالدول و مواز نيحقوق ب یهنجارها دگاهيد

اقدام سخت ناسخته و ناروا و مداخله  ،یالملل
کشور مسقل و چونان صدور  کيآشکار در امور 

که  نيا یبه خارج بود، در عمل به جا سميترور
 استيدر عرصه س یمثبت بدهد، به چالش بزرگ جهينت
در  هيسور ی. کردهاديانجام هيخود ترک یلداخ

رو با  نياز هم. ستدين نفعيمخالفت با اسد ذ
را که اردوغان  يی یهمکار ه يیيمسلح ترک یکردها

از  يهترک یبرد، نکردند. کنون کردها یانتظار م
اردوغان خواستار پاداش و وفا به عهد هستند. 

که اردوغان توان انجام آن را ندارد. در  یزيچ
به  رونياردوغان هم از درون و از هم ب جهينت

ته و اوضاع در باد نکوهش و سرزنش قرار گرف
هم  جهياست. نت دهيکردستان به مرز انفجار رس
به  ريناگز گريد ارهمان خواهد شد که اردوغان ب

تکرار کشتار  یبه کردستان و راه انداز یلشکر کش
 انيگذشته م یکردها مانند گذشته شود. در نبردها

کرد کشته و صدها  هفتادهزارو کردها  هيارتش ترک
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ها تن آواره شده  ونيليو م یزخم گريهزار د
بزرگ است  اريبس ليبار به آن دل نيبودند. خطر ا

اردوغان در امور  اخلهاز مد یناراض انيکه علو
 ستادهيبار در کنار کردها ا نيا و عراق، هيسور

 هيترک یستياند. هرگاه تنش ها به مناطق تور
رخ  یساحل یکشانده شود و چند انفجار در شهرها

گرفته  هياقتصاد ترک فاتحه ديبا گريبدهد، د
 شود. 

 
 هيداوود اوغلو از پارلمان ترک یکه آقاهنگامی 

 یخارج استيس یژيگرفت، استرات یاعتماد م یرا
» به صفر گانيرساندن مشکالت با همسا«را  هيترک

به  هياعالم کرده بود. حال در عمل، مناسبات ترک
 هيکه اگر مصر را هم در جمع همسا گانشيهمه همسا

حالت در سه  نيتربه بد م،ياوريشمار ب آن به یها
 است.  دهيرس ريدهه اخ

 
از  ،کنم یم یکه در اورپا زندگ یمن به عنوان کس

در  يیاروپا یتند رسانه ها یها یريموضعگ یرو
 یچگاهيکه ه ميگو یم نانيبرابر اردوغان با اطم
و تار  رهيحد ت نيدر ا هيمناسبات اروپا با ترک

حد  نيتا ا هيباره ترک نبوده و لحن رسانه ها در
است که  دهيرس يیتند نبوده است. حال کار به جا

به  يیاروپا هيبه اتحاد هيترک رفتنيپذ گريد
در دستور  گريد یزيچ نيافسانه مبدل شده است. چن

 قرار ندارد. يیاروپا هيکار اتحاد
 

آن چه به لغزش های نابخشودنی آقای اردوغان می 
ای شميايی در جنگ گردد، يکی کاربرد جنگ افزاره

سوريه و انداختن گناه آن به گردن دولت اسد 
بود. در اثر اين عمليات، صدها تن از جمله زنان 
و کودکان بيگناه مسموم و کشته شدند. پس از اين 
رويداد استخوانسوز، رسانه های ترکيه يی بی 
درنگ با بوق و کرنا به نکوهش آن چونان عمل ضد 

بهکارانه، جنايتکارانه انسانی، ناجوانمردانه، ت
و رذالنه اسد پرداختند. اما هرگز کسی نتوانست 
ثابت بسازد که که اين جنايت از اسد سر زده 
باشد و منطقا هم او در اوضاعی که غرب در پی 
بهانه جويی برای نابود کردن جنگ افزارهای 
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شيميايی سوريه بود، نيازی به اين کار نداشت. 
پرونده قطوری را با اما چندی نگذشت که روسيه 

داليل، شواهد، اسناد و آوندهای انکار ناپذير به 
شورای امنيت سازمان ملل ارائه کرد که دست 
داشتن سازمان اطالعات و امنيت ترکيه را در اين 
کار به گونه ترديد ناپذيری ثابت می ساخت. 
سرنوشت اين پرونده مانند ده ها پرونده ديگر از 

در » سی و ارزيابی دقيق!برر«اين دست به بهانه 
بايگانی های سازمان ملل زندانی شد و در برنامه 

 هم نيست که روشن شود.   
 

که مطرح  یزيتنها چ ،یاسيس ليدر مسابه هر رو، 
از جمله زبان،  ليمسا رياست منافع است. سا

اوضاع  مذهب، تبار و...همه ابزار اند.
بل که در سراسر  ه،يدردمندانه نه تنها در ترک

و پاکستان گرفته تا تونس  رياز کشم انهيخاور م
ناگوار  یدادهايو آبستن رو زيانفجار آم ايبيو ل

راه  یخطرناک اريبس یاسيبحران س هياست. در ترک
بزرگ  لغزش هایآن  یافتاده است که عامل اصل

عرصه  دراردوغان در سه سال گذشته هم  یآقا
 یم یداخل استيو هم در عرصه س یخارج استيس
بحران، جنگ تازه  نيا یحال اگر در پهلو .شدبا
بدهد، ممکن است اوضاع  یرو هيدر کردستان ترک يی

و برگشت  دهيچيپ يی ختهيرا به گونه لگام گس
 یبزرگ آقا یگرداند. متاسفانه لغزش ها ريناپذ

 دهيگردان ريرا ناگز یجنگ نياردوغان رخ دادن چن
 یشاهد لشکرکش گريبار د کينزد ندهياست و در آ

 نيکه ابعاد ا نيبود. ا ميبه کردستان خواه یو
نبردها به چه اندازه خواهد بود، دشوار است 

 یدر پهلو زين انيبار علو نيا رايگفت. ز یزيچ
در آن است که  یدگيچيپ  اند. ستادهيکردها ا

عمال مستقل  هيکنون کردستان عراق و کردستان سور
 هيرسو یحکومات مرکز گريو خودمختار شده اند و د

 شان ندارند.  یبر کردها یريو عراق تاث
 

از  یليس ستم،يپنجاه تا هشتاد سده ب یدر دهه ها
 ژهيبه اروپا به و هيترک یها و کردها يه يیترک

آن در  یشده بود که آمار رسم ريآلمان سراز
 ونيليم 4آن به  یرسم ريو غ ونيليم 2.5آلمان 
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 ژهيو به و هيترک نيا ی. در پهلوديرس ینفر م
به اروپا شهرت  نييروياستانبول به مرکز قاچاق ه

 اهيگردباد س ايبود که بلک تورنادا  افتهي
 شترياز ورود ب یريجلوگ یمشهور شده بود. برا

آلمان و کاهش  ژهيها به اروپا و به ويه يی ترک
 ميتجارات مواد مخدر، اروپا در دهه نود تصم

 هيرا در دسترس ترک یفراوان یگرفت کمک ها
 یبرسد و برا يید تا اقتصاد آن به شگوفابگذار

کار و  نهيآن زم ونيليم 70-60 نگامنفوس در ان ه
آن مواد مخدر  ريفراهم شود. در غ تيبار و مشغول

 ژهيتوانست اروپا و به و یمهاجران م ليو س
رو به رو سازد.  اريبس یآلمان را با چالش ها

دالر وام در دسترس  ارديليبود که صدها م نيا
 گريد ارديليگونه ده ها م نيگذاشتند. هم هيترک

در  یعنينمودند.  ميمستق ريو غ ميمستق یکمک ها
عوامل نقش  نيا م،يآن چه که در باال نوشت یپهلو

 انيکار آمدن اسالمگرا یخود را داشتند. پس از رو
فرو  وددر خ یاهياروپا را کابوس س هيدر ترک

هشت ) و دسمي(سلف سميوهاب یابيبرد. ترس از راه
 نيبه اروپا. ا هيترک قيو از طر هيدر ترک یافگن

غال در تاش یها نهيفراهم ساختن زم یبود که برا
فرهنگ  جيو ترو یعت جهانگردنو رشد ص هيترک

مانند مشروب  يیها یساختن سرگرم جيو را يیاروپا
ها  ارديليمباز هم  یاشيو ع یو خوشگذران یخور

 هيسرما هيترک یدر بخش جهانگرد ژهيدالر را به و
که کنون صدها هزار  يیکردند. به گونه  یگذار

 یو شهوتران یخوشگذران یساالنه برا يیجوان اروپا
 روند.  یم هيبه ترک

 
عوامل و علل  هيترک شرفتيسخن، در رشد و پ فشرده

نوشته  نيهست که بازتاب دادن آن در ا یشمار یب
 یاردوغان برا یگنجد. روشن است آقا یکوتاه نم
ها را به سود خود  نيهمه ا یغاتيتبلمقاصد 

ان داشت که همانا مهارت او عاذ دي. و بانديچرخا
با  هک یبوده است. اما کارشناسان نيدرست در هم

امر  اتييکنند و از جز یم یرا بررس ايدقت قضا
 یدانند که نه معجزات آقا یم کيدارند، ن یآگاه

در رشد اقتصاد  یگرياردوغان، بل که عوامل د
 موثر بوده است. هيترک
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شرکت  کيدر  1995تا  1991 یمن خود در سال ها 

ما کارشناس  سييکردم. ر یکار م یآلمان یمشورت
 نيبود که در چند هيافغانستان و ترک ليبزرگ مسا

 دهياشتراک ورز هيتوسعه ترک یبرا یطرح اقتصاد
از کارشناسان  یاريسال ها شمار بس نيبود. در هم

 مدشرکت در رفت و آ نيبه هم هيترک یاقتصاد
را از زبان آن ها در  يیزهايبودند و من هم چ

برونرفت  یو راه ها هيترک یباره مشکالت اقتصاد
ها که چند بار خودم از  پسانبودم.  دهياز آن شن

در کنفرانس  هيترک کيژيمرکز مطالعات استرات یسو
از  یريتوانستم به بهره گ زيها دعوت شدم، ن

 نيا یمراکز مطالعات سانييبا ر یو دوست يیآشنا
 . اموزميرا ب یاريبس ليکشور مسا

 
 یاست که خوانندگان تا جا نيهر رو، منظور ا به

را بدانند. دردمندانه جامعه  قيحقا شتريامکان ب
حال  نيغات و در عيتبل ريتاث ريز شتريما ب

که تالش شود  نيا یخوش باور است و به جا اريبس
شود، با  یکوشش مبرده شود،  یبه کنه مطالب پ

 هيبه ظواهر قض شتريب ا،يبه قضا یساده نگر
 .شود ستهيرنگ
 

 تيوزن و وجاهت و محبوب کنون ديگر اردوغان
دو سال  ني. درست تا همداردگذشته را ن یزمايکار
 تيمحبوب هياردوغان هم در داخل ترک یآقا شيپ

 نداشت و هم در جهان عرب و در کل در جها ینسب
 یو قهرمان شمرده م شوايهبر و پر کياسالم چونان 

ناکام و  استمداريس کيجز از  یزيشد. اما کنون چ
. ستين شيماجراجو و سرکوبگر و معامله گر ب

هزار  200که منجر به کشته شدن  هيسور یدادهايرو
شدن چند صد هزار نفر و آوراه شدن  ینفر و زخم

 یبايشدن کشور ز یرانيانسان و و ونيليم چند
که از نظرها پنهان  ستين یزيچ د،يگرد هيسور

اردوغان  یدانند که اگر آقا یبماند. همه هم م
کرد و در  ینم یهمراه یتوطئه بزرگ جهان نيبا ا
کار  تيجنا یکشورها گريعربستان و قطر و د یپهلو

 یرخ نم يیفاجعه  نيهرگز چن ستاد،يا یعرب نم
که  ميقست دانيسرکوب کارزار م گريد یداد. از سو
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است،  دهيقاهره گرد ريتحر دانيم هيشب یزيچ گريد
شدن صدها تن و  یکشته شدن ده ها نفر، زخم

بازداشت هزاران تن از جمله صدها خبرنگار و 
هم موجب شده است که در جهان  یفعال اجتماع

مانند مبارک و آل  یاردوغان را در شمار کسان
 و آل سعود بشمارند. هيخل

 
 یاسيس یزش هااردوغان در چند سال گذشته لغ یآقا
و هم در عرصه  یخارج استيرا هم در عرصه س یبزرگ

 یزيشود گفت چ یمرتکب شده است که م یداخل استيس
 رياست. در واقع او خود ز یاسيس یمانند خودکش

را کار گذاشته است که پس  يی یاش بمب ساعت یکرس
او  یاسيعمر س انيخواهد شد و پا رسال منفج چند

 را اعالم خواهد کرد.
 

آدم  کي شترياردوغان ب یآقا هيدر نگاه روس
قابل  رياعتبار و غ یب اريناسپاس و پارتنر بس

بود  نياز اردوغان ا هياعتماد است. انتظار روس
 زياز او و حزبش و ن هيروس یها تيکه به پاس حما

دست کم به  ه،يهمه جانبه اقتصاد ترک تيتقو
 هيبر عدم مداخله در امور سور یمبن هيخواهش روس

 يیپاسخ مثبت بدهد. اما اردوغان با کمال پر رو
گرفت و به آن  دهيرا ناد هيروس یهمه محبت ها
 پشت پا زد. 

 
 ارياست بس یاردوغان آدم یآقا ،امريکادر نگاه  

 یقابل کنترل. طرح ها ريبلند پرواز و سرکش و غ
 زيبر رستاخ یبلندپروازانه اردوغان مبن

در واشنگتن آن که  ستين یزيچ یعثمان یامپراتور
ها هم از او به  يیهضم کنند. اروپا یرا به آسان

سرکوب تظاهر کنندگان و پرخاشگران در  ليدل
 کياو  یمايدر س یو پارک قز ميتقس دانيم
 .ننديب یخشن و زورگو را م کتاتوريد
 
 چيگردد، ه یم هيهمسا یآن چه مربوط به کشورها 

ن به عنوا رانيندارند. ا یکدام از او دل خشو
او در  یبه شدت از رفتارها هيترک یمتحد راهبرد

ناخشنود است. عراق هم از مداخالت  هيقبال سور
 نياو در امور آن کشور ناخشنود و خشمگ هميپ
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 نديب یرا م یکارتياو جنا یمايدر س هياست. سور
آن  نيسهمگ یها یها و تباه یرانيکه مسوول و

 باشد. کنون مصر و عربستان هم به صف یکشور م
 اند.  وستهيمخاصمان او پ

 
از او دل خوش  یهم کمتر کس انهيم یايدر آس 

باالتر از  همه، پشتيبانی اردوغان از دارد. 
داعش، خشم  -تندروترين و جنايتکار ترين گروه

 جهانی را در برابر او برانگيخته است. 
 
دکامانه اردوغان کار را به وخشن و خ یها استيس 
 نيتر کيعبدهللا گل نزد رسانده است که حتا يیجا

از او  انيهمکارش از او فاصله گرفته است. نظام
سکوالر ها،  ست،يوناليناس یروهايناخشنود اند. ن
 یرو، برا ني. از انيها همچن کييدمکرات ها و ال

مانده راستين  یمتحد ینه در تراز جهان گرياو د
و نه در  گانيو همسا يیاست، نه در تراز منطقه 

 درون کشور.
 

 دياست که با توجه به بحران شد نيبرداشت من ا
 یاسيبحران س کي ريرا درگ هيدر غرب، ترک یمال

 استيدوام دار ساخته اند که تا انتخابات ر
 افتيادامه خواهد  ندهيآن کشور در سال آ یجمهور

 یکالن یها هيو در برنامه است تا آن زمان سرما
 هداندوخته ش هيدر ترک ريرا که در چند سال اخ

بسازند. چون در چند سال  رياست، به غرب سراز
 یاوضاع در کشورها یبا توجه به خراب ر،ياخ
 ليس ونان،يو حتا  هيتونس، مصر و سور ،یبيل

نفر به  ونيليم 30از جهانگردان ساالنه تا  یبزرگ
دالر پول  ارديليم 30و ساالنه تا  ريسراز هيترک
 بود.  ختهير هيترک سهيبه ک

 
بحران است و اروپا توان  ريدرگ ونانيکه  حال

را ندارد، پس چه بهتر که  وناني نهيپرداخت هز
 وناني یجهانگردان را به سو ليکنند تا س یکار
 هيبحران در ترک گر،يد یکنند. از سو ريسراز

موجب خواهد شد تا سهام بازار بورس در آن کشور 
کار  انيو تورم باال برود و در پا ديافت نما

کالن از  یشود تا با گرفتن وام ها ريناگز هيرکت
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جان  یبه کالبد ب يیخون تازه  ،یغرب یبانک ها
 . دينما قيدر حال ورشکسته شدن تزر یبانک ها نيا
 
 
دوره  انياست که اردوغان تا پا نيمن ا يیشگويپ

اش خواهد ماند. گل هم از او فاصله  یرينخست وز
 یکه از سو زين ونيسيخواهد گرفت. اپوز

شود، بر فشار  یم کيو اروپا تحر مريکاال،يياسرا
بدشان  زين رانيو ا هيخود خواهند افزود. روس

ادب کنند. غرب،  يیکه اردوغان را تا جا ديآ ینم
 انينظام ايخواهد  یمخالف اردوغان است و م کال

. نديايکار ب یها رو ستيکمال ايکودتا کنند و 
 سخت یخالفت اسالم جاديبر ا یچون طرح اردوغان مبن

آن ها  گر،يد یشان ترس آور است. از سو یبرا
گوش به  یرا دوست ندارند. نوکرها یرهبران قو
 ینم رانيو ا هيروس مگر،خواهند.  یفرمان م

کردها و  یسقوط کنند. را انيگذارند اسالمگرا
دهند  یم ليرا تشک هيترک تيجمع ميکه ن انيعلو
رو، در  نيکننده است. از ا نييتع اريبس

بار اردوغان  ،یجمهور استير ندهيانتخابات آ
 مطرح خواهد بود. گريد
 

بلند پروازانه و جاه  یطرح هادر پهلوی اين ها، 
اردوغان مبنی بر رستاخيز خالفت  یعمل ريطلبانه غ

عثمانی، هم منافع حياتی غرب و هم روسيه را با 
تهديد جدی رو به رو می گرداند، از ين رو، به 

هان اسالم سودمند جای اين که برای ترکيه و ج
مسلمان  یبه کشورها یبزرگ یها انيزواقع گردد، 

زند. فراموش  یم هيمنطقه و در گام نخست خود ترک
 ليياسرا مانيکه همپ یبزرگ هيکرد که ترک دينبا

 یرا به شدن به چالش م نيو چ هيباشد، منافع روس
و  هيمانند سور يیتحقق آن کشورها یکشاند و برا

 شوند.  یقربان نيسطعراق و لبنان و فل
 

 انيکرد که غرب هرگز به م ديفراموش نباهمچنين 
که منافع حياتی آن را  یعثمان یآمدن امپراتور

 نيبه ا ميحمل نخواهد کرد. بگذررا تهديد کند، ت
 جهي. نترفتيهرگز آن را نخواهد پذ زين هيکه روس

ساخته  یچنان بحران درا وار هيشد که ترک نيا
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 یشدن از آن ممکن نم رونيب یاند که به آسان
از باشندگان  یميمتوجه بود که ن ديباشد. با

 يیطرح ها نيهستند که با چن یکرد و علو هيترک
 ناسازگار اند. 

 
 یسخنراندر اين جا، اشاره يی می کنيم به 

 -فيازيداکتر الکساندر کن سوريفوپر یونيزيتلو
 انهيم یايو آس انهيخاورم ليشناس مسارکارشناس س

 يیاروي. روهيترک یره خطر مدهش فروپاشدر با
منجر به کمرنک شدن اين  اردوغان با ارتش، یآقا

نهاد بسيار مهم در ترکيه که يگانه تضمين کننده 
تماميت اين کشور است، خطر تجزيه و فروپاشی 
ترکيه را بيش از بی افزايش داده است. پس از 

، منطقه کردستان عراق امريکااشغال عراق از سوی 
 مستقل شده است. مداخله آقای اردوغان در عمال

امور سوريه، منجر بدان گرديد که ديگرکردستان 
سوريه هم مستقل شود. حاال ديگر از يک سو، 

ميليون نفر می  25کردهای ترکيه که شمار شان به 
رسد، خواستار بازی نمودن نقش بيشتری در زندگی 
سياسی و اقتصادی ترکيه اند و از سوی ديگر، 

يت چندين ميليونی علويان و شيعيان ترکيه جمع
درصدی در کاست قدرت در  30خواستار مشارکت 

آنکارا اند. اين در حالی است که از يک سو، 
کماليست ها به  -ناسيوناليست های تندرو ترکيه

شدت مخالف باالرفتن نقش کردها در کشور اند و از 
سوی ديگر، مسلمانان تندرو سنی حاکم بر ترکيه 

ف سرسخت قايل شدن سهم بايسته برای علويان مخال
و پذيرفتن و به رسميت شناختن حقوق مذهبی ايشان 

درصدی برای آن ها در بافتار  30و قايل شدن سهم 
قدرت اند. در اين حال، رويارويی ميان 
اسالمگرايان سنی و ناسيوناليست های تندرو به 

 اوج خود رسيده است. 
 

شورهای عربی همسايه تيرگی روابط ميان ترکيه و ک
مانند عراق، سوريه، مصر و حتا در اين اواخر 
عريستان، موجب افت شديد صادرات اين کشور 
گرديده است. صنعت جهانگردی ترکيه هم امسال افت 
چشمگيری داشته و به نيم رسيده است. بحران 
مالی، افت بهای ارز ملی و گريز سرمايه از اين 
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بازار بورس و سهام کشور و پايين آمدن شديد نرخ 
هر چند هم آهسته، ترکيه را به لبه پرتگاه 

 نزديک تر می سازد.
 

مناسبات ترکيه با پارتنرهای نزديکش در دهه 
روسيه و ايران هم بر سر سوريه تيره شده  -اخير

است. کما اين که روابط آن کشور با اتحايه 
اروپا و ناتو در کل روزهای خوبی را نمی 

ی اروپايی همه روزه آقای گذراند. رسانه ها
اردوغان را ديکتاتور و حامی و شرور می 

 »خوانند.
 

 بر گرديم به دنباله گفتار:
منطقه  یواپسگرا یروهايچند دهه آزگار است که ن

 یوهاب یاعجارت یها شهياند نيتر کيمجهز با تار
 یکشورها یسخاورزانه مال یباني) با پشتی(سلف
 یبا سازمان ها تنگاتنک یدر همکار ،یع عربجمرت

و  ليياسرا یها ستيونيبا صه یو هماهنگ یفرامرز
از  یباررود ه،يپاکستان و ترک مانکاريدو کشور پ

و  کستانياز تاج یخون را در گستره بزرگ
گرفته تا هند و پاکستان و افغانستان  کستانيازب

تا شمال  منيو لبنان و  هيو چچن و عراق و سور
است که شاهد  نيابه راه انداخته اند.  افريقا

 یقارچ گونه ده ها سازمان دهشت افکن وهاب شيرو
 کيرح: مانند تميگستره پهناور هست نيدر ا
 یغيها، تبل یريتکف ر،يرحداعش، حزب الت طالبان

سپاه  ،یاالسالم، حرکت فاروق شيها، جند هللا، ج
 و.... ،یصحابه، لشکر جنگو

 
 یم نم،يک یها به دقت بررس نياگر کارنامه ا 
 انيم یچتر اسالم و سر دادن شعارها ريکه ز مينيب
 یتيجنا چياز ه ،یاعاده خالفت و امارات اسالم یته

 یايو آس انهيدر برابر باشندگان منطقه خاور م
 زجز ا ینکرده اند و ارمغان غيو قفقاز در انهيم

به  شتارو ک یتباه ،یرانگرانيو ،یآتش افروز
 یکه مطرح م یپرشس نيهمراه نداشته اند. ساده تر

ها  نياست که در چهار دهه گدشته، ا نيگردد، ا
 یو کشورها دهيجنگ یاسالم یاز کشورها يیدر هر جا

اند. اما هرگز  دهيرا به خاک و خون کش یاريبس
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 یبار هم برا کي ینشده است که حتا برا دهيشن
 کي یاشغال نيو فلسط یعرب یها نيسرزم یآزاد ساز

 نموده باشند. کيشل ليياسرا یسو ههم ب یمرم
 
دهه  یدر سال ها ،یاطالعات یبر اساس داده ها 

 یروهايهزار عرب در برابر ن چهل ی،الديهشتاد م
بودند که از جمله  دهيدر افغانستان جنگ یشورو
اکنون در  نينفر تلفات داده بودند. هم 2600
از ده ها هزار عرب در برابر ارتش  شيب هيسور
نفر هم در  کيتا حکه  یجنگند. در حال یم هيسور

در  ميچنگند. همه شاهد هست ینم ليياسرا برابر
از خون  یرودبار نيدر چند روز گدشته در فلسط

دفاع  یروند تا برا یها نم نيروان است. چرا ا
 جهاد کنند؟  لييها در برابر اسرا ینياز فلسط

 
که شمال کشور به  ميبارها هشدار داده ا 
زب حو  یغيلو تب یريتکف یوالنگاه گروه هاج

و طالبان و.... مبدل شده است. برنامه  ريرحالت
دست است حوزه جنوب غرب و شمال  یرو يیگسترده 

به  یثبات یصدور ب یبرا یزيشرق زا به تخته خ
نخواهد گذشت  یريد  .ندينما دلبم انهيم یايآس

بر  یپاکستان مبن یژيکه در چهارچوب استرات
انتقال  هندوکش و یجنوب یتا دامنه ها دنيرس
ران به شمال، برنامه گسترده کشتار عام هزاره حب

 یسوخته به بهانه جنگ هزاره ها و کوچ نيها و زم
 کيها آغاز شود. تازه آغاز راه است و در خم 

 .ميکوچه ا
 

که مطرح است  یزيتنها چ استيدر س گفتيم که
همه ابزار اند.  زهايچ هيمنافع است و بس. بق

و  عهيچون ش یلي... مسامذهب، زبان، تبار و ن،يد
 یاز سو یاسيبه مقاصد س دنيرس یو... برا یسن

 هيترک ميشود. رژ یمختلف به کار برده م یکشورها
 سميو اخوان يیگرا یبا آن که خود را پرچمدار سن

و احمد  یدولت استاد ربان یخواند، در سرنگون یم
کننده، دست کم  نيياگر نه نقش تع ،شاه مسعود

کرد و از دادن  یرا باز یاصل یاز نقش ها یکي
و  یبه مخالفان آن مانند حزب اسالم یکمک چيه

. در آوردن طالبان هم دينورز غيدر یجنبش اسالم
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کارزار بود.   یاصل یاز پادوها یکي ميرژ نيهم
ها هر دو از  کيها و ازب يی هيبا آن که ترک

از  هيزبان به شمار اند، ترک یتورک یتوده ها
 غيدر کستانيازب یثبات ساز یدر ب یامکان چيه

 ريناپذ یرو مورد خشم آشت نيننموده است. از هم
 یقرار دارد و از اشتراک در قورلتا مفياسالم کر
ورزد. در فاجعه چچن  یزبان ابا م یتورک یکشورها
بود. اسناد و  هيترک یخارج یاصل گريهم باز

 هيترک انيپا یمداخالت ب نهيدر زم یمدارک فراوان
 از به خاک و خون نشسته هست.در امور قفق

 
 یاي، آسانهيکه در خاور م یتيفشرده سخن هر جنا 
شود، برنامه  یم افريقاققاز و شمال قو  انهيم
ل و حلقات فمحا یآن از سو یو کارگردان یزير
شود،  یم لييو اسرا امريکا س،يدر انگل يی ژهيو
 یپرداخت م یخرپول عرب یکشورها یآن از سو نهيهز

و  هيکتر یمانکاريساختن آن با پ دهايگردد و پ
 یدو کشور صورت م نيا ميمستق یپاکستان همکار

 . رديگ
 
 ميرژ ،عرب ها نهيدالر هز اردهايليبا م یبيل در

 انهيرا با بمباران وحش یقذاف یهر چند استبداد
و  یارتجاع ميآن رژ یبرانداختند. اما به جا

کار  یرا رو یده بار بدتر کنون يیقرون وسطا
آن  ینفت یها نهيردند و آغاز به تاراج گنجآو

و  یکشور نمودند و ده ها هزار نفر کشته و زخم
صدها هزار را در به در و آواره نمودند. حاال ما 

. ما به عنوان انسان ميندار یها کار نيبا ا
 یبه آرمان ها یو پابند یآزادگ یکه ادعا يیها

 یمرو ن چيبه ه م،يدار یاخالق یو ارزش ها یانسان
 یکه به همه توان از جنبش ها یمياز رژ ميتوان

چون داعش و التصره  یو ضد انسان یارتجاع
و  ميکن شيستا د،ينما یعام و تام م یانيپشت

آن را که دستش در کشتن صدها  تکاريرهبر جنا
هم در کشور خودش و هم در  گناهيهزار انسان ب

 افريقاو قفقاز و  انهيم یايو عراق و آس هيسور
و تا مرز پرسش به او  ميکن شيه است، ستاآلود

به نکوهش آن  روي. برعکس با همه نميارج بگذار
 . ميپرداز یم
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که  یمنيهر اهر یپرستان، به پا گانهيبگذار ب 

 داريب یخواسته باشند، سجده کنند. اما چشم ها
 یها و کشتارها یددمنش انه،يوحش اتيجنا انيجهان
 تيمورد حما یها يیها و النصره  یداعش یگروه

هر نام و  ريو اردوغان را ز هيعام و تام ترک
 ینکوهش م یتيکه باشد، در سرتا سر گ یعنوان
 .ندينما یم نياند و نفر زاريو از آن ب کنند

  
تکار داعش و النصره از چند سال يجنا یگروه ها

سرشار عربستان و  یسو است که با کمک ها نيبد
ها  ستيترور که هيترک یکيلجست یمانکاريطر و پق

را  هيدهد، سور یآموزش م گمر یرا در اردوگاه ها
آن  یچنان برباد و تباه کردند که در جنگ ها

و   ینفر زخم هزار نفر کشته، صدها هزار 250کشور 
آواره شدند.  و داخلنفر به خارج ها  ونيليم
و شخص  هيترک ميوط موصل که با توطئه مستققس

 یزرادخانه بزرگموجب شد که  ،اردوغان صورت گرفت
. فتديجنگ افزارها به دست داعش ب نياز مدرن تر

جنگ افزارها به  نيا یريکنون داعش با به کار گ
افتاده است.  هيدفاع شمال سور یب یکردهاجان 
اخبار گواه بر آن اند که ده ها هزار کرد  نيآخر

 گريپناه آورده اند و صدها هزار د هيبه حاک ترک
 ختهيبه سو گر هياخل سورو آواره در د خانمانيب

به  نانيشمار پناهگز کينزد ندهيدر آ دياند و شا
 سر به دو صد هزار نفر بزند. هيخاک ترک

 
اردوغان که امروز  نياست که هم یادآوري ستهيبا 
تراشد،  یجهان م انيخود را رهبر سن اکارانهير

تا دندان مسلح به  یبا صدهزار سپاه شيچند سال پ
 نياز زم هميبرد و چند ماه پ ورشي یکردستان سن

و  ختيو هوا بر خانه و کاشانه کردها بمب ر
 یزخمرا  گريهزاران کرد را کشت و ده ها هزار د

را آواره. کار حتا به  گريساخت و صدها هزار د
که کردستان عراق را هم بمباران کرد.  ديکش يیجا

نقض  ليکه دولت عراق او را به دل يیبه گونه 
 ق متهم ساخت.عرا یارض تيتمام
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بر محور  زچيهمه  استيبارها گفته ام که در س
 یليمفت است. مسا فهمه حر هيچرخد. بق یمنافع م

اند در دست  یزاربچون مذهب و زبان و تبار ا
 یبزرگ. استعمار غرب برا یقدرت ها استمدارانيس

مسلمان  یاعراب و کشورها ینفت یها نهيتاراج گنج
سده  ليرا در اوا یستيونيصه روژهدر کل چند پ

 نياز ا یکي .کردند ادهيدر منطقه ما پ ستميب
 گريبود. پروژه د لييکشور اسرا جاديپروژه ها ا

و  سميتاريکشور پاکستان بود که بر شالوده مل
 گري. پروژه دديگرد ليتندرو تشک يیاسالمگرا

 یامپراتور یها رانهيو یبر رو هيکشور ترک جاديا
پروژه  نياز ا گريد یکيبود.  ینابود شده عثمان

عربستان  ژهيو به و یچند کشور عرب ليها تشک
ضاله  نييآل سعود بر اساس آ یرهبر هي یودعس

 ) بود. تي(وهاب تيسلف
 
 یجعل یکشورها نيآوردن ا انياز به م یهدف اصل 

 یها نهيتاراج گنج ميهمان گونه که گفت یو مصنوع
از  کيکشورها بود. اما در ظاهر هر  نيا ینفت
) با سر دادن ليياسرا یکشورها (منها نيا

حالفت و امارت  یاياح یبه ظاهر اسالم یشعارها
جهان اسالم را دارند. استعمار تا  یرهبر یادعا

نفوذ دارد و  نياعماق جنبش اخوان المسلم
 ینبش براج نيتوانسته است در مراحل مختلف از ا

مختلف بهره  یبه اهداف خود در کشورها دنيرس
که هر بار پس از آن که به  نيا . طرفهرديبگ

را ها را با  یاند، اخوان افتهياهداف خود دست 
 مهارت کنار زده و از صخنه رانده اند.

 
 ني. استندين شيب یهم آله دست یوهاب یگروه ها 

جز از ترور و  یگروه ها در همه جا ها کار
و سر زدن و کشتن و بستن  تيو جنا یآدمکش

گروه ها  نيا یکارها نياز زشت تر یکيندارند. 
 مهيمسلمانان و ه انيدامن زدن به نفاق و شقاق م

است.  یو سن عهيآوزدن به آتش اختالفات مزخرف ش
را مباح الدم و واحب  انيعيکه ش يی گونهبه 

که  ستين یاست که روز نيشمارند. ا یالقتل م
. ميشاهد انفجار و انتحار و کشتن و بستن نباش

جاهالن  نيست. چون اها همه بهانه ا نيتازه ا
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 یاهل سنت مرتکب م انيرا در م اتيجنا ني شتريب
که  ميشوند. از جمله در کشور خود شاهد آن هست

 نيشتريب یدهه گذشته تندروان وهاب اردر چه
 نيکرده اند. هم انيسن انيها را در م یآدمکش

لگدمال  یگونه توانسته اند از دولت پاکستان برا
 یايبه آس یثبات یکردن افغانستان و صدور ب

 . رنديبهره بگ انهيم
 
جهان اسالم را دارد. از  یرهبر یعربستان دعو 
را در  یکشور مخالف چيه تيرو است که موجود نيهم

 مينمونه همه شاهد هست یتابد. برا یمنطقه بر نم
 ميو رژ یمرس ی،صدام؛ قذاف یها ميکه چگونه رژ

 دالر از اردهايليگردن م نهيمجاهدان را با هز
 یسن ها ميرژ نيبرداشتند. اتفاقا همه ا انيم

افتادند و دو  یبودند. سپس به جان اسد و مالک
و  یمنطقه را به نام سن رومنديکشور آباد و ن

 يیها یادياز ش ميگذر یکردند. حال م رانيو عهيش
و  کستانيازب ژهيبه و انهيم یايکه در آس

در قفقاز. روشن است هم  زينمودند و ن کستانيتاج
و هم مردم  کستانيو هم مردم تاج کستانيمردم ازب

جانانه من کشمش و  شيپ یعنياند.  یسن همهچچن 
 مني ميکه رژ نياز ا ميگذر یاست. م یکيپندانه 
 یتيجنا چياز ه زين یبود. در سودان سن یهم سن

 صرفه نکردند. 
 
 یبرجسته و مجر مانکارانياز پ زين هيترک ميرژ 

ها  یسعود ل،يياسرا یسواست که از  يیبرنامه ها
شود. از افغانستان گرفته  یم ليها تمو یو قطر

و در  هيو عراق و سور انهيم یايتا قفقاز و آس
. ديرا د هيتوان دست خون آلود ترک یهمه جا م

است.  اتيهمه جنا کيشرکشور  نيسازمان اطالعات ا
 ريکه سال هاست ز هيترک یفاجعه کردها ژهيبه و

در  هياند. ترک یعدالت یو ب دينوسايستم و ج
 یها و قطر یسعود یکردن برنامه ها ادهيپ یپهلو

 یها، برنامه ها دراز مدت خود را در راستا
دارد که  یثمانعخالفت  یارتجاع ميرژ یاياح

مردمان  یبرا اتمجز از خون و اشک و م یارمغان
 منطقه نداشته است. 
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که  ستين یروز ،ميها که بگدز نيفشرده سخن از ا 
رنگارنگ دهشت افکن از هر قماش مانند  یروه هاگ

ها،  یرفيطالبان، تک س،يساخت انگل ريحزب التحر
خالفت، لشکر  کيتحر ،یفاروق شيها، جن يغیتبل
در  یوهاب اديو ش ريو ده ها گروه اج ،ینگوج

 اورنديپاکستان و افغانستان مانند قارچ سر بر ن
د و فعال ان ونيبادآورده وهاب یرهادالو همه با 

. یرانگريو و یو آدمخور تيدست اندر کار جنا
و هنوز آغاز کار است.  ميکوچه ا کيتازه در خم 

باز هم لگدمال سم  کينزد ندهيکشور ما در آ
بار عمق  ني. اما اديخواهد گرد یستوران وهاب

 ژرف تر از گذشته خواهد بود. اريفاجعه بس
 
گزاف و  یگذار هياست که عربستان با سرما نيا 
کند. روشن است  یم ليرا تمو یگروه نيگفت چنهن

هستند.  نفعيهم ذ هيو ترک لييکار اسرا نيدر ا
عراق در  یدر دراز مدت برنامه غارت منابع نفت

هدف اصلی، زدن  است. هيو ترک لييدستور کار اسرا
مالکی و روی کار آوردن يک دولت وابسته در 

 یبانيقطر هم با پشت ،گريد یاز سو بغداد است.
و مناطق عرب نشين در کردستان  یاخوان یروه هاگ

 یاطالعات یها سيرا با سرو یگريه دژپروسنی، 
 ارديليم 11کار  ينا یکند و برا یدنبال م هيترک

گذاشته است. ظاهرا مساله  هيدالر در دسترس ترک
مطرح است. اما همه و خالفت و امارت  عهيو ش یسن
 دامصدر دوره  راي. زستين شيب يی یکار بيفر

ها بودند. در  یستمگر نيشتريب ريز یسن یکردها
به کرد.  یمساله را باال نم نيا یآن هنگام کس

ياد بياوريد بمباران شيميايی کردستان را که 
 چندين هزار نفر ييگناه را به کام مرگ فرستاد.

 
ستم ها بر  نيشتريگونه در دوره طالبان ب نيهم 

مثال  یروا داشتند برا یسن یها یافغانستان
. اورديخم به ابرو ن ی. اما کس یفاجعه شمال

همين اکنون هم طالبان در مناطق پشتون نشين که 
سنی اند، همه  روزه جنايت می کنند. اما برعکس 
می بينيم که همان حلقات و محافل عربی از آنان 
حمايت می کنند. در ليبيا و مصر سنی هم وضع به 

 همين منوال است.
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جهان را  یدرصد منابع نفت 12-10عراق در حدود  

تاراج  یبرا یبزرگ یرو، برنامه ها نيدارد. از ا
دست  یاز کشورها رو یبرخ یها از سو نهيگنج نيا

رساندن  یهم بحث اصل هياست. همان گونه در سور
به  هياز راه ترک یقطر و سعود ل،ييگاز اسرا
 هيوسر یاروپا از انحصار گاز يیرها یاروپا برا

داده شده  یمذهب یبو به آن رنگ و است اما مطرح
در يک سخن، همه چيز روکش است و بهانه و است. 

هدف اصلی تاراج گنجينه های نفتی و گازی منطقه 
 است.

 
 یروشن است که شعار خالفت صرف ابزار است و همه م

باشد. اما  ینم یعمل یدانند که در جهان کنون
آن اند تا  یاواحر قطر در پ نيعربستان و در ا

 ینفت نيباد آورده خون یاز دالرها یريبا بهره گ
خود را در  طرهيشعار سلطه و س نيبا سر دادن ا

. آن ها با هم ندينما پخش یاسالم ريفق یکشورها
 یدر مسابقه اند تا با ساختن مساجد در اقصا

نمازان و امامان دست  شيپ ديو خر یاسالم یکشورها
ب احزا ني. همچنازنديگسترده ب غاتيبه تبل

 یمايس در یاسالم یرا در سرتا سر کشورها یاريبس
همه  باياند. تقر دهي) تنی(وهاب یسلف یشبکه ها

طالبان، سپاه  کيمانند تحر ناحزاب تندرو پاکستا
الفت، خ کيتحر ،یلشکر جنگو ،یصحابه، حرکت فاروق

ها و  یغيتبل ريحزب التحر ،یاسالم یالعلما تيجمع
 یعرب یکشورها یوها و....همه و همه از س یريتکف
 یايکه همه شعار اح نيگردند و طرفه ا یم ليتمو

 دهند. ینظام خالفت را سر م
 

آرمان  کي دنيآفر ددآن ها در ص گر،يبه سخن د
 یآن توده ها رامونيمقدس اند تا بتوانند در پ

. اگر در آثار اورنديرا گرد ب ینادان و احساس
ه ده یکشور در سال ها یجهاد یاحزاب و گروه ها

در همه جا شعار  مينيهفتاد، هشتاد و نود بب
 شود. یم دهينظام خالفت د یاياح
 
است که چه  نيگردد ا یکه مطرح م يی یپرسش اصول 
. ؟رار خواهد گرفتقظام خالفت ندر راس  یکس
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ها را  نهيپرداخت هز یتوان مال گريد یکشورها
 گريماند عربستان که کنون د یندارند. تنها م
سخن  کيبه رقابت برخاسته است. در قطر هم با آن 

کشورها هست، ادامه  نيفتنه تا نفت در ا نيا
 .افتيخواهد 

 
دست هايی ديگری هم در پشت پرده به اين کارزار 
دامن می زنند. هدف اصلی اين است که پول های 
اعراب نبايد در راستای توسعه و صنعتی شدن 
 هزينه شوند و بايد برباد بروند. اين است که به
جای ساختن کارخانه های توليدی همه پول ها صرف 
خريد جنگ افزارهای گرانبها، ساختن آسمانخراش 
های لوکس، و ساختن مساجد چندين ده ميليون 
دالری در اقصی نقاط جهان، هزينه جنگ های 
خانمانسوز در کشورهايی چون افغانستان، عراق و 
سوريه و... می گردد. تنها در سوريه اعراب تا 

ون چهل ميليارد دالر هزينه کرده اند. کنون کن
سوريه از بيخ و بن ويران شده و به اقتصاد آن 

 صد ميليارد دالر خساره  رسيده است.  
 

آن چه مربوط به رژيم اردوغان می گردد، روشن 
است که دست هايش  در اين جنايت هولناک تا 
آستين آلوده است. در اين ميان آوزاه هايی هم 

ها صدها ميليون دالر به داماد  است که عرب
اردوغان رشوه داند. چنان که امروز او يکی از 
بزرگترين سرمايه داران ترکيه است و در بسياری 
از رسوايی های مالی دست دارد. نقش ترکيه در 
قبال کشورهای قفقاز و عراق و سوريه و لبنان 
همان نقشی است که پاکستان ژاندرام ديگر بازی 

ه در خاک و خون کشيدن عراق، می کند. ترکي
سوريه، لبنان و چچن و نيز کردستان ترکيه دست 
دارد. يعنی اشتباه نه بل که جنايت است. حاال با 
اين همه جنايات، اردوغان خواب خليفه المسلمين 

 شده را می بيند.! 
 

سياستمدار ترکيه يی  -در پهلوی اردوغان، گولن
ی را روی نيز پروژه های خطرناک امريکاباشنده 

دوستان دانشجو از قرغيزستان دست دارد. يکی از 
 در نامه يی نوشته اند:
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 ستاد،ا جناب«
رهبري فتح  به »خدمت«كه با جنبش  ٢٠٠٦از سال  

رقيب -امريکا(ميلياردر ترکيه يی باشنده هللا گلن 
آشنا شدم و مدت دو سال هم ناخواسته اردوغان) 

ت كثيفي را وارد اين جنبش شدم، هميشه خطر تفكرا
كه پشت اين چهره معصوم و لطيف اسالمي متعادل، 

كردم.  به اطرافيان خود گوشزد مي ،پنهان بود
بود كه اين جنبش تصميم گرفت نام قوم  ٢٠٠٤سال 

دنياي «بگنجاند.  »دنياي ترك«هزاره را در ليست 
و  »خدمت«ارگاني است كه تحت نظارت جنبش  »ترك

 »دنياي ترك«ست هرساله براي اقوامي كه در لي
 هاي تحصيلي كالني در تركيه مي بورس ،قرار دارند

دهند و اين دانشجويان را در خانه هايي به نام 
دهند. در اين خانه ها به  سكان ميا »خانه خدمت«

دانشجويان اهميت رهبري از نگاه اسالم درس داده 
شود.  شود و رهبر امروزي فتح هللا گلن معرفي مي مي

بسيج ايران براي  هایاري كه دفتر(دقيقا همان ك
 دهند). به اين ي انجام مييخامنه  نمايیمقدس 
هستيم و  »تركتبار«ما  همهقبوالنند كه  ها مي

 رهبر معنوي ما فتح هللا گلن است. 
 

وقتي با چنين تاكتيكي  بينديشيد،حال خودتان 
كنند و اين دانشجويان به  دانشجو تربيت مي
د، چه طرز تفكري را در گردن مي كشورهاي خود باز

 كنند!!؟؟  جامعه پخش مي
 

ف از پالن شوم اين جنبش مطلع ماسالم كري ٢٠٠٢سال 
كستان را يشد و فهميد كه اين جنبش جامعه  ازب

خواهد سوق دهد،  به سوي تركيه عثماني نوين مي
اعضاي اين جنبش را از همه  ساعت ٤٨ايشان ظرف 

 آموزشي آنمؤسسات  همه كستان اخراج كرد و يازب
جاست كه كشور تاجيكستان  ها را بست. جالب اين

 است. »دنياي ترك«ي از ليست يهم جز
  

اين جنبش با راه اندازي مؤسسات آموزشي در 
افغانستان، با  به ويژهكشورهاي جهان سوم و 

چهره بسيار عوامپسند و اعتدالگرا، اعتماد عوام 
را جلب كرده است و بسيار زيركانه أذهان نسل 

دهد. طوري كه در  جوان را به سود خود شستشو مي
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كه تخلص هاي  ،بينم دوستان هزاره خود مي ميان
تركي استانبولي مانند اردوغان ، چتين، كلش را 

 ند. ه ابه جاي تخلص أصيل خود برگزيد
 

داند چگونه و كجا بايد  اين جنبش دقيقًا مي
سرمايه گذاري كند. نسل جوان دانشجو، آينده 

ها كه  هستند، و چه كسي بهتر از اين شورکسازان 
ها  ها سرمايه گذاري كنند و ذهنيت آن آن یباال

منافع خود شستشو دهند. مطمين باشيد  سودرا به 
مكاتب تركي در افغانستان نشود،  راگر نظارتي ب

نسل آينده افغانستان همگي بازيچه  دست تركيه 
ها آب هم نخواهند  شوند و بدون اجازه آن مي
 »شيد.نو
 

چيزی گندم  ،دردمندانه به گونه يی که می گويند
تر است و چيزی هم آسياب کند. از يک سو تبليغات 

لغزش  ،شوم پان ترکيسم و وهابيسم و از سوی ديگر
ی از دوستان خود خهای ناخواسته و ناآگاهانه بر

ما. برای نمونه چندی پيش کتاب چند صد صفحه يی 
 »توران باستاننامه «به دستم رسيد زير نام 

نوشته جناب آقای ناطقی. هر چند ايشان در تدوين 
کتاب رنج فراوان برده اند. اما وقتی کتاب را 

با خود اندبشيدم که هرگاه  ،سرتا پا خواندم
قرار باشد بر آن نقدی نوشته شود و لغزش های 

نويسنده ارزيابی گردد، کتاب آشکارا بی اساس 
ز اصل کتاب ديگری شايد دو برابر قطور تر ا

نوشته شود. همين گونه دوست ديگری به نام آقای 
دلجو کتابی در باره هزاره ها نوشته اند. هر 
چند اصل کتاب را نديده ام، اما مقاالتی از 
ايشان را در برخی از سايت ها ديدم، همان کژی 
ها و کاستی های کتاب نامه توران باستان را 

را به  هزاره ها دارد. هر دو کتاب می تواند
بيراهه بکشاند و آب در آسياب پان ترکيسم 

  بريزد. 
 

برگرديدم  به سوريه: بسياری از کسانی که گرايش 
های اسالمی افراطی دارند، با رژيم اسد به اين 
بهانه مخالفت می ورزند که اين رژيم سنی ها را 
می کشد.!!! در اين حال از توطئه بزرگی که با 
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ای خرپول عرب با ميلياردها دالر پول کشوره
تبانی با اسراييل و غرب برای براندازی اسد 
سرمايه گذاری شده است و سرازير شدن سيل دهشت 
افکنان از سراسر جهان به سوريه برای اشتراک در 
نبردها و انتقال غير قانونی سالح از ليبی به 
سوريه از راه لبنان از سوی سازمان های اطالعاتی 

ه لبنان چشم پوشی می و اسراييل از را امريکا
کنند. دشواری در اين جا است که در اين حال به 
نقش کليدی سوريه در جبهه پايداری در برابر 

 .اسراييل اصال توجهی نمی کنند
 

اين ها بر اين پندار خام پا می فشارند که گويا 
در صورت برافتادن اسد علوی، در سوريه رژيم 

بش اخوان خالفت اسالمی سنی برپا خواهد شد و جن
المسلمين اين کشور بر اريکه قدرت خواهند 
نشست!!!!!. غافل از اين که هرگاه اسد برافتد، 
سوريه تجزيه شده و جنگ وارونه خواهد شد. يعنی 
دولت به جای اپوزيسيون و اپوزيسيون در جای 
دولت قرار خواهد گرفت و نبرد فرسايشی خانمان 

اين  براندازی ادامه پيدا خواهد کرد. پايان
درامه هم روشن است. نيروهای ائتالف بين المللی 

و انگليس و اسراييل) به بهانه  امريکا(بخوانيد 
تثبيت اوضاع و آوردن صلح و ثبات به سوريه 

 .خواهند آمد و اين کشور را اشغال خواهند کرد
 

رويدادهای افغانستان و مصر اين حقيقت را به 
ش اخوانی به جنب امريکااثبات رساندند که نگاه 

يک نگاه ابزاری است که در صدد کارگيری ابزاری 
از اخوانيان برای رسيدن به مقاصد آزمندانه خود 
اند و به محض رسيدن به اين اهداف، به سرعت 
اخوانی ها را کنار زده و خود وارد معرکه 

  .خواهند شد
 

بايد متوجه چند نکته بود. يکی اين که در سوريه 
کم است که يک حزب حزب سوسياليست بحث حا

ناسيوناليست عرب می باشد و در آن کشور مساله 
مذهب مطرح نيست چون حزب حاکم الييک و سکوالر 

درصد باشندگان علوی اند  17است. دوم در سوريه 
 - 15که در راس قدرت می باشند. در پهلوی اين  



 

389 
 

درصد مسيحيان نيز در قدرت شريک اند. آن چه  20
 - 15د، کردها نيز حدودمربوط به سنی ها می گرد

درصد جمعيت را می سازند که در حکومت شريک  20
اند. اقليت های ديگر را هم فراموش نکنيد که در 

درصد اند از جمله شيعيان جعفری. سنی  5حدود 
درصد اند. در اين حال  50 -55های عرب در حدود 

داکتر فاروق الشرع نفر دوم سوريه و معاون اسد 
تازه همسر اسد و مادرش هم از از همين جمع است. 

دو قبيله بسيار مهم عرب های سنای اند و در 
سنی های مخالف در حدود يک . قدرت مشارکت دارند

چهارم جمعيت را می سازند که بيشتر هواداران 
اخوان اند. در گذشته با پا در ميانی ايران، 
ميان اخوانی ها و دولت يک نوع همسويی به ميان 

سه سال بدين سو عربستان سعودی  آمده بود اما از
و قطر با هزينه نمودت ده ها ميليارد دالر به 
ويژه با پرداخت ده ميليارد دالر پول نقد به 

ميليارد به کانادا (در واقع  22ترکيه و 
) توانستند در سوريه اين شورش را بر پا امريکا

نمايند. اگر همين اکنون در سوريه انتخابات 
درصدی برخوردار است.  تادهفشود، اسد از رای 

حال اگر معتقد به دمکراسی باشيم، اسد باز هم 
  پيروز ميدان خواهد بود. 2014در انتخابات 

 
دشواری در اين است که در صفوف اخوان المسلمين 

وهابيون بسيار نفوذ نموده اند و  ،در سوريه
جامعه سوريه حتا سنيان هرگز اين را نخواهد 

 .يد با ارقام بازی کردپذيرفت. از اين رو نبا
از سوی ديگر، متوجه باشيم که سوريه برای روسيه 

و  امريکاهمان اهميت را دارد که اسراييل برای 
با آن کشور در زمينه حضور در بند طرطوس قرار 

سال دارد و  75داد همکاری های راهبردی برای 
روسيه و ايران هم هرگز اجازه نخواهد داد که 

پيروز شوند. اخيرا ترکيه و  وهابيون در آن کشور
و اسراييل هم پای خود را از ماجرای  امريکا

سوريه زير فشار روسيه بيرون کشيده اند و در 
آينده شاهد پيروزی اسد بر شورشيان در آخرين 

 .سنگر آن ها در حلب خواهيم بود
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همچنين نبايد فريب اين تبليغات را بخوريم که 
ا می کشد.!!! گويا اسد شيعه در سوريه سنيان ر

نخست اين که شيعه خواندن علويان درست نيست. دو 
سال است که  12ديگر اين که همين اکنون کرزی هم 

طالبان سنی را می کشد. در ترکيه هم بيش از دو 
سده است که کردهای سنی را می کشند. همين سه، 
چهار سال پيش ترکيه صد هزار سپاهی را برای 

شين گسيل داشت و سرکوب کردها به گستره کردن
کردهای سنی را به شدت سرکوب کرد. کار حتا به 

چندين پايگاه  ه يیجايی کشيد که هوپيماهای ترکي
  های کردها را در خاک عراق هم بمباران کردند.

 
در آسيای ميانه هم دولت های ازبيکستان و 
تاجيکستان چريک های حزب التحرير سنی را می 

ست که دولت در در پاکستان هم روزی ني کشند.
سال  35منطقه قبايل سنی ها را نکشد. بيش از 

است که با پول عرب ها در افغانستان سنی ها 
کشته می شوند. مگر تا کنون از کسی نشنيده ايم 
که به نام کشتن سنی اعتراض شده باشد. حال از 
يمن و ديگر کشورها می گذريم. در عراق هم 

ودند و از يی ها تکريتی ها را که سنی بامريکا
قوم صدام قتل عام کردند باز هم با هزينه همين 
اعراب سعودی و .... اين که اسد سنيان را می 
کشد، صرف تبليغ ناشی از تعصب مذهبی است. بايد 
از چينين برخوردها پرهيز شود. هر دولتی 
مخالفان مسلح خودش را از هر قماشی که باشد، می 

 دارد.کشد. حال اين ربطی به سنی و شيعه ن
 
ناپسند در کشور ما  اريبس یها یمارياز ب یکي 
از رهبران  ديو تمج شيو ستا یپرست گانهيب

 شواياز آن ها و پ یو الگوساز گريد یکشورها
 ک،يدئولوژيمانند ا یعوامل ذهن ريتاث ريز یتراش
راستا  نيو...است. در هم یو زبان یتبار ،یمذهب

 تلريو هو مائو  نيها لن یاز چپ یدر گذشته شمار
کردند.  یم شيستا یو برژنف را تا مرز بت پرست

مزاج و سرکوبگر  وانهياز رهبر د شيکنون هم ستا
زبانان  یاز تورک یشمار یاردوغان از سو -هيترک

تندرو ما تا سرحد  یها یو اخوان ستيپان ترک
ات او يآن که به جنا یرسد. ب یجنون به مشاهده م
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و  ميتقس دانيدر قبال مردم کشور خودش در م
عراق و  یکه در کشورها يیکردها و به فاجعه 

 یعام و تام از گروه ها تيبا حما هيسور
چون داعش و النصره به راه  یو آدمکش یستيترور

پرده  يیداشته باشند. گو یتوجه نيانداخت کمتر
 یدر حال نيباشند. ا دهيبر چشمان شان کش یاهيس

 و انساندوست در خواهيآزاد یروهاياست که ن
 تيددمنشانه او را در حما یسراسر جهان رفتارها

شان  یانسان ريچون داعش و اعمال غ یانيناز جا
 کنند.  یو عراق به شدت نکوهش م هيدر سور

 
شرمانه  یبا جعل ب هيترک یرسم یها خيتار  
نه تنها همه گذشته پر بار کردها را  ،خيتار
 يیگرفت، بل که کار را به جا یم دهيناد کسرهي

از اسناد، نقشه ها و  ید که به رغم انبوهرسان
ها  یکتمان کشتار عام ارمن یبرا ،یخيمدارک تار

 ونيليبه دو م کياز داده ها نزد یکه بنا به برخ
منکر  یخيگردد، ب یم یابيارز یکشته و زخم رنف

در  یکشور تيبه نام ارمن و موجود یخلق تيموجود
است  یدر حال ني. اديبه نام ارمنستان گرد خيتار

بارها و بارها از  ،جهان یخيتار عبکه در منا
 کنند.  یاستناد م یمنابع ارمن

 
در  هيترک تيتنها پس از آن که مساله عضو 

از  یاريبس يیاروپا مطرح شد، گروه ها هياتحاد
 یرا برا یطيمدافعان حقوق بشر در اروپا شرا

از آن ها  یکيکشور وضع کردند که  نيا تيعضو
دردناک و اسفبار کردها ها به مساله  یدگيرس

 نيو نماد کيبود که به گونه سمبول نيبود. ا
کرد زبان در  یمحل یونيزيشبکه تلو کيتنها به 

را دادند.  یبکر مجوز نشرات به زبان کرد ازيد
جلب نظر کردها در انتخابات  یاردوغان برا راياخ

 ريغ یدر مدرسه ها یاعالم کرد که آموزش زبان کرد
 انيهمه، کردها و علو نيرد! با امانع ندا یرسم

در کل به عنوان شهروندان درجه دو شناخته شده و 
 یها یدولت و کرس یرو حق مشارکت در رهبر چيبه ه
کالن در تراز دولت را  یها یريمگيو تصم يیباال

از  یبه شمار یشيندارند. البته، به گونه نما
 یداده م يیها یهوادار دولت کرس انيکردها و علو
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 یآنان نم تيرو مورد قناعت اکثر چيه بهکه شود 
 باشد. 

 
را به  ینکيع کيدئولوژيا یدردمندانه دگم ها 

زند، که از پشت  یم یدئولوژيآن ا روانيچشمان پ
 یها و لغزش ها يینارسا دنيد يیآن توانا

 یخود را ندارند. برا شانيهموندان و هماند
را دور انداخت.  نکيع نيا ديبا قتيحق افتيدر
از تقدس  يیرا در هاله  یاسيرجل س چيه ديانب
را به  زيهمه چ دي. باديانيچيکاذب پ و بندهيقر

ها به  نيکرد. حال همه ا یابيارز ینيگونه ع
همه جانبه و عام و  یبانيرو پشت چيکنار، به ه

 تکاريجنا یاز گروه ها هيتام اردوغان و رژم ترک
دست  یو دهشت افکن داعش و النصره که در ددمنش

القاعده و طالبان را از پشت بسته اند، با  یها
و عراق  هيکه در سور یضد انسان یرفتارها نيا

 .ستين شيکردند، قابل بخشا
 

يکی از دوستان در نامه يی از دورن کشور نگاشته 
عده  کياردوغان در افعانستان  ميرژ«...اند: 
اسالم و  یرا تحت نام پرچمدار کيتاج یها جوان
 نيداده، در ع بيفر اسراييلبا  اش یدروغ یدشمن

کرده هزاره  ليتحص مهين یها عده جوان کيزمان 
 داده. بيفر يیو قومگرا سميرا تحت نام پان ترک

 نياردوغان ا ديکه دست پل مينک یکار ديما با
ما مخصوصًا  یها جوان نيدو آتشه از ب ستيفاش

 کيبرادران ازب ها کوتاه شود. کيهزاره ها و تاج
برادران پشتون که با  قناعت داد. شودی را که نم

تحت نام  .اردوغان و داعش منافع مشترک دارند
 »طالب.

 
تباران افغانستان چند  کيمتوجه بود که ازب دياب

 یگروه کستان،يهوادار ازب یگروه اند. گروه
هم  یو شمار یتيجمع گريد یگروه ه،يهواخواه ترک

 رهيج يیو سر انجام هم دسته ها امريکا دهيگرو
پاکستان و اعراب. آن چه مربوط  ون،يخور وهاب

ها توانسته اند  ستيگردد، پان ترک یه ها مرهزا
 ینام قالب ريز ،نيغات دورغيتبل یبا راه انداز
و من  یعلم رياصطالح نادرست غ کيترکتباران که 
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هزاره ها  ايکه گو نديبنما نياست، چن یدرآورد
 یده هابا همه دا یزيچ نيهم ترکتبار باشند ! چن

ناروا  غاتيدارد. تبل رتيمغا کياکادم -یعلم
 هشگراناز پژو یاست که شمار افتهيچنان دامنه 

 یهزاره هم بدون داشتن هر گونه سند و مدرک علم
 رخود را ترکتبار بخوانند و حتا دو سه کتاب قطو

 چينوشته اند که ه نهيسر و پا هم در زم یب
کتاب جمله  زندارد. ا یعلم ليبا مسا یونديپ

تواند سخت گمراه  یباستان که م انينامه توران
 کننده باشد. 

 
کنم.  یم شکشيرا پ یجالب ارينوشته بس ريدر ز

. اما با دو ستيراستش خود نوشته چندان جالب ن
 :رديگ یم ونديپ گريجالب د ارينکته بس

که  ی. هنگامنيشيپ یوگوسالويبا جنگ  یکي 
تاختند و  یم نوايب یها یبر بوسن یصرب یروهاين

 یم یکشتند و زخم یهزاران هزار نفر را م
خانمان کردند،  یساختند، و ده ها هزار نفر را ب

تجاوز  یبه گونه دسته جمع زگانيو بر زبان و دوش
لب به نکوهش و سرزنش آنان  ینمودند، کس یم یعمد
 یصورت نم یگشود و در برابر آنان اقدام ینم

هان متمدن ج یگرفت. همه روزه هم در رسانه ها
شد و  یپخش م نايگو یهرس یاز بوسن يیگزارش ها

 یهمه هم از دور ناظر و شاهد فاجعه بزرگ انسان
 یکه سراسر بوسن ی. تنها هنگامميبود یدر بوسن

 نيندار ا و دار و زيشد و همه چ دهيبه آتش کش
در قلب اروپا  یتنها کشور اسالم -کوچک  شورک

لسوزانه دا ها برباد رفت، ناگهان همه بوق و کرن
به صدا درآمدند و سازمان ملل فعال شد و نشست 

برگزار شدن  هدر سرتاسر جهان آغاز ب یمتعدد یها
بلند شد و  اليواو یو زمان صدا نينمود و از زم

 ازاتو مج هييهمه از ضرورت سرکوب صرب ها و تن
آن ها سخن گفتند و سر انجام هم ناتو دست به 

 یصربستان (حام یپدر  یماه پ نيکار شد و چند
) را چنان بمباران کرد که ده یبوسن یصرب ها

و بلگراد با  ديرس انيبه آن کشور ز یبرابر بوسن
 ساخته شد.  کسانيخاک 

 



 

394 
 

در قبال داعش و گروه  زيچ نيع بايکنون تقر 
و دهشت افکن  تکاريجنا یگروه ها ريالنصره و سا

به پنج سال آزگار است که  کيگردد. نزد یتکرار م
کنند. تا  یم تيه و عراق جنايدو گره در سور نيا
و قطر و  یها دالر کمک سعود ارديليم روزيد نيهم
و  هيسوربود. تا  ريگروه ها سراز نيبه ا هيترک

و نابود نکردند و  رانيو بن و خيعراق را از ب
لب به نکوهش و سرزنش آنان  یبرباد ندادند، کس

شان به  فهيوظ گرينکشود. تنها اکنون که ظاهرا د
و  دياست، ابر و باد و مه و خورش دهيرس انيپا

 یگروه ها نيفلک در کار شده اند، تا ا
 سرکوب و نابود شوند.  »یستيترور«
 
را در  ويسنار نيع م،يداشته باش ادياگر به  

طالبان در  همي. چند سال پميديقبال طالبان د
 یرانيکردند و آدم کشتند و و تيافغانستان جنا

بودا هم رحم نکردند.  یها سيا به تندکردند. حت
خر پول عرب  یکه کشورها ميهمه شاهد بود

کردند .  نهيآنان هز یدالر برا اردهايليم
به عنوان  شهيهم مانند هم هيپاکستان و ترک

نمودند، تا  یبانيآنان را پشت مانکارانيپ
و بدخشان  ريپنجش یسراتاسر کشور را به استثنا

 یجاده صاف کن فهيه وظ. تنها پس از آن کرنديبگ
انجام دادند بود که موضوع  انيخود را تا پا

 یو برانداز تيامن یشورا صلهيکنفرانس بن و ف
 مطرح شد و... یدطالبان به گونه ج

 
در داده  وخيش نيهم طنتيوعراق با ش رانيجنگ ا

دالر  هاارديليشد. آن ها بودند که به صدام م
که  ميبودپرداخت کردند. در مصر همه شاهد  شيپ

را با  یها دالر دولت مرس ارديليم نهيبا هز
 نيباز هم هم یبيتوطئه ها بر انداختند. در ل

هم  هيبودند که آتش بر افروختند. در سور وخيش
 بايکردند و آن کشور ز نهيها دالر هز ارديليم

نمودند و صدها هزار نفر را کشتند و  رانيرا و
ها بانگ سال  نيکردند و آواره. در همه ا یزخم

 نيمنطقه از زم» کافر« یجهاد در برابر دولت ها
 یشود. ده ها هزار عرب برا یم دهيو زمان شن

 کي. اما حتا نديآ یم یاسالم یها نيجهاد به سرزم
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 ايشود که عربستان، قطر  ینم دهيمورد هم شن
کنند و  نهيهز لييدالر هم بر ضد اسرا کيامارات 

 فيقدس شر یازآزاد س یجهاد برا ینفر برا کي اي
کمک به مزدم  ايو  یعرب یها نيسرزم گريد اي

 گردد.  ليگس نيمظلوم فلسط
 
آن را از  گروهیآن چه مربوط به اردوغان که  

 زين یگردد، و یم ،دنخوان ینخبگان جهان اسالم م
 نييخا وخياز ش یدست کم تيو جنا یدر خونخوار

 یاردوغان بود که صد هزار سپاه نيعرب ندارد. هم
دندان مسلح را چند ماه آزگار به کردستان  تا
و صدها هزار  کشتفرستاد و هزاران کرد را  هيترک
که  يیخانمان وآواره کرد. به گونه  یرا ب گريد

 به او لقب جالد کردستان دادند.  هيترک یکردها
 
کشور  کيدانم به ما چه ربط دارد که رهبر  ینم 
. مييرا کورکورانه مانند بت پرستش نما گريد

داعش را  تکاريجنا یستيتوطئه گروه ترورنبايد 
 یدر عراق آتش افروز هيکه به کمک اعراب و ترک

از  یکيتوطئه  ني. ايمريگبکنند، دست کم  یم
توطئه ها در منطقه است که هدف آن  نيبزرگتر

 ريز یخطرناک وهاب اريو بس ريدولت شر کي جاديا
دو  ینابود ساز یعنيعراق و شام  ینام دولت اسالم

خون آلود  یاست. دست ها هيکشور عراق و سور
کنند.  یکارزار کار نخست را م نياردوغان در ا

 نيهمه ا ریاست که چرا شما نيمن در ا یشگفت
 ني. اگر جلو اد؟نريگ یم دهيديرا نا اتيجنا
کاران به سرعت گرفته نشود، سراسر منطقه تيجنا

که  دننيب ی. چرا نمديرا به خون خواهند کش
 اتيدر عراق ده ها نفر در اثر عمل نهاروز
 نيشوند. در همه ا یکشته م یو انتحار یستيترور
 یسازمان جهنم راياردوغان دست دارد. ز اتيجنا

 یاطالعات یدوشادوش سازمان ها هياطالعات ترک
 یکند و رهبر یکار م یعرب یو کشورها ليياسرا

 کارزار را دست دارد. 
 
 یتصادف اي یاتفاق کارزار نيپنداشت که ا دينبا 
در  یپرشاخ و برگ اريخودجوش باشد. برنامه بس اي

ساختن  ادهيپ یها دالر برا ارديليکار است که م
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خطرناک،  اريتوطئه بس نيشده است. در ا نهيآن هز
 هيترک یاصل مانکاريکننده اند. پ لياعراب تمو

 اردوغان است.  یبه رهبر
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در سوريه چه می گذرد؟

بعاد جيواکونوميک  و جيواستراتيژيک ا
 -بحران سوريه

 در خاورميانه» جنگ لوله ها«
 

تا چند سال پيش، سوريه کشور فراموش شده و 
آرامی بود در خاور ميانه عربی که کمتر کسی به 
آن توجه می کرد و کمتر رسانه يی در باره آن 
چيزی می نوشت. رشد اقتصادی کشور هم بسيار خوب 

درصد که برای يک کشور عربی  4.5د در حدو -بود
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خاورميانه يی بسيار باال شمرده می شود. روابط 
آن با کشورهای عربی، غرب و به ويژه ترکيه 
بسيار خوب بود. تراز بازرگانی سوريه با ترکيه 

ميليارد دالر در سال می رسيد.  13 –11به 
اردوغان برای رهايش خاندان اسد، کاخ باشکوه 

کی از بهترين جاهای خوش آب و ويژه يی را در ي
هوای  جهانگردی ترکيه تخصيص داده بود. روابط 
به اندازه يی نيک و گرم بود که شهر حلب به 
اردوغان لقب ويژه بهترين دوست سوريه و دانشگاه 
اين شهر به او دکترای افتخاری داده بود که 
نخست وزير ترکيه آن را با بالندگی و خوشرويی 

دشاه عربستان هم به رغم بيماری پذيرفته بود. پا
به ديدار اسد شتافت. اين در حالی و کهنسالی 

است که او به ندرت به خارج سفر می کند. در غرب 
هم کسی از نقض حقوق بشر در سوريه و نبود 
دمکراسی در اين کشور سخنی بر زبان نمی آورد 

 و...
 

ناگهان رسانه های غربی و عربی از جمله صدا و 
ستان و تلويزيون دروغ پراکنی الجزيره سيمای عرب

قطر و رسانه های ترکيه و مصر، هماهنگ و هم 
کارزار پرهنگامه تبليغات گسترده و  ،آوا

رژيم غاصب و سفاک «سياهنمايی را در برابر 
که دست آن به خون هزاران سنی بيگناه » سوريه

آلوده است و حقوق سنيان اين کشور را زير پا 
اندختند و اسد را متهم به  نهاده است، به راه

گناهان کبيره از جمله زير پا کردن موازين 
دمکراسی و نقض حقوق بشر و ده ها جنايت ديگر 
نمودند. در اين گيرو دار، عربستان اعالم داشت 
که حاضر است به هر کشوری که رژيم اسد را بر 
اندازد، پنجاه ميليارد دالر پاداش خواهد 

 پرداخت!
 

برگزاری تظاهرات گسترده سنيان  در پی آن، شاهد
–ناراض در سرتاسر سوريه و شتافتن سريع عبدهللا گل

رييس جمهور ترکيه به رياض به دستبوسی پادشاه 
عربستان و دريافت پاداش ده ميليارد دالری کمک 
به ترکيه به عنوان پيش پرداخت يورش بر سوريه و 

ميليارد  22براندازی اسد و همين گونه پرداخت 
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ی قطر به کانادا برای ساختن ماکت شهر دمشق دالر
چنين، گسيل  و تدوين برنامه فتح آن شهر و هم

تن جنگ افزار از ليبيا به  400غير قانونی 
جنگجويان سوری از راه ترکيه و گشايش چندين 
مرکز پرورش دهشت افکنان در خاک ترکيه و اردن 
در مرزهای سوريه و رجزخوانی های اردوغان در 

سد و .... به دنبال آن، شاهد صدور برابر ا
فتواهای جهاد شماری از مفتی های عرب مانند 
قرضاوی و چند شيخ سلفی در برابر رژيم رافضی 

 اسد بوديم. 
 
پرسشی که همگان با آن رو به رو شده بودند،   

اين بود که چه شده است که ناگهان يک کشور کوچک 
داده فراموش شده اين همه مهم شده است و چه رخ 

است که ناگهان در چهار  دانگ گيتی همه با يک 
صدا در پی دفاع از حقوق تضعيع شده اعراب سنی 
در سوريه برآمده اند. اين در حالی بود که 

از  -گذشته کسی از سنيان در همه جا زير ستم
 و ازبيکستان پاکستان و افغانستان و تاجيکستان

و يمن و ليبيا و مصر و الجزاير و سودان و 
کردستان ترکيه و عراق... سخنی بر زبان نمی 

 آورد!
 

در اين نوشته می کوشيم به اين پرسش پاسخ بدهيم 
که آيا به راستی جنگ سوريه، به گونه يی که 
رسانه های ترکيه يی و عربی از جمله دستگاه 

پرداز می کنند، و العربيه دروغ پراکنی الجزيره 
پشت آن  جنگ شيعه و سنی است يا داليل ديگری در

 پنهان است؟
  
 بحران سوريه دارای ابعاد گوناگونی است: 

جمله  جيواستراتيژيک، جيوپوليتيک (از
اتنوپوليتيک)، جيواکونوميک و جيوسويلزاسيونی. 

يکی از مهم ترين در اين جا بيشتر به بررسی 
ابعاد بحران سوريه، بعد جيواکونوميک آن می 

 پردازيم. 
 

روپا در دست روسيه، انحصار جريان انرژی گاز ا
ابزار سياسی نيرومندی را در دست اين کشور در 
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را در اين  امريکاآينده قرار می دهد که منافع 
قاره به شدت به چالش بکشد. اگر روسيه کماکان 
بتواند اروپا را گروگان گازی خود نگهدارد، در 
آينده می تواند اين قاره را در کنترل خود 

را با چالش بزرگی رو  اامريکداشته باشد و نفوذ 
به رو سازد و به پيمانه چشمگيری کاهش دهد. کار 
می تواند حتا به فروپاشی سازمان ناتو و فاصله 

بکشد و اين گونه، پيمان  امريکاگرفتن اروپا از 
ترانس اتالنتيک را با چالش بزرگی روبه رو 
بسازد. در عين حال، کاهش صادرات گاز روسيه به 

خريدار گاز آن کشور، از يک سو بزرگترين  -اروپا
می تواند درآمدهای ارزی مسکو را به پيمانه 
چشمگيری کاهش بخشد و از سوی ديگر می تواند 
تراز بازرگانی ميان روسيه و اروپا را هم تا 
اندازه زيادی پايين بياورد. روشن است پايين 
آمدن درآمد ارزی روسيه می تواند بر توانايی 

يه گذاری در بخش های مختلف مالی اين کشور، سرما
اقتصاد ملی آن و نيز بنيه دفاعی آن تاثيرات 

 منفی بر جا بگذارد. 
 

يی ها و نيز خود امريکااز ديرباز به اين سو، 
اروپايی ها در جستجوی گزينه های ديگری اند که 
بتواند به انحصار روسيه در رسانايی گاز به 

وسيه اروپا پايان بخشد و اين گونه برگ برنده ر
در تئاتر باختری سياست های جهانی را از دست آن 

 کشور بگيرد.
 

 ريذخا یده کشور نخست دارا ،»یِان«به گزارش 
 49با  هيروس بيبه ترت 2013در جهان در سال  یگاز
قطر با  ون،يليتر 34با  رانيا ارد،يليم ونيليتر
 امريکا ون،يليتر 10ترکمنستان با  ون،يليتر 25

امارات  ون،يليتر 8بستان با عر ون،يليتر 9با 
 هيجري، ن ونيليتر 5ونزوئال با  ون،يليتر 6با 
متر مکعب  ونيليتر 4با  ريو الجزا ونيليتر 5با 

 هيگاز روس رياساس، ذخا نياند. بر ا عنوان شده



 

400 
 

درصد کل  12.3درصد، قطر  16.7 رانيدرصد، ا 24.4
 10.دهند یم ليجهان را تشک ريذخا

  
ی گفتگو ايران است که نخستين الترناتيو، ب

همراه با روسيه يکی از دو جايگاه نخست را در 
داشتن گنجينه های گازی جهان دارا است. مگر، 

يی ها که نمی خواهند ايران را در سيمای امريکا
يک قدرت بزرگ ببينند، مخالف سرسخت رسيدن گاز 
 یايران به اروپا اند. اين است که گزينه هاي

ر آغاز، اميدها به اين ديگری مطرح می گردد. د
بسته شده بود که آذربايجان خواهد توانست گزينه 
مناسبی برای گازرسانی به اروپا باشد. اما 
اکتشافات اخير در دريای کسپين نشان داد که 
ميزان ذخاير گازی اين کشور چندان بزرگ نيست. 
تازه آذربايجان هم خود گاز مصرف می کند، هم به 

در می کند و هم به ترکيه. روسيه و ايران گاز صا
اين گونه، حجم شايان توجهی برای اروپا نمی 

 ماند. 
 

گزينه بعدی، ترکمنستان است. روشن است 
ترکمنستان ذخاير بزرگ گازی دارد که ميزان 

تريليون متر مکعب  10ذخاير تثبيت شده آن سر به 
تريليون متر  22و ذخاير پيش بينی شده آن سر به 

ين کشور را پس از روسيه و مکعب می زند که ا
و قطر، در جايگاه  امريکاايران و شايد هم 

بلندی قرار می دهد. اين گونه، کشيدن لوله های 
بستر دريای  راهرسانايی گاز از ترکمنستان از 

کسپين به آذربايجان و سپس از مسير گرجستان و 
ترکيه به اروپا، می تواند وابستگی اروپا به 

ی کاهش بخشد. اما دشواری گاز روسيه را تا جاي
در اين جا است که صدور گاز ترکمنستان به اروپا 

 با چالش های بسياری گره خورده است.
 
ترکمنستان بخشی از گاز خود را خود مصرف می  

کند و بخش چشمگير آن را به روسيه و چين و نيز 
ايران صادر می کند. اين گونه، در اوضاع کنونی 

                                     
10http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=139307150006
63#sthash.aWWesyiE.dpuf . 
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ندارد. برای اکتشاف و گاز اضافی برای صادرات 
توسعه خاستگاه های نو گازی ترکمنستان به 
سرمايه گذاری های بسياری نياز است. گذشته از 
اين ها، عدم تثبيت استاتوس حقوقی دريای کسپين، 
اختالفات ترکمنستان و آذربايجان بر سر شماری از 
خاستگاه ها و مخالفت روسيه و ايران با گذشتن 

ز از ترکمنستان به لوله های رسانايی گا
ترانس «آذربايجان از بستر کسپين که به طرح 

معروف است، موجب شده است که پروژه » کسپين
 کماکان به روی کاغذ بماند.» ناباکو«پرآوازه 

 
فراموش نکينم که پاکستان و هند هم از مشتريان 
دلگرم گاز ترکمنستان اند که برای کشيدن لوله 

غانستان به نيمقاره های رسانايی تاپی از راه اف
روزشماری می کنند. اما به دليل ناآرامی های 
افغاستان تا کنون موفق نشده اند اين طرح را 

 عملی نمايند.  
 

کشف خاستگاه های بزرگ گاز در مديترانه در 
نزديکی کرانه های اسراييل، لبنان و سوريه و 
انتقال آن از راه ترکيه به اروپا نيز می تواند 

اری بسيار برای آن باشد که اروپا را مايه اميدو
چيزی که   -از وابستگی گازی روسيه رهايی بخشد

اين است که  است. امريکابيخی در راستای منافع 
اسراييل اين انديشه را در سر می پروراند که در 
صورت حذف سوريه خواهد توانست به گونه بالمنازع 
به اين خاستگاه های بزرگ دست بيابد. در اين 

رت ديگر نيازی به تقسيم گاز با لبنان هم صو
ديده نخواهد شد. زيرا پس از حذف سوريه، لبنان 
ديگر نخواهد توانست چوناِن سوبژکتی در تعامالت 
بين المللی به شمار برود. بسنده خواهد بود با 
ترکيه بر سر ترانزيت گاز به اروپا و دادن سهمی 

 يد.به آن کشور از اين خوان يغما به تفاهم رس
 

درست پس از آن که سوريه اعالم داشت که قرار داد 
اکتشاف ميدان های گازی خود در دريای ميانزمينی 

» گاز پروم« -(مديترانه) را به غول گازی روسی
که بزرگترين و سرمايه دار ترين شرکت جهان به 

، امريکاشمار می رود، می دهد؛ کاسه شکيبايی 
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شد. همان بود انگليس و اسراييل لبريز و سرريزه 
که اوباما به اردوغان دستور داد تا رهبری و 
هماهنگی عمليات براندازی اسد از را در دست 

 بگيرد.  
 

... و سرانجام يک گزينه بسيار دل انگيز برای 
غرب: رساندن گاز عربستان و قطر از راه سوريه و 
ترکيه به اروپا. قطر، کشور کوچک در خليج پارس، 

ه درصد از ذخاير تثبيت شده دارنده نزديک به د
جهانی گاز در جهان است. اين کشور به گونه 
 -مشترک با ايران، بزرگترين ميدان گاز جهان

پارس جنوبی را دارا است. ميدان پارس جنوبی در 
کيلومتر مربع پهن است که  9600گستره نزديک به 

شش هزار کيلومتر مربع آن در خاک قطر و بقيه در 
ارد. اين در حالی است که بخش خاک ايران قرار د

ايرانی در بر دارنده مقادير بزرگ نفت و 
 معيانات گازی هم است. 

 
در سال های اخير قطر توانسته است با بهره مندی 

، به بزرگترين توليد کننده امريکااز ياری های 
و صادر کننده گاز مايع در جهان مبدل و به 

يد. عنوان يک بازيگر مهم در منطقه تبارز نما
اين در حالی است که ايران به دليل تحريم ها 
نتوانسته است تا کنون کدام پروژه مهم گاز مايع 
را به بهره برداری برساند. حتا چينی ها هم در 
ازای دريافت امتيازات چشمگير از سوی قطری ها 
در انجام طرح های ايرانی ال. ان. جی کارشکنی 

طر در اين دليل مطرح شدن و خودنمايی قمی کنند. 
اواخر در پهنه سياست های جهانی، همانا دستيابی 
آن به گنجينه بزرگ گازی پارس جنوبی است که 

درصد ذخاير تثبيت شده جهانی گاز  14نزديک به 
را در بر می گيرد. با بهره برداری از اين 
گنجينه بزرگ، قطر در سال های اخير سرمايه 

ده است چندين ميليارد دالری هنگفتی به دست آور
که بيشتر از ناحيه فروش گاز مايع می باشد. 
موقعيت جغرافيايی قطر چنين است که کنون تنها 
می تواند گاز مايع يا ال. ان. جی را صادر کند. 
دستيابی قطر به سرمايه های نجومی موجب شده است 
که اين کشور پا به ميدان رقابت ها و همچشمی ها 
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الم بگذارد. در چه در جهان عرب و چه در جهان اس
اين حال، اين کشور از يک سو با ايران و از سوی 

 ديگر با عربستان به رقابت برخاسته است. 
 

... و اما به يک گردش چرخ  نيلوفری، آب سردی 
به روی آتش بلندپروازی های قطر پاشيده شد. پس 

در (شيلی) از کشف خاستگاه های بزرگ گاز سالنسی 
ايع قطر با کساد رو ، بازار فروش گاز مامريکا

به رو شد و اين کشور را بر آن داشت تا در 
انديشه آن گردد که گاز خود را از راه عربستان، 
سوريه و ترکيه به اروپا صادر نمايد و به 
انحصار گازی روسيه بر اروپا پايان بخشد، و هم 

چيزی  -جلو رسيدن گاز ايران را به  اروپا بگيرد
وپايی ها و ترکيه يی يی ها و ارامريکاکه برای 

 ها بسيار دالنگيز است. 
 

در گذشته، تکيه قطر بيشتر بر فروش گاز مايع 
 امريکابود. کشف ذخاير عظيم سالنس های گازی در 

موجب شد که قطر بزرگترين خريدار گاز مايع در 
جهان را از دست بدهد. از دست رفتن مشتری پروپا 

يع در ، موجب افت بهای گاز ماامريکاقرصی چون 
جهان و بهای گاز در کل و در نتيجه کاهش 
درآمدهای ارزی هنگفت قطر گرديد. اين بود که 
مساله صدور گاز از طريق لوله های رسانايی گاز 
يا پايپ الين ها به اروپا در دستور کار 
استراتيژيست های قطری قرار گرفت. چنين چيزی هم 
تنها از راه عربستان و سوريه و ترکيه امکان 

اما موجوديت دولت هوادار روسيه و ذير است. پ
ايران در سوريه، سد راه اين برنامه است. از 
همين رو، تصادفی نيست که قطر به يکی از 
بزرگترين سرمايه گذاران برای از ميان بردن 
رژيم اسد مبدل گرديده است و در اين راه تا 

اما در  کنون ميلياردها دالر هزينه کرده است.
رقيب قطر نيز در  -باريکی هست. ايراناين جا يک 

پی آن است که گاز خود را به اروپا از طريق 
ترکيه صادر کند. اما ترکيه يی ها در زمينه با 
ايران اختالف دارند. ترکيه بر آن پا می فشارد 
که حاضر است خود همه گاز ايران را بخرد و پسان 
خودش به اروپا بفروشد. اما ايران به ترکيه 
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د می کند که ترکيه تنها حق ترانزيت خود پيشنها
 را بگيرد. 

 
روشن است، ترکيه می تواند از درک ترانزيت اين 
گاز درآمدهای کالنی داشته باشد. اما آنکارا به 
اين بسنده نمی کند و بر آن پا می فشارد تا 
ايران گاز خود را تنها به ترکيه بفروشد و در 

اين صورت،  انديشه فروش آن به اروپا نباشد. در
ترکيه می تواند به پيمانه چشمگيری وزن 
جيواکونوميک خود را در جهان باال ببرد. چون از 
يک سو می تواند به بهای گزافی گاز ايران را به 
اروپا ری اکسپورت نمايد و اروپا را دستنگر خود 
سازد و از سوی ديگر هم خود از وابستگی گازی به 

ند با آن کشور در روسيه رهايی يابد و هم می توا
 اروپا به رقابت بپردازد.

 
الترناتيو ايران اين است که گاز خود را از 
طريق عراق و سوريه به لبنان صادر کند و در آن 
جا لبنانی ها با راه اندازی توليد خط گاز 

در اين حال،  مايع، آن را به اروپا بفروشند.
ترکيه  می تواند انحصار خود در ترانزيت گاز 

 به اروپا را از دست بدهد.  ايران
 

درصد ذخاير گازی هشت عربستان هم به تنهايی 
جهان را دارد. اين کشور همين چندی پيش به اين 
سنجش داشت تا با توليد گاز مايع، اين ماده 

 امريکاارزشمند را به غرب و در گام نخست به 
صادر نمايد. مگر، کشف گنجينه های گازی در 

ين زمينه نوميد ساخت. اين ، رياض را در اامريکا
بود که برای استراتيژيست های رياض هم مساله 
صدور گاز از راه سوريه و ترکيه به اروپا در 
دستور کار قرار گرفت. همين گونه نبايد فراموش 

درصد ذخاير نفتی و چند درصد  1کرد که حدود 
ذخاير گازی جهان در سوريه قرار دارد که شرکت 

به آن چشم دوخته اند.  اامريکهای بسياری در 
همه اين ها، دست به دست هم داده، سوريه را به 

روشن است مادامی که حمام خونی مبدل ساخته است. 
اسد روی کار است، با توجه به شراکت راهبردی با 
ايران و دشمنی هايی که ميان قطر و سوريه و 
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عربستان و سوريه هست، اجازه صدور گاز قطر و 
خاک خود به ترکيه و اروپا را عربستان از طريق 

 نخواهد داد.
 

در اين حال، ترکيه هم چشم اميد بر آن دارد تا 
با ترانزيت گاز به اروپا، سهم خودش را از اين 
خوان خدا داد داشته باشد. مادامی که نظام 
کنونی در سوريه حاکم باشد، چنين شانسی برای 

منافع ترکيه هم ايجاب ترکيه وجود نخواهد داشت. 
می نمايد که برای رهايی از شر وابستگی 
انرژيتيک به روسيه و ايران؛ با قطر، عربستان و 
اسراييل در مساله سوريه همدست شود. از سوی 

آنکارا بر به دست آوردن گاز ارزان تر از  ،ديگر
قطر و عربستان و نيز برخوردارشدن سهم از ميدان 
گازی مديترانه  و گرفتن امتيازات بيشتر از 

وپا سنجش دارد. مصرف انرژی در ترکيه به گونه ار
روزافزونی رو به باالروی دارد. به گونه مثال در 

ميليون تن رسيد. اين  126به رقم نجومی  2010سال 
در حالی است که  خود می تواند تنها  نزديک به 
يک سوم نيازهای داخلی خود را برآورده سازد. 

را برای  اين گونه، ترکيه ساالنه مبالغ هنگفتی
خريد انرژی هزينه می کند. ترانزيت انرژی به 
اروپا روشن است می تواند درآمد سرشاری را نصيب 
ترکيه کند و اين زمينه را فراهم سازد تا اين 
کشور بتواند بخشی از هزينه های انرژيک خود را 

 از مدرک درآمد ترانزيتی جبران نمايد. 
 

راستای  ديپلماسی انرژی ترکيه در گام نخست در
برآوردن نيازهای داخلی اين کشور و پس از آن 
گسترش نفوذ با بهره گيری از موقعيت 
استراتيژيکی و ترانزيتی چوناِن گرهگاه انرژی 
منطقه يی متوجه است. از سوی ديگر، ترکيه کشور 
توليد کننده و صادر کننده انرژی نيست. از اين 

سه رو از اين لحاظ از ضعف استراتيژيکی در مقاي
با ايران و عربستان رنج می برد. در اين حال، 
آنکارا می کوشد تا با مبدل ساختن  ترکيه به يک 
هژمون منطقه يی در زمينه ترانزيت انرژی با 
بهره گيری از موقعيت جيوپوليتيکی و ترانزيتی 
خود، اين ضعف را جبران نمايد. روشن است با 
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 مبدل شدن به کشور گرهگاه در زمينه ترانزيت
انرژی به اروپا، قدرت چانه زنی ترکيه نه تنها 
در برابر اروپا، بل نيز ايران  و روسيه و حتا 
آذربايجان در آينده باال خواهد رفت و وزن 
جيوپوليتيک اين کشور به پيمانه شايان توجهی 

 افزايش خواهد يافت.
 

يک نکته ديگر هم شايان يادآوری است. پس از 
راييل با يک چالش سرنگونی شاه در ايران، اس

بسيار بزرگ رو به رو شد و آن عبارت بود از خطر 
گرسنگی انرژيتيک در آينده. سنجش بر اين بود که 
در صورت بروز هر گونه جنگ در خاور ميانه، 
اسراييل بدون نفت وگاز خواهد ماند. تنها 
الترنانيو هم کشيدن لوله های نفت وگاز از 

 –ر جيهان بود آذربايجان از طريق ترکيه به بند
جيهان. هر دو پروژه  -تفليس-خط لوله گازی باکو

طرح هايی اند برای رساندن انرژی به اسراييل. 
در غير آن، پرسشی که مطرح می گردد، اين است که 
چرا بندر جبهان در دريای ميانزمينی 
(مديترانه)؟ زيرا اگر تنها مساله برآوردن 

دريای  نيازهای ترکيه می بود، همان کرانه های
سياه بسنده بود. حال با توجه به اين که مصر که 
همين اکنون به اسراييل گاز می فروشد، تنها 
جاگزين آن نفت و گاز آذربايجان است که می 
تواند از طريق خاک سوريه به اسراييل برسد. از 
سوی ديگر، در صورت برافتادن اسد، مصر هم اين 
ه امکان را می يابد که گاز خود را از را

اسراييل، سوريه و ترکيه به اروپا صادر کند. 
اين است که بايد سوريه نابود و تجزيه و اشغال 
شود تا اسراييل و ترکيه بتوانند نيازهای نفتی 
وگازی خود را تامين نمايند و قطر و عربستان 
بتوانند گاز خود را به اروپا صادر نمايند، 

د و ترکيه بتواند گاز بسيار ارزان به دست بياور
ايران از معادله حذف شود و دست های روسيه هم 

 در تئاتر اروپای سياست جهانی بسته!
 

يک نکته ديگر هم است. در صورت حذف اسد، ترکيه 
اين شانس را می يابد که مناطق کردنشين سوريه و 
عراق و مناطق عرب نشين سنی اين دو کشور را در 
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 گستره اقتصادی  و در نتيجه سياسی خود بکشد.
همين اکنون اقليم کردستان عراق  و سوريه و 
مناطق عرب نشين سنی اين دو کشور خودگران و 
نيمه مستقل اند. در کردستان عراق  مناطق موصل 
و کرکوک مناطق نفت خيزی اند. کردستان عراق می 
کوشد گنجينه های نفتی خود را به دست خود بگيرد 

د. و از صادرات آن درآمدهای سرشاری داشته باش
هزار  50برای نمونه در ماه های اخير روزانه تا 

هزار بشکه به  30بشکه نفت خام به ترکيه و تا 
ايران صادر می کند. روشن است چنين چيزی به شدت 
بغداد را ناراحت می سازد اما دولت مرکزی عراق 
به شدت ناتوان است و در واقع کنترلی بر 

خارجه  وزير -کردستان ندارد. بازديد داوود اغلو
ترکيه از کردستان با زير پا گذاشتن همه ارزش 
های حقوق بين الدول با ناديده گرفتن بغداد که 
اعتراض شديد مالکی را در پی  داشت، در راستای 

 بستن قرار دادهای نفتی بود. 
 

حذف اسد و به خاک و خون کشانيدن عراق برای 
ترکيه امکان آن را فراهم می نمايد تا به 

جهان مبدل شود. نقشه ترکيه » ترانزيتیابرقدرت «
نو که چندی پيش در استانبول چاپ شد، نشاندهنده 
اهداف شوم رهبری ترکيه مبنی بر اشغال سرزمين 
های نفت خيز کشورهای عربی همسايه است که از 
سوی بسيار از منتفدان به باد نکوهش و سرزنش 

 گرفته شده است.   
 

عاد پنهان ديگری بازی جيواکونوميک در سوريه، اب
هم دارد: در اين جا برای پی بردن به اين 
 - ابعاد، نگاهی می افگنيم به مصاحبه حيدر جمال

رييس اتحاديه مسلمانان روسيه که چندی پيش با 
 انجام داد:» فرغانه رو«سايت انترنتی 

به گفته جمال، مبارزه با صندوق بين المللی پول 
صاحبان  -) Rothschildsو خاندان يهودی روتشيلدها (
اولويت کاخ سفيد  -بزرگترين نهادهای مالی جهانی

شده است. سوريه تله يی شده است برای 
پيمانکاران صندوق بين المللی پول در خاور 
ميانه: عربستان سعودی و قطر. خليجی ها در اين 
جنگ ورشکسته شده اند. به زودی تله در خود 
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ان عربستان سعودی هم پهن خواهد شد و عربست
خنثی خواهند شد و به جای  اسراييلسعودی، قطر و 

آن ها ايران، کشور پيشتاز منطقه خواهد شد که 
کل جامعه چند ميليونی عرب (سنی) به جان آن 
خواهند افتاد و تنها پس از آن اياالت متحده 

 خواهد توانست از نزديک به مساله چين بپردازد.
 
ت کناره پرسش: امير قطر، به سود وليعهد از قدر 

گيری کرد. در اين اواخر، قطر نقش بسيار مهمی 
در سياست خاور نزديک بازی می کند. تامين سالح 
به شورشيان سوريه و حمايت از آنان و حتا در الی 
چرخ گاری گازپروم در اروپا چوب ماند. از ديد 
شما، چه چيزی در پی اين کناره گيری رو خواهد 

 داد؟
 
قطر در مبارزه با اسد عربستان سعودی و  -پاسخ 

گير کرده اند. آن ها با بوروکراسی 
کاسموپوليتيک (جهان ميهنی) و صندوق بين المللی 
پول پيوندهايی دارند. ميان صندوق بين المللی 
پول و اوباما از مدت ها بدين سو مبارزه و 
کشمکش روان است. نشانه های اين درگيری را ما 

د کريستين در رسوايی استراوس کان و در پيگر
 الگارد می بينيم که چشمک می زنند.

 
در نتيجه تهاجم نيرومند، کاخ سفيد موفق به  

دست گرفتن کنترل سيستم فدرال ذخيره اياالت 
متحده و بخشی از ابزارهايی گرديد که در ابتدا 
ساخته شده بود و متعلق به صندوق بين المللی 
 –پول بود که از سوی خاندان نامدار روتشيلدها 

صاحبان يهودی بزرگترين بانک های جهان و نهادها 
مالی جهانی کنترل می شد.  روشن است چنين شکستی 
برای صندوق بين المللی پول همانند فاجعه 
مرگباری است. کنون ديگر دستگاه چاپ دالر از 
سوی کاخ سفيد کنترل می شود. نه از سوی صندوق 

 بين المللی پول.
 
اد خوشه های ارز افزون بر اين، پروژه ايج 

ذخيره مانند يوان طال، روبل طاليی و دينار طاليی 
با شکست رو به رو گرديده است. چنين مهره هايی 
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اش که در » دينار طاليی«چون قذافی با پروژه 
واقع ماموريت صندوق بين المللی پول را می 
خواست انجام بدهد، ديگر از ميان برداشته شده 

که روشن است، او نيز اند. اين است که اوباما، 
مهره يی است از محافل جهان ميهنی، با برخی از 
نخبگان خود را از ميان ديگر نخبگان جهان 
برکشيد. اوباما و کسانی که پشت سر او ايستاده 
اند، ديگر عالقه يی به ارزهای ذخيره ندارند که 

روش و  -جايگزين دالر شود. برای آن ها دالر 
دستيابی به سلطه و  شيوه و ابزاری است برای

 سيطره بر جهان.
 
در اين گيرو دار، عربستان سعودی و قطر که در  

مقابل اسد می جنگند، درست به جرگه ديگری از 
بوروکراسی بين المللی پيوند دارند که با گروهی 
که اوباما نماينده آن ها است، در تقابل و 
رويارويی اند. اين جنگ و درگيری به اين دليل 

که بوروکراسی جهانی در واقع، با  آغاز شد
بوروکراسی های ملی و رژيم های ملی می رزمد. 
چون حريفان طبيعی آن اند.  بوروکراسی جهانی می 
خواهد که همه کشورها برای آن به گونه اعظمی 
رخنه پذير باشند. از همين رو، اسد، مبارک، 

دشمنان اصلی آن شمرده می شوند.  ،روسيه و چين
باما اکنون (برکناری) اسد است اما برای او

فوريت ندارد و برنامه يی هم برای پايين 
انداختن او ندارد. زيرا چشم انداز وسوسه 
انگيزی تری هست، و آن لزوم از ميان برداشتن 

و از بين بردن رقبا و مخالفان گروه  –همزمان 
صندوق بين المللی پول: قطر، عربستان سعودی و 

ا اين است که در دام و اردوغان است. طرح اوبام
تله سوريه، رژيم اردوغان و خود او را به گور 

را که  اسراييلبسپارد و قطر، عربستان سعودی و 
 برايش بار دوش سنگينی شده اند، خنثی بگرداند.

 
(يادداشت گزارنده: بايد متوجه بود که نتانياهو 
پيوندهای عميقی با خاندان يهودی روتشيلدها و 

وق بين المللی پول دارد و کشور گردانندگان صند
اسراييل جای امنی برای پولشويی های کالن 

از طريق از  اسراييل  باندهای جهانی مالی است.
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دست دادن بلندی های گوالن خنثی خواهد شد. زيرا 
اگر چنين اتفاقی بيفتد، نتانياهو و ائتالف او 
وزن سياسی خود را از دست خواهند داد و اين 

 خواهد بود.پايان کار او 
 

صندوق وجهی بين المللی بيشتر زير تاثير خاندان 
است که از  امريکايهودی روت شيلدها در 

هواداران سنتی جمهوريخواهان به شمار می روند. 
اين در حالی است که دمکرات ها و اوباما که 
خاستگاه شان از گروه مخالف اليگارشی مالی و 

است، در  امريکاماگنات های مالی جمهوريخواهان 
مبارزه سهمگينی با اين گروه در کشاکش قدرت 
مالی قرار دارند. عربستان، قطر و ترکيه سه 
کشوری اند که در اين کشاکش در پهلوی حزب 
جمهوريخواه قرار دارند. کشور ديگر در اين جبهه 

منافع اين چهار که گيری اسراييل است. اين است 
گره می  کشور در مخالفت با اوباما و حزب دمکرات

خورد. در نتيجه اوباما در پی آن است تا از شر 
هر چهار پارتنر مزاحم و درسر آفرين رهايی 
يابد. تله سوريه تنها جايی است که اوباما می 
توانست با درگير ساختن آن ها در اين تله و 
دام، آن ها را به لبه پرتگاه و سراشيبی سقوط 

اين تله بکشاند. چنين هم شد. اردوغان و قطر در 
گير افتادند و از صحنه بيرون شدند. کنون نوبت 
عربستان و اسراييل است. موضوع عربستان به مرگ 
پادشاه سالخورده آن موکول است و موضوع اسراييل 

تنها می  امريکا(در واقع ناتانياهو را) را 
 تواند در همکاری با روسيه حل کند.)

 
کرده در اين جنگ، اعراب ميلياردها دالر هزينه 

ميليارد دالر  22اند. روشن است که قطر تا کنون 
برای کانادا (در واقع به گونه غير مستقيم 

ميليارد دالر ديگر به معارضان  3) و امريکا
داده و دو ميليارد دالر به ترکيه مسلح سوری 

ميليارد دالر  10است. عربستان هم به نوبه خود 
جنگ ميليارد ديگر برای تمويل  6برای ترکيه و 

هزينه نموده است. گفته می شود که کمک ايران به 
 20-15دولت سوريه هم در چند سال اخير سر به 

 ميليارد دالر می زند.   
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... و اين ها همه در راستای منافع کارتل ها و 

و انگليس است که  امريکاکورپراسيون های نفتی  
به هيچ رو در توسعه کشورهای خليج پارس و 

منابع مالی آن ها در طرح های سرمايه گذاری 
عمرانی ذينفع نيستند و پيوسته در پی آن اند تا 
اين منابع در چاه ويل جنگ هايی مانند جنگ 
افغانستان و بحران خاور خاورميانه و خريدهای 
کالن تسليحاتی، ساختن مساجد و مدرسه های چند صد 
ميليون دالری در اقصا نقاط جهان و... به هدر 

 و ميل گردد.  برود و حيف 
 

در زير توجه شما را به فشرده يک مطلب پخش شده 
 در زمينه در تارنمای تابناک جلب می نماييم: 

پژوهشگر و سردبير  -عبدالباری عطوان...«... 
در مقاله يی، » القدس العربی«پيشين روزنامه 

علت حمايت قطر از گروه های شورشی سوری را برمال 
اله، حمايت قطر از کرده است. بر اساس اين مق

شورشيان، به طور مستقيم به تمايل اين کشور 
برای تبديل شدن به يک قدرت بزرگ در حوزه انرژی 

 بستگی دارد.
 
حدود يک سال و «عطوان در مطلب خود می نويسد:  

نيم پيش، از يک روزنامه نگار مخالف سوريه در 
در شبکه الجزيره قطر » االتجاه المعاکس«برنامه 
جمهور  رييسدليل مخالفت بشار اسد،  در باره

سوريه با عبور لوله گاز قطر از خاک آن کشور و 
سپس به ترکيه و از آنجا به اروپا سؤال شد. وی 
با پاسخ خود برای بسياری از بينندگان، يکی از 
داليل اصلی خشم قطر از نظام سوريه و حمايت قطر 
از عمليات مسلحانه عليه اين کشور را بيان 

 ».کرد
 
اين مهمان تأکيد کرد که پس از «وی می افزايد:  

اعالم موافقت اوليه با عبور لوله گاز قطر از 
خاک کشور سوريه توسط بشار اسد، وی مخالفت خود 
را با اين امر اعالم کرد که اين امر باعث ايجاد 
کينه در دل حاکمان قطر و تصميم آن ها به 

 ». انتقام جويی از سوريه شد
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پس از آن در يک «اين مطلب آمده:  در ادامه 

سفير پيشين  -مهمانی عمومی با دکتر سامی الخيمی
سوريه در لندن ديدار کردم و او را به کناری 
کشيده و از وی در باره صحت اين موضوع در باره 

. وی در پاسخ گفت: اين پرسيدملوله گاز مذکور 
امر کامًال صحت دارد؛ زيرا سوريه نمی تواند يک 

ان استراتيژيک مانند روسيه را از دست همپيم
بدهد. بنا بر اين، طبيعی بود که رهبری سوريه 

که منافع ما را تهديد می  -با عبور اين لوله 
 ».از خاک کشورش مخالفت نمايد -کند 

 
همان گونه که خود عطوان نيز اشاره می کند،  

اين موضوع می تواند يکی از مهمترين داليلی باشد 
را در حمايت از گروه های شورشی و  که دولت قطر

پشتيبانی همه جانبه مالی و تسليحاتی از آن ها 
تشويق کرده است. از سوی ديگر، همين موضوع را 
می تواند دليلی مهم برای تبيين اين موضوع 
دانست که چرا روسيه تا اين حد در حمايت از 

ديگر،  سخندولت اسد استوار عمل کرده است. به 
ظات جيوپوليتيک، تأمين منافع فارغ از مالح

اقتصادی روسيه از طريق سوريه و جلوگيری از 
بر اين کشور نيز يکی از داليل  نبايتسلط رق

 بسيار مهم در سياست های روسيه بوده است.
 
گفتنی است با وجود برخی پيش بينی ها مبنی بر  

احتمال کاهش حمايت قطر از شورشيان سوری در پی 
ر اين کشور و روی کار آمدن تغيير هيئت حاکمه د

شيخ تميم آل ثانی به جای پدرش، تحوالت اخير 
ثابت کرده که اين کشور همچنان به موضع خود در 
قبال سوريه پايبند بوده و همان مسير سابق را 

 »دنبال می کند.
 

آن چه بسيار جالب است، بازديد شهزاده بندر بن 
و و رييس دستگاه استخبارات سعودی به مسک -سلطان

ديدار او با پوتين و پيشنهاد عربستان به روسيه 
مبنی بر اين است که عربستان حاضر است در ازای 

ميليارد دالر  15انصراف مسکو از حمايت سوريه، 
جنگ افزار از روسيه بخرد. در اين حال، بندر 
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تاکيد کرد که صادرات گاز عربستان و قطر از راه 
اهد بود که سوريه به ترکيه و اروپا در حدی خو

منافع صادرات گاز روسيه به اروپا را با چالش 
 رو به رو نخواهد کرد.

 
پس از اين ديدار، ديگر به گونه نهايی پرده  از 
مقاصد و اهداف اصلی عربستان و قطر و نيز ترکيه 
برای براندازی اسد و روان ساختن شط خون در اين 

هزار نفر، زخمی  200کشور که منجر به کشته شدن 
دن صدها هزار ديگر و بی خانمان شدن ميليون ها ش

تن گرديد، بر افتاد و روشن گرديد که جنگ 
به گونه يی که رسانه  -سوريه، جنگ شيعه و سنی

های عربی به ويژه تلويزيون الجزيره تبليغ می 
 کنند، نه، بل که جنگ لوله ها است.

 
عربستان با «آسيا تايمز در مقاله يی زير نام 

رييس «، نوشت: »ذير مسكو مواجه شدسد نفوذناپ
دستگاه اطالعات عربستان سعودي كه با چراغ سبز 
واشنگتن براي همراه كردن روس ها در سوريه به 

 مسكو رفته بود، با پاسخ سرد روسيه مواجه شد. 
 

رييس  -آسيا تايمز نوشت: شاهزاده بندر بن سلطان
سازمان اطالعات عربستان در ديدار چهار ساعته 

خود با والديمير پوتين، از وي خواست كه به  اخير
حمايت خود از دولت سوريه پايان دهد و جلو 
تصويب طرح احتمالي منطقه پرواز ممنوع در شوراي 
امنيت را نگيرد. در مقابل عربستان نيز مقدار 

 زيادي سالح از روسيه خواهد خريد.
  
براي ايجاد منطقه  ١٩٧٣البته پوتين قطعنامه  

وع بر فراز ليبي را فراموش نكرده و پرواز ممن
بديهي است كه با اين وعده عربستان قانع نشد. 

پافشاري شاهزاده بندر بر اين كه عربستان  احت
در هر صورت كنترل سوريه پس از سرنگوني دولت 

نيز نتوانست  ،کنونی را در اختيار خواهد گرفت
نظر رييس جمهوري روسيه را جلب كند. دستگاه 

سكو پيشاپيش مي داند كه سعودي ها در اطالعاتي م
صورت كنار رفتن دولت کنونی، كنترل حكومت اين 

 كشور را در دست خواهند گرفت.



 

414 
 

  
حتا به پوتين  بندربر اساس اطالعات منتشر شده،  

اطمينان خاطر داده است كه در صورت كوتاه آمدن 
مسكو، سعودي ها به هيچيك از اعضاي شوراي 

ز جمله قطر، اجازه نخواهند همكاري خليج فارس، ا
داد كه با كشيدن خط لوله از سوريه به اروپا، 
به منافع انحصاري روسيه در تامين گاز اين قاره 
لطمه يي وارد آورند. اما زماني كه آخرين تير 
شاهزاده بندر هم به هدف نخورد، وي دو باره از 

خود دفاع كرد و در واقع تهديد كرد پيشين موضع 
راه برونرفت از بحران سوريه است و  كه جنگ تنها

را فراموش كند؛ چرا كه  ٢مسكو بايد همايش ژنو 
 مخالفان سوريه در آن حضور نخواهند يافت. 

  
روشن است بندر خود نيز تبليغاتش را جدي نخواهد 
گرفت. روسيه روابط راهبردي ويژه يي با سوريه 
دارد و اين گونه نيست كه روابط دو طرف به فروش 

محدود شود. به عالوه، روسيه از رقابت  افزار جنگ
با كشورهاي حوزه خليج فارس در اروپا چندان 
رنجيده خاطر نخواهد شد. نكته شايان توجه اين 

حاضر نشد قرارداد  ٢٠٠٩است كه دمشق درسال 
انتقال گاز قطر از خاك خود به اروپا را امضا 
كند، اما سال گذشته يادداشت تفاهم احداث خط 

ده ميليارد دالري براي انتقال گاز از  لوله
ايران و عراق را امضا كرد. نكته اين جاست كه 
از نظر دمشق، قرارداد با ايران هم بهتر است و 
هم در اجراي آن مي توان از شركت روسي گازپروم 

 هم بهره گرفت.
  
آنچه به راستی روسيه را نگران مي كند، آشوب و  

ولت کنونی و بهره بي ثباتي سوريه پس از سقوط د
برداري جهادي هاي سلفي از چنين شرايطي است. 
نيازي به يادآوري نيست كه فاصله ميان دمشق تا 

كيلومتر است.  ٩٠٠گروزني (پايتخت چچن)، تنها
ايستگاه بعدي فعاليت سلفي هاي جهادي احتماال  

 قفقاز خواهد بود.
  
عربستان، سوريه را افغانستان جديدی مي داند و  

ار سعودي قصد دارد همه نيروهاي جهادي را درب
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پوشش خود بگيرد. جالب آن كه در دهه هشتاد،  زير
عربستان در افغانستان در برابر شوروي ايستاده 
بود و از سوي واشنگتن پشتيباني مي شد؛ امروز 
هم رياض در سوريه قصد دارد مقابل مسكو بايستد 

 و باز هم از سوي واشنگتن پشتيباني مي شود. 
  

طبيعي است كه سفر شاهزاده بندر به مسكو، بدون 
چراغ سبز واشنگتن صورت نگرفته است. اما 

يي ها بيشترين مسووليت ها و فشارها را امريکا
به سعودي ها محول كرده اند.گام نخست، حذف قطر 
بود. شگفتی بر انگيز است كه كشور قطر كه تا دو 

ار می ماه پيش، يك ابرقدرت كوچك منطقه يي به شم
رفت، اينك جايگاهي در منطقه ندارد. اما 
شاهزاده بندر با پاسخ منفي مسكو چه خواهد كرد؟ 
شايد تنها چاره براي دربار سعودي، کنون اين 

 »باشد كه روي حمايت هاي واشنگتن حساب كند.
 

گذشته از گاز، موضوع بسيار مهم ديگر، نفت است. 
در کل  در بازی جيواکونوميک امريکاهدف راهبردی 

اين است که در بازی نفتی، کنترل همه کشورهای 
نفت خيز جهان به ويژه در خليج پارس و مديترانه 
و در صورت امکان دريای کسپين را در انحصار خود 
در آورد. با تحريم کامل ايران و متوقف ساختن 
صادرات اين کشور، اين پرونده بسته خواهدشد. می 

ن هم فکری کرد تا ماند، ونزويال که بايد برای آ
آن کشور هم نتواند نفت صادر کند. آن گاه 

خواهد توانست هر طوری که دلش خواست  امريکا
بهای نفت را باال ببرد يا پايين بياورد و به هر 
کشوری که خواست نفت بفروشد و اگر نخواست 
نفروشد. يعنی بازار نفت را بيخی در دست بگيرد. 

واند برای نمونه در اين صورت، در گام نخست می ت
با پايين آوردن شديد بهای نفت، اقتصاد روسيه 
را که بيخی وابسته به فروش نفت است، به زمين 

در سال های دهه هشتاد سده بيستم،  امريکابزند. 
چنين تجربه يی را در قبال شوروی پيشين داشت. 
در آن برهه، واشنگتن توانست با همدستی کشورهای 

 6دالر در بشکه به  35عربی، بهای نفت را از 
دالر در بشکه پايين بياورد و اقتصاد شوروی را 
با رکود سخت رو به رو نمايد و ايران درگير جنگ 
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با عراق را هم از ميلياردها دالر ضربه بزند. 
کنون عين تجربه را می تواند بر روسيه تحمل 

 نمايد. 
 

پس از آن که کمر اقتصاد روسيه شکست، و اقتصاد 
غرب وابسته شد، و نفت آن کشور هم زير روسيه به 

کنترل غرب درآمد؛ نوبت چين فرا می رسد. آن گاه 
می تواند با باال بردن ناگهانی بهای  امريکا

نفت، اقتصاد چين را با چالش سختی رو به رو 
در  امريکاکند.  اين است که براندازی اسد برای 

اولويت قرار دارد. در اين ميان، مساله افزايش 
يد نفت عراق هم بسيار مهم است. عراق بالقوه تول

ميليون  2می تواند توليد خود را روزانه از 
ميليون بشکه باال ببرد.  8بشکه کنونی در روز به 

چنين چيزی تهديد جدی يی است برای عربستان 
سعودی که روزانه ده ميليون بشکه نفت در روز  

 8توليد می کند. هرگاه عراق بتواند روزانه 
يون بشکه نفت در روز توليد کند، به اين ميل

معنا است که سهميه توليد عربستان در سبد نفتی 
ميليون دالر  200اوپک پايين آمده و روزانه 

درآمد آن کشو را پايين می آورد. اين است که 
عربستان در خرابی اوضاع در سوريه و عراق ذينفع 

شان نيايد که  خوشاست. شايد ايران و روسيه هم 
ليد عراق بلند برود، اما نکته مهم اين است تو

و اسراييل در پايين  امريکاکه ترکيه، اروپا، 
آمدن بهای نفت ذينفع هستند. در ضمن اين که 
عربستان نمی خواهد ميزان توليد نفت عراق باال 

 برود. 
 

در اين ميان بازی ديگری هم روان است. قطر به 
 -القه داردداليل ديگری به پايين آمدن بهای نفت ع

ضربه زدن به درآمدهای سرشار دو حريف 
ايران و  -استراتيژيک ديگر خود در منطقه

در خراب  ،عربستان. اين است که با همدستی ترکيه
تر ساختن اوضاع در اين دو کشور عالقه دارد. حال 
می گذريم از اين که ترکيه می تواند ميليون ها 

دالر  35 -12بشکه نفت را به بهای بسيار ارزان 
از اين دو کشور به دست بياورد و به بازارهای 
جهانی قاچاق کند. از همين خاطر است که روسيه 
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در شورای امنيت سازمان ملل موضوع جلوگيری از 
 قاچاق نفت خام را به گونه جدی مطرح ساخته است.      

 
گذشته از اين ها، مساله سوريه جنبه 

رد. با جيواستراتيژيکی و جيوپوليتيکی هم دا
برافتادن اسد، روسيه آخرين پايگاه دريايی خود 
را در مديترانه در طرطوس از دست خواهد داد و 

و  افريقاهمه شبکه های اطالعاتی آن در 
خاورميانه به پيمانه چشمگيری ضربه خواهد ديد. 
اين گونه، اروپا هم از گروگانی گازی روسيه 

ان رهايی خواهد يافت و گاز ارزان قطر و عربست
به آن خواهد رسيد و  ضربه سخت ديگری بر پيکر 

 400اقتصاد روسيه وارد خواهد آمد و بازرگانی 
ميليارد دالری آن کشور با اروپا به پايين ترين 

 تراز خواهد رسيد.
 

با حذف سوريه، کار حزب هللا و حماس هم زار خواهد 
شد. برانداختن مالکی و روی کار آوردن يک دولت 

ديگر مساله يی نخواهد بود. آن  وهابی در عراق
گاه زمينه برای ناک اوت ايران فراهم خواهد 
آمد. اين گونه، راهبرد نامنهاد بهار عربی به 
بار خواهد نشست. در سرتاسر خاورميانه مسلمان 
از تونس گرفته تا افغانستان ديگر تا آن گاه 
زير فرمان طالبان رژيم های وهابی نخت کنترل 

در اين حال، برای اهند شد. عربستان حاکم خو
کنترل سعودی ها، اخوانيان با پشتيبانی قطر و 
ترکيه پيوسته با آنان دست به گريبان خواهند 

 بود.  
 

سرازير  -....و می رسيم به پرده پايانی فيلم
شدن سيلی از تکفيری ها و سلفيون از سراسر جهان 
به افغانستان برای تکميل محاصره ايران و رهايی 

ی شريف و سمرقند از دست کفار و تشکيل بخارا
 خالفت اسالمی.

 
کار ترکيه هم در آخير با تشکيل کشور مستقل 
کردستان و شايد هم کشور مستقل علويان ساخته 
خواهد شد. در يک سخن، همه سياست بزرگ جهانی با 

گره خورده است. درست و دقيقا و عراق ناف سوريه 
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ن، آن کشور به همين دليل است که روسيه و ايرا
 را خط قرمز خود اعالم نموده اند. 

 
...و درست به همين دليل هم در آينده نزديک،  
نه تنها چين، بل که هند در اردوگاه مخالف 

در  کنار روسيه خواهند ايستاد. زيرا هر  امريکا
دو را خطر تشنگی انرژيتيک تهديد می کند. از 
همين رو است که مناسبات هند پس از روی کار 
آمدن نواز شريف با پاکستان رو به تيرگی گذاشته 
است و هند در امتداد سراسر مرزهای خود نيروهای 
بزرگی را متمرکز خواهد گردانيد تا زمينه مانور 

محدودتر  امريکاپاکستان را در همکاری با 
 گرداند. 

 
هم چين و هم هند با سرعت به  باال بری توان 

ر همين بستر، نظامی خود می کوشند. روسيه هم د
يک ناو هواپيمابر به چين (ناو وارياگ) و يک 
ناو به هند (دريادار گرشکف) داده است و به آن 
ها کمک کرده است تا خود اين ناو ها را 

 ». بسازند«
 

تنها می توان در اين ميان، نکته باريکی هست. 
در صورتی قضايا را درست تجزيه و تحليل کرد که 

ا از تعصبات زبانی، به آن ها از ديدگاه ره
آيينی و تباری نگريست. يعنی از منظر فراقومی، 
فرامذهبی و بيخی غير ايدئولوژيک. شوربختانه، 
در سال های دهه های هفتاد و هشتاد، شمار 
بسياری از جوانان ما در مدرسه های پاکستان و 

نظر  زيرنيز در کشورهای عربی به ويژه مصر 
های تندروانه  استادان اخوانی و وهابی آموزش

مذهبی را فرا گرفتند و زير سايه جو انديشه های 
جزمگرايانه پرورش يافتند. در گذشته آموزش های 
دينی در مدرسه های سمرقند و بخارای شريف بود 
که بی پيرايه و بی آاليش بود. اما پس از تاسيس 

بزرگترين کانون فساد و شيطنت در  -مدرسه ديوبند
را بانيان آن انگليسی ها منطقه، که بی چون و چ

بودند، ديگر کسی در منطقه ما روی آرامش را 
 نديد.
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آن چه هم که در چند دهه اخير شاهد آن بوده  
ايم، سيل بی پايان دالرهای باد آورده نفتی 
کشورهای واپسگرای عربی است و احزاب و گروه های 
تکفيری و لگام گسيخته با نام های عجيب و غريب 

يبه، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، مانند لشکر ط
تحريک خالفت، حزب التحرير، حرکت فاروقی و 
....در پاکستان که مانند قارچ سر برآورده اند 

، گروهک »جيش المجاهدين«و گروهک موسوم به 
الجيش «، گروهک موسوم به »نقشبنديه«موسوم به 

، و »عشرين«های موسوم به انقالب  ، گردان»االسالمی
و ده ها گروه » جيش االنصار«به گروهک موسوم 

ديگر در عراق و سوريه. حال القاعده، داعش و 
 النصره سر جای شان.

 
احزاب اخوانی هم در اين کارزار آله دستی بيش  

نيستند. زيرا تجربه ثابت ساخته است که در هر 
کشوری که احزاب اخوانی دست به سالح برده اند، 

شده و رشته  در سرانجام خود اخوانی ها کنار زده
کار به دست وهابيون افتاده است. در فرجام کار 

و انگليس و اسراييل  امريکاهم آن کشور به دست 
افتاده و در آن پايگاه های نظامی ساخته شده و 
روشن است افغانستان هم جزيی از همين پروژه 
خطرناک است. از اين رو، بايد با همه نيرو 

يابد. همين  بکوشيم تا کشور از اين ورطه نجات
اکنون ده ها حزب وگروه بسيار خطرناک که از سوی 
وهابيون سعودی و ديگر محافل مرتجع عربی تمويل 
می شوند، به همکاری پاکستان و ترکيه در سرتاسر 
افغانستان و به ويژه در شمال به شدت فعال اند. 
خطر جنگ های فرقه يی با دامن زدن به تنش های 

باال است. از اين رو،  مزخرف شيعه و سنی بسيار
نقش روشنفکران در فاش سازی و خنثی سازی توطئه 

 ها و دسايس اين شيادان بسيار ارزشمند است.
 

بر می گرديم به تحوالت سوريه. يکی از پرسش هايی 
و  امريکاکه مطرح است، اين می باشد که ايا 

بايد  ناتو به سوريه حمله خواهند کرد يا نه؟
به سوريه بسيار ناچيز است. احتمال حمله  گفت که

چون چنين حمله يی بيشتر به عمل ديوانه واری 
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همانند خواهد بود تا يک رفتار سنجيده و 
 خردورزانه. داليل چنين برداشتی قرار زير است:

در گام نخست، برای پی بردن به سرشت مساله، 
 امريکابايسته است تا نگاهی به استراتيژی کلی 

شته باشيم. پس از شکست ل خاور ميانه داادر قب
 امريکانهايی استراتيژی خاورميانه بزرگ، 

استراتيژی خود را در قبال خاورميانه که به نام 
معروف گرديده است، با » هرج ومرج کنترل شده«

الگوبرداری از دو درس بزرگ که از جنگ 
 افغانستان و عراق آموخت، عيار ساخته است.

 
ق می باشد. پس نخستين الگو، الگوی مالکی در عرا

، امريکااز برافتادن صدام و اشغال عراق از سوی 
کنون در بغداد يک رهبر ناتوان شيعه با کشور 
ويران، اقتصاد درهم شکسته و ارتش فاقد جنگ 
افزارهای پيشرفته نشسته است که در پيرامون او، 
کشورهای تندرو سنی از عربستان و قطر و امارات 

تا ترکيه حلقه زده  و اردن و کويت و مصر گرفته
اند و شب و روز در برابر او دست اندر کار 
توطئه اند. اين گونه، کشوری که بالقوه می 
تواند در جهان عرب دعوی رهبری نمايد و به 
الگوی توسعه و شگوفايی منطقه مبدل گردد، بيخی 
فلج گرديده و چونانِ يک کشور خوار و زار و ضعيف 

سرگرمی يی جز از  ارزيابی می گردد. مالکی هم
رسيدگی به قربانيان انفجارات تروريستی پی در 
پی که از سوی وهابيون سعودی به همکاری سازمان 
اطالعات ترکيه و سنی های تندرو خودی سازماندهی 
می شود، ندارد. چنين بر می آيد که برای 

 برکناری خود روزشماری می کند.
 

بهای يی هم نفت آن کشور را به امريکاشرکت های 
بسيار ارزانی می برند و توليدات خود را به 
بهای بسيار بااليی به عراق می فروشند. اين 
گونه، به رغم توليد مقادير هنگفت نفت، تقريبا 
خبری از رشد و شگوفايی اقتصادی در آن کشور 
شنيده نمی شود. در يک سخن، عراق يک کشور خنثی 

شده  و انگليس مبدل امريکاشده و مهار شده برای 
است. حال، اگر اسد برانداخته شود، و يا حد اقل 
تضعيف، براندازی مالکی و روی کار آوردن دوباره 
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و انگليس کار  امريکاتکريتی های بعثی سنی برای 
دشواری نخواهد بود. اين گونه، به جای مالکی، 
خامنه يی در تهران در نقش مالکی ظاهر خواهد 

در کابل و روی شد. روی کار آوردن طالبان وهابی 
کار آمدن نواز شريف هوادار عربستان در 
پاکستان، حلقه محاصره ايران از سوی دولت هايی 

وهابی را کامل خواهد کرد.  -با گرايش های سلفی
نتيجه اين که ايران مهار شده،  شب و روز 
ناگزير خواهد بود با توطئه های پيوسته وهابيون 

ان از دست و پنجه نرم کند. اين گونه، تهر
گردونه تعامالت سياسی بيرون خواهد شد و از يک 
کشور دردسر ساز و سرکش، به يک کشور در چنبر 

سر  امريکامحاصره وهابيون در خواهد آمد. يعنی 
انجام خواهد توانست سراسر خاورميانه را مهار 

 نمايد. 
 

آن چه مربوط می گردد به جهان عرب سنی، در اين 
ی خسته از نيم امريکا جا کار آسانتر خواهد بود.

سری بی پايان جار و جنجال های جهان عرب؛ سراسر 
طراز » امارت«کشورهای سنی عربی را در چهارچوب 

وهابی زير چتر عربستان و آل سعود در می آورد. 
گرفته تا پاکستان و افغانستان  افريقااز شمال 

غير عربی. ترکيه ورشکسته از ديدگاه مالی و 
ر فروپاشی هم ناگزير دستنگر پيوسته در معرض خط

اعراب شده، رام خواهد شد. برای مهار کردن 
با شعار وانی خعربستان هم قطر و ترکيه و جنبش ا

دم دست هستند. يعنی جهان عرب » احيای خالفت«
 درگير جنگ اخوان و سلفيسم شده است.

 
در اين حال، الگوی کرزی بر سرتاسر اين گستره 

. افغانستان کنونی، چراغ ره قرار داده می شود
کشوری است با زيرساخت های ويران، اقتصاد 
ناتوان، فاقد ارتش کارآمد و مجهز با جنگ 
افزارهای پيشرفته، جامعه پراکنده و پاشان و 

. در رهبری اين کشور، رجال بسيار امريکادستنگر 
درمانده، بی آبرو، خودفروخته و بی حيثيت 

نه برجسته نشسته اند که نمو امريکاوابسته به 
آن کرزی است.  فساد و رکود بيداد می کند. 

سکان هدايت کشور را در دست دارد و  امريکا
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پايگاه های نظامی آن در سراتاسر کشور پهن است. 
رهبران سياسی کشور هم به جان هم افتاده و هر 
يک برای پيشی گرفتن بر ديگری دست به دامان 

ن با يک اند و در خوش خدمتی برای واشنگت امريکا
ديگر رقابت و همچشمی دارند. در اين حال، 

با فروپاشاندن کشور به گستره های زير  امريکا
نفوذ سران قومی، می تواند با هزينه کم در 
درازمدت بر آن فرمان راند و کشور را به آسانی 
کنترل نمايد. فربه ساختن مصنوعی تنش های تباری 

ی را و زبانی و مذهبی از پيش زمينه چنين چيز
فراهم گردانيده است. خوب، پس چه بهتر که اين 

 الگو برای همه منطقه سراسری شود که شده است. 
 

روی کار آمده  امريکادر لبيبا رژيم دست نشانده 
يی در مناطق نفتی آن امريکااست. هزاران سپاهی 

کشور مستقر اند. دولت مرکزی ناتوان و فاقد 
هبر کشور هم ارتش نيرومند و دستگاه منظم است. ر

آدم ناتوانی است که حتا رسانه ها به خود زحمت 
نمی دهند نام وی را بر زبان بياورند. شايد 
کمتر کسی وی را بشناسد. اين در حالی است که 
قذافی را در سراسر جهان می شناختند.  قبايل 
ليبيا هم ميان هم افتاده اند. کشور درگير خانه 

م از سوی جنگی کنترل شده است. نفت کشور ه
يی تقريبا رايگان برده می امريکاکمپانی های 

شود. عين سناريو می تواند در تونس پس از 
براندازی رژيم اخوانی حاکم بر آن در آينده 
پياده شود. کار مصر هم به همين منوال ساخته 
شده است. يعنی در کل، همه جا رژيم های وابسته 

 . به عربستان يا حاکم شده اند يا خواهند شد
 

...و سر انجام هم ترکيه. کشوری که تا چندی پيش 
می رفت تا به الگوی پيشرفت و ترقی در جهان 
اسالم مبدل شود، به بحران اقتصادی و اجتماعی 
عميقی گرفتار شده است و در عمل در آستانه جنگ 
داخلی و فروپاشی قرار دارد. بسنده است تا 
ا کردها و علويان برای گرفتن حقوق خود به پ

ديگر فرونشاندن آتش کاری خواهد گرديد  -خيزند
که عالجش ز دست فالطون برنيايد. ترکيه تا ديروز 
شگوفان با رشد اقتصادی باال کنون ديگر دارد به 
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جيره خور رياض و دوحه مبدل می شود.  حال، 
اردوغان چنان در جهان رسوا و بی آبرو شده است 

سالم را که ديگر نمی تواند ادعای رهبری جهان ا
 کند.  

 
طراز » اسالمی امارت«خوب، در يک سخن، ايجاد 

وهابی زير فرمان خادم حرمين شريفين و به 
اين است راهبرد  -محاصره در آوردن ايران صفوی

واشنگتن در قبال خاورميانه. شايد هم برای 
کنترل بقايای جريان سرکوب شده اخوانی به عنوان 

جايی ناز و  تا -يک جريان ابزاری و زير کنترل
اداهای دوحه نيز کشيدنی باشد. اما برای 
کشورهای خطرناکی چون مصر و ترکيه در اين درامه 
نقشی در نظر گرفته نشده است و با از سر راه 

 سياسی برداشتن مرسی و مشرف به موت ساختن
اردوغان، تقريبا هر دو کشور سرکش مهار شده 

کنون اند. تا اين جای کار، همه اش ظواهر است. 
می بينيم که در پشت پرده چه اهدافی دنبال می 

 شود:
در بعد جيواکونوميک: کنترل کامل گنجينه های 

نفت و گاز قدرت  -انرژيتيک کشورهای خاور ميانه
 امريکامی بخشد.  امريکامانور بسيار بااليی به 

از يک سو با انتقال گاز عربستان، قطر و 
پا، خواهد اسراييل و مصر از راه ترکيه به ارو

توانست دست روسيه را از اروپا و ترکيه کوتاه 
نمايد و ضربه سنگينی بر پيکر اقتصادی روسيه 
وارد سازد. روشن است با از سر راه برداستن اسد 
و رساندن گاز از جنوب به ترکيه و اروپا، ديگر 

 جايی برای گاز روسيه نخواهد ماند. 
 

داشتن خواهد توانست با در دست  امريکاهمچنين 
انحصار کنترلی بر نفت خاور ميانه، با پايين 
آوردن شديد بهای نفت، کمر اقتصاد روسيه و 
ايران را بشکند. چنانی که اين کار را در دهه  
هشتاد نموده بود. همين گونه، پس از روسيه نوبت 

اين بار با باال بردن سرسام  -چين خواهد رسيد
اک اوت آور آن، خواهد توانست اقتصاد چين را ن

 کند. 
 



 

424 
 

در بعد جيواستراتيژيک هم با برداشتن اسد از سر 
راه، روسيه از داشتن آخرين پايگاه در جهان عرب 
محروم خواهد شد. روشن است پس از سرنگونی اسد، 
پايان دادن کار حزب هللا و حماس، بسيار زود حل 
خواهد شد. اين گونه، ديگر در جهان عرب کشوری 

امنيت اسراييل را تهديد نمی ماند که بتواند 
کند. آن گاه زمينه برای تهديد ايران از سوی 

 نيروی هوايی اسراييل فراهم خواهد شد. 
 

به هر رو، بر می گرديم به سوريه. روشن است 
سوريه ارتش نيرومندی در اختيار دارد.  نيروهای 
اپوزيسيون هم  با اين که عربستان و قطر تا 

ر هزينه جنگ ميليارد دال 40کنون بيش از 
پرداخته اند، کاری از پيش برده نتوانسته اند و 

 نخواهد هم توانست. 
 

اکنون، ترکيه با بحران های سر در گم و پيچيده 
خود دست به گريبان است و به رغم بلوف ها به 
دشوار بتواند کاری از پيش ببرد. اردوغان و 
داوود اغلو که آبروی سياسی شان رو ريخته، 

که برای نجات خود از امواج توفانی مانند غريقی 
دريا تقال نمايد، دست به هر خس و خاشاکی می 
زنند تا باشد با براندازی اسد، آبروی از دست 

 رفته خويش را تا جايی اعاده کنند.   
 

مصر هم با رويدادهای اخير از گردونه دست کم 
برای چند سال بيرون شده است. قطر هم به خاطر 

ان پای خود را از معرکه بيرون هم چشمی با عربست
کشيده است. اردن هم جرئت مداخله در سوريه را 
ندارد. می ماند تنها عربستان که جز سرازير 
کردن سيل  پول چيزی ديگری برای گفتن و عرضه 
کردن ندارد. تازه با افتادن زنجيز داعش به دست 
قطر، و ترکيه، عربستان نيز ناگزير شده است در 

د در قبال اسد و ايران بازنگری سياست های خو
بندر بن سلطان  -کند. رييس سازمان اطالعات خود

را برکنار کند. از همين رو، درست تا چندی پيش، 
واشنگتن در پی انداختن سوريه در بن بست 
استراتيژيک در جنگ داخلی بود و تا جايی هم 

 موفق شده بود به اين کار دست يابد. 
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زدن اسد، کار ساده يی ناگفته پيداست که کنار 

نيست. او نيروهای مسلح بزرگی در اختياز دارد. 
نيروهای زمينی ارتش سوريه متشکل از سه سپاه 
است که سپاه يکم آن زير فرمان خود بشار اسد 
است که در دمشق و مرز با اسراييل مستقر است. 
اين سپاه در حدود صد هزار سپاهی زير فرمان 

ا اسراييل و نيم ديگر دارد که نيم آن در مرز ب
آن در دمشق و ريف آن مستقر است. سپاه دوم آن 

برادر کوچک بشار است که  -زير فرمان ماهر اسد
دومين شهر بزرگ سوريه مستقر است. ماهر  -در حلب

هزار سپاهی زير فرمان دارد. سپاه  40در حدود 
سوم هم در شمال استقرار دارد که شمار نيروهای 

هزار نفر می رسد. اين گونه،  50آن هم نزديک به 
 200شمار نيروهای رزمی سوريه سر به نزديک به 
 325هزار نفر می زند. شمار کل نيروهای سوری را 

هزار نفر تخمين می زنند. در پهلوی اين سپاه 
نيروهای مردمی هم در ميدان اند که تا هشتاد 
هزار نيرو زير فرمان دارند. در يک ارزيابی 

وهای سوری اعم از ارتش و پليس ديگر، مجموع نير
و سازمان اطالعات کشور نزديک به نيم ميليون نفر 

 تخمين زده می شود.
 

در برابر، شمار نيروهای رزمی اپوزيسيون مسلح 
هزار نفر می رسد که از جمله صد هزار  140به 

نفر آن نيروهای پراکنده خورد و بزرگ در گروه 
تا سر کشور ها و دسته های چند نفری متفرق در سر

است. اين نيروها پايا بوده، و نقش چندانی در 
توازن نيرو در کشور ندارند و در بهترين موارد 
مناطق خود را زير کنترل دارند. اين نيروها 
بيشتر نيروهای وابسته به اخوان المسلمين اند 
که بيشتر از سوی قطر پشتبانی می شوند. اما 

آزاديبخش  بخشی از آن زير فرمان ارتش نامنهاد
و ترکيه که از  امريکاسوريه اند مورد حمايت 

 سوی فهد المسری رهبری می شود.
 

هزار ديگر که نيروهای پويا و متحرک  40می ماند 
اند و قابليت مانور باال دارند و چونان نيروهای 
ضربتی اصلی رزمی اپوزيسيون اند. از اين جمع، 
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 هزاز نفر در ريف دمشق و مناطق 25نزديک به 
مرکزی استقرار دارند. اين ها از سوی شهزاده 
بندر بن سلطان تمويل می شوند.  دوازده هزار 
نفر ديگر هم در ريف حلب مستقراند که فرمانده 
آن ها کسی به نام حاجی مراعه است که از 
پشتيبانی عربستان برخوردار است. ده ها هزار 

سلفی و اخوانی با  -نفر هم نيروهای اجير وهابی
يه گذاری های ميلياردی عربستان و قطر از سرما

اقصای نقاط جهان اسالم از هشتاد کشور جهان به 
شمول پاکستان و افغانستان (طالبان) برای 

اين گونه، تا چندی پيش  آورده شده اند.» جهاد«
در سوريه کار جنگ داخلی به بن بست استراتيژيک 

در نظر داشت به ياری  امريکارسيده بود و 
منطقه يی خود مانند اسراييل، مصر زمان متحدان 

مرسی، عربستان، قطر و ترکيه جنگ را به مرحله 
 بن بست عميق استراتيژيک ارتقا دهد. 

 
در اين ميان، رويدادهايی رخ  دادند که ارتش 
سوريه موفق شد بن بست را بشکناند و در نبردها 
دست باال پيدا نمايد. يکی از اين رويدادها 

ی پی در پی نيروی دريايی روسيه  انجام مانورها
در کرانه های بندر طرطوس بود که با اشتراک ده 
ها فروند رزمناو، زيردريايی و کشتی جنگی صورت 
گرفت. در اين حال، روس ها مقادير بزرگ 
هواپيما، جنگ افزار و مهمات را در دسترس ارتش 
سوريه قرار دادند و اين گونه توانستند توازن 

 اسد بچرخانند.   قوا را به سود
 

مساله دوم، به ميدان آمدن نيروهای حزب هللا به 
طرفداری اسد بود. حزب هللا که هستی خود را با 
برافتادن اسد در خطر می ديد، نيروهای خود را 
در مرزهای لبنان در پشت جبهه القصير که شهر 
کليدی رس رسانی برای دهشت افکنان سوری و 

ستقر گردانيد. اين همتايان خارجی آنان بود، م
گونه، راه های اکماالتی نيروهای تروريست خارجی 
با لبنان بريده شد و ارتش سوريه با يورش برق 
آسا بر آنان توانست در چند روز، چهار هزار تن 
از آنان را نابود و هزاران تن ديگر از ايشان 
را زخمی و دستگير نمايد. با آزادسازی القصير، 
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های دولتی بر شهر راه برای سيطره نيرو
استراتيژيک حمص که در ميان دمشق و حلب واقع 

اين گونه، بن بست شکسته شد  است، فراهم گرديد.
و نيروهای اسد دست باال يافتند و در آستانه 
پيروزی استراتيژيک قرار گرفتند. بسنده است تا 
در حلب هم به يک پيروزی چشمگير دست بيابند و 

ن خارجی شان در هم طومار تروريست ها و حاميا
 پيچيده شود.

 
در اين ميان، چند رويداد خارجی ديگر هم رخ 
داد. برافتادن مرسی در مصر و آغاز آشوب ها در 
ترکيه. برافتادن مرسی در قاهره، ميان ترکيه و 

امارات،  -و عربستان و همپيمانان آن -قطر 
اردن، کويت و بحرين؛ درز انداخت. کار به جايی 

 12ات از تمويل پروژه بزرگ رسيد که امار
ميليارد دالری انرژی در ترکيه صرف نظر نمود.  
با برافتادن مرسی، يک دشمن بزرگ  اسد از 
گردونه بازی بيرون شد. همين گونه که با آغاز 
آشوب ها در ترکيه، اين کشور ناگزير شد به خاطر 
جلوگيری از مخالفت های علويان و کردها،  دست 

بيشتر در قبال مساله سوريه  کم با خويشتنداری
 برخود نمايد.   

 
، انگليس و امريکاروشن است پيروزی اسد برای 

اسراييل غير قابل تحمل است. زيرا رهبران 
سه همپيمان آنان، در  -عربستان، قطر و ترکيه

دشمنی با اسد چنان پيش رفته اند که آبرو و حتا 
 هستی سياسی خود را در گرو براندازی اسد گذاشته
اند و در صورت پيروزی اسد بر اپوزيسيون 
پراکنده و به شدت دست به گريبان با دشمنی ها و 
اختالفات؛ راهی جز کنار رفتن  شرمسارانه و 

و  امريکازبونانه از عرصه سياسی ندارند. 
انگليس هم برای توجيه شکست خود به بزهای 
بالگردان منطقه يی نيار دارند تا همه گناهان را 

آنان بيفگنند. امير قطر را که در  به گردن
فراتر  امريکادشمنی با عربستان پا از خط قرمز 

يی ها خود برداشتند. اردوغان امريکانهاد بود، 
هم چنان بی آبرو شده که ديگر حرفی برای زدن 

و  امريکاندارد. تازه مناسبات وی با اروپا و 
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شخص اوباما هم در آستانه تيره شدن است. کار 
هم پس از درگذشت پادشاه مشرف به موت عربستان 

آن چيزی کمتر از انفجار درونی نيست. اين است 
 -که سرنوشت همه به يک چيز گره خورده است

براندازی هر چه سريعتر اسد. اما چنين چيزی 
تقدير نيست عملی گردد. در اين ميان، بايسته 
است به يک نکته باريک تر از مو هم اشاره داشته 

 باشيم:
، انگليس و اسراييل از سال های دهه کاامري

به ويژه جنگ افغانستان همواره کوشيده  –هشتاد 
اند تا با آتش افروزی در يک جنگ فرعی در يک 
منطقه دور و برون از گستره عرب، توجه تندروان 
عرب را از مساله فلسطين و اعراب با اسراييل، 
به سوی يک مساله انحرافی بکشانند تا از يک سو 

يت اسراييل را تضمين کنند و از سوی ديگر امن
امنيت کشورهای نفت خيز عرب را تامين. اين گونه 
توانستند با انحراف توجه جهاديون عرب از جهاد 
با اسراييل و مبارزه با رژيم های عربی  به سوی 
جهاد با کمونيست ها در افغانستان، اسراييل و 
کشورهای نفت خيز عرب را از زير ضربه آنان 
بيرون نمايند. اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست 

پيشنهاد اندروپف مبنی بر  1982که چرا ريگان در 
کشيدن سپاهيان شوروی از افغانستان، استقرار 
صلح و بازگردايندن شاه پيشين را نه تنها 
نپذيرفت، بل که آشکارا به ميزان کمک ها به 
مجاهدان به گونه  بی سابقه يی افزود. اين است 

هزار  40ه در سال های دهه هشتاد، شاهد جنگيدن ک
عرب در نبردها در برابر ارتش سرخ و نيروهای 
دولت افغانستان بوديم.  اين در حالی است که 
اين نيروها می توانستند باالقوه در برابر 
اسراييل يا خود دولت های عربی بجنگند. در 
واقع، جنگ افغانستان چونان بالگردان آشوب های 

 در کشورهای عربی از جمله عربستان گرديد.  بزرگ
 

در آينده مثلث ياد شده کوشيد تا اين نيروهای 
تندرو را در برابر صدام و سپس در برابر قذافی 
در ليبيا و باز هم در افغانستان مصروف نگه 
دارند. کنون که ديگر نه صدام مانده است و نه 

يی هم از افغانستان امريکاقذافی،  و نيروهای 
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در حال برآمدن اند، کوشش بر آن است تا اين 
نيروها در جايی ديگری مصروف شوند. اين است که 

» رافضی«بخشی از آنان برای جنگ در برابر دولت 
مالکی در عراق و بخش ديگری از آنان برای جنگ 

در ماشين » سفاک«اسد » ملحد«در برابر دولت 
، اند. يعنی هر چه است» جهاد«گوشت سوريه سرگرم 

، و انگليس توانسته اند کاری بکنند که  امريکا
دشمنی با اسراييل و جهاد به خاطر آزادسازی قدس 
شريف و سرزمين های از دست رفته عربی بيخی به 
دست فراموشی سپرده شود و تندروان عرب تنها در 

 برابر رژيم های سرکش مخالف غرب بجنگند. 
 

دهه  کشورهای مرتجع عرب  هم در حالی که در سه
گذشته صدها ميليارد دالر را هزينه دردادن جنگ 
خانمانسوز ايران و عراق، جنگ افغانستان، 
براندازی صدام، براندازی قذاقی و اسد و در 
اخير هم براندازی مرسی نموده اند، حتا يک شاهی 
هم بر ضد اسراييل و به خاطر آرمان فلسطين خرج 

ست که نکرده اند. به هر رو، برآيند کار چنين ا
در سوريه  چند دشمن خونی اسراييل، انگليس و 

 با يک ديگر سرگرم نبرد فرسايشی اند: امريکا
ايران که تاکنون برای سرپا نگه داشن اسد  -

 ميليارد دالر هزينه نموده است، 20 – 15
حزب هللا لبنان که خطر بزرگی برای اسراييل به  -

شمار می رود، و کنون بخشی از نيروهای آن در 
 يه درگير جنگ فرسايشی شده است،سور
اخوانی های سوريه به عنوان ابزار جنگ و  -

 هيزم سوخت آتش
وهابی ها و تندروان ديگر مانند القاعده و  -

 امريکاداعش... از سراسر جهان عرب که برای 
 خطرناک شمرده می شوند، به عنوان گوشت دم توپ،

و سر انجام  هم نيروهای رژيم اسد که تنها  -
 در برابر اسراييل به شمار می روند.  تهديد جدی

 
هزينه های جنگ ها هم از سوی کشورهای خرپول 
عربی پرداخته می شود که اين کار هم بيخی در 
راستای سياست های واشنگتن و لندن است. در 
واقع، کشورهای مثلث به هيچ رو ذينفع نيستند که 
پول اعراب در راه توسعه و شگوفايی هزنيه شود. 
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يوسته در اين انديشه اند که اين پول ها بل که پ
در چاه هايی ويلی مانند جنگ افغانستان، جنگ 
عراق و ايران، جنگ با صدام، جنگ با قذافی و 
سرانجام جنگ در برابر اسد به مصرف برسد. به 
هررو، حال برای اين که جلو پيروزی اسد گرفته 
شود، تنها راهی که می ماند، حمله مستقيم نظامی 

و متحدان آن بر سوريه است. پيروزی اسد  کاامري
به معنای در هم شکسته شدن بن بست استراتيژيک 
در جنگ داخلی سوريه است که به هيچ رو به سود 

، انگليس و اسراييل نيست. اما راه امريکا
اندازی چنين جنگی مانند آن است که موشکی به 
سوی سامانه توليد بنزين يک پااليشگاه نفت در 

ی پرتاب شود که می تواند تر و خشک را با همسايگ
 هم بسوزاند .

 
در اين جا به بررسی تنگناها و دشواری های می 

در راه اندازی چنين جنگی با  امريکاپردازيم که 
 آن رو به رو است:

دشواری گرفتن تصميم سياسی برای آغاز جنگ  -1
که عدم دستيابی به پيروزی يا ناکامی در آن می 

بزرگی برای اوباما بينجامد.  تواند به درد سر
اين در حالی است که کارشناسان آگاه در مسايل 
از پيامدهای زيانبار جنگ برای غرب نيک آگاه 

 اند.
نبود دستاويز و داليل موثق برای توجيه جنگ.  -2

هيچ سند و مدرکی در دست نيست که نيروهای دولت 
سوريه جنگ افزارهای شيميايی را به کار برده 

ه از ديدگاه منطقی هم چنين کاری به باشند. تاز
سود دولت سوريه نيست. برعکس، کنون ترديدی برجا 
نمانده است که اين کار، کار دست اردوغان و 
بندر بن سلطان بوده است. روسيه در زمينه 
پرونده قطوری را با شواهد و مدارک و اسناد 
انکار ناپذير به شورای امنيت سازمان ملل گسيل 

  داشته است.  
زير سوال رفتن اخالقی جنگ. چگونه می توان  -3

گفت که اگر دولت سوريه مقصر باشد، بايد به آن 
کشور حمله شود، و اگر اپوزيسيون مقصر باشد، 
هيچ اقدامی در برابر عمل جنايتکارانه آن انجام 
نشود. هيچ انسان آزاده و دارای شرافت و وجدان، 
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گری می چنين چيزی را در جهان نمی پذيرد. بحث دي
بود هرگاه در اين قضيه از استانداردهای دوگانه 
و سياست های يک بام و دو هوا کار گرفته نمی شد 

 و به هر دو طرف به يک چشم نگريسته می شد. 
زير سوال رفتن مشروعيت جنگ در پيوند با  -4

 عدم فيصله شورای امنيت سازمان ملل
 امريکاناسودمندی جنگ در اوضاع کنونی برای  -5
خ آخر بر تابوت ارزش ها و موازين زدن مي -6

حقوق بين الدول و انفاذ قانون جنگل در جهان 
 سياست.

واکنش ممکنه نيروی دريايی روسيه در دريای  -7
سياه. شوخی نيست که پوتين اعالم نموده است که 
اجازه نخواهد داد که حتا يک موشک هم در خاک 

ناو و  15-14سوريه فرود آيد. کنون در حدود 
يردريايی موشک انداز روسی در دريای کشتی و ز

مديترانه در گشت اند. به تنهايی ناو موشک 
انداز مسکو توان آن را دارد تا سراسر گستره 

 مديترانه را به هوا  بلند کند. 
حمله  موشکی و يا هوايی روسيه بر عربستان  -8

سعودی (به عنوان مقابله به مثل) که می تواند 
دالر در بشکه  150 بهای نفت را در جهان تا مرز

باال ببرد و منجر به بحران اقتصادی بزرگ گردد. 
روسيه می توانند به عنوان مقابله به مثل، با 
به کارگيری موشک های فوق دقيق اسکندر، پايانه 
ها و پااليشگاه های نفتی عربستان را به آتش 
بکشد و يا پايگاه های نظامی آن کشور را با خاک 

ونه، روسيه می تواند با به يکسان نمايد. همين گ
کارگيری ده ها فروند هواپيمای جنگی استراتيژيک 

ام، و هوپيماهای  22 -، تو62 -دورپرواز  تو
با  27-و سوخو 34تاکتيکی پيشرفته نوع سوخو 

سوختگيری بر فراز دريای کسپين، تاسيسات نفتی 
 عربستان را به خاک و خون بکشاند.

ان  از سوی ناديده گرفتن تحريم نظامی اير -9
 300 -روسيه و تحويل دادن سامانه های موشکی اس

از سوی روسيه برای ايران و هم چنين فروش جنگ 
مله جافزارهای پيشرفته برای ايران از 

هواپيماهای ميگ و سوخو و ديگر تجهيزات جنگی به 
شمول کشتی و زيردريايی و موشک های زميسن به 
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 امريکاه روشن است هنگامی ک .دريای نوع ياخونت
پابند موازين و ارزش های حقوق بين الدول نبوده 
و همه مقررات بين المللی را ناديده بگيرد و به 
آن پشت پا بزند، روسيه نيز می تواند با اتکا 
به قانون جنگل، عربستان را که منافع ملی آن را 
در چند حوزه به چالش کشانده است، سخت گوشمالی 

 بدهد و سر جايش بنشاند.
يان يافتن گفتگوهای هسته يی ميان ايران پا -10
و توليد سريع بمب هسته يی از سوی  امريکاو 

ايران. در صورت حمله به سوريه ديگر ايران نيز 
دست های خود را در توليد بمب هسته يی باز 

 خواهد ديد.
 150دشواری فنی جنگ و ناسودمندی زدن همه  -11

ک پايگاه نظامی سوريه با موشک های توماهاگ در ي
در منطقه توان شليک  امريکاحمله برق آسا. کنون 

فروند موشک توماهاک را دارد، در   400تنها 
حالی که برای زدن همه پايگاه های سوريه به دست 

فروند نياز است. برای اين کار بايد  1500کم 
نيروهای بزرگی را وارد منطقه بسازد. تازه اين 

و کوچک نوع موشک ها تنها برای زدن اهداف مشخص 
پايا موثر اند، نه برای زدن اهداف بزرگ مانند 
فرودگاه ها و پايگاه های دريايی و موشکی. به 
ويژه توانايی زدن اهداف سوار بر سکوهای متحرک 
را ندارند. اين گونه، موشک های سوار بر راکت 
لنچرهای سوريه توان انجام حمله متقابل سريع را 

اگر روس ها  خواهند داشت. تازه روشن نيست که
وارد ميدان شوند، می توانند بخش بزرگی از اين 
موشک ها را پيش از آن که به خاک سوريه برسند، 
سرنگون نمايند. حال می گذريم از اين که خود 
نيروهای سوريه نيز خواهند توانست شماری از اين 
موشک ها را بزنند. چون نيروی پدافند هوايی 

 -و موشک های تور 300 -سوريه هم شماری موشک اس
 ام دارند.

دشواری کاربرد هواپيماهای جنگی در موجوديت  -12
سپر دفاعی پدافندی نيرومند سوريه. ارتش سوريه 

 4دستگاه پرتاب موشک  و نزديک به  900به تعداد 
هزار دستگاه توپ پدافند هوايی در اختيار دارد. 

با  117 -هدف قرار گرفتن هواپيمای فوق مدرن اف
 ایشک قديمی سام ارتش يوگوسالوييک فروند مو
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پيشين در جنگ بالکان و هدف قرار گرفتن 
ام روسيه در جنگ  22 -هواپيمای استراتيژيک تو

گرجستان با يک فروند موشک ساخت اوکرايين، ثابت 
ساخت که حتا پيشرفته ترين هواپيماها هم در 

 برابر نيروهای پدافند هوايی آسيب پذير اند.
 واکنش ممکنه سوريه: -13
يی امريکاحمله به ناوها و کشتی های جنگی  -

 با موشک های فوق پيشرفته ياخونت
يی در ترکيه امريکاخطر حمله به پايگاه های  -

پايگاه انجرليک)، قبرس، اردن،  -(در گام نخست
عربستان، قطر، عراق و يونان و آسيب پذير بودن 
اين پايگاه ها و در نتيجه درگيری جنگ ميان 

 افتادن آتش در کردستانسوريه و ترکيه و 
رسيدن موشک های سوری به استانبول و به  -

ويژه به شهر توريستی انتاليا می تواند بس 
فاجعه بار باشد و زندگی هزاران جهانگرد 
اروپايی را  با تهديد جدی رو به رو سازد و 
اقتصاد ترکيه را فلج سازد. شايان يادآوری است 

هوايی  که آلمان شش دستگاه موشک های پدافند
پاتريوت را در ترکيه مستقر ساخته است، اما اين 
موشک ها به دشوار بتوانند تضمين صد در صدی در 

 برابر حمالت موشکی سوريه بدهند.
حمالت استشهادی (کاميکادزه) خلبانان سوری  -

که می توانند   25به ويژه با  هواپيماهای ميگ 
کيلومتر باال بروند و اهداف خود  27تا ارتفاع 

ا بزنند که عمال هيچ هواپيمای نمی تواند جلو ر
 آن را بگيرد.

راه اندازی جنگ زمينی در برابر اسراييل در  -
آغاز در ارتفاعات گوالن و سپس به ياری حزب هللا در 

 سراسر مرزهای اسراييل
خطر راه افتادن جنگ تمام عيار منطقه يی با  -

مانند سالح های  -کاربرد جنگ افزارهای نامتعارف
يايی از سوی سوريه و هسته يی از سوی شيم

 اسراييل که فاجعه بزرگی خواهد بود.
بسته شدن پايگاه هوايی ماناس قرغيزستان و  -

همچنين اوليانفسک روسيه به روی نيروهای 
 يیامريکا
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محاصره اقتصادی افغانستان و وخيم شدن  -
 اوضاع در اين کشور در آستانه انتخابات

ن مهاجر بيرون راندن بيش از دو ميليو -
افغانی از ايران که می تواند به فاجعه انسانی 

 در کشور بينجامد.  
و در سر انجام در صورت تداوم بحران، کشيده  -

شدن پای ايران، عربستان و همه کشورهای عربی 
منطقه به جنگ که دشوار است پيامدهای آن را 

 پيشگويی کرد. 
همچنين متوقف شدن صادرات گاز همزمان از  -

سيه و آذربايجان به ترکيه که می ايران، رو
تواند ترکيه را به سوی فلج شدن اقتصادی 

 بکشاند.
راه اندازی جنگ، از ديد ديپلماسی به هيچ   -

دستاوردی به  امريکارو، شاينده نيست و برای 
 همراه نخواهد آورد. 

در نتيجه جنگ ميليون ها آواره به سوی  -
رای اروپا به راه خواهند افتاد که چالش بزرگی ب

 اين قاره به شمار می رود. 
 

با توجه به همه اين مسايل، دشوار به نظر  می 
رسد که اوباما دست يه ديوانگی سياسی يی به اين 
بزرگی بزند. اين است که اوباما بازگشت به پشت 
ميز گفتگوها را تنها راهکار خردوزرانه تشخيص 
داده است. در اين ميان، رسانه های کشورهای 

ده اند، مداخالت عربستان، قطر و ترکيه عربی کوشي
رژيم سفاک «را به اين دليل توجيه می کنند که 

رژيم يک اقليت علوی شيعه است که بر »  اسد
 اکثريت سنی سوريه فرمان می راند.  

 
اين در حالی است در سر تاسر جهان اسالم رژيمی 
را نمی يابيم که خون آشام و آدمکش و سفاک 

فته تا رژيم نظاميگر پاکستان نباشد. از کرزی گر
گرفته تا شيوخ مرتجع عرب در خليج پارس و 
اردوغان در ترکيه که قاتل هزاران کرد است و 

 جنرال سی سی در مصر و.... 
 

در سوريه توطئه بزرگی به راه افتاده است که 
برای به ثمر نشاندن آن تا کنون عربستان و قطر 
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ه اند. ميليارد دالر هزينه کرد 40نزديک به 
هزار تروريست می جنگند که  140کنون در سوريه 

بيشتر شان يا از خارج آمده اند و يا هم از 
هزار  25خارج تمويل و تسليح می گردند. از جمله 

نفر از هشتاد کشور جهان آمده اند به شمول 
القاعده و طالبان که همه  را عربستان و قطر 

اين  تمويل می کنند. حال تصورش را بکنيد، اگر
همه پول و اين همه رزمنده به جای افتادن به 
جان مردم سوريه برای آزاد سازی سرزمين های از 
دست رفته عربی  و به ويژه مردم بينوای فلسطين 
می جنگيدند، چه خوب می شد. اما بدبختی در اين 

و  امريکااست که اين اعراب همه برده و چاکر 
 اسراييل و انگليس اند. 

 
هزار عرب می جنگيدند. اما  40نستان در جنگ افغا

در برابر اسراييل حتا يک نفر را هم نمی بينيم. 
حال از اين بابت اسد با وصف همه کاستی ها حد 
اقل اين شرافت را دارد که به عنوان يگانه کشور 
عربی در برابر اسراييل ايستاده است و سينه را 
سپر نموده است. ديگر کار همه کشورهای عربی 

است. همه دربند، اشغال شده، نوکر و اسير  خراب
 اند.

 
از سوی ديگر، متاسفانه در سرتا سر کشورهای  

اسالمی يا رژيم های مطلقه سلطنتی حاکم است 
مانند سعودی که نه قانون اساسی دارد نه در آن  
انتخاباتی تا کنون شده و حتا زنان حق رانندگی 

است و  هم ندارند. و يا جمهوری های مادام العمر
يا هم  رژيم های ديکتاتوری نظامی. همه ثروت 

 360کشور در دست چند شيخ خرف است. حال عربستان 
بدهکار است و در حالی  امريکاميليارد  دالر از 

که سرمايه های شخصی شيوخ عرب در بانک های 
تريليون دالر می زند. تنها   2سر به  امريکا

ين که وليعهد پيش -سرمايه شخصی شهزاده نائف
ميليارد دالر می  800چندی پيش مردار شد به 

 رسيد. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل؟ 
 

حتا همين ترکيه را که اين قدر می ستايند، 
اتفاقا بدتر از همه  است. در اين کشور حقوق 
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در صد باشندگان را تشکيل می دهند،  30کردها که 
اد بيخی پايمال است. تا کنون در جنگ ها هفت

هزار نفر کرد کشته شده، صدها هزار هم زخمی و 
ميليون ها نفر هم آواره. وضع اقليت مذهبی 

درصد را می سازند، همين گونه  30علويان که تا 
پايمال است. اما چون ترکيه عضو ناتو است، حتا 
هنگامی که اردوغان چند سال پيش با گسيل صد 

کرد هزار سپاهی و بمباران دو ماهه پيهم هزاران 
را کشت و کردستان را با خاک  يکسان کرد، از 

 کسی صدايی برنخاست. 
 

وضع بحرين از اين هم بدتر است. رژيم آل خليفه 
درصد نفوس را تشکيل می دهد، حقوق  20که تنها 

اکثريت هشتاد در صدی را بيخی زير پا نموده 
است. کشتار عام مردم در اين کشور اصال چنان 

ت که در تاريخ نظير ندارد. ناديده گرفته شده اس
تازه  چند سال پيش اين کشور از سوی نيروهای 
عربستان سعودی اشغال شد. اما چون عربستان نفت 

 دارد، کسی نگفت که باالی چشمت ابرو است.
 

خوب، سخن بر سر اين نيست که  اسد خوب باشد يا 
بد. همه می دانيم که در سوريه يک رژيم سفاک بر 

راسی نيست. خاندان اسد نيم قرن سر کار است. دمک
است که با مشت آهنين فرمان می رانند و دست شان 
به خون مردم آلوده است. اما مشکل در اين جا 

ساير  شوربختانهاست که اين  اسد تنها نيست. 
رژيم های منطقه از اسد بد تر اند و همه 

 جنايتکار. 
 

حال وضع سوريه هر چه باشد، به هيچ رو مداخالت 
شرمانه عربستان، و ديگر کشورهای مرتجع عربی بی 

و ترکيه در امور داخلی اين کشور قابل توجيه 
نيست و نقض آشکار هنجارهای بين المللی است. ما 
به عنوان يک باشنده افغانستان اين موضوع را از 
روی مداخالت مزمن پاکستان بهتر درک می کنيم. ما 

پاکستان  شب و روز فرياد ما به آسمان می رسد  و
را نکوهش می کنيم که چرا در امور ما مداخله می 
کند. پس چرا از چنين مداخالتی در امور سوريه 

 پشتيبانی می شود؟ 
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، اسراييل و انگليس امريکااز سوی ديگر، مداخالت 

به عنوان مثلث شيطانی هم قابل توجيه نيست. 
و انگليس از مدت ها بدين  امريکانخست اين که 

هانه جويی برای حمله به سوريه هستند سو در پی ب
و مساله حمله شيميايی صرفا يک بهانه است. اگر 
به راستی اسناد و مدارک در دست دارند، بايد آن 
را به شورای امنيت سازمان ملل ارائه نمايند. 
واقعيت اين است که  درست مانند مساله عراق، 
اتهام کاربرد جنگ افزارهای شيميايی بر اسد، 

بزرگی است. فراموش نکنيم که در برابر دروغ 
 صدام هم همين گونه دروغ را بسته بودند. 

 
به هر رو، اين ها همه بهانه اند. مساله اصلی 
اين است که برای رساندن گاز عربستان، قطر و 
مصر به اروپا و برای کنترل کامل بر نفت 
خاورميانه از مدت ها بدين سو برنامه دارند تا 

و سوريه را اشغال نمايند. حال، اسد را بزنند 
از ديد منافع ملی ما، اگر اسد سقوط کند، 
هزاران تروريست به افغانستان سرازير خواهند شد 
و افغانستان را به جهنم مبدل خواهند نمود. و 
در صورت بروز جنگ با ايران، افغانستان با توجه 
به آسيب پذيری شديد خود بيش از هر کشوری زيان 

در صورت جنگ افغانستان در محاصره   خواهد ديد.
اقتصادی در خواهد آمد و وضع آن بسيار خراب 
خواهد شد و حتا به ميدان جنگ هم  مبدل خواهد 

حال ممکن است با آغاز جنگ، هر چند هم   شد.
محدود بهای نفت بسيار باال برود يعنی دو چند 
شود. آن گاه  وضع مردم  بينوای ما در چنين 

 2-1.5هد شد؟ در پهلوی آن اخراج وضعيتی چه خوا
ميليون آواره از ايران هم کشور را به لبه 

 پرتگاه خواهد برد.
 

در يک سخن، بحث بر سر جنايتکار بودن اسد نيست. 
 مبر سر توطئه جهانی بزرگی است که در برابر مرد

است. تازه اگر اسد بر هم  روانبينوای سوريه 
کراسی بيفتد، به جای وی مطمئن باشيد که دم

نخواهد آمد، بل که وهابيان و تکفيری های 
آدمخور روی کار خواهند آمد و سوريه از سوی 



 

438 
 

و انگليس و اسراييل اشغال خواهد شد.  امريکا
 کنترل زرادخانه سوريه! -بهانه هم دم دست است

 
در اين جا نگاهی می افگنيم به مقاله آقای سرگی 

دولت  نسخه استاندارد براندازی«تيخانف زير نام 
پالن سرنگونی رژيم بشار اسد  -ها در خاورميانه

را ديگر می توان به عنوان يک پالن استاندارد 
 پنداشت:

با  –در گام نخست، بی ثبات ساختن وضعيت سياسی  
تحريکات و فربه ساختن تنش های تباری و مذهبی 
اليه های گوناگون اجتماعی. از طريق شبکه های 

اهرات توده يی به راه اجتماعی و عوامل نفوذی تظ
انداخته می شود، که به گونه برنامه ريزی شده 
با کشاندن شدن پای پليس و ارتش به کارزار، به 

سپس هم وضع  کشتار گروهی خونين می انجامد.
تحريم های اقتصادی، محاصره کشور از دريا و 

تبليغاتی در  -هوا، راه اندازی کارزار اطالعاتی
من جلوه دادن دولت، و زمينه سيه نمايی و اهري

 مداخالت ارزی و کااليی در بازارهای محلی.
 

همزمان، آموزشدهی به رزمجويان، تسليح و گسيل 
اسالميست های اجير به کشور از دولت های مختلف 
اسالمی که قتل عام خونباری را در برابر نيروهای 
مسلح و نيز مردم به راه می اندازند (به مقاصد 

مات دروغين برای همين پرداز تحريک آميز و اتها
 چهره زشت و اهريمن تراشی از دولت)

 
با تفاوت هايی در برخی از صحنه ها، ما اين 
سناريوها را در عراق، تونس، مصر و ليبيا می 
بينيم. اگر رهبر منفور از حمايت بيش از حد در 
ميان مردم برخوردار باشد، به گونه مثال چنانی 

مزدوران از طريق  که در ليبيا چنين بود، به
 حمله نيروهای ناتو کمک رسانده می شود.

 
شايان يادآوری است که چندی پيش در رسانه های 
گروهی، گزارش مرکز تحليلی ناتو به بيرون درز 
کرد که در آن نتايج به دست آمده از بررسی های 
اجتماعی آورده شده بود که گواه بر حمايت بيش 

 اسد، بود.هفتاد مردم سوريه از بشار  از
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به هر رو، بحران سوريه ابعادگوناگونی دارد. در 
بعد جهانی کشاکش های جيواستراتيژيک روسيه و 

بر سر کنترل سوريه، در بعد منطقه يی  امريکا
کشاکش های ايدئولوژيک اعراب و ترکيه با ايران 
و در بعد داخلی کشمکش های ناسيوناليست های 

د اخوانی ها و حاکم و گروه های اسالمگرا مانن
وهابيون اين کشور را به ويرانه بزرگ مبدل 

 گردانيده است.
 

بحران سوريه ريشه های عميقی دارد. سوريه يکی 
از واحد های سياسی عربی است مانند ساير 
کشورهای عربی خاور ميانه. در اين کشور بيش از  
نيم سده است حزب رستاخيز سوسياليستی 

مانفرما است.  حافظ ناسيوناليستی عربی (بعث) فر
رييس جمهور پيشين سوريه که در اثر يک  -اسد

جنبش نظامی قدرت را در کشور در دست گرفت، 
برخاسته از اقليت علويان سوری بود که نزديک به 

درصد باشندگان کشور سوريه را تشکيل می  17
 - دهند. در سوريه ائتالفی از اقليت های مذهبی

- 20(که تقريبا  تباری متشکل از علويان، کردها
درصد باشندگان کشور اند) و آسوری های مسيحی  15

درصد باشندگان  15-20(که همين گونه نزديک به 
را می سازند) حاکم است.  همين گونه شماری 
دروزی و فلسطينی هم در سوريه بود و باش دارند. 

درصد ديگر، آشوری ها،  5همين گونه در حدود 
ی ها و ... هم در ترکمان ها، فلسطينيان، لبنان

 سوريه بودوباش دارند. 
 

مسلمانان سنی، اکثريت باشندگان را می سازند 
درصد)،  55 – 50(بر پايه داده های مختلف نزديک 

با آن هم قدرت چندانی در کشور ندارند.  هر 
وزير خارجه پيشين  -چند، داکتر فاروق الشرع

پسان تر معاون رياست جمهوری، از سنی های سوريه 
باشد. سنی ها همچنين در ارتش سوريه کرسی  می

های باال دارند به ويژه در نيروی هوايی. همسر 
بشار اسد هم برخاسته از يکی از قبايل سنی 

 سوريه است.  
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جنرال اسد با به قدرت رسيدن، ايدئولوژی 
ناسيوناليسم عربی را، ايدئولوژی رسمی کشور 

را  اعالم و همسو با ناصر، جمهوری متحده عربی
متشکل از دو کشور مصر و سوريه برای مقابله با 
اسراييل اعالم نمود. در اين حال، اسد به سرکوب 
جنبش اخوان المسلمين در سوريه پرداخت و آن را 
به شدت در هم کوبيد. در سمتگيری خارجی، سوريه 
هوادار شوروی پيشين بود و توانست از آن کشور 

به دست  مقادير بزرگ جنگ افزارهای پيشرفته
 بياورد.

 
کنون نظام حاکم بر سوريه از پشتيبانی روسيه، 
چين و ايران برخوردار است. طرطوس، تنها پايگاه 
دريايی در سوريه است که در دسترس نيروی دريايی 
روسيه قرار دارد. درست همين پايگاه است که 

به برنامه هايش در کشورهای عربی  امريکارسيدن 
 را به چالش می کشاند. 

  
مادامی که نظام کنونی سوريه پا بر جا باشد، 
اسراييل پيوسته در گستره تير رس تهديد موشکی 
قرار خواهد داشت و با توجه به اين که سوريه 
نيروی هوايی و موشکی بزرگی در دست دارد و 
زرادخانه جنگ افزارهای شيميايی هم دارد، حيثيت 
د سنگر نخست و خط مقدم پدافندی ايران را خواه
به داشت و حمله بر ايران را منتفی خواهد کرد. 

هر رو، لغزش بزرگی خواهد بود هرگاه بحران 
سوريه را يک بحران داخلی بپنداريم. اين بحران 
به تمام معنا با سياست های بزرگ جهانی پيوند 
ناگسستنی دارد. اين است که شهزاده عربی به دست 

کند  بوسی پوتين می شتابد و به وی پيشنهاد می
که در صورت صرف نظر کردن از سوريه، عربستان نه 

ميليارد دالر سالح از روسيه  15تنها حاضر است 
بخرد، بل که تضمين می نمايد که باالدستی روسيه 
در زمينه صادرات گاز به اروپا محفوظ خواهد 
ماند. اين است که منافع عربستان، قطر، ترکيه، 

هم گره می و اسراييل همه با  امريکااروپا و 
 -خورند و همه در يک هدف متمرکز می گردند

 نابودی سوريه.
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متاسفانه سوريه به يک بلک تورنادو (گردباد 
سياه) می ماند که به سرعت به پيرامون آن کشور 
در حال سرايت و نشت می باشد و اگر به زودی در 
اين کشور صلح برقرار نشود، بحران آن می تواند 

، اردن و عربستان نيز به عراق، لبنان، مصر
سرايت کند. لغزش اين بحران به ترکيه همين 
اکنون آشکارا به مشاهده می رسد. اين که چرا و 
چگونه اين بحران رخ داده است، داليل فراوان 
متاجيوپوليتيکی (جيوپوليتيکی، جيواکونوميکی، 
جيواستراتيژيکی و جيوکلتوری) دارد که من بارها 

 ا اشاره کرده ام.در نوشته هايم به آن ه
 

آن چه مربوط به روسيه می گردد، آن کشور هم 
مانند غرب در پی منافع خود است. سوريه تنها 
کشور عربی است که هوادار روسيه مانده است. 

اشغال  امريکابقيه کشورهای عربی همه از سوی 
شده است. حاال اگر سوريه را از دست بدهد، فردا 

خواهد داد و سپس عراق را هم صد در صد از دست 
نوبت نابودی ايران می رسد که صد در صد نابودی 
افغانستان را هم در پی خواهد داشت. زيرا در 

به ايران ، ايران راه ديگری  امريکاصورت حمله 
جز حمله فراگير به افغانستان و محاصره پايگاه 

يی و موشکباران همه تاسيسات نظامی امريکاهای 
 ندارد. 

 
يه  و ايران و روسيه را نکوهش حال اگر ما سور

کنيم، مصر را چه بگوييم؟ همه ديديم که در 
برابر چشمان ما عربستان (با هزينه نمودن 
ميلياردها دالر) و غرب مرسی را برانداختند. در 
خود افغانستان هم ديديم که چگونه رژيم های 
حاکم را يکی در پی ديگری برانداختند تا اين که 

ند. حد اقل شاهد بوديم که کشور را اشغال کرد
چگونه حتا به رژيم مجاهدان هم رحم نکردند و 
رهبران آن را ترور کردند... به هر رو، مادامی 
که کشورهای منطقه ما سر پای خود ايستاده 
نشوند، سرنوشت ما همين خواهد بود يا اسير روس 

. به اميد روزی که امريکايا اسير انگليس و 
نند همه با هم متحد شوند کشورهای منطقه ما بتوا

 و از اسارت و بردگی رهايی يابند. 
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 در اين جا چند نکته شايان يادآوری است:

مهم ترين آن اين که غرب و اسراييل در برنامه  
دارند تا با راه اندازی جنگ ميان شيعيان و سنی 
ها، اسراييل را از چشم اعراب بيندازند تا 

 شی بسپارند. مساله فلسطين را يک سره به فرامو
 دو، شيعه خواندن علويان امريست بس نادرست.  
سه، در سوريه مساله شيعه و سنی اصال مطرح  

و  امريکانيست. جنگ اصال ميان منافع بزرگ 
روسيه، ايران و عربستان و قطر و ترکيه است. 
مداخله ترکيه در اين جنگ صرفا به خاطر منافع 

 غان است. مادی و اشتباه محاسبه جدی آقای اردو
 

اگر به راستی دل اعراب به خاطر کشته شدن سنی 
ها بسوزد، چرا در افغانستان که اکثريت 
باشندگان آن سنی هستند، چهار دهه است که با 
هزينه کردن ده ها ميليارد دالر آدم می کشند و 
از آدمکشی های پاکستان و طالبان حمايت های همه 

های ناتو جانبه می کنند. همين چندی پيش، نيرو
در ليبيا ده ها هزار تن سنی را کشتند و صدها 
هزار ديگر را زخمی نمودند. اعراب چه کردند؟ نه 
تنها چيزی نگفتند، بل که برعکس جنگ را تمويل 
هم کردند و ناتو را برای از ميان بردن قذافی 
سنی تشويق هم کردند و تازه هواپيماهای خود را 

 فرستادند.  برای بمباران نيروهای قذافی هم
 

در چند دهه اخير، در ترکيه حدود هفتاد هزار 
کرد سنی کشته، صدها هزار هم زخمی و ميليون ها 
نفر هم بيخانمان و آواره شده اند. همين حاال، 

يی سنی ها را در امريکاروزی نيست که پهبادهای 
سرزمين پاکستان نکشند. اعراب چه کرده اند؟ 

خاک سودان سنی  چندی پيش هواپيماهای اسراييلی
را بمباران کردند و برای اين کار از فراز خاک 
عربستان گذشتند، باز هم اعراب کاری نکردند. در 
زمان جنگ ايران و عراق، صدام کشتار عامی را در 
گستره کردستان سنی به راه انداخته بود. حتا در 
حلبچه بمباران شيميايی هم کرد و در يک روز چند 

ا جنگ افزارهای شيميايی کشت. هزار کرد سنی را ب
اعراب چه کردند؟ برعکس، بخش بزرگ هزينه جنگ را 
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به صدام پرداختند. حال از اين ها که بگذريم، 
ثابت شده است که در براندازی مرسی و کودتای 
اخير و رويدادهای پس از آن، که منجر به کشته و 
زخمی شدن شمار بسياری گرديد، عربستان دست 

ردها دالر هزينه کرده است. از داشته و ميليا
همه مهمتر، بيش از نيم قرن می شود که اسراييلی 
ها همه روزه فلسطينيان سنی را می کشند. آيا 
سخنی از اعراب خليج نشين شنيده ايد؟ آن ها در 
هر جايی که بخواهی ميلياردها دالر هزينه می 
کنند. اما حاضر نيستند حتا يک دالر هم برای 

 ج کنند. فلسطينيان خر
 

از ديد من رويدادهای خاورميانه از جمله مصر و 
 ترکيه و سوريه از دو منظر بسيار اهميت دارد:

که  امريکاچون استراتيژی خاورميانه بزرگ  -1
هدف آن آوردن دمکراسی برای منطقه بود، با شکست 
رو به رو گرديده است، استراتيژی نو يا بهتر 

های وهابی  است بگوييم پروژه نو آوردن رژيم
هوادار سعودی در سراتا سر منطقه و سپردن کيان 
منطقه به دست سعودی ها از جمله افغانستان برای 
محاصره ايران و در دادن جنگ شيعه و سنی است. 
اين پروژه از مراکش و ليبيا و تونس و مصر 
گرفته تا افغانستان در دست تطبيق است. با توجه 

ين پروژه است، به اين که افغانستان هم جزو ا
مطالعه ساير اجزای پروژه ما برای ما جهت درک 
درست تر رخدادها که همانند زنجيره يی با يک 

 ديگر پيوند دارند، بسيار مهم است. 
 
رويدادهای سوريه برای ما از ديدگاه منافع  -2

ملی کشور بسيار مهم است. من چند بار نوشته ام 
که در پشت که کنون سوريه مانند سد يا بندی است 

آن سيالب سهمگينی گرد آمده است. اگر اين سد يا 
بند بشکند، اين سيالب سراسر خاورميانه را تا 
تاجيکستان خواهد برد. اگر گاه رژيم اسد سقوط 
کند، غربی ها تالش خواهند کرد سيل هرج و مرج 
کنترل شده را به آسيای ميانه انتقال دهند. 

اره به برای اين کار اين آشوب بايد دو ب
 افغانستان برگردد. 
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البته سخن بر سر خود اسد نيست. او دير يا زود 
او رفتنی است. اما بحث بر سر نظام حاکم در 
سوريه است. حال اگر اسد برود، به جای او يک 
جنرال ديگر خواهد آمد و اين منجر به حل بحران 
بسيار پيچيده سوريه نخواهد گرديد. کنون در 

روريستی از سراتاسر جهان در گروه ت 1200سوريه 
هزار نفر می  140نبرد اند که شمار آن ها به 

 رسد.
 

حال اگر اسد سقوط کند (که البته نمی کند و پيش 
بينی من اين است که شايد در حلب کار مخالفان 
را يکسره کند)، نخست سوريه به سه بخش تقسيم 

و اسراييل به بهانه  امريکاخواهد شد و سپس 
افزارها، آن کشور را اشغال خواهند کنترل جنگ 

کرد و سپس در انديشه ساختن کردستان بزرگی برای 
تجزيه ترکيه برکناری حزب توسعه و عدالت خواهند 
افتاد. سپس هم کار عراق را خواهند ساخت و 

 محاصره ايران را کامل خواهند گردانيد.
 

آن چه که بسيار برای ما خطرناک است، اين است 
ان و دهشت افگنان برای آزاد ساختن که سيل تندرو

بخارای شريف و سمرقند از دست کفار به پاکستان 
و افغانستان سرازير خواهد شد و اين چيزی نيست 
که روس ها آن را تحمل کنند. در افغانستان به 
مفهوم خاص کلمه حمام خون به راه خواهد افتاد 
که سوريه و لبنان ياد تان برود. حال از اين می 

م که اگر با ايران جنگ در بگيرد، گذري
 افغانستان کارزار اصلی خواهد بود.

 
بر خالف ديدگاه بسيار ساده انديشانه مبنی بر 
اين که جنگ سوريه جنگی است گويا ميان شيعيان و 
سنی ها؛ بايد گفت که اين جنگ جنبه های بسياری 
دارد و بايد در متن رويارويی های بزرگ جهانی 

ز جمله کشمکش های جيوپوليتيکی، ارزيابی گردد. ا
جيواکونوميکی و جيواستراتيژيکی که نتيجه آن می 
تواند بر امنيت و ثبات بر سرتاسر خاور ميانه و 

 آسيای ميانه و حتا کل جهان تاثير داشته باشد.
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اگر با روش های يک بام و دو هوا برخورد  
نماييم، شايد عده يی در صداقت ما ترديد 

می شود در مصر مخالف کارگيری از نمايند. چگونه 
روش های سخت ابزاری باشيم و در سوريه آن را 
تاييد کنيم؟ حال در سوريه توطئه بزرگی جهانی 
به راه افتاد و ميلياردها دالر سرمايه گداری 
شد و ده ها هزار جنگجوی مسلح از سراسر جهان به 
آن کشور صادر شد و صدها تن سالح از ليبيا گرفته 

ستان و ترکيه و لبنان به آن کشور به تا عرب
گونه غير قانونی وارد شد. در ترکيه ده ها 
اردوگاه برای آموزش دهشت افگنان برگزار شده و 
سوريه را در کام بحران بزرگی فرو برده اند. 
چگونه می توان مداخالتی به اين گستردگی را در 

 امور داخلی يک کشور تاييد کرد؟ 
 

الفان مسلحش را می کشد. روشن است هر کشور مخ
همين کرزی خود ما هم طالبان سنی را که مخالفان 
مسلحش است، شب و روز می کشد. هم با نيروهای 

هزار سپاهی خارجی.  150مسلح خودش و هم به کمک 
تازه از همين خاک افغانستان، شب و روز 

يی پاکستانی های سنی را می امريکاپهبادهای 
ن کشور يمنی های سنی کشند. وقتی در يمن رژيم آ

از سوی دولت بر سر اقتدار کشته می شود، صدای 
اعتراضی شنيده نمی شود. وقتی در کشورهای آسيای 
ميانه به سرکوب مخالفان سنی می پردازند، کسی 

 صدايی باال نمی کند. 
 
در يک سخن، بحث شيعه و سنی، يک بحث ابزاری و  

تبليغی است و نمی تواند در کشاکش های 
پوليتيک معيار قرار گيرد. همين ايران شيعه جيو

در سودان از عمر البشير سنی حمايت های همه 
جانبه می کند. مگر در همسايگی اش با علی يف 
شيعه آذری مشکل دارد. همين ايران شيعه از سال 
ها از حماس سنی حمايت کرد و در آينده باز هم 
خواهد کرد. همين ايران شيعه از اخوان المسلمين 
در ترکيه سال ها حمايت می کرد و حاال هم می کند 
و در انتخابات آينده باز هم از اردغان حمايت 

 خواهد کرد. 
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همين ايران شيعه، تاجيکستان سنی را نزديک  
ترين متحد خود می شمارد. نخستين سفر خارجی 
رييس جمهور نو آن هم به همين تاجيکستان برنامه 

عه با ترکمنستان ريزی شده است. همين ايران شي
سنی هيچ مشکلی ندارد. همين ايران شيعه از 
اخوان المسليمن مصر سال ها حمايت کرد و باز هم 
در آينده خواهد کرد. روابط ترکيه سنی با 
آذربايجان شيعه هم هيچ ربطی به مذهب ندارد. 

 مساله نفت و گاز و منافع اقتصادی مطرح است. 
 

صر ديگر است. جهان عرب چشم به راه ظهور يک نا
جهان عرب کنون با يک مشکل بسيار جدی رو به رو 
است: نداشتن پيشوا و رهبر. در گذشته يکی از 
کسانی که داعيه رهبری جهان عرب را داشت، جمال 
عبدالناصر بود. در سال های پس از ناصر از صدام 
حسين گرفته تا قذافی و ....همه ادعای رهبری 

نيدند. با اين هم، جهان عرب را در سر می پرورا
روشن است که پادشاه عربستان سعودی به دليل 
برخورداری از داشتن ميلياردها دالر پول و يدک 
کشيدن لقب خادم حرمين شريفين از مدعيان اصلی 
رهبری جهان عرب بود. از دو، سال بدين سو، 
اميرنشين مکروسکوپی قطر هم با دستيابی به 

ان عرب با گنجينه های گازی بر سر رهبری جه
عربستان سعودی به رقابت برخاست و حتا کار به 
جای کشيد که در پی راه اندازی کودتا در 
عربستان و تجزيه آن کشور برآمد. اما با کنار 
رفتن او، ديگر امير نو قطر چنين ادعايی ندارد. 
بيماری شديد پادشاه عربستان که از او در چند 

و قرار ماه گذشته يک مرده متحرک ساخته است 
گرفتن عربستان در آستانه شورش و آشوب، به 
افسانه رهبری جهان عرب از سوی رياض پايان داده 
است. چنين به نظر می رسد که آخرين کسی هم که 

مرسی بود. اين  -ادعای رهبری جهان عرب را داشت
است که تنها اسد می ماند و ميدان خالی. بسنده 

ار است اگر او اگر بتواند در آينده، ک
اپوزيسيون نظامی را يکسره بسازد و شهر حلب را 
از آنان پس بگيرد. ديگر هيچ چيزی سد راه او 
شده نمی تواند که در سيمای يگانه رهبر و 
پيشوای جهان عرب تبارز نمايد. در مقاله زير 



 

447 
 

درست به همين مطلب پرداخته شده است. غالب 
 نويسنده عرب در زمينه چنين می نگارد:  -قنديل

 
تا حد زيادی همانند عبدالناصر  2012بشار اسد  

است و روشن است که موج ملی آزاديخواهی با  1956
پيروزی عبدالناصر عليه تجاوز خارجی، کشورهای 
عربی را فراگرفت و اين بار هم همين مسأله با 
نمود بيشتری در مورد سوريه در حال رخ دادن 
است. غالب قنديل تحليلگر خبرگزاری الشرق 

جديد، در مقاله يی با اشاره به جنگ بی سابقه ال
جهانی عليه سوريه، می نويسد: سوريه هم اکنون 
به محور کش و قوس های دنيا تبديل شده و هر 
روز، بيانيه ها، اظهارات، تهديدات و مواضع 
مختلفی در قبال اين کشور اتخاذ می شود. اکثريت 
 مطلق مردم سوريه در کنار حکومت سوريه هستند. 
وی در ادامه می نويسد: بحران سوريه در اصل، 
جنگ ميان کشور، ارتش و ملت سوريه در برابر 

ست و امريکاصهيونيستی به سرکردگی  –ائتالف غربی 
از همين رو مسأله اساسی، مسأله استقالل، عزت و 

های سلطه  حاکميت سوريه در رويارويی با طرح
مطلق بوده و اکثريت  اسراييلطلبانه و استعماری 

ملت سوريه از استقالل و نظام خود دفاع می 
 »کنند.

 
در مورد ايران بايد گفت که پس از روی کار آمدن 
نظام اسالمی، غرب و اعراب در برابر اين رژيم 

دالر به صدام  هاميليارد اعراببسيج شدند و 
حسين داد تا به ايران يورش ببرد. در اثر اين 

و انگليس و  کاامريجنگ خانمان سوز که با رهبری 
همکاری اسراييل سازمان يافته بود، ايران ده 

ميليارد دالر  هزارسال از پيشرفت باز ماند و 
ميليون نفر هم کشته و زخمی داد و  يکزيان ديد. 

تقريبا همه زيرساخت های صنعتعی نفت و گاز آن 
که حاصل نيم قرن رنج و زحمت مردم ايران بود، 

آن کاری نداريم.  همه برباد رفت. حال با رژيم
اين مردم بودند که قربانی دادند و اين کشور 
بود که زيان ديد. سپس تحريم ها آغاز گرديد که 
تاکنون به شدت ادامه دارد. از اين رو هيچ گونه 
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 امريکانشانه يی از دوستی ميان دولت ايران و 
 ديده نمی شود. 

 
همين بود که  امريکادر مورد افغانستان برنامه 

در  امريکاايران می خواست يا نمی خواست است. 
برنامه داشت تا شوروی را از افغانستان بکشد و 
اين کشور را اشغال کند که کرد. در مورد عراق 
هم همين گونه است. نفت عراق چيزی نيست که 

و انگليس در برابر آن بی تفاوت باشند.  امريکا
به محض فروپاشی شوروی و پديد آمدن خالی قدرت در 

کار خود را کرد. در آغاز  امريکاين منطقه ا
عراق را با ايران در انداخت تا توان نظامی آن 
فرسوده شود. سپس عراق را به لشکرکشی به کويت 
تحريک کرد و در نهايت هم به اين کشور لشکر 

 کشيد و آن تصرف کرد. 
 

دردمندانه بايد گفت که سياست چيز بسيار بدی 
مادر ندارد.  است و به قول معروف پدر و

متاسفانه کشورهای منطقه ما و در کل کشورهای 
اسالمی دچار بحران های بسيار سهمگين و تباهکنی 
اند. در همه کشورهای اسالمی بالاستثناء رژيم های 
غير مردمی، غير دمکراتيک، خونخوار، ارتجاعی و 
چاکرمنش فاسد روی کار اند. برای نمونه می توان 

، خودفروخته و آبرو باخته از رژيم مفلوک، مسخره
کرزی نام برد که مظهر دست نشاندگی و چاکرمنشی 
است. همين گونه رژيم های ددمنش و ارتجاعی 
سعودی، قطر، امارات، بحرين، يمن، و.... همه و 

 همه سر و ته يک کرباس اند. 
 
همه در پی  امريکادولت های بزرگ از جمله  

ن اهداف راهبردی خود اند و واژه های چو
دمکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و ...برای شان 
به پشيزی ارزش ندارد و به ميان تهی ترين و پوچ 
ترين واژه ها مبدل گرديده است. بايد دانست که 

 برای آن ها دمکراسی يک ابزار است نه ارزش.
 
دردمندانه بايد گفت که کشورهای جهان سوم و به  

و هم در  ويژه کشورهای اسالمی هم در بعد داخلی
بعد خارجی سردچار چالش های سختی اند که جان 
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سالم به در بردن از اين چالش ها کار آسانی 
نيست و هر آن در معرض تهديد و برافتادن و تنش 
اند. البته، کشور ترکيه اين بيماری جانکاه در 
امان نيست و مصوونيت ندارد. حال، هر دولتی که 

ير است در در اين کشورها روی کار باشد، ناگز
زير فشارهای جانکاه داخلی و بيرونی جان بکند و 
دست و پا بزند. تنها کشور منطقه که تا جايی از 
پتنسايل استقالل برخوردار است، ايران است که آن 
هم به دليل داشتن موقعيت ممتاز جيوپولتيکی آن 
کشور و برخوداری از گنجينه های بزرگ نفت و گاز 

ديگران ناچار اند به و مواد معدنی آن است. 
گونه يی مستقيم يا غير مستقيم زير چتر کشورهای 

درآيند. حتا ترکيه که وضع  امريکاغربی به ويژه 
تا جايی بهتری دارد، به شدت به اعراب و غرب 

 وابسته است و عضو ناتو می باشد. 
 

مشکل بزرگ در مصر و سوريه و ديگر کشورهای عربی 
نسته اند در پهلوی سنی اين است که وهابيون توا

اخوانی ها رشد کنند. تاکتيک آن ها چنين است. 
در آغاز در پهلوی گروه های اخوانی با سرازير 
ساختن پول های کالن جا می گيرند. سپس از يک سو 
به خريد مهره های مهم و تاثير گذار اخوانی می 
پردازند و از سوی ديگر کادر های جوان آن ها را 

ذشته از اين ها، مالهای مغزشويی می کنند. گ
وهابی با داير کردن مدرسه ها و موسسات خيريه و 
داد و دهش، به تبليغ انديشه های خود می 
پردازند. اداره اوقاف عربستان مبالغ گزافی را 
در دسترس اين گروه ها می گذارد. همين چيزهايی 
را خدمت عرض می نمايم، همه در افغانستان و 

های شماری از هم ميهنان پاکستان در برابر چشم 
ما رخ داده است و می دهد. فرمول چنين است: 
وهابيسم از راه اخوانيسم وارد می شود. يکی از 
داليل واژگون شدن مرسی هم همين بود که توده های 
ميليونی مردم مصر از پا گرفتن وهابيون بسيار 
نگران بودند و هستند. با اين هم، با برافتادن 

رای چندی از نظر افتاده اند و مرسی، وهابيون ب
در ظاهر ارتش و دمکرات ها پا به ميدان گذاشته 
اند. اما ديری نخواهد گذشت که دريای پولی که 
از سوی اعراب وهابی به مصر سرازير شده است، 
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کار خود را خواهد کرد و وهابيون به سرعت 
خواهند توانست در رده های بااليی دولت و ارتش و 

 امنيتی و انتظامی رخنه کنند.ديگر نيروهای 
 
اما کور خوانده اند. مردم مصر آگاه تر از آن  

اند که اجازه چنين چيزی را بدهند. از ديد من 
جنبش اخوانی بايد به سرعت راه خود را از 
وهابيون جدا کند. در غير آن، به همان سرنوشتی 
گرفتار خواهد شد که در افغانستان به آن گرفتار 

فغانستان هم وهابيون نمی توانند شد. اما در ا
در شمال جا بيفتند. اما دردمندانه در گستره 
پشتون نشين جنوب و خاور کشور بستر همواری برای 
جاافتادن آن ها هست. حال چنين به نظر می رسد 
که اخوانی های ترکيه درس های بايسته را از 
لغزش های خود گرفته باشند. چنين به نظر می آيد 

در صدد تعميم اين آموخته ها به ساير که آن ها 
اخوانيان در ديگر بخش های جهان باشند. برگزاری 
گنگره جهانی اخوانی ها در ترکيه گواه بر چنين 

 چيزی است.
 

يکی از شگفتی های اواخر سده بيستم و اوايل سده 
بيست و يکم اين بود که سرمايه به کاال تبديل شد 

اقالم عمده و صدور سرمايه به عنوان يکی از 
صادراتی کشورهای پيشرفته مبدل گرديد. کنون 
صدور تروريسم و دهشت افکنی و طالب و وهابی، 
همان گونه که بارها گفته و نوشته بودم، و 
هشدار داده بودم، به يکی از اقالم عمده صادراتی 
پاکستان و ترکيه مبدل گرديده است. صدور طالب و 

ازای پول های انواع ديگر وهابيون به سوريه در 
سرشار اعراب چيز نوی نيست. پاکستان و ترکيه در 
گذشته در بحران های چچن، قره باغ کوهستانی، 
انديجان، تاجيکستان و عراق و ليبيا بارها دست 
به صدور طالب زده بودند. روشن است صدور کاالی 
نو بازرگانی ساخت پاکستان در انکوباتورها يا 

ر به سوريه محدود ماشين های چوچه کشی آن کشو
نخواهد شد. اين روند در آينده به هر جايی که 
بخواهيد ادامه خواهد يافت. بسنده است کشوری در 
جايی به تروريست و آدمکش نياز داشته باشد. می 
تواند در بدل پول از پاکستان و حاال ديگر هم 
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ترکيه وارد نمايد. در اين مورد هيچ جای شک و 
 ترديد نيست.

 
آدمخور اعالن مي كند كه اگر باداران ابو سكر 

غربى ما به منطقه پرواز ممنوع اقدام نكنند، من 
آدمان بيشتر را خواهم سينه دريد و قلب شان را 
خواهم خورد...كجاى اين همه جنايت را انسان 
صاحب وجدان ناديده مي گيرد؟ نمی شود همه چيز 
را با استانداردهای دوگانه و چند گانه به 

 گرفت:ارزيابی 
 

سال است قدرت  30شماری می گويند که دولت سوريه 
را غير قانونی در دست دارد. اما از اين که 
متاسفانه اين بيماری تقريبا در سراسر کشورهای 
اسالمی عام است، چشمپوشی می نمايند. هم در 
آسيای ميانه، هم در آذربايجان، هم در کشورهای 

هانه حاکم عربی خليج پارس و...يا جمهوی های شا
است يا خاندان های شاهی. در اين حال از جنايات 
آل خليفه در بحرين اصال چيزی گفته نمی شود. در 
بحرين هشتاد درصد مردم اهل تشيع اند. اما از 
اين که همه حقوق شان پامال است، کسی چيزی نمی 
گويد. اين که سال پار مردم بحرين زير آتش 

ن کشيده شدند، زرهدارهای عربستان به خاک و خو
 کسی چيزی نمی گويد.

 
چند سال پيش کريمف شورش انديجان را به شدت  

سرکوب کرد. در اين ماجرا چند صد تن کشته، 
هزاران نفز بازداست و هزاران نفر ديگر هم 
زندانی شدند. صرف نظر از اين که غايله انديجان 
از خاک افغانستان سازمان داده شده بود و در آن 

اطالعاتی چندين کشور دست داشتند،  سازمان های
نمی توان سرکوب انديجان را آرام کردن شورش 
خواند. سرکوب، سرکوب است. بحث من بر سر 
برخوردهای دوگانه است. چگونه می شود از يک 
سرکوب به دفاع پرداخت و ديگری را توجيه کرد؟ 
اگر به تاريخ جنگ های اعراب و اسراييل و ساير 

ميانه نظری بيفگنيم، شايد  بحران ها در خاور
چيزهای زيادی را بتوانيم برجسته بسازيم که 
برای درک رويدادهای کنونی و پيشگويی آينده 
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برای ما سودمند واقع گردد. برای مثال، به ميان 
آوردن کشور جعلی و مصنوعی اسراييل در فلسطين، 
توطئه بزرگی بود که هدف اصلی آن تاراج و به 

های نفتی اعراب و به بردگی يغما بردن گنجينه 
 کشيدن آن ها و به اسارت درآوردن آن ها.

 
در جنگ های معروف شش روزه اعراب و اسراييل،  

اسراييل توانست ارتش های مصر، سوريه، جنبش 
آزاديبخش فلسطين و اردن را از پا درآورد و 
بيايان سينا و بلندی های گوالن و ...بخش هايی 

غال نمايد. دليل اصلی از سرزمين فلسطين را اش
اين پيروزی ارتش اسراييل هم حمله ناگهانی 
نيروی هوايی آن کشور بر فرودگاه های مصر بود 
که با پرواز در ارتفاعات پايين زير صد متر بر 
فراز دريای مديترانه ناگهانی به مصر يورش 
آودند و توانستند بخش بزرگ هواپيماهای مصری را 

نيروی هوايی مصر  نابود کنند. پس از آن که
نابود شد، ديگر مانعی در برابر اسراييل نبود 
که جلو پيشروی ارتش آن کشور را در همه جبهات 

 بگيرد. 
 
اشغال بلندی های گوالن برای شوروی وقت بسيار  

حقارت آميز بود. اين بود که نيروی هوايی سوريه 
را با هواپيماهای مدرن مجهز ساخت و شمار بسيار 

ک و جنگ افزارهای پيشرفته به اين تانک و موش
کشور فرستاد و برنامه ريزی جنگ به گونه يی شد 
که بايد حتمی گوالن پس گرفته می شد. پالن جنگی 

فروند هواپيمای بمب افگن و  120چنين بود که 
جنگنده در هوای ابرآلود به بهانه مانور بر 
فراز دريای مديترانه پرواز کنند و ناگهانی بر 

يورش بياورند و پس از آن نيروهای زمين اسراييل 
 وارد کارزار شوند و کار را يکسره کنند. 

 
نيروی هوايی سوريه عمليات را آغاز کرد. اما  

از پيش توانسته بودند پالن  امريکااسراييل و 
عمليات و نيز رمزهای مکالمات خلبانان و 
فرودگاه ها را و فريکانس های مخابروی ميان آن 

مايند. اين بود که از پيش چند ها را کشف ن
در دريای مديترانه  امريکافروند کشتی جاسوسی 
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حضور يافته و در همان روز عمليات به محض اين 
که هواپيماهای سوری وارد حريم هوايی اسراييل 
شدند، با پخش پارازيت های نيرومند در عين 
فريکانسی ها توانستند ارتباطات پيلوت های سوری 

ان و فرودگاه ها برهم زنند. سپس را ميان خود ش
هواپيماهای شکاری اسراييل توانستند بسياری از 
هواپيماهای سوری را که راه گم شده و نمی 
دانستند که به کدام سو پرواز نمايند و چگونه 
اهداف را در کجا بزنند و يا چگونه برگردند، 
بزنند و يا هدف پدافند هوايی خود قرار دهند. 

فروند هواپيمای  102يک روز اين بود که در 
 پيشرفته سوری از دست رفت. 

 
پس از آن، ديگر سوريه هرگز نتوانست بلندی های  

گوالن را بازپس بگيرد. چون شوروی فروپاشيد و 
پشتيبان بزرگی که از سوريه در اين راه حمايت 
کند، ديگر نبود. برعکس اسراييل روز تا روز از 

يت می شد. کنون بيشتر و بيشتر تقو امريکاسوی 
ديگر توازن قوا به سود اسراييل چنان تغيير 
يافته است که سوريه توان بازپسگيری بلندی های 
گوالن را ندارد. تنها در يک صورت می تواند آن 
را بازپس يگيرد و آن اين که اگر روس ها شش 

به سوريه بدهند، در  300 -دويزيون موشک های اس
راييل فلج شده، آن صورت توان نيروی هوايی اس

سوريه به آسانی می تواند با يورش برق آسای 
زمينی، اسراييل را به سرعت از بلندی های گوالن 

 به عقب براند. 
 
اسراييل هم نيک اين موضوع را می داند. اما  

روسيه دست به چنين کاری نمی زند و موضوع را 
برای باجگيری از اسراييل به عنوان يک ابزار 

به اين معنا که به زور، تکنولوژی کار می گيرد. 
های الکترونيک، رادار و به ويژه پهبادها يا 
هواپيماهای بی سرنشين را که اسراييل در ساختن 
آن به پيشرفت های شايان توجهی دست يافته است، 
از آن کشور دريافت می دارد. باری به خاطر 
ندادن اين موشک ها به ايران و باری هم به 

و بار، اسراييل ناگزير گرديد، سوريه. در هر د
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اين تکنولوژی های پيشرفته را در دستری روسيه 
 بگذارد. 

 
حال بر می گرديديم، به اوايل سال های دهه  

. پس از پيروزی انقالب اسالمی در ايران، 1980
عربستان سعودی و ديگر کشورهای مرتجع عرب حوزه 

ميليارد دالر (که برابر  40خليج پارس با دادن 
ميليارد دالر حاال ارزش داشت) به عراق به  400

آن کشور پيشنهاد کردند که به ايران حمله برده، 
همه مناطق نفت خيز آن کشور را تصرف کند. اين 
بود که صدام با خريد هزاران دستگاه تانک و 
هواپيما و موشک از شوروی، به ايران حمله آورد. 

ست. دستاورد اين جنگ خونين هم برای همه روشن ا
ميليون انسان مسلمان اعم از  1کشته و زخمی شدن 

شيعه و سنی. برباد رفتن همه زيرساخت های دو 
کشور و زيان تريليون دالری. پرسشی که مطرح می 
گردد، اين است که چرا اين کشورهای عربی به جای 
حمله بر ايران و درگير جنگ ساختن دو کشور بزرگ 

يشنهاد حمله نفت خيز مسلمان منطقه، به صدام پ
بر اسراييل را نکردند؟ پاسخ را بايد در سرشت 
ارتجاعی و تعصب جاهالنه و ددمنشانه اين شيوخ 
يافت. اگر در آن هنگام با اين هزينه گزاف که 
البته خود عراق هم ده ها ميليارد دالر ديگر 
افزون بر آن هزينه کرد و ايران همچنين، و با 

لبنان و سوريه اين تلفات سنگين؛ ايران، عراق، 
با اردن، عربستان، قطر، کويت، مصر و ليبيا و 
نيز ترکيه همدست می شدند، نه تنها گوالن و سينا 
و فلسطين آزاد می شد؛ بل که نشانی از اسراييل 
هم بر جا نمی ماند. اما دردمندانه ميزان تعصب 
و کوردلی و جهالت اين شيوخ و خباثت ذاتی و 

ی است که قلم از نادانی آن ها به اندازه ي
 پرداز آن عاجز است. 

 
از اين هم که بگذريم، صدام پس از پايان جنگ  

با ايران، شش هزار دستگاه تانک از جمله صدها 
و صدها فروند  72 -دستگاه تانک پيشرفته تی
و  25 -گرفته تا سو 29هواپيمای پيشرفته از ميگ 

و... صدها فروند  22 –و سو  -23و ميگ  22سو 
و... در دسترس داشت و اين بار باز هم به اسکاد 
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جای حمله به اسراييل با همدستی سوريه و يا از 
راه اردن؛ به کويت حمله کرد و هم کشور خود را 

 برباد داد و هم خود را تباه کرد. 
 
از اين ها که بگذريم، همين کشورهای عربی برای  

برباد دادن افغانستان ده ها ميليارد دالر را 
ردند. برای از ميان بردن قذافی همين هزينه ک

گونه و سر انجام برای براندازی اسد در برابر 
چشمان ما ميليارد ها دالر را برباد دادند. باز 
هم اگر اين پول ها برای آزادسازی سرزمين های 
اشغالی هزينه می شد، به يقين همه آزاد شده 
بودند. حال کمال بی انصافی خواهد بود، اگر همه 

را به گردن اسد بيندازيم و بگوييم که  گناه
حاضر نيست حتا يک فير هم به سوی اسراييل بکند.  
خوب، گيريم که اسد در اين قضيه کوتاهی کرده 
باشد. بفرماييد که ديگرکشورهای عربی چه کرده 

 اند؟ به غير از خيانت و جنايت هيچ. 
 

بايد متوجه يک نکته باشيم که آن چه که در 
د، برخاسته از توطئه بزرگی است که سوريه می گذر

در آن ائتالف نامقدسی از کشورهای گوناگون دست 
دارند که هر يک منافع و مطامع خاص خود را در 
آن دنبال می کنند. اين يک پروژه براندازی 
بسيار گسترده و خطرناک است. در آن ميلياردها 
دالر سرمايه گذاری شده است و هدف نهايی آن 

و عراق و نابودی آن، زمينه سازی تجزيه سوريه 
برای حمله به ايران و درهم شکستن آخرين سنگر 

 مقاومت عربی در برابر اسراييل است.
  

جنگ چند ساله، کشور سوريه را به ويرانه مبدل 
نموده و تاسيسات عام المنفعه آن را ويران و 
زيرساخت های کشور را نابود کرده است. حال ارتش 

پيروزی نهايی در اين نبرد سوريه در آستانه 
خانمانسوز قرار دارد. اشتباه محاسبه ترکيه و 
مصر در اين پروژه زيان های جبران ناپذيری به 

 آن ها وارد گردانيد. 
 

حال اگر بگوييم که رژيم اسد سه دهه آزگار بر 
سر قدرت مانده است، هم يک بيماری عام در 
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کشورهای اسالمی است. در بسياری از کشورهای 
اسالمی رژيم های شاهی مطلقه هست که حتا روی 
انتخابات را هم نديده اند. مانند عربستان 
سعودی و بحرين و ديگر کشورهای عربی. در بسياری 
از کشورهای اسالمی جمهوری های شاهانه برقرار 

 است. تنها رژيم اسد نيست که چنين باشد. 
 

اگر گروهی به اين انديشه باشند که با برافتادن 
سد، در سوريه حکومت عدل الهی برقرار می شود، ا

و اخوان السملين پيروز شده در اين کشور خالفت 
اسالمی را برقرار خواهند ساخت، هم در اشتباه 
کامل بسر می برند. در پيش روی ما در الجزاير و 
مصر چه اتفاق افتاد؟ در افغانستان هم ديديم که 

کشور چه شد. به يقين اگر اسد بر افتد، اين 
تجزيه خواهد شد و سال های دراز درگير جنگ 
داخلی خواهد گرديد و سرانجام ظاهرا از سوی 

، انگليس و امريکاعربستانو در واقع از سوی 
 اسراييل اشغال خواهد شد. 

 
هدف نهايی اين پروژه هم روشن است: زمينه سازی 
برای نابودسازی حزب هللا و حماس و زمينه سازی 

ژيم های ترکيه و ايران. اما برای براندازی ر
روشن است که روسيه و ايران هرگز اجازه نخواهند 
داد که سوريه سقوط کند. از اين رو، هر چه 
زودتر اين جنگ پايان يابد، به سود باشندگان آن 

 کشور است. 
 

و اروپا  امريکابايد در عين حال متوجه بود که 
و حتا ترکيه پای خود را از اين بحران بيرون 

شيده اند و به تجربه دريافته اند که مداخله ک
در بحران سوريه زيان های فراوانی به هر کشوری 
می رساند که در آن مداخله کند. حال نوبت 
پاکستان است که به صدور طالبان در اين نبرد 
خانمانسوز آغاز نموده است تا ديده شود که به 
چه سرنوشتی گرفتار خواهد آمد. پيش بينی من اين 

ست که در آينده نزديک پاکستان نيز مزه اين ا
مداخله را خواهد چشيد. چنانچه قطر چشيد و 

 عربستان نيز در آينده نزديک ديد.
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بايد ديد ما و نگاه ما به منطقه و تحوالت آن  
يک ديد متاجيوپوليتيکی (جيوپوليتيکی، 
جيواکونوميکی و جيو استراتيژيکی و جيو کلتوری) 

تعصبات مذهبی نگريسته شود،  باشد. اگر از عينک
برای پيروان اهل سنت، نظام کنونی ايران رافضی 
و مرتد و نمی دانم چه و چه است. عراق بدتر از 

همين گونه... از ديد پيروان  اهل تشيع هم  آن و
نظام های عربی همه .... و ترکيه همين گونه 

و مطرود اند. اگر از عينک سکوالريسم و   مردود
راليسم به قضايا نگريسته شود، همه اليسم و ليب

رژيم های حاکم اسالمی از ايران گرفته تا ترکيه 
و مصر و کشورهای عربی حوزه خليج پارس و... 
مرتجع و واپسگرا و کهنه پرست و خرافی... اند. 
حال اگر از منظر دمکراسی و سکواليسم  و اليسم 
.... هم نگريسته شود، در خاور زمين حتا يک 

استبدادی پيدا نخواهيم کرد. همه رژيم  رژيم غير
ها استبدادی و ارتجاعی و قرون وسطايی اند. 
بالاستثناء. در اين ميان تنها برجسته ساختن 
رژيم اسد، و گرفتن آن رژيم به باد ناسزا و 
نکوهش چه سودی خواهد داشت؟ حال ما بايد تصميم 
بگيريم که منظور ما چيست؟ اگر نگاه ما از عينک 

ت شيعه و سنی باشد، موضوع روشن است. معارضا
شيعيان تندرو سنی ها يک ديگر را به باد ناسزا 
خواهند گرفت و گروهی در پشت روحانيون قم و 
گروهی هم در پشت شيوخ رياض خواهند ايستاد. اگر 
ديد ما و نگاه ما به مساله سوريه از منظر 
تعارضات چپی ها و راستی ها باشد، گروهی به 

ز اسد به دليل سوسياليست بودن وی پشتيبانی ا
خواهند ايستاد و او را به عنوان يک چپی خواهند 
ستود و گروهی ديگر به دليل مخالفت او و پدرش 
با اخوانی ها و وهابيون او را به عنوان يک 

 کافر مردود و محکوم خواهند شناخت.
 

با اين گونه برخوردها، آن چه در اين ميان 
کشاکش های جيوپوليتيک، ناديده گرفته می شود، 

جيواستراتيژيک و جيواکونوميک و راهبردهای 
جهانخوارانه قدرت های بزرگ و توطئه های ايادی 

رژيم اسراييل و کشورهای مرتجع  -منطقه يی آن ها
 عربی حوزه خليج پارس است. 
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بفرماييد که کدام رژيم در جهان اسالم سفاک و 

در کجا آدمکش نيست؟  کدام رژيم قانونی است؟ 
عدالت است؟ کدام رهبر در کدام کشور اسالمی 

 مادام العمر نيست؟ 
 

ما در کل در خاورميانه جهان سوم از جمله 
کشورهای اسالمی منطقه با چند چالش اساسی رو به 

 رو هستيم:
استبداد شرقی که بالاستثناء بر همه کشورهای  -1

منطقه حاکم است و در اين زمينه نمی توان تنها 
را به جرم اين که  مخالفانش را می  رژيم اسد

 کشد، به تنهايی سرزنش کينم. 
امپرياليسم غرب که برای تاراج گنجينه های  -2

 طبيعی اين کشور ها در منطقه حضور سنگين دارد. 
رژيم های دست نشانده که همه در راستای  -3

اهداف کشورهای مونوپول و حفظ منافع آن ها اند 
 اند.و بدون استثناء همه ضد مردمی 

 
در اين ميان يک نکته باريک تر از مو است که 
بايد به آن توجه شود و آن اين که در منطقه ما 
بزرگترين تکيه گاه فتنه، کشور اسراييل است که 
متاسفانه بيخی به دست فراموی سپرده شده است و 
ما به جان هم ديگر افتاده ايم. حال در برابر 

ست: يکی رژيم اسراييل دو برخورد در منطقه ه
برخورد کشورهای مرتجع عربی که بيخی در راستای 
منافع اين رژيم است و ديگری محور مقاوت در 
برابر آن که شامل ايران، عراق، سوريه، لبنان و 
فلسطين و تا جايی هم ترکيه. در اين ميان، کشور 
سوريه و رژيم کنونی آن با همه معايبی که دارد، 

محور مقاومت در چونان ستون فقرات يا تير پشت 
برابر اسراييل و سلطه جهانی استوار ايستاده 
است. تصورش را بکنيد که در سوريه رژيم اسد 
سقوط کند. چه رخ خواهد داد؟ آيا در آن کشور می 
گذارند که جنبش اخوان المسليمن روی کار بيايد؟ 
چگونه می توان پس از آن چه که در  الجزاير، 

ه چنين چيزی باور مصر و افغانستان روی داد، ب
 کرد؟ تازه ترکيه، تونس و ليبيا هم در راه است. 
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در ليبيا هم گفتند که قذافی ديکتاتور است و 
بايد کنار زده شود.  باز هم  با سوء استفاده 
از فيصله نامه سازمان ملل که تنها وضع منطقه 
پرواز ممنوع را در نظر داشت، رژيم قذافی را 

ين شد که هزاران سپاهی برانداختند. نتيجه هم ا
يی در استان های نفت خيز ليبيا مستقر امريکا

شدند. اما پرسشی که مطرح می گردد، اين  است که 
آيا در ليبيا دمکراسی آمد؟ نه. پاسخ منفی است. 
اين کشور اشغال شده در آستانه جنگ داخلی و 
فروپاشی قرار دارد و وضع نسبت به دروه قزافی 

ست. حال می گذريم از اين که ده بار بد تر شده ا
ده ها هزار ليبيايی سنی کشته و صدها هزار ديگر 
زخمی شدند. تازه شمار بسياری از همين اعراب 

 برای جهاد به ليبيا شتافته بودند. 
 

همين اعراب که کنون به ماتم سنی های سوريه 
نشسته اند و در اندوه آنان خون می گريند، پس 

رابر اسالمگرايان که از از  کودتای الجزاير در ب
تخابات به پيروزی رسيده بودند، به نراه ا

هزار  90پايکوبی و شادی پرداختند و کشته شدن 
نفر سنی و زخمی شدن صدها هزار سنی ديگر را جشن 
گرفتند و به دولت فرانسه از کودتا حمايت و آن 

ميليارد دالر پاداش  3را سازماندهی کرده بود، 
ای سودمندی با آن کشور به پرداختند و قراداده

امضاء رساندند. دشواری در اين است که ديد ما 
به قضايا نه با نگاه مسايل جيوپوليتيک بل که 
بيشتر از زاويه مذهب و برخورد سنت و مدرنيته 
است. اگر ديد همين باشد، هرگز به جايی نخواهيم 
رسيد و موضوع به گونه علمی هرگز ارزيابی 

 نخواهد شد. 
 

مهم است به اين نکته توجه شود که ايران   بسيار
در سراسر جهان اسالم از جنبش اخوانی حمايت می 
کند. تنها در سوريه نه. خوب اگر بحث اسالم و 
کفر مطرح می بود، بايد ايران در کنار اخوان 
المسليمن سوريه می ايستاد. برای کسانی که به 
قضايا ديد جيوپوليتيکی ندارند. به ويژه 

رايان سنی چنين چيزی معادل کفر ايران اسالمگ
 است. 
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...و اما نگاه ما بايد به قضايا  نگاه تحليلی  

و جيوپوليتيکی باشد. ما بايد به کشاکش های 
مذهبی رژيم ايران و سعوی کاری نداشته باشيم. 
برای ما سمتگيری های سياسی آن مهم است. در 
ه سوريه هم همين گونه. بايد متوجه باشيم که نگا

قدرت های بزرگ به مذهب، يک نگاه ابزاری است نه 
اين که ارزشی باشد. آن ها از مذهب با توجه به 
منافع آزمندانه خود کاربرد ابزاری می کنند. 
سپس، بعد از اين هدف شان برآورده شد، ابزار را 
به گوشه يی می اندازند. نمونه بارز آن را در 

جاهدان، افغانستان ديديم که چگونه با نيروی م
شوروی ها را زدند و سپس مجاهدان را هم با 
توطئه های گوناگون ميان هم انداختند و کنار 
گذاشتند و سپس طالبان را به عنوان جاده صاف کن 
آوردند و سپس هم خود افغانستان را اشغال کردند 
و دمکراسی نمايشی و صوری کرزی را آوردند و حاال 

با حلقه يی از که استراتيژی شان محاصره ايران 
رژيم های وهابی است، از افغانستان گرفته تا 
مصر و در آينده نزديک در تونس رژيم های وهابی 

 را خواهند آورد.    
 

با اطمينان بايد گفت که پروژه روی کار آوردن 
رژيم های وهابی در منطقه بسيار گسترده است.  
توطئه تنها به مصر محدود نيست. تالش های بسياری 

در جريان است تا در ترکيه هم يک  رژيم هم 
آورده شود. مگر نه اين است که در اين » دمکرات«

روزها همه رسانه های غربی اردوغان را چونان 
ديکتاتوری که مردم خود را می کشد و به سوريه 
تروريسم را صادر می کند!!!! می کوبند. همين 
چندی پيش روزنامه فرانکفورتر الگمانيه چاپ 

ورت که معتبر ترين روزنامه آلمانی است، فرانکف
اردوغان «در صفحه نخست خود مطلبی را زير عنوان 

به چاپ رساند. » به سوريه تروريسم صادر می کند
که البته اين تيتر را از قليچدار اغلو به 

 عاريه گرفته بود. 
      

حال اگر ما بخواهيم به بررسی موضوعات از 
نبايد در آن مسايل، ديدگاه بيطرفانه بپردازيم، 
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حب و بغض نسبت به رژيم های ايران، ترکيه و نمی 
دانم.... مطرح باشد يا پشتيبانی از فالن حزب 
اخوانی در فالن کشور. دشواری در اين است که در 
کشور ما گروهی از رژيم ترکيه صرف به دليل 
اخوانی بودن و تورکی زبان بودن آن هواداری می 

ن به دليل شيعه بودن آن کنند. و از رژيم ايرا
نفرت دارند. چنين برخوردی موجب گرديده است که 
نتوانند به درک روشنی از فاجعه يی که در 

 خاورميانه در حال اتفاق افتادن است، برسند. 
 

نگرانی من از توطئه بزرگی است که در منطقه در 
کل در حال راه افتادن است و نگرانی آن دوستان 

ژيم اخوانی در مصر برافتاده از اين که چرا يک ر
است و در سوريه در حال سرکوب است و نيز از اين 
که چرا پيشوای اخوانيان ترکيه از ديد سياسی به 

 پايان عمر خود نزديک می شود.
 

من کاری به اين مسايل ندارم. انديشه من اين 
است که ما بتوانيم به تحليل درستی از قضايای 

يفی (دسکرپتو) دست روان در منطقه از منظر توص
بيايبم. بحث ديگر اين است که کشورهای منطقه ما 
چگونه خواهند توانست، از اين دايره شيطانی 
مصيبت بيرون شوند. توطئه ها فروان، خونريزی 
همه جا گستر، زيان های مالی و مادی با ارقام 
نجومی و بدبختی ها همه جاگستر اند. در اين جا 

خ داده شود که چرا در بايد به اين پرسش هم پاس
حالی که ده ها هزار نفر عرب تند رو در چهار 
دهه  اخير در افغانستان، چچن، آسيای ميانه، 
جنگ ايران و عراق، ليبيا و کنون سوريه به جهاد 
پر داخته اند و کشورهای عربی ميلياردها دالر 
را در اين جنگ ها هزينه کرده اند، حتا يک نفر 

بر اسراييل نجنگيده اند و هم از اين ها در برا
اعراب هم يک شاهی در برابر اسراييل هزينه نمی 

 کنند؟ 
 

چگونه عربستان سعودی سنی به اسراييل اجازه می 
دهد با پرواز از فراز خاک آن، قلمرو يک کشور 
سنی را بمباران کند. منظور سودان است که چندی 
پيش هواپيماهای اسراييلی يک هدف راهبردی را در 
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آن بمباران کردند. همه اين ها گواه بر آن  خاک
اند که مساله شيعه و سنی تنها يک ابزار است و 

 بس. 
 

کار کشورهای عربی که روشن است. می ماند تنها 
دو کشور مهم  منطقه. حال اگر  -ايران و ترکيه

اين دو کشور با هم کنار آيند و روابط ترکيه با 
هار کشور عراق و سوريه بهبود بيابد، آن گاه چ

مهم منطقه خواهند توانست به گونه يی در حل و 
فصل ساير مسايل منطقه يی با تفاهم راه حل 
بيابند. در غير آن، پول های اعراب و توطئه های 

، سراسر منطقه را به  آتش امريکااسراييل و 
خواهد کشانيد. آن چه در مصر اتفاق افتاد و يا 

داخلی  قرار است در تونس اتفاق بيفتد و جنگ
قريب الوقع ليبيا و رويدادهای آينده يمن و آتش 
زير خاکستر در خود عربستان و فاجعه کشور در 
خاک و خون تپيده بحرين که متاسفانه بسيار کم 

 رسانه  يی است و...گواه برهمين است.
 
در باره ايران، نگاه من روشن است. برای من  

سنی نظام کنونی ايران مطرح  نيست. شيعه بودن و 
بودن آن هم مطرح نيست. من در باره گستره ايران 
بزرگ و فرهنگ ايرانی و زبان پارسی می انديشم. 
من ايران شيعه را به  همان اندازه دوست دارم 
که تاجيکستان سنی و بخارا و سمرقند و باشندگان 
آن را و بلخ و هرات و بدخشان را. حاال اگر ديد 

ميان شيعيان و  ما تمدنی و فرهنگی باشد، تفاوتی
سنيان هراتی نخواهيد ديد. همين گونه ميان 
ايرانيان شيعه و تاجيکستانی های سنی. بحث 
ديگر، مسايل سياسی است. در هر کشوری دو راه 
تکامل و توسعه است. راه سخت ابزاری انقالب و 
کوتاه و براندازی و... و راه اصالحات و توسعه 

روف چنان از راه های نرم ابزاری. به قول مع
نماند و چنين هم نخواهد ماند. ايران در راه 
اصالحات گام برداشته است و بخواهيم يا نخواهيم، 
در اين راه خواهد رفت. بدخواهان چنين می 
خواهند و گوش به آواز اند که در ايران هم 
مانند مصر يا ترکيه يا نمی دانم افغانستان 

يد و کاری شود که اين کشور از دورن انفجار نما
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پارچه پارچه شود و در گير بحران داخلی شود و 
و اسراييل فرو برود. مگر،  امريکايا به کام 

 چنين نخواهد شد. 
 

 دومين ميليارد تن مواد معدنی دارد و  40ايران 
دارنده گاز و سومين دارنده نفت جهان است و 
دنيا برای بهره برداری از معادن ايران به ثبات 

اين رو، چنين چيزهايی در آن ذينفع است. از 
ايران رخ نخواهد داد. مشکل در جای ديگری است. 

برای محاصره ايران  امريکادر پيرامون ايران. 
در  برنامه دارد در منطقه تعارض ميان سنی و 
شيعه را جانشين تعارض ميان اعراب و اسراييل 
بسازد. از اين رو در برنامه است تا در کشورهای 

های دمکرات و يا اسالگرايان سنی به جای رژيم 
ميانه رو، رژيم های وهابی يا دست کم دستنگر 
عربستان را روی کار بياورد. مصر، پاکستان، 
افغانستان، تونس، ليبيا و... در همين بستر 
کشانده می شوند. در سوريه و عراق هم برنامه 
دقيقا همين است. حاال بايد چاره يی برای نجات 

م. نبايد فريب شعارهای چرب از همين فاجعه بسنجي
و نرم و رنگين آوردن دمکراسی را خورد. دست کم 
نمونه افغانستان خود ما نشان داد که چنين چيزی 

 در برنامه نيست. 
 

باز هم تکرار می کنم. نزديکی استراتيژيک ايران 
و ترکيه و آشتی ميان ترکيه  و عراق و ترکيه 

ختالف سوريه به سود همه منطقه است. برعکس، ا
ميان اين دو کشور بزرگ منطقه هرگز به سود 
منطقه نيست. حد اقل رويدادهای خونبار سوريه و 
مصر چنين چيزی را آشکارا به نمايش گذاشت. حال 
اين حرف من نيست. هم در تهران و هم در آنکارا 
متوجه نياز تاريخی به نزديکی ميان اين دو کشور 

د و اين شده اند و ناگزير هم اند چنين بکنن
 روند ادامه خواهد يافت. 

 
در اين جا نگاهی می افکنيم به پيشينه دشمنی 
های رژيم اسد با گروه اخوان المسلمين. بابيسته 
يادآوری است که اخوان المسلمين سوريه، هميشه 
ابزاری بوده است در دست غرب و وهابيون که از 
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خود استقالل عمل نداشته و پيوسته در راه اهداف 
وهابيون سعودی و قطر و رژيم ترکيه  غرب و

استعمال و سرکوب شده است. يعنی به دليل نادانی 
و وابستگی، همواره از ايشان به عنوان گوشت دم 
توپ کار گرفته شده است و پيوسته تلفات بسيار 
سنگين داده اند. بدون اين که چيزی به دست 
بياورند. در واقع، رفتارهای اين گروه هيچ وجه 

با منافع مردم سوريه ندارد و دستاوردی  مشترکی
جز تباهی و بربادی کشور و مردم سوريه و خود 

 شان ندارد.   
 

در نوشته زير، آقای حسن هانی زاده، داستان 
کودتای اخوان در برابر حافظ اسد و چگونگی 
 سرکوب آن را بسيار به نيکويی بازتاب داده است:

هم ماه در حالی که تابش نور مهتاب شب پانزد«
منظره » العاصی«بر آبشارهای نهر  1982نوامبر 

شهر حماء » نواعير«بديعی در آسياب های آبی 
ايجاد کرده بود، هشت مرد سوری به سرعت وارد 

» حی البياض«مسجد الخانکان واقع در منطقه 
شهرحما شدند. منير الغضبان، حسن الهويدی، زهير 

يانونی، الوتار، سامی االصيل، علی صدر الدين الب
محمد خالد الشقفه، نعسان العروانی و عدنان سعد 
الدين با اتخاذ تدبيرهای احتياط آميز امنيتی 

امام  -از در مسجد وارد منزل شيخ عبدهللا الحالق
 جامع الخانکان شدند.

 
اين هشت تن که از رهبران برجسته اخوان 
المسلمين سوريه بودند، در نشست خود طرح مبارزه 

ی سرنگونی نظام علوی حافظ اسد را مسلحانه برا
مورد بحث قرار دادند. علی صدر الدين البيانونی 
که مسول روابط بين الملل اخوان المسلمين سوريه 
بود، گزارش مشروحی از وضعيت داخلی، منطقه يی و 
بين المللی نظام حافظ اسد ارائه داد و تاکيد 
کرد که شرايط موجود به سود نظام علوی سوريه 

 .نيست
 

به اعتقاد صدر الدين البيانونی، حمله رژيم 
با ايران صهيونيستی به جنوب لبنان، درگيری 

رژيم بعث صدام، بروز اختالف شديد ميان سوريه و 
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اردن، خروج مصر از منظومه کشورهای جبهه 
پايداری عرب و تشکيل شورای همکاری خليج فارس 

به تضعيف نظام  ،برای مقابله با ايران و سوريه
بنا بر اين، فرصت برای  افظ اسد کمک کرده است.ح

حمله همه جانبه به نظام علوی حافظ اسد و تشکيل 
يک خالفت اسالمی با زيربنای اعتقادات سلفی کامال 
مناسب است. هشت مرد سوری با اين تصور که جلسه 
سری آنان از ديد ماموران امنيتی حافظ اسد 

تی پس از تصميما رشته پنهان مانده، با اتخاذ يک
 اذان بامداد متفرق شدند.

 
شهر حماء که خاستگاه اخوان المسلمين است، در 

کيلومتری شمال غربی دمشق و در يک منطقه   210
سر سبز وخوش آب و هوای سوريه قرار دارد. وجود 
آسياب های آبی بر روی رودخانه العاصی که 

شهر را آبياری می کنند،  کشتزارهای پيرامون
به اين شهر تاريخی بخشيده است. زيبائی خاصی 

سال پيش از ميالد مسيح،  420اين آسياب ها در 
توسط آرامی ها با بهره گيری از فناوری های 
پيچيده آن زمان ساخته شده و به رغم گذشت بيش 

 قرن، همچنان سالم مانده اند. 24از 
 

فرمان اعضای شورای مشورتی اخوان المسلمين به 
بش در شهرهای درعا، حمص، زير مجموعه های اين جن

دير الزور و حلب برای آغاز شورش مسلحانه در 
برابر دولت سوريه ابالغ شد. اما مفاد اين 
ابالغيه پيش از اين که به بخش های مختلف جنبش 
اخوان المسلمين سوريه برسد، در اختيار سرلشکر 

سرايا «فرمانده گروهان های دفاع  -رفعت اسد
جمهوری وقت  رييس -اسدو برادر حافظ » الدفاع

 سوريه قرارگرفت.
 

فرمانده سرايا الدفاع که عمال در رده دوم 
حاکميت پس از حافظ اسد قرار داشت، فرماندهان 
ارتش و رييسان واحدهای امنيتی سوريه را به يک 
نشست فوق العاده فرا خواند. اين نشست در ستاد 

در » ميدان اموی ها«ارتش واقع در ساحة االمويين 
بر رفعت اسد،  افزونرکز شهر دمشق تشکيل شد. م

ستاد ارتش، سر لشکر  رييس -سر لشکر حکمت شهابی
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فرمانده لشکر سوم مکانيزه، سرلشکر  -شفيق فياض
فرمانده لشکر يکم، سرلشکر احمد  -ابراهيم صافی

پياده، سرلشکر  پنجمفرمانده لشکر  -عبدالنبی
علی فرمانده گارد جمهوری، سرتيپ  -عدنان مخلوف

شعبه سياسی سازمان امنيت، سرلشکر  رييس -حيدر
 - سازمان امنيت و محمد حربه رييس -رستم غزاله

استاندار وقت حماء در اين نشست اضطراری شرکت 
 داشتند.

 
ترور شخصيت های بلند پايه و اعضای حزب بعث 
توسط اخوان المسلمين در شهرهای مختلف سوريه 

قريبا آغاز شد. در شهرهای حماء و حمص ت
هواداران اخوان المسلمين همه مراکز دولتی و 
حزبی را به اشغال خود در آوردند. عبدالمجيد 
الطرابلسی يکی از رهبران برجسته اخوان 
المسلمين در شهر حمص در مسجد خالد بن الوليد 
در يک خطبه پر شور اعالم کرد هر فردی که يک عضو 

را حزب بعث سوريه را بکشد، خداوند کليد بهشت 
در اختيار او قرار می دهد! عبدالمجيد طرابلسی 
بعدها ضمن توبه و برائت از اخوان المسلمين و 
فرستادن توبه نامه خود به حافظ اسد به عنوان 

 وزير اوقاف سوريه منصوب شد.
 

درگيری ميان اخوان المسلمين و نيروهای دولتی 
به اوج خود رسيد و صدها تن  1982در فبروری سال 

رف کشته شدند. فرمان رفعت اسد برای از دو ط
سرکوب اعضاء و هواداران اخوان المسلمين در شهر 
حماء صادر شد و لشکرهای يکم، سوم و پنجم برای 
مقابله با شبه نظاميان هوادار اخوان المسلمين 

 وارد شهر شدند.
 

درگيری خونين يک هفته به طول انجاميد که حاصل 
هزار تن از  آن هزاران کشته و ناپديدشدن ده

هواداران اخوان المسلمين بود. رهبران اخوان 
المسلمين سوريه به خارج از کشور گريختند و 
موقتا مبارزات مسلحانه خود را عليه دولت علوی 

 سوريه کنار گذاشتند.
 



 

467 
 

شکست اخوان المسلمين سوريه به مفهوم شکست ملک 
ديکتاتور معدوم  -پادشاه اردن، صدام حسين -حسين

پادشاه وقت عربستان بود.  -ملک خالدعراق و 
زيرا اخوان المسلمين سوريه کمک های مالی و 
لجستيکی خود را از اين کشورها دريافت می 
کردند. فتنه اخوان المسلمين سوريه به پايان 
رسيد و حافظ اسد و برادر وی رفعت اسد و نظام 
علوی دمشق از ميدان نفسگير جنگ داخلی پيروز 

عجايب اين نبرد، اين بود که  بيرون آمدند. از
وقت سوريه سنی مذهب عبدالحليم خدام وزير خارجه 

دست به  ،برای توجيه عمل سرکوب اخوان المسلمين
يک سفر دوره يی به کشورهای مختلف غربی و اسالمی 
زد. خدام در کنفرانس های خبری خود، اخوان 
المسلمين را مشتی تروريست افراطی توصيف کرد که 

از ابزارهای خشونت  بهره گيرید با قصد دارن
آميز، قدرت را در سوريه به دست گيرند. نظام 
حافظ اسد قوانين فوق العاده را تشديد کرد و با 

به اين قانون، صدها تن از  49افزودن ماده 
هواداران جنبش اخوان المسلمين را در دادگاه 

 های نظامی محاکمه و مجازات کرد.
 

رگذشت و فرزند جوان وی د 2000حافظ اسد در سال 
جمهوری سوريه انتخاب  رييسبشار اسد به عنوان 

شد. از ديگر عجايب اين حادثه، يعنی انتقال 
قدرت از پدر به پسر، اين بود که عبدالحليم 

جمهوری سوريه  رييسخدام که در آن زمان معاون 
بود، تالش وسيعی برای انتخاب بشار اسد به 

رد. خدام در سال جانشينی حافظ اسد به عمل آو
نخست وزير  -و پس از ترور رفيق حريری 2006

پيشين لبنان از بدنه نظام علوی سوريه خارج و 
به فرانسه پناهنده شد. خدام پيوند سببی با ملک 
عبدهللا و رفيق حريری دارد. زيرا همسر وی خواهر 

پادشاه عربستان و رفيق  -همسران ملک عبدهللا
بنان می باشد. لذا پس نخست وزير پيشين ل -حريری

فرزند  -از ترور رفيق حريری، خدام، سعد حريری
پادشاه عربستان يک  -رفيق حريری و ملک عبدهللا

نظامی گسترده را در برابر نظام  -جبهه سياسی
 بشار اسد تشکيل دادند.
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با آغاز رخدادهای اخير در کشورهای عربی، 
جوانان سوريه که شرايط نظام پليسی و امنيتی 

ريه را بر نمی تافتند، زير تاثير جوانان مصر سو
دست به تحرکات سياسی زدند. اما اين  ،و تونس

تحرکات مشروع و قانونی، با دخالت اخوان 
المسلمين سوريه و هدايت تحرکات سياسی جوانان 
سوريه به سمت خشونت، به کجراهه رفت. همزمان با 
آغاز تظاهرات جوانان سوريه، اخوان المسلمين، 

بستان سعودی، اردن، عبدالحليم خدام و سعد عر
حريری در يک جبهه عليه نظام سوريه قرار 
گرفتند. شعار تغيير و اصالحات، ناگهان به شعار 
سرنگونی نظام بشار اسد تبديل شد که طی آن 
هواداران اخوان المسلمين با استفاده از فضای 
موجود در صدد انتقام جوئی از نظام علوی سوريه 

 د.برآمدن
 

گفته می شود همزمان با آغاز تظاهرات مردم در 
شهرهای سوريه، يک هيات از رهبران اخوان 

و شدند  امريکارهسپار المسلمين باشنده کانادا 
ئی ديدارکردند. در اين ديدار، امريکابا مقامات 

رهبران اخوان تاکيد کردند که اگر قدرت را در 
ن را سوريه به دست گيرند، ارتفاعات اشغالی گوال

قرار خواهند  اسراييلبرای هميشه در اختيار 
داد. همچنين تعهد دادند که امنيت رژيم 
صهيونيستی را تضمين و برای نابودی مقاومت 
اسالمی لبنان تالش خواهند کرد. شماری از رهبران 
اخوان المسلمين نيز به آنکارا سفر کردند و در 

نی ديدار با اردوغان، وعده دادند در صورت سرنگو
بشار اسد و انتقال قدرت به آنان، از استان 
اسکندرون برای هميشه چشمپوشی خواهند کرد. 
استان اسکندرون که در مرز مشترک سوريه و ترکيه 
و در ساحل دريای مديترانه قرار دارد، در سال 

توسط فرانسوی ها از سوريه جدا و در  1939
اختيار ترکيه قرار گرفت. اما سوريه اين استان 

ا همچنان بخشی از خاک خود می داند. يکی از ر
و رهبران اخوان  امريکااصول مورد توافق 

 - دمشق -المسلمين سوريه، ضرورت قطع محور تهران
بيروت بود که اخوان المسلمين بر آن تاکيد 

و  امريکاداشتند. پس از اين ديدار بود که 
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 13اتحاديه اروپا سريعا وارد عمل شدند و اموال 
 ديکان بشار اسد را بلوکه کردند.تن از نز

 
لذا در تجزيه و تحليل منصفانه رخدادهای سوريه 
اين نتيجه کلی به دست می آيد که رخدادهای اخير 
اين کشور در گام نخست، معلول يک رشته تراکمات 
قديمی بوده است، به اين مفهوم که نظام پليسی و 
به شدت امنيتی سوريه در طول سه دهه گذشته با 

ه گيری از فضای امنيتی، ميان خود و ملت بهر
گسست ايجاد کرد. اين نظام در طول اين مدت 
هيچگاه در صدد ايجاد فضای گفتمان ملی، انجام 
اصالحات سياسی و توسعه دايره مشارکت جمعی 

 برنيامد.
 

دو ديگر، اکنون که نظام سوريه تحت فشار 
تظاهرات گسترده مردمی، وعده انجام اصالحات 

داده، با پاسخ خشونت آميز جنبش اخوان سياسی 
المسلمين که از خارج تغذيه می شوند، مواجه شده 
است. بنا بر اين، اکنون موضوع اصالحات سياسی در 
سوريه ديگر بخشی از مطالبات مردمی نيست بلکه 

 هدف اصلی سرنگونی دولت بشار اسد است.
 

آنچه در سوريه می گذرد، در واقع، ابتدا يک 
جوش مردمی بود که در ميانه راه جريان  حرکت خود

 14، عربستان، گروه امريکاهای خارجی مانند 
مارس به رهبری سعد الحريری، عبدالحليم خدام و 
اخوان المسلمين مديريت اين تظاهرات را به عهده 
گرفتند. به همين دليل، جنبش فلسطينی حماس با 
توجه به احتمال بروز تغييرات ساختاری در بدنه 

ام سوريه، مجبور شده با جنبش سازشکار فتح به نظ
 توافق برسد.

 
و سر انجام اگر اوضاع در سوريه از کنترل نظام 
بشار اسد خارج شود، قطعا منطقه در آينده شاهد 

بيروت و تضعيف و در  -دمشق -قطع محور تهران
نهايت حذف مقاومت اسالمی لبنان خواهد بود. هر 

ر سوريه تقريبا چند به قدرت رسيدن سلفی ها د
غير ممکن به نظر می رسد، اما اگر اين گروه در 
ساختار قدرت سياسی سوريه وارد شوند، اين کشور 



 

470 
 

 15در آينده به سمت يک جنگ طايفه يی مشابه جنگ 
ساله لبنان حرکت خواهد کرد، زيرا اخوان 
المسلمين و سلفی ها درصدد گرفتن انتقام از 

 »علوی ها هستند.
 

نگ سوريه، شاهد صدور فتواهای برخی در گرماگرم ج
از رهبران مذهبی عرب از جمله قرضاوی در برابر 
اسد بوديم. روشن است. فتاوی بدون پشتوانه 
دالری راهی به دهی نمی برد. حال و من و شما هم 
می توانيم ده بار فتوا بدهيم. اين سودی ندارد. 
حال اگر آقای قرضاوی به جای دادن فتوا بر ضد 

و ناگزير ساختن مرسی برای بستن سفارت سوريه 
سوريه در قاهره آن هم در هنگامی که سفارت 
اسراييل در اين کشور فعال بود، فتوای جهاد در 
برابر اسراييل می داد (البته منظورم فتوای جدی 
است نه  فتوای تبليغی) و خود کفن می پوشيد و 
در صف نخست جهاد برای  بازپسگيری سرزمين های 

ی از جمله قدس شريف می ايستاد و همه اشغال
پيراون خود را فرا می خواند تا در جهاد شرکت 

 ورزند، می گفتيم احسنت. بارک هللا. مرحبا
 

اين در حالی است که ده ها هزار دهشت افگن از 
القاعده گرفته تا طلبان و تروريست های رنگارنگ 
در سوريه با پول اعراب بر اساس فتاوی شيوخ 

از قرضاوی گرفته تا.... در برابر اسد رنگارنگ 
می جنگند و دست کم تا کنون  ده ها هزار 
تروريست خارجی در اين جنگ ها کشته شده اند. 
حال اگر همه اين ها که تلفات شان به شمول 
معارضان سوری به ده ها هزار نفر می رسد، به 
جای سوريه در برابر اسراييل می جنگيدند، بحث 

. همين اکنون تنها در حلب چهل جدا گانه يی بود
هزار نفر مسلح می جنگند که در محاصره  هشتاد 
هزار نفر نيروی سوری اند و پيش بينی می شود در 
آينده سرکوب شوند. حال اگر اين ها به جای جنگ 
در برابر اسد در گوالن می جنگيدند، حاال اسراييل 

 را مدت ها پيش از گوالن بيرون رانده اند. 
 

که مطرح می گردد، اين است که اين شيوخ پرسشی 
چرا اسراييل و قدس را فراموش کرده اند؟ گاه در 
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افغانستان فتوای جهاد داده می شود، گاه در 
چچن، گاه در تاجيکستان، گاه در ليبيا، گاه در 
عراق و سرانجام هم سوريه؟ آيا می توانيد يک 
فتوای جدی در برابر اسراييل را که منجر به 

ت عملی در برابر آن گرديده باشد، در سه اقداما
 دهه اخير نشان بدهيد؟   

 
در مورد سوريه يک چيز بسيار مهم است و آن اين 
که اين کشور برای روسيه و ايران خط قرمز است و 
به هيچ کشوری اجازه نمی دهند که از اين خط 
بگذرد. حال هر کشوری در سوريه مداخله کند، آن 

زير فشار می گيرند. از  کشور را با همه نيرو
اين رو، به نظر من مداخله کشورهای ديگر منطقه 
در اين بحران بسيار خطرناک است. چون بايد 
متوجه بود که همه اين کشورها آسيب پذيری های 
بسيار جدی دارند. از اين رو چنين مداخله يی می 
تواند برای کشورهای مداخله کننده بسيار کشنده 

دادهای اخير ترکيه، مصر و از کار برآيد. روي
قطر چنين چيزی را آشکارا به نمايش گذاشته است 
و در آينده نزديک وضعيت عربستان را هم خواهيد 
ديد. در باره ترکيه هم همين گونه. دردمندانه 
ترکيه در وضعيتی نا به هنجاری قرار گرفته است. 
می شود آن را يه چيزی همانند با بحران خزنده و 

ه کرد که به سان موريانه آهسته ديرپا تشبي
 آهسته پايه های آن کشور را می خورد. 

 
ترديدی نيست که قرضاوی از دانشمندان بزرگ جهان 
اسالم است و آثار زيادی نوشته است. اما در مورد 
رفتارهای سياسی وی در سال های اخير ايرادات 
جدی وجود دارد. حال اگر قرضاوی برای مثال به 

های تند در برابر اهل تشيع و جای موضعگيری 
صدور فتوای جهاد در برابر اسد، چنين فتوايی را 
در برابر اسراييل می داد، بحث ديگری بود. مشکل 
در اين جا است در چند دهه اخير شاند صدور ده 
ها فتوا از شيوخ گوناگون مبنی بر روا بودن و 
فرض بودن جهاد در افغانستان، جنگ ايران و 

نگ ليبيا، و در اخير هم جنگ سوريه عراق، چچن، ج
بوده ايم. اما آوخ! هيچ فتوايی که منجر به 
نبرد در برابر اسراييل در فلسطين اشغالی شده 
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باشد، نمی شنويم. در حالی که از ديد 
اسالمگرايان هرگاه سرزمين مسلمانان در اشغال 

 کفار درآيد، جهاد بر آنان فرض می گردد. 
 

بحث دانشمند بودن است و بايد متوجه بود که يک 
بحث ديگر سياستمدار بودن. در همين کشور خود ما 
هم رهبران جهادی همه دانشمندان بزرگ علوم دينی 
هستند اما رفتارهای سياسی شان به شدت آماج 

 نکوهش و سرزنش قرار دارد.
 

در مورد ليبيا. بايد متوجه يک چيز باشيم که در 
در باره بعضی بسياری از موارد، قدرت های بزرگ 

از مسايل با هم معامالت و زد و بندهای پنهانی و 
داد و ستد هايی دارند که در ظاهر نمی شود، از 
آن سر درآورد. برای نمونه هنگامی که غرب قذافی 
را برانداخت و ليبيا را اشغال کرد، روسيه و 
چين سکوت اسرار آميزی اختيار نموده بودند و به 

ه آن هم ميان تهی هيچ جز از صدور چند اعالمي
کاری نکردند. اين در حالی بود که روسيه در 
آستانه برافتادن قذافی با آن کشور يک قرار داد 

ميليارد دالری فروش سالح به امضا رسانده بود  4
 ميليارد دالر سرمايه گذاری نموده بود.  2و چين 

  
از قراين چين بر می آيد که شايد ميان روسيه و 

ميليارد دالر سرمايه  120ليبيا و  بر سر امريکا
وی در بانک های اروپا معامله يی صورت گرفته 
باشد. در عين حال شايد روسيه حاضر شده باشد در 

از اوکرايين و نيز دادن  امريکاازای عقب نشينی 
امتياز شموليت روسيه در سازمان تجارت جهانی 

را در گرفتن ليبيا باز بگذارد. در  امريکادست 
حالتی هم سوريه و هم ايران که از قذافی چنين 

دل خوشی نداشتند، از برافتادن او خوش بودند. 
همچنين پادشاه عربستان سعودی و ديگر سران عرب 
همه با وی مخالف بودند. اين بود که ناتو به 

 ليبيا حمله کرد. 
 

در همين جنگ ليبيا که هواپيماهای ناتو چند ماه 
بمب می ريختند، چه آزگار بر سر سنی های ليبيا 

کسی به نام دفاع از اين سنی ها به ليبيا رفت؟ 
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سران عرب چه صدای اعتراضی در برابر کشتار 
سنيان ليبيا بلند کردند؟ حال می گذريم از اين 
که کشورهای خرپول عربی خليج پارس ميلياردها 

برای از ميان بردن قذافی که  امريکادالر هم به 
ی به خادم حرمين در يک کنفرانس بين الملل

شريفين اهانت کرده بود، پرداختند و امارات و 
قطر هواپيماهای خود را برای بمباران ليبيا 

 فرستادند.
 

گروهی می گويند که علويان که اقليت هستند، در 
سوريه چندی سال فرمان می رانند. درست. عين چيز 
در بحرين هم است. در بحرين هشتاد درصد اهل 

زيره در گذشته مربوط ايران بود تشيع اند. اين ج
که به زور توسط انگليس اشغال و از تسلط ايران 
بيرون شد. کنون در آن آل خليفه فرمان می 
رانند. چندی پيش انقالب بزرگی در اين کشور برپا 
شد که نزديک بود، مردم پيروز شوند و آل خليفه 
برافتد. اما عربستان سعودی مداخله نظامی 

نيروهای تا به دندان مسلح خود،  نموده، با گسيل
اين کشور را اشغال و به خاک و خون کشاند. اما 
هرگز کسی نه در کشورهای عربی و نه کسانی که هر 
روز اسد را محکوم می کنند، حتا يک کلمه هم 
ننوشتند و صدايی برنخاست. در بحرين نه قانون 
اساسی هست. نه انتخابات و همه چيز در انحصار 

ارتجاعی است. حقوق اکثريت مطلق مردم  يک خاندان
بر آن است تا ناو  امريکاهم پامال. حاال هم 

هواپيمابر انترپرايز را به گونه دايمی در اين 
امير نشين مستقر سازد و اشغال آن را دايمی 

در  امريکاکند. آل خليفه هم برای ابقای خود با 
 زمينه سند همکاری های راهبردی امضاء کرده اند. 

 
ر عربستان سعودی از روزی که اين کشور را د

انگليسی ها به وجود آوردند، آل سعود نشسته 
اند. اين کشور استبدادی ترين و مرتجع ترين 
کشور جهان است. نه قانون اساسی دارد و نه در 
آن هرگز انتخاباتی شده است. در زندان های مخوف 
اين کشور همين اکنون ده ها هزار زندانی سياسی 

غير انسانی ترين شرايط در بند اند. حال که در 
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مجامع جهانی لب فرو بسته اند و چيزی نمی 
 گويند، بحث جداگانه است. 

 
سال آزگار بر سر قدرت  30در همين مصر، مبارک  

بود. در يمن همچنين علی عبدهللا صالح، در قطر آل 
خليفه. در کشورهای آسيای ميانه هم وضع از اين 

ان جمهور همه مادام العمر اند. بهتر نيست. رييس
اين يک بيماری عام در کشورهای اسالمی است. 
البته نه اين که من طرفدار اين وضع باشم. نه 
منظور من برخوردهای دوگانه و يک بام و دو هوا 
در قبال مساله است. همان کسانی که اسد را به 
اين جرم متهم می کنند، در برابر شيوخ عرب لب 

. همين قذافی هم رييس جمهور مادام فرو می بندند
العمر بود. چگونه می شود اسد را در زمينه مباح 
الدم و واجب القتل شمرد و شيوخ مرتجع عرب و 

 ديگران را فراموش کرد؟ 
 
  

در يک سخن، بحث شيعه و سنی يک بحث ابزاری و 
تبليغاتی است و نمی تواند در کشاکش های 

 جيوپوليتيک معيار قرار گيرد. 
 

کنون در سوريه کنون نه اخوانی ها، بل که 
وهابيون روز تا روز دست باالتری پيدا می کنند. 
دو ديگر، اين که در سوريه اسد يک روزه و مانند 
مرسی برنخواهد افتاد. شايد در اثر جنگ های 
خونين برکنار شود که در آن صدهاهزار نفر کشته 
و زخمی شوند. تازه اين آغاز کار خواهد بود. 
نيروهای اسد در اپوزيسون قرا خواهند گرفت . 
جنگ ميان کردها، مسيحيان و علويان با سنی ها 
از يک سو و جنگ ميان گروه های عارض سوری با هم 
از سوی ديگر، بر سر گرفتن قدرت در خواهد گرفت. 
بايد متوجه بود که معارضان سوری يک دست و 

ش يکپارچه نيستند. فشرده سخن، سوريه به سه بخ
تقسيم خواهد شد: کردستان خودگردان، منطقه 
ساخلی علوی نشين و مسيحی نشين و منطقه سنی 

 نشن. 
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در اين حال بهانه برای کنترل سالح های سوريه  
در دست است. ديگر کسی به فيصله شورای امنيت 
سازمان ملل منتظر نخواهد ماند. به دليل خطر 

الح ها حياتی برای اسراييل از ترس افتادن اين س
يی و انگليسی و امريکابه دست تندروان، نيروهای 

اسراييلی زير نام نيروهای پاسبان صلح سوريه را 
» دمکرات«اشغال خواهند کرد و در آن جا يک دولت 

را حاکم خواهند ساخت. کسی مانند کرزی را 
 خواهند آورد.

 
آری! بار ديگر اخوانی ها وجه المصالحه قرار  

اشيه رانده خواهند شد. آن خواهند گرفت و به ح
گاه ديگر نه اسدی خواهد بود که به نام کشتن 

 سنی ها تکفير شود و نه...
 
و سخن آخر. از ديد منافع ملی ما. اگر سوريه  

سقوط کند، جنگ با ايران محتوم می شود. چون در 
نيست، تنها راهی  امريکاجنگ هوايی ايران حريف 

گاه های که برايش می ماند، موشک باران پاي
بگرام و شيندند و قندهار و هلمند و مزار و 
کابل و حمله گسترده به خاک افغانستان و به 

يی ها خواهد امريکامحاصره در آوردن پايگاه های 
بود. نتيجه اين جنگ هم روشن است. تابودی 
منطقه، کشته شدن و زخمی شدن ميليون ها انسان و 

ام آور بحران اقتصادی در جهان و باال رفتن سرس
بهای نفت. روشن است اقتصاد بيمار ما تاب 
رويارويی با چنين بحرانی را ندارد و بيشترين 
زيان را خواهد ديد. حال تصورش را بکيند. اگر 
ناگهان همه چيز چند برابر قيمت شود. به ويژه 
در زمستان. حال خود بگوييدکه بر سر مردم 

 بيچاره ما چه خواهد آمد؟
 

جنگ عادی نخواهد بود. جنگی جنگ با ايران، يک 
خواهد بود منطقه يی که نتيجه آن ويرانی سراسر 
خاورميانه عربی خواهد گرديد. در اين جنگ شايد 
ميليون ها نفر کشته و زخمی و بی خانمان گردند 
و ويرانی ها بزرگی به بار بيايد. با توجه به 

نيست،  امريکااين که ايران در نبرد هوايی حريف 
و راهی جز يورش زمينی به افغانستان برای آن کش
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و موشک باران همه فرودگاه ها و پايگاه های 
يی ها نمی امريکاکشور و به نحاصره در آوردن 

ماند. در اين حال کشورهای آسيای ميانه و 
پاکستان ناگزير می شوند که مرزهای هوايی و 

 زمين خود را ببندند. 
 
واهد حال روشن نيست که جنگ چند ماه ادامه خ 

يافت. به گمان غالب، ايران در استانه جنگ همه 
پناهگزينان افغان را خواهد کشيد که اين خود 
برای ما فاجعه خواهد بود. بسته شدن مرزهای 
ايران در پهلوی مرزهای پاکستان و آسيای ميانه 
می تواند افغانستان را کمبود شديد همه چيز رو 

فت منجر به رو سازد. باالرفتن چند باره بهای ن
به باال رفتن چندباره همه قيم خواهد شد و روشن 
است که اقتصاد بيمار ما تاب چنين چيزی را 
 ندراد.  در يک سخن، جنگ هرگز به سود ما نيست. 

 
اما خوشبختانه چنين نخواهد شد. روسيه و ايران  

هرگز نخواهند گذاشت که در سوريه چنين چيزی 
شود، حزب بعث اتفاق بيفتد. هرگاه اسد کشته هم 

در هر صورت خواهد ماند. و جنرال ديگری به جای 
او گماشته خواهد شد. حزب بعث تنها حزبی است که 

درصدی مردم برخوردار  70در سوريه از حمايت 
است. اين را در انتخابات سال آينده خواهيم 

 ديد. 
 

در پايان می خواهم يک نکته را ياد آور شوم: به 
ز ما دور باشد، به همان هر پيمانه که بحران ا

پيمانه منافع ما بهتر تامين می شود. در صورت 
سقوط اسد، روسيه و ايران ناگزير می شوند 

را در افغانستان زير شديد ترين فشارها  امريکا
بگيرند. از اين رو، وضع در کشور ها بسيار 
آشفته خواهد شد. کنون اوضاع به گونه يی است که 

تان به روسيه نياز شديد در مساله افغانس امريکا
دارد و همين نياز موجب می شود که زياد بر 
براندازی اسد پافشاری نکند. ترکيه هم در الک 
خود فرورفته است و اردوغان ديگر مانند گذشته 
يارای مداخله در سوريه را ندارد. مصر همين 
گونه. اسراييل هم در افتادن سوريه به دست 
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ت. هر چند از تضعيف تندروان عرب زياد ذينفع نيس
سوريه سود می برد. می ماند قطر و عربستان با 
پول های شان. پس از برافتادن پادشاه قطر، امير 

باشد. شاه  امريکانو شايد بيشتر فرمانبردار 
عربستان هم در حال نزع است و همه زمينه ها 
برای پيروزی نهايی اسد بر مخالفان در نبرد 

تا ديده شود چه سرنوشت ساز حلب فراهم است 
 خواهد شد.

 
بايد به مسايل کالنتر توجه کنيم. در پشت پرده، 
راهبردهای بزرگی در حال پياده شدن است که 
بيشتر متوجه تجزيه کشورهای اسالمی به واحدهای 
کوچتر می باشد. ليبيا همين اکنون در آستانه 
جنگ داخلی و فروپاشی قرار دارد. اوضاع تونس 

جار آميز است. سودان قبال بسيار آشفته و انف
تجزيه شده است. کردستان عراق و کردستان سوريه 
همين اکنون در حالت نيمه مستقل به سر می برند. 
افغانستان ما هم در آستانه تجزيه است. اوضاع 

 مصر انفجار آميز و پيش بينی ناپذير است. 
 

روشن است همه  اين پرسش ها نيازمند  دريافت 
اکادميک و ريشه يابی اند.  پاسخ های علمی و 

برخوردهای دوگانه و سياست های يک  بام  و دو 
هوا در قبال مسايل نشان می دهند که موضوعات 
ديگری در پشت قضايا اند. مسايلی چون مذهب، 
زبان، تبار و... همه ابزاری اند برای رسيدن به 
اهداف سياسی. دردمندانه رويدادهای خونبار اخير 

گزير می گرداند سر در گريبان منطقه ما را نا
فرو ببريم و ژرف تر بينديشم و در پی تحليل و 

 تعليل عميق تر قضايا و ريشه يابی برآييم. 
 

همه و همه گواه بر تشديد  منطقه،اوضاع اسفبار 
، اروپا، روسيه و امريکارقابت های ابرقدرت ها (

چين) بر سر کنترل منطقه و گنجينه های انرژی و 
يی انرژی از جمله پايپ الين های نفت خطوط رسانا

و گاز، و تامين منافع و مطامع اقتصادی آن ها و 
نيز منافع کمپلکس صنايع نظامی در زمينه فروش 
جنگ افزارها است. از سوی ديگر، تحوالت درونی 
اين کشورها هم در راستای تنش های بيشتری سير 
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می کنند که همه و همه بسيار نگران کننده و 
 ريشانی اند.مايه پ

 
اوضاع عراق و بحرين و يمن هم بسيار خطرناک و 
فاجعه آميز است. در عراق روزی نيست که ده ها 
نفر به کام مرگ نروند. در يمن آتش زير خاکستر 
هنوز هم در حال زباله کشيدن است.  در بحرين 
تحت اشغال عربستان هم اوضاع بسيار نا به سامان 

دادهای اين کشور و اندوهبار است. هر چند روي
بنا به داليل خاصی در رسانه های غربی و عربی 

 درست انالرج نمی يابد. 
 

در خاورميانه  امريکااستراتيژی نو يک ستونی 
مبنی بر اتکا بر عربستان سعودی به عنوان 
پارتنر شماره يک و تنها پارتنر، چيزی مانند 
ايجاد خالفت اسالمی طراز وهابی به رهبری عربستان 

در سراسر خاور ميانه تداعی می کند. اين را 
امپراتوری وهابی بايد پيرامون هالل شيعه ايجاد 
و ايران و عراق و سوريه را در محاصره بکشاند. 
آوردن نواز شريف در پاکستان و بازآوردن طالبان 
در افغانستان در همين راستا می باشد. يعنی در 

ژيم برنامه است تا پيرامون ايران کمربندی از ر
هايی دارای گرايش های وهابی کشيده شود. راه 
اندازی پروژه کهنه استعماری جنگ شيعه و سنی در 

 مرکز اين استراتيژی قرار دارد.
 

در عين حال، ترکيه را وارد گود بحران سياسی 
بسيار خطرناکی ساخته اند که اگر درست مديريت 
نشود، شايد سناريوی مصر در آن تکرار شود و يا 

ا به تحزيه اين کشور بکشاند. کنون کار ر
کردستان عراق و کردستان سوريه عمال مستقل اند. 
فربه شدن بحران در کردستان ترکيه امکان ايجاد 

را در منطقه  امريکاکشور نو کردستان زير کنترل 
 بيش از بيش فراهم گردانيده است. 

 
همه اين مسايل ايجاب می کند تا در زمينه 

ی پی بردن به علل و زمينه گفتمان جدی يی برا
های بحران در اين کشورها و راه برونرفت از 

 بحران جستجو گردد.
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وزير خارجه روسيه در يک  -چندی پيش سرگی الورف

اگر به رسانه های «گفتکوی تلويزيونی گفت که 
عربی و غربی باور کنيم، اسد آدمی است که هر 
 بامداد که سر از بالين بر می دارد، کار ديگری
جز اين ندارد که به سربازان خود دستور بدهد تا 
مردم کشورش را به موشک ببندند، پل ها، کارخانه 
ها، مدرسه ها و بيمارستان ها را ويران نمايند 
و در يک سخن سوريه را نابود نمايند!. روشن است 
عقل سليم چنين ارزيابی هايی را نمی پذيرد. 

مندی کسانی که چنين استدالل می کنند، آرزو
ندارند در عمق بحران درايند و ببينند که 
پيچيدگی های اين بحران بارها بزرگتر از آن است 

 ».که تصور می کنند
 

 ديدگاه الترناتيو:
در اين جا، برای مقايسه، يک نوشته ديگر را در  

 باره بحران سوريه می آوريم:
عيار بين  ، نوعی رويارويی تمام2011سال «

المللی در حوزه  و بينيی   های منطقه قدرت
خاورميانه آغاز شد که همچنان ادامه دارد. در 

هللا لبنان قرار  يک سو، روسيه، ايران، سوريه و حزب
، اسراييلگرفتند و در سوی ديگر اياالت متحده، 

اتحاديه اروپا، شيوخ عرب خليج فارس، ترکيه، 
های سلفی قرار داشتند.  المسلمين و جريان اخوان

عيار، نبردی سخت درگرفت  ويی تمامدر اين رويار
که سوريه مرکز ثقل آن بود. در کشاکش اين نبرد 
تقريبا تمام نيروهای غربی، ارتجاعی و سلفی در 
برابر محور مقاومت شيعی منطقه قرار گرفتند. 
نبردی که تاکنون بيش از دوصد هزار کشته بر جای 
  گذاشته است و شهرهای آباد سوريه را به ويرانه

 ل کرده است. تبدي
 

نبردی که در کشاکش آن، صدها هزار شهروند سوری 
ترديد يکی  از خانه و کاشانه خود آواره شدند. بی

ترين بازيگران غيردولتی که در دوران  از مهم
چالش سوريه، در برابر محور مقاومت قرار گرفت، 

المسلمين در  المسلمين بود. اخوان جنبش اخوان
و  اسراييلعربيسم،  دوران حيات خود، با پان
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ارتجاع عربی در خاورميانه در تقابل قرار داشته 
عنوان  ها به ترين تقابالت اخوانی است. يکی از جدی

عربيسم، تقابل آن ها با  جريانی فرامرزی با پان
ها هرگز تقابل  حکومت سوريه بوده است. اخوانی

را يک فرصت برای اتحاد با  اسراييلها با  عرب پان
ب و مسلمان خود نديدند و همواره در برادران عر

، تقابل با حکام سوريه را اسراييلعين تقابل با 
ها و  ترين درگيری بين اخوانی حفظ کردند. جدی

رخ داد که در آن  1980حکومت سوريه در دهه 
هرحال  هزاران نفر کشته شدند. با اين وجود، به

دار در ميان  المسلمين يک جريان ريشه اخوان
هل سنت است. جريانی که از مصر تا برادران ا

سوريه و عراق و حاشيه خليج فارس، همواره در 
صحنه حاضر بوده و هست و انکار نقش آن خودفريبی 

ها دو دشمن  است. از سوی ديگر، ما و اخوانی
. اين اسراييلمشترک هم داريم، ارتجاع عربی و 

های مشترکی برای بهبود  بدان معناست که زمينه
پس از  المسلمين حتا ايران و اخوانروابط بين 

های سوريه وجود دارد. باالخص آن که در  درگيری
تنها  ها، بدنه جوانی وجود دارد که نه بين اخوانی

که مواضع آن در حالت کالن با  سلفی نيست، بل
مواضع ايران تشابهات زيادی دارد. متاسفانه اين 

المسلمين بيشتر به سمت جريان  روزها نگاه اخوان
سلفی است و طيف سلفی اخوان جريان غالب بر اين 

جمهوری اخوانی  رييستفکر هستند اما سقوط مرسی، 
تواند در مواضع  از قدرت با کودتای ارتش مصر می

ها و  اخوان تغييراتی را ايجاد کند: اوال، سلفی
، در کنار مخالفان »حزب النور«حزب اصلی آن ها، 

واند روابط ت مرسی قرار گرفتند و همين امر می
الشعاع قرار دهد  ها را تحت بين اخوان و سلفی
های گسترده با کودتاچيان  ثانيا، با درگيری

مصری، تمرکز اخوان به وقايع داخلی مصر جلب شده 
است و طبعا سوريه کمتر مورد توجه آن هاست. 
ثالثا، با  تدبير جبهه شيوخ مرتجع عرب، رهبری 

ديک به اخوان شورشيان سوريه از دست نيروهای نز
سعود  خارج شده و به دست نيروهای نزديک به آل

، شخصی که اکنون »احمد الجربا«رسيده است. 
رياست گروه موسوم به ائتالف ملی سوريه را بر 
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يی کامال نزديک به   عهده دارد، يک چهره قبيله
 پسندد.  رياض است، چهره يی که اخوان چندان نمی

 
ايطی قرار گرفته در مجموع، اخوان امروز در شر

سو  که بايد آن را استيصال خواند. از يک
جمهورش را در مصر از دست داده است، از سوی  رييس

شوند،  های مصر کشته می ديگر طرفدارانش در خيابان
در سوريه از جريان رهبری شورشيان کنار گذاشته 

کاخ آرزوهای «شده است و خالصه آن که در يک کالم، 
 .» اخوان فروريخته است

 
المسلمين برای دستگاه سياست  اين وضعيت اخوان
های زير  تواند حايز فرصت کم می خارجی ايران دست

 باشد:
ها با اخوان در عين تالش  تالش برای کاهش تنش -1

های سلفی  المسلمين از جريان برای جداسازی اخوان
 که با ايران تضاد آنتاگونيستی دارند 

ريه که ها از شورشيان سو جداسازی اخوانی -2
باالخص در دو منطقه حمص و حماه، عمال بدنه 

 اجتماعی آن ها را فرو خواهد شکست؛
بهبود روابط با ترکيه به تبع بهبود    -3

المسلمين که دو منفعت اصلی برای  روابط با اخوان
مندی از  ايران در پی خواهد داشت: اول، بهره
زنی در  ظرفيت روابط ترکيه با غرب برای چانه

های  ه يی و دوم، استفاده از ظرفيتمساله هست
های  اقتصادی گسترده ترکيه برای مقابله با تحريم

 اقتصادی.
خارج کردن سوريه از افکار عمومی منطقه   -4

عنوان مساله اول جهان اسالم و بازگرداندن  به
 مساله فلسطين به اين جايگاه

ی و همچنين تضعيف اسراييلتقويت جبهه ضد   -5
ی وابسته به شيوخ عرب. ها جريان سلفی و جريان

المسلمين  بنابراين، عمال وضعيتی که امروز اخوان
با آن مواجه شده است، برای ديپلماسی ايران 

ها  منزله يک فرصت است. البته تحقق اين فرصت به
تنها زمانی ممکن است که نوعی تنبه در جريان 
اخوانی نسبت به عملکرد دو سال گذشته ايجاد 

ايد متقابال درک کنند که ها هم ب شود. اخوانی
توانند  تنها جريان اسالمی قدرتمند منطقه که می
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به آن اعتماد کنند و مطمئن باشند که پشت سرشان 
را خالی نخواهد کرد، ايران است. البته فهم اين 
موضوع برای اخوان نبايد کار سختی باشد، کافی 
است نگاهی به وضعيت سوريه بيندازند. بشار اسد 

عتماد کرد و هرگز با خيانت مواجه به ايران ا
ها اعتماد کرد و اکنون  نشد اما مرسی به سعودی

 »در زندان است. 
 

بر می گرديم به نقش ترکيه در بحران کنونی 
سوريه که نقش کارگردان اصلی را بازی می کند. 
درست اگر ترکيه به غرب و اعراب چراغ سبز نمی 

قرار داد، خاک خود را در دسترس دهشت افگنان 
نمی داد و به آنان  در زمينه های رس رسانی و 
آموزش و لجستيک کمک نمی کرد، فاجعه کنونی در 
سوريه رخ نمی داد. از همين رو، بايسته است 
اندکی بيشتر روی نقش ويرانگر آن کشور در بحران 

 کنونی سوريه درنگ نماييم.
  

تا همين چند سال پيش که آقای اردوغان در سنگر 
قرار » محور مقاومت در برابر اسراييل«کشورهای 

داشت و مناسباتش با اسراييل بسيار تيره بود، 
سوريه نزديک ترين دوست و متحد وی به شمار می 
رفت. اردوغان سوريه را دروازه ترکيه به سوی 
جهان عرب و ترکيه را دروازه  ترکيه به سوی 

برای بسياری مايه شگفتی بود اروپا می خواند. 
که ناگهانی در رسانه های ترکيه که در  که چه شد

گذشته تنها داد از دوستی و اتحاد راهبردی و 
همکاری های سازنده رو به گسترش با راندمان تند 
با سوريه سخن زده می شد، با لحن خشنی مساله 
نقض حقوق بشر و ستمگری و کشتار سنی ها در 
سوريه مطرح می گردد. آن هم از زبان بلندپايه 

 ام رهبری کشور!ترين مق
 

اشک تمساح ريختن اردوغان در سوگ سنی های سوريه 
شمار بسياری از جمله کردهای ترکيه را به شگفتی 
واداشته بود. او که خود در کشتن کردهای سنی 
کشور خودش و نيز عراق و نيز راه انداختن 
رودبار خون در ميان باشندگان سنی مذهب قفقاز و 
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د طوالنی داشت،  آسيای ميانه و حتا عراق ي
 ناگهان به دفاع از سنی های سوريه پرداخت.

 
هر چه بود، ميلياردها دالر به سوريه سرازير 
گرديد و به برای برپايی راهپيمايی های اعتراض 
آميز چندين ماهه تخصيص يافت. درست مانند 
سناريوی مصر و سناريويی که کنون در ترکيه و 

م سيل جنگ تونس در حال پياده شده است. سپس ه
افزار به سوريه روان گرديد و اردوگاه هايی هم 
در خاک ترکيه و لبنان برای آموزش دهشت افکنان 
داير گرديد. جنگ افزارهايی هم از ليبيا از راه 
ترکيه به سوريه فرستاده شد. اين بود که جنگ 
داخلی در اين کشور درگرفت. طرفه اين که يک سال 

نخست  -پريماکف پيش از اين رويدادهای يوگنی
وزير پيشين روسيه که ارشيتکتور سياست خارجی 
روسيه و کارشناس بزرگ کشورهای عربی است، وقوع 
اين گونه رويدادها و درگيری جنگ داخلی در 
سوريه را در يک مناظره تلويزيونی پيشگويی کرده 

با اين هم، هنگامی که ترکيه می خواست دست  بود.
وريه بزند، با واکنش به اقدامات نظامی در خاک س

تند روسيه رو به رو شد. آوازه هايی هست که 
پوتين شخصا به اردوغان زنگ زد و او را از هر 
گونه اقدامات ناسنجيده در برابر سوريه بر حذر 
داشت و هشدار داد که اگر حتا يک سپاهی سوری هم 
پا به خاک سوريه بگذارد، روسيه واکنش سختی 

 نشان خواهد داد. 
 

از کارشناسان بر آن اند که اردوغان به  برخی
پای خود در تله بحران سوريه گير کرده است. 
توجه به بحران شديد مالی در غرب، ترکيه را 
درگير يک بحران سياسی دوام دار ساخته اند که 
تا انتخابات رياست جمهوری آن کشور در سال 
آينده ادامه خواهد يافت و در برنامه است تا آن 

ايه های کالنی را که در چند سال اخير زمان سرم
در ترکيه اندوخته شده است، به غرب سرازير 
بسازند. چون در چند سال اخير، با توجه به 
خرابی اوضاع در کشورهای ليبيا، تونس، مصر و 
سوريه و حتا يونان، سيل بزرگی از جهانگردان 

ميليون نفر به ترکيه سرازير و  30ساالنه تا 
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يليارد دالر پول به کيسه ترکيه م 30ساالنه تا 
 ريخته بود.

 
در پهلوی اين ها طرح های بلند پروازانه و   

جاه طلبانه غير عملی اردوغان مبنی بر رستاخيز 
خالفت عثمانی، هم منافع حياتی غرب و هم روسيه 
را با تهديد جدی رو به رو می گرداند، از ين 
رو، به جای اين که برای ترکيه و جهان اسالم 
سودمند واقع گردد، زيان های بزرگی به کشورهای 
مسلمان منطقه و در گام نخست خود ترکيه می زند. 
فراموش نبايد کرد که ترکيه بزرگی که همپيمان 
اسراييل باشد، منافع روسيه و چين را به شدن به 
چالش می کشاند و برای تحقق آن کشورهايی مانند 

 ی شوند. سوريه و عراق و لبنان و فلسطين قربان
 
همچنين فراموش نبايد کرد که غرب هرگز به ميان  

آمدن امپراتوری عثمانی را که منافع حياتی آن 
را تهديد کند، تحمل نخواهد کرد. بگذريم به اين 
که روسيه نيز هرگز آن را نخواهد پذيرفت. نتيجه 
اين شد که ترکيه را وارد چنان بحرانی ساخته 

از آن ممکن نمی اند که به آسانی بيرون شدن 
باشد. بايد متوجه بود که نيمی از باشندگان 
ترکيه کرد و علوی هستند که با چنين طرح هايی 

 ناسازگار اند. 
 
متاسفانه اردوغان در محاسبات خود دچار توهم  

شد و نه تنها سوريه را باد کرد، بل که ترکيه 
را هم در آستانه سراشيب سقوط قرار داد و چنان 

ر درون آن انداخت که تا افالس کامل بحرانی را د
آن کشور پايان نخواهد يافت. همين اکنون هم 
ميلياردها دالر خساره به اقتصاد ترکيه رسيده، 
سيل جهانگردان از آن کشور به سوی ديگر کشورها 
رو آورده و بازار سهام ترکيه چند صد ميليارد 
دالر زيان ديده است و بهای ليره ترکيه به شدت 

آمده و پايان بحران هم روشن نيست. پايين 
اردوغان با اين کار در واقع دست به خودکشی 
 سياسی زد. ديگر او در آينده ترکيه جای ندارد. 
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اشتباه اردوغان و مرسی در اين بود که به جای 
بسيج ساختن توان در راستای مبارزه با اسراييل، 
چنين پنداشتند که با حمايت از اخوان السلمين 

خواهند توانست رژيم اسد را بر اندازند و  سوريه
همپيمان خود را  اخوانیدر آن کشور هم يک رژيم 

روی کار بيارورند. غافل از اين که رژيم اسد هم 
با همه زشتی هايش يک سنگر استوار در برابر 
اسراييل و خط قرمز برای ايران و روسيه است. 
زيرا در صورت سرنگونی اسد، هم امنيت ايران به 
شدت دچار مخاطره می گرديد و هم کار روسيه به 
عنوان يک ابر قدرت پايان می يافت. در نتيجه، 
ايران را که هر دو به کمک آن روی کار آمده 
بودند، در برابر خود قرار دادند. مشکل در اين 
جا بود که اردوغان بيهوده مغرور شده بود. وقتی 

دست  اردوغان و مرسی حمايت ايران و روسيه را از
دادند، با توجه به آسيب پذيری های هر دو کشور، 
ديگر برای کشورهای غربی پر کاهی بيش نبودند. 
در نتيجه، اردوغان کاری کرد که هم خود را بر 
باد داد به گونه يی که ديگر در آينده ترکيه 
جايی ندارد. و هم مرسی را به تنهايی در برابر 

گوسفندی  غرب قرار داد و اين مانند آن بود که
 را پيش گرگ درنده يی تنها در بيابان بيندازند

 
کشتار عام ارمنی ها، کردها و علويان در ترکيه 
و سرکوب سيستماتيک آن ها در اين کشور و محروم 
بودن آن ها از حقوق حقه شان چيزی نيست که 
بتوان چنين حقايقی به روشنی آفتاب را با نوشتن 

رد. اگر باری چند جمله عوام فريبانه پنهان ک
تاريخچه کردهای ترکيه و مبارزات حق طلبانه و 
دادگرانه آن ها را برای گرفتن حقوق برحق شان 
را مطالعه کنيم، می بينيم که درست تا همين 
چندی پيش دولت های ترکيه اصال کردها را به 
عنوان يک قوم به رسميت نمی شناخت و آن ها را 

ی کوهی می خالف همه داده های تاريخی، ترک ها
ميليون نفری کرد حق خواندن و  25خواند. جمعيت 

نوشتن به زبان مادری شان را نداشتند. از راه 
افتادن تلويزيون به زبان کردی چند سالی بيش 
نمی گذرد. درست چند سال پيش بود که زير فشار 
سنگين اتحاديه اروپايی دولت های ترکيه ناگزير 
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ز حقوق انسانی گرديدند تا اندازه يی پاره يی ا
کردها را به رسميت بشناسند.  وضع جمعيت چند 
 ميليونی علويان ترکيه هم بهتر از کردها نيست. 

 
و  امريکاحاال تصور کنيد که اگر در آن هنگام، 

ناتو در کل مانند ليبيا خواستار فيصله نامه 
شورای امنيت سازمان ملل برای به دست آوردن 

نطقه کردستان می منطقه پرواز ممنوع بر فراز م
گرديدند و کشورهای عربی مانند تروريست های 
سوری، چندين ميلياردها دالر در اختيار کردها 
می گذاشتند و سيل سالح های مرگبار در دسترس آ ن 
ها قرار می گرفت، چه فاجعه يی به بار می آمد؟ 
اگر در آن هنگام عربستان و کشورهای عربی به 

سوی دولت ترکيه ده  بهانه کشتار سنيان!!!! از
ها ميليارد دالر را به معارضان کرد می داند و 
اگر غرب به بهانه سرکوب کردها از سوی دولت 
ديکتاتوری اردوغان و نقض فاخش حقوق بشردر اين 
کشور در پی صدور قطع نامه سازمان ملل و وضع 
ساحه پرواز ممنوع در بر فراز مناطق کردنشين و 

ن مناطق کردنشين عراق نيز دفع تجاوز و بمبارا
از سوی نيروی هوای ترکيه می برآمد، حاال ترکيه 

 دست کم سه پارچه شده بود.
 
اگر همين پول و سالحی که در دسترس شورشيان  

سوريه گذاشته می شود، و اگر همين حمايتی که 
غرب و اعراب از دهشت افکنان سوريه می نمايند، 

ه شود، در اختيار کردها و علويان ترکيه گذاشت
آن گاه خواهيد ديد که عمق فاجعه به چه اندازه 

 بزرگ است. 
 

تازه کارنامه سياه آقای اردوغان به کشتار 
کردها خالصه نمی شود. دست ايشان را می توان در 
پشت بسياری از ماجراهای خونين در آسيای ميانه 
(از جمله ازبيکستان که اسالم کريمف برنامه های 

دانشجوی  2000دغن کرد، تلويزيونی ترکی را ق
ازبيک را از ترکيه به کشور فرا خواند و بارها 
اعالم داشت که ترکيه در کشورش دست اندر کار 
پويايی های ويرانگرانه، آتش افروزی و تحريک 
شورش است)، جنگ خونبار چچن که به کشته و زخم 
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شدن هزاران نفر انجاميد، شمار فراوان ترورها و 
 انفجارها و... ديد.

 
همين است که مردم ترکيه از سياست های   

ماجراجويانه او به داد رسيده اند و ديگر او را 
نمی خواهند. حتا رييس جمهور عبدهللا گل از دست 
ماجراجويی های او به داد و فرياد رسيده است و 
آشکارا از سياست های او فاصله گرفته است. 
اردوغان آشکارا ترکيه را در آستانه انهدام 

رار داده است و اگر ناگزيری های روسيه و ق
ايران در حمايت از حزب عدالت و توسعه نباشد، 
وضع ترکيه بدتر از مصر و سوريه خواهد شد. حال 
اگر سياست های يک بام و دو هوا نمی بود، بايد 
او را هم مانند ميلوشوويج به جرم ارتکاب 
جنايات جنگی به دادگاه بين المللی می کشاندند. 

ترکيه که يک سر و گردن باالتر از ديگر  در
کشورهای اسالمی است، اوضاع انفجار آميز و آبستن 

دردمندانه دولت رويدادهای بسيار خطرناک است. 
ترکيه سال ها است که در اين بيراهه گام گذاشته 
است. اما به دليل پرده اندازی های تبليغی و 
 کتمان ها کمتر در اذهان هم ميهنان ما بازتاب
يافته است. از اين ها که بگذريم، مداخالت آشکار 
و پنهان ترکيه در آسيای ميانه (در حوادث 
انديجان و سپس هم تاجيکستان) و پيشتر از آن در 
قفقاز (چچنستان و قره باغ کوهستانی) و.... هر 
يک پرونده های سياهی اند که به کشته و زخمی 

ده شدن و بی خانمان شدن هزاران انسان انجامي
 است. 

 
 ديدگاه الترناتيو:

اردوغان خواب خليفه المسلمين شده را می «
 بيند.! 

ها و رخدادهای سه  گلوبال ريسرچ با ذکر نمونه
سال بحران در سوريه می نگارد: بشار اسد و ارتش 

اند. يک وبگاه   سوريه همچنان محبوب مردم سوريه
يی با اشاره به تحريف حقايق امريکاخبری 

های غربی  ه سال بحران سوريه در رسانهرخدادهای س
و عربی، اعالم کرد: تحوالت سه سال گذشته نشان 

دهد هيچ انقالبی عليه بشار اسد روی نداده  می
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الملل خبرگزاری فارس،  است. به گزارش گروه بين
گذرد و تخريب  سه سال و اندی از بحران سوريه می

 های غربی و عربی از سوی رسانه» بشار اسد«وجهه 
معاند همچنان ادامه دارد؛ تا جايی که اين 

و کاستن محبوبيت وی از  اسدها برای تخريب  رسانه
وارد کردن تهمت و افترا نيز به وی فرو گذار 

های  کنند. اين در حالی است که برخی از رسانه نمی
غربی که به وضوح مشاهده کردند اين اقدامات 

ميان مخرب هيچ تأثيری در محبوبيت بشار اسد در 
مردم سوريه ندارد، سرانجام به اين محبوبيت 

» گلوبال ريسرچ«اذعان کردند. وبگاه خبری 
در اين خصوص ضمن اذعان به بيگناه بودن  امريکا

بشار اسد در جريان بحران سوريه، علت محبوبيت 
 وی را نيز مورد بررسی قرار داد. 

 
گلوبال ريسرچ با اشاره به مداخله واشنگتن در 

» جنگ عليه تروريسم«لی سوريه به بهانه امور داخ
نوشت: اين مداخله تعجب مردم غرب را در پی 
داشت؛ زيرا آن ها در طول سه سال گذشته شاهد 
تمسخر اظهارات بشار اسد مبنی بر لزوم مبارزه 

های تحت حمايت کشورهای خارجی بودند؛  با تروريست
اخيرا به آن اذعان  امريکايی که غرب و  مساله
دار رهبری اين جنگ عليه  اند و واشنگتن عهده کرده

ها شده است. موفقيت اسد در انتخابات  تروريست
رياست جمهوری، دشمنان غربی و عربی وی را به 

اين وبگاه خبری با طرح اين  .وحشت انداخته است
پرسش که نظر مردم سوريه چيست و چرا همچنان از 

مله کنند که غرب وی را متهم به ح مردی حمايت می
کند، به بررسی فاصله  و ارعاب مردم کشور خود می

موجود ميان توصيفات غرب از بشار اسد به عنوان 
و تصوير مردمی وی در » ديکتاتور خودکامه«يک 

داخل سوريه پرداخت و تأکيد کرد. اگر بخواهيم 
های غرب را باور کنيم، به اين  بيشتر گزارش

عليه رسيم که اسد حمالت مداومی را  نتيجه می
گيرد و کودکان را با  مناطق غير نظامی به کار می

کشد و در رأس نظامی است که همه  گاز سمی می
 مذهب هستند.  علوی
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گلوبال ريسرچ ادامه داد: مشکل اصلی در اين 
توصيفات اين است که بشار همچنان از محبوبيت 

به طوری  .مردمی بااليی در سوريه برخوردار است
چرای وی در انتخابات رياست  که موفقيت بی چون و

جمهوری که در جون گذشته برگزار شد، دشمنان 
يی وی مانند رژيم صهيونيستی، عربستان،   منطقه

 .منزجر شدند مسالهقطر و ترکيه از اين 
انتخاباتی که (برای نخستين بار) چند نفر در آن 
نامزد بودند. در همين راستا، مردم سوريه بر 

مهور سوريه، سياست چند ج رييساين باورند که 
قوميتی را در پيش گرفته و اندکی آن را به روز 
کرده است. اين سياست از سوی حافظ اسد اتخاذ 
شده بود ولی بشار تغييراتی را در آن پديد 

های مخالف دولت سوريه به  آورد. اذعان گروه
محبوبيت بشار اسد به گزارش اين وبگاه، اخوان 

وه های تندرو موجود المسلمين سوريه و ساير گر
در اين کشور، دل خوشی از بشار اسد نداشتند ولی 

کنند،  با اين وجود ميزان محبوبيت وی اذعان می
نظر سنجی مرکز  2011چرا که در پايان سال 

(مرکز وابسته به خانواده حاکم » الدوحه ديبايت«
% از مردم سوريه 55در قطر) نشان داد که 

 بودند. خواستار ماندن اسد در دولت 
 

انگليس نيز به » تايم«و مجله » گاردين«روزنامه 
» ارتش آزاد«نقل از يک سرکرده گروهک موسوم به 

% اعالم و به انزجار 70ميزان محبوبيت بشار را 
های تروريستی  مردم از ارتش آزاد و ساير گروه

اشاره کردند. بنا بر اين گزارش، در پس اسطوره 
ت که با اين بشار اسد دو داستان نهفته اس

انقالبيون «اسطوره ارتباط مستقيم دارد: داستان 
نيروهای «يا » حاميان اسد«و داستان » ميانه رو

ی که حکايت از يک ارتش بزرگ دارد که از »نظام
محبوبيت و حمايت مردمی برخوردار است. برای فهم 
اسطوره بشار بايد به ارتش سوريه بنگريم؛ ارتشی 

دارد. مردم سوريه از  هزار سرباز 500که حدود 
گريزند، بل که پس از آواره شدن از  اين ارتش نمی

ها به  شهر خود در نتيجه اشغال شهر توسط تروريست
برند که تحت حمايت ارتش است.  مناطقی پناه می

عليه غير نظاميان » بی هدف«اگر ارتش در حمالت 
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داد؛ زيرا ملت از  دخالت داشت، اين اتفاق رخ نمی
 گر بيم دارند. ارتش سرکوب

 
و » درعا«و » حماه«رد پای عربستان در رخدادهای 

 اتهام به دولت سوريه:
گلوبال ريسرچ با اشاره به برخی تجاوزات عليه  

، تأکيد کرد، 2011تظاهرات کنندگان در آغاز سال 
مردم سوريه آن رخدادها را فراموش نکرده اند 

جمهور سوريه  رييسولی به ياد دارند که 
را در پی آن رخدادها برکنار » درعا«ار استاند

دانند که نظامی کردن جنبش در نتيجه  کرد و می
تظاهرات نبوده است، بل که يک جنبش مذهبی در پس 

 آن تظاهرات قرار داشت. 
 

به گزارش اين وبگاه خبری، اين در حالی است  که 
عربستانی نيز در مصاحبه  مسوول» انور الحسکی«

راف کرد که کشورش به اعت» بی. بی. سی«با 
های تندرو در درعا سالح داد و تيراندازی  تروريست

از پشت بام ها نيز شبيه به انقالب ناکام اخوان 
رخ داد » حماه«در  1982المسلمين بود که در سال 

آن را طی چند هفته سرکوب کرد. » حافظ اسد«و 
نيز شمار قربانيان آن  امريکاسرويس اطالعات 

ر نفر اعالم کرد، اين در حالی حادثه را دو هزا
نفر  400 تا  300است که شمار واقعی اين افراد 

بود. ولی اخوان  یاز شبه نظاميان اخوان
المسلمين در اين عدد بزرگنمايی کردند. از اين 
رو تندروها در سوريه سال هاست که داعيه قربانی 

 شدن را دارند. 
 
سته به های واب همان تروريست» رو انقالبيون ميانه«

هستند. گلوبال ريسرچ درباره » ارتش آزاد«گروهک 
» رو انقالبيون ميانه«تروريست های موسوم به 

که بزرگترين شاخه » کتيبه الفاروق«نوشت، 
وابسته به گروهک ارتش آزاد است، پيش از سال 

انقالب «و قبل از ايجاد داعش نماينده  2011
رش بود و يک گزا» حمص«در بخش هايی از » سوريه
» غير نظاميان قانونی«يی آن ها را امريکا

نيز اين » گروه بحران«المللی  ناميد. سازمان بين
وال «ناميد و » متدين«گروهک تروريستی را 
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اهل «نيز از اين افراد به نام » استريت ژورنال
ها را  ياد کرد. بی. بی. سی نيز آن» سنت متدين

دگان نام نهاد. ولی باشن» رو اسالمگرايان ميانه«
ها در  علوی«ها شعار  حمص گفتند که اين تروريست

را سر دادند و يک » ها در بيروت تابوت و مسيحی
بيمارستان را منفجر کردند. کليساها نيز اين 
گروهک را به پاکسازی نژادی متهم کردند؛ زيرا 

هزار مسيحی را از اين شهر بيرون  50اين گروهک 
 رانده بود. 

 
ناصر اين گروهک همه اين در حالی بود که ع

هايی بودند که مورد حمايت مالی و تسليحاتی  سلفی
عربستان سعودی قرار داشتند و نخستين گروهی 

جناياتی دانستند  مسوولبودند که ارتش سوريه را 
که خود دست به ارتکاب آن ها زدند. اين وبگاه 
با اشاره به اين که عناصر گروهک فاروق در 

که در اين شهر » الحوله«ارتکاب جناياتی مانند 
رخ داد و بعدها نهادهای غربی ارتش سوريه را 

آن دانستند، تصريح کرد، برخی از  مسوول
نگاران آلمانی و روس برای برخی از  روزنامه

ساکنان اين منطقه که از اين جنايت جان سالم به 
در برده بودند، تأکيد کردند که شمار زيادی از 

وارد » الرزاق طالسعبد«اين گروهک به سرکردگی 
اين شهر شده و همه مردم را ذبح کرده بودند. 

های  ولی اين جنايت نخستين موردی نبود که سازمان
بين المللی به صورت عمدی آن را مخفی کردند. 

های غربی در تحريف و مخفی کردن  تعمد رسانه
رخ  2013ها نمونه دوم در دسامبر  جنايات تروريست

روستايی در روستای  120داد؛ در پی اين حادثه 
نيز با » نيويورک تايمز«کشته شدند و » عقرب«

افرادی از طايفه اسد، در پس عمليات « عنوان 
به اين حادثه » کشتار در سوريه قرار دارند

نگار  روزنامه» الکس تامسون«پرداخت. ولی 
انگليسی بعدها فاش کرد که قربانيان به طايفه 

د به آن منتسب علوی وابسته بودند که بشار اس
های ارتش  است. در اين جنايت، شماری از تروريست

 9آزاد پنج صد علوی را باز داشت کردند و پس از 
 نفر از آن ها را کشتند.  125روز 
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گلوبال ريسرچ در باره ساير جنايات گروهک 
تروريستی الفاروق به ممانعت شهروندان غيرنظامی 

و تصريح  ها اشاره توسط اين تروريست» القصير«
ارتش سوريه با پرواز  2013کرد، در مه 

هواپيماهای خود بر فراز اين شهر و پخش آگهی 
مبنی بر لزوم خروج از القصير، از غير نظاميان 

های  خواست که شهر را ترک کنند ولی تروريست
الفاروق مانع از اين کار شدند. واشنگتن با 
فرصت طلبی نيز مدعی شد که در قبال پخش 

نظاميان  به کوچ اجباری غير«ايی که ه آگهی
 مسالهنگران است و اين «بسيار » خواند فرامی

 دهد. را نشان می» توحش نظام سوريه«
 

جون با حمايت حزب هللا  5ارتش سوريه نيز در 
ها خارج کند.  توانست القصير را از چنگ تروريست

غوطه «به گزارش اين وبگاه، حمله شيمايی به 
دمشق نيز از ديگر جناياتی در نزديکی » شرقيه

بود که نهادهای حقوق بشری غرب ارتش سوريه را 
آن دانستند. ولی پس از مدتی يک  مسوول

نگار اردنی اعالم کرد که ساکنان غوطه  روزنامه
سرويس اطالعاتی  رييس» بندر بن سلطان«شرقيه 

دانند و پس از  اين جنايت می مسوولعربستان را 
ه اين جنايت، مشخص شد که های مربوط ب بررسی فيلم

ها پيش از وقوع اين جنايت گرفته شده بود.  فيلم
» لواء االسالم«بنا بر اين گزارش، گروه تروريستی 

که تحت حمايت عربستان سعودی، همچنين در 
استفاده از سالح شيمايی در سوريه متهم است؛ به 

باره  در» ام آی تی«طوری که محققان دانشگاه 
که غير ممکن است اين گاز از  گاز سارين گفتند

مناطقی منتشر شده باشد که تحت کنترل دولت 
سوريه است. از اين روی بيشتر مردم سوريه ارتش 

ها  کشورشان را به خاطر جنگ عليه اين تروريست
کنند؛ بل که سرزنش آن ها متوجه  سرزنش نمی

، انگليس و امريکاهايی است که از سوی  تروريست
انقالبی «وند و در پس شعار فرانسه حمايت می ش

پنهان شده اند. گلوبال ريسرچ در » رو ميانه
درصدی مردم  73پايان تأکيد کرد که مشارکت 

سوريه در انتخابات رياست جمهوری اين کشور 
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نشانگر محبوبيت بشار اسد در ميان مردم کشور 
های  خود است. اين مشارکت در حدی بود که رسانه

را کتمان کنند. از اين معاند نيز نتوانستند آن 
روی ميزان پيروزی بشار از يک حقيقت روشن حکايت 
دارد: هيچ انقالب مردمی عليه اين مرد صورت 
نگرفته است، بل که بر محبوبيت وی افزوده شده 

 است.
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930730001266#st
hash.4iGFXRkm.dpuf 
 
 
 

 
 ديدگاه الترناتيو:
 خورد یبه درد امروز نم نياخوان المسلم

 ،  قاهرهاالهرام
تر  بد و بد یها جز انتخاب زيچ چيه یاسياسالم س

 عرضه به منطقه ما ندارد. یبرا
 جالل ناصر

 ترجمه: م. ارشک 
 

و  نديآ ) ناخوشويو دگرواره (آلترناتد عرضه
 نديآ که کمتر ناخوش یاجبار مردم به انتخاب شق

بود که  يی وهيش نياست. ا یميشگرد قد کياست، 
تراز در مصر، در منطقه و در  نيالمسلم اخوان

گروه خود را  نيخود را عرضه کرد. ا یالملل نيب
 که کرد یم یو روادار معرف رو انهياسالم م یالگو

و چنانچه  رديکنترل بگ زيرها را  تندرو تواند یم
 يی قادر خواهد بود مصالح منطقه ،به قدرت برسد

دادن به خواست  انيرا با پا یالملل نيو ب
که  يیدر کشورها عتيبر حکومت شر یها مبن تندرو
 . دينما نيمسلمان است، تام شان تيجمع تياکثر

 
و  صرتصور را در م نيموفق شد ا نيالمسلم اخوان
از  يی  پاره انيدر م احت گر،يد یعرب یکشورها

از  ها ني. ااندازنديو چپ، جا ب براليرهبران ل
استدالل  نيبا ا نيالمسلم کنار آمدن با اخوان

از خشونت و  توان یم قيطر نيکه بد کنند یم تيحما
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 هيکرد و مبارزه عل یريجلوگ سميترور
به اقدامات  که نيبا وجود ا ن،يالمسلم اخوان

تنش و  زنند، یدولت دست م در برابر سلحانهم
ما  گر،ي. به عبارت دديخشونت را شدت خواهد بخش

تر  بد و بد زيدو چ نيبا انتخاب ب گريد بار
در واقع  نيالمسلم اخوان رفتني: با پذميا مواجه

و داعش  المقدس تيکارآمدن انصار ب یاز خطر رو
 تيواقع نياستدالل، به ا نيا .ميا کرده یريجلوگ

 شهيدر واقع هم نيالمسلم شناخته شده که اخوان
 يی توجه ،بوده است یريتکف شهياند یرسم یحام
 .کند ینم
 

 ريقطب و سا ديحسن البنا، سانديشه های 
انباشته از عدم  نيالمسلم اخوان یها دئولوگيا

 احت گران،ينسبت به د یورز نفرت ض،يمدارا، تبع
ت به همه نسب یو هتاک عه،ينسبت به مسلمانان ش

. ستنديآنان موافق ن یفکر اقياست که با س یکسان
هم از نظر شکل و هم  نيالمسلم نسخه اسالم اخوان

که توسط االظهر و طالب  یمحتوا با اسالم لحاظاز 
طلب  امام محمد عبده اصالح مانند یمعروف اسالم

 ها فاصله دارد. فرسنگ شود، یم یندگينما
 

 سهيمقا یطقه برادر من گريبه دو دگرواره د حال
 فهيخل ،یابوبکر البغداد یعني م،يو سنجش بپرداز

(داعش) و  »هيعراق و سور یدولت اسالم«خودخوانده 
جمهور تازه انتخاب شده  سيياردوغان، ر بيرجب ط

از مسلمانان در مصر و  يیها . از نظر گروههيترک
 گريهرکس د از شياست که ب یدر منطقه اردوغان کس

 فت است.مقام خال ستهيشا
 
 نيالمسلم اخوان یرهبر روحان دگاهياست د نيچن

)، ی/ قطریمصر تي(با مل یالقرضاو وسفي خيمصر، ش
مرکز و مقر  هياستدالل که ترک نيبا اتکا به ا

هواداران  زشيبوده است. خ یخالفت اسالم
 یدر پ یعرب یکشورها شتريدر ب نيالمسلم اخوان
ج اردوغان درآمد عرو شيپ »یبهار عرب« یها انقالب
 ني. اردوغان و باندش اشد یم یخالفت تلق کهيبه ار

شان  نظر را با عبارات و اشارات مختلف به دوستان
رساندند که  گريد یغرب یها تختيدر واشنگتن و پا
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 یعرب یدر کشورها یاخوان یها نظام قياز طر
کنترل داشته باشند، زير منطقه را  توانند یم

کنند، تحول و  محدودرا  رانيا انيحوزه نفوذ مال
که به منافع غرب  یقيرا به طر یگذار به دموکراس

 یاسالم انيکرده و افراط گرا لينزند تسه يی لطمه
 بازگردانند. شانيها به خانه یغرب یرا از کشورها

 
شهروندان خودمان  یو برا یناظر  خارج کي یبرا

 ريو تصو یالبغداد ريکه با تصو یدر داخل، موقع
که اردوغان را  ستين یشک شوند، یه ماردوغان مواج
 نديآ خواهند پنداشت که کمتر ناخوش یآن دگروارها

رشد،  قيتشو یممکن است او را الگو ااست. حت
. ندبدان یفساد و تحرک اقتصاد هيمبارزه عل

 م،يشو یروبرو م ینيچن نيا یکه با انتخاب یزمان
های  شيگرا یمان را رو به سهولت چشم

 ،یمدن یها یردوغان، سرکوب آزادا کتاتورمآبانهيد
مخالف، فساد حاکم بر خانواده  یفرونشاندن صداها

 یدغلکارانه قانون اساس رييو حزب خود او، تغ
 یرو اشاعه طرح امپراتو یقدرت شخص شيافزا یبرا

 .ميبند یاو، م ینوعثمان
 

در منطق هواداران اردوغان  یتفاوت توان یم مشکل
از فکر  تيصر در حمانظران م از صاحب يی  و پاره

 .ديد نيالمسلم کنار آمدن با اخوان
 

شان  تفکر و عمل وهيکه ش ندنشان دادی ها اخوان
از  ديمد یها که مدت يی به درد اداره جامعه

دهان  یشعارهازير فساد و اختناق حکام مستبد 
خود را  یستيبا یاند و اکنون م پرکن به ستوه آمده
 .خورد یند، نمبرها ینيو د یاز استبداد حکومت

 
 »ینئوعثمان« یستياليرابطه با طرح امپر در

که حزب  یعيتحوالت سر تياردوغان، به علت ماه
به  يیدهه حکمروا کيحاکم عدالت و توسعه در طول 
که  يی موانع عمده کيوجود آورده، از لحاظ تئور

 یها مربوط باشد، وجود ندارد. ط يه يیبه خود ترک
ها سه برابر  يه يی کدوره، درآمد سرانه تر نيا

به مقام پانزدهم در رده  هيترک تصادشد، اق
و اردوغان  افتيجهان ارتقا  یها اقتصاد نيتر یقو
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آن را به  یدهه بعد انياز پا شيوعده داده که پ
 مقام دهم برساند.

 
حزب عدالت و توسعه موفق شد  ،یاسيقلمرو س در

سخت  یکوتاه کند و تابوها استيدست ارتش را از س
 ليدر رابطه با مسا يهرا در جامعه ترک یانج

 یراه حل که نيبشکند، بدون ا ها یها و ارمن کرد
شان ارائه کند. به موازات  کدام چيه یبرا یجد
اقدامات، دولت اردوغان مخالفان را از  نيا
را با خشونت  یدر کرد و تظاهرات اعتراض به دانيم

 که یهنگام یحکومت را و وهيش نيسرکوب نمود. ا
شهردار اسالمبول بود علنا اعالم کرده بود. در آن 

بود که نجم  یزمان، اردوغان عضو حزب رفاه اسالم
اربکان در راس آن قرار داشت. در دسامبر  نيالد
 کياز  یشعر رت،ييدر شهر س ینگيتيم ی، ط١٩٩٧

 بيخواند که به ترت ستياسالم پان ست،يترک شاعر پان
ما،  یها گانمساجد پاد«ترجمه شده است:  ريز

ما  یها زهيها ن ها کاله خود ما و مناره گنبد
ماجرا، اردوغان به  نيبه دنبال ا». هستند...

اعمال مجرمانه و دامن زدن  بيو ترغ کياتهام تحر
محاکمه و محکوم  ر،يدستگ یو مذهب یبه تنفر نژاد

. پس از ده ماه ديشد و از سمت شهردار خلع گرد
حزب  سييکوتاه ر یتمجازات حبس آزاد شد و در مد

و بعد  ،یحزب رفاه اسالم نيعدالت و توسعه، جانش
 شد. ريهم نخست وز

و  ها یاو در مورد ارمن یها استيمثل س درست
 هياو به ورود به اتحاد ليتما حيها، اعالم صر کرد

. اردوغان که ستيجز ردگم کردن ن یزيچ زياروپا ن
 در تيموفق یبرا یکم اريخود متوجه است شانس بس

از  یزده که حاک یامر دارد، دست به اقدامات نيا
قرار دادن مجدد  یعنياو،  یاحتمال یطرح اصل

پرچم خالفت زير  یو اسالم یدر راس جهان عرب هيترک
 یاست که موضع و جا یهر عنوانزير  اي اشدهياح
و  یاقتصاد ،یرا به عنوان دروازه تجار هيترک
 .دينما نيتضم انهيبالمنازع خاورم یاسيس
 

 اي یدئولوژيبا هر ا يیها گروه اياحزاب  اگر
 کنند یدر منطقه هستند که فکر م یفکر شيگرا

 توانند یاردوغان را م یاسيس یها یبلندپرواز
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 نيا ی. برازنند یباشند، خودشان را گول م رايپذ
استعمار جهان عرب  سدهو به چهار  خيبه تار که
مثل  یعرب یها تختيدوره، پا نيا ی. طندياعتنا یب

به عنوان مراکز  تر شيقاهره، بغداد و دمشق، که پ
فرهنگ و تمدن و رفاه شناخته شده بودند، به 

در  یامپراتور یفرهنگ یها و تاالب ريبا یاراض
 شدند. ليتبد ها، یعثمان يیفرمانروا انيپا
 

 نيهمچن یعرب یکشورها یاسيو رهبران س روشنفکران
سالح در  نيتر به خاطر داشته باشند که مهم ديبا

 انهيکه خاورم يیکشورها یو نظام یغاتيانبار تبل
گرا هستند.  اسالم یها انيجر دهند یرا هدف قرار م

در  یسالح خطرناک عموما با شگرد غبارافشان نيا
 شيگرا نيا یاقعتا خصلت و افتد یها به کار م چشم

 یاز رهبران فکر يی  شمار قابل مالحظه ديرا از د
پنهان نگهدارد.  یردم عادم نيو همچن یاسيو س

و  دان یبرجسته، جغراف شمندياست سخنان اندبسنده 
داشته  اديجمال همدان، را به  -ريشهتاريخدان 

 یمزمن یماريب یاسالم یافراط یها انيجر: «ميباش
را آلوده  سالمگاه جهان ا گاه به هستند که

 یروان یمارياز ب يی  جلوه یاسي. اسالم سسازند یم
 »است...

 
در  شمندياند نيتر ا خشن یالبته با داور ،ما

موافق  لييمصر و اسراميان توافق صلح  باره
مخالف صلح با  نيتر . همدان که سرسختميستين

مصر،  شرفتيشرط پ«بود، گفته بود:  ليياسرا
همه  یاعضا ختنيبه دارآو یاعراب و جهان اسالم

 انيليياسرا یها با روده یاسالم یافراط یها گروه
که از سلطنت  یبه همه کسان ،با اين هم». است

اند،  ذوق زده شده یخالفت البغداد اياردوغان 
را که جمال همدان در مطالعات و  یتيواقع
: ميشو یادآورمي افتيخود به آن دست  یها پژوهش

افسانه  کيو  يیايجغراف تيواقع کي یجهان اسالم«
 ».است یاسيس
 

 :منبع
http://weekly.ahram.org.eg/News/7663/21/The-Brotherhood,-
Erdogan-and-ISIS.aspx 



 

498 
 

 
 
 
 
... و در پايان باز هم يک ديدگاه الترناتيو 

 ديگر:
 
Géopolitique de la guerre contre la Syrie et de celle contre Daesh 
 
par Thierry Meyssan 
 
در اين تحليل تازه و بی بديل، تی يری ميسان به 

شکست در جنگ عليه سوريه و داليل جغرافيای سياسی 
اهداف واقعی در دعاوی جنگ عليه تروريسم و داعش 
می پردازد. اين مقاله برای درک مناسبات بين 
المللی کنونی و تبلور منازعات در شامات (عراق، 

 .سوريه و لبنان) از اهميت خاصی برخوردار است
 

 سه بحران در بطن اتحاديه:
حاضر ما شاهد  از آغاز جنگ عليه سوريه، در حال

 سومين بحران در جبهۀ تجاوزکاران هستيم:
 

، که 1، طی گردهمآئی ژنو 2012. در ماه جون     1
سر می بايستی به جنگ پايان دهد و خاورميانه را 

و روسيه تقسيم کند، فرانسوآ  امريکا ميان از نو
رييس جمهور فرانسه، تعبير محدود کننده  -هوالند

طرح کرد و به کمک يی برای بيانيۀ نهائی م
، ترکيه و با پشتيبانی وزير امور خارجه اسراييل

 سازمان سيا ديويد پتراوس رييسهيالری کلينتون و 
 .دوباره جنگ را سازماندهی کرد و ادامه يافت

 
کلينتون و پتراوس توسط اوباما حذف شدند،  .2

و  اسراييلبه همکاری  2013ترکيه در تابستان 
وطه در حومۀ دمشق را فرانسه بمباران شيميائی غ

سازماندهی کرد و سپس آن را به سوريه نسبت داد. 
يک جنگ تنبيهی  آغاز ولی اياالت متحده از

 .کرد خودداری
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، اياالت متحده طی يک نشست 2014در ماه جنوری  .3
سری در کنگره به تأمين مالی و ارسال جنگ افزار 
برای داعش رأی مثبت داد، و مأموريت اين بود که 

ۀ سنی عراق و منطقۀ کرد سوريه را از اين منطق
کشورها جدا کنند. بر اين اساس بود که فرانسه و 
ترکيه القاعده (جبهۀ النصره) را واداشتند که 
به داعش حمله کند تا اياالت متحده را مجبور 
سازند که به طرح اوليۀ اتحاديه بازگردد. اگر 
 در ماه مه القاعده و داعش پس از فراخوان ايمن
الظواهری در آرامش با يکديگر آشتی کردند، ولی 
فرانسه و ترکيه در بمباران های متفقين شرکت 

 .نکردند
 

بطور کلی، اتحاديۀ دوستان سوريه که در جوالی 
کشور و سازمان بين المللی بود،  100شامل  2012

رسيده است. اتحاديه عليه  11امروز تعدادشان به 
را در برمی » کشور 60بيش از «داعش، امروز رسمًا 

گيرد، ولی وجه مشترک آن ها به اندازه يی ناچيز 
است که فهرست آن ها اعالم نشده و مخفی مانده 

 .است
 

 منافع مختلف:
در واقع، اتحاديه از چندين کشور تشکيل شده که 
هر يک از آن ها اهداف خاص را پيگيری می کنند و 
 نمی توانند با يکديگر به توافق يگانه يی دست
يابند. در اينجا می توانيم چهار جبهه يا نيروی 

 : مختلف را باز شناسی کنيم
 
هيدروکربور منابع اياالت متحده می خواهد  -1

، گروه ملی 2000منطقه را کنترل کند. در سال 
 National Energy Policy Development سياست گسترش انرژی

Group (NEPDG)   به رياست ديک چنی به مدد تصاوير
واره يی و داده های اکتشافی منابع ماه

هيدروکربور جهان و به همين گونه منابع عظيم 
گاز سوريه را مشاهده کرده بودند. طی کودتای 

در اياالت متحده، برای حملۀ پی در  2001نظامی 
پی به هشت کشور تصميم گرفته شد (افغانستان، 
عراق، ليبی، لبنان و سوريه، سودان، سومالی، 
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اصلی در حمله به اين کشورها تصاحب  ايران). هدف
منابع طبيعی آن ها بود. در نتيجه، مرکز ستاد 
فرماندهی ترسيم مجدد خاورميانه تحت عنوان 

را طرح ريزی کرد (که در عين » خاورميانۀ بزرگ«
حال ترسيم مجدد ترکيه و عربستان سعودی را نيز 
پيشبينی کرده بود)، عالوه بر اين، وزارت امور 

سال بعد مرکز تحقيقی خاورميانه و  مريکااخارجۀ 
را » یبهار عرب« (MENA (منا افريقاشمال 

 .سازماندهی کرد
 
از منافع ملی خود دفاع می کند: در  اسراييل -2

کوتاهمدت، سياست گسترش مرزهايش را گام به گام 
به پيش می برد. هم زمان و بی آن که منتظر 

ود، کنترل تمام فضای بين دو رود نيل و فرات ش
می خواهد تمام فعاليت های اقتصادی منطقه و 
البته هيدروکربور را تحت تسلط خود بگيرد. برای 
تضمين امنيت در دوران تهديد موشکی، برآن است 
تا کنترل مناطق مرزی اش را افزايش دهد (امروز 
می بينيم که کاله آبی ها را از مرز جوالن بيرون 

کرده است) و رانده و القاعده را جايگزين آن ها 
از سوی ديگر، ارتش مصر و سوريه را از طريق 
جبهۀ ديگری خنثی کرده است (استقرار موشک های 
پاتريوت ناتو در ترکيه، ايجاد کردستان در عراق 

 و جنوب سودان)
 

فرانسه و ترکيه در رؤيای بازسازی   -3
امپراتوری هايشان هستند. فرانسه اميدوار است 

ی از آن را به دست که قيوميت سوريه و يا بخش
آورد، به همين علت، ارتش آزاد سوريه را ايجاد 
کرد و پرچم سبز، سفيد، سياه با سه ستاره را به 
دست آن ها داد. ترکيه نيز بر آن است که 
امپراتوری عثمانی را باز سازی کند، و از ماه 

يک والی برای ادارۀ اين  2012سپتامبر سال 
. طرح های ترکيه استان (سوريه) تعيين کرده است

و فرانسه با يکديگر سازگار است زيرا برای 
است که برخی از مناطق  پذيراامپراتوری عثمانی 

 .توسط قدرت های استعماری ديگر اداره شود
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سرانجام، عربستان سعودی و قطر می دانند   -4
که دوام نخواهند آورد مگر اين که اياالت متحده 

الئيک به خدمت را برای به مبارزه عليه رژيم های 
بگيرند که جمهوری عرب سوريه از اين پس تنها 

 .نمايندۀ آن در منطقه است
 

 سير تحولی اتحاديه:
اين چهار نيرو تنها طی نخستين دوران جنگ قادر 
به همکاری با يکديگر بودند، يعنی بطور مشخص از 

. در واقع، جريانی که 2012تا جون   2011ی  رفبرو
تيژی از نوع نسل چهارم راه اندازی شد، استرا

بود: چند گروه از نيروهای ويژه حوادثی را در 
نقاط مختلف به شکل ساختگی سازماندهی کردند، در 
حالی که تلويزيون های آتالنتيست و خليج (فارس) 
از همين حوادث مصنوعی برای به روی صحنه آوردن 
ديکتاتوری علوی که گوئی انقالب دموکراتيک مردم 

وب می کند، بهره برداری کردند. سوريه را سرک
سرمايه گذاری های اوليه و سربازانی که مستقر 
کرده بودند چندان قابل توجه نبود، و هر يک 
تصور می کردند که وقتی سوريه سرنگون شد، می 

 .توانند از اين نمد کالهی برای خود بدوزدند
 

، مردم سوريه 2012با اين وجود، از آغاز سال 
 رييسبه شکنجۀ کودکان توسط  گزارش های مرتبط

جمهور بشار اسد و فروپاشی جمهوری و روی کار 
آمدن يک رژيم فرقه مسلک از نوع لبنان را زير 
عالمت سؤال بردند و در آن ترديد کردند. محاصرۀ 
تکفيريست های امارات اسالمی در باب عمرو موجب 
آشکار شدن شکست عمليات شد. فرانسه برای خروج 

زاد سازی افسران فرانسوی که به از بحران و آ
وارد گفتگو  ،اسارت دولت سوريه در آمده بودند

شد. اياالت متحده و روسيه برای جايگزين ساختن 
همان گونه که  ،خود به جای بريتانيا و فرانسه
پيکو در سال  -لندن و پاريس با معاهدۀ سايکس

به توافق رسيده بودند،  برای تقسيم تمام  1916
از اين تاريخ به بعد،  .فتگو نشستندمنطقه به گ

هيچ چيزی در اين اتحاديه عمل نکرد. شکست های 
متعدد آن ها نشان می دهد که نمی توانند در طرح 

 .هايشان به پيروزی برسند
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، فرانسه بزرگترين گردهمآئی 2012در جوالی 

اتحاديه را در پاريس برگزار کرد و جنگ را 
انسوآ هوالند دوباره از سر گرفت. سخنرانی فر

ی ها به زبان انگليسی اسراييلاحتماًال توسط 
نوشته شده بود و سپس آن را به فرانسه ترجمه 
کرده بودند. وزير امور خارجه هيالری کلينتون و 
سفير اياالت متحده رابرت فورد (که توسط جان 
نگرو پونت آموزش ديده است) وسيع ترين جنگ 

مثل گذشته  مخفيانۀ تاريخ را تدارک می ديدند.
در نيکاراگوئه، ارتش های خصوصی مزدوران مسلح 
را استخدام می کردند و به سوريه می فرستادند. 
با اين تفاوت که اين بار، سربازان مزدور را از 
ديدگاه ايدئولوژيک برای گروه های جهاد طلب 
سازماندهی کردند. نظارت بر عمليات از دست 

رت امور پنتاگون خارج شده و در اختيار وزا
خارجه و سيا قرار گرفته بود. مخارج اين جنگ 
سرسام آور بود، ولی از خزانۀ اياالت متحده، 
فرانسه يا ترکيه برداشت نمی شد، بل که عربستان 

 .سعودی و قطر هزينه آن را کامالً تأمين می کردند
 

به گزارش رسانه های آتالنتيست و خليج (فارس)، 
انقالب «د تا به تنها چند هزار خارجی آمده ان

کمک کنند. با اين وجود، در » دموکراتيک سوريه
وجود نداشت، ولی » انقالب دموکراتيکی«محل هيچ 

گروه های متعصب شعارهائی را فرياد می زدند، 
انقالب مسالمت آميز : مسيحيان به «مانند : 

نه به «) يا 1!» (بيروت، علوی ها به گورستان 
جمهوری  رييسواهان حزب هللا، نه به ايران، ما خ

 )2» (هستيم که از خدا بترسد ! 
 

ولی به گزارش ارتش عرب سوريه، تعداد گسيل شده 
جهاد طلب  250000ها چند هزار نفر نبود، بلکه 

خارجی بود که آمده بودند بجنگند و بميرند، 
به هالکت  2014تا جوالی  2012اغلب آن ها بين جوالی 

 .رسيدند
 

زی که بارک اوباما برای در نتيجه، در فردای رو
 رييس امريکاجمهور  رييسدومين بار انتخاب شد، 
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به استعفا کرد و  وادارسيا ديويد پتراوس را 
روزهائی که اعضای دولت جديد را انتخاب می کرد، 
هيالری کلينتون را نيز حذف کرد. به شکلی که در 

، اتحاديه عمًال روی فرانسه و 2013آغاز سال 
، اياالت متحده کمترين کار ممکن ترکيه تکيه داشت

را انجام می داد. ارتش عرب سوريه نيز از اين 
فرصت برای باز پسگيری خدشه ناپذير سرزمين های 

 .اشغال شده اش استفاده کرد و وارد کارزار شد
 

فرانسوآ هوالند و اردوغان، هيالری کلينتون و 
ديويد پتراوس می خواستند جمهوری الئيک را 

و به جای آن يک رژيم سنی که  سرنگون کنند
مستقيمًا از دولت ترکيه تبعيت کند، البته به 
انضمام کارمندان عالی رتبۀ فرانسوی. اين الگو 
مطابق پايان قرن نوزدهم در چشم انداز گذاشته 

ی برای اياالت متحده يشده بود ولی هيچ استفاده 
 .نداشت

 
بارک اوباما دموکرات و دو وزير دموکرات و 

ريخواه وزرات دفاع  لئون پانه تا و چاک جمهو
هاگل ديدگاه های سياسی کامًال متفاوتی دارند : 

 Baker-Hamilton پانه تا عضو کميسيون بيکر هميلتون
است و اوباما به خاطر برنامۀ همين کميسيون  (3)

بود که انتخاب شده بود. به گفتۀ آن ها، اياالت 
وم متحده نبايد يک قدرت استعماری به مفه

مديترانه يی کلمه باشد، يعنی نبايد اشغالگرانی 
را برای کنترل در سرزمين های بيگانه مستقر 
سازد. تجربۀ دولت بوش در عراق در رابطه با 
نتيجۀ سرمايه گذاری ها بسيار گران تمام شده 

 .است و چنين وضعيتی نبايد تکرار شود
 

پس از اين که ترکيه و فرانسه تالش کردند با 
 2013ازی بحران شيميائی در تابستان صحنه س

اياالت متحده را برای بمباران گستردۀ سوريه 
تشويق کنند، کاخ سفيد و پنتاگون تصميم گرفتند 

، 2014 جنوریکنترل اوضاع را به دست گيرند. در 
در کنگره تشکيل دادند و روی  حرمینشستی م

قانونی سری رأی موافق گرفتند که تجزيۀ عراق به 
ه و جداسازی منطقۀ کرد سوريه را تأييد سه منطق
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می کرد. برای تحقق چنين طرحی، تصميم گرفتند که 
به يک گروه جهاد طلب که قادر به انجام چنين 
کاری باشد پول و اسلحه بدهند. جهاد طلبان می 
بايستی کاری را انجام می دادند که از ديدگاه 
قانون بين المللی  برای ارتش اياالت متحده 

 .بود، يعنی تصفيۀ قومی ممنوع
 

بارک اوباما و ارتش هايش ترسيم مجدد 
را به عنوان هدفی مستقل مد » خاورميانۀ بزرگ«

که اين طرح را به عنوان وسيله  نظر ندارند، بل
ی برای کنترل منابع طبيعی به اجرا می گذارند. ي

برای دستيابی به چنين هدفی از راهکار قديمی 
استفاده می کنند. » کن اختالف بيانداز و حکومت«

هدف اين نيست که پست های جديدی برای شاه يا 
که  برای دولت های جديد ايجاد کنند، بل رييس

چنين رويکردی همان سياستی است که اياالت متحده 
 .از دوران جيمی کارتر همواره به کار بسته است

 
بارۀ  جمهور جيمی کارتر در سخنرانی اش در رييس

، دکترينی را مطرح 1980 جنوری 23وضعيت اتحاد در 
دکترين «که به نام خود او شهرت يافت  ه بودکرد

بر اساس اين دکترين، اياالت متحده به » : کارتر
هيدروکربور خليج (فارس) نيازمند است و آن را 
برای اقتصاد کشورش ضروری می داند، در نتيجه 
اين معادن به اياالت متحده تعلق دارد و هر گونه 

منافع حياتی اياالت متحده «در اين زمينه  اختالل
امکانات همه را تهديد خواهد کرد و در نتيجه با 

نيروی نظامی با آن  کاربردبا  اضروری و حت
واشنگتن  ،با گذشت زمان». مقابله خواهد شد

ابزار چنين سياستی را فراهم ساخت، ستاد 
، و منطقۀ امريکافرماندهی مرکزی اياالت متحدۀ 

 .گسترش داد افريقاخود را تا شاخ  تحت نظارت
 

براين اساس، اردوگاه بمباران توسط اتحاديه در 
حال حاضر هيچ ارتباطی با خواست اوليه برای 
سرنگون سازی جمهوری عرب سوريه ندارد. اردوگاه 
فعلی هيچ ارتباطی به تبليغاتی که پيرامون 
مبارزه عليه تروريسم به راه انداخته اند نيز 

دفاع از منافع  تنها نهائی آن ندارد. هدف
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نيازی وجود  هرگاهاقتصادی اياالت متحده است، و 
داشته باشد، کشور و دولت جديدی نيز برای تضمين 

 .چنين هدفی ايجاد خواهند کرد، ولی نه حتماً 
 

در حال حاضر، پنتاگون به شکل نمادينه با چند 
هواپيمای سعودی و قطری پشتيبانی می شود، ولی 

رانسه و ترکيه هيچ پشتيبانی صورت از سوی ف
ی پنتاگون اعالم کرد که بيش ينگرفته. طی بيانيه 

نفر از مبارزان  300پرواز داشته، و  4000از 
اماران اسالمی را حذف کرده است. اگر به اين 
گزارش رسمی باور داشته باشيم، بايد بپذيريم که 

ا نمی دانيم چند بمب و موشک برای يپرواز  13
جهاد طلب به کار بسته شده است ؟ در  کشتن يک

نتيجه بايد بگوئيم که اين اردوگاه هوائی 
گرانترين و بی تأثير ترين در تاريخ جنگ هوائی 
بوده است. ولی اگر دليل و برهان های پيشين را 
مفروض داريم، حملۀ داعش عليه عراق برای 
دستکاری بهای نفت صورت گرفته و موجب کاهش بهای 

دالر  115طوری که بهای بشکه نفت از  هنفت شده، ب
% کاهش  25دالر سقوط کرده، يعنی معادل  83به 

داشته است. نوری مالکی، نخست وزير عراق که به 
شکل قانونی انتخاب شده بود، نيمی از توليد نفت 
عراق را به چين می فروخت، ولی او به شکل 
ناگهانی متهم و سرنگون شد. داعش و دولت محلی 

عراق خودشان نفت های دزدی را کاهش  کردستان
% رساندند. تمام  70دادند و صادرتشان را به 

ساخت و سازهای نفتی که شرکت های چينی ايجاد 
کرده بودند، خيلی به سادگی تخريب شد. عمالً، نفت 
عراق و سوريه از دست خريداران چينی خارج شد و 
به بازارهای بين المللی منتقل گرديد و تحت 

 .اياالت متحده قرار گرفتکنترل 
 

به طور مشخص، نام اصلی اين اردوگاه برای حمالت 
است و هم زمان هشداری » دکترين کارتر«هوائی 

جمهور چين بخاطر تالش  رييساست به شی جين پينگ 
هايش برای بستن قراردادهای دو جانبه، اينجا و 
آنجا، که می خواهد برای تأمين هيدروکربور مورد 

از مراجعه به بازار جهانی صرفه  نياز کشورش
 .جوئی کند
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 پيشبينی آينده:

 : از اين تحليل می توانيم نتيجه گيری کنيم که
در دوران کنونی، اياالت متحده تنها برای  .1

دفاع از منافع استراتژيک خود و برای تسلط بر 
بازار بين المللی نفت دست به جنگ می زند. در 

جنگ شود ولی نه نتيجه، می تواند عليه چين وارد 
 .عليه روسيه

 
فرانسه و ترکيه هرگز نمی توانند به رؤيای  .2

خود برای باززائی دوران استعماری جامۀ عمل 
بپوشانند. فرانسه بايد به نقشی که آفريکوم 

) در قارۀ سياه به او واگذار افريقا(ناتو ويژۀ 
می کند بيانديشد. فرانسه می تواند به مداخله 

ه می خواهند به چين نزديک ک يیدر تمام کشورها
شوند ادامه دهد (ساحل عاج، مالی، جمهوری 

را تثبيت سازد ولی » غرب«ی مرکزی) و نظم افريقا
هرگز در باز سازی امپراتوری استعماری توفيقی 
نخواهد داشت. ترکيه نيز بايد از تن صدايش 

ان موفق شده غجمهور اردو رييسبکاهد. حتی اگر 
سلمين و افسران کماليست باشد که بين اخوان الم

اتحاد ايجاد کند، او نيز بايد بلند پروازی 
هايش را در مورد امپراتوری عثمانی نوين فراموش 
کند. او به ويژه بايد به ياد داشته باشد که 
کشورش به عنوان عضو ناتو  بيش از هر کشور 
ديگری می تواند قربانی کودتای طرفدار اياالت 

ه پيش از او در يونان متحده شود، همان گونه ک
جئورجيوس پاپاندرئوس يا در ترکيه بولنت اجويت 

 .طعمۀ اين نوع کودتاها بوده اند
 
عربستان و قطر هرگز ميلياردهائی را که  .3

برباد داده برای سرنگونی جمهوری عرب سوريه 
باز پس نخواهند گرفت و برای هميشه از دست  اند،

د که دست شخواهند  شايد ناگزير اداده اند. و حت
بازسازی را نيز بپردازند.  هزينهکم بخشی از 

خاندان سعود همچنان بايد منافع اقتصادی اياالت 
متحده را تأمين کند، ولی بايد از ادامۀ جنگ 
های گسترده اجتناب ورزد و در عين حال بايد 
بداند که در هر لحظه واشنگتن می تواند ملک 
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يز ها را يعنی عربستان را ن خصوصی خود آن
 .طراحی کندباز

 
می تواند اميدوار باشد همچنان به  اسراييل .4

شکل پنهانی به بازی ها و تحريکاتش ادامه دهد و 
در دراز مدت عمالً عراق را به سه بخش تقسيم کند. 
در اين صورت کردستان عراق را مشابه جنوب سودان 
که پيش از اين ايجاد کرده به وجود خواهد آورد. 

ال کمی وجود دارد که بتواند با اين وجود احتم
شمال سوريه را فورًا ضميمه کند. به همين گونه، 
احتمال کمی وجود دارد که نيروهای حافظ صلح 

را بيرون  FINUL  سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان
راند و القاعده را جايگزين آن کند، يعنی همان 
ترفندی که در مورد نيروهای حافظ صلح سازمان 

در مرز سوريه به کار برد. ولی،   FNUOD ملل متحد
خيلی و غالبًا تالش کرده است  اسراييلسال،  66طی 

 اسراييلکه کمی بيشتر به دست آورد. در واقع، 
تنها برندۀ جنگ عليه سوريه و سپس در بطن 

نه تنها همسايۀ خود  اسراييلاتحاديه است. 
سوريه را برای سال های طوالنی تضعيف کرد، بلکه 

ور را مجبور ساخت که از سالح های شيميائی اين کش
تنها  اسراييلخود قطع نظر کند. در حال حاضر 

دولتی در جهان است که رسمًا انبار سالح اتمی 
 .پيشرفته و شيميائی و بيولوژيک در اختيار دارد

 
عراق عمالً به سه دولت تجزيه شده که يکی از  .5

ها خليفه است که هرگز نمی تواند از سوی  آن
معۀ بين الملل به رسميت شناخته شود. در وحلۀ جا

نخست مانعی برای جدا شدن کردستان نمی بينيم، 
% 40جز اين مورد که نمی دانيم چگونه گسترش ه ب

چه در تقسيم  خاک کردستان عراق را نسبت به آن
بندی کشوری به ثبت رسيده توضيح دهيم، به عنوان 

ريج مثال حوزۀ نفتی کرکوک. خليفه بايد به تد
جای خود را به دولت سنی واگذار کند، احتماالً 
ادارۀ امور به افرادی واگذار خواهد شد که رسمًا 

کرده باشند، ولی به شکل بی سر و » ترک«داعش را 
چه در ليبی به  صدا. يعنی روندی مشابه به آن

کار بسته شد، يعنی وقتی که مبارزان قديمی 
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در رأس کار  ،که موجب اعتراض شود القاعده بی آن
 .قرار گرفتند

 
سوريه به تدريج صلح را بازخواهد يافت و  .6

راه طوالنی بازسازی کشور در پيش خواهد بود. 
 روسوريه برای بازسازی کشور به شرکت های چينی 

ولی پکن را از منابع هيدروکربور  آورد.خواهد 
دور نگه خواهد داشت. برای بازسازی صنايع نفتی 

ز منابع گاز به شرکت های و برای بهره برداری ا
لوله های انتقال  مسالهروسی روی خواهد آورد. 

به  ،نفت و گاز که از سوريه عبور می کند
 .پشتيبانی های ايران و روسيه بستگی خواهد داشت

 
لبنان همچنان زير سايۀ تهديد داعش به سر  .7

خواهد برد، ولی اين سازمان هيچ نقشی بجز يک 
اهد کرد. جهاد طلبان سازمان تروريستی بازی نخو

ی خواهند بود برای فلج ساختن يتنها وسيله 
 .کشوری که در آنارشی فرو رفته است

 
سرانجام، روسيه و چين به شکل عاجل بايد  .8

عليه داعش در عراق، سوريه و لبنان مداخله 
کنند، نه برای حس هم دردی با مردم محل، بلکه 

ری ها هدف بعدی اين ابزا به اين علت که خود آن
ها در نظر گرفته  هستند که اياالت متحده برای آن

است. از اين پس، اگر داعش تحت فرماندهی 
شاهزاده سعودی عبدالرحمان است که مخارج آن را 
می پردازد، و خليفه ابراهيم که عمليات را 
 هدايت می کند، افسران اصلی گرجستانی  و همۀ آن

های ها عضو سرويس های مخفی نظامی و گاهی چينی 
ترکی زبان هستند. افزون بر اين، وزير دفاع 
گرجستان اعتراف کرد که اردوگاه های آموزشی در 
اختيار جهاد طلبان گذاشته است. اگر مسکو و پکن 
ترديد کنند، بايد با داعش در قفقاز، در درۀ 

 .فرغانه و در سين کيانگ مقابله کنند
 

 : ها  پی نوشت
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نا است که به به اين مع» انقالب مسالمت آميز -1
 .سنی مذهب ها خسارتی وارد نخواهيم کرد

در آغاز جنگ، حزب هللا در سوريه حضور نداشت،  -2
ولی سوريه به شکل نظامی از حزب هللا عليه تجاوزات 

پشتيبانی می کرد. در نتيجه موضوع اين  اسراييل
نه به «نبود که حزب هللا را از سوريه برانند، ولی 

 .ع پشتيبانی از مقاومت بودبه معنای قط…»حزب هللا
 
، يا گروه بررسی Baker-Hamilton بيکر هميلتون  -3

که بيکر هميلتون     (Irag Study Group) بارۀ عراق در
 ،يا به شکل ساده کميسيون بيکر ناميده می شود

از يک هيئت ده نفره تشکيل شده که کنگرۀ اياالت 
متحده انتخاب کرد، اين هيئت عهده دار بررسی و 

هار نظر مستقل در بارۀ وضعيت عراق و جنگ اظ
اياالت متحده در عراق است. مديريت اين هيئت 

وزير امور خارجۀ  James Baker مشترکًا به جيمز بيکر
  Lee Hamilton (جمهوريخواه) ولی هميلتون پيشين

 دموکرات) است.  (ترجمه حميد محوی).)
 

 
 
 

 در عراق چه می گذرد؟
 ه می گيرد؟فتنه داعش از کجا سرچشم
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بود که ناگهان  1994درست در ماه اکتبر سال 
آوازه افتاد که گروهی از جوانان پشتون در 
قندهار پيدا شده اند که برای برپايی نظم و 
رهايی مردم از شر  رهزنان قد علم کرده اند و 
به يک گردش چرخ نيلوفری هواداران بسياری پيدا 

آنان می پيوندند کرده اند و مردم گروه گروه به 
و قصد دارند در کشور نظام ناب اسالمی روی کار و 
در کشور امارت و خالفت بياورند!. در ظرف چند 
روز چندين شهرک و بخشداری (ولسوالی) و 
فرمانداری (عالقه داری) به آنان پيوسته اند. 
گفته می شود که اين ها طالبان مدرسه های مذهبی 

که در دوره جهاد  اند و يتيمان شهيدانی هستند
با شوروی ها در جبهات کشته شده بودند. در ميان 
مردم شايع شده بود که اين ها فرشتگان صلح اند 

 و گويی ماموريت الهی دارند.
 

جهانی »! پيدا شده اند«روشن است در پشت سر 
اسرار نهان بود. از کجا پيدا شده اند؟ چگونه 

دم پيدا شده اند؟ چه کاريزمايی دارند که مر
گروه گروه به آنان می پيونند. و باالتر از همه، 
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چگونه و با کدام پشتوانه و پشتيبانی مالی کدام 
کشورها می خواهند در کشور نظام امارت و خالفت 
برپا  دارند؟ اين در حالی بود که در کشور 
مجاهدان بر سر اقتدار بودند و همه می دانند که 

و » ی کلمه هللاعال«سال ها بود که آن ها هم شعار 
آوردن نظام خالفت اسالمی را شعار می دادند و 
تکيه گاه های مالی و عقيدتی شان هم معلوم بود. 
پس اين گروه نوخاسته از کدام نوده پيوند شده 

 اند؟  
 

برای چندی کسی نمی دانست که اين ها که و چه 
کاره هستند. اما بر آگاهان رموز فهم و نکته 

گمان بزنند که در پشت سر  دان پوشيده نبود که
اين هنگامه چه نيروهای اهريمنی يی ايستاده 
اند. به ويژه که دستگاه های خبرپراکنی بی بی 

و شبکه های تلويزيونی  امريکاسی و صدای 
کشورهای عربی و ترکيه، با آب و تاب به پخش 
اخبار در باره پيروزی های برق آسای اين گروه 

 می پرداختند. 
 

ستين کسانی بودم که به تفصيل پرده بنده از نخ
از اسرار نهان اين گروه برداشتم. در همان 

» مقاومت ملی«هنگام، در مصاحبه يی با جريده 
چاپ مونشن، آشکارا اعالم داشتم که فتنه طالبان، 
فتنه يی است که سال های سال افغانستان در آتش 
آن خواهد سوخت. هر چه بود، به چشم سر ديديم که 

لبان به کجا کشيد و هنوز هم روشن نيست کار طا
 به کجاها خواهد کشد.

 
فتنه داعش هم از همين دست است. اما شايد اين 
 بار ابعاد فاجعه بارها بزرگتر و عميق تر باشد. 
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بحران عراق و برای پی بردن به علل و عوامل 
پيدايش داعش، نخست نگاهی می افکنيم به نمايه 

 ا در باره عراق می خوانيم:. در ويکی پيديعراق
 ايآس یو جنوب غرب انهيدر خاورماست  یکشور عراق
۴٣٧ ساحتبا م بيش از  تيجمعو مربع  لومترکي ٠٧٢

 نيعراق شهر بغداد است. ا تختيپاسی ميليون. 
از غرب  ت،يو کو یکشور از جنوب با عربستان سعود

و از شمال  رانياز شرق با ا ه،يبا اردن و سور
. عراق در منطقه جنوب خود، است هيمساه هيبا ترک
فارس دارد و دو رود  جيبا خل یکوچک یمرز آب

 یها تمدن برخاستگاهمشهور دجله و فرات که 
 خي) در طول تارنيالنهر ني(ب رودان انيم یباستان
از شمال کشور به جنوب آن روان  ،کشورند نيکهن ا

به رود کارون، اروندرود را  وستنيهستند و با پ
 .زندير یفارس م جيبه خل و دهند یم ليتشک
 
است.  ريعراق پست و هموار و گرمس نيسرزم شتريب

. زيحاصلخ یها است و شرق آن جلگه ريغرب عراق کو
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از کردستان عراق (شمال خاور)  یبخش یول
از  یکيعراق  ني. همچنباشد یم ريو سردس یکوهستان
 ني. اباشد یمنابع نفت م یاراد یکشورها نيبزرگتر

 شده دييتا ريبشکه ذخا ارديليم ١۴٣ یر داراکشو
 .باشد یم نفتی

 
، ترکمنانان، ٪٢٠–٪١۵، کردها ٪٨٠-٪٧۵ها  عرب

عراق را  تاز جمعي ٪۵حدود  رهيو غ انآشوري
درصد مردم  ٪۶۵-٪۶٠حدود  ني. همچندهند یم ليتشک

و  یحيدرصد مس ٣و  درصد سنی ٪٣٧-٪٣٢ عه،عراق شي
 هستند.  انياد ريسا روانيپ
 
است.  یو پربار نهيريتمدن و فرهنگ د یدارا راقع

 یها تمدن نينخست ها یو آشور ها یاکد ان،يسومر
 الدياز م شيعراق را چند هزار سال پ یباستان

از  یمنطقه بخش نيا ،نهادند. پس از آن اديبن
 ان،ياشکان ان،يسلوک ان،يقلمرو هخامنش

 ،روم بود. پس از اسالم یو امپراتور ان،يساسان
شد تا  یعباس یحکومت درازمدت خلفا مرکز عراق

حکومت با حمله مغوالن سقوط کرد. از  نيا که نيا
 یهجر زدهميسده س انيسده دهم تا پا انهيم

دست  یو عثمان رانيا انيعراق بارها م ،یديخورش
 ايتانيبر یبه سرپرست ١٩١٩به دست شد. در سال 

 .افتياستقالل  ١٩٣٢درآمد و در سال  
 
و عراق با حمله  رانيجنگ ا ١٩٨٠سال  در

آغاز شد که  رانيا یصدام به مرزها رانهيغافلگ
صدام به . در همان دهه افتيادامه  ١٩٨٨تا سال 

 شيبه قتل و کشتار ب تاخت کهعراق  یمناطق شمال
و از جمله آن  انجاميدهزار از کردها  ١٨٢از 

شهر حلبچه اشاره  يیايميبه بمباران ش توان یم
 نمود.

 
 جيو جنگ خل تيارتش عراق به کو ورشيل دنبا به

روبرو شد  یاقتصاد یها ميکشور عراق با تحر ،فارس
آن منطقه پرواز ممنوع اعالم شد.  یو قسمت شمال
جان خود  یعراق ونيليم ١حدود  ،ميدر دوران تحر

که بيش از نيمی از آنان  را از دست دادند
 ليبه سمت تبد ها ميکه تحر یهنگام کودکان بودند.
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سازمان ملل  رفت یم شيپ یدن به فاجعه بشرش
 یبرنامه نفت در برابر غذا را به اجرا گذاشت. ط

دالر نفت عراق با  ارديليم ۶۵برنامه حدود  نيا
فروش  هدالر ب ٢٠ريز نيانگيبه م يی  بشکه

از  یاري. هرچند عراق دست از بسديرس یم
خود برداشت اما در سال  یحاتيتسل یها برنامه
را مشروط به کنار  ها ميلغو تحر اامريک ١٩٩٨

مانند  یکتاتوريد یکه برا یرفتن صدام کرد شرط
نه تنها کنار  ني. صدام حسنمود یصدام مسخره م

را سرکوب  یتر مخالفان داخل که راحت بل ،نرفت
 یهزار عراق ١٢٠کشته شدن   -جنگ جهينت .دکر
 امريکا یتهاجم نظام یپ در سر انجام، بود. گريد

 ني، حکومت صدام حس٢٠٠٣در سال  انشمانيو همپ
سرنگون شد. هم اکنون دولت عراق که برآمده از 

اداره امور عراق  تيولومردم عراق است، مس یآرا
 را برعهده دارد. 

 
 امريکااست که از زمان اشغال عراق توسط  یگفتن

 یدرپ یعراق ونيليم کياز  شيب مانانش،يو همپ
 انيم یداخل یها جنگ ،يی فرقه یها خشونت
حاضر در عراق از جمله  یخارج یها و گروه ها یعراق

کشته  یخارج یروهايالقاعده عراق و حمالت ن
 اند. شده
 

کردستان  -یشمال و شمال شرق یکردها در نواح
و  یزبان ی،و از لحاظ فرهنگ کنند یم یزندگ ،عراق

 ها متفاوتند. با عرب ،طرز پوشش
 
پرواز به  تيو عراق و وضع ممنوع تياز جنگ کو پس
عراق عمالً  یکردها ١٩٩١درجه در سال  ٢٣خط  یباال

و با حل  ندينما سيتوانستند حکومت خود را تأس
حکومت بعث حکومت  هيعل اميو ق یاختالفات گروه

را  زشيخ نيمنطقه را به عهده گرفتند که کردها ا
سال و با حمله  ه. پس از دنامند یم »نير راپه«

 یر شمال و شمال شرقد ،به عراق امريکا دوباره
عراق که به کردستان عراق معروف است کردها 

فدرال عراق به طور  یحکومت خود مختار در جمهور
 زين ٢٠٠۶و  ٢٠٠۵دادند. در سال  ليتشک یرسم
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و وزارت امور خارجه عراق توسط  یجمهور استير
 .گردد یکردها اداره م

 
 هيحاش یکشورها گريمانند د زيعراق ن اقتصاد

بزرگ  بخشاست. » اقتصاد نفت«به  یرس متکفا جيخل
دو رود دجله  نياست اما مناطق ماب بيابانیعراق 

کشور به  یشمال یها است. قسمت زيو فرات حاصلخ
 آن حاجی قله نياست و بلندتر یکوهستان بيشتر

متر است. در مجاورت شط  ٣۶٠٠عمران با ارتفاع 
با نام اروندرود شناخته  انيرانيکه نزد ا العرب
آنان  شتريها قرار داشتند اما ب است، مرداب شده
 یشدند. آب و هوا دهيخشکان ١٣٧٠دهه  یها سال یط

است با  بيابانی بيشترکشور (به جز شمال) 
خشک و  یها خنک و گاه سرد و تابستان یها زمستان

 .یگرم و آفتاب
 

سرد  یها شمال اغلب از زمستان یکوهستان مناطق
 یردار است که گاهبا بارش برف و باران برخو

. شهر بغداد که شود یها م رودخانه انيموجب طغ
کشور است در مرکز کشور و در ساحل رود  تختيپا

و  ليارب گريبزرگ د یدجله قرار دارد. شهرها
موصل در شمال و بصره در جنوب هستند. کشور عراق 

 »اند. دانسته تتمدن بشري گهواره ار
 

جا، مقاله يی اين بود نمايه کشور عراق. در اين 
را که در همايش بين المللی خليج فارس که در 

از سوی دفتر مطالعات سياسی و بين   2005سال 
المللی وزارت حارجه ايران برگزار شده بود، 
ارائه کرده بودم، خدمت پيشکش می نمايم. اين 
مقاله هم در قصلنامه مرکز مطالعات استراتيژيک 

اب مجموعه وزارت خارجه افغانستان و هم در کت
مقاالت همايش خليج فارس از سوی دفتر مطالعات 
سياسی و بين المللی وزارت خارجه ايران به نشر 

 رسيده است.  
 
تحوالت عراق و همگرايی منطقه يی : پيش زمينه  

 های تاريخی و چشم انداز آينده:
کشور عراق که در سرزمين کهن بين النهرين به 

، کشوری است با عنوان يک واحد سياسی قرار دارد
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تمدن باستانی که در آن هزاران سال فرهنگ 
 درخشان خاور زمين رقم خورده است. 

 
از ديدگاه جيواستراتيژيک، اقيانوس هند در اين 
منطقه تا اعماق قاره در دو سوی جزيره نمای عرب 
در خليج پارس و دريای سرخ تا کانال سويز پيش 

نيروهای رفته است که دستيابی به آن را از سوی 
دريايی کشور های باختر  سهل می گرداند. از 
همين رو هم بود که بريتانيا توانست پس از جنگ 

پس از جنگ جهانی دوم و نيز  امريکاجهانی اول و 
در سدهء بيست و يکم  بر جزيره نمای عرب دست 

 يابد.
 

از ديدگاه جيوپوليتيک عراق در نوار شمال خاوری 
که در ردهء کشور های  جزيره نمای عرب قرار دارد

 ريملندی می آيد.
 عراق سه سازواره جيو پوليتيک دارد:

بخش  جنوبی و خاوری (بيشتر شهر های بصره،  -
 - 60نجف، کاظمين، کربال و قسما بغداد که در آن  

مردم عراق که شيعه مذهب اند، بود و باش  65
 دارند)

بخش شمالی و شمال خاوری ( بيشتر شهر های  -
درصد  20-15يمانيه و  کرکوک  که در آن موصل، سل

 مردم عراق که کرد تبار اند بود و باش دارند)
بخش باختری عرب نشين سنی مذهب (استان تکريت  -

درصد مردم عراق بود و باش  15 -10که در آن 
 دارند) 

 
در گستره اقتصادی  از ديدگاه جيواکونوميک، عراق

موقعيت جزيره نمای عرب قرار داشته و افزون بر 
بسيار حساس جغرافيايی، به گمان فراوان پس از 
عربستان، روسيه، ايران و ونيزويال، پنجمين کشور 
نفت خيز جهان است که ذخاير آن در حدود  ده 
درصد ذخاير نفتی جهان است و می تواند در آينده 
 همچون سازواره مهمی در اين گستره تبارز نمايد.

 
ينی تاريخی از در اين جا می کوشيم ارزيابی ع

 گذشته اين کشور و منطقه در کل ارايه دهيم:
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 : پيش زمينه های تاريخی
سرزمينی که اکنون کشور عراق خوانده می شود، 
پيش از جنگ جهانی اول، همراه با ديگر سرزمين 
های های عربی جزيره نمای عربستان در ترکيب 
امپراتوری عثمانی قرار داشت. پس از شکست 

مانی در جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عث
اين امپراتوری، تاريخ منطقه به گونه يی از 

 ريشه نوی رقم خورد.
 

در منطقه در جنگ   امريکاسياست های بريتانيا و 
 جهانی اول و پس از جنگ جهانی دوم:

و انگلستان در  امريکاريشه های سياست کنونی «
عراق هم بر می گردد به پيامد های جنگ جهانی 
اول که ميان دولت های بزرگ درگرفته بود. در يک 

مجارستان و عثمانی و  -اتريش -سو اردوگاه آلمان
در سوی ديگر  اردوگاه بريتانيا، فرانسه و 
روسيه طرف های درگير جنگ بودند. در آن هنگام 
بخش گسترده يی از خاور ميانه زير سلطه 
امپراتوری عثمانی بود. بريتانيا از طريق مامور 

يژه يی معروف به تی. ای. الرنس؛ که مشتريان و
» الرنس عربستان«سينمای هاليوود او را به نام 

می شناسند، به رهبران عرب قول داده بود که اگر 
متحد با بريتانيا در برابر فرمانروايان ترک 
خود بجنگند، پس از پايان جنگ، تشکيل دولت 

 مستقل عربی را تضمين خواهد کرد.
 

ام، وزيران خارجهء بريتانيا، در همين هنگ
فرانسه و روسيه سازشنامهء محرمانه يی را امضاء 

است. اين   Sykes- picotکردند که معروف به
سازشنامه، سيمای خاور ميانه را سر از نو می 
آراست و ميان دولت های متحد (بريتانيا، فرانسه 
و روسيه) تقسيم می کرد.  اين پيمان محرمانه پس 

طرحی «روسيه به عنوان  1917از انقالب 
، از سوی »امپرياليستی برای بلعيدن خاورميانه

 حزب کمونيست شوروی فاش گرديد. 
 

پس از آن که اعراب و کردها پی بردند که دولت 
های بزرگ نسبت به آنان چه برنامه هايی دارند، 
شورش های دنباله داری آغاز شد که در سراسر 
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ه يافت. واکنش سلطهء استعماری بر منطقه، ادام
بريتانيا در برابر  شورشيان، خشن و سخت بود. 
در همين پيوند بود که  رهبر وقت شوروی در 

به » مادهء سوخت در سياست جهانی«مقاله معروف 
 نکوهش رفتار های بريتانيا پرداخت.

 
،  1918پس از پايان جنگ جهانی اول در سال 

بريتانيا و فرانسه در اجرای برنامه های خود 
پيشی گرفتند. بنا به اين برنامه ها، موافقت شد 
که لبنان و سوريه به مستعمرات فرانسه الحاق 
شوند و فلسطين، اردن، استان های جنوبی عراق، 
بغداد و بصره به مستعمرات انگليس افزوده شوند. 
آنچه در مورد آن به توافق نرسيده بودند، اين 

گيرد؟ بود که موصل در شمال عراق کنونی را کی ب
بر پايهء قرار داد محرمانه يادشده، به توافق 
رسيده بودند که موصل منطقه زير نفوذ فرانسه 
باشد. اما دولت بريتانيا مصمم بود تا موصل را  
به مستعمره جديد خود در عراق بيفزايد. برای به 
کرسی نشاندن اين ادعا، ارتش بريتانيا موصل را  

ستن خط محاصره به بهانهء شک 1918در اکتبر سال 
ترکی ها به مدت چهار روز به اشغال خود درآورد، 
اما ديگر آن جا را ترک نگفت. ناسازگاری ميان 
بريتانيا و فرانسه که راه برونرفت از درگيری 

به  امريکاآن ها بر سر موصل بود، زمينه ورود  
عراق و اجرای نقش آن را در عراق را  فراهم 

 کرد. 
 

ت های بزرگ، به خاطر منابع اهميت موصل برای قدر
نفت سرشار اما توسعه نيافته اين منطقه بود. در 

به هواداری از  امريکا، زمانی 1917سال 
بريتانيا و فرانسه وارد جنگ جهانی اول شد که 
دو طرف درگير به شدت خسته و فرسوده شده بودند. 

سر آرتور هرتسل از مقامات   1919در فبروری 
بريتانيا، به همکاران خود  بلند پايه مستعمراتی
بايد هشيار باشيم که شرکت «هشدار داده بود: 

نفتی استاندارد  در مورد تسلط بر عراق حساسيت 
در حالی که بريتانيا و » فوق العاده يی  دارد.

به عنوان  امريکافرانسه بر منطقه تسلط داشتند، 
پيش زمينه، خواستار سياست باز شده بود. از آن 
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بتوانند  امريکاشرکت های نفتی  جمله اين که
آزادانه با ملک فيصل پادشاه عراق که دست 
نشانده بريتانيا بود و انگليسی ها تاج پادشاهی 
بر سر او گذاشته بودند، در مورد قرارداد های 
ضروری گفتگو کنند. راه حل کشاکش های موجود 
ميان فاتحان جنگ، يافتن راهی برای شنا در 

. اين گونه بريتانيا، موصل دريای نفت عراق بود
را به عنوان  بخشی از مستعمرهء  تازهء عراقی 

 خود، زير سلطه گرفت. 
 

بر پايه قراردادی که ميان دولت های بزرگ 
گذاشته شد، نفت عراق به پنج بخش تقسيم شد که 
اين قرار داد به  راه حل پنج جهته معروف است. 

علق درصد نفت عراق به بريتانيا ت  75/23يعنی 
درصد به  75/23درصد به فرانسه،  23/ 75گرفت، 
درصد بقيه به عنوان  5و  امريکابه  75/23هلند، 

ی به نام کالوست گل بانکيان »بارون«حق داللی به 
معروف به آقای پنج درصدی که مذاکره و 
موافقتنامه را سازمان داده بود. اين گونه صفر 

اين درصد از نفت عراق به خود عراق رسيد! که 
عراق ادامه داشت. در سال   1958وضع  تا انقالب 

عمليات اکتشافی گسترده يی آغاز شد که در  1927
نتيجه آن به ذخاير نفتی کالنی در استان موصل 

 دست يافتند. 
 

شرکت «متشکل از » شرکت نفت عراق«دو سال بعد، 
(شرکت نفت انگليس کنونی)، » نفت انگليس و ايران

فت استاندارد نيوجرسی ( شل، موبيل و شرکت ن
اکسون) تشکيل شد و در چند سال يکسره فرآورده 
های نفتی عراق را به انحصارکامل خود درآورد. 
در همين دوران مورد بحث، خاندان آل سعود، با 
پشتيبانی واشنگتن، بسياری از بخش بزرگ  جزيره 

 نمای عربی همسايه را به تصرف خود درآوردند.
 
تان سعودی به عنوان کالونی عربس 1930در سال  

شکل گرفت. صورت قضيه چنان علنی  امريکاجديد 
در رياض در ساختمان شرکت  امريکابود که سفارت 

) مستقر  امريکانفتی عرامکو (شرکت نفتی عرب و 
يی امريکاشده بود! با اين حال، شرکت های نفتی 
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و واشنگتن، هنوز ناخشنود بودند. اين شرکت ها و 
کنترل کامل بر همه منابع نفتی  امريکادولت 

خاورميانه را می خواستند. اين مطالبه بدان 
می خواست جانشين انگليس  امريکامعنا بود که 

در جنگ جهانی  امريکاشود. اما فرصت طاليی برای 
و انگليس  امريکادوم پيش آمد. در اين هنگام، 

نزديکترين متحد يکديگر بودند، با آن که درگيری 
 ميان آن ها روان بود. درونی سختی

جنگ جهانی دوم، موقعيت انگليس را هم در خود 
کشور تضعيف کرد و هم در مستعمرات آسيايی آن. 
در صحنه های آغازين جنگ جهانی دوم، اين ترديد 
وجود داشت که آيا اساسا بريتانيا باقی خواهد 
ماند؟ در چنين اوضاع، انگلستان قادر نبود 

ود در مستعمرات آسيايی موقعيت های تضعيف شده خ
را ترميم کند. حال آن که در آن سوی اقيانوس 

به گونه روز افزونی  در روند جنگ  امريکاها، 
جهانی دوم توانمند تر می شد. در جنگ جهانی دوم 
هم مانند جنگ جهانی اول  واشنگتن برای ورود به 

 جنگ پيش شرط هايی گذاشت. 
 

دولت های  در واپسين صحنه های جنگ جهانی دوم،
روزولت و ترومن که زير سلطهء عاليق  سيستم 
بانکی و نفتی قرار داشتند، تصميم گرفتند که پس 

را در  امريکااز جنگ جهانی دوم موقعيت برتر 
به  امريکاجهان تضمين کنند. اين بود شرط ورود 

جنگ جهانی دوم و حمايت از طرف های شکست خورده 
زمان کبير  جنگ، به ويژه بريتانيا که در آن

 بودنش به خطر افتاده بود. 
 

در چنين اوضاع  امريکاعناصر کليدی استراتيژی 
 عبارت بود از:

از نگاه مسلح بودن به جنگ  امريکابرتری ارتش  -1
افزارهای هسته يی (نامتعارف) و جنگ افزارهای 

 مجاز (کنوانسيونل) و اين که :
انحصار جهانی جريان پول و بانک جهانی که در  -2

به وجود آمد و به کرسی نشستن دالر به  1944سال 
 امريکاعنوان جريان رايج پول جهانی  در اختيار 

 بود.
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کنترل منابع طبيعی جهانی و به خصوص نفت، در  -3
 بود. امريکادست 

 
در حالی که جنگ خونين در جبهه های مختلف  

ادامه داشت، درگيری پشت صحنه برای کنترل 
انگليس به جای و  امريکااقتصاد جهانی ميان 

باريکی رسيده بود، حجم اين درگيری به پيمانه 
(سه ماه   1944يی گسترده بود که روز چهارم مارچ 

به نرماندی  امريکاپيش از ورود نيروهای ارتش 
 - که به روز پيروزی معروف است) وينستون چرچيل

نخست وزير انگلستان پيامی برای فرانکلين 
ستاد که در عرف فر امريکاروزولت رييس جمهوری 

ديپلوماتيک  غير عادی بود و لحنی خصمانه  
 داشت. چرچيل به روزولت نوشته بود:

از شما بسيار سپاسگزارم که به ما اطمينان «
داده ايد به مناطق ما در ايران و عراق چشم طمع 
نداريد. بگذاريد من هم از سوی خود به شما 

ه اطمينان کافی بدهم که ما هم در نظر نداريم ب
عاليق و دارايی های شما در عربستان سعودی چشم 
طمع داشته باشيم. موضع من در اين مورد مثل همه 
امور اين است که بريتانيا ی کبير اجازه نمی 
دهد از هيچ حقوق حقه يی که به اين کشور تعلق 
دارد، محروم شود. حقوقی که برای دستيابی به آن 

ن شما به رنج فراوان کشيده و تا جايی که نوکرا
اين حقوق تخطی نکنند و در ادارهء ما دخالت 

 »نکنند، واکنشی از خود نشان نخواهد داد.
 

که به سال » سياست های جنگ«اين سند در کتاب 
در نيويورک منتشر شده، آمده است. آن چه  1968

اين يادداشت به روشنی بيانگر آن بود، اين بود 
بر اراده کرده بودند تا  امريکاکه رهبران 

ايران و عراق برای دستيابی به نفت اين دو کشور 
اين دو کشور مستعمرات جديد و 11مسلط شوند.

                                     
. شايان يادآوری است که در اين برهه، بخش بزرگی از  11

های خاور زمين که از سياست های انگليس باشندگان کشور
و روسيه (شوروی) به جان رسيده بودند، ظهور امريکا را 
به فال نيک گرفته و خواهان حضور اين کشور در عرصه 
سياست های جهانی بودند. چنانچه نتيجه يک نظرسنجی پس 

از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که در عراق و سوريه  
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بسيار پر اهميت برای بريتانيا بودند و اراده 
برای مسلط شدن بر آن ها زنگ خطر را  امريکا

برای حاکميت گستردهء استعماری بريتانيای کبير 
به صدا آورده بود. به رغم گزافه گويی های 

ينستون چرچيل، بريتانيا در آن برهه هيچ و
برای  امريکاامکانی برای محدود کردن قدرت 

گستره جويی نداشت. کما اين که پس از چند سال، 
طبقه حاکمه بريتانيا ناچار شد خود را با نقش 

تطبيق دهد و تبديل به يک شريک درجه دوم  امريکا
اياالت متحده شود. اين نقش را  بريتانيا همچنان 

 ».ادامه می دهد امريکادر رابطه با 
 

رهبری جهان  امريکاپس از جنگ جهانی دوم، که 
غرب را به دوش گرفت، ديگر نقش انگليس کمرنگ 

دکترين ترومن، يعنی  امريکاشد. در اين برهه، 
دادن کمک نظامی به ترکيه و ايران، ساختن 
پايگاه های راهبردی هوايی در منطقه و نقاط 

يل يک ناوگان نيرومند به دريای پيرامون آن، گس
مديترانه و ايجاد سازمان های دفاعی  منطقه يی 
با شرکت کشور های منطقه که مايل به عضويت در 
آن بودند و ياآن ها را وادار به اين کار 
کردند، را پيش گرفت تا از يک سو اين کشور ها 
بتوانند در برابر غول کمونيزم سر پا بييستند و 

منافع باختر تامين گردد. در همين از سوی ديگر 
به کمک  امريکارهرو بود که دالس وزير خارجه 

آنتونی ايدن، عدنان مندرس و نوری سعيد که 
سياستگذاران کليدی در انگلستان ترکيه  و عراق 
به شمار می رفتند،  پيمان بغداد را بنيان 

 نهاد.  
 

                                                                                                           
کا می شوند و قوام السطنه نخست مردم خواهان حضور امري

وزير ايران موفق می شود با دعوت از امريکا به عنوان 
تماميت ارضی «به منطقه، به قول خودش  »نيروی سوم«

   حفظ کند. »ايران را از دستبرد استالين
 
چه بود، اين انديشه در ايران پس از جنگ جهانی دوم  هر

ود و چونان به عنوان دکترين سياسی کشور پذيرفته می ش
آغاز مرحله تازه يی از حيات سياسی ايران با حضور 
گسترده امريکا در اين کشور شمرده می شود که تا روی 

 کار آمدن نظام جمهوری اسالم ادامه می يابد.  
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دکترين  1969در سال  امريکانيکسون رييس جمهور 
معروف شد و » دکترين گوام«خود را که به  سياسی

در آن قدرت های  کليدی  منطقه يی را  مسوول 
حفظ امنيت خود شان معرفی نمود، صادر نمود. اين 
گونه، هسته مرکزی نظام امنيتی مورد حمايت 

مشمتل بر » سياست دو ستونی«موسوم به   امريکا
بر ايران و عربستان به عنوان  امريکاتکيه  
 اصلی ثبات منطقه يی به وجود آمد.عوامل 

 
پيروزی انقالب در ايران، سيمای کشاکش های جهانی 

اين انقالب باعث گرديد «را از ريشه دگرگون کرد. 
که معادالت امنيتی در منطقه از جمله دکترين 

نيکسون با طرح ايجاد »  دو ستونی«نامنهاد 
با   امريکاژاندارم محلی با شکست روبرو شده و 

ن کارتر و ايجاد نيرو های واکنش سريع به دکتري
گونه مستقيم خود را متعهد به حفظ امنيت در 

 »خليج فارس نمايد.
 
به دنبال شکست ديدگاه های  امنيتی پيشين  «

بوش   1990در مورد خليج فارس در سال   امريکا
رييس جمهور و جميز بيکر وزير خارجه طرح ديگری 

» سپر بيابان«ه موسوم ب امريکادر سياست خارجی 
يی و امريکااکنون نيروهای » را اعالم داشتند.

انگليسی حضور گسترده يی در کشور های عضو شورای 
همکاری خليج فارس و عراق دارند و به گونه 
مستقيم تامين امنيت منطقه را به دوش گرفته 

 اند.  
 

سياست شوروی در منطقه پس از جنگ جهانی دوم و 
 :   زهآغاز  رويارويی های تا

از ديدگاه تاريخی، رويارويی ميان امپراتوری 
روسيه (به عنوان يک ابر قدرت قاره يی که 

هدف   -استراتيژی آن بر پايه دکترين پتر کبير
راهيابی به دريا های آزاد و انطباق مرز های 
کانتنتال روسيه را با مرزهای طبيعی چونانی 
آرمانی پی می گرفت) و امپراتوری بريتانيای 

بير (به عنوان يک ابر قدرت دريايی که انديشه ک
تسلط بر پهنای درياها را شعار خود گردانيده 
بود) در سده نزدهم بيشتر جنبه جيوپوليتيکی و 
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جيواستراتيژيکی داشت. مگر با اين هم ، بيشتر 
 مساله بازرگانی در اولويت بود.

 
ظهور ناپليون در اروپا و استراتيژی کانتنتال  

زه يی آرايش نيرو را در کشاکش های وی تا اندا
جهانی دگرگون ساخت. مگر پس از شکست وی در جنگ 
برادين از روسيه و در پی آن از نيروهای 
اروپايی در جنگ واترلو بار ديگر رويارويی 
انگليس به عنوان يک امپراتوری تاالسوکراسيک و 
روسيه به عنوان يک امپراتوری تيلوروکراسيک در 

ی به راه افتاد. بعدها، شکست همان بستر اصل
و در پی آن انقالب  1904روسيه از جاپان در جنگ 

روسيه آن کشور را بر آن داشت تا  زمينه  1905
های نزديکی با بريتانيا را بجويد. تحول اوضاع 
در اروپا بريتانيا را وادار به برداشتن گام 
های همانندی می گردانيد. اين گونه، با  ظهور 

وان يک ابر قدرت تازه نفس، بار آلمان به عن
 ديگر آرايش قدرت در  صحنه جهانی دگرگون گرديد.  

 
پس از پايان جنگ جهانی اول، و پيروزی انقالب 
کبير اکتبر در روسيه، بعد تازه يی به کشاکش 
های جهانی افزون گشت و آن عبارت بود از بعد 
ايدئولوژيک. مگر دانشمندان کماکان بر آن بودند 

کش های اصلی همان کشاکش های  جيوپوليتيک که کشا
جيواستراتيژيک بود. به هر رو،  اين دوره را  –

می توان همچون مرحله تازه يی در بازی بزرگ 
 ارزيابی کرد. 

 
  - در آستانه جنگ جهانی دوم، قدرت آلمان 

انگليس و روسيه را وادار گردانيد. به رغم 
ند. مگر اختالفات عميق ايدئولوژيک با هم کنار آي

با شکست آلمان بار ديگر بازی بزرگ در سيمای 
تازه يی با نيروی تمام به راه افتاد و وارد  

جنگ «دور تازه يی از  شدت خود گرديد که نام 
را به خود گرفت. مشخصه بارز اين دور از » سرد

مرحله دوم بازی بزرگ، آرايش دو اردوگاه به 
 امريکا رهبری شوروی پيشين و ابر قدرت تازه پای

بود. گذشته از آن، ابعاد اين دوره با کشيده 
شده پای جنگ افزارهای هسته يی و ديگر انواع 
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جنگ افزارهای کشتار جمعی در کشاکش های جهانی 
 بود. 

 
آنچه به منطقه خاور ميانه مربوط می گردد، در 
اين منطقه در بعد ايدئوژيک شوروی از 

ناصر و  به رهبری» ناسيوناليسم عربی«ايدئولوژی
يا ايدئولوژی سوسيال » بعثيسم«ايدئولوژی 

دمکراسی  در سوريه و عراق  پشتيبانی می نمايد.  
و غرب از يک سو از   امريکادر برابر آن، 

صهيونيسم اسراييل و از سوی ديگر از وهابيسم 
عربستان سعودی حمايت می نمايد. در افغانستان، 
 شوروی از سياست دولت افغانستان در مساله

» پشتونيسم«پشتونستان و ايدئولوژی نامنهاد 
از ايدئولوژی  امريکاپشتيبانی می نمود. برعکس، 

شاهنشاه » پان ايرانيسم«افراطی ناسيوناليستی 
 محمد رضا پهلوی پشتيبانی می نمود. –ايران 

 
عراق پس از جنگ جهانی دوم، شاهد دگرگونی های 

ی شگفتی برانگيزی بود. کودتاهای نظامی پی درپ
اين کشور  را به کشور کودتاها مبدل کرد: 
کودتاهای عبدالکريم قاسم، عبدالسالم و 
عبدالرحمان عارف، حسن البکر و صدام حسين، حزب 
بحث را در اين کشور بر سر کار آورد که سرانجام 

سيطره اقليت تکريتی سنی را به زور ماشين  
سهمگين نظامی به ياری حزب کمونيست شوروی پهن 

 د. گرداني
 

با بغداد سازشنامه همکاريی  1972مسکو در سال 
به امضاء رسانيد که می توان آن را نقطه عطفی 
در تحوالت آينده اين کشور شمرد. فرمانروايی سه 
دهه يی صدام بر سرزمين عراق  که همراه با 
خشونت بی مانند  در درون کشور به ويژه در 

شور برابر شيعيان و کردها و کشانيدن پای اين ک
به دو جنگ خانمانسوز با ايران و کويت و در 
نتيجه با نيروهای ائتالف بين المللی به رهبری 

، برای اين کشور و منطقه در کل فاجعه امريکا
عظيمی بود که جبران زيان های فراوان آن دهه 

 های بسياری را در بر خواهد گرفت.
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 - در دهه هشتاد سده بيستم  -در دوران جنگ سرد 
و چنين ارزيابی می کردند که واشنگتن و در مسک

همپيمانان آن در اردوگاه اتالنتيک با از دست 
دادن عراق و سپس ايران [و سرانجام هم 
افغانستان] دست به اتخاذ هر گونه تدبير های 
متقابل خواهند يازيد تا جلو رخنه شوروی را به 
کشورهای شورای همکاری خليج فارس بگيرند. 

همچنان » نيمقاره«شوروی در اين دشواری راهيابی 
با دوری گزينی آگاهانه رهبران اين کشورها از 
شوروی بنا به مالحظات ايدئولوژيک همراه بود. 
چون نه بدون دليل هراس داشتند که نزديکی با 
مسکو  روندهای ضد رژيم را  با پيامدهای پيش 

 »بينی ناپذيری  برخواهد انگيخت.
 

ن شوروی به به هر رو، سرازيری سپاهيا
افغانستان،کشاکش های مرحله دوم بازی بزرگ را 
وارد دور تازه يی گردانيد. به گونه يی که 
سراسر دهه هشتاد روی همين مساله می چرخيد. 

لشکرکشی شوروی را به افغانستان همچون  امريکا
پيشروی شوروی به سوی خاستگاه های نفت خليج 

نموده  فارس و تهديد منافع حياتی غرب، ارزيابی
و در برابر آن به سختی دست واکنش يازيد. برای 

در کتاب سفيد  1979در حالی که در سال «مثال، 
وزارت دفاع بريتانيا هيچ گونه اشاره يی به 
پويايی های ناتو در بيرون از گستره مربوط به 

حکومت مارگرت تاچر  1980آن نشده بود، در سال 
ا به شرکت (نخست وزير وقت بريتانيا) تعهد خود ر

در يک پاسخ دسته جمعی غرب به تجاوز شوروی اعالم 
داشت. بيانيه دولت انگليس داير بر اقدام نظامی 
دسته جمعی تنها به منافع  انگليس در افغانستان 
مربوط نمی شد، بل که به مصالح آن کشور  در 
جنوب  باختری آسيا و خليج فارس ارتباط پيدا می 

 ».کرد
 

 1979در سال  امريکار دفاع وزي -هارولد براون
و متحدانش با   امريکااز اين که  رفاه اقتصادی 

خطر  روبرو شده بود، ابراز نگرانی می کرد. وی 
خاطر نشان می ساخت که اگر  کشورهای صنعتی و 
پيشرفته  جهان از دسترسی به منابع انرژی خليج 
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فارس محروم شوند، نتيجه اش ورشکستگی و به درد 
تحدان و اقتصاد جهانی جهانی خواهد سر افتادن م

 بود. 
 

مشاور امنيت ملی کارتر و  -کسانی چون برژنسکی
مشاور امنيت اياالت متحده در همان   -اسکوکرافت

زمان سياست مهار دوگانه را شکست خورده توصيف 
می کردند. ايشان  بر اين بودند که ايران و 

منافع مشترکی در خليج فارس آسيای   امريکا
ه، قفقاز، عراق و افغانستان دارند. اشتراک ميان

در مجموع بيشتر از تضاد  امريکاميان ايران و 
 » منافع آن ها است.

 
چهار دهه آزگار با  امريکااين در حالی است که 

ناديده گرفتن اين گرهخوردگی منافع، بی توجه به 
تضاد منافع عميق ايران با روسيه در آسيای 

و دريای کسپين، از  ميانه، افغانستان، قفقاز
هيچ دستاويزی برای ضربه زدن به منافع ايران 
خودداری نورزيده است که بزرگترين پارادکس 

در دو دهه پايانی سده  امريکاسياست خارجی 
بيستم و دو دهه نخست سده بيست و يکم می باشد. 

در برنامه داشته باشد، تا فرا  امريکاشايد 
انرژی ايران  رسيدن روز آشتی با ايران، ذخاير

را منجمد کند و برای روز ميادا دست نخورده 
بگذارد و تا آن هنگام، با ايران هراسی در جهان 
عرب، و فانه زدن در درز اختالفات مذهبی ميان 
شيعيان و سنيان، به آرامی گنجينه های نفتی و 
گازی اعراب را به تاراج ببرد، تا نويت ايران 

 فرا برسد.     
 

ونی روسيه در قبال جهان عرب و سياست های کن
 خاور نزديک:

پس از فروپاشی شوروی پيشين، دولت روسيه در 
سيمای نوينی تبارز کرد و اصول سياست خارجی 
تازه خود را اعالم داشت. اين سياست روسيه بنا 
به اعالميه های رسمی وزارت امور خارجه اين کشور 
مبتنی بر پراگماتيسم و رياليسم است. با اين 

م، گروهی از کارشناسان برآنند که به گونه يی ه
که  رفتارهای اين کشور در پهنه سياست های 
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جهانی نشان می دهد، روسيه با برون آيی از حالت 
بحران و دستيابی به ثبات، رفتارهای خود را 
همپا با پيشرفت و توانمندی اقتصادی کشور، 

 آهسته آهسته متحول خواهد نمود. 
 

ل سياست خارجی مطرح است: يکی در روسيه چند مد
دکترين رسما اعالم شده دولت است. افزون بر آن، 
يک ديدگاه جيوپوليتيکی به نام دکترين سمتگيری 
اروآسيايی سياست خارجی نيز مطرح است که از سوی 
برخی از سياست شناسان روسی پيشکش می شود. بر 
پايه اين دکترين، روسيه بايد با توجه به سرشت 

يی جغرافيای سياسی خود در پی اتحاد اروآسيا
استراتيژيک با کشورهای اروپايی از يکسو و 
کشورهای آسيايی از جمله کشورهای اسالمی از سوی 
ديگر در يک ساختار فراگير باشد تا بتواند در 

و در واقع  امريکاکشاکش های جيوپوليتيکی بر 
 تاالسوکراسی چيره گردد. 

 
عرب و خاور نزديک  جهان«با توجه به همين نکته، 

به حواشی سياست خارجی روسيه نه تنها از ديدگاه 
به شمار بودن کنسپتوئل جهات اولويت دار و نه 
به آن پيمانه به دليل اعالم  جداگانه بودن 
دورنماهای اقدامات فعال در اين منطقه مربوط می 

آن «کانسپت سياست خارجی فدراسيون روسيه «گردد. 
مديترانه « –جيوپوليتکیرا به گستره پهن تر 

گره پيوند «بزرگ شامل می گرداند که همچون 
برای خاور نزديک، منطقه دريای سياه، » دهنده

اين ». می گردد قفقاز و  حوضه دريای خزر بررسی
انديشه، به گونه پيگيرانه با پديدآيی 
ساختارهای نو جيوپوليتيکی که در برابر نظام 

که می بايست  معاصر جهانی بييستد،» چند قطبی«
اهميت جهات اساسی سياست روسيه را مبنی بر 
همکاری با کشورهای مستقل پديد آمده بر روی 
ويرانه های شوروی پيشين، نهادهای جامعه 

برجسته  -اروپايی، کشورهای بالکان و ايران
گرداند، تکامل می يابد. اما در کانتکست اين 

ا ساختارها، جهان عرب و خاور نزديک سر از نو ب
مبدل گرديدن به چيزی نه بيش از  موضوع حل 

در ميان آن در گام  –مسايل پراگماتيک خودی 
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به شمول » پيش بری منافع اقتصادی روسيه«نخست 
مساله گزينش مسيرهای مهم «به نوبه نخست 

برای روسيه بيرون از بازی می » رسانايی انرژی
ماند. برخی از دانشمندان و سياست شناسان روسی 

ادار اتحاد استراتيژيک روسيه با غرب در که هو
برابر تهديد فزاينده چين هستند، گرايش های 
اروآسيايی را در مشی سياست خارجی روسيه اين 

 گونه به  تازيانه نقد می بندند:
انديشه بيهوده حاکم بر نخبگان دولتی و افکار «

عمومی روسيه (مبنی بر اين که جهان عرب درست 
موقعيت «ير است با توجه به مانند اسراييل ناگز

خود، متمايل به » از پيش تعيين شده تاريخی
کشوری که سر از نو، به عنوان  -اتحاد با روسيه

مخالف  نظام مناسبات بين المللی کنونی چند 
قطبی تبارز نموده است، باشد)، به شالوده نهانی 
تيوری رفتارهای منطقه يی دولت روسيه مبدل 

 »گرديده است.
  

رو، سياست های روسيه در منطقه، اکنون  به هر
بيشتر واکنشی است و در گام نخست منافع اقتصادی 
محدود را مطمع نظر دارد تا باشد که در آينده  
چه شود. آنچه شايان يادآوری است، اين است که 
روسيه از ديدگاه نظامی يک ابر قدرت است و با 

فنی و داشتن  –توجه به پوتنسيال عظيم علمی
ترين منابع انرژی و معادن جهان می تواند بزرگ

در چند دهه ديگر بار ديگر همچون يک ابر قدرت 
 تبارز نمايد.  

 
سازمان كشور هاي صادر كنندهء نفت (اوپك)  و 

  12نقش  آن در دهه هشتاد سده بيستم:
پيش از آن که به اصل مطلب بپردازيم، نگاهی به 

د کننده تحوالت خاور ميانه و وضعيت کشورهای تولي
 نفت در دهه هشتاد می افگنيم:

سازمان كشورهاي صادر كنندهء نفت در سپتامبر «
با اشتراک پنج كشور عراق، كويت، عربستان   1960

                                     
کارمند پيشين -. اين بخش تحقيق را آقای يوسفی  12

مديريت تدقيق و مطالعات وزارت امور خارجه انجام داده 
از نوشته ايشان را در اين جا با ويرايش جدی   اند . ما

   گرفته ايم. هبهر



 

530 
 

سعودي، ايران و ونيزويال در بغداد پی ريزی 
)، 1961گرديد که در پی آن، كشور هايی چون قطر (

)، امارات عربي 1962)، ليبيا (1962اندونيزيا (
)، 1971)، نايجيريا (1969)، الجزاير (1967حده (مت

) نيز به آن 1975) و گابون (1973اكوادور (
 پيوستند.

 
نفتي » پيشگيری سياست واحد«هدف عمدهء اوپك را 

با توجه به منافع «از سوی همه كشور هاي عضو 
به خاطر ايجاد سيستم با ثبات » مشترك آن ها

نبع دايمي قيمت براي نفت، به منظور تثبيت يك م
درآمد دولتي و به دست گرفتن كنترل صنعت توليد 

 نفت از سوی اين كشور ها تشكيل مي دهد.
 

مجمع نمايندگان  -عاليترين ارگان اين سازمان
كشورهاي عضو است كه هر سال دو بار برگزار مي 
گردد. كنفرانس نمايندگان همچنان درخواست های 

سازمان ممكنه كشورها در رابطه با عضويت درين 
را نيز به تصويب مي رساند. پذيرش به عضويت 
سازمان بر اساس سه چهارم آراي عمومي صورت مي 
پذيرد. شرط عضويت در اين سازمان اين است تا 

كشور از يك سو صادر كنندهء نفت باشد؛ به گونه «
بخش عمدهء اقتصاد آن كشور را  -يی كه صدور نفت

ها در تراز تشكيل دهد و منافع آن با ديگر كشور 
 برابر  و يا همانند قرار داشته باشد.

 
هر يك از اعضاي سازمان، در همه ارگان هاي آن 
به گونه برابر نمايندگي دارند. كنفرانس، خطوط 
سياسي سازمان كشور هاي صادر كنندهء نفت را 
تعيين مي نمايد. در تحت رهبري اين كنفرانس، يك 

دبير کل شوراي نمايندگان حكومات قرار دارد و 
يا منشی عمومي  سازمان (که به گونه دوره يی به 
نوبت هر يك براي يك سال دورهء كار برگزيده می 

زير رهبري شوراي نمايندگان حكومات کار  13شد)

                                     
پس از درگرفتن جنگ خانمانسوز ايران و عراق، بر اثر .  13

اختالفاتی که ميان ايران و کشورهای عربی پديد آمد،  
کشورها برای جلوگيری از رسيدن ايران به دبيرکلی اين 

ا رهبری  سازمان که در آن برهه بايد  طبق نوبت اوپک ر
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مي کند. رييس در وقفهء زماني هر يك از نشست 
های شورا، امور دبيرخانه (سكرتريت) را رهبري 

در ژنو)  1965مي كند. دبير خانه با مقر آن (تا 
در ويانا از پنج بخش كار اداري، اقتصادي، 

 اطالعات، مسايل حقوقي و فنی تشكيل يافته است.
 

با آغاز دههء هفتاد، مبارزهء كشور هاي عضو 
در برابر شرکت های خارجی به ويژه » اوپك«

انحصارات نفتي مربوط آن، به پيروزی هاي 
چشمگيري رسيد. دگرگونی اوضاع در عرصه بين 
المللي به سود صلح، دموكراسي و ترقي اجتماعي، 
زمينه مساعدي را براي عرضه و تقاضا در 
بازارهای نفتي جهان به ميان آورد. اتخاذ مواضع 
واحد از سوی كشورهاي اوپك، در امر فروپاشي 
نظام غارتگر امتيازي انحصارات در صنايع نفت و 

در » غير عادالنه«در امر برهم زدن مناسبات 
ء بهاگذاری (تعيين قيمت) و ديكته تبعيض عرصه

آميز آن از سوی شركت هاي انحصاري نفتي، نقش 
 مهمي را بازی نمود.

 
با ملي شدن شركت هاي نفتی خارجي و ايجاد صنايع 
نفتي ملي، موقف اين كشورها در برابر انحصارات 
نفتي تحكيم بيشتر يافت. مبارزه كشورهاي اوپك 

هدفمند اين كشورها در را مي توان همچون مبارزه 
راستای رهايی از وابستگي و استعمار دانست. [در 
اين جا بايسته است از ملی شدن صنعت نفت در 
ايران در دورن نخست وزيری دکتر مصدق زمانی که 
مهندس بازرگان رييس شرکت نفت ايران بود، ياد 

 کرد.]
 

 50نزديک به  1980كشورهاي عضو اوپك در سال 
در صد ذخاير كشف شدهء  65 - ميليارد تن نفت

در اختيار داشتند. اين كشورها تا  -جهانی را 
 90درصد نفت خام را توليد و بيش از  60آن زمان 

درصد نياز بازار آزاد نفت را برآورده مي 
ساختند. بر پايه برخی از آمارها، در دهه هشتاد 

                                                                                                           
اصل نوبتی بودن را برهم زدند و اين گونه  می کرد،

   کرسی دبير کلی اين سازمان از ميان رفت.
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درصد واردات نفت اروپاي  95سده بيستم، بيش از 
درصد واردات نفت  60ن و نزديک به باختری و جاپا

 ، از اين كشورها تأمين مي گرديد.امريکا
 

در كشورهاي عضو اوپك، در آغاز دهه هشتاد، بيش 
ميليون نفر زندگی می نمودند. نفت همچون  300از 

بزرگترين ذخاير طبيعي اين كشورها به شمار می 
رود. بخش بزرگ و چشمگير چنين ذخاير به ترتيب 

، ايران، عراق و کويت شناخته شده در عربستان
در صد درآمد صادراتي  90تا بيش از  35است. نفت 

 كشورهاي عضو اوپك را مي سازد.
 

در نتيجه مبارزات پيروزمندانه كشورهاي عضو 
اوپك در برابر انحصارات نفتي، درآمد ارزی  اين 
كشورها به گونه سرسام آوری باال رفته، از سال 

از پانزده برابر و در سال  به بيش 1974تا  1970
ميليارد دالر رسيد. از سوی ديگر،  100به  1975

نفت به فاكتور مهم اقتصادي و دستاويز مؤثری در 
عرصه سياست خارجي و داخلي مبدل گرديد. به رغم 
تفاوت هاي چشمگير در ساختارهای اقتصادي و 
اجتماعي كشورهاي عضو اوپك و مواضع متفاوت رژيم 

اين کشورها در قبال مسايل بين  های حاکم بر 
المللي، باز هم اين سازمان، نقش مهمي را در 
دهه هشتاد در مبارزهء كشورهاي رو به رشد در 
امر زدايش استثمار انحصارات جهانی و ايجاد 
مناسبات عادالنهء اقتصادي بين المللي بازی 

 نمود.
 

، در 1968در پی ايجاد اين سازمان در سپتامبر 
سازمان كشورهاي عربي «ورهاي عربي، چهارچوب كش

متشكل از مصر،  (OAPEC)» صادر كنندهء نفت
الجزاير، بحرين، عراق، قطر، كويت، ليبي، 
عربستان سعودي، سوريه و امارات عربي متحده كه 
مقر آن در كويت است، ايجاد گرديد. سهم اين 
كشورها در مجموع توليد بازار آزاد در بخش نفت 

درصد و همچنان  40برای مثال،  1977خام در سال 
ذخاير طبيعي كشف شده  آن پنجاه درصد کل ذخاير 
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قلمداد گرديده بود.  14جهان سرمايه داري
عاليترين ارگان اين سازمان شوراي وزيران نفت 
كشورها است که ساالنه دو بار تشکيل جلسه مي 
دهد. شايان يادآوری است که كشور مصر به علت 

اسراييل، به تاريخ  -رامضاي قرارداد صلح مص
، در اپريل همان سال از سازمان رانده  26/3/1979

 شد.
 

به گونه يی که روشن است، در دهه های پنجاه و 
شصت سده بيستم، در بخش بهره گيری از مواد خام 
انرژي زا دگرديسی اساسي پديد آمده و با پيشرفت 

آهسته آهسته جاي خود را به  -تکنولوژی، زغالسنگ
د و در کشورهای پيشرفته، بهره گيری از نفت سپر

مناسب «آن، روز به روز رونق گرفت و همچون 
 ماده در صنايع به كار گرفته شد.» ترين

 
در سال هاي آغازين كشف خاستگاه های نفت در 
كشورهاي رو به رشد (در آغاز سده بيستم)، به 
ويژه کشور های مستعمره و نيمه مستعمره و رژيم 

هء امپراتوری بريتانيا در خليج هاي تحت الحماي
فارس، استخراج و صدور نفت يکسره در اختيار 
شركت هاي بزرگ انحصارات نفتي غرب قرار داشت که 
خود بهای نفت خام و نفت پااليش شدهء اين كشور 
ها را ديكته مي نمودند. هرگاه نگاهی به جدول 

 1983تا  1950بهای نفت خام در سال هاي 
تاراجگر کمپانی های نفتی و بيندازيم، چهرهء 

تسلط انحصارات بزرگ جهانی مربوط به آن در اين 
 برهه،  روشن مي گردد.

 
درين جدول كه در هفته نامهء هاريزونت چاپ 
آلمان شرق پيشين به چاپ رسيده است، بهای نفت 

تنها  1970در مدت نزديک بيست سال يعني تا سال 
دالر  2 در محدودهء كمتر از يك دالر در بشکه تا

، آن هم 1973در نوسان بوده است و تنها در سال 
 5نزديک يك و نيم دهه پس از تأسيس اوپك به رقم 

 1979دالر باال رفته است. سپس به تدريج تا سال 

                                     
در دهه هشتاد هنوز شوروی  و اردوگاه کشور های .   14

   سوسياليستی  فرو نپاشيده بود.
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دالر در بشکه  33به چکاد بااليي يعني به بيش از 
نفت رسيده است. برخی از منابع، اين رقم را در 

دالر  36ر آن سال حتا برخی از وقفه هاي زماني د
 به نشر سپرده اند.

 
به رغم مبارزهء اوپك در دهه هشتاد سده بيستم 
در زمينه تعيين بهای نفت خام که به پيمانه يی 
پيروزمندانه بوده است، شركت هاي انحصاري نفتي، 
بنا به داشتن موقف برتر در بخش مديريت، 

فنی مانند  –ترانسپورت، امكانات بزرگ علمي
ژی تفحص، اکتشاف، بهره برداری و  پااليش تکنولو

و مانند آن، سود فراوانی به دست آوردند. 
انحصارات با بهره گيری از مناسبات نو استعماری 
و عقب ماني ديگر كشورها در همه بخش هاي 
اقتصادي، علمي، فنی (همه اين كشورها، به ويژه 

تك «كشورهاي عربي صادر كننده نفت در بند نظام 
(تک محصولی) اقتصاد كه يکسره وابسته » رشته يي

به درآمد نفت است، اند) كه در حيطهء مناسبات 
ويژه و به شدت وابسته به انحصارات خارجی قرار 

سياسي و نظامي خويش را  -دارند، تسلط اقتصادي
به پيمانهء گسترده و در ابعاد گوناگون حفظ 

 نموده بودند.
 

كه داراي  يادآور مي شويم كه برخي ازين كشورها
درآمد هنگفت ارزي از ناحيه فروش نفت اند، در 
دهه هشتاد سپرده های درشتی را در دسترس بانك 
هاي خارجی گذاشته و در همكاري با آن ها در 

سياسي بين المللي به سود آن  -مناسبات اقتصادي
عمل نموده و چونان پشتوانهء نيرومند پولي اين 

يي نقش امريکابانك ها به ويژه بانك هاي 
داشتند. اين کشورها، گذشته از آن كه در دهه 
هشتاد بزرگترين خريدار جنگ افزارهای پيشرفته 

بودند، هم »آواكس«يي به شمول هواپيماهای امريکا
اکنون نيز به عنوان بنيادگذاران و تكيه گاه 

به شمار می روند که » شوراي همكاري خليج«اصلي 
اين كشورها  همكاري هاي نظامي شورا نيز از سوی 

شامل اهداف آن سازمان  امريکاو به مشورهء 
 گرديده است. 
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اين کشورها در سياست های منطقه يی و جهانی، به 
ويژه در كشورهاي اسالمي، مورد حمايت کامل 

اند. اين در حالي است كه اين كشورها در  امريکا
در جريان جنگ اعراب و اسراييل، از  - 1973سال 

ارای سياسي در برابر  كشورهاي نفت همچون حربه ک
اسراييل كار گرفتند (به باور برخی » پشتيبان«

از آگاهان، مرگ ملك فيصل نمي تواند با اين 
بحران «سياست ربط نداشته باشد) و باعث تشديد 

در جهان گرديدند. اين اقدام به عنوان » انرژي
اقتصادي در سراسر نظام جهانی اقتصاد » شوك«

رای مثال، عربستان، در دهه ارزيابي گرديد. ب
 24هشتاد سده بيستم (به قول تايمز آف انديا 

)، در چهارچوب همكاري هاي نزديك با 1982جون 
ميليارد دالر در امر  3ساالنه بيش از  -باختر

پيشبرد پويايی هاي برنامه ريزی شدهء كمونيزم 
 ستيزي تخصيص داده بود.

 
يديم، به گونه يی که در باال  نيز يادآور گرد

  1986موضوع انرژي و نوسان های قيم كه در سال 
افت  شگفتی برانگيزی داشت، چونان موضوع مهم و 
حاد اقتصادي در رسانه های جهان بازتاب گسترده 
داشت که در بارهء آن گزارش هايی بسياری را به 
نشر مي سپردند. با بررسی گذشتهء بازار نفت و 

، مي بينيم كه سياست كشورهاي باختر در برابر آن
و افزايش بعدی   1973سال » شوك«اين كشورها به 

قيم كه باز هم سود بزرگ انحصارات در آن نهفته 
بود، با بي تفاوتي ننگريسته، اقدامات گسترده 

ميزان وابستگي به » کاهش«يی را در راستای 
از جمله با  ايجاد هر  -منابع انرژي نفت و گاز

يد برق هسته يي و چه گسترده تر دستگاه هاي تول
 مانند آن به راه انداختند. 

 
افزون بر آن، انحصارات از راه بلند بردن حجم 
صادرات نفت شمال اروپا و کاهش قيمت به شمول 
كارگيری از ذخاير عظيم قبًال خريداري شده در 
بندرهای آمستردام و ...، بهای نفت را به شدت 
پايين آورده، در چهارچوب سياست كلي 

رانه، در رابطه با خريد مواد خام از تاراجگ
كشورهاي رو به رشد، ضربهء شديد و جبران 
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ناپذيری بر اقتصاد اين كشورها وارد آورده، 
 درآمدهای ارزی آن ها را به شدت کاهش دادند.

 
در طول اين زمان، تالش » اوپك«سيزده کشور عضو 

ورزيدند با اتخاذ تصاميم مؤثر از راه كنترل 
نفت خام و تعيين سقف در کل و  حجم کلی توليد

براي هر يك از اعضاي سازمان در بخش توليد و هم 
در بهای فروش نفت خام، جلو افت قيم را گرفته و 
ثباتي را در بازار های فروش نفت صادراتي به 
وجود آورند. مگر با اين هم، بازارهاری فروش 

سياسي و  -نفت با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادي
هر يك ازين كشورها و به ويژه به درازا اجتماعي 

کشيدن جنگ ميان دو كشور همجوار ايران و عراق 
كه هر دو از اعضاي اين سازمان اند، با اقدامات 
ديگر كشورهاي صادر كننده چون مكسيكو كه زير 
بار سنگين وام های خارجي ناگزير است به هر 
بهای ممكن، نفت را به بازار بياورد، ثبات الزم 

به خود نگرفت. افزون بر آن، برخی از كشورها را 
به ويژه عراق به اين تصاميم پابندي نشان  -

نداده، نفت توليد خود را به قيمت هاي متفاوت 
زير نام قراردادهاي دراز مدت به نرخ هاي پايين 

 تر از حد معينه به فروش مي رسانيدند.
 

موضوع تعيين سقف توليد نفت درين كشورها و صدور 
بيشتر در نيمهء دوم دههء هفتاد و در آغاز آن 

-كه اکنون بسيار جدي مطرح مي باشد -دههء هشتاد
، شامل دستور کار بحث هاي كنفرانس هاي كشورهاي 

 عضو اوپك گرديده است.
 

چاپ » هاريزونت« 15در گزارشي كه در شمارهء 
هفت پرسش در «زير عنوان  1983آلمان شرق در سال 

چاپ رسيده است، مي خوانيم به » باره طالي سياه
كه كشورهاي اوپك در جلسه اخير آن، سقف نهايي 

 13حجم توليد را براي سازمان اوپك (متشكل از 
ميليون بشکه در روز تعيين نموده،  5/17كشور) 

دالر  29در عين زمان نرخ بعدي فروش نفت خام را 
ليتر، يك  159-في بشکه تصويب نمودند (يك بشکه

 ميليون تن در سال).  50روز =  ميليون بشکه در
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براي دستيابی به روشني بيشتر، سقفی را كه براي 
هر يك از كشور هاي عضو اوپك تعيين شده بود، از 

 نظر مي گذرانيم:
سقف حجم توليد نفت هر يك از كشورهاي عربستان، 
ايران، وينزويال، نايجيريا، اندونيزيا، عراق، 

ليون بشکه) به ليبيا و امارات متحده عربی(به مي
، 1/1  ،2/1  ،3/1، 3/1،  7/1،  4/2، 0/5 -ترتيب

، كشورهای كويت، الجزاير، قطر، اكوادور  1/1و
 . 2/0  و  2/0  ،3/0  ،7/0  ،0/1 -وگابون  به ترتيب

مجله هاريزونت  چاپ برلين در  شماره  -يادداشت
خود  براي ايجاد تصور تقريبي در  1983سال  15

ت در بازار های جهاني مورد نوسان های بهای نف
طي سال هاي دهه هشتاد، جدول زير را كه ارقام 
آن از منابع گوناگون گرد آوري گرديده است، 
ارايه داده است. اين جدول را از نظر مي 

 گذرانيم:
،  82، 81، 80،  79، 75،  73،  1970در سال های  

، 5،  2بهای نفت به ترتيب كمتر از  85و  84، 83
12،  24 ،  36 ،  34 ،  29 ،  75/28 

،   28/9به ترتيب  1988و  1987، 1986و در سال های 
 دالر بوده  است. 18و   18
 

با نگاهی به جدول باال، می توان گفت كه تا سال 
(مدت نزديک به بيست سال) نفت به بهای در  1970

حدود يك دالر در بشکه و حتا كمتر از آن، از 
برده مي  سوی شركت هاي انحصاري نفتي به تاراج

شده است. درشت ترين رقم فروش نفت، در دوران 
قلمداد گرديده است.  1980اوج فروش نفت در سال 

پس از آن، به تدريج نوسان هايی به زيان 
افت بس   1986كشورهاي اوپك آغاز و در سال 

دالر در بشکه  9دالر در بشکه به  28بزرگی از 
م گزارش يافته است. اين افت را  بهای نفت خا

 تنها در چند ماه معدود متحمل شده بود.
 

شايان يادآوری مي دانيم كه كشورهاي ديگری هم 
در جهان اند كه ذخاير عظيم نفت دارند و خارج 
از چنين سازمان ها توليدات خويش را عرضه مي 

مجله  3دارند. مگر به گونه يی که در شمارهء 
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 –ديده می شود، هژده کشور 1984سال » هاريزونت«
  1983رگترين کشورهای توليد کننده نفت در سال بز

ميليون تن  نفت توليد نموده  2757اند که 
درصد کل توليدات جهان  8/88بودند. اين كشورها 

را در اختيار داشتند. از جملهء اين هژده كشور، 
ده كشور آن را اعضاي اوپك تشكيل می دهند. 
عربستان در دهه هشتاد سده بيستم، پس از شوروي 

 امريکادرصد) و  4/22 -ميليون تن 616(با توليد 
درصد)، جايگاه  7/17 -ميليون تن 487(با توليد 

درصد) و ايران  9/8ميليون  246سوم را (با توليد 
 مقام پنجم را پس از مكسيكو دارا بود.

 
پژوهش ها نشان مي دهد كه تنها در بخش تفحص و 

به نزديک  1982تا  1972اکتشاف نفت در سال هاي 
ميليارد دالر هزينه شده بود. برخی از  7/122

آمارها نشان مي دهند كه حجم توليد كشورهاي غير 
از اوپك در سال هاي دهه هشتاد  افزايش چشمگيری 

ميليون بشکه در روز در سال  27يافته  و از رقم 
  1983ميليون بشکه در روز در سال  38به  1973

در باال هم  افزايش يافته بود. كشورهاي اوپك که
از آن يادآوری کرديم، در همان سال به اميد حفظ 

ميليون  5/17ثبات در بهای نفت، سقف توليد  را 
 بشکه تعيين نمودند.

 
)  1985مارچ  11به گفته روزنامه پاتريوت (شماره 

 5/19يک سال بعد، كشورهاي اوپك، تراز توليد را 
ميليون بشکه تعيين نمودند. درين هنگام، در 

ميليون بشکه نفت خام در روز  55سر جهان  سرا
اين  1979توليد گرديده بود. در حالي كه در سال 

ميليون بشکه در روز گزارش يافته بود.  6/65رقم 
اين  خود کاهش بزرگی را در حجم توليد نشان می 
داد. اين نمايانگر آن است كه گرايش در راستای 
ن کاهش مصرف نفت تاحدي اثرات خود را در جها

سرمايه داري وقت از خود به جا گذاشته بود. 
روزنامهء پاتريوت در اين شماره، ضمن تبصره يی 
مي نويسد كه بهای نفت در جريان جنگ اعراب و 
اسراييل ناگهان چار برابر افزايش  يافته، در 

 18پی آن، پس از انقالب ايران، بار ديگر از 



 

539 
 

 36به  1979 -80دالر  برای هر بشکه در سال های 
 دالر در بشکه باال رفت.

 
يكي از سال هاي بس دشوار و سخت براي كشورهاي 

به ويژه كشور هايي با نظام  -صادر كنندهء نفت
 - بود.  درين سال 1986سال  -تکرشته يی اقتصاد

چاپ پاكستان در » دان«برای نمونه، روزنامهء 
مناقشه بر  -مي نويسد كه  1987فبروري  10شماره 

نفت، به بحران منجر گرديد. افت  سر تعيين بهای
دشواری هايی    1986شديد بهای نفت در سال 

بزرگي را به وجود آورد. برای مثال، صاحبان 
در ماه جوالي سال  امريکاپااليشگاه های  نفت در 

دالر در ازای هر بشکه  12به طور ميانگين  1986
پرداختند، در حالي كه يك سال پيش، براي همان 

 دالر  می پرداختند. 26ام مقدار نفت خ
 

در پی افت  قيمت ها و کاهش حجم توليد نفت، با 
نوسان های منفی در ارزش برابری دالر در برابر 
ديگر ارز های خارجي، درآمد های ارزی كشور هاي 

ميليارد دالر در سال  275اوپك از فروش نفت از 
کاهش  1985ميليارد دالر در سال  130، به 1980

ان به عنوان بزرگترين کشور صادر يافت. عربست
كننده نفت اوپك، هنگامی کوشيد سهم آن را در 
بازار های  جهاني تثبيت و تنظيم نمايد، که 
قيمت ها به شدت سقوط نموده و درآمد كشور هاي 

کاهش چشمگيری ديده و  1986اوپك باز هم در سال 
 70(كه  1986ميليارد دالر در سال  75به مرز 

نشان مي  1980در مقايسه با سال درصد کاهش را 
 داد)، رسيده بود.

 
بر پايه گزارش های رسانه ها، كشورهاي اوپك در 

پس از جر و بحث های  1986ماه دسامبر سال 
 15بسيار، سقف حجم توليد نفت و صدور آن را تا 

ميليون بشکه در روز و بهای فروش هر بشکه  16تا 
ز رسانه دالر تعيين نموده بودند. برخي ا 18را 

ها خبر مي دهند كه  کشور های عضو اوپک در 
براي هر ربع  سقفی   1982موافقتنامهء دسامبر 

را معين کرده بودند. اين مرز را رسانه های 
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در  3/16در ربع اول و  15،  - 1987گروهی در سال 
 ربع دوم گزارش دادند.

 
فبروري  8چاپ پاكستان در شمارهء » دان«روزنامه 

 1986در پيوند با تصميم ماه دسامبر خود،   1987
كشورهاي اوپك مي نويسد كه يكي از تغييرات 

 1/1اساسي درين تصميم، همانا پذيرش کاهش 
ميليون بشکه از کل حجم توليد عربستان سعودي از 
سوی آن كشور شمرده می شود. اين گونه، توليد 

ميليون  8/3ميليون بشکه به  9/4عربستان از مرز 
کاهش يافت. همين روزنامه همچنان  بشکه در روز

مي نويسد كه حجم توليد نفت در سراسر جهان در 
ميليون بشکه  7/45به حدود  1987ماه جنوري سال 

ميليون  3/1در روز رسيده بود. اين رقم مقدار 
بشکه در روز نسبت به ماه دسامبر سال پيش كمتر 
نشان داده شده  است. اين کاهش را نتيجهء 

 مي دانند. تصاميم اوپك
 

گزارش ها همچنان مي رساند كه زيان های مالي 
كشورهاي خليج فارس از ناحيهء درآمد نفت در سال 

چاپ » دان«چشمگير بوده است. روزنامهء  1986
زيان قطر  1987پاكستان در شمارهء اول فبروري 

درصد، امارات متحده  40درصد، عمان را  43را 
صد و عربستان در 35درصد، بحرين را  33عربي را 
درصد گزارش داده است. اين روزنامه  30سعودي را 

هرگاه بهای هر بشکه نفت در سال «مي نويسد: 
هژده دالر بماند، درآمد کل ارزی اين كشور  1987

درصد کاهش نظر  16ميليارد دالر كه  7/37ها به 
 ».را نشان مي دهد، بالغ خواهد شد 1986به سال 

 
قول يكي از اقتصاد همين روزنامه همچنان به 

[پارس] به نام » بانك بين المللي خليج«دانان 
پس از چار سال پی در «هانري اعظم، مي نويسد كه 

پی کاهش درآمد كشور هاي خليج فارس، اميد مي 
تا  35رود تا درآمد ساالنه از درك نفت به حجم 

 15ميليارد دالر براي نفوس نه بيشتر از  40
 »يشتر باشد.ميليون از مرز فراواني ب
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بايد يادآور گرديد كه به رغم  فيصله های اوپك، 
باز هم تراز (سقف) توليد و يا بهای فروش در 
معامالت از سوی كشورهاي عضو، رعايت نمي گردد. 

درين  1987فبروري  11در شماره » دان«روزنامهء 
باره مي نويسد كه اوپك در گذشته نيز همواره 

وده  بود، مگر همين چنين ترازهايی  را تعيين نم
كشورها آنقدر توليد و به بازار عرضه داشتند كه 

 9به  1985دالر در سال  30بهای نفت از باالی 
 پايين آمد. 1986دالر در جوالي 

 
گزارش های رسانه های گروهی همچنان مي رساند كه 
يک  شركت نفتي عربستان سعودي با چار شركت نفتي 

 1976ه در سال ك» ( عرامكو«يي به نام امريکا
گرديد)، قرارداد » ملي«سهام آن ها در اين کشور 

دراز مدتی در زمينه  فروش نفت خام (سبك و با 
دالر در هر بشکه به  52/17كيفيت خوب) به بهای 

امضاء رسانيده بود. بنا بر همين گزارش ها، 
بر پايه همين  1987عربستان در ماه فبروري 

خود را به شركت قرارداد، نيمي از  نفت توليدی 
های گروه عرامکو و بقيه آن را بر پايه قرار 
دادهاي گوناگون مي فروخت. اين منابع، حجم 

 133/4   1987توليد عربستان را در ربع اول سال 
ميليون بشکه نفت خام در روز برآورد می نمودند. 
همين منابع همچنان خبر مي دهند كه كشورهاي 

قع بودند تا بهای اوپك با تعيين چنين ترازی متو
دالر در  20به  1987دالر در سال  18نفت را از 

ميليون  17سال آينده در صورتي كه سقف توليد را 
بشکه حفظ كنند، افزايش داده و ثبات نسبي را به 

 وجود آورند.
 

ميليون  16تنها  1987كشورهاي اوپك در ماه اپريل 
هزار بشکه نفت در روز توليد نموده  300و 

که در مقايسه با تراز معينه در دسامبر بودند. 
ميليون بشکه در روز بود) و ماه  17(كه  1982

يك کاهش را نشان مي دهد. مگر بر  1982مارچ 
پايه همين منبع، در آن هنگام كشورهاي اوپك 

ميليون  34نيمي از ظرفيت توليدي خود را كه 
بشکه در روز تخمين شده است، توليد نكرده 
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نشان مي دهند كه مصارف جهانی  بودند. پژوهش ها
ميليون بشکه  60نفت در دهه هشتاد، روزانه 

تخمين مي گرديد. سهم كشورهاي اوپك در بازار  
درصد را تشكيل می  30بين المللي در اين دهه 

 داد.
 

به گونه يی در باال هم يادآور گرديديم، در دهه 
هشتاد سده بيستم، گذشته از يک رشته پيشرفت ها 

زهء شماری از كشورها در چهارچوب اوپك در مبار
در راستای برآورده شدن برخي از خواست هاي شان 
در زمينه فروش نفت و تعيين بها، با توجه به 
سرشت رژيم هاي بانفوذ درين سازمان و روابط آن 
ها در کل با انحصارات جهانی، اين سازمان 
دستاويز مهمی در دست اين انحصارات كه از آن 

رانه بهره مي گرفتند، بيش نمي توانست خيلي  ماه
باشد. در اين دهه، اوپک ده ها و حتا صدها 
ميليارد دالر را به گونه يی به کيسه شركت هاي 

 انحصاري و بانك هاي مربوط آن ها ريخت.
 

 13بر پايه يكي از سنجش ها، درآمد ارزی تنها 
از  فروش     1980تا  1973كشور عضو اوپك از سال 

ميليارد دالر می رسيد که  893ديک به نفت به نز
ميليارد دالر آن را برای خريد  660از جمله 

كاالهاي مصرفي به شمول کاال های لوكس و ماشين 
آالت صنعتي و جنگ افزار هزينه نموده و بقيه آن 

ميليارد دالر برآورد مي  233را كه نزديک به 
گرديد، در بانك هاي انحصارات چند مليتي پس 

يا سرمايه گذاري نمودند و اين گونه بر انداز و 
نيرومندي اين بانك ها و قدرت پويايی و معامالت 
آن ها در  چهارچوب سياست نو استعماری افزودند. 
درين پيوند، بايسته مي دانيم تا به يك مثال 

به » آسيا و افريقاي امروز«ديگر كه در نشريهء 
 به چاپ رسيده 1983سال  2زبان انگليسي شمارهء 

 بود، نظر بيندازيم:
بانك هاي چند مليتي در سال هاي اخير به گونه  «

بي سابقه و به پيمانهء گسترده شعبی در خارج 
ايجاد نموده اند. برای نمونه در حالي كه در 

يي در خارج از آن امريکابانك  11تنها  1965سال 
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 732اين رقم به  1975کشور شعبی داشتند، در سال 
كشور گزارش  59يي در ريکاامبانك  125شعبهء 

گرديد. اين رشد در عين زمان پس از پنج سال از 
سپري شدن عمر اوپك ديده شده است. اين خود 
آشکارا نشان می دهد كه درآمد ارزی از ناحيهء 
فروش نفت كه شركت هاي انحصاري به گونه مستقيم 
و غير مستقيم برآن تسلط دارند، تحرك بزرگي به 

ها و مؤسسات پولي بين  كار و پويايی بانك
 المللي زير نفوذ كشور هاي بزرگ بخشيده است.

 
همچنان شايان يادآوري است كه افزون بر اوپك، 
تا كنون سازمان هايی ديگری زير نام هاي ديگر 
ايجاد گرديده است که در عقب آن، باز هم طرح 
هاي دقيق و اهداف آزمندانه انحصارات نهفته 

پوشی بر اعمال و همچنان است، مگر به خاطر پرده 
برای خشنودی خاطر برخی از نيروهاي ملي گرا و 
جلوگيري از شدت تبليغاتي نيرو هاي دموكراتيك 
درين كشورها، براي اين سازمان ها نام های 

 »پوششي مي دهند.
 

 :جنگ عراق با ايران و پيامد های آن
پس از پيروزی انقالب اسالمی در ايران، رژيم بعثی 

هبری صدام حسين با بهره گيری از عراق به ر
اوضاع پديد آمده در ايران، به اين کشور يورش 
برد. دردمندانه، اين جنگ خانمانسوز، دستاوردی 
جز نابودی و بربادی امکانات بزرگ مالی و مادی 
و جانی دو کشور نفت خيز منطقه و پايين آمدن 
بهای نفت و سرازيری جنگ افزارهای سهمگين در يک 

سايشی نداشت. سرانجام اين جنگ در حالی نبرد فر
که عراق و منطقه را با چالش های بسياری روبرو 
گردانيده بود، با پادرميانی سازمان ملل با 

 انجام گفتگوهای غير مستقيم پايان يافت. 
 

حمله عراق به کويت و حمله های ناتو به رهبری 
 به عراق: امريکا

ران به صدام حسين پس از پايان جنگ عراق و اي
رغم  هشدارهای پی در پی جامعه جهانی به کويت 
لشکر کشيد و اين کشور را اشغال نمود. اشغال 

بتواند با آن شوخی  امريکاکويت چيزی نبود که 
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نمايد. از اين رو، به همکاری متحدان خود به 
عراق حمله کرد و نيروهای عراقی را از کويت 

زگار  بيرون راند. در پی آن، عراق را يک دهه آ
به محاصره کشيد و سرانجام رژيم صدام حسين را 
سرنگون نمود.  اين گونه، کارنامه سياه رژيمی 
که نزديک سه دهه بر مردم بينوای عراق به زور 

 سرنيزه فرمان می راند، به پايان رسيد.
 

 فتنه داعش:
حال می رسيم به اوضاع کنونی عراق و پديدآيی 

به اصطالح از  یدردمندانه شمارفتنه داعش. 
تعصبات مزخرف  نکيکوشند از پشت ع یم لگرانيتحل
 زانهيست رانيهم از مواضع ا ايو  یو سن عهيش
 یها شيگرا زي) و نانهيتبارگرا شتري(ب
عراق بنگرند و در  یايبه قضا یاخوان کيدئولوژيا
 هيحال از کنار اصل موضوع که ابعاد چند ال نيا
 کيتيوپوليو ج کيژيواستراتيج ک،يواکونوميج

 دهيچيپ اريگذرند و بحران بس یم یدارد، به آسان
 ميرژ یتيکفا یب ايبا گو یعراق را به آسان

 زند.  یم ونديپ یمالک
 
 ديبردن به بحران عراق، با یپ یروشن است برا 

را در سنجش  یرونيو هم عوامل ب یهم عوامل درون
و به  افتيدست  قتيتوان حق یآن نم ريداشت. در غ

است تا  دهيکوش یدرست است که مالکرفت.  راههيب
براند. اما  رونيقدرت ب رهيرا از دا انيسن يیجا
که  یچنان ،یاز لغزش و ینه ناش یرفتار و نيچن

 یرفتارها هيتوج یاز رسانه ها برا یدر برخ
کنند، بل که برخاسته از  یم غيداعش تبل ستيناشا

 ستيدر دست ن یليدل چيه است. ینيعلل و عوامل ع
 ايو  یتند مذهب یها شيگرا یرا دارا یکه مالک

دست  ايو  رانيا عهيش ونيوابسته به روحان
فرد  کي. او مينشانده و گوش به فرمان آنان بدان

 یاريگرا است و شمار بس یسکوالر و تکنوکرات مل
سخت مخالف  یعراق هم با و عهيش ونياز روحان

 اند. 
 
متوجه بود که ساختار دولت در عراق  دينخست با 

در کاست قدرت  یاست که توازن مذهب يیبه گونه 
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شده  تيبه گونه دادگرانه رعا يیآن کشور تا جا
اجماع و تفاهم ملی است. به گونه مثال، بر اساس 

 کي ديباو وزير خارجه جمهور  سيير به دست آمده،
 سييو ر عهيعرب ش کي -رينخست وز ،یکرد سن
در  نيباشد. ا یعرب سن کي -و وزير دفاع پارلمان

درصد و اعراب  20-15است که کردها در حدود  یحال
سازند.  یدرصد نفوس کشور را م 15در حدود  یسن
 -یکرستنها يک  -یحساس دولت یکرس چنداز  یعني

داده شده است. در  صيتخص شيعيانبه  رهبری دولت
متوجه بود که عراق  ديبا یحال، به گونه سنت نيا

و نه کرد ها و  و سکوالر است کييکشور ال کياساسا 
 دارند.  یتند افراط یها شيآن کشور گرا انينه سن

  
کشور با دو مشکل رو به رو  انيدر قبال سن یمالک
 است:

ارتش،  هياز افسران بلندپا یبخش بزرگ -1 
اند که  یاعراب سن ،عراق سيو پل یتيامن یروهاين
از بازماندگان حزب منحله بعث اند. چون  شتريب

در  یاريبس اتيحزب مرتکب جنا نيدر دوره صدام ا
بود، به گونه  دهيعراق گرد عهيقبال مردم ش

قرار دارد و  انيعيمورد انزجار و تنفر ش یعيطب
خواهند تا آنان را به  یم یاست از مالک شنرو

از  یاز قدرت کنار بزند. بخش یمل نانيعنوان خا
 نيهم هم یعراق از مالک عهيمردم ش یناخشنود
 ،هم نياست. با ا یان بعثاو با افسر یمدارا
در آغاز در برابر آنان از نرمش کار گرفت  یمالک

بلند  یها یرا آنان را به کرس یاريو شمار بس
حفظ توازن،  یحال برا نيگماشت. در ع ینظام
 ديرا هم باال کش عهيش هياز افسران دون پا یشمار

ارتش  یفرمانده یها یکه موجب رقابت بر سر کرس
 تيکه موقع نياافسران و  نيا ی. ناخشنودديگرد

برجسته خود را در دوره صدام از دست داده اند، 
ها با  نياز ا یارياست که بس دهيباعث گرد

گروه  گريمانند داعش و د یسن یارتجاع یروهاين
عربستان و قطر  یکه از سو یدهشت افکن وهاب یها

 یهمکار یشوند، بر ضد مالک یم یبانيپشت هيو ترک
در  ژهيو به و اقدر عر تيامن ،جهيکنند. در نت

رود.  یبغداد با گذشت هر روز بدتر و بدتر شده م
 ايانتحار  ايکه در بغداد انفجار  ستين یروز
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کشته  انيعيرخ ندهد و ده ها تن از ش یترور
 نشوند. 

 
موجب شده است که مردم او را متهم  یزيچ نيچن 

شمار  رياست که ناگز نيکنند. ا یتيکفا یبه ب
 یديکل یها یرا در کرس عهياز افسران ش یشتريب

 شينمونه، با آن که در شهر موصل ب یبگمارد. برا
 800تا دندان مسلح مستقر بود،  یهزار سپاه 20از 

 نيا ی،توانستند به کمک افسران بعث ینفر داعش
شهر عراق  نيرا که در واقع دوم کيژيشهر استرات

 . رنديشب بگ کياست، بدون مقاومت در 
با کردها بر سر نفت است.  یتالف مالکاخ -2 

کنند که نفت کردستان  یاستدالل م نيکردها چن
درآمد  ديرو با نيکردها است. از ا یمل يیدارا

کردستان گذاشته شود.  ميآن دربست در دسترس اقل
فشارد که همه  یدادگرانه بر آن پا م یمالک
شامل شود  ینخست در بودجه مرکز ديبا یمل ديعوا

مرکز مطابق پالن وزارت اقتصاد و بودجه  یو از سو
 یشده از سو بيتصو هيوزارت مال یشنهاديپ

 یرا نم یزيچ نيچن یشود. بارزان عيپارلمان توز
وارد  هيبا ترک ماياست که خود مستق ني. ارديپذ

مرکز نفت کردستان  ذانيمعامله شده و بدون است
 آنفروشد و پول  یم هيبه ترک یارزان یرا به بها

به نام خود و  هيترک یاز بانک ها یکيم در را ه
 نيکه چن يیکند. به گونه  یم رهيخاندان خود ذخ

کردها به باد  گريد یگروه ها یاز سو یرفتار و
هم  ینکوهش گرفته شده است. در کردستان عراق رو

 هياتحاد یکيبزرگ کرد هست:  اريرفته دو گروه بس
 تان. کردس اتهم حزب دمکر یگريکردستان و د ینيمه
 
با کردها، موضوع استقالل آن  یمالک گريمشکل د 

 نييبر آن است که کردها از حق تع یها است. مالک
سرنوشت در چهارچوب عراق واحد برخورداراند و به 

 يیگسترده  یاريبس یخودگردان اي یآنان اتونوم
بسنده نکرده در  نيبه ا یداده است. اما بارزان

 تامعام و  به استقالل کامل و یابيدست یپ
در آن است که  یحال، دشوار نيکردستان است. در ا

 یبانيپشت ليياسرا یاستقالل کردستان از سو هيداع
در عراق،  امريکاحضور  یشود. در سال ها یم
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را در  یکار بس بزرگ ليياسرا یاطالعات یهاروين
کردستان  یکرستان عراق انجام دادند. آنان برا

جاد کردند. يا یگپر شاخ و بر یسازمان اطالعات
 یآن را آموزش دادند. در پهلو یتيامن یروهاين
موفق شده است  رياخ یدر سال ها یها بارزان نيا

مسلح  یهارويکردستان عراق ن مياقل یبرا
 یها ارتش بزرگ شمرگيبسازد و از پ یرومندين
 . ديارايب
 
 زين یخارج استياست در عرصه س دهيکوش یبارزان 

 شيرا پ یمستقل استيد سبا بغدا یبدون هماهنگ
عقد  یاست که هر از چند گاه برا ني. ارديبگ

 شيرود. دو سال پ یم هيبه ترک یمعامالت نفت
هم بدون  هيخارجه ترک روزي –داوود اوغلو 

مرکز کردستان سفر  -ليبا بغداد به ارب یهماهنگ
را  یقرار داد بزرگ یکرد و در آن جا با بارزان

 یخيکار ب نيرابر اعقد کرد. واکنش بغداد در ب
 نيمواز ريرا مغا هيعمل ترک نيا یتند بود. مالک

و نقض آشکار  یالملل نيشناخته شده ب یحقوق
قل عضو تکشور مس کي یارض تيو تمام یمل تيحاکم

با تمرد،  یکرد. اما بارزان یابيسازمان ملل ارز
 نشد.  ليقا یمالک یبه گفته ها يیبها صالا
 

است که  یبارزان یصطفپسر مال م -یمسعود بارزان
 رانيپدرش از دشمنان سرسخت صدام بود و با شاه ا

در سال  یشود که و یباخت. گفته م یم ینرد دوست
با  یتنگاتنگ یوندهايپ ستميسده ب 60دهه  یها

داشت.  سيو استخبارات انگل ايسازمان موساد و س
در عراق،  يیامريکا یروهايدر هنگام حضور ن

 شمرگهيپ یها کيآموزش چرسازمان موساد آغاز به 
از  یآن شمار یدر پهلو -در کردستان عراق کرد

کردستان  یکارگر ستيپ.ک.ک (حزب کمون یروهاين
. دنديد یاردوگاه ها آموزش م نيدر ا زي) نهيترک

بود.  رهيت لييو اسرا هيدر آن هنگام روابط ترک
 یاردوغان م ديدر آن هنگام از د یزيچ نيچن

کند.  ديرا به شدت تهد هيترک یمل تيتوانست امن
معروف  یدر آن هنگام، لشکرکشاو است که  نيا

 هيچندماهه خود را به کردستان ترک ینفر یصدهزار
آغاز کرد و حتا کردستان عراق را هم بمباران 
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 هزارهزارن کرد کشته؛ ده ها  جه،يکرد. در نت
شدند. در  خانمانينفر مجروح و صدها هزار نفر ب

لقب قصاب کردستان  یدها به وآن هنگام بود که کر
 یدولت کردستان از سو جاديا یرا دادند. هدف اصل

تاراج  –روشن است هيترک یبا همدست ليياسرا
نفت در  یهابآوردن  نييعراق، پا ینفت یها هگنجي

راه وارد آوردن ضربه  نيو از ا ،یجهان یبازارها
 هيو تجز هيو روس رانيخوردکننده بر اقتصاد ا

 عراق. 
 
حکومت عراق بر  سييبه عنوان ر یهر رو، مالکبه  

 تيثيدر حال حاضر ح شمرگهيپ یروهايآن است که ن
 اي ديرا دارند و با یقانون ريمسلح غ یگروه ها

ارتش و  یهم در ساختارها ايمنحل شوند و 
 یارض تيعراق شامل شوند تا تمام یتيامن یروهاين

 یزانعراق خدشه دار نشود. اما بار یمل تيو حاکم
است  نيرود. ا ینم یمالک یتقاضاها نيبار ا ريز

هستند.  یناراض یعراق از دولت مالک انيکه سن
. ميعراق ندار یداخل ليبه مسا یالبته، ما کار

 یم یکه ظهور داعش چه ربط دياز پرس دياما با
عراق از دولت  یسن یاهال یناخشنود نيتواند با ا

 داشته باشد؟  یمالک
 

بليغی رسانه های عربی، اگر پرده های دودی ت
غربی و ترکيه يی را کنار بزنيم، ديده می شود 

پروژه است مانند طالبان در  کيداعش که 
 ارينه بل که بس یپروژه تصادف نيافغانستان. ا

 یسازمان ها یشده از سو دهيآگاهانه و سنج
 یطراح هيو ترک ، قطرلييعربستان، اسرا یاطالعات

را  یو مشخص نيعشده و اهداف م یزيو برنامه ر
کوشد بر  یآن است که م گريکند. بحث د یم یريگيپ

 یعراق از دولت مالک انيسن ینودناخش یموج ها
 سوار شود. 

 
در  رانيا یها استيبه س می گردد آن چه مربوط

توان آن را  رانيرسد که ا یعراق، به نظر نم
و محاصره  ديشد یها ميداشته باشد که با وصف تحر

 نيو حضور سنگ امريکا یاز سو یو نظام یاقتصاد
 یخاور یاز جمله در مرزها ،آن در منطقه ینظام
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 الرا در قب يی یسيخود در افغانستان، فارود پال
 استيس ،رو نيمنطقه دنبال کند. از ا یکشورها

و محدود و  یتدافعواکنشی،  شتريآن کشور ب یها
بازدارنده است و روشن است از ابزار مذهب بهره 

دست  یاگر دست رو ،آن ريکند. در غ یم یبردار
آن  رامونينخواهد گذشت که در پ یريبگذارد، د

و  هيوابسته به عربستان و ترک یوهاب یدولت ها
کار خواهد آمد و در محاصره کامل خواهد  یقطر رو

که اگر داعش سراسر عراق را  ديافتاد. تصور کن
آن گاه  اورد،يو همه نفت آن را به دست ب رديبگ
کشور  کيرا به عنوان  رانيفاتحه ا ديبا گريد

نرخ خواهد  نيتر نيينفت به پا یبها رايخواند. ز
 رانيکه روشن است اقتصاد وابسته به نفت ا ديرس
 .ديرا برنخواهد تاب آن
 
داعش در واکنش به  ايکه آ نيبا ا ونديدر پ 
به گونه  یمالک یآقا زانهيست یسن یها استيس

که بر اساس  نيا ايآمده است  انيخودجوش به م
 یمگر؟يد یکشورها یاطالعات یتوطئه دستگاه ها

مهم  ارينکته بس کيرا به  دوستانخواهم توجه 
 تيواقع است،يدردمندانه در جهان س. ميجلب نما

آب پنهان  ري) در زسبرگي(آ خيکوه  کيها همانند 
 ديشود. مطمئن باش یم دهياست و تنها چکاد آن د

 یاطالعات یزمان هابدون اذعان سا یبرگ چيکه ه
و  مانانيبزرگ و با حد اقل همپ یکشورها

حال خورد.  یشان تکان نم يیمنطقه  مانکارانيپ
در » سنی«چه رسد که ناگهان يک گروه بی سر وپای 

واکنش به ناديده گرفتن حقوق سنيان از سوی 
بتواند طی چند » دولت غاصب شيعه رافضی مالکی«

ند و بر چاه هفته يک سوم خاک عراق را تصرف ک
 های و پااليشگاه های نفت دست بيابد! 

 
که تازه سر و  یهنگام د،يداشته باش ادياگر به  

 یشده بود، همه دستگاه ها دايکله طالبان پ
زدند که  یغرب با بوق و کرنا ها جهر م یاطالعات

گروه خودجوش است که در واکنش  کيگروه طالبان 
 يینرواکه در کشور (در دوره فرما یداديبه ب

 نيآمده و آرمان ا ديمجاهدان) روان است، پد
») از شر کفار شمال(« تيامن نيصرف تام روهگ
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 یکه از رازها و رمزها یاست. روشن است کسان
دانستند که پروژه  یم کيداشتند، ن یآگاه استيس
خطرناک،  اريپروژه بس کيکار آوردن طالبان  یرو

 نيمتا یدرازمدت برا یشده و برا یزيبرنامه ر
و  امريکاپاکستان، عربستان و  یمنافع راهبرد

 است. لييو اسرا سيلانگ
 

روان است، همه  انهيکه در خاور می سترگ یدر باز
و  کيواکونوميج ک،يتيوپوليبر سر منافع ج زيچ
افسانه  زيهمه چ گريچرخد. د یم کيژيواستراتيج

مذهب و زبان و قوم و فرقه  ،یباز نياست. در ا
سخن، داعش و طالبان  کياند. در  یباز یابزارها

 یهر دو ابزار اند. طالبان در گذشته ابزار
اشغال  یبودند در دست غرب، اعراب و پاکستان برا

 یافغانستان. پس از اشغال افغانستان از سو
 ديخود را از د فهيوظ گريروشن است که د ،امريکا

 یها یژيغرب انجام داده اند. اما در استرات
کماکان چونان ابزار  ،اعراب و نبلند مدت پاکستا

 کارآمد خواهند ماند. 
 
 یاز رو ديبزرگ و منطقه را هم با ینقش کشورها 

 یبه قول معروف، هر کس برا منافع شان گمان زد.
معروف  استيکند. غرب در منطقه س یمطلب خود دلبر

کند. در  یهرج و مرج کنترل شده را دنبال م
 کيوف کالسمعر استيدنباله همان س نيع، اقوا

باشد.  یو حکومت کن م ندازيتفرقه ب یسيانگل
 گاهيسنگر و تنها پا نيحفظ آخر یهم در پ هيروس
 ینيانزميم یايخود در جهان عرب و در يیايدر
 است. هيبندر طرطوس سور-) ترانهي(مد
 

 يیگستره جو یعربستان و قطر در پ ،انيم نيدر ا
شعار اند.  یخالقت و امارت اسالم یايشعار اح ريز

دهد و  یسر م هيرا هم اردوغان در ترک یهمانند
 یرا م یعثمان یارتجاع یامپراتور یاياح یايرو
به دنبال منافع  شتريکشور ب ني. اما انديب

 آزمندانه خود است. 
  

حال ببينيم که گروه داعش (دولت اسالمی عراق و 
  شام) از کجا سر بر آورد؟
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از نفوذ داعش را نخست سعودی ها برای جلوگيری 
جلوگيری از نيز و  عراق و سوريهايران در 

افزايش توليد نفت خام عراق به ميان آوردند. 
 2020ترس سعودی ها از اين بود که مبادا تا سال 

ميليون بشکه در روز  8 ميزان توليد نفت عراق به
نرسد. کنون عربستان روزانه ده ميليون بشکه نفت 

کرد که در  توليد می کند. سال پار عراق اعالم
ميزان توليد نفت  2014برنامه دارد تا در سال 

 4ميليون بشکه کنونی در روز به  2خود را از 
ميليون بشکه در روز باال ببرد. چنين چيزی در 
واقع اعالم جنگ با رياض بود. زيرا در اين صورت، 
سهم توليدی نفت عربستان در سبد نفتی اوپک از 

می ر روز کاهش ميليون بشکه د 8ده ميليون به 
يافت و اين به آن معنا است که عربستان روزانه 

ميليون دالر در آمد را از دست می دهد. اما  200
حاال چنين شده است که داعش بالی جان خود عربستان 
شده است. زيرا سازمان های اطالعاتی اسراييل و 

با برنامه ريزی دقيق قطر، ترکيه با همدستی 
را به دام خود بيندازند توانسته اند اين گروه 

و اين  و در راستای اهداف خود استخدام نمايند.
 گونه، زنجير آن را از دست سعودی ها بربايند.
داعش توانسته است چندين ميدان نفت و يک 
پااليشگاه بزرگ عراقی را به دست بياورد و 
روزانه ده ها هزار بشکه نفت را به بهای بسيار 

يه بفرشد. گفته می دالر به ترک 35 -12پايين 
شود که بخشی از اين نفت از راه بندر جيهان 

 ترکيه به اسراييل انتقال می يابد. 

 

روشن است آمدن نفت رايگان (با احتساب نفت  
کردستان عراق به ميزان يک ميليون بشکه در روز) 
با بهای دومپنگی به بازارهای بين المللی، می 

ير قابل تواند ترکيه را به يک صادر کننده غ
رقابت تبديل کند. چنين چيزی می توند منافع 
حياتی روسيه و ايران و خود عربستان و کويت و 
ديگر کشورهای توليدکننده نفت را با خطر جدی رو 
به رو سازد. از اين رو، شگفتی آور نخواهد بود 
که دير يا زود عربستان برای نابود سازی داعش 
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از حاميان و به يکی  دست به دامان ايران شود
رژيم اسد برای رويارويی با خطر گستره جويی قطر 

روسيه نيز به سرعت در و ترکيه مبدل گردد. 
انديشه مسلح ساختن دولت مرکزی عراق با 

 هواپيماهای پيشرفته شده است.

 

نيز در انديشه  امريکاشايد دولت دمکرات  
نابودسازی داعش برآيد. زيرا در کردستان عراق و 

يزی که کنون داعش در آن حاکم است، مناطق نفت خ
شرکت اکسون موبيل مربوط به جمهوريخواهان کار 
می کند که روشن است می تواند سود کالنی را به 
جيب بزند. در حالی که شرکت شورون مربوط دمکرات 
ها در مناطق جنوبی عراق فعال است که در صورت 
 ،پايين آمدن بهای نفت تاراج شده از سوی ترکيه

واند زيانمند گردد و درآمد آن به شدت می ت
 بيفتد. 

 
 یها یو همچشم يیبا نقش فرقه گرا ونديدر پ
رها با ،در کشور و منطقه یو مذهب یزبان ،یتبار

 ديبا کيبار ارينکته بس کيبه نوشته ام که بايد 
 استيکه در س نيو آن ا يمتوجه داشته باش شهيهم
انند م يیدارد و مقوله ها تيمنافع ارجح شهيهم

 شيب گرانيدر دست باز یزبان، تبار و مذهب ابزار
 . ستندين
 
 یاز باورها و ارزش ها یابزار یبهره بردار 

 یقدرت ها شهي. همستين ینو زيمردم چ یاعتقاد
ابزارها  نيبه اهداف شان از ا دنيرس یبزرگ برا
کنند. در بسا از موارد هم با  یم یريبهره گ

 یگونه مصنوع دالر به اردهايليکردن م نهيهز
فراخ تر ساخته  یو تبار یزبان ،یمذهب یشکاف ها

 . شوند یم
 
فتنه  ايحاال شما به فتنه طالبان در کشور و  

و چچن و....  هيبحران سور ايداعش در عراق و 
پروژه ها  نياز ا کي. در پشت سر هر دينيبب

منطقه  یها نهيغارت گنج یبرا یبزرگ یبرنامه ها
آورم: در  یمثال م کيان ت یشود. برا یم دهيد
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است که  یگروه دهشت افکن سن کيظاهر گروه داعش 
عراق به پا خاسته است و  عهيبرابر حکومت ش رد

اعالم خالفت نموده. اما اگر به نقشه عراق نگاه 
 ینفت ساتيو تاس شگاهينفت و پاال یچاه ها د،يکن

سال  کيکنترل درآورده است. در  ريرا به سرعت ز
دالر نفت خام  ونيليم 800مناطق  نيگذشته از ا

 لييابه اسر هانيقاچاق و از بندر ج هيبه ترک
 برده شده است. 

 
عراق در  یدر دراز مدت برنامه غارت منابع نفت

 نه اين که ،است هيو ترک لييدستور کار اسرا
را دنبال  رانيچرخ ا یهدف چوب گذاشتن التنها 

 کي کار آوردن یو رو یزدن مالک ،یکند. هدف اصل
قطر هم  گريد یدولت وابسته در بغداد است. از سو

در کردستان پروژه  یاخوان یگروه ها یبانيبا پشت
 یدنبال م هيترک یاطالعات یها سيرا با سرو یگريد

دالر در دسترس  ارديليکار دو م نيا یکند و برا
و  عهيو ش یسنگذاشته است. ظاهرا مساله  هيترک

 يی یکار بيمه فرخالفت و امارت مطرح است. اما ه
 ريز یسن یدر دوره صدام کردها راي. زستين شيب
 نيا یها بودند. در آن هنگام کس یستمگر نيشتريب

بمباران  دياوريب اديکرد. به  یمساله را باال نم
را  گناهييهزار  نيکردستان را که چند يیايميش

 به کام مرگ فرستاد.
 
 ستم ها بر نيشتريگونه در دوره طالبان ب نيهم 

مثال  یروا داشتند برا یسن یها یافغانستان
. اورديخم به ابرو ن یاما کس  ی.فاجعه شمال

که  نياکنون هم طالبان در مناطق پشتون نش نيهم
کنند. اما برعکس  یم تياند، همه روزه جنا یسن
از آنان  یکه همان حلقات و محافل عرب مينيب یم

م ه یسنو سودان و مصر  ايبيکنند. در ل یم تيحما
 منوال است. نيوضع به هم

 
 یابزار یگروه ها، چون داعش و طالبان يیگروه ها

 یسازمان ها یاند که از سو کيدئولوژيا یاسيس
 يیو فرامنطقه  يهترک -یپاکستان -یعرب یاطالعات

 یبه مذاهب اصل یرو ربط نيشوند. از ا یم تيهدا
 راي) ندارند. زیمورد نظر سن نهي(در قر یاسالم
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 روانيکه پ ميخود شاهد هست شوردر کدست کم ما 
مذاهب گوناگون سده ها برادر وار در کنار هم 

 یو انتحار و آدمکش کدام با انفجار چيو ه ستهيز
گر کشتار عام هزاره انداشتند.  يیشناآ یو ددمنش

ها به دست عبدالرحمان خان جالد را (که به گمان 
شده بود و متاسفانه به  یمهندس رونيغالب از ب

 م،يداده شد) کنار بگذار یمذهب یرنگ و بوآن 
 يیفرقه  یبه نام جنگ ها یزيما چ خيدر تار گريد

مانند سابقه نداشته است. آن  نيو از ا یو مذهب
 نيگردد، ا ی) می(سلف یضاله وهاب انيچه به جر

 کيندارد و  نيبا اسالم راست یربط چيه نييآ
است که  سيساخته استعمار انگل یافراط انيجر
شد و سپس هم  یطراح یعرب یها نيسرزم غالاش یبرا
آن ها فربه ساخته  ینفت یها نهيتاراج گنج یبرا

 اتيشاهد جنا ريشد. دست کم ما در چند دهه اخ
خود بوده  نيدر سرزم انيجان نياز ا یشماريب
 انيجر کيدر ذات  یريتکف اني. اصال جرميا

گروه  نيا ینمونه از شهکارها یاست. برا یانحراف
 نيخواندن نوروز است که عمق جهالت ا یمجوسها 

 یمجوس نييبه آ یربط چيدهد. نوروز ه یها نشان م
 نهيشياست که چند هزار سال پ یندارد و جشن

در اسالم  رانيها، کشتن اس نيدارد. گذشته از ا
را مباح الدم و واجب  انيعيها ش ني. استين زيجا

ا ه ونيليدانند و اگر دستشان برسد، م یالقتل م
 یو مسلمان را به جرم داشتن باورها سانان

همه  عهياعدام خواهند کرد. در اصل حتا ش یموروث
 کي یربان ینمونه دولت آقا یبهانه است. برا

که با  ميديبود. اما د یحنف یدولت مسلمان و سن
 تیعربستان و قطر و امارات با همدس هيسرما

 انداخته برو ترکيه اطالعات پاکستان های سازمان 
 یسن یربان نيو برهان الد ودشد. احمد شاه مسع

اند  يیگروه ها یعنيها کشته شدند.  نيبه دست هم
 و گمراه.  یراطفا
 
 

را هم هدف  انيبل که سن ان،يعيش اتنهاين ها نه 
مثال، باشندگان کشور  یدهند. برا یقرار م

 يیعده  یاند (به استثنا یهمه سن کستانيتاج
سو شاهد کشتار  نيبد ) اما از سال هایلياسماع
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. ميتندرو هست یبه دست گروه ها یسن یها کيتاج
گونه در قفقاز اکثر باشندگان چچنستان،  نيهم

 یاند. باز هم م یو.... سن تانانگوش، داغس
 یکه هر روز انفجار و ترور و کشتار م مينيب

گونه و سر انجام در مصر  نيهم ايبيکنند. در ل
 یسعود ونيرا وهاب یمرس ميکه رژ ميهمه شاهد هست

دالر برانداختند. حتا  اردهايليکردن م نهيبا هز
 یکه صدام حاکم بود. همه م یدر عراق هنگام

 یها برا یبود. اما سعود یکه صدام عرب سن ميدان
 امريکادالر به  ارديليم هفتاداو  یبرانداز

و صدام را نابود  ديدادند تا به عراق حمله نما
جهال  یر ما با گروهسرو کا ،سخن کيکنند. در 

خالفت  بانهيعوام فر یشعارها ناست که با سر داد
راه انداز فتنه و شر در سرتاسر  یو امارت در پ

را  یسن کستانياند. حاال  ازب یسالما یها نيمزسر
سو آماج  نيکه از سال ها بد يمهم فراموش نکن

 یدادهايرو ژهيتندرو است و به و یگروه ها
  را. جانيخونبار اند

 
درصد  12-10در حدود . اين عراق بر گرديدم به

رو، برنامه  نيجهان را دارد. از ا یمنابع نفت
 یها از سو نهيگنج نيتاراج ا یبرا یبزرگ یها
دست است. همان گونه در  یاز کشورها رو یبرخ
قطر و  ل،ييرساندن گاز اسرا یهم بحث اصل هيسور
 اروپا يیرها یبه اروپا برا هياز راه ترک یسعود

است اما به آن رنگ  مطرح هيوسر یاز انحصار گاز
 داده شده است.  یمذهب یبو و
 
روکش است و بهانه و هدف  زيسخن، همه چ کيدر  

 منطقه است. یو گاز ینفت یها نهيتاراج گنج یاصل
 
گونه  نيدر کشور ما هم مساله زبان و تبار هم 

آزمندانه  یها یبهره بردار یبارها در راستا
که  یستفاده قرار گرفته است. در حالمورد سوء ا

دهد.  یبه آن ارزش نم یکس یمردم عاد انيدر م
تداوم سلطه خود،  یبرا یابزار کرز نيحاال از ا

 یرمقاصد خود بهره بردا یپاکستان و عربستان برا
 ،یبه آگاه یبستگ نيکنند. اما ا یم یابزار

از  شيمردم دارد که نگذارند ب یاريو هش یداريب
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افل معلوم الحال دست نشانده حات و محلق نيا
 ما را از هم بگسلند و بدرند.  یهست رازهيش
 
مقوله  کيقوم و تبار که مذهب، به  دنياصال بال 
در  دي. ما باستين شيب یاست، حماقت یکيولوژيب

 یبرا يی یتمدن -یفرهنگ تيکردن هو فيصدد تعر
مذهبی و  یها تيبه خرده هو دني. چسپميخود باش

ما  یکالن فرهنگ تياست. هو یمر ناپسندا یتبار
همه باشندگان  یاست که برا یرانيا -یخراسان
و هزاره گرفته و پشتون  کيتاجما از  نيسرزم

 نيچتر ا ريگرفته تا .... مشترک است. تنها ز
توان همه توطئه  یاست که م گانهي یفرهنگ تيهو

ساخت. من بارها گفته ام  یها را خنث سهيها و دس
قوم اند که به دو زبان  کي کيو تاج که پشتون

. تازه زبان هم مشترک است و پشتون نديگو یسخن م
 یرا م یدو زبانه اند. کمتر پشتون مقو کيها هم 
را خوب نداند. در  یدر یکه پارس افتيتوان 

پارس ها و  یزبان انحصار یدر یواقع، زبان پارس
ها و هزاره ها نه بل که دستاورد مشترک  کيتاج

 یتمدن -یباشندگان گستره فرهنگ یتمدن -یفرهنگ
آن پشتون ها نقش بارز  یما است که در بالندگ

که  نيزبان خود شان است نه ا یعنيداشته اند. 
حال زبان پشتو،  نيباشد. در ا گانهيزبان ب کي

زبان  یدر یزبان محاوره و مکالمه و زبان پارس
 شان است. یتمدن -یفرهنگ یرسم

 
از  یجهان یو اتم که ارزش ها هانيعصر ک نيدر ا 
 یبه باورها یدگرگون شده است، ارجگزار شهير

به  یريپذ گريو همد يیو تکثرگرا یجوامع انسان
 دياست. با دهيمبدل گرد یانسان یمقوله واال کي

همه انسان ها ارج  یو مذهب ینييآ یبه باورها
 مينيب یم انيشد. حاال در برابر چشمان جهان ليقا

را به جرم  گناهياران انسان بهز انيکه داعش
 هب اديهم ز ديکنند. نبا یم ربارانيمذهب شان ت

بها  یخالفت و امارت اسالم یايپوچ اح یشعارها
و اغفال مردم  یو اغوا بيفر یهمه برا رايداد. ز

خودش را  گاهياست. نظام خالفت در صدر اسالم جا
 رهياز دا رونيب ،داشت. کنون بازگشت به آن عصر

خالفت و امارت از  یست. کنون پروژه هاممکنات ا
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مقاصد  یبرا هيعربستان و قطر و ترک یسو
 گريشود. د یبه کار گرفته م یاسيآزمندانه س

و  ستهيبا یاسيس یمنطقه ساختارها یکشورها
 کار ندارند.  نيا یالزم را برا یمال یبانيپشت

 
شگفتی برانگيز اين است که در چند سال گذشته 

که در جهان بود در سوريه  داعش هر چه جنايت
کرد. اما از کسی صدايی برنخاست. حتا ثابت شد 
که از گازهای سمی شيميايی وارد شده از ترکيه 
هم در برابر باشندگان عادی کار گرفتند. باز هم 
همه ساکت بودند. اما ناگهان می بينيم  که  
تازه جهانيان از خواب سنگين بيدار شده اند و 

چه خطری جهان را تهديد می  متوجه شده اند که
هزار سپاهی عراقی،  500کند. هر چند در برابر 

هزار سپاهی کرد که  200هزار سپاهی سوری و  300
تا دندان مسلح اند، صد هزار جنگجوی داعشی که 

هزار آن در سوريه مستقر هستند، نيروی  70تازه 
نيست که بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد، با 

بردهای چريکی به گونه يی که تجربه اين هم در ن
 نشان داده است، سياهی لشکر به کار نمی آيد.  

 
روشن است همه چيز بر سر لحاف مالنصرالدين يعنی 
تاراج نفت و گاز اعراب  است. اما چيزی که 
بسيار مهم است، اين است که در پهلوی سودمندی 
جبواستراتيژيک براندازی اسد، رساندن گاز 

طر از راه سوريه به ترکيه و اروپا عربستان و ق
اهميت راهبردی دارد. زيرا هم  امريکابرای 

ترکيه و هم اروپا را از گروگانی گازی روسيه و 
ايران نجات می بخشد و اين امکان را برای 

و اروپا فراهم می سازد  تا فارغ بال به  امريکا
تحريم های سنگين ايران و روسيه ادامه بدهند. 

زرگانی روسيه و اروپا ساالنه به کنون تراز با
مبليارد دالر می رسد. همين گونه تراز  400

بارگانی روسيه و ايران با ترکيه هم هر يک 
ميليارد دالر برآورد می شود. هر گاه  30ساالنه 

گاز عربستان و قطر از راه سوريه به ترکيه و 
اروپا رسانده شود، ديگر نيازی به گاز ايران  و 

داشت. حاال  اگر در اين راه مردم  روسيه نخواهند
سوريه قربانی شوند، چه باک؟ درست مانند 
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افغانستان. کشته شدن و زخمی شدن چند ميليون 
افغان بی سواد و دور از تمدن مهم بود يا 

 فروپاشی شوروی!
 

حاال می گذريم از اين که سوريه آخرين پايگاه 
جيواستراتيژيکی و اطالعاتی روسيه در جهان عرب 

ست و با برافتادن اسد، کار حزب هللا لبنان و ا
حماس هم پايان خواهد يافت و حلقه محاصره 
استراتيژيک به دور ايران تکميل خواهد شد. اين 
است که بايد بهانه يی به دست بيايد تا راه 
برای بمباران سوريه هموار شود.  دشواری در اين 
است که داعش در منطقه حلب نيز حضور دارد. می 

انيم که  در حلب شمار بسياری از نيروهای د
يی امريکادولتی سوريه هم مستقرهستند. حاال اگر 

ها به بهانه بمباران داعش در حلب نيروهای سوری 
را هدف قرار بدهند، زمينه برای سقوط اين شهر 
به  دست نيروهای اپوزيسون سوريه فراهم خواهد 

وار شد که می تواند بستری برای براندازی اسد هم
 نمايد. 

 
اما روشن است ايران و روسيه و چين اجازه 
نخواهند داد تا چنين چيزی محقق شود. امکان اين 
که چنين حمله يی به يک جنگ بزرگ منطقه يی با 
اشتراک حزب هللا و حماس و حمله موشکی سوريه بر 
اسراييل مبدل شود، بسيار باال است که ديگر 

بود. به محض  گرفتن جلو آن بسيار دشوار خواهد
اين که اسد خطر جدی يی را احساس کند، هر گونه 
که  شده کار را با آغاز جنگ در برابر اسراييل 
خواهد کشاند که می تواند به خود شکل جنگ اعراب 
و اسراييل و در نتيجه جنگ مسلمانان در برابر 
کفار را بگيرد. چنين نبردی می تواند به گسترش 

مساعدت کند. منتقی تروريسم در سرتاسر جهان 
نيست که حتا عربستان و  قطر هم موشکباران 
شوند. اگر پای ايران هم به اين کارزار کشيده 

 شود، ديگر بايد فاتحه منطقه را خواند.   
 

به ياد بياوريم که سال ها پيش از امروز 
احمدشاه مسعود در کنفرانس پاريس به همه 

اند جهانيان از فرارسيدن خطر مدهشی که می تو
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آتش بزرگی را در  جهان بيفروزد، گوشرد کرد. 
اما در آن هنگام گوش شنوايی در گيتی پيدا نشد. 

کماکان به حمايت از طالبان و پاکستان  امريکا
ادامه داد. تا اين که رويدادهای تراژيک برج 

 های نيويارک رخ دادند.  
 

در اين جا نامه يی را که يک دوست از کابل 
از روزی «مت پيشکش می داريم: فرستاده اند، خد

که پای نحس جاهالن عرب به کشور و منطقه ما باز 
شده است، چيزی به جز از تباهی و بربادی و 

شيوخ  سياهی با خود به ارمغان نياورده اند.
مفتن و مرتجع عرب با سرازير ساختن ميلياردها 
دالر به کشور ما به جای اين که اين پول ها را 

ی و آبادانی کشور ويرانه و در زمينه سازندگ
سوخته ما هزينه کنند، آن را برای ويرانی، 
تباهی و بربادی ما هزينه کرده اند. به گونه يی 
که حتا يک پروژه عام المنفعه که با هزينه 
اعراب ساخته شده باشد، در کشور سراغ نداريم. 
اين در حالی است که عربستان در نظر دارد با 

ر کانون بزرگ توطئه و ميليون دال 150هزينه 
 .فساد و منافقت را در کابل بسازد

 
وقتی شيوخ نادان و ابله عرب به همتباران و هم  

آييان خود در مصر و سوريه و ليبيا و عراق و 
فلسطين رحم نکنند و ميلياردها دالر را برای 
بربادی و تباهی آن ها هزينه کنند، ما چه 

  اشيم؟انتظاری می توانيم از آن ها داشته ب
 
چندی پيش، در برابر چشمان ما بنا بر توطئه  

شيوخ سعودی در مصر حمام خوان به راه افتاد.  
در اثر توطئه های همين شيوخ کشور ترکيه دچار 
بحران سياسی فرساينده و سهمگينی شده است که آن 
هم روشن نيست کارش به کجا خواهد کشيد؟. حال 

و عراق و فاجعه ليبيا و تونس و يمن و بحرين 
 .سوريه به کنار

 
شيوخ واپسگرا و جاهل عرب با هزينه کردن  

ميلياردها دالر نه تنها در کشور ما بل که در 
کشورهای آسيای ميانه هم فاجعه آفريده اند. به 
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گونه يی که کشورهای تاجيکستان و تا جايی هم 
ازبيکستان و نيز چچنستان را به خاک و خون 

جايی کشاندند که چند کار را به  کشانيده اند.
رييس جمهور تاجيکستان  -سال پيش امام علی رحمان

رسما مذهب وهابی (سلفی) را در کشورش قدغن قرار 
داد. دولت تاجيکستان با توجه به اين که مذاهب 
رسمی باشندگان تاجيکستان حنفی و اسماعيلی و 
قسما هم جعفری و مسيحی است، پيروی از مذاهبی 

وان آيين های ديگر نفاق را که در ميان پير
افکنده و موجب کشت و کشتار و خشونت و تندروی 
می گردند و امنيت ملی کشور را با تهديد جدی 
مواجه می گردانند، رسما ممنوع و خالف قوانين 
نافذه کشور و ارزش های ملی و اسالمی آن اعالم 
نمود و ترويج کنندگان چنين مذاهب ضاله را 

 .الم نمودمستوجب مجازات شديد اع
 
منطقه ديگری که اعراب خون آشام آن را تباه و  

برباد کردند، جمهوری چچنستان است که سال ها 
است در آتش سوزان جنگ ويرانگر می سوزد و پايان 

  آن هم روشن نيست.
 
در کشور ما اگر بگوييم که بخش اعظم تباهی ها  

و بربادی ها از اثر مداخالت بيشرمانه و ديده 
همين اعراب وحشی و تمدن ستيز است، درايانه 

گزافه نگفته ايم. در اثر توطئه های همين اعراب 
سيه دل، دولت های ما يکی پی ديگری بر افتادند 
و بسياری از رجل سياسی ترور و سر به نيست 
شدند. شهرها به آتش کشانيده شده، تاسيسات 
زيربنايی، دبستان ها، پل ها، سرک ها و... 

گذشته از اين ها، زيان های  ويران گرديدند.
فرهنگی بزرگی به داشته ها و يادمان های تاريخی 
و فرهنگی ما رساندند که جبران ناپذير است. از 
جمله انهدام تنديس های بودايی که يادمان 
ارزنده دوره کوشانيان است و يادمان های هده 

 ....و
 
زيان بزرگ ديگری که اين ها رساندند، دامن زدن  

و شقاق و درز اندازی ها و زهرپاشی ها  به نقاق
است. به گونه يی که ميان پشتون ها و ساير 
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باشندگان کشور شيار بزرگی حفر نمودند تا جايی 
که کشور را در عمل در آستانه فروپاشی به دو 
بخش قرار دادند. خيانت بزرگ ديگر اين جانيان، 
تفرقه افکنی ميان شيعه و سنی در کشور است. 

گذشته بسيار کمرنگ بوده است. وهابيان چيزی در 
با چماق تکفير در دست، پيروان اهل تشيع را 
رافضی و واجب القتل و مباح الدم اعالم نمودند و 
با ترويج آيين ضاله وهابی تا توانستند تخم 
دورنگی و دوگانگی را در ميان پيروان مذاهب 
رايج در کشور که عمری در صلح و صفا و برادری 

آن ها حتا به دولت  دند، پاشيدندزيسته بو
مجاهدان که اسالمگرا و سنی مذهب بود هم رحم 
نکردند و نه تنها آن را برانداختند بل که 
رهبران آن را هم با دهشت افکنی ناجوانمردانه 

 .به طرز وحشيانه يی کشتند
 
خباثت ديگر اين جانيان دامنه زدن به ايران  

ر همسايه ما ستيزی و در نتيجه دورافگنی با کشو
ايران است. اين در حالی است که اگر تفاوت های 
طبيعی مذهبی را کنار بگذاريم، مردمان هر دو 
کشور از يک تيره و تبار و نژاد و زبان و فرهنگ 
اند. اين جنايت آن ها زمينه همگرايی منطقه يی 
را در منطقه ما محدود ساخته، زيان های جبران 

ادی و فرهنگی ما ناپذيری به پيکر منافع اقتص
  .وارد آورده است

 
در يک سخن، فتنه طالبان، جنگ فرسايشی بی  

پايان، روی کار آمدن دولت دست نشانده کنونی، 
به اشغال درآمدن کشور و نابودی و تباهی آن و 
اين که در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، بخش 
بيشتر آن از اثر توطئه های همين شيوخ است. 

ه آن ها هم همين گشودن امارت آخرين توطئ
نامنهاد اسالمی طالبان در قطر است که سر آغاز 
فروپاشی کشور به شمار می آيد. دردمندانه دولت 
نا به کار و ناتوان کنونی، هم که آله دستی 
بيشت نيست، در وضعی نيست که بتواند در برابر 

 .توطئه های جاهالن عرب بيستد
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آدمربايی، تاراج دهشت افگنی، انفجار، ترور،  
دارايی های عامه، کشت و قاچاق مواد مخدر، 

اين است دستاورد ناميمون  -ويرانی و بربادی
وهابيگری و ددمنشی در کشور ما. پخش تاريک ترين 
انديشه های ارتجاعی، مغزشويی کودکان و 
نوجوانان، از ره آوردهای اين جانيان سيه دل و 

 .تاريک انديش به شمار می رود
 
اد شدن نزديک به ده ميليون جوان در منطقه معت 

ميليون  3.5ميليون نفر در ايران،  2.5از جمله 
ميليون نفر در افغانستان و  2نفر در پاکستان و 

شمار بی حسابی هم در کشورهای آسيای ميانه از 
  دستاوردهای همين سيه کرداران است.

 
پاکستانی ها زرنگ با هشياری توانسته اند هم  

راب خرپول را بچاپند و هم از توان مالی اين اع
آن ها به سود منافع مالی خود بهره ببرند. در 
حالی که رهبران ناتوان ما همه چيز از جمله 
آبروی خود را در برابر دالرهای بادآورده نفتی 

برای مثال در کشور  اعراب برباد داده اند.
پاکستان، رييس جمهور زرداری ايرانی تبار فرمان 

ند. جنرال پرويز مشرف هم از شيعيان آن می را
کشور است. چون در پاکستان ارزش های ملی واحد 
وجود دارد، با آن اهل تشيع از ديدگاه مذهبی در 
اقليت قرار دارند، هيچ گونه تبعيضی در کار 
نيست. حتا قائد اعظم از اقليت اسماعيلی است. 
اما در کشور خداد داد ما فتنه خونين شيعه و 

اق است و آينده هم گنگ و مبهم و آبستن سنی چ
  فتنه های بزرگتر.

 
فشرده سخن، هر چه در باره سيه کاری های اين  

نابخردان و جاهالن بنويسيم کم است. بايسته است 
تا کتاب بزرگی با اسناد و مدارک و شواهد نوشته 

به اميد روزی که فرزندان برومند اين  شود.
را به انجام سرزمين بتوانند اين امر مهم 

 »برسانند.
 

همان گونه که نوشتم، بنده به عنوان کارشناس 
حرفه يی در مسايل کشورهای عربی تخصص ندارم. 
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اما با توجه به مسووليت کاری، ناگزير بوده ام 
دست کم در بعد سياسی خارجی به حوزه کشورهای 
عربی خاورميانه توجه داشته باشم. نگاه بيرونی 

يک بعد قضيه است و بدون  به مسايل عراق تنها
داشتن تصور روشن از علل و عوامل درونی سخت 
ناقص خواهد بود. روشن است تجزيه و تحليل ابعاد 
داخلی بحران عراق از توان من بيرون است. در 
اين جا برای آشنايی با بستر درونی بحران کنونی 
عراق و پی بردن به اين که چه چيزهايی زمينه را 

ش فراهم گردانيد، مصاحبه داکتر برای بروز داع
رييس پيشين مرکز تاريخ و اسناد  -علی موجانی

وزارت خارجه ايران را که يکی از برجسته ترين 
کارشناسان مسايل عراق اند و چندين کتاب پژوهشی 
در باره تاريخ و رجال اين کشور نگاشته اند، با 

 می آوريم:    15»ماهنامه تربيت«
 
 
 »:ت ماستسرنوشت عراق، سرنوش«

 :مقدمه
است.  یروزها دستخوش تحوالت فراوان نيعرب ا عراق

توسط  اين کشورکه با اشغال  ینديتحوالت ناخوشا
و سقوط صدام آغاز شد و همچنان ادامه  امريکا

در  یستياقدامات ترور نخستين یريدارد. از شکلگ
تا اشغال اول موصل  د،ينظام جدآغازين  یسال ها

 یفجاران یاز ورود خودروهادهه گذشته،  انهيدر م
داعش، همه  یاز سو یبه عراق تا اعالم خالفت اسالم

 دهيچيبس پ ینيدهد که عراق سرزم یو همه نشان م
از حد  شتريبه مطالعه ب ازياست و شناختش ن
 یم شتريب هنگامیشناخت  نيا تيمعمول دارد. اهم

 یکشورها انيعراق در م ميريشود که در نظر بگ
 .دارد ايرانمرز مشترک را با  نيشتريب ه،يهمسا

 
 : پرسش

گفت وگو اوضاع عراق و تحوالت چند ماه  نيموضوع ا
رسد  یبه نظر م نيکشور است اما چن نيدر ا رياخ

غالب در  کرديبه رو ،یشناس بيکه شما از منظر آس

                                     
وزارت آموزش و  یو فرهنگ یمعاونت پرورشنشريه .  15

 .)1393(مهر ، شماره يکم، پرورش
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مناسبات ما با جهان  ميو تنظ یمنافع مل ميترس
 ديدان ی. اگر مناسب مدينقد دار رامون،يپ
 ميکن روعموضوع ش نيخودمان را از هم یفتگوگ
 ان،يمرب یعنيما  هيمخاطبان نشر یبرا رايز

دست اندرکاران امر  گريو د رانيمعلمان، مد
 مساله نيورود و اشراف بر ا ،و پرسش ميتعل
 .است یضرور

 
 :یموجان

 یکه در آن زندگ یطيدر ارتباط با کشورمان و مح 
به آن  ديباچند نکته وجود دارد که  م،يکن یم

که خود را از  ميهست ی: نخست، ما کشورميتوجه کن
خود را  گر،يد اني. به بميدان یمجزا م رامونيپ

که  ميدان یچندهزار ساله م یخيتار یدارا
در  که ستين یدارد. شک یفراوان یها یبرجستگ

خود نمونه  رامونينسبت به پ شهيفکر و اند ديتول
ساخت علم نقش و  ديکه در تول ميدار یدرخشان یها

 یسهرورد نيچون شهاب الد یداشته اند؛ از افراد
شاخص است، تا  اريبس یکيزيکه در علوم متاف

نابغه است. اما  یکه در علم پزشک نايس یابوعل
 نيچن گرانيد ميکن یکه فکر م نجاستيکار ا راديا

چنان بر ذهن ما  ريتصو نيندارند و ا یمفاخر
 رامونيبا پ یندويپ چيانداخته که غالبًا ه هيسا

 یم» ما«سخن از  ی. وقتميکن یخود احساس نم
 ميريگ یخود را در نظر م یامروز یمرزها م،ييگو

 یها تياساس، در مواجهه با واقع نيو بر هم
 یو م ميکن یم یتلق گانهيرا ب رامونيپ ،یامروز

تورکی طرف  کيطرف ما اعراب هستند و  کي مييگو
هذا. اما  یعلهندوها و قس  گريو طرف د زبانان
با تبختر و غرور از  یکه وقت جاست نيجالب ا

اقوام و ملت ها  نيا همه م،ييگو یگذشته سخن م
 .ميدان یاز خود م یرا جزئ

 
اصفهان نصف جهان است و هنر هم فقط  ميکن یم فکر

را به  ینوع ی»ما«است، اما اگر  انيرانينزد ا
 یبخارا ببرند و مساجد و مدارس آنجا را با قدمت

نشان  هياصفهان در دوران صفو یاز بناها شيب
ما از آن  ايکه آ ميشو یتناقض م نيدهند، دچار ا

 یارمعم وهيپس چرا دو ش م؟يها الهام گرفته ا
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چندصد ساله بنا  یهم و با فاصله ا هيکامًال شب
 شده اند؟

 
به وجود آمد که  یاز وقت تيوضع نيکنم ا یم تصور

 ميديرا د یاسيس یما در اطراف خود، تنها مرزها
و به صورت  ميگسست رامونيو رابطه خود را با پ

که ما را به وجود  ميشد یزيگروگان همان چ یعيطب
 ديبا یو تمدن مان. به عبارت خيتار یعنيآورد، 
خود را  ینو تمد یفرهنگ ،یخيتار یها وستيگفت، پ

 وستيپ م؛يو به آن ها توجه نکرد مياز دست داد
 کسانيه وجوه با ما که الزامًا در هم يیها
 .ستندين
 

همزبان و  یول م،يبا کردها همنژاد برای مثال
 یبا هزاره ها م؛يستيطور هم مذهب ن نيهم

 م؛يستياما همنژاد ن م،يافغانستان هم مذهب هست
و جنوب عراق و احسا، هم  نيبحر عهيش یبا عرب ها
با  م؛يستيهمنژاد و همزبان ن یول م،يمذهب هست

 م،يها، نه همزبان یمنه و گرجمانند ارا یاقوام
اما به لحاظ  م،يو نه همنژاد مينه هم مذهب

 یتمدن یها تي. اين ها ظرفميدار یوستگيپ یفرهنگ
از آن ها در  کيتئور فيتعر کيما هستند که تنها 

و  کيتئور فيتعر نياما در ترجمه ا م،يذهن دار
 ميامروز دچار مشکل هست یها تيآن با واقع قيتطب

 قرارخود ارتباط بر رامونيبا پ ميتوان یو نم
 یما گاه یکه متأسفانه رفتارها جاست ني. اميکن
 .گذارد یم یمتناقض بر جا راتيتأث
 

 یجد وستيپ کي تانکسيدر ازب مياگر بخواه...
از  ريغ ،یتمدن فيدر تعر ،ميکن دايپ یفرهنگ
 هستند؟ یزبانان سمرقند و بخارا، چه کسان یفارس

زرافشان  یواد ميدان یمو ن ميچون شناخت ندار
 حاظبه ل ،پنج کنت و سمرکنت (سمرقند) یعني

است و  وستهيپ کيو تاج یرانيبه تمدن ا یفرهنگ
 کيشود، خودمان  یم وستيهم به ما پ کستانيتاج

شود  یسبب م نيو ا ميآور یانقطاع به وجود م
بد معنا شود. چگونه  گرانيما توسط د یها استيس
و سرآخر عمل  ميکن انيسپس ب م،يفکر کن ديبا
 یرمنهزاره، پشتون، عرب، ا ک،يکه کرد، تاج ميکن
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 یبا اقدامات ما احساس همبستگ یهمگ ،یآذر ايو 
 یفرمول م،يفرمول برس نيبه ا ميکنند؟ اگر بتوان

و  ديآ یکه البته بر اساس شناخت درست به دست م
 یانيبه سطوح م يی هيشناخت را به صورت پا نيا

دهه بعد  کي م،يجوان منتقل کنجامعه، مثل نسل نو
 یمنف ريکه رفتار و عمل ما تأث ميرس یم يیبه جا
 .خواهد گذاشت یبر جا یفرهنگ یها وستيپ نيبر ا

 
از فرهنگ و  یکنند مطالعه متوسط یسع زانياگر عز

 نيمان داشته باشند، و هنگام ا رامونيپ خيتار
ما  خيرا متفاوت از تار گانيهمسا خيمطالعه، تار

را نه  رامونيپ طيمح خيواقع، تار و در دننينب
آن وقت در  نند،يبما ب خيدر طول، که در عرض تار

را به  یاتيتوانند ادب یخود م یو آموزش ها انيب
با آن  ندهيکه نسل در حال پرورش آ رنديکار گ

 رشد کند.  اتينگاه و ادب
 

 :پرسش
از  یعراق را هم جزئ ايگفته ها، آ نيبر اساس ا 

 د؟يدان یم رانيا یتمدن خيتار
 

 :یموجان
خود را  ینخست قلمرو تمدن ديبا یخيبه لحاظ تار 

در وزارت خارجه، از مرز  ی. وقتميکن يیشناسا
و  یمثل نقطه صفر مرز یميبه مفاه م،ييگو یسخن م

است که فرهنگ  یعي. طبميخور یبرم یمرز لهيم اي
 نيداشته باشد، اما ا ینينماد یشاخص ها ديهم با

اعتقاد من،  بهشود؟  یم فيچگونه تعرشاخص ها 
 یها لهيم نيا م،يخود را رصد کن رامونيپ ديبا

نقاط  نيو سپس با اتصال ا ميکن دايرا پ یفرهنگ
. اما ميکن دايخود را پ یاشتراک، قلمرو تمدن

تواند  یم يیزهايشاخص ها چه چ اينقاط  نيا
کند،  یندگيما را نما یکل تيکه هو یباشد؟ عناصر
عناصر  ،یان، مذهب، عناصر نژادمانند زب

و  یو معمار یقيمانند موس یفرهنگ رگذاريتأث
که الزامًا قابل احصا  یمانند آن ها و هم عناصر

 بهيکت ،یخط ینسخه ها ،یمثل مکاتب فکر ستند،ين
 انيرانيا آرامگاه های یسنگ ها ايو  یفارس یها

 م،ييگو یسخن م رانياز ا یکجا وجود دارد؟ وقت
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را شامل شود، بنا بر اين  هيامام عهيتواند ش یم
وجود دارد،  منيکه در صعده  یطبر یعلما گورستان

 یخط یمورد نظر ماست. نسخه ها یاز نقطه ها یکي
رسانند که  یدر هند م يیما را به کتابخانه ها

در آن ها  یفارس یکه هزاران نسخه خط صدها و بل
سادات ترمذ در شمال  یها بهيموجود است. کت

 واندت یم کيمساجد بدخشان، هر ايستان، افغان
 . ميگرد یباشد که ما به دنبال آن م ینقاط

 
از  یمناسب رينقاط، تصو نيبا اتصال ا ميتوان یم

 نيا اي. حال آميکن ميخود ترس یقلمرو فرهنگ
تر از  شيپ احت رد؟يگ یقلمرو عراق را هم دربرم

 ريرستم که در تلمسان الجزا یعراق، دولت بن
 یانيرانيسال حکومت کرد، از ا 200ه ب کينزد

 یها هيکه در فتح آندلس شرکت داشتند و پا بودند
بنا  ريساله را در شمال الجزا 200حکومت  کي

 یقلمرو فرهنگ نياز هم یبخش زين نينهادند. ا
که در حلب از فرغانه رفتند و  یانيديماست. اخش
طور و انواع و  نيهم زيدادند ن ليحکومت تشک
از  یتوان جزئ یدست را م نياز ا یرداقسام موا

قلمرو  نيقلمرو دانست. درست است که ا مانه
خود را گذاشته و  رينبوده، اما تأث وستهيپ

با  گريتواند ما را به چند ملت د یامروز م
 .متفاوت وصل کند ینژادها

 
 ابسته است و حت نياست که عراق درون ا یعيطب

تواند قلب  یم افراتر از آن، از نظر من عراق حت
 نيباشد، همان طور که ماوراءالنهر چن رانيا

 ،یبه عبارت ايو عراق  رانيتوان ا یاست. اصالً نم
عراق عجم و عراق عرب را از هم منفک کرد، چرا 

 .شده هستند دهيشده و تن ختهيهم آم که در
 

 : پرسش
وجوه گوناگون  یمحقق که سال ها رو کيبه عنوان 

 د،يداشته ا زين یاتفيعراق مطالعه کرده و تأل
 د؟ينيب یامروز عراق را چگونه م یاسيس ريتصو
 

 : یموجان
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که معتقدم  بل نم،يب ینم یاسيعراق را س ريتصو
 م،ييعراق سخن بگو یاسيس-یاجتماع رياز تصو ديبا
زند، نه  یرا م يیدر عراق، جامعه حرف نها رايز
ها (که من در ده سال  ی. عراق در نظر عراقاستيس

مأنوس باشم)  شانيبا ا شتريکرده ام ب یگذشته سع
 ميمفاه راً يمجتمع و جامعه متکثر است. اخ کي
کنم  یم یبرم و سع یخود به کار م یرا برا یديجد

گذشته در کنم که در  یميمفاه نيگزيآن ها را جا
 حيکه ترج »یعيش تيب«ذهن داشته ام، برای مثال 

 یعيش» صنف«از مفهوم  ن،يا یدهم به جا یم
 یکنم گروه ها یاحساس م رايده کنم، زاستفا
 ليصنف را تشک کيهستند که در کنار هم  یهمسود

خانه  کيمناسبات  گريداده اند و مناسبات، د
باشد و  یاعل گاهيدر جا تيکه در آن مرجع ستين

 رياخ یدر ماجراها که نينظرش صائب باشد، کما ا
را  تينظر مرجع یعيش یگروه ها یعراق، برخ

 .رفتندينپذ
 

با  رمسلمانيمجتمع شامل مسلمان و غ کي عراق
تا  يیاست؛ از مندا یو فکر یانواع دامنه مذهب

 یاناتياز شبک تا جر ،یزديتا ا یاز آشور ،یحيمس
وجود دارند،  یکم است، ول یليشان خ تيکه جمع

بسته ها هم شاهد  نيها. درون هم یمثل زرتشت
از  یبرای مثال وقت م،يمختلف هست یتفرق ها

است  نيما ا ريتصو م،يکن یصحبت م راقع یهاکرد
درون عراق  کپارچهينژاد مشخص و  کيکه کردها 

. کردها ستيطور ن نيکه اصًال ا یهستند، در صورت
مثل کرد مستعرب که عرب شده  یخود به شعب مختلف

که کرد مانده، کرد سادات و کرد  یو کرد
شوند، برای مثال کرد  یم ميتقس رساداتيغ

دارد، و  يیکه شأن باال ستد سادات اکر ،یبرزنج
و کرد  یو کرد قادر یمثل کرد نقشبند یقتيکرد طر

و کرد سکوالر و کرد  کاريکر اناتيمثل جر قتيضدطر
مثل  یانيکه از درونش جر یبه شدت مذهب

و تسنن هم  عي. در تشديآ یانصارالسنة به وجود م
 .است بيترت نيبه هم

 
عنوان  ديبا عراق، که البته یعيخانواده ش در
هم  مينيب یم م،يريرا با تسامح بپذ» خانواده«
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نفر  ونيليم ميبه ن کينزد یتيبا جمع یخيش انيجر
 یگريد اناتيدر استان بصره وجود دارد و هم جر

 .دهند یم ليکه مفهوم صنف مورد نظر ما را تشک
 

مجتمع است که  کيدر درجه اول عراق  بنا بر اين،
 رييآن دائم در حال تغدر  تيبه اقل تينسبت اکثر

 یمثال م یاست. برا بيعج یژگيو کياست که باز 
 یم ليتشک انيعيجامعه عراق را ش تياکثر مييگو

در  ريعشا مينيب یم گريد هيدهند، اما از زاو
 گاه یريهستند. مناسبات عشا تياکثر یعراق دارا

 یسن اي عهياست که فارغ از ش رگذاريآن قدر تأث
 .دهد رييرنوشت عراق را تغتواند س یبودن آن، م

 
 يیعراق جامعه  م،يبده ديکه امروز با یريتصو در

تر است،  یمياز ما قد یخياست که به لحاظ تار
 قياز ما عم یخيبه لحاظ تار نيالنهر نيب یعني

 زين رييو تغ بيتر است. به لحاظ ترک یميتر و قد
و هم مرکب تر بوده است. اگر  رتريهم از ما متغ

و  تاتارد را با حمله عرب و مغول و خو خيما تار
که  ميکن یم ريتصو يیترک و افغان به گونه 

در مورد  م،يچند مجموعه هست نياز ا یامتزاج
خواهد بود.  یدو رقم یتيشک کم یعدد ب نيعراق ا

توان انواع و اقسام  یعراق م خيتار یدر ژرفا
نمونه ها را مثال زد، البته مقصود من عراق به 

 .آن است یامروز یايجغراف یمعنا
 
 يیشود، مجموعه  یم دهيکه امروز عراق نام یطيمح

و  وستهيو پ کيبه هم نزد اريبس یاست که از جهات
کامًال از هم دور و قابل انفکاک  گريد یاز جهات
دهد هرگاه عراق  یعراق به ما نشان م خياست. تار

متمرکز بر آن  ینظام ايبا اشغال مواجه شود و 
 یدر مجموعه به وجود م یهمبستگحاکم شود، حس 

که عراق احساس  یشود و زمان یم تيو تقو ديآ
شود و  یمجموعه از هم دور م نيکند، ا یانفتاح م

 یکتر علاشود. د یم یدوره بدو کيعراق وارد 
 نيجامعه شناس عراق ا برجسته ترين ،یالورد

 ايعراق  خيبرد که تار یعبارت را به کار م
در همه  نيمطلق و ا تيوبد ايتمدنساز بوده و 

و  یقابل مشاهده است. هرگاه دولت مرکز دوارا



 

570 
 

شده، عراق تمدنساز بوده است،  تيتقو تيمرکز
هروقت از هم  ؛یدوران عباس یمانند تمدن اسالم

برپا شده که  یوفان و غبارتشده، چنان  دهيپاش
قرار داده است.  ريتأث زيررا  یاديز یها نيسرزم
 یبا حمله مغول مواجه معراق  یمثال وقت یبرا
 یشامات و مصر و از سو یسو تا انتها کياز  شود،

 ريتأث زيرعربستان را نمای  رهيتا جنوب جز گريد
قلمرو و  نيا یها یژگيدهد. اين ها و یقرار م
 نيبر اساس هم ديکه به اعتقاد من با استيجغراف

 .ميها به عراق بنگر یژگيو
 

 : پرسش
 یخيتار نهيشياق و پبه عر یشما از منظر اجتماع

 ليبه تحل د،ياما اگر موافق باش د،يآن پرداخت
خواهم  ی. به طور مشخص مميعراق امروز بپرداز

که امروز در  یطيپرسش را مطرح کنم، شرا نيا
 است؟ يیعراق وجود دارد، معلول چه علت ها

 
 : یموجان
 ديعراق، نخست با یاسياوضاع س ليتحل یبرا
شکل گرفت. در  یزمانعراق مدرن از چه  مينيبب
از قلمرو خالفت  یما، عراق بخش یخيتار ريتصو

 یو صفو یدولت عثمان نينابيب یايو جغراف یعثمان
دو دولت،  نيا انيمعتقدند جدال م یارياست. بس

 یريگجدال و در نيو عراق قلمرو ا یجدال مذهب
 یروشن م یخيبوده است. با ذکر دو شاهد تار

 رانيا انيسال جنگ ماز صد  شيدر ب ميتوانم بگو
جدال  نيدهه که ا کي باً ياز تقر ريغ ،یو عثمان

بوده است.  یگرفت، کامالً جيوپوليتيک یمذهب یپوشش
بر عراق  یدوران، دولت صفو نياز ا یدر مقاطع

 ايائمه اهل سنت و  آرامگاه هایمسلط شد، اما 
نه تنها مورد  یالنيمانند عبدالقادر گ یمراکز

همواره  یتعرض چيکه بدون ه لقرار نگرفت، ب بيآس
 یصفو یعيپابرجا بوده اند. بنا بر اين دولت ش

 یاماکن جسارت نيبود، نسبت به ا عيکه مروج تش
 یوقت ميمقابل هم شاهد یبه خرج نداد. در سو

 قدر زمان شاه طهماسب بر عرا یخان قانون مانيسل
مناره  ديشد، پرس نيوارد کاظم افت،يتسلط 

کاره است؟  مهيکاظم) چرا ن ی(بارگاه امام موس
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کاره مانده.  مهين ليگفتند، از زمان شاه اسماع
در کربال و هم  ینيدستور داد هم مناره عتبه حس

که  یحال کنند. در یرا بازساز یعمارت عتبه کاظم
 رآثا دياگر جدال بر سر مذهب بود، دو طرف با

اتفاق  نيزدودند، اما ا یطرف مقابل را م یمذهب
از ده تا پانزده سال در  ريته به غرخ نداد. الب

 یتقابل مذهب کي مينيب یکه م کيب یدوران عبد
افتد  یهم اتفاق م هيدو طرف عل یبر فتاو یمبتن

بر  یپوشش مذهب کيکه باز آن هم به نظر من تنها 
 . تبوده اس نهيريهمان جدال جيوپوليتيک د

 
 کي یعراق دارا ،یاسيبه لحاظ س ،نيا بر ناب

از  یاريبوده که بس یجيوپوليتيکخاص  تيموقع
ها در آن اتفاق افتاده است. به مرور  یهماورد
در  یعثمان تيو موقع فيدر عراق تضع یصفو تيموقع

که عنصر  شيسال پ 200شد، تا  تيتقو نيسرزم نيا
 یعراق شد؛ غالمان گرج یاسيوارد سرنوشت س یديجد

به اسالم  ايکه مسلمان شده بودند و  یو داغستان
بودند،  یارتش عثمان تيکردند و در عضو یر متظاه

 سيدر عراق تأس یمقارن با دولت قاجار حکومت
در عراق شکل  یاسيزمان نظام س نيکردند. از ا

 یعثمان یکل یها استيگرفت که از س یمتفاوت
روابط  زين یخارج استيدر س امتفاوت بود و حت

را برای مثال  یو مستقل از حکومت عثمان ميمستق
تا  30فاصله  کيبرقرار کرد. با  رانيار ابا درب

 یرخ م زياتفاق در مصر ن نيهم ن،يساله از ا 40
را در  انيويپاشا حکومت خد ويخد یدهد و محمدعل

 .گذارد یم انيمصر بن
 

 یو گاه فيسال گذشته گاه ضع 200مدرن در  عراق
اول  یتا جنگ جهان تيوضع نيبوده است، ا یقو

 یبه فروپاش کينزد ینزما یعنيکرد،  دايادامه پ
اول، سرنوشت  یجنگ جهان اني. در جریدولت عثمان

 طيو مح یعرب طيمح یاجزا همهعراق به سرنوشت 
گره خورد و چون ناگهان نظام و  یدولت عثمان

 نياز کار افتاد، هرکدام از ا یعثمان ساختار
کرد.  یم دايپ يیو شاکله  تيهو کي دياجزا با

 ن،يجاز، نجد، فلسطبود که عراق، شام، ح یعيطب
دولت  یادار ماتيمصر بر اساس همان تقس اي
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 انيم یبا هم ممزوج شده بودند، اما مرز یعثمان
 یاسينبود، درک س یآن ها نبود و نه تنها مرز

آنان وجود  انيمورد در م نيا رامونيهم پ یمناسب
اقدام  انيدر جر مينيب یم ليدل نينداشت. به هم
عربستان و بردن  لياو قب ريعشا جيلورنس در بس

 چيه ،یعرب یدولت ها ليآنان به دمشق و سپس تشک
و تنها شاخص  ستيشاخص ها ن گريبرتر از د یشاخص

 زيکند. عراق ن یم فاياست که نقش ا» عروبت«
 نيا انيجر نيا جهيبود. نت انيجر نياز هم یجزئ

حجاز  ايعراق، شام، اردن  یرو یتيبود که حساس
پسر  صل،يه برای مثال فکرد ک ینم ینبود و فرق

ها  نيسرزم نياز ا کيکدام  یوال ن،يحس فيشر
شکل نگرفته  نيسرزم اي نيشود. هنوز مفهوم زم

هم  یزيبود و تا امروز هم شکل نگرفته است. آن چ
 کيشد،  نييمناطق تع نيا انيکه به عنوان مرز م

 یمرز یعيبا خطوط طب یانطباق چيتوافق بود که ه
بود،  یعي، چراکه نه مرز طبدو کشور نداشت انيم

 یرودخانه، نه مرز ايکوه  کيمانند برای مثال 
که  یدو فرهنگ و جامعه جدا از هم و نه مرز انيم

کدام اين ها  چيباشد. ه یخيرخداد تار کيحاصل 
با  یقرار نگرفت و تنها دو قدرت استعمار مبنا

خطوط  نيرسم کردند و ا یفرض یتوافق هم خطوط
را شکل داد که  يیدولت ها یاسيس یاياساس جغراف

 .گذرد یآن ها م سيسال از تأس 90به  کينزد
 
خطوط در حال محو شدن است  نيا مياکنون شاهد هم

را  یاسيمعناست که عراق مرز س نيبه ا نيو ا
 انيمرز م ديگو یکه داعش م نياست. هم رفتهينپذ

 یبرد و خالفت اسالم یم نيرا از ب هيعراق و سور
نبوده اند.  یخطوط واقع نيا یعنيمرز ندارد، 

. مياز عراق ندار یمشخص یاسيبنا بر اين شکل س
نکته است که افکار  نيمدعا ا نيا گريد ليدل
مرز  یعثمان یعرب هم بعد از فروپاش یايدن یاسيس

 ینداشت. برای مثال تفکر بعث در تمام کشورها
 یخيتار بيو عراق که دو رق هيمثل سور یعرب

با  ميهم شاهد ني. بعد از ابودند، شکل گرفت
تمام جهان عرب از آن متأثر  ،یورود تفکر ناصر

 يیعراق، چهره  یاسيشود. بنا بر اين چهره س یم
 ینشد و نم تيو تثب افتين نيگاه تکو چياست که ه
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مدرن و  خيسال که تار 200 نيدر ا مييبگو ميتوان
رابطه  کيآن  یعراق است که ط یمستقل از عثمان

 یاسيشکل گرفت، مرز و چهره س يیايفو جغرا یمل
 .داشته است یمشخص

 
عراق در  یاسيکه در سرنوشت س یرييتغ نيتر مهم
شکل  یاسيبود که نظام س نيدوران رخ داد ا نيا

عوض کرد، البته  یبه پادشاه یخود را از مملوک
به نظام  ليتبد مانند یراتييتغ زيدر گذشته ن

ود. اما اتفاق افتاده ب یجمهور ايو  یپادشاه
توسط حکومت ها و نه جامعه  راتييتغ نيهمه ا
در سال  رييتغ نيافتاد. ا یعراق اتفاق م رمتکث
هر «بر  یمبن یستانيهللا س تيمهم آ یبا فتوا 2005
عراق  خياتفاق افتاد. درواقع، تار »یرأ کينفر 

شکل گرفت و اتفاقًا تمام  2005از سال  ديجد
افتاد. بحران زمان اتفاق  نيبحران ها هم از هم

 نهنمو نخستين یمسائل طائف ايمثل انفجار  يیها
 همهعراق است.  ريبود که همچنان دامنگ یمصائب

از  یاست که بخش ليدل نيبحران ها هم به ا نيا
 ی. بخشرديرا بپذ ديشکل جد نيخواهد ا یجامعه نم

از جامعه که منافعش در گرو بازگشت به عراق 
 یمقاومت م ديجدشکل  نيسابق است، در مقابل ا

بر  نيااز  شيکه پ ريعشا وخيکند. در درجه اول ش
هر  یکردند و اعضا یحکومت توافق م اتيسر جزئ

خود  رهيعش خياز ش تيملزم به تبع زين رهيعش
داشته باشد  یرأ کيبودند، حاال قرار است هر شخص 

اقتدار  زياز هر چ شيب نياست و ا یکه آن هم مخف
را  دهيپد نيکند. ا یم را خدشه دار ريعشا وخيش

. به صورت ديتوان د یدر کردستان م یبه روشن
 ليو ارب هيمانيسل انيدو جر انيکردستان م یعيطب

 ميتقسدمکرات و حزب  یهنيم هياتحاد یريو به تعب
شکاف خورد، از  یبند ميتقس نيا یشده بود. وقت

گوران سر بر آورد که بر  اي رييتغ انيجر انشيم
نه  راينبود، ز ليابق قابل تحلس یاساس مؤلفه ها

 یهم قادر ،یرو از منظ یبود و نه نقشبند یقادر
هم کرد عرب بود و هم کرد  ،یبود و هم نقشبند

و متشرع بود و هم سکوالر.  نداريمستعرب. هم د
عراق  یو سن عهيش طيبه مح ميقابل تعم یژگيو نيا
 .هست زين
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عراق را  یاسيگذشته س مياگر بخواه بنا بر اين

داشته است  یتجارب ناموفق مينيب یم م،يکن یبررس
نبودند. اما از سال  تيمنطبق بر واقع کي چيکه ه
مردم شکل  یمنطبق بر آرا یاسينظام س کي 2005

 یهم شاهد برخ ديشکل جد نيگرفت که البته در ا
مردم بر  که ني. برای مثال اميتجارب ناموفق بود

نتخابات در ا »یرأ کيهر نفر « یهمان فتوا اساس
تا  ديشکل جد نيرفت ا یشرکت کردند و انتظار م

اما با شکل  ابد،يتداوم  تيبه رأس حاکم دنيرس
 کيکه خود مجلس به مثابه  ميديمجلس، د یريگ
 ،یجمهور استيمثل ر یعمل کرد و مناصب اصل لتريف

 یفقپارلمان را به شکل توا استيو ر یرينخست وز
انتخابات  کرد. در ميمختلف تقس اناتيجر انيم

معنا که  نيهم بدتر شد، به ا نياوضاع از ا 2010
 2014و در  رنديگ یها مالک قرار م ستيگفتند ل
 دهيمردم به چالش کش ميمشارکت مستق تياساسًا کل

 .شد
 

 : پرسش
 نياز عراق در هم شيپ یمشارکت یاما روش دموکراس

منطقه و به طور مشخص در لبنان اجرا شده بود و 
 نيا یاجرا ليهم بود. شما به چه دل اتفاقًا موفق

 د؟يدان یروش را در عراق اشتباه م
 

 : یموجان
 نيشرط که تجربه تمر نيبا شما موافقم، اما به ا

 یالگو در جامعه وجود داشته باشد. نم نيا یاسيس
را ارائه کرد و گفت از  يیباره الگو کيتوان 

است.  یاسينظام س یريالگو مالک شکل گ نيامروز ا
 کيبه مرور زمان  د،يلبنان که شما اشاره کرددر 

شکل  یحيو مس یسن عه،يش انيسه جر انيتفاهم م
مشخص است. اما در عراق  کيقلمرو هر اگرفته و حت

 کي مينيب یبرای مثال م رايز ست،يگونه ن نيا
عکس. روجود دارد و ب یعيش مياقل کيدر  یسن طيمح

 مينيب یم روتيدر خود ب یاما در لبنان، حت
 نيو ا ميگوناگون تقس اناتيجر نيب زيمناطق ن

 .شده است اقعمورد توافق همه طرف ها و ميتقس
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 جيبه تدر اتيتجرب ني: با شما موافقم که اپرسش
شود امروز  یباعث م یلي. اما چه دلرديگ یشکل م

 خيدر تار ديدهه از آغاز دوران جد کيو با گذشت 
و عراق چند گام به جل که نيا یعراق، به جا

مثل  يیرويکه ن رديگ یقرار م یطيدر شرا د،يايب
 ند؟از آن را تصرف ک یتواند بخش بزرگ یداعش م
گوناگون حاضر در صحنه نتوانستند  اناتيچرا جر

کرده بودند،  ميکه قدرت را تقس يی وهيبه همان ش
 عمل کنند؟

 
شکست از نظر  اي تيعدم موفق نيا لي: دلیموجان
 تياکثر یترام به رأروشن است. عدم اح اريمن بس
 یاز سو تيو عدم مراعات حقوق اقل ت،ياقل یاز سو
 .اتفاق است نيا یاصل ليدو دل ت،ياکثر

 
 ديجد یالگو تيمشروع ت،يسنت به عنوان اقل اهل

و معارضه با  رفتنديرا نپذ یاسينظام س یريشکل گ
هستند،  تياکثر یدارا انيعيرا که ش تيواقع نيا

و  ستندين عهين ها شگفتند اي یآغاز کردند. م
عبارات  نيا ني. عستندين یعراق ايهستند،  یصفو

بردند که در جنگ  یبه کار م یانيعيباره ش را در
 ايمهاجرت کرده بودند،  رانيو عراق به ا رانيا

 رانيدوران صدام به ا طيکه بنا به شرا يیکردها
رفته بودند و حاال به عراق بازگشته  هيو سور

احساس وجود داشت  نيل هم ابودند. در طرف مقاب
 ديقدرت معنا ندارد و تنها با ميکه اساسًا تقس

کرد.  عيتوز تياقل نياز قدرت را ب يیايعطا
 گرانيد یخواست حقوق اجتماع ینم تيدرواقع، اکثر

نگاه،  نيمثال واضح ا کيبشناسد.  تيرا به رسم
چادرها است که در سال  اهياتفاقات موسوم به س

شاهد  2013سال  ليداد. اوا رخ یدر رماد 2013
 یچادرها اهياز س یاديبرافراشته شدن مجموعه ز

 یسن يی طقهبه اردن که من یدر جاده رماد یريعشا
مواجهه  وهي. اما برخورد و شمياست بود نينش

قابل تأمل  اريبس یاعتراض دهيپد نيدولت با ا
 یاعتراض برا کيچادرها تنها  اهيس نياست. ا

منطقه بود، اما  یاهال یاحقاق حقوق اجتماع
 نيو خشن تر نيدتريمتأسفانه ارتش عراق به شد

 تيکثراعتراضات برخورد کرد. ا نيممکن با ا وهيش
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افراد اساسًا حق ورود  نيتصور بود که ا نيدر ا
مقوالت را ندارند، بنا بر اين گفت وگو  نيبه ا

 دانست.  یم ليدل یب زيبا آن ها را ن
 

ورد را با جوامع توسعه برخ وهيش نيا مييايحال ب
 یم یزندگ سيدر پار ی. من مدتميکن سهيمقا افتهي

 82از  تيجمع ونيليم4است با  یشهر سيکردم. پار
تنها ده  یرفرانسويغ تيمل 81مختلف که  تيمل

دهند. اما  یم ليشهر را تشک نيا تيدرصد جمع
از  کي چيه سيشهردار پار ديجالب است بدان

 نکهيکند، مگر ا یمصوبات شورا را اجرا نم
 82 نيا یتمام ندگانيمتشکل از نما یونيسيکم
 نيا ليکرده باشد. دل دييآن را تأ زين تيمل

بود: ما  نيچن سيپاسخ شهردار پار ست؟يموضوع چ
برای  م،يکرده ا نهيها هز رساختيساختن ز یبرا

زباله خشک از زباله تر، حال  یجداساز یمثال برا
 جهينت رد،يا نپذر نيده درصد جامعه ا ديفرض کن

 کيخورد و  یبه هم م زيشود که همه چ یم نيا
مثال را  ني. همديآ یبه وجود م یتعارض اجتماع

ابعاد بسط داد. اما در عراق  یمامتوان در ت یم
توجه  یب تيکامًال نسبت به اقل تياکثر ميشاهد

وضع کرد که به  یمثال دولت قانون یبود. برا
ت بصره متعلق به درصد از درآمد نف کيموجب آن، 

بود که  نيا ميتصم نيا جهيشهر است. نت نيهم
کرد از  یکردستان احساس م اياهل االنبار  یعراق

 یبنا بر اين آمادگ ست،يبرخوردار ن یحقوق مساو
 .شد یم جاديا یدر و تيبا اکثر یتعارض علن کي
 

 : پرسش
 یبستر م نيدر هم زيداعش را ن یريشکلگ ايآ
 د؟ينيب

 :یموجان
 .ريخ 

 : پرسش
 رديگ یشکل م یقيحول چه مصاد یتينارضا نيپس ا

شود که  یقيتواند باعث شکاف عم یکه بعدها م
 برد؟ یامروز داعش از آن بهره م

 
 :یموجان
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در  فهيشر نيبعد از حادثه تلخ انفجار حرم 
شد  دهيحصار به دور عتبه کش کي) ريسامرا (تفج

ا که رابطه عتبه با شهر را قطع کرد. شهر سامر
 انيعيش یعتبه که برا یکيدارد،  یخيدو اثر تار

دوران  یهاکاخ مساجد و  یگرياست و د تيحائز اهم
جدار به دور عتبه ارتباط  نيا دني. کشانيعباس
باشندگان سامرا و عتبه را قطع  انيم یخيتار

 یشافع یها یسنبيشتر کرد. باشندگان سامرا  
تبه به ع قاً ياز آنان عم یاريمذهب هستند که بس

متأسفانه  واريد نيا دنياعتقاد دارند. با کش
سامرا و عتبه فاصله  یدسته از اهال نيا نيب
 یبود که در بازساز نيا گريشد. مورد د جاديا

که آن را  يی رهيپس از انفجار، غرفه عش عتبه
نامند، جمع شد.  یم »ريالعشا وخيغرفه الش«

شدن آن  ليتعط تيتواند اهم یغرفه م نيکارکرد ا
دو  اي کي ،يی رهيما روشن کند. غرفه عش یا برار

 یا رهيعش خيش یاتاق در مجموعه حرم است که وقت
 یممناطق، به سامرا  ريسا اي ريزب اياز انبار 

سامرا  یها رهياز عش یکيو به اصطالح به  ديآ
 رهيعش رييسکه  يیاز کارها یکيشود،  یوارد م

ضمن  است که نيدهد ا یاهل سامرا انجام م زبانيم
را به  همانيم خيش ،یهمانيمفصل و م يیرايپذ

از  یکيبرد که  یسامرا م یو مذهب یخياماکن تار
 تعتبه است. چند رکع ارتيز یاصل یبرنامه ها

 یسن اي عهيشود و فارغ از ش ینماز خوانده م
به  وخيشود و سپس ش یداده م یسالم وخيش نيبودن ا
از و قهوه  یروند با چا یم ريعشا وخيغرفه ش
شود. اما پس از حادثه انفجار  یم يیرايآنان پذ

در  یا رهيعش خيش تيثيغرفه ها جمع شد. ح نيا
 اندبسته است که در قلمرو خود بتو نيعراق به ا

 نيکند. حال اگر ا یزبانيم گريمناطق د وخياز ش
قابل  خيش نيا یشک برا یحق از او سلب شود، ب

 .ستيتحمل ن
 

عراق، اتفاقًا  یاساس بحران مينيب یم بنا بر اين
 یو به ظاهر ساده سرچشمه م یهيمسائل بد نياز هم

که نه  یساده ا اريبس یاجتماع یبحران ها رد؛يگ
پشت  ش،يشد. من چهار سال پ یم دهيو نه سنج دهيد

به تن  یعتبه نشسته بودم و اتفاقًا لباس عرب
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 نکهيکنار من بود، بدون ا یداشتم. پسر جوان
بنا  نيا دمياز او پرس هستم، یرانيا ميبگو
داد.  حيتوض ميگفت: عتبه است و برا ست؟يچ

اند؟  دهيکش نجايرا ا واريد نيپس چرا ا دم،يپرس
کرد و گفت، در  فيتعر ميانفجار را برا یماجرا

 شيبرا يیهستند و قرار است گنبد طال یحال بازساز
اما  ،خواهد بود بايز یلينصب کنند. گفتم، پس خ

خودم آن را خواهم انداخت.  پسر در جوابم گفت:
 دميبه او نگاه کردم و پرس رتيمن با تعجب و ح
من گنبد  یشود در پنجاه متر یچرا؟ گفت: مگر م

وجود داشته باشد، اما من برق نداشته باشم  يیطال
نباشد؟ درست است که انفجار  ميکفش به پا ايو 

 یبرا یبد نيبود، اما ا یتلخ و بد اريحادثه بس
 رهيعش یبود، اما برا ینيو د یعاطف ،یما احساس
هولوکاست  یبود. درست مانند ماجرا یتيثيسامرا ح

 عاً يشود سر یآلمان ها که هر بار مطرح م یبرا
 ريشان را تحت تأث تيثيح رايزنند، ز یزانو م

به نام آنان  ديحادثه با نيقرار داد که چرا ا
 .ثبت شود خيدر تار

 
 : پرسش

تان به عراق رفته از دوس یکه برخ 69در سال 
بودند.  ريعشا نياز ا یکي خيش همانيبودند، م

نسب  ايآنان آورد که گو یبرا یتومار لهيقب خيش
داد نسب شان به امام  ینامه اش بود و نشان م

 ميرسد. بعد از سقوط صدام هم شاهد یم یحسن عسگر
 یم پابر یاو مقبره ا یصدام برا یحام ريعشا

 نيا یاز سو یاديکنند و درکل شاهد احترام ز
 ديکه توسط حکومت جد ميهست یکتاتوريبه د ريعشا

 یزينوع رابطه، چ نياعدام شد. فارغ از عوامل ا
بخش از جامعه  نياست که ا یکه روشن است قدرت

دارد. نظر شما  شيکردن خواسته ها يیاجرا یبرا
-یاسيس هدر صحن رينقش عشا یعنيارتباط،  نيدر ا

 .ستيعراق چ یاجتماع
 

 :یانموج
 ی. تا وقتميعاجز يی رهيما از درک مسائل عش 

با آنان  يی رهيشما در عراق و در همان بافت عش
. دياز درک آن عاجز هست د،ينکرده باش یزندگ



 

579 
 

 یميو ن یسن یميهست که ن يی رهيبرای مثال عش
 یدر برخ مينيب یاست، ما به عنوان ناظر م عهيش

متحد  الً کام ،یو سن عهياعم از ش رهيعش نيموارد ا
 نجاستيموارد برعکس، ا یو مجتمع است و در برخ

 یها با مشکل مواجه م دهيپد نيکه در قضاوت ا
چگونه  ديمناسبات را با نيا ميدان یو نم ميشو
عراق، عناصر  يی رهي. در مسائل عشميکن ليتحل
و  یتواند شکل باز یم کيوجود دارند که هر یزير

 جامعهق دهد. عرا رييآن را تغ گرانينقش باز
 م،يهم که بنگر خياست. به تار يی دهيچيپ اريبس
 اکه در عراق بود، حت یتنوع مينيب یم
حکومت را  تختي(ع) را مجاب کرد پانيرالمومنيام

اگر عراق از  رايبه کوفه منتقل کند، ز نهياز مد
افتاد. عراق منطقه  یرفت، اسالم به خطر م یدست م

 نيا ليدل. کرد یم عيبود که قوه جهاد را توز یا
 نيا زين ،شود یامروز داعش به عراق وارد م که

در  یقوه جهاد عيتوز یعني رساختيز نياست که ا
نهفته در آن  تياهل سنت، به صورت ظرف یايدن

 .وجود دارد
 

 :پرسش
درباره نقش حزب  یاديز یها ليروزها تحل نيا 

شود.  یداعش مطرح م یشرويو پ ريبعث در تحوالت اخ
 د،ياگر موافق د؟يها موافق ليحلت نيبا ا ايآ
 د؟يکن یم یابيرا چطور ارز ینينقش آفر نيا
 

 :یموجان
 گريد یاريهم ما و هم بس ميبگو ديمتأسفانه با 

باره در درک درست اوضاع دچار  نياز کشورها در ا
 يیعراق قانون بعث زدا دي. نظام جدميمشکل شده ا

قانون، در  نيرا به اجرا درآورد، بر اساس ا
داشت نخست  یکه سابقه بعث یهر شخص یدولت ريادو
 یها یبررس دررفت و اگر  یاز کار کنار م ديبا
توانست به کار بازگردد.  یشد، م یم دييتأ یبعد

و  ريبود که افراد در دوا جا نياما مشکل ا
به  ليدل نيدوران صدام، به ا یادارات دولت

آمدند که بتوانند مراحل  یحزب بعث درم تيعضو
 یتر ط عيرا سر یشغل گاهيجا یو ارتقا عيترف

 کثرا یدر حزب بعث برا تيواقع، عضو کنند. در
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حزب  یفکر یافراد به منزله اعتقاد به مبان نيا
آن  قيبود که از طر یکه ابزار بعث نبود، بل

کنند.  دايدست پ یماد شتريبتوانند به منافع ب
تکنوکرات  یروهاين مينيب یم ليدل نيبه هم

آمدند. پس از  یحزب بعث درم تيضوبه ع یاريبس
 شهيهم یمرحله، نظام عراق تصور کرد برا نيا

 یرويکه ن یحزب بعث را حل کرده است، درحال لمعض
قرار  یگريد یمولد حزب بعث در دوران صدام در جا

که از  یگروه نيتر یتوجه داشت اصل ديداشت. با
 رانيشد، کارمندان و حقوق بگ یحزب بعث منتفع م

 يیبودند. از آنجا که عراق منطقه ن یدولت
شد  یم یگروه ديمنفعت عا نيشترياست، ب یکشاورز

خود، از  یکه از کانال حزب بعث مشکالت کشاورز
آالت  نيبه موقع به کود و بذر و ماش یجمله دسترس

. بنا ريهمان عشا یعنيکرد،  یرا حل م یکشاورز
قانون  یبا اجرا 2003در سال  مينيب یبر اين م

عمًال به موتور مولد حزب بعث کوچک  يیزدا یبعث
 .نشد یتوجه نيتر
 

 : پرسش
 گرفتند؟ یگروه قرار م نيدر ا زين انيعيش ايآ
 

 : یموجان
 یبه روشن 2010 یصد البته. انتخابات پارلمان

دهد. در آن انتخابات  یموضوع را نشان م نيا
فرد  کي ،یعيش یطيکه در کربال به عنوان مح ميديد

کربال وارد پارلمان شد  ستيان سرلبه عنو یبعث
شخص در دوران صدام توانسته بود  نيهم رايز

 یرا در موارد يی رهيکشاورزان و سران عش تيرضا
 .که به آن ها اشاره شد، جلب کند

 
که فراتر از  ديکن یاشاره م ی: شما به عنصرپرسش
 ايکند؟ آ یمؤلفه ها، از جمله مذهب عمل م همه

عنصر باور  نيا یرگذاريتأثحد به  نيواقعًا تا ا
 د؟يدار
 

توانم شواهد  یطور است و م ني: بله، همیموجان
 یاثبات آن ارائه دهم. بعث تفکر یبرا یفراوان

منطقه است،  نيزنده در ا یاجتماع ازياست که ن
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هم در حجاز. به  یدر شامات، عراق و تا حد یعني
 یاسيس یدارتر از نظام ها شهيهم ر یخيلحاظ تار

. گردد یبرم یبه دوران امو یاست و به نوعمنطقه 
 یعنيشود،  یمطرح م» عروبت«که بحث  يیجا یعني
 لياسالم تبد یايدر دن زيجنس متما کيبه » عرب«
عنوان  ليذ یدسته بند نيدر ا نيريشود و سا یم
رفته  ن،ي. فراتر از ارنديگ یقرار م »یموال«

 یرنگ م یدسته بند نيهم در ا نيعنصر د ارفته حت
هم به  یحيعفلق مس شليکه م مينيب یبازد و م

از  رايشود، ز یم ليتفکر بعث تبد یبرا یمبلغ
مقدم است. اسالم از جنس » عروبت«تفکر،  نينظر ا
(ص) و از زبان عرب،  اکرم امبريپ یعنيعرب، 

استفاده کرده، بنا بر اين چون  ميقرآن کر یعني
خداوند بودند، بنا بر اين  دگانيدو برگز نيا
 ديآن برآمد با انيهر دو از م نيکه ا یالبدک
و هم  یحيکه هم مس جاست نيمهم تر باشد، ا اريبس
 .تواند عضو حزب بعث باشد یم عهيش یحت
 

 : پرسش
 تيحاکم که نيبعد از سقوط صدام و ا یدر رخدادها

ناموفق بود،  تيارتباط با اقل یدر برقرار یعيش
ه وجود حزب بعث ب یسازمان ده یبرا یبستر مناسب

 نيب یمشخص وندياز نظر شما پ ايآمد، اما آ
بعث و داعش هم وجود  انيدوباره جر یسازمانده

 دارد؟
 

 : یموجان
. هيبه حوادث لبنان و سور ميبرگرد ديابتدا با

به قلم  »هيمعاصر سور خيتار«به نام  یکتاب
کتاب  نيدر ا سندهيوجود دارد که نو »بيجمال د«
که قرار شد  یريحر کشته شدن: بعد از ديگو یم
 روهاين نيخارج شوند، ا هياز سور یبعث یروهاين

 و،الزور و رقه شدند. البته مقصود ا ريوارد د
هم عمومًا خارج  روهاين نياست و ا هيحزب بعث سور

کردند،  یعمل م هيحزب بعث سور یاز چارچوب ها
 کي هيحزب بعث سور یپرونده لبنان برا رايز

 .بود یتيپرونده امن
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در  یراتييشاهد مجموعه تغ ،سقوط صدام انيجر در
گردد به شکست  یکه البته برم ميکالم صدام هم هست

 ميمقطع شاهد بود ني. در اتيصدام در اشغال کو
 اتيتر به واقع کينزد یفضا کيدولت عراق در 

خواهم  یکرد. البته نم یمنطقه عمل م یاجتماع
 ینممسلمان شده بود، چون همچنان حزب بعث  ميبگو

شاخص، موجه بداند،  کيخواست اسالم را به عنوان 
را درک کند. حال  یاسالم یداشت فضا یکه سع بل

 یم م،يبه سقوط صدام برس یمنته یاگر به روزها
 یدولت عراق به شکل یها هيانيدر ب مينيب

شد. بعد از  یقرآن استفاده م اتياز آ ندهيفزا
به حتمًا  زيصدام ن یدادگاه ها انيسقوط و در جر

با  یعنيمتفاوت،  یکه او با ظاهر ديخاطر دار
که قرآن در دست داشت، وارد  یحال و در شير

 یاست که از مقطع نيشد. تصور من ا یدادگاه م
. رديرا بپذ یاسالم یفضا ديحزب بعث درک کرد با

 یريکه بعد از ترور حر هياز بعث سور یاناتيجر
 نيب یاز لبنان خارج شده بودند، به مناطق مرز

 آمدند. هيعراق و سور
 
 يیتنها جا زيعراق ن یها یاز سقوط صدام، بعث پس

 نيکه مقدور بود در آن حضور داشته باشند، هم
منطقه  نيدر ا یمنطقه بود. بنا بر اين تفکر بعث

همان منطقه  قاً ي. دقرديگ یبه خود م یحالت منسجم
قلمرو داعش است. ظهور  تيکه امروز مرکز يی
 یروهايو جمع شدن ن منطقه نيداعش در ا دهيپد
 یگذشته، به ما نشان م یدر آن در سال ها یبعث

در آن  یسال ها فعل و انفعاالت مهم نيدهد در ا
از ناظران از آن  یاريرخ داده است که ما و بس

منطقه به  نيا مينيب ی. بنا بر اين مميغافل بود
 یم ليتبد یسلف اناتيبعث و جر یاينقطه تماس بقا

 دهيپد مينيب یم 2006و  2005 مان،ز نيشود. از هم
 ديترد یدهد. ب یدر عراق رخ م یانفجار یخودروها
 گريکديهر دو طرف بر  ،ینيهم نش نيا جهيدر نت

 ديمعنا که نسل جد نيگذاشته اند. به ا ريتأث
 یها یبا بعث یاديز یتفاوت ها ،یبعث یروهاين

تفاوت خود را در  نيدوران سقوط صدام دارند و ا
 ريدهد، به تعب یهم نشان م انيجر نيا اتيادب
در گردونه زمان گشته اند و امروز از  گر،يد
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به  نيشيپ یها یمتفاوت نسبت به بعث یمنظر
در  یرييتغ چينگرند، اما ه یم یرامونيپ اتيواقع
نشده است.  جاديآنان ا يیمطلوب و هدف غا یالگو
 یحکومت عرب کي یريمطلوب تفکر بعث، شکل گ یالگو
با شکل سکوالر. نظام مطلوب  ینطقه است، ولدر م

به  یاست، ول یحکومت عرب کي یريداعش هم شکل گ
خالفت. حال اگر از منظر بعث به داعش  وهيش

تواند آن  یاست که م یداعش پل مينيب یم م،يبنگر
نوع نگاه تنها  نيرا به هدفش برساند. البته ا

 نيهم زين هينقشبند رايز ست،يمختص به بعث ن
از  رايطور. ز نيهم هم ريعشا شد،ياند یم گونه

 یمنطقه پس از جنگ جهان یمرزبند ،یا رهينگاه عش
مرزها  نينادرست بود و حاال داعش ا یاول اقدام
گفت  ديبرداشته است. بنا بر اين با انيرا از م

است که در  يیها تيداعش نقطه اشتراک تمام واقع
نقطه هم داعش  گريد یآن منطقه وجود دارد. از سو

 امنطقه و حت یتيامن یها ستميتمام س شتراکا
 .است زين يیفرامنطقه 

 
 : پرسش

. نقش دياشاره کرد یالملل نيب گرانيبه نقش باز
 یبحران داعش چطور م شيدايرا در پ امريکا

معتقدند داعش تا  لگرانيتحل یبرخ رايز د؟ينيب
 یبود، نه تنها از سو هيدر سور ی تنهاوقت

همسو با  اشد که حت ینم یتلق ديتهد امريکا
 یسقوط اسد م یبرا امريکادولت  یخواسته ها

. اما با ورود داعش به عراق، اوضاع در ديجنگ
که برای  یحال متفاوت شد. در امريکانظر دولت 

موافقت  یورا ،یمثال هم ما و هم عربستان سعود
در برابر داعش  یکسانيمخالفت، مواضع نسبتًا  اي

. عالوه بر ميعراق داشته ا و چه در هيچه در سور
منطقه و  یکشورها انيمجموع نوع رابطه م در نيا

 د؟يکن یم یابيچگونه ارز راداعش 
 

 :یموجان
 گريکنم امروز عربستان هم د حيتصر ديبا نخست

با اعالم  رايز ست،ياز داعش ن تيحاضر به حما
 يیداعش، مشخص است که هدف غا یاز سو یخالفت اسالم

 ليدل نياست، به ا نهيمکه و مدآن ها تسلط  بر 
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 نهيجز با تسلط بر مکه و مد یواضح که اصوالً خالفت
 .شکل نخواهد گرفت

 
دقت داشت که در  ديها هم با يیامريکامورد  در
الزامًا  امريکاخواست دولت  ش،يپ ميسال و ن کي

اسد نبود. خلع  یو برانداز هيسقوط حکومت سور
 یخواسته ها نيتر یاز اصل یکي هيسالح دولت سور

بدون  ابه جنگ و حت ازيبود که بدون ن امريکا
تنها با گرفتن ژست جنگ، به  ت،يامن یمصوبه شورا

بزرگ اگر به  يیارويرو کي. در ديهدف رس نيا
برنده  د،يخود هم برس یاز خواسته ها یحداقل

 ه،يسور يیايميش زاتيخلع تجه ی. در ماجراديا
کرد و به ن ینيعقب نش یتيثيبه لحاظ ح امريکا

ها  تيدر محاسبه واقع هياعتقاد من دولت سور
 یشد. از نظر من برا یاشتباه اساس کيدچار 

 یدر قبال داعش گفته ها امريکا استيس ليتحل
 یمهم است. اوباما م ارياوباما در اجالس ناتو بس

داعش به  هيائتالف عل کي ليتشک ی: ما براديگو
ط قرمز خ نيالبته با ا م،يا دهيرس یجمع ميتصم

نخورد و تنها  نيبه زم امريکاسربازان  نيکه پوت
کرد. سپس  مياز راه هوا با داعش مقابله خواه

 یشرويداعش اجازه پ یروهايبه ن ميکن یم یعس
و  مي. در مرحله بعد داعش را عقب برانمينده

. با ميهم کشتن رهبران آن را اجرا کن تيدرنها
ور داعش توان متصور بود که حض ینم ايحساب آ نيا

اگر مطلوب  امريکااز نظر  یقلمرو فعل نيدر هم
 ست؟يهم نامطلوب ن یلينباشد، خ

 
از  یريجلوگ یعنيسه مرحله،  نياگر هم حال
بردن رهبران داعش،  نيعقب راندن و از ب ،یشرويپ

به  امريکا مينيب یم م،يمطابقت ده هيرا با سور
است. اگر سقوط اسد  دهيرس شياز خواسته ها یبخش
اذعان  ديبا م،يبدان هيدر سور امريکاهدف را 
برداشت  امريکاکه  یمهم یاز گام ها یکي ميکن
بود. در عراق  2013در تابستان  هيسالح سور خلع

مرحله  نيها، اگر در هم يیامريکاهم از نظر 
داعش هم  یشروياز پ یريتنها جلوگ یعنياول، 

 .اند دهيموفق شوند، به هدف رس
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است که  نيامروز عراق ا تيواقع گر،يمنظر د از
عراق  یاز پادگان ها یاديداعش با تصرف تعداد ز

اسلحه به دست آورده  یتعداد فراوان ه،يو سور
و  يیمنطقه  یکدام از قدرت ها چياست، اما ه

 نيوارد عمل نشدند که با بمباران ا یجهان
 در رند،يامکان را از داعش بگ نيپادگان ها ا

ر را داشتند. بنا بر کا نيقدرت ا یهمگ هک یحال
 یابيدست مياگر فکر کن ستياين دور از ذهن ن

از  یاز جمله تانک، بخش یجنگ زاتيداعش به تجه
توانستند مانع آن  یم رايطرح قدرت ها بود، ز

رود داعش به  یاحتمال م یشوند و نشدند. اما وقت
 ديمانعش شد. به مجرد تهد ديبرود با ليسمت ارب
ها  یآلمان ها و فرانسو به کردستان، داعشحمله 

اسلحه داد. بنا بر  زيبه کردها ن ديگفتند با
امروز سه ارتش در  م،يچه نخواه م،ياين چه بخواه

عراق، ارتش  یکشور عراق وجود دارد. ارتش رسم
هستند که  یکردستان سه ارتش ميداعش و ارتش اقل

باهم  باً يتقر زين یو توان نظام رويبه لحاظ ن
 ليتحل نيتر نانهيخوشب تيضعو ني. در ابرندبرا
مستقل از هم  یها مياست که در عراق، اقل نيا

 هيتجز زين نانهيشکل خواهند گرفت. حالت بدب
سه گروه ارتش،  نيهرکدام از ا رايعراق است، ز

خود را دارد. اما حالت واقع  یايو جغراف تيجمع
 رايدرازمدت است، ز یجنگ داخل کيبروز  نانه،يب
 نيکدام از ا چيتر گفتم، ه شيطور که پ انهم

که  بل ستند،ين کدستيسه گانه کامًال  یگروه ها
 .صنف جدا هستند کيهرکدام 

 
از داعش  یدر منطقه چه کسان که نيدر مورد ا اما
 یاست که تمام نيکنند، نظر من ا یم تيحما

 یداعش م تيمنطقه ناخواسته باعث تقو یکشورها
 گانيسامنطقه، به خصوص هم یشوند. همه کشورها

 ديتهد کيآن ها هم  یدانند که داعش برا یعراق م
در کنار  یاسيس قيعم یاست، اما تضادها یجد

به وجود آمده در چند  یها نهيکدورت ها و بعضًا ک
 هيآنان سا انيچنان بر روابط م ر،يدهه اخ

به سرنوشت  ستنديکدام حاضر ن چيانداخته که ه
 انيفکر کنند. نه تنها داعش، که هر جر یجمع



 

586 
 

اختالفات  نيتواند از ا یهم م یگريمشابه د
 .سوءاستفاده کند

 
 :پرسش

داعش در منطقه را در چه  ینفوذ اجتماع زانيم 
 د؟ينيب یم یسطح
 

پرسش،  نيبه ا قيپاسخ دق کيارائه  ی: برایموجان
به منطقه رفت و در بطن جامعه و  ديتنها با

 یتحوالت قرار گرفت، اما در حال حاضر تنها م
در منطقه اکتفا کرد.  یمجاز یفضا ین به بررستوا

دهد داعش در جذب  ینشان م یمجاز یمتأسفانه فضا
هم به ترس  تيموفق نياز ا یموفق بوده، بخش روين

گردد و  یکرده برم جاديا انيجر نيکه ا یو وحشت
داعش نسبت به  یها تيولومس ليهم به تحل یبخش

ز آغا یکه به دست آورده است. از طرف یقلمرو
القاعده در شبه قاره هند هم نشان از  تيفعال
داعش  تيموفق گر،يد انيداعش دارد. به ب تيموفق

 گروه، نيدارد در رقابت با ا یالقاعده را وا م
 .کند سيتأس یديشاخه جد

 
 : پرسش

 یالقاعده و داعش حس رقابت م انيشما م ايآ
 د؟ينيب
 

 : یموجان
احساس  ميتوانم بگو یم افراتر از رقابت، حت

دو گروه وجود دارد. القاعده  نيا نيب یدشمن
 شيروهايکند اگر منفعالنه عمل کند، ن یاحساس م

ها  یشوند. عالوه بر القاعده، اخوان یجذب داعش م
 یبخش قابل توجه راياحساس را دارند، ز نيهم هم

 یم ليتشک یصرم یداعش را جوانان اخوان یاز اعضا
ر مصر و برخورد دهند. اتفاقات تابستان گذشته د

اخوان و صدور  انيبا حام ديخشونت بار دولت جد
رهبران آن، باعث به وجود آمدن  یحکم اعدام برا

 یاحساسات جوانان اخوان انيو غل جانياز ه یموج
هم در مصر  یانيجر چيشد. ه یراخوانيغ یو حت

و احساسات را  جاناتيه ندهيموج فزا نينتوانست ا
 تيکه در وضع روهاين نيا جه،يکند. درنت تيريمد
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از اقدامات  یبودند، انجام مجموعه ا یفيبالتکل
هم به  یادينامتعارف را آغاز کردند و بخش ز

در  یمثال مشابه مي. اگر بخواهوستنديداعش پ
به حوادث  ميتوان یم م،يابيمعاصر خود ب خيتار
 دي. پس از تبعميناشاره ک 42خرداد  15 نيخون

معارض شاه،  یروهاينبه عنوان رهبر  ینيامام خم
پس از  یکيمختلف مبارزه مسلحانه  یها انيجر
جذب  ،یجوان و پرانرژ یرويشکل گرفت و ن یگريد

تعارض  ،یشدند که با نهضت اسالم يیگروه ها
و صدور  نيداشتند. در مصر هم حذف اخوان المسلم

 یرهبران آن، فضا را برا یبرا نياحکام سنگ
وص داعش فراهم به خص ،یجهاد یگروه ها یريارگي

 .کرد
 

 : پرسش
توان در مورد اوضاع عراق سخن گفت و به نقش  ینم

کشور اشاره نکرد. در گذشته  نيدر ا عهيش تيمرجع
با  اسينگاه وجود داشت که مراجع نجف در ق نيا

. اما ستندين یاسيقم، اصوًال س یبرای مثال علما
 تيانتفاضه جنوب عراق شاهد ورود آ انيهم در جر

و هم در  ميبودآن  تيريبه ماجرا و مد يیهللا خو
در  یستانيهللا س تيشاهد حضور مؤثر آ رياخ یسال ها

. از نظر ميعراق هست یاجتماع یاسيس یبزنگاه ها
پارامتر، چقدر در  کيبه عنوان  تيشما مرجع

 تحوالت عراق مؤثر است؟
 

 : یموجان
در عراق نه  عهيش تيکنم مرجع ديتأک ديابتدا با

که  »یصنف«و نه در آن چارچوب  »تيب«در چارچوب 
 ت،يکه مرجع بل رد،يگ یعرض کردم، قرار نم

 دياست. اما در مورد نقش آن در عراق، با تيمرجع
و  زدير یگفت هر زمان که اوضاع در عراق به هم م

شود، اختالفات چنان  یم کيخود نزد »یبدو«به وجه 
کند و به  یم دايمعنا پ تيخوخيکه ش رديگ یباال م

آن با  تيکه اکثر يیدر جامعه  ،یعيصورت طب
در تحوالت  ینقش پررنگ عهيش تياست، مرجع انيعيش
 .کند یم فايا
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مراجع بزرگ و  مينيب یعراق هم م خيطول تار در
کنند.  یدر دوران تالطم و آشوب ظهور م رگذاريتأث

 یرزايمرحوم م یضد تنباکو یبرای مثال فتوا
بمب در  کيمانند  ران،يعالوه بر ا رايز ،یرازيش

 یفتوا ايهم اثر گذاشت.  یقلمرو دولت عثمان
. و مثال ايتانيجهاد با بر یدوم و فتوا یرزايم
 ران،يمثل انقالب مشروطه در ا گريد یخيتار یاه
دفاع  ثيمراجع از ح یو روس که برا رانيجنگ ا اي

 یمهم بود. پس م اريبس نياز حدود و ثغور مسلم
بودند و نامشان تا مدت  رگذاريتأث یمراجع مينيب

 یبحران یماند که در روزها خيها در تار
کنند. در  فايرا ا تيخوخيتوانستند آن نقش ش

گفت چه از لحاظ  ديبا ديترد یب زين یفعل طياشر
هللا  تينبوغ و چه از لحاظ شناخت جامعه، حضرت آ

 نيقياست، اما  گرياز مراجع د زيمتما یستانيس
 کي ط،يهم، مجموعه شرا نبودند شانياگر ا ديبدان

آورد.  یبه وجود م یبا نقش محور گريمرجع د
مراجع  نيدر مورد ا یاسيس ريالبته من با تعب

است که مراجع را  یاجتماع طيشرا رايمخالفم، ز
 .آورد یبه صحنه م

 
 : پرسش
خواهم نظر شما را در ارتباط  یسؤال آخر م یبرا

ا ما مان در عراق بدانم. از نظر شم با نقش کشور
و هم اصول  یهم منافع مل ميتوان یچگونه م
 یخود را در عراق پ کيدئولوژيو ا یاعتقاد

 م؟يريبگ
 

 : یموجان
نگاه منفعت گرا به  ميبه اعتقاد من، اگر بخواه

به همان بحث اول  ميگرد یبرم م،يعراق داشته باش
. بنا ميدان یو جدا از خود م گانهيکه عراق را ب
. از مينظر به عراق بنگرم نياز ا ديبر اين نبا

 رينظر من سرنوشت عراق سرنوشت ماست. سرنوشت عشا
 رايعراق سرنوشت ماست، ز یکردها ايو  یسن
آن چنان محکم است که اگر ما  یخيتار یوندهايپ

در داخل کشور  احت م،ينگاه به عراق ننگر نيبا ا
خواهد داشت. اما در ارتباط  پيامدهايیخودمان 

عراق در مقابل  ديحتمًا با ،یبا منافع اعتقاد
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 نيبه هم ر،يسال اخ 200در  تيموج توحش وهاب
در  احفظ شود. حت ،که اکنون وجود دارد یشکل

 یائمه مذاهب سن آرامگاه هایهم از  هيدوران صفو
که به  حفاظت از سر ترس نبود، بل نيحفاظت شد. ا

که خود را  یحکومت عثمان منهيبود که ه ليدل نيا
عراق  یها ینزد سن ،دانست یممدافع اهل سنت 

 تيجز حما یراه زيما ن ،شکسته شود. بنا بر اين
 کدر دي. باميو احترام به اهل سنت عراق ندار

 زهيسنگر ست،يما تنها عتبات ن یعراق برا ميکن
مرز عربستان هم  یکيراق در نزدبيايان های ع یها
باشد.  تيحائز اهم ديبا زانيما به همان م یبرا
 انيم یخوردمان با ملت عراق تفاوتدر بر دينبا
آن  رايز م،يکرد و عرب قائل باش ،یو سن عهيش

 یوقت ليدل نيما هم است. به هم یمرزها، مرزها
 ند،يآ یم یستانيهللا س تيآ تيبه ب یسن ريعشا
در شأن  او حت ژهيو اريبس یبا احترام شانيا

کند.  یبا آن ها برخورد م عهياحترام به مراجع ش
عراق را درک  تيواقع شانيدهد ا ینشان م نيا

جا که در دوران جنگ و تا  کرده اند، اما از آن
ما و عراق فاصله افتاده بود،  نيسقوط صدام ب

 ديو با ميهست فيها ضع تيواقع نيدر درک ا نوزه
اهل سنت  ،. به اعتقاد منميضعف را برطرف کن نيا

و  ینظام زاتيتجه نياز بزرگتر اما حت یعراق برا
بهتر از  یاقدام چيمهم تر است. ه مانيهاموشک 

تواند باعث حفظ اقتدار  یحفظ اهل سنت عراق نم
 .ما در جهان اسالم باشد

 
در اين جا، يک ديدگاه الترناتيو ديگر را هم می 

 آوريم:
 

 مستروري جديد موج و اسالمی دولت ظهور

داکتر ياسا                                     نوشته 

 بهرامیاز انگليسی: ترجمه 

به دولت اسالمی عراق  چندی پيشدولت اسالمی (که «
و شام و يا داعش موسوم بود) خشن ترين و افراطی 
ترين گروه منشعب از شبکه القاعده است. تعدادی 
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آشکار و  ،یياز بازيگران عمده جهانی و منطقه 
رف های پنهان در مبارزه قدرت و حمايت از ط

در عراق و سوريه نقش روان متخاصم در جنگ 
دارند. جنگی که تا کنون به تلفات سنگين 

محلی در  باشندگانانسانی، مالی و آواره شدن 
 مقياس بسيار بزرگ منجر شده است. 

 اکنوندر مورد پس زمينه ظهور و پيدايش آنچه که 
بحث های  ،خوانده می شود )IS» (دولت اسالمی«

 2003سال  ميانه هایگرفته است. در  بسياری صورت
گروهی که گفته می شد به شبکه القاعده منسوب 

رهبری ابومصعب زرقاوی جريان مهم سياسی  به ،است
ضد حکومت مرکزی در عراق را ايجاد نمود. زرقاوی 
شهرت خود را از طريق تاکتيک های خشن از جمله 

از  پسن خود کسب کرد و به زودی اسر بريدن مخالف
پيشين  وستن فداييان صدام حسين، ديکتاتورپي

عراق، و شاخه های ديگری ناراضيان دولت مرکزی 
به شبکه زرقاوی، نيروی نظامی و منابع حمايوی 

عراق بيشتر توسعه يافت. طوری  شبکه القاعده در
، اين گروه موقعيت خود را 2012که در اواخر سال 

به عنوان يکی از طرف های استراتژيک در جنگ 
حکيم بخشيد و با بهره برداری از منابع ت

فراوانی که از سوی تمويل کنند گان جنگ به اين 
گروه اختصاص داده می شد، دامنه فعاليت های خود 
را تا کشور لبنان نيز گسترش داد. به همين دليل 

دولت اسالمی عراق و «اين گروه نام خود را به 
ان تغيير داد. اما اين گروه در لبن »خاور نزديک

ی از سوی گروه های سرسختانه يبا مقاومت های 
گروه الجهاد،  مانندفلسطينی حامی بشار اسد 

حماس و سازمان آزادی بخش فلسطين و حزب هللا 
رغم تالش هايی که به لبنان، روبرو گرديد و 

در چشمگيری نتوانست به مؤفقيت های  ،انجام داد
 اين منطقه دست يابد و به اين خاطر تصميم گرفت

ژيک خود را به کشورهای عراق و يتا ادعای استرات
سوريه محدود سازد. مطابق با اين ادعا نام آن 

 »)داعش» («دولت اسالمی عراق و شام«نيز به 
 تغيير پيدا کرد. 

شبه نظاميان داعش، گروه های  2013در اواخر سال 
منطقه  جهادی همنوع خود را با خشونت تمام در
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افراد گروه های ديگر، درهم کوبيد و عالوه بر 
جنگجوی مرتبط به شبکه القاعده را  8000حدود 

نيز از بين بردند. صرف نظر از چگونگی ظهور اين 
حيث ه داعش ب اکنونابزار جديد خشونت در منطقه، 

مجموعه تکرو و غير قابل مهاری از افراطگرايان 
ناراضی بين المللی وارد عمل گرديده است که به 

جديد در بحران جاری خاورميانه  عنوان يک بازيگر
 ود.ر میبه شمار 

انسان  گستردهگروه داعش با کشتار بيرحمانه و  
زيرساخت ها و انواع خشونت های  ويران کردنها، 

ی، درون مذهبی، فرامذهبی و يبی سابقه  فرقه 
قومی در مدت زمان اندک توانست شهرت چشمگيری 

های پيدا کند و مرزهای بين المللی ميان کشور
منطقه را نيز به چالش بکشد. اين گروه که با 
رنگ و ماهيت ايدئولوژيکی که از خود تبارز 
داده، توانسته توجه هزاران نفر از سراسر جهان 
را به سوی خود جلب کند. پيوستن شهروندان 
کشورهای مختلف به اين گروه، مايه نگرانی شديد 

ی گرديده است. اين در حال یجهان ترازامنيتی در 
است که جامعه مدنی در عراق و سوريه از هم 
پاشيده و پيشرفت های اجتماعی به حالت تعليق 
درآمده است و در آينده نزديک نيز چشم اندازی 
برای تغيير عمده در مسير خشونت و جنگ ديده نمی 

 شود. 

 :سوريه

در سوريه همه گروه های متخاصم در درگيری های 
نبرد اند؛ ولی  مسلحانه در چندين جبهه در حال

داعش همزمان هم در برابر ارتش سوريه وهم در 
برابر ارتش آزاد سوريه (نيروهای مخالف رژيم 
بشار اسد) می جنگند و از اين فراتر به گروه 

حمايت شبکه مورد همفکر خود که  های همسو و
دارد، نيز رحم نمی کند. به دنبال  القاعده قرار

رهای اسالمی خيزش جنبش های دموکراتيک در کشو
فريقا، جنون کنترل منطقه خاورميانه، اشمال 

ها  آن يیبرخی از کشورهای غربی و متحدان منطقه 
را واداشت؛ تا در صدد تغيير رژيم در سوريه 

از دامن  ،منظور تسريع اين رونده برآيند و ب
ی  و مذهبی به عنوان يک يزدن اختالفات فرقه 
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ين بازی ابزار آسان، کار گرفته شد  که در ا
از نامطلوب و زيان آور برخی از کشورهای منطقه  

ايفا کرد. از اين  یسزايه جمله عربستان نقش ب
وضيعت بيشترين سود را گروه های افراطی فرقه 

بر حفظ منافع و جاه طلبی افزون گرا نصيب شد که 
ی، برای يهای بازيگران بين المللی و منطقه 

د ايدئولوژيک تحکيم قدرت و پيشبرد اهداف و مقاص
 وارد عمل شد.  »تشکيل خالفت افراطی مذهبی«

 :عراق

در عراق نبرد در همه جبهات عمدتا ميان گروه 
های شبه نظامی مختلف جريان دارد. در اين نبرد، 
طرف ها تنها به حذف و يا حداقل تسليم مطلق 
جانب ديگر رضايت می دهند. تمرکز و رويکرد داعش 

ی دسته جمعی افراد طور وسيع بر اعدام هاه ب
گروه های مخالف و احيای نظام شبيه برده داری 

عراق وضعيت جنون آميزی حاکم  استوار است. در
است و طرف های درگير دارای مواضع فوق العاده 
خطرناکی اند که با توجه به اين واقعيت هر گونه 
رويکردی برای حل بحران بی نتيجه می ماند. در 

بر محور دو  بيشترگ عراق، طرف های درگير جن
جريان يعنی : دولت اسالمی و ائتالف دولتی ضد 
دولت اسالمی تعريف می گردد. ائتالف دولتی متشکل 

پيشمرگه های کرد (بيش  ماننداز گروه های متعدد 
عصايب «نيرو)، نيروهای شبه نظامی شيعه  15000از 
ميليون نيروی  1.5(با بيش از  »المهدی«و  »الحق

(که به خوبی  »العباس«يده)، گروه کمتر آموزش د
نيرو)، گردان های  100000آموزش ديده دارای 

- 40000که به خوبی آموزش ديده( »کتايب حزب هللا«
نيرو) و شبه نظاميان ميانه رو سنی (عمدتا  50000

جنگجويان قبايل) می باشد. اين ائتالف ميان 
ظاهر غير طبيعی و ه کردها، شيعيان و سنی ها ب

رسد که آينده آن در سناريوی  ه نظر میشکننده ب
 پس از جنگ پر از ابهام است.

ی که از ياز شکاف های فرقه بهره گيری داعش با  
خصوص در ه دوره های بسيار قبل در خاورميانه و ب

پايگاه ه عنوان عراق وجود داشت، غرب عراق را ب
ن قبايلی داعش ااست. متحد برگزيده مرکزی خود 
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های آن گروه در شمال عراق  با مشاهده پيروزی
بيشتر بر حمايت از دولت اسالمی ترغيب گرديده 

که در  چشمگيریاز پيروزی های  پساند. داعش 
شمال عراق به دست آورد، نام خود را داد و به 

تغيير داد و ابوبکر البغدادی  »دولت اسالمی«
رهبر خود را اميرالمؤمنين جديد جهان اسالم 

 .عنوان کرد

 

 :مرکزیجنوبی و 

گروه هواداران تاييد حضور گذشته از  -پاکستان 
از سوی دولت اسالمی در ايالت پرآشوب بلوچستان 

چندی نخست وزير اين ايالت، سازمان های اطالعاتی 
در گزارشی به دولت پاکستان هشدار داده است  پيش

که دولت اسالمی (که در پاکستان هنوز هم به نام 
بی رحم ترين گروه داعش شهرت دارد) از اعضای 

های فرقه گرای افراطی، مانند لشکر جنگوی و اهل 
ها متحد  الجماعت خواسته است، تا با آن سنت و

شوند. بنا به گزارش ها، دولت اسالمی همچنان يک 
شاخه برنامه ريزی «موسوم به  یشورای ده نفر

تشکيل داده که حمالتی را بر  »ژيکياسترات
هايی که  ويژه آن نيروهای امنيتی پاکستان، به

در مناطق وزيرستان شمالی  »ضرب غصب«در عمليات 
در شمال غرب پاکستان شرکت دارند، طرحريزی کند. 

ی از جنگ تبليغاتی ياين گزارش ها مؤيد گوشه 
گروه دولت اسالمی است که مدعی است در ايالت 

نفر پيرو  12000تا  10000پشتونخوا حدود  خيبر
می دهد که دولت اسالمی  دارد. اين گزارش ها نشان

ی را عليه نهادهای يقصد دارد عمليات چند جبهه 
مجری قانون راه اندازی کند و تاسيسات مهم 

پشتونخوا به  دولتی را به ويژه در ايالت خيبر
تصرف خود درآورد. اما با توجه به آمادگی و 
تجربه رزمی نيروهای امنيتی پاکستان، احتماال 

حيث تاکتيکی ه شيعيان باين گروه نيز از کشتار 
برای جای پا باز کردن در پاکستان استفاده می 
کند و اين آسان ترين راهی است که اين گروه را 

های ديگر افراطی تروريستی در اين  با جريان
 کشور پيوند می دهد. 
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رسانه های پاکستانی نيز بر مبنای گزارش های 
تن از  300اطالعاتی هشدار داده اند که بيش از 

اعضای دولت اسالمی به پاکستان آمده اند و از آن 
تن به شهر کراچی وارد شده اند.  22ها  جمله آن

پنج تن از فرماندهان اين شبه نظاميان از 
ها در الهور و  استراليا آمده اند که سه نفر آن

دو تن در کراچی هستند. ديوارنويسی های گسترده 
ی حاوی اظهارات خوش آمديد برای دولت اسالم

(داعش) در مناطق مختلف  جنوبی ايالت پنجاب 
نشان می دهد که پايگاه های اصلی اين گروه 
احتماال همان مناطق مرکزی و پرجمعيت پاکستان 

از خواهد بود. بسياری از احزاب مذهبی تندرو 
پاکستانی از ورود اعضای  يادشدهجمله جريان های 

دولت اسالمی در پاکستان استقبال می کنند. به 
نظر می رسد بسياری از نهادهای افراطی در 
پاکستان به دليل ناکامی طالبان در ايجاد حکومت 
اسالمی دل خوشی از اين گروه ندارند و به اين 
دليل احتمال دارد به سوی گروه دولت اسالمی 

 گرايش يابند. 

 :افغانستان

بار در افغانستان مقامات و نمايندگان پارلمان  
رکات دولت اسالمی (داعش) را و تحبار پويايی ها 

در جنوب کشور تاييد کرده اند. همانند خشونت 
های اعمال شده در عراق و سوريه، اعضای گروه 
داعش بطور بی رحمانه تعدادی را که زنان و 

ها بوده اند، در واليت  کودکان نيز در ميان آن
معاون والی غزنی به چندی پيش د. کشته انغزنی 

ه نظاميان مرتبط با داعش در رسانه ها گفت که شب
جريان يک هفته در ولسوالی اجرستان اين واليت 

خانه را  200نفر را کشته و بيش از  100بيش از 
ها همچنين گهگاهی جاده ها  به آتش کشيدند. آن
نی را که در اين مناطق تردد ارا مسدود و مسافر

می کنند، دستگير و می کشند. گرچه طالبان هم در 
های امنيتی افغان، کارمندان دولتی و کشتار نيرو

بعضا مردم عادی از خود ترديد نشان نمی دهند؛ 
زنان و کودکان کشتار اما اين گروه نقشش را در 

در حادثه اجرستان را نمی پذيرد. گرچه از لحاظ 
گرايش ايدئولوژيک مناسبات طالبان با دولت 
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اسالمی تا هنوز تعريف شده نيست؛ اما بدون شک 
ار شبه نظاميان هوادبان است که ميزبان اين طال

دولت اسالمی و يا داعش است. بخش هايی از واليت 
غزنی که از کنترول نيروهای امنيتی افغانستان 
خارج است، شعارهای روی ديوار و پخش جزوه ها با 
مضامين حمايت از گروه داعش مشاهده شده است. 
نمايندگان واليت غزنی در پارلمان، دولت را به 

اين باره سرزنش می کنند  دليل سهل انگاری در
اما وزارت امور داخله افغانستان تا کنون نفوذ 
نيروهای دولت اسالمی در افغانستان را تاييد 
نکرده است و شبه نظاميان پنجابی و ديگر 
جنگجويان خارجی را به ارتکاب کشتار در ولسوالی 
اجرستان متهم کرده است. در رويداد ديگر در 

راتی که از سوی دانشجويان دانشگاه کابل در تظاه
اعتراض به نشر يک مقاله جنجال برانگيز در يکی 
از روزنامه های چاپ کابل راه اندازی شده بود، 
تظاهرکنندگان خواستار تطبيق قوانين اسالمی شدند 
و عليه دموکراسی شعار دادند. در اين تظاهرات، 

حمل می  برخی از معترضان پرچم طالبان و داعش را
کردند. بعدتر نوشتن شعارهايی به حمايت از داعش 

شگفتی روی ديوار محوطه دانشگاه کابل بسياری را 
ساخت و پوليس کابل تعدادی را به اتهام زده 

هواداری از گروه داعش دستگير کرد. در ماه اسد 
امسال يکی از جناح های منتسب به حزب اسالمی 

ن به گروه (حکمتيار) از تمايل خود به پيوست
در همانندی دولت اسالمی (داعش) خبر داد. تحرکات 

 شرق کشور نيز مشاهده شده است. 

 :هند

هند دارای جمعيت بزرگ مسلمان و همچنين دارای 
طوالنی در مبارزه با افراط گرايی است.  پيشينه

های آن کشور را به  گرچه نمی شود تنها مسلمان
اقعيت های تروريستی متهم کرد، اما و پويايی

انکارناپذير اين است که دولت اسالمی بيشتر در 
ميان مسلمانان کشور هند نفوذ خواهد کرد که 

 ليونی خواهد بود. يبدون شک يک پايگاه چند م

 

 :يانهروسيه و کشورهای آسيای م
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م و فعاليت گروه های ساين منطقه نيز از تروري 
ستيزه جو در امان نبوده است. خشونت های مرتبط 

 پيشينهاليت گروه های اسالمگرا دارای با فع
طوالنی در اين بخش از جهان است. پس از فروپاشی 
شوروی و با ظهور گروه های اسالمگرا در آسيای 

ی شد. ي، اين خشونت ها وارد مرحله تازه يانهم
اگر چه اين کشورها تجارب تلخی مانند پاکستان و 
افغانستان ندارد؛ اما افراط گرايی در اين 

ها همواره به عنوان يک معضل حل نشده مانده کشور
است. تهديد در حال ظهور گروه دولت اسالمی در 
کشورهای اسالمی، ممکن است به تجديد حيات گروه 

ن ااز متحد در گذشتههای افراطی آسيای مرکزی که 
 القاعده و طالبان بودند، کمک کند.

  :نتيجه گيری 

رای اين شرايط مالی دولت اسالمی اين فرصت را ب
ساخت تا مبارزه خشونتبار خود را  فراهمگروه 

برای تاسيس نظام افراطی و تند رو خالفت اسالمی 
تبليغ و ترويج نمايد و به اين صورت جهادی های 

از کشورهای  بيشترراديکال را از سراسر جهان و 
ستراليا به سوی خود جلب نمايد. آغربی و قاره 

ی جهادی ها پديده خدمات جنسی داوطلبانه برا
(جهاد النکاح) يعنی جهاد جنسی، پديده به نام 

بيشتر پيچيده و چند وجهی ساخته  دولت اسالمی را
و بر جذابيت آن افزوده است، اين جذبه منجر به 
جذب هر چه بيشتر جهادی ها از سراسر جهان شده 
است.  گزارش های اخير نيز حاکی است که شمار 

ر داوطلبانه و به طو یزيادی از زنان اسرائيل
ظاهرا برای خدمت به منافع کشور خود به گروه 

 دولت اسالمی پيوسته اند. 

حال حاضر در سوريه نبرد جاری شکل و سوی  در
خود گرفته است و به جنگی ميان ه جالب تری را ب

بنيادگرايان افراطی و نيروهای ميانه رو تبديل 
اسد برای  ی رژيم بشاره ين منطقاشده است. مخالف

قوط وی از ابزار وحشتناکی استفاده کرد که در س
جای سقوط حکومت به دوام حکومت کمک ه حال حاضر ب

می کند.  جرقه جنبش دموکراسی خواهانه در اين 
کشور که در اوايل طرفداران بين المللی زيادی 
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محدود به چند کشور منطقه گرديده که کنون داشت 
تر از وضيعت دموکراسی در آن کشورها نا بسامان 

ه سوريه است. بر خالف خواست بازيگران خارجی منطق
، روند اجتماعی برای ايجاد صلح به احتمال يی

زياد تحت سلطه رژيم بشار اسد ادامه خواهد 
يافت. اما فشارهای جدی تری بين المللی برای 

 اعمال اصالحات ادامه خواهند يافت. 

 نقض فاحش حقوق بشر، جنايت های جنگی و تخطی
زهای رسمی بين المللی، جامعه بين المللی از مر

را وادار ساخت تا از طريق اقدام نظامی محدود 
به جنگ دولت اسالمی برود و دولت عراق را در 

 نبرد عليه اين گروه ياری رساند. 

 بدون ترديد، اين بحران از لحاظ اين که
بين  ترازکشورهای رقيب آشتی ناپذير سنتی در 

اياالت متحده را وادار ايران و  مانندالمللی 
ساخت تا برای حل اين بحران با همديگر همکاری 

 فرد است. ه ب  کنند، منحصر

 در افغانستان در حالی که موعد زمانی خروج
کامل نيروهای رزمی ناتو نزديک تر می شود، 
خشونت ها بيشتر گرديده و ممکن است در آينده 
گسترده تر شود و در پاکستان فعاليت های دهشت 
افگنانه به باالترين سطح خود رسيده است که پس 

سابقه ندارد و  1947از استقالل اين کشور در سال 
اگر دولت اسالمی (داعش) گروه های تندرو را در 

ميليونی اين کشور, حمايت و  180ميان جمعيت 
تامين مالی نمايد؛ احتماال ميزان خشونت چند 

تان و برابر گردد که بدون شک هر دو کشور افغانس
پاکستان را از لحاظ اقتصادی، سياسی و فرهنگی 

 صورت جبران ناپذيری آسيب  می رساند. ه ب

دبير کل ناتو، در جريان سفر  -جنز ستلتنبرگ
اخير خود به افغانستان بر حمايت پيمان ناتو از 
نيروهای امنيتی افغانستان تصريح کرد؛ اما 
تاکيد کرد که نيروهای ناتو در افغانستان از 

 »ماموريت رزمی«به بعد دارای  2015جنوری 
سرباز  12000نخواهد بود. وی گفت که در حدود 

ناتو به ماموريت حمايتی خود در افغانستان در 
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 »ماموريت حمايت قاطع«چارچوب برنامه جديد 
ادامه خواهند داد و به نيروهای امنيتی افغان 
در بخش های تمويل، آموزش و مشاوره کمک خواهند 

 کرد. 

 از سوی ديگر، باراک اوباما برای مقابله با
ی يچالش دولت اسالمی در عراق و سوريه بر مجموعه 

از تالش های تازه تاکيد کرده است. برخی از 
مقامات پنتاگون قبال تذکر داده اند که صرفا 

ن نظامی برای کمک احمايت لجستيکی و اعزام مشاور
ماتيک به نيروهای ضد دولت اسالمی و اقدامات ديپل

در سطح جهان و منطقه ممکن است برای جلوگيری از 
گسترش بيشتر اين جريان راديکال بلند پرواز 

 کافی نباشد. 

 ها:پيشنهاد 

 راه حل اين معضل جهانی در درک بين المللی از
دولت اسالمی وابسته است. اين گروه به عنوان يک 
جريان سياسی تهاجمی و خالف قاعده خود را به 

پديده ايدئولوژيک افراط گرای جهانی عنوان يک 
تثبيت نموده که همزيستی مسالمت آميز ميان 
مردمان باورهای مختلف را تقريبا در همه جوامع 

 و کشورها مورد تهديد قرار داده است.

دولت اسالمی يک تراژيدی غيرطبيعی ناشی از  
ژيک است و اين واقعيت به ياشتباهات استرات

کشورها پذيرفته شده اتفاق آرا از جانب همه 
است. بنابراين، برچيدن اين گروه قريب الوقوع 
خواهد بود و عوامل دخيل در آن به عنوان پايگاه 

ی يحمايتی در زون بحران به خصوص اختالفات فرقه 
ی حل يصورت ريشه ه و نارضايتی های قومی بايد ب

 گردد. 

 دموکراسی محصول اعتدال است. در سوريه، به
زی برای حل بحران، رژيم بشار اسد عنوان پيش نيا

ناگزير است تا به اراده عمومی شهروندان آن 
افزون کشور سر تسليم فرود آورد. در اين کشور، 

بر روی دست گرفتن برنامه هايی چون کمک به مردم 
بيجا شده، بازسازی نهادها و زيربناها و معرفی 
اصالحات دموکراتيک در سطح نظام، روند اجتماعی 
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صالحه و ادغام مجدد گروه های متخاصم برای م
قومی و مذهبی و برای صلح پايدار ضروری خواهد 
بود. در سوريه ضرورت است تا اين واقعيت مورد 
توجه قرار گيرد که سياست های عربستان در صدور 

می تنها بدون تبعيض خشونت های بنيادگرايانه 
تواند منجر به ويرانی، آشفتگی و سقوط ارزش های 

اجتماعی گردد که اين روند می تواند  قی واخال
تالش جمعی برای بنيان گذاشتن دموکراسی کارامد 

 را ناکام نمايد. 

 در عراق جذبه بنيانگذاری يک خالفت راديکال
اسالمی ديگر به پايان رسيده است. در اين کشور 
بايد ضرورت مصالحه، آشتی و همزيستی مسالمت 

اشتباهات  آميز بيشتر ترويج گردد. مصايب و
در اين کشور از  پيشينگذشته از سوی حکومت های 

جمله رژيم صدام حسين (سنی راديکال) تا نوری 
مالکی (شيعه راديکال) که هر دو هم از لحاظ 
ساختاری و هم فرهنگی بر اساس روحيه انتقامگيری 
در جامعه عراق نفوذ داشتند، بايد اصالح و جبران 

دفاتر آيت هللا گردد. در روند آشتی در عراق، 
سيستانی و علی حاتم سليمان الدليمی برای کاهش 

ی  مراجع بسيار موثر خواهد يشکاف های فرقه 
 بود. 

 در عراق، همه چالش ها و مشکالت شخصی، فرهنگی
و ساختاری می تواند در سطوح محلی حل و فصل 

ی از روند آشتی در يگردد زيرا مکانيزم پيچيده 
ی اين کشور وجود ي ساختار اجتماعی و قبيله

دارد. تنها با کمک ابزارها و روش های مدرن 
ايجاد صلح می توان همزيستی ميان همه اقشار آن 
جامعه را احيا کند. همانند جوامع کثرتگرا، 

مد مناسب ترين شيوه سياسی است که آدموکراسی کار
می تواند هم در عراق و سوريه به خواست های همه 

هد و از منافع سياسی جريان های سياسی پاسخ د
همه جناح ها، اقوام و گروه های مذهبی پاسداری 

از رژيم صدام در عراق، برای هر يک از  پيشکند. 
فرقه های رقيب سيستم قضايی مبتنی بر قوانين 
دولتی سکوالر و دادگاه های مذهبی وجود داشت که 
چنين سيستم برای  عراق يکپارچه  و متحد ناگزير 

 است. 



 

600 
 

ه چالش های امنيتی جديد که می با توجه ب
تواند برای افغانستان و پاکستان بسا مهلک تر 
از شبکه القاعده باشد، اين دو کشور نياز دارند 
تا روابط خود را از نو بازبينی کنند. به ويژه 
دولت پاکستان نياز دارد تا گام های جدی را 
عليه گروه های تروريستی ممنوعه در اين کشور که 

عدی را برای ظهور دولت اسالمی فراهم زمينه مسا
 می کنند، بردارد. هر دو کشور بايد  کميسيون

تنها های دو جانبه و سه جانبه که در حال حاضر 
ه جنبه تشريفاتی دارند برای حل موراد اختالفی ب

  16طور فعاالنه و صادقانه استفاده نمايند.

که مقامات ناتو مهارت و توانايی های  با آن
 ستايشمنيتی افغان را بارها مورد نيروهای ا

قرار داده اند؛ اما هنوز اين نيروها به حمايت 
و آموزش بيشتر، تجهيزات پيشرفته تر و کمک های 
مالی کشورهای متحد غربی نياز دارد، تا بتوانند 
به خوبی از عهده تهديدات جديد امنيتی در کشور 

ممکن است افغانستان  ،برآيند، در غير اين صورت
دخالت نظامی  اديگر به مداخله فعاالنه و حت بار

 بين المللی نيازمند شود.

 ،برای جلوگيری از بروز بحران در داخل نظام
حکومت وحدت ملی نياز دارد، تا هر دو جناح به 
رهبری داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا عبدهللا 

                                     
نيست که کنون داعش ابزاری شده است  در دست ترديدی .  16

قطر و ترکيه که بيشتر به جنبش اخوانی تکيه دارد و 
اين دو کشور از آن  برای رويارويی با عربستان و 
ايران و گسترش نفوذ خود در کشورهای اسالمی بهره 
برداری  ابزاری می کنند. روشن است کشورهای غربی نيز 

نترل شده از آن برای پايين آوردن در کاربرد ابزاری ک
بهای نفت و در هم اندازی کشورهای اسالمی و هم باج 
گيری از عربستان و نزديک شدن با ايران ذينفع اند. آن 
چه مربوط می گردد به پاکستان، روشن است اين کشور نيز 

دو  –در صدد بهره برداری از رقابت های عربستان و قطر
هيابی گروه داعش در کشور خرپول عربی است و را

افغانستان نمی تواند بدون کارروايی های پاکستان صورت 
گيرد. از اين رو، داشتن اين توقع که پاکستان در 
زمينه با کشور ما همکاری کند، بسيار واقعبينانه 

 آريانفر.     -نيست
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همسويی و وحدت عمل را خدشه دار نکنند؛ زيرا 
خل نظام زيان جبران بحران در دا باراين 

ناپذيری را بر پيکره افغانستان وارد خواهد 
نمود و گروه های افراطی که حاال دولت اسالمی هم 

استفاده اعظمی را  ،در صفوف آن شامل گرديده است
 به عمل خواهد آوردند. برای ثبات دوامدار

توافقنامه ميان هر دو جناح سهيم  بايسته است تا
ملل سازمان ت عملی گردد. در قدرت بدون کم و کاس

و اياالت متحده که ضامن تحقق اين توافقنامه 
دقيقًا ناظر اوضاع باشند تا کشمکش برای  ،است

ها را به سمت نامطلوب  قدرت بيشتر همه جريان
 سوق ندهد. 

خود نکايشر و نامتحد با بايد متحده اياالت و روسيه 
 زا ناشی احتمالی تهديد مورد در اروپا اتحاديه در

 که اين به توجه با. کنند گفتگو اسالمی دولت گروه
 دولت صفوف در غربی کشورهای شهروندان از یبسيار شمار
 در هراس از موجی به منجر موضوع اين جنگند، می اسالمی
 که آن چه است؛ شده اروپا اتحاديه عضو کشورهای ميان

 شان کشورهای به اروپايی جنگجويان احتمالی بازگشت
 دچار کشورها آن در را قانون و نظم منيت،ا تواند می
 روابط اوکراين بحران که آن با. سازد مرج و هرج

 تاثير زير  را روسيه با اروپا اتحاديه و امريکا
 کشورها اين اختالفات، اين رغم به اما است، داده قرار
 مهلک بالقوه تهديد اين با برخورد برای توانند می

 .نندک کار مشترک بطور هم با جهانی

از را خود روابط ماهيت بايد متحده اياالت و ايران 
 های نشانه گذشته سال دو طول در. کنند ارزيابی نو

 است، شده مشاهده کشور دو روابط در بهبود از یمثبت
 می که هست یي نشده حل مسائل از بسياری هم هنوز اما

 در اسالمی دولت بحران سر بر طرف دو همکاری مانع تواند
 برای اوباما باراک نامه راستا همين در. اشدب منطقه
 دولت در برابر  مشترک مبارزه برای یي خامنه علی

 روش با کشور دو هر ،رصورته به .است مهم گام يک اسالمی
 می مبارزه عراق در مشترک دشمن برابر در مختلف های

 های همکاری با کار اين اگر بود خواهد بهتر چه کنند،
 .کند پيدا ادامه تری ظممن شکل به جانبه دو
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 ديدگاه الترناتيو:
 
 هاست؟ استيکدام س دهييامروز عراق زا یها شونتخ

 در درک داعش جيرا یخطاها
 

و انسان  یمطالعات اسالم ارياستاد -دوستدار .ع
  کاگويدر دانشگاه ش نيد یشناس

 
 :یرانيا یپلماسيدبرگرفته از 

 اي» شامعراق و  یدولت اسالم«که به نام  یگروه 
در چند  ،شود ی(داعش) شناخته م »یدولت اسالم«

بزرگ خود در  ینظام یبا دستاوردها ريماه اخ
به واسطه اعالن جنگ امريکا  زيو عراق و ن هيسور

را به خود معطوف  یاديگروه توجه ز نيا در برابر
 کرده است.

 
 زيخشونت آم یاهداف، روش ها حيدر توض لگرانيتحل

به  بيشتردر جذب داوطلب داعش  تيو علل موفق
پردازند؛  یگروه م نيا یمذهب ینيجهان ب نييتب
 یباورها ،یشناخت یهست دياز عقا یبيترک

آن غالبًا  شهيکه ر یتمدن ميو مفاه یآخرالزمان
 شود. یجستجو م یدر اسالم سلف

 
 یاست که منتقد برخ یمدرن یجنبش اصالح یسلف سنت

نت س نيا روانياست. پ انانمسلم یرفتارها
بدعت « -به زعم خود  -گونه  نيخواستار انهدام ا

 امبريپ نينخست روانيپ ريو بازگشت به مس» ها
 یم دهينام انينيشيپ اي» اسالف«اسالم هستند که 

جزم «آن را به  روانيپ یشوند. منتقدان سنت سلف
از » خشن« یاز خوانش یرويو پ »یتندرو« ،»یشياند

موارد  نيز اا کي چيکنند، اما ه یاسالم متهم م
ندارد، خصوصًا با توجه به تنوع و  یاديدقت ز
باورها و  یو گوناگون یسلف یها دگاهيد یگستردگ
دانند  یم یکه خود را سلف یمردمان یرفتارها

]1.[ 
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از زمان  یگر یبه سلف يیجامعه امريکا توجه

که  معطوف شد، چرا ٢٠٠١سپتامبر  ١١ رويداد
مکتب  نيا رويپکنند که  یرهبران القاعده ادعا م

 ليدل یگر یهستند. از آن زمان در غرب سلف یفکر
و خشونت مسلمانان انگاشته شده  »سميترور« یاصل

 یاست که اکثر مسلمانان سلف یدر حال نياست. ا
دهند و اغلب  یبه جهاد از خود نشان نم يی قهعال
 یاجتناب م زين یاسياز مشارکت در امور س احت

 ،ميدان یطور که م مانه گريد سوی]. از 2ورزند [
که در مبارزات مسلحانه  یاز مسلمانان یاريبس

 .ستندين یسلف ،کنند یشرکت م
 

 یبرا لگرانياست که تحل یگروه نيتازه تر داعش
کرده اند.  هيتک یسلف دگاهيرفتارش بر د حيتوض

 نيبرنامه ا ،کند یآنچه داعش را منحصربه فرد م
 یست. ولا یخالفت اسالم عيسر ليتشک یگروه برا

 ینيبه جهان ب لگرانياز اندازه تحل شيتوجه ب
 دهيمهم پد یجنبه ها یسبب شده است که برخ یسلف

خواهم  یم جا نيگرفته شود. در ا دهيداعش ناد
جنبه  نيتوجه خوانندگان را به چند مورد از ا

 یم نيگرفته شده جلب کنم. همچن دهيناد یها
را  ینيصرف بر جهان ب دياشکاالت تاک یخواهم برخ

من  ی. ادعاميداعش گوشزد نما دهيپد حيدر توض
است،  دهيفا یتفکرات ب نيکه مطالعه ا ستين نيا
 گونه نيخواهم نشان دهم که با صرف ا یم که بل

فهم ما از داعش محدود و ابتر خواهد  ،مطالعات
 ماند.

 
کنم که دانش ما در خصوص  ديتأک ديابتدا با در

 گاهيباره پا اندک است. ما در اريداعش بس
. در مورد ميدان ینم چيه باً يداعش تقر یاجتماع

خود  ینظام یها تيکه داعش چگونه به موفق نيا
باره  ما در ی. آگاهميدار یاطالعات اندک ،دهيرس
از  - گريد یداعش با گروه ها یائتالف ها تيماه
 انيگرفته تا نظام هياسالمگرا در سور انيرششو
هم کمتر است.  نياز ا احت -در عراق  یبعث
 یمحدود، کس اريصرف نظر از چند گزارش بس نيهمچن

 ونيليم یداند که داعش چگونه زندگ ینم یبه درست
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کنترل آن به سر زير را که در مناطق  یها انسان
 کند. یم تيريمد ،برند یم
 

 یکه به داعش م یانيباره جنگجو ما در اطالعات
 ،ميدان یچه م اندک است. اکثر آن زين ،وندنديپ

 روشن استخود داعش است که  غاتيبرگرفته از تبل
 زهيو انگ نهيشيباره پ . درستيقابل اعتماد ن

 ژهيبه و وندند،يپ یگروه م نيکه به ا کسانی یها
و  وستهيبه داعش پ یاسالم یکه از کشورها کسانی
دهند،  یم ليآن را تشک یرزم یرويعمده ن حجم

العات و اط ني. در فقدان اميدار یکم اريدانش بس
 غاتيفراتر از تبل یزيبه چ ميکه بخواه یدر صورت

 ینم یبه درست احت م،يخود داعش استناد کن
 ،مينام یم» داعش«چه  که آن ميمشخص کن ميتوان
 است. يی دهيچه پد قايدق
 

چه  کنم. آن دينکته آخر تأک نيبر ا ديده اجازه
 کياز  شيب یزيچ ،ميشناس یم» داعش«ما به عنوان 

از  يیداعش شبکه  کنونرو جنگ طلب است. فرقه تند
 نيها سکنه و همچن ونيليبزرگ با م یتيمراکز جمع
 نيب یو راه ها ینظام یها گاهيپا ،یمنابع نفت

 ناگزير گروه ني]. ا3ها را در دست دارد [ آن
کند و  تيريخود را مد تيحاکم زيراست امور مردم 

از سازش و ائتالف است و  ريکار ناگز نيا یبرا
اهداف خود را  تيبا زور و سبع تنهاتواند  یمن

 دنبال کند.
 
 پيشينسکوالر، افسران  انيعراق، داعش با بعث در

مخالف  یسن یو گروه ها يی لهيقب یارتش، شوراها
 نيا یاز اعضا یاريکند و بس یم یدولت همکار

 يیگروه ها در سلسله مراتب داعش مناصب اجرا
چار بوده با داعش نا زين هي]. در سور4دارند [

مذاکره کند و  یشورش ليگروه ها و قبا گريد
مانند آب، برق،  یخدمات تيريمد یبرا زين وناکن

 یمحل یها به تخصص فن يیو نانوا یبهداشت عموم
 ].5کند [ یاتکا م

 
هزار تا  ٢٠ نيداعش، که ب انياعظم جنگجو بخش

به گروه  یزده شده اند، تازگ نينفر تخم ٣١۵٠٠
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 یرهبران داعش م ايکه آ ستيشخص ناند و م وستهيپ
 جاديا کيدئولوژيا یها هماهنگ آن نيتوانند ب

. در مجموع درک ما از داعش به ريخ ايکنند 
با سلسله مراتب مشخص، ساختار  یعنوان خالفت

جامع محصول  یدئولوژيو ا کپارچهي یانسازم
 گروه است. نيا یغاتيدستگاه تبل ميمستق

 
 یم کپارچهي یتيوجودما داعش را به عنوان م اگر
است که مبلغان داعش خود را  ليدل نيبه ا ،مينيب
 ديروست که نبا ني. از اانندينما یگونه م نيا

 غاتياز حد به تبل شيرفتار داعش ب حيتوض یبرا
 یواقعا نم شتريکرد. در فقدان شواهد ب هيآن تک

 داعشمختلف  یرفتار بخش ها ايکه آ ديتوان فهم
 .ريخ ايآن است  یغاتينمود تفکرات تبل

 
 قايموجود دق یها لياز تحل یاريبس ،حال نيا با

داعش است.  یاسيس غاتيها و تبل هيانيبر ب یمبتن
از امور مهم کامال  یباعث شده بعض ديتاک نيا

 نيبه چند مورد در ا جا نيبماند. در ا دهيپوش
 کنم. یاشاره م نهيزم
 

 زهيباره انگ در یکه ما اطالعات درست نيا نخست
 یدر کنار آن م ايداعش  یلوازير که  کسانی
که  ميکن یفرض م ،نيا بر بنا م،يندار ،جنگند
در  یزندگ یو آرزو یگر یآن ها در سلف زهيانگ

 یاطالعات همه بايشود. تقر یخالصه م یخالفت اسالم
 یدئوهايو و غاتياز تبل ،ميدار اريکه در اخت

 یرخبهای  داوطلب داعش، چند مصاحبه و گزارش بجذ
 ايآمده اند که در مورد کشته  يی ختهيجسته و گر

 منتشر شده اند. یشدن مبارزان خارج ريدستگ
 

داعش سبب شده است که  یها هيانيبر ب تمرکز
 یآن را به عنوان مبارزان ینظام یروين تيتمام
 نهيخشن و ک یشان برداشت زهيکه انگ مينيبب
ت اس نياست. خواسته داعش ا یاز اسالم سلف انهيجو

 یو رسانه ها مينيشکل بب نيکه ما اوضاع را به ا
 کنند. یم غيرا تبل دگاهيد نيبزرگ هم هم
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از قول موفق  چندی پيش CNNعنوان مثال  به
عراق ادعا کرد  یمل تيامن پيشينمشاور  یعيالرب

ساله را  ٩و  ٨ یکودکان عراق«که داعش در موصل 
در دست آن ها  AK-47استخدام کرده و اسلحه 

 رانهيشر یدئولوژيشته... و آن ها را با اگذا
گزارش از  نيدر هم» داده است. یمغز یخود شستشو

پنتاگون گفته شده است که  انياز سخنگو یکيقول 
 ٢٠ نيبردن ا ميانو از  فيهدف امريکا تنها تضع«

که  ... بلستيهزار نفر (مبارز داعش) ن ٣٠تا 
 .]6» [آن ها را نابود کند یدئولوژيقصد دارد ا

 
فرض نهفته است  نيگفته ها ظاهرا ا نيپشت ا در

خود و به طور ه ب است که خود يی دهيکه داعش پد
به  یطانيشانديشه های  یسر کياز دل  یناگهان

وجود آمده است. اما داعش از دل آتش جنگ، 
 دياشغال، کشتار، شکنجه و سلب حقوق شهروندان پد

شته ندا یازيجذب داوطلب ن یآمده است. داعش برا
 شيکه ب خود را به آن ها بفروشد، بل ديکه عقا
 ستادنيکرده که توان ا یاثبات م ديبا زياز هر چ

 را دارد. شيدر برابر دشمنان خو
 
 یکه اکنون توسط داعش کنترل م يیعراق شهرها در
مقاومت را  نيشتريهستند که ب يیهمان شهرها ،شود

 زيدر برابر سرکوب امريکا نشان دادند و بعدها ن
حاکم  ديرا در برابر دولت جد ینافرمان نيشتريب

 يیها یرانيرسد و یاز خود بروز دادند. به نظر م
 شيافزا ببتنها س ،شهرها تجربه کرده اند نيکه ا

آن ها شده است. فلوجه، باشندگان  ینافرمان
شهر عراق که به دست داعش افتاد، در  نخستين

 یاديز یرانيو ٢٠٠۴حمالت امريکا در سال  انيجر
شوم  راثيشهر هنوز هم با م نيرا تجربه کرد. ا

نرخ ابتال به سرطان و جهش  شيجنگ، از افزا نيا
بيماری گرفته تا اختالالت بدو تولد و  یکيژنت یها

شده موجود در  فيضع وميحاصل از اوران گريدهای 
 ].7کند [ یدست و پنجه نرم م يیامريکا حاتيتسل
 
ابستان گذشته به که ت یاز افراد یاريموصل بس در

دولت عراق بودند.  یزندان شتريپ ،وستنديداعش پ
 و در ديرس یبه هزاران نفر م انيزندان نيشمار ا
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بودند که به صورت مسالمت کسانی آن ها  ميان
تظاهرات و  یالمالک یدولت نوردر برابر  زيآم

 ].8تحصن کرده بودند [
 

. داعش ستيچندان متفاوت ن زين هيدر سور طيشرا
کار آمد که  یبه رو یدوره نزاع طوالن کياز پس 

به جنگ  ليو تبد آغاز ٢٠١١با اعتراضات سال 
 شد. یداخل

 
و عراق  هياز مبارزان داعش در سور شمار چشمگيری

شده اند، اما اکثر آن  ليتشک یخارج یروهاياز ن
 یسلف ديبر عقا ديهستند. تأک بومی یروهايها ن

شود که  یم میستو  یعدالت یماندن ب دهيسبب پوش
به گروه  وستنيبه پ بياحتماال مبارزان را ترغ

در هم  وعدهکرده است که به آن ها  یمؤثر ینظام
مبارزان  نيا ايشکستن سرکوبگرانشان داده است. آ

 ینيبه جهان ب ديدر کنار داعش با دنيجنگ یبرا
به  وستنيپ یآن ها برا اياند؟ آ دهيگرو یداعش م

 یگروه آرزو نيهبران امانند ر ديداعش لزوما با
پرسش  نيداشته اند؟ معموال به ا یخالفت م ليتشک
جهان «و  »عتقاداتا«نشده. در عوض  یتوجه ها
 خالء ها نشانده شده است. نيا یبه جا یسلف »ینيب
 

سبب  یگر یاز حد بر سلف شيب ديکه تأک نيا دوم
به  یمبارزان خارج وستنيپ یشده است که معما

 زين جا نيبماند. در ا داعش در پرده ابهام
 یبه جز اجابت دعوت مبلغ سلف يی زهيهرگونه انگ

 یبه خالفت اسالم وستنيپ یو آرزو نيبه اسالم راست
 تهگرفته شده است. بر طبق آنچه به ما گف دهيناد
تا در  وندنديپ یبه داعش م یمبارزان خارج ،اند
 کنند. یناب زندگ یآرمانشهر اسالم کي
 

امکان را هم در نظر گرفته  نيا لگرانيتحل یبرخ
 یاز داوطلبان از عدم تعادل روان رخیاند که ب

 یکه معموأل برا يی ژهيبرند؛ حق و یرنج م
 یدر نظر گرفته م رمسلمانيغ دپوستيکشتارگران سف

اند  دهيشيبه ندرت اند لگرانيتحلاين شود. اما 
 عهدبه جز ت يیها زهيکه ممکن است عواطف و انگ
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 کيدر  ستنيز یآرزو اي یصرف به اسالم سلف
 مبارزان شده باشد. نيا ماتيآرمانشهر سبب تصم

 
 گريبا د یممکن است که همدرد ايعنوان مثال آ به

نوع  فهياحساس وظ اي دهيرنج د یانسان ها
که در جامعه امريکا به آن  عواطفی –دوستانه 

 یبعض بيباعث ترغ یتيشود و به روا یبها داده م
] 9شود [ یه ارتش امريکا مب وستنياز افراد به پ

 نگداوطلبان راحتتر دعوت به ج نيسبب شود که ا -
دانند را  یم ستمديدهکه  یاز مردمان تيو حما

 رند؟يبپذ
 
و روزنامه نگار  سيرمان نو ت،يمحمد نا کليما

 نينوشته است که در ح رايمسلمان، اخ يیامريکا
بوده به قصد جهاد  کينزد ١٩٩٠جنگ چچن در دهه 

اش به  یبندينه به خاطر پا یجا برود، ول به آن
تعلق خاطرش به ارزش  ليکه به دل بل ،یاسالم سلف

 گانيدر دوره ر ١٩٨٠من در دهه : «يیامريکا یها
 ادي G.I. Joeکارتون  یبزرگ شده بودم. از ترانه ها

 یآزاد یهست، برا یهر جا مشکل«گرفته بودم که 
 فهيظحق و و نيکردم که افراد ا یفکر م». بجنگ

 هيعل یديجهان که تهد یرا دارند تا در هر جا
احساس کردند، وارد عمل  یعدالت و برابر ،یآزاد
 ].10» [شوند

 
نوع که  نيدست اول از ا یگفته ها متأسفانه

استخدام کنندگان  غاتيفراتر از تبل یدگاهيد
است.  ابيکم اريما قرار دهد بس اريداعش در اخت

 نياز ا یرغربيغ یباره مبارزان خارج اوضاع در
و  طيباره شرا که در کسانیهم دشوارتر است؛ 

 .ميدار یآن ها اطالعات کمتر یها زهيانگ
 

 یگر یدر افراط یباور که اسالم سلف نيا سوم،
 زيسبب شده است که خشونت داعش ن ،است يیاستثنا
قلمداد شود. بارها به  يیاستثنا بيترت نيبه هم

 دنيسر بر ژهيو به -ما گفته اند که کشتار داعش 
نمونه آن روزنامه نگاران  نيدتريکه جد انيقربان
بربرگونه و  ،يیقرون وسطا -هستند  یخارج

 یبرا یکه ابزار آن یبوده و به جا کيپورنوگراف
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باشد، خود هدف است. ظاهرا  یبه هدف خاص یابيدست
خشونت در مقابل کشتار به اصطالح متمدنانه،  نيا

تش امريکا قرار داده امثال ار یمتناسب و عقالن
 شود. یم
 

متفکران  یفرض ها شياسد، انسان شناس پ طالل
و خشونت  »یافراط«خشونت  نيرا که ب یبراليل
سؤال  ريشوند ز یقائل م کيتفک» بشردوستانه«

 نيقصد ندارم وارد ا جا ني]. در ا11برده است [
نکته  نيبه ا گريخواهم بار د یبحث بشوم. تنها م
ونت داعش در خأل شکل نگرفته اشاره کنم که خش

خشونت است که  یاکولوژ کياز  یکه بخش بل ،است
 آغاز شده است. شيدهه پ کياز  شيب
 
خشن تر از مثله کردن با مسلسل  دنيسر بر ديشا
منفجر کردن  ايباال، سوزاندن با پهپاد،  بريکال

اگر خود را  اباشد. اما حت يیبا بمب بشکه 
 یاز فناور یعار و کيمحدود به خشونت از نزد

داعش چندان  یها دنيباز هم سر بر م،يکن شرفتهيپ
 .ستندين ليبد یب
 

در  يیشهروند امريکا کي دنيسر بر یدئويو نينخست
ضبط شد.  ٢٠٠۴عراق توسط اسالف داعش در سال 
 یپاسخ دئويو نيقاتالن آن زمان ادعا کردند که ا

شکنجه، تجاوز و  یدئوهاياست به عکس ها و و
 ٢٠١١]. در سال 12[ بيابوغر انيندانکشتار ز

در  يیاز سربازان امريکا یآشکار شد که برخ
کشور را به  نيا یرنظاميشهروندان غ نستانافغا

کردند و انگشتان و دندان  یشکار م حيقصد تفر
داشتند  ینگه م یادگاريآن ها را به عنوان  یها
عراق پس از  يیفرقه  نيخون ی]. در کشتارها13[

 انيکه توسط شورش يیها دنيسر بر ،کااشغال امري
 یبه مقابله به مثل ليشد تبد یانجام م یسن

که با مته  ديگرد انيدر برابر شبه نظام ناکوحشت
 یخود را سوراخ سوراخ م انيبدن قربان یبرق

 ].14کردند [
 
 یکنم که آغازگر ب نييقصد ندارم تع جا نيا در
ا ب یچه امريکا نبرد جهان در آن تيو سبع یرحم
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 یتنها م .بود یچه کس ،است دهينام سميترور
خاص  یتفکر مذهب کيکه  دگاهيد نيا ميخواهم بگو

است ما را در درک  یبه طور منحصر به فرد افراط
ها  تيکه سال ها از آبشخور روا یخشونت یچرخه ها
 هيو هتک حرمت تغذ عيشکنجه، کشتار فج ريو تصاو

 کند. ینم یاريکرده اند 
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 ديدگاه الترناتيو:
 یمارت ني: مرکز مارتمنبع

 دزادهيمج ماني: پگزارنده
 

 یاسالم یها ظهور و رشد جنبش ۀخچياگر به تار
در  اناتيجر نيکه ا ميشو یمتوجه م م،يمراجعه کن

چه به  ،یبه جز تعداد معدود ،یاسالم یکشورها همه
با مساعدت امريکا و  ميرمستقيو چه غ ميطور مستق
امريکا،  تياند. بدون حما  آمده ديغرب پد

 ليتبد روين کيبه  توانستند ینم انيراادگيبن
 شوند. 

 
پرورده کرد و به  يیروهايدر افغانستان ن امريکا

اتحاد نامقدس  ۀجيجان دولت وقت انداخت که در نت
از  پس مينيب یامروز م ،یاسيو اسالم س سمياليامپر

 ینظر از نابود  صرف یسال، افغانستان کنون 35
رشد  یها  ها و از دست دادن فرصت  رساختيز

تر   مانده  عقب اريبس ی،اسيو س یاقتصاد ،یفرهنگ
 است.  پيشاز پنجاه سال 

 
مرکب از  یحکومت پادشاه کيعربستان با  در

نهاده  انيبن ها یسيکه توسط انگل ميطرف ونيوهاب
امريکا در  یشد و تا کنون همچون کشور نورچشم

به شدت  یو انسان کيدموکرات رييبرابر هر تغ
  .شودی م و شده  محافظت
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 اها و حت که با دالرها و سالح یجهادگران

امريکا و عربستان  سينف اريبا چاپ بس يیها قرآن
روانه جنگ با دولت افغانستان شدند  ،مجهز شدند
و قفقاز  انهيم یايآس یها یآن جمهور ۀو در ادام

 مينيب یکه اکنون م یهم نفوذ کردند، به شرح
 . سوزند یش آن مهمچون چچن هنوز در آت يیها بخش
 

در طول جنگ سرد  مانانشيپ با کمک هم امريکا
 شتريگسترش هرچه ب یرا برا یفراوان یها تالش
از  ليبه عمل آورد. مثالً اسرائ یاسالم يیادگرايبن
را به عقب  ینيرهبران سکوالر فلسط همه قيطر نيهم

 ، و . . .  هي، سور ايبيعراق ، ل نيراند. همچن
 اياسالمگرا دانسته  یروهاينموارد  نيهمه ا در

و  سمياليامپر یها نقشه ینا دانسته عامل اجرا
جنگ و بهای کشورها به  نيتداوم استعمار ا

 ،یرشد فرهنگ یها و از دست رفتن فرصت یرانيو
 یاز همه حقوق بشر شيو ب یکيتکنولوژ ،یاقتصاد
 بودند. 

 
که اسالم  مييبگو ميتوان یم تيبا قاطع جهينت در
و  لياص یاعتقادات مذهب یعيطب جهينت یاسيس

ثمره  یاسي. اسالم سستيمسلمان ن یها ملت یواقع
است که با  سمياليامپر ۀافتي  نظام تيفعال
 ش،ياند  کيکار، تار  محافظه یروهاين یهمدست

 وسرسپرده همچون آل سعود  یها مرتجع و خاندان
فروشان پاکستان، افغانستان ، و... به   نيد

 یاسالم یدر کشورها یاسيس انيجر نيرگذارتريتأث
 شد.  ليتبد
 
از مقطع  به ويژه پسجنگ سرد و  انياز پا پس
بدون کنار  ها ستياليامپر 2011سپتامبر  20 یخيتار

از اسالم  ینهادن راهبرد موفق استفاده ابزار
 یديبا آن، راهبرد جد یدر کنار و مواز ،یاسيس

و  هاروياست که ن نياند و آن هم ا انتخاب کرده
م برابر  هرا در  یو سن عهيش یاسالمگرا اناتيجر

خود را  ۀبتوانند سلط قيطر نيقرار دهند تا از ا
 نيبا ا ها آن کشورها تداوم بخشند. نيبر ا

از رشد  یريضمن جلوگ خواهند یم ديراهبرد جد
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 ست،ياليو ضد امپر خواهيو آزاد یمترق یها شهياند
با  یدشمنآن منطقه از  یفشار مردمان و کشورها

 یو سن عهيش یو استعمار به طرف دشمن لياسرائ
را از خود مان  پرسش نيا ديبا مامنحرف کنند. 

مردم خودشان  یبرا یغرب یکه چرا کشورها ميبپرس
و حکومت  استيرا از س نيو د خواهند یم سميسکوالر

هم زمان  یاند؟ ول و آموزش و پرورش جدا کرده
 ونيسياپوز ،ینيد یها مسلمان حکومت یکشورها یبرا
 ،ینيد یها شورش ،ینياحزاب د ،ینياحکام د ،ینيد

هر آنچه که  ،ینيآموزش و پرورش د ،ینيرهبران د
کرده و از  جيو مذهب دارد را ترو نيد یرنگ و بو
 ع،يتش ت،يهمچون وهاب یاسيس یاسالم یها فيانواع ط

رو، القاعده،  انهيتندرو، م اناتيتسنن، جر
، داعش و... با نين المسلممجاهد، طالبان، اخوا

 نياز ا یکي یو زمان ینمکا طيتوجه به شرا
  آتش ايو  ونيسيرا در نقش حکومت، اپوز اناتيجر
ساالر  نيکنند؟ اگر جامعه د  یمعرکه علم م اريب

کشورها و  یبرا تنهابهتر است، چرا آن را 
 !!!خواهند؟؟؟ یمسلمان م یها نيسرزم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بخش دوم
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 سمنیاز هر چمن 
شب هنگام (گزيده نوشته های پراکنده 

 فيس بوکی)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پيام شادباش نوروزی
 

 با درود دوستان ورجاوند و گرانمايه!
 روزگار به نيکويی، شادکامی و رنگينی!

 
 ز کوی يار می آيد نسيم باد نوروزی! 
فرا رسيدن نوروز خوش آيين و شگوفان را به همه  

 شادباش می گويم.
 
ی از نوروز، ارمغان خجسته نياکان پاک بزرگدار 

سرشت ما و آيين ستوده و نيکويی است که از 
هزاران سال بدين سو در سرزمين گهربار ما با 
شکوه و شادمانی و دست افشانی و پايکوبی و 

 لبخند و مهر برگزار می گردد. 
 
دردمندانه در اين اواخر گروهی نابخرد و  

که گويا نوروز  بدسگال چنين آوازه انداخته اند
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از آيين های مجوسيان بوده باشد و از همين رو 
حرام می باشد!. چنين ياوه سرايی ها گواه بر 
عمق جهالت و ناآگاهی اين گروه از تاريخ و 

 فرهنگ پربار و سترگ ما می باشد. 
 
همان گونه که بارها گفته ام، نوروز هيچ  

پيوندی با آيين مجوس ندارد و صدها سال پيش از 
پديدآيی آيين زرتشت برگزار می گرديده است. همه 
اين تبليغات زهرآگين از سوی باندهای سلفی 
(وهابی) پيرو جاهالن عرب و شيوخ وحشی و بی 
فرهنگ خليج نشين پخش می گردد و هيچ بنياد علمی 
و تاريخی ندارد. از اين رو بايسته است تا به 
 محض اين که با چنين کسانی بربخوريم، که چنين

ياوه هايی را سر می دهند، بايد بی درنگ او را 
در ميان همه رسوا سازيم تا همه بدانند که سر 

 آن ها به کدام آخور بسته است. 
 

 کامگار و بهروز باشيد. 
 هر روز تان نوروز ، نوروزتان پيروز. 
 
 
 

 
 

 رجيبازگشت استاد داکتر ا یفر بس
 افشار،

 غيدرد و در یسال ها یدردآشنا یآشنا
 
 به صد بهار دگر ديبرفت که نا یگل
 
که دانشور  افتمي یدرد و اندوه آگاه یبا جهان 

 - افشار رجيفرزانه و ورجاوند، داکتر ا
خاورشناس، ناشر، نسخه شناس و  خپژوه،يتار

چهارشنبه هفدم  یرانيکتابشناس برجسته و نامور ا
را پدرود گفته و به  یماه حوت سال روان دار فان

 ن شتافته است.جاوندانگا اريد
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افشار، فرزند برومند  رجيروانشاد داکتر ا 
 یفرهنگ -داکتر محمود افشار ديدانشور فق

 سندهينو -و افغانستان شناس برجسته ختهيفره
 یاز چهره ها یکيافغان نامه،  یکتاب سه جلد

 بود. رانيبرازنده فرهنگ و دانش ا
 
دانشمند بلند  نيکه درگذشت ا نيبا توجه به ا 
بزرگ و جبران  عهيضا گا،يو واالجا هگايپا

بل  ران،يا یجامعه فرهنگ ینه تنها برا یريناپذ
) رانستاني(ا یسراسر گستره زبان و فرهنگ پارس

مرد از  یاز آن دانش یاديپنداشتم  ستهياست، با
 .ميدست رفته نما

 
 یباز م ريافشار از د رجياستاد داکتر ا 

تهران در سفرم به  نيما در نخست يیشناختم. آشنا
 یاز امروز، هنگام شيسال پ زدهيبه س کينزد-1999

اروپا در  استيس«چون  يیکتاب ها یکه در جستجو
نوشته روانشاد داکتر  »افغان نامه«و  »رانيا

 نيبودم و نتوانسته بودم ا یزديمحمود افشار 
و  ميينما دايها پ یرا در کتابفروش جاودانآثار 
ا به بنگاه آن ه افتيدر یبرا دميگرد ريناگز

موقوفات دکتر محمود افشار  اديبن«انتشارات 
 بروم، دست داد.   »یزدي
 
 انياصفهان ميکر یموقوفات، جناب آقا اديدر بن 

با  یلفونينمودند و ت اريبه من مهر و محبت بس
افشار تماس گرفتند.  رجيداکتر ا یجناب آقا
 ستانافغاناز افشار تا دانستند که  رجياستاد ا
 یخواستند تا گوش انيدرنگ از اصفهان یهستم، ب

 را به من بدهد.
 
 احترام، گفتم: یاز سالم و ادا پس
بنده از ارادتمندان پدر بزگوار شما،        -

 یشاد روان داکتر محمود افشار هستم. در جستجو
تهران  یها یشان بودم، در کتابفروش یکتاب ها

جا خدمت  نيآمدم. ا اديناچار به بن افتم،ين
 اريبس شانيهستم. ا انيداکتر اصفهان یآقاجناب 

 کردند.... یلطف و مهربان
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استاد در گوش  زيو مهر آم نيريش یصدا یوانگه 
 افگند: نيطن ميها
 د،يخوش آمد ز،يبه، به، چشم ما روشن، دوست عز -

هر  ديخود تان. باور کن نيبه سرزم د،يصفا آورد
به تهران  یافغان انيشنوم فرهنگ یکه م یموقع

 یشود، جهان یآورند، دلم روشن م یم فيشرت
 حهيدهد. را یدست م ميو سرور برا یشادمان
ما  زيخراسان، کشور برادر و عز نيسرزم

و بلخ و هرات  بايکابل ز اميپافغانستان، 
 زيباستان و پروان خرم و شاداب و برادران عز

 رسد. یما به من م یافغان
 

 ...و افزودند:
فردا  ديو بتوان ديباشاگر فرصت داشته        -

خوشحال خواهم شد.  یليخ د،ياوريب فيخانه ما تشر
است از  یري. دنميبب کيخواهم با شما از نزد یم

تا  دييايام. ب دهيرا ند یکس یدوستان افغان
بشنوم که در افغانستان چه خبر است.کتاب ها را 

 فيکنم. در کجا تشر یم ميفردا خدمت شما تقد زين
 د؟يدار
 
 .یدر هتل آزاد       -

...و افزودم. هر چند من از فرانکفورت آمده ام 
در خون  نيسرزم اميتوانم پ یو سوگمندانه نم

با آن هم  اورم،يفتاده افغانستان را به شما ب
خواهد بود تا جناب شما را از  یسعادت بزرگ

 کنم. ارتيز کينزد
 
. چه ستيدور ن اديخوب، از ما ز یليخ       -

 مناسب است؟ تان یبرا یساعت
بعد از چاشت،  یفردا، بعد از ساعت دو       -
 بعد از ظهر. یعني
 یخوب، چشم به راه هستم. نشان یليخ       -

به شما  انياصفهان یخانه و شماره تلفن را آقا
 دهند. یم
 
داکتر افشار به خانه  یخدمت جناب آقا گريروز د 

 نيطبقه در محله اشراف نش کيشان رفتم. خانه 
 ستادهيا یپيخود رو ج رون،يب اطيان. در حتهر
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 شوازميفرموده، خود به پ یبود. استاد مهربان
شتافتند. دروازه را باز نمودند و با هم از پله 

 ی. دست راست، اتاق نسبتا بزرگميها باال رفت
در وسط آن  يی ینانخور زيشد که م یم دهيد

گذاشته شده بود. ما به خانه کوچک دست چپ 
پر از کتاب ها و  یخانه را قفسه ها ني. اميرفت

رنگ  ینصوار یچرم یجلد یها یبا پشت يیمجموعه ها
 یها ونيکه به گمان غالب کلکس یبه زرد ليما

هم  یبود. عکس بانو دهيبخش نتيمجله ها بودند، ز
درنگ گمان بردم که  یشد. ب یم دهياتاق د رد

 مادرشان بوده باشد.
 
رم است، اگر گ ارياستاد فرمودند چون هوا بس 
 یطالب یکم ،يیچا یبه جا د،يداشته باش ليم

 .  اورميتان ب ی(زنبورچه) برا
 .کوستي: هر چه از دوست رسد، نگفتم

 
آرام،  اري. مرد بسستمينگر شيماي...و به س 
باوقار، خوش برخورد، خوشگفتار، مهربان،  ن،يمت

و  ليسخن آراسته با همه فضا کيبا فرهنگ و در 
 نمود. یم کوين ليخصا
 

و استاد از پدر از دست  ميبه گفتگو پرداخت سپس
بزرگان فرهنگ  -شانيا یرفته شان و دوستان افغان

 اياستاد گو ،یليافغانستان مانند استاد خل
نمودند و  اديو....  ليداکتر سه یآقا ،یاعتماد

 یاز سفر پدر شان به افغانستان و عشق و عالقه ب
 سخنداشتند، افغانستان  نيکه به سرزم یانيپا

خود شان  انياز آشنا یهم از شمار یاديگفتند....
کردند و از  گرانيو د یميرح البيمانند روانشاد ن

 گذرد. یکه در کشور ما چه م دنديمن پرس
 
که در آن هنگام طالبان بر  نياستاد از ا 

راندند، سخت نگران و  یافغانستان فرمان م
 منانيهرخوردند که ا یبودند و افسوس م نياندوهگ

 يیشهنامه  نيبر سرزم یزيدل و فرهنگ ست هيس
 یدواريرانند و ابراز ام یکابلستان فرمان م

 یکردند که هر چه زود تر صلح و آرامش و بهروز
 باز گردد. مابه کشور 
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آرامش و  یو گفتگو با او، جهان ینياز همنش 

ساعت  کيبه  کيدست داده بود. نزد ميبرا یشادمان
استاد نه تنها  ان،يو در پا سخن گفتيمبا هم 
اروپا در  استيافغان نامه و س نيوز یکتاب ها

از  گرياز د یاريشمار بس زيرا بل ن رانيا
موقوفات را به من تحفه دادند  اديانتشارات بن

 .رفتميپذ شانيسپاس فروان از ا باکه 
 
استاد از دست رفته و آن  ادي... و امروز به  

ده و قلبم ماال مال روزها، اشک در چشمانم گره ز
است.  ی. چه روزگارغايخون است. دردا و در

 ديبرفت که نا یرا ربود. گل یمرگ چه مرد ارهيپت
شود که او رفته  یبه صد بهار دگر. باورم نم

 آن که دلش زنده شد به عشق. رديباشد: هرگز نم
 
با استاد سال گذشته در تهران  دارميد نيآخر 

که از  یو رنجور یبه رغم افسردگ شانيبود. ا
مشترک  راثيم شيبود، به هما دايشان هو یمايس
کتابخانه مجلس  یو افغانستان که از سو رانيا

 فيبرگزار شده بود، تشر رانيا یاسالم یشورا
 یميساختمان قد -آورده بودند و در کاخ بهارستان

برگزار شده بود،  شيکه هما يیجا –رانيا سمجل
 فرمودند. یسخنران

 
، من هم در جمع مهمانان دعوت شده از بخت خوش 

 یادا یبرا يیرايبودم. در وقفه پذ شيبه هما
محبت فرمودند.  یلياحترام نزد استاد رفتم. خ

بروم  شانيا ارتيخواست، به ز یراستش، سخت دلم م
ببرم. مگر، به  ضياز محضر شان ف کيو از نزد

کار ممکن نبود. چون  نيبرنامه ا یفشردگ ليدل
رفتم.  یم رازيبه سفر اصفهان و ش ديبعد با زرو

به تهران  ندهيپوزش خواستم و گفتم در سفر آ
 خدمت شان خواهم آمد.   یحتم
 
 نديناگوار و ناخوشا کيسوگوارانه پ نکي...و ا 

که از دست  ی. به راستافتميدرگذشت استاد را در
 یو فرزانه، برا ختهيمرد فره یدانش نيرفتن چن
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بزرگ  عهيضا ،یپارس همه دوستداران فرهنگ و ادب
 است. یريو جبران ناپذ

 
 باد! شيجا نيروانش شاد و بهشت بر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رازهای نهان نگاه شيخ اجل،
 حضرت خليفه کابلستانی دامت برکاته 
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شبی زان تيره شب های پالسين معجر و قيرينه «
و من در برنده خانه ام در دارالقرار  »گرزن بود
تنها نشسته بودم و سرگرم غم دود زدن  فرنگستان

و ديدن رخنما (فيس بوک) در کهکشان انترنتی که 
ناگهان چشم هايم به ديدار فرتور مبارک شيخی 

محمد اعظم » خليفه« -وارسته و نستوه و پاکسيما
رهنورد زرياب کابلستانی دامت افاضاته روشن شد 

شادان و  ،و روانم از ديدن شمايل مبارک آن حضرت
 ادمان.ش
 

شيخ اجل کاله پشمين پکول نورستانی به سر و عينک 
ذره بينی فرانسوی به چشم داشت و با نگاه هايی 
که گويای ده ها راز پيدا و پنهان بود، به سويم 
خيره می نگريست. از سيمايش هوبدا و آشکار بود 
که سخت اندوهگين و پريشان است و نگران و 

از دست روزگار شکواييه ها و گاليه های فراوان 
نا به کار و نا به هنجاری ها و نامردمی ها و 
بی مهری هايش دارد. مگر، با اين هم، لبخندی بر 
لب داشت. شايد با اين پيک و پيام، به پيروان و 

ياران غم روزگار «مريدان و رهروان راهش که 
مخوريد که همه چيز در گذر است و به قول معروف 

به سيمای ». د زيستنچار بايد زيستن ناچار باي
در جگر و لبخند  نمن بنگريد که به سان الله خو

 بر لبان دارم.
 

ديدار برنامه ريزی ناشده با شيخ در جهان مجازی 
انترنت مرا به انديشه فرو برد و به ياد روزگار 
شادی انداخت در چهار دهه و اندی پيش. به ياد 
آن روزگار که هنوز بسيار جوان بوديم و تازه با 
شيخ اجل آشنايی غيابی به هم رسانده بوديم و 

و » رز«نوشته هايش را که با امضاهای مستعار 
در رسانه ها بازتاب می داد، می خوانديم » ناب«

 ،و از آن نوشته های بکر و با صالبت  و شيوا
بهره های فراوان و حظوظ وافر و فيوض بسيار می 
برديم و اين گونه در زمره  دوستداران و 

 دگان و مريدان او به شمار بوديم.گروي
   

تا اين که سالی ده از اين آشنايی غيابی گذشت و 
درست سه دهه و اندی پيش، سعادت ديدار با حضرت 
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دوست دست داد. آن هم از نيکويی بخت در 
کابلستان شهنامه يی در دفتر کار عالمه ملک 
الشعرا حضرت احمد شاه واصف باختری دامت 

نويسندگان در گذر شهر نو  افاضاته در کانون
ه کابل. در اين نشست خجسته و نداراللسلط

اکابر و اعاظم ديگری هم حضور به هم  ،فرخنده
رسانده بودند از جمله زنده ياد شيخ محمد رفيق 

هنر سينماگری و  -يحيايی (رح) که در فن خود
سيمابرداری و کارگردانی اوستاد اوستادان زمانه 

 بود و سرآمد روزگار. 
 

القصه، برگرديم به ماجرای تازه کردن ديدار فيس 
بوکی با شيخ اجل که فرهنگيان جوان و راهيان نو 
کاروان ادب و هنر کنونی او را تنها به نام 
رهنورد زرياب می شناسند. روشن است نام هايی 
چون رز و ناب و خليفه برای آنان گويای چيزی 

های روايتگر راز» کهنگيان«نيست. مگر، برای ما 
بسيار و رمزهای فراوان است که با رخدادهای 

 بسيار جالب و شنيدنی پيوند دارد. 
 

به هر رو، در همان ديدار نخستين، به گاه 
معارفه او را به من هم زرياب معرفی داشتند. 
مگر، انگار که من با همان شناخت غيابی و پيشين 

شنيدم. پسان ها که با » رِز ناب«چيزی به سان 
دوستی پايدار برپا کرديم و در سلک شيخ اجل 

پيروان و شيفتگان و والگان اين بزرگوار 
درآمديم، به تجربه دريافتيم که اين رادمرد نه 
دلبستگی يی به زر دارد و نه هم هيچگاهی در 
جستجوی آن بوده است. آن حضرت درويشی است 
فقيرمشرب و  به دور از حرص و آز و زراندوزی و 

 سيم دوستی.
 

ی در شگفتی اندر شديم که شيخ چگونه وانگه
يابنده چيزی است که هرگز در جستجوی آن نبوده 

 است؟
 

سرانجام هم  ناگزير دست به  دامن تاويل شديم  
و پس از انديشورزی های بسيار، نکته باريکتر از 
مويی را دريافتيم که منظور شيخ زر ناب نه، بل 
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او  ارزش هايی زرينی که -که زر معنوی بوده است
پيوسته در کوره راه زندگانی در جستجوی آن بوده 

 و پيوسته هم آن را می يافته است.
 

در همين انديشه ها بودم که يادم آمد، دو دهه 
پيش از امروز، شيج اجل از سر مهر و شاگردنوازی 
از مون پليه مملکت فرانس به مهمانی اين مريد 
ارادتمند تشريف فرمای دارالملک فرانکفورت 

يدند و از آن سوی ديگر هم شادروان شيخ محمد گرد
عاقل بيرنگ کوهدامنی (رح) که از سخنوران بنام 
و مقربان درگاه شيخ اجل بودند، برای زيارت 
حضرت شيخ تشريف فرمای کلبه ويرانه اين حقير  

 شدند.
 

دوستان و گرمابه و گلستان ديگری همچون عالمه 
 - شيخ عبدالطيف ناظمی هروی دامت افاضاته

شاعرترين شاعر و استاد استادان زمانه و شيخ 
فريدالدين شايان کابلی که زمانی از نطاقان خوش 
آواز و خوشنام صدا و سيمای ويرانستان خود ما 
بود و تنی چند ديگر از شيفتگان حضرت شيخ اجل 
هم از هر سو به پيشواز آن حضرت از راه رسيدند 

ر محافل و انجمن آرا شدند. القصه، يک هفته آزگا
بزم و شعرخوانی و قصه گويی و نکته پردازی و 
سخنگويی و خوردونوش و شادی برپا بود و ما هم 
سرمست و شادان از ديدار دوستان و خندان از 

 رامی بخت و نيکويی اقبال.
 

غرق يادآوری اين يادمان های شاد و نيکو و 
خجسته بودم که ناگهان از خانه سالون آوای 

يان بلند شد که هماهنگ با ملکوتی استاد شجر
ياران « آواز آسمانی و سحرانگيز نای می خواند:

 ....»موافق همه از دست شدند 
 

تکان خوردم و به سيمای خاموش شيخ کابلستانی 
نگريستم. نگاه های او درست همين بيت را زمزمه 

 »ياران موافق همه از دست شدند...«می کردند: 
عرق سردی از با اندوه گران از جا برخاستم. 

پيشانيم روان بود و دانه های اشک از گونه هايم 
 چکان و لرزشی آرام از رخسارم نمايان.
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... و من هم در حالی که چهره های خندان بيرنگ 
و رفيق يحيايی در برابر چشمانم ظاهر بودند، 
همآوا با شيخ اجل و استاد شجريان، گريان آغاز 

 به زمزمه کردم:
 

 از دست شدند...ياران موافق همه 
 

... و پژواک نگاه ساکت استاد اجل با زبان بی 
زبانی و خاموشی در آسمان طنين انداز بود: 

 ياران موافق همه از دست شدند...
 

... و من در پاييز زندگانی، تنهای تنها دور از 
ياران موافق در کابل شهنامه يی در گوشه دنجی 

، می نشسته ام و در حالی که خون در جگر دارم
 خندم.                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بود» بی رنگ«...و بيرنگ به راستی 
 

 تفو بر تو ای روزگار،
 ای پتياره اهريمن سرشت،

 مگر باورم می شود که بيرنگ مرده باشد؟ 
 اين ممکن نيست.
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نه، نه بيرنگ نمرده است. حاال سر و کله او  
ه اش پيدا می شود و با لبخند هميشگی معصومان

آگنده از مهر و دوستی و صفا و بيرنگی، به 
استقبالم می آيد. خانه اش می رويم و با ميالد و 

 م.يديدار تازه می کن فرح جان حماسه و واژه و
 

در گذشته، هر باری که لندن می رفتم، آن يار 
گرمابه و گلستان سال های برباد رفته جوانی، 

دن می هميشه به پيشوازم می شتافت. کنون که لن
روم، به محض رسيدن به فرودگاه يا ترمينال بوس 
يا ايستگاه قطار، چشم هايم گويی کسی را می 

 چيز گمشده يی را.  -پالند
 
ناگهان تکان می خورم:آوايی در گوشم نجوا می  

کند: نه، نه، او همين جا است. حاال می آيد، به 
سويم می نگرد و لبخند می زند و با شوخی می 

مهر (او مرا هميشه با اين نام می گويد: آريا
 شدی؟! » نازل«خواند)، تو لعنتی، باز 

 
آری! اين احساس من است. هرگز باورم نمی شود که 

 بيرنگ مرده باشد.
 
درگذشت جانسوز و روانگداز سخنسرای سال های  

ناله و درد، دوست ورجاوند و فرهيخته ام بيرنگ 
ی درد برای من ضربه يی بود که تا پايان زندگان

و اندوه آن را فراموش نخواهم کرد. با روانشاد 
در کابل آشنا شديم و اين  1986بيرنگ در سال 

آشنايی از همان دم نخست تا آخرين روزهای زندگی 
 -بيست سال آزگار  2007آن زنده ياد در دسامبر 

دو  1998و  1997دو دهه دامه يافت. در سال های 
شب و روز با  سال با هم در مسکو همکار بوديم و

هم می گذرانيديم. تا همين اکنون پژواک سخنان 
در مسکو به من گفته بود، در  1996او که به سال 

 گوش هايم طنين انداز است:
آريامهر، تو لعنتی بسيار بی معرفت هستی، خدا  

به تو قلم جاوديی و قريحه بی مانند داده است. 
مگر هرزه بهره گيری بايسته از آن را نداری. 
بسنده است تاريخ بيهقی و چند کتاب ديگر از 
متون ادبيات پارسی دری را بخوانی، وانگهی 
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(افغانستان) صاحب بيهقی روزگار » ايران شرقی«
خواهد شد. اما با شناختی که من و فردين (او 
فريد شايان را به اين نام می خواند) از تو 
داريم، تمايلی به اين کار نشان نمی دهی و هرگز 

 کار را نمی کنی.اين 
  
... و من می گفتم: برو غزل شبانه خود را در  

يک جای ديگر بنويس (او نوشته بود: به کجای شب 
نويسم غزل شبانه خود)، بگذار بابا ما را چه به 

 اين کارها. 
 ... و او در پاسخ مانند هميشه لبخند می زد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يادی از نيالب
وکاوه و  رادمردی از تبار  رستم

 سياووش
 )برومند نيالب (نامه يی به پور

 
  !درود بر پور برومند نيالب ورجاوند و فرهمند

از اين که در جهان مجازی کهکشان انترنت پيک آن 
برادر گرانمايه را به دست آوردم، خيلی خشنود و 

اين آشنايی بهانه يی به دست داد تا  خرسند شدم.
ند کوهپايه های يادی از آن رادمرد فرهيخته، فرز

 هندوکش بلند، مردی از تبار رستم دستان نمايم. 
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سخن از شادروان نيالب است. مردی که عمری در 
سنگر پاسداری از ارزش های فرهنگی ميهن با 
پايمردی تا واپسين دم زندگانی بسر برد و هرگز 

آستان  ،به خاطر سيم و زر و کرسی و مقام
آبرومندانه و را نبوسيد و زرداران زرومندان و 

درويشاونه زيست و نمادی بود از رستگاری و 
 آزادگی.

 ...سخنی چند از پيوند من با نيالب.

در سال های دهه هشتاد ميالدی نوشته هايی از 
نيالب را در رسانه ها خوانده بودم. از همان گاه 
نخست، صالبت کالم، پختگی و متانت روش و شيوه 

ه او مرا شيفته نگارش، منطق نوشته و بينش گسترد
 خود ساخته بود.

که برای نخستين بار به تهران  1999به سال 
رفتم، از نيکويی بخت، روزی مهمان شاد روان 

پژوهشگر و نويسنده نامدار  -دکتر ايرج افشار
تاريخ در خانه ايشان بودم. با استاد از هر دری 
سخن می گفتيم و از هر چمن سمنی می چيديم. 

چرخ بيدادگر بر سر سرزمين  استاد از بيدادی که
شهنامه يی خراسان کرده بود، سخت اندوهگين و 
ناشاد بودند و در ضمن گفتار، از تنی چند از 
بزرگان فرهنگ و ادب کشورما ياد کردند و گفتند 
خدا کند دهر دون آسيب و گزندی به آنان 
نرسانيده باشد و به ويژه از کتابدار و کتاب 

حيمی ياد کردند و خواهش نيالب ر -بان هميشه پويا
کردند اگر روزی وی را ديدم، درود و پيام شان 

 را به وی برسانم. 

در آن هنگام که طالبان بر کابل فرمان می 
راندند، هرگز در انديشه ام خطور نمی کرد که 

 باز هم روزی بتوانم به کابل شهنامه يی بروم.

به  2003به هر رو، سالی چند بگذشت و به سال 
فتم. از آمدنم چند روزی نگذشته بود که کابل ر

به کتابخانه ملی رفتم تا سراغ نيالب را بگيرم. 
ناگهان چشمانم به ديدار استاد حيدری وجودی 
روشن شد و با وی يکجا به دفتر استاد نيالب 
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رفيتم. با خشرويی به ما چای سيز و شيرينی 
تعارف کرد. پس از آن، در سه سالی که کابل 

که دلم تنگ می شد و از بيمهری  بودم، هرگاهی
های روزگار و درشتی های دفترداری و کار رسمی 
دلگير می شدم، ناگهان سر بر می داشتم و وزارت 
خارجه را ترک می گفتم و نزد استاد نيالب می 
رفتم تا با وی درد دلی کنم و عقده های دلم را 
بگشايم. و او هم هميشه بی آاليشالنه برايم چای 

 رينی می داد.سبز و شي

آن چه هميشه برايم شگفتی برانگيز بود، روحيه 
آهنين و استواری روان او بود که گويی هرگز در 
برابر ناهمواری ها و کژی ها و بيمهری های 
روزگار  خم به ابرو نمی آورد. می دانستم سخت 
از آن چه که در ميهن می گذشت، ناخشنود بود و 

تفاوت از من بيشتر از من رنج می برد. مگر، م
هميشه لبخند بر لب داشت و گويی از اهريمن 

 روزگار هيچ هراسی نداشت.

 

پيوسته می گفت که در زندگی فراز و فرود بسيار 
ديده است و در پاسداری از ارزش های فرهنگی رنج 
فراوان برده است. اما هرگز برای يک لحظه هم که 
شده، از پا نيفتاده است و در يک سخن شاخی نيست 
که هر با وزيدن هر باد خم شود و به سوی 

 بگرايد.

هر باری که نزد او می رفتم، وی را سر گرم 
مطالعه و پژوهش می يافتم. بسيار آرام و با 
شکيبايی کتاب های فزونشماری را که روی ميزش 
داشت، می خواند و از آن ها يادداشت هايی برمی 

 داشت.

در يک  باری هم با او همسفر بودم. برای اشتراک
کنفرانس با هم پرواز می کرديم. در هواپيما در 
کنار هم نشسته بوديم و او برايم از تاريخ و 
فرهنگ داستان ها و حکايات بسيار جالب می گفت و 
 از خاطرات خوش و ناخوش خودش قصه ها می کرد.     
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در زندگی به بی آاليشی و پاکيزگی او  کمتر کسی 
ماديات و زرق و برق  را ديده بودم. گويی هرگز و

دنيا دلبستگی يی نداشت. سراسر آگنده از عشق و 
شور و شيدايی به ميهن و فرهنگش بود. او به 
تمام معنا انسان بود و انسان را دوست داشت. به 
يادم نيست که گاهی از کسی لب به بدگويی و 
نکوهش يازيده باشد. گويی او به همه خاليق مهر 

 داشت.  می ورزيد و همه را دوست

 

اکنون که اين سطر ها را به ياد او می نويسم، 
سال هاست که رو در نقاب خاک برکشيده است. اما 
احساسم چنين است که او نمرده است. در دفترکارش 
است. در کتابخانه. با کتاب هايش است و سرگرم 
پژوهش. به ياد او پياله چای سبز را سر می شکم 

زير است. در همچو و دانه های اشک از چشمانم سرا
موارد سروده جاودانی استاد شجريان را بلند می 

 کنم: 

 ياران موافق همه از دست شدند. 

اما، چه جای سوگواری  و مويه و فرياد. آخر او 
 زنده است. مگر نه اين که:

ثبت است  -هرگز نميرد ان که دلش زنده شد به عشق
 در جريده عالم دوام ما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آن که دلش زنده شده به عشقهرگز نميرد 
 ثبت است بر جريده عالم دوام ما
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يادی از پژوهشگر فرهمند و ورجاوندی 
 که 

در ال به الی برگ های خونبار تاريخ 
 ميهنش

به واکاوی گوشه های تاريک رويدادها،  
 روزگار بسر می برد  

 
مرد انديشه و  -از درگذشت جانگذار شادروان محبی

گذشته است. با اين هم، ياد خامه و تاريخ، سالی 
او انوشه و جاويد در ميان انديشه های 

علی الخصوص آنانی که ديار  -فرهنگمندان همکشور
فرنگ، به ويژه آلمان و فرانکفورت بود و باش 

 دارند؛ ماندگار است و خواهد ماند. 
 

شاد روان محبی، که در گذشته های دور از 
ر مردان کارمندان انجمن تاريخ بودند و در کنا

بزرگی چون کهزاد دست اندر کار مطالعه و پژوهش 
پيرامون رخدادهای تاريخ خونين کشور، دين بزرگی 
به گردن همه شيفتگان تاريخ دارند. در ستايش 

» همين بس يک هنر«اين مرد بزرگ به گفته فردوسی 
پادشاهان متاخر «که جلد دوم کتاب ارزشمند 

ی خافی را به نوشته ميرزا يعقوب عل» افغانستان
دسترس پژوهندگان تاريخ گذاشت و وارد مدار کاوش 

 های علمی گردانيد. 
 

پژوهشگر  -پروفيسور داکتر مراد بابا خواجه يف
سرشناس تاريخ معاصر افغانستان، در باره اين 

يعنی درست چهار سال پس  1959کتاب هنوز در سال 
مبارزات مردم «از چاپ آن، در کتاب وزين 

دلچسپی معينی «نوشت: » ر راه استقاللافغانستان د
را کتاب کرونولوژيک ميرزا يعقوب علی خان خافی، 

که به سال » پادشاهان متاخر افغانستان«زير نام 
از سوی انجمن  1955تدوين شده و به سال  1912

تاريخ افغانستان به چاپ رسيد (در دو جلد)، بر 
می انگيزد. رخدادها در کتاب از اشغال غزنی از 

آغاز می گردد و تا  1839وی انگليسی ها به سال س
اوايل سده بيستم کشانده می شود.  با آن که 
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خافی، معاصر نخستين جنگ افغان و انگليس نبود، 
ارزش کتاب وی در آن است که او در نوشتن آن از 
بازگويی های شاهدان عينی و ناظران رويدادها 

 » بهره جسته است.
 

پناهگزينی تحميلی و  روانشاد محبی در سال های
اجباری در فرنگستان نيز به رغم پويايی های 
اجتماعی و فرهنگی، دمی از پژوهش و خوانش 
پيرامون تاريخ کشور باز نيستادند و پيوسته در 
چهارچوب امکانات دست داشته مطالعه می کردند و 
می نوشتند. يادم است که در نخستين ديدار ما 

سو دست اندر کار فرمودند که از سال ها بدين 
پژوهش در باره رجال سياسی کشور هستند و مواد و 
 مدارک فراوانی را اندرين زمينه گردآورده اند. 

 
همين گونه، واپسين باری که با ايشان تيلفونی 

هنگامی که در بستر بيماری بودند،  -گفتگو کردم
قزلباش و هزاره در «فرمودند که پس از چاپ کتاب 

در پی آن اند که کار ساليان » ال به الی تاريخ
گذشته را به فرجام برسانند. مگر افسوس که 
پتياره مرگ امان نداد و اين مرد بزرگ را از 
ميان ما ربود. با اين هم اميدواريم که 

به ويژه فرزندان برومند شان  -بازماندگان شان
در زمينه اهتمام بايسته را به خرج دهند که 

 خواهند داد.
  
تاريخ هست؛ مبنی بر اين که  باور سرسختی 

. چون خونبار کشور را بايد سر از نو نگاشت
دردمندانه و سوگوارانه، دامنه تحريف و جعل در 
اين عرصه در کشور ما به پيمانه يی گسترده بوده 

کشانده است. به  »مسخ تاريخ«است که کار را به 
گونه يی که شايد در هيچ کشور جهان تا اين 

سياهنمايی نشده باشد. از  اندازه دستکاری و
همين رو، به دليل بيدادی که بر تاريخ ما رفته 
است، تا کنون بسياری از هم ميهنانی که با زبان 
های خارجی آشنايی بايسته نداشته، يا به آثار، 
اسناد و مدارک دست اول دسترسی ندارند، به 
دشوار بتوانند با سرگذشت راستين کشور به گونه 

 نا شوند.شايد و بايد آش
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شاد روان محبی از نخستين کسانی بودند که با 
تار و پود و خون و گوشت و رگ و پوست و استخوان 
شان اين نياز را احساس می کردند. چون خود سال 
های سال شاهد و ناظر بيداد تاراجگران تاريخ 
بودند و با چشم سر می ديدند که چگونه 

ر، گردانندگان و فرمانروايان خون آشام کشو
ازگار با منافع آزمندانه شان، ستاريخ را 

 دستکاری و تحريف و جعل می کنند.
 

باری ايشان در باره شاد روان کهزاد فرمودند که 
کهزاد دانشمند بزرگی بود. مگر هنگام ارزيابی و 
داوری در باره آثار ايشان بايد شرايط و اوضاع 
و احوال همان برهه تيره و تار را در نظر گرفت. 

نشاد کهزاد درست مانند روانشاد کاتب به رغم روا
سانسور دولت وقت که چهار چشمی کارکردهای انجمن 
را زير ذره بين داشت، توانست حقايق و واقعيت 
های بسياری را در ال به الی برگ های تاريخ رسمی 
و دولتی بگنجاند که بسيار شايسته ارج است. غير 

آن اوضاع  از اين کاری نمی توانست بکند. چون در
و احوال، کوچکترين تمردی حکم زندان و سياهچال 

 و غل و زنجير را داشت.   
 

در پيوند با نقش قزلباشان در تاريخ کشور بايد 
گفت که دردمندانه (به رغم آن که بسيار برجسته 
و تاثير گذار بوده است)، در تاريخ های رسمی، 
به گونه شايسته و بايسته بازتاب نيافته است. 

انشاد محبی از همين رو در پی آن شدند که رو
 انجام چنين رسالتی را بر دوش بگيرند. 

 
در تاريخ رسمی ما چنين پذيرفته شده است که 
قزلباشان لشکريانی بوده اند که همراه با نادر 
افشار به هرات، قندهار و کابل آمده و در اين 

 شهرها ماندگار شده اند. 
 

نی و شايد هم در روانشاد محبی از نخستين کسا
کشور ما نخستين کسی بودند که نادرستی اين 
ديدگاه را مطرح و به اثبات رسانيدند. واقعيت 
امر اين است که برای نخستين بار قزلباشان در 
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لشکرکشی های شاه اسماعيل صفوی به خراسان، به 
هرات و گرد و نواح آن آمدند و مستقر شدند و 

که شاد روان  گروه ديگری از آنان، همان گونه
محبی خاطرنشان ساخته اند، همراه با بابر از 
آسيای ميانه از جمع لشکريان بازمانده پادگان 
های صفوی مستقر در فرارود و خوارزم؛ به مزار 
شريف و کابل و قندهار و پيشاور آمدند و در اين 
شهرها رحل اقامت افکندند و در فتح دهلی بابر 

که همين گونه،  را ياری رساندند. بايد افزود
بخش ديگری از آنان، در دوره صفويان، به ويژه 
هنگامی که شاه عباس کبير به گونه نهايی به 

 قندهار دست يافت، در اين شهر ماندگار شدند.
 

همان گونه که شيفتگان و رهروان راه تاريخ 
آگاهی دارند، روانشاد محبی در واپسين ساليان 

ال به الی  زندگانی، کتاب قزلباش و هزاره در
تاريخ را به رشته نگارش کشيدند و به زيور چاپ 
آراستند. آن چه مربوط به اين کتاب می گردد، 
بخش های نخستين آن در واقع بازنگاری، بازگويی 
و بازخوانی دوره هايی از تاريخ سرزمين ما است 
که نويسنده يادداشت ها و برداشت های خودش را 

اده است و در زمينه از ديد خود بازتاب د
يادداشت هايی را که طی ساليان دراز از ال به الی 
برگ های کتب تاريخ برگرفته بود، بازآرايی و 

 بازنگاری نموده است.
 

بخش های پايانی کتاب، به ويژه دست کم پنجاه 
پژوهش «، از ديدگاه بخش خاطرات -برگ آخری آن
در زمينه های پرداز سيمای کابل » های ميدانی
شناسی باشندگان، نمايش کوچه ها و قديم، تبار

پسکوچه ها، بناها و رسته های بازارها و سنت 
های پسنديده مردم به ويژه چند آول و .... بس 

 ارجناک و دلچسپ و بايسته ستايش است.
 

استاد داکتر لطيف ناظمی، در مقاله يی دادگرانه 
همو به برجسته ساختن و بازنماياندن همين بخش 

د و در باره چنين نگاشته اند: کتاب پرداخته ان
و  ديجو یمدد م شيکتاب از خاطرات خو ۀسندينو«

ول آن روز آو چند ميرود و کابل قد یبه دورها م
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و  شيها هيول را با تکآآورد. چند یم اديرا به 
 ارتگاهيشناساند و هم ز یباز م شيبا سقاخانه ها

رضا  یعل ۀ، باالحصار، محلیچنداول، مرادخان یها
 یم یرا به خواننده معرف درخانيح ۀقلعخان و 

 . »دارد
 

روانش شاد، يادش انوشه و جايگاهش بهشت برين 
 باد.     

 
 
 
 
 
 
 

 سخنور سخن سنجسخنان گهربار دمی با 
 کشورکالسيک و تنها منتقد ادبی  

 و ترور فرهنگی) نوشته يی اندر باب نقد ادبی(
 

ن اين کمتريبه گونه يی که دوستان آگاهی دارند، 
کهکشان در دو سال گذشته پيوسته کوشيده ام در 

خدمت دانشجويان جوان رشته های فيس بوکی در 
به پرسش های گوناگون و  علوم سياسی باشم و

گاه  ،رنگارنگ ايشان پاسخ بگويم. با اين هم
 شماری از دوستان دانشجو و پژوهشگر با پرسش

از  نهايی به اين کمترين رو می آورند که بيرو
گويی آن دوستان  می باشد.حوزه کاری من  دايره

چنان می انگارند که بنده جامع الکماالت باشم و 
با  توان دادن پاسخ به هر پرسشی را داشته باشم.

اين هم، در همچو موارد کوشيده ام، در پاسخ به 
نوشته هايی را از دانشمندان و  ،پرسش های ايشان

ش به پرساستادان فن همان رشته هايی بياورم که 
 آن مربوط می گردد.

 
با درد و دريغ، من با همه عشق و شيفتگی يی که 
به فرهنگ و ادب پارسی دری دارم، سال های سال 

رنگين به دور مانده ام. است که از اين گستره 
اميدوارم روزی بتوانم بار ديگر پروانه وار گرد 
اين شمع فروزان بچرخم. به هر رو، دوستی از من 
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که ديدگاهم در باب نقد ادبی در پرسيده بودند 
 کشور و ترور فرهنگی چيست؟ 

 
نده هر چند بدر پاسخ اين دوست نوشته بودم که 

از رهرو راه ادبيات نيستم، اما با آن هم 
نيکويی بخت، چنان سرنوشت بود که با شماری از 
برجسته ترين سخنوران و استادن اين فن  از 

با اين نعمت همنشينی از نزديک دوست باشم و 
و حظوظ فراوان ببرم.  بسياربزرگان بهره های 

مانند شاد روان استاد جاويد، شاد روان استاد 
استاد  شاد روان استاد الهام بيرنگ کهدامنی،

واصف باختری، استاد لطيف ناظمی، استاد رهنورد 
استاد رهين و همين گونه شماری از زرياب، 

شنی، شادروان  ليال روپژوهشگران جوانتر مانند 
 استاد پرخاش و...

 
به هر رو، اينک در پاسخ آن دوست، نبشته وزين و 

ف ناظمی می آورم. يسنگينی را از استاد لط
استاد  شوربختانه بايسته يادآوری می دانم که

(دهه های هفتاد،  چهار دهه گذشتهناظمی در 
هشتاد و نود سده بيستم و دهه نخست سده بيست و 

به مفهوم عرصه شعر  منتقد ادبی در هايکم) تن
که کار  در کشور بوده اندکلمه  کخاص وکالسي

گويی همانند  سيستماتيک و روشمند کرده اند.
سوار بر «سوزان  یکه در بيابان تنهايی سوارشه

درفش واژه ها در دست، به سوی » رخش شکوهنده شعر
با همه نيرو و توان شتابان نادسترس سرابی 
ان عرصه ادبيات ديگران بيشتر پژوهشگربتازد. 

 بوده اند تا منتقدان به مفهوم واقعی کلمه.
 

هر چند در نيم سده گذشته شماری از نويسندگان و 
قلم به دستان برجسته ما گاه به گاهی به نوشتن 
نقد يا نقدواره هايی در زمينه شعر و داستان و 

با اين هم کمتر کسی در اين ... پرداخته اند، 
پيوسته، پيگيرانه کار راه به گونه سامانمند و 

هنجارمند کرده است. روشن است با ارجگذاری به 
کارهای همه دست اندرکاران گرامی، می توان آثار 
آنان را به سان تک اختران فروزانی در سپهر ادب 
و فرهنگ ما بررسی کرد. اما استاد ناظمی در اين 
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سپهر خورشيد تابانی اند که پيوسته با 
ا را روشن نگه داشته پرتوفشانی آسمان ادب م

 اند. 
 

در سال های دهه هفتاد و هشتاد ميالدی بود که 
علمی و اکادميک در کشور ره نقد ادبی به گونه 

گشود. در اين سال ها، گاه در روزنامه های چاپ 
کابل مانند انيس و اصالح و ... نبشته های نقد 
گونه ديده می شد و گاه هم در مجله ژوندن نبشته 

تاد رهنورد زرياب با نام های مستعار هايی از اس
چاپ. ... و اما ماندگار ترين کار » ناب« و» رز«

راديو کابل  »ترازوی طاليی«در اين دوره برنامه 
به گويندگی بانوان خوش آواز فريده انوری و 

بود که در آن نقدهايی در باره شمار سيما شادان 
بسياری از سخنوران برجسته ما در سده بيستم 

ملک الشعرا قاری، ملک الشعرا بيتاب، د مانن
فی عشقری و... به قلم شاد روان بيرنگ صو

کهدامنی و استاد لطيف ناظمی و... به نشر سپرده 
می شد. همين گونه در تلويزيون هم گاهگاهی 
نبشته هايی از اين دست بيشتر از همين دو 

جا دارد از  نشريه وزين بزرگوار پخش می شد.  
ن به سردبيری استاد واصف باختری کانون نويسندگا

(پسانتر استاد پويا فاريابی) ياد کنيم که الحق 
کاری بزرگی در عرصه نقد ادبی در کشور انجام 
داده بود. در اين مجله نوشته های ارزشمندی از 
استاد باختری، استاد جاويد، استاد رهنورد 
زرياب، استاد پويا فاريابی، استاد داکر اکرم 

 نايبی، شادروان استاد بيرنگ عثمان، عبدهللا
کهدامنی و....بازتاب يافته است که بيگمان 
صفحات زرينی از تاريخ ادبيات کشور را در آن 
برهه رقم زند. در سال های دهه نود ميالدی در 
بيرون از کشور هم استاد داکتر ولی پرخاش احمدی 

در ديار غربت مجله يی به  امريکادر کاليفرنيای 
نقد  ند که تجربه تازه يی در زمينهراه انداخت

ادبی بود و در آن شماری از نقد نويسان جوان 
نبشته های گرانسنگی را  امريکاباشنده اروپا و 

به چاپ رساندند. همين گونه شماری از ادبيات 
شناسان جوان در مشهد نيز با نشر فصلنامه هايی 
مقاالت رنگين و سنگينی در زمينه نقد ادبی 
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يشتر بازتابگر کارهای تازه چهره نوشتند که ب
های تازه برخاسته از بستر مهاجرت در ايران بود 

     که نويدبخش و اميدوار کننده بود.
 

 با شاد 1983يادم است، روزگاری در مسکو در سال 
گفتگويی  ادبی  اندر باب نقد روان رفيق يحيايی

آن چه که در «گفت،  نيحيايی رو به م داشتيم.
کشور ما و حتا ايران کمبود آن به اين عرصه در 

گونه جدی محسوس است، ترجمه آثار تيوريک در 
زمينه نفدر ادبی  به ويژه از زبان روسی است. 

و گران د در آينده چند اثر ناب ياگر شما بتوان
نام تان  را در زمينه به پارسی دری ترجمه کنيد،

در تاريخ ادبيات ما جاودانه ماندگار و انوشه 
نقدنويسان ما بايد با تيوری های  .خواهد شد

تا بتوانند در پرتو  پيشرو نقد ادبی مجهز شوند
آن نقدهای علمی و اکادميک بنويسند نه 

. زيرا شنامنامهنکوهشنامه و دستايشنامه يا 
 ،نوشتن نقد ،بدون داشتن آگاهی از اين تيوری ها

به سان راه پيمودن در تاريکی است. در ايران 
ه ها در زمينه از آثار شمار فراون ترجم

انگليسی،  فرانسوی، آلمانی و عربی هست. اما 
آثار روسی نه. اگر هم است، ترجمه های غير 

با دريغ  » مستقيم از زبان های ديگر اورپايی...
و درد  و اندوه فراوان تا کنون نتوانسته ام 
خواست نيک آن دوست فرهيخته و ورجاوند از دست 

خود را بدهکار او می  رفته را برآورده سازم و
دانم. اميدوارم در آينده بتوانم در زمينه کاری 

      بکنم.    
             
 به هر رو، اين هم نوشته گرانسگ استاد ناظمی: 
 یبه فراوان ینقد ادب ايروزها بازار گو نير اد«

 یگرم است و همان گونه که هر روز به ناگاه شاعر
کند، نقد  یلند مسر ب یشود و آوازخوان یتولد م

دارد و  یم رسد و خامه بر یهم از راه م یسينو
 از روش ،ینقد ادب یآن  که از زبان، از مباد یب

 ستان،شعر و دا ینقد، از شگردها یها و ارزش ها
از داستان و  ايداشته باشد و  یمعرفت و شناخت

 یبا نام مستعار قلم م نهيشتريب ،يیشعر بهره 
 ايحجاب زنان و  ريز مردان احت نکي. اديفرسا
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ها،  ها را با دشنام تينام مردان سا ريبانوان ز
با  ايو  نديآال یم يیها و عقده گشا يیناسزاگو

 ايو  انوابستگ شيخو يۀپا یب یها شنامهيستا
 . برند یفرا م نيرا در عرش بر شيدوستان خو

 
از دو هزار و چند صد سال  شيب یعمر نقد ادب از
ناقد  نيکه نخست ستين دايپ یگذرد و به درست یم

نقد  یبوده است. گروه یچه کس خيدر تار یادب
کشانند و   یم حيمس الدياز م شيپ ۀرا به سد یادب
 یم ونانيترات) در  سيزيافتخار را به (پ نيا

 یم ت،هومر را گرد آورده اس یبخشند که نبشته ها
 شنامهينما »ستوفانيار«توان گفت که بار نخست 

زده است که  یت به نقد کاربرددس ،یوناني سينو
 ۀشناميسقراط را و در نما» ابرها« ۀشناميدر نما

 را نقد کرده است. دياوروپ» غوکان«
 
پس از آراء افالطون در شعر، ارسطو کتاب فن  

 نيها در مغرب زم نگارد که قرن یشعرش را م
و  نديآ یم انيکه صورتگرا نيکند تا ا یحکومت م

 ديکنند و تأک یم شکشيدر نقد پ ینينو یها نييآ
بر صورت را محور نقد قرار دادند، هرچند که 

 شيپ ش،يخو یشناس يیبايافالطون و ارسطو هم در ز
شمردند.  یبرتر م یفرم را از معن نانياز ا

 یها شيرا از چنبر گرا ینقد ادب ان،يصورتگرا
را  یادب ۀفراورد یابيو ارز دنديرهان ینفرا مت

 . دادند ونديبه نفس متن  پ
 

به عناصر  شتريب یافراد در نقد ادب نيا کرديرو
 نيمتن بود و به شکل و صورت اثر. در ا یدرون

داشت. او  یشکلوفسک کتورينقش برجسته را و نشيب
را نا آشنا و  زيشگرد هنر همه چ«نوشت:  یبار

را دشوار و  یرو ادراک حس نيکند؛ از ا یمبهم م
 یب مسازد... در هنر آنچه به حسا یم ابيريد
باور بود  که  ني) او بد1( »ماست. ۀتجرب ،ديآ

شود و شکل  یم ليبه عادت تبد یهر ادراک حس
دگرگون   اتيو رسالت هنر و ادب ابدي یخودکار م
آشناست  ميما و نا آشنا ساختن مفاه تيساختن ذهن

را در  »يیزدا يیشناآ«سان گفتمان  نيو بد
  .مطرح ساخت اتيادب
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ساختن  گانهيب یبه معنا اتيدر ادب يیزدا يیآشنا

مألوف و رها کردن  یها تيو ناآشنا ساختن واقع
که ما را به  نديها عادت نيهاست؛ چون هم عادت

است که  اتيخودکار بدل کرده اند و هنر و ادب یش
درد. رومن  یحجاب عادت را م اليصور خ یاريبه 

پس  سالزبانشناس نامبردار روس که سه  -اکوبسني
آمده بود، در  اير مسکو به دند یشکلوفسک از

 روانيپرداخت. او که آبش با پ دگاهيد نيگسترش ا
 ینم یجو کيمسکو به   یستيدبستان هنر مارکس

 یزبانشناس کانون«رفت، نخست به پراگ رفت و 
. ديکوچ امريکاو سپس به  ختير یرا پ »پراگ

و  یزبانشناس ۀحوز در یفروان یها کتاب اکوبسني
 زيرا ن یزبان شعر يۀشت و نظرنو یادب یها هينظر

 به دست داد .
 

 يیو ساختگرا يیصورتگرا انيم ونديهمو بود که پ
و  يیجز صورتگرا ستميب ۀرا استوار ساخت. در سد

گوناگون و  یها شهيها و اند وهيش يیساختگرا
سر بلند  ینقد ادب ۀدر حوز زين یگريناهمگون د

 رداينقد پد ،یشناختننقد روا ن،يکردند. نقد نو
نقد زن  ،یالستيترانقد م ،یشناخت
 امريکاکه در  ني) و..در نقد نویستينيمي(فیمحور
 یادب ۀديگشت، سخن بر سر آن است که آفر داريپد

شود و  یم دهيسنج خود اثر یها یژگيو يۀبر پا
در  دينبا رامونشيپ یايخواننده و دن سنده،ينو
 .اثر مهم پنداشته شوند یابيارز

 
 

 يۀبر پا زريرا ولفانگ آ یشناخت داريپد نقد
ادموند  یو روانشناس آلمان لسوفيف یها هينظر

باور بود که ما  ني. هوسرل بدختيهوسرل شالوده ر
 ش؛يمگر در ذهن خو ميابي یرا در نم رونيب یاياش

موهوم به شمار  یامر اياش ینيرو شناخت ع نياز ا
 هيک طرف قضيمتن تنها «گفت که  یم زري. آديآ یم

 ديدر اثر برخورد خواننده با آن پد است و معنا
 یعني ،یذهن ی. هر خواننده با رمزهاديآ یم

خاص  اتيکه در ح یريتفس یها قراردادها و ارزش
شود و در  یاست، با متن روبه رو م رفتهيخود پذ
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در مورد آنچه گفته شده و  يیها خواندن حدس نيح
و حوادث  زند یاست، م امدهيآنچه هنوز در متن ن

کند و با خواندن  یم ليها را تحل تيو شخص
داده  رييرا تغ یقبل یهاداوری ها و  حدث شتر،يب

 )2»(کند. یم ليو تعد
 
  یجنس التيکه تما یليتحل یتخنقد روانشنا در

 یپنداشته م سندهينو یها خواست ۀواحد سازند
 یجنس التياست تا منتقد تما ستهيشوند، با

 ین ادبمت یدر کالبد شکاف وستهيرا پ نندهيآفر
خود در نقد  دياز نظر دور ندارد. فرو

باور بود که  نيهم  بد شيخو کيکالس یروانشناخت
است و  سندهينو یروان یماريب ۀجينت ،یاثر ادب«

همان است که نقد  زين یاثر هنر کيمفهوم 
 یم ايآن را اساس خواب و رؤ ،یليتحل یروانشناخت

 )3»(داند.
 

 ليتحل گر،يد یها وهيبه رغم ش یستينقد مارکس در
 یها نهيزم ۀبا مطالع ديبا یمتن ادب یو واکاو
تنگاتنگ داشته  وندياثر پ یخيو تار یاجتماع

باور بودند  نيبر ادگرايبن های ستيباشد. مارکس
 ميمستق ۀبه گون نيريساختار ز ايبنا،  ريکه ز

 در زيو هنر ن اتيگذارد و ادب یبر رو بنا اثر م
 تياز خود هو روساخت نيروبنا اند و ا ۀحوز

 نيچن ها ستيمارکس همهمستقل ندارد. پبداست که 
. لوکاچ با آن که شندياند یو نم دنديشياند ینم

نظر  نيبود، اما ا یانعکاس سميمعتقد به مارکس
ساخت  ريدر اسارت ز یجبر ۀرا که روساخت به گون

 ويديا ۀدوبار ديمجبور به تول اتيادب ايباشد و 
 . رفتيحاکم باشد، نپذ یها یلوژ

 
 دنديبر گز یگريسردمداران مکتب فرانکفورت راه د

راه هنر را از  مريآدورنو و مارکس ها ودوريو ت
راه هنر از «جدا کردند. آدورنو نوشت که  تيواقع
دهد  یفاصله به هنر قدرت م نيجداست و هم تيواقع

هم فراتر  نيرا به نقد بکشد. او از ا تيتا واقع
خود، بحث  یشناس يیبايز يۀرفت و در کتاب نظر

 نيو منکر سخن آخر ديکش شياز معنا را پ يیرها
 يۀگشت. آدورنو در کتاب نظر یدر اثر هنر
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مدرن،  یشناس يیباياصل ز«نوشت:  شيخو یزبانشناس
با رها شدن از  یاز معناست و اثر هنر يیرها

در  یهمچون زبان به هدف ،يیداللت معنا یبندها
 یاب پس از مرگ وکت ني)  ا4شود( یم ليتبد شيخو

و سه سال پس از آن  ديمنتشر گرد 1970در سال 
 نيو ا دياو را به نقد کش  یآرا اسيهانس روبرت 

از گوهر  یباشناسيتمام لذت ز«نظر آدورنو را که 
  .رد کرد »رديگ یو ناهمآهنگ شکل م ۀکنند ینف

 
نقد  یها وهيش در یثابت دگاهيکه د مينيب یم

خورد و هر  ینم هديبه د نيباختر زم  یادب
است.  دهيبر گز يیراه جدا یشمنديو اند یدبستان

 رياس  یاقتصاد یربنايرا در بند ز اتيادب یکي
زند،  یم ونديپ» طبقه« ۀسازد و با مقول یم
انگارد.  یم یجنس اليخاستگاه آن را ام یگريد
 یگريدهد و د یرا در نقد بها م یادبمتن  یکي

است که در  یمدع یکيخواننده و مخاطب را. 
بر آن است که  یگريمعنا وجود ندارد و د اتيادب
و خواننده  رديم یپس از نوشتن اثرش م سندهينو

 جاست نيماند. اما پرسش ا یاوم یاست که بر جا
 یآگاه ها نشيب نياز ا هيکه منتقد ما تا چه ما

 یدبستان ها نياز ا یو یآگاه زانيدارد. م
تاب هنر ک یاو بار ايگوناگون چه قدر است؟ آ

 اريکه بس یارستو را مرور کرده است، کتاب یشاعر
برگرداننده شد و آن هم  در  یدر یبه فارس ريد

منتقد  اي) آ5( د؟يچاپ را د یهالند رو دنيشهر ال
وقوف دارد؟  ینقد ادب یها ها و ارزش ما به روش

 ،یشکلوفسک اکوبسن،ي د،يما، فرو یدبمنتقد ا ايآ
 گرانياستراوس، و د يیهوسرل، لوکاچ، بارت، لو

 ايآشناست؟ آ شانيها دگاهيشناسد و با د یرا م
چون  یادب یها دانش ،یاز زبانشناس يیبهره 

 سيبا آثار ق ايدارد؟ آ یو معان انيب ع،يبد
 ريشمگ و قابوس و یانيرادو ،یعروض ینظام ،یراز
 ) 6به هم رسانده است؟ ( يیآشنا

 
 نيخ اکه خوانندگان آگاه خود پاس ميبگو ديبگذار

 غيدانند و  با در یم یپرسش ها را به درست
  یراه بار نيخواهند گفت که منتقد ما هرگز از ا

 .هم نداشته است یگذر



 

642 
 

 
ما  یهرگز نقد ادب یکه در شعر فارس ستين یديترد

  گاهيرسد. جا یشعر شکوهمند کهن ما نم يۀبه پا
و  رينقد ما، حق گاهيشعر ما بلند است و پا

حوزه هم  نيه جامانده  در انابسنده. آثار ب
در  ندهياندک اند و هم گاهگاه  نارسا که در آ

شتابزده بر  ینوشت. اما نگاه مينمط خواه نيا
که سرشت نقد  دينما یوا م زيمعاصر ما ن نقد

ندارد  یبا نقد فن یگونه همخوان چيما ه نيامروز
 یعرصه فرمان م نياست که در ا قهيو ذوق و سل

بود که  یگفت که محمود طرزبتوان  ديراند. شا
ما، خواننده  ۀسنت زد یادب ۀبار نخست در جامع

باختر  اتيادب یادب یبا گونه ها یاش را مقدار
ها  داستان یآشنا ساخت. او دست به برگردان نيزم

ژول ورن  یها زد. رمان يیاروپا یها و رمان
برگرداند.  یبه فارس یرا از زبان ترک یفرانسو
 نيمغرب زم یادب یژانرهااز  یبرخ فيبه تعر

هم در نامه اش  يیپرداخت و به نگارش نقدواره ها
 یها گذشت و ما نه با ژانرها پرداخت. اما سال

آنان که  یو نه با نقد ادب ميآشنا شد انييااروپ
 یبه شهر و کشور شيها وهياز ش کيآبشخور هر 

 اي ینيبه جهان ب دگاهشيد ۀوابسته بود و شجر
  .ديرس یم يی ژهيو یولوژيديا
 

نهفته  یما چند دشوار ینقد ادب یشناس بيآس در
 :فشرده ساخت نيتوان چن یاست که م

 
نقد.  تيما به ماه نيمنتقد يینا آشنا .1

که منتقد نداند  ینگامه .هدف نقد و رسالت منتقد
است  یزيچه چ افتيدر یو او در پ ستينقد چ تيماه

 .در هواست ريدر واقع کارش رها کردن ت
و دبستان  یادب یها هياز نظر یرخب یب   .2

 یسبب م یخبر یب نيا  .یگوناگون نقد ادب یها
رود و  یگردد که منتقد با چشم بسته به شکار م

 .پردازد یم یاثر ادب یبه واکاو یته یبا ذهن
نقد  یها ها و ارزش از روش ینا آگاه  .3

 .کار ساز دارد ینقش یکه در نقد کاربرد یادب
نا  ینقد ادب ۀرفتيپذ یها که با روش یکسان
 یاند که خود نم یسرگردان یها آدم نديآشنا



 

643 
 

رو آسمان و  نينگارند از ا یدانند که چه م
در  یو محک اريبافند و چون مع یرا به م سمانير

 .زنند یم يیسرا اوهيدست ندارند دست  به 
و شناخت  یزبانشناس یعدم وقوف از مباد   .4

زبان  یزبان و ساختار نحو یها یژگياز و یناکاف
که زبان  یمنتقد .آن یو نظام واژگان یدر یفارس
است  سريداند چه گونه م ینم کويرا ن شيخو یمادر

 . نقد اندازد ۀکه زبان اثر را در بوت
و  انيو ب عيبد یها از دانش یخبريب   .5

 یعني اليصور خ  یشگردها وقوف از عدم . یمعان
حس  یهمچنان شگردها و هياستعاره، مجاز، کنا

 یرهايو تصو یفراهنجار ،يیزدا يیآشنا ،یزيآم
که درک آن همه مستلزم آموزش است و  یپارادوکس

، یتصفح و تفصح در آثار گرانسنگ ادب ازمندين
 دهيما گرد ینقد ادب رياست که دامنگ یگريد یبال

 یدانند که منتقد با آگاه یخود نم نانياست . ا
 یتواند م یشعر م اليصور خ و یادب عياز صنا

 یها يیباي. زابديشاعر دست  یقايد به بوطتوان
که دامن اثر  يیها یناهنجار ايو  ابدياثر را در

 .را فار چنگ آورده اند، کشف کند
و   یجانبدارانه به آثار ادب کرديرو   .6

 یها یمهرورز. ختنينقد را با حب و بغض آم
  ،یتعلقات زبان یحت ،یفرد یها يیآشنا ،یخانوادگ

ما دخالت  ینقد ادب ليلدر امر ج یو محل یقوم
نقد.  کرياست بر پ یگريد بيآس نيداشته است و ا

ما و از نگاه   غينقد ما دخالت دارد و با در
است و  اهيس اي یاثر ادب ن،يدسته از منتقد نيا
را جمله  یب و هنريسره کرن وع گريو د ديسپ اي

 .جماعت است نيگفتن فراموش خاطر ا
با  نشتيو مطرح کردن خو یخود محور   .7

به اصطالح نقد  ۀويش نيتر جيرا .گرانيفروکوفتن د
است،  یادب یها تيدر کشور ما، ترور شخص یادب

رحمانه،  یب یها يیجو بيمنتقد نماها، با ع
بر خامه زنان  انه،يو انتقام جو یفن ريغ ،یذوق

شان را علم  ۀتازند تا هر کجا نبشت ینام آشنا م
ختم و دمار تا سندهيمن بر فالن نو یديکنند که د

 از روزگارش در آوردم؟



 

644 
 

 یادب نقد .دشنام و سقط يیناسزا گو    .8
آن.  ۀنندينشان دادن است نه نشانه گرفتن بر آفر

و هجا نوشتن بر شاعر و  یاست نه راهزن يیرهگشا
 ۀبهر ی. وا اسفا که ما از فنآورسيداستان نو

 یو صفحه ها ميستان یم یاخالق ريو غ زيناجا
که  ميساخته ا یقلم به دستانرا مذبح  یانترنت

 یناسازگار سراز گونه  ها با آنان  يیبه گونه 
مستعار و  یها با نام نهيشتريآن هم ب ميدار

. مردان زن نما ميکن یم یدل را خال ۀعقد یپنهان
شوند و زنان بزدل،  ینقاب زنان پنهان م ريز
 یافگنند و عقده م یمردان را بر چهره م ۀماچيس

مراد، اختراع  نيبه هم وتريامپو اگر ک نديگشا
دست  اينمود  یکاش هرگز رخ نم یاست، ا دهيگرد

بوک  سيبود. اگر ف یکوتا ه م لينخ نيما از ا
 مهين یها آمده است که اندام انيبه م نيا یبرا
 شيدشمنان خو  اي ميخود را به حراج بگذار ۀبرهن

 دانيکاش هرگز به م یا ،ميريرا به باد ناسزا بگ
 .گرفت یرا نم »بوک« ۀستيشا یو جاآمد  ینم

  
 یعلو اريمه ،معاصر ینقد ادب یها هينظر -1

کتب  ني، سازمان مطالعه و تدو1377تهران: ،مقدم
 .107ص.، دانشگاه یعلوم انسان

دکتر بهرام ، یفرهنگ اصطالحات نقد ادب   -2
 .546 ، ص.»فکر روز« ،1378، تهران، یمقداد

 .547همانجا. ص.    -3
 ،تهران، یبابک احمد ،تنم ليساختار و تأو  -4

 .573، نشر مرکز، چاپ چهارم، ص.1372
افنان  ليسه ۀکتاب  بار نخست با ترجم نيا   -5

 نيا گريهالند چاپ شد و گزارندگان د دنيدر ال
کوب اند که در نيو زر يیکتاب مهم، فتح هللا مجتبا

 .است افتهيتهران اقبال چاپ 
 اطالق یو بر کس است بجويع یمنتقد به معنا   -6
و  نديرا بر چ یاثر وبيگردد که تنها ع یم

 یکه در عرف معاصر به معنا يیاما از جا د؛يبنما
ناقد  یناقد به کار رفته است؛ نگارنده هم به جا

 .آن را به کار برده است
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نياز تاريخی به راه اندازی رستاخيز 
 سراسری فرهنگی در کشور

 
ور به عنوان تنها گزينه رستاخيز فرهنگی در کش

برای نجات از بحران های سردر گم و پيچيده 
کنونی آلترناتو ندارد. انسانگرايی، خردوزری، 
همديگر پذيری، ارزش باوری، تکيه به آرمان های 
واالی انسانی، ارزش های متعالی، باورهای 
فراتباری، فرازبانی و فراآيينی، دادگستری، 

و مهرورزی بايد به انسانساالری، شايسته گرايی 
 شعار همگانی و سراسری مبدل گردد.

 
به گواهی تاريخ، هميشه در درازای تاريخ  

پرآشوب و خونبار سرزمين ما، يگانه چيزی که ما 
را از تندبادهای بنيادبرانداز حوادث نجات داده 
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است، همانا فرهنگ پربار ما بوده است. فرهنگ 
اسری. به ايرانی، زبان پارسی دری و همبستگی سر

گواهی همه داده های علمی، باشندگان سرزمين 
گهربار ما اعم از پشتون ها، بلوچ ها، تاجيک 
ها، ايماق ها، پارسيون ها، هزاره ها و... همه 

باشندگان ايران بزرگ و خراسان تاريخی  –ايرانی
اند و به تاييد همه زبانشناسان بزرگ جهان، 

گروه  زبان های باشندگان سرزمين ها همه جزو
زبان های ايرانی اند. در اين ميان، زبان پارسی 
دری زبان انحصاری تاجيک ها و پارس ها نبوده، 
بل که زبان بين القومی سرزمين ما بوده است. 
زبانی است که در پرورش و بالندگی آن همه 
باشندگان گستره ايران بزرگ به خصوص پشتون ها و 

 تورک زبانان سهم شايسته داشته اند. 
 
دردمندانه در سده های پسين، استعمار با  

درزاندازی در ميان باشندگان سرزمين ما توانسته 
است ما را پارچه، پارچه ساخته، در بند انديشه 
های جزمی و سنگواره يی اسير ساخته، و با دادن 
هويت های جعلی و صادراتی به ما، ما را مسخ و 

درت تاريخ و هستی ما را برباد دهد. کشاکش های ق
های بزرگ و منطقه يی، سرازيری ايدئولوژی های 
بيگانه و وارداتی سبب گرديده است تا ما با 
چسپيدن به اين ايدئولوژی ها به جان هم بيفتيم 
و شيرازه همبستگی و همريشگی خود را به دست خود 

 ببريم.
 
در همان روز نخستين روزهای پا گذاشتن انگليسی  

پوشی شاه شجاع در  ها به سرزمين ما، هنگام تاج
قندهار در حضور سپاهيان انگليسی و مردم، مک 
ناتن در سخنرانی تاريخی خود، ايجاد کشور نوی 
را در سرزمين خراسان اعالم داشت. هدف او از اين 
کار، نفاق افگنی و استخواشکنی و دراندازی 
درازمدت برای بهره برداری های سياسی بود. او 

راسان را بر اين کشور نام يک منطقه دورافتاده خ
افغانستان! و اين گونه، نام تاريخی  -نو گذاشت

خراسان را سترد. يعنی با اطالق جز بر کل، نام 
يک سرزمين بزرگ تاريخی با فرهنگ پربار را مسخ 
کرد. اين بدان می ماند که امروز مثال نام کشور 
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را نورستان بگذاريم. تو بزرگی و در آيينه کوچک 
 ننمايی!

 
افغانستان، همه  -گونه، با همين يک کلمه اين 

پيوندهای باشندگان اين سرزمين تاريخی را با 
فرهنگ و تمدن آن ها بريد. و اين رسم استعمار 
بود که در گام نخست برای استثمار باشندگان 
سرزمين های اشغالی بايد فرهنگ آنان را از 

 ايشان می گرفت و آنان را استحمار می کرد. 
 
سده بيستم، شوروی ها در دوره امان  در اوايل 

هللا خان برای سيطره يابی به اين سرزمين، به فربه 
ساختن ناسيوناليسيم نام نهاد افغانی پرداختند 
و زهرپاشی های خطرناکی کردند و چنان آتشی به 
خرمن هستی ما افگندند که تاثيرات شوم آن تا 
کنون دامان ما را گرفته است. پسان ها، شوروی 

که برای اشغال کشور زمينه چينی می کردند،  ها
در سال های دهه شصت سده بيستم، با هزينه های 
گزاف، و پخش پول های فراوان در ميان جوانان 
احساسی و تندرو پشتون های نوار مرزی، به ويژه 
ويش زلميان، پشتونسيم افراطی را دامن زدند تا 
ر از اين راه بتوانند کشور را اشغال نمايند. د

شياز بزرگی  1964همين راستا بود که در سال 
ميان باشندگان سرزمين خراسان ايجاد کردند و 
مردم ما را که در درازای سده ها يک زبان عمومی 
و سراسری داشتند، به دو بخش پشتو زبان و غير 
پشتون زبان تقسيم نمودند. اين خيانت بزرگ 
تاريخی که در سيمای رسمی ساختن زبان پشتو آن 
هم به عنوان زبان نخست کشور و زبان ملی و 
راندن زبان پارسی دری به جايگاه دوم بود، 
زمينه ساز فتنه ها و آتش افرزوی هايی بسياری 

 گرديد که تا به امروز در آن می سوزيم. 
 
از سوی ديگر، سرازير شدت اعراب وهابی به کشور  

و پخش ميليون ها دالر در ميان مالها و آخندهای 
مرزی موجی دو دستگی ديگری گرديد که  نوار

 پيامدهای شوم آن را امروز به چشم سر می بينيم. 
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برای زدايش نابه هنجاری ها و نارسايی ها،  
پايان دادن به افتراق و نفاق و شقاق، رسيدن به 
يک زندگی بهتر، رهايی از چنگ روياروی های 
مصيبت بار و... گردآمدن آگاهانه همه باشندگان 

ين ما زير يک چتر بزرگ و فراگير فرهنگی و سرزم
باوری برای دستيابی به همسويی و همگرايی نياز 
است. در غير آن، چند دستگی و پراگندگی، کار ما 
را به فروپاشی و نابودی خواهد کشاند. تنها چتر 
بزرگی که می تواند همه باشندگان سرزمين ما را 

ی تواند زير خود گرد بياورد، تنها پالتفرمی که م
همه ما را در يک مسير سمت دهد، تنها ابزاری که 
می تواند ما را در برابر همه ناگواری ها وقايه 
نمايد، همانا فرهنگ سترگ و بالنده ايرانی ما و 

دستاورد عظيم هزاره يی -زبان سترگ پارسی دری 
نياکان ما است. فرهنگی که بر شالوده گفتار 

ياد نهاد شده و نيک، کردار نيک و رفتار نيک بن
 شعاری جز همسويی، مهرورزی و خردباوری ندارد. 

 
امروز به گونه شگفتی برانگيزی بر سر يک  

گردآمدن زير چترا  -دوراهی قرار گرفته ايم
فراگير فرهنگ ايرانی، يا فروپاشی و پارچه 
پارچه شدن بنا به نشانه های تباری، زبانی، 

گيری های آيينی، منطقه يی، سمتی، باوری و...سمت
 سياسی گوناگون. 

 
تاريخ دست کم سده اخير نشان داده است که خرده  

فرهنگ های بومی توان گرد آوردن همه باشندگان 
زير يک چتر فراگير را ندارند و می توانند تنها 
چونان سازه هايی از فرهنگ بزرگ ما باشند. مسخ 
هويت اصيل ايرانی با تحميل خرده هويت های 

ده از بيرون، تنها کار را به تحميلی صادر ش
نابودی می کشاند. چنان چه کشانده است و امرور 

 در بند همين مصيبت هستيم. 
 
فرهنگ ايرانی، فرهنگ بزرگی است که از انديشه  

های بزرگمردانی چون رودکی، فردوسی، موالنا، 
حافظ، سعدی و ده ها انديشورز سترگ با نام های 

ه گرفته و جهانی و شهکارهای جاودان ماي
جاودانگی يافته است. فرد فرد باشندگان سرزمين 
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ما با اين فرهنگ بزرگ پيوند جاودانه دارد و 
هرگز توطئه های دشمنان توان گسست ما از ان 

 فرهنگ بالنده و شگوفا را ندارد. 
 
روشن است راه بسيار دراز و پر از پيچ و خم و  

 فراز و نشيبی در پيش رو داريم. به مبارزه بی
امان و هماهنگ در راه رسيدن به آرمان بزرگ 
نياز است. تنها کوشش و تالش توانفرسای همگانی 
می تواند ما را در رسيدن به اين آرمان سترگ 
ياری رساند. ما، دردمندانه تا کنون نه ملت 
واحد هستيم و وحدت ملی داريم. دردمندانه 
زمامداران کوتاهبين ما در گذشته به جای استوار 

تن پايه های ملت بر شالوده مدنی، تالش های ساخ
مذبوحانه فراوانی به خرج دادند تا آن را بر 
شالوده تک تباری و قومی برپا نمايند. روشن است 
چنين چيزی وقتی ممکن است که زبان پارسی دری 
بيخی ريشه کن شود و هويت ايرانی و خراسانی ما 

و  نابود گردد و به جای آن يک زبان بومی (پشتو)
يک خرده هويت تباری (افغان) جانشين آن شود. 
تجربه تلخ يک سده يی نابخرادنه بودن و بيهوده 

 بودن چنين تالش هايی را در عمل ثابت گردانيد.
 

پشتون و پشتو جزو تفکيک ناپذير خانواده بزرگ 
ايرانی و پارسی است. پشتون ها به گواهی همه 

تيره دانشمندان بزرگ تبارشناس از اصيل ترين 
های ايرانی اند. زبان پشتو هم از شاخه های 
بزرگ زبان های ايرانی است. مگر، درآوردن همه 
اقوام باشنده کشور زير نام افغان و نشاندن 
زبان بومی و محلی پشتو به جای زبان سراسری 
پارسی دری که جزو هفت زبان برتر و بالنده جهان 

دازی است، کاری است ناممکن و دستاوردی جز درزان
و تقسيم باشندگان به دو بخش متخاصم پشتون و 

 غير پشتون ندارد. 
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 در کشور  يزیو فرهنگ ست يزیدانش ست
 
و گاهی هم  از ناآگاهان یدردمندانه شمار 
 یناب پارس یاز واژه ها یکاربرد برخ »آگاهان!«
را واژه ها  ينکه ا يلدل ينرا به ا یدر
ضد «و حتا  »!ضد ملی«يگانه، !!، بيرانیا

؛ مردود و می شمارند!! ياریمع ير!! و غ»یاسالم
پندارند و به شدت در برابر آن  یمترادف کفر م

 یواژه ها م يندر شمار ا واکنش به خرج می دهند.
  .توان از دانش و فرهنگ نام برد

 
کار به جايی رسيده است که به خاطر جلوگيری از 

ی را در بند، کاربرد اين واژه ها با ديده درايی
قانون اساسی دستکاری و افزوده اند. معروف است 

وزير فرهنگ، پس از نشستن به کرسی  -که آقای خرم
وزارت فرهنگ، در نخستين اقدام خود، دستور داد 
تا لوحه وزارت اطالعات و فرهنگ را پايين 
بياورند و به جای آن لوحه تازه وزارت اطالعات و 

دليل اين اقدام  کلتور را باال کنند. جناب ايشان
خود را چنين توجيه کردند که مطابق قانون اساسی 
بايد از کاربرد مصطالحات بيگانه پرهيز کرد و 
واژه های اصيل ملی را  به کار برد! جناب شان 
در اقدام ديگر خود شاد روان بصير ميرزاده 

گوينده  سرشناس صدا و سيمای  -(معروف به بابی)
ضد ملی و بيگانه  بلخ را به جرم کاربرد واژه

رسما کسر معاش و سرزنش و توبيخ » دانشگاه«
 کردند.    

 
به هر رو، از شهکارهای وزير فرهنگ که بگذريم، 

سخنوران ما  یدر گذشته از سو يیواژه ها ينچن
و به هيچ رو نمی توان  به کار رفته استبارها 

 :آن ها را واژه های بيگانه شمرد
 
 :فرهنگ -
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 يندر برابر کاربرد ا يزانتس از فرهنگ یشمار 
دارند.  یجنون بار يتحساس ينکلمه قشنگ و دلنش

 : که ينغافل از ا
 :فرموده است یغزنو يیسنا - 

اصحاب  يشتپ يانم - يانهرا م يانفرهنگعقد  یزه 
  بسته فرهنگ

 
بارها در خوشحال ختک (رح) کلمه فرهنگ را  - 

به شکل از جمله به کار برده است، ديوان خود 
به شکل  یدر یمن آن را به پارس که يالیرهنگف

 .برم یفرهنگمند به کار م
 
 : چالش - 

چند بار به  یبلخ ينواژه چالش را موالنا جالل الد
 :کار برده است

 یچون اشکم ته -یبا سگان در استخوان در چالش 
 یدر چالش

 
 يرستان:دب - 

به کار برده  ينچندبيرستان را  یغزنو يیسنا
 :است

  
 نفکند ت يلهکه ناگه در عق یاگر خواهعقل  
 الرحمان درآر »يرستاندب«در  يرش،گوش گ 
 

 همين گونه، شطرنجی سمرقندی گفته است:
 است گويی آشيان و کودکان گنجشک دبيرستان

 نشسته چون يکی پير معلم در ميان لکلک
 
 :دبستان- 

به کار برده  ينچندبستان را  یخواجه عبدهللا انصار
 :است

 .بودم ينیمالدبستان من در  
 
دانش، دانش آموز، دانشکده، آموزش، آموزگار، - 

 :دانشجو
 
 يرز دانش دل پ -توانا بود هر که دانا بود 

 برنا بود
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 یفردوس 
 

همه  یها یرا -خاطر تو  دانشکدهعقل بنموده به 
 یرا فکر صواب انداز

 یواله هرو 
 
 یجا يککه به  -دانش و خواسته است نرگس و گل 

 مه د بهنشکفن
  یبلخ يدشه 
 
وز همه بد بر  -دانش اندر دل چراغ روشن است  

 تن تو جوشن است
 یسمرقند یرودک 
 
به دانش توان  - يافتنجهان را به دانش توان  

  رشتن و بافتن
 
 يابمنه رخنه  -دانش به خانه اندر و در بسته  

  يدستمو نه کل
 
بداده ست و  - يوکت خد یبه کار آور آن دانش 

 يوگر به فرمان دمن
به از لشکر  -و دانش فزون  یسپاه اندک و را 

 رهنمون یگشن ب
 یابوشکور بلخ 
 
و اندر نبرد با  -با خرد و دانش  يزداندر م 

  هنر بازو
 يستانیس یفرخ 
 
که بالش  یسر -او دانش يابدن يدکه رامش جو یدل 

 او افسر يابدن يدجو
  یبلخ یعنصر 
 
 - جاه و مال و ملک  و به از ياعدانش به از ض 
 گفت مر مرا ينچن يرخاطر خط ينا
 
 ينکه د -دانش طمع  يرهمکن خ يند یز ب 

  و دانش حشم يارستشهر
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خلق کنون جاهل دون  -دانش نشود کم بدانک  يمتق 

  همت است
 
چرخ  یآور يربز - يرددرخت تو گر بار دانش بگ 
  را يلوفرین
 یبلخ يانیناصرخسرو قباد 
 
ز رنگ  -چه عجب  يیبهره  يستمن نمرا ز دانش  

 حنا را يبنباشد نص يشخو
 يابیفار يرظه 
 
چو دولت بر  -گشت  دانش آموزحق  ينچو بر د 

  گشت يروزآفاق پ
 
دل از داغداران  -اوست  يمتعل دانش آموزخرد  

 اوست يمتسل
 
 یز هر دانش یچو لوح -سرشت  آموز دانشزن دانش  

  درنبشت
 
ز دانش قلم  - پاک  وزدانش آم ينبرتر يیتو 

 رانده بر لوح خاک
 
تا رنج برد برو شب  - دانش آموز يردادش به دب 

 و روز
 
روشن چراغ  یکه ا - دانش آموز يرجوابش داد پ 

 عالم افروز
  ینظام 
 
هر کس که آموزش روزگار او را نرم و دانا  

بردن  يداو رنج نبا آموزشدانا را در  يچنکند، ه
 .بود يعکه رنج او ضا

 . قابوسنامه يروان،انوش 
 
 يچه -آموزش است  يزشآم یجود و احسان تو ب 

 شنا ياموزددانا بچه بط را ن
  یغزنو يیسنا 
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ناموزد ز  يزن -هرکه ناموخت از گذشت روزگار 

 آموزگار يچه
 یسمرقند یرودک 
 
 يیوفا يشههم پ - یآموزگار فضل ينیپروردگار د 

 يیسخا يرههم ش
 يستانیس یفرخ 
 
به  ينکز ا-ست  یروزگار آموزگار ينا امر 
 یآموزگار يستمانن
 یبلخ يانیناصر خسرو قباد 
 
  .واژه ها بس فراوان است ينروشن است شمار چن 
 :يمکن یجا تنها به چند واژه بسنده م يندر ا 

 :سپهدار - 
سرلشکر  -قارن یکلمه سپهدار را برا یفرودس 
 :به کار برده است ينزم يرانا
نژادش ز افغان سپاهش  -ن قارن نامدارسپهدار چو 

 هزار
 

 :يشاهنگپ - 
شد  يرونب که پيشاهنگ –فروهل  يمهخ يمگیخ يااال  

 ز منزل
 یمنوچهر 
 

 سرهنگ:
در  شهر مزار شريف همين اکنون محله يی به نام 

 گذر محمد بيگ سرهنگ است.
 

 سپه ساالر:
لقب رسمی نادرخان در زمان امان هللا خان و لقب 

ه محمودخان در دوره ظاهر شاه، سپه ساالر رسمی شا
 بود.

 
 :آرامگاه - 

  از آن سر شبان راه شاه يدبپرس 
 آرامگاه يابمکجا  يدرکز ا 
 یفردوس 
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 گذرنامه (پاسپورت):

 کن رايی يکورز و ن ينو د يانتهمه د 
 »گذرنامه«باشدت  ينخلد بر یکه سو 

 یبلخ يدِ شه
 
 

 آزمون:
 صد تو نبودخواجه! مر مرا به هجا ق یا 
 »آزمون«جز طبع خوش را به تو بر، کردم  
 یترمذ يکمنج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هويت خراسانی و ايرانی شرقی ما
هويت خراسانی و ايرانی شرقی، بر خالف برداشت 

پارسی نه  -نادرست عده يی، هويت انحصاری تاجيکی
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 -جغرافيايی و فرهنگی -بل که هويت مشترک تاريخی
همه باشندگان سرزمين ما است که ريشه در تمدنی 

 تاريخ گذشته پربار ما دارد. برای مثال؛
 

 خوشحال خان ختک (رح) می فرمايد:
دا همه واله په  -کابل و قندهار چی آشيانی دی 

 نام خراسان دی
د باز غوندی  -چه شاهين خراسانی وی حينی حينی 

 توی روغ او ژی پلنی
 

 تکابل و قندهار که آشيانه اس
 همگی به نام خراسان ياد می شوند

 اگر شاهين خراسانی باشد، 
يگان يگان شان همچون باز تنومند و پهن بال می 

 باشند
 

 او همچنين نوشته است:
 درست جهان په ناپوهانو سره دک دی

 ولی زيات په کشی وگوری افغان دی 
 هوشياران يگان يگان په هر مکان شته 
 سان دیچه کثرت ئی دی په ملک د خرا 
 

 ترجمه: 
 درست است که جهان پر از نادان ها است

 ولی اگر بنگری، شمار زيادی از ايشان افغان اند
 در هر مکانی يگان يگان هوشيار يافت می شود

 اما بيشترين شان در ملک خراسان اند. 
 

م. به  1865که در سال » حيات افغانی«در کتاب 
وشته خامه محمد حيات خان به زبان پارسی دری ن

م. به قلم هنری پيرستلی به  1874شده و در سال 
آمده  3-1انگليسی برگردانده شده است، در ص. ص. 

 است:
از افغانستان در کتاب های قديم هندوان به نام «

ديس ياد می شود. پارسيان آن را به نام  -بلهيک
زابلستان و کابلستان می خوانند و پس از اشغال 

باکتريا ناميده شده  يونانيان به نام باختر يا
است. فاتحان مسلمان بخش های غربی کابل و 
قندهار را به نام خراسان (که اصال توسط 
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انوشيروان گذارده شده است)، ناميده اند که 
هرات مرکز آن بوده، قسمت شرقی آن را به نام 

ياد کرده اند... مرز شمالی » کوهستان«روه يا 
ی هندوکش از آن را (افغانستان را) سلسله کوه ها

ترکستان جدا می کند. در غرب آن فارس قرار 
دارد. جنوب آن بلوچستان است...در شرق توسط رود 
سند از پنجاب جدا شده است...هزارستان شامل 

 17»افغانستان نيست.
 

جغرافيای «کتاب  317عبدالحی حبيبی در ص. 
ق.  733در سنه «می نويسد: » تاريخی افغانستان

جهانگرد عربی از اين  –طههنگامی که ابن بطو
 734جا به سوی هند از رود سند گذشت (محرم 

قمری) تمام اين سرزمين را به شمول ترمز و 
سرخس و هرات تا سلسله کوه هندوکش و سليمان و 
دره هايی که از کابل و غزنی به سوی کنارهای 
سند [می] گذشته، خراسان می نامد. اين تسميه 

ه شاهرخ پسر امير وقتی خوبتر تحقق می يابد ک
تيمور هرات را مرکز خراسان و پايتخت خود می 
گرداند و حدود مملکت او از رود سند تا حدود 

 »پارس می رسد...
 

 او در جای ديگر می نويسد:
بابر از کابل بر دهلی تاخت.  922در سنه «...

چون اين شهر را گرفت، جمالی دهلوی در مدحش 
 گفت:

بخت  -شدی آمد ترا از خراسان چون به هندوستان
 و دولت در يمين فتح و نصرت در يسار

 
در اين وقت، نزد جمالی دهلوی تمام کابلستان 

 ».تا رود سند خراسان بود
 

                                     
17 . Mohammad  Hayat Khan. Afghanistan and its Inhabitants (Hayat-i- 
Afghan, 1865). Translated by Henry Pristly (1874). Lahore. 1981.  

 
يادداشت: با توجه به اين که اصل متن در دسترس نبود، 

 به ترجمه از روی متن انگليسی بسنده شد.
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احمد شاه ابدالی نيز خراسان را ايالتی از 
اياالت ايران می دانست. وی در نامه خود به 

بنا به تقدير «سلطان عثمانی چنين می نويسد: 
درشاه از ابيورد و درة جز خروج قيوم قدير، نا

کرد و به مرور، خراسان و عراق و فارس و 
آذربايجان، بل جميع مملکت فسيح الفسحت ايران و 
هندوستان و ترکستان را مسخر ساخته و شجرة 
استقالل تمامی سران و سرکردگان ايالت و احشامات 
مملکت ايران را از پا در انداخته، دست تعدی و 

يل افغان نيز دراز نمود، آثار جور بر ايل جل
 »تسلط به ظهور آورد.

 
فرهنگنامۀ «را در » خراسان«لودويگ آدامک 
چنين آورده است: اين واژه » تاريخ افغانستان

است که نام » سرزمين برآمدن خورشيد«به معنای 
استان شمال خاوری ايران بوده، از نگاه 
تاريخی نام منطقه يی است که کمابيش برابر با 

ور ايران و افغانستان در زمان احمد شاه خا
 18».باشد می ١٧٧٣تا  ١٧۴٧

 
عبدهللا خان پوپلزايی احمد شاه درانی را شاه  

 خراسان خوانده است:
به استواری  -دمی که شاه شهامت مدار احمدشاه

 همت بنای شهر نهاد
ز حادثات  -جمال ملک خراسان شد اين تازه بنا

 زمانش خدا نگهدارد.
 

چاپ لندن) راجع به  15در کتاب خود (ص. گنداسنگ 
احمدشاه درانی از نسخه خطی عبرت نامه عالء 

) چنين نقل قولی دارد که 1854الدين (سال تاليف 
شاهنوازخان در الهور از صابرشاه [کابلی] پرسيد: 

پير در جواب گفت: » برادر احمدشاه چطور است؟«
او پادشاه واليت (و) خراسان است و قصد فتح «
دوستان دارد و تو صوبه دار يک محل هستی، هن

                                     
18  .  Adamec, Ludwig, W.; Historical Dictionary of Afghanistan, 
Asian Historical Dictionaries, No 5, The Scarecrow Press, Inc; 
Metuchen, N.J.,London 1991 
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نوکر و مربوط کس ديگر. چطور اين قسم حرف می 
 ».زنی؟

 
صوفی عبدالحميد خان، بر سر دروازه زيارت خرقه 
مبارکه در قندهار، اين ابيات را با خوشنويسی 

 خطاطی کرده است: 
 

 زهی خرقه باسعادت که شد 
 خراسان زفيض قدومش منور

 
وزير تيمورشاه، وی  –اه ولی خان ش -اشرف الوزرا

 را خديو خراسان خوانده است:
 گل باغ اقبال تيمورشاه -خديو خراسان دارا سپاه

 
شاعر دربار تيمورشاه، در ستايش  -شهاب ترشيزی

انتقال پايتخت از قندهار به کابل، تيمورشاه را 
   شاه خراسان می خواند:

 
 ابل امروز به آئين کيان جشن گرفتک 

 تاج بسر شاه خراسان تيمور که نهد
 

 همو در وصف شهزاده محمود سدوزايی گويد:
 خراسان چو خورشيد است و خورشيد است خفاشی
 در آن کشور که اين خورشيد گردون آشيان آمد

 
او در جای ديگر در وصف قندهار و شاهان سدوزايی 

 گويد:
 عراقيا به صفاهان درون چه می خواهی

 را بيا بيا بنگر کشور خراسان
 

، هنگامی که فتح علی شاه قاجار با 1801در سال 
انگليسی ها نخستين قرار داد سياسی را امضاء 
کردند و قرار شد فتح علی شاه به محمود و وزير 
فتح خان کمک کند تا زمان شاه را از تخت کابل 
کنار بزنند، زمان شاه که تا آن دم با شاه 

متوجه قاجار از زبان زور سخن می گفت، ناگهانی 
شد که در لبه پرتگاه تباهی و بربادی قرار 
گرفته است. از همين رو، طره باز خان را برای 
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در کتاب ناسخ التواريخ گفتگو به تهران فرستاد. 
 در زمينه چنين آمده است:

از طرف ديگر، طره بازخان افغان نزد شاه زمان «
برسيد، معروض داشت که در مملکت ما مسموع 

ر آهنگ خراسان فرموده، همانا افتاده که شهريا
موجب آشفتگی و پريشانی  به خراسانسفر شهريار 

به ديگر  سفر خراسانامصار و بلدان است. اگر 
وقت افتد، از اشفاق شاهانه بعيد نباشد. فتح 
علی شاه در پاسخ او مکتوبی کرد که ما را از 

تقاعد نخواهد  تسخير خراسانطلب ملک موروثی و 
در اين کار سخنی باشد از  رفت و اگر کسی را

 ».زبان شمشير جواب خواهد گرفت
 

به گونه يی که  ديده می شود، کشور زمان شاه 
درانی نام ديگری جز خراسان نداشته است. در غير 
آن، اگر افغانستان خوانده می شد، بايد هم طره 

» افغانستان«باز خان و هم فتح علی شاه آن را 
 می خواندند.

 
در کتاب واقعات شاه شجاع می  شاه شجاع درانی

 نويسد: 
اين نيازمند درگاه هللا سلطان شجاع الملک «... 

شاه درانی نيز چنان ظهور نمود که تمامی 
محاربات و همگی واقعات خود را از آغاز جلوس بر 

به عنفوان  1216اورنگ فرمان روايی در سنه 
جوانی هفده سالگی الی يومنا که سال يک هزار و 

چهل و يک سمت وقوع يافته، در قيد قلم دو صد و 
در آورده تا مورخان خراسان و تاريخ جويان آن 

 »اوطان را به واقعی حاصل شود.
 

نوری قندهاری در گلشن امارت در باره امير دوست 
 محمد خان می نويسد:

در آن زمانی که خاقان مغفرت پناه امير بی «
ت نظير عليين مکان امير دوست محمد خان در والي

خراسان در دارالسلطنت کابل ارم تقابل که 
نزهتگه روحايان و مردمک ديده خراسان بل که غره 
ناصيه شخص جهان است بر اورنگ جهانبانی نشسته و 
اريکه جاللت و ممالکستانی به جلوس ميمنت مانوسش 

 ......»آراسته و چهره درهم  و دينار 
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 :همو محمد اعظم خان را شاه خراسان خوانده است

فغفرله بفضلک  -يارب به حق شاه خراسان امير آن
 يا منشق القبور

 
در ظفرنامه رنجيت سينگ در جايی که از جنگ امير 
دوست محمد خان با لشکر هند به رهبری شاه شجاع 
ياد می شود، افغان های قندهار را به نام 

 خراسانيان ياد می کند:
بکشتند هندی  -به شمشير هندی خراسانيان

 انبياباني
 

، چاپ  1251مولف ظفرنامه (سال  -ديوان امرنات
) در باب بازگشت احمدشاه درانی 2، ص.1928الهور، 

از پنجاب و درگذشت او چنين نوشته است: 
احمدشاه] از دروازه ميتاپول واقع ارگ «...[

الهور که تابوت شاهان ذواالقتدار به جز از آن از 
يده درب ديگر بار نيست خود را زنده در گذران
 »وارد خراسان گشته به زخم ناسور بينی درگذشت.

 
 نوشته است: 120او در ص. 

خبر شاه شجاع الملک انتشار يافت که پيش صدق «
محمد خان رسيده و از آن جا در ديره غازی خان 
آمده ترتيب افواج نموده که از سبب نبودن 

 »   پادشاه در خراسان خود را پادشاه سازد.
 

د خان طرزی در ستايش امير شادروان غالم محم
 شيرعلی خان چنين سروده است:

 
 بيا که نوبت حکم امير دوران است

 که حکم او به طراوت چو ماه نيسان است
 ز بس که خلعت رنگين به خلق عيدی داد

 ز سرخ و زرد جهان همچو روی بستان است
 چنانچه پيش خورآسان بود گرفتن آن

 ست به پيش عزم تو زان سهل تر خراسان ا
 

 سجع مهر امير محمد افضل خان اين بود:
امير ملک  -دو فوج مشرق و مغرب زهم مفصل شد

 خراسان محمد افضل شد
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 سايل در مورد امير عبدالرحمان خان می نويسد:

گويا مهر  -والی ملک خراسان به پيشاور آمد
 جهانتاب ز خاور آمد

 
شکارپوری در نوای معارک کشور ما را خراسان 

 ت.خوانده اس
 

به گفته استاد جاويد در مقاله ايران در 
شاهنامه، عبدالرحمان خان در ضمن يک ورق نشريه 
منظوم شبيه اعالميه های امروزی که به خط 
نستعليق زيبا نوشته و چاپ شده است پسر عموی 

 خود سردار اسحاق خان را چنين خطاب می کند:
 ارمنی مادری، لقب اسحاق

 نفاق کرم مرداری دروغ و 
 ر خراسان دگر مجال تو نيستد

 ای خر، آسان بگير راه عراق
 

مولف بی بها يا ضابط ميراث، در  -گل محمد مومند
 مدح امير عبدالرحمان خان سروده است:

 په زمين د خراسان کشی پيدا کری رب سلطان دی
د دوی نوم په تمام جهان کی خپور چه هر چا ته 

 عيان دی
 

 پيدا کرده استدر زمين خراسان خداوند سلطانی 
که نامش در تمام جهان به گونه يی مشهور  است 

 که برای هرکسی عيان می باشد. 
 

عبدالرحيم هوتک حسينی که در ماورالنهر می زيست 
 چنين ياد وطن می کند:

 بيايی نه موند هيچ راحت له خواشينه
 چی دا خوار رحيم راووت له خراسانه

 
خراسان  از هنگامی که اين رحيم خوار و زار از

 برآمده است،
 ديگر از دست غم و اندوه هيچ راحتی نديده است

 
که به سال .... در » خراسان«غبار در مقاله 

مجله آريانا به چاپ رسيده بود، در پيوند با 
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شاعر پشتو  -اين می نويسد که عبدالرحيم هوتک
از قندهار برآمد و به بخارا و «زبان قندهاری 

کالت و قندهار را ورامين رفت. وی مسکن خود 
 »خراسان گويد.

 
واژه خراسان به عنوان نام سرزمين ما در ادبيات 
پشتو کاربرد گسترده داشته است. برای نمونه، در 

 دو  لندی پشتو:
 د خراسان سحر باده

 په جانان وايه په پرديسو سالمونه
 

 ای باد سحر خراسان
 به جانانم سالم های مسافر را برسان

 
 گل کرلیپر هندوستان می 

 پر خراسان والره يم بوی يی راخينه
 

 گلی در هندوستان کاشته ام،
 در خراسان ايستاده ام، بويش می رسد

  
خراسان، «محمد اعظم سيستانی در مقاله زير نام 

که در کهکشان انترنتی نشر » ايران و افغانستان
 -شاعر ديگر پشتو«...گرديده بود، می نويسد که 

ر در کنار هيرمند، نزديک گل محمد باشنده مالگي
ق، سرزمين مسکن خود را  1200گرشک، در حدود 
 خراسان می گويد:

باری نشته  -گل محمد عاشق طوطی شکری غواری
 نيشکر په خراسان کی

مگر در  -(گل محمد عاشق طوطی شکر می خواهد
 خراسان نيشکر نيست) 

 
در دوره درانيان برای تفکيک از دولت ايران، 

ولت خراسان می خواندند. برای دولت شان را د
نمونه، ميرزا عبدالکريم بخاری (منشی) در 

که بنا به خواهش سلطان عثمانی در تاريخ احمد 
ه. ماهتابی  1266باره تاريخ افغانستان به سال 

در همه جا نام کشور در استانبول نوشته بود، 
 درانيان را خراسان خوانده است. 
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در بيان : «نوشته است 5برای نمونه در ص. 
جلوس احمدشاه ابدالی بر سرير جهانبانی 

نوشته است:  7و همين گونه در ص. » خراسان
چون احمد شاه از انتظام ملک قندهار و کابل «

و پيشاور و بعضی از ملک خراسان فراغت حاصل 
و » کرد، قصد تسخير هندوستان پيش نهاد...

 همين گونه در سراسر کتاب.
 

به وقت يورش کردن «ت: نوشته اس 54همو در ص. 
 - نبيره فتح علی خان قاجار -محمد شاه پادشاه

پادشاه ايران بر هرات که دروازه خراسان است به 
قصد تسخير آن شهر، شجاع الملک را به موجب 
درخواست او افواج کثيره همراه کرده در کابل و 
قندهار فرستاد و بعد رسيدن در آن جا سرداران 

خت سلطنت خراسان بدين انگريزی ها او را بر ت
سبب که ملکش موروثی است، نشانيدند و از طرف او 

 » در تمام آن ملک عمل نمودند...
 

الکساندر برنس هم در کتاب سفرنامه خود شکارپور 
را دروازه خراسان و ديره غازی خان را دروازه 

 دوم خراسان خوانده است. 
 

به گونه يی که ديده می شود، هويت خراسانی، 
انحصاری پارسی زبانان نه، بل که هويت  هويت

 تمدنی همه باشندگان کشور می باشد.  -فرهنگی
 

از ديد من، بزرگترين ستم و جفايی که استعمار 
 - در حق پشتون ها کرد، اين بود که هويت فرهنگی

تاريخی خراسانی و ايرانی شان را از ايشان گرفت 
و آنان را از ديد فرهنگی مسخ ساخت و محدود به 
يک هويت قومی گردانيد. اين است که فاجعه در 
جامعه پشتون پايان نمی پذيرد. باور کامل دارم 
مادامی که پشتون ها به هويت خراسانی و ايرانی 
شان برنگردند، هرگز روی خوشی و نيکبختی را 

 نخواهند ديد.
 

استعمار سياه با بهره گيری ابزاری از خالی 
ن، بخشی از آن فرهنگی پديد آمده در جامعه پشتو

را مبتال به بيماری سهمگين تندروی و بنيادگرايی 
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مذهبی طراز وهابی گردانيد و استعمار سرخ هم 
بخش ديگر آن را مبتالء به بيماری 
اولتراناسيوناليسم تباری و زبانی. در نتيجه، 
جامعه پشتون هم در ميان خود درگير نبرد سهمگين 

و هم با  و خانمان برانداز بی پايان هويتی شد
ديگر باشندگان کشور در کشاکش هويتی بيهوده در 

 افتاد.
 

البته، اين تمام ماجرا نيست. استعمار اين هويت 
مسخ شده قومی را بر ديگر باشندگان کشور نيز 
تحميل کرد. پيامد آن هم اين که باشندگان شمال 
و مناطق مرکزی کشور از خود بيگانه شدند و بر 

به اجبار تحميل گرديد  ايشان هويت قومی ديگری
 که هرگز حاضر نيستند آن را از ته دل بپذيرند.

 
راه برونرفت از اين فاجعه، بازگردانيدن نام 
تاريخی سرزمين ما يعنی ايران خاوری يا خراسان 
به آن است. درست آن گاه خواهد بود که پشتون 
ها، تاجيک ها، هزاره ها و.... ساير باشندگان 

فرهنگی خود را  -زرگ تاريخیهمه هويت مشترک و ب
باز خواهند يافت و فرق ميان تاجيک و پشتون از 

 ميان خواهد رفت.
 

بارها گفته ام که تاجيک و پشتون يک قوم اند که 
به دو زبان سخن می گويند. در اين ميان، پشتون 
ها يک قوم دو زبانی اند و پشتو زبان محاوره 

شان  ادبی-زبان فرهنگی -بومی شان و پارسی دری
است. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر بپنداريم که 
پارسی دری زبان انحصاری تاجيک ها و پارس ها می 
باشد. اين زبان شيرين و زيبا دستاورد شکوهمند 
مشترک همه باشندگان سرزمين پهناور ايران بزرگ 
است و به پيمانه برابری به همه باشندگان آن 

نی ها، اعم از بلوچ ها، پشتون ها، نورستا
کردها، لرها، تاجيک ها، ازبيک ها و.... تعلق 
دارد وهمه در درازای تاريخ در شگوفايی و رشد 

 آن نقش داشته اند.
 

ما خرده هويت های تباری چون پشتون (افغان)، 
تاجيک، هزاره، بلوچ، نورستانی، ......داريم. 
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تاريخی و بزرگ ما خراسانی و  -اما هويت فرهنگی
ت خراسانی و ايرانی، هويتی ايرانی است. هوي

نيست که بتوانيم آن را با چيزی عوض کنيم. 
استعمار دو سده آزگار است که با برنامه ريزی 
بزرگی تالش ورزيده است برای پشتون ها و ساير 
باشندگان کشور ما يک هويت غير ايرانی و حتا 
ايرانی ستيز بتراشد و يک هويت قومی افغان را 

تاريخی بسازد و اين  -گیجانشين يک هويت فرهن
گونه به قول شريعتی به استحمار ما بپردازد. 
اما عطش تاريخی به بازشناسی هويت اصيل فرهنگی 
و آگاهی و بيداری چنين توطئه يی را خنثی می 

 سازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روشنفکران گاهيدر باره جا
 در دستگاه دولت و نظام 
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جهان سوم  یر کشورهامن بزرگتربن فاجعه د يداز د
و  شانياست که روشن اند نيکشور ما ا ژهيو به و

 یو استبداد داخل یارجخخبرگان در خدمت استغمار 
در دستگاه  ی. البته، هرگاه روشنفکررنديقرار گ

داشته  ینشيگز نيتواند چن یدولت کار کند، م
مبدل  تبه تکنوکرا گريباشد. اما در آن صورت د

ه در ک یورت تا زمانص نيشود. اما در ا یم
 یق ندارد ادعاح گريکند، د یدستگاه کار م

بدان معنا است که  ،کند نيکند. اگر چن یروشنفکر
 رايداند. ز ینم یروشنفکر را به درست یمعنا
نه در  ،است یامعه مدنجروشنفکر در  گاهيجا

خواهم به  یجا من نم نيدستگاه دولت. در ا
 ،یسينت انگلکه از واژه انتلج یمتفاوت یرهايتعب

در سده  یروس یاسيو انتلگن یانتلکتوئل فرانسو
از  یکيدر  ی. زمانچميبپ شد، یم هيارا ستميب
 نيرود؟ به ا یکتاب افغانستان به کجا م یصل هاف

که من  نياز ا ميگذر یموضوع پرداخته بودم. م
. ترجمه ستميروشنفکر موافق ن واژهخود چندان با 

است  شمندانياند اي ونيفکر ليواژه انتلکتو قيدق
هستند.  یکه دست اندر کار امور فکر یکسان یعني

همتاواژه های ديگری همچون روشن انديشان، 
روشنگران، روشن بينان و... برای آن می توان در 

 نظر گرفت.
 
از روشنفکر هست: روشنفکر به  کيکالس فيرعت کي 
گردد که از حقوق مردم در برابر  یاطالق م یکس

وشنفکر ر هي. داعدرياع برخفبه داکم حدستگاه 
است.  یحقوق شهروند یو برابر یو دادخواه یدادگر

کند  یمبارزه م ینيمع یروشنفکر در راه آرمان ها
. پذبرنا یاست و آشت ريسازش ناپد هرا نيو در ا

و فاشگو و با مسامحه  انگرياو پرخاشگر است و عص
 یاست. نم گانهيسر وکار ندارد و ب یو ماستمال

سو شب و روز در خدمت باند  کيکه از شود 
همه  کيو پادو ارگ بود و شر یکرز يیايماف
ق مردم و حها در  یها و جفاکار انتيو خ اتيجنا

خوار جهانخواران و آله دست  رهيکشور و ج
کرد و  یروشنفکر یاعاد گريد یو از سو گانگانيب

پادو دربار  یپرطمطراق سر داد.  اگر کس یشعارها
 ديکند؛ از د نيباشد و چن گانگانيبخوار  رهيو ج
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به  دنيو خاک پاش یبيجز عوام فر یزيمن رفتارش چ
 .ستيچشم مردم ن

 
 

 پشتو
از  یاواخر شمار يندردمندانه و سوگوارانه در ا 

 یزبان با دادن دشنام ها یپارس يزجوانان عز
پشتون، به گونه  برادرانبه  يیو ناسزاگو کيکر

 یه به تنش هاناآگاهانه و ناخواست يیناروا
 .زنند یدر کشور دامن م یو زبان یتبار ی،باور
زشت، زننده و ناپسند  یرفتار ينمن چن يداز د
 .است

  
که سخن از نژاد و  یه باور راسخ من، هنگامب
 يد،آ یم يانو تبار و زبان و مذهب در م يرهت

پرداخته شود  يلبه مسا یسزاوار است در چهارچوب
انسان چونانِ  یالبا يگاهبه جا یکه ارجگزار

قرار  يزهاجانداران، فراتر از همه چ ينِ برتر
است تا با توجه به  يندهگونه شا ين. هميردگ

و آرمان  یو مل يهنیم ی،فرهنگ یواال یارزش ها
از تنگ  يزارب يدگسترده،و با د یبزرگ انسان یها
 .يممساله بنگر ينبه ا يجرا یها ینگر

 
 يی،هم، همسوبه تفا يابیدست یهم، برا يیاز سو 

ملت  یدر راستا يگرپذيریسازش و همد يکی،نزد
گسترده در  يیو همگرا یمل یدر تراز سراسر ی،ساز

داشتن شناخت گسترده از توده  يی؛تراز منطقه 
 یها يژگیبا و يیباشنده منطقه و آشنا یها

 یها يرهو... ت يستبومیز يينی،آ ی،زبان ی،تبار
ارزش  يهاهمس یما و کشورها يندر سرزم اشندهب

 يمکه ما ندان یمثال؛ مادام یدارد. برا يیباال
کوه  يرامونباشنده پ یخاور یپشتون ها ياکانکه ن

از بازماندگان  ييان،از جمله غلزا يمان،سل یها
 یاند که از راه کوه ها و دره ها يفتلی ها

اند و  يدهخود کوچ یکنون یها ينبدخشان به سرزم
 يانهم يایو آسباشنده شمال کشور  یها يکبا تاج

 ينو تبار و نژاد و زبان اند و هم يرهت يکاز 
از هرات به جنوب  یدران یپشتون ها ياکانگونه ن

همخون،  یغرب يرانيانو ا يانو با پارس يدهکوچ
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 ياریدر بس يدو همتبار اند؛ شا يرهو همت يشههمر
  .يمهه برويراها به ب ينهاز زم

 
اخر سده که از او ينهمه، با توجه به ا ينبا ا 

با رواج  يستم،پس از سده ب يژهنزدهم و به و
 يوناليستیناس يختهلگام گس یها يدئولوژیا يافتن

 یپرست يت(مل يوناليسماولتروناس يیو فرازآ
در کشور  يژهاز کشورها به و ياریتندرو) در بس
به سود  یو مذهب یو زبان یقوم يلما، از مسا

ان سوء ش یخارج يانحاکم و حام یو حلقه ها افلمح
صورت گرفته است  یو ابزار يستناشا یاستفاده ها

و  يفتحر يلاز مسا ياری)، بسيردگ ی(و هنوز هم م
باژگونه » آگاهانه«به  ياکتمان  يادیز يزهایچ

 یو افشا يقحقا يیاند؛ هرگاه از بازگو يدهگرد
 یجفا يم،هم ورز یبسا از ناگفته ها خوددار

 ی،روندشه یبرابر ی،مل یدر حق همبستگ یبزرگ
 .يمکرده ا یاجتماع یو دادگر یدمکراس

  
سو، بازار نوشته  ينبد يستمسده ب یها يانهاز م

 ی،در یگمراه کننده در باره زبان پارس یها
که نام  ينا يزخاستگاه و پرورشگاه آن و ن

دور چه بوده است و  یما در در گذشته ها ينسرزم
 يگانهبزرگ  يهناروا و نابخردانه ارث يمتقس يزن

 يريانیا یکشورها يانم یو پر بار فرهنگ
 يران،افغانستان و ا يکستان،) تبار تاجيرانی(ا
 يی،برنامه  یها ياستداربست س يرتاث يرز

در  ياکه  یکسان یآگاهانه و هم ناآگاهانه از سو
نداشته  يکاکادم -یمطالعات سامانمند علم ينهزم

بوده اند؛ گرم  يشیهم دچار آشفته اند يااند و 
و  يراههبه ب -روشن يشهم از پ يجهاست و نت بوده
  .بردن خوانندگان راههکژ

  
کدام  يامخالف طالبان است  یبه هر رو، اگر کس

 یمانند افغان ملت و... م ياسیحزب و گروه س
شان را به نکوهش  یها ياستس يا يدئولوژیتواند ا

که بر  ينبه بوته نقد بکشاند نه ا يا يردبگ
که  يیجفا ين. بزرگتربرادران پشتون بتازد

 يناستعمار بر برادران پشتون روا داشته است ا
شان دور ساخته  يرانیا يتاست که آن ها را از هو
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همتباران شان در اندخته است و  يگرو با د
 يراز سا يیاست آنان را تافته جدابافته  يدهکوش
جا بزند. ورنه پشتون ها هم  يرانیا یها يرهت

جزو  يخیو شواهد تاربنا همه اسناد و مدارک 
و زبان شان هم از گروه  يرانیخانواده بزرگ ا

است و در همه مفاخر فرهنگ  يرانیا هایزبان 
 يگربا د یبرابر يمانهبه پ يرانیسترگ ا

ها، کردها، بلوچ ها،  يکمانند تاج يرانيانا
 .يشتراند نه کمتر و نه ب يکپارس ها و... شر

  
 یفرهنگ م یبکه پشتون ها را  یرو، کسان يناز ا

برند و سخت به  یبه سر م یخوانند، سخت در گمراه
که شاهان  ينا  .روند یو کژراهه م يراههب

نابخرد و وابسته و چند  ياسيونخودکامه و س
خودفروخته و آبروباخته پشتون در دو سده  یروحان

 يدهو ناسخته گرد يستناشا یمصدر رفتارها يراخ
و هزار سال تواند که د یشده نم ينا يلاند، دل

 یرا در درازا يرانیا یها يرهت يراستبداد سا
ها را  یپلشت مهسره ه يکگرفته و  يدهناد يختار

  .يفگنيمبه گردن پشتون ها ب
  

در  یکرد که پشتون ها سهم بزرگ يدفراموش نبا
 یو فرهنگ پارس ياتگسترش و پرورش زبان و ادب

فرهنگ را از خود  ينزبان و ا ينداشته اند. ا
 ياداند. بسنده است  يدهته و به آن مهر وردانس

پشتون ها بودند که زبان  ينکه هم يمآور گرد
 -دربار ساختند یرا در هندوستان زبان رسم یپارس

پشتون ها بودند که  ين. همیسلطان سکندر لود
 یزبان رسم یرا در دربار صفو یزبان پارس

  .ساختند
 
ما چهار صد  يدبه گفته شادروان استاد جاو 
شعر  یدر یکه به زبان پارس يمخنور پشتون دارس

از چند چهره  يرسروده اند. بسنده است در سده اخ
 يلبرجسته پشتون تبار مانند شاد روان استاد خل

که  يمنام ببر یاحمد ظاهر و احمد ول يلیهللا خل
 آنو فرهنگ  یبه زبان پارس يکیاز هر تاج يشب

  .خدمت کرده اند
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 یها یو بهره بردار سیياس ياناتجر يگربحث د
است.  یو باور یو تبار یزبان يلاز مسا یابزار

مانند طالبان، افغان ملت و  یتندرو ياناتجر
با مردم  يوندیپشتون پ یتبار يوناليسماولتراناس

و  یواردات یها يدئولوژیپشتون ندارد و همه ا
د ييرو مورد تا يچاست که به ه یاستعمار یالتقاط
ضربه را  يشترين. تازه بتيسپشتون ها ن يتاکثر

. بسنده است يگرانهم به پشتون ها زده است تا د
تلفات را در سه دهه  يشترينکه ب يادآورشويم

از  يشپشتون داده و کنون هم ب ينوایمردم ب يراخ
 ياندارند که همه قربان يرويينیه يليونچند م

  .اند يیو منطقه  یجهان یکشاکش ها
  

را رسد که شاهد ف یروز يدوارمبه هر رو، ام
همه باشندگان  يانم یفراتبار يرفراگ یهمبستگ
بزرگ از سند تا دجله و  يرانا يیاهورا ينسرزم

 يایپارس و از در يجتا خل يافرات و از بام دن
 .يمپارس (عمان) باش يایارال تا در

 
 
 
 
 
 
 

 
 آيا به راستی پشتون ها يهود اند؟

 
راه از مدت ها بدين سو تبليغات گسترده يی به 

انداخته شده است که گويا پشتون ها يهود باشند. 
از ديد علمی هيچ مدرک و سندی در بايد گفت که 

در گام نخست بايد روشن  زمينه در دست نيست.
نه تبار و قوم.  ،ساخت که يهود يک آيين است

 –برای نمونه بيشتر تاتارهای جزيره نمای کريمه
ان يهودی اند. همين گونه يهودي -قرم چاق ها

اشکنازی دارای هاپلوگروه های کيو ويژه تورک ها 
اند. در روسيه هم شمار يهودان فراوان است. در 

و هند هم يهودی داريم. گذشته از  افريقاچين و 
ن ها در تاريخ قومی به نام بنی اسراييل اي
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داريم که مذهب شان يهودی بود. سه ديگر، نبايد 
آيين يهود را با قوم و تبار و نژاد و 
ايدوئولوژی های سياسی در هم آميخت. برای 
نمونه، صهيونيسم يک ايدئولوژی سياسی است. همان 
گونه که فاشيسم هيتلری ربطی به مردم آلمان 
ندارد، ايدئولوژی صهيونيسم هم ربطی به قوم بنی 

 اسراييل و آيين يهود ندارد.
 

افسانه يهودی خواندن پشتون ها مانند افسانه 
رک ها و ساير توده ها همه و يهودی  خواندن تو

همه برخاسته از همان داستان معروف کشتی حضرت  
نوح (ع) است که بر پايه آن همه نسل بشر از 

 سام، حام و يافئث اند.  -فرزندان سه گانه نوح
 

بر پايه اين داستان، پشتون ها هم از نسل حضرت 
نوح اند و چون حضرت نوح از قوم بنی اسراييل 

 از جمله پشتون ها يهود باشند. بود، بايد همه
اگر چنين بپنداريم، همه انسان ها بايد يهود 

اين داستان، همه زبان های جهان  باشند. مطابق
همه ريشه عبری دارند. اما علوم نوين با اين که 
نفس توفان نوح را رد نمی کنند و ما هم به آن 
از ديد آيينی باور داريم، يهودی خواندن همه 

ودن بو عبری زبان جمله پشتون ها  ازانسان ها 
همه را به هيچ رو تاييد نمی کند. بر پايه 

گويا آن ها از  ،افسانه های پشتون ها
بازماندگان قيس عبدالرشيد بوده اند که نخست 
يهودی بوده و سپس اسالم آورده است و حضرت محمد 
به وی لقب پتهان داده که چوب تير قايق معنا می 

چند لغزش بزرگ ديده می شود.  دهد. در اين روايت
نخست اين که اين روايت در هيج يک از کتب اعراب 
و کتب احاديث و تاريخ های معتبر عرب و اسالم 
ديده نمی شود. يعنی جعلی است. دو ديگر  روشن 
نيست که يهودان نامی چون قيس داشته بودند. سوم 
اين که در زبان عربی حرف پ نيست که پتهان بوده 

سر انجام هم گيريم که اين کلمه در اصل  باشد. و
بهتان بوده باشد، باز هم کلمه يی به نام بهتان 
در زبان عربی که معنای آن چوب تير قايق باشد، 
وجود ندارد. در ساير زبان ها هم چنين کلمه يی 
ديده نمی شود. از اين که بگذريم، ميان اين قيس 
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اريخ عبدالرشيد و نسل بعدی اش که پشتون ها در ت
های خود از آن نام برده اند، چند صد سال وقفه 
 ديده می شود. يعنی در کل افسانه يی بيش نيست. 

 
از ديد نژادی پشتون ها بی ترديد از شاخه 
آريايی نژاد سپيد پوست و ايرانی تبار اند. 
آناليز های خون پشتون ها نشان می دهد که دارای 

و  ويژه ايرو هند  R1aدرصد هاپلوگروه  55
اروپاييان اند. همين گونه در اثر آميزش با 

   Lدرصد هاپلوی  20بوميان دراويدی در حدود 
 دارند.

 
بيشتر غلزاييان در اثر آميزش با  -پشتون ها

 و بابر سپاهيان تورک بازمانده از محمود غزنوی
درصد هاپلوی کيو ويژه تورک ها نيز  18در حدود 

 می باشند. 
 

ه يی که پروفيسور از ديد تاريخی، به گون
يکی از بزرگترين  -رييچارد نلسن فرای فقيد

يی نوشته است، پشتون ها امريکاخاورشناسان 
(درانی) در واقع شاخه يی از پرسوها (پرثوها) 
يا پارس ها اند که با پارس های باشنده ايران  

اند. هنگامی که   و هراتيان از يک تيره و تبار
وی جنوب به راه اريايی ها از بلخ و هرات به س

افتادند، شاخه از ايشان (پارس ها) از راه 
سيستان و کرمان به پارس شتافتند و شاخه ديگر 
به سوی جنوب به سوی قندهار و بلوچستان.  به 
گفته ريچارد نلسن فرای پشتون در واقع  همان 
 –پرثو يا پرسو (پارس) است که نشانه جمع ن 

 پشتون شده است.
 

با ايالميان، مادها و اقوام در آينده پارس ها 
باشنده خاورميانه (بين النهرين) آميزش يافتند. 
اين اقوام بيشتز از شاخه قفقاز آريايی بودند 

اند. اين هاپلو   jکه دارای هاپلوهای  نوع 
برای ايرانيان، باشندگان ترکيه، اسراييليان و 
اعراب مختص می باشد. تاجيک های باشنده 

نه هزاره ها و ازبيک ها افغانستان و همين گو
 بيشتر از همين نوع هاپلو دارند.  
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پشتون های غلزايی از بازماندگان يفتلی ها اند 
و با تاجيک های باشنده شمال شرق افغانستان از 

 يک تيره و تبار اند. 
 

از ديد تباری، اسراييليان به جز از هاپلوی نوع 
هم می باشند.     Eژ، دارای هاپلوهای نوع 

يزهای دی ان ای نشان می دهند که پشتون ها آنال
 2از اين نوع هاپلوها بسيار کم دارند در حدود 

درصد که آن هم بی ترديد در اثر آميزش با 
ايرانيان و شايد هم سادات عرب اخذ شده باشد.  
يعنی هيچ دليلی برای يهودی خواندن پشتون ها 

 نداريم. 
 

هاپلوی   درصد 30تاجيک ها مانند ايرانيان دارای 
R1a  اند.  بقيه هاپلوهای شان از نوعj  ايرانی -

 خاورميانه يی است. 
 

درصد هاپلوی سی  33هزاره های افغانستان دارای 
ويژه مغول ها اند. بقيه هاپلوهای شان نوع 

 خاورميانه يی است.  -ايرانی
 

درصد دارای  44همين گونه ازبيک های ما هم 
يه هاپلوهای هاپلوهای سی نوع مغولی اند و بق

می گذريم از اين شان از همان نوع تاجيکی است. 
پژوهشگر  -که به گفته پروفيسور داکتر صفر عبدهللا

برجسته باشنده آلماتی، هفتاد درصد ازبيک ها، 
در واقع تاجيک هايی اند که زبان خود را از دست 

طرفه اين که در خون ازبيک های ما داده، اند. 
ا اصال ديده نمی شود. هاپلوی کيو ويژه تورک ه

يعنی منبای نداريم که ايشان را تورک تبار 
همين گونه، تورک تبار خواندن هزاره  بخوانيم.

ها هم هيچ مبنای علمی ندارد. شايان يادآوری 
است که چندی پيش يک پژوهشگر هم مهين کتاب 
قطوری زير نام نامه تورانيان باستان نوشته و 

يا هزاره ها ترک کوشيده است ثابت بسازد که گو
هستند. بنده با دقت تمام سراپای اين کتاب را 

يک دليل علمی وزين که بتواند  اخواندم. اما حت
در آن نيافتم. هر چند  ،اين ادعا را ثابت بسازد
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کتاب ياد شده در بردارنده اطالعات بسيار جالب و 
سودمند است و نويسنده در نگارش آن رنج فراوان 

 ر ستايش می باشد. برده است که  سزاوا
 

ديد شخصی من اين است که در بحث هويت نبايد 
بسيار بر تيره و تبار و نژاد تاکيد شود. بل که 
بايد بيشتر بر هويت فرهنگی تاکيد گردد. از ديد 
فرهنگی، چه از نظر زبانی و چه از نظر شيوه 
زيستار، تفاوتی بسيار اندکی ميان تاجيک ها، 

ده می شود. همه پشتون ها و ايرانی ها دي
دانشمندان زبان شناس جهان زبان پشتو را يکی از 

 شاخه های گروه زبان های ايرانی می شمارند. 
 

اگر به اشعار خوشحال خان ختک (رح) و رحمان 
بابا دقيق متوجه شويم بسيار آشکار روح فرهنگ 
مشترک ايرانی را در آن در می يابيم. همين گونه 

ه درانی آشکارا نشان مطالعه کتب تاريخ احمد شا
 رمی دهد که هيچ تفاوتی ميان دولت او و ساي

دولت هايی که در سده های ميانه در ايران فرمان 
می رانده اند، ديده نمی شود. چه طرز حکوکت 
داری و چه طرز سپاهداری و ... همه و همه و حتا 
او خود ، خودش را بارها شاه ايران خوانده است 

ه ايران و وارث تاج کيانی و شاعران هم او را شا
خوانده اند. در باره تيمورشاه هم عين چيز صدق 

 می کند.
 

در کل، فرهنگ پشتون ها ايرانی شرقی يا خراسانی 
است و اين چيزی است که همه فرهنگ شناسان بزرگ 
جهان بر آن تاکيد دارند. هويت پشتون ها هم 
همان هويت خراسانی است. نبايد بر مسايل سياسی 

سال اخير توجه کرد. همه اين ها ره آورد  150
سال پيش تر در تاريخ  150استعمار است. اگر 

برويم، کمترين تفاوتی ميان پشتون ها و تاجيک 
های باشنده شمال خواهيم يافت. دست کم  تاريخ 
ما به ياد ندارد که منازعاتی دارای ريشه های 
تباری در کشور بر مبنای اختالفات قومی رخ داده 

د. رخدادهای سده بيستم از اين قاعده مستثی باش
 اند. 
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يکی افسانه  -دو نکته ديگرهم شايان توجه است
قبايل گم شده اسراييلی که گويا شمار شان به ده 
قبيله می رسيده است و گويا به منطقه گستره 

دره  -مرزی ميان افغانستان و پاکستان کنونی
ده  خيبر کوچيده باشند. شايد چنين چيزی رخ دا

دو ديگر، گيريم  باشد. اما محرز و مستند نيست.
که اگر اين روايت درست هم باشد، شمار اين 
 .قبايل نمی توانسته است بسيار زياد بوده باشد

به پيمانه يی که هم بر بافتار تباری و هم بر 
ملموس و شايان  زبان باشندگان اين منطقه تاثير

ود، توجه بر جا گذاشته باشد. اگر چنين می ب
بايد کنون در زبان پشتون ها شمار فراوان واژه 
های عبری می داشتيم. اما نداريم. اثری هم از 

 آيين يهود ديده نمی شود. 
 

...و اما يک جنبه سياسی هم اين موضوع دارد و 
آن بهره برداری محافل صهيونيستی از پخش آوازه 
ها دال بر يهودی بودن پشتون ها که برای بهره 

ی ابزاری صورت می گيرد. هدف از اين برداری ها
کار ها بيشتر با گنجينه های نفتی منطقه پيوند 

 دارد تا با پژوهش های علمی.  
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ببين تفاوت ره را که از کجاست تا به 
 کجا؟

می دانيم که زبان شيرين پشتو به تاييد همه 
زبانشناسان جهان، يکی از شاخه های پربار 

نواده بزرگ زبان های ايرانی و پشتون ها يکی خا
از اصيل ترين تبارهای ايرانی اند. از اين رو، 
رشد و شگوفايی زبان پشتو (همچون يکی از زبان 
های ايرانی و پاره جدايی ناپذير فرهنگ بزرگ 

 ايرانی) کاريست نيکو و پسنديده. 
  

از سوی ديگر، همه آگاهی دارند، که زبان پارسی 
درازای سده ها به گونه طبيعی چونان دری در 

در ميان تيره ها و تبارهای » بين القومی«زبان 
ايرانی باشنده پشته پهناور ايران بزرگ رايج 
بوده است و همه ايرانيان از کردها گرفته تا 
بلوچ ها و پشتون ها و.... اين زبان را چونان 
زبان خود دانسته، بدون کدام اجبار و به گونه 

يرفته، به آن با يکديگر سخن گفته، آن طبيعی پذ
را گرامی داشته، در جشن ها و آيين ها به آن 
آواز خوانده، شعر سروده و در آرايش و پااليش آن 

درست همين زبان در درازای سده ها  کوشيده اند.
چونان زبان رسمی همه دولت های حاکم بر اين 
سرزمين بوده است. زبان پارسی دری نه تنها در 

ای سده ها زبان رسمی دربارهای هند بوده، دراز
بل که توان و نيروی آن به پيمانه يی بوده است 
که بسياری از مراسالت ديپلماتيک ميان روسيه 
تزاری و ترکيه عثمانی با آن صورت می گرفته 

 است.
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شاهان پشتون، به اين زبان عشق می ورزيده اند. 
سميت همانا لودی ها اين زبان را در دربار هند ر

بخشيدند. در اصفهان هم افغان ها آن را جانشين 
زبان ترکی که زبان رسمی دربار صفويان بود، 
گرداندند. زبان رسمی شاهنشاهی درانی هم پارسی 
دری بود و در سراسر دوره درانی همانا همين 
زبان، زبان تنها زبان رسمی پنداشته می شد. 

بان بسياری از شاهان و سرداران پشتون به اين ز
شعر سروده و آن را دوست داشته اند مانند شاه 

 شجاع درانی و سردار غالم محمد خان طرزی و....
 

حضرت خوشحال خان ختک (رح) و حضرت رحمان بابا 
(رح) نيز از شيفتگان اين زبان بودند و به شعر 
پارسی عشق می ورزيدند. اين گونه، در درازای 

ميز زبان تاريخ شاهد يک گونه همزيستی مسالمت آ
های پارسی دری و پشتو و ساير زبان های ايرانی 
هستيم و هيچ مدرک و سندی هم نيست که پيش از 
سده بيستم، کدامين ستيز و رويارويی ميان اين 

 زبان ها را نشان بدهد. 
 

دردمندانه، پس از راهيابی استعمار به منطقه 
ما، دست های پيدا و پنهانی در پی زدايش زبان و 

ارسی و نابودی آن به کار شدند و روند فرهنگ پ
ناميمونی آغاز گرديد که هدف آن ستردن زبان 
پارسی از سرزمين پهناور هند و آسيای ميانه  و 
 - قفقاز بود. اين بود که به جای پارسی در هند

روسی  -انگليسی و در آسيای ميانه  و قفقاز 
آن چه مربوط به کشور ما می گردد، سر  رايج شد.
سده بيستم بدين سو، پس از آن که  از آغاز

افغانستان پا به عصر ناسيوناليسم گذاشت، قدرت 
های بيرونی راهبرد نشاندن زبان پشتو به جای 
پارسی دری و نابودی اين زبان را پيش گرفتند. 
بيشتر در اين کار شوروی ها دست داشتند. اين 
بود که برنامه گسترده يی ريخته شد و به آفريدن 

گسست ها در ميان باشندگان دست يازيدند درزها و 
و به دامن زدن تنش ها و اختالفات پرداختند. در 
همين راستا، ايدئولوژی التقاطی يی آفريدند که 
به گونه غير رسمی پشتونيسم نام گرفت که بر پای 

 چند افسانه  واهی و اسطوره استوار بود:
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چون افغانستان را پشتون ها (دقيق تر احمد  -1
نی) بنياد گذاشته اند، از اين رو، شاه درا

افغانستان کشور پشتون ها است و ديگران بايد در 
آن به عنوان اتباع درجه دوم و سوم ارزيابی 

 گردند.!

با توجه به اين که پشتون ها اکثريت مطلق  -2
درصد؟؟؟، بايد  60 -را در کشور می سازند

 افغانستان کشور پشتون ها شناخته شود.

پشتو بايد تنها زبان رسمی همين گونه، زبان  -3
 و ملی کشور تثبيت شود.

قدرت مطلق بايد در کشور همانا در دست  -4
 پشتون ها متمرکز باشد.

سرود ملی، زبان ملی، شناسنامه ملی و همه  -5
 نمادهای دولت ملی بايد به زبان پشتو باشد.

زبان پشتو را بايد با همه توان و امکانات  -6
 دولتی رشد و توسعه داد. 

بايد با همه توان و نيرو در  بر عکس، -7
راستای محدود کردن زبان پارسی دری و جلوگيری 

 از رشد و توسعه آن کوشيد.

آرمان مقدس پشتونيست ها، تجزيه پاکستان و   -8
بازپسگيری سرزمين های پشتون نشين و بلوچ نشين 
پاکستان و ساختن پشتونستان بزرگ از آمو تا سند 

که روشن است در و راهيابی به اقيانوس هند است (
پشت سر اين آرمان؟! دست های مسکو ديده می 
شود). از اين رو، پشتونيسم  در سياست منطقه يی 
بر پاکستان ادعای ارضی دارد. روشن است تنها 
دشمنی با پاکستان شعار اين گروه تاريک انديش 
نيست. بل که دوستی با همه دشمنان ايران هم در 

يشگيری چنين سياست دستور کار آن قرار دارد که پ
ماجراجويانه کشور را با چالش های بس مرگباری 

 رو به رو می سازد. 

با توجه به اين که بنيه ملی پشتون ها   -9
توان تحقق اين اهداف و برنامه ها را ندارد، 
بايد به هر بهايی که شده، پای يک ابر قدرت را 
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به افغانستان کشيد، و با چشمپوشی از استقالل، 
اکميت ملی، به کمک آن ابر قدرت بر آزادی و ح

 ساير باشندگان کشور فرمان راند.

جهان بايد هويت مردم افغانستان را چونان  -10
 هويت پشتونی بپذيرد.

در يک سخن، می توان گفت که ايدئولوژی پشتونيسم 
يا اولتراناسيونيسم پشتون يک ايدئولوژی 
وارداتی، ساختگی، غير عادالنه و نابخردانه است 

يک سده آزگار گذشته زيان های جبران  که در
ناپذيری را نه تنها بر پيکر همبستگی ملی و 
وفاق و وحدت ملی ما وارد آورده است، بل که در 
گام نخست بر باشندگان پشتون نواری مرزی کشور 

 بيشترين ضربات مرگ آور را زده است. 
 

شالوده و پايه و ستون اصلی اين جهان بينی را 
طلق بودن پشتون ها می سازد که مساله اکثريت م

روشن است ادعای پوچی بيش نيست و متکی بر آمار 
و ارقام ساختگی و دستکاری شده و جعلکاری شده 
است. پشتون ها در هيچ صورت بيشتر از يک سوم 
نفوس کشور نيستد. برعکس، اين پارسی زبانان اند 

 که اکثريت را می سازند.  
 

فراونی در راستای  در نيمه دوم سده بيستم، تالش
نابودی و اگر نشد محدود ساختن زبان پارسی دری 
و همين گونه بسط و گسترش زبان پشتو به خرج  
داده شد. مهمترين اين تالش ها که خبط بزرگ 
تاريخی بود، قرار دادن زبان پشتو در کنار زبان 
پارسی دری به عنوان زبان نخست رسمی کشور  در 

ه ساز فتنه های فراوان قانون اساسی بود که زمين
گرديد که تا به امروز دست از گريبان ما بر نمی 
دارد. اين گونه مردم را به پشتون و غير پشتون 

 تفسيم کردند. 
 

يکی از کارهای ناميمون و ناسخته يی که از سوی 
پشتونيست ها صورت گرفت، آفريدن شمار بسياری از 
واژه های نارسا و ناشيوا و و بی مايه و بی 
پايه در زبان پشتو بود مانند شاغلی، آغلی، 

 و... که ريشه و بنگاه آن روشن نيست.
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حال ما کاری به اين نداريم. بزرگترين جفايی که 
بر زبان پرسی دری روا داشتند، تحميل  برخی از 
اين واژه های نارسا و نادرست بر زبان ما بود. 
در اين نوشته می خواهيم ببينيم که به چه 

اين رفتار ناشايسته زيانبار بوده است و پيمانه 
چه فاجعه يی را بر سر زبان پارسی دری آورده 
است. برای روشن شدن موضوع دو نمونه را به 

 پيشگاه تان پيشکش می نماييم:
 نمونه متن پارسی دری پالوده و بالنده: -1

 اهدا:   
به شاهنگين شاهوار دييهم شهرياري مرز پر گهر «

بيخ و گشن شاخ کاجستان شعر  گشن سخن، تناور ناژ
سخنور فرهيخته، فرهمند و  -و ادب پارسي دري

ورجاوندي که در نونهالي در دبستان نياي 
موالنا و در دامان  -خداوندگار سخن –بزرگوارش

بانوي  -رابعه -پاکيزه و پر مهر مادر بزرگش
نخست شعر پارسي دري، زبان و ادب آموخت و در 

و گداخت در کوران  زندگاني با سوخت» نوبهار«
آتشکده شور و شيدايي، در ديار نوبهاران هزار 
خرمن گل بامي به پختگي و بالندگي رسيد و در 

و خروشان فرهنگ » درياي کرانه ناپديد«ميانسالي 
» ناو بادبان بشکسته تير سرنوشت«را با 

هفت «گذشت و » هفت خوان رستم«از درنورديد و 
وهنده شعر، را سوار بر راهوار شک» شهر عشق

رهجويانه و رهگشايانه پيمود و سر انجام، در 
در پاييز زندگاني با گام هاي  -پيرانه سري

استوار فرزانگي از نردبان معرفت سربلندانه 
 فراز آمد.

گران  -به استاد واال جايگاه و بلندپايگاه سخن
ارج واصف باختري، به پاس مهرورزي ها و نوازش 

که پيوسته در  هاي بيکران و بي پايان شان
پيمودن  فراز و نشيب هاي گريوه پر از خم و پيچ  

فرهنگي، پيوسته در دشوار ترين  -زندگي دانشي
 ». لحظالت؛ برايم نويد بخش و راهگشا بوده است

معجون مرکب  نمونه متن التقاطی تحميلی   -2
 مسخ شده رسمی و معياری!!!
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... در محفلی که امروز در خيمه لويه جرگه 
افته بود، پوهاند ... معاون رييس کابل تدوير ي

پوهنتون، بريد جنرال... درستيزوال قوای هوايی، 
جگ تورن.... رييس پيژند لوای.... فرقه...، مل 
پاسوال... معاون قوماندانيت غند ... فرقه...، 
شاغلی.... معاون مشرانو جرگه، شاغلی.... معاون 

نی ولسی جرگه، آغلی.... معاون رييس جمعيت افغا
سره مياشت، قضاوت پوه.... قانون پوه.... و 
حقوق پوه.... معاونان لوی سارنوالی و ستره 
محکمه، لمری حارن.... قوماندن تولی حارندوی، 
شاغلی... معاون کابل شاروال، آغلی... رييسه 

 »  ماللی ريژنتون، و .... اشتراک ورزيده بوند.
 

ی که تو خو حديث مفصل بخوان از اين مجمل!. پرسش
مطرح می گردد، اين است که آيا اين متن به زبان 
پارسی دری است؟ آيا  رودکی و موالنا و حافظ و 
سعدی و فردوسی و .... به همين زبان نوشته و 
سروده بودند؟ آيا منصفانه است که در حق يکی از 
 زيباترين  زبان های جهان چنين ستمی روا داريم؟ 

 
ايد گفت که چنين برای پی بردن به عمق فاجعه، ب

چيزهايی تصادفی نيست. بل همه چيز بر اساس 
برنامه در راستای طرح سست ساختن پيوندها ميان 
پارسی زبان تاجيکستان، ازبيکستان، افغانستان و 
ايران صورت می گيرد. اگر می گوييد نه، من 
خواستم برای پرده برداشتن پرده از روی اين 

پروفيسور  -مديرين یاز آشنارا رسشی دسيسه، پ
آن دوست پاسخ مطرح نماييم و  داکتر صفر عبداله

 را در زمينه به دست بياورم:
 

دوست فرزانه و فرهيخته جناب پروفيسور داکتر 
 صفر عبدهللا (استاد دانشگاه الفارابی قزاقستان) !

 با درود. 
اميدوارم شگوفان   روزگار به نيکويی و شادمانی.

 و سبز باشيد.
 جناب استاد!

تنی را برای تان می فرستم. خواهشمندم م 
بنويسيد که به عنوان يک پارسی زبان از آن چه 
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می فهميد و چند درصد آن برای جناب شما قابل 
 درک است:

در محفلی که امروز در خيمه لويه جرگه «...  
تدوير يافته بود، پوهاند ... معاون رييس کابل 

ايی، پوهنتون، بريد جنرال... درستيزوال قوای هو
جگ تورن.... رييس پيژند لوای.... فرقه...، مل 
پاسوال... معاون قوماندانيت غند ... فرقه...، 
شاغلی.... معاون مشرانو جرگه، شاغلی.... معاون 
ولسی جرگه، آغلی.... معاون رييس جمعيت افغانی 
سره مياشت، قضاوت پوه.... قانون پوه.... و 

و ستره  حقوق پوه.... معاونان لوی سارنوالی
محکمه، لمری حارن.... قوماندن تولی حارندوی، 
شاغلی... معاون کابل شاروال، آغلی... رييسه 

 »  ماللی ريژنتون، و .... اشتراک ورزيده بوند.
 شادکام و شادمان باشيد

 
 پاسخ جناب استاد:

اگر اين متن به زبان پارسی  نوشته شده، « ...
ين متن به پس اين پارسی را من نمی فهمم . اگر ا

زبان افغانان (يعنی پشتو) است، باز هم فهم آن 
مشکل دارد.  پشتوبه دليل استفاده از واژه های 

را نمی دانم و نمی فهمم،  یخالصه من چنين زبان
که آن را برای پارسی زبانان تحقير و توهين  بل

چند، به چند زبان مسلط هستم و به  می دانم. هر
احترام می شتو، از جمله زبان پهمه زبان ها 

 که می خواهند برای منِ  سيه کارانیگزارم، به 
خراسانی زبان مصنوعی بسازند و آن را از زبان 

نفرين می فارسی ايران و آسيای ميانه جدا کنند، 
 فرستم.

 
بردن فرهنگ  مياناز  ،هدف اين پليدان ،اصل در

کار نابخردانه اين ها  .مردمان بومی خراسان است
را فرهنگ و تمدن منطقه همه به می کنند، زييی 

حک شده و هنوز اين زبان  زبان پارسی ثبت و
سرزمين خراسان از جمله زبان اغلب مردم  ،مقدس

فغانستان اکشور بخشی از آن که اکنون  آن را 
بی احترامی ند، می باشد. روشن است انام گذاشته 

به اصل  یبی احترام ،به اين زبان شرين و مقدس
 »خود است.
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پرده بايد گفت که مطرح ساختن مسايلی چون بی 

لغات قبول «، »اصالحات رايج«؟!!!، »مصطالحات ملی«
؟! و معياری؟! همه و همه روی اهداف شوم و »شده

اغراض ضدملی از سوی محافل و حلقات معلوم الحال 
و شناخته شده به منظور نفاق افگنی و زهرپاشی 

تن ميان اقوام با هم برادر کشور، و مسخ ساخ
زبان پارسی دری که بی ترديد در شمار هفت، هشت 
زبان پويا و برتر جهان شمرده می شود، و نابودی 
آن است که يک پروژه شيطانی سياسی بسيار خطرناک 
و در عين حال نابخردانه و ابلهانه است که به 
جز از دشمنی افگنی و شرارت دستاوردی نخواهد 

 داشت. 
 

های پشتو را دوست  البته، ما زبان پشتو و واژه
داريم. اين وظيفه کارشناسان زبان پشتو است که 
چه واژه هايی را چگونه به کار می برند. تنها 
آرزومندی ما اين است که اين کار بايد بر 

اکادميک انجام شود. نه  -شالوده معيارهای علمی
خودسرانه. مگر با هم آميحتن شير و کوکاکوال 

. چه شير مزه خود کاری است احمقانه و کودکانه
را دارد و کوال مزه خود را . حال اگر ديوانه يا 
آدم روان گسيخته يی هر دو را با هم بياميزد، 
از آن نوشيدنی يی به دست خواهد آمد مانند همين 
متن معياری يی که در باال آورديم. اگر شير 

مزه هر يک  -جداگانه نوشيده شود و کوال جداگانه
. در غير آن، کار به سر جای خودش می ماند

 مسخرگی و افتضاح می کشد. 
 

حال نبايد پيکان نکوهش و سرزنش را به سوی 
روشنفکران و پيشگامان راه رستگاری و رهايی 
کشور آماج گرفت. کوتاه سخن اين که برای رهايی 
از چنگال خونين پشنونيسم و ديگر ايسم های 
افراطی تباری زاييده آن، مانند تاجيکسيم، 

يسم، و هزاره ايسم و.... بايسته است هر ازبيک
چه زود تر با خرده هويت های بيولوژيکی تباری 
پدرود گوييم و دست به دامان هويت فرهگی تمدنی 

 تاريخی خود يعنی هويت خراسانی بيندازيم. 
 



 

685 
 

 - تمدنی و تاريخی -اين هويت، هويت مشترک فرهگی 
جغرافيايی همه باشندگان کشور جدا از تعلق 

شان است. و آيينه تمام نمای که همه می  تباری
 توانند خود را در آن ببينند.

 
تعريف هويت مشترک برای همه باشندگان کشور،  

نياز تاحير ناپدير است. همه شاهد هستيم که در 
دست کم يک سده و نيم گذشته پروژه استعماری 
تحميل هويت تباری يک بخش باشندگان کشور بر همه 

دهی نبرده و به دليل دست باشندگان راهی به 
نيافتن به مفبوليت همگانی، ما را در در آستانه 

 انهدام و نابودی قرار داده است. 
 
ظاهرا چنين بر می آيد که نام ها در اصل و  

ماهيت کدام ارزشی ندارند. اين درست است. اما 
گاه نام ها برای باندهای فاشيستی به اسطوره 

بدل می شوند که های مقذسی (بخوانيد نامقدس) م
با چنگ اندازی به دستاويز آن برای خود مجموعه 
کاملی از ارزش ها (بخوانيد سامانه ضد ارزشی) 
تعريف می کنند که می توانند بسيار زبان آور و 
کشنده باشند. برای مثال، برای من، تاجيک تنها 
يک نام تباری و بيولوژيکی است که بر گروهی از 

شود و هيچ گونه بار  باشندگان کشور اطالق می
تقدسی ندارد که بشود به آن باليد. اما آن چه 
مقدس است فرهنگ و تمدن خراسانی و ايرانی و 

 ارزش های تاريخی است. 
 
اما برعکس، برای تبارگرايان تندرو برای نمونه  

نام پشتون و افغان چونان يک سامانه مقدس ارزشی 
های  است که در زير داربست آن می توانند آرمان

نامقدس خود را توجيه نمايند. اين که با 
پيشگيری مشی ناسخته شان صدها هزار پشتون و غير 
پشتون بيگناه نابود می شوند، کشور در آتش جنگ 
می سوزد، کودکان يتيم و بانوان بيوه و جوانان 
شهيد می شوند، برای اين بيماران روانی برابر 

است که  پر کاهی ارزش ندارد. برای آنان مهم اين
برای مثال سرود ملی به زبان شان باشد. اين که 
دو سوم باشندگان مفهوم اين سرود را نمی دانند، 
هم برای شان اهميتی ندارد. در اين حال بسنده 
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است کسی به اعتراض بگويد که دست کم برای حفظ 
وحدت ملی بايسته است و بود تا سرود ملی دو 

د و گوينده زبانی باشد، ديگر محشر برپا می شو
متهم به خيانت ملی و کفر و الحاد می گردد. حاال 
من تنها مثالی آوردم. بايد متوجه بود که 

راطی هم فتاجيکسيم، ازبيکيسم و هزاره ايسم ا
دست کم از پشتونيسم اقراطی ندارد. برای مثال 
ازبيکيسم افراطی به گونه بسيار خطرناکی از سوی 

ر گرفته و به پان ترکيسم مورد سو استفاده قرا
ابزار اهداف بلند پردازانه آن مبدل گرديده 

 است. 
 
من در ماه های گذشته کنکانش های بسيار پيچيده  

يی با برادران هزاره داشته ام در زمينه نياز 
تاريخی به گذار از مقوله خرده هويت های تباری 

تمدنی.  -به مقوله های باال تر هويت فرهنگی
شماری از برادران آگاه  بسيار خشنودم از اين که

هزاره چنين طرحی را پذيرفتند و کنون ديگر 
بيشتر به تعريف هويت فرهنگی تمدنی خراسانی 
برای خود تاکيد دارند تا هويت تباری هزاره يی. 
البته، اين بدان معنا نيست که کسی از هويت 
تباری خود انکار کند يا آن را ناديده بگيرد و 

ان ها خواهی نخواهی يکسره کتار بگذازد. انس
منتسب به هويت های تباری اند . اما بابد اذعان 
کرد که هويت تباری صرفا يک هوبت بيولوريکی 
موروثی است نه يک انتخاب آگاهانه خردورزانه. 
در حالی که هويت فرهنگ تمدنی يازشناسی تعلق 
تاريخی ما به يک گستره فرهنگی و تمدنی است که 

نی اگر قرار بر اين می شود به آن باليد. يع
باشد که به خود بباليم، می شود به فرهنگ و 
تمدنی که به آن تعلق داريم، بباليم، آن هم نه 
برای تفنن، بل برای بزرگداری از نياکان و 
ستايش از ره آوردهای شان برای نسل ها بعدی و 

 جهان بشريت در کل.
 

من اصال به چيزی به نام قوم اعتقاد و باور 
اليدن به قوم و قوم گرايی را به ديده ندارم و ب

تحقير می نگرم و هر گونه گرايش قومی را به شدت 
نکوهش می کنم و آن را کار آدم های خرافی و عقب 



 

687 
 

گرا می پندارم. من هرگز از قوم خاصی به دفاع 
برنخاسته ام. اما در عين حال، سرسخت ترين 
مخالف هر گونه گرايش های قومی و تعصبات هستم. 

تمدنی باور دارم و  -تنها به هويت فرهنگیمن 
هرگز هويت خود را در آيينه تنگ قوم و قبيله و 

 طايفه و تيره و تبار نمی بينم.
 
برای ريشه کن کردن مسايل قومی در کشور بايسته  

است تا نخست مشکالت برخاسته از چالش ها و تنش 
های قومی و زبانی، به دور از هر گونه تعصب به 

مطرح شود. اگر از کنار اين موضوع می  گونه عينی
گذريم، جفای بزرگی در حق باشندگان کنونی کشور 
و نسل های آينده کرده ايم. مطرح کردن مسايل 
قومی برای يافتن راه حل های معقول غرض ريشه کن 
کردن آن نه تنها نادرست نيست، بل که بسيار 
سودمند هم است. اگر به همه زورگويی ها، حق 

، برتری جويی ها، تندروی ها و سمتگرايی تلفی ها
ها چشم بپوشيم، به يقين که به بيراهه روان 

 هستيم. 
 

بايد درک کرد که کشور در آستانه انهدام و 
فروپاشی و جنگ بسيار خطرناکی قرار گرفته است. 
درست است که تاجيکسيم ،ازبيکيسم و هزاره ايسم 
افراطی در کشور به گونه لگام گسيخته راه 

فتاده است که من مخالف همه آن ها هستم . اما ا
نبايد فراموش کنيد که سلسله جنبان همه اين 
فتنه ها، پشتونيسم لگام گسيخته و افراطی يی 
است که در صد سال اخير در کشور از سوی محافل 
معلوم الحال داخلی و خارجی برای بهره برداری 

 های ابزاری دامن زده می شود. 
 

پوشالی کرزی در دوازده سال  دردمندانه رژيم
اخير چنان به اين کارزار دامن زده است که در 
تاريخ معاصر ما نظير ندارد. اکنون هم گروهی به 
دفاع از اين کيش نامقدس برخاسته اند که در آن 
شمار فراوان جاسوسان خارجی و وابستگان به 
سازمان های اهريمنی صهيونيستی و وهابيون عرب و 

کستانی و احزاب افراطی پشتونيستی نظاميگران پا
و جريانات ارتجاعی و خرافاتی که می خواهند 
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سرنوشت مردم و کشور را با فال بينی و استخاره 
 و رمالی حل کنند، گرد آمده اند.

 
روشن است که کشور و مردم از دست همه اين گروه  

ها به داد رسيده اند و از دست همين ها بوده 
يک سده اخير بيشترين زيان است که در دست کم در 

ها را ديده اند. مطمئن باشيد که اکثريت مردم 
به دنبال اين ها نخواهند رفت. وحدت ملی تنها 
هنگامی تامين شده می تواند که هرگونه امتياز و 
تبعيض از ميان برداشته شود و همه مردم چونان 
شهروند در نظر گرفته شوند و زمينه مشارکت مردم 

ها و دولتداری به گونه دادگرانه  در تصميمگيری
تامين شود.. نه اين که همه چيز در انحصار يک 
قوم و يک گروه و يک سمت قرار بگيرد و ديگران 
عمدا از صحنه بيرون شوند و همه چيز رنگ و بوی 

 قومی و زبانی و سمتی بگيرد.
 

حال، اگر يک برادر هزاره يا ازبيک دادگرانه 
هی چرا حتا به يک نفر انتقاد می کند در دوره شا

از اين اقوام کسی به وزارت خارجه راه نمی داد، 
يا اين که اگر يک جوان مزاری انتقاد به جا می 
کند که چرا در صد سال اخير يک لشکر وزير از 
قندهار و پکتيا داشته بوديم و از مزار در طول 
تاريخ هرگز حتا يک نفر هم نه، به جای اين که 

ببريم و ايشان را حق به جانب سر در گريبان فرو 
بدانيم، باز هم همان ساز کر کننده و گوش خراش 
وحدت ملی را سر می دهيم. کدام وحدت و کدام 
ملت؟ ما نه ملت شده ايم و نه وحدتی در ميان 

 است.
 

مادامی که اولتراناسيوناليسم لگام گسيخته 
پشتون در کشور فرمانفرما باشد، نه ملتی تشکيل 

نه وحدتی در کار خواهد بود. همانا خواهد شد و 
روشنفکران راستين کشور بايد برای ريشه کن کردن 
اولتراناسيوناليسم پشتون که کشور را به سوی 
تباهی در دهه های اخير کشانده و جلو تشکل ملت 
را گرفته است، مبارزه کنند و بايسته است تا 
روشنفکران پشتون در اين راه پيشگام همه شوند. 

ه متاسفانه، داشتن تمايل در اين راستا چيزی ک
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است. بايد به هرگونه برتری جويی پايان داده 
شود. بايد به ارزش های واالی انسانی، آرمان های 
متعالی و منافع ملی بها داده شود. چيزی که 
رژيم دست نشانده و چاکر منش کرزی در دوازده 
سال گذشته انجام نداد و تيمی که می خواهند آان 

تيم دلخواه مردم جا بزنند، هرگز به آن را 
 اعتقاد و باور ندارد.

 
کشور ما يک کشور عادی جهان مانند ساير کشورها 
نيست و يک کشور منحصر به خودش است که برهه 
معينی از تکامل سياسی خويش را می پيمايد. 
کشوری است مصنوعی، که در چهارچوب يک پروژه 

ير طبيعی جهان استعماری به عنوان نخستين کشور غ
در سده نزدهم ساخته شد و از همان آوان 
پديدآيی، ميدان کشاکش های قدرت های جهانی و 
نيروهای ارتجاعی درونی بوده است. کشور 
افغانستان در سيماي کنوني، به گونه نهايي در 
چهارچوب آن ميزان استقالل و مسووليت که براي 
 برپايی توازن منافع امپراتوري هاي روسيه و
بريتانيا، براي آن سپرده شد، در منطقه تشکل 

 يافت.
 
در سده بيستم، افزون بر قدرت های جهانی، پای  

قدرت های منطقه يی نيز در آن کشانيده شد. حال، 
از اين ها که بگذريم، در اوضاع و احوال کنونی 
که از يک سو، اين کشور کارزار رقابت های روسيه 

هم را نبايد از است (حاال ديگر چين  امريکاو 
سنجش به دور داشته باشيم)؛ از سوی ديگر، هند و 
پاکستان و از سوی ديگر ايران و عربستان ترکيه 

 برای نفوذ در گيرو دار اند.
 
در داخل هم قدرت در کل در دست نيروهای  

ارتجاعی و واپسگرای مذهبی و قومی است.  اوضاع 
نظامی، امنيتی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 

رهنگی در آن بس نا به سامان و نا به هنجار و ف
آبستن رويدادهای دراماتيک است. نظام سياسی سخت 
بيمار و درگير چالش های فراوان و رنگارنگ است. 
از اين رو، در چنين اوضاع و احوال، نبايد تراز 
توقعات را چنان باال ببريم و آن را به انتخابات 



 

690 
 

باشيم که چنان پيوند بزنيم و انتظار داشته 
رييس جمهور منتخب بتواند يک شبه راه صد ساله 
بپيمايد و اين همه نارسايی ها و نابه هنجاری 
ها و چالش ها را در کوتاهمدت بزدايد. بايد 
واقعيت های تلخی را که کشور چه در عرصه جهانی، 
چه در عرصه منطقه يی و چه در عرصه درونی با آن 

 يم. رو به رو است، در نظر داشته باش
 
کيلومتر مرز مشترک  6000افغانستان با داشتن  

شفاف و بی دفاع با شش کشور جهان، و اين همه 
شکاف های ساختاری و غير ساختاری درونی، آسيب 
پذير ترين و شکننده ترين کشور جهان است. کشور 

ميليون نفوس، درآمدی نزديک به  30ما با داشتن 
رود در سال دو ميليارد دالر دارد که انتظار می 

آينده به يک ميليارد دالر کاهش بيايبد. حاال، 
دالر  60اگر حد اقل ماهانه مصرف فی نفر را 

يعنی دو دالر در روز سنجش کنيم؛ ساالنه در حدود 
 30دالر می شود. اين گونه مصرف ساالنه  720

ميليارد دالر می گردد.  21.6ميليون نفر در حدود 
ساالنه حد اقل سر  هزينه ارتش، پليس و امنيت هم

 28ميليارد دالر می زند که سر هم در حدود  6به 
ميليارد دالر می گردد. اگر مصارف بخش غير 
نظامی دولت را ساالنه دست کم دو ميليارد دالر 
برآوردن کنيم؛ کشور ساالنه به درآمدی برابر با 

ميليارد دالر نياز پيدا می کند. يعنی حد  30
ميليون نفر،  30برای  اقل درآمد آن بايد برای

ميليارد دالر باشد. در اين حال، درآمد  30
ميليارد دالر  26ناخالص ملی ما در حدود 

ارزيابی می کردد که روشن است سر از سال آينده 
کاهش چشمگير پيدا خواهد کرد. برای مقايسه کشور 

 80 -75همسايه ما ايران با داشتن جمعيت 
ميليارد دالر  1000ميليونی، ساالنه نزديک به 

 درآمد دارد. 
 
حاال از وضع اسفبار اقتصادی مردم که بگذريم،  

ميلياردر دالر  12دولت ما ساالنه به يک بودجه 
يعنی دست کم ماهانه يک ميليارد دالری نياز 

ميليارد دالر بودجه نظامی و  6دارد. از جمله 
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 4ميليارد دالر بودجه ملکی و  2امنيتی و 
انکشافی. حاال اگر از بودجه  ميليارد دالر بودجه

ميليارد دالر بودجه  8انکشافی در کل بگذريم، 
عادی می ماند. هر گاه درآمد دولت يک ميليارد 
دالر گردد و چهار ميليارد دالر ديگر را هم 
جامعه جهانی کمک کند، باز هم کسری بودجه دولتی 

ميليارد دالر می گردد. از قديم ها می گويند  4
سی بايد گريست که دخلش بود نزده و که به حالی ک

خرجش بيست. حاال خرج ما ساالنه بيست است و دخل 
ما يک ميليارد دالر. در اين اوضاع و احوال، چه 
کرزی بماند، چه برود، چه داکتر عبدهللا بيايد يا 
اشرف غنی، نبايد انتظار معجزه را کشيد. در هر 
ی صورت اواضاع اقتصادی بسيار خراب خواهد شد. م

گذريم از اين که گريز سرمايه از کشور از دو 
 سال بدين سو آغاز شده است. 

 
بحث ديگر، اوضاع سياسی است. روشن است، اوضاع  

سياسی بسيار پر تنش و پيچيده و بد تر از هر 
وقتی است. از اين رو، نبايد انتظار بهبود را 
کشيد. چالش های تباری، زبانی و مذهبی در کشور 

طول تاريخ ما اين چنين حاد نبوده هيچگاهی در 
 - است که امروز است. دليل آن هم بيخی روشن است

سياست های تبعيض آميز لگام گسيخته دولت آقای 
کرزی در دوازده سال گذشته. مشی نادرست دولت 
سازی و ملت سازی، برباددهی ميلياردها دالر 
ياری بين المللی به علت نادانی و بی کفايتی و 

 تيم حاکم و...بی لياقتی 
 
سال گذشته  12در عرصه امنيتی هم دولت در  

يی ها طالبان را سرکوب امريکانگذاشت که 
نمايند. تازه، هزاران طالب را هم از زندان ها 
رها کردند. در زير اتاق وزير دفاع بمب گذاشته 
شد. وزير امينت ترور شد. معاون امنيت کشته شد. 

رت گرفت. حاال بارها در صد متری ارگ انفجار صو
کشوری که وزير دفاع و وزير امنيت آن، نتواند 
امنيت شخصی خود را در کابل در چهار قدمی ارگ 
بگيرد، چگونه می تواند امنيت کشور را تامين 

 کند.؟ 
 



 

692 
 

در عرصه اقتصادی، فساد بيداد می کند. خاندان  
رييس جمهور و ساير رهبران ميلياردها دالر 

ج بردند. به قول معروف، دارايی عامه را به تارا
 کفر اگر از کعبه برخيزد، کجا ماند مسلمانی. 

 
در اثر سياست های نابحردانه کرزی، شانس های  

بسياری از دست رفت. قانون اساسی کارا و پذيرا 
برای کشور تدوين نيافت. تازه همين قانون اساسی 
دستبرد زده شده و مسخ شده هم به درستی تطبيق و 

ز همه مهمتر ساختار نظام در کشور رعايت نشد. ا
سخت معيوب و فساد زا است. حال از وضع رقتبار 
 2اجتماعی و فرهنگی چيزی نمی گوييم که در کشور 

ميليون هيرويينی داريم و شمار خود سوزی و 
خودکشی و آدم ربايی و روسپی گری و .... سر به 

 ارقام نجومی می زند. 
 

 ینا به هنجار که دامنه داستيو هو دايپ ناگفته
 يی مانهيها در کشور به پ یسر و سامان یها و ب

کوچه گرد و  ینوايب شانيپهن است که حتا درو
توانند کارنامه  یم زين يیهرزه و هر جا انيروسپ

سکانداران   یها و فروگذاشت ها یاز کاست یاهيس
 به. حال چه رسد نديو گردانندگان پرداز نما

جامعه و  ختگانيورجاوندان و فرزانگان و فره
ها  هييشکوا ريکه پژواک جهانگ یپژوهشگران خارج

 یفساد و بزهکار داديشان از ب یها یريو خرده گ
و  یاريشهر یها یو ندانم کار ميدر دستگاه رژ

را » هشتم«دربارش سپهر  وزگانيو در انيرامونيپ
 است. دهيدر نورد زين
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يخته و اولترا ناسيوناليسم لگام گس
 افراط گرايی مذهبی 

کشور را به لبه پرتگاه فروپاشی و از  
 هم گسيختگی کشانده است

 
م اين نبشته را با اين شعار آغاز کنم: ردوست دا

بياييد ريشه های فتنه را بخشکانيم! برای اين 
کار، در گام نخست به شناسايی ريشه ها و واکاوی 

شيده بر آگاهان پو زمينه های فتنه نيازداريم.
نيست که راهبرد فروپاشانی باشندگان کشور به 
چند بخش، فانه زدن در درز تنش ها، فراخ ساختن 
شگاف های زبانی، تباری، آيينی و چند دستگی ها 
و... در چهارچوب برنامه استخوان شکنانه 
اهريمنی ويژه يی دنبال می شود که دانش ستيزی، 

با  فرهنگ ستيزی و آلوده سازی زبان پارسی دری
تحميل آگاهانه واژه های بيگانه اعم از تازی، 
فرنگی و نيز واژه های خودساخته و خودپرداخته 
بی ريشه خودی ناسازگار با هنجارهای علمی؛ از 
ويژگی های آن است. کنون ژاژخايی های بيمارگونه 

لهجه؟ های «پالوده سازی زبان پارسی دری از 
که همه  در همين راستا سر داده می شود» بيگانه!

برخاسته از جهالت ساختاری فرمانفرما بر انديشه 
های سکانداران اين راهبرد ناسخته و ناشسته 

 است.  
 

ناگفته پيداست که برای گسترش و پهنايابی 
يکپارچگی و همبستگی ملی، به بخيه زنی دريدگی 
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ها، شاريدگی ها و پاريدگی ها و برای پيشروی در 
زير چتر فراگير به درآمدن » ملت شوی«راستای 

ملی (فرا زبانی، فراتباری و فرا آيينی) نياز 
است. نه خزيدن به درزهای زبانی، آيينی و 
تباری، فراخ ساختن شگاف های ساختاری و دامن 

و ناهمبينی های باوری،  زدن به ناهمنگری ها
 نگرشی و ...  

 
ما مهد فرهنگ و خاستگاه  یگهربار باستان نيسرزم
 کيپندار ن ک،يگفتار ن یو واالبرتر  یها شهياند

 یخرد و تسامح و بردبار شگاهيو رو کيو کردار ن
در  خ،يتار یاست. در درازا یو فروتن يیبايو شک

بزرگ،  رانيقلب ا -فرهنگپرور نيسرزم نيا
 همه ،یخيو خراسان تار يیاسطوره  جهيو انايريا

 ازيبدون امت ن،يرانزميپر گهر ا نيفرزندان سرزم
و  یريپذ گريو هم د ستهينار هم زدر ک ضيو تبع
زبانزد و شهره  ن،يسرزم نيباشندگان ا یمهرورز

  .بوده است یتيگ
 

ها را هرگز  رنگيرنگ ها و ن نيسرزم ني! ایآر
 کين نييآ نيبه ا یاست. با ارجگزار رفتهينپذ
 گريروزگار ناهموار که بار د نيدر ا اکان،ين

ن باز آورد شهيناپاک دشمنان در اند یدست ها
در  یوهاب تيطالبان و حاکم ساختن فرهنگ جاهل

ما را  یهست رازهيش ختنيگس یکشور هستند و نابود
 یدر پ یو پنهان دايپ یکند، دست ها یم ديدته
اندختن به آتش فتنه خانمانسوز اختالفات  مهيه

 .اند یو تبار یزبان ،یمذهب
 

نگران کننده و های  کيپما هر از چند گاه، 
  زيعزهم ميهنان  وردهای برخی ازبرخ ی ازاندهبار

و  یبر شالوده مذهب احساسی یهارفتاردر اثر 
همه  یدل های و زبانی و تباری می شنويم که نييآ

آورد و همه را سوگوار و می را به درد ما هم 
 .دگردانمی ماتمزده 

 
علم  عصر ما، عصر اتم، عصر کيهان وروشن است که 

دبستان  روانيپ يیروزآزما دانيو دانش است، نه م
و معرفت علم  عصرکه در  ني. ایذهبمرنگارنگ  یها
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می جانگذار و استخوانسوز رخ  هایداديرو نيچن
 .است یو دردمند یننگرا هيسخت مادهد، 

 
روشنگر و آگاه جامعه،  یروهاياست تا ن ستهيبا

 نيا یابيترسناک گستره  یامدهايبا توجه به پ
 یبردارناگوار و امکان بهره  یرخدادها نيچن

 نيخون خيچنان که بارها تار نيسرزم نيدشمنان ا
 یو سن انيعيمانند جنگ ش -ما شاهد آن بوده است

 اعشاه شج یها در چنداول کابل در آستانه پادشاه
در قندهار  عهيو ش یباز هم جنگ سن ايو  یدران

 یروهايداشت به سود ن ونديکه نبرد م یدر هنگام
.. از و. ديرس یم انيپرست به پا هنيم
 یو به جا رنديکار بگ يیبايو شک یشتنداريخو

بنا به نشانه  ريدرگ یاز طرف ها یکياز  یهوادار
آتش  نيا یبر رو یآبپاش یدر پ ،یمذهب یها

فروزان بکوشند و تالش ورزند هر چه زودتر آن را 
 .خاموش گردانند

 
 ندهيدر صدد هستند تا در آ یپنهان یدست ها چون

و در آستانه بازآمدن  ورندايطالبان را دوباره ب
و  عهيطالبان، در دادن فتنه جنگ خانمانسوز ش

خانمان  یاز جنگ ها يیآغاز دور تازه  یسن
برانداز و خونبار در کشور است که هدف آن 

 یبخش ها یانتقال جنگ از جنوب به شمال و تباه
 یثبات یو آرام کشور به منظور صدور ب دوستصلح 

ثبات ساختن  یتلزم باست که مس انهيم یايبه آس
 یو استان باستان فيشهر مزار شر ژهيشمال به و

 .بلخ است
 

از دوستان  مانهيفتنه، صم نيتوجه به ا با
با درک رسالت  ميو ارجمند خواشمند هيگرانما

آتش افروزانه از  یها امياز پخش پ شيخو خيتار
و  زنديبپره ما يیشهنامه  نيآدرس باشندگان سرزم

و صلح  یمهرورز ،یدوست ،یآشت مايبرعکس بکوشند پ
  .نديما بوده است، پخش بفرما یشگيرا که شعار هم

 
پندارم تا به  یرسالت خود م یاز سر دلسوز بنده

پند و اندرز  نهيبرادران جوان خود در زم
از  نهيدر زم دوارميدوستانه خود را بدهم . ام
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کلمات و جمالت دقت  نشيکار گرفته و در گز يیايشک
 .خرج دهندبه  شتريب
 

در  شهيجوانان کمتر ر یمن، برخورد احساس ديد از
در  یشان دارد. اما دشوار ی يا تباریمذهب نشيب
و  یاست. کشور در آستانه فروپاش گريد یجا

است  یبرنامه شوم کينزد ندهياست. در آ ینابود
عربستان و پاکستان و قطر، طالبان  یتا به همکار
 هست تا جنگ بو در پالن ا اورنديرا دوباره ب

 نيشود. در ا دهيکشان انهيم یايآس یمرزها
برنامه شوم، بلخ، بدخشان و هرات به حمام خون 

 .خواهد شد ليتبد
  

است  ستهيو اندوهبار، با زيغم انگ اميا نيچن در
و وحشت،  زميو طالبان تيضد جاهل یروهايتا همه ن

 یهمبستگ ،یمومن و هوادار دمکراس یروهايهمه ن
کشور دست به  یارض تيو تمام یل، آزاداستقال ،یمل

بزرگ است.  اريبار توطئه بس نيدست هم بدهند . ا
 جنرال داوود ی، که از ترور استاد ربان يیتوطئه 

 يیايآغاز شد و قرار است درو احمد خان سمنگانی 
در بلخ، بدخشان و هرات  ژهياز خون در شمال به و

در  یاپردامنه و دور دراز یبسازند. جنگ ها یجار
سال را در بر خواهد گرفت.  یراه است که سال ها

از گذشت و صبر و  ديلحظات حساس با نيدر ا
 ادهيکار گرفته شود. چون در آستانه پ یبردبار
 یچاق م یفرع یفتنه ها ،یاصل یبرنامه ها ساختن

و در دادن جنگ  یاز آن ها آتش افروز یکيشود که 
است. در  یو سن عهيشمال بر اساس ش یروهاين انيم

کار را کرده اند، مگر ما پند  نيبارها ا خيتار
 ».ميريگ ینم

 
 دايپ ی، دست هاهاماجرا نيگفتگو در پشت سر ا یب

افروز به آتش  شو عناصر آت ردک یکار م یو پنهان
  .دختناندا یم مهيه
 
 یامدهاياز پ یرياز فتنه و جلوگ یريشگيپ یبرا«

است که  نيا نيکمتر نيناگوار، خواهش برادرانه ا
تا به  نديفزايب ااز سر مهر به گذشت و مدار

 انيپا انهيجويو آشت زيماجرا به شکل مصلحت آم
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 آتشچون و چرا  یآن، ب ريداده شود. در غ
 يیو عناصر ماجراجو با بهره جو يیافروزان حرفه 

 ،یتوانند در چاق کردن اختالفات تبار یتا م
بهره  یيفرقه  یو در دادن تنش ها ینييو آ یزبان

 انيجز ز یسود چيخواهند گرفت و روشن است ه
 ميدواريکه ام دينخواهد گرد مامتوجه  یخيتار
 .نگردد نيچن

 
در  ميخواه یاز جامعه فرهنگمندان کشور م نيهمچن

 ميرژ انيپا یو ب یقانون ريغ یها يیبرابر زورگو
 کيو ضد دمکرات یخودکامه، ضد مل

 ینگهدار یحاکم که برا یها ستيونالياولتراناس
جز برهم زدن  يی شهيمنافع آزمندانه شان اند

کشور  رازهيش ختنيو از هم گس یمل یکپارچگي
شان را رساتر بلند  یادهايو فر ستنديندارند، ب

 ».ندينما
 

 بايسته است تا با بانگ رسا قرياد برآريم:
 هشدار! !هشدار«

 فتنه خانمانسوز در راه است!
 ».بايد ديدچشم ها را بايد شست، جور ديگر «

 ...و برای سوگ بزرگ، گليم پهن گسترد، 
 و غمنامه های اندوهبار سرود.

 آری!
 اشک خونين ز ديده بايد ريخت 

 و بر آرامگاه شهيدان چراغ سرخ بايد آويخت!
 

با   1995در اوايل سال  نگارنده در گفتگويی
(که چند سال متواتر »  مقاومت ملی«هفته نامه 

درال آلمان چاپ مي شد)، در شهر مونشن جمهوري ف
در پيوند با ظهور پديده طالبان در کشور در 
همان ماه هاي نخست پديدآيي طالبان در قندهار 

، توطيه بزرگ و »فتنه طالبان«گفته بودم که 
خانمانسوزی  است  که آتش آن سال های سال هست و 

کنون هم بر همانيم » بود ما را خواهد سوزانيد.
هد بود. تازه آغاز کار که بوديم و همان خوا

است. فتنه بزرگی در راه است. آن چه در بيست 
سال گذشته ديديم، تنها سر آغازی است بر فصل 

 خون و اندوه و سوگ و اشک.
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از روزگاری که نبرد قدرت های بزرگ و ايادی 
منطقه يی و پادوهای داخلی شان بر سر گنجينه 

تور های نفتی منطقه آغاز گرديده است، در انکوبا
(ماشين چوچه کشی) دهشت افگنی جاهليت، ده ها 
هزار مال و چلی و جن گير و رمال و شيادان  
گوناگون از طيف های رنگارنگ توليد کرده اند و 
به جان ما انداخته اند تا هست و بود ما را 

 برباد دهند.  
 

در همين راستا، ده ها سازمان بيدادگر دهشت 
ه صحابه، نهضت افگن مانند جمعيت العلما، سپا

فاروقی، تحريک خالفت، جيش محمد، لشکر جنگوی 
و.... را آفريده اند و با دالر های بادآورده 
نفتی در آموزشگاه های مرگ آموزش داده اند و 

 همه را به کارزار آورده اند.      
 

اين است که شاهد جنايت، پی جنايت؛ کشتار پی 
ست که کشتار و بيداد، پی بيداد هستيم. روزی ني

در گوشه يی انفجاری نشود و تروری رخ ندهد و 
خانمانی برباد نرود و گروهی جان نبازند و 

 شماری زخمی.
 

در ادامه همين تراژدی، پيک تکاندهنده کشتار هم 
ميهنان بيگناه ما در  گوشه و کنار کشور، قلب 
های همه انسان های دردآشنا و با وجدان را می 

 لرزاند. 
 

ن انسانيت، دشمنان تمدن، دشمنان بار ديگر دشمنا
فرهنگ، دشمنان انديشه و دانش دست به خشونت می 
يازند و رودباری از خون های پاک انسان های 
بيگناه را روان می سازند. رحمی به زن و مرد و 
پير و برنا و کودک و جوان نمی کنند. همه را به 

 رگبار ريم و گذاز می بندند.
 

 آری! 
نه  است. فتنه بزرگ و برباد ... و اين آغاز فت

کن. سناريوی خون و آتش در راه است. وهابيون، 
سلفی ها و ديگر پادوهای شان با سرازسر ساختن 
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که در سرتا  دريای از دالر عزم را جزم کرده اند
سر خاور ميانه فتنه بزرگ به راه بيندازند و 
جنگ صليبی تازه يی را با برافراشتن درفش پيکار 

 سنی در بدهند. ميان شيعه و
 

...و کشور ما قرار است به کشتارگاه اصلی و 
 آوردگاه هسته يی اين نبرد جهنمی مبدل گردد. 

 
اينک کشتار ددمنشانه به گونه نمادين به راه 
افتاده است و ديری نخواهد گذشت که به همانند 
سيل خروشان و تندرگونه به سرزمين ما روان 

و هزارستان،  خواهد گرديد. هرات، بدخشان، بلخ
 کابل و .... همه را فرا خواهد گرفت. 

 
 از همين رو،

 ای هم ميهن، ای برادر، ای خواهر، ای دوست!. 
بيدار شو. آگاه باش. از همين اکنون صدای رسا و 
آوزا شيوايت را برای محکوم کردن بيداد و ستم 
بلند کن. نشانه های فتنه از همين اکنون هويدا 

هم ناخواسته و ندانسته به  و پديدار است. شماری
 اين کارزار پيوسته اند. 

 حاشا!
 مبادا  که آگاهی را از دست بدهيم. 

 نبايد زير تاثير تحريکات دشمن شياد رفت. 
بايد جلو فتنه را گرفت و مجال نداد که شعله 

 های آتش زباله بکشد. 
 مبادا هيمه آور آتش بيداد شبيخونيان گرديم. 

 
مانند تاجيکستان، در کشورهای همسايه  

ازبيکستان، قزاقستان و... که در آن ها دولت 
های مسوول فرمان می رانند، برای جلوگيری از 
سرازيری فتنه خانمانسوز، از پيش به گونه رسمی 
انديشه های ضاله وهابی و سلفی را منع کرده اند 
و ترويج اين انديشه های فرهنگ ستيزانه را خالف 

و منافع عليای کشورهای  ارزش های واالی انسانی
شان تشخيص داده اند. مگر در کشور بی در و پيکر 
خدا داد، به جای پيشگيری از حادثه، به پيشواز 
گشايش کانون فتنه می شتابند و برای ساختن کاخی 
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برای کاهنان کور دل جاهليت از پيش مجوز گشايش 
 صادر می کنند. 

 
رياد بياييد هماهنگ با صدای رسا و آواز شيوا ف

 برآريم:
 نابود باد دهشت، نابود بود کشتار.  

 جاهالن عرب به خانه برگرديد. 
 ما در دام تذوير تان نخواهيم افتاد

 ما از جنگ شيعه و سنی،
 هزاره و تاجيک و پشتون،

 پشتو و پارسی
 بيزاريم. 

 ما از خونريزی تنفر داريم
 ما از کشتار منزجريم.

 نفرين بر شما
 »سياهی نثار تان.

 
کنون، معرکه گردانان مثلث برمودايی ارگ نشين 
(آتش افروزان اولتراناسيوناليست پشتون، شعله 
افروزان چپ افراطی پيشين و اسالمگرايان تندرو 
پيشين) با توجه به اين که می بينند، عمر سياسی 
شان به پايان نزديک می شود، برای حفظ منافع 

ار آزمندانه شخصی خويش، شب و روز دست اندر ک
توطئه گری، دسيسه سازی و زهرپاشی اند. به گونه 
 يی که ارگ را به بزرگترين کانون فتنه، شرارت،

رذالت و خباثت در کشور مبدل ساخته اند. روزی 
نيست که ساز نوی نواخته نشود و سر نوی سر 

 گرفته نشود.
 
اين در حالی است که رويدادها و تحوالت  

نشاندهنده يک  دراماتيک اخير در کشور، آشکارا
بن بست تمام عيار خطرناک در  همه عرصه ها 
(جهانی، منطقه يی  و داخلی: سياسی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، امنيتی، اداری و...) است که 
يبانگر ناکارآمدی و بيهودگی ساختار کنونی، 
نظام حاکم و ناتوانی، بيچارگی، بی هرزگی و 

داوم حضور درماندگی رهبری کشور و ناسودمندی ت
در چهارچوبی بيرون  2014نيروهای خارجی پس از 

 از فيصله شورای امنيت سازمان ملل است.
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آن چه مربوط می گردد به شگرد تازه ارگ، بايد 
زنگ های خطر را به صدا درآورد و هشدار داد که 
اين آشکارا اعالم جنگ گستاخانه صليبی فرهنگی 

انه به تازه يی است که اگر با هشياری و آگاه
موقع، جلو روندهای هار و  لگام گسيخته گرفته 
نشود، فرجام آن برای هستی کشور بسيار ناگوار و 

 زيانبار خواهد بود. 
 

همان گونه که بارها گفته و نوشته ام، به باور 
راسخ من، هنگامی که سخن از نژاد و تيره و تبار 
و زبان و مذهب در ميان می آيد، سزاوار است در 

ی به مسايل پرداخته شود که ارجگزاری به چهارچوب
جايگاه باالی انسان چوناِن برتريِن جانداران، 
فراتر از همه چيزها قرار گيرد. همين گونه 
شاينده است تا با توجه به ارزش های واالی 
فرهنگی، ميهنی و ملی و آرمان های بزرگ انسانی 
و با ديدگسترده، بيزار از تنگ نگری های رايج 

 مساله بنگريم.به اين 
 

از سويی هم، برای دستيابی به تفاهم، همسويی، 
نزديکی، سازش و همديگرپذيری در راستای ملت 
سازی، در تراز سراسری ملی و  همگرايی گسترده 
در تراز منطقه يی؛ داشتن شناخت گسترده از توده 
های باشنده منطقه و آشنايی با ويژگی های 

و... تيره های تباری، زبانی، آيينی، زيستبومی 
باشنده در سرزمين ما و کشورهای همسايه ارزش 

 بااليی دارد. 
 

برای مثال؛ مادامی که ما ندانيم که نياکان 
پشتون های خاوری باشنده پيرامون کوه های 
سليمان، از جمله غلزاييان، از بازماندگان 
يفتليان اند که از راه کوه ها و دره های 

خود کوچيده اند و  بدخشان به سرزمين های کنونی
با تاجيک های باشنده شمال کشور و آسيای ميانه 

و زبان اند و همين  از يک تيره و تبار و نژاد
گونه نياکان پشتون های درانی از هرات به جنوب 
کوچيده و با پارسيان و ايرانيان غربی همخون، 
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همريشه و همتيره و همتبار اند؛ شايد در بسياری 
 هه برويم.   از زمينه ها به بيرا

 
همين گونه، هزاره ها نيز بر پايه بسياری از 
داده های علمی، از ديدگاه تباری، آميزه يی اند 
از تاجيک ها و مغوالن يعنی بازماندگان آريايی 
های ايرانی و تورانی، با رگه ها و سازه واره 
های مغولی که با تاجيک های شمال خاوری کشور و 

 يشه اند. پشتون های غلزايی از يک ر
 

پيوندهای خويشاوندی تاريخی ميان ازبيک ها و 
تاجيک ها هم نيازی به گفتن ندارد. چنان چه رگه 
ها و سازواره های مغولی ازبيک ها، آن ها را با 
هزاره ها پيوند می دهد. از ديد تاريخی، نزديک 
به هفتاد درصد ازبيک ها در واقع تاجيک هايی 

اده اند. همزبانی، اند که زبان خود را از دست د
هزاره ها و تاجيک ها، اين دو تبار بزرگ باشنده 
کشور را با هم پيوند می زند. همين گونه، داشتن 
مذهب مشترک (حنفی) وجه مشترک ازبيک ها و پشتون 

 ها و تاجيک های کشور است. 
 

به  گونه يی که ديده می شود همه باشندگان کشور 
ندی و همرشتگی شيرازه و تار و پود استوار همپيو

 دارند. 
 

با اين همه، با توجه به اين که از اواخر سده 
نزدهم و به ويژه پس از سده بيستم، با رواج 
يافتن ايدئولوژی های لگام گسيخته ناسيوناليستی 
و فرازآيی اولتروناسيوناليسم (مليت پرستی 
تندرو) در بسياری از کشورها به ويژه در کشور 

زبانی و مذهبی به سود ما، از مسايل تباری و 
محافل و حلقه های حاکم و حاميان خارجی شان 
بهره برداری های ناشايست و ابزاری صورت گرفته 
است (و هنوز هم می گيرد)، بسياری از مسايل 

» آگاهانه«تحريف و چيزهای زيادی کتمان يا به 
باژگونه گرديده اند؛ هرگاه از بازگويی حقايق و 

ا خودداری هم ورزيم، افشای بسا از ناگفته ه
جفای بزرگی در حق همبستگی ملی، برابری 

 شهروندی، دمکراسی و دادگری اجتماعی کرده ايم.
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يکی از کوشش های ناروايی که در يک سده گذشته 
در کشور از سوی دشمنان بيرونی و پادهای داخلی 

تقسيم باشندگان کشور به دو  -آن ها روان است
و در رو گذاشتن زبان گروه پشتون و غير پشتون، ر

فرهنگ بزرگ  -پشتو با زبان پارسی، و در يک سخن
 ايرانی با يک فرهنگی بومی است.

 
اين در حالی است که، پشتون ها برادران همخون،  

همتبار، همنژاد، همفرهنگ، همسرزمين، هم آيين، 
 - همزبان، همتاريخ، همکيش و همسرنوشت ما هستند

ی از آن ها هيوالی نه اين که به گونه يی که شمار
ترسناک و زشتخوی و درنده و تاراجگر، پارسی 
ستيز و ايرانی ستيز و آمده از کدام قاره ديگر 
و حتا سياره ديگر پرداز کرده اند!. اگر خون 
پشتون، تاجيک و هر تيره ديگر ايرانستانی را به 
آزمايشگاه ببريد، مطمئن باشيد که تفاوتی در آن 

 نخواهيد يافت. 
 

بی ترديد، اين بزرگترين جفا در حق پشتون ...و 
ها است. جدا ساختن شاخه شگوفان پشتون از تنه 
درخت تناور، بيخدار و پهن گشن زبان پارسی و 
فرهنگ بزرگ ايرانی، استحمار فرهنگی پشتون ها 
است و آن ها از نعمت بزرگی محروم و به شاخه 
خشکيده يی مبدل خواهد ساخت. مگر نه اين است که 

 شحال خان ختک (رح) فرموده بود:خو
   

 پيغمبر می محمد عبدهللا دی
 مينه دار يی په اصحاب په چهار يار يم

 امامان يی د اوالد واره پر حق دی
 تر مهدی پوری د وارو خدمتگار يم.

 
 په پارسی، ژبه می هم گويا ده

 په پشتو ژبه می خلق بهره مند کر
 په پارسی ژبه که نور تر ما بهتر دی

 پشتو، ژبه می مه غواره مثالپه 
 که تازی ژبه هر گوره شه ده

 فارسی هم ديره په خوند خوژه ده
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خوشحال برزگ پشتون و سنی بود. اما به پيمانه 
برابری به اصحاب کبار و ائمه اطهار ارج می 
گذاشت و پشتو و پارسی را به پيمانه برابری 
دوست داشت و به هر دو زبان مهر می ورزيد. به 

ی که دبستان خوشحال خان ختک عليه رحمه، راست
دبستان فرهنگ مهرورزی و مهرگستری و فرهنگ 

 پروری و فرهنگمندی بوده است.
 

پشتون ها در درازای تاريخ يک توده دو زبانه 
بوده اند و به هر دو زبان خود به يک پيمانه 
ارج می گذاشته اند. کنون قصابان تبارگرا می 

اين دو زبان، پشتون ها خواهند با بريدن يکی از 
 را از خود شان بيگانه سازند.

 
ريشه های همه چنين چيزهايی را بايد در دست 
اندازی های خارجی جستجو کرد. نه در ريشه های 

 تباری، زبانی و ...
 

که روشن است در اوضاع دردناک و ناگوار کنونی 
در کشور دريای خون روان است و روزانه به گونه 

ير مستقيم تا صد نفر از  هم های مستقيم و غ
ميهنان ما و مردم بينوای قبايل مرزی کشته و 
زخمی می شوند و کشور ما در لبه پرتگاه خطرناکی 
قرار گرفته است و آينده  تاريک و مبهم است؛ 
راه اندازی گفتمان های سازنده، سامانمند و 
هدفمند به منظور روشنايی افگنی بر مسايل حاد و 

ينه سازی برای  دستيابی به مبرم کشور و زم
اجماع ملی در باره يک رشته مسايل مهم حيات 
سياسی و اجتماعی و فرهنگی کشور از راه رسانه 
های گروهی از جمله رسانه های شنيداری مانند 

 سخنگاه ها بس ارزشمند و ارزنده است.
 

در اين اواخر آوازه هايی پخش گرديده است دال 
. من با قاطعيت چنين بر اسراييلی بودن پشتون ها

چيزی را رد می کنم. نبايد هيچ ترديدی در 
آريايی بودن و ايرانستانی بودن پشتون ها به 
خود راه داد. البته، اين امکان است که يکی از 
قبايل بنی اسراييل دو هزار سال پيش يا نمی 
دانم دو هزار و چند سال پيش به خاور ايران 
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ه هيچ رو، دليل کوچيده باشد. مگر، چنين چيزی ب
به يهودی بودن پشتون ها شده نمی تواند. داده 
های علمی، تبار شناسی، انتروپولوژی، زبان 
شناسی، ريشه شناسی و باستانشناسی چنين چيزی را 

 تاييد نمی کند.
 

مساله ديگر، مساله زبان شيرين پشتو است  -دوم
که آن هم از سوی همه زبانشناسان بزرگ جهان 

شاخه های گروه زبان های ايرانی چونان يکی از 
(ايرانستانی) و خواهر همريشه و همتبار و 
همخاستگاه زبان پارسی دری شناخته می شود. نه 
اين که خالف آن چه که از سوی بدخواهان جلوه 

آن هم دشمن  –داده شده است، زبانی باشد بيگانه
 زبان پارسی دری!. 

 
دو در يک نگاه کوتاه هم می توان ديد که اين 

زبان در واقع يک زبان اند در دو شاخه گوناگون. 
روشن است شمار واژه های همگون و همانند در اين 
دو زبان سر به هزاران می زند. اين در حالی است 
که همچنين هزاران واژه يی اند که در هر دو 
زبان به عين شکل و مفهوم کاربرد دارند. مانند 

نه، کتاب، يار، دلدار، ديوار، زر، وزارت، بها
 کتابچه و...

 
همين گونه هزارن واژه عربی هم است که در هر دو 

 زبان به عين مفهوم و ترتيب به کار می رود.
 به اين بيت توجه کنيد:

 په عاشقی کی هم ِگلی وی هم جنگونه جانانه
نيازی به ترجمه نيست. با اندکی دقت و توجه و 

ور پس و پيش کردن واژه هامی توان پی برد که منظ
جانان من، در عاشقی هم گله ها  -از اين است 

 است و هم جنگ ها
 

به هر رو، بسنده است هر گوينده زبان پارسی دری 
دو ماه پيگيرانه پشتو بياموزد. آن گاه خواهد 
توانست اين زبان شيرين را که همزاد و همتبار و 

 همريشه زبان پارسی دری است، بياموزد.
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ها نقش بزرگی در  اين در حالی است که پشتون
شگوفايی زبان پارسی دری در خاور فالت پر گهر ما 
در درازای تاريخ داشته اند. بايسته است بگوييم 
که پشتون ها زبان پارسی دری را همواره زبان 
خود دانسته و در فراز و نشيب تاريخ از هيچ 
کوششی در پاسداری و شکوهندگی آن فروگذار نکرده 

م که همين پشتون ها زبان اند. بسنده است بگويي
سرزمين پهناور  -پارسی را در سه اقليم

هندوستان، ايران صفوی(که زبان رسمی دربار آن 
ترکی بود) و امپراتوری درانی زبان رسمی 
دربارها ساختند و به گفته شاد روان استاد 

رييس پيشين دانشگاه کابل شمار  -داکتر جاويد
روده اند، سخنوران پشتوزبانی که به دری شعر س

 به بيش از چهار صد تن می رسد. 
 

در دوره معاصر هم شمار بسياری از سخنوران و 
تمدنی ما  -سخنسرايان بزرگ گستره يگانه فرهنگی

خوشحال خان ختک و  -پشتون تبار بوده اند مانند
رحمان بابا که به شعر و ادب پارسی دری عشق و 

   مهر می ورزيده اند و نيک بر آن تسلط داشتند.
 

روانشاد عالمه غالم محمد طرزی و  -در سده نزدهم
روانشاد استاد  -شاه شجاع درانی و در سده بيستم

خليل هللا خليلی، روانشاد محمود طرزی و روانشاد 
نويد و...از بزرگان اديبان ما و از سرآمدان 
سخنوران زبان پارسی دری بوده اند. اين تنها 

پيشتاز و  عرصه يی نيست که برادران پشتون ما
خواننده  -شاد روان احمد ظاهر -پيشگام بوده اند

نسل ها با آواز شيوا و رسايش، آقای احمد ولی و 
شمار ديگر از هنرمندان، نويسندگان و هنروران و 
استادان و فرهنگيان پشتون همواره به زبان 
پارسی و فرهنگ آن، شعر و موسيقی آن مهر ورزيده 

ی آن کوشش های اند و در شگوفايی و شکوهندگ
 فراوان نموده اند. 

 
همه اين ها دال بر آن است که آن ها به حق اين 
فرهنگ بزرگ و يگانه و اين زبان شيرين را از 
خود و زبان خود دانسته و در پرورش آن رنج ها 
برده اند و کوشش های فراوان نموده اند. آن ها 
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چونان باشندگان فالت بزرگ ايران به پيمانه 
ا ديگر باشندگان اين مرز پرگهر در برابری ب

ارثيه سترگ و يگانه و تجزيه ناپذير گستره 
ايرانستان  -فالت پهناور ايران -فرهنگی فالت ما

سهيم هستند. حافظ، سعدی، موالنا، خيام، فردوسی 
و ده ها تن از بزرگان فرهنگ و ادب ما به همان 
پيمانه که به پارس ها، آذری ها، خراسانی ها و 

گان تاجيک تبار بلخ و غزنين و هرات و باشند
بدخشان و دوشنبه و سمرقند و بخارا و ... تعلق 

نه کم و نه بيش، به  -دارند، به همان پيمانه
پشتون ها هم تعلق دارند و در اين حال، بيگانه 
شمردن پشتون ها، حال چه رسد به دشمن شمردن آن 

 ها لغزشی است نابخشودنی.     
 

ختالفات و شگاف های ميان بحث ديگر، ا -سوم
تباری، ميان زبانی، ميان آيينی و ... در 
افغانستان است که به باور عميق من بيشتر ريشه 
سياسی و بيرونی دارد تا درونی. پيشاپيش می 
خواهم بگويم که هرگاه دست اندازی های بيگانگان 
را کنار بگذاريم، هيچ گونه مبنايی برای اين 

ن ميان پشتون ها و غير نداريم که در افغانستا
پشتون ها خط فاصل دشمنی و پدر کشی و تشنگی به 

 خون همديگر بکشيم. 
 

آن هم ژرفی در  -اين درست است که شگاف هايی
جامعه و در کشور ما هست. هم از نوع ساختاری آن 
و هم از ديگر گونه های آن. مگر، با آن هم اين 
ی شگاف ها در بيشتر موارد بار سياسی و ابزار

داشته و سرشتی نيستند و بيشتر زير داربست دست 
اندازی های بيگانگان پديد آمده و گسترش يافته 
اند. البته، چنين شگاف هايی در همه کشورها و 

حتا جوامع بسيار پيشرفته اروپايی و  -جوامع 
يی هم هستند. چيزی که در کشور ما بسيار امريکا

 -گاف هابرجسته است، بهره گيری ابزاری از اين ش
آن هم بيشتر از سوی بيگانگان است تا اين که 

 ريشه درونی داشته باشند.
 

می ماند يک چيز ديگر به نام  -چهارم
پشتونيسم يک ايدئولوژی نانوشته ». پشتونيسم«
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است که بر پايه برتری خواهی تباری بنياد 
گذاشته شده است و يک پديده وارداتی سياسی است 

افغانستان ريشه های  که در ميان جامعه پشتون
ژرف ندارد. بياييد ببينيم که پشتونيسم چيست و 

 چه می خواهد؟
 

يهودی ها و  -برای مقايسه بايد گفت که يک بحث
صهيونيسم بين  -آيين يهود است و يک مساله ديگر

الملل که يک ايدئولوژی تندرو ابزاری سياسی است 
که به گونه مصنوعی به ميان آمده است. روشن است 

يان اين دو مقوله پرتگاه و شيار بزرگی هست. م
چونان يک تبار و  -درست عين چيز در ميان پشتون

چونان يک ايدئولوژی تندرو  -پشتونيسم
اولتراناسيوناليستی ابزاری مصنوعی و وارداتی 

 هست.
 

از ديدگاه بسياری از کارشناسان، پشتونيسم يک 
ايدئولوژی تندرو التقاطی اولتراناسيوناليستی 
است که خواستار برتری تباری و زبانی پشتون ها 
در افغانستان و تسلط مطلق آن ها بر کليت نظام 
سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتدار ملی 

 - افغانستان است. آرمان نهايی اين ايدئولوژی
لوی « -(به پشتو» افغانستان بزرگ«رستا خيز 
در چهار چوب مرزهای دولت دوران ») افغانستان

شاه درانی است. يعنی پشتونيسم خواستار احمد 
تجزيه و نابودی پاکستان، بازپسگيری سرزمين های 
پشتون نشين و بلوچ نشين پاکستان که پشتونيست 
ها آن را پشتونستان جنوبی می خوانند و... و 

 است.» پشتونستان بزرگ«تشکيل 
 

هرگاه قرار باشد افغانستانی در چهار سيمای 
در واقع ايران خاوری بود، امپراتوری درانی که 

تشکيل گردد، روشن است چنين امپراتوری يی شامل 
کل کشور پاکستان، کشمير هند، سرزمين های بلوچ 
نشين ايران، استان های خراسان اين کشور و نيز 
پنجده ترکمنستان هم می گردد. از اين رو، ايران 

 نيز در شمار دشمنان پشتونيسم می آيد.
 



 

709 
 

با توجه به اين که دولت ناگفته پيداست که 
افغانستان به هيچ رو توانايی رسيدن به چنين 
آرمانی را با پشتوانه درونی ندارد، هر رژيم 
پشتونيستی تنها می تواند با تکيه به يک نيروی 

يک ابرقدرت يعنی در ازای چشمپوشی  -بزرگ خارجی
از استقالل و آزادی افغانستان، به چنين 

د. همين هم است که هر دستاوردی سنجش داشته باش
ابر قدرتی که در پی اشغال افغانستان برآيد، 
درست از مجرای همين ايدئولوژی شوم پا به ميدان 
می گذارد. شوروی پيشين از همين ابزار بهره 

هم درست از همين مجرا به  امريکاگرفت و کنون 
 افغانستان آمده است.

 
 پشتونيسم بر آن است که پشتون ها اکثريت مطلقی
را در کشور می سازند و از همين رو هم بايد 
قدرت مطلق را در دست داشته باشند و زبان شان 

بايد يگانه زبان ملی و رسمی در کشور  -پشتو
باشد. اين در حالی است که چنين چيزی ادعای بی 
پشتوانه يی بيش نيست. نخست اين که هيچگاهی در 
افغانستان آمار گيری درست و دقيق علمی صورت 
نگرفته است. دو ديگر، اين که آمارها ارائه شده 
با تفاوت های بسيار فاحشی آمده است. برای 
نمونه در ميانه های دهه نود سده بيستم شمار 
باشندگان هزاره افغانستان از ششصد هزار نفر تا 
هشت ميليون نفر برآورد می شد. همين گونه، شمار 

ده درصد قيد گردي 55درصد تا  31پشتون ها از 
 است.
   

بايد بی پرده بگوييم که اين ايدئولوژی می 
تواند در کوتاهمدت چونان ايدئولوژی هر دولت 
دست نشانده يی در افغانستان کاربرد داشته 
باشد. مگر، در درازمدت بردی ندارد. پشتونيسم 
به سان يک غده سرطانی است که به هر پيمانه که 

شود و  فربه شود، به همان پيمانه بدخيم تر می
واکنش ها در برابر آن و هم چالش ها و تنش ها 
چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی پيرامون 
آن بيشتر می شود و مرگ آن نزديگ تر می شود. 
پشتونيسم به سان پوقانه (بادکنکی) است که هر 

 چه بزرگتر شود، ترکيدن آن نزديک تر می شود. 
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نگاه بسياری به «حال می رسيم به اين پرسش که : 

جامعه افغانستان دارای شکافی عمده يی ميان 
پشتون ها و غير پشتون هاست. تا چه ميزانی اين 
طرح و نظريه بر مبنای اين تصور قرار دارد و 
آيا اين طرح بر رويکردی واقع بينانه استوار 
است يا اين که بيشتر به نسخه يی تجويز شده از 

چند اليه يی سوی غرب برای برونرفت از مشکالت 
 »افغانستان؟

 
تهاجم لگام گسيخته و همه  -کنون بزرگترين خطر

جانبه پشتونيسم بر تار و پود و شيرازه وحدت 
ملی است. هرگاه در گذشته، پشتونيسم تنها جنبه 
سياسی داشت، کنون شعار  فزونی خواهی مطلق و 
برتری جويی بی چون و چرا در همه عرصه ها را 

پی آن است تا همه چيز را  پيش کشيده است و در
به انحصار مطلق خود بکشد: عرصه های نظامی، 

 انتظامی، امنيتی، اقتصادی، مالی و فرهنگی.
 

پشتونيسم در پی تحميل هويت تباری پشتونی به 
تمدنی، نشاندن زبان  -جای هويت ملی و فرهنگی

پشتو به جای زبان پارسی دری، و مبدل ساختن 
روشن است چنين  است.» پشتونستان«افغانستان به 

چيزی ممکن نيست. پشتونيسم با اين کار بيشترين 
زيان را در گام نخست به باشندگان پشتون کشور 
می زند.  زيرا به جای تمرکز توجه به 
باسوادسازی کودکان و نوجوانان بينوای پشتون 
نوار مرزی، توسعه و رشد زبان و ادبيات پشتو در 

تحميل زبان پشتو  ميان باشندگان پشتون، در پی
در همين راستا، بر اکثريت باشندگان کشور اند. 

ساختار نظام و قانون اساسی کنونی به گونه يی 
تنظيم يافته که به بهترين وجهه تامين کننده 

 منافع پشنونيست ها باشد. 
 

روشن است که متن قانون اساسی از سوی باند 
پشتونيست های ارگ نشين دستکاری و تحريف و جعل 
شده است. متون انگليسی و آلمانی قانون اساسی 
که از سوی خارجی ها به گونه مستقيم در خيمه 
لويه جرگه تهيه شده است، با متون پارسی و 
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پشتوی آن تفاوت دارد. همين گونه، متن تصويب 
مورد تفاوت هايی  52شده و توشيح شده قانون در 

دارد. متن پشتوی قانون اساسی با متن دری آن در 
 مورد تفاوت دارد. 29
 

بسياری از بندهای قانون اساسی بر اساس دستور 
کتبی رييس جمهور تدوين شده است مانند تدوين 
سرود ملی به زبان پشتو. برخی از بندها هم بعدا 

مصطلحات «افزود شده اند مانند بند مربوط به 
(چيز بی معنايی که در هيچ کشوری مروج » ملی؟

هم بيش از بيست بار از  نيست). حتا همين قانون
 سوی رييس جمهور زير پا گذاشته شده است. 

 
 چه بايد کرد؟

برای برونرفت از بحران لگام گسيخته و بن بست 
خطرناک کنونی، به ويژه با درنظر داشت خالی 
جيواستراتيژيک پديد آينده پس از برونروی 

، و 2014نيروهای ائتالف بين المللی در پايان 
» رنگی«آشوب ها و شورش های  خطر راه افتادن

سراسری در پی تقلب مجدد گسترده در انتخابات؛ 
آغاز يورش سنگين برنامه ريزی شده نيروهای 
تندرو با فرا رسيدن بهار؛ بايسته است تا  هرچه 
زودتر لويه جرگه يی برگزار و قانون اساسی 
نارسا و ناسخته کنونی ويرايش گردد و ساختار 

 تغيير نمايد.  نظام به گونه بنيادی
 

در لويه جرگه در باره مسايل مهم ملی مانند 
اعاده موقف بی طرفی دايمی افغانستان، امضای 
قرار داد عدم مداخله، عدم تعرض و عدم ادعای 
ارضی بر يک ديگر با پاکستان، تغيير نظام از 
رياستی متمرکز کنونی به رياستی مختلط، اعاده 

ها ميان رييس  کرسی نخست وزيری، تقسيم مسووليت
جمهور و صدر اعظم (مسايل سياست خارجی و امنيت 

مسايل مديريتی، اقتصادی)، زمينه سازی  -ملی
برای تامين مشارکت ملی با ايجاد چهار پست 
معاونيت برای رييس جمهور و چهار پست برای 
صدراعظم، بازنگری در تقسيمات اداری کشور (به 

لی قدرت هشت زون)، انتخابی شدن ارگان های مح
مانند واليات، ولسوالی ها و عالقه داری ها، بومی 
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سازی امنيت و سپردن امنيت هر واليت به مردم 
خودش، زمينه سازی برای مشارکت همه  اقوام در 
روند تصميمگيری ها، زدودن انحصار گرايی در 
قدرت و بازنگری جدی قانون اساسی، دو زبانه 

 شود.  ساختن سرود ملی و... به بررسی گرفته
 

بايسته است در لويه جرگه نمايندگان راستين 
مردم دعوت شوند، نه نمايندگان ابزاری و 
روسپيان و دريوزگان سياسی. در پهلوی آن، 
بايسته است تا نشست بزرگ خبرگان در داخل و 
خارج کشور برای رايزنی، بررسی و تجزيه و تحليل 
اوضاع کشور و دستيابی به اجماع ملی در باره 

ايل ملی و تعريف منافع عليای کشور برگزار مس
 شود. 

 
بر تيم اولتراناسيوناليست حاکم است تا ديگر از 
ادعاهای فزونی خواهانه و برتری جويانه نادسترس 

، »پشتونستان«مبدل ساختن افغانستان به 
پشتونيزاسيون لگام گسيخته ساختارهای دولتی و 

ظور انحصارگرايی در قدرت دست برداشته و به من
دستيابی به تفاهم گسترده ملی و جلوگيری از 
همگسيختگی ملی، بسته پيشنهادی حسن تفاهم خود 
را برای اپوزيسيون سياسی و واگذاری شماری از 
کرسی های مهم اعم از وزارت های کليدی، واليات، 
سفارت ها، کرسی های لشکری و ... به گروه های 

ت اپوزيسيون سياسی، به منظور اعاده مشارک
راستين ملی، پيش از پيش از همين اکنون اعالم و 

 بی درنگ عملی نمايد. 
 

بايسته است به همه اقدامات ناشايست، غير 
قانونی و ضد ملی در راستای زمينه سازی برای 
تقلب گسترده مجدد در انتخابات آينده پايان 
داده شود و زمينه برای تشکيل حکومت فراگير ملی 

نيروهای موثر  فراهم  با مشارکت راستين همه
 گردد. 

 
در لويه جرگه بايد فراخوانی عنوانی جامعه 
جهانی و شورای امنيت صادر شود مبنی بر تمديد 
حضور نيروهای صلحبانی سازمان ملل (آيساف) دست 
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کم برای سه سال ديگر. تنها از راه همين گونه 
اجماع ملی می توان زمينه را برای ايجاد دولت 

فظ همبستگی ملی، تماميت ارضی و فراگير ملی و ح
 حاکميت ملی کشور فراهم ساخت.   

 
در غير آن، به باور شمار بسياری از برترين 
تحليلگران و کارشناسان افغانستان، با پا گرفتن 
بحران های سر درگم سياسی، اقتصادی و امنيتی، 
با تشديد تقابل قدرت های جهانی و منطقه يی و 

ابتی از سوی همدستان درگيری رويارويی های ني
داخلی شان، فروپاشی کشور به در آغاز به دو بخش 
و سپس به هشت بخش، درگيری نيردهای سوهانی و 
فرسايشی زبانی، تباری، مذهبی و فرقه يی و 

 ...ناگزير خواهد بود. 
 

بنده در نظر دارم در آينده نزديک مقاله مفصلی 
نين در زمينه با ارائه آوندهای سنگين و داليل وز

با بهره گيری از اسناد و مدارک و نوشته های 
کارشناسان برجسته مسايل منطقه يی پيشکش نمايم. 
علی العجاله همين بس بگويم که چين از کشيدن خط 
آهن به سوی ايران از طريق تاجيکستان و 
افغانستان به دليل خطر لغزيدن کشور به سوی 

 بحران چند دهه يی!!!، صرف نظر کرده است.   
 

برای پيشگيری از روان شدن دريای خون و جلوگيری 
از فروپاشی کشور، بايد همه نيروهای مسوول ملی 
از همين اکنون دست به کار شوند. در غير آن، 
اياالت متحده ناگزير است زير فشارهای سنگين 
پاکستان، آهسته آهسته منجمنت افغانستان را 

تن برای باند نيابتی پاکستان، در ازای نگه داش
چند پايگاه واگذار شود که اين کار سر آغاز راه  
افتادن بحران برگشت ناپذير در کشور شده، به 
گونه اتوماتيک افغانستان را در آغاز به دو بخش 

 و سپس به هشت بخش فروخواهد پاشاند.  
 
 

روشن است کشورهای منطقه ما (افغانستان، ايران، 
نيز  پاکستان، کشورهای آسيای ميانه و قفقاز)

نمی توانند از اين روند کنار بمانند. فروپاشی 
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دراماتيک شوروی پيشين زمينه را برای پديدآيی 
چندين کشور مسقل در ميانه اروآسيا فراهم 
گردانيد. اين کشورها در پی يافتن هويت های 
تازه يی برای خود و در پی تعريف موقعيت خود در 

 جهان معاصر برآمدند. 
 

کانفيگوراسيون ساختارهای  همه اين رويدادها،
سياسی در جهان را دستخوش دگرگونی گردانيده، 
روندهای انتيگراسيونی را در گوشه های گوناگون 
جهان تسريع بخشيدند. اين بود که کشورهای منطقه 
 در جستجوی ساختارهای نوين گستره يی گرديدند.    

 
چونان بينش  »گستره يی«در اين عصر، بينش 

ن بينی آگاهانه و پيشرو مبدل برازنده و جها
» تنگ انديشی«گرديده است. ديگر دور تنگ نگری و 

در يک دايره محدود و چهارچوب تنها يک کشور يا 
يک قوم و تبار  و  گذشته است. در دنيای در حال 
جهانی شدن به راستی الزم است توجه خود را بر 
مسايل منطقه يی، قاره يی و در تراز سياره 

 يم. متمرکز بساز
 

مساله پشتون  -يکی از مسايل دردناک منطقه ما
» تراژيدی پشتون«است که من دوست دارم آن را 

بنامم. نزديک به دو سده آزگار است که در گستره 
پشتون رودباری از خون روان است. پرسش اصلی اين 

 است که چگونه به اين تراژدی پايان بخشيد؟ 
 

د، به هر رو، به گونه يی که ديده می شو
پشتونيسم از يک سو، در دورن کشور، نه تنها با 
همه اقوام باشنده آن در افتاده است، بل در گام 
نخست، موجب تباهی و بربادی خود پشتون ها 
گرديده است. از سوی ديگر، اين ايدئولوژی سخيف 
روابط ما را به همه همسايگان بالاستثناء تيره 

برو، گردانيده است. همچين آزادی، استقالل، آ
 امنيت و آسايش ما را از ما گرفته است. 

 
دامن زدن به تنش های تباری و زبانی از سوی 
پشتونيست ها موجب گرديده است که از يک سو 
پاکستان برای حفظ امنيت ملی خود به گونه بی 
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سابقه يی به تقويت بينادگرايی و تندروی اسالمی 
 در نوار مرزی دست بيازد و از سوی ديگر در درون
کشور زمينه ساز پديدآيی تاجيکسيم، ازبيکيسم و 
هزاره ايسم افراطی گردد. در يک سخن پشتونيسم 

 کشور ما را به گروگان گرفته است.    
 

يی ها از پيچيدگی بحران امريکاعدم شناخت دقيق 
به جای روی  امريکاافغانستان موجب گرديد که 

کار آوردن يک رژيم فراگير ملی در افغانستان، 
رژيم اولتراناسيوناليست پشتون دشمن پاکستان  يک

و ايران را روی کار بياورد. کنون اين رژيم به 
مبدل گرديده است.  امريکابزرگترين درد سر برای 

به ايران، يا  امريکازيرا در صورت نزديک شدن 
به  امريکاحتا احساس خطر از ناحيه پشت کردن 

که اين رژيم، خطر روگردانی آن به سوی روسيه 
پشتيبان سنتی و آفريدگار اولتراناسيوناليسم 
پشتون در افغانستان است، بسيار می رود. همچنين 
به همين پيمانه افتادن قدرت به دست طالبان يا 

 حزب اسالمی بزرگ  است.
 

پشتونيزاسيون لگام گسيخته رژيم از يک سو زمينه 
را برای پاکستان فراهم آورده است تا به سرعت 

ه به خود را در ساختارهای دولتی از عناصر وابست
جمله نظامی، انتظامی و امنيتی افغانستان رخنه 
دهند که نتيجه هم روشن است، پايين آمدن و افت 

 کامل ضريب امنيتی در کشور. 
 

از سوی ديگر، روشن است که روسيه هم بيکار 
نخوابيده است و با بهره گيری از راهبرد 

ه است عناصر پشتونيزاسيونی دولت تا توانست
تندرو چپی رژيم های گذشته را در ساختارهای 
مسلح جا بدهد و با اين کار، زمينه برای 
سازماندهی يک کودتای نظامی زير چتر پشتونيسم 
در افغانستان با گذشت هر روز بيشتر فراهم می 
گردد. فراموش نبايد کرد که روسيه و عناصر 

زمينه تندرو چپی وابسته به آن، تجارب بزرگی در 
از گذشته ها دارند. روشن است روسيه هيچ شتابی 
برای اين کار ندارد. راهبرد کنونی روسيه يک 
راهبرد بسيار روشن و مشخص، مبتنی بر تجارب 
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بزرگ  سياسی و نظامی از  سده گذشته افغانستان 
 کنترل افغانستان از راه پشتونيسم.  -است
 

با در سده بيستم، شوروی ها چندين دهه آزگار 
شکيبايی کار بزرگی را در اين راستا انجام 
دادند تا سرانجام توانستند با بهره گيری از 
برگ اولتراناسيوناليسم پشتون و کارچاق کنی در 
باره مساله نامنهاد کذايی پشتونستان و خط 
ديورند افغانستان را به دام بيندازند. اين بار 
نيز آگاهانه تر از گذشته می توانند از اين 

 انس بهره بگيرند.ش
 
 امريکا... و نيشخند تاريخ هم در همين است که  

با هزينه خود برای منافع راهبردی پاکستان و 
روسيه در افغانستان پول و خون می دهد. چيزی که 

يی هر چند هم بسيار امريکابرخی از کارشناسان 
به گونه يی که سناتور  -پسان به آن پی بردند

ه تاريخی خود به داکتر دانا روهر باکر در نام
در يک سخن، 19زلمی خليلزاد با آن پرداخته است.

برای خشکانيدن ريشه فتنه، بايد دست به دست هم 
بدهيم و نگذاريم فتنه انگيزان با زهر پاشی 

 هستی ما را برباد دهند.
 

رويدادها و تحوالت دراماتيک اخير در کشور، 
اک آشکارا نشاندهنده يک بن بست تمام عيار خطرن

در  همه عرصه ها (جهانی، منطقه يی  و داخلی: 
سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنيتی، 
اداری و...) است که يبانگر ناکارآمدی و 
بيهودگی ساختار کنونی، نظام حاکم و ناتوانی، 
بيچارگی، بی هرزگی و درماندگی رهبری کشور و 
ناسودمندی تداوم حضور نيروهای خارجی پس از 

در چهارچوبی بيرون از فيصله شورای امنيت  2014
 سازمان ملل است. 

 
 

                                     
. اين نامه را آقای پروفيسور لعلزاد به پارسی دری ترجمه نموده 19

اند.(نگاه شود به تارنماهای خاوران و خراسان زمين). متن انگليسی آن 
  را می توانيد در لينک زير بخوانيد:

http://rohrabacher.house.gov/sites/rohrabacher.house.gov/files/documents/zal_letter.pdf 
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پيرامون ماجرای اعتراض استاد عبدالحی 

 حبيبی
در برابر چند واژه نارسا و ناسخته در 

 زبان پشتو
 

 1986اين حکايت پيوند دارد با گفتگوی بنده در 
 با شاد روان استاد رهگذر در مسکو. 

به «وان رهگذر سر شکوه باز کردم: من به شاد ر
که تازه دانشجوی سال سوم دانشکده  1983سال 

زمين شناسی دانشگاه مسکو بودم، کتابی را به 
از روسی به پارسی » خاستگاه های نفت و گاز«نام 

 1984دری ترجمه کرده  بودم. اين کتاب به سال 
در مسکو به چاپ »  مير«در بنگاه انتشارات جهان 

پ اين کتاب برای دانشجويان رشته نفت و چا رسيد.
گاز در دانشگاه پلی تخنيک کابل و آموزگاه فنی 
تخنيکم نفت و گاز مزار شريف و نيز کارشناسان 

»  حادثه«بخش نفت و گاز  وزارت معادن چونان يک 
بود. زيرا با آن که از آغاز کار تجسس و اکتشاف 
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نفت و گاز در کشور نزديک به نيم ه آزگار می 
گذشت، حتا يک مقاله علمی هم در کشور ما در 

 دسترس نبود.  حال چه رسد به کتاب!
 

با اين هم، شماری از به اصطالح استادان تاريک 
انديش و آتش افروز در ديپارتمنت نفت و گاز 
پولی تخنيک با تشکيل جلسه يی فتوا صادر کردند 

اين محصل کار خود سرانه يی انجام داده و «که 
ه با يگانه مراجع علمی!! رسمی در بدون مشور

زمينه در کشور مرتکب خبط و بدعت شده است و 
بايد بورسيه وی قطع و به کابل فرا خوانده 

شده » استادان«آن چه موجب اعتراض اين  »شود!
در اين کتاب بود » خاستگاه«بود، کاربرد کلمه 

که استادان يادشده آن را چونان يک کلمه 
ر ملی شمرده، حکم تکفير ايرانی!!! مردود و غي

 مرا صادر نموده بودند. 
 

استدالل استادان چنين بود که در افغانستان 
رايج است. از اين » ساحات نفت و گاز دار«اصطالح 

 نامانوس و نادرست است.» خاستگاه«رو، اصطالح 
 –واقعيت امر اين است که واژه مروج در ايران 

آن چه  ميدان های نفت و گاز است. نه خاستگاه.
، »خاستگاه« -که من آورده بودم

جای زايش،  -(تحت اللفظی   месторождениеهمتاواژه
جای تولد، جای پيدايش، زادگاه) روسی بود. چيزی 
که در پولی تخنيک به گونه نادرست به شکل 

 ترجمه شده بود.» ساحات«
 

به هر رو، به دنباله صحبت بر می گرديم. در اين 
آور شوم که امروز با گذشت جا تنها می خواهم ياد

سی سال، دردمندانه اين کتاب تنها کتاب در 
زمينه نفت و گاز در کشور است که هنوز هم به 
عنوان کتاب درسنامه در هر دو نهاد از آن کار 

 گرفته می شود.
 

شاد روان رهگذر فرمودند: متاسفانه در کشور ما 
کسانی هستند که با هر گونه ابتکار، نوآوری و 

ش های علمی مخالف هستند و مرغ شان يک لنگ پژوه
 دارد. 
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 ... و آن گاه ماجرای جالبی را تعريف کردند:
 

در گذشته، رتب و مدارج نظامی در کشور ما از 
دوره احمد شاه درانی تا زمان امير شيرعلی خان 
عينا مطابق مدارج و رتب نظامی ايران بود که از 

ر ريشه دوره نادرشاه افشار مانده بود و بيشت
تورکی داشت. در دوره شيرعلی خان که اسلحه 
انگليسی به پيمانه بسيار از راه هند وارد کشور 
گرديد و شماری از مربيان انگليسی هم آمدند، و 
تشکيالت اردو وسيع تر شد، به اصالح تشکيالت نظامی 
پرداختند. اين بود که شماری از اصطالحات مانند 

، فرقه مشر، جرنيل (جنرال)، کرنيل (کلنل)
غندمشر، کندک مشر، تولی مشر، بلوک مشر، دلگی 

به هر حال،  مشر و... وارد رسميات عسکری گرديد.
هر چه بود، اين اصطالحات به طور طبيعی در کشور 

بعدها در  پذيرفته شده بود، و عام گرديده بود.
دوره ظاهر خان که امور توسعه و تجهيز اردو به 

از جوانان را برای  دست روس ها افتاد، شماری
آموزش به آموزشگاه های حربی روسيه فرستادند. 
چون سياست دولت به گونه يی بود که بيشتر 
جوانان قبيله يی پشتون را می فرستادند، و 
بيشتر آنان يا زبان پارسی دری را اصال نمی 
دانستند و يا هم بسيار بد می دانستد،  نتيجه 

های باالی  اين شد که در بازگشت، بيشتر کرسی
بعدها که  نظامی درست به دست همين ها افتاد.

مساله بازنگری در تشکيل و تجهيز اردو روی دست 
گرفته شد، شماری از همين افسران، بدون مشوره 
با کارشناسان زبان و ادبيات، يک سلسله اصطالحات 

ساختد که با » من درآوردی«به گفته ايرانی ها 
اشت و بيشتر ترجمه معيارهای اکادميک سازگاری ند

 های تحت الفظی ناقص از زبان روسی بود. مانند:
سرپرک مشر قدم دار؟؟!!! (که در ايران آن را 

سر و  -سرجوخه می گويند). در اين معجون مرکب
 پشتو و قدم عربی است.  -پارسی، مشر -دار

آن از » من«يعنی مرد حمله آور که  -بريدمن
 انگليسی گرفته شده است.

 حمله کننده دارای مقام پايين، -بريدگی -

 شمشيری؟! -تورن -
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 ميدان دار؟! -دگروال -

 جنرال حمله کننده؟! -بريد جنرال -

 جنرال شمشير دار -تورن جنرال -

جنرال ميدان دار يا ميدان  -دگر جنرال -
 جنگ؟!!

روزی کسی از افسران در باره اين اصطالحات 
ديدگاه مرا جويا شد. برايش گفتم با عرض معذرت 

ا با اصطالحات لواطت می کنيد! چرخی، نادر شما چر
خان و شاه محمود خان لقب رسمی سپهساالر داشتند. 
نايب ساالر هم داريم. سرهنگ هم داريم. برويد در 
مزار شريف از روزگار بسيار پيش گذری داريم به 

اين اصطالحاتی که شما  نام گذر محمد بيک سرهنگ.
ی زبانی ساخته ايد، با هيچ معياری از معيارها

هماهنگی ندارد. فشرده سخن هر چه گفتم سخن مرا 
نپذيرفتند و آوازه انداختند که چون رهگذر 

اصطالحات «ازبيک است و پان ترکيست، نمی خواهد 
ما رايج شود. ... هر چه بود، اين اصطالحات » ملی

 ابلهانه را رسميت دادند و رايج ساختند. 
 

وضوع آگاهی هنگامی که استاد عبدالحی حبيبی از م
فت و گاليه و گوزارت دفاع گردانندگان يافت، به 

شکواييه کرد که چرا هنگام ساختن اين اصطالحات 
از وی کمک و مشوره نگرفته اند و چيزهايی نارسا 
و ناسخته يی ساخته اند. هر چه بود، مقامات چند 
افسر جوان را که  اين اصطالحات را از روسی 

ته بودند، فرا ترجمه کرده و خودسرانه ساخ
خواندند و مجلسی ترتيب يافت. استاد حبيبی رو 
به آنان گفت که اين اصطالحاتی که شما ساخته 
ايد، هيچ ربطی به زبان پشتو ندارد و فاقد هر 
گونه مبنا و بنياد علمی است و من به عنوان يک 

اين اصطالخات پشتوزبانی که بی سواد هم نيستم، 
جلسه را ترک می  به رسم اعتراضرا نمی پذيرم 

گويم. به راستی که شما با اين اصطالحات بی سر و 
پای تان، جفای بزرگی در حق زبان پشتو نموده 
ايد. امروز از آن زمان چندين سال می گذرد و 
هنوز هم همان اصطالحات مردار به همان شکلی که 
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بودند، به کار برده می شوند و کسی به گپ استاد 
 اهميتی قايل نشد.  حبيبی و اعتراض وی هيچ

 
حال خودت توقع داری که حرفت را بشنوند. برو هر 
طوری که دلت می خواهد بنويس. در کشور بی در و 
پيکر خدا داد افغانستان کسی در انديشه اين حرف 

 » ها نيست.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چون يیدر باره واژه ها یسخن
و دانشگاه و  یپوهنتون و پوهنح 

 ...دانشکده و
 

از  يکیپشتو  يرينکه زبان ش ينابا توجه به 
 یها يشاز گو يکیو از  يرانیا يلاص یزبان ها

و دوست  يمرا ارج بگزار يدآنما است، با يريند
آن و با  يیشگوفا وو گسترش  يشو در پاال يمبدار

حال  ين. در عيمسوادساختن کودکان پشتوزبان بکوش
پشتو  یواژه ها يلیسرسختانه از کاربرد تحم يدبا

 .يمورز یخوددار یدر ین پارسدر زبا
 
سو در  ينبد يستمدوم سده ب يمهدردمندانه از ن 

از  یحاکم افغانستان بخش بزرگ یکه دولت ها یحال
توسعه و گسترش زبان پشتو  یرا برا یبودجه دولت

از رشد و  يروبه مصرف رسانده اند، با همه ن
نموده  يریجلوگ یدر یزبان پارس يیگسترش و شگوفا

در  یعنيکرده اند.  یاه آن سنگ اندازو بر سر ر
 يوناليستاولتراناس یدولت ها ياستسخن، س يک
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از رشد  يریپشتون افغانستان توسعه پشتو و جلوگ
  .بوده است یدر یپارس

 
 يتدولت ها با رعا يداست که با یدر حال ينا 

همه زبان  يیعدالت و انصاف، در توسعه و شگوفا
همه ما  یفرهنگ یيدر کشور که همه دارا يجرا یها

بذل  يکسانی يمانهما اند، به پ یمل یو زبان ها
. يدنددن یچشم م يککردند و همه را به  یتوجه م

زبان  لنشد. به خصوص در قبا ينمگر، متاسفانه چن
و خصومت  يضاز تبع يیبه گونه ناروا یدر یپارس

کار موجب دامنه  ينکار گرفته شد که ا يموردب
به  یان بزرگيز يده،ردافتراق و انشقاق گ يابی

 ينما وارد آورد. ع یمل يکپارچگیو  یهمبستگ
 یروان يمارعده ب يک یاکنون هم از سو ياستس

  .گردد یدنبال م يیعقده 
 
در  يزیجوانان چ يژهاز دوستان به و ياریبس 

چون پوهنتون و  يیکاربرد واژه ها يشينهباره پ
 یدانند و آگاه یو... در افغانستان نم یپوهنح

واژه ها از  يندارند که جنجال بر سر کاربرد ان
  کجا برخاسته است؟

 ،به لندن يماز سفرها يکیدر  يش،چند سال پ 
مهمان  یکهدامن يرنگهمراه با شاد روان استاد ب

 يشينپ ييسر -يدشاد روان استاد داکتر جاو
از خاطره  يکی يد. استاد جاويمدانشگاه کابل بود

ما باز  یدور برا یاخود را از گذشته ه یادب یها
گفتند، متوجه شدم که  ین مخکه س یگفتند. هنگام

دو، سه بار پوهنتون کابل گفتند و دو، سه  يشانا
 .بار هم دانشگاه تهران

کابل از واژه  يونورستی یچرا برا يدم،من پرس 
تهران دانشگاه  يونورستی یپوهنتون و برا یپشتو

 يد؟تهران را به کار برد
 :جالب بود رياپاسخ استاد بس 
 يسپس از تاس يراندور، در ا یدر گذشته ها«

پژوهشگاه)، بر آن  ياعلوم  یفرهنگستان (اکادم
 یشمار یبرا يیمعادل ها ياشدند تا همتاواژه ها 

 يارکه روند بس ی وضع کنندفرنگ یاز واژه ها
 یکار نم ينبود. چون اگر ا یخجسته و مبارک يک،ن
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 یرد زبان پارسوا يگانهب یاز واژه ها يلیشد، س
 :یبود که در برابر واژه ها ينشد. هم یم
 دانشگاه(دارالعلوم)  -يونورستی 
 دانشکده -فاکولته 
 یشهردار-يتی (بلديه) پل یمونوس 

 .و ساختند... 
 يحضرتمرا اعل یکه به کابل برگشتم، روز یهنگام 

استاد، «(ظاهرشاه) به حضور فراخواند و گفت: 
کار  يراناواخر، در ا ينکه در ا يددان یشما م

از  ياریبس یانجام داده اند و برا یخوب ياربس
ساخته اند. شما  یفارس یمعادل ها یلغات خارج

و معادل  ييداگر لطف بفرما يد،زبانشناس هست
اصطالحات به زبان پشتو وضع  ينا یهم برا هايی
 »ييدنما
 

من هم در واقع، همان اصطالحات ساخته شده در 
پشتو ترجمه کردم و در برابر فرهنگستان را به 

 یپوهنح -  پوهنتون، در برابر دانشکده -دانشگاه
را ساختم که در  یشاروال -یو در برابر شهردار

 ينچند يبترت ينشد. و هم یگفته م يهزمان ما بلد
 ضورح یرا به زبان پشتو ساختم و برا يگرواژه د
 ينها ا يرانیکنم که اگر ا یاعتراف م .فرستادم

 ی) علميال(پتنس يهساختند، بن یا نمواژه ها ر
کار روشن است بسنده نبود و ممکن  ينا یما برا

و...  یچون پوهنتون و پوهنح يینبود من واژه ها
بود که  ينبرداشت من ادر آن هنگام  ساختم یرا م

واژه ها تنها به زبان پشتو به کار خواهند رفت. 
واژه ها به زبان  ينالبته، من طرفدار کاربرد ا

که در  يگرینبودم. مگر، پسان ها، گروه د یرد
 یعمل م یافراط يارمساله توسعه زبان پشتو بس

واژه ها را  ينبا من، ا یکردند، بدون هماهنگ
 .را نگرفت يیمن جا ضساختند و اعترا یرسم

 
کابل واژه پوهنتون  يونورستی یحال، چون برا 

شده است، من ناخودآگاه حسب عادت آن را به  يجرا
دانشگاه تهران و همه  یبرم. مگر برا یمکار 

 يدبا یدر یجهان به زبان پارس یدانشگاه ها يگرد
 ييماز واژه دانشگاه کار گرفت. مسخره است بگو

 ...پوهنتون مسکو و ياپوهنتون تهران!!! 
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 یم یکشور و تنوع قوم یآن چه مربوط به زبان ها

توان به  یگردد، به نظر من افغانستان را م
 یکرد که در آن گل ها يهتشب یگلستان ايگلزار 

شده است. هر گل رنگ و  يدهکار یخشبو و رنگارنگ
 يباز ياربس يتکل يکخود را دارد و همه در  یبو

 .و قشنگ و خوشنما است
شود و  یگل گلزار نم يکگفتند که به  یبزرگان م 

و  يمگلزار بکوش يندر پرورش و ... ا يدما با
بخشکد.  يباز یل هاگ يناز ا یگل يچه يمنگذار

و  ياریدر آب يدکه باشد، با یحال هر باغبان
 ».گل ها بکوشد ينپرورش همه ا

 
پيامی به دوست فرهيخته و نستوه جناب آقای 

 !داکتر سيد عسکرموسوی
 دوست گران ارج!  

 روزگار به شگوفايی و رنگينی.
خاطره يی را در باره دانشگاه و پوهنتون در 

که يادم است، با جناب رخنما نوشتم. تا جايی 
شما باری در لندن و باری هم در کابل  در 
رستورانت هرات رو به روی سينما پارک در حضور 
استاد رهنورد زرياب در اين باره صحبت هايی 
داشتيم. چون از اين خاطره نزديک به پانزده سال 
می گذرد، شايد ذهول حافظه مانع از آن بوده 

ا بازنگاری کنم. باشد که با همه جزييات آن ر
چون شاد روان استاد جاوبد مطالب همانندی را به 
جناب شما هم گفته بودند، خواهشمندم از سر مهر 
گفته های ايشان را تا جايی که حافظه تان ياری 
می کند، به همه شيفتگان زبان و ادبيات پارسی 

 دری شريک ساخته، ممنون فرمايند. 
 کامگار و شادکام باشيد.

 
 

و » چرخبال«چون  يیاژه هاچگونه و
 ساخته شدند؟» بالگرد«

 از دست رفته: يزاناز عز يادی
استاد  يادزنده  ی،استاد کوهدامن يادزنده  

 استاد دانشور يادرهگذر و زنده 
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دانشگاه مسکو، و بازگشت به  يانمن، پس از پا
 1986 یتا ماه م 1985کشور، از ماه سپتامبر 

روابط  يريتمد یکرسبه نه ماه در کابل در  يکنزد
طبع و نشر کار  يتهو ارتباط خارجه کم یفرهنگ

کشور  ياناز فرهنگ ياتیکردم. سپس همراه با ه
ز ياو چاپ هشتاد عنوان کتاب مورد ن يرايشو یبرا

و تا ماه اکتبر  يمدانشگاه کابل به مسکو رفت
در آن شهر بودم و سپس به شهر فرانکفورت  1998

 .شدم ينآلمان پناهگز
  
 يکیشود، به  يخضبط دفتر تار يدخاطره که با نيا

دارد. در آن روز من،  يوندپ 1996سرد  یاز روزها
و شاد روان  یکوهدامن يرنگشادروان استاد ب

استاد دانشور نزد شاد روان استاد رهگذر نشسته 
. چون همه از يمگفت یم یو از هر چمن سخن يمبود

ان فتگيکشور و ش ياترهروان کاروان زبان و ادب
 يشترروشن است ب يم،بود یدر یفرهنگ پربار پارس

  .بود یو فرهنگ یادب يلمسا يرامونما پ یگپ ها
با  يشترچون سر و کار من و استاد دانشور ب

 يماز فرصت، تالش داشت يریترجمه بود، با بهره گ
از  یدو بزرگوار را در باره برخ يدگاهد

ز خاطره خود را ا يک. من يمشو ياهمتاواژه ها جو
در کابل،  یروز آفتاب يککابل باز گفتم: بامداد 

 يروین يکوپترهایناگهان سپهر شهر پر از هل
لوگر  يدشا یکه شتابان به سو يدگرد یشورو يیهوا
کردند. من متوجه شدم که  یپرواز م يدانشهرم يا

نگرند  یآسمان م یبه سو یکودکان در کوچه با شاد
کالن سبز  یآن چرخک ين: ببيندگو یم يکديگرو به 
ابلق  یاو چرخک ينیگفت اونه، بب یم يگریرا، د
 ...را و

: حال، يدمو سپس رو به شاد روان رهگذر پرس... 
از  يکوپترشود، اگر در برابر هل یکه نم یچرخک

نظر شما در  يم،استفاده کن» چرخدار«همتاواژه 
 يست؟چ ينهزم

از اسقف  ی،پرس یاستاد رهگذر گفت: از من چه م 
بود.  یکوهدامن يرنگ! (منظورش استاد باعظم بپرس

را به  يرنگب یو دانشور؛ به شوخ يانشا يدمن، فر
 )يمخواند ینام م ينا
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 يزیاگر چ«درنگ کرد و گفت:  یاندک يرنگاستاد ب 
مانند چرخبال گفته شود، بهتر است. چون چرخدار 

 ».ندارد يیبار هوا
  

 يمماجرا، سال ها گذشت. من در ترجمه ها يناز ا
نوشتم. مگر،  یم» چرخدار«را  يکوپترهل يشههم
  .قرار نگرفت يرشو مورد پذ يفتادواژه جا ن ينا

که دوشنبه رفتم، همان شب نخست  1992به سال 
در آن شهر در برنامه اخبار صدا و  ييدنمپا
 ی. بيدمواژه چرخبال را شن يکستانتاج يمایس

به  یبا استاد کوهدامن يشدرنگ صحبت هشت سال پ
 يرنگهمان روز، با استاد ب یفردا  .مدآ يادم

در  ينیو شاد روان استاد داکتر کمال ع یکوهدامن
پژوهشگاه علوم دوشنبه شهر  یپژوهشکده خاور شناس

صرف نان چاشت در  یو پس از آن برا يمداشت يدارد
 .يمطربخانه (رستورانت) هتل دوشنبه رهسپار شد

 که يدمپرس يرنگ، از استاد بچاشت ضمن صرف نان
کلمه چرخبال را  يماصدا و س یدر خبرها يشبد
 يجرا يارد ينواژه را در ا ينشما ا يا. آيدمشن

 يد؟ساخته ا
را  يباواژه ز ينگفتند: بله، ا ينیداکتر ع 

 .يمهست يرنگمرهون استاد ب
  

کلمه هم در  ينگذشت و ا یبه هر رو، سال ها م
به  يرانهم در افغانستان و هم در ا يکستان،تاج
که در  ينشد. تا ا یشکل به کار برده م ينهم
شد به نام  يداپ يگریآن کلمه د یبه جا يرانا
که چرخبال چندان  يدآ یبر م ينچن». بالگردان«

را از » ان«بود. سپس  يدهمورد پسند واقع نگرد
شد که جا  ييدهزا» بالگرد«پس کردند و واژه  آن

 - در افغانستان در برابر چرخبال  .افتاد
 ين. ايدگرد يجرا »یچورلک«آن  یشتوهمتاواژه پ

 یساخته بود، من آگاه یواژه را چه کس ينکه ا
 .ندارم

  
 يندهآن نوشتم که در آ یرا برا ينبه هر رو، ا 

نشوند و ادعا کنند که چون چرخبال  يداپ یکسان
بيگانه است و نبايد به است، از مصطلحات  يرانیا

 کار رود.
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م بدين سو در دردمندانه از نيمه دوم سده بيست

حالی که دولت های حاکم افغانستان بخش بزرگی از 
بودجه دولتی را برای توسعه و گسترش زبان پشتو 
به مصرف رسانده اند، با همه نيرو از رشد و 
گسترش و شگوفايی زبان پارسی دری جلوگيری نموده 
و بر سر راه آن سنگ اندازی کرده اند. يعنی در 

ولتراناسيوناليست يک سخن، سياست دولت های ا
پشتون افغانستان توسعه پشتو و جلوگيری از رشد 

 پارسی دری بوده است. 
 

اين در حالی است که بايد دولت ها با رعايت 
عدالت و انصاف، در توسعه و شگوفايی همه زبان 
های رايج در کشور که همه دارايی فرهنگی همه ما 
و زبان های ملی ما اند، به پيمانه يکسانی بذل 
توجه می کردند و همه را به يک چشم می ديدند. 
مگر، متاسفانه چنين نشد. به خصوص در قبال زبان 
پارسی دری به گونه ناروايی از تبعيض و خصومت 
بيمورد کار گرفته شد که اين کار موجب دامنه 
يابی افتراق و انشقاق گرديده، زيان بزرگی به 
 همبستگی و يکپارچگی ملی ما وارد آورد. عين
سياست اکنون هم از سوی يک عده بيمار روانی 

 عقده يی دنبال می گردد. 
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پيامی به دوستان دانشجو از بلخ 
 باستان

 
 و فرزانه، ختهيورجاوند، فره ه،يدوستان گرانما

 !نستوه و خردورزفرهنگمندان   
ما مهد فرهنگ و  یگهربار باستان نيسرزم 

 ک،يگفتار ن یبرتر و واال یاه شهيخاستگاه اند
خرد و تسامح  شگاهيو رو کيو کردار ن کيپندار ن

 یاست. در درازا یو فروتن يیبايو شک یو بردبار
 رانيقلب ا -فرهنگپرور نيسرزم نيدر ا خ،يتار

و خراسان  يیاسطوره  جهيو انايريبزرگ، ا
 ن،يرانزميپر گهر ا نيهمه فرزندان سرزم ،یخيتار

و هم  ستهيدر کنار هم ز ضيعو تب ازيبدون امت
 ن،يسرزم نيباشندگان ا یو مهرورز یريپذ گريد

  .بوده است یتيزبانزد و شهره گ
 
ها را هرگز  رنگيرنگ ها و ن نيسرزم ني! ایآر 

 کين نييآ نيبه ا یاست. با ارجگزار رفتهينپذ
 گريروزگار ناهموار که بار د نيدر ا اکان،ين

باز آوردن  شهيناپاک دشمنان در اند یدست ها
در  یوهاب تيطالبان و حاکم ساختن فرهنگ جاهل

ما را  یهست رازهيش ختنيگس یکشور هستند و نابود
 یدر پ یو پنهان دايپ یکند، دست ها یم ديهدت
اندختن به آتش فتنه خانمانسوز اختالفات  مهيه

 .اند یو تبار یزبان ،یمذهب
 
نگران کننده و اندهبار  کيپ شيپ یدرست چند 

در اثر برخورد  زيعز انيچند تن از دانشجو شهادت
 یدل ها ،ینييو آ یبر شالوده مذهب یاحساس یها
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را به درد آورد و همه را سوگوار  هنانيهمه هم م
 یاميدر آن هنگام من در پ. ديو ماتمزده گردان

متن  نيجوانان برومند بلخ باستان با ا یعنوان
نش روشن است که دانشگاه کانون علم و دا«نوشتم: 

 یدبستان ها روانيپ يیروزآزما دانياست، نه م
که در معبد علم و معرفت  ني. ایذهبمرنگارنگ 

جانگذار و استخوانسوز رخ داده  یداديرو نيچن
 .است یو دردمند یاننگر هياست، سخت ما

 
روشنگر و آگاه جامعه،  یروهاياست تا ن ستهيبا 

 نيا یابيترسناک گستره  یامدهايبا توجه به پ
 یناگوار و امکان بهره بردار یرخدادها نيچن

 نيخون خيچنان که بارها تار ،نيسرزم نيدشمنان ا
 یو سن انيعيمانند جنگ ش -ما شاهد آن بوده است

 جاعشاه ش یها در چنداول کابل در آستانه پادشاه
در قندهار  عهيو ش یباز هم جنگ سن ايو  یدران

 یروهايداشت به سود ن ونديکه نبرد م یدر هنگام
و... از  ديرس یم انيپرست به پا هنيم
 یو به جا رنديکار بگ يیبايو شک یشتنداريخو

بنا به نشانه  ريدرگ یاز طرف ها یکياز  یهوادار
آتش  نيا یبر رو یآبپاش یدر پ ،یمذهب یها

بکوشند و تالش ورزند هر چه زودتر آن را  نفروزا
 .خاموش گردانند

 
 ندهيتا در آدر صدد هستند  یپنهان یچون دست ها 

و در آستانه بازآمدن  اورنديطالبان را دوباره ب
و  عهيطالبان، در دادن فتنه جنگ خانمانسوز ش

خانمان  یاز جنگ ها يیآغاز دور تازه  یسن
برانداز و خونبار در کشور است که هدف آن 

 یبخش ها یانتقال جنگ از جنوب به شمال و تباه
 یثبات یصلح دوست و آرام کشور به منظور صدور ب

ثبات ساختن  یاست که مستلزم ب انهيم یايبه آس
 یو استان باستان فيشهر مزار شر ژهيشمال به و

 .بلخ است
 
از دوستان  مانهيفتنه، صم نيبا توجه به ا 

با درک رسالت  ميو ارجمند خواشمند هيگرانما
آتش افروزانه از  یها امياز پخش پ شيخو یخيتار

 زنديبلخ بپره يی شهنامه نيآدرس باشندگان سرزم
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و  یمهرورز ،یدوست ،یآشت اميو برعکس بکوشند پ
ما بوده است، پخش  یشگيصلح را که شعار هم

  .نديبفرما
 
پندارم تا به  یرسالت خود م یبنده از سر دلسوز 

پند و اندرز  نهيبرادران جوان خود در زم
از  نهيدر زم دوارميدوستانه خود را بدهم . ام

کلمات و جمالت دقت  نشيدر گزکار گرفته و  يیايشک
 .به خرج دهند شتريب
 
 یجوانان دانشگاه یمن، برخورد احساس دياز د 

 یشان دارد. اما دشوار یمذهب نشيدر ب شهيکمتر ر
و  یاست. کشور در آستانه فروپاش گريد یدر جا
است  یبرنامه شوم کينزد ندهياست. در آ ینابود

طالبان  عربستان و پاکستان و قطر، یتا به همکار
 بهو در پالن است تا جنگ  اورنديرا دوباره ب

 نيشود. در ا دهيکشان انهيم یايآس یمرزها
برنامه شوم، بلخ، بدخشان و هرات به حمام خون 

  .خواهد شد ليتبد
 
 ستهيو اندوهبار، با زيغم انگ اميا نيدر چن 

و  زميو طالبان تيضد جاهل یروهاياست تا همه ن
 ،ین و هوادار دمکراسموم یروهايوحشت، همه ن

 یارض تيو تمام یاستقالل، آزاد ،یمل یهمبستگ
بار توطئه  نيکشور دست به دست هم بدهند . ا

که از ترور استاد  يیبزرگ است. توطئه  اريبس
و جنرال داوود آغاز شد و قرار است  یربان
در بلخ، بدخشان  ژهياز خون در شمال به و يیايدر

پردامنه و دور  یبسازند. جنگ ها روانو هرات 
سال را در بر  یدر راه است که سال ها یدرازا

از گذشت و  ديلحظات حساس با نيخواهد گرفت. در ا
کار گرفته شود. چون در آستانه  یصبر و بردبار

 یفرع یفتنه ها ،یاصل یساختن برنامه ها ادهيپ
و در  یاز آن ها آتش افروز یکيشود که  یچاق م

و  عهيل بر اساس ششما یروهاين انيدادن جنگ م
کار را کرده اند،  نيبارها ا خياست. در تار یسن

 ».ميريگ یمگر ما پند نم
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 دايپ یماجرا، دست ها نيگفتگو در پشت سر ا یب 
افروز به  تشکنند و عناصر آ یکار م یو پنهان

از فتنه و  یريشگيپ یبرا .اندازند یم مهيآتش ه
نه ناگوار، خواهش برادرا یامدهاياز پ یريجلوگ

است که از سر مهر به  نيا دوستاناز  نيکمتر نيا
چون  یآن، ب ريدر غ نديفزايشان ب یگذشت و مدارا

و عناصر ماجراجو با  يیو چرا آتش افروزان حرفه 
توانند در چاق  یماجرا تا م نياز ا يیبهره جو

و در دادن  ینييو آ یزبان ،یکردن اختالفات تبار
فت و روشن است بهره خواهند گر يیفرقه  یتنش ها

 ديمتوجه نخواهد گرد یخيتار انيجز ز یسود چيه
 .نگردد نيچن ميدواريکه ام

 
اباندن فتنه بزرگ است. در ومنظور من از فروخ

که  یآن، به قول معروف تو مجو گل از دکان ريغ
دست نشانده و  ميفروشد. شما از رژ یتفنگ م

که به سود  ديانتظار دار یمتقلب متکرر کنون
 یبراد. بکن یرو.... کا یدادگر ،یدمکراس ،یآزاد

افراد  یبرا ديآن است که نبا زيچ نيمن مهم تر
 نياز ا یريبهره گ یو ماجرا جو که در پ اديش

 . ميماجرا هستند، مجال بده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

732 
 

 
 
 
 
 
 
 

توطئه ارگ در برابر دمکراسی و احزاب 
 سياسی

 
ست، پرسشی که بيشتر در جامعه روشنفکری مطرح  ه

هاي حزبي  پويايیآيا در افغانستان «اين است که 
و سازماني به شكل قانونمند آن در جريان است؟ 

چرا اين احزاب در پارلمان و ساختار  ،اگر است
نظام به شكل مسؤوالنه سهم ندارند؟ چرا برنامه 
هاي حزبي مدون در شقوق مختلف حيات اجتماعي 

حزاب را قانون ا ،يس جمهورير مردم وجود ندارد؟
 كه دو بار ازآن از زمان به قدرت رسيدنش با 

يعني  .توشيح نكرده است ،پارلمان تصويب شد سوی
هنوز در افغانستان فعاليت هاي حزبي مانند زمان 

. حكومت مي باشد از پارلمان و بيرونظاهر شاه؛ 
فعاالن جامعهء مدني، احزاب همه چرا به عوض اين 

االن جامعهء مدني سياسي وجود ندارد؟ آيا اين فع
الترناتيف احزاب سياسي شده مي توانند؟  اگر 

 شاد رواندموكراسي بدون حزب سياسي به قول 
 لشکرپس چرا  ،ي بدون ارابه باشدرميوندوال گا

فعال مدني تا كنون خاموش نشسته اند و براي 
ايجاد فضاي باز سياسي حزبي دست به اعتراض و 

ر اين است كه تحصن و راهپيمايي نزده اند؟ منظو
چرا  ،اگر كرزي از توشيح آن خود داري ورزيده

اين موضوع نزد شان  ديگران خاموش نشسته اند و
در حالي كه همه  .بي اهميت جلوه كرده است

 »خواهان دمكراسي و فضاي باز سياسي مي باشند؟
 

در کشور خدا در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که 
تقلبی و داد افغانستان، همه چيز نمايشی، 

رياکارانه است. از نام کشور گرفته تا هويت 
باشندگان و نظام و قانون و دستگاه و رييس 
جمهور دست نشانده و پارلمان و..... حال در اين 
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تافته ميان دمکراسی و جامعه مدنی نمی توانند 
 باشند.  جدا بافته يی

 
نهادهای مدنی، در جوامع پيشرفته نهادهايی اند  

ستگاه دولت و مردم قرار دارند و که در ميان د
رسالت شان دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها 
است. حال اگر احزاب سياسی را از مهمترين ارکان 
دمکراسی بشماريم، دمکراسی و جامعه مدنی بدون 
موجوديت احزاب فراگير سياسی که در حيات سياسی 
کشور مشارکت پويا و ارگانيک نداشته باشد، 

می است بدون روح و يا همان گونه که مانند جس
شاد روان ميوند وال فرموده بودند، گاری بدون 

 ارابه.
 
اگر مظاهر دمکراسی را در آزادی بيان، آزادی  

وجدان، برابری حقوق زنان و مردان، مشارکت 
گسترده توده يی در دولت، آزادی مطبوعات، 
نهادينه شدن احزاب سياسی و جامعه مدنی و..... 

بسازيم، در دولت خدا داد، تنها به گونه  خالصه
دستچين شده چند رکن آن تا جايی پياده شده است 
. اما مهمترين و بنيادی ترين ارکان آن به عمد 

 و قصد و آگاهانه  قرنطين گرديده است.
 
نهادهای مدنی کنونی، در بيشتر موارد در حرف  

وجود دارند تا عمل. بسياری از انجمن ها و 
به ياری و يمن کمک های مالی نهادهای  سازمان ها

بين المللی نفس می کشند. بسنده است تا کمک ها 
ديد که به يک گردش چرخ  مقطع شود. خواهي

 نيلوفری از صدها به چند ده کاهش خواهند يافت. 
 
...و اما مساله احزاب بحث ديگری است. تجربه  

نشان داده است که احزاب دارای پايگاه مردمی 
از گرايش های سياسی و باوری شان هرگاه  صرف نظر

شکل بگيرند، ديگر نهادينه شده، به آسانی از 
حاال، اگر قرار می  ميدان به در نخواهند رفت.

بود در کشور پروژه دمکراسی نه به شکل صوری، بل 
به شکل بنيادی پياده شود، و پويايی های سياسی 
به گونه قانونمند در يک مسير درست به راه 

د، بايد از همان آغاز قانون احزاب سياسی بيفت
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نافذ می شد . پروسه سياسی در کشور در يک بستر 
 طبيعی به راه می افتاد. 

 
اما چون، آقای کرزی و ارگ نشينان در کل، ... 

هيچگونه باوری به دمکراسی ندارند، و با 
های بيمار شخصی، خانوادگی، تباری، زبانی اآجند

نظام پادشاهی در و سمتی در انديشه احيای 
دودمان خود اند، شکلگيری قانونمند احزاب سياسی 
قانونی و رسمی را بزرگترين مانع در برابر 
خودکامگی و هژمونی خود پنداشته و با همه نيرو 

اند. يعنی آن مانع پا گرفتن و فربه شدن 
هيچگونه باوری به مشارکت گسترده مردمی در 

چ اعتقادی ساختار دولت ندارند. همين گونه، هي
به شکلگيری پارلمانی که بتواند مظهر اراده 

مکانيسم  ،مردم باشد، ندارند. زيرا در آن صورت
بازخواستگر و کنترلی پيدا خواهد شد که نمی 

 گذارد به آسانی به اهداف شيطانی خود برسند. 
 
کنون، نظام بيمار سياسی کشور دارای ساختاری  

ود تصميم م ساز، خياست که آقای کرزی خود تصم
گيرنده، خود مجری، خود بازخواستگر، خود قاضی و 
خود مفتی است و کسی نمی تواند از ايشان 
بازخواست کند. يعنی به قول معروف خود کوزه گرو 
کوزه خز و کوزه فروش. از همين رو هم است که 
بزرگترين توطئه را در برابر دمکراسی به راه 

ی متشکل و انداخته، جلو نهادينه شدن احزاب سياس
قانونی را گرفته است و نمی گذارد پروسه سياسی 
در کشور به شکل طبيعی آن پيش بروند و به 

 بالندگی برسد و به بار بنشيند. 
 
بازی نمايشی با نهادهای مدنی هم مضحکه يی بيش  

نيست و دکانی شده است برای بهره برداری های 
 اين و آن. البته، نمی شود در کل منکر شد که در
کشور جامعه مدنی به وجود نيامده است. 
دستاوردهای معينی در اين زمينه داريم و 
نهادهايی هم اند که تا اندازه يی سر پا 
ايستاده اند. اما باور کنيد همه چيز سخت 
شکننده و بی بنياد است. جامعه مدنی در کشور ما 
درخت تناوری نيست که با هر تندبادی بلرزد و با 
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بل که شاخ  ،يخ و بن کنده شودهر گردباد از ب
های نازک و باريکی است که هر نسيمی می تواند 

 آن را بشکند و با خود ببرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامه يی به يک دوست
 

 رحيمی عزيز، 
 ،با درود و مهر

 روزگار به شادمانی و رنگينی
 
ميزد گرد شما را در بی بی سی در باره  

واهی ديدم. بنيادگرايی و جنبش دموکراسی خ
های بسيار خوبی بود. ای کاش در لندن فرصت  بحث
بود تا در چنين بحثی شرکت می کردم. چند نکته  می

 را شايسته يادآوری می دانم:
جهان «غرب در کل خواستار آوردن دمکراسی در  -1

يا دست کم برخی از کشورهای اسالمی نيست. » اسالم
 شیبرخورد غرب با دمکراسی بيشتر ابزاری و گزين

و به اصطالح يک بام و دو هوا يعنی با 
است. برای نمونه، هيچ استاندرادهای دوگانه 

تالشی برای آوردن دمکراسی در عربستان صورت 
گيرد و اين کشور تنها کشور جهان است که  نمی

و در آن تا کنون هيچ  قانون اساسی ندارد
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انتخاباتی برگزار نشده و حتا در آن زنان حق 
 هکند ک ايجاب می امريکامنافع  د.رانندگی ندارن

دست و در انحصار يک گروه  قدرت در همچو جوامع يک
 خاص مستبد باشد. 

 
تصورش را بکنيد، بخش بيشتر نفت در گستره شيعه 
نشين عربستان است که پانزده درصد جامعه را 
تشکيل می دهند. اگر دمکراسی و برابری و عدالت 

ه درصد درآمد اجتماعی باشد، بايد دست کم پانزد
 .نفت برای باشندگان اين گستره تخصيص داده شود

شود و هر  در حالی که نيم در صد هم داده نمی
گونه صدای آزاديخواهی و عدالت پسندی در نطفه 

در اين کشور شيعيان حتا مشارکت خفه می شود. 
 نمادينی در ساختار قدرت ندارند.

 
درصد عين موضوع در بحرين هم مطرح است که هشتاد 

باشندگان آن شيعه هستند. اما در دولت کمترين 
مشارکت هم ندارند. اگر دموکراسی باشد و 

شود و  انتخابات، روشن است اکثريت قاطع برنده می
را که  پايگاه دريايی در آن  امريکااين منافع 

 کشور دارد، با خطر رو به رو می سازد. 
 

ی در افغانستان يک قرن و نيم مردم را در تاريک
سوادی نگه داشتند تا هرگاه روزی  و جهالت و بی

های گرم بيفتند، جهاد  روس ها به انديشه آب
کنند. تصورش را بکنيد اگر در افغانستان آزادی 
و دموکراسی و دانش و عدالت و برابری و پيشرفت 

 می بود، کسی جهاد می کرد؟ …
 

امروزه نيز از رژيم مسخره کرزی پشتيبانی همه 
ود و جلو هر گونه کثرتگرايی گرفته ش جانبه می

شود تا قدرت در يک دست متمرکز شود. روشن است  می
توانند راهبردهای خود را  در اين صورت بهتر می

پياده کنند. آوردن دو باره طالبان کرام هم با 
های دمکراتيک و  زير پا گذاشتن هر گونه ارزش

 انسانی صورت می گيرد. 
 
طر بياوريد که پس از کودتای الجزاير را به خا 

پيروزی اسالمگرايان در انتخابات چگونه با 
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مداخله فرانسه در هم کوبيده شد. تعريف ابزاری 
و نه ارزشی غرب از دموکراسی بستگی به منافع آن 
دارد. موضوع حقوق بشر و زنان هم همين گونه 

هرگز  زنان پامال است،است. در عربستان که حقوق 
کند. مگر ايران که ده  کسی مساله را باال نمی

بار وضع بهتر از عربستان است، روزی نيست که 
 محکوم نشود. 

 
سوريه به جرم سرکوب مردمش به شورای امنيت 

و يمن  هایشود و در مورد ديکتاتور معرفی می
موضوع با سکوت برگزار می شود. بر سر بحرين 

قذافی به دليل سرکوب مردمش شب و روز بمب می 
و قرون وسطايی يمن  های رژيمبارند، مگر از 

 پشتيبانی می شود. بحرين 
 

های يک بام  و دو هوا و استاندرد  گونه سياست اين
دمکراسی و حقوق بشر و زنان  ،های دو گانه غرب

ها مبدل ساخته است. همين  ترين واژه را به پوچ
که از انتخابات روسيه به شدت انتقاد می  امريکا

 چندرياست جمهوری ما کرد، خود در انتخابات اول 
ميليون رأی را برای کرزی در پاکستان چاپ و 
صندوق های سر به مهر را به افغانستان آورد. به 
گونه يی که حتا خود کرزی خبر هم نشد و به 

ليون رأی آورده يمندين راستی باور داشت که چ
يی ها امريکانيم آن را بيش از است! در حالی که 

غانستان خود ما اگر آورده بودند. در همين اف
دمکراسی راستی باشد، کسی از نزد مجاهدان رأی 

تواند. مگر کرزی را به زور تحميل  برده نمی
 کردند، زير پوشش دموکراسی.

 
آنچه مربوط به  دموکراسی می گردد، بايد در  -2

نظر داشت که آوردن دموکراسی در هر جامعه يی به 
ی نهاد دو بستر نياز دارد: يکی جامعه مدنی يعن

مدنی يا نهادها يا مؤسسات دمکراتيک و ديگری 
فرهنگ دموکراتيک. چون جوامع شرقی هيچ کدام را 

ها دمکراسی پياده شود.  ندارد، محال است در آن
يعنی در آغاز بايد احزاب سياسی دموکراتيک و 

ها و سازمان  های آزاد و بنيادها و انجمن رسانه
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به ميان های معتقد و باورمند به دموکراسی 
 توان از دمکراسی ياد کرد.  بيايد و سپس می

 
فرهنگ دمکراتيک نيز بسته به باالبری تراز دانش 
و علم و پيشرفت و ترقی و از سوی هم به باال روی 

گذارند  آگاهی اجتماعی است که نداريم و نمی
 داشته باشيم.

 
در پهلوی مدرنيته يا مدرنيسم به مدرنيزاسيون 

و صنعتی و اطالعاتی نيز نياز  يا نوسازی اقتصادی
دهد  است. باز هم غرب به چنين چيزی مجال نمی

زيرا در برنامه نيست که کشورهای جهان سومی يا 
زمانی يک  دست کم اسالمی به پيشرفت دست يابند.

روستايی زاده دانشجو در دانشگاه مشهد از 
شريعتی پرسيده بود که اگزستانسياليسم چيست؟ 

ته بود که يعنی اين که داکتر در پاسخ گف
شهرداری به روستای شما  که برق ندارد، برق 

شود گفت که دمکراسی يعنی اين که  بياورد. حال می
 26برای افغانستان برق آورده شود. چون برای 

ميگاوات برق داريم. در حالی که  260ميليون نفر 
هزار مگاوات  80ايران برای هفتاد ميليون نفر

ی هم لنين گفته بود که توليد می کند. زمان
کمونيسم يعنی حاکميت شوروی+ الکتروفيکاسيون 

 سراسر روسيه!
 
آنچه مربوط به بنيادگرايی و بنياد گرايی  -3

شود  بايد متوجه بود که  اسالمی و اسالم سياسی می
 خلط مبحث نشود.

نخستين موضوع اين است که اسالم اساسًا يک دين 
عرب پيوند گسست سياسی است و با پديد آمدن دولت 

ناپذير دارد. از اين رو اسالم  غير سياسی 
 نداريم.

 
دو ديگر، رابطه دين و سياست در اسالم همان است 
که سيد جمال الدين گفته بود که سياست ما عين 
ديانت ما است. البته، بايد در نظر داشت که 
بايد رابطه دين و سياست را از شکل ترکيبی آن 

ر آورد. در غير آن بدون بايد به شکل مخلوطی د
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اين نوع استحاله با فاجعه رو به رو خواهيم 
 بود.

 
بايد متوجه بود که ميان فندامنتاليسم اسالمی يا 
بنيادگرايی که در ايران آن را دوست دارند اصول 
گرايی بخوانند و اکستريميسم اسالمی (تند روی 
اسالمی) و راديکاليسم اسالمی تفاوت سرشتی هست. 

توان جمعيت اسالمی ما يا اسالم  ونه میبرای نم
 حاکم در ايران را جنبش های بنيادگرا خواند. 

 
از نحله جنبش های  )سلفی(جنبش های وهابی 

تندروانه هستند. البته، محافظه کاران حاکم بر 
توان بنيادگرا يا تندرو خواند.  عربستان را نمی

ها بيشتر متعلق به يک طيف سياسی اند به نام  آن
نسرواتورها (محافظه کاران) تا يک طيف مذهبی. کا

مگر تظاهر به مذهب دارند. به زبان روسی چنين 
می نامند. يعنی رياکاران » بوگوخول«طيف را 

مذهبی و مسلمان نما ها يا روحانی نماهای 
 سياسی.

 
توان راديکال  حزب اسالمی افغانستان را بيشتر  می

از ديدگاه ناميد تا بنيادگرا يا تندرو. هر چند 
باوری يک حزب بنيادگرا است. مگر طالبان بی چون 

 و چرا تندرو يا افراطی هستند. 
 

البته، بنيادگرايی و تندروی در مذاهب ديگر 
مانند مسيحی و يهودی هم هست. مگر بنا به داليل 
روشنی در غرب دوست دارند پيکان نکوهش و سرزنش 

ه بنيادگرايی و تندروی را به سوی اسالم نشان
 بگيرند. 

 

آنچه مربوط به اسالم سياسی می گردد، اين بيشتر 
يک جنبش است تا نحله مذهبی. واکنشی است 

دی در برابر  فرهنگ غرب، استعمار غرب، نپداف
عدالتی غرب و در يک سخن غرب ستيزی که در  بی

سيمای غرب گريزی تبارز نموده است. بيشتر ابزار 
اين که به است برای پدافند يا حتا تهاجم تا 

راستی جريانی باشد، مذهبی به مفهوم کالسيک 
 کلمه. 
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قول معروفی هست مبنی بر اين که نشايد کوفت آهن 
شود در برابر ستمی که از سوی  جز به آهن. مگر می

رود،  با   اسراييل با پشتيبانی غرب بر اعراب می
ابزارهای دمکراتيک مبارزه کرد؟ شمار ويتوهای 

ملل در پشتيبانی از جنايات در سازمان  امريکا
ها مورد گذشته است. امروز اسالم  اسراييل از ده

سياسی شايع ترين موج در جهان اسالم است و تنها 
 ابزار برای رهايی از شر استعمار غرب. 

 
آمديم بر سر رژيم های دمکراتيک در جهان سوم يا 
جهان اسالم يا بهتر است بگوييم کشورهای اسالمی. 

وری پذيرفته شده برای همه کشورها در کل يک تي
داريم. هنگامی که کشورها از سوی رژيم های 
توتاليتار (کليت گرا) به سوی دموکراسی پيش می 
روند، ناگزير بايد از يک معبر يا گذرگاه 
اتوريتاريسم (اقتدارگرايی) بگذرند. يعنی جاده 
مستقيم به سوی دمکراسی نيست. در اين دوره هر 

يک ديکتاتوری مصلح يا رهبر کشوری نياز به 
اقتدارگرا  دارد. به اين دوره گذار نياز است. 
هرگاه در اين دوره يک رهبر با اقتدار روی کار 

توان از بحران ها به آسانی گذر کرد.  بيايد، می
 در غير آن سرنوشت تيره يی پيش رو خواهد بود.

 
با اين هم فراموش نبايد کرد که در کشورهای 

های  نظام دمکراتی که از پشتوانه جهان سومی هر
بايسته برخوردار نباشد، سخت در معرض ناآرامی 

اقتصادی و براندازی ها خواهد  –های اجتماعی
ها در آن ارتش  بود. برای نمونه ترکيه که سال

کرد تا اين که به برکت گسيل هژده  کودتا می
های  ميليارد دالر نقد از سوی ايران و همکاری

ه، در چند سال گذشته چهار کودتا اطالعاتی روسي
ريزی شده  و اسراييل برنامه امريکاکه از سوی 

 بود، در اين کشور با ناکامی رو به رو گرديد.
 

پاکستان داستان ديگری دارد که در خور شرح و 
 بيان نيست.

 
و اما ايران. در ايران دموکراسی حکم زهر قاتل 

خته ی لگام گسيآزاداز را دارد. هرگاه مطبوعات 
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های سياسی اجازه  باشد و احزاب و گروه برخوردار
داشته های تعريف ناشده و بی بند و بارفعاليت 

و اسراييل و  امريکاباشند و انتخابات آزاد، 
عربستان حاضر هستند ميلياردها دالر هزينه کنند 
تا پسر شاه يا برای مثال سازمان مجاهدان خلق 

ای اين را روی کار بياورند وانگهی گنجينه ه
کشور را به تاراج ببرند و سپس به حساب آسيای 

 ميانه و قفقاز هم برسند. 
 

حال اگر کدام رژيم ديکتاتور هم بيايد به جهنم. 
در اين جا بحث بر سر دمکراسی نيست. ايران هژده 
درصد گاز و دوازده درصد نفت و پنج درصد مس 

درصد  4.5جهان را دارد. تازه در همسايگی آن 
درصد آن در  18م جهان در ازبيکستان و يورانيو

درصد نفت و  4گذريم از  قزاقستان است. حال می
 گاز جهان  که در قزاقستان و ترکمنستان است.
منافع ملی ايران ايجاب می کند، يک نوع دمکراسی 
کنترل شده را داشته باشد که در چهارچوب قراءت 

 اسالمی از دمکراسی مجاز است. 
 

نيست حتا يک شاهی برای آوردن حاضر  امريکاچرا 
دموکراسی در بحرين مصرف کند؟در باره کشورهای 

يی بايد گفت که در اين کشورها افريقاعرب زبان 
بيشتر بحث بر سر دموکراسی نيست. جنبش های اخير 
در اين کشورها بيشتر جنبش های اجتماعی است تا 
اسالمی يا دمکراسی خواهانه. مردم با دشواری های 

رو به رو و اجتماعی  بزرگی ون اقتصادی روزافز
سرخورده و نوميد های نسل جوان  هستند. خواهش

بسيار باال است. اين در حالی است که رژيم های 
ديکتاتوری چند دهه يی با پشتيبانی غرب بر اين  

 کشورها فرمان می راند.
 

ميليارد دالر در بانک های  120ببينيد قذافی 
ه از شش ميليون باشنده . در حالی کشتاروپايی دا

بخش بزرگ آن زير خط فقر هستند. مگر  ،ليبی
ها را برای مقاصد  شد بخشی از اين پول نمی

اجتماعی يا برآورده ساختن نيازهای مردم هزينه 
 می کرد؟
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همين گونه دارايی مبارک به هفتاد ميليارد و بن 
ميليارد می رسد. مردم از نارسايی  24علی به 

لتی، نابرابری و تنگدستی به نظام ها بی عدا
ستوه آمده بودند. بيکاری، عدم دسترسی به نظام 

 بهداشتی و...بيداد می کند.
 

با اين هم جنبش اخوان المسلمين و القاعده و 
نيز جنبش های چپی و نيز هواداران دمکراسی و 

های ناسيوناليستی با  همين گونه برخی از گروه
تن خواست های بهره گيری از فرصت برای مطرح ساخ

 شان و نيز.... به پا برخاسته اند. 
 

فراموش نبايد کرد که بسياری از کشورهای مخالف 
تسلط غرب بر منطقه مانند روسيه و چين و ايران 
و حتا ترکيه نيز در اين گير و دار دست داشته 
اند. البته، هر يک برای مقاصد خود. تصادفی 

ايران خدنگ نکوهش را به سوی  امريکانيست که 
آماج گرفته است. البته، چنين چيزی تازگی 
ندارد. پشتيبانی غرب از جهاد افغانستان مگر 
برای آوردن دمکراسی به افغانستان بود يا دفاع 
از اسالم؟ روشن است که برای اهداف راهبردی 
خودشان بود. همين چندی پيش اوباما اعالم کرد که 

يست. هدف ما از آوردن دمکراسی به افغانستان ن
در حالی که بوش برعکس آوردن دمکراسی به 
افغانستان را برای خود ناشی از يک نوع الهام 

 می داست.
 

در باره مصر و ديگر کشورهای جهان عرب بايد گفت 
که در عصر جنگ سرد شوروی از ناسيوناليسم عرب 
به رهبری ناصر پشتيبانی می کرد. همين گونه از 

جنبش فتح در  احزاب بعثی در سوريه و عراق و
 …فلسطين و جنبش سوسيال دمکراسی در الجزاير و 

 
از وهابيسم در عربستان. در  امريکادر مقابل، 

اين ميان جنبش اخوان المسلمين از دو طرف زير 
بايد به ياد  کار داليل بسياری دارد. پا شد. اين

داشته باشيم که نگاه غرب به جنبش اخوانی يک 
شايان  ، نه راهبردی.تاسو تاکتيکی نگاه ابزاری 

شاگرد سيد جمال  –شيخ محمد عبده يادآوری است که
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، با )از اعضای لژ فراماسيون پاريس(الدين 
 سيد قطب و ها عناد داشت. حسن البناء  انگليسی

 .ندبودهم پيرو عبده 
 

روشن است شوروی نيز با جنبش اخوان مشکل داشت. 
شد. همين بود که  در مصر و سوريه به شدت سرکوب 

تنها جهاد افغانستان بود که بازار اخوان را 
گرم کرد و غرب حاضر شد برای مقابله با هيوالی 
کمونيسم به جنبش های اخوانی در افغانستان کمک 

 نمايد.
 

با توجه به اين در آن هنگام شوروی از 
هم به  امريکاناسيوناليسم عرب حمايت می کرد، 

ان عنوان وزنه متقابل، از ناسيوناليسم پ
ايرانستی به رهبری شاه ايران پشتيبانی می کرد. 

ها هم در مقابل از پشتونيسم داوود خان  شوروی
حمايت می کردند. پاکستان هم برای مقابله با آن 
احزاب اخوانی را به کمک مصر و عربستان در 
افغانستان تقويت می کرد. در يک سخن؛ همه چيز 

هم آش  ابزاری و سياسی بود تا طبيعی. امروز هم
است و همان کاسه تنها بازيگران تفاوت کرده 

 اند.
 

به هر رو، چون فردا تاجيکستان رونده هستم و 
اين چيزها را پس از يازده شب بعد از آمدن از 

شايد همه جانبه نباشد.  .ام کار شتابزده نوشته
کوشم اين نبشته را بيشتر توسعه  می آيندهدر 

 م. داده و به شکل يک مقاله در بياور
 

 بهروز و پيروز باشيد.
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 یو زبان یتبار یتنش ها
 خلق کيحزب دمکرات تيدر دوره حاکم 

 
که من نه  ميخواهم بگو یم شياز پ شيپ ،با پوزش 

حزب بودم و نه هواخواه آن و نه از  نيعضو ا
 یبا آن کدام تعلق خاطر ینشيو ب ینگاه فکر

نتقدان آن از م وستهيپ ،عکس داشتم و دارم. بر
که شش سال در سال  نياما با توجه به ا .مه ابود
خواندم، با شمار  یدهه هشتاد در مسکو درس م یها
آن از  گانيحزب و بلندپا نيا یاز اعضا یاريبس
خواهم صادقانه خدمت به  یداشتم. م يیآشنا کينزد

ها و  یحزب با همه کاست نيعرض برسانم که اگر ا
نکته  کياگر تنها  شياو با همه لغزش ه شيها ژیک

 یو زبان یتبار ليبود که مسا نيمثبت داشت، هم
دوره  درکنار گذاشته بود. دست کم  یخيرا ب

 کارمل. 
 

حاال من در آن شش سال، و پس از آن در دوره يی 
که سه سال پس از تحصيل در مسکو کار می کردم، 
برای يک بار هم که شده، چيزی به نام مسايل 

ز زبان هيچ کس نشنيده بودم. زبانی و تباری ا
اصال اين مسايل مطرح نبود. حاال اين حرف من 
نيست. در آن سال ها هزاران هم ميهن ما در 
شوروی پيشين تحصيل می کردند. دانشجويان ما روی 
هم رفته در سه گروه خلقی، پرچمی و بی طرف 
تقسيم می شدند. در ميان خلقی ها و پرچمی ها 

مطرح بود. اما به هيچ رو، اختالفات ايدئولوژيک 
اختالفات قومی و زبانی نه.  باور بفرماييد که 
من در آن هنگام اصال تعلق قومی بسياری از 
دوستان خود را نمی دانستم و تا کنون هم نمی 

 دانم. 
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تنها، دو بار بحث مسايل زبانی در افغانستان 
مطرح شده بود که واکنش های بسياری را 

نوشتن مقاله يی بود به  برانگيخت. نخستين آن
قلم آقای سليمان اليق که در آن از پشتون ها به 
عنوان برادر بزرگ ياد شده بود. بسياری از 
نمايندگان اقوام ديگر، نوشته آقای اليق را 
همچون ادعای بی اساس ارزيابی کردند و چنين 
استدالل می کردند که چون در کشور هيچگاهی 

ت، چنين نوشته های آمارهای دقيق گرفته نشده اس
بی اساس می تواند منشای اختالفات و فتنه و خدشه 
پذير شدن وفاق ملی گردد.  بار دوم، موضوع گسيل 
کيهان نورد به فضا بود که گفته می شد داکتر 
نجيب از گرباچف رسما خواسته است تا به جای 
جنرال دوران، جنرال مومند را که پشتون است، 

ست نخستين کيهان نورد بفرستد. شايد او می خوا
ما يک پشتون تبار باشد. عده يی از افسران 
هوايی که شايد از هواداران دوران بودند، به 
اين موضعگيری داکتر نجيب اعتراض داشتند و آن 
را شوونيستی و سمت گرايانه و ناشی از انديشه  
های قبيله گرايانه ارزيابی می کردند. اما چون 

مل بودند، چنين استنباط آن ها پرچمی هوادار کار
می شد که شايد بر ضد نجيب تبليغات سوء  کنند. 
يعنی کسی اصال به اين حرف ها بهايی نمی داد. 
چنين مسايلی بسيار احتياط آميز در محافل خاص 

 مطرح می شد.  
 

من بار نخست چنين مسايل را در آلمان شنيدم. 
به فرانکفورت آمدم، ديدم که  1989وقتی به سال 

ضای حزب اسالمی و جمعيت و نيز گروه افغان ملت اع
و هواداران شاه به شدت مصاب به اين بيماری ها 

تبار  هستند و در برابر يک  ديگر به نام سمت و
زبان تبليغات می کنند. به ويژه با افراد سخت و 

متعصبی از پيروان حزب اسالمی برخوردم که سخت بر 
 پشتون بودن خود تاکيد می ورزيدند. 

 
در دوره جنگ های حزب اسالمی و طالبان با  

مجاهدان شمال بود که اين بحث ها دامن زده شد. 
در اوايل دوره کرزی هم مطرح نبود. دست کم من 

در وزارت خارجه کار می  2006-2003در سال های 
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کردم. در اين سال ها با اطمينان می توانم 
بگويم که حد اقل در وزارت خارجه اين بحث ها 

رح نبود. اما اوضاع در پی انتخابات رياست مط
در کشور  2005به ويژه پس از   2004جمهوری در 

تغيير کرد و کرزی تا گلو در لجنزار قومگرايی و 
زبانگرايی فرو رفت و اين مصيبت تا امروز دوام 
دارد تا ديده شود که چه آتشی را در خرمن هستی 

فتن کشور خواهد افکند. در وزارت خارجه پس از ر
داکتر عبدهللا بود که برای نخستين بار بحث مسايل 

 .قومی مطرح شد
 
به هر رو، از ديد من بايد هر چه سريع تر به  

اين مسايل پايان بدهيم، به همان اندازه به سود 
ما است. يعنی بايد بکوشيم که نگاه خود را 
فراتباری و فرا زبانی بسازيم. بايد برای خود 

نيم. زيرا باليدن به هويت هويت فرهنگی تعريف ک
قومی يک مقوله سخيف و ابلهانه است. بايد بر 
وجوه اتفاق و ارزش های مشترک بيشتر تاکيد شود 

 تا به وجوه افتراق. 
 

بايد به عرض برسانم که تنها می توان در صورتی 
قضايا را درست تجزيه و تحليل کرد که به آن ها 

و تباری  از ديدگاه رها از تعصبات زبانی، آيينی
نگريست. يعنی از منظر فراقومی، فرامذهبی و 

 بيخی غير ايدئولوژيک. 
 

متاسفانه در سال های دهه های هفتاد و هشتاد، 
شمار بسياری از جوانان ما در مدرسه های 
پاکستان و نيز در کشورهای عربی به ويژه مصر 
تحت نظر استادان اخوانی و وهابی آموزش های 

را گرفتند و زير سايه جو تندروانه مذهبی را ف
انديشه های جزمگرايانه پرورش يافتند. در گذشته 
آموزش های دينی در مدرسه های سمرقند و بخارای 
شريف بود که بی پيرايه و بی آاليش بود. اما پس 

بزرگترين کانون فساد و  -از تاسيس مدرسه ديوبند
شيطنت در منطقه، که بی چون و چرا بانيان آن 

بودند، ديگر کسی در منطقه ما روی انگليسی ها 
 آرامش را نديد.
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آن چه هم که در چند دهه اخير شاهد آن بوده  
ايم، سيل بی پايان دالرهای باد آورده نفتی 
کشورهای واپسگرای عربی است و احزاب و گروه های 
تکفيری و لگام گسيخته با نام های عجيب و غريب 

گوی، مانند لشکر طيبه، سپاه صحابه، لشکر جن
تحريک خالفت، حزب التحرير، حرکت فاروقی و 
....در پاکستان که مانند قارچ سر برآورده اند 

، گروهک » جيش المجاهدين«و گروهک موسوم به 
الجيش «، گروهک موسوم به » نقشبنديه«موسوم به 

، » عشرين«های موسوم به انقالب  ، گردان» االسالمی
ه ها گروه و د» جيش االنصار«و گروهک موسوم به 

 ديگر در عراق و سوريه. 
 

گذشته از مساله سوريه که بيشتر داليل 
جيواستراتيژيک به دليل حضور پايگاه دريايی 
روسيه در طرطوس دارد، و نيز جنبه جيواکونوميکی 
به خاطر رسانايی گاز عربستان  و قطر به اروپا 
از راه ترکيه، پروژه اصلی اين است که محافلی 

روپا و نيز اسراييل در پی آن اند و ا امريکادر 
که به همکاری ترکيه از ايران جزيره يی بسازند 
که در پيرامون آن رژيم های تندرو وهابی حاکم 
باشد. احزاب اخوانی در اين کارزار آله دستی 
بيش نيستند. زيرا تجربه ثابت ساخته است که در  
هر کشوری که احزاب اخوانی دست به سالح برده 

و  امريکافرجام کار آن کشور به دست اند، در 
انگليس و اسراييل افتاده و در آن پايگاه های 
نظامی ساخته شده و در سرانجام خود اخوانی ها 
هم کنار زده شده و رشته کار به دست وهابيون 
افتاده است. روشن است افغانستان هم جزيی از 
همين پروژه خطرناک است. از اين رو، بايد با 

کوشيم تا کشور از اين ورطه نجات همه نيرو ب
يابد. همين اکنون ده ها حزب وگروه بسيار 
خطرناک که از سوی وهابيون سعودی و ديگر محافل 
مرتجع عربی تمويل می شوند، به همکاری ترکيه در 
سرتاسر افغانستان و به ويژه در شمال به شدت 
فعال اند. خطر جنگ های فرقه يی با دامن زدن به 

خرف شيعه و سنی بسيار باال است. از تنش های مز
اين رو، نقش روشنفکران در فاش سازی و خنثی 
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سازی توطئه ها و دسايس اين شيادان بسيار 
 ارزشمند است.  

 
 . ايو نگرش ما به قضا ديطرز د

به آن دارد که ما چگونه جهان  یبستگ زيهمه چ 
 یبه جهان م هيو از کدام زاو ميدار يی ینيب

است که  یکيولوژئديا یها ینيان بجه یکي .مينگر
دارد و همه  يیشده  نييتع شياز پ یچهارچوب ها

 یولوژيديسنجد که در ا یم یمحک یرا از رو زيچ
جهان  نيشده باشد. در ا فيرعت یکس رشيمورد پذ

 رونيآن را پ روانيهست که معموال پ یمقدسات ینيب
را در  ینقد چگونهيپرستند و ه یخرد م رهياز دا
 یمثال کشور شورو یتابند. برا ین بر نمآ باره

در دوره  نسميلن -سميمارکس روانيپ یبرا نيشيپ
 رفتنديپذ یفاضله بود و هرگز نم نهيجنگ سرد مد

 یها و نا به هنجار یکشور نابه سامان نيکه در ا
که شاد روان جالل  یبود. حتا هنگام یفراوان یها

از  شتبازگ حيتنق«و  »یبازگشت از شورو«آل احمد 
 یبه آن م یبا ناباور یاريرا نوشت، بس» شوروی
 . ستندينگر
 
تفاوت است  یب سمياخوان روانيپ یگونه برا نيهم 

تا  یسپاه صدهزار شيکه مثال اردوغان چند سال پ
سرکوب کردها فرستاد و  یرا برا حبه دندان مسل

چند ماه آزگار هزارن کرد را کشت، ده ها هزار 
است  یاردوغان قهرمان آنان یرا آواره کرد. برا

داشت.  یماو را تا مرز پرستش گرا ديمقدس که با
در خون  نياو تا آست یال چه باک که دست هاح

 و عراق آلوده است.  هيمردم کرد، سور
 
دشمن  یو سن عهيمتحجر، ش یها ینيجهان ب دياز د 

 کي یتا آخر زمان به رو ديهم اند و با یخيتار
. در کشور ما دزنيبکشند و خون بر عيت گريد
 یتبار یها ینيجهان ب یها نکياز پشت ع یاريبس

که همه به  ینگرند. روشن است مادام یم ليبه مسا
 اريو ت رهيو ت فهيو طا لهيدهل قوم و قب

 یو برباد یتباه یبه سو شتريکشور ب م،يبدرانگان
 خواهد رفت.  شيپ یو در به در
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خود را عوض  ینيجهان ب ديما با ،من دياز د 
 ینيب یما جهان یبرا ینيجهان ب ني. بهترمينک

به جهان  ديد نياست. هرگاه از ا یتمدن یفرهنگ
و هزاره و  کيکه پشتون و تاج مينيب یم م،يبنگر
و  یرانيبوستان اند. همه ا کي یهمه گل ها کيازب

 یمشترک خيو فرهنگ و تار تياند و هو یخراسان
 ندزير یفرو م وارهايصورت همه د ني. در ادارند

 دنيبرعکس چسپ شوند. یم کيو دل هاد به هم نزد
 ريما را به پشتون و غ ی،تبار یها تيبه خرده هو

و  لهيپشتون و به نوبه خود به ده ها قوم و قب
 یت خراسانيکند. هو یم ميو تبار تقس رهيت
 یانحصار تيدشمنان، هو اتغي) برعکس تبل یراني(ا

ما همه  تيهو ني. استيها ن کيپارس ها و تاج
 نيما. ا یخيتار تيما. هو اکانين تياست. هو

.... است.  یو موالنا و جام یو فردوس یرودک تيهو
همه  یخيهم دستاورد بزرگ تار یدر یزبان پارس

ها  کيتاج یزبان زبان انحصار نيمرذم ما است. ا
بل که زبان پشتون ها و بلوچ ها  ستيو پارس ها ن

 هم است. 
 
از  یبخش یبارت تي) هوی(پشتون یهوبت افغان 

به آن ارج گذاشت. اما  ديمردم ما است که با
 تيتواند. چنان چه هو یهوبت همه ما شده نم

از مردم ما است که  یبخش تيهم تنها هو یکيتاح
 یال نمثم یهم عام شود. برا یتواند برا ینم

رو، با  نيخواند. از ا کيتاجرا توان بلوچ ها 
کشور کمرنگ را در  تيکه بحران هو نيتوجه به ا

 یتمدن یو فرهنگ یخيتار تيبازگشت به هو م،يساز
 ندارد.  فيالترنا یخراسان

 
قوم  کيو پشتون  کيمن بارها ها گفته ام که تاج

و پشتو هم  یدر یپارس یاند با دو نام. زبان ها
 ینيب یو شاخه اند. بسنده است جهان شهير کياز 

 یرانيا انيم یآن گاه تفاوت ميخود را عوض کن
 یزي. تماافتي مينخواه یسن یکستانيو تاج عهيش
 مينخواه یبدخشان کيو تاج یپشتون قندهار انيم
 یو فرا مذهب یفرا تبار زرگيچتر  کيما به  .ديد
آن  نهييخود را در آ ميکه همه بتوان ميدار ازين
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 یتمدن -یفرهنگ تيچتر همانا چتر هو ني. امينيبب
 ما است.  یخراسان

 
بزرگ از  رانيمه باشندگان اکه ه یروز ديبه ام 

و  ريپام یله و از بلنداجرود سند تا رود د
مان و ع یايپارس و در يجلخسمرقند و بخار تا 
 یرانستانيبزرگ ا هياتحاد کياروند رود همه در 

در  يیگرا یو افراط یو تندرو ايفارغ از رنگ ر
ما در تفاهم و  اکانيچتر فرهنگ بزرگ ن ريز

 بسر برند.  يیراهمگ
 
 ادانيش و یتبار ،یتندروان مذهب نيست خوند
و  کيپندار ن ک،يگفتار ن نيمنگارنگ از سرزر

 اه.کوت کيکردار ن
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
از فرهنگ سوگواری به سوی فرهنگ 

 دادخواهی مدنی
 و

 یجهان یهمبستگ ی به نام روزاعالم  
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 یبا کشتار عام هزاره ها از سو 
 عبدالرحمان خان

 
هزاره از سر مهر مطلبی را زير  يکی از برادران

منطقه  یواگذار خ؛ياز تار يیها درس«عنوان 
چهار صد هزار  یها و آوارگ به افغان» چوره«

درصدشان زنده  ستيخانوار هزاره، که فقط ده تا ب
برايم گسيل داشته »  !دنديرس هيهمسا یکشورها به

 بودند:
 
تلخ از غصب منطقه چوره توسط حکومت و  تيروا« 

 ها: افغان آن به یارواگذ
در  کهين دارو رياز اوالد، احفاد و نبا یجمع« 

امارت مستعد  یايسده عل ميکابل آمده و از تلث
و عقار و  یگشته، از حضرت واال خواستار اراض

چوره   مزارع و کشتزار و مراتع و مرغزار در عالقه
از امالک مردم هزاره شدند. و حضرت واال خواهش 

 یآقاس شکيو دوست محمدخان، ا رفتهيرا پذ شانيا
خان را، که با  هللا بيدربار شهزاده اعظم سردار حب

 یسرپرست بود، به لهيسلسله و قب کيجماعت از  نيا
را  بدو داد و آن یگماشت و دستورالعمل شانيا
 فرمود که:  نيخط خاص مز به
سکنه عالقه چوره را مساحت و   مزارع مردم هزاره« 
 رگانياز مرداِن نب یواحدهر  کرده، به شيمايپ

اوسط و دو  بيجر ميو ن کيو  نيزم بيجر کيدارو، 
 نيزم بيمجموع همه سه جر قتيکه در حق یادن بيجر
از اناث را نصف  کيداده، و هر  ديحساب آ به یاعل
را   بدهد. تا ثلث حاصل آن دهد، یذکور م چه به آن

را خرج پوشاک  گريصرف خوراک خود نموده، ثلث د
و  یوانيد اتيخرج مال را به گريوده، ثلث دخود نم

خود  یو زندگان ستيز حتاجيو ما اتيضرور گريد
سر برند، و هم تخم و  کرده، آسوده حال روز به

نام  از دولت به یگاو و اسباب و آالت شخم و بزرگر
کند و هم تا  تيعنا شانيا به هو مساعد »یتقاو«
 اً رير و اناث را، صغوسال از عموم نفوس ذک کي

و سه چارک  ريسه س یدر هر ماه رًا،يکان و کب
اسم بخشش، جهت  حبوب به رهيوزن کابل گندم و غ به

 کياز انبار دولت بدهد و پس از  شانيخوراِک ا
از آن صرف  ده،يرس شانيسال، حاصل زراعت خود ا
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سال را که  نيا هيکنند و مال شيمعاش خو
سال  -بخشش بشمارند و در سال سوم زين دارند یبرم

را  یوانيد هيمال -باشد یم شانيدوم زراعت کردن ا
دولت بدهند و تا سال پنجم  به یثلث تقاو کيبا 

 گريد  مثابه را ادا کرده، بعد به یتمامت تقاو
 » سر برند. به هيروز ترف ايرعا
 

 ريدوست محمدخان با جماعت نبا یآقاس شکيو ا
دست،  یچوره شده، هزارگان ته  دارو، واصل عالقه

نموده، » شدن رونيامر ب« شانيز موطن و مسکن اا
که اکثر  را با آن شانيا یها حاصل مزارع و خرمن

افغانان  ميرا داده بودند، ضبط و تسل آن یهيمال
 یوهياز ش ديامر را بع نيو هزارگان، ا کرد

  هيپا نگار ضهيعر ده،يد عتيانصاف حکومت و خالف شر
که  وستهيپ صدور سلطنت شدند که حکم واال به ريسر

 ستيامالک اشرار مردم هزاره که کشته و فرار و ن
مانده و ضبط  زرعي و نابود شده، المالک و لم

دارو  حفاداوالد و ا به اند، دهيسلطنت گرد وانيد
 تيداده شوند، که المرزوع و مطمور گردد، و ما رع

از  یبغاوِت بعض نيو منقاد بوده، در ح عيو مط
خدمت  قينبودند، طر تيعر ميمردم هزاره که از قد

را داده،  یافواج پادشاه ورساتيس موده،يدولت پ
از  ديام م،يا و معاضدت کرده یدر محاربات همراه
 یکس و مسکن ما به موطنکه  ميکرم پادشاهانه دار

را  یداده نشود و اگر چنانچه فسخ حکم پادشاه
نپنداشته، ملک ما را  یدار مملکت عتيخالف شر

خاصل امسال  د،يگذار یما نم به مردم داده نيا به
را داده، اکثر را در  آن  هيمزارع ما را که مال

از ما  م،يا کرده رهيذخ شيروزگار خو ستيانبار ز
 ! ميگرفته نشود که ما هالک و تلف نشو

 
» هللا ظل«و » مالک ملک خدا«و حضرت واال که خود را 

و شرعا امرش  دانست، یم »ايقابض حقوق رعا« و
فرمان کرده  اآلخر عيرب زدهميس زد، در رونافذ بو

امالک و «در پاسخ عرض هزارگان رقم فرمود که: 
و  یچوره از ضبط  مراتع و مساقات عالقه و یاراض
[به] دارو داده شده است و در باب حاصل  یتيرع
نفرموده، همه  چيه دانستند یکه هزارگان خود م آن



 

753 
 

 رهيکه افغانان متصرف شدند. برعالوه ج را چنان
  .کردند شيصرف مؤنت خو ،یدولت  مذکوره

  
محمدخان،  دوست یآقاس شکيبعد، ا روز به نيو از ا

  متفرقه فيهمت بر اخراج مردم هزاره و ادخال طا
و  ستيصد و ب افغان گماشته، تا سنه هزار و سه

را از موطن و » چهار صد هزار خانوار«دو، قرب 
نست، که دانست و توا یهر نوع به شانيمسکن ا

و  الستاناخراج ساخته، از قرب قندهار تا جوار م
و تمزان  یليو ن یزنگيدا یپا بهسود و سه یهزاره

و پنجاه  صد کياز طول و عرض  کيدر هر  یکنديدا
و  یريم یو دا چوپان یو دا یختا یدا  از موطن هزاره

افغانان داد و هزارگان فرار  و فوالده را به هيدا
خانه، جان از داخل  تسيده ال ب یشده، از صد

و  رانيخارج چون خراسان ا درسالمت  افغانستان به
و بخارا و پنجاب و هند و  یترکستان روس

(کاتب هزاره، تتمه جلد سوم » بلوچستان بردند.
 »: )1390 خ،يالتوار سراج

 
می خواهم توجه شما را به اين نکته جلب کنم که 

را کشتار عام هزاره ها به دست عبدالرحمان خان 
نبايد يک موضوع صرفا داخلی و برخاسته از تصميم 
شخصی و آنی و احساسی و نسنجيده آن امير جالد 
پنداشت. از ديد من، اين کار در چهارچوب يک 
استراتيژی اتنوپوليتيکی برنامه ريزی شده از 
سوی انگليسی ها صورت گرفت که در پشت پرده آن 

طقه اهداف دراز مدت راهبردی انگليسی ها در من
 پنهان بود. 

 
توجه است: پس از  ناياجا چند نکته ش نيدر ا 

کابل که نادرست به نام معاهده  ونيکنوانس یامضا
به نام  یسند عاست (در واق افتهيشهرت  ونديد

 یندارد) توازن تبار یوجود خارج ورنديمعاهده د
که پس از  یدر گستره کشور یو مذهب یو زبان

غانستان نام گرفته به خراسان، اف سيتهاجم انگل
از  یاريبود، بر هم خورد. هر چند هنوز اسناد بس

تا هنوز هم فاش نشده  سيمحرم انگل یها یگانيبا
دستور  نيرود که ا یگمان م نياست، اما چن

 یتوزان نسب یبرقرار یبوده است تا برا سيانگل
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 ديدر افغانستان، با یو مذهب یزبان ،یتبار
 گر،يند. دو دشو ديهزاره ها قتل عام و تبع

ها ترس داشتند که مبادا هزاره ها با  یسيانگل
 ريز رانيا همنوا نشوند. چون در آن برهه، رانيا

افغانستان  ناز افتاد سيبود، انگل هيروس ريتاث
 نيبه دست روس ها سخت در هراس بود. گذشته از ا

عقده  کيها، عبدالرحمان خان در برابر هزاره ها 
که هنگام جنگ با  نيآن اهم داشت و  رگيد یخيتار

نائب الحکومه  -سردار  اسحاق خان -شيپسر کاکا
در منطقه خلم از دست هزاره ها که به مزار، 

 ینياز دشمنش برخاسته بودند، شکست سنگ یبانيپشت
 کشته شود. دبو کيخورده بود و نزد

  
عوامل دست در دست هم دادند  نيفشرده سخن، همه ا

گماشته شده در کابل کار یوبنديد یعلما یو فتوا
 یهم چاشن گر،يد یاعجو محافل ارت سيانگل یاز سو

کشتار عام  دينوسايبود که ج ني. اديکار گرد
 . ديهزاره ها آغاز گرد

 
 یشگفتحال، همه اين ها به تاريخ پيوسته است. 

هزاره به رغم  یاست که جامعه روشنفکر نيدر ا
ها تا کنون موفق نشده  يیهمه هنگامه برپا نيا

 یروز همبستگ«به نام  خيرا در تار یاند، روز
 یبا کشتار عام هزاره ها از سو یجهان

 ليهمه ساله تجل »عبدالرحمان خان جالد ستمگر
آن حادثه  انياز قربان ادبوديکنند و به خاطر 

احساس  و جگرخراش ضد انسانی و ددمنشانه، کيتراژ
را نسبت به خود جلب  یجهانملی و   یهمدرد
 . ندينما
 

در اين که در سه سده گذشته بر هزاره ها ستم 
فراوان رفته است، ترديدی نيست. حاال از سده، 
هژدهم که بگذريم، در اواخر سده نزدهم امير 
عبدالرحمان خان پليد به گونه بيرحمانه يی دست 
به کشتار هزاره ها يازيد. جا داشت که دست کم 
در سده بيست و يکم روز تاج پوشی و تخت نشينی 
اين امير خون آشام به عنوان روز همبستگی با 
هزاره ها و نکوهش جهانی قتل عام هزاره ها 
برگزار شود. مانند کشتار عام ارمنی ها به دست 
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انورپاشا که همه ساله در سرتاسر جهان بزرگداری 
می شود و در همه جا مردم به ياد قربانيان اين 

مه فاجعه بزرگ انسانی شمع روشن می کنند. اين ه
در خواب عميقی ها روشنفکر هزاره در اين سال 

فرورفته اند و چيزی نمانده که بر سر و روی هم 
 بکوبند.

 
از اين که بگذريم، هزاره ها ماشاهلل يک لشکر  

وکيل دارند، چرا رای خود را رايگان و بيهوده 
می دهند بدون اين که امتيازی بگيرند.؟ حاال نمی 

د باشندگان کشور درص 20درصد يا  12دانم که 
هزاره ها باشند، بايد به همين تناسب وزير، 

 45والی، معين، و سفير داشته بانشد. کنون از 
واليت شايد  34سفارت سهم هزاره ها صفر است. از 

ميليارد دالری که  100دو والی داشته باشند. از 
سال آمد، برای هزاره ها نيم  دوازدهدر اين 

حالی که بايد باالی  ميليارد هم نرسيده است. در
 ده ميليارد می رسيد. 

 
خوب از همه اين ها می گذريم، هزاره ها اکنون 
باز هم در برابر قتل عام تازه يی قرار گرفته 
اند. مطمئن باشيد که اين بار طالبان با حمله 
همه جانبه بر هزراستان جنگ را آغاز خواهند 

 ها يیامريکاکرد. زيرا در قندهار و هلمند 
ر هستند و از راه کنر به سوی بدخشان مستق

 پيشروی ناممکن است. 
 

 -آمديم سر بحث هويت. هزاره ها از ديد فرهنگی
ايرانی اند. درست  -تمدنی بی چون و چرا خراسانی
تمدنی هويت خود  -بايد بر همين جنبه فرهنگی

تاکيد ورزند. از اين نگاه تقاونی ميان تاجيک و 
تباری را در نظر  پارس و هزاره نيست. اگر بحث

بگيريم، آزمايش های ژنيتيک نشان می دهند که به 
درصد هاپلوی  33گونه ميانگين در خون هزاره ها 

سی ويژه مغول ها ديده می شود. بقيه هاپلو ها 
ويژه تاجيک ها و پارس ها است  - بيشتر از نوع ژ 

يعنی از نوع خاور ميانه يی قفقازی که برای 
 ختص می باشد.ايرانی ها، و عرب ها م
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اگر چنين بپذيريم، از ديد تباری هزاره ها دو 
سوم تاجيک و تنها يک سوم مغولی اند. حاال از 
ديد تاريخی هم چنين چيزی درست است. دو گزينه 
را در نظر بگيريد. يا اين که هاپلوی سی را 

خانواده شاهی و سرداران  150 -کوشانيان کوچک 
هگزين شده بودند لشکر يوئه شی ها که به تبت پنا

و در آن جا با تبتی ها به ميزان معينی آميزش 
يافته بودند، پس از به قدرت رسيدن کوشانی ها و 
پيوستن به کتله اصلی با خود به ارمغان آورده 
بودند، چنان که آيين بودايی را هم با خود 
آوردند. يا اين که آن عده از سپاهيان چنگيز 

ند، با بخشی از خان که در خراسان ماندگار شد
تاجيک ها آميزش يافتند و هزاره ها از فرزندان 

 آنان هستند. حاال اين را بگذاريم برای تاريخ. 
 

کنون در جهان نژاد ناب و تبار ناب يافت نمی 
شود. هر چه هست، هويت فرهنگی است. چسپيدن به 
هويت تباری سودی ندارد. برای مثال در صد سال 

شتون ها به هويت تباری گذشته تاکيد بيش از حد پ
فاجعه آفريد و بيشترين زيان را به خود پشتون 
ها و نيز به همه باشندگان کشور زد. چه بهتر می 
بود، اگر به جای پا فشردن بر هويت تباری، بر 

 هويت فرهنگی خراسانی خود تاکيد می ورزيدند. 
 

از ديد من، در انتخابات کنونی هزاره ها نشان 
باالتری از بلوغ سياسی رسيده  دادند که به تراز

اند يعنی آهسته آهسته از برج عاج تبارگرايی و 
مذهب گرايی فرود می آيند و در راستای تثبيت 
هويت فرهنگی خود گام برمی دارند. فراموش نبايد 
کرد که جامعه هزاره هنوز هم يک جامعه سنتی 
است. همه رهبران بالاستثناء رهبران مذهبی اند. 

هبران غير مذهبی ندارند. تازه هزاره ها ر
رهبران مذهبی تنها رهبران هزاره ها نيستند. 
چون بر مسند رهبری شرعی نشسته اند، خود را 

 رهبران جامعه تشيع کشور درکل می شمارند. 
 

به هررو، بايد متوجه بود که تاجيک ها متحدان 
طبيعی هزاره ها اند. اين که در دوره های حبيب 

تاد ربانی لغزش بزرگ استراتيژيک هللا کلکانی و اس
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کردند و نتوانستند هزاره ها را با خود يکجا 
بسازند، نتيجه اش را هم ديدند. شايد درس بزرگی 
را هم آموخته باشند. از سوی ديگر، هزاره ها هم 
در سال های دهه نود، درس بزرگی آموختند. در آن 
سال ها مصالح عليای هزاره ها ايجاب می کرد که 

رگير شدن به نبردهای بيهوده فرسايشی پرهيز از د
می کردند. چون در آن نبردها هيچ سودی متوجه 
هزاره ها نبود. بر عکس تاجيک ها و پشتون ها 
عميقا ذينفع بودند. نقش ازبيک ها هم منفی و 
ابزاری بود. هر چه بود، هزاره ها نتوانستند، 
از جنگ های فرسايشی خود را کنار بکشند. در 

ضربات جبران ناپذيری ديدند. حاال، آن  نتيجه
دوران سياه و تاريک گذشته است. اين بار اتحاد 
استراتيژيک هزاره ها با تاجيک ها در کل نشان 
داد که نيرو و پتنسيال بسيار عظيمی دارند. می 
توانند در سرنوشت کشور چرخش بنيادی رونما 
سازند. حاال چنين اتحادی در برابر ساير اقوام 

. اما برای سر عقل آوردن شوونيست های نيست
پشتون امری ناگزير است تا به راستی تن به وحدت 
راستين ملی بدهند. در کشور سنتی افغانستان که 
در آن احزاب سياسی به مفهوم راستين آن نداريم، 
راه ديگری برای پاسداری از منافع نيست. بگذار 
ببينيم که اين تجربه نو چه دستاوردی خواهد 

اشت. هزاره ها به هر رو چيزی برای از دست د
دادن ندارند. مشارکت نمادين و ظاهری در دوازده 
سال گذشته برای هزاره ها چيزی نداده است که 

 اين بار آن را از دست بدهند. 
 

بياييد، روشن و مشخص و کوتاه سخن بگوييم. از 
قديم ها گفته اند که هر سخن جايی و هر نکته 

اين جا بايسته می دانم يادآور  مکانی دارد. در
گردم که در گذشته ها بر برادران هزاره ستم روا 
گرديده بود و از مشارکت در ساختارهای دولتی 
کنار گذاشته شده بودند. برای مثال، در دوره 
های شاهی و جمهوری داوود خان، هزاره ها را در 
وزارت خارجه راه نمی دادند. چندی پيش يکی از 

ره هم نوشتند که در دوره وزارت دوستان هزا
داکتر عبدهللا هم برای هزاره ها به پيمانه بايسته 
سهيمه داده نشده بود. فرض را بر اين می گيريم 
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که در دوره وزارت داکتر عبدهللا بر برادران هزاره 
 ستم روا شده بود و حق شان هم ضايع. بسيار خوب. 

 
پارلمان  ماشاهللا برادران هزاره يک دوجين وکيل در

و چند وزير دارند و در راس همه هم جناب استاد 
خليلی در کرسی معاونت دوم رياست جمهوری. در 
پهلوی اين ها دست کم يک هزار مدعی روشنفکری و 
قلم به دست و رسانه يی و... که بنده را به 

پرسشی که دارم اين است:  شاگردی هم نمی پذيرند.
ی وزارت خارجه از برکناری داکتر عبدهللا از کرس

هشت سال می گذرد. در اين هشت سال، سه وزير 
خارجه تبديل شده است. برای همه هم وکيالن شما 

 رای اعتماد داده اند. 
 

خوب، چرا هنگامی که رای دادند، اين مساله را 
مطرح نکردند که ميزان مشارکت هزاره ها در 
وزارت خارجه به ويژه در کرسی های سفارت ها 

ديک به صفر است. چرا رای خود را پايين و نز
مشروط بر احقاق حق مشارکت هزاره ها در سفارت 
ها نکردند؟ بايسته بود آقايان استاد محقق و 
استاد عالمی بلخی و استاد انوری و ساير رهبران 
تشيع و هزاره به پا بر می خاستند و با فرياد 
رسا می گفتند: جناب وزير خارجه! در دوره داکتر 

کرسی  35يا  36بر ما ستم شده بود و از  عبدهللا
کرسی برای اهل تشيع  7سفارت و نمايندگی، تنها 

داده بودند که تنها يکی دو تای آن مربوط هزاره 
ها می شد. اکنون ما به شرطی به شما رای می 

کرسی)   9درصد آن (  20کرسی سفارت  46دهيم که از 
را، که حق ما می شود، به ما در حضور همه 

ايندگان مردم وعده بدهيد. اگر به وعده تان نم
عمل  نکرديد، پس از شش ماه رای خود را از شما 

 سلب شده می شماريم.
 

آن وزيران را ناگزير به دادن تعهد در حضور همه 
نمايندگان می کردند و پس از شش ماه هم اگر به 
اين وعده وفا نمی شد، جا داشت تا لشکر هزار 

ابان پيش روی وزارت خارجه نفری روشنفکران به خي
می رفتند و گريبان وزير خارجه و معاون رييس 

 جمهور را می گرفتند و دادخواهی می کردند. 
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به گونه يی که تجريه تاريخی نشان می دهد، در 
کشور خدا داد افغانستان حق داده نمی شود. 
ل گرفته می شود. حاال به جای راه اندازی محف

ا به خاطر حقی وا مصيبتتغذيه و سر دادن فرياد 
که گويا ده سال پيش تضييع شده است، دست به کار 
شويد و گريبان وکيالن را بگيريد تا از وزير 
خارجه نو حقوق تان را بگيرند. وقتی رهبران 
خاموش اند، وقتی وکيالن معامله می کنند و 

 روشنفکران مسامحه، چه می توان کرد؟
 
ی و سوگواری اگر کار تان معطوف به تعزيه دار 

است، من حرفی ندارم. اما چشم ها را بايد شست و 
و در پايان  به سوی دادخواهی مدنی ره پيمود.

در  2001بايد انصاف داشت. در دوره های پيش از 
درازای يک سده آزگار حتا يک سفير شيعه هم 

 کرسی 36-35نداشتيم. در دوره داکتر عبدهللا از 
ه شد. پس از وی کرسی به اهل تشيع داد 7 سفارت

هم دو، سه سفارت را بستند و دو سفير ديگر با 
توطئه ها و دسيسه ها و پرونده سازی ها برکنار 
کردند. در دوره داکتر زلمی رسول هم، ايشان از 

کرسی سفارت حتا يک کرسی را هم  برای اهل  46
تشيع سزاوار نديدند. حاال در برابر همه بی 

که عادالنه حق تان عدالتی ها خاموشيد و کسی را 
 را داده بود، به باد نکوهش و سرزنش می گيريد.  

 
همه کسانی که بنده را از نزديک می شناسند، می 
توانند به شما گواهی بدهند که بنده، به ارزش 
هايی چون انسانگرايی و ارجگزاری به مقام واالی 
انسان و برابری همه نوع بشر و حقوق شهروندی و 

و به مسايلی چون تبار و آيين  .... معتقد هستم
پشيزی ارزش قايل نمی باشم و سخت به آزادی 
وجدان و باورهای انسانی پايند می باشم و باور 
دارم و همه مبارزه من هم درست در همين راستا 
متوجه است تا در کشور مشارکت راستين و 
دادگرانه همه توده های باشنده به گونه 

 خردورزانه به ميان بيايد. 
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اما بدبختانه کشور ما يک کشور سنتی است. از 
همين رو ناگزير هستيم، گاه به گاه خواهی 
نخواهی به اين مسايل ناخواسته بپردازيم. همين 

درست در  دوستانگونه که حاال ناگزير هستم با 
همين رابطه جرو بحث کنم. من هرگز قصد نداشته 
ام بحث اقوام و قبايل را به بررسی بگيرم. 

ت خارجه هم وزارت اقوام و قبايل نيست. من وزار
نوشته يی داشتم در باره دکترين و استراتيژی 
سياست خارجی کشور در يک برهه معين . اما 
دوستانی برخاستند و مساله مشارکت اقوام و 
قبايل را در وزارت مطرح فرمودند و من هم 

 ناگزير پاسخ دادم.
 

اين  در گذشته نوشته مفصلی داشتم در باره رد
ادعا که گفته می شد وازت خارجه را لشکری از 
پنجشيری ها اشغال کرده اند. برای مثال کسی در 

آن  130سفارت ما  160فيس بوک نوشته بود که از 
پنجشيری هستند؟؟؟؟ و.... يا اين که به گونه 
ناروايی ميزان مشارکت پشتون ها را زير سوال 

ر سفارت برده بودند و...اين در حالی است که شما
های ما با جنرال قونسلی ها و نمايندگی ها در 

هم نمی رسد. حاال  40سازمان های بين المللی به 
می گذريم از اين که اکثريت ريسان و مديران 

 وزارت پشتون تبار بودند. 
 

می خواهم خدمت شما بگويم که بخواهيد يا 
نخواهيد شيعيان افغانستان صرف نظر از اين که 

تباری تعلق داشته باشند، يک گروه به چه قوم و 
معين در ساختار اجتماعی کشور اند و از ديد 
جامعه شناسی سياسی طيف معين و پاره يی از 
جامعه اند که مورد احجاف و ستم مضاعف قرار 
داشته اند. خود می دانيد که می شود جامعه را 
هم از ديد تباری، هم از ديد مذهبی و از هم از 

 بندی کرد.  ديد زبانی تقسيم
 

اگر گاه، مطمع نظر ما بحث تباری باشد، روشن 
است ميان اعراب، قزلباشان، هزاره ها، ازبيک 
ها، بلوچ ها و پشتون ها تفاوت هايی است و هر 
کدام هويت معين خود را دارند. در اين جا، جای 
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بحث و گفتگو نيست. اما اگر قرار باشد، تقسيم 
در آن صورت  بندی از ديد زبانی صورت بگيرد،

اکثريت جامعه پارسی زبان اند که شامل تاجيک 
ها، قزلباشان، هزاره ها، سادات، عرب ها، 
پارسيوان ها، ايماق ها و.... می گردند. در اين 
گونه تقسيم بندی، مساله تبار، نه بل که زبان 

حال، اگر قرار باشد، تقسيم بندی  مطرح می باشد.
صورت، هزاره  از ديد مذهبی صورت بگيرد، در آن

ها، قزلباشان، سادات و اسماعيليان خواهی 
نخواهی زير يک چتر می آيند که نمی شود انکار 

 کرد. 
 
حاال نمی دانم چسپيدن به گذشته ها چه سودی  

دارد؟ هر رجل سياسی در اوضاع مشخص و معين 
اها، ايجابات، مشکالت و نزمانی با توجه به تنگ

و مالحظات و مصلحت قوانين و قواعد دست و پا گير 
ها و.... عمل می کند. اين که درست عمل کرده 
است يا نه بحث ديگری است. شايد در آينده ها در 
يک فرصت مناسب بتوانم با نوشتن خاطرات سياسی 
دفتری به همه جوانب مثبت و منفی عملکرد اين يا 
آن رجل در يک دوره معين بپردازم . هدف توجيه 

و نکوهش نيست و سودی هم يا تمجيد و يا ستايش 
 ندارد.

 
بايد محدوديت های قانونی و اداری و دفتری نظام 
مزخرف اداری افغانستان را هم در نظر بگيريم. 
بسنده است به معيارها برای احراز پست های 
مديريت و رياست در آن هنگام نظری بيفگنيد: 
داشتن پنج سال سابقه کار، داشتن تجربه 

پلم حقوق و علوم سياسی، ديپلماتيک، داشتن دي
داشتن تسلط بر زبان انگليسی، در آن هنگام 
آشنايی با کامپيوتر و انترنت که در آن هنگام 
حکم توتيا و عنقا را داشت و تنها هم ميهنان 
بازگشته از غرب واجد آن شرايط بودند. البته، 
حاال اوضاع تغيير کرده و بسياری از اين محدويت 

ده است. حاال من نمی گويم ها از ميان برداشته ش
که در آن اوضاع و احوال ميزان مشارکت برادران 
هزاره به پيمانه بايسته بود. اما بايد انصاف 
داشته باشيم و بايد تنگناها و مقررات دست و پا 
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خوب،  گير و محدوديت ها را در نظر بگيريم.
گيريم که در آن برهه عدالت رعايت نشده بود. 

د که در مقايسه با دوره های اما بايد اذعان کر
گذشته تا اندازه يی بهبود حاصل شده بود و نسبت 
به حال حاضر هم بهتر بود. حاال بفرماييد من پشت 
سر شما، آستين ها را بر بزنيد، می رويم از 
گريبان وکيالن و وزيران و معاون رييس جمهور می 

ان هزاره را در وزارت ريريم که مشارکت برادگ
ارت ها به گونه شايسته و بايسته خارجه و سف
 تامين کنند.

 
ی گذريم، حاال بايد با بانگ رسا  هشدار بدهم  م

و ناگزير آژيرهای خطر را به صدا در بياورم که 
خطر بزرگ نابودسازی و در هم شکستن کامل نوار 
هزاره چوناِن آسيب پذبر ترين و ضعيف ترين سازه 

بزرگ در کمربند اتنوپوليتيک پارسی زبان و سد 
راه تسخير آسيای ميانه روی ميز حلقه ها و 
محافل خاص قرار دارد و به انديشه دفاع و 
مقاومت برآييد که دير يا زود لشکر دشمن زير 
پوشش کوچی های تا به دندان مسلح بر سر اين 
نوار خواهند ريخت و همه چيز را برباد خواهند 
داد. اگر نيک متوجه شده باشيد، بايد هشدار 

متيار را جدی بگيريد. فاجعه دوران امير حک
مستبد و سفاک عبدالرحمان در راه است. بايد هر 
چه سريع تر به کينه ورزی ها و خانه جنگی ها 
پايان دهيد و روز خاصی به نام روز همبستگی 
تعيين و بزرگداری کنيد و به ياد بود شهيدان و 

ان کشتارهای گروهی امير عبدالرحمان آن يقربان
به عنوان روز سوگواری و يادبود قربانيان  روز،

 ژنوسايد هزاره ها اعالم شود.
 

بسيار جدی است. عربستان چند  به راستیخطر 
ميليارد دالر به دسترس پاکستان گذاشته است تا 

در » جهاد«هزار تروريست را برای  پنجاهظاهرا 
 پنجاهسوريه آموزس بدهد. پاکستان در پهلوی اين 

ر را برای اشغال افغانستان ديگ پنجاههزار، 
آموزش می دهد که گستره هزارستان هدف نخست و 
بزرگترين سد راه است. دير يا زود اين پروژه 
اجرايی خواهد شد. پروژه شمال هم روی کار است و 
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 - همين اکنون طالبانی سازی و وهابی سازی شمال
از بدخشان تا هرات به شدت جريان دارد. حال، 

انتخابات بايد به اين انتخابات يا غير 
استخوانشکنی ها هر چه سريعتر پايان داد و 
بزرگداری از قربانيان کشتارهای عبدالرحمان خان 
ستمگر هم ربطی به انتخابات ندارد. در انتخابات 
هم بايد بسيار آگاهانه عمل شود. تنها دستاورد 
مردم ما در چهار دهه اخير و ره آورد يک سده 

مردم ما نظام جمهوری است. مبارزات دادخواهانه 
اگر در پايان انتخابات کرزی باز هم در ارگ 
بماند و در واقع نظام به جمهوری شاهانه مبدل 

 شود، پس وای بر اين مردم و اين کشور.
 

ترس و نگرانی از رشد افراط گرايی در منطقه 
قابل درک است. اما اين تهديدها  بيشتر متوجه 

ا پيشاپيش قربانی هزاره ها می باشد و آن ها ر
بی دفاع و قابل درهم شکستن کامل می گرداند. 
درست است که تهديد متوجه همه است. اما آن ها 
ازبيک ها، تاجيک ها و ترکمان ها را برای رخنه 
در آسيای ميانه کار دارند. در حالی که هزاره 
ها می توانند برای شان مشکل ساز و سد راه قرار 

حله يی پاکستان در گام گيرند. استراتيژی دو مر
نخست، اشغال سرزمين های واقع تا دامنه های 
جنوبی هندوکش را مد نظر دارد. برنامه هم همين 
است که همه باشندگان را در اين گستره وهابی 
بسازند. هزاره ها را برای چه بخواهند؟ هدف 
محاصره ايران و زير فشار گرفتن آن از شرق است. 

ميانه . به هر حال، هر  البته، در پهلوی آسيای
 گلی که بر سر تان می زنيد، خود می زنيد.

 
نوار اتنوپوليتيک هزاره تقريبا ناف منطقه است 
و بسيار مهم که کسی به اهميت جيواستراتيژيک آن 
توجه نکرده است. تصادفی نبود که انگليسی ها پس 
از نشاندن امير عبدالرحمان بر تختگاه کابل 

ا که به وی صادر کردند، نخستين دستور خود ر
همين در هم کوبيدن نوار هزاره و محدود ساختن 
گستره هزارستان بود و به همين خاطر هم ارتش او 
را مسلح ساختند. ظاهرا کينه اين امير آدمخور 
از هزاره ها در شکستی که به او در خلم 
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(تاشقرغان) در حمايت از سردار اسحق خان داده 
ا توطئه بارها بزرگتر بودند، عنوان گرديد. ام

از آن بود که تاريخ نويسان سنتی می پنداشتند. 
پروژه به راستی يک پروژه بزرگ جيوپوليتيکی بود 
و بسيار دقيق و آگاهانه برنامه ريزی شده بود. 
نه اين که بنابه فتوای جاهالنه چند مالی بی سواد 
درباری راه افتاده باشد که حکم داده بودند که 

فرض است! اين جهاد » رافضيان«بر جهاد در برا
صرف داشت و بدون هزينه انگليس امير سفاک توان 

 کشيدن بار يک روز ان را هم نداشت.
 

تجربه تلخ تاريخ بار ديگر در کشور خدا داد حال 
تصميم شرط  -تکرار شدن است و به گفته داوود خان

اول موفقيت است! در تاريخ جهان ملت هايی 
يروزی را به بر کشند که در توانسته اند شاهد پ

لحظات حساس و سرنوشت ساز و چرخشگاه های تاريخی 
تصاميم قاطع و متحدانه بگيرند و با همدستی و 
همدلی و اتحاد تصاميم اتخاذ شده را با همه 

 نيرو و توان پياده نمايند. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رحم بر پلنگ تيز دندانت
 جفاکاری بود بر گوسفندان

 
دين و دولت پيوسته می کوشند  شماری از بزرگان

در توجيه موقف رييس جمهور در قبال طالبان، اين 
را که کرزی طالبان را برادر می خواند، برخورد 
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تلر در حدود يعاطفی وانمود سازند. در زمان ه
پروفيسور و داکتر و فيلسوف آلمانی  پنج هزار

وظيفه داشتند برای هر چرندی را که فيورر 
 -د، توجيهات فلسفی و علمی(پيشوا) می فرماي

اکادميک بتراشند. کنون هم در دولت خدا داد وضع 
بر همين منوال است. چگونه می توان با گروهی که 
شعار شان جز از کشتن و بستن و آتش زدن و 
انفجار و دهشت و وحشت نيست، برخورد عاطفی کرد؟ 
برخورد بيخی سياسی است و ابزاری و برای بهره 

ی و تباری و جفای بزرگی است در برداری های شخص
 حق بينوايان و بيچارگان. 

 
اگر نه اين است، چگونه به رغم همه چالش های 
عينی و واقعی يی که در زمينه امنيت و تهديد در 
برابر تماميت ارضی، استقالل کشور و جان و مال 
شهروندان هست، هشت هزار دهشت افگن را بی چون و 

.  به گونه يی که حتا چرا از زندان رها می کنند
 يی ها را به آسمان باال کرده است؟ امريکافرياد 

 
سالی که گذشت، آقای کرزی در هر  دوازدهدر اين  

باری که نيروهای ائتالف يا نيروهای خودی در 
آستانه درهم کوبيدن طالبان در اين يا آن جا 
قرار می گرفته اند، مانع از سرکوب و نابودی 

. همو ايشان بودند و هستند طالبان می شده اند
که از همان آغاز پيوسته شعار می دادند که 
بزرگترين تهديد برای امنيت کشور نه طالبان، بل 
نيروهای شمال اند. ايشان بودند که شماليان را 
خلع سالح نمودند و با پيشگيری سياست مليشه سازی 
در جنوب، به عمد و قصد طالبان را دو باره مسلح 

 ساختند. 
 
شمار بسياری  ،ايشان بودند که به بهانه تنقيض 

از افسران کادری و آموزش ديده و مجرب را از 
جمع شماليان از نيروهای امنيتی، نظامی و 
انتظامی راندند و طالبان و هواداران شان را در 
اين نيروها راه دادند  و تسليح و تجهيز کردند. 

مان به گونه يی که امروز هيچ چيزی در کشور در ا
 نيست. 
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نبايد فريب امنيت شکننده و فريبای کنونی را  
خورد. بسنده است تا بهار فرا رسد و برف ها آب 
شوند. آن گاه در کمبود نيروهای خارجی و مجهز 
نبودن نيروهای مسلح خودی، نتيجه عينی و عملی 
سياست های تبارگرايانه، زبان گرايانه و سمت 

پروری و طالب  گرايانه ارگ را در راستای طالب
 نوازی خواهيم ديد. 

 
در يک سخن، آنانی که برخورد ضد ملی، ضد  

انسانی و ضد فرهنگی کرزی را در برادر خواندن 
گروهی جاهل، ابله، آدمکش، کسانی که دست های 
شان تا آستين در خون مردم آلوده است، آله دست 
سازمان جهنمی اطالعات پاکستان و چاکران وهابيون 

شيوخ مرتجع عرب اند، با برخورد عاطفی سعودی و 
خواندن توجيه می کنند، بايد بدانند که مردم کر 
وکور نيستند و حاضر نمی باشند اظهارات عوام 
فريبانه و اغواگرانه شان را دربست بپذيرند.  
طالبان برادران ما نه، بل دشمنان آشتی ناپذير 

برخورد کرزی هم عاطفی نه،  و خون آشام ما اند.
 که عميقا ارتجاعی و ناشيانه است. بل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بن بست در افغانستان

ناخدا و بشکسته افغانستان  یبادبان، ب یب یکشت(
 )یتوفان یدادهايرو کرانيامواج ب انيدر م

 
در پهنه  یکيشاهد تحوالت درامات رياخ یدر روزها 
 :ميبوده ا یجهان یها استيس

و  انه،يم یايدر محور آس هيشدن روس اتريپو -1 
 زستانيقرغ کستان،يتر شدن آن کشور با ازب کينزد

 هياتحاد شيآرا یبرا یساز نهيو زم کستانيو تاج
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گونه، افغانستان دو باره با  ني. ایاياروآس
 .هم مرز شده است هيروس
بر مخالفان که  هير ارتش سوريچشمگ یها یروزيپ -2 

قرار  یاوضاع را در منطقه در آستانه دگرگون
 .ستداده ا

در قطر که منجر به  یاسيس ديسف یانجام کودتا -3 
  .ديآن کشور گرد ريپادشاه نخست وز یريکماره گ

 نياز اوج چکاد اقتدار به زم اردوغان باژگونی -4 
 .یاسيس یشيدر بحران فرسا هيشدن ترک ريو درگ

 در پاکستان فيکار آمدن نواز شر یرو -5 
ر رفتن و کنا رانيانتخابات در ا یبرگزار -6 

 نژاد یاحمد
 در کابل یدوره کار کرز انيشدن پا کينزد -7 
 یشيو پ رانيبزرگ گاز در ا یها نهيکشف گنج -8 

 ريداشتن ذخا نهيدر زم هيکشور از روس نيگرفتن ا
 .یگاز

نشناختن خط  تيدر خصوص به رسم یکرز یريموضعگ -9 
آن، به صدا  یاز هند و در پ یو ديو بازد ورنديد

 ميفه ميمارشال قس یخطر از سو یوس هادرآمدن ناق
 انيدر حضور وال یو یدر سخنران

 
 
 شيپ ،یو داخل یتحوالت خارج نيبا توجه به همه ا 
رقابت بر سر  کينزد ندهيگردد، که در آ یم ینيب

هند و  ن،يچ ،امريکا انيکنترل افغانستان م
  .افتيخواهد  شيافزا هيروس

 
و  امريکا انيم کيتيوپوليج یکنون، رقابت اصل 
مواضع شان در  ميبا شدت تمام بر سر تحک نيچ

 استمدارانيپاکستان روان است. اما روشن است س
تا از  ديبا همه توان خواهند کوش یزرنگ پاکستان

 يیخود بهره جو یهر دو کشور به سود منافع مل
 .ندينما

 
است تا پروژه  دهيحاضر گرد امريکاحال،  نيدر ا 

آن کشور  تيشمول یدر ازاطالبان را از پاکستان 
 یها یگذار هيو سرما یبه سازمان تجارت جهان

آن کشور بخرد. اما پاکستان  یبزرگ در بخش انرژ
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و  یگروه حقان انيک د،يهرگز حاضر نخواهد گرد
 نهابدهد. مگر، ت امريکارا به دست  یحزب اسالم

به دست  یاز طالبان را در ازا یحاضر است بخش
 1.2 زانيافغانستان به م ساالنه يیآوردن ته جا

 نيبگذارد. در ا امريکادالر به دسترس  ارديليم
منجمنت اداره کابل  امريکافشارد تا  یحال پا م

  .را در دست طالبان بگذارد
 
که  دينما یم جابيحال، اوضاع و احوال ا نيدر ا 

کشور به  یسکان اداره و رهبر یدر همچو اوضاع
و آگاه باشد  رومندين ميخردمند و ت یدست رهبر

 یابزار یکه دردمندانه برعکس در دست نخبه ها
 کيدر کشور  ،یاوضاع نياگر در چن .افتاده است
و نخبه  یساالر ستهيشا هيبر پا یمل ريدولت فراگ

 تيريتوان با مد یفرمانروا گردد، م یفکر یساالر
درست خردورزانه نه تنها کشور را از بحران 

هم رهنمون گشت.  یبهروز یبل آن را به سو د،يکش
اما اگر سر و کار ما با طالب و 

و مذهب  يیگرا لهيو قب یارتب سميونالياولتراناس
سخن در  کيو در  يیو تندرو يیو زبانگرا يیگرا

باشد؛ در آن صورت، به  یابزار یدست نخبه ها
ابرقدرت ها مبدل  کيتيوپوليبزرگ ج یبزکش دانيم

 یجهان یغول ها يیو کارزار زروآزما ديخواهد گرد
رو،  نياز ا. پا خواهد شد ريو ز ديخواهد گرد
فرصت ممکن  نيرود که هرگاه به زودتر یانتظار م

 ونيسياپوز کيبا مشارکت ارگان یمل ريجبهه فراگ
در  ديکشور به دو بخش شا یفروپاش ابد،ين شيارا
مشترک  تختيشمال و جنوب با پا ونيکنفدراس یمايس

 .باشد ريدر کابل ناگز
 
 

 
 
 

ست باتالق سازی و هرج ومرج کنترل سيا
 شده

در پيرامون ايران و در مرزهای غربی و جنوبی 
 روسيه
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به گونه يی که می دانيم، گنجينه های منابع 
معدنی و انرژی در جهان محدود است. کنون ذخاير 
نفتی کشورهای عربی رو به ته کشيدن دارد. پس از 

مين چند دهه ديگر عربستان، کويت، بحرين و... اه
از دست خواهند  امريکااستراتيژيکی خود را برای 

داد. می ماند ايران (که بزرگترين خاستگاه های 
تريليون متر  33.8 -گازی جهان را در دست دارد

مکعب) ذخاير دست نخورده آسيای ميانه و خود 
 روسيه و مناطق قطبی.

 
بر سر  امريکاروشن است، بزرگترين رقيب  

ناخورده ذخاير معدنی و  دستيابی به ذخاير دست
چين است. همچنين توان نظامی روسيه تهديد  انرژی

به شمار می رود. همه اين ها  امريکابزرگی برای 
را وادار می سازد تا با همکاری  امريکا

پارتنرهای اروپايی خود، حضور سنگينی در اروپای 
خاوری و کشورهای مسلمان جنوب روسيه داشته 

 باشد. 
 
ضور سنگين نظامی بسيار پرهزينه و با اين هم، ح 

خطرناک است. برای مثال برای کنترل کامل خاور 
ميليون سرباز است  3ميانه نياز به حضور دايمی 

و نيز حمله به سوريه، ايران و حتا پاکستان و 
هزار سپاهی در ايران،  600 -500در پی آن حضور 

هزار نفر در افغانستان،  150هزار در عراق،  100
هزار نفر در سوريه، در صورت اشغال مصر،  200-300
 هزار نفر در آن کشور و..... 300
 
از اين رو، بايد در انديشه طرح ديگری افتاد و  

آن اين که از ايران جزيره ثباتی در منطقه ساخت 
و در آن سرمايه گذاری های کالن کرد تا نفت و 

ميليارد تن مواد معدنی ديگر آن کشور  400گاز و 
تخراج کرد و برد. اما برای کنترل ايران را اس

بايد در پيرامون آن در چهار سو گستره هرج و 
مرج دايمی و در يک سخن باتالق سازی کرد. و در 
همه جا نيروهای تندرو وهابی را به قدرت رساند 
که با ايران دشمنی داشته باشند. يعنی در يک 
سخن، در همه جا در کشورهای عربی، ترکيه، 



 

770 
 

و افغانستان نيروهای متخاصم با ايران  پاکستان
را روی کار آورد. به گونه يی که ديده می شود، 
افغانستان بخشی از اين برنامه است. از سوی 
ديگر، اوضاع در عرصه سياست داخلی در افغانستان 
بی اين هم برای چنين سناريويی از پيش آماده 
است. البته، می توان سناريوهای گوناگون تحول 

 ع را پيش بينی کرد. اواض
 

و  امريکا، چين و امريکاچالش ها ميان روسيه و 
و ايران و عربستان هم رو به  امريکاايران و 

افزايش دارد. بحران ها در اوکرايين، عراق و 
سوريه کماکان ادامه خواهند يافت. روشن است 
افغانستان نيز بخشی از اين پروژه است. از اين 

که از اين به بعد  رو منطقی نيست بپنداريم
اوضاع به سوی بهبود سير خواهد کرد. بل که همه 
آوند ها را در دست داريم بپنداريم که به سوی 

 پيچيده تر شدن روان است. 
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 دولت و اپوزيسيون در افغانستان

 
شايد در باره دولت نوشتن آسان باشد چون متشکل 

و اما نوشتن در  بر چند جناح مشخص است. ....
باره اپوزيسيون به راستی کار ساده يی نيست. 
شايد بنده به دليل رحل اقامت افکندن ديرپا در 
جرگه اپوزيسيونی ها (البته نه در چهارچوب 
احزاب و سازمان ها)، بل که به عنوان فعال 
اجتماعی، بتوانم در شمار کسانی باشم که بتوانم 

رو، من هميشه  در زمينه چيزهای بنويسم. به هر
در خدمت دوستان هستم و حاال از ديگران هم می 
خواهم دست کم ديدگاه های شان را در زمينه 
بنويسند. بنده هم به نوبه خود فراخور چيزهايی 
می نويسم. اما خاطر نشان می سازم که به هيچ رو 
جامع و کامل نيست و تنها برای پاسخدهی آنی به 

و می تواند به  پرسش های دوستان دانشجو است
 عنوان فتح باب ارزيابی شود. نه بيشتر از آن.

 
روشن است گفتمان پيرامون دولت و اپوزيسون در  

افغانستان در دوره کنونی نيازمند يک پژوهش 
جامع و همه جانبه است. کسانی که می خواهند در 
زمينه تحقيق کنند، در گام نخست بايسته است تا 

در افغانستان را پس تاريخچه جنبش اپوزيسيونی 
از تشکيل دولت مدرن در کشور دقيق مطالعه کنند. 
چون دولت و اپوزيسيون کنونی در واقع ادامه 
همان تشکالت و سازمان ها و اجتماعات و نيروهايی 
اند که در آوان تشکل دولت مدرن ملی در کشور 
هسته ريزی شده و در درازای نزديک به يک سده 

 کامل شده اند. گذشته دستخوش تحول و ت
روشن است در زمينه کتاب های بسياری نوشته شده  

است. ما به اين دوستان خواندن دو کتاب را 
 توصيه می کنيم:

نوشته  -دولت و اپوزيسيون در افغانستان - 
اين کتاب در  -پروفيسور داکتر والديمير بويکو

و در کابل از » کاوه«آلمان از سوی انتشارات 
به چاپ رسيده و در سايت » وندمي«سوی انتشارات 
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کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان هم در 
 دسترس است.

افغانستان: مسايل جنگ و صلح، نوشته گروهی  - 
در  1999اين کتاب به سال  -از دانشمندان روسی

تهران از سوی نشر انديشه به چاپ رسيده و در 
 کابل از سوی انتشارات ميوند. 

يی از دوره امير حبيب هللا خان اين دو کتاب دوره  
در سال نخست سده بيستم تا اواخر دوره داوود 
خان را در بر می گيرد. در باره احزاب و 
جريانات سياسی در سال های دهه هشتاد و نود سده 
بيستم هم کتاب های بسياری نوشته شده است. در 
کل در دهه هشتاد، احزاب بر سر اقتدار در کابل 

چم و چند حزب و گروه چپگرای احزاب خلق و پر
موتلف آن بودند و در جمه اپوزيسيون مسلح 
برونمرزی دو گروه بزرگ تنظيم های هفتگانه در 
پيشاور پاکستان و هشتگانه در ايران. در پهلوی 
اين ها چند گروه اپوزيسيون سياسی برونمرزی هم 

 فعال بودند.  امريکادر اروپا و 
 
 
عات مفصلی در باره در گام دوم بايسته است اطال 

اپوزيسون کنونی گردآوری و سپس تجزيه و تحليل 
شود. اطالعات بايد در برگيرنده نمايه احزاب و 
گروه ها، شناسه آن ها، آيين نامه، بررسی نشريه 

 های آن ها و ...باشد.
 
به هر رو، با اين هم می کوشيم در باره دولت و  

 شيم:اپوزيسون آن مطالبی را به رشته نگارش بک
 :دولت  
دولت کنونی افغانستان را می توان يک دولت  

شترگاوپلنگی ناميد. در اين دولت طيف بسيار 
گسترده يی از نيروهای گوناگون و نامتجانس به 
گونه مکانيکی گرد هم آورده شده اند که در عين 
مشارکت در ساختار و بافتار دولت، اپوزيسون هم 

وژيک (باوری) و ديگر هم اند و چه از ديد ايدئول
چه از ديد سمتگيری ها و گرايش های سياسی از هم 

 متفاوت اند.
در بافتار دولت می توان چند گونه نيروها را  

 از هم تفکيک داد:
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که پس از  امريکانيروهای غربگرای هوادار  - 
 به کشور بازگرديده اند 2011

 نيروهای سنتگرای مذهبی - 
 نيروهای بنيادگرای مذهبی - 
 فرماندهان بومی مجاهدان  - 
 تنظيم های جهادی سنی - 
 تنظيم های جهادی شيعه - 
 گروهی از چپگرايان تندرو پيشين - 
 گروهی از شعله يی های پيشين - 
 تندروان ملی گرای اولترانايسوناليست - 
 عناصر تصادفی - 
 هواداران شاه پيشين - 
 - .... 
 2001در اين ميان، عناصر غربگرايی که پس از  

به کشور بازگرديده اند، در راس رهبری قرار 
دارند و تندروان اولتراناسيوناليست پشتون هم 
...جزو سازنده دولت اند. چند گروه وابسته به 
مجاهدان پيشين هم به گونه مکانيکی در زير چتر 
دولت ائتالفی در بافتار دولت حضور دارند. اما 
ی حضور ايشان تنها در شرايط حضور نيروها

يی و ارزانی کمک های مالی خارجی کشور امريکا
ممکن است. به محض برداشته شدن چتر حمايتی و 
مالی نيروهای خارجی، اين ائتالف بی درنگ 
فروخواهد پاشيد و قدرت به دست مجاهدان خواهد 
رسيد. البته، ميان جناح های تشکيل دهنده دولت 
هم اختالفات فراوانی دارای بار تباری، مذهبی، 

 زبانی، سمتی، شخصی و ارزشی وجود دارد.
 
 :اپوزيسيون 
نيروهای اپوزيسيون را می توان به چند بخش  
 قسيم کرد:ت
 اپوزيسيون مسلح - 
 اپوزيسيون سياسی برونمرزی - 
 اپوزيسيون سياسی داخلی - 
 
در جمع اپوزيسون مسلح می توان گروه های زير  

 را نام برد:
 طالبان - 
 قانینيروهای شبکه ح - 
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 شبکه نظامی حزب اسالمی - 
گروه های تندرو وهابی (سلفی) که با هزينه  - 

 ا اند.يکشورهای مرتجع عربی پو
 
در جمع اپوزيسون سياسی داخلی می توان گروه  

 های زير را نام برد:
 
 نيروهای جنبش ملی  - 
نيروهای بازمانده از شورای نظار و جمعيت  - 

ه به چند شاخه اسالمی و ساير احزاب جهادی ک
تقسيم می شوند و بيشتر از مواضع صرفا اسالمی به 

اسالمی استحاله شده  -مواضع اسالمی ملی  يا ملی
 اند.

 برخی از احزاب و گروه های اهل تشيع - 
نيروهای پراکنده يی که دارای انديشه های  - 

 مليگرايی اند.
 
شايان يادآوری است که ترسيم کردن هرگونه مرز  

ان دولت و اپوزيسيون سياسی داخلی مشخصی مي
بسيار دشوار است و احتمال آن می رود که در 
آينده نزديک باز هم دولت فراگيری متشکل بر 
نيروهای دولت کنونی و برخی از گروه های 

 اپوزيسيونی ايجاد شود. 
 
در جمع اپوزيسيون برنمرزی می توان از گروه  

 های زير نام برد:
 
 ار شعله جاويد پيشينگروه های چپی هواد - 
گروه های چپی هوادار حزب دمکراتيک خلق  - 

پيشين که به نوبه خود به چند شاخه و گروه 
فروپاشيده اند و بيشتر به مواضع سوسيال 

 دمکراسی استحاله کرده اند.
گروه های پراکنده ديگر که بيشتر دارای  - 

 انديشه های ليبرال و دمکراتيک اند. 
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 تو در خواب و بيابان در پيش کاروان رفت و

 
ناقوس های برج های ارگ به زنگ در 

 آمده اند
 

دراين اواخر هر چه بيشتر و بيشتر، پيک ها، 
خبرها و آوازه های نگران کننده و دلهره 
برانگيزی شنيده می شود که آگاهان و اهل خبره 
از مدت ها پيش گوش به آواز شنيدن آن بودند. 

ود چنين پيک هايی از راه روشن بود که دير  يا ز
 خواهند رسيد:

نخستين پيک ناخوش و نوميدکننده، سفر  -1
رييس جمهور به هند و در » استراتيژيک«ناگهانی 

پی آن اعالم به رسميت نشناختن خط ديورند از سوی 
وی بود. بر آگاهان روشن است که چنين موضعگيری 
يی گواه بر تيرگی شديد مناسبات کرزی با 

که به گونه ترميم ناپذيری به پاکستان است 
وخامت گراييده است و به پايان خط رسيده است. 
معنای چنين موضعگيری اين است که کرزی پی برده 

يی امريکااست که پاکستان سرانجام توانسته است 
ها را به گونه نهايی مجاب سازد تا او را کنار 
بگذارند و منجمنت کابل را به طالبان ميانه رو 

نوميدی کرزی از اسالم آباد در همين بسپارند. 
موضعگيری او بازتاب می يابد که ناگزير گرديده 

موضوع خط ديورند را به ميدان  -آخرين برگ خود
 بيندازد. 

يی ها امريکادر پی آن، آقای کرزی به   -2
هشدار داد که اگر او را ناديده بگيرند، آن ها 
رسوا خواهد ساخت. روشن است اين فرياد در اوج 

ميدی سر داده می شود و گواه بر آن است که نو
يی ها به گونه امريکامناسبات کرزی با 

 بهبودناپذيری تيره شده است. 
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پس از آن، سخنرانی بسيار بی پرده، رک  و   -3
راست و شايان توجه جناب مارشال فهيم را شنيديم 
که اعالم کرد که هر گاه کسانی که قرار است در 

يند، به رهبران دولت آينده نزديک روی کار بيا
کنونی و مجاهدان ارج نگذارند، و بر وی ظلم 
شود، تفنگ خود را می گيرد و به کوه باال می 
شود. اين سخن را بايد بسيار جدی گرفت. چون بر 
خالف کرزی، مارشال فهيم از نيروی نظامی، سياسی 
و پشتيبانی بسيار نيرومند باشندگان شمال کشور 

فوس کشور را می سازند،  در صد ن 65که بيش از 
برخوردار است. رجزخوانی مارشال را شماری از 
آگاهان همچون اعالم جنگ در برابر بيگانگان و 
هشدار جدی يی ارزيابی می کنند که شايد برايش 

 پبامدهای سنگينی به همراه داشته باشد.   
پيک ناخوشانيد ديگری که گويای بسياری از   -4

هيات طالبان به رازها و رمزها بود، رسيدن 
تهران و گفتگو با برخی از مقامات تهران در 
باره دوره پس از تسليم شدن قدرت در کابل بود. 
اين بازديد گواه بر آن است که تهران هم به 
ناچار، ناگزير گرديده است ساتگينی شوکران 
پذيرفتن واقعيت تلخ به قدرت رسيدن دوباره 

 طالبان را بپذيرد.
ی که شنيده شد، گشايش آخرين پيک ناگوار  -5

دفتر سياسی امارت اسالمی طالبان در قطر بود که 
برای دستگاه ديپلماسی رژيم کرزی شکست بسيار 
بزرگ  و مفتضحانه يی به شمار می رود. گشايش 
اين دفتر با برافراشتن درفش امارت اسالمی به 
همراه بود. همين گونه روشن شد که طالبان اين 

و با شورای نامنهاد صلح و دفتر را نه برای گفتگ
يا دولت کرزی که طالبان آن را دست نشانده و 

يی امريکانوکر می خوانند، بل که برای گفتگو با 
ها در زمينه سپردن قدرت به آنان گشوده اند. 
آری! تسليمدهی قدرت. اگر جز اين می بود، داد و 

 فرياد ارگ به آسمان باال نمی شد. 
به جان آقای محقق رويدادهايی چون سوء قصد   -6

و جنرال دوستم که آژيرهای خطر را در شمال به 
صدا درآوردند. به ويژه اعالم جهاد دوستم در 

 برابر طالبان، شوخی نيست. 
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در پهلوی همه اين ها، لحن خشن رسانه های   -7
کشورهای غربی در رويارويی با آقای کرزی است که 
 آشکارا گواهی می دهند که ديگر روزهای کرزی به
پايان رسيده است و بايد قدرت را به  طالبان 
بسپارد. در اين زمينه، نوشته هايی برخی از 
رسانه های آلمانی بسيار شايان توجه اند. 

(چاپ فرانکفورت که پرتيراژ » بيلد«روزنامه 
ترين روزنامه آلمانی است و چنين بر می آيد که 
از سوی محافل يهودی و دست راستی نشر می گردد) 

ماه روان خود مصاحبه کوتاه  21ماره تاريخی در ش
کارشناس برجسته مسايل افغانستان  -پتر شوالتور

را به نشر رسياند که بسيار آشکار و بی پرده به 
پس از برآمدن نيروهای «آقای کرزی توصيه کرد تا 

روشن است آقای » خارجی، به بيرون از کشور برود.
هی دارد و شوالتور از رازهای فراوان پس پرده آگا

شايد نگران جان آقای کرزی باشد. از همين رو به 
بايد «ايشان توصيه می نمايد که به قول معروف 

پيام بسيار ». برون کشيد از اين ورطه رخت خويش
کوتاه، روشن و مشخص است و نياز به هيچ گونه 

 تبصره يی ندارد. 
 

... و اما جالب ترين نوشته را در شماره تاريخی 
می خوانيم. » بيلد«وان همين روزنامه ماه ر  22

مقاله جالبی که به قلم جوليان رايشل در مزار 
شريف نوشته شده و به بيلد فرستاده شده است. 
اين خبرنگار در رکاب وزير دفاع آلمان از 

پنج دليلی «افغانستان بازديد نموده است. مقاله 
که چرا جنگ را در افغانستان به اين آسانی 

دارد. او در اين مقاله آشکارا می  نام» باختيم؟
يی ها، با طالبان که غرب می امريکا«نويسد که 

خواست بر آنان پيروز شود، کنون در باره سپردن 
 ».   قدرت به ايشان گفتگو می کنند

 
روشن است نيازی به توضيح و تبصره و شرح  و 
بيان نيست. سخن آشکارا بر سر تحويل دادن قدرت 

گفتگو در زمينه پيوستن آنان  به طالبان است. نه
به دولت آقای کرزی. نويسنده از قول وزير دفاع 

 - آلمان می نويسد که  انجام گفتگوها با طالبان 
 پيروزی روانی برای آنان می باشد. 
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ببينيم اين پنج دليل، از ديدگاه روزنامه بيلد 
 کدام ها اند:

 شريک مفسد:  -1
ست غير ساله) شخصی ا 55رييس جمهور حامد کرزی (

قابل پيش بينی، فاسد، سردچار بيماری روانی 
کسی که به تيمار و دارو نياز  –(ديپريسيون) 

دارد. بسياری از افغانان او را انسان ذليلی می 
شمارند که ميليون ها دالر پولی را که برای کمک 
به مردم آن کشور داده شده بود، به طالبان 

 پرداخته است.
ها به جای اين که استراتيژی نادرست: غربی  -2

به شکار تروريست ها بپردازند، و تمرکز نمايند، 
می خواستند به افغانستان صلح و ثبات را 

رهبر دهشت  -بياروند. پس از کشته شدن بن الدن
افگنان، هدف جنگ ديگر پايان يافته تلقی می 
شود. در حالی که جنگ ادامه دارد. يعنی جنگی 

 روان است مگر ديگر بدون هدف.   
لغزش های تاکتيکی:  بارک اوباما در سال  -3

بر آن شد تا بيرون کشيدن سپاهيان را به  2010
به تعويق بيفگند. اين کار فرصت کافی در  2014

دسترش طالبان گذاشت تا نيرو، پول و مهمات خود 
 را برای بازگشت به قدرت ذخيره نمايند. 

مواد مخدر:  ناتو هرگز نخواست خود را با  -4
ی چون توليد و قاچاق مواد مخدر مساله بزرگ

درگير سازد.  تقريبا نود درصد هيرويينی که در 
بازارهای جهانی به فروش می رسد، از افغانستان 
می آيد. ميليون ها دالر پول به دست آنده از 
درک فروش مواد مخدر، پوليس، دستگاه قضايی و 

 ارتش  را فاسد ساخته است.
تالش ورزيد افغان های سرکش و مغرور: غرب   -5

دل افغان ها را به دست بياورد. اما به تجربه 
دريافت و متقاعد گرديد که افغان ها آشکارا 
خواهان حضور بيگانگان در سرزمين خود نيستند. 
الکساندر مِکدونی، امپراتوری بريتانيا، شوروی، 
خالصه هر ارتشی که به آن جا برود، شکست خواهد 

ستثنی نخواهد خورد. ناتو نيز از اين قاعده م
 »بود.
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يی ها بنا امريکابه هر رو، چنين بر می آيد که 
به داليل زير ناگزير گرديده اند از آقای کرزی 

 ببرند و طالبان را به قدرت برسانند:
سخت در باتالق جنگ فرسايشی بی پايان  امريکا -1

 - با قبايل پشتون در افتاده است. هزينه جنگ
، و پايان آن سرسام آور، تلفات جانی آن بسيار

 را پيدايی نيست. 
به گونه روز  امريکافشار پاکستان بر   -2

 افزونی رو به فزونی دارد. 
سال گذشته  11اداره  آقای کرزی در  -3

نتوانست، گره فروبسته جلب طالبان به ساختار 
دولت را بگشايد. حاال ديگر زمان بسيار به سرعت 
 می گذرد و فرصت بسيار اندک است. چون دولت آقای
کرزی در انجام ماموريت محوله ناکام مانده است، 

ناگزير بايد خود به ميدان آيد و ابتکار  امريکا
عمل را در دست گيرد. از همين رو در برنامه 
دارد که شخص دست نشانده طرف اعتماد مطلق خود 

 بياورد. ررا روی کا
با به قدرت رساندن طالبان ميانه رو در    -4

ست با حفظ پايگاه های خواهد توان امريکاکابل، 
خود، با تحمل هزينه بسيار کم و تلفات اندک، 
خود  را از باتالق جنگ بی پايان با قبايل 

واليت  10 – 9هيبتناک پشتون بکشد. احتماال اداره 
پشتون نشين به طالبان سپرده خواهد شد. اما 
اداره واليت های ديگر به دست باشندگان بومی آن 

کابل اداره مختلط متشکل سپرده خواهد شد و در 
بر نمايندگان طالبان که در راس قرار خواهند 

 داشت و نمايندگان شمال تشکيل خواهد شد.
روند انتقال قدرت می تواند با راه اندازی   -5

يک انتخابات مکاره يا از طريق اعالم يک شورای 
نظامی يا برگزاری لويه جرگه اضطراری صورت 

 گيرد.  
ر، مساله کنترل بر مساله بسيار مهم ديگ  -6

مواد مخدر است که اگر بيخی به دست طالبان و 
پاکستان بيفتد، امکانات مالی آنان افزايش 
خواهد يافت و با توجه به اين که بخش بزرگ اين 
مواد در دو واليت هلمند و قندهار توليد می 
گردد، رسيدن توافق با طالبان و پاکستان را 

 ناگزير می گرداند. 
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يی ها است که امريکابرنامه های  البته، اين

کرزی را کنار بگذارند و اداره افغانستان را به 
طالبان و پاکستان بسپارند و کارگردانی و 
بازيگری  صحنه هم به دوش پاکستانی ها گذاشته 
خواهد شد. اما در اين ميان آقای کرزی چه بايد 
بکند؟ آيا تسليم محض باشد و قدرت را به طالبان 

بسپارد؟ در صورتی که مرتکب چنين  و پاکستان
خبطی شود، آيا تاريخ  کشور وی را  خواهد 

 بخشيد؟
 

به باور بسياری از آگاهان، آقای کرزی برای 
رهايی از اين بدنامی تاريخی، چند گزينه دارد. 

 از جمله:
با به تاخير افکندن انتخابات تا جای  -1

امکان، با بهانه تراشی ها و سنگ اندازی ها و 
رت برگزاری آن، به بن بست کشاندن و ناکام در صو

 ساختن آن، 
اعالم حالت اضطراری و سپردن قدرت به يک   -2

شورای عالی دفاعی. روشن است رهبری چنين شورايی 
به دست مارشال فهيم به عنوان عالی ترين فرد 
نظامی کشور خواهد بود. وزيران دفاع و داخله و 

له جنرال امنيت و ساير افسران بلند پايه از جم
دوستم و  رييس ستاد ارتش و ... می توانند در 
چنين شورايی عضويت داشته باشند. اين شورا 
وظيفه خواهد داشت تا در اسرع وقت لويه جرگه را 
برگزار و قانون اساسی و ساختار نظام را ويرايش 
و زمينه تشکيل دولت فراگير ملی را که همه 

ته باشند و اقوام کشور در آن مشارکت راستين داش
ملزم به دفاع از آن گردند، فراهم  نمايد. روشن 

 است احتمال چنين چيزی بسيار اندک است.
گزينه سوم اين است که بی درنگ بسته يی   -3

برای همه رهبران اپوزيسيون سياسی پيشنهاد و 
دولت فراگير ملی با مشارکت همه ايجاد شود. سپس 

رگه را همه با هم با اعالم حالت اضطراری لويه ج
برگزار و قانون اساسی و ساختار نظام را ويرايش 
و رييس جمهور نو و صدراعظم نو را در آن 

يی ها ناگزير امريکابرگزينند. در غير آن، 
خواهند بود زير فشار سنگين پاکستان، در آغاز 
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يک دولت پوشالی انتقالی و سپس طالبان ميانه رو 
را بياورند و آواز خوانان با آواز بلند 

 بسرايند:  
 کاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش

 
 و رهبران کنونی زمزمه نمايند:

يا که من  -ساقيا امشب صدايت با صدايم سازنيست
 بسيار مستم يا که سازت سازنيست

يا که من  -ساقيا امشب مخالف می نوازد تار تو
 مست وخرابم ياکه تارت تارنيست

 
که آقای کرزی اما با آمدن طالبان ميانه رو 

هميشه خواستار آمدن آنان بود و  می گفت که 
، صلح »طالب جانه وروره، راشه، خدای دی راوله«

و ثبات برقرار نگرديده، و پس از اندکی فروکش 
کردن، صحنه تازه يی از جنگ و خوريزی و کشاکش 
آغاز خواهد شد. گروه حقانی و حزب اسالمی کماکان 

وضاع در شمال ديگر به جنگ ادامه خواهند داد. ا
خودمختار به وخامت خواهد گراييد. روسيه، هند و 
ايران  به هيچ رو چنين چرخش رويدادها را 

 نخواهند پذيرفت و... 
 

از ديد من، هميشه بايد ميان راهيافت های موقت 
برای عبور از بحران ها در کوتاهمدت و جلوگيری 

 افت های ريشه يیياز روان شدن رودبار خون و راه
و ينيادی و اساسی برای پايان دادن به تراژدی 
دو سده يی که سرزمين و مردم ما پس از راهيابی 
استعمار، با آن سردچار شذه اند، تفاوت گذاشت. 
برای ريشه کن کردن فاجعه برای هميشه، بايسته 
است تا يک رشته کارهای بنيادی انجام شود که 
روشن است زمانبر است و نياز به مبارزات 

امانمند و قربانی دادن دارد و به حرف نمی س
شود. کشور نزديک به دو سده است زير چکمه های 
خونين استعمار بيرونی و اسبتداد و ارتجاع 
داخلی دست و پا می زند. رهايی از اين فاحعه 

 چندان آسان هم نيست. 
 

حاال اين ها به کنار، اساسی ترين پرسش اين است 
نونی را پشت سر که چگونه می توان بحران ک
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گذاشت. برای عبور از اين بحران؛ بايسته است تا 
آن را با کمترين تلفات و ضايعات پشت سر گذاشت. 
چنين چيزی نيازمند شناخت ريشه های بحران و 

 واکاوی همه جنبه های آن است.
 

 
 

چگونه کرزی توانست يک دهه آزگار همه 
 جهان را فريب بدهد؟

با نيرنگبازی و  ده سال آزگار است که کرزی 
مداری گری و چشمبندی، هم جهان و هم مردم 
افغانستان را گروگان پيمان نامنهاد راهبردی با 

ساخته است. او با راه اندازی بازی  امريکا
هرانه و زيرکانه، توانسته است در اين ابسيار م
يی ها را با وعده و وعيد امضای امريکاده سال 

دن پايگاه های پيمان همکاری های راهبردی و دا
دايمی سرگرم بسازد و از آنان امتيازات بسياری 
فراچنگ بياورد. از جمله، خود را برای چندمين 
بار در کرسی رياست جمهوری ابقا نمايد. در اين 
مدت، کرزی با بسيار مهارت توانسته است با 
رفتارهای پيچيده و با طعل چال ها و لطايف 

مسخره، مانور  الحيل، راه اندازی لويه جرگه های
های گوناگون و...همه را بفريبد. اما اين تنها 

نيست که کرزی توانسته است از آن در  امريکا
ازای دادن امتيازات واهی و نشان دادن باغ های 

باجستانی کند. او، همين گونه با  ،سرخ و سبز
دادن وعده های دلفريب محکم و چرب زبانی به 

ل بر امضاء رهبران ايران و روسيه و چين، دا
نکردن اين پيمان؛ امتيازهايی گرفته است. چنين 
می نمايد که او به اين رهبران به گونه يی حالی 

برای امضای اين  امريکانموده باشد که از سوی 
پيمان سخت زير فشار است و به حمايت نيرومند 

 اين کشورهای نياز دارد. 
 
...و اما ديگر مشت او باز شده است و همه از  

يی ها، هم امريکای های او خسته شده اند. هم باز
همسايگان و هم مردم افغانستان. قرار شنيدگی 
خودش هم بسيار خسته شده و حتا به بيماری 
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افسردگی مبتال گرديده است. يعنی به قول معروف 
هم خود را ديوانه ساخته است و هم ديگران را. 
کرزی در آخرين پرده تالش دارد تا در ازای به 

گذاشتن کشور، پادشاهی را در خاندان خود  گرو
را در بازی خطرناک  امريکادايمی بسازد و 

پشتونستان به طرفداری از خود و مخالفت با 
که باری در اوايل  امريکاپاکستان بکشاند. اما 

حکومت کرزی مزه تلخ اين بازی را چشيده بود، 
روشن است حاضر نيست تا به خاطر کرزی مناسبات 

 ود با پاکستان را خراب بسازد. راهبردی خ
 
حال به ساير اختالفات دو طرف بر سر بندهای اين  

پيمان نمی پردازيم. تنها بايسته می دانيم 
يادآور شويم که دو طرف ارزيابی هايی متفاوتی 
از تعريف تهاجم خارجی بر افغانستان دارند. 

يی ها جنبش طالبان را چوناِن يک جنبش امريکا
فغانستان ارزيابی می کنند. در شورشی داخلی ا

حالی که کرزی هر چند هم به حق آن را مداخله 
آشکار مسلحانه و تهاجم از سوی پاکستان می 
خواند. اين است که سياست خارجی دولت کرزی با 

 بن بست مفتضخانه يی برخورده است.
  

، من امريکادر پيوند با پيمان امنيتی با 
مروز بارها با ديدگاه خود را سال ها پيش از ا

پيش بينی های مشخصی نوشته بودم . چون حس ششمی 
پيوسته در گوشم زمزمه می کرد که بازی پيچيده 
يی پشت پرده در جريان است. زيرا اگر قرار بر 
اين باشد که نيروهای ائتالف بين المللی پس از 

در کشور ماندگار شوند، چنين چيزی به  2014
ت سازمان ملل راحتی با يک مصوبه شورای امني

ميسر می شود. حال پاسخ اين پرسش که پس اين همه 
هنگامه سازی و خيمه شب بازی ها و برگزاری لويه 
جرگه های مسخره و ده سال آزگار صحنه آرايی و 
مداری گری برای چه بوده است؟ روشن می گردد. به 
هر رو، بنده از نخستين کسانی بودم که نحوه 

ف را به گونه جدی و تدوام حضور نيروهای ائتال
 مدلل زير سوال بردم. 
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فشرده ديدگاه من در باره پيمان امنيتی چنين 
 است:

روشن است کشور ما به حضور نيروهای ائتالف بين  
المللی و کمک های جهانی تا روی کار آمدن يک 
دولت فرا گير ملی، تحکيم صلح و ثبات و امنيت 

من  کامل نياز مبرم دارد. در اين ميان تاکيد
 پيوسته به يک نکته بسيار مهم بوده است: 

چنين حضوری بايد مشروع، سامانمند و هنجارمند  
باشد. معنای اين حرف اين است که: نيروهای 
جامعه جهانی بر اساس مصوبه شورای امنيت سازمان 
ملل و وفاق جهانی حضور دارند. از اين رو، هر 

يم گونه ادامه حضور آن ها هم تنها بر اساس تصم
شورای امنيت مشروعيت دارد و بس. يعنی ما بايد 
روشن بسازيم که در جهان آيا قانون جنگل حاکم 
است يا اين که ترتيبات و سازوکارهای مشروع و 
موازين پذيرفته شده بين المللی وجود دارد. 
هرگاه بپذيريم که قانون جنگل حاکم نيست، بايد 

فتار بر اساس مصوبه شورای امنيت سازمان ملل ر
شود. در غير آن، هميشه در تاريخ کشورهای زور، 
به زور يا رضا با مستعمرات خود پيمان های 
راهبردی بسته اند. چنانچه در گذشته عين رفتار 
با شاه شجاع درانی و دوست محمد خان و يعقوب 
خان و عبدالرحمان خان و...... تره کی و 
 ....صورت گرفته بود. بنا بر اين، هرگونه زد و

و  امريکابند ديگر زير لفافه بستن پيمان ميان 
دولت افغانستان می تواند از سوی روسيه، چين و 
ايران و نيز پاکستان چونان بهره برداری آشکار 
و سوء استفاده ابزاری از مصوبه شورای امنيت 
سازمان ملل برای اشغال دايمی و مبدل ساختن 

دور افغانستان به تخته خيز اطالعاتی و کانون ص
بی ثباتی به ساير کشورهای منطقه ارزيابی و 
تفسير گردد و در نتيجه کشور را به ميدان کشاکش 
های اطالعاتی بی پايان چه در بعد داخلی، چه در 

 بعد منطقه يی و چه در بعد جهانی مبدل سازد. 
 
بحث ديگر اين است که دولت آقای کرزی که در  

از  اثر تقلبات گسترده روی کار آمده است،
مشروعيت برخوردار نيست و در واپسين لحظات حيات 
سياسی خود بسر می برد. پس چگونه به خود حق می 
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دهد به نمايندگی از نسل های آينده کشور برای 
ده ها سال ديگر بر سر سرنوشت کشور معامله 
نمايد. با توجه به يد طوالنی اين دولت در زد و 

د ندارد که بندها و معامالت شخصی هيچ تضمينی وجو
خالف منافع ملی و به سود منافع و مطامع شخصی و 

 گروهی خود معامله نکند.
پرسشی که مطرح می گردد، اين است که تکليف ما  

 چيست که بر اين معامله مهر تاييد بگذاريم؟ 
 
معامله را کرزی و باند وی به خاطر منافع  

نامشروع خود کنند و ما مهر تاييد بزنيم؟ و اما 
ين ها فروع اند. آن چه مايه نگرانی عميق همه ا

پاکستان! . نگاه -من است، چيز ديگری می باشد
به پاکستان يک نگاه راهبردی است و تحت  امريکا

هيچ عنوانی نمی خواهد پاکستان را از دست بدهد. 
زيرا در اين صورت پاکستان می تواند به سوی چين 

از ناگزير است پس  امريکاو ايران بلغزد. يعنی 
يکسره به خواست های پاکستان در قبال  2014

افغانستان گردن نهد. معنای اين حرف چنين است 
که اداره واليات جنوب و شرق را به طالبان تسليم 
خواهد کرد. در کابل پس از چند سال اداره 
ائتالفی به ميان خواهد آمد که در راس آن طالبان 

ن قرار خواهد گرفت. در اين صورت بحران پايا
به گروگان پاکستان مبدل خواهد  امريکانيافته و 

گرديد که ناچار بايد هم به خاطر موجوديت 
پايگاه های خود به پاکستان باج و ته جايی 
بپردازد و هم به خاطر امنيت پايگاه ها به ساز 

 پاکستان برقصد. 
 

اين گونه، در واقع مرحله نخست استراتيژی 
دامنه های  پاکستان يعنی تسلط عام و تام تا

هندوکش پيروزمندانه حقق خواهد يافت و مبارزه 
بر سر تسلط بر شمال آغاز خواهد شد. در اين جنگ 
پاکستان، چين و عربستان و قطر و ترکيه در يک 
جبهه و روسيه و ايران و هند در جبهه ديگر قرار 

هم ناگزير خواهد بود به  امريکاخواهند گرفت. 
ان حمايت هر چند هم گونه ضمنی از ارودگاه پاکست

 مستور و مکتوم نمايد.
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البته، اين همه داستان نيست. سياستمداران  
 امريکازيرک پاکستانی تنها به باج ستانی از 

بسنده نخواهند کرد. چين روشن است که حاضر می 
از افغانستان سرمايه  امريکاباشد برای کشيدن 

گذاری هنگفتی نمايد. اين گونه، پاکستان طالبان 
ديگر نيروهای تندرو زير فرمان خود را به دو  و

بخش تقسيم می نمايد. بخشی زير عنوان طالبان 
ميانه رو در راس اداره کابل قرار خواهند گرفت 
و بخش ديگر متشکل بر گروه حقانی و شاخه نظامی 
حزب اسالمی با شعار ادامه جهاد تا انسحاب آخرين 

يروهای سربازان کفار به عنوان ابزار فشار بر ن
يی و دولت ائتالفی کابل به ايفای نقش امريکا

 خواهند پرداخت. 
 
روشن است، مادامی که حضور دراز مدت نيروهای  

يی منافع راهبردی روسيه و ايران را امريکا
تهديد نکند، آن را هر چند هم به اکراه تحمل 
خواهند کرد. اما بسنده است که در جايی از کره 

يه را با خطر رو به رو منافع روس امريکازمين 
بسازد. آن گاه افغانستان چونان انگشت افگار 

 امريکاآسيب پذير ترين نقطه برای سر عقل آوردن 
خواهد گرديد. برای بيرون رفت از اين تنگنا، از 

چاره يی ندارد جز اين که  امريکاديد تيوريک، 
بن بست پديد آمده را به ياری مکانيسم های 

ناند. چون شکستاندن آن از داخلی افغانستان بشک
بيرون است. و آن عبارت است  امريکاتوان 

پشتيبانی از مجاهدان و به قدرت رساندن دو باره 
آنان. زيرا تنها نيرويی که می تواند در برابر 
زورگويی های پاکستان بيستند، همانا همين 
مجاهدان اند. نيروی ديگری در کشور سراغ 

ست که نه پاکستان، نداريم. اما دشواری در اين ا
نه اعراب، نه اسراييل و نه ترکيه و حتا هم  

 روسيه هوادار به قدرت رسيدن مجاهدان نيستند. 
 

به هر رو، در اين جا می خواهم به تاريخ 
 ديپلماسی کشور رو بياوريم:

امضای نخستين پيمان راهبردی با انگليس (با  -
)، منجر به اشغال افغانستان، 1839شاه شجاع 
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ه و زخمی شدن صدهاهزار نفر و جنگ اول افغان کشت
 و انگليس و از دست رفتن پيشاور و....گرديد. 

امضای دومين پيمان راهبردی با امير دوست  -
) منجر به جنگ های خانمانسوز در 1855محمد خان (

سراسر کشور گرديد. تا جايی که امير نه تنها 
شمال را به خاک و خون کشيد، بل که بر اعضای 

 انوداه خود هم رحم نکرد .خ
امضای پيمان راهبردی ميان امير شير علی خان - 

و جنرال استوليتف روسی، منجر به جنگ دوم افغان 
و انگليس و ويرانی بخش های بزرگی از کشور 

 گرديد.
پس از آن، امضای پيمان راهبردی گندمک ميان  -

انگليسی ها و امير يعقوب خان، به شورش کابل و 
ديگر از جمله روی کار آمدن امير  ماجراهای

عبدالرحمان خان، جنگ ميوند و حوادث خونين 
 هزارستان و فجايع بسيار ديگر گرديد.

همين گونه، امضای پيمان راهبردی کنوانسيون  - 
کابل که به معاهده ديورند معروف است، درد سری 
را برای کشور آفريد که تا کنون در آتش آن می 

 سوزيم.
ان راهبردی بعدی ميان امير حبيب هللا امضای پيم -

خان منجر به کشته شدن خود او، کودتای امان هللا 
 خان و جنگ سوم افغان و انگليس شد.

پيمان نو ديگر که ميان امان هللا خان و روسيه  -
شوروی به امضاء رسيد، حوادث تازه يی را خلق 
کرد که به سرنگونی خود او و روی کار آمدن نادر 

اری قبايل وزيرستانی و جنگ های خونين خان به ي
شمالی و سر انجام کشته شدن نادر و استقرار 

 حکومت استبدادی هاشم خان انجاميد....
در سال های پسين، امضای قرار داد راهبردی  - 

ميان تره کی و شوروی، آتشی را به خرمن هستی 
 افغانستان افکند که تا کنون خاموش نشده است.

  
پيمان آقای کرزی (و يا هرگاه پس ...و کنون هم 

از وی از سوی دولت نو امضا شود) افغانستان را 
 در آستانه ذوب شدن قرار داده است. 

  
فشرده سخن، از ديد من، بهترين راهکار، تمديد 
ماموريت نيروهای صلحبانی سازمان ملل است و 
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بايد هر چه زود تر به بازی مسخره امضای پيمان 
پايان داده شود زيرا چنين  امريکاامنيتی با 

پيمانی نمی تواند منافع دراز مدت کشور را 
تامين کند. حال، گيريم که چنين پيمانی امضاء 
هم شود. بهتر است آن را دولت ملی مشروع آينده 
امضاء کند. زيرا کرزی در سخنان اخير خود 

شان، امروز  روند، خدا حافظ اگر می«فرموده است، 
 ». بروند

 
گر چنين است و بود، پس اين همه شگفتا! ا 

کارروايی و معرکه بازی برای چه بود؟ چرا يک 
دهه آزگار همه جهان و مردم کشور را گروکان اين 

 بازی فريبنده گردانيد.
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کارزار دشنامدهی و ناسزاگويی در فيس 
 بوک

 

کارزار شرم آور و ننگين آشفته گويی های  لگام 
زه گويی، لج پراکنی، سياهنمايی و گسيخته، هر

زهر پاشی در رسانه های انترنتی و فيس بوکی گرم 
است. روشن است پديدآيی انترنت و فيس بوک از 
دستاوردهای سترگ تمدن جهانی است که انقالب 

ی را در زمينه مبادله اطالعات، اطالع رسانی، سترگ
دسترسی همزمان با شمار بزرگی از رسانه های 

گاهی بخشی، روشنايی افکنی و باالبری جهانی، آ
بينش و جهان بينی و از همه مهم تر برپايی تماس 
های تنگاتر با جمع بزرگی از دوستان و آشنايان 

   .اکادميک فراهم می سازد -و نيز نهادهای عبم

در پهلوی همه اين دستاوردهای مثبت، همچنين به 
گونه لگام گسيخته زمينه را برای هرزه گويان و 
تامات بافان آبرو باخته و تاريخزده را فراهم 
آورده است تا با راه اندازی تبليغات زهرآگين، 
بی اساس و سرتا پا آلوده، به ترور شخصيت، 
سياهنمايی، لجن پراکنی و فضاسازی بپردازند و 
با و دشنامدهی و ناسزاگويی و پخش آوازه های 
 زهرآگين و اکاذيب، اذهان را مغشوش و خود را به
گونه يی مطرح بسازند. طرفه اين که برای رسيدن 

از متوسل شدن به  ،به اين هدف ماکياوليستی خود
سنت  .هيچ حربه و وسيله يی دريغ نمی کنند

ناپسندی که در اين اواخر رايج شده، اين است که 
 به جای نقد نوشته ها، به بدگويی نويسنده و
 کوبيدن شخصيت آن ها می پردازند و در اين راه
چنان پيش می روند که حتا متعرض  حريم خصوصی 

   .نويسنده هم می شوند

دردا و دريغا که هيچ مرجعی هم برای بازخواست و 
سر جانشاندن اين عناصر خودخواه و بيمار وجود 
ندارد تا دادخواهی شود. به کجا از دست اين 
سياهکاران به داد خواهی رفت و در کدام دادگاه 

اين ها می  .ييه و گاليه کرداز دست اين ها شکوا
کوشند تا فرهنگ دشنامدهی، زشتگويی،  ناسزاگويی 
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و تاختن بر حيثيت ديگران را نهادينه سازند و 
   .به ويژه به ترور شخصيت بپردازند

در همين راستا، بنده که از سال ها بدين سو با 
مايه گذاشتن صحت و سالمتی و از خود گذری و تحمل 

و تاريخ کشور  گر خدمت فرهنهزينه های سنگين د
بوده ام، بارها سيلی اين گونه عناصر را خورده 
و به تازيانه اتهامات بی اساس و بی بنياد شان 
بسته شده ام. اما هرگز به وصف همه تهديدها و 
زشتگويی ها و اتهامات اين عناصر، دست از 
رسالتی که در برابر تاريخ و کشور و مردم خود 

 .خواهم داشتدارم برنداشته و ن

 

از دادن هيچ ناسزا با کار ها ر اين دشنامنامه د
گيری مبتذل ترين ادبيات کوچه بازاری و مسخ شده 
ترين کلمات با به کار گيری الفاظ دور از کرامت 

خوب، به اين  .دمی کننانسانی و اخالق دريغ ن
اتهامات بی اساس و آشکارا بی بنياد و سرتا پا 

ادن های ضد اخالقی و دور دروغ و افترا و دشنام د
و از کرامت انسانی اين هرزه گو مقابله به مثل 

اما چيزی  که برای من  نشايد.پاسخ همانند دادن 
تا کنون کنگ مانده است، انگيزه اين چنين افراد 
و اشخاص از دست يازيدن به چنين کارهای کودکانه 
که تنها می تواند  آبرو  حيثيت خود شان بر باد 

  .دهد، است

البته، می توان رسما از دست چنين آدم ها به 
دادگاه شکايت کرد. حد اقل اهانت به کرامت 
انسانی و حيثيت آدم ها در آلمان محفوظ است و 
می توان دعوای اعاده حيثيت کرد. اما افسوس من 
از اين است که اين گونه افراد به جای پرداختن 

در  به کارهای خود که شايد مثبت هم باشند، چرا
پی بدنام ساختن ديگران اند و چه لذتی از اين 
کار می برند؟ شايد بهتر باشد تا به پزشک روانی 

  .مراجعه کنند تا به مداوای خود بپردازند

 

راه ديگر دادن پاسخ دندان شکن به آنان با 
ارائه شواهد، مدارک و اسناد است تا  سر جای 
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 شان نشانده شوند. اما حيف وقتی که برای اين
کار به هدر می رود. اما اگر ناگزيری پيش آيد، 
به قول معرف کلوخ انداز را پاداش سنگ  است. 
بايد برای دفاع از شرق و حيثيت خود، به شدت 
چنين افراد را رسوا ساخت و آيينه تمام نمای 

 .کردار زشت شان را در دست شان گذاشت

به گونه سنتی چنين رسم شده است که  ار سوی ديگر
چپی  -ای دست راستی، به ويژه اسالمگراياننيروه

ها را متهم به ارتداد، کفر، الحاد، آدمکشی، 
خيانت، جاسوسی برای روسيه، ميهن فروشی و ساير 
گناهان می کنند و رژيم های چپی گذشته را منشای 

 همه بدبختی ها و سيه روزی ها می شمارند.
 
چپی ها هم، اسالمگرايان را متهم به  -در برابر 
رتجاعی بودن، واپسگرايی، جهالت، کهنه انديشی، ا

نوکری پاکستان، عربستان و فروش کشور به 
امپرياليسم جهانخور و آدمکشی و تاراج دارايی 

 های عامه و... می کنند. 
 
هر چند در اين اتهامات حقيقت های تلخی هم  

نهفته است، با آن هم دشواری در اين است که 
تهامات را به گونه تندروان هر دو گروه اين ا

عام در برابر يک ديگر به کار می برند، در حالی 
که در هر دو گروه از قماش نفر وجود داشت و 
دارد و نمی توان همه را به يک تازيانه بست. در 
هر دو رژيم همه خوبی هايی بود و هست و هم 

 نارسايی هايی. 
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 وای از آن روز که گندد نمک
دوستان نوشته است که بايد کرزی و همه يکی از  

نامزدان انتخابات به دادگاه کشانيده شوند. در 
پاسخ اين دوست بايد گفت که نخست به کدام 
دادگاه؟ دو ديگر، کدام قاضی از اين ها 
بازخواست کند؟ در کشوری که از لوی سارنوال 

و قاضی القضات آن گرفته تا دون (دادستان کل) 
مفتی و سارنوال همه آلوده به  پايه ترين قاضی و

فساد باشند، چه می توان کرد. از سوی ديگر، زود 
را به دادگاه می کشانيد؟ به قول معروف  هتر ک

در شهر هر آن که  -چون حکم شود که مست گيرند
 هست گيرند. 

 
از اين که بگذريم، در دوره صبغت هللا مجددی اعالم  

های  عفو عمومی شده بود و همه رهبران دولت
گذشته مشمول اين اعالم عفو شدند. حال، وقتی 
آنان مشمول عفو شدند، اينان را با کدام حجت به 
کدام دادگاه بکشانيم. چنين چيزی تنها در صورت 
استقرار يک دولت فراگير و مشروع مردمی آن هم 
در صورت به آزادی رسيدن کامل کشور، هنگامی که 

نيک نام کيان امور به دست افراد پاکدامن و 
برسد، ممکن است. در اوضاع کنونی چنين چيزهايی 

 ناممکن و غير عملی است. 
 
برخی ها تالش دارند تا با چسپيدن به گذشته   

را متهم و برخی را تبرئه  سياستمدارانبرخی از 
کنند. بايد گفت که هيچ کسی را نمی توان برائت 
داد. ما در يک کشور عادی زندگی نمی کنيم. در 

رامی و شادی هم بسر نمی بريم. ما در يک عصر آ
جغرافيای بسيار خطرناک و ناآرام زندگی می 
کنيم. اگر آرمانی بينديشيم، رهبرسياسی يی که 
بيخی پاکيزه از گناهان کبيره سياسی باشد، در 
صد سال آينده هم شايد در کشور خدا داد 
افغانستان نيايد. حاال بايد در ظرف موجود کنونی 

 ع و احوال حاضر بينديشيم.و در اوضا
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اگر نيک بنگريم، همه رهبران رژيم کنونی و همه  

در گذشته دست اندر کار مسايل سياسی کسانی که 
، به نحوی از انحنا در ماجراهای چهار بوده اند

دهه اخير کشور مستقيم يا غير مستقيم دست داشته 
اند. آقای کرزی در دوره جهاد کاتب مجددی بود. 

ی در سال های دهه نود سلسله جنبان همين مجدد
همه فجايع بود. او بود که شورای نامنهاد 
هماهنگی را ايجاد و رباست کرد و حزب اسالمی و 
جنبش را به بربادی کابل ترغيب و تشويق کرد. 
حاال، اگر تلفات ده سال اخير را از ناحيه 
هيرويين بسنجيم، دو ميليون جوان ما هيرويينی 

روزه شمار بسياری از ايشان می شده اند که همه 
ميرند و ديگران هم مرده های زنده اند. با اين 
احتساب می توان گفت که بيشترين قربانيان را بی 
تفاواتی ها و سهل انگاری ها و شايد هم دست 
داشتن خاندان کرزی در بازرگانی مواد مخدر 

 گرفته باشد. 
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 شنا در جهت مخالف آب
 

 یادي یشاد نوجوان روزگارخواهم از  یم ،با پوزش
 یدر باره قار یکوچه ما به شوخ یکنم. بچه ها

تواند  یگفتند که او تنها م یمسجد گذر ما م ريپ
داشت  یقرآن خودش بخواند (او قرآن بزرگ یاز رو

که با خطوط درشت نوشته شده بود). بسنده بود که 
از  یبرخ رگيدادند، د یرا به او م یگريقرآن د

اال بنده هم تنها حتوانست.  یرا خوانده نم اتيآ
. چون سميخودم درست بنو وتريکامپ ايتوانم  یم
که اکنون در مسافرت در  یوتريکامپ بورديک

 ندارد.  یدر یروف پارسح دسترسم است،
 
خواهم توجه دوستان را به چند نکته جلب کنم.  یم

به  ،آب انيالف جهت جرخشنا  ،در بسا از موارد
تند باشد و  اريهرگاه راندمان رودخانه بس ژهيو

هم که  مانهيآبباز را به هر پ ب،يبستر رود هم ش
اال در افغانستان حاندازد.  یماهر باشد از پا م

ر جهت د ديگر یو برخ یها و هم کرز يیامريکاهم 
 کنند.  یمخالف آب شنا م

 
جبر  اي سميآن چه که دترمن ليافغانستان به دل 

 یکشور ب کياست  ريخوانند، ناگز یم یايجغراف
 یل خاصفبماند. حال آن که حلقات و محا یطرف باق

ما با  ديفشارند که با یبر آن پا م امريکادر 
و  یتيامن یها یتما قرار داد همکارحآن کشور 

 یم یقرار داد ني. روشن است چندکن اامض یدفاع
 انيپا یب یکشاکش ها دانيتواند کشور را به م

بزرگ مبدل گرداند و سر انجام از هم  یها قدرت
 فروبپاشاند. 

 
با جامعه  ديکه افغانستان با ستين یديترد 

تعامل داشته باشد. به  امريکا یبه رهبر یجهان
است.  ازيهم در کشور ن یالملل نيب یروهايحضور ن
مشروع و سامانمند و  ديحضور با نياما ا
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 یگدر هماهن ديبا قايدق یعنيهنجارمند باشد 
در باره حضور  تيامن یشورا صلهيکامل با ف

 نيمطابقت داشته باشد نه ا یالملل نيب یروهاين
ه امضا شود. کنون کشور ددولت دست نشان کيکه با 

 یاسيو س یساس تکامل اجتماعح اريله بسحمر کيدر 
از هر زمان  شيخود قرار گرفته است. مردم ما ب

و تفاهم  يیو ثبات و آرامش و همگرا حبه صل گريد
دارند.  ازين یکپارچگيدت و حو و یريذپ گريکديو 

 ستيوناليتندروان اولترا ناس ريو سا یاما کرز
فرا  یمل ريدولت فراگ کيتالش در ساختن  یبه جا

 یساز نهيو زم ،یو قرامذهب یو فرا قوم یانبز
 یو مشارکت گسترده مردم ريدولت فراگ جاديا یبرا

 ،یتبار يیارگراانحص شهيدر ساختار قدرت در اند
مبدل ساختن افغانستان به پشتونستان و 

 امريکااست که  نياند. ا ینظام شاه دنيانبرگرد
هم  یعنيدو نشان را بزند.  ريک تيخواهد با  یم

خواهد قرار داد را امضا کند،  یرا که نم یکرز
 ميتداوم را به رغم برد ت ميبراند و هم ت

 برساند. درت قدر انتخابات به زور به  يیهمگرا
 

ها و شنا خالف جهت روند  يیزورگو نيروشن است چن
 یتواند ره آوردها یم ،آب تند رودخانه

 کيبه همراه داشته باشد. ظاهرا به  یکيدرامات
اوباما  یآقا لفونيت کي - یلوفريگردش چرخ ن

ما هم  ريبه خ ديشد. شا یانقالب در نطفه خنث
آمد  هم یرئک ینفهمند. آقا يیبوده باشد و عده 

شود که توانسته باشد بن بست  یپنداشته م نيو چن
تقلبات گسترده در انتخابات را  یآمده در پ ديپد

 را بشکند.  یمل لتدو ليبا مطرح ساختن طرح تشک
 
 یاز کشورها یبرخ خيتار قيبا مطالعه دق 

 کيکه ما تا کنون  افتميدر يیايو آس يیاروپا
خود  یمل همه توان جيبس -مينگرفته ا اديرا  زيچ

. به گونه یاتيو ح یديکل ليحل مسا یدر راستا
که سلسله  ميداده ا صيتشخ نيمثال، هرگاه ما چن

 ،یجنبان همه بحران ها در کشور ما در برهه کنون
همه توان  ديو ناقص نظام است، با وبيساختار مع

آن  شيرايو یبرا یخود را به گونه سراسر یرويو ن
 یطرح کل کين و آن را به عنوا ميينما جيبس
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راستا کار  نيدر ا یهم جامعه مدن .ميکن فيتعر
و هم دولت  یاسيکند و هم پارلمان و هم احزاب س

 تياولو کيبه عنوان  رانهيگيپ ديو هم ..... با
 یشود و همه تا پا حدر همه جا مطر یدر تراز مل

فشار را بر  تيجان از آن دفاع کنند و نها
طرح به باز  نيتا ا اورنديدولتمردان وارد ب

 . نديبنش
 
در  ديبا م؛يپندار یهرگاه ما طالبان را دشمن م 

و همه  رديصورت بگ یسرتاسر جيبرابر آنان بس
و  تيمسلح و امن یروهاياحاد مردم و دولت و ن
 دي. در هر صورت باستنديفشرده سخن همه کشور ب

 ايشود که آ نيتدو یدر تراز مل یمشخص یژياسترات
با آنان صلح  اي ميبجنگگروه  نيدر برابر ا

با  ديبا م،يباشد که بجنگ نياگر بنا بر ا م؟يکن
تضرع و عذر  گريصورت د نيم. در ايهمه توان بجنگ

و شورا  یشب باز مهيو خ یو چرگه باز یو زار
و...  یدانم در دوحه و دب یو مذاکرات نم یباز

کنار گذاشت. اما اگر قرار باشد  ديهمه برا با
در تراز  یهم راهبرد مشخص باز ديصلح شود، با

شفاف باشد تا همه  تينها ديطرح شود و با یمل
  ست؟يما چ فيبدانند که تکل

 
 یآوخ! دوازده سال آزگار گذشت اما تا کنون کس 

دشمن ما؟ در  ايندانست که طالبان دوست ما است 
 یاقکه آ ميديبرباد رفته بارها شن یسال ها نيا

ار شان با فالن عوان و انصافالن کس از  اي یکرز
 زيم یارگ پا یلنگ در پستوها ايکور  یمال

گفتگو با  یبرا اتيفالن ه ايمذاکرده نشسته اند 
طالبان به فالن کشور عرب رفته است. اما دستاورد 

 داند.  ینم یکس چيرا ه جهيکماکان صفر است و نت
 
روشن و مشخص از دوست و دشمن،  فينداشتن تعر 

شده و مدون از منافع  فيتعر یژينداشتن استرات
 استيمشخص در عرصه س یژينداشتن استرات ،یمل

همه و همه دست به دست هم داده دولت  ،یخارج
و  نيآبرو تر یب ن،يسرنوشت تر یرا ب یکرز یآقا

 . دينما یمعرف یدولت در تراز جهان نيمسخره تر
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 یها از دولت ها یاز نابه هنجار یالبته، شمار 
از آن ها  یکياست که  دهيگذشته به ما به ارث رس
سده  کياست. در  ورنديمساله سر در گم خط د

ما بوده  یخارج تياسيمحور س ورنديگذشته مساله د
 یداندکه ما چه م ینم یاست. اما تا کنون کس

 اگر م؟يدار یارض یبر پاکستان ادعا ايآ م؟يخواه
 یتا کجا؟ مرز ما و پاکستان از کجا م ميدار

در هر  م؟يخواه یما چه م پس م،يگذرد؟ اگر ندار
که  یدر تراز مل ینيصورت به راهبرد مشخص و مع

. در ميدار ازيمورد اجماع احاد مردم باشد، ن
به گونه  کيموضوع در تراز اکادم ديضمن با

حل آن  یبرا یمطرخ و راهبرد مشخص رانهيگيپ
سده آزگار گذشت، کشور برباد  کيگردد.  نيتدو

که گپ بر سر چه  تا کنون ندانست یرفت اما کس
 کرد؟  دياست و چه با

 
شده  فيو تعر نيمشخص و مع یژيپاکستان استرات 
دارد که  یدر قبال افغانستان در تراز مل يی

آن. در مرجله  يیعبارت است از اشغال دو مرحله 
و در مرجله دوم شمال.  نينخست مناطق پشتون نش

عام و خاص در آن  دييمورد تا یژياسترات نيا
 ندت. در چند دهه گذشته به گونه سامانمکشور اس

در دستور کار بوده است و هرگز  رانهيگيو پ
 . ديپاکستان از آن دست نخواهد کش

 
مصلحت و راه راست است. در  صيما در تشخ یدشوار 
به  یانتحابات، تنها راه خردورزانه برا نيهم

از تقلبات  یريبار نشستن انتخابات و جلوگ
 کپارچهي یدادن را ن،يخونگسترده و وقوع بحران 

نه به  بگذاردست به داکتر عبدهللا بود.  کيو 
بل که به عنوان تنها  نه،يگز نيعنوان بهتر

شدن  ريتوانست کشور را از درگ یکه م يینه يگر
ال تصور حات دهد. جران خانمانسوز نحدر ب
 یلوفريخ نرگردش چ کيکه اگر به  دييبفرما

 یاال کار محآمد،  ینم یاوباما و کر لفونيت
ربه نشان داده است جتوانست به کجا ها بکشد. ت

کور در  یگره ها شيگشا یزارفسخت ا یکه روش ها
 یم ،یاجتماع یساختار یبا شکاف ها یکشورها
 داشته باشد. يیناشده  ینيب شيپ یامدهايتواند پ
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آغاز پروژه ديگر نو استعماری و شکست 
ستگاه مفتضحانه و ناکامی بزرگ د

 ديپلماسی کرزی:
پشت پرده نيرنگستان قطر و لغزش 

 :امريکاراهبردی تازه 
 

بزرگترين چالشی که کشور با آن رو به رو می 
درگام  -باشد، راهبرد پاکستان مبنی بر اشغاِل 

نخست جنوب و شرق افغانستان و سپس هم در مرحله 
دوم سراسر آن است. پاکستان در اين راستا در 

، انگليس و کشورهای عربی امريکايت گذشته از حما
يی امريکاو چين برخوردار بود. اما پس از آمدن 

ها، کنون صحنه برگشته و چين بزرگترين و يگانه 
 حامی آن کشور در اين پروژه می باشد. 

 
و انگليس به کمک کشورهای  امريکادر گذشته، 

مرتجع عربی از نيروهای بنيادگرای منطقه برای 
اندن روس ها و سپس سيطره يابی رسيدن به هدف ر

بر اين کشور بهره می گرفتند. بر عکس، شوروی که 
به منطقه بود، با  امريکامخالف راهيابی 

دستاويز ساختن پشتونيسم افراطی و نيروهای 
چپگرا می خواست موقعيت خود را در اين سرزمين 

 .تقويت و تحکيم نمايد
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ستان را از افغان امريکاچين در صدد آن است تا 
پارتنر استراتيژيک اش بر  -براند تا پاکستان

اين گستره يا ساحه تسلط مستقيم يا غير مستقيم 
هم در برنامه ندارد از  امريکايابد. روشن است 

اين جا برود و در نتيجه در مرحله کنونی کشاکش 
اصلی جيوپوليتيکی بر سر گستره افپاک ميان 

ت که و چين روان است. اين در حالی اس امريکا
روز تا روز نفوذ چين در پاکستان به گونه 

 .فزاينده يی افزايش می يابد
 

يکی از دو بزرگترين دليل آن اين است که ايران 
پنج يکی از نيز دارنده گاز (و  هایکشور

نفت) در جهان است که افزون  بزرگترين دارندگان
ميليارد تن مواد معدنی دارد. گذشته  40بر آن 

نه هم کان های بزرگ يورانيوم از آن، آسيای ميا
و نفت و گاز و ساير مواد معدنی دارد. روشن است 

در  -و هم چين ذينفع اند در اين کشور امريکاهم 
همسايگی دو گستره بزرگ غنی جهان حضور دراز مدت 

 .داشته باشند
 
کنون پاکستانی ها، طالبان را چوناِن ابزاری  

اند. برای رسيدن به اهداف خود به کار بسته 
البته، نيازی به گفتن ندارد که برخی از 
کشورهای وهابی عربی نيز در روی کار آمدن يک 
دولت وهابی ضد ايران در افغانستان برای به 
محاصره در آوردن آن کشور ذينفع هستند و آن ها 
برای مقاصد ديگری از طالبان حمايت می کنند. 

از   .اما نقش دولت های واپسگرای عرب فرعی است
اين رو، در افغانستان جنگ چندين دهه يی خونينی 
در راه است. هر گونه اميدبستن به اين که شايد 
در آينده نزديک صلح برپا شود، يا مذاکرات با 
طالبان نتيجه بدهد و آنان حاضر شوند در ساختار 

  .دولت کنونی مشارکت ورزند، توهمی بيش نيست
 

يا نوشت، به گونه يی که چندی پيش تايمز آف ايند
يی ها [برای رها شدن از شر پاکستان] امريکا«

کنون حاضر شده اند، پروژه طالبان را دربست از 
پاکستان بخرند و در ازای آن برای آن کشور حق 
شموليت در سازمان بين المللی تجارت قايل شوند 
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و همچنين چندين ميليارد دالر در پروژه های 
اما  ».انرژی آن کشور سرمايه گذاری نمايند

پاکستانی های زرنگ حاضر نيستند که همه طالبان 
يی ها بفروشند. آن ها تنها بخشی امريکارا به 

يی ها خواهند فروخت. امريکااز طالبان را به 
بخش ديگر طالبان از جمله گروه حقانی و گروه 
حکمتيار به بهانه ادامه اشعال کشور از سوی 

 .دادبيگانگان و کفار به جهاد ادامه خواهند 
 
پاکستان در ازای فروش بخشی از طالبان به  

وارد  امريکااصطالح ميانه رو، فشار نيرومندی بر 
يی ها منجمنت افغانستان را امريکاساخته است تا 

به طالبان و در واقع به پاکستان واگذار کنند. 
 10 – 9يی ها حق به دست آوردن امريکادر برابر 

واهند آورد. پايگاه در افغانستان را به دست خ
ميليارد ته  1.2يی ها بايد ساالنه امريکاالبته، 

جايی افغانستان را نيز بايد به پاکستان 
 .بپردازند

 
واليت هم به طالبان واگذار خواهد  10-9اداره  

شد. در کابل اداره مختلطی متشکل از طالبان و 
بخشی از مالهای دارای گرايش های اخوانی شمال به 

روشن است در چنين وضعيتی بخش  وجود خواهد آمد. 
بزرگی از نيروهای ملی شمال به مخالفت خواهند 
برخواست و درفش مقاومت را بلند خواهند کرد و 

طالبان  -هرگز تسليم پاکستان و مزدوران شان
اين گونه، در افغانستان ساختاری  نخواهند شد.

شبيه کنفدراسيون شمال و جنوب به وجود خواهد 
وليد و قاچاق مواد مخدر به اوج در جنوب ت آمد. 

خواهد رسيد و دهشت افگنی بين المللی پنگاه 
امنی خواهد يافت. جنگ دور دراز و بی پايانی در 

 .امتداد مرزهای شمال و جنوب در خواهد گرفت
برای جلوگيری از نيفتادن شمال به دست پاکستان 

، روسيه و هند متحد امريکا(در واقع چين)، 
  خواهند شد.

 
شرده سخن، برنامه چنين است که برای آوردن ف 

طالبان به قدرت در کابل زمينه چينی می شود. 
شايد پس از انتخابات با برگزاری لويه جرگه در 
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آغاز کسی آورده شود که مورد اعتماد کامل 
پاکستان باشد. او وظيفه خواهد داشت تا زمينه 

  روی کار آوردن طالبان را فراهم نمايد.
  

ال، باشندگان شمال تا جای امکان در اين ح
هشياری و بيداری خود را از دست نخواهند داد و 
برای دفاع مشروع از خود آمادگی بايسته رزمی 
خواهند گرفت. زيرا پاکستان با مسلط شدن بر 
جنوب و شرق افغانستان، بسنده نخواهد کرد و 
بيکار نخواهد نشست و برای گرفتن شمال دست به 

د. اين گونه اوضاع در شمال نيز کار خواهد گردي
يی امريکادر اين ميان،   .بسيار خراب خواهد شد

ها با آوردن طالبان به اصطالح ميانه رو بر 
اريکه قدرت در کابل اشتباه بزرگ راهبردی را 
مرتکب می شوند. زيرا جلو طالبان در دست 
پاکستان است و آوردن طالبان در واقع، کمک به 

در منطقه است. البته،  تحقق استراتيژی چين
يی ها با هزينه سنگين می توانند مدت ها امريکا

در افغانستان بمانند. اما در سرانجام ناگزير 
خواهند شد بروند و جای خود را به روس ها 

  .بدهند
 
يی ها در اين است که امريکابزرگترين اشتباه  

می پندارند که پاکستان متحد راهبردی شان خواهد 
 امريکاانی های زرنگ، مدت ها ميان ماند. پاکست

و چين مانور خواهند کرد و تا جای امکان 
يی ها خواهند چاپيد. اما سر انجام خود امريکا

را به دامان چين خواهند انداخت. اين است که 
به جای روی کار آوردن يک دولت فراگير  امريکا

ملی در افغانستان که توانايی مقابله با 
ين را داشته باشد، در آغاز طالبان، پاکستان و چ

کوشيدند تا يک دولت دست نشانده 
اولتراناسيوناليست تباری را روی کار بياورند 
تا به کمک آن بتوانند هم بر افغانستان و هم بر 
پاکستان کنترل داشته باشند. حال که اين پروژه 
ناکام شده است، می خواهند برای خوش نگه داشتن 

ار بياروند. اما باز پاکستان، طالبان را روی ک
تنها  .هم اشتباه می کنند و به بيراهه می روند

راه نجات کشور از بحران و ناکام ساختن طرح های 
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ايجاد دولت فراگير ملی در افغانستان،  -پاکستان
حمايت همه جانبه از چنين دولتی و تجهيز و 
تسليح آن با جنگ ابزارهای مدرن است تا بتواند 

 .نمايداز کيان کشور دفاع 
 
گشايش دفتر دهشت افگنان، قاچاقبران مواد مخدر  

و کشتارگران مردم بيگناه افغانستان در امير 
نشين قطر، نه تنها نشانگر به بن بست رسيدن 
راهبرد اياالت متحده در اين گوشه از جهان و 
آغاز پياده ساختن يک پروژه نو استعماری تازه، 

آبرو ريزی  بل نيز نشانگر ناکامی، سر افکندگی و
بزرگ دستگاه ديپلوماسی دولت چاکرمنش 

 .اولتراناسيوناليستی حاکم است
 
دولت دست نشانده و اولتراناسيوناليست حاکم در  

سال گذشته به جای بهره گيری از زمينه های  11
مساعد فراهم شده از بابت حضور جامعه جهانی در 
کشور، به جای بذل مساعی در راستای تشکيل دولت 

ير ملی با مشارکت همه باشندگان کشور، فراگ
پيوسته با توطئه ها، دسيسه ها و نيرنگ بازی و 
فريب مردم، تا توان داشت به دهل انحصار گرايی 
تباری و زبانی کوبيد و به جای مبارزه و سرکوب 
دهشت افکنان، مشی تضرع و عذر و زاری را در 

اين ابزار دستگاه جهنمی اطالعات  -برابر طالبان
 .کستان و ارتجاع منطقه پيش گرفتپا

 
روند سردر گم، گنگ، پر از ابهام و ناشفاف  

ديدارهای پشت درهای بسته و پرده های سياه گويا 
گفتگوهای صلح با مزدوان آی اس آی، دور از 
انظار مردم و بدون مشوره با مجلس، بدون آجندای 
مشخص و معين، روشن بود که دستاوردی جز از 

و آبروريزی نخواهد داشت. امروز ناکامی، شکست 
دولت دست نشانده، قصد دارد با چانه زنی ها در 

که قدرت، قباله کشور را به ازای ماندن بر اري
ان بفروشد. اما غافل از آن که در آن سوی بيگانگ

مرزها معامله گران حرفه يی توانمندتری در اسالم 
آباد نشسته اند و بهتر می دانند که چگونه 

فغانستان را به اجاره بدهند و و در سرزمين ا
اين است که روند  .بدل آن ته جايی بگيرند
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گفتگوها در باره قرار داد امنيتی و دفاعی با 
کرزی بر هم می خورد، زيرا در برنامه است تا در 
بر اساس معامله در اسالم آباد طالبان کرام در 

  .دو مرحله در کابل به قدرت برسند
 
هم سردمداران دولت کنونی  با اين همه، هنوز 

فرصت دارند تا لغزش های هر چند هم نابخشودنی 
خود را ويرايش نمايند و با دست برداشتن از مشی 
ضد ملی تبارگرايی و زبان گرايی و انحصارگرايی، 
با برگزاری لويه جرگه، قانون اساسی را به گونه 
بنيادی ويرايش و ساختار نظام را به گونه يی 

د تا نمايندگان همه باشندگان کشور اصالح نماين
بتوانند در روندهای تصميمگيری مشارکت يابند. 
انحصار گرايی در تصميمگيری ها بزرگترين چالشی 

  .است که در بعد داخلی در کشور مطرح است
 
تنها با ايجاد دولت فراگير ملی است که می  

توان از کشور در برابر طالبان و پاکستان دفاع 
که احاد مردم در دولت مشارکت  کرد. مادامی

نداشته باشند و آن را از خود ندانند و برای 
دفاع از آن به پا برنخيزند، محال است که از 
فروپاشی کشور به دو بخش جلوگيری کرد. در غير 
آن، با پياده شدن پروژه استعماری نو، آمدن 
طالبان کرام به ارگ محتوم و تقسيم کشور به دو 

ن جنگ های بی پايان خونبار بخش و راه افتاد
 .ناگزير خواهد بود

 
 ياد آوری چند نکته را بايسته می دانيم:

فراموش نبايد کرد که کشور ما يک کشور  -1
در نظر ندارد آن را  امريکااشغال شده است و 

بيخی ترک گويد. قرار آوازه ها شايد در حدود 
 7-6سپاهی آن کشور و يا هم کمتر به اضافه  13600

 9رمند اطالعاتی در لباس غير نظامی در هزار کا
 .پايگاه برای مدت نامعلوم بمانند

يی ها از نبردهای فرسايشی بی پايان، امريکا -2
پر هزينه و پر تلفات در باتالق قبايل پشتون به 
ستوه آمده اند، می خواهند به گونه که شده، از 

 .اين مصيبت رهايی يابند
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کار و آن ها همچنين از دست سياستمداران م  -3
زرنگ پاکستانی به داد رسيده اند، و در عين 
حالی که نمی خواهند پاکستان را به عنوان يک 
متحد راهبردی و کليدی در منطقه از دست بدهند، 
ناگزير اند به ساز آن کشور برقصند و منجمت 
افغانستان (حد اقل مناطق جنوبی، شرقی و کابل) 

 1.2ه را به دست طالبان بسپارند. همچنان ساالن
ميليارد ته جايی افغانستان را به پاکستان 
بپردازند. در غير آن، می ترسند که مبادا 

 .پاکستان يک سره به دامان چين بيفتد
آن چه مربوط به مسايل و شعارهای روشنفکری    -4

می گردد، که آرمان همه ما است، مانند نهادينه 
شدن دمکراسی، آزادی بيان، حقوق زنان، برابری 

ن، نهادينه شدن حاکميت قانون، شهروندا
و......... اين ها چيزی های نيستند که غرب يا 
شرق به ما هديه بدهند. دستيابی به اين نعم 
مبارزات پيگير و دراز مدت و دادن قربانی های 
فروان می خواهد. و به سادگی دستياب نيست. قدرت 
های بزرگ بر اساس منافع راهبردی دراز مدت شان 

 د.عمل می کنن
آن چه مربوط به انتخابات می گردد، روشن    -5

است که اگر بدون تقلب و آزادانه برگزار شود، 
هر نامزدی که نيروهای شمال پيش نمايند، برنده 
خواهد شد. چون بر عکس تبليغات يک سده يی اخير، 
همانا نه پشتون ها، بل باشندگان شمال اکثريت 

طالبان دارند. از سوی ديگر، با توجه به اين که 
انتخابات را تحريم خواهند کرد، شمار رای 
دهندگان در واليات جنوبی و مشرقی اندکشمار 
خواهد بود. با توجه به اين که نه دولت کرزی و 
نه طالبان خواهان به قدرت رسيدن نيروهای شمال 

است که قدرت  امريکاهستند، و نه در استراتيژی 
ات با به شماليان سپرده شود، صد در صد انتخاب

تقلبات گسترده به همراه خواهد بود و کار را به 
 آشوب های لگام گسيخته خواهد کشانيد.

خواهد کوشيد  امريکابا توجه به اين که    -6
نامزد مورد پسند خود را به قدرت برساند، و 
چنين هم خواهد شد، برگزاری انتخابات يک عمل 
بيهوده مضحک نمايشی خواهد بود که دردی را دوا 

 .هد کردنخوا
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يی ها با امريکابا توجه به اين که احتماال    -7
پاکستانی ها بر سر انتقال قدرت به طالبان به 
توافق رسيده اند، چه انتخابات برگزار شود يا 
لويه جرگه يا اجماع صورت بگيرد، صد در صد کسی 

بر  امريکارا به قدرت می رسانند که پاکستان و 
 سر آن به توافق رسيده باشند.

ا اين همه، چه طالبان را بياورند، يا ب   -8
کرزی ابقا شود يا کسی ديگر بيايد، مادامی که 
قانون اساسی به گونه بنيادی ويرايش نگردد و 
ساختار نظام اصالح نشود، به گونه يی که تجربه 

 .نشان داده است، راهی به دهی نخواهيم برد
ما نبايد با کوله باری سنگين از لغزش ها و   -9

ساله گذشته به دوره پس از  11دوره اشتباهات 
برويم. اگر نا به هنجاری ها و نا به  2014

سامانی های دوره گذشته را به دوره آينده 
انتقال بدهيم، ديگر اميدی به آينده بستن سرابی 

 بيش نخواهد بود.
از ديد من، کنون بحث بر سر يک حالت آرمانی   -10

 نيست. بايد راهی سنجيده شود تا از يک سو از
آمدن دوباره طالبان جلوگيری شود و از سوی ديگر 
بتوانيم تا حدی چنان چهارچوبی را به ميان 
بياوريم که دستاوردهای چند سال گذشته حد اقل 
تا جايی حفظ شود. برای اين کار بايسته است تا 
دولت کنونی بی چون و چرا نمايندگان نيروهای 
مطرح شمال را از همين حاال در ساختار قدرت 
مشارکت دهد. کنون جای بحث بر سر شايسته ساالری 

يس جمهور گرفته تا پايين يو ... نيست. چون ار ر
هيچ کدام با معيارهايی روشنفکری ... برابر نمی 
آيند. يعنی هنوز از چيدمان يک تيم نيرومند با 
راهکار نخبه ساالر محور بسيار فاصله داريم. 

دستی نخبه درمندانه و شوربختانه ما در عصر باال
  .های ابزاری زندگی می کنيم

در هر صورت، بايد بی درنگ لويه جرگه    -11
برگزار و قانون اساسی به گونه بنيادی ويرايش و 
ساختار نظام به گونه يی اصالح گردد، که زمينه 
مشارکت همه باشندگان کشور را به گونه دادگرانه 
در ساختارهای قدرت چه به گونه افقی و چه به 

مودی فراهم گرداند. ايجاد کرسی صدرات، و گونه ع
ايجاد چهار کرسی برای رييس جمهور و چهار کرسی 
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برای صدراعظم و تقسيم صالحيت ها ميان رييس 
جمهور و صدراعظم می تواند تا اندازه يی تناسب 
قدرت در نطام را فراهم نمايد. در نظام کنونی 
قدرت به گونه مطلق در دست رييس جمهور است که 

  .ر را به فاجعه کشانيده استکا
با انتخابی شدن ارگان های محلی قدرت و    -12

دفاعی می توان  -تقسيم کشور به چند زون امنيتی
 .تا اندازه يی جلو فر.پاشی کشور را گرفت

اگر اين اقدامات در مدت چند ماه باقی    -13
مانده از کار دولت کنونی به سرعت انجام نشود، 

ا پاکستان طالبان را يی ها در تبانی بامريکاو 
بياورند، ديگر بايد فاتحه کشور را خواند. چون 
نيروهای شمال به هيچ رو چنين چيزی را نخواهند 

 .پذيرفت و کشور به دو بخش تقسيم خواهد شد
 
 

 
 
 
 

 طالبان کرام بر می گردند؟
زود  اي ريبازگشت طالبان به شرق و جنوب د

ود و نه خ هياست. اما نه روس رياجتناب ناپذ
 یو نه کشورها رانينه هند و نه ا ،ها يیامريکا

در افتادن شمال به دست طالبان  انهيم یايآس
و نخواهند گذاشت که طالبان به  ستدين عنفيذ

خود باشندگان شمال هم   ،تهبشمال بر گردند. ال
در برابر آمدن طالبان مقاومت خواهند کرد. روشن 

 ميقسو به شمال و جنوب تتاست افغانستان د فاک
يی ها که بازگشت امريکادر اين حال،  خواهد شد.

طالبان را محتوم می دانند ترجيح می دهند اين 
کار با روش های نرم افزاری همين اکنون با 

يی ها انجام شود تا اين که امريکامديريت خود 
طالبان به زور خود با روش های سخت ابزاری در 

 آينده برگردند. 
 

ر طالبان در شرق و جنوب، به هر رو، در صورت حضو
يک موضوع ديگر هم می ماند و آن عبارت است از 
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مشارکت  طالبان در ساختار دولت در کابل. زيرا 
طالبان تنها با گرفتن واليت ياد شده بسنده 
نخواهند کرد. و در کابل هم حاضر نيستند در 
جايگاه دوم بنشينند. يعنی طالبان حاضر هستند 

ل بيايند که همانا رهبری تنها در صورتی به کاب
دولت به دست آن ها داده شود  و در اين حال 
نيروهای شمال در دولت ائتالفی در جايگاه دوم 

يی ها چاره يی امريکاباشند. چنين بر می آيد که 
جز پذيرفتن اين گزينه نداشته باشند. اما برای 
عملی ساختن آن به يک دولت انتقالی نياز است و 

دوره يی تا دو تا پنج سال را  به زمان که شايد
در بر گيرد. اما به هر رو، با آمدن طالبان به 
شرق و جنوب و کابل بحران افغانستان فروکش 
نخواهد کرد.  چون چين مخالف هرگونه حضور دراز 

 در افغانستان است.   امريکامدت 
 

با چند چالش ديگر هم رو به  امريکادر اين حال، 
 رو است:

چين در پاکستان به ويژه در حضور روزافزون  -
 بندر گوادر که يک حضور راهبردی است.

دو ديگر يک نکته ديگر در افغانستان بيخی  -
متوجه آن نيستند و آن اين که هرگاه تداوم حضور 

يی در افغانستان بر اساس قرار امريکانيروهای 
داد دو جانبه همکاری های امنيتی و دفاعی انجام 

يای ميانه ديگر ملزم شود، روسيه و کشورهای آس
در زمينه ترانزيت نخواهند  امريکابه همکاری با 

بود و شايد در صورت لزوم شبکه انتقاالتی شمال 
را بيخی ببندند. در اين حال روسيه پا می فشارد 

در گستره افغانستان  امريکاکه هر گونه حضور 
بايد بر اساس تمديد فيصله نامه شورای امنيت 

س از ارائه گزارش ناتو از سازمان ملل آن هم پ
ساله آن سازمان در افغانستان  11کارکردهای 

باشد و ضرورت حضور نيروهای آيساف را در 
همانا سازمان ملل تاييد  2014افغانستان پس از 

 نمايد. 
 

در هر رو، اوضاع بسيار نا به سامان و پيچيده و 
آبستن رويدادهای ناگوار است و اين در حالی است 
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ل آمادگی هايی چندانی برای ايستادگی که در شما
 در برابر چالش های احتمالی ديده نمی شود.

 
 جا چند موضوع مطرح است:  نيدر ا

 .قرار دادها نيبستن چن تيعدم مشروع -1
 نيتضم یافغانستان تنها در صورت یمل تيامن   -2

 یمل ريدولت فراگ کيتواند که  ین شده ميامتو 
 .ديايکار ب یوجامعه ر یها هيبا مشارکت همه ال

 یشورا یاز سو یالملل نيمحکم ب نيتضم   -3
 ني. تنها تضمديايسازمان ملل به دست ب تيامن

که  یهنگام راي. زستيرو بسنده ن چيبه ه امريکا
حضور داشتند، موفق  ینظام ريو غ یهزار سپاه 150

نشدند. اکنون که قرار است در  یکار نيبه چن
را  یمل تينفر باشند، چگونه امن 13600حدود 

 .ن خواهند کرد؟يتام
 یفيدارد که چگونه تعر نيبه ا یبستگ گر،يد -4

 یمنافع مل فيتعر ی. هنوز روميدار یمل تياز امن
 انيدر کشور حد اقل م یاجماع یمل تيو امن

  .ستينخبگان ن
تواند که  یشده م نيتام یهنگام یمل تيامن-  5 

 یمادام .موفقانه انجام شود یاسيپروسه انتقال س
 شيقرار داد پ یامضا ست،يروشن ن یروند نيچنکه 

 شتريتواند به ابهامات ب یاز وقت تنها م
 .انجامديب

مدرن  یمجهز با جنگ افزارها یمل یتنها اردو -  6 
تواند در برابر چالش ها  یم دهيو آموزش د

 شيپ یچند نياست که هم یدر حال ني. استديب
ه هزار تن جنگ افزارها را ب هفتادها  يیامريکا

کاربرد آن  یبهانه که ارتش افغانستان برا نيا
جا چند  نياست، نابود کرد. در ا دهيها آموزش ند

سال  11 نيپس آن ها در ا ديآ یم انيبه م شپرس
 يیامريکا یروهايکردند؟ اگر قرار است ن یچه م
بمانند، پس جنگ  یافغان یروهايآموزش ن یبرا

 نيابردند؟ همه  انيچه از م یرا برا یافزارها
مجهز  یبرا یميها گواه بر آن است که نه تصم

 یبرا يیما هست و نه برنامه  یروهايساختن ن
ها. به هر رو همان گونه که بار ها  نآموزش آ

و ثبات در کشور  نتيام نيتام ینوشته ام برا
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تواند  یتنها م گانهيب یروهايحضور دراز مدت ن
کشور  یطرفيب تيو تنش زا باشد. تثب نيچالش آفر

و  یقانون اساس شيرايو ت،يامن یشورا یاز سو
و  یالملل نيساختار نظام و تفاهم گسترده ب

مهم  لياز مسا یبر سر برخ یمل جماعو ا يیمنطقه 
 نيتام يیتواند ثبات را تا اندازه  یم یمل
 .دينما

  
ما به  ايکه آ نيا یکيمهم است:  اريدو موضوع بس

 اي ميگذار یالدول ارج م نيحقوق ب باتيترت
است که در جهان قانون جنگل  نيما ا یابيارز

سازمان ملل در باره  تيامن یحکمفرما است. شورا
قطع نامه  یالملل نيب یروهايافغانستان و حضور ن

شدند. حاال  روارد کشو روهاين نيصادر کرد و ا يی
نامه به  صلهيف ايقطعنامه  نيا عاديم 2014در 
 یالزم م یرسد. حال اگر جامعه جهان یم انيپا
در افغانستان  2014پس از  شيروهايکه ن نديب

 انيبه همه جهان یگزارش ديبمانند، نخست با
ساله چه بوده  11حضور  یارائه دهد که دستاوردها

 نيحضور ا کهالزم است  یلياست و بنا به چه دال
 یکوالين .ستينظر من ن نيگردد. ا ديتمد روهاين

دسته  تيسازمان امن مانيکل پ ريدب -وژايبرد
در مصاحبه مفصلی اين ديدگاه را ارائه  یجمع

 نيو شخص پوت هيروس نيچ ديتاک ني. انموده است
 .است

  
که قرار است به  یاست که دولت نيا گريبحث د

برسد و تازه  انيکارش به پا اديمع یزود
با تقلبات گسترده چند باره  ونديدر پ تشيمشروع

و  یو تقلب یشيفرما یجرگه ها هيدر همه لو
سوال است، چه  ريسخت ز یانتخابات نامنهاد جعل

کشور  ندهيآ ینسل ها رنوشتدارد در باره س یحق
  رد؟يبگ ميآن هم در اثر زد و بند و معامله تصم

 
 امريکا .بحث پاکستان و طالبان است گريموضوع د 

 نيبا آن ها چه کند؟ بگذارد که به دست چ
و صد البته پاکستان  امريکا یبرا فتند؟يب

دارند.  تياهم مشيو رژ یاز کرز شتريطالبان ب
پاکستان چه  ماتوميبا فشار و اولت امريکاحال 
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 نيدولت در ا یوفاق مل نهيکند؟ به هر رو، در زم
گذشته چه کرد که حاال به آن معتقد باشد؟  لسا 11

و ...  یو وفاق مل یاصال به منافع مل یدولت کنون
 ديايکار ب یرو ی. هرگاه دولتستين ليقا یارزش

باور داشته باشد، در  ليمسا نيبه ا یکه به راست
 نيکه دارم ا ینداردم . پرسش یآن صورت من حرف

 بود؟قرار داد چه خواهد  نياست که دستاورد ا
 نيا .باشد یدگاخانو تيحاکم دياگز دستاورد تمد

از دست رفتن تنها دستاورد ما در چهار  یبه معنا
کار آمدن  یرواست. اگر منجر به  ريدهه اخ

سقوط کشور است. حال ما  یطالبان گردد، به معنا
قرار داد موهوم  نيا زشوايبه پ یکرديبا چه رو

 دياين رکا یرو یکه در کشور دولت یمادام م؟يبرو
 فيباشد، و تعر برخوردار یمل تيکه از مشروع

نداشته باشد، و ره آورد  یاز منافع مل یروشن
شد، مردم هرگز آن مشخص نبا شيقرار داد از پ یها

 .رفتيرا نخواهند پذ
  
و  یمل تيحاکم نيقرار داد منجر به تام نيگر اا
گردد که مورد  یريفراگ یکار آمدن دولت یرو
ها  يیامريکاجامعه باشد، پس  یها هيهمه ال دييتا
 یميرا با رژ یقرار داد نيندارند چن یازين

دارد.  انيپا بهند که دوره کار آن رو دببن
حکومت  کيتا نخست روند انتقال به بگذارند 

پس از آن که مردم مطمئن  ابد،ي انيپا یقانون
 یو نه کرز نديآ یکار م یشدند که نه طالبان رو

سازد، آن گاه موضوع را به  یم یحکومت را خاندان
 .اندازنديب دانيم
 
دولت مشروع و برخاسته از  کياگر در افغانستان  

فت که معاهده شد گ یبود، م یمردم حاکم م یآرا
گونه  چيدو طرف است. دولت افغانستان از ه انيم

قراردادها برخوردار  نيچن یامضا یبرا تيمشروع
سال  پنجاهتا  ی. درست است که دولت آرمانستين

که بر  ستيبدان معنا ن نينخواهد آمد. اما ا
 ديياست مهر تا یکه ضد مل یدولت تيمشروع
باند  کي یو معامالت و زد و بند ها ميبگذار

 یزي. چميريو تبارگرا را بپذ ستيونالياولتراناس
هم وجود دارد.  زيبه مفهوم مبارزه مسالمت آم
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 يیخود را در برابر نارسا یصدا ميهمه ما حق دار
 هستند کسانی که می فرمايند،. ميها باال کن

کند به سود شخص  یکه م يیهر معامله  یکرزبگذار 
و  نيکه قوان نياش بکند. ا لهيخود، خاندان و قب

شود به کس چه؟  یپا م ريز یالملل نيمقررات ب
دهه ها  یکشور برا کيکه در باره سرنوشت  نيا

که  نيشود به کس چه؟ ا یم یقانون ريمعامله غ
طالبان را خواهند آورد به کس چه؟ مردم حق 

چه خواهد شد؟  2014بفهمند که پس  قايدارند دق
 اي؟ آا برادرش ابقا خواهند شدي یکرز اآي

پاکستان را بر سرنوشت  یعنيها طالبان  يیامريکا
از  یدانم شتاب شمار یمن سازند؟ یما حاکم م

من  دياز د ت؟يقرار داد چس یدوستان در امضا
 .رديبگ ميتصم نهيدر زم ندهيتا دولت آ ميبگذار

  
قرار  اورند،يطالبان را ب امريکاگر قرار باشد ا

 یزيچ گريد آورند. یم ،نشود اي ،داد امضا شود
بخواهد  امريکا. اگر مياز دست رفتن ندار یبرا

حضور  نيا ديبا ،در افغانستان ماندگار شود
گردد.  دييتا تيامن یشورا یاز سو مشروع باشد و

 یدارا ديايکار ب یرو یاگر قرار باشد دولت
 یها هيو حقوق همه ال ريو فراگ ینسب تيمشروع

حق دارد شود، در آن صورت آن دولت  نيجامعه تام
 یمل ليمسا نهياز مردم در زم یندگيبه نما

 یريمگي. کنون در افغانستان تصمدينما یريمگيتصم
که  یمي. هر تصمیو شخص یاست و تبار یها انحصار

به آن  ديمردود است و ما نبا رد،يگ یم ميژر نيا
 .ميبگذار دييمهر تا

 
 :وبه هر ر 

در هر صورت در افغانستان ماندگار  امريکا  .1
آن  یزود نيد بود و قصد هم ندارد که به اخواه

 یبه مانورها ديرو، نبا ني. از اديرا ترک گو
 مزيتا ورکيويو آن چه در ن ديکاخ سف یغباتيتبل
 .خورد بي، فرمی شودنشر 

برود،  ايبماند  امريکا گر،يد یاز سو .2
 یجنوب و شرق به دست طالبان امر اتيافتادن وال

است  ريند، ناگزبما امريکااست محتوم. حال اگر 
پاکستان هر گونه که شده حد  یدر برابر خواست ها
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آن،  ري. در غدينما ینيعقب نش يیاقل تا جا
 نيخواهد افتاد و ا نيبه دامان چ شتريپاکستان ب

 یم کيخطرناک است. پاکستان ن اريبس امريکا یبرا
در افغانستان سخت در تنگنا  امريکاداند که 
به  یپاکستان رکيز ناستمدارايرو س نياست. از ا

 یريازگيو امت یريدانند که هنگام باجگ یم یخوب
 گريد یاست. از سو دهيفرصت فرا رس نيو بهتر
و وضع  ینکبتبار کرز تيها وضع یپاکستان

دانند که  یکنند و خوب م یاو را درک م دانهينوم
 یفراوان ازاتيحاضر است به خاطر ماندن امت یکرز

توانند  یحال تا م نيبه اسالم آباد بدهد. در ا
را هم  یو سر انجام کرز رنديگ یرا م ازاتيامت

با مهره سر  افته،ي انيمدت مصرفش پا گريکه د
 .خواهند کرد ضيتعو یسرپرده تر

 
ها چند خواست مشخص را در  یرو، پاکستان نياز ا 

 یواگذار یکيمطرح نموده اند:  امريکابرابر 
ه حد به پاکستان ک نيپشتون نش اتياداره وال

آن شامل  یو حد اقل رآن از هلمند تا کن یاکثر
از زابل تا کنر است. البته جالل آباد و  یاتيوال

 یخواست نم نيقندهار و هلمند عجالتا شامل ا
توانند  یها نم يیامريکادانند که  یباشد. چون م

  .دست بکشند اتيوال نياز ا
 
ابت يبه ن یپاکستان قرار گرفتن شخص گريخواست د 

اکستان در راس قدرت در کابل و مشارکت دادن از پ
است که در کوارتت  يیطالبان در قدرت به گونه 

در  .نخست را طالبان بنوازند الونيکابل و یاسيس
 افتيمانند در یماد یها یريازگيآن، امت یپهلو

 1.2 یقبل زانيافغانستان ساالنه به م »يیته جا«
زمان دادن پاکستان در سا تيدالر و عضو ارديليم

و  16-اف یماهايدادن هواپ ليو تحو یتجارت جهان
 .با هند ... است ینظام یها یکاهش همکار

بحث  یکيهم بود:  گريمتوجه چند موضوع د ديبا -3 
 یو رقابت ها یالملل نيو ب یدر تراز جهان

 یالملل نيائتالف ب یروهايبزرگ است. ن یکشورها
و  سازمان ملل آمده اند تيامن یشورا صلهيبا ف
به  یآسان نيبه ا ستنديحاضر ن نيو چ هيروس

  .اجازه بدهند که هر چه دلش خواست، بکند امريکا
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سازمان ملل را  تيامن یآن ها در گام نخست شورا

 یوادار خواهند ساخت تا در باره دستاوردها
) امريکا(در واقع  یالملل نيائتالف ب یروهاين

شورا در باره افغانستان بدهد. آن گاه  یگزارش
هم  2014هست تا پس از  ازين ايکه آ رديبگ ميتصم

 مثبتنه؟ اگر پاسخ  ايبماند  رويدر افغانستان ن
 فيوظا ؟یطيو تحت چه شرا مانهياست، به کدام پ

 امريکابه  یعنيمشخص آن ها چه خواهد بود. 
دهند که از افغانستان استفاده  یاجازه نم

 ريکااموضع آشفته  کي. آن ها هم ندينما یابزار
توانند  یکنند و م یدر افغانستان را درک م
 نيدر ا .رنديپا بگ ريانگشت افگار آن کشور را ز

افغانستان به دو  ميرو تقس چيبه ه هيحال، روس
جنوب و شرق را به طالبان و در  یبخش و واگذار

صد در صد  هي. روسرديپذ یواقع پاکستان نم
ن و خانواده او است و با آ یکرز یطرفدار ابقا

حال،  نيدر ا .دارد یپنهان یها قول و قرارها
قدرت به طالبان  یهم مخالف واگذار رانيهند و ا
 ابيدو سنگ آس انيدر م امريکااست که  نياند. ا

 داند که چه کند؟ یقرار گرفته است و نم
 
داند که چه  یم کين امريکا گر،يد یاز سو 

 ینخواهد، پاکستان به کمک طالبان م ايبخواهد 
جنوب و شرق را  2014پس از  ینظام قيد از طرتوان
معتقد است که در صورت  هيحال روس ني. در ارديبگ
مدرن آن  یبا جنگ افزارها یافغان یروهاين زيتجه

توانند در برابر پاکستان و طالبان  یها م
گذارد به  یرا نم امريکا. اما پاکستان ستنديب
 نيفشار سهمگ ريسالح بدهد. حتا ز یافغان یروهاين

را وادار ساخت که قرار داد خود در  امريکا
 .ديفسخ نما هيرا با روس کوپترهايهل ديخر نهيزم

 
از  ديها با يیامريکااست که  نيچن نيموقف چ 

 يیامريکاهوادار خروج  هي. روسنديافغانستان برآ
 یم یط خاصي. اما حضور آن ها را تحت شراستيها ن

 یقبل لهصيف ديکه بر اساس تمد نيا یکي. رديپذ
 گرينو باشد، و د صلهياتخاذ ف اي تيامن یشورا

حضور شفاف باشد. و اگر بر اساس  نيکه ا نيا
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 نيمانند، ا یقرار داد با دولت افغانستان م
 هيشفاف بوده و با موافقت روس ديقرار داد با

 يیامريکابرعکس، هند خواستار حضور . امضاء شود
 .خواهد یاست که واشنگتن آن را م يیمطابق نسخه 

 
دارد و از  هيمشابه به روس یموقف زين رانيا 

رو  نيبازگشت طالبان سخت در هراس است. از ا
در نظر  نيهمچن ديبماند. با یدهد کرز یم حيترج

خواهد توانست با دولت نو  امريکا ايداشت که آ
در  ديدر آن صورت شا ر؟يخ اي ديايکنار ب رانيا

هم  يیها شيرايموقف خود در قبال افغانستان و
 .دهد انجام

 
 شنهاديبارها پ یبه کرز هيحال، روس نيدر ا 

همه  یها تيحما ینموده است که حاضر است، از و
نموده و هر قدر سالح  یو نظام یاسيس ،یجانبه مال

و تانک و توپ  مايخواهد به شمول هواپ یکه م
فشار پاکستان مانع از  ريز امريکابدهد. اما 

 .کار است نيا
 
 یاست که کرز نيا نهيدر زم برخی آگاهان دگاهيد 
خود، خاندان  سودقرار داد به  نيخواهد از ا یم

 یاسيس یابزار یخود بهره بردار لهيخود و قب
 یعنيو دنبال معامله و زد و بند است.  دينما

قرار داد را امضاء  یحاضر است تنها در صورت
او را  یشخص یخواسته ها امريکاکه  دينما

 تيو از او در برابر پاکستان حماسازد  هبرآورد
. اما سوال ديريپاکستان را نپذ یکند و خواست ها

چرا  یاسيس ونيسيجا است که ما و در کل اپوز نيا
 يیدر قبال مساله  یکرز یبرخورد ابزار نيبه ا
  م؟يبزن دييمهر تا تياهم نيبه چن

 
بر  یو جامعه مدن ونيسياپوز ديبا ،به نظر من 

 یقرار داد نيچن ديکه نبا رداويفشار ب امريکا
سو وقت او  کيبه امضاء برسد. چون از  یبا کرز

او فاقد  گريد یدارد و از سو انيرو به پا
 یعجله و شتابزدگ ليانم دلد یاست. نم تيمشروع
 2014 یدولت نو پس از فبرور ست؟يکار چ نيدر ا
 نيچن امريکاماه آزگار فرصت دارد تا با  شتهم ه
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 یحتم ديامضا برساند. چرا بارا به  یقرار داد
 دييو چرا ما آن را تا ديکار نما نيا یکرز
  م؟يکن

 
و  یشب باز مهيخواهد باز هم با خ یم یحاال کرز 

 ريجرگه مسخره و مضحک و غ هيلو یراه انداز
از  سواديب یبا گرد آوردن چند خان و مال یقانون

و چند آدم خود فروخته و آبرو باخته  یمناطق مرز
به دست آوردن اهداف  یباز هم برا اتيوال رگياز د
 ريو باز هم حضرت و پ ديخود معامله نما یشخص

هم باز هم  ديبخوانند و شا ثيو حد تيچند آ
 یو برا ندينما یو رمل انداز لياستخاره و تاو

 یشرع قهيوث گريد یعمارتقرار داد اس کي یامضا
عمل  نيچن نيکه بر ا ستيمشکل ما در چ .ببافند

  م؟يبگذار دييمهر تا یو ضد مل انهنييخا
 
نشود، چه  ايبه نظر من، چه قرار داد امضا شود  

 ینخواهد، افغانستان به سو ايبخواهد  امريکا
 امريکارود. منافع  یم شيشدن به دو بخش پ ميتقس

از  یکه بتواند به آسان ستين یزيدر پاکستان چ
است پاکستان وبه خ امريکاآن دست بکشد. اگر 

ندارد.  امريکابه  یازيآن کشور ن د،يگون کيلب
تواند بکند و  یم نيکار را به کمک چ نيا

 یدنيدست کش درو از راهبرد خو چيپاکستان به ه
 .ستين
 
مهم هم  اريبس اريبس گرينکته د کيمتوجه  ديبا 

خواهد  یم امريکا ست؟يچ امريکا. راهکار ميباش
بدهد،  یتعهدات اي ازيامت یکه به کرز نيبدون ا

از  یفشار گرفتن و ريبا ز یقرار داد را با و
و  یجنگ روان یگوناگون از جمله فشارها یراه ها

و  ديامضا نما یمال یشخص یشنهادهايهم پ ديشا
خاطر بر سر افغانستان با پاکستان  بيسپس با ط
. آن گاه هم قرار داد نديمعامله بنش زيبر سر م

طالبان کرام و  امريکاامضاء خواهد شد و هم 
در اين بازی  اماپاکستان را خواهد آورد. 

پيچيده، دو طرف کف دست همديگر را خوانده اند. 
می دهد و  حکرزی را بر پاکستان ترجي امريکانه 

نه کرزی قرارداد را رايگان امضاء می کند. اين 
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بن بست پديد  امريکااست که در روابط کرزی و 
 آمده است. 

 
 یکه منافع مل است نيگردد، ا یکه مطرح م یپرسش 

 ست؟يچ انيم نيکشور و منافع مردم ما در ا
پس . و پاکستان است یکرز ،امريکا انيمعامله م

 نيا یکه کرز ميتوان نگذار یچه بهتر که تا جا
 2014پس از  ندهيمعامله را بکند. چرا دولت آ

را  گريد نهيگز کيکار را نکند. حال تصور  نيا
گزار شود و نگذارد انتخابات بر یکه کرز دينبک
با  ولی ناکام گردد و يا هم ،هم برگزار شود اي
بتواند خود را ابقا کند. در آن صورت  یرنگين

ملت و  غانچه؟ هم قرار داد امضاء شود و هم اف
 .بمانند؟ مردم بازنده خواهند بود یباند کرز

 
 :است نهيدر کل ، دو گز 

نه وبه گ یالملل نيائتالف ب یروهايحضور ن 1 
 صلهيبر اساس ف ايسازمان ملل  یسو مشروع از

نامه نو  صلهيبر اساس ف ايو  ديتمد نيشينامه پ
 .ديخواهد گرد دييتا
 ديو پاکستان خواهند کوش امريکاکه  نيا ايو  2 

و هم افتادن  امريکاتا با دور زدن آن، هم حضور 
 یميمنجمنت افغانستان به دست پاکستان و گرفتن ن

 .ندينما یرا عمل اتياز وال
 :نشود نياست که خدا کند چن نيمن چن ینيب شيپ 
انتخاب خود را کرده است و با  نهيدر زم امريکا 

 دهيافغانستان به توافق رس ليپاکستان بر سر مسا
و گرفتن  اتييبر سر جز يیها یچانه زن دياست. شا

 امريکاهنوز هم روان باشد.  شتر،يب ازاتيامت
و  بيا فربيا جانشين او  یقرار داد را با کرز

رضا امضا  ايهر گونه که شده به زور  نيرنگ،
 .خواهد کرد

  
دولت در واقع  کياذهان عامه،  بيفر یسپس برا 

 دار يیطالب نکتا کيآوردن  یبا رورا  یانتقال
 نيکه در ع امريکاوابسته به  استمداريس کي -را

 قياز طر ايهم باشد، پاکستان  دييحال مورد تا
و...  یجرگه قالب هيلو یگزاربر اي یانتخابات قالب

نو  سيير نيا فهيکار خواهند آورد. وظ یرو
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تا  دو ديدوره شا کيقدرت به طالبان در  انتقال
پشتون  اتياداره وال ندهيساله باشد. در آ پنج
 یبمنهای قندهار، هلمند و جالل آباد را  نينش

چون و چرا به طالبان سپرده خواهد شد. در کابل 
آن  یخواهد آمد که رهبر انيم به یاداره ائتالف

از رجال  یبه دست طالبان خواهد بود. اما به برخ
 کومتشمال هم فرصت داده خواهد شد تا در ح

 .یشيدر کابل سهم داشته باشند. اما نما یائتالف
ساختار افغانستان در عمل شکل  ،حال نيدر ا

را خواهد گرفت. اما در شمال به چند  ونيکنفدراس
 امريکاگونه  نيخواهد شد. ا ميستق یواحد فدرال

خود را نگهدارد، هم با  یها گاهيتواند هم پا یم
جنگ را به حد  نهيو هم هز ديايپاکستان کنار ب

  .اقل برساند
 
کار نخواهد بود. پاکستان با  انيپا نياما ا 
از خواسته  یميتواند تنها به ن یم ويسنار نيا
 ابدي هندوکش تسلط یتا مرز علم یعنيبرسد.  شيها
 نيرا به گروگان خود مبدل سازد. در ا امريکاو 

دست  امريکاکه با  یحال نيحال پاکستان در ع
تحد م -نيتواند چ یاندر کار معامله است، نم

است که حزب  ني. ارديبگ دهياش را ناد یراهبرد
به بهانه اشغال  یو گروه حقان اريحکمت یاسالم

د داد. ادامه خواهن» جهاد«کفار به  یکشور از سو
خواب  امريکادر شمال و غرب هم وضع آن گونه که 

  .آرام نخواهد شد ،است دهيآن را د
 
ادامه خواهد  یسخن، جنگ و نا به سامان کيدر  
مرحله  یژيلحظه هم از استرات کي. پاکستان افتي

دوم خود که رساندن گستره نفوذ تا مرز 
 . هندوکش است، از پا نخواهد نشست کيژياسترات
 یم اياست که آ نيگردد، ا یکه مطرح م یرسشحال پ

 هيچرخش اوضاع را گرفت؟ موقف روس نيتوان جلو چن
و هند در برابر آن چه خواهد بود؟  رانيو ا
  ر.دشوا ارياست بس یپرسش

 
 یدر وضع امريکااست که  نيدر ا یدشوار یعني
 امريکاکه با پاکستان چناق دلخواه بشکند.  ستين

فشار است. اما  ريو هند ز رانيا ه،يروس یاز سو



 

818 
 

فشار است.  ريپاکستان هم ز یاز سو گريد یاز سو
 امريکا. نديراه را برگز کي ديحال با نيدر ا

 کي یکه در دو سو یدو کرس یتواند همزمان رو ینم
با پاکستان و  اي نديگذاشته شده است، بنش زيم
ندارد. به  یگريد نهيدر برابر پاکستان. گز اي

درست به ساز پاکستان خواهد  امريکاگمان من 
 شيها گاهيماندگار شدن پا یدر ازا یعني. ديرقص
را  نيپشتون نش اتياست منجمنت کابل و وال ريناگر

 فراموشحال  نيها بسپارد. در ا یبه پاکستان
است و  انينشود که موضوع مواد مخدر هم در م

 ني. در انيو سد شدن جلو نفوذ چ رانيمحاصره ا
 شدن است: ادهيدر حال پ یتناکوحش یويحال سنار

قرار داد با دولت افغانستان که در واقع  یامضا
را به گونه  ینظام یها گاهيشدن داشتن پا یميدا
جرگه مسخره هم  هيلو یببخشد. برگزار تيمشروع يی

ثابت شود که  گريراستا است تا بار د نيدر هم
 یاست برا یتنها ابزار یشيفرما یجرگه ها هيلو

. در یبزرگ مل یها انتيزدن به خ تيمهر مشروع
تا در برابر دادن  ديخواهد کوش یحال کرز نيا
اندان خود خقدرت را در  ،امريکابه  ازيامت نيا
خواهد محال  ینم ستانبسازد. اما چون پاک یميدا

 امريکا. حتا اگر ابديتحقق  یزين چياست چن
 نيبا چن یچند یبرا ديهم شود، شا ريناگز اريبس

ازش تکان بدهد. اما در اصل سر س يیويسنار
وابسته به  یاستچيس کيباشد که  نيا ديبرنامه شا

هم پاکستان  دييحال مورد تا نيکه در ع امريکا
از راه انتخابات  ايدوره کوتاه  کي یباشد، برا

کار آورده  یرو قالبیگه رج هيدر لو ايو  یتقلب
و صلح  یکارزار صلح خواه ی،شود. در مرحله بعد

دوحه  مکه مکرمه، مدينه منوره و عرکهو م يیجو
به  یباد آورده نفت یاز دالر ها یليمعظمه با س

صلح و مانند آن و  یها هراه خواهد افتاد و جرگ
دولت  اي ديروشن است دولت جد شيهم از پ جهينت

شده به صلح دست  نييتع شيصلح مطابق برنامه از پ
آوردن طالبان در  یبه معنا نيو ا افتيخواهد 

طالب بدون  کيب و شرق و سپس سپردن قدرت به جنو
خواهد بود. اما به  یلقب مذهب نبا داشت يینکتا

هرگز با  رانيهند و ا ،هيکه گفتم، روس يیگونه 
با  نطرح موافقت نخواهند کرد و جنگ و بحرا نيا
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و  تاري. هم حکمافتيادامه خواهد  شتريشدت ب
ل به جهاد ادامه خواهند داد و هم در شما یحقان

به راه خواهد افتاد. فراموش نشود که  يیجنبش ها
از خواست خود  یمين هبطرح تنها  نيپاکستان با ا

 یجنوب یتا دامنه ها یعني یبه مرز علم دنيکه رس
 مهي. اما هرگز از نافتيهندوکش است، دست خواهد 

 کيژيبه مرز استرات دنيخود که رس یژيدوم استرات
 نيکار چ نيا و در ديدست نخواهد کش ،آمو است

 .آن کشور خواهد بود بانيپشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوار حايل به جای کشور
 

ما کشور، دولت، ملت، استقالل و آزادی  نداريم. 
هر چه داريم هم همه نمايشی و صوری و ساختگی و 

از همان آغاز که انگليسی » جعلی است. افغانستان
ها پروژه کشيدن يک نوار حايل ميان متصرفات 

دشان و متصرفات آسيای ميانه يی روسيه هندی خو
تزاری را برای حفظ امنيت هند در بخش خاوری 
ايران در  خراسان  مطرح کردند، نه در سيمای يک 
کشور، بل در سيمای يک منطقه يا پرده در نظر 
گرفته شده بود که تا کنون هم چونان يک منطقه 
مانده است تا کشور. زيرا هيچ چيز اين موجود 

 خاک بی در و پيکر به کشور نمی ماند.  معيوب و
 

کشورهای کنونی در جهان بر اساس معيارهای 
ملت  -پذيرفته شده در وستفاليا در سيمای کشور

تمثيل می شوند. از اين منظر نمی توان مملکت 
 2640خدا داد را کشور خواند. ما از سويی 

کيلومتر مرزشناحته شده بين المللی با پاکستان 
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يم و از سوی ديگر نمی دانيم که را نمی پذير
منتها اليه مرزهای جنوبی و شرقی ما به کجا می 
انجامد؟ رود سند، اتک، اقيانوس هند، کشمير 

 يا....؟؟!! 
 

چيزی به نام ملت هم نداريم. ما مجموعه يی 
هستيم از اقوامی که نظر به دترمينسم تاريخ  و 
جغرافيا در يک منگنه جيوپوليتيک کنار هم بسر 

ی بريم. اعالم استقالل افغانستان پس از پايان م
جنگ جهانی اول و پيروزی انقالب روسيه بيشتر يک 
بازی نمايشی بود تا اين که به راستی مستقل شده 
باشد. افغانستان هرگز مستقل نبوده است. کنون 
که شوروی از ميان رفته است، بار ديگر بر اساس 

ر انحصار همان توافق نخستين، سياست خارجی ما د
درآمده است و تنها  امريکاجانشين انگليس يعنی 

روابط خارجی نمادين و نمايشی داريم. يعنی روند 
معيوب ملت سازی در کشور نه در پيرامون آرمان 
های واالی انسانی، ارزش های تاريخی و فرهنگی، 
بل که در حول محور قوم پرستی و زبانگرايی 

آغاز به  شالوده ريزی شد. چيزی که در همان
بيراهه رفت و کنون هم چهار نعل به سوی کژراهه 

 ديگری روان است و هرگز هم نتيجه نخواهد داد.
  

روس ها که چهارچشمی در انديشه اشغال افغانستان 
و راهيابی به آب های گرم بودند، بی درنگ از 
اين خبط سياسی بزرگ بهره برداری نمودند و تا 

اناسيوناليسم توانستند به فربه ساختن اولتر
تباری و زبانی در افغانستان پرداختند و 
ناسيوناليسم پشتون را به ميان آوردند. آن ها 

موفق شدند تا  ،با هزينه کردن سرمايه های کالن
با دامن زدن به انديشه بازپسگيری سرزمين های 
از دست رفته، با گذشت زمان چيزی به نام 

زند. در پشتونسيم و پشتونستانخواهی را فربه بسا
فرجام هم ميهن ما کارزار نيروهای شرق و غرب و 
تندروان مذهبی وهابی و ده ها گروه رنگارنگ شده 
است که هر يک رهن در گرو کشوری دارد. باشندگان 
آن هم متفرق، پراکنده، درگير چالش ها و تنش 

 های رنگارنگ تباری، زبانی و سمتی.
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چ گامی ما نه کشور، نه دولت و نه ملت داريم. هي
هم در راستای کشورسازی، ملت سازی و دولت سازی 
برداشته نشد و نمی شود. بزرگترين دليل آن هم 
اين است که اولتراناسيوناليست های پشتون ما نه 
در پی ايجاد کشور و دولتی به نام افغانستان، 
بل که در صدد ايجاد پشتونستان بزرگ و مبدل 

به ساختن افغانستان (در واقع خراسان) 
پشتونستان اند. در پاسخ به پشتونگرايی افراطی 
کنون شاهد پاگيری تاجيکيسم، هزاره ايسم، 
ترکمنيسم و ازبيکسيم افراطی هستيم. يعنی 
افغانستان دربست در خط تبارگرايی و زبان گرايی 

روان است. در چنين اواضاعی، چگونه می  ،افراطی
ن توان از کشور واحد، ملت واحد و دولت واحد سخ

 گفت.! 
 

در چهار دهه گذشته تنها حضور نيروهای خارجی 
بوده است که به گونه مصنوعی موجوديت چنين کشور 
و دولتی را به گونه مصنوعی تمثيل نموده است. 
هر باری هم که اين چتر برداشته شود، بی درنگ 

به چند سازواره بنا به نشانه های » کشور«
 تباری،زبانی و سمتی فروخواهد پاشيد.

 
مادامی که انسانگرايی، رو آوردن به ارزش ها و 
آرمان های واالی انسانی، دمکراسی، تکثرگرايی، 
دادگری اجتماعی، برابری، شايسته ساالری، 
ارجگزاری به حقوق شهروندی، مشارکت در دولتداری 
و.... جای تبارپرستی و زبان گرايی لگام 
گسيحته،  تبعيض و امتيازطلبی، برتری جويی و 

حصارگرايی و خودکامگی را نگيرد، هرگز نه ان
کشوری خواهيم داشت، نه دولتی و نه ملتی، بل که 
با گذشت هر روز بيشتر و بيشتر در گرداب 
تندروی، بدبختی، افتراق، انشقاق و انشعاب، 

 چالش و تنش و بحران فروتر خواهيم رفت. 
 
ملت واحدی زندگی می کند که معتقد  ،در يک کشور-

ای مشترکی باشد. ما به ارزش های به ارزش ه
 مشترک باور نداريم. 

يک کشور اسطوره ها  و قهرمانان تاريخی و ملی -
يی دارد که همه به پيمانه يکسانی آنان را نماد 
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ما هر يک برای خود  .همبستگی ملی خود می شمارند
اسطوره های جداگانه داريم و به قهرمانان تنها 

 قومی خود ارج می گذاريم. 
يک کشور نمادها و الگوهايی دارد که همه  -

افراد آن به آن باور دارند و ارج می گذارند. 
سرود ملی يی دارند که همه آن را از ته دل می 
سرايند. در کشور ما دو، سوم باشندگان معنای 

 سرود ملی خود را نمی دانند.
باشندگان يک کشور منافع ملی مشترکی دارند.  -

ده که همه به آن باور ما منافع ملی تعريف ش
داشته باشند و حاضر باشند از آن دفاع نمايند و  

 در راه آن برزمند، نداريم. 
يک کشور سياست خارجی تعريف شده و تدوين شده  -

يی دارد. ما نداريم. ما تنها روابط خارجی 
 داريم.

يک کشور نهادها و موسسات ملی و مردمی دارد.  -
ن می باشند. ما نهادهای دولتی برای مديريت آ

نهادهای ملی نداريم. دولت ها هم نه برای 
ت بر مردم اند و ابزاری در ماداره، بل برای حکو

 دست بيگانگان.
باشندگان يک کشور دارای هويت تعريف شده ملی  -

و فرهنگی تاريخی اند. ما در همان دايره خرده 
هويت های تباری و قبيله يی و سمتی زندانی 

رفتن هويت فرهنگی تاريخی مانده ايم و با گ
خراسانی  و ايرانی ما، ما را بی هويت و مسخ 
ساخته اند و همه پيوندهای مان را با گذشته 

 پربار فرهنگی و تاريخی ما بريده اند.   
 

به اميد روزی که جای تبارگرايی و زبانگرايی 
لگام گسيخته و تندروی مذهبی را مهر و عشق به 

اری به ارزش های ملی، مقام واالی انسان و ارجگز
فرهنگی و تاريخی بگيرد تا همه باشندگان سرزمين 
ما دست در دست هم بدون تبعيض و امتياز، در 
راستای کشورسازی، دولت سازی و ملت سازی گام 

 بردارند. 
 

روشن است حضور نيروهای خارجی در کشور هم يک 
چالش بزرگ برای ما است و هم يک فرصت بی نظير. 

گونه که حضور دو سده يی نيروهای درست همان 
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انگليسی در هند برای آن کشور  هم چالش بزرگ 
تاريخی بود و هم فرصت بی نظير تاريخی که مردم 
هند توانستند با بهره گيری از آن، هم به 
استقالل راستين دست يابند و هم در راه شکوفايی 
و پيشرفت و سربلندی گام های استوار و متين 

 بردارند.    
 

حال، ما کار را با اين پيش فرض آغاز می کنيم 
در کشور، يک حضور بلند مدت  امريکاکه حضور 

خواهد بود. تيم رهبری و گردانندگان کشور هم در 
اين اوضاع کلی تعويض نخواهد شد. زيرا پوشيده 

يی ها تنها رجال سياسی هوادار امريکانيست که 
اشد خودشان وکسانی را که طرف اعتماد مطلق شان ب

باشند » عميقا معتمدانه«و با آنان دارای روابط 
و از بوته آزمون زمان برآمده باشند، در راس 
هرم رهبری رژيم بر سر اقتدار نگه خواهند داشت. 
هر چند امکان تغييرات کاسميتيک و ظاهری و 
تعويض نسل، يک چيز عادی است. با اين هم، مردم 
ی می توانند از راه های مشروع و از مجرا

مبارزات سياسی و انتخابات، دست کم در ساختار 
قدرت و مديريت مشارکت داشته باشند، لگام 
گسيختگی ها و خودکامگی ها را مهار کنند و به 
عنوان يک نيروی بازدارنده و ويرايشگر تبارز 

 نمايند.   
  

در اوضاع همه توان خود را تا  به هر رو، برماست
ايط و امکانات و و احوال کنونی و با توجه به شر
خود سازی،  یبرادر چهارچوب ظرفيت های موجود، 

و  یو در کل سازندگ یو ملت ساز یدولت ساز
 ستهيبا. همچنين ميبساز جيبسدستيابی به توسعه 

توسعه  ،یاسيبه فرهنگ س یابيدست یاست در راستا
 ،یفراتبار یزاب سراسرحا جاديو ا یجامعه مدن

 دي. در کل باميياتالش نم یو فرا مذهب یفرازبان
گسست ها و  یو مرزها ميرا بشکنان یقوم یوارهايد

را از  یو مذهب ی،زبانیتبار یساختار یشکاف ها
 . ميبردار انيم
  

افغانستان به عنوان يک کشور فاقد استقالل 
اقتصادی و در نتيجه استقالل راستين سياسی، در 
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سراسر تاريخ خود در يک سده و نيم گذشته در 
يک مستعمره را داشته است. روشن است واقع شکل 

کشورهای متروپول در کشورهای مستعمره همواره يک 
رژيم دست نشانده را با يک رهبر دست نشانده می 
آورند و می کوشند تا قدرت را به گونه دربست در 
اختيار او بگذارند تا بتوانند به آسانی مقاصد 
خود را در آن کشور پياده نمايند. در چنين 

ع و احوال، ناگفته پيداست که يک رژيم اوضا
انحصارگرا بر سر کار می باشد. دمکراسی هم به 
ابزاری مبدل می گردد برای مشروعيت بخشيدن به 
رژيم دست نشانده و زير فرمان و ارزش ها هم مسخ 

 می شود. 
 

در اين حال، مبارزات مردم در راه رهايی و 
 رستگاری می تواند به اشکال گوناگون متجلی
گردد. يکی از شيوه های مبارزه مدنی در راه 
دستيابی به حقوق اجتماعی، تشکيل احزاب سياسی، 
شکوفايی و نهادينه شدن جامعه مدنی، روشنگری و 
تالش در راه قانونمنداری و دستيابی به مشارکت 
در سياستگذاری ها و تصميمگيری ها است که دولت 
 بر سر اقتدار با تکيه به پول و زور کشور

 متروپول در انحصار خود در آورده است. 
 
ناگفته پيداست که در چنين اوضاع و احوال،  

دستگاه حاکمه، مامور پياده ساختن استراتيژی 
کشور متروپول و نيز پاسدار منافع شخصی خود می 
باشد. آن چه به دست فراموشی سپرده می شود، 
منافع عليای کشور است. برای مهار انحصارگرايی 

رت، مشارکت سياسی در ساختار قدرت از در قد
زيرا يکی از اهميت بسيار بااليی برخوردار است. 

بزرگترين موانع در برابر شکلگيری دولت و ملت 
در کشور، نبود مشارکت راستين ملی در ساختار 
دولت و به ويژه در روند سياستگذاری ها و 
تصميمگيری های کالن در تراز کشور و انحصارگرايی 

 سيخته تباری است.لگام گ
 

مشارکت در ساختار قدرت از دو راه می تواند 
 صورت گيرد:
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هرگاه در کشور احزاب فراگير ملی داشته  -1
باشيم، آن گاه حزب پيروز در انتخابات می تواند 
مشارکت اليه های گستره مردمی را در کاست قدرت 

 تامين نمايد.
حاال چون چنين احزابی نداريم، تنها فرمولی   -2

تواند چنين مشارکتی را تامين نمايد،  که می
مشارکت نخبگان و نمايندگان اليه های گوناگون 
باشندگان در ساختارها به گونه انفرادی بر اساس 

 شايسته ساالری است.     
 

 گفتدر پيوند با نقش شخصيت ها در نظام، بايد 
که بی ترديد روشن است شخصيت ها، مهره ها، رجال 

ش خود شان را  در نظام ها و چهره های سياسی نق
اما دشواری ما در  و شکلگيری تحول اوضاع دارند.

جای ديگر است.  ساختار نظام در کشور معيوب و 
ناقص است و هر کسی را که در بافتار نظام ناقص 

د، با توجه به تنگناها و موانع دست و پا نبياور
گير و بيماری نظام کار زيادی از دستش بر 

چند هم آرمان های واال و انديشه نخواهد آمد. هر 
های شاز داشته باشد و از توانمندی باال در 
مديريت برخوردار باشد. يعنی نسبت عدم و وجود 
اشخاص مجرب و اشخاص بی تجربه، افراد شايسته و 
ناشايست، اشخاص پاک و اشخاص آلوده، اشخاص فاسد 
و پرهيزگار در چنين نظامی يکی است. هر کسی را 

د، نخواهد توانست سر رشته کالوه سر نکه بياور
چنانچه در سيزده  درگم کنونی را پيدا نمايد.

سال گذشته شمار بسياری از آگاهان و کارشناسان 
تحصيل يافته در بزرگترين دانشگاه های جهان 
برای ادای دين و خدمت به ميهن رفتند. اما 
دردمندانه شماری نوميدانه برگشتند، شماری هم 

 رانده شدند.
  

بايد خاطرنشان ساخت که شايسته ساالری و ساختار 
پذيرا و مناسب نظام الزم و ملزوم يک ديگر اند. 
هر گاه يکی از اين دو سازواره کم باشد، نظام 

در اوضاع نا به سامان و کارايی نخواهد داشت. 
نا به هنجار کنونی، که از يک سو سررشته امور 

ا هم آن ها به دست خارجی ها است و پول نان ما ر
می دهند، به قول معروف روس ها، موسيقی را در 
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رستورانت کسی سفارش می دهد که پول می دهد. و 
از سوی ديگر قدرت و صالحيت در دست يک نفر، يک 
خانواده، يک خاندان، يک قبيله، يک قوم و يک 
سمت متمرکز است. يعنی دولت بيشتر به موسسه 

اهر آن شرکت انحصارات دولتی می ماند. گر چند ظ
سهامی است. در شرکت های سهامی، هرگاه پاکت 
سهام در دست شريکان زياد باشد، رای و نظر و 
تصميم شان می تواند تا جايی موثر و تعيين 
کننده باشد. اما اگر اکثريت قاطع سهام در دست 
يک سهمدار باشد، ديگران تنها می توانند ابراز 

يری نمی نظر کنند، اما به هيچ رو در تصميمگ
 توانند موثر واقع شوند.   

 
در کشور ما تقسيم فيزيکی قدرت جای مشارکت 
راستين را گرفته است. در نظام کنونی از 
معاونان رييس جمهور گرفته تا وزيران و.... هيچ 
کدام صالحيت اجرايی ندارند. همه ماموران حقوق 
بگير دولت اند. در همه مسايل تنها يک شخص و يک 

که تصميم می گيرد. البته، در برخی از باند است 
مسايل مشوره هايی برای ظاهر داری می کنند، اما 
در نهايت کار خود را می کنند. چنان که تا کنون 

 کرزی کرده است. 
 

مادامی که به انحصارگرايی در قدرت و به ويژه 
در تصميمگيری ها پايان  داده نشود، محال است، 

ولو که آدم هايی  آمدن و رفتن اين يا آن رجال
با توانايی های باال هم باشند، دردی را دوا 
کند. روشن است مادامی که ساختار نظام تغيير 

در نيابد، چنين چيزی ممکن پنداشته نمی شود. 
نظام کنونی، رييس جمهور صالحيت های فرعونی دارد 
و در برابر هيچ مرجعی هم پاسخگو نيست. بايد 

ختگی و يکه تازی و برای مهار قدرت و لگام گسي
خودکامگی قانون اساسی سرتا پا متناقض، 

 ناکارآمد و ضد ملی کنونی ويرايش شود. 
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 به بن رسيدن روند بن
 
روند بن و  دنيبه بن رس یايگو یاوضاع کنون 

کشور است.  ليدر کل در قبال مسا امريکاراهبرد 
 یکار دولت کنون انيکه به پا یهرگاه در چند ماه

دست  یدر راستا یمانده است، اقدامات اساس
و  یتبار يیحاکم از انحصارگرا ميبرداشتن ت

مشارکت  ،یدورن یو دامن زدن به تنش ها یزبان
 یدر ساختار دولت، برگزار یاسيس ونيسياپوز دادن
و ساختار دولت  یقانون اساس شيرايجرگه، و هيلو

با سرعت انجام نشود، کشور وارد گود بحران لگام 
آن  یامدهايپ ینيب شيخواهد شد که پ يی ختهيگس
  .دشوار است اريبس

 
را بر  یرومنديفراموش نشود که پاکستان فشار ن 

ها وارد آورده است تا منجمت  يیامريکا
افغانستان به طالبان سپرده شود. تنها راه 

جبهه گسترده و  شيفاجعه، آرا نياز ا یريجلوگ
 یروهاينهمه  نيبا مشارکت راست یمل ريفراگ

اگر اوضاع به  .کار آمدن طالبان است یمخالف رو
تواند تکرار  ینم یدگرگون نشود، کس یاديگونه بن

هم در صورت  ايتقلبات گسترده در انتخابات و 
. دينما نيجرگه را تضم هيبرگزار نشدن آن، در لو

 انيفرمانروا ،یاوضاع آشفته و بحران نيدر ا 
که بر  یبزرگ به رغم بحران عدم اعتماد ،یکنون

در  ،یعمل یانجام کارها یکشور حاکم است، به جا
و بستن آن به تار خام  یاسيس ونيسياپوز بيفر یپ

سرخ و سبز  یو نشان دادن باغ ها يیکذا یوعده ها
گردد،  یکه مطرح م یپرسش. پس از انتخابات است

سال گذشته نخواست  11است که چرا دولت در  نيا
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 یاتيح ليعه بر سر مساگوناگون جام یها هيبا ال
  ابد؟يکشور به اجماع دست 

 
که  یمادام ،یاجماع نيبه چن یابيبه هر رو، دست 

کمرنگ نشود، ناممکن  ،یبحران عدم اعتماد کنون
 یدر گرو مشارکت دادن عمل یزيچ نياست. چن

حاال است.  نيقدرت از هم یدر ساختارها ونيسياپوز
و، بر ر ني. از اندهيه موکول ساختن آن به آن

) جيسبد (پک ايبسته  شنهاديدولت است تا با پ
 یاسيس ونيسياپوز یروهايبر مشارکت دادن ن یمبن

حاال صداقت خود را  نياز هم ،در ساختار دولت
 یفروپاش 2014آن، پس از  ريثابت بسازد. در غ

 یرهايکشور به شمال و جنوب و راه افتادن ن
 .خواهد بود رياجتناب ناپذ انيپا یب نيخون

 
 

و راه  یکشور در برهه کنون یها تياولو
 نرفت از بحرانهای برو

شود در کل در سه تراز  یکشور را م ليمسا 
آن چه  .کرد یابيارز یو داخل يیمنطقه  ،یجهان

گردد، دردمندانه  یم یجهان یها استيمربوط به س
کشور  کياز دست کشور ما به عنوان  یکار

 یبر نم یوندر یچالش ها ريدرمانده، نادار و درگ
و  یخارج استيبه نام س یزيما چ یعني. ديآ
آن چه هم مربوط روابط  ميندار یخارج یاستگذاريس

شود با گماشتن  یگردد، البته م یم یخارج
به  يیها تيبرجسته و آزموده موفق یها پلماتيد

عرصه  نيدست آورد اما دردمندانه در ا
و معامله فرمانفرما است.  یشخوريخو ،یمباشرپرور

ناکام و  یخيما در کل ب یخارج استيرو، س نياز ا
 مسخره است. 

 
 یها استيسخن، افغانستان در س کيبه هر رو، در 

گفتن ندارد و به عنوان  یبرا یحرف یکالن جهان
 .شود ینم یابيعرصه ارز نيدر ا یعامل

 
 يی،منطقه  یها استيگردد به س یآن چه مربوط م 

تان به نادان افغانس یکه دولت ها یمادام
بر سه  یارض هيپا یب یادعا هودهيب يیماجراجو



 

829 
 

دو دسوم خاک پاکستان ادامه بدهند، و  ايچهارم 
 نيکنند، ا ديکشور پاکستان را تهد یاسيس اتيح

با  وستهيو پ ديرا نخواهد د یآرام یکشور رو
 ی. دشوارديپاکستان رو به رو خواهد گرد یدشمن
در  جا است که رهبران افغانستان نه نيدر ا

 یپلماسيد خيدر باره تار یزيگذشته و اکنون چ
در برابر  یحرف چيدانند. افغانستان ه ینم

ما  استمداريس چيندارد و ه نهيپاکستان در زم
 زيمساله را در پشت م نيحتا توان مطرح ساختن ا

کارکشته و آگاه  استمدارانيمذاکره با س
. مساله مرزها از منافع حياتی ندارد یپاکستان
ان است که حاضر نيست روی آن با کسی چانه پاکست
 بزند.

 
  
 
  
 
 

 مشارکت ملی
 ادهيرا پ یدر کشور دمکراس ميتوان یما نه م

نه  م،يدار رومندين یچون نه جامعه مدن .ميکن
و نه پارلمان  یاسياقتصاد شگوفان، نه احزاب س

و آشفته و  ماريما هم ب ی. جامعه روشنفکریقو
روشن و  یر و خط مشپراکنده و دچار فقدان تفک

 .نيپالتفرم مع
 
 ،ميينما ادهيرا پ یساالر ستهيشا ميتوان ینه م 

مانند هند دولمتردان ما نخبگان  یچگاهيچون ه
 وستهينبوده اند بل که پ کياکادم -یو علم یفکر
و باال آمده به گونه  ینخبگان ابزار تيحاکم
ها و معامالت مطرح بوده  یباز جهيدر نت یتصادف

 همهرده ها  نيتر نييگرفته تا پا سيير است. از
 نيرمز ا یاند. تا کنون کس یابزار ینخبه ها

 ايها  یستگيمعما را ندانسته که بنا به کدام شا
 یها گاهيبر سر اقتدار در جا ميبرجسته ت زاتيمم

 یگل ها یها به راست نيا اينشسته اند. آ یکنون
  سر سبد جامعه اند؟
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و لگام  یا شکل انارشهم در کشور م انيب یآزاد 
هر چه دلش خواست  یرا دارد. هر کس یفکر یختگيگس
کند،  یتواند لجن مال ی. مسدينو یو م ديگو یم
را کوه  یتواند کاه یکند و م یتواند زهرپاش یم

که  ستيهم ن یرا کاه جلوه بدهد . کس یو کره
 زيچ کيرو تنها  نياز ا .بازخواست کند و بپرسد

 نيدر ا .در ساختار قدرت یماند: مشارکت مل یم
  :جا چند مالحظه است

به نام  یزيکه در کشور ما تا هنوز چ نينخست ا 
گونه روان  نيملت شکل نگرفته است و اگر هم

 ليتشک یهرگز هم شکل نخواهد گرفت. برا م،يباش
 ليمسا نيتر یاتيملت به حد اقل اجماع در باره ح

که  شده فيتعر ی. ما منافع ملستياست نه ن ازين
  .ميباشندگان باشد، ندار تيمورد اجماع اکثر

 
است آگاهانه که  یکه مشارکت روند نيا گر،يدو د 

 یعنياستوار است.  یساالر ستهيبر شالوده شا
 یزيچ نيها. چن نيسپردن امور کشور به دست بهتر

هرگز تحقق نخواهد  کينزد ندهيدر کشور ما در آ
عامله م ،يیمصلحت گرا هيبر پا زي. همه چافتي
  .و مالحظات استوار است یگر

 
که اگر آن را  یآخر زيچ کيماند تنها  یم 

 - کشور محتوم است یفروپاش م،يکن نيتام مينتوان
 ،یقوم یقدرت براساس نشانه ها یکيزيف ميتقس
حال، اگر حد اقل عدالت  ني. در ایو مذهب یزبان
 .ديکشور از هم خواهد پاش رازهينگردد، ش تيرعا

مشارکت در  زيچ نيه هم مهم ترعرص نيدر ا
مهم است. که متاسفانه در انحصار  یها یريمگيتصم

 یعني .حاکم قرار دارد یها ستيونالياولتراناس
 یکالن در کشور بر خالف کشورها یها یريمگيتصم
 ،یزنيرا ،یابيارز یکه برمبنا نجها شرفتهيپ

توار سو مشورت ا ليو تحل هيتجز ،یپژوهش، آگاه
و  یقوم ،یسمت ،یگروه ،یمنافع شخص یبرمبنا ست،ا

روشن است.  شيه هم از پجياستوار است. نت یزبان
 یشدن روزافزون شگاف ها ايفراخ شدن و پو

 .و لغزنده ندهيدر جامعه و بحران فزا یساختار
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ماند  یها، م ینابه سامان نيا شيزدا یبرا 
و چه در  یچه در کاست افق یدولت یها یکرس ميتقس

. شود ینم تيرت که آن هم رعاقد یکاست عمود
و ساختار نظام،  یراه هم اصالح قانون اساس نيآخر

چهار پست  جاديا ،یرينخست وز یکرس جاديبا ا
 تيجهمور، و چهار پست معاون سيير تيمعاون

 - قدرت یمحل یشدن ارگان ها یصدراعظم و انتخاب
ها است که  یها و شهردار یولسوال ات،يمانند وال

 .رنديذپ یرا هم نم نيا
 
 نيچن یموج و گرداب ميو ب کيسخن، شب تار کيدر  

 .کجا دانند حال ما سسبکباران ساحل ها -ليحا
ما شکسته و ناخدا هم  یکه کشت یآن هم در حال 

 !نشه در خواب غفلت غنوده است
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سياست تضرع در برابر طالبان زگذار ا
به سياست ايستادگی قاطعانه در برابر  

 پاکستان
در ده سال گذشته  یکرز یشن است که دولت آقارو

کرنش و تضرع در برابر  یضد مل استيس یريشگيبا پ
 استيس یريشگيدهشت افگنان تندرو طالب و پ

کامل دستگاه دولت، همه امکانات  ونيزاسيپشتون
 ختنيرا برباد و با از هم گس یالملل نيگستره ب

 یکشور را در آستانه فروپاش ،یوحدت مل رازهيش
دولت ناکام  کيسخن  کيامل قرار داده است و در ک

 یاسيبوده است و در آستانه کنار رفتن از صحنه س
 .باشد یم
 



 

832 
 

از افتادن کشور به دست طالبان و  یريجلوگ یبرا 
بايد  یکرز یپاکستان، آقا یاس آ یآ جهيدر نت

 یروهاين کيمشارکت ارگان نهيبدون چون و چرا زم
بن  یها صلهيق فمطاب یشمال را در دولت کنون

 کيمشارکت ارگان نهيگونه زم ني. همديفراهم نما
اقوام مختلف  ندگاني) نمایشي(نه نما نيو راست

و سفارت  اتيوزارت ها، وال یها یکشور را در کرس
ها به گونه دادگرانه با در نظر داشت اصل 

تنها پس از انجام  .فراهم گرداند یساالر ستهيشا
به  دنيدر باره رسشود  یم ،یاقدامات عمل نيا

با قاعده  یمل ريجبهه فراگ ليو تشک یاجماع مل
در  یمقاومت مل یجبهه سراسر شيگستره و آرا

 نيبرابر طالبان و پاکستان و دهشت افگنان ب
انتخابات شفاف و آزاد سخن به  یو برگزار یالملل

تا در باره  تاس ستهيبا نيآورد. همچن انيم
و  یون اساسقان شيرايجرگه و و هيلو یبرگزار

اداره کشور به گونه  یساختار نظام مناسب برا
و همه  رديبحث و توافق نظر صورت بگ یاديبن

 یمجمع بزرگ به گونه مستند از سو کيتوافقات در 
 .امضاء گردد تيبا صالح ندگانينما

 
و  ديو دادن وعده و وع یآن، با حراف ريدر غ 

د نخواهد خور بيفر یکس گريسرخ و زرد، د یباغ ها
نمانده است.  شتريب یچانه زن یهم برا یو وقت

هم  رانيو ا هيطالبان کرام در راه اند. حاال روس
 گريد یکرز یاند که زمان آقا دهينظر رس نيبه هم
را  بانها طال يیامريکااست و  دهيرس انيبه پا

 یحاال برا نياز هم هيآورند. در روس یصد در صد م
است و مجمع  شدن با طالبان کار آغاز شده کينزد

 رانيا است. دهيگرد ليروس ها و پشتون ها تشک
 یعنيدارد.  یراستا گام بر م نيدرست در هم زين
کار  یرو ريمتقاعد شده است که طالبان ناگز گريد

تفاهم را  هبا آن ها را ديخواهند آمد و با
تالش  نياست که آخر یکرز یکنون بر آقا. موديپ

ور از فاجعه از نجات کش یريجلوگ یخود را برا
 یعمل یبازگشت طالبان کرام با برداشتن گام ها

 .به خرچ دهد
 
 :ميينما ميکشور را به دو دسته تقس ليمسا ديبا 
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 و دراز مدت یراهبرد ،يیدورنما ليمسا -1 
راه حل  یجستجو ازمنديکه ن یعاجل و فور ليمسا -2 
 .درنگ اند یب
 
و درازمدت شعارها روشن  يیدورنما ليمسا یبرا 

 تيتمام نياستقالل، تام ،یبه آزاد دنياند: رس
 ،یدمکراس ،یعدالت اجتماع ،یوحدت مل ،یارض
 ........ یساالر ستهيشا

 
گردد،  یم یعاجل و فور ليآن چه مربوط به مسا 

بر اساس توافقات بن به  یگفت که دولت کنون ديبا
بود که  دهيگرد صلهيآمده است که در آن ف انيم
 ميت یعنيگروه روم ( یسو جمهور موقت از سيير

شود و در مقابل، چهار وزارت  نييظاهر شاه) تع
 ههو خارجه) به جب نتي(دفاع، داخله، ام یديکل

توافق به بوته  نيشمال واگذار گردد. کنون ا
جمهور موقت به  سييسپرده شده است، ر یفراموش

شمال  یروهايمبدل شده، و ن یميجمهور دا سيير
نده شده اند و نقش را رونياز قدرت ب یخيب

 یريمگيدارند و از روند تصم یفاتيو تشر یشينما
 .رانده شده اند رونيب
 
 ريبودن توافقات بن و غ یصرف نظر از ابزار 

که داشت،  يیها يیبودن آن و همه نارسا کيدمکرات
جامعه از  نيراست ندگانيکه نما نياز جمله ا

که  نيجمله روشنفکران در آن حضور نداشتند و ا
شد، دردمندانه تا به  یدر داخل برگزار م ديبا
 سميبرقرار است و مکان سميامروز همان مکان نيهم

آن نشده است. آن چه که شده،  نيجاگز يیتازه 
نارسا و ناقص و  یقانون اساس ،یانتخابات تقلب
بوده است که به  ینامنهاد ظاهر یساختن نهادها

  .باشد رايتواند چاره ساز و پذ یرو نم چيه
 
است و  دهيانجام یکنون که روند بن به ناکام 

جز  یراه اورند،يقرار است طالبان را دوباره ب
 زيهمه چ دي. باستيبازگشت به همان روند ن
 نيحال سخن بر سر ا .دوباره از صفر آغاز شود

 کيبه باشندگان  یکه چرا هر چهار کرس ستين
مهم  یاستان ها یمنطقه داده شده است و حتا برا
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 کيحتا  خيمانند بلخ که در طول تار یو بزرگ
افغانستان نداشته است،  یهم در دولت ها ريوز
است  نيمهم ا .در نظر گرفته نشده است یکرس چيه

 ديبا ،یمل ريبه اجماع فراگ دنيرس یکه برا
 یاعاده اعتماد فراهم شود. اعتماد یبرا نهيزم

 ختهينادرست لگام گس یها استيکه در اثر س
از  یدولت کنون انهيزبان گرا و انهيتبارگرا

آمدن بحران عدم  انيرفته و منجر به به م انيم
  .شده است یاعتماد بزرگ

 
 یبرداشته شود. آن گاه م یعمل یبار گام ها کي 

در  یمل ريبه اجماع فراگ دنيتوان در باره رس
که قدرت در انحصار  یسخن گفت. در اوضاع ندهيآ
توان از  یه مگروه خاص قرار گرفته است، چگون کي
  سخن گفت؟ یچتر دولت کنون ريبه اجماع ز دنيرس

 
قرار گرفته  یدردمندانه کنون کشور بر سر دوراه 

با  یمشارکت مل ريجبهه فراگ شيآرا اي :است
 ايضد طالبان و پاکستان  یروهايمشارکت همه ن

افتادن کشور به دست پاکستان و طالبان. حاال 
 یه و روشنفکرروشنگران یبحث ها یمتاسفانه جا

که ما با رجال مطرح  ني. صرف نظر از استين
اصال  ديهم شا ايو  ميمخالف باش اي موافق یکنون
راه حل  ديبا م،يمخالف باش یو نظر یفکر دياز د
 .برونرفت از بحران خطرناک جستجو شود یبرا یفور

 
استقالل،  ،یآزاد نيتام یبرا ديدر دراز مدت با 

 ،یوحدت مل نيو تام یاجتماع یو دادگر یدمکراس
روشنفکرانه ادامه داده شود.  ريگيبه مبارزه پ

و  یزيدادن به خونر انيپا یبرا ديکنون با
فرونشاندن آتش، و گرفتن جلو افتادن کشور به 

و عاجل  یراه حل فور ديدست طالبان و پاکستان با
در درون  یقدرت واقع یدارا یروهايبا مشارکت ن

ند، جستجو شود. فعال کار هست یکشور که عمال رو
در بعد  یعنيشود.  بيبقاء تعق یژياسترات ديبا

 یژيشکست استرات یبرا یراه حل فور یکيتاکت
شود. مبارزات روشنفکرانه را  يیپاکستان چاره جو

 .ها ندهيآ یبرا ميبگذار
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رامش، آدر برنامه نيست به افغانستان 
 صلح و پيشرفت بيايد

 
شت سپاهيان آن کشور پس از فروپاشی شوروی و بازگ

از افغانستان، روسيه در آسيای ميانه با چالش 
بزرگی رو به رو شد و آن عبارت بود از راندمان 
سريع اقتصادی و مالی چين که روسيه توان 
رويارويی با آن را نداشت. از سوی ديگر، روسيه 
نيک می دانست که در کوتاهمدت افغانستان با خطر 

کستان و عربستان و تندروی اسالمی و رخنه پا
وهابيون و در درازمدت با خطر افتادن اين کشور 
از طريق پاکستان به دست چين رو به رو است. از 

در افغانستان تن در  امريکااين رو، با حضور 
 داد. 

 
با آسيای ميانه هم مرز است و  امريکاکنون ديگر 

اين گونه رقابت در آسيای ميانه از يک کشمکش دو 
روسيه و چين به يک کشمکش سه بعدی بعدی ميان 

مبدل شده است.  امريکاميان روسيه، چين و 
البته، روس ها تالش زيادی کردند تا با کشانبدن 
پای کشورهای ديگر مانند هند، ترکيه، ايران، 
جاپان، کوريا و اروپا اين رقابت را چند جانبه 

 امريکاسازند تا از افتادن آن به دست چين يا 
 جلوگيری کنند.به تنهايی 

   
آن چه مربوط به بعد داخلی قضيه افغانستان می 

بر سر روی کار  امريکاگردد، روسيه بيخی با 
آوردن و استحکام يک دولت مقتدر مرکزی 
اولتراناسيوناليست پشتون که مخالف ايران و 
پاکستان باشد، موافق بود و است و از رژيم کرزی 

ه، در بعد حمايت همه جانبه می نمايد. اين گون
داخلی اقوام باشنده شمال، به رغم اکثريت بودن 
از دايره قدرت بيرون مانده و از تصميمگيری ها 
در تراز ملی محروم اند.  چنين چيزی کشور را در 
بعد داخلی به لبه پرتگاه کشاکش های بی پايان 
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ميان تباری و ميان زبانی و ميان مذهبی می 
 کشاند.

 
در کابل در آغاز برای يک تالش هايی روان است تا 

دوره انتقالی يک رييس جمهور وابسته به 
روی کار  آورده شود  امريکاپاکستان، عربستان و 

تا زمينه را برای برگزاری لويه جرگه، تغيير 
قانون اساسی و آوردن طالبان بر اريکه قدرت 
فراهم گرداند. هزينه دولت آينده هم از سوی 

ی پرداخت خواهد عربستان و برخی کشورهای عرب
و اروپا ديگر تاب  امريکاگرديد. زيرا اقتصاد 

کشيدن مصارف هنگفت افغانستان را ندارد. از سوی 
ديگر، در صورت سقوط اسد، بحران خاورميانه به 
سرعت به سوی ايران لغزيده، حلقه محاصره آن 

 کشور تنگ تر خواهد گرديد.    
 

روشن است در اين صورت افغانستان که آسيب 
است، به  امريکاپذيرترين کشور و پاشنه آشيل 

ميدان کشاکش های بی پايان مبدل خواهد شد. از 
همين رو، روسيه و ايران خواهند کوشيد تا اوضاع 

جهنم بسازند. و در صورت  امريکارا در آن برای 
درگيری جنگ، ايران ناگزير است به مناطق غربی و 

محاصره را به  امريکاجنوبی حمله و پايگاه های 
بکشاند. محاصره اقتصادی افغانستان و بسته شدن 
همه مرزهای آن در صورت به درازا کشيده شدن 
جنگ، بحران اقتصادی و قحطی و گرسنگی شديدی را 

 دامنگير آن خواهد گردانيد.
 

گذشته از همه اين ها، انتخابات پيش رو چالش 
بزرگ و آزمون خطيری برای آينده کشور است که در 

کرار تقلبات گسترده و تالش تيم حاکم به صورت ت
ابقا (که همه نشانه های های آن از هين اکنون 
آشکارا نمايان است) می تواند به نوعی بحران 

 دامنه دار و لغزنده سياسی در کشور بينجامد. 
 

 کشوربرخی از کارشناسان بر آن اند که با اشغال 
 يی و استقرار پايگاه هایامريکااز سوی نيروهای 

آن کشور در چهار دانگ افغانستان، ديگر وظيفه 
تندروان پشتون ها، مجاهدان و نيروهای طالب از 
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ديد استراتيژيک به پايان رسيده است. از همين 
کوشيده است تا  امريکاسال گذشته  12رو هم در 

هم در پاکستان و هم در افغانستان پشتون ها را 
ويژه به گونه تدريجی از ميدان به در کند. به 

با سرکوب شديد نظامی در دو سوی مرز، و گسترش 
 5دادن اعتياد در ميان پشتون ها (در حدود 

ميليون نفردر دو سوی ديورند)؛ ديگر پشتون ها 
نمی توانند به عنوان يک قدرت اتنوپوليتيک برای 

درد سر ساز شوند. از اين رو، با ايجاد  امريکا
شرق يک منطقه آزاد قبايلی ديگر در جنوب و 

افغانستان می توان آنان را زير کنترل خان های 
قدرت مند بومی و روحانيون وهابی درآورد و رام 
کرد. بخشی را هم در حوزه جنوب غرب با هراتی ها 
درگير جنگ های فرسايشی دراز مدت ساخت و گروهی 
را هم با هزاره ها و شماليان در حوزه شرقی و 

لب سازی و مرکزی. در اين حال، بايد پروژه طا
وهابی سازی اقوام باشنده شمال و انتقال بحران 
 به شمال بايد به سرعت پياده شود که می شود.   

 
ترکمان ها، ازبيک ها و تاجيک های شمال بايد 
برای صدور بی ثباتی به آسيای ميانه به 
رزمندگان آزادسازی بخارای شريف از دست کفار 

زی و مبدل شوند. اين است که پروژه طالب سا
وهابی سازی شمال به سرعت به ويژه در واليات 

بدخشان در حال پياده  تخار و بادغيس، فارياب و
شده است. پول های کالنی از سوی کشورهای عربی 
سرمايه گذاری شده است و صدها مالی وهابی در 
پويايی و تحرک هستند. موانع هم از سر راه 

ده برداشته شده است. اسماعيل خان از هرات ران
شده، جنرال داوود که می توانست در زون شمال 
شرق در برابر اين پروژه ايستادگی نمايد، ترور 
شده است. شماری ديگری از فرماندهان درجه دو هم 
يگی بعد ديگری از پيش روفته شده اند. می ماند 
استاد عطاء در مزار شريف که نام وی هم در صدر 

برداشته فهرست کسانی است که بايد از سر راه 
شوند. در اين حال، رهبران شمال به جای پيشگيری 
استراتيژی آرايش جبهه فراگير مقاومت، سرگرم زد  
و بند های کوتاهبينانه در کارزار انتخابات 

 اند.



 

838 
 

 
و دشمنان  یميدوستان دا یچگاهيه استير جهان سد
 یميوجود ندارند. هر چه هست، منافع دا یميدا

در زمان حضور  ديشداشته با ادياست. اگر به 
اهدان جم ،لقخ کيدمکرات ميرژ تيها و حاکم یشورو
متحدان غرب، اعراب و پاکستان شمرده  نيکترينزد
همه  ،بيداکتر نج یشدند. اما پس از واژگون یم
کار آوردن طالبان  یکه چگونه با رو ميديد

تا  زيطالبان ن .دنديمجاهدان را در هم کوب
بودند، نور  دهيکه در کابل به قدرت نرس یزمان

به  دنيچشم غرب بودند. تنها پس از به قدرت رس
خود را به عنوان جاده صاف  هفيوظ گريکابل که د
خوردند.  یبه درد نم گريرساندند، د انيکن به پا

رو بود که از سر راه برداشته شدند.  نيهم زا
عرب ها  ليبا تمو يی ژهياهداف و یرو زيداعش ن
جان خود  یبال گري دآورد شد. اما حاال انيبه م

در خدمت اهداف  گرياال دحعربستان شده است. داعش 
و  ليياسرا ه،ي. بل در دست ترکستيها ن یسعود

 چينفت به ه یافتادن بها نييقطر افتاده است. پا
. تنها به ستين یرو در دراز مدت به سود سعود

است. البته، به سود قطر  لييو اسرا هيسود ترک
را  یسعود یعنيآن  فياند حرتو یم رايهم است، ز

ها خواهند  یرو، سعود ني. از ادينما عفيتض
تا هر گونه که شده دوباره کنترل داعش را  ديکوش

رو  نيادارند. از  ی. اما شانس کمرنديبه دست گ
 ینابود یخواهند شد تا برا ريزود ناگز اي ريد

کن کردن  شهير یبرا رانيآن با دشمن سرسخت خود ا
 . آن همدست شوند

 
جا است که ما و شما تنها نوک  نيدر ا یدشوار

ها در پشت  تيعقوا شتري. بمينيب یرا م سبرگيآ
 یپرده پنهان اند و ما به اطالعات محرم دسترس

آن چه را که در رسانه  تنهارو  ني. از اميندار
. ميقرار ده یمالک داور ميتوان یم ،مينيب یها م

خودم است  یبرداشت ها ،آن چه هم که من نوشته ام
 اريبر درست بودن آن ندارم. بس یپافشار چيو ه

 یبر موضع روشن گرانيهم خواهم شد تا د وشخ
. من در هنگام کار در وزارت فکننديب شتريب

کردم و شناخت  یکار م يی همنطق ليمسا یخارجه رو
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دارم. با آن هم آن چه  انهياز منطقه خاور م یکم
بارها  قيقادانم نوشته ام. در واقع ح یرا که م

. در پشت ميپندار یاست که ما م یدشوار تر از آن
 است. یاريبس یپرده رازها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قبله نو اسالم آباد و  -»معظمه«دوحه 
 کابل

بازی های دوگانه در کارزار خونين 
 افغانستان

 و برنامه شوم دوباره آوردن طالبان
 

اوضاع و احوال نا به سامان و آشفته کنونی، 
غانستان را به تنها کشور جهان مبدل ساخته اف

است که پيش بينی اوضاع آن امری است بس دشوار. 
با اين هم، از قراين چنين بر می آيد که تحوالتی 
بايد در شرف وقوع باشد و در آينده نزديک شاهد 
بروز حوادث شگفتی برانگيزی خواهيم بود. به هر 

ن بحران رو، با توجه به پيچيدگی و چند اليه بود
سر درگم افغانستان، چه بازيگران خارجی و چه 
بازيگران داخلی ناگزير اند به بازی های دو 

 گانه و حتا چندگانه رو بياورند.
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در مرحله کنونی، بی چون و چرا، پاکستان مهم 
ترين هيمه آور و آتش افروز، حريق در افغانستان 
است. آن چه مربوط به پاکستان می گردد، نگاه آن 

شور به افغانستان و ساير کشورهای در گير در ک
بحران افغانستان همانند گاوهای شيری است و هنر 
پاکستان در آن است تا بتواند همه اين گاوها را 
تا جای امکان بدوشد و اين مستلزم آن است که 
افغانستان بايد پيوسته در حال جنگ نگه داشته 

ن، را شود. راهبرد پاکستان را در قبال افغانستا
سال ها پيش جنرال ضياء چنين مشخص کرده بود: 
ديگ جوشان افغانستان را بايد همواره در درجه 

 معينی از غليان نگه داشت. 
 

برای پاييدن در  امريکاپاکستان، از يک سو از 
می ستاند و از سوی ديگر » ته جايی«افغانستان 

از چين، ايران، و حتا روسيه از هر يک برای 
از افغانستان به هنری باج می  اامريکراندن 

گيرد. همچنين اين کشور از عربستان سعودی و قطر 
به بهانه روی کار آوردن يک دولت وهابی ضد 
ايران به منظور محاصره آن کشور پول های گزافی 
را می چاپد. در اين ميان، قطر به عنوان کشور 
خرپول تازه به دوران رسيده برای پاکستانی های 

ژه مطرح است. بهترين چاه ويل برای شياد به وي
ريختن پول های قطری ها، هم روی کار آوردن يک 
دولت به ظاهر گوش به فرمان قطر در کابل است که 
پاکستان برای روی کار آوردن آن زمينه سازی می 
کند. اين است که پاکستان برای فراخ تر ساختن 
ميدان مانور خود، طالبان و ساير نيروهای دهشت 

را به چند بخش تقسيم نموده است. بخش اصلی  افکن
قرار است برای هميشه در سنگرهای جنگ باشند. 
شعار اين بخش چنين است که تا هنگامی که همه 
نيروهای بيگانه از افغانستان بيرون نشوند و 
حکومت ناب اسالمی روی کار نيايد، به جهاد ادامه 
 خواهند داد. پاکستان به اين گروه ها برای باج
ستاندن از چين و ايران و روسيه نياز دارد. 
گروه های حکمتيار، حقانی و بخشی از طالبان 
شاخه مال عمر از اين قماش اند. حضور نيروهای 
خارجی، بهانه و تکانه اصلی جهاد در برابر آن 
ها خواهد ماند. دليل هم روشن است: با حضور 
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نيروهای خارجی، افغانستان دارالحرب ارزيابی می 
 ردد و در آن جهاد فرض است! گ
 

بخش ديگر، می گويند که دشمن اصلی آن ها 
يی ها اند و با دولت کرزی مشکل ندارند و امريکا

حاضر هستند با آن برای تحويل گرفتن قدرت 
مذاکره کنند. اما در واقع، به دستور پاکستان 
اين شعارها را برای چانه زنی سر می دهند و به 

شيوخ خر پول قطر شامل زودی با پا درميانی 
ساختار دولتی افغانستان خواهند شد. بخشی هم 
دولت کرزی را دست نشانده و چاکر خوانده، می 

يی ها در باره امريکاگويند تنها حاضر هستند با 
بيرون شدن آن ها از افغانستان گفتگو نمايند. 

يی ها امريکااين است که سر کالوه گم بوده، نه 
 و نه کس ديگری. می دانند که چه کنند

 
 ... و اما مداری بازی های آقای کرزی... 

روشن است که آقای کرزی را پاکستانی ها بر 
تحميل کردند. استدالل پاکستان ها در  امريکا

کنفرانس بن اين بود که بايد کسی در افغانستان 
و  امريکابر اريکه قدرت نشانده شود که هم با 

انه!!! داشته هم با پاکستان روابط عميقا معتمد
باشد. درست داشتن همين برازندگی موجب شد که 

يی ها از همان آغاز در دام بسيار پيچيده امريکا
يی گرفتار آيند و در نتيجه در باتالق افغانستان 
گير بيفتند و نتوانند جان سالم از اين ورطه به 

پاکستان هم با تنيدن شبکه عنکبوتی  در برند.
رزی، به خوبی توانسته ايادی خود در چهار گرد ک

است همه رفتارهای وی را زير کنترل بسيار باال 
داشته باشد و از طريق وی همه برنامه های 

 يی ها را به ناکامی رو به رو سازد.    امريکا
 

يی امريکاکنون از يک سو، پاکستان برای چاپيدن 
هايی در تله گير افتاده و و از سوی ديگر برای 

مای گازی شيوخ قطری، بخشی بهره گيری ازخوان يغ
از طالبان را حاضر ساخته است تا پای گفتگوهای 
صلح نشسته، در آينده بسيار نزديک شامل ساختار 
دولت افغانستان گردند. چنين چيزی همچنين موقف 
پاکستان را در دولت افغانستان، هم در انتخابات 
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يی از امريکاو  هم پس از بيرون رفتن نيروهای 
ان شايان توجهی تحکيم خواهد بخشيد. کشور به ميز

همين گونه، به دست آوردن کنترل چند استان 
مانند ارزگان، کالت، پکتيکا و ...، عمق راهبردی 
سازمان اطالعات پاکستان را در خاک افغانستان 
تامين نموده، به آن کشور توانايی پهن ساختن 
عمليات تخريبی  و ويرانگرانه در سرتاسر 

 می بخشد. افغانستان را 
 

از سوی ديگر، با توجه به اين که آقای کرزی 
پايان عمر سياسی خود را نزديک می بيند، هم می 
خواهد به هر گونه يی که شده پيش از انتخابات 
بخشی از طالبان را شامل ساختار دولت بسازد تا 
از حضور آنان در پياده ساختن يکی از دو 

اين که به يا  سناريوی روی ميز خود بهره بگيرد.
بهانه دستيابی به صلح، انتخابات را لغو و با 
برگزاری لويه جرگه کذايی، به ياری پاکستان عمر 
سياسی خود را برای چندی تمديد کند و يا يک 
مهره مورد نظر خود را در  صورت برگزاری 

يی ها و نيز نيروهای شمال امريکاانتخابات که 
ل نمايد به راه اندازی آن پافشاری دارند، تحمي

و اين گونه در دهه آينده در سياست کشور جای 
 پايی داشته باشد. 

 
شگفتی بر انگيز اين که ناگهان در آستانه 
بازديد جان کيری از کابل، چنين صحنه سازی ها و 
انجمن آرايی هايی صورت می گيرد. ناگهان بخشی 
از طالبان برای گفتگو آماده می شوند (هر چند 

شت پرده و آشکار و نهان و گفتگوهای بيهوده پ
معماگونه با نمايندگان اين گروه در ترازهای 
گوناگون در دوازه سال گذشته روان بوده است)، 
ناگهان کرزی به گونه اولتيماتوم گونه از 

يی ها می خواهد استان ميدان و وردک را امريکا
ترک بگويند، ناگهان با آنان در می افتد و 

 ا می ستاند و....  کنترل بازداشتگاه بگرام ر
 

بازديد کرزی از قطر هم درست به گونه سنجيده 
شده همزمان با اين ديدار برنامه ريزی شده است. 
گمانه ها چنين اند که همه اين کارزار پيچيده 
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اطالعاتی را پاکستانی ها سازماندهی کرده باشند 
يی امريکاتا به هر گونه يی که شده است باز هم 

و به آن ها به گونه يی نشان ها را فريب بدهند 
بدهند که سر انجام، مساعی نزديک به دوازده 
ساله آشتی جويانه آقای کرزی قرين به موفقيت 

يی های درمانده و بيچاره امريکاگرديده است و 
ناگزير گردند تا پيشاهنگی کرزی را در روند 

 آشتی ملی با طالبان بپذيرند. 
 

ها چشم بندی  هدف پاکستان از اين همه ترفندها و
چيست؟ روشن است، پاکستانی ها نيک می دانند که 
کرزی به پايان خط نزديک شده است و کنون می 
توان در صحنه آخری از حضور او روی استيژ قدرت، 
نهايت بهره برداری نمايند. با به نتيجه 
رسانيدن روند نامنهاد صلح (که تا اين دم با 

يچ نتيجه کارروايی پاکستان  نمی توانست به ه
مثبتی برسيد) و با پيوستن بخشی از طالبان به 
دولت افغانستان در نتيجه گفتگوهای قطر، حلقه 
محاصره کرزی کامل می شود و ايشان به مهره بی 
جانی در دست ايادی پاکستان خواهند بود و 
خواهند توانست منافع پاکستان را برای دهه 

، از آينده تامين نمايند. با اين کار، از سويی
به قدرت رسيدن مهره های مورد پسند جبهه شمال 
جلوگيری می شود و هم زمينه برای به قدرت 
رساندن يک مهره زير فرمان پاکستان (هر چند در 

) آن هم با پا در ميانی امريکاظاهر وابسته به 
يی که در باتالق امريکاکرزی فراهم می گردد. 

طر گنديده افغانستان گير افتاده است. درست ق
يک  امريکاهمان کشوری است که می تواند برای 

بينی خميری درست کند و بار سنگين هزينه جنگ 
فرسايشی افغانستان را برای يک دهه ديگر به دوش 

 بگيرد.
 

پاکستانی ها بيم از آن دارند تا مبادا کاسه 
يی ها لبريز شده، کرزی را وادار به امريکاصبر 

مايند. در آن کناره گيری يا حتا حذف فيزيکی ن
صورت، خطر روی کار آوردن يک مهره تا اندازه يی 
مستقل و شايد  هم نه چندان دلبخواه پاکستان از 

 در کابل می رود.  امريکاسوی 
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سفر چند روزه جان کيری به کابل از اين ديدگاه 
دارای اهميت چشمگير است که اوباما با توجه به 

تان در گزارش او در باره سرنوشت آينده افغانس
روند سال روان تصميمگيری خواهد نمود. از همين 

نشان  امريکارو هم است که پاکستانی ها بايد به 
بدهند که کرزی توانسته است پيشرفت های شايان 
توجهی در امر به آغوش کشيدن بخشی از طالبان 
داشته باشد. چنين چيزی می تواند در تصميگيری 

ا بگذارد. يی ها تاثير معينی بر جامريکاهای 
در  امريکاکيری در کابل آشکارا نشان داد که 

برنامه  ندارد تا کسی از شمال را بر کرسی 
فرمانروايی ارگ بگمارد. او با نامزدهای بالقوه 
شماليان ديدار نکرد و اين گونه آب سردی روی 

 دست های شان ريخت. 
 

فشرده سخن، برداشت من چنين است که سناريوی 
در حال پياده شدن باشد. شايد بسيار اندوهباری 

دولت تازه يی تشکيل شود مشتمل بر بخشی از 
طالبان، بخشی از استبلشمنت کنونی و بخش هايی 
از نيروهای شمال که متمايل به اعراب باشند. 
هزينه های چنين دولتی را هم عربستان خواهد 

يی ها می توانند خشنود امريکااين گونه،  پردخت.
ای دوازده ساله شان برباد باشند که دستاورده

نرفته است و برخی از مظاهر دموکراسی هم حفظ 
گرديده است. اين گونه، می توانند تا جايی 

يی را هم مجاب نمايند که امريکاماليه پردازان 
دستاوردهايی است و همه چيز به هدرد نرفته و 
برباد نرفته است.  قانون اساسی کماکان نافذ 

نمايشی نمايندگان خواهد ماند، انتخابات 
پارلمان انجام خواهد شد. انتخابات رياست 
جمهوری هم برای نمايش دادن نوعی دموکراسی به 
راه خواهد افتاد. مکاتب دخترانه باز خواهند 
ماند. حق کار زنان محفوظ خواهد ماند. در 
پارلمان نمايندگان زن حضور خواهند داشت. مگر، 

تلويزيون ها شايد رعايت حجاب اجباری شود و در 
گليم برنامه های موسيقی غربی و فيلم ها جمع 

 گردد و ديگر آواز هنرمندان زن پخش نگردد.   
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روشن است، با اين معرکه گردانی ها که سر نخ 
های آن همه به دست کارگردانان ماهر پاکستانی 
است، اوضاع در کشور آرام نگرديده، بل که در يک 

واهد ماند.  حالت سر درگم بين جنگ و صلح خ
پاکستان برای دوشيدن هر چه بيشتر گاو شيری 

و کشورهای خر پول عربی و نيز چين و  امريکا
ايران، به شعله ور نگهداشتن آتش جنگ ادامه 
خواهد داد و کماکان به تمويل و تجهيز بخش های 
آشتی ناپذير مخالفان مسلح خواهد پرداخت. يعنی 

ی پاکستان در يک سخن، هيچ تغييری در استراتيژ
در قبال افغانستان رو نما نگرديده و تنها 
 تاکتيک های آن کشور متحمل دگرگونی گرديده است. 

 
پاکستان کماکان از يک سو سر نخ های روند صلح 
را در دست نگه خواهد داشت و از سوی ديگر 
نخواهد گذاشت تا آتش جنگ خاموش گردد. برای اين 

يی در امريکاکار الزم است تا بخشی از نيروهای 
افغانستان بمانند. آن هم زير پوشش تامين 
امنيتی پاکستان. اين کار، از يک سو زمينه را 

فراهم خواهد  امريکابرای باج ستانی مستمر از 
گردانيد و از سوی ديگر، پاکستان را قادر خواهد 
گردانيد که سيل پول های سرازير شده از چين و 

و از دست ديگر کشورها را هم روان نگهدارد 
 ندهد. 

 
از اين رو، يک لويه جرگه فرمايشی ديگر هم برای 
تاييد بستن قرار داد امنيتی و دفاعی با 
واشنگتن و دادن مصونيت قضايی برای سپاهيان 

يی (پذيرفتن کپيتالسيون) در راه است و امريکا
باز هم شماری از مالهای خود فروخته و خان های 

هم چند پير خرفت آبرو باخته خواهند آمد و باز 
دست به استخاره و تاءويل خواهند يازيد و با 
خواندن چند آيت و حديث، دست ها برای دعای خير 
و عافيت، به سوی آسمان بلند خواهند گرديد و 
باز هم همان آش و همان کاسه خواهد بود. تا 
ديده شود که دست روزگار چه آشی برای اين کشور 

 بيچاره خواهد پخت.
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ن، پروژه ادامه جنگ در افغانستان در در يک سخ
يک سيمای ديگر، اين بار با هزينه عربستان در 

در اوضاع کنونی تنها  عربستانراه است. درست 
کشوری است که می توانند برای يک دهه ديگر 
ميلياردها دالر را برای ارضای بلندپروازی های 
خود در چاه ويل افغانستان بريزد و پاکستان هم 

برنامه  کشوريدن هر چه بيشتر اين برای چاپ
گسترده يی دارد و روشن است ايادی اش در کابل 

در اين حال با توجه به  بيخی با آن همراه اند.
رقابت های عربستان و قطر، يک نکته باريک تر از 

و آن اين که کرزی نيک می  مو شايان يادآوری است
بيشتر بر عربستان است. از  امريکاداند که تکيه 

ين رو، کوشيده است تا در تبانی با پاکستان، هم
با نزديک تر شدن به قطر، بتواند هم حمايت مالی 
ان کشور را به ديت بياورد و هم در آينده در 
صورت روی کار آمدن يک دولت متمايل به عربستان، 
زير چتر قطر نقش رهبر اپوزيسيون غير رسمی را 

  بازی نمايد.   
 

طر با ايران در ميدان شايان يادآوری است که ق
گازی پارس جنوبی که بزرگترين ميدان گازی جهان 
است، شريک است و بسيار ذينفع است تا از جانب 
افغانستان ايران را در محاصره داشته باشد و تا 
جای امکان هزينه های آن کشور را در مرزهای 
افغانستان باال ببرد تا بتواند جلوسرمايه گذاری 

ا در ميدان گازی مشترک بگيرد. های کالن ايران ر
از اين رو، به يک دولت وابسته به خود در کابل 
بس ذينفع است. اين است که پاکستان دوحه 

را قبله خود ساخته است و از اين به » معظمه«
بعد دوحه به يکی از بزرگترين مراکز تصميمگيری 

 در باره افغانستان برآمد خواهد نمود.
 

از وارد آوردن فشارهای  امريکاهدف  می دانيم که
همه جانبه بر ايران و وضع تحريم ها هم همين 
است که ايران نتواند در بهره برداری از ميدان 
پارس جنوبی سرمايه گذاری های کالن نمايد تا قطر 
بتواند با خاطر آرام با فروش گاز ميليارد ها 
دالر نصيب شود. روشن است بخش بزرگی از اين پول 
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يی امريکاپانی های بزرگ يهودی ها به کيسه کم
 سرازير خواهد گرديد.

 
در افغانستان موجب خواهد  امريکاحضور بلند مدت 

شد تا ايران و روسيه هم برای خنثی سازی برنامه 
و اعراب، کماکان در افغانستان پول  امريکاهای 

خرج کنند. چين هم کماکان ناگزير خواهد بود 
از افغانستان يی ها و اعراب امريکابرای راندن 

به پاکستان باج بپردازند. چنين انتظار می رود 
که با بازديد کرزی از دوحه، دولت افغانستان 
رسما اجازه گشايش دفتر طالبان را به دولت قطر 
عطاء فرمايد!. در واقع، چنين دفتری به گونه 
غير رسمی از مدت هاست که در دوحه فعاليت دارد. 

طالبان انجام شود. شايد هم گفتگوهايی با هيات 
پس از آن، دور دوم گفتگو ها با پا درميانی قطر 
در کابل برگزار خواهد گرديد. در پی آن چند  
وزارت پبشنهاد شود (شايد وزارت های حج و 
اوقاف، عدليه، سرحدات، شهدا و معلولين و...)، 
چند واليت و چند سفارت از جمله قطر به طالبان 

 پيشنهاد شود. 
 

الب، در استان های هم مرز با ايران، به گمان غ
از جمله هرات، واليان سرسپرده پاکستان و اعراب 
گماشته شوند. روشن است شماليان در برابر اين 
مداری بازی های پاکستان و کرزی واکنش هايی 
نشان بدهند. مگر، با توجه به اين که در اوضاع 
و احوال کنونی چاره يی جز پيشگيری راهبرد بقاء 

رند، ناگزير خواهند گرديد به گرفتن جايگاه ندا
 دوم در دولت آينده بسنده کنند. 

 
می گردد، روشن رهبران شمال آن چه مربوط به 

است، به مخالفت خواهند پردخت. پاکستان، فکر 
اين ها را هم کرده است. در شمال محدوده يی از 
ميمنه تا بدخشان و استان های مرکزی با مرکزيت 

در دسترس شان خواهد بود تا به در مزارشريف 
مانورهای سياسی بپردازند. مگر، مادامی که 

يی ها در افغانستان حضور دارند، تصور امريکا
نمی رود در کوتاهمدت بتوانند باال تر از برخی 
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از اعتراضات مدنی در چهارچوب قانون اساسی کاری 
 انجام بدهند.  

 
برای با اين همه، روشن است آش شوری که پاکستان 

افغانستان پخته است، در درازمدت دردسرهای 
فريد و برای دست کم يک دهه ديگر آبزرگی خواهد 

آتش بزرگی را در کشور بر خواهد افروخت. از اين 
رو، نيروهای شمال ناگزيرند، کماکان آمادگی های 
رزمی خويش را داشته باشند و آگاهی اطالعاتی را 

ن بسيار است در يک سخن احتمال آاز دست ندهند. 
که در آينده يک دولت هوادار سعودی و يک 
اپوزيسيون سياسی غبر رسمی هوادار قطر در 
افغانستان حاکم گردد. نيروهای شمال  هم ناگزيز 
ميان اين دو مانور کنند. پاکستان هم به چاپيدن 
هر دو طرف خواهد پرداخت و خواهد کوشيد تا هر 

 . دو طرف را زير کنترل خود داشته باشد
 

برای اين که بتوانيم ديدگاه تا اندازه يی 
متفاوت تری را هم در زمينه داشته باشيم، توجه 
تان را به يک مقاله که در کهکشان انترنی پخش 

 شده است، جلب می نمايم:
 
 :سامان در فضای سياسی کشور های نابه ساز وبرگ«
 
يی در   های تازه های نوين و ساز و برگ زمزمه 

. از يک طرف در چرخش استکشور فضای سياسی 
و  2014ی ي گونه کابوسانتخابات پيشرو، چهره 

، برخوردهای 2014های ترديد برانگيز پسا  ديدگاه
های چندين  ابهام گونه رييس جمهوری با همپيمان

ها و  اش، وحدت طلبی نامتوازن ايتالف ساله
های بی ساز و برگ برای در دست گيری قدرت  سازمان

در ساختار سياسی کشور، فربه ساختن يا سهمگيری 
های سياسی و نزديکی و سرباز  طالبان در مناسبت

های اساسی نظام و در بين  ريزی حکمتياری در اليه
های  های سبکسرانه حکومت و گروه ها و حرکت توده

اند  های نابه سامانی وابسته نظام از ساز و برگ
ز که در فضای سياسی کشور تاريکی را پاشيده و رو

های اين سرزمين را در هاله يی از  به روز خلق
 ابهام قرار داده است.
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سامانی و بی برنامگی و پريشانگويی و  اين نابه 

روايت از  ،های جديد پريشان ذهنی حکومت و ايتالف
کند. حکومت آقای کرزی  يک عدم فهم خردسياسی می
پيمانانش  و هم امريکابا رهبری اياالت متحده 

ها و  ساله خويش را با کابوس تراشی حيات دوازده
رساند؛ و  ها بی سامان به پايان می ذهنيت بافی

های اين ساختار دنبال ساختارها و  همپيمان
ی برای تشکيل نوهای  های جديد و سازوبرگ چهره

که يکی  امريکااياالت متحده  .اند  2014نظام پسا 
از بازيگران اساسی در اين مدت بوده و با 

گونی در اين مدت بر کشور و  گونهترفندهای 
های  های اين کشور تخم ساختارها و بن مايه

خواهد با بازی  زهرآگين را ريخته، اين بار می
پيمان جديد ديگری وارد کار زار مديگری و ه

روپوشی سياسی شود، و چهره سياسی خويش را با 
و در تبانی با کشورهای ديگری وارد اين  ديگری

 ميهن گردد. 
 

های  ها، سازوبافت گی در گفت وگو با طالب دهپيچي
گون در آن  های گونه پنهانی با پاکستان و شبکه

طرف خط ديورند و ديدارهای مقامات بلند پايه 
ها و حکمتيار در  با طالب امريکااياالت متحده 

ها و  های ايتالف بيرون از کشور و چانه زنی
های {که شريک اين نظام بوده اند}، برای  گروه

ها و حمايت بی دريغ از  يیامريکاجلب توجه 
های نمايشی و هوشدار  ايشان، و برگزاری گردهمايی

گونه برای بازاريابی سياسی، روايت از عمق 
 نافهمی خرد سياسی دارد. 

 
های تازه بنيادگذاری شده با  ها و جبهه گروه

رويکردهای احساسی و روزمرگی و سطحی نگری به 
تامل و تعمق در باره  پيچيده کشور بدون فضای

های استخباراتی جهانی هر روز در  قضايا و سياست
اند. برهمين پايه    های تازه پی بدل کردن جامه

است که ذهن جمعی جامعه را به کابوس باوری و 
های اين  خلق .اند پريشان بيماری روحی بدل ساخته

ی از پريشان ي ها در هاله سرزمين در مدت اين سال
ها نه  داشته و هيچ يکی از اين گروه بيماری قرار
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های مخالف نظام و ساختار  حکومت و نه هم گروه
نتوانسته اند رويکردهای مناسب را برای برون 
رفت از باتالق کنونی تعريف کنند و پيوسته در پی 

 اند.  های سياسی بوده بازار چالنی و چانه زنی
 

از  آگاهیسوگمندانه اين رويکردهای ناشی از عدم 
های  دانش های علوم اجتماعی و بی خبری از بازی

های نظام سرمايه داری نيوليبراليسم  کالن و نيرنگ
  شود. يی میامريکا

 
ناهماهنگی در ميان تصميمات مديريت های کالن  

(دولتی) سبب پريشيدگی و عدم انسجام در ذهن 
جمعی جامعه شده و الگوهای ارزشی جامعه را 

ساخته است. اين مساله  کمرنگ و گاه کامال خنثا
در  چشمگيردر نتيجه موجب تشتت آرا و اختالفات 

حوزه های مديريتی مختلف شده که مهمترين راهکار 
و  نيرومندی در وجود احزاب سياسی ترفع چنين تشت

با برنامه و هوشمند است که هر يک با برنامه 
ريزی های مبتنی بر تجربه های گروهی افراد نظر 

ه معرفی کنند که در موارد مختلف خود را بر جامع
به عنوان نمايندگان مردم، مديران سازمان های 
بخش های دولتی و خصوصی و همچنين ديگر نهادها 
مورد توجه و استفاده قرار گيرد، که متاسفانه 
تا هنوز ما شاهد رويدن احزاب قوی با فهم و با 
برنامه در طول تاريخ اين کشور سراغ نداريم، 

هم با يک جرقه ناميمون از پرده  اگر داشتيم
 اند.  ها حذف شده سياه سياست اين کشور با نيرنگ

 
های عدالتخواه و بابرنامه و  هر از گاهی جنش

رويکردهای نوينی را برای مديريت سياسی اين 
اند، با احساست پراگنی دينی و  کشور تعريف کرده

اند،  قومی رو به رو شده و در نطفه خنثا گرديده
زمامداری و شهرياری که در اين مدت به و هر 

اريکه قدرت رسيده {نه از طريق راه و رسم 
های  ها و راه رزميدن و تکيه بر مردم بل از دريچه

ها و استعمار و  ديگری} يعنی با پشتبانی خارجی
در تبانی با استخبارات جهانی رسيده است. از 
اين رهگذر، اين آدم نماها هيچگاهی در پی ايجاد 

های انسان مدار برای  تارها و سازو برگساخ
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مديريت کالن کشور داری نبوده بل پيوسته در تالش 
های مردم و فرار  گذراند روز و دزدی سرمايه

  اند. های کالن از اين کشور آستين بر زده پول
  

بنابراين، ما بر اين باوريم که {متاسفانه 
فضاهای سترگ و پهنی که در مدت بيشتر از يک دهه 

اشتيم کماکان از دست رفت،} و هيچ کاری برای د
بهبود وضعيت کشور و زيرساختارها و نظام سازی و 
حکومتداری خوب بر نداشتيم، هر روزی که به 

رسيم، فضاهای  تنگناهای يک خروج بی مفهوم می
ها و دزدی ها، نا امنی و...  ناکی و ناباوری وحشت

 يی  های واژه شود. بازی اش گشاده تر می شيرازه
ها و روی گرداندن به  يیامريکاکرزی، کم ميلی 

ها  های افراطی و پاکستان و اوجگيری درگيری شبکه
ها و  در مناطق امن کشور و سراسيمه شدن جريان

های مخالف حکومت، تناقض گويی و پهن کردن  ايتالف
های قومی از سوی کاخ نشينان و  قالين فاشيست

ها در  يیامريکابازی پيچيده و استخباراتی 
و خواب غلفت روشنفکران  2014های پسا  سياستگذاری

های يک بازی  از نشانه ،چيز فهم و جامعه مدنی
کالن در منطقه و بحران فراگير داخلی در کشور 

 کند. روايت می
 
ما طی اين مدت کالن و فرصت مناسب، داد از نبود  

يک گفتمان سياسی و برنامه منظم در دستورکار 
های مخالف زديم و پيوسته تاکيد  حکومت و گروه

داشتيم که ساختارها و رويکردهای سياسی را 
های روشمند بر اين  بايست عادالنه ساخت و با روش

کشور حکومت کرد. ولی متاسفانه هيچ گروهی و 
جريانی به اين موارد گوش فرا نداد و پيوسته 

های مافيايی و کارهای بازرگانی  دنبال برنامه
در واقع  .های بی مروت شان بودند یخود و چانه زن
نه فهم از دانش سياسی دارند و  ،اين دالالن سياسی

شايست. همين بود که  نه هم اراده به انجام کار
های  ها و سازمايه ارزش همهامروز متاسفانه به 

اساسی دموکراسی و مردمساالری پشت پا زديم و 
متحدان بيرونی به اصطالح رو به ساختارها و 

گراهای افراطی زده و در پی ايجاد نظام بنياد
 »اند های غيردموکراتيک ديگری با روش
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 به هر رو بر می گرديدم به دنباله گفتار:
کرزی که ده سال است هم جهان و هم مردم 
افغانستان را گروگان پيمان نامنهاد راهبردی با 

ساخته است، از سويی در پی ابقای خود در  امريکا
تن کشور است، و از سوی ديگر ازای به گرو گذاش
را در بازی خطرناک  امريکادر پی آن تا 

پشتونستان به طرفداری از خود و مخالفت با 
که باری در اوايل  امريکا پاکستان بکشاند.

حکومت کرزی مزه تلخ اين بازی را چشيده بود، 
روشن است حاضر نيست تا به خاطر کرزی مناسبات 

 بسازد.  يرهتراهبردی خود با پاکستان را 
 

ساير اختالفات دو طرف آن چه مربوط می گردد به 
بر سر بندهای اين پيمان نمی پردازيم. تنها 
بايسته می دانيم يادآور شويم که دو طرف 
ارزيابی هايی متفاوتی از تعريف تهاجم خارجی بر 

يی ها جنبش طالبان را امريکاافغانستان دارند. 
نستان ارزيابی چوناِن يک جنبش شورشی داخلی افغا

می کنند. در حالی که کرزی هر چند هم به حق آن 
را مداخله آشکار مسلحانه و تهاجم از سوی 
پاکستان می خواند. اين است که سياست خارجی 
دولت کرزی با بن بست مفتضخانه يی برخورده است. 
نشانه بارز آن هم نشست امروزه مونشن است که 

ن آاست و در بدون حضور افغانستان برگزار شده 
اصال کسی به مساله افغانستان توجهی ندارد. در 
چنين اوضاع و احوال، که کشور با بحران عميقی 
در همه عرصه ها رو به رو است، اياالت متحده 
ناگزير است، تالش به خرج دهد تا با تکيه بر 

تا جايی خود را از اين  عربستان و پاکستان
 تهلکه بيرون سازد. 

 
در کشور دو نيروی عمده سياسی که  ممی داني 

نيک می  امريکاوجود دارد: مجاهدان و طالبان. 
داند که تنها نيرويی که می تواند در برابر 
فشار پاکستان و طالبان بيستد، مجاهدان است. 

يی ها حاضرند، اداره چند واليت را امريکاالبته، 
به طالبان (در واقع، پاکستان) بسپارند. اما نه 
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را.  ، هلمند و جالل آبادچون قندهار واليات مهمی
همين گونه، آن ها حاضرند حضور نمايندگان 
طالبان را در دولت ائتالفی در کابل بپذيرند. 
اما نه در رهبری. اما به هيچ رو، حاضر نيستند 
منجمنت کابل را به طالبان و در واقع به 
پاکستان بسپرند. اين است که چانه زنی ها روان 

 بن بست کشيده است.است و کار به 
 
 امريکاتنها راهکاری که می ماند، اين است که  

در صدد جلب حمايت مجاهدان برآيد تا بتواند به 
کمک آن ها تا جايی شر پاکستان را کاهش بدهد. 
نيروی ديگری در کشور سراغ نداريم که بتواند به 
گونه استراتيژيک در برابر پاکستان ايستادگی 

به  –کنونی، داکتر عبدهللا نمايد. در انتخابات 
نمايندگی از مجاهدان نامرد رياست جمهوری است. 
از ديد من، نامزد جدی ديگری ديده نمی شود. اما 

در برنامه ندارد او را بياورد. چون  امريکا
 پاکستان، ترکيه، اسراييل و اعراب مخالف اند.

 
دشواری در اين است که در اين اوضاع بحرانی،  

قوی و رهبر اوپراتيفی نياز دارد  کشور به منيجر
که بتواند با چالش ها مقابله و بن بست کنونی 
را بشکناند. کرزی به پايان خط نزديک می شود. 
اين گونه، تاريخ افغانستان بار ديگر ثابت می 
سازد که فرجام هر دولتی که محور سياست خارجی و 
داخلی آن شتافتن به سوی سراب ديورند و 

گ باشد، چيز ديگری جز آن نيست که پشتونستان بزر
در گذشته در دوره های داوود خان تره کی و نجيب 

 م. ديدي
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فرصت ها و چالش های فراروی دولت 
 آينده

بستری برای تدوين خط مشی دولت آينده و 
مهندسی نظام سياسی و راهکارها در عرصه 

 های سياست داخلی 
 

کند و چه توصيه هايی برای دولت آينده چه بايد ب
آن می توان کرد؟ من آن چه را که از ديد خود 
بايسته می بينم، می نويسم. هر چند، بهتر است 
اين به يک گفتمان سراسری ملی مبدل شود و همه 
در آن مشارکت ورزند و ديدگاه ها، پيشنهاد ها، 
و طرح های خود را بنويسند. در اين جا می کوشم 

خود را هم در عرصه سياست  پيشنهادهای مشخص
 داخلی و هم سياست خارجی خدمت پيشکش نمايم:

 
 در عرصه داخلی:

 نخستين مساله يی که مطرح است، اين می باشد
که دولت آينده چه راهبردی را در برابر خود می 
گذارد. روشن است که بی گفتگو، نخستين اولويت 
کشور را تشکيل دولت فراگير ملی با مشارکت 

نه همه اليه ها و اقشار جامعه است. به دادگرا
گونه يی که به گفته انتونی گيدنز يک دولت 
دربرگيرنده باشد نه دولت محذوف. يعنی 
دربرگيرنده همه نيروهای واقعی موجود در کشور 
باشد و حق هيچ کسی در مشارکت در دولت ضايع و 

 تلف نشود.  



 

855 
 

 
در کل، سخن می تواند بر سر آرايش يک تيم  

مند و مجرب، فراهم آوردن زمينه برای دولت توان
سازی و ملت سازی با گذار از آجنداهای قومی به 
آجندای فراقومی، تشکيل دولت فراگير ملی در 
چهارچوب شايسته ساالری و کاردانی باشد. کنون 
برای نخسيتن بار در کشور زمينه فراهم آمده است 
تا روی تشکيل يک دولت فراگير مشارکت ملی 

يشم که رهيده از تبعيض و امتياز و بيند
تبارپرستی و زبان گرايی و سمت گرايی باشد. در 
گذشته تا همين اکنون متاسفانه با توجه به 
آجنداهای تبعيض آميز و بيمارگونه هميشه عدالت 
و برابری  در کشور زير پا شده و حقوق مدنی و 
شهروندی جوامع ميليونی باشندگان کشور ناديده 

است. بايسته است تا زنجيرها و حلقه  گرفته شده
های محدود قومی، زبانی و مذهبی را بشکنانيم و 
به يک تراز فراقومی و فراسمتی برآييم. بايد 

 ديوارهای ستبر ستيزهای قومی را برو بريزانيم.
 
 يکی از اقدامات تاخير ناپذير ديگر دولت

آينده بايد گشودن راه برای فعاليت های  احزاب 
دامی که احزاب سياسی فراگير فراتباری باشد. ما

و فرازبانی و فرامذهبی در کشور تشکيل نشود، 
محال است از گروگانی محافل انحصارگرای 
اولتراناسيوناليست  و تنگ نظر رهايی يابيم. 
بدون احزاب سياسی  فراگير نمی توان در کشور 
دمکراسی را نهادينه ساخت. حتا اگر بخواهيم در 

نظام پارلمانی پيش برويم، راه آينده به سوی 
 ديگری جز رو آوردن به احزاب سياسی نداريم. 

 
 در کل می توان گفت که در گذشته تا همين دوره

حاکم » انحصارات دولتی«کنونی در کشور وضعيت 
است. يعنی قدرت و امتيازات بيشتر در گرو يک 

 گروه خاص قرار دارد. 
 

اقوام و روشن است، ما از حالت يک کنفدراسيون 
قبايل به سوی ملت شدن پيش می رويم و هنوز در 
حالت گذار هستيم. هنوز در تعريف هويت مشترک 
ملی، منافع ملی و بسا مسايل ديگر دچار افتراق، 
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انشقاق و چند دستگی می باشيم. برای رسيدن به 
تفاهم ملی، وفاق و همبستگی، در اوضاع و احوال 

اع تبعيض و کنونی، بايسته است تا به همه انو
امتياز پايان داده شود و زمينه مشارکت 
دادگرانه همه اقوام و قبايل باشنده کشور در 

 دولت فراهم گردد. 
 

در اين جا بايسته است يادآور گرديدم که کشور 
ما هنوز هم يک کشور به شدت سنتی و دربند 
معيارهای بومی است. از اين رو، مادامی که وارد 

گرديده باشيم، فرمولی جز مرحله ملت واحد شدن ن
» انحصارات دولتی«به جای » شرکت سهامی«از 

نداريم. در غير آن انحصار گرايی می تواند کشور 
را با بحران های چند اليه و سر درگم و پيچيده 
بکشاند و سرانجام در آستانه فروپاشی و تجزيه 
قرار بدهد. ناگفته پيداست که بايد تاکيد بر 

انی، آرمان های عالی، اهداف ارزش های واالی انس
ملی و ... باشد. اما همه اين ها هنگامی ميسر 
است که عدالت در کشور حاکم گردد و به همه 
انواع برتری خواهی و فزونی جويی پايان داده 

 شود. 
 

بی پرده و آشکارا بايد گفت که همين اکنون 
تعادل و توازن در ساختار دولت چه در عرصه 

ه ملکی و چه در سفارت ها به نظامی و چه در عرص
گونه دادگرانه رعايت نشده است. برای مثال، 
چندی پيش با شماری از برادران هزاره کنکاش 
شديدی داشتيم که به جا و دادگرانه گاليه داشتند 

نمايندگی خارجی حتا يک نفر هم از  45که از 
درصد  20 -15هزاره ها سفير نيستند. در حالی که 

سازند. همين گونه، شمار ديگری باشندگان را می 
از جوانان بلخ دادگرانه پرسيدند که چرا در 
سراسر تاريخ معاصر کشور حتا يک وزير هم از 
واليت بلخ نداشته ايم. در حالی که از قندهار يک 

 لشکر وزير داشته ايم؟
 

به هر رو، بايد با توجه به سهم نسبی همه اقوام 
دولت آينده باشنده کشور برای آنان در ساختار 

زمينه مشارکت فراهم گردد. چنين مشارکتی بايد 
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هم در کرسی های وزارت ها و معينيت ها، هم 
واليان، ولسوال ها و عالقه داران و نيز کرسی 
های بلند نظامی و سفارت ها در نظر گرفته شود. 
متاسفانه راهبرد قوم گرايانه و زبان گرايانه  

و   2002های دولت کنونی توازنی را که در سال 
يعنی در دولت های انتقالی و موقت در کشور  2003

بر اساس توافقات بن موجود بود، برهم زد و کار 
را به انحصارگرايی در همه عرصه ها کشانيد. 
چنين رفتاری باعث گرديد که در کشور بحران عدم 
اعتماد پا بگيرد و همه به دولت و رهبری آن بی 

نه خطرناکی در باور شوند. کنون کشور به گو
آستانه فروپاشی و از هم گسيختگی قرار گرفته 
است. برای جلوگيری از شاريدگی بيشتر، بايسته 
است تا به بی عدالتی و يک جانبه گرايی کنونی 
پايان داده شود و روی يک فرمول پذيرای نلی 

 برای همه چاره جويی شود. 
 

با توجه به آمارهای مقايسه يی نسبتا پذيرا 
است فرمولی پيدا شود که بتواند موجبات  بايسته

قناعت همه را فراهم آورد. کنون به دليل نبود 
آمار های دقيق، هر قوم ادعاهای موهومی برای 
بزرگنمايی سهم خود در  ترکيب کشور دارد. می 
توان تنها ارزيابی ميانگينی را بر اساس مقايسه 
چندين جدول آماری که از سوی موسسات معتبر بين 

 مللی ارائه گرديده است، داد.ال
 

 در دولت آينده بايسته است تا: 
يک سوم کرسی های وزارت ها، معينيت ها، والی -

ها، ولسوال ها، عالقه داران، مستوفی ها، 
شهرداران، فرماندهان پوليس، امنيت، و مقامات 

 درصد) به پشتون ها، 33لشکری و سفارت ها (
 جيک ها، درصد) به تا 27 – 25يک چهارم (  -

 15درصد برای اهل تشيع (از جمله  20 -يک پنجم
درصد برای هزاره ها، و پنج درصد برای سادات، 

 قزلباشان و اسماعيليان)،
درصد برای تورکی زبانان (ازبيک ها،  10- 

 ترکمانان و...)
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دوازده درصد ديگر برای ساير اقوام مانند  -
 ايماق ها، بلوچ ها، نورستانی ها، پشه يی ها 

 و..... 
 داده شود. 

 
شايد بسياری با اين ميزان سازگار نباشند. اما 
چاره ديگری نيست. کنون متاسفانه اکثريت کرسی 
های بلند مانند وزارت ها، والی ها، فرماندهان 
ارشد نظامی، امنيتی، انتظامی و سفارت ها، 
رياست های گمرکات، مستوفيت ها و.... از يک قوم 

ين بعد برای ساير باشندگان اند. چنين چيزی از ا
پذيرفتنی نيست. بايد روی يک طرح همه جانبه ملی 
انديشيد که حقوق حقه همه باشندگان را تامين 
نمايد. فشرده سخن اين که دولت فراگير مشارکت 
ملی الترناتيف ندارد.  بايد روی يک درصدی 

 بالنسبه مورد توافق همه تفاهم صورت بگيرد.
 

است تا کرسی های رياست سنا، همين گونه، بايسته 
رياست مجلس، دادستانی کل (لوی سارنوالی)، 
دادگاه عالی (ستره محکمه)، اداره امور و... به 

 گونه متوازن و  متناسب عادالنه تقسيم گردد.  
 

برای بهره گيری بايسته از تجارب دولتمردان 
گذشته، می توان نهادی مانند شورای عالی خبرگان 

مصلحت ملی يا زير هر نام ديگری  يا شورای عالی
که باشد، ايجاد گردد. روشن است نقش اين شورا 
می توانند تنها مشورتی باشد. همين گونه، 
بايسته است تا کرسی اداره امور به تراز باالتری 
ارتقاء نموده، و دايره صالحيت های آن باال برده 
شود و پاره يی از مسووليت های مديريتی و 

فاکتو به آن انتقال  -جمهور د اقتصادی رييس
داده شود. در واقع، اين پست بايد چيزی همانند 
پست صدرات باشد. اما چون در قانون اساسی چنين 
پستی در نظر گرفته نشده است، از نظر حقوقی می 
تواند بيشتر نقش اجرايی (اکزوکوتيف) داشته 
باشد و همه فعاليت های خود را در هماهنگی 

رياست جمهوری پيش ببرد. رييس  مستقيم با مقام
اداره امور بايد به گونه منظم به پارلمان در 
باره کارکردهای دولت گزارش بدهد. کنون قانون 
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اساسی به گونه يی است که رييس جمهور در برابر 
 پارلمان کمتر پاسخگو است. 

 
 دومين مساله بسيار مهم، ويرايش قانون اساسی

يت های تاخير و ساختار نظام است که از اولو
ناپذير است. رييس جمهور آينده بايد بی درنگ 
کميسيونی را برای اصالح و بازنگری قانون اساسی 
کنونی که بی چون و چرا دارای نواقص و خالء های 
فراوان است، بگمارد تا متن قانون اساسی نو را 

 آماده سازند.
 برای فراهم شدن زمينه برای برگزاری لويه

رنگ انتخابات شوراهای ولسوالی جرگه، بايد بی د
ها برنامه ريزی و در زودترين فرصت ممکنه 

 برگزار شود. 
 در قانون اساسی آينده می توان نظام مختلط

صدراتی را با ايجاد کرسی صدرات  در  -رياستی
نظر گرفت. در اين نظام، رييس جمهور می تواند 
دارای اختيارات و صالحيت هايی در زمينه سياست 

انتظامی و امنيتی باشد.  -و مسايل دفاعیخارجی 
اما بايسته است تا صالحيت های مديريتی و 

 اقتصادی و کشورداری به صدراعظم واگذار گردد.
 برای فراهم ساختن بستر مناسب برای مشارکت

راستين ملی، بايسته است تا هم رييس  جمهور و 
هم صدراعظم چهار معاون داشته باشد. اين گونه 

ايندگان اقوام بزرگ کشور را با می توان نم
گماشتن در کرسی های معاونيت در دايره قدرت و 

 حاکميت و تصميمگيری ها شريک ساخت.
 همين گونه، بايسته است تا والی ها، ولسوال

ها و عالقه داران هم انتخابی باشند. در اين 
حال، بايد صالحيت های آن ها محدود به مسايل 

 اقتصادی و اداری گردد.
ر به نه زون امنيتی تقسيم گردد که در راس کشو

هر زون بايد نمايندگان فوق العاده رييس جمهور 
از  همان منطقه و با اختيارات و صالحيت های خاص 

 گماشته شود:
 شامل کابل، پروان، کاپيسا، -زون پايتخت

 پنجشير، لوگر و ميدان
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شامل ننگرهار، لغمان، کنر و  -زون شرق
 نورستان

امل باميان، بهسود، ارزگانزون مرکزی ش 
سمنگان و بلخشمال، متشکل بر واليات  1زون ،

 پلخمری
 ،زون  شمال شرق، شامل واليت  های بدخشان

 تخار، کندز و بغالن
 شمال متشکل بر واليات جوزجان، فارياب و  2زون

 سرپل
 زون جنوب شرق شامل پکتيا، پکتيکا، خوست و

 غزنی 
 هلمندزون جنوب شامل کالت، قندهار و 
 زون غرب شامل غور، بادغيس، هرات، فراه و

 نيمروز
 

 در زمينه اقتصادی:
روشن است وضعيت اقتصادی کشور بسيار ناگوار و 
نا به هنجار است. برای برونرفت از بحران چند 

 توصيه مشخص دارم:
 اقتصاد کشور بايد صرفه جويانه باشد. بايد

شعار دولت آينده صرفه جويی در همه عرصه ها 
 اشد.ب
 بايسته است تا جای امکان نقش سکتور خصوصی را

 در همه عرصه ها باال برد. 
 کشور ساالنه در حدود سه ميليون تن مواد نفتی

وارد می کند که سه ميليارد دالر می شود. هرگاه 
بخش خصوصی تشويق شود که چند پااليشگاه يا تصفيه 
خانه کوچک (مينی رافينری) در هرات، کندز، مزار 

. بسازند، می توان در هر تن صد دالر صرفه و..
جويی کرد. برای نمونه يکی از شرکت های خصوصی 
اقدام به ساختن چنين کارخانه در مزراشريف 
نموده است. اکنون می توان شرکت های ديگر را هم 
به اين کار ترغيب کرد. حاال اگر بتوانيم از اين 
 سه ميليون تن، دست کم يک ميليون تن آن را با
ساختن چند پااليشگاه صد هزار تنی در پنج سال 
آينده در کشور  توليد کنيم، می توانيم صد 
ميليون دالر صرفه جويی نماييم. اين کار به 
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ويژه از آن رو مهم است که قرار است در شمال 
 نفت خام هم به کمک شرکت های چينی توليد شود. 

 کشور  ساالنه تا دو ميليون تن گندم نياز دارد
ه يک ميليارد دالر می شود. اگر ميزان  ضايعات ک

ميليون دالر  100را ده درصد بگيريم، ساالنه تا 
ضايعات مالی داريم. برای جلوگيری از اين 
ضايعات می توان با ساختن چند سيلو در بندرهای 
آرياتان (حيرتان)، تورغندی، کلف و شيرخان تا 
جايی صرفه جويی کرد. در زمينه می توان با 

قامات قزاقستانی صحبت کرد. چون قزاقستان به م
گونه عينی در صادرات گندم خود به افغانستان 

 ذينفع است، با ميل در زمينه کمک خواهد کرد.
 يکی از عرصه هايی که می توان در آن صرفه

جويی کرد، ترانسپورت است. افغانستان بايد 
شاهرگ های مواصالتی خود را بگشايد و شهرهای 

خود را با خط آهن با شبکه های  بزرگ مرزی
کشورهای همسايه وصل نمايد. در اين زمينه اتصال 
تورخم پاکستان با شهر جالل آباد، اتصال کندز با 
تاجيکستان، اتصال هرات با اسالم قلعه و 
تورغندی، اتصال قندهار با چمن و مزار شريف با 
حيرتان (ايراتان يا آرياتان) بسيار مهم است. 

ها مزار شريف با آرياتان (حيرتان) از جمله تن
اتصال يافته است. با اتصال مزارشريف با بندر 

دالر در هر تن  60آرياتان (حيرتان) دست کم 
صرفه جويی می شود. حاال اگر همين ميزان را برای 
ساير شهرها و بندرها هم به طور متوسط در نظر 
بگيريم، می شود گفت که ساالنه می توان برای 

ميليون  60ميليون تن کاال در  حدود  1انتقال 
دالر صرفه جويی کرد. روشن است با اين کار بهای 
خدمات و کاالهای مورد نياز مردم هم به پيمانه 
چشمگيری پايين می آيد. برای ساختن راه های آهن 
می توان هم ازکشورهای دوست و هم از نهادهای 

 مالی بين المللی کمک دريافت کرد. 
ت اساسی کشور، کسری وحشتناک تراز يکی از مشکال

درصد  96بازرگانی با کشورهای ديگر است که به 
می رسد. برای رسيدن به يک تراز مطلوب بايسته 
است تا يک رشته اقدامات نامتعارف صورت گيرد. 

 برای مثال:
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 می توان با سازمان سارک توافق کرد که يک
نمايشگاه دايمی در کابل بسازد که در آن برای 

کشور عضو سارک يک غرفه معين داده شود. در  هر
هر سه ماه می توان در اين نمايشگاه دايمی، 
کاالهای کشورهای عضو را به نمايش گذاشت. روشن 
است تاجران ما هم می توانند در غرفه افغانستان 
کاالهای خود را به نمايش بگذارند و با شرکت های 

 کشورهای عضو مستقيم قرار داد نمايند. 
ختن عين نمايشگاه دايمی را می توان با سا

کشورهای عضو اکو در هرات و با کشورهای عضو 
شانگهای در مزار شريف صحبت نمود. می توان ساحه 
يی را برای نمايشگاه در نظر گرفت. برای هر 
کشور يک غرفه داد و هر سه ماه نمايشگاه برگزار  

 کرد. 
ا يکی از طرح هايی که می تواند بسيار درآمدز

باشد، ساختن شهرک نوروز در مزار شريف می باشد. 
برای ساختن اين شهرک بايد ساحه وسيعی در مزار 
شريف تخصيص يابد. برای کشورهای عضو باشگاه 
نوروز پيشنهاد شود تا هر يک برای خود ساحه يی 
را بگيرند و در آن جا برای خود جشنگاهی 
بسازند. در ميله گل سرخ به مدت چهل روز می 

وان از مهمانان در اين شهرک پذيرايی کرد. ت
برای اين کار بايد مهمانخانه بزرگی ساخته شود. 
همچنين کشورهای عضو باشگاه نوروز تشويق شوند 
تا در اين شهرک دانشگاه نوروز، ورزشگاه نوروز 
شامل ميدان فوتبال، حوض آببازی، ميدان اسپ 
 دوانی، و مجتمع کشتی و جمنازيوم برای مسابقات
و يک رشته تاسيسات ديگر مانند کتابخانه نوروز، 
درمانگاه نوروز، پارک نوروز، سالون کنسرت 
نوروز و..... بسازند. روشن است تاجران ملی نيز 
می توانند در اين پروژه شرکت کنند. در شهرک 
نوروز همچنين می شود يک مجتمع بازرگانی ساخت 

د را که در آن بازرگانان ما بتوانند کاالهای خو
برای نمايش و فروش بگذارند و برای صدور آن 
زمينه سازی کنند و نيز برای ساير کشورها هم 

 زمينه مساعد می گردد.
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پرسشی که با جديت مطرح هست، اين است که چه 
راهکاری برای بهبود وضع اقتصاد کشور در کل 

 هست؟ 
در پاسخ بايد گفت که بايسته است زون ها به 

يريتی و اقتصادی آورده شوند. حالت خودگردانی مد
در اين حال، هر زون از ديد اقتصادی خود گردان 
می باشد و درآمد آن به گونه متوازن در گستره 
خود همان زون به مصرف می رسد. کمک های خارجی 
هم بايد به گونه متوازن به زون ها تقسيم شود. 
در اين حال، بيشترين کمک ها بايد به زون هايی 

مد کمتری داشته و  خود نتوانند شود که درآ
هزينه های خود را تامين نمايند.  برای مثال، 
واليت ننگرهار نيازی به کمک های خارجی ندارد. 
زيرا به اندازه کافی از ناحيه محصول گمرک  
درآمد دارد که می تواند همه هزينه های زون شرق 
را تامين نمايد. برعکس، زون جنوبی (پکتيا، 

و غزنی) يا زون مرکزی (باميان،  پکتيکا، خوست
ارزگان و بهسود) توان پرداخت هزينه های خود را 
ندارد. از اين رو بايد هزينه های اين زون را 

 از ناحيه کمک های خارجی تامين کرد.  
 
در عرصه آموزش و پرورش: 

بی نياز از يادآوری است که اصالح بنيادی نظام 
اپذير است. آموزشی کشور از اولويت های تاخير ن

در غير آن، بايد در چند سال آينده چشم به راه 
 انقالب اجتماعی باشيم!. 

امسال نود هزار کانکو زده بی سرنوشت!  در ده 
 سال آينده نزديک به يک ميليون!

تا کنون بارها فرياد زده ام و  2003من از سال 
نوشته ام که نظام آموزشی ما سخت نارسا است و 

نقالب اجتماعی خواهد گرديد. سرانجام منجر به ا
اما دردمندانه در ميان رهبران اين کشور کمتر 
کسی گوش شنوا و چشم بينا دارد. تنها راه 
بيرونرفت از اين وضع، حرفه يی ساختن مکاتب پس 
از دوره ابتدايی يعنی صنف ششم است. بايسته است 
پس از صنف ششم امتحان کانکور گرفته شود و تنها 

ر به ليسه ها راه بيابند. بقيه تعداد اندکشما
همه بايد در مکاتب حرفه يی (مسلکی) مانند 
کمپيوتر، مکانيکی، ساختمانی، نجاری، آشپزی، 
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هتل داری، رنگمالی، برقی، چاپ،  موترسازی، 
ورزش، موسيقی، البراتور طبی، تلويزيون و راديو 

 سازی و.....جذب شوند. 
 

پزی، برای دختران بايد پيشه های نرسنگ، آش
بافندگی، دوزندگی يا خياطی، آرايشگاه و تدبير 
منزل، منشيگری، ديزاين، روزنامه نگاری و ..... 
به گونه تخصصی درس داده شود. در اين صورت 
هنگامی که جوانان از مکاتب تخصصی و حرفه يی 
فارغ می شوند، هر يک صاحب يک پيشه با رشته 

ند، بوده و می توانند در هر گوشه جهان که باش
صاحب کار و بار و روزگار شوند. کسانی که هم به 
دوره متوسطه می روند، پس از صنف نهم با سپری 
نمودن کانکور بار دوم، قسما به ليسه ها بروند 
که می توانند در آينده به دانشگاه ها راه 
بيابند. بقيه بايد به مکاتب حرفه يی ويژه  

ه پيشرفته تر جذب شوند. در غير آن، در آيند
نزديک لشکری از بيکاران بی روزگار بی پيشه و 
نيمه باسواد خواهيم داشت که می توانند کشور را 
با بحران عظيمی رو به راه سازند. چنين روزی 
دير نيست. روشن است تقصير چنين چيزی به دوش 

 دولتمردان کوتاه بين ما است. 
 

در همه کشورهای جهان سيستم آموزش های حرفه يی 
اما در کشور خدا داد بايد هر چيز آن  مروج است

از ديگران تفاوت داشته باشد. برای نمونه در 
و در روسيه سيستم  Ausbildungکشور آلمان سيستم 

 آموزشگاه های حرفه يی فنی وجود دارد. 
 

در همه کشورها شمار موسسات تحصيالت عالی و 
متوسط حرفه يی و شمار دانش آموزان و دانشجويان 

نظر به نياز اقتصاد ملی به اين و فارغان 
متخصصان تعيين و برنامه ريزی می شود. اما در 

 کشور خداداد ما....
 

ما در افغانستان به شمار بسيار دانشگاه 
(پوهنتون) و ليسه و نهادهای تحصيالت عالی نياز 
نداريم. برعکس تا بخواهيد به موسسات آموزش فنی 

رب و و مسلکی برای آموزش کارکنان فنی و مج
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آموزش ديده نياز داريم. بايسته است تا نظام 
آموزشی بر اساس نيازهای واقعی کشور بازآرايی 

کارشناس  50شود. برای مثال هرگاه ما ساالنه به 
 1500رشته روابط بين الملل نياز داشته باشيم و 

نفر در اين رشته فارغ بدهيم، در واقع به حق 
گاه ساالنه اين جوانان جفا کرده ايم. برعکس، هر

نفر کارکن فنی در رشته ساختمان نياز  15000به 
نفر فارغ بدهيم، باز هم در حق  150باشد، و 

 کشور جفا شده است. 
 

بخش بيشتر جوانان ما هنگامی که از ليسه ها 
فارغ می شوند، نيمه باسواد اند. برعکس، اگر 
شاگردان بر اساس کانکور پس از صنف ششم يا صنف 

وند و بخشی در ليسه ها و بخشی هم نهم تقسيمات ش
در مکاتب حرفه يی مسلکی جذب شوند، بسيار خوب 

 خواهد شد. 
 

در دوره داوود خان با توجه به ظرفيت پايين 
دانشگاه کابل که نمی شد شمار بسيار محصل را به 
آن جذب کرد، سيستم کانکور را پس از صنف نهم 
  نافذ ساختند. دردمندانه در آن هنگام به اين
مساله توجه نشده بود که برای جوانان کانکور 
زده بيکار و بی روزگار ، زمينه اشتغال فراهم 
گردد و يا برای ادامه تحصيل شان در ليسه های 

 فنی به اندازه کافی ظرفيت ايجاد نشده بود. 
 

حاال برای اين که در چند سال آينده لشکری از 
 جوانان بيکار، بی روزگار و بی پيشه و حرفه
نداشته باشيم، بايسته است تا نظام آموزشی کشور 
از ريشه بازنگری شود. در غير آن، بروز نا به 

 سامانی های اجتماعی ناگزير خواهد بود.
 

مجهز ساختن ساختمان های کنونی ليسه ها را با 
تجهيزات حرفه يی (مسلکی) و آموزش کادرها 
(معلمان) را در اين عرصه بايد با جديت با 

 خارجی کمک کننده مطرح ساخت.   کشورهای
 

روشن است با توجه به ضعف نظام آموزشی کشور، 
بيشتر شاگردانی که از ليسه ها فارغ می شوند، 
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نه از سواد درست برخوردا اند و نه کدام حرفه و 
پيشه را ياد دارند. با توجه به نبود ظرفيت در 
دانشگاه ها هم جذب نمی شوند. اين است که با 

سيمای کانکور زدگان، به جوانان بی تبارز در 
سرنوشت و بی روزگار مبدل گرديده، با محروميت 
ها و مشکالت اجتماعی گوناگونی رو به رو می شوند 

 و بار دوش جامعه می گردند.
 

با گذشت هر سال به شمار اين لشکر افزوده شده، 
ناخرسندی ها و ناخشنودی های اجتماعی افزايش 

شماری در نيروهای مسلح  خواهد يافت. تازه کنون
مشغول اند که دير يا زود با پايان معياد قرار 
داد شان، به جمع بيکاران خواهند پيوست. فرجام 
کار هم روشن است: انفجار اجتماعی! انقالب و 

 آشوب.
 

کنون با توجه به حضور نيروهای خارجی و سرازير 
بودن سيل دالرهای باد آورده، می شود به گونه 

ل خروشان را گرفت. مگر، چندی نخواهد يی جلو سي
گذشت که بيکاری، بی روزگاری، محروميت ها و 
نوميدی از آينده، زمينه ساز روان شدن سيل 

 ويرانگر خواهد گرديد. 
قطبی شدن سريع جامعه به دو اليه دارا و نادار 
از همين اکنون به آتش آشوب های آينده هيمه می 

گر اين آتش به اندازد. دشواری در آن است تا اخ
دروازه های ارگ نرسد، اين گپ ها به گوش کسی 

 نخواهد رسيد.
 

چه خوش گفته اند، که جلو حادثه را بايد پيش از 
وقوع آن گرفت. دردمندانه به جای پرداختن به 
اين مسايل بسيار مبرم، سردمداران ما شب و روز 
در انديشه توطئه چينی، دسيسه سازی و فتنه 

اق کردم موضوع ضد ملی و فرهنگ انگيزی اند که چ
و لهجه های معياری » مصطلحات ملی«ستيزانه بحث 

 از نمونه های برجسته آن است.
 

پيشنهادهای مشخص در باره بهبود وضع اقتصاد 
 کشور:
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افغانستان نه يک کشور صنعتی است و نه زراعتی 
با کشاورزی پيشرفته مکانيزه شده و توريستی به 

هم کشوری که بتواند  دليل نبود امينت و نه
خدمات عرضه نمايد. در اين اوضاع و احوال، تنها 
کاری که می ماند، تقويت پتنسيال تجاری کشور 
است تا از موقعيت ترانزيتی خود بهره برداری 
اعظمی نمايد. برای اين کار، چيزی که از اولويت 
برخوردار است، اين است افغانستان به عنوان يک 

شاهرگ های ترانسپورتی و  کشور محاط به خشکی،
مواصالتی خود را باز کند. يعنی در گام نخست 
شهرهای مرزی هرات با بندرهای اسالم قلعه و 
تورغندی (کشک) با راه آهن و شاهراه وصل شود. 
همين گونه، قندهار با اسپين بولدک، نيمروز با 
مرز ايران، جاالل آباد با تورخم ، مزار شريف با 

. هم چنين کندز با شيرخان آرياتان (حيرتان)
بندر. از اين پروژه ها تا کنون تنها مزار با 
آرياتان (حيرتان) وصل گريده است. با اتصال خط 
آهن های کوتاه و کم مصرف حد اقل در هر تن بار 

دالر کاهش می آيد که در پايين  50-20به ميزان 
آوردن نرخ ها بسيار سودمند است. مخصوصا تيل که 

آن وابسته است. از سوی ديگر، ظرفيت همه چيز به 
بندرها بسيار پايين است که بايد باال برده شود. 

 البته، ايجاب مصارف زياد را نمی کند.
 

فشرده سخن با کشيدن چند راه آهن که طول آن 
کيلومتر نمی رسد و  50-40شايد در هر شهر به 

سرمايه گذاری گزاف را ايجاب نمی نمايد، هم به 
نبود راه آهن با تاجايی پايان  مشکل يک قرنه

داده م يشود هم افغانستان با شبمه های منطقه 
وصل می شود و راه پيدا می کند و هم در کل شايد 
تا يک ميليارد دالر صرفه جويی در ترانسپورت 
شود. همچنين در مصرف تيل صرفه جويی قابل مالحظه 
صورت می گيرد و سرعت انتقال کاالها از بندر ها 

رهای کليدی مانند هرات، قندهار، مزار، به شه
 جالل آباد و کندز سرعت بسيار پيدا می کند. 

در کل استراتيژی اقتصادی کشور بايد معطوف به 
توسعه همکاری های منطقه يی باشد و شايد از 
طريق اکو و بانک جهانی و بانک انکشاف آسيايی 
بتوان اين پروژه های کوچک را با سرعت عملی 
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برنامه عملی است نمونه آن هم کشيدن کرد. اين 
کيلومتری از آرياتان (حيرتان) تا  60خط آهن از 

 مزار.
 

در  تحليلی که آقای صيقل ارائه کرده اند، سخن 
است. وی می » انتقال اقتصادی و فراتر از آن«از 

اکنون رشد درآمد ناخالص داخلی به «نويسد که 
 % در سال است. پايين ماندن نرخ9طور اوسط 

انفالسيون، بهبود شاخصه های توسعهء بشری و نوعی 
تعادل در پاليسی های مالی و نرخ تبادله پول 
افغانی در دوازده سال گذشته، بيشتر نتيجهء 
اقتصاد جنگ، کمک های خارجی و اقتصاد مواد مخدر 

 بوده است.
 
هر چند از اين اقتصاد قسمًا کاذب، در يک ميزان  

ليدات داخلی، شغل خيلی کم در جهت افزايش تو
زايی و کسب عوايد ملی سود برده شده؛ با اين 
حال، اکثر پاليسی های دولتی قربانی ضعف حاکميت 
قانون و فساد اداری گرديده است. به اين ترتيب، 
افغانستان مبدل به يک کشور به شدت مصرفی و 
متکی به کمک های خارجی شده است که دستآوردهايش 

های غيرثابت) و منابعش  متزلزل (متکی به مولفه
با وجود فرصت های بيشمار، استفاده ناشده مانده 

 است.
  

با پايان يافتن پروسه بازگشت سربازان خارجی از 
افغانستان، اقتصاد جنگ محدود شده و کمک های 
خارجی نيز کاهش خواهد يافت. اين معضل در کنار 
گريز سرمايه ها و مغزها و افزايش بيکاری، يک 

بل مالحظهء مالی را به وجود خواهد آورد. خالی قا
بر اساس آمارهای بانک جهانی، اين خالء در سال 

ميليارد  7.8به طور ساالنه حدود  2021تا  2015های 
دالر خواهد بود که تاثير منفی را بر رشد 

 اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت.
 
يک سناريوی بسيار خوشبينانه پيش بينی می کند  

جسم منطقی با قاعده مطلوب، رشد که در يک ت
کاهش  2018% تا سال  6تا  5عوايد ناخالص ملی به 

خواهد يافت. سناريوهای ديگر تصوير بدتری ارائه 
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%) رشد يا حتی رشد منفی هرگاه  4تا  3می کنند (
وضعيت امنيتی و حکومتداری بدتر شود. در اين 
صورت، احتمال آن هست که خالی اقتصادی به وسيلهء 

تصاد مواد مخدر يا انواع ديگر قاچاق پر اق
 گردد.

 
در حال حاضر تخمين زده می شود که افغانستان  

ميليارد دالر نياز خواهد  12ساالنه در حدود 
داشت تا به گونهء ابتدايی يک دولت موثر باقی 

 7.6در حدود  1393بماند. بودجهء دولتی برای سال 
ودجه ميليارد ب 5ميليارد دالر است، از جمله 

ميليارد بودجهء انکشافی و اين در  2.6عادی و 
ميليون دالر  420حالی است که اين بودجه حدود 

% بودجهء 64کسری تمويل دارد. از اين ميان، 
عادی به امنيت اختصاص يافته است؛ اما اين 
بودجه نيم نيازمندی های توسعه وی امنيتی را که 

ارد شامل نيروی هوايی نيز می گردد، با خود ند
 ميليارد اضافی تخمين زده می شود. 3که در حدود 

 
با وجود افزايش درآمدهای دولتی در سال های  

% ساالنه) پيش بينی بسيار 20اخير (در حدود 
 2015خوشبينانه برای افزايش اين درآمدها در 

ميليارد دالر است (در حال حاضر وزارت  2.5حدود 
گزارش می  ميليارد دالر 2.37ماليه عوايد ملی را 

دهد؛ ولی گفته می شود که با در نظرگرفتن تسعير 
به نرخ روز، شايد اين عوايد در حدود دو 
ميليارد دالر باشد) از طرفی، فراموش نبايد کرد 
که اقتصاد جنگ و کمک های بين المللی در باال 
رفتن عوايد ملی تا اکنون نقش اساسی داشته که 

دشواری روبرو با کاهش آن ها، عوايد ملی نيز با 
 خواهد شد.

 
 4.1در شيکاگو،  2012در نشست سران ناتو در  

ميليارد دالر کمک ساالنه برای توسعهء نيروهای 
امنيتی برای مدت نامعينی تعهد سپرده شد. البته 

 228500اين رقم برای نيروهای امنيتی به بزرگی 
نفر تخمين زده شده بود. در نشست جهانی توکيو 

ميليارد دالر برای  4د تا ساالنه تعهد ش 2012در 
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برنامه های توسعوی افغانستان اختصاص داده شود. 
را در بر می گيرد و  2015اين تعهد تا پايان 

 نيز وجود دارد. 2017امکان دوام آن تا 
 
با اين حال، حساب باز کردن روی کمک های  

 خارجی، خطر های خاص خود را هم دارد:
از افغانستان،  با خروج سربازان خارجی -1 

منافع و عالقمندی کشورهای خارجی در افغانستان 
کاهش خواهد يافت که می تواند مستقيمًا متناسب 

 باشد با کاهش کمک های جهانی.
با توجه به مشکالتی که در کشورهای ديگر به  -2 

وجود می آيد و اين کشورها نياز به کمک و حمايت 
ن که جامعهء جهانی خواهند داشت، احتمال اي

کشورهای کمک کننده به تعهدات شان در قابل 
 افغانستان پابند نمانند، نيز هست.

بخش عمدهء کمک ها از سوی اياالت متحده  -3 
هر سال نياز به  امريکاتمويل می شود. کمک های 

تصويب کنگرس اين کشور دارد و هيچ تضمينی وجود 
در  2014ندارد که افغانستان همچنان پس از 

محبوب باقی بماند، مخصوصًا اگر  يکاامرکنگرس 
مقامات افغانی به ادامه سياست های کنونی شان 
ادامه دهند. به تاز گی، کانگرس تصميم گرفته 

فيصد کاهش  58است تا در کمک ها به افغانستان 
بياورد. اين تصميم تاثيرات ناگواری بر بازار 

در قبال  امريکاداخل کشور و تصاميم متحدان 
 خواهد داشت.افغانستان 

کمک های خارجی مشروط به حکومتداری بهتر  -4 
است.  رشد اقتصادی آينده وابسته به اوضاع 
امنيتی، ثبات سياسی، رشد منابع اقتصادی، ميزان 
کمک ها و ايجاد فضای بهتر برای سرمايه گذاری 

 ها خواهد بود.
 
منابع رشد پيچيدگی خود را دارد. اقتصاد محلی  

توليدات زراعتی که در گذشته  و سنتی مبتنی بر
ها نيازمندی های داخلی را تا حد زيادی رفع می 
کرد، به حدی احيا نگرديده است که بتواند در 
راستای پرکردن شگاف اقتصادی احتمالی سهم 
ارزنده بگيرد. به صنعت استخراج معادن خيلی 
ناوقت توجه صورت گرفته است. با توجه به اشکاالت 
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و مقرارت مربوط به قراردادها، مختلف در قوانين 
انتظار می رود که عوايد ملی از اين سکتور، در 

عوايد  2013آينده های دور به دست آيد. در سال 
 %  کاهش داشت.40سکتور معادن 

 
 :پرسش های اساسی

با درنظر داشتن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و  
تهديدات در عرصه اقتصادی و يک تحليل جامع از 

صادی، اولويت های برنامه ما چنين انتقال اقت
 اند:

 . در کوتاهمدت:1 
را کوچک ساخته و  2014آ. چگونه خالی مالی فرا 

رشد اقتصادی را در باالترين سطح ممکن حفظ 
 نماييم؟

ب. چه چيزهايی می توانند بديل های خوب و  
آماده يی باشند در برابر کوچک شدن آنی اقتصاد 

ک های خارجی که نقش جنگ و کاهش احتمالی سريع کم
 عمده در اقتصاد افغانستان دارند؟ 

پ. به وضعيت وخيم و روزافزون بيکاری به خصوص 
در ميان جوانان و تحصيلکرده ها و باال بردن 

 قدرت خريد چگونه بايد پرداخت؟
ت. تاثيرات تحوالت امنيتی و سياسی بر اقتصاد 
کشور چه خواهد بود و چطور می توان تعارفات و 

الت مثبت بين اين سه عرصه ايجاد کرد که تعام
 بتوانند همديگر را کمک نمايند؟ 

 . در ميانمدت و درازمدت:2 
آ. برای رسيدن به توسعه اقتصادی پايدار، 
متوازن، مشارکتی و پاسخگوی نيازهای ملی، 
مخصوصًا کاهش ناداری، چه چيزهايی می توانند 

 نيروهای اصلی محرک رشد اقتصادی باشند؟
ساختار بزرگ اقتصادی کشور و راهبرد ب.  

همگرايی های اقتصادی منطقه يی و جهانی ما 
 چگونه باشد؟

 
معموال در کشورهايی که انتقال از بحران به سوی  

ثبات و توسعه را موفقانه از سرگذشتانده اند، 
احزاب و جريانات سياسی بزرگ، با پاليسی های 
فراگير و انعطاف پذيری الزم، از طريق 

وکراتيک، کنترل امور را به دست گرفته اند و دم
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زير يک چتر فراخ، دولتداری سالم را ايجاد 
نموده اند. به همين خاطر است که در اين مقطع 
فوق العاده حساس و مهم تاريخی کشور ما، احزاب 
سياسی بزرگ و مردمی افغانستان، جامعه مدنی، 
سکتور خصوصی و شخصيت های سرشناس ملی و متخصص، 

ر پهلوی برنامه های ديگر، به استراتيژی عبور د
از مرحله انتقال اقتصادی و فراتر از آن نياز 

 داريم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش سوم
 انتخابات
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 تمرين دموکراسی -انتخابات
يا ابزاری برای مشروعيت بخشيدن به  

 رژيم های دست نشانده؟
 

ست جمهوری بنده در آستانه برگزاری انتخابات ريا
، با ارزيابی همه جانبه اوضاع و تحليل  2009

شرايط داخلی، منطقه يی و جهانی، تداوم کار 
آقای کرزی در کرسی رياست جمهوری کشور خدا داد 
افغانستان را برای بار چندم به هيچ رو به 

کشور نمی ديدم. از  مصلحت، خير و خوبی مردم و
به شدت  همين رو هم بود که در آستانه انتخابات

در برابر وی موضعگيری کردم. يکی از داليل ديگر 
چنين رفتاری، اين بود که تقريبا دو ماه پيش از 
انتخابات در سفری که به مسکو داشتم، از يک 
منبع بسيار موثق اطالع يافتم که اوباما و پوتين 
بر سر تداوم کار کرزی برای يک دوره پنج ساله 

ند!. در اين حال ديگر  با هم به توافق رسيده ا
پرسشی برايم مطرح گرديد که وقتی کار چنين است، 

می شود، پس  گماشتهو رييس جمهور در بيرون 
انتخابات چه معنا دارد و برای چه به چشمان 
مردم خاک می پاشند. اين همه مصارف گزاف و  

 هنگفت و تلفات برای چه است؟    
 

هر کرزی باز هم می خواست به  2014در انتخابات 
بهايی که شده، رييس جمهور مادام العمر کشور 
بماند يعنی به گونه غير مستقيم رژيم جمهوری را 
دوباره به رژيم شاهی تبديل نمايد. از ديد من، 
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ماندگار شدن کرزی در ارگ می تواند تنها 
نظام جمهوری  -دستاورد مردم ما در چند دهه اخير

ی و را برباد دهد که به هيچ رو به سود دمکراس
 ترقی در کشور نيست.

 
از سويی، محافل و حلقه های خاصی در آن  سوی 
اقيانوس ها و برخی از کشورهای منطقه مانند 
اسراييل، ترکيه، پاکستان و کشورهای مرتجع عربی 
هم برنامه های خودشان را در سر می پرورانيدند 
تا کسی را بر سرير جهانبانی دارالسلطنه کابل 

بی چون و چرا پيمان همکاری  بگمارند که بتواند
های دفاعی و امنيتی را با واشنگتن امضاء و 
برنامه های  کاخ سفيد را در کشور و منطقه 
پياده نمايد. رياض هم صد ميليون دالر برای اين 
برنامه هزينه کرد و چنانی که ديديم، همين گونه 
هم شد. برداشت من چنين بود که چنين کاری می 

ن رودبار خود در کشور تواند به روان شد
بينجامد.  اين بود که باز هم از  پا ننشستم و 

اختم. ددر حد توان به روشنگری و کار و پيکار پر
ارزيابی من چنين بود که تنها پيروزی داکتر 
عبدهللا می تواند تا جايی جلو اين برنامه شوم را 
بگيرد.  به هر رو، در اين جا گزيده يی از 

ر در رسانه ها و کهکشان نوشته هايم را که د
 کش می کنم:شانترنتی پخش کرده ام، خدمت پي
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 نامه سرگشاده
رييس جمهوری  -عنوانی باراک اوبا

 امريکا
 

رييس جمهور  -جاللت ماآب باراک اوباما
 ! امريکااياالت متحده 

با انتخاب جاللت ماآب شما به سمت رييس جمهور  
در ميان مردمان رنجديده، ستمديده اياالت متحده 

و سيه روز افغانستان، اميدواری هايی پيدا شد و 
همه در چشم به راه آن شدند که سرانجام با تحقق 
وعده های جناب عالی، بهبودی هايی در عرصه های 

 گوناگون زندگانی شان رونما خواهد گرديد. 
 
به جناب شما بهتر روشن است که مردم بينوای  

و کشاکش های » بازی بزرگ«ان با آغاز افغانست
قدرت های بزرگ جهانی از آوان سده نزدهم و 
تبارز کشور در سيمای کنونی آن چونان سرزمين 
حايل (بوفر) ميان گستره های منافع ابر قدرت 
های وقت، با بی مهری های ناشی از دترمنيزم 
(جبر) جغرافيايی و موقعيت حساس جيوپوليتيک در 

رهای جيو استراتيژيک منطقه، گرهگاه ساختا
سرنوشت دردناک و سهمگينی داشته اند که خواندن 
و شنيدن آن دل هر باشنده سياره و هر همنوع با 
احساس و مسؤول را می لرزاند و می سوزاند. 
دستاورد اين بازی شوم هم برای مردم ما چيزی 
چون بی سوادی، ويرانی، نابودی، رنج و اندوه 

دن رودبار هايی از خون و اشک بيکران و راه افتا
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و آه، چيز ديگری نبوده است. اين درامه تراژيک 
دردمندانه، تا همين اکنون کماکان همچنان ادامه 

 دارد.
 
در اواخر سده گذشته، پس از بازگشت سپاهيان  

شوروی پيشين از کشور و پايان اشغال افغانستان 
از سوی شوروی، همه اميدهای مردم ما برای 

به صلح و بهروزی و يک زندگی بهتر و  دستيابی
آرام مانند همه باشندگان ديگر سياره ما برباد 
رفت و در اثر اشتباه محاسبه دولت های وقت 
اياالت متحده، پاکستان و شماری از رژيم های 
واپسگرای عربی و کارگردانی های پشت پرده، يک 
رژيم جنايتکار و وحشی قرون وسطايی با تاريک 

ه های ارتجاعی بر سر ما تحميل گرديد ترين انديش
و افغانستان به کانون توليد مواد مخدر و 

 پناهگاه تروريزم بين المللی مبدل گرديد. 
 
حتا فاجعه اندوه بار و سهمگينی چون انهدام  

تنديس های بودای باميان که از شهکارهای تمدن 
جهانی به شمار می رفت، آن هم در اين عصر در 

هان متمدن، نتوانست دولتمردان برابر ديدگان ج
وقت اياالت متحده و جامعه جهانی را از خواب 
گران بيدار نمايد و متوجه خطر بزرگی که از 
ناحيه تروريسم بين المللی، طالبان و حاميان 
جهانی آنان برای جهان بر می خاست؛ گرداند. به 
زودی، دردمندانه، اياالت متحده هم طمع تلخ 

رژيم تبهکار و انسان ستيز کارروايی های اين 
دستپخت خود را چشيد و رويداد های خونين و 

 در نيويارک رخ داد.  2001سپتامير  11تراژيک 
 
پس از آن که اياالت متحده و جامعه جهانی سر  

انجام از خواب گران بيدار شدند و متوجه بی 
پروايی و سهل انگاری خود در قبال سرنوشت مردم 

تان گرديدند، باز هم اميد به خون تپيده افغانس
می رفت که با مساعی باهمی سازمان ملل و جامعه 
جهانی، راهی برای حل مشکل افغانستان پيدا شود 
و زمينه برای تامين صلح و ثبات و ايجاد يک 
دولت آزاد، مستقل، دمکرات و فراگير در کشور ما 
فراهم گردد. مگر دردمندانه، اداره آقای بوش با 
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ف بسيار بلندپروازانه و موهوم پيشگيری اهدا
به جای پرداختن به وظايف مشخصی » استراتيژيک«

که از سوی جامعه جهانی برای افغانستان در نظر 
مبارزه با تروريزم، مواد مخدر  -گرفته شده بود 

و تامين صلح و زمينه سازی برای ريختمان يک 
دولت دمکرات و فراگير و بازسازی ويرانی های 

را به يک سياهچاله سهمگين  جنگ، کشور ما
جيوپوليتيک در پهنه سياست های جهانی مبدل 
گردانيد که بيگمان در گام نخست خود افغانستان 
و منطقه و سپس هم ديگر کشورها را به شمول 
اياالت متحده (هرگاه ويرايش های جدی در 

 استراتيژی ها صورت نگيرد)، خواهد بلعيد.
 
ن اياالت متحده در لغزش های پی در پی دولت پيشي 

قبال افغانستان، از همان آغاز از کنفرانس بن 
هويدا گرديد. سوگمندانه، در اين کنفرانس، 
نمايندگان راستين اليه های روشنفکر و دمکرات 
مردم افغانستان مشارکت داده نشدند و هرگاه تنی 
چند را کنار بگذاريم، در آن بيشتر نمايندگان 

ه کار حضور داشتند و اليه های واپسگرا و محافظ
آگاهان مسايل افغانستان از پيش می دانستند که 
پيامد های شوم اين کنفرانس چه مصايبی برای 
مردم بينوای ما و جامعه جهانی به همراه خواهد 
داشت. به ويژه کمتر کسی از راز تحميل آقای 
کرزی (که در آن هنگام يک آدم کامًال ناشناخته 

ک رستورانت کوچک در برای مردم و گرداننده ي
بود و کمترين تجربه يی در مسايل  امريکا

کشورداری نداشت و در دولت های افغانستان کار 
نکرده بود) به عنوان پاسدار منافع اليه های 
واپسگرای جامعه افغانی از سوی اداره وقت 

با شيوه کامًال غير دمکراتيک و ساخته  امريکا
 کاری، سر در می آورد.

 
اداره آقای بوش با سر دادن شعار  در آينده، 

کرزی «بيمارگونه و اهانت آميز برای مرم ما، 
دو بار ديگر آقای کرزی را » الترناتيف ندارد!

با کار روايی ها، شيوه های غير دمکراتيک و زد 
و بندهای ناروا، پخش ميليون ها دالر و خريد و 
تطميع نمايندگان اليه های واپسگرا نخست در لويه 
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دستکاری و تقلب در با قالبی و سپس جرگه 
با آوردن  2004انتخابات نام نهاد رياست جمهوری 

صدها صندوق پر از رای در تاريکی های نيمه شب 
بر دوش مردم ما تحميل نمود. اين شگرد هم به 
رغم آن صورت گرفت که آقای کرزی در پهلوی بی 
کفايتی شخصی، از چيدمان يک تيم کارا و پذيرا 

ت افغانستان ناتوان بود و به دليل برای دول
داشتن انديشه های واپسگرايانه، بنيادگرايانه و 
تبارگرايانه به جای پيشبرد مبارزه بی امان و 
پيگير با طالبان، مشی لزران کجدار و مريز سازش 
و زد و بند با طالبان و ساير دهشت افگنان را 
پيش گرفته بود که اين کار منجر به تقويت ستون 

م تروريزم بين المللی و عناصر واپسگرای پنج
وابسته به تندروان پاکستانی و عربی در 
افغانستان و افزايش ناآرامی ها و بی ثباتی در 

 کشور و منطقه گرديده بود. 
 
کنون، آقای کرزی به عنوان يک عنصر دست نشانده  

اداره پيشين جمهوريخواه آقای بوش، با تبارز در 
زرگ مافيای قاچاق مواد سيمای رهبر يک باند ب

مخدر، جنايتکاران جنگی، ناقضان حقوق بشر، 
عناصر فاسد و بی کفايت و تبهکاران رنگارنگ، 
زير پا کننده قانون اساسی (هر چند هم دستکاری 
شده و تحريف شده از سوی خود وی) و رهبر يک 
دولت بزهکار و بی کفايت و تبارگرا که مسؤول 

ياری جامعه بين  برباد دادن ميلياردها دالر
المللی (پولی که از جيب ماليات دهندگان 

يی برای بازسازی امريکاکشورهای ارويايی و 
افغانستان و مردم بينوای آن تخصيص داده شده) 
است، باز هم در نظر دارد با تقلب در انتخابات، 
نيرنگ بازی و زدبند های ناروا و خاک پاشيدن به 

ن (زير چتر دولت چشمان جهانيان و مردم افغانستا
اياالت متحده و جامعه جهانی) بار ديگر برای پنج 
سال آزگار در تبانی با نيروهای تاريخزده 
واپسگرا، با انجام زد و بند و معامله، کيان 
دولت و سرنوشت مردم افغانستان را در دست 

 بگيرد. 
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روشن است ابقای دگر باره آقای کرزی و تيم  
مافيای مواد مخدر و  مافيايی وی به عنوان رهبر

قاچاقچيان و جانيان و جنايتکاران جنگی و 
ناقضان حقوق بشر، آن هم در دوره رياست جمهوری 
جناب عالی و حضور ده ها کشور از جامعه جهانی 
زير چتر سازمان ملل، در هنگامی که چشم های همه 
جهانيان متوجه عملی شدن وعده های جناب شما 

افغانستان بوده و  است، اهانت بزرگی به مردم
موجب برباد رفتن آبروی کشور اياالت متحده، 
اتحاديه اروپايی و سازمان ملل و همچنان زيان 
ديدن اعتبار شخص جناب عالی در تراز جهانی می 

 گردد.
 
مردم افغانستان خواهان تحوالت ريشه يی و  

بنيادی در کشور شان هستند. بازنگری در قانون 
اسی، ايجاد کرسی صدارت، اساسی، ويرايش نظام سي

انتخابی شدن ارگان های محلی قدرت، تقسيم 
المللی، ريختمان يک دولت  نعادالنه کمک های بي

فراگير کارا و پذيرای ملی به جای دولت 
واپسگرا، بزهکار، مافيايی و ناتوان کنونی، جزو 
خواست های اساسی مردم ما است. مگر، آقای کرزی 

دی به اين خواست های و تيم وی که کمترين اعتقا
دموکراتيک، عادالنه و برحق مردم افغانستان 

» مستقل«ندارد، از پيش از طريق کميسيون نامهاد 
انتخابات دست نشانده خود راه را برای تحقق اين 

 خواست ها بسته است.
 
روشن است ابقای آقای کرزی و تيم مافيايی وی  

(آن هم در حضور فراگير جامعه جهانی در 
ستان) بر مردم ما که تشنه بهروزی، آرامش افغان

پايدار و صلح و آسايش و عدالت اجتماعی اند، 
برای پنج سال آينده، دستاوردی جز سيه روزی، 
تباهی و بربادی برای افغانستان، گسترش نا 
آرامی ها، پيچيده تر شدن بی سابقه تنش های 
درونی اجتماعی و اقتصادی تا مرز انفجار های 

بروز پديده هايی چون انقالب رنگی و اجتماعی و 
به هدر رفتن هزينه های جامعه بين المللی، 
افزايش بيکاری، فزونی يابی چند باره توليد 
مواد مخدر، گستره يابی دامنه جنگ های بی پايان 
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و بی ثباتی در کشور و منطقه، دامنه يابی لگام 
گسيخته فساد و بزهکاری، افزايش چند باره هزينه 

فات نيرو های ائتالف بين المللی و در ها و تل
گام نخست اياالت متحده و برباد رفتن آبروی 

در » جامعه جهانی«سازمان ملل و مايه شرمساری 
تراز جهانی، چيزی نخواهد بود. اداره کنونی 
اياالت متحده و جامعه جهانی در برابر مردم 
افغانستان مسؤوليت اخالقی دارد تا لغزش آشکار 

را مبنی بر مداخله آشکار  امريکان اداره پيشي
در امور کشور ما و تحميل يک رهبری بی کفايت و 
غير ملی بر مردم ما که منجر به به بدبختی ها و 

 نا به هنجاری های فراوان گرديد، بزدايد.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرا خوان سراسری ميهنی
 طرح

اعالم جهاد فرهنگی در برابر رژيم دست 
 نشانده
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 نان آزاده و آزادمنش! هم ميه 
فرهنگيان فرهنگمند، فرهيخته، ورجاوند و  

پاسداران ارزش های شکوهمند و بالنده  -نستوه
 ميهن باستانی ما! 

دانشمندان، دانشوران، فرزانگان، دست  
اندرکاران رسانه های گروهی، تحليلگران، 

 کارشناسان و خبرگان سياسی کشور !
پيشتازان و  –جوانان دلير، نيرومند و آگاه 

 پيشاهنگان توانمند جنبش رهايی بخش ميهنی کشور! 
 بانوان و دوشيزگان رادمنش ميهن !  
راهيان راه آزادی، استقالل، بهروزی، رستگاری و  

 شگوفايی کشور! 
مجامع و نهادهای مدنی و فرهنگی سرزمين آبايی  
 ! 
...همه باشندگان پاک سرشت و پاکنهاد مرز  

 پرگهر ميهن ! 
 
اوضاع اندوهبار، مصيبت بار و فاجعه بار کشور  

که هستی ميهن ما را در آستانه بربادی، نابودی 
و تباهی قرار داده است و ره آوردی جز خون و 
اشک و آه و سيه روزی و ويرانی برای مردم 
رنجديده و سوگوار ما نداشته است، داستان پر آب 
چشمی است که همگان آن را نه تنها شنيده ايم، 
بل با گوشت و خون و استخوان و پوست خود لمس 
کرده ايم و به بازگويی آن نيازی نيست. 
سوگمندانه سرنوشت ما به دست يک مشت آدم های 
خود فروخته و آبرو باخته افتاده است که انديشه 
يی جز از زراندوزی، قدرت پرستی و فزونخواهی 
ندارند و در اين راه نامقدس به هيچ چيزی و هيچ 

 شی و آيينی پابند نيستند. ارز
 
اشاعه فرهنگ معامله و داد و ستد، زد و بند و  

تاراجگری، به راه و رسم و شيوه آن ها مبدل 
گرديده است. سرنوشت کشور و مردم به سان کااليی 
است که اين بيدادگران، آن را برای رسيدن به 
اهداف و مقاصد شوم خويش در بازارهای مکاره 

رجی در معرض داد و ستدهای بی سياسی داخلی و خا
 شرمانه گذاشته اند. 
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در هفت و سال و اندی که گذشت، تيم بی عرضه و  

بی کفايت حاکم با توجه به چاکرمنشی و نوکر 
ماآبی گرادنندگان آن، با از دست دادن فرصت های 
طاليی نتوانست کمترين کاری در راستای خود سازی، 

يت سراسری، دولت سازی و ملت سازی، تامين امن
آوردن ثبات در کشور و پيشگيری يک سياست خارجی 
مستقل، متوازن و پويا انجام دهد و همه اميدهای 
کسانی را که به اميد دستيابی به يک فردای بهتر 
به کشور باز گرديده بودند، بر باد داد و 
بيگمان مسوول به هدر رفتن و به تاراج رسيدن 

جهانی که حق تک ميلياردها دالر پول کمکی جامعه 
تک مردمان آزاده و نسل های فردای کشور بود، به 

 شمار می رود، اند. 
 
با اين هم؛ کسانی که با تاراجگری و يغماگری  

اين گنج بادآورده را به جای هزينه کردن در 
سازندگی و آبادانی و ساخت و ساز کشور ويرانه و 
برباد رفته به سپرده های چشم خيره کننده خود 

ده اند، با آن که به پيشگاه مردم آزاده و افزو
سر فراز کشور رو و آبرو ندارند، به جای اين که 
سر در گريبان فرو ببرند و از پيشگاه مردم پوزش 
بخواهند و برای بخشودن گناهانشان از بارگاه 
پروردگار آمرزش، بار ديگر تالش می نمايند ديده 

 ،ارگیدرايانه و بی شرمانه با چشم سپيدی و چشمپ
زندگی سياسی ذلت بار و ننگين خود را برای يک 
دوره ديگر هم تمديد نمايند و بار کمرشکن شوم 

 خود را بر سر شانه های مردم تحميل. 
 
در همين راستا، اينک، جناب آقای کرزی که در  

پی يک انتخابات ساختگی و قالبی و ننگين با 
ی حمايت آاليشمندانه کشورهای خارجی (که در تاريک

شب صندوق های پر از رای را برای شان آورده 
بودند)، روی کار آمده بودند، اعالم نموده اند 
که بار ديگر می خواهند خود را نامزد انتخابات 

 رياست جمهوری نمايند!. 
 
روشن است در اين بستر، گروه ها و باندهای  

سياسی استفاده جو و بدنام، مهره های سياسی 
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افراد بی هويت و خود معامله گر و سودجو، 
باخته، قاچاقچيان مواد مخدر و روسپی های سياسی 
رنگارنگی که منافع آزمندانه و نامشروع خود را 
در گرو ابقای ايشان می دانند، بار ديگر در 
پيرامون شان حلقه زده اند و در پی آن اند تا 
با راه اندازی کارزار زد و بند با محافل خارجی 

ری در انتخابات و خريد و و داخلی و با دستکا
فروش رای ها .... فرمانروايی ناروای شان را 

 برای پنج سال ديگر تمديد نمايند . 
 
بر نيروهای آگاه کشور پوشيده نيست که تداوم  

کار جناب آقای کرزی با تيم بيمار، مافيايی و 
بی کفايت شان برای پنج سال آينده، دستاوردی جز 

برای کشور نخواهد  سيه روزی، تباهی و بربادی
داشت و به هيچ رو مقرون به مصلحت ملی کشور 
نيست. چنانچه در هفت سال و اندی که گذشت، 
ايشان در اثر بی کفايتی و ندانمکاری خود و تيم 
تاراجگر شان، گروه های مسلح غير قانونی را دو 
باره و سر از نو جان بخشيده، طالبان شکست 

سير شان از زندان خورده را با رهاسازی هزاران ا
ها سر از نو به جان مردم بيچاره کشور انداخته 

تن رسانيدند که  8200و توليد هيرويين را به 
پيش بينی می شود تا پايان سال روان به ده هزار 
تن برسد. اين در حالی است که شمار معتادان سر 
به چند ميليون نفر می زند. هر چند آمار دقيقی 

ه شوم در دست نداريم، مگر از قربانيان اين پديد
می توان گمان زد که سر به هزاران زندگی جوان 

 می زند . 
  

 آری ! 
آزموده را آزمودن خطاست. تداوم کار تيم  

مافيايی کنونی برای پنج سال آزگار ديگر، لغزش 
بزرگی است که کشور را از لبه پرتگاه سهمگين 
کنونی به سوی نابودی و تباهی محتوم خواهند 

ند و نسل های آينده کشور ما را به خاطر اين افگ
کار ذلت بار و ننگين هرگز نخواهند بخشيد و 
هرگاه در جلوگيری از آن پيروز نشويم، کارنامه 
سياه ما با خطوط درشت بر برگ های تاريخ خونبار 

  .کشور ثبت خواهد گرديد
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برای جلوگيری از اين مصيبت ملی و فاجعه  

برای اليه های روشنگر و تاريخی، تنها راهی که 
آگاه کشور می ماند، راه اندازی کارزار گستره 
نافرمانی سراسری و جهاد فرهنگی است. زيرا ما 

نداريم.  »زبان و قلم تفنگِ «جنگ افزاری جز از 
 نه پول داريم و نه کدام دستاويز ديگر. 

 
جهاد فرهنگی، مبارزه نرم افزاری يی است که از  

لحانه و شورش ها و ديگر کودتاها، جهادهای مس
انواع خيزش های خونين و خشونتبار سخت ابزاری 
تفاوت سرشتی دارد. در جهاد فرهنگی خون کسی به 
زمين نمی ريزد. راهيان آن از کشت و کشتار و 
آدمکشی و ويرانی و خونريزی و تبهکاری بيزاری و 
تنفر عميق دارند و به رستگاری و رهايی انسان و 

ندگی آن و پاره کردن زنجيرهای آبرومندی و بال
 بندگی و دربندی وی عشق بی پايان. 

 
جهاد فرهنگی در برابر رژيم فاسد و بی کفايت  

کنونی، می تواند با پيشگيری راهکارهای زير به 
 راه بيفتد: 

راه اندازی کارزار گسترده تبليغاتی هماهنگ با  
بسيج همگانی رسانه های گروهی، توان قلم و 

رگان، نيروهای فکری و انديشمندان انديشه خب
کشور در داخل و خارج، مبنی بر وادار ساختن 
آقای کرزی و ترغيب ايشان به خود داری از 

 نامزدی در انتخابات رياست جمهوری. 
 
آوردن فشار بايسته رسانه يی روانی و اخالقی بر  

رهبران کشورهای ديگر و مجامع بين المللی از 
شاده، نوشتن مقاالت، راه گسيل نامه های سرگ

برگزاری همايش ها، راهپيمايی ها، راه اندازی 
سيمينارها و کنفرانس ها و ميز گردها، نوشتن 
مقاالت و انجام گفتگوهای تلويزيونی، راديويی و 
مطبوعاتی مبنی بر عدم حمايت از نامزدی دوباره 
آقای کرزی و ابقای تيم بی کفايت شان برای پنج 

ی نياز تاريخی کشور به سال آينده و نشانده
انجام دگرگونی ها و دگرديسی های بنيادی و ريشه 
يی و روی کار آمدن يک دولت و تيم کارا و نيک 
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نام جديد به جای دولت مافيايی بدنام و بی 
 کفايت کنونی . 

 
هر گاه آقای کرزی و مجامع بين المللی در  

شنيدن به ندای مردم افغانستان گوش کری داشته 
آقای کرزی خود را باز هم نامزد  باشند و

نمايند، راه اندازی تبليغات گسترده و 
روشنگرانه سراسری با همه امکانات دست داشته در 
ميان مردم مبنی بر اين که رای دادن به ايشان 

 خيانت بزرگ ملی و جنايت سترگ تاريخی است . 
 
مردم ما سر انجام بايد بيدار شوند و آگاهانه  

ای خون آشام معامله گر بار ديگر نگذارند گروه ه
با سرنوشت شان بازی نمايند و جلو سپردن کيان 
خود به دستان ناپاک رهبری فاسد کنونی را 

 بگيرند. 
 
جدا از اين که آقای کرزی بتواند با زد و  

بندهای اسارتبار با محافل خارجی و با در گرو 
گذاشتن آبرو و حيثيت ملی در اختيار باندهای 

داخلی و دستکاری در انتخابات و خريد  خون آشام
 ،رای و تطميع عناصر جاه طلب و سودجوی داخلی

بار ديگر به اورنگ فرمانروايی بنشيند يا نه، 
نفس راه افتادن جهاد فرهنگی در برابر دستگاه 
مافيايی کنونی، چونان يک راهکار نوين و تازه 
در راستای مبارزات رهايی بخش و دادگرانه مردم 

به عنوان يک دستاويز بزرگ فشار ملی بر ما و 
رژيم های مزدور، بيگانه پرست، دست نشانده، 
ستمگر و خودکامه در آينده کشور نقش به سزايی 
بازی خواهد نمود و به مکانيزم فشار آوری ملی 

 کارايی مبدل خواهد گرديد . 
 
تجربه تاريخی جهانی نشان می دهد که يک  

بارها از يک دولت اپوزيسيون توانمند و متعهد 
ناتوان و بی کفايت و بدنام بهتر است و آرايش 
چنين اپوزيسيونی در اوضاع پراگندگی کنونی 
نيروهای فرهنگی و سياسی و اجتماعی کشور چه در 
داخل و چه در خارج امريست بس دشوار. از اين 
رو، يگانه شعاری که می تواند در اوضاع کنونی 



 

886 
 

سيج نيروی همگانی کارآيی داشته باشد و تجربه ب
جامعه را به پيروزی بکشاند، شعار راه اندازی 
تدبيرهای سراسری همگانی با انگيزه های ميهنی 
در پيرامون محورهای ملی است که دردمندانه در 
کشور در درازای تاريخ خونبار خود کمتر به آن 

همانا در اين برهه تاريخی، راه  .دست يافته ايم
نگی می تواند به عنوان اندازی جهاد سراسری فره

يکی از نحستين تجربه های پيروزمند از اين دست 
به شمار رود و در صورت به بار نشستن؛ در آينده 
می تواند به يک دستاويز نيرومند ملی مبدل 

  .گردد
 
از همه نيروهای آگاه، ميهن پرست، روشنفکر و  

آزاده کشور دعوت می نماييم با پشتيبانی همه 
اين روند و پيوستن به آن، رسالت  جانبه خود از

تاريخی خود را با راه اندازی کارزار جهاد 
فرهنگی و رسانيدن پژواک فرياد مردم و ندای بر 
حق شان به گوش جهانيان در برابر مادر ميهن ادا 

 نموده و به آن بپيوندند. 
 
 به اميد پيروزی، بهروزی، شگوفايی و بالندگی 
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 پيوست به
 فرا خوان سراسری ميهنی

 طرح
اعالم جهاد فرهنگی در برابر رژيم دست 

 نشانده کرزی
 
فرهنگيان فرهنگمند، فرهيخته، ورجاوند و  

پاسداران ارزش های شکوهمند و بالنده  -نستوه
 ميهن باستانی ما! 

دانشمندان، دانشوران، فرزانگان، دست  
يلگران، اندرکاران رسانه های گروهی، تحل

 کارشناسان و خبرگان سياسی کشور ! 
فراخوان سراسری ميهنی طرح اعالم جهاد فرهنگی  

در برابر رژيم دست نشانده با استقبال پر شور و 
گرمجوشانه بسياری از فرهنگيان کشور رو به رو 
گرديده است. به گونه يی که ده ها تن چه از 
داخل و چه از خارج به بنده تيلفون و ايميل 

رستاده و پشتيبانی همه جانبه خويش را از آن ف
ابراز و خواستار پيگيری و به بار نشستن آن و 
مطرح کردن آن به يک گفتمان سراسری ملی مبرم و 
تاخير ناپذير گرديده اند. بدين وسيله، از همه 

و  سرورانی که رنج تيلفون کردن و گسيل ايميل
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و را به خود روا داشته اند، ابراز سپاس  پيام
 ارجدهی عميق می نمايم.

 
در اوضاع و احوال کنونی که کشور با مصيبت ها  

و فاجعه های رنگارنگ داخلی و خارجی روبه رو 
بوده و شيرازه هستی آن رو به پاره شدن و 
گسيختی دارد و ميهن ما کارزار رويارويی های بی 

نظامی داخلی و  -پايان گروه های مخاصم سياسی
رونمرزی و بزرگترين سازمان تند روان و شيادان ب

های استخباراتی جهان و منطقه چون سی آی ای، 
. و ی، ک.گ.ب.، موساد، ساواجا، آی.اس.آ6-می

سازمان های اطالعاتی چين، عربستان، ترکيه و هند 
گرديده است، به رغم سيه روزی ها و بدبختی های 
فراوان، مردم ما بار ديگر شانس يافته اند تا 

زمايند تا باشد با بهره گيری از بخت خود را بيا
انتخابات پيش رو از سيه روزی و تباهی و بدبختی 

 نجات يابند.
 
در اوضاع و احوال کنونی که حاکميت کنونی توان  

مهار چالش های داخلی و خارجی و تاب رويارويی و 
دست و پنجه نرم نمودن با آن ها را ندارد و 

داليه و کشور لگام گسيخته به سوی بحران های چن
فزونشمار می تازد، برای پايان دادن به فاجعه 

جنگ های فرسايشی بی پايان و تباهکن،  -کنونی
بيکاری و بی روزگاری فراگير، بی برقی و بی 
آبی، کمبود مواد غذايی، توليد و قاچاق فراگير 
مواد مخدر، گسترش اعتياد و ده ها مصيبت ديگر 

جربه کافی به رهبر توانمندی نياز داريم که از ت
در سياست خارجی برخوردار بوده و شخصيت شناخته 
شده در صحنه بين المللی باشد و مورد اعتماد و 
باور همه جانبه جامعه جهانی و برخوردار از 
توانايی جلب کمک های خارجی و از سوی ديگر 
توانمندی ايستادگی و رويارويی با چالش های 

از  داخلی را داشته و بتواند با برخورداری
اعتماد بی چون و چرا و همه جانبه مردم با 
چيدمان يک تيم نيرومند، کاردان، مجرب و آگاه، 
کشور را از گرداب نارسايی ها، نا به هنجاری ها 

 و نا به سامانی های کنونی بيرون نمايد.
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از همين رو است که کشور به يک تحول بنيادی و 
ريشه يی نياز تاريخی دارد که گام نخست آن 

 وردن تغيير در رهبری است.آ
 
دردمندانه و سوگمندانه، در هفت سال گذشته  

چنانی که به تجربه دريافتيم، جناب آقای کرزی و 
تيم ناتوان و درمانده مافيايی شان نه در عرصه 
سياست خارجی توانستند دستاوردی داشته باشند و 
نه در عرصه داخلی که در زير به شماری از 

ن و زيانبار شان اشاره می دستاوردهای ناميمو
 نماييم: 

به گروه های مسلح غيرقانونی شکست خورده جان  -
دو باره بخشيده و آنان را بار ديگر بر سرنوشت 

 مردم افغانستان حاکم گردانيدند. 
گروه تندرو و ضاله شکست خورده طالبان را با - 

آزادسازی هزاران تن از زندانيان آنان دوباره 
ور را بار ديگر در معرض جنگ زنده ساخته و کش

 های فرسايشی بی پايان قرار دادند.
گروه های تندرو تبارگرا را بسيج نموده و به  -

آنان قدرت بی حد و حصر داده و با پيشگيری 
آجنداهای ناروای تبعيض آميز، وحدت مقدس ملی ما 
را با چالش های بسيار جدی يی روبرو گردانيدند. 

در آستانه فروپاشی و به گونه يی که کشور را 
تجزيه قرار داده اند که هيچ گاهی در تاريخ ما 

 چنين حاد و بی چاره نبوده است. 
 
در عرصه سياست خارجی با ناکامی مفتضحانه يی  -

روبرو گرديده اند. به گونه يی که در غرب رژيم 
کنونی را به عنوان يک رژيم مافيايی، بی کفايت، 

ايند ودر پی آن فاسد و ناتوان ارزيابی می نم
اند که چگونه و هر چه زودتر از شرآن رهايی 
يابند وکشورهای منطقه هم آن را به عنوان يک 
رژيم دست نشانده، خطر آفرين و کانون شر 
ارزيابی می نمايند که هيچ گونه اعتمادی به آن 

قرار پيش نويس ندارند. به ويژه پس از امضای 
ايينانه داد نابخشودنی اسارتبار و ننگين و خ

اسراتيژيک از سوی وزير نامنهاد همکاری های 
خارجه غير قانونی رژيم که کشور را به يک مملکت 

 وابسته و اشغال شده تبديل نمود. 
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ضعف مديريت و ناکارآيی مديريتی نظام بر سر  -
اقتدار که از رييس جمهور گرفته تا شمار بسياری 

ود از وزيران و و ديگر گردانندگان آن ناتوانی خ
را آشکارا به همه جهانيان به نمايش گذاشته 
اند. گماشتن افراد و اشخاص بی تجربه، خودخواه، 
فاسد و ناتوان و در راس امور بر اساس سيستم 

 مباشر پروری و باندمحوری. 
اشاعه فرهنگ سازشگری، داد و ستد، معامله گری  -

و پيشگيری دسيسه سازی و توطيه گری در برابر 
تقدان و زمينه سازی برای بدنام مخالفان و من

ساختن و برکنار کردن فرزندان صديق کشور از 
کرسی های دولتی و گماشتن افراد فاسد، جاه طلب، 

نظام  خوخواه، چاپلوس و وابسته به جای آنان در
 کشورداری. 

 
اين گونه، تيم بر سر اقتدار دردمندانه و  

سوگوارانه نتوانست انتظارات مردم و جامعه 
ی را بر آورده ساز و اينک خسته و کوفته، جهان

درمانده و ناکام در پايان خط و فرجام راه قرار 
دارد. مگر، با اين هم رييس جمهور که در زنده 
سازی باندهای مافيايی جان باخته و دميدن روح 
دو باره به پيکر بی جان آن ها تخصص يافته است، 

د و اين بار می خواهد با زد و بند و معامله، دا
ستد و سازشکاری، با بهره گيری از (اگر گناهکار 

قدرت مسيحايی به دست آورده در زنده  -نشويم
، با سوء استفاده از )ساختن گروهک های بيجان

امکانات دولتی و پول های باد آورده و سپردن 
وعده و وعيدهای فراوان، به رژيم از پا در 

در افتاده و مشرف به مرگ خود روح تازه ببخشد و 
اين راه از هيچ گونه زد و بند و بهره جويی 

 نامشروع و ناروا خود داری نمی ورزد.
 
به گونه يی که تجربه تاريخی نشان می دهد،  

يگانه چيزی که در درازای تاريخ پيوسته سرزمين 
ما را از شر حوادث بزرگ و دشمنان گوناگون نجات 
داده است، فرهنگ گهربار ما می باشد. در اوضاع 

احوال کنونی، تنها دستاويزی که می تواند همه و 
را برای تحقق اهداف ملی زير يک چتر بياورد و 
تنها شعاری که می تواند پذيرا باشد و همه را 
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بسيح نمايد، شعار جهاد فرهنگی در برابر رژيم 
است که در صورت به بار نشستن آن می توان در 
آينده نيز از آن چونان دستاويز وارد آوردن 

 جست. هشار بر گردانندگان خودکامه بهرف
 
به عنوان يک آزمون بزرگ ملی، بايسته است  

جلوگيری از تکرار تجربه ناکام رژيم کنونی را 
به شعار سراسری ميهنی و ملی تبديل نموده و 
نبايد ديگر به کرزی و رهزنان همراه وی مجال 
بدهيم با بهره گيری از دستاويز داد و دهش و 

و سازش و کرنش و آرايش دوباره باند معامله گری 
مافيايی خود بار ديگر برای پنج سال ديگر کيان 

 کشور و سرنوشت ما را به دست گيرد. 
 
شعار رای دادن به کرزی و تيم مافيايی اش  

خيانت ملی و جنايت تاريخی است! و به کرزی رای 
ندهيد! را بايد شعار روز بسازيم و با همه نيرو 

و اشتهار آن بکوشيم.  رسالت ملی و توان در پخش 
و مينهی همه فرهنگمندان و فرهنگيان، دست اندر 
کاران مطبوعات و رسانه های گروهی است تا با 
توان قلم و زبان خود زمنيه ساز يک رستاخيز 

 .فرهنگی گردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

، اعالم حبرگزاری کنفرانس بين المللی صل
 حکومت نظامی

 اضطراری و برگزاری لويه جرگه 
 سازمان ملل شوراسی امنيت زير نظر  
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با به بن بست کشيده شدن و ناکامی انتخابات به  

دليل تخلفات و تقلبات و دستبردهای سازمانيافته 
و مهندسی شده گسترده در آن و به پايان رسيدن 
دوره حکومت کنونی، افغانستان پا به مرحله تازه 

سياسی،  يی از بحران های سر درگم و چند اليه
اجتماعی و امنيتی گذارده است و آبستن چالش ها 
و رويدادهای پيش بينی ناپذيری گرديده است که 
نه تنها آن را با بحران عدم مشروعيت پس از 
انتخابات رو به رو می گرداند، بل آينده صلح، 
ثبات و امنيت در کشور و سراسر منطقه را زير 

 سوال می برد.
 
بطن اين انتخابات غير  روشن است دولتی که از 

دموکراتيک پا به ميدان بگذارد، با توجه به 
تقلبی بودن و نامشروع بودن، نمی تواند مورد 
پذيرش اليه های گسترده باشندگان افغانستان و 
افکار عامه جهانی قرار گيرد. از سوی ديگر، خطر 
راه افتادن يک انقالب رنگی و فراختر شدن شگاف 

زبانی و آيينی در های تنش های تباری، 
افغانستان که وحدت ملی اين کشور را به شدت 
تهديد می کند، از هر موقع ديگر بيشتر گرديده 
است که می تواند کشور را در اوضاع به اوج 
رسيدن نبردهای اعالم ناشده پنهانی سازمان های 
بزرگ استخباراتی جهان در زنجيره يی از ناآرامی 

از اين رو،  اند.های خونين برگشت ناپذير بکش
تنها راهی که برای برقراری صلح و ثبات در کشور 
و جلوگيری از روان شدن رودباری از خون 
باشندگان بيگناه و بينوای اين سرزمين سوخته و 
ويران می ماند، مداخله سازنده مجامع بين 
المللی به رهبری سازمان ملل متحد با اعالم 

 اری است.نمودن اوضاع کنونی چونان اوضاع اضطر
 
برای برون رفتن از حالت ناگوار و نا به هنجار  

کنونی و دستيابی به صلح پايدار و ثبات در 
 افغانستان، بايسته است تا:

شورای هر چه عاجل تر کنفرانسی زير نظر  -1 
سازمان ملل متحد با اشتراک کشورهای امنيت 

همسايه؛ هند، ترکيه، عربستان، چين، قزاقستان، 
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عه اروپايی، انگلستان، جاپان، کوريا روسيه، جام
، سازمان های ناتو و امريکاو اياالت متحده 

شانگهای (بدون اشتراک دولت افغانستان) در يکی 
از شهرهای پاريس، دهلی يا دبی برگزار گردد و 
 در اين کنفرانس مسايل زير به بررسی گرفته شود:

 اعالم افغانستان به عنوان يک کشور بی طرف - 
دن تضمين از سوی اشتراک کنندگان مبنی بر دا - 

عدم بهره گيری از افغانستان به عنوان تخته خيز 
 عليه کشورهای ديگر

پايان دادن به رويارويی های جهانی در  - 
افغانستان که اين کشور را به ميدان جنگ اعالم 
ناشده سازمان های استخباراتی کشورهای مخاصم 

 مبدل گردانيده است.
راستين ساير سازمان های جهانی مانند مشارکت  - 

سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی، سيکا و 
شانگهای... در روند تامين امنيت، صلح و ثبات 
در افغانستان و پايان دادن به انحصار ناتو در 
 مبارزه با تروريزم و مواد مخدر و تامين امنيت.

 
نظامی برای مدت تا موقت استقرار يک حکومت  -2 

 برگزاری لويه جرگه اضطراری تا سه ماه
برگزاری هر چه سريع لويه جرگه اضطراری با  -3 

مشارکت شخصيت های ملی داخل و شخصيت های ملی 
 افغان های باشنده خارج، به منظور:

بازنگری در قانون اساسی ناکارآمد و ناقص  - 
 کنونی

تعويض نظام ناکام رياستی کنونی به نظام  - 
 دن کرسی صدرات در آننيمه رياستی با آور

 انتخابی ساختن ارگان های محلی قدرت - 
روی کار آوردن يک دولت موقت فراگير کارا و  - 

پذيرا برای مردم افغانستان با توجه به اصل 
شايسته ساالری متشکل از شخصيت های متخصص و نيک 

الی فراهم شدن  -نام ملی برای يک تا سه سال
ات دمکراتيک و اوضاع برای برگزاری يک انتخاب

 آزاد.
ايجاد اردو و پليس دارای انگيزه و توانايی  -4 

پيشبرد نبرد بی امان با طالبان و تروريزم بين 
المللی و افغانی ساختن تدريجی بحران نظامی 

 کشور 
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اميدوارم شخصيت های آگاه علمی، فرهنگی و  

سياسی و انديشمندان کشور در داخل و خارج، 
ه شايد يگانه راه برونرفت موضوع مطرح شده را ک

از بحران در کشور باشد، جدا ارزيابی نموده و 
ديدگاه ها، پيشنهادها و مالحظات خويش را در 

 زمينه ابراز دارند.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارزار انتخابات
و نياز تاريخی به دگرديسی های ريشه  

 يی و بنيادی در کشور
 
هنجاری ناگفته پيدا و هويداست که دامنه نا به  

ها و بی سر و سامانی ها در کشور به پيمانه يی 
پهن است که حتا درويشان بينوای کوچه گرد و 
روسپيان هرزه و هرجايی نيز می توانند کارنامه 
سياهی از کاستی ها و فروگذاشت های سکانداران و 
گردانندگان پرداز نمايند. حال چه رسد به 

عه و ورجاوندان و فرزانگان و فرهيختگان جام
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پژوهشگران خارجی که پژواک جهانگير شکواييه ها 
و خرده گيری های شان از بيداد فساد و بزهکاری 
در دستگاه رژيم و ندانم کاری های شهرياری و 

را » هشتم«پيرامونيان و دريوزگان دربارش سپهر 
 نيز در نورديده است.

 
بيگمان، در چنين روزگار سيه و تاريک و  

مه نوميدی ها و دلريشی ها، اندوهبار، به رغم ه
انتخابات دريچه يی به سوی روشنايی ها و بهروزی 
ها می گشايد. پس بر ماست تا با بهره گيری از 
فرصت، به جای آن که پای منبر فال بينان و 
رماالن و غيب گويان و اسطرالب بازان و استخاره 
گران و ژاژخايان و چرندگويان برويم و به هذيان 

خسته کن شان گوش فرا دهيم، کمر  های دلخراش و
همت بر بنديم و آگاهانه به برنامه و خط مشی 
راهگشای نامزدی رای بدهيم که برنامه انتخاباتی 
اش دست کم بخشی از بندهای زير را که خواست 
توده های ميليونی مردم ما است و متوجه دگرديسی 
های ريشه يی و بنيادی در کشور به منظور زدايش 

ها و پلشتی ها و به آن نياز تاريخی  ناهمواری
 احساس می شود، در بر داشته باشد:

 
برگزاری بی درنگ و بی قيد و شرط لويه جرگه  -1 

 پس از پايان انتخابات
آوردن ويرايش هايی چند در قانون اساسی  -2 

دستکاری شده و تحريف شده کنونی که در ناکارايی 
برای  آن در اوضاع کنونی کشور کمترين ترديدی

 خردورزان و انديشوران نمانده است.
تبديل نظام در مانده و ناکارای رياستی  -3 

 کنونی به شبه رياستی(مختلط) يا صدارتی
پايان دادن به فرهنگ سخيف سازشکاری و  -4 

معامله گری و زد و بندبازی های ناروا و ناپسند 
 در کشور داری

اشاعه مشارکت راستين ملی به جای تقسيم  -5 
فيزيکی قدرت ميان زر داران و زورمندان و 

 باجگيران و تبهکاران سياسی در دستگاه دولت
جاگزين ساختن شايسته ساالری به جای  -6 

مافياساالری، بزهکارساالری و کودن ساالری کنونی و 
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چيدمان يک تيم رهبری شايسته و آگاه به جای تيم 
 معامله گر کنونی

وال ها، عالقه انتخابی کردن والی ها، ولس -7 
دارها و شهردارها به منظور گسترش دادن 

 دموکراسی
اقتصادی و  -تقسيم کشور به حوزه های اداری -8 

 انتظامی -امنيتی
تقسيم عاالدنه ياری های بين المللی به  -9 

واليات و مناطق کشور در سيمای پروژه های عمرانی 
و جلوگيری از انباشت بی رويه کمک های مالی در 

که در بيشترينه موارد از سوی اليگارشی مرکر 
 مالی به تاراج می رود. 

پيشگيری يک سياست خارجی پراگماتيک و  -10 
خردورزانه هماهنگ با منافع عليای ملی کشور، به 
جای سياست دنباله روی کورکورانه و يک جانبه 
گرايی کنونی که مغاير با استاتوس جيوپوليتيک و 

ينه ساز مداخالت جيو استراتيژيک کشور و زم
رنگارنگ در امور آن بوده و منجر به مبدل شدن 
کشور ما به کارزار رويارويی های پايان ناپذير 
قدرت های گوناگون و کانون تنش آفرينی و 
خاستگاه تروريزم و بی ثباتی پراگنی و پخش مواد 
مخدر و تبارز آن در سيمای يک پارتنر غير قابل 

ويژه منطقه يی اعتماد در تراز جهانی و به 
گرديده است و اعالم افغانستان به عنوان يک کشور 

 بی طرف. 
 
ناگفته پيداست که رهبری مافيايی حاکم بر کشور  

که همه عناصر جنايت پيشه و خون آشام، ناقضان 
حقوق بشر، قاچاقچيان هيرويين، تندروان 
تبارگرا، آدمشکان حرفه يی، ارازل اوباش و 

ملی و رهزنان و باجگيران تاراجگران سرمايه های 
رنگارنگ زير داربست آن پناه آورده اند، نه 
تنها به اين دگرديسی های ريشه يی باور ندارد، 
بل برای سودجويی های آزمندانه شخصی و گروهی 
خود با همه نيرو و توان در برابر آن ايستاده 
است.  فاکت جلوگيری ناروا و ديده درايانه از 

راهای ولسوالی ها از سوی برگزاری انتخابات شو
کميسيون غير مستقل نامنهاد انتخابات به بهانه 
واهی نبود امنيت که با کارگردانی سردمداران 
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رژيم از پشت پرده صورت گرفته و برخوردار از 
هيچ منطقی نمی باشد، گواه بر همين امر است. 
اين امر بار ديگر زير اين گفته مهر صحت می 

اسی و عدالت اجتماعی و گذارد که نمی شود دمکر
شايسته ساالری را به ياری کسانی که کمترين باور 
و پابنديی به آن ندارند، با سر دادن شعارهای 

 ميان تهی و بی پشتوانه پياده کرد.
 
آری! از پايوران سياسی حامل تاريک ترين  

انديشه های ارتجاعی که به جای گرايش در راستای 
ده ملی، پيوسته يکپارچگی ميهنی و وحدت شکوهن

ساز گوشخراش تبارگرايی و تنگ نگری می نوازند، 
به گونه يی که کشور را در آستانه فروپاشی و 
گسيختن شيرازه های هستی آن رو به رو گردانيده 

 اند، چه انتظاری جز اين می توان داشت؟ 
 
بياييد، با بهره گيری از فرصت به دست آمده،  

االران و پايوران برای رهايی ميهن از دست مافياس
شان، با رای ندادن به کرزی و باند سازشکار وی 
همه برنامه های ارتجاع داخلی و جهانخواران 
فرامرزی را با خاک يکسان و حماسه نوينی در برگ 

 های تاريخ خونبار کشور بيافرينيم. 
 
پيروزی تنها آن گاه ميسر خواهد بود که شعار  

ر سراسری ملی به کرزی رای ندهيد! را به يک شعا
و ميهنی مبدل نموده و با همه توان و نيرو در 
پخش و همه جا گستر سازی آن آن بکوشيم. زيرا با 
تداوم کار تيم درمانده و بی هرزه کنونی برای 
پنج سال آزگار ديگر، آخرين فرصت های طاليی برای 
خودسازی، کشورسازی و ملت سازی از دست رفته و 

بين المللی به جای آن  ميلياردها دالر ياری های
که در راه بازسازی ويرانه های ميهن به خاک و 
خون کشيده ما هزينه شود، حيف و ميل شده، يا به 
تاراج رفته، به کيسه های برادران، فرزندان و 

 وابستگان سردمداران رژيم خواهد رفت.
 
با تداوم نظام تبارگرا و واپسگرای کنونی با  

اخ تر شدن ناگزير طرز تفکر طالبی آن، با فر
شگاف های گوناگون اجتماعی و ساختاری،کشور به 
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گونه لگام گسيخته به سوی سراشيبی و پرتگاه 
نابودی و نيستی کشانيده شده و دامنه نبردهای 
خونين و خانمان برانداز گسترده تر خواهد شد. 
بيکاری از مرز چهل درصدی کنونی که در تراز 

هم خواهد گذشت و  جهانی ريکارد به شمار می رود،
با انباشت شدن روز افزون مشکالت، کشور به سوی 

 هرج و مرج و نابودی خواهد شتافت.
 
با تداوم سياست های نابخردانه غير ملی و  

ماجراجويانه کنونی در قبال گستره مرزی ميان 
افغانستان و پاکستان، به جای دستيابی به يک 

ه راهيافت مکراتيک و دادگرانه و واقعبينان
مساله، رودباری از خون باشندگان بينوا و 
بيچاره نوار مرزی روان شده و منطقه با بحران 
های پيش بينی ناپذيری رو به رو خواهد گرديد و 
کارزاری به راه خواهد افتاد که سال ها زبانه 
های آتش آن را هيچ آتش نشانی فرو نشانده 

 نخواهد توانست. 
 
گليم تبهکاری  نخستين گام در راستای بر چيدن 

ها و بزهکاری ها در کشور، و برپايی يک نظام 
مردم ساالر و دمکرات و تامين عدالت اجتماعی و 
شتافتن به سوی بازسازی و آوردن دگرديسی های 
ريشه يی و بنيادی و نهادينه ساختن صلح و ثبات 
در آن، رای ندان به کرزی و باند مافياساالر، 

 . تبار گرا و طالب پسند وی است
 
شايان يا آوری است که جامعه جهانی در قبال  

مردم رنجديده و بينوای افغانستان و تامين 
انتخابات شفاف و دمکراتيک و جلوگيری از تقلب و 
دستبازی در آرای مردم ما مسووليت اخالقی دارد. 

وامدار مردم ما از  امريکابه ويژه اياالت متحده 
ريختن بابت انتخابات دور گذشته است که با 

ميليون ها رای تقلبی در صندوق های از پيش تهيه 
شده زمينه روی کار آمدن رهبری کنونی را فراهم 

 آورد.
 
در يک سخن آبروی رييس جمهور اوباما به نتايج  

انتخابات افغانستان بستگی دارد. هر گاه باند 
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خون آشام و تاراجگر بر سر اقتدار بتواند با 
ابات، بار ديگر، تقلب و دست اندازی در انتخ

سلطه ننگين خود را برای پنج سال ديگر بر مردم 
ما تحميل نمايد، ديگر مردم ما که بی صبرانه 
چشم انتظار به راه تحوالت ريشه يی و بنيادی 
بسته اند و نيز جهانيان هر گونه باور خود و 
اميدهايی را که به آقای اوباما و دولت تازه 

ند داد و حتا خود بسته اند، از دست خواه امريکا
 شد. خواهند نوميد از وی نيز  امريکامردم 

 

 
 

 به کرزی رای ندهيد!
بياييد با رای ندادن به کرزی مسير 

 تاريخ را بگردانيم!
 

 هم ميهنان آزاده و پاک سرشت!
فرزندان برومند کوهپايه های سر به آسمان کشيده 

 سرزمين پرگهرما!
 
و بدنام همه نيک می دانيم که باند مافيايی  

فرمانروا بر سرنوشت کشور با بهره گيری از هر 
گونه شيوه های ناجايز و سو استفاده از کليه 
زمينه ها و دستاويزهای نامشروع با سازشکاری و 
معامله گری با نيروهای تاريخ زده اهريمنی، 
قاچاقچيان مواد مخدر، ناقضان حقوق بشر، 

افع آدمشکان حرفه يی و جنايت کاران جنگی که من
آزمندانه خود را تنها در زير چتر دولت بی کاره 
و بی آبروی تاراجگر کنونی می بينند، بار ديگر 
آستين ها را بر زده اند تا به حيات سياسی 
ننگين خود تداوم ببخشند و سرنوشت کشور و مردم 
بينوای ما را در دست بگيرند و برای در هم 
کوبيدن رستاخيز ملی در کشور زمنيه سازی 

 مايند.ن
 
همه می دانيم که تداوم کار رهبری ناتوان  

کنونی در هفت سال و اندی گذشته در عرصه سياست 
داخلی چيزی جز از به خاک و خون کشيدن مردم 
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بينوا، از هم گسيختن وحدت مقدس ملی، از هم 
پاشيدن شيرازه کشور، برباد دادن فرصت های طاليی 

و حيف و برای دولت سازی، ملت سازی و خود سازی 
ميل و بربادکردن ميليارد ها دالر ياری های بين 
المللی و در عرصه سياست خارجی مبدل ساختن کشور 
به منزوی ترين کشور جهان که هيچ کشوری در دنيا 
به آن اعتماد ندارد و چونان کانون صدور مواد 
مخدر، دهشت افگنی و بی ثباتی چيزی ديگری شمرده 

 نمی شود، نبوده است. 
 
اوضاع و احوال کنونی، رسالت تاريخی  در 

روشنفکران و نيروهای پيشرو و مترقی و آگاه 
کشور است تا با درک رسالت تاريخی شان نگذارند 
نيروهای اهريمنی بار ديگر با تقلب و دستکاری 
در انتخابات روی کار آمده و آخرين شانس های 
دست داشته تاريخی ما را ضايع بسازند. برای اين 

 يسته است تا:کار با
شعار به کرزی رای ندهيد! را به يک شعار  -1 

 سراسری، ملی و ميهنی مبدل سازيم.
بر همه روشنفکران و انديشمندان است تا با  -2 

بهره گيری از فرصت، در آخرين روزهای پيش از 
انتخابات، آخرين شانس را از دست ندهيم. در همه 

ها و... رسانه های گروهی با نوشتن مقاالت، پيام 
همه نيرو و توان خود را در اين راستا بسيج 

 سازيم .
رسالت ملی همه ماست تا به همه دوستان،  -3 

نزديکان و وابستگان در داخل کشور تماس گرفته و 
 به ايشان توصيه نماييم تا به کرزی رای ندهند!

رسالت تاريخی و وجدانی سرورانی که در درون  -4 
به همه دوستان،  کشور تشريف دارند، است که

خويشاوندان و وابستگان خود توصيه نمايند تا در 
اين حرکت شکوهمند ملی مشارکت ورزيده و به 
کسانی که در ساير واليت هستند با تيلفون و 
فرستادن پيام توصيه نمايند تا به کرزی رای 

 ندهند!
اين تنها راه و واکنشی است در برابر  -5 

ها، سهل انگاری  زورگويی ها، کژروی ها، خيانت
ها و نامردمی های رژيم سازشکار و معامله گر 
کنونی که می توان اراده ملی مردم را با آن به 
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نمايش گذاشت. اين شانس تاريخی را نبايد از دست 
بدهيم. در غير آن، نسل های آينده و تاريخ ما 
را نفرين خواهند کرد. بياييد با رای ندان به 

 انيم!کرزی مسير تاريخ را بچرخ
رای دادن به کرزی و باند مافيايی وی خيانت  -6 

به منافع ملی کشور، جنايت تاريخی و مغاير با 
منافع ملی کشور و ناديده گرفتن ارزش های اسالمی 

 است!.
بياييد برای يک لحظه وجدان خود را داور  -7 

بسازيم و دادگرانه بينديشيم و سر در گريبان 
يايی يی که در هفت فرو ببريم که ابقای تيم ماف

سال و اندی به جز از رسانيدن زيان های جبران 
ناپذير برای مردم و کشور ما دستاوردی نداشته 

 است، چه توجيه و دليلی دارد؟
 
بياييد بينديشيم که تداوم کار اين تيم بزهکار  

برای پنج سال ديگر چه سودی به منافع ملی ما و 
ی مردم و چه مشروعيتی دارد و به چه بهايی برا

کشور ما تمام خواهد شد؟ همان گونه که مردم ما 
در درازای تاريخ هماره در لحظات سرنوشت ساز 
اين درايت و شهامت را داشته اند که تصاميم 
درست و خردورزانه اتخاذ نمايند، اين بار هم 

 همان خواهند کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

902 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روند کار و پيکار در آستانه و 
 2014انتخابات سال 

انتخابات به عنوان يک چالش و نيز يک 
 فرصت

 
پرسش مهمی که مطرح است، اين است که آيا در 
چنين روزگار سيه و تار و اندوهبار،  به رغم 
همه نوميدی ها و دلريشی ها، انتخابات دريچه يی 
به سوی روشنايی ها و بهروزی ها خواهدگشود؟. هر 

با بهره گيری از فرصت، به چه است، بر ماست تا 
جای آن که پای منبر فال بينان و رماالن و غيب 
گويان و اسطرالب بازان و استخاره گران و 
ژاژخايان و چرندگويان برويم و به هذيان های 
دلخراش و خسته کن شان گوش فرا دهيم، کمر همت 
بر بنديم و آگاهانه به برنامه و خط مشی 

که برنامه انتخاباتی راهگشای نامزدی رای بدهيم 
اش دست کم بخشی از بندهای زير را که خواست 
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توده های ميليونی مردم ما است و متوجه دگرديسی 
های ريشه يی و بنيادی در کشور به منظور زدايش 
ناهمواری ها و پلشتی ها و به آن نياز تاريخی 

 احساس می شود، در بر داشته باشد:
ط لويه جرگه برگزاری بی درنگ و بی قيد و شر -

 پس از پايان انتخابات
آوردن ويرايش هايی چند در قانون اساسی -

دستکاری شده  و تحريف شده کنونی که در 
ناکارايی آن در اوضاع کنونی کشور کمترين 
 ترديدی برای خردورزان و انديشوران نمانده است.

تبديل نظام در مانده و ناکارای رياستی کنونی  -
 ) يا صدارتیبه شبه رياستی(مختلط

پايان دادن به فرهنگ سخيف سازشکاری و معامله -
گری و زد و بندبازی های ناروا و ناپسند در 

 کشور داری
اشاعه مشارکت راستين ملی به جای تقسيم  -

فيزيکی قدرت ميان زر داران و زورمندان و 
 باجگيران و تبهکاران سياسی در دستگاه دولت

جای  جاگزين ساختن شايسته ساالری به-
مافياساالری، بزهکارساالری و کودن ساالری کنونی و 
چيدمان يک تيم رهبری شايسته و آگاه به جای تيم 

 معامله گر کنونی
انتخابی کردن والی ها، ولسوال ها، عالقه  -

دارها و شهردارها به منظور گسترش دادن 
 دموکراسی

اقتصادی و  -تقسيم کشور به حوزه های اداری -
 میانتظا -امنيتی

تقسيم عاالدنه ياری های بين المللی به واليات  -
و مناطق کشور در سيمای پروژه های عمرانی  و 
جلوگيری از انباشت بی رويه کمک های مالی در 
مرکر که در بيشترينه موارد از سوی اليگارشی 

 مالی به تاراج می رود.   
 

پيشگيری يک سياست خارجی پراگماتيک و خردورزانه 
منافع عليای ملی کشور، به جای سياست هماهنگ با 

دنباله روی کورکورانه و يک جانبه گرايی کنونی 
که مغاير با استاتوس جيوپوليتيک و جيو 
استراتيژيک کشور و زمينه ساز مداخالت رنگارنگ 
در امور آن بوده و منجر به مبدل شدن کشور ما 
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به کارزار رويارويی های پايان ناپذير قدرت های 
و کانون تنش آفرينی و خاستگاه تروريزم گوناگون 

و بی ثباتی پراگنی و پخش مواد مخدر و تبارز آن 
در سيمای يک پارتنر غير قابل اعتماد در تراز 
جهانی و به ويژه منطقه يی گرديده است و اعالم 

 افغانستان به عنوان يک کشور بی طرف. 
 

ناگفته پيداست که رهبری مافيايی حاکم بر کشور 
عناصر جنايت پيشه و خون آشام، ناقضان  که همه

حقوق بشر، قاچاقچيان هيرويين، تندروان 
تبارگرا، آدمشکان حرفه يی، ارازل اوباش و 
تاراجگران سرمايه های ملی و رهزنان و باجگيران 
رنگارنگ زير داربست آن پناه آورده اند، نه 
تنها به اين دگرديسی های ريشه يی باور ندارد، 

ويی های آزمندانه شخصی و گروهی بل برای سودج
خود با همه نيرو و توان در برابر آن ايستاده 

 است. 
 

فاکت جلوگيری ناروا و ديده درايانه از برگزاری 
انتخابات شوراهای ولسوالی ها از سوی کميسيون 
غير مستقل نامنهاد انتخابات به بهانه واهی 
نبود امنيت که با کارگردانی سردمداران رژيم از 

ت پرده صورت گرفته و برخوردار از هيچ منطقی پش
نمی باشد، گواه بر همين امر است. اين امر بار 
ديگر زير اين گفته مهر صحت می گذارد که نمی 
شود دمکراسی و عدالت اجتماعی و شايسته ساالری 
را به ياری کسانی که کمترين باور و پابنديی به 

و بی آن ندارند، با سر دادن شعارهای ميان تهی 
 پشتوانه پياده کرد.

 
آری! از پايوران سياسی حامل تاريک ترين انديشه 
های ارتجاعی که به جای گرايش در راستای 
يکپارچگی ميهنی و وحدت شکوهنده ملی، پيوسته 
ساز گوشخراش تبارگرايی و تنگ نگری می نوازند، 
به گونه يی که کشور را در آستانه فروپاشی و 

تی آن رو به رو گردانيده گسيختن شيرازه های هس
 اند، چه انتظاری جز اين می توان داشت؟  
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بياييد، با بهره گيری از فرصت به دست آمده، 
برای رهايی ميهن از دست مافياساالران و پايوران 
شان، با رای ندادن به کرزی و باند سازشکار وی 
همه برنامه های ارتجاع داخلی و جهانخواران 

کسان و حماسه نوينی در برگ فرامرزی را با خاک ي
 های تاريخ خونبار کشور بيافرينيم. 

 
پيروزی تنها  آن گاه ميسر خواهد بود که شعار 
به کرزی رای ندهيد! را به يک شعار سراسری ملی 
و ميهنی مبدل نموده و با همه توان و نيرو در 
پخش  و همه جا گستر سازی آن آن بکوشيم. زيرا 

ده و بی هرزه کنونی با تداوم کار تيم درمان
برای پنج سال آزگار ديگر، آخرين فرصت های طاليی 
برای خودسازی، کشورسازی و ملت سازی از دست 
رفته و ميلياردها دالر ياری های بين المللی به 
جای آن که در راه بازسازی ويرانه های ميهن به 
خاک و خون کشيده ما هزينه شود، حيف و ميل شده، 

، به کيسه های برادران، يا به تاراج رفته
 فرزندان و وابستگان سردمداران رژيم خواهد رفت.

 
با تداوم نظام تبارگرا و واپسگرای کنونی با 
طرز تفکر طالبی آن، با فراخ تر شدن ناگزير 
شگاف های گوناگون اجتماعی و ساختاری،کشور به 
گونه لگام گسيخته به سوی سراشيبی و پرتگاه 

ده شده و دامنه نبردهای نابودی و نيستی کشاني
خونين و خانمان برانداز گسترده تر خواهد شد. 
بيکاری از مرز چهل درصدی کنونی که در تراز 
جهانی ريکارد به شمار می رود، هم خواهد گذشت و 
با انباشت شدن روز افزون مشکالت، کشور به سوی 

 هرج و مرج و نابودی خواهد شتافت.
 

ه غير ملی و با تداوم سياست های نابخردان
ماجراجويانه کنونی در قبال گستره مرزی ميان 
افغانستان و پاکستان، به جای دستيابی به يک 
راهيافت مکراتيک و دادگرانه و واقعبينانه 
مساله، رودباری از خون باشندگان بينوا و 
بيچاره نوار مرزی روان شده و منطقه با بحران 

ديد و های پيش بينی ناپذيری رو به رو خواهد گر
کارزاری به راه خواهد افتاد که سال ها زبانه 
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های آتش آن را هيچ آتش نشانی فرو نشانده 
 نخواهد توانست. 

 
نخستين گام در راستای بر چيدن گليم تبهکاری ها 
و بزهکاری ها در کشور، و برپايی يک نظام مردم 
ساالر و دمکرات و تامين عدالت اجتماعی و شتافتن 

آوردن دگرديسی های ريشه يی و  به سوی بازسازی و
بنيادی و نهادينه ساختن صلح و ثبات در آن، رای 
ندان به کرزی و باند مافياساالر، تبار گرا و 

 طالب پسند وی است.   
 
 
 
 
 
 
 

 خطر بازگشت به نظام ستمشاهی
 

خطر بازگشت به نظام فرسوده شاهی با گذشت هر 
 روز در کشور بيشتر و بيشتر می شود. در واقع
مردم ما بر سر يک دوراهی قرار گرفته اند: 
انتخابات پيشرو در واقع انتخاب ميان تداوم 
نظام جمهوری و بازگشت قهقرايی به نظام فرسوده 
و فرتوت شاهی (و يا هم امارت طالبانی) است. 
هرگاه در نتيجه انتخابات روان، داکتر عبدهللا 
پيروز ميدان برآيد، نظام جمهوری تداوم خواهد 

افت. در غير آن، کرزی موفق خواهد شد يک شخص ي
ضعيف النفس و ناتوان را در ارگ بنشاند و خود 
در پشت پرده همه کاره بماند. الترناتيف سوم هم 
روی کار آوردن يک دولت موقت انتقالی برای 

 زمينه سازی جهت بازآوردن طالبان خواهد بود. 
  

ر بايد متوجه يک نکته باريک باشيم. کشور ما د
دوازده سال گذشته به برکت ياری های بين المللی 
دستاوردهايی داشته است. در پهلوی آن، يک رشته 
تجربه های ناسخته را هم از سر گذرانيده است. 
مانند دامنه يابی تنش های زبانی، تباری، 
آيينی، تقلب گسترده در انتخابات، شيوع رشوه 
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د ستانی، مباشر پروری، افزايش سرسام آور تولي
مواد مخدر، دامنه يابی فساد و... که دردمندانه 
همه با يک نام پيوند می خورند: کرزی. آری! 
همانا آقای کرزی بودند که همه اين زشتی ها، 

 پلشتی ها، نکبتی ها را نهادينه ساختند. 
  
حال، گذار يک مساله بسيار مهم را پيش روی ما  

کرزی گذار با   با کرزی يا بی کرزی؟ گذاشته است:
يعنی پاييدن کرزی در ارگ، ابقای وی در کرسی 
رياست جمهوری که به گونه غير مستقيم سپردن 
قباله ارگ و تخت پادشاهی دولت خداد را در پی 
دارد. يعنی بازگشت به نظام شاهی. اين گونه، 
بزرگترين دستاورد مردم مادر چهار دهه گذشته که 

است، با دادن قربانی های فراوان به دست آمده 
يکسره برباد خواهد رفت و از سوی خاندان کرزی 
به تاراج. گذار بی کرزی يعنی يک دست شدن و همه 
مردم و وادار ساختن ايشان به کوچيدن از ارگ. 
آری! کوچيدن آقای کرزی از ارگ اصلی ترين نشانه 
پيروزی در انتخابات است و ماندگار شدن شان در 

 ی.ارگ به معنای بازگشت به رژيم شاه
  

در بعد داخلی، بزرگترين چالش، ابقای آقای کرزی 
در کرسی رياست جمهوری و در واقع جمهوری شاهانه 
در سيمای رييس جمهور مادام العمر است. به گونه 
يی بارها نوشته ام، آقای کرزی از روزی که پا 
به ارگ گذاشته است، درست و دقيق همين انديشه 

موش نکرده و به شيطانی را برای يک لحظه هم فرا
گونه پيگيرانه و منظم تعقيب می کند. ريشه همه 
نارسايی ها و نا به هنجاری ها را بايد در همين 
استراتيژی جست. تقلب های پی در پی در انتخابات 
ها، دستبرد به قانون اساسی، تخلفات و زير پا 
گذاشتن همه موازين و مقررات و قوانی و عهدشکنی 

ريشه در همين انديشه  ها و دغلبازی ها همه
دارند. چون هدف اصلی بازگشت به نظام فرسوده 
شاهی است، از همين رو آقای کرزی و باند 
مافيايی ارگ نشين در دوازده سال گذشته، 
نگذاشتند که کشور صاحب قانون اساسی پذيرا و 
کارا و ساختار نظام شايسته و بايسته گردد. 

را گرفته و همين گونه جلو هر گونه رشد و توسعه 
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سد راه ايجاد نهادهای مدنی پايدار و توسعه و 
 رشد احزاب سياسی گرفتند. 

 
کنون بزرگترين معضل، محدود ساختن لگام  

گسيختگی ها، خودکامگی ها و يکه تازی های آقای 
کرزی است که اميدواريم با انتخابات پيش رو 
چنين زمينه يی فراهم گردد. اوضاع به گونه يی 

قدرت سياسی، نظامی، اداری و مالی  است که همه
در يک دست منحصر شده است. رييس جمهور خود 
قانونگذار، خود تطبيق کننده قانون و خود 
بازخواستگر است. همين گونه خود تصميم ساز، 
تصميمگيرنده و خود مجری است. کنون انتخابات 
اين زمينه را فراهم نموده است که يا بيخی از 

م و يا اگر هم نشد، دست کم شر کرزی رهايی يابي
دامنه خودسری های شوونيست ها را محدود تر 
گردانيم. در اين حال، از ديد من، تنها نامزدی 
که توانايی چنين کاری را دارد، داکتر عبدهللا 
است. حاال بحث بر سر شخص نيست. می توان در کل 
گفت مجاهدان. زيرا ممکن بود به جای داکتر 

نی و يا استاد عطاء و کسی عبدهللا، آقای قانو
ديگری در چنين جايگاه قرار می گرفت. يعنی بايد 
به هر بهايی که شده، بايد جلو خودسری های کرزی 

 گرفته شود. 
 
من هميشه برای دوستان نوشته ام که ميان دو  

حالت تفکيک قايل شوند: يکی حالت آرمانی است. 
م اگر قرار باشد در کشور خدا داد افغانستان کدا

زمانی رهبری به دست آدم سزاوار، نيکوکار و 
پاکيزه سرست و ايده آل بيفتد. فبها. اما شايد 
عمر بنده و شما به چنين چيزی کفاف ندهد. اگر 
بحث را محدود به ظرف زمانی و مکانی کنونی 

 نکنيم، به هيچ نتيجه يی نخواهيم رسيد. 
 

در اوضاع و احوال کنونی انتخاب بر سر سه نفر 
حاال اين که در گذشته کی خوب بود و کی بد،  است.

اين را بگذاريم برای داوری تاريخ. در اوضاع 
کنونی چه کسی می تواند بهتر و زودتر از ديگران 
اين کشتی شکسته و توفانزده را به ساحل آرام و 
امن برساند. ما در وضعی نيستيم که رهبر آرمانی 



 

909 
 

ست. سفارش بدهيم. انتخاب ميان همين سه نفر ا
بايد با آينده نگری به سوی انتخابات رفت و ديد 
که چه کسی می تواند بهتر از ديگران باشد. در 
غير آن اگر زياد به گذشته ها بچسپيم و بهانه 
گيری کنيم، فکر نمی کنم که چنين چيزی به ما 
کمک کند. نبايد فراموش کرد که همه چيز در کابل 

ر در کاخ حل نمی شود. تصاميم در باره ما بيشت
 سفيد گرفته می شود. 

 
بعضی ها می گويند که به نامزدی رای خواهند داد 
که سابقه تبهکاری نداشته باشد. لطف بفرمايند 
که اين نامزد چه کسی است و شانس پيروزيش تا چه 
اندازه است؟ تا جايی که بنده می دانم، غير از 
نواسه سردار نعيم، همه کانديدها به گونه 

غير مستقيم در ماجراهای دهه های مستقيم يا 
اخير دست داشته اند. حد اقل در دوازده سال 
گذشته که منجر به اعتياد دو ميليون نفر و کشته 
و زخمی شدن ده ها هزار تن شد. نبايد تلفات غير 
مستقيم را هم فراموش کرد. همين اکنون ده ها 
هزار نفر در اثر بيماری ها، حوادث ترافيکی، 

ماعی و.... جان می بازند که مسوول آن مشکالت اجت
کسانی اند که موجب از دست رفتن فرصت طاليی سال 

گرديدند يعنی آقای کرزی و... به  2014 -2001های 
هر رو، اگر کسانی می خواهند بر تغيير رژيم 
جمهوری به شاهی و سپردن قباله ارگ به آقای 

د، کار خود شان است. اما نکرزی مهر تاييد بزن
چنين جرئتی ندارم، زيرا چنين چيزی را جفا  بنده

در حق خون جوانانی می دانم که پس از يک سده 
همين  مبارزه اين نظام را به ما ارمغان آوردند.

اکنون روی کار آوردن نامزد مورد تاييد کاخ 
سفيد هم به معنای هموار کردن راه برای بازگشت 

 طالبان است. 
 

کنيم. در عصر ما در يک کشور عادی زندگی نمی 
آرامی و شادی هم بسر نمی بريم. ما در يک 
جغرافيای بسيار خطرناک و ناآرام زندگی می 
کنيم. اگر آرمانی بينديشيم، رهبرسياسی يی که 
بيخی پاکيزه از گناهان کبيره سياسی باشد، در 
صد سال آينده هم شايد در کشور خدا داد 
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نونی افغانستان نيايد. حاال بايد در ظرف موجود ک
و در اوضاع و احوال حاضر بينديشيم. اگر نيک 
بنگريم، همه رهبران رژيم کنونی و همه کسانی که 
کانديد هستند، به نحوی از انحنا در ماجراهای 
چهار دهه اخير کشور مستقيم يا غير مستقيم دست 
داشته اند. آقای کرزی در دوره جهاد کاتب مجددی 

ود سلسله بود. همين مجددی در سال های دهه ن
جنبان همه فجايع بود. او بود که شورای نامنهاد 
هماهنگی را ايجاد و رياست کرد و حزب اسالمی و 
جنبش را به بربادی کابل ترغيب و تشويق کرد. 
حاال، اگر تلفات ده سال اخير را از ناحيه 
هيرويين بسنجيم، دو ميليون جوان ما هيرويينی 

ز ايشان می شده اند که همه روزه شمار بسياری ا
ميرند و ديگران هم مرده های زنده اند. با اين 
احتساب می توان گفت که بيشترين قربانيان را بی 
تفاوتی ها و سهل انگاری ها و شايد هم دست 
داشتن خاندان کرزی در بازرگانی مواد مخدر 

 گرفته باشد. 
 

مردم افغانستان بهای بسيار سنگينی برای 
رداخته اند که آن را دستيابی به نظام جمهوری پ

رايگان به کرزی مافيايی بدهند. کرزی می خواهد 
نظام جمهوری را در افغانستان به نظام شاهی 
مبدل کند و مادام العمر رييس جمهور باشد. مردم 
از دست باند مفيايی کرزی به ستوه آمده اند. 
هرگونه تالش مبنی بر انجام تلقبات گسترده در 

ز انقالبی گردد که نه انتخابات می تواند آغا
تنها ارگ، بل که کل افغانستان را می تواند زير 

 و رو کند.
 
خوب، انتخابات با همه کم و کاست هايش يک حسن   

دارد که فرصت تاريخی استثنای يی را در دسترس 
مردم می گذارد تا با بهره گيری از آن توطئه ها 
و دسيسه های ارگ را برهم بزنند و با رای دادن 

يک کانديد بتوانند کار را يکسره کنند و وی  به
را وادار به کوچيدن از ارگ نمايند. گيريم که 
حتا موفق هم نشوند. ولی بازهم می توانند باند 
ارگ نشين را وادار به عقب نشينی نمايند و کرزی 
ناگزير می شود، بخشی از خواست های مردم را 
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يم، بپذيرد. حاال اگر دست روی دست گذاشته بنشين
همان آش و همان کاسه خواهد بود و کرزی بار 
ديگر فرصت به دست خواهد آورد تا به بهره گيری 
از امکان، مواضع خود را تقويت کند و برنامه 
خود را در راستای کنار زدن گام به گام همه 
حريفان سياسی پياده نمايد. پرسشی که مطرح می 

ود؟ گردد، اين است که چرا چنين شانسی از دست بر
چرا بر برنامه های کرزی بدون آن که در برابر 
آن مقاومتی کنيم، تسليم شويم و مهر تاييد 

 بزنيم؟ 
 
 

 اعليحضرت حامد کرزی بابا

و رويای جلوس بر اورنگ شاهنشاهی  
  درانی

کرزی برای پاييدن مادام العمر در ارگ و تبارز 
(لقب خان » د پشتنو ستر مشر«در سيمای 

(لقب غير » ستر ملی الرشود«عبدالغفار خان)، 
(لقب تره » د خلقو ستر مشر«رسمی داوودخان) و 

  کی) با بهره گيری از انتخابات پيشرو سه گزينه
دارد. انتخابات پيشرو و بازگشت سپاهيان 

يی از افغانستان، زمينه بسيار خوب و امريکا
ميدان بسيار فراخی را برای مانور و داد و ستد 

نيروهای ارتجاعی داخلی  با قدرت های خارجی و
برای آقای کرزی برای پاييدن مادام العمر در 
ارگ، احيای نظام شاهی در سيمای جمهوری شاهانه 

و » د پشتنو ستر ملی مشر«و تبارز در سيمای 
فراهم آورده » ستر ملی قاعد«و » ستر الرشود«

 است.

کرزی برای رسيدن به اين آرمان بزرگ سه گزينه 
 راهبردی دارد:

و تبارز در  امريکاهمپيمانی با  -ينه مدرنگز
سيمای گاندی افغانستان و پدر دمکراسی نوين 

 کشور،

تشکيل امارت اسالمی افغانستان با  -گزينه سنتی
فروش کشور به عربستان سعودی و پاکستان و تبارز 
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در سيمای د افغانستان اميرالمومنين و ستر 
 مجاهد و د اسالم لوی اتل او خادم  

 پناه بردن به  -اولتراناسيوناليستیگزينه
د پشتنو ستر ملی «کرملين، و تبارز در سيمای 

و ناجی » مشر، ستر ملی الرشود و ستر ملی قاعد
 کشور و محصل استقالل کشور از استعمار غرب  

با پيش دويدن جلو رخدادها بايد به عرض برسانم 
که جناب ايشان در هر سه گزينه يک راهکار پيش 

 رو دارند:

به تعويق انداختن انتخابات و اگر نشد، گماشتن 
يک مهره ضعيف و دست نشانده در ارگ که بتوانند 
حضور خود را در سايه وی در پشت پرده حفظ 
نمايند و پس از چندی دوباره بر سر قدرت بيايند 

 و يا هم برهم زدن آن.

 حال می پردازيم به بررسی اين گزينه ها:

ی آقای کرزی از همه گزينه نخست، روشن است برا
اوالتر است و بود. اما چنين بر می آيد که ديگر 
شانسی برای تحقق آن نمانده باشد. مانع اصلی 

بر سر دو  امريکاناکامی اين گزينه، قرار گرفتن 
راهی گزينش کرزی يا پاکستان است که روشن است 

نمی تواند کرزی را بر پاکستان ترجيح  امريکا
است که به مصداق مثل  بدهد. مشکل در اين جا

، »چاه کن آخر در چاه می ميرد«معروف 
اولتراناسيوناليسم پشتون به رهبری آقای کرزی 
کنون ديگر به آن پيمانه فربه شده است که می 
تواند برای پاکستان در آينده درد سر جدی به 

حاضر شود، با  امريکابار بياورد. حال، اگر 
فاعی به کرزی پيمان همکاری های امنيتی و د

امضاء برساند، در واقع ناگزير می شود در مساله 
از کرزی حمايت کند و اين گونه در » پشتون«

قرار گيرد. روشن  و حتا عربستان برابر پاکستان
نمی تواند دست به چنين کاری بيازد.  امريکااست 

زيرا مناسبات فوق العاده مهم راهبردی آن کشور 
ل می برد. هر با پاکستان به گونه جدی زير سوا

گونه توافق يا کرزی خواهی نخواهی شامل دادن سه 
 گونه تعهد برای اياالت متحده می شود:
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ابقای کرزی 

 مادام العمر ساختن رهبری در افغانستان در
 دست پشتون های درانی

 حمايت درازمدت از داعيه پشتونستان خواهی
کرزی کوتاه ساختن دست پاکستان از استان های 

 و مديريت کشور پشتون نشين

را چه در تراز داخلی  امريکا ،هر سه اين تعهدات
افغانستان و چه در تراز منطقه و جهان با 
دردسرهای بسياری رو به رو خواهد گردانيد. در 
داخل هم اقوام غير پشتون و هم غلزايی ها از 

رو خواهند گردانيد و در منطقه مناسبات  امريکا
گونه سر درگمی  با پاکستان و ايران به امريکا

را به شدت  امريکارقم خواهد خورد و هزينه های 
باال خواهد برد. از اين رو، بعيد به نظر می رسد 

 که چنين پيمانی با کرزی به امضاء برسد.

تازه موقف کرزی در زمينه روشن است: اگر مرا می 
گذاريد، امضاء می کنم اگر نمی کنيد، ديوانه 

و خود را در تاريخ نيستم که امضاء کنم و بروم 
بدنام سازم. اگر امضاء می کنيد، خوب در غير آن 
برويد پشت کار تان به امان خدا ! همين امروز 
برويد. من می دانم و کارم. البته، کرزی اين 

ی را مفت و رايگان و بدون رحرف ظاهر بازا
پشتوانه و بی دلگرمی نمی زند. او خريداران 

روژه اش را تمويل ديگری هم دارد که می توانند پ
 کنند.

می داند که می تواند اين  امريکافشرده سخن، 
پيمان را با رييس جمهور بعدی هم به امضا 
برساند. اما کرزی می خواهد با زرنگی انتخابات 
را به تعويق بياندازد يا برهم بزند تا شمار 

يی از افغانستان بيرون امريکابيشتر سپاهيان 
سپاهيان به کمترين  شوند. آن گاه که شمار اين

را تهديد به اخراج از  امريکاحد رسيد، بتواند 
افغانستان نمايد و بتواند شرايط خود را بر آن 

يی ها از امريکال از آن که فتحميل کند. اما غا
 همه برنامه هايش آگاهی دارند.   
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گزينه دوم: کرزی از پيش به شکست رو به رو  -2
کرزی لويه  شده است. درست چند ماه پيش آقای

جرگه ديگری را به راه انداخت. عقل کمتر کسی قد 
می داد که منظور آقای کرزی از اين خيمه شب 
بازی مسخره و کودکانه چيست؟ حتا شماری چنين 
گفتند که رييس جمهور عقل خود را از دست داده 
است و به خلل دماغ مبتال شده است و به بيماری 

ن رفتارهايی را روانگسيختگی دچار. شماری هم چني
 ناشی از کشيدن بی رويه چرس دانستند و...

هر چه بود، در ظاهر، منظور گرفتن مشروعيت  
برای امضای پيمان دفاعی و امنيتی پيوست قرار 
داد همکاری های بلند مدت راهبردی ميان کابل و 
واشنگتن بود. از همين رو بود که صدها تن از 

و فرماندهان نمايندگان و مشران اقوام و قبايل 
و خالصه هر چه مال و چلی و فالبين و جن گير و 

که در » عالم«رمال و تعويض نويس و استخاره چی 
کشور بود را در کابل گرد آوردند تا در باره 
پيمانی که کمتر کسی از ايشان حتا می توانست 
نام آن را درست تلفظ نمايد، حال چه رسد به اين 

باره آن ابراز نظر که به کنه آن پی ببرد، و در 
 کند. 

اما در پشت پرده، آقای کرزی بازی ديگری را  
پيش می برد. ايشان می خواست تا در اين جرگه، 
به طالبان پيشنهاد نمايد که دير يا زود 

يی ها می برآيند و رفتنی هستند. حال، امريکا
اگر طالبان حاضر به صلح شوند، ديگر انتخاباتی 

ا را جواب می دهيم که يی هامريکادر کار نيست. 
بروند به خير پشت کار شان. درست مانند اين که 
چند روز پيش در مصاحبه با بی بی سی فرمودند: 

 » بروند خدا حافظ شان. همين امروز بروند!«

 

در اين حال، کرزی در نظر داشت تا با جلب نظر  
مثبت طالبان، به همه جهانيان اعالم دارد که 

خود به توافق رسيده اند و افغانی ها ديگر ميان 
ديگر نيازی به نيروهای ائتالف بين المللی نيست. 
حاال موضوع بين االفغانی است و خود ما می دانيم 
و کار ما. دولت موقت و انتقالی را ايجاد می 



 

915 
 

کنيم و شماری از طالبان کرام مانند مال برادر و 
نمی مال منان و مال جهانگيروال و نمی دانم چند 

ديگر هم می توانند در و الش  ر و کور و لنگمالی ک
اين دولت مشارکت ورزند. اما پروژه اصلی کرزی 

يی امريکاچنين بود که با راندن و بيرون کشيدن 
ها از افغانستان، به طالبان و ساير تندروان 
اسالمی در سراسر جهان اسالم نشان دهد که نه آن 
ها بل که شخص شخيص خود شان بوده است که 

نسته اند نيروهای نصارا و جهود و کفار توا
فرنگی را از کشور بيرون برانند و حاال مستحق 
هستند تا به عنوان ستر مجاهد و غازی در راس 
قدرت امارت اسالمی افغانستان قرار بگيرند و با 
عنوان امير المومنين دولت خالفت اسالمی را 

  .احياء

 بسيار -خوب می ماند، بحث تمويل اين  پروژه
ساده، قطر حاضر اند اين پروژه را تمويل کند. 
درست چندی پيش شنيديم که وزير خارجه سعودی به 
پاکستان آمد و با نواز شريف بر سر پروژه پرورش 
پنجاه هزار تروريست تازه نفس با هزينه چندين 
ميليارد دالری به توافق رسيد. در ظاهر اين 

يه در در سور» جهاد«پنجاه هزار دهشت افگن برای 
نظر گرفته شده اند. اما شيادان پاکستان می 
توانند به راحتی در کنار اين پنجاه هزار نفر، 
پنجاه هزار نفر دهشت افگن ديگر را برای جنگ در 

 افغانستان پرورش بدهند.

 

روشن است که کرزی تاب جنگيدن با اين نيروها را 
ندارد. حال، چه بهتر که در راس آن و همه 

قرار بگيرد و از خوان نعمت سعودی طالبان کرام 
ها هم بهره مند شود. در اين واريانت بسنده است 

و جنبش را از سر راه » نصر«تا نيروهای سازمان 
برداشت. ديگر، همه چيز رو به راه می شود. حال 
اگر باز هم روس ها و ايرانيان مداخله کردند، 

رافضيان «کفار روس و «چه بهتر. جهاد در برابر 
ادامه می يابد. روشن است که جهان به » شيعه

کرزی اجازه نمی دهد تا چنين سناريوی کودکانه 
 .پياده شود. اين بود که اين سناريو تحقق نيافت
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حاال می ماند آخرين گزينه: کرزی می تواند با به 
تاخير انداختن انتخابات و بر هم زدن آن تا آن 

يی اامريکهنگام طعل چال برود که شمار سپاهيان 
به کمترين ميزان برسد. درست آن گاه است که می 
تواند با صدور يک اعالميه غرا و شيوا با صدای 

ييان بخواهد که افغانستان را امريکابلند، از 
ترک گويند. در چنين حالتی، روشن است روسيه  و 
نيز چين با آغوش باز به پيشواز وی خواهند 

يمای شتافت و کرزی خواهد توانست خود را در س
به عنوان زعيم  –کسانی چون خان عبدالفغارخان 

ملی و قاعد اعظم نه تنها پشتون های افغانستان 
بل که پاکستان هم بپندارد که توانسته است به 
افغانستان را آزاد بسازد، به سرزمين پشتون ها 
صلح به ارمغان بياورد. او می تواند با اين 

ابقا و کار، خود را در کرسی رهبری افغانستان 
پادشاهی را در خاندان درانی نهادينه بسازد و 
اين گونه از خود يک بابای ديگر ملت و شايد هم 
لوی بابا بتراشد. و اگر کار به وفق مراد پيش 
رفت، مانند داوود خان دعوی فرعونی نمايد و 
چونان ستر الرشود و يا هم مانند تره کی دخلکو 

 ستر مشر.

کرزی که در صورت به هر رو، دردمندانه آقای 
برگزاری انتخابات شفاف ديگر هيچ شانسی برای 
ابقای شان باقی نمانده است، برای تداوم حيات 
سياسی ننگين و پاييدن چند روزه ديگر در ارگ، 
به ترفند بسيار خطرناکی دست يازديده و مشی 
پيشگيری بازی با کارت قديمی پشتون را پيش 

ونستان دست گرفته اند. جناب ايشان پروژه پشت
پخت شوروی پيشين را روی ميز گذاشته اند. يعنی 
بازی دو سويه يی را با کارت پشتون پيش گرفته 
اند. اين است که بار ديگر با همه توان به دهل 
پشتونستان درنگانده می شود و به فتنه خط 

 ديورند دامن زده می شود.  

 

ايشان خود را مستحق می دانند از روسيه از  
ضاء نکردن پيمان نامنهاد راهبردی با بابت ام
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امتياز بخواهند و پشتيبانی آن کشور را  امريکا
جلب  2014از تداوم قدرت شان در دوره پس از 

کنند. روشن است روسيه هم که از مدت ها بدين سو 
فرصت طلبانه منتظر روزی است تا چتر حمايتی 

از سر کرزی پس شود تا وی را از هوا  امريکا
اضر است از وی حمايت همه جانبه بقاپد و ح

نمايد. کارشناسان چنين ارزيابی می کنند که 
کرزی از همين اکنون دو امتياز بزرگ از روسيه 
به دست آورده است: يکی اين که با اشاره روسيه 
 - از مجرای ازبيکستان توانسته است جنرال دوستم

معارض قديمی خود را از اردوگاه شماليان به 
ها بکشاند و درز بزرگی در  اردوگاه پشتون

اردوگاه شماليان به وجود بياورد. دو ديگر درست 
در هنگامی که در تراز جهانی تجريد شده است، به 

 المپياد سوچی دعوت شود. 

درست در هنگامی که کشور در آستانه انفجار و  
فروپاشی و انهدام قرار دارد، بازی خطرناک 

را به مصيبت تباری و زبانی کرزی می تواند کشور 
عظيمی گرفتار سازد. توطئه گران ارگ نشين در پی 
آن اند تا از هر راهی که شده انتخابات را به 
تعويق بيندازند و اگر ممکن شود آن را بر هم 
بزنند و اگر نشد نتايج آن را به بهانه تقلب 

 زير سوال ببرند. 

 

بازی نو بسيار خطرناک کرزی با کارت پشتون می 
را برای چند دهه ديگر در کام بحران تواند کشور 

عميق فرو ببرد و دور تازه يی از فتنه آغاز 
شود. و اين بزرگترين جفا نه تنها در حق مردمان 
پشتون بينوای نوار مرزی است بل که برای همه 
باشندگان کشور و منطقه بسيار خطرناک می باشد. 
اما روشن است که در بازی با کارت پشتون و 

ر دهل پشتونستان، کسانی مانند کرزی درنگاندن ب
بايد دست کم ده سال ديگر نزد چودری ها و جرنيل 
ها و کرنيل های شياد پاکستانی و مالهای پشتون 
سرحدی پاکستان درس بخوانند تا بتوانند الف لمن 

 الملکی بزنند. 
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در اين ميان، روس ها که مانند پاکستانی ها   
دارند و از مدت  در بازی با برگ پشتون يد طوالنی

ها بدين سو فرصت طلبانه چهارچشمی مراقب اوضاع 
–افغانستان اند، بی درنگ آقای ضمير قبولف 

نماينده ويژه رييس جمهور در امور افغانستان را 
با پيام خاصی به کابل فرستادند و ضمن دعوت از 
ايشان برای اشتراک در المپياد سوچی به عنوان 

نان دادند که روس ها تنها ورزشکار افغانی اطمي
از قديم االيام دوست راهبردی پشتون ها اند و 

يی ها برايشان کمک امريکاحاضرند در صورت رفتن 
های همه جانبه نمايند و هر چه توپ و تانک و 
طياره و گندم و تيل و چوب و فلزات و.....که 

 خواسته باشد، می دهند. 

البته، کرزی تنها به وعده اطمينان روسيه  
نده نکرد. هند و چين و ايران هم را در اين بس

ماجرا به دنبال خود کشاند و به چين و ايران هم 
يی ها خواهد کشيد. اين امريکااطمينان داد که 

 امريکااست که آغاز به رجز خوانی در برابر 
نموده است. کنون برنامه او چنين است که به هر 
و گونه که شده، انتخابات را به تعويق بيندازد 

در صورت امکان برهم بزند تا بتواند چند ماه 
ديگر هم مدت کار خود را تمديد نمايد. منطق 
چنين کاری هم به حساب افغانی چنين است که تا 
چند ماه ديگر کی زنده و کی مرده. باز خدا 
مهربان است يک چاره پيدا خواهد شد. يعنی در 
واقع در پی به دست آوردن يک فرصت ديگر است تا 

شد بتواند راهی برای تمديد دوره خود پيدا با
 نمايد. 

هر چه است، در سفر سوچی زمينه برای آغاز بازی  
با کارت پشتون و پشتونستان بار ديگر برای کرزی 
فراهم می گردد. اين است که در صورت تمويل اين 

اين بار از سوی روس ها، کرزی بار  -پروژه نو
اعد و ملی ديگر در سيمای ستر الرشود و ملی ق

زعيم و لوی بابا تبارز خواهد کرد. اما به گونه 
يی که تاريخ نشان داده است، چنين بازی ها 

از همين  هميشه يک برنده داشته است: پاکستان.
رو، کرزی بازنده بازی فينال در بازی با کارت 
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پشتون در سوچی خواهد بود و بايد برای کوچيدن 
 از ارگ آمادگی بگيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به پيش به سوی انتخابات!

 
مردم با شور و شوق برای انتخابات آماده می 
شوند. در اين ميان، شماری هنوز در تردد بسر می 

 برند که به کدام نامزد رای بدهند. 
 

نخستين بحث اين است که بايد معين کرد که در 
کدام کانتکست و در چه ترازی می انديشيم و در 

 م.چه چهارچوبی موضعگيری داري
يک بحث اين است که در کل مخالف نظام کنونی  - أ 

باشيم و خواستار براندازی يا تعويض آن از راه 
 های سخت ابزاری

بحث ديگر اين است که نظام را بپذيريم، اما  -ب 
آن را معيوب و ناقص بشماريم و خواستار وارد 
آوردن اصالحات بنيادی در ساختار و بافتار آن 

تار تعويض آن از راه های باشيم و يا هم خواس
مسالمت آميز با تمسک به مبارزات سياسی، فرهنگی 
 و اجتماعی با بهره گيری از ابزارهای دمکراتيک.
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در اين حال چند نوع موضعگيری در برابر رژيم  
 می تواند وجود داشته باشد:

 موضعگيری براندازانه از موضع سخت ابزاری -1 
ه های نرم موضعگيری تعويض نظام از را -2 

 ابزاری
موضعگيری اصالحگرايانه انتقادی نرم  -3 

ابزارانه از درون و بيرون نظام به منظور 
 ويرايش آن

 
آن چه مربوط می گردد به موضعگيری براندازانه  

از مواضع سخت ابزارانه، می توان به موقف 
اپوزيسيون مسلح مانند طالبان، شبکه حقانی و 

وه های مماثل که شاخه نظامی حزب اسالمی و گر
يکسره بر روش های مبارزه قهر آميز با رژيم تا 
مرز براندازی آن تاکيد دارند، اشاره کرد. اين 
گروه ها کشور را اشغال شده، رژيم را مزدور و 
دست نشانده می خوانند و بر ادامه مبارزه با آن 
تا مرز براندازی آن از راه های سخت ابزاری 

براندازی به شمول دست يعنی راه اندازی عمليات 
يازيدن به انتخار و ترور و نبردهای رو در رو و 
جنگ های چريکی و... تاکيد دارند. اما کاربرد 
ساير روش ها را نيز مردود نمی شمارند. فشرده 
اين که از همه ابزارهای دست داشته برای 

 براندازی رژيم کار می گيرند. 
ی نرم اما موضعگيری تعويض نظام از راه ها -2 

 ابزاری را می توان به دو طيف تقسيم کرد:
موقف اپوزيسيون سياسی گروه های بيرون رژيم،  - 

از جمله اپوزيسيون برونمرزی مانند برخی از 
 گروه های تندرو چپ پيشين:

اين گروه ها هم کشور را اشغال شده، رژيم را  
ارتجاعی و دست نشانده می خوانند و خواستار 

د. اما در عين حال، خواستار براندازی آن هستن
براندازی نظام از راه مبارزات سياسی در بيرون 
از نظام، و اتکا به تبليغات و تخريب رژيم و 
افشای آن هستند. اما در اوضاع و احوال کنونی، 
راهکارهای مشخص و طرح های معينی را نمی توانند 
ارائه دهند. دشواری کار اين گروه ها در آن است 

ار پراکندگی، اختالف نظر در راهکارها که سخت دچ
و راهبردها می باشند و ابزارهای الزم برای 
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مبارزه با نظام را به گونه موثر در دست 
 ندارند. 

موقف اپوزيسيون درون نظام، که در راستای  - 
اصالح و تعويض آن از راه های مسالمت آميز از 
جمله از راه پيروزی در انتخابات متوجه می 

عنی راهکار اپوزيسيون سياسی درون نظام، باشد. ي
معطوف به تعويض نظام از راه های مسالمت آميز و 
توسل به شيوه های دمکراتيک و بهره گيری از 
فضای باز به ميان آمده از راه انتخابات و... 

 می باشد. 
هستند  -موقف اصالحگرايانه در دورن نظام -3 

کل گروه هايی در دورن نظام که با نظام در 
دولتداری  یموافق اند. اما در شيوه ها و روش ها

و دولتمداری با رهبری کنونی موافق نيستند و 
 خواهان انجام اصالحات از درون می باشند.

 
حاال بايد تصميم بگيريم که در کدام طيف قرار  

داريم. هرگاه خواهان تعويض نظام از راه های 
ر نرم ابزاری باشيم، بايد دو گزينه را مد نظ

 داشته باشيم:
 گزينه کوتاهمدت -1 
 گزينه دراز مدت -2 
روشن است در دراز مدت منظور و مقصود، تعويض  

نظام از راه های مسالمت آميز است. اما در 
 کوتاهمدت با يک پرسش اصولی رو به رو می شويم:

 در اوضاع و احوال کنونی چه بايد کرد؟ - 
 
اصالح خوب، هر گاه خواستار تحول و تغيير و  

باشيم، بايد در چهار چوب واقعيت های تلخ کنونی 
 جامعه و کشور موضعگيری کنيم. 

 
نخستين واقعيت اين است که در کشور نيروهای 
خارجی حضور دارند. چنين حضوری راهبردی است و 
آن ها اهداف و مقاصد خود شان را دارند. حال هر 
گونه که دوست داريد چنين حضوری را حضور 

ائتالف بين المللی ارزيابی می کنيد يا نيروهای 
 يی.امريکااشغال کشور از سوی نيروهای 
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دومين واقعيت اين است که در کشور يک رژيم 
راستگرا و اسالمگرا حاکم است. حال اگر احتمال 
براندازی آن را از سوی طالبان و احزاب و گروه 
های تندرو اسالمگرا در حد يک فرض بگيريم، امکان 

از سوی نيروهای چپ در کوتاهمدت و حتا  تعويض آن
 ميانمدت ممکن به نظر نمی رسد. 

 
سومين واقعيت اين است که بايد در در چهارچوب  

اوضاع و احوال کنونی انديشيد. انديشيدن بيرون 
از واقعيات عينی، شايد از ديد آرمانی و ايده 
آل يک بحث روشنفکرانه باشد، اما به حال کشور و 

 همراه ندارد.  مردم سودی به
 
آقای کرزی، يک  -کنون حاکميت در دست يک شخص 

تيم کرزی، يک  -خاندان کرزی، يک تيم -خاندان
پشتون، يک قوم درانی،  –قندهار، يک تبار -استان

پوپلزايی است. موضوع مشارکت فراگير  -يک قبيله
ملی در تصميمگيری ها مطرح نيست. راهبرد آقای 

در قدرت، مبدل ساختن ابقاء  -کرزی هم روشن است
نظام از جمهوری به شاهی، زير سوال بردن 
انتخابات و در صورت امکان برهم زدن آن، به 
ميان آوردن خالی سياسی و حقوقی در کشور، تمديد 
دوره کار خود، و اگر هيچ نشد، روی کار آوردن 
يک مهره دست نشانده و باز هم بر اساس فرمول 

 اييدن در قدرت. ميدودف در پشت پرده پ -پوتين
 
از ديد من، انتخابات هر چند هم نمايشی،  

ساختگی و همراه با تقلبات و تخلفات گسترده 
باشد، باز هم يک حسن را دارد که تمرينی است 
برای آينده و درنورديدن کوره راه دمکراسی و 

 شايد هم تنها راه برای کنار گذاشتن تيم حاکم.
 
ات، عدم مشارکت دردمندانه، حاال، تحريم انتخاب 

در انتخابات و يا رای دادن به نامزدهای مختلف، 
در واقع به معنای مهر تاييد گذاشتن به توطئه و 
دسيسه ارگ نشينان است. درست باند حاکم بر ارگ 

 هم همين را می خواهد. 
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من نگرانی برخی را درک می کنم. اما بايد ميان  
 دو وضعيت تفاوت قايل باشيم:

 آرمانی - 
 واقعی - 
در وضعيت آرمانی، ديد عده يی فرهنگی و مدنی و  

در اين حال، ». شهروند«مترقی است و از موضع يک 
می شود با آنان موافق بود. هيچ کسی از نامزدان 
مورد پسند شان نيست. برنامه های شان هم مورد 
پسند نيست. اما در وضعيت واقعی، به عنوان يک 

ن، آيا با وضعيت کشور خدا داد افغانستا» تبعه«
می سازيم و زير توطئه » کوو«موجود يا استاتوس 

ارگ مهر تاييد می گذاريم يا خواهان تغيير و 
 تعويض تيم حاکم هستيم. 

 
اشتراک نکردن در انتخابات و رای ندادن و يا  

هم اشتراک کردن و رای دادن به نامزدهای مختلف 
که به تقسيم آرا می انجامد، در واقع کمک به 

رگ در به ثمر رساندن برنامه آن است. نبايد از ا
ياد برد که ارگ پيش از پيش زهر خود را 
ريختانده است. آقای کرزی چندی پيش آقای داوود 

يکی از نزديک ترين همکاران خود را در راس  -زی
وزارت داخله گماشت و داوودزی هم دست به 
تغييرات گسترده کادری در اين وزارت يازيد و در 

همه عناصر نامطلوب را کنار گذاشت. در  واقع
تراز واليان، ولسوال ها (فرمانداران) و عالقه 
داران (بخشداران) نيز در همه جا اشخاص و افراد 
مورد اعتماد را گماشت. در کميسيون مستقل 
انتخابات هم همه گان از خود هستند. صندوق های 
رای در همه جا پيش از پيش جا به جا شده است. 

ميليون کارت رای دهی در  23ودی خود پخش به خ
ميليون واجد شرايط وجود  11کشوری که تنها 

 دارد، گواه بر نيات شوم ارگ نشينان است. 
 
حاال ما مانند هر باشنده کشور بر سر دو راهی  

 قرار داريم:
 آيا می گذاريم که توطئه ارگ به بار بنشيند؟ - 
با  يا اين که در برابر آن با دادن رای - 

 نامزد مخالف کرزی، جلو آن را می گيريم؟
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برنامه آقای کرزی روشن است: در صورت برگزاری  
انتخابات، با راه اندازی تقلبات گسترده نتايج 
انتخابات را زير سوال خواهد برد و هدف نهايی 
هم يا ابقای شخص خودش به بهانه شکست انتخابات 

ست و يا هم نشاندن يک فرد گوش به فرمان و د
نشانده در ارگ است. در چنين اوضاع، تيم ارگ 
نشين تغيير نکرده، هيچ تغييری هم در برنامه و 
اهداف کرزی و هيچ ويرايشی در ساختار نظام کشور 
رونما نخواهد گرديد. شايد هم آقای کرزی با 
برگزاری لويه جرگه، ايجاد کرسی نخست وزيری 

ی و برای شخص خود باز هم تالش ورزد قدرت اجراي
 صالحيت ها را برای خود به گونه انحصاری بگيرد.

 
حال، اوضاع و احوال به گونه يی شده است که  

تنها نامزدی که توان به چالش گرفتن کرزی را 
دارد، داکتر عبدهللا است. تاکيد من برآن است که 
در اين جا شخص مطرح نيست. می شد که به جای 

قرار می داکتر عبدهللا کس ديگری در اين موقف 
گرفت.... اما کنون همانا داکتر عبدهللا در اين 
موقف قرار گرفته است. از اين رو، هرگاه 
خواستار تعويض حد اقل تيم حاکم باشيم، راه 
ديگری جز رای دادن به داکتر عبدهللا نداريم. رای 
ندادن و اشتراک نورزيدن در انتخابات در واقع 

 رای دادن به کرزی است.
 

در صورت برنده شدن داکتر «يند که شماری می گو
اگر گفته های » عبدهللا وحدت ملی برهم می خورد.!

اين به اصطالح عاشقان سينه چاک وحدت نامنهاد 
ملی را به زبان عاميانه ترجمه کنيم، چنين است 
که اگر آقای اشرف غنی يا آقای زلمی رسول ولو 
با تقلبات گسترده هم برنده شوند، وحدت ملی حفظ 

ماند!!! و اگر داکتر عبدهللا با رای هفتاد می 
درصدی هم پيروز شود، وحدت ملی برهم می خورد! 
بی پرده می گويم، اين آقايان افراد بسيار عقده 
يی، متعصب و قوم پرستی بوده اند که چنين 
درفشانی می فرمايند. يعنی چه؟ اگر همين کسان، 
ذره يی وجدان و آبرو داشته باشند، لطف 

د، همين نوشته را بخوانند و به آن پاسخ بفرماين
 ند.يبگو



 

925 
 

 
از اين جا آغاز می کنيم که در کشور خدا داد  

وجود » ملت افغان«افغانستان نه ملتی به نام 
دارد و نه وحدتی در کار است. کدام ملت و کدام 
وحدت؟ هر چه را هم که در اين دست کم يک سده به 

يده اند، نام وحدت ملی سر داده اند و فرياد کش
جز فريب و کذب و خاک پاشيدن به چشم و شعار 
ميان تهی مردم نبوده است. در يک سده گذشته، 
وحدت ملی شعار ميان پوچ و تهی يی بوده که بيش 
از هر واژه يی بر سر آن تجارت سياسی برای سوء 
استفاده های ناجايز و نامشروع شخصی، خانوادگی، 

ومی صورت خاندانی، طائفه يی، قبيله يی و ق
گرفته است. اگر نه چنين است، چگونه است که يک 
سده شب و روز شعار داده می شود و در عمل عکس 

 آن را می بينيم. 
 
از ديد من، تنها آن گاه می توانيم ادعا کنيم  

که به وحدت ملی دست يافته ايم که به يک رشته 
ارزش های يگانه باور مند شويم و به دمکراسی و 

اعی و حقوق شهروندی پايند باشيم و دادگری اجتم
به تعريف های مشترکی از شماری از پديده های 
تاريخی و کشوری و منابع ملی دست بيابيم. 
مادامی که برای نمونه برای عده يی مساله 
پشتونستان بزرگترين آرمان ملی باشد و برای عده 
يی ديگر شعار پوچ و ميان تهی، هرگز به وحدت 

يافت. زيرا برداشت واحدی از ملی دست نخواهيم 
اين مساله و اجماع و همنگری در زمينه وجود 
ندارد. وحدت ملی آن گاه تامين خواهد شد که پای 
صداقت در ميان باشد. نه همديگر فريبی و نيرنگ 

 و رياکاری. 
 

از ديد من تا زمانی کشور دارای قانون اساسی 
راستين و ساختار نظامی نگردد که در آن همه 

ندگان کشور بتوانند به عنوان شهروند در باش
ساختارهای دولتی مشارکت داشته باشند، نمی توان 
سخنی از ملت به ميان آورد. ساختار کنونی 
دستگاه دولت به گونه يی است که سامانه 
تصميمگيری به گونه انحصاری در اختيار يک شخص و 
از اين مجرا در دست يک خاندان و يک واليت و يک 
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يک قوم مشخص قرار گرفته و ديگران از  قبيله و
 دايره تصميمگيری محذوف قرار گرفته اند. 

 
وحدت ملی آن گاه تامين خواهد شد که همه مردم  

خود را در نظام سهيم و شريک ببينند و آن را از 
خود بدانند. ارگان های محلی قدرت مانند واليت 
ها، ولسوالی ها (فرمانداری ها) و عالقه داری ها 

بخشداری ها) و شهرداری ها انتخابی باشند نه (
انتصابی. چگونه می توان از وحدت ملی سخن به 
ميان آورد، هرگاه بيش از نيمی از باشندگان 
کشور معنای سرود ملی خود را ندانند؟ چگونه می 
توان از وحدت ملی سخن بر زبان آورد که از واليت 
ا بزرگی مانند بلخ در درازای يک سده آزگار حت

يک وزير ديده نمی شود و از واليت قندهار يک 
 لشکر؟ 

 
چگونه می توان از وحدت ملی سخن بر زبان آورد  

که در درازای يک سده تقريبا همه واليان، 
ولسوال ها و عالقه داران و اکثريت قاطع سفيران 
و وزيران و معينان و فرماندهان ارشد ارتش از 

کش و مزدور يک تيره و تبار بودند و ديگران بار
و بناء و سرباز. آيا می توان گفت که در دوره 
های ظاهرشاه و داوود کسی از برادران هزاره يا 
و ازبيک را می شناسيد که در وزارت خارجه 

کرده باشند؟ کار  نمايندگی های سياسی در خارج 
مادامی که گليم اين گونه تبعيضات و نابرابری 

فتن از وحدت ها را از ريشه جمع ننماييم، سخن گ
 ملی راستين، حرف مفتی بيش نخواهد بود. 

 
با شکاف هايی که در جامعه ما هست، هرگز نمی  

توان دولت و ملت ساخت. برای دولت سازی و ملت 
سازی تمهيداتی در کار است که تنها با روی کار 
آمدن يک رهبری و اداره به راستی باورمند به 

 راهم گردد.اين ساختارها و ارزش ها می تواند ف
 
هيمن اکنون آقای گل آغا شيرزی با افتخار می  

ميليارد دالر را در جالل آباد صرف  4.5گويند که 
بازسازی کرده اند. بايد گفت که دو، سه برابر 
اين مبلغ در قندهار هزينه شده است. حال، بحث 
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من بر سر اين نيست که چرا کدام گوشه کشور ما 
بی شده است. آبادی آباد شده است. کار بسيار خو

کشور جای سوال ندارد. برعکس، ويرانی آن پرسش 
بر انگيز است. بحث بر سر تبعيض و بی عدالتی و 
بی انصافی و تقسيم غيرعادالنه نعم مادی است. 
شايد عده يی بگويند که چون در برخی از واليات 
ناآرامی بود، از اين رو در اين واليات پول 

بيايد. دروغ می  بيشتری مصرف شد تا آرامی
گويند. نخست اين که در اين سال ها جالل آباد يک 
از آرام ترين واليات بوده است. دو ديگر، اگر 
قرار بر اين بوده باشد، پس چرا در والياتی چون 
بدخشان و کندز و تخار  و بادغيس که ناآرام 

 بوده اند، کسی چيزی مصرف نکرده است؟ 
 
نان اين دوستان از همه اين ها که بگذريم، سخ 

بی بهره از هر گونه منطق است. يعنی چه؟ اگر 
آقای کرزی که در اين دوازده سال همه فرصت ها 
را برباد داد و کنون کشور در آستانه فروپاشی و 
نابودی قرار داده است، چون برخاسته از يک تبار 
معين است، وحدت ملی حفظ بود!!! و حاال اگر قرار 

ار ديگری بيايد، ولو توان باشد، کس ديگری از تب
آرامش بخشيدن به کشور را هم داشته باشد، وحدت 
ملی بر هم می خورد؟ پس اين همه هنگامه سازی و 
شعار دادن برگزاری انتخابات و دمکراسی و مردم 
ساالری و...برای چه است؟ اگر قرار است 
انتخاباتی برگزار شود، هر شهروند اين سرزمين 

شد مطابق همين قانون مسخره از هر گوشه يی که با
و مزخرف اساسی کنونی حق نامزد شدن را دارد. 
حال اگر برنده شود، آن هم با اکثريت چرا بايد 

 وحدت ملی برهم بخورد؟ 
 
در اين دوازه سال که پيهم تقلب و فريبکاری و  

دغل بازی بود، از بن گرفته تا لويه جرگه های 
سر فرمايشی قالبی و ابلهانه و انتخابات های سرا

و دروغين، وحدت ملی برهم نخورد. حاال برهم می 
خورد!. اگر وحدت ملی همين گونه دروغين و 
رياکارانه باشد، بگذار برای هميشه برهم بخورد. 
يعنی چه؟ اين دوستان نه به آرای مردم ارج می 
گذارند و نه به دمکراسی باور دارند و نه به 
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تبارپرستی و  انتخابات. چسپيدن به قوم و زبان و
سمت گرايی در اين سده يی که گذشت به ما چه داد 
که باز هم دنبال آن برويم و سرنوشت خود را با 

 آن پيوند بزنيم؟ 
 
مادامی که روند ملت سازی و دولت سازی بر پايه  

خردورزی و عقالنيت و باور به ارزش های واالی 
انسانی و مدنی استوار نباشد، هرگز نه دولتی را 

ب خواهيم شد و نه ملتی به وجود خواهد آمد. صاح
چنان چه در اين صد سالی که گذشت، نشديم. هر 
موقعی که يک برادر هزاره يا ازبيک توانست والی 
خوست يا پکتيا شود و مردم آن ديار وی را 
بيگانه نشمرند و از خود بدانند، آن وقت می 
توان گفت که به راستی يک ملت واحد هستيم و 

 ک کشور يکپارچه.دارای ي
 
ما را غرق در بحران هويتی جانکاهی ساخته اند  

که به سان سوهانی شيرازه آهنين هستی ما را می 
سايد. در کشور ما اقوام گوناگونی زندگی می 
کنند که هر کدام هويت تباری خود را دارند: 
پشتون ها (افغان ها)، تاجيک ها، هزاره ها، 

و... هويت بزرگ  ازبيک ها، ترکمان ها، بلوچ ها
ايرانی  -تمدنی همه ما هم هويت خراسانی -فرهنگی

ما است. هويت خراسانی، به هيچ رو هويت قومی و 
تباری و سمتی نيست. هويت فراگيری است که به 
سان چتر بزرگ می تواند همه را زير پوشش خود 
بگيرد. اما پيوسته تالش شده که اين هويت را 

دهل تنش های تباری، مخدوش سازند. درنگاندن بر 
زبانی،آيينی و... به پيمانه يی است که هيچگاه 
در تاريخ کشور اختالفات چنين پر دامنه نبوده 

 است. 
 

همه اش هم دستاورد نکبت و شوم فرمانروايی آقای 
کرزی و باند مافيايی ارگ نشين است. حاال اگر 
اين روند تداوم يابد، يعنی آقای کرزی موفق شود 

نيرنگ بازی و مداری گری و تقلب و باز هم با 
ترفندهای گوناگون نماينده دست نشانده خود را 
در ارگ بنشاند و از پيروزی نامزد مورد حمايت 
مردم جلوگيری کند و خود در ارگ چونان 
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فرمانروای مادام العمر ماندگار شود، آن گاه 
وحدت مقدس ملی حفظ خواهد شد!!!! در غير آن، بر 

 !!! هم خواهد خورد.!
 
حال عده يی می گويند که چون مادر داکتر عبدهللا  

پارسی زبان است، نبايد رييس شود. در حالی که 
عين موضوع در مورد آقای زلمی رسول هم صادق است 
که مادرش تاجيک کابلی است. به راستی جای شرم 
است. آيا ما به خاطر دو بانوی که سال ها پيش 

ای رای می رويم از جهان رفته اند، پای صندوق ه
و يا اين که معيارهای مدنی و متعالی را مطمع 
نظر داريم؟ . از اين خنده آورتر سخنی نمی توان 
شنيد. به راستی جای شرم است. يعنی چه؟ کشور در 
آستانه نابودی و فروپاشی و انهدام قرار دارد، 
اما آقايان در انديشه اين اند که مادر فالن 

يده فروبسته و از جهان کانديد که سال ها پيش د
رخت بربسته است، از کدام گوشه کشور و از کدام 
قوم و تبار بوده به چه زبانی سخن می گفته 
است!. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. به 
راستی که عقل آدم به کارهای کشور خداداد 

 افغانستان قد نمی دهد.
  

بنده بارها ديدگاه خود را در باره انتخابات 
ابراز داشته ام که تمرينی است برای دمکراسی و 
فرصتی است برای تعويض تيم و روی کار آوردن يک 
رهبر توانمند و بهره گيری از فرصت برای ويرايش 
ساختار نظام قانوان اساسی.  از اين رو، سفارش 
من به همه دوستان اين است که بايد با پويايی و 

 شور در انتخابات مشارکت ورزند.
 
 . و اما در باره نامزدان:.. 
به همه نمی پردازيم. تنها به سه نامزد پيشتاز  

 و مطرح می پردازيم:
 
 داکتر اشرف غنی احمد زی: -1 
من ايشان را چند بار از دور ديده ام. اما هيچ  

وقت با وی هم صحبت نشده ام. تنها باری صحبت 
تيلفونی داشتيم. اما شناخت غير مستقيم و 

وره کار وی در وزارت ماليه و در برداشتی از د
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کل دارم. در کل، ايشان يک شخصيت اکادميک و 
دانشمند هستند. پيوندهای گسترده با محافل قدرت 
در جهان غرب و حلقات مالی جهان دارند. از ديد 

و  امريکاسياسی سخت غربگرا و هوادار سرسخت 
نظام سرمايه داری اند. چنين پنداشته می شود که 

حلقات نزديک به حزب جمهوريخواه و نيز از حمايت 
محافلی در انگليس و اسراييل و اعراب برخوردار 
اند. اما روسيه و ايران تصور نمی رود نظر 

 مساعدی به رييس جمهور شدن شان داشته باشد. 
 
آدم با ابتکار و با انرژی و قاطع اند. تا  

جايی که اطالعات دقيق دارم، آدم مهربان و خوش 
اما گاه به گاه ناگهانی خشمگين و  خوی اند.

عصبانی می شوند و روش نرم شان به روش سخت و 
خشن مبدل می شود. بسنده است که بر افروخته 
شود. ديگر وای به حال کسی در برابرش قرار می 

 گيرد.  
 
ديد شخصی من اين است که به عنوان يک مشاور  

ارشد می تواند در دولت سودمند واقع شود. اما 
عنوان يک رييس جمهور به هيچ رو. زيرا داليل به 

فراوانی هست که مانع اين کار می شود. نخست سنش 
باال است. در حالی که در کشور سن بازنشستگی 

می باشد. دو ديگر اين که بيمار  65(تقاعد) 
است. گفته می شود زمانی از بيماری سرطان معده 
  رنج می برده است و پس از عمليات، معده اش را
از دست داده است. از همين رو، پيهم بسکويت می 
خورد. اصوال در کشور در زمينه معيارهای دقيق 
برای نامزدان کرسی رياست جمهوری از دقت الزم 
کار گرفته نشده است. در غير آن، نبايد ايشان 
را برای اين کار زحمت می دادند. در آرايش تيمش 

اهبردی در يارگيری دچار اشتباه شديد محاسبه ر
شده است. زيرا در کشور سنتی افغانستان که 
معيارهای تباری و زبانی سخت مطرح است، نا ديده 

درصد باشندگان  27گرفتن تاجيک ها (در حدود 
 55کشور) و در کل پارسی زبانان که اکثريت يعنی 

درصد باشندگان را می سازند، هيچ شانسی را برای 
وی ديگر، در برد برای شان باقی نمی گذارد. از س

کشور سخت سنتی يی چون افغانستان داشتن همسر 
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غربی به خودی خود می تواند بسيار تعيين کننده 
باشد. مالحظات بسيار جدی در باره برخی از 
هوادارانش مانند جنرال طاقت و اسماعيل يون و 
پتمن و ليوال و حزب افغان ملت و.... موجود 

 است.
 

پهلوی او شمار  دشواری ديگر در اين است که در
بسياری از افراد تند رو اولتراناسيوناليست، 
چپی های تندرو گذشته و آتش افروزان چپ افراطی 
هستند که در صورت پيروزی می تواند به آله دست 

بنا به سنجش من ايشان می آنان مبدل شود. 
توانند، به گونه عينی تنها روی يک چهارم، 

د. در اين نهايت يک سوم آرا سنجش داشته باشن
حال بايد به يادداشت که همانا ابشان نامزد 
مورد حمايت کاخ سفيد اند. پبروزی وی تنها در 
صورت راه افتادن تقلبات بسيار گسترده و مداخله 

 ممکن است.  امريکامستقيم 
 
 داکتر زلمی رسول: -2 
داکتر زلمی رسول را از نزديک می شناسم و با  

دو بار هم صحبت وی چند بار از نزديک ديده و 
داشته ام. ايشان هم آدم اکادميک و تحصيل يافته 
اند و به چند زبان زنده جهان سخن می گويند. 
آدم بسيار مودب، محجوب، آرام، با فرهنگ، با 
کرکتر و خوش صحبت و کم گپ، شيک پوش و با نزاکت 
است. شخص فقير مشرب و درويش منش است و ماديات 

هد. هيچ اتهامی در سوء عالقه چندانی نشان نمی د
 استفاده از قدرت در وی گزارش نشده است.

 
با اين هم، چيزی که سخت موقف ايشان را زير 
سوال می برد، اين است که در همه مسايل نزديک 
ترين مشاور کرزی بوده است و نمی توان وی را از 
اين نگاه برائت داد. يعنی شريک همه گناهان 

انبردار کرزی و زير بيشمار کرزی است.  سخت فرم
تاثير او است و هيچگاهی ديده نشده است که در 
برابر کجروی های کرزی و زشتکاری هايش کوچکترين 
اعتراض نموده باشد. ازدواج نکرده و تشکيل 
خانواده نداده است که اين امر پرسش هايی را از 
ديد شرعی در نزد خشکه مقدس ها برانگيخته است. 
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ای اشرف غنی باال است. سن ايشان هم مانند آق
اند  بازنشستهيعنی از ديد قانون ماموران دولت 

و نبايد نامزد می شدند. در پهلوی صفات نيک 
شخصی، از ضعف های بسيار شديدی مديريتی رنج می 
برد. آدم فوق العاده استراحت طلب، بی اراده، 
سست و از نظر کار ضعيف است. قاطعيت ندارد و 

 مصمم نيست. 
 
مردمی گسترده ندارد. نقطه ضعف وی در  پايگاه 

انتخابات اين است که ارگ و شخص کرزی وی را پيش 
نموده اند تا در ظاهر رييس شود. اما در صورت 
پيروزی وی، کرزی در پشت پرده همه کاره خواهد 
ماند و ايشان نماينده دست نشانده يی بيش 

 نخواهند بود. 
 
ند تنها دشواری در اين است که ايشان می توان 

در صورت تقلبات گسترده در انتخابات پيروز 
شوند. چيزی که مشروعيت شان را سخت زير سوال 
خواهد برد. در واقع، تنها با بردن نمره صد در 
 پارچه سفيد می تواند در انتخابات کامياب شود. 

 
فشرده سخن، از ديد من می تواند به عنوان  

يچ رو مشاور ارشد در دولت کار کند. اما به ه
واجد شرايط کرسی رياست جمهوری نيست. چون ايشان 
را از ديد سياست و دولتداری نمی توان به عنوان 
شخصيت مستقل و کاردان و مدير پرکار ارزيابی 
کرد. رييس جمهور دست نشانده هم کار فروبسته 

 کشور را در اين اوضاع بحرانی نخواهد گشود. 
 
ران به دليل روسيه از او حمايت می کند. اما اي 

داشتن روابط معتمدانه بسيار نزديکش با خاندان 
سعودی، به او به ديده شک و ترديد می نگرد و 

هم به دليل نزديک  امريکاسخت بی اعتماد است. 
بودنش به کرزی تصور نمی رود به پيروزی او 
چندان خوش باشد. زيرا می خواهد به هر بهايی که 

د سر واقعی شده خود را از شر کرزی که به در
برای اوباما مبدل شده است، برهاند و به جای 
او، نامزد مورد عالقه خويش را بياورد. هرگاه 
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تقلبات گسترده صورت نگيرد، می تواند به گونه 
 درصد آرا را به دست بياورد.  20/ 15-عينی تا

 
 داکتر عبدهللا: -3 
داکتر عبدهللا را از نزديک می شناسم. دو بار با  

سده بيستم در بن مالقات  -90ال های دهه وی در س
کرده بودم. سه سال هم در وزارت خارجه با هم 

وی را بسيار خوب می  ،همکار بوديم. از اين رو
شناسم. از اين رو می توانم بيشتر در باره اش 
بنويسم. البته، آن چه را که می نويسم، شمار 
بسياری از همکاران وزارت خارجه می توانند 

 ايند. تاييد نم
 
آدم بسيار پويا، سختکوش، نهايت دراک، تيزهوش  

و بسيار پرکار است. به گونه يی شب ها تا ساعت 
ده کار می کرد. سراسر جوش و خروش و جنبش است. 
دوست دارد کارها را بسيار با سرعت مگر با دقت 
فوق العاده باال انجام دهد. هرگز نمی خواهد وقت 

ور بسيار خوبی است خود را بيهوده بگذراند. سخن
و به انگليسی روان سخن می گويد. ديپلمات بسيار 
برجسته يی است و شناخت بسيار بااليی از منطقه و 
جهان دارد و در جهان هم شناخته شده است. دوست 
دارد همکارانش را از جوانان بسيار پرتالش و 
پرکار مسلط بر انگليسی و ديگر زبان های خارجی 

ه زبان های خارجی تحصيل کرده و نويسندگان خوب ب
در دانشگاه های بزرگ جهان برگزيند. شيفتگی 
فراوانی به اشتراک در کنفرانس های بين المللی 
و سخنرانی در مجامع اکادميک دارد. مشاوران 
بسيار مجربی در عرصه سياست خارجی دارد مانند 
داکتر روان فرهادی، داکتر شيرزوی، داکتر 

خليلی، محمود صيقل، ننگيالی طرزی، مسعود 
 پروفيسور امين صيقل، پروفيسور برالس،  و....

 
تيم همکارانش هم آدم های بسيار پرتالش و پرکار  

اند. از ديد تباری پدرش پشتون قندهاری و مادرش 
تاجيک پنجشيری است. اما قطعا اعتقادی به مسايل 
قومی و زبانی ندارد و دست کم هيج موردی که دال 

تباری و زبانی باشد، در باره اش  بر گرايش های
گزارش نشده است. آدم بسيار شيک پوش و خوش 
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برخورد است. سليقه بسيار خوبی دارد. شايد از 
ديد فرهنگی مامايش کپتان عطايی در وی تاثير 

 بسياری بر جا گذاشته باشد. 
 
در سياست خارجی آدم پراگماتيک است و بر رئال  

است سياست خارجی پوليتيک تاکيد دارد و معتقد 
نبايد بر اساس توهمات و خيالپردازی ها و 
احساسات و سر دادن شعارهای رمانيتک پرداز 
گردد. بل که بايد منافع عليای کشور به گونه 
عينی در صدر همه مسايل قرار داده شود. ديپلمات 

 فوق العاده زرنگ و موفق است. 
 
دکترين سياست خارجی افغانستان را در يک جمله  

بسيار پر محتوا خالصه می کند: مبرم ترين وظيفه 
سياست خارجی ما اين است که چگونه بتوانيم ميان 
جهانگرايی و منطقه گرايی يعنی مناسبات با 
جامعه جهانی و کشورهای همسايه و منطقه يک نوع 
تعادل و توازن منطقی و متوازن را با در نظر 
داشت منافع عليای کشور روی دست بگيريم و 

يگيرانه عملی سازيم. به داشتن مناسبات همه پ
اولويت قايل است. مگر، در عين  امريکاجانبه با 

بايد  امريکاحال، معتقد است که مناسبات ما با 
جدا از مناسبات ما با کشورهای همسايه و منطقه 

 تعريف گردد و نبايد زير سايه يک ديگر برود. 
 
ار چنين پنداشته می شود که روسيه با روی ک 

آمدن وی چندان خوش نباشد. اما هند و ايران نظر 
مناسب دارند. نکته مثبت در کيس سياسی وی اين 
است که هيچ زد و بندی با پاکستان و محافل 
ارتجاعی عربی ندارد. در سياست داخلی تکيه بر 
مجاهدان شورای نظار و جمعيت اسالمی دارد. مانند 

ربانی، استاد عطاء، آقای قانونی، صالح الدين 
اسماعيل خان و... اما مناسباتش با احمد ضيا 
مسعود، استاد خليلی، پير گيالنی، حضرت، دوستم و 
برخی ديگر از رهبران مجاهدان سرد است. بر عکس 

 با استاد محقق و جنرال ملک گرم می باشد. 
 
در کل، هوادار تشکيل دولت فراگير و مشارکت  

کاری اش را گسترده است. با اين که می کوشد تيم 



 

935 
 

از جمع تکنوکرات های جوان و تحصيل کرده در غرب 
برگزيند. دو دوره انتخابات نشان داد که از 
پايگاه گسترده مردمی برخوردار است. کمپاين های 
اين دور نشان دادند که بيش از دو نامزد ديگر 
شانس برنده شدن دارد. خصوصيت مثبت وی در 

ارکت گسترده يارگيری جوانگرايی و اعتقاد به مش
بانوان در دولتداری است. از ديد من، بهترين 
گزينه در انتخابات پيش رو است. اگر تقلبات 
گسترده مهندسی شده صورت نگيرد، می تواند در 

 درصد آرا را به دست بياورد. 55حدود 
 
 اما.... 
بايد از ياد نبرد که چند عامل ديگر در  

 انتخابات افغانستان مطرح است:
 قت کاخ سفيد و شحص اوبامامواف - 
 تاييد پاکستان، قطر، ترکيه و عربستان  - 
چانه زنی های محافل درونی قدرت و نظام سنتی  - 

 معامالت، مصلحت گرايی و مالحظات ويژه جامعه.
 
حال، اگر کرزی موفق شود تقلبات گسترده را به  

راه اندازد، شايد انتخابات به دور دوم کشانده 
از مدت ها رای زنی و چانه زنی،  شود. آن گاه پس

شايد دولت فرگير با اشتراک سه حلقه قدرت زير 
آرايش يابد. بحث ديگری است که  امريکانظر 

 واشنگتن چه کسی را در راس اين دولت می گمارد.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خطر نهادينه شدن تقلب در کشور

دردمندانه، همان گونه که پيش بينی می شد، 
قلبات گسترده به همراه انتخابات باز هم با ت

نيست به تقلبات به گونه بی هم قرار  بود. 
طرفانه و دادگرانه رسيدگی شود. اين کار در 
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دستگاه فاسد حقوقی و قضايی کشور و دادستانی آن 
ممکن نيست چون سراپا آلوده، وابسته و غرق در 
فساد و رشود ستانی و قانون شکنی است. تقلب در 

نخست، تقلب در لويه  بن، تقلب در لويه جرگه
جرگه قانون اساسی، تحريف و دستکاری در متن 

  2004قانون اساسی و تقلب گسترده در انتخابات 
مساله يی نيست که پت و  2009و سپس در انتخابات 

پنهان باشد. انتخابات افغانستان در پيوند با 
تقلب در تراز جهانی بی نظير است و در باره آن 

جهان گزارش های فراوانی به در رسانه های گروهی 
چاپ رسيده است. رسوايی به جايی کشيد که جان 

يی ناگزير شد به کابل بيايد امريکاکری سناتور 
ه بسيار افتضاح آميز کرزی را وادار به نو به گو

کشاندن آن به دور دوم گردانيد. حال اگر قرار 
 ،باشد با مساله برخورد دادگرانه صورت گيرد

ر کار درستی نبود، چون در اين گرفتن يخه يک نف
تقلبات شبکه مافيايی گسترده يی دست داشتند. 
مراجعه به دستگاه سرتاپا آلوده و فاسد 
دادستانی هرگز نمی تواند دادگری منصفانه و بی 
 طرفانه نمايد چون صد در صد وابسته به ارگ است.

 
دردمندانه در درازای تاريخ کشور ما دست های  

مواره در پی تفرقه افگنی و پيدا و پنهانی ه
بهره برداری های ناروا برای دستيابی به اغراض 
شوم شان اند. هدف من از نوشتن اين مقاله، درست 
به خاطر پيشگيری از همين گونه فتنه ها بوده 
است. تقلبات در سه دهه اخير چندان پردامنه است 
که بايد در يک دادگاه بی طرف بين المللی به آن 

د نه در دستگاه آلوده و پر از فساد رسيدگی شو
دولت کنونی. تقلب و بازی با سرنوشت مردم درست 
از کنفرانس بن آغاز گرديد. سپس در لويه جرگه 
ادامه يافت. در لويه جرگه قانون اساسی به اوج 
رسيد. متن تصويب شده و توشيح شده قانون اساسی 

مورد و متن دری آن با متن پشتوی آن در  52در 
ورد تفاوت دارد. ميان متن انگليسی قانون و م 29

متن آلمانی آن که کارشناسان خارجی بی طرفانه 
در تاالر خيمه ثبت کرده اند و متن پشتوی قانون 
اساسی تفاوت های بسيار فاحشی ديده می شود. همه 
اين دستکاری ها و تحريف ها دستبرد آشکار آرای 
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دو يی ها امريکامردم است. در انتخابات اول 
ميليون رای ساختگی را در صندوق ها از پاکستان 

 آورده و تقديم آقای کرزی نمودند. 
 

چنان توطئه بزرگ در کار بود  2009در انتخابات 
يی ناگزير شد به امريکاکه حتا جان کری سناتور 

کابل بيايد و به گونه افتضاح آميزی کرزی را در 
ز مالی عام جلو چشم جهانيان به گونه تحقير آمي

وادار به پذيرفتن دور دوم نمايد. روشن است در 
تقلب در انتخابات شبکه مافيايی بزرگی دست داشت 
که شمار بسيار افراد از خود کرزی گرفته تا 
لودين و اسپنتا و .... در آن دست داشتند. حاال 
اين انتظار که دستگاه فاسد و آلوده دادستانی 

ادالنه کشور بتواند کدام دادگری دمکراتيک و ع
نمايد دور از انتظار است. متاسفانه افغانستان 
ميدان کشاکش های قدرت های بزرگ جهانی شده است 
و فتنه بزرگی در راه است. برای جلوگيری از 
اختالفات فرقه يی نبايد به افراد ماجراجو و 
شياد که در پی بهره برداری از چنين زمينه ها 

ره گيری هستند، نبايد مجال داده شود تا با به
از همچو دستاويزها به آتش افگندن به احتالفات 

 قومی بپردازند.
 

درست است که در کشور ما خيانت های بسياری صورت 
گرفته است. اما دردمندانه به کدام دادگاه 
مراجعه نماييم؟ نه کسی می تواند آقای کرزی را 
به دادگاه بکشاند و نه کسان ديگری را که در 

کردند. من خودم در کنفرانس کنفرانس بن خيانت 
های مقدماتی پيش از بن در استانبول، 
فرانکفورت، بن اول و بن دوم حضور داشتم و به 
چشم سر می ديدم که چه معامله ها و خيانت هايی 
در جريان است. می خواهم خدمت دوستان به عرض 
برسانم که بايد مساله طالبان را از مساله قوم 

طور حزب جنبش هم ربطی پشتون جدا دانست. همين 
به مردم شريف ازبيک ندارد. هيچ کس هم مثال آقای 
مارشال را رهبر مردم تاجيک نبايد بداند. از 
همين رو اگر کسی بر جنبش انتقاد می کند، نبايد 
اين انتقاد به مثابه انتقاد بر ازبيک ها تلقی 

 شود.
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، مجبور شده است با پاکستان امريکاکنون هم 
و سرنوشت افغانستان را به طالبان  کنار بيايد

ی، نونبسپارند. در حکومت آينده بخشی از تيم ک
بخش هايی از طالبان، بخشی از حزب اسالمی، گروهی 
به نمايندگی از شمال مانند... دست خواهند 
داشت. مگر قدرت اصلی در دست پاکستانی ها خواهد 

يی ها ناگزير واليات جنوب و شرق را امريکابود. 
طالبان خواهند داد. تنها چند پايگاه نگه  برای

را  امريکامی دارند. پاکستان در بدل باج کافی 
هم طور گروگان نگه خواهد داشت. در اين حال 

در شمال به مخالفت برخيزند.  کسانیممکن است 
روشن است پشتون های مخالف پاکستان هم به آنان 
خواهند پيوست. اين خواهد بود روز و حال 

ان. حال در چنين حالتی چه می توان کرد؟ افغانست
 ،روشن است کسانی که با طالبان مخالف هستند

ناگزير خواهند بود به صورت تاکتيکی هم که شده 
در پهلوی ائتالف شمال قرار گيرند. در اين حال 
عربستان سعودی و قطر ميليون ها دالر را برای 
وهابی ساختن افغانستان در اصل محاصره ايران 

اند به مصرف برسانند. روشن است روسيه هند  حاضر
در اين و ايران از شماليان حمايت خواهند کرد. 

حال، قطر از اخوانيان تندرو و عربستان از 
 طالبان نامنهاد ميانه رو حمايت خواهد کرد. 

 
افغانستان بار ديگر به جنگ های خونبار دهه 
هشتاد بر خواهد گرديد. در اين حال پاکستان 

ظامی حقانی و حکمتيار را برای حفظ شاخه ن
ماتقدم نگه خواهد داشت. آن ها به بهانه حضور 

ادامه خواهند داد. از » جهاد«يی ها به امريکا
همين حاال در پالن دارند تا اوضاع شمال را هم 
خراب ساخته و جنگ های خونينی را زير نام شيعه 
و سنی به راه اندازند. در اين حال بيگانگان  

ه اند ماهرانه دو ميليون پشتون را در توانست
افغانستان و سه و نيم ميليون را در پاکستان 
هيرويينی بسازند. من خودم به شدت مايوس و 
نوميد هستم. در اين حال اجنت های پاکستان 
بسيار تالش دارند اوضاع شمال را خراب بسازند و 
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از ابزاری برای اين کار بهره برداری 
  ناجوانمردانه کنند.

 
 

تقلبات در انتخابات افغانستان چيزی نيست که از 
يی امريکاچشم جهانيان پنهان باشد. هنگامی که 

ها در انتخابات روسيه آغاز بر انتقاد از پوتين 
کردند، او گفت که ما به تفصيل از جريان 

به گونه مستند آگاهی  امريکاانتخابات های 
داريم. همچنان ما می دانيم که چگونه در 

انستان انتخابات اول رياست جمهوری برگزار افغ
گرديد و کدام کشور به چه تعداد رای را از 
پاکستان به افغانستان آوردند و صندوق ها را 
برای که گذاشتند. ما همچنين به تفصيل و جزييات 
آگاهی کامل داريم که انتخابات دوم رياست 
جمهوری افغانستان با مديريت کدام کشور و در چه 

 از تقلبات بی نظير برگزار گرديد.سطحی 
 
 
 
 
 
 
 

 کار و پيکار انتخاباتی
 

بياييد آخرين توطئه ها و دسايس اهريمنی 
 باند مافيايی کرزی را نقش بر آب سازيم!

 همدياران گران ارج!
 با مهر و درود! 
آخرين توطئه ها و دسيسه های باند مافيايی  

ی کرزی می تواند کشور را به گونه برگشت ناپذير
به لبه پرتگاه از هم گسيختگی، نابودی و 

 - فروپاشی و بحران عميق فرو ببرد. حامد کرزی
و واپسگرای  اين نماينده اليه های ارتجاعی

جامعه، از آوانی که پا به لجنزار ارگ گذاشته 
است، گروهی از تندرو ترين و منافق ترين عناصر 
توطئه گر و آتش افروز با تاريک ترين انديشه 

رون وسطايی قبيله يی را دور خود گرد های ق
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آورده است که لحضه يی هم از توطئه چينی و 
دسيسه سازی در برابر مردم کشور دست بر نمی 

باند مافيايی ارگ از شور و شيفتگی مردم  دارند.
قهرمان ما در سرتاسر کشور و شتافتن بی مانند 
توده های ميليونی به پيشواز انتخابات سخت دچار 

و روانگسيختگی شده و ديوانه وار به هيستری 
برگزاری نشست های فتنه انگيزانه پشت پرده در 

 ارگ رياست جمهوری دست يازيده است. 
 

روشن است کرزی و باند مافيايی ارگ نشين تازه 
متوجه لغزش بزرگ و خبط سياسی نابخردانه خود در 
به ميدان آوردن نامزدهای تاريخزده، فرسوده، 

گرديده است که هيچ شانسی برای  کهنسال و بيمار
پيروزی و يارای گرهگشايی از نا به هنجاری ها و 
نابه سامانی های پيشاروی کشور را ندارند. در 
حالی که کشور با توجه به چالش ها و تنش هايی 
که با آن رو به رو است، به رهبری جوان، تازه 
نفس، پرکار و با انرژی نياز دارد و مردم هم 

نيک می دانند و دريافته اند که به  درد خود را
چه کسی بابد رای بدهند. نفس عمل کانديد ساختن 
کسانی که بايد دست کم  چند سال پيش بازنشسته 
می شدند و تقاعد سوق می گرديدند، امری است 
مغاير با قوانين نافذه کشور که سن بازنشستگی 

 سال تعيين نموده است.  65 –را 
 
لی باند مافيايی ارگ، دست به هر رو، راهبرد اص 

يازيدن به تقلبات گسترده و کشاندن انتخابات به 
دور دوم است که ميدان را برای بهره بردای های 
ناروا و سوء استفاده های ناجايز باند ارگ نشين 

 فراهم خواهد گردانيد. 
 
تنها راه جلوگيری از همه دسيسه ها و فتنه  

و قاطع به انگيزی های ارگ، دادن رای يکپارچه 
تنها نامزد اپوزيسيون و از اين راه نجات کشور 
از شر اهريمنان توطئه گر و آتش افروز است. 
روشن است تقسيم رای ميان چند نامزد، تنها و 
تنها به سود باند مافيا است. از اين رو، تنما 
می رود تا از به هدر دادن رای به نامزدانی که 

ودداری ورزيد. هيچ شانسی برای پيروزی ندارند، خ
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در غير آن، کشتی بادبان بشکسته کشور به سوی 
گردابی رهسپار خواهد شد، که زبردست ترين ناخدا 

 هم راهی برای نجات آن نخواهد يافت. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 سخن آخر، پاسخی به همه پرسش ها
تنها دستاورد ما در  -به خاطر حفظ نظام جمهوری 

ستيابی به آن مردم چهار دهه اخير که به خاطر د
ما بهای گزافی پرداخته اند، به داکتر عبدهللا رای 

 بدهيد!
 
 دوستان گرانمايه . با درود. 
 روزگار به نيکويی و شادکامی. 
 
با تحليل همه جانبه اوضاع، به گونه فشرده  

 برای همه يک پاسخ دارم:
آقای کرزی، همان گونه که از روز پا گذاشتن در  

مادام العمر ساختن کرسی رياست ارگ، استراتيژی 
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جمهوری برای شخص خود، گرفتن قباله ارگ، بازگشت 
به سوی نظام فرسوده شاهی و ابقای سلطنت برای 
دودمان کرزی شاهان را شعار قرار داده، در نظر 
ندارد، از ارگ کوچکشی نمايد. وی می خواهد يک 
شخص ضعيف و بی اراده را به عنوان دست نشانده 

اورد تا خود در پشت پرده کماکان رييس به ارگ بي
 کل بماند. 

 
در اين برهه حساس و سرنوشت ساز تاريخی، ما حق  

نداريم با کوله بار سنگينی از پلشتی ها و کژی 
به سوی آينده  2014ها و کاستی ها از مرز سال 

عبور کنيم. ما بايد تنها دستاوردهای مثبت را 
اری از نا با خود ببريم. بايد با کوله باری ع

به هنجاری ها، نابه سامانی ها و بزهکاری به 
سوی آينده بشتابيم. در سناريوی نوشته شده از 
سوی باند مافيايی ارگ نشين، دسيسه ها و توطئه 

دست يازيدن  -های رنگارنگ برنامه ريزی شده است
به تقلب گسترده مانند دوره پيش و زير سوال 

اکتر عبدهللا بردن نتايج انتخابات و حتا ترور د
و....در اين سناريو انتخابات به گونه يی 
ديزاين شده است که هيچ کسی نتواند در دور نخست 
پيروز گردد و کار به دور دوم بکشد تا زمينه 
برای ماهی گرفتن از آب خيت و نيرنگ بازی برای 

 ابقای آقای کرزی فراهم گردد. 
 
آقای کرزی در  -نامزد اصلی تيم ارتجاع حاکم 
شت پرده ديوارهای ارگ نشسته اند. ايشان مهره پ

اصلی خود يعنی جناب آقای داکتر زلمی رسول را 
به ميدان آورده اند. اين گونه، در اين 

 انتخابات دو نامزد داريم: 
آقای کرزی و آقای عبدهلل. ديگران همه تاکتيکی و  

برای مانورهای فريبنده هستند. رای دادن به 
ای دادن به ابقای کرزی و ساير نامزدان يعنی ر

تبديل رژيم جمهوری به رژيک شاهی. زيرا همه می 
دانند که هيچ کدام از اين نامزدان شانس 

 ندارند. 
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بايد جفاهايی را که ايشان در دوازده سال  
گذشته در حق کشور و مردم کردند را مد نظر 

 داشته باشيم:
تقلبات پيهم از کنفرانس بن گرفته تا لويه  -1 

ه نخست و لويه جرگه قانون اساسی، انتخابات جرگ
 نخست و انتخابات دوم و انتخابات های شورا.

 دستکاری، جعل و تحريف قانون اساسی -2 
 تحميل ساختار نظام مسخره کنونی -3 
سهل انگاری و اهمال در زمينه مبارزه در  -4 

برابر مواد مخدر که کنون شمار معتادان در کشور 
 می رسد به دو ميليون نفر

حيف و ميل کمک های بين المللی و تقسيم  -5 
ناعادالنه اين کمک ها در ميان واليات. برای 
نمونه در حالی که در قندهار و جالل آباد 
ميلياردها دالر هزينه شده است، برای واليات 

 هزاره نشين کسی يک دالر هم نداده است
دامن زدن به تعارضات تباری، زبانی و آيينی  -6 

 کشور و قرار دادن آن در آستانه انفجاردر 
جلوگيری از سرکوب طالبان و آزاد ساختن  -7 

 هزاران جنايتکار از زندان ها
ادعای ارضی بيجا و بی مورد بر پاکستان و  -8 

دامن زدن به دشمنی ميان دو کشور و در نتيجه 
فراهم نمودن بربادی و تباهی کشور به دست 

 پاکستان
اول و رشوه ستانی، واسطه اشاعه چور و چپ -9 

بازی، مباشر پروری، فساد و غصب زمين های دولتی 
و تاراج کمک های بين المللی. در اين ميان 
اعضای خانواده کرزی اگر نه صدها، دست کم ده ها 
ميليون دالر را به تاراج برده و ده ها هزار 

 هکتار زمين را غصب کرده اند.
ه سود منافع به بازی گرفتن سرنوشت کشور ب -10 

شخصی، تباری، زبانی و سمتی و با ملعبه ساختن 
قرار داد همکاری های راهبردی ميان افغانستان و 

 . امريکا
 
برای رهايی از شر باند مافيايی کرزی تنها يک  

راه است: رای دادن به داکتر عبدهللا. در غير آن، 
برنامه های شيطانی کرزی و ارگ به بار خواهد 
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بارزات يک سده يی آزاديخواهان و نشست و ثمره م
هواداران دادگری اجتماعی، دمکراسی و پيشرفت 
همه برباد خواهد رفت. آن گاه پشيمانی سودی 
نخواهد داشت. فراموش نکنيم که برنامه های 

، رياض، اسالم آباد، ديگری هم از سوی کاخ سفيد
در پشت پرده روی دست است. از  آنکارا و دوحه

ه گذاری کالنی برای روی کار همين اکنون سرماي
 و گوش به فرمان آوردن يک مهره دست نشانده

 انجام می گيرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيام واپسين به همدياران
 آخرين هشدار!
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برای رفع مسووليت تاريخی در برابر مردم و  
می خواهم برای آن عده از هم ميهنانی که  ،ميهن

دن رای متردد هستند، هنوز در گرفتن تصميم در دا
و از بنده در زمينه پرسش هايی مطرح نموده اند، 

 يک نکته را يادآور شوم: 
 بر سر يک دوراهی سرنوشت ساز قرار می گيريد: 
با دادن رای يکپارچه و قاطع به  -گزينه نخست 

داکتر عبدهللا برج و باوری  -تنها نامزد اپوزيسيون
به لرزه در  راگ و باند مافيايی ارتجاع حاکم را

می آوريد و زمينه را برای تعويض مسالمت آميز 
قدرت فراهم می گردانيد و حماسه تاريخی 

 ماندگاری را رقم می زنيد.
 
گزينه دوم: با تن در دادن به تقسيم شدن رای  

برای چند نامزد کهنسال و بيمار که هيچکدام 
شانس پيروزی و توانايی نجات کشور از بن بست 

را ندارند، زير متن برنامه های  سهمگين کنونی
شوم و آتش افروزی های باند مافيايی کرزی مهر 
تاييد می زنيد. ارگ درست همين را می خواهد که 

به سود  ،کردن آب گل آلودکسی برنده نشود تا با 
 منافع آزمندانه خود ماهيگيری کند.

 
در صورت گزبنه دوم، در فردای انتخابات باز هم  

مضحک و گربه رقصانی ها و معرکه  شاهد درامه های
گردانی های باند مافيايی کرزی، توطئه ها، 
دسيسه ها، معامله ها، زدوبندها، تقلبات 
گسترده، بده بستان ها و ....خواهيم بود که بی 
ترديد کشور را وارد گود عميق بحران ها و چالش 
های خانمانسوز و از هم گسيختگی و فروپاشی 

 خواهد گردانيد. 
 
دامه کار تيم ناکام و آبروباخته ارگ نشين به ا 

هيچ رو به سود منافع ملی کشور و آينده ميهن 
نيست و دستاوردی جز تباهی و بربادی نخواهد 
داشت. کشاندن کشور به لبه پرتگاه بحران هم 
کاريست ناصائب و ناروا. پس چربه به دست خود 

 همه چيز را در استانه نابودی قرار دهيم. 
 
 ه را آزمودن خطاست!آزمود 
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 رای دادن به باند کرزی بيهوده و نارواست! 
 
 اما.... 
بايد از ياد نبرد که چند عامل ديگر در  

 انتخابات افغانستان مطرح است:
 موافقت کاخ سفيد و شحص اوباما - 
 اجماع کشورهای مرتجع منطقه - 
چانه زنی های محافل درونی قدرت و نظام سنتی  - 

 ت گرايی و مالحظات ويژه جامعه.معامالت، مصلح
 
حال، اگر کرزی موفق شود تقلبات گسترده را به  

راه اندازد، شايد انتخابات به دور دوم کشانده 
شود. آن گاه پس از مدت ها رای زنی و چانه زنی، 
شايد دولت فرگير با اشتراک سه حلقه قدرت زير 

در هر گونه  امريکاآرايش يابد.  امريکانظر 
اع به عنوان يک طرف جدی مساله مطرح تحول اوض

 است.
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 هشدار، هشدار، هشدار!
بياييد تا دير نشده با بهره گيری از فرصت  

انتخابات، کشور را از شر باند مافيايی کرزی که 
با آتش افروزی کشور را به سوی بحران های عميق 

 و تنش های بی پايان می برد، نجات دهيم!
 
مافيايی کنونی، در آخرين روزهای حيات  دولت 

ننگين خود، آخرين تير را از تيرکش خود رها 
ساخت و دست به دامان ابزار کهنه استعماری خط 
ديورند و دعوای کذايی پشتونستان برد. در اين 
جا می بينيم که هدف اصلی کرزی و باند مافيايی 
او که با ديده درايی و چشم سفيدی در اين لحظات 

س و بحرانی در کشور در پی فتنه انگيزی حسا
 هستند، چيست؟

 
روشن است انتظار ديگری از اين دولت خون آشام  

و فتنه انگيز نمی رود. نخست نادانی اين کابينه 
تا جايی است که تفاوت ميان سرحد و مرز را نمی 
داند. سرحد (فرنتير) يک گستره است که در گذشته 

ون چنين واژه يی ميان دولت ها وجود داشت و کن
در روابط بين الملل کار برد ندارد. مرز 
(باردر) که در آلمانی به آن گرنتس و در روسی 
گرانيتسيا می گويند، يک خط است. خط يک بعدی و 
سرحد دو بعدی است. خط دارای تنها طول است و 
سرحد در عين حال عرض هم دارد. خط مرزی صفری می 

شته شود که گستره تواند به شکل مستوی هم پندا
 هوايی يک کشور را در بر می گيرد. 

 
از سوی ديگر، اعالميه کابينه گواه بر عمق  

نادانی اعضای آن و دال بر ماجراجويی و آتش 
افروزی بسيار خطرناک نه تنها برای کشور بل همه 
منطقه است. همه می دانند که مرزها ميان کشورها 

لی و موازين بر اساس قرار دادهای مرزی بين المل
حقوق بين الدول و معيارهای پذيرفته شده از سوی 
سازمان ملل تعيين و به رسميت شناخته می شوند و 
در چهارچوب ترتيبات کنونی پذيرفته شده از سوی 

می گذريم از مجامع جهانی تغيير ناپذير اند. 
اين که بحث خاک و قلمرو جزو منافع حياتی 

می شود که به کشورها از جمله پاکستان شمرده 
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هيچ رو حاضر نيست روی آن با کسی به چامه زنی 
 های بيهوده بپردازد.  

 
افغانستان با توجه به اين که پاکستان را به  

عنوان يک کشور عضو سازمان ملل به رسميت شناخته 
است، روشن است مرزهای رسمی ميان دو کشور را هم 
به رسميت شناخته است و همه سازمان های بين 

للی و همه کشورهای جهان اين مرز را با همين الم
کيفيت به رسميت می شناسند. کشور يک تعريف معين 
و مشخص دارد. ساده ترين تعريف آن اين است که 
کشور عبارت است از گستره سرزمينی يی که محدود 
است با مرزهای شناخته شده بين المللی و در 
ق همين گسترده برخوردار از حق حاکميت ملی و ح

تماميت ارضی است. چگونه می شود کشوری را به 
کيلومتر مرز با آن را به  2640رسميت شناخت و 

رسميت نشاخت. چگونه می توان بر دو سوم يا سه 
 چهارم خاک يک کشور همسايه ادعای ارضی داشت؟ 

 
از ديد تاريخ ديپلماسی نيز ادعای کابينه  

 افغانستان به پشيزی نمی ارزد و هيچ کشوری در
جهان حاضر نيست در اين مساله در پهلوی 
افغانستان بيستد. هچگونه دعوا در زمينه در هيچ 
دادگاهی هم قابل اقامه نيست و کسی حاضر نخواهد 
شد به خاطر آن وقت خود را ضايع بسازد. اگر 
باند کرزی ادعا دارند که خط ديورند (و معاهده 
ديورند در اصل کنوانسيون کابل) را به رسميت 

می شناسند، لطف بفرمايند که پس مرز ما با ن
کشور پاکستان در کجا است و بر اساس کدام قرار 
داد پذيرفته شود؟. بايد آن را با وضاحت به روی 

 نقشه سياسی و جغرافيايی نشان بدهند. 
 

خوب، فرض را بر اين می گيريم که معاهده ديورند 
را قبول نداريم. بی درنگ سر و کار ما با 

پيش تر از آن يعنی گندمک می افتد. بايد  معاهده
دانست که بر اساس معاهده ديورند تنها بخش های 

به هند » سرزمين های از دست رفته«کوچکی از 
بريتانيايی تعلق گرفته بود که شامل پيشاور و 
اتک نمی شد. حال، اگر گندمک را هم نمی پذيريم، 
بايد مرز ميان افغانستان و پاکستان بر اساس 
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اردادهای پيش تر از آن يعنی برای مثال قر
جمرود تعيين شود. باز هم پيشاور و  1855معاهده 

اتک و بلوچستان و بخش بزرگ سرزمين های از دست 
رفته در خاک هند بريتانيايی (پاکستان کنونی) 

 می ماند. 
 
اگر همه معاهدات با انگليس ها را نپذيريم، سر  

که احمد شاه وکار ما با قراردادهايی می افتد 
درانی با خان های بلوچ و پنجاب و کشمير امضا 
کرده بود. بر اساس اين معاهدات مرزهای ما تا 
مرزهای ميان هند و پاکستان پيش می رود. يعنی 
همه پاکستان مربوط افغانستان می شود. يعنی 
بايد بر کل گستره پاکستان ادعای ارضی 

 کنيم.!!!! 
 
مد شاه درانی اگر چنين نکنيم، پيش از اح 

معاهده شليمار ميان نادر افشار و پادشاه هند 
به امضا رسيده بود که در آن مرز ميان ايران و 

رود سند تعيين شده بود. بر اساس اين  –هند 
معاهده همه سرزمين های اين سوی سند به ايران 

 تعلق می گيرد! 
 
اگر، از معاهده ديورند به اين سو بياييم،  

خان در معاهده معروف به خال اين امير حبيب هللا 
خط را به عنوان مرز ميان دو کشور به رسميت 

و  1919شناخته است. امان هللا خان هم در معاهدات 
آن را به رسميت شناخته بود که تاييد مجلس  1921

 دربار هم رسيده بود.
 
فشرده سخن، همه اين ها همان داستان معروف  

ست که سال ها پشتونستان خيالی و خط ديورندی ا
موجب بحران های خانمانسوز در کشور و تباهی و 

ا و به ويژه برداران پشتون نوار مرزی مبربادی 
گرديده و تا کنون در آتش آن می سوزند. اصل 
ماجرا در جای ديگری است. برای برانگيختن 
احساسات يک عده در مناطق مرزی و توجيه يی برای 

وعيت بخشيدن و مشر» پشتونستان«علمداری داعيه 
به تداوم سلطه حاکميت به اين بهانه و ابزاری 
برای توجيه تقلبات گسترده در انتخابات و در 
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واقع اعالم جنگ داخلی با مردم کشور و جنگ با 
 پاکستان!

 
حال بايد به رهبری پيشين افغانستان در دوره  

حزب دمکراتيک خلق ارج گذاشت که حد اقل اگر با 
ستان داشتند، در حرف خود پاکستان دعوای پشتون

صادق بودند. تعريف روشنی از دشمن داشتند و 
پاکستان را آشکارا دشمن می خواندند. مرزها در 
عمل بسته بود و هرگز هيچ يک از آن ها به 
پاکستان نرفتند و به استثنای يک بار سفر جنرال 
ضياء در دوره تره کی کسی از رهبران پاکستان را 

د و به هيچ کس از اتباع به کشور دعوت نکردن
پاکستانی اجازه ورود به خاک افغانستان را نمی 
دادند و هيچ گونه رابطه يی هم با پاکستان 
نداشتند. در حالی که کرزی سال چند بار به 
پاکستان مهمانی می رود و پاکستانی ها را برادر 
خطاب می کند و تراز بازرگانی ما با پاکستان به 

 رسد.  هفت ميليارد دالر می
 
منافقت ديگر باند مافيايی در آن است که بارها  

اعالم داشته اند که مساله ديورند از صالحيت های 
مردم افغانستان است و بايد لويه جرگه در باره 
آن تصميم بگيرد. اگر چنين است، پس مجلس وزيران 
چه حق دارد که در زمينه تصميم می گيرد؟ وزارت 

مينه اعالميه صادر می خارجه چه حق دارد که در ز
کند. رييس ستاد ارتش چه صالحيت دارد که بر 

 پاکستان ادعای ارضی می نمايد و.... 
 
بايد نيک انديشيد که چگونه و چرا اداره يی که  

از عمرش تنها چند ماه مانده است، دست به چنين 
کاری می زند. روشن است کاسه يی زير نيم کاسه 

ارد ارگ را ترک است. کرزی هر چند در نظر ند
گويد و تقلبات گسترده يی در راه است. دسيسه ها 
و برنامه های شومی روی ميز است و فتنه ها و 
آتش افروزی های بسياری در دستور کار. روشن است 
در فرجام کار، اين فتنه انگيزی ها می تواند 
شيرازه هستی کشور را از هم بگسالند و آن را 

آيا کاخ سفيد او را  وارد گود بزرگی بسازد. اما
 می گذارد؟ 
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برای اين که جلو رفتارهای لگام گسيخته و هار  

اداره مافيايی کنونی را بگيريم، تنها يک راه 
است، با دادن رای قاطع به تنها نامزد 

داکتر عبدهللا، گليم آن را برای هميشه  -اپوزيسيون
جمع کنيم. در غير آن، کرزی خواهد توانست 

در راستای بازآوردن نظام  برنامه های خود
فرسوده شاهی را گام به گام پيش ببرد و کشور را 

 .دستخوش چالش ها و تنش های فزونشمار گرداند
 

به هر رو، بر می گرديم به اصل بحث: به رسميت 
شناختن يک کشور با اذعان به حاکميت ملی، 
تماميت ارضی و گستره سرزمينی آن می باشد. چون 

شور را به رسميت می شناسيم، هنگامی که ما يک ک
روشن است آن را با مرزهای شناخته شده بين 
المللی آن، تماميت ارضی و حاکميت ملی آن به 
رسميت می شناسيم. حاکميت ملی بسته به موجوديت 
ملت و اعمال اقتدار آن بر سرنوشت و آينده اش 
می باشد که بدون هر گونه اجبار و اکراه، 

قاء از بيرون، در مورد استيصال و اضطرار و ال
مقدرات خودش تصميم می گيرد و تصاميمش را اجرا 

 می نمايد.
 
به هر رو، با توجه به اين که همه کشورهای  

جهان پاکستان را به رسميت شناخته اند و 
افغانستان هم کشور پاکستان را به رسميت شناخته 
است، همه سازمان های بين المللی از جمله ناتو 

ورهای اسالمی، سازمان شانگهای، سارک و سازمان کش
و اکو هم پاکستان را به رسميت می شناسند، ديگر 

دو سوم يا نمی دانم هيچ گونه ادعای ارضی يی بر 
سه چهارم خاک پاکستان و گذشته از آن به رسميت 

کيلومتر مرز شناخته شده بين  2640نشناختن 
المللی ميان دو کشور هيچ منطقی را بر نمی تابد 

مغاير همه موازين حقوق بين المللی (بين و 
الدول) است. از اين رو، هيچ گونه دعوی 
افغانستان مبنی بر ادعای ارضی در در مجامع بين 
المللی در هيچ جا حتا مطرح هم شده نمی تواند، 
يعنی بی مورد و بی ربط و مختومه است. حال چه 
به اين برسد که مورد بررسی قرار گيرد. يعنی به 
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کاريست «معروف خينه بعد از عيد است و قول 
و ريشه در جهالت » گذشتست و سبويی ست شکستست

ساختاری مسلط بر تفکر محافل حاکمه افغانستان 
 دارد.

 
به مساله ديورند بايسته است از منظر رئال  

پوليتيک برخورد گردد. افغانستان و پاکستان هر 
د دو کشور، کشورهای نوپا در نقشه سياسی جهان ان

که در گستره بر جا مانده از ويرانه های 
 -امپراتوری فروپاشيده درانی در سرزمين تاريخی 

جغرافيايی خراسان در خاور ايران در چهار چوب 
منافع راهبردی دولت های امپرياليستی انگليس و 

فاکتو در نيمه دوم سده  -اولی د -روسيه تزاری
ن و نزدهم در دوره دوم امارت امير دوست محمد خا

پس از پايان  1947و دومی در  1893ژوری در  -و د
جنگ جهانی دوم به ميان آورده شدند. نه مردم 
افغانستان و نه مردم پاکستان خود در تاسيس 

 کشورهای شان نقش داشته اند. 
 
امروز همه کشورهای جهان و همه سازمان های بين  

المللی، از جمله سازمان ملل، ناتو، سازمان 
شورهای اسالمی؛ هم افغانستان و هم کنفرانس ک

پاکستان را با همين مرزهای شناخته شده بين 
المللی به رسميت می شناسند. افغانستان هم 
پاکستان را به عنوان يک کشور عضو سازمان ملل 
به رسميت می شناسد و در مقابل پاکستان هم 
افغانستان را با همين مرزها به رسميت می 

 شناسد.
 
فاکتو از پيکر هند  -که پاکستان دبه رغم اين  

جدا شده بود، مگر، با توجه به اين که در هند 
يک دولت مسوول در تراز بين المللی حاکم است، 
هيچگاهی بر پاکستان ادعای ارضی نداشته و 
موجوديت کشور پاکستان را زير سوال نبرده، 
پذيرفته و آن را چونان يک واقعيت مسلم 

ی شناسد. مگر در کشور جيوپوليتيکی به رسميت م
بی در و پيکر افغانستان که فاقد حاکميت ملی و 
فاقد دولتی است که بر پايه منافع ملی رفتار 
 نمايد، روزی نيست که بر اين دهل کوبيده نشود. 
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ايجاد کشورهای افغانستان و پاکستان در اوضاع  

جيوپوليتيکی ديگری صورت گرفته بود. امروز نمی 
زه جيوپوليتيک تثبيت شده در شود در اوضاع تا

جهان پس از جنگ جهانی دوم، بر يک کشور مستقل 
سه چهارم دو سوم يا ادعای ارضی کرد. آن هم بر 

خاک آن؟! چنين ادعايی در هيچ يک از مجامع 
جهانی پذيرا نبوده، و اصال افغانستان نمی تواند 
آن را حتا مطرح هم نمايد زيرا به عنوان يک 

مختومه اصال برای جامعه جهانی موضوع حل شده و 
قابل بررسی نيست و کسی حتا حاضر هم نيست وقت 
خود را روی همچو موضوعات بيهوده و بی ارزش به 
هدر بدهد. در گذشته افغانستان چند بار کوشيده 
بود، تا مساله را در تراز جهانی مطرح نمايد، 
مگر مجامع جهانی هر بار پيشنهادهای افغانستان 

از دستور کار ارزيابی و هيچگاهی حتا را بيرون 
اجازه مطرح شدن چنين موضوعات را که تنها باعث 

 ضياع وقت می گرديد، نداده بودند.
 
مادامی که در افغانستان يک دولت فرا گير و  

مستقل ملی با مشارکت دادگرانه و راستين همه 
باشندگان کشور، به ميان نيايد، و سرنوشت کشور 

دست نشانده غير ملی و رهبران به دست دولت های 
ابزاری باشد، محال است اين داستان دنباله دار 
شوم استعماری به پايان برسد. هيچ چيزی در 
تاريخ نوين ما به اندازه هنگامه سازی پيرامون 
خط ديورند، اعادی بيهوده و ناروای مرزی بر 
پاکستان، آتش افروزی در مساله نامنهاد 

برانگيختن دشمنی آن  و در نتيجه» پشتونستان«
کشور و پشتونستان و مشی افراطی پشتونيزاسيون 
افغانستان موجب انقطاب و چند دستگی در افتراق 
در کشور نگرديده است. اما بايسته است تا به يک 
نکته ديگر هم اشاره شود. اکنون که کرزی پی 
برده است که عزم واشنگتن در کنار زدن وی و روی 

ست نشانده ديگر جزم است، می کار آوردن يک مهر د
کوشد با کوبيدن به دهل مساله پشتونستان نامی 

 در تاريخ پشتون ها برای خود کمايی کند.   
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مضحکه انتخابات و رويای پيروزی 

 کرزی؟!!
  

کشور خدا داد افغانستان شايد يگانه کشور گيتی 
باشد که در آن به دليل نبودن هيچگونه 

احساسی و سليقه يی قانونمندی و رفتارهای 
رهبران سياسی آن در نبود خردورزی و 
پراگماتيسم، هر گونه پيش بينی چيز بيهوده 
باشد. برای نمونه، هنگامی که قرار بود شوروی 
ها دوران خان را به عنوان نخستين کيهان نورد 
کشور به فضا بفرستند، ناگهان داکتر نجيب شخصا 

رد کشور از گرباچف خواست که نخستين کيهان نو
بايد حتمی پشتون تبار باشد!!!! اين بود که به 
رغم نظر کميسيون پزشکی، به جای دوران، آقای 
مومند به فضا رفت. در چنين کشوری که جای خرد 
را خرافات تبارپرستی و شوونيسم گرفته است، کار 

 در همه عرصه ها به همين منوال است. 
 
و  انتخابات کنونی از سوی ارگ چنين مهندسی 

طراحی شده است که هيچ يک از نامزدان نتوانند 
در دور نخست پيروز شوند و کار به دور دومی 
بکشد. هر چند هرگاه قرار باشد انتخابات شفاف و 
عاری از تقلبات گسترده برگزار گردد، پيروزی 
داکتر عبدهللا محتوم پنداشته می شود. اما ارگ 

و زهر نشينان پيش از پيش کار خود را کرده اند 
سرسپرده ترين خود را پاشيده. کرزی يکی از 

را در آستانه انتخابات به  عناصر وابسته به خود
کرسی وزارت کشور (داخله) گماشت. ايشان هم بی 
درنگ شماری بسياری از مسووالن پايه يک اين 
وزارت را برکنار فرمودند و در همه استان ها، 

(عالقه فرمانداری ها (ولسوالی ها)، بخشداری ها 
داری ها) آن عده از فرماندهان پليس را که 
ناباب انگاشته می شدند، برکنار کردند. از سوی 
ديگر، در همه استان ها به استثنای بلخ، و شايد 
هم دو، سه استان ديگر، واليان، ولسوال ها و 
عالقه داران خودی را گماشتند که وظيفه دارند 

رای  برای نامزد دست مورد عالقه آقای کرزی
 بگيرند. 
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ميليون نفر واجد شرايط  11در کشوری که تنها  

 18ميليون کارت و  23رای دهی است، بيش از 
ميليون برگه رای دهی پخش شده است. بيشتر در 
عالقه داری ها و ولسوالی هايی که در آن امنيت 
نيست، صدها صندوق پر از رای گسيل گرديده و 

. در انتخابات حوزه های مکاره به وجود آمده است
هزار رای تقلبی همانا از  900گذشته نزديک به 

همين حوزه ها سر بر آوردند. اين بار هم دقيق 
 همان گونه خواهد شد. 

 
برنامه به گونه يی است که هيچ يک از نامزدان  

پيروز نشوند و در کشور نوعی خالی قانونی قدرت 
به ميان بيايد. آن گاه هنگامه يی بر پا خواهد 

و زمين و زمان فرياد بر خواهند آورد که  شد
تقلب، تقلب!!! و بايد رسيدگی شود.! آقای کرزی 
هم کميسيونی را برای ارزيابی تخلفات و تقلبات 
موظف خواهد ساخت. کار کميسيون هم به دستور 
آقای کرزی شايد چند ماه به درازا بکشد. اين 
گونه، ايشان باز هم بنا به فتوای دادگاه 

عالی می توانند برای چند ماه حاکميت  نامنهاد
خود را تمديد نمايند. آن گاه می توان تصور کرد 

 که چند سناريو می تواند پياده شود:
اعالم بطالن نتايج انتخابات به دليل تقلبات  -1 

گسترده و شايد هم اعالم وضعيت اضطراری يعنی 
ابقای کرزی برای يک مدت نامعلوم. در اين حالت، 

ال می رود که با به سر رسيدن کاسه صبر اين احتم
يی ها از دست کرزی، شايد حلقه ها و امريکا

ييان چنين چيزی را امريکامحافل ويژه يی از 
برنتابد و دست به اقدامات غير استاندردی در 

 قبال ايشان بزنند.
تشکيل دولت فراگير ائتالفی در بر گيرنده هر  -2 

و مصالح سه تيم با سر دادن شعار وحدت ملی 
عليای کشور. در اين حال، کرزی خواهد کوشيد تا 
در راس اين تيم زلمی رسول را بياورد و داکتر 
عبدهللا در جايگاه معاون اول قرار گيرد. در اين 
صورت کرزی در راس شورای امنيت ملی قرار گرفته، 
به گونه غير مستقيم باز هم فرمانروا خواهد 

 يار کم است.ماند. اما احتمال اين گزينه بس
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قرار گرفتن داکتر عبدهللا در راس اما به شرط  -3 

اين که بی درنگ لويه جرگه را تشکيل و کرسی 
صدرات را به ميان بياورد. در اين حال، کرزی 
خواهد توانست اين بار در کرسی صدراعظم باز هم 
بر دولت خداداد فرمان براند. احتمال اين گزينه 

گونه يی که ديده می هم کم به نظر می رسد. به 
شود، در هر کدام از گزينه ها به گونه يی 
برنامه ريزی شده است که کرزی از در ارگ بماند 
و باز هم همان اش و همان کاسه باشد. اما بايد 
يک گزينه ديگر پنجمی را هم بايد در سنجش گرفت 
که کاخ سفيد چه کسی را بر می گزيند. زيرا شعار 

است: رای از شما، انتخاب روز در کاخ سفيد چنين 
 از ما! 

 
همان گونه که بارها گفته ام، باز هم تکرار می  

کنم که برای ناکام ساختن توطئه های باند 
 مافيايی ارگ تنها يک راه هست: 

رای دادن قاطع مردم به داکتر عبدهللا، در غير  
آن، رای تقسيم شده و توطئه ارگ به بار خواهد 

م العمر شدن فرمانروايی نشست و با ابقا و مادا
کرزی نظام جمهوری به شاهی مطلقه باز خواهد 

 گشت. 
 
باز هم تکرار می کنم که در اين جا سخن بر سر  

شخص داکتر عبدهللا نيست. می توانست کسی ديگری اين 
حال اين رسالت بر دوش  .ماموريت را انجام دهد

داکتر عبدهللا گذاشته شده است. چه خوش ما بيايد، 
نه، او تنها کسی است که می توان اين طلسم يا 

را بشکند. به شرطی که مردم يکپارچه تصميم قاطع 
 بگيرند و به او رای بدهند. 

 
اما سوال بزرگی هنور هم است،آيا مردم ما به  

بلوغ سياسی رسيده اند که درک نمايند، بزرگترين 
مساله در انتخابات پيش رو، خنثی ساختن توطئه 

ای ارگ است يا اين که به فروعات ها و دسيسه ه
چسپيده و ناآگاهانه و ناخواسته در راهی گام 
خواهند برداشت که ارگ خواهان آن است يعنی 
تقسيم رای و به ميان آوردن خالی قانونی که به 
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کرزی امکان خواهد داد با مانورهای زيرکانه از 
 آب خيت ماهی بگيرد.

 
يش رو، شايان يادآوری است که در انتخابات پ 

چنين زمينه سازی شده است که نگذارند ناظران 
بين المللی بر انتخابات نظارت کنند. اين گونه 
همه موانع برای انجام تقلبات گسترده فراهم 
گرديده است. بر پايه گزارش ها، پس از عمليات 
انتحاری هتل سرينا، انستيتيوت ملی دموکراتيک 

گفته  و سازمان امنيت و همکاری اروپا NDIيا 
اند که کارمندان شان افغانستان را ترک کرده 
اند. حال بايد ديد که کاخ سفيد چه کسی را بر 

 اورنگ پادشاهی کشور خداداد بر خواهد کشيد. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کرد؟ ديچه با یاز چه خواهد شد به سو
 
 چه خواهد شد؟ 
 ساده است: اريپرسش بس نيپاسخ به ا 
 یاشد که آقاب نيا ديکار شا نيمحتمل تر -1 

جای امکان برگزاری انتخابات  تا ديتالش نما یکرز
سوال  ريبا زرا به تعويق بيندازد و سپس يا 

 یخال کيدر کل  ،انتخابات جيبردن و ابطال نتا
آورد و با بهره  ديدر کشور پد یاسيو س یحقوق

هم  ديچند ماه و شا یاز آن خود را برا یريگ
 .ديابقاء نما یمدت نامعلوم یبرا
 یدر انتخابات و راه انداز یبا دستکار -2 

مهره مورد نظر خود را در ارگ  ،تقلبات گسترده
بنشاند و خود در پس پرده  یجمهور استير یبر کرس
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سنجش که مطابق  نيبماند. با ا ميهمه کاره رژ
 یچند سال بعد دوباره برا دفيدويم -نيفرمول پوت

ر د سييو در واقع مادام العمر ر هميپ ورهدو د
 واقع سلطان بماند.

از داکتر عبدهللا  یگسترده مردم یبانياگر پشت -3 
نماند،  شيچاره برا چيه گريباشد که د یزانيبه م
رهبران  ريفشار گرفتن داکتر عبدهللا و سا ريبا ز

 یشمال بر آنان بقبوالند تا نظام را صدرات
 .بسازند و خودش صدراعظم شود

او را کنار  موفق شود به زور امريکا. هرگاه 4
بزند و مهره مورد نظر خود را بياورد، در اين 
صورت، از پيش همه زمينه ها را برای ناکام 

 ساختن او فراهم گرداند. 
 
رو در برنامه ندارد که از  چيفشرده سخن به ه 

در اين ارگ بکوچد و قدرت را به مردم بسپارد. 
حال، برنامه های او رو در روی برنامه های کاخ 

رار گرفته است که در نظر دارد به هر سفيد ق
 بهايی که شده، کرزی را از ارگ بيرون براند.  

 
چه  یکرز یجا است که با آقا نيدر ا یمشکل اصل 

مبتال  یختگيروانگس یماريکنون هم به ب یو کرد؟
و معامله گر  يیايماف است. ارگ هم پر از عناصر
کانون  نيبه بزرگتر يیو جاسوس است. به گونه 

در برابر مردم و  یساز سهياد، توطئه و دسفس
جعبه «که از  ستين یکشور مبدل شده است. روز

در صحنه تئاتر  يیتازه  رنگيارگ ن »یپاندورا
 .ديايدر ن شيکشور به نما

 
جفاها را  نيسال گذشته بزرگتر دوازدهدر  یکرز 

در حق مردم کرد. همه فرصت ها را برباد داد. 
و انهدام قرار داد.  یکشور را در آستانه نابود

را گرفت، قانون احزاب را  یاسيجلو رشد احزاب س
 یو دستکار فيرا تحر ینکرد. قانون اساس بيتصو

کرد و فرهنگ تقلب در انتخابات را در کشور 
 یساخت. فرصت ها را برباد داد و کمک ها نهيدنها
 یکرد. حاال باز هم م ليو م فيرا ح یالملل نيب

النفس،  فيضعآدم  کي یباز رنگيخواهد با ن
با تقلب و  راو گوش به فرمان  تيکفا یب کاره،يب
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بماند.  سييو خودش در پشت پرده ر اورديب رنگين
را  یکه حکومت مطلق العنان و ستين یمتاسفانه کس

 به چالش بکشد. 
 
 یکه کرز ميهم بگذار ازي ايآ ست؟يحاال چاره چ 

در ارگ  اهيو کارنامه س يیهمه رسوا نيبا ا
مردم سوار  یسال بر شانه ها یاند و سال هابم

شانس  نيآخر ني. اگر استين یگريشود؟ چاره د
از انتخابات از  یريکنار زدن او با بهره گ یعني

 .ديفاتحه کشور را بخوان ديبا گريدست برود، د
 

 یو وني. حوارستيتنها ن یدر ارگ کرز گر،يدو د
خودفروخته  ن،يتر اديو ش نياز معامله گر تر

و از  انيروشنفکرنما نيو آبروباخته تر نيتر
ها در  نيکه ا یقماش آدم ها اند. تا زمان نيهم

که وضع بهتر نخواهد شد  ديارگ باشند، مطمئن باش
 یها کرز نيشود. گذشته از ا یو بد تر هم م

 س،يرا در اردو، پل نيشيپ یهزاران تن افسر خلق
 یآورده و آن ها هر آن آماده راه انداز تيو امن

به شدت  یکرز م،يکودتا هستند. از همه که بگذر
تاز، انحصارگرا و ... شده  کهيخودکامه، خودسر، 

شرکت انحصارات  کيبه  زياست. او کشور را ن
هم شعار  یپ ورانشيمبدل ساخته است و پا یدولت

اصال  یعني. ستين یدهند که دولت شرکت سهام یم
و در ساختار  یبه مشارکت گسترده مردم یاعتقاد

 بافتار دولت ندارد. 
 

مواد مخدر در کشور اند  یباند اصل یخاندان کرز
دارند.  ونديگوناگون با آن ها پ یاهايو همه ماف

است،  یشاه ميچون خواستار بازگشت به رژ یکرز
مزخرف  یهرگز اجازه نخواهد داد تا قانون اساس

. مگر ابدي ريياصالح شود، ساختار نظام تغ یکنون
حاضر به  نهاراعظم شود و تکه خودش صد نيا
آوردن  یعنيدر قانون  يیجز رييتغ کي شيرايو

 صدرات خواهد بود. یکرس
 
است که چرا ما  نيگردد، ا یکه مطرح م یپرسش 
و سامانمند  کيستماتيهمه تقلب س نيبر ا ديبا

که آمده است،  یاز روز ی. کرزميبزن دييمهر تا
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ت و نگرده اس یو دستبرد کار یجز تقلب و جعلکار
اکنون  نيباند کنار زده شود. هم نيا ديبا

 نيچند یآن، کشور برا ريشانس است. در غ نيبهتر
 خواهد رفت. سميو انارش سميبه کام فاش هده

 
 یرسول ده سال در عربستان سعود یزلم داکتر
با عربستان دارد.  یکيکرده و مناسبات نزد یزندگ

 یکيسفارت حتا  46در دوره وزارت خارجه اش از 
و هزاره ها نداد تا دل عرب  عيرا هم به اهل تش
برنامه  یمجر زين ندهي. در آديها را خوش نما

 عرب ها خواهد ماند. یها
 
 نشيگز ی. انتخابات کنونستيها ن نيبحث بر سر ا 
رسول  یاست. اگر زلم یو جمهور یاستينظام ر انيم

پادشاه مادام العمر  یبماند در واقع کرز
 یکه تنها م نيا گريدو دشود.  یافغانستان م

. بحث بر ديايکار ب یتواند با تقلب گسترده رو
باند  کي. بحث بر سر  ستيرسول ن یسر خود زلم

حلقه  یاست که به دور کرز يیايخطرناک ماف اريبس
از دست  يیرها یبرا یگريزده اند. حاال چاره د

رسول،  ی. در کار دوره زلمميباند ندار نيا
و  نيبندنام تر زو تن اوزارت خارجه در دست د

 ديو حم دريح یعبدالح یعنيعناصر  نيفاسد تر
و  یخانه رسم یکه وزارت را به روسپ ندبود قيصد

ها مبدل ساخته بودند.  یمرکز داد و ستد کرس
 ونيچنان متداول شده بود که ش یو بزهکار يیرسوا

کارمندان را به آسمان ها بلند  اديو دادو فر
را فرا  دريح ميمارشال فهبود که  نيکرده بود. ا

او را از اتاق  شيبه رو یليخواند و زدن با س
 نمود.  رونيب
 
 يیايحاال ما و شما چرا بر تداوم کار باند ماف 

که سخن بر  دي. فراموش نکنميبزن دييمهر تا یکرز
تن مواد مخدر در سال است که بخش  9000 ديسر تول

 خانه یاست. کرز یاعظم آن در دست خاندان کرز
 یبه سو يیداوود خان را غصب و از آن دروزاه 

است که آن را به  یده است. آوازه هايارگ کش
دالر از بازماندگان داوود خان  ونيليم 9مبلغ 

حاال بايد همه با هم کرزی را زير است.  دهيخر
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يی ها او را وادار امريکافشار بگيريم که هرگاه 
 به ترک ارگ نمايند، نبايد در اين کاخ زندگی

 کند. 
 
 ليو تبد رييتغ کي دياست که با نيمنظور من ا 

 یبرا نهياست که زم ني. مهم ارديدر ارگ صورت بگ
خود سخت  قيتحول فراهم شود. بنا به شناخت دق

در  یکرز يیايکه باند ماف یمعتقد هستم که مادام
شانس  کيخواهد بود. حاال  یارگ باشد، روز بدتر

 يیباند رها نيشده تا از دست ا دايپ یخيتار
 یمانيشانس از دست برود، پش ني. اگر اميابي

 نخواهد داشت.  یسود
 

گرفتن همه  دهيبخواهد با ناد یحاال اگر کس
 یدر حق مردم کرد، به او را یکه کرز يیجفاها

گذارم. اما خودم  یاحترام م شيبدهد، من به را
کنم. بسنده است  ینم يی هيتوص نيچن یهرگز به کس

 یچنبر زده اند، نگاه یرد کرزکه گ یبه کسان
 . ديفگنيب
 
 خواهم توجه شما را به چند نکته جلب کنم: یم 
سخن  یدر چهارچوب اوضاع کنون ديما و شما با -1 

کشور اشغال شده  کيافغانستان  یعني. مييبگو
 رانند. یها فرمان م يیامريکااست، در آن 

 دست نشانده حاکم است. ميرژ کيکشور  نيدر ا -2 
حاکم بر افغانستان طالبان و  یاصل یرويدو ن -3 

 مجاهدان اند.
 یفرمان م يیايماف یدر داخل بر کشور باندها -4 

و  یکرز یرانند. در راس همه باندها هم آقا
 قرار دارند. یخاندان و

کشور  یکه در آشفته بازار کنون ستين یديترد -5 
 کيعامه، چور وچپاول به  یها يیتاراج دارا
به  یحال هرکس نيشده است. در ا فرهنگ مبدل

اندازه توان و قدرتش در تاراج دست داشته و 
 یها نينمونه خاندان ظاهر شاه زم یدارد. برا

دالر فروختند. در  ونيليم 92 یخود را به بها
حسن  یشاه ول یرا ندادند. وقت هيحال مال نيا
 ريوز - یکابل اعتراض کرد، احد یمستوف -یزو
 یست برکنار کند، اما والخوا یاو را م هيمال
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را  ديمحمد مانع شد. سپس عوا نيد یوقت کابل حاج
که دختر امان هللا  یگرفتند. هنگام تيفاز مستو

به کابل آمد  افت،ي یاز مساله آگاه هيهند -خان
پدر  یها نيو ادعا کرد که خاندان ظاهر شاه زم

جنرال  یرا غصب نموده بودند. در پاسخ و یو
ها را  نيزم نيد که پدر شما اگفته بو یعبدالول

 یخاندان ها یاز کجا کرده بود؟ به هر رو، وقت
عامه دست داشته  یها يیتاراج دارا در یشاه

 است؟ هيگال یباشند، از چند فرمانده نادار چه جا
 
را در  نيزم بيهزار جر 60 یخاندان کرز نيهم 

هزار دوازده قندهار غصب کردند. در جالل آباد 
. در ميگو یب شده است. حاال من نمغص نيهکتار زم

نشده است. اما مشکل  نيهرات و مزار و پغمان چن
 یو کرز یشاه یخاندان ها یجا است که وقت نيدر ا

دست داشته باشند،  یدولت یها نيخود در غصب زم
 یدر رهبر را گرفت؟ گرانيتوان جلو د یچگونه م

کشور دزد باشد،  کيتقوا کار است. هرگاه رهبر 
 د؟يبازخواست نما گرانيتواند از د یمچگونه 

 
شد، اعالم داشت که ده هزار  سيير یکه کرز یروز 

دالر خانه  ونيليم 9دارد. حاال  يیدالر دارا
و به ارگ متصل نموده است و  دهيداوود خان را خر
 ونيلياست. در برابر صدها م دهيبه آن دروازه کش

که کابل بانک نمونه برجسته  یخاندان کرز یدزد
و زمين های  یآن است، و کارخانه سمنت غور

 گرانيد یرا تاراج نمودند، دزدقندهار و هلمند 
 . ستين سهيقابل مقا

 
به کابل آمد تا اواخر سال  یکه محمود کرز یروز 

اکبر خان و سپس  ريدر وز يیخانه کرا کيدر  2003
کرد. اما  یم یزندگ زيدر ساختمان رستورانت شاند

در پروژه  ،است دهيرا خر یغورحاال کارخانه سمنت 
پروژه نفت سرپل را  شعموياست و  کيشر نکيمس ع

 18 نگرانی من از چيز ديگری است: گرفته است. 
کارت  ونيليم 23و در حدود  یده یبرگه را ونيليم
است  یدر حال نيشده است. ا ريچاپ و تکث یده یرا

 30نفر از  ونيليم 11که در کشور تنها 
 یده یرا طيسوم آن واجد شرا کي یعني وننفوسيليم
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 یتن در را ونيليمشش از  شياند. اما به دشوار ب
 مانهيباز هم تقلب به پ یعنياشتراک ورزند.  یده

 گسترده در راه است.
 

 یروزيتا داکتر عبدهللا به پ ندياگر مردم همت نما
 خواهد داد:  یمثبت رو رييچند تغ ابد،يقاطع دست 

 ار گذاشته خواهد شد.کن یکرز يیايباند ماف -1 
 رخ خواهد داد. نيارگ نش ميدر ت یرييتغ -2 
به  یاستينظام را از ر رييوعده تغ یو -3 

 به جلو است. یدهد که گام بزرگ یم یصدرات
ارگ که همه آدم  ميهمکارانش برخالف ت ميت -4 
سخت سوال  یبا گذشته ها زيمرموز و اسرار آم یها

 یو ساده تر صاف شتريب یاند،آدم ها زيبرانگ
 . هستند

 
که بخواهد  یاست که هر کس نيبه هر رو، منظور ا 
است با همه گروه ها  ريناگز رد،يبگ یرا

هم هست: تا  گريمشکل د کيداشته باشد.  یتفاهمات
 یو کالهبردار فيبه تقلب و تحر ديما با یبه ک

. اگر انتخابات شفاف برگزار ميبزن دييمهر تا
. چرا چينس دارد؟ هچه شا ساير نامزدانشود، 

به توطئه ها و  ديشود؟ چرا با نهيتقلب نها ديبا
 م؟يبزن دييمهر تا یکرز یها سهيدس

 
طالبان و  نيهم ندهيدر آ مينخواه ميبخواه 

مجاهدان مطرح هستند. پاکستان و عربستان برنامه 
تواند  یکه م يیرويدارند و تنها ن یخطرناک یها

 نيهم دان اند.مجاه نيهم ستد،يدر برابر آن ها ب
جنوب و شرق  یاستان ها شترياکنون طالبان در ب

کشور حاکم اند. در شمال هم شمار طالبان به ده 
) به ی(سلف یوهاب یاست. گروه ها دهيهزار نفر رس

ها  یغيو تبل ريشدت فعال اند. مانند حزب التحر
 ها و.... یريو تکف

 
و طرز  یزندگان وهيکه در ش یراتييبه تغ ديبا 

 ريسال اخ 12مجاهدان در  یاز گروه ها یبرخ تفکر
آمده است، هم  ريسال اخ 20از آن در  شتريو پ
متوجه بود. همان گونه در طرز تفکر  ديبا
 آمده است.  یقيعم راتييچپ هم تغ یروهاين



 

964 
 

 
خواهم توجه شما را به چند نکته جلب کنم.  یم 

 دي. شاستين نامزدها اي یسخن من بر سر خوب
 یها آدم ها نيدر کالن من و شما از امادرکالن و پ

است که در پشت  نيدر ا یبهتر باشند. مشکل اصل
متشکل از قاچاقبران  يی يیاي، باند مافکرزی سر

 ن،يبزرگ زم یايمواد مخدر، ماف يیحرفه 
 ،یتاراجگران بانک ها و کارخانه ها، خاندان کرز

و خالصه همه وهمه هستند که  یحزب اسالم یاعضا
خواهند  یم قايها دق نير دست دارند. اقدرت را د

کنند و در پشت پرده  شيرا پ یسه نفر ميت نيا
 خود شان همه کاره باشند. 

 
 یعبدهللا هر چه باشد صدبار بهتر از باند کرز 

 ونديپ یاست. او بچه کابل است و با احزاب جهاد
در  یندارد. اما هر کس یو فکر کيارگان

 -  ینظام گاهياپ کيکند، به  استيافغانستان س
دارد. در انتخابات گذشته مساله از  ازين یاسيس
 ینيجز عقب نش يیروشن بود و عبدهللا چاره  شيپ
 یرا شيبرا ی. اما ابن بار اگر مردم جداشتند

داشت تا از شر باند  ميشانس را خواه نيبدهند، ا
آن کشور  ري. در غميابي يیرها یکرز يیايماف
 یروهاين گريو د طالبان انيم یمدت دراز یبرا

 خواهد شد.  ميتندرو تقس
 

فربه  اريبس یچتر کرز ريدر ز سميفاششوربختانه 
است که از  یانتخابات تنها شانس نيشده است. ا

آن، اگر در  ري. در غابندي يیمردم از شر آن رها
بار درخت را از  نيگذشته شاخ و برگ را کندند، ا

ل آدم رسو یخواهند برکند. درست است که زلم شهير
گرفته تا  وادمليتعصب است. اما در ارگ از ه یب

خرم و وردک و .... همه و همه 
جز  يی شهياند که اند يیها ستيونالياولتراناس
زبان و  یساختن افغانستان و برانداز یپشتونستان
 ندارند. یفرهنگ پارس

 
  
بود.  نيمع شياز پ زيدر انتخابات گذشته همه چ 

مله کرده بودند و معا یها با کرز يیامريکا
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نداشت. همه  یريجز کناره گ يیعبدهللا چاره 
 ،یوزن مانند مارشال، محسن نيسنگ استمدارانيس

و.... در  ريحضرت، پ اف،يس ،یخان، ربان لياسماع
هست که  یشانس آخر کيبودند. اما حاال  یکنار کرز

که چون  يیايباند ماف نيو ا یمردم از شر کرز
 يیچوشند، رها یر را ماختابوط خون مردم و کشو

مردم اکنون در کنار عبدهللا  تي. اگر اکثرابندي
ها هم  يیامريکاممکن است و  یزيچ نيچن ستند،يب

 یم یريمگيتصم یدرون یها تيبا توجه به واقع
توطئه ها و  مير آن، اگر همه تسليکنند. در غ

شوند، همان خرک خواهد بود و  یکرز یها سهيدس
 همان درک. 

 
خواهند  یبه دست خود مردم است که م ميکنون تصم 

 یخواسته ها ميتسل اي ديايدر دولت ب رييکدام تغ
 یکرز شوند. یارگ م يیايو باند ماف یکرز یطانيش

و  اريحکمت یبا حزب اسالم یکينزد اريزد و بند بس
 سيير شهيگذشته هم یطالبان دارد. در سال ها

ود بوده است. در آغاز داو یاز حزب اسالم یدفتر و
هم داماد برادر  فاتشيتشر سييو پسان خرم. ر یز

. بود نيگلبد کانيخان است که از نزد ديجنرال س
در  اريحکمت کانياکنون ده ها تن از نزد نيهم

با طالبان  یهستند. زد و بند و یدور و بر کرز
همکاران  نيتر کياظهر من الشمس است. نزد زين

اط با پاکستان در ارتب يیهمه به گونه  یکرز
هستند. از ارسال گرفته تا وردک و ....همه. حاال 

 هيتک یاست. داکتر عبدهللا برعکس کرز استيس است،يس
است. اما روابطش با پاکستان  یگريد یگاهش جا

 بوده است.  رهيت شهيهم
 
 یکه خود شاهد و ناظر برخ یبه عنوان کس ديبا 

 استيبوده ام، به عرض برسانم که س اياز قضا
اند  ريندارد و ناگز یميشمنان دادوستان و د

 گري. موضوع دابنديدست  يیها يیبه همسو وستهيپ
رسول را از  یزلم پروندهتوان  یاست که نم نيا

رسول از همان  یجدا کرد. زلم یکر پرونده
قرار داشته  یکرز یکنفرانس بن تا کنون در پهلو

مشاور طرف اعتماد  نيتر کي. در همه امور نزداست
با  یست. او بود که در بن در تبانبوده ا یکرز



 

966 
 

را فراهم کرد و در  یمطرح شدن کرز نهيزم زاديخل
 یقانون اساس نيو تدو یقالب یجرگه ها هيهمه لو

او  توان یرو نم نينقش داشت . از ا یمسخره کنون
برائت داد. گذشته از  یکرز رهيرا از گناهان کب

 یکرز نيها از ا یبرخ نانيدانم اطم یها نم نيا
باشد، از  یمستقل م ايرسول گو یاهد رفت و آقاخو

بودند و هستند و  یکرز ميدر ت شانيکجا است؟ ا
در پشت پرده  یکرز زين ندهيخواهند بود. در آ
 يی یموت کنترولير سييرسول ر یخواهد ماند و زلم

همه  ني. پس استين نينخواهد بود. اگر چن شيب
 یتقلبات گسترده برا یبرا یکرز یساز نهيزم
  ست؟يچ
 

دارد  ازين یاجتماع گاهيپا کيبه  استمداريهر س
مجاهدان  یروهايبر ن هيداند که بدون تک یو م
به  ی. کرزستديروز هم سر پا ب کيتواند حتا  ینم

 یخارج تيها نشسته است. اگر حما يیامريکازور 
. اورديتواند داوم ب یروز هم نم کينباشد، حتا 

ه دارد، يان تکاگر داکتر عبدهللا تنها به مجاهد
 یها، طالبان، گروه ها یبر افغان ملت یکرز ميت

 دارد.  هيتک نيشيپ یها یمختلف مجاهدان و خلق
  

 سيياما ر .دهند یم یدر افغانستان مردم را
. اگر عبدهللا را انتخاب می گمارد امريکاجمهور را 

را  هر کس ديگربرد. اما اگر  یم یکنند او با را
گسترده اما در آن حال،  با تقلب انتخاب کنند،

تواند بکند. اما هر چه  ینم یکار چيعبدهللا ه
ورد و خ هدبرهم خوا زيباشد، پس از دو سال همه چ

پرتنش و خراب خواهد شد. مناسبات  ارياوضاع بس
 نيو چ امريکاخراب است.  اريبس امريکاو  هيروس
و عربستان هم  لييو اسرا راني. مناسبات ازين
 نيا .جنگ دانيافغانستان هم م است و رهيت اريبس

دو ساله  ديدوره موقت شا کي یانتخابات برا
اوضاع رو به  لاز آن و به هر حا شتريباشد. نه ب
 وخامت دارد.

 
بنده سال ها است که در برابر خرافات قوم  

 یواال یو دفاع از ارزش ها يیو سمت گرا یپرست
و  یاجتماع یدادگر ،یحقوق شهروند ،يیانسانگرا
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هستم.  یدست اندر کار روشنگر یانسان یان هاآرم
و  ستيو باند فاش یکرز یآقا نيا

است که مانند اسالف  شانيا ستيونالياولتراناس
روان اند  یقوم یو تندرو يیگرا رشان در خط تبا

هم در همان  یگريد یکه کسان ديآ یبر م نيو چن
و  یو برابر یخط روان باشند که از دادخواه

 گري. مردم اکنون دديآ یشان نمخوش  يیانسانگرا
دهند که همه  یشده اند و اجازه نم داريب
و افسران بلند  رانيهمه سف ان،يهمه وال ران،يوز
زبان باشند.  کي شورانيتباز و گو کياز  هيپا

 گرانيو د رديگروه تعلق بگ کيبه  ازاتيهمه امت
 محذوف باشند. 

 
 از محمد ريبه غ یسال کس یکه سال ها یدر کشور 
و  ندداد یها را در وزارت خارجه راه نم يیزا

که  یقوم بودند، در کشور کيها از  پلماتيهمه د
و  ميدار ريلشکر وز کيمانند قندهار  تيوال کياز 

هم نه  ريوز کيآن از بلخ حتا  خيدر سراسر تار
 بهرهبا  ميريتوان خاموش نشست و ناگز ینم گريد
 . ميخود را بلند کن اديفر یاز دمکراس یريگ
 
 سيکه از توطئه ها و دسا نيا یها به جا یبرخ 

خود  تيشخص د،ننکوهش کن یو يیايو باند ماف یکرز
 یها یرا برباد داده و در صف تاراجگران دارا

 ینييرويانسان را ه ونيليکه دو م یکشور، کس
و  یساخته است و کشور را در آستانه فروپاش

. ستنديا یقرار داده است، م یو تباه یبرباد
مردم از دست تقلب و فساد به  داديداد و ب یوقت

آن که در برابر تقلب  یبه جا زد،يخ یآسمان بر م
 يیرا متهم به تبار گرا گرانيد ستند،يکاران ب

که روشن است خود شان از موقف  یکنند. در حال یم
 کنند. یم یريموضعگ نيچن يیتبارگرا

 
عقب نگه  اريکشور بس کيدردمندانه کشور ما  
زود است  اريشته شده سخت سنتگرا است. هنوز بسدا

در  یساالر ستهيبه نام شهروند و شا یزيکه از چ
 ی. هر گاه پاديايب انيکشور سخن به م نيا

 انيبه م یو شهروند یساالر ستهيو شا یخردورز
به  ینييو آ یو زبان یتبار ليمسا گريد د،يايب
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 گريشود. آن گاه د یدوم و سوم رانده م گاهيجا
 یهزاره برا کيمطرح نخواهد بود و  یليمسا نيچن

 سييقندهار و حتا ر یمثال خواهد توانست وال
تعصب  ليجمهور کشور شود. اما هزاره ها به دل

 یشانس نيکنون دردمندانه چن یو مذهب یمضاعف قوم
 گاهيدر جا شانيرو قرار گرفتن ا نيندارند. از ا

ود. ش یاول و دوم کنون محال و ناممکن پنداشته م
 است.  ليدر صدر همه مسا یمگر، کنون مساله تبار

 
 گاهينفوس در کشور جا یهزاره ها از نگاه درصد 

 یآمار ها یچگاهيسوم را دارند. حال در کشور ه
موجود  یآمارها سهيوجود ندارد. اما با مقا قيدق
سوم  کيبه  کيون ها نزدتتوان گمان زد که پش یم

 تيچهارم جمع کياز  شيب یها اندک کيو تاج تيجمع
ست درصد يب ديدر کل شا عيسازند. اهل تش یرا م

 15از  شيب ديهزاره ها شا انيم نيباشند. در ا
زبانان در حدود ده در صد. حال،  یدرصد و تورک

نشود، و بر  ديتاک یتبار ليبر سر مسا شترياگر ب
شود، آن  هيتک یرانيو فرهنگ ا یدر یزبان پارس

صد باشندگان کشور در 55توان گفت که  یگاه م
 تياکثربود،  یم نيزبان اند. اگر چن یپارس
بر  شتريب ديبود. اما کنون تاک یمطرح م یزبان

 است. یتبار ليسر مسا
 
نهادها با  نيجهان ا شرفتهيپ یدر کشورها 

ها و باورها و آرمان ها و برنامه ها  شهياند
کننده اند. اما در جوامع فلک  نييهستند، که تع
و  يیکشور خدا داد افغانستان قومگرازده مانند 

است که همه  یافراط يیو مذهب گرا يیگرا یزبان
است چرا  نيدهد. اگر نه ا یرا سمت و سو م زيچ

جمهور  سيير ینامزد پشتون تبار اند؟ وقت 11همه 
 یبر تبار پشتون هانيچون ک یکشور در موضوع کي
 یچه جا گرانيفشارد، از د یکشور پا م هانورديک
 یکه روز نيا ديماند. به ام یم هييو شکوا هيگال

 يیافراد و اشخاص و ارزشگرا یجا شورنهادها در ک
را  يیو سمتگرا يیتبارگرا یجا یساالر ستهيو شا

 .رديبگ
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است و در اوضاع و  یکشور سنت کيافغانستان  
 یرا تکه بخواهد در انتخابا یهر کس یاحوال کنون

 یرا ستيمجاهدان ممکن ن نيبدون هم رد،يبگ
در دوره جهاد کاتب  یکرز ی. خود آقااورنديب

دفاع شان  ريوز -وردک  یآقا نيبود. هم یمجدد
را در  زيهمه چ ديبود. با یالنيگ ريپ ميضو تنظع

و نظام  یچهار چوب و ظرف اوضاع و احوال کنون
ندارد.  یاز آن سود روني. بردک یابيحاکم ارز

 یرگياست و د یروشنفکر یآرمان یبحث ها یکي
کشور. کنون انتخابات است  یتلخ درون یها تيواقع

نفر را  11 نياز هم یکياند  ريو مردم ناگز
است که  یکرز یجبهه آقا کي. حال، در ننديبرگز

تلقبات گسترده در کشور  یبا راه انداز خواهد یم
و خود را  اورديبه وجود ب یاسيو س یقوقح یالخ کي

 یبالقوه م داکتر عبدهللا که یگريابقاء کند و د
را واردار به  یمردم کرز تيتواند در صورت حما

و داکتر  یکرز انيم ی. کشمکش اصلديترک ارگ نما
 عبدهللا است.

 
ها و  کيگفت که نه تنها تاج ديدر باره ستم با 

ستم بوده اند که بر  ريها و هزاره ها ز کيازب
 -یما ستم مضاعف تبار خيتار یهزاره ها در درازا

 یبه ستمگر ديست. اما نبارفته ا یمذهب
داد.  یمذهب اي یتنها بار تبار انيفرمانروا

ستم  ريبرادران پشتون ما هم ز تيدرمندانه اکثر
خود بوده اند. به  ونياسيو س انيخان ها، مال

از  یکه در اکثر مناطق آن ها خبر يیگونه 
درمانگاه، دبستان، دانشگاه، راه  مارستان،يب

 شود.  ینم دهيپرورش د ها، برق و سواد و آموزش و
 
به  یتراز باالتر مل کيدر  ديمن با دياز د 

واال،  یشود که در آن آرمان ها ستهينگر ليمسا
و  یساالر ستهيو شا یواال، اهداف مل یارزش ها
 شتريو.... ب يیو تکثرگرا یو خردورز يیخردگرا

 ،یتبار یبه برج عاج ها دنيخز رايمطرح باشد. ز
جامعه را دچار  شتريب و.... یمذهب ،یزببان
کند و فراموش  یو انشقاق و انقطاب م عابانش

 یها استياکنون در اثر س نيهم رنشود که کشو
ارگ  يیايباند ماف انهيو زبان گرا انهيتبارگزا
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به چند بخش قرار  یدر عمل در آستانه فروپاش
و محافل  ونيسلف یطانيش یگرفته است. برنامه ها
کالن  یها یگذار هيسرمابا  یتندرو پاکستان و عرب

است همه باشندگان کشور  ستهيدر دست است و با
. زنديدست در دست هم در برابر آنان به پا خ

گسترده  ورشيکه برنامه  ميبگذر دهيناد دينبا
بر  انيچتر کوچ ريبار ز نيا یارتجاع یروهاين

 در دستور کار قرار دارد. نيمناطق هزاره نش
 

 دي. باستينامزد ن آن اي نيا نشيسخن بر سر گز
با توسل به  یکرز ی. آقاميمتوجه اصل توطئه شو

خواهند خود را  یرنگارنگ م یها رنگيترفندها و ن
جمهور  سييو مادام العمر ر ديدر ارگ ابقا نما

را  ینظام شاه ميمستق ريکشور بماند و به گونه غ
از آن سو، شاهانه مبدل سازد.  یجمهور یمايدر س

يشه آوردن کسی اند که بی يی ها در اندامريکا
دانم  یحاال نمچون و چرا دست نشانده شان باشد. 

 یرا یکرز یآقا یکه به ابقا ستيمشکل ما چ
 دوازده نيدر ا شانيرا که ا يی. مگر جفاهاميبده

. ستيسال بر مردم ما روا داشتند، بسنده ن
 دوازده نيو رسول هر دو در ا یاشرف غن انيآقا

بودند و  یکرز یوران آقامشا نيتر کيسال از نزد
 است.  شانيا کيها شر یدر همه نا به هنجار

 
 ازيکشور به رهبران جوان تر ن گريد یاز سو 

 یاوضاع که کشور در آستانه فروپاش نيدارد. در ا
قرار دارد، چه  یجد اريبس یو در معرض چالش ها

ناکام با کارنامه  ميت کياست که باز هم  یازين
. مگر نگفته اند که ميراويرا باز هم ب اهيس

 نيدر چن سرمه آزموده را آزمودن خطا است.
جز اين ندارند  یگريد نشيهزاره ها گز ی،اوضاع

که با مجاهدان شمال متحد شوند. مجاهدان شمال 
 شانيدانند که پس از هزاره ها نوبت ا یم کيهم ن

 یهمه خال یکه دست ها ی. در اوضاعديخواهد رس
تواند سد  یو استوار م کياست، تنها اتحاد ارگان

در برابر تهاجم زود رس  یرومندين یدفاع
 دهد. شيعرب و .... آرا ونيها، وهاب یپاکستان
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مناسب ترين گزينه و نامزد برای کرسی 
 رياسی جمهوری 

(بررسی و واکاوی تحليلی فاکتورهای تاثيرگذار 
 در گزينش رييس جمهور در کشور)داخلی و خارجی 

 
نخستين نکته شايان يادآوری اين است که بايد 
پيش از پيش روشن بسازم که هدف ما از اين نوشته 
ارائه يک طرح توصيفی (ديسکريپتيو) است و نبايد 
تفاوت ميان نامزد ايده آل و مناسب را از ياد 
برد. يعنی بايد از ميان نامزدهای کنونی بر 

آن تمرکز کرد نه اين که در پی  مناسب ترين
 يافتن رهبر دلبخواه و آرمانی خود باشيم.

 
دومين نکته اين است که نبايد فراموش کنيم که  

انتخابات پيش از اين که برای ما مهم باشد، 
و اروپا اهميت دارد تا به ماليه  امريکابرای 

بدهند که صدها ميليارد دالری  نشانپردازان خود 
ان برباد داده اند، بيهوده برباد که در افغانست

داده نشده است و دستاورد آن هم اين است که در 
نفر پای ها افغانستان دمکراسی آمده و ميليون 

صندوق های رای دهی رفتنه اند و رييس جمهور 
خودشان را بر گزيده اند. يعنی انتخابات برای 
آن ها يک نوع نمايش دمکراسی و برای ما يک فرصت 

 است.
 
ومين نکته يی که بايد به آن توجه داشته س 

اين است که انتخابات يک ابزار و يک چتر  ،باشيم
است که در زير آن تشکل دولت آينده و رييس آن و 
بافت افقی و عمودی کاست قدرت در افغانستان در 
چهار چوب يک رشته زدوبندها، معامالت، چانه زنی 

» لیاجماع م«زير نام ها و سازش های پشت پرده 
صورت می گيرد. در پهلوی آن نبايد فراموش کنيم 
که به قول معروف در کابل مردم رای می دهند اما 
رييس جمهور در کاخ سفيد از سوی اوبا برگزيده 

رای از شما انتخاب از «می شود به مصداق شعار 
در اين حال بايسته يادآوری می دانيم که » ما!

ا توجه به هم با توجه به منافع خود و ب امريکا
واقعيت های عينی درونی کشور و منطقه تصميم 

 گيرد نه در خالء.



 

974 
 

 
ش نهمين گونه بايد متوجه باشيم که برای گزي 

رييس جمهور در کشوری مانند افغانستان اجماع 
حداقلی کشورهای بزرگ، کشورهای منطقه، و 
برقراری يک نوع تعادل و تفاهم و توازن در ميان 

قدرت واقعی و عينی دارای گروه های مطرح دارای 
پايگاه ها و پشتوانه مردمی در دورن کشور هم 

داکتر روشن است بسيار مهم و تعيين کننده است. 
عبدهللا تنها نامزد مناسب برای اين دوره انتخابات 

اما، از سوی ديگر بايد ديد که نگاه است. 
، انگليس، اسراييل، پاکستان، اعراب و امريکا

پاکستان در چهارچوب چيست؟  ترکيه به انتخابات
برنامه گسترده وهابی سازی و طالبانی سازی شمال 

از مدت ها بدين و قطر به ياری عربستان سعودی 
سو در راستای پياده سازی طرح مبدل ساختن شمال 
به تخته خيز برای پرش های راهبردی بعدی به سوی 
آسيای ميانه برنامه ريزی می کند و تا کنون 

در اين محور هم دستاورد های داشته توانسته است 
غی ها و يباشد. گروه هايی چون حزب التحرير، تبل

تکفيری ها و شماری از تندروان آسيای ميانه که 
همه دارای امکانات مالی خوب اند، در استان های 
شمالی از هرات تا بدخشان به سرعت فعال اند و 
توانسته اند شبکه های گسترده يی از سلفيون را 

 جاد کنند.اي
 
ده استان  -نهدر زمينه سپردن  امريکاکنون  

پشتون نشين به پاکستان مخالفتی نمی تواند 
بکند. در پروژه شمال هم شايد با پاکستان و 
عربستان همنوايی داشته باشد. دست کم پوتين غير 

هشدار داده  امريکامستقيم در اين زمينه به 
کز است. اما به هيچ رو نمی خواهد غرب و مر

افغانستان را دربست به دست پاکستانی ها 
 بسپارد. 

 
در حال حاضر، دولت حامد کرزی که نماينده  

اولتراناسيوناليسم پشتون و دامن زدن به مساله 
پشتونستان است، به اندازه کافی فربه شده است و 
می تواند در آينده برای اسالم آباد دردسر ساز 

نار رفتن او شود. از همين رو، اسالم آباد در ک
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به گونه عينی ذينفع است. از سوی ديگر در آمدن 
با روی هر چند ست نيداکتر عبدهللا پاکستان ذينفع 

کار آمدن او می تواند دستاويزی برای برانگيختن 
پشتون های متعصب نوار مرزی پيدا نمايد و آنان 
را برای گرفتن استان های ده گانه ياد شده و 

استان ها ترغيب کنند.  تحکيم مواضع شان در اين
البته، چنين چيزی موقت خواهد بود و به محض 
تينگ شدن کنترل کامل طالبان بر اين استان ها 
بی درنگ در برابر دولت کابل به رهبری داکتر 

چنين چيزی را نيک  امريکاعبدهللا خواهند ايستاد. 
می داند. از اين رو، در برنامه واشنگتن نيست 

 که او را بياورد.
 

در دوره های گذشته بر سر کرزی يک نوع اجماع 
بين المللی و داخلی وجود داشت. کنون ديگر چنين 
اجماعی نه در داخل ونه در بيرون هست. اوباما و 
در کل غرب از دست او به بينی رسيده اند و 
آرزومند اند تا هر چه زودتر از شر او رهايی 

لب يابند. کرزی به نمادی از فساد، بزهکاری و تق
در تراز جهانی معرفی شده است. اوباما می خواهد 
هر چه زودتر اين لکه از پشينانش برداشته شود 
که گوی او حامی رييس فاسدترين دولت و متقلب 
ترين رييس جمهور جهان بوده است. گذشته از اين 
ها به يک بز بالگردان نياز دارند تا همه مالمتی 

او ها و گناه همه شکست ها را به گردن 
کرزی در آستانه که ببيندازند. اوباما از اين 

انتخابات گذشته به او قول داده بود تا قرار 
داد همکاری های امنيتی و دفاعی را امضاء کند. 
اما در آخرين لحظات از امضای آن خودداری 
ورزيد، سخت برآشفته و خشمگين است. همين گونه 

در از اين که کرزی در اين اواخر آشکارا خود را 
دامان روسيه افکنده است، به ويژه در هنگامی که 

با روسيه بر سر بحران اوکرايين  امريکامناسبات 
به شدت تيره شده است، ناخشنود و آزرده می 

 باشد. در يک سخن، کرزی بايد کنار برود. 
 
در داخل هم در گذشه تقريبا همه نيروهای مطرح  

 داخلی از ته دل يا از روی اجبار حمايت می
کردند. برای نمونه، هزاره های افغانستان چند 
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بار به سود کرزی رای دادند و از او حمايت 
پيوسته از او حمايت می  یکردند. استاد خليل

کرد. آقای محقق همچنين. ساير رهبران تشيع 
مانند آقای محسنی و انوری هم از کرزی پشتيبانی 
می کردند. اما کرزی به رغم وعده ها بارها بر 

خود وفا نکرد و به رغم نشان دادن باغ های  عهد
سرخ و سبز در مقايسه با ديگران به هزاره ها 
امتيازات چندانی قايل نشد و همين گونه اصل 
توسعه متوازن کشور را زير پا گذاشت و بخش 
بيشتر کمک های خارجی را به استان های قندهار و 
جالل آباد تخصيص داد و به استان های هزاره ها 

يبا چيزی نرسيد. در بحث مشارکت نيز توقعات تقر
هزاره ها به رغم تعهدات حتا کتبی برآورده نشد. 
اين بود که اين بار هزاره ها يکدست به داکتر 
عبدهللا رای دادند. به استثنای گروه های اندکشمار 
هزاره ها که زلمی رسول رای دادند، می توان گفت 

 رای داده که دو سوم هزاره ها به داکتر عبدهللا
اند. اگر ميزان مشارکت هزاره ها و شيعيان را 
در اين انتخابات يک ميليون نفر گمان بزنيم، 
بايد دست کم ششصد وپنجاه تا هفت صد هزار نفر 

 آنان به داکتر عبدهللا رای داده باشند. 
 
در جبهه ازبيک ها، می توان گفت که دو سوم  
به داکتر يک ها به داکتر اشرف غنی و يک سوم باز

عبدهللا رای دادند. در کل مجموع باشندگان تورکی 
زبان کشور را در حدود سه ميليون نفر ارزيابی 
می کنند که در حدود هفتادو پنج درصد آن يعنی 
بيش از دو ميليون و دو صدهزار شان ازبيک تبار 
اند. در کل شمار رای دهندگان تورکی زبان به 

صد هزار  6يد حدود يک ميليون نفر می رسد. شا
هزار نفر از  400نفر رای داده باشند. يعنی 

آنان به اشرف غنی و بقيه دوصد هزار نفر به 
داکتر عبدهللا رای داده باشند. باز هم می بينيم 
که شمار بسيار اندکی از تورکی زبانان به زلمی 
رسول رای داده اند. آن چه مربوط به پشتون ها 

ه است. بخشی به می گردد، رای شان چند قسمت شد
زلمی رسول، بخشی به اشرف غنی، بخشی به داکتر 
عبدهللا و اندک کسانی هم به ديگر نامزدان رای 

 داده اند. 
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در انتخابات های گذشته، کرزی به چند تن از  

نامزدان وعده سپرده بود که اگر در اين 
انتخابات به سود وی بگذرند، در انتخابات آينده 

خواهد کرد. مانند گل آقا از ايشان پشتيبانی 
شيرزی، اشرف غنی، ارسال، و... که اين بار، به 
دليل زير پا گذاشتن عهد و پيمان خود با آنان 
منفور همه شده است. آن در اين انتخابات حاضر 
نشدند از نامزدی برادرش و زلمی رسول حمايت 
کنند. گذشته از همه زلمی خليلزاد هم سخت از 

توقع داشت تا در انتخابات  کرزی آزرده است. چون
گذشته و يا دست کم در انتخابات روان از نامزدی 
وی حمايت کند. اما بد قولی کرزی و دروغگويی او 
به همه، کنون کار را به جايی رسانده است که 
ديگر کسی بر وی اعتماد نکند و او در ميدان 
تنها بماند. همه اين موجب شده است تا پشتون ها 

رانی و غلزايی تقسيم شوند. در به دو جبهه د
نتيجه رای شان هم تقسيم شود و شانس بردن را از 

 دست بدهند. 
 
می خواهم به يک نکته ديگر هم اشاره داشته   

باشم. مجاهدان و طالبان دو نيروی عمده داخلی 
افغانستان هستند. در انتخابات های گذشته، 
اکثريت مجاهدان از کرزی پشتيبانی کردند. اما 

رزی در عمل در دوازده سال گذشته سياست حذف ک
تدريجی و کنار زدن مجاهدان را پيش گرفت. اين 
بود که همه از او رو برگرداندند. به ويژه 

حريف  –سياست تضرع و زاری کرزی در برابر طالبان
رآشفته ساخته است. سرسخت مجاهدان آنان را سخت ب

در اين انتخابات همه توان خود را برای 
اختن کرزی بسيج ساختند. هر چند گروه های براند

 - سنتی تر مجاهدان بيشتر در دو محور هالل و سياف
اسماعيل خان گرده آمده اند، باز هم بخش اصلی 
نيروهای شان گرد محور داکتر عبدهللا گرد آمدند. 
حمايت ربانی، قانونی، استاد عطاء و ديگر 
رهبران مجاهدان، شايد هم به گونه غير مستقيم 
اسماعيل خان برد داکتر عبدهللا را تقريبا از پيش 

 تضمين نمود.
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با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی می توان   
چنين برداشت نمود که داکتر عبدهللا بايد رييس 
جمهور آينده باشد. اما با اين هم کشور خدا داد 
افغانستان تنها کشور جهان است که در آن پيش 

ند قطعی باشد. روشن است بينی هر چيزی نمی توا
کرزی تا جای امکان تالش خواهد ورزيد تا در ارگ 
بماند. از اين رو در روزهای آينده احتمال 
دستبردهای کالن در نتايج انتخابات می رود. دست 
کم او خواهد کوشيد تا انتخابات به دور دوم 
کشانيده شود تا بتواند با خيت کردن آب تا می 

هی بگيرد. اما با اين هم تواند به سود خود ما
پيروزی نامزدان کهنسال که سن هر کدام از ايشان 
باالی هفتاد است، چندان جدی به نظر نمی رسد. از 
اين رو هدف راهبردی کرزی شايد اين باشد تا جای 
امکان از رای عبدهللا بکاهد تا وی نتواند در دور 
نخست پيروز بدر آيد. در هر حال، دولت آينده 

مشارکتی خواهد بود. احتمال اين که فراگير 
عبدهللا در راس چنين دولتی بيايد، بسيار باال 

ست. حاال دو تيم ديگر خود را به آن متمرکز ني
ساخته اند تا جای امکان امتيازات بيشتری در 

د. با اين دولت آينده برای خود دست و پا کنن
هم، تصميم نهايی با اوباما است. کاخ سفيد زير 

دان منطقه يی خود مانند پاکستان، فشار متح
عربستان، قطر، اسراييل و ترکيه، نمی تواند از 
عبدهللا حمايت کند. از اين رو، در برنامه دارد تا 
يک مهره مورد اعتماد مطلق خود را روی کار 
بياورد. اگر چنين شود، کشور می تواند وارد 

 ه ترسناک بحران لغزنده گردد.خچر
 

 
 
 
 ر عبدهللا رای داد؟چرا بايد به داکت

چنان چه بارها نوشته ام، پيشنهاد من اين است 
که بايد همه دست به دست هم بدهيم و با اتخاد 
يک تصميم جدی و عزم راسخ يک نامزد را انتخاب 
نماييم و کار را يکسره کنيم. در غير آن، اگر 
گپ به اگر و مگر و چنين و چنان کشيد، شايد 
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دن از آن با روش های وارد بحرانی شويم که برآم
نرم ابزاری و بدون پرداخت هزينه سنگين جانی و 

 مالی ساده نباشد.
 

نامزد يکی را  11حال، مردم بايد از همين 
من، به عنوان يک شهروند کشور، مانند  برگزينند.

همه حق دارم برداشت و تحليل خود از اوضاع را 
داشته باشم و انتخاب خود را. به همين دليل هم 

از نامزدان را در اوضاع و احوال کنونی،  يکی
از ديد من، به  شايسته تر از ديگران می پندارم.

انتخابات کنونی بايد از منظر توطئه ارگ رياست 
جمهوری نگريست. دردمندانه ارگ از مدت ها بدين 
سو به بزرگترين کانون توطئه گری، دسيسه سازی، 

کشور نيرنگ بازی، فتنه، آتش افروزی و شرارت در 
مبدل گرديده و با شعار معامله، مالحظه و مصلحت، 
کشور را به بازار مکاره سياسی مبدل ساخته، که 
همه ارزش ها رنگ باخته و فرهنک و انسانيت و 
آبرو و حيثيت کشور و مردم را برباد داده و 
کشور را در آستانه بحران های چند اليه و 

شکل خطرناکی قرار داده است. باند ارگ نشين مت
بر اولتراناسيوناليست های تندرو تبارگرا، 
عناصر اپورتونيست چپ افراطی و شعله افروزان چپ 
افراطی منشاء و مصدر همه اين گربه رقصانی ها و 

 خيمه شب بازی ها اند.
 

سناريوی درامه ارگ به گونه يی نوشته شده است 
که در فرجام کار جناب آقای کرزی در ارگ 

ر تمهيدات بسياری از پيش بمانند. برای اين کا
 انجام شده است:

گماشتن وزير داخله نو و انجام تغييرات  -
گسترده در وزرات داخله، کنار گذاشتن کادرهای 
ناباب و گماشتن کادرهای فرمانبردار در کرسی 
های کليدی، واليات، ولسوالی ها و عالقه داری ها، 
تعيين کميسيون دست چين شده انتخاباتی، جا به 

ساختن صندوق های رای، خريد خانه چند ميليون جا 
دالری در جنب ارگ برای آقای کرزی و کشيدن 

 دروازه به محوطه ارگ و....
طراحی انتخابات به گونه يی که هيچ کسی موفق  -

نشود در دور اول برنده شود و کار به هرج و مرج 
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بکشد تا زمينه ماهی گرفتن از آب خيت برای اقای 
 .کرزی فراهم شود

 
روشن است پاييدن آقای کرزی در ارگ بيشتر از 
موعد معين، به معنای از دست رفتن نظام جمهوری 
و بازگشت قهقرايی به نظام شاهی در سيمای 
جمهوری مادام العمر شاهانه می باشد که خيانت 
بزرگ تنها دستاورد مردم ما در چهار دهه گذشته 

ست و جفا به خون هزاران شهيد گلگون کفن ميهن ا
که جان های شيرين شان را در راه آزادی و رهايی 

 ميهن فدا نموده اند.
 

به تحليل من، تنها نامزدی که توان درهم شکستن 
اين طلسم را دارد، داکتر عبدهللا است. زيرا دادن 
رای به سايرين به معنای تقسيم رای است و به 
همگام روشن است که ساير نامزدان به داليل 

يروزی ندارند. يعنی رای ندادن گوناگون شانس پ
به داکتر عبدهللا يعنی رای دادن به ابقای کرزی يا 
مهر تاييد گذاشتن بر توطئه های بيگانگان. از 
همين رو، برای پايان دادن به همه اين مسخره 
بازی ها و خيمه شب بازی ها بايسته است تا با 
رای قاطع نامزد پيشتاز کارزار انتخاباتی را به 

برسانيم که جايی برای دستکاری، تقلب،  پيروزی
تخلف و ديگر مداری بازی های پشت پرده ارگ 
نشينان باقی نماند. در غير آن، باند ارگ نشين 
در نظر دارد تا با زير سوال کشيدن نتايج 
انتخابات، مضحکه ديگری را به نمايش بگذارد. 
ترس من از اين است که به گونه يی که تجارب تلخ 

ان می دهد، گاهی چنين کميدی ها به تاريخی نش
 تراژيدی های جگرخراش و ترسناکی مبدل می شوند.

 
خير ما در آن است که در پايان انتخابات آقای 
کرزی با خير و عافيت و خوشی با بدرقه و 
تشريفات خاص و شکوه و دبدبه گارد و باندوی 
موزيک ارگ شاهی را ترک گويند. در غير آن، خدای 

ری نشود که گپ به انقالب رنگی و ناخواسته کا
 بکشد.نافرمانی همگانی و شورش و کودتا 
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 ننگ دارد بشريت ز چنين کهنه رژيم
 

 نوشداری پس از مرگ و خينه بعد از عيد
 

پيش از  پرداختن به اصل مطلب، بايسته يادآوری 
را در جهان  کشورآقای کرزی چنان می دانم که 

که به مظهر شرارت،  ستبدنام و بی آبرو ساخته ا
تقلب، رياکاری، خشونت، بی ثباتی، فساد و فتنه 

 ،مبدل گرديده است. از همين رودر جهان 
رييس جمهور قزاقستان پيشنهاد کرده  -نظربايف

از نام قزاقستان برداشته » ستان«است تا پسوند 
شود. زبرا هر کسی که نام قزاقستان را می شود، 

ان يکی می پندارد آن را با افغانستان يا پاکست
 ند...و سرمايه گذاری نمی کن

 
برای ستردن اين لکه بدنامی، تنها کاری که می 
توانيم بکنيم، اين است که همه دست به دست هم 
بدهيم تا باشد با بهره گيری از دستاويز 
انتخابات بتوانيم با برچيدن گليم مافيای فساد 

ا در راس باند کرزی و شريکان، زمينه ر –در کشور
برای ساختن يک اداره بالنسبه سالم و آبرومند 

 فراهم گردانيم.    
 

حاال مردم را با نامزدهای رنگارنگ سرگرم شمردن 
ستاره های آسمان ساخته اند که فالن نامزد آدم 
بسيار خوبی است و فالن نامزد آدم دانشمند و 
.... فالن نامزد برنامه خوب دارد و فالن ندارد. 

گذشته آدم خوب بود و فالن نامزد فالن نامزد در 
فالن نامزد چنان وعده داده است و فالن چنين. بد. 

نبايد زياد به وعده های سرخ و سبز نامزدان 
فريب خورد. زيرا همانند نوشداری پس از مرگ و 
خينه بعد از عيد است. هنگامی که از زمين و 
زمان دالر می بايد، چيزی نکردند. حاال که 

می کند و خزانه دولت تهی است و  تنگدستی بيداد
به کف نشسته است، باغ های سرخ و سبز را وعده 
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جناب آقای داکتر می دهند. برای مثال، کنون 
وعده های اشرف غنی احمدزی برای برادران هزاره 

من با آن کاری ندارم. اما آن بسياری می دهند. 
چه جای نگرانی دارد اين است که هنگامی که 

وزارت ماليه کشور خدا داد تشريف  ايشان در کرسی
داشتند، و می توانستند، کاری بکنند، هيچ چيزی 
برای برادران هزاره نکردند و اگر به ياد داشته 

وزير پالن  -باشيد، به خاطر اين که آقای محقق
وقت را در مساله کنفرانس برلين به حاشيه رانده 
بودند، در مجلس وزيران آقای محقق به رسم 

جلس را ترک گفت که موجب کنار زدن شان اعتراض م
از کرسی وزارت پالن شد؛ اما حاال که سخن مفت 
بهايی برای پرداختن نمی خواهد، باغ های سرخ و 
سبز را نشان می دهند و عده های دلفريب می 

 دهند. 
 
اما به گونه يی که تجربه نشان داده است، در  

ور ، بی عدالتی بزرگی در کش»غنايم«زمينه تقسيم 
صورت گرفته است و کماکان خواهد گرفت. به برخی 
از واليات ميلياردها دالر داده می شود و به 
واليات ديگر وعده و وعيد. اگر نه اين است، جا 
دارد به گونه جدی از آقای کرزی پرسيده شود که 
چگونه آقای گل آقا شيرزی به گفته خود شان مبلغ 

الل آباد ميليارد دالر را برای بازسازی ج 4.5
هزينه کرده اند.! در حالی که برای واليات محروم 
هزاره کسی يک دالر هم نمی دهد. پرسشی که به 
گونه جدی مطرح می شود، اين است که اگر اين پول 
از بودجه دولت و يا از مدرک کمک های خارجی 
تمويل شده است، چرا به گونه غير عادالنه در يک 

صی بوده است، از واليت مصرف شده است؟ و اگر شخ
 کجا شده؟ اگر از مدرک هيرويين

 
همه دوستان با ديدگاه بنده در قبال انتخابات 
آشنا هستند که در يک نکته فشرده می شود: تنها 
نوشدارو و پادزهری که می تواند درمان درد بی 
درمان کشور شود و به همه اين لوطی بازی هاو 

امش خيمه شب بازی ها پايان بدهد و به همه آر
ببخشد، تصميم جدی و عزم راسخ و متين همگانی 
است تا همه با هم آوا و همدل به کسی رای بدهيم 
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که توان بيرون نمودن کشور از ورطه کنونی را 
داشته باشد. همه هم می دانند، اگر قرار باشد، 
يک انتخابات سالم و عاری از تقلبات و دستکاری 

ه از سوی برگزار شود، نامزدهای تاکتيکی پيش شد
ارگ هيچکدام شانس ندارند. تقسيم رای ميان 
نامزدهای مختلف هم جز اين که کشور را به سوی 
بحران عميق و برگشت ناپذير پيش ببرد، سودی به 
حال ما ندارد. اگر اين بار باز هم تقلبات در 
يک سطح گسترده صورت بگيرد، بيم آن می رود که 

 ود.کشور به لبه پرتگاه نيستی کشانيده ش
 
و اروپا  امريکاتا جايی که بنده از ديدگاه  

آقای کرزی  -آگاهی دارم، همه به نامزد پشت پرده
هم بيخی جواب داده اند و ديگر ايشان را چونان 
همکار راهبردی و شريک طرف اعتماد ارزيابی نمی 

از سويی، به گونه يی که شمار بسياری از  کنند.
زی هم چندان آگاهان می گويند، وضع صحی آقای کر

خوب نيست و به روان پريشی و روان گسيختگی و 
افسردگی دست به گريبان هستند و کارها همه از 
پيش شان شاريده است و سر رشته امور هم رفته و 

 از هم گسيخته. 
 

اگر چنين شود که ايشان موفق شوند به بهانه های 
گوناگون روند انتخابات را بر هم بزنند و خود 

يی ابقاء نمايند، چنين چيزی به را به گونه 
معنای بازگشت قهقرايی به نظام فرتوت شاهی و به 

زرگ و شکوهنده مردم بتاراج بردن تنها دستاورد 
افغانستان خواهد بود که بهای بسيار سنگينی در 
ازای آن پرداخت شده است و دستاورد نزديک به يک 

 سده مبارزات روشنفکران کشور است.
 
گاه ايشان بتوانند کسی را به همين گونه، هر  

عنوان دستکی در ارگ بنشانند و باز هم خود در 
پشت پرده کارگردان تئاتر سياسی کشور بمانند، 
همان آش و همان کاسه يعنی بازگشت به رژيم شاهی 

همه نشانه ها برای چنين عقب گرد  خواهد بود.
تاريخی آشکارا به مشاهده می رسد: گماشتن 

شده، تغييرات گسترده در وزارت کميسيون دست چين 
داخله، به راه اندختن نمايش مسخره پيش کشيدن 
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چند کانديد برای تحريف نمودن و به بيراهه 
کشيدن پروسه انتخابات برای تقسيم رای به گونه 
يی که کسی نتواند در دور نخست برنده شود و 
ايشان امکان انجام مانورهای زيرکانه و فريبنده 

وحدت ملی را بيابند و بتوانند زير نام تامين 
خود را برای مدت نامعلومی در پس پرده ابقاء 
نمايند. از همين رو هم است که راهکارهای 

 پيچيده يی را روی ميز گذاشته اند. 
  

تقلبات مکرر در بن، در لويه جرگه نخست، در 
لويه جرگه قانون اساسی، انتخابات نخست رياست 

جمهوری، انتخابات  جمهوری، انتخابات دوم رياست
نخست شورا و انتخابات دوم شورا ، دستکاری در 
قانون اساسی، و.... بسنده نيست که ما به دست 
خود تقلب و نيرنگ و فريب را در کشور نهاينه 

 بسازيم؟
  

حاال صرف نظر از اين که داکتر عبدهللا خوب يا 
باشد، کسی ديگری نيست که برنامه های آقای کرزی 

ين کشور را به سوی بحران پيش بينی را که به يق
مگر اين ناشده می کشانند، بر هم بزنند نيست. 

 که دستی از کاخ سفيد برون ايد و کاری بکند!
 
 

تا ثريا  –خشت اول گر نهد معمار کج 
 می رود ديوار کج.

 
همه چيز بر اساس توطئه و دسيسه  ،از همان آغاز

زی و کاله گذاشتن بر سر مردم افغانستان پی ري
شد. و همان گونه که می گويند، خشت اول گر نهد 

در  تا ثريا می رود ديوار کج. –معمار کج 
کنفرانس بن بزرگ همان گونه که اطالع داريد، در 

رای يا  11رای گيری جناب آقای سيرت نمی دانم 
در همين حدود برده بودند و آقای کرزی نمی دانم 

ه ها و حال درست به يادم نيست. در نوشت رای، 2
خاطرات بسياری از اشتراک کنندگان ارقام دقيق 
آمده است. ناگهان در ميان آقای داکتر خليلزاد 

را ابراز داشتند  امريکانهادند و موقف  پا پيش
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که بايد يک پشتون در راس قدرت باشد. اين گونه، 
ورق برگشت و آقای کرزی به حيث رييس حکومت موقت 

ش بسيار اصولی برگزيده شد. در اين جا يک پرس
يا در اين کنفرانس ها آمطرح می گردد: 

نمايندگان راستين مردم افغانستان حضور داشتند؟ 
پاسخ منفی است. همه گلچين شده و دستچين شده 

دو ديگر، آقای کرزی کی بود و چه کاره  بودند.
بود که رييس شود؟ در آن هنگام صاحب يک 

آقای و پيشتر از آن، کاتب  امريکارستورانت در 
تنها در دوره رياست جمهوری  مجددی در پيشاور.

مجددی،دو، سه ماهی در کرسی معين سياسی وزات 
 خارجه تشريف داشت. 

 
، حاال گوشه يی از خاطرات خود را خدمت می گذريم

 به عرض می رسانم:
در يک جر و بحث حاد در حاشيه يک کنفرانس بين  

ان المللی با يکی از رجال برجسته پيشين پاکست
که نقش فوق العاده يی در رويدادهای افغانستان 
داشت، به من به گونه گاليه آميز گفت که آقای 

روی کار  امريکاکرزی بر اساس توافق پاکستان و 
آورده شد و حاال بر کشور ما ادعای ارضی می کند. 

و پاکستان به  امريکا ،در آستانه کنفرانس بن
روی  پشتونیافغانستان در توافق رسيدند که بايد 

دو طرف باشد و » اطمينان عميق«کار آيد که طرف 
 بر سر کرزی توافق صورت گرفت. 

 
در مسکو  2009در آستانه انتخابات دوم سال  

استاد  –بودم و با پروفيسور داکتر سافرونچوک 
دانشگاه روابط بين المللی در هتل 

يم و سخن می گفتيم. انترکانتيننتال نشسته بود
ژورناليست  –يلفون داکتر علی کريمیناگهان زنگ ت

ما در مسکو آمد. اتفاقا يک روز پيش  های سرشناس
اوباما به مسکو آمده بود. علی کريمی که در 
نشست مشترک خبری شرکت ورزيده بود، از قول يک 
منبع موثق گفت که اوباما با پوتين بر سر تمديد 
دوره کرزی برای پنج سال آينده به توافق 

ی موضوع را با سافرونچوک مطرح رسيدند. وقت
کردم، گفت درست است من آگاهی دارم که موقف 
روسيه حمايت از کرزی است و در دستور کار 
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گفتگوها همانا همين مساله تمديد دوره کرزی 
مطرح بود و من می دانستم که دو طرف بر سر اين 

 موضوع به توافق می رسند. 
 

در  عصر همان روز با پروفيسور کارگون فقيد
انستيتوت خاورشناسی ديدار داشتم. وقتی مساله 

شد، گفت با کرزی از بسيار پيش روابط  حمطر
معتمدانه داريم. او در آستانه برگزاری کنفرانس 
بن به مسکو آمده بود و با پوتين ديدار داشت. 

يی ها در زمينه گماشتن او البته بايد امريکا
 موافقت مسکو را می گرفتند. 

 
عدا آقای کرزی بمی گذريم که چگونه  حاال از اين

يی از راه پاکستان امريکارا بر پشت کماندوهای 
 آوردند. 

 
البته، اين گونه خاطرات بسيار است. تنها می  

خواهم خدمت به عرض برسانم که در کشورهای جهان 
سوم، انتخابات چيزی جز يک نمايش مسخره بيش 

شاهد نيست. چنان چه در همين دوازده سال گذشته، 
 هبرپايی چند دور انتخابات نمايشی و لويه جرگ

های قالبی بوديم. اما در نهايت همه چيز در 
با توجه  امريکاواشنگتن تعيين شد. درست است که 

به واقعيت های درونی افغانستان تصميم می گيرد. 
که آقای کرزی دست نشانده  ماما بايد بپذيري

بی روی است و در اثر انتخابات های قال امريکا
کار آمده است. در انتخابات گذشته، با آن که 
آقايان محسنی، پير گيالنی، کريم خليلی، سيد 
جعفر نادری، حضرت مجددی، دوستم، سياف، اسماعيل 
خان، شيرزوی، مارشال فهيم و......در کنار کرزی 
بودند، با وصف همه تقلبات حاال به يادم نيست که 

هم نمی رسيد.  جمع آرای شان به دو ميليون نفر
حاال شما بگوييد که در اين ميان چند درصد از 
اين دو ميليون رای به نام کرزی داده شده بود؟ 

 شايد پنج درصد هم نه؟ 
 

در کشوری مانند کشور ماکه يک کشور سنتی است، 
وسيع ايگاه و جايگاه اجتماعی رييس جمهور بايد پ

در اين جا برازندگی ها و شايستگی  .داشته باشد
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ها مطرح نمی باشد. اما پيوسته شاهد آن هستيم 
که نه برازندگی و  که کسانی را می آورند

وسيع پايگاه مردمی شان شايستگی دارند و نه 
است. اين خود يکی از پارادکس های سياسی ما 

که بحث بر سر  مپس بايد اعتراف نمايياست. 
نيست. برازندگی و شايستگی و پايگاه اجتماعی 

رقدرت ها معيار است بوابستگی به ا تنها و تنها
بفرمايد  و بس. بسيار خوش خواهم شد که اگر کسی

کدام پايگاه اجتماعی و کدام  نظر بهکه 
آقای کرزی دوزاده و شايستگی ها، برازندگی ها 

سال آزگار بر اريکه قدرت نشسته اند و هنور هم 
 پا می فشارند که مادام العمر ماندگار شوند. 

 
د، يک نپاکستان ترجيح می دهو  يکاامراين که  

می گردد. تا  شانروی کار شود، مربوط خودپشتون 
جايی که من از داکتر عبدهللا شناخت نزديک دارم، 
پدر وی آقای زمريانی از پشتون های متولد واليت 
هلمند بود که در قندهار می زيست و در زمان 

وی از  رظاهر شاه نماينده مردم قندهار بود. ماد
پيلوت معروف  -شير و همشيره کپتان عطايیپنج

آريانا است. يعنی اگر رشته پدری را هم بگيريم، 
داکتر عبدهللا پشتون می باشد و بايد در تذکره هم 

از همين رو هم است که و پشتون ثبت شده باشد. 
که در جمله همه نامزدان  مک می دانيهمه هم ني

حتا يک نامزد غير پشتون هم ديده نمی شود. 
معنای اين کار چنين است که در چهارچوب 

بايد يک پشتون در راس قدرت  امريکااستراتيژی 
باشد. از همين رو هم تاجيک ها نيک می دانند که 
شانسی برای رسيدن به کرسی رياست ندارند. بنا 

عده کسی هم خود را نامزد نکرده است. حال اگر 
ان شد، کار خود نآقای عبدهللا را تاجيک می شماريی 

است. اما او هويت خود را پشتونی می داند. و 
بايد ما و شما برايش حق بدهيم که خود برای 

اما آن چه خويشتن هويت خود را تعريف نمايد. 
شگفتی برانگيز است، در عين کيس با آن که مادر 
داکتر زلمی رسول هم تاجيک است، همه او را 
پشتون می شمارند. به راستی خنده آور است که 

يار گزينش رييس جمهور در کشور، مادرانی شده مع
اند که سال ها پيش از جهان رفته اند!!! در اين 
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حال، با آن که هر دو تاجيک تبار بودند، حال 
يکی را به دليل تاجيک بودن، برجسته می سازند و 

 از ديگری اصال نام نمی برند. 
 

اگر دولت طالبان را کنار بگذاريم، دردمندانه 
سال گذشته، شاهد يکی از ارتجاعی  در دوازده

ترين دولت ها در تاريخ کشور بوده ايم. اما 
چاره چه است؟ کشور ما يک کشور سنتی است و 
عناصر ارتجاعی بر آن چيره. اگر چنين نمی بود، 

نماينده يکی از عناصر ارتجاعی را  امريکا
 دوازده سال بر شانه های ما نمی نشاند. 

 
ديورند و ادعای ارضی بر  در پيوند با مساله خط 

پاکستان و ... وارد بحث نمی شويم . چون مربوط 
تاريخ ديپلماسی می شود و بنده در اين زمينه دو 
کتاب مفصل نوشته ام. اما می خواهم خاطر نشان 
بسازم که سياست دولت افغانستان در دوازده سال 
گذشته در قبال پاکستان بيخی گنگ، مبهم، غير 

بوده است. خوب حاال اگر ما بر  قاطع و سر درگم
سر دو سوم يا نمی دانم سه چهارم خاک پاکستان 
ادعای ارضی داشته باشيم و بخواهيم آن کشور را 
تجزيه و نابود کنيم، پس چه انتظار دوستی از آن 
کشور داشته باشيم . بايد به پاکستان حق بدهيم 
که برای دفاع از تماميت ارضی خود ما را پارچه 

. در غير آن، اگر و نابود کند بسازدپارچه 
انتظار داشته باشيم که برای ما گل بياورد، 
نابخردانه است. از همين رو هم است که پاکستان 

فشار می آورد که بايد در  امريکاپيوسته بر 
افغانستان يک دولت دوست پاکستان روی کار 

 بيايد. 
 
تازه موقف ما در قبال پاکستان روشن نيست.  

بر پاکستان ادعای ارضی می کنيم و روز  روزی ما
ديگر آن کشور را دوست و برادر خطاب می نماييم. 
گاه چنان در دوستی با پاکستان پيش رفيتم که 

و پاکستان جنگی  امريکاگفته شد اگر روزی ميان 
در بگيرد، افغانستان در کنار برادران پاکستانی 

 اامريکخود خواهد ايستاد و روز ديگر آشکارا از 
خواستيم تا النه های دهشت افگنی را در خاک 
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پاکستان نابود کند. در يک سخن، سياست های 
کجدار و مريز گاه تند و گاه سست و نبود 
استراتيژی مشخص و واحد موجب شد که به همين روز 
بيفتيم. اوضاع کنونی را چيزی جز بن بست نمی 

 توان خواند.
 
می  سخن نامزدانپيوسته از برنامه  ریشما 

د که در اين دوازده سال نيافرممی د. اما ننگوي
گذشته، برنامه دولت آقای کرزی چه بوده است که 

می نه در داخل و نه در خارج کسی از آن چيزی ن
ست؟ و چگونه امکان پذير شد که بدون برنامه ندا

قابل قبول اکثريت توانست بر کشور فرمان براند 
مه اعالم و اقتدار سياسی را به نفع خود مختو

ما بايد بگويم که متاسفانه در کشور ما انمايد؟ 
در دست کم يک سده و نيم گذشته، همانا 
انحصارگرايی در قدرت و ناديده گرفتن ديگران، 
نبود مشارکت فراگير، خود خواهی ها، تکروی ها 
موجب بدبختی های فراوان شده است. بسيار از اين 

کراتيک، نارسايی ها را بايد در ساختار غير دم
غير ملی و مصنوعی دستگاه قدرت بايد جستجو کرد. 
در همين راستا، ساختار نظام و قانون اساسی 
کنونی به گونه يی تنظيم يافته که به بهترين 
وجهه تامين کننده منافع حلقه ها و محافل معين 

 و مشخصی باشد. 
 

کنون، معرکه گردانان مثلث برمودايی ارگ نشين 
می بينند، عمر سياسی شان به  با توجه به اين که

پايان نزديک می شود، برای حفظ منافع آزمندانه 
شخصی خويش، شب و روز دست اندر کار توطئه گری، 
دسيسه سازی و زهرپاشی اند. به گونه يی که ارگ 
را به بزرگترين کانون فتنه، شرارت، رذالت و 
خباثت در کشور مبدل ساخته اند. روزی نيست که 

خته نشود و سر نوی سر گرفته نشود. ساز نوی نوا
اين در حالی است که رويدادها و تحوالت دراماتيک 
اخير در کشور، آشکارا نشاندهنده يک بن بست 
تمام عيار خطرناک در همه عرصه ها (جهانی، 
منطقه يی و داخلی: سياسی، اجتماعی، فرهنگی، 

يانگر باقتصادی، امنيتی، اداری و...) است که 
و بيهودگی ساختار کنونی، نظام حاکم ناکارآمدی 
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و ناتوانی، بيچارگی، بی هرزگی و درماندگی 
رهبری کشور و ناسودمندی تداوم حضور نيروهای 

در چهارچوبی بيرون از فيصله  2014خارجی پس از 
 شورای امنيت سازمان ملل است.

 
روشن است در اوضاع دردناک و ناگوار کنونی که 

ست و روزانه به گونه در کشور دريای خون روان ا
های مستقيم و غير مستقيم تا صد نفر از هم 
ميهنان ما و مردم بينوای قبايل مرزی کشته و 
زخمی می شوند و کشور ما در لبه پرتگاه خطرناکی 
قرار گرفته است و آينده تاريک و مبهم است؛ راه 
اندازی گفتمان های سازنده، سامانمند و هدفمند 

نی بر مسايل حاد و مبرم به منظور روشنايی افگ
کشور و زمينه سازی برای دستيابی به اجماع ملی 
در باره يک رشته مسايل مهم حيات سياسی و 
اجتماعی و فرهنگی کشور از راه رسانه های گروهی 

 بسيار ارزنده است.از جمله رسانه های شنيداری 
 
روشن است که دولت های افغانستان از همان دوره  

گرفته تا به امروز هيچ کدام شاه شجاع درانی 
نمی توانسته اند با تکيه بر منابع داخلی حتا 
يک روز هم سر پا ايستاده شوند. از همان زمان 
تا کنون يا انگليس بودجه ما را داده است يا در 
دوره هايی معينی روس ها (امان هللا خان و دولت 

 يی ها.امريکادمکراتيک خلق) و پس از آمدن کرزی 
 
دوره ظاهر شاه هم به گونه غير مستقيم  حتا در 

روس ها کمک می کردند و اال تصور کنيد که پروژه 
های ميليارد دالری راه سالنگ، راه کانکريتی 

قندهار، ساختن کارخانه کود و برق مزار  -هرات 
و انستيتوت پولی تخنيک کابل و پروژه وادی 
ننگرهار و ساختن ده ها فردوگاه و پايگاه هوايی 

. و تسليح و تجهيز ارتش افغانستان با ده ها ...
فروند هواپيما و هلی کوپتر و صدها تانک و توپ 
و رادار ها و آموزش هزاران افسر و خلبان 
و....از کدام منبع داخلی می توانست تمويل 

در آينده نيز چنين خواهد  بی چون و چرا شود.؟
بود که بايد کشوری هزينه ما را متقبل شود و اال 

لت ما هر آن در آستانه فروپاشی قرار خواهد دو
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گرفت. چنانچه يکی از داليل اصلی برافتادن دولت 
مجاهدان در پهلوی ده ها عامل ديگر، همين بود 
که کدام قدرت خارجی از آن حمايت جدی اقتصادی و 

 مالی نکرد.
 
افغانستان با داشتن موقعيت حساس استراتيژيک  

امروز چهار خود، خريداران بسيار دارد و 
بيخی  امريکاميليارد دالر پول زيادی نيست. اگر 

برود، افغانستان در ميدان نخواهد ماند. اما 
نخواهد رفت. برای اين هم نيامده که  امريکا

برود. اگر دولت های افغانستان پيمان را امضاء 
نکنند، از مجرای شورای امنيت سازمان ملل می 

لح را تمديد وريت نيروهای پاسبان صمتوانند ما
کنند. حاال بحث بر سر اين نيست. بحث بر سر چند 
 چيز ديگر است: يکی اين که هر گونه پيمان دراز
مدت را که با منافع عليای کشور گره می خورد، 

که  ممی داني همهبايد يک دولت مشروع امضا کند. 
کرزی چگونه از روند تا کنون و بن در اثر چگونه 

ی کار آمده است. هرگاه زد و بندها و تقلبات رو
قرار باشد کرزی چنين پيمانی را به امضا 
برساند، خود بهتر می دانيد که در ازای چه 
امتيازات شخصی، قومی و منطقه يی امضاء خواهد 

 کرد.
 
دو ديگر اين که اين گونه پيمان ها به دقت از  

سوی کارشناسان مسايل ديپلماسی و استراتيژيک 
اوضاع حساس جهان و  بررسی و با در نظرداشت

منطقه و اوضاع داخلی کشور با شور و مشوره با 
متخصصان و کارشناسان و پيشگيری يک ديپلماسی 
بسيار پويا و رايزنی با کشورهای منطقه به امضا 
برسد. زيرا بسنده است تا در آن يک اشتباه جزيی 
رخ بدهد، بعدا ترميم آن آسان نخواهد بود و 

زيرا افغانستان آسيب پيامدهای آن وحشتناک. 
پذير ترين کشور جهان است و شش هزار کيلومتر 
مرز شفاف دارد. و هر کشور مطرحی که بخواهد، می 
تواند آن را با اندک هزينه يی با بهره گيری از 
اين فرمول که در اين کشور می توان با پول کمی 
هر کسی را که خواهند می توانند بخرند، به حمام 

تصور کنيد که همين اکنون ايران خون مبدل سازد. 
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ما ببندد يا کشورهای آسيای  یمرز خود را به رو
ميانه، فروش تيل و گندم و برق را قطع کنند؟ يا 

يعنی ما  پاکستان مرزها را برای سه ماه ببندد؟
به عنوان آسيب پذير ترين کشور جهان، توانايی 
رويارويی با فشارهای همسايگان را نداريم. تازه 

 ه از دورن هم بسيار آسيب پذير می باشيم. اين ک
 

مهم ترين موضوع اين است که بايد چنين پيمان 
هايی به گونه يی به امضا برسند که برای کشور 
يک رشته امتيازات را به ارمغان بياورند و 
تضمينی گردد برای حفظ تماميت ارضی، تحکيم صلح 
و...که بتواند منجر به آوردن ثبات گردد. ترس 

از اين است که کاری نشود که هم پيمان امضاء من 
شود و هم طالبان را به کابل بياورند و هم نيم 
افغانستان را پاکستان اشغال کند و هم شمال به 
النه وهابيون و شيادان ديگر چونِان تخته خيزی 
برای صدور بی ثباتی به آسيای ميانه مبدل شود و 

م، اين با انتقال يافتن جنگ به شمال نسبتا آرا
گستره به سوريه يا لبنان و ميدان جنگ شرق و 
غرب و شيعه و سنی و تاجيک و ازبيک و نمی دانم 

 .....ديگر مبدل نگردد.
 
يعنی بسيار مهم است ببينيم که امضای اين  

پيمان به چه چيزی می انجامد؟ اگر به ابقای 
کرزی و باند افغان ملت بينجامد، من مخالف آن 

کار آمدن دوباره طالبان  هستم. اگر به روی
بينجامد، من مخالف آن هستم. اگر در صورت امضای 
آن در افغانستان دريای خون جاری شود، من مخالف 

و روی  تو ثبا حآن هستم. اگر برعکس در آوردن صل
کار آوردن يک دولت فراگير ملی و جلوگيری از 
بازگشت طالبان و برچيده شدن گليم بازرگانی 

امد، روشن است از آن حمايت می مواد مخدر بينج
کنم. يعنی برای من پيامدهای آن مهم است. در 
غير آن اگر قرار باشد، آن را تنها از روی چند 

ه بميليارد دالر هزينه اردو سنجش کنيم، تجر
 ،نشان داده است که تنها با سرازير ساختن پول

گره از کار فروبسته ما گشوده نخواهد شد. 
ميليارد دالر  هفتادس ها هم فراموش نکنيم که رو

در افغانستان هزينه کردند و با هواپيما به 
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مناطق مرزی پول می فرستادند و در ميان سران 
ها ده برابر پول  يیامريکاقبايل پخش می کردند. 

 نتيجه چه است؟ صفر.  کردند.مصرف 
 
بنده از همان آغاز بحث امضای پيمان راهبردی  

ز نزديک شاهد همه ا امريکاميان افغانستان و 
جريانات آن بوده ام. هم خود به دقت روندآن را 
بررسی کرده ام و هم با بزرگترين کارشناسان 

در باره آن بارها بحث کرده  مسايل افغانستان
ام. تا جايی که عقل من قد می دهد، همان گونه 
که نوشته ام، چيزی جز بازی فريبکارانه کرزی 

ساختن اين پيمان، نيست. کرزی توانست با ملعبه 
و هم کشورهای منطقه را بازی بدهد.  امريکاهم 

خود  امريکااز يک سو توانست با دادن وعده به 
را ابقا نمايد و از آن کشور باجستانی کند و از 
سوی ديگر، به ايران، روسيه و چين قول داد که 
آن را امضاء ننمايد و پشتيبانی آن ها را هم به 

چنين وانمود ساخت که  دست آورد. وی به آنان
تنها کسی در کشور است که اين پيمان را هرگز 
امضا نخواهد کرد و در مقابل آن خواهد ايستاد. 

به جمايت آنان  امريکااما به خاطر دفع فشار 
 نياز دارد. 

 
اين  امريکاتا جايی که من می دانم، شرط او با  

است: اگر مرا می گذاريد، تا دوره خود را تمديد 
يا اگر برادرم با کسی را که من می گويم  کنم،

می آوريد، امضا می کنم. اگر در موضوع 
پشتونستان در برابر پاکستان از موضع من حمايت 
می کنيد، امضا می کنم. اگر به من سالح می دهيد 
امضا می کنم . در غير آن ديوانه نيستم که خود 
را در تاريخ بد نام کنم و بروم. از اين رو به 

من هرگز امضا نخواهد کرد. مگر اين که به  باور
 زور سرش امضا کنند.

  
اگر خدا بخواهد و از اين انتخابات تيمی برنده 
شود که به مردم کشور و منافع آن متعهد باشند، 
آن گاه می شود، با توجه به همه مالحظات و نزاکت 
های مسايل بين المللی و منطقه يی پس از انجام 

ت دقيق و همه جانبه و بررسی ها و مطالعا
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پيشگيری يک ديپلماسی کارشناسانه در باره امضای 
 آن مطابق منابع عليای کشور تصميم گرفته شود. 

 
اگر قرار باشد، جامعه جهانی در افغانستان  

ماندگار شوند، يا با امضای پيمان و يا با 
تمديد ماموريت نيروهای پاسبان صلح سازمان ملل 

خود ادامه خواهند داد و  در افغانستان به حضور
هزينه دولت را به يک ترتيبی خواهند پرداخت. و 
اگر تصميم به رفتن بگيرند، چه پيمان امضاءشود 
يا نه خواهند رفت. چه، آن ها تجارب فراوانی 
دارند و سندی را امضاء نخواهند کرد که در آن 
برای خود راه گريز و بيرونرفت نگذارند. در 

جمله ها و کلمه های دارای ادی هميشه نچنين اس
بار دو گانه و مجمل و دارای قابليت تعبير و 
تفسير مطابق زعم خود شان را ماهرانه جا می 
دهند. از اين رو، نبايد بر چنين پيمان هايی 

 بدون مالحظه مهر تاييد بگذاريم.
  

انتخابات کنونی کال مهندسی شده است و به گونه 
کرزی در پشت يی طراحی شده است که در فرجام 

 - پرده در ارگ رييس بماند، (واريانت پوتين
مدويدف) منتفی نمی باشد. درکشور پيش بينی 
ناپذير و خداداد افغانستان همه چيز ممکن است. 
اما بايد به ياد داشت که تصميم نهايی با کاخ 

 سفيد است. 
 

هم اوباما و هم برخی چنين می پندارند که 
حمايت می  شرف غنیجمهوريخواهان از تيم آقای ا

يی ها را امريکاد. اما کرزی چون پشتيبانی نکن
مانورهای به از دست داده است، ناگزير است دست 

پيچيده بزند مانند به تعويق افکندن انتخابات، 
برهم زدن آن، انداختن خود به دامان کرملين، 
زود و بند با طالبان، زير سوال بردن نتيجه 

 قلبات گسترده و....انتخابات، دست يازيدن به ت
 
خوب، گيريم که در روند اول کسی نتواند برنده  

شود و قرار بر اين شود که دولت ائتالفی به ميان 
آيد. روشن است در راس اين دولت بايد کسی قرار 
گيرد که بيشترين آرا را به دست بياورد. هر 
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گونه که سنجش کنيم، داکتر عبدهللا بيشترين شانس 
يشتر کارشناسان خارجی همين را دارد. زيرا ب

پيشگويی را دارند. حال، کرزی تمايل دارد تا 
داکتر زلمی رسول در راس باشد. هدف وی از اين 
کار روشن است. در اين صورت می تواند در ارگ 
بپايد و با در دست گرفتن کرسی مشاور امنيت 
ملی، رييس جمهور اصلی باقی بماند و اسما رييس 

اين در حالی است  سول باشد.جمهور ظاهری زلمی ر
که واشنگتن برنامه های ديگری دارد. کاخ سفيد 
می خواهد کسی را بياورد که بی درنگ و بی چون و 
چرا پيمان همکاری های دفاعی و امنيتی را امضتء 

 نمايد و دربست سرسپرده واشنگتن باشد.
 
اما در اين جا بايد به چند نکته توجه داشته  

 باشيم:
 واند چند گزينه داشته باشد:کرزی می ت 
گزينه به تاخير انداختن و برهم زدن  - 

انتخابات و اعالم حالت اضطراری و ماندن در کرسی 
رياست جمهوری. اين در صورتی ممکن است که 

حاضر شود چنين چيزی را از سر ناگزيری  امريکا
بپذيرد. روسيه و هند و شايد هم چين با چنين 

د ورزيد. به ويژه حال گزينه يی مخالفت نخواهن
که او حاضر به امضای پيمان دفاعی و امنيتی با 

نيست. اگر کرزی با روسيه در اين زمينه  امريکا
به تفاهم رسيده باشد که از امکان دور نيست، می 
توان گمان زد که چنين چيزی دور از واقع نخواهد 

 بود.
گزينه دست زدن به تقلب گسترده در آرا. چنين  - 

تفی نيست زيرا جناب ايشان در اين کار چيزی من
تجربه کافی و پيشينه بزرگ دارند و چنان چه 
ديديم، از بن بدين سو هميشه چنگ به دامان همين 
دستاويز زده اند و باآن عادت کرده اند. و 
واکنش مردم هم در برابر اين تقلبات به گونه يی 
نبوده است که برای جناب شان کدام درد سر جدی 

 آورده باشد.  به بار
 

موضوع ديگری که بسيار مهم است به آن توجه کرد 
اين است که اگر در پايان انتخابات طوری شود که 
کرزی در ارگ بماند، چنين چيزی ضربه بزرگی هم 
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خواهد زد و هم دمکراسی  امريکابه آبرو وحيثيت 
را به چيز مسخره يی مبدل خواهد ساخت که ديگر 

 هج بگذارد. و چهرکسی حاضر نشود به آن ار
انتخابات هم به شدت مخدوش خواهد گرديد. يعنی 
چه؟ در بن تقلب، در لويه جرگه نخست تقلب، در 
لويه جرگه قانون اساسی تقلب، در انتخابات نخست 

در انتخابات دوم رياست  ،رياست جمهوری تقلب
جمهوری تقلب و حاال در انتخابات سوم رياست 

ود، به اين معنا جمهوری هم تقلب. اگر چنين ش
است که تقلب در کشور به وسيله آقای کرزی 
نهادينه شده و به يک اصل و رکن اصلی جمهوری 
اسالمی افغانستان مبدل گرديده است. آن هم با 

 کمک جامعه جهانی و سرمايه گذاری آن.
  

از اين هم چيز ديگری مهم تر است: تنها دستاورد 
نظام  -مردم افغانستان در چهار دهه گذشته

جمهوری است که در ازای به دست آوردن آن مردم 
وان داده و زيان های بزرگی اما قربانی های فر

را متحمل شده اند. حال اگر قرار باشد، آقای 
ارگ مادام العمر ماندگار شوند و نظام  رکرزی د

جمهوری را به جمهوری شاهانه مبدل نمايند، 
چهار معنای چين چيزی دستبرد آشکار به دستاورد 

 دهه مردم کشور خواهد بود. 
 
با توجه به اين جناب ايشان دچار روان پريشی و  

گی و خستگی شديد اند، در اوضاع و احوالی دافسر
که کشور در آستانه بحران بزرگ و عميق قرار 
دارد، ماندن شان می تواند برای آينده کشور 
بسيار خطرناک و درد سر آفرين باشد. از اين رو 

ه است که با خير و خوبی و خوشی با به سود هم
دبی يا هر جايی که  ههمه اعضای خاندان خود ب

خواسته باشند، تشريف ببرند و به مداوای خود 
بپردازند و اجازه بدهند تا مردم خود سرنوشت 

 خود را تعيين نمايند. 
 
با  امريکابايد متوجه اين نکته هم باشيم که  

افغانستان توجه به لغزش های فراوانی که در 
نموده است، به يک بز بالگردان نياز دارد تا همه 
خرابی ها و گناهان و لغزش ها را به گردن وی 
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بيفکند. روشن است چنين نقشی را تنها اقای کرزی 
 می توانند باز نمايند. 

 
يک نکته ديگر هم هست و آن اين که آقای کرزی  

با دامن زدن به مساله پشتون برای پاکستان 
درد سر آفرين شده است و پاکستان ديگر بسيار 

حاضر نيست حضور ايشان را تحمل کند. اين است که 
وارد آورده است تا  امريکابيشترين فشار رابر 

از شر ايشان رهايی يابد. چنين به نظر می رسد 
و پاکستان بر سر کنار زدن شان به  امريکاکه 

توافق رسيده باشند. از سويی ديگر، هم مردم 
تان وهم مردم جهان از ديدن شان ديگر افغانس

 خسته شده اند.
 
در هر صورت، اگر باز هم در نتيجه انتخابات  

چنين شد که آقای کرزی موفق شوند و يک رييس 
جمهور ضعيف و دست نشانده را در ارگ بنشانند، و 
خود در ارگ مادام العمر پاييدنی شوند و نظام 

ند، و خود جمهوری را به جمهوری شاهانه مبدل ساز
در پشت پرده همه کاره نظام بمانند، پس وای بر 
مردم افغانستان. در چنين صورتی کشور با فاجعه 
بزرگی رو به رو خواهد شد. يعنی حال انتخابات 
به اين مساله گرده خورده است که آيا کرزی در 
ارگ پاييدنی است يا اين که مردم می توانند با 

ا وادار به ر وی ، ريختن رای در يک صندوق
زند و يا اين کوچيدن از اين دژ زندان مانند سا

 که واشنگتن گزينش ديگری خواهد داشت.
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 سخن آخر، پاسخی به همه پرسش ها
تنها دستاورد ما در  -به خاطر حفظ نظام جمهوری 

چهار دهه اخير که به خاطر دستيابی به آن مردم 
ه داکتر عبدهللا رای ما بهای گزافی پرداخته اند، ب

 بدهيد!
 

نبايد فراموش کرد که کانديد اصلی پرده نشين در 
انتخابات کنونی جناب آقای کرزی اند. ايشان در 
اين انتخابات چند گزينه برای ابقاء و پاييدن 

 مادام العمر بر اريکه قدرت داشتند و دارند:
يکی روی کار آوردن آقای قيوم کرزی بود که -1. 

 نشد.
مين گزينه هم آقای زلمی رسول اند که کرزی دو-2 

بسيار دوست داشت تا ايشان را در دور اول يا 
شايد در دور دوم به پيروزی برساند. شايد اين 
گزينه هم نشود. هر چند هنوز زود است در زمينه 

 داوری کرد. 
سومين گزينه سازش با داکتر عبدهللا با گرفتن حد -3

ی که بتواند سلطه اکثر امتيازات است به گونه ي
کرزی و باند مافيايی ارگ نشين را را بر دولت 
آينده تامين کند. در اين گزينه انتخابات به 
دور دوم نخواهد کشيد و کار با ايجاد دولت 

اما امکان چنين چيزی  ائتالفی پايان خواهد يافت.
 بسيار کم است.

چهارمين گزينه جلوگيری از پيروزی داکتر  -4 
ور نخست و کشانيدن انتخابات به دور عبدهللا در د

دوم يعنی کودتا در برابر آرای مردم و زير سوال 
بردن پروسه در کل و خيت ساختن آب برای 
ماهيگيری سياسی است که همانا همين گزينه، 
گزينه يی می باشد که کنون کار روی آن به شدت 
ادامه دارد. در اين گزينه دستبرد به آرای  
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د انتخابات گذشته نقش خود را مردم و تقلب مانن
 خواهد  اداشت.

 
در اين گزينه به محض اعالم کشانيده شدن 
انتخابات به دور دوم، دادگاه عالی نامنهاد 
کشور (ستره محکمه) با صدور فتوايی نخست دوره 
کار ايشان را تمديد خواهد کرد. سپس هنگامه 
مصلحت خواهی باال خواهد شد و تالش هايی برای 

کومت فراگير وحدت ملی و مشارکت ملی با ايجاد ح
 بوق و کرناها آغاز خواهد شد.

 
همزمان با آن، شعارهای صلجويی و گفتگوهای صلح 
با طالبان باال خواهد شد و کوشش به عمل خواهد 
آمد تا در کل انتخابات زير سايه برده شود و با 
تاکيد بر اوال بودن صلح با طالبان و خير و 

م، زمينه برای ساختن دولت مصلحت کشور و اسال
ائتالفی با طالبان و شايد هم برگزاری لويه جرگه 
صلح با معرکه گردانی سيرت و مجددی و دو سه 

 رسوای دگر بلند خواهد شد.
و فشرده سخن، هزار و يک نيرنگ و پيرنگ و  

شارلتانی و شيادی به خرج داده خواهد شد تا به 
ايی اگر نه گونه يی جناب آقای کرزی و باند مافي

در متن دست کم در حاشيه قدرت بمانند و فرصت 
طلبی پيشه کنند تا بار ديگر زمينه برای غصب 
کامل قدرت فراهم گردد. آن چه مربوط می گردد، 
به انتخابات و آرای مردم و دمکراسی . چنين 

 جيزهايی به پشيزی ارزش ندارد.
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 بر سر دوراهی يکپارچگی  و فروپاشی
 

نمی دانم چه رازی نهفته است که هيچ کار کشور 
خدا داد به ديگر کشورهای جهان نمی ماند. در هر 
کشوری که انتخابات می شود، نتايج مقدماتی آن 
در همان روز و نتايج نهايی در روز بعد اعالم می 
شود. اما در کشور ما همه چيز مرموز، اسرار 

 ت. آميز، پشت پرده يی و شگفتی برانگيز اس
 

حاال گفته اند، نتايج ده درصد اعالم شده است؟ 
حتا در همين ده درصد هم نشانه های عدم صداقت، 
آاليش و ديده درايی و چشمپارگی ديده می شود. 
گفته می شود، که حتا همين درصدی هم آرای تسويه 
شده  و پااليش شده نيست و در آن آرای سياه از 

های دستکاری  سپيد تفکيک نشده است؟!!!!  نشانه
ای سياست هم بدر آراء را حتا کسانی که به الف

آشنايی ندارند، می توانند ببينند. چنين 
رفتارهايی تنها می تواند به بحران بی اعتمادی 
ملی در کشور بيش از پيش دامن بزند. بحرانی که 
خرمن هستی ما را در آتش خواهد سوختاند. ترديدی 

فروزی ها و نيست که خاستگاه همه اين آتش ا
شيادی ها ارگ است که به بزرگترين کانون نيرنگ 
بازی، فتنه انگيزی و منافقت و دسيسه سازی در 

 کشور مبدل شده است.
 
اگر کاسه يی زير نيم کاسه نمی بود و نباشد،  

می توانستند، نتايج ابتدايی هر حوزه را در 
پايان همان روز رای دهی اعالم نمايند. به گونه 

همه کشورهای جهان می شود. روشن است يی که در 
زلمی رسول کانديد کرزی بود و کرزی تالش بسيار 
کرد تا او را به پيروزی برساند. اما هرگز تصور 
نمی کرد که اين همه مردم در انتخابات اشتراک 
ورزند و تقريبا نود درصد اهل تشيع و نود درصد 

ک ها به داکتر عبدهللا رای بدهند. حتا گفته يتاج
درصد ازبيک ها هم به داکتر عبدهللا  30می شود که 
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رای دادند و بقيه به اشرف غنی. حاال اين ها به 
کنار. همه می دانيم که کرزی يک سال پيش از 
انتخابات تا توانست والی ها، ولسوال ها، عالقه 
داران، مديران امنيت، قوماندن های پليس و 
 فرماندهان قول اردوها...همه و همه را از
نزديکان خود گماشت و اعضای کميسيون انتخابات 

 را از هواداران خود تعيين کرد. 
 

حاال هم نبايد چنين پنداشت که کرزی به آسانی 
رها کردنی باشد. توطئه ها و دسيسه های بسياری 

 پنجاهدر کار است تا شمار آرای عبدهللا را به زير 
زلمی رسول را اشرف غنی و پايين بياورند و آرای 

باال ببرند تا انتخابات به دور دوم کشانده شود 
و آن گاه ستره محکمه می تواند مدت کرزی را 

 تمديد کند و بحث جرگه و... مطرح شود. 
 

حاال گفتگوهای پشت پرده ميان کرزی و داکتر 
عبدهللا جريان دارد تا روی حکومت ائتالفی به توافق 
برسند. در غير آن، روشن نيست که کار به کجا 
خواهد کشيد. از اعالم نتايج مهندسی شده و 
دستکاری شده ده درصدی؟! آرا چنين بر می آيد که 
کشور به گونه شگفتی برانگيزی بر سر دو راهی 
بهره گيری از انتخابات چونان يک فرصت و يا 
مبدل ساختن آن به يک چالش در اثر ندانم کاری و 

ای کاش اين پيش  خباثت و منافقت قرار دارد.
نی درست نباشد. اما تا جايی که عقل بنده کار بي

می دهد، کرزی و باند مافيايی ارگ کشور را به 
 سوی انهدام و فروپاشی می کشانند.

 
ميراث شوم دوره فرمانروايی کرزی از همين اکنون 
تاثيرات ناگوار خود را نمايان ساخته است. دوره 
کرزی را بی ترديد می توان بدترين دوره در 

اريخ کشور از ديدگاه فراخ سازی شکاف سراسر ت
در اين دوازده  های تباری، زبانی و سمتی دانست.

سال ما شانس خوبی به دست آورده بوديم تا ديوار 
ستبر پشتون و غير پشتون را فرو بريزيم، دامن 
تبارپرستی و فرقه گرايی را جمع کنيم و 
ديوارهای ناباوری را فرو بريزانيم. اما 

ی همه چيز را در راستای قوم دردمندانه کرز
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پرستی برد و حاال من بسيار نگران هستم که کار 
حاال تنها ده  ما به دوره سال های نود نکشد.

واليت را اعالم کرده اند. چه می توان  26درصد 
گفت. هر گونه خاکباد کردن پيش از اعالم آمار 

 تنها به روند در کل زيان می رساند. ،دقيق
 

ته اصول و رفتارها است. بحث بر سر يک رش
ببينيد، اعالم شده است که اين ده درصد آرای ناب 
و پاک نيست و در آن هنوز آرای سپيد از سياه 
جدا نشده است. اگر کميسيون ريگی در کفش ندارد، 
بايد نخست آرای تقلبی را از آرای پاک جدا می 
کرد و سپس همه نتيجه را تا آن جا که در مرکز 

اعالم می داشت. يا اين که آرای جمع کرده بود، 
چند واليت مشخص را به عنوان مثال کابل و قندهار 

 و بلخ را اعالم می داشتند. 
 

منظور من اين است که می خواهم در کل کار 
کميسيون را زير سوال ببرم. اگر به راستی دولت 
می خواست انتخابات عاری از تقلب برگزار شود، 

و در هر سايت رای  هيبايد در واليت، در هر ناح
گيری فهرست همه آن هايی را که کارت رای گيری 
دريافت داشتند، می گرفت و برای هر کس يک برگه 
می داد و امضايش را می گرفت. در آن صورت تقلب 
نمی شد. اما چنين بر می آيد که آقای کرزی عادت 
به تقلب کاری کرده و ترک عادت موجب مرض است. 

جرگه ها و انتخابات های  از بن گرفته تا لويه
گذشته پيهم تقلب می شود و تقلب کاری به يک نوع 
فرهنگ مبتذل مبدل شده است که دمکراسی را به 

 سخره گرفته و به آرای مردم اهانت می کند. 
 

منظور من اين است که تا به کی چنين مسخره بازی 
ها ادامه يابد. باور کنيد که اگر اعضا و رييس 

مستقل می بودند، اين همه رسوايی کميسيون افراد 
همچنين انتظار می رفت تا کسانی را که  نمی شد.

تقلب کرده اند، به ارگان های قضايی معرفی می 
کردند و مشخص و مستند نام می گرفتند که در کجا 
و از سوی چه کسانی و چگونه تقلب شده است تا 
همه می ديدند. يعنی سخن بر سر شفافيت انتخابات 

کميسيون است که من حق دارم در زمينه آن و کار 
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شک داشته باشم. بايد به آرای مردم ارج گذاشته 
 شود. 

 
و سخن آخر هم بايد روشن بسازيم که سخن بر سر 
مناسب ترين نامزد از جمع همين نامزدان است نه 
نامزد آرمانی روشنفکران. تاکيد من بر سر اين 

بيمار  است که نبايد از همان آغاز اشخاص مسن و
سال پيش به بازنشستگی چند که بايد حد اقل 

(تقاعد) سوق داده می شدند، نامزد می شدند. 
با اين وضع صحی يی که  نامزدان کهنسال و بيمار،

دارند، چگونه کشوری را که در حال بحران بسيار 
خطرناک است، رهبری خواهند کرد؟ با اين که برخی 

حتا يک  از نامزدان صد در صد هم می دانند که
درصد هم رای نخواهند برد، باز هم کنار نرفتند. 
حال می گذريم از اين که اصال بايد خود را نامزد 
نمی کردند. اين ها تنها روند را پيچيده تر می 

از اعالم نتايج مهندسی شده و دستکاری  سازند.
شده ده درصدی؟! آرا چنين بر می آيد که کشور به 

دو راهی بهره گيری  گونه شگفتی برانگيزی بر سر
از انتخابات چونان يک فرصت و يا مبدل ساختن آن 
به يک چالش در اثر ندانم کاری و خباثت و 

ميراث شوم دوره فرمانروايی  منافقت قرار دارد.
کرزی از همين اکنون تاثيرات ناگوار خود را 

دوره کرزی را بی ترديد می . نمايان ساخته است
تاريخ کشور از  توان برترين دوره در سراسر

ديدگاه فراخ سازی شکاف های تباری، زبانی و 
 سمتی دانست.

 
 

 انتخابانی که بی سيرت شد
درگير و دار انتخاباتی، درست هنگامی که قرار 
بود يک، دو روز بعد نتايج انتخابات اعالم گردد، 
ناگهان شنيده شد که جناب آقای ستار سيرت با 

تشريف آورده  به کابل امريکاهيات بزرگ صلح از 
 اند. 

 
در اين که آقای سيرت در نخست، بايد گفت که 

چهارچوب يک برنامه از پيش تدوين شده و مهندسی 
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شده و تمويل شده از سوی محافل وهابی عربی به 
 کابل تشريف آودره اند، ترديدی نيست. 

 
ايشان از صلح با طالبان سخن می  ،دو ديگر

منان شناخته گويند. به همه روشن است که اين دش
شده کشور، گروهی اند آله دست آی اس آی پاکستان 
و هرگز در برنامه ندارند که صادقانه پای ميز 
گفتگو بنشينند و راهی جز مقاوت و ايستادگی در 

 برابر اين جانيان نداريم. 
 

اين که آقای سيرت چنين درفشانی  ،سه ديگر
فرموده اند که گويا ايشان يک شخصيت بيطرف اند 

می خواهند در ميان دولت کرزی و طالبان که دو و 
طرف منازعه اند، ميانجيگری فرمايند، هم جای 

نمی دانم ايشان تا به کی می خواهند  تامل دارد.
به چشم مردم خاک بپاشند. ايشان به هيچ رو 
بيطرف نيستند و سال هاست جيره خور سعودی ها 
اند و دقيقا در راستای منافع آن ها کار می 

د. چگونه می توان نماينده کشوری را بخش کنن
بزرگ بربادی و تباهی کشور از برکت دالرهای 
خونين بادآورده نفتی آن کشور است به عنوان 
ميانجی بيطرف پذيرفت؟ کدام کشور گروه های 
تندور را در چهار دهه اخير تمويل نموده است؟ 
کدام کشور هزينه تهاجم طالبان به کشور را 

 پردازد؟ پرداخته و می 
 

اين که ايشان می فرمايند مهم ترين چيز  ،چهارم
در افغانستان نه انتخابات و نه تشکيل دولت، بل 
که صلح است هم بسيار شيادانه و غرض ورزانه و 
به دو ر از واقعيت است. آن هم در اين مقطع 
حساس که هفت ميليون نفر پای صندوق های رای 

نتايج اند.   رفته اند  و بی صبرانه چشم به راه
نخست اين که تنها يک دولت مشروع و برخاسته از 
انتخابات می تواند در باره صلح تصميم بگيرد نه 
دولت فاقد مشروعيت کرزی که از راه تقلبات 
گسترده روی کار آمده است. درست است که صلح مهم 
است، اما صلح تنها می تواند با شفافيت و صداقت 

سيرت شفاف است و نه  تامين شود. نه اهداف آقای
 دولت کرزی صادق. 
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چگونه آقای سيرت می خواهند ميان دولت کرزی که 
در حال کنار رفتن و انتقال قدرت است و طالبان 
صلح برقرار کنند؟ آقای سيرت بگذارند که نخست 
يک دولت مشروع و عاری از تقلبات گسترده از دل 

ن از صلح بر خن گاه سانتخابات بيرون بيايد، آ
 زبان برانند. 

 
هر وقتی دولتی مشروع و قانونی روی کار شد، آن 
گاه در گام نخست بايسته است تا بی درنگ لويه 
جرگه را فرا بخواند و قانونی اساسی و ساختار 
نظام را به گونه بنيادی ويرايش کند و زمينه را 
 برای آرايش يک دولت فراگير ملی فراهم سازد،

ن عده از طالبانی که تنها آن گاه می توان با آ
قانون اساسی نو را پذيرفته  و سالح های خود را 
بر زمين بگذارند، پای ميز گفتگو نشست و روی 
مکانيسمی سخن گفت که مشارکت آن ها را در دولت 
آينده تامين کند. کنون ساختار دولت چنان 
نادرست است که پاسخگوی نيازهای جامعه نمی 

ر نظام ويرايش باشد. روشن است تا در ساختا
نيايد، نمی توان روی طرح مشخصی با طالبان سخن 

 گفت. 
 

فشرده سخن، از فرمايش های آقای سيرت چنين بر 
می آيد که توطئه و دسيسه بزرگی در راه است و 
هدف آن کودتا در برابر انتخابات و برگزاری 
لويه جرگه ساختگی و سر دادن شعارهای صلح و 

سيرت و کسانی هم از  نظرزير تشکيل دولت ائتالفی 
طالبان که روشن است می تواند کشور را در گود 

 بسيار ژرفی از جنگ های خونين فرو ببرد. 
 

از ديد بنده بهتر است آقای سيرت از فتنه 
انگيزی و نيرنگ بازی دست بردارند و مکوشند با 
دستبرد به آرای مردم در انتخابات، معرکه تازه 

ز طرح آقای سيرت بوی يی را به راه اندازند. ا
خون می آيد. از اين رو، بهتر است اين فتنه در 
نطفه بميرد و توطئه در همين آغاز خنثی شود. 
آری! آمدن نا به هنگام سيرت، تنها انتخابات را 

 بی سيرت ساخت.
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 انتخابات، چپی ها و مجاهدان
 

اگر گزافه گويی نشود، بنده بيش از هر کس ديگر 
ه رويدادهای دست کم يک سده در کشور در بار

گذشته کشور خوانده و نوشته ام. بهتر از هرکسی 
هم جنبش چپ و هم راست را می شناسم و با 
بزرگترين کارشناسان مسايل افغانستان دوست بوده 
و در صدها کنفرانس بين المللی اشتراک داشته 
ام. حاال بحث بر سر ستايش يا نکوهش جنبش چپ يا 

ی اسالمگرا يا سکوالر يا .... راست يا گرايش ها
 در کشور نيست و فيسو بوک هم جای آن نيست.

 
اين که جنبش چپ در کشور چه لغزش هايی داشت و  

چه ره آوردی، بحث جداگانه است و اين که جنبش 
اسالمگرا در کل چه لغزش های داشت و دارد و چه 
ره آورد مثبت يا منفی هم نياز به نوشتن يک 

. کسانی که نوشته های بنده را دفتر قطور دارد
خوانده باشند، و مرا از نزديک می شناسند، نيک 
می دانند که از لحاظ فکری با هيچ کدام از اين 
دو طيف همنگر نيستم. يعنی اصال بحث بر سر اين 

 مسايل نيست. 
 

اين است که  ،موضوعی که من می خواهم مطرح کنم
کشور  در اوضاع و احوال کنونی چگونه می توانيم

را از منجالب نجات دهيم؟ آيا تداوم سلطه کرزی و 
سال گذشته کشور دوازده باند مافيايی او که در 

را در آستانه انهدام و فروپاشی قرار داده اند 
و همه فرصت ها را برباد داده و بيش از هر وقتی 
شکاف های تباری، زبانی، مذهبی و سمتی را 

 - کنونیضاع وا فراختر ساخته اند، راه حل است؟
بسنده است تا بخش اصلی نيروهای  است.شکننده 

خارجی برآيند، آن گاه خواهيد ديد که کرزی چه 
 جفای بزرگی در حق اين کشور نموده است.
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دو ديگر، چگونه می توان جلو طالب و وهابيت را  
گرفت؟ مردم با دست خالی چه می توانند بکنند؟. 

طالبان در سال های دهه نود  سده بيستم که 
آمدند و سراسر کشور را گرفتند، مردم چه 
توانستند بکنند؟. در همان هنگام هم همين 
مجاهدان بودند که در برابر آنان ايستادند. حاال 
کاری به اين نداريم که مجاهدان در گذشته کی 
بودند و چه کردند و خوب بودند يا بد. حاال هم 

. با کشور در آستانه خطر بسيار بزرگی قرار دارد
سر دادن شعار های رنگين نمی توان کشور را در 
برابر تهاجم سيل آسای طالب و وهابيون وقايه 
کرد. تنها نيروهای رزمی دارای انسجام و شبکه 
می توانند بيستند. مردم يک واژه کلی است. بايد 
مشخص روشن ساخت که کدام نيروها می توانند در 

 برابر طالبان بيستند. 
 

اره انتخابات کنونی سه گروه در روشن تر در ب
 برابر هم قرار دارند:

از يک سو نيروهای آمده از غرب که از سوی  
، انگليس و امريکاحلقات و محافل خاص در 

اسراييل حمايت می شوند در محور آقای اشرف غنی 
گرد آمده اند. روشن است شانس اين ها به داليل 

 اما پشتوانه بسيارمختلف بسيار اندک است. 
نيرومند بيرونی را هم نبايد از نظر انداخت. 
واشنگتن، رياض و آنکارا همانا در صدد روی کار 

 آوردن وی می باشند.
 

گروه دوم دور محور مافيايی ارگ گرد آمده اند 
که در دوازده سال گذشته کارنامه بسيار ننگين و 
سياهی از خود بر جا گذاشته اند. از ديگر 

، همين تعداد دو ميليون جفاهای آن ها که بگذريم
جوان هيرويينی در مناطق پشتون نشين کشور 
بزرگترين خيانتی است که دستاورد شوم دولت کرزی 

 است. چنين چيزی را بنده نمی توانم ببخشم.
 

تنها گروهی که می ماند، مجاهدان است. حاال اين 
ها يک نيروی اند که وجود دارند و در صحنه 

ان گونه که در اين دو حضور. بايد متوجه بود هم
دهه گذشته نيروهای چپ دچار استحاله شده و 
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بسياری از انديشه ها و باور های ارزشی شان 
دگرگون شده است، عين استحاله را در طيف های 
مختلف مجاهدان هم می توان ديد. يعنی نه چپی 
گذشته آن چپی گذشته است و نه راستی گذشته آن 

دان را بدون اين مجاهگروهی راستی گذشته. حال 
د در همان نکه اين تحول بزرگ را در سنجش بگير

د. دند که در بيست سال پيش می کوبينشکلی می کوي
ند بمی گو روشن است چنين برخوردی نادرست است.

مجاهد بوی خون می دهد. خوب اگر چنين داروی که 
کنيم، چپی ها هم بوی خون می دهند. طالب هم بوی 

بوی خوان می دهد. مگر  خون می دهد و کرزی هم
يی ها را در امريکاکسی می تواند بمباران های 

دوره کرزی ناديده بگيرد. مگر در دوره کرزی 
کمتر انسان کشته شده است؟ روزی نيست که ترور و 
انفجار و انتحار را شاهد نباشيم. اگر اين گونه 

اگر آرمانی  به نتيجه يی نمی رسيم. ،بحث کنيم
ا ايده آل بودند و هستند و بينديشم، نه چپی ه

نه اسالمگرايان و نه تکنونکرات های ديسانت شده 
حث ديگری است که در هر  طيف آدم های باز غرب. 

مهم ترين چيز در اوضاع  نيک و يد حضور داشتند.
کنونی آن است که کدام گروه می تواند در شرايط 
کنونی در برابر خطر فزاينده وهابيسم و 

اتيژی پاکستان بيستد و کشور طالبانيسم و استر
 را نجات دهد. 

 
حال ما در محفل عروسی و جشن و بزم نيستيم که 
در انديشه پايکوبی و دست افشانی و پلو خوری 
باشيم. کشور در آستانه فاجعه است و تنها کسانی 
که می توانند سينه را در برابر تهاجم دشمن سپر 

اريخ کنند، مطرح هستند. در آينده فيلسوفان و ت
دا خواهند شد که ينويسان و دانشمندان زيادی پ

کارنامه های اينان را به ارزيابی بگيرند. کنون 
 مرد ميدان در کار است و شير ژيان.

 
کرزی و باند مافيايی ارگ در صدد راه اندازی 
کودتا در برابر انتخابات اند. آتش افروزان و 
نيرنگبازان ارگ نشين کنون که می بينند که 

ر عبدهللا برنده بی چون و چرای انتخابات داکت
گرديده است، می خواهند نخست از طريق گماشتگان 
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خود در کميسيون نتايج انتخابات را با تقلبات 
گسترده از يک سو و ابطال بخش بزرگی از آرای 
داکتر عبدهللا از سوی ديگر، زير سوال ببرند و کار 

اهند انتخابات را به دور دوم بکشاند. آن گاه خو
ايجاد خالی حذف فيزيکی داکتر عبدهللا، توانست با 

با فتوای دادگاه عالی  ،قانونی و حفره مشروعيتی
ند و سپس با ننامنهاد مدت سلطنت خود را تمديد ک

سر دادن ديوانه وار شعار وحدت کذايی ملی و 
مجددی و پير و سياف و دو سه رسوای مصلحت ملی، 
ت نفری يی که از تيم شص وستار سيرت ديگر را با 

و اروپا به دعوت کرزی ديروز به کابل  امريکا
آمده اند، پيش انداخته و در انديشه برگزاری 
لويه جرگه صلح با طالبان و ... برآيند و با 

کس ديگری از پايوران توطئه های شيطانی کرزی يا 
را بر اريکه قدرت بنشانند. چنين بر می آيد او 

شايد با راحی شده و که چنين سناريويی از پيش ط
به زودی به روی صحنه تئاتر ترورو داکتر عبدهللا، 

 د.يسياسی کشور به نمايش در آ
 

آن چه مربوط می گردد به تاجيک ها، تاجيک ها 
نيز به شدت از کرزی به دليل پيش گرفتن سياست 
تبارگرايی افراطی پشتونيستی و راندن سيستماتيک 

ند. در دوازده تاجيک ها از بدنه قدرت ناخشنود ا
سال گذشته پيوسته کوشيده است با پيش گيری 
پشتونيزاسيون کشور را ناخودآگاه به لبه پرتگاه 
نيستی بکشاند. کنون قدرت مطلقه در دست پشتون 
ها است. ديگران در تصميمگيری ها نقش ندارند. 
بخش بيشتر وزيران، واليان، ولسوال ها  

ن)، سفيران، (فرمانداران)، عالقه داران (بخشدارا
فرماندهان ارشد ارتش و پوليس همه پشتون اند. 
چيزی که منجر به ناخشنودی شديد تاجيک ها از 
کرزی گرديده است. از همين رو می شود گفت که 
تاجيک  ها به نامزدان پشتون رای ندادند و يک 
پارچه به داکتر عبدهللا رای دادند. چيزی که 

  پيشتازی داکتر عبدهللا را رقم زد.
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 تمرين مردمساالری؟ -انتخابات
انتخابات از اين رو اهميت دارد که به رغم 
تقلبات و دستبردها در آن، تمرينی است در 
راستای رسيدن به دمکراسی و بارور شدن و 
شگوفايی دمکراسی. تصور کنيد که پس از ده سال 
يا بيست سال، نيروهای دمکرات، آزاديخواه، 

ر موفق شوند با بسيج همه مترقی و پيشتاز کشو
نيرو و توان شان جبهه گسترده و فراگيری را 
ايجاد و حزب های نيرومندی را آرايش بدهند. آن 
گاه انتخابات تنها راهی برای رسيدن به قدرت 
خواهد بود. روشن است راهبرد هر حزبی دستيابی 
به قدرت است. حال، برای رسيدن به قدرت دو راه 

ت يازيدن به روش های سخت يکی تمسک و دس -هست
ابزاری و قهر آميز  و خشونتبار مانند راه 
اندازی انقالبات و کودتاها و جنگ های چريکی 
.... و ديگری روش های نرم  ابزاری از راه 

 مبارزات پارلمانی و پيروزی در انتخابات. 
 

حال، اگر در اين زمينه تجاربی نيندوزيم و مشق 
يروزی چنين نيروهايی نکنيم، چگونه می توان به پ

در آينده از راه انتخابات و مبارزات سياسی 
مشروع دل بست؟ در چنين اوضاعی،  روشن است 
اپوزيسيون داد و فرياد را به راه خواهند 
انداخت و شکاياتی مطرح خواهند ساخت و شايد 
راهپيمايی هايی هم به راه بيفتد. کرزی هم 

رسيدگی  کميسيون رسيدگی به شکايات را موظف به
خواهد ساخت که می تواند چند ماه رادر بر 
بگيرد. اين گونه زمينه را برای تمديد دوره خود 
برای چند ماه فراهم خواهد ساخت. سپس هم شايد 
اوضاع را اضطراری اعالم نمايد و يا باز هم کدام 
لويه جرگه مسخره ديگر صلح را راه اندازی 

 نمايد. 
 



 

1011 
 

وشش خير و صالح و اگر بسيار ناگزير شود، زير پ
حفظ وحدت ملی و همبستگی و به خاطر مصالح عليای 
کشور، طرح دولت فراگير با مشارکت همه نامزد ها 
به تناسب رای های شان در دور اول را روی دست 
خواهد گرفت و باز هم مساله تقسيم فيزيکی قدرت 
مطرح خواهد گرديد که با چانه زنی های فراوانی 

. اما نگرانی من از آن است به همراه خواهد بود
که دولتی که دل چنين انتخاباتی روی کار خواهد 
آمد، بسيار ضعيف و ناتوان و فاقد مشروعيت 
بايسته خواهد بود و به دشوار بتواند در برابر 
چالش هايی کشور با آن رو به رو است، ايستادگی 

 نمايد: 
 در بعد کشاکش های جهانی، رويارويی روسيه و

 در بدترين وضع است. مريکااچين با 
  در بعد منطقه يی، مناسبات ايران و عربستان

 و اسراييل در بحرانی ترين وضعيت است. 
 مداخالت پاکستان به کمک عرب ها در افغانستان

 هم در آستانه وارد شدن به مرحله تازه يی است.
 لغزيدن بحران به شمال کار را از پيش دشوار

است که دامنه يابی تر می سازد. اين در حالی 
لگام گيسخته پان ترکيسم در شمال در پهلوی 
وهابيسم می تواند کار را بسيار پيچيده تر 

 بسازد. 
 .بيکاری در کشور بيداد می کند 
 در آينده نزديک خطر بروز فاجعه اجتماعی به

دليل برآورده نشدن خواست های اليه جوان انتظار 
 می رود.

پايين ترين حد  کسری تراز بازرگانی کشور در
درصد رسيده است و گمان نمی رود  96است و به 

 بهبود يابد. شايد بدترهم شود.
  ميزان کمک های بين المللی به افغانستان هم

در پايين ترين حد خواهد رسيد که روشن است 
 پيامدهای منفی ديگری راه به همراه خواهد داشت.

 انتظار می رود جنگ های سختی با طالبان در
ده استان  -نهرو باشد. خطر افتادن دست کم  پيش

به دست طالبان در دو، سه سال آينده بسيار باال 
 است.
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 روشن است در پايان سال حضور نيروهای خارجی
چيزی می  نبه پايين ترين تراز خواهد رسيد. چني

تواند ظريب امنيت را در کشور بسيار پايين 
 بياورد.

و کسری  درآمدهای  کشور به شدت کاهش يافته
ميليارد  دهميليارد دالری که در اصل  هفتبودجه 

 دالری است، رو به فراختر شدن خواهد نهاد.
 ،خطر فراخ تر شدن شکاف های زبانی، تباری

آيينی و ديگر شکاف های ساختاری و پوياترشدن  
 شکستگی ها بيش از پيش شده است. 

  روسيه و پاکستان و تا جايی هم هند و ايران
و ترکيه و چين تالش خواهند کرد تا خالی  عربستان 
يی ها را در افغانستان امريکابرآمدن  زناشی ا

پر کنند. چنين چيزی می تواند به پاگيری رقابت 
های منطقه يی و کشاکش های گسترده و  چنداليه 

 همانند سال های دهه نود سده بيستم بينجامد.
  افزايش روز افزون مواد مخدر، دامنه يابی

اداری، افزايش معضالت اجتماعی، از هم فساد 
گسيختن شيرازه فرهنگی و افزايش تورم و ....همه 
و همه چالش هايی اند که در برابر رهبری آينده 

 قرار خواهند داشت. 
  روشن است باتوجه به فشارهای بيرونی، زمينه

برای امضای قرار داد همکاری های امنيتی و 
دشوارتر شده و بيش از گذشته   امريکادفاعی با 

شايد کشور را در آستانه فروپاشی و گسيخته شدن 
  .شيرازه های آن قرار بدهد

 
در يک سخن، اگر انتخابات منجر به تعويض تيم و 
کوچيدن کرزی از ارگ نشود، می تواند پيامدهای 

 بسيار ناگواری را به همراه داشته باشد. 
 
 راه افتادن يک انقالب رنگی هم دور از امکان
 ست. ني
 در پهلوی آن اختالفات فرقه يی درون منطقه يی

هم رو به گسترش دارد مانند تيرگی روابط ميان 
گل آقا شيرزی و کرزی در قندهار، اختالفات در 

 شمال و ...
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با اين هم، اگر مردم ما به اين تراز از بلوغ 
سياسی رسيده باشند که مصمم به بيرون راندان 

ارگ گردند و دست در  کرزی و باند مافيايی اش از
دست هم داده و به يک نامزد مشخص اپوزيسيونی 
رای بدهند، شايد بتوان راهی برای بيرون رفت از 
اين بن بست پيدا کرد. در غير آن، اگر کرزی در 

عروسک خيمه شب بازی و بتواند  ياارگ بماند و 
، و در پس پرده را روی کار بياوردآله دستی  

و و باند ارگ نشين بماند، همه چيز در دست کرزی 
همان کس ديگری را به زور بياورد،  امريکايا هم 

آش و  همان کاسه خواهد بود. اما اين بار آش 
نيم خام  و سوخته و کاسه هم ترک برداشته و 

 غار. 
 
 
 
 
 
 

 یبرونرفت از بحران کنون یراه ها
 
به گونه يی که بارها نوشته ايم، در  کشور  

ی روياروی هم آرايش يافته چهار تيم سياسی اصل
 اند:

اسالمگرايان تندرو: طالبان، حزب اسالمی و  -1
شبکه حقانی و شماری از گروه های وهابی مانند 

 حزب التحرير، جماعت تبليغی ها و تکفيری ها
اولتراناسيوناليست های سلطنت طلب  -2

 (مونارشيست يا روياليست پشتون) به رهبری کرزی
متشکل بر گروهی ائتالف اصالحات و همگرايی   -3

از روشنفکران شهری اعم از تاجيک و پشتون، 
مجاهدان پيشين (بيشتر از جمعيت اسالمی و شورای 

 نظار) و چپی های پيشين بيشتر از شاخه پرجم.
ائتالف تدام و تحول متشکل بر جمهورخواهان   -4

به رهبری داکتر اشرف غنی  امريکاغلزايی هوادار 
ی پشتون مانند احمد زی، شماری از شوونيست ها

حزب افغان ملت، برخی از بقايای شاخه خلق، جنبش 
اسالمی جترال رشيد دوستم (بيشتر ازبيک تباران) 
و شماری از گروه های سنتگرای اسالمی مانند 
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هواداران حضرت مجددی، پير گيالنی و سيد منصور 
 نادری و...   

  
چهار گروه به  نيا یاسيو س یتبار یها شيگرا 

ه کجامعه ما اند  ینيع یها تيها واقع نيکنار، ا
کنند.  یم يیهنرنما یاسيس اتريکنون در صحنه ت

سو و طالبان و  کيدر  گريدر کل، سه گروه د
 قرار دارند.  گريد یدر سو یتندروان مذهب

 
روشن است  ،یخارج یروهايضور نحاال در اوضاع ح 

گروه با  هساست که  نيا یفرمول رباض نيساده تر
 انيطالبان و حام ندهيزاف ديبر تهدهم در برا

 التياما تما  شان با هم اتحاد کنند. یپاکستان
و  يیو انحصار گرا یو زبان یتبار یاقراط ديشد

دت حو یريمانع از شکلگ گر،يدو گروه د يیسلطه جو
است.  یل دولت وحدت مليو تشک کيو ارگان نيراست

 يیاصالحات و همگرا ميبا ت يیدو گروه از سو نيا
خود هم در  انيم گريد یتعارض اند و از سو در

 یامحفشار  ريکه تنها ز نيا جهيکشاکش. نت
 یاقآ یبا کاردگردان امريکاتر  قيدق -یخارج

نام  ريز یتالفيدولت ا ليتوان بر تشک یم یرئک
 یکار نيسنجش داشت. روشن است چن یدولت وحدت مل

آتش  یبه رو یدر کوتاهمدت خاکستر تواندب ديشا
تواند بحران را  ی. اما نمزديآتشفشان بر فروزان
 مهار کند.  شهياز ر

 
اجازه خواهد  یکه کرز ستيروشن ن یهنوز به درست 

 ديا نه؟ او شاي ديايپروژه تحقق ب نيداد که ا
کند که  یرا به آب بدهد و کار يیبازهم گل ها
احاله پرونده  اي یالم حالت اضطرارعماجرا به ا

 کمه) بکشد. ح(ستره م یبه دادگاه عال
 
ساختار نظام  نيبارها گفته ام، ا يیبه گونه  

حتا  یعنيو آتش افروز است.  نيرفاست که فساد آ
دولت به  ليطرح تشک یروزيتن و پسبه بار نش

که در واقع  یرئدست پخت جان ک یملوحدت اصطالح 
 یتنها م ست،يقدرت ن یکيزيف ميجز تقس یزيچ

دوره  کي یبرا يیتواند بحران را صرف تا اندازه 
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 یباشد برا یکه نقشه راه نيت حل کند. نه اقمو
 درازمدت. 

 
غصب  شهيکه در اند یاست که کسان نيدر ا یدشوار 

 یتبار يیوج یو برتر يیگرا یدرت، انحصارقکامل 
 یچون دادگر يیرو تن به ارزش ها چياند، به ه

و  یدمکراس ،یحقوق شهروند یبرابر ،یاجتماع
و رشد احزاب  یو بالندگ ینمد ینهادها يیشکوفا
 نيدهند. ا ینم یراسمتف ی وفراتبار یمل یسراسر

 یواال یشدن ارزش ها نهينهاد یاست که به جا
و تقلب و  رنگيو ن بيدروغ و فر ،یانسان

به چشمان مردم و فساد  دنيو خاک پاش یکالهبردار
 شده است.  نهينهاد ايو تذوبر و ر

 
. ميرو ندار شيپزيادی  های  نهيدر هر صورت گز

 ني. در ابسيار مهم است ميدو ت دنيبه تفاهم رس
جرگه  هيلو یمهم است که موضوع برگزار اريحال بس

مزخرف و  یقانون اساس شيرايو یفوق العاده برا
 یساختار نظام از جمهور رييو تغ یمسخره کنون

 - یاسيلط رتخبه نظام م یمطلقه شاهانه کنون
درنگ در  یو ب رديدر دستور کار قرار گ یصدرات

 قيتعو هب یبرا یليدل چيشود. ه ادهيگام نخست پ
 یهيتوج چيو ه ستيانداختن آن خردورزانه ن

چون و چرا  یب ديبا یکنون یندارد. قانون اساس
 یآن قانون اساس یکنار گذاشته شود و به جا

 انيبه م کيدمکرات یبر ارزش ها یتنبم ینينو
 . ديآ
 
 یعمل ندهيآرگه در دو سال ج هيلو یبرگزار 
کشور  تيتا آن هنگام وضع ستي. چون روشن نستين

 یقرار م یتيکشد و طالبان در چه موقع یا مجبه ک
د ينبا کرد. عيضا هودهيوقت را ب دي. نبارنديگ
 چيرا خورد. ه هيپا یب یدهايوعده و وع بيفر
را  تياهم نيبه ا یوجود ندارد که موضوع یليدل
 . ميازنديب قيبه تعو گريدو سال د یبرا
 
و تناقضات موجود در عرصه  ،یبا ساختار کنون 
 ريتلف دخم یگروه ها انيم یو خارج یداخل استيس
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و باز هم  ديخواهد پاش انيتالف از مئزود ا اي
 خواهد افتاد.  یگريکشور در دامان بحران د

 
مهم ترين چيز آن است که آيا ما می خواهيم در 

همان آش و کشور تغيير و تحولی بيايد يا اين که 
کاسه دوازده سال گذشته باشد. اگر نخواهيم در 
زندگی سياسی و اجتماعی ما کدام دگرديسی بنيادی 
رونما گردد، همه چيز مطابق برنامه از پيش 
مهندسی شده و سازمانيافته از سوی ديگران پيش 

 خواهد رفت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از لويه جرگه به سوی مکانيسم های 
 مدرن

 
که لويه جرگه شکل بدوی و قبيله يی   روشن است 

و قرون وسطايی مجلس موسسان يا اسامبله ملی يا 
مجلس خبرگان می باشد و با دموکراسی و مفاهيم 
مدرن سر و کار ندارد و بايد روزی گليم آن برای 
هميشه برچيده شود. اما در اوضاع و احوال 
کنونی، چاره ديگری برای ويرايش قانون اساسی و 

نظام، جز برگزاری لويه جرگه نداريم. از  ساختار
سوی ديگر، تا به ميان آمدن مکانيسم مدرن برای 
تصميمگيری های سرنوشت ساز، بايسته است از همين 
مکانيسم هر چند هم ديگر کهنه  شده که بايد به 
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زباله دانی تاريخ افکنده شود، کار بگيريم. 
 از  2000يعنی تا خريدن مرسدس بنز حد اقل مدل 

به عنوان پايکش استفاده  80ولگای فرسوده مدل 
کنيم. زيرا تا کنون نه پول مرسدس فراهم شده و 

 نه..... 
 

به هر رو،  بزرگترين مشکل ما نبود نظام است. 
نظام هم به وسيله قانون اساسی شکل می گيرد. من 
بارها نوشته ام که در سيزده سال گذشته، همانا 

علول و ساختار نظام همين قانون اساسی معيوب و م
که جلو مشارکت راستين و گسترده در سياستگذاری 
ها و تصميمگيری ها در کاست قدرت را گرفته و به 
جای ادمنستريشن  و منجمنت (مديريت و اداره) 
حکومت يک باند وابسته و مافيايی را بر سرنوشت 
ما مقدر گردانيده است؛ بزرگترين مانع بر سر 

لت در کشور و قانونمداری راه شکلگيری دولت و م
فراموش نشود که  و دولتداری احسن بوده است.

يی امريکاکشور در اشغال قرار دارد و نيروهای 
در برنامه ندارند به زودی  ها افغانستان را 
ترک گويند. از اين رو، هر رژيمی را که می 
خواهند و هر کسی را که می گمارند، مطابق منافع 

ند. در چنين اوضاعی نمی و استراتيژی خود می کن
توان بر شايسته ساالری سنجش داشت. بل که برعکس، 
بازار نخبه ساالری گرم است. آن هم نخبه های 

 ابزاری. 
 

در اين حال، ما بايد بکوشيم از همين اوضاع 
برای دولت سازی و ملی سازی و پيشرفت و ترقی و 
حد اقل تمرين دموکراسی سود اعظمی ببريم. به 

ه باشيم که هند دو سده آزگار مستعمره ياد داشت
انگليس بود. اما امروز خود به يک ابر قدرت 
مبدل شده و بزرگترين دمکراسی جهان می باشد. 

بيش  امريکاايران هم تا چهار سده پيش مستعمره 
نبود. اما امروز به جايی رسيده است که اگر 
تحريم را بردارند، تا يک دهه ديگر خود به يک 

 قدرت تبديل خواهد شد. نيمه ابر 
 

، در کشور در همين اوضاع و احوال، سی چه استهر 
ميليون انسان بود و باش دارند. بخش بزرگ مردم 
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از بی قانونی و بی بند و باری و هرج و مرج و 
زورگويی به ستوه  آمده اند و شمار بسياری 

 خواهان تغيير نظام و ويرايش قانون اساسی اند.
 

ا شده هم قيد گرديده که دولت در توافقنامه امض
تا انتخابات شوراهای ولسوالی  ددر برنامه دار

ها (فرمانداری ها) را برگزار نمايد.  روشن است 
کميسيونی برای مطالعه، بررسی، تدوين مسوده يا 
پيش نويس قانون اساسی نو به مقصد ويرايش و 
بازنگری در آن توظيف خواهد شد. بر سر ايجاد 

نخست وزيری توافق صورت گرفته  کرسی صدرات يا
است. با توجه به اين که اين سازشنامه زير نظر 

در کابل و ميانجيگری شخص  امريکامستقيم سفارت 
جان کيری به امضاء رسيده است، تصور نمی رود دو 
طرف بتوانند مفاد آن را زير پا بگذارند. از 
سوی ديگر لويه جرگه تنها آن گاه برگزار خواهد 

نخست انتخابات شوراهای ولسوالی ها  گرديد که
پايان يافته و کميسيون موظف  مسوده ويرايش شده 
 قانون اساسی را برای تصويب آماده ساخته باشد. 

 
حاال تاکيد من هم همين است که بايد با همه نيرو 
فشار بياوريم که روند هر چه  سريع تر پشت سر 

له گذاشته شود. زيرا نيروهای بسياری اند، از جم
باند مافيايی ارگ نشين که به هيچ رو در چنين 
کاری ذينفع نيستند و با همه نيرو تالش خواهند 
ورزيد تا جلو آن را بگيرند و در راه آن سنگ 
اندازی کنند. زيرا آن ها تداوم سلطه خود را در 
انحصارگرايی و اقتدارگرايی و برتری خواهی و 

انون و خودکامی می بينند. نه در صورت حاکميت ق
پاسخگويی و کثرتگرايی و مشارکتی ساختن 

 سياستگذاری ها و تصميمگيری ها.    
 

بايسته است تا انتخابات افغانستان در کتاب 
مبرم ترين و  رکوردهای جهان به ثبت برسد.!

تاخير ناپذيرترين وظيفه دولت آينده برگزاری 
لويه جرگه و ويرايش قانون اساسی و تغيير نظام 

صدارتی مختلط  -مطلقه به رياستیاز رياستی 
بايد همه احاد مردم بسيج شوند و با همه  است.!

فشار بياورند تا در » وحدت ملی«نيرو بر دولت 
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زودترين فرصت ممکنه قانون اساسی را از ريشه 
ويرايش و ساختار نظام را تعديل نمايند. 
انتخابات نزديک به شش ماه را در برگرفت و اگر 

که برای آمادگی برگزاری آن به  شش ماه ديگری را
هدر رفت، هم به سنجش بگيريم، می توان گفت که 
اين انتخابات يک سال آزگار را در بر گرفت و 
دراز ترين انتخابات جهان شمرده می شود و از 
همين رو، بايد در کتاب رکوردهای جهان به ثبت 
برسد. هر چه بود، اين انتخابات به داليل 

يرونی به درازا کشيد و سخت گوناگون درونی و ب
مردم و حتا جهان را خسته ساخته بود. در پايان 
کار هم مردم را بر سر يک دوراهی خطرناک قرار 

يا کنار آمدن دو نامزد پيشتاز و دستيابی  -داد
به توافق سياسی و يا هم وارد شدن کشور به 
گرداب يک بحران سر درگم و بسيار پيچيده و 

 خطرناک. 
 

به اين نداريم که از ديد قانونی و  حالی کاری
مشروعيت، همه چيز زير سوال رفت. هر چه شد، 
بايد مخاطراتی که کشور را در برهه کنونی تهديد 
می کنند و چالش هايی را که با آن رو به رو 
است، به سنجش بگيريم. طالبان به دروازه های 
کابل رسيده اند، در سرتاسر شمال گروه های 

سخت در تکاپو اند. خزانه دولت وهابی (سلفی) 
تهی است و توان پرداخت يک ماه حقوق کارمند و 
سرباز را ندارد. تازه در اين شش ماه به ميزان 
شش ميليارد دالر سرمايه هم از کشور فرار کرده 
است و.....اوضاع منطقه و حتا جهان هم سخت 
آشفته و آبستن پيشامدهای ناگوار است که می 

 اثيرات منفی بر جا بگذارد. تواند بر کشور ت
 

به هر رو، سازشنامه يی که امضاء شد، و سر 
انجام درامه به پايان رسيد، از بسياری از جهات 
نکات مثبتی را در بر دارد. کمترين حسنش از ديد 
من  اين است که به دوره سيزده ساله فرمانروايی 
آقای کرزی پايان می دهد، در غير آن، با ادامه 

کرزی، نظام جمهوری که تنها دستاورد کار آقای 
مردم ما در چند دهه اخير است، بر باد می رفت و 
حاکميت باند مافيا بر کشور نهادينه می گرديد. 
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اما بايد از همين اکنون ناقوس های های خطر را 
به  صدا در آورد.  زيرا انتخابات اخير چند 
موضوع را برجسته ساخت که دو بند آن بسيار مهم 

 اند:
ناکارآمدی  و به بن بست رسيدن کامل قانون   -1

اساسی مزخرف، ضد ملی و سراپا آکنده از تناقض 
کنونی را که به هيچ رو پاسخگوی نياز های کشور 
نيست و ويرايش هر چه سريع تر آن از ضرورت های 

 اجتناب ناپذير و تاخير ناپذير است.
ناکارآمدی ساختار نظام کنونی را که نيز  -2

شود و بی درنگ  در نخستين فرصت  بايد ويرايش
ممکنه از نظام رياستی مطلقه کنونی (که در آن  
رييس جمهور صالحيت های فرعونی دارد)، به نظام 
رياستی مختلط با ايجاد کرسی صدرات و چهار، 
چهار معاون برای رييس جمهور و نخست وزير تعديل 

 گردد.  
 

 کيکار آمدن  یرو یط برايدردمندانه کنون شرا
. بحث بر سر ستيآل فراهم ن دهيو ا یدولت آرمان
هم  یاسيس یها تيخراب بودن شخص ايخوب بودن 

طرح است. مکشور  کي ی. مساله مرگ و زندگستين
در  و ابند،يبار به کابل راه ب کياگر طالبان 

 نيفاتحه ا ديبا گريشوند، د مجنوب و شرق محک
 نييرويکه تجارت ه ني. نخست اديکشور را بخوان

که آن  ني. دوم اديآ یه انحصار پاکستان در مب
قناعت نکرده، اوضاع را در شمال  نيها به ا

 یکس چيخراب خواهند ساخت. سوم در کابل ه اريبس
هم  یروين چينخواهد کرد. ه تياز شمال احساس امن

. رديها را بگ نيکه جلو ترور و دهشت ا ستين
دو راهکار را در نظر  دينوشته ام که با بارها

به مبارزه  ازياست که ن یبحث آرمان یکي. ميريگب
دراز مدت دارد تا  اريبس رانهيگيروشنگرانه و پ

بر  یمبتن یمل رياد دولت فراگيجا یبرا نهيزم
و  یرساال ستهيشا ،یاجتماع یاراده مردم، دادگر

که کشور تحت  ی..... فراهم گردد. در اوضاع
بايد حاکم،  یکنون يیاياشغال است و باند ماف

 یبه دست فراموش یچند یرا برا ليمسا نيا
 .يمپارسب
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 ،يمکه خواسته باش یهر کس یتوان رو یم البته
. در اوضاع  ندهيآ ی. مگر برايمکن یگذار هيسرما
 ميبساز جيوتوان خود را بس رويهمه ن ديبا یکنون

. در ميينما یريتا از آمدن فاجعه طالب جلوگ
ت آهن جز کوف دينشا -به قول معروف یاوضاع کنون

در برابر طالبان  نندتوا یم یبه آهن. تنها کسان
و  یو مال ینظام یکه از توان واقع ستنديب

برخوردار  یاجتماع گاهيو پا یپشتوانه مردم
 باشند.

 
بحث دوم، مساله چور و چپاول و تاراج دارای های 
عامه است که اين کمتر به باورهای سياسی يا 

انه در کشور به  ايدئولوژيکی ربط دارد و دردمند
يک پديده عام مبدل شده است. در اين تاراج از 
خاندان کرزی گرفته تا اخوانی های سنتی و افغان 
ملتی ها و دمکرات های نامنهاد آمده از غرب، 
خاندان شاهی، خوانين محلی، فرماندهان پيشين 
مجاهدان، رهبران جهادی و.... چهره های تازه به 

رنگارنگ، همه و همه دوران رسيده از طيف های 
سهم دارند. حال به قول معروف گر حکم شود که 

در شهر هر آن چه هست،گيرند. اگر  -مست گيرند
قرار باشد، معيار ماندن يا نماندن بر کرسی های 
دولتی، تاراج دارای های عامه باشد، بايد يا 
همه دست اندرکاران رژيم کنونی به دادگاه 

هی که تقريبا کشانده شوند (آن هم در دادگا
سراپا خود آلوده است و از قاضی و مفتی گرفته 
تا دادستان و مفتش، همه رشوه ستان و بيدادگر 

چيزی که در  -اند)، يا بيخی رژيم تغيير کند
آينده نزديک به دليل حضور دراز مدت نيروهای 

 خارجی ممکن نيست.
  

مساله سوم اين است که بايد راهيافت موقتی برای 
افتادن کشور به دست پاکستان و  جلوگيری از

طالبان جستجو شود. چنين چيزی تنها در صورت 
آرايش يک جبهه فراگير متشکل از همه نيروهای ضد 
پاکستان و ضد طالبان ميسر است. حال، کاری 
نداريم که اعضای اين جبهه متشکل از چه کسانی 
اند و چه گناهانی را در گذشته مرتکب شده اند. 

کرد که افغانستان يک کشور جنگزده فراموش نبايد 
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چه که هنوز هم در حال جنگ است. پرسش اين جا 
است که بايد انتخاب کنيم: آمدن طالبان را 

در هر چند بپذيريم يا کسانی که ضد آن ها اند، 
گذشته مرتکب جناياتی شده بودند نابخشودنی و 
اکنون هم متهم به فساد اداری و تاراج دارايی 

 ها عامه اند؟ 
 

 یها یو همچشم يیبا نقش فرقه گرا ونديدر پ
 به ديبا و منطقه در کشور یو مذهب یزبان ،یتبار
توجه داشته  شهيهم ديبا کيبار ارينکته بس کيبه 
منافع  شهيهم استيکه در س نيو آن ا يمباش
مانند زبان، تبار و  يیدارد و مقوله ها تيارجح

هره . بستندين شيب گرانيدر دست باز یمذهب ابزار
 یاعتقاد یاز باورها و ارزش ها یابزار یبردار

 یبزرگ برا یقدرت ها شهي. همستين ینو زيمردم چ
 یريابزارها بهره گ نيبه اهداف شان از ا دنيرس
کردن  نهيکنند. در بسا از موارد هم با هز یم
 یشکاف ها یدالر به گونه مصنوع اردهايليم

 ند. شو یمساخته فراخ تر  یو تبار یزبان ،یمذهب
 

فتنه داعش در  ايحاال به فتنه طالبان در کشور و 
. در يمنيو چچن و.... بب هيبحران سور ايعراق و 

 یپروژه ها برنامه ها نياز ا کيپشت سر هر 
 یم دهيمنطقه د یها نهيغارت گنج یبرا یبزرگ

 نيشود. در کشور ما هم مساله زبان و تبار هم
 یها یبهره بردار یگونه بارها در راستا

آزمندانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در 
 یبه آن ارزش نم یکس یمردم عاد انيکه در م یحال

تداوم سلطه  یبرا یابزار کرز نيدهد. حاال از ا
و ترکيه عربستان  ،تانسپاک، روسيه، امريکاخود، 

کنند.  یم یابزار یرمقاصد خود بهره بردا یبرا
مردم  یاريهشو  یداريب ،یبه آگاه یبستگ نياما ا

افل ححلقات و م نياز ا شيدارد که نگذارند ب
ما را از  یهست رازهيمعلوم الحال دست نشانده ش

 هم بگسلند و بدرند. 
 
مقوله  کيبه قوم و تبار که  دنياصال بال 
در  دي. ما باستين شيب یاست، حماقت یکيولوژيب

 یبرا يی یتمدن -یفرهنگ تيکردن هو فيصدد تعر
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امر  یتبار یها تيبه خرده هو دني. چسپميخود باش
 - یما خراسانفرهنگی کالن  تياست. هو یناپسند

ما از  نيمهمه باشندگان سرز یاست که برا یرانيا
تا ....  و پشتون گرفته گرفته زارهو ه يکجتا

 یفرهنگ تيهو نيچتر ا ريمشترک است. تنها ز
ها  سهيتوان همه توطئه ها و دس یاست که م گانهي

من بارها گفته ام که پشتون و ت. ساخ یرا خنث
تاجيک يک قوم اند که به دو زبان سخن می گويند. 
تازه زبان هم مشترک است و پشتون ها هم يک قوم 
دو زبانه اند. کمتر پشتونی را می توان يافت که 
پارسی دری را خوب نداند. در واقع، زبان پارسی 
دری زبان انحصاری پارس ها و تاجيک ها و هزاره 

تمدنی   -نه بل که  دستاورد مشترک فرهنگیها 
تمدنی ما است که در  -باشندگان گستره فرهنگی

بالندگی آن پشتون ها نقش بارز داشته اند. يعنی 
زبان خود شان است نه اين که يک زبان بيگانه 
باشد. در اين حال زبان پشتو، زبان محاوره و 

 - مکالمه و زبان پارسی دری زبان رسمی فرهنگی
 ی شان است.تمدن

 
در اين عصر کيهان و اتم که ارزش های جهانی از 
ريشه  دگرگون  شده است، ارجگزاری به باورهای 
جوامع انسانی و تکثرگرايی و همديگر پذيری به 
يک مقوله واالی انسانی مبدل گرديده است. بايد 
به باورهای آيينی و مذهبی همه انسان ها ارج 

جهانيان می بينيم  قايل شد. حاال در برابر چشمان
که داعشيان هزاران انسان بيگناه را به جرم  

 مذهب شان تيرباران می کنند. 
  

خالفت و  یاحيپوچ ا یشعارها هب اديهم ز دينبا
و  بيفر یهمه برا رايبها داد. ز یامارت اسالم

نظام خالفت در صدر اسالم اغوا و اغفال مردم است. 
به آن عصر، جايگاه خودش را داشت. کنون بازگشت 

بيرون از دايره ممکنات است. کنون پروژه های 
خالفت و امارت از سوی عربستان و قطر  و ترکيه 
برای مقاصد آزمندانه  سياسی به کار گرفته می 
شود. ديگر کشورهای منطقه ساختارهای سياسی 
بايسته و پشتيبانی مالی الزم را برای اين کار 

از  یله حساسبه هر رو، کشور ما در مرحندارند. 
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 یخود قرار دارد و مبارزه فرهنگ یتکامل اجتماع
 رو است.  شيپ یگسترده و دور و دراز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتخاباتی نگاشته های شب هنگام
 
انتخابات هم  بيشتر از اين که برای ما مطرح  

باشد، برای کشورهای غربی مطرح است که به مردم 
يارد دالری که خود نشاند بدهند که صدهاميل

هزينه کرده اند، برباد نرفته است و در 
افغانستان آزادی، دمکراسی و انتخابات آمده 
است. در حالی که در واقعيت امر لگام گسيختگی و 
بی بندوباری را نمی توان آزادی ناميد. ما از 
ديد اقتصادی و سياسی در بند هستيم و ما را 

می خواهد  آزاد گذاشته اند که هر چه دل تنگ ما 
بگوييم. اين است که دشنامدهی و ناسزاگويی و بد 

 و يبراه گفتن چونان آزادی جا زده شده است. 
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، از مدت ها  بدين مهمان گونه که همه اطالع داري
سو برنامه ريزی های کالنی برای انتخابات صورت 
گرفت و همه چيز با توطئه ها و دسيسه های بزرگ 

ولسوال ها، عالقه  مهندسی شد. بيشتر واليان،
داران، فرماندهان قول اردوها، رييسان نمايندگی 
های امنيت دولتی، فرماندهان پوليس، و.... 

که مورد اعتماد مطلق شخص رييس  بودندکسانی 
نامزد  دد به سوشتند و همه وظيفه دابودنجمهور 

مشخصی کار کنند. بيشتر اعضای کميسيون انتخابات 
هزاران صندوق پيش از ند. بودهم دست چينی شده 

. در بودپيش در جاهای دلبخواه جا به جا شده 
 18ميليون نفر هم رای ندهند،  7کشوری که شايد 

ميليون کارت توزيع  23ميليون برگه رای دی و 
 شد. 

 
هزار رای  900همان گونه که در انتخابات گذشته  

تنها در ولسوالی ها و عالقه داری هايی که در آن 
نبود و خبرنگاران و ناظران به آن اصال امنيت 

جاها اصال رفته نمی توانستند، جعل شده بود، اين 
بار هم بيشتر از آن درست در همين گونه مراکز 
رای دهی خيالی صندوق های از پيش پر شده به 
ميدان آورده شد. يعنی کرزی و باند مافيايی ارگ 

 .  ندبودناز هيچ ترفندی رو گردان 
 

ا و شايد هم  يک چهارم آن در يعنی يک پنجم آر
همين گونه مراکز در مناطق ناآرام شرقی و جنوبی 
کشور با جعل و تقلب و تذوير و تخلف و تخطی 
ريخته شد. در يک سخن، رای دهی مهم نيست. شمار 
آرا مهم است. اما چه کسی می تواند جلو تقلب در 
اين مناطق را بگيرد. همه چيز در دست باند ارگ 

يعنی می توان گفت که انتخابات نمايش  نشين است.
مسخره يی بيش نيست. اما با آن هم تنها يک حسن 

مردم ما  را دارد که نوعی تمرين دمکراسی است.
عادت کرده اند که بيشتر به جای توجه به کنه 
موضوعات و جان مطالب، به فروعات بچسپند و اصل 

 را از ياد ببرند. 
 

نتخابات غرق گشته برای نمونه، چنان در هياهوی ا
اند که طالب را بيخی فراموش کرده اند. اما 
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ار است که گاه گاهی طالبان حتنها انفجار و انت
را به ياد ما می آورد. در حالی خطر اصلی کشور 
را از ناحيه طالبان و پاکستان است که تهديد می 
کند. نبايد فريب امنيت شکننده و ناپايداری را 

ای خارجی در کشور برقرار که از برکت حضور نيروه
بخوريم. همين تابستان ثابت خواهد کرد  ،شده است

که طالبان نيرومند تر از گذشته اند. فراموش 
نکنيم که همين اکنون در شمال شمار نيروهای 
مسلح طالبان سر به ده  هزار نفر می زند. نفوذ 
روز افزون مالهای وهابی را در ميان مردم شمال 

باد آورده نفتی عرب ها هم با زور دالر های 
 نبايد دست کم  گرفت. 

 
اين همه هياهو و هنگامه سازی برای چه است؟ اصال 
انتخابات برای چه است؟ انتخابات با هزينه ده 
ها ميليون دالر به راه می افتد، شايد  ده ها 
نفر هم قربانی بگيرد، اما در پايان کار باز هم 

عنی هيچ د. يخواهد بوهمان آش و همان کاسه 
تغييری نه در ساختار نظام و نه در بافتار آن 
رو نما نشود و همان افراد و اشخاصی که بودند 
بمانند و تنها تغييرات کاسميتيکی يی در چوکی 
تبديل کردن همان اشخاصی که هستند، صورت بگيرد. 
برنامه ها همه همان برنامه های با آجنداهای 

 نند.تنگ نگرايانه و ضد ملی و شخصی بما
 

کشور نيازمند ويرايش های بنيادی در قانون 
اساسی، ساختار نظام از رياستی مطلقه به سوی 

صدارتی، تعويض تيم به نيروی جوان تر و  -رياستی
قای کرزی به صورت بيخی از عرصه آکنار رفتن 

سياسی و دولتداری و زمينه سازی برای مشارکت 
يری  فراگير توده های مردمی در مديريت و تصميمگ

است. اما، همان گونه که بارها گفته ام، همه 
چيز بستگی به بلوغ سياسی و فکری مردم ما دارد 
که آيا به راستی خواستار دگرديسی و رونما شدن 
تغييرات گسترده در ساختار و بافتار نظام اند 
يا اين که زير تاثير جو هنگامه سازی و های و 

تداوم کار هوی برپا شده می روند و در فرجام به 
 تيم ناکام ارگ نشين مهر تاييد می زنند. 
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از ديد من، از نگاه تيوريک تنها می توان زمينه 
 د:وتغيير را دست کم  در چند عرصه فراهم نم

 تغيير تيم از ديد بافتاری و روی کار آمدن يک
 گروه تازه نفس وکنار رفتن باند کنونی ارگ نشين

 قه به تغيير ساختار نظام از رياستی مطل
 صدراتی و شايد هم پارلمانی -رياستی

 تعويض نسل از هفتاد ساله ها به پنجاه ساله
 ها و ميدان دادن به نسل جوان

 .پايان دادن به سلطه باند مافيايی ارگ 
  در هم شکستن فرهنگ تقلب و تخلف در

 انتخابات.
 و....

اما نبايد يک نکته را از ياد برد. انتخابات 
يست. کشور در آستانه چالش کنونی پايان کار ن

های بسيار بزرگی قرار دارد. اوضاع جهان، منطقه 
و درونی بسيار آشفته و آبستن رويدادهای 
دراماتيک است. توطئه ها و دسيسه های محافل 
مرتجع عربی و پاکستانی در اوج خود  اند. در 
درون هم افتراق، انشقاق، انقطاب و از 

، نخواهی کشور همگسيختگی بيداد می کند. خواهی
وارد گود تازه يی از بحران خواهد شد که می 
تواند شيرازه هستی را آن از هم بگسلد. حتا اگر 
ارگ پيروز هم شود، باور داشته باشيد که چنين 
پيروزی تقلبی هم ظاهری خواهد بود و موقت است. 
هيچ نيروی نخواهد توانست جلو موج های توفنده و 

 را بگيرد. خروشان جنبش سراسری مردمی
 

برای برونرفت از اين حالت، راهی جز از 
همبستگی، همسويی، تکيه به ارزش های واالی 
انسانی، آرمان های ملی و پرهيز از خشونت، 
برتری خواهی، زورگويی، انحصارگرايی و.... 
نداريم. تازه در خم يک کوچه ايم تا ديده شود 
پتياره روزگار چه  شگرد تازه يی را از جعبه 

 ندورايی دهر دون بيرون خواهد آورد.   پا
 

دردمندانه مادامی که يک دولت فراگير ملی بر 
پايه ارزش های واالی انسانی، دمکراسی، حقوق 
شهروندی و دادگری اجتماعی و پاسدار منافع ملی 
روی کار نيايد و سر وکار ما با دولت های 
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تبارگرا و زبانگرا و اولتراناسيوناليست وابسته 
نشانده باشد، و مساله مشارکت راستين و دست 

باشندگان بر پايه شايسته ساالری به گونه  جدی 
مطرح نگردد و همه چيز بر اساس معامله گری و 
داد و ستد و زد و بند، تقلب و عوامفريبی صورت 
گيرد، فرمول ديگری جز تقسيم فزيکی قدرت باقی 
نمی ماند و چنانچه دولت کنونی از همان کنفرانس 

 روی همين فرمول بنيادگذاشته شد.    بن 
 

به  یمسلط است و ارزش یکه خرد و آگاه یدر جوامع
هست، در آن جا  یمل یگانگيو  ینام حقوق شهروند

شود تا  یحاکم است و تالش م یفکر ینخبه ساالر
. مگر، رنديجامعه قرار گ یها در رهبر نيبهتر

و قوم زده دردمندانه در جوامع درمانده و مفلوک 
به جای نخبه ساالری  ،مانند کشور ماقبيله گرا  و

 یابزار ینخبه ساالرفکری، و شايسته ساالری، 
مشارکت را  ین جوامع جايدارد. در چن تيحاکم
يعنی در واقع دو گرد.  یقدرت م یکيزيف ميتقس

نخبه ساالری فکری  و شايسته  -گزينه داريم: يک
ذهب ساالری که در اين صورت مساله قوم و زبان و م

تقسيم فيزيکی قدرت ميان  -و سمت مطرح نيست. دو
 نخبه های قومی، قبيله يی، مذهبی و ابزاری.

 
 شيموازنه کم و ب يیحال اگر تا جا نيدر ا 

 یآن، ب ريدر غ .عادالنه برقرار باشد، که خوب
 یقدرت ممکن است به فاجعه اجتماع یموازنگ

 است. حال اگر دهي. چنان چه بارها انجامنجامديب
ت و يوال کيگماشته شده از  انيو وال رانيشمار وز

در از يک منطقه معين، انگشت شمار  تيچند وال اي
لشکر  کيسده به  کيکاست قدرت در طول  ميتقس

که بخش  یديمهم و کل اريبس تيوال کيبرسد و از 
سازد به صفر تقرب  یاز درآمد کشور را م یبزرگ
  است؟ یزيگواه بر چه چ چنين د،ينما

 
سراسر وزی يکی از دوستان پرسيد : چرا در ر

از  یکيبلخ  تيکه والآن افغانستان با  خيتار
کشور  اتيوال نيو مهم تر ، پرنفوس تريننيبزرگتر

 هم ريوز کيحتا در هيچ دوره يی بوده است، 
نداشته است. در حالی که با توجه به بنيه بزرگ 
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اقتصادی، فرهنگی و موقعيت و وزن سياسی، بايد 
از وزارت های کليدی به يکی از شخصيت های  يکی

اين واليت سپرده می شد. برعکس، شاهد بوده ايم 
که بارها از يک واليت همزمان چند وزير داشته 

دولت ايم.چنين جفايی در حق واليت بلخ حتا در 
بنده پاسخی در  ؟هم صورت گرفته بودمجاهدان 

برابر اين پرسش نداشتم. بر عکس، پرسش ديگری 
ح شد، چرا تا کنون نمايندگان اين واليت مطر

هيچگاهی برای تامين حق مشارکت خود هيچ گاهی 
اقامه دعوا نکرده اند. اين در حالی است که 
روزی نيست که باشندگان فالن روستای دور افتاده 
يا ولسوالی چند ده هزار نفری يا واليت چند صد 
هزار نفری برای گرفتن اين يا آن امتياز سر و 

 و هنگامه به راه نمی اندازند؟  صدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر سر دوراهی پذيرفتن تقلب و روان 
 شدن رودبار خون

 
به گونه يی که می دانيم، اکنون در کشور چهار 
تيم رو در روی هم آرايش يافته اند. وشن است به 
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استثنای طالبان که تقريبا دربست پشتون تبار 
فتار تباری متنوع اند، سه تيم ديگر از ديد با

اند. تيم کرزی شماری هزاره و تاجيک و تعدادی 
هم پشتون غلزايی را گرد آورده است. اما 
پشتوانه اصلی آن پشتون های درانی قندهاری اند. 
در تيم تحول و تداوم جنبش اسالمی دوستم (ازبيک 
تبار) و شاخه يی از حزب وحدت (هزاره) به رهبری 

وه مذهبی سنتی (تنظيم استاد خليلی و نيز سه گر
حضرت مجددی، پير گيالنی و فرقه اسماعليه) متحد 
هستند. اما ناگفته پيداست که شالوده اصلی تيم 

و نيز  امريکارا پشتون های غلزايی هوادار 
 گروهی از خلقی های پيشين غلزايی می سازند. 

 
در بافتار تيم اصالحات و همگرايی، هر چند شماری 

از غلزايی و درانی و گروه اعم –از پشتون ها 
هايی از ازبيک ها هم مشارکت دارند، اما بدنه 
آن از دو گروه مجاهدان سنی تاجيک تبار و شاخه 
يی از حزب وحدت هزاره به رهبری استاد محقق 
 -ساخته شده است. گروهی هم از چپی های پيشين

بيشتر پرچمی (درانی) و سازايی (تاجيک تبار)  
 يم اند. از هواخواهان اين ت

 
بر  امريکادوازده سال و اندی پيش از امروز، 

اساس فيصله شورای امنيت سازمان ملل، رژيم 
طالبان را برانداخت و بر اساس فيصله کنفرانس 
بن حامد کرزی را به کابل آورد. هرگاه در آغاز 
اداره کرزی از مشروعيت نسبی ظاهری برخوردار 

ات گسترده که با تقلب 2009بود، پس از انتخابات 
به همراه بود، مشروعيت نسبی آغازين را از دست 

سر پا  امريکاداد. مگر هر چه بود، به کمک 
 ماند. 

 
يی ها نيک می دانند که در دور نخست امريکا

و به قولی  56انتخابات داکتر عبدهللا برنده بود و 
درصد آرا را به دست آورده بود. اين سفير  52

س از گفتگوی سه ساعته بود که به دشوار پ امريکا
او را متقاعد ساخت تا رفتن به دور دوم را 
بپذيريد. در اين ميان، آمدن سيرت با کوله بار 
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سنگينی از دالرهای خونين وهاييون عرب نيز ير 
 روند انتخابات بی تاثير نبود. 

 
يی ها بهتر از هر کسی می امريکادر دور دوم هم 

نامزد دانند که برنده چه کسی بود و کدام 
بيشترين رای را گرفت. اما با اين هم، با فشار 

نامزد  دسنگين کرزی را وادار به موضعگيری به سو
ساختند. اما ...کرزی که از مدت ها  دلخواه خود

بدين سو همکاری های تنگاتنگی با سازمان های 
اطالعاتی روسيه دارد، می خواست با انجام يک 

دالت را ضرب عمليات اکروباتيک با زرنگی همه معا
 صفر نمايد. 

 حاال اوضاع چنين شده است که:  
و شخص اوباما  امريکاجامعه جهامی به ويژه  -

از دست مکارگی های کرزی به ستوه آمده اند و از 
ته دل می خواهند او را کنار بگذارند. يعنی در 
اين انتخابات اوباما جدی مصمم است خود را از 

 شر کرزی رها سازد. 
تان و به ويژه تيم اصالحات و مردم افغانس -

همگرايی نيز از دست او به ستوده آمده اند. 
 روشن است آن ها نيز خواهان رفتن کرزی هستند. 

 تيم تحول و تداوم همچنين.  -
در يک سخن، همه از دست کرزی داد رسيده اند  -

 ومانده اند که چگونه او را کنار بزنند.
اما کرزی هم رها کردنی نيست. بيشتر به  -
حاظ انديشه های پوچ قبيله گرايانه و قوم ل

پرستانه. يعنی متفاوت از کسانی که معتقد به 
مديريت و اداره (ادمنستراسيون و منجمنت) به 
جای حکومت اند و به ارزش های فراتباری و 
فراآيينی و فرا زبانی و دمکراسی  و انتخابات و 
حقوق شهروندی و....پابند اند، کرزی به عنوان 

ا انديشه های قرون وسطايی برای خود ننگ آدمی ب
وعار می داند که حکومت را بگذار از راه 
انتخابات آزاد و دمکراتيک به  برنده انتخابات 
تسليم نمايد.! او به جهان از عينک پشتونيسم می 
نگرد، و جهان بينی گسترده و فراخ انسانگرا 
 ندارد. او دقيقا يک بيمار روانی قوم پرست است. 
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سوی ديگر، او تنها کسی در رهبری از  -
افغانستان است که نيک می داند که امضای قرار 

می  امريکاداد همکاری های امنيتی و دفاعی با 
تواند چه پيامدهای شومی برای کشور به ارمغان 
بياورد. از سوی ديگر، نيک می داند که در تاريخ 
هر کسی که چنين قراردادهايی را امضاء  نموده 

عنوان ميهن فروش و خايين و.... بدنام است، به 
شده است. روشن نيست در پشت پرده او با روس ها 
و چينی ها و ايرانی ها چه زد و بندهايی برای 

 حفظ قدرت دارد. 
 
کرزی در گذشته پيوسته با توسل به تقلب و  -

جعلکاری و نيرنگ بازی و پاشيدن خاک به چشم 
کنفرانس مردم توانست بر اريکه قدرت بماند. از 

بن گرفته تا لويه جرگه ها و انتخابات گذشته 
و.... هر بار توانسته است با تقلب راهوار خود 
را در پهنه سياسی کشور بجهاند و کسی هم تا 
کنون به او نگفته است که باالی چشمت ابرو است و 
جامعه به اصطالح جهانی هم هر بار شريک دزد بوده 

ه او به بی است تا همراه قافله. اين است ک
آبرويی  عادت کرده است و هر بار با چشم سفيدی 
و چشمپارگی مردم را فريب داده است. او با ديده 
درايی تمام نگذاشت که انتخابات شوراهای 
ولسوالی ها بهانه واهی نبود امنيت در برخی از 
ولسوالی ها برگزار شود. او نگذاشت که احزاب 

ور شکل بگيرد فراگير فرا قومی و فرازبانی در کش
 و به عمد قانون احزاب را پاس نکرد. 

حاال، او با انجام يک حرکت اکروباتيک   -
توانسته است بسيار ماهرانه با يک تير چند نشان 

 را بزند:
داکتر عبدهللا، يعنی برنده راستين هر دو دوره  -

 را ناکام بسازد. 
دست اوباما را از يخن خود دور کند. اکنون  -

حاضرم کنار بروم. هر موقعی  او می گويد که من
که رييس نو تعيين شد، اين شما و اين هم ارگ! 
حتا در دو اقدام نمايشی فريبکارانه، نشستی در 

 ارگ برگزار  کرد.
او دست داکتر عبدهللا را به يخن کميسيون  -

 انداخته است.
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يی ها را به گردن امريکادر عين حال دست  -
خان. روشن داکتر عبدهللا، استاد عطا و اسماعيل 

يی ها به شدت در قبال برهم خوردن امريکااست که 
نظم و آرامش در افغانستان حساسيت دارند و به 
آسانی هيچگونه اقدامی را که کشور را به سوی 
هرج و مرج بکشاند، بر نمی تابند. حاال ديگر 
کرزی می تواند خود را کنار بکشد، و به رغم اين 

هرج و مرج است، که خود سلسله جنبان ناآرامی و 
همه گناه را به گردن داکتر عبدهللا بيندازد و او 

يی ها يک آدم ماجراجو و سرکش امريکارا در نظر 
 و بحران آفرين معرفی نمايد. 

به هر پيمانه که اوضاع پيچيده تر شود و  -
انتخابات با چالش ها و ناکامی بربخورد به سود 

ات کرزی است. زيرا دوره کاری او به گونه اتوم
 تمديد می شود.

روشن است کرزی با داکتر اشرف غنی و تيم وی  -
هم بازی می کند. ظاهرا وی با داکتر اشرف غنی 
قرار دادی برای تقسيم قدرت بسته و او را پيش 
انداخته است. اما همه می دانند که به آسانی 
حاضر نيست او را به ارگ راه بدهد. در اين دور، 

عنوان يک آدم تقلب او اشرف غنی را از پيش به 
کار،  کالهبردار و جعلکار معرفی کرده و با 
گالويز ساختن او با داکتر عبدهللا و مجاهدان در 
کل،  از پيش او را بدنام ساخته و در انظار 
مردم منفور گردانيده است. به گونه يی که لبه 
تيز تبليغات تيم کرزی در کل اشرف غنی را آماج 

بيش از هر کسی وجهه  گرفته و در چند ماه اخير
او را سياهنمايی کرده اند. يعنی حتا اگر او 

 رييس هم  شود، کسی با وی همکاری نخواهد کرد. 
در عين زمان جنرال دوستم را هم در ميان  -

پشتون ها تا توانسته است کوبيده و بدنام ساخته 
است و او را به عنوان قاتل پشتون ها، رهزن و 

نموده است. می گذريم آدمکش و معامله گر معرفی 
از اين که مناسبات او استاد عطاء را به شدت 
تيره ساخته است و در آستانه برخورد نظامی قرار 

 داده است. 
حاال ديگر کرزی زهر خود را ريخته و آرام بر  -

تخت شاهی در ارگ لميده است. تا ديروز مانع از 
آن بود که ناظران بين المللی در انتخابات 
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حاال ديگر که به مراد خود رسيده  مداخله کنند.
است، با بانگ رسا از سازمان ملل می خواهد تا 
بيايند و بحرانی را که او آفرينده است، حل 
کنند. يعنی من در اين ميان بيگناهم. اين داکتر 
عبدهللا است که بحران آفريده و من هوادار آشوب و 

 شورش نيستم. 
ی سر از همين حاال شاهد گربه رقصانی ها -

کميسيون ها هستيم. روشن نيست تا چند ماه ديگر 
اعالم قسمی نتايج به درازا  خواهد کشيد. سپس 
رسيدگی به شکايات و کم و زياد کردن آرا. در 
پهلوی آن چانه زنی ها و داد و ستدها و نشست ها 
و جرگه ها و جلسات با اشتراک ميانجيان و ريش 

اهم ملی سپيدان و علما و... سر دادن شعارهای تف
و تشکيل حکومت » روغی جوری«و وحدت ملی و 

فراگير ملی و..... شايد هم محول نمودن فيصله 
به ستره محکمه (دادگاه عالی) نامنهاد که در آن 
جا هم در راس آن يک آدم  دست نشانده نشسته 
 است. و روشن است به سود کرزی فيصله خواهد کرد.

ا يک در پشت پرده همه اين کارروايی ها تنه -
يک هدف تعقيب می شود. حفظ قدرت و چسپيدن  -چيز

 به کرسی رياست جمهوری در ارگ. 
آری! او به هيچ رو قصد ندارد ارگ را ترک  -

بگويد. به هر نحوی که شده می خواهد يا قدرت را 
برای خود مادام العمر تضمين کند و کار را به 
اعالم حالت اضطراری و رسوايی بکشاند. اگر هيچ 

س از جار وجنجال های فراوان، اشرف غنی نشد، پ
را بدون صالحيت به عنوان مامور دست نشانده خود 
در ارگ بياورد و خود در پس پرده همه کاره 
بماند و فرصت طلبانه در صدد آن برآيد که چگونه 

 دوباره به قدرت بازگردد.
هم در شگفتی ام.  امريکااز موقف سر درگم  -

خود را بياورند و  چگونه می خواهند به زور نفر
با يک رژيم نامشروع که از دل تقلب برآيد، قرار 
دادی را به امضاء برساند که برای نسل های 

 آينده ما خواهد بود!  
روشن است برای نقش بر آب ساختن همه اين  -

راه اندازی  -ترفندها و نيرنگ تنها يک راه هست
جنبش سراسری اعتراضات مدنی و نه گفتن به تقلب. 

انيم که حکومتی که از دل تقلب برخيزد، می د
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مشروعيت نخواهد داشت و مورد پذيرش مردم قرار 
نخواهد گرفت. با اين هم، بسيار مهم است که 
بحران درست مديريت شود و بسيار مواظب باشيم که 
کار به خشونت نکشد. يعنی بر سر دوراهی پذيرش 
 تقلب و راه افتادن رودبار خون قرار گرفته ايم. 

      
من در چند ماه گذشته پيهم نوشته ام که معرکه 
گردان همه اين رسوايی ها و گربه رقصانی ها کسی 
است به نام حامد کرزی. ايشان اصال به چيزهايی 
به نام انتخابات، دمکراسی، برابری حقوق 
شهروندان، عدالت اجتماعی و مفاهيم و ارزش هايی 

به اين از اين دست اعتقاد ندارند. ديد ايشان 
پديده ها ابزاری است و تنها تا جايی حاضر اند، 
چنين چيزهايی را بپذيرند که به سود شان باشد. 
در غير آن، صرف با آن بازی می نمايند. حقيقت 
امر اين است که آقای کرزی يک مونارشيست دو 
آتشه است و هدفی جز  بازگردانيدن کشور به دوره 

برنامه دارند  سياه شاهی مطلقه ندارد. ايشان در
که رييس جمهور مادام العمر کشور خداد 
افغانستان شوند و تيکه دار دايمی ارگ. اين 
 گونه رژيم شاهی را در کسوت جمهوری اعاده کنند. 

 
کرزی و باند مافيای سلطنت طلب ارگ با پابندی 
به عقايد خرافی و مزخرف قرون وسطايی و ارتجاعی 

اره و صاحب و قبيله يی  که دارند، بايد همه ک
مالک کشور باشند و هر گونه که خواستند با آن 

ند آن را تمعامله کنند و به هر قدرتی که خواس
بفروشند. اين گونه، آقای کرزی و باندمافيای 
ارگ نشين با اين باورهای ناسخته و نادرست و 
ابلهانه، اصال اعتقادی به ارزش هايی چون 

ری و برابات، دمکراسی، آزادی، دادگری، انتخاب
برادری باشندگان کشور نداشته و در صدد ابقای 
خود در کرسی سلطنت درانی اند. برای آنان 
انديشه های متعالی چون تشکيل دولت فراگير 
فراتباری و فراسمتی معنايی ندارد و يک چيز پوچ 
و بی معنا است.  از ديد آن ها، بايد برای 
 نمايندگان ساير اقوام کرسی های تشريفاتی و
نمايشی داده شود. اما هرگز نقشی در تصميمگيری 
های کالن کلی قايل نيستند. يعنی متمايل به يک 
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نوع انحصار گرايی اولتراناسيوناليستی طراز 
فاشيستی در اداره کشور اند. کرزی و باند 
مافيای باوری به مديريت سالم و اداره ندارند. 
آن چه در انديشه های پوچ آنان تار و ريشه 

نيده است، تنها و تنها حاکميت و حکمرانی دوا
است و بس. اين است که جای شفافيت و پاکيزگی و 
خلوص نيت و برابری و برادری  و همبستگی و 
همپيوندی و صميميت و صفا و .... را نيرنگ و 
فريب و چال بازی و شيطنت و منافقت و رذالت و 
خاک به چشم مردم پاشيدن و رسوايی و دروغگويی و 

 ضاح گرفته است.    افت
 
در انتخابات مضحک و سراپا رسوای کنونی هم از  

همان آغاز سرچشمه گاه فتنه ارگ بود. آقای 
کرزی، به هيچ رو قصد کوچيدن از ارگ را ندارد. 
اين است که با گماشتن افراد بدنام و فاسد و 
خايين در کميسيون های نامستقل نامهاد و نيز 

ش و وابسته و گماشته افراد تاريک  اندي
خودفروخته و آبروباخته در راس امور واليات و 
....پيش از پيش همه دستگاه را در اختيار و 
کنترل خود گرفته و با راه اندازی تقلبات 
سازمان يافته و مهندسی شده، رسوايی کنونی را 

 به راه انداخته است. 
 

با کارگردانی آقای کرزی بيش از دو ميليون رای 
دوق ها ريخته شده است که به اين تقلبی به صن

 امريکاترتيب، از يک سو، خود را از زير فشار 
بيرون سازد و از سوی ديگر، داکتر عبدهللا را 
ناکام جلوه دهد، به عمد به آتش فتنه هيمه می 
اندازد. فشرده سخن، برنامه کرزی چنين است که 
با به بن بست کشانيدن انتخابات و ناکام ساختن 

را برای تمديد دوره خود برای يک مدت  آن، زمينه
نامعلوم فراهم سازد و اگر زورش برسد، باز هم 
يک لويه جرگه تقلبی و ساختگی را به رياست 
افراد معلوم الحالی چون مجددی، پير و شياد 

سيرت  -جاسوس شناخته شده سعودی -کهنه کار ديگر
با دالرهای باد آورده شيوخ جاهل عرب به راه 

 باز هم مضحکه ديگری را شاهد باشيم. اندازد تا 
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در  امريکااز آن سو، محافل و حلقات ديگری در 
صدد آن اند که آقای اشرف غنی را بياورند تا  
بتوانند بی درد سر به آرمان خود برسند و قرار 
داد همکاری های امنيتی و دفاعی را با وی امضاء 
کنند. زيرا نيک می دانند که کرزی به هيچ رو 

ر نيست اين قرار داد را امضاء کند. زيرا می حاض
خواهد مادم العمر در ارگ کابل بپايد و روشن 
است برای رسيدن به اين مقصد نمی تواند بدون 
لحاظ نمودن نظر مسکو و تهران و پکن موفق باشد. 
اين است که کرزی را زير فشار جانکاه گرفته اند 

روزی تا با راه اندازی تقلبات گسترده، زمينه پي
اشرف غنی را فراهم سازد. اما کرزی مکار و حيله 
گر تا جايی توانسته است ماهرانه هم با اشرف 
غنی و هم با داکتر عبدهللا بازی کند. در اين راه 
سازمان اطالعات روسيه با وی تنگاتنگ ترين 
همکاری ها را دارد و او توانسته است با مانور 

خود  را گرد يک انگشت امريکاهای پيچيده 
بچرخاند. هيچ نشانه يی به نظر نمی رسد که کرزی 
عزم ترک ارگ را داشته باشد و يا انتخابات به 
کدام نتيجه برسد. اين گونه تا اين جای بازی 
همه چيز به کام کرزی است و او پيروز ميدان است 
تا ديده شود کار به کجا خواهد رسيد. اما دشوار 

به ساز او يی ها ديگر امريکابه نظر می رسد 
برقصند. دير يا زود کاسه صبر واشنگتن لبريز 

 خواهد شد و او را کنار خواهند زد.   
   

از سوی ديگر، اوضاع در عرصه سياست داخلی در 
افغانستان بی اين هم برای چنين سناريويی از 
پيش آماده است. البته، می توان سناريوهای 
 گوناگون تحول اوضاع را پيش بينی کرد. در يک
گزينه، چنين انتظار می رود که کرزی به بهانه 
های گوناگون، انتخابات را به يک روند پيچيده و 
دور دراز و سر در گم مبدل سازد و شايد نتايج 
آن در چند دور  اعالم شود و چند ماه به درازا 
بکشد. امکان به بن بست رساندن آن و محول ساختن 

اين گونه  کار به کميسيون های بررسی و رسيدگی و
زمينه سازی برای برگزاری کدام شورای سرتاسری 
اضطراری با اشتراک علما و روحانيون خان های 
بومی و سرشناسان قومی يا حتا برگزاری لويه 
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جرگه اضطراری زير نام جرگه صلح و مصلحت و وحدت 
ملی و تفاهم و وفاق و... برای تمديد مدت رياست 

 م می رود.   کرزی حد اقل برای دو سال ديگر ه
 

همين گونه، حتا اگر داکتر اشرف غنی هم به 
رياست برسد، کرزی از پيش دست های او را بسته و 
وی را به عنوان  رييس جمهور نيابتی با 
اختيارات محدود و در محاصره عناصر وابسته به 
خودش خواهد آورد و اجازه نخواهد داد از استقالل 

م نيز دست و عمل برخوردار باشد. روشن است مرد
پا بسته تسليم تقلب و خدعه و نيرنگ کرزی 
نخواهند شد. بايد ديد که اعتراضات مدنی مردم 
تاچه انداز کارساز خواهد بود و چه دستاوردهايی 
خواهد داشت.  کاخ سفيد هم در برنامه ندارد به  

 آله دست و بازيچه کرزی مبدل شود. 
  

و  یاسيس اتياز ح يیکشور ما پا به مرحله تازه 
 یکه کرز ديآ یبر م نيگذارد. چن یخود م یاجتماع

ظاهرا موفق شدند باز هم از  ايو باند ماف
 نيربدر شوند و در آخ روزيپ یکارزار انتخابات

مبدل  یباخته را به تساو ینود باز قهيدق هيثان
روشن است کرزی از همان آغاز در برنامه . ندينما

که کار به داشت تا اوضاعی را به ميان بياورد 
جنجال و هنگامه و بن بست بکشد و آب گل آلود 
شود تا وی بتواند به خاطر ابقای خود در ارگ از 
آن ماهی بگيرد. درست حاال همان اوضاع پديد آمده 
است. همه چيز به کام کرزی است. اما او بايد 
بداند که هر چيزی حد و مرزی دارد. از جمله صبر 

 و شکيبايی کاخ سفيد.
 

 : چند نکته را در نظر گرفت ديهم، با نيا با
 اتياز ح يیکه کشور وارد مرحله تازه  نيا نخست

 یگژيمرحله و نيشود. ا یخود م یو اجتماع یاسيس
است به  ستهيها و مختصات خودش را دارد که با

از برجسته  یکي ،من ديشود. از د يیدقت شناسا
 یاست که مردم ما برا نيدوره ا نيا زاتيمم نيتر
 ینوع دو سامانمن کيستماتيبار به گونه س نيستنخ

خاطر را به اجتماعی  یو دادخواه یتحصن مدن
پاسداری از حقوق مدنی و سياسی  و اجتماعی خود 
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ی کنند. يعنی برای نخستين بار در مقياس تجربه م
سراسری کشور به تقلب، جعلکاری،  دغلبازی و 
کالهبرداری سياسی نه می گويند. نه باشکوه و 

 النده. ب
 

البته، چنين چيزی تازه نيست. در گذشته هم ما 
بار ها شاهد مبارزات خستگی ناپذير توده های 
رنجديده و ستمديده در مقاطع گوناگون بوده ايم 
که با بانگ رسا، فرياد خود را در برابر دستگاه 
های ارتجاعی بلند کرده بودند و قربانی  های 

ر با آن چه که بسياری داده  بودند. اما حاال کا
در گذشته رخ داده بود، تفاوت سرشتی دارد. يعنی 
سخن بر سر واکنش سراسری و همگانی در مقياس کل 

 کشور است. 
 

حاال بسيار زود است در باره دستاوردهای چنين 
جنبشی سخن بگوييم. اما يک چيز آشکار است. مردم 
ما برای نخستين بار فرهنگ سياسی تازه يی را به 

نشينند. مهمترين مساله در اين تجربه  تجربه می
نو اين است که کاروان تا کجا پيش خواهد رفت؟ و 
تا چه اندازه خواهد توانست اليه های گستره مردم 
را به چنين روندی بسيج بسازد و تا چه زمانی 
ادامه خواهد يافت. اين که کارزار به چه نتايجی 

 دست خواهد يافت، هنوز روشن نيست. 
 

ری که بايسته يادآوری است، گروهی نکته ديگ
انتخابات را يک روند صرفا مجرد می پندارند که 
گويی در يک جزيره دور افتاده برگزار می شود. 
در حالی که بايد انتخابات افغانستان را در متن 
استراتيژی های بزرگ قدرت های بزرگ ذيدخل در 
تحوالت کشور بررسی کرد. به هر رو، هر چه باشد، 

رو به تغيير  خواهد نهاد.  2014پس از  اوضاع
برخی از  2015طالبان پوياتر خواهند شد. در 

نقاط را در عالقه داری ها و ولسوالی های جنوب و 
دولت را با چالش  2016شرق خواهند گرفت و در 

 2017اوپراتيفی رو به رو خواهند ساخت و در 
شايد موفق شوند دولت مرکزی در کابل را با چالش 

ردی رو به رو سازند. در اين گيرو دار راهب
و  امريکاگمانه زنی هايی هم هست دال بر اين که 
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پاکستان روی چهارچوبی به توافق رسيده اند که 
بر اساس آن، تا چند سال آينده طالبان ميانه رو 
در راس دولت ائتالفی آينده امارت اسالمی 

 افغانستان به کابل آورده شوند. 
 

از يک سو تقابل ميان دولت در درون کشور هم 
مرکزی و گروه های مجاهدان حاد خواهد شد و در 
نيز رقابت های فرقه يی و قومی نيز در ميان 
گروه های مختلف اوج خواهد گرفت. در اين ميان، 
کرزی که کنون موفق شده است، به نحوی کماکان در 
قدرت شريک بماند، تالش خواهند ورزيد تا پس از 

وی کار بيايد. همه اين ها، چندی دو باره ر
تضادها را به شدت چه در استبلشمنت و دستگاه 
دولت و چه در کشور در کل بسيار حاد خواهد 

 ساخت. 
 

ناگفته پيداست که اوضاع اقتصادی کشور خواهی 
نخواهی رو به خرابی خواهد گذاشت. خرابی اوضاع 
اقتصادی، خرابی اوضاع اجتماعی و  سياسی را به 

هد داشت. در يک سخن، شب  تاريک و دنبال  خوا
کجا دانند حال ما  -بيم موج و گردابی چنين حايل

 سبکباران ساحل ها. 
 

از همين اکنون می شود چند چيز را  برجسته 
 ساخت:  

داکتر عبدهللا در انتخابات محال است.  نشد روزيپ -
را  یگرفته اند اشرف غن ميها تصم يیامريکاچون 

 .اورنديب
هر چند  یتوجه درخورقش شايد ن ،ندهيآ دولتدر  -

به عنوان  رتيبه ستار سهم در پشت پرده، 
 داده شود.  یسعود اريتام االخت ندهينما
 کابينه اشرف غنی در حال تشکيل شدن است.  -
به دوستم وعده داده شده است که به او کمک  -

جمعه خان همدرد  یروهايخواهند کرد تا به کمک ن
عطا را از بلخ رانده و شهر  استاد سايو جنرال و

 کنند. یم ميمزار را به او تسل
 انياقا یبرا جايگاه های بلندیدر دولت نو  -

 در نظر گرفته شده است. و.... لزاديو خل یجالل
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 نيکه چگونه ا ميديبه هر رو، در دور نخست د 
داکتر عبدهللا را  یدرصد 56 ید،آرايموفق گرد ميت

سپس با د برساند. درص 45مصادره نموده و به 
انواع ترفندها به اغفال داکتر عبدهللا پرداختند و 
چنين به وی نشان دادند که آسوده بخواب، صد در 
صد پيروز هستی! در همين راستا بود که شماری از 
نزديکان کرزی در ظاهر به داکتر عبدهللا پيوستند و 
به وی چنين نشان دادند که گويا کرزی از برنده 

يت می کند. اما در پشت پرده پنهانی شدن او حما
همه چيز را برای به بن بست کشاندن انتخابات يا 

 برنده ساختن داکتر اشرف غنی فراهم ساختند.
 
که من آمار و  يیتا جا یدر انتخابات کنون 

در دست  نانميرا از منابع مورد اط قيارقام دق
يک ميليون آرای داکتر اشرف غنی از سه دارم، 

دست آمده که مجموع نفوس آن ها  يک واليتی به 
ميليون هم نمی شود: خوست، پکتيکا و پکتيا!!!!! 
يعنی مجموع آرای به دست آمده از اين سه استان، 
برابر با آرای به دست آمده از هرات، بلخ و 

 بدخشان است!!!
 
 یها ستيوناليکه اولتراناس نياما با توجه به ا 

شان  يیقرون وسطا یها شهيبا اند نيارگ نش
 یخود ننگ و عار م یرا برا جهينت نيا رفتنيپذ

 یگونه ب چيشان از ه یشگيدانند، مطابق سنت هم
دست  سيياست ر نيابا ندارند. ا يیو رسوا یآبرو

 منامنهاد مستقل خالف واقع اعال ونيسينشانده کم
نفر  ونيليم 8در انتخابات  اينموده است که گو

 دو یتقلب یگونه آرا نياشتراک داشته اند. ا
 یتواند از سو یروشن است که م گرينفر د ونيليم

برهم زدن  یرا نيبدنام ارگ نش يیايباند ماف
يا  انتخابت و ناکام ساختن آن به کار برده شود

 برای پيروزی اشرف غنی استفاده شود.
 
 اريشود، که ارگ چه خواهد کرد؟ بس دهيحال د 
به  یآرا را برا نيرود که ارگ ا یتمال محا
به کار  یاحمد ز یرساندن داکتر اشرف غن یروزيپ
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اشرف  یرا به صندوق هاآداند که  یببرد. چون م
 تواند انتخابات را به بن بست بکشاند. می  یغن

 
ها و  ونيسيکم یگونه، باز هم کار به بررس نيا 

 یکرز یکشد و آقا یم یو شعبده باز یباز یمدار
 یها تا با انجام مانور ابدي یشانس را م نيا
تداوم اقتدار خود را در پشت پرده،  دهيچيپ

 به اصطالح ريدولت فراگ ليکند و با تشک نيتضم
خود را در  یادياز ا یاريهم شمار بس یملوحدت 

 سييرا که ر یو هم کس گماردب ندهيدستگاه دولت آ
جهمور خواهد شد، با دستان بسته بر تخت بنشاند 

 نياز اتا در پشت پرده خود همه کاره بماند و 
را داشته  ندهيراه هم بتواند شانس بازگشت در آ
بتواند صدها  یباشد و هم مانع از آن شود که کس

 ريخاندانش را ز یشده از سو یر دزدلدا ونيليم
 یپ یها انتيا خودش را به جرم خيسوال ببرد و 

 به دادگاه بکشاند.  یمل کيستماتيو س یپ ید
 

ساله به برای تداوی اين بيماری بايد نخست م
گونه جدی و همه جانبه، رها از تعصبات و نگاه 
های غرض ورزانه صادقانه مطرح گردد تا راه حل 
خردورزانه يی برای آن بازيافت گردد. من سخت 
مخالف کسانی هستم که از مطرح شدن همچو مسايل 
بنا به داليل ذهنی گرايانه هراس دارند. مشکل 

د مطرح هست و بايد حل شود و برای حل آن باي
شود. اما نه به شيوه يی  که گروه های تندرو 
اولتراناسيوناليست مطرح می کنند. بل که بايد 
به گونه عينی . زيرا مسايلی  همچون  زبان و 
تبار و مذهب در سياست بيشتر ابزاری اند و اصل 
هدف استراتيژيک منافع اقتصادی کشورهای بزرگ 

 است. 
   

شطرنج  ین بازروشن است در صورت چهارگوت شد
 ونيسيو کم زيانتخابات، کار به مرافعه و تم

دولت  ليانداختن طرح تشک شيو سپس هم پ یباز
 نيخواهد افتاد که در ا یو مصلحت مل یمل ريفراگ

قرار  یدر دست کرز یو سر رشته باز انيصورت ک
به نيابت از هم  یگريخواهد گرفت و حتا اگر کس د

پرده همه کاره او در پس  د،جمهور شو سييراو، 
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موقف  یريگ شيو پ یصبر یخواهد ماند و با ب ميرژ
 کينزد ندهآيتا در  ديفرصت طلبانه خواهد کوش

 یجمهور برگرد. او م سيير یمايباز هم در س
 کند. یمدودف باز -نيخواهد مطابق فرمول پوت

 
متاسفانه ما و شما در انتخابات پيش رو به محفل 

واری و تعزيه می عروسی نه، بل که به مراسم سوگ
رويم. روشن است نمی توان توقع داشت که در 
مراسم خاکسپاری و سوگواری، انتظار شنيدن 
موسيقی فرحت بخش و تماشای گل ها و تناول کباب 
و بوس وکنار با مهوشان را داشت. بل برعکس هر 
چه هست، شيون و ناله و اندوه و چهره های غمگين 

ده  شور و گور کن و شنيدن  آواز مال و قاری و مر
 و ... است. 

 
در افغانستان همين اوضاع و احوال بود، هست و  

خواهد بود.  اگر به تاريخ معاصر اين سرزمين 
، در همه ادوار و برهه ها همين گونه منگاه کني

بوده است. از احمد شاه درانی گرفته تا  دوره 
برادران محمد زايی و سپس دوره اوالد و احفاد 

ور نرويم، از دوره امان هللا خان بدين شان. اگر د
سو چه جنگ هايی که نشده، چه روزگار سياهی بر 
اين مرز و بوم نرفته است. حاال اگر گذشته را 
کنار بگذاريم، آن چه را که به چشم سر خود 
ديديم، برای مثال در دوره حاکميت حزب دمکراتيک 
خلق (چه در دوه تره کی و امين و چه در دوره 

آواره شدن بيش از چند -دی)، دستاورد های بع
ميليون نفر، کشته و زخمی شدن حاال نمی دانم اگر 
نه چند ميليون، دست کم چند صد هزار نفر و 
ويران شدن ده ها شهر و صدها روستا و هزاران 

 دهکده بود. 
 

در دوره جنگ های مجاهدان هم وضع به همين منوال 
ان کسانی بود و در دوره طالبان از آن بدتر. هم

که مجاهدان را به ميان آوردند، خود شان آنان 
را از ميان برداشتند. همين گونه خود شان 
طالبان را به ميان آوردند و خود شان از ميان 

 برداشتند.  
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حاال کشور در آستانه بحران بسيار بزرگی قرار 
دارد. ابعاد فاجعه بسيار عميق است. همه فاجعه 

و هم  فاجعه فرهنگی که انسانی، فاجعه اجتماعی 
بدان کمتر توجه می شود.  همه می دانيم که 
نيروهای ناتو به زودی افغانستان را ترک خواهند 

هزار تن نظامی ماندگار خواهند  چندگفت و تنها 
شد. شايد به همين تعداد نيروهای اطالعاتی و 
امنيتی  هم در لباس غير نظامی ماندگار شوند. 

ه پيش بينی های همه اما هر چه است، بنا ب
نهادهای مطالعاتی جهان، پويايی های طالبان سر 

 2017 – 2016بسيار افزايش يافته، و در  2015از 
می تواند گستره نفوذ شان بسيار گسترش يافته و 
دولت مرکزی را با چالش های بس بزرگی رو به رو 
سازد. روشن است بار سنگين مسووليت اين فاجعه 

نی است که اين جانيان را به دوش کرزی و کسا
 آزاد ساختند. 

 
اگر به بافتار دولت نگاه کنيم، دولت يک دولت 
شتر گاو پلنگی است که در آن مجاهدان پيشين، 
شماری از افغان های تکنوکرات دستچين شده 
ديسانت شده از غرب دارای پيوندهای مرموز، 
شماری از چپی های افراطی گذشته و اعضای حزب 

ستگان نظام بن ملت، شماری از واافراطی افغا
شاهی و حتا کسانی از طالبان حضور و مشارکت 

 دارند. 
 

نخست اين که خود کرزی مجاهد بود و در دوره 
جهاد کاتب مجددی.  تنظيم های جهادی مانند 
تنظيم پير و حضرت و سياف و حزب اسالمی و احزاب 
شيعه  و جمعيت و... همه در دولت کرزی از همان 

ل تا کنون نقش داشته اند. همين اکنون ده روز او
ها تن از اعضای حزب اسالمی در پيرامون کرزی و 
در کابينه و ارگ حضور دارند. از آقای خرم رييس 

وزير داخله و  –دفتر کرزی گرفته تا داوود زی
وزير معارف و وزير زراعت و وزير مخابرات  -وردک

ود و لوی سارنوال و ده ها تن ديگر. حاال اگر خ
کرزی بماند يا هر کس ديگری هم بيايد، چيز تازه 
يی رخ نخواهد داد و خواهی نخواهی همين گروه ها 
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در ساختار و بافتار دولت خواهند ماند. زيرا 
 رژيم در کل اسالمگرا است. 

 
اگر نگاهی به تيم داکتر اشرف غنی احمد زی هم 
بيندازيم، می بينيم که در آن تيم هم گروه های 

جهادی و غير جهادی همه عضويت دارند. هم تبهکار 
پير و هم حضرت و هم افغان ملت و شاخه يی از 

 حزب اسالمی و چندين گروه رسوای ديگر. 
 

حاال سخن بر سر اين نيست. بايد در کل ديد که 
کشور در مرحله معينی از تکامل تاريخی خود به 
سر می برد. نبايد آرمانی انديشيد. بايد در 

عيت های تلخ داخلی کشور و  ممکنات چهارچوب واق
يی امريکاانديشيد. کنون در افغانستان نيروهای 

حاکم اند. پول نان ما را هم  آن می دهند. 
رژيمی که  بر سر اقتدار است،  يک رژيم اسالمگرا 
است که در آن روشن است تنظيم ها حرف نخست را 
می زنند. تنها تفاوت در اين است که گروهی از 

يم ها دربست خرقه در رهن پاکستان و آی اين تنظ
اس آی دارند و شمار ديگر در رهن عربستان و 
ايران و شايد گروه های انگشت شماری مستقل تر 

 باشند. 
 

منافع ملی چنين ايجاب می کند که به هر بهايی 
که شده از بايد از روی کار آمدن گروه های 
وابسته به پاکستان و هواخواه طالبان جلوگيری 
کرد. چون خواهی نخواهی طالبان بار ديگر در 
صحنه سياسی کشور مطرح شدنی اند و بايد گروهی 
روی کار بيايد که سخت مخالف طالبان باشد و  

 بتواند در آينده در برابر آنان بجنگد.   
 

تجربه نشان داده است که طالبان آشتی ناپذير 
اند و زبان ديگری جز از زبان زور را نمی 

خن گفتن از هر گونه صلح و مذاکره و دانند. س
مصالحه با اين گروه بيهوده و ضياع وقت است. 
چون در راستای منافع پاکستان حرکت می کنند و 
استراتيژی پاکستان در قبال افغانستان تغيير 
ناپذير است. تنها تاکيک های آن تغيير می کند. 
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استراتيژی پاکستان گسترش دادن عمق استراتيژيک 
 ه های جنوبی هندوکش است.تا دامن

 
حاال تصورش را بکنيد که اگر گروهی روی کار 
بيايد که اکثريت اعضای آن پيوندهای آشکار و 

سال  12نهان با طالبان داشته باشند، و علنا در 
گذشته مستقيم يا غير مستقيم به آنان ياری 
رسانده باشند، طالبان از آن ها همچون ستون 

ه تار و پود نيروهای پنجم کار گرفته و در هم
مسلح، امنيت و داخله و دستگاه  دولت نفوذ 

 نموده و سراسر کشور را به آتش خواهند کشاند. 
 

حاال از اين ها می گذريم، در چند دهه اخير کدام 
سازمان، حزب، گروه و تنظيم مطرح بوده که در 
جنگ ها دست نداشته است؟ مگر همين آقای مجددی 

کابل را با تشکيل شورای نبود که آتش جنگ های 
هماهنگی برافروخت؟ می گذريم از اين که طالبان 
چه آتش افروزی ها نکردند يا قاضی وقاد يا 

 موشکباری های حزب اسالمی يا..... 
 

می خواهم فرمول اصلی و اساسی را در بافتار 
قدرت در کشور خدا داد افغانستان آشکار بگويم. 

نيروهای موثر  در بافتار قدرت در افغانستان هم
خارجی نقش اساسی دارند و هم نيروهای داخلی 
برخوردار از توان رزمی و پشتوانه مردمی بومی. 
حاال هر دولتی که روی کار بيايد، خواهی نخواهی 
در گرهخوردگی همين دو روی کار می آيند. يعنی 

با توجه به اوضاع داخلی  امريکاروشن تر 
 رخواهد گزيد.  افغانستان، تيم رهبری آينده را ب

 
حاال هر دولتی روی کار بيايد در گام نخست در 
تامين امنيت ذينفع می باشد.  برای اين کار 
دولت نه نيروی الزم را دارد و نه توان کشيدن 
بار هزينه های آن را. از اين رو، بايسته است 
تا هر گونه که می شود، دولتی فراگير در 

سی و نظامی برگيرنده همه گروه ها و احزاب سيا
مطرح تشکيل شود. در غير آن،  هر گروهی که 
بيرون از دايره قدرت بماند، ياغی می شود و 
چندين کشور همسايه و دور نزديک حاضرند از آنان 
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حمايت کنند و با توجه به شکنندگی و آسيب پذيری 
کشور هر کدام می توانند چنان آشوب و بلوا برپا 

د. پس چه بهتر کنند که تصورش را هم نمی تواني
که با هزينه کمتر آنان را در خوان قدرت شريک 
ساخت تا ضرر شان کمتر برسد. يعنی هيچ نيروی 

نظامی را در کشور نمی توان  -دارای وزن سياسی
 ناديده گرفت.

 
ست که حرف اول امريکااز سوی ديگر، در اين کشور 

مهم ترين چيز آن است  امريکارا می زند. برای 
هزينه و کمترين تلفات حضور خود  که با کمترين

را در ده سال آينده در اين سرزمين تامين 
نمايد. از اين رو به گونه عينی در آن ذينفع 

 - است که همه تنظيم ها، گروه ها و احزاب سياسی
نظامی به گونه يی سرگرم باشند و در قدرت شريک 
تا ياغی نشوند و به چنگ کشورهای مخالف آن قرار 

 نگيرند. 
 
ر يک سخن، هر کسی رييس جمهور شود، ناگزير است د

همه اين باريکی ها را به سنجش بگيرد. از سوی 
ديگر، انتخابات است و هر تيم تا می تواند هر 
کسی را که حاضر باشد برايش رای بدهد با آغوش 
باز می پذيريد. بايد واقعبيبانه در چهارچوب 
 واقعيت های تلخ مرحله کنونی جامعه و کشور و
 اوضاع منطقه يی و جهانی بينديشيم. نه آرمانی. 

 
آن چه ملحوظ روشنفکران آرمانی است، به اين 
زودی ها تحقق يافتنی و دسترس نيست.  يعنی همه 
می خواهيم که  کشور ما مستقل، آزاد، آباد، 
دمکرات و قانون گرا باشد. در آن  شايسته ساالری 

آدم های بيايد و نخبگان فکری و گل های سر سبد، 
 - نيکوکار و نيکونام جامعه در راس قدرت باشند

کسانی که بتوانند منافع ملی را درست تشحيص 
بدهند و به آن پابند باشند. ....... چنين 
چيزهايی البته به عنوان آرمان های واال بسيار 
خوب است. اما نخست بايد چاره سنجيد که چگونه 

روريسم می توان در برابر طالبان و وهابيسم و ت
و اولتراناسيوناليسم حاکم بر کشور ايستاد. سپس 
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می توان به اين مسايل که شما مطرح کرديد، 
 پرداخت. يعنی بايد اولويت ها را تشخيص داد. 

 
اگر چنين نيست، بر اساس کدام معيارهای شايسته 

سال رييس جمهور ما  دوازدهساالری کرزی در اين 
ام وزير ير بود. در کابينه های اين سال ها کد

اساس شايسته ساالری برگزيده شد يا  کدام 
معيارها و يا مشاوران رييس جمهور و ده ها مقام 

 ديگر دولتی.؟     
 

کشور کنون در مرحله بسيار حساس، دشوار و 
پيچيده حيات سياسی و تاريخی  خود قرار گرفته 
است. برای برونرفت از بحران به يک تيم جوان، 

مسايل سياست خارجی، مورد  با انرژی، وارد در
اعتماد جامعه جهانی، برخوردار از تيم همکاران 
قوی، مخالف با سياست های پاکستان و وهابيون و 
از همه مهمتر مخالف سر سخت با طالبان و داشتن  
اراده و عزم قوی و متين در مبارزه با اين گروه 
خون آشام نياز دارد.  نه تيمی که هواخواه 

 و آشکارا در دفاع از آن برخيزد. طالبان  باشد 
 

خوب، حاال می توان  چنين پنداشت که وی شايد 
رهبر آرمانی و ايده آل در اين انتخابات روی 
کار نيايد، در اين صورت ناگزيريم که ميان بد و 
بدتر انتخاب کنيم. شانس زيادی هم نداريم يا 
مادام العمر رييس ماندن کرزی که امکان ندارد و 

به اين همه جفاهايی که در حق مردم و  با توجه
کشور نموده است، بايد مطابق همين قانون اساسی 
کنونی برود.  و يا انتخاب ميان دو تن ديگر. 

که مردم در افغانستان رای می  مفراموش نکني
دهند اما رييس جمهور در واشنگتن دی سی برگزيده 
می شود و اوباما ناگزير است با توجه به منافع 

اين گزينش را انجام دهد. اما در  امريکاملی 
عين حال، مجبور است اوضاع داخلی افغانستان، 
حساسيت های منطقه يی و ديدگاه های کشورهای 

 همسايه ما را هم  در نظر بگيرد. 
 

مطابق قاعده بازی، هر کسی که بيشتر رای ببرد، 
بايد پذيرفته شود. يعنی بايد هر چه هست، به 
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اراده آن ها است، ارج گذاشته  رای مردم که ممثل
شود. زيرا تقلب و دستکاری و تخلف و چشمبندی 
نمی تواند کار ساز باشد. ترديدی نيست که در 

و يا  52دور اول انتخابات داکتر عبدهللا با گرفتن 
درصد آرا برنده بود. اما همه ديديم که کرزی  56

با مداری گری توانست از طريق کميسيون های دست 
خود با ديده درايی نتيجه را دستکاری  نشانده
 کند. 

 
حال، بايد به هر گونه که شده، نگذاريم که کرزی 
با ناکام ساختن انتخابات و به بن بست کشيدن 
آن، بار ديگر کشور را به سوی بحران ببرد. حاال 
دو الترناتيو است يا برنده شدن داکتر عبدهللا يا 

ناکام شدن  به بن بست رسيدن انتخابات. روشن است
انتخابات و به بن بست رسيدن آن در واقع برد 
کرزی و خواست او است. مادام العمر پاييدن کرزی 
در ارگ هم به معنای بازگشت قهقرايی به دوره 
شاهی و برباد رفتن تنها دستاورد مردم ما در 
چهل سال گذشت يعنی نظام جمهوری. حاال ديگر خود 

خواهد ماند يا ديده شود که آيا باز هم  کرزی 
مردم خواهند توانست از تنها شانس واقعی برای 

 رهايی از شر وی بهره  بگيرند.    
 

جهان مانند ساير کشورها  یکشور عاد يککشور ما 
که برهه  ستنيست و يک کشور منحصر به خودش ا

 معينی از تکامل سياسی خويش را می پيمايد.
 پروژه کيکه در چهارچوب  ،یاست مصنوع یکشور

جهان  یعيطب ريکشور غ نيبه عنوان نخست یاستعمار
ساخته شد و از همان آوان  زدهمدر سده ن

و  یجهان یقدرت ها یکشاکش ها دانيم يی،دآيپد
کشور  بوده است. یدرون یارتجاع یروهاين

افغانستان در سيماي کنوني، به گونه نهايي در 
چهارچوب آن ميزان استقالل و مسووليت که براي 

وازن منافع امپراتوري هاي روسيه و ت يیبرپا
بريتانيا، براي آن سپرده شد، در منطقه تشکل 

 يافت.
  

 یپا ،یجهان یافزون بر قدرت ها ستم،يدر سده ب
شد. حال،  دهيدر آن کشان زين يیمنطقه  یقدرت ها
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 یدر اوضاع و احوال کنون م،يها که بگذر نياز ا
 هيسرو یکارزار رقابت ها کشور نيسو، ا کيکه از 

از  ديهم را نبا نيچ گرياست (حاال د امريکاو 
هند و  ،گريد ی)؛ از سوميسنجش به دور داشته باش

 هيو عربستان ترک رانيا گريد یپاکستان و از سو
اوضاع  نظامی،  برای نفوذ در گيرو دار اند.

امنيتی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی در 
آبستن آن بس نا به سامان و  نا به هنجار و 

رويدادهای دراماتيک است. نظام سياسی سخت بيمار 
 و درگير چالش های فراوان و رنگارنگ است.

 
تراز  دينبادر چنين اوضاع و احوال،  از اين رو،

و آن را به انتخابات  ميباال ببر نتوقعات را چنا
و انتظار داشته باشيم که   ميبزن ونديچنان پ

اه صد ساله شبه ر کيجمهور منتخب بتواند  سيير
 یها و نابه هنجار  يیهمه نارسا نيو ا ديمايبپ

 دي. باديدر کوتاهمدت بزدارا ها و چالش ها 
 ،یرا که کشور چه در عرصه جهان یتلخ یها تيواقع

با آن  یدرونو چه در عرصه  يیچه در عرصه منطقه 
 . ميرو به رو است، در نظر داشته باش

 
رز مشترک کيلومتر م 6000افغانستان با داشتن  

شفاف و بی دفاع  با شش کشور جهان،  و اين همه 
شکاف های ساختاری و غير ساختاری درونی،  آسيب 
پذير ترين  و شکننده ترين کشور جهان است. کشور 

ميليون نفوس، درآمدی نزديک به  30ما با داشتن 
ميليارد دالر دارد که انتظار می رود در سال  2

اهش بيايبد. حاال، آينده به يک ميليارد دالر ک
دالر  60اگر حد اقل ماهانه مصرف فی نفر را 

يعنی دو دالر در روز سنجش کنيم؛ ساالنه در حدود 
 30دالر می شود. اين گونه مصرف ساالنه  720

ميليارد دالر می گردد.  21.6ميليون نفر در حدود 
هزينه ارتش، پليس و امنيت هم ساالنه حد اقل سر 

 28ی زند که سر هم در حدود ميليارد دالر م 6به 
ميليارد دالر می گردد. اگر مصارف بخش غير 
نظامی دولت را ساالنه دست کم دو ميليارد دالر 
برآوردن کنيم؛ کشور ساالنه به درآمدی برابر با 

ميليارد دالر نياز پيدا می کند. يعنی حد  30
ميليون نفر،  30اقل درآمد آن بايد برای برای 
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باشد. در اين حال،درآمد ميليارد دالر  30
ميليارد دالر  26ناخالص ملی ما در حدود 

ارزيابی می کردد که روشن است سر از سال آينده 
کاهش چشمگير پيدا خواهد کرد. برای مقايسه کشور 

 80 -75همسايه ما ايران با داشتن جمعيت 
ميليارد دالر  1000ميليونی، ساالنه نزديک به 

 درآمد دارد. 
 

می گويند که به حالی کسی بايد از قديم ها 
گريست که دخلش بود نزده و خرجش بيست. حاال خرج 
ما ساالنه بيست است و دخل ما يک ميليارد دالر.  
در اين اوضاع و احوال، چه کرزی بماند، چه 
برود، چه داکتر عبدهللا بيايد يا اشرف غنی، نبايد 
انتظار معجزه را کشيد. در هر صورت اواضاع 

بسيار خراب خواهد شد. می گذريم از اين اقتصادی 
که گريز سرمايه از کشور از دو سال بدين سو 

 آغاز شده است. 
 

بحث ديگر، اوضاع سياسی است. روشن است، اوضاع 
سياسی بسيار پر تنش و پيچيده و بد تر از هر 
وقتی است. از اين رو، نبايد انتظار بهبود را 

ی در کشور کشيد. چالش های تباری، زبانی و مذهب
هيچگاهی در طول تاريخ ما اين چنين حاد نبوده 
 -است که امروز است. دليل آن هم  بيخی روشن است

سياست های تبعيض آميز لگام کسيخته دولت آقای 
کرزی در دوازده سال گذشته. مشی نادرست دولت 
سازی و ملت سازی، برباددهی ميلياردها دالر 

بی کفايتی و ياری بين المللی به علت نادانی و 
 بی لياقتی تيم حاکم و...

 
 دوازدهدر  پاکستان و کرزیدر عرصه امنيتی هم 

يی ها طالبان را امريکاکه  ندسال گذشته نگذاشت
سرکوب نمايند. تازه، هزاران طالب را هم از 
زندان ها رها کردند. در زير اتاق وزير دفاع 
بمب گذاشته شد. وزير امينت ترور شد. معاون 

ته شد. بارها در صد متری ارگ انفجار امنيت کش
صورت گرفت. حاال کشوری که وزير دفاع و وزير 
امنيت آن، نتواند امنيت شخصی خود را در کابل 
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در چهار قدمی ارگ بگيرد، چگونه می تواند امنيت 
 کشور را تامين کند.؟ 

 
در عرصه اقتصادی، فساد بيداد می کند. خاندان 

يلياردها  دالر رييس جمهور و ساير رهبران م
دارايی عامه را به تاراج بردند. به قول معروف، 
کفر اگز از کعبه برخيزد، کجا ماند مسلمانی. در 
اثر سياست های نابحردانه کرزی، شانس های 
بسياری از دست رفت. قانون اساسی کارا و پذيرا 
برای کشور تدوين نيافت. تازه همين قانون اساسی 

ه هم به درستی تطبيق و دستبرد زده شده و مسخ شد
رعايت نشد. از همه مهمتر ساختار نظام در کشور 

 سخت معيوب و فساد زا است. 
 

حال از وضع رقتبار اجتماعی و فرهنگی چيزی نمی 
ميليون هيرويينی داريم و  دوگوييم که در کشور 

شمار خود سوزی و خودکشی  و آدمربايی و روسپی 
 زند. گری و .... سر به ارقام نجومی می 

 
 
 

سياهنمايی  گير و دار انتخاباتی و
 کاری داکتر عبدهللا  دوره 

 وزارت خارجه در دوره در 
 

در گيرودار انتخابات، ناگهان کارزار گسترده يی 
به راه افتاد و گروهی در رسانه ها به ويژه  در 
فيس بوک، آغاز به سياهنمايی کار وزارت خارجه 

ی دوره تصدی يعن  2006 - 2200در دوره سال های 
زه هايی دروغين اداکتر عبدهللا و پخش اکاذيب و آو

پرداختند. در اين ميان، شماری از همکاران در 
وزارت خارجه که در اين دوره با هم کار می 
کرديم و از نزديک شاهد و ناظر همه چيز بوديم، 
به من پيام هايی نوشتند و خواهش کردند تا 

ه که بود، به واقعيات و حقايق را کماحقه آن چ
رشته نگارش بکشم. همچنين، گروهی از دانشجويان 
و پژوهشگران با پرسش هايی به اين کمترين رو می 
آوردند و می خواستند تا بر واقعيات روشنی 
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بيفکنم. بنده هم برای رفع مسووليت تاريخی، آن 
چه را که خود شاهد بودم، و صدها تن از 

ييد نمايند، کارمندان وزارت هم می توانند آن تا
 نوشتم که اينک فشرده يی از آن پيشکش می گردد. 

 
يکی از آوزاه های بی اساس چنين بود که گويا در 
دوره کار داکتر عبدهللا، لشکری از رانندگان و 
کلينرهای بی سواد پنجشيری وزارت خارجه را 
اشغال  نموده باشند!!!! اين در حالی بود که در 

پنجشيری ها از شمار داخل وزارت در کابل شمار 
انگشتان دست بيشتر نبود و تازه هيچ کدام شان 
کدام کرسی باال را نداشتند. تنها در پايان دوره 
کاری داکتر عبدهللا، دو تن سفيران از ماموريت 
برگشتند. بقيه در حدود نود درصد کادر رهبری 
وزارت پشتون بودند. بيشتر هم محمد زايی که 

بار و نژاد نداشت. بل که البته،  اين ربطی به ت
بيشتر آن ها کارمندان بلندپايه سابقه دار 
وزارت بودند که پس از سال ها پناهگزينی در 

 خارج، دوباره به کشور برگشته بودند.    
 

ميزان مشارکت برادران پنجشيری آن چه مربوط به 
می گردد، درست است که در آن در دستگاه دولت 

. نه در وزارت خارجه اما، بوداال سيار ببهنگام 
اما مطرح کردن آن دردی را دوا نمی کند بايد در 
انديشه ويرايش بنيادی و حل دايمی اين مساله 
برآييم. تا فاجعه يی که در گذشته بود، بار 
ديگر تکرار نشود. حال من از شما می پرسم که در 
گذشته در دوره های شاهی و داوود خانی حتا يک 

اغ داريد که در وزارت هزاره يا ازبيک را سر
خارجه به کار گرفته شده باشد؟ روشن است پاسخ 

 منفی است. 
 
راهيافت منطقی و درست چنين است که بايد قانون  

اساسی مزخرف ضد ملی و بی محتوای کنونی و 
ساختار نظام مسخره کنونی به گونه جدی ويرايش 

تا زمينه برای مشارکت راستين همه  گردد
ون تبعيض و امتياز فراهم آيد باشندگان کشور بد

و  و به هر گونه افراط و تفريط پايان داده شود
چنين چيزی تنها با برگزاری يک لويه جرگه ديگر 
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در بر «ممکن است. ساختار نظام بايد يک ساختار 
باشد. به ويژه بايد تصميمگيری ها از » گيرنده

حالت انحصاری و شخصی و قومی و سمتی بيرون 
کانيسم های نيرومند کنترلی بر آن کشيده شود و م

 ايجاد شود.
 
حاال چون انتخابات نزديک است، بسياری از پرسش  

ها مستقيم يا غير مستقيم با انتخابات و دوره 
کاری داکتر عبدهللا در وزارت خارجه ربط می گيرد. 
من هم واقعيت ها را همان گونه که بودند، می 

نسل های تاريخ و نويسم. البته، نمی توانم به 
دروغ بگويم. چون نه کدام ناگزيری دارم،  آينده،

نه کدام قصد و نه می توانم چنين کنم. بايد به 
ايشان حقايق را گفت و آنان را به راه راست 
رهنمونی کرد. من نمی توانم آن ها را به بيراهه 
بکشانم. گذشته از اين ها در آن هنگام تقريبا 

می کردند که نفر در وزارت خارجه کار  چند صد
اکثريت آن ها زنده اند و من چگونه می توانم با 
چشم سفيدی و ديده درآيی به چشم آنان در آيم و 
مطالب خالف واقع بنويسم. اصوال هيچ نيازی هم به 

 دروغ پردازی و زهرپاشی و سيه نمايی ندارم.
 
د، می نبه اين مطالب شک دارکسی حال، اگر  

داکتر فرهادی،  د از آقايان داکتر رواننتوان
زلمی عزيز، الی طرزی، يرحيم شيرزوی، داکتر ننگ

فاروق بره  ،مير حسام الدين برومند (بختياری)
، اکمل غنی احمدزی، صيقل، نبيل کی، سخی غيرت

و د، پروفيسور برالس يملک اصغر، داکتر جمراد جمش
همه اشخاص  سرشناس ديگر که... چندين تن ديگر 

مطمئن باشيد همه آن  د.نصادق القول اند، بپرس
 چه را که من می گويم، تاييد خواهند کرد.

 
که جناب عبدهللا که حتا يک صفحه  شماری نوشتند

اکادميک هم از الفبای مناسبات ديپلوماسی را 
نخوانده اند....درست است که عبدهللا در آغاز در 
رشته طب تحصيل کرده بود و در آغاز در مسايل 

تا کنون  1994ما از سال ديپلوماسی وارد نبود. ا
زگار است که با مسايل سياست آسال  بيستيعنی 

خارجی عميقا سر و کار دارد و حد اقل ده سال هم 
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در دشوار ترين برهه تاريخ سياسی کشور در کرسی 
 وزارت خارجه کار کرده است.

 
داکتر نجيب هم در رشته طب تحصيل کرده بود.  

حزب اما در کوره سياست در دوره حاکميت 
دمکراتيک آبديده شد و باريکی های سياست و 

را اين دوستان ديپلماسی را فرا گرفت. اگر قول 
هم الفبای مناسبات  نجيبمصداق قرار بدهيم. پس 

ديپلماسی را نخوانده بودند. اين گونه بحث درست 
نيست. در کشور ما هزاران تن اند که هيچ کدام 

وانده در رشته های حقوق و علوم سياسی درس نخ
اند. اما در اثر مطالعه، تحقيق، تجارب سياسی و 
يا کار، باريکی های اين علم را آموخته و فرا 
گرفته اند. حاال بنده هم در رشته زمين شناسی 
درس خوانده ام. اما بيش تر از هر کسی در تاريخ 
ديپلماسی و مسايل منطقه يی و جيوپوليتيک 

م، و با مطالعه، تحقيق، نوشته و ترجمه کرده ا
اشتراک در صدها کنفرانس، سيمينار و نشست بين 
المللی و سروکار داشتن با بزرگترين رييسان و 
کارشناسان راوبط بين المللی و منطقه يی 
بيشترين حجم مقاالت و کتاب ها را به چاپ 
رسانيده ام. سه سال و نيم هم رييس مرکز 
مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه و دو سال و 

فير بوده ام. حاال می شود گفت که چون نيم س
الفبای ديپلماسی را نخوانده ام، پس حرفی برای 

 گفتن ندارم. 
 
داکتر عبدهللا، پس از آمدن به وزارت با بزرگترين  

ديپلمات های پيشکسوت کشور مانند آقايان داکتر 
روان فرهادی، آقای غفورزی، ايوبی، مسعود 

ر رحيم خليلی، داکتر ننگيالی طرزی، داکت
شيرزوی، داکتر خليلزاد، وووو... سر و کار پيدا 
کرد و با آن ها همکار بود و روشن است چيزهای 
بسياری را از آنان آموخت. گذشته از اين ها با 
ده ها وزير خارجه، ده ها تن از معينان وزارت 
های خارجه، وزيران دفاع، کارشناسان بزرگ 

رگترين نهادهای سياسی و ديپلماتيک جهان و بز
کارشناسان افغانستان؛ شب و روز سر وکار داشت. 

به مدت چند ماه هم در يکی از  ،هاافزون بر اين 
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موسسات عالی ديپلماتيک لندن در کورس های ويژه 
ديپلماسی و سياست خارجی درس خوانده بود و در 
صد ها کنفرانس بزرگ بين المللی از جمله در 

ديپلماسی و بزرگترين دانشگاه ها، اکادمی های 
انستيوت های روابط بين المللی اشتراک و 

 سخنرانی. 
 
د که ايشان با الفبای ديپلماتيک نحاال می فرماي 

آشنا نيستند. اگر نيک ببينيم، شمار بسياری از 
وزيران خارجه هم در گذشته هم و هم در حال در 
اين رشته درس نخوانده بودند. برای مثال، محمود 

سردار نعيم خان، داکتر طرزی، آقای ذکريا، 
ظاهر، حفيظ هللا امين، داکتر شاه ولی، سيد سلمان 
گيالنی، هدايت امين ارسال، داکتر زلمی رسول و 

. حال افغانستان به کنار، در ايران هم عثمانی
در سی سال گذشته  ،به استثنای وزير خارجه کنونی

بهتر از  همه وزيران خارجه داکتر طب بوده اند.
يد که کرسی های وزارت در افغانستان بنده می دان

 همه سياسی اند نه تخصصی. 
 

در مورد اين که داکتر عبدهللا از همان آغاز با 
کرزی به شدت اختالف داشت، چيزی نيست که پوشيده 
و پنهان باشد. حاال اگر غيب گويی را کنار 
بگذاريم، بنده شخصا سه سال آزگار شاهد اختالف 

د ميان وزارت خارجه و و حا های بسيار شديدنظر
ارگ بوده ام. اين را بازهم می توانيد از همان 

پرسيد. حاال مثال بی که در باال نام بردم، کسان
که در دوره  منيک می داني همهبهتری می آورم. 

حاکميت حزب دمکراتيک خلق اختالفات شديدی ميان 
شاخه های پرچم و خلق وجود داشت که چند بار کار 

خونين و کشت و کشتار کشانيد.  را به کودتاهای
نجيب  امين و کارمل، امين و تره کی، مگر، ميان

و تنی اختالف نبود يا ميان نجيب و کشتمند يا 
کارمل و گالب زوی. در کشور افغانستان اين 

از سال های  سانی کهاختالفات طبيعی است. حاال ک
گويم  برای شان مید، من نآگاهی ندار 2006 -2001

ت بسيار شديدی وجود داشت. اما به همه که اختالفا
بدين سو،  2006جهانيان روشن است که حد اقل از 

ميان داکتر عبدهللا و کرزی اختالفات بسيار عميقی 
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بوده است که در انتخابات گذشته و کنونی هم 
نمايان شده است. در اين زمينه که اظهر من 
الشمس است، چه نيازی به آوردن حجت و سند است. 

مه رسانه های جهانی صدها مقاله در زمينه در ه
هست. اگر اختالفات نمی بود، پس چرا کرزی داکتر 
عبدهللا را از وزارت خارجه و دستگاه دولت بيخی 

چرا وی رهبری اپوزيسيون سياسی را کنار گذاشت؟ 
 به دوش گرفت؟

 
افراد د که در زمان عبدهللا شتننوکسانی باز هم  

ی آب و نان دار غربی به سفارت خانه ها بسياری
بخش بزرگ اين درست است. اما  بر کشيده شدند ...

نه داکتر عبدهللا، بل کرزی سفير ساخته   ها را
بود. به گونه يی که معلوم است، هر رييس جمهور 
حق دارد بنا به مصلحت ها، مالحظات و صوابديد 
خود سفير تعيين نمايد. در پهلوی آن وزير خارجه 

ير پيشنهاد کند اما نه تعيين. نيز می تواند سف
صرف در صورت منظوری رييس جمهور است که می 

 تواند کسی سفير شود. 
 
در وزارت خارجه از قديم االيام رسم است که  

رييسان و مديران سياسی پس از سه سال کار به 
عنوان سفير و يا هم مستشار به سفارت ها گماشته 

بنده  می شوند. تنها می خواهم يادآور شوم که
تنها رييسی بودم که سه سال و نيم در وزارت کار 
کردم اما تا پايان دوره داکتر عبدهللا در کابل 
بودم و او مرا با آن که مناسب ترين سفير برای 

نفرستاد، و صرف در دوره اسپنتا آن  ،روسيه بودم
هم پس از شش ماه مقرر (در واقع تبعيد و شوت) 

نده کدام امتيازی شدم. يعنی داکتر عبدهللا به ب
نداده بود که از وی به خاطر آن تجميد و ستايش 
کنم. بر عکس، اگر مسايل شخصی مطرح می باشد، 
بايد نکوهش هم می کردم. اما نمی توانم واقعيت 

 ها را کتمان کنم. 
 
به هر رو، در زمينه تقرر سفيران هم پيوسته  

ميان رييس جمهور و وزير خارجه، اختالف نظر 
ود و بيشتر کسانی را که ارگ معرفی می موجود ب

کرد، داکتر عبدهللا بنا با داليل معقول و اصولی با 
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ايشان مخالفت می کرد. زيرا بيشتر کسانی را که 
ارگ معرفی می کرد، حتا يک روز هم در وزارت 

بسياری از آنان، زبان  خارجه کار نکرده بودند.
های خارجی را نمی دانستند و به راستی با 

تاکيد داکتر بای ديپلماسی آشنايی نداشتند. الف
ه سفارت ها بعبدهللا هميشه اين بود که هر کسی که 

فرستاده می شود، بايد حد اقل يک سال در وزارت 
های زبان انگليسی و ديپلماسی  سکار نمايد و کور

را بگذراند. اما روزی نبود که کرزی بنا به 
کم  . اما دستنفرستدبرخی از معامالت کسی را 

بنده به گونه دقيق از رد نمودن دو تن از کسانی 
که کرزی آنان را به عنوان سفير پيشنهاد کرده 

اطالع دقيق دارم و  بود،نپذيرفته ، اما عبدهللا بود
شاهد جريان آن بودم. هر چند شمار اين گونه کيس 

 زها به چندين کيس می رسيد. يکی داکتر مهدوی ا
نه مقاله يی يدر زمبرادران هزاره است که خودش 

در انترنت نوشته است و ديگری هم سردار رحمان 
اوغلو که کرزی به وی نامه يی عنوانی وزارت 
خارجه دال بر تقررش داده بود و چون با برادرم 
در کييف محصل بود و مرا می شناخت، پيش از 

نزد من آمد و من برای مشوره  مراجعه به وزير
تا جايی که زورش می برايش گفتم که داکتر عبدهللا 

رسد، سخت پابند اين نظم است که هر کسی که به 
خارج فرستاده می شود، بايد سه سال و اگر بسيار 

حد اقل يک سال در وزارت کار  ،نياز عاجل باشد
چون هر دو اين آقايان حاضر به کار در کند. 

وزارت نشدند، روشن است به نامه های کرزی ترتيب 
 اثر داده نشد. 

 
شماری از گردانندگان «د که شتننوهم برخی  -2 

و غرب بودند که  امريکاديسانت شده های  وزارت
من نمی دانم که » به وزارت خارجه تحميل شدند.!

. از کجا ريشه می گيرنداين اطالعات نادرست 
اين ها از ماموران سابقه دار وزارت  بيشتر

خارجه بودند که در دوره های داوود خان و ظاهر 
ابقه کاری داشتند و هر يک به خواست خود شاه س

بر به زور آمده بودند. نه اين که کسی آن ها را 
وزارت تحميل کرده باشد. پس از آمدن کرزی به 
کابل، وزارت خارجه از صفر شروع کرد و با کمبود 
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شديد کادر رو به رو بود. فرمان رييس جمهور هم 
ر صادر شده بود که هر کسی از ماموران سابقه دا

از هر وزارتی که باشند، می توانند به کشور 
بازگردند، همه ترفيعات شان در بيست، سی سال 
گذشته مجرا می شود و با همه امتيازات تقرر 

اين بود که شماری از کارمندان حاصل می نمايد. 
سابقه دار از چهار دانگ جهان بازگشتند و 

 سرازير شدند.
 
گويم. روزی حد اقل من می توانم در باره خود ب 

در برلين در يک کنفرانس در باره افغانستان با 
يک کارشناس آلمانی به نام داکتر کارل فيشر 
آشنا شدم که در کابل مشاور ارشد يونما بود. به 
من گفت که در هانس زايدل فونديشن کار می کنم و 

کشور جهان مراکز مطالعات استراتيژيک  هشتاددر 
مرکزی م در کابل را تمويل می کنيم. می خواهي

که  تاسيس کنيم، اما کسی را پيدا نتوانسته ايم
اگر شما خواسته  بتواند اين کار را پيش ببرد.

باشيد، به شما اين پيشنهاد را می کنم. من هم 
در  .پذيرفتم. اتفاقا چندی بعد به مسکو رفتم

 مستشار سفارت داشتم، -آقای غيرتديداری که با 
وزارت خارجه چنين مرکزی گفت که داکتر عبدهللا در 

را تاسيس کرده است. اگر شما اين پروژه را به 
وزارت خارجه ببريد، بهتر خواهد شد و در بيرون 
وزارت نمی توانيد موفقانه کار کنيد. وقتی به 

ديدم به راستی در بيرون وزارت و  ،کابل رفتم
بيرون دستگاه نمی شود، کاری کنم. اين بود که 

فتم. وقتی به وزارت خارجه پيشنهاد وی را پذير
 مراجعه کردم، با پيشانی بسيار باز پذيرفت. 

 
شمار بسياری از  ،حاال، اين ها به کنار 

کارمندان سابقه آمدند و به کار شامل شدند و تا 
امروز هم هستند. همه به خواست خود آمده بودند. 
هيچ کسی ايشان را ناگزير نساخته بود و تحميل 

يی ها امريکار آن ها را هم نشده بودند. مگ
ديسانت کرده بودند؟ همه کارمندان وزارت در 

 دوره حاکميت حزب بودند.
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دوره کار داکتر عبدهللا در وزارت خارجه در کل،  
 :را می توان به چند دوره تقسيم کرد

 2001دوره پيش از آمدن به کابل يعنی پيش از  - 
 2003اواخر  -2001دوره سال های  - 
 2005 -2004دوره  - 
 2006دوره  - 
 
بگذريم، در سال  2001حاال اگر از دوره پيش از  

سياست خارجی بيشتر در  2003اواخر  -2001های 
وزارت خارجه متمرکز بود و کرزی و در کل ارگ 
نمی توانست در آن زياد دخالت کند. عبدهللا هم کسی 
نبود که زير بار ارگ برود. دليل آن هم روشن 

پايه های حاکميت شخصی خود را  کرزی زبود. هنو
محکم نکرده بود و تيم و پشتوانه نداشت. قدرت 
سياسی و نظامی هم بيشتر در دست مجاهدان شمال و 
شورای نظار بود. در اين دوره عبدهللا با قدرت 
وزارت می کرد و بهای چندانی هم به کرزی نمی 
داد. در اين دوره، داکتر عبدهللا با بهره گيری از 

سال های گذشته و نيز برخورداری از تيم  تجارب
و نيز  ديپلمات های مجرب پيشکسوت و سابقه دار

برخورداری از مشوره های نيک رييسان دستگاه 
رازها و رمزهای امنيتی کشور در دوره های مختلف 

منطقه را نيک می دانست. خوب می پيچيدگی های 
چه سياستی دارد، روسيه چه  امريکافهميد که 

دارد، ايران، عربستان و پاکستان و  سياستی
  ...چه می خواهند و انگليس

 
از سوی ديگر، خوب درک می کرد که فرصت بسيار  

خوبی فراهم گرديده است که نبايد از دست برود. 
جلب کمک های خارجی هم بيشتر منوط به امنيت 
است. حاال اگر راوبط با پاکستان خوب باشد، طبعا 

د. پاکستان هم تا جايی در ضريب امنيت باال می رو
آن سال ها به حفظ امنيت نسبی در افغانستان به 

کی ذينفع بود. چون نيک می دانست که يگونه تاکت
دريايی از دالر به سوی افغانستان سرازير می 
شود. پاکستان بايد تا جای امکان بکوشد تا اين 
دالر ها ار از افغانستان بيرون بکشد. با گرفتن 

با صدور کاال، با صدور کارگر ماهر حق ترانزيت، 
 و با صد حيله و نيرنگ ديگر. 
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برعکس وزارت خارجه، آقای کرزی، از روزی که به  

در صدد احيای نظام شاهی و مادام  ،ارگ آمد
ن يالعمر ساختن فرمانروايی برای خود بود. از هم

رو برعکس در خراب شاختن اوضاع ذينفع بود. زيرا 
وسعه پيدا کند و پيش برود. نمی خواست تا کشور ت

چون در اين صورت جامعه مدنی تقويت می شد، 
احزاب سياسی رشد می يافتند، مشارکت اقوام ديگر 
در ساختار دولت نهادينه می شد، و ممکن نبود که 
در صورت پا گرفتن دمکراسی، ديگر در انتخابات 

همين بود  شانس پيروزی داشته باشد. ی آينده،ها
ه دهل مساله ديورند و پشتونستان که درنگاندن ب

آغاز کرد. به هر رو، با قاطعيت می توانم بگويم 
اوضاع در  2003الی اواخر  2001که در سال های 

کشور در کل آرام بود، با پاکستان و طالبان 
مشکل خاصی نبود. اين در حالی بود که شمار 
نيروهای امنيتی، نظامی و انتظامی در آغاز به 

م نمی رسيد. مداخالت پاکستان هم هزار نفر ه 40
 بسيار مخفی و پنهانی و محدود و پيشگيرانه بود. 

 
ارگ توانست وزارت خارجه را به  2004پس از  

حاشيه براند، و کيان امور سياست خارجی به دست 
به رهبری خليلزاد افتاد که  امريکاارگ و سفارت 
ادامه داشت. در اين دوره،  2005تا اواخر 
شکاری از سوی افغانستان در امور مداخالت آ

پاکستان آغاز گرديد. پروژه های بلوچستان و 
پشتونستان روی دست گرفته شد و عمال مانند دوره 
داوود خان کار در محور بلوچستان و پشتونستان 

به و با بی پروايی به شدت آن هم به گونه علنی 
راه افتاد. تبليغات منفی هم شب روز در 

شد. اين  آغازپاکستان  خالفو بر تلويزيون و رادي
بود که پاکستان دست به اقدامات متقابل يازيد. 

گران ان بلوچ با سپاهی يحمله بزرگی را بر شورش
آغاز کرد. رهبران شان را دستگير و يا سرکوب 
نمود. از نزد شان شمار بسياری جنگ افزا و 
مهمات به دست آورد که از افغانستان به آن ها 

. همه اسناد و مدارک را هم مشرف داده شده بود
يی ها به روی ميز گذاشت و امريکادر برابر 

خليلزاد را متهم به مداخله آشکار در امور 
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خواست تا بی درنگ  امريکاپاکستان کرد و از 
کابل فرا بخواند و از مداخله  سفير خود را از

در امور بلوچستان دست بردارد. در غير آن، 
در  امريکااهد بود با پاکستان ديگر حاضر نخو

 پروژه افغانستان همکاری نمايد. 
 
را در  امريکاهمين بود که پايگاه نظامی  

بلوچستان بستند. درست در همين هنگام بود که 
پاکستان برای تاجران افغانی دردسرهای بسياری 
خلق کرد. هزاران کانتينر کاالهای تاجران را 

شود. اجازه نداد تا به موقع وارد افغانستان 
بنده در اين موضوع از نزديک آشنا بودم. بارها 

معاونان اتاق های  به اتاق های تجارت رفتم و با
بين المللی تجارت در زمينه صحبت کردم. در چند 
کنفرانس هم در زمينه اشتراک کردم. موضوع بارها 
از سوی مدير اول سياسی در نشست های وزارت مطرح 

حث می شد .... می گرديد و در باره آن جر و ب
درست در همين هنگام بود که طالبان جان دوباره 
يافتند و سر از نو به فعاليت های خرابکارانه 

اوضاع  2003و  2002دست بردند. يعنی در سال های 
روی هم رفته آرام بود و کدام تنش قابل مالحظه 

 ديده نمی شد. 
  

رو به خرابی و وخامت  2004اوضاع درست پس از 
ر پهلوی اين ها يک مشکل ديگر هم پيدا گذاشت. د

شد و آن مداخالت عرب ها از راه افغانستان در 
امور آسيای ميانه بود که منجر به رويدادهای 
انديجان گرديد و در اثر آن کريمف، مناسبات خود 

و افغانستان  امريکارا به شدت با ترکيه و 
محدود ساخت. پس از حوادث انديجان که ازبيکستان 

را  امريکاهم افغانستان، هم ترکيه و هم  در آن
متهم می ساخت، شاهد خرابی اوضاع در شمال 

 بوديم. 
 
و ايران هم  امريکاهمين گونه، تيرگی مناسبات  

در خرابی اوضاع در غرب تاثير داشت. در سال 
بود که پس نشر اعالميه همکاری های  2005

که مبتکر  امريکااستراتيژيک ميان افغانستان و 
در اصل خليلزاد بود، ابرهای تيره و تار  آن



 

1063 
 

آغاز به سرازير شدت به سوی آسمان افغانستان 
نمود. در وزارت خارجه ما نيک می دانستيم که 
اوضاع به سوی بحرانی تر شدن پيش می رود. هر 
کسی هم که از هر طرف خرابی می کرد، زير نام 

 طالب انجام می شد. در واقع طالب يک نام بود. 
 
چه مربوط به من می شود، بارها در آن  

سيمينارهای پايان هفته در زيرزمينی ساختمان 
قونسولی، آشکارا سياست های ارگ را به باد 
انتقاد می گرفتم. در فصلنامه مطالعات 
استراتيژيک که از سوی وزارت چاپ می شد، بارها 
به گونه غير مستقيم در لفافه و چند بارهم بی 

است های ناسخته و ناپخته از سي نکوهش پرده به
ارگ پرداختم که روشن است برايم بسيار گران 

ه با در تلويزيون هم در س ،تمام شد. حتا دو
ميزهای گرد لب به انتقاد آشکار گشودم که مورد 

 سرزنش جدی قرار گرفتم. 
 
يعنی بعد از انتخابات  2005به هر رو، پس از  

وزارت  ديگر عمال داکتر عبدهللا و ،رياست جمهوری
خارجه در کل از عرصه سياست خارجی کنار گذاشته 
شده و همه امور در ارگ متمرکز گرديده بود. و 
اين گونه وزارت خارجه از يک وزارت پاليسی ساز 
به يک وزارت گوش به فرمان ارگ و اجرايی مبدل 
شد و وزير خارجه هم به حاشيه کشانيده شد. 

داشت. البته، بسيار مقاومت کرد، اما سودی ن
تکيه گاهی  ،هرگاه در دوره معاونيت مارشال فهيم

هبری داشت، پس از معاون شدن احمد ضياء رهم در 
مسعود (که با داکتر عبدهللا مخالفت داشت)، اين 
تکيه گاه هم از دست رفت و او به کلی بی 

 پشتوانه شد. 
 

، بحث را می توان در دو بعد مطرح کرد: در کل
ديگری در محدود و ظرف  يکی از منظر روشنفکری و

واقعيات تلخ کنونی و عينی کشور. اگر از منظر 
روشنفکری بنگريم، و اين گونه بينديشيم که کدام 
زمانی در کشور خدا داد افغانستان نظامی روی 

و  کار خواهد آمد که در آن رهبران همه پاکدامن
و کشور مستقل و آزاد  نيکوکار و شايسته باشند،
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مراد باشد، موازين دمکراسی  و همه چيز بر وفق
رعايت شود و ..... برای ديدن چنين مدينه فاضله 
يی عمر من و شما کفاف نخواهد داد. البته، در 
اين راه چندين دهه ديگر مبارزه و پيکار در کار 

 است. 
 
شايسته ساالری در اين کشور نه در گذشته بود،  

نه حاال است و نه هم در آينده نزديک خواهد آمد 
بی سواد کرزی را در  عمویو اال بنده می توانم 

عرصه شوروی پيشين و روسيه ده سال ديگر هم درس 
بدهم. از خود کرزی گرفته تا پايين به دشوار 
بتوان کسی را يافت که بر اساس شايسته ساالری 

ده ها روی کار باشد. وگر نه اين است چرا 
 خرم، وزير و کسی مانند ند بيکار فرهنگی شايسته

زرين انزور رييس فرهنگ می شود و کسی مانند 
و کسانی مانند اسماعيل  عمومی راديو تلويزيون

يون و پتمن و جنرال طاقت همه کاره ميدان فرهنگ 
 ! و هنر و معارف

 
... و اما آمديم بر سر حالت کنونی. کشور در  

آستانه انهدام و فروپاشی قرار دارد. دو ميليون 
د. پاکستان به شدت انسان هيرويينی شده ان

را زير فشار گرفته است که اداره حد اقل  امريکا
ده استان به طالبان سپرده شود. در کابل هم در 
دولت ائتالفی آينده نقش رهبری به طالبان داده 
شود. از سوی ديگر، عربستان سعودی ميليارد ها 

هزار  پنجاهدالر در دسترس پاکستان داده است تا 
در سوريه آموز بدهد. » جهاد«تروريست را برای 

روشن است پاکستان در انکوباتورهای چوچه کشی 
هزار ديگر را برای تسخير کابل و حدا  پنجاهخود 

قل نيم خاک افغانستان پرورش می دهد. از سوی 
ديگر، در شمال عرب ها پروژه طالبانی سازی و 
وهابی سازی را به شدت آغاز کرده اند. حزاب 

ه های وهابی همه مالهای التحرير و ديگر گرو
مساجد را خريده و به غير از مزار تقريبا بر 
همه جا مسلط شده اند. از اين سو، فساد اداره 
کرزی و نامردمی هايش به اوج رسيده است. کارد 
هم به استخوان مردم. مردم گرسنه اند و بی برق 
و بی آينده. جوانان از زندگی و محروميت هارنج 
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اال دانسته اند که مسبب همه می برند. همه هم ح
اين بدبختی ها کرزی است که نگذاشت در دوازده 
سال گذشته کشور در يک مسير درست به راه بيفتد 

 و کمک ها را به هدر و برباد داد. 
 
ر ساليان گذشته چنان تقلب و دغل بازی دکرزی  

را در کشور نهاينه ساخته است که اين رسم 
ام مبدل شده است و ناپسند به رکنی از ارکان نظ

اين بار هم در برنامه دارد تا يا انتخابات را 
به تعويق بيندازد، و يا هم آن را بيخی لغو 
کند. شايد هم در صدد ترور عبدهللا برايد و شايد 
هم در زد و بند با طالب همان کارهايی را بکند 
که جنرال رفيع در آستانه سقوط رژيم داکتر نجيب 

 کرده بود.
  

و  امريکااوضاع و احوال که مناسبات با  در اين
غرب به شدت تيره است، و آينده هم نامعلوم و 
مبهم، کمک های جهانی به شدت رو به کاهش 
و....در اين کشور انتخابات برگزار می شود. حاال 
شمار بسياری از جوانانی که در داخل اند، از من 

 می پرسند که چه کنيم؟ به کی رای بدهيم؟
 
 من دو گزينه وجود دارد:از ديد  
رای دادن قاطع به داکتر عبدهللا که منجر به  -1 

 کوچيدن کرزی از ارگ خواهد شد.
تقسيم رای ميان چند کانديد که در اين صورت  -2 

يا بهره برداری  زمينه برای ابقای کرزی
 فراهم خواهد گرديد.  يی هاامريکا

 
نظام جمهوری  بازگشتروشن است اگر خواهان  

ها دستاورد مردم ما که برای به دست آوردن (تن
آن خون های فراوان داده اند، و قربانيان بسيار 
تقديم نموده اند)، به نظام جمهوری شاهانه 

؛ در اين صورت من حرفی ندارم. آن گاه مباشي
مسووليت برباد رفتن مبارزات چندين دهه يی 
روشنفکران کشور به گردن کسانی خواهد بود که 

 اند ارزيابی درستی از اوضاع نمايند. نتوانسته
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در غير آن، گزينه ديگری نداريم. کرزی و باند  
ارگ نشين انتخابات را چنان ديزاين نموده اند 
که هيچ کسی قادر نشود رای قاطع به دست بياورد. 
آن گاه با زير سوال بردن نتايج انتخابات (آن 

 برگزار شود)، زمينه را امريکاهم اگر زير فشار 
برای خيت ساختن آب و ماهی گرفتن برای خود 
فراهم خواهد ساخت و با برگزاری چند نشست و 
جرگه به بهانه مصلحت ملی و حفظ وحدت و خير 
.... کاری خواهد کرد که باز هم در پشت پرده 
خود رييس بماند و يک آدم ضعيف النفس و دست 
نشانده را در ارگ بياورد و خود هم در ارگ 

يی ها با هزاران امريکااين که يا  بماند.
 نيرنگ، آدم خود را خواهند آورد. 

 
که باز هم کرزی در ارگ بماند؟  مچه نيازی داري 

چه سودی برای ما دارد که نظام رياست جمهوری به 
 نظام شاهی در سيمای جمهوری شاهانه مبدل شود؟
چه سودی دارد که کسی که فرصت های طاليی برای 

زی را در دوازده سال گذشته ملت سازی و دولت سا
بر باد داد، باز هم سوار بر شانه های مردم 
حکومت نمايد؟ چه مفادی دارد که کسی که از برکت 
سياست های نادرستش دو ميليون جوان ما هيرويينی 
شده است، باز هم متکی بر تقلبات و نيرنگبازی 
به فرمانروايی خود ادامه بدهد؟ چه زيانی دارد 

 چراات آزاد و شفاف برگزار شود؟ هرگاه انتخاب
نتايج انتخابات را هرگاه به دور از تقلبات 

؟ اگر به راستی انتخابات مپذيرينبرگزار شود، 
عاری از تقلبات برگزار شود، هيچ کسی از رجال 
کنونی نمی تواند برابر داکتر عبدهللا رای بياورد. 
چرا نبايد نتيجه آرای مردم را پذيرفت؟ سر 

چيست؟ به مردمی که  ين دوستانه اانجام توصي
بايد چار يا ناچار رای بدهند و پای صندوق ها 

د؟ به چه کسی رای نبروند، چه راهنمايی می کن
 بدهند؟ 

 
د که مردم چه کنند؟. نبفرماي ين دوستانحال، ا 

به آن ها چيست؟ دو گزينه هم بيشتر  نتوصيه شا
دن ندارند يا رای دادن به عبدهللا و يا هم رای دا

به کانديدهای مختلف و تقسيم رای يعنی مهر 
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تاييد گذاشتن به برنامه ها، توطئه ها و دسيسه 
 های ارگ؟ 

 
مردم از کرزی و سياست هايش خسته شده اند. به 
مرگ رسيده اند. کارد به استخوان شان رسيده 
است. خواستار يک تحول و تغيير اند. کسی ديگری 

سلطه مطلقه هم نيست. تنها کسی که می تواند 
کرزی را به چالش بکشد، همين داکتر عبدهللا است. 

بفرماييد.  ،اگر کدام نامزد ديگر را سراغ داريد
درصد نمی توانند  15ديگران هيچ کدام بيش از 

 رای ببرند.
 
چاره ديگری نيست. دنيا هم از مداری بازی های  

کرزی خسته شده است. ارگ و اطرافيان هم پر است 
نگارنگ شيادان گوناگون از خلقی از باندهای ر

های سابقه چپ افراطی گرفته تا شعله افروزان چپ 
 افراطی و جاسوسان رنگارنگ پاکستان و عربستان. 

 
د که همين رسوايی ها نمی خواهاين دوستان اگر  

ادامه بيابد، من حرفی ندارم. اما اگر می 
د تغيير و تحولی بيايد، در آن صورت بايد نخواه

ديگری هم  بمين روند حمايت کنيم. انتخاهمه از ه
نيست. بحث ديگری است که آيا ناخدای اين کشتی 
بشکسته و توفانزده در گذشته آدم خوبی بوده است 
يا نه. خوش ما می آيد يا نه. اما سرنشينان 

 کشتی می خواهند نخست به ساحل آرام برسند. 
 
 -آن چه که مربوط می گردد، به پشتوانه سياسی 

مجاهدان و  -، در کشور دو گروه حاکم اندنظامی
طالبان. هر کسی هم که بخواهد رييس جمهور شود، 
چاره ديگری جز اين ندارد که به يک نيرو تکيه 

 کند. در غير آن، رای نخواهد برد.
 
، ان مابه حال روشنفکرمی گردد آن چه مربوط  

بايد به راستی به حال روشنفکر اين کشور گريست. 
ر ما در يک برهه عمری در ستايش زيرا روشنفک

اتحاد شوروی کبير نعره کشيد و قلم فرسود، و 
عمر ديگر در ستايش اين يا آن رهبر کبير خلق و 
نابغه دهر و ستر الرشود و ملی قايد و سرانجام 
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هم در دامان امپرياليسمی پناه آورد که عمری در 
نکوهش آن داد می زد. حاال وقت آن نيست که کسی 

دادن شعارهای روشنفکری را بخورد. حاال  فريب سر
زمان آن است که بايد با توجه به واقعيات کشور، 
در انديشه نجات آنانی باشيم که در گرداب حوادث 

 گير افتاده اند.
 
باند مافيايی کرزی مانند اختاپوط در تار و  

پود جامعه ما ريشه دوانيده است و اگر خدای 
ايی خود را ابقا از هم بتواند فرمانروبناکرده 

کند، ديگر گليم کشور را جمع شده حساب نماييد. 
از کانديدهای کنونی اگر آقای نعيم و داوود 
سلطان زوی را کنار بگذاريم همه مجاهد هستند. 
کنون کار بدين منوال شده است که رای ندادن به 
داکتر عبدهللا يعنی رای دادن به رژيم شاهی، رای 

زی، رای دادن به توطئه دادن به تيم مافيايی کر
ها و دسيسه های کرزی برای ابقا در ارگ و..... 
در کنار اين ها، توطئه ها، دسيسه ها و 

، اسراييل، اعراب و امريکاترفندهای پاکستان، 
ترکيه را هم نبايد فراموش کرد. آن ها هم 
برنامه های خودشان را دارند و در پی آن اند تا  

 آدم خود را بياورند.  
 
ده يی می نويسند چون داکتر عبدهللا مجاهد بود، ع 

نبايد به او رای داد. چون دست های مجاهدان با 
خون های بسياری آلوده است. اگر اين گونه 

کرزی هم مجاهد بود. او کاتب مجددی بينديشيم، 
بود. در انتخابات گذشته مجددی، پير، سياف، 
محسنی، اسماعيل خان و فشرده سخن همه مجاهدان 

ودند که به وی رای دادند. کنون بحث بر سر به ب
فرض را ميان بد و بدترين بايد و بهترين نيست. 

. اين انتخابات گزينش ميان نظام ميپنداري
و بدتر از آن، بازآيی نظام جمهوری و نظام شاهی 

. حاال اگر قرار باشد به هيچ کسی رای طالبی است
 ندهيم، چنين کاری در واقع، بايکوت دمکراسی
است. انتخابات صرف نظر از همه نارسايی هايش 
برای دمکراسی در کشور يک تجربه است. هر چند هم 

کار روشنگری در ميان توده  سخت نارسا. مبارزه و
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ها يک بحث راهبردی و پروسه دور و دارز است. 
 اما در اوضاع و احوال کنونی چه بايد کرد؟ 

 
مدت بايد مباحث تاکتيکی را از مباحث طويل ال 

جدا کرد. هنگامی که داوود خان رييس جمهور شد، 
همه می دانستند، که ريشه و اصل او از کجاست و 
خاستگاهش چه است و نيک می دانستند که در حقيقت 
جمهوری شاهانه جای شاهی را گرفته است. اما همه 
مردم از آن استقبال کردند. روشنفکران هم شب و 

و خامه سودند  روز در ستايش از او قلم فرسودند
خطاب کردند. نه فرزانه و خردمند و او را رهبر 

به خاطر اين که صد در صد از ديد باوری و 
واز يک يايدئولوژيک موافق بودند. بل که به پش

 ند. شتافتتغيير و تحول 
 
دو ديگر، حاال اوضاع از دهه هشتاد تفاوت  

بسياری کرده است. نه مجاهدان آن مجاهدان پيشين 
. آن چپی های ارتدکس پيشين ه چپی هااند و ن

کنون بخواهيم يا نخواهيم، در کشور دو نيرو 
طالبان که وابسته به سازمان اطالعات  -وجود دارد

پاکستان اند با شبکه حقانی و حزب اسالمی و 
که پس سقوط دولت  مشاهد هستي همهمجاهدان شمال. 

نجيب هللا، چپی ها در کل از مجاهدان شمال حمايت 
ند و به آنان پيوستند. زيرا در آن برهه کرد

زمانی با توجه به واقعيات چاره ديگری نداشتند. 
کنون هم چاره ديگری نيست و نيروی ديگری وجود 
ندارد که در برابر تهاجم پاکستان و خطر 

ستد. مردم که بر سر دوراهی قرار يوهابيسم بي
گرفته اند بايد انتخاب کنند که به کی رای می 

 دهند:
به تغيير و تحول و يا بازگشت قهقرايی به نظام  

 شاهی.
 

مساله خط ديورند و موضوع پشتونستان  قبالدر 
برداشت وزارت خارجه با مقتضيات رئال پوليتيک 
بيخی همخوانی داشت، روشن، پراگماتيک و برخاسته 
از واقعيات عينی بود. وزارت خارجه امکانات و 

و نيک می  ميدان مانور فراخی در زمينه نداشت
دانست که اين ميراث شوم ره آورد اوضاع 
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جيوپوليتيک ديگری و ترتيبات جهانی ديگری بود 
که بر منطقه تحميل شد و در اوضاع و احوال 
کنونی که ترتيبات تازه يی بر جهان حاکم است، 
ما می توانيم تنها با توجه به منافع عليای 

و  فرصت مناسب ،کشور بکوشيم تا اين چالش بالقوه
مساعد به دست آمده را از دست ما نگيرد و هزينه 
مخاصمت با پاکستان تا جای امکان پايين بيايد و 
کاری نشود که پرداخت آن، به ازای از دست رفتن 

مشی  ،اين فرصت تاريخی گردد. يعنی در يک سخن
تنش زدايی با پاکستان و تاکيد بر حل مطلقا نرم 

 ابزاری و مسالمت آميز قضيه.
 
رت خارجه درک روشنی داشت که در صورت وزا 

پيچيده تر شدن مناسبات با پاکستان، اوضاع 
امنيتی وخيم شده و بخش بزرگ ياری های بين 
المللی را سکتورهای امنيتی، انتظامی و نظامی 
خواهد بلعيد. بر عکس، در صورت بهبود نسبی 

اين کمک ها را می توان در اقتصاد ملی،  ،اوضاع
زی جلب و تزريق کرد. از اين رو بازسازی و نوسا

 سخت از ماجراجويی پرهيز داشت.
 
موقف وزارت خارجه در قبال موضوع پشتونستان و  

خط ديورند بر پايه اين ديد پراگماتيک استوار 
بود که مشکل در اوضاع جيوپوليتيکی ديگر مطرح 
بود و حال که اوضاع از ريشه دگرگون شده و 

جهان حاکم است، ترتيبات نو جيوپوليتيکی بر 
بايد با ديد واقعبينانه با توجه به واقعيت های 
کنونی جيوپوليتيک منطقه با توجه به منافع ملی 
کشور با مساله برخورد شود. در کل، راه حل اين 
معضل در چهار چوب کانسپت همکاری های منطقه يی 

چالش در  جستجو می شد و سعی بر اين بود تا
هزينه آن برای کشور  زمينه به تنش مبدل نشود و

 به پايين ترين تراز ممکن باشد. 
 
پسان ها اين سياست گروگان مساله پشتونستان و  

گرديد و  امريکاپيمان همکاری های راهبردی با 
پای کشور را به گونه سر درگمی به بازی های 
پيچيده منطقه يی و روياوريی های بزرگ جهانی 

ای ابزاری کشانيد و سپس هم با شماری از آجنداه
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شخصی و خاندانی پيوند خورد و سر انجام هم به 
 بست رسيد.

 
تالش فراوان به خرج داد تا کرزی از همين رو،  

اوضاع تيره شود و بخش بزرگ کمک های بين المللی 
هزار  350به جای اقتصاد ملی در سير ساختن اشکم 

نيروی نظامی، انتظامی و امنيتی به هدر برود. 
از  -گ با يک تير دو نشان را زدبا اين ترفند ار

يک سو بخش بزرگی از نيروی جوان کشور را از 
سازندگی باز داشت و در پادگان ها زندانی ساخت 
و از سوی ديگر، نگذاشت کمک های جهانی در توسعه 

 و بازسازی هزينه شود.
 
يکی از داليلی که ما نيک می دانستيم که  

ی آن سوی افغانستان نمی تواند مساله سرزمين ها
خط ديورند و سرنوشت پشتون های پاکستانی را در 
گفتگوها با طرف پاکستانی مطرح نمايد، همين است 
که موضوع مربوط بحث تماميت ارضی پاکستان و 
منافع حياتی آن کشور می گردد و پاکستان هرگز 
حاضر نيست در زمينه با افغانستان مذاکره نمايد 

غانستان نمی دهد و چنين اجازه يی را هرگز به اف
و مساله را مختومه می پندارد. از هيمن رو هم 
افغانستان نمی تواند مساله را با پاکستان مطرح 
نمايد. همين گونه، افغانستان نمی تواند مساله 
را در مجامع جهانی مطرح نمايد. چون از ديدگاه 
حقوق بين الدول مداخله آشکار در امور يک کشور 

. برای جهان اين مساله، دمستقل ارزيابی می گرد
يک مساله مختومه است و هيچ کسی حاضر نيست به 

 خاطر آن خود ار به درد سر  بيندازد.
 

برعکس، ارگ که انديشه شيطانی بازآوردن نظام 
شاهی را به کشور با بهره گيری از حضور نيروهای 
ائتالف بين المللی در افغانستان در نهان در 

کشور، مخالف راه  برنامه داشت، مخالف توسعه
افتادن روند دمکراتيک، مخالف رشد جامعه مدنی و 
احزاب سياسی فراگير، مخالف انفاذ قانون اساسی 
خردورزانه و کارا و پذيرا و مخالف ساختار نظام 
فراگير بود که مشارکت توده يی را در دولتداری 
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تامين می کرد. ارگ همه اين ها را برای آينده 
 ی پنداشت. نظام شاهی خطرناک م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از سياست خارجی معطوف به منافع ملی
تا سياست خارجی به عنوان ابزاری برای 

رسيدن به خواست های شخصی، سمتی، 
 خاندانی، قومی، قبيله يی و...

دوستی نوشته در گير و دار کارزار انتخاباتی، 
دوره وزارت خارجه در  گويا داکتر عبدهللا بودند که

مسايل سياست خارجی دربست گوش به فرمان کرزی در 
 درست نيست. شد!. روشن است چنين چيزیاببوده 

بايد به ياد داشته باشيم که در همه کشورها 
وزير خارجه زير فرمان  رييس جمهور است و از 
ديد قانونی و حقوقی هم بايد هم گوش به فرمان 
او باشد. اما با اين هم، چنين چيزی بدين معنا 

ست که وزيران خارجه نگاه و ارزيابی خود را ني
نداشته باشند. ناگفته پيداست که در همه امور، 
تصميمگيری نهايی با رييس جمهور است. اما 
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وزيران خارجه می توانند در برخی از موارد بر 
 نظر خود پا بفشارند.    

 
دوره وزارت خارجه داکتر عبدهللا سررشته امور در  

ريه ترين ديپلمات ها بود که دست شماری از باتج
فکرنمی کنم در ميهن پرستی، صداقت و پابندی 
ايشان به منافع ملی کشور کمتر کسی ترديد داشته 

شناخت درستی از ان جوان روشن استباشد. 
 ،دنان بپرسشاگر بزرگان اما د. نپيشکسوتان ندار

حتما ديپلمات های شناخته شده يی چون داکتر 
حيم شيرزوی، آقای رحمت روان فرهادی، داکتر ر

زی، آقای زلمی عزيز، آقای اکمل غنی احمدزی، 
آقای نبيل ملک اصغر، آقای داکتر جمراد جمشيد، 
آقای محمود صيقل، آقای علی خيل، داکتر ننگيالی 
طرزی، پروفيسور برالس، آقای نوابی و... را می 

 شناسند. 
 
در نشست های هيات  همسايل سياست خارجی پيوست 

وزارت و نيز در نشست های کاری ميان رهبری 
مديران سياسی و معين سياسی و وزير مطرح بحث 
قرار می گرفت. در هر مورد مشخص مديران سياسی و 
معين سياسی به مرکز مطالعات پرسش هايی را مطرح 
و پاسخ های بايسته دريافت و نتيجه آن را به 

 وزير گزارش می دادند. 
 
ارت خارجه در آن تقريبا همه کادر رهبری وز 

دوره می توانند به يک زبان تاييد کنند که در 
دوره داکتر عبدهللا تنش بسيار شديدی بر سر 
سکانداری سياست خارجی ميان ارگ و وزارت خارجه 
موجود بود. دليل آن هم روشن بود، در وزارت 
خارجه تيم رهبری که متشکل بر ديپلمات های 

قد به منافع سابقه دار و با تجربه بودند، معت
ملی کشور بودند و حاضر نبودند، منافع عليای 

يعنی  کشور را در برابر چيزی معامله نمايند.
 ارزش های معينی بود که به آن پابند بودند.
برعکس، تيم ارگ نشين که در آن افراد و اشخاص 
معامله گر و فرصت طلب گرد آمده بودند، معامله، 

ی شخصی، و مصلحت گرايداد و ستد، زد و بند، 
پابندی به مالحظات قومی و زبانی و سمتی شعار 
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شان بود، هيچگونه پابندی يی به منافع ملی کشور 
نداشتند و با توجه به اين که به مسايل سياست 
خارجی و امور بين الملل وارد نبودند، سياست 
خارجی را بازيچه يی می پنداشتند برای رسيدن به 

 اهداف و اغرض شخصی. 
 
پس از کنار رفتن بياورم.  ینم مثالمی توا 

، کرسی مشاور روابط بين المللی داکتر عبدهللا
رياست جمهوری ناگهان لغو شد و برای چند سال 
رييس جمهور مشاور روابط بين المللی نداشت. 
چيزی که موجب تعجب کارمندان وزارت خارجه شده 
بود. روزی از يکی از بزرگان ارگ نشين پرسيدم 

مشاورت روابط بين المللی رياست  که چرا کرسی
جمهوری را تعطيل کرده ايد؟ گفت وزير خارجه نو 
به کرزی گفته است که چون در گذشته ميان رياست 
جمهوری و وزارت خارجه بر سر مسايل سياست خارجی 
اختالفات عميق وجود داشت، موجودست مشاور امور 
بين الملل يک امر ضروری بود اما حاال که ميان 

و وزارت خارجه هماهنگی کامل وجود دارد، ارگ 
نيازی به گماشتن چنين مشاوری نيست. وی در عين 

 نقشحال با خنده معناداری افزود: وزير تان از 
ن الملل در زدن وزير خارجه نيک يمشاور امور ب

آگاهی دارد. از همين خاطر برای حفظ ماتقدم نمی 
ده خواهد که مشاور امور بين الملل برايش در آين

به هر رو، حال که داکتر  درد سر درست کند.
عبدهللا نامزد کرسی رياست جمهوری شده است، گروهی 
آگاهانه و گروهی هم ناآگاهانه دوره کاری او در 
وزارت خارجه را زير سوال می برند، بی آن از آن 
چه که در وزارت در آن برهه می گذشت، کمترين 

 اطالعای داشته باشند.
 
نخست يک فکاهه خدمت تان عرض می  ه اجازه تانب

جوانی نزد  بحث را ادامه می دهيم: کنم و بعد
پدر خود آمد و گفت مادرم می خواهد برايم زن 
بگيرد. من گفتم که من دختری می خواهم: زيبا، 
تحصيل يافته، از يک خاندان بسيار خوب و 
پولدار، عفيف، آشنا با تدبير خانه، دارای 

رفکت، سر به زير، باحيا، ليسانس، با انگليسی پ
 دارای قد رسا، گيسوان دراز، چشمان....
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پدرش در اين اثنا حرفش را بريد و گفت بس، بس!  
جان پدر! اگر در همين انديشه و فکر باشی تا 
قيامت بی زن خواهی ماند. يک کمی کرچ را پايين 

 بياور.
 

اگر در اين انديشه باشيم که رييس جمهوری حاال 
، از آسمان هفتم اريمشممی ما بر با اوصافی که

نازل خواهد شد، تا قيامت کشور بی سرپرست خواهد 
ماند. اگر واقع بين باشيم، بايد از جمع همين 

 نفر يکی را برگزينيم. انتخاب ديگری نداريم. 11
حال بحث بر سر اين نيست که چه کسی خوب است يا 
بد. بحث بر سر اين است که کدام نامزد شانس 

ارد. تا جايی که بنده آگاهی دارم، کس واقعی د
ديگری جز از داکتر عبدهللا شانس ندارد. اما آقای 

از آن کرزی در برنامه ندارد که از ارگ برآيد. 
 سو برنامه های ديگری هم روی دست است!

 
خوب حاال همين اين ها به کنار. اگر روزی 
بتوانيد به ارگ برويد، در آن جا آدم هايی را 

که در گردن هر کدام شان ريسمان  خواهيد ديد
هايی آويزان است که اگر رشته آن را گرفته 
برويد به پيشاور يا رياض و ... خواهيد رسيد. 
سخن بر سر پيوندهای مرموز تيم کاری آقای کرزی 
و ارگ نشينان با اجانب است که در باره هر يک 
از ايشان داستان هايی بسياری است و شک و 

سخن بر سر يک شبکه بسيار  ترديدهای فراوان.
پيچيده و مرموز است که پيرامون کرزی حلقه زده 

 اند. 
 
بر عکس در باره تيم کاری داکتر عبدهللا تا کنون  

از کسی نشنيده ام که به آنان اتهام وابستگی به 
پاکستان يا عربستان يا کدام کشور ديگر وارد 
آورده باشد. من فرد، فرد تيم کاری آقای کرزی 

 هم می شناسم و از داکتر عبدهللا را هم . را 
 
و  دکه انتخاب ميان ب ماين بگيري فرض را بر 

از  نداريم.بدتر و بدترين است. الترناتيف ديگر 
ديد من اکنون اولويت کنار گذاشتن کرزی است تا 
آمدن عبدهللا. کنون کسی ديگری نيست که اين 
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ماموريت را به عهده بگيرد. يعنی بايد يکی از 
نامزدها خواهی نخواهی بيايد. هر کسی ديگری که 
بيايد، کرزی در پشت پرده می ماند و همان آش و 

 همان کاسه خواهد بود.
 
شاور يمشکل در اين جا است که باند مافيايی پ 

کشور مانند عنکبوت ريشه  دپو چنان در تار و
دوانيده است که اگر با بهره گيری از همين فرصت 

ز هم گسخته نشود، برای نيم کنونی شيرازه آن ا
قرن ديگر کشور از شر آن رهايی نخواهد يافت. از 

اين آخرين شناس است. يعنی نبايد  ،ديد من
دنيا  ،انتظار داشت که در صورت برنده شدن عبدهللا

گل و گلزار خواهد شد. منظور من اين است که به 
هر طوری که شده بايد گليم باند کرزی جمع شود. 

شور به سوی بربادی و تباهی راه در غير آن ک
خواهد پيود. هر چند کرزی سخت در تکاپو است تا 
انتخابات را به تعويق بيندازد و حتا هم برهم 
بزند. اما غافل از اين که واشنگتن برنامه های 

 ديگری دارد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نياز تاريخی به برگزاری بی درنگ لويه 
 جرگه،
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اسی، تغيير ويرايش بنيادی قانون اس
ساختار نظام از رياستی به نظام مختلط 

 صدراتی -رياستی
 

انتخابات به چه نتيجه يی می رسد؟. به سنجش اين 
کمترين، می توان گمان زد که داکتر عبدهللا در 
انتخابات کنونی بی رقيب است و اگر انتخابات 
شفاف برگزار شود و عاری از تقلبات باشد، دست 

درصد آرا را به دست  52-55کم می تواند تا 
درصد و  15بياورد. داکتر زلمی رسول هم در حدود 

 درصد آرا 20 داکتر اشرف غنی احمدزی هم در حدود
درصد بقيه ميان ديگر نامزدان تقسيم را. ده 

خواهد گرديد. اما از قراين چنين بر می آيد که 
قرار نيست انتخابات بدون تقلب برگزار گردد. 

ه بلوغ سياسی مردم ما دارد البته، اين بستگی ب
که آيا می توانند باريکی و حساسيت انتخابات 

 کنونی را درک کنند يا نه؟ 
 
بايد هدف اصلی رای دهندگان آگاه  ،از ديد من 

اين باشد که نگذارند توطئه ارگ به بار بنشيند 
يعنی رای ميان چند نامزد پراکنده شود و با 

ر را با يک دادن رای قاطع به داکتر عبدهللا کا
ضربه فنی يک طرفه کنند. در غير آن، کار به اگر 
و مگر، و چانه زنی و ... خواهد کشد و آبگين 

 خواهد شد. 
 
به هر رو، حاال مهم نيست. می توان دو گزينه را  

 پيش بينی کرد:
داکتر عبدهللا در دور اول برنده می شود. در  -1 

ی را اين صورت وی بايد بکوشد تا دولت فراگير مل
با مشارکت دادن همه نيروهای مطرح دارای قدرت 

 عينی تشکيل دهد.
کار به دور دوم می کشد. اما برگزاری اين  -2 

و در اين  بسيار دشوار استدور به داليل متعدد 
 يا وحدت صورت بحث تشکيل دولت فراگير مشارکت

ملی با مشارکت همه تيم ها و به ويژه سه تيم 
رای شان مطرح خواهد  اصلی با توجه به ميزان

حتا در اين صورت  گرديد و قدرت تقسيم خواهد شد.
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هم باز با توجه به اين که رای داکتر عبدهللا از 
در راس دولت مشارکتی  ، بايدديگران بيشتر است

اما چنين پنداشته می شود که . دريگبآينده قرار 
 زير کاسه نيمه کاسه يی ديگری باشد.

 
اند مافيايی ارگ نهايت نبايد فراموش کرد که ب 

تالش را به خرج خواهد داد که تا جای امکان از 
ميزان رای داکتر عبدهللا بکاهد و به رای داکتر 
زلمی رسول بيفزايد. اما در هر صورت در وضعی 
نخواهد بود که بتواند داکتر عبدهللا را از جايگاه 
نخست براند. يعنی به تداوم سلطه پيشينش 

گزير خواهد گرديد واقعيت های بپردازد. بل که نا
 تلخ جديد را بپذيرد.

 
ر سر اين نيست. بحث در جای ديگر يحاال بحث من  

است. گيريم که داکتر عبدهللا جای نخست را هم 
بگيرد. آيا خواهد توانست در برابر چالش هايی 
که فرا راهش قرار خواهد گرفت، دست و پنجه نرم 

نامزد دلخواه کند؟ و يا حتا اگر کرزی موفق شود 
را با هزاران نيرنگ و شيادی به جايگاه  خود

نخست بنشاند، آيا وی خواهد توانست مانند دروه 
کرزی به فرمانروايی بی چون و چرا بدون 

گزينش کاخ سفيد را هم نبايد پاسخگويی بپردازد؟ 
 از ياد برد.

 
سال گذشته کرزی با  دوازدهپاسخ چنين است: در  

چشمپارگی تا توانست بر دهل نهايت ديده درايی و 
انحصارگرايی درنگاند و نخواست تا در کشور 
زمينه برای آرايش دولت فراگير ملی که در آن 
نمايندگان همه باشندگان در تصميمگيری های 
کليدی مشارکت داشته باشند، فراهم شود. نگذاشت 
که کشور به صورت متوازن رشد نمايد. نگذاشت 

ی به رشد و شگوفايی احزاب سياسی و جامعه مدن
 برسد و.... 

 
اما دولت آينده نبايد به اين راه برود. زيرا  

از افغانستان پيش  ،افغانستان پس از انتخابات
از انتخابات تفاوت ريشه يی خواهد داشت و سخت 
آسيب پذير خواهد بود. چه در بعد سياست خارجی و 
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چه در بعد سياست داخلی. از اين رو، بايد فرض 
اين گرفت که پس از اعالم نتايج انتخابات، را بر 

رييس جمهور نو بايد بی درنگ لويه جرگه را در 
ظرف دو تا سه ماه آينده برگزار نمايد و قانون 
اساسی و ساختار نظام را به گونه جدی ويرايش 

 نمايد. 
  

از ديد اين قلم، نخستين اقدام دولت آينده بايد 
بی درنگ  اين باشد که طی نخستين فرمان خود،

رييس شورای عالی امور «کرسی يی را زير عنوان 
که به » يا رييس اجرايی اداری و اقتصادی کشور

صورت دفاکتو چيزی همانند به کرسی نخست وزيری 
باشد، ايجاد نمايد. ظاهرا می توان رياست اداره 

 امور را به چنين پستی ارتقاء داد. 
 
ر حال، اگر فرض را بر اين بگيريم که داکت 

عبدهللا برنده شود و يا بيشترين آرا را به دست 
بياورد، بايد پيش از پيش در زمينه با ساير 
سياستمداران به موافقه و مفاهمه برسد. حتا 
کرزی هم می تواند چنين پستی را از همين حاال در 
تفاهم با مجلسين به ميان بياورد. رييس جمهور 

ی خويش بايد بخشی از صالحيت های اداری و اقتصاد
و اقتصادی  را به رييس شورای عالی امور اداری

انتقال دهد. در شورای عالی امور  يا اجرايی
کشور می توانند يا اجرايی اداری و اقتصادی 

نامزدان مطرح کرسی رياست جمهوری و برخی ديگر 
از رجال در بست مشاوران ارشد شامل شوند. می 

کتر که داکتر زلمی رسول يا داباشد توان چنين 
يا برعکس،  اشرف غنی به اين پست گماشته شوند.

اگر به هر دليلی داکتر عبدهللا را نگذاشتند، و 
کسی از دو نامزد ديگر، رييس جمهور شد، آن گاه 

  داکتر عبدهللا را به اين کرسی بگمارد. 
 
بايد از همين اکنون کميسيونی برای بررسی و  

ه موظف بازنگری قانون اساسی و برگزاری لويه جرگ
گردد. اگر دولت موفق شود در آينده نزديک 
انتخابات شوراهای ولسوالی ها را به راه 
بيندازد، که خوب. در غير آن، رييس جمهور نو 
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بايد بی درنگ لويه جرگه اضطراری را فرا 
 بخواند. 

 
در دولت آينده بايد کرسی نخست وزيری ايجاد  

به شود و مسووليت های مديرتی و اقتصادی نظام 
دوش وی گذاشته شود. نخست وزير بايد در برابر 
پارلمان پاسخگو باشد. صالحيت های رييس جمهور 

 - بايد به مسايل سياست خارجی و مسايل امنيتی
نظامی محدود شود. يعنی بايد يک نوع تقسيم 
صالحيت ها ميان رييس جمهور و صدر اعظم صورت 

 گيرد. 
 

گردد. هر  افذنقانون احزاب سياسی بايد بی درنگ 
چند افغانستان می تواند در آينده دارای نظام 
پارلمانی هم گردد. اما از ديد من هنوز اندکی 
پيش از وقت است. زيرا ما هنوز احزاب سياسی 
فراگيرملی نداريم و احزاب ما بيشتر دارای بار 
سمتی و تباری و زبانی اند و هنوز به پختگی 

 بايسته نرسيده اند. 
 
پرده و آشکارا هشدار بدهم که اگر اما بايد بی  

اين بار کرزی و باند مافيايی ارگ باز هم 
بکوشند تا با دستبرد به آرای مردم، راه اندازی 
تقلبات گسترده به بيراهه انحصارگرايی و فتنه 
انگيزی گام بردارند، ديگر فاتحه کشوری به نام 
افغانستان را بخوانيد. زيرا اوضاع جهان، منطقه 

شور آبستن لرزه های سخت و تکان های و داخل ک
شديد است که به دشوار بتواند در برابر موج های 
آن بيستد. کشور بيش از هر وقت ديگر به همدلی، 

 همبستگی، همپيوندی و همسويی نيازمند است. 
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در گرو مساله  امريکاپيمان امنيتی با 
 پشتونستان

 
رزی بر سر تفسير آن و ک امريکادر باره اختالف 

از افغانستان در برابر تهاجم خارجی  امريکا«که 
از  امريکاکه ارزيابی گفت  ، بايد»حمايت می کند

کارروايی های جنبش طالبان چنين است که پويايی 
شورش داخلی است نه تهاجم ها، های اين گروه 

خارجی. زيرا کدام کشور ديگر بر افغانستان 
 لشکرکشی ننموده است.

 
اما دولت افغانستان فعاليت های اين گروه را  

به حق چونان چيزی همانند جنگ اعالم ناشده 
پاکستان در برابر افغانستان ارزيابی می کند. 
در اين حال، برخالف رژيم دمکراتيک خلق که تعريف 
روشنی از مداخالت پاکستان در افغانستان زير 

جنگ اعالم ناشده پاکستان در برابر «گريف 
، رژيم کرزی تعريف روشنی از »نستان داشتافغا

اين جنگ ندارد. گاه پاکستان را دشمن می خواند 
را به بمباران النه های دهشت افگنان  امريکاو 

و گاه هم آن کشور  فرا می خوانددر خاک پاکستان 
را برادر می خواند و گاه هم می گويد که در 

و پاکستان،  امريکاصورت بروز جنگ ميان 
ان به رغم داشتن پيمان امنيتی ودفاعی افغانست

و ناتو در کنار برادران پاکستان خود  امريکابا 
 وارد جنگ می شود.!!!  امريکابا 
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معنای گفته های کرزی به زبان عاميانه اين  
حال که پاکستان در برابر افغانستان می  -است

بايد از افغانستان در برابر  امريکاجنگد، 
اد پيمان دفاع کند و النه تهاجم خارجی مطابق مف

های تروريستی در پاکستان را بمباران! اما اگر 
رو بدهد،  جنگیو پاکستان  امريکاروزی ميان 

افغانستان در کنار برادران پاکستان خود در 
خواهد جنگيد!! به قول تو خود  امريکابرابر 

 حديث مفصل بخوان از اين مجمل! 
 

بست کشيده اين است که کار امضای پيمان به بن 
است. البته، در پهلوی اين ها کرزی يک رشته 
خواست های شخصی هم دارد مانند ابقای خودش يا 

حاضر  امريکانامزد مورد نظرش در انتخابات که 
نيست زير بار اين خواست ها برود زيرا نيک می 
داند که نه جامعه جهانی و نه مردم افغانستان 

. اما بحث ديگر حاضر نيستند، کرزی را بپديرند
که زير فشار جانکاه  امريکاجای ديگری است. 

پاکستان قرار دارد، نمی تواند ارزيابی 
افغانستان را در تفسير کلمه تهاجم خارجی 

رش آن ناگزير می شود يبپذيرد. زيرا در صورت پذ
مطابق بند مربوطه پيمان يا النه های دهشت 
افگنان را در خاک پاکستان به شدت بمباران کند 

يا هم به مقابله به مثل در خاک پاکستان  و
بپردازد. يا دست کم از اقدامات متقابل 
افغانستان در خاک پاکستان حمايت کند. حال می 
گذريم از اين که بايد ارتش افغانستان را با 
جنگ افزارهای مدرن از جمله هواپيما و موشک و 

چيزی که  -هليکوپترهای توپدار مجهز نمايد
 با آن موافقت نخواهد کرد.پاکستان هرگز 

 
در خاک » اقدامات متقابل افغانستان«تعريف  

پاکستان در پهلوی انجام عمليات خرابکارانه در 
خاک پاکستان، دامن زدن به تنش های تباری در 
گستره نامنهاد پشتونستان و بلوچستان است. روشن 
است دولت افغانستان خود چنين توان اطالعاتی 

در اين زمينه به ياری  مريکااندارد. پس بايد 
کابل بشتابد. معنای اين کار چنين است که 

بايد در خاک پاکستان عمليات دهشت افکنی  امريکا



 

1083 
 

را سازماندهی کند که روشن است می تواند 
با پاکستان را به شدت تيره  امريکامناسبات 
را به عنوان يک کشور دهشت افگن  امريکاسازد و 

افغانستان دست به  که با بهره گيری از خاک
اقدامات دهشت افگنی در خاک يک کشور مستقل عضو 

شديد ترين  آماجسازمان ملل يازيده است، 
دست به  امريکااعتراضات قرار دهد. روشن است که 

چنين کاری نخواهد زد زيرا تجربه تلخی در زمينه 
در دوره رياست جمهوری پرويز مشرف در مساله 

 بلوچستان دارد. 
 
 ،مساله بلوچستان در پهلوی پاکستان خوب، در 

ايران قرار دارد که به شدت در برابر چنين 
حاضر  امريکااقداماتی حساسيت دارد. روشن است 

نيست درست هنگامی که مناسباتش با ايران در 
آستانه بهبود قرار دارد، به خاطر کرزی دست به 
چنين رفتار ناسنجيده يی بزند. می ماند، مساله 

تونستان. يعنی پشتيبانی از تندروان نامنهاد پش
ناسيوناليست پشتون در خاک پاکستان. چنين چيزی 

نه در گذشته همخوانی داشت  امريکابا استراتيژی 
و نه حاال دارد. بل که برعکس صد در صد با به 

به  امريکاسود استراتيژی روسيه است. در گذشته 
خاطر زير فشار گذاشتن پاکستان از اين ابزار تا 

ايی کار می گرفت. اما اکنون ديگر، به بيهودگی ج
اما  درنگاندن بر دهل پشتونستان پی برده است.

کرزی در صدد است تا از خود يک خان عبدالغفار 
خان يا بابای ديگر پشتون ها يا شايد هم کسی 
مانند داوود خان بتراشد که منادی داعيه پشتون 

ه حاضر نيست به خاطر جا امريکاها باشد. اما 
طلبی های کرزی مناسبات راهبردی خود را با 
پاکستان بر سر مساله واهی پشتونستان خراب 
سازد. از همين رو هم اعالم کرده است که خط 

بين المللی شناخته شده ديورند را چونان مرز 
ميان دو کشور به رسميت می شناسد. اين است که 
کرزی به عنوان کسی که داعيه رهبری پشتون ها را 

د، نمی تواند پيمان راهبردی را با کشوری دار
امضاء نمايد که در مساله پشتونستان در کنار 
پاکستان ايستاده باشد و از موقف او دفاع نکند. 
کرزی نيک می داند که مساله مرز ديورند، جزو 
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منافع حياتی کشور پاکستان است و پاکستان به 
هيچ  رو حاضر نيست بر سر آن با کسی به گفتگو و 

انه زنی بنشيند. اين است که رو به هنگامه چ
 سازی و خاکباد کردن آورده است. 

 
در يک سخن، سياست خارجی کرزی به بن بست افتضاح 
آميزی بر خوررده است. حال می گذريم از بن بست 

شوب و آدر سياست داخلی که کشور را در آستانه 
فتنه عظيمی قرار داده است و اگر جلوش گرفته 

در پيامد انتخابات وضع را به گونه  نشود، شايد
 برگشت ناپذيری آشفته و بحرانی بسازد. 

 
ساله پشتونستان و خط مو اکنون در پيوند با  

 ديورند:
مساله پشتونستان و دعوای ديورند، نمايشی است  

که سناريوی آن در مسکو نوشته شده و در راستای 
همان راهبرد های پتر کبير مبنی بر راهيابی به 

های گرم است که بنا به داليل تاکتيکی از سوی  آب
 هند هم دامن زده می شد. 

  
د پشتنو ستر ملی مشر او قاعد ارواح شاد خان 
عبدالغفار خان (رح) به يو مرکه کی په دی هکله 

 داسی وفرمايل:
غفار خان در مصاحبه يی در سال های پايانی عمر  

 30 چاپ پاکستان (شماره» مسلم«خود، با روزنامه 
) مساله پشتونستان را يک مساله 1982ماه می 

کذايی ساخت دولت افغانستان و هند خوانده، گفت: 
پشتونستان يک نمايش محض بود که به وسيله «

افغانستان و هند ايجاد شد و آن ها از اين 
مساله به حيث وسيله نفوذ در مبارزه پروپاگندی 

 خود عليه پاکستان بهره برداری کردند...
ما با پشتونستان کاری نداريم. بعضی اشخاص ... 

پنجاب آن را به خاطر منافع دست داشته شان عليه 
 » ما به کار می بردند.

 
به راستی هم پيش از جنگ جهانی دوم، در هيچ  

جايی واژه يی به نام پشتونستان ديده نمی شود و 
مردم پشتونخواه با آن آشنايی نداشتند. همان 

ان را بسياری از مردم حتا گونه که نام افغانست
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تا دوره امان هللا خان نمی دانستند و برای نخستين 
بار از زبان مک ناتن در هنگام تاجپوشی شاه 

 در قندهار شنيدند .  1838شجاع درانی در 
 
آن چه مربوط به مساله پشتونستان و ادعای ارضی  

ه قول بدولت های افغانستان بر سه چهارم و يا 
اک پاکستان می گردد، به گونه يی دو سوم خ ،ديگر

که تاريخ نشان داده است، سراب فريبنده يی بيش 
نيست و دست کم کشور را با چند چالش خانمانسوز 

 رو به رو ساخته است:
اين که پاکستان را به دشمن خونی ما مبدل  نخست 

گردانيده و اين کشور توانسته است برای دفاع از 
ما را تباه و خود و جلوگيری از تجزيه خود 

برباد نمايد و در آستانه تجزيه و فروپاشی قرار 
مکوه «داده است. به قول ضرب المثل معروف پشتو 

ما می خواستيم پاکستان ». په چا چه نبشی پر تا
را تجزيه کنيم. حاال پاکستان خود ما را در 

 آستانه فروپاشی قرار داده است. 
  

دو گروه اين که مردم افغانستان را به  دو ديگر
پشتون و غير پشتون تقسيم کرده است و در معرض 
دو دستگی و انشقاق و افتراق قرار داده است. به 
گونه يی که بخشی هوار دارد اين مساله و بخش 
ديگری مخالف آن اند و جهانخواران درست با بهره 
گيری از همين دو دستگی توانسته اند کشور ما را 

راق جلو شکلگيری برباد و تباه نمايند. اين افت
تشکيل دولت ملی و ملت را در کشور گرفته و 

به کن و برباد کنی شده است و تمنشای فسادهای 
 در آينده هم خواهد شد.

 
چالش بزرگی که اين مساله ما را با آن رو  سوم 

به رو گردانيده است و به باور من، ترسناکتر از 
همه است اين است که خود مردم پشتون را به دو 

ته طرفداران مساله پشتونستان و مخالفان آن دس
تقسيم نموده است. پاکستان درست برای کمرنگ 
ساختن و تضعيف هواداران اين موضوع، با همه 
توان تندرويی اسالمی و افرطی گرايی و وهابيسم و 
ترور و دهشت را به گونه نهادينه در ميان بخش 
بزرگی از پشتون ها با ترفندها و شگردهای 
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ون حاکم ساخته و گستره نوار مرزی را به گوناگ
ميدان نبردهای خونين و کشمکش های بی پايان 
خانمانسوز مبدل گردانيده است که بيشترين زيان 

 آن تنها به پشتون ها می رسد. 
  

حال در تاريخ معاصر ديده ايم که بارها با 
کشاينده شدن پای ابرقدرت ها به اين مساله، اين 

کشته و زخمی شدن و بی خانمان بازی خطرناک موجب 
شدن ميليون ها پشتون گرديده و پايان فاجعه هم 
هنوز روشن نيست. با توجه به همه اين ها می 
توان گفت که دامن زدن يه اين مساله هرگز با 
منافع عليای کشور هماهنگی نداشته و ندارد و هر 
چه زودتر اين غده سرطانی از بيخ و بن کنده 

 دازه به سودما است. شود، به همان ان
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندهيدولت آ یبرا يیها هيتوص
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 در عرصه سياست خارجی
 

کشوری با  -سخن گفتن از سياست خارجی افغانستان
موقعيت فوق العاده حساس متاجيوپوليتيک 
(جيوپوليتيک، جيو استراتيژيک، جيو اکونوميک و 

قه جيوسويليزاسيونی) در يک منط -جيوکلتوريک
کليدی  آسيا، کار بسيار دشواری است. يکی از 
داليل اين دشواری اين است که در همه کشورهای 

ادامه سياست داخلی آن است.  -جهان، سياست خارجی
اما در کشور خداداد افغانستان، برعکس سياست 
داخلی ادامه سياست خارجی است. يعنی صلح، امنيت 

د که در و ثبات در کشور بسته به رفتارهايی دار
در همه کشورها،  سياست خارجی پيش می گيريم.

جيوپوليتيک سياست خارجی آن را تعيين می کند. 
اين در حالی است که افغانستان تنها کشور جهان 
است که تا کنون استاتوس جيوپوليتيک آن به گونه 
نهايی تثبيت نشده است. هر کشور بسته به سياست 

خود را تعيين داخلی خود، سمتگيری سياست خارجی 
می کند. در سياست هم هر چه هست، بحث قدرت و 
منافع است و ديگر همه تشريفات و مانور و 
نمايش. بيگمان دولت آينده در عرصه سياست خارجی 
بر سر يک دو راهی قرار خواهد گرفت. اگر 
خردورزانه و درست عمل نمايد، رفتارهای سنجيده 

ارزيابی  و آگاهانه می تواند به عنوان يک فرصت
گردد و و برعکس، رفتارهای ناسنجيده، شتابزده و 
احساسی می تواند کشور را با چالش های بزرگی در  

 همه عرصه ها رو به رو نمايد. 
 

از ديد جيوپوليتيک، افغانستان از همان آغاز 
تشکيل در سيمای يک کشور بيطرف به ميان آورده 
شد. در سده نزدهم دقيقا توازن منافع 

يتيک انگليس و روسيه تزاری ايجاب می  جيوپول
کرد که يک منطقه حايل ميان دو ابرقدرت وقت به 
ميان آورده می شد که کشور افغانستان زاييده آن 
گرديد. پيش از آن، کشوری با اين نام و نشان در 
نقشه های سياسی جهان ديده نمی شد. مرزهای اين 
 کشور هم بر اساس توافقات لندن و سان پتربورگ
تعيين شد. سرشت جيوپوليتيک افغانستان و فلسفه 
وجودی آن همواره ايجاب می کرد که مشی بيطرفی 



 

1088 
 

را در سياست خارجی پيش گيرد. هر باری هم که 
دولت های افغانستان اين هنر را داشته اند که 
چنين بيطرفی را نگه دارند، در کشور صلح و 
 امنيت فرمانفرما بوده و به هر علت و دليلی که
اين بيطرفی برهم خورده و نقض گرديده است، کشور 
دچار تنش و بحران گرديده، جنگ و خونريزی در آن 
به راه افتاده و در پايان کار هم  سر خود 
پادشاه يا رييس جمهور در اين راه برباد رفته 

 است. 
 

مهم ترين چيز در يک کشور، اهداف راهبردی يی 
انستان با است که در برابر آن قرار دارد. افغ

توجه به موقعيت بسيار حساسی که دارد، از يک سو 
اين شانس را دارد که به گرهگاه همکاری های 
منطقه يی، نشستنگاه گفتگوی تمدن ها و گستره 
صلح و امنيت و تفاهم و پل پيوند دهنده آسيای 
ميانه و نيمقاره مبدل گردد و در عين حال، می 

ان قدرت های تواند به کارزار کشاکش های بی پاي
با هم رقيب و ميدان زورآزمايی و کارزار درگيری 

 های فرسايشی بی پايان مبدل گردد.
 

بايد در همه حاالت به يک نکته باريک تر از مو 
توجه داشته باشيم و آن اين که افغانستان آسيب 
پذير ترين کشور جهان است که با شش کشور در 

دارد. کيلومتر مرز شفاف و بی دفاع  6000حدود 
گسيختگی های درونی هم در کشور بيشتر از  هر 
کشور ديگر در جهان است. شکاف های ساختاری 
تباری، زبانی، مذهبی و سمتی و قبيله  يی در آن 
بيداد می کند. ناداری و اقتصاد وابسته هم مضاف 
بر علت است. از اين رو، پتنسيال کشورهای منطقه 

زير فشار در صورتی که بخواهند افغانستان را 
 بگيرند، بسيار ويرانگر است. 

 
در محيط بين الملل يک کشور می تواند يا يک 
الگوی ويژه و منحصر به فرد برای خودش داشته 
باشد، يا اين که از الگوهای ديگری پيروی کند. 
دردمندانه ما نتوانسته ايم از خود الگويی 
ايجاد کنيم. حال، اگر به الگوهای موفق بنگريم، 

نيم هند را بهترين الگو ارزيابی کنيم. می توا
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کنون هند از ديد وزن اقتصادی چهارمين قدرت 
و چين  امريکااقتصادی جهان پس از اروپای غربی، 

است که جاپان و روسيه را پشت سر گذاشته است. 
اما همين هند درست دو دهه پيش يک کشور جهان 
سومی بود. ببينيم که راز موفقيت هند در چه 

وده است؟ سياستمداران هند با پيشگيری نهفته ب
سياست خردورزانه و سنجيده تا توانستند پای شرق 
و غرب را در کشور خود به يک رقابت مثبت 
کشاندند و از هر دو سو بهره برداری های بسيار 
خوب کردند. هند در سال های پس از استقالل تا 
سده بيست و يکم توانست از شوروی پيشين کارخانه 

نايع سنگين مانند ذوب آهن، صنايع هسته های ص
يی، بندهای برق، راهسازی، صنايع نظامی از جمله 
هواپيماسازی، تانک سازی، کشتی سازی، صنايع 
کيهانی، تراکتورسازی، نيروگاه های هسته يی، 
ماشين و ابزار کشاورزی و.... به دست آورد. در 
عين حال، توانست از غرب دانش انفورماتيک، 

يک،  تکنولوژی کامپيوتری، صنايع مواد الکترون
غذايی و در يک سخن، های تک را به دست آورد. 
سياست خارجی بی طرفانه هند در قبال مسايل 
جهانی به اين کشور وزن بزرگی بخشيده است. هند 
کنون بزرگترين دمکراسی جهان است و نظام سياسی 
آن به رغم حضور ده ها گروه قومی و زبانی، 

زن و کارا و پذيرا می باشد. در يک بسيار متوا
سخن هند توانسته است نه تنها ارزش هايی را از 
غرب الگوبرداری نمايد، بل خود بانی بسا ارزش 

 های نيکو و پسنديده گردد.
 

کشور ديگری که توانسته است پس از  هند در اين 
راستا گام بردارد، ترکيه است. ترکيه تا 

به غرب با  فروپاشی شوروی يک کشور وابسته
اقتصاد بيمار و در بند با سمت گيری مطلقا غربی 
بود. اما پس از فروپاشی شوروی، توانست در 
سياست های خود چند جانبه گرايی را پيشه کند و 
ميان شرق و غرب و کشورهای عربی و آسيايی يک 
نوع تعادل و توازن را برقرار نمايد. هرگاه در 

و شوروی از چند دهه هشتاد تراز بازرگانی ترکيه 
صد ميليون دالر فزون تر نبود، کنون اين تراز 
به باالی سی ميليارد دالر رسيده است و سرمايه 
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گذاری شرکت های ترکی در اقتصاد روسيه و 
 کشورهای شوروی پيشين نيز به همين ميزان است. 

  
کنون ايران، نيز با روی کار آمدن آقای خاتمی 

چين، هند، روسيه،  همين گونه سياست موازنه ميان
ی جنوبی را امريکاو جهان اسالم و  امريکااروپا، 

پيش گرفته است و در پی بهبود روابط خود با همه 
 قطب های قدرت است.  

 
آن چه مربوط به افغانستان می گردد، باور راسخ 
بنده آن است که دکترين سياست خارجی ما هم بايد 

نطقه معطوف به حفظ توازن ميان جهانگرايی و م
گرايی باشد. دردمندانه سياستمداران ما در 
گذشته نتوانستند مانند هند موفق عمل نمايند و 
در نتيجه کشور به ميدان رقابت های سهمگين 
کشورهای گوناگون مبدل شد. افغانستان بايد در 

، چين و امريکاميان شرق و غرب يعنی اروپا، 
روسيه يک توازن خردوزرانه و آگاهانه را نگه 

ارد. همين گونه در بحث روابط منطقه يی ميان د
هند و پاکستان و ميان ايران و کشورهای عربی+ 
ترکيه يک نوع توازن را نگه دارد. هر گونه برهم 
خوردن اين توازن به سوی يکی از قطب های قدرت 
می تواند، توازن و تعادل کشور را بر هم بزند و 

يان ما را وارد گود ژرفی از کشاکش های بی پا
 بسازد. 

 
بايد ديپلماسی بسيار پويايی آغاز گردد و با 
همه کشورهای مهم گفتگوهای شفاف و صادقانه يی 
صورت گيرد. هر گاه استراتيژی سياست داخلی خود 
را چنين تعريف نماييم که برقرای صلح، ثبات و 
توسعه پايدار هدف اصلی ما است، بايد سياست 

ن اهداف ياری خارجی ما بتواند به رسيدن به اي
رساند. هرگاه به هر دليلی، نتوانيم به اين 
اهداف دست بيابيم و کشور در گير نبردهای  بی 
پايان و خانه جنگی و بی ثباتی و فروپاشی گردد 
و اقتصاد ما به شکل کنونی يک اقتصاد وابسته 
بماند، بايد نادرستی سياست خارجی را يکی از 

 انيم. عوامل عمده و اصلی چنين حالتی بد
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سياست خارجی بايد با توجه به واقعيت های محيط 
جهانی، منطقه يی و واقعيت های داخلی و در نظر 
داشت منافع عليای کشور طراحی، برنامه ريزی و 

 پياده شود. 
 

در اين جا اشاره يی می کنيم به سياست های 
کشورهای مختلف در قبال منطقه و افغانستان: 

ت اياالت متحده در سياسنخست می پردازيم به 
به عنوان بزرگترين و کليدی  افغانستان و منطقه
 ترين بازيگر خارجی:

روشن است اياالت متحده هم در افغانستان و هم در 
در اوضاع  امريکامنطقه منافع کالنی دارد. برای 

کنونی مهم ترين بحث، حفظ پايگاه های دايمی در 
و  افغانستان با کمترين هزينه و کمترين تلفات

جلوگيری از نفوذ گروه های تندروی است که عنان 
شان به گونه غير مستقيم در دست چين باشد. برای 

بسيار مهم است تا در افغانستان يک رژيم  امريکا
هوادار مسکو مانند سال های دهه هشتاد سده 
بيستم و يا هم رژيم هوادار پاکستان مانند رژيم 

آمدن دو طالبان روی کار نيايد. چون روی کار 
باره طالبان در افغانستان در فرجام کار می 

چين بينجامد. از سوی ديگر، برای  دتواند به سو
محاصره چين و ايران و نيز کنترل  امريکا

پاکستان و تسلط بر تخته خيز به سوی آسيای 
 ميانه بسيار مهم است. 

 
نمی تواند بيش از اين سياست خود در  امريکا

رهن اسالم آباد بگذارد.  افغانستان را دربست در
از اين رو، ناگزير است در سياست خود در قبال 
افغانستان بازنگری نمايد. چنين پنداشته می شود 

در آينده بر نزديکی معينی با ايران  امريکاکه 
سنجش داشته باشد. از اين رو، ترجيح می دهد 
برای جلوگيری از نفوذ روسيه و چين در 

ويی با نيروهايی که به افغانستان، و برای رويار
گونه  غير مستقيم  از سوی چين تمويل می شوند، 
تا اندازه معينی بر نيروهايی تکيه داشته باشد 
که متمايل به ايران اند. چنين نيروهايی را می 
توان هم در ميان شيعيان و هم در ميان تاجيک 

 های افغانستان  يافت. 
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نجش می تواند بر اين س امريکااز سوی ديگر، 

داشته باشد که از شيعيان افغانستان برای رخنه 
در ايران و يا دست کم نزديکی بيشتر با آن کشور 
و راه اندازی يک پروژه مشترک که در آن ايران 
هم ذينفع باشد، بهره بگيرد. يعنی می خواهد با 
ايران در مساله افغانستان زبان مشترک بيابد. 

کشور، برای در غرب  امريکابرای حضور دراز مدت 
بهتر آن است تا دل شيعيان را در دست  امريکا

داشته باشد  و با ايران مناسبات گرمتری داشته 
باشد. در غير آن، می توانند برايش دردسرهای 

 بسياری بيافرينند.  
 

آن چه مربوط به آسيای ميانه می گردد، می توان 
دست کم در بعد  امريکاگفت که سياست 
ن منطقه حساس جهان ناکام جيواکونوميک در اي

 امريکابوده است و در برابر چين بازنده. لغزش 
بيشتر ناشی از اشتباه محاسبه آن کشور در 
افغانستان است که بيشتر بار جيوپوليتيک دارد. 

می توانست با همين نزديک به  امريکادر حالی که 
يک تريليون دالری که در دوازده سال گذشته در 

اد، بخش بزرگی از منابع افغانستان برباد د
 صدمعدنی آسيای ميانه را بخرد. بسنده بود با 

برباد ميليارد ديگر در افغانستان و پاکستان 
می کرد و با کشيدن يی درستی سرمايه گذاری داد، 

راه آهن از ترکمنستان به سوی بندرهای پاکستان 
از راه افغانستان راه انتقال مواد معدنی آسيای 

می کرد. اما دردمندانه  ميانه را فراهم
يی ها از همان آغاز مرتکب اشتباهات امريکا

 بزرگی در افغانستان شدند. 
 
 

 :سياست پاکستان در قبال افغانستان
سياست پاکستان در قبال افغانستان بيخی روشن 
است. پاکستان از مدت ها پيش يک سياست دو مرحله 
يی را در قبال افغانستان پيش گرفته است که در 

رحله نخست بايد کنترل گستره پشتون نشين م
افغانستان را تا دامنه های جنوبی هندوکش يعنی 
مرز علمی آسيای ميانه در دست بگيرد و سپس برای 
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رسيدن به مرز استراتيژيک آمو وارد ميدان 
 مبارزه با روسيه و ايران گردد. 

 
پاکستان با کمک قبايل پشتون  ،در چند دهه گذشته

و  امريکای کشورهای غربی به ويژه و نيز ياری ها
انگليس و نيز کشورهای عربی و چين  توانست تا 
اندازه يی در اين راستا دستاوردهايی داشته 
باشد. می توان گفت که از همين حاال روشن است که 
دست کم می تواند بر کنترل بر ده استان از زابل 
و ارزگان گرفته تا غزنی و پکتيا و پکتيکا و 

لوگر و ميدان و کنر و لغمان سنجش  خوست  و
 - داشته باشد. سه استان پشتون نشين ديگر

قندهار، هلمند و جالل آباد از اين قاعده مستثنی 
يی ها از جالل آباد چونان پل امريکامی باشند. 

برای سر پا نگه داشتن کابل نياز دارند و 
قندهار و هلمند را هم برای اين که درآمد 

به دست پاکستان نيفتد و نيز  هيرويين افغانستان
برای کنترل ايران نياز دارند. در آينده کنترل 
قندهار به وسيله خاندان کرزی و نيز برخی ديگر 
از مهره های بومی مانند شيرزی و... صورت خواهد 
گرفت. در واقع، يک منطقه آزاد قبايلی اين بار 
در افغانستان در حال شکلگيری است که با قوانين 

انه طالبانی اداره خواهد شد. در اين سختگير
فشار نيرومندی را وارد  امريکاحال، پاکستان بر 

می کند تا در آينده کنترل کابل را در دست 
طالبان يعنی در واقع خود داشته باشد. از همين 
رو هم است که تا کنون نگذاشته تا طالبان به 
جايگاه دوم در دولت بسنده کنند. همين گونه 

به ارتش  امريکامی گذارد تا پاکستان ن
 افغانستان جنگ افزار بدهد. 

 
آن چه مربوط به مناطق مرکزی و هزارستان می 

با راه  2014گردد، پاکستان در نظر دارد پس از 
اندازی جنگ ميان کوچيان و هزاره ها، کشتار عام 
گسترده يی را در هزاستان به راه بيندازد تا 

ه جنوب هندوکش بتواند از طريق طالبان بر گستر
تسلط کامل بيابد. برنامه چنين است که عربستان 
چند ميليارد دالر در دسترس پاکستان گذاشته است 

در » جهاد«هزار تروريست را برای  پنجاهتا 
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سوريه آموزش بدهد. روشن است پاکستان می تواند 
هزار دهشت افکن،  پنجاهبه آسانی در پهلوی اين 

ی رسيدن به اهداف هزار ديگر را هم برا پنجاه
راهبردی خود در افغانستان آموزش بدهد. هدف 
راهبردی اين تروريست ها در گام نخست نابود 
ساختن گروه نصر (ستون فقرات و تير پشت حزب 

 وحدت) است.
 

آن چه مربوط به شمال می گردد، پاکستان در 
چهارچوب برنامه گسترده وهابی سازی و طالبانی 

ستان سعودی از مدت ها سازی شمال به ياری عرب
بدين سو در راستای پياده سازی طرح مبدل ساختن 
شمال به تخته خيز برای پرش های راهبردی بعدی 
به سوی آسيای ميانه برنامه ريزی می کند و تا 
کنون توانسته است در اين محور هم دستاورد های 
داشته باشد. برای مثال همين اکنون شمار 

قانونی در شمال  به  نيروهای مسلح تندرو  غير
ده هزار نفر می رسد. گروه هايی چون حزب 
التحرير، تبليغی ها و تکفيری ها و شماری از 
تندروان آسيای ميانه که همه دارای امکانات 
مالی خوب اند، در استان های شمالی از هرات تا 
بدخشان به سرعت فعال اند و توانسته اند شبکه 

يجاد  کنند. اين های گسترده يی از سلفيون را ا
است که طالبانی سازی شمال اين بار در ميان 
ازبيک ها، تاجيک ها و ترکمان ها راه افتاده 
است. به ويژه در اين راستا توجه بسياری به 
ترکمان ها و ازبيک ها می شود که در نوار مرزی 
افغانستان با کشورهای آسيای ميانه بودوباش 

سيار فعال شده دارند. پان ترکيسم نيز در شمال ب
 است. 

 
در زمينه سپردن ده استان پشتون  امريکاکنون 

نشين به پاکستان نمی تواند مخالفتی بکند. در 
پروژه شمال هم شايد با پاکستان و عربستان 
همنوايی داشته باشد. دست کم پوتين غير مستقيم 

هشدار داده است. اما  امريکادر اين زمينه به 
و مرکز افغانستان را  به هيچ رو نمی خواهد غرب

دربست به دست پاکستانی ها بسپارد. از اين رو 
به نيروهايی نياز دارد که بتوانند در برابر 
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اضافه خواهی های پاکستان در هندوکش بيستند (و 
نفوذ پاکستان تنها در ميان غلزايی های 
افغانستان محدود بماند) چنين نيروهايی را تنها 

يعنی به گونه عينی  مجاهدان در اختيار دارند.
تنها مجاهدان اند که می توانند سدی را در 

 برابر پاکستان آرايش دهند. 
 

بايد متوجه بود که هند در برابر نفوذ پاکستان 
در افغانستان بسيار حساسيت دارد. روسيه نيز 
تحت هيچ شرايطی حاضر نيست که بخش هايی از 
افغانستان زير کنترل پاکستان برود. اما نگاه 

طعمه يی است که آن را  -پاکستان به افغانستان
شکار کرده و خواهان سهم برای  امريکايکجا با 

در  امريکاخود از الشه آن است. يعنی نمی شود که 
افغانستان پايگاه دايمی داشته باشد و پاکستان 
از اين خوان نعمت بی بهره بماند. اين است که 

ه ميان مساله افغانستان به يک مساله متنازع في
کشورهای مختلف در می آيد. چنين چيزی کار 
دستگاه ديپلماسی کشور را بسيار پيچيده و دشوار 
می گرداند. در يک سخن، بازی با کارت پشتون و 
تندروی اسالمی در آينده کماکان با شدت ادامه 

 خواهد يافت.
 

از ديد پاکستان، دولت کرزی که نماينده 
هان دامن زدن به اولتراناسيوناليسم پشتون و خوا

مساله پشتونستان است، به اندازه کافی فربه شده 
است و می تواند در آينده برای اسالم آباد دردسر 
ساز شود. به ويژه که اکنون کرزی آشکارا به سوی 
روسيه گرايش پيدا نموده است. کرزی می تواند 
سنجش داشته باشد که روسيه حاضر خواهد بود در 

کنار وی بيستد و به کابل مساله پشتونستان در 
جنگ افزارهای مورد نياز از جمله هواپيما و 
دستگاه های زرهی و موشک انداز و  بالگرد 
(هليکوپتر) بدهد. روس ها از مدت ها به 
پشتيبانی از تندروان ناسيوناليست پشتون برنامه 
ريزی می کنند و توانسته اند شمار بسياری از 

روهای امنيتی، خلقی های پيشين را در ميان ني
 نظامی و انتظامی کشور جا بدهند. 
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از همين رو، اسالم آباد در کنار رفتن کرزی به  
گونه عينی ذينفع است. زيرا  همانا با روی کار 
آمدن رييس جمهور نو می تواند دستاويزی برای 
برانگيختن نيروهای متعصب نوار مرزی پيدا نمايد 

گانه ياد  و آنان را برای گرفتن استان های ده
شده و تحکيم مواضع شان در اين استان ها ترغيب 
کنند. البته، چنين چيزی موقت خواهد بود و به 

شدن کنترل کامل طالبان بر اين » تينگ«محض 
استان ها، بی درنگ در برابر  دولت کابل به 

 خواهند ايستاد. 
 

روشن است.  موقف هند در قبال مساله افغانستان
روی کار بودن يک دولت دهلی هميشه هوادار 

اولتراناسيوناليست پشتون در کابل است که با 
پاکستان دشمنی داشته باشد و اين گونه بتواند 
همواره پاکستان را از دو سو زير فشار گاز 
انبری بگيرد. هند به هيچ رو خوش نيست که 
افغانستان دربست در دست پاکستان بيفتد. اما به 

قوط استان های گونه عينی نيک می داند که س
پشتون نشين شرق افغانستان در دست پاکستان 
امريست ناگزير و اجتناب ناپذير. با اين هم با 

در استان های قندهار و هلمند و  امريکاحضور 
استان های همسايه ايران نظر موافق دارد. همين 
گونه نيک می داند که ديگر ادامه دولت کرزی 

واز آمدن دولت امريست محال. از همين رو، به پيش
نو به عنوان يک گزينش ناگزير می شتابد و ناچار 

 هم است از آن پشتيبانی همه جانبه کند. 
 

هم ناگزير است با افتادن ده استان در  امريکا
دست طالبان (در واقع طالبان و شبکه حقانی و 
شاخه نظامی حزب اسالمی) سری از سازگاری تکان 

ه پاکستان در بدهد. در غير آن، اين ترس هست ک
رو  امريکاصورت در خطر ديدن منافعش، از 

 امريکابگرداند و دست به دامان چين شود. يعنی 
ناگزير است منافع پاکستان را لحاظ کند. از ديد 

ساختن يک منطقه ديگر قبايل آزاد اين  امريکا
بار در افغانستان امريست ناگزير. يعنی 

 طالبستان. 
 



 

1097 
 

از  ر قبال افغانستانسياست فرصت طلبانه روسيه د
راهيابی به آب های  -گذشته های دور روشن است

گرم  در گزينه فارود پاليسی و باتالق سازی 
افغانستان در وضع ضعف و خزيدن به الک دفاعی. 
کنون روسيه بسيار مايل است تا بحران افغانستان 
در مرزهای پاکستان در جا بزند. روسيه در 

هابيون در کوتاهمدت نگران قدرت يابی و
چون نيک می داند که عرب ها سخت  .افغانستان است

به محاصره ايران و نيز رخنه به آسيای ميانه 
راغب هستند و در اين راه حاضر پول های کالنی را 
هم خرچ کنند. روسيه همين گونه می تواند سنجش 

در افغانستان يک  امريکاداشته باشد که حضور 
ل، تا جای امکان حضور دراز مدت است. در اين حا

می کوشد تا اين حضور زمينه را برای دستيابی 
به اهداف راهبردی آن در منطقه فراهم  امريکا

نکند. اما ترس راستين روسيه در درازمدت، 
افتادن کامل افغانستان در دست پاکستان و در 
نهايت چين است. هرگاه چين بتواند به ياری 

ه از ديد پاکستان بر افغانستان دست يابد، روسي
جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک با چالش های 
فزاينده يی رو به رو خواهد گرديد. زيرا در اين 
صورت چين با ايران هم مرز  خواهد شد و خواهد 
توانست آسيا ميانه را در محاصره خود در 

 بياورد. 
 

از همين رو، روسيه ناگزير است جام زهر حضور 
جا سر بکشد که را در افغانستان تا آن  امريکا

منافع راهبردی آن کشور در افغانستان  و نيز در 
محور ايران و آسيای ميانه در معرض چالش های 
جدی قرار نگيرد و با تهديدهای راستين روبه رو 
نگردد. در نهايت روسيه خواهد کوشيد تا در شمال 
افغانستان يک گستره حايل ايجاد کند. چون نيک 

نشين (منهای چند استان می داند که گستره پشتون 
از جمله قندهار،هلمند و جالل آباد) و در صورت 

يی ها دربست به دست امريکابيرون شدن کامل 
پاکستان خواهد افتاد. شايد در آينده در ايجاد 
چنين گستره يی ايران و هند و اروپا با روسيه 

 همدست شوند.
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در بعد داخلی، روسيه يکسره بر 
ی پشتون به رهبری کرزی اولتراناسيوناليست ها

تکيه دارد و نهايت تالش خواهد کرد تا کرزی را 
در راس قدرت در افغانستان نگه دارد و از او 
حمايت همه جانبه نمايد. تنها هرگاه ديگر بيخی 
مطمئن شود که کرزی ديگر شانسی برای ماندن 

 خواهد ساخت.  کس ديگریندارد، با اکراه با آمدن 
 

ار روشن است. ايران هم از موقف ايران هم بسي
در افغانستان دل خوش ندارد و هم  امريکاحضور 

از افتادن در چنبر محاصره وهابيون. اما شايد 
را ترجيح بدهد. ايران همين گونه  امريکاحضور 

از افتادن دوباره افغانستان در دست روس ها 
نگران است.  در بعد داخلی نيازی به توضيح نيست 

مشارکت بيشتر شيعيان در دولت که ايرانيان از 
آينده استقبال خواهند کرد. همين گونه از چيره 
دست شده پارسی زبانان در کل. به هر رو، ايران 
که در دوازده سال گذشته از کرزی پشتيبانی می 
کرد، در انتخابات کنونی در رفتن کرزی بنا به 

 داليل عينی ذينفع است. 
 

قرغيزستان و  روشن است تاجيکستان، ترکمنستان،
قزاقستان هم با رفتن کرزی نظر مساعد دارند. 
البته، به داليل ديگری.  يکی اين که در برابر 
 - رخنه تندروی اسالمی سد استواری کشيده خواهد شد

تاجيکی و ديگر اين که به  -در دو نوار هزاره يی
همين پيمانه از نفوذ پان ترکيسم در منطقه هراس 

شايد از قدرت گرفتن  دارند. تنها ازبيکستان
عناصر پارسی زبان در افغانستان شادان نباشد. 
زيرا بخش بزرگی از باشندگان اين کشور پارسی 
زبان اند. همين گونه روشن است ترکيه هم چندان 

 راضی نباشد.  موقف عربستان آشکار است.
 

اکنون می رسيم بر سر اين که دولت آينده در 
يد پيش بگيرد. ، چه سياستی را باامريکاقبال 

پيش از هر  چيز، بايد متوجه يک نکته باشيم که 
وارد مرحله تازه اما  2014افغانستان پس از 

خطرناکی از تاريخ نوين خود می شود. رويدادهای 
اوکرايين و سوريه هم می توانند تاثير بس منفی 
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يی بر تحول رويدادها در افغانستان بر جا 
يی امريکاهای که نيرو 2001بگذارند. در اواخر 

وارد افغانستان شدند، اوضاع و احوال در جهان و 
منطقه از ريشه تفاوت داشت. در آن هنگام هنوز 
هند در سيمای يک ابرقدرت تبارز نکرده بود. در 
حالی که اکنون به چهارمين قدرت اقتصادی جهان 
باال آمده است. چين هنوز در پله های نخست 

يش می تاخت. اما  باالروی به سوی ابرقدرت شدن پ
کنون در جايگاه دومی جهان ايستاده است. روسيه 
پس از يک دهه رکود تازه وارد فاز نو تکاملی 
خود شده بود. ايران پس از جنگ سهمگين با عراق 
تازه آغاز به بازسازی زيربناهای خود کرده بود 
 و توان رزمی آن بسيار پايين تر از امروز بود.

تحده در چهارچوب نيروهای کنون نيروهای اياالت م
ائتالف بين المللی در افغانستان حضور دارند. 
اين حضور بر اساس فيصله شورای امنيت سازمان 
ملل از کانسنوس بين المللی و در نتيجه مشروعيت 

 برخوردار است. 
 

و در کل ناتو بيش  امريکادر دوازده سال گذشته، 
دند ميليارد دالر در افغانستان هزينه کر 900از 
ميليارد هم برای افغانستان خرج کردند.  100و 

هزار  130امنيت کشور هم با حضور سنگين نظامی 
نفری نيروهای ناتو تامين می شد. روشن است در 
آينده از اين ها خبری نخواهد بود. چيزی که 
مايه نگرانی فراوان است، تيرگی مناسبات روسيه 

يين و در اثر رويدادهای ناگوار اوکرا امريکاو 
سوريه است. اگر چالش ها ادامه يابد، بيگمان 

 دامنه آن به افغانستان کشيده خواهد شد. 
 

در کل می توان گفت که به داليل گوناگون، حضور 
نيروهای ائتالف بين المللی در کشور به سود صلح 
و ثبات در کشور است و تداوم آن هم بسيار 
 ضروری. اما دشواری در اين جا است که پس از

چهارچوب حقوقی حضور نيروهای بين المللی و  2014
يی چگونه خواهد بود؟ امريکابه ويژه نيروهای 

يعنی سخن بر سر اين است که چگونگی حضور 
نيروهای خارجی بايد به گونه يی باشد که از يک 
سو، افغانستان از کمک های بين المللی برخوردار 
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 باشد، از سوی ديگر اين حضور به تامين صلح و
ثبات بينجامد و از سوی ديگر هم کاری نشود که 
کشور به  دليل اين حضور با چالش های بزرگ 
منطقه يی رو به رو گرديده و به به کارزار 
زورآزمايی های قدرت های متخاصم مبدل نشود و به 
چند بخش از هم فرو نپاشد و رودباری از خون 

 روان نگردد.
 

نيروهای مخالف حضور دراز مدت  چينروشن است 
يی در افغانستان است. از اين رو، بايد امريکا

اين مالحظه را به گونه جدی در سنجش داشته 
باشيم. چين کنون دومين اقتصاد بزرگ جهان است. 

به   2025تا  2015گمان می رود بين سال های 
نخستين قدرت اقتصادی جهان مبدل گردد. توان 

و به  نظامی آن کشور  هم به گونه  روز افزونی ر
افزايش دارد. چين خواهد کوشيد تا با نفوذ 
اقتصادی سنگين، روز تا روز پاکستان را بيشتر و 
بيشتر به سوی خود بکشاند. کنون پاکستان تالش 
دارد تا هم از کشورهای عربی و ايران و هم غرب 
و چين امتياز بگيرد. اما پس از دو دهه  ديگر 

را مادامی کشورهای عربی از محاسبه می افتند. زي
که نفت  دارند، می توانند به پاکستان پول 
بدهند. بسنده است که نفت ايشان رو به کاهش 
بگذارد، آن گاه ديگر حرفی برای گفتن ندارند. 
حال با باالرفتن توان اقتصادی چين، حضور نظامی 

در افغانستان می تواند، مناسبات ما را  امريکا
 با چين با چالش جدی رو به رو کند. 

 
چين خواهد کوشيد تا با خريدن پاکستان، از 
پتنسيال آن کشور برای اشغال کامل افغانستان و 

يی ها سود بجويد. از اين رو بازی امريکاراندن 
با کارت پشتون و اسالمگرايی در آينده نيز اين 
با با سرمايه چين به بازی گرفته خواهد شد. 

 کارت امريکايعنی می توان گفت که ديگر برای 
مادامی که  امريکاپشتون نقش منفی می گيرد. 

برای راندن شوروی از افغانستان تالش داشت، می 
کوشيد از اين کارت بهره برداری نهايی نمايد و 
چنين بر می آيد که توانست در اين بازی روسيه 
را شکست بدهد. برعکس، روسيه تالش داشت تابا 
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را بازی يا اولتراناسيوناليسم پشتون، پاکستان 
تجزيه و به آب های گرم راه بگشايد که در اين 

 بازی به رغم هزينه های هنگفت شکست خورد. 
 

آن چه مربوط به روسيه می گردد، روسيه با حضور 
يی ها در افغانستان مشکل ندارد و امريکامحدود 

از آن حمايت می کند. اما اين حمايت حد و مرز و 
منافع خطوط قرمزی دارد. يعنی تا آن جايی که 

راهبردی روسيه را در محور آسيای ميانه، ايران 
و حتا خود پاکستان با تهديدات راهبردی رو به 
رو نسازد. از همين رو با دقت بسيار باال اين 

 حضور را زير نظر دارند.
 

عين چيز در باره ايران صدق می کند. روشن است 
يی در خاک امريکاکه ايران از حضور نيروهای 

نود نيست. اما آن را از افتادن افغانستان خش
افغانستان به دست پاکستان (در واقع عرب ها و 

 در آينده چين) ترجيح می دهد. 
 

يی ها از امريکاپرسش اصلی اين است که هدف 
پاييدن درازمدت در افغانستان چه است و چه می 
خواهند؟ روشن است سخن می تواند بر سر ماندگار 

ظامی و به همين شدن تا ده هزار نفر پرسنل ن
اندازه پرسنل امنيتی در لباس غير نظامی باشد. 
حال، اگر اين حضور محدود به آموزش نيروهای 
افغانستان، کمک به دولت افغانستان در مبارزه 
با دهشت افکنی و گردآوری اطالعات از منطقه 
باشد، چنين چيزی برای همسايه ها و کشورهای 

در راستای  منطقه پذيرا است. در غير آن، اگر
صدور بی ثباتی به منطقه و کارهای اوپراتيفی 
بسط يابد، بيگمان با واکنش سخت و ويرانگر چين، 
روسيه، ايران و حتا پاکستان رو به رو خواهد شد 
که می تواند تاثيرات خانمانسوز و ويرانگری بر 

 افغانستان بر جا بگذارد. 
 

 پرسش اساسی اين است که ما چه کنيم؟
يی ها برای امنيت خود امريکابه حضور  از يک سو،

نياز داريم. از سوی ديگر، به کمک های مالی 
وابسته هستيم. و هم بايد کاری کينم که  امريکا
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يی ها در کشور، کار را به مبدل شدن امريکاحضور 
آن به کارزار کشاکش ها و زورآزمايی های بی 
پايان قدرت های متخاصم جهانی و منطقه يی و جنگ 

 ی نکشاند. داخل
 

 چند راهکار می تواند در زمينه باشد:
تمديد ماموريت نيروهای ائتالف جهانی از سوی  -1

شورای امنيت سازمان ملل. از ديد من اين بهترين 
راه است. زيرا در زمينه تفاهم جهانی هست و همه 
می دانند که با بيرون شدن کامل اين نيروها، 

نبردهای  کشور می تواند وارد مرحله تازه يی از
 بی پايان داخلی گردد.

دومين راه، امضای قرار داد همکاری های  -2
امنيتی و دفاعی با در نظر گرفتن مالحظات چينی 
ها، روس ها و ايرانی ها و حتا پاکستانی ها و 

 با توافق آن است. 
در صورتی که افغانستان نتواند مخرج   -3

يی ها و قدرت های امريکامشترکی برای خواست های 
بيابد، بهترين کار شايد امضای سال به سال  ديگر

قرار داد باشد. يعنی قرار داد بايد هر سال 
تمديد گردد. چنين گزينه يی می تواند زمينه را 
برای مانور افغانستان فراخ تر سازد و با توجه 
به تحول اوضاع در منطقه و جهان آن را همه ساله 

 ويرايش کند.  
 

افغانستان می  بحث ديگر، امتيازاتی است که
تواند در ازای امضای قرار داد بگيرد. هنوز هم 

 پرسش های فراوانی مطرح است:
ارتش افغانستان را با جنگ  امريکاآيا  -

افزارهای مدرن مجهز می سازد يا نه؟ ارتش 
افغانستان کنون نيروی هوايی کارا ندارد. حال 

يی ها زير فشار پاکستان نمی توانند امريکااگر 
را انجام دهند، آيا افغانستان می  چنين کاری

تواند جنگ افزارهای مورد نياز خود را از روسيه 
 يا کدام کشور ديگر به دست بياورد؟ 

قرار داد نبايد حاکميت ملی و استقالل عمل  -
افغانستان را زير سوال ببرد. يعنی نبايد آزادی 
افغانستان را در خريد جنگ افزار از ديگر 

 .کشورها زير سوال ببرد
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هنور روشن نيست که در صورتی که پاکستان  -
کماکان به تمويل و تجهيز طالبان ادامه دهد و  
کار به اشغال عملی ده واليت پشتون نشين کشور 

چه کمک عملی به ارتش در حال  امريکابينجامد، 
 جنگ افغانستان می کند؟ 

 
در  نبرد با طالبان و ديگر نيروهای وابسته به 

عرب يعنی در جنگ های چريکی، پاکستان و تندروان 
نيروی هوايی و بالگردهای توپدار و نيروهای 
زرهی نقش اصلی و برازنده دارند. حال که 
افغانستان چنين نيروهايی را در دسترس ندارد، 

يی ها تا کدام امريکابايد روشن شود که آيا 
پيمانه در پشتيبانی هوايی از نيروهای ما متعهد 

در برابر  2014ا پس از يی هامريکاهستند. آيا 
 طالبان دست به عمليات هوايی خواهند زد يا نه؟ 

 
يی ها به خاک پاکستان امريکاموضوع حمالت هوايی 

 امريکابا پهباد ها (درونرها) چه می شود؟ کنون 
در چهار چوب فيصله شورای امنيت سازمان ملل در 
افغانستان حضور دارد و ماموريت آن مبارزه با 

. از اين رو حمالت هوايی به خاک تروريسم است
پاکستان با بهره گيری از پايگاه ها از خاک 
افغانستان تا جايی توجيه دارد. اما پس از 
پايان يافتن ماندات سازمان ملل چنين حمالتی می 
تواند بدون پشتوانه حقوقی بماند و چونان تجاوز 
بر قلمرو يک کشور مستقل ارزيابی گردد. اين ها 

ايی اند که تا کنون در هاله يی از همه پرسش ه
 ابهام قرار دارند. 

 
 ايران:

ايران کليدی ترين کشور خاورميانه است که بيش 
از يک چهارم گنجينه های انرژی جهان را دارا 
است. گاز ايران را می توان تنها آلترناتيو گاز 
روسيه برای اروپا دانست. مشکل اساسی در اين 

گاز خود را از روسيه  است که اروپا کنون يک سوم
به دست می آورد. حجم بازرگانی کشورهای اتحاديه 

ميليارد  400اروپايی با روسيه کنون به تراز 
ميليارد دالر  200دالر می رسد. يعنی به ميزان 

از روسيه گاز و مواد خام می خرد و به همين 
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مقدار کاالی صنعتی به روسيه می فروشد. با گذشت 
ی اروپا از گاز روسيه رو به زمان، ميزان وابستگ

بسيار مهم است تا  امريکاافزايش دارد. برای 
 اروپا را از گروگانی گازی روسيه برهاند. 

 
يی ها تالش فراون کردند تا با اشغال امريکا

سوريه راهی برای رساندن گاز عربستان و قطر و 
اسراييل به اروپا از راه ترکيه باز کنند. اما 

ان مانع از اين کار شد. در مقاومت روسيه و اير
برای رساندن گاز  امريکاگذشته همه تالش های 

ترکمنستان از راه بستر دريای کسپين به سوی 
آذربايجان و ترکيه و سپس هم اروپا هم با 
ناکامی انجاميد. در همه جا روسيه و ايران مانع 

چاره يی ديگری جز از رو  امريکااند. کنون 
ز اين رو، انتظار می آوردن به ايران ندارد. ا

رود روابط دو کشور بهبود يابد و غرب سرمايه 
گذاری های هنگفتی در بخش انرژی ايران نمايد. 
رويدادهای اخير اوکرايين آشکارا نشان دادند که 

 نمانده است. امريکاچاره ديگری برای 
 

از اين رو، در آينده افغانستان می تواند از 
رد. به شرط آن که همسايگی ايران سود فراوانی بب

در آن صلح و آرامش حکمفرما باشد. غرب ناگزير 
است برای وقايه سرمايه گذاری های خود مرزهای 
شرقی ايران را در آرامش نگهدارد. از اين رو، 
حضور دراز مدتی در افغانستان خواهد داشت. اما 

يی امريکاچين هم خواهد کوشيد از راه پاکستان 
 مرزهای ايران برساند.  ها را براند و خود را به
 

از ديد من، تنها راه تامين نسبی امنيت در کشور 
بومی سازی امنيت است. تامين امنيت هر واليت 
بايد به باشندگان خود آن سپرده شود. زيرا مردم 
به گونه عينی در تامين امنيت خود ذينفع اند. و 
تنها نيروهای خودی می تواند امنيت را به گونه 

يسته تامين نمايد. روشن است در هر شايسته و با
زون نيروهای ارتش ملی هم استقرار خواهند داشت. 
تنها در واليات جنوبی و شرقی که مخاطرات بسيار 
است، دولت می تواند به گونه استثنايی تامين 

 امنيت را به دوش نيروهای مرکزی بگذازد.  
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يکی از بزرگترين چالش ها در برابر کشور، 

طالبان و گروه های وهابی مانند پويايی های 
تبليغی ها، تکفيری ها و حزب التحرير است. آن 
چه مربوط به طالبان می گردد، ترديدی نيست که 
طالبان در خدمت آی اس آی پاکستان اند و 
پاکستان هم در قبال افغانستان استراتيژی روشن 
و تدوين شده يی دارد که از آن به هيچ رو دست 

اين رو، صلح با طالبان فاقد هر بردار نيست. از 
گونه معنا است و بيهوده. طالبان زبانی ديگری 
جز زبان زور را نمی دانند. با اين هم،  باب 
گفتگو با طالبان بومی که از سر ناگزيری به سوی 
طالبان ايدئولوژيک رفته اند، بايد کماکان باز 

 باشد.  
 
 

م در گذشته، طالبان می توانستند بگويند که رژي
در  برابر » جهاد«کرزی نامشروع است. از اين رو 

آن  روا است. اما کنون که دولت نوی از دل 
انتخاباتی با مشارکت گسترده مردمی به ميان می 

ندارند » جهاد«آيد، هيچ جواز شرعی برای ادامه 
و در صورت ادامه شرارت ياغی و باغی خواهند 

و  بود. از اين رو، بايد تعريف روشنی از دوست
دشمن داشته باشيم. بايد در برابر طالبان مسلح 
با همه قدرت  ايستاد و در برابر مردم عادی از 
همه ابزارها استفاده کرد. اما در برابر 
نيروهای دهشت افکن وهابی (سلفی) به ويژه در 
شمال بايد با همه توان مبارزه کرد. زيرا می 
توانند نه تنها امنيت ملی کشور، بل که منطقه 

 را با چالش ها و تنش های بس جدی رو به سازند.
 

 ... و باز هم در باره خط ديورند:
از ديد من، دولت آينده بايد تا جای امکان خود 
را از اين مساله دور  نگه دارد. بحث ديورند 
بيشتر يک بحث عاطفی است تا عقالنی که در محور 
سياست خارجی کشور و دکترين آن قرار گيرد. با 

وليتيک همخوانی ندارد و بيشتر احساسی رئال پ
است. خط ديورند يک مساله مربوط به گذشته است 
نه حال و آينده. نبايد حال و آينده کشور را 
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قربانی مساله يی بسازيم که هيچ سودی جز زيان 
برای ما ندارد. روشن است در اوضاع کنونی امکان 
آن نيست که دولت افغانستان بتواند با پاکستان 

ر دادی در زمينه عدم تعرض، عدم مداخله در قرا
امور يک ديگر و عدم داشتن ادعای ارضی بر يک 
ديگر به امضاء برساند. پس بهترين راه قرنطين 
کردن و منجمد ساختن اين موضوع و دوری جويی از 
آن است. نبايد هيچ بهانه يی برای مداخله در 
امور افغانستان در دست پاکستان داد. مسايل 

، جزو منافع حياتی کشورها است و روشن است مرزی
پاکستان حاضر نيست با هيچ کسی بر سر آن به 
چانه زنی بپردازد. هيچ کسی  هم به نمايندگی از 
افغانستان توان مطرح ساختن آن را در گفتگوهای 
رسمی با پاکستان ندارد، زيرا بيرون از هر گونه  

 دستورکاری در گفتگوها است. 
 

اکستان و ايران سه کشوری اند که افغانستان، پ
در ميان سه ابر قدرت هند، چين و روسيه قرار 
دارند و عضو هيچ پيمان دفاعی نيستند و ميان 
خود هم هيچ پيمانی ندارند. از اين رو سخت آسيب 
پذير اند. منافع عليای هر سه کشور ايجاب می 

 امريکاکند تا ميان اين سه قدرت و نيز اروپا و 
د و از هر طرف سود بجوبند. به گونه مانور کنن

عينی منافع ايران چه در آسيای ميانه، چه در 
قفقاز و چه در کسپين با منافع روسيه در 

در چهار دهه گذشته  امريکارويارويی قرار دارد. 
با ناديده گرفتن اين تضاد منافع، در واقع به 
سود روسيه و زيان ايران و منطقه عمل کرده است. 

، ايران در بعد انرژی نيز با روسيه همين گونه
رقيب شمرده می شود. افغانستان بايد بکوشد گام 
های بلندی در راستای همگرايی منطقه يی با 

بايد از اين  امريکاايران و پاکستان بردارد و 
طرح پشتيبانی نمايد. اما شرط اصلی موفقيت در 
يک طرح همگرايی منطقه يی، بی طرف بودن آن است. 

آن، با سنگ اندازی های روسيه و چين  رو  در غير
به رو خواهد گرديد. در يک سخن، افغانستان بايد 
بکوشد تا همکاری اقتصادی جای چالش و تنش را در 

 مناسباتش با پاکستان بگيرد. 
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دکترين و استراتيژی سياست خارجی و 
ديپلماسی موفق کشور در عرصه مناسبات 

لی در سال های نخست وزارت بين المل
 خارجه داکتر عبدهللا

و به بيراهه رفتن آن در سال های 
 پسين.

 
بنده به عنوان کسی که خود ناظر و شاهد تحقق  

موفقيت آميز دکترين و استراتيژی سياست خارجی 
در آن دوره بودم و مسووليت رياست مرکز مطالعات 
ت استراتيژيک وزارت خارجه را در آن برهه در دس

داشتم، می کوشم داليل موفقيت آميز بودن آن دوره 
و ناکامی دوره های بعدی را خدمت بنويسم و اين 
که وزارت خارجه در آن هنگام چگونه به گونه 
سامانمند و هماهنگ کار می کرد و موقف ما در 
عرصه سياست خارجی، امنيت ملی و روابط پيچيده 
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نه با پاکستان و خط ديورند چگونه بود و چگو
توانسته بوديم با پيشگيری يک ديپلماسی موفق 
ميان جهانی گرايی و منطقه گرايی يک توازن 
خردورزانه و منطقی به سود منافع عليای کشور 
ايجاد نماييم، بدون گزافه گويی با همه دوست 
بوديم و با هيچ کشوری چالش جدی نداشتيم و اين 
که چرا اين مشی موفقيت آميز به يک مشی ناکام 

 مبدل شد، توضيحات بدهم. 
 

دکترين سياست خارجی ما در آغاز بر شالوده رئال 
پوليتيک و درک روشن از منافع ملی کشور و 
حساسيت های منطقه استوار بود و مشی موازنه 
مثبت ميان جهانگرايی و منطقه گرايی را پيش 

موقف وزارت خارجه در قبال موضوع  گرفته بود.
ر پايه اين ديد پشتونستان و خط ديورند ب

پراگماتيک استوار بود که مشکل در اوضاع 
جيوپوليتيکی ديگر مطرح بود و حال که اوضاع از 
ريشه دگرگون شده و ترتيبات نو جيوپوليتيکی بر 
جهان حاکم است، بايد با ديد واقعبينانه با 
توجه به واقعيت های کنونی جيوپوليتيک منطقه با 

له برخورد شود. توجه به منافع ملی کشور با مسا
در کل، راه حل اين معضل در چهارچوب کانسپت 
همکاری های منطقه يی جستجو می شد و سعی بر اين 

چالش در زمينه به تنش مبدل نشود و  بود تا
هزينه آن برای کشور به پايين ترين تراز ممکن 
باشد. پسان ها اين سياست گروگان مساله 

ی با پشتونستان و پيمان همکاری های راهبرد
گرديد و پای کشور را به گونه سر درگمی  امريکا

به بازی های پيچيده منطقه يی و روياوريی های 
بزرگ جهانی کشانيد و سپس هم با شماری از 
آجنداهای ابزاری شخصی و خاندانی پيوند خورد و 

 سر انجام هم به بست رسيد.
 

در باره ديدگاه های داکتر عبدهللا در عرصه سياست 
- 2001دوره وزارت خارجه (سال های  خارجی در

)، و اختالفات او با ارگ در زمينه، من تنها 2006
می توانم تنها برداشت های خود را از پاليسی 
های وزارت همان گونه که در آن سال ها تصور می 



 

1109 
 

کردم، بنويسم که می شود آن ها را در چند تز 
  :خالصه ساخت

است و  افغانستان وارد مرحله تازه يی شده -1  
فرصت های بسيار خوبی به دست آورده است. اما 
زمان بهره گيری از اين فرصت ها نامحدود نيست. 
ما شايد يک دهه فرصت داشته باشيم از اين فرصت 
ها برای دولت سازی و ملت سازی و نوسازی و 

برداری اعظمی کنيم. به ويژه پنج  هبازسازی بهر
ست. بايد سال نخست يعنی همين حاال بسيار مهم ا

هميشه در نظر داشت که اين فرصت می تواند از 
دست برود. اگر اين فرصت به دليل ضعف ما از دست 
برود، ضايعه جبران ناپذيری خواهد بود. بايد 
همه نيروی خود را بسيج بسازيم که تا جای امکان 
به سرعت از اين امکان تاريخی بهره برداری 

در کشور نماييم و جهان را به سرمايه گذاری 
 ترغيب و تشويق نماييم. 

برای جلب و جذب سرمايه گذاری، تامين  -2 
مهمترين عنصر است. تامين امنيت،  -امنيت

برقراری ثبات و بازسازی، سه اولويت کشور در 
 اين مرحله است.

افغانستان موقعيت جيوپوليتيک بسيار حساسی  -3 
اسی ماگر ما بتوانيم با پيشگيری يک ديپل دارد.
هانه کشور را به عرصه رقابت های سالم و آگا

سازنده و مثبت شرق و غرب مبدل سازيم، می 
توانيم مانند کشورهای موفق ديگر (برای مثال 
هند) از کمک ها و مساعدت های هر دو جانب بهره 
مند شويم. اولويت ما را در اين عرصه مبدل 
ساختن کشور به پلی پيوند دهنده ميان آسيای 

اره هند می ساخت. يعنی در برابر ميانه و نيمق
مبدل ساختن کشور به  -کشور دو گزينه قرار دارد

گستره همکاری ها در صورت پيشگيری يک سياست 
موفق و يا مبدل ساختن آن به کارزار کشاکش های 

 بی پايان در صورت ناکامی. 
اساسی ترين و اصلی ترين چالش در برابر ما  -4 

يان جهانگرايی و اين است که چگونه بتوانيم م
منطقه گرايی تعادل و توزان خردورزانه مطابق 
منافع ملی خود به وجود بياوريم. به گونه يی که 
يک عرصه متمم و مکمل يک ديگر باشد و با يک 
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ديگر در تضاد و تقابل قرار نگيرد و هر يک جدا 
 گانه تعريف گردد.

و ناتو  امريکاتنظيم همکاری های بلندمدت با  .5
ظرداشت جدی حساسيت های منطقه يی و سنجش با درن

 مواضع و منافع کشورهای همسايه و منطقه.
ع به رغم آرامش ااوض -» مديريت بحران« -6 

ظاهری، بحرانی و آتش زير خاکستر است و آبستن 
چالش های گوناگون درونی و بيرونی و اگر اين 
بحران ها و چالش ها درست مديريت نشود، ممکن 

گود تازه يی از کشاکش ها گردد.  است کشور وارد
بر عکس، اگر ديپلماسی سازنده با شکست رو به رو 
شود، کشور می تواند به ميدان کشمکش های بی 

قدرت های منطقه  های پايان و ميدان زورآزمايی
 يی مبدل گردد. 

منافع کشور در اين مقطع در اوضاع و احوال  -6 
است. کنونی با منافع جامعه جهانی گره خورده 

اوضاع شکننده است. اين گرهخوردگی می تواند 
محکم تر و سفت شود و يا هم باز و سست شود و 
شايد هم از هم بگسلد. چگونه می توان اين گره 

 را محکم تر بست.
استراتيژی وزارت خارجه، تامين روابط،  -7 

بهبود روابط و توسعه روابط با همه کشورهای 
نی با هيچ کسی. جهان است. دوستی با همه و دشم

تنش زدايی با کشورهايی که بالقوه می توانند 
برای ما تهديد به شمار روند، کاهش دادن و 
پايين آوردن ضريب تهديدها در عرصه سياست 
خارجی، باالبردن توان ايستادگی کشور در برابر 
اين تهديدها، بهره برداری بايسته از فرصت ها، 

حتمالی به کوشش برای تبديل ساختن چالش های ا
فرصت ها و جلوگيری از مبدل شدن چالش ها به تنش 

 در عرصه سياست خارجی. 
يکی از بزرگترين مسووليت های ما جلب هر چه  -8 

بيشتر کمک های خارجی در پروژه های مشخص 
اقتصادی در بخش های زيربنايی و همکاری تنگاتنک 
با دفتر انسجام کمک های بين المللی و تا جای 

ه ارگان های مربوط بود. اولويت ها هم امکان هم
روشن بود: آموزش و پرورش، صحت عامه، راهسازی، 
تامين برق، تامين خوراک برای باشندگان و تامين 

وزارت خارجه معتقد بود که  اشتغال برای آنان.
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بايد از حضور جامعه جهانی در افغانستان به سود 
 نهادينه ساختن قانونمداری در کشور، نهادسازی،
نهادينه سازی دمکراسی، برابری حقوق باشندگان 
به ويژه زنان، حقوق شهروندی، توسعه جامعه 
مدنی، آزادی های دمکراتيک، آزادی وجدان، آزادی 
بيان، روی کار آوردن يک نظام مبتنی بر قانون، 
تدوين و انفاذ قانون اساسی همخوان با منافع 
عليای کشور، دستيابی به ساختاری که بتواند 
مشارکت همگانی را در دولت تامين نمايد، رشد و 
توسعه احزاب سياسی، غير سياسی ساختن و تخصصی 

 ساختن کرسی های وزارت ها، سود برد. 
در رابطه با مساله خط ديورند و موضوع  -9 

پشتونستان برداشت وزارت خارجه با مقتضيات رئال 
پوليتيک بيخی همخوانی داشت، روشن، پراگماتيک و 

سته از واقعيات عينی بود. وزارت خارجه برخا
امکانات و ميدان مانور فراخی در زمينه نداشت و 
نيک می دانست که اين ميراث شوم ره آورد اوضاع 
جيوپوليتيک ديگری و ترتيبات جهانی ديگری بود 
که بر منطقه تحميل شد و در اوضاع و احوال 
کنونی که ترتيبات تازه يی بر جهان حاکم است، 

ی توانيم تنها با توجه به منافع عليای ما م
کشور بکوشيم تا اين چالش بالقوه فرصت مناسب و 
مساعد به دست آمده را از دست ما نگيرد و هزينه 
مخاصمت با پاکستان تا جای امکان پايين بيايد و 
کاری نشود که پرداخت آن، به ازای از دست رفتن 

تنش اين فرصت تاريخی گردد. يعنی در يک سخن مشی 
زدايی با پاکستان و تاکيد بر حل مطلقا نرم 
ابزاری و مسالمت آميز قضيه. وزارت خارجه درک 
روشنی داشت که در صورت پيچيده تر شدن اوضاع 
امنيتی بخش بزرگ ياری های بين المللی را 
سکتورهای امنيتی، انتظامی ونظامی خواهد بلعيد. 

ا بر عکس، در صورت بهبود نسبی اوضاع اين کمک ه
را می توان در اقتصاد ملی، بازسازی و نوسازی 
جلب و تزريق کرد. از اين رو سخت از ماجراجويی 

 پرهيز داشت.
در استراتيژی توسعه اقتصادی و اجتماعی  -10 

 کشور سه مرحله نظر بود:
 کوتاهمدت -1 
 ميانمدت -2 
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 دراز مدت -3 
در کوتاهمدت، جلب ياری های بالعوض بين  - 

صه های صحت عامه، آموزش و پرورش، المللی در عر
بازسازی راه ها، ساختن پروژ های کوچک آبرسانی 
و برق و استمرار جلب و جذب کمک ها و تخصيص آن 
به عرصه های توليدی در زراعت، صنايع سبک و 
پروژه های عام المنفعه که بازده سريع داشته 

 باشد،
در ميانمدت مبدل ساختن کشور از يک مملکت  - 

ه به کمک های بين المللی به کشوری خودکفا وابست
که خود بتواند متکی به خود و بی نياز از کمک 

در اين حال، ديگر جای کمک های  های بالعوض باشد.
بين المللی را جذب سرمايه گذاری های خارجی در 

 اقتصاد ملی می گيرد. 
توسعه « کشوری که وارد عرصه، در دراز مدت - 

تنها بس نياز از کمک های  شود. يعنی نه» پايدار
خارجی باشد، بل که خود بتواند با صادرات 
توليدات زراعتی، صنايع سبک، عرضه خدمات، 
جهانگردی پيشرفته و صدور کارگران ماهر به خارج 
 اوبژکت مستقل و پويای سامانه نظام جهانی گردد.

 
بايد گفت که داکتر عبدهللا در پياده ساختن اين  

ار نيرومندی متشکل از ديپلمات سياست ها تيم بسي
های پيشکسوت و با تجريه در عرصه مناسبات بين 
المللی و منطقه يی و همچنين ديپلمات های جوان 
تحصيلکرده در دانشگاه های بزرگ جهان در اختيار 
داشت . در يک سخن، می توان گفته که موقف اصولی 
وزارت دستاورد خرد جمعی تيم رهبری و استعداد 

 توانايی باالی شخص وزير بود.  سرشار و
 
دردمندانه، سياست های خردورزانه وزرات خارجه  

که معطوف به منافع عليای کشور و مبتنی بر رئال 
پوليتک، پراگماتيسم و سازنده بود، با مانع 

سياست های ابزاری، تنگ  -بزرگی رو به رو بود
نگرانه، پيش پای بينانه، مبتنی برآجنداهای 

ی، سمتی، غير کارشناسانه و خيال شخصی، خاندان
 پردازانه ارگ. 
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در آن هنگام ارگ نشينان در خواب و خيال ها و  
. ديدگاه های ندروياهای بزرگی در پرواز بود

مسلط بر ارگ در عين تفاوت ها، شباهت های 
بسياری با ديدگاه های رهبران حزب دمکراتيک خلق 

ا داشت که بدر سال های دهه هشتاد سده بيستم 
آمدن شوروی ها غرق انديشه های خيال پردازانه 
بودند و آمدن شوروی ها را تضمينی برای برون 
رفت کشور از عقب ماندگی های چندين سده يی و 
استمرار سلطه شخصی خويش و بلندپروازی های در 

 مساله پشتونستان می انگاشتند. 
 
به هر رو، اين ديدگاه ها می توان در چند بند  

کرد که دردمندانه تا به امروز همان  زير خالصه
است که بود و کدام تغييری در آن ديده نمی شود 

: 
بی خيال باشيد. آرام بخوابيد و رای نزنيد.  -1 

يی ها آمده اند و هرگز هم نخواهند رفت. امريکا
افغانستان را گل و گزار خواهند ساخت. خود شان 

درد همه کارها را می کنند. الزم نيست خود را به 
سر بيندازيد و زحمت بدهيد. يعنی ارگ نشينان با 

يی ها را امريکالميدن در بستر های نرم، آمدن 
چونان يک عطيه آسمانی و تحفه الهی می 

 پنداشتند.
يی امريکابهره برداری اعظمی از فرصت آمدن  -2 

ها برای بازگشت به نظام شاهی. استراتيژی ارگ 
دانيدن کشور نشينان از همان لحظه نخست، بازگر

به دوره شاهی بود. و اين استراتيژی را به گونه 
مستمر پيگيرانه تا همين اکنون دنبال می کند. 
همه دستبردها به قانون اساسی، ساختار نظام، 
تقلبات در انتخابات ها و .... در همين راستا 

 بوده و است.
مادام العمر ساختن فرمانروايی شخص آقای  -3 

از اين فرصت، خاندانی ساختن  کرزی با بهره گيری
 قدرت 

گرايش مفرط به هژمونی تباری، زبانی و  -4 
سمتی. در يک سخن مبدل ساختن افغانستان به 

 يی ها.امريکاپشتونستان با بهره گيری از آمدن 
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اقامه ادعای ارضی بر پاکستان و بخشيدن جان  -5 
دوباره به مساله پشتونستان با کشانيدن پای 

 ن ماجراجويی.در اي امريکا
 مداخله در امور بلوچستان  -6 
سمتی ساختن کمک های بين المللی و تخصيص  -7 

دادن کمک های جهانی به جنوب کشور (علی الخصوص 
قندهار) و شرق (جالل آباد) و نامتوازن ساختن 
تراز رفاه در کشور. بر خالف وزارت خارجه که 
معتقد بود که بايد از حضور جامعه جهانی در 

غانستان به سود نهادينه ساختن قانونمداری در اف
کشور، نهادسازی، نهادينه سازی دمکراسی، برابری 
حقوق باشندگان به ويژه زنان، حقوق شهروندی، 
توسعه جامعه مدنی، آزادی های دمکراتيک، آزادی 
وجدان، آزادی بيان، روی کار آوردن يک نظام 
 مبتنی بر قانون، تدوين و انفاذ قانون اساسی
همخوان با منافع عليای کشور، دستيابی به 
ساختاری که بتواند مشارکت همگانی را در دولت 
تامين نمايد، رشد و توسعه احزاب سياسی، غير 
سياسی ساختن و تخصصی ساختن کرسی های وزارت ها، 
سود برد؛ ارگ در پا گرفتن احزاب سياسی به شدت 
مخالف بود و آن را برای آينده نظام شاهی و 

ودمان شاهی خطرناک می پنداشت. از همين رو د
زاب سياسی به رشد و شگوفايی حنگذاشت که ا

برسند. نگذاشت قانون اساسی مطابق با منافع 
عليای کشور تدوين و نافذ شود و در آن دستبرد 
زد. نگداشت ساختار نظامی به ميان بيايد که در 

ين شود. بل که مآن ميزان باالی مشارکت مردمی تا
هره گيری از حمايت و حضور خارجی ها به ب

ساختاری را حاکم شاخت که زمينه هرگونه مشارکت 
در تصميمگيری ها را محدود می سازد و قدرت را 

 در يک دست متمرکز و انحصاری می گرداند. 
 
بهره برداری ابزاری از قرار همکاری های  -8 

به سود مادام العمر ساختن  امريکابلند مدت با 
سمتی و بازگشت به شاهی  صی، قومی وحاکميت شخ

مطلقه. بر عکس وزارت خارجه که معتقد به بهره 
گيری از کمک های خارجی برای بازسازی و نوسازی 
کشور بود، ارگ توسعه کشور به ويژه شمال مرکز و 
غرب را برای آينده نظام شاهی خطرناک می پنداشت 



 

1115 
 

و در عقب نگه داشتن کشور و تفرقه افکنی در 
مردم ذينفع بود. از همين رو، به عمد در ميان 

 به هدر رفتن کمک ها ذينفع بود.
پيشگيری سياست های فريبکارانه و دروغگويی  -9 

در عرصه مناسبات بين المللی متفاوت با مشی 
صاداقانه وزارت خارجه که منجر به از دست رفتن 
آبرو و عزت کشور و تجريد آن در عرصه بين 

ه بازی ابزاری با قرار المللی گرديد. به ويژ
و گره زدن  امريکاداد همکاری های دراز مدت با 

آن با تدوام سلطه شخص کرزی که منجر به بن بست 
 کنونی گرديد. 

پيشگيری مشی انحصارگرايی در عرصه سياست  -10 
خارجی، تمرکز سياستگزاری در ارگ و به حاشيه 
کشيدن وزارت خارجه و کنار زدن وزير از دستگاه 

 ت درکل.دول
 
بر خالف وزارت خارجه که دارای تيم يک دست،  

کاردان، معتقد به منافع ملی و پابند به ارزش 
های واالی ملی، افراد نيکنام و بی آاليش بود، 
تيم ارگ متشکل بر اشخاص دارای گرايش های 
رنگارنگ و گاهی هم متضاد، مرموز، دارای 

يش پيوندهای اسرار آميز، گذشته های آلوده، گرا
های افراطی تبارگرايانه از همه طيف ها و نحله 
ها از چپ افراطی گرفته تا راست افراطی و بی 
بهره از نزاکت های سياست خارجی بود. نتيجه را 
هم همه ديديم. از دست رفتن فرصت های تاريخی و 

 به هدر رفتن ياری های بين المللی. 
 
 در پاسخ به پرسش مبنی بر اين که چه کسی مسوول 

برباد رفتن فرصت طاليی تاريخی دهه نخست سده 
کرزی. اما در  -می توان گفت بيست و يکم است؟

باره اين که چرا و چگونه اين فرصت از دست رفت، 
بايد يک کتاب مفصل نوشته شود. دردمندانه کنون 
فرصت آن ميسر نيست که به تفصيل در اين باره 
 بنويسم. اما در آينده چرا. اگر زندگی بود،

 بايد صد در صد بنويسم.
 
راستش بنده بر آنم که اين فرصت نه برای يک  

دهه بل که تنها در همان پنج سال نخست بين سال 
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در دست بود که متاسفانه از دست  2006-2001های 
دفت. بنده اتفاقا در همين سال ها از نزديک 
شاهد عينی برباد رفتن اين فرصت بودم. اميدوارم 

تفصيل کتابواره يی توانم به در آينده نزديک ب
نگاهی به نقش سازنده وزارت خارجه در «زير نام 

زمينه بهره برداری بهينه از کمک های خارجی و 
تدوين استراتيژی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 
در دوره داکتر عبدهللا (ابتکارات سازنده وزارت 
خارجه و کارشکنی ها، دسيسه ها و توطئه های 

و چرايی برباد رفتن فرصت های طاليی  ارگ) و چونی
به رشته » نيمه نخست دهه نخست سده بيست و يکم

موضوع، البته بسيار پيچيده و چند  نگارش بکشم.
بعدی است. از همين رو تنها به همين عرصه که 
خود از نزديک شاهد و ناظر آن بودم، برای تان 
روشنی خواهم انداخت. باور کامل دارم که با 

ن ديدگاه تان از ريشه در باره کشور خواندن آ
 دگرگون خواهد شد.

 
از ديد بنده، بزرگترين چالشی که کشور با آن رو 
به رو است، بن بستی است که در عرصه سياست 
خارجی با آن برخوده و رو به رو گرديده ايم. 
سردرگمی در عرصه سياست خارجی می تواند زيان 

ارد های پيش بينی ناپذيری به پيکر کشور و
بياورد. از اين رو، تيم آينده بايد تيمی باشد 
که پيش از هر چيزی بتواند سياست خارجی کشور را 

چيزی که به  -در مسير و بستر همواری هدايت کند
يک ديپلماسی بسيار پويا و نيرومند نياز دارد. 
کار به جايی رسيده است که کسی بدون توسل به 

ر در نمی فال بينی و رمل اندازی و اسطرالب س
آورد که سياست خارجی ما در چه مسيری روان است. 

در هاله يی از  امريکاسرنوشت پيمان راهبردی با 
و اروپا  امريکاابهام پيچيده است. روابط با 

 تيره و گنگ است.
  
کسی نمی داند که پاکستان دوست ما است يا دشمن  

ما؟ اگر دشمن است، پس چگونه است که مرزهای ما 
ور سراسر باز و شفاف است. با آن کشور با آن کش

بزرگترين تراز تجاری را داريم، صدها هزار 
کارگر پاکستانی در کشور ما کار می کنند و رييس 
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جهمور هم سال چند بار مهمان اسالم آباد می شوند 
 امريکاو باری هم اعالم داشته اند که اگر ميان 

و پاکستان جنگی در بگيرد، در کنار برادران 
ستانی خويش خواهيم ايستاد. اين که در چنين پاک

چه معنايی پيدا  امريکاحالتی پيمان راهبردی با 
 می کند، ديگر برای ما اهميتی ندارد.

 
موضع ما در قبال خط ديورند هم کماکان روشن  

نيست که ما چه می خواهيم . مناسبات با روسيه و 
ديگر کشورهای سازمان شانگهای و ايران هم در 

با سر درگم ماندن پرونده پيمان همکاری  پيوند
کماکان سر در گم  امريکاهای دفاعی و امنيتی با 

است. کسی تا کنون نمی داند که ما با پاکستان 
يا طالبان و القاعده در وضعيت جنگی قرار داريم 

 يا همه برادران ما هستند؟ 
 
آيا ما در معرض تهاجم خارجی (مشخص تر  

ا نه؟ اگر داريم، آيا پاکستان) قرار داريم ي
برخورد با کشوری که بر ما تعرض نظامی کرده 
است، همين گونه می باشد، که ما می کنيم؟ اگر 
جنگ، جنگ داخلی است، دشمن کيست؟ آيا تعريف 
مشخصی از دشمن داريم؟ راه های مقابله و 

 رويارويی با آن چگونه است؟
  

روشن است که اگر سياست خارجی ما موفق می بود، 
نيازی به اين همه درد سر نمی بود. اما حاال که 
به بن بست خورده است، راه حل چيست؟ ادامه موقف 

 کنونی يا جستجوی راهبردهای ديگر؟ 
  

آيا تيم کنونی توان بيرون رفت از بن بست را 
دارد يا نياز به آن است که تيم نوی ابتکار عمل 
 در اين راستا را به دست بگيرد. بزرگترين نشانه

ايميج يک کشور در  ،پيروزی يک سياست خارجی موفق
جهان خارج است. دردمندانه آقای کرزی چنان 
افغانستان را در جهان بدنام و بی آبرو ساخته 
اند که به مظهر شرارات، تقلب، رياکاری، خشونت، 
بی ثباتی، فساد و فتنه مبدل گرديده است. به 

از  مصداق: ننگ دارد بشريت ز چنين کهنه رژيم.
همين رو نظربايف رييس جمهور قزاقستان پيشنهاد 
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از نام قزاقستان » ستان«کرده است تا پسوند 
برداشته شود. زبرا هر کسی که نام قزاقستان را 
می شود، آن را با افغانستان يا پاکستان يکی می 

 .پندارد و سرمايه گذاری نمی کند
 
از اين هم که بگذريم، آيا راه حل خردوزرانه  

مساله راه اندازی لويه جرگه های مسخره و اين 
نمايشی بيهوده است يا دستيابی به يک تفاهم در 

 تراز خبرگان و برخورد کارشناسيک؟ 
 12به هر رو، از ديد بنده سياست خارجی ما در  

 سال گذشته سه مرحله را پشت سر گذاشته است:
مرحله نخست که سکان سياست خارجی در دست  - 

و تيم همکارانش بود. يعنی سال های داکتر عبدهللا 
 2004تا  2001

هنگامی که سکان  2005-2004مرحله دوم از  - 
سياست خارجی در دست آقای خليلزاد و کرزی افتاد 
اما تا جايی در هماهنگی با داکتر عبدهللا پيش 
برده می شد اما در اين حال، داکتر عبدهللا روز به 

 روز به حاشيه کشيده می شد.
بدين سو که جناب آقای  2006له سوم از مرح - 

کرزی اين سکان را به دست گرفته اند و خود هم 
پاليسی ميکر شده اند و هم استراتيژيست و هم 

خود کوزه  -مجری (به قول معروف حکيم عمر خيامی
گرو کوزه خر و کوزه فروش) و وزارت خارجه به يک 

 وزارت اجرايی مبدل شد.
ينی يی از اين سه اگر قرار باشد ارزيابی ع 

دوره داشته باشيم، با تاييد همه ديپلمات های 
سابقه دار و مجرب کشور و جهان می توان با جرئت 
گفت که در دوره نخست اين سياست بسيار موفق، در 
دوره دوم مشروط و در دوره سوم ناکام بوده است. 
ساده ترين منطق گويای آن است که بايد سکان 

می برگردانيده شود که سياست به دست همان تي
توانسته بود در اين عرصه بسيار مهم موفقانه 
عمل نمايد. از ديد بنده، هنوز هم شانس ويرايش 
برخی از لغزش ها را داريم و هنوز هم بسيار دير 
نشده است. کنون ديگر وقت نداريم که تيم تازه 
يی را بيازماييم. تيم کنونی هم سياست خارجی را 

ه و کشور را در آستانه بحرا ن به بن بست کشانيد
بزرگی قرار داده است. پس بهترين راه همان است 
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که دوباره اين سکان به همان تيم موفق سال های 
 داده شود. 2003 -2001

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ديپلماسی موش و گربه يی کرزی با 
 طالبان و پاکستان

 به پايان خط نزديک می شود:
ات در سال هايی که مسووليت مرکز مطالع 

استراتيژيک وزارت خارجه را داشتم، وزارت 
پيوسته با اين پرسش رو به رو بود، که موقف ما 
در عرصه سياست خارجی، امنيت ملی و روابط 
پيچيده با پاکستان و خط ديورند چگونه بايد 
باشد و چگونه خواهيم توانست با پيشگيری يک 
ديپلماسی موفق ميان جهانی گرايی و منطقه گرايی 

وازن خردورزانه و منطقی به سود منافع يک ت
 عليای کشور ايجاد نماييم. 

 
بدون گزافه گويی با همه دوست بوديم و با هيچ  

کشوری چالش جدی نداشتيم و اين که چرا اين مشی 
موفقيت آميز به يک مشی ناکام مبدل شد، داستان 
پر آب چشمی است که نياز به مثنوی ده منی دارد. 

جی ما در آغاز بر شالوده رئال دکترين سياست خار
پوليتيک و درک روشن از منافع ملی کشور و 
حساسيت های منطقه استوار بود و مشی موازنه 
مثبت ميان جهانگرايی و منطقه گرايی را پيش 

مهمترين پرسش اين بود که در رابطه  گرفته بود.
با پاکستان چه بايد کرد و چه راهکاری را پيش 

مات های پيشکسوت کشور جناب دو تن از ديپل گرفت؟
معين سياسی و جناب آقای  -آقای داکتر شيرزوی
مدير اول سياسی از کسانی  -اکمل غنی احمدزی

بودند که با مناسبات دو کشور از ساليان دور 
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آگاهی دقيق و حرفه يی داشتند. به ويژه داکتر 
شيرزوی که مدتی هم در دوره داوود خان در 

اس حرفه يی اين مساله پاکستان سفير بود، کارشن
بود. چون داکتر عبدهللا وقت کافی نداشت، من ترجيح 
می دادم زياد مزاحمش نشوم و از اين رو، هر 
هفته چند روز پس از پايان کار رسمی به خانه 
داکتر شيرزوی می رفتم و ضمن بازی شطرنج با 
جناب ايشان در زمينه مسايل بين المللی و سياسی 

مساله پشتونستان وخط  و منطقه يی از جمله
 ديورند به تبادل نظر می پرداختيم.

 
مهم ترين مساله برای ما اين بود که چه بايد 
کرد که چالش موجود ميان دو کشور به تنش مبدل 
نشود و در صورت افرايش کشيدگی ها هزينه آن 
برای کشور در پايين ترين تراز باشد. مطالعه 

ابط پيچيده دقيق تاريخ ديپلماسی کشور و سير رو
ميان افغانستان و پاکستان ايجاب می کرد، به 

در زمينه رفتار شود که کوچکترين يی گونه 
حساسيتی را بر نيانگيزد. گاه گاهی هم با شماری 
از ديپلمات های با تجربه پيشين مانند داکتر 
روان فرهادی و داکتر شمع ريز در سفرهايی که به 

ظر می کابل داشتند، در زمينه به تبادل ن
 پرداختم. 

 
رفتار سنجيده و خردورزانه وزارت خارجه موجب  

شد که پاکستان در قبال کشور خود را در يک 
 پنجاهرقابت سالم با هند بيابد و حتا در حدود 

ميليون دالر هم به ما کمک کند.  هميشه اندرز 
سردار نعيم خان در اين باره مشعل راه ما بود 

ارجی افغانستان که زمانی گفته بود: سياست خ
تياط حمانند تيغ برانی است که بايد کوشيد تا ا

و نرمی به آن دست زد، در غير آن هر قدر تيزتر 
روی آن دست بکشيم، به همان پيمانه دست ما را 

 20بيشتر خواهد بريد. 
 

                                     
که برای ايراد سخنرانی در يک  2001در اواخر سال .  20

ندن رفته بودم، شادروان عزيز نعيم بنده را لنشست به 
به يک رستورانت دعوت کرد. او در ال به  برای صرف شام

  الی صحبت ها اين گفته های پدرش را نقل کرد.  
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در دوره حاکميت حزب دمکراتيک خلق، تعريف  
روشنی از روابط با پاکستان وجود داشت: دشمنی 

برابر افغانستان جنگ اعالم ناشده يی را که در 
به راه انداخته است. يعنی آشکارا پاکستان دشمن 
افغانستان شناخته می شدو روابط با آن کشور در 
پايين تر تراز قرار داشت و جنگ در دو جبهه سرد 

 و گرم ميان دو کشور روان بود. 
 
موقف وزارت خارجه در قبال موضوع پشتونستان و  

بر پايه اين ديد پراگماتيک استوار  خط ديورند
بود که مشکل در اوضاع جيوپوليتيکی ديگر مطرح 
بود و حال که اوضاع از ريشه دگرگون شده و 
ترتيبات نو جيوپوليتيکی بر جهان حاکم است، 
بايد با ديد واقعبينانه با توجه به واقعيت های 
کنونی جيوپوليتيک منطقه با توجه به منافع ملی 

ساله برخورد شود. در کل، راه حل اين کشور با م
معضل در چهار چوب کانسپت همکاری های منطقه يی 
جستجو می شد و سعی بر اين بود تاچالش در زمينه 
به تنش مبدل نشود و هزينه آن برای کشور به 

 پايين ترين تراز ممکن باشد.
به هر رو، دردمندانه، به رغم همه مساعی يی که  

ای بهبود روابط ميان دو وزارت خارجه در راست
کشور به خرج می داد، در پيرامون ارگ حلقات و 
محافل پيدا و پنهانی در تالش بودند با هنگامه 
سازی و پيش گيری سياست بازاری و غير حرفه يی 
ابتکار عمل در مناسبات با پاکستان را از وزارت 
 خارجه بربايند و خود را در صف نخست علم کنند.

ين محافل و حلقات توانستند، سر انجام هم هم
کرزی را در دام خود بيندازند و او را به 
بيماری پشتونستانخواهی و ادعای ارضی بر 
پاکستان و مزيد بر آن دست اندازی در امور 
داخلی پاکستان به ويژه در مساله بلوچستان مبتال 
کنند. سپس اين بيماری به خليلزاد هم سرايت 

جی آهسته آهسته از کرد. اين بود که سياست خار
وزارت خارجه گرفته شد و به ارگ انتقال يافت. 
وزارت به حاشيه رانده شد و به يک وزارت اجرايی 

نتيجه اين شد که در دوازده سال  مبدل گرديد.
گذشته، کسی ندانست که پاکستان دوست ما است يا 
دشمن ما؟ آيا ما در معرض تهاجم خارجی (مشخص تر 
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يا نه؟ اگر داريم، آيا  پاکستان) قرار داريم
برخورد با کشوری که بر ما تعرض نظامی کرده 
است، همين گونه می باشد، که ما می کنيم؟ اگر 
جنگ، جنگ داخلی است، دشمن کيست؟ آيا تعريف 
مشخصی از دشمن داريم؟ راه های مقابله و 

 رويارويی با آن چگونه است؟
 
 تا کنون کسی نمی داند که با طالبان چه کنيم؟ 

سر انجام راه حل مساله طالب در چيست؟  اگر 
طالبان دشمن اند و آله دست پاکستان، پس بايد 
تا نابودی کامل آن با آن رزميد. در اين صورت 
اين پرسش پيش می آيد که پس چرا کرزی مانع از 

يی ها طالبان را از ميان امريکاآن شد تا 
يی در برابر طالبان امريکاببرند؟ و هر باری که 

ز شدت عمل کار می گرفتند، کرزی در برابر آنان ا
بر می خاست؟ و همچنين اين پرسش پيش می آيد که 
با کدام توان و نيرو می توانيم در برابر 

اگر بر آنيم که ايشان فرزندان  طالبان بجنگيم؟
اين مرز و بوم اند و بايد با ايشان کنار آمد، 
و در آن صورت اين پرسش پيش می آيد که چگونه؟ 

 از چه راه؟
 
پيش از اين که به اين پرسش ها بپردازيم، بايد  

خاطرنشان بسازيم که در تاريخ هميشه مواضع 
کجدار و مريز و غيرقاطعانه و مبهم و ضعيف کار 
را به بن بست کشانيده است و برعکس اتخاذ موقف 
های مشخص، ثابت، روشن و قاطع فرين موفقيت بوده 

 - غانستان و پاکستاناست. دردمندانه، روابط اف
دو کشور همسايه، زير سايه رقابت های ابرقدرت 
ها، قدرت های منطقه يی و مساله مواد مخدر رفت 
و مداخله بی جای عناصر احساسی و ناآگاه از 
سياست در اين عرصه کار را به جايی کشاند که 
ديگر برای کرزی راه برگشت نمانده است. او 

ورد غير پراگماتيک ی اين ندانم کاری و برخنقربا
 و غير حرفه يی با مساله شد.

  
انحراف از مشی پراگماتيک و رئال  ،از ديد من

يک موجب سقوط کرزی گرديد. نيشخند تلخ تپولي
تاريخ و درس بزرگ آن چنين است. به هر پيمانه 
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يی که با سرعت بيشتر به سوی سراب پشتونستان 
م بدويم، به همان پيمانه سريع تر از پا خواهي

افتاد. همان گونه که داوود خان و دولت های بعد 
از او به خاطر مساله پشتونستان بر افتادند و 
واژگون شدند، کرزی هم بر سر همين مساله هم خود 

 و هم کشور را در آستانه انهدام قرار داد. 
 
آری! سال های سال پژواک آواز رسای داکتر موسی  

ن طنين شفيق در آسمان سياست خارجی افغانستا
ما نبايد افغانستان را «انداز خواهد بود که 

 ».پشتونستان کنيم یقربان
 
روشن است کشاکش های جهانی در ابعاد  

جيوپوليتيک، جيواستراتيژيک، و جيو اکونوميک و 
تمدنی و عقيدتی و ارزشی،  -هم در ابعاد فرهنگی

چيز نوی نيست. اما آن چه نگران کننده است ، 
ان ما به گونه فزاينده يی اين می باشد در زم

حاد تر و لگام گسيخته تر می گردد. دليل اصلی 
آن هم محدود بودن گنجينه های انرژی و کان های 
ديگر در سياره زمين و تالش قدرت های بزرگ برای 
دستيابی به اين منابع و پهن ساختن گستره نفوذ 
خود می باشد. با توجه به اين که در ساير جاها 

ت رو به کاهش دارد، روشن است ذخاير به شد
، اروپا و هند و چين امريکا -کشورهای بزرگ

بيشتر متوجه آسيای ميانه و حتا خود روسيه 
گرديده اند که بيشترين ذخاير دست ناخورده جهان 
را در زير خاک خود دارند. همچنين روشن است که 
اين کشاکش ها تاثير منفی يی بر منطقه و به 

 می گذارد.  ويژه کشور ما بر جا
 
دردمندانه رهبران ما در درازای تاريخ  

نياموخته اند که چگونه می توان از رقابت های 
قدرت های بزرگ به سود دولت سازی و ملت سازی و 
منافع ملی در کشور بهره گيری بايسته نمود. 
چنان که در سده نزدهم ديديم که هند از حضور 

ز حضور انگليس و کشورهای چون ترکيه و ايران ا
روسيه و انگليس در منطقه بهره ها بردند و کنون 
هند به يک ابر قدرت مبدل گريده است و ترکيه و 
ايران هم در همين راه روان اند. اما در کشور 



 

1124 
 

خداد داد افغانستان به دليل چاکرمنشی، 
واپسگرايی و بی دانشی رهبران، نه تنها هيچ 
ی سودی عايد ما نگرديده است، بل که زيان ها

 جبران ناپذير فراوانی هم ديده ايم. 
 
کنون اوضاع در مسير بسيار ناگواری پيش می  

رود. اوضاع نا به هنجار در خاور ميانه و حاال 
، توجه غرب را از افريقاديگر اوکرايين و حتا 

افغانستان به سوی جا های ديگر به خود جلب کرده 
است و گمان نمی رود که ديگر مانند دهه گذشته 

فکر ما باشند و به آن پيمانه کمک کنند. در  به
يک سخن، ما نتوانستيم از زمينه طاليی به دست 
آمده در دهه نخست سده بيست و يکم بهره برداری 

 بايسته نماييم.
 
از ديد من در اين جا هم عوامل ذهنی و هم  

عوامل عينی دست داشته اند. اما بدبختانه بيشتر 
را بايد در ارگ و  عوامل ذهنی. اصلی ترين عامل

در ذهن بيمار آقای کرزی و باند ارگ نشين جستجو 
کرد که می پنداشتند که بايد از حضور جامعه 
جهانی برای بازگشت به نظام شاهی، مادام العمر 
ساختن رياست جمهوری برای شخص کرزی، استمرار 
قدرت در دودمان کرزی ها، آجندهای شخصی، 

ز سمتی و زبانی و خاندانی، قومی، قبيله يی و ني
تباری و مبدل ساختن افغانستان به پشتونستان، 
جلوگيری از توسعه دمکراسی، رشد احزاب سياسی، 
جامعه مدنی، انفاذ قانون اساسی کارا و پذيرا، 
روی کار آوردن ساختار فراگير نظام که بتواند 
همه اليه های جامعه را در بر بگيرد، سوء 

 استفاده نمايد.
 
انديشه واپسگرايانه شيطانی منشای  همانا همين 

همه بدبختی ها و سيه روزی ها در دهه گذشته و 
دليل اصلی از دست رفتن فرصت ها بوده است و به 

گيری  هجای اين که از زمينه به دست آمده بهر
بايسته شود، برعکس کار را به آن کشانيده است 
که امروز بيش از دو ميليون هيرويينی داريم و 

تباری، زبانی و آيينی چنان در کشور تنش های 
حاد شده است که هيچگاهی در تاريخ ما پيشينه 
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نداشته بود. چنان چه کشور را در آستانه 
 فروپاشی و از هم گسيختگی قرار داده است.

 
کنون، دردمندانه کشور در اثر سياست های  

ارتجاعی و ضعف و ناتوانی تيم حاکم در آستانه 
ر دارد و آبستن پيشامدهای فروپاشی و انهدام قرا

پيش بينی ناشده است. روشن است مادامی که اين 
باند در ارگ باشند، اميدی هم به بهبود اوضاع 

 نمی رود.
 
با اين هم، در صورتی که مردم بتوانند با  

گرفتن تصميم قاطع از فرصت انتخابات برای انجام 
تحول مثبت و تغيير بنيادی در کشور بهره گيری 

نمايند، شايد با روی کار آمدن يک تيم بايسته 
نو و با انرژی بتوانيم فرصت تازه يی برای 
انجام مانورهای نو بيابيم. در غير آن، همان آش 

 خواهد بود و همان کاسه و روز بدتريبا درود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 افغانستانمتحده در قبال  االتيا استيس

 و موقف آن کشور در انتخابات روان 
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متحده را در قبال افعانستان  االتيا یژيتراتاس 
 کرد: ميتوان به چند مرحله تقس یم
فعال تا اواخر دوره  ريغ یژياسترات -1 

 یطرفيب یاز مش امريکاسال ها  نيظاهرشاه. در ا
 يدورز یهم تالش م نيکرد. با ا یم یبانيکشور پشت

 رانيو به ا رديفاصله بگ یتا افغانستان از شورو
  شود. کينزد
در قبال  انهيو تاز ینان قند یژي. استرات2 

تا  ديکوش یم امريکاله حمر نيداوود خان. در ا
و صرف  رانيبا ا يیسو داوود را به همگرا کياز 

و  دينما بغيپشتونستان تر هينظر نمودن از داع
 ريرا ز یاسالمگرا و یروهايبه کمک ن گريد یاز سو

 و در صورت لزوم براندازد. رديشار بگف
لق توسط خ کيحزب دمکرات یبرانداز یژياسترات -3 
به کمک پاکستان و اعراب و  ،یاخوان یروهاين

. بيداکتر نج یها و سپس برانداز یراندن شورو
 مجاهدان) يی(عصر طال

مجاهدان توسط طالبان  یبرانداز یژي. استرات4 
 يیصر طالع( یعرب یپاکستان و کشورها یاريبه 

 طالبان)
مواضع در افغانستان با  ميکتح یژي. استرات5 
 نهيو زم کيژياسترات یها رساختيشبکه ز دنيتن
 يیحضور دراز مدت (عصر طال نيتام یبرا یساز
 )یکرز
تماد مطلق عمهره مورد ا کيکار آوردن  ی. رو6 

دراز مدت به کمک  یبرنامه ها یساز ادهيپ یبرا
ش رو پ زيساختن کشور به تخته خ ليعربستان، تبد

و اگر نشد،  ران،يو ا انهيم یايآس به یبعد یها
هرج و مرج کنترل شده با  استيس یساز ادهيپ

آوردن  نييفرمان. پا ريمراکز متعدد قدرت ز
امکان و انداختن  یها و تلفات تا جا نهيهز
 ها به گردن اعراب.  نهيهز
 
متوجه  ديمرحله، با نياال با توجه به اهداف اح 

گنجد.  یمه نمبرنا نيدر ا دهللاببود که داکتر ع
در راس آورده شود. تنها  یآدم خود کي ديبا
 یسامانمند و آگاهانه و نرم افزار یستادگيا

تواند سودمند  یمردم بدون توصل به خشونت م
 باشد.
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ابرقدرت ها به سان  یها استيکه س يمدان یم کين
) است که تنها سر آن یخيشناور  ی(کوه ها سبرگيآ
 یرصد تنه آن را مده د بايآب است (که تقر یرو

آب است که  ريدرصد بدنه آن ز 90 هيسازد)، بق
که آن ده درصد  نياز ا ميگذر یشود. م ینم دهيد

اصال  ،شود و در شب تار یم دهيهم تنها روزها د
 نيکه با ا يی یبر کشت یشود. حال وا ینم دهيد
 یبرخورد کند. روزگارش به سان کشت سبرگيآ
به گفتن  یازيخواهد شد. البته، ن کيتانيت

توانند در هر  یمجرب م انيندارد، تنها ناخدا
 یريجلوگ سبرگيبا آ یاز برخوردن کشت یطيشرا

 یمدرن دستگاه ها یها یکنند و روشن است کشت
دارند و همه اطالعات را در  شرفتهيدهند پ رهشدا

حرکت  ريدر مس یکه بر سر راه کشت یباره هر جسم
ط به حال و رسانند. آن چه مربو یم ديآ یآن م

گردد، گذشته  یبادبان بشکسته ما م یاحوال کشت
 ست،ين یخبر شرفتهيپ یکه از دستگاه ها نياز ا

سکان  یانيناخدا شهيمجرب، هم یناخدا یبه جا
 نيکه کمتر رند،يگ یرا در دست م یکشت تيهدا

 ندارند. یانوردياز دانش در یاطالع و تبحر
  

ل غرب در قبا یها استيآن چه مربوط به س
 امريکاگردد،  یم یعرب یوکشورها رانيپاکستان، ا

. با همه به ستنديکدام ن چيه یعاشق رو سيو انگل
هم  یچگاهيکنند. ه یمنافع خود رفتار م یمقتض

ندارند. هر چه هست،  یميدوستان و دشمنان دا
حال، باز هم تنها  نيشان است. در ا یميمنافع دا

 یم دهيآب است که د یرو استيس سبرگيدرصد آ ده
 یپنهان یرازها و رمزها شهيشود. در پس پرده هم

دارند.  یاز آن ها آگاه یاست که کمتر کسان يی
 یجهان یمثال، بر سر کنترل سامانه پول يیبرا

 خواهياحزاب دمکرات و جمهور انيم یرقابت سخت
هست که دستگاه  نيهست. کشاکش بر سر ا امريکا

و  یباشد. بانک جهان یک اريچاپ پول در اخت
در دست حزب  شهيهم یالملل نيب یصندوق وجه

بوده است و سهمداران بزرگ آن گذشته  خواهيجمهور
 لريچون راکف یداران بنام هيسرما یها نداناز خا

خر پول عرب از عربستان و  وخيو...ش لديو روت ش
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و  ليياسرا یدولت ها زيامارات و قطر و ن
که  نيا ی.... اند. حال دمکرات ها براهيترک

 فانيرا از دست حر یجهان یکنترل سامانه مال
 امريکادولت  ميکنترل مستق ريو آن را ز نديبربا
فشار  رياند آنان را ز ريناگز اورند،يدرب

هدف، روشن  نيبه ا دنيرس ی. برارنديجانکاه بگ
دارند و اال هر آن چه  یريبه بهانه گ ازياست ن

کنترل  ريز هيگذرد، در هر ثان یکه در جهان م
 کيحتا  ژهياست. به و یاطالعات یدستگاه ها ديشد

 قيو کنترل دق فتيسو ستمياز س ريدالر هم به غ
 یبه جا يیتواند از جا ینم يیامريکا ینهادها

 دانند.  یرا م زيو همه چ ابديانتقال  گريد
  

اعضاء در  نيتر بيحلقه و آس نيتر فيروشن است ضع
 ستهويفشار پ ريز ديجا سران عرب اند که با نيا

و  یگونه موقف بانک جهان نيگرفته شوند و ا یمال
کنند  فيتضع يیرا تا جا یالملل نيب یصندوق وجه

حال چه بهتر با ورشکسته  ندازند،يو از نفس ب
 یسو ازساختن اعراب به عنوان سهمداران مهم. 

 یشدن اوضاع و تا به سامان رهيبا ت گر،يد
 یبکالن  یها هيسرما یعرب یدر کشورها یاقتصاد

کنند. به  یو اروپا فرار م امريکا یدرنگ به سو
 شيچند سال پ یو اقتصاد یبحران مال يماوريب ادي
مسکن در آن کشور  یرا که بر اثر آن بها یدب

 کيدرصد افت کرد و نزدهفتاد  زانيناگهان به م
دالر از آن کشور فرار کرد. در  ارديليبه صد م

 هيماداران و سر هياز سرما یاريشما بس جهينت
ورشکسته از  حتايشدند و شمار  انمنديگذاران ز

شود در اثر  یجمله کابل بانک خود ما که گفته م
به  کينزد یدر بخش ساختمان در دب یگذار هيسرما

از  ميرگذ یشد. حال م انمنديدالر ز ونيليم 400
 یرانيگذاران ا هيشود که سرما یکه گفته م نيا

 د. دالر متضرر شدن ارديليم 80در حدود 
 
ورشکسته نشده و  یبانک امريکاکه در  ستين یروز 

دشوار است دانست که چرا  اريبسته نشود. حاال بس
از همه بانک  شتريب یزيبرانگ یبه گونه شگفت

 هيشوند که سرما یسرنوشت دچار م نيبه ا يیها
 اعراب در آن سپرده شده . یها
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گردد، آن کشور روز  یآن چه مربوط به پاکستان م 

 دايپ شيگرا نيچ یبه سو شتريو ب شتريوز بتا ر
که مورد  داستيرو، نا گفته پ نيکند. از ا یم

 کاي. اما امرديها قرار گ يیامريکا شتريخشم ب
به هر  رايدر قبال پاکستان ندارد. ز یريتدب چيه
 اورد،يبر آن کشور فشار وارد ب شتريکه ب مانهيپ

 هيو روس رانيا ن،يچ یبه سو شتريپاکستان ب
 . ديتر خواهد گرد ليمامت
 
آن است که  یبه معنا ران،يپاکستان به ا یکينزد 

با  نيبه پاکستان و چ رانيگاز ا يیپروژه رسانا
که با  یزيچ -به ثمر خواهد نشست یشتريسرعت ب
از  شيدر تضاد آشکار است. فشار ب امريکامنافع 

تواند موجب شکست کامل  یم یحد بر پاکستان از سو
. در گردددر محور افغانستان  ريکاام یبرنامه ها

در چهار دهه گذشته چنان خود را  امريکاسخن،  کي
ساخته است، که  یمکار پاکستان استمدارانيس رياس

در محور  یآنان کار ليبه دشوار بتواند خالف م
ونه گ نيافپاک انحام داده بتواند. چنان چه هم

 ساخته است.  ليياسرا ريخود را اس انهيدر خاورم
 
 ليدال ،رانيبا ا سيو انگل امريکارم گرفتن گ 
هسته  یبه برنامه ها یکه ربط نيدارد تا ا یگريد
پاکستان و پول دادن اعراب به پاکستان داشته  يی

باشد. چه به همه روشن است که اعراب آشکار و 
دالر به  اردهايلينهان در چند دهه گذشته م

 نيدهند. ا یپاکستان پرداخته اند و کنون هم م
و موافقت کامل آن کشور  امريکا قيکار با تشو

 یزيچ چيه نهيزم نيدر ا یعني. رديگ یصورت م
پول ها هم به خاطر  نيا شتري. بستيپنهان ن

و  انهيم یايبه آس یابيبحران افغانستان، راه
هم  یشود. بخش یپرداخت م نيچ انکيک نياستان س

 یعرب یپادشاه یدودمان ها تيامن نيبه خاطر تام
ندارند.  یچندان نانياطم یخود یروهاين هبکه 
 . نيمثال عربستان و بحر یبرا
 
اند که  یدو کشور هيو روس رانيکه ا يمدان یم
کنون  هيجهان را دارد. روس یگاز ريذخا نيشتريب
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 یم نيرا تام هيسوم گاز اروپا و ترک کيدر حدود 
به  هيروس یصادران یکاال نيکند. گاز مهم تر

با صادر کردن آن به اروپا در باشد که  یاروپا م
مدرن  یاآالت و دستگاه ه نيآن از اروپا ماش یازا
کند. روشن  یم افتيبزرگ ارز در ريو مقاد یديتول

توسعه  یپول ها را برا نياز ا یبخش هياست روس
 يیهسته  یروهاين ژهيخود به و یو توان رزم هيبن

 کند. یم نهيهز يیايو در
 
 یشته کوشش هاها در دو دهه گذ يیامريکا 

امکان صادرات گاز  یکرده اند، تا جا یفراوان
آن  یبه اروپا را کاهش بدهند و برا هيروس

 نيگام در ا ني. نخستندينما جاديا ويالترنات
و  جانيراستا، اقدام به وارد کردن گاز از آذربا

به  هياز راه ترک نيکسپ یايو در انهيم یايآس
ستان و . پروژه صادرات گاز ترکمنداروپا بو

 ليبه دل نيکسپ یايقزاقستان از راه بستر در
به علت نامشخص بودن  هيو روس رانيمخالفت ا

تا کنون نافرجام  نيکسپ یايدر یحقوق تيوضع
اروپا  یهم به جا جانيمانده است. گاز آذربا

آن  زانيشود و م یمصرف م هيدر خود ترک شتريب
رو پروژه  ني. از استيتوجه ن انيچندان شا

تا کنون ناکام مانده است. » ناباکو«د نامنها
 جانيآذربا یهم روشن است. حجم گاز صادرات ليدل

 ی. امکانات صادرات گاز براستيبسنده ن
 نيکسپ یايترکمنستان و قزاقستان از راه بستر در

هم مخالف صادرات گاز  امريکاو  ستيموجود ن
 .تبه اروپا اس هياز راه ترک رانيا
 
ستا پروزه رساندن گاز را نيدر ا گريد نهيگز 

از  وديبود که قرار  لييقطر، عربستان و اسرا
 یبه اروپا برده شود تا جا هيو ترک هيراه سور

گونه بتوانند دست  نيو ا رديبگ هيصادرات روس
 نياروپا کوتاه کنند. ا یرا از بازار گاز هيروس

 نشد که در آ یتوطئه بزرگ یقربان هيبود که سور
همدست  هيغرب و ترک لييسراا ،یعرب یهمه کشورها

 یهزار نفر، زخم 150بودند و منجر به کشته شدن 
نفر و آوره شدن دست کم  ونيليم مياز ن شيشدن ب
 شد.  یورس ونيليدو م
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و خود دولت و  رانيو ا هيروس یستادگياما ا 

طرح هم ناکام  نيتا ا ديموجب گرد هيمردم سو
 راستا چاق نيدر ا نييشود. سپس بحران اوکرا

 گاهيرا از پا هيسو دست روس کيساخته شد تا از 
کوتاه کنند و  اهيس یايسواستوپل در در يیايدر

 یبه سو هيگاز روس یتيراه ترانز گريد یاز سو
پروژه هم در اثر  ني. انديرا قطع نما ااروپ

 دارد.  یرو به ناکام بايتقر هيروس یستادگيا
 
 انريکه با هدف کوتاه ساختن دست ا یگريپروژه د 

 یرو هيبه کمک ترک هياز سور جهياز عراق و در نت
داعش است. هر  دنيدست گرفته شده است، پروژه آفر

تصرف  ،یچند کار تا کنون تا مرز برانداختن مالک
رفته  شيداعش پ یموصل و قدرت گرفتن برق آسا

 یده هب یرود راه یهم، تصور نم نياست، با ا
عش اند و مردم عراق به شدت مخالف دا رايببرد. ز

 نيزود دست به دست هم خواهند داد تا ا اي ريد
سخن،  کيو بن برکنند. در  خيرا از ب یغده سرطان
است مانند طالبان خود ما که در  یانيداعش جر
ندارد. نقش پاکستان را هم در قبال  يیکشور جا

 کند.  یم یاردوغان باز یبه رهبر هيترک -داعش
  

 رانيکه با ا نيراه و آن ا نيماند آخر یتنها م
به پروژه مرده  يیتا رمق تازه  نديايکنار ب

ناباکو بدهند. از همان آغاز هم روشن بود که 
 ارديليم نيپروژه چند نيا ران،يبدون گاز ا

کاغذ خواهد  یبدون مفهوم است و به رو یدالر
جام زهر  دنيبه سر کش رياست که ناگز نيماند. ا

اند با  هديحاضر گرد یشده اند و از سر ناچار
به تفاهم برسند تا با وارد کردن گاز از  رانيا
 یاروپا را از اسارت گاز يیبتوانند تا جا رانيا

 یخوب زيبخشند. البته، نفس موضوع چ يیرها هيروس
جا است که به قول معروف  نياست. اما سوال در ا

حاال  یجانم به قربانت ول یآمد سخن : اريشهر
 اده ام از پا چرا؟وفا حاال که من افت یب  چرا؟

 
امروز بر سر  نيجا است که اگر هم نيدر ا یدشوار

 نيکردن ا اهيبرسند؛ پ یاسيموضوع به توافق س
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سال را در برخواهد گرفت و تازه  نيطرح چند
بر سر نحوه انتقال گاز  هيو ترک رانياختالفات ا

به اروپا کماکان پا بر جا است که نفس پروژه را 
 وشندهخواهد خود فر یم انريبرد. ا یسوال م ريز

 تيتنها حق ترانز هيو صادر کننده باشد و ترک
 داريخواهد خر یم هيکه ترک یکند. در حال افتيدر

دلخواه خود  یباشد تا خود بتواند گاز را با بها
در  رانيرو است که ا نيبه اروپا بفروشد. از هم

خواهد گاز خود ار  یاست و م هيترک ويالترنات یپ
تا در آن  برساندبه لبنان  هيو سور از راه عراق

و به اروپا  ليتبد عيگاز ما اي یجا به ال ان ج
کوشد تا با  یم هيصادر شود. در مقابل ترک

 نيا ه،يناآرام ساختن اوضاع در عراق و سور
رو به رو سازد.  یرا با ناکام رانيبرنامه ا

عربستان،  یعرب یکشورها بل،يروشن است اسرا
اند.  هيکراه همگام تر نير اامارات، قطر و ...د

 دهيبه آتش کش -مينيب یکشاکش را م نيا جهينت
و ظهور فتنه داعش  هيعراق و سور نيرايشدن و و

چه خواهد  گريد یتيشود که مادر گ دهيتا د
 .دييزا
 

از ديدگاه علم سياست، بدترين وضع آن است که 
سياست خارجی دچار بی موازنگی با موازنه منفی 

ارجی افغانستان کنون دچار چنان شود. سياست خ
سردرگمی و ابهام است که کسی به آسانی نمی 
تواند بدون رمل و استرطالب و فال بينی و غيب 
گويی از آن سر در آورد. اما تجريه تاريخ 
ديپلماسی نشان می دهد که بی موازنه شدن آن می 
تواند پيامدهای جبران ناپذيری را به ارمغان 

در دوره داوود خان که نخست  بيارود. برای نمونه
درجه  180چرخش تندی به سوی کرملين داشت و سپس 

به سوی شاه ايران، شيوخ عرب و غرب چرخيد. در 
نتيجه توارن سياست خارجی از دستش دفت و کشور 
چهار دهه دستخوش ناآرامی و بحران شد و فرجام 

 آن هم تا کنون روشن نيست. 
 
جازی وجود دارد همان گونه در هواپيما زاويه م 

که بيش ازآن بال ها نمی تواند به سوی پايين يا 
باال بچرخد (زيرا در غير آن هواپيما تعادل و 



 

1133 
 

توازن خود را از دست خواهد داد)، سرنگون خواهد 
شد، سياست خارجی کشور ما هم همين گونه است. 

می آيد که آقای کرزی از زاويه  حال چنين بر
شور را پايين آورده مجاز بيشتر بال هواپيمای ک

، سيستم اند. خدا خير را پيش کند. زيرا رادار
هواپيما هم کار نمی  های هايدروليک و الکترونيک

کند و هوا هم ابرآلود و شب هم دراز است. حال 
و کاه واشنگتن گاه به سوی قای کرزی آکه جناب 

، کار خودشان می آورندبه سوی کرملين رو هم 
تنها سياست خارجی بی  است. اما به باور بنده،

طرفی مثبت می تواند همخوان منافع عليای کشور 
 باشد نه تعويض قبله.

 
- 2002به هر رو در سياست خارجی ما در سال های 

روی هم رفته راندمان مثبت فرمانفرما بود.  2004
روابط يا جهان رو به توسعه داشت و کمک های 

ای جامعه جهانی پيروزمندانه جلب می شد. سفارت ه
ما به در بسياری از کشور ها يکی پی ديگری 
گشايش می يافت. شمار بسياری از دبپلمات های 
ورزيده و مجرب از سال های قبل به وزارت خارجه 
جذب شدند. بازسازی و نوسازی در وزارت و سفارت 
ها به سرعت روان بود. مناسبات با همسايگان روی 

ندانی هم رفته خوب بود. حتا با پاکستان مشکل چ
نداشتيم. همين پاکستان در آن هنگام با هند در 

ميلون  150يک رقابت مثبت افتاده بود و در حدود 
دالر به افغانستان کمک کرد. شمار بسياری از 
دانشجويان ما را پذيرفت. در کشور روی هم رفته 
آرامی بود و از نتخارو انفجار و بدامنی کمتر 

يهنان باشنده شنيده می شد. شمار بسياری از هم م
و اروپا گرفته تا  امريکاکشورهای خارجی از 

روسيه و آسيای ميانه و ايران و پاکستان مانند 
سيل به سوی کشور روان بودند. سياست خارجی ما 

 در دست ديپلمات های ورزيده و مجرب بود. 
 

کيان سياست خارجی  2005تا اواخر  2004سر از سال 
آقايان خليزاد و و ارگ به دست  امريکادر سفارت 

کرزی افتاد. وزارت خارجه و داکتر عبدهللا در عمل 
تجريد شدند و مشی مداخله در امور پاکستان از 
جمله در بلوچستان آغاز گرديد. مساله مرده 
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پشتونستان بار ديگر زنده شد و مناسبات با 
پاکستان به شدت رو به تيرگی گذاشت. درست در 

ره طالبان و همين هنگام شاهد تبارز دگر با
تندروی و انفجار و نتحار و تيرگی اوضاع شديم. 
در همين سال ها موضوع امضای قرار داد همکاری 

به گونه ابزاری مطرح  امريکاهای راهبردی با 
گرديد که به شدت موجب نگرانی همسايه ها و قدرت 

 2006تا اوخر  2005های منطقه يی گرديد. پس از 
ت خارجی در حاشيه رانده داکتر عبدهللا عمال از سياس

 2006کنار گذاشته شد. پس از  2006شد و در اوخر 
سياست خارجی ما وارد گود سر در گمی شد که تا 

 کنون ادامه دارد. 
 

روابط با همه جهان از جمله شريکان راهبردی 
تيره شد. جو بی اعتمادی پديد آمد. مناسبات با 

ير همسايه ها از حسن اعتماد به بی اعتمادی تغي
کرد و دشمنی با پاکستان علنی و آشکار گرديد. 
پاکستان هم پس از ادعای ارضی افغانستان بر خاک 
خود به آموزش و پرورش طالبان و ديگر نيروهای 
تندرو و گسيل آنان به خاک افغانستان پرداخت. 
دولت نيز به جای مبارزه با طالبان سياست تضرع 

سياست و کرنش را در برابر آنان پيش گرفت و 
خارجی ديگر بر اساس سليقه ها و احساسات و 
شعارهايی تدوين می گرديد که از ارگ سر داده می 
شد. نتيجه را امروز می بينيم. تيره شدن 
مناسبات تقريبا با همه جهان و بی اعتماد شدن 
همه بر ما و تجريد وحشتناک کشور در عرصه 
مناسبات بين المللی، رانده شدن کادر های مجرب 

ز وزارت، سپردن کار به دست افراد و اشخاص بی ا
 تجريه و ناآگاه و....
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چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد 
 ديد

در اوضاع و احوال کنونی بايد همه چيز را با 
 چند پيش فرض ارزيابی کرد:

يی در کشور امريکاحضور دراز مدت نيروهای  -1 
 دست کم تا ده سال ديگر

 در کشور  امريکاميت يک رژيم هوادار حاک -2 
اين واقعيت که در کشور سی ميليون انسان  -3 

زندگی می کنند و همه خواهان آرامش، صلح و قبات 
 و پيشرفت هستند.

گذار از بحران ها و طی نمودن روند کنونی  -4 
تکاملی کشور بايد با کمترين تلفات و ضايعات و 

 ويرانی صورت گيرد.
ت از امکانات و ظرفيت ها بهره بايسته اس -5 

 گيری اعظمی صورت گيرد.
 
در اين راستا بايسته است همه توان خود را  

برای دولت سازی و ملت سازی و در کل سازندگی 
 بسيج بسازيم

بايسته است تا در راستای دستيابی به فرهنگ  -6 
سياسی، توسعه جامعه مدنی و ايجاد احزاب سراسری 

و فرا مذهبی تالش نماييم. فراتباری، فرازبانی 
در کل بايد ديوارهای قومی را بشکنانيم و 
مرزهای گسست ها و شکاف های ساختاری 

 تباری،زبانی و مذهبی را از ميان برداريم .
زمينه سازی برای تامين مشارکت گسترده  -7 

مردمی در ساختار قدرت و سامانه سياستگذاری ها 
 و تصميمگيری ها الترناتيو ندارد. 

 
بايسته است تا رييس جمهور، بخشی از  -8 

مسووليت های خود (دست کم صالحيت های اداری و 
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اقتصادی و مالی) را برای مديريت بهتر به رييس 
شورای اجرايی انتقال بدهد و اين به معنای 
تقسيم قدرت نخواهد بود، بل که به معنای وسيع 
تر ساختن قاعده مشارکتی تصميمگيری ها خواهد 

به معنای تقسيم وظايف به خاطر مديريت  بود و
 بهتر. 

 
منطق معروف زير  -منطق کنونی شماری از تندروان 

در يک اقليم دو پادشاه نمی گنجد. ما می  -است
گوييم بياييد اين فرمول را از ريشه تغيير 

برای مديريت بهينه جامعه و کشور بايسته  -بدهيم
يم که است تا گفتمان مديريت مدرن را مطرح بساز

در آن تنها با خرد جمعی و کار گروهی با مشارکت 
گسترده ملی همه توان مديريتی (ادمينستراسيونی 
و منجمنتی) خود را بسيج گردانيم. پس چه بهتر 
که رهبران دو تشکل بزرگ در تراز کشور که در 
انتخابات برجسته شده اند، مسووليت ها را در 

م نمايند. مديريت کشور برابرانه ميان خود تقسي
در غير آن بايد غافل نباشد که به قول معروف از 
يک طرف پلنگ و ز ديگر طرف نهنگ، چنگ و دندان 

 های خود را برای دريدن هر دو تيز نموده اند.
 
 

به هر رو، در کشور در همين اوضاع و احوال سی 
ميليون انسان بود و باش دارند. بخش بزرگ مردم 

ری و هرج و مرج و از بی قانونی و بی بند و با
زورگويی به ستوه آمده اند.و شمار بسياری 

 .خواهان تغيير نظام و ويرايش قانون اساسی اند
 
در توافقنامه امضا شده هم قيد گرديده که دولت  

در برنامه دار تا انتخابات شوراهای ولسوالی ها 
(فرمانداری ها) را برگزار نمايد. روشن است 

رسی، تدوين مسوده يا کميسيونی برای مطالعه، بر
پيش نويس قانون اساسی نو به مقصد ويرايش و 
بازنگری در آن توظيف خواهد شد. بر سر ايجاد 
کرسی صدرات يا نخست وزيری توافق صورت گرفته 
است. با توجه به اين که اين سازشنامه زير نظر 

در کابل و ميانجيگری شخص  امريکامستقيم سفارت 
است، تصور نمی رود دو  جان کيری به امضاء رسيده
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طرف بتوانند مفاد آن را زير پا بگذارند. از 
سوی ديگر لويه جرگه تنها آن گاه برگزار خواهد 
گرديد که نخست انتخابات شوراهای ولسوالی ها 
پايان يافته و کميسيون موظف مسوده ويرايش شده 

  .قانون اساسی را برای تصويب آماده ساخته باشد
  

ن است که بايد با همه نيرو تاکيد من هم همي
فشار بياوريم که روند هر چه سريع تر پشت سر 
گذاشته شود. زيرا نيروهای بسياری اند از جمله 
باند ماقيايی ارگ نشين که به هيچ رو در چنين 
کاری ذينفع نيستند و با همه نيرو تالش خواهند 
ورزيد تا جلو آن را بگيرند و در راه آن سنگ 

را آن ها تداوم سلطه خود را در اندازی کنند. زي
انحصارگرايی و اقتدارگرايی و برتری خواهی و 
خودکامی می بينند. نه در صورت حاکميت قانون و 
پاسخگويی و کثرتگرايی و مشارکتی ساختن 

 .سياستگذاری ها و تصميمگيری ها
 
 
 ها: ويبر سر الترنات مييآ یحاال م 
 یرويدانست که کنون در کشور دو ن کين ديبا 

وجود  یبرخودار از توان واقع یعمده و اساس
همه  یروهاين ريدارد: طالبان و مجاهدان. سا

 اند.  یتوان و نقش فرع یدارا
 
 نيهم ندهيدر آ م،ينخواه اي ميحاال، چه بخواه 

بر سرنوشت کشور حاکم خواهند بود. جنگ  رويدو ن
پاکستان  راي. زستين یافتني انيصورت پا چيبه ه

است. چنان  نياعراب و چ یها یژيتراتدر خدمت اس
 امريکا یها یژيچه در گذشته در خدمت استرات

به کمک  ديبود. پاکستان کماکان خواهد کوش
اعراب و در  یدست نشانده خود و پول ها طالبان

خود  کيژياسترات تيدست کم ساحه امن ن،يچ ندهيآ
هندوکش  یجنوب یدامنه ها یعني یرا تا مرز علم

 بکشاند.  شيپ
 
نخواهند  امريکاو  رانيا ه،يروشن است هند، روس 

 یکشاکش در فرجام چه کس نيکه در ا نيگذاشت. ا
 زيچ کي. اما ستيروشن ن یشود، به درست یبرنده م
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و جنگ  افتيروشن است. بحران ادامه خواهد  یخيب
 .افتيبا گذشت هر روز، دامنه خواهد 

 
 نيا زيچ نيمهم تر امريکا یبرا گر،يد یاز سو

و تلفات بتواند حضور  نهيهز نياست که با کمتر
. و ديحفظ نما ندهيخود را در دست کم ده سال آ

 يیکه به گونه  نيمگر ا ستين ريمس یهدف نيچن
 یموثر و برخوردار از توانمند یروهايهمه ن
 کيچتر  ريز یمحل اي یو پشتوانه مردم یواقع

که  يیگرد آورده شوند. به گونه  ريدولت فراگ
شود تا  نيتام يیهمه آن ها به گونه  منافع

مخالف  یمبادا سرنبردارند و در خدمت کشورها
 یکرس ميرو، تقس ني. از ارنديقرار نگ امريکا

ها،  مياحزاب، گروه ها، تنظ انيم یدولت یها
امر  کيو...  یو قوم یفرماندهان بوم ون،يروحان

 ر است. يناپذ زيگر
 
ادامه چالش ها  ینخواه ،یسخن، خواه کيدر  

پاکستان و طالبان  دي. حاال نباافتيخواهند 
 یاست که دولت نيمبرم کشور ا ازيفراموش شوند. ن

که بتواند در برابر طالبان  ديايکار ب یرو
 ديو با آن ها دست و پنجه نرم کند. نبا ستديب

 2014از  شهياز ر 2015فراموش کرد که اوضاع در 
در  یتارو  رهيت یروزها یعنيخواهد بود.  اوتمتف

 انتظار ما است. 
 
که  ديکار آ یرو یميکه ت ستيرو مصحلت ن چيبه ه 

کار  یرو یدولت ديطالبان بپردازد. با بيبه تحب
در برابر طالبان برزمد و  رويکه با همه ن ديايب

 رايپاکستان مقاومت کند. ز یدر برابر توطئه ها
 ريناپذ یکه طالبان آشت ميا افتهيبه تجربه در

پاکستان هم در قبال  یژياتاند و استر
. هر گونه توهم در ريناپذ رييتغ افغانستان،

و مصالحه با طالبان هم اشتباه  یآشت نهيزم
 چيخواهد بود. طالبان ه یريمحاسبه جبران ناپذ

 دانند.  یرا جز زبان زور نم یگريزبان د
 
 یاست از تنگاها ريبه هر رو، کشور ما ناگز 

خود بگذرد. مهم  یاسيو س یروند تکامل اجتماع
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و تلفات  نهيهز نيگذار با کمتر نياست که ا نيا
 ديدر هر مرحله با گر،يد ی. از سورديصورت گ
 . رديصورت گ شرفتيپ یبه سو یکارها

 
 ،یخيفراموش کرد که در لحظات حساس تار دينبا 

و برخوردار از پشتوانه  یاسيرجال توانمند س
. از باشند نيتوانند نقش آفر یم یگسترده مردم

خواهد  یکس یمن، در اوضاع و احوال کنون ديد
 ميباشد که بتواند نخست ت دانيتوانست برنده م

 استيدهد، دوم در عرصه س ليرا تشک یرومندين
در  یموفق عمل کند و سوم بتواند تحول یخارج

 . اورديبه وجود ب یساختار نظام و قانون اساس
 

روان  ندهيبحران لغزنده و فزا یدر کل به سو
 دي. باميداشته باش راانتظار بهبود  دياست، نبا

بد آماده  یمبارزه با روزها یخود را برا
 .ميبساز

 
 
 
 
 
 
 

 یشوم و نکبتبار کرز راثيم
در  یکرز یآقا اهيکارنامه س یابيارز

 سال گذشته زدهيس
 
دارد و  یسرآغاز و سرانجام زيبه هر رو، هر چ 

، زود اي ريهم د یکرز یآقا يیدوره فرمانروا
در  ی. روشن است داورافتيخواهد  انيپا یروز

جهان سوم  یرهبران کشورها یاسيباره کارنامه س
به  راي. زستين یکار آسان یخيدر بعد تار

رهبران از  نيهمه ا ،يیموارد استثنا یاستثنا
که از  نيشوند تا ا یبزرگ آورده م یقدرت ها یسو
 دهيبرگز کيدمکرات یخود مردم از راه ها یسو
 د. شون
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از آوان  یپ یعنيسو  نيبد 1838دست کم از سال  
 یمايبه نام افغانستان در س یکشور یزيهسته ر
کار آوردن  یشاهد رو ،یکنون یاسيس یايجغراف

را  ی. شاه شجاع درانميبوده ا یرهبران نيچن
تاج و تخت  یريها به بهانه بازپسگ یسيانگل
(منظور » تاراجگر غاصب یمشت«اش از دست  يیآبا

است) آوردند. دوست محمد خان  يیمحمدزا انبرادر
خان  عقوبيها آوردند.  یسيبار دوم را هم انگل

ها بر تخت واژگون شده پدر نشاندند.  یسيرا انگل
ها در  یسيگونه انگل نيعبدالرحمان خان را هم هم

سازش با روس ها از سمرقند آوردند. نادر خان را 
 اه یروبا شو یها در هماهنگ یسيانگل نيهمچن

داوود خان در  یجمهور یپادشاه ساختند. کودتا
و  یگونه تره ک نيشد. هم یزيمسکو برنامه ر

ها و مال عمر و سرانجام  یرا شورو بيکارمل و نح
 ستين یديها آوردند. ترد يیامريکارا  یهم کرز

 یهم بر اورنگ پادشاه یاشرف غن یکه اگر آقا
 انيها در م يیامريکا یبزند، باز هم پا هيتک

 است.
 
که همه  رفتيپذ دي. باستين نيحال، سخن بر سر ا 
دست نشانده  -وجهه مشترک دارند کيرهبران  نيا

بودن و وابسته بودن. حاال نکوهش آنان به خاطر 
 سانتيد یرونيآن قدرت ب اي نيا یکه از سو نيا

شده اند، و دست نشانده بودن و وابسته بودن آن 
عنوان  هب ديرا با نيبرد. ا ینم یبه ده یها راه

است  نيا قتي. حقرفتي) پذیهي(امر بد ومياکس کي
آن  اي نيا یکه از سو نيرهبران در ا نيکه خود ا

 راينداشته اند. ز یقدرت آورده شده اند، نقش
واشنگتن و لندن، مسکو  یهمواره از سو نشيگز

که در کابل صورت گرفته باشد.  نيبوده است تا ا
ها به  يیامريکامدن مثال، در آستانه آ یبرا

داشت تا بر  ازيواشنگتن ن،  2001افغانستان در 
 یقندهار یپشتون دران کيکابل،  یاورنگ پادشاه

 یجهاد نهيشيپ یدارا ،یاسالم ليشکل و شما یدارا
حال به  نيرا که در ع يی لهيقب قيعم یها شهيو ر

روان سخن گفته بتواند و روابط  یسيزبان انگل
باشد، از  شتهها دا يیامريکامعتمدانه با  قايعم

 ديي) با تانيشيجمع حلقه روم (هواداران شاه پ
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بود که قرعه فال به نام  ني. ااورديپاکستان ب
 زده شد. یکرز
 

سال آزگار؟  سيزدهاست که چرا  یگريپرسش د حال،
 یدارد به لغزش ها یبستگ شتريب نيمن، ا دياز د

. یکرز یرهبران ائتالف شمال تا رفتارها یاسيس
که  یشد که کس یم ديدر کنفرانس بن ق دياصوال با

 یم دهيو موقت برگز یدوره انتقال سييبه عنوان ر
دوره موقت باشد و حق ندارد  کي یبرا ديشود، با

 یجمهور بماند. از سو سيير ندهيتا در دولت آ
و ساختار  یاشتباه در قانون اساس نيع گر،يد

 دياکشور جنگزده ب کي ینظام صورت گرفت. برا
و موقت  یشيآزما یدوره موقت قانون اساس کي یبرا
 ديبا یو که پس از گذشت چند سال ديگرد یم نييتع
اذعان کرد که  ديشد. به هر رو، با یم شيرايو

ابرقدرت ها  نيا امدنين اياز آمدن و  یريجلوگ
کشور،  یآن رهبر برا اي نيدر کشور ما و آوردن ا

ت. افغانستان از توان و اراده ما بوده اس رونيب
 ینادار، با اقتصاد درمانده و ورشکسته، نظام ها

 ،يی لهيقب يیقرون وسطا یو استبداد یارتجاع
 یاز ساختارها ودنببرخوردار ن کنده،مردم پرا

کارا و توانا و ده ها نا به  یاسيو س ینظام
 یهرگاه شعار ها گر،يد یو نا به سامان یهنجار

 م،يکنار بگذار را يی شهيو کل یگرم و تند انقالب
کارزار نداشت و  نيزدن در ا یبرا یاصوال حرف

اکنون در برابر  نيکنون هم ندارد. دست کم هم
انتخابات  نيداکتر عبدهللا برنده راست ما یچشم ها

کنار  یجان کئر یبا کارگردان رنگيبا هزاران ن
آن نامزد دلخواه و طرف  یشود و به جا یگذاشته م

 يیشود و ما هم چاره  یمآورده  دياعتماد کاخ سف
 . ميوضع زننده ندار نيجز سازش با ا

 
 مييگونه مطرح نما نيپرسش را ا ديمن با دياز د 

رهبران بادآورده در چهارچوب امکانات و  نيکه ا
تا چه  ،یاسيس نياوضاع و احوال مشخص و مع

 یبه سود منافع مل يیاندازه توانسته اند کارها
و ملت  یدولت ساز ،یمل نيوحدت راست نيکشور، تام

از  یريکشور با بهره گ شرفتيو پ یو آبادان یساز
 یزمان نيابرقدرت ها در برهه مع ريحضور ناگز
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و  يیاستعداد و کارآ ،يیهمه توانا یعني. ندينما
 ديبا اريمع نينفش شان تنها و تنها با هم

 گردد. یابيارز
 
 نهيبه یمن بارها نوشته ام که ما در بهره بردا 

ما  یفرنگستان به سو یکه از سو يیها از موج
که  ی. هنگامميناتوان بوده ا وستهيآمده، پ

از کشورها از فرصت  یها آمدند، شمار یسيانگل
 یو دولت ساز یملت ساز ،یخودساز یآمدن آنان برا

نمونه  یکردند. برا اريبس یها یبهره بردار
 یها (در پهلو یسياز برکت حضور انگل وستانهند

نه از دوران جنگ سرد از کمک يبه یبهره بردار
ابر قدرت  کيها) به سود خود، کنون به  یشورو

 است. دهيمبدل گرد اريتمام ع
  

هم  انهيم یايروس ها به آس یرياز موج سراز
دست کم چند سده از  یشمال هيهمسا یامروز کشورها

 انهيم یايما جلوتر افتاده اند. در سرتا سر آس
کرد. همه  دايتوان پ یرا م یسواديکمتر انسان ب

 یآهن و شبکه ها یراه ها ،یاسفالت یجا جاده ها
 یشتو بهدا یو خدمات صح یو آبرسان یبرق رسان

 ميگذر یدر دسترس همه مردم است. حال م گانيرا
 یارياز  یريتوانست با بهره گ نيکه چ نياز ا

هم جلوتر  امريکاو حتا  هيحاال از روس هيروس یها
جهان  یدرت اول اقتصادبه ق 2017و در  فتديب

به منطقه  يیامريکامبدل گردد. از موج نو آمدن 
 ما.  ريهم همه بهره بردند غ

 
ها در افغانستان، کشور  یدر دوره حضور شورو

ها  یبه دست آورده بود. شورو یبزرگ اريشانس بس
خاور  یکشورها یبرا ینيتريساختن و شهيدر اند

 هيد سرمادر افغانستان بودند و حاضر بودن انهيم
انجام دهند. به همه جاها راه  یهنگفت یها یگذار

کنند، همه جا  ريآهن بکشند، جاده ها را ق
و درمانگاه و دبستان و دانشگاه  مارستانيب

به سر تا  ند،يکن نما شهيرا ر یسواديبسازند، ب
و ما را صاحب ارتش  اورنديسر کشور برق ب

جنگ افزارها  نيتر شرفتهيمجهز با پ رومندين
 نياز همه ا مي. .... اما ما نتوانستندينما
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. با ميينما یبهره بردار نيکمتر ازاتيامت
که بخش  ميشو یدوره، متوجه م نيا خيمطالعه تار

اشتباهات روس ها به  یاز لغزش ها در پهلو یبزرگ
خود ما  یو کله شق یو ندانمکار ینادان ليدل

 صورت گرفته بود. 
 

در  یرينظ یانس بش یحال هم با حضور جامعه جهان
 یاز کمک ها یريدست ما قرار گرفت که با بهره گ

 یدر راستا یاستوار یگام ها ،یدالر ارديليم
و  یو....آبادان ،یکشور ساز ،یملت سار ،یخودساز

. اما آوخ! باز هم در ميبردار یو دمکراس شرقتيپ
و  یرانيو و یتباه ،یکار در آستانه برباد انيپا

از  ی. اگر باز هم بخشميقرار دار یختگيازهمگس
بخش  م،يندازيها ب يیامريکالغزش ها را به دوش 

 یتيکفا یها، ب یبزرگتر آن برخاسته از ندانمکار
رهبران ما  ريو سا یکرز یآقا یها یها و کجرفتار

کرد که جامعه  هيتوان توج یم هبوده است. چگون
جنگ  نهيدالر را هز ارديليم 900به  کينزد یجهان

را هم خرج  ارديليم 100ود کرده و خ انيو سپاه
سر پا نگهداشتن دولت افغانستان و ما هنوز هم 

 انيماهه کارمندان و سپاه کيتوان پرداخت معاش 
  م؟يخود را ندار

 
کشور در  یرهبر یاصال برا یکرز یمن، آقا دياز د

برهه حساس و سرنوشت ساز ساخته نشده بود.  نيا
روند تکامل  کريبر پ یبزرگ اريبس انيآمدن او ز

 یآقا یکشور زد. به هر رو، لغزش ها شرفتيو پ
و  دياز طرز د یدر بستگ شتريب ديرا با یکرز
و  يیو قومگرا يی لهيتفکر و رفتار قب وهيش

از  یکرد. کرز یاو بررس يیو سمتگرا یتبارپرست
 اريتمام ع ستيونالياولتراناس کي یفکر ديد

 ستياليسلطنت طلب (رو یدو آتشه سمتگرا یواپسگرا
را که  يیجفا نيبزرگتر ) است.ستيمونارش اي

و ارزش ها در حق  نيها خالف همه مواز يیامريکا
 یکرز ليسال کردند، تحم سيزده نيمردم ما در ا

در  در چند دور با تقلبات گسترده و.... بود.
که  یرا بر خالف را یکنفرانس بن، آن ها کرز

در  کردند. ليآورده بود، تحم رتيداکتر ستار س
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گونه. سپس در دور دور انتخابات  نيجرگه هم هيلو
 . شرمانهيهم با تقلبات گسترده و ب

 
سال  زدهيس نيمردم ما در ا یسخن، برا کيدر  

باالتر از آن نبوده است  يی یروز هيو س ینگونبخت
کردند  ليرا بر آنان تحم یها رهبر يیامريکاکه 

وار خسته و افگار و ناتوان شان س یو بر شانه ها
 یها شهياند نيتر کيکردند که با داشتن تار

 تنهانه  يیقرون وسطا انهيتبارگرا انهيواپسگرا
از دست داد و  خيشانس کشور را در تار نيبزرگتر

 ینظام، قانون اساس ستم،ينگذاشت کشور صاحب س
و فرا  یفراتبار یسرتاسر رومنديو احزاب ن رايپذ
ع و و دولت کارا، مشرو رومنديو ارتش ن یسمت

از هر  شتريقانونمند و ....گردد، بل که امروز ب
از هم  ،یدر آستانه انهدام، فروپاش یگاه
. دردمندانه ميقرار گرقته ا یو نابود یختگيگس

و  یزبان ،یتبار یکشاکش ها یاز هر گاه شيکنون ب
در کشور اوج گرفته است و به قول معروف شب  یسمت
جا دانند ک -ليحا نيچن یموج وگرداب ميو ب کيتار

 خال ما سبکباران ساحل ها. 
 

لغزش ها  نيبزرگتر یبه بررس ميکوش یجا م نيدر ا
سال گذشته  زدهيدر س یکرز یو فروگذاشت ها

 :ميبپرداز
همه رهبران  یناتوان نيکه بزرگتر ميدان یم -1 

 یاسيس اتيح ميسده و ن کياز  شيگذشته کشور در ب
 یايجغراف یمايبه نام افغانستان در س یکشور

 یاسينظام س اي ستميدر آوردن س ،یکنون یاسيس
 جهيبوده است. نت راياستوار، کارا و پذ دار،يپا

 داريپا یاسياست که امروز نه نظام س نيهم ا
نه  را،يکارا و پذ ینه قانون اساس م،يدار

دار و پا بر جا، نه احزاب  شهير یمدن ینهادها
ه ن ،یو فراسمت یفراتبار یسرتاسر ريفراگ یاسيس

 يیو قضا یمجلس آدم مانند و نه دستگاه عدل
و  یو رشوه ستان داديو مبرا و منزه از ب زهيپاک

 و...  دهيساالر و ورز ستهيشا یتيرينه دستگاه مد
 
در حق مردم و کشور  یرا که کرز یخبط نيبزرگتر 

 ،یو مکارگ یگر لهيبود که با ح نيروا داشت، ا
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د که دا شيفرما يیساختار نظام را به گونه 
 یها هيهمه ال رينتواند مشارکت گسترده و فرا گ

شگرد،  نيکند. در پس پرده ا نيجامعه را تام
غصب  یبرا ايو باند ماف یو ختهيلگام گس ليتما
 یتوده ها ندگانيقدرت و محروم ساختن نما لک
است  نيها بود. ا یريگ ميدر نظام تصم یونيليم

 ،یسمت ،یخاندان ،یکه قدرت در کشور خانوادگ
 یريشده است و در عمل جلو شکلگ یو قوم يی لهيقب

 کي یاز سو ميملت واحد گرفته شده است. همه تصام
قرون  یها شهياند یحلقه محدود اشخاص دارا

 سميشود. نه مکان یگرفته م يی لهيقب يیاوسط
و نه بازخواستگر و  ميدار یبازخواست و پاسخده

 ند. ک یگونه هر چه که دلش خواست همان طور م نيا
 

ها نتوانستند درک کنند که  يیامريکاسخن،  کيدر 
و  یاهيجز روس یدستاورد يی لهيقب یدمکراس
 سمينخواهد داشت. همان گونه که مارکس یناکام

ها کشور را چند دهه به  یدوران خلق يی لهيقب
از آن بدتر  يی لهيقب یدمکراس د،يبحران کشان

از  يی لهيقب یاست ساختارها ستهيخواهد بود. با
سال گذشته با  سيزدهو بن برکنده شوند. در  خيب
 تيريبا مد ميتوانست یکه شد، م يیها نهيهز نيا

 یرا برا نهيخردورزانه زم یزيدرست و برنامه ر
 .ميملت و دولت فراهم ساز یريشکلگ

 
من تا کنون چند مقاله در باره ساختار نظام در  

را در کنفرانس لندن در  یکيکشور نوشته ام که 
ارائه کردم که در کتاب افغانستان به کجا  2002

را سال پار  یگرياست و د افتهيرود بازتاب  یم
 یانترنت یمونشن که در تارنماها سدرکنفران
 فينظ سوريپروف نياست. همچن افتهيبازتاب 

) هم یاني(کاو یبرمک خراسان یو آقا یرانشه
 یميرح بيمج ینوشته اند و آقا یجالب یمقاله ها
داشته  دي. به هر رو، من بارها تاکیفصلکتاب م

 سيير دي. باابدي رييتغ ديام که ساختار نظام با
 ديصدرات با یجمهور چهار معاون داشته باشد. کرس

 ميجمهور و صدراعظم تقس سيير انياعاده شود. م
اداره بهتر  ی. برارديها صورت گ تيو صالح فيوظا

 شود. مياست تا به هشت زون تقس ستهيکشور، با
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ان، ولسواالن و عالقه داران و شهرداران همه يوال
محدود به  ديشان با یها تيباشند. صالح یانتخاب

 یتيامن یها تيشود. صالح یو اقتصاد یادار ليمسا
فوق  ندگانيبه آمران زون ها که نما یو نظام

جمهور در زون ها اند، سپرده شود.  سييالعاده ر
 باشند. یبوم ديآمران زون ها با

 
 ستهيدر کشور با یساختن دمکراس نهينهاد یبرا

مانند  یمدن ینهادها یعني یاست تا جامعه مدن
 تيو .... تقو یاجتماع یسازمان ها ،یاسياحزاب س

 13 – 12 نيدر ا یکرز یقاآ. حاال برعکس، ابندي
احزاب  یريجلو شکلگ رويکه گذشت با همه ن سالی
و  یو فراتبار یبار فرازبان یدارا یمل ريفراگ

را گرفت و قانون احزاب را پاس نکرد.  یرا مذهبف
بود در حق  یگريبزرگ د یبه نوبه خود جفا نيا

 یاسيدر قبال احزاب س یباشندگان کشور. نگاه کرز
 يیو قرون وسطا يی لهيو قب یباز هم نگاه قوم

و قوام  یاست. او بارها در برابر رشد و بالندگ
 یو فراسمت یفراتبار ريفراگ یاسياحزاب س

 یبه باور کرز -داشته است یزيجنون آم یستادگيا
 ديکه با ميهست يی لهيو قب یمردم سنت کيما 
 یاسيبه احزاب س یازي. چه نميوبر شيگونه پ نيهم
 یمعروف محمد عل دگاهيد یبرخورد کرز نيا م؟يدار

 نديگو یآورد. م یپادشاه مصر را به خاطر م
ا ر زيها طرح کندن کانال سو یسيکه انگل یهنگام

زد و گفت  نهيکردند، او دست رد به س شيبه او پ
 ی. حتما حکمتميکانال دار نيبه کندن ا یازيچه ن

با  ايدو در نياست که خداوند نخواسته است تا ا
 نيخواست، خودش ا یداشته باشند. اگر م ونديپ هم

هم بر آن است که  یکند. حال کرز یکانال را م
 یمدن یو نهادها یبه دمکراس یازيکشور چه ن

خواست، خودش در افغانستان  یدارد؟ اگر خدا م
 آورد.!  یرا م یدمکراس

 
در  یناکام يیخود، تجربه ها نينو خيما در تار 

. دوره ميدر کشور دار یو ملت ساز یدولت ساز
تجربه ها شمرد.  نياز ا یکيتوان  یرا هم م یکرز

است. در  یملت ساز نهيدر زم گريتجربه ناکام د
مانند گذشته بارها و بارها  هم یدوره کرز
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. ميا دهيرا شن یو کاذب وحدت مل نيدروغ یشعارها
 ستين یروز م،يکه پا به جهان گذاشته ا یاز روز
به  یابيکرکننده و دلخراش ضرورت دست یکه صدا
 استمدارانيرا هم از س ی. کسميرا نشنو یوحدت مل

رسا و  یبا صدا یکه هر از چند گاه ميسراغ ندار
را سر نداده  يیو جادو بندهيشعار فر نيبلند ا

 نياست که نه تنها به ا یباشند. اما چه مانع
بل که با گذشت هر روز از آن  م،يرس یسراب نم

شوبم؟  یم دتريبه آن نوم دنيدور و تر و در رس
به وحدت  یابيما به دست یخيتار ازيکه ن ستيک
 تيکه همه به اهم یرا نداند؟ حال در صورت یمل

به ماه کمنما  یپس چرا وحدت مل م،يتآن واقف هس
 مبدل شده است. 

 
 دينخست طرز د ديمعما با نيبردن به ا یپ یبرا 

 ني. نخستميموضوع روشن بساز نيخود را نسبت به ا
مهم  اريمساله بس نيبرخورد صادقانه با ا -نکته
کشور و سرنوشت ما است. دردمندانه  یبرا یاتيو ح

 دهيحاکم را د راناستمداياز س یتا کنون کمتر کس
باشند. در  هشعار را سر داد نيکه صادقانه ا ميا
و  یبا موضوع برخورد ابزار شهيسخن هم کي
 مردم شده است. بيفر یبرا اکارانهير
  

است:  هيبه قض یانسان دينکته داشتن د نيدوم
و ارزش  یانسان یواال ینگرش ها یاز بلندا ديبا
. ستيع نگربه موضو نيبه یو آرمان ها یاخالق یها

بر محور  شتريدردمندانه در کشور ما موضوع ب
 ضيو تبع یخواه یو برتر يیو سمتگرا يیقومگرا

 نيبه وحدت راست یابيدست یچرخد. برا یم یطلب
به گونه  فينخست ملت در کشور ما تعر ديبا ،یمل

در  یاجماع سراسر فيتعر نيمشخص شود و در قبال ا
 تيبحران هو گريشود. نکته د ابيتراز کشور دست

خود دچار  تيهو فيدر کشور است. ما هنوز در تعر
بر خرده  ی. پافشارميفراوان و بحران هست یدشوار

موجب  یو مذهب یسمت ،یتبار ،يی رهيت یها تيهو
 -یمشترک فرهنگ تيهو کيشده است تا از داشتن 

ما  یخيتار یها شهيکه هم ما را با ر یتمدن
چتر آن  ريدر زبزند، و هم همه ما خود را  ونديپ
 یو برا ميو از دل و جان پاسدار آن باش ميابيب
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 تيهو فيو هم در تعر ميمحروم گرد م،يآن جان ده
به جان  یو سمت یزبان ،یتبار یخود با حربه ها

 . ميفتيب گريد کي
 
به نام  یزياست که در کشور ما چ نيتلخ ا قتيحق 
هنوز شکل نگرفته است و ما به شکل » ملت«

مختلف  لياز تبارها و اقوام و قبا یونيکنفدراس
کوچه  کيسخن هنوز در خم  کيو در  ميکن یم یزندگ

 یبه ارزش ها ديملت با یريشکلگ ی. براميا
 کيبه  یارجگزار خ،يمشترک، درک مشترک از تار

 فيمشترک و داشتن زبان مشترک و داشتن تعر نگفره
است. ما  ازيکشور ن یايو مشخص از منافع عل نيمع

 لياز دال یکي. ميبا هم توافق ندار نهيزم چيدر ه
در کشور گفتمان صادقانه  یچگاهياست که ه نيهم ا

و روشنفکران  شمندانياند انيم نهيدر زم یو باز
 خيبر اساس تار زيبرگزار نشده و همه چ نيراست
کاذب و  یو شعارها یو جعل یشيو فرما یساختگ یها
 رفته است.  شيپ بندهيفر
  
است. مقوله  تهيدستاورد مدرن -)وني(ناس» ملت«
 سميره آورد مدرن» ملت -دولت« اي» ملت -کشور«

 دياز د ینيمشخص و مع فيکشور تعر کياروپا است. 
متعدد و  فيالدول دارد. اگر از تعار نيحقوق ب

 جيتوان به گونه مفروض به را یم م،يمختلف بگذر
بسنده کرد که کشور گستره » کشور« فيتعر نيتر

شناحته شده  یت که در چهار چوب مرزهااس ینيسرزم
قرار دارد و در  یارض تيتمام یدارا یالملل نيب

کنند که اراده  یم یاز باشندگان زندگ یتيآن جمع
باشندگان از  یکه از سو یدولت مل یشان از سو

 یم ليشود، تمث یم دهيبرگز کيدمکرات یراه ها
برخوردار از حق  هگستر نيگردد و در چهارچوب ا

 اند.  یمل تيحاکم
 
 یچهارچوب جور در نم نيما در ا زيچ چيباز هم ه 
پاکستان  هي. ما بر سه چهارم کشور همساديآ

که حدود اربعه  ستيو روشن ن ميدار یارض یادعا
 یالملل نبيشناخته شده  یکشور ما کجاست و مرزها

پنجده، اتک، رود  شاپور،يگذرد؟ ن یما از کجا م
 تيمتما یعني گر؟يد یکدام جا اي ريسند، کشم
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و سر درگم  دهيچياز ابهام پ يیما در هاله  یارض
 ناشده است. فيو تعر

 
 وستهيدولت ها و رهبران ما هم پ م،يچنانچه گفت

هم از راه  یچگاهيشوند و ه یگماشته م رونياز ب
 ینم دهيانتخابات آزاد برگز یعني کيدمکرات یها

 .ستين یقدرت هم انتخاب یمحل یشوند و ارگان ها
 یتا کرز یگواه است که از شاه شجاع دران خيتار

کردند ... در  ليبر ما تحم رونيهمه را از ب
 یزي. چستين یهم خبر یمل تياز حق حاکم جه،ينت

ما  یخارج استي. سميهم ندار یخارج استيبه نام س
شود. اقتصاد ما هم  یم نييتع رونيدر ب وستيپ

را ماه خرج ما  کياست و اگر  رونيوابسته به ب
نهند، توان پرداخت حقوق و معاش کارمندان و 

 . ميرا ندار یسپاه
 
نشانه  کيماند تنها  یم م،يگذر یخوب از همه م 

به نام ملت  یزيتوان از چ یکه بدون آن نم یآخر
مشارکت عادالنه باشندگان  -سخن گفت یو وحدت مل

ها در کشور.  یريمگيدر ساختار دولت و نظام تصم
است. به  گريد یر از هر جاجا وضع بدت نيدر ا

دار و دسته از  کي شهيدر کشور هم یگونه سنت
 ريدست نشانده و اج یها ستيونالياولتراناس

 ريبه گونه غ یقدرت خارج کيپشتون که به زور 
شوند، به گونه  یقدرت نشانده م کهيبر ار یقانون
 اراتيهمه اخت یهمان قدرت خارج یاريبه  یانحصار

به گونه  شهيست داشته و همرا در د ازاتيامت و
مردم  انيخود و به ز یبه سود منافع شخص یانحصار

(به شمول خود پشتون ها) و به سود همان کشور 
اقوام (در گام نخست  گريکنند و د یعمل م ،یحام

محروم  زياز پشتون ها را) از همه چ یکتله بزرگ
 یسهم شانياند و هرگاه در دستگاه دولت هم به ا

 تيثيح شتريبوده و ب یشيو نما نيادداده شود، نم
کارگزاران و کارمندان دولت را دارند و در 

 ندارند.  یمهم سرنوشت ساز نقش یها یريمگيتصم
  

وار  وانهياوضاع و احوال، سر دادن د نيدر ا
برادران  -دينما یم نيچن یوحدت مل یشعارها

را چون مردمک چشم حفظ  یوحدت مل دييايب
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رت در دست ما باشد، همه همه قد یعني.! ميينما
 ازاتياز همه امت م،ييها را ما نما یريمگيتصم

ها،  یوالوزيران، . همه ميما برخوردار باش
چند تن  یما باشد، برا ازو سران لشکر  رانيسف

 یاز همه تان چند کرس یندگياز شما به نما
گارد  یشان موتر و باد یبرا م،يده یرا م یشينما

 یچه م گري. د ميده یم ازاتيو معاش و امت
  د؟يخواه

  
 ريدولت فراگ یبه جا ،یاوضاع نيروشن است در چن

 انيدولت محذوف به م دنزيگ یبه قول انتون ،یمل
 بياز حقوق و وجا یونيليم یو توده ها ديآ یم

 یبه جا جه،يگردند. در نت یخود محروم م یمدن
شقاق  ،یو برادر یو وفاق و وحدت و همبستگ یهمدل

 یم انيبه م یو استخوان شکن یشمنو انفصال و د
فشار جانکاه قرار  ري. کشور هم از دو سو زديآ
پاکستان که مخالف  یسو از سو کي. از رديگ یم

پشتون است. از  سميسونالياولترانا ريناپذ یآشت
 رومندتريرو در برابر آن از حربه بارها ن نيا

لگام  یو تند رو يیادگرايبن -رديگ یاز آن کار م
پشتون  ینوايمردم ب جهي. در نتیسالما ختهيگس
فشارها  نيمرگبارتر رياز دو سو ز یمرز وارن

و هوا بر سر شان بمب  نيو از زم رنديگ یقرار م
 یم یبارد و هزاران هزار کشته و زخم یو موشک م

 دهند. 
 
 یها آغاز م یدر داخل هم خط کش گر،يد یاز سو 

 به پشتون کيدرامات اريگردد، مردم به گونه بس
 ديآ یم ديشوند، درزها پد یم ميپشتون تقس ريوغ

 نيکند. در واکنش به ا یها بروز م یو شکستگ
 یها سميوناليالولتراناس -سميونالياولتراناس
و هزاره  ميکسيازب م،يکسيچون تاج یگريخطرناک د

 رازهيش جه،ي. در نتديآ یم ديپد یافراط سميا
ه لطم نيتر ديشد یشده، وفاق مل دهيدر یوحدت مل

و از هم  ی. نفاق، گسستگنديب یها و صدمات را م
 رسد.  یم زترا نيبه باالتر یختگيگس
 
که  یزيتنها چ یوحدت مل ليتمث یبه هر رو، برا 
قدرت و  یدر ساختارها یماند، مشارکت مل یم
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ها است. دردمندانه قانون  یريمگيمشارکت در تصم
ساخته اند که جلو هرگونه  يیرا به گونه  یاساس
مهم  یها یريمگيرا در تصم یمل ريرکت فراگمشا
سازد.  یم یرا انحصار زيو همه چ رديگ یم یمل

 اريها را دربست در اخت یريمگيتر تصم روشن
حال،  نيگذارد. در ا یقوم مشخص م کي ندگانينما
 يیو قضا یعدل یهم در برابر دستگاه ها یکس چيه

را که  ینمونه هر غلط یباشد. برا یپاسخگو نم
 یکه باال ديتواند بگو ینم یکس د،ينما یکرز یآقا

 یپاسخگو است و نه کس یچشمش ابرو است. نه به کس
سخن،  کيرا بپرسد. در  یزيتواند از او چ یم

و اداره در  تيريگونه مد نيکامل. ا يیمطلق گرا
است و چنان در هم و بر هم که  دهيکشور چنان شار

 ندارد.  ريدر جهان نظ
  

قرار  يی یجد اريه آزمون بسکنون کشور درآستان
دولت وحدت  ليتشک یبرا نهينه زمچگو –گرفته است 

گسترده فراهم  یبرخوردار از مشارکت مل یمل
سخن ما هنوز نه صاحب دولت  کيدر  د؟يخواهد گرد

به نام ملت  یزيو نه از چ ميهست یمل ريفراگ
 یکياز کارشناسان،  یارياست. به باور بس یخبر

 يیدآيها در همان آغاز پدلغزش  نياز بزرگتر
ملت «قوم  کي -صورت گرفت. در هسته ملت یدولت مل

ملت در حول  ديپشتون ها که با -گذاشته شد» ساز
 یشد. زبان پشتو هم به جا یم ختهآن محور سا
سده ها به عنوان  یکه در درازا یدر یزبان پارس

 رانيهمه باشندگان فالت ا یالقوم نيب یعيزبان طب
 شد.  دهي! برگزین زبان ملبود، به عنوا

  
 یامر یزيچ نيما چن رالملهيروشن است در کشور کث

ها که  یهم شورو نيبود. با ا زيمحال و جنون آم
به  یابيبه افغانستان و راه یابيدست شهيدر اند

بودند،  يیايتانيپشتون ها در هند بر یها نيسرزم
شادروان  یاشتباه که از سو نيبه محض مشاهده ا

به  ازهدولت ت یاسيو معمار س سنيوريت -یطرز
 شهياند ريتاث رايافغانستان (که ز دهياستقالل رس

درنگ  یپرستانه اتاترک بود) رخ داد، ب تيمل یها
برداشت نمودند که افغانستان وارد عصر 

در افغانستان  دنديشده است و کوش سميوناليناس
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 يی انهيم یايآس یها یاز جمهور یبا الگوبردار
) را یون(در واقع پشت یدولت مل یها هيپا یشورو

بخشند.  مياقوام تحک ريسا انيقوم و ز کيبه سود 
هم  یکيتيوپوليج یها جنبه ها یرفتار شورو نيچن

رضا  سيدولت هوادار انگل هيهمسا رانيداشت. در ا
کرد افغانستان را به  یم جابيخان حاکم بود که ا

که شده، از آن دور نگهداشت و از آن  يیهر بها
 کرد.  یدشمن تراش

 
 یزيچ ديگرم هم با یآب ها یبه سو فيدرا یبرا 

بود که  نيشد. ا یبه نام آرمان پشتون ها علم م
 ی،شورو ستيحزب کمون کيدولوژيشعبه ا یدر پستوها

» پشتونستان«نامنهاد  یاليافسانه معروف دولت خ
شد  دهيبافته شد که صد سال آزگار به دهل آن کوب

است، از  زبرد و هنوز که هنو راههيو ما را به ب
که  نياز ا ميگذر ی. مميا افتهين يیشر آن رها

روس ها به  یابياز راه یريجلوگ یها برا یسيانگل
پاکستان را ساختند و  یگرم، دولت مصنوع یآب ها
به خرمن  یتازه چنان آتش نيبا دولت ا یدشمن
 یسال در آن م یما انداخته که سال ها یهست
است که ما در دست کم  نيسوخت. ا ميو خواه ميسوز
دولت و  ليسده گذشته تجربه تلخ و ناکام تشک کي
زبان را ازسر  کيقوم و  کي رامونيدر پ یمل

 نيتا چن دهي. کنون زمان آن فرا رسميگذراند
ناکام بوده  یتالش نيکه که چن ميينما يیايارز

 -در دوازده یکه کرز نياز ا ميگذر یاست. م
تا با به هدر  ديکوش هودهيسال گذشته ب زدهيس

ها دالر کمک جامعه  ارديليدادن و برباد کردن م
کالبد مرده  نيبه ا يیروح تازه  گريبار د یجهان

 بدمد. 
 
حکومت  شهياند ديمن، در گام نخست با دياز د 

کنار گذاشت و به  کسرهيکردن بر مردم را  کيکالس
و منجمنت) و  وني(ادمنستراس تيريمد شهياند

 شهياند ديمعه رو آورد. در گام دوم بااداره جا
قوم را کنار  کيمحور  رامونيساختن ملت و دولت پ

 رامونيتا دولت و ملت را در پ ديگذاشت و کوش
و اهداف  یانسان یواال یآرمان ها و ارزش ها

 یو دادگر یبه حقوق شهروند یبا ارجگذار یمتعال
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رها از هر گونه  رندهيو جامعه در برگ یاجتماع
 ريست یوارهايد دي. سوم باختسا ازيو امت ضيتبع

را  يیگرا لهيو قوم و قب يیو سمتگرا يیتبارگرا
 یتمدن –یفرهنگ فيتا تعر ديو کوش ختانديفرو ر

همه باشندگان  یخود که برا یخيتار تياز هو يی
ها، هزاره ها و  کيکشور اعم از پشتون ها، تاج
 یخراسان تيهو یعنيبلوچ ها و .... مشترک است 

 رائه داد. ا
  
 تيهو کيصرفا  یتبار تياذعان نمود که هو ديبا
 تياست. همه انسان ها همنوع اند و هو یکيولوژيب

و  گريد کيآن ها از  کيتقک یتنها برا یتبار
به  دنيو چسپ دنيشان است. و اال بال یبازشتاس

 کيو جهالت و تار یبرخاسته از نادان یتبار تيهو
 یر کشور ما براچه؟ حال د یعنياست.  یشياند

قوم اند  کي کيپشتون و تاج یتبار ديمثال از د
ها  یخط کش نيدرنگ به ا یب ديبه دو نام. با

داده شود. به هر رو، در  انيپا مينادرست و بدخ
و  رهيدولت مدرن مفهوم شهروند مطرح است نه ت کي

 تيريو خاندان. مد لهيو قب فهيتبار و سمت و طا
 مطرح است، نه حکومت. 

 
دولت  کيمفهوم مدرن است که در  کيهروند، ش 

 تيحقوق برابر و مسوول یمدرن همه باشندگان دارا
 کيدر  یعنيدر برابر قانون اند.  يیو پاسخگو

جهان مدرن  یقانون و سازوکارها نيدولت مدرن ا
خاندان  کيکند. نه حکومت  یم يیاست که فرمافرما

 و تبار.  رهيت کيو خانواده و 
 
 یها شهيو اند نيارزش ها نو رفتنيتنها با پذ 
 یها یتوان از دام تنگ نگر یاست که م نينو

ش و همان کاسه آآن، همان  ري. در غديره یتبار
بود که از  ميخواهد بود و باز هم شاهد آن خواه

و و  ريوز ینمونه قندهار لشکر یبرا تيوال کي
 ميو استاندار و جنرال و فرمانده خواه ريسف
 رسمثال بلخ در سرتا یبرا -گريد تيو از وال تداش
استاندار  کينفر همه نه. هر وقت  کي خيتار

را  یهزاره در قندهار گماشته شود و مردم هم و
نپندارند و از خود بشمارند، و در برابر  گانهيب
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که  مييبگو ميتوان یآمدن آن نشورند، آن وقت م
 . ميملت هست کي یبه راست

 
دولت وحدت  ليشکها، نفس ت نيبا توجه به همه ا 
من  ديکه دارد، از د یبيبا همه نواقص و معا یمل

 یو دولت ساز یملت ساز یدر راستا یگام بلند
در روند  یمل ريمشارکت فراگ نيتام راياست. ز

 یندارد. حال م ويالترنات یو ملت ساز یدولت ساز
 یروند چه کسان نيا گرانيکه باز نياز ا ميگذر

شرکت « »یحصارات دولتان« یکه به جا نيا اياند، 
تنها در  یشود. مشارکت مل یساخته م »یسهام
ها  نيو سپردن کار به بهتر یساالر ستهيشا طيشرا

دو حالت  نيتواند از ا یم یفکر یو نخبه ها
 ويبه الترنات ديها با ني. گذشته از همه اديبرآ

شورش، انقالب، انقطاب، انشقاق،  -ديشيهم اند
 و... یچند دستگ ،یزيخونر

 
 داتيکه کشور با تهد یدر اوضاع و احوال کنون 

رو به رو است و دشمن تا به  یفراوان و گوناگون
هر  -کابل منتظر فرصت یدندان مسلح در دروازه ها

و  یبرادر ،یوحدت مل نيتام یکه در راستا یگام
شود، از  یگذاشته م یو دوست یو همبستگ یبرابر

 یر کشوره یانيکه باشد و با پا در م یهر کس یسو
شود و به  رفتهيبا سعه صدر پذ ديبا یو مرجع

 آن شتافته شود.  شوازيپ
  
بدون مشارکت  یوحدت مل نيهر چه باشد، تامپ

و ساختار دولت و  یدر رهبر یمل ريفراگ
. مساله ستيها در تراز کشور ممکن ن یريمگيتصم
 یو ساختار نظام کنون یاست که قانون اساس گريد

 شيرايرو و نيدهد. از ا ینمرا  یزيچ نياجازه چن
و ساختار نظام از  یمزخرف کنون یقانون اساس

 ،یصدرات -یاستيبه ر یکنون مطلقه یاستير
 فيقدرت، از وظا یمحل یشدن ارگان ها یانتخاب

 است.  ندهيدولت آ ريناپذ ريتاخ
 
احزاب  ژهيبه و ،یجامعه مدن یها هيپا تيتقو 

و  اتيرهم از ضرو یو فرا سمت یفراتبار ريفراگ
را به  2001اگر دوره نو پس از  واجبات است.
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بررسی بگيريم، بزرگترين اشتباه و خبط سياسی از 
همان کنفرانس بن آغاز شد. بنده به عنوان کسی 
که از همان آغاز ناظر و شاهد برگزاری کنفرانس 
های استانبول، فرانکفورت، بن اول، بن دوم و بن 

بگويم که از   سوم  بودم،  می توانم با اطمينان
همان آغاز  بار کج گذاشته شده بود و روشن بود 
به سر منزل مقصود نخواهد رسيد. حال می گذريم 
از اين که به همه جهان دروغ گفته شد و کسی از 
کنفرانس های استانبول و فرانکفورت و بن  اول و 
دوم چيزی بر زبان نمی آورد و تنها کنفرانس بن 

 بن معرفی کردند. سوم را به نام کنفرانس 
 

در کنفرانس بن، چند لغزش بسيار جدی صورت گرفت. 
نخست اين که در اين کنفرانس اگر تنی چند را 
کنار بگذاريم، نمايندگان راستين مردم اصال 
اشتراک نداشتند. دوم اين که  نمايندگان دولت 
آقای ربانی تجريه الزم سياسی نداشتند و به رغم 

ز افغان های باشنده اين، حد اقل با شماری ا
 آلمان مشورت الزم را نکردند.

  
بزرگترين اشتباهی  که در اين کنفرانس رخ داد  
اين بود که آقای حامد کرزی را که به هيچ رو و 
تحت هيچ عنوانی شايسته رهبری دولت افغانسنتان 
نبود، به عنوان رييس جمهور موقت برگزيدند. حاال 

رانس تاکيد می اگر از هم بگذريم، بايد در کنف
شد که رييس دولت موقت تنها برای دوره گذار يا 
عبوری است و وی حق ندارد خود را برای دوره 
انتقالی و حد اقل  اصلی رياست جمهوری نامزد 
کند. اما نمايندگان دولت آقای ربانی چنين شرطی 
را نگذاشتند. حاال اگر از اشتباهات نمايندگان 

ليل نداشتن تجربه آقای ربانی در آن برهه به د
يی ها  که برنامه های امريکاسياسی بگذريم، خود 

خودشان را داشتند، جفای بزرگی در حق مردم ما 
کردند. اين بود که آقای کرزی با انديشه های 
قرون وسطايی ارتجاعی قبيله يی تا کنون که کنون 
است، بر شانه های نحيف مردم ما سوار است. 

تخابات گذشته بيخی يی ها در دو دور انامريکا
اين امکان را داشتند تا باند مافيايی کرزی را 
کنار می گذاشتند. اما به هر دليلی که بود، اين 
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کار را نکردند. تجربه نشان داده است که محافل 
در کشورهای  جهان سوم  امريکاو حلقات حاکمه 

پيوسته از عناصر ارتجاعی و واپسگرا حمايت کرده 
وهای ملی و دمکرات پشت کرده اند و هميشه به نير

اند. نمونه آن را در کشورهای مفلوک عربی حوزه 
خليج پارس می بينيم. از جمله رژيم های ارتجاعی 

 عربستان، بحرين، امارات و قطر.  
 

قای کرزی گرد آمد، متشکل آتيمی که در پيرامون 
بود بر روحانيون مرتجع و واپسگرا که در 

استمدار بار آمده دسترخوان پيشاور و مشهد سي
بودند و در سيمای رهبران به اصطالح جهادی در 
چند دهه گذشته رهبری تنظيم های پاکستان نشين و 
ايران نشين را به دوش داشتند. شمار بسياری از 
اين ها پيوندهای بسيار مرموزی با شبکه های 
اطالعاتی بيرونی از جمله سازمان های اطالعاتی 

اس آی پاکستان داشتند.  مخوف کشورهای عربی و آی
در پهلوی آن ها ده ها تن از فرماندهان رنگارنگ 
که دست شان به انواع گناهان آلوده بود، و 
بسياری از ايشان ايادی آی اس آی و اعراب 

 بودند، قرار داشتند. 
 

از همه که بگذريم، در دوره آقای کرزی شمار 
فراوان عناصر تند رو افراطی تبارگرا و بيماران 

وانی سمت گرا از حزب افغان ملت گرفته تا خلقی ر
های پيشين و ده ها سازمان و گروه مرموز و 
بوقلمون از شرق و غرب با پيوندهای آشکار و 
نهان با سازمان های اطالعاتی کشورهای مختلف 
ريختند و اداره امور کشور را در دست گرفتند. 
اين بود که باند مافيايی بزرگی به رهبری کرزی 

کيل شد که در دوره سيزده سال گذشته به رهبری تش
ويی، تا توانستند، شيرازه های هستی کشور را 

 دريدند. 
 

در دوره کرزی بزرگترين خيانتی که در حق مردم و 
کشور شد، اين بود که افغانستان در توليد 
هيرويين،  جايگاه نخست را در  جهان گرفت.  

د. در تن رسي 9000ميزان توليد مواد مخدر به 
کنار اين، شمار معتادان به هيرويين به دو 
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ميليون نفر رسيد که با توجه به اوضاع کشور 
بايد آنان را در شمار قربانيان و مردگان متحرک 
به حساب آورد. شايد روزانه ده ها تن از اين ها 
بميرند. از اين منظر بزرگترين تلفات بشری و 

داده  جنايت درست در  همين دوره آقای کرزی رخ
است. حاال می گذريم از اين که شمار متعادان به 

ميليون  3.5هيرويين توليدی ما در پاکستان به 
ميليون نفر می رسد. بر پايه  2.5نفر و در ابران 

هزار نفر در روسيه و  30آمارهای روس ها ساالنه 
هزار نفر در اروپا در اثر استعمال مواد  20

 مخدر ساخت افغانستان می ميرند. 
 

 5000خوب، در جبهه نظامی، تا کنون دست کم  
تن ديگر از آنان  زخمی  20000سپاهی ناتو کشته و 

شده اند. حاال بايد تلفات مستقيم افغانستانی ها 
کشته و  20000را چهار برابر بيشتر بشماريم يعنی 

هشتاد هزار زخمی. يعنی صد هزار نفر کشته و 
دو برابر زخمی. معموال تلفات غير مستقيم جنگ 

تلفات مستقيم می شود. يعنی دو صد هزار نفر 
 هزار کشته و زخمی.  300جمعا  -ديگر

 
در پهلوی همه اين  ها، کرزی و باند مافيايی وی 

يی ها  طالبان را سرکوب امريکانگذاشتند که 
کنند. افزون بر اين، به گونه يی که آقای اشرف 
ن غنی احمد زی خود اعتراف کرده اند، هزاران ت

از طالبان اسير را بی چون و چرا دو باره از 
زندان ها آزاد ساخته اند که اين جانيان بار 
ديگر مسلح شده و به جان مردم بيگناه کشور  

 افتاده اند.
 
 
 
 
 
 

 2014درس های انتخابات 
 انتخابات: پايان خط نزديک می شود؟
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چنين بر می آيد که کميدی انتخابات روان به 
می شود. با اين هم، بنده تا  پايان خط نزديک

آقای کرزی رسما ارگ را ترک نگويند، باورم نمی 
شود که به راستی اين مضحکه به پايان رسيده 
باشد. زيرا اقدامات کرزی  و باند مافيايی ارگ 
پيش بينی پذير نيست و تصور نمی رود به آسانی 
حاضر به ترک ارگ باشند. شايد آخرين تير را 

د نگه داشته باشند و در دقيفه هنوز در ترکش خو
نود دسته گل تازه يی را به آب  بدهند و آب 

 سردی روی دست همه بريزند.   
 

به هر رو، کنونی می توان به گونه مقدماتی 
برداشت هايی کرد، نتايج را جمع بندی کرد و درس 
هايی آموخت. به عنوان مقدمه بايد به عرض 

روپول در کشورهای مت برسانم که به گونه سنتی
کشورهای مستعمره همواره يک رژيم دست نشانده را 
با يک رهبر دست نشانده می آورند و می کوشند تا 
قدرت را به گونه دربست در اختيار او بگذارند 
تا بتوانند به آسانی مقاصد خود را در آن کشور 
پياده نمايند. در چنين اوضاع و احوال، ناگفته 

ا بر سر کار می پبداست که يک رژيم انحصارگر
هم در سيزده سال  امريکاباشد. از همين رو، 

گذشته در راستای برنامه های راهبردی خود، يک 
حاکميت انحصارگر و اقتدارگرا را بر ما تحميل 

 کرد.
 

در در  امريکاشايان يادآوری است که استراتيژی 
آغاز اشغال افغانستان ايجاب می کرد تا يک 

 امريکاداشته باشد تا پشتون درانی در راس قرار 
بتواند بی درد سر در مرزهای ايران و ترکمنستان 
استقرار يابد، و برنامه کشيدن يک دهليز 
راهبردی از سوی بندرهای گوادر و کراچی به سوی 
آسيای ميانه با تجزيه پاکستان به کمک هند و 
ايجاد کشور بلوچستان فراهم آيد که اين 

هزينه های  استراتيژی تا کنون به رغم تحمل
فراوان، ناکام مانده است. دليل پاييدن کرزی در 
کرسی رياست جمهوری در سيزده سال گذشته و حمايت 

از وی با حمايت های مالی  امريکابی چون و چرای 
 هنگفت، هم همين بوده است.  
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روی کار  امريکادر اوضاع کنونی، استراتيژی  

 آوردن يک پشتون غلزايی از قبيله احمد زايی
است. درست مانند آن که شوروی ها پس از برآمدن 
از افغانستان، پس از يک رشته مطالعات عميق و 
همه جانبه، داکتر نجيب را که يک پشتون غلزايی 
از قبيله احمدزی بود، روی کار آوردند. دليل 
چنين چيزی، نفوذ بيش از حد پاکستان در گستره 
 غلزايی است که خطر افتادن کامل آن به دست
پاکستان پس از برآمدن بخش اعظم نيروهای خارجی 
بسيار باال ارزيابی می شود. اين گونه، ديده می 
شود که انتخابات و دموکراسی ابزاری است در دست 

يی ها برای مشروعيت بخشيدن به دست امريکا
بايد گفت که در رسوايی نشاندگان شان. 

يی ها  و امريکاانتخاباتی کنونی در گام نخست 
 هم کرزی مقصر اند.  سپس
 

يی ها در اين است که از همان امريکاتقصير 
برگزاری کنفرانس بن تا کنون، کارهايی کردند که 
تقلب، جعلکاری، فريب، نيرنگ و تذوير را در 
کشور نهادينه ساختند. برای نمونه در همان نشست 
بن، به همه روشن بود که داکتر ستار سيرت در 

کنندگان، برنده شده  رايگيری از ميان اشتراک
يی ها کرزی امريکابود. اما در اثر مداخله 

 گماشته شد. 
 

حاال وقت آن نيست که از مداخالت پيدا و پنهان 
يی ها در لويه جرگه انتخابات رييس دولت امريکا

موقت و لويه جرگه تصويب قانون اساسی سخن 
يی همه چيز را از امريکابگوييم که در آن دالر 

د. اما بايد گفت که در انتخابات پيش تعيين کر
نخست رياست جمهوری با آن که برنده اصلی آقای 

 چنديی ها بودند که امريکاقانونی بود، اين 
ميليون رای تقلبی را پنهانی از پاکستان آوردند 
و در صندوق های کرزی (رييس جمهور از پيش 
برگزيده شده) ريختند. کار به اندازه يی 

ازماندهی شده بود که کرزی محرمانه و ماهرانه س
به راستی می پنداشت که در انتخابات بيش از هفت 
ميليون نفر اشتراک نموده و به راستی بيش از 
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نيمی از آن ها به وی رای داده اند!!!. در حالی 
که شمار رای دهندگان، به دشوار به پنج ميليون 

 - نفر می رسيد. در آن انتخابات آقای قانونی
ه خاطر مصلحت ملی خاموشی نامزد پيشتاز ب

 برگزيد.
 

هنگامی در اين زمان در روسيه هم انتخابات 
برگزار شد و پوتين به عنوان رييس جمهور 

يی ها شفافيت آن را زير امريکابرگزيده شد، 
سوال بردند. پوتين در يک مصاحبه تلويزيونی با 
پوزخند گفت ما نيک می دانيم که در برخی از 

مکراتيک انتخابات چگونه کشورهای به اصطالح د
برگزار می شود. از جمله ما بسيار خوب می دانيم 
که انتخابات در افغانستان چگونه برگزار 

 گرديد.!!! 
 

هم تقلبات بسيار  2009در انتخابات گذشته 
گسترده صورت گرفت و نزديک به يک ميليون رای به 

يی امريکاصندوق های کرزی ريخته شد. با آن که 
ده رانستند که کرزی دست به تقلب گستها نيک می د

يازيده است، مهر خاموشی بر لب زدند و دم بر 
نياوردند. اين بار داکتر عبدهللا بود که بايد جام 
زهر را سر می کشيد و برای مصلحت ملی کنار می 
رفت. دامنه تقلبات به پيمانه يی بزرگ بود که 

درصد  3حتا داکتر اشرف غنی احمد زی که تنها 
 برده بود، آن را شرم آور توصيف کرد.  رای 

 
يی ها دو هدف را امريکادر انتخابات کنونی هم 

تعقيب می کردند. يکی اين که به افکار عامه غرب 
نشان بدهند که هزينه های سيزده ساله شان در 
افغانستان به هدر نرفته است و در افغانستان 
دمکراسی آمده است. انتخابات به راه افتاده و 

م پای صندوق های رای رفته اند. روشن است مرد
همه اين ها فريبی بيش نيست. در افغانستان 
انتخابات ابزاری است برای مشروعيت بخشيدن به 
دولت های دست نشانده و نوکران طرف اعتماد 

 مطلق. 
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مهم است تا کسی را بر  امريکادو ديگر، برای 
اورنگ پادشاهی افغانستان بنشاند که بی چون و 

را قرار داد همکاری های دفاعی و امنيتی را با چ
 آن امضاء کند. 

پوشيده نيست که گزينش رييس جمهور اوباما معلوم 
آقای اشرف غنی احمد زی. اما وی نيک می  -بود

دانست که در يک انتخابات شفاف و آزاد آقای غنی 
هيچ شانسی برای بردن ندارد. اين بود که به 

ه را برای رسوايی تقلب مهر تاييد زد و زمين
کنونی فراهم آورد. ساده لوحانه خواهد بود 

يی ها از اين همه امريکاهرگاه باور کنيم که 
 تقلبات و مهندسی ماهرانه آگاهی نداشتند. 

 
آن چه قابل شاخ کشيدن است، اين است که 

يی ها از همان آغاز اعالم کرده بودند که امريکا
عين. اما از پروسه حمايت می کنند نه از شخص م

در عمل برعکس در هر سه انتخابات از پيش از شخص 
از پيش تعيين شده حمايت کردند. در اين 
انتخابات هم از باند نامنهاد بيروت دست پخت 

 خودشان.
 

يی ها منافع خودشان امريکابايد گفت که برای 
اولويت دارد و در گام دوم هم خواست های متحدان 

عربستان، اسراييل  منطقه يی شان مانند پاکستان،
و ترکيه. روشن است هيچ کدام از اين کشورها به 
دليل خصومت با ايران نمی خواهند تيم داکتر 
عبدهللا که در آن  افراد دارای تمايالت ايرانوفيلی 

 امريکابسيار است، برنده انتخابات شود. گزينش 
هم از پيش يک پشتون غلزايی از قبيله احمدزايی 

روی ها هم در آستانه بازگشت بود. چنانی که شو
از افغانستان، داکتر نجيب را روی عين  ملحوظات 

 برگزيده بودند.    
 

آمديم سر آقای کرزی. کيست که در افغانستان 
نداند که آقای کرزی کارگردان اصلی کميدی 
انتخابات کنونی است. استراتيژی کرزی از همان 

ت آغاز کارزار انتخابات روشن بود. در گام نخس
تالش برای به قدرت رساندن آقای زلمی رسول و 
تداوم حاکميت خودش در سايه وی و در پشت پرده 
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داشت.  اگر نشد، به بن بست رساندن انتخابات و 
ناکام ساختن آن، تا کار به دولت موقت و 
برگزاری لويه جرگه و تداوم فرمانروايی خودش 

 برسد. 
 

و مردم بزرگترين جفايی که کرزی در حق دمکراسی 
کشور کرد، قومی ساختن انتخابات بود. به گونه 
يی که تقريبا همه بورد رهبری کميسيون ها و بخش 
اعظم کارمندان انتخاباتی را از تيره و تبار 
خودش گماشت. دو ديگر، انتخابات چنان آگنده از 
تقلبات گسترده بود که هر گونه تبصره در باره 

است که شمار  آن زايد است. تنها يک نمونه بسنده
رای دهندگان زن در استان خوست دو برابر رای 
دهندگان زن  در کابل و هرات يکجا باهم 

 است!!!!!   
 

آقای کرزی سرتا سر روند را زير نظر داشت و 
کارگردانی کرد. يعنی در سازماندهی تقلبات نقش 
مستقيم و بی پرده داشت. ايشان در آغاز با کر و 

عالم کردند که بايد پروسه فر و غر و فش هميشگی ا
افغانی ناب باشد و خارجيان حق مداخله در آن را 
ندارند. اما حاال که کار به رسوايی و مرداری 
کشيده است و گند آن همه جهان را فرا گرفته 

 و سازمان ملل شده .  امريکااست، دست به دامان 
 

به هر رو، می توان گفت که کميسيون ها به دليل 
و ديده درايانه، ديگر بيخی  تخلفات آشکار

اعتبار و آبروی خود را از دست داده اند و غير 
قانونی شده اند. هر گونه نتيجه يی را  هم که 
اعالم کنند، مردود است و مورد پذيرش مردم 
نخواهد بود. حکومتی که هم ار دل اين انتخابات 

 برآيد، مشروعيت نخواهد داشت. 
 

د و آن هم از اين رو تنها يک راه می مان
دستيابی به توافق سياسی ميان دو نامزد پيشتاز 
است. يعنی روند از بستر حقوقی و قانونی برآمده 
و صرفا می تواند در چهارچوب يک تفاهم سياسی 
ميان دو تيم از بن بست کنونی خارج شود. در غير 
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آن کشور می تواند وارد گود تحوالت  دراماتيک و  
 برگشت ناپذير گردد. 

 
هر رو، در پيوند با انتخابات، نکات زير را  به 

 شايان يادآوری  می دانم:
     

 انتخابات اخير چند موضوع را برجسته ساخت:
ناکارآمدی  و به بن بست رسيدن کامل قانون   -1

اساسی مزخرف، ضد ملی و سراپا آکنده از تناقض 
کنونی را که به هيچ رو پاسخگوی نياز های کشور 

چه سريع تر آن از ضرورت های نيست و ويرايش هر 
 اجتناب ناپذير و تاخير ناپذير است.

ناکارآمدی ساختار نظام کنونی را که نيز  -2
بايد ويرايش شود و بی درنگ  در نخستين فرصت 
ممکنه از نظام رياستی مطلقه کنونی (که در آن  
رييس جمهور صالحيت های فرعونی دارد)، به نظام 

صدرات و چهار، رياستی مختلط با ايجاد کرسی 
چهار معاون برای رييس جمهور و نخست وزير تعديل 

 گردد.  
يی ها در امريکالغزش های نابخشودنی   -3

پافشاری بر امضای قرار داد امنيتی و دفاعی به 
جای تمديد ماموريت نيروهای پاسبان صلح بين 
المللی با تاييد شورای امنيت سازمان ملل. چه، 

که کرزی به هيچ رو يی ها نيک می دانند امريکا
چنين قرار دادی را امضاء نخواهد کرد و بر 
داکتر عبدهللا هم اعتماد و باور ندارند. از اين 
رو می خواهند کسی را روی کار بياورند، که مورد 
اعتماد مطلق شان باشد بی درنگ و بی چون و چرا 

 آن را امضا کند. 
يی ها در روی کار آوردن يک امريکاپافشاری  -4

آقای داکتر اشرف غنی احمد زی  -غلزايی پشتون 
از طريق تقلبات گسترده و با نيرنگ و حيله به 
عنوان يک رييس جمهور غير مشروع. بی ترديد، 
تقلبات گسترده در انتخابات کنونی با سفارش 

و با تبانی و همدستی با کرزی و باند او  امريکا
انجام شده است که در آن هر يک مقاصد آزمندانه 

 ا دنبال می کنند.خود ر
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يی ها از روی کار آمدن يک امريکاجلوگيری  -5
رييس جمهور مشروع با پيروزی در انتخابات با 

 رای اکثريت مردم.
شيطنت و منافقت کرزی به خاطر تداوم قدرت و  -6

پاييدن مادم العمر در ارگ و مانورهای زيرکانه 
وی در اين راستا که سر نخ همه تقلبات گسترده و 

ر انتخابات و همه رسوايی ها همانا بی شرمانه د
در دست های وی می باشد. من ماه ها پيش از 
امروز بارها نوشتم و دقيق پيش بينی نمودم که 
کرزی در صدد ناکام ساختن و به بن بست کشاندن 
انتخابات است تا بتواند پرونده انتخابات را به 
دادگاه عالی (ستره محکمه) راجع بسازد و با 

ه جرگه فرمايشی بار ديگر خود را برگزاری لوي
 ابقاء نمايد.  

 امريکاشيطنت و منافقت کشورهای همپيمان   -7
در منطقه مانند اسراييل، عربستان سعودی، 
امارات، قطر، ترکيه و پاکستان با روی کار آمدن 
يک دولت مخالف پاکستان و هوادار توسعه مناسبات 
 با ايران  که اين کشورهای شرير پيوسته در پی

 راه اندازی فتنه در کشور می باشند. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لغزش بزرگ نامزدان پيشتاز
از قديم ها گفته اند که سالی که نکوست، از 

در خبرها خوانديم که در  بهارش پيداشت.
توافقنامه يی که قرار است دو نامزد پيشتاز با 
هم به امضاء برسانند، آمده است که لويه جرگه 

س از دو سال برگزار اصالح قانون اساسی، پ
سال  شود.!!! اين بدان معنا است که بايد دو
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ديگر را هم زير چتر همين قانون اساسی سرتاپا 
متناقض و در همين اوضاع سردرگم و  تيره و تار 

 يعنی در خالی قانونی بسر ببريم. 
 
به عنوان رفع مسووليت می خواهم هشدار بدهم،  

ه فوق که هيچ تاخيری در برگزاری لويه جرگ
العاده ويرايش قانون اساسی و ساختار نظام 
توجيه پذير نيست. زيرا کشور آبستن رويدادهای 
دراماتيک و بسيار خطرناک است و هرگاه قانون 
اساسی معيوب کنونی به گونه ريشه يی ويرايش 
نشود و ساختار نظام پذيرا برای همه باشندگان 

به به ميان نيايد، احتمال اين که کشور باز هم 
باتالق يک بحران ديگر فرو برود، بسيار باال است. 
از اين رو، برگزاری هر چه سريع تر لويه جرگه 
فوق العاده ويرايش قانون اساسی از نيازهای 
تاخير ناپذير است. رويدادهای اخير به گونه 
آشکار ناکارآمدی، درماندگی و ناتوانی قانون 

ند. اساسی و ساختار کنونی نظام را هويدا ساخت
همه می دانند که بحران انتخابات و بن بست 
کنونی هم  برخاسته از همين قانون اساسی مزخرف 
و دستکاری شده و ضد ملی است که برای رييس 
جمهور صالحيت های فرعونی قايل است و او در 

 برابر هيچ مرجعی پاسخگو نيست.
 

شايد بگويند که بر اساس قانون اساسی کنونی، 
گه تنها پس از برگزاری برگزاری لويه جر

انتخابات شوراهای ولسوالی ها امکان پذير است. 
درست. اما چرا اين انتخابات در سيزده سال 
گذشته برگزار نگرديد؟ اين پرسشی است که بايد 
آقای کرزی به پيشگاه مردم بدهد. همه می دانند 
که در اين جا کاسه يی زير نيمکاسه است. هيچ 

نين انتخاباتی در کار تمايلی برای برگزاری چ
 نبود و نيست.

 
از همه که بگذريم، سر وکار ما با اين سفسطه 
است که می گويد اول تخم به وجود آمد يا مرغ؟ 
در قرينه قانون اساسی و ساختار نظام هم وضع به 
همين منوال است. از يک سو قانون اساسی کنونی 
به بن بست و پايان خط رسيده است و ويرايش آن 



 

1166 
 

جبات شده است و از سوی ديگر، عدم برگزاری از وا
شوراهای ولسوالی ها مانع از برگزاری لويه جرگه 
بر اساس مفاد خود همين قانون اساسی می باشد. 
يعنی اگر قرار بر اين باشد که لويه جرگه بدون 
انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار گردد و 
قانون اساسی ويرايش شود، مفاد قانون اساسی 

نونی زير پا خواهد شد!. حاال پرسشی مطرح می ک
گردد اين قانون در کجا رعايت شده است. مگر در 
آن آمده است که در انتخابات بارها تلقبات 
گسترده صورت گيرد و تقلب در کشور نهادينه شود. 
در کجا آمده است که از دل انتخابات يک رييس 

 جمهور غير مشروع به قدرت برسد؟ 
 

نه است. يکی اين که هر چه سريعتر خوب، دو گزي
انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار گردد و دو 
ديگر اين که پرونده قانون اساسی کنونی مختومه 
اعالم گرديده، لويه جرگه فوق العاده يی برگزار 
گردد و در آن قانون اساسی کنونی به گونه ريشه 
يی ويرايش گردد. بارها شنيده ايم که برای 

ی انتخابات شوراهای ولسوالی ها بودجه برگزار
نداريم. شگفتی برانگيز است. در چند ماه گذشته 
ميلياردها دالر از کشور به خارج رفته است. 
برای بحران آفرينی و فراهم ساختن زمينه برای 
گريز سرمايه از کشور به خارج پول کافی يافت می 
شود، برای انتخابات شوراهای ولسوالی ها نه. 

است هزينه سرسام آور دور دوم انتخابات  بسنده
را به سنجش بگيريم که سر به چند ده ميليون 
دالر زده است.  مگر، نمی شد همزمان با 
انتخابات رياست جمهوری در سه دور و نيز 
انتخابات شورای ملی، انتخابات شوراهای ولسوالی 

 ها هم برگزار می شد؟  
 

تن دو کاخ اگر صداقت در کار می بود، بودجه ساخ
مجلل به عنوان مهمانخانه های دولتی برای 
برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها بسنده می 
کرد. حال می گذريم از نزديک به يک ميليارد 
دالری که از کابل بانک به تاراج رفته است. بی 
پرده بايد گفت که در پس پرده جلوگيری عمدی از 
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، اغراض ويرايش قانون اساسی و ساختار نظام 
 شيطانی و اهداف شوم پرمدعا پنهان است.

 
خوب، اگر از قيد و بست ذهنی گرايی های دست و 
پا گير خود را برهانيم، بايد به اين منطق ساده 
تن در بدهيم که وقتی قانونی اساسی خود به بن 
بست رسيده و در واقع به ضد ارزش تبديل شده 

کلگيری باشد و خود به بزرگترين مانع در برابر ش
ساختار قانونمدار قدرت، ثبات سياسی و امنيت 
ملی و بزرگترين ابزار برای کشانده شدن کشور به 
سوی بحران مبدل شده باشد، ديگر چه نيازی داريم 
که به چنين قانون بحران زايی پابند باشيم و به 
آن تمکين کنيم؟ مگر نه اين است که قانون اساسی 

در کشور و تنظيم به خاطر ايجاد نظم هنجارمند 
 امور دولت و جامعه  و.... می باشد؟ 

 
از ديد من، در هر صورت امضای هر گونه      

توافق ميان داکتر اشرف غنی احمد زی و داکتر 
 - عبدهللا بايسته است تا نخستين شرط تاخير ناپذير

برگزاری هر چه عاجل تر لويه جرگه فوق العاده و 
ختار نظام از ويرايش قانون اساسی و تغيير سا

رياستی مطلقه کنونی به مختلط با ايجاد کرسی 
صدراعظم باشد. در غير آن، امکان اين که کشور 
به سرعت به سوی لبه پرتگاه بحران برگشت ناپذير 

 برود، بسيار زياد است. 
 

روشن است قانون اساسی برای تنظيم فعاليت های 
جامعه و دولت تدوين می شود. حال قانون اساسی 

به بزرگترين آفريننده بحران و بزرگترين  خود
مانع در برابر فعاليت عادی کشور و جامعه مبدل 
شده است. انتخابات اخير آشکارا ناتوانی و 
ناکارآمدی قانون اساسی کنونی را به نمايش 
گذاشت. ظاهرا برگزاری لويه جرگه بر اساس قانون 
اساسی کنونی در گرو برگزاری انتخابات شورا های 

والی ها است. از ديد بنده هيچ الزامی نبايد ولس
به قانونی داشت که خود به بن بست رسيده است و 
درماندگی آن در همه عرصه ها به اثبات رسيده 
است. حال از اين می گذريم که بگوييم که اين 
قانون در کجا رعايت شده است که در برگزاری 



 

1168 
 

لويه جرگه فوق العاده اگر نگوييم اضطراری 
شود. مگر در انتخابات های گذشته رعايت  رعايت

شده بود؟ مگر در انتخابات کنونی رعايت شده 
است؟ در کجا رعايت شده است؟. به گونه يی که 
همه شاهد هستيم، تنها رييس جمهور بيش از چند 

 بار آن را آشکارا زير پا نموده است. 
 

نبايد ثبات، آرامش و امنيت کشور را فدای ذهنی 
م. قانون اساسی کنونی ديگر خود به گرايی بسازي

يک سامانه ضد ارزشی مبدل شده است و منافع 
عليای کشور را به مخاطره مواجه نموده است. از 
اين رو، بايسته است در يک نشست وسيع با اشتراک 
همه نمايندگان پارلمان و بزرگان کشور، با 
فرمان رييس جمهور آينده يا فتوای ستره محکمه، 

لی، لويه جرگه فوق العاده پيش از آن يا اجماع م
که کار به وضعيت اضطرار بکشد، برگزار شود. به 
عنوان رفع مسووليت می خواهم هشدار بدهم، که 
هيچ تاخيری در برگزاری لويه جرگه فوق العاده 
ويرايش قانون اساسی و ساختار نظام توجيه پذير 
نيست. زيرا کشور آبستن رويدادهای دراماتيک و 

خطرناک است و هرگاه قانون اساسی معيوب  بسيار
کنونی به گونه ريشه يی ويرايش نشود و ساختار 
نظام پذيرا برای همه باشندگان به ميان نيايد، 
احتمال اين که کشور باز هم به باتالق يک بحران 
ديگر فرو برود، بسيار باال است. از اين رو، 
برگزاری هر چه سريع تر لويه جرگه فوق العاده 

يرايش قانون اساسی از نيازهای تاخير ناپذير و
 است. 

 
هر گونه راهکاری که پيش گرفته شود، شايد 
بتواند برای چندی کارايی داشته باشد. اما دير 
يا زود باز هم شعله های آتش زير خاکستر زباله 
خواهند کشيد و باز هم کشور در آستانه آشوب و 

ه برای آشفتگی قرار خواهد گرفت. اگر بخواهيم ک
يک دوره دراز به بحران پايان بدهيم، برگزاری 
لويه جرگه، ويرايش قانون اساسی و ساختار نظام 
از نيازهای تاخيرناپذير می باشد. در قانون 
اساسی کنونی، بسياری از مسايل گنگ و مبهم اند. 
بسياری از حاالت استثنايی پيش بينی  نشده اند. 
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ار هم نشده تعريف روشن و درستی از حالت اضطر
است، و تدوين کنندگان آن ميان حالت اضطراری 
امنيتی و بن بست سياسی تفکيک قايل نگرديده 
اند. همه به آن چسپيده اند که وضعيت کنونی 
افغانستان را نمی توان چونان وضعيت اضطراری 
تعريف کرد. در حالی که به قول معروف خانه 
مورچه را شبنم توفان است!! ديگر چه شود؟ 
طالبان به دروازه های کابل رسيده اند. انفجار 
و انتحار و ترور سراسری شده است. هلمند و 
بدخشان و کندز و تخار و فارياب در محاصره شان 
است. بخش بزرگی از کنرها را گرفته اند، 
ميلياردها دالر زيان به اقتصاد ورشکسته کشور 
رسيده است. بحران سياسی هم دامنگير ما است. بد 

نی سراسری، رکود وحشتناک و انتخابات به بن ام
بست رسيده است. اگر تيليفون اوباما نمی بود، 
حاال خدا می داند، کار به کجا رسيده بود؟ مگر 
حالت اضطرار شاخ و دم دارد؟ از ديد من، اين 
قانون اساسی، بيخی اعتبار و ارزش خود را از 
دست داده است و بايد به دور افکنده شود و طرح 

 نوی ريخته شود. 
 
به هر رو، به گونه يی که می بينيم، خود  

قانونی اساسی ضد ملی، سرتاپا متناقض و دستکاری 
شده کنونی، خود بزرگترين مانع بر سر ويرايش 
خودش است. در اين جا يک نکته باريکتر از مو 
است: قانون اساسی مانند همه قوانين ديگر يک 

سامان بخشيدن به قرار داد اجتماعی است که برای 
نظم و قاعده و انسجام در جامعه تدوين و 
پذيرفته می شود، حاال اگر قانون اساسی برای 
مديريت کشور، تامين امنيت، پيشبرد امور و 
....خود به بزرگترين مانع مبدل شود، بحران زا 
و چالش آفرين و مخل امنيت و زمينه ساز شورش و 

ون گردد، آشوب و فتنه، و روان شدن رودبار خ
چنين قانونی از در دادن و آتش زدن است و بايد 
در نخستين فرصت ويرايش شود. حال می گذريم از 
اين که متن پارسی دری همين قانون با متن های 
پشتو، انگليسی و آلمانی آن در چندين مورد 
همخوانی ندارد و مطالب بسياری در آن افزود و 
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سوی دستگاه يا از آن کاسته شده است و بارها از 
 و شخص کرزی زير پا گذاشته شده است. 

 
شگفتی در اين است که امروز گروهی متقلب و به  

اين قانون چسپيده و در پی بهره برداری ابزاری 
از آن اند. در حالی که نيک می دانند که اين 
قانون در تجربه ناکارآمدی و بيچارگی خود را در 

ه است. پاسخگويی به نيازهای کشور ثابت ساخت
چنانچه انتخابات سر درگم کنونی هم اين را به 
اثبات رسانيد. قانون اساسی خط قرآن که نيست که 
تغيير ناپذير باشد. مردم بيدار اند و نيک می 
دانند که در پشت قانونمداری اين آقايان چه 
اغراضی نهقته است. تازه پاسخی به اين پرسش 

شده است ندارند که در کجای قانون اساسی نوشته 
که يک رژيم برخاسته از دل تقلب مشروعيت دارد ؟ 
در کدام بند آن آمده است که يک شخص متقلب می 
تواند به گونه غير مشروع به کرسی رييس جمهور 

 بنشيند؟ و.....
 

ياد ما باشد که در لويه جرگه تصويب قانون 
اساسی يک اشتباه بسيار بزرگ و نابخشودنی صورت 

يک کشور جنگ زده بود که بايد گرفت. افغانستان، 
برای آن برای يک دوره موقت يک قانون اساسی 
موقت و آزمايشی تصويب می شد. برای مثال برای 
پنج سال. سپس، پس از گذشت اين دوره، با ويرايش 
نارسايی های آن، قانون اساسی اصلی تدوين می 
گرديد. حاال  وقت آن فرا رسيده تا اين لغزش 

 جبران شود.   
 
 
 

پايان معرکه انتخاباتی و سناريوهای 
 پشت پرده

پادشاه گردشی در افغانستان و جمعبندی 
 يی از کارزار انتخاباتی

 
سر انجام انتخابات به پايان رسيد و و در کشور 
خداد پادشاه گردشی شد. پرسشی که پيوسته مطرح 
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می گردد اين است که چرا اين انتخابات اين همه 
ين همه های و هوی و به درازا کشيد، چرا ا

هنگامه برپا شد و سر انجام هم با پا در ميانی 
و فشار شديد کاخ سپيد با کوچاندن  امريکا

، »وحدت ملی«اجباری کرزی از ارگ و تشکيل دولت 
 به پايان رسيد.  

 
 در اين جا بايد به دو نکته توجه داشته باشيم:

بايد انتخابات را در چهارچوب راهبرد   -1
غانستان منطقه بررسی کرد. يعنی در اف امريکا
در اين انتخابات به  دنبال چه اهدافی  امريکا

بود و چه برنامه داشت و چه کسی را به کدام 
 منظور می خواست روی کار بياورد.   

گروه های چهارگانه داخلی (تيم کرزی،      -2
تيم اشرف غنی احمدزی، تندروان اسالمگرا و تيم 

هايی داشنند و چه داکتر عبدهللا) چه برنامه 
 اهدافی را تعقيب می نمودند.

 
آن چه مربوط به اياالت متحده می گردد، 
استراتيژی آن کشور در مرحله کنون چنين است که 
بخش اعظم نيروهايش را از افغانستان بيرون ببرد 
و تنها شمار کوچکی از سپاهيانش را برای مدت 
. دراز در چند پايگاه استراتيژيک در کشور بماند

يعنی حضور دراز مدت خود را با کمترين هزينه و 
در راه رسيدن  امريکاکمترين تلفات حفظ نمايد. 

به اين هدف، با چالش های گوناگون داخلی و 
خارجی رو به رو است. از اين رو، با توجه به 
اين چالش ها بايد در راس رهبری افغانستان کسی 
را می آورد که بتواند به نحو احسن منافع 

را در افغانستان تامين و ميزان و هزينه  مريکاا
ريسک حضور دارز مدت در اين کشور را به پايين 

 ترين حد ممکن برساند. 
 

در بعد خارجی، بزرگترين چالش بر سر حضور 
در افغانستان، موقف پاکستان است.  امريکا
، استراتيژی پاکستان در قبال افغانستان امريکا

می داند. پاکستان در را بهتر از هر کس ديگری 
گام نخست در برنامه دارد تا بخش پشتون نشين 
افغانستان را از طريق به قدرت رساندن گروه های 
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طالبان، حزب اسالمی، گروه حقانی  -وابسته به خود
و...به کمک کشورهای عربی و غير مستقيم چين 
بگيرد و سپس با روسيه، هند و ايران بر سر 

دراز مدت شود. يعنی از  گستره شمال وارد مبارزه
ديد جيو استراتيژيک در گام نخست به مرزعلمی 
هندوکش برسد  و سپس برای رسيدن به مرز 

 استراتيژيک آمو وارد کارزار شود. 
 

در آغاز آمدن به افغانستان،  امريکااستراتيژی 
 امريکاتحکيم حضور در گستره زون جنوب غرب بود. 
در محور در پی آن بود تا با تحکيم مواضع 

هرات، در مرزهای ايران و ترکمنستان در  -قندهار
های کراچی و گوادر رصورت امکان دهليزی از بند

به سوی مرزهای آسيای ميانه بکشد. هر چند، در 
اين راه دستاوردی نداشت، با آن هم توانست 
مواضع مستحکمی در اين گستره به دست بياورد. 

خان را هم اسماعيل  -تنها مانع بزرگ در اين راه
از سر راه برداشت. امکانات بزرگی را در دسترس 
خاندان کرزی گذاشت، خان های بومی را  نوازش 
داد و برای باال بردن تراز رفاه منطقه ساالنه 
بودجه بسيار گزافی را مصرف کرد. به هر رو، می 
توان گفت که کنون در اين گستره مواضع محکمی 

ندهار، هلمند و دارد. پايگاه های بزرگی هم در ق
هرات دارد و حضور آن در اين گستره دراز مدت 

 خواهد بود. 
 

در اين  امريکاآن چه مربوط به شمال می گردد، 
جا با مشکالت بزرگی رو به رو نيست. ...و اما 
بزرگترين دشواری در گستره واليات مشرقی و جنوبی 
از زابل تا کنرها است. در اين گستره کوهستانی 

ر، پاکستان مواضع بسيار نيرومندی و دشوار گذ
دارد. شبکه حقانی، حزب اسالمی و چند گروه ديگر 
وابسته به پاکستان بسيار قوی هستند. همچنين 
روس ها از مدت ها بدين سو در ميان مردم اين 
مناطق کار کرده و شبکه های ک. گ. ب. نفوذ زياد 

 دارند. 
 

و  در اين ميان يک نکته بسيار مهم ديگر هم است
به شدت از سوی پاکستان زير  امريکاآن اين که 
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فشار قرار دارد که کنترل اين گستره را در 
» ميانه رو«اختيار اسالم آباد بگذارد و طالبان 

را در ساختار دولت ائتالفی آينده در کابل شريک 
ظاهرا هيچ چاره يی جز  امريکابسازد. روشن است 

پاکستان از تسليم شدن در برابر اين خواست های 
حضور  2014ندارد. زيرا نيک می داند که پس از 

آن کشور در گرو همکاری اسالم آباد است. حال 
، با توجه به اين نکات چاره يی جز اين امريکا

نداشت که با بهره گيری از مکانيسم انتخابات، 
يک مهره مورد اعتماد مطلق خود را با توافق 

الی روی اسالم آباد  برای يک دوره موقت و انتق
کار بياورد تا زمينه برای مصالحه با طالبان 

 فراهم آيد. 
 

نکته ديگر شايان يادآوری اين است که پس از 
و غرب در کل توان سير ساختن شکم  امريکا  2014

ميليون گرسنه در افغانستان را ندارند. اگر  30
هزينه دولت افغانستان را ماهانه يک ميليارد 

ليارد دالر می شود. مي 12دالر بسنجيم، سال 
دولت افغانستان تنها توانايی تامين يک ميليارد 

ميليارد آن را دارد. حال برای سر پا  1.5نهايت 
نگه داشتن دولت کابل، دست کم به نيمی از اين 

ميليون دالر در  500شش ميليارد دالر ( -مبلغ
ماه) نياز است.  از اين رو، تنها کشورهای 

ن مبلغ را بپردازند. خرپول عرب می توانند اي
يعنی بايد رهبر جديد افغانستان با تاييد 

 کشورهای عربی و شخص طرف اعتماد شان باشد.
 

 امريکاتا اين جا همه چيز رو ره راه است. اما 
در اين راه با  چالش های بسيار بزرگی رو به رو 
است. طالبان (در واقع پاکستان) در صورت تشکيل 

هيچ چيزی کمتر از اعالم  دولت ائتالفی در کابل به
رژيم امارت و در دست  داشتن کرسی رهبری قانع 

و غرب  امريکانيستند. اين در حالی است که 
ميلياردها دالر را برای آوردن دموکراسی در 
افغانستان هزينه کرده اند. از همين رو، سپردن 
کيان امور کابل به دست طالبان آن هم زير چتر 

و برای کاخ سپيد پذيرا امارت اسالمی به هيچ ر
نيست. از سوی ديگر، افتادن کابل به دست طالبان 
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و پاکستان در آينده خطر بزرگی نه تنها برای 
، بل که ايران، هند و روسيه هم دارد. امريکا

زيرا با نزديک شدن بيش از حد پاکستان به چين، 
به گونه غير مستقيم کنترل کابل و اين بخش 

 می افتد. افغانستان در دست چين 
 

روشن است، تنها راهکار خردورزانه از ديد 
واشنگتن، به تاخير انداختن پروسه رسيدن به 
تفاهم با پاکستان، روی کار آوردن يک دولت 
انتقالی برای دو تا پنج سال آينده است. چيزی 
که در واقع شاهد آن هستيم. راهبرد اين دولت، 
در عرصه سياست داخلی، رسيدن به تفاهم با 

خواهد بود. از اين رو در » طالبان ميانه رو«
آينده نزديک شاهد پروسه گفتگوهای گسترده با 
نمايندگان طالبان با پا در ميانی کشورهای عربی  

 خواهيم بود. 
 

برای  امريکادر پرتو آن چه که گفته آمديم، 
کمرنگ ساختن فشار پاکستان، و دست کم  به تعويق 

استان های مشرقی و  اندختن دستيابی آن به گستره
جنوبی، بايد کسی را از قبيله غلزايی روی کار 
می آورد که در نگهداری از سرزمين خود ذينفع 
باشد. عين برداشت را روس ها در آستانه بازگشت 
از افغانستان داشتند و روی همين ارزيابی داکتر 
نجيب را از قبيله احمدزی روی کار آوردند تا 

ن های مشرقی و جنوبی را  بتوانند جلو سقوط استا
 به دست  پاکستان بگيرند. 

 
يی ها در امريکاگذشته از همه اين ها، 

افغانستان در رقابت سختی با روس ها و ايرانی 
ها و تا جايی هند (که با حضور پاکستان در 
افغانستان و افتادن رهبری کابل به دست طالبان 

، به شدن مخالف هستند) رو به رو اند. در يک سخن
در بعد خارجی موقف سرسختانه پاکستان بزرگترين 

است. يعنی واشنگتن از سويی  امريکاچالش برای 
ناگزير به رقصيدن به ساز اسالم آباد است و از 
سوی ديگر،  مجبور است برای مهار کردن خواست 
های بی پايان پاکستان از راه های نا متعارف، 

ام شده، با قرار دادن آن کشور در برابر عمل انج
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از شيوه های پيچيده و ترفندهای رنگارنگ کار 
بگيرد. کما اين که به آن کشور پيوسته باج 

ميليارد دالر ته جايی  1.2بپردازد. ساالنه مبلغ 
افغانستان را بپردازد، زمينه پيوستن پاکستان 
را به سازمان تجارت بين المللی فراهم آورد 

 و... 
 

تمام، با دو در اين حال، پاکستان با زرنگی 
کارت بازی می کند. يعنی با تقسيم طالبان به دو 
بخش تندرو و ميانه رو، يک بخش آن را برای حضور 
در کابل، مشارکت در دولت و در آينده گرفتن 
رهبری دولت ائتالفی امارت اسالمی توظيف نموده 

زير » جهاد«است و بخش ديگر آن را برای ادامه 
رون رفتن آخرين شعار برآمدن جنگ مقدس تا بي

 سپاهی خارجی از کشور.
 

 و اما در بعد داخلی:
در  امريکايکی از بزرگترين چالش هايی که 

آستانه انتخابات با آن رو به رو  بود، کنار 
زدن آقای کرزی بود که کار آسانی نبود. آقای 
کرزی در سيزده سال گذشته با بهره گيری از حضور 

الی بسيار در افغانستان، امکانات م امريکا
گسترده يی را به دست آورده بود. خاندان کرزی 
در استان های قندهار و هلمند زمين های زيادی 
را زير نام پروژه های شهرک سازی و... به دست 

 آوردند.
 

در شمال نيز با بهره گيری از پول های بادآورده 
کابل بانک، کارخانه سمنت غوری و چند پروژه 

در کابل و دبی خانه ها  ديگر را فراچنگ آورده و
و کاخ های شکوهمند و ويالهای مجلل خريداری 
نموده اند. برخی از اعضای خاندان کرزی از راه 
بازرگانی مواد مخدر هم پول های هنگفتی به دست 
آورده اند. روشن است کرزی ها با دست داشتن پول 
سرشار بادآورده توانسته اند باند بزرگی را از 

ن و هواداران در سرتاسر کشور مباشران و پادوا
چه با بهره گيری از امکانات دولتی و چه از  
راه های ديگر  به وجود بياورند. نفس در دست 
داشتن دستگاه دولت، به خودی خود، به پيروزی 
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رسيدن هر نامزد ديگری را در انتخابات پيش از 
 پيش منتفی می گردانيد. 

 
به محض  از سوی ديگر، کرزی در سال های گذشته،

اين که احساس کرد که واشنگتن می خواهد او را 
کنار بگذارد، آهسته، آهسته به رهبران شانگهای 
به ويژه روسيه نزديک شد و کوشيد موقف خود را 
در مسکو تقويت نمايد. از اين رو، پشتيبانی 
مسکو، پکنگ  و تا جايی تهران و دهلی را هم جلب 

در عرصه کرد. يعنی هم در عرصه داخلی و هم 
 خارجی کوشيد مواضع خود را تقويت نمايد. 

 
يی ها نيک می دانستند که پيروزی نامزد امريکا

مورد عالقه شان از راه عادی ممکن نيست. دليل آن 
هم روشن است. نداشتن پايگاه مردمی گسترده. حتا 
آرايش ائتالف بزرگی از  سران مذهبی و قومی به 

اشد. تنها راهی سود وی  هم نمی توانست کارساز ب
که می ماند، پخش گسترده پول از کشورهای عربی و 
راه اندازی کارزار گسترده تقلبات  و وارد 
آوردن فشار سنگين روانی بر تيم اصالحات و 
همگرايی بود که آن هم بدون همکاری کرزی نمی 

 توانست محقق گردد.
 

حال می بينيم که کرزی چه برنامه هايی داشت و 
نست به اهداف خود برسد: پيش از هر تا چه حد توا

چيزی بايد در نظر داشته باشيم که کرزی از ديد 
سياسی يک سلطنت طلب و از ديد تفکر ايدئولوژيکی 
يک شوونيست  تبارگرا است. يعنی از روزی که به 

يی ديسانت  شد و روی کار امريکاياری کماندوهای 
آورده شد، دقيقا و گام به گام به بهره برداری 

ز حمايت های واشنگتن در راستای رستوراسيون ا
نظام پادشاهی و تحکيم حاکميت شخصی و خاندانی و 
در کل سيطره تباری پشتون های درانی کار کرده 
است. به باور کرزی، پادشاهی کشور خداداد 
افغانستان ملکيت ميراثی درانيان است و ديگران 
نبايد در انديشه غصب آن برآيند. آن چه در 

ه سال گذشته شاهد آن بوديم، از برگزاری سيزد
لويه جرگه ها گرفته تا تصويب قانون اساسی و 
همه عملکردها، همه و همه درست در همين راستا 
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متوجه بوده است. کرزی توانست در قانون اساسی 
برای خود صالحيت های فرعونی به دست  بياورد. به 
گونه يی که همه قدرت را دست خود متمرکز بسازد 

 و در برابر هيچ مرجعی هم پاسخگو نباشد. 
 

به هر رو، در انتخابات او با  هدف ابقا در 
قدرت و پاييدن مادان العمر در ارگ، چند گزينه 

 را  در نظر داشت:
به تعويق انداختن انتخابات تا جايی که  -1

امکان دارد و از اين درازتر ساختن عمر رياست 
اين زمينه جمهوری خودش. می توان گفت که او در 

 بسيار موفق عمل کرد.
در صورت امکان، کنار آمدن با واشنگتن و  -2

تمديد دوره رياست جمهوری خود برای حد اقل يک 
دوره ديگر. در اين جا مخالفت پاکستان با ادامه 
فرمانروايی وی يکی از بزرگترين موانع شمرده می 
شود. می دانيم که پاکستان از فربه شدن شوونيسم 

ن در افغانستان که می تواند به تباری پشتو
گرايش های تباری در ميان پشتون های پاکستان 
دامن بزند و وزن هند را در افغانستان به زيان 
پاکستان باال ببرد، می ترسد و آن را به هيچ رو 
بر نمی تابد. از همين رو واشنگتن نمی توانست 

 ادامه کار کرزی را بپذيرد. 
برادرش که اين تالش برای به قدرت رساندن  -3

 گزينه هم ناکام شد.
رويکار آوردن يک مهره ضعيف دست نشانده در  -4

نتيجه انتخابات، تا بتواند در پشت پرده با 
نشستن در کرسی مشاور امنيت ملی و در دست گرفتن 
غير مستقيم سر رشته همه کارها  در دست خود 
داشته باشد و در فرصت مناسب بار ديگر  برگردد. 

م راهی به جايی نبرد و نامزد دوست اين گزينه ه
داکتر زلمی رسول نتوانست به  -داشتنی آقای کرزی

اندازه کافی رای ببرد و همچنين نتوانست نظر 
 مساعد کاخ سپيد را جلب نمايد.

 
ناکام ساختن انتخابات در کل و به بن بست  -5

رساندن آن. به گونه يی که هيچ نامزدی در آن 
بتواند با گسيل برنده نشود و در فرجام او 

پرونده انتخابات به ستره محکمه (دادگاه عالی 
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کشور) زمينه را برای اصدار فتوای اين دادگاه 
دال بر مردود شمردن و ابطال آن فراهم آورد. در 
اين صورت، او می توانست يا اوضاع را اضطراری 
اعالم نمايد و خود مدت ها در راس دولت موقت 

با برگزاری لويه  قرار بگيرد و يا هم اين که
جرگه اضطراری و تشکيل دولت ائتالقی در راس امور 
در سيمای رييس جمهور بماند. در اين حال، گزينه 
ديگر می توانست آن باشد که با ايجاد کرسی نخست 
وزيری، دست کم نيمی از قدرت را در دست داشته 

 باشد.     
 

به هر رو، کرزی برای رسيدن به اين اهداف، 
 زير را روی دست گرفت:تمهيدات 

مارشال فهيم و  –نخست اين که با معاونان خود 
آقای خليلی سناريو را به گونه يی تنظيم  کرد 
که در صورت هر گونه تحول اوضاع در آينده، 
منافع سياسی شان تامين گردد. کرزی نيک می 

داکتر اشرف غنی احمد   -امريکادانست که گزينش 
برای جلوگيری از به  زی است و بايد همه تالش را

قدرت رسيدن او  به خرج داد. در همين راستا بود 
که نشست رايزنی مشترک  آقايان خليلزاد و جاللی 
با رهبران شمال ناکام شد. در پرتو همين سازو 
کار تيم رهبری (کرزی و معاونانش) بود که داکتر 
عبدهللا با پشتيبانی مارشال  فهيم نامزد رياست 

 جمهوری شد. 
 

کرزی از يک سال پيش در آستانه انتخابات، همه 
آمادگی های بايسته را در اين راستا، برای 
وقايه تداوم فرمانروايی خود گرفت. او در راس 
 -وزارت داخله يکی از معتمدترين همکاران خود

آقای داوود زی را آورد.  داوود زی هم چه  در 
ه وزارت داخله و چه در واليات، ولسوالی ها و عالق

داری  ها تا جايی که توانست واليان، ولسواالن، 
عالقه داران، فرماندهان  پوليس و....را از 
مخالفان کرزی تهی ساخت و به جای آنان عناصر 
گوش به فرمان و هوادار کرزی را آورد. کرزی 
همين گونه، با کنار زدن آقای امرهللا صالح از 

ارت وزارت امنيت، زمينه را برای پاکسازی اين وز
از عناصر ناباب و گماشتن مهره های خودی فراهم 



 

1179 
 

آورد. همين گونه، او با بهره گيری از صالحيت 
های بی حد و حصر خود توانست در کميسيون های 
انتخاباتی تا جای امکان عناصر وابسته به خود 
را بياورد. در اين حال، از ديد ترکيب تباری 

ون ها اکثريت مطلق کارمندان کميسيون ها را پشت
 می ساختند.  

 
کرزی نيک می دانست که در صورت برگزاری 
انتخابات شفاف، نه اشرف غنی و نه زلمی رسول 
شانس برد ندارند و تنها برنده داکتر عبدهللا 
خواهد بود. از اين رو، با چاپ ميليون ها برگه 
و کارت رای دهی و تهيه صندوق و پخش آن به ويژه 

ناامن پيش از پيش،  در استان های دور افتاده و
 همه سررشته های امور را در دست گرفت.

 
برگزار شد  امريکاهر چه بود، انتخابات با فشار 

و به راه افتاد. در اين جا بايد متوجه يک نکته 
باريک تر از مو  باشيم که در راه اندازی 
تقلبات گسترده در انتخابات، مواضع کرزی و 

ند. زيرا هيچ با هم کامال همخوانی داشت امريکا
کدام در برنده شدن  داکتر عبدهللا ذينفع نبودند. 
مگر هر کدام اهداف خود را تعقيب می کردند. 

به قدرت  - امريکاپاييدن در ارگ و  -کرزی
رساندن اشرف غنی را. اين بود که تقلبات گسترده 

در کابل به راه  امريکادر تبانی ارگ و سفارت 
 انداخته شد.   

 
به  امريکان ندارد که که نگاه نيازی به گفت

انتخابات يک نگاه ابزاری است. از سويی برای 
نمايش دادن برای شهرمندان کشورهای غربی که 
گويا هزينه های ميليارد دالری در افغانستان 
برباد نرفته اند و دستاورد هم دموکراسی و 
انتخابات است. از سوی ديگر انتخابات همچون 

خشيدن به فرمانروايی ابزاری برای مشروعيت ب
 رهبران مورد تاييد واشنگتن.     

 
به گونه يی که برآگاهان امور در کابل پوشيده 
نيست، در دور نخست، داکتر عبدهللا به رغم همه 

درصد آراء را به دست  52.5تمهيدات کرزی، توانست 
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بياورد. اما زير فشار واشنگتن ناگزير گرديد 
شده از سوی  عقب نشينی نمايد و آرای اعالم

کميسيون را بپذيرد و به رفتن به دور دوم تن در 
دهد. در دور دوم هم داستان روشن است و نيازی 
به تکرار مکررات نداريم. در اين دوره کرزی 
توانست با جا سازی مهره های خود در هر دو تيم، 
تا جای امکان نتايج را زير سوال ببرد و پروسه 

شاند تا زمينه برای را به درازا و به بن بست بک
پاييدن مادام العمرش در ارگ از راه ستره محکمه 
و تشکيل دولت موقت و لويه جرگه و... فراهم 
گردد. در اين جا تا جايی هم موفق بود زير 
توانست چند ماه پس از پايان دوره کاری اش به 
عنوان رييس جمهور مگر در واقع سر پرست رياست 

م واشنگتن موفق شد جمهوری بماند. اما در فرجا
در يک کشاکش نفسگير و چند ماهه، کرزی را با 
فشار سنگين وادار به ترک ارگ و سر کشيدن جام 
زهر پذيرش باالدستی واشنگتن بسازد.  از آن سو، 
توانست داکتر عبدهللا را هم ناگزير بسازد که با 
سر کشيدن جام زهر، به پذيرفتن کرسی رييس شورای 

  اجرايی تن در دهد.
 

گفتنی است که هواداران داکتر عبدهللا که نيک می 
دانستند همانا آن ها برنده انتخابات هستند، به 
آسانی حاضر نبودند شکست را بپذيرند. حتا کار 
به جايی کشيده بود که با راه اندازی نوعی 
انقالب رنگين، ارگ را تصرف و اعالم حکومت 

انی بخش نمايند. روشن است که داکتر عبدهللا پشتيب
عمده باشندگان کابل و استان های همجوار آن 
مانند پروان، کاپيسا و.... با خود داشت. 
سرازير شدن ده ها هزار مجاهد مسلح به کابل و 
مارش صدها هزار نفر مردم عادی می توانست به 

يی ها امريکاسقوط کامل رژيم کرزی بينجاند. اما 
رفتند به موقع جلو تحول دراماتيک رخدادها را گ

و اوباما طی تماس تيلفونی با داکتر عبدهللا 
 توانست او را وادار به خويشتنداری نمايد. 

 
نيک می دانست که کنار  امريکادر اين گير و دار 

گذاشتن تيم کرزی و نيز تيم اصالحات و همگرايی 
به هيچ رو به مصلحت نيست. چون می توانند در 
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ساز شوند آينده هم برای دولت اشرف غنی درد سر 
و هم امکان نفوذ کشورهای مخالف در ميان صفوف 
ناراضی آنان بلند می رود. اين بود که فرمول 

مطرح » دولت وحدت ملی«را در سيمای  20+ 40+40
ساختند. روشن بود تيم اصالحات و همگرايی با 
چنين فرمولی سر سازگاری نداشت و بر فارمات 

ز چند پافشاری داشت. سر انجام هم پس ا 50+50
هفته چانه زنی برای امتيازگيری، زير فشار شديد 

در کابل و رفت و آمد  امريکاکاخ سپيد و سفارت 
» تفاهم سياسی«جان کری و .... پروسه يی به نام 

با تقسيم قدرت » وحدت ملی«به بار نشست و دولت 
روی کار آمد. در اين حال، روشن بود که قانون 

ی طرح تقسيم اساسی کنونی، نمی تواند پاسخگو
قدرت و صالحيت ها ميان رييس جمهور و رييس شورای 
اجرايی که در واقع همان صدراعظم و رييس کابينه 
است، باشد. از همين رو، روی اين فرمول تفاهم 
صورت گرفت  که برای ويرايش ساختار نظام، ايجاد 
کرسی نخست وزيری و اصالح قانون اساسی بايد در 

بات شوراهای ولسوالی ها ظرف دو سال نخست انتخا
برگزار و سپس لويه جرگه داير گردد. اما در اين 
ميان پرسشی که بی پاسخ می ماند اين است که چرا 
تا دو سال؟  و اين به معنای آن است که دولت 

تا دو سال ديگر با همين » وحدت ملی«کنونی 
مشروعيت نيمبند که سخت زير سوال است، در همين 

 درگمی بسر ببرد. خالی قانونی و سر 
 

با همه مالحظات، يکی از دستارودهای اين 
انتخابات کنار رفتن کرزی بود که تا پايان نمی 
خواست ارگ را ترک گويد و با انواع ترفندها و 
دسيسه ها و توطئه ها می خواست در سيمای رييس 
جمهور مادام العمر، نظام جمهوری را به رژيم 

اگفته پيداست که جمهوری شاهانه تبديل نمايد. ن
زيان ديگر ماندگار شدن عمری کرزی در ارگ، 
نهادينه شدن تقلب به عنوان يک عنصر اصلی در 

 دموکراسی صوری وارداتی به کشور می گرديد.    
 

برداشت بسياری از آگاهان در قبال انتخابات اين 
عزم را در کنار گذاشتن کرزی جزم  امريکابود که 

مايت واشنگتن هم از کرده است و نامزد مورد ح
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همان آغاز به همه معلوم بود. در اين حال، آنان 
اوضاع را چنين تعريف می کردند که ناگزير در 
برابر سه گزينه بد،؛ بدتر و بدترين قرار گرفته 
اند. ماندگار شدن کرزی، مقرون به مصلحت نبود. 

و کاهش  2014سقوط برخی از استان ها پس از 
ير است. اما چه می توان يی ناگزامريکانيروهای 

کرد که حد  اقل کابل را نگه داشت و تا جای 
امکان جلو راهيابی طالبان و عناصر وابسته به 
پاکستان را در کابل و ساختارهايی دولتی گرفت. 

از پذيرفتن خواست های پاکستان  امريکاناگزيری 
هم برای شان روشن بود. در اين حال، بد امنی و 

امنيتی، اجتماعی و اقتصادی و وخيم ترشدن اوضاع 
نيز پويايی های گسترده تندروان اسالمگرا در 
استان های شمالی يا سرمايه گذاری گسترده اعراب 
نيز زنگ های خطر را پيش از پيش به صدا در 
آورده بودند. با توجه به همه اين ها، بخش 
بزرگی از مردم که در کنار اين واقعيت های تلخ 

داکتر عبدهللا را تنها گزينه می زييند، پيروزی 
موجود می دانستند. اما همه چيز را خواست مردم 
تعيين نمی کند. عوامل بيرونی چه جهانی و چه 

 منطقه يی همه نقش خود را دارند. 
 

حال ديده شود که در اين اوضاع تيره و تار که 
در پايين ترين تراز قرار  امريکاروابط روسيه و 

مصيبت ها دست و پنجه  دارد و کشور با انواع 
نرم می کند، طلبان به دروازه های کابل رسيده 
اند و اعراب در انديشه خزيدن به مرزهای ايران 
و آسيای ميانه اند، پتياره چرخ چه خواهد 

   ؟زاييد
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