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یک تصویر و بیان صدها درد ومصیبت وطن!

قصر مخروبه داراالمان در کابل بمثابه نماد یا سمبول خشونت ،خرابکاری،
وحشت ودهشت تنظیم های جهادی ـ طالبی در افغانستان است .در جریان
سالهای جنگ تحمیلی ،نیابتی وتنظیمی ،افغانستان ومردم ستمدیده آن شاهد
سرزمین سوخته ،نسل کشی ،کوچ اجباری اهالی ،قتل عام ،تجاوز به عفت
وناموس ،برده گی ،فروش اطفال وزنان ،غارت دارایی های عامه ،تاراج
تأسیسات عام المنفعه ،اقتصادی و نظامی ،غارت موزیم ملی وآثار تاریخی و
فرهنگی ،تخریب آبدات تاریخی واز آنجمله تندیسهای بودا در بامیان ،شالق
زدن زنان ومردان در مالء عام ،زندانی ساختن زنان در خانه ها ،محروم
ساختن آنان از حق کا روتحصیل ،تحمیل فقر اجباری ،ذلیل ساختن غرور
اجتماعی و ده ها و ده ها روی سیاهی دیگر ،و در نهایت تبدیل افغانستان
به یک گورستان مخروبه و خاموش بوده است.
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در مورد نشر این کتاب
مجموعۀ حاضر حاصل زحمات دوست عزیز و رفیق شفیقم دستگیر صادقی است که در
آن وقایع ،حوادث ومعضالت حاد دامنگیر وطن وجامعۀ ما با شیوه خاص و قلم زیبا مورد
تحلیل و تجزیه قرار داده شده و با اضافه نتیجه گیری های استقامت دهنده و آموزندۀ
از آن بیرون کشیده شده است.
نکته برجسته وصفت برتر این تحلیل ها وبرداشت ها این است که دید نویسنده در کمال
بیطرفی وصرف برمبنای منافع ملی و وطنی و در خط دفاع از ارزش های انسانی ابراز
شده است .ضمن ابراز موفقیت بیشتر برای محترم دستگیر صادقی ،مفتخر هستم که در
همگانی ساختن این کتاب ارزشمند سهم کوچکی میگیرم .به امید اینکه از مطالعۀ بخش
های بعدی این سلسله نیز بهره مند شوم.

قاسم آسمایی

ه0

بیان فشرده در ارتباط به این مجموعه
« دیدگاه ها ،تحلیل ها ورویدادها» مجموعه یي از نوشته هایی است که در
غربت و دور از وطن نگاشته شده و در مطبوعات بیرون مرزی وصفحات
اجتماعی قبالٌ به نشر رسیده است .سلسله نوشته هایی جلد اول ،شامل سی و
شش مقاله در  312برگ که به نحوی باهم در پیوند اند ،از سالهای آغازین
زنده گی در غربت ،اوایل سال  1997تا سقوط رژیم طالبان در افغانستان و
اواخرسال  2004را در بر مي گیرد و به همین سلسله جلدهای بعدی ادامه
یافته وبه نشر خواهند رسید.
سالهایی که این سیاه مشق ها به روی کاغذ آمده اند؛ دشوارترین و تیره ترین
دوران زنده گي مردم افغانستان را مي سازند .آثار زخمهای جانسوز وعمیق
این برهۀ تاریخی ،برای زمانه های دراز ،همچنان روح و روان مردم
افغانستان را آزار خواهد داد.
به هر صورت ،نگارنده ادعا ندارد که منظرگاه وی در ارتباط به این رویداد
های فاجعه بار ،گسترده و همه جانبه است؛ صرف به این باور است ،آنچه
را که وی دیده ،خوانده ،شنیده و یا درک کرده ،صادقانه بازتاب یابد و به
نحوی بیانگر گوشه هایی از واقعیتهایی گردد که از یک زوایه دیگر به نمایش
گذاشته شده است .این نظرگاه ،نمایندگي از دید و برداشت شخصی نویسنده
مي کند که تالش نموده آن چه را میتوانست دید و درک کرد ،بي ریا به
دسترس خواننده عزیز بگذارد و دربازتاب این برداشتها و دیدگاه ها تا جایی
که برای وی ممکن بوده ،با بصیرت برخورد نماید.
این اثر برای نشر آماده شده بود ،ولي بنابر دشواری های معین و هزینۀ
فراوان که در راه طبع و نشر همچو آثار مکتوب در خارج از کشور وجود
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دارد ،به چاپ نرسید .سرانجام ،بنا بر توصیه شماری از دوستان ،نگارنده به
این نتیجه رسید که بهتر است دست کم در شرایط موجود و با استفاده از فن
آوری های نوین در شبکه جهانی انترنت ،این گرد آورده شده ها ،در یک
مجلد از طریق این شبکه بین المللی به نشر برسد و در سایت های که کتابهای
دیجیتالی را پیشکش می نمایند ،گذشته شود تا عالقمندان کتاب ،بسیار به
سهولت و بدون کدام هزینۀ اضافی به آن دسترسی یابند .آنانی که به رویداد
های واقعی این برهۀ از تاریخ غمبار کشور ما عالقمند هستند ،می توانند بنا
بر ضرورت از آن استفاده برند .به این امید که این مراجعه و بررسي از یک
دیدگاه دیگری که ممکن با نظرگاه خواننده همخوانی داشته و یا نداشته باشد،
در شناخت یک بخشی از تصویر پیچیده وضعیت رقتبار کشور در آن برهه
زمانی ،یاری رساند.
با وجود این همه رنجها و غصه های بیکران که دامن مردم افغانستان را
گرفته است ،چه بهتر که وطن دوستان و ترقي خواهان افغانستان ،آنانی که
خیر و صالح وطن و مردم همواره در قلب و ذهن شان جا داشته است و
بخاطر آن شاهد سربازی ها وقربانی های بیشمار بوده اند ،حاال دست بدست
هم دهند و دریک مسیر شریفانه که همانا توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی این کشور است ،گام بگذارند .آنان باید در گذر از گذرگاه پُر رنج
و عذاب تحجر و استبداد به سوی ترقي ،آزادی و رفاه اجتماعی ،بمردم
ستمدیده کشور خویش یاری رسانند.
دستگیر صادقی
پانزدهم ماه می سال 2018
کوپنهاگن ـ دنمارک
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بجاى سخن نخست

اشكى در گذرگاه تاریخ
از همان روزى كه دست حضرت " قابیل "
گشت آلوده به خون حضرت " هابیل "
از همان روزى كه فرزندان " آدم "
زهر تلخ دشمنى در خونشان جوشید
آدمیت مرد
گرچه آدم زنده بود!
از همان روزى كه " یوسف " را برادر ها در چاه انداختند
ازهمان روزى كه با شالق و خون دیوار چین را ساختند
آدمیت مرده بود!
بعد ،دنیا ،هى پر از آدم شد و این آسیاب
گشت و گشت
قرن ها از مرگ آدم هم گذشت
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اى دریغ
آدمیت برنگشت!
قرن ما،
روزگار مرگ انسانیت است!
سین ٴه دنیا ز خوبى ها تهى است،
صحبت از آزادگى ،پاكى ،مروت ،ابلهى است!
...........
روزگار مرگ انسانیت است
من كه از پژمردن یك شاخه گل
از نگاه ساكت یك كودك بیمار
از فغان یك قنارى در قفس
از غم یك مرد در زنجیر
ـ حتى قاتل برادرـ
اشك در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام ،زهرم در پیاله ،اشك و خونم در سبوست
مرگ او را از كجا باور كنم؟
4
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صحبت از پژمردن یك برگ نیست
واى! جنگل را بیابان میكنند!
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میكنند!
هیچ حیوانى به حیوانى نمى دارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان مى كنند!
صحبت از پژمردن یك برگ نیست
فرض كن كه مرگ قنارى در قفس هم مرگ نیست
فرض كن یك شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض كن جنگل بیابان بود از روز نخست!
در كویرى سوت و كور
در میان مردمى با این مصیبت ها صبور
صحبت از مرگ محبت ،مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است!
فریدون مشیرى
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بخش اول :تحلیلها
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مسأله استفاده از منابع عظیم نفت و گاز منطقه
و ادامه جنگ در افغانستان
نفت منحیث بزرگترین منبع انرژى و محرك ماشین عظیم دنیاى صنعتى به
یكى از عمده ترین مواد مورد استفاده جامعهٴ مدرن امروزى مبدل گردیده
است .نوسانات در تولید ،عرضه و قیمت مواد نفتى مستقیما باالى آهنگ رشد
اقتصادى و در مجموع زندگى اجتماعى و سیاسى كشورهای مختلف جهان
اثر مثبت ویا منفى بجا میگذارد .بى جهت نیست كه این مادهٴ خام به طالى
سیاه شهرت یافته است.
ساینس و تكنالوژى تا كنون نتوانسته است منبع دیگرى را كه بتواند نفت را
تعویض کند ،بدست آورد ،و چنین امكانى براى آینده نسبتا دور نیز چندان
متصور نیست .بنابران نحوه استفاده از منابع نفتى جهان و تأمین امنیت منابع
متذكره و انتقال منظم و سیستماتیك نفت به بازارهاى بین المللى به قیمتهاى
مناسب براى این بازارها و جستجوى منابع جدید ،همواره مورد توجه جدى
جهان صنعتى و قدرتهاى عظیم مالى و پولى جهان بوده است.
بحران نفت دهه هفتاد قرن بیستم  ،جهان صنعتى را شدیدا تكان داد و آهنگ
رشد آنرا بطى ساخت و موجب ركود اقتصادى و بیكارى هاى وسیع در
بسیارى از این كشورها گردید .قدرتهاى بزرگ دنیاى صنعتى با استفاده از
این تجارب تلخ و ناگوار ،و بمنظور جلوگیرى از تكرار آنها  ،در جهت تنطیم
روابط و ضوابط جدید و تأمین كنترول بیشتر بر منابع نفتى از طریق تعویض
و زیر كنترول درآوردن دولتها  ،ایجاد ذخایر عظیم استراتیژیك نفت و محدود
ساختن استفاده از منابع داخلى منحیث ریزرف و ذخایر احتیاطى ،تدابیر و
اقدامات جامع و گسترده یى را وضع و تطبیق نمودند .این تدابیر بطور عمده
7
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در كشور هاى اطراف خلیج فارس كه بزرگترین منبع تولید كنندهٴ مواد نفتى
جهان محسوب مي گردند و همچنان در برخى از سایر كشورهاى تولید كننده
نفت ،تطبیق گردید.
برآوردهاى موسسات علمى كه در این زمینه مصروف كار اند ،بیانگر آن
است كه ذخایر این بزرگترین منبع تولید كننده مواد نفتى ( خلیج فارس ) قبل
از اواسط قرن بیست و یكم به پایان خواهد رسید و جهان صنعتى ناگزیر براى
مصارف خویش منابع جدید دیگرى را كشف و استخراج نموده و چگونگى
استفاده از آنها را تحت كنترول خود قرار دهد .آخرین تحقیقات كارشناسان
گویاى آن است كه بحیره كسپین ( دریاى خزر ) و كشورهاى آسیاى میانه با
بدست داشتن بیش از ده ملیارد تن مواد نفتى وملیاردها متر مكعب گاز طبیعى
از نظر حجم و ظرفیت همین اكنون مقام دوم را در جهان دارا است .ذخایر
گاز طبیعى قزاقستان به تنهایى بیش از هشت تریلیون متر مكعب تخمین مي
شود .عالوه بر آن تركمنستان و ازبكستان نیز منابع عظیم گاز در اختیار
دارند .
بنابران ذخایر گاز طبیعى و مواد نفتى این منطقه خود بزرگترین عاملى است
كه این حوزه را در قرنى كه در پیشرو است و چند سال معدودى از آن فاصله
داریم به یكى از با اهمیتترین منطقه استراتیژیك جهان و حیاتى ترین منطقه
براى دنیاى صنعتى مبدل سازد .براى تأمین شرایط مساعد جهت سرمایه
گذارى و بهره بردارى از این منابع عظیم نفت و گاز ،درگیرى ها و جنگهاى
قدرت حتى قبل از سقوط اتحاد شوروى آغاز شده بود .حریفان درگیر یعنى
قدرتهاى بزرگ و حریص جهانى براى تحت كنترول درآوردن راه هاى انتقال
این طالى سیاه به بازار هاى بین المللى یكى در مقابل دیگرى موانع جدى
بوجود مى آورند .وقایع قهر آمیزى كه در منطقه و چیچین گذشت و در
افغانستان همچنان مي گذرد ،شاخصترین این درگیرى ها محسوب مي گردد.
ظاهرا ستیز قدررت در سطح منطقوى جریان دارد ،در حالیكه این جنگها
8
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از منابع بسیار نیرومند بیرونى براى مقاصد استراتیژیك شان الهام و نیرو
مي گیرند.
روسیه كه از جمهورى هاى اروپایى به شمول اوكراین و روسیه سفید به
سادگى گذشت و حتى در مقابل اتحاد مجدد روسیه سفید با خود ،به نحوی
مقاومت نشان مي دهد ،در مقابل جدایى طلبى مردم با شهامت چچین كه هیچ
نوع وابستگى نژادى ،زبانى و مذهبى باهم ندارند ،سخت مخالفت و مقاومت
نشان داده و دست به عملیات بزرگ نظامى مي زند و خون هزاران هموطن
خویش را در این راه بر زمین مي ریزد؛ زیرا چچین در مسیر انتقال نفت و
گاز قرار دارد و جدایى آن منافع حیاتى روسیه و نقش و نفوذ آن را در آینده
این منطقه تهدید مي كند.
برعالوه چچین و افغانستان ،جنگ هاى تاجكستان ،ارمنستان ،آذربایجان،
گرجستان و باالخره مناطق مسكونى كردها یا كردستان هم شامل این پروسه
عظیم هست كه در ظاهر امر جنگ هاى داخلى و محلى محسوب مي گردند؛
ولى در حقیقت امر جنگ بخاطر دستیابى به منابع عظیم نفت و گاز و كنترول
بر چگونگى بهره بردارى و انتقال آنها مي باشد.
روسیه ،ایران و پاكستان در تبانى باكمپنى هاى بزرگ نفتى ،هر یك سخت
در تالش اند تا لوله كشى انتقال نفت و گاز از سرزمین آنها بگذرد ،و حتى
سعى مى ورزند تا این انتقال را بصورت انحصارى در دست داشته باشند.
در این میان پاكستان منحیث یک بندرگاه خروجي از همه بیشتر تالش دارد
تا از این منبع عظیم سهم بیشتر بدست آورد و مواد نفتى و گاز از طریق
افغانستان به پاكستان و از آنجابه اروپا و جنوب و جنوب شرق آسیا  ،به
شمول جاپابان عرضه گردد
پاكستان را محدودیت بزرگ منابع طبیعى ،نفوس متراكم و مشكالت جدى
اقتصادى ناشى از آن ،بیشتر از همه سراسیمه ساخته و سعي مي ورزد تا
هر چه زودتر از این نعمت فراوان طبیعی مستفید شده ،و بگونه یي به كویت
9

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

و امارات عربى قرن بیست و یكم مبدل گردد .همان است كه دست به هر
ماجراجویى و رسوایى میزند تا وضعیت سیاسى افغانستان را بطور کامل به
نفع خود تغییر دهد؛ و بدین وسیله پروژه عظیم انتقال نفت و گاز را بصورت
انحصارى تحت سلطه خویش داشته باشد .
پاكستان براى رسیدن به این هدف ،از آغاز مذاكرات غیر مستقیم ژنیو تا
اكنون هر نوع معامله ،توافق و تعهدى را كه به وساطت ملل متحد ،كنفرانس
كشورهاى اسالمى و برخى كشورهاى دیگر و اشخاص صاحب نفوذ و مصلح
در رابطه به حل مسالمت آمیز مسا ٴله افغانستان بمیان آمده ،به نحوی و با تمام
امکانات تخریب و ناكام ساخته است .این كشور از آخرین توانایی های خویش
استفاده مي برد تا بهر قیمتى كه شده نیروهاى بطور کامل وابسته به خود را
در افغانستان به قدرت برساند و هر نوع مخالفت را در این زمینه از ریشه
نابود گرداند و در حقیقت یك شبه دولت پاكستانى را در افغانستان مستقر
سازد.
آرزومندى هاى روسیه ،ایران و پاكستان بنابر مشكالت جدى داخلى و عمده
تر ازهمه ،كمبود منابع مالى به تنهایى برآورده شده نمي تواند ،و در حقیقت
این قدرتهاى بزرگ مالى و پولى جهان و شركت هاى عظیم نفتى اند كه
استراتیژى استفاده از منابع نفت و گاز را در این منطقه طرح ،تعین و تثبیت
مي نمایند.
شركت هاى عظیم نفتی در جهان مایل نیستند كه سرمایه هاى خویش را در
شبكه هاى بكار اندازند كه كنترول و نظارت خود آنها باالى این شبکه ها
ضعیف باشد .آنها اجازه نمي دهند كه دست هیچ قدرت و نیروى منطقه یي به
اندازه یى قوى باشد كه سرمایه گذارى و نحوۀ استفاده از این منابع و در واقع
حقوق یك جانبه شان را در آینده بخطر اندازد.
بنابر آنچه گفته آمد ،جنگ هاى كنونى و رقابت میان كمپنى هاى بزرگ نفتى
در متن و محتواى درونى خود سه بُعد دارند:
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اول :تثبیت حق مالكیت براى استفاده از این منابع
دوم :چگونگى مشاركت در تولید و بهره بردارى بدون آنكه سهم عمده
كنسرسیوم فراملیتى به مخاطره افتد.
سوم :مشكالت مربوط به انتقال و توزیع آن در بازار هاى بین المللى.
بنابر آن در اصل ،این رقابتها و مبارزه میان شركت هاى بزرگ نفتى هست
كه بر شكل گیرى جنگها در این منطقه و چگونگى ادامه آن اثر بزرگ مي
گذارد .در عقب این جنگها و شعار هاى ظاهرى که معموال مطرح مي گردد،
باید چهره كنسرسیوم ها را دید كه چگونه اهداف و مقاصد خاص خویش را
تعقیب مى کنند ،و بخاطر تطبیق آن ملت ها را به خاك و خون مي كشانند.
آنچه در پالنهاى استراتیژیك استفاده از منابع عظیم نفت و گاز آسیاى مركزى
و بحیره كسپین مبرهن و روشن گردیده ،این است كه :انحصار روسیه از
بازارهاى آسیاى میانه از بین برده شود ،و این بازار ها راه مستقل خویش را
به بازار هاى بین المللى باز نمایند و همچنان وابستگى به جمهورى اسالمى
ایران نیز محدود گردد .این امر ،اهمیت انتقال مواد نفتى و گاز منطقه را از
افغانستان كه اهداف سیاسى متذكره را تأمین كرده مي تواند و از نظر نزدیكى
و كوتاهى راه ،نیز اقتصادى است ،برجسته مي سازد .مواد نفتى و گاز از
راه افغانستان به قیمت ارزانتر به بازارهاى بین المللى عرضه مي گردد .از
این راه نه تنها مواد متذكره بكشورهاى غربى كه به كشورهاى جنوب و
جنوب شرق آسیا و جاپان نیز به سهولت انتقال داده شده مي تواند.
در چنین زد و بندها و براى زیر نظارت و كنترول درآوردن این منابع عظیم
و حیاتى ،عجالتأ كنسرسیوم یونیكال امریكایى و دلتا آیل عربستانى با شركت
نفتى برایدس ارژنتینایى و دایووه كوریاى جنوبى بطور مستقیم در افغانستان
در رقابت اند .از جانب دیگر شركت هاى برتش پترولیم ،برتش آیل و شیل،
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عالقمند انتقال مواد نفتى و گاز از طریق ایران اند .برخى كمپنى هاى دیگر
با گازپروم روسیه همكارى دارند.
انتقال نفت و گاز از طریق افغانستان براى این كشور جنگ زده و كامال
تخریب شده از اهمیت بسیار استثنایى برخوردار مي باشد .در صورت احداث
این شاهراه بزرگ ترانزیتى ،عواید ساالنه افغانستان از این مدرك در مجموع
تا دوملیارد دالر امریكایى بلند رفته و این كشور یكبار دیگر در مسیر تجارت
بین المللى آسیا و اروپا قرار خواهد گرفت و منبع بسیار موثرى براى رشد و
شگوفایى آن بشمار خواهد رفت .افغانستان در قرون گذشته بارها توسط
استیالگران مشهور تاریخ همچو چنگیزها بخاك یكسان شده ،ولى بنابر قرار
داشتن در مسیر تجارت شرق و غرب كه بنام راه ابریشم شهرت یافته ،دوباره
سر بلند كرده و تمدن هاى نوی را به ارمغان آورده است .ایجاد و احداث راه
هاى جدید ترانزیتى و انتقال نفت و گاز و سایر امتعه تجارتى از شمال به
جنوب ،اینبار نیز این فرصت را میسر مي سازد که افغانستان عزیز و مردم
شریف آن همه ویرانىها و زخم هاى ناشى از جنگهاى تحمیلى را اعمار و
مداوا نموده ،بسوى آینده مصون ،مطمئین و پیشرفته گام گذارد ،و مانند گذشته
یى پر افتخار تاریخى خویش در منطقه بدرخشد.
مردم با شهامت افغانستان آرزومند سهمگیرى در سرمایه گذارى هاى بزرگ
خارجى و همكارى هاى متقابال مفید اقتصادى بوده و آنرا در شرایط موجود
خیلى حیاتى مي شمارند ،و میخواهند از این فرصت تاریخى و طالیى بیشترین
استفاده را به نفع منافع و مصالح ملى خویش و در پیوند با منافع قانونى و
مشروع دیگران بعمل آورند .كشورهاى خارجى ،در شرایط كنونى ،زیر تاثیر
منافع حریصانه و یك جانبه خود و به اشتراك مزدوران داخلى ،صرف اشتراك
نمایشی و اسمى افغانستان را در این پروژه هاى بزرگ در نظر داشته و مي
خواهند آن را به قیمت از دست دادن حاكمیت ملى ،استقالل ،تمامیت ارضى
و وحدت ملى افغانها و در نتیجۀ سركوب ،اختناق ،ترور و تحجر ،بدست
آورند .چنین روش و سیاستى ظالمانه و غیرعادالنه ،هیچگاه نمي تواند موفق
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و پایدار باشد؛ بل همواره موجب بروز تشنجات و بحران هاى دایمى در
منطقه مي گردد .هر افغان وطندوست و ترقیخواه همواره به همچو معامله ها
و زد و بند های ننگین با نفرت و مخالفت نگریسته و در برابر آن مى رزمد.
براى تأمین صلح و ثبات دایمى در منطقه و بهره بردارى معقول و عادالنه
از منابع طبیعى ،ضرور است تا قدرتهاى ذیعالقه و كشورهاى همسایه به حق
تعین سرنوشت افغانها توسط خودشان ،حاكمیت ملى ،تمامیت ارضى و وحدت
ملى افغانها احترام بگذارند ،و براى تأمین این امر صادقانه در عمل بكوشند.
صرف در صورت ایجاد یك دولت وحدت ملى در افغانستان كه از مشروعیت
الزم برخوردار باشد ،میتوان همچو مسایل را بطور اساسی و دایمى حل و
فصل كرد.
قابل تذكر دانسته مي شود كه در این اواخر در نحو ٴه سرمایه گذارى ،بهره
بردارى و انتقال نفت و گاز كشور هاى آسیاى میانه انكشافاتى رونما گردیده
كه مي تواند در تغییر وضعیت دراین منطقه و تأمین نسبى اعتدال در
سهمگیرى و استفاده از این منابع و در نهایت در ختم جنگ ها بشمول جنگ
در افغانستان موثر واقع گردد .از آن جمله موافقت حكومت امریكا براى انتقال
گاز و نفت تركمنستان از طریق ایران و تركیه ،عقد قرارداد ده ملیاردالرى
شركتهاى امریكایى با آذربایجان ،قرارداد انتقال نفت و گاز از طریق چچین
و روسیه به بحیره سیاه و قرارداد سرمایه گذارى در عرصه نفت و گاز بین
چین و قزاقستان به ارزش بیش از نه ملیارد دالر ،خود بیانگر آن است كه
شركت هاى بزرگ مواد نفتى و دولتهاى ذیعالقه در استفاده از منابع عظیم
نفت و گاز با هم نزدیك مي شوند.
حاال سوال اساسى این است كه قدرتهاى بزرگ عالقمند در این راستا ،براى
تأمین ثبات در این منطقه خیلى ها حیاتى برای قرن آینده  ،چگونه سیستم و
نظام سیاسى را در كشورهاى این حوزه به نفع خود مي دانند و براى تطبیق
آن در این كشورها چه طرحى را مي ریزند ،و یا به اصطالح وطنى ما چه
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آشى را مي پزند تا در آینده ،بهره بردارى از این منابع عظیم به مشكالت
جدی مواجه نگردد؟!
آیا تجرب ٴه كشورهاى امارات عربى و عربستان سعودى در ایجاد دولتهاى
وابسته به منافع شركتهاى بزرگ نفتى و متكى بر تطبیق به اصطالح شرعیت
اسالمى و سركوب ،میتواند یك بدیل یا آلترنتیف قوى باشد و یا خیر؟
ماه اکتوبر سال  1997مطابق میزان1376
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جنگ و قربانى بخاطر منافع دیگران
در طول تاریخ ،جنگ و برخوردهاى مسلحانه در داخل یك كشور ،بین دو
ویا چند كشور ،و یا در سطح جهانى ،براى كسب منفعت بیشتر آغاز گردیده
است .حدود برخوردهاى مسلحانه متناسب است بر حجم و ظرفیت منافع براى
یك نیرو ،یك كشور ویا گروهى از كشورها .بدین معنى به هر اندازه كه منافع
عظیمتر و جذابتر باشد ،براى تصاحب و غارت آن ،نیروهایى بیشتر با استفاده
از خشنترین شیوه ها در گیر مي شوند .اتحاد نیروها براى آغاز و ادامه جنگ
در ارتباط متقابل با اشتراك منافع  ،اهداف و توانمندى نیروهاى خودى و نیرو
هاى مقابل كه بطور معمول دشمن معرفى مي گردند ،شکل مي گیرد.
اصل اساسى كه عبارت از تأمین منفعت بیشتر است ،در پوشش هاى گوناگون
و رنگارنگ دیپلوماسى متبلور مي گردد ،و به وسیله جنگ و برخورد های
مسلحانه تحقق مي یابد .براى تطبیق و در عمل گذاشتن سیاست هاى
غارتگرانه ،ضرور است تا افكار عامه در كشور آغازگر جنگ و خارج از
آن آماده گردد .براى این منظور نبض ،احساس و روان اجتماعی مردم و
ملت هاى خودى را بدست داشتن و بموقع تحریك كردن ،مجموعه یی منظم
اعمال عقلى و فعالیت هاى روانى افراد و جامعه را فریب دادن ،دشمن تراشى
كردن ،ترس و وحشت از قدرت و غلبه دشمن ایجاد كردن  ،شعار هاى
عوامفریبانه ،نمادین و سمبولیك مطرح و ارائه نمودن  ،آرزوها و امیدهاى
واهى را براى زندگى بهتر برانگیختن ،از جمله ابزار كار و سیاست هاى
قدرت هاى متعرض شناخته مي شوند.
برطبق معمول بخش بزرگى از مردم زیر تأثیر آنى و عمیق مسایل احساسی
و پُر عاطفه قرار مي گیرند ،و دولتها و قدرت ها با استفاده از این نقطه
ضعف ،براى داغ نگهداشتن تنور جنگ و تطبیق اعمال وحشیانه و خشن،
همیشه هیزم كافى در اختیار دارند.
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نمونه هاى بسیار برجسته یى این مسا ٴله را در قرن حاضر میتوان در دو
جنگ جهانى ،جنگهاى منطقه یی و جنگ خلیج فارس كه در نوع خود بى
نطیر هست ،مشاهده كرد .در جنگ جهانى دوم استراتیژست هاى آلمان
هیتلرى ،اروپاى شرقى و روسیه را بمثاب ٴه منطقه حیاتى براى دولت جاویدان
خود مى شناختند ،و فتح و تصاحب آنرا براى آیند ٴه پرشكوه و پرعظمت آلمان
حتمى مى دانستند .دولت فاشیستى آلمان براى تطبیق این آرزومندیها ،مرتكب
جنایات عظیمى شد و كشورها و ملتهاى بزرگى را به خاک و خون كشید.
این دولت فاشیستی ،در نهایت ملت سرسپرده خود را نیز خاكستر نشین
ساخت ،و خود به بزرگترین ننگ تاریخ مبدل گردید .
دولتها و قدرت هاى بزرگ بخاطر كسب منافع بیشتر و ادامه قدرت بیكران
خویش بیك محدوده معین بسنده نكرده ،بل این كه مناطق وسیع و خیلى دور
از كشور اصلى را بحیث ساح ٴه حیاتى خود تثبیت و براى حفظ و یا تصاحب
آنها تدابیر جامع اتخاذ و عملى مي نمایند .قدرتهاى بزرگ براى انجام برنامه
های مطروحه شان ،در پهلوى استفاده از وسایلى مانند فشار هاى سیاسى،
اقتصادى و روانى ،لشكر عظیمى با مجهز ترین وسایل و تخنیك محاربوى و
تكنالوژى بسیار پیشرفته را در جوار این مناطق جابجا ساخته و منحیث وسیله
تهدید دایمى در خدمت محافظت از به اصطالح مناطق حیاتى خود بكار مى
برند .
براى كسب منافع و قدرت بیشتر ،چه هزاران هزار انسانى كه قربانى نشده
اند ،نسلها و نژادهاى كه محو نگردیده اند ،و كشور هایى كه به خاك یكسان
نشده اند .اكثر ملل جهان نمونه هاى بسیار زشتى از این غارتگرى ها را
بمثابه اوراق سیاه در تاریخ خود جا داده اند ،و نسل های بعدی با تأسف و
تأثر فراوان به آن رویداد های ننگین مى نگرند.
این سلسله زنجیرى و تاریخى با اشكال و شیوه ها و برخورد متفاوت ،ولى با
یك متن و مضمون واحد كه عبارت از كسب منافع بیشتر است ،همچنان ادامه
دارد و نتایج آن نمي تواند بهتر از نتایجى تجارب گذشته تاریخ بشر باشد .
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صرف این دایره شیطانى را با قبول احترام و تأمین این اصل كه تمام ملتها
در تعین سرنوشت و استفادهٴ معقول و متقابال مفید از منابع خویش ،حقوق
مشروع ،مساوى و قانونى دارند ،و همچنان تأمین عدالت اجتماعى و عدالت
در سطح جهانی  ،تفاهم و همكارى بین المللى ،میتوان درهم شكست ،و از
فجایع فراوان جلوگیرى كرد .البته با دریغ ،براى رسیدن به این آرمانها تا
هنوز راه خیلى ها طوالنى و دشوارى در پیشروى جوامع بشرى قرار دارد.
هستند ملت هاى كه در آتش فروزان جنگ هاى تحمیلى به خاطر تأمین منافع
قدرت هاى بزرگ مي سوزند و هست و بود خویش را از دست مي دهند تا
خوان نعمت دیگران پرمایه تر و متنوعتر باشد !
كشور عزیز ما افغانستان یكى از این نمونه هاست ،منتهى با یك تفاوت بسیار
عظیم كه دیگران بخاطر كسب منافع و یا حفظ آن براى خویشتن مي رزمند؛
ولى افغانها بخاطر تأمین منافع دیگران قربانى مي دهند .این كشور مدتهاى
طوالى بخاطر آزمندى و توسعه طلبى قدرتهاى بزرگ استعمارى در جدال
مرگ و زندگى قرار داشت و از هر سو سرسختانه زیر فشارهاى نظامى،
سیاسى ،اقتصادى و روانى قرار مي گرفت؛ ولى از خود دفاع میكرد و دشمن
خود را مي شناخت و در این امر كبیر ملى و میهنى اقوام مختلف افغانستان
در یك سنگر واحد علیه دشمن مشترك مي رزمیدند و از كمترین وسایل و
امكاناتى كه در دست داشتند ،استفاده مي بردند .این ملت ،در نتیجه چنین
قربانى ها ،افتخارات بزرگى را كسب كرد و نام نیكى از مردانگى و شهامت،
پاكى و صداقت از خود به یادگار گذاشت .
در جریان جنگ سرد ،افغانستان در بازى هاى استراتیژیك قدرتهاى بزرگ
جهانى ،بزرگترین بازنده و عمده ترین قربانى بوده است .مردم افغانستان
گوشت دهن توپ منافع اربابان بزرگ گردید .موقعیت خاص جغرافیاى
سیاسى افغانستان و اهمیت استراتیژیك آن و همچنان موجودیت این كشور در
میان جریانات فكرى بسیار شدید و متضاد حاكم بر كشورهاى همسایه مانند
فوندیمنتالیزم اسالمى ،كمونیزم نوع روسى ،كمونیزم نوع چینى ،سرمایدارى
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بورژوازى تجارى و نیمه فیودالى ،به سرنوشت اسفبار افغانستان تأثیر بزرگ
منفى وارد نمود .این چنین موقعیت و نمونه را در جغرافیاى سیاسى جهان
كمتر میتوان سراغ کرد و حتى میتوان گفت كه یك نمونه منحصر بفرد است.
بعد از ختم جنگ سرد كه دشمن عمده در رقابتهاى بین المللى لغزید و
فروریخت و از اهمیت استراتیژك افغانستان كاسته شد ،و دیگر ضرورت به
آن نبود كه این مردم شجاع در بازى بزرگ مورد استفاده قرار گیرد ،جنگ
بخاطر كسب منافع بگونه دیگرى شكل گرفت؛ طوریكه اربابان بزرگ جاى
خود را براى اربابان كوچك خالى كردند .اربابان كوچك بخاطر ایجاد مناطق
تحت نفوذ خویش در خاك افغانستان و لبنانى ساختن این كشور دست بكار
شدند و هر یك بخشى از این ملت واحد را بجان هم انداختند.
درد و رنج بیكران ما این است كه در این جنگها براى تأمین منافع دیگران و
بدستور بیگانگان زیر نام اسالم ،جهاد ،و تطبیق شریعت ،افغان توسط افغان
كشته مي شود .خانه  ،شرف و حیثت افغان توسط افغان برباد مي رود.
پایتخت زیباى كشور ،كابل عزیز كه سمبول یا نماد وحدت ملى و افتخارات
تاریخى هزاران ساله كشور باستانى ما به شمار می رود  ،به شهر مردگان
مبدل مي شود! اردوى ملى نابود مي گردد! وزارت خانه ها  ،ادارات و
موسسات دولتى و خصوصى و موسسات تعلیمى همه تخریب و اموال و
اثاثیه آنها به غارت برده مي شوند! كارمندان و كارگران به شمول معلمان
شریف كشور آواره و شماری هم به گداها مبدل مي گردند! تاسیسات زیر
بنایى اقتصاد ملى كشور تخریب و حتى كوچكترین پیچ و م ُهره آن در
بازارهاى پاكستان عرضه مي شود! موزیم ملى  ،آرشیف ملى و كتابخانه ها
كه همه نماد هایى از گذشته درخشان تاریخى كشور ما محسوب مي گردیدند،
به غارت مي روند!
زنان افغانستان كه همیشه دوشادوش برادران و خانواده هاى شان در دفاع از
كشور و در كارهاى تولیدى و خدماتى کار و فعالیت داشتند ،از زندگى
اجتماعى بطور کامل محروم و محكوم به چهار دیوارى خانه هاى تخریب
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شده خویش مي گردند! آنان حتى در مقابل چشمان فرزندان و شوهران شان
به دلیل بى حجابى (!) به شالق زده مي شوند و سنگسار مي گردند! مكاتب
تعلیمات ابتدایى  ،متوسط و عالى مسدود مي گردند  ،و موسیقى كه همواره
در زندگى اهالى این كشورـ در رزم و بزم ـ از اهمیت خاصى برخوردار
بوده  ،تحریم مي شود و كوچكترین صداى مخالفت و مقاومت در گلوها خفه
مي گردد! انسان شریف و زحمتكش این وطن ،صرف بنام وابستگى به سایر
اقوام ،ملیتها و یا مذاهب نه تنها بزندان افگنده مي شود که متحمل ننگینترین
حقارتها مي گردد! در مجموع ،محیط رعب و وحشت  ،جهالت و بربریت بر
كشور حاكم مي گردد و سرانجام تمامیت ارضى و وحدت ملى این كشور
بطور جدی به مخاطره مى افتد!
قلم از نوشتن جنایات و فجایعی ىكه بر ملت آزاده ولي مظلوم و بي دفاع
افغانستان مي گذرد شرم دارد!
با دریغ و درد باید اذعان نمود كه این همه ذلت و ننگ ثبت تاریخ مي شود و
حتى نسل هاى آیند ٴه ما نیز براى سالهاى طوالنى از بیاد آوردن این روزهاى
ننگین سرافگنده و شرمگین خواهند بود.
ماه سپتمبر  1997مطابق قوس 1376
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چهره زشت واقعیتهای تلخ
ٴ
با وجود كمترین انعكاس از فجایع سالهاى اخیر افغانستان در وسایل اطالعات
جمعى و محافل بین المللى ،چهرهٴ زشت واقعیت هاى امروزى افغانستان ،گاه
گاهى به گونه یى به تصویر كشیده مي شود و در مقابل چشمان حیرت زده
مردمان جهان به نمایش گذاشته مي شود كه هر هموطن با احساس و عالقمند
به میهن از دیدن و شنیدن آن به اصطالح از خجالت آب شده ،در غم و اندوه
فراوان فرو میرود.
واقعا این همه شهكارى را كه حكمرانان طالبى در زشتى و ذلت آفریده و مى
آفرینند كمتر نظیر دارد .یكى از این شهكار ها كه در مطبوعات جهان به
تناسب گذشته بیشتر مورد توجه جهانیان قرار گرفته ،موضوع لت و كوب و
توقیف " ایما بونینو " گماشته اتحادیه اروپایى در مسایل بشرى و هیئت
همراهان وى به شمول ژورنالیستان و كارمندان امدادى ملل متحد در شهر
كابل است .این خانم شجاع جهت بررسى وضع كمك هاى بین المللى به
افغانستان ،به كابل مسافرت نموده بود.
بعد از این حادث ٴه دلخراش  ،كه در نوع خود در افغانستانى که مردم آن مشهور
به مهمان نوازى اند ،مجله نیوزویك امریكایى موضوع ظهور طالبان و
چگونگى تمویل آنها را مورد بررسى اختصاصى قرار داده است .این مجله
در شماره  13اكتوبر سال  1997خویش یك سلسله حقایقى را در این زمینه
به نشر سپرده است که بنابر اهمیت آن برخي نكات دلچسپ و دلسوزى را كه
در آن بیان شده ،بگونه آزاد برگردان و از نظر خواننده عزیز مي گذرانم.
نیوزویك مى نویسد:
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سلطان امیر با دستار و ریش ماش و برنج شانه شده ،در ساحه تخصص
خویش به حیث افسر استخباراتى پاكستان و تعلیم دیده در مراكز آموزش
استخباراتى در ایاالت متحده امریكا ،در عرصه هاى استفاده از جنگ افزار
های مختلفه ،سازماندهى عملیات نظامى و تشكیالتى ،نفوذ در جبهه و عقب
آن وهمچنان تلقین و مغز شویي افراد ،مشهور است.
ارادتمندان موصوف ،وى ( سلطان امیر) را امام یا رهبر روحانى مى نامند.
این لقب را نامبرده ،پانزده سال قبل زمانى كه مجاهدین افغان را در مقاومت
علیه شوروى ها آموزش مي داد كسب كرده است .شماری از جنگ آوران
آموزش دیده توسط سلطان امیر ،اساس نیروى جنگى شاگردان مكاتب دینى
(طالبان) را بوجود آورده كه امروز بخش اعظم افغانستان را زیر كنترول
خویش دارند .یك نویسنده پاكستانى بنام عارف صدیقى میگوید كه تمام رهبران
طالبان شخصا امیر را مي شناسند و میتوان گفت كه وى در حقیقت مشاور
آنها است.
پس از بازگشت شوروى ها در سال  1985كه سیل كمك هاى امریكا به
پاكستان خشكید ،این كشور (پاكستان) محتاج منابع جدید گردید .صدراعظم
وقت پاكستان میخواست راه قدیم ابریشم را از كراچى تا آسیاى میانه از طریق
افغانستان بگشاید .بتاریخ نهم اكتوبر سال  1993سى عراده الرى شامل مواد
غذایى و ادویه از سرحد پاكستان گذشت و این کاروان از راه قندهار عازم
تركمنستان بود كه توسط یكى از جنگ ساالران محلى تسخیر گردید .سلطان
امیر كه این كاروان را رهبرى مي كرد نیز مورد لت و كوب شدید قرار
گرفت و زندانى شد .شاگردان سابق سلطان امیر به كمك استخبارات نظامى
پاكستان بسیج شدند و كاروان و امیر را آزاد ساختند.
پیروزى غیر مترقبه طالبان ،افغانها را تكان داد .شاگردان مكاتب دینى به
تصور نجات افغانستان از انارشى دست بكار شدند و پاكستان كه عالقمند نفوذ
بیشتر در افغانستان لجام گسیخته بود ،مجارى كمك را به این نیرو بازگذاشت
و در سازماندهى مجدد و تسلیح قوتها بشمول توظیف دریوران با تجربه تانك
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و پیلوتهاى جنگندهٴ های هوایى و شماری از مشاوران نظامى یاری رساند.
یكى از این مشاوران نظامى همان سلطان امیر است كه زیر پوشش دیپلوماتیك
در قونسلگرى پاكستان در هرات مؤظف گردیده است.
سرمستى ناشى از پیروزى ،طالبان را در مقابل دساتیر و رهنمود هاى
پاكستان بي تفاوت ساخت .با وجود هوشدار هاى جدى كارمندان استخباراتى
پاكستان ،طالبان در ماه مارچ سال 1995سعى در تسخیر كابل نمودند .از اثر
این حملۀ ناشیانه طالبان و شدت آتش متقابل توپچى مدافعان كابل ،به تعداد
چهار صد نفر طالب به هالكت رسیدند .پس از این حادثه ،طالبان به سختى
زنده ماندند؛ ولى كمك هاى جدید عربستان سعودى و امارات عربى سرازیر
گردید ودر نتیجه آنها توانستند دوباره به پا بایستند .ریاض به عمده ترین منبع
كمك دهنده به طالبان مبدل گردید .تركى بن فیصل رئیس استخبارات عربستان
بحیث تنظیم كننده این كمك ها بطور منظم با رهبران طالبان در تماس مي
باشد .یك كارمند استخباراتى غربى مي گوید كه سعودى ها با تطبیق سیاست
"زردگ و چماق" فكر مى كردند كه گویا با ارائه کمک به طالبان ،آنها مطابق
میل شان عمل خواهند کرد و در غیر آن از كمك خوددارى خواهد شد.
در اواسط سال  1996سعودى ها از كمك مضایقه كردند و در ماه اگست
گروه طالبان ورشكست گردید .بار دیگر به آنها كمك سرازیر شد و در 27
سپتمبر طالبان به سوى كابل مارش كردند .اینبار كمك از جانب "اسامه بن
الدن" ملیونر عربى كه از جانب مقامات عدلى امریكا بخاطر مساعدت به
گروهای تروریست بین المللى و بم گذارى در باركهاى نظامى امریكا در
عربستان ،تحت تعقیب جزایى قرار داشت ،صورت گرفت .بن الدن با 168
نفر از اعضاى همراه خود در قندهار سكونت دارد.
برخى كارمندان از نقش طالبان در رشد مواد مخدر نگران اند .بر اساس
تخمین یك كارمند غربى و افغانهاى نزدیك به طالبان ،مواد مخدر یكى از
حیاتى ترین منابع تمویل مصارف طالبان را مي سازد .آنها به عنوان مالیه از
تولید مواد مخدر ملیونها دالر از تولید كننده گان داخلى بدست مى آورند.
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اداره ایاالت متحده امریكا تا سقوط كابل ،در ارتباط به رشد و گسترش طالبان
بیعالقه بود و تا كنون هم واشنگتن از شناسایى دولت طالبان خوددارى نموده
است .با وجود تماسهاى رسمى ،بشمول معاون قبلى وزارت امور خارجه در
امور جنوب آسیا و دیگران ،كارمندان اجرایى تجارتى بحیث عمده ترین وسیله
تماس بین واشنگتن و كابل ایفاى وظیفه مي کنند .شركت نفتى یونیكال
امریكایى كه عالقمند سرمایه گذارى به حجم چهار و نیم ملیارد دالر غرض
انتقال نفت و گاز تركمنستان به پاكستان از طریق افغانستان مي باشد ،بیان
میدارد كه افغانها را به وظایف ساختمانى آموزش مي دهد .شركت نفتى
ارجنتاینى بریداس نیز براى كنترول پروژه با یونیكال در رقابت است .هر
دو موسسه بزرگ ،شركتهاى نفتى عربستان سعودى را نیز استخدام نموده اند
تا در معامله با افغانها ،این شرکتها را كمك نمایند .طوریكه معلوم مي شود
سیاست امریكا در ارتباط به افغانستان بطور گسترده از راه دكتات و فشار
سیاست انتقال گاز شكل مي گیرد.
مجله نیوزویك در اخیر بررسى خود مى نویسد:

در ضمن ،كارمندان استخباراتى ایاالت متحد ،جریان انكشاف این مسا ٴله را
درحاشیه ،ولى با دقت نظاره مي كنند .یكى از كارمندان بسیار سابقه دار
استخبارات امریكا كه تجربه طوالنى در این منطقه دارد مى گوید كه یقینا
برخى كار ها صورت مي گیرد ،آنهم كامأل به ترتیبى كه ما در گذشته آن را
با افغانها ،سعودى ها و پاكستانى ها انجام مي دادیم ؛ ولى اینبار ما با این
مسا ٴله کدام كارى نداریم .هیچ كس بطور یقین گفته نمیتواند كه چه وقت و
چگونه بازى دور دیگر خویش را آغاز مي كند.
از بررسى مجله نیوزویك  ،نتایج زیر بدست مى آید :

نخست اينكه:
شایعات قبلى در ارتباط به نقش پاكستان ،عربستان سعودى و امریكا در بوجود
آوردن طالبان ،توسعه و گسترش فعالیتهاى آنها ،حاال به یك واقعیت روشن
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مبدل گردیده است .اهداف استراتیژیك نظامى و سیاسى به هر طرز و شكلى
كه آراسته شوند ،سرانجام سیمای اصلى خویش را به نمایش مي گذارند.

دوم اينكه:
بنابر یك قول مشهور« ،افغانها را میتوان اجاره كرد ولى نمیتوان خرید»
اداره كابل به سهولت و با پیدا کردن منابع جدید مالى  ،از زیر بار نفوذ و
هدایت كمك كننده هاى قبلى ،شانه خالى مي كند و اگر منافع و غرور شان
صدمه ببیند ،حتى میتواند به یك مخالف جدى نیز مبدل گردد.

سوم اينكه:
نقش و نفوذ اسامه بن الدن ملیونر مشهور عربى و مخالف موجودیت قواى
نظامى امریكا در عربستان سعودى در رهبرى تحریك طلبه ها و اداره
موجود ٴه كابل ،و همچنان تجمع شماری از عربهاى مشهور به تبهكارى و
دهشت افگنى كه به تروریست هاى بین المللى شهرت دارند ،در این كشور،
و هدایت و رهبرى سازمانهاى افراطى بنیادگرایى اسالمى كشورهاى مربوط،
توسط آنها از داخل افعانستان نیز روز تا روز گسترش مي یابد و مي تواند
به یك خطر بسیار جدى منطقه یی و بین المللى كه ثبات شمار زیادى از كشور
هاى منطقه و مسلمان را بخطر اندازد ،مبدل گردد.
از همه مهمتر این كه حكومت امریكا زیر فشار كمپنى یونیكال نمي تواند
نسبت به وضعیت موجود در افغانستان كه مانع احداث خطوط انتقال گاز و
نفت تركمنستان به پاكستان مى باشد ،بى تفاوت باقى بماند .زیرا این كمپنى
عظیم نفتى یعنى یونیكال تقریبأ از سرمایگذارى در پروژه هاى بزرك نفت و
گاز آسیاى میانه و بحیره كسپین محروم مانده است ،در حالیكه سایر حریفان
از راه های گوناگون به مقصد نزدیك مي شوند.
با در نظر داشت مطالب باال و انكشافاتى كه تازه بمیان آمده و از آنجمله:
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مسافرت كارشناسان سیاسى و كارمندان بلند مرتبه وزارت امور خارجه
امریكا به پاكستان و متعاقب آن مسافرت وزیر امور خارجه آنكشور به منطقه
و پاكستان و بیان و لحن شدید و جدى وى نسبت به وضعیت موجود در
افغانستان ،عالقمندى و توجه شخصى سرمنشى ملل متحد و اظهارات جامع
وى در ارتباط به حل مسا ٴله افغانستان از طریق سیاسى در كنفرانس كشورهاى
اسالمى در تهران ،و از همه جالبتر مقاله مورخ  15دسمبر سال 1997
نیویارك تایمز در ارتباط به افشاى تماسهاى دیپلوماتیك امریكا و ایران در
رابطه به همكارى در جهت ختم جنگ داخلى افغانستان ،همه بیانگر آنست كه
اكنون حكومت امریكا از یك ناظر فعال به یك بازى كن عمده در مسا ٴله
افغانستان مبدل مي گردد .حكومت امریكا شاید در جهت تغییر وضعیت جنگى
در افغانستان و ختم جنگ داخلى تاثیر بزرگ وارد نماید؛ بنابران باید گفتار
كارشناس استخباراتى امریكا را تكمیل كرد و چنین نوشت كه بازى هم اكنون
دور دیگر خود را آغاز کرده است.
كاش در این دور دوم بازى به واقعیتها بیشتر توجه شده ،ایاالت متحده امریكا
و سایر قدرتهاى جهانى و كشورهاى همسایه به حق تعین سرنوشت مردم
افغانستان توسط خودشان و در جهت نیل به صلح عادالنه و پایدار كه در
نتیجه تفاهم و توافق ملى بوجود آمده مي تواند ،اولویت قایل گردیده ،به آزادى،
استقالل ،تمامیت ارضى ،حاكمیت و اراده ملى مردم افغانستان احترام گذاشته
و آن را بطوری رعایت نموده و در تأمین این امر نیک به مردم افغانستان
مساعدت و یارى صورت گیرد.
ولى از خالل این همه هیاهو ،حرف ها و سخن هاى دیپلوماتیك كشورهاى
عالقمند به حل مسایل افغانستان ،این مسا ٴله را میتوان به وضاحت دید كه اگر
اداره موجود در كابل ،سایر حریفان را كه در جبهه متحد ملى و اسالمى
افغانستان جمع شده اند ،در امارت اسالمى سهم مناسب بدهد و باالى برخى
سیاست هاى بسیار سختگیرانه خود قسمأ تجدید نظر كند ،دیگر مشكلى باقى
نمي ماند و جنگ ختم شده تلقى مي گردد.
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با این اقدام ،نیروهاى درگیر در افغانستان و هم حامیان خارجى آنها راضى
مي شوند؛ ولى درحقیقت ملت و آرمانهاى آن به فراموشى سپرده مي شوند.
این ملت آزاده ولي مظلوم و ستمدیده افغانستان است كه باید باالى شانه هاى
ضعیف و شكسته یى خویش این بار سنگین و ننگین را حمل کند!
آیا این تغییر وضعیت جنگى را میتوان صلح و آنهم صلح عادالنه و دوامدار
نامید؟
ماه دسمبر  1997مطابق قوس 1376
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و باز هم یك نیرنگ مذبوحانه یى دیگر!
از آغاز منازعه افغانها تا اكنون ،بخصوص زمانى كه این معضله ماهیت
منطقه یى و بین المللى پیدا كرد ،براى حل صلح آمیز آن همواره پیشنهاد هاى
معین و مشخصى مطرح گردیده است .در این راستا ،از جانب دولت و رژیم
قبلى ،و یا كشور هاى صلح دوست و قدرتهاى بزرگ بین المللى ،سازمان
ملل متحد و سایر سازمانهاى بین المللى ،شخصیتهاى خیر اندیش افغانى و
غیر افغانى ،هر كدام به نوبه خود ،طرحهاى گوناگون و فراواني ریخته و
براى قبول اطراف منازعه پیشكش نموده اند.
سعى و تالش سازمان ملل متحد در این راستا ،بخصوص زمانى كه این
دشواری ماهیت بین المللى یافت ،به تناسب دیگران بیشتربوده است .طرح
منظم مسا ٴله افغانستان در شوراى امنیت و اجالس عمومى ملل متحد طى این
سالهاى طوالنى  ،كار و فعالیت نماینده هاى خاص سرمنشى ملل متحد در
امور افغانستان ،هر بار این دلگرمى را بوجود مى آورد كه گویا معضله
افغانستان به زودى حل مي شود و فضاى صلح و آشتى و دوستى بار دیگر
در سرتاسر كشور باز مي گردد و ملت آزاده ولي زجر كشیده ،مظلوم و
صبور افغانستان براى اعمار و بازسازی كشور جنگ زده و تخریب شده
خویش ،صمیمانه باهم دست همكارى مي دهند.
هر بارى كه از هیاهوى تبلیغاتى فعالیتهاى دیپلوماتیك هیئت هاى گوناگون،
بوى صلح و آشتى بمشام مردم جنگزدۀ ما مي رسید ،تو گویى این ملت زخمى
و گرسنه را هوا و فضاى دیگرى مي گرفت و لبخندى از رضایت و امید
براى آینده ،در كنج لبهاى خشكیده و تركیدهٴ شان مى شگفت؛ ولى با تأسف
فراوان كه تمام مساعى و تالشها براى ختم جنگ ،این همه حسن نیتها و
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ابتكارات معقول و عملى صلح از جانب همسایگان بد اندیش و نابكار ما و
گماشتگان داخلى آنها به بهانه هاى مختلف تخریب و سبوتاژ مي گردید.
این بازى محیالنه و درام ٴه دلخراش ،در درازناى سالهاى طوالنى جنگ و
برادر كشى افغانها ،همچنان ادامه دارد و امید و آرزوى ملت افغانستان براى
نیل به صلح و آرامش به یأس مبدل مي گردد .در نتیجه جنگ و برادر كشى
افغانها هر روز قربانى هاى بیشتر و بیشتر مي گیرد .
شمارى از سپاهیان اجیر و فروخته شدۀ افغان  ،هنوز هم بخاطر منافع دیگران
و بخاك یكسان ساختن كشور باستانى خود مى جنگند ،مى درند و غارت مي
كنند .یكى ،تعدادى زیادى از برادران خود را زیر نام اسیر جنگى به كشتارگاه
مي برد ،و دیگرى ،ده و روستای وطن خود را با خاك یكسان مي كند ،و با
خشنترین شیوه ها ،زن و مرد  ،طفل و جوان آن را قتل عام مي نماید.
از این همه اعمال زشت و غیر انسانى جز ننگ و بدنامى تاریخى  ،دیگر چه
میتوان بدست آورد؟!
ملت افغان دشمنان تاریخى خود را خوب مي شناسد و می فهمد :آناني كه
امروز دم از صلح و ختم جنگ و خونریزى در افغانستان جنگ زده مي زنند،
اعالمیه ها و ابتكارات بى مایه و بى اساس ارائه مي دارند ،در حقیقت خود
به صفت بازیگران اصلى ،روز تا روز به میدانهاى جنگ ،جنگ افزار و
سالح جدید مي فرستند تا جنگ ،ابعاد و قربانى بیشتر گیرد و برادركشى
افغانها همچنان ادامه یابد.
از یكطرف از حلقوم سیاستمداران کشورهای که حامي جنگ در افغانستان
اند ،هیاهوى آزاردهنده در ارتباط به طرحهاى جدید صلح و آرزومندى بخاطر
قطع جنگ و خونریزى و تأمین صلح پایدار در افغانستان ،بلند مي شود ،و
هیئت دیپلوماتیك آنها به هرسو سر مي زند و نیروهاى متخاصم را براى
مذاكره و آشتى مى طلبد ،ولى از جانب دیگر مسوولین ارگانهاى امنیتى و
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استخباراتى آنها در بسیج هر چه بیشترنیروهاى متخاصم براى ادامه جنگ و
تجهیز آنها با انواع سالح جدید سخت در تالش و پیكار مي باشند .اگر
كرونولوجى مسافرت ها و دید و بازدید هاى هیئت هاى ظاهرأ دیپلوماتیك این
كشور ها كه گاهى به كابل و قندهار و زمانى به مزارشریف و بامیان مى
روند ،پیگیرى شود ،بمشاهده مي رسد كه در جریان این مسافرتها و یا پس
از آن ،حتمأ آتش جنگ در افغانستان بیشتر تشدید گردیده است.
سخن ها و حرف هاى دلگرم كننده و دلسوزانه مسوولین ارگانهاى دیپلوماتیك
این كشورها با اعمال بسیار خشن و غیر انسانى ارگانهاى امنیتى آنها در
مغایرت و تضاد كامل قرار دارد و در ماهییت امر این هر دو ،دو روی یک
سکه را به نمایش می گذارند.
دولتمداران اندیشمند و دور اندیش همواره مي گفتند كه اگر سیاست را نمیتوان
كامأل اخالقى ساخت ،می بایست كوشید تا آنرا با سجایای اخالق انسانی و
اجتماعی نزدیك كرد .برخوردهاى دوگانه و چندگانه ارگانهاى سیاسى و
امنیتى و در مغایرت كامل قرار داشتن مواضع این ارگانها در یك مسا ٴله واحد
و انتخاب غیر اخالقى ترین آن خود بیانگر این مدعا است كه در سیاستهاى
این كشورها در مجموع  ،اصول اخالق انسانى  ،جاى ندارد .
حاال از یكطرف با به پایان رسیدن زمستان ،براى آغاز دور جدید جنگ،
آمادگى جدى گرفته مي شود ،شمار زیادى از جوانان به زور و فشار از
والیات جنوب و جنوب شرق كشور و همچنان از میان مهاجران افغانستان
در پاكستان جمع آورى و انتقال داده مي شوند ،اسلحه نو و مهمات كافى در
اختیار آنها قرار داده مي شود و برای آنها كمپهاى بزرگ آموزش كوتاه مدت
نظامى بر پا میگردد؛ ولى از جانب دیگر ارگانهاى دیپلوماتیك كشورهاى
حامى جنگ در افغانستان حرف از طرح هاى جدید صلح میزنند؟!
بهتر است این به اصطالح ابتكارات جدید صلح را نیرنگهاى مذبوحانه براى
ادامه جنگ تا بدست آوردن كامل مقاصد اصلى نام گذاشت.
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یكى از این نیرنگها ،همانا پیشنهاد صلح پاكستان در مورد تدویر مجمع علماى
دینى از جمله علماى دینى هر دو طرف متخاصم است .این طرح (تشكیل
مجمع علما) بعد از ناكامى سفر برهان الدین ربانى به پاكستان كه قرار بود
تا وى با رهبر طالبان ،تحت سر پرستى نوازشریف صدراعظم پاكستان،
مذاكره و مفاهمه مستقیم نماید ،مطرح گردید .رهبر طلبه ها از مسافرت به
پاكستان بمنظور مذاكره با ربانى خوددارى ورزید و معین وزارت خارجه
پاكستان كه براى این مقصد به قندهار سفر نموده بود ،دست خالى برگشت.
خاطر نشان باید نمود كه تالش پاكستان در اجالس سران كشورهاى غیر
اسالمى در تهران ،كه میخواست تا وزراى خارجه ایران ،پاكستان و عربستان
سعودى ،یکجا با هم قضیه افغانستان را بررسى و راه حل آنرا جستجو نمایند
نیز بى نتیجه باقى ماند.
با اعالم ابتكار جدید صلح ساخت پاكستان ،یكبار دیگر ارگانهاى سیاسى و
امنیتى آنكشور دست بكار شده و هیئت هاى دیپلوماتیك آن ،یكى راه ایران و
دیگرى راه عربستان را در پیش گرفتند و در ظاهر امر موافقت این دولتها
را در ارتباط به تدویر جلسه علما نیز به گونه یي بدست آوردند .برعالوه
مقامات پاكستانى با مقامات امریكایى و روسى نیز در ارتباط به این موضوع
تماسهاى برقرار کرده اند.
كارمندان وزارت امور خارجه پاكستان در ارتباط به تطبیق این طرح با
هیجان اظهار خوشبینى مى نمایند و نماینده دایمى پاكستان در ملل متحد ،گام
را فراختر گذاشته و از جانب طلبه ها اظهار داشته كه آنها (طالبان) حاضر
اند تا مخالفین خود را در قدرت سهیم سازند؛ ولى طلبه ها در قندهار پیشنهادى
را كه ظاهرأ از جانب خودشان مطرح گردیده بود با ارائه پیش شرط ها به
شك و تردید مواجه گردانیدند .عمده ترین پیش شرط عبارت از این است كه
نخست باید طرف مقابل ،یعنى جبهه متحد ملى و اسالمى افغانستان فهرست
علماى واجد شرایط خویش را به آنها راجع سازند ،تا طلبه ها فهرست متذكره
را از لحاظ واجد شرایط بودن مورد مطالعه و بررسى قرار دهند .البته در
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این صورت طلبه ها مي توانند آنانى را كه واجد شرایط نمى دانند ،با
صالحیت یك جانبه خود از فهرست حذف نمایند .در مورد اشتراك علماى
دینى اهل تشیع در این مجمع نیز مخالفت جدى وجود دارد .برعالوه طلبه ها
براى مخالفین خود سهم مساوى و متعادل قائل نیستند .قالب و طرح همچو یك
اجالس یا مجمع از لحاظ تركیب ،تعداد و محتواى مسائل قابل بررسى از
جانب هیچ كدام و حتى خود طراح اصلى یعنى حكومت پاكستان نیز مشخص
نگردیده است.
از همه مهمتر اینكه :همه میدانند و سالهاى طوالنى جنگ این حقیقت
راسرسختانه به اثبات رسانیده است كه معضله افغانستان هیچگاه یك معضله
شرعى و دینى نبوده تا بر طبق قوانین شریعت بررسى و حل گردد .ادامه
جنگ و برادر كشى در افغانستان از لحاظ شرعى و دینى قابل توجیه نیست،
بل این جنگ تحمیلى از همه مهمتر ابعاد پیچیده خارجى دارد ،و بنابر آن
چگونه میتوان معضله و وضعیت بسیار پیچیده سیاسىی نظامى موجود
افغانستان را از طریق علماى دینى و صرفأ بربنیاد شریعت اسالمى حل و
فصل كرد؟
كارشناسان امنیتى و سیاسى پاكستان بخوبى مي دانند كه حل مسایل موجود با
چنین شیوه هاى ناممكن است .پس اساسأ آنها چه مي خواهند؟ بررسى اوضاع
بیانگر آن است كه حكومت پاكستان براى مطرح ساختن پالنهاى خودساخته
و یك جانبه صلح در افغانستان ،دو هدف زیرین را مدنظر دارد:

نخست هدف داخلى:
ادامه جنگ در افغانستان و تطبیق سیاستهاى ماجراجویانه و خودفریبانه
حكومت آن كشور در ارتباط به این جنگ ،بحران داخلى پاكستان را خیلى
تشدید كرده و موجب نارضایتى عمیق مردم پاكستان گردیده است .از اثر
ادامه سیاستهاى ناعاقبت اندیشانه این حكومت ،نظم و قانون در پاكستان برهم
خورده ،فساد عمیق مالى در تمام سطوح تا بلندترین مقامات عالیه كشور،
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ورشكستگى اقتصادى را بارآورده و بر آتش خصومتهاى خونین فرقه یى،
مذهبى و قومى نفت پاشیده است.

دوم هدف خارجى:
پاكستان از لحاظ روابط بین المللى ،بنابر تطبیق سیاستهاى خودفریبانه داخلى
و خارجى به انزوا كشانیده شده ه و اعتبار خود را از دست داده است .حمایت
كامل سیاسى ،اقتصادى و نظامى پاكستان از طلبه ها و بدوش گرفتن بار
عظیم و سنگین مسؤولیت ادامه جنگ تحمیلى در افغانستان ،در امر به انزوا
كشانیده شدن پاكستان نقش اساسى دارد.
با در نظر داشت مطالب باال ،حكومت پاكستان سعى مى ورزد تا با ارائه
طرحهاى غیر مستدل و عجوالنه ،ناكامى هاى سیاست داخلى و خارجى خود
را بپوشاند و افكار عامه پاكستان و جهان را فریب دهد كه گویا این حكومت
بخاطر ختم جنگ و خونریزى در افغانستان به هر ابتكارى دست میزند و در
تالش آن است كه این معضله بزودى راه حل خود را بیابد!
در حالیكه ،در حقیقت این سیاستمداران غیر مسوول پاكستانى اند كه خود را
بدین وسیله فریب مي دهند .مردم افغانستان و پاكستان و سایر كشورهاى
جهان ،حقیقت این مسا ٴله را بخوبى درك كرده و میدانند كه اگر همچو سیاست
هاى غیر واقعبینانه و غیر مسووالنه همچنان ادامه یابد ،دیر یا زود موجب
ورشكستگى ملی پاكستان خواهد گردید و این كشور جوان چشم از جهان
خواهد پوشید.
ماه جنوری  1998مطابق جدی 1376
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درسهاى از افغانستان
در همین اواخر از طریق شبكه بین المللى انترنت ،نوشته آقاى «میلت
بیردین»  Milt Beardenتحت عنوان «درسهاى از افغانستان» كه در
روزنامه نیویارك تایمز مورخ دوم مارچ  1998به نشر رسیده ،بدسترس من
قرار گرفت .این مقاله را بنابر اهمیت آن بطور آزاد ترجمه و به نشر مي
رسانم .قابل تذكر دانسته مي شود كه آقاى موصوف كارمند عالیرتبهٴ سازمان
استخبارات مركزى ایاالت متحدهٴ امریكا و مسؤول عملیات واژگونسازى رژیم
قبلى افغانستان در جریان سالهاى  1986تا  1989بود .وى طى این سالها در
پاكستان و افغانستان ایفاى وظیفه نموده است .برعالوه موصوف ناولى تحت
عنوان «الله سیاه» نیز نوشته كه در آینده نزدیك به نشر میرساند .آقاى بیردن
مى نویسد:
با وجود آنكه اداره كلینتن در مسا ٴله عراق به یك موفقیت جدى نایل گردیده،
ولى كارمندان دولتى تائید مي نمایند كه سازمان استخبارات مركزى امریكا
یعنى سى ،آى ،اى پالن جامع عملیات تعویض رژیم صدام حسین در عراق
را با در نظر داشت برنامۀ عظیم سبوتاژ و انهدام آن رژیم  ،رویدست دارد .
اخبار مربوط به طرح استخبارت مركزى امریكا ،توسط آنانى كه از عملیات
تعویض رژیم حمایت مي نمایند ،و همچنان آنانى كه عملیات مشابه به خطوط
یكى از مؤثرترین برنامه هاى تاریخ جاسوسى سازمان استخبارات مركزى
امریكا ،یعنى مساعى ده ساله آن سازمان كه منجر به خروج اردوى شوروى
در سال  1989از افغانستان گردید را در نظر دارند ،استقبال گردیده است.
ولى آیا رسیدن بعین نتایج در عراق واقعأ عملى است؟ به دالیل گونه گون
جواب صریحأ نى است.
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ارزیابى وضعیت در افغانستان ـ زمانیكه ما عملیات خود را در آنجا در اوایل
سالهاى  1980آغاز كردیم ـ عمیقأ با آنچه امروز در عراق مي گذرد متفاوت
است .در عملیات افغانستان ،سازمان استخبارات مركزى امریكا بحیث
«پولیتكل اجنت» خدمت كرد و سررشته دار جنبش مقاومت علیه متعرض
بیرونى بود .اكثر اتباع افغانستان موجودیت ما را حمایت مي كردند و عالقمند
بودند كه زندگى خویش را در راه آزادى به مخاطره اندازند.
ما در عراق ،رهبر آنكشور صدام حسین را هدف خویش قرار داده ایم .او
واقعأ دكتاتور است و مورد نفرت تعدادى از مخالفین خود قرار دارد؛ ولى
شمار زیاد نیروهاى معین و مشخص در كنار وى قرار دارند .عالیمى دال
بر این كه عراقى ها عالقمند باشند تا در كوچه هاى بغداد بجنگند و بمیرند،
وجود ندارد .ما میتوانیم بدون كمك متمردین محلى ،رهبرى عراق را زجر و
عذاب بدهیم؛ ولى نمیتوانیم آنرا واژگون سازیم .برعالوه در منطقه نیز شریك
عالقمند به واژگون سازى رژیم عراق نیز وجود ندارد.
ما در عملیات افغانستان متفقى داشتیم در وجود جنرال محمد ضیأالحق در
پاكستان ،كه وى نیز دالیلى براى حمایت از شورشیان افغان داشت .موصوف
به سازمان استخبارات مركزى امریكا اجازه داد كه دستگاه (شاپ) خود را
در آنكشور كه در مجاورت افغانستان قرار داشت بگشاید ،و از این طریق
مشوره هاى الزم ،اطالعات ،اسلحه ،تجهیزات و مهمات را براى مبارزان
آنطرف سرحد بفرستد .
در بحران موجود چنین پناه گاهى كه بتوان از آن همچو عملیاتى را سازمان
داد ،وجود ندارد و هیچكدام از رهبران همسایهٴ عراق آمادگى قبول چنین
مخاطره و برخورد مسلحانه با صدام را ندارند.
تركیه یكى از همسایه هاى عراق ،نمیتواند مساعى سازمان استخبارات
مركزى امریكا را كه منجر به تحریك و ایجاد دشواری های بیشتر با كردهاى
شمال گردد ،تحمل نماید .عربستان سعودى از تأثیر بالقوه شیعه هاى شورشى
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هراس دارد .باید در نظر داشت که متحدین همواره خیلى با اهمیت اند و بدون
موجودیت متحدین فعالیت واژگون سازى نمیتواند كارآمد باشد.
در عملیات افغانستان چار عضو از جمله پنج عضوى دایمى شوراى امنیت
به نحوی یك نوعى همكارى را شكل دادند .ایاالت متحد ٴه امریكا ،برتانیا و
چین در عملیات براندازى رژیم مستقیمأ سهم گرفتند .فرانسه كه حتى راه خود
را میرفت ،از طریق حمایه قوماندان افغانى مورد عالقه خود "احمدشاه
مسعود" در این امرسهم قابل مالحظه داشت .پینجمین عضو دایمى ،اتحاد
شوروى بود كه البته خود متجاوز شناخته مي شد.
ولو اینكه عملیات خیلى گران بود و تا سال  1989مصارف ساالنه آن به بیش
از یك هزار ملیون دالر مى رسید ،ولى بار آن را بطور عمده و بطور مساویانه
امریكا و عربستان سعودى متقبل گردیدند .مصر و چین مقدار عظیمى از
سالح هاى مورد نیاز را كه به مقاومت تسلیم داده مي شد تولید كردند .سایر
كشورها مانند آلمان غرب ،در حالیكه نمیخواستند شامل این برنامه باشند ،ولى
بطور غیر مستقیم با ارسال كمك هاى بشرى براى افغانها ،این پروگرام را
پشتیبانى کردند.
ما در نتیجه این مساعى مشترك ،ماموریت خود را در اخراج قواى شوروى
از فغانستان به پایان رسانیدیم .البته باید اذعان نمود كه این ماموریت كامأل
مؤفقانه نبود زیرا به ایجاد یك دولت دموكراتیك در كابل نه انجامید.
داستان عراق جداگانه است .ایاالت متحده امریكا قادر نیست تا حمایت جهانى
را در این زمینه جلب نماید .به استثناى برتانیه سایر متحدین عمده نمي خواهند
در عملیات علیه صدام سهم بگیرند .روسیه مفكوره شریك كوچك بودن در
سیاستهاى خارجى امریكا را رد میكند و ترجیح میدهد تا به نقش خویش در
سیاستهاى جهانى بیفزاید .مسكو همچنان بطور جدی عالقمند است كه قروض
خود را از عراق كه معادل هشت هزار ملیون دالر مى شود ،بدست آورد.
فرانسه نیز مى خواهد مستقل از امریكا عمل كند.
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اگر عملیات براندازى رژیم راه حل نیست ،پس چه باید كرد؟
در پالیسى هاى جارى كه صدام حسین را ازسال  1991به اینسو در تنگنا
قرار داده ایم  ،كدام اشتباهى وجود ندارد .ما باید همچنان منطقه غیر قابل
پرواز و بازرسى ملل متحد را حفظ و انجام دهیم ،تحریم اقتصادى علیه
آنكشور را ادامه دهیم و آماده باشیم در صورتیكه صدام حسین از موافقات
تخطى نماید ،وى را مجازات كنیم.
سازمان استخبارات مركزى امریكا باید با سایر نهاد های استخباراتى
كشورهاى دیگر یكجا كار نماید و استراتیژیى را كه اهداف دورنمایى ما را
در عراق براورده ساخته بتواند ،انكشاف بدهد  .باالتر از همه ،ایاالت متحده
امریكا باید حتمأ ائتالف به شدت صدمه دیده خویش را با شركا اصالح و
ترمیم كند .اداره كلینتن باید با نمایش بیشتر بردبارى در مقابل دیدگاه هاى
متحدین و با تقویه ارتباط با دیگران ،بشمول ایران ،كار نماید.
كارشناسان سیاست خارجى باید صحبت هاى سست و بى پایه مانند "صدام
حسین را بیرون بكشید" را متوقف سازند .با حرف هاى گستاخانه در ارتباط
به "سؤقصد"  ،نمیتوان صدام حسین را دچار ترس و تهدید كرد .با غریو و
فریاد براى "اقدام جزایى" آنهم توسط آناني كه باید بهتر بدانند كه در این حالت
تنها متحدین ما را ناراحت میسازند و به احترام خود صدمه مي رسانند ،و
همچنان مبالغه و اغراق در مورد این كه امریكا یگانه ابرقدرت جهان مي
باشد ،و یا به اصطالح مارلین البرایت "ملت حتمى" هیچ كارى را نمیتوان به
پیش برد.
همچو سینه زدن ها مانع همكارى بین المللى مى شود .ما در یك كشمكش
طوالنى و اجبارى قرار داریم و نیازمند كمك هستیم .
ماه اپریل  1998مطابق حمل 1377
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تراژیدى افغانستان
و
مسوولیت امریكا در این زمینه
كمتر از دو قرن مى شود كه ملت آزاده و مغرور ،ولي مظلوم و ستمدیده
افغان در جنگهاى فرسایشى و تحمیلى بخاطر منافع قدرت هاى بزرگ ،خون
مي ریزد و هست و بود آن برباد مي گردد .كمتر كشورى را در جهان میتوان
سراغ نمود كه بنابر موقعیت خاص واستثنایى جغرافیایى خود ،طي این همه
سالها ،اینهمه صدمه ها را متحمل شده باشد.
در درازناى این تاریخ ،بخصوص بیست سال اخیر كه حوادث و پیامدهاى آن
ویژگى هایى استثنایي را داراست ،بستر فاجعه ملى در افغانستان ابعاد گسترده
ترى یافته است .امروز زنده گى در این كشور ،بدتر از هر روز دیگر در
ستمدیده افغانستان در شرایطى زندگى مى
گذشته ها مي باشد .امروز ،مردم
ٴ
كنند كه در گذشته كمتر سابقه داشته است .بدین معنى كه كمتر از دوسال به
آغاز قرن بیست و یكم باقى مانده و مردم جهان منتظر یك جهش بزرگ بسوى
ترقى و تعالى در سالهاى نخستین این قرن مى باشند؛ ولى در افغانستان،
كشور عزیز ما ،حاكمیت خونین و دهشتناك طالبان با تعصب ،بربریت و
تحجر ادامه مي یابد.
تراژیدى افغانستان ابعاد و عوامل گونا گوني دارد .نمیتوان صرفأ باالى عامل
داخلى و یا عامل خارجى مؤثر در ایجاد این تراژیدى ،به تنهایى تكیه كرد.
این تراژیدى عوامل داخلى و خارجى مشترك دارد كه طى زمان بسیار
طوالنى ـ تقریبأ دو قرن ـ در تبانى باهم عمل كرده اند و گاهى منافع و مصالح
جداگانه را جستجو نموده اند .البته در امر تحقق منافع و مصالح ،سهم عامل
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داخلى ناچیز و كوچك بوده و به گونه یی گسترده و بطور متداوم این سهم،
قربانی منافع عامل خارجى گردیده است .با برجسته ساختن عامل خارجى
نمیتوان عامل داخلى را كم بهاء داد و نادیده گرفت و در نهایت برائت داد.
عوامل و زمینه هاى داخلى تراژیدى افغانستان را بصورت فشرده و كل
مراتب زیر تشكیل میدهد:
ـ موقعیت خاص و استثنایى جغرافیاى سیاسى كشور،
ـ استبداد و خودكامگى امرا و پادشاهان و وابستگى آنان به قدرت هاى
خارجى،
ـ تمركز قدرت در دست یك اقلیت بسیار كوچك و محدود،
ـ نادیده انگاشتن حقوق و منافع مردم،
ـ نبود مشاركت مردم در نظام سیاسى جامعه و حتى بیگانه بودن با آن،
ـ سطح بسیار پائین ُرشد اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى جامعه،
ـ نبود نهاد هاى مستقل و دموكراتیك،
ـ و از همه مهمترسلطه جهنمى استخبارات در شئون سیاسى ،اجتماعى و
فرهنگى جامعه.
عامل خارجى تراژیدى افغانستان را در گذشته توسعه طلبى قدرتهاى
استعمارى و حفظ مستعمرات و در نیم قرن اخیر رقابت هاى بین المللى ابر
قدرت ها و در نهایت تأمین منافع و مصالح این قدرت ها تشكیل مي دهد كه
براى حصول به آن هیچ حدی را نمى شناسند و هر مانع كوچك و بزرگ در
این راه را بیرحمانه نابود مى كنند .این قدرتها بخاطر تأمین منافع خویش زیر
شعار هاى ظاهرأ انسانى ،هیاهوى عظیمى را به راه مى اندازند و افكار
عمومى مردم جهان و جامعه را با استفاده از امكانات وسیع خبر رسانى و
تبلیغاتى شكل مي دهند .این قدرتها اگر خواسته باشند مسا ٴله كوچكى را بزرگ
و یا مسا ٴله بزرگى را كوچك جلوه مي دهند و به اصطالح گاوى را غدود مى
سازند.
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اینهمه عوامل داخلى و خارجى دست به دست هم داده و به اشتراک هم به
تراژیدى افغانستان ابعاد وحشتناك جدیدى بخشیده اند .از اثر مساعى و تالش
عوامل داخلى و خارجى ،سرانجام این كشور به جایى رسید ،كه امروز رسیده
است؛ یعنى در ستدیوم ورزشى كابل كه شمار زیادى از اهالى شهر كابل از
مسابقات دوستانه ورزشى میان ورزشكاران داخلى و خارجى در آن ،خاطرات
خوب و جالبى دارند ،به جای تدویر مسابقات سپورتى  ،ذبح كردن و قربانى
نمودن انسانها ،دست و پا بریدن ها ،شالق زدن ها ،بخصوص شالق زدن
خواهران و مادران افغان در برابر چشم هزاران آدم وحشت زده به نمایش
گذاشته مى شود .بدتر از آن این كه حكومتهاى كشورهاى مختلف جهان،
سازمان هاى بین المللى و سازمان هاى مدافع حقوق بشر در برابر آن
«سكوت» میكنند .شبكه هاى ارتباط جمعى بین المللى كه با صدها وسایل
گونه گون و بسیار پیچیده به تعقیب حوادث كوچك مي روند و مردم جهان را
مصروف مسایل خصوصى زعما وشخصیت ها مى سازند ،این همه تراژیدى
را «نادیده» میگیرند!!
بنابر ورود تغییرات كلى در سطح و توازن قدرتهاى بین المللى ناشى از سقوط
غیر مترقبه اتحاد شوروى ـ خالف معمول در گذشته كه اسناد و مدارك براى
سالهاى طوالنى در گاوصندوقها حفظ میگردید ـ اسناد و مدارك فراوان در
ارتباط به حوادث پشت پرد ٴه تراژیدى بیست سال اخیر افغانستان از جانب
شخصیت هاى مسؤول و سازمان هاى مربوط كشورهاى مختلف افشأ گردیده
است .در اسناد متذكره حقایقى برمأل گردیده كه به استناد آن اكثر بخش بزرگی
از تمام تحلیل ها و بررسى هاى كه در ارتباط به این دوره در جریان سالهاى
اخیر صورت گرفته ،و حتى گاهى به اصطالح نام «تاریخ» بر آن گذاشته
شده ،بى محتوى و بى ارزش شده اند .نویسندگانى كه زیر تأثیر هیجانات
بسیار داغ ناشى از بمباران تبلیغاتى ،مطالب زیادی نوشته اند و زنده اند،
حاال فرصت دارند كه بر نوشته هاى خود تجدیدنطر نمایند و صفحات زیادى
از تحلیل ها و تاریخ گونه هاى خود را پاره نمایند.
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ازجمله اسناد بسیار تكان دهنده یكى هم افشاگرى هاى رابرت گیتس رئیس
پیشین سازمان استخبارات مركزى ایاالت متحده امریكا "سیا" و مصاحبه
بیرژینسكى مشاور امنیت ملى حكومت وقت امریكا در ارتباط به مسایل
افغانستان است كه ترجمه این مصاحبه در شماره  692در تاریخ  29جنورى
سال  1998هفته نامه كیهان «چاپ لندن» به نشر رسیده است .بنابر اهمیت
این مصاحبه و پرداختن به اصل موضوع یعنى مسؤولیت حكومت ایاالت
متحده امریكا در تداوم تراژیدى افغانستان متن كامل آن به نشر میرسد.
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امریكا شوروى را به دام افغانستان كشید
رابرت گیتس ،رئیس پیشین سازمان "سیا" در كتاب خاطرات خود به نام
« »From the Shadowsاز "درون سایه ها" فاش كرده است كه سازمان
"سیا" شش ماه پیش از حمله شوروى به افغانستان كمك به گروه هاى مخالف
شوروى را آغاز كرده بود" .زبیگنیسو برژینسكى" كه در آن زمان مشاور
امنیت ملى جیمى كارتر رئیس جمهورى امریكا بود ،در مصاحبه اى با مجله
"نوول ابسرواتور" چاپ پاریس این افشاگرى حیرت انگیز را تایید كرد و آن
را دامى دانست براى از هم پاشاندن امپراتورى شوروى .برگردان این
مصاحبه را در زیر مى خوانید.
ـ "رابرت گیتس" رئیس اسبق سازمان " سیا " در كتاب خاطرات خود نوشته
است كه سازمان هاى مخفى امریكایى شش ماه قبل از حمله شوروى به
افغانستان ،كمك به " مجاهدین " افغان را شروع كردند .شما در آن زمان
مشاور امنیت ملى پریزدنت كارتر بودید و الجرم نقشى كلیدى در این جریان
بر عهده داشتید .آیا این اظهارات را تایید مى كنید ؟
ـ بلى .براساس روایات رسمى كمك " سیا " به مجاهدین افغان در سال 1980
شروع شد .یعنى بعد از  24دسامبر  1979كه شوروى به افغانستان حمله
كرد .ولى واقعیت كه تا بحال پوشیده نگاه داشته شده بود ،این است كه
پریزدنت كارتر در سوم ژوئیه  1979نخستین رهنمود كمك محرمانه به
مخالفان رژیم افغانستان را ،كه طرفدار شوروى بود ،امضأ كرد .من در همان
روز یاداشتى براى پریزدنت كارتر فرستادم به این مضمون كه  " :معتقدم
این اقدام ،حمله نظامى شوروى را به دنبال خواهد داشت "
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ـ با وجود خطراتى كه چنین اقدامى در پى داشت شما طرفدار آن بودید .نكند
مى خواستید شوروى را تحریك كنید كه وارد جنگ شود ؟
ـ دقیقأ به این شكل نیست .ما روسها را وادار به حمله نكردیم بلكه عمدأ احتمال
اینكه دست به چنین كارىا بزنند افزایش دادیم.
ـ وقتى روسها مى گفتند كه براى مبارزه با مداخالت مخفى آمریكا به افغانستان
نیرو فرستاده اند هیچكس حرف شانرا باور نمى كرد ،حاالنكه این چندان هم
خالى از حقیقت نبوده است ...امروز پشیمان نیستید ؟
ـ از چه پشیمان باشم ؟ این عملیات مخفى واقعأ فكر درخشان بود .پاى روسها
را به افغانستان كشید .آن وقت مى خواهید پشیمان باشم ؟ روزى كه شوروى
ها رسمأ از مرز افغانستان گذشتند من به پریزدنت كارتر نوشتم " :اكنون
فرصتى است تا شوروى را گرفتار جنگى چون جنگ ویتنام كنیم " .حمله به
افغانستان دولت مسكو را براى مدت ده سال درگیر جنگ توانفرسا كرد،
روحیه شوروى را درهم شكست و در نهایت به متالشى شدن امپراتورى
شوروى انجامید.
ـ هیچ پشیمان نیستید كه به بنیادگرایى اسالمى كمك كردید و كمك و مشورت
در اختیار تروریست هاى آینده گذاشتید ؟
ـ از دیدگاه تاریخ كدام یك بهتر است ؟ طالبان یا سقوط امپراتورى شوروى ؟
چند اسالمگراى هیجان زده یا آزادى اروپاى شرقى و پایان گرفتن جنگ
سرد؟
ـ چند اسالمگراى هیجان زده ؟ در حالیكه همه جا مرتبأ مى گویند و تكرار
مى كنند كه بنیادگرایى اسالمى خطرى براى جهان است ؟
ـ این حرف ها یاوه است ! هى مى گویند كه غرب باید در مقابل اسالمگرایى
 ،سیاست یك پارچه و فراگیر داشته باشد .این حرف احمقانه است ،چون
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اسالمى یك پارچه وجود ندارد .بیاید اسالم را عقالنى بنگریم نه عوامفریبانه
و احساساتى .اسالم با  1/5ملیارد پیرو بزرگترین دین جهان است .ولى بین
عربستان سعودى بنیادگرا و مراكش میانه رو ،بین پاكستان نظامى و مصر
طرفدار غرب یا آسیاى میانه الئیك چه شباهتى وجود دارد ؟ وجوه تشابه آنها
هیچ بیشتر از وجوه تشابه كشور هاى مسیحى نیست" ...
این افشاگرى ها میرساند كه حكومت امریكا در رقابت با حریف نیرومند و
انتقام از شكست جنگ ویتنام ،ملت مظلوم افغانستان را گوشت دهن توپ
انتقامجویى و شكست حریف خویش ساخته و از شجاعت و آزادى دوستى
مردم افغانستان عمیقأ سؤ استفاده نموده است .اینكه در این رقابت بر مردم
افغانستان و هست و بود شان چه گذشت و یا مى گذرد ،اعتنایى نشده است و
آنرا بمثاب ٴه یك ملت آماد ٴه قربانى به سالخ خانه برده اند .در این میدان منازعه
كه به قربانى یك ملت انجامیده ،نباید برژینسكى ها و حكومت امریكا پشیمان
باشند!! ولى حاال باید وطن دوستان افغان دقیقتر بیاندیشند و از این بازى هاى
محیالنه یى كه به سرنوشت ملتها مى انجامد ،بیاموزند.
حاال وقت آن رسیده است كه حكومت امریكا از مردم با شهامت افغانستان
رسمأ معذرت بخواهد و در جبران آن چه بر این ملت رفته مسؤوالنه اقدام
نماید.
جنگ و برادركشى در این كشور ،در نتیجه رقابت هاى بین المللى دو ابر
قدرت « امریكا و شوروى » و بنابر سندى كه در باال ثبت گردید ،عمدتأ
امریكا ،همچنان ادامه دارد .بامصارف بسیار هنگفت " ساالنه بیش از یكهزار
ملیون دالر " هیوالى خون آشامى آفریده شده كه صرف خود آفریننده گان آن
میتوانند این هیوال را نابود سازند .
این مسئولیت تاریخى حكومت امریكاست تا هر چه زودتر در این زمینه با
جدیت تمام دست بكار شود و از بى تفاوتى و بى اعتنایى نسبت به سرنوشت
شوم مردم افغانستان دست كشد .مردم افغانستان انتظار دارند كه حكومت
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امریكا با درك مسؤولیت تاریخى خود در راه اعاده صلح ،آزادى ،دموكراسى
و تأمین حقوق بشر كه همواره ادعا مینماید ،و همچنان اعمار دوباره اقتصاد
ملى و فراهم ساختن زمینه هاى رشد و ترقى افغانستان و رفاه اجتماعى با
قاطعیت عمل نماید ،تا بدین ترتیب گذشته هاى ناگوار و تلخ تاریخى جبران
گردد.
ماه اپریل  1998مطابق حمل 1377

44

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

تشدید مسابقات تسلیحاتى در منطقه
و
و تأثیر آن باالى روند صلح در افغانستان
جمهورى هند با به پایان رسانیدن پنج آزمایش متواتر ذروى ـ صرف در
جریان هفته دوم ماه مى سال 1998ـ به صفت ششمین عضو وارد كلوپ
كشورهاى دارندهٴ سالح اتومى گردید .این زمانى برجسته و مشخص شد كه
آقاى واج پایى صدراعظم هند به گونه یی رسمی به داشتن بم بزرگ اتومى
اذعان نمود و متذكر شد كه از آن صرف در دفاع از كشور هند استفاده مي
گردد.
خاطر نشان میگردد كه ایاالت متحده امریكا ،روسیه ،بریتانیا ،فرانسه و چین
پیش از این آزمایشات اتومى خویش را در جهت نوسازى انواع گوناگون این
سالح مؤثر كشتار جمعى ،بخصوص از لحاظ حجم و ظرفیت (تكتیكى و
استراتیژیكى) و همچنان توانایى تخریب ،تكامل بخشیده اند .این پنج كشور
بزرگ جهان ،عضوى دایمى شوراى امنیت ملل متحد اند و براى كسب این
امتیاز بزرگ و داشتن حق رد (ویتو) بر تمام فیصله هاى آن شورى  ،قدرت
نظامى این كشورها و به ویژه بدست داشتن سالح اتومى منحیث یك عامل
مهم ،نقش برجسته داشته است .كشورهاى نام برده شده در تالش اند تا از
گسترش سالح هاى تخریب جمعى جلوگیرى بعمل آورند و بدست داشتن این
نوع سالح ها را بنابر دالیل فراواني كه دارند  ،میخواهند عجالتأ منحصر
بخود حفظ نمایند.
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برخى كشورهایى كه در موقعیت ناگوار و حساس سیاسى ـ نظامى قرار دارند
و امكانات بالقوه تولید سالح هاى كشتار جمعى به شمول اتومى  ،كیمیاوى و
بیولیوژیكى را نیز در اختیار دارند  ،سعى میورزند تا خود بصورت مستقل
و یا با جلب همكارى برخى از كشورهاى دارند ٴه این سالحها كه بنابر
ملحوظات مشخصى عالقمند به همكارى با كشورى معینى هستند ،در تولید
این نوع سالح اقدام نمایند.
كشورهاى كه داراى توانایى و امكانات بلند براى تولید سالحهاى ذروى هستند
و به نحوى از انحا توسط كشورهاى دارنده این نوع سالحها نیز كمك میشوند،
عبارت اند از اسراییل  ،كوریاى شمالى  ،پاكستان ،ایران و عراق .ممكن
است تعدادى از این كشورها عمأل چنین سالحى نیز در اختیار داشته باشند.
از جمله كشورهاى فوق ،عراق فاصله چندانى با تكمیل ساختمان بم اتومى
نداشت كه بمباران مراكز اتومى و تحقیقاتى آن در خالل جنگ دوم خلیج
فارس ،پیشرفت آن كشور را در این عرصه متوقف كرد و قسما از بین بُرد.
پس از ختم جنگ دوم خلیج  ،بنابر نظارت دایمى و همه جانبه نیروهاى
متحدین و ملل متحد بر فعالیت دولت عراق در این زمینه  ،دست کم تمام
امكانات بالقوه آن كشور خنثى گردیده است.
با معرفى و انتخاب حكومت جدید هند كه بطور عمده از بنیادگرایي هندویي
نمایندگى مي کند و یك نوعی شوونیزم را به نمایش مي گذارد ،چنین گمانه
زني های را بوجود آورده بود كه شاید به زودى حكومت نو هند دست به
آزمایش ذروى بزند .دیرى نگذشت كه صداى انفجار آزمایشات ذروى هند
در ریگستان هاى راجستان در نزدیكى سرحد پاكستان ،جهانیان را تكان داد
و بازتاب هاى جدى را در قبال داشت.
اقدام هند  ،در رابطه به آزمایشات ذروى ،در سطح جهانى تقبیح گردید.
برعالوه تقبیح جهاني  ،ایاالت متحده ،جاپان ،جرمنى ،كانادا ،سویدن و
دنمارك علیه آنکشورتحریم های اقتصادى وضع کردند و كمك هاى اقتصادى
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خود را به آن كشور قطع نمودند .برخى از كشورها حتى سفراى خود را از
دهلى باز خواستند.
بل كلینتون رئیس جمهور امریكا آن را «اشتباه وحشتناك» نامید و موصوف
چنین بیان داشت كه هند ،بدون دست زدن به چنین اقدامى ،میتوانست درقرن
بیست و یكم به یك كشور مقتدر جهان مبدل گردد .فرانسه ،روسیه و بریتانیا
آزمایشات اتومى هند را تقبیح كردند ولى به تحریم اقتصادى علیه آن كشور
با امریكا موافقت ننمودند .این امر موجب گردید تا كنفرانس ساالنه سران
هشت كشور بزرگ اقتصادى جهان «گروپ هشت» در رابطه به تطبیق یك
سیاست واحد علیه هند بموافقه نرسد.
آزمایشات ذروى هند ،پاكستان و چین را بمثابه دو همسایه متخاصم با آن
كشور ،كه همواره در رابطه با تحت فشار قراردادن هند ،طرحها و برنامه
هاى مشترك استراتژیک دارند ،نیز سخت تكان داده است.
حكومت ایاالت متحده به سرعت یك هیئت سیاسى ـ نظامى را تحت ریاست
معاون وزارت امور خارجه آن كشور كه حامل پیام رئیس جمهور بود به
پاكستان فرستاد تا آن كشور را به خونسردى و حوصله مندى تشویق نماید و
بدین وسیله مانع آزمایش ذروى پاكستان گردد .از نتایج مذاكرات هیئت
امریكایى با حكومت پاكستان چنین معلوم میشود كه حكومت پاكستان در حال
حاضر خویشتندارى اتخاذ کرده و منتظر فرصت و نتایج واکنش جهانى علیه
اقدام هند مي باشد .در ضمن حكومت پاكستان در مقابل اجرا ننمودن آزمایش
ذروى خود از حكومت امریكا و متحدین آن ،امتیازات جدید و بزرگى را
مطالبه خواهد کرد.
قابل تذكر است كه حكومت پاكستان در همكارى بسیار نزدیك استراتیژیك با
چین ،علیه هند قرار دارد .چنین گفته میشود كه حكومت جمهورى مردم چین
پروژه ساختمان بم اتومى كوچك كه توسط راكت حمل شده بتواند را در اختیار
پاكستان گذاشته است .برعالوه چین در تولید و انكشاف راكت میانبرد و دور
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برد با پاكستان همكارى بسیار نزدیك داشته ودر این زمینه تكنولوژى مورد
نیاز را به اختیار آن كشور گذاشته است .در نتیجه این همكارى و مساعدت،
پاكستان در ماه گذشته موفق گردید تا راكتى را بنام «غورى» كه میتواند تمام
اهداف ستراتیژیك در هند را ضربه زند و توسط سیستم ضد راكت هند نیز
شناسایى نگردد ،مورد آزمایش قرار دهد .بر اساس ارزیابى هاى كارشناسان
مربوط ،تكنولوژى بدست داشته پاكستان و مخصوصا حمل سر گلوله اتومى
توسط این نوع راكتها ،از تكنولوژى موجود هند پیشرفته تر است .این امر
بیانگر آن است كه در حقیقت پاكستان با فعالیتهاى تحریك آمیز خود ،هند را
مجبور ساخته است تا هرچه سریعتر به آزمایشات ذروى دست زند .پاكستان
با سیاستهاى بسیار ماجراجویانه و بلند پروازانه خویش نه تنها ثبات منطقه را
برهم مي زند ،بل موجب تشدید جدى مسابقات تسلیحاتى نیز میگردد.
جمهورى هند با اجراى آزمایشات ذروى و بدست آوردن سیستم ها و سالحهاى
مربوط به آن بطور عمده دو هدف زیر را دنبال میكند:
1ـ موقعیت خود را بمثابهٴ یكى از قدرتهاى بزرگ جهانى ،در صحنه بین
المللى تثبیت نماید .هند با داشتن دست کم بیش از هزار ملیون نفوس ،از لحاظ
شمار جمعیت دومین كشور جهان ،و با  28،3ملیون كیلومتر مربع مساحت،
از لحاظ ساحه هفتمین كشور جهان به شمار می رود .این كشور ،بزرگترین
دموكراسى جهان است و آهنگ رشد اقتصادى آن نیز در یك سطح متعادل
قرار دارد .هند كه طى دو قرن بحیث الماس تاج امپراتورى استعمارى بریتانیا
میدرخشید و غارت گردید و به اصطالح كاسه گدایى به دستش داده شد ،بعد
از حصول استقالل ،با مساعى خسته گى ناپذیر زعماى دوراندیش و
وطندوست ،و مردم صبور و زحمتكش آن کشور ،راه دشوار رشد و ترقى
را به سرعت مى پیماید و اكنون قادر به تولید تكنالوژى های بسیار پیشرفته
نیز گردیده است .حاال هند حق مسلم خود میداند كه با تمام امكانات و توانایى
ها  ،مورد توجه جامعه جهاني قرار گیرد و به حیث یك قدرت منطقه یي
وجهانى عمل نماید .در این آوانى كه مسا ٴله افزایش در تعداد اعضاى دایمى
48

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

شوراى امنیت ملل متحد مورد بررسى قرار دارد ،هند عضویت خود را در
آن شورى بحیث یك كشور بزرگ و مستحق مي طلبد.
پر آشوب و ماجراجوى خویش پاكستان را بجایش بنشاند .این
2ـ همسایه ُ
كشور همواره هند را بحیث دشمن آشتى ناپذیر نگریسته و در طى دوران
كوتاه همسایگى  ،سه جنگ را كه در نهایت به شكست پاكستان انجامیده ،بر
آن كشور تحمیل نموده است.
شاید هند به زودى پیمان منع گسترش سالحهاى ذروى را كه تاكنون نسبت
به آن مالحظاتى داشته ،امضأ نماید و بدین وسیله بحرانى را كه در ارتباط به
آزمایش ذروى خویش بوجود آورده خنثى سازد .با این اقدام ،تحریم اقتصادى
وضع شده باالى هند نیز رفع خواهد گردید .گرچه كارشناسان وزارت مالیه
هند به این عقیده اند كه كمكهاى ماوراى ابحار تقریبا یك فیصد محصول
ناخالص داخلى آن كشور را مي سازد و پایین آمدن این كمكها باالى اقتصاد
هند كدام تأثیر جدى منفى ندارد.
هر صورت آزمایشات ذروى هند موازنه قدرت را در جنوب آسیا برهم زده
و شور و شوق فراوان مردم هند را برانگیخته است.
برخى مفسرین كشور هاى عالقمند به تولید سالح ذروى به این عقیده اند كه
داشتن سالح اتومى براى این كشورها فاجعه آفرین نیست ،بلكه دسترسى به
این سالح در چارچوب صرفا دفاعى و استراتیژیكى و از نگاه كمك به تأمین
امنیت ملى و تعادل قدرت در منطقه به گونه کامل ،قابل توجیه میباشد .
به دالیل زیرین  ،باید این تحلیل و برداشت مفسرین مربوط را با شك و تردید
فراوان نگریست .
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نخست اينكه:
در شرایط كنونى منع تولید سالح ذروى و مسا ٴله از بین بردن كامل مجموع
سالح كشتار جمعى یكى از مبرمترین وظایف جامعه بشرى را تشكیل میدهد،
آنهم در این فرصتى كه نیروهاى بنیادگرایى و متعصب از هر قماشى كه
هستند ـ مسلمان ،یهود ،هندو و یا مسیحی ـ سربلند كرده اند و با بدست داشتن
سالحهاى كشتار جمعى توسط آنها ،امنیت بین المللى جدا تهدید میگردد .این
خطرى است كه همواره باید در نطر گرفته شود و براى جلوگیرى از آن،
جامعه بین المللى تدابیر عاجل و مؤثر اتخاذ و عملى كند.
دوم اينکه:
باید این پرسش را مطرح كرد كه مسابقات تسلیحاتى در منطقه به شمول
آزمایشات اتومى و پرتاپ راكتهاى دور برد  ،براى مردم این كشورهاى
جهان تا چه حد گران تمام مي شود؟
باید به صراحت بیان داشت كه همچو آزمایشات و مسابقات تسلیحاتى به
قیمت جان صدها هزار انسان و به فقر و گرسنگى كشانیدن ملیونها انسان
هموطن شان انجامیده است و مى انجامد .توده هاى وسیع مردم در هند
وپاكستان ،پاینتر از مرز فقر زندگى مي کنند و تراژیدى این فقر و عقبماندگى
در بسیارى از رسانه هاى گروهى بین المللى به گونه یی گسترده بازتاب
دارد .از آنجمله باید متذكر شد كه عاید سرانه ساالنه هند و پاكستان بر اساس
محصول ناخالص داخلى این كشورها بالترتیب  309و 437دالر امریكایى
محاسبه گردیده است .در حالیكه عاید سرانه ساالنه دنمارك منحیث یك كشور
كوچك اروپایى بر اساس محصول ناخالص داخى این كشور  28245دالر
امریكایى مي باشد( .سالنامه احصائیوى ملل متحد براى سال (1994
این خود بیانگر آن است كه این دو كشور (هند و پاكستان ) چه راه دشوار و
طوالنیی را براى تأمین رفاه و آسایش مردم خویش در پیشرو دارند .این
50

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

كشورها در چنین شرایط ،یك بخش عظیمى از عواید ملى خود را صرف
مسابقات تسلیحاتى بى مورد و نامعقول مي سازند .اگر چنین نمي بود و این
كشورها میتوانستند در فضاى صلح ودوستى زندگى نمایند ،منازعات میان
کشوری را كه بطور عمده زاده دوران استعمار است از طریق مسالمت
آمیز از بین ببرند ،آنگاه سطح و آهنگ رشد اقتصادى ـ اجتماعى آن ها بمراتب
از آن چه هست ،بلندتر مي بود.
مسابقات تسلیحاتى كه اكنون در منطقه دامن زده شده است  ،باالى وضعیت
موجود افغانستان تأثیر ناگوار وارد مي نماید و روند صلح را در این كشور
متأثر مي سازد .زیرا پاكستان در رقابت بسیار خصمانه با هند به سالح اتومى
به صفت سپر دفاعى و عامل بازدارنده ضرورت دارد و شاید دست به
آزمایشات ذروى متقابل بزند .برعالوه این كشور به یك عقبگاه مطمئین و
كمك رسان و به اصطالح به عمق ستراتیژیك نیز نیازمند است .انكشافات
موجود در منطقه و ادامه سیاستهاى كنونى پاكستان این كشور را وامیدارد تا
با استفاده از همان سیاستها و تكتیك هاى گذشته  ،نیروى را در افغانستان
مسلط گرداند كه بتواند بوسیله آن ،نیازمندى هاى استراتیژیك خود را برآورده
سازد .امكان آن وجود دارد كه پاكستان و متحدین آن ،حتى از خاكستر باقى
مانده طالبان و مجاهدین ،نیروى سومى را خلق نمایند و باالى مردم افغانستان
مسلط سازند تا بتوانند به این ترتیب وضعیت موجود را در این كشور به نفع
منافع استراتیژیك خود همچنان حفظ نموده و گسترش بخشند.
پاكستان در صورت قبول صبر و آرامش در برابر آزمایشات اتومى هند،
حتمأ امتیازات بزرگى را از ایاالت متحده امریكا و شركا بدست مى آورد،
و بدین وسیله توازن قوا به نحوى در جنوب آسیا حفظ خواهد گردید .
ترس ما مردم افغانستان منحیث مارگزیده ها این است كه ایاالت متحده امریكا
با قبول پیشكش نمودن امتیازات جدید به پاكستان ،یكبار دیگر باالى سرنوشت
مردم افغانستان معامله كند ،چنانچه در گذشته قدرتهاى بزرگ با در نظرداشت
منافع بین المللى خویش در ارتباط به سرنوشت مردم افغانستان چنین
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معامالتى را انجام داده اند؛ ولى باید بدانند كه همچو معامالت و داللى ها به
زودى افشأ و رسوا مي گردد و افغانهاى وطندوست در مقابله با آن با تمام
نیرو و توان میرزمند .همانطوري كه در گذشته این معامالت شرم آور رسوا
گردیده و به نتیجه نرسیده ،این بار نیز به نتیجه مطلوب آن ها نمى انجامد.
چه بهتر مي بود اگر پاكستان از سیاستهاى ماجراجویانه  ،بلندپروازانه و
خصمانه مي گذشت و به عوض سپر اتومى  ،سپر تفاهم و دوستى ایجاد مى
کرد .صرف به این وسیله میتوان بخش بزرگى از مسایل منطقه را حل و
فصل كرد و راه رشد و ترقى سریع و رفاه اجتماعى را به روى توده هاى
محروم و مظلوم این كشورها گشود.
ماه جون سال  1998مطابق سرطان 1377
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آزمایش اتومى
یا انفجار اتومى !؟
پاكستان در تاریخ بیست و هشتم ماه مى سال  ،1998درست هفده روز بعد
از آزمایشات اتومى هند اقدام به عمل متقابل نموده و طى مدت دو روز پیاپي
شش آزمایش اتومى را به انجام رسانید .به دنبال این آزمایشها كه در دو
مرحله در وادى چغایى بلوچستان نزدیك سرحد افغانستان صورت گرفت ،
دولت پاكستان با اعالم حالت اضطرار یا فوق العاده در كشور ،نگرانى خود
را از تهدید احتمالى از سوى هند ابراز داشت .پاكستان ،هند را متهم كرد كه
قصد دارد پایگاه هاى اتومى آن كشور را هدف قرار داده و بهمین منظور به
پایگاه هاى موشكى خود امر آماده باش كامل داد .برعالوه این كشور
برد دارد ،در سرحد هند مستقر
موشكهاى میان برد خود را كه  1200كیلومتر ُ
كرد .پاكستان تهدید كرد كه در صورت هر گونه حملهٴ احتمالى دست به
حمالت سنگین انتقام جویانه خواهد زد و موشكهاى خود را با سر گلوله یا
كالهك هاى اتومى مجهز خواهد كرد.
انجام شش آزمایش اتومى زیرزمینى توسط پاكستان یكبار دیگر نگرانى هاى
جدى در مورد گسترش مسابقات تسلیحاتى اتومى در منطقه را شدیدا افزایش
داد و عكس العمل هاى نكوهش آمیز بین المللى را در قبال داشت .اغلب
كشورهاى جهان كه مسابقات تسلیحاتى اتومى را خطر جدى براى امنیت
جهان میدانند ،آزمایشات یاد شده را محكوم كردند .
بیل كلینتون رئیس جمهور امریكا با وجود اعزام یك هیئت با صالحیت نظامى
ـ سیاسى و پیام خاص عنوانى صدراعظم پاكستان در جریان بعد از آزمایش
هسته یى هند ،پینج بار تیلفونى با نواز شریف صحبت نمود .وى امتیازات
بزرگى را براى پاكستان پیشكش نمود تا موازنه ستراتیژیك نیروها در منطقه
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مجددأ برقرار گردد؛ ولى متأسفانه این تالشهاى وسیع دیپلوماتیك به نتیجه
نرسید و پاكستان زیر تأثیر جو و فشار عظیم تبلیغات خصمانه یى كه علیه
هند ایجاد نموده ناگزیر دست به آزمایش ذروى زد.
رئیس جمهور امریكا در فاصله كوتاهى بعد از انجام این آزمایشها ،تحریم
اقتصادى علیه پاكستان را اعالم كرد كه بر اساس آن ،كلیه كمكهاى امریكا ـ
بجز كمكهاى انسان دوستانه ـ به آن كشور قطع میشود ،و امریكا از دادن
قروض صندوق وجهى بین المللى و بانك جهانى به پاكستان نیز جلوگیرى
بعمل مى آورد .شوراى امنیت سازمان ملل متحد آزمایشات ذروى پاكستان
را محكوم كرد و وزراى خارجه هشت كشور بزرگ صنعتى جهان (گروپ
هشت) در اجالس خود در لندن این مسا ٴله را مورد بررسى قرار داده و در
زمینه تحریمهاى اقتصادى علیه پاکستان و جلوگیرى از شدت بحراني ناشي
از آزمایش اتومي تدابیر معیین اتخاذ كرده اند.
تحریم اقتصادى كشورهاى غربى مخصوصأ ایاالت متحده امریكا ،مؤسسات
بزرگ مالى و پولى بین المللى از قبیل صندون وجهى بین المللى و بانك
جهانى ،اقتصاد مریض و به بحران كشیده شده موجود پاكستان را شدیدأ صدمه
میرساند .براى توضیح وضعیت كنونى اقتصاد پاكستان و تكیه جدى آن كشور
به امداد از منابع خارجى  ،توجه خواننده عزیز به آمار و ارقام زیرین از
منابع بین المللي جلب میگردد .
آمار و ارقامى كه از جانب موسسات بین المللى و برخى از كشورها به نشر
رسیده گویاى آن است كه قروض خارجى پاكستان رقم  36ملیارد دالر را
تشكیل میدهد كه  27فیصد مجموع تولید ناخالص داخلى آن كشور را میسازد.
سال گذشته صندوق وجهى بین المللى موافقه نموده بود كه براى پاكستان مبلغ
 6،1ملیارد دالر قرضه اعطأ نماید تا آن كشور بحران ناشى از بى موازنگى
در بیالنس تادیات خویش را كاهش دهد .قابل تذكر است كه پاكستان ساالنه
در حدود  5،3ملیارد دالر قروض و مساعدتهاى بین المللى دوجانبه و چند
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جانبه بدست مى آورد كه این رقم مناصفه عواید داخلى حكومت آن كشور را
میسازد.
در چنین وضعیت ناهنجار اقتصادى و با موجودیت فساد وسیع وهمه جانبه
مالى  ،بر عالوه محدودیت منابع داخلى  ،فقر ،بیسوادى  ،منازعات قومى و
مذهبى و عدم قانونیت  ،تروریزم و بنیادگرایى  ،تحریم اقتصادى علیه آن
كشور و خشك شدن منابع امداد خارجى ،پاكستان را به بحران جدى اقتصادى،
اجتماعى و سیاسى  ،و در نهایت امر به افالس ملى تهدید میکند.
تصادفى نبود كه حكومت پاكستان زیر بهانه به اصطالح تهدید هاى احتمالى
از سوى هند ،حالت اضطرار و یا فوق العاده را در كشور اعالم كرد .شخص
صدراعظم پاكستان منحیث یك تاجر سرمایه دار ،عواقب این اقدام هاى بین
المللى علیه كشور خود را بخوبى درك میكند .بنابران موصوف به سرعت
عازم عربستان سعودى و سایر كشورهاى خلیج گردید تا با «مارك اسالمى»
زدن بر سالح اتومى ساخت پاكستان ،مساعدت وسیع این كشورها را همچنان
و یا بیشتر از گذشته جلب نماید تا اثرات منفى ناشى از كاهش در مساعدتهاى
بین المللى را تا حدودی تخفیف بخشد.
با اعالم حالت فوق العاده در پاكستان كه اختیارات وسیع را به دولت تفویض
كرد و حقوق اساسى مردم را محدود ساخت ،بانكهاى این كشور با عجله
حساب هاى اسعارى مشتریان خویش را مسدود كردند تا صاحبان ارزهاى
خارجى كه بدنبال آزمایش هاى اتومى و ترس از تحریم اقتصادى به بانكها
هجوم مى آورند ،نتوانند به خروج حسابهاى اسعارى خود به خارج از كشور
دست زنند.
مسدود ساختن حسابهاى اسعارى مشتریان بانكها  ،سروصداى زیادى در
میان طبقه سرمایه دار كشور بلند نموده و اتهامات زیادى علیه حكومت آن
كشور را مطرح ساخته است .از آن جمله فاروق لغارى رئیس جمهور سابق
پاكستان در مصاحبه یى كه در روزنامه «نیشن»  The Nationمؤرخ هشتم
55

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

جون سال  1998بچاپ ریسده ،ادعا نموده است كه" :حكومت پاكستان
مصروف غارت سرمایه هاى ملى پاكستان است" .موصوف مى افزاید كه
شخص نواز شریف در حدود  800تا  900ملیون دالر در بانك هاى خارجى
سرمایه دارد ،و در شب بیست و هشتم ماه مى چند ساعت قبل از نافذ شدن
حالت اضطرار مبلغ دو صد ملیون دالر از حسابهاى بانكى خویش را بخارج
انتقال داده است .لغارى تقاضا نموده است كه جزئیات تمام مبالغى كه در
جریان سه روز قبل از حالت اضطرار از بانكها خارج گردیده ،براى اطالع
عموم نشر گردد.
این حقیقت كه سیاستمداران پاكستانى مصروف غارت سرمایه هاى ملى اند ،
از نظر مردم پاكستان پوشیده نیست .رسوایى هاى مالى سیاستمداران
پاكستانى ،تغییرات و تبدالت ناشى از این رسوایى ها در سطوح بلند دولتى
به یك پدیده معمول و عادى مبدل گردیده است .در این كشور ،یك سیاستمدار
رسوا و مفتضیح جاى خویش را به یك سیاستمدار فاسد دیگر خالى میكند و
این دور تسلسل مدتها است كه ملت مظلوم پاكستان را رنج میدهد.
حكومت پاكستان میتوانست با استفاده از این فرصت بسیار مساعد ،یعنى
آزمایش هسته یى هند و مخالفت هاى جدى بین المللى كه در قبال داشت به
نفع كشور و مردم خویش استفاده وسیع نماید .بعد از آزمایش ذروى هند،
زمینه هاى مساعد برای جلب عالقمندى مجدد كشور هاى بزرگ صنعتى و
موسسات بزرگ مالى در جهت تمویل پروژه هاى بزرگ اقتصادى به
پاكستان ،فراهم گردیده بود .اگر حكومت پاكستان بر طبق مطالبات بین
المللى ،سیاست هاى خود را در این زمینه هم آهنگ میساخت ،امتیازات خیلى
بزرگ و عظیمى را بدست مى آورد .حكومت پاكستان نه تنها از انزواى
سیاسى در مناسبات بین المللى ،عمدتا ناشى از مداخالت و تجاوزات در امور
داخلى افغانستان فارغ میگردید که به خاطر حفظ توازن در بیالنس ستراتیژیك
قدرت در جنوب آسیا كمكهاى عظیم اقتصادى و سیاسى كشورهاى بزرگ و
موسسات مالى بین المللى را نیز بدست مى آورد .در مكالمات تیلفونى رئیس
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جمهور امریكا با صدراعظم پاكستان این مسائل به روشنى وضاحت داده شده
است .
حكومت پاكستان نتوانست زیر تأثیر فضا و فشار عظیم تبلیغاتى كه علیه هند
خلق نموده و مردم پاكستان را به هیجان آورده بود ،خود را با متانت بیرون
كشد .این یك نمونه بسیار ناگوار از چگونگى تطبیق سیاست هاى هیجانزده
تبلیغاتى است كه طراحان را بدام میكشاند .سیاستمداران  ،در حقیقت با
طرحهاى ناشیان ٴه تبلیغاتى  ،سیالبى را بوجود مى آورند كه سرانجام خود در
آن به یك غریق بیچاره و ذلیل مبدل میشوند .نمونه هاى زیادى از همچو
سیاست هاى لجام گسیخته تبلیغاتى كه در نهایت امر گریبان طراحان را گرفته،
همواره وجود داشته است.
با استفاده از تجارب ناگوار از چگونگى تطبیق همچو سیاستها ،حكومتها
همواره در امر طرح و به اجرا گذاشتن تبلیغات خصمانه  ،با احتیاط عمل
میكنند .آنها میكوشند تا خود در این تلك گرفتار نیایند  ،و بتوانند به سادگى در
میان تمایالت گوناگون و متفاوت مانور کنند .به این ترتیب آنان به گونه یي
رفتار مینمایند که به اعتبار خود نزد مردم و همچنان به خواست و نظر آنها
صدمه جدى نرسد .آنها میدانند كه ناشیانه عمل كردن در این زمینه ها حتى
موجب تراژیدى ملى میگردد .كشورهاى كه همچو مالحظات را دقیقأ نمى
سنجند و براى مانور جاى و فضاى الزم نمیگذارند ،ناگزیر اند تا بر طبق
هیجاناتى كه خود مى آفرینند ،عمل نمایند و مسؤولیت ناگوار و سنگین نتایج
عمل خویش را نیز به دوش كشند.
در تطبیق سیاست ها بصورت عام و سیاست هاى تبلیغاتى بصورت اخص،
براى مانورها ،ضرورت ایجاد تماس و نزدیكى ،تغییر و گذار آهسته از یك
سیاست به سیاست دیگر ،از یك موضیع به موضیع دیگر ،همواره فضأ و
جاى الزم در نظر گرفته میشود .افكار عامه مردم عمدتا براساس تبلیغات
رسانه هاى گروهى و سیاست تبلیغاتى حكومتها ـ از هر نوعى كه باشند ـ
شكل میگیرد و این خود یك بازى و یا هنر خیلى ماهرانه  ،ظریف  ،حساس
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و هدفمند است .آنها آنچه را كه میسازند و یا مى آفرینند ،خود میدانند كه
چگونه باید تغییر دهند .البته همچو تغییرات هیچگاهى نباید آنى و بسیار سریع
باشد .براى ایجاد همچو تغییرات همواره زمان نسبتا معیین الزم است تا
زمینه هاى مساعد جدید براى تغییر بوجود آید.
نمونه هاى بسیار ارزنده از نحو ٴه تطبیق همچو سیاستها ـ مخصوصأ بعد از
ختم جنگ سرد كه نزاع هاى منطقه یى ماهیت و وزن الزم بین المللى را در
صحنه جهانى از دست داده است ،را میتوان در البالی اوراق تاریخ معاصراز
نظر گذراند .یك نمونه جالب تغییر آهسته و تدریجى درمناسبات موجود میان
جمهورى اسالمى ایران و ایاالت متحده امریكا است .مناسباتى كه در جریان
مدت بیست سال شدیدا صدمه دیده ولى آهسته و با درایت ترمیم میگردد.
زمامداران هر دو كشور عالقمند اند كه روزى این مناسبات عادى گردد ،ولى
افكار عامه و نیروهاى افراطى مانع تطبیق این خواست میگردند.
نمونه پاكستان جدا شده از هند را میتوان بمثابه یك نمونه بسیار بد تلقى كرد.
این كشور در تبلیغات و سیاست هاى خصمانه خود با هند  ،زیر تأثیر سازمانها
و تنظیمهاى افراط گرایى اسالمى آنقدر پیش رفته است كه راه برگشت و
مانور ندارد .پاكستان با وجود سه بار جنگ تحمیلى و شكست افتضاح آمیز
كه به جدا شدن یك بخش بزرگى از آن كشور (بنگله دیش) منجر گردید،
هنوز هم همین راه بدفرجام را مصرانه مى پیماید .شاید دالیل عمده ناكامى
ها را در پوشالى بودن ساخت دولت ،عدم موجودیت حكومتهاى ملى و معتقد
به منافع و مصالح ملى پاكستان ،ایجاد این دولت بربنیاد مذهب و غلو در
دشمنتراشى هایى كه عمدتأ ماهیت مذهبى دارد و همچنان موجودیت
حكومتهاى نظامى در آن كشور ،جستجو کرد.
مشكالت عظیمى كه پاكستان به آن مواجه است و مسایل جدیدى ناشى از
آزمایش اتومى این سوال را مطرح میسازد كه :آیا پاكستان بلند پروازانه به
آزمایش اتومى دست زد و یا این خود یك انفجار اتومى بود كه در آینده نزدیك
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تمام عرصه هاى زندگى مردم این كشور را مانند یك زمین لرزه بزرگ شدیدأ
تكان داده ،تخریب و متأثر میسازد؟
به هر صورت این حقیت واضیح و روشن را نباید فراموش کرد و همواره
در نظر داشت كه تنها توده هاى وسیع مردم اند كه باید فشار سنگین و عظیم
اشتباهات حكومتها و سیاستمداران را بدوش كشند و بسیار بیشتر از گذشته
رنج برند.
ماه می  1998مطابق ثور 1377
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تداوم تراژیدى افغانستان
حوادثى كه در كشور عزیز ما افغانستان رخ میدهد ،در حقیقت فصل جدیدى
را در تاریخ خونبار این كشور مى گشاید .فصلى كه به نحوى دیگرى با خون
رقم مي خورد و فاجعه این ملت صلح دوست ،صبور ،مظلوم و ستمدیده را
پهنا و عمق بیشترى مى بخشد.
در این آوانى كه مردم افغانستان سخت منتظر گشایشى در زندگى خیلى پیچیده
و گره خورده خود هستند ،ضربات كوبنده یك گروه جاهل و عقبگرا بر سر
و روى این ملت از یك طرف و بازى هاى شیطانى قدرتهاى ذینفع در بحران
افغانستان از جانب دیگر ،آنان را كامأل گیچ و مبهوت ساخته است .ذلت ،
فقر و دربدرى ناشى از این بازى هاى شیطانى  ،مغز استخوان ملت مظلوم
افغانستان را مي سوزاند و جان صدها هزار هموطن شریف را به شدت تهدید
مي كند و از آن مي گیرد .چه هزاران طفلى كه در آغوش سرد و سینه هاى
خشكیده مادران خود مى میرند ،مادرانى كه حق انسان بودن از آنان گرفته
شده و دست تكدى شان براى بدست آوردن لقمه نان خشكى بسوى اوباشها و
اراذل دراز گردیده است .
براى روشن شدن وضعیت كنونى سیاسى ـ نظامى افغانستان  ،حوادث و
رویداد هاى اخیر این كشور را بطور فشرده به بررسى مي گیریم.
بعد از یك بن بست نسبتأ طوالنى  ،اوضاع سیاسى ـ نظامى افغانستان بطور
دراماتیك تغیر شكل یافت .نیروهاى طالبان در معامله با شماری از قوماندانان
جبهه متحد ملى و اسالمى حمله به فاریاب را آغاز و به تاریخ  12جوالى
شهر میمنه مركز آن والیت را متصرف شدند .پس از آن ،این نیروها به
تاریخ دوم اگست جوزجان و به تاریخ هشتم اگست شهر مزارشریف را از
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چنگ نیروهاى مخالف بیرون كشیدند .نیروهاى طالبان صرف طى مدت
تقریبأ یك ماه به تدریج مراكز بسیار عمده سوق الجیشى و نظامى نیروهاى
مخالف را در شمال كشور به شمول میدان هاى مهم هوائى با شمار زیادى
از وسایط ، ،تجهیزات ،سالح و مهمات و همچنان اسیران را متصرف شدند.
آنان به اینترتیب خود را تا حوالى سالنگ شمالى رسانیدند .نیروهاى طالبان
براى قطع مواصلت كمكهاى نظامى به نیروهاى مربوط به حزب وحدت ،
میدان هوایى شهر بامیان را به شدت بمباران و راه هاى مواصالتى به این
منطقه بسیار دشوارگذار و كوهستانى مركزى را نیز قطع كرده اند .نیروهاى
پراگنده مربوط به شوراى نظار در تالش جمع شدن به آشیان ٴه قدیمى خود
یعنى دره پنجشیر گردیده اند و اهالى این منطقه را مجبور ساخته اند تا دره
را تخلیه و ترك نمایند.
جبهه بسیار متزلزل و نااستوار متحد اسالمى خود از نیروهاى بسیار
نامتجانس و پیش از این در گیر باهم تشكیل گردیده است .جنبش ملى اسالمى
با شوراى نظار ،جمعیت اسالمى و حزب وحدت نه تنها صرف در مخالفت
قرار داشتند ،که میان آنها چندین بار برخورد هاى خونین و جنگ هاى شدید
نیز رخ داده است .این خصومتها و برخوردهاى نظامى هنگام اشغال كابل در
سال  1992گسترش و به تدریج تشدید یافت .قوماندانان حزب اسالمى كه نیز
شامل جبهه بودند در تضعیف جبهه و شدت بخشیدن مخالفت میان اعضاى آن
سهم قابل مالحظه گرفته اند .حزب اسالمى و شوراى نظار یكدیگر را حتى
محكوم به سؤقصد علیه رهبران خویش مى کنند .بر عالوه هر عضو متشكله
این جبهه در میان خود نیز مخالفتهاى جدى داشته و بیشترینه دست به كشتار
یكدیگر زده اند .این دشمنى ها و مخالفتها میان اعضاى جبهه و هر عضو
بطور جداگانه در حدى بوده است كه حتى نزدیك شدن دشمن و حریف عمده
یعنى نیروهاى طالبان در دروازه هاى شمال و شهر مزار شریف نیز نتوانست
آنها را متحد سازد.
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جبهه متحد اسالمى ضعف و ناكامى خود ناشى از نبود اتحاد و هم آهنگى در
میان رهبرى و صفوف آن و همچنان عدم توانایى درجلب مساعدت و
همكارى مردم را نادیده گرفته و عامل پیشرفت سریع طالبان را صرف در
كمك هاى بیدریغ پاكستان مى بیند .این جبهه ادعا دارد كه در جنگ هاى
شمال  ،مخصوصأ تصرف شهرهاى جوزجان و مزارشریف ،بگونه مستقیم
قطعات كوماندوى پاكستان شامل بوده و شهر ها و سنگرهاى آنان را طیارات
پاكستانى بمبارد كرده اند .البته هیچ جاى شكى وجود ندارد كه پاكستانى ها
در جنگهاى شمال سهیم بوده اند .قطعات منظم نظامى پاكستان و قطعات
مربوط به سازمان استخبارات نظامى پاكستان ( آى  ،اس  ،آى ) و همچنان
شمار كثیرى از طلبه هاى پاكستانى شامل هشت هزار مدرسه علوم دینى در
پاكستان ،در توافق كامل با احزاب ،جمعیت ها و گروه هاى اسالمى آن كشور،
در این جنگ ها سهم الزم و تعین كننده داشته اند.
اما صرف  ،تاكید باالى این مسا ٴله كه گویا طلبه ها ،ملیشه هاى پاكستانى
اند و در جنگ هاى افغانستان نیروهاى پاكستانى سهم دارند ،مخصوصأ از
جانب آنانى كه خود را قهرمانان جهاد ! و آزادى مردم افغانستان! از چنگال
اردوى سرخ اتحاد شوروى مي دانند ،و وارث مبارزین آزادى خواه مردم
آزادى دوست افغاستان در جنگ هاى افغان و انگلیس مى شمارند ،خیلى
مسخره و مضحك به نظر مى آید .مگر این ملت با شهامت و غیور افغان نبود
كه با بزرگترین قدرتهای امپراتورى جهان مبارزه نموده و متجاوزین بسیار
نیرومند خارجى را سخت كوبیده و سرافگنده از سرزمین خویش بیرون رانده
اند؟ در حالى كه در این جنگهاى نابرابر از لحاظ قدرت و توانایى هاى نظامى
هیچ گونه تناسبى بین آنها وجود نداشت.
مگر حاال چه شده كه این شخصیت هاى به اصطالح قهرمان ،كه براى سالها
آوازه شجاعت و مردانگى و رزمندگى شان در جنگ با ارتش سرخ صفحات
پر مینمود ،از مقابل لشكر اجیر پاكستانى و یا قبول
مطبوعات بین المللى را ُ
نماییم ،كماندوهاى پاكستانى كه هیچگاه در افغانستان از اعتبار نظامى
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برخوردار نبوده اند و این لشكر نیز همواره داغ ننگ شكستهاى متواتر در
میدان هاى نبرد با قواى نظامى هند را در پیشانى دارند ،فرار مى نمایند و به
اصطالح غار مى پالند؟
آنها در حقیقت براى فرار ننگین خود عذر بدتر از گناه مى تراشند .گویا این
ها در مقابل خشم پینجابى ها مانند طلسم زده ها فلج مي شوند .و باید هم چنین
باشد ،زیرا پینجابى ها با یك اشاره چشم یا ابرو و یا بروت و چوبك زیر بغل
خود صدها مهاجر مظلوم افغانستان را كه از ناگزیرى در كمپ هاى بدنام
پاكستان با كمال حقارت و ذلت زندگى مى نمودند و یا مى نمایند ،از یك گوشه
شهر به دیگر گوشه شهر مى راندند و مى رانند .
در حقیت این " قهرمانان" با این اعمال ننگین خود به صورت غیر مستقیم به
مردم شجاع افغانستان مى فهمانند كه" :شما با لشكرى تا به دندان مسلح انگریز
و روس جنگیده اید و پیروز شده اید ولى باید بدانید كه پاكستانى ها از جنس
دیگر اند و افغانها نمیتوانند در مقابل آنها مقاومت نمایند! "
این "قهرمانان" با چنین اعمال مى خواهند روحیه رزمندگى ملت شجاع
افغانستان را در مقابل لشكر اجیر پاكستانى ضعیف سازند .در حالیكه این
شخصیت ها و نیروهاى قالبى هیچگاه از مردم با غیرت افغانستان نیرو و
قدرت نمى گرفتند ،بل قدرت و توانایى خود را از مراكز بدنام خارجى ،
دستگاه هاى فاسد استخباراتى اجنبى ،بدست مى آورده اند و درمقابل مردم
زحمتكش افغانستان بكار مى برده اند .چه ظلم و ستمى نبود كه آنها بر مردم
خود به دستور و قومانده دشمنان واقعى مردم افغانستان روا نداشته اند .تخریب
پر افتخار كابل ـ این مركز تمام جنبش هاى آزادي خواهى مردم افغانستان
شهر ُ
ـ كشتار صدها هزار مردم بیگناه و مجبور ساختن آنان به ترك از وطن و
غارت تمام دارایى هاى آنان ،قتل عام گروه هاى قومى ،تجاوز به شرف ،
حیثیت و ناموس مردم ،به غنیمت گرفتن تمام دارایى هاى عامه و سرانجام
فراهم نمودن زمینه هاى نفوذ نیروهاى مستبد ،سیاه و عقبگراى طالبى ،و
همچنان تطبیق اعمال دهشت افگنى در سطح ملى ،منطقوى و بین المللى،
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كشت ،تولید و قاچاق مواد مخدر ،نمونه هاى از فهرست نا تکمیل فصل هاى
بسیار طوالنى از فجایعى بشمار مي روند كه آنها مرتكب شده اند.
مظاهره اعتراض آمیز و قیام خودجوش مردم و اهالى شهر مزارشریف با
ابراز احساس نفرت عمیق از رهبران و قوماندانان جهادى شاهد این مدعا
است .در این گردهم آیى ها و مظاهرات مردم شعار میدادند كه  " :ما نمى
خواهیم كه امنیت ما توسط داره دزدان تأمین شود!! "
اگر این رهبران و قوماندانان در میان مردم ریشه مى داشتند و از مردم نیرو
مى گرفتند و به مردم خدمت مى كردند ،هیچگاه نه تنها لشكر اجیر پاكستانى
بلكه هی چ قدرتى آنها را این چنین خجالت زده به فرار مجبور نمى ساخت
.حكمت پیروزى آنى طالبان را باید در اعمال خاینانه و دهشت افگنانه
نیروهاى در ظاهر مخالف آنها که در مقابل مردم افغانستان مرتکب شده اند،
جستجو کرد .در حالیكه در ماهیت خود و از لحاظ وابستگى با مراكز
استخباراتى اجنبى بخصوص پاكستان ،كدام تفاوتى میان آنها وجود ندارد.
با مالحظه رویداد هاى اخیر افغانستان و نقش نیروى هاى داخلى در تعیین
وضعیت جدید سیاسى ـ نظامى كشور كه منجر به سقوط شهر مزارشریف
گردید ،این وضعیت هر چه بیشتر پیچیده گردیده و تراژیدى افغانستان به گونه
گسترده تر و عمیقتر به روال خود ادامه میدهد .
گزارشهاى متعددى در ارتباط بقتل عام اهالى ملكى شهر مزارشریف در
وسایل ارتباط جمعى به نشر رسیده و سازمان عفو بین المللى نخستین موسسه
یى بود كه در ارتباط به خونریزى هاى بیشمار در شمال افغانستان ،گزارش
جامعى را به نشر رساند .بر اساس گزارشهاى رسانه هاى بین المللى،
نیروهاى طالبان در جریان پروسه تحكیم سلطه خود بر شهر مزارشریف،
دست به كشتار جمعى شمار بزرگی از اهالى بیگناه ،بنابر وابستگی های
قومى ومذهبى آنان زده اند .آنها به این نتیجه رسیده اند كه این كشتار ماهیت
جینوساید یا نسل كشى را دارد.
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سازمان عفو بین المللى در گزارش مورخ سوم سپتمبر به اطالع میرساند كه
نیروهاى طالبان بطور عمدى و سیستماتیك هزاران باشنده ملكى را در جریان
سه روز پس از اشغال شهر مزارشریف (  8اگست  )1998قتل عام نموده
اند .این سازمان ادعا مي نماید كه بخش اعظم این كشتارها متوجه گروه قومى
هزاره بوده كه در سه ناحیه مشخص شهر مزار ،سكونت داشتند .اكثر كشته
شده ها را اهالى ملكى بشمول زنان ،اطفال و پیر مردان تشكیل مي دادند كه
مي خوانستند از شهر فرار کنند .در گزارش سازمان عفو بین المللى آمده
است كه حد اقل در یك واقعه یك گروه زندانى ها و اسرأ در مقابل چشمان
اهالى روستایى نزدیك شهر حیرتان اعدام شده اند .هفتاد نفر از آنها در مقبره
عبدالعلى مزارى بطرز اسالمى ذبح گردیده اند .یكى از بازداشت شدگان به
سازمان عفو بین المللى اظهار داشته است كه تمام آنها به شدت مورد لت و
كوب قرار مى گرفته اند .صدها نفر از بازداشت شدگان توسط طیاره به
قندهار انتقال داده شده و بسیارى دیگر شبانه به مزرعه هاى اطراف شهرهاى
مزارشریف و حیرتان برده شده اند و اعدام گردیده اند .برعالو ٴه گزارش
سازمان عفو بین المللى ،در مطبوعات غربى نیز مقاله ها و گزارشهاى در
این رابطه به نشر رسیده كه فشرده آنها را در زیر از نظر میگذرانیم .
احمد رشید نویسنده پاكستانى در روزنامه الكترونیك تلگراف مورخ ده سپتمبر
سال  1998نوشته است كه در حدود چهار تا شش هزار نفر از مردم هزاره
افغانستان ـ سه مراتبه بیشتر از تخمین هاى ارائه شده در گزارش سازمان
عفو بین المللى ـ در شهر مزارشریف توسط طالبان قتل عام شده اند .احمد
رشید مى افزاید كه چنین اقدام بمنظور پاكسازى نژادى شهر مزارشریف از
مردم هزاره بوده است .دیپلوماتها  ،كارمندان ملل متحد و كارمندان موسسات
خیریه بین المللى مى گویند كه در شهر مزارشریف هزاران نفر از مردم
هزاره ،عمدتأ مردان  ،در مقابل چشمان اعضاى خانواده شان بقتل رسانیده
شده اند .یكى از دیپلوماتها كه با شماری از فامیل هاى هزاره مصاحبه داشته
مى گوید كه مردان جوان باالتر از شانزده سال را از خانه هاى شان بیرون
مى كشیده اند و در كوچه ها ذبح مى كرده اند .آنها همچنان دستان پسران
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جوان (هر دو دست) را از مچ قطع مي كردند .یكى از كارمندان خیریه مى
گوید طالبان زمانى كه دستهاى جوانان را قطع مي كردند براى آنان مى
گفتند " :شما دیگر نمى توانید هیچگاه علیه ما بجنگید! " موصوف عالوه مى
نماید كه اجساد كشته شدگان براى روزهاى متمادى ،همچنان در كوچه هاى
گذاشته شده است .
مطالب باال بیانگر آن وحشت و دهشتى است كه مردم بیگناه و مظلوم
افغانستان به آن مواجه مى باشند .اگر به گذشته نظر اندازیم مى بینیم كه همچو
اعمال زشت از جانب تمام نیروهاى جهادى علیه اقوام مختلف افغانستان و
حتى علیه قوم منسوب به خودشان نیز عملى گردیده است .در طول سالهاى
«جهاد» این وحشى گرى ها بارها تكرار شده است .امرا وقوماندانان محلى،
مخالفان و حریفان حتى از قوم و قبیله خویش را با چنان شیوه های قتل عام
كرده اند كه هیچگاه در تاریخ افغانستان مانند نداشته است.
اینهمه خشونت و بیرحمى از كجا مایه مي گیرد و چگونه در سرزمین افغانها
ریشه دوانیده است ؟
البته باید اذعان نمود كه معموأل شرایط تحمیلى ناشى از هر جنگ و وضعیت
جنگى و آنهم در ظاهر یك جنگ داخلى ،زمینه هایى مساعدی را براى رشد
ونموى پدیده خشونت و بى رحمى در یك كشور فراهم مي سازد .ولى نباید
فراموش كرد كه جنگ افغانستان هیچگاه جنگ داخلى نبوده است .در جنگ
افغانستان دو ابرقدرت (امریكا و اتحاد شوروى) با شمار زیادى از اقمار
شان سهم مستقیم داشته اند .پس از فروپاشى شوروى ،قدرتهاى منطقوى
بخاطر كسب منافع بیشتر و استفاده وسیع از خأل بوجود آمده ،دست بكار شدند
و یك بار دیگر مردم مظلوم افغانستان را گوشت دهن توپ منافع ومصالح
خود ساختند .آنها در تالش آن اند كه افغانستان را كماكان به حیث یك كانون
تشنج و بحران بین المللى حفظ كنند.
ده ها هزار عرب ماجراجو و جنایتكار كه براى جنگ در افغانستان طى
سالهاى جهاد و توسط سازمان استخبارات مركزى امریكا با صرف ملیاردها
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دالر بسیج شده وآموزش دیده اند ،هنوز هم دست از كار نكشیده اند .آنها در
ایجاد بى رحمى و وحشت آنهم در یك كشور بیگانه و به اصطالح خودشان
«تكفیر شده» نقش بسیار مهم داشته و دارند .عربهاى نام برده شده ،همواره
عطش سیرى ناپذیر به قتل عام مردم بیگناه افغانستان از خود نشان داده اند و
اكنون هم نشان میدهند .آنها مردان و جوانان مسلمان روستاهاى معمولى
افغانستان را كه هیچگاه عالیق سیاسى نداشته و بیشترینه بیسواد ویا كم سواد
بوده اند و صرف مى خوانسته اند با آرامش كار و زندگى كنند و در ده و
قریه شان پاى همچو اشخاص بى عفت باز نگردد ،زیر نام مخالفین به چنان
مصیبتهاى عظیمى دچار مى ساخته اند كه امروز برادران هزاره ما در
مزارشریف و بامیان به آن مواجه اند.
براى روشن شدن این مسا ٴله یك بخشى از مقاله یك ژورنالیست مشهور
امریكایى را از نظر مى گذرانیم.
این ژورنالیست «ادوارد گیراردت»  Edward Girardetنام دارد .وى
طى سالهاى جهاد بارها به افغانستان سفر نموده و گزارشات بسیاری نوشته
و به نشر رسانیده است .موصوف طى گزارشى در روزنامه كریستن ساینس
مانیتور مورخ  31اگست  1998مى نویسد كه " :در ماه فبرورى سال 1989
كمى قبل از خروج عساكر شوروى از افغانستان سفرى به آنكشور داشتم تا
گزارشي در ارتباط به آخرین روزهاى اقامت ارتش سرخ در افغانستان تهیه
نمایم ".موصوف در این مقاله از برخورد خود با یك گروهی از اعراب كه
در راس آن اسامه بن الدن قرار داشت مطالبى مى نگارد و تذكر میدهد كه
وى از جانب بن الدن منحیث یك كافر تهدید شد كه اگر بار دیگر وى را ببیند
او را به قتل میرساند .مجاهدین همراه با ادوارد  ،وى را از این معركه نجات
میدهند .موصوف اذعان میدارد كه عربها و مخصوصأ گروه مربوط به بن
الدن حمایت قوماندانان گوریالیى افغان را مى خریدند .شیوه یى كه اكنون
طالبان با دستیارى حامیان خود به آن عمل مى کنند .برعالوه در نوشته آمده
است كه عربهاى نام برده شده در یك سلسله واقعه ها در برابر ژورنالیستان
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غربى و كاركنان موسسات خیریه مانند لت و كوب ،اختطاف وحمله باالى
وسایط نقلیه آنها ،دست داشته اند .از همه جالبتر اینكه ژورنالیست متذكره در
یك بخشى از گزارش خویش كه مورد نظر ماهست مى نویسد:
" در جریان جنگ علیه رژیم كابل اكثر افغانها ترس و وحشت خویش را از
طبیعت بى رحم و خشن عربها كه مایل بودند تا قربانى ها ،مخصوصأ اسرا
را با قطع گلوهاى شان به قتل برسانند ابراز مي داشتند .برعالوه من شاهد
بودم كه شمار بیشمارى از زنان و اطفال اسیر شده از قریه ها و روستاهاى
افغانستان از طریق سرحد پاكستان به كشورهاى شرق میانه بحیث برده انتقال
داده مى شدند .این مسا ٴله را منابع افغان و سازمانهاى حقوق بشر نیز تائید
نموده اند .از این انتقاالت انسانى دولت پاكستان و استخبارات امریكا نیز
بطور کامل اطالع داشت".
خواننده این سطور متوجه شده است كه این ژورنالیست مشهور بعد از سپرى
شدن ده سال سكوت ،حاال دراین زمینه ،یك بخشى از این تراژیدى بشرى را
به عنوان شاهد اعتراف مى نماید! و ما خوب به یاد داریم كه در جریان این
سالها زیر نام نقض حقوق بشر از جانب دولت جمهوری افغانستان در رسانه
هاى گروهى جهان چه هیاهو و غوغایى برپاه شده بود؛ در حالیكه حوادث
فجیعى زیر ریش خودشان را در افغانستان چگونه ماهرانه نادیده مى گرفتند
و از كنار آن میگذشتند!
در کنار عربهاى مربوط به سازمانهاى افراطى اسالمى كه در افغانستان مى
جنگیده اند ،نیروهاى متعصب دیگر به شمول افراد مربوط به احزاب و تنظیم
هاى اسالمى پاكستان بخصوص حركت االنصار و همچنان حزب اللهى هاى
ایران بخاطر ایجاد و تشدید تفرقه هاى قومى و مذهبى در افغانستان ،در هر
گوشه این كشور با دست باز به قتل و غارت مردم پرداخته اند.
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هیچ قومى از اقوام با هم برادر افغانستان را در هیچ منطقه یى از كشور
نمیتوان سراغ نمود كه دست هاى ناپاك همچو جنایتکاران هرزه اجنبى ،به
خون شریف آنها آلوده نشده باشد .
آن زمانى كه به امید قطع جنگ و تأمین صلح سراسرى در كشور ،دروازه
هاى شهر كابل به روى نیروهاى مجاهدین باز گردید ،اهالى شهر كابل كه
متشكل از تمام اقوام با هم برادر افغانستان بوده اند و دوستانه با هم كار و
زندگى مي كرده اند ،شاهد بوده اند كه پس از سپرى شدن مدت زمانى بسیار
كوتاه چه اعمال خشن ،نامردانه و ننگینى از گروه هاى مختلفى كه در ظاهر
از اقوام گونه گون تشكیل شده بودند ،سرزده است.
اهالى شریف شهر كابل مي دانند كه چشمان یك برادر بیگناه و زحمتكش شان
از مردم هزاره در جاده مندوى شهر كابل در محضر عام توسط برچه كشیده
مى شد ،و در محل دیگری مانند كوته سنگى و كارته چهار یك برادر پشتون
شان زنده در مقابل شیر وحشى و گرسنه باغ وحش كابل پرتاب مى گردید.
باید خاطر نشان ساخت كه یك بخش قابل مالحظه یى مساعدت هاى مالى و
پولى عربستان سعودى كه در مجموع ملیاردها دالر امریكایى را تشكیل میداد،
بمصرف تدویر مدرسه هاى دینى در پاكستان رسانیده شده است .این مدرسه
ها تحت حمایه و رهبرى مستقیم سازمانهاى وهابى عربى و تنظیم هاى
اسالمى پاكستان اداره مى شوند ،و در آنها تعدادى زیادى از پاكستانى ها و
افغانها به اشتراک هم تدریس مى گردند .شماری از اطفال معصوم افغانى كه
در كمپهاى مهاجرین به اجبار اقامت داشته اند ویا دارند ،در این مدرسه ها
توسط معلمین عربى آموزش مى بینند .اطفال نام برده شده كركتر واخالق
مدرسین خود را كسب كرده اند و مانند آنها بى رحم بار آمده اند كه امروز
در جهان بنام طالبان شهرت یافته اند .طالبان زیر نام آموزش علوم دینى،
دهشت افگنى و خشونت آموخته اند .برعالوه شمار دیگرى از افغانهاى
مربوط به تنظیم هاى اسالمى با تلقین های گونه گون سیاسى و مذهبى و با
كسب پول فراوان مسخ شده اند و در خدمت دستگاه هاى استخباراتى و منافع
69

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

كشورهاى مربوط این دستگاه هاى جهنمى قرار گرفته و بر طبق دستور آنها
دست به اعمال جنایت كارانه مى زنند .
ملت نجیب و شریف افغانستان هیچگاه این مسخ شده هاى جنایتكار را كه از
مردم و تمام عالیق تاریخى و فرهنگى آن بریده اند و به دشمن ملت تبدیل
شده اند ،بحیث هموطن نمى شناسد .آنهایى كه در افغانستان دهشت مى افگنند
و وحشت مى آفرینند ،در حقیقت بازمانده هایى همان هیوالیى خون آشامى اند
كه در جریان سالهاى جهاد و به دستور و نسخه سازمانهاى استخباراتى و بر
اساس تجارب بدست آمده از سایر كشورهاى جهان آفریده شده اند و كماكان
به زندگى ننگین خود ادامه میدهند .اعمال آنها ثابت مى سازد كه این جنایت
كاران هیچ ارتباط و عالیقى به افغانستان ندارند .هیچ هموطنی برادر خود را
ذبح نمى كند و خواهر خود را به كنیزى نمى برد و مادر خود را در كوچه
و بازار به شالق نمى زند.
بنابران این همه حوادث ننگین و شرم آورى كه بنام مردم افغانستان رخ میدهد
و در مطبوعات بین المللى به گونه یى بازتاب مى یابد مربوط به ملت شریف
افغانستان نمى باشد .ملتى كه از اقوام باهم برادر پشتون ،تاجك ،هزاره ،ازبك،
تركمن ،بلوچ ،نورستانى و غیره تشكیل شده است .این ملت تجمع اقوام مختلف
را در ساحه جغرافیایى خود یك ثروت عظیم معنوى تلقى نموده و ممد رشد
و انكشاف فرهنگ و اقتصاد خود مى شمارد .این ملت با این همه اقوام مختلف
در جریان سده هاى تاریخى با اشتراک هم زیست نموده ،رنج برده و افتخار
آفریده اند.
مردم افغانستان در طول تاریخ پرافتخار خویش نشان داده اند كه حتى به
ناموس دشمن خود حرمت مى گذارند و آنرا مانند ناموس خود محافظت مى
كنند .داستانهاى فراوانى از مردانگى افغانها توسط زنان انگلیسى كه در
اسارت افغانها بودند نگاشته شده و هر افغان وطن دوست از مطالعه همچو
آثار و پى بردن به مردانگى و ننگ افغانى پدران خود مى بالد و افتخار مى
كند .
ماه سپتمبر سال  1998مطابق سنبله 1377
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ایران و تراژیدى افغانستان
مردم آسیاى مركزى در مجموع ـ افغانستان و ایران بصورت اخص ـ در
درازناى تاریخ  ،تمدنهاى بزرگى را بوجود آورده اند كه مراكز این تمدنها
گاهي در شرق و زماني در غرب ،و یا همچنان در شمال این حوزه بزرگ
جغرافیایي رشد یافته و به شكوهمندى رسیده است .مردم این منطقه در
افتخارات عظیم تاریخى كه بوجود آمده ،همواره خود را سهیم مي دانند و
شخصیتهاى بزرگ تاریخى وفرهنگى مولود این دوران هاى پُر افتخار را
شخصیتهاى فرهنگى خویش میشمارند .حافظ و سعدى  ،سنائى و مولوى ،
رودكى و نظامى ،بیدل و اقبال و صدها تن دیگر در تمام این خطه یى پُرفیض
از احترام بزرگ اهل فرهنگ و توده هاى مردم برخورداربوده اند .شاه فرد
هاى هریك از این شخصیتهاى بزرگ فرهنگى ،حتى در گفت و گوهای
روزانه مردم ،آگاهانه و با احساس جریان مي یابد و این صحبتها را مستدل
میسازد .شخصیتهاى نامدار فرهنگى این سرزمین از طریق میراث بزرگى
كه به جا گذاشته اند ،در نفس مردم و جامعه زنده گى مي كنند و بدین وسیله
مردم این خطه را بهم پیوند مي دهند.
با وجود تمام تجانس هاى قومى و اشتراكات فرهنگى ،دینى و تاریخى ،با
دریغ و درد كه عوامل بی شمار جغرافیا ـ سیاسى یا جیوپولوتیك و منافع
آزمندانه قدرتهاى بزرگ استعمارى ،كشورهاى آسیاى میانه به شمول
افغانستان و ایران را نه تنها از هم دور نگهداشته ،كه در خصومت نیز قرار
داده اند .این جدایى و خصومت داستان دراز دارد كه در این برگه نمى گنجد
و شاید روزگارى مؤرخین « ما » این مسا ٴله را بطور همه جانبه  ،واقعبینانه
 ،سیستماتیك و در پیوند باهم مورد بررسى قرار دهند ،و با صرفنظر نمودن
از بلند پروازى ها و خودبزرگ بینى هاى قومى ،تاریخ واحد این منطقه را
بصورت علمى تدوین نمایند.

71

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

از مقدمه گذشته ،اصل موضوع را كه عبارت از تراژیدى افغانستان ،نقش و
سهم ایران در آن مدنظر است ،بصورت بسیار فشرده به بررسى مي گیرم.
تقریبأ همزمان دو رویداد بزرگ تاریخى ـ قیام مسلحانه ثور و انقالب اسالمى
ایران ـ تغییرات دراماتیكى را در این دو كشور همسایه بوجود آورد ،كه هر
دو ناشى از وضعیت خیلى ناگوار سیاسى ـ اجتماعى كشورهاى متذكره بوده،
ولى در دو جریان بسیار متفاوت از هم حركت نمودند .انقالب اسالمى ایران
كه ماهیت مذهبى داشت به همت مردم و روشنفكران ترقیخواه آن كشور به
ثمر رسید .این انقالب بزرگ از رهبرى بسیار متنفذى برخوردار گردید.
برعكس قیام مسلحانه ثور خصلت تك حزبى و روشنفكرانه داشت و رهبرى
آن در میان مردم زیاد شناخته شده نبود .برعالوه ،در نتیج ٴه كجروى ها ،
چپروی ها و مداخالت خارجى  ،بخش زیادى از توده هاى مردم متاثر و
آزرده گردیدند و از دولت به اصطالح انقالبى دور شدند .
تشدید جنگ سرد در سطح بسیار بحرانى ،و مداخله اتحاد شوروى
درافغانستان ،این كشور را به میدان منازعه دو ابر قدرت ـ اتحاد شوروى و
امریكا ـ مبدل کرد و از اثر آن جنگ و برادركشى در افغانستان با تحریك
احساسات ملى و مذهبى مردم ابعاد وسیعى كسب كرد .به گونه یى كه این
جنگ تا اكنون ادامه دارد ،ولى در این میدان منازعه صرف اربابان بزرگ
جاى خود را به اربابان كوچك خالى کرده اند.
در ایران وضعیت به گونه یى دیگر انكشاف یافت .در مراحل نخست ،امریكا
با بدست داشتن تعدادى از شخصیتهاى روحانى و تكنوكراتهاى اطراف
رهبرى انقالب اسالمى ایران ،نسبت به تغییر وضعیت در آن كشور ،برخورد
دو گانه داشت و بطور عمده این تغییر را به نفع خود تلقى مي كرد .بنابر این
طرز تلقى و دید ،امریكا رفتار و سیاست خویش را با تغییرات در ایران به
نحوی هم آهنگ ساخت و از اتخاذ موضعگیرى جدى و مخالفت با روند
انقالب ایران خوددارى نمود .به زودى هواخواهان امریكا و حلقه های وابسته
به آن در رهبرى انقالب اسالمى ایران كنار زده شدند و انقالب ماهیت كامأل
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ضد امریكایى كسب كرد كه با گروگان گیرى دیپلماتهاى امریكایى و اشغال
سفارت آن كشور در ایران ،احساسات ضد امریكایى و تنش میان دو كشور
به اوج خود رسید .رهبر روحانى انقالب اسالمى ایران ،امریكا را "شیطان
بزرگ" نامید و پرچم امریكا در تمام تظاهرات همیشگى مردم ایران به آتش
كشیده مي شد ،و در نتیجه ،انتظارات امریكا از تغییر وضعیت سیاسى ـ
اجتماعى ایران كه تصور میشد به نفع آن كشور بانجامد به خاك یكسان گردید.
روحیه ضد امریكایى انقالب اسالمى ایران و تجرید آن كشور از دنیاى غرب،
ناگزیر ایران را به اتحاد شوروى نزدیك ساخت .پیام هایى میان رهبران
دوكشور تعاطى شد و شخصیتهاى هر دو رژیم بطور رسمى از كشورهاى
یكدیگر بازدید كردند .برعالوه میان دو كشور همكارى هاى بزرگ اقتصادى
و نظامى بوجود آمد .ایران در سیاست خارجى و روابط بین المللى اتحاد
شوروى ،از اهمیت خاصى برخوردار گردید.
تجرید ایران در صحنه بین المللى از جانب امریكا و كشورهاى غربى و
نزدیكى آن كشور با اتحاد شوروى لزومأ باید نوعى خاصى از روابط سیاسى
و دیپلوماتیك میان جمهورى دموكراتیك افغانستان و جمهورى اسالمى ایران
را بوجود مي آورد و لیكن بنابر ماهیت مذهبى رژیم مسلط در ایران و ادعاى
این كه گویا از جهان اسالم نمایندگى میكند ،عمأل این روابط خیلى محدود
باقى ماند .گرچه در این زمان سفارت جمهورى اسالمى ایران در افغانستان
فعال بود و روابط در سطوح میانه بطور منطم برقرار میشد وگاهى كمكهاى
بشردوستانهٴ آن كشور نیز به افغانستان ارسال مي گردید ،ولى در مجموع
موضعگیرى ایران در قبال جمهورى دموكراتیك افغانستان به نفع سیاست
هاى ایاالت متحده امریكا در منطقه تمام مي شد .
بعد از خروج نظامیان شوروى از افغانستان ،توقع میرفت كه روابط ایران و
افغانستان در سطح بهتر انكشاف یابد .تالشهاى زیادى از جانب افغانستان در
این زمینه بعمل آمد ،ولى نتیجه مطلوب نداد .بعد از خروج عساكر اتحاد
شوروى از افغانستان ،یكبار یكى از رهبران ایران ،جنگ افغانستان را
73

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

برادركشى نامید ،و صریحأ ابراز داشت كه در افغانستان جهاد به پایان رسیده
است .بنابر نفوذ محافظه كاران در دستگاه رهبرى ایران ،در عمل این كشور،
فرصت بسیار مساعد و مناسبی را كه متضمن منافع و مصالح علیاى هر دو
كشور بود از دست داد و نتوانست در این راستا ،گامى دلیرانه ،متین و استوار
به پیش گذارد و بدین وسیله در مسیر تاریخ و حوادث ناگوار بعدى این منطقه
اثر مثبت بجا گذارد .
این نخستین اشتباه تاریخى ایران در ارتباط به بهبود وضعیت در منطقه و
تامین روابط عادی آن كشور با افغانستان در جریان سالهاى جنگ و انكشافات
پس از آن مي باشد .ایران میتوانست در این مرحله تاریخی و دشوار با
سهمگیرى قاطعانه و فعاالنه در امر تأمین روابط دوستانه و همكارى با
جمهورى افغانستان ،موجب تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه گردد.
نبود سهمگیرى فعاالنه و قاطع ایران با وجود تالشهای زیاد زعامت افغانستان
در این مرحله حساس تاریخى ،زمینه هاى بسیار مساعدى را براى قوى شدن
دست پاكستان در بازى هاى سیاسى منطقه یى و مخصوصأ افغانستان فراهم
گردانید.
با در نظر داشت پیچیدگى هاى موجود در وضعیت سیاسى ـ نظامى و
جغرافیاى اقتصادى منطقه و همچنان بازى هاى بسیار محیالنهٴ قدرتهاى
بزرگ جهانى و دورنماى سیاسى منطقه از نظر آنها ،اصوأل می بایست در
طرح ستراتژى هاى ایران ،افغانستان باثبات و نیرومند و دوست ایران جاى
خاص و استثنایى میداشت .متأسفانه طراحان سیاسى ایران با كوتاه بینى ،این
مسا ٴله را بسیار سطحى در نظر گرفتند و در سیاست هاى خود به افغانستان
اهمیت درجه دوم قایل شدند .مسؤولین امور دیپلوماتیك ایران بارها چنین
ابراز داشته اند كه ایران نمى خواهد بخاطر افغانستان ،روابط خوب خود با
پاكستان دوست را خراب سازد .یعنى افغانستان ،این كشور همزبان ،هم كیش
و هم فرهنگ ،ارزش آن را ندارد كه ایران به قیمت آن ،روابط خود با پاكستان
را خراب سازد.
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سیاست جمهورى اسالمى ایران در ارتباط به افغانستان همواره مبهم  ،دو
پهلو و ضعیف بوده است .وزارت خارجه جمهورى اسالمى و ارگانهاى
امنیتى آن كشور در ارتباط به افغانستان دو سیاست بسیار متفاوت را همزمان
تعقیب کرده اند .حرف و سخن جمهورى اسالمى در مجامع و محافل بین
المللى با عمل آن كشور كه توسط گروه هاى وابسته و اجنتهاى اطالعاتى شان
در داخل افغانستان پیاده مي گردید ،هیچ شباهتى بهم نمیرساند .ایران در عمل
در تشدید جنگ و برادركشى در افغانستان سهم بزرگى داشته است .رژیم
مسلط بر این كشور از یك جانب حل مسالمت آمیز قضیه افغانستان و تفاهم و
مصالحه میان نیروهاى متخاصم را مطرح مي نماید و از جانب دیگر گروه
هاى مربوط به خود را به گرفتن مواضیع بیشتر و تشدید جنگ مجبور مي
سازد و آنها را در این زمینه حمایت و مساعدت مي كند.
یگانه عاملى كه استراتیژى جمهورى اسالمى را در افغانستان و منطقه شكل
میدهد ،عبارت از جلوگیرى از انتقال منابع نفت و گاز آسیاى مركزى و بحیره
كسپین از طریق افغانستان به پاكستان و بحر هند و از آن جا به جنوب و
جنوب شرق آسیا به شمول جاپان و سایر كشورها مي باشد .ایران در رقابت
با ایاالت متحده امریكا و تثبیت حق انحصارى در این زمینه ،آخرین سعى و
تالش خود را به خرج میدهد تا مانع احداث این پروژه بزرگ بین المللى از
طریق افغانستان گردد.
براى جلوگیرى و به تعویق انداختن این پروژه عظیم  ،از لحاظ ایران ،
موثرترین راه و روش بى ثبات سازى افغانستان بوده و است .استراتیژى
سیاسى ـ اقتصادى ایران حكم میكند تا تنور جنگ در افغانستان همواره گرم
و شعله ور باشد و مردم مظلوم و بیگناه افغانستان هیزم این تنور شیطانى
گردند.
در حالى كه چگونگى استفاده از منابع عظیم نفت و گاز منطقه «آسیاى میانه
و بحیره كسپین» تا حدودى شكل گرفته و استفاده انحصارى از آنها و همچنان
انتقال آن از یك مسیر ثابت منتفى گردیده است .زیرا همین اكنون سرمایه
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گذارى هاى بزرگى در این منطقه بعمل آمده و راه هاى متعددى جهت انتقال
آن تثبیت شده و حتى در مورد رژیم حقوقى استفاده از منابع بحیره كسپین،
خالف میل ایران انكشافاتى نیز بعمل آمده است .پروژه بسیار عظیمى كه قبأل
براى انتقال نفت و گاز آسیاى میانه از طریق افغانستان مطرح بود ،جاى خود
را به پروژه كوچكتر كه عبارت از انتقال گاز تركمنستان به پاكستان میباشد،
داده است.
با وجود انكشافات در عرصه استفاده از منابع نفت وگاز آسیاى میانه و بحیره
كسپین ،سیاست بى ثبات سازى افغانستان توسط ایران و گرم نگاه داشتن تنور
جنگ و برادركشى در این كشور (افغانستان) همچنان ادامه یافته است .در
بازى هاى استراتیژك اقتصادى منطقه ،بازنده اصلى افغانستان و پس از آن
پاكستان و ایران مي باشند .رژیم ایران در منتهاى تنگ نظرى و قشریگرى
نخواست ثبات سیاسى در افغانستان تأمین گردد ومردم افغانستان بعد از این
همه جنگ و ویرانى به صلح و آرامش و در نهایت به ترقى و تعالى دست
یابند .بى ثبات سازى و حفظ تداوم جنگ در افغانستان توسط ایران ،یكى از
علل بوجود آمدن نیروهاى افراطى طالبان به شمار میرود.
حكومت ایران بخاطر تطبیق استراتیژى سیاسى ـ اقتصادى تنگ نظرانه،
بهترین و صمیمانه ترین دوستان افغانى خود را قربانى نموده است .بیشترین
قربانى را در دوستى با حكومت ایران حزب وحدت اسالمى افغانستان متحمل
شده است .جمهورى اسالمى بخاطر تطبیق سیاستهاى خود در افغانستان
بیشترین استفاده را از حزب وحدت اسالمى و سایر نیروهاى كه در وضعیت
نامساعد قرار مي گرفتند ،برده است.
حزب وحدت اسالمى از گروه هاى متعدد اسالمى از اهل تشیع افغانستان و
از مردم هزاره افغانستان متشكل گردیده است .در بین این گروه ها عناصر
افراطى و بسیار متعصب وابسته به ایران وجود دارد .شمار زیادى از اعضاى
حزب وحدت ،فعالین و صفوف آن ،از رفتار مستكبرانه حامیان ایرانى خود
رنج مي برند و اكثرأ در مقابل همچو تمایالت از خود واكنش نشان داده اند.
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حتى در آن فرصتى كه جنگ با طالبان بطور کامل نابرابر گردید و موضیع
حزب وحدت اسالمى بسیار ضعیف شده بود و در اصول باید این حزب راه
مذاكره و مصالحه را در پیش مي گرفت ،بنابر فشار ایران این حزب تا آخرین
سنگر جنگید .در نتیجه این جنگ نابرابر ،رهبران و قوماندانان حزب وحدت
به ایران پناه بردند ،و صفوف حزب و از همه مهمتر توده هاى مظلوم ،
محروم و تحت ستم هزاره در آتشى كه افروخته شده بود ،سوختند ،رنج بردند
و زندگى خود را برباد دادند .در این جاى شك نیست كه حزب وحدت اسالمى
در تقویه روحیه ملى و فرهنگى برادران هزاره افغانستان  ،ارتقاى سطح
شعور سیاسى ،سواد و دانش آنان كار بزرگى را سازمان داده است .در میان
صفوف و فعالین این حزب ،چهره هاى برجسته یى كه نه تنها به قوم هزاره
بل به تمام مردم افغانستان تعلق دارند ،ظهور نموده است .آنان وحدت و یك
پارچه گى افغانستان و قطع مداخالت خارجى در این كشور جنگ زده را
آرزو مي برده اند ودر این راه ،مبارزه مي كرده اند.
حكومت ایران براى جبران ناكامى هاى پى در پى خویش در ارتباط به
افغانستان و منطقه و بعد از سقوط شهر مزار شریف بدست طالبان و كشته
شدن دیپلماتهاى آن كشور در این شهر ،دست به نمایش عظیم قدرت در
مرزهاى افغانستان زده است كه این خود در حقیقت ،ادامه همان سیاست هاى
بى ثبات سازى در افغانستان است كه در باال به بررسى گرفته شد.
نیروهاى ارتش و پاسداران انقالب در نزدیك مرز افغانستان تمرینات وسیع
و همه جانبهٴ نظامى و محاربوى را انجام مي دهند؛ آنهم در زمانى كه ایران
بیشترین امكانات و پایگاه هاى خود را در افغانستان از دست میدهد .جمهورى
اسالمى ،برعالوهٴ بسیج نیروهاى نظامى ،جنگ شدید لفظى را با اداى كلمات
و جمالت بسیار ركیك و توهین آمیز كه در عرف دیپلوماتیك در این سطح و
به این شیوه و شدت سابقه ندارد ،دامن میزند .هیجانات ناشى از این حال و
هوا مى تواند به سرعت وضعیت بحرانى موجود را به یك جنگ تمام عیار
مبدل سازد .جنگى كه در هیچ شرایطى به نفع كشور هاى منطقه نمي باشد.
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مردم افغانستان و ایران و سایر كشورهاى منطقه با تشویش و نگرانى عمیق
به همچو اعمال ماجراجویانه نگریسته و آن را به شدت تقبیح و محكوم مي
نمایند.
با وجود مساعى سرمنشى سازمان ملل متحد ،گروپ تماس شش جمع دو ،و
نماینده خاص سرمنشى مذكور ،تشنج در مرز افغانستان و ایران كماكان ادامه
دارد .در پهلوى این همه هیاهو و به اصطالح چشم كشیدن ها ،غرزدن ها،
مشت گره كردنها و پاى بر زمین كوبیدنها ،از گزارشهای رسانه ها چنین
برمیاید كه مقامات حكومت ایران و طالبان بصورت مستقیم و تحت سر پرستى
سازمان كنفرانس اسالمى در جده باهم مذاكره و مفاهمه خواهند داشت!
جالبتر از همه این كه ،در چنین حال و احوالى كه بوجود آمده  ،حكومت
قرغزستان مقدار هفت صد تن سالح و مهمات جنگى را كه ایران براى
نیروهاى مخالف طالبان تحت پوشش كمكهاى بشر دوستانه انتقال میداد،
توقیف نموده است .البته قطار هاى حامل سالح و مهمات بصورت تصادفى
كشف نگردیده ،بلكه جلوگیرى از انتقال آنها ،بیانگر آن است كه كشورهاى
آسیاى میانه طرز دید و تلقى خود نسبت به ایران و اعتقاد به توانایى هاى
نیروهاى مخالف طالبان را مورد تجدید نظر قرار داده اند .اصوأل براى
جمهورى هاى آسیاى میانه كه بر بنیاد حكومتهاى غیر مذهبى «سكیوالر» بنا
یافته و براى حفظ آن مبارزه مي نمایند ،بنیادگرایى اسالمى نوع طالبى با
بنیادگرایى اسالمى مدل ایرانى چه تفاوتى میتواند داشته باشد ؟ در حالي كه
زخم هاى ناشى از جنگهاى داخلى تاجكستان كه توسط اسالمگرایان افراطى
دامن زده شد و از نوع بنیادگرایى تیپ ایرانى الهام میگرفت ،تا هنوز التیام
نیافته است .همكارى جمهورى اسالمى ایران با جمهورى هاى آسیاى میانه
در این زمینه ،بسیار شكننده بوده است .ایران باید حاال یا به تنهایى و با قبول
خطر بزرگ و ضایعات فراوان باالى افغانستان حمله کند و یا این كه كنترول
طالبان را باالى افغانستان با قبول برخى تغییرات در سیاستها و روشهاى آنها
قبول نماید .كارى كه بر طبق میل ایاالت متحده امریكا است.
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دوام سیاستهاى غیر مسؤوالنه و ماجراجویانه حكومت ایران به شمول حمایت
از نیروها و شخصیتهاى كه در افغانستان وحشت آفریدند ودیگر در میان
مردم این كشور هیچ گاه جاى ندارند ،ممكن حركت وسیعى را در افغانستان
علیه ایران بوجود آورد .حتى آنهایى كه با حركت طالبان مخالفت دارند و آنرا
در مجموع رد میکنند ،در چنین شرایط ممكن است در كنار طالبان قرار
گیرند.
استراتیژى و سیاست ایران در ارتباط به افغانستان و منطقه نیازمند یك
تجدیدنظر كلى و بنیادى است .آیا اداره موجود ایران شایستگى و توانایى طرح
و تطبیق چنین برنامه واقعبینانه و وظیفه بزرگ و خطیرى را که برای منطقه
و ایران از ارزش استثنایي برخوردار است  ،دارد ؟
زمان و آینده به این سوال بسیار با اهمیت جواب خواهد داد .آنچه مهم است،
این است:
مردم افغانستان  ،ایران ،پاكستان و جمهورى هاى آسیاى میانه ـ چنانچه در
مقدمه آمد ـ بنابر تجانس هاى قومى ،اشتراكات فرهنگى ،دینى و تاریخى ،
آرزومند آن اند كه فضاى دوستى ،تفاهم و همكارى كه از فرهنگ پربار و
مشترك « ما » مایه مي گیرد ،بر فضاى روابط این كشورهاى همسایه حاكم
باشد و این مردم نیز بتوانند در صلح  ،رفاه و ترقى كه شایستگى آن را دارند
 ،حیات بسر برند.
درخت دوستى بنشان كه كام دل به بار آرد
نهال دشمنى بركن كه رنج بى شمار آرد
حافظ
ماه اکتوبر سال  1998مطابق میزان 1377
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صلح ـ سراب یا واقعیت!؟
بیست سال واندى از جنگ فرسایشیى كه هستى مادى و معنوى ملت مظلوم
افغانستان را به یغما برده ،مي گذرد؛ ولى هنوز هم استقرار صلح پایدار و
عادالنه به واقعیت زندگى افغانان مبدل نگردیده است .هر باري كه نهال
آرزومندى براى تأمین صلح از گوشه یى جوانه مى زند ،دستان ناپاك و
غرض آلودى براى نابودى آن از هر سو دراز شده و نمى گذارند این آرزوی
انسانى و شرافتمندانه مردم افغانستان به ثمر رسد .در نتیجه  ،این برداشت
نادرست برجسته مي گردد كه گویا این بستر ،استعداد پرورش هچگونه نهال
باثمرى را ندارد .در حالى كه در جهت تأمین و استقرار صلح پایدار و عادالنه
 ،اشتراك فعا النهٴ مردم به صفت یك عامل اساسى مورد توجه قرار نمي
گیرد ،تا بدین وسیله صلح به واقعیت زندگى مردم افغانستان مبدل گردد.
تكرار پیهم و متواتر آمادگى ها ،طرح ها  ،نشست ها ،عقد موافقتنامه ها و
سرانجام زیر پا گذاشتن و شكستن آنها ،مردم بخون نشسته افغانستان را از
هر اقدامى در این راستا خسته و ناامید ساخته است .مردم ستمدیده افغانستان
دیگر از مساعى به ظاهر خیرخواهانه كشور ها و موسسات بین المللى بیزار
شده و آنرا سراب تلقى مى نمایند .
اگر همه اقداماتى را كه از جانب كشورهاى مختلف ،موسسات بین المللى،
بخصوص سازمان ملل متحد و شخصیت هاى خیر اندیش و بانفوذجهانى
صورت گرفته ،بررسى گردد و علت نابودى و شكست هر یك جداگانه
جستجو و تحلیل شود ،كتابى قطورى خواهد شد؛ لذا از آن گذشته و آنرا به
آینده و به ذهنهاى كنجكاو و كاوشگر و متمایل به تحقیق و بررسى عمیقتر
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مى گذارم و صرف همین مساعى اخیر (اجالس عشق آباد) را كه به گونه
یى ،نوعى امیدوارى بوجود آورده است  ،به بررسى میگیرم.
نخست پسمنظر و بعد خارجى اين مسا ٔله
پس از آن كه ناراضى مشهور عربى «اسامه بن الدن» سازمان سیاسى القاعده
را به اشتراك شماری از سازمان هاى سیاسى ـ مذهبى بنیادگراى اسالمى
ایجاد و فتواى كذایى مشهور خود را در ارتباط به دعوت مسلمانان جهان به
جنگ علیه یهودیان و عیسویان از كوه پایه هاى افغانستان به نشر رساند  ،و
همچنان بمب گذارى در سفارت هاى امریكا در افریقا را به گونه یى غیر
مستقیم به عهده گرفت و آن عمل را ستایش نمود ،مسا ٴله تروریسم و بنیادگرایى
اسالمى ـ اسالم سیاسى ـ و توانایی آنها براى ضربه زدن و خراب کردن
موسسات سیاسى و اقتصادى جهان غرب ،در كشور هاى مختلف جهان ،مورد
توجه جدى مقام های كشور هاى مربوط و بخصوص ایاالت متحده امریكا
قرارگرفت .در نتیجه ،یك بار دیگر نقشه افغانستان از فراموشخان ٴه وحشتناك
سالهاى اخیر بیرون كشیده شد و بمثابه یك منطقه با اهمیت بین المللى كه از
آن جا میتوان منافع غرب را متضرر ساخت ،به روى میز عملیات ارگان
هاى سیاسى ،نظامى و امنیتى این كشور ها گذاشته شده است .
نخستین اقدام نظامى بود .بخشى از تأسیسات نظامى مستقر در خاك افغانستان
كه طى سالهاى جنگ اعالم ناشده در خوست و ننگرهار به مساعدت مالى ،
تخنیكى و مشورتى سازمان هاى استخباراتى امریكا و انگلستان ،بطرز بیسابقه
و مستحکم ساخته شده بود ،مورد ضربه بیش از هفتاد راكت كروز قرار
گرفت .از این تأسیسات در جریان سالهاى جهاد بحیث ذخایر بزرگ سالح و
مراكز آموزشى استفاده بعمل مى آمد؛ صرف با این تفاوت كه تاسیسات فوق
در سالهاى یاد شده بنام «پوهنتون جهاد» یاد مى گردید ،ولى حاال بنام
«پوهنتون ترور» شهرت یافته است.
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به تعقیب این عملیات ،سازمان هاى استخباراتى ،بخصوص سى آى اى  ،سیل
عظیمى از نیرو هاى انسانى خویش را در منطقه و سایر قاره ها در عمل
فعال ساخته و براى تأمین امنیت موسسات امریكایى در كشور هاى خارجی
ملیارد ها دالر تخصیص داده شده است .بر اساس تخمین برخى از رسانه هاى
گروهى ،این تخصیص در حدود پنجاه ملیارد دالر پیشبینى شده است كه در
مقایسه با سه ملیارد دالر مصارف امریكا در جنگ هاى افغانستان در حدود
هفده مراتب بیشتر مي باشد .در عرصه سیاسى نیز شماری از كشور هاى که
به نحوی با این مسایل در ارتباط بوده اند ،به شدت زیر فشار قرار گرفته اند
و سفر هاى بى پایان دیپلوماتیك در سراسر جهان نیز آغاز شده است.
بدین ترتیب  ،دولت ایاالت متحده امریكا جنگ فرسایشى و بسیار طوالنى را
با اشباح و هیوالیى كه خود آفریده  ،آغاز نموده است .حاال باید حكومت و
مردم امریكا قصاص سیاست هاى نابخردانه اسالف خویش را در قبال ایجاد
موسسات و ارگان هاى بنیادگرایى اسالمى و بسیج هزاران اوباش جنایتكار
از كشور هاى مختلف جهان ،بخاطر سرنگونى رژیم قبلى افغانستان را
بپردازد.
سفر صدراعظم پاكستان به امریكا و مالقات وى با آقاى بل كلنتن ریس جمهور
امریكا و بررسى مسایل افغانستان و خطر موجودیت بن الدن در افغانستان،
سر آغار تشدید فعالیت هاى دیپلوماتیك در این عرصه تلقى شده مى تواند .به
تعقیب آن در اوایل ماه فبرورى  ،یك هیئت با صالحیت سیاسى ـ نظامى
امریكا تحت ریاست معین وزارت خارجه آنكشور آقاى ستراب اندرفورت به
پاكستان سفر نمود كه در آن معاون وزیر امور خارجه در امور جنوب آسیا
آقاى كارل تالبوت و برخى مقامات نظامى و امنیتى آن كشور نیز شامل بوده
اند .این هیئت مسایل مطروحه در واشنگتن را بصورت جامع و مفصل مورد
بررسى قرار داده است .هیئت مذكور حكومت پاكستان را تحت فشار جدى
قرار داده تا در استرداد بن الدن و ایجاد دولتى بر پایه هاى وسیع در افغانستان
از نفوذ خویش استفاده وسیع بعمل آورد .آقاى اندرفورت در صحبت هاى
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خود با مطبوعات اظهار داشت كه " :پاكستان میتواند نقش بسیار مهمى در
تا ُمین صلح در افغانستان بازى كند ".اضافه بر آن ،امریكا به پاكستان هوشدار
داده كه اگر آن كشور بر طبق درخواست امریكا عمل ننماید ،در آنصورت
این حکومت ،پاكستان را بصفت دولت تروریست معرفى خواهد كرد .و اگر
عمل نماید  ،آنگاه به فعالیت دوباره پروژه دو ملیارد دالرى انتقال نفت و گاز
تركمنستان از طریق افغانستان به پاكستان موافقت خواهد كرد .همان سیاست
قدیم به اصطالح امریکایي ها «چماق و زردك » .حكومت امریكا تهدید كرده
كه این بار صرف به ضربه زدن به تاسیسات و پناهگاه هاى تروریست ها
اكتفى نكرده ،بل اینکه حامیان آنها را نیز زیر حمالت هوایى قرار خواهد داد.
سازمان ملل متحد و گروه كشور هاى شش جمع دو در ارتباط به حل مسایل
افغانستان نیز فعال شده است .وزراى خارجه كشور هاى مربوط و نماینده
خاص سر منشى سازمان ملل متحد در طی زمان كوتاه از پاكستان بازدید
كرده و آنكشور را در حل مسایل افغانستان ترغیب نموده است .عربستان
سعودى نیز در واردنمودن فشار باالى حكومت پاكستان سهم الزم گرفته است.
این فشار نمى توانست بى تأثیر باقى بماند ،زیرا این كشور ،یگانه كشورى
در جهان است كه به حكومت پاكستان از لحاظ مالى ،كمك و مساعدت بى
دریغ مى رساند .بعد از تحریم اقتصادى پاكستان از جانب هفت كشور بزرگ
صنعتى جهان  ،عربستان سعودى به ارزش شش صد ملیون دالر ،بطور
بالعوض ،نفت به پاكستان صادر نموده تا این كشور بتواند از فشار شدید
كاهش در عواید اسعارى خویش بكاهد .حتى سعودى ها وسیله شدند تا با جلب
و پرداخت كمك هاى اضافى از سایر موسسات بین المللى از سقوط و افالس
مالى پاكستان جلوگیرى نمایند .
بنا ب ر فشار هاى بین المللى ،پاكستان ناگزیر گردید تا بر سیاست هاى خود
در امور افغانستان بازبینی نماید .نخستین اقدام حكومت پاكستان ،بر طرفى
رئیس اداره استخبارات نظامى آنكشور ،جنرال نسیم رانا و تعویض وى با یك
جنرال متوسط بنام خواجه ضیاُالدین و تبدیل شماری از كادر هاى آن اداره
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بدنام مى باشد كه سر و روى آن به خون مردم شریف افغانستان آلوده هست.
حكومت پاكستان دیالوگ با ایران را در جهت كاهش تشنج در سرحدات
افغانستان و ایران با پیگیرى ادامه داده و صدراعضم پاكستان در مورد معرفى
«رژیم اسالمى نمونه طالبان» در پاكستان تغیر عقیده داده و اكنون خود را
به صفت یك شخصیت لیبرال و معتدل و در مخالفت با تروریزم و بنیادگرایى
اسالمى معرفى مى نماید .بر عالوه این كشور با سایر گروه هاى افغانى تماس
برقرار نموده و در ظاهر امر از عالیق كامل خود با طالبان نیز كاسته است.
در چنین حال وهوای  ،راه بسوى اجالس عشق آباد باز گردید.
دوم بعد داخلى مسا ٔله
بنا بر توافقات ضمنى نیرو هاى خارجى شامل در مسایل افعانستان  ،هر دو
طرف متخاصم افعانى (طالبان و مخالفان بالقوه آن) براى سهم گیرى در
اجالس عشق آباد ،تحت سرپرستى ملل متحد اظهار آمادگى نمودند .در اوایل
ماه مارچ سال جارى ،مذاكرات آغاز گردید و آندو گروه جنگى مانند فرزندان
آدم با یكدیگر به گفت و شنود پرداختند .چنانچه رفتار مؤدبانه و دوستانه هر
دو طرف مورد توجه ژورنالستان و دیپلوماتها نیز قرار گرفت و آنان از چنین
شیوه رفتار ،اظهار خوشنودى نموده اند .گو اینكه این مرغان جنگى به
ٴ
یكبارگى عوض شده اند و از خود شخصیتى جدا بافته از گذشته نشان مي
دهند.
یی به امضا رسید و از جانب هر دو طرف
در ختم اجالس ،موافقتنامه ٴ
متخاصم ،معاون هیئت مخصوص ملل متحد براى افغانستان ،اعالمیه مشتركى
را در حضور نمایندگان مطبوعات قرائت نمود .
بر اساس این اعالمیه ،آجنداى جلسات را چهار موضوع آتى در بر میگرفت:
1ـ دولت با قاعده وسیع
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 2ـ انتخابات
 3ـ در صورت امكان آتش بس
۴ـ آزادى اسراى جنگ
توافق به ترتیب زیر اعالم گردید:
1ـ هر دو طرف موافقت نمودند كه هر یك بیست نفر از اسراى جنگى را هر
چه زودتر از طریق صلیب سرخ بین المللى آزاد مى سازند.
2ـ هر دو طرف موافقت نمودند تا ارگان اجرایى مشترك ،ارگان تقنینى
مشترك و ارگان قضایى مشترك را بوجود مى آورند.
3ـ هر دو طرف موافقت نمودند كه بمنظور بررسى مسایل باقیمانده و
چگونگى تطبیق تصامیم اتخاذ شده ،مذاكره را ادامه میدهند.
۴ـ هر دو طرف موافقت نمودند كه مذاكره بعدى ترجیحا در داخل افعانستان،
در یك فرصت مناسب و عملى ،هرچه زودتر آغاز مي گردد.
این اعالمیه ،بمثابه یک خبر داغ روز در وسایل اطالعات جمعى جهان به
سرعت انتشار یافت و چنین وانمود مي شد كه گویا براى ختم جنگ در
افغانستان سرانجام راه حل مناسب پیدا شده است ،و نیروهاى آشتى ناپذیرى
كه گلوى یكدیگر را میبرند ،زشترین و ناهنجارترین خشونتها از خود نشان
جنگزده شان آرامش برقرار گردد.
مي دهند ،حاضر شده اند تا در كشورى
ٴ
كشور هاى عالقمند در مسایل افغانستان كه پیش از انتشار اعالمیه با هم كار
مشترك نموده و به نكته های مورد تفاهم دست یافته بودند ،و در آن مسا ٴله
تشكیل دولتي با قاعده وسیع نیز گنجانیده شده بود ،و مي دیدند كه این كار
مشترك نتیجه داده است ،با شور و هیجان و با سرعت در ارتباط به این
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گشایش مطلوب در طى اعالمیه هاى رسمى واكنش مثبت نشان دادند .اعالمیه
هایى از جانب وزارتهاى خارجه حكومتهاى مربوط در ارتباط به تائید اعالمیه
عشق آباد به نشر رسید ،و چنین وانمود مي گردید كه گویا این كشورهایى
شامل در مسایل افغانستان اند كه اعالمیه عشق آباد را امضا نموده اند و هیئت
هاى به اصطالح افغانى ،آنطوریكه باید ،از توافقات پشت پرده این اعالمیه
اطالع كافى ندارند .
تعجب آور این كه هیجان و احساس گرم بارتاب یافته در اعالمیه هاى حكومت
های عالقمند ،از جانب نمایندگان با صالحیت نیروهاى متخاصم با سردى و
كرختى پاسخ داده میشد.
در ارتباط به تحلیل و تفسیر موافقت های بوجود آمده  ،دیدگاه هاى متفاوت
ارایه گردیده كه دو مسا ٴله كلیدى آن برجسته مي گردد.
نخست اینكه :طالبان اظهار داشتند كه هدف آنها از دولتى با قاعده وسیع و
ایجاد ارگان مشترك اجرایى ،قضایى و تقنینى ،سهم دادن به احزاب و تنظیم
ها نبوده ،بل اینکه در آن اشتراك اقوام و ملیتهاى مختلف مطرح است ،كه در
حقیقت طرف مقابل را بدین ترتیب از اشتراك در قدرت نفى نمودند.
دوم اینكه :مخالفین بالقوه طالبان اظهار داشتند كه در حاكمیت دولتى ،دولت
اسالمى افغانستان به زعامت رهبرى جمعیت اسالمى كه از جانب ارگانهاى
ملل متحد پذیرفته شده تلقى مي گردد ،محفوظ مي ماند ،و بدین ترتیب رهبرى
طالبان رادر دولت آینده رد كردند.
اگر به موافتنامهٴ اعالم شده رجوع گردد ،در آن هر دو طرف موافقت نموده
اند كه « :ارگان اجرایى مشترك ،ارگان تقنینى مشترك و ارگان قضایى
مشترك را بوجود مى آورند ».بنابران اگر این جمله به هر زبانى از زبانهاى
دنیاى ما ترجمه گردد صرف یك معنى واحد را مي رساند ،و آنهم این كه هر
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دو طرف در قدرت سهیم مي شوند و ارگانهاى ثالثه قدرت را بطور مشترك
بوجود میاورند .بنابران هر تعبیرى دیگرى در این زمینه نادرست است.
از آنجایى كه طالبان بخش بیشترى از سرزمین افغانستان را متصرف شده
اند و عمدتا از پشتون ها نمایندگى مي كنند و به گمان آنها پشتون ها در
اكثریت اند ،خود را مستحق مي دانند كه رهبرى دولت مشترك را به عهده
بگیرند .این مسا ٴله قبال در سفر وزیر دولت در امور خارجه و كامنولت
حكومت برتانیا به پاكستان و مالقات با نماینده طالبان بطور ضمنى ابراز شده
بود كه نقش طالبان در دولت آینده بیشتر خواهد بود .وعده وزیر موصوف،
نوعى سپردن اطمینان به رهبرى رژیم طالبان تلقى شده میتواند كه در فرهنگ
عامیان ٴه ما از كیسه خلیفه بخشیدن و یا كدخداى خانه مردم شدن ،افاده میگردد.
از جانب دیگر رهبرى جمعیت نیز كه زیر هیچگونه شرایطى حاضر به ترك
مقام نامنهاد خود نیست ،و شور و شوق جنون آمیز وى براى حفظ قدرت نیز
یكى از عوامل ادام ٴه جنگ محسوب مي شود ،به بهان ٴه این كه گویا دولت (!)
وى را ملل متحد و شماری از كشور ها به رسمیت مي شناسند ،نمیخواهد
درین معامله كنار رود .شاید روى همین دلیل بود كه نطاق طالبان در مصاحبه
با رادیو بى بى سى مساعى ملل متحد در افغانستان را توطئه آن سازمان براى
سرنگونى رهبرى طالبان وانمود كرده است.
از طرح مقوله «دولتى متشكل از اقوام و ملیت هاى افغانستان» نیز چنین
میتوان برداشت نمود كه هر دو طرف متخاصم در این دولت مطروحه،
منحیث تنظیم ها و جریان هاى نظامى ـ سیاسى سهمى نخواهند داشت و بدین
ترتیب یك دولت بیطرف بوجود خواهد آمد و به نحوى مردم افغانستان از شر
این دو جریان در ظاهر متخاصم ،نجات خواهند یافت .درحالیكه چنین برداشت
در شرایط موجود و با درنظر داشت تجارب گذشته  ،وهمچنان خصوصیت
و وابستگى نیروهاى جنگى به كشورهاى خارجى ،عجالتا بعید به نظر مي
رسد ،و صرف موجب دلخوشى « ملىگرایان » ،روشنفكران و تكنوكراتانى
مي شود كه از سالیان طوالنى در غرب بالتكلیف و منتظر نشسته اند وفكر
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میكنند كه اهالى بخون نشستهٴ كابل ،روزى بخاطر استقبال از آنان ،جاده هاى
این شهر ویران را با قالین هاى سرخ تزئین خواهند کرد!
به هر صورت شور و هیجان ناشى از نشر اعالمیه ها به زودى به سردى
گرایید .این سردى زمانى به انجماد رسید كه سفر دوره یى نماینده خاص
سرمنشى ملل متحد به كشور هاى منطقه و مذاكرات با طرفهاى متخاصم
افغانى در مورد تعین تاریخ و محل برگذارى اجالس بعدى ،بی نتیجه ماند و
تاریخ و محلى هم كه از جانب ملل متحد بدون مشوره با طرفهاى افغانى و
«شتابزده» ابالغ شده بود ،بطور یكجانبه از جانب رهبرى طالبان رد گردید.
اگر بموافتنامه چهار ماده یى عشق آباد نیز نظر انداخته شود ،دیده میشود كه
صرف یك ماده آن  ،آنهم آزادى اسراى جنگى عملى است .در این موافقتنامه
 ،بسیارى مسایل اساسى به آینده موكول شده است .تقسیم مقامات رهبرى،
چگونگى سهمگیرى در ارگانهاى تقنینى و قضایى ،بخصوص با در نظرداشت
تقاضای اهل تشیع افغانستان در ارتباط به تطبیق فقه جعفرى در مناطقى كه
در آنجا زندگى مینمایند ،فیصدى سهم نیروها و سهم زنان در اداره
اموردولتى ،چگونگى ایجاد قواى مسلح ملى ،تامین شرایط مساعد براى
اجراى انتخابات آزاد ،از جمله مسایل بسیار پیچیده یى است كه در آینده تبارز
خواهد كرد و جلسات گوناگونى را به شكست مواجه خواهد ساخت.
مسا ٴله تركیب هیئت نیروهاى مخالف طالبان در اجالس عشق آباد نیز خیلى
بحث برانگیز است .این هیئت بطور عمده از شوراى نظار نمایندگى میكرد
و سایر نیروهاى متشكل در جبهه متحد ،كنار زده شده بودند .به عنوان این
كه دیگر آنها از لحاظ نظامى قدرتى بشمار نمی روند و نیز نیرو هاى خود
را در جنگ با طالبان ،بطور قابل مالحظه از دست داده اند .
بدون اشتراك فعال سایر نیروهایى كه در ظاهر از اقوام و ملیتهاى گوناگون
افغانستان نمایندگى مي كنند ،مانند هزاره ها  ،ازبیكها و تركمنها و از آنجمله
نیروهاى مربوط به اهل تشیع كه یك بخش اساسى خواسته های جمهورى
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اسالمى ایران را منحیث كشور همسایه یى كه در افغانستان منافع سیاسى و
استراتژیك معیین دارد ،و بخاطر بدست آوردن آن در امر بى ثبات سازى این
كشور ،همواره نقش فعال داشته است ،حل مسایل بغرنج كنونى خیلى دشوار
خواهد بود .مگر اینكه ایران بخاطر معامالت بزرگتر با كشور هاى غربى و
بخصوص با امریكا و ناكامى در امر جلوگیرى از انتقال منابع نفت و گاز
تركمستان از طریق تركیه (باكو ـ جیهان) عجالتا از این منافع دست كشیده
باشد .
در اصول باید هیئت مخالفین ،نمایندگى از جبهه متحد مي كرد كه نكرد.
شوراى نظار با خود خواهى ها و خود بزرگ بینى هاى همیشگى ،تنها خود
را بمثاب ٴه نماینده نیروهاى مخالف طالبان جازد .شوراى نظار در گذشته نیز
با یكه تازى ها و بى اعتنایى كردن به سایر نیروهاى متشكله جبهه  ،سؤتفاهم
و دشمنى ها را در میان جبهه دامن زده است .این شیوه عمل و رفتار شوراى
نظار ،مسا ٴله بسیار حساس ،یعنى متحد ساختن نیروهاى نامتجانس داخلى را
خیلى به دشوارى مواجه ساخته  ،و باالى جریان و پروسه كار تأثیر بسیار
منفى گذاشته است .توافق طالبان با شوراى نظار اگر عملى می بود كه نبود،
در حقیقت به معنى كنار گذاشتن سایر نیروهاى متشكله جبهه از اقوام مختلف
افغانستان در پروسه حل مسایل این كشور از طریق صلح آمیز و تشكیل دولتى
با قاعده وسیع ،حساب شده می تواند .ضرور بود تا نخست به مسا ٴله تجدید
سازمان جبهه متحد ،بمثابه جبهه واقعا متحد ،قبل از هر گونه مذاكره و تفاهم
با طالبان بطور جدى برخورد مى شد و انكشاف های منطقه و جهان بطور
سیستماتیك بررسى و دقیقا مورد نظر و عمل قرار مي گرفت  .ناگفته پیداست
كه نیرو هاى درگیر جنگى ،چنین صالحیت ،ظرفیت وقابلیت را ندارند و
اقداماتى كه در این راستا بعمل آمده ـ بشمول جلب همكارى عده یى از
روشنفكران و تكنوكراتان مهاجر ـ نیز بسیار سطحى و محدود بوده كه به هیچ
وجهه جوابگوى مطالبه های امروز نمى باشد.
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كنش و واكنش هر دو طرف در مسایل بسیار عام  ،بیانگر آن است كه هنوز
هچكدام حاضر نیستند بخاطر حفظ منافع و مصالح مردم و كشور از حد اقل
منافع گروهى خود بگذرند ،و هركدام لجوجانه و خودخواهانه از مواضع
ضد مردمى و ضد وطنى دفاع مي كنند.
جریانات قبل و بعد از اجالس عشق آباد نشان مي دهد كه در مرحله کنونی،
نیروهاى خارجى شامل در قضیه افغانستان ،به نحوى حاضر شده اند تا
حاكمیت طالبان را در افغانستان بپذیرند و صرف توقع دارند تا رژیم طالبان
مخالفین بالقوه خود را تا حد امكان در این حاكمیت سهیم سازند ،وبر سیاست
هاى بسیار خشن خود تجدید نظر نمایند .از تمام مساعى این كشور ها ،بشمول
ملل متحد ،قبل از اجالس و بعد از آن ،چنین استنباط میشود كه در شرایط
موجود ،آنها بیشتر از این توقعى ندارند و بخواست و اراده مردم افغانستان،
و ظلم و ستمى كه بر آنها شده ،اهمیتى نمي دهند .براى این نیروها ( نیروهاى
خارجى شامل در قضیه افغانستان) عمده ترین مسا ٴله همین است كه وضعیت
موجود افغانستان به گونه یى تغییر یابد كه شرایط براى تأمین داد و ستد های
تجارى و بهره بردارى از منابع سرشار طبیعى آسیاى میانه هر چه زودتر
آغاز گردد .براى آنها این مسا ٴله كه این رژیم (طالبى ـ جهادى) مورد تائید
مردم افغانستان هست و یا نیست و یا اینكه این رژیم یكباره مردم افغانستان
را به دوران ماضی و صدها سال گذشته بر می گرداند ،در اصول مطرح
نیست.

با وجود این ،این پرسش بوجود می آید ،در حالیكه جریان انكشاف ها تا حدود
زیادى به نفع گروه طالبان ارزیابى میگردد ،چرا این گروه از اشتراك در
جلسه های بعدى خودارى كرد.
به نظر نگارنده مسایل گوناگونى در تصمیم گیرى طالبان تأثیر گذاشته است
كه عمدترین آنها عبارت اند از:
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ـ عدم آمادگى جناح بسیار تندروى طالبان به هر گونه سازش،
ـ ترس از ضعیف شدن و سرانجام از بین رفتن جنبش با قرار گرفتن در یك
جریان استحاله گونه تدریجى،
ـ لجاجت ذاتى و شوونیزم مسلط در رهبرى،
ـ و از همه مهمتر نفوذ جریان هاى رادیكال و بنیادگراى اسالمى غیر افغانى
در تصمیمگیرى رهبرى طالبان.
با وجود آن كه معین وزارت خارجه امریكا در جلسه كمیته فرعى روابط
خارجى سناى آنكشور به تاریخ شانزدهم ماه اپریل اظهار داشت كه " :پاكستان
بقدر كافى از نفوذ خود باالى طالبان كار نگرفته است ".ولى از وضعیت
عمومى چنین معلوم میشود كه نه حكومت پاكستان ازصالحیت و مركزیت
كافى براى اعمال چنین نفوذ برخوردار است و نه طالبان كامال وابسته به
آنكشور اند .سازمان هاى رادیكال بنیادگرایى اسالمى كه بطور گسترده از
جانب شیخ ها و سرمایداران عربى تمویل میشوند به رژیمى نوع طالبى و
كشورى مانند افغانستان نیازمند اند؛ تا بتوانند از راه و توسط این دولت ،نه
تنها به فتوا هاى خود مشروعیت اسالمى بخشند ،که آنرا به صفت پایگاه
مستحكم مورد استفادۀ عملیات های بعدى خویش قرار دهند .چنانچه فتواى
جهاد سازمان القاعده كه در آن از مسلمانان جهان دعوت شده است كه علیه
یهودیان و مسحیان جهان جنگ نمایند ،با تمام محتویات آن در یك جلسه علماى
اسالمى افغانستان در قندهار تائید و به تصویب ستره محكمه امارت اسالمى
نیز رسیده است .در این فتوا هدایت داده شده است كه مسلمانان منحیث وظیفه
شرعى باید علیه امریكا جهاد نمایند و امریكاییها را به قتل برسانند .بر عالوه
مطالبه گردیده كه قواى مسلح امریكا از خلیج وعربستان سعودى خارج گردد
و به امور جهان اسالم مداخله صورت نگیرد( .روزنامه نیوز چاپ پاكستان
مورخ دوم دسمبر سال (1999
91

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

از آنچه گفته آمد ميتوان به نتايج كلى زير رسيد :
شرایط بین المللى و منطقه براى تغییر وضعیت سیاسى در افغانستان بسیار
مساعد گردیده ،ولى با تاسف طرحها ،روشها و میتودها براى حل معضله
افغانستان چه در سطح قدرت هاى بزرگ بین المللى ،ب ِویژه امریكا و چه در
سطح كشورهاى منطقه ،بهمان گونه یی كالسیك ،کهنه و فرسوده و ناكام
همچنان ادامه دارد .با ادامه چنین طرحها ،روشها و مساعى كه بیشتر بر
منافع بسیار تنگنظرانه و كوتاه مدت استوار است ،صلح همچنان سرابگونه
خواهد بود و به حقیقت زندگى مردم ستمدیده افغانستان مبدل نخواهد گردید.
در نتیجه ،مصائب و آالم مردم بصورت مرتب ادامه و تشدید خواهد یافت .با
چنین سیاست هاى «كجدار و مریز» هیچ مسا ٴله یى را نمیتوان در افغانستان
حل نمود .حل مسایل بسیار پیچیده و ایجاد شده كنونى به تصامیم جامع و عمل
قاطعانه و پیگیرانه جامعه بین المللى با تكیه بر نیروهاى ملى افغانستان،
نیروهاى در واقعیت معتقد به صلح ،آزادى ،ترقى ،استقالل ملى و در مخالفت
جدى با استبداد خشن و ارتجاعى موجود ـ به هر نام و عنوانى كه مطرح
میگردد ـ ضرورت جدى دارد .
صرف با تكیه بر اتحاد سیاسى وسیع و یك آلترنتیف یا بدیل دیموكراتیك كه
بتواند جاى حاكمیت خونخوار طالبى ـ جهادى را بگیرد ،میتوان صلح را به
حقیقت زندگى مردم بخون نشسته و آواره افغانستان مبدل ساخت.
این وظیفه سترگ و عظیمى روشنفكران وطندوست افغانستان است كه نه با
شعار ،بل در عملي صمیمانه ،صادقانه و قاطعانه و دور از هر نوع بغض ،
كینه و عداوتى گذشته و با تكیه بر نیروى مردم در بند كشیده شده افغانستان
 ،چنین اتحاد سیاسى و جنبش مقاومت ملى را ایجاد کنند تا شرایط و زمینه
هاى الزم براى استقرار صلح پایدار و عادالنه فراهم گردد.
ماه جون سال  1999مطابق جوزا 1378
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بازتاب حقایق
هر كه نامخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

ـ١ـ
قولیست معروف كه مي گویند" :حقيقت نخستين قربانى جنگ است " .ولى
گردانندگان اصلى هر جنگ براى توجیه اعمال و تنظیم افكار عامه كشور
خویش و افكار عامه جهانى "حقیقت" تراشى مي كنند تا براى آغاز و ادامه
جنگ و قبول قربانى هاى ناشى از آن ،زمینه هاى ضرورى روانى و بستر
مساعد را فراهم گردانند .عمده ترین وسیله آماده سازى افكار عامه در سطح
كشورها و جهان در این راستا ،همانا تنظیم توپخانه عظیم تبلیغاتى است كه
از طریق وسائل اطالعات جمعى یا رسانه هاى گروهى و به همت لشكر
بزرگى متشكل از صدها ژورنالیست ،تحلیلگر و قلم بدست ،عملى مي گردد .
زیر تأثیر آتش عظیم ونامرئى بمباران تبلیغاتى ،افكار عامه شكل مي گیرد و
آماده پذیرش و قربانى میشود .تالش همه جانبه بكار برده مي شود تا واقعیت
و حقیقت به قربانگاه برده شود و بجاى آن «حقیقت» خودساخته و خود
پرداخته جعلى و مسخ شده كه در اصل از سیاستهاى آزمندانه و حریصانه،
بر بنیاد منافع استراتژیك اقتصادى و سیاسى آنها شكل یافته را بگیرد و این
جنگ وحشتناك را رسالت ملى و انسانى جلوه دهد.
استفاده از تحول عظیم در تكنولوژي و فن آوری اطالعاتى و روشهاى
متنوعى بكار برد از آن ،بمباران تبلیغاتى را نیز به پیمانه بسیار گسترده و
باورنكردنى مؤثر ساخته و به آن خصوصیت فلج كننده بخشیده است.
تكنولوژی اطالعاتى معاصر بگونه یى عمل مي كند كه حتى روشنفكران و
93

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

برخى شخصیتهاى آگاه را بموضعگیرى هاى شگفت آور و باورنكردنى و
بطور کامل دور از حقیقت مي كشاند و یا در حاشیه میگذارد.
بیست سال جنگ تحمیلى در افغانستان نیز از این امر مستثنى نبوده است.
جنگ تبلیغاتى و روانى عظیمى كه طى این سالهاى طوالنى بر كشور و مردم
ما تحمیل گردیده  ،بنا بر شرایط اجتماعى ـ فرهنگى و خصوصیت روانى
مردم و تداوم و تشدید جنگ سرد میان دو ابر قدرت و دو سیستم سیاسى ـ
اجتماعى مسلط آن زمان ،در بسیارى موارد بي نظیر بوده است .در جنگ
افغانستان نیز حقیقت به قربانگاه برده شده ،و زیر تأثیر بمباران عظیم تبلیغاتى
سیاه ،سفید و سفید ،سیاه وانمود گردیده و از احساسات پاك و شریفانه و
وطندوستانه مردم ما به گونه یی گسترده سؤاستفاده بعمل آمده است .دهاهزار
انسان زحمتكش این وطن از خانه وكاشانه اش دور رانده شده و زیر نام
«قهرمانان راه آزادى» و «جهاد» مسلح گردیده اند و در خدمت منافع
حریصانه كشور هاى بیگانه و سازمانهاى استخباراتى آنها قرارگرفته اند .هم
خود به كشتارگاه رفته اند و هم دهاهزار هموطن و برادر خود را به كشتارگاه
برده اند  ،و در نهایت وطن برباد رفته و كامال تخریب شده و از هستى ساقط
گردیده یى را از خود به یادگار گذاشته اند .كشورى كه امروز بنا بر غارت
دارائى هاى عامه  ،حاكمیت استبدادى و خشن مذهبى  ،قتل عام هزاران بیگناه
و مظلوم به شمول زنان ،اطفال وكهنساالن ،پناهگاه دهشت افگنان افراطى
اسالمى و بزرگترین تولید كننده مواد مخدر در جهان ،به ننگ زمانه مبدل
گردیده است .
آنچه "حقیقت" وانمود مي گردید با آنچه سرانجام به واقعیت پیوست و مردم
آنرا با گوشت و پوست خود احساس كردند از زمین تا آسمان فاصله دارد.
زیر تأثیر همین حال و فضاى بسیار تاریك و مبهم مسلط در آن زمان ،شمار
بزرگى از روشنفكران ما با نشر مقاالت و مضامینى متنوع و كتابهاى قطورى
كه حتى نام آنرا «تاریخ» گذاشته اند  ،در معكوس جلوه دادن حقیقت و در
خدمتگزارى به سیاستها و منافع سازمانهاى استخباراتى كشورهاى بیگانه ،با
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هم مسابقه داشته اند .غافل از آن كه  ،با آنهمه احساسات آتشین ،آنچه نوشته
اند و گفته اند با واقعیت وحقیقتى كه آنروز پوشیده بود كامال تفاوت داشته و
روزى بخاطر همین احساسات لجام گسیخته ،نزد وجدان خود و هموطنانى
كه بدین وسیله فریب خورده اند ،سرافگنده و شرمگین خواهند بود .آنها بدین
وسیله صرف به بلند گوى منافع و سیاستهاى كشورهاى خارجى و ارگانهاى
بدنام استخباراتى مبدل شده و در خدمت آنها عمل کرده اند.
شمار زیادى از روشنفكران ما با مواجه شدن به حقایقى كه تا اکنون افشاء
گردیده ،مواضیع فكرى خود را تغییر داده و حقیقت را با تمام تلخى آن با
شهامت پذیرفته اند و در نوشتارها و گفتار هاى بعدى خود حوادث را
واقعبینانه به تحلیل گرفته اند و بدین وسیله با وجدان بیداردر خدمت روشنگرى
اذهان عامه مردم وطنى به خون نشسته خود كمر بسته اند .
شمار دیگرى قلم به جیب گذاشته و زبان در كام كشیده اند و از نوشتن و گفتن
بیشتر خوددارى كرده و در شوك ناشى از بحران در باور هاى خود غرق
شده اند .
شمار کمی هم كه شهامت مواجه شدن با حقایق را ندارند و یا این كه باور
هاى شان چنان منجمد و متحجر شده كه اصال نمیتوانند در آن تغییرى وارد
كنند ،مانند گذشته عمل مي كنند و همان دشنام هاى ركیك و بازارى را همچنان
تكرار مي نمایند و از این عمل ناهنجار لذت مي برند.
عده یى دیگر آگاهانه و منحیث وظیفه ،همان وظایفى را كه از طرف
ارگانهاى بدنام استخباراتى و جاسوسى بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم
بدست مى آوردند ،با همان شور و شوق گذشته ،هنوز هم در جعل و واژگن
سازی حقایق و فریب افكار عامه ،بكار خود همچنان ادامه مي دهند .حاال
زمان آن رسیده است كه همچو اشخاص افشا و رسوا گردند و دیگر براى
شان فرصت مناسب براى انجام دادن خیانت بیشتر میسر نگردد.
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بنابر تغیرات سریع و درامتیكی كه از اثر فروپاشى اردوگاه سوسیالیسم در
وضعیت و روابط بین المللى بوجود آمده ،و هر یك میخواهد در این «فتح
بزرگ» ،نقش و نشان خود را عجوالنه برمأل سازد ،خالف معمول و به
سرعت یك سلسله حقایق در ارتباط به حوادث افغانستان طى دو دهه اخیر نیز
آشكار گردیده است .در حالي كه بر طبق معمول براى افشاى اسنادى با چنان
اهمیت باید حد اقل پنجاه سال انتظار كشیده مي شد .بگونه مثال حتى برخى
اسناد تاریخى مربوط به اوایل قرن بیستم تاریخ افغانستان به شمول نقش برتانیا
در سقوط شاه امان هللا ،پادشاه وطندوست و ترقى خواه افغانستان ،تاهنوزهم
آشكار نشده است.
شمار بزرگى از شخصیتها ،تحلیلگران و نویسندگان خارجى اعم از امریكایى،
روسى ،انگلیسى ،فرانسوى ،ایرانى ،هندى وپاكستانى و غیره كه به نحوى از
انحا در مسایل افغانستان نقشى داشته اند ـ چه بزرگ و یا كوچك ـ هر یك به
نوبه خود  ،سهمى ادأ كرده و كتابى و مضموني در ارتباط به رویداد های
افغانستان به نشر رسانیده اند .تنها در صفحات شبكه بین المللى انترنت در
ارتباط به فهرست كتابهاى مربوط به افغانستان بزبان انگلیسى ،ده ها جلد
كتاب را میتوان مشاهده کرد كه در این زمینه به نشر رسیده است .در حالیكه
در سایر كشورها و بزبانهاى دیگر در مجموع  ،شمار بزرگ دیگر نیز چاپ
و نشر شده است .البته مجموع این كتابها را میتوان به كتهگورى هایى مختلف
جدا كرد و از لحاظ سطح و سویه و درجه واقعبینى ،آنها را تفكیك كرد؛ ولى
در میان آنها تعداد كتابهایى كه توسط اشخاص با صالحیت و آگاه نوشته شده
و بیطرفانه مسایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ،كم نیست.
شخصیتهاى صاحب مقام و مسئوول و آگاه از مسائل افغانستان در ارگانهاى
بین المللى ،و همچنان حكومت های كشورهاى مختلف ،ارگانهاى سیاسى و
امنیتى این كشورها ،آثار خوبى را به نشر رسانیده و در آن یك بخشى قابل
مالحظه یى از معلومات و داشته های خود را افشأ كرده اند .محقیقین و
پژوهشگران نستوه با استفاده از منابع گونه گون سیاسى  ،امنیتى و نظامى
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آثار و تحلیل هاى جامعى را در ارتباط به رویداد ها و مسایل افغانستان به
نشر رسانیده اند كه هر یك در جاى خود غنیمتى هست بزرگ .حاال دست کم
مجموعه یى از آثار ارزشمند و رهگشا در این عرصه و زمینه بدست آمده
است؛ ولى این بدان معنى نیست كه همه گره ها گشوده شده است.
بصورت عموم میتوان آثار نشر شده در ارتباط به مسایل و معضالت بیش از
دو دهه اخیر افغانستان كه در آن این كشور به جوالنگاه منازعات بین المللى
و میدان تاخت و تاز و زورآزمائى دو ابر قدرت جهانى مبدل شده بود را به
دو بخش اساسى تقسیم كرد:
نخست آثار نشر شده در زمان تشدید جنگ سرد ،و دوم آثار نشر شده بعد از
ختم جنگ سرد و فروپاشى اردوگاه سوسیالیسم .
بخش بزرگ از آثارى كه در جریان جنگ سرد ،در ارتباط به افغانستان
نوشته شده ،زیر تأثیر حال و هوای این دوران عمدتا خصلت تبلیغاتى دارد؛
ولى درین جاى شك نیست كه در این دوران نیز نویسندگان و محققینى هم
بوده اند كه آگاهانه حقیقت را جستجو مي كردند و در جهت روشنگرى اذهان
عامه جهانى و بخصوص مردم رنجكشیده افغانستان میكوشیده اند .گرچه
صداى رساى همچو اشخاص در چنان هیاهوى عظیم به گوش كسى نمي رسید
و تأثیرى چندانی نمي گذاشت؛ ولى آثار آنان براى مورخین و محققین امروز
و فرداى جهان وكشور ما بسیار مفید و جالب ارزیابى مي گردند.
بعد از ختم جنگ سرد و فروپاشى اردوگاه سوسیالیسم ،چنانچه گفته شد،
شخصیتهاى مسؤول و آگاه در ارگانهاى بین المللى ،ارگانهاى دولتى و غیر
دولتى و شخصیتهاى مستقل ،معلومات خویش را در ارتباط به رویداد های
افغانستان آشكار ساخته اند و با استفاده از آنها و همچنان استفاده از منابع
گوناگون سیاسى ،امنیتى و نظامى ارگانهاى مربوط در كشور هاى مختلف،
بویژه ایاالت متحده امریكا ،اتحاد شوروى (اسنادى كه ازآرشیف هاى اداره
امنیت دولتى اتحاد شوروى (ك.ج.ب) و حزب كمونیست اتحاد شوروى بدست
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آمده) و همچنان پاكستان (كارمندان سابق آى اس آى)  ،شماری از نویسندگان
و پژوهشگرانى نستوه آثارى جالبى آفریده اند كه در بازتاب حقایق مربوط
به قضایاى افغانستان در جریان این دوره بحرانى ،خیلى برجسته مي باشند.
نخستین اثر خیلى تكاندهنده در این زمینه ،همانا رساله كوچك جیبى است كه
از جانب دگروال یوسف مسؤول امور افغانستان در سازمان استخبارات
نظامى پاكستان یا آى اس آى بنام «خاموش مجاهد» به نشر رسیده است .این
اثر پرده از روى اسرار «جهاد» برداشته و ماهیئت درونى آن را و اهداف
سیاسى ـ نظامى و جغرافیا ـ سیاسى پاكستان را در این زمینه بسیار آشكار
ساخته است .كتاب بعدى وى تحت عنوان «تلك خرس» آگاهی های بیشترى
را در این زمینه در اختیار عالقمندان و پژوهشگران گذاشته است .بدین
وسیله با افشاى رازهاى پشت پرده ،سهم و نقش پاكستان و بخصوص سازمان
استخبارات نظامى آن كشور در ایجاد و تداوم تراژیدى افغانستان خیلى
برجسته گردیده ،و آنعده از «روشنفكران جهادى» كه ندانسته در آسیاب «آى
اس آى» آب مى ریخته اند با این افشاگرى ،سركوفته و نادم گردیده اند.
ـ ٢ـ
تازه ترین اثرى كه در زمینه نقش «آى اس آى » در قضایاى افغانستان به
نشر رسیده  ،عبارت از نوشته یى است كه تحت عنوان «ماوراى ماركس و
مال» در روزنامه واشنگتن پوست ،شماره بیست و سوم ماه مى سال 1999
به نشر رسیده است .این مقاله را آقاى پیتر تامسن نوشته اند .موصوف را
همه كسانى كه به مسایل افغانستان عالقمند اند ،به خوبى مى شناسند .آقاى
پیتر تامسن در سطح سفیر كبیر و بحیث نماینده خاص ایاالت متحده نزد
مجاهدین در پاكستان در جریان سالهاى  1989الى  1992ایفاى وظیفه نموده،
و فعال استاد (پروفیسر) رشته مطالعات و پروگرامهاى بین المللى در دانشگاه
نیبراسكا مي باشد.
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بنابر اهمیت این مقاله و ارتباط آن به موضوع این نگارش ،بخشهاى آن را
بطور آزاد ترجمه و بدین وسیله توجه خواننده عزیر را به آن جلب مي نمایم.
قابل تذكر میدانم كه تاكید باالى جمالت از نگارنده است.
آقا ى پيتر تامسن در اين مقاله چنين مينگارد:
" تامین صلح و حل سیاسى در افغانستان تا زمانى به حقیقت نخواهد پیوست
كه پاكستان از پشتیبانى بدون قید و شرط از اسالمگرایان افراطى مانند طالبان
امروز و حكمتیار بیرحم دست نكشد .بعد از خروج شوروى در سال ١٩٨٩
يگانه مانع عمده در راه رسيدن به حل مسالمت آميز مسا ٔله افغانستان همانا
اداره استخبارات نظامى پاكستان يا آى سى آى مي باشد .ایاالت متحده امریكا
از طریق سى آى اى  ،بعد از تهاجم شوروى و به شمول سه سال بعد از
خروج آن ،بیش از یكهزار ملیون دالر سالح  ،تجهزات و پول نقد  ،به آى
اس آى سرازیر نمود .آى اس آى بطور یكجانبه مقدار عظیم این مساعدتها را
به اسالمگرایان افراطى میداد  ،به آنانى كه مبالغ عظیمى مساعدت از منابع
اسالمگرایان افراطى حوزه خلیج فارس نیز بدست مى آوردند.
دكتاتور نظامى پاكستان محمد ضیاالحق و اداره استخبارات نظامى وى سعى
مى ورزیده اند تا رژیم كمونیستي در كابل را با حكمتیار تعویض كنند .این
امر با سیاست اسالم سازى و همكارى با احزاب رادیكال اسالمى در داخل
كشور و اهداف خود وى در مورد ایجاد «عمق ستراتژیك اسالمى» بزرگتر
در مقابل هند ،مطابقت داشت .بنابران افغانستانى كه توسط مال ها كنترول
شود نه رهبران قبایل ،اسالمگرایان افراطى ،نه اكثریت مسلمانان معتدل ،و
همچنان جلوگیرى از احیأ مسا ٴله « پشتونستان » كه هدف از آن متحد ساختن
اقوام پشتون دو طرف سرحد افغانستان ـ پاكستان بوده  ،مطرح است.
در جریان سالهاى هشتاد و نود  ،سى آى اى ،وزارت خارجه ،بسیارى از
افغانهاى معتدل ،و حتى صدراعظم هاى پاكستان به شمول بي نظیر بوتو و
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نوازشریف با تصمیم گیرى هایى آى اس آى در ارتباط به توزیع اسلحه و
مساعدتهاى مالى ایاالت متحده ،نادیده گرفته مي شده اند.
طى شانزده سال چندین تالش آى اس آى بمنظور نصب شخص دلخواه آن «
حكمتیار» در كابل به ناكامى منجر گردید .گروه حكمتیار كه در خطوط
لوژستیكى نزدیك پاكستان موقعیت داشت ،بمباران وحشتناكى را در جریان
سالهاى  92ـ  9۵بعد از آمدن احمد شاه مسعود به كابل ،رهبرى و اداره كرد.
در جریان این بمباران ،ساختمانها ،عمارات قدیم و باغستانها ،تخریب و ویران
گردیدند وده ها هزار از اهالى شهر كابل كشته شدند.
با ناكامى آقاى حكمتیار ،آى اس آى حمایت خود را متوجه طالبان نمود .با
تهیه اسلحه و تجهیزات ،پول نقد و راهنمایى آی اس آی ،اردوى طالبان بطرف
شمال پیشرفت ...بنابر نبود اداره و منجمنت و ظرفیتهاى لوژستیكى براى
سوق و انسجام عملیات نظامى و همچنان اداره شهر ها توسط طالبان ،هزاران
نفر از قواى نظامى ،امنیتى و استخباراتى پاكستان ،وفعالین مذهبى آن كشور
براى اجراى همچو امور ،صفوف طالبان را مشبوع گردانیدند .پاكستانى هایى
شدیدا ضد اهل تشیع و عناصر مذهبى عرب یكجا با طالبان موجب قتل عام
اهالى تشیع در مزارشریف و هزاره جات گردیدند".
آقاى تامسن عالوه مي نماید كه  " :تصور نقش نیروهایى خارجى در میان
طالبان ،شور و شوق اصلى افغانها را به رسیدن به قدرت ،خدشه دار مي
سازد .شگاف میان مناطق ،اقوام و فرقه ها ،بطور محسوس و غیر محسوس،
اتحاد طالبان را ضعیف میسازد .مخالفت با طالبان و حامیان خارجى شان،
بدون تردید ،بشمول مناطق جنوبى و شرقى اقوام پشتون نزدیك پاكستان ،در
جریان ماه هاى آینده افزایش خواهد یافت".
آقاى تامسن پالنهاى بعدى آى اس آى را در ارتباط به ایجاد كنفدراسیون
پاكستان و افغانستان در نظر گرفته هوشدار میدهد كه " :براى پاكستان كمال
حماقت خواهد بود اگر سعى كند با ريزش بيشتر قواى بشرى و منابع  ،و يا
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از طريق تاسيس يك اتحاديه رسمى و كنفدراسيون با رژيم طالبان ،طالبان
محكوم به زوال را نجات دهد .در عوض اسالم آباد باید سرنوشت شوروى
سابق و امپراتورى برتانیا را به یاد آورد.
اوضاع امروز بنابر ازهم پاشیدن اقتدار مركزى سیاسى در پاكستان پیچیده
تر شده است .آى اس آى بحیث «دولتى در درون دولت» مبدل گردیده است.
نه اردوى پاكستان و نه ليدرشپ و رهبرى سياسى آنكشور ،باالى فعاليت
اسالميست هاى پاكستانى در افغانستان و همچنان در كشمير كنترول دارند.
ده سال گذشته شاهد طرحهایى از پیشنهاد های سازنده رئیس جمهور،
صدراعظمان و وزراى خارجه پاكستان در ارتباط به حل مسا ٴله افغانستان
بوده است" .
آقاى تامسن نقش آى اس آى را در تخریب پروسه حل و فصل مسایل
افغانستان از طریق صلح آمیز برجسته ساخته و تاكید مي نماید كه  " :در
تمام موارد  ،آى اس آى و مسلمانان راديكال پاكستانى و شركاى عرب آنها
در عمل ،مساعي جهت نيل به صلح در افغانستان را منحرف و تخريب
نموده اند".
آقاى موصوف مى افزاید " :ایاالت متحده در افغانستان منافع حیاتى ندارد.
ثبات در یك حوزه وسیع اطراف افغانستان ،بشمول خلیج فارس ،به منافع
حیاتى امریكا برمیخورد .بنابران ما  ،بحیث یك بازیكن عمده دیپلوماتیك در
تشویق و ترغیب حل سیاسى مسا ٴله افغانستان باقى مي مانیم .موقعیت و مقام
ما میتواند تاثیر بزرگى باالى افغانها و طرفهاى خارجى شامل در مسایل
افغانستان ،بشمول پاكستان ،وارد نموده و حل مسایل افغانستان و همچنان
عادى سازى روابط میان هند و پاكستان را سهل مي سازد .این موضوع كمك
مي نماید تا از تصادم هستوى میان دو كشور جلوگیرى بعمل آمده و تشنج در
آسیاى مركزى میان پاكستان و ایران ،روسیه و جمهوریتهاى آسیاى مركزى،
و میان ایران و عربستان سعودى كاهش یابد".
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" لیدرشپ سیاسى پاكستان از زمان جنرال ضیأ تا حال ،از مسؤولیت خود در
قبول كنترول سیاست آن كشور در ارتباط به افغانستان از آى اس آى طفره
رفته است .ایاالت متحده باید با در نظر داشت منافع پاكستان ،اصرار ورزد
كه آنان چنین نكنند .جنگ ،تروریزیم و تولید مواد مخدر ،بهمان اندازه كه
براى افغانها فاجعه بار است ،براى پاكستان نیز فاجعه بار مي باشد".
" اسالم آباد با تطبیق سیاستهاى گمراه شده افغانى خود ،ماركیتهاى طبیعى
ایروایشیا ،از آسیاى مركزى تا قفقاز و بحیره سیاه را از دست داده است .در
صورتیكه صلح در افغانستان باز گردد ،پاكستان مى تواند منحیث اساس براى
ایجاد شبكه انتقال نفت و گاز ،و شاهراه ها از طریق افغانستان به جمهوریتهاى
غنى از لحاظ انرژى آسیاى مركزى مبدل گردد".
آقاى پیتر تامسن با در نظرداشت دورنماى رشد و توسعه منطقه و كاهش
بحران در آن پیشنهاد مي نماید كه " :براى رسیدن به این مأمول  ،ضرور
است تا اسالم آباد بدگمانى و سؤظن واقعى اكثر افغانها ،به شمول همسایه
ها ى افغانستان و جامعه بین المللى را در ارتباط به اینكه آى اس آى و حمایه
بیدریغ پاكستان از اسالمگرایان افراطى در افغانستان بحیث عامل اساسى
ادامه تراژیدى افغانها محسوب مي گردد ،از خود دور نماید .این كشور باید
با ایاالت متحده ،روسیه ،ایران ،چین ،و جمهورىهاى آسیاى میانه یكجا شده و
در عملیه صلح در افغانستان که به مساعدت ملل متحد پیاده مي گردد ،یاری
رساند  .این امر باید بدون مداخله آى اس آى كه در نظر دارد تا یك دولت
اسالمگرا را در كابل حفظ كند و افغانستان را بمركز آموزش دهشت افگنان
اسالمى از سایر نقاط جهان مبدل سازد ،صورت گیرد".
پیتر تامسن در اخیر مقاله خود مى نویسد كه  " :صلح و ثيات صرف زمانى
در افغانستان برمي گردد كه افغانها توانائى انتخاب رهبرى خود را در پروسه
يى كه خود آن را بااعتبار بدانند ،بدون مداخله خارجى ،داشته باشند".

102

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

پیتر تامسن منحیث یك شخصیت با صالحیت و مسؤول حکومت ایاالت متحده
امریكا در امور افغانستان با صراحت كامل مي نویسد كه مانع عمده در راه
رسیدن به حل مسالمت آمیز مسئله افغانستان همانا اداره استخبارات نظامى
پاكستان یا آى سى آى مي باشد .و بار دیگر تاكید مي نماید كه در تمام موارد
آى اس آى و مسلمانان رادیكال پاكستانى و شركاى عرب آنها در عمل ،مساعي
جهت نیل به صلح را در افغانستان منحرف و تخریب كرده اند .در این نتیجه
گیرى نهایی ،تامسن تنها نیست ،بل این كه تمام شخصیتهاى وابسته به سازمان
ملل متحد كه در امور افغانستان مصروفیت دارند و بر عالوه ژورنالیستان و
پژوهشگران غربى و شرقى كه مسایل افغانستان را بررسى و تحقیق مي
نمایند ،نیز چنین می اندیشند.
مهمتر از همه اینكه  ،این حقیقت صریح و روشن را بیش از همه ،مردم
ستمدیده افغانستان در عمل ،با گوشت و پوست و استخوان خود درك نموده
اند ،و صداى پاشنه هاى سربازان و افسران پاكستانى را در هر قدمى خود
مى شنوند ،و بدستها و سر و روى خون آلود آنها ،بخون برادران وطندوست
افغان ،با نفرت مي نگرند.
اگر در چنین شرایط و اوضاعى ،كسى بخواهد این حقیقت مسلم و این اصل
انكار ناپذیر یعنى تخریب پالنها و ابتكارات صلح آمیز ملل متحد از جانب آى
اس آى را كامال نادیده بگیرد ،و خود و دیگرانى از دنیا بیخبر را با اوهام و
فانتیزى هاى خود فریب دهد ،و بدین وسیله مبلغ شایعه پراگنى هاى این
دستگاه جهنمى باشد ،چگونه باید مورد قضاوت قرار گیرد؟
چنین اشخاص با مسخ نمودن كامل حقیقت ،اساسا چه میخواهند؟
خوش خدمتى به سازمان استخبارات نظامى پاكستان و سرپوش گذاشتن به
تمام توطئه ها ،دسیسه ها و جنایات این سازمان در افغانستان ؟!
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یا جلب توجه اربابان نیرومند این اداره بدنام در خارج از پاكستان ،بمنظور
اظهار آمادگى براى سرسپردگى و خدمتگزارى ؟!
و شاید هم حرف هاى دیگرى!
ـ ٣ـ
به ادامه این بحث ،یك اثر بسیار جالب دیگرى را كه بخش قابل مالحظ ٴه
حقایق پشت پرده تراژدى افغانستان را برمأل میسازد ،معرفى مي نمایم.
اثر مورد نظر كتابى است تحت عنوان « خارج از افغانستان » كه توسط دو
شخصیت شناخته شده بین المللى كه عمیقا در مسایل و رویداد های اخیر
افغانستان وارد اند ،نوشته شده است .این دو شخصیت عبارت اند از « دیاگو
كوردوویز» معاون سرمنشى ملل متحد در امور سیاسى و نماینده شخصى
موصوف در مسایل افغانستان و « سلیگ هریسن» تحلیلگر و محقق مشهور
امریكایى كه در ارتباط به مسایل افغانستان سالهاى طوالنى كار نموده است.
نویسندگان كتاب بر عالو این كه با زعما و شخصیت هاى با صالحیت و
مسؤول در امور افغانستان درتماس بوده اند و مطالب دست اول آنان را با
مسؤولیت به نشر رسانیده اند  ،به اسناد بسیار محرم مربوط به قضیه افغانستان
در آرشیف هاى امنیت ملى امریكا و سایر كشور ها نیز دسترسى داشته و از
آنها بطور گسترده استفاده برده اند.
قابل تذكر است كه این كتاب توسط نشرات دانشگاه مشهور اكسفورد انگلستان
به نشر رسیده و در حقیقت به حیث یك سند بسیار معتبر تحقیقى نیز معرفى
شده است.
بارى یك بخش بسیار كوچك این اثرترجمه و در هفته نامه « امید » به چاپ
رسید ،و پس از آن هم چهار فصل نخست این كتاب توسط آقاى جبار ثابت
ترجمه و در سال  1996به نشر رسیده است؛ ولى تاكنون با سپرى شدن بیش
104

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

از سه سال بخشهاى باقیمانده بحیث جلد دوم به نشر نرسیده است .احتماال بنا
بر ملحوظات معینى ،عمدتا افشاگرى هاى این اثر و تقابل آن با باور هاى
معمول ،از برگردان كامل آن به زبان درى خوددارى شده باشد.
عجالتا با استفاده از این اثر ،صرف در مورد یك مسا ٴله بسیار كلیدى كه به
آمادگى هاى زعامت جمهورى دموكراتیك افغانستان و اتحاد جماهیر شوروى
به خروج قواى شوروى ازافغانستان در سال  1983ارتباط مي گیرد ،مطالبى
را بازنگرى نموده به نشر می رسانم .البته در این مأمول هدف نگارنده
برجسته ساختن یك سلسله مسایلى است كه بنابر اهداف خاصى ـ عمدتا مقاصد
و بهره بردارى هاى معیین و آزمندانه سیاسى و سؤاستفاد ٴه تبلیغاتى ـ پنهان
نگهداشته شده و یا مسخ گردیده و در آن موارد به ندرت صحبت مي شود.
در حالیكه اصوال باید همچو مسایل را پیدا كرد كه گوشه یى از حقیقت است
و براى پیدا نمودن این حقیقت و به اصطالح «جان مطلب» نه تنها سطور
و كلمات را مطالعه و بررسى كرد ،كه در «میان سطور» نیز رفت تا بمقصد
رسید.
در كتاب مورد بحث تقریبا مسایل زیادى ـ تا جایى كه ممكن بوده ـ با
وضاحت توضیح شده است .زیرا اهل تحقیق و بررسى  ،اصوال با جستجوى
مستمر ووسیع  ،کنکاش و پژوهش ،تحلیل و بررسي ،واقعیت ها را آشکار
مي سازند و نتیجه گیرى مي نمایند .آنگاه آنها ،بازده کار شان را كه پس از
آن خیلى ساده تلقى مي گردد ،مطرح و به اختیار تشنگان و عالقمندان واقعیت
ها مي گذراند.
به اصل مطلب بر مي گردم و بخـشهاى از این اثر جالب را بخوانش مي
گیریم .البته مطالعه آن را بخصوص براى آنانى كه در «توهم» ناشى از ثقلت
تبلیغات یكجانبه و خود ساخته بسر مي برند ،مفید ارزیابى مینمایم.
«دیاگو كوردوویز» در فصل سوم كتاب «خارج از افغانستان» تحت عنوان
«ماموریت من آغاز میشود» مطالبى مفصلى در ارتباط به كار و فعالیت خود
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نگاشته كه صرف به گونه فشرده برخى از آن را كه به موضوع مورد بحث
ما ارتباط مي گیرد از نظرمیگذرانیم.
" پنج ماه بعد از ورد قطعات نظامى اتحاد شوروى به افغانستان ،دولت
افغانستان اولین عالم ٴه آمادگى خود را به مذاكرات نشان داد .كابل به تاریخ
پانزدهم ماه مى شماری از پیشنهادها را مبنى بر مذاكرات با ایران و پاكستان
به نشر سپرد .هدف از پیشنهاد هاى یاد شده این بود كه معضله افغانستان از
طریق سیاسى طورى حل گردد كه منتج به قطع مداخالت خارجى در
افعانستان و عودت عساكر شوروى از این كشور گردد .كابل همچنان پیشنهاد
مي كرد كه بحر هند و خلیج فارس به یك منطقه صلح مبدل گردد .زعامت
جمهورى دموكراتیك افغانستان بطور جدی طرفدار مذاكرات مستقیم با
پاكستان و ایران بود.
افغانستان در ماه اگست سال متذكره ( )1980یك سلسله پیشنهادهاى دیگرى
را نیز به نشر سپرد .در این پیشنهادها نرمش قابل مالحظه یى در موقف كابل
بوجود آمده بود .بدین معنى كه كابل آماده گردیده بود كه مذاكرات سه جانبه
(افغانستان ـ پاكستان ـ ایران) را بپذیرد ،و این در حقیقت براى آغاز مذاكرات
خیلى ضرورى پنداشته مي شد ،زیرا پیش از آن پاكستان چنین پیشنهادى
داشت كه مورد قبول افغانستان قرار نمي گرفت .زعامت پاكستان خالف طرح
قبلى خود این مسئله را رد نمود .بار دیگر افغانستان موافقه نمود تا نقش و
سهم ملل متحد در حل معضله افغانستان بیشتر گردد.
بعد از تعین «دیاگو كور دوویز» بحیث نماینده شخصى سرمنشى ملل متحد
( 22فبرورى سال  )1982نقش ملل متحد در حل معضله افغانستان برجسته
گردید .موصوف روى یك طرح كلى آجندا بشمول خروج عساكر ،قطع
مداخله ،عودت مهاجران و تضمینات بین المللى ،مذاكره با جوانب مختلف را
آغاز كرد .فیصله بعمل آمد تا مذاكراتى غیر مستقیم در ژنیو آغاز گردد.
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حكومت افغانستان مذاكرات غیر مستقیم را صرف به این شرط پذیرفت كه
در كدام مرحله بعدى این مذاكرات شكل مستقیم را بخود اختیار كند ،و همچنان
موافقه شده بود كه تمام جوانب قضیه به صورت یك كل حل گردد.
آقاى دیاگو كوردوویز پیشنهاد نموده بود كه در موافقه نهائى دسته یى از
وجایب متقابل شامل شود كه بر اساس آن اصول قبول شده حقوق بین الدول
تنفیذ و تطبیق گردد .با در نظر داشت اینكه در گذشته هر دو كشور (افغانستان
و پاكستان) یك دیگر خود را به مداخله متهم ساخته اند ،بنابران بهتر است
یقین حاصل شود كه در آینده هیچ طرفى در امور طرف مقابل مداخله ننماید.
تضمینات بین المللى رعایت موافقتنامه را یقینى سازد و تدابیر مربوط به
عودت مهاجران مطابق اصول قبول شده و طرزالعمل ملل متحد اتخاذ گردد.
به این ترتیب دور اول مذاكرات غیر مستقیم ژنیو بین افغانستان و پاكستان به
تاریخ شانزدهم ماه مى سال  1982آغاز گردید".
آقاى «سلیك هریسن» در فصل چهارم كتاب مورد بحث ،تحت عنوان
«اندروپوف  :فرصت از دست رفته» مطالب زیادى را در ارتباط به آماده
گى هاى اتحاد شوروى و افغانستان به حل صلح آمیز مسا ٴله افغانستان در
جریان سالهاى  1982و  1983آشکار ساخته است.
موصوف مى نویسد كه " :همكاران نزدیك اندروپوف به شواهد قانع كننده یى
اشاره مي كنند كه وى آماده بود تا قواى اتحاد شوروى را تحت سرپرستى
ملل متحد از افغانستان خارج سازد .اندرپوف فكر مي كرد كه رژیم كابل
زمانى میتواند محفوظ به جایش باقى بماند كه پاكستان از طریق ملل متحد
تعهد نماید كه در بدل خروج عساكر اتحاد شوروى از افغانستان کمک خود
را به مجاهدین قطع نماید .وى همچنان الزم مي پنداشت كه در مقابل چنین
تعهد پاكستان ،افغانستان نیز متقبل شود كه از قواى ضد حكومت پاكستان در
آن كشور حمایت ننماید.
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زمانى كه مذاكرات ملل متحد در ماه اپریل سال  1983با اندروپوف آغاز
گردید ،چنان معلوم مي شد كه پاكستان آماده است كه مفكوره اندروپوف را
مبنى بر قطع كمك به مجاهدین بپذیرد .اما در جریان مذاكرات رژیم نظامى
پاكستان تحت فشار حكومت ریگن از موضع خود برگشت .بعد از دور اول
مذاكرات غیر مستقیم ژنیو ،كشمكشى در بین اعضاى حكومت پاكستان به
وقوع پیوست .یعقوب خان وزیر خارجه پاكستان و یك عده دیگرى كه
میخواستند در مقابل خروج عساكر شوروى از افغانستان به طرف مقابل
امتیاز بدهند ،در یكطرف قرار داشتند ،و در طرف دیگر به شمول ضیاالحق،
جنرالهاى واقع بودند كه جنگ را كلید به دست آوردن كمك هاى امریكا مى
پنداشتند و از همین جهت عالقمند بودندكه جنگ براى مدت نامعلوم دوام
نماید".
ضیاالحق در یك مصاحبه یى با «سلیك هریسن» كه اندكى قبل از مرگش
صورت گرفت چنین گفته بود كه" :هدفش از ابتداى جنگ این بوده كه ریشه
كمونیسم را از افغانستان بركند و یك رژیم دست نشاند ٴه پاكستان را در آنجا
بوجود آورد ،و در صف بندى هاى استراتیژیك جنوب آسیا تجدید نظر بعمل
آید".
" بعد از آن كه اندروپوف در نومبر سال  1982منشى عمومى حزب
كمونیست گردید ،اقدامات اولیش در مورد افغانستان چنین تعبیر گردید كه
تغییرات عمده یى در شرف وقوع است .بعد از مراسم تدفین بریژنیف به
تاریخ دوازدهم نوامبر ،اندروپوف با جنرال ضیأالحق و وزیر خارجه اش
یعقوب خان براى چهل دقیقه بطور خصوصى مالقات نمود .بعد از این مالقات
جنرال ضیأ طى تبصره یى اظهار داشت كه در اتحاد شوروى یك انعطاف
تازه یى بوجود آمده است.
در آستانهٴ دور اپریل مذاكرات ژنیو« ،كوردوویز» و «پریز دیكویار» با
«اندروپوف» در یك مالقات تاریخى یك ساعته به تاریخ  26مارچ در بارهٴ
مذاكرات ژنیو مشوره نمودند .اندروپوف در این مالقات به حل سیاسى قضیه
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افغانستان تأكید ورزید ،تا حدى كه سرمنشى ملل متحد بعد از مالقات اعالم
داشت كه " :من در باره امكان حل این قضیه خوشبینى زیاد دارم .مذاكرات
من با رهبران اتحاد شوروى نهایت دلچسپ بود .آنان از مساعى من حمایت
مي كنند ".در ظاهر امر مذاكرات در باره موافقتنامه به الفاظى كه آماده گى
پاكستان و امریكا را در ارتباط به قطع كمك به مجاهدین تصریح سازد تمركز
یافته بود .عالوه از آن در مذاكرات در مورد شكل حقوقى تعهد اتحاد شوروى
مبنى بر اخراج عساكرش و در باره این امر كه آیا پاكستان قبل از بدست
آوردن تقسیم اوقات بازگشت قواى شوروى احكام مربوط به قطع كمك را
شكل نهائى خواهد داد و یا خیر ،بحث و مناقشه صورت گرفت .یعقوب خان
در حقیقت در دور اول مذاكرات موافقه نمود كه با احكام مربوط به قطع كمك
به مجاهدین شكل نهائى داده شود ،اما تطبیق آنرا منوط به تطبیق موافقتنامه
همه جانبه در مورد حل كلى قضیه دانست .چیز دیگری قابل اهمیت انعطاف
یعقوب خان بود كه در باره آینده رژیم كابل از خود نشان داد .از نظر
اندروپوف آینده رژیم كابل یك موضوع نهایت مهم مذاكرات بود .وى آماده
نبود كه بعوض رژیم موجود در كابل ،رژیم دیگرى را بپذیرد .برطبق قول
«كورنینكو» و « گانگوفسكى» ،وى تصور میكرد كه یك شكل ترمیم شده
رژیم موجود در كابل كه نسبت به رژیم فعلى قاعده وسیعتر داشته باشد ،بعد
از بازگشت قواى شوروى به فعالیت خویش ادامه خواهد داد و در قواى مسلح
و خدمات امنیتى تغییرى وارد نخواهد شد.
سكرتر خاص پریز دیكویار ،گنادى یستاتیف در سال  1983چندین بار به
سلیك هریسن گفته بود كه " :اندروپوف آماده بود كه در دور جون مذاكرات
ژنیو یك تقسیم اوقات هشت ماهه را براى خروج عساكر شوروى از افغانستان
قبول نماید " .مسئله بازگشت قواى شوروى از افغانستان و انكشافات مذاكرات
ژنیو در سفر ماه اگست ببرك كارمل به مسكو با اندروپوف وسیعا مورد
بررسى قرارگرفت .سفیر شوروى در اسالم آباد «ویتالى سمیرنوف» به
تاریخ  19ماه مى این موضوع را علنا تائید نمود كه  " :كابل آماده است كه
براى خروج تمام قطعات عساكر شوروى تقسیم اوقاتى را ارائه نماید".
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بر بنیاد همین انكشافات بود كه دیاگو كوردوویز طى بیانیه یى اظهار داشت
كه نود و پنج ( )95در صد كار تسوید موافقه نهائى تكمیل شده است .یعقوب
خان در نیویارك به سلیك هریسن گفت  " :این بیانیه كوردوویز تمام مخالفین
حل قضیه افغانستان را در اسالم آباد و خارج كشوربه هیجان آوده است".
پاكستان یك مسوده بیست و چهار صفحه یى موافقتنام ٴه راكه تحت سرپرستى
ملل متحد باید امضأ مي گردید به ایاالت متحده امریكا سپرد .یعقوب خان این
مسوده را با وزیر خارجه امریكا جورج شولتز در مالقاتى كه به تاریخ 2۵
مى صورت گرفت یكجا مطالعه نمودند .با وجود اینكه وزیر خارجه امریكا
در این جلسه اظهار داشت كه امریكا راه موافقتنامه یى را مسدود نخواهد كرد
كه براى پاكستان قابل قبول باشد ،ولى در همین جلسه «ایگل برگر» معین
آن وزارت اظهار داشت كه ایاالت متحده امریكا آن موافتنامه یى را كه حكم
صریح در باره تعویض رژیم كابل را در بر نداشته باشد ،غیر عملى میداند.
با بقدرت رسیدن رونالد ریگن سیاست ایاالت متحده امریكا در ارتباط به اتحاد
شوروى بطور جدى تغییر یافت .ریس جمهور ریگن در ماه مارچ نطق
مشهورش را كه در آن اتحاد شوروى را «امپراتورى شریر» خواند ،ایراد
نمود .بعد از آن بیانیه  ،وى ابتكار دفاع استراتیژیك را اعالن كرد و بدین
وسیله به مسابقات تسلیحاتى هر چه بیشتر دامن زد ،و فضاى سیاسى و
دیپلوماتیك بین المللى را شدیدا متشنج ساخت.
فضاى بوجود آمده بعد از آن و اقدامات عملى به شمول جریان عظیم مساعدت
هاى بیكران نظامى ،تخنیكى ،لوژستیكى و مالى به پاكستان و مجاهدین ،همه
چیز به شمول مذاكرات در باره افغانستان را زهر آگین ساخت .حكومت
ایاالت متحده امریكا در این فرصت سعى مي نمود تا هر چه بیشتر پاى
شوروى در باتالق افغانستان فرو رود و خون تعداد بیشترى از فرزندان آن
كشور در افغانستان بریزد.
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بارى« ،ستانفیلد تارنر» ریس سى آى اى گفته بود كه " :آیا مجاز است كه
براى بر آورده ساختن منافع سیاسى امریكا حیات مردم دیگر به مخاطره
انداخته شود ؟ " وى خیلى ناراحت بود كه پالیسى امریكا این بود كه جنگ
باید تا آخرین افغان دوام یابد؛ ولى سرانجام نامبرده نیز از جنگ افغانها حمایت
میكرد.
در روشنى مطالب باال به وضاحت دیده میشود كه مردم افغانستان و منطقه
یك فرصت تاریخى را براى حل بحران در این منطقه و تأمین ثبات و آرامش،
صلح و صفا ،ترقى و تعالى از دست دادند.
پنج سال بعد در سال  1988گرباچوف به چنان یك سناریوى خروج عساكر
شوروى موافقه كرد كه نه تضمینى جهت دوام رژیم كابل را در برداشت و
نه ضمانتهاى بین المللى براى جلوگیرى از مداخله كارآئى الزم و نه همچنان
زمینه هاى مساعد و عملى براى بازگشت مهاجرین فراهم گردید.
در نتیجه  ،شانزده سال بعد ازین همه مساعى وطندوستانه  ،تراژدى افغانستان
و بقول تارنر "جنگ تا آخرین افغان" همچنان ادامه دارد.
ماه سپتمبر سال  1999مطابق سنبله 1378
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« اسالم و سیاست در افغانستان »
« اسالم و سیاست در افغانستان » نام كتابى است كه در همین اواخر
بصورت مستقل طبع و بدسترس عالقمندان گذاشته شده است.
این كتاب را خانم استا اولیسن (  ) Asta Olsenدانشمند وافغانستانشناس
دنماركى كه در سال  1952در این كشور متولد گردیده  ،نوشته است .خانم
موصوف داراى درجه دكتورا (  )Ph. D.در رشته مردم شناسى بوده و
بحیث استاد در انستتیوت انتروپولوژى دانشگاه كوپنهگن تدریس مي نماید.
وى داراى آ ثارى متعددى است كه برعالوه كتاب مورد بحث ،میتوان از آنها
به ترتیب زیر نام برد :
ـ پیشه وران افغانى  ،سال چاپ  ،1994افغانستان و بحران در یك جامعه
قدیمى (  )1989ـ فرهنگ خارجى اسالمى در دنمارك (  )1989اسالم و
مسلمانان در رسانه هاى گروهى دنمارك (  ،) 1988اسالم و آموزش در
دنمارك (  ، )1987سهمگیرى در مطالعات اسالمى  ،1987از كیستها تا
پرولتیرها .1977
همچنان مقاله های متعددى از وى در نشرات موقوت علمى دنماركى به نشر
رسیده است ،مانند  :طالبان در افغانستان ( مجله انتروپولوژى شماره  37سال
 ، )1998طالبان در ماوراى سیاهى چه را پنهان میكنند :افغانستان در میان
اسالمگرایى و دهشت افگنى ( دنیاى جدید ،شماره اول سال ، ) 1997
افغانستان :اسالمگرایى ،قومیت و مشروعیت ( سیمیرامیز ،شماره سوم سال
 ، )1994نوع دیگرى از كوچیگرى (مردم جهان ،شماره سوم و چهارم سال
 ، )1998جنگ مقدس علیه كمونیسم :پلتفارم اسالم از افغانستان (كانتكت،
شماره ششم سال  ، )1987شیخ محمدى ها :جامعه كوچك تجارى در
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افغانستان شرقى (مردم ،شماره بیست و هفتم سال  )1982مسلیها :افغانستان
شرقى (مردم جهان ،شماره سوم سال  ، )1981معیار هاى ازدواج و چگونگى
اجراى آن در جوامع دهاتى شمال افغانستان ( مردم ،شماره بیست و چهارم
سال .)1982
خانم استا اولیسن آنطورى كه خود مي نویسد ،كار عملى انتروپولوژیك را در
شرق افغانستان از سال  1970تا سال  1976انجام داده و بعد از سال 1977
تا سال  1979در پروژه انكشاف شمال افغانستان كار كرده است .وى شاهد
انقالب ثور سال  1978و شاهد نخستین عكس العمل مردم كه دچار سرگیچه
شده بودند ،و همچنان شاهد آغار مبارز ٴه مسلحانه و ایدئولوژیك در افكار و
اندیشه هاى افغانها كه بین حزب دموكراتیك خلق افغانستان و نیروهاى مخالف
آن رشد نمود و سرانجام منجر بجنگ داخلى وسیع گردید ،نیز بوده است.
كتاب اسالم و سیاست در افغانستان شامل دوصد و نود صفحه بوده و چوكات
تیوریك آن را اسالم ،ایدیولوژى و سیاست تشكیل میدهد .این كتاب داراى
فصول اساسى زیرین است:
1ـ اسالم ،ایدیولوژى و سیاست 2ـ افغانستان دراواخر قرن نزدهم 3ـ از
دولت قبایلى به سلطنت مطلقه 1891ـ  4 1880ـ پان اسالمیسم و ضدیت با
استعمار1901ـ5 1919ـ نمونه جدید ایدیولوژیك :سیاست رفورم امان هللا
1919ـ6 1929ـ ایجاد دوباره نظم اجتماعى و تغییر آن 1930ـ7 1950ـ
مبارزه براى رفورم هاى سیاسى 1950ـ8 1970ـ تكامل جنبش اسالمى از
سال  9 1960ـ حزب دموكراتیك خلق افغانستان و اسالم  10ـ مجاهدین و
اسالم .
خانم استا اولیسن براى نوشتن این كتاب زحمات فراوانى را متقبل شده و از
منابع بسیار متنوع و گونه گون استفاده برده است .وى براى تكمیل این
پژوهش و تحقیق علمی ،سالهاى طوالنى را در افغانستان سپرى كرده ،و بنا
بر وضع دشوار امنیتى در افغانستان ،گاهى كار خود را در این زمینه در
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پاكستان نیز ادامه داده است .این كتاب نخستین اثرى است كه بصورت
اختصاصى از نقش اسالم در اداره امور و سیاست در افغانستان بحث مي
كند ،و در حقیقت حوادث تاریخى افغانستان ،از اوایل قرن نزدهم تا اواسط
سال  1994را از دید كامال جداگانه و نوین مورد بررسى قرار مي دهد .در
این كتاب خصوصیت نظام قبیلوى در افغانستان ونقش نیروهاى قبایلى در
انكشاف آن بمثابه نیروى ایجادكننده و تشكل دهنده كنفدراسیون قبایل در زمان
ایجاد دولت ابدالى ها كه در آن تسلط نظامى قبایل پشتون نقش خیلى برجسته
داشت ،همه جانبه توضیح شده است.
نویسنده كتاب به این عقیده است كه میراث افغانستان بحیث دولت قبیلوى بر
سوال مشروعیت قدرت كه متشكل از قبایل و عناصر مذهبى است تاثیر مهم
داشته و هنوز هم دارد ،و در سالیان اخیر مفهوم حاكمیت مردم نیز بر این
جریان عالوه گردیده است .سوال مشروعیت قدرت ،شامل آجنداى دوران
هاى مختلف از سال  1880به اینطرف بوده كه در قوانین اساسى سالهاى
1977 ،1964 ،1931 ،1924و در قانون اساسى موقت (اصول اساسى)
سال  1980و همچنان اغتشاشهاى متعددى كه مشروعیت قدرت و مشروعیت
زمامدار را بمبارزه طلبیده ،انعكاس داشته است.
نویسنده كتاب مدل هاى قدرت را در طى سالهاى یاد شده به بررسى گرفته
و در آن مدل هاى مشروعیت قدرت مانند «مدل كالسیك اسالمى» « ،مدل
دولت قبیلوى» و سایر مدل ها یا نمونه هایى راكه در قوانین اساسى انعكاس
داشته توضیح داده است .در حقیقت منازعه و جدال برسر مشروعیت قدرت،
اغتشاش و نارامى هاى گروه هاى اجتماعى و جریاناتى كه از مشروعیت
قدرت جانبدارى و یا آن را رد نموده اند ،در این اثر وسیعا به بررسى گرفته
شده است .وى مشروعیت قدرت را بصورت طبیعى بر جریانات ایدئولوژیك
موجود در جامعه ربط داده و مشروعیت را به این عنوان كه « مانند زیبائى
در چشمان بیننده قرار دارد» تمثیل مي نماید .بنابران مشروعیت بازتابى است
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كه هم بصورت رسمى در قوانین اساسى دولت انعكاس یافته  ،و هم در مبارزه
ایدئولوژیك طبقاتى در جامعه ،عملى گردیده است.
خانم اولیسن به این عقیده است كه دولت مركزى ،مذهب و سیاست در
افغانستان همواره با هم پیوند تنگاتنگ داشته اند؛ و هر اندیشه و جریان سیاسى
كه بخاطر كسب حمایت مردم از بیشترین عناصرمشترك عقیدتى و عنعنات
مردم كه معرف تداوم تاریخى و دیرپاى هر اندیشه است ،استفاده نبرد ،محكوم
به شكست است .احزاب سیاسى افغانستان بشمول احزاب اسالمگرا به این
مسا ٴله اساسى توجه الزم نكرده اند.
خانم اولیسن مینگارد كه طبقه متوسط تحصیل كرده كه در طول سالهاى
 1960و  1970بر صحنه سیاسى حاكم بود ،در جنبش مقاومت اشتراك
محدود داشت .از این رو نمیتوان یكى از لیبرالها و سیاستمداران قبلى را در
رهبرى مقاومت سراغ نمود .نقش محدود روشنفكران تحصیل كرده «مدرن»
در مقاومت افغانستان را میتوان قسما بحیث نشانه یى از بحران ایدئولوژیك
و وسیع شدن فاصله در بینش فرهنگى و ارزشها میان نخبه گان جدید و بقیه
مردم افغانستان تلقى نمود .تجربه مختصر و غیر موفق دموكراسى پارلمانى
نیز در بیگانه شدن طبقه متوسط نقش بازى نموده ،زیرا در این دوره فرهنگ
احزاب سیاسى در افغانستان ریشه نداشت.
خانم اولیسن به این عقیده است كه منازعه افغانستان مجزا از افقهاى
زورآزمایى نظامى آن ،یك منازعه ایدئولوژیك بین جریانات فكرى مختلف
بود .دو «مدعى» اصلى در این میدان ،حزب حاكم دموكراتیك خلق افغانستان
و اسالمگرایان بودند كه هریك اندیشه هاى ایدئولوژیك را با مشابهت هاى
قابل مالحظه در ساختار ،اما متمركز در اطراف مفاهیم و ارزش هاى مختلف
نمایندگى میكردند .زمانى كه خود اسالمگرایان بمیدان آمدند تا هژمونى
ایدئولوژیك خود را تأمین كنند ،جریان فكرى آنها از عین ضعف هاى عذاب
كشید كه حزب دموكراتیك خلق افغانستان از آن رنج مي برد .زیرا هردو
بجاى همگراشدن با هویتها و واحد هاى نامتجانس اجتماعى جامعه افغانستان،
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آنها را مردود شمردند .هرگاه آرزوى قدرت نتواند با هژمونى ایدئولوژیك كه
پیش شرط مشروعیت براى هر رژیم است تركیب گردد ،توسل به زور بحیث
یگانه بدیل باقى مي ماند .اسالمگرایان بخــش عمده حمایت و پشتیبانیى را
كه از جانب مردم بدست آوردند« ،مرهون» حزب دموكراتیك خلق افغانستان
مي دانند.
حزب دموكراتیك خلق افغانستان پس از آغاز قدرت ،مبارز ٴه طبقاتى را بشكل
اندیشه طبقاتى مجرد و بدون واسطه (نظریات افراطى حفیظ هللا امین) كه به
فرهنگ ،عنعنات و هویت هاى محلى مردم كم بها میداد ،در دستور كار روز
خویش قرار داد .نتیجه این افراط و زیاده روى این بود كه حزب مجبور
گردید كه از اندیشه هاى اولى خود «برگشت» نماید .باالخره وقتى رهبران
حزب دموكراتیك خلق افغانستان بمنظور اعاد ٴه اعتبار شخصى خود ناگزیر
شدند كه به عبارات قومى و قبایلى توسل جویند تا بحیث «مسلمانان خوب»
شهرت یابند ،لكه هاى قبلى مانع از آن شد تا نتوانند صحنه را تغییر بدهند.
به عقیده نویسنده كتاب ،سقوط حزب دموكراتیك خلق افغانستان نه محصول
عدم اتحاد آن بود و نه محصول بدتر شدن وضع نظامى ،زیرا مخالفین
(مجاهدین) آن نیز بیشتر از آن پراگنده بودند ،بلكه عامل اساسى سقوط آن
شكست در جنگ ایدئولوژیك بخاطر تسخیر «قلب ها و مغز هاى» مردم بود.
در میان نویسنده هاى غربى شاید استا اولیسن از جمله معدود كسانى باشد كه
با وسعت نظر و بدون جانبدارى ،وهمچنان تحلیل عمیق و همه جانبه ،مسایل
افغانستان را مورد بررسى قرار داده است .مطالعه این اثر براى عالقمندانى
كه خواستار آثار سنگین و باوزن اند دلچسپ است.
معموال در آثار اكثرى از محقیقن و نویسندگان غربى دو كمبود جدى وجود
دارد.
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نخست اینكه :استفاده از منابع و مآخذ گونه گون و اكثرا ضد و نقیض ،گاهى
نتیجه گیرى هاى واقعبینانه و تثبیت درستى ها و نادرستى ها را به دشوارى
مواجه میسازد ،و حتى برخى از خوانندگان از مطالعه همچمو آثار بجایى
نمیرسند و گمراه مي مانند .این مشكل دوچندان میگردد ،مخصوصا در
شرایطى كه پاى منافع و مقاصد كشورهاى متبوع شان مطرح باشد ،و یا اینكه
تفكر و اندیشه هاى خودشان در تحلیل ها اثر گذارد و اصل بیطرفى نقض
گردد.
دوم اینكه :درك درست روح و روان یك ملت  ،مخصوصا ملتهاى آسیایي
كه داراى بغرنجى هاى مشخص بخود هست ،و شناخت عمیق خصوصیات
تاریخى ،ملى و فرهنگى آنها براى نویسندگان و محقیقن غربى خیلى ها دشوار
مي باشد .این كمبودى ها در كتاب خانم استا اولیسن كمتر به نظر میرسد،
زیرا موصوف برعالوه اینكه دنماركى هست انتروپولوجیست هم هست.
از نظر این نگارنده ،در این كتاب به تأثیر و نقش بعُد خارجى (قدرتهاى
بیرونى) در شكلگیرى و انكشاف حوادث و منازعات در افغانستان بها داده
نشده و به آن توجه الزم صورت نگرفته است .در حالیكه در این صد یا دو
صد سال اخیر نقش قدرت هاى خارجى در شكلگیرى مسایل افغانستان خیلى
برجسته بوده است.
بگونه مثال دو نمونه بسیار چشمگیر را كه در این كتاب نیز مقایسه گردیده،
از لحاظ تأثیر گذارى بعُد خارجى آن خیلى فشرده از نظر میگذرانیم .یعنى
دوره زمامدارى امیر عبدالرحمن و دوره زمامدارى شاه امان هللا.
امیر عبدالرحمن ساختار و مدل قبیلوى دولت افغانستان را دگرگون ساخت و
آنرا به دولت مركزى مبدل کرد .وى در تأمین این امر بزرگ از خشونت
بیسابقه كار گرفت ،و هر نوع مخالفت را با مشت آهنین و بیرحمانه سركوب
كرد .امیر بخاطرگذار از «دولت قبایلى» به «دولت مركزى» از ضعیف
سازی قدرت و نفوذ علما و رهبران قبایل كار گرفت .شخصیت هاى آزادى
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خواه افغانستان را كه در جنگ علیه استعمار برتانیا نقش برجسته داشتند،
بدنام و نابود گردانید .چنانچه به دستور امیر میت مال مشك عالم یكى از
آزادیخواهان برجسته تاریخ مبارزات ضد استعمارى افغانستان و روحانى
برجسته ،نبش قبر گردید و استخوانهاى وی سوزانده شد تا اخطار به دیگران
باشد« .علما» امیر را بحیث كافرى كه قساوت او به اسالم صدمه مي زند،
نفرین مي كردند ،و صد ها مطلب دیگرى كه در اینجا نمى گنجد .ولى هيچ
نيروى مقاومتى در خارج از كشور مخصوصا سرحدات جنوبى و شرقى
بوجود نيامد .زیرا انگلیسها امیر را در تطبیق سیاستهاى وى نه تنها مزاحمت
نكردند بل اینکه به وى كمك رسانیدند و نگذاشتند هیچ مشكلى در امر تطبیق
سیاستهاى امیر ایجاد گردد.
ولى برعكس ،براى سقوط شاه امان هللا ،هر مالى مجنون و بینام و بدنام ،و
هر لنگ و الشى را شخصیت دادند ،و الو لشكرى ساختند تا این شخصیت
آزادى خواه و ترقی دوست را كه نه تنها در افغانستان محبوب بود كه در تمام
جهان اسالم به وى ،بحیث رهبر بزرگ اسالم نگریسته مي شد ،از وطنش
برانند .در حالیكه اكثر ریفورم هاى دوره امانى سمبولیك و دورنمایى بود و
از لحاظ حجم و وسعت و عمق خود با تغییرات بنیادى امیر عبدالرحمن قابل
مقایسه نمي باشد.
از این دو برخورد چنین نتیجه گرفته میشود كه صرف تعلق پذیرى و
سازگارى این دو شخصیت و یا عدم آن به برتانیا سرنوشتساز گردید ،نه
هوشیارى و ذكاوت و عمل آنان.
این سناریو یكبار دیگر در جریان دو دهه اخیر تكرار شد .گاهى محقیقین
غربى ،با بررسى مسایل افغانسان بصورت مجرد تا حدى پیش مي روند كه
این قضاوت بوجود مى آید كه گویا افغانها مردم خیلى متحجر و متعصب اند
و سزاوار حكومتى یا رژیمى مانند طالبان.
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البته این قضاوت كامال نادرست است ،و در حقیقت مردم افغانستان در مقایسه
با سایر ملتهاى مسلمان ،بیشتر متجدد وترقى خواه بوده اند .بنابران این وظیفه
مؤرخین و دانشمندان افغانى است كه این عرصه تاریخ افغانستان را بیشتر
كاوش كنند وتأثیر بعُد خارجى را در شكلگیرى جریان های تاریخى این كشور
هر چه بیشتر روشن سازند.
قابل تذكر دانسته میشود كه با وجود تنوع مطالب ،از لحاظ مسایل مورد بحث
در كتاب « اسالم و سیاست در افغانستان » و پیچیدگى هاى آن ،این اثر به
شیوه سلیس و روان از جانب محترم خلیل زمر به فارسی درى برگردانیده
شده و موصوف در این امر زحمت فراوان كشیده است .موفقیت هر چه بیشتر
وى را در برگردانیدن همچو آثار و كتابهاى مفید بزبان فارسی درى آرزو
مي نمایم.
ماه دسمبر سال  1999مطابق قوس 1378
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نظری بر مذاكرات غیر مستقیم جده
دومین دور مذاكرات غیر مستقیم صلح میان طالبان و مخالفان مسلح آنها تحت
سرپرستى سازمان كنفرانس اسالمى و به حمایت ملل متحد از تاریخ هشتم تا
دهم ماه مى در جده پایتخت عربستان سعودى دایر گردید .دور اول این
مذاكرات در ماه مارچ سال جارى نیز در جده دایر شده بود .در اجالس جده
بر عالوه ى نمایندگان دو طرف افغانى ،نمایندگانى از كشور هاى جمهورى
اسالمى ایران ،جمهورى اسالمى پاكستان ،جمهورى گیني و نماینده سرمنشى
سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز اشتراك داشت.
معاون وزارت امور خارجه ایران ،بنا بر اینكه جمهورى اسالمى ایران در
سال جارى ریاست كنفرانس اسالمى را به عهده دارد ،از اجالس جده ریاست
نموده و در نخستین دور آن در حالیكه نمایندگان كشور هاى متذكره و
نمایندگان سازمان كنفرانس اسالمى و ملل متحد حاضر بودند ،حین مذاكره
جداگانه با هیات هایى از طالبان و مخالفین مسلح آنها ،با ابراز حمایت كامل
از حق خود ارادیت مردم افغانستان ،مسایل مربوط به تبادله اسرا ،فراهم
آورى تسهیالت براى بدست آوردن كمك هاى بشرى ،حفظ حق زندگى اهالى
ملكى و جلوگیرى از عملیات نظامى به مقیاس بزرگ را مطرح و مورد
بررسى قرار داد.
بنا بر اظهار كارمند اداره سازمان كنفراس اسالمى ،این دور جلسه اساسأ
بمنظور بحث باالى مسا ٴله تشكیل دولتى با قاعده وسیع كه منجر به قطع جنگ
طوالنى در افغانستان جنگ زده گردد ،اختصاص داده شده بود كه البته در
صورت موفقیت كار آن ،جلسه بعدى به صورت مستقیم و به اشتراك رهبران
هر دو طرف دایر خواهد شد.
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بعد از ختم این دور مذاكرات ،نطاق اداره كنفرانس اسالمى اعالم داشت كه
طالبان و ائتالف گروه هاى مخالف آن در مورد تبادله اسرا و برقرارى آتش
بس به توافق رسیدند و هر در طرف موافقه نمودند كه تبادله اسرا را بصورت
عاجل از روز دهم ماه مى به سرپرستى صلیب احمر بین المللى آغاز مي
كنند .به گفته نطاق موصوف هر دو طرف همچنان در مورد باز نمودن همه
راه هاى عبور و مرور در مناطق مختلف افغانستان جهت استفاد ٴه اهالى ملكى
و تامین فعالیت هاى بشر دوستانه توافق نمودند .نطاق نامبرده اضافه نموده
كه از طالبان و ائتالف گروه هاى مخالف شان تقاضا شده تا سندى كه حاوى
نكات نظر شان در ارتباط به تشكیل دولتى بر قاعده وسیع كه منجر به قطع
جنگ طوالنى در افغانستان گردد و همچنان تشكیل یك اردو را تهیه و ارایه
نمایند .به گفته موصوف قرار است این سند در دور سوم جلسات مورد بررسى
قرار گیرد.
آقاى جواد ظریف معاون وزارت امور خارجه ایران كه مسؤولیت پیشبرد كار
مذاكرات غیر مستقیم میان طرفهاى متخاصم افغانى را از جانب سازمان
كنفرانس اسالمى به عهده داشت ،در ختم این دور مذاكرات به نمایندگان رسانه
هاى گروهى اظهار داشت كه میان طالبان و ائتالف گروه هاى مخالف شان
در ارتباط به آزادى كامل اسرا و تامین عبور و مرور مصون اهالى و
كارمندان امداد بشرى و جلوگیرى از كشتار اهالى ملكى توافقاتى صورت
گرفته كه میتواند یك اقدام مهم بخاطر ایجاد جوى اعتماد میان دو طرف
متخاصم تلقى گردد.
طوریكه مالحظه میگردد ،مسؤولین سازمان كنفرانس اسالمى و معاون
وزارت خارجه ایران كه ریاست جلسات را به عهده داشت در مورد توافقات
بدست آمده با صراحت مطالب مشخصى را اعالم داشته اند كه در رسانه هاى
گروهى به صورت مختصر و با كمى تفاوت به نشر رسیده است.
جالب این است كه نمایندگان طرف هاى در گیر افغانى به سرعت ،یك بخش
اساسى توافقات اعالم شده یعنى توافق در مورد آتش بس را رد كردند .مانند
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جلسات گذشته ،بخصوص جلسه عشق آباد ،بدون در نظرداشت اعالمیه هاى
رسمى ابالغ شده و امضأ شده ،این به اصطالح نمایندگان گروه هاى متخاصم
افغانى یكبار دیگر چهره دیگرى را از خود به نمایش گذاشتند .چهره ى كه
گویا به هیچ قول و قرار و مقاوله یى ارزش قایل نیستند .اوصافى كه افغانها
در گذشته بخاطر منسوب بودن به آنها افتخار مي كردند ،و براى حفظ آن
زیر نام غیرت افغانى خسارات زیادى را متقبل مي شدند .اصرار به این امر
كه گویا به قطع آتش بس موافقه نمي كنند ،خود بیانگر آن است كه این گروه
ها بجز جنگیدن هنرى دیگرى ندارند و اساسأ به همین منظور آموزش و
پرورش دیده و رشد یافته اند .براى این گروه ها منافع ملى و مصالح علیای
كشور ارزشى ندارد.
در شرایط موجود بر عالوه فقر و گرسنگى ناشى از ادامه جنگ جنگساالران،
قهر طبیعت نیز بیداد مي كند و موجب مرگ ده ها هزار انسان شریف این
وطن مي گردد؛ انسانى كه هنوز از تیغ بیرحم این جالدان جان به سالمت
برده است .بر اساس گزارشهاى موسسات بین المللى امسال خشكسالى در سر
تاسر افغانستان و مخصوصأ در مناطق جنوبى و غربى كشور مانند قندهار،
زابل  ،هلمند ،نیمروز و ارزگان  ،هست و بود صدها هزار هموطن را سخت
تهدید مي كند .براساس ارقام ارایه شده دست کم سه صد هزار خانوار از
مناطق مربوط بخویش كوچ نموده اند و تاكنون در حدود پنجاه تا شصت
درصد مالدارى در این مناطق از بین رفته و خطر از بین رفتن كامل مواشى
نیز وجود دارد.
وضعیت موجود بیانگر یك فاجعه بزرگ ملى است .در چنین وضعیت و
شرایط جنگساالران حاكم بر زندگى و سرنوشت مردم افغانستان با افتخار
اعالم میدارندكه جنگ را همچنان ادامه مي دهند و آتش بس نمي كنند ،زیرا
اربابان چنین میخواهند!
در مورد این نیروهاى جنگى چگونه باید قضاوت كرد؟
براى شناخت بهتر این نیروهاى جنگى بهتر است از یكى از صدها نمونه یى
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كه وجود دارد ،یكبار دیگر ،منحیث مشت نمونه خروار ،مطلبى را بازخوانى
نماییم .در این اواخر در شبكه بین المللى انترنت در بخش كتابهاى مربوط به
افغانستان با ترجمه فارسى كتاب مشهور « تلك خرس» مواجه گردیدم كه در
سرآغاز آن با نقل از كتاب «عرفان صدیقى» چنین نگاشته شده است " :در
جوار شاهراه راولپندى متصل سرك پشاور در كنار میدان مسابقات در
قبرستان نظامى ،اختر عبدالرحمن در خواب ابدى فرو رفته است .تخته نصب
شده در باالى قبر شناسنام ٴه وى مي باشد .بیشترینه مجاهدینى كه از افغانستان
مى آیند محل تدفین وى را جویا شده و به آنجا مى روند .دست دعا را بلند
مي كنند و با چشمان پر از اشك و چهره هاى حكایتگر از سپاسگزارى و
بدون آنكه پشت به قبر برگردانند عقب میروند و این امتیاز مقبره موصوف
است".
بنابران از نسلى كه از چنین خاكسترى سربلند كرده و به وسیله دستان
اشخاصى ناپاك و آلوده بخون مردم افغانستان همچون اختر عبدالرحمن هایى
«كابل سوز» و امثال وى آموزش و پرورش دیده و مسخ شده و چنین برده
وار حتى در مقابل قبر آنها گریه و زارى مي كند و روگشتاندن از آنرا بى
حرمتى تلقى مي نماید ،چه توقع باید داشت؟!
بر میگردم به نتایج مذاكرات غیر مستقیم جده .
رئیس هیئت مذاكره كننده طالبان به خبر گزارى ها اظهار داشته است كه
هیئت متذكره مسا ٴله تمدید كار جلسات و همچنان تقبیح مداخالت خارجى در
امور افغانستان را بارها مطرح نموده و پیشنهاد کرده كه دور بعدى مذاكرات
در كابل دایر گردد ( .اى اف پى دهم ماه مى ) .جالب این است كه هر دو
طرف افغانى برعالوه تمدید كار جلسات ،خواهان مذاكرات مستقیم نیز بوده
اند.
با وجود این كه در گذشته ها  ،بارها هیئت هاى هر دو طرف با هم مذاكرات
مستقیم داشته و در مقابل دوربین هاى عكاسى خبر نگاران رسانه های بین
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المللی با قیافه هاى آنچنانى ژست گرفته و حتى بطور سمبولیك و به وساطت
گرداننده ها با هم دست داده اند و تبسم كرده اند! این پرسش مطرح مي گردد
که چرا مذاكرات جده ،بصورت غیر مستقیم پیش برده شده است؟ شاید
دقیقتر آن باشد اگر بگوییم كه براى آنها اجازه داده نشد تا مسایل خود را رو
در رو و مستقیم با هم مطرح نمایند.
گردانندگان اصلى اجالس غیر مستقیم جده ،یعنى پاكستان و ایران كه هر دو
به حامى و قیم طرفهاى درگیر افغانى شهرت یافته اند و جنگ بخاطر منافع
ملى آنها در افغانستان همچنان ادامه دارد ،نمي خواستند كه این مذاكرات
بصورت مستقیم دایر گردد .آنان با اعمال نفوذ حتى مانع اشتراك سایر كشور
هاى مسلمان همسایه افغانستان در این روند نیز گردیدند.
رفتار ناشیانه ،ساده لوحانه و گاهى استقالل طلبانه هیئت هاى هر دو طرف
در مذاكرات مستقیم و نادیده گرفتن نكات ظریف دیكته شده از جانب حامیان
شان و سپس بوجود آمدن سؤتفاهم ها و سوء تعبیر ها از توافقاتى بعمل آمده
كه در تمام موارد و بخصوص در اجالس عشق آباد شاهد آن بودیم ،از جمله
عواملى اند كه این دو نیروى جنگى كه هنوز از لحاظ سیاسى بسیار خام اند،
جدا از هم نگهداشته شده بودند تا مطالب اساسی از طریق حامیان شان انتقال
داده شده  ،و حل و فصل گردد .بدین وسیله حامیان خارجى این دو نیروى
جنگى از طریق كار جداگانه با هر یك به نتایج مطلوبتر و قابل قبولتر براى
خود كه در بر گیرنده منافع استراتیژیك شان در منطقه باشد ،مبادرت مي
ورزیدند.
گفتگوهای حاكم نظامى پاكستان در ایران و به ادامه آن سفرهاى سیاسى و
امنیتى مسؤولین ارگانهاى مربوط دو كشور به مراكز یكدیگر نشاندهنده آن
است كه جمهورى هاى اسالمى ایران و پاكستان زیر نام استقرار صلح در
افغانستان ،مواضع خود را باهم نزدیك مي سازند و با استفاده از نام سازمان
كنفرانس اسالمى از تشكیل دولت « طالبى ـ جهادى » حمایت مى نمایند.
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این پروسه در حقیقت در مغایرت کامل با تشكیل و ایجاد دولت ملى و مستقل
افغانستان بوده  ،كه از طریق كشورهاى  2 + ۶و بر پایه فیصله هاى شوراى
امنیت سازمان ملل متحد و به بمثابه یك نظام مدنى و سكیوالر مطرح مي
باشد.
هر چند در ظاهر امر چنین وانمود مي شود كه گویا این دو جریان موازى
باهم پیش مي روند؛ ولى در حقیقت آن دو در تقابل باهم قرار داشته ،و هدف
از جریان جده خنثى ساختن جریان دیگر و به تأخیر انداختن روند استقرار
صلح پایدار و ایجاد دولت مردمى در افغانستان مي باشد.
حاال طیف وسیعى از نیروهاى مخالف با جریان جده بطور بالقوه وجود دارد
كه میخواهند دست عناصر افراطى مذهبى كه از اسالم سؤاستفاده مي كنند و
آرزومند تقویه نظام افراطى اسالمى در افغانستان اند از گریبان مردم
افغانستان كوتاه گردد .چهره واقى و خیلى زشت نیروهاى افراطى اسالمى
حاال بطور كامل آشکار گردیده و مردم مسلمان افغانستان از این نیروها یى
كه در خدمت شبكه هاى بین المللى بنیادگرایى اسالمى قرار دارند ،سخت
نفرت پیدا نموده است .حاكمیت خشن و بسیار مستبدانه آنان ،همچنان شرایط
بى نهایت دشوار اقتصادى ناشى از این حاكمیت و بى تفاوتى قدرتهاى بین
المللى اجازه نمي دهد تا مردم بخاطر تأمین خواسته هاى مشروع شان به پا
خیزند.
بنابران این وظیفه جریان دومى یا طیف وسیعى از نیروهاى مخالف حاكمیت
استبدادى مذهبى است كه باید به یك نیروى بالفعل و متحد تبدیل گردیده و
وضعیت موجود را در افغانستان به نفع استقالل و آزادى ،حاكمیت ملى و
تمامیت ارضى ،ترقى و تعالى مردم افغانستان تغییر دهند.
با دریغ و درد كه هنوز این طیف وسیعى از نیروهاى مخالف حاكمیت
استبدادى مذهبى ،بنابر عدم درك عمیق شرایط موجود و نیاز مبرم به یك
اتحاد وسیع ،روى مسایل كوچك عقیده تى ،سیاسى ،شخصى و تأثرات و عقده
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هاى ناشى از رفتار هاى ناهنجار گذشته ،یكدیگر را نمى پذیرند و از هم
فاصله مي گیرند.
فرهنگ گفت و گو و گفت و شنود سالم و سازنده و رجحان و توجه به مسایل
خیلى حاد و مبرم ملى تا هنوز در رفتار و گفتار شمار زیادى از افغانهاى
وابسته به این طیف كه از نیروهاى معتدل اسالمى تا طرفداران شاه سابق و
نیروهاى چپ ملى را در بر مي گیرد ،بطور شاید و باید راه نیافته است.
بنابران در این برهه خاص زمانی وظیفه سكانداران این نیروها است كه از
نفى یكدیگر اجتناب نموده و در جهت جستجوى راه ها و روشهاى برایند تا
زمینه نزدیكى تمام نیروهاى وابسته به این طیف در یك جبهه وسیع مردمى
فراهم گردد ،و بدین وسیله بر طبق رسوم و عنعنات پسندیده مردم كشور در
راه حل و فصل مسایل بغرنج و پیچیده كنونى مدبرانه تصامیم الزم اتخاذ و
گام هاى عملى گذاشته شود.
صرف از این طریق آرمانهاى انسانى ،شرافتمندانه و وطندوستانه مردم
افغانستان براى نیل به صلح و ترقى براورده شده و دست منحوس بیگانگان
حریص و متعرض از دامان میهن تاراج شده مان كوتاه مي گردد.
ماه جون سال  2000مطابق جوزا 1379
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وضع فالكتبار پناهنده هاى افغانى
ما بدین در نه پى حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم

(حافظ )
اسامبله عمومى ملل متحد روز بیستم ماه جون را به عنوان « روز جهانى
پناهنده » تصویب نموده است .هدف از این تصمیم توجه به وضع رقت بار
پناهنده ها ،تأمین مكلفیتهاى مربوط به آنها از جانب ارگانهاى عالقمند به آن
و تقویت مساعى مشترك میان سازمانهاى بین المللى ،بخصوص كمیسارى
ملل متحد در امور پناهنده ها ،حكومتهاى كشور هاى عضو آن سازمان،
سازمانهاى غیر دولتى و سایر ارگانهاى مربوط به این امر ،مي باشد.
گزارشهاى كمیسارى ملل متحد در امور پناهنده ها میرساند كه از هر 120
نفر از نفوس جهان ،یك نفر پناهنده است .مجموع نفوس پناهنده ها در سراسر
جهان در حدود پنجاه ملیون نفر تخمین گردیده است .به توجه رسانیده میشود
كه هدف از پناهنده صرف آن شخصى مي باشد كه براى نجات یافتن از
خطرى كه در كشورش او را تهدید مي كند به كشور دیگرى پناه مي برد ،یا
به آن توسل مي جوید و از آن حمایت مي طلبد.
بنابر وضعیت ،شرایط و حوادث ناهنجار سیاسى ـ اجتماعى و همچنان
اقتصادى موجود كه دامنگیر شمار زیادى از كشورهاى عقب نگهداشته شده
و كمتر انكشاف یافته گردیده ،به تعداد پناهنده ها ،روز تا روز افزایش بعمل
آمده است .چنانچه مجموع نفوس پناهنده ها در اواخر دهه هفتاد رقم دو ملیون
نفر را تشكیل میداد ،در حالیكه این رقم در سال  199۵به  27ملیون نفر بالغ
گردید كه شمار زیاد از آنها با بهتر شدن وضعیت در كشور اصلى ،دوباره
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بوطن خود عودت نموده اند .در سال  2000مجموع نفوس پناهنده ها در
حدود  22ملیون نفر تثبیت شده است .بر عالوه طى این مدت در حدود 20
تا  2۵ملیون نفر از محالت اصلى بودباش خود بیجا شده اند ،بدین معنى كه
محل سكونت خود را به اجبار ترك گفته ولى وطن خود را ترك نداده اند.
مردم ستمدیده افغانستان نیز در جریان  22سال اخیر از اثر زجر ،شكنجه،
تعقیب و ترس از دست دادن جان ،حیثیت و شرف خود و همچنان ادامه
جنگهاى خانمانسوز و سرانجام قحطى و خشكسالى سه سال پیهم اخیر ،ناگزیر
به فرار از كشور آبایى خود گردیده اند .پناهنده هاى افغان با شماری در حدود
چهار ملیون نفر ،بلندترین رقم را از یك ملت ،در مجموع نفوس پناهنده هاى
جهان تشكیل مي دهد .افغانستان ،این عقبمانده ترین كشور جهان ،منحیث
قربانى منافع آزمندانه سیاسى و رقابت هاى بین المللى قدرتهاى بزرگ جهانى
و منطقه یى ،در پهلوى بدست داشتن مقام بزرگترین صادر كننده مواد مخدر
و بزرگترین مركز تهدید كنند ٴه دهشت افگنى یا تروریستى بین المللى ،همچنان
بحیث بزرگترین صادر كننده پناهنده نیز شناخته شده است .دو ملیون پناهنده
افغان در پاكستان ،یك ونیم ملیون در ایران و هزاران دیگر در سایر
كشورهاى همسایه و جهان ،بطور رقت بارى بود و باش دارند.
شمار زیادى پناهنده هاى افغان در كشورهاى اروپایى نیز سكونت دارند .بر
اساس ارقام ارائه شده ،تنها در جرمنى به تعداد هفتاد هزار پناهنده افغان
زندگى مي کنند كه به تناسب سایر كشورهاى غربى ،بلندترین رقم افغانها در
یك كشور غربى را می سازد .صرف در شهر هامبورگ به تعداد بیست هزار
افغان اقامت دارند .بر اساس ارقام منتشر شده از جانب اداره امور خارجى
هاى دنمارك ( نشریه ماه اپریل سال  ،) 2001سطح آمد افغانهاى پناهنده در
دنمارك از سال  1991الى سال  2000به ترتیب زیر سیر صعودى داشته
است:
-

سال  1991ـ  7۵نفر
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-

سال  1992ـ  12۵نفر

-

سال  1993ـ  173نفر

-

سال  199۴ـ  180نفر

-

سال  199۵ـ  2۶8نفر

-

سال  199۶ـ  239نفر

-

سال  1997ـ  2۶2نفر

-

سال  1998ـ  332نفر

-

سال  1999ـ  ۵3۴نفر

-

سال  2000ـ  13۴0نفر.

طوریكه مالحظه مي گردد این تعداد ـ از  7۵نفر سال  1991تا  13۴0نفر
سال  2000ـ رشد بسیار سرسام آوری را نشان داده و درحقیقت به همان
پیمانه خود بیانگر بدترشدن تدریجى و سیستماتیك وضعیت در افغانستان ،در
جریان این سالها میباشد .افزایش سرسام آور در سیر صعودى پناه جستن
افغانها در تمام کشورهای غربی ،بنابر دالیلى كه در باال تذكار یافت ،به همین
شدت بوده است.
وضع پناهنده هاى افغان در پاكستان و ایران كه بیشترین جمعیت افغانها در
آن كشورها اقامت دارند ،فالكت بارتر و سرشار از نكبت و ذلت گردیده است.
طى آغاز بحران در افغانستان ،بنابر تعقیب سیاستهاى اختناق و ترور ،در
اواخر دهه هفتاد میالدى به نحوى مهاجرت اجبارى مردم افغانستان و ترك
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سرزمین آبایى شان آغاز یافت .حكومت پاكستان كه در كمین نشسته بود و
همواره از سیاستهاى نسبتأ خصمانه حكومتهاى افغانستان رنج مي برد و
تمامیت ارضى خود را در مخاطره مي دید و رژیم جدید را نیز در همان خط
و حتى جدى تر مشاهده مي كرد ،از این وضع استفاده شایان نموده و از ورود
افغانهاى پناهنده با گرمی استقبال كرد.
با بحرانى شدن هرچه بیشتر وضعیت سیاسى ـ اجتماعى افغانستان ناشى از
مداخله نظامى شوروى و شدت یافتن فعالیتهاى نظامى مخالفان رژیم به
حمایت ،تمویل ،تسلیح و آموزش آنها توسط ارگانهاى معیین استخباراتى و
نظامى كشورهاى مختلف ،بخصوص ایاالت متحده امریكا كه حریف پرقدرت
جهانى خود را در تلك میدید ،موج مهاجرت از كشور هر بیشتر گسترش می
یافت .باید به توجه رسانید كه برعالوه شدت یافتن جنگ مسلحانه و گرم،
جنگ روانى و طرح این مسا ٴله كه گویا در افغانستان رژیم كفر حكمفرما
است ،یعنى این كشور دارالكفر است ،مردم بى اطالع و ناآگاه روستاها و
محالت كشور را منحیث مكلفیت دینى مجبور مي ساختند كه افغانستان را
ترك بگویند .با آنهایى كه حاضر نمى شدند وطن خود را ترك كنند منحیث
همكار رژیم «كمونیستى» برخورد خیلى خشن و ظالمانه صورت مي گرفت.
آنها مردان محل را مى كشتند ،خانه هاى مردم را به آتش مي كشیدند و زن
و فرزندان آنها را به كنیزى مي بردند.
بدین ترتیب سیل عظیم مهاجرت اجبارى مردم مظلوم افغانستان روز تا روز
پردامنه تر شد .خانواده هاى افغان در اردوگاه هاى از قبل آماده شده به
گروگان تبدیل مى شدند و فرزندان شان به اجبار تحت آموزش سیاسى و
نظامى قرار مي گرفتند و به جبهات جنگ برادركشى و غارت وطن اعزام
مي گردیدند.
بعد از آن كه این وظیفه و رسالت بر طبق پالنهاى از پیش تنظیم شده
استراتژیك به پایان رسید و حریفان حریص و طماع به فتح و ظفر نایل
گردیدند ،توجه به مهاجران و پناهنده ها نیز دیگر رنگ باختند و از اهمیت و
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اعتبار افتیدند .آن همه هیاهو زیر نام حقوق بشر و برادرى اسالمى نیز به
خاموشى گرایید و جاى آن را چماق ،زندان ،زجر ،شكنجه و ازیت گرفت.
آنچه كه امروز با پناهنده هاى افغانى در كشورهاى همسایه و سایر كشور ها
صورت مي گیرد.
پناهنده هاى افغانى بدترین روزگار دوران پناهندگى خود را در كشور هاى
همسایه از سر مي گذرانند .دروازه هاى این كشورها به روى آنهایى كه
هنوزهم بنابر ادامه جنگ  ،فرار دادن اجبارى  ،قحطى و خشكسالى ناگزیر
وطن خود را ترك مي گویند ،بسته شده است و در داخل این كشورها نیز تمام
امكانات حد اقل زندگى را از آنان گرفته اند و آنها را مورد تعقیب و آزار
جدی قرار مي دهند و مجبور به بازگشت اجبارى مي سازند.
در پاكستان به بهانه اعمار ساختمانهاى جدید ،اردوگاه هاى مهاجرین را مى
بندند و تخریب مي نمایند .كمپ ناصر باغ كه در مورد آن داستانهاى تراژیك
فراوانى شنیده شده ،همین اكنون تحت این عملیه قرار گرفته است .افغانهاى
پناهنده از تاریخ اول جوالى سال جارى به ترك این كمپ آغاز نموده اند.
براى آنهایى كه كلبه هاى شان تخریب مي گردد نه محل جدید تعیین شده و نه
به آنها جبران خسارت داده مي شود .كمپ ناصر باغ زمانى از جمله كمپهاى
نمونه بود كه حتى برخى زعما و شخصیتهاى كشورهاى حامى جهاد به شمول
مارگریت تاچر صدراعطم وقت انگلستان نیز از آن کمپ بازدید نموده بود.
شمار زیادی از افغانها خودسرانه توسط ارگانهای امنیتى پاكستان به بهانه
هاى گوناگون زندانى مي شوند ،كارتهاى شناسایى شان از نزد شان گرفته
مي شود و بصورت اجبارى و دسته جمعى از پاكستان خارج ساخته مي شوند.
شمار زیادی از افغانهاى سرشناس در ظاهر امر توسط اشخاص نامعلوم به
قتل رسانیده شده اند و قاتلین هرگز گرفتار نشده اند .براى آنعده افغانهاى كه
در بازار كار به نحوى روزگار به سر مي برند و حتى آنهایى كه در عرصه
صنایع دستى ،تجارت و ترانسپورت مبالغ بزرگى را سرمایه گذارى نموده
اند ،موانع جدید و كمرشكن وضع گردیده است .حتى آنها مجبور ساخته مي
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شوند كه محل كار خود را از شهر ها به سایر گوشه هاى كامال نامصون
انتقال بدهند .با پخش آوازه هاى متنوع در ارتباط به گرفتارى افغانها و اخراج
آنها ،از یك طرف محیط ترس و وحشت را در میان افغانها حكمفرما مي
سازند و از جانب دیگر ارگانهاى فاسد امنیتى از خون و عرق افغانها جیب
هاى خود را پر میكنند .در چنین فضاى پر از ترس و وحشت گاهى افغانهاى
پناهنده جرئت نمى كنند كه حتى براى گدایى از كلبه ها و خیمه هاى محقر و
پوسیده خویش بیرون آیند و لقمه نان خشكى براى فرزندان و یتیمان معصوم
و گرسنه خود بدست آورند.
بر اساس گزارش مورخ سى جون سال جارى سازمان عفو بین المللى ،پلیس
اسالم آباد در قتل یك نفر پناهنده افغان بنام صالح الدین صمدى دست داشته
است .گزارش میرساند كه دو پلیس وى را با برادر و دو نفر از اعضاى
فامیل وى در  1۵ماه جون متوقف ساخته و از آنها مبلغ  1۵0دالر امریكایى
مطالبه نمودند .چون آنها چنین پولی را نداشتند بنابران نتوانستند آن را به
پلیس تادیه نمایند .پلیس آنها را به شدت مورد لت و كوب قرار داده و صمدى
را كه در ناحیه سر خود سخت ضربه دیده بود از موتر در حال رفتار ،بیرون
مى اندازند .موصوف بعد از سپرى شدن دو روز در حال كوما به تاریخ 27
جون وفات می نماید .سازمان عفو بین المللى در گزارش خود مي افزاید كه
پلیس پاکستان ،افغانها را در جاده ها و كوچه ها متوقف ساخته و از آنها پول
مطالبه مي نماید .كسانى كه توانایی پرداخت دارند و پول را مى پردازند آزاد
مى شوند و آنهایى كه توانایى پرداخت پول را ندارند مورد لت و كوب شدید
قرار گرفته و در صورتى كه فامیل آنها نیز نتوانند پول مطالبه شده را
بپردازد ،پس از سپری نمودن مدتى در زندان از كشور اخراج مي گردند.
در گزارش آمده است :چنین معلوم میشود كه حكومت پاكستان به پلیس آن
كشور در اخاذى پول و گرفتارى افغانهاى پناهنده و اخراج آنها از كشور
دست باز داده است ،و این حكومت از تأمین امنیت و مصونیت افغانهاى
پناهنده خوددارى مي نماید.
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در مورد فاجعه عظیم افغانهاى پناهنده در كمپ خودساخته جلوزى چه باید
گفت ؟
در حدود هشتاد هزار افغان ،بیشترینه از باشندگان شمال كشور ،پس از اشغال
مناطق شان توسط نیروهاى طالبان بر اساس پالیسى تصفیه قومى ،مجبور
ساخته شدند كه محل سكونت خود را ترك بگویند و به پاكستان فرار نمایند.
این پناهنده ها كه بنابر گزارش موسسات بین المللى اكثرأ اطفال  ،زنان و
پیرمردان اند در یك منطقه خشك ،بى آب و علف ،در زیر آفتاب سوزان كه
درجه حرارت در آنجا بیشتر از پنجاه درجه سانتى گراد میرسد ،در زیر
خریطه هاى پالستیكى زندگى مي کنند .حكومت پاكستان نمى گذارد كه آنها
از این منطقه خارج شوند و همچنان نمى گذارد كه كمك هاى موسسات بین
المللى به این آواره گان برسد .بیشتر از ده ماه مي شود كه كمیسارى ملل
متحد در امور پناهندگان با حكومت پاكستان در ارتباط به چگونگى و نحوه
كمك به این آوارگان در حال مذاكره است ! از نتایج مذاكرات چنین معلوم مي
شود كه بعوض ارسال كمكهاى عاجل و اضطرارى بشرى ،موافقه نموده اند
تا هیئتى را تعیین نمایند كه وضعیت این آوارگان را مطالعه و بررسى نموده
و آن عده یى را كه مستحق مساعدت اند در محل دیگر انتقال داده و متباقى
را دوباره به افغانستان اعزام نمایند!؟
چنین برخورد با چنان فاجعه عظیم بشرى را چگونه باید توجیه نمود ؟!
به تعداد ده هزار افغان آواره یى كه در یكى از جزایر دریاى آمو در سرحد
تاجكستان علف میخورند و براى شان اجازه داده نمى شود كه داخل تاجكستان
شوند نیز به عین مشكل آواره گان جلوزى قرار دارند .كمیسارى ملل متحد
در امور پناهنده ها و مقامات حكومت تاجكستان بنابر این بهانه كه گویا شماری
از افراد مسلح نیز در میان این پناهنده ها مي باشند از كمك و مساعدت
خوددارى مي نمایند .این آوارگان مجبور اند با مصرف علف و ریشه نباتات،
در هواى خیلى داغ ،به نحوى به زنده گى خود ادامه دهند و شاهد مرگ
نابهنگام و زودرس فرزندان خود باشند.
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براى بیجا شدگان در داخل كشور كه عمدتأ در هرات ،مزار شریف ،قندز،
كابل و ننگرهار که در حدود یك ملیون نفر را تشکیل می دهند ،مساعدت
هاى ضروری بشرى صورت نمي گیرد و دسترسى به حد اقل مواد غدایى و
معیشتى براى آنها میسر نیست.
ادامه جنگ خانمانسوز تحمیلى ناشى از مداخله صریح همسایگان حریص،
عواقب ناشى از این جنگ ،ظلم و استبداد بیكران حكمرانان بیرحم  ،خشكسالى
و قحطى ،همه دست به دست هم داده تا ریشه این ملت را از خاك وطن
بركنند .افغانهاى كه به آب و خاك وطن فقیر و نادار خود دل بسته بودند و
همه مشكالت و سختى ها را تحمل مي كردند ،مجبور مي گردند كه آن را
ترك بگویند و آنهایى كه ترك نموده اند تحت فشار هاى گوناگون مجبور مي
شوند كه دوباره به وطن خویش بر گردند؛ گو این كه ،این ملت را در میان
دو سنگ آسیاب قرار داده اند .آنها میخواهند بدین وسیله افغانهاى مغرور،
سربلند و آزاده را به یك ملت ذلیل ،شكسته ،محتاج و خوار مبدل سازند.
گاهى به هر انسان با احساس این تصور دست میدهد كه هدف از اعزام هیئت
هاى گوناگون از سازمانهاى بین المللى و كشورهاى «دوست» به مناطق
مختلف افغانستان ،جستجوى راه های حل مسائل و معضالت بشرى موجود
در كشور نبوده ،بل شاید هدف از آن ،ایجاد و شدت بخشیدن این جنگها بوده
باشد .در غیر آن اعزام هیئت سروى به دوزخ جلوزى و تفكیك مستحق و
غیر مستحق را جز بهانه گیرى و شدت بخشیدن به رنج و عذاب مردم
بالكشیده ،چگونه میتوان توجیه كرد ؟ و امثال اینها .شاید آنها میخواهند بدین
ترتیب مطالعه نمایند كه این فاجعه به همان عمق و هدف مطلوب که خود
توقع دارند ،رسیده است و یا خیر ؟ و یا ببینند كه چه وقت این ملت مغرور
واقعأ مضمحل مي گردد و براى رسیدن به این هدف شوم ،بیشتر از آن چه
کرده اند بکنند تا به این عملیه سخت ننگین و غیر انسانی سرعت بخشیده
شود.
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در چنین اوضاع و شرایط ،بى تفاوتى نسبت به مردم و وطن و نادیده انگاشتن
تمام عمق و پهناى این فاجعه و نه شنیدن صداى ضجه و نالهٴ هزاران هزار
افغان آواره و در بدر ،مخصوصأ از جانب آن عده روشنفكرانى كه سنگ
وطن و مردم را به سینه مي زدند و امروز از نعمات زندگى در غرب لذت
مي برند و از سرخوشى ناشي از آن  ،همه چیز را فراموش كرده و خاتمه
یافته تلقى مي نمایند ،خیانتى هست عظیم و نابخشودنى.
آیا وقت آن نرسیده است كه از جنگهاى زرگرى و چاق نمودن اختالفات
كوچك و جزیى بگذریم و گروه گروه و دسته دسته دروازه هاى سفارت هاى
كشور هاى همسایه و متعرض در امور افغانستان و همچنان نهاد های بین
المللى بى تفاوت در امر پناهنده ها را با شدت بكوبیم و صداى اعتراض آن
همه رنجها و غصه ها را بگوش جهانیان برسانیم ؟
ماه جوالی سال  2001مطابق سرطان 1380
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حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان
طرح مسا ٔله
در ارتباط به حقوق بشر و تامین آزادی های اساسی انسان در جوامع متفاوت
بشری آثار بیشماری نگاشته شده و اسناد فراوانی ثبت گردیده است .این مسا ٴله
بخصوص در رسانه های گروهی افغانها در داخل و خارج کشور نیز به
نحوی مورد مباحثه قرار گرفته و گوشه های از آن با دیدگاههای متفاوت،
ناهمگون و متناقض بازتاب یافته است .درطرح های پیشنهادی تمام نهادهای
سیاسی ـ چپ ،میانه و راست ـ بر تطبیق اعالمیه جهانی حقوق بشر همچنان
تاکید و پافشاری بعمل می آید .از جانب دیگر مسا ٴله تسوید و تصویب قانون
اساسی جدید افغانستان نیز مطرح است .بنابران برای درک بیشتر این واژه
با اهمیت تاریخی ،سیاسی و حقوقی ،با استفاده از یاداشتهای قبلی و اسناد
سازمان ملل متحد ،مطالب زیر به توجه رسانده می شود.
پسمنظر تاريخی
تا آنجا که انسان به یاد دارد ـ از دورترین گوشه های تاریخ کهن تا امروز ـ
تفکر و اندیشه اندیشمندان بزرگ ادوار مختلف تاریخ را که به مردم می
اندیشیدند ،رفع ظلم و ستم و تامین عدالت اجتماعی ،انصاف و دادگری ،التبه
در مقیاس و حدود معین و متفاوت ،و با در نظر داشت شرایط مشخص
اجتماعی و تاریخی و رشد نیروهای مولده در جامعه ،تشکیل می داده است.
اندیشمندان مردمدوست مشرق زمین در این راستا و در امر روشنگری مانند
کنفوسیوس ،الیوتسه ،بودا و زردشت پیشتاز و پیشگام بوده و صدای بی ترس
و رسای خویش را در همه جا ،حتی در دربار سالطین بسیار مستبد و
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خودکامه ،بلند می نمودند و آنها را از ظلم و تعدی برحذر می داشتند و اخوت
و برادری ،انصاف و عدالت را توصیه می کردند .صدها اندیشمند مردم
دوست دیگر ،این راه پر مخاطره را با شهامت طی نمودند و مانند فردوسی
ها حماسه های داد آفریدند و در آنها قهرمانان مردمی همچون رستمها و
سهرابها را می ستودند و آثار فناناپذیر خود را به سالطین مستبد عرضه می
داشتند.
اندیشمندان بزرگ تاریخ ما ،در بیان حقایق و خدمت به مردم ،با ثبات و
ایمان خلل ناپذیر ،همچون "حالج" ها تا پای کنده ساطورزن بی رحم و جالد
خون آشام ،بی ترس پیش می رفتند و وحشتناکترین ستم را متحمل می شدند؛
و یا مانند "حسنک" ها در میدان سنگسار خلیفه ،مردانه می ایستادند و از
جان شرین خود می گذشتند؛ ولی از حقیقت و درستی اندیشه خود انکار نمی
کردند .آنان بدین وسیله مشعل دادخواهی را زنده نگه می داشتند.
اندیشمندان بزرگ تاریخ ما ،بنی آدم را اعضای یکدیگر میدانستند و به
سالطین هوشدار میدادند که اگر عضوی از اعضای جامعه را روزگار بدرد
آورد ،سایر اعضا قرار نمی گیرند و در مجموع ملت و کشور متضرر می
شوند؛ و در نتیجه زمامدار نیز سر خود را در این راه برباد میدهد .آنان مانند
سعدی شی رین سخن ،بدین ترتیب تصویر جالب و هوشمندانه یی از طرز و
نحوه زندگی اجتماعی و ضرورت تامین عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه سالم
برمی کشیدند که تا امروز کسی بهتر از آن نگفته است.
که در آفرينش زيک گوهر اند
بنی آدم اعضای يکديگر اند
اگر عضوی بدرد آورد روزگار ديگر عضوها را نماند قرار
نشايد که نامت نهند آدمی
تو کز مهنت ديگران بيغمی
خصوصیت نظم حاکم در جامعه ،که عمدتا بر بیدادگری و ستمگری استوار
بود و غرور قدرت و خودکامگی امرا و سالطین اجازه نمی داد تا نصایح
اندیشمندان مردم دوست به کرسی نشینند و جامه عمل پوشند .این آرزومندی
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های خیرخواهانه و بشردوستانه همواره بی جواب می ماند و نظام مسلط بر
جامعه همچنان بر ظلم و تعدی خود ادامه میداد .در نتیجه برخ بزرگی از
ملتها به خاک و خون کشانیده می شدند و همه هستی خویش را برباد می
دادند.
در این راستا ،با الهام از اندیشمندان بزرگ تاریخ ،مبارزین و قهرمانان
مردمی با بسیج صدها هزار توده تحت ستم ،علیه نظم غیرعادالنه و بیدادگرانه
برخاسته اند و قیام کرده اند تا دستگاه ظلم و ستم را از میان بردارند و عدالت
و انصاف را برقرار سازند .آنان همچون بابکها ،مزدکها و ابومسلمها حماسه
ها آفریدند .در جریان تاریخ مبارزات قهرمانانه مردم ،بخاطر تامین عدالت
و انصاف و ایجاد نظم عادالنه ،صدها هزار مبارز آگاه و نستوه ،و ملیونها
انسان زحمتکش و با درد جانهای عزیز خود را بطرز فجیعی از دست داده
اند .در نتیجه این قربانیهای بزرگ ،آنچه بدست آمده به زودی محو گردیده و
جای یک دستگاه مستبد را به نحوی دیگر ،دستگاه مستبد دیگری گرفته و در
حقیقت حرکت تاریخ در این مسیر را خیلی مغلق و پیچیده ساخته است.
جریان مبارزه تاریخی انسان زحمتکش بخاطر تامین عدالت اجتماعی خیلی
طوالنی ،پررنج و عذاب بوده و بخش قابل مالحظه از دست آوردهای ناشی
از این مبارزات به سرعت از بین رفته است .اگر سالطین و زمامداران مستبد
با دستگاه جور و ستم شان از بین رفته اند ،در عوض سیستم بیدادگرانه
دیگری سربلند کرده است و ستمگری همچنان ادامه یافته است .ستمگری با
دستگاه ستمگرییش رانده شده و پس از کوتاه مدتی جای آن را ستمگر دیگری
گرفته است .توده های مردم که سنگ زیرین آسیای جامعه را می سازند
همچنان با فشار و نابرابری ها مواجه بوده و به زندگی پر رنج و الم خویش
ادامه داده اند .گویا تاریخ به نحوی تکرار گردیده است.
بخاطر تسکین دردها و آالم مردم ،ناشی از ظلم و بیدادگره دستگاه ستمگر،
ادیان و مذاهب نیز به گونه یی سهم گرفته و باالی زخمهای آنان مرحم گذاشته
اند .چنانچه مسیحت با قرار دادن مسیح در معرض بدترین رنجها و حتی
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مرگ به این ادعا پاسخ داده و وعده میدهد که در قلمروی " ملکوت " بیعدالتی
جبران می شود .سایر ادیان و جوامع دیگر نیز عدالت را به نفع یک قدرت
واحد به آینده وعده می دهند و مدینه فاضله را پیش می کشند .گو این که خوی
شریر انسان همواره بر وی و بر زمین حاکم بوده است؛ و انسان شایستگی و
فضیلت آن را ندارد که بتواند عدالت را در زمین تامین کند و از نعمات آن و
حاصل رنج و زحمت خویش منصفانه استفاده کرده و لذت برند.
مبارزه انسان بخاطر استقرار عدالت و آزادی شباهت به داستان " سیزیف "
قهرمان اساطیری دنیای قدیم دارد که خدایان وی را محکوم کرده بودند که
مدام صخره یی را تا قله کوهی بغلتاند .از آنجا ،سنگ با وزنی که داشت پایین
می افتاد و سیزیف ناگزیر می شد تا آن را بارها و مداوم به قله کوه بغلتاند و
از این تالش دست بر ندارد .خدایان به دالیلی پی برده بودند که هیچ تنبهی
وحشتناکتر از کار بیهوده و بی امید نیست .عظمت سیزیف در آن است که
می دانست صخره باز پایین میغلتد ،ولی نا امید نمی گردید و به مبارزه خود
ادامه می داد .این افسانه می تواند تصویری از زندگی بشر و مبارزۀ تاریخی
وی بخاطر تامین عدالت و آزادی را به نمایش گذارد.
متفکرین بزرگ مشرق زمین و از آنجمله کشور باستانی ما در مبارزه بخاطر
انسان و استقرار عدل و داد ،همواره سنگ سنگین مبارزه علیه بی عدالتی و
آزادی خواهی را بدوش کشیده اند و از انجام این امر بزرگ و کار بس عظیم
در طی قرون متمادی و تا اکنون ،نا امید نبوده اند ،و این وظیفه سترگ را
همچنان ادامه میدهند.
بعد از سده ها ،مبارزه طوالنی انسان بخاطر آزادی و عدالت ،سرانجام این
حق در یکی از کشورهای نوبنیاد شکل قانونی یافت .قانونی انگاشتن آزادی
های اساسی انسان در اعالمیه ها و اسناد مربوط به حمایت از حقوق اساسی
بشر از اواخر قرن هژدهم به اینسو در اعالمیه ها و اسناد تقنینی کشورهای
نیمکره غربی انعکاس دارد.
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منشور حقوق بشر سال  1776ایالت ورجنیای امریکا ،نخستین سند قانونی
است که متضمن حمایت از حقوق بشر می باشد .پس از آن اعالمیه استقالل
امریکا در سال  ، 1776متمم های قانون اساسی ایاالت متحده امریکا سال
 1791و اعالمیه حقوق بشر در  26ماه اگست سال  1789انقالب کبیر
فرانسه ،به ترتیب به عنوان اسناد بنیادی ،از اهمیت خاص تاریخی در حمایت
از حقوق بشر بشمار می روند.
برای آگاهی بیشتر ،برخی مواد اسناد قانونی یاد شده در باال ،بصورت فشرده
بازنویسی می گردد.
به موجب ماده یک منشور حقوق بشر سال  1776ایالت ورجنیای امریکا،
کلیه ابنای بشر به حکم طبیعت آزاد و مستقل بوده و حقوق ذاتی خاص دارند
که نمی تواند طی هیچ نوع قرارداد اجتماعی از آن محروم شوند .کلیه
اختیارات و قدرت حکومت از آن مردم بوده و از مردم ناشی می گردد.
حکومت برای خیر و صالح عامه و حمایت و ایمنی آنان بوجود آمده است.
اعالمیه استقالل ایاالت متحده امریکا نیز نمونه دیگری است در این زمینه
که فلسفه و محتوای آن مشابه و متاثر از منشور فوق می باشد .اعالمیه حقوق
بشر فرانسه وجوه مشترک بسیاری با قوانین اساسی ایاالت متحده امریکا
داشته و متاثر از آنها بوده است.
ماده اول این اعالمیه می گوید" :افراد بشر مساوی و آزاد به دنیا می آیند و
از این رو بالطبع بایستی در تمام عمر خویش از آزادی و مساوات بهره مند
گردند".
در ماده دهم آمده است که" :عقاید سیاسی و مذهبی و فلسفی وغیره آزاد است،
مشروط به این که ابراز این عقاید مخل نظم عمومی نشود .اشخاص می توانند
عقاید و نظریات خویش را بوسیله مطبوعات منتشر ساخته و در مجامع اظهار
دارند".
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اعالميه جهانی حقوق بشر
محتوای اسنادی که در باال نگاشته شد ،بعدا در جریان مبارزات طوالنی
مردم ،بخاطر تحقق حقوق انسانی شان ،در قوانین اساسی برخی از کشورهای
غربی به تدریج درنظر گرفته شد؛ ولی پس از سپری شدی یک صدوپنجاه
سال پس از نشر اعالمیه حقوق بشری انقالب کبیر فرانسه و در حقیقت با
ایجاد سازمان ملل متحد ،در یک سند حقوقی بین المللی یعنی منشور سازمان
ملل متحد ،برای نخستین بار بازتاب یافت .در این سند ،مسا ٴله اشاعه ،تشویق
و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه ،بدون تمایز از نظر
نژاد ،جنس ،زبان و مذهب مدنظر گرفته شده است.
از آنجا که تعریف مشخصی از "حقوق بشر و آزادی های اساسی" در منشور
ملل متحد وجود ندارد ،ارزش اجرایی این مواد و در نتیجه وظایف حقوقی
کشور ها دراین مورد مشخص نگردیده است .حتی برخی مولفین معروف
حقوق بین الملل عقیده دارند که هیچ وظیقه مشخصی در این زمینه از طریق
منشور به عهده کشورها گذاشته نشده است .با این وصف حد اقل تعریفی که
بر طبق رسوم بین المللی میتوان از اصطالح "حقوق بشر و آزادی های
اساسی" مندرج در منشور نمود و نتیجه گرفت که مراعات آن ،وظیفه
کشورهای عضو ملل متحد است ،مربوط می شود به مراعات حق زندگی،
آزادی و مساوات.
بمنظور مشخص نمودن تعریف "حقوق بشر و آزادی های اساسی" و تحت
فشار افکار عامه جهانی ،سازمان ملل متحد کمسیون حقوق بشر را ایجاد نمود
و بر اساس پیشنهاد این کمسیون ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم
دسمبر سال  1948اعالمیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.
اعالمیه جهانی حقوق بشر بدون آن که بصورت یک سند حقوقی درآید و
برای دولتها الزام آور باشد به تاریخ دهم دسمبر سال  1948به عنوان آرمان
مشترک کشورهای عضو سازمان ملل متحد به شکل قطعنامه مجمع عمومی
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آن سازمان به تصویب رسید .قطعنامه های مجمع عمومی از لحاظ حقوقی
برای کشورها ،حکم توصیه را دارا بوده و مراعات آن برای آنها الزام آور
نیست .این اعالمیه دارای یک مقدمه و سی ماده می باشد که مواد آن را
میتوان به چند بخش به شرح زیر تقسیم نمود:
اول ـ مواد مربوط به حقوق مدنی :مانند حق زندگی ،آزادی و امنیت
شخصی ،آزادی فکر ،وجدان و مذهب ،آزادی عقیده و بیان ،مساوات و
برابری از لحاظ حقوق و آزادی ها بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد ،رنگ
پوست ،زبان ،جنس ،مذهب ،عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر ،وضع
اجتماعی ،ثروت ،والدت و یا هر موقعیت دیگر ،داشتن شخصیت حقوقی در
همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون ،مساوات در برابر قانون و
برابری در برخورداری از حمایت قانون ،حق رجوع به محاکم ملی حایز
صالحیت در برابر اعمالی که حقوق فرد را نقض میکند ،حق تشکیل خانواده
و لزوم رضایت کامل و آزادانه زن و مرد در ازدواج.
دوم ـ مواد مربوط به حقوق سياسی :مانند حق داشتن تابعیت ،حق اشتراک
در اداره کشور خود ،حق شرکت در مشاغل عمومی کشور (مشروط به داشتن
شرایط الزم)  ،حق شرکت در انتخابات عمومی و حق انتخاب شدن.
سوم ـ مواد مربوط به آئين دادرسی :مانند حق هر فرد از لحاظ این که دعوای
مربوط به او به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف بطور منصفانه و علنی و با
رعایت کلیه تضمینهای الزم که برای دفاع از او مورد رسیدگی قرار گیرد.
حق متهم به ارتکاب جرم به این که تا تقصیر او قانونا از طریق حکم دادگاه،
قطعی نگردیده ،بیگناه محسوب می شود .بری بودن هر کس از محکومیت
به علت انجام یا عدم انجام عملی که در هنگام ارتکاب آن ،عمل از لحاظ
قانون جرم شناخته نمی شده است.
چهارم ـ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی :مانند حق تامین اجتماعی،
حق کار کردن ،حق انتخاب آزادانه شغل ،حق دریافت اجرت مساوی با
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دیگران در مقابل کار مساوی بدون هچگونه تبعیض ،حق فرد در دریافت مزد
منصفانه و رضائت بخش در مقابل کار خود که زنده گی او و خانواده اش را
موافق شئون انسانی تامین نماید ،حق شرکت در اتحادیه های کارگری برای
دفاع از منافع صنفی خود ،حق استفاده از اوقات استراحت و فراغت ،حق
داشتن حد اقل زندگی که بتواند سالمت و رفاه خود و خانواده اش از حیث
خوراک و مسکن و بهداشت و خدمات الزم اجتماعی را تامین نماید ،حق
برخورداری از بیمه های اجتماعی در موقع بیکاری ،بیماری ،نقض اعضا،
بیوه گی ،پیری و یا موارد دیگر که به علل خارج از اراده  ،شخص وسایل
امرار معاش را از دست داده باشد ،حق برخورداری مادران و کودکان از
کمک و مراقبت مخصوص ،حق برخورداری از سواد ،حق شرکت در زندگی
فرهنگی و هنری و اجتماعی.
پنجم ـ مساوات در مقابل حقوق و آزادی های مندرج در اعالميه :ماده دوم
اعالمیه می گوید " :همه حق دارند بدون هیچگونه تمایز مانند نژاد ،رنگ
پوست ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی ،یا هر عقیده دیگر ،ریشه ملیتی یا
اجتماعی ،ثروت ،والدت و یا هر موقعیت دیگر از کلیه حقوق و آزادی های
که در این اعالمیه ذکر شده بهره مند گردد" .
ششم ـ وظيقه جامعه بين المللی  :ماده بیست و هشتم اعالمیه اشعار میدارد
که " :افراد حق دارند ،از لحاظ اجتماعی و بین المللی خواستار بر قراری
نظمی باشند که بطور موثر ضامن اجرای حقوق و آزادی های مذکور در این
اعالمیه است".
بمنظور ایجاد الزامات حقوقی برای کشورها در زمینه حقوق بشر و آزادی
های اساسی ،کمسیون حقوق بشر طرح دو میثاق بین المللی را به شرح زیر
تهیه و ترتیب نمود:
 1ـ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی
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 2ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی
این میثاقها در سال  1954از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به نهمین
اجالس مجمع عمومی تقدیم گردید .مجمع عمومی سرانجام پس از دوازده سال
بحث و مذاکره و تالش ،قطعنامه مورخ دسمبر سال  1966میثاقهای مذکور
و پروتکول اختیاری ضمیمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی را تصویب و آنرا
برای اعالم قبولی کشورهای عضو عرضه نمود.
سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن به سلسله نشر اعالمیه جهانی
حقوق بشر و دو میثاق بین المللی که در باال نام برده شد ،شمار زیادی از
مقاوله ها و میثاقهای دیگری را نیز در این ارتباط به تصویب رسانیده است.
عمده ترین مقاوله ها در این زمینه عبارت اند از:
مقاوله منع کشتار دسته جمعی ،که بر اساس آن کلیه دول متعاهد تایید می
نمایند که کشتار دسته جمعی بر طبق حقوق بین الملل جنایت بین المللی است
و متعهد می شوند که از آن جلوگیری کرده و مرتکبین آنرا مجازات نمایند.
مقاوله نامه حقوق سیاسی زنان که بر طبق آن زنان از حق انتخاب کردن و
انتخاب شدن و تصدی به مشاغل عمومی و انجام کلیه وظایف عمومی با
شرایط مساوی با مردان و بدون تبعیض برخوردار می باشند.
مقاوله نامه منع کار اجباری ،مقاوله نامه منع تبعیض در امر آموزش و
پرورش که بر اساس آن دول عضو متعهد شده اند که هر گونه مقرراتی را
که متضمن تبعیض در امر آموزش و پرورش باشد ،لغو نمایند.
بر عالوه ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نومبر سال  1963طی
قطعنامه  ،از بین بردن کلیه اشکال تبعیض نژادی را تصویب و اعالم نمود.
در این اعالمیه مجمع عمومی متذکر می شود که تبعیض بین افراد بشر اهانتی
به اعتبار و انکار اصول منشور و تجاوز به حقوق مندرج در اعالمیه حقوق
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بشر و مانعی در راه روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین المللی بوده ،صلح و
امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.
اعالمیه ،رسما ضرورت لغو سریع کلیه اشکال تبعیض نژادی را در سراسر
جهان و تامین تفاهم و احترام به حیثیت بشر را تایید می نماید و مقرر میدارد
که بمنظور جلوگیری از تبعیض بر اساس نژاد و رنگ پوست ،بویژه در
زمینه حقوق مدنی ،برخورداری از کلیه حقوق مربوط به تابعیت ،تعلیم و
تربیت ،مذهب ،استخدام و اشتغال و مسکن باید کوشش خاص بعمل آید و
همچنین اعالم میدارد که کلیه دول اقدامات موثر و فوری بمنظور لغو قوانین
و مقررات مبتنی بر تبعیض نژادی معمول خواهند داشت و قوانینی وضع
خواهند نمود که تبعیض را ممنوع سازد .عالوه بر آن مقرر میدارد که دولتها،
تبلیغات و سازمانهایی را که پایه آن بر اساس طرز تفکر مبتنی بر نژاد قرار
دارد و تبعیض نژادی را توجیه و یا ترویج می نمایند ،محکوم و برای تعقیب
و غیر قانونی کردن آن اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
به تعقیب اعالمیه متذکره ،مجمع عمومی در ماه دسمبر سال  1965مقاوله
بین المللی الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی را مورد تصویب قرار داد .بر
اساس این مقاوله نامه دول عضو تعهد می نمایند که با کلیه وسایل و بدون
تاخیر سیاست از میان برداشتن تبعیض نژادی را در هر شکلی تعقیب نمایند
و قوانین و مقرراتی را که مبتنی بر تبعیض نژادی باشد ،اصالح و یا لغو
کنند.
شایان یادآوری است که تفاوت اساسی میان میثاقها و اعالمیه ها در آن است
که :میثاقها و مقاوله نامه ها به شکل سند حقوقی تهیه شده و پس از تصویب
رعایت مفاد آن الزام آور است ،در حالی که اعالمیه به شکل توصیه نامه
تهیه و تصویب می گردد و بیشتر منحیث یک سند اخالقی بین المللی محسوب
شده و الزام آور نمی باشد.
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وضعيت موجود در جهان
اعالمیه ها ،میثاقها و مقاوله نامه های سازمان ملل متحد در ارتباط به حقوق
بشر و آزادی های اساسی بطور مجوع همه جانبه بوده و وسیعا تمام عرصه
های زنده گی انسان را دربر می گیرد .دول عضو سازمان ملل متحد با الحاق
به میثاقها و مقاوله های بین المللی مکلف می گردند که بمثابه عضو جامعه
بین المللی تمام مطالبات شامل در اسناد را در قوانین اساسی و سایر قوانین
و مقررات مربوط در نظر گرفته ،رعایت نمایند .البته برخورداری از کلیه
حقوق و آزادی ها را صرف نمیتوان با شامل ساختن آنها در قوانین تضمین
نمود ،زیرا شرط اساسی برخورداری از کلیه حقوق و آزادی ها در قدم
نخست ،حق زیستن و داشتن زندگی خوب است .داشتن غذا ،لباس و مسکن،
بهداشت و سواد ،و الاقل برخورداری از شرایط الزم برای داشتن حداقل
زندگی در حدود شئون انسانی ،احراز حداقل توسعه اقتصادی الزم توام با
عدالت نسبی اجتماعی ،در حقیقت الزمه تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی
های انسان می باشد.
برخ محدودی از جوامع بشری این راه دشوار گذار و پر خم و پیچ را با
شجاعت و متانت پیموده اند .این جوامع بامبارزه و تالش پیهم و خستگی
ناپذیربه خواسته های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خویش نایل گردیده اند.
ولی بخش عظیمی از مردم جهان ما در چنان شرایط سخت ناشی از فقر
شدید ،بیسوادی و بدبختی به سر می برند که برای استفاده از حقوق انسانی
خود ،نخست محتاج به حد اقل شرایط الزم برای دست یافتن به ابتدایی ترین
وسایل زندگی اند .فیصدی قابل مالحظه آنها در سطح پایینتر از مرز فقر به
سر می برند .هنوز در این کشورها توجه الزم به توزیع عادالنه ثروت ملی،
به توسعه اقتصادی ،رشد اجتماعی و فرهنگی صورت نگرفته و صدای صدها
ملیون انسان بینوای این کشورها در تاالر های سازمان ملل متحد و کشورهای
ثروتمند جهان ،آنطوری که باید به صدا درنیامده و شنیده نمی شود.
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با وجود نظارت سازمان ملل متحد از چگونگی تطبیق مفاد میثاقهای بین
المللی ،ده ها موسسه دیده بانی حقوق بشر نیز در این عرصه فعال اند.
مشهورترین این سازمانها ،سازمان عفو بین المللی است که همواره بصورت
منظم از چگونگی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان گزارش میدهد.
نتایج بررسی های این سازمان نشان میدهد که در تمام کشورهای جهان ،به
درجه های متفاوت ،اصول اساسی حقوق بشر به نحوی از انحا نقض می
گردد.
در کشور های غربی ،از جمله نقض حقوق بشر ،عمدتا از رفتار نامناسب
سازمانهای امنیتی (پلیس) با مردم ،بیکاری و تبعیض در اشتغال ،صحبت می
شود .برعالوه در این کشورها ،مرض مهلک اجتماعی یعنی تبعیض نژادی
و احساس بد بینی نسبت به خارجی ها ،روز تا روز شدت می یابد .سازمانهای
سیاسی که بطور علنی مخالقت خود را با خارجی ها ابراز می دارند و از
راسیسزم و فاشیزم حمایت می نمایند ،نه تنها جلوی فعالیت آنها گرفته نمی
شود ،بل نمایندگان آنها حتی در پارلمان این کشورها نیز عضویت پیدا نموده
اند .در این کشورها به اتباع خارجی ـ مهاجرین و پناهنده ها ـ به صفت
انسانهای درجه دوم نگریسته شده و آنها بصورت متداوم مورد اذیت و آزار
قرار می گیرند .شمار زیادی از پناهندگانی که فرار را بر قرار ترجیح داده
و از کشور آبایی خود بنابر دالیل روشن سیاسی به کشورهای غربی پناه برده
اند  ،در این کشورها مغایر میثاق بین المللی ژنو با چه سرنوشت شومی
مواجه می گردند .تعدادی از آنها با ذلت و خواری برگردانده شده و شماری
نیز زیر شکنجه پلیس جان خود را از دست داده و یا به انواع مدهش ناراحتی
های روانی دچار گردید اند .دراین کشورها تعدادی از پناهندگانی که برای
مدت طوالنی بی سرنوشت مانده ،دست به انواع اعتصابات ،از جمله بخیه
زدن لبان خویش زده ،ولی باآنهم به نتیجه دلخواه خود نرسیده اند.
با تاسف فراوان ،تعداد زیادی از کشورها در مورد چگونگی تطبیق اصول
پذیرفته شده حقوق بشر و آزادی های اساسی رفتار دوگانه دارند .چنین رفتار
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و روش این گمان را بمیان می آورد که گویا صرف اتباع خودشان انسان
هستند و دیگران شایستگی دست یابی به این مقام و چنان حقی را ندارند!
رسانه های گروهی و سازمانهای دیده بانی حقوق بشر به خاطر دفاع از یک
شهروند این کشورها  ،که حتی بحکم محکمه مجرم نیز شناخته می شود،
سرو صدای بزرگی را براه می اندازند ،ولی بخاطر قتل عام هزاران انسان
دیگر و نسل کشی در سایر کشورها ،مغایر مفاد مقاوله نامه منع کشتار دسته
جمعی که آن را جنایت بین المللی می شمارد و جلوگیری ازآن را وظیفه
جامعه بین المللی میداند ،آب از آب تکان نمی خورد و همه جا را سکوت
مرگبار فرا می گیرد .اقدامات در این زمینه بیشتر ماهیت جمع آوری آمار و
ارقام ر ا می یابد .گو اینکه هزاران انسانی که بخاک و خون کشیده شده اند
بشر نبوده اند ! و جامعه بشری نسبت به آنها کدام مسئولیتی ندارد و اصوال
کدام اعالمیه یی بنام اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز وجود ندارد!
همه ساله صدها هزار طفل و کودک از اثر گرسنگی و بیماری می میرند،
ملیونها انسان در فقر و تنگدستی و بیسوادی بسر می برند و هست و بود خود
را از دست می دهند؛ ولی بخاطر نجات آنان در سطح بین المللی اقدام های
موثر و عملی صورت نمی گیرد .در حالی که صرف با استفاده از کاهش
یک بخشی از مصارف غیر ضروری بشمول نظامی و استفاده از این وجوه
برای نجات انسان مستمند ،میتوان وضعیت کنونی را بطور چشمگیری تغییر
داد و از مرگ و میر ناشی از گرسنگی و بیماری ملیونها انسان جلوگیری
کرد؛ و در راه تحقق آرمانهای واالی شامل در اعالمیه جهانی حقوق بشر،
گام متین و استوار گذاشت.
همبستگی و تعاون بین المللی ،مستلزم آن است که به نیازمندی های کشورهای
فقیر بیشتر و بیشتر توجه بعمل آید تا هرچه زودتر این بخش بزرگی از نفوس
جهان نیز از مزایای حقوق انسانی خود (در مرحله نخست حق زیستن و
داشتن زندگی خوب) بهره مند گردند و خانواده سالم و واحد جامعه بشری،
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همراه با هم و با سرعت بسیار بیشر از اکنون به اهداف خیلی بزرگتر انسانی،
نایل گردند.
وضعيت در کشور عزيز ما افغانستان:
بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد و سازمانهای دیده بانی حقوق بشر،
وضعیت حقوق بشر در افغانستان ـ گرچه در گذشته ها نیز چندان تعریفی
نداشت ـ با به قدرت رسیدن مجاهدین و جنگهای تنظیمی به فاجعه تبدیل شد
و با حاکمیت رژیم منفور طالبان به بدترین و زشتترین شکل ممکن آن تنزل
یافت و به ننگ زمانه مبدل گردید .تمام اصول پذیرفته شده حقوق بشر ،حتی
ابتدایی ترین حق که منحیث سنن و عنعنه افغانی در جامعه مروج بود نیز
زیر پا گذاشته شد ،و جای آن را حاکمیت خونخوار ،متحجر و بیگانه گرفت.
طی این سالها ،این کشور و مردم ستمدیده آن شاهد سرزمین سوخته ،نسل
کشی ،کوچ اجباری اهالی ،قتل عام ،تجاوز به عفت و ناموس ،برده گی،
فروش اطفال و زنان ،غارت دارایی های عامه ،تاراج موسسه های اقتصادی
و نظامی ،چور موزیم ملی و آثار تاریخی و فرهنگی ،تخریب آبدات تاریخی
و از آنجمله تندیسهای بودا در بامیان ،شالق زدن زنان و مردان در مالء عام
و زندانی ساختن زنان در خانه ها ،محروم ساختن آنان از کا رو تحصیل،
تحمیل فقر اجباری ،ذلیل ساختن غرور اجتماعی و ده ها و ده ها روی سیاهی
دیگر ،و در نهایت تبدیل افغانستان به یک گورستان مخروبه و خاموش بوده
اند .هستند کسانی که با کمال بی حیایی این همه جنایت را خدمت به مردم می
دانند و توقع دارند که مردم سپاسگزار این خدمتگزاران (!) باشند.
تمام قدرتهای بزرگ جهانی که به شکلی از اشکال در تراژیدی افغانستان
نقش و سهمی داشتند ـ به شمول سازمانهای معتبر بین المللی ـ نسبت به فاجعه
این کشور بیتفاوت باقی ماندند و به گونه یی آرام از کنار آن می گذشتند .این
قدرتها آن هیوالیی را که خود آفریده بودند به سهولت تحمل می کردند ،زیرا
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این آتش باالی زمین دیگران می سوخت و گویا کدام اعالمیه یی بنام حقوق
بشر نیز وجود نداشت!
رفتار و روش دوگانه و به اصطالح وطنی ما " یک بام و دو هوا"ی دولتهای
مقتدر و ثروتمند جهان ـ در راس ایاالت متحده امریکا ـ و سازمانهای بین
المللی به کشور عزیز ما افغانستان و ملت ستمدیده آن همواره مایه تاسف و
تاثر فراوان بوده است.
حمله تروریستی یازدهم سپتمبر این زمینه را فراهم ساخت تا جامعه جهانی
متوجه هیوالیی که در افغانستان سر بلند کرده بود ،گردند و بر اساس
استراتژی های جدید بین المللی ،و به آرزوی تغییر در جیوپولتیک جهانی،
دست به اقدام زند .در نتیجه رژیم منفور طالبان به زباله دان تاریخ فروغلتید
و یک بار دیگر شعار حقوق بشر و آزادی های اساسی برای مردم افغانستان
بلند و بلند تر گردید که بحث باالی این موضوع در این نبشته مطرح نیست.
بهر صورت ،برغم کار های انجام شده ،حقوق بشر در افغانستان در وضعیت
فالکتبار قرار دارد و به شدت نقض می گردد .در همین اواخر گزارشهایی
از جانب سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای دیده بانی حقوق بشر در زمینه
نقض شدید حقوق بشر به شمول :ایجاد محدودیتها برای مطبوعات و
نویسندگان مستقل ،نبود قانون احزاب و فعالیتهای سیاسی ،بازداشتها و
زندانهای شخصی ،ربودن دختران و زنان ،غصب دارایی های عامه و
اشخاص ،اخذ غیر قانونی مالیات و اعزام اجباری جوانان به مناطق جنگی
توسط جنگساالران ،خشونت و تبعیض علیه زنان و حتی خرید و فروش زنان
و دختران ،به نشر رسیده است.
تقویت و تسلط جنگساالران بی رحم بر زند ه گی مردم و موجودیت تفکر
جهادی ـ طالبی و تالش در جهت تحکیم آن ،بر عالوه :استبداد طوالنی و
تاریخی ،نظام مرد ساالرانه و پدرساالرانه ،از هم گسیختگی تاریخی و
اجتماعی ،فقر شدید و جانسوز ،جهل و تعصب و ده ها عامل دیگر ،مانع
جوانه زدن ریشه های آزادی و دموکراسی در کشور ما می گردد.
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باید نسبت به وضعیت موجود در افغانستان بیتفاوت نماند و از این فرصت
تاریخی ـ گذار از استبداد به دموکراسی ـ به نفع منافع ملی و مصالح علیای
کشور ،استفاده بزرگ کرد. .تنها با تکرار شعار های کلی در باره اصالحات
و دموکراسی ،جوامع عقب مانده قادر به حل مشکالت خود نخواهند بود .پایان
دادن به عقب ماندگی و رشد اقتصادی و رسیدن به عدالت و آزادی نیازمند
برنامه های دراز مدتی است که با نیازهای زمانه خوانائی داشته و هم آهنگ
گردد.
حقوق بشر و آزادی های اساسی که در حقیقت مجموعه یی بهم پیوسته تعدادی
از اصول و معیار های حقوقی است و در اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر
میثاقها و مقاوله های بین المللی وابسته به آن بازتاب یافته است ،در حقیقت
طیف بسیار بزرگی از عرصه های سیاسی ،مدنی ،اقتصادی و اجتماعی را
در بر می گیرد که یک کشور و آنهم کشورهای عقب مانده و فقیر نمیتوانند
به تنهایی این همه مکلفیت ها را در عمل پیاده کنند .هر چند د ر مجموع این
وظیفه دولت و مردم یک کشور و بخصوص منورین وطن دوست جامعه
است که در جهت تبلیغ و ترویج این آرمانها و فراهم ساختن زمینه های مساعد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سعی و تالش نمایند ،ولی باید به خاطر داشت
که بر اساس منشور ملل متحد ،این تعهد نیز وجود دارد که کلیه اعضای
سازمان ،بگونه مشترک باید برای پیشرفت رفاه جامعه بین المللی مساعی
الزم به خرچ دهند.
بنابران برای تطبیق واقعی تعهدات پذیرفته شده بین المللی در عرصه حقوق
بشر و آزادی های اساسی بخصوص در افغانستان ،باید تمام سازمانهای بین
المللی و در راس سازمان ملل متحد و همچنان تمام کشورهای پیشرفته و
مترقی جهان بیش از آنچه تا حال انجام داده اند ،عمل نمایند و با تکیه بر
نیروهای ترقیخواه کشور ،در جهت برون رفت از تنگناهای تاریخی به مردم
افغانستان یاری رسانند.
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بر عالوه ،این وظیفه خلل ناپذیر تمام نیروها ،شخصیت ها و فعاالن سیاسی
معتقد به آزادی ،دموکراسی ،ترقی و عدالت اجتماعی در افغانستان نیز هست
که تجربه و انرژی خود را در امر استقرار دموکراسی که همه در آن ذینفع
اند هم آهنگ ساخته و این رسالت را به پیروزی رسانند .آنها باید بیش از
همه ،اصول دموکراسی و آزادی را در خود پرورش دهند .همه از دموکراسی
و آزادی زیاد حرف می زنیم ولی همچون اربابان کوچک عمل می کنیم و
اگر فرصت بیابیم به یک سلطان مستبد نیز تبدیل می شویم .زیرا این استعداد
ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی جامعه ما دارد .ما نباید فراموش کنیم که
الفبای آزادی را مدارا و تحمل دیگراندیشان و مخالفان تشکیل میدهد .با تاسف
فراوان ،هستند کسانی که فقط نقاط اختالف و تمایز ها را برجسته می سازند
و معموال نقاط مشترک و منافع مشترک را فراموش می کنند و حتی ارزشها
و اعتبار یکدیگر را نفی می نمایند و از حق همکاری محروم می سازند.
چنین برخورد ،در شرایط کنونی مانع اتحاد و همبستگی نیروهای ترقیخواه و
ملی می گردد.
اگر" ما" نتوانیم واقعا در عمل به شخصیت های دموکرات و آزادی خواه
مبدل شویم و هنوز هم با چماق بر سر یکدیگر بکوبیم و حتی خودی ها را
سنگسار کنیم و خود محور باشیم ،منافع ملی و فرصت بزرگ تاریخی را از
دست میدهیم و در نتیجه هیچ نیروی به تنهایی نمی تواند در افغانستان
ارزشهای آزادی و دموکراسی را ریشه دار و نهادینه ساخته و در نهایت یک
جامعه مدنی بوجود آورد .پس باید برای فروریختن مرز ها و دیوار های
بلند سوء تفاهم و عدم تحمل دست به دست هم دهیم و متحدانه به پیش روییم.
ماه جون  2003مطابق سرطان 1382
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"كشتن تو برای ما بسیار آسان است".
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر
سازمان نظارت بر حقوق بشر زیر عنوان " کشتن تو برای ما بسیار آسان
است " گزارش مفصلی را در  112صفحه در ارتباط به وضعیت حقوق بشر
در افغانستان ،در ماه جوالی سال  2003به نشر رسانیده است .در این گزارش
وضعیت حقوق بشر در یک بخشی از کشور که شامل والیت های کابل،
کاپیسا ،لغمان ،نورستان ،کنر ،ننگرهار ،خوست ،پکتیا ،پکتیکا ،غزنی ،لوگر
و وردک می گردد ،به بررسی گرفته شده است .این گزارش با اهمیت ،فریاد
اعتراض افغانان ستمدیده را از چگونگی فاجعه حقوق بشری در افغانستان ،به
گوش جهانیان می رساند؛ آنهم در چنین برهه حساسی که جامعه جهانی زیر
شعار استقرار آزادی و دموکراسی در افغانستان می رزمد .با تاًسف این
گزارش ،آن طوری که باید در وسایل ارتباط جمعی بازتاب گسترده نداشته
است .شاید نقش وسهم دولتهای غربی در مسایل و وضعیت نا به سامان جاری
افغانستان و حمایت آنها از آن نیروهایی که عمالً سکان قدرت در افغانستان را
بدست دارند و همچنان مرتکب چنین جنایات می شوند ،و برعالوه انتقاد
سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش از چگونگی حمایت این دولتها و
نتایج فاجعه بار آن ،موجب گردیده که محتویات آن بسیار کم رنگ ،عجوالنه
و مخلوط با سایر مسایل ،بازتاب یابد .چنانچه بی بی سی خبر نشر این
گزارش را زیر عنوان " وضعیت حقوق بشر در افغانستان؛ کمک مالی
امریکا" پخش نمود.
این گزارش بر اساس مطالعاتی که از تخلف های حقوق بشری در جنوب شرق
افغانستان در ماه جنوری الی ماه جون سال  2003ثبت گردیده ،تهیه شده است.
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به گفته این سازمان سه نوع اساسی تخلفاتی که در این گزارش ثبت شده،
عبارت اند از :تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانه ،اخاذی و آدم
ربایی توسط نیروهای نظامی ،پلیس و نهادهای استخبارات ـ تعرض دولتی بر
مطبوعات و فعاالن سیاسی ،و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دختران.
این سازمان معتقد است که شمار زیادی از قوماندانان مشهور افغان ،کارمندان
دولت ،رهبران قبلی مجاهدین به شمول افسران و کارمندان وزارت دفاع،
وزارت داخله و اداره استخبارات زیر نام امنیت ملی ،مسؤول و مشمول این
همه جنایت ها و تخلف ها می باشند .بسیاری از تجاوزاتی که در این گزارش
ثبت شده ،توسط افسران و سربازان ملیشه و سایر نیروهای تحت قومانده
افسران عالی رتبه و یا رهبران سیاسی انجام یافته است .شماری از رهبران
سیاسی مجاهدین قبلی و قوماندانان نظامی که رسما ً شامل دولت افغانستان
نیستند ولی قوتهای معیی نی را در اختیار دارند و بماثبه دولت دیفکتو عمل
میکنند و اداره بخشهایی از کشور را در اختیار دارند ،نیز در این جنایت ها و
تخلف ها سهیم اند .بر اساس این گزارش در برخی از قضایا ،رهبران سیاسی
و کارمندان عالی رتبه مسؤول اند؛ زیرا از تخلف ها و جنایت ها اطالع دارند؛
ولی برای جلوگیری از آن اقدام الزم نمی کنند .در برخی موارد ،بخصوص
قضایای مربوط به تهدید و گرفتاری ژورنالیستان و فعاالن سیاسی ،شماری از
رهبران سیاسی و کارمندان عالیرتبه مستقیما َ سهم دارند .بدتر از همه ،این
همه جنایت ها و تخلف ها توسط اشخاصی عملی می گردد که نمیتوانستند
بدون مداخله و حمایت جامعه بین المللی به قدرت برسند .این جنایت ها نه
تنها در مناطق دور افتاده افغانستان صورت می گیرد ،بل این که در نزدیک
پایتخت و حتی در خود کابل نیز عملی می شود.
در چنین اوضاع و احوالی که نیروهای بنیادگرای مذهبی ـ از ریشه مخالف با
هر نوع آزادی خواهی و پیشرفت ـ در تالش اند که مخالفتهای درونی خود را
کنار گذاشته و با هم نزدیک شوند و مشترکا سد مستحکمی را در راه بهروزی
مردم افغانستان ایجاد نمایند ،و در چنین شرایطی که خطر مهلک و کشنده
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برهم خوردن جریان گذار از استبداد به دموکراسی و از تحجر به ترقی قویا ً
وجود دارد ،خیلی ضروری تلقی می گردد تا این گزارش بصورت کامل
ترجمه و نشر گردد .از آن جا که بازگردانی و نشر این اثر در توان نگارنده
نیست ،بنابران بخشهای از آن را بصورت بسیار فشرده و به گونه " مشت
نمونه خروار " بصورت آزاد ترجمه و به خواننده عزیز پیش کش می نمایم.
باشد بدین وسیله آن چهره های که در ظاهر خود را خدمتگذاران آزادی و
دموکراسی می نامند ،به گونه یی افشا گردند .توقع میرود ،در جهت تحقق این
امر ،محافل و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و همچنان مطبوعات و رسانه
های افغانی ،مطالب منتشر شده در این گزارش را بیشتر مورد توجه ،تحلیل
و ارزیابی قرار دهند.
شایان یاد آوری است که سازمان نظارت بر حقوق بشر
 Human Rights Watchیک موسسه مستقل و غیر دولتی است و از جانب
نهاد های جهانی و بشر دوستان منفرد مساعدت می شود .این سازمان
مساعدتهای مالی دولتی را بصورت مستقیم و غیر مستقیم نمی پذیرد .با این
سازمان در حدود  150نفر کارمندان حرفه یی به شمول حقوقدانان،
ژورنالستان ،و شخصیتهای اکادمیک همکاری دارند ،بر عالوه شمار زیادی
از رضاکاران کشورهای مختلف در سراسر جهان نیز به کار و اهداف این
سازمان یاری میرسانند .دفتر مرکزی سازمان درشهر نیویارک ایاالت متحده
امریکا قرار دارد.
تخلف ها علیه اهالی ملکی توسط پلیس ،نیروهای نظامی و جنگ آوران قبلی
فضای رعب و ترس در اکثر مناطق جنوب شرق افغانستان حکمرواست.
نیروهای نظامی و پلیس در اکثر مناطق این حوزه و بخشهای از کابل باالی
خانه های مردم از طرف شب یورش برده و اهالی ملکی را تاراج می نمایند.
آنها به وسایل گوناگون وارد خانه های مردم می شوند ،اعضای فامیل را برای
ساعتها گروگان می گیرند ،با اسلحه تهدید می کنند ،اشیای گرانبهای شان را
دزدی می نمایند و گاهی به زنان ،دختران و پسران فامیل نیز تجاوز می کنند.
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افغانهایی که توسط سازمان مورد مصاحبه قرار گرفته اند ،در مورد شمار
زیادی از قضایایی سخن گفته اند که در آن از گرفتاری ،لت و کوب ،نگهداری
مردم برای اخاذی توسط نیروهای نظامی و پلیس و موجودیت زندانهای
شخصی در این حوزه و همچنان در شهر کابل  ،مطالب فراوانی ابراز داشته
اند که ثبت گردیده است.
در اوایل مارچ قوتهای مربوط حضرتعلی یک راننده تکسی را با سه مسافر
آن در جالل آباد بازداشت و در یک زندان نظامی بردند .بر اساس گفتۀ برادر
یکی از بازداشت شدگان اشخاص متذکره در زندان مورد لت و کوب قرار
گرفتند و مسافرین که از نزدیکان والی ننگرهار بودند آزاد شدند .برادر راننده
تکسی برای گزارشگر سازمان میگوید " :باالخره من توانستم که برادر خود
را پس از سپری شدن ده روز از طریق سفارش سایر قوماندانانی که میشناختم
آزاد سازم .من برای آنها گفتم که اگر برادر من مرتکب جرمی شده باشد باید
توسط پلیس گرفتار می شد و محکمه در مورد وی تصمیم می گرفت .من از
آنها پرسیدم که چرا برادرم را غیر قانونی زندانی نموده اید .شما می فهمید که
امیال و آرزوی های آنها قانون است و پوسته نظامی هم زندان شان .آنها می
توانند هر کس را برای هر مدتی که خواسته باشند در زندان نگهدارند ...این
چنین وقایع در جایی رخ میدهد که امریکایی ها حضور دارند .بر اساس گفته
ما این وقایع در زیر ریش ایاالت متحده امریکا صورت می گیرد".
در مورد زندانهای شخصی یکی از کارمندان اداره محلی به گزارشگر گفته
است :بسیار مشکل است که تعداد این زندانها را تثبیت نمود ،حتی برخی از
آنها در سرحد پاکستان قرار دارند .موصوف میگوید" :خطرناکترین این
زندانها ،بر اساس گزارشها ،زندانی است که در غند  71مربوط فرقه یک،
قول اردوی شماره یک می باشد .قوماندان غند ،خودسرانه هر که را خواست
در زندان شخصی خود زندانی می نماید .برعالوه ،رهبران متنفذ ،قاچاقبران
بزرگ ،اربابان هیرویین و حشیش ،نیز در مناطق تحت کنترول خود زندانهای
شخصی دارند .این زندانها در نوار سرحد با پاکستان قرار دارند".
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در گزارش از موجودیت زندان شخصی در لوای نهم که قوماندان آن جنرال
موسی شوهر همشیره حضرتعلی و پسر وی سمیع داماد نامبرده که قوماندان
پلیس شهر می باشد و سایر جنایت ها و تخلف های آنها مطالب فراوان ثبت
شده است.
در والیت غزنی کارمندان ملل متحد در ساحه فعالیت خویش قضایای مربوط
به اختطاف ،تجاوز جنسی و ازدواج اجباری را در جاغوری ،مالستان ،قره
باغ و شهرستان که تحت کنترول حزب وحدت می باشد ،تایید نموده اند .آنها
معتقد ان د که همچو تخلف ها جدی به شمول سربازگیری اجباری در تمام این
مناطق مروج است .در جاغوری قوماندان عرفانی ،در مالستان قوماندان
قاسمی مشهور به ضابط اگبر ،در شهرستان قوماندان اعتمادی که در اختطاف
دختران جوان شهرت دارد ،همه مسؤولیت جدی جنایات و تخلفات را در این
حوزه به عهده دارند.
یک زن در ولسوالی پغمان به گزارشگر چنین می گوید " :ما مشکالت
فراوانی با مردان مسلح که شبانه می آیند داریم ...تعداد زیادی اشخاصی اند
که اموال مردم را غارت می کنند و به زنان تجاوز می نمایند .این چنین وقایع
در همه جا رخ میدهد ،به شمول خانه همسایه ما ...ما شنیدیم که مردان مسلح
داخل یک خانه شدند ،اموال آنها را غارت نمودند و با زنان کار های بدی انجام
دادند ".یکی از اهالی پغمان صحبت افراد مسلح را شنیده و چنین نقل قول می
نماید " :شنیدم که مردان مسلح در مورد تجاوز به زنان در همین جا در پغمان
با خود ستایی به یک دیگر قصه میکردند .من در پوسته تالشی خواجه مسافر
گپهای مردان مسلح را با قوماندان شان حاجی موسی شنیدم که قوماندان برای
آنها می گفت که مالک یک خانه در کابل را غارت کردند ،پول و طالی شانرا
گرفتند و به زن و دخترش تجاوز کردند .آنها فعال در شفاخانه استند".
سو استفاده جنسی از پسران و مردان جوان
در گزارش ،در مورد تجاوز و ً
مطالب زیادی ثبت شده است .در گردیز یکی از کارمندان به گزارشگر چنین
گفته است " :این شخص مالک یک رستوران بود .وی پسر جوان و زیبایی
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داشت .یکی از کارمندان اداره امنیت پسر وی را اختطاف کرد و با خود به
پوسته امنیتی برد .پسر برای مدتی در پوسته نگهداشته شد ،واضحا ً برای
استفاده سؤ جنسی .وی پسر را مجبور به این کار می ساخت .زمانی که پدر
از ماجرا خبر می شود و به نزد قوماندان پوسته برای گرفتن پسر خود مراجعه
می کند ،شدیدا َ مورد لت و کوب قرار می گیرد و دستش می شکند .بعد ها پسر
رها می گردد .پدر و پسر از گردیز فرار میکنند".
در جالل آباد ،یک دکاندار به گزارشگر در ارتباط به تجاوز قوماندان سمیع
به یک پسر جوان چنین میگوید " :من از پشت کلکین خود می دیدم و دیدم که
سمیع به ورکشاپ موتر آمد و از آنها خواست که موترش را ترمیم کنند .سمیع
در ورکشاپ متوجه یک پسر جوان سیزده یا چارده ساله شد .از آن جا که
موترش شیشه های تاریک داشت داخل آن معلوم نمی شد .وی پسر را داخل
موتر برد و واضیحا َ مورد تجاوز قرار داد .این یک کار خیلی کثیفی بود که
صورت گرفت ".شاگردان مکتب در جالل آباد در ارتباط به اختطاف و
استخدام پسران جوان توسط قوماندانان مربوط به حضرتعلی چنین گفته اند" :
شمار زیادی از سربازان مربوط به قطعات حضرتعلی صرف پسران نوجوان
اند و قوماندانان از آنها به مقاصد جنسی نیز استفاده میکنند".
دزدی مسلحانه و تجاوز به خانه ها
یکی از باشندگان غرب کابل چنین میگوید " :من همیشه از خانه محافظت می
کنم .ما هیچ وقت نمی توانیم که خانه خود را ترک بگوییم .من همین حاال که
با خودت صحبت میکنم مجبورم از خانه مراقبت نمایم ".سازمان تعداد زیادی
از دزدی های مسلحانه را که توسط افراد مسلح مربوط به قطعات عبدالرب
رسول سیاف از پغمان در غرب کابل صورت گرفته ثبت نموده است .از آن
جمله دزدی مسلحانه یکی از این قطعات تحت قومانده زلمی توفان را به این
گونه شرح میدهد " :ساعت یازده و نیم شب بود .همهً ما خواب بودیم .پنج فرد
مسلح به یکبارگی داخل خانه شدند .آنها گفتند که پلیس استند و کسی در همین
نزدیکی ها کشته شده است .ما آمده ایم که قاتل را جستجو کنیم .قتل در همین
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نزدیکی صورت گرفته و ما باالی شما مشکوک استیم و می خواهیم سالحی
را که توسط آن قتل صورت گرفته پیدا نماییم .من گفتم که درست است بپالین.
طوری که شما می بینید ما همه خواب بودیم ".افراد مسلح خانه را تالشی می
کنند و کلید صندوقها را میخواهند و تهدید می کنند که در غیر آن کشته می
شوید .آنها همه جا را جستجو میکنند و هر آنچه را که داشتیم میگیرند .بعدا
این افراد مسلح به خانه دیگر میروند و تمام اجناس قیمتی آن خانه را نیز با
خود می برند .آنها از زنان خانه با تهدید و فشار زیورات آنها را می گیرند.
افراد مسلح آشکارا و ملبس با یونیفورم پلیس و نظامی منطقه را ترک گفته و
عازم پغمان می شوند .مالکین خانه ها به پلیس محل ،به ارگانهای امنیتی و
حتی ایساف مراجعه می کنند ولی مشکل شان حل نمی شود .همه ،این دزدان
مسلح را می شناسد ،ولی نمیتوانند با آنها مقابله کنند ،زیرا آنها " مجاهدین "
اند و وابسته به سیاف.
تعرض باالی رهبران و فعالین سیاسی
بعد از سقوط طالبان در اواخر سال  ،2001سازمان نظارت بر حقوق بشر
شمار زیادی از قضایای مربوط به تهدید و خشونت سیاسی توسط قوای مسلح،
پلیس و نیروهای امنیتی را در بخشهای مختلف جنوب شرق افغانستان ثبت
نموده است .در نیمه اول سال  2003سازمان ،قضایای زیاد نوی را که در آن
نیروهای امنیتی ،رهبران و فعاالن سیاسی ،بخصوص آنهایی را که دست به
ایجاد احزاب مخالف می زنند ،تهدید نموده ،نیز ثبت کرده است.
در ماه جون سال  2002لویه جرگه افغانها ،بر اساس توافقات بن دایر و
حکومت انتقالی را تعیین نمود .در جریان جلسات لویه جرگه ،شمار زیادی از
رهبران سیاسی و نظامی ،اعضای غیر قدرتمند جلسه را تهدید می کردند و
ایجنت های امنیت ملی این نمایدگان را بصورت تهدید آمیز مورد مراقبت قرار
می دادند .اشخاص تهدید کننده مربوط به قوتهای وزیر دفاع ،فهیم و وزیر
تعلیم و تربیه قانونی ،اجنتهای برهان الدین ربانی و عبدالرب رسول سیاف،
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کارمندان حزب وحدت و حرکت اسالمی بودند .برعالوه اجنتهای اسمعیل خان
والی هرات نیز در این امر سهم می گرفتند.
یکی از اشتراک کنندگان ،برخورد با یکی از قوماندانان حرکت اسالمی را این
گونه شرح میدهد " :وقتی من از جرگه خارج می شدم ،آنها مرا گرفتار
کردند ...بعد از آن که من در ارتباط به این حقیقت که حرکت ،انتخابات محلی
را تحت کنترول داشت ،شکایت کردم ،برای من گفتند " :تو ما را انتقاد کردی
و این غلط بود ".آنها مرا تهدید کردند " :اگر تو در مخالفت با ما برخیزی ،ما
تو را خواهیم کشت .شاید این یک تصادف باشد و یا تو را موتر بزند .نمی
خواهی بفهمی؟ " و آنها بعضی اشخاص را به همین گونه کشتند.
یکی دیگر از فعالین سیاسی در سال  2003تایید نمود که مشکل وی با تهدیدات
سیاسی ،از لویه جرگه آغاز گردید .یک سازمانده و رهبر فعال سیاسی در
کابل بنام محمد س که میخواست یک گروپ جدید سیاسی را پیش از تشکیل
لویه جرگه بوجود آورد به سازمان گفت که ایجنتهای امنیت ملی وی را گرفتار
و مورد بازجویی قرار داده و زندانی نمودند .وی را بخاطر فعالیتهای سیاسیش
با شکنجه تهدید نمودند .موصوف در ارتباط به گرفتاری خود چنین میگوید":
آنها چهار نفر بودند .یکی از آنها یونیفورم پلیس به تن داشت ...آنها مرا در
راه پایین شدن از بالک تعقیب کردند .آنها صدا زدند که ما میخواهیم با تو گپ
بزنیم .من پرسیدم که شما کی استید .یکی از آنها گفت که وی مامور پلیس
است .اشاره به یک پسر خیلی جوان نمود و من گفتم که این یک پسر بچه
است .وی تفنگچه خود را به من نشان داد و ما داخل یک خانه شدیم .بعدا برای
من گفتند که آنها ایجنتهای امنیت ملی اند .آنها مرا و بکسم را تالشی کردند و
مورد بازجویی قرار دادند " ...موصوف اظهار میدارد که وی را به اداره
اول امنیت ملی می برند .وی را به اطاقی که در آن تقریبا صد نفر دیگر را
نیز آورده بودند ،حبس میکنند .محمد س اضافه مینماید " :بعد از آن کدام
سئوالی مطرح نگردید .ما صرف توقیف بودیم .در آن جا کدام محلی برای رفع
حاجت وجود نداشت .بعضی از اشخاص صدا میزدند و میخواستند برای رفع
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حاجت بیرون بروند ،ولی کسی صدای شانرا نمی شنید و به آنها اجازه داد نمی
شد و آنها مجبورا ً به یک گوشه اطاق به رفع حاجت میپرداختند ...اصال در
این اطاق کوچک جای برای خوابیدن حدود صد نفر نبود و همه تقریبا ً در کنار
هم و با استفاده از یک دیگر بحیث تکیه می خوابیدند .پس از برای برخی از
ما اجازه دادند که از مستراح استفاده نماییم ."...وی اضافه می نماید " :ما را
در اطاقهای سی نفره تقسیم نمودند .در این زمان برای ما غذای کثیف و آلوده
می دادند و همه به مرض اسهال دچار شدند .آنها توقیف شدگان را از دست و
یا پا آویزان میکردند و گاهی تا صبح چنین نگهمیداشتند .از شوک برقی نیز
استفاده می کردند ...کسی که اطاعت نمی کرد ،شدیدا مورد شکنجه قرار می
گرفت .وی را ب ه اطاقی می بردند و باالی آن کمپل خیلی بزرگ و کثیفی را
که پر از کیک و خسک بود می انداختند .یک نفر که آشپز یکی از سازمانهای
سیاسی بود و چنین مورد شکنجه قرار گرفته بود ،می گوید که این شکنجه
واقعا خیلی وحشتناک بود .معموال این چنین شکنجه ،پیش از تحقیق داده می
ش د و گاهی هم پس از تحقیق ...من اشخاصی را دیدم که سخت مورد لت و
کوب قرار گرفته بودند .آنها را با شالق رابری که از تایر موتر ساخته شده
بود ،زده بودند .برای ما بزرگترین شکنجه این بود که خانواده ما نمی دانستند
که ما کجا استیم و آنها فکر میکردند که ما کشته شده ایم".
در اواخر سال  2002یک سازمان کوچک سیاسی که برخی اعضای آن از
سایر والیت ها بودند ،دست به نشر یک جریده در ارتباط به مسائل سیاسی
افغانستان زدند .در نومبر سال  2002این حزب یک سلسله مقاالت انتقادی را
در مورد چگونگی ساختمان و تشکیل کابینه و سهم و نقش شماری از اعضای
کابینه در جنگهای کابل در اوایل دهه  ،1990در نشریه مربوط به نشر رسانید.
رهبر حزب " ح رحمن " تهدید های مختلفی را به شمول تهدید از جانب یونس
قانونی وزیر معارف و رهبر شورای نظار بدست آورد .وی می گوید" :
قانونی باالی ما قهر بود .یکی از معاونان وی ساعت هفت صبح به من زنگ
زد .او گفت که من اشتباه کرده ام .او گفت که او با تعداد دیگر برای حل این
مسأله ساعت هشت و سی می آیند .وی عالوه نمود که " نشریه شما یک منبع
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افتراق بین مجاهدین و مردم است .شما میان ما جنجال خلق می کنید که اگر
حل نشود به نتایج فاجعه بار میرسد ".من از خود دفاع کردم و نکات نظر
خود را بیان نمودم؛ ولی وی گفت که " نه  ،کاری که شما می کنید تحریکات
علیه مجاهدین است .ما یک و نیم ساعت وقت داریم که این مسأله را حل
نماییم ...اگر قبول نکردی ،تو دیگر حق ادامه زندگی را نداری ".تیلفون را
قانونی گرفت .او گفت " راهی را که شما تعقیب می کنید غلط است .این صرف
تملق نسبت به خارجی ها است .شما حق ندارید که در مسایل ما مداخله کنید.
من از شما میخواهم که باالی حرکت تان و نشرات تان تجدید نظر کنید .شما
مخالف مجاهدین استید ".ولی من گفتم که من مجاهد بودم" .و او گفت " :من
میفهمم ولی تو تغییر کردی" .من گفتم ":نه ،من تغییر نکرده ام لیکن شما قدرت
گرفتید و تغییر کردید "...او گفت ":قبول داری .میخواهی اطاعت کنی؟ " من
گفتم " :نه" وی گفت " :پس ما ساعت هشت و سی آنجا خواهیم بود ".رحمن
با اعتقاد به این که یا گرفتار می شود و یا کشته ،تالش می نماید که کمک
وزیر داخله و پلیس را جلب نماید؛ ولی به نتیجه نمی رسد و آنها به دالیلی از
کمک خوداری می کنند .وی به یکی از دیپلومات های مقیم کابل که آن را می
شناخت و امکانات تماس گرفتن با آیساف را داشت ،زنگ میزند .باالخره
ساعتی بعد نیروهای آیساف درست در فرصتی که شماری از افراد امنیت ملی
در اطاق داخل استند ،حاضر می شوند و مانع تعرض می گردند.
چند هفته بعد ،در دسمبر  ، 2002تعداد دیگری از کارمندان امنیت ملی به
دفتر حزب می آیند و به شدت موصوف را تهدید می نمایند که از چاپ نشریه
خوداری نموده و به شورای نظار بپیوندد .این چنین مراجعه ها و تهدیدها به
شمول گرفتاری ،زندان ،قتل و ناپدید شدن ،بار ها تکرار می شود و در مقابل
تغییر در پالیسی ،برای موصوف پیشنهاد مقامهای دلخواه در هر ارگانی که
خواسته باشد نیز پیش کش می گردد .در اواخر جنوری  ، 2003رحمن یک
مقاله انتقادی در مورد عبدالرب سیاف نوشت .بعد از آن رحمن می گوید که
سیاف شخصا تیلفون می کند و وی را تهدید می نماید و از وی میخواهد که به
خانه اش بیاید و این موضوع را توضیح بدهد؛ ولی رحمن از ترس نبود امنیت،
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رفتن به خانه وی را رد می نماید .چند ماه بعد در اواخر می  ، 2003زمانی
که موصوف در راه لوگر موتر میراند ،توسط تعدادی از افراد مسلح که وی
را با کلیشنکوف تهدید می نمودند ،مورد تعقیب قرار می گیرد .باالخره با
تصادم در بازار لوگر موتر وی را متوقف می سازند و موصوف را از موتر
خارج نموده و شدیدا با لگد و قنداق تفنگ مورد لت و کوب قرار می دهند.
رحمن میگوید " :آنها مرا می زدند و همزمان می پرسیدند ":کی برای تو گفته
علیه مجاهدین مقاله بنویسی و بگویی که  27اپریل و  28اپریل دو برادر اند".
این عنوان آخرین شماره ما بود .آنها شش نفر بودند .سه نفر آنها یونیفورم
نظامی داشتند ،یک نفر لباس پلیس و دو نفر لباس شخصی .آنها مرا به شدت
مورد لت و کوب قرار دادند .تعداد زیاد مردم به دور ما جمع شده بودند .و انها
می گفتند که این مرد بیچاره را نزنید .تحت فشار مردم آنها مرا رها کردند ،و
گفتند که این بار خالص شدی و بار دیگر کشته میشوی ".زیر تاًثیر این تهدید
ها ،نشرات آزاد تغییر پالیسی دادند و انتقاد علیه رهبران مجاهدین در جراید و
روزنامه ها خیلی کمرنگ گردید و حتی متوقف شد.
یکی دیگر از رهبران سیاسی در کابل که نخواست در مورد تجارب خود
بخاطر ترس از انتقامجویی ،آزادانه صحبت کند ،می گوید که مخصوصا ً از
سیاف می ترسد و عالوه نمود که اکثر کارمندان امنیت ملی بر طبق هدایت
سیاف عمل می کنند .وی می گوید " :من در جریان جلسات لویه جرگه چندین
بار مورد بازجویی و آزار قرار گرفتم ،مخصوصا ً توسط آدمهای سیاف و
امنیت .حاال آنها دوباره برای من و دوستان من مشکل خلق می کنند .ما مورد
مراقبت ،تعقیب و تهدید قرار داریم .در این جا گرفتاری های خودسرانه
صورت میگیرد .مردم توسط مقامات بخاطر پول شان گرفتار می شوند .آنها
مردم را در پوسته های امنیتی بخاطر جرایمی که خود می سازند ،گرفتار
میکنند".
یکی دیگر از رهبران سیاسی که قبال در پغمان زندگی می کرد ،در ارتباط به
ترس خود از نیروهای امنیتی در کابل و بخصوص نیروهای سیاف ،به سازمان
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گفت " :ما مجبور استیم که فعالیتهای خود را مخفی نگهداریم ...ما حاضر
هستیم که قربانی بدهیم ولی نمی خواهیم بیجهت زندگی خود را از دست
بدهیم ...بار ها اعضای حزب ما در بخشهای مختلف افغانستان ،نگرانی خود
را در مورد نبود امنیت ابراز داشته اند .مشوره من برای آنها این است که
محتاط باشند و کار علنی ننمایند ...زیرا میفهمیم که اگر ما از خط سرخ عبور
کنیم ،آنها ما را میکشند. ".
شخص دیگر که قبالً پناهنده و تنظیم کننده سازمان محلی در پاکستان بود،
توضیح میدهد چرا بعد از برگشت به افغانستان تصمیم گرفته که در فعالیتهای
سیاسی سهم نگیرد " :من نمیخواهم با دولت کار نمایم .من از این تنظیم ها می
ترسم .من نمیخواهم مشهور باشم .اگر شهرت پیدا کنم ،میدانم که زندگی من به
خطر می افتد .من ترجیح میدهم که زندگی آرام و صلح آمیز داشته باشم".
موصوف می گوید که ":وی در کابل زندگی می کند و نمیخواهد در قریه خود
به غزنی برود زیرا او می فهمد که بخاطر فعالیتهای سیاسی گذشته خود ،دچار
مشکالت میشود".
یک رهبر سیاسی از پغمان که در باال در مورد وی گفته شد ،اضافه میکند که
وی از مسافرت به پغمان می ترسد ،جایی که حامیان سیاف آن را کنترول می
کنند .وی در مورد فضای سیاسی در کابل نظر خود را چنین ابراز میدارد" :
در میان حاکمیت ،آنهایی که از غرب آمده اند ،میتوانند که ما را تحمل کنند...
ولی بنیادگراها و گروه های مجاهدین ما را تحمل کرده نمی توانند ...آنها میدانند
که احزاب جدید سیاسی تهدید کننده مهم موقف آنها می باشند .مخصوصا ً زمانی
که آنها خلع سالح شوند و از قدرت دور گردند ،شاید به محکمه سپرده شوند.
با این ترس ،آنها متمایل اند که حتی فعاالن سیاسی را به قتل برسانند ،وقتی
فکر کنند که آنها خطرناک اند ...اگر یکی از اعضای حزب ما و یا سایر
احزاب ،به استثنای احزاب جهادی ،علنا ً دست به کاری زند ،ممکن است کشته
شود".
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این رهبر سیاسی پذیرفت که برخی رهبران سیاسی از دولت و ارگانهای امنیتی
انتقاد می کنند ،و آزادانه فعالیت می نمایند ،ولی دالیل مشخصی برای چنین
کار وجود دارد .وی میگوید " :ممکن است این سئوال در ذهن شما خطور کند
که هستند بعضی احزاب سیاسی که بطور علنی فعالیت می کنند ...خوب این
درست است .ولی آنها توسط برخی اشخاص و قدرتها حمایت می شوند؛ به
گونه مثال ،قدرتهای بین المللی یا ایجنسی ها ،و یا دولتهای خارجی .از آن
جا که ما چنین منابع حمایت کننده نداریم ،بنابران نمیتوانیم آزادانه و علنی
فعالیت کنیم".
سازمان بر اساس ثبت تهدید های ناشی از فعالیتهای سیاسی نتیجه می گیرد
که وضعیت در خارج از کابل به مراتب بدتر از کابل میباشد.
این بود گزینه های از گزارش مفصلی که سازمان نظارت بر حقوق بشر در
ارتباط به چگونگی وضعیت حقوق بشر در جنوب شرق افغانستان به نشر
رسانیده است .همین گزینه های خیلی فشرده به تنهایی می تواند سیمای واقعی
وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در افغانستان را در شرایط کنونی به نمایش
گذارد .با اتکا به دو نقل قول از دو مصاحبه شونده  ،عجالتا ً من این بحث را
می بندم و به امید این که دیگران آن را دنبال کنند.

یک انجنیر از والیت غزنی به تاریخ هشتم مارچ  2003به گزارشگر سازمان
میگوید:
" آیا جنگساالری به پایان خواهد رسید و یا نیرومندتر خواهد شد؟ آیا آیساف
و ایاالت متحده امریکا با جنگساالران معامله خواهد کرد و خواهند گذاشت
نیرومندتر شوند؟ در لویه جرگه  85فیصد نمایندگان با جنگساالران بودند.
اگر جامعه بین المللی در اصالح وضعیت اقدام عملی ننماید ،آنهایی که در
انتخابات بعدی می آیند صد فیصد مربوط به جنگساالران خواهند بود".
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یک سازمانده امور اجتماعی به تاریخ  15مارچ  2003به گزارشگر سازمان
میگوید:
" این قوماندانان خود را نمایندگان واقعی مردم می دانند ،زیرا فکر می کنند
که آنها در گذشته از آزادی افغانستان دفاع کرده اند .و حاال خود را حامیان
آینده آزادی افغانستان نیز می دانند .در حالی که برعکس ،آنها نه نمایندگان
مردم افغانستان بوده اند و نه حامی آزادی افغانستان .آنها صرف تفنگداران
اند".
ماه نومبر سال  2003مطابق عقرب 1382
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چگونگی رفع منازعه های قومی
دراین نوشتار بحث تئوریک و علمی در رابطه به "حل منازعه های ملی" و
ابعاد استراتژیک آن مدنظر نیست و صرف تالش شده است تا گوشه های از
تجارت و اندوخته های عملی جوامع مختلف انسانی با زبان ساده تداعی گردد
و بازتاب آن در افغانستان به گونه یی بیان شود.
***
درفولکلور ،اساطیر و افسانه های مردمی ،بیشتر جوامع بشری ،نمونه های
بسیار گوناگون و جالبی در ارتباط یه چگونگی حل ناهنجاری های اجتماعی
و رفع منازعه های داخلی میان قوم ،قبیله و جامعه وجود دارد ،که در درازنای
تاریخ از جذابیت آنها کاسته نشده است .در این قصه ها و روایتها ،شیوه های
حل منازعه ها ،بخصوص آن منازعه های که در آن کمیت بزرگی از مردم،
در ظاهر امر مقصر شناخته می شدند و امکان تنبیه و مجازات عمومی نیز
چندان میسر و معقول پنداشته نمی شد را دریافت و از آنها سود برد.
به گونه مثال یکی از کهنترین روایات را به خوانش می گیریم .در آن چنین
آمده است که مردم در زمان های معین سال (به گونه عمده در ختم سال)
عروسکهای زشتی را به مثابه نهاد زشتی ها و پلیدی ها ،جفاها و ناراحتی
ها ،غمها و غصه ها ،عداوتها و کدورتها ،می ساختند و هر یکی درد دل
خود را می نوشت و یا با سروده یی بیان می داشت و یا به طرز سمبولیک
و اشکال گوناگون تهیه می دید و به گردن عروسک می آویخت .در ختم
محفل و پس از ابراز همه دردها و غصه ها ،عروسک را به آتش می کشیدند
و یا از بلندی تپه ،یا قله یی به پایین می افگندند و خود را از شر تمام ناراحتی
هایی که داشتند ،در ظاهر امر راحت می ساختند.
167

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

آنها بدین وسیله یک " بالگردان " یا" سپربال " می آفریدند تا همه بال ها را
به گردن وی اندازند و خود و دیگران را از شر عواقب فاجعه بار آن ،راحت
سازند و به دشمنی ها نقطه پایان گذارند؛ و زنده گی را در یک فضای تازه
و فارغ از کدورتها آغاز نمایند .این "بالگردان" سازی تا اکنون هم در مناقشه
ها و منازعه های اجتماعی و سیاسی مروج است و بصورت عموم این
"اشخاص" اند که به مثابه سپر بال از لحاظ شخصیت و یا حتی موجودیت
فزیکی به قربانگاه برده می شوند و کتله های بزرگ مردم مصون می مانند.
فراز و فرودهای زندگی به این جوامع آموختانده بود که مسایل درونی را باید
با احتیاط و دور اندیشی تمام حل و فصل نمایند .رهبران مدبر و با تامل جامعه
می دانستند که با رفتار ناعاقبت اندیشانه ،کمیت بزرگی از خودی ها را از
میان مردم جدا و ناراض می سازند و بدین وسیله زمینه های مساعد را برای
بذر تخم نفاق و عداوت در میان مردم فراهم می گردانند .آنان می دانستند که
دشمن صرف از همین راه و روش در صفوف آنها رخنه می نماید .بنابران
این رهبران مدبر ،ناگزیر مسایل به وجود آمده را با تحمل و گذشت ،و وسعت
نظر حل و فصل می کردند و در نهایت وحدت و اتحاد نیروهای مربوط و
ایجاد و حفاظت از یک بنیاد مستحکم اجتماعی برای آینده جامعه را همواره
مدنظر می داشتند.
از آنجا که ناهنجاری های اجتماعی ،کشمکش های درونی ،نفاق و عداوت
میان الیه هایی از جامعه موجب ضعیف سازی و از بین رفتن توانمندی ها
آن می گردید و منجر به فاجعه های بزرگ می شد ،نه تنها رهبران ،بل مردم
عادی نیز با ترس و وحشت بسوی زمینه های ایجاد نفاق باهمی می نگریستند
و حل سریع آن را از مبرمترین وظایف تلقی می کردند .رهبران دوراندیش
و خردمند ،سعی می ورزیدند تا همه زمینه های خصومت و حتی نهاد های
فکری و عقیدتی که وحدت و اتحاد مردم و روحیه همبستگی و اتحاد میان
آنان را کاهش می دهد ،به گونه یی از بین برده شود تا نوعی " اعتدال "
بوجود آید.
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اگر از روایات و قصه های فولکلوریک بگذریم و به برهه هایی از وقایع
تاریخی جوامع مختلف نظر اندازیم می بینیم که اکثر ملل جهان در ادوار
مختلف ،کشمکش ها و تفرقه های درونی را گاهی با درایت و هوشیاری کامل
حل و فصل کرده و با افتخار ثبت تاریخ خویش نموده اند .یکی از بهترین
نمونه ها را به یاد می آوریم که در تاریخ دین اسالم ثبت گردیده است .این
نمونه عبارت از شیوه رفتار حضرت محمد پیامبر اسالم در فتح مکه می
باشد .آن حضرت بعد از سالها رنج و عذاب جانسوز ،قبول مهاجرت طوالنی
و جنگهای تحمیلی که به شهادت بهترین یاران و دوستان شان انجامید ،منحیث
یک فاتح بزرگ و دور اندیش ،با دشمنان آشتی ناپذیر ولی شکست خورده،
از در مصالحه و آشتی پیش آمد .موصوف بعد از فتح مکه و به منظور
جلوگیری از ضعیف شدن قوم قریش و ایجاد فضای امن ،به زودترین فرصت
با دختر ابوسوفیان ـ این دشمن سوگند خورده ـ ازدواج کرد .تاریخ به یاد دارد
که ابوسوفیان شوهر هنده ،مشهور به « جگر خور» در میدان جنگ ،جگر
حمزه عموی دالور و سرباز قهرمان اسالم را به عداوت و خونخواهی از
قفسه سینه اش بیرون کشیده و چک زده بود .آن حضرت با این عمل خود،
در حقیقت با مدارا ،تحمل ،گذشت ،دوراندیشی و رسالتی که در پیش داشت
به تمام دشمنی های قبلی نقطه پایان گذاشت و زمینه های دوستی با دشمن
قبلی شکست خورده ،ولی خودی را فراهم ساخت .سایر یاران وی با دیدن
چنین شیوه رفتار و عمل ،با او همراه شدند و دست از انتقام جویی کشیدند.
همان است که در زمان کوتاه فتح و نصرت در مقیاس شبه جزیره عرب و
بسیار دورتر از آن نصیب مسلمانان گردید .این بزرگترین درس تاریخی
بخصوص برای مسلمانان جهان است که در منازعات ذات البینی باید شیوه
عمل خود قرار دهند.
اگر به جهان امروز نیز نیم نگاهی افگنیم ،درمی یابیم که شمار زیادی از
کشورهای که به مصیبت عظیم جنگ داخلی و برادر کشی ناشی از مداخله
های بیرونی گرفتار آمده بودند ،با درایت و هوشیاری ،گام به گام ،پا از این
فاجعه ملی بیرون کشیده اند که هر یک می توانست برای ما افغانان در موقع
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مناسب ،منحیث نمونه های موثر مورد استفاده قرار گیرد .با تاسف این
فرصتهای تاریخی بنابر یک سلسله عوامل داخلی و بطور عمده خارجی از
دست رفته اند .منظور کشورهای نیکاراگوا ،انگوال ،کمبودیا و دیگران اند.
در دنیای متمدن امروز نمونه های دیگری نیز وجود دارد که صرف دو نمونه
آن برجسته میگردد.
نخست از افریقای جنوبی می آغازیم و از مردی که در تارک تاریخ معاصر
همچون ستاره درخشانی می درخشد .از نیلسن ماندال می گوییم که مدت دست
کم سی سال بهترین ایام عمر خود را در زندانهای رژیم اپارتایت با اعمال
شاقه سپری نمود و از موضع دفاع از حق و عدالت یک گام هم عقب نرفت.
با به پیروزی رسیدن داعیه برحق مردم افریقای جنوبی و به کرسی نشستن
در عالیترین مقام دولتی ،دست به انتقامجویی نزد و شکنجه گران سرافگنده
دیروزی را نوازش کرد و همه را منحیث شهروندان جمهوری به آغوش
گرفت .او ،راه و روشی را در پیش گرفت که ملت متضرر نگردد و
جمهوری به ضعف و ناتوانی نگراید .و از همه مهمتر با چه شکسته نفسی و
سادگی از عالیترین مقام دولتی دست کشید؛ ولی هنوز هم با تن نحیف و
رنجور به شیوه دیگری در خدمت عامه و در قلب مردم خود جا دارد .این
شخصیت شجاع که کار شاقه در معادن سنگ با غل و زنجیر ،اراده آهنین او
را در راه حق و عدالت درهم نشکست با به پیروزی رسیدن از خود چهره
انسانی دیگری نشان داد که همه با این چهره آشنا هستیم و با تحسین و افتخار
به وی می نگریم و وی را یکی از بهترین شخصیتهای دنیای معاصر می
شناسیم.
چگونگی وحدت دو آلمان را به یاد می آوریم .دیوار برلین محل تقاطع دو
اندیشه و دو طرز تفکر کامال متخاصم ،یک ملت واحد را در دو سیستم
متفاوت از هم جدا کرد و مقابل هم قرار داد .آن دو ،مانند دو دشمن عمل می
کردند .با فروریختن دیوار برلین و با موجودیت دولتی به نام جمهوری
دموکراتیک آلمان به مثابه یک سیستم واحد دولتی ،متشکل از ارگانهای
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اساسی قانونگذاری ،قضایی و اجرایی ،قوای بزرگ نظامی و امنیتی ،و
هزاران کارمند وابسته به این سیستم ،نه تنها کوچکترین فاجعه یی به وجود
نیامد ،بل حتی محاکمه تشریفاتی هونیکر رهبر آلمان دموکراتیک منحیث
"سپر بال" با احترامات زیاد بر پاگردید .جالب است که وی نیز در دفاعیه
خود از موقف ،نظام و سیاستهای قبلی ،شجاعانه دفاع کرد و خود را در یک
بخشی از تاریخ آلمان ماندگار ساخت .با چنین برخورد هوشیارانه و مدبرانه،
ملت آلمان صدمه ندید و عضو حزب کمونیست آلمان دموکراتیک بنام
عضویت در حزب از جامعه امروزی آلمان نه تنها تجرید نشد و تحقیر
نگردید ،بل این که با هویت جدید به اعتبار خود می افزاید .جامعه آلمانی در
مجموع ،نه تنها متشنج نگردید ،بل هرچه بیشتر نیرومندتر شده و به حیثیت
و اعتبار بین المللی آن افزوده شده است.
به تازه ترین نمونه نگاه میکنیم ،به گرجستان ،به کشوری که در جریان سالیان
متمادی ،بنابر موقعیت مهم جیوستراتژیک و مداخالت خارجی شبیه
افغانستان ،در یک منازعه ناخواسته ،ده ها هزار کشته برجا گذاشته است.
گرجی ها ،با درایت و هوشیاری و بدون استفاده از سالح و خشونت ،و با
همبستگی ملی ،خود را از شر "روبای پیر" و مافیای مسلط در قدرت نجات
دادند .شخصی که طی سالهای طوالنی به صفت وزیر خارجه اتحاد شوروی
در صحنه دیپلوماسی جهان خودنمایی مینمود و از نام بزرگترین قدرت جهان،
باالی سرنوشت کشور های مختلف معامله میکرد ،نه توانست در مدت
حاکمیت طوالنی در گرجستان حد اقل نیازمندی های مردم خود را برآورده
سازد .کشور ما افغانستان نیز در معامله های پشت پرده ابر قدرتها ،به درایت
همین شخص و حامیانش ،به قربانگاه برده شد .زمانی که چهره غم زده و
سری افگنده شیوارد نازی را که با ذلت توسط محافظان شخصی وی از تاالر
شوری خارج ساخته می شد ،در پرده تلویزیون دیدم ،و همچنان به یاد آوردم
آن سلیی آبداری را که یکی از شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری
روسیه به تائید عکس العمل خشم آلود مردم در حوزه انتخاباتی به رخسار
گرباچوف نواخت ،باورم به انتقام تاریخ بیشتر گردید.
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در این راستا اگر به تاریخ دور کشور خویش نیز نیم نگاهی اندازیم در می
یابیم که بسی مسایل ذات البینی و درونی با درایت و هوشیاری و بر طبق
منافع و مصالح علیای مردم حل و فصل گردیده است .رهبران خردمند و
دوراندیش ما ،با شهامت و شجاعت ،بدون تعصب و تنگنظری ،عقده و عداوت
برخورد نموده اند و می دانستند که حل منازعه ها از طریق خشونت ،صرف
خشونت می آفریند .در طول سده ها و در نبود حکومت قوی مرکزی و فقدان
حاکمیت قانون ،بسیاری مسایل و منازعه ها ،ستیزگی ها و خصومتها از
طریق جرگه های قومی که در تمام اقوام کشور متداول بوده ،حل و فصل می
گردید .در این جرگه ها ،ناهنجاری های جدی به گونه یی حل می شد که
زمینه های دوستی و آشتی فراهم آید .ریش سفیدان مدبر قوم و قبیله می
دانستند که با برخورد تعصب آمیز و خشن ،قوم و قبیله از هم می پاشد و به
هزاران مشکل و درد سر جبران ناپذیر دیگری مواجه میگردد؛ و در نتیجه
دشمن در کمین نشسته از آن بطور کامل نفع می برد.
با دریغ و درد فراوان که این همه تجارب ارزشمند و تاریخی در افغانستان
عزیز ما آنطوری که باید مصرف ندارد و مورد توجه قرار نمی گیرد .شاید
دلیل عمده این باشد که در جریان این سالهای طوالنی ،مردم افغانستان این
فرصت مساعد را به دست نیاورده اند تا در حل و فصل کشیده گی های
اجتماعی و سیاسی خویش بگونه مستقل عمل کند و خود تصمیم گیرد .در
عوض کافه مردم شماری دالل ها و معامله گران سیاسی در غیاب مردم از
مردم "نماینده گی" کرده اند و خود را نماینده گان مردم جازد ه اند .آنها بنابر
وابستگی های ی که داشتند و دارند ،پیش از آن که به منافع و مصالح مردم
بپردازند ،خواسته ها و منافع بیگانگان را در نظر گرفته اند.
همه می دانند که مردم شجاع ولی ستمرسیده افغان ،قربانی بازی های
استراتژیک منافع قدرتهای بزرگ بین المللی و منطقوی گردیده است و این
بازی همچنان ادامه دارد .همه میدانند که شعار های دیروز و امروز که
موجب جدایی و قطب بندی جامعه گردیده ،جز فریب و نیرنگ چیزی بیش
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نبوده است و در این تنوری که از هیزم مردم داغ شده ،هر یک به میل خود
نان پخته است .از همه بیشتر ،این مردم به یغما برده شده افغان است که
اینهمه نیرنگها را با گوشت ،پوست و استخوان خویش درک میکند و از آن
رنج میبرد.
همه افغانهایی که در این قطب بندی مقابل هم قرار داشته اند و در قدم و قلم
در حمایت و معاونت نیروهای متخاصم قرار گرفته اند ،باید امروز با افشای
چهره های واقعی بازیگران اصلی و برنامه ها و طرح های مخوف سیاسی ـ
نظامی آنها ندامت و پشیمانی خود را از اعمال گذشته ابراز دارند ،و همه
مشترکا در مقابل مردم احساس مسؤولیت و سرافگندی نمایند.
تا زمانی که هر کدام ما ،در هر سطح و سویه که قرار داشتیم ،در هر موضع
و پایگاهی که بودیم و یا هستیم ،همه به گونه مشترک خود را شرمنده و
مقصر نسبت به وطن احساس نه نماییم ،نمی توانیم منازعه ها و مناقشه های
بوجود آمده در میان افغانها را حل و فصل نماییم .با تبارزغرور ،تکبر و
خود ستایی ،صرف دشمنی ها را دامن می زنیم .هرگاه هر یک خود را برائت
داده و انگشت اتهام به سوی دیگران دراز نماید ،این سلسله زنجیری تا اخیر
ادامه خواهد یافت و دشواری ها و سختی ها همچنان باقی خواهد ماند.
در شرایطی که بزگترین نفاق ،عداوت و تحجر ،رگ و ریشه مردم را می
سوزاند و کماکان تفکر جهادی ـ طالبی که بیگانه با فرهنگ اسالمی ،رسوم
و عنعنات پسندیده مردم است ،بر کشور حکومت میراند و در حل منازعه
ملی نیز بنابر تکیه کردن بر مواضع یک جانبه و گروهی عاجز مانده اند،
باید روشنفکران ما و بخصوص صاحبان قلم و اندیشه ،پیام آوران آشتی،
صفا ،دوستی و روشنگری باشند و در این راستا از خود ظرفیت و شایستگی
نشان دهند .باید از تجارب ارزنده خود و دیگران بهره گیریم و دور از بغض
و عداوت ،و با گفتار و پندار نیک ،به امید آینده خوب و با رفاه و ایجاد فضای
مساعد برای رشد مصون و آرام فرزندان افغان که همه انواعی غمها و غصه
های زنده گی ،رنج و مصیبت جسمی و روانی را آزموده اند ،بهم نزدیک
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شویم ،دست از گلو و یخن یکدیگر برداریم و در عوض ،دست یکدیگر را با
محبت بفشاریم و نسبت به فردای کشور با مسؤولیت برخورد نماییم تا در حل
مناقشه ها و منازعه های ملی سهیم گردیم.
در این راستا نقش شخصیتهای با تجربه و آگاه ما ،بزرگان علم و اندیشه ،و
هواداران ترقی ،دموکراسی و عدالت اجتماعی بیش از همه برجسته می گردد
تا آغوش خود را به روی یکدیگر باز نمایند و در این راه پرافتخار پیشگام
باشند.
با دریغ و درد که در این مرحله گذار از بحران به صلح و ثبات ،حکمرانان
کشور که به حیله های گوناگون مردم را هنوز هم به گروگان دارند ،مغایر
شعار های بلند باال و مطروحه ،آرمانهای مردم را به بازی می گیرند و با
تعصب و تنگ نظری عمل می کنند .راه و روشی که هیچگاه در حل منازعه
های ملی یاری نمی رساند.
کافی است اگر به نتیجه گیری های آقای اخضر ابراهیمی نماینده خاص
سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان ،و مسؤول امور این کشور از جانب
جامعه بین المللی که در طرح مقدماتی برای برگزاری دومین اجالس بن،
بمنظور مشورت با مقامات افغانی ارائه داشته است ،نظر کوتاهی اندازیم.
موصوف در این طرح از " افزایش نارسایی ها در زمینه رابطه حکومت و
عامه مردم"  " ،نماینده گی محدود ساختار حکومت از مردم"  " ،نبود قدرتهای
دوامدار برای تحقق وحدت و آشتی ملی" " ،آهنگ آهسته پروسه بازسازی"
 " ،ناکامی در بهتر سازی توازن قومی و اجتماعی داخل حکومت " نام می
برد .از همه مهمتر ،موصوف در گزارش خود عالوه می نماید که  " :شمار
زیادی از رهبران شریک در حاکمیت ،متهم به فساد مالی ،سوء استفاده از
قدرت و حتی دست داشتن به قاچاق مواد مخدر هستند و این مسا ٴله برد حاکمیت
را کاهش میدهد ".وی منحیث شخصیتی که از جامعه بین المللی نمایندگی می
کند هوشدار می دهد که اگر این مالحظات در نظر گرفته نشود ،تصویب
قانون اساسی و انتخابات بعدی منجر به ایجاد یک نظام از هم گسیخته و نا
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استوار سیاسی خواهد شد که تامین کننده منافع گروهی خاص باشد و تا سالها
از مشکالت امنیتی در محالت مختلف رنج ببرد.
آیا چنین حاکمیتی با چنین رهبرانی ،صالحیت و توانایی حل منازعه های ملی
در کشور را دارد ؟
و آیا این همه تعصبات و تنگنظری هایی که از جانب حکمرانان به نمایش
گذاشته می شود ،به آشتی و وحدت ملی افغانها یاری می رساند ؟
به این باورم که ما هنوز راه بسیار طوالنی را در پیش رو داریم.
ماه دسمبر سال  2003مطابق قوس 1382
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"جهانی دیگر ممكن است!"
شعار باال برای نخستین بار در " مجمع اجتماعی جهانی" ( World Social
 )Forumکه در سال  2001در شهر پورتوالگره ( )Porto Alegreدر
برزیل برگزار شد از جانب هزار ها انسانی که در مقابله با نظم نوین جهانی
و خطرات ناشی از تداوم آن در جهان یک قطبی قرار داشتند به صدا در آمد.
این صدا در واقع واکنش جریان هاي مردمي به "مجمع اقتصادي جهانی" است
که همزمان در دهکده داووس در سویس برگزار می شود .این شعار در
اعتراض و تقابل با سیاست هاي اقتصادی نئولیبرال ،به حرکت گسترده یی
تبدیل شده است و امسال براي اولین بار در آسیا و آنهم در شهر بمبئی در هند
از  16تا  21جنوری برگزار گردید.
در سال  2001در اولین مجمع در شهر پورتو الگره در برزیل ،منشور اصلي
"مجمع اجتماعي جهانی" براي تعیین خطوط کار مجمع به تصویب رسید.
مجمع هاي سالیانه  2002و  2003شاهد گسترش سریع این حرکت بود و
اکنون "مجمع اجتماعي جهانی" به سمبل تقویت حرکت ضد نیو لیبرالیسم
جهاني مبدل شده است.
برخی نکات اساسی این منشور عبارت اند از:
 -1مجمع یک فضاي باز است براي تعمیق تفکرات ،بحث های نظری
دموکراتیک ،فورمولبندی و تدوین پیشنهاد ها ،تبادل کامال آزاد
تجربه ها ،و تشریح و توضیح هدف عملیات موثر در یک جامعه
مدنی مخالف نئو لیبرالیسم و تسلط سرمایه بر جهان و تمام اشکال
امپریالیسم ،و نیروي خود را برای ساختن یک جامعه جهانی بر
محور نوع بشر به کار مي گیرد.
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 -2آلترناتیف یا بدیل های پیشنهاد شده توسط مجمع ،در تقابل با جهاني
شدن سرمایه داری ،تحت شرکت هاي بزرگ چند ملیتي و حکومت
ها و نهادهاي بین المللي است که در خدمت منافع آنها قرار دارد .این
آلترناتیف ها در نظردارند جهانی شدن مشترک مبنی بر احترام به
حقوق بشر ،یعني حقوق تمام شهروندان همه ملت ها ،حفظ محیط
زیست ،جلب حمایت نظام ها و نهادهای بین المللي دموکراتیک ،که
در خدمت عدالت اجتماعي قرار دارند ،برابري و اقتدار مردمی را
به مثابه مرحله تازه یی از تاریخ جهان مورد استفاده قرار دهند.

 -3مجمع یک فضاي جمعی ،متنوع و غیر دولتی است ،و بصورت یک
شبکه ی غیر متمرکز تعریف مي شود .نهادها و جنبش ها براي انجام
حرکات مشخص ،در سطوح محلي یا بین المللی ،برای ساختن
"دنیاي دیگر" متعهد می شوند.
 -4مجمع مخالف تمام گرایشات خودکامه و تحدید کننده نظرات در مورد
اقتصاد ،توسعه و تاریخ ،و نیز مخالف به کار بردن زور و خشونت
به عنوان ابزار کنترل جوامع توسط دولتهاست .مجمع براي رعایت
حقوق بشر ،برقراري دموکراسی واقعی ،اشتراک مساعی از طریق
رابطه های برابر ،همبسته و صلحجویانه بین افراد ،نژادها ،جنسیتها،
و ملتها ،مبارزه می کند و هر گونه سلطه گری براي انقیاد نوع بشر
را محکوم مي کند.
 -5مجمع به مثابه فضای بحث ،حرکت نظری است که باعث تعمق و
تفکر روی ساختار و ابزار تسلط سرمایه ،چگونگي راههای عملی
مقاومت و گذر از این تسلط ،جایگزینهای پیشنهادی براي حل مسئله
نابرابري اجتماعي ،تخطي از حقوق که به دنبال جهانی شدن سرمایه
داری همراه با تمایالت نژادپرستانه در حال گسترش است ،تمایزات
مبنی بر جنسیت ،و انحطاط محیط زیست ،می شود و نتایج این
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تعمقات را به طور علنی ،در سطح جهان و در تک تک کشورها
بازتاب می دهد.
 -6مجمع به مثابه فضاي اندیشه ،در تالش ایجاد و تقویت بیاني تازه
براي برقراری ارتباط بین جنبش هاي رو به افزایش در جامعه مدنی،
براي همه ملل است؛ به همان اندازه در قلمرو زنده گی اجتماعي که
در زندگي خصوصی .مجمع در تالش براي تقویت مقاومت های
اجتماعی عاری از خشونت است در روند غیر انساني شدن که جهان
امروز در اثر اعمال خشونت از جانب حکومتها در آن زنده گی مي
کند .مجمع از طریق پشتیبانی از این نهادها و جنبشها در تالش براي
تقویت اهداف بشردوستانه اي است که در جهان مطرح است.
در "مجمع اجتماعي جهانی" در سال  2002پیشنهاد شد که مجمع هاي بعدي
در خارج از کشور برزیل برگزار شود .این تغییر محل ،نمایانگر نیاز گسترش
جریان به مناطق آسیایي و افریقایي مي باشد که دو سوم جمعیت جهان را در
بر مي گیرد.
مجمع اجتماعي آسیا در ژانویه  2003در حیدرآباد تشکیل شد که نشانگر تعهد
هندوستان به جریان "مجمع اجتماعي جهانی" بود و در همین جا بود که پیشنهاد
برگزاري مجمع  2004در هند داده شد.
بر طبق همین فیصله ،چهارمین " مجمع اجتماعي جهاني " امسال از  16تا
 21جنوری در شهر بمبئي در هند برگزار گردید .در این مجمع در حدود
یکصدهزار نفر شرکت داشتند که از آن جمله در حدود ده هزار نفر از 130
کشور جهان نیر شامل بودند.
" مجمع اجتماعي جهاني " به منظور ایجاد یک پالتفرم باز براي بررسي
استراتژي هاي گوناگون مقاومت در مقابل مدل جهاني شدن سرمایه که در
"مجمع اقتصادي جهاني" در داووس توسط شرکت هاي بزرگ چند ملیتي،
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دولتها ،بانک جهاني ،صندوق بین المللي پول ،و سازمان تجارت جهاني که
در خدمت این شرکت ها هستند ،بیشتر شکل مي گیرد.
مجمع اجتماعي جهاني با تعهدي استوار به این باور که "جهاني دیگر ممکن
است" فضاي بازي است براي بحث درباره جایگزین هاي ممکن براي جریان
نئولیبرال غالب ،براي تبادل تجربه ها و براي تقویت همیاري در میان سازمان
هاي توده یي ،حرکت هاي مردمي و سازمان هاي جامعه مدني.
از شرکت کنندگان در این مجمع ،نمایندگان سازمان هاي غیر دولتي و انجمن
هاي مردمي و نمایندگان گروه هاي مترقي اجتماعي و جوانان مي باشند.
همچنین دهها نماینده پارلمان از کشورهاي مختلف دنیا در اینجا گرد هم آمده
بودند تا درباره مخالفت خود با تباني دولت ها و شرکت هاي چند ملیتي در
روند جهاني شدن سرمایه به بحث بنشینند .در همین فرصت ،احزاب کمونیست
و کمونیست-مارکسیست هند تجمعي از نمایندگان  18حزب کمونیست دنیا ،از
جمله حزب کمونیست چین را برگزار کرده بودند.
در این مجمع با تدویر همایشها ،جلسه های بحث و گفتگو ،و نمایش های
گوناگون هنری ،مسایل بسیار متنوع و پیچیده ـ  1200فقره ـ به شمول حق
حاکمیت بر زمین ،آب و غذا ،ملیتاریسم ،جنگ و صلح ،محیط زیست ،تجارت
جهانی ،اشغال عراق توسط امریکا و حتی مرض ایدز و آزادی ها جنسی به
بررسی گرفته شد .دیدگاه های بسیار متفاوت و متنوع از جانب اشتراک
کنندگان به نمایش گذاشته شد .با تمام گوناگونی موضوع ها و تنوع اشتراک
کنندگان ،همه یک هدف واحد داشتند  :مبارزه علیه آن چه که نظم غیر عادالنه
جهانی نامیده می شود.
گردانندگان این مجمع به این باور اند که این مجمع حد اقل زمینه نزدیکی و
همبستگی فعالین جهانی را در عرصه های مختلف فراهم گردانید و این گردهم
آیی را در بسیج اندیشه ها و توسعه همکاری شبکه گروه های مختلف اجتماعی
موفقیت ارزیابی کردند.
یک ً
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سازمانهای چپ سیاسی که در چهارمین اجالس مجمع اشتراک داشتند مسایلی
همچون مقابله با ملیتاریسم ،تروریسم و جنایت ،امحای فقر ،تنظیم تجارت
مناسب بین المللی ،تاًمین اتحاد نیروهای کارگری در مبارزه علیه بخشهای
منفی جهانی شدن ،تاًمین مواد غذایی و محافظت از منابع طبیعی را مطرح
کردند .آنها تشدید مبارزهً متنوع د رعرصه های ضد جنگ ،مسابقه تسلیحاتی
ـ بخصوص آن سالح های که خصوصیت کشتار جمعی دارند ـ تاًمین عدالت
و ترقی اجتماعی ،و همچنان انکشاف و توسعه را بمنظور سازماندهی جمعی
مردم کشور های مختلف جهان ،جدی تلقی نمودند.
موثر در مبارزه علیه گسترش نیولیبرالیسم و
جستجوی بدیل های مناسب و ً
جهانی شدن سرمایه به یک مشغله عظیم فکری اندیشمندان بشردوست مبدل
گردیده است .در این راستا ،این گردهم آیی بزرگ نیز اگر به نتایج بسیار
مشخص نرسید ،ولی عجالتا به مثابه عامل فشار اثر گذاشت و زمینه آن را
فراهم گردانید تا صدای دادخواهانه اقشار مختلف مردم جهان به گونه یی
بازتاب یابد .
در شرایطی که تالش برای منحرف ساختن " مجمع اجتماعی جهانی " از
اهداف و خطوط فکری پذیرفته شده در منشور مجمع ،که برخی مواد اساسی
آن در باال بیان گردیده است ،وسیعا ً وجود دارد و منابع مشکوک نیز در تمویل
آن سهم می گیرند ،بجاست تا پرسشهای بسیاری در این میان بوجود آید ،از
جمله این که :
آیا چنین اجتماعات عظیمی می توانند کارکردی بیش از یک جشن همه گانی
داشته باشند و قادر به تدوین و ایجاد یک بدیل موثر و فعال گردند ؟
آیا چنین مجامع یا فوروم به نتایجی میرسند که در قبال آن عمل کردی داشته
باشند و جنبشهای سیاسی ـ اجتماعی مخالف روند نیولیبرالیسم و جهانی شدن
سرمایه را باهم نزدیک ساخته و سمت و سو دهند ؟
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نگارنده به این باور است که در شرایط کنونی و با مخلوط ساختن این همه
مسایل در یک مجمعی به این بزرگی ،نمیتوان به یک بدیل و یا آلترنتیو مناسب
با طرح بسیار مشخص و عملی نایل گردید .برای رسیدن یه این هدف هنوز
راه درازی در پیش است ،اما مطمئنا ً مردم جهان دیر یا زود به یک بدیل
مناسب دست می یابند ،زیرا این ضرورت زمان و تاریخ است.
جنوری سال  2004مطابق جدی 1382
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فدرالیسم و مسائل قومی
در ارتباط به نظام فدرالی و موثریت آن در حل مسائل قومی افغانستان و از
این طریق تاًمین دموکراسی و مردم ساالری ،در مطبوعات و رسانه ها،
مطالب زیادی به نشر رسیده و دیدگاه های متفاوتی به نمایش گذاشته شده است.
بیشترینه چنین معلوم می شود که درک جامع از نظام فدرالی و فدرالیسم وجود
ندارد و طرح این مسأله بدین گونه ،مباحثه را به نتیجه نمی رساند و چه بسی
که زیر این پوشش و جدال خواست عادالنه و برحق مردم که خود ارادیت
مردمی است نیز کتمان می گردد و ضایع می شود.
نگارنده دقیقا ً به این عقیده است که مساٴله قومی در افغانستان را با به
رسمیت شناختن حق اقوام در تحصیل زبان مادری (در کنار زبان رسمی)،
گسترش و ترویج فرهنگ و سنتهای قومی ،سپردن امور اجرایی هر محل به
اهالی خود آن محل و انتخابی بودن مقامات رهبری ،اختصاص دادن بودجه
مخصوص بمنظور کمک به رشد اقتصادی مناطق عقبمانده ،تربیه کادرهای
محلی و ملی ،و همچنان تفویض صالحیت مصرف بودجه مربوط به ارگان
اجرایی محل ،می توان حل کرد.
این اصولی است که در نبود آن از مردم ساالری و دموکراسی نمیتوان حرفی
در میان گذاشت .معامله با این اصول و نادیده انگاشتن آن در حقیقت پامال
کردن حق مشروع مردم تلقی می گردد و مغایر اصول پذیرفته شده در ارتباط
به تعمیق دیموکراسی و تضمین حقوق شهروندی می باشد .طرح این خواسته
های مشروع به معنی طرح فدرالیسم و نظام فدرالی نیست که بطور معمول
در نبشته ها انعکاس می یابد .این دو را باید از هم جدا کرد.
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عدم درک عمیق این مسأله و موضع گیری در دو قطب مخالف ،پارادوکسها
و توهماتی را به وجود آورده است که در نتیجه منجر به نقض صریح حقوق
شهروندان می گردد و اصل انتخابی بودن ارگانهای قدرت و اداره دولتی را
به چالش می کشد.
باید با صراحت این پرسش را مطرح ساخت که :چگونه میتوان شهروندی را
مستحق انتخاب رئیس جمهور دانست ،ولی از حق انتخاب فرماندار محل
محروم گردانید؟ متاسفانه شماری مایل اند حتی نظام اداره محلی را به سه
یا چهار دهه قبل عقب برانند و در ضمن ادعای مردم ساالری نیز کنند !
به باور نگارنده ،نمونه های بهتر دیگری که در شرایط موجود افغانستان
مورد استفاده قرار گرفته می تواند ،وجود دارد .بهترین نمونه را در این زمینهً،
کشورهای سکاندنویایی زیر عنوان «کمونها» موفقانه تجربه کرده اند که باید
از آنها زیاد آموخت و به گونه یی در افغانستان مورد استفاده قرار داد .شاید
در فرصت مساعد در ارتباط به ارگانهای اداره محلی و چگونگی ساختار و
فعالیت آنها در دنمارک ،مطالبی از این قلم تهیه و به نشر برسد.
عجالتا ً برای درک و شناخت بهتر از فدرالیسم ،بخشهای عمومی نبشته بسیار
جالب و جامع آقای حبیب پرزین را که در سایت ایران امروز مورخ دوم
جنوری سال  2004به نشر رسیده است ،خدمت تقدیم می نمایم تا باشد در این
زمینه ممد واقع گردد.
مطالعه تاریخ ایجاد كشورهای فدرال نشان می دهد كه فدرالیسم به معنی
پیوستن چند كشور مستقل به یكدیگر ،و ایجاد یك كشور بزرگتر است ،و نه
تقسیم یك كشور به واحدهای خود مختار كوچكتر .برسی مختصر چگونگی
ایجاد چند كشور فدرال موفق (كشورهایی كه معموال به عنوان الگو نشان داده
می شوند) به روشن شدن این نكته كمك می كند.
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سوئیس قدیمی ترین كشوری است كه به شیوه فدراتیو اداره می شود .این كشور
از ق رن سیزدهم تا شانزدهم از بهم پیوستن شهرهای مستقل قرون وسطایی به
یكدیگر بوجود آمد .ابتدا سه كانتون اولیه اوری  ، Uriشووتس  Schwyzو
اونتروالدن  Unterwaldenبرای مقابله با امپراتوری اتحاد مقدس روم ،در
سال  1291با یكدیگر متحد شدند ،و آنرا اتحاد ابدی  Ewige Bundنامیدند.
در سال  1332لوسرن  ،Luzernدر سال  1351زوریخ  Zurichو در سال
 1352گالروس به اتحاد ابدی می پیوندند .با پیوستن بازل  Baselو شافهاوزن
 Schaffhausenدر سال  1501و آپنسل  Appenzellدر  1513تعداد
كانتونها به  13می رسد .در سال  1648محدوده جغرافیایی سوئیس در صلح
وستفالی با آلمان معیین می شود .در سال  1789انقالبی در سوئیس به وقوع
می پیوندد ،سوئیس به كشوری دمكراتیك ولی متمركز مبدل می گردد .در سال
 1803ناپولئون سوئیس را فتح می كند ،و سیستم فدرال را با  19كانتون دوباره
برقرار می كند .بعد از دوران ناپولئون كنگره وین ( )1814-1815استقالل
و بی طرفی سوئیس را تضمین می كند .در سال  1848اولین قانون اساسی
سوئیس رسما آنرا به صورت كشوری فدرال و لیبرال در می آورد.
ایجاد ایاالت متحده آمریكا هم شرایط نسبتا مشابهی داشت .در سال 1775
دوازده دولت آمریكای شمالی علیه استعمار بریتانیا با یكدیگر متحد شدند .پس
از پیروزی آنها در جنگهای استقالل ( )1775-1783درمیان دولتهای عضو
كه به صورت كنفدراسیون با یكدیگر متحد شده بودند ،اختالفاتی بوجود آمد.
در زمینه سیاست خارجی و سیاستهای اقتصادی هماهنگی وجود نداشت .در
اثر انتشار بی رویه اسكناس در برخی ایالتها تورم بوجود آمده بود ،مجوز
حقوقی برای افزایش دادن مالیات وجود نداشت و بر سرشیوه تقسیم مخارج
جنگ استقالل ،میان ایاالت اختالف وجود داشت .تنها نهادی كه آنها را بهم
پیوند می داد كنگره نمایندگان كشورهای عضو بود كه فقط مركز تجمع سفرای
این كشورها بود .و ارگان دولتی الزم برای هماهنگ كردن روابط داخلی و
تضمین سیاست واحد خارجی وجود نداشت .برای خروج از این بحران طرحی
برای قانون اساسی تهیه و برای تصویب در مقابل كشورهای عضو قرار داده
184

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

شد .طرح قانون اساسی ،ایجاد یك دمكراسی مبتنی بر سیستم نمایندگی برای
اتحاد كشورهای عضو و ایجاد كشوری بزرگ ،با دو مجلس بود ،كه در آن
قدرت اجرایی به یك رئیس جمهور انتقال می یافت .طراحان اصلی این قانون
اساسی ساموئل آدامز ،الكساندر همیلتون ،جان جی و جیمز مدیسون بودند كه
فدرالیست نامیده می شدند .مخالفین این قانون اساسی ،ضد فدرالیست ها به
رهبری تامس جفرسون بودند .فدرالیست ها حزب جمهوریخواه و ضد
فدرالیست ها حزب دمكرات آمریكا را بوجود آوردند .اتحاد كشورها كه ابتدا
دوازده كشور بود و بعد به  13كشور افزایش یافت .بتدریج از طریق پیوستن
كشورهای دیگر ،خرید مستعمرات فرانسه ،و یا تصرف مناطق مجاور
گسترش یافت .تعداد ایاالت در سال  1836به  ، 25در سال  1850به ، 31
در سال  1900به  44و در سال  1959با افزایش آالسكا و هاوایی به 50
افزایش یافت.
كانادا كشور دیگری است كه فدرالیسم در آن به تاریخ دوران استعمار مربوط
می گردد .تا دهه هشتاد قرن هجدهم بخشی كه در منطقه غربی رودخانه میسی
سیپی قرار دارد و مناطق غربی كانادا یعنی كبك ،جزیی از مستعمرات فرانسه
بود .بعد از انقالب كبیر فرانسه رابطه مستعمرات با دولت مركزی ضعیف
شد .انقالبیون فرانسوی نظر واحدی در مورد سرنوشت مستعمرات نداشتند؛
برخی حتی معتقد بودند دولت فرانسه باید به تمامی مستعمرات استقالل بدهد.
سرنوشت مستعمرات عمال بدست فرماندهانی كه در محل بودند سپرده شده
بود .دولت بریتانیا با استفاده از موقعیت ضعیف فرانسه تمام مستعمرات آن را
تصرف كرد .ناپولئون كه قدرت مقابله با نیروی دریایی انگلستان را نداشت،
نمی توانست این مناطق را پس بگیرد .او در سال  1803لوئیزیانای فرانسه
را به ایاالت متحده آمریكا فروخت .ابتدا دولت انگلستان تصور می كرد با
ورود موج جدید مهاجران و اسكان آنها در كبك ،منطقه به تدریج انگلیسی می
شود؛ اما وقتی انتظارات او در این زمینه برآورده نشد ،و فرانسویها عالقه ای
به سیستم اداری انگلیسی از خود نشان ندادند ،دست از این نقشه بر داشت .در
 1791با قانون اساسی جدید ،كوشش كرد آزادیهای مشروطه را با قدرت
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دولتی تركیب كند .انگلستان عالوه بر تقسیمات موجود بخش انگلیسی ،ایالت
كبك را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم كرد ،و به فرانسویها این امكان را
داد كه نهادهای دولتی خود را به شكل سابق حفظ كنند ،هر یك از مناطق از
گذشته دارای مجلس قانون گذاری بود ،و همین سیستم ،به شكل فدرال به حیات
خود ادامه داد.
آلمان در شكل كنونی آن كشوری است كامال جدید .تا پایان قرن هجدهم در
محدوده جغرافیایی آلمان كنونی بیش از  120شاهزاده نشین كوچك و بزرگ
حكومت می كردند .مناطق مختلف آلمان مانند هامبورگ ،بایر و وستفالن
تاریخهای كامال متفاوتی با یكدیگر دارند .در سال  1792فرانسه منطقه غربی
راین را تصرف كرد و اتحادیه ای میان شاهزادگان آن بوجود آورد .ناپولئون
با متحد كردن شاهزاده های جنوب و جنوب غربی آلمان كنفدراسیون راین
( )Confédération du Rhinرا بوجود آورد .در سال  1806تمام ایاالت
آلمانی زبان بغیر از اطریش و پروس به این كنفدراسیون پیوستند .با شكست
ناپولئون در  1813كنفدراسیون راین منحل شد .كنگره وین در  1815كشور
فدرال آلمان ( )Deutsche Bundرا با  39عضو به وجود آورد 35 .شاهزاده
نشین بعالوه پادشاه بریتانیا (هانوور) ،پادشاه دانمارك (هولشتاین) ،هلند
(لوگزمبورك) و اطریش و پروس با بخشی از خاكشان به این اتحادیه پیوستند.
در دوران صدراعظمی بیسمارك ،در ژانویه  1871پس از پیروزی آلمان در
سه جنگ علیه پروس ،دانمارك و فرانسه ،اتحاد كامل آلمان صورت می گیرد.
بیسمارك دو مجلس نمایندگان مردم ( )Reichstagو مجلس نمایندگان
ایاالت( )Bundesratرا بوجود می آورد .در دوران جمهوری وایمار
( )1919-1933فدرالیسم و سیستم دو مجلس حفظ می شوند ،اما با به قدرت
رسید ن هیتلر سیستم فدرال از میان می رود .پس از شكست هیتلر و اشغال
آلمان توسط متفقین در سال  1949جمهوری فدرال آلمان در مناطق تحت
اشغال آمریكا و انگلستان بوجود می آید .در سال  1947ایالت زارلند با انتخاب
مجلس و تدوین قانون اساسی ،بصورت كشوری مستقل در اتحاد اقتصادی با
فرانسه در می آید .اما پس از رشد اقتصادی سریع آلمان تمایل برای پیوستن
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به آن افزایش می یابد و باالخره در سال  1957به جمهوری فدرال آلمان می
پیوندد.
در هندوستان تا قبل از  1947پیش از  500شاهزاده نشین وجود داشت كه هر
كدام از استقالل نسبی برخوردار بودند .امپراتوری مغول كه حكومتی متمركز
بر فراز این شاهزاده نشین ها بوجود آورده بود ،با مرگ اورنگ زیب ()1707
به سراشیب سقوط افتاد .طی پنجاه سال پس از مرگ او اقتدار حكومت مركزی
بطور منظم كاهش یافت .شش ایالت دكان  Dekkanعمال مستقل شده بودند و
در پنجاب سیك ها حكومت خود را بوجود آورده بودند .تهاجم نادر شاه -1739
 1738تا دهلی و تاراج آن و تهاجم قبایل افغان پس از آن حكومت مركزی را
بیشتر تضعیف كرد .در داخل بعضی از ایاالت ،گروههای مسلح ،جنگ داخلی
براه انداخته بودند )1( .در این دوران امپراتوری بریتانیا به هندوستان وارد
شد .و به تدریج بر تمام مناطق آن مسلط گردید .انگلستان بارها بر اساس تقسیم
بندیهای موجود و با ادغام كردن شاهزاده نشین ها ،تقسیم بندی های بزرگتری
بوجود آورد .از سال  1861بتدریج در ایاالت مختلف مجالس قانون گذاری
برای اداره امور محلی بوجود آمد .در  1935یازده ایالت با مجالس قانون
گذاری وجود داشت )3(.هندوستان پس از استقالل خود سیستم غیر متمركز
موجود و سیستم اداری باقی مانده از دوران حاكمیت انگلستان را حفظ كرد.
بیش از  95در صد كشورهایی كه اكنون با سیستم فدرال اداره می شوند از
پیوستن واحدهای كوچكتر به یكدیگر به وجود آمده اند .در بسیاری از
كشورهای آمریكای التین و آفریقا پروسه ایجاد ملت و دولت در داخل سیستم
استعماری انجام گرفت .و پس از استقالل مستعمرات ،با اتحاد قبایل ،و یا
شاهزاده های محلی كه هر یك اتحاد چند قبیله را نمایندگی می كردند ،دولتهای
جدید فدرال بوجود آمدند.
بریتانیا تقریبا در تمامی مستعمرات خودش با تكیه بر تقسیم بندی های موجود
محلی ،سیستم فدرال را بوجود آورد .ایاالت متحده آمریكا ،كانادا ،استرالیا،
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هندوستان ،پاكستان ،برمه ،مالزی ،نیجریه و...همه از مستعمرات سابق
بریتانیا هستند.
***

فدرالیسم لزوما به معنی دمكراسی نیست .كشورهای فدرال سوئیس و یا آلمان
در دوران فئودالیسم بوجود آمدند .در سوئیس دمكراسی بیش از پانصد سال
بعد از ایجاد این كشور بر قرار شد .در تعداد زیادی از كشورهای فدرال آسیایی
و آفریقایی هنوز هم دمكراسی وجود ندارد .كشور پاكستان كه ساختاری فدرال
دارد ،سالیان دراز است كه میان دمكراسی نیم بند و دیكتاتوری در نوسان
است .نیجریه از اتحاد  36كشور بوجود آمده و بصورت فدرال اداره می شود،
اما دهها سال دیكتاتورهای نظامی بر آن حكومت كرده اند .امارات متحده عربی
هنوز با اسلوب قرون وسطایی اداره می شود .برمه فدراسیونی است كه از
هفت كشور و هفت استان تشكیل شده ،در این كشور سالها است كه نظامیان
حكومت می كنند .با وجود فشار بین المللی در این كشور تغییر جدی صورت
نگرفته است .خانم آونگ سان سو كی  Aung San Suu Kyiرهبر
اپوزیسیون بارها دستگیر و زندانی شده و اكنون هم در حبس خانگی به سر
می برد .خانم سو كی در سال  1991برنده جایزه صلح نوبل شد كه خود
نشاندهنده توجه كشورهای غربی به اوضاع سیاسی برمه است .در سال 1997
حزب مخالف دولت برای اولین بار پس از حكومت نظامی توانست كنگره ای
برگزار كند .اما فعالیت این حزب كامال محدود و تحت كنترل نظامیان است.
نه فشار بین المللی و نه جایزه صلح نوبل هنوز نتوانسته است تغییری اساسی
در این كشور به وجود آورد.
حتی در میان دمكراسی های غربی هم كشورهای فدرال دمكراتیك تر از
كشورهای غیر فدرال نیستند .هیچكس نمی تواند ادعا كند كه آلمان به خاطر
فدرال بودن دمكراتیك تر از هلند ،سوئد و یا فرانسه است .كشور فدرال سوئیس
آخرین كشور اروپایی بود كه در سال  1971به زنان حق رای داد.
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این عقیده هنوز وجود دارد كه تمركز بمعنی دیكتاتوری و یا حداقل كمبود
دمكراسی است .در نتیجه از میان بردن تمركز از اهداف دمكراسی قلمداد می
شود .در حالیكه نه تمركز لزوما به معنی دیكتاتوری است و نه عدم تمركز به
تنهایی دمكراسی به وجود می آورد .اگر تقسیم یك كشور به واحدهای كوچكتر
به خودی خود به معنی دمكراتیك تر شدن باشد باید به این نتیجه برسیم كه هر
چه كشور كوچكتر باشد دمكراتیك تر است .امارات متحده عربی كشوری است
كه از  7امیر نشین تشكیل شده است .مناسبات میان این هفت كشور به طور
دمكراتیك حل می شود .آنها یك شورای عالی با شركت هفت امیر كشورهای
عضو دارند و یك مجلس نمایندگان با  40عضو كه از طرف امرای هفت
كشور هر دو سال یك بار انتخاب می شوند .اما در داخل هر یك از این امارات
نه مجلسی وجود دارد ،نه حزب سیاسی ،و مردم كشور كوچكترین امكان
مداخله در امور سیاسی را ندارند.
***
بزرگترین خطری كه یك كشور فدرال را تهدید می كند عدم وجود دمكراسی
در واحدهای خود مختار است .در كشورهایی كه در آنها سابقه دمكراسی وجود
ندارد و یا دمكراسی نهادینه نشده ،خصوصیات اخالقی سیاستمداران و یا
رهبران احزاب سیاسی ،جاه طلبی ها ،و رقابت های آنها با یكدیگر نقش تعیین
كننده ای ایفا می كند .در كشورهای عقب مانده فراوان هستند سیاستمدارانی كه
ترجیح می دهند پادشاه یك دهكده باشند تا فرماندار یك كشور بزرگ .همین
پدیده موجب از هم پاشیدن تعداد زیادی از كشورهای فدرال شده است .تعداد
كشورهایی كه از تجزیه كشورهای فدرال به وجود آمده اند از كشورهای فدرال
موجود بیشتر است .در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود.
در سال  1823كشور ایاالت متحده آمریكای مركزی بوجود آمد )3( .كه از
كشورهای كنونی گواتماال ،هندوراس ،السالوادور ،كوستاریكا و نیكاراگوا
تشكیل شده بود .این ایاالت از سال  1520در كنار ایالت مكزیكی چیاپاس
 Chiapasپادشاهی اسپانیای جدید را تشكیل می دادند .آنها در سال  1821به
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استقالل دست یافتند ،و دو سال بعد یك جمهوری فدرال بوجود آوردند .كه هر
یك از ایاالت عضو از اختیارات داخلی وسیعی برخوردار بودند .برده داری
ملغی شد و امتیازات كلیسای كاتولیك به رسمیت شناخته شد .در سال 1830در
این كشور یك دولت لیبرال بر سر كار آمد و امتیازات كلیسا را لغو كرد .در
سال  1837بیماری وبا تلفات سنگینی به بار آورد و كلیسا آنرا بگردن
لیبرالهای بی دین انداخت و در این جو ملتهب احزاب محافظه كار قیامی از
سرخ پوستان براه انداختند و در سال  1838پایتخت را تصرف كردند .پس از
آن تا سال  1840كشورهای عضو یكی پس از دیگری از فدراسیون جدا شدند.
در سال  1811كلمبیای بزرگ شامل اكوادور ،ونزوئال و پاناما مستقل شد و
در محدوده جغرافیایی آن یك كشور با حكومت فدرال بنام ایاالت متحده
گرانادای جدید بوجود آمد ،اما میان فدرالیستها و طرفداران حكومت متمركز
جنگ در گرفت .نیروهای اسپانیایی از فرصت استفاده كرده و آن سرزمین را
در سال  1816دوباره اشغال كردند .در سال  1836ژنرال سانتاكروز رهبر
بولیوی كه خودش متولد پرو بود كنفدراسیون پرو -بولیوی را بوجود آورد .اما
نیروهای ناسیونالیست پرویی بر علیه او قیام كردند و در سال  1839با شكست
دادن او دو كشور را از هم جدا ساختند.

فدراسیون آفریقای مركزی در سال  1953از مستعمرات سابق بریتانیا بوجود
آمد .این كشور از رودزیای شمالی  ،رودزیای جنوبی (زیمبابوه كنونی) و
سرزمین نیاماسا  Nyamassaتشكیل شده بود .بریتانیا قصد داشت با ایجاد این
فدراسیون وزنه ای در مقابل آفریقای جنوبی بوجود آورد .اما بدلیل رقابت میان
رهبران این مناطق فدراسیون در سال  1964با جدا شدن نیاسا و رودزیای
شمالی از هم پاشید .از رودزیای شمالی كشور زامبیا بوجود آمد و از نیاسا
كشور ماالوی.
در سال  1958از مستعمرات بریتانیا در دریای كارائیب ،فدراسیون هندی
های غربی از ده عضو به وجود آمد ،كه جامائیكا ،ترینیداد ،توباگو
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 Tobagoو بارباد  Barbadeسرزمینهای بزرگ آن بودند .رقابت میان
ترینیداد و توباگو از یك سو و جامائیكا از طرف دیگر در سال  1962به
تجزیه این كشور انجامید.
به همین ترتیب فدراسیون مالی از كشورهای سنگال و سودان فرانسه (مالی
كنونی) بوجود آمد ولی بدلیل بوجود آمدن رقابت میان رهبران تجزیه شد)4(.
***
فدرالیسم نه تنها بمعنی رشد شتابنده و پایدار اقتصادی نیست ،بلكه در
كشورهای توسعه نیافته موجب كندی رشد اقتصادی هم می شود .فدرالیسم
موجب تداخل برنامه های اقتصادی مناطق مختلف می شود .نمونه روشن این
پدیده اوضاع پاكستان در دهه هشتاد است .در آن سالها درگیریهای وسیعی
میان رهبران ایالت پنجاب كه اشرافیت زمیندار را نمایندگی می كردند و
حكومت مركزی خانم بی نظیر بوتو ،كه با تمایل بیشتر لیبرال ،منافع اقتصادی
اجتماعی اقشار متوسط شهری را نمایندگی می كرد ،به وجود آمد .اختالفاتی
كه بحران جدی اقتصادی بوجود آورد)5( .
كشورهای فدرال آمریكای التین با وجود اینكه اكثرا در اوایل قرن گذشته به
استقالل سیاسی دست یافتند ،رشد اقتصادی بسیار كندی داشته اند .برزیل با
بدهی خارجی معادل  237میلیارد دالر ،آرژانتین با بدهی خارجی معادل 146
میلیارد دالر جزء ركوردداران بدهی خارجی هستند .مكزیك با وجود اینكه
جزء كشورهای صادر كننده نفت است ،و توانسته نرخ تورم را از 130
درصد( سال  )1987به  18درصد كاهش بدهد ،هنوز 150میلیارد دالر بدهی
خارجی دارد .در میان كشورهای فدرال آفریقایی كامرون بدلیل صادرات نفت
خام با درآمد سرانه  500دالر در سال جزء ثروتمندترین كشورهای منطقه
است .كشورهای دیگر فدرال مانند كنیا با درآمد سرانه معادل  350دالر،
نیجریه با درآمد سرانه  260دالر ،و اتیوپی با درآمد سرانه معادل  100دالر
جزء كشورهای فقیر جهان هستند .در میان كشورهای فدرال در حال توسعه
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تنها رشد اقتصادی مالزی استثناء است .زیرا این كشور عالوه بر قرار گرفتن
در حوزه اقتصادی پر رونق اقیانوسیه ،در چند دهه گذشته حكومت مركزی
پرقدرتی داشته و در زمینه اقتصادی عمال مانند كشوری متمركز عمل كرده
است.
فدرالیسم میتواند همبستگی ملی بوجود آورد ،اما میتواند تنشها و اختالفات
قومی را افزایش هم بدهد .علت این عمل كرد متضاد فدرالیسم این است كه
گروهها و احزاب قومی در یك كشور فدرال ،از یك دولت و سازمانی كامل از
امكانات و نهادهای وابسته به دولت هم برخوردار می شوند كه از آن می توانند
به عنوان پایگاه قدرت در دامن زدن به اختالفات جدید و شدید كردن اختالفات
موجود استفاده كنند .یكی از مهم ترین دالیل از هم پاشیدن اتحاد شوروی و
یوگسالوی این بود كه كشورهای تشكیل دهنده این دو كشور از دستگاه كامل
دولتی برخوردار بودند .و به همان نسبتی كه دیكتاتوری مركزی و ایدئولوژی
حاكم ضعیف تر می شد ،خود خواهی ها و قدرت طلبی های منطقه ای افزایش
می یافت .و وجود این دولتهای جداگانه و تضادهایی كه سابقه آن به دوران
استعمار بر می گشت ،همه چیز را برای جدایی آماده كرده بود)6(.
بیشترین تنشها و درگیری های قومی ،و یا جنبشهای جدایی طلب را در
كشورهای فدرال می توان یافت .در نیجریه از زمان انتخاب اوباسانجو به
ریاست جمهوری ( )1999تا زمان كناره گیری او ( )2002حداقل ده هزار
نفر در درگیریهای قومی كشته شده اند .در مجموع از تابستان  2001بیش از
 550هزار نفر از مناطق بحرانی فرار كرده اند .در هندوستان هر در گیری
قومی به كشته شدن صدها نفر می انجامد .قیام سیكها در ایالت پنجاب ()1977
برای بدست آوردن استقالل ،تنها با سركوب شدید ارتش هند پایان یافت .جنبش
جدایی طلبان كشمیر هر روز بحران تازه ای بوجود می آورد .در فدراسیون
روسیه هنوز هیچ راه حلی برای بحران چچین پیدا نشده است.
بلژیك جزء معدود كشورهایی است كه به خاطر حل مسئله قومی كشور واحد
خود را به مناطق فدرال تقسیم كرده است .تا قرن نوزدهم كشوری بنام بلژیك
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وجود نداشت .این منطقه كه جزیی از هلند قدیم بود ،در پایان قرن  15به
تصرف پادشاهی هابسبورگ در می آید .در سالهای پایانی قرن  16در جنگهای
استقالل طلبانه هلند این منطقه به دو قسمت تقسیم می شود ،بخش شمالی به
تصرف هلند در می آید و بخش جنوبی جزء قلمرو پادشاهی هابسبورگ باقی
می ماند .در سال  1815كنگره وین تمام این منطقه را به هلند باز می گرداند.
اهالی بلژیك در سال  1830در یك انقالب بر ضد حاكمیت هلند ،مستقل می
شوند ،در سال  1831قدرتهای بزرگ اروپایی آن را به رسمیت می شناسند و
كشور بلژیك بوجود می آید .در بلژیك سه قوم فرانسه زبان (والون ها) ،در
نیمه جنوبی كشور ،هلندی زبان (فالمان ها) ،در نیمه شمالی كشور ،و آلمانی
زبانها در شرق كشور داخل محدوده والونها زندگی می كنند .ابتدا زبان رسمی
كشور فرانسه بود .در فاصله كوتاهی بعد از استقالل خواست فالمانها برای
حق استفاده از زبان هلندی در مدارس و ادارات دولتی به مسئله اصلی مبدل
می شود .در سال  1840فاالمانها حق استفاده از زبان خود را به دست می
آورند .دو جنگ جهانی و خرابی های ناشی از آن به تضادهای قومی می
افزاید .در سال  1960بلژیك به سه منطقه فدرال مبدل می شود شمال منطقه
فالمانها ،جنوب منطقه والونها ،و بروكسل منطقه ای كه در آن والونها و
فالمانها در كنار هم زندگی می كنند .بال فاصله بعد از ایجاد فدرالیسم در گیری
بر سر نحوه تعیین مرزهای زبانی بوجود می آید .چندین دهكده (به نام فورون
 )Les Fouronsكه در گذشته به حوزه اداری لییژ  Liègeتعلق داشتند بر
خالف تمایل اهالی در محدوده فالمان قرار می گیرند .نبرد قومی ابعاد
بزرگتری پیدا می كند .والونها ،فالمانها را متهم می كنند كه سیاست فالمانی
كردن اجباری مناطق فرانسه زبان را در پیش گرفته اند .در دهه هفتاد این
منطقه بارها محل درگیریهای گاه بسیار خشونت آمیز میان ناسیونالیست های
فالمان و والونها بوده است .افراطیون از دو طرف به مسئله قومی جنبه نژاد
پرستانه می دهند .در نوشته ها و سخنرانی های ناسیونالیست های فالمان،
رشد اقتصادی منطقه آنان در مقایسه با ركود مناطق والون ،به برتری نژاد
فالمان بر نژاد والون نسبت داده می شود .مسئله نژادی آنچنان جدی میشود كه
دولت در سال  1981با تصویب قانونی هرگونه نوشته یا گفتار نژاد پرستانه
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را ممنوع اعالم می كند .در بسیاری از موارد سیاستمداران آگاهانه از در
گیری های قومی برای پوشانیدن شكست سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود
استفاده می كنند.
در بلژیك اختالفاتی كه ابتدا جنبه قومی داشت ،خصلت ناسیونالیستی پیدا كرده
است .اكنون دیگر طرح مسئله جدا شدن والونها و فالمانها از یكدیگر تابو
نیست ،و صرفا به گفتار ناسیونالیستها منحصر نمی شود 30 .در صد اهالی
فالمان طرفدار جدایی هستند .بزرگترین عاملی كه وحدت كشور را حفظ كرده،
خواست كشورهای همسایه و اتحاد اروپا است .هلندیها ،فالمانها را با وجود
هم زبانی از خودشان نمی دانند .آلمان و فرانسه هم طرفدار وحدت بلژیك
هستند و به همین دلیل هم پایتخت اروپا را بطور سمبولیك در بروكسل قرار
داده اند)7(.
پروسه جهانی شدن عالوه بر تغییر چهره اقتصادی جهان ،در افكار سیاسی
اجتماعی بخش پیشرفته دنیا هم تغییر ایجاد كرده است .اكنون همه جا صحبت
از كنار زدن مرزهای جغرافیایی و حمایت از تنوع فرهنگی
( )Multiculturismاست .جدا كردن و مرز كشیدن به گذشته تعلق دارد.
دیر یا زود دمكراسی به منطقه جغرافیایی -سیاسی ما هم راه پیدا خواهد كرد.
در آن شرایط ما باید برای جبران عقب ماندگی خود از جهان پیشرفته بدنبال
اتحاد با تمامی كشورهای همسایه خود در چارچوب دولتی بزرگ و فدرال
باشیم ،تنها این نوع فدرالیسم است كه با روند آتی جهان تطابق دارد.
جنوری سال  2004مطابق جدی 1382
-------------(Kolonialreiche seit dem 18 Fischer Weltgeschichte: Die )1
Jahrhundert S 121
( )2همانجا ص 233
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Provinces of Central America United )3(
e siècle, 20 Le dictionnaire historique et géopolitque du )4(
Edition de poch. pp 263-264
) برای آشنایی بیشتر با تاثیر منفی فدرالیسم بر رشد اقتصادی كشورهای5(
: توسعه نیافته مراجعه كنید به
Hicks, Federalism and economic growth Ursula Kathleen
in underdeveloped countries
Müller, Die Minderheiten im Konflikt S. 186 Kurt

)6(

Culturalisation des defférences, Marco Martinello, )7(
belge différenciation des cultures dans la politique
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پاكستان و خطر جهاد اتومی
پاکستان به تاریخ  28ماه می سال  ، 1998درست هفده روز پس از آزمایش
های اتومی هند ،اقدام به عمل متقابل کرد و در جریان دو روز پیاپی ،شش
آزمایش اتومی را در دو مرحله در وادی چغایی بلوچستان نزدیک سرحد
افغانستان به انجام رسانید .انجام این آزمایشات زیر زمینی ،نگرانی های جدی
در مورد گسترش مسابقات تسلیحاتی اتومی در منطقه را به شدت افزایش داد
و عکس العمل های نکوهش آمیز مقامهای بین المللی را در قبال داشت و از
جانب بسیاری از کشور ها که مسابقات تسلیحاتی اتومی را خطر جدی برای
امنیت جهان می دانند ،محکوم گردید.
به تعقیب آزمایشات اتومی پاکستان ،ایاالت متحده امریکا و بخش اعظم
کشورهای جهان ،باالی این کشور تحریم اقتصادی وضع کردند و به این
وسیله اقتصاد فاسد و مریض پاکستان را به شدت تحت فشار قرار دادند.
امریکا از دادن قرضه های صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی به
پاکستان جلوگیری به عمل آورد .وزرای خارجه هشت کشور بزرگ صنعتی
جهان ( گروه هشت ) در اجالس خود در لندن این مسا ٴله را مورد بررسی
قرار داده و در زمینه تحریمهای اقتصادی و جلوگیری از شدت بحران ،تدابیر
معین اتخاذ کردند .تحریم اقتصادی کشورهای غربی بخصوص ایاالت متحده
امریکا ،موسسات بزرگ مالی و پولی بین المللی از قبیل صندوق وجهی بین
المللی و بانک جهانی ،اقتصاد به بحران کشیده شده پاکستان را به شدت صدمه
رساند .زیرا این کشور ساالنه بیش از  3.5ملیارد دالر قروض و مساعدتهای
بین المللی دو جانبه و چند جانبه بدست می آورد و این رقم مناصفه عواید
داخلی آن را تشکیل میداد
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پاکستان در شرایطی به این بلند پروازی بزرگ و ماجراجویی دست زد که
محدودیت منابع داخلی ،فقر ،فساد وسیع و همه جانبه مالی ،بیسوادی،
منازعات قومی و مذهبی ،عدم قانونیت ،تروریسم و بنیادگرایی مذهبی ،این
کشور را به بحران جدی اقثصادی ،اجتماعی و سیاسی می کشاند .در این
فرصت صدراعظم وقت پاکستان ،نواز شریف به سرعت عازم عربستان
سعودی و سایر کشور های خلیج گردید تا با مارک اسالمی زدن به پيشانی
بمب اتومی ساخت پاکستان ،مساعدت وسیع این کشورها را جلب نماید و
اثرات منفی ناشی از کاهش کمکهای بین المللی را تخفیف دهد .قابل یاد آوری
است که خیز استراتیژیک جنرال های پاکستانی پس از یازدهم سپتامبر از
یک موضع به موضع کامال متفاوت دیگر ،بار دیگر آن کشور را در موقعیتی
قرار داد که بیشترین امتیاز را از وضعیت تازه به وجود آمده بدست آورد،
در حالی که این کشور همچنان عمده ترین تهدید کننده صلح و ثبات در منطقه
به شمار میرود.
بدین وسیله پاکستان به محل زایش تصور و اندیشه جهاد اتومی که ضرورت
ساختمان بمب اتومی اسالمی و دفاع از حق و مکلفیت های مذهبی مسلمانها
برای بدست آوردن سالح کشتار جمعی و در صورت ضرورت استفاده از آن
بمنظور دفاع از دین را توجیه می کند ،مبدل گردید .تروریست های جهادی
و نظریه پردازان آنها در پاکستان ،سالح اتومی را به مثابه یک هدف غایی
به منظور تالفی و کیفر آن کشورهای که دشمن اسالم تلقی می کردند ،درک
کردند.
در این راستا برگردان دری بخشهای از نوشته جالب آر .رحمان یکی از
وزرای سابق حکومت هند را که در سایت " گروه تحلیلگران جنوب آسیا "
به نشر رسیده است تقدیم مینمایم .موصوف مینویسد :
در حقیقت این ذولفقار علی بوتو ـ به مثابه یک شخصیت لیبرال و متمایل به
غرب و نه یک شخصیت بنیادگرای مذهبی ـ بود که برای نخستین بار
تالشهای مخفی پاکستان را برای بدست آوردن بمب اتومی به حیث بمب اتومی
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اسالمی در مقابل آنچه که وی بمب اتومی عیسایی ،یهودی و هندویی تصور
می کرد ،طرح ریزی نمود .وی این تعریف را به خاطر متقاعد ساختن کشور
های اسالمی مانند لیبیا ،عربستان سعودی و ایران و بمنظور جلب مساعدت
مالی آنها در پروگرام مخفی ذروی نظامی پاکستان بکار میبرد.
بعدا سازمانهای جهادی پاکستان مانند حرکت المجاهدین ،و سازمانهای
بنیادگرای پاکستان مانند جمعیت اسالمی و جمعیت علمای اسالمی ،تعریف
بوتو یعنی بمب اتومی اسالمی را پذیرفتند و آن را به مثابه حق متعلق به همه
مس لمانان مطرح ساختند .آنها ظرفیت های موشکی و اتومی پاکستان را به
حیث ابزار اطمینان و اعتماد برای همه مسلمانان توضیح کردند .در سال
 2000زمانی که عبدالستار وزیر خارجه سابق پرویز مشرف ،مسا ٴله الحاق
پاکستان به پیمان منع آزمایش سالح اتومی را مطرح ساخت و از آن دفاع
کرد ،سازمانهای جهادی و بنیادگرایی اسالمی ،یک مبارزه عمومی علیه وی
را سازمان دادند و وی را متهم به کفر و ضد اسالم کردند .ناگزیر وی از
این داعیه صرف نظر نمود.
بعد از آن که اسامه بن الدن رهبر القاعده در سال  1996از سودان به
افغانستان انتقال داده شد ،وی نه تنها سخن از حق و مکلفیت دینی در ارتباط
به تهیه سالح کشتار جمعی و در صورت ضرورت استفاده از آن به منظور
حمایت از اسالم میزد ،بل ابتکار طرح ،تهیه و انکشاف سالح متذکره را
تحت رهبری ابو خباب در کمپ های آموزشی خود در افغانستان رویدست
گرفت.
بعد از سال  ، 1998القاعده و جبهه بین المللی اسالمی ،برای جهاد علیه
عیسویت و یهودیت ،کار و مبارزه بخاطر استخدام شاگردان رشته ساینس و
دانشمندانی را که عمال در موسسات علمی کشور های اسالمی وظیفه داشتند،
برای جلب کمک بمقصد تهیه و انکشاف سالح کشتار جمعی سازمان دادند.
بسیاری تحلیلگران آنچه را که امروز بحیث فاجعه و تروریسم نوین شناخته
می شود ،ناشی از حضور شمار زیادی از اشخاص تحصیل یافته در حلقات
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سازمانهای تروریست جهادی میدانند .گرایش تعدادی از شاگردان و کارکنان
رشته ساینس به سازمانهای جهادی که تروریست ها را در جهاد شان کمک
کنند ،به حیث یک پدیده نو شناخته میشود .در حالی که شاگردان علوم از
سایر کشورهای اسالمی یه سازمانهای جهادی پیوستند ،ولی کارکنان عرصه
علوم عمدتا از پاکستان به این سازمانها ملحق شدند.
جنرال ضیا الحق که از سال  1977تا سال  1988پاکستان را رهبری کرد،
انگیزه های اسالمی را نه تنها در بین قوای مسلح پاکستان ،بل در مجامع
علمی بخش هسته یی نیز تقویت بخشید .وی این مسا ٴله را که اردوی پاکستان
نه تنها صرف اردوی دولت پاکستان است ،بل بماثبه اردوی اسالم در خدمت
اهداف اسالم نیز خدمت میکند ،مطرح ساخت و برای ساخت بمب اتومی
توجیه مذهبی فراهم نمود .پالیسی های ضیا با تزریق ویروس بنیادگرایی در
اردوی پاکستان و موسسات علمی منتج شد .در حالی که توسعه نفوذ
بنیادگرایی در سطوح پایانی و متوسط قوای مسلح پاکستان توجه تحلیلگران
جهانی را به خود جلب نموده بود ،ولی توسعه این نفوذ مشابه در موسسات
علمی پاکستان از نظرها پنهان ماند ،با وجود این حقیقب که برخی رسانه های
پاکستان در ارتباط به اشتراک تعداد نامشخصی از دانشمندان موسسات ذروی
در محافل سازمانهای جهادی مانند لشکر طیبه ،گزارش داده بودند.
نخستین نشانه های حضور دانشمندان وفادار به جهاد در موسسات ذروی
پاکستان ،در جریان عملیات نظامی امریکا علیه القاعده و طالبان بر مال
گردید .بر اساس این اسناد کشف شده توسط نظامیان امریکایی ،قبل از یازدهم
سپتامبر ،سلطان بشیرالدین احمد و عبدالمجید ،دانشمندان متقاعد موسسات
اتومی پاکستان زمانی که اسامه در آنجا عملیات می نمود ،از قندهار بازدید
نموده اند .سلطان بشیر الدین ،بحیث اولین رئیس پروژه غنی سازی یورانیوم،
قبل از عبدالقدیر خان که مشهور به پدر بمب اتومی پاکستان بود ،کار میکرد.
بنابر درخواست امریکا ،مقامات پاکستانی آنها را برای مدت چند هفته توقیف
کرد .آنها سفر به قندهار و مالقات با بن الدن را تائید کردند ،ولی ادعا داشتند
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که این مسافرت به منظور جلب کمک به سازمان مساعدت کننده بشری برای
کمک به مردم افغانستان که خود ایجاد کرده بودند ،بوده و با القاعده و پروژه
سالح کشتار جمعی کاری نداشتند .از آنجا که کدام عالیمی دال بر ارتباط آنها
با ابو خباب القاعده کشف نگردید ،آزاد شدند .بنابر درخواست امریکا و تائید
شورای امنیت ملل متحد فعالیت به اصطالح سازمان بشر دوستانه آنها متوقف
و حسابهای بانکی آن مسدود گردید.
از اواخر دهه هشتاد پاکستان به مرکز تمویل کننده دولتی گسترش تحقیقات
هسته یی مبدل گردید .با مستفید شدن از مساعدت لیبیا ،ایران و عربستان
سعودی برای پروژه مخفی اتومی نظامی خود ،دولت پاکستان ناگزیر شد تا
به همکاری متقابل به این کشورها جهت دستیابی به ظرفیت های مشابه کمک
رساند.
بخش بزرگی از رسانه های گروهی و مجامع تحلیلگران استراتیژیک چنان
نگاشته ان د که گویا همکاری پاکستان با ایران در زمینه ذروی صرف سال
گذشته روشن گردید ،در حالی که در حقیقت این مسا ٴله در اواخر دهه نود
زمانی که نوازشریف صدراعظم پاکستان بود ،برمال شده بود .اگر به سالهای
دهه نود برگردیم ،قبل و بعد از جنگ اول خلیج سال  ، 1991میتوان
گزارشاتی را که در آن نقش جنرال اسلم بیک قوماندان سابق قوای مسلح
پاکستان و داکتر عبدالقدیر خان در همکاری ذروی مخفی با ایران و همچنان
عراق وجود دارد ،بدست آورد.
گزارشهایی آن سالها به نفع پاکستان بنابر دالیل زیر از جانب امریکا نادیده
گرفته شده است :
اول  :گزارش در ارتباط به همکاری با ایران از طریق منابع سازمان
مجاهدین خلق که مخالف عمده تهران تلقی می شود به دسترس قرار گرفته
بود و غیر قابل باور محسوب می گردید.
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دوم  :همکاری پاکستان همزمان با ایران و عراق این دو دشمن قسم خورده،
منطقی به نظر نمی رسید.
ارائه چنین دلیل برای کشوری همچون پاکستان اصوال بی اعتبار می باشد.
دوگانگی به حیث مشخصه سیاست خارجی پاکستان از آغاز ایجاد این کشور
در سال  1947تا کنون ،همواره برجسته بوده است .این کشور با چین علیه
هند و با امریکا علیه چین همکاری نمود .این کشور با امریکا بخاطر اجازه
دادن یه عملیات سی آی یی در خاک پاکستان علیه رژیم اسالمی ایران
همکاری نمود ،و در عین زمان پوشیده نیست که رژیم اسالمی ایران را در
تقویت توانایی و انکشاف ظرفیت ذروی آن یاری رسانیده است.
رهبری سیاسی و نظامی پاکستان در خفا نه تنها کشورهای اسالمی ،بل
کوریای شمالی را نیز کمک نموده است .اگر چه در قضیه مربوط به
کشورهای اسالمی ،انگیزه پول و دین بوده ،در ارتباط به کوریای شمالی این
تقاضا را دسترسی به فناوری یا تکنالوژی موشکی تشکیل می داده است.
وقتی که پاکستان در اواخر دهه هشتاد در عرصه انکشاف سیستم موشکی به
مشکالت مواجه گردید ،به چین مراجعه کرد .بیجنگ این کشور را در عرصه
تهیه و آزمایش فناوری سیستم موشکی کوتاه و متوسط منزل که قابلیت حمل
کالهک اتومی را داشته باشد و بتواند دهلی و بمبئی را هدف قرار دهد ،کمک
کرد ،ولی در تهیه موشکهای دراز منزل بی میلی نشان داد .آنگاه ،پاکستان
در زمانی که بی نظیر بوتو در سال  1993جانشین نوازشریف گردید به
کوریای شمالی مراجعه نمود .در زمان مسافرت موصوف از چین به کوریای
شمالی ،موافقتنامه همکاری موشکی عقد گردید .جنرال پرویز مشرف به حیث
دایرکتر جنرال عملیات نظامی ،مسؤول انسجام این پروژه تعیین گردید .در
این ارتباط موصوف و عبدالقدیر خان سفرهای مخفی زیادی به کوریای
شمالی داشتند.
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در عوضی سیستم های موشکی و فناوری مربوط به آن ،پاکستان به کوریای
شمالی اسعار دالری و گندم خریداری شده از امریکا و آسترالیا را می
پرداخت .موافقتنامه در عرصه همکاری با کوریای شمالی در جهت انکشاف
ظرفیت های ذروی نظامی آن کشور ،بعد از آن که پرویز مشرف در ماه
اکتوبر  1999به قدرت رسید ،به عمل آمد.
ضیا ،بی نظیر ،نواز ،جنرال آصف نواز جونیجو ،جنرال وحید کاکر ،جنرال
جهانگیر کرامت و مشرف همه محرم اسرار مناسبات مخفی موشکی و
هستوی با ایران ،لیبیا و کوریای شمالی بوده اند.
از آغاز ،با پروژه مخفی ذروی و موشکی در پاکستان به حیث عملیات بسیار
محرم جاسوسی سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا آی اس آی معامله می
شد تا در صورت ضرورت از آن تکذیب بعمل آمده بتواند .تمام پرداختهای
تهیه کنندگان خارجی از حساب دولت پاکستان صورت نمیگرفت ،بل از طریق
حساب خصوصی در بانک  BCCIکه در سال  1991ورشکست شد و
همچنان بانکهای مستقر در دوبی و ژنیو انجام یافته است .این حسابهای
بانکی توسط برادران گوکیل در ژنیو ،که یکی از آنها بنابر تقلب و فریبکاری
در ورشکست شدن  BCCIدر بریتانیا زندانی گردید ،شوکت عزیز وزیر
مالیه موجود پاکستان که در دهه نود در خلیج در ستی بانک کار میکرد،
داؤود ابراهیم رهبر مافیا که توسط امریکا در ماه اکتوبر سال گذشه ،بحیث
یک تروریست بین المللی شناخته شده بود ،قاچاقبران پاکستانی مستقر در
دوبی و عبدالقدیر خان و سایر دانشمندان با اعتبار پاکستانی ،افتتاح شده بود.
سهمگیری مالی از جانب لیبیا ،ایران و عربستان سعودی از طریق حسابهای
محرم بانکهای سوئیس به همین حسابها انتقال داده می شد و پرداخت برای
تهیه کنندگان ماورای بحار نیز از همین حسابها صورت میگرفت.
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در جواب به گزارش های رسانه های جمعی در ارتباط به همکاری محرمانه
با این کشورها ،مشرف تغییر موضع داده و مانند روابط پاکستان با القاعده و
سایر گروه های تروریست جهادی ،انکار نموده است.
زمانی که نخستین گزارشها در باره همکاری محرمانه در عرصه موشکی و
هستوی با کوریای شمالی نشر گردید ،وی کامال آن را رد کرد و همواره
موشکهای منزل دراز و متوسط را محصول کار خالقانه پاکستانی ها می
دانست و برای کوریای شمالی کدام نقشی قائل نمی گردید .در ماه اکتوبر سال
گذشته ،حین بازدید از کوریای جنوبی ،وی موقف خود را تغییر داد و آشکارا
برای نخستین بار تائید نمود که کوریای شمالی در پروگرام موشکی پاکستان
نقش داشته است .اگر چه وی از نقش پاکستان در پروگرام هستوی کوریای
شمالی همچنان انکار ورزید .در عین زمان او سعی ورزید تا حکومتهای
قبلی پاکستان را در این زمینه مقصر بداند.
بعد از یازدهم سپتمبر ،زمانی که تشویش قابل مالحظه در باره خطر دست
یافتن القاعده به داشته های سالح کشتار جمعی پاکستان قوت گرفته بود،
مشرف در مواقع گوناگون و بارها اظهار داشت که توانایی ذروی پاکستان
در دستهای مطمئین اردو قرار داشته و سئوال تراوش آن به خارج از پاکستان
مطرح نیست.
بعد از آن که لیبیا و ایران به صراحت پذیرفتند که در این عرصه ها از
همکاری پاکستان بهره گرفته اند ،مشرف بار دیگر تغییر موضع داد .حاال
وی تالش میکند که این تصور را خلق کند که گویا عناصر نابکار و غیر
مسؤول در جماعت دانشمندان پاکستانی ،به گفته وی ،اسرار هستوی پاکستان
را بخاطر منافع شخصی فاش نموده اند .به تعقیب آن عبدالقدیر خان و هشت
نفر از دانشمندان نزدیک به وی ،و همچنان چهار نفر از کارمندان آی اس
آی که در فابریکه غنی سازی یورانیوم موظف بودند ،برای مدتی توقیف و
مورد بازجویی قرار گرفتند.
203

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

انکشافات اخیر و تغییر پیهم مواضع مشرف این بدگمانی را به وجود می
آورد که اگر وی دروغ می گوید و تمام تقصیر را به دوش دانشمندان هسته
یی پاکستان می گذارد ،در حقیقت خود را به حیث یک شخص بی اعتبار
معرفی می کند ،و اگر راست می گوید ،این نشان دهنده آن است که تا چه
اندازه کنترول وی باالی عناصر جهادی در اردوی پاکستان و موسسات علمی
آن کشور غیر موثر بوده است.
اگر یک بنیادگرای اسالمی به حیث عامل در فروش و یا انتقال همچو
تکنالوژی به ایران و لیبیا میتواند عمل کند ،جامعه بین المللی حق دارد بیشتر
از این متوجه وضعیت باشد .تا حال تحلیلگران استراتیژیک متوجه خطر
طالبان سازی و القاعده سازی اردو پاکستان بوده اند؛ ولی حاال وقت آن رسیده
است که بیشتر متوجه خطر طالبان سازی و القاعده سازی مجامع علمی
پاکستان گردند.
ماه فبروری سال  2004مطابق دلو 1382
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فرهنگ گفتگو ،تالش در جهت ایجاد و گسترش آن
استبداد در جوامع بسته ،ریشه عمیق تاریخی دارد .روان جامعه در این
جوامع ،الزاما با این استبداد ریشه دار ،سخت گره می خورد .روابط در این
جوامع ،بربنیاد فرهنگ مونولوگ یا تک حرفي استوارمي باشد .در فرهنگ
مونولوگ ،تنها سالطین ،پادشاهان ،زعما و بزرگان بوده اند که مي گفته اند،
و دیگران مکلف بوده اند که بشنوند و گفته ها را جامه عمل بپوشانند .این
"گفته ها" بیشترینه خصوصیت فرامین و احکام را مي گرفت و اتباع ،کار
دیگری جز اطاعت و تابعیت نمي توانستند بکنند .اگر اتباع خالف این "گفته
ها" عمل مي کرده اند ،و یا در مخالفت با آن ها قرار مي گرفته اند ،یاغی و
باغی شناخته شده و جای شان بهتر از چوبه دار و کنده ساطور جالد نمی
توانست بود.
فضای مسلط در جامعۀ بسته ـ مبتنی بر فرهنگ مونولوگ ـ همه نهاد های
جامعه را در بر می گیرد و تا روابط دروني خانواده ها نیز کشانیده می شود.
درخانواده ها ،این بزرگان خانواده بوده اند که میگفته اند و دیگران باید می
شنیده اند .فرزند حرف شنو خانواده ،عزیر بزرگان خانواده بوده است ،و
فرزند حرف ناشنو ذلیل خانواده.
بنابران گذار از فرهنگ تک حرفي (مونولوگ) به فرهنگ گفتگو (دیالوگ)
کاریست بس بزرگ که به تالش خسته گی ناپذیر و زمان طوالنیی نیازمند
است .باید جدا در نظر داشت که فرهنگ جامعه مدنی در جامعه سنتی و
بسته ،به زودی و آسانی رشد نمی کند و بارور نمی شود ،و تنها در وجود
آرمان های روشنفکران و حتا فعالیت اشخاص مقتدر نیز شکل نمی گیرد .این
فرهنگ و تمدن ،در طول زمانه ها ،با تانی و به تدریج ،نشیب و فرازهای
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فراوان ،همراه با شیرینی و تلخ کامي انبوه ملیون ها انسان آشنا و نا آشنا،
شکل می گیرد .بنابر آن در مرحله کنونی ،نقش دولتهای متعهد به امر رشد
و توسعه اجتماعی ،نهاد های آموزشی و پرورشی و در مجموع روشنفکران
آگاه و باورمند به فرهنگ گفتگو ،در امر تبلیغ و ترویج این فرهنگ متعالی،
خیلی ها برجسته و با اهمیت تلقی مي گردد .در این فرصت مهم و برهه
کنونی که مسا ٴله گفتگو میان افغانها ،در حلقات مختلف روشنفکری ،منحیث
یک ضرورت خیلي ها مبرم ،مطرح مي گردد ،نگارنده بر آن شد تا با
استفاده از منابع گوناگون به این مهم بپردازد و آرزومند است تا فرهیخته گان
عزیز ما ،این مسا ٴله را بیشتر بکاوند و به محتوای آن بی افزایند.
نخست از کاوش واژه دیالوگ که کلمه گفتگو بحیث معادل آن بکار گرفته
شده است ،مي آغازم.
دیالوگ کلمه فرانسوی است.
 .1معني مکالمه ،گفت و گوی دوجانبه بین دو فرد و یا دو گروه را
میرساند و متضاد آن مونولوگ است.
 .2مجموعه صحبت های که بین پرسوناژ های یک نمایشنامه رد و بدل
مي شود.
 .3اثر ادبي که به صورت گفت و گو ارائه مي گردد.

()١

گفتگو عملی است که در آن گفتگو گران برای رسیدن به هدف واحد و
مشترک ،برای حل مسا ٴله یی و یا رفع چالشی به نقد و فهم سخنان یکدیگر
مي پردازند .بنابرین ،گفتگو ،هر نوع گپ زدن و سخن گفتن را در بر نمي
گیرد .چنان که دیالوگ  dialogueمعادل خارجي گفتگو مرکب از دیا dia
به معني میان و بین ،و لوگ  logueبه معني لغت و کلمه است که در
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مجموع به معنای " به جریان افتادن معني و مفهومي در میان مجموعه یي از
انسان ها و سخن گفتن در باره معنا و مفهوم یاد شده " است)٢( .
گفتگو به عنوان مقوله فرهنگي از موضوعات با اهمیتی است که در سالهای
اخیر مورد توجه بسیاری از محافل علمي و فرهنگي قرار گرفته است.
موضوع گفتگو همواره مناقشه آمیز به نظر میرسد .گفتگو مانند هر فرصت
دیگر و معامله دیگری از خود فرهنگی دارد که باید با آن آشنایی داشت و در
نظر گرفت .در غیر آن ممکن است بجای گفتگو ،اختالفهای گوناگون و بعضا
فراموش شده دوباره چهره بنمایاند و چالش های جدی ایجاد کند.
کشور عزیر ما افغانستان ،از اثر جنگ های فرسایشی طوالني ،ناشی از
مداخالت پیهم خارجي ،عقب ماندگي مدهش و فقر جانسوز ،در تمام عرصه
ها در بحران زنده گی میکند .بحران اجتماعی ،بحران سیاسی ،بحران
اقتصادی و بحران فرهنگی و اخالقی .جامعه و مردم باید این بحران ها را
پشت سر بگذرانند و به سوی فضای فارغ از بحران ،فضای روشن و باز
حرکت صورت گیرد .البته در مجموع غلبه بر بحران فرهنگي و اخالقی،
بیش از هر بحران دیگر ،خیلی ها دشوارتر است .چگونه میتوان بر بحران
فرهنگي و اخالقي غلبه کرد؟
رابرت اندرسن پروفیسور مدرسه علوم ارتباطات دانشگاه سیمون فریز کانادا
در این باره مي نویسد:
" هر روز بیش از پیش  ،این نکته مورد درک و پذیرش قرار مي گیرد که
بهروزی گروه ها به همان سان که نیازمند سرمایه مالی و فکری است ،متکی
به سرمایه اخالقی نیر هست؛ سرمایه اخالقی که سرمایه قابل لمس نیست و
در حقیقت دستمایه یی است که به واسطه آن انسانها گرد هم جمع مي شوند تا
مسائل شانرا به اتفاق هم حل و فصل کنند و امور خود را سامان دهند .سرمایه
اخالقي سرمایه یی است که به صورت تدریجي و به واسطه مراوداتي انباشته
مي شود که مورد رضایت متقابل باشد .به این ترتیب است که اندک اندک
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سرمایه یی از اعتماد متقابل فراهم مي آید و اسبابی برای پیش بینی ،پیشگیری،
یا حد اقل تحقیق مناقشات آتي شکل می گیرد .پرسش این است که این کیفیت
ها چگونه حاصل مي شود؟ بي شک ،یکي از اسباب اندوختن سرمایه اخالقي،
استقرار آیین گفتگو در میان جوامع مختلف و منافع مختلف در پهنه گیتي
است .البته ،هر چند گفتن این عبارت که "بیایید گفت و گو کنیم" چندان دشوار
نیست ،اما انجام گفتگو در عمل کار آساني نیست ،به ویژه آنجا که منافع
جوامع و گروه ها واقعا متفرق است .اکنون این پرسش جای طرح دارد که
چه تعداد از مردم واقعا آماده اند که دشواری های "گفت و گو" را به جان
بخرند؟
پاسخ این است که گفت و گو کردن در برخي زمینه ها چندان هم دشوار
نیست ،اما کارهای آسانتر ،سرمایه اخالقي کمتری نیز در بر دارد .گفت و
گو در زمینه های دشوار ،نیازمند طرفهایی است که ضمن داشتن اختالف
مشروع ،از شکیبایي بسیار در حین گفت و گو بهره دارند .در واقع ،در چنین
شرایطي است که شکیبایي معنا پیدا میکند".
موصوف برای گفتگو شرایط مساعد زیر را مطرح میکند:


شرایط مقدماتي گفتگو :عبارت است از تمایل طرفها به مشارکت
در گفتگو ،اختصاص وقت کافي برای گفتگو و فقدان عوامل مزاحم.



شرایط میاني گفتگو :عبارت است از توجه تام به گفتگو ،اشتیاق در
شنیدن سخن دیگران ،فرصت دادن به دیگران برای بیان نظر خود
و مکث کردن برای تنفس و اندیشیدن.



شرایط نهایي گفتگو :عبارت است ازاکتفا به رضایت کلي در
صورت نرسیدن به نتیجه قطعي و تمایل متقابل برای شروع مجدد.
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نمیتوان به طور قطع گفت که از این شرایط مقدماتي ،میاني و نهایي کدام
مهمتر اند .در نهایت میتوان گفت که وضعیت یک کل ،متکي به رابطه درست
اجزای آن است.
گفتگو ،امری ناپایدار است و ممکن است به آساني دچار اختالل شود؛ اما با
تالش و مداومت میتوان هر بار آن را از سر گرفت و احیا کرد.

گفتگو شکلي از ارتباط تجربه یي است که ما را به تفکر وامیدارد ،و احساسها
و اندیشه هایي را بر ما مکشوف مي کند که در برخورد های روزمره غالبا
پنهان یا مغفول مي ماند .اما این وجه نمي تواند تمام مقصد گفتگوباشد ،زیرا
گفتگو محلي برای آئین اعتراف جمعي نیست .همچنین ،گفتگو طبعا گرایشها،
اندیشه ها و دانش ما را در گیر خود مي کند؛ بسا نارسایي بنیاد هایي که
داوری ما بر پایه آن ساخته شده است ،در گفتگو آشکار مي شود؛ بسیاری از
چیز های که در پس زمینه ها جا دارند ،به جلوی صحنه مي آیند و با شیوه
های معمول و غیر معمول ـ و حتي پوشیده ـ ارتباط و آمیزش ایجاد مي کنند.
در نظرگرفتن مقاصد سنگین برای گفتگو آن را از نفس مي اندازد.
مقصد گفتگو ،به گفته هومر نمیتواند صرفا عرصه یي برای " مرور گالیه
های کهنه " باشد .میشود در یک گفتگو گالیه ها را هم گفت ،اما بعد از آن
مخاطب ما منتظر چیزی دیگر است.
یکي از پیش شرطهای گفتگو ایجاد فضایی است که در آن از پیشرفتهای که
در گفتگو ایجاد مي گردد ،احساس اطمینان پیدا شود.
از جمله عوامل بازدارندۀ گفتگو عبارت است از :دل مشغولي یه کمبود وقت،
ترس از مزاحمت دیگران ،ضعف در ساکت نشستن ،گوش کردن ،مکث
کردن ،فکر کردن و رسیدن به یک نتیجه .به این دلیل ،مکان ،زمان و توافق
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های مربوط به فضای گفتگو ،اهمیت زیادی دارد .بر عالوه حرف زدن بیش
از حد و چسپیدن به عقاید خود ،در حالي که از دیگران مي خواهیم که التزام
به عقاید خود را مشمول تعلیق کنند نیز از جمله ضعف هایي است که باالی
روند گفتگو تاثیر بسیار ناگوار وارد میکند.
جالب این جاست که وضعیت گفتگو (گوش کردن ،سکوت کردن ،مکث کردن
و فکر کردن) جز متداول ترین عادات زنده گی روزمره جوامع متمدن بشمار
مي رود.
رابرت اندرسن در ارتباط به اهمیت و نقش بیطرف بودن در گفتگو مي
نگارد:
" برتراند راسل در سال  1955در یک بیانیه رادیویي که از بي .بي .سي
پخش شد در باره خطر بمب هیدروژني چنین میگوید ":تالش من اين است،
چيزی نگويم که خوش آيند اين و يا آن گروه باشد " .او در بارۀ موضوع
دهشتناکي که از آن سخن مي گوید ،با فروتني و نقیه منحصر به فردی
برخورد مي کند .این بیانیه رادیویي نقطه آغازی بود که گفت و گو در باره
سالح های هسته یي را از محفل متخصصان به حوزه عمومي بین المللي
کشاند .این که شخص چیزی نگوید که خوشایند این و یا آن گروه باشد ،سخن
گفتن بیطرفانه است .بیطرفانه سخن گفتن همراه با این که پیام معناداری در
آن سخن ب اشد ،کار دشواری است ...با این حال بیطرفي به معني " هیچ "
نیست .وقتي یکي از ذرات بنیادین ماده پیدا شد که حجم داشت اما باری
نداشت ،فزیکدانان اسمش را نوترون (خنثي) گذاشتند( .از قضا این ذره بنیادین
قدرت نفوذ زیادی دارد و به راحتي در کیلومتری از صخره و زمین سخت
حرکت میکند ).بیطرفي اصیل به معني بي تفاوتي یا سستي و رخوت نیست.
بي طرفي میتواند یکي از اجزای کلیدی گفتگو باشد".
فرهنگ گفتگو ،یک بخش اساسي از فرهنگ دموکراسي را در جوامع مدني
مي سازد که بر اساس پیش زمینه های الزم و بستر مساعد ،مانند :آزادی،
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مساوات ،عدالت ،احترام و رعایت حقوق انساني ،در یک دوران معین
تاریخي ،رشد یافته و نهادینه گردیده است.
گام نخست در راه رسیدن به مردم ساالری سياسي و فرهنگي و استقرار
نظامي مبتني بر ارادۀ عامه و در خدمت عامه ـ ایجاد و گسترش فرهنگ
گفتگو و بردباری است .مردم و به ویژه تالشگران سیاسي و فرهنگي آنان
باید بیش از هر چیز ،گفتگو کردن با یکدیگر را بیاموزند و پیش داوری ها
را به کنار بگذارند.
اگر بتوانیم فرهنگ گفتگو ،شکیبایي فرهنگي و بردباری سیاسي را به فرهنگ
غالب این سرزمین بدل کنیم ،آنگاه رسیدن به حقوق برابر برای همۀ خلقهای
این سرزمین آسانتر از هر کار دیگری خواهد بود.
اين وظيقه سترگ روشنفکران آگاه و وطن دوست افغانستان است که ساختار
متصلب و بسته سياسي و اجتماعي موجود را بگشايند و گفت و شنود را
که ذات فرهنگ است ،جانشين يک سو فکری ها کنند.
1

ـ نخستین فرهنگ الفبایي ـ قیاسي زبان فارسي مولف دکتر مهشید مشیری

2

ـ علي پایا فصلنامه پل فیروزه

مارچ  2004مطابق حوت 1382
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زنان افغانستان
در فراز و فرود زنده گی
بمناسبت هشتم مارچ
زن افغان در زنده گی پر از آشوب خود ،فراز و فرود های فراوانی را دیده
است .وی ،با اینهمه ،همواره یار ویاور همسرخود ،مادرمهربان و دلیر برای
فرزندان خود و عضو مولد وفعال جامعه بوده و بمثابه ناموس خانواده و
جامعه از حرمت زیادی برخوردار بوده است .در تمام دورانهای تاریخ کشور
ما ،که شاهد ظهور ،اعتال و سقوط اندیشه ها و ادیان مختلف بوده است ،از
زن به حیث مادر ،این عالیترین و برجسته ترین سمبول یا نماد سرچشمه
حیات انسانی ،بزرگداشت و ستایش به عمل آمده است؛ و تا آنجا که ادای
احترام و خدمتگزاری به مادر را یکی از بزرگترین عبادات دانسته اند .مادر
را ستایش مي کردند و آغوش پر عطوفت و مهربانانه وی را گوشه یی از
خولد برین مي دانستند .بزرگترین و مقتدرترین پادشاهان کشور ،مخصوصا
در روز های دشوار زنده گی ،سخت محتاج لحظه یی از عطوفت و مهربانی
مادران خود مي بودند و در مقابل آنان زانو میزدند و طلب بخشایش مي کردند
و بدین وسیله روح نارام و سرکش خود را آرامش می بخشیدند .آنان حتا پس
از سالهای پس از مرگ مادر ،با کمال احترام به مزار وی می رفتند و اشک
مي ریختند و با همه جاه و جالل زنده گی ،کمبود مادر را جبران کرده نمي
توانستند.
چه بسی مادرانی با درایت و هوشمندی که در پرورش و آموزش فرزندان
خود ،به حیث فرزندان مهربان ،صادق ،وطن دوست و خدمتگزار مردم،
لحظه یی غفلت نمي کردند و خود را همیشه از این طریق با امروز و فردای
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جامعه در پیوند مي دیدند .صدای گرم و پر جاذبه مادر ،چراغ رهنمای راه
دشوار زنده گانی فرزندان شان مي بود.
مادر را ستايش ميکنيم که او فرشته يی از آسمان است ،نعمتی است عظيم
و بيکران که پهنای آن در عمق مهربانی های وی نهفته است .آنگاه که
مادر را ستايش مي کنيم در حقيقت زن را ستايش مي کنيم که مادر است.
زنان افغانستان در هر گوشه کشور ،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب
در میان تمام اقوام و ملیتها از نظر خانواده گی و اجتماعی مقام معین داشته
اند .با وجود محدودیتهای که عرف و عادات پدرساالرانه برای زنان ایجاد
مي کرد ،سهم زنان در تنظیم منزل ،پرورش و تربیه اطفال و سهمگیری در
کار های زراعتی و تولیدی ،همواره قابل مالحظه بوده است.
زنان سربلند و آزاده افغانستان ،پهلو به پهلوی همسران و فرزندان شان در
کار کشت زمینهای زراعتی ،مراقبت از آنها ،جمع آوری و نگهداری
محصوالت زراعتی ،سهم قابل مالحظه مي گرفتند .این همکاری مشترک را
عرف و عادات ده و قریه نه تنها ننگ نمي دانست ،بل آن را وظیفه و افتخار
هر خانواده زحمتکش تلقی مي کرد .بهمین ترتیب سهم زنان در عرصه
مالداری به تناسب مردان ،بیشتر بود .این تنها زنان بودند که در دوشیدن شیر
و تهیه لبنیات و استفاده از پشم حیوانات در تولید تارهای پشمی و از همه
مهمتربافت و تولید قالین و گلیم افغانی و همچنان خامکدوزی سهم استثنایی
داشتند .قالینبافان افغانستان در همه یی جهان شهرت بلند دارند و محصول
دست زنان افغانستان ،نه تنها به حیث یک فرش قابل استفاده در منزل ،بل
همواره به مثابه یک اثر ارزشمند هنری ارزیابی گردیده است .زنان افغانستان
در نقش و نگاری زیبا و رنگهای بسیارجذاب قالینهای افغانی ،تمام احساسات
درونی خود را که نمایندگی از ذوق عالی و شور زنده گی و زنده دلی آنها
مي نموده است ،بازتاب و آن را نسل به نسل به فرزندان خویش انتقال میداده
اند.
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زنان سربلند ،سرسخت و شجاعی اقوام کوچی افغانستان ،پا به پای همسران،
فرزندان و برادران خود ،راه های دشوار و طوالنی را از یک گوشه کشور
به دیگر گوشه آن و خارج از آن ،پیاده می پیمودند وبا مردان کوچی در تمام
عرصه های زنده گی مشترک خویش ،سهم مساویانه و گاهی هم بیشتر مي
گرفتند.
چون همواره اکثریت قابل مالحظه نفوس کشور در دهات زنده گی مي نموده
اند ،بنابرآن نفوس دهاتی کشور از طریق تولید محصوالت زراعتی و مالداری
و صنایع دستی بیش از هشتاد درصد در محصول ناخالص داخلی کشور سهم
مي گرفته اند .در این صورت میتوان گفت که سهم زنان در محصول ناخالص
داخلی نه تنها برابر ،بل بیشتر از مردان بوده است.
زنان نامداری در عرصه فرهنگی کشور سر بر افراشته اند و به شخصیتهای
ماندگار تاریخ ادبیات کشور مبدل گردیده اند .بودند زنانی که تا آخرین لحظات
حیات با خون خود نوشتند و تمام عشق و احساس عالی زنده گی و آزاده گی
را در دهلیز های تنگ و تاریک تاریخ تعصب و تبعیض به صدا در آوردند
و ماندگار ساختند .از رابعه بلخی مي گوییم که آغازگر بود و از آنگاه تا کنون
هزاران زن آزاده افغانستان این راه دشوار را شجاعانه پیموده و مشعل رابعه
را دست به دست برده و زنده نگهداشته اند.
هر باری که کشور عزیر ما آماج حمالت غارتگران بزرگ تاریخ ،همچون
چنگیزها و هالکوها ،قرار گرفته و از سر مردان و جوانان رشید آن کله
منارها ساخته شده ،و زنان ،دوشیزگان و اطفال آن به برده گی برده شده اند،
و گویا این که همه چیزبرباد رفته و نابود شده است ،ولی درحقیقت همین
زنان و دوشیزه گان این سرزمین بوده اند که همواره در گوش فرزندان شان
سرود آزاده گی و وطن دوستی مي سرودند و آنان را طوری به بار می
آوردند که کشور به زنجیر کشیده خود را دوباره آزاد سازند و بدین گونه در
میدان قضاوت تاریخ سربلند و با افتخار قد بر افرازند .این فرزندان دلیر و
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بیباک همواره همچون ققنوس از خاکستر خویش برخاسته اند و درفش کشوری
آزاده گان را بار دیگر برافراشته اند.
تصادفی نیست که در زبان و ادب فارسی دری کلمه "همسر" به معنی وسیع
و دقیق آن ،برای زن و شوهر ،مورد استفاده مشترک و یکسان دارد و این
خود عالیترین نشانۀ مساوات و عدم تبعیض و تفاوت میان ارزشهای خانواده
گی زن و مرد را مي رساند .شاید همچو نمونه یی را در کمتر زبانهای
گوناگون دنیا دریافت.
آنطوری که گفته آمد ،توده های مردم ،در درازنای تاریخ کشورما ،میان زن
و مرد از لحاظ ارزشهای خانوادگی و اجتماعی چندان تفاوت زیادی قایل
نبوده اند؛ ولی در الیه های باالیي اجتماع و جامعه فئودالی و نیمه فئودالی،
زن مانند رعیت به قید و بند زنده گی اختصاصی در گیر مي ماند و بر وی،
محدودیتهای جدی وضع مي گردید .از آنجمله شیوه رفتار و طرز لباس
پوشیدن و به اصطالح حجاب آنان با دیگران متفاوت گردید .بعدها ،زنان این
قشر ،نوع مخصوص حجاب که به چادری و دالق شهرت یافت و هیچگاه
صبغه افغانی نداشته و با عرف و عادات مردم کشورما نیز هیچ گونه مشابهتی
نمي رساند ،را می پوشیدند .این حجاب از طریق بخشی از اشراف افغانی
تبعید شده در هند و خانواده های روحانی که از آن کشور در اواخر قرن نزده
به افغانستان آمدند ،در کابل مروج گردید و بعد ها در میان زنان شهری تحت
فشار حاکمیت استبدادی ـ مذهبی اوایل قرن بیست ،معمول گردید و به تدریج
وسعت یافت .متنفذین روحانی و حکومتی این نوع حجاب (چادری دالق) را
عالمت تشخص و برتری ،و نشاندهنده تقوای خانواده های اشرافی و روحانی
تلقی مي نمودند .در حالی که زنان افغانستان در مجموع از چادرهای بزرگ
و لباسهای گشاد به رنگهای مرغوب استفاده می بردند و آنها را نماد یا سمبول
عفت و پاکدامنی خویش می شناختند .شعرای ما ،در زبان فارسی دری و
بخصوص زبان پشتو در وصف چادر یار ،اشعار بسیار زیبایی سروده اند که
همیشه در ترانه های مردمی بازتاب فراوان داشته است.
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بعد از سقوط و شکست نهضت امانی و تقویت دست ارتجاع و فقه ها در
زنده گانی عامه مردم ،بار دیگر و بیش از همه ،حقوق و آزادی های زنان
افغانستان سلب شد و چادری این سمبول اسارت زن افغان طی سالهای طوالنی
بر زنان شهری اجباری گردید .در سال  1959زنان شهری خود را از قید
چادری تحمیلی و غیر افغانی نجات دادند و با استعداد سرشاری که در آنان
نهفته بود به سرعت راه ترقی و تعالی را پیمودند ،تا جایی که در دهه هشتاد
و اوایل سالهای نود میالدی ،سهم زنان افغانستان در مجموع حیات اقتصادی
ـ اجتماعی و سیاسی جامعه از هر لحاظ خیلی برجسته گردید.
طی این سالها ،شمار بزرگی از کادر های ملی افغانستان را زنان تشکیل مي
دادند .ده ها هزار زن شریف افغان با تحصیالت عالی و مسلکی در رشته
های گونه گون علوم اجتماعی و طبیعی و در سطوح مختلف مصروف خدمت
به مردم و جامعه گردیدند .سهم این زنان در بخشی از رشته ها ،مانند صنایع
خفیفه و مواد غذایی ،خدمات اجتماعی و صحی ،امور فرهنگی و آموزشی،
و بخصوص اشتغال در عرصه آموزگاری و تربیت کودکان و نسل جوان
کشور به تناسب مردان بیشتر گردید .بیش از مناصفه شاگردان موسسات
تحصیالت عالی و مسلکی به شمول پوهنتون ها را که در حدود بیش از ده
هزار نفر مي شدند ،دختران تشکیل مي دادند.
بار دیگر چنگال خونین ارتجاع ،گلوی مردم را بی رحمانه فشرد و از هستی
مادی و معنوی ساقط گردانید .با دریغ و درد فراوان که همه دست آورد های
مردم ما را که محصول سالهای رنج و زحمت بیکران چندین نسل این ملت
صبور و سخت کوش بود ،دشمنان مردم و کشور ما با اشکال و عناوین
گوناگون ،ولی در ماهیت ،همه شیطانی و غیر انسانی با خاک یکسان ساختند
و ملت را در مجموع از تمام حقوق انسانی آن محروم گردانیدند.
در این فاجعه بزرگ ،بیش از همه ،مادر با شرف افغان را به قربانگاه بردند،
به زنجیر بستند و به اسارت کشیدند .در حق مادر افغان هر گونه اذیت و
آزار ،تحقیر و توهین ،زجر و شکنجه ،بی حرمتی و بی عزتی را روا داشتند.
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کابوس وهشتناک اسارت زن و مادر افغان از طریق رسانه های گروهی بین
المللي به گونه گسترده بازتاب یافته و موجب شرمساری و خفت هر افغان
وطن دوست و با درد گردیده است.
در این دوران سیاه و خفتبار ،یکبار دیگر زن سربلند و آزاده افغانستان را با
تمام گذشته پرافتخار و سهم ارزشمندی که در مبارزات آزادی خواهانه و
قهرمانانه کشور از خود به یادگار گذاشته اند ،به اسارت کشیدند و چادری
این سمبول خفت و حقارت را زیر نام حجاب اسالمی با شالق زدن زنان در
عمال بیگانه و جاهل که این
کوچه ها بر آنان تحمیل کردند .تو گویی که این ُ
همه ظلم وستم را بر مادران افغان روا داشتند ،خود از مادری زاده نشده و
شیر مادری را نه مکیده اند.
همین اکنون که از آزادی ،دموکراسی و حقوق مساوی زن و مرد حرف زده
میشود و چنان وانمود مي گردد که گویا همه چیز بر طبق مراد به پیش میرود؛
ولی با تاسف فراوان که واقعیت زنده گی امروز زن افغانستان بصورت کل
و در بسا موارد بصورت فاجعه بار ،همچنان غم انگیز باقي مانده است .سایه
شوم و نفرت انگیز تفکر متحجر طالبی ـ جهادی در وجود رهبران تنظیم ها
و جنگساالرانی که به یاری امریکا مسلح شده اند و اکنون از برکت غارت
دارایی های عامه و تجارت مواد مخدر ،پولها ی باد آورده فراوانی نیز در
اختیار دارند ،مانع آن مي گردد تا زن افغانستان از زیر این بار عظیم ظلم و
ستم موجود سر بلند کند.
اگر در مرکز کشور زمینه های بسیار ابتدایی و محدود برای تحصیل ،کار و
مداوای یک بخشی از نفوس شهری فراهم گردیده ،در سایر والیات و گوشه
های مختلف کشور ،زن همچنان از تمام حقوق طبیعی و انسانی خود محروم
نگهداشته شده است .این گروه های مسلح مفسد و عاری از هر نوع اخالق
انسانی که از جانب رهبران و ارگانهای دولتی حمایت مي شوند ،دست به
اختطاف ،تجاوز به ناموس ،فروش دختران به اشخاص و حتی عرضه آنها
در بازار های خارج از کشور ،بخصوص پاکستان و کشورهای خلیج ،و
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ازدواج های اجباری میزنند .بنابر موجودیت این گروه ها ،زنان و دختران
افغان بخاطر حفظ شرف خود همچون زندانی در خانه های خویش باقی مانده
اند و ناگزیر بخاطر پوشاندن سیمای خود از چشم این اراذل ،چادری این
سمبول حقارت و اسارت را به سر مي کشند .رعب و وحشتی که این گروه
های مفسد به وجود آورده اند ،مانع آن مي گردد که آنها حتی جرئت رفتن به
مکتب و کار را کنند .این همه فجایع اظهرمن الشمس است و در تمام
گزارشهای سازمانهای حقوق بشر و سایر سازمانهای بین المللي بطور گسترده
بازتاب یافته و در رسانه های جهانی منعکس شده است .هر افغان با درد از
مطالعه آنها سخت احساس شرم و خجالت میکند .صرف یک گروه بیگانه،
متحجرو مسخ شده است که هنوز هم این وضعیت را کمال مطلوب میداند و
به این دست آورد ها می بالد .از آن شرم ندارد که دختر با شرف افغان را به
آزمایش بکارت میبرد و شاهد آتش سوزی های این دختران مظلوم مي باشد!
به تازه ترین نوشته در ارتباط به وضعیت زنان افغانستان که در روزنامه
نیویارک تایمز به تاریخ  19فبروری انتشار یافته است مراجعه میکنیم .آقای
نیکالس دی کرستوف مینویسد که:
به این چند تصویر از افغانستان جدید توجه كنید:
" -يك دختر  ١۶ساله از شوهر  ٨۵ساله اش ،كه در  ٩سالگي عقدش كرده
فرار مي كند .او را دستگير مي كنند و به دو سال و نيم زندان محكوم
مي شود.
 دادگاه عالي افغانستان اخيرا ً نشان دادن زنان خواننده در تلويزيون افغانرا ممنوع كرده است ،شركت زنان متأهل در كالس هاي دبيرستان را نيز
منع كرده و ساعات رفت و آمد زنان بدون همراه مرد را محدود كرده است
 چندي پيش مردي در افغانستان متهم به قتل شد .خانواده او متعهد شدندبه جاي پرداخت ديه ،دو دختر  ٨و  ١۵ساله را به عقد مرداني از خانواده
مقتول درآورند.
 هم اكنون هر  ٢۰دقيقه يك بار ،يك زن افغان هنگام وضع حمل جان خودرا از دست مي دهد ،بدون اين كه حتي يك پرستار به او رسيدگي كند .نتايج
تحقيقات سازمان ملل در سال  ٢۰۰٢نشان داد آمار مرگ ومير مادران در
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منطقه بدخشان باالترين آمار مرگ ومير در دنيا بوده است :زنان در آنجا به
احتمال  ۵۰درصد در هنگام يكي از  ٨بارداري شان مي مردند.
 در شهر بزرگ هرات ،زناني كه با مرد غريبه ديده شوند ،دستگيرمي شوند و مورد آزمايش هاي اجباري باكره بودن قرار مي گيرند .طبق
آخرين آمار به نقل از «ديده بان حقوق بشر» به طور متوسط روزانه ده بار
تست بكارت در اين شهر انجام مي شود".
موصوف سپس عالوه مينمايد" :آمريكا فرصت را از دست داده است ،اما
شايد باز هم فرصتي باشد .بياييد  ...يادي هم از دختران افغان بكنيم .حتي
االن ،در افغانستاني كه پيش روي ماست ،دختران دزديده مي شوند ،به آنها
تجاوز مي شود ،برخالف ميلشان به عقد پيرمردان در مي آيند ،از تحصيل
منع مي شوند ،بكارتشان مورد آزمايش قرار مي گيرد و در خانه هاي
خودشان زنداني مي شوند .اين بال را ما بر سرشان آورديم ".اقتباس از
سايت آريايی.
با این همه حال و هوای ناهنجار ،زن و مادر با عفت افغان بر طبق سرشت
آزادمنشانه خود ،همواره شهامت و قدرت درهم شکستن زنجیر اسارت و
حقارت را در خود نهفته داشته و بارها آن را در عمل آزموده است .ما اين
شجاعت و دليری را اخيرا در لويه جرگه قانون اساسي در وجود خانم
ستانکزی ،ماللی جويا و انارکلي ديديم که در محضر اربابان قدرت که کشتن
انسان برای آنها از همه چيز آسانتر است ،چگونه از حق و حقيفت گفتند و
به صدای مردم با شهامت افغانستان مبدل گرديدند .با اطمینان میتوان گفت:
که زنان افغان دلیرانه و شجاعانه یکجا با برادران شان مبارزه خود را علیه
تفکر متحجر طالبی ـ جهادی که تا هنوز بقایای شوم آن به حیلی گونه گون
در کشور مسلط است ،متحدانه ادامه میدهند و از حقوق و آزادی های انسانی
بهره مند مي شوند .آنها مقامی را که شایسته آن اند ،بدست مي آورند.
ماه مارچ  2004مطابق حوت 1382
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جنایت در زندانهای عراق
با انتشار سلسله عکسهای شنیع از شکنجه های غیر انساني زندانیاني در بند
در زندان ابوغریب ،موجي از نفرت و انزجاری بزرگ نسبت به چنین اعمال
وحشیانه ،بخش وسیعي از مردم جهان را در بر گرفته است.
در این فرصتي که حرف از آزادی و دموکراسي در عراق بعد از صدام مطرح
است ،و گویا این کشور قراراست بمثابه یک نمونهً جذاب و ایدیال برای
کشورهای شرق میانه ،تغییر شکل و ماهیت دهد و در آن آزادی های اساسي
وحقوق بشر نهادینه گردد ،چنین برخوردی وحشیانه ،بخصوص آناني را که
به چنان ادعا ها باور داشتند ،سخت به حیرت دچار ساخته است.
ولي کسانی که با ماهیت این سیاستها آشنا هستند ،مي دانند که گردانندگان این
سیاستها و دست آموزان محلي شان ،طي این سالهای طوالني ،در کشور های
مختلف جهان ،چه ها که نکرده اند و به گونه یي این همه رسوایي ها را به
نمایش گذاشته اند .از آسیا ،افریقا و امریکای التین مي گویم که در جریان
سالهای طوالني ،مردم این قاره ها ،این همه بربریت را در مقابل فرزندان
خویش تجربه کرده اند .از کانگو ،از پاتریس لوممبا ،از چیلي ،از
داکترسالوادور آلنده ،از ویتنام ،از آن قهرماناني که در مقابل دوربین عکاسان
با ضرب گلوله مغز های شان متالشي گردیدند ،از امریکای التین ،از ارنستو
چه گوارا ،از افغانستان ،از داکتر نجیب هللا ،و از صدها هزار انساني مي گویم
که به اشکال شنیع تحقیر شده اند ،شکنجه شده اند و نابود گردیده اند ،و به
نحوی به نمایش گذاشته شده اند .تاریخ و وجدان انسان آگاه ،هیچگاه این همه
فجایع را نمي تواند فراموش کرد؛ و چنین رفتار غیر انساني را هیچگاه نمي
توان توجیه کرد .همین حاال که این کلمه ها به روی کاغذ مي ریزند و یا
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خواننده آنها را مرور مي کند ،صدها وهزارها انسان دردمند بخاطر آرمان ها
و باورهای شان و یا هم کامال بیگناه ـ بدون آن که بفهمند که کدام جرمي را
مرتکب شده اند ـ در شکنجه گاه ها به بدترین شکل تحقیر ،توهین و شکنجه
مي شوند.
یک نمونه یي بسیار غم انگیز از چنین رفتار را ما ،در همین اواخر در رسانه
های گروهي دیدیم .این رسوایی مربوط به رفتار غیر انساني با زندانیان
عراقی در ماه گذشته پس از آن بروز کرد که رسانه های آمریکایی عکس
هایی را که زندانبانان آمریکایی را در حال تحقیر زندانیان عراقی در زندان
ابوغریب بغداد نشان می داد ،پخش کردند .عکس ها یي که این بار ،دیگر
جشن و سرور ناشي از سقوط دیکتاتور را نشان نمي داد ،بل نشان دهنده ي
حقارت انسان به بدترین شکل آن هستند .این عکس ها نشان مي دهند که چگونه
وبه چه شکل وقیح وفجیعي سربازان آمریکایي با زندانیان عراقي رفتار مي
کنند وبه شکنجه و اذیت و آزار آنان مي پردازند.
از آن جمله "زنی با لبخندی دلفریب ،برروی انبوهی از الشه مردان لخت شده،
جلوی دوربین ژست گرفته است و در جایی دیگر همان زن ،اسیر برهنه یی
را چون سگی مرده بر زمین می کشد ".یکی از آن عکس ها یک زندانی
عراقی را نشان می دهد ،در حالیکه سرش را پوشانده اند ،او را به روی جعبه
یي استانده و سیم هایی به دستش وصل نموده اند و به زندانی گفته شده بود که
در صورتي که از روی جعبه به پائین بیفتد ،شوک الکتریکی خواهد گرفت.
سربازان آمریکایی در یکی از عکس ها زندانیان مرد را چنین وادار کرده اند
که نشان دهند که با هم در حال انجام مقاربت جنسي هستند و در این حالت (که
در بقیه عکس های دیگر هم هست) ،سربازان آمریکایی چه مرد و چه زن در
حال خندیدن ،ژست گرفتن و اشاره کردن به زندانیان هستند و انگشت شست
خود را به عالمت موفقیت رو به باال کرده و به دوربین نشان می دهند!
عکس هایي که این روز ها در راس اخبار رسانه هاي جهاني قرار دارد یک
بار دیگر مسأله جنگ ،رفتار بااسراي جنگي ورفتارغیرانساني با زندانیان و
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شکنجۀ آنها و همچنین سیاست هاي آمریکا و متحدانش را درعراق با چالش
جدي روبرو ساخته است.

عکس ها و نوارهای ویدیویی دیگری از سوء رفتار نیروهای آمریکایی با
زندانیان در عراق ،به اعضای کنگره آمریکا نشان داده شده است .به گفته آنها
این عکس ها و نوارها حاوی تصاویری تکان دهنده است.
سناتورهای آمریکایی می گویند در یک جلسه خصوصی که توسط پنتاگون ـ
وزارت دفاع آمریکا ـ ترتیب داده شده بود ،عکس هایی از زنان عراقی که
وادار به عریان کردن سینه های خود شده اند و همچنین عکس هایی که سگ
های پلیس را در حال تهدید زندانیان نشان می دهند را دیده اند.
آنها گفته اند برخی از این عکس ها ظاهرا تصویرگر اختالط جنسی با رضایت
طرفین (!) از سوی خدمه نظامی است.
روزنامه لوموند چاپ پاریس جزییات گزارش کمیته بین المللي صلیب سرخ
جهاني در خصوص شکنجه زندانیان عراقي توسط نیروهاى آمریکایي را
منتشر کرد که بخشهای از این گزارش در زیر به توجه رسانیده مي شود.
در مقدمه گزارش صلیب سرخ جهاني آمده است :این گزارش براساس
مشاهدات و گفت وگوهاى ماموران کمیته صلیب سرخ با زندانیان عراقي در
زندانهاى نیروهاى متحد در ماههاى مارچ تا نوامبر سال 2003تهیه شده است.
در این مدت این کمیته در 2۴نوبت از 1۴زندان و مرکز نگهدارى زندانیان
عراقي در مرکز و جنوب عراق بازدید کرده و با خانواده هاى زندانیان به
گفت و گو پرداخته است  .به گفته این کمیته  ،زندانهاى الصالحیه  ،تاس فرات
 ،الروسفا ،ابوغریب ،ام قصدو ،اردوگاه بوقا ،طلیل ،کندور ،اماره و بیمارستان
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صحرایي شعیبه از جمله زندانهاى آمریکایي است که زندانیان عراقي در آن
بسر مي برند.
صلیب سرخ جهاني مي گوید  :بطور کلي گزارشها نشان مي دهد که رفتار
نیروهاى متحد با تمام افرادى که توسط نیروهاى نظامي و یا نیروهاى سرویس
امنیتي آمریکایي دستگیر مي شدند مغایر با قوانین بین المللي و حقوق بشر
بوده است .بعضي ازنیروهاى نظامي آمریکایي نیز به ماموران کمیته صلیب
سرخ گفته اند که  7۰تا ۹۰درصد اززندانیان بطور اشتباهي دستگیر شده اند
و اقرار کرده اند که بسیارى از خشونتها علیه عراقي ها به دلیل عدم وجود
کنترل مجرمان اصلي بوده است.
صلیب سرخ جهاني مي افزاید  :تقریبا در تمامي موارد ،نیروهاى متحد ،هیچ
اطالعي درخصوص هویت ،محل نگهدارى و علت دستگیرى به خانواده هاى
زندانیان ،نمي داده اند و چنین عملي به منزله "ناپدید شدن" این افراد تا هفته
ها و ماهها بوده است .تعداد زیادى از افراد عراقي نیز با بیني ها و استخوانهاى
شکسته و آثار سوختگي توسط نیروهاى کمیته صلیب سرخ جهاني مشاهده شده
اند.
به گفته این کمیته  ،برخورد با زندانیاني که از نظر نیروهاى متحد داراى
اطالعات مهمي بوده اند تحقیرآمیز ،همراه با فحاشي بوده و شکنجه هاى
روحي و جسمي برروى آنان تا حدى ادامه مي یافت که مجبور به همکارى با
نیروهاى متحد شوند.
صلیب سرخ جهاني به نقل از یکي از نیروهاى متحد مي نویسد  :برهنه کردن
زندانیان ،خشونت و رفتار غیرانساني ،فشارهاى روحي و جسمي ،نگهدارى
در سلولهاى تنگ و تاریک براى مدتها طوالني ،تنها یکي از روشهاى
بازجویي و نگهدارى زندانیان در این بخش امنیتي بوده است  .استفاده از
"روکش سر" براى اینکه زنداني نتواند به راحتي نفس بکشد و اطرافیان خود
را شناسایي کند و دستبندها بر دست برای مدت طوالني که منجر به جراحت
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و گاهي اختالل در عصب انگشتان مي شد از دیگر رفتارهاى نیروهاى متحد
با زندانیان بوده است .
این گزارش مي افزاید  :نیروهاى متحد ،زندانیان عراقي را مجبور مي کرده
اند برهنه کامل شوند و در مقابل دیگران راه بروند و براى تحقیر آنان لباس
زیر زنانه را بر تن آنان کرده و از آنان فیلم و عکس مي گرفته اند .کمیته بین
المللي صلیب سرخ جهاني درخصوص شکنجه زندانیان عراقي مي گوید:
تعدادى از زندانیان تقریبا همیشه برهنه براى مدتهاى طوالني به میله هاى
زندان بسته مي شدند و این امر موجب جراحت و دردهاى عضالتي در آنان
مي گردید.
زندانیان در سلولها به اجبار مي بایست به موزیک هایي با صداى بسیار بلند
گوش مي دادند و یا در هواى گرم و زیر آفتاب تا حرارت  ۵0درجه به پا
ایستاده مي ماندند .این روشها بطور همیشگي توسط نیروهاى متحد در این
مرحله از بازجویي براى مجبور کردن زنداني به همکارى مورد استفاده قرار
مي گرفته است .در گزارش صلیب سرخ جهاني آمده است  :در بخش ویژه
زندان ابوغریب لباس زیرمردانه تاکنون در بین زندانیان توزیع نشده و تنها
لباس هاى زیرزنانه به آنان داده شده است.
کمیته صلیب سرخ جهاني در گزارش خود افزوده است  :نیروهاى متحد در
زندانهاى عراق مرتکب نقض فاحش حقوق بین المللي بشردوستانه شده اند .به
گفته این کمیته بین المللي ،درزندانهاى ویژه و فرودگاه بغداد زندانیان در تنهایي
و تاریکي مطلق بسربرده و گاه تا  23روز به تنهایي در سلول مي مانده اند
که این اقدام نیز مخالف مقررات ماده  3و ۴کنوانسیونهاى ژنو سال  19۴9مي
باشد.
کمیته صلیب سرخ جهاني یک سازمان بین المللي غیردولتي است که وظیفه
نظارت بر وضعیت قربانیان جنگ و حمایت از آنان را براساس کنوانسیون
هاى ژنو سال  1949برعهده دارد .این کمیته تنها نهاد بین المللي است که حق
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بازرسي از مراکز نگهداری زندانیان جنگي را عهده دار است  .صلیب سرخ
جهاني گزارش اولیه خود را در خصوص شکنجه زندانیان عراقي توسط
نیروهاى نظامي آمریکایي در فبروری سال 200۴میالدى به مقامات واشنگتن
ارایه کرده بود.
برخي رسانه های گروهي ایاالت متحده امریکا به شمول واشنگتن پوست،
نیویارک تایمز و کانال تلویزیوني سي بي اس در انتشار وقایع خفت بار
زندانهای عراق ،بیش از سایر رسانه های بین المللي سهم داشته اند و شاید به
گونه یي سهم فعاالنه آنها در این زمینه ،با مخالفت حلقات معین قدرت در
امریکا به ادامه ماجراجویي هایي نومحافظه کاران مسلط در دولت موجود و
با انتخابات آینده امریکا ،بي ارتباط نباشد CBS .شبکه تلویزیونی پر بیننده
آمریکا ،در برنامه " "Minutes II 60مطالب وعکس هایی از شکنجه و آزار
زندانیان در یک زندان عراق توسط سربازان آمریکایی را به نشر رساند .در
این برنامه یک عضو ارتش آمریکا اقرار مي نماید " :ما با روشی که بکار
می بریم ،به میزان بسیار باالیی زندانیان را شکسته و به اعتراف می کشانیم.
معموال آنها بعد از بکارگیری این روش ها بعد از چند ساعتی شکسته می
شوند ".ارتش هم متوجه شده است که خود بازجویان از سربازان خواسته اند
که با " زندانیان کار کرده و آنها را آماده کنند!" و از چنین آماده سازی کامال
رضایت داشته اند.
استفاده از چنین روشهای " آماده سازی"  ،سهل ساختن کار بازجویي و در
نهایت شکستن مقاومت زنداني و آماده شدن برای همکاری ،با اطمینان کار
پلیس نظامي و چند خورد ضابط یا سرجوخه نیست که امروز به محکمه
کشانیده مي شوند و چنین رفتار غیر انساني مغایر با کنوانسیون ژنیو و
کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد مي باشد که متاُسفانه در رسانه ها
صرف زیر عنوان "سوء رفتار" بازتاب مي یابد .این روش احتماال ،باید توسط
کارشناسان مجرب ،روانشناسان و تحلیلگران رواني در موسسات اختصاصي
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تحقیقاتي ،بخصوص با در نظر داشت روحیه عربها و مسلمانان پي ریزی شده
باشد.
نیویورک تایمز می نویسد اجازه استفاده از این شیوه های بازجویی توسط
ماموران سیا ،پس از حمالت یازده سپتامبر  2001به آمریکا و براساس
قوانینی مخفیانه که دولت جورج بوش ،رئیس جمهوری این کشور ،آن را
تصویب کرد ،صادر شده است .این روزنامه به نقل از مسؤوالن عملیات
ضدتروریستی آمریکا نوشته که روش های بازجویی سیا به حدی خشن است
که مقامات ارشد پلیس فدرال این کشور ،اف بی آی ،ماموران خود را از
حضور در بسیاری از بازجویی ها منع کرده است.
دونالد رامسفلد ،وزیر دفاع آمریکا ،در سفرغیرمترقبه خود به عراق و بازدید
از زندان ابوغریب بغداد
به صدها سرباز آمریکایی که در این زندان حضور داشت با چهره خندان
گفت" :من در این روزها روزنامه مطالعه نمي کنم ".و شاید منظور وزیر
دفاع این بوده باشد که سربازها هم زیر تاثیر تبلیغات رسانه ها نروند و کار
شان را همچنان با افتخار انجام دهند .بنابر گزارش ها ،انگیزه آقای رامسفلد
از این سفر تقویت روحیه سربازان آمریکایی پس از رسوایی سوء رفتار با
زندانیان عراقی بوده است.
قابل تذکر است که وضعیت زندانهای امریکایي در افغانستان بهتر از حالت
زندانهای عراقي نیست و این موضوع با استفاده از گزارشهای سازمان نظارت
بر حقوق بشر ،در آینده بطور جدا گانه بررسي مي گردد.
با این همه ،چرا سربازان با شور و شوق فراوان ،در این درامه واقعي تحقیر
و ذلت انسان وانسانیت ،سرمست از پیروزی ،سهم مي گیرند و از آنها
عکسهای یادگاری برمیدارند؟!
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رابرت فیسک در مقاله جالبي رابطه میان نفرت نژادی از "عربها" و آزار
زندانیان سیاسي عراقي بوسیله نیروهای اشغالگر را به بررسي گرفته مي
نویسد " :درک این جنایات در زندانهای عراق از جمله ادرار کردن سرباز
انگلیسی به بدنهای عریان زندانی عراقی به هیچوجه دشوار نیست ،همانطور
که سادیسم آن سربازان آمریکایی که زندانی عراقی را چشم بند زده ،دستانش
را به سیم های برق وصل کرده و بر جعبه یي ایستانده اند ،درکش بسیار آسان
است .چرا که آنها همه ی این نفرت ها را از خانه با خود آورده اند".
ماه جون سال  2004مطابق جوزا 1383
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شكنجه اهالی بیگناه
و
شرایط زندانهای امریكایی در افغانستان
نیروهای مسلح ایاالت متحده امریکا یکجا با سایر نیروهای ائتالف علیه
تروریسم و القاعده که در خاک افغانستان عملیات محاربوی برای عقیم ساختن
بقایای آنها را به پیش مي برند ،دست به سرکوب و گرفتاری افراد مسلح
نظامي و ملکي که در مقابله با آنها قرار دارند ،مي زنند؛ و در این گیرو
گرفت های گسترده ،معموال بخش بسیار بزرگي از اهالي ملکي که کدام
عالیقي به نیروهای تروریستي بیگانه و دست پرورده های شان یعني
بازماندگان طالبان ندارند ،نیز گرفتار مي شوند ،زنداني مي گردند و سخت
آسیب مي بینند.
با وجود آن که بنابر نبود معلومات و اطالعات کافي استخباراتي و عدم
شناخت مردم مناطق مختلف افغانستان ،تفکیک دقیق مخالفین مسلح با اهالي
ساده روستا ها خیلي دشوار مي باشد ،ولي در این معرکه استناد برگزارشات
مغرضانه و نادرستي که بر اساس رقابت های شخصي و سودجویي از جانب
به اصطالح دوستان امریکا تهیه مي گردند ،به رنج و عذاب مردمي که در
جریان این همه سالهایی مصیبت ،سخت تکیده اند ،مي افزاید.
موارد گوناگوني از چنین رفتار زشت و غیر انساني را که در مغایرت کامل
با معیارهای پذیرفته شده بین المللي در عرصه حقوق بشر و آزادی های
اساسي انساني قرار دارد همواره با تاسف و تالم مي شنویم و مي خوانیم .از
آن جمله نمونه عراق قبال به بررسي گرفته شد و اینک با استفاده از گزارش
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سازمان نظارت بر حقوق بشر چگونگي وضعیت را در افغانستان پي مي
گیریم.
قبل از مراجعه به گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر ،برای تداعي و
درک دقیقتر از" شکنجه" بایسته میدانیم تا تعریف این مقوله بر طبق
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن ،غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه  10دسامبر  /1984قطعنامه شماره  39/46مجمع عمومي سازمان
ملل متحد که با در نظر گرفتن ماده پنجم اعالمیه جهاني حقوق بشر و ماده
هفتم کنوانسیون بین المللي حقوق مدني و سیاسي که مقرر داشته است:
هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه
و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است،یاد
آوری گردد .در ماده اول این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف گردیده است:
" هر عمل عمدي که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمي یا روحي علیه فردي
به منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال مي
شود ،شکنجه نام دارد( .همچنین) مجازات فردي به عنوان عملي که او یا
شخص سوم انجام داده است و یا احتمال مي رود که انجام دهد ،با تهدید و
اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن این درد و
رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتي
و یا هر صاحب مقام دیگر ،انجام گیرد شکنجه تلقي میشود .درد و رنجی که
بطور ذاتی یا به طور تبعی الزم مجازات قانوني است ،شامل (این کنوانسیون)
نمیشود".
در ماده دوم کنوانسیون چنین آمده است:
 -1هر دولت عضو این کنوانسیون ،موظف است اقدامات الزم و موثر قانوني
اجرائي ،قضائي و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو
حکومتي خود ،بعمل آورد.
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 -2هیچ وضعیت استثنائي کشوری ،مانند جنگ و یا تهدید به جنگ ،بي ثباتي
سیاسي داخلي و یا هر گونه وضعیت اضطراري دیگر ،مجوز و توجیه کننده
اعمال شکنجه نمي باشد.
 -3دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و یا مرجع دولتي ،نمي تواند توجیه
کننده عمل شکنجه باشد.
طوری که مالحظه مي گردد ازمقوله شکنجه در اسناد معتبر بین المللي
تعریف بسیار دقیقي وجود دارد و بر مبنای آن به اصل مطلب که گزارش
سازمان نظارت بر حقوق بشر است مراجعه مي کنم.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در ماه مارچ سال جاری در ارتباط به
بدرفتاری نیروهای مسلح امریکا درافغانستان گزارش مفصلي را به نشر
رسانیده است .این سازمان ،که مقر آن در آمریکاست ،سربازان آمریکایی در
افغانستان را به سوء رفتار "برنامه ریزی شده" علیه زندانیان افغان متهم کرده
است .این سازمان به این باور است که شرایط بازداشتگاه های امریکایي در
افغانستان با موازین حقوق بین المللي مغایرت دارد.
ممانعت از خواب ،حبس زندانیان در سلولهای بسیار سرد ،تنبیه شدید بدنی و
عکس برداری از آنان در حالی که به زور عریان شده اند ،از جمله شواهد
این سازمان از سوء رفتار نظامیان آمریکا با زندانیان در افغانستان
است.سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید قبال در رابطه با شرایط بد
زندانی های افغان به مقامات دولت آمریکا مکررا هشدار داده بود.
برای آگاهي بیشتر،در زیر ،برگردان جستار هایي از گزارش سازمان نظارت
بر حقوق بشر ،عمدتا ،مصاحبه با افغانهایی که در معرض شکنجه قرار گرفته
اند ،به گونه" مشت نمونه خروار" تقدیم میگردد.
قضيه مربوط به احمد خان و پسرانش
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یک شب در اواخر ماه جوالی سال  ، 2002نیروهای مسلح ایاالت متحده
امریکا به خانه احمد خان ،مسکونه زرمت والیت پکتیا حمله نمودند .این
منطقه گرچه کامال با ثبات نبود ،ولي تحت کنترول قوای مسلح افغاني متحد
امریکا قرار داشت .در جریان حمله ،احمد خان با دو پسرش به عمر  17و
 18سال گرفتار مي شوند و در عملیات گرفتاری یک نفر دهقان محل کشته
شده و یک زن همسایه نیز زخمي مي گردد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر با تعدادی از همسایه ها و شاهدان عیني این
عملیات مصاحبه نموده است .احمد خان هجوم را اینگونه توضیح مي دهد:
" وقت برداشت محصول بود .دهقانان باالی خرمن های شان خوابیده بودند.
ساعت حوالي نه شب بود .ما در بستر های خود دراز کشیده بودیم ،ولي تا
هنوز نخوابیده بودیم .دفعتا صدا های بلندی شنیده شد .تعداد هلیکوپتر ها باالی
ما پرواز مي کردند .بعدا انفجار مهیبي رخ داد .خانه شدیدا تکان خورد و به
بخشي از کنار خانه ضربه زده شد و عملیات بدین گونه آغاز گردید .ما صدا
های بلند هلیکوپتر ها را که دوره میزدند و با ماشیندار های خود فیر مي
کردند به خوبي مي شنیدیم .صدا های بلندی برخواسته بود و همچنان
انفجاراتي صورت مي گرفت .آنها به وسیله راکت یک بخش احاطه را تخریب
و در دیوار سوراخی را به وجود آوردند".
در جریان عملیات و فیر آتش اسلحه ،احمد خان و خانواده اش در سطح اطاق
منزل دوم دراز کشیده بودند .با آتش اسلحه دروازه ها و کلکین های خانه
شکسته شدند .همسایه ها گفتند که هلیکوپترها به طرف این خانه و محوطه
آن شلیک مي کردند.
احمد خان توضیح میدهد که چگونه نیروهای امریکایي در حالي که آتش مي
کردند به خانه آنها داخل شدند.
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" من از کلکین شکسته به بیرون نگاه کردم و دیدم که تعداد سرباز در حویلي
اند .آنها به دروازه مقابل شلیک کردند و آن را باز نمودند و به زینه باال شدند.
آنها از طریق کلکین که از اثر شلیک آتش شکسته شده بود ،داخل خانه
گردیدند .آنها با ضربه لگد دروازه اطاق را باز نمودند و با چراغهای دستي
و ماشیندار داخل آن شدند .آنها به ما عالمت دادند که دستهای خود را باال
بگیریم و در میان آنها کدام ترجمان افغاني وجود نداشت .اگرچه بعدا متوجه
شدم که یک نفر ترجمان افغان در حویلي بود .بعد آنها دستهای مردها را
بستند و برای زنها گفتند که به حویلي بروند وما را هم به حویلي بردند".
قطعه مربوط یک جا با سربازان افغاني بعدا اطاقها را مورد تالشي قرار
دادند و معموال با استفاده از فیر آتش قفل ها را مي شکستاندند .موصوف
عالوه مي نماید " :سربازان امریکایي زنها را به اطاق دیگر در حویلي هدایت
نمودند .بعدا آنها خانه را تالشي کردند .آنها تمام کلکین ها را شکستند و
دروازه ها را از چوکات آنها کندند .بکسها را با فیر تفنگ باز کردند و
محتوای آنها را به زمین ریختند ...بعدا آنها با روپوش سرهای ما را پوشاندند
و به بیرون بردند .ما را به یک هلیکوپتر باال کردند و صدای بلند ماشین آن
را ما مي شنیدیم .ما برای مدت طوالني در هلیکوپتر بودیم ،اما نمیدانم برای
چه وقت .بعدا فهمیدم که ما در بگرام هستیم".
جسد دهقان محل به نام نیازمحمد بعد از حمله پیدا شد .یکي از همسایه ها به
سازمان نظارت بر حقوق بشر توضیح میدهد " :ما جسد مردی را که کشته
شده بود پیدا کردیم .او نیاز محمد بود .یک مرمي به پایش اصابت کرده بود
و مرمي دیگر در پشت وی که از قفسه سینه درست از قلب وي خارج شده
بود .جسد وی در نزدیک آسیاب پیدا شد ".احمد خان و همسایه هایش به
سازمان نظارت بر حقوق بشر گفتند که نیاز محمد در بیرون و در نزدیک
بسته های خرمن گندم خوابیده بود تا مراقبت کند که گندم ها دزدیده نشوند".
نیروهای امریکایي با وجود آن که احتمال کدام مقاومت مسلحانه نیز وجود
نداشت ،در حمله به خانه ها از آتش بسیار متراکم استفاده کرده اند .یکي از
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کارمندان محلي ملل متحد نیز که از صحنه ،یک روز پس از واقعه دیدن
نمود ،چگونگي ماجرا را تاَیید مي نماید .وی مي گوید " :در تمام اطراف
خانه تعداد زیادی خول های خالي مرمي های فیر شده ،دیده میشد .یک حفره
بزرگ در دیوار وجود داشت .تمام شیشه ها شکسته و در حویلي فروریخته
بودند .سامان و لوازم خانه در همه جا پراگنده شده بودند ".خانواده احمد خان
مي گوید که آنها همه اموال بسیار باارزش خود را در شب حمله از دست داده
اند .نیروهای امریکایي تعداد کتاب و چهار میل اسلحه اتومات را ضبط نمودند
که بعدا ،پس از رهایي احمد خان و پسر نوجوانش به وی باز گشتانده شده
است .احمد خان در مصاحبه با سازمان نظارت بر حقوق بشر در ماه مارچ
سال  2003مي گوید " :آنها همه دارایي های مرا دزدیدند ...من نمي فهمم
که آنها کي بودند ...امریکایي ها بعضي چیز ها را مسترد نمودند ،ولي تعداد
زیاد زیورات ناپدید شده است .زنها در اطاق دیگر بودند و آنها چیزی را
ندیدند .شاید امریکایي ها و یا هم افغانها زیورات را گرفته باشند .من نمیفهمم.
من مقدار زیادی از اموال خود را از دست داده ام "...احمد خان چند ماه بعد
مایوسانه بیان میدارد که  " :آنها نیاز محمد دهقان را کشتند .او صرف از
محصولي که جمع کرده بود حفاظت میکرد .وی چهار فرزند دارد ،دو پسر
و دو دوختر .من به این اطفال چه کرده مي توانم ،حاال از آنها مراقبت مي
کنم .ما امریکایي ها را مي بخشیم اگر آنها به عوض جان وی چیزی بپردازند
تا حد اقل بتوانم این اطفال را کمک کنم".
یک مورد دیگر:
سازمان نظارت بر حقوق بشر در ماه فبروری سال  2003یک مورد دیگر
را که در جنوب والیت ارزگان رخ داده بود نیز ثبت نموده است .در این
مورد نیروهای مسلح امریکا دو طفل را در حالي که یک محله ملکي مورد
حمله شان قرار گرفته بود ،شکنجه داده اند .مالک خانه یک قوماندان پایین
رتبه نظامي در والیت ارزگان بود و با نیروهای امریکا در زمان حمله ائتالف
علیه قوتهای طالبان در جنوب افغانستان ،در اواخر سال  2001و اوایل سال
233

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

 ،2002همکاری داشته است .یک شب در ماه فبروری سال  2003نیروهای
امریکایي به خانه وی حمله مي نمایند و با اجبار وارد خانه مي شوند و وی
را با یک پسرش مي بندند .از طریق یک نفر ترجمان محلي و سربازان
افغاني که آنها را همراهي مي کردند ،موصوف را متهم به نگهداری سالح و
همکاری با طالبان مي نمایند .موصوف که فارسي زبان است با تعجب رد
مینماید که چگونه سربازان وی را متهم به همکاری با طالبان پشتوزبان مي
کنند .بر اساس اظهارات این مرد ،سربازان وی را با پسر بزرگترش به طرف
دیوار فشار میدهند و پسر جوان وی را با برادرزاده اش مي گیرند .وی مي
گوید " :در مقابل چشمان من ،دو نفر امریکایي هر دو پسر را به زمین مي
خوابانند و با بوتهای خویش به پشت پسران فشار وارد مي آورند و باالی آنها
فریاد میزنند که " کجاست مهمات ؟ کجاست اسلحه ؟ " .این پسران صرف
یازده و سیزده سال عمر داشتند .آنها جیغ مي زدند و گریه مي کردند .من
برای سربازان مي گفتم که " تمام خانه مرا بگردین و ببینین ـ من چیزی
ندارم ".ولي سربازان مصرانه سئوال را تکرار مي کردند در حالي که اطفال
فریاد میزدند و مي گریستند".
سربازان سپس به تالشي خانه آغاز مي کنند ،ولي صرف دو میل اسلحه مي
یابند که هر دوی آنها در مقامات امنیتي مربوط ثبت گردیده بود .با آنهم مرد
توسط نیروهای افغاني گرفتار مي شود و به والیت همجوار انتفال داده مي
شود .بعد از چند روز موصوف رها مي گردد.
در اواخر ماه مي سال  ، 2002نیروهای ایاالت متحده امریکا به دو منزل
در قریه کرمتي نزدیک شهر گردیز حمله کردند و پنج مرد افغان را بازداشت
نمودند .همه یي این پنج مرد بعدا رها گردیدند و به گردیز برگشتند .گزارش
شده که در جریان حمله  ،نیروهای امریکایي از هلیکوپترهای گزمه و
طیارات استفاده نموده و بر محل آتش مي نمودند .این حمله در یک منطقه
مسکوني صورت گرفت و کدام شواهدی مبني بر مقاومت علیه نیروهای
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امریکایي نیز وجود نداشت .کرمتي پیش از آن و در جریان حمله تحت کنترول
شدید نیروهای افغاني متحد امریکا قرار داشت.
نیروهای امریکایي این پنج مرد افغان را بازداشت مي کنند :محمد نعیم و
برادرش شربت ،احمدهللا و برادرش امان هللا و خواجه محمد .محمد نعیم حمله
را این گونه توضیح میدهد:
" ناوقت شب بود .شب از نصف گذشته بود .به یکبارگي صدا های بلندی
برخاست ،بسیار بلند و آزاردهنده بود ... ،من به حویلي رفتم و دفعتا اشخاص
مسلحي که در خانه من آمده بودند تفنگهای شانرا به طرف من نشانه گرفتند
و من تسلیم شدم" .
برادر محمد نعیم نیز داستان را به گونه یي مشابه توضیح میدهد .احمدهللا و
امان هللا که برادران هم اند از خانه پهلو گرفتار مي شوند .یک نفر اهل قریه
بنام خواجه محمد ،زماني گرفتار مي گردد که از خانه خود برامده و مي
خواهد بفهمد که در خانه همسایه ها چه واقع شده است .امان هللا گرفتاری را
این گونه توضیح میدهد:
" من بیدار شدم ،در اطراف خانه هلیکوپترها مي گشتند .من بیرون را نگاه
کردم و در حویلي خانه من اشخاصي به نظر مي رسید .یک مرد را بصورت
مشخص دیدم و نخست فکر کردم که دزد است .وی با خود تفنگ داشت؛ ولي
انگلیسی حرف میزد و من فهمیدم که امریکایي است .من خوب انگلیسي گپ
زده نمیتوانم ولي گفتم " ?  "How are youولي او در جواب به پشتو گفت
" چپ سه " .برادرم نیر همان جا بود و وی نیز گرفتار گردید .آنها دستهای
وی را بستند و تفنگ شان را به طرف من نشانه گرفته بودند .مرا نیز گرفتار
کردند و دستهای مرا بستند.
هر پنج نفر را به بگرام مي برند .محمد نعیم رویداد های بعد از نشست پرواز
را توضیح میدهد:
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"آنها ما را به یک اطاق رو به زمین انداختند .ما برای مدتي در آنجا ماندیم.
بعدا مرا استاده کردند و با خود بردند و رو پوش را از سرم برداشتند .دیدم
که تنها هستم .دیدم که اشخاص دیگری هم در اطاق هستند ،ولي تنها من
زنداني استم .من به روی زمین قرار داشتم و یک مردی باالی سر من استاده
بود و پای خود را به پشت من گذاشته بود .یک ترجمان نیز در این لحظه
وجود داشت .وی ازمن پرسید " :نامت چیست ؟ " و من برای شان گفتم .آنها
مرا مجبور ساختند که لباسهای خود را بکشم و کامال برهنه شدم .در حالت
برهنه از من عکس برداری کردند .بعدا برایم لباس نو دادند به رنگ آبي
تیره .مردی آمد و با خود یک خریطه پالستیکي داشت .وی دست خود را به
موهای سرم برد و آنها را تکان داد و تعداد از موهای سرم را کند و همچنان
از ریشم را کند و به خریطه پالستیکی انداخت ...بدترین چیزی که واقع شد
این بود که آنها چگونه ازما عکس برداری کردند در حالي که ما کامال برهنه
بودیم .کامال برهنه بودیم و این بسیار تحقیر آمیز بود".
بر اساس گفته های محمد نعیم و شربت ،تحقیق در بگرام در روزهای بعد
کامال جنبه عمومي داشت و نشان میداد که مستنطق امریکایي در مورد این
برادرها که کي هستند ،کدام آگاهي قبلي نداشت.
" در بازجویي از ما پرسیدند " :کي هستي ؟ چه کار مي کني ؟ " من برای
شان گفتم  " :من یک قصاب استم ،صرف یک قصاب با یک دکان در قریه".
آنها عکس خواجه محمد را برای من نشان دادند و از من پرسیدند که وی را
مي شناسم .من گفتم " :البته که او را مي شناسم ،او همسایه من است".
امان هللا چگونگي بازجویي در بگرام را این گونه توضیح میدهد " :در جریان
بازجویي آنها از من پرسیدند " :جالل الدین را مي شناسي ؟ ( یک قوماندان
مربوط به طالبان ) مال عمر را مي شناسي ؟ " آنها در مورد سایر وزرای
طالبان پرسیدند .ولي من به آنها گفتم که " من صرف یک آدم زحمتکش استم
" .ولي بازهم پرسیدند " :علي جان معاون جالل الدین را مي شناسي ؟ " در
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جریان تحقیق یک ترجمان افغان ،یک امریکایي و دو نفر دیگر که ملیت آنها
معلوم نبود حضور داشتند.
بعد از شانزده روز توقیف ،به شمول شش روز تحقیق ،امریکایي ها این پنج
مرد افغان را رها مي کنند.
شربت مي گوید " :وقتي که آنها ما را رها مي کردند ،یک امریکایي آمد و
از طریق ترجمان گفت " :ما از شما معذرت مي خواهیم .ما از جانب امریکا
و از جانب شخص رئیس جمهور بوش از شما معذرت مي خواهیم .از شما
معذرت مي خواهیم!" آنها گفتند که خسارات وارده به ما را جبران نموده و
به ما کمک مي کنند .آنها گفتند که به ما مساعدت میرسد ،ولي ما چنین
مساعدتي دریافت نکردیم ".وی اضافه میکند " :آنها دوباره با روپوش سرهای
ما را پوشاندند ،به هلیکوپتر بردند و به گردیز انتقال دادند .ما در گردیز
توسط موتر باربری به قریه انتقال داده شدیم .ما به آنها گفتیم که در راه قبل
از رسیدن به قریه موتر را متوقف بسازند و ما تا قریه پیاده مي رویم .ترجمان
یک مقدار پول ،سي هزار افغاني قدیم (معادل هفتاد سنت امریکایي) به هر
کدام ما داد .خوب حد اقل ما مي توانستیم که با آن پول ،صرف چای بنوشیم.
"
زماني که این پنج نفر به خانه های خود برمي گردند ،خانه های شان را
غارت شده مي یابند و تمام اموال قیمتي شان را از بین رفته .محمد نعیم مي
گوید  " :من فکر میکنم که همان شب حمله ،اموال خانه به غارت برده شد...
بعد از آن هیچ کس ما را کمک نکرد .نه دولت ،نه موسسات غیر دولتي ،هیچ
کس".
برادر ها مي گویند برای آنها گفته شد که نیروهای افغان همکار با امریکایي
ها خانه آنها را تالشي کردند و اموال را به غارت بردند.
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احمد هللا مي گوید که بعد از گرفتاری به مشکالت صحي دچار گردیده است.
" زماني که ما در بگرام بودیم ،من بسیار ترسیده بودم و فکر مي کردم که
مرا مي کشند .حتا حاال که بر گشته ایم ،پریشان هستم که آنها دوباره مي آیند
و مرا مي کشند .ما مردم بیگناه هستیم و چیزی نداریم .ما از جانب طالبها
جزا دیدیم بخاطری که ما فارسي زبان استیم .ما فکر میکردیم که (نیروهای
امریکایي در پایگاه بگرام) ما را یقینا مي کشند .من حاال مجبور استم که
بخاطر خواب کردن دوا بگیرم .در افغانستان در جریان سي سال اخیر
دولتهای مختلف بوده است و ما در تمام این دوره ها متضرر شده ایم و با ما
رفتارسوء شده است .همه یي آنها بخشش خواسته اند .فایده بخشش خواستن
چه است در صورتي که آنها برایت چیزی ندهند؟ "
درگزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است که یک نفر ژورنالیست
افغان در قندهار در ماه نومبر سال  2003به گزارشگر این سازمان مي
گوید که وی شکایت های متعددی را در جریان سال  2003از اهالي زابل و
هلمند در باره اخاذی نیروهای محلي افغاني که با امریکایي ها یکجا عملیات
مي نمایند به دست آورده است .وی میگوید که این نیروها ،اهالي محل را به
این عنوان تهدید مي نمایند که اگر مقدار هزار کلدار پاکستاني معادل 175
دالر امریکایي پول ندهند به امریکایي ها مي گویند که " با طالبان اند " تا
امریکایي ها آنها را گرفتار کنند.
در ماه اکتوبر سال  2003یک گزارش از الس انجلس تایم چنین ثبت شده
است که نیروهای محلي در قندهار که به حیث رهنما با نیروهای امریکایي
همکاری مي کردند ،در جریان یک عملیات یک هفته یي در زابل ،خانه ها
را غارت مي کردند و اهالي محل را مورد لت و کوب قرار داده شکنجه مي
نمودند .اهالي محل به این گزارشگر ،دو جواني را نشان دادند که شدیدا مورد
لت و کوب قرار گرفته بودند و یکي از آنها چندین روز بعد از حمله نیز به
حالت بیهوشي قرار داشت .نیروهای افغاني خودسرانه پول ،زیورات ،ساعت،
رادیو ،موتر سایکل و حتا کلکین ها و دروازه ها را دزدی نموده با خود مي
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بردند .یکي از ریش سفیدان محل مي گوید" :اِین مردم ما را غارت مي کنند،
ما را شکنجه میدهند و لت و کوب مي نمایند ...آنها برعالوه مردمان بي گناه
را زنداني مي کنند".
سازمان نظارت بر حقوق بشر تخمین مي نماید که حد اقل یک هزار نفر در
جریان عملیات نیروهای ائتالف در افغانستان از اوایل سال  2002تا تهیه
این گزارش بازداشت شده اند .اکثر این بازداشت شدگان بعد از چند روز
آزاد گردیده اند.
ماه جوالی سال  2004مطابق سرطان 1383
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افتخار به مردم افغانستان
ملیون ها افغان علي رغم تهدید و تخویفي که صورت گرفته بود و از طریق
رسانه های جمعي نیز همواره برجسته مي گردید ،شجاعانه و با قبول خطر
زنده گي برای خود و خانواده شان ،در شرایط بسیار نا مساعد جویي و
جغرافیایي ،پای صندوقهای رای رفتند و به اینگونه غرور و آزاد منشي خویش
را به نمایش گذاشتند .آنها با این عمل دلیرانه و بدون ترس از عواقب آن ،روز
هژدهم ماه میزان مطابق نهم ماه اکتوبر سال  2004را به یک روز تاریخي
مبدل کردند.
مردم افغانستان با اشتراک گسترده ،زیر نام انتخابات ریاست جمهوری ،در
حقیقت نفرت و انزجار خویش را از جنگ و جنگ افروزان ،استبداد و ستم،
تعصب و تحجر ابراز داشتند و به این وسیله آرزومندی شانرا برای بریدن از
گذشته ننگین فریاد کردند .نمایش عظیم ،بي سابقه و منظم مردم به خاطر
فردای روشن ،آنقدر چشمگیرو غیر منتظره بود که موضوع انتخاب رئیس
جمهور را به حاشیه کشانید .این مسأله قابل فهم است که در نبود ثبات و امنیت،
شخصیتهای واقعا ملي و با اعتبار ،سازمان های ملي و سراسری سیاسي ،نهاد
های اجتماعي و مدني ،مطبوعات آزاد و گسترده ،نمیتوان انتخابات عادالنه و
منصفانهء مردمي را به خاطر انتخاب بهترین و مناسبترین شخص توقع برد.
در نبود این مولفه های اساسي ،هیاهو بخاطرآنچه که منطقا نمي تواند به گونه
قانونمند وجود داشته باشد ،عوام فریبي است و خود فریبي .اما حقیقت مسلم
این است که :مردم افغانستان با این اشتراک گسترده و عظیم و آنهم پس از
سالهای جنگ فرسایشي به جهان نشان دادند که به آگاهي و بلوغ الزم سیاسي
رسیده اند و صاحبان اصلي قدرت در این سرزمین صرف آنها اند .مردمي که
از اقوام مختلفي با هم برادر متشکل شده اند و در افتخارات و ذلت های این
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کشور خود را سهیم مي دانند و حاال مي خواهند وطن دوست داشتني شان پس
ازاین ،از مصیبت جنگ و نفاق دور باشد .
سهمگیری بسیار وسیع زنان و تقریبا پا به پای مردان ،مایه افتخار و سربلندی
است .بر اساس گزارش رسانه های بین المللي ،آنان در پاسخ به این پرسش
که چرا رای داده اند ،میگفتند :به خاطر پایان جنگ و نا امني به پای
صندوقهای رای آمده اند .این خود نشاندهندهً نفرت و انزجار شان از جنگ
افروزان و تفتگ به دستان مي باشد.
مردم جهان از طریق رسانه های بین المللي به تماشا نشستند که انبوهي عظیمي
از زنان افغان که در حق آنها در جریان سالیان متمادی  ،بدترین و خشنترین
ظلم و ستم رواداشته شده و هنوز هم در زیر چادری تحمیلي طالباني قرار
دارند ،در صف های طوالني ایستادند و شجاعانه و آگاهانه ،ولي خاموشانه
فریاد کشیدند و به این وسیله اظهار موجودیت کردند و از حق رای خود استفاده
بردند.
این زنان شجاع و آزاده افغان بي هراس از تهدید مرگ آوران و خفاشان،
دست فرزندان خویش را دردست گرفته ،بارش باران ،ریزش برف و شالق
توفان را به جان خریده ،و راه طوالني را با پای پیاده طي نموده ،تا به جهانیان
نشان بدهند که :ماهم هستیم !! این همه ظلم و ستمي که در حق ما روا داشته
اید دیگر بس است! بر اساس گزارش رسانه های بین المللي حضور زنان
دربرخي حوزه های والیت بامیان ،یکي از مناطق عقب نگهداشته شده کشور،
در زیر بارش شدید برف ،چشمگیرتر از مردان بوده است .در هرات و
مزارشریف نیززنان حضور گسترده داشتند .قابل تذکر است ،اولین افغاني که
رای خود را به صندوق انداخت نیز دختر مهاجر  19ساله بنام مقدسه صدیقي
در اسالم آباد بود .اشتراک داکتر مسعوده جالل یگانه زن نامزد در انتخابات
و موضع مستقالنه وی دور از هیاهو و زدو بند های " سیاست بازان" نیز از
رشد آگاهي سیاسي و اجتماعي زنان حکایت مي کرد.
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نمایش بزرگ انتخاباتي به صورت سمبولیک به میدان تبارز و تجلي اراده
مردم قهرمان افغانستان مبدل گردید .باید در مقابل این مردم صبور و بزرگوار
سر تعظیم فرود آورد.
مردم در حقیفت با اشتراک آگاهانه و گسترده خویش ثابت نمودند که تمام
تصورات داده شده در مورد آنها به جهانیان تا چه حد بي پایه و بي اساس بوده
است .آنعده تحلیلگران و به اصطالح افغانستان شناساني که سالها واقعیت ها
را نادیده گرفته و به خاطر دل خوشي محافل قدرت و بر طبق ادعا هایی بسیار
نادرست شماری از گروه های مغرض و بریده شده از مردم ،درباره مردم
افغانستان مي گفتند و مي نوشتند و به این وسیله دروغ مي بافتند و به خورد
جهانیان مي دادند ،به حیرت فرو رفتند و شرمسارانه از حیرت خود گفتند .این
حیرت عمدتا ناشي از نبود باور و شناخت کافي آنها از مردم افغانستان برمي
خیزد .مردم با به راه انداختن این سیل عظیمي که همه جهانیان شاهد آن بودند،
اینبار آن نابخردان و ناآگاهان پرگو را شرمنده ساختند .کاش همچو اشخاص
در آینده ،حرمت این مردم سربلند را بدانند.
آنها باید مي دانستند که افغانستان پس از یازدهم سپتمبرتولد نشده است .این
کشورو مردم آن تاریخي بیش از پینج هزار ساله دارند و در جریان این مسیر
طوالني ،فراز و فرود های زیادی را به تجربه نشسته اند ،و تمدن های بزرگي
را با درخشش عظیم ،ثبت تاریخ تمدن بشری کرده اند .با دریغ و درد جانسوز
که مردم آزاده این کشور بنابر موقعیت بسیار حساس جغرافیا ـ سیاسي و در
چنگال خونین و آهنین زمامداران مستبد و وابسته به قدرت های استعماری،
فرصت ابراز ارادۀ آزادانه و مستقل خویش را هیچگاه نه یافته بوده اند .این
فرصت را با استبداد خشن از مردم گرفتن و نظام های متعصب و متحجر را
با جبر و حیله بر مردم تحمیل کردن ،و حتا آب و نان شان را از آنها دزدیدن
و بعد مردم را فقیر و پای لچ و جاهل دانستن و معرفي کردن ،صرف کار
مغرضان و ابلهان است؛ کار دشمناني است که مي خواهند برای این کشور و
مردم آن ،به هیچوجه اعتبار و حیثیتي بر جا نگذارند.
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در حاشیه این نمایش بزرگ و سیل عظیم مردم ،ما شاهد یک بازی بسیار
مضحک هم بودیم .آن نمایشي که تعدادی از به اصطالح نامزدان به نام مردم،
ازمتوقف ساختن و تحریم کردن انتخابات به راه انداختند .این تهدید از جانب
برخي از نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتي چندین بار با شدت و حرارت
به صدا درمي آمد؛ ولي بعدها با سردی و آهسته گي کنار گذاشته مي شد .حقایق
پشت پردهء این گرمي ها و سردی ها را آگاهان مي دانند؛ ولي مردم نیز
میدانند که این " د ُن کیشوت " های وطني که در همه حال همواره به توهم
وتصور " قهرمان و رهبر " بودن دچار اند ،با صدها نیرنگ ،بخاطر جای پا
یافتن در دولت آینده ،چانه مي زنند .برای آنها منافع ملي و مصلحت عامه
اصال مطرح نبوده است  .مردم به همچو شگردها که طي سالهای طوالني
جنگ ،بارها شاهد آن بوده اند به خوبي آشنا مي باشند .قرار معلوم این بار ،به
عوض مردم ،این عالي جنابان بودند که خود را گوشت دهن توپ منافع دیگران
ساختند.
باید خاطر نشان ساخت که منافع ملي شامل کلیه امکانات و ذخایر مادی و
معنوی کشور ،بویژه در ارتباط با مناسبات هر کشور با کشورهای همسایه،
منطقه و جهان به اعتبار موقعیت تاریخي ،افتصادی و جیوپولوتیکي و فرهنگي
آن است که ارزشهای چون حفظ سرزمین ،حفظ استقالل و حاکمیت در وجه
عام آن و حفظ نهادهای اساسي جامعه ،کسب پرستیژ ،تقویت قدرت ملي ،تاًمین
حضور ملي در عرصه بین المللي و کارآیی سیاست خارجي و از این قبیل را
میتوان به آن افزود .مصلحت عمومي در مواجهه با منافع و تعارضات طبقات،
اقشار و گروه های اجتماعي ،مسایل منطه یي ( محلي ) و جناح بندی ها و
دسته بندی های سیاسي و گروهي و شخصي ،معني خود را مي یابد و منظور
از آنهم پیوند منفعت فردی و گروهي با منفعت همگاني است.
حاال پرسش اساسي این است :که زعامت برخاسته از این " انتخابات " به
فریاد و پژواک مردم ،که با صراحت و شجاعت کامل ابراز گردید ،چگونه
پاسخ میدهد؟
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اگر بر اساس عملکرد سه سال اخیر داوری گردد ،خوشبیني در جهت بهبود
اوضاع و جواب دادن به خواسته های اساسي مردم رنگ مي بازد .این نگراني
را اکثر آگاهان امور افغانستان و رویداد های منطقه به صراحت ابراز داشته
اند .عملکرد اداره مؤقت و انتقالي یکجا با حامیان بین المللي آن بر بنیاد روابط
نا استوار برقرار بوده و نه بر ضوابط قانونمند .ترس و وحشت از ادامه
وضعیت کنوني ،مصلحتگرایي افراطي و حتا احتمال بدترشدن اوضاع به
تناسب حالت کنوني ،بخشي از مردم را پیچانیده است.
رئیس جمهور منتخب اکنون صرف در مقابل دو انتخاب عمده قرار دارد که
باید یکي را ترجیح دهد .در میان این دو انتخاب یک خط فاصلي عمیق و
سرخي نیز کشیده شده است.
انتخاب اول :لبیک گفتن و سر نهادن به خواسته های اساسي مردم است
وگوش دادن به فریاد خاموش ملیونها انسان درد رسیده.
این انتخاب ،راه را برای آزادی و دموکراسي ،طرد بقایای تفکر طالباني و
تروریستي  ،کوتاه ساختن دست جنایتکاران جنگي از دامان و گلوی مردم و
معر في آنها به محاکم قضایي ،مبارزه علیه فساد عمیق مالي و اداری و در
نهایت مردم ساالری ،عدالت و بهروزی ،و تحکیم حاکمیت قانون ،باز مي
سازد.
انتخاب دوم :بریدن از مردم و بار دیگر معامله و مصالحه با اشخاصي شناخته
شده و بد نامي که هنوز هم دست شان گلوی مردم را مي فشارد ،و نان و آب
شانرا مي دزدد.
با درک این که سیاست آشتي و مصالحه ،بخاطر رفع منازعات ملي ،در سر
خط وظایف دولت آینده همچنان ادامه خواهد یافت و باید با گذشت و تحمل و
شکیبایي برخورد گردد؛ ولي نباید ازنظر دور داشت که هیچ مرجعي صالحیت
گذشتن از حق مردم را ندارد .نباید گذاشت تا در زیر سایه این سیاست ،آناني
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که در کشتار و غارت مردم دست داشته اند ،همچنان به این کار ننگین ادامه
بدهند ،و صدها ملیون دالر پول های غارت شده از دارایي های عامه و مردم
را در کیسه های عظیم و پُر ناشدني بانکهای کشورهای همسایه و خلیج ذخیره
کنند؛ در حالي که دست دولت به گدایي به سوی هر کس و ناکس دراز باشد و
مردم از ستم و فقر کشنده در رنج .
در راه مردم رفتن و با مردم رفتن ،سر افرازی ،افتخار و عزت مي آورد و
در غیر آن محکوم تاریخ شدن و به جمع شخصیت های رسوای تاریخ پیوستن
است.
تاریخ در فرصتهای نادری دروازه های مردم و زعامت را مي کوبد نه
همواره .شم و درایت قوی سیاسي و احساس عمیق وطن دوستي و مردم
دوستي مي خواهد تا بتوان صدای تک تک تاریخ را شنید و به آن به موقع
پاسخ داد.
ماه اکتوبر سال  2004مطابق میزان 1383
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فساد سیاسی
فساد در مجموع یک پدیده ناهنجار اجتماعي ـ سیاسي است که در همه جوامع
بشری به اندازه های متفاوت وجود داشته و تحت شرایط معین و مساعدی
رشد مي یابد .موجودیت و گسترده گي این پدیده ناهنجار نظر به توسعه
اجتماعي واقتصادی و عمدتا اثر بخشي ارزشهای اخالقي ،مذهبي و فرهنگي
یک جامعه تا جامعه دیگر فرق میکند .آنگاهي که یک جامعه به بحران
ارزشها مبتال مي گردد و ارزشهای اخالقي یکي پي دیگری جای خود را به
نفع ناهنجاری های اجتماعي از دست میدهد ،این پدیده روز تا روز دراز
دامنتر شده و به یک مرض مزمن اجتماعي مبدل مي گرد؛ د و حتا میتواند
در یک بخشي از فرهنگ جامعه نهادینه شود .جلوگیری از رشد مزمن این
پدیده ناهنجار به کار دشوار و زمان دراز و اراده قوی سیاسي با طرح و
تطبیق قانونها و تدبیر های جلوگیری کننده از فساد ،پایه گذاری اداره سالم و
تامین و توسعه نهاد های دموکراتیک و مردمي ،توام با ارتقای سطح ارزشهای
اخالقي جامعه بستگي دارد .ولي بیش از همه نخست باید " سرچشمه " را از
آلودگي ها پاک کرد تا پس از آن بتوان در این راهي دشوار ،سریعتر گام
برداشت و به هدفي رسید.
مقوله "فساد اقتصادی" از قرن هفدهم به اینسو در ارتباط به سوء استفاده
کارکنان ارگانهای دولتي برای بدست آوردن منافع شخصي از موسسات
خصوصی بکار برده شده است .بنا بر تعریف بانک جهاني ،فساد اقتصادی
عبارت ازاستفاده از امکانات و منابع عمومي در جهت منافع و سود شخصي
از سوی کارگزاران موسسات دولتي مي باشد .فساد اداری و همچنان فساد
مالي مترادف با فساد اقتصادی است .اما مقوله "فساد سیاسي" عمر چندان
درازی ندارد و با ایجاد ارگانها و سازمانهای سیاسي و نقش اراکین اثرگذار،
مانند مقامات حکومتي و اعضای پارلمان در جریان تصمیم گیریها و سوء
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استفاده از آنها مروج شده است .بر عالوه ،با پساوندهای دیگر ،ترکیبهای
متنوعي با واژه فساد به وجود آمده و آنرا به یک معضله و مشکل عمده در
سطح جهاني مبدل نموده است .باید در نظر داشت که در این گیرو دار حتا
دامن سازمانهای بین المللی نیز آلوده شده است.
بنابر گستردگي معامالت مالی ،تجاری و خدماتي میان انبوهي بزرگي از
موسسات بین المللي و کشورها و کسب منافع هرچه بیشتر ناشي از این داد و
ستدها ،بخصوص با کشورهای رو به رشد ،این ناهنجاری ها ابعاد بزرگتر
یافته است .موسسات مربوط به ملل متحد و اسامبله عمومي ملل متحد در
تالش اند تا بمنظور جلوگیری از فساد در معامالت و دقیق ساختن معیارها
در این زمینه ،اعالمیه ها و میثاقهای بین المللي به شمول اعالمیه اسامبله
عمومي ملل متحد در سال  1996در باره فساد و ارتشاء در موسسات تجارت
بین المللي و میثاق بین المللي مبارزه علیه فساد در  31اکتوبر سال 2003
را طرح ،تدوین و تصویب نمایند.
فساد سیاسي زماني روی میدهد که رهبران سیاسي ،قانون را با قرباني کردن
منافع اجتماعي حاصله از یک اصل حقوقي ،به نفع خود نقض کرده و بمنظور
کسب منافع شخصي یا گروهي ،از صالحیتها و مقام های اعتماد شده به آنها
سوء استفاده نمایند .به تعبیر دیگر ،سوء استفاده از قدرت عمومي به نفع منافع
خصوصي ،فساد سیاسي نام دارد.
فساد سیاسي باالی همه اثر مي گذارد .احزاب سیاسي و سیاستمداران (اعضای
حکومت ،پارلمان و سایر ارگانهای انتخابي) را مردم صرف به این باور و
امید انتخاب مي نمایند که آنها بر اساس منافع عامه عمل کنند .مردم به آنها
از طریق انتخاب شدن ،امکانات دسترسي به منابع عامه و قدرت تصمیم
گیری که الزاما و در مجموع باالی زنده گي همه یي مردم اثر مي گذارد را
مي دهند .اعطای این موقعیت استثنایي و دستیابي به قدرت ،منابع و امکانات
وسیع این زمینه را برای رهبران سیاسي مساعد مي سازد تا از این موقعیت
آنطوری که مي خواهند استفاده برند .رهبران سیاسی در صورت سوء استفاده
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از موقعیت سیاسي به نفع خود ،زیاني که ممکن است از این طریق به
جامعه وارد گردانند را بیکران میسازند که به نحوی تمام عرصه های زنده
گي مردم را در بر مي گیرد .بنابر آن تعجب آور نیست که مردم در تمام
جهان از سیاستمداران و احزاب سیاسي ،پیوسته پیروی دقیق از اصول اخالقي
که در برگیرنده و تامین کننده منافع عامه باشد را مطالبه مي نمایند ،و همواره
توقع مي برند تا فساد سیاسي در شخصیتها و احزاب ،منحیث نهادهای
خدمتگزار جامعه ،محدود گردد و زمینه های گسترش آن بر چیده شود.
در کشورهای که نظام دموکراتیک هنوز نهادینه نشده و ارگانهای بازدارنده
و کنترول کننده از فساد آنطوری که باید وجود ندارد ،ارتشاء ،تقلب ،اختالس
و نبود امانت داری یکجا با حامي پروری و به اصطالح "خویشخوری"
مصداق های مهم فساد سیاسي را تشکیل مي دهند .حامي پروری نوعي از
فساد است که به نصب غیر قابل توجیه دوستان و یا خویشاوندان به مناصب
دولتي یا نشان دادن رفتار تبعیض آمیز نسبت به آنها اشاره دارد .وقتي حامي
یک پوست دولتي دارد و از کساني که مشاغل دولتي دارند منافعي دریافت
مي کند ،حمایت و فساد برهم منطبق مي شوند.
فساد سیاسي وقتي پدید مي آید که در قانونگذاری ،سیاستگذاری ،اتخاذ
تصمیمات اجرایي یا اجرای قوانین و سیاستهای موجود ،امتیاز ویژه یي برای
گروه ها ی خاص در نظر گرفته شود .وقتي این گونه امتیازها از طریق فشار
و چانه زني گروه های ذینفع با قانونگذاران و حاکمان به دست آید ،فساد
سیاسي محقق مي شود .بنابر این ،سهمیه بندی ها ،نرخگذاری های ترجیحي،
معافیتها ،مجوزها و حتي بسیاری از ممنوعیتها مي تواند معطوف به منافع
گروه های ذینفع باشد .این گونه اقدامات معموال رقابت آزاد واحد های
اقتصادی و نیاز و کار بازار را مختل مي کند ومنفعت عمومي را کاهش مي
دهد .چنین معامله گری های سود جویانه به نفع یک اقلیت بسیار کوچک نه
تنها کارآیي اقتصادی ندارد و زیان مصرف کنندگان را در پي مي آورد ،بل
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اینکه به بدبیني عمومي ،صدمه زدن به مشروعیت دولت ،انحطاط اخالقي و
سرانجام رفتار ضد اجتماعي منجر مي شود.
فساد باالی رشد اقتصادی از چندین مسیر اثر گذاشته و آن را کند مي سازد.
این اثر گذاری ها عمدتا عبارت اند از:
سطح سرمایه گذاری را کاهش مي دهد؛ به تخصیص منابع ناکارآمد و
استعدادها مي انجامد؛ منابع مالی بین المللي را از پروژه های کمک رساني
دور مي سازد؛ درآمد های مالیاتي حکومت را کاهش مي دهد؛ کیفت خدمات
زیربنایي و عمومي را تضعیف مي کند؛ ترکیب هزینه های دولتي را برهم
میزند.
حدود واقعي فساد در یک جامعه ندرتا قابل شناخت است .اما در هر زمان با
ارزشهای اخالقي ،مذهبي و فرهنگي جامعه و چگونگي بازتاب این ارزشها
در قوانین و مقرره ها وابستگي دارد.
سازمان بین المللي شفافیت در" گزارش فساد جهاني سال  "2004به تعداد
 133کشور جهان را از لحاظ وضعیت فساد مورد بررسي قرار داده است.
در این گزارش ،میزان آلودگي به فساد یا شاخص فساد با امتیاز  10برای
پاکترین و با امتیاز صفر برای فاسدترین مشخص گردیده است .کشورهای
مانند فنلند با داشتن امتیاز  9.7و آیسلند با امتیاز  9.6و دنمارک با امتیاز
 9.5در صدر جدول به صفت پاکترین کشورهای جهان قرار دارند .در حالي
که هایتي با داشتن امتیاز  1.5و نایجریا با داشتن امتیاز  1.4و بنگلدیش با
امتیاز  1.3در پاینترین درجه قرار مي گیرند .دراین فهرست از جمله 133
کشور جهان شاخص فساد کشورهای اطراف افغانستان به ترتیب زیر ،درجه
بندی شده است:
ایران در مقام  ، 79هند  ، 83پاکستان  ، 96قزاقستان  ، 101ازبکستان 103
 ،و تاجکستان  128که همه در رده فاسدترین کشورهای جهان قرار دارند.
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در سالهای اخیر برای تامین هزینه گزاف مبارزات انتخاباتي ،نقش پول از
اهمیت خاصي برخوردار گردیده است .مصارف متنوع از جمله هزینه های
تبلیغاتي به شمول استفاده وسیع از رسانه های گروهي ،تنظیم گردهم آیي ها
و محافل ،انجام سفرهای متعدد به منطقه ها و محل های مختلف ،جلب و
فریب افکار عامه و حتا خریداری رای ها در مجموع به پول فراوان نیاز
دارد .شماری از سرمایه داران ،موسسات بزرگ اقتصادی و تجاری و حتا
سندیکا های جنایتکاران همواره منتظر اند تا در تامین چنین مصارف بسیار
گزاف سهم بگیرند .در جهان امروز ،موسسات بزرگ اقتصادی خارجي و
حتا حکومت کشورهای عالقمند ،بخاطر نفوذ سیاسي در حاکمیت و مستفید
شدن از امکانات و ظرفیتهای یک کشور دیگر ،سازمانهای سیاسي و اشخاص
معیني را تحت حمایت قرار مي دهند ،و یک بخش قابل مالحظه مصارف
مبارزات انتخاباتي آنها را تمویل مي نمایند .کمک کننده ها و مساعدت کننده
ها در مجموع توقع دارند از حمایت و امتیازات سیاسي برخوردار گردند.
تاثیر همچو معامالت متقابل بر بنیاد فساد ،برای دموکراسي های نوپا بسیار
مخرب و کشنده مي باشد .دولتها با وسایل متنوع مي توانند پول در جریان
قرار گرفته بخاطر منافع سیاسي را کنترول و نظارت نمایند و نگذراند که
احزاب و شخصیت های سیاسي در جیب کمک کننده گان شان سقوط کنند.
ولي متاسفانه منافع رهبران سیاسي که خود در این مرداب غرق اند ،نمي
گذارد تا در این مسیر ،قانون ها و اقدام های موثر طرح و عملي گردد.
بیشترین پولي که در فساد سیاسي سرمایه گذاری مي گردد از جانب موسسات
بزرگ اقتصادی تمویل مي گردد .این سرمایه گذاری ها بمنظور عقد
قراردادها ،تدوین قوانین مساعد و کسب امتیازات اضافي صورت گرفته و
یکي از سکتورهای عمده در این عرصه را تجارت سالح تشکیل مي دهد.
متعاقب آن عرصه انرژی ـ نفت و گاز ـ است که بمثابه منبع تغذیه فساد
سیاسي شناخته مي شود .رهبران سیاسي و کارگزاران دولتي کشورهای
فقیری که از منابع سرشار نفت و گاز برخورداراند در این معامالت پول
گزافي را به جیب مي زنند که نه تنها در بهبود سطح زنده گي اکثریت بزرگ
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مردم موثر واقع نمي شود ،بل اینکه در این عرصه اثر بسیار منفي نیز بجا
مي گذارد.
ترکیبي از مصونیت از تعقیب عدلي و قدرت نا محدود رهبران سیاسي ،بر
عالوه موجودیت نظامهای مستبد مبتني بر فساد ،مانع آشکار شدن قضایای
بسیار بدنام کننده مي گردد .قابل یادآوری است که یکي از فاسدترین
شخصیتهای سیاسي که بعد از مرگش گندآبي از فساد وی آشکار گردید ،محمد
سوهارتو رئیس جمهور قبلي اندونیزیا است که توانسته بود در زمان
زمامداری خود سرمایه بزرگي به مبلغ  35ملیارد دالر را اختالس نماید ،آنهم
در کشوری که عاید سرانه آن ساالنه مبلغ  700دالر ارزیابي گردیده است.
یکي از خشنترین ظواهر فساد سیاسي عبارت از رشوه مستقیمي است که
سیاستمداران به رای دهندگان میدهند .پول باد آورده و سیاهي که در این راه
مصرف مي گردد ،عمدتا از طریق منابع جنایي ،اختالس ،تجارت مواد مخدر
و قاچاق ،و همچنان به اصطالح "اعانه ها" به دست مي آید .این نوع اثر
گذاری و ارتشاء اشکال گوناگون دارد :از توزیع مواد غذایي و لباس ،تامین
خدمات عامه تا تادیه مستقیم پول .ارزیابي های موسسات بین المللي مي رساند
که عمدتا مردم فقیر در معرض چنین داد و ستدها قرار مي گیرند .بعد از
کسب قدرت از طرف رهبران سیاسي ،مقامهای سودآور به مساعدت کنندگان
وعده داده شده و یا به متقاضیان جدید ،به قیمتهای گزاف عرضه مي گردد.
رهبران سیاسي با کسب قدرت در حقیقت منابع دولتي را در مجموع ملکیت
شخصي و گروهي خود تلقي نموده و به هر نحوی که مي خواهند از آن
استفاده مي برند.
به این ترتیب ،شمار بزرگي از رهبران سیاسي (احزاب و شخصیتها) در
کشورهای مختلف جهان ،ظاهرا بر اساس اصول دموکراسي عمل مي نمایند،
ولي در حقیقت با ترویج فساد سیاسي ،چهره بسیار زشتي از دموکراسي را
به نمایش مي گذارند.
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فساد در مجموع ،بخصوص فساد سیاسي به یک چالش بزرگ بین المللي مبدل
گردیده است .این ناهنجاری ،ثبات و امنیت کشورها را تهدید مي کند؛
موسسات و ارزشهای دموکراسي ،ارزشهای اخالقي و عدالت را تخریب مي
نماید؛ رشد و توسعه اجتماعي ـ اقتصادی ،و نقش قانون را در جامعه به
مخاطره مي اندازد .روی همین منظور ،سازمان ملل متحد روز نهم دسمبر
سال  2004را برای نخستین بار بمثابه روز بین المللي مبارزه علیه فساد
تجلیل مي نماید.
به امید آنکه همبستگي بین المللي و همکاری تمام نیروهای ترقي خواه در
مبارزه علیه فساد و افشای رهبران سیاسي مفسد ،مثمر ثمر واقع گردد.
يادداشت:
 :1در این نوشتار کلمه فساد معادل واژه انگلیسي  Corruptionو از اصل
التین  Corrupereبکار برده شده است.
 :2برای معلومات بیشتر به گزارشهای سازمان بین المللي شفافیت
 Transparency Internationalو گزارش آن موسسه زیر عنوان
 Global Corruption Reprot 2004مراجعه گردد.
 20نومبر  2004مطابق عقرب 1383
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مردم را نمیتوان برای همیش فریب داد
ششم جدی روز سقوط رژیم امین
در جریان دو هفته اخیر بمناسبت بیست و پنجمین سال روز ورود قوتهای
اتحاد شوروی به افغانستان در مطبوعات داخل کشور و برخي از رسانه های
بین المللي که بصورت اختصاصي برای افغانها نشرات دارند ظاهرا زیر نام
تحلیل و کاوش این رویداد بسیار بزرگ که باالی وضعیت و روند انکشافات
بعدی تاریخ در مقیاس جهاني تاًثیر عمیق بجا گذاشت  ،کارزار هم آهنگ
تبلیغاتي وعمدتا برخورد یک جانبه و سطحي سازماندهي گردید.
بجا بود تا پس از سپری شدن ربع قرن ،این رویداد با دید عمیق تاریخي و با
دماغ سرد ریشه یابي مي گردید و به بررسي گرفته مي شد؛ زوایای تاریک
آن روشن می گردید و گره های کور آن که تا حال باز نشده ،باز مي شد؛
شخصیت های کلیدی افغاني که شاهد مستقیم تصمیم گیری ها در جریان حوادث
هولناک کشور بودند ،همه یي آنچه را که مي دانستند و به درد تاریخ مي
خورد ،صادقانه برای آگاهي مردم و نسلهای آینده مي گفتند ،تا بدین وسیله
درسهای با اهمیتي که از این رویداد بزرگ تاریخي که افغانستان در محراق
مسوولیت به نسلهای امروز و فردای
آن قرار داشت ،به دست مي آمد و با ٔ
کشورانتقال داده مي شد .متاسفانه چنین نشد و عجالتا این فرصت مساعد نیز
از دست رفت.
در ارتباط به این رویداد بزرگ  ،ده ها کتاب و اثر ارجمند و صدها مقاله یي
با محتوا و گفت و شنود های اختصاصي در رسانه های چاپي ،صوتي و
تصویری جهان به نشر رسیده است؛ و حتا موسسا ت پژوهشی بین المللي در
کشورهای مختلف این مسأله را به بررسي گرفته و بازیافته های شان را
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بدسترس عالقمندان گذاشته اند .سازمانهای بزرگ امنیتي و گردانندگان مسوول
ارگانهای سیاست ساز و مجری سیاستها ،هرکدام به نحوی تالش نموده اند تا
در این به اصطالح فتح بزرگ (سقوط نظام شوروی) نشان انگشت خود را به
نمایش گذارند و هر چه بیشتر خود را برجسته سازند و نقش نیروهای افغاني
را به سطح مجریان بي خاصیت برنامه های شان تنزل دهند  .نباید فراموش
کرد که حتا تمام اسناد حزب کمونست اتحاد شوروی که یک بخشي با اهمیت
از تاریخ آن کشور را مي ساخت نیز حراج گردید و اکنون به زبانهای مختلف
ترجمه شده ومورد استفاده قرار دارد.
حاال این پرسش مطرح مي گردد که چرا پس از سپری شدن ربع قرن و با به
دست داشتن این همه آثار و اسناد با اعتبار ،یکبار دیگر با ارائه برنامه های
فرمایشي ،گریز از مسایل اساسي ،طرح پرسشهای بي پایه و پاسخ های
تکراری و کامال نادرست و باالخره تکرار سناریوهای تبلیغاتي دوران جنگ
سرد و بخصوص دهه هشتاد افغانستان ،آنهم نه در سطح جهاني که اصوال
نمیتواند با چنین افتضاح مطرح باشد ،بل صرف بمنظور بازی با افکار عامه
داخل کشور و در نهایت تحریف آن اقدام بعمل مي آید ؟!
احتماال سطح بلند آگاهي سیاسي مردم و مطالبات عادالنه و انساني آنها ،ناشي
از کار و مبارزه پیگیر و دقیق نیروهای ترقي خواه در جهت تاًمین آزادی و
عدالت اجتماعي ـ بخصوص در دهه هشتاد ـ هنوز هم موجب آزار است و
حتا رژیمهای ارتجاعي جهادی ـ طالبي نیز نتوانستند با خشنترین شیوه ها آن
را از بین ببرند .حاال "روشنفکران" و قلم بدستاني که هنوز هم بر اساس عقده
های چرکین ناشي از تبلیغات جنگ سرد و ده ها عامل دیگر پیوند شان را با
نیرو های ارتجاعي نبریده اند و در این راستا همچنان به خدمت ادامه میدهند،
خواستند با استفاده از این فرصت ،یک کارزار جدید تبلیغاتي و کامال یکجانبه
را بمنظور ضعیف و خنثي ساختن آنچه در جریان این سالهای طوالني با قبول
قرباني های بزرگ بدست آمده ،سازمان دهند.
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اشتراک بسیار گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که مردم
افغانستان تا چه حد از آشي دهن سوزی که برای مردم پخته شده بود ،نفرت
دارند و کسب کمتر از یک در صد آرا برای آن رهبری که با بلند داشتنن
آرمانهای "جهاد" به صحنه آمده بود و برای توجیه این آرمانها در جریان
سالهای طوالني جنگ تحمیلي هزار ها ملیارد دالر مصرف شده بود ،خود
دلیلي برای اثبات این ادعا است .مردم در کوره سوزان زنده گي با گوشت و
پوست و استخوان خود ،چندی و چوني نیات گوناگون و همچنان چگونگي این
حوادث را با بازیگران اصلي آن به خوبي تجربه کرده و چیزهای آموخته اند
که نمي شود آن را به ساده گي از آنها گرفت و یکبار دیگر و اینبار از طریق
" نرم افزار ها " باالی مردم تحمیل کرد.
پس از سپری شدن این همه سالها و غمهای بیکران مردم ،از دست رفتن هستي
مادی و معنوی کشور ،آتش سوزی ها و دربدری ها ،که فعال فرصت مساعد
برای وفاق و اتحاد پارچه های ازهم جدا شده مردم تا حدودی میسر گردیده و
سیاست آشتي ملي در سرخط کار جامعه بین المللي در افغانستان بمنطور
پروسه توسعه سیاسي و تقویت حاکمیت دولت مرکزی در مناطق مختلف کشور
و به صورت فشرده ،روند دولت سازی در افغانستان ،قرار دارد  ،دامن زدن
به همچو تبلیغات زهر آگین را مغایر منافع و مصالح ملي افغانستان میدانم و
به این باورم که دامن زدن به چنین تبلیغات موجب تاًثر یک کتله عظیمي که
صادقانه در خدمت مردم خویش و بازسازی و نوسازی آن مشغول اند ،مي
گردد .البته این بدان معني نیست که مسایل جانسوز این دوران به بررسي
گرفته نشود و درسهای بزرگ تاریخي از آن استنتاج نگردد ،و مردم به یکباره
همه یي این تراژیدی را فراموش نمایند.
جالبتر این که از " تهاجم " اتحاد شوروی با این همه شور و هیجان و تکرار
همان تبلیغات زهرآگین دهه هشتاد ،در زمان و فرصتي یادبود به عمل مي آید
که عمال نیروهای ایاالت متحده امریکا و ناتو در کشور حضور دارند .این
نیروها با استفاده از فن آوری بسیار پیشرفته نظامي و تکتیک های اختصاصي
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در سراسر افغانستان عملیات گسترده یي را به پیش مي برند و در هرعملیات
شمار بزرگي از مردم به شمول زنان و اطفال جان خود را از دست مي دهند
و سخت متضرر مي گردند .آنها در تمام نقاط استراتیژیک افغانستان پایگاه
های بسیار مجهز نظامي ایجاد نموده اند.
برای مردمي که متضرر مي گردند و خانه و کاشانه شان را از دست مي دهند
و کشته های شانرا با غم و اندوه فراوان به خاک مي سپارند و فرزندان شان
را در زندانهای مخوف اسیر مي بینند  ،عملیات نظامي شوروی و امریکا نمي
تواند کدام تفاوتي باهم داشته باشند .برای هر انسان ساده  ،تجاوز ،تجاوز است
و سیاه و سفید نمي شناسد.
در بسیاری موارد این دو تهاجم شباهت های کامل دارند .خصوصیات مشترک
هر دو را میتوان به گونه بسیار فشرده چنین جمع بندی کرد:
 .1تاًمین امنیت  :شوروی بخاطر تامین امنیت سرحدات جنوبي خود که
از جانب نیروهای ارتجاعي و امپریالیستي به مخاطره افتاده بود
دست به عملیات نظامي زد .ایاالت متحده امریکا نیز بخاطر تامین
امنیت کشور خود که از جانب نیروهای تیرورستي تهدید شده بود
اقدام به عملیات نظامي کرد.
 .2سقوط رژیم منفور :هر دو کشور بخاطر سقوط رژیمهای منفور"
امین و طالب " که هر دو را خود به وجود آرده بودند دست به کار
شدند.
 .3شوروی ادعا مي کرد و امریکا نیز ادعا مي نماید تا زماني که امنیت
در افغانستان تامین نگردد این کشور را ترک نمي کند.
 .4بخاطر موجودیت قوتهای نظامي شان و به دوش کشیدن بارجنگ و
کشته شدن فرزندان شان در این راه ،هر دو خود را مستحق مي
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دانستند و مي دانند که در تصامیم سیاسي مربوط به افغانستان حرف
آخر را بزنند.
 .5هر دو کشور بخاطر تامین اهداف استراتیژیک خویش در افغانستان
مبالغ بسیار هنگفتی را هزینه کرده و یا مي نمایند.
 .6خون فرزندان هر دو کشور خاک افغانستان را رنگین ساخته است.
آنچه که این دو تهاجم را از هم متبارز میسازد عبارت اند از :
 .1شوروی سرحدات مشترک و طوالني با افغانستان داشت و ناامني در
خانه همسایه را به ضرر خویش مي دید و امریکا در آنسوی ابحار
و هزاران کیلومتر دور از این کشور قرار دارد.
 .2شوروی حتا بدون مشوره با دوستان بسیار نزدیک دست به عمل زد
در حالي که امریکا توافق جامعه جهاني را برای این اقدام به دست
آورد.
 .3در مقابل هجوم شوروی جبهه بسیار بزرگ و عظیمي با همه
امکانات و توانایي ها عمال فعال گردید ولي در مقابل امریکایي ها
کدام مقاومت و مخالفت سازمان یافته دولتي وجود ندارد.
 .4بیرق شوروی در افغانستان طي ده سال در هیچ گوشه یي از این
کشور به استثنای مرکز دیپلوماتیک آن برافراشته نشد .در حالي که
بیرق امریکا گاهي ضمیمه بیرق افغانستان مي گردد و یک نوع
افتخار تلقي میشود و در تمام تاسیسات نظامي و ملکي آن کشور در
افغانستان برافراشته شده است.
 .5شوروی ها هیچگاه پایگاه مستقر و منظم نظامي برای قوتهای خویش
در افغانستان اعمار نکردند و عمدتا این قطعات در خیمه ها و
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ساختمانهای موقت و صحرایي اقامت داشتند .در حالي که قوتهای
امریکا همه در پایگاه های مستحکم نظامي به سر مي برند.
 .6شوروی ها در افغانستان زندانهای اختصاصي نداشتند در حالي که
امریکایي ها بنابر گزارش رسانه ها بیش از بیست زندان اختصاصي
دارند .چگونگي وضعیت و رفتار ناهنجار در این زندانها توسط
سازمانهای نظارت بر حقوق بشر بازتاب گسترده داشته است.
 .7شوروی ها یکجا با قوتهای افغاني در عملیات سهم مي گرفتند و
نیروهای افغاني عمدتا در خط مقدم جبهه مي بودند و در تالشي های
و جستجوها ،کارمندان سیاسي به شمول زنان افغان سهم مي گرفتند.
امریکایي ها عمدتا عملیات نظامي را بنابر نبود اردوی ملي مسقالنه
به پیش مي برند و نادیده گرفتن رسوم و عنعنات مردم نیز موجب
شکایت زیاد گردیده است.
 .8قبل و بعد از هر عملیات کار بسیار بزرگ سیاسي و تبلیغي صورت
مي گرفت تا ضایعات و تلفات به حد اقل رسانیده شود .برای اهالي
اسیب رسیده وسیعا کمکهای جنسي و نقدی صورت مي گرفت.
امریکایي ها با مشت آهنین و برق آسا عمل مي کنند و اهالي متضرر
شده آنطوری که باید کمک نمي شوند .در این مورد شکایتهای زیادی
از طریق رسانه ها به نشر رسیده است.
 .9در زمان موجودیت قوتهای شوروی در افغانستان به اماکن مقدسه و
مساجد با احترام برخورد مي شد ،در ترمیم  ،تجهیز و تمویل آنها و
حتا پرداخت معاش برای تمام مال امامان و متولیان پول فراوان
مصرف مي شد .حاال به این مسأله گویا بنابر عدم ضرورت!
آنطوری که باید توجه نمي شود.
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شاید ده ها مورد دیگر هم وجود داشته باشد که مورد بحث نیست .برای ادامه
بحث میخواهم چند مسأله را برجسته سازم و دیدگاه های خود را متکي بر اسناد
و تحلیلها به گونه بسیار فشرده پیش کش نمایم.
 .1انگیزه ورود نیروهای شوروی :
در ارتباط به علل و انگیزه های ورود نیروهای شوروی به افغانستان ،وریانت
های متعددی ارائه و به بررسي گرفته شده است .از انتقام جویي شخصي
بریژنف در برابر قتل نور محمد تره کي و آنهم به خاطری که چندی قبل
موصوف مهمان وی بود ،چرخش یکصدوهشتاد درجه یي امین در برابر
شوروی ها و سادات شدن وی ،اشغال افغانستان عمال توسط امریکایي ها و
جبران مواضع از دست رفته در ایران ،تا همان رویا های دوران استعمار
یعني رسیدن روسها به آبهای گرم و غیره و غیره .اگر هرکدام از این وریانتها
با د قت و وسواس به بررسي گرفته شود ،بي پایه بودن آنها به سرعت برمال
مي گردد .چسپیدن به همچو تحلیل ها بیشتر جنبه ژورنالستیک دارد و مورد
عالقه ذهن های آسانگیر است و به درد سوژه های سرگرم کننده اخباری مي
خورد تا یک بررسي علمي .معموال تحلیلگران افغاني ،این مسأله خیلي ها با
اهمیت را صرفا در محدوده افغانستان به محاسبه مي گیرند .فراموش میگردد
که این مسأله عمدتا به دو ابرقدرت جهان همان روز یعني اتحاد شوروی و
ایاالت متحده امریکا با متحدان شان ارتباط مي گرفت و در شطرنج بازی های
بزرگ سیاسي  ،افغانستان صرفا یک مهره بود.
د ر آن دوران سیاست دیتانت و تشنج زدایي میان شرق و غرب بنابر یک
سلسله تغییرات دروني و فشار حلقات معین در غرب و بخصوص امریکا که
به این روند باور نداشتند و آن را به نفع اتحاد شوروی مي دانستند و طرفدار
اقدامات تهاجمي علیه شوروی بودند ،در حالت ضعف و کاهش قرار گرفته
بود .طیف وسیعي از عوامل منطقه یي و جهاني بر تصمیم مداخله تاًثیر
گذاشتند .از آنجمله  ،کنگره امریکا توافق سالت  2را تصویب نکرد .طرح
های امریکا برای بکارگیری موشکهای میان برد در اروپا و موافقت
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صدراعظم آلمان برای گسترش موشکها و کسب حمایت حزب سوسیال
دموکرات در این مورد ،اعالمیه شورای ناتو در 12دسمبر که ایاالت متحده
امریکا به تعداد  464موشک کروز " تام هاواک " و  108موشک انداز
"پرشنک  " 2را برای استقرار آماده مي کند  ،شوروی را در وضعیت خیلي
بد قرار داد .با این اعالم ،پولیت بیروی یا دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد
شوروی در همان روز تشکیل جلسه داد و مسأله افغانستان در همین جلسه به
حل و فصل رسید و تمام بحث های سابق در باره اثرات منفي مداخله شوروی
در غرب ناگهان به فراموشي سپرده شد.
امریکا قوی ترین هم پیمان در منطقه یعني ایران را نیز از دست داده بود و
آنهم به نحوی که با این تغییر موافق بود و در آن به گونه یي سهم داشت ولي
عواقت این چرخش عظیم را درست محاسبه نکرده بود .فکر مي شد که جای
رژیم بي اعتبار شاه در ایران را یک رژیم بالنسبه ملي و مذهبي مي گیرد و
با برخي از گردانندگان اصلي انقالب روابط معیني نیز وجود داشت .برعکس
رژیم بعد از انقالت از کنترول خارج گردید و عمال به یک موضع کامال ضد
امریکایي مبدل گردید که در آن نیروهای چپ و بخصوص حزب توده ایران
نقش عمده را بخصوص در عرصه نشراتي و نظامي بدست گرفته بودند .ایران
به یک کانون عمده نگراني های امریکا که تا امروز همچنان ادامه دارد مبدل
گردید .در آن دوران دیپلوماتهای امریکایي در ایران به اسارت گرفته شده
سو استفاده مي کردند
بودند و رسانه های ایران به بدترین شکل از این واقعه ً
و در تهیج مردم علیه امریکا وسیعا اثر مي گذاشتند .محافل خاصي درامریکا
بخصوص در قوای مسلح در صدد جبران موقعیتي بودند که پس از سقوط
رژیم شاه از دست داده بودند .به بهانه آزاد سازی گروگانها ،مسأله حمله باالی
ایران در دستور روز قرار گرفته بود .قوای واکنش سریع امریکا با امکانات
بسیار بلند در خلیج فارس جابجا گردیده بود.
نگارنده به این باور است که برعالوه تحوالتي که در اروپا رخ داده بود،
شوروی ها از امکان مداخله مستقیم و نظامي امریکا باالی ایران سخت در
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تشویش بودند .زماني که از طریق چینل های مربوط اطمینان حاصل کردند
که امریکا در صدد حمله باالی ایران است ،آنها موضوع هجوم باالی افغانستان
را سرعت بخشیدند و به عنوان پیشگیری و مقابله با اقدام امریکا ،مسأله اقدام
نظامي در افغانستان را که قبال در تمام سطوح با آن مخالفت داشتند و آن را
رد مي کردند ،بمثابه وظیفه تاًخیر ناپذیر روی دست گرفتند .عملیات نظامي
امریکا برای نجات گروگان گیرها محدود و نا تمام گذاشته شد و از عملیات
بزرگ هم خبری نشد و شوروی فریب این مانور را خورد و عمال داخل
افغانستان گردیده بود .اگر امریکا برای بدست آوردن مجدد امتیاز از دست
رفته و خیلي بزرگ استراتیژک در ایران  ،یک حمله وسیع و همه جانبه را
علیه آنکشور انجام میداد ،آنگاه احتمال این که شوروی داخل خاک پاکستان
گ ردد و از آن طریق به بحر هند برسد ،خیلي افزایش مي یافت .باید در نظر
داشت که در آن زمان کدام تحرکات بزرگ نطامي در آن طرف سرحد در
خاک پاکستان به کمک امریکا که باید در مقابله با آن اقدام صورت مي گرفت
و امنیت افغانستان را تهدید مي کرد ،وجود نداشت.
بنابر همین دالیل است که اردوی چهل در افغانستان ـ در مرحله اول ـ وظیفه
مشخص محاربوی نداشت و چنین تصور مي شد که آنها صرف در پادگانهای
نظامي برای اجرای وظایف بعدی و بزرگتر آماده مي گردند و در جنگهای
داخلي افغانستان سهم نمي گیرند .تشکیل و ساختار اردوی چهلم با سالح های
بسیار سنگین و راکتهای دور برد و میان برد نیز احتماال به همین منظور بوده
باشد.
برای قدرتهای بزرگ یا بهتر است بگویم " امپراتوری ها " همواره اهداف و
سیاستهای بزرگ مطرح است و هیچگاه سرنوشت یک شخص و یا گروه و
سایر مسایل کوچک آنها را به حرکت نمي آورد و وادار نمي سازد تا به عملیات
بزرگ نظامي دست زنند و آنهم در شرایطي که توازن قوا در سطح بین المللي
بوجود آمده باشد .برای قدرت های بزرگ در طول دورانها ی تاریخي همواره
حفظ امپراتوری ،تقویه و تحکیم آن مطرح بوده است و هر از گاهي که این
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مولفه به خطر مواجه گردیده ،آنها بي رحمانه از موجودیت و حاکمیت خود
دفاع کرده اند و ملتهای زیادی را قرباني کرده اند.
اسناد و آثار فراواني که به نشر رسیده گواه بر این است که این امریکایي ها
بودند که با تطبیق سیاستها و مانورهای خیلي ماهرانه و دقیق پای اتحاد
شوروی را به افغانستان کشانیدند و دریک جنگ فرسایشي و طوالني افغانستان
را به باتالق این کشور مبدل گردانیدند .افغانستان برای شوروی " پاشنه آشیل
" نبود ولي به این پاشنه مبدل گردید .اتحاد شوروی در این بازی های بسیار
پیچیده و ظریف اوپراتیفی و دیپلماتیک بازنده شد .افغانستان و مردم ستمدیده
این کشور در نتیجه این بازی ،گوشت دهن توپ منافع قدرتهای بزرگ گردید
و در ختم این بازی فراموش شد و به دست اربابان کوچک منطقه یي و
وابستگان داخلي شان به خاک سیاه نشست.
 .2ورود قطعات شوروی به افغانستان :
اسناد و مدارکي که زمان ورود قطعات شوروی به افغانستان را تثبیت میکند،
وجود دارد و اکثر تحلیل گران مسایل افغانستان از آن استفاده کرده اند .مبتني
بر این مدارک آمادگي های نظامي درماه اگست  1979آغاز گردید .در آغاز
ماه اکتوبر ده ها هزار نفر از قوای احتیاط عمدتا از آسیای مرکزی در فرقه
های موتردار پیاده در آسیای مرکزی بسیج شدند .به تاریخ  29نومبر قوتهای
هوابرد شماره  105به خاطر تقویت نیروهای که قبال در ماه جوالی به پایگاه
هوایي بگرام رفته بودند به آن پایگاه اعزام گردیدند .این قطعات شامل 2500
نفر میشدند و تا تاریخ ششم دسمبر تکمیل گردیدند .در همین روز از جانب
شوروی تصمیم گرفته شد تا قوتهای مخصوص جي آر یو به کابل فرستاده
شوند .در روزهای هشتم تا دهم دسمبر قطعات اضافي شامل شش صد
نفرسرباز با قطعات جابجا شده در بگرام یکجا شدند و ده روز بعد به شمال
سوق داده شدند تا امنیت شاهراه و تونل سالنگ را تامین نمایند .در  12دسمبر
سربازان قطعه  105در میدان هوایي کابل دیده شدند .در بین  11تا  15دسمبر
به تعداد  280هواپیمای ترانسپورتي در مسکو و جمهوری های آسیای میانه
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برای انتقال سربازها آماده گردیدند .و به تاریخ  24دسمبراولین گروه های
منظم از نیروهای شوروی از طریق هوا در میدان هوایي کابل فرود آمدند.
مردم کابل در آن روزها و شبهای حساس شاهد ایجاد پل هوایي از میدان های
هوایي جمهوری های شوروی به کابل بودند و بدین وسیله صدها پرواز منظم
طیاره های با توناژ بزرگ که سرباز و وسایل نظامي به شهر کابل انتقال مي
دادند را مي دیدند .برخي اهالي شهر به گونه مزاح میگفتند  " :چه حال است،
کفترهای ماما ،ما را هیچ به خواب نمي ماند " و تمام شهر به نحوی آگاه شده
بودند و تعدادی که در مسیر میدان هوایي رفت و آمد داشتند ،حتا نطامي های
شوروی را که امنیت میدان هوایي کابل را گرفته بودند نیز دیده بودند.
بنابران در چنین وضعیت چگونه امکان دارد که اعضای محترم دفتر سیاسي
رژیم امین متوجه این ورود نشده باشند .زماني که اعضای محترم برای تشکیل
جلسه دفتر سیاسي به قصر تپه تاج بیگ تشریف مي برند بازهم متوجه
سربازان شوروی که امنیت اطراف قصر را تامین کرده بودند نمي شوند !!
به احتمال قوی  ،امین در این جلسه ،مسأله ورود قطعات شوروی به افغانستان
و پشتي باني دولت شورا ها را از حاکمیت انقالبي  ،با افتخار و غرور به
اطالع شاملین جلسه رسانیده باشد  ،تا بدین وسیله از یکطرف از دشمنان درون
حزبي زهر چشم گرفته و آنها را از حمایت قاطع شوروی از حاکمیت خود
مطمئین سازد و از جانب دیگر مي خواست این افتخار را از طریق رادیو و
تلویزیون به اطالع مردم و بخصوص دشمنان بیرون حزبي خود نیز برساند
که مجال نیافت .حقیقت این است که امین و شرکا نمي دانستند که این قوتها،
وظایف دیگری در پیشرو دارند و خلع آنها از قدرت یکي از این وظایف
است .ششم جدی روز سقوط رژیم امین است  ،نه آنطوری که معموال گفته
مي شود ،تاریخ ورود نیروهای شوروی به افغانسان.
آقای پنجشیری در ارتباط به آخرین جلسه بیروی سیاسي به روز ششم جدی
مي گوید که " سرانجام امین به ساعت یازده قبل از ظهر وارد اتاق جلسه
گردید .او با عرض پوزش و احوال پرسی جلسه دفتر سیاسی را دایر کرد .در
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زمینه موضوع مالقات خویش با سفیر شوروی مقیم کابل چنین گزارش داد که
سفیر کبیر شوروی به قدر ویتنام به افغانستان مساعدت تخنیکی (فنی) ،نظامی
و مالی میرساند و کشور ما را در مقابل دخالت و مداخله پاکستان و دیگر
نیروهای ارتجاعی منطقه تنها نمی گذارد .هنوز نتایج عبور مهمانان ناخوانده
از مرز مشترک افغانستان و شوروی سابق ارزیابی نگردیده بود که به اتاق
طعام دعوت شدیم .همگی شروع به خوردن سوپ آمیخته با مواد زهردار
کردند " .جمله اخیر شان که هنوز نتایج مهمانان ناخوانده از مرز مشترک ...
ارزیابي نگردیده بود خود بیانگر آن است که این ورود باید مطرح شده باشد.
این یکي از گره های است که باید باز مي گردید وعالقمندان مسایل افغانستان
سخت مایل به شنیدن حقایق اززبان آنها ،در این باره بودند.
 .3کشته شدن امین :
بار دیگر اسناد گواهي مي دهند که شوروی ها مایل به قتل امین نبودند .در
مرحله اول حین بازگشت تره کي از هاوانا مقامات بلند نظامي در رژیم امین
به شمول سروری توطئه قتل امین را چیده بودند ،ولي با مطلع شدن روسها از
این توطئه  ،موضوع از طریق سازمان امنیتي شوروی به امین اطالع داده
مي شود و امین مسیر راه را تغییر میدهد و از مرگ حتمي نجات مي یابد.
روی همین اعتماد در جلسه یي که قرار است تا با اشتراک امین انکشافات
بعدی بررسي گردد وی حاضر میشود تا صرف با تضمین و اشتراک سفیر
شوروی در افغانستان ،در آن اشتراک کند .در هر دو مرحله این رقبای سیاسي
امین در رژیم بودند که قصد کشتن وی را داشتند .شوروی ها درصدد بودند
مانع زورآزمایي خونین بین امین و رقبای وی گردند .با وجود آن که تمام
مساعي شوروی برای ایجاد یک رهبری دموکراتیک ملي با پایه های وسیع،
توسعه پایه های حاکمیت ،متوقف ساختن سیاستهای افراطي رژیم و تامین
مجدد وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (جناح خلق و پرچم) که به
طرح " سافرونچوک " شهرت دارد ناکام ماند ،آنها تا اخیر به این تالشها ادامه
دادند .بر اساس طرح واسلي سافرونچوک  ،بمنظور تقویت سیاسي رژیم در
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برابر مخالفان ،قرار بود رهبری دولت به یک شخص غیر حزبي " نور احمد
اعتمادی " و نصف پستهای کابینه هم به غیر حزبي ها سپرده شود .سفارت
امریکا نیز در جریان این تالشها قرار داشت.
جالب است که چرا امین با وجود مخالفتهای خودخواهانه و لجوجانه علیه طرح
های سیاسي محافل دیپلوماتیک شوروی و باالخره حتا قتل نور محمد تره کي
و همچنان قتل نور احمد اعتمادی که با بسیار عجله سازماندهي گردید ،هنوز
هم به شوروی ها اعتماد و اطمینان کامل داشت .وی نه تنها امنیت اقامتگاه
خود را به عهده آنها گذاشت ،بل حتا پزشک وعمله قصر و امور پ ُخت و پز
قصر را نیز به اختیار آنها گذاشت .بسیاری ها به این عقیده اند که اگر امین از
همان سوپ لذیذ (!) کمي بیشتر صرف میکرد شاید تا به حال زنده میبود !!
ریشه های این اعتماد را باید در سیاستهای دوگانه ارگانهای متفاوت شوروی
جستجو کرد ،نه در استقالل طلبي امین .برخي از ارگانهای شوروی (مشاورین
نظامي و امنیتي) سخت در دفاع از امین قرار داشتند و وی را سمبول
کمونیستهای افغانستان و از تبار بلشویکها مي دانستند و از شنیدن سخنان پُر
شور و اعمال خشن انقالبي وی حظ میبردند و وی را تشویق مي کردند .بنابران
این مسأله که امین چگونه کشته شد و توسط کي ها کشته شد هنوز حل نگردیده
است .باید به یاد آوریم که معاون وزارت داخله شوروی که در همان زمان در
کابل بود وظیفه داشت تا امین را به سالمت به شوروی انتقال دهد که با ناکام
شدن این وظیفه دست به خودکشي زد .از افسر شوروی که در این عملیات
شامل بود در مورد چگونگي قتل امین هم پرسشي به عمل نمي آید .میگویند
که نظامیان افغان از جمله رقبای سیاسي امین که در عملیات سهم داشتند ،وی
را وحشیانه به قتل رسانیدند.
 .4قتل دابس سفیر امریکا در کابل :
" ادولف دابس " در ماه ژوییه به عنوان سفیر امریکا در کابل تعیین گردید.
وي کارشناس مسایل شوروی و به زبان روسي آشنا بود .و ی با پیچیده گي
های روابط حزب کمونیست شوروی با دیگر احزاب کمونیست و ویژه گي
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هایي سیاست داخلي افغانستان آشنایي داشت .به نظر او امریکا باید کمک های
خود را محتاطانه به افغانستان افزایش میداد و به توسعه روابط خود کمک
میکرد ،بدون این که روسها را تحریک کرده و احتمال مداخله نظامي آنها را
بیشتر کند .برژینسکي و دابس هر کدام روی اهدافي که مخالف دیگری بود،
کار میکردند.
دابس توسط یک گروه ربوده شد و در  14فوریه به قتل رسید .گروگانگیرها
درازای آزاد کردن سفیر از دولت درخواست کرده بودند که رهبر زنداني شان
را آزاد کنند .حکومت حاضر نشد این شرط را بپذیرد و علي رغم تقاضا های
سفارت امریکا ،از مذاکره با ربایندگان خودداری کرد .نیروهای امنیتي افغاني
بنا بر دستور مقامات مافوق ،تصمیم داشتند اتاق هوتل کابل را که دابس درآن
گروگان گرفته شده بود با انجام یک عملیات تسخیر کنند .آنها شلیک کنان وارد
اتاق شدند و به این ترتیب دابس و دو رباینده اش را به قتل رسانیدند .از نظر
امریکایي ها این تیر اندازی غیر قابل توجیه بود و بدون موافقت مقامات باال
اتفاق نمي افتاد .قتل دابس تا هنوز هم در هاله یي از ابهام قرار دارد و باالی
روابط دوکشور و انکشافات بعدی تاًثیر خیلي ها عمیق بجا گذاشت .تعجب
برانگیز است که در این عملیات برای سفارت امریکا در کابل اجازه همکاری
داده نشد .بر عالوه با قتل سفیر یک کشور معظم جهان و بر خالف تمام
نورمهای و معیار های دیپلوماتیک  ،حکومت کابل مسوولیت آن را نپذیرفت
و حتا دراین مورد عذرخواهي هم نکرد .چنین وانمود میگردید که قتل سفیر
از قبل برنامه ریزی شده بود .بر اساس تحلیلها پس از مرگ دابس بدگماني
های مسکو نسبت به امین رو به افزایش گذاشت و وی را فرد فرصت طلب و
ماجراجو مي دانستند .من فکر میکنم که در مباحثات مربوط به آن سالها باید
این مسأله به بررسي گرفته مي شد و مسوول ارگان دیپلوماسي رژیم امین و
سایر مسوولین امنیتي که هنوز زنده اند پاسخ مي دادند.
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5ـ امتیاز طلبي گام به گام پاکستان :
نقش جنراالن پاکستاني و بخصوص استخبارات نظامي آن در داغ ساختن
منطقه و کشاندن پای ابر قدرتها در آن و همچنان سازماندهي و رهبری " جهاد
" یک حقیقت آفتابي است که نمي شود آن را تحت هیچ عنوان و بهانه یي
پوشاند و نادیده گرفت .پاکستان از وضعیت به وجود آمده ،گام به گام ،امتیازات
بزرگي بدست آورده است .آنچه را ضیا الحق در خواب مي دید و حاضر بود
بخاطر آن امتیازات بزرگي به افغانستان بدهد ،پرویز مشرف بدون دادن
کوچکترین امتیاز بدست آورده است .منظورم تعیین و تحکیم سرحدات میان
دو کشور است که اردوی پاکستان حاال در تمام مناطق آن جابجا شده و صرف
برای تحکیم هر چه بیشتر حاکمیت خود از آن بهره مي برد و از سرکوب
فعالیتهای ترورستي القاعده و طالبان در آن مناطق کدام نشانه یي در دست
نیست .این کشور به این هم قانع نیست و عمال دیده میشود که هنوز هم سیاست
فشار را از طریق " طالبان " و برای کسب امتیاز های بیشتربصورت منظم
ادامه مي دهد .به قرار گفته وزیر خارجه رژیم امین ،ضیا الحق حاضر بود با
قبول این امتیاز رهبران هفتگانه را دست بسته تسلیم کابل کند.
پرسش اساسي این است که چرا شوروی در برابر ماجراجوی های پاکستان با
تمام امکاناتي که در آن برهه وجود داشت از جمله موقعیت بسیار حساس
پاکستان در میان دو کشوری که با آن در دشمنی قرار داشت ،یعنی هند و
افغانستان ،بحران های عمیق اجتماعي و سیاسي و تمایالت عمیق تجزیه
طلبانه در داخل آنکشور ،عمدتا سیاست غیر فعال را به پیش برد؟ چرا بحران
را از افغانستان به پاکستان انتقال نداد؟ و باالخره رژیم امین در آخرین تالشها
بخاطر تنظیم سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان اصوال چه میخواست؟
گره های کور زیاد اند و پرسشها فراوان .برعالوه مواردی که باید در باره
آنها نوشت نیز خیلي زیاد اند و در هر مورد اسناد فراوان وجود دارد؛ به شمول
درخواستهای مصرانه و مکرر رژیم وقت از اتحاد شوروی برای اعزام ارتش
شوروی به افغانستان و مخالفت قاطع آن کشور در این زمینه ،سقوط رژیم
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امین بدون مداخله نظامي شوروی صرف با اتکا به نیروهای داخلي و بدنه
اساسي حزب که مخصوصا بعد از قتل تره کي به وجود آمده بود و رژیم در
آن فرصت تمام پایگاه های سیاسي و اجتماعي خویش را از دست داده بود ،و
برای این سقوط آماده گي های الزم نیز اتخاذ گردیده بود و مطمئنا بدون مداخله
نظامي شوروی عملي میگردید  ،وامثالهم.
حاال که با درد و دریغ فراوان به این گذشته تاریک مي نگریم ،باید آموخته
باشیم که قدرتهای بزرگ اهداف بزرگ و روانشناختي معین خود را دارند.
این تنها مردم کشور و نخبه گان آن اند که میتوانند با اتحاد و اتفاق ،اتخاذ یک
استراتیژی ملي و استفاده از فرصتها ،تجارب ،کمکها و مساعدتهای کشورهای
دوست ،آگاهانه در راه آزادی ،ترقي وعدالت ،با اطمینان گام گذارند و به این
وسیله مردم و جامعه را به مدارج عالي رشد و انکشاف برسانند .باید به اراده
مردم احترام گذاشت .سیاستهای که صرف با منافع قدرتهای بزرگ گره بخورد
و منافع ملي در آن در نظر گرفته نشود  ،بسیار شکنند و ضربه پذیر اند .در
صورت تغییر در اهداف این قدرتها ،کشورها متروک و برباد مي گردند .هیچ
کشوری را بیگانگان به تنهایي آباد نکرده است .به المان و جاپان بعد از جنگ
بنگریم که نقش زعامت ملي و دولتمردان وطن دوست و مردم زحمتکش این
کشورها در این عرصه ها تا چه حد بزرگ بوده است .آنها توانستند از ملت
به خاکستر نشسته بعد از جنگ ،چنین کشورهای متمدن و پُر قدرتي بسازند.
باری صدها سال قبل در این سرزمین پُر بار  ،پیر مردی خردمندی بنام رودکي
چنین سروده بود :
هرکه نامخت از گذشت روزگار
ماه دسمبر سال  2004مطابق قوس 1383
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هفتاد و هشتمین سالگرد استرداد استقالل كامل افغانستان
را گرامى می داریم
كمى بیش از هفتاد و هشت سال قبل از امروز به تاریخ  23فبرورى سال
 1919م امیر امان هللا خان بعد از كشته شدن پدر به كمك آزادى خواهان
وطندوست در كابل اعالم پادشاهى كرد و استقالل كامل كشور ،از جمله
استقالل در تأمین مناسبات سیاسى با كشور هاى مختلفهٴ جهان را شجاعانه و
با صداى رسا اعالم داشت.
كشته شدن امیر حبیب هللا و به قدرت رسیدن شاه امان هللا تصادفى نبود .در
دهه دوم قرن بیستم كه جنگ اول جهانى بخشى عظیمى از دنیاى ما و در
مجموع اروپا را در كام خود كشانید و كابوس وحشت و انسان كشى همه یى
ممالك پیشرفتهٴ آن زمان را بر سر تقسیم مجدد جهان بخود مشغول داشت،
كشور هاى آسیایى فریاد آزادى خواهى و استقالل طلبى را بصدا درآورده
بودند .شماری از آزادى خواهان وطندوست و ترقىیخواه ،از راه های گوناگون
و از آن جمله پخش و نشر نشرات مختلفه در بیدارى افكار مردم برضد استیال
گران اروپایى و استبداد شاهان خودكامه ،فعاالنه در كار بودند.
در افغانستان بهترین نمونه آن مشروطه اول و نشر سراج االخبار بود كه در
مبارزه بر ضد استعمار انگلیس و ترویج افكار آزادى خواهانه ،در فضاى
سیاسى كشور تاثیر عمیقی بجا گذاشت .شمار زیاد از مشروطه خواهان با
جسارت و شجاعت كامل خواسته ها و نظریه های شانرا با مردم در میان مى
خاطره شجاعت
گذاشتند و در این راه جانهاى عزیز خود را قربان مي كردند.
ٴ
و دلیری محمد سرور خان الكوزى متخلص به «واصف» هیچگاه فراموش
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خاطر وطندوستان افغان نمي گردد .هنگامي كه موصوف را به دهن توپ مى
بستند ،پارچه كاغذى خواست و با خط زیبا و اعصاب آرام نوشت:
توصیه من به اخالف این است:
ترك مال و ترك جان و ترك سر

در ره مشروطيب اول منزل است

سپس مشروطه خواهان دوم كه خود را « جوانان افغان » مي نامیدند ،در
تنویر افكار آزادى خواهانه و استقالل طلبانه ،مردم را یارى مي رسانیدند.
مشروطه خواهان دوم امیر حبیب هللا را اولین حلقه استبداد داخلى و نماینده
استعمار خارجى دانسته و نه سال پس از سركوب وحشیانه مشروطیت اول
در سال  1918م در شب جشن تولدش ،هنگامي كه موتر حامل وى از
شوربازار كابل عبور میكرد ،مورد ضربت تفنگچه قرار دادند كه بوى اصابت
نكرد و جان به سالمت برد.
امیر بدون در نظر داشت احساسات مردم به استبداد جابران ٴه خود ادامه داده
و همچنان به خوشگذرانى و عیاشى مصروف بود .بیشترینه وقت امیر به
ترتیب و تنظیم حرمسرا و تشریفات آن سپرى مي گردید .افزایش در مصارف
دولتى ناشى از عیاشى ها و خوشگذرانى هاى امیر و تجمل دربار به سبك
اروپایى كه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از عامه مردم تحصیل مى شد،
انزجار و نفرت بیشتر مردم را دامن میزد.
ادامه استبداد امیر و وابستگى هاى خارجى او ،موجب گردید تا سرانجام وى
بتاریخ  21فبرورى سال  1919توسط یكى از اعضاى حزب سرى دربار در
كله گوش لغمان كشته شود و پسرش امان هللا به پادشاهى رسد.
شاه امان هللا در  13اپریل  1919نطق با حرارتى در محضر عام ایراد نمود
و طى آن با اعالم مجدد استقالل كشور ،مردم را از اصالحات خویش مبنى
بر آزادى و مساوات ،رفع ظلم و استبداد ،رشوت و سایر قبایح ادارى مژده
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داد .چون این مدعیات با آرمان هاى قلبى مردم موافق بود ،مورد استقبال گرم
عامه قرار گرفت ،و مردم در همه جا با شاه نو و روش او اظهار همكارى
نمودند.
شاه امان هللا طى نامه خویش عنوانى نایب السلطنه انگلیس در هندوستان در
ضمن معرفى نمودن افغانستان به عنوان یك دولت آزاد و مستقل ،آمادگى اش
را برای انعقاد عهد نامه جدید اظهار داشت؛ ولى ویسراى هند دفع الوقت
نموده از اظهار نظر در زمینه خوددارى كرد .دولت تازه به پا خواسته
میدانست كه انگلستان حاضر نیست به سهولت از امتیازاتى كه در این كشور
بدست آورده صرفنظر نماید ،بنابران تصمیم گرفته شد تا یك سلسله اقدامات
سیاسى در این زمینه انجام یابد.
براى این منظور به تاریخ  7اپریل سال  1919پیامهاى به روساى كشورهاى
روسی ٴه شوروى ،جاپان ،ایاالت متحده امریكا ،فرانسه و تركیه فرستاده شد كه
در آن استقالل افغانستان و تأمین روبط دوستانه و متقابل دولتى با كشورهاى
نامبرده شده ،مطرح گردیده بود .اضافه بر آن محمد ولى خان یكتن از
روشنفكران وابسته به دربار به عنوان سفیر افغانستان در بخارا تعیین گردید.
موصوف سپس موظف گردید تا در رأس هیئتى به روسیه شوروى و سایر
كشورهاى اروپایى مسافرت كند و تصدیق استقالل افغانستان را از آنان بدست
آورد كه در گام نخست موجب شناسایى دولتین افغانستان و روسیه شوروى
گردید.
دولت افغانستان در نظر داشت تا با همكارى و كمك حكومت مؤقتى هند در
كابل شورشهایى را در نقاط مختلف نیم قاره هند بطور عام و در سرحد بطور
خاص برپا كرده و بالفاصله پس از آن به عملیات نظامى در سرحد دست
بزند .در آن زمان هیجان بزرگى در نیم قاره هند علیه انگلیسها بوجود آمده
بود و فكر میشد كه با آغاز عملیات نظامى از جانب افغانستان ،این جنبشها
به قیام مسلحانه در سرحد و نیم قاره مبدل گردیده و نیروى نظامى انگلیس از
هر سو تحت فشار قرار مي گیرد .درین وقت قواى نظامى افغانستان به سه
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دسته تقسیم گردید كه دسته اول در دهن معبر خیبر و دو دسته دیگر به خوست
و قندهار فرستاده شدند و جنگ هاى شدید آغاز گردید كه در تاریخ بنام جنگ
سوم افغان و انگلیس مشهور است.
انگلیس ها از دوام جنگ بدلیل شعله ورشدن احتمالى شورشها در میان اقوام
سرحد و قیام در هند و بر عالوه به شور آمدن احساسات مسلمانان جهان علیه
برتانیا بخاطر فعالیتهاى خصمانه یى آنكشور علیه دولت عثمانى كه هنوزهم
خالفت اسالمى را در دست داشت ،و ازهمه مهمتر از تجربه تلخ جنگهاى
اول و دوم خود با افغانها ،هراس داشتند.
دولت افغانستان نیز از به ثمر رسیدن قیام ها در هند زیاد مطمئین نبود ،و
امكانات كشور هم محدود و مقابله با یك دولت بزرگ استعمارى كه تازه از
جنگ عمومى اول پیروز بدر آمده بود ،بعید بنظر میرسید؛ بنابران این دولت
صرف در صورت قبول شدن استقالل كامل افغانستان از جانب برتانیا،
آرزومند متاركه با آن كشور بود.
مذاكرات صلح در سه مرحله آغاز گردید كه مرحله اول آن در راولپندى به
امضاى معاهد صلح مورخ  18اگست  1919م انجامید .مرحله سوم مذاكرات
در كابل انعقاد یافت و در  22نوامبر  1921م به امضاى عهدنامه اى منجر
گردید كه در واقع معاهده تصدیق استقالل افغانستان و برقرارى مناسبات از
جمله روابط تجارتى میان دو كشور مي باشد.
آواني كه بخش عظیمى از كشورهاى آسیایى ،افریقایى و امریكاى التین زیر
ستم و غارت استعمارى استعمارگران اروپایى قرار داشتند ،ملت غیور افغان
با شهامت و دالورى و با روح سرشار از آزادى خواهى ،تجاوزگران
برتانیایی را چند بار سر افگنده و سر كوفته از خاك خویش راندند و اجازه
ندادند تا یوغ استعمار بر گردن برافراشته شان نهاده شود و بحیث یك كشور
مستعمره ثبت تاریخ گردد .افغانستان از جمله محدود كشورهایى است كه
دوران استعمار را سپرى ننموده و از زخمها و آالم این دوران تا حدود زیادى
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مصون مانده است .باید یاد آور شد كه موجودیت انگلیسها در افغانستان
همواره مؤقتى و با مشكالت جدى همراه بوده است .تجربه تلخ و ناگوار اقامت
مؤقتى و رویارویى با آزادیخواهان افغان ،برتانیا را به این نتیجه رسانید كه
نمیتوانند حاكمیت استعمارى خود را در افغانستان عملى سازد ،لذا با پرداخت
مبلغ معیین پول در سال به امراى حریص و عیاش افغانستان ،استقالل
افغانستان را محدود ساخت.
برتانیا براى حفظ حاكمیت استعمارى خود در هند (جواهر تاج امپراطورى)
مي خواست افغانستان با سایر كشور ها بخصوص روسیه و ایران بصورت
مستقیم روابط نداشته باشد تا از این راه خطرى متوجه هند نگردد .لذا روابط
خارجى افغانستان بر اساس معاهدات میان دولت هند برتانیایی و امراى
افغانستان محدود گردید .این معاهدات بنابر اظهارات رسمى مقامات برتانیا
كامأل ماهیت شخصى داشت و نى دولتى .معاهدات مذكور صرف تا حیات
امرا از اعتبار برخوردار بودند .زمانیكه امیر حبیب هللا كشته شد ،معاهدات
موصوف با هند برتانیایی كه ماهیت دولتى نداشت ،خود به خود از اعتبار
ساقط گردید؛ بنابران دولت جدید افغانستان خواسته ها و تقاضاهاى متفاوتى
را مطرح کرد و این دولت در مقابل دولت برتانیا كدام تعهد و مكلفیت قبلى
نداشت تا آن را با تصدیق و تائید مجدد برتانیا از اعتبار برخوردار گرداند.
شاه امان هللا با اعالن پادشاهى ،مسا ٴله استرداد استقالل كامل افغانستان را
بنابر اراده ملت مطرح ساخت و در عمل به نمایندگى از یك كشور مستقل و
آزاد اقدامات مبتكرانه و جسورانه کرد .در حقیقت باید اذعان نمود كه استقالل
كامل افغانستان از همان تاریخ یعنى اعالم پادشاهى شاه امان هللا آغاز مي
گردد.
طوریكه اسناد مراحل سه گانه مذاكرات صلح بین افغانستان و برتانیا نشان
میدهد ،این مذاكرات و معاهدات ناشى از آن ،از جانب برتانیا توأم با غرور
استعمارى و فریب و تهدید همراه بوده و تا آخرین لحظه ،محیالنه تالش شده
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تا به نحوى از انحا حقوق مشروع مردم افغانستان به صفت یك ملت مستقل
و آزاد نادیده گرفته شود.
این بخش تاریخ افغانستان ایجاب مطالعات و بررسى هاى گسترده تری را
مي نماید و به احتمال زیاد مورخین و محققین آگاه و واقع بین کشور با بررسی
دوباره تمام اسناد تاریخى مربوط در این زمینه ،روشنى بیشرى خواهند
انداخت.
شاه امان هللا یك فرد وطنپرست و یك شهزاده انقالبى بود كه آرزو داشت
وطنش مانند سایر بالد پیشرفته جهان از ترقى و مدنیت سرشار گردد .او
طرفدار معارف و ضد جهل و عقبگرایى بود و مردم افغانستان از برنامه
هاى انكشافى او بخوبى استقبال كردند و همانطورى كه وى را در جنگ
استرداد استقالل كامل با اسلحه و آذوقه شخصى خویش كمك و یارى
رسانیدند ،در طرح هاى انكشافى نیز او را مساعدت نمودند .چنانچه در
پروگرام انكشاف معارف بنام ساختمان مكاتب در هر روپیه مالیه معینه ،چند
پول اضافى مى پرداختند تا مكاتب بیشتر در كشور اعمار گردد.
او ضد هر نوع ستم و تبعیض بود و تمام مردم افغانستان را با داشتن مذاهب
و اقوام متفاوت دوست داشت و افغان میدانست .در مراسم مذهبى هر یك
اشتراك مي كرد و آنان را در راه تحكیم وحدت ملى و اعمار وطن تشویق
مي نمود .او میدانست كه بدون آزادى فردى ،آزادى مطبوعات و دموكراسى،
آزادى كامل مفهومى ندارد.
در دوران سلطنت شاه امان هللا فضاى سیاسى افغانستان بطور بنیادى و كیفى
تغییر نمود و براى بار اول در تاریخ كشور آزادى سیاسى و مصونیت شخصى
ولو به پیمانه محدود در روابط بین افراد و دولت پدیدار گردید .اولین قانون
اساسى كشور بنام «نظامنامهٴ اساسى دولت افغانستان» در  19اپریل 1923
م در لویه جرگه به تصویب رسید .به موجب این قانون كه مركب از  73ماده
بود براى بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهى و موسسات سیاسى مانند
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هیئت وزرا ،شوراى دولت و محاكم توسط قانون محدود گردید ،و برخي
معینى از حقوق اساسي اتباع مانند آزادى بیان  ،نشرات ،مصونیت مسكن و
محرمیت مكاتبات تأمین شد .عالوه بر قانون اساسى  ،دراین دوره در حدود
 50قانون نام ٴه دیگر بنام نظامنامه وضع و نافذ گردید كه مسایل و موضوعات
متنوع رادر بر مي گرفت .شاه با عشق و عالقه و پشتكار مى كوشید تا بر
خرابه هاى نظام كهنه قبایلى و خانخانى شالوده دولت و اداره عصرى را
پیریزى نماید .او تا حدود قابل مالحظه در این راه موفق گردید و اساس
مطمئنى را براى رشد اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى كشور بنیاد گذاشت.
شاه امان هللا به كمك آزادى خواهان مشروطیت دوم و پشتیبانى عامه مردم ،
افغانستان عقبمانده را در مدت كمتر از ده سال به یكى از پیشرفته ترین
كشورهاى منطقه مبدل ساخت كه به یقین باید دوران سلطنت وى را دور ٴه
آزادى و ترقى افغانستان نامید.
با دریغ و درد فراوان كه دشمنان استقالل ،آزادى ،ترقى و تعالى وطن بخاطر
منافع آزمندانه استعمارى و جبران غرور صدمه دیده خویش از طریق
گماشتگان و عناصر فروخته شد ٴه داخلى ،در سقوط دولت امانى و از بین
بردن تمام دست آوردهاى آن بطور بسیار محیالنه و سیستماتیك سعى و تالش
نمودند تا مشعلى را كه بر بنیاد آرمانهاى واال و انسانى مردم افغانستان در
سطح ملى و دولتى برافروخته شده بود ،خاموش سازند .با خاموش ساختن
این مشعل مقدس براى سالهاى طوالنى استبداد سیاه و سكوت مرگبار بر
كشور حاكم گردید ،كشورى كه میرفت تا جاى مناسبى در جامعهٴ بین المللى
احراز نماید ،از رشد و ترقى اجتماعى و اقتصادى برخوردار گردد و سرآمد
كشور هاى منطقه باشد ،به یك زندان بزرگ مبدل و محكوم به عقب ماندگى
تاریخى گردید.
باید ب ه صراحت اذعان نمود كه تراژدى افغانستان اصوأل از سقوط دولت
امانى آغاز و تا اكنون به شكل فجیع آن ادامه دارد و اكنون كه افغانستان عزیز
بیش از همه زمانه ها در ظلمت جهل و فقر ،بدبختى و ذلت ،جنگ و ویرانى
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بسر مي برد ،نیاز به احیاى آن مشعلى كه درست هفتادو هشت سال قبل
برافروخته شده بود ،به یك ضرورت مبرم حیاتى مبدل گردیده كه هست و
بود كشور و ملت افغان به آن سخت در پیوند است.
وظیفه مقدس تمام افغانان آزادى خواه و ترقى پسند كه به آینده افغانستان مى
اندیشند ،و عشق وطن و مردم هنوز در دل و روان شان زنده است ،این هست
كه باهم نزدیك شوند ،دشمنى ها و كدورتهاى ناشى از شرایط مشخصى حاكم
بر كشور و ایجاد شده توسط بیگانگان را رفع نموده و متحدانه و برادرانه
براى نجات وطن بیندیشند و مشعل آزادى و ترقى را زنده نگهدارند و در
حفظ و حراست آن جانبازانه تالش نمایند.
هفتاد و هشتمین سالگرد استقالل كامل افغانستان را گرامى داشته و به روان
پاك شهداى راه آزادى ،ترقى و عدالت درود مى فرستیم و خود را موظف
میدانیم كه راه و آرمان آنان را همچنان ادامه دهیم.
ماه اگست سال  1997مطابق اسد 1376
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بزرگداشت از دوصدوپنجاهمین سال تأسیس
دولت مستقل و متمركزى افغانستان معاصر
خراسان ،در اوایل قرن شانزدهم ،پس از ضعیف شدن و سقوط دولت
گورگانى هاى هرات ،در سراشیب انحطاط و تجزیه قرار گرفت .گورگانیها
طى سالهاى طوالنى ،وحدت سیاسى و ملى این سرزمین را تأمین نموده و
تمدن و فرهنگ بزرگى را كه در بسیارى موارد نه تنها در محدوده كشورهاى
اسالمى ،بل فراتر از آن برجستگى هاى خاص داشت ،بوجود آورده بودند.
جدال در میان خوانین مقتدر محلى و تجزیه طلب از یكطرف و بوجود آمدن
دولت هاى تازه به میدان آمده در شمال ،غرب و شرق كشور (دولت شیبانى
در ماورالنهر ،دولت صفوى در ایران و دولت بابرى در هندوستان) و مداخله
و تجاوز این دولتها موجب گردید تا دولت خراسان معدوم گردد و مملكت در
سه بخش شمالى و غربى و شرقى تجزیه و تقسیم شود.
با از بین رفتن دولت مركزى كه متعاقب آن اقتصاد كشور نیز معدوم و
معارف عمومى از بین رفت و فقدان وحدت سیاسى و اداره دولتهاى متخاصم
و متخالف خارجى ،بنیان وحدت ملى این سر زمین چنان شگاف عظیمى
برداشت كه خطر انحالل ملت در كشور هاى همسایه به پیش آمد .خراسان
تجزیه شده دیگر وحدت سیاسى و ملى خویش را از دست داده و از تمدن و
فرهنگ قرن پانزدهم خود محروم شده بود .این وضعیت دست کم دو نیم قرن
ادامه یافت و مبارزهٴ دوامدار مردم علیه استیالى خارجى ،جلوى انحالل كامل
مردم را در كشور هاى همسایه بگونه یى گرفت كه توانست یكبار دیگر بماثبه
یك ملت و دولت واحد سر برآورد و اظهار وجود نماید .این سر برآوردن و
اظهار وجود نمودن با به پادشاهى انتخاب شدن احمد خان ابدالى در اكتوبر
سال  1747آغاز گردید.
278

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

احمد شاه فرزند زمان خان ابدالى در سال  1722در شهر هرات متولد شد.
وى در زمان كشته شدن نادرشاه افشار 25 ،سال عمر داشت و در این مدت
ظاهرأ كوتاه ،تجارب وسیعى از ذلت و اسارت تا عزت و فرماندهى كسب
كرد .احمد شاه با طبقات مختلف اجتماعى محشور گردید .تجارب و استعداد
بزرگ وى ،او را به یك شخصیت متعادل و متوازن ،محبوب و مردمخواه
مبدل گردانید ،كه تا آخر عمر این صفات نیكو در وى محفوظ بماند.
در كتاب های معتبر تاریخى در ارتباط به سلطنت رسیدن و شخصیت احمد
شاه ،روایت های مشابه و متضاد آمده است كه با استفاده از کتاب «افغانستان
در مسیر تاریخ» از مرحوم میر غالم محمد غبار ،فشرده یی از این روایت
ها را بمطالعه مي گیریم.
پس از كشته شدن نادر افشار و اختالل در اردوى بزرگ وى ،قشون افغانى
بطرف قندهار حركت كرد و در قندهار كه مركز بین االقوامى افغانستان بود،
خوانین غلجایى و ابدالى و ازبك و هزاره و بلوچ و تاجك موافقه كردند كه
جرگه یى تشكیل و پادشاهى انتخاب گردد .این جرگه در اكتوبر سال 1747
در عمارت مزار شیر سرخ منعقد گردید و  9روز دوام نمود .طى این جلسات
اتفاق آرأ ممكن نمي شد ،زیرا هر خان مقتدر طالب سلطنت بود و هر یك
دیگرى را رد مي كرد .سرانجام در روز نهم جرگه ،طرفین یك نفر عضو
جرگه را حكم تعین كردند كه هر یك را او به سلطنت انتخاب كند ،همه به وى
بیعت نمایند .شخص حكم یك مرد روحانى بود كه به هیچ قبیله و حتى به
قندهار تعلق نداشت و او همان صابرشاه كابلى است كه گروه های مختلف
مردم در قندهار به او ارادت و اعتماد داشتند .این صوفى وارسته برخاست و
احمد ابدالى را بحیث پادشاه معرفى كرد و هم خوشه یی گندمى را به عوض
تاج به دستار او نصب نمود .خوانین بزرگ ناگزیر به بعیت و تصدیق سلطنت
این مرد جوان گردیدند.
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احمد شاه پس از پادشاه شدن ثابت كرد كه آگاه از اوضاع داخلى كشور و
همچنان مطلع از اوضاع سیاسى و نظامى ممالك همجوار افغانستان است و
هم قادر است از این اوضاع به نفع افغانستان در عمل استفاده كند.
احمد شاه در تأسیس و تحكیم دولت سرتاسرى افغانستان از زمینه هاى مساعد
استفاده و سیع نمود و در اندك مدت به آسانى توانست از جیحون تا عمان و
از والیت های خراسان و سیستان تا رودبار سند ،افغانستان را وحدت سیاسى
بخشد.
مردم احمدشاه را بنابر خدمات ،اخالق و تقواى شخصى وى ،پدر یا بابا
میخواندند و غازى خطاب میكردند .احمدشاه تنها پادشاهى بود كه تاج بر سر
نمى نهاد و دستار مى بست ،و چپن و موزه مى پوشید ،و در عوض تخت
پادشاهى بر زمین مفروش مى نشست .او مستقیمأ با مردم در تماس مي شد،
با تواضع و پیشانى گشاده سخن میگفت ،در حل قضایا انصاف را مدنظر مي
گرفت و در عین حال از قوانینى كه خود گذاشته بود ،جدا پیروى مي نمود.
احمدشاه در طول سلطنت خود به عیاشى و تجمل نپرداخت و حریص نبود.
او در هیچ جنگى از مقابل دشمن فرار نكرده بود و در برابر اهالى كشور
متواضع و مالیم بود .قطع اعضاى بدن را در مجازات و خشوع و خمیدن را
در تشریفات تحریم نمود .او خانواده و اقارب خود را از مداخله و اشتراك در
امور دولت دور نگهداشت .این تجرید خانواده گي او تا جاى بود كه تاریخ و
مردم ،غیر از تیمور شاه و سلیمان دیگر اوالد ٴه احمدشاه را بطور كامل نمى
شناختند ،در حالیكه او هشت پسر داشت.
احمدشاه مصارف دربار را كمتر كرد و معاش كاركنان دولت و سپاه را بموقع
مى پرداخت .ادارات مختلف دولتى را در مركز و والیات بوجود آورد كه
هر كدام تا حدودى وظایف معیین و مشخص داشتند .محاكم شرعى در پایتخت
و والیت ها در منزلت قوهٴ قضایى كشور بود و هم جرگه یى از روساى قبایل
بزرگ و افسران و مامورین عالى رتبه ،بر طبق ضرورت گاهی اوقات در
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پایتخت منعقد شده  ،باالى مسایل مهم نظامى  ،سیاسى و ادارى غور كرده و
نظر خویش را به پادشاه مى سپردند.
احمدشاه در ادار ٴه امور افغانستان ،تحكیم بنیان وحدت سیاسى را اساس قرار
داد .براى به تحقق بخشیدن این امر مساوات حقوقى را بین اهالى افغانستان
بطور عام در نظر گرفت و از لحاظ مذهب ،زبان ،نژاد ،منطقه و قبیله تبعیض
و تفاوت كمتر شناخت .اشخاص با كفایت را بدون تبعیض از لحاظ نژاد ،
زبان و مذهب در امور دولت شریك ساخت .مثأل والیان مقتدر احمدشاه در
قلمرو او اینها بودند:
در والیت هرات درویش على خان هزاره ،در والیت نیشاپور عباس قلى خان
بیات ،در والیت قالت اشرف خان غلجایى ،در شكارپور دوست محمد خان
كاكر ،در والیت مشهد شاهرخ افشار ،در والیت كشمیر خواجه عبدهللا خواجه
زاده ،در پتیاله امیر سنگ سیك  ،در والیت بلوچستان نصیر خان بلوچ  ،در
پنجاب زین خان مهمند  ،در والیت سند نور محمد خان ملقب به شهنوازخان
سندى  ،در دیره اسماعیل خان موسى خان  ،در والیت ملتان شجاع خان
ابدالى  ،در پایتخت افغانستان هم رئیس داراالنشأ ى احمد شاه مرزا خان
قزلباش ،مستوفى دیوان اعلى میرزا علي رضا خان قزلباش و خزانه دار كل
هم یك نفر هندى بنام یوسف على ملقب به التفات خان بود.
احمدشاه بعد از سفر هاى نه گانهٴ نظامى در خارج و داخل كشور و تحمل
مشقات زیاد سفر هاى طوالنى مریض شد و در ماه جون سال  1773بعد از
 23سال سلطنت پر افتخار به عمر  55سالگى چشم از جهان پوشید .جسد
احمدشاه در شهر قندهار در مقبره یى مشهورش كه خود نمونه یى از سبك
معمارى خاص آن دوره میباشد ،تدفین گردید.
احمدشاه نام بزرگى در تاریخ افغانستان كسب كرد و تا امروز مردم افغانستان
از اقوام و ملیت هاى گوناگون از وى به نیكى یاد میكند .موصوف افغانستان
تجزیه شده و تحت ستم ظالمانه خوانین حریص و خود كامه را نجات داد و
281

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

وحدت سیاسى آن را تأمین نمود .ملتى كه تصور میشد زیر نفوذ و فشار بیگانه
و كشورهاى همسایه و ستم فیودالهاى وابسته به كشور هاى متذكره  ،منحل و
مضمحل شده است ،با افتخار سر بلند كرد ،هویت ملى و سرحدات تاریخى و
طبیعى خود را حفظ نمود و یكى از قدرتمندترین كشورهاى منطقه گردید.
شخصیت ،درایت و هوشیارى احمدشاه در ایجاد وحدت سیاسى و دولت
مركزى افغانستان نقش بسیار ارزنده داشت .وى با كمال مهارت دست خوانین
بزرگ را از سر رعیت مظلوم كوتاه ساخت و خودكامگى هاى آن ها را در
امر استفاده از مال ،جان ،شرف و حیثت مردم بسیار محدود ساخت .بگونه
یى كه تقریبأ همه نسبت به دولت مركزى احساس مسؤولیت مي كردند.
بنابر درایت احمدشاه این وضعیت عمدتا براى بیش از نیم قرن ادامه یافت.
زمانى كه دست استعمار برتانیا در هند قوى گردید و ترس و هراس از
مداخلۀ سایر قوتهاى استعمارى اروپایى در هند و مخصوصأ از طریق
افغانستان بیشتر مي شد و همچنان ترس از مداخله دولت مقتدر افغانستان در
هند نیز به این وحشت مى افزود ،دستگاه هاى عظیم جاسوسى ،سیاسى و
نظامى انگلیس دست بكار مي شوند و زمینه سقوط زمان شاه این آخرین فرزند
نامدار و شجاع درانى را با كمك عده یى از خوانین بزرگ و مقتدر درانى
فراهم مي سازند.
در حقیقت دولت بزرگ درانى به نفع استعمار در آسیاى جنوبى و وسطى
سقوط كرد و طرح سیاسى و استعمارى انگلیس بكمك عده یى از خوانین
حریص درانى براى بار نخست در افغانستان تطبیق گردید و افغانستان بار
دیگر در سراشیبى انحطاط سیاسى و اقتصادى فروافتاد .زمان شاه ،این فرزند
اصیل احمدشاه ،اسیر و كور و خلع گردید .شاه محمود و وزیر فتیح خان
فرارى جاى دولت مركزى افغانستان را گرفتند و بر طبق پالنهاى استعمارى
انگلیس جنگ و نفاق داخلى مشتعل گردید .در حقیقت مداخله استعمار بریتانیا
در امور افغانستان بصورت مستقیم و غیر مستقیم از به قدرت رسیدن وزیر
فتح خان و برادرانش آغاز و براى مدتهاى بسیار طوالنى ادامه مى یابد ،و
282

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

افغانستان در بازى هاى استراتیژیك قدرتهاى استعمارى اروپایى خالف میل،
آرزو و منافع مردم در عمل شامل ساخته مي شود.
درست دونیم قرن بعد از استقرار دولت مركزى افغانستان بدست تواناى
احمدشاه بزرگ ،نیرنگ تاریخ تكرار مي شود و خطر انحطاط ،سقوط و
تجزیه مجدد ،افغانستان عزیز را جدا تهدید میكند و یكبار دیگر این كشور
فداى جاه طلبى ها  ،منافع بیگانگان و اغراض شخصى گماشتگان شان
میگردد .آنها میكوشند تا مردم افغانستان را بوسیله آتش و خون در زیر یك
رژیم زندان و زنجیر ،ترور و وحشت ،مظلوم و فقیر و دل شكسته سازند و
بدین گونه احساس آزادى و سرفرازى و ترقى خواهى را در میان مردم
افغانستان از بین ببرند و بگمان خود مردم را به ذلت و پستى و اسارت عادى
گردانند ،كه این همه خواب است و خیال است و جنون.
همانطوریكه در گذشته ها بارها به اثبات رسیده كه نمیتوان مردم غیور و
آزادى خواه افغانستان را مضمحل ساخت ،و ما یك نمونه یى از یك فصل پر
افتخارتاریخ افغانستان عزیز را بهمین منظور به بررسى گرفتیم ،این بار نیز
این مردم ،دست خون آلود اجانب را از دامان مادر وطن ،جان ،مال و شرف
خویش كوتاه میسازند و اجازه نمیدهند در شرایطى كه سایر همقطاران با
استفاده از تمام امكانات علمى و عملى به پیش میروند ،مردم افغانستان به
تاریكى و سیاهى و ظلمت و تحجر پناه برند.
با تمام دشوارى هاى كه مردم مظلوم و ستمدیده افغانستان به آن مواجه اند و
فریاد دلخراش آنها به گوش جهانیان نمیرسد ،و دادخواه و دادگرى نیز وجود
ندارد ،ولى با اطمینان و به شهادت تاریخ میتوان گفت كه این مردم آزاده،
یكبار دیگر سر بلند مي كنند و طرح هاى شوم دشمنان را به ناكامى و رسوایى
میكشانند ،و حق و حقیقت خویش را به كرسى مینشانند .اين حكم تاريخ است.
ماه اکتوبر سال  1997مطابق میزان 1376
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راه دشوار ولى پُر افتخار حفظ استقالل افغانستان
آن زمان كه بنهادم سر به پاى آزادى
دست خود زجان شستم از براى آزادى
( فرخى یزدى )

مردم شجاع ،مبارز و آزادى دوست افغانستان با فرارسیدن روزهاى
بزرگداشت از سالگرد استقالل كشور ،از این جشن ملى ،با شكوه هر چه
بیشتر و تمامتر استقبال به عمل مى آورند و آن را گرامى مي دارند.
خاطر ٴه تابناك آن رادمردان وطن كه در راه مبارز ٴه نستوه و افتخار آفرین
خویش ،بخاطر حفظ استقالل و بیرون راندن دشمن خارجى از دامان پاك
وطن ،سینه هاى خود را سپر و جان هاى شرین خود را نثار نمودند ،همواره
در ضمیر هر فرد وطندوست مي درخشد و آن را بهترین نمون ٴه ایثار و
فداكارى براى مام وطن و نسل هاى بعدى مي داند.
از آن آوانى كه بخش عظیمى از سرزمین هاى كشورهاى آسیایى و افریقایى
زیر سم ستور استعمارگران حریص و قهار لگدگوب مي شدند و غارت مي
گردیدند و مردم این كشورها ،شایسته ترین و بهترین فرزندان خود را در راه
آزادى وطن قربان مي كردند و نتیجه نیز نمي گرفتند و ناگزیر طوق ذلت
استعمار را به گردن مى آویختند ،مردم غیور افغانستان با شهامت در مقابل
دیوى استعمار بایستاد ،مقاومت كرد و پیروز شد .هنگامهٴ مبارزه افتخار آفرین
مردم افغانستان علیه استعمار شكست ناپذیر بریتانیا ،كه آفتاب در قلمروى آن
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غروب نمي كرد ،مانند جرس و ناقوسى بیدار كننده و هوشداردهنده ،روح و
روان ملتهاى در زنجیر كشیده شده را تكان داد و به اركان پُر قدرت استعمار
كهن ،شكست و ضرب ٴه كارى وارد نمود .همان بود كه دیگر استعمار كهن
لنگید و در زمان كوتاه از لحاظ تاریخى ،این صحنه را ترك گفت .ضرب ٴه
نخستین ،كارى و در نهایت كشنده بسوى استعمار كهن از جانب فرزندان
رشید ودلیر افغانستان زده شد .این افتخارى است بس بزرگ وتاریخى كه
نصیب مردم ما گردیده است.
از اثر این جانبازی ها ،مردم افغانستان طى مبارزات ضد استعمارى خویش
شهر ٴه جهان گردید .مبارزان ملى این كشور و زمامداران شجاع آن در نزد
سایر ملل مستعمره به اسطوره مبدل گردیدند .نام افغان و افغانستان پُر آوازه
شد وافتخار ملل مشرق زمین به شمار می رفت.
مردم آزادى خواه افغانستان ،راه دشوار حفظ استقالل و آزادى كشور را در
حقیقت با قوى شدن دست استعمار انگلیس در دامان هند و به تعقیب آن مداخله
غیر مستقیم آن كشور در امور افغانستان كه با سقوط شاه زمان ابدالى در سال
 1801انجامید و موجب تسلط برادران وزیر فتیح خان و سرداران محمدزایى
در امور كشور تقسیم شده گردید تا به سلطنت رسیدن شاه امان هللا غازى در
سال  1919با مقاومت و دفاع مسلحانه طى نموده و به آزمایش گرفتند .در
این راه خیلى دشوار و طوالنى و مقابله با چنان امپراتورى بزرگ با همه
توانایى هاى نظامى ،نیرنگها و توطئه هاى سیاسى آن ،مردم افغانستان اجازه
نداد تا نهال زهرآگین استعمار در این كشور باستانى غرس گردد .در جریان
همه یى این سالها ،استعمار بریتانیا با آنهمه حرص جهان گیرى اش ،صرف
دوبار توانست قوتهاى نظامى خود را بخاطر سركوب مردم افغانستان و تأمین
سلطه استعمارى بر آن ،به افغانستان اعزام بدارد ومستقیمأ اظهار وجود نماید
و در هر دو بار سخت كوفته شده و زخمى و سرافگنده ،از این كشور رانده
شده است.
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براى روشن شدن این مسا ٴله و تداعى آن ،صفحات تاریخ ( افغانستان در مسیر
تاریخ از میر غالم محمد غبار) را ورق میزنیم و بگونهٴ بسیار فشرده ،برجسته
ترین نكته ها و لحظه ها در این زمینه را به مطالعه و بررسى مي گیریم.
بار نخست قشون اشغالگر بریتانیا در ظاهر امر به بهانه به سلطنت رسانیدن
وارث حقیقى و شرعى سلطنت افغانستان «اعلیحضرت شاه شجاع نواسه احمد
شاه باباى غازى» و استحكام سلطنت موروثى وى كه از طرف «باغیان و
شورشیان» غصب گردیده بود ،یكجا با قشون شاه شجاع به تاریخ هفتم اگست
سال  1839از راه قندهار و غزنى وارد كابل گردیدند .هزاران نفر از اهالى
شهر كابل و قصبات اطراف آن براى دیدن شاه حقیقى افغانستان جمع شده
بودند ،ولى همین كه در پهلوى شاه ،افسران انگلیسى و در عقب وى قشون
آن را دیدند ،احساسات مردم فروكش كرد و همه خاموش و حیرت زده ،بدون
کالم و یا سالمى از وى پذیرایى كردند.
پس از مدت كوتاه ،وضعیت و رفتار انگلیسها تغییر كرد و مانند زمامداران
اصلى و حكام نظامى افغانستان عمل میكردند .انگلیسها به تدریج رجال صادق
و ملى را از شاه و امور دولت بیگانه و دور كردند ،اشخاص فرومایه و خاین
را میدان مي دادند .این یكى از مختصات سیاست انگلیس بود كه در كشورهاى
مورد دسترس ،رجال كارى ملى را موقع تبارز ندهد و با فشار و تبلیغ و
اتهام ،آنان را در اجتماع خنثى سازند ،و برعكس افراد هیچ كاره و آله دست
را با زور و پروپاگند و جاه و جالل به صحنه سیاست وارد نموده و مشهور
سازند.
انگلیسها در رفتار با عامه مردم از سیاست « تخویف » پیروى میكردند .در
مجازات ،حبس ،مصادره ،تبعید و ضرب را روا مي داشتند .این روش
تخویفى انگلیس در یك میزان متوقف نمي ماند ،كه مرحله به مرحله شدت می
یافت و در تبدیل هر مرحله یا حكومتى ،روش و رفتار ادارى خشنتر وخاینانه
تر مي شد تا مردم بكلى از بهبود زنده گى نا امید و سر انجام به شکست خود
قانع گردند و به بندگى و حقارت عادى شوند .انگلیسها و پیروان آنها عقیده
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داشتند كه براى اداره كردن بى سر و صداى یك كشور ،از همه مهمتر فقر
عمومى و شدت احتیاج مردم عامل مؤثر است و ملتى كه در فقر و احتیاج
دست و پا میزند ،آنقدر گنگس و به خود مشغول است كه دیگر فرصت دیدن
به جانب دستگاه حاكمه را ندارد .بر عالوه انگلیسها با تمام دقت میكوشیدند
كه براى ضعیف ساختن ملت افغانستان و هموار شدن راه استعمار در بین
توده هاى مردم و هم حلقه هاى اشرافى و فیودالى و روحانى ،خصومت و
رقابت و اختالل جدى از نظر سیاست و سمت و عشیره و مذهب و زبان
وغیره را ایجاد نمایند.
انگلیسها با وجود تجارب وسیع از سلطه استعمارى خود در كشورهاى
مستعمره و تطبیق دقیق آن باالى یك بخشى از افغانستان ،در این كشور به
نتیجه نرسیدند و بزودى در ماه مارچ سال  1840بعد از سپرى شدن مدت
هفت ماه از مواصلت لشكر انگلیس به افغانستان ،مقاومت و مخالفت مردم
علیه استعمار انگلیس به شدت آغاز گردید و طبقات مختلف مردم در صف
متحدى علیه دشمن خارجى قرار گرفتند .قیام مردم علیه دستگاه استعمارى
انگلیس تمام مناطقى را كه انگلیسها در آن در عمل حضور داشتند و یك بخشى
از كشور را تشكیل میدادند ،در برگرفت.
در سال  1841آتش انقالب در افغانستان مشتعل گردید .مردم افغانستان با
اسلحه بسیار ابتدایى به شمول تفنگهاى دراز ،سیالوه هاى ثقیل و عریض،
پیش قبضهاى كوتاه و محدودى از توپهاى كوچك كه تمام این اسلحه ساخت
افغانستان بود ،مسلح بودند .قشون افغانى با مشتى از گندم وتلخان تغذیه
میكردند و در هواى آزاد روى برف مي خوابیدند ،ولى با ایمان و عشق
سرشار به آزادى و وطن در مقابل لشكر تا به دندان مسلح و مجهز انگلیس
قرار گرفتند و به آن ضربات كشنده وارد نمودند.
روز دوم نومبر سال  ١٨٤١در تاريخ افغانستان و منطقه بحيث يك روز
فراموش نا شدنى ثبت شده است .در اين روز قيام عمومى عليه دشمن در
كابل آغاز گرديد .قیام كنندگان قشون انگلیسى را مانند گرگ گرسنه و زخمى
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در قفس انداختند ،و آنها را بعد از قبول تلفات بسیار گسترده مجبور ساختند،
كابل را تخلیه نمایند (شش جنورى  .)1842این نخستین بار بود كه یك
امپراتورى بزرگ اروپایى در مبارزه قهرمانانه با یك كشور آسیایى شكست
مي خورد .خبر انهدام لشكر انگلیس را در كابل و در راه كابل ـ جالل آباد
صرف یك نفر داكتر انگلیسى كه آنهم سه زخم داشت به جالل آباد رسانید.
در جنگ اول افغان و انگلیس ،انگلیسها چهل هزار عسكر و افسر خویش را
از دست دادند .در این لشكر كشى بمنظور تسلط بر مردم آزادى دوست
افغانستان ،آنها توانستند صرف براى مدت كمى بيش از دو سال و آنهم در
يك بخشى از كشور مستكبرانه حكمرانى كنند.
دولت انگلیس بمنظور تطبیق سیاست پیشروى خویش « »Forwar Policy
و تسلط بر یكى از مهمترین سنگر هاى نظامى این منطقه یعنى كوه هاى
هندوكش كه آنرا «سرحد علمى» هند انگلیسى نامگذارى كرده بود ،باردیگر
بعد از تقریبأ چهل سال در جستجوى بهانه براى لشكر كشى به افغانستان
برآمد .در این موقع دولت استعمارى انگلیس حتى مسا ٴله تجزیه و تقسیم
افغانستان را بین هند برتانیایى و روسیه تزارى در سر مي پرورانید.
الرد لیتن وایسراى هند طى پیامى براى امیر شیر على خان چنین اظهار داشته
بود كه  " :افغانستان از دانه گندمى بین دو پله آسیا بیش نیست و اگر اینها
(انگلیس و روس) بخواهند ،افغانستان در دمى از صحنه جهان محو میشود".
بعد از به قدرت رسیدن سردار محمد یعقوب خان و تحمیل معاهده ننگین
گندمك باالى وى و متكى بر آن قبول افسران و محافظین انگلیس در افغانستان،
كیونارى بحیث سفیر انگلیس در دربار كابل با یك هیئت بزرگ محافظان
(شش صد نفر) در  24جوالى  1879وارد كابل گردید .یك ماه و چند روز
كیونارى فرصت داشت كه در زیر نقاب سفارت ،دست به حكمرانى دراز كند
و به تشكیل دربارها ،اعطاى اوامر و نواهى و مداخله صریح در امور
افغانستان بپردازد .ولى مردم و سپاه كابل در سوم سپتمبر سال 1879
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برخاستند و او را با هیئت سیاسى و گارد محافظانش به قتل رسانیدند و منزل
وى را به آتش كشیدند.
زماني كه حكومت انگلیس از سر نوشت شوم هیئت سفارت خود در كابل
مطلع شد ،سوقیات و تعرض نظامى شصت هزار نفرى را به سوى افغانستان
آغاز نمود .یك دسته از قشون اشغالگر انگلیس به تاریخ ششم اكتوبر به كابل
رسید.
در این فرصت كه امیر شیرعلى خان از كابل فرار كرده بود و اردو و
تشكیالت و اداره افغانستان نیز معدوم و منحل شده بود .امپراتورى انگلیس
با تمام قواى خود با ملت بى دولت افغانستان و با اردوى بى سوق و اداره آن
مقابل گردید .فعالیتهاى مخفى انگلیس از قبل زمینه اختالل و انحالل كشور
را در دربار فراهم ساخته بود .به مشكل میتوان دید كه ملتى در چنین شرایطى
بتواند در مقابل بزرگترین امپراتورى جهان مقاومت كند؛ ولى ملت باشهامت
افغانستان این وظیفه عظیم و بزرگ را یكبار دیگر جانبازانه و مؤفقانه به
پایان رسانید.
قشون اشغالگر انگلیس بعد از اشغال كابل شهر باالحصار مركز كشور را با
تمام ذخایر آن بویژه مخاذن و لوازم نظامى گرفتند و اين شهر تاريخى را به
تاريخ  ١٢اكتوبر سال  ١٨٧٩منهدم ساختند .قلعه جنگى را ویران نمودند و
شماری از مبارزان ملى را اعدام كردند و سعى بعمل آوردند تا هر گونه
مقاومت مردم را با خشنترین و ددمنشانه ترین شیوه هاى استعمارى نابود
ساخته و زمینه استیالى دایمى را بر افغانستان آماده سازند.
ولى بعد از  ٥٥روز از آغاز داخل شدن قشون دشمن در كابل  ،یكبار دیگر
قیام عمومى مردم علیه دشمن آغاز گردید .جنراالن انگلیسى براى بار دیگر
محو شدن اردوى خویش را زیر ضربات كشنده مبارزان ملى افغان به چشم
مي دیدند .قواى ملى كه سپاه دشمن را شكسته و تا داخل دیوار هاى شیرپور
رانده بود ،داخل شهر كابل شد (  14دسمبر  .) 1879اردوى اشغالگر انگلیس
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یكبار دیگر در مقابل ملتى قرار گرفته بود كه فرد فرد آن با عشق و ایمان به
آزادى ،شجاعانه خون خویش را نثار مي نمودند .انگلیسها بغرض نجات
اردوى باقیمانده خود از افغانستان بناى كار را به مصالحه و مسالمه گذاشتند
و حاضر به ترك افغانسان گردیدند .انگلیسها در جنگ دوم با افغانها كه در
آن شصت هزار عسكر و افسر انگلیس شامل بود با دادن تلفات بیش از سى
هزار نفر و مصرف ملیونها پوند از مردم افغانستان شكست خوردند و ناكام
برگشتند.
تجارب انگلیسها در جنگهاى روبرو با مردم افغانستان ،آن كشور را متقاعد
ساخت كه دولت انگلیس از اشغال نظامى و تسخیر دایمى افغانستان عاجز
است .لهذا از این پس تا زمانى كه در هندوستان باقى ماند ،دیگر یادى از
تسخیر افغانستان ننمود .حتى در جنگ سوم افغان و انگلیس كه چهل سال بعد
بعمل آمد با آن كه سپاه انگلیس در مرحله اول قشون سرحدى افغانستان را
در سرحد ننگرهار و قندهار عقب زد و راه كابل و قندهار را به روى خود
باز نمود ،ولى سپاه انگلیس جرأت یكقدم پیشتر گذاشتن در خاك افغانستان را
نداشت .جنگهاى افغان و انگلیس ،انگلیسها را به این نكته ملتفت نمود كه
اشغال افغانستان سهل است ولى حفظ وتخلیه آن خیلى دشوار.

این دو رویداد تاریخى یعنى دوم نومبر سال  1841قیام مردم كابل در جنگ
اول افغان و انگلیس و هم چنان  14دسمبر سال  1879بار دیگر قیام مردم
كابل علیه اشغالگران انگلیسى ،در تاریخ مبارزات آزادى خواهانه مردم این
كشور علیه استعمارگران اروپایى از برجسته گى هایى خاص و استثنایى
برخوردار است كه باید همواره از آنها بزرگداشت بعمل آید .چون این قیامها
ماهیت كامأل مردمى و توده یى داشت ،بنابران دولتهاى وقت از بزرگداشت
از این روزهاى تاریخى که به رهبری ،همت و قربانی مردم عادی شکل
گرفت ،خوددارى بعمل مى آوردند و تا همین اکنون نیز این روزهای بسیار
پر افتخار تاریخی را تجلیل نمی نمایند.
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شكست ماشین نظامى انگلیس در افغانستان و تجارب بسیار تلخ و فراموش
ناشدنى ناشى از جنگ با مردم افغانستان ،انگلیسها را مجبور ساخت تا سیاست
خود را در افغانستان تغییر دهند .به عوض ماشین نظامى ،دستگاه دیپلوماسى
و مخفى (استخباراتى) آن كشور در افغانستان بكار افتاد .چون غلبه بر مردم
ناممكن بود بنابران آنها غلبه بر امرا و زعما را هدف خود قرار دادند .در
دستگاه اداره افغانستان شاه و شمار دیگرى از اطرافیان وى در خدمت تطبیق
سیاستهاى استعمارى انگلیس قرار گرفتند .دستگاه اداره افغانستان فعالیت خود
را بر مبناى استبداد و استكبار ،ترور و وحشت ،غدر و فریب بنیاد نهاد .این
دستگاه حتى تا حدى پیش رفت كه انتقام خون هاى ریخته شده لشكر اشغالگر
انگلیس را از مردم قهرمان افغانستان بگرفت و رهبران ملى را كه دوش با
دوش با مبارزان ملى در این جنگ نابرابر شركت داشتند به طرق و حیل
پر از اتهامات ننگین بدنام
مختلف از بین بردند و با پروپاگندهاى خاینانه ُ ،
میساختند.
دولت انگلیس از طریق امرا و سرداران فاسد ،استقالل سیاسى افغانستان را
به مخاطره انداخت و قیودى را بر روابط خارجى این كشور تحمیل نمود كه
آنهم با به قدرت رسیدن شاه امان هللا رفع گردید .دستگاه دیپلوماسى و مخفى
انگلیس و خدمتگزاران داخلى آن در سطوح مختلف پس از كسب استقالل
سیاسى نیز در اداره افغانستان موجود بودند و فعاالنه در تطبیق سیاست هاى
انگلیس در افغانستان سهم مي گرفتند .این دستگاه در سقوط دوره امانى و
حوادث بعدى كشور نقش بسیار برجسته داشته است.
پر شكوه ملت افغانستان به شمول
با دریغ و درد كه روزهاى تاریخى و ُ
استرداد استقالل سیاسى  ،در افغانستان كنونى برگزار نمي گردد و حتى علنأ
مقامات اداره كابل مخالفت خود را با آن ابراز مي دارند ،تو گویى كه این
وارثین استعمار كهن انگلیس ـ پاكستان و گماشتگان آن ـ همان برنامه های
كالسیك استعمارى انگلیس را در افغانستان پیاده مي كنند .خواننده با بصیرت
این سطور ،شباهت كامل در رفتار و عمل گماشتگان پاكستانى در افغانستان
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امروز با رفتار و عمل استعمارگران انگلیسي را بخوبى درك میكند که شمه
یى از این رفتار بصورت برجسته در باال بازتاب یافته است.
وارثین استعمار ،این بار بنام افغان و اسالم میخواهند ملت غیور افغانستان را
پر افتخار تاریخى وفرهنگى آن تهى سازند .چهره واقعى
از تمام گذشته هاى ُ
وارثین استعمار كهن انگلیس در افغانستان رسوا گردیده است .آنها نمیتوانند
بیشتر از اربابان خویش در افغانستان دست آوردى داشته باشند.
ماه اگست سال  1998مطابق اسد 1377
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سوم عقرب ـ یك روز تاریخی
تاریخ به راه راست رود كه روا نیست ،در تاریخ  ،تبذ یر و تحریف كردن
" ابوالفضل بیهقی "
درست سی و هشت سال قبل از امروز ،به تاریخ سوم عقرب سال 1344
مطابق  25اکتوبر سال  1965در آوانی که شعار آزادی و دموکراسی تازه
در دلها جوانه میزد ،مدعیان دموکراسی نقاب از رخ برداشتند و با گشودن
آتش بروی تظاهرات و راه پیمایی مسالمت آمیز و قانونی اهالی شهر کابل،
شماری را به خاک و خون کشیدند .با این خونریزی ،شهر کابل ـ قلب کشور
ـ سوگوار گردید.
طی این مدت طوالنی ،در ارتباط به حادثه غم انگیز سوم عقرب ـ علل و
نتایج آن ـ حرفهایی زیادی زده شده و تحلیل های گوناگونی ارائه گردیده که
هر یک به گونه یی و بنابر عالیقی ،مورد توجه محافل جداگانه قرار گرفته
است .در این تحلیلها نقش این و آن گروه برجسته گردیده و به گونه یی
حقایق تحریف شده است .در مورد چندی و چونی این تحلیلها ،عجالتا َ حرفی
در میان نیست و نگارنده صرف دیدگاه خود را در زمینه بازتاب میدهد.
بایسته میدانم تا نخست رویداد های آن برهه تاریخی ،با نیم نگاهی تداعی
گردد.
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در اواخر سال  1962بنابر برخی تحوالت و نارامی ها در منطقه ،بخصوص
در ارتباط به ادامه کشیدگی و تشنج در روابط افغانستان و پاکستان وگسترش
عالقمندی ایران به مسائل منطقه یی ـ در بعد خارجی ـ و همچنان ـ در بعد
داخلی ـ پیاده شدن یک سلسله تحوالت اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه،
باالرفتن سطح مطالبات مردم از لحاظ سیاسی و همچنان به تیرگی گراییدن
مناسبات درونی خانواده شاهی بنابر رقابتهای عموزاده ها ،شرایطی را بوجود
آورد تا صدراعظم وقت ،سردار محمد داؤود ناگزیر به استعفی گردد.
پس از برکناری محمد داؤود ،وظیفه رهبری حکومت انتقالی به دوش دکتور
محمد یوسف یک شخصیت روشنفکر ،دارای تحصیالت عالی ،از اهالی شهر
کابل و غیر وابسته به خانواده سلطنتی گذاشته شد.
در دوره انتقال ،طرح قانون اساسی افغانستان آماده و به لویه جرگه پیشنهاد
گردید .قانون اساسی جدید به تاریخ اول اکتوبر سال  9 ( 1964میزان سال
 )1343از جانب پادشاه توشیح گردید.
بر اساس قانون انتخابات ،برای انتخاب نمایندگان شورای ملی ( ولسی جرگه
و مشرانو جرگه ) کارزار بزرگ تشکیالتی و تبلیغاتی سازماندهی گردید و
کشور در یک حال و هوای تازه یی قرار گرفت .دوره دوازدهم شورای ملی
به تاریخ  22میزان سال  1344رسما بکار آغاز نمود .متعاقب آن ،کابینه
مستعفی گردید و دکتور محمد یوسف بار دیگر بحیث صدراعظم موظف،
مامور تشکیل کابینه شد .قرار بر آن گذاشته شد که روز دوم عقرب سال
 24 ( 1344اکتوبر سال  ) 1965اعضای حکومت و خط مش آن بمنظور
اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردند.
در اعالميه ولسی جرگه به علنی بودن جلسه رای اعتماد تاکيد شده بود و
اين اعالميه از طريق راديو و جرايد نيز نشر گرديد که در حقیقت دعوتی
بود از تمام عالقمندانی که می خواستند جلسات رای اعتماد را از نزدیک
استماع نمایند .باید یادآور شد که در آن اوضاع و احوال ،و بخصوص شور
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و شوق ناشی از مبارزات پرسرو صدای انتخاباتی کاندیدان شهر کابل و
فضای بالنسبه باز سیاسی ،مطرح شدن جلسات علنی رای اعتماد ،موجب
گردید تا شمار زیادی از عالقمندان ،شامل اقشار مختلف مردم با دیدگاهای
متفاوت سیاسی و اجتماعی ،تصمیم بگیرند که برای نخستین بار شاهد کسب
رای اعتماد حکومت از جانب نمایندگان مردم باشند .نگارنده هم با شور و
شوق فراوان با شماری از دوستان عالقمند به سیاست و مسایل کشور ،راهی
شوری شدیم .در شوری ،مغایر آن اعالمیه ،هیچگونه تدبیری و تنظیمی برای
آن رویداد بزرگ اتخاذ نشده بود .لوژ مستمعین خیلی کوچک بود و صرف
گنجایش تعداد خیلی کم از مهمانان و ژورنالیستان را داشت .با وجود اعالن
علنی بودن جلسات ،ارگانهای مسؤول ،بخصوص وزارت اطالعات و کلتور
و داراالنشا ولسی جرگه  ،تدابیر ضروری اتخاذ و عملی نکرده بودند .این
وزارت بایست در تفاهم با شوری ،زمینه علنی ساختن جلسات رای اعتماد
را ،حد اقل از طریق نصب بلند گوها و یا پخش آن از طریق رادیو فراهم
میکرد .از نظر نگارنده فقدان سازماندهی امور و نبود احساس مسؤوليت
در کار ،زمينه ساز رويداد های بعدی گرديد .علت اين بی تفاوتی و ندانم
کاری ها را در بازی های پشت پرد ًه همان روز بايد جستجو کرد.
شمار زیادی از اهالی شهر کابل بخصوص محصالن پوهنتون و شاگردان
صنوف باالی مکاتب در صحن شوری و داخل عمارت جمع شده بودند و ما
خود را به زحمت به صالون جلسات رساندیم .برخی از این اشتراک کنندگان
حتی چوکی های وکال را نیز اشغال نموده بودند و بدین ترتیب تدویر جلسه
عمال ناممکن گردیده بود .رئیس و منشی های ولسی جرگه از حاضران د ر
تاالر جلسه تقاضا می نمودند تا تاالر را ترک نمایند ،ولی نتیجه نمی گرفتند
و کسی به حرف آنها گوش نمیداد .ناگزیر رئیس ولسی جرگه التماس گونه و
با ایما و اشاره از ببرک کارمل تقاضا نمود تا وی در این مورد کمک نماید.
ببرک کارمل بر طبق معمول و با سخنان رسا ،دقیق ،رزمجویانه و احساس
برانگیز خویش در ارتباط به حقوق دموکراتیک اتباع و نقش جوانان در
مبارزه بخاطر تامین و حفظ این حقوق ،صحبت نمود و در نهایت با صراحت
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اظهار داشت که جمع شدن در تاالر ولسی جرگه و بدين وسيله اخالل جلسات
رای اعتماد يک توطئه امپرياليستی است .موصوف از جوانان تقاضا نمود
تا تاالر را ترک بگویند .شماری از آنها تقاضای وی را در نظر گرفته و
تاالر را ترک گفتند و برخی دیگر همچنان در تاالر باقی ماندند .این حرف
را اشخاصی که در آن روز در تاالر حضور داشتند تائید خواهند نمود .به
هر صورت تدویر جلسه ناممکن گردید و جلسه با وعده این که تعدادی از
بلند گوها در محوطه شوری نصب میگردد به فردا موکول شد.
فردای آن روز یعنی سوم عقرب ،باز هم شمار زیادی از عالقمندان می
خواستند برای شنیدن مباحثات جلسه رای اعتماد ولسی جرگه بطرف شوری
بروند؛ ولی با شنیدن سری بودن جلسه و جلوگیری پلیس از حرکت آنها به
آن محل که خود نیز بسیار تحریک آمیز بود ،سخت سرکوفته و متاثر گردیدند.
جوانانی متاثر از این نیرنگ و فریب ،دست به راه پیمایی اعتراض آمیز
زدند .این تظاهرات کامال خودجوش بود و تعداد زیادی از اهالی شهر کابل،
محصالن و شاگردان در آن اشتراک داشتند و در مراحل نخستین آن راه
پیمایی ،جریانات سیاسی آن زمان نقش قابل مالحظه نداشتند.
عدم باور و آمادگی دستگاه حاکمه به پذیرش فضای باز سیاسی و ترس آن
دستگاه از خشم مردم ،برعالوه ایجاد تشنج و بی ثباتی زیر نام تامین امنیت
و بهره گیری از چنین فضای ایجاد شده ،گردانندگان واقعی حاکمیت را وادار
ساخت تا در یک نمایش بچه گانه قدرت ،در کنار قوای مجهز پلیس ،قطعات
اردو را نیز داخل شهر سازند .آنها با این نمایش و ایجاد فضای رعب و
ترس ،اعتراض مسالمت آمیز و مطالبات قانونی تظاهرکنندگان را به گلوله
بستند .از اثر این رفتار غیر مسئوالنه ،ماجراجویانه و نابخردانه ،شماری از
باشندگان شهر کشته و زخمی شدند و برخی هم بی موجب زندانی گردیدند.
در آن روزها ،تب سیاسی فراگیر شده بود .شور و شوق و هیجاناتی ناشی از
این تب نه تنها جوانان معتقد به آزادی ،دموکراسی و ترقی را در بر گرفته
بود ،بل این که درباریان و محافل وابسته به آنها نیز در این حرارت می
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جوشیدند .آنها تالش می ورزیدند تا بیشترین شمار وکال را زیر چتر یک
سازمان واحد سیاسی گرد آورند و در این راستا شاعر نامدار کشور خلیل هللا
خلیلی ،با تب و تاب شاعرانه ،در میدان و محیط سیاست ماجرا می آفرید و
حزب "زرنگار" را به مثابه بزرگترین حزب وابسته به سلطنت تجلی و تشکل
میداد .موصوف عالقمند معرفی شدن به مقام صدارت نیز بود.
در مباحثات مقدماتی وکالی ولسی جرگه ،انتقادات علیه برخی از اعضای
حکومت بطور جدی مطرح بود و برخی از جریانات سیاسی و شخصیت های
متنفذ ،بنابر عالیق قومی و تباری در مخالفت با حکومتی زیر رهبری یک
شخصیت غیر پستون قرار داشتند و در این عرصه سخت تالش می ورزیدند.
این حکومت را نیز کدام تیم معینی رهبری نمی کرد و بیشتر ماهیت و مفهوم
اداری داشت تا سیاسی .حتی برخی از اعضای حکومت نیز به ادامه کار آن
باور نداشتند و میکوشیدند تا از این معرکه سهم بیشتر بدست آورند .در سطوح
مختلف ـ هم د رداخل شوری و هم در خارج شوری ـ یک جنگ شدید روانی
علیه داکتر یوسف پیش برده میشد تا وی ناگزیر به استعفی گردد .موصوف
در جریان این هیاهوی بسیار ،بدون کدام اطالع قبلی ،به تاریخ سی ام میزان،
به ولسی جرگه رفت و صرف برای شخص خود رای اعتماد وکالی ولسی
جرگه را کسب کرد .در پشت پرده این حوادث ،زدوبند های زیادی در حال
شکل گرفتن بود.
سید قاسم رشتیا وزیر مالیه حکومت انتقالی در کتاب خاطرات سیاسی خود
یک مسا ٴله بسیار با اهمیت را در این زمینه افشا نموده ،ولی نه تنها ارتباط
آن را با حادثه سوم عقرب اصال مطرح ننموده ،بل بیشترینه ،تمام مسؤولیت
حوادث را به دوش به اصطالح خود وی " چپی ها " گذاشته است .موصوف
در صفحات  273تا  277این کتاب ،موضوع عالقمندی جان ستیوز سفیر
ایاالت متحده امریکا در کابل را به یک مالقات خصوصی با پادشاه مطرح
ساخته است .این مالقات بعدا به تاریخ  26میزان ساعت هشت شام صورت
می گیرد .وی از زبان علی محمد خان وزیر دربار می نویسد " :وقتی که
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سفیر امریکا به قصر رسید در دهن دروازه تاالر پذیرایی ،برایم گفت که او
تا اندازه ای به زبان فرانسه آشنایی دارد و خودش میتواند مطالب خود را به
عرض رساند ،ضرورت به زحمت من نیست .این را گفته داخل اطاق شد.
این خواهش او را بطور مختصر به حضور اعلیحضرت به فارسی عرض
کردم که با سر اشاره مثبت نمودند .همان بود که آنها را تنها گذاشتم و مالقات
تقریبا بیست دقیقه دوام کرد ".موصوف ادامه میدهد ... " :بعد از مرخصی
سفیر ،اعلیحضرت مرا طلبیده هدایت دادند تا میوندوال را پیدا کنم و برایش
بگویم که بصورت فوری به حضور اعلیحضرت حاضر شود .چنانچه هماندم
به منزل او تیلفون کردم و امر اعلیحضرت را برایش ابالغ کردم و انتظار
کشیدم تا به ارگ رسید ".رشتیا بعدا َ این موضوع را با میوندوال در میان
میگذارد و وی در جواب میگوید که " :بمن هدایت فرمودند در صورتی که
کابینه داکتر یوسف د رشوری دچار مشکالت گردد ،آمادگی داشته باشم" .
شایان یاد آوری است که در کابینه داکتر یوسف ،میوندوال وزیر اطالعات
و کلتور بود .داکتر یوسف در بحران و ناراحتی فراوان ،پنج روز پس از
کسب رای اعتماد کابینه خویش از شوری ،تصمیم به استعفی می گیرد و به
عوض وی ،محمد هاشم میوندوال مامور به تشکیل کابینه میشود.
با دریغ و تاسف فراوان ،حتی اشخاص آگاه از راز و رمز امور ،زیر تاثیر
جو و فضای مکدری که در ارتباط به مسائل افغانستان در جریان این چند
دهه به وجود آمده؛ به آنچه که خود آگاه بودند و باور داشتند نیز پشت پاه
زده و در مغایرت کامل با درک و بینش خود ،صفحات بیگناه کاغذ سفید را
سیاه نموده اند .آنها با این عمل ،صرف بخاطر خوشنودی اربابان نعمت و
همنوا شدن با جریان کاذب و مسلط روز ،حقیفت را در مسلخ مصلحت گرایی
ها به قربانی گرفته اند .آنها در عالم توهم ،در پشت پرد ًه هر حادثهً ناميمون،
صرف دست جريانات ترقی خواه افغانستان را ديده اند ،و در آثار شان با
فانتزی و خيال پردازی های بيمارگونه ،صحنه سازی های دراماتيکی را به
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نمايش گذاشه اند .مطمئنا َ تعداد زیادی از خوانندگان این سطور با چنین
تحلیلها (!) برخورده اند.
باری برتولت برشت نویسنده نامدار آلمانی نوشته بود:
" او تبهکار است ،چرا که حقيقت را ميدانست و ميداند ،ولی نگفت و نمی
گويد" .
ماه سپتمبر  2003مطابق سنبله 1382
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بزرگداشت از روز جهانی كارگران و زحمتكشان
در گذار تاریخ ،روزهایی ماندگار مانده اند و به موتور یا نیروی محرکه آن
مبدل شده اند که در اساس از جانب جمعیتي از مردم با گفتن یک " ني" ساده
آغاز گردیده است .این " نه " گفتن آگاهانه ،بموقع ،هدفمند و پیگیر ،در سرعت
بخشیدن حرکت تاریخ به سوی تکامل آن ،همواره نقش اساسي داشته است.
اگر چه قدرتمندان و حکمرانان ـ در هر قبا و مشي که بوده اند ـ در مقابل این
" نه " گفتن ،از هر نوع ظلم و تعدی تا کشتار بیرحمانه و جمعي ،دریغ نکرده
اند؛ ولي حق و حقیقت با دشواری و کندی ،باالخره راه خود را در این سنگالخ،
به نحوی باز کرده است.
در این زمینه به یک نمونه تاریخي مراجعه میگردد .پس از ایجاد و تشکل
طبقه جدیدی به نام کارگر صنعتي ،برای نخستین بار این کارگران آسترالیایي
بودند که در سال  1856درمقابل کارفرمایان خود " نه " گفتند و بخاطر کاهش
در کار روزانه شان ،توقف دسته جمعي یک روز کامل کار را با تدویر جلسه
ها و برپایي نمایش ها سازمان دادند .بعدها در ماه مي سال  1886دو ملیون
کارگر امریکایي درشهر های مختلف و بطور عمده در شیکاگو در اعتراض
به ساعات طوالني کاربا یک " ني " بزرگ کارشان را ترک گفتند و هشت
ساعت کار در روز را مطالبه کردند .تظاهرکنندگان به شکل وحشیانه سرکوب
گردیدند و در نتیجه چند کشته و صدها زخمي برجای گذاشتند .رهبران جنبش
کارگری دردادگاه فرمایشي محاکمه شدند .با وجود این که چهار تن از رهبران
جنبش اعدام گردیدند ،اما جنبش به راه خود ادامه داد و سر انجام پس از ده
سال ،کارگران امریکایي توانستند حق هشت ساعت کار در روز را به کمک
نیروی اتحاد و مبارزه مستمر به دست آورند.
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در این زمان جنبش های کارگری در اروپا نیز تحرک بیشتر مي گرفت و
قویترین نمود آن درکنگره کارگران انترناسیونال در سال  1889بازتاب یافت.
در این کنگره تصمیم گرفته شد که هشت ساعت کار در روز باید به مثابه
نخستین مطالبه مطرح گردد و توافق بعمل آمد که این مطالبه در تمام کشورها
با یک توقف جهاني کار ابراز شود و کنگره این تاریخ را جشن جهاني
کارگران نامید .کنگره تصمیم گرفت که کارگران همه سرزمین ها با همدیگر،
در یک همبستگي کامل ،در روز اول ماه مي سال  1890به رسم اعتراض
کار را متوقف سازند و به تظاهرات به خاطر رسیدن به این حق دست زنند.
بعدها این " ني " بزرگ در تاریخ ماندگار شد و به یک اهرم مهمي تحوالت
اجتماعي در جهان و بهتر شدن چهره انساني آن گردید.
در طي بیش از صد سال ،و در جریان مبارزات بسیار دشوار و قهرمانانه،
صدها هزار کارگر مبارز ،که بهترین های آنها به خاک و خون غلطیدند و سر
های بیشماری برباد رفتند و سینه های پرعطشي از دادخواهي و عدالت شکافته
شدند ،هنور هم بخش عظیمي از کارگران و زحمتکشان جهان به حد اقلي از
خواسته های شریفانه صنفي شان نیز نایل نگردیده اند ،و هنوز هم هشت ساعت
کار در روز برای یک کمیت بزرگي از جمعیت جهان ،صرف یک آرمان
است.
از ملیونها کارگری میگویم که در به اصطالح " جهان سوم " و در توسعه
صدور سرمایه به این کشورها ،صرف به یک پرزهً ماشین سرمایه داری
مبدل گردیده اند وبخاطر اشباع بازار به اموال ارزانتر ،برده وار در خدمت
اربابان اند ،و شب و روز را از هم فرق نمي گذارند.
به تازه ترین ارقام و معلومات ارائه شده از جانب سازمان بین المللي کار
مراجعه مي گردد .iاین سازمان به اطالع میرساند که:
ـ از هر پنج نفر در جهان صرف یک نفر از تاًمینات مناسب اجتماعي
برخوردار مي باشد.
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ـ بیش از نصف نفوس جهان از هر نوع حمایت تاًمینات اجتماعي محروم اند.
ـ در افریقا و جنوب آسیا تنها در حدود  5تا  10در صد کارگران صرف از
برخي تامینات اجتماعي برخوردار اند.
ـ در کشور های دارای عواید میانه ،تامینات اجتماعي از  20تا  60در صد
کارگران را در بر مي گیرد.
از همه رقتبار تر و درد انگیزتر این که بخاطر اشباع بازار کار به نیروی
بسیار ارزانتر ،این اطفال اند که بنابر شرایط نامساعد زنده گی و هم به جبر
به کار کشانیده مي شوند .به آمار و معلومات ارائه شده از جانب سازمان بین
المللي کار iiدر ارتباط به اشتغال اطفال در بازار کار که خیلي تکان دهنده
است ،لطفا توجه نمایید:
ـ از هر صد طفل در جهان امروز 16 ،نفر کارگر است.
ـ بیشتر از نصف آنها نمي توانند مدرسه یا مکتب را به اتمام رسانند.
ـ  12نفر در بدترین شرایط قرار دارد.
ـ  246ملیون طفل در بازار کار ( فارم های زراعتي ،معادن ،امور ساختماني
و موسسات تولیدی ) اشتغال دارد.
ـ  186ملیون طفل شاغل در کار ،کمتر از  15سال عمر دارد ،از آن جمله
 73ملیون طفل کمتر از  10سال عمر دارد.
ـ همه ساله  22000طفل در تصادمات ناشي از کار مي میرد.
سیمای کارگران در دنیای صنعتي کامال به گونه دیگر است .طي این مدت
کارگران در کشورهای صنعتي جهان با مبارزه دشوار و مستمر و ایجاد
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سازمانهای کارگری به اکثر خواسته های صنفي و سیاسي شان دست یافته اند
وحاال صد در صد از تاًمینات اجتماعي برخوردار گردیده اند.
اروپا از بلندترین سطح تامینات اجتماعي برخوردار است و ساالنه در حدود
 25در صد عواید ناخالص داخلي آنها در این عرصه مصرف مي گردد .بعد
از آن امریکای شمالي با  16،6در صد قرار دارد .افریقا در پایانترین سطح
قرار داشته و این رقم  4،3در صد محصول ناخالص داخلي آن را مي سازد.
کارگران کشورهای اروپای شمالي ،و بصورت اخص کشورهای اسکاندیناوی
که نظام اجتماعي آنها در جریان سالهای متمادی بنابر نقش بسیار بزرگ و
برجسته اتحادیه های صنفي ،ملهم از اندیشه های سوسیال دموکراسي (آزادی
و عدالت اجتماعي) حاکم بر نظام سیاسي و اجتماعي آنها ،تکامل یافته است،
از شرایط بسیار مساعد تاًمینات اجتماعي بر خوردار مي باشند .این شرایط
عبارت اند از :حد اقل معاش بر طبق معیار های یک زنده گي آبرومند ،کمتر
از چهل ساعت کار در هفته ،بیمه های اجتماعي ،بیمه های صحي ،حقوق
تقاعد و بازنشستگي ،پرداخت معاش مناسب تا نود در صد معاش قبلي در ایام
بیکاری ،رخصتي های والدی و محافظت از اطفال ،پنج هفته رخصتي با
معاش در سال ،و از همه مهمتر فضای مساعد کار از لحاظ جسمي و هم
رواني ،تاًمین تمام وسایل ایمني و حفاظتي بخاطر جلوگیری از صدمه های
ناشي از کار و سایر تسهیالت و حمایتهای ضروری.
در این کشور ها  ،مطالبات انساني کارگران در نظام قانوني آنها مسجل گردیده
است و بر اساس این قوانین نظم یکسان و عادالنه در تمام سکتور های اقتصاد
ملي و در تمام موسسات مربوط به آن مورد تطبیق قرار دارد .با وجود این
همه حمایتي که قانونا ً کارگران از آن برخوردار اند ،از نقش و اهمیت اتحادیه
های صنفي و کارگری کاسته نشده است .کارگران دقیقا میدانند که نظم موجود
از اثر مبارزه طوالني و خیلي دشوار ،با قبول قرباني های بیشمار نسل های
گذشته بوجود آمده است .آنها میدانند که این نظم را صرف میتوان با آگاهي،
هوشیاری و همبستگي حفظ کرد.
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در این ارتباط میخواهم از یک تجربه شخصي ،منحیث نمونه یادآوری نمایم.
در یکي از شهر های دنمارک ،کارگران یک موسسه بس راني شهری بخاطر
تامین یک مطالبه صنفي دست به اعتصاب زدند و این اعتصاب طول کشید،
ولي به نتیجه نرسید .باالخره اتحادیه سراسری کارگران موسسات بس راني
شهری تصمیم گرفت که در این مورد مداخله کند و بخاطر همبستگي با
کارگران آن موسسه ،یک روز اعتصاب عمومي را به راه اندازد .در نتیجهً
این تصمیم و در یک روز معین ،تمام کارگران موسسات بس راني شهری،
دست به اعتصاب زدند و سیستم بس راني شهری در تمام کشور متوقف گردید.
در این روز حتا یک بس هم از جایش تکان نخورد .این یک نمونه بسیار عالي
از همبستگي آگاهانهً کارگری را به نمایش مي گذارد که در جریان مبارزات
طوالني تاریخي به چنین قوام رسیده است.
اما وضعیت در افغانستان چگونه بوده است؟
در نیمه دوم قرن بیستم ،تعدادی از موسسات فابریکاتي تولیدی دولتي و نیمه
دولتي آغاز به فعالیت کردند که عمدتا متکي بر کشت پخته و بر پایه آن
پراسس و حالجي آن در شمال کشور بود .بعد ها بهمین سلسله شماری از
فابریکه های نساجي نیز احداث گردید .با وجود آن ،طبقه کارگر بر اساس
مفاهیم و معیار های اروپایي آن ،بنابر نبود موسسات بزرگ صنعتي
خصوصي در افغانستان آنطوری که باید به وجود نیامد
نهضت کارگری در افغانستان با آغاز فعالیت حلقه های روشنفکری چپ ،شکل
گرفت و به تدریج به یک جنبش قابل مالحظه مبدل شد.
سلطان علي کشتمند شخصیت آگاه ،مبارز نستوه سیاسي و یکي از رهبران
حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،در کتاب جامع و جالب شان " یاداشتهای
سیاسي و رویداد های تاریخي " iiiدر این باره مي نویسد:
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" در سالهای  1968و  1969برنامه و مبارزه حزب بگونه مشهود به نیروی
مادی قابل مالحظه ای برای به تحرک در آوردن بخشهای آگاه کارگران و
زحمتکشان در نقاط مختلف کشور ،مبدل شده بود .توده های کارگری در
موسسات بزرگ صنعتي ،ساختماني ،ترانسپورتي ،معدني و تفحصاتي به گونه
آگاهانه ای به جنبش اعتصابي مي پیوستند و تا بر آوردن خواسته های برحق
خویش پیگیر و پا برجا به مبارزه برمیخاستند .کارگران پیش آهنگ در
کارخانجات جنگلک ،در نساجي گلبهار ،در کانال ننگرهار ،در سپین زر
کندز ،در میوه قندهار ،در سمنت غوری ،در تاسیسات ترانسپورتي و سرک
سازی پلخمری و به ویژه در تاسیسات نفت و گازشمال در مزارشریف و
شبرغان با شرکت فعال و دلیرانه خویش در جنبش اعتصابي و مقاومت
کارگری ،حماسه ها آفریدند و برای بدست آوردن حقوق صنفي و برآورده
ساختن خواسته های عادالنه خویش به پیروزی های درخشان نایل آمدند" .
در انبوهي از تظاهرات ،اجتماعات و اعتصابات ـ در جریان این سالها ـ درست
سي و شش سال قبل از امروز (ماه مي سال  )1968مارش باشکوه سه صد
کیلومتری کارگران تاسیسات نفت و گاز شمال کشورکه از شبرغان به سوی
کابل تا سالنگها صورت گرفت ،در تاریخ نهضت کارگری کشور با حروف
درشت ثبت گردیده است .مشعلداران این نهضت همواره از آن با افتخار یاد
مي نمایند و به روان آن بزرگان شجاع و مبارز که در چنان برهه تاریخي و
با تمام تنگدستي و محرومیت و بدون کوچکترین امکانات ،دست به چنین اقدام
جسورانه زدند ،درود مي فرستند.
نهضت کارگری افغانستان ،در میان سایر پدیده های اجتماعي ،اقتصادی،
سیاسي و فرهنگي طي سالهای طوالني جنگ و غارت دارایي های عامه و
بصورت اخص تخریب موسس ات اقتصادی ،شدیدا ضربه دیده و متالشي شده
است .در چنین حالت ،وضعیت تمام زحمتکشان افغانستان اعم از کارگران،
دهقانان ،پیشه وران و کارکنان خیلي فالکتب بار گردیده است .بیکاری بیداد
مي کند و فقر جانسوز ،عزت و غرور زحمتکشان را از آنها مي گیرد .این
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طبقه نه تنها از کمترین امکانات برای دست یابي به حد اقل تاًمینات اجتماعي
محروم اند ،بل تعداد زیادی از آنها حتا معاش خیلي ناچیز ماهانه شانرا نیز
پس از سپری شدن ماه ها بدست آورده نمي توانند.
بهبودی در وضعیت کنوني زحمتکشان افغانستان با تطبیق پالیسي های موجود
اداره انتقالي ک ه در عمل فاصله میان فقر و ثروت را روز تا روز بیشتر مي
سازد و در نتیجه اکثریت عظیم فقرا ،فقیر تر و اقلیت کوچک ثروتمندان،
ثروتمندتر مي شوند ،مقدور نیست .کافي است به این حرف وزیر مالیه اداره
انتفالي که گویا " بیش از هفتاد در صد مردم در پایینتر از مرز فقربه سر مي
برند "،توجه کرد .در وضعیت موجود یک اقلیت بسیار کوچک از برکت
تجارت خون مردم ،غارت و چپاول دارایي های عامه و همچنان قاچاق مواد
مخدر ،در سطح ملیونر های جهاني ارتقا یافته اند .آنها با افتخار و سربلندی
از طریق خرید شمار بیشمار منازل رهایشي ،اعمار ساختمانهای بزرگ و بلند
منزل ،وسایل معیشت و نقلیه بسیار گرانبها و مدرن ،دارایي های به غارت
برده شده را بیشرمانه به رخ مردم مي کشند.
وضعیت فاجعه بار زحمتکشان افغانستان را صرف میتوان با استفاده معقول
و عادالنهً ثروت ملي که به همه یي مردم افغانستان تعلق دارد و نه به یک
اقلیت بسیار کوچک ،و تخصیص یک فیصدی قابل مالحظه محصول ناخالص
ملي ،بمنظور ایجاد و انکشاف سیستم تامینات اجتماعي ،فرصتهای مساعد
کارو شغل و همچنان بلند بردن سطح مهارتهای حرفه یي و موازی با آن تطبیق
و تکمیل قانون و مقررات کار ،بربنیاد ارزشهای دموکراتیک و حقوق انساني
زحمتکشان و متکي بر کنوانسیون های پذیرفته شده و رهنمودهای سازمان
بین المللي کار ،به نحوی رفع کرد.
در این فرصت تاریخي ،وظیفه سازمانها ،فعاالن و شخصیت های سیاسي
باورمند به عدالت اجتماعي و از همه مهمترتوده های زحمتکش است که در
جهت ایجاد سازمان های صنف ي مربوط ،سعي و تالش فراوان نمایند .این
سازمانها ،نه از باال و یا بیرون ،بلکه بایست مستقیما از خواسته ها و نیازهای
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زحمتکشان بیرون بییایند .ضرور است که این خواسته ها و نیازها از جانب
زحمتکشان بطور آگاهانه بازتاب یافته و درک گردند تا در جهت تحقق آن
عمل متحدانه صورت گیرد .صرف از طریق این سازمانها هست که میتوان
بر جریان موجود به نفع زحمتکشان اثر گذاشت.
امیدوارم بزرگداشت از روز جهاني کارگران و زحمتکشان به مثابه تکانه یي
در امر ایجاد و گسترش سازمانها و اتحادیه های صنفي در افغانستان مبدل
گردد.
ماه اپریل  2004مطابق حمل 1383
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"طالبان افغانستان نیست"
متن مصاحبه با روزنامه دنمارکي بنام " برلینسکه تیدنه" مؤرخ  28سپتمبر
سال 2001

آرزومند صلح  :افغانهایی که در دنمارک اقامت دارند ،با احساس متفاوت و
در هم آمیخته ،به آواز طبل جنگ گوش میدهند " .طالبان افغانستان نيست،
و افغانها از تروريسم حمايت نميکنند ".پیامیست که از جانب غالم دستگیر
صادقي رئیس انجمن افغانان ( )١به گوش میرسد .به این نیایش عمیقا توجه
کنید .از :توبیاس هادمند
یک تخته چوبي شاریده در کنار سرک با کتاره های نارنجي ،بازار فروش
دکان های مؤقتي در شهر مارکوف را اعالن میدارد .منظره شیلند غربي
بطور بارز طبیعت دنمارک را آنطوری که باید به نمایش میگذارد .جنگل
پوشیده از چلر و مزارع سرسبز با آهوان خوشخرام کافي است تا گوشه یي
از فلم های مارتین کوش ( )٢را به پرده آورد.
در تابلویی که در یکي از دیوارهای سالون صادقي آویخته شده ،آهوان نیز
معصومانه به زمین مي نگرند .یک خانه تقریبا شبیه به زنده گي متوسط
دنمارکي ها ،در بالکهای زردگونه ،در کنار جنگل و در شهرک یودغوپ که
در غرب هالبیک قرار دارد.
در قفسه کتابها ،نمونه یي از منتخبات ایچ ،سي ،اندرسن ( )٣در کنار مجموعه
یي از اشعار فیلسوف بلخي (مثنوی جالل الدین محمد بلخي) گذاشته شده است.
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دارنده این کتابها ،صادقي مرد  55ساله و رئیس انجمن افغانان در کنار میز
سالوني انباشته از اشیای متنوع نشسته است .وي روزنامه یي را پیش میکشد
و به تصاویر مهیب و وحشتناکي مردان به خون آغشته که در پایه ترافیکي
یکي از چهارراهي ها به دار آوخته شده و شماری از ملیشه ها در اطراف
آنها جشن گرفته اند ،اشاره میکند .وی به آرامي مي گوید  " :طالبان خطرناک
اند ،برای همه یي ما ".تصویر ها ،رئیس جمهور فقید نجیب هللا و برادرش
را در زماني که طالبان وارد کابل شدند ،نشان میدهد.
برای صادقي خیلي مهم است که دنمارکي ها درک کنند ،سیمایی که از
افغانستان (در رسانه های گروهي) به نمایش گذاشته مي شود ،تصویر واقعي
افغانستان نیست .وی باربار تکرار مي نماید " :وقتي طالبان را در پرده
تلویزیون مي بینیم ،آنها نماینده گي از مردم افغانستان نمي کنند .ممکن است
ده تا پانرده در صد افغانها از سیاستهای افراطي طالبان حمایت کنند ،ولي
افغانها در مجموع بنیادگرا نیستند .ملیشه های طالبان محصول سازمان
استخبارات نظامي پاکستان و جنگ سرد میان ابر قدرتها اند .افغانها از
تروریسم حمایت نمي کنند و اکثر اعضای طالبان حتا افغان هم نیستند".
صادقي خود یک مسلمان است ،اما نه مانند آنهایي که ظاهرا به چشم مي
خورند .تصاویر پرده های تلویزیون از طالبان ریش دراز و جنگ آوران
متعصب ،با سیمای تراشیده و شخصیت مؤقر و منزه با موی های خاکستری
که نمونه یي از افغانهای از جنگ آسیب دیده را برجسته مي سازد ،بسیار
زیاد متفاوت اند.
در این زماني که طبل جنگ در رسانه های گروهي به صدا درآمده ،با ادراک
و عواطف درهم آمیخته و متفاوت ،برای این مردی با موهای کمي سفید و
اقتصاددان ،خیلي با اهمیت است تا نشان بدهد که طالبان افغانستان نیست و
افغانهای مقیم دنمارک از تروریسم حمایت نمي کنند.
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وی میگوید " :من فکر میکنم ،تقریبا اکثر افغانها تعرض تروریستي را محکوم
میکنند و به این باور اند که خوب خواهد بود اگر امریکایي ها طالبان و بن
الدن را از بین ببرند و تغییرات مثبتي را بمیان آورند ،ولي هیچ کس نمي
خواهد که یک بار دیگر مردم افغانستان در این معرکه قرباني گردد".
در سال  1992زماني که مجاهدین و جنگ آوران اسالمي شهر کابل را
تسخیر کردند و دست به کشتار کارمندان دولتي زدند ،صادقي با فامیل خود
افغانستان را ترک گفت .وی که در رشته اقتصاد سیاسي تحصیالت عالي
دارد و به حیث کارمند در شورای وزیران (اداره امور شورای وزیران)
اجرای وظیفه میکرد ،پس از دو ماه بحران و کشتار های خودسرانه ،مجبور
شد مانند سایر تعلیم یافته ها ،وطن آبایي خویش را ترک گوید.
وی توضیح میدهد " :ما تصور مي کردیم که برای یک تا دو ماه از کشور
دور خواهیم بود ،نه هشت تا ده سال ".از آن زمان ،وی با دو فرزند و خانمش
که آموزگار در یکي از مکاتب عمومي است ،در دنمارک اقامت دارد .یک
سال قبل دختر دیگرش هم به این کشور آمد .صادقي نمي خواهد در مورد
وی و تجارب سایر اعضای فامیل چیزی بگوید ،ولي صرف خوشحال است
که آنها در دنمارک هستند و هیچ یکي از آنها عمال در معرض تعرض
مستقیمي تروریستي مواجه نگردیده اند.
مهمان در دنمارک
وی تاکید مي نماید " :من در دنمارک خود را نه به حیث پناهنده و یا مهاجر،
بل همواره بمثابه یک مهمان مي شمارم .آرزو مندم روزی دوباره به کشور
خود برگردم و اکثر افغانها چنین مي اندیشند".
از جمله شش هزار پناهنده افغان که در دنمارک زنده گي مي نمایند ،بخشي
عمده آن مانند صادقي از جمله روشنفکراني اند که وطن را ترک گفته اند.
وی توضیح میدهد که تصاویر منتشر شده در رسانه های گروهي و بخصوص
310

دیدگاه ها ـ تحلیل ها و رویدادها

در شبکه های تلویزیون با واقعیت ها کامال مغایرت دارد .البته وی پنهان نمي
کند که گروه های مختلفي از افغانها در دنمارک زنده گي مي کنند.
وی میگوید " :میتوان افغانهای متفاوتي را در دنمارک دریافت .آز آن جمله:
طالبان ،مجاهدین ،کمونیستها ،و نشنلست ها .همه یي آنها در دنمارک با هم
مشترکا زنده گي میکنند .قبل از سال  1992تعدادی از مناطق روستایي کشور
و بخشي از آنها از جمله مجاهدین به دنمارک آمدند؛ ولي بعد از آن سال،
عمدتا روشنفکران به دنمارک پناه آورده اند ".وی اضافه مي نماید " :بنیادگرا
هایي که در دنمارک زنده گي مي کنند از جمله ملتها و کشورهای مختلف،
نسبت به انکشاف های بعدی ـ حمله باالی طالبان و القاعده ـ بي تفاوت
نخواهند ماند .ولي من فکر نمي کنم آنها عمال دست به کاری زنند .پناهنده ها
با زنده گي و اقامت دردنمارک تغییر کرده اند .من اشخاصي را مي شناسم
که در گذشته در افغانستان بنیادگرا و متعصب بودند ،ولي آنها امروز ،جز
صلح و آرامش آرزوی ندارند ".وی با تاثر چنین افاده میدهد " :حاال افغانها
یک بار دیگر چشمان شان را به آسمان دوخته اند و منتظر موشکهایی هستند
که این بار از جانب امریکایي ها شلیک مي گردند".
واکنش قهر آمیز نیست ،ولي در عوض نیایش است به منظور ایجاد وضعیت
سازنده و سودمند .وی میگوید:
" امریکایي ها و غربي ها در مقابل افغانستان مسؤولیت دارند .من امیدوارم
که آنها این مسؤولیت را درک کنند و صرف بامب نریزند ،بل سعي نمایند تا
انکشافات مثبت در منطقه به وجود آورند .ما امکانات زیادی را از دست داده
ایم ،زنده گي هزاران انسان تلف شده و این یک اشتباه بزرگ بوده است،
برای افغانها ،برای منطقه و حاال برای تمام جهان .همه آرزومند ختم ترور
اند و بیشتر از همه افغانها".
 28سپتمبر  2001مطابق سنبله 1380
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 .1انجمن افغانان در شیلند غربی بنابر معاذیری عجالتا غیر فعال است.
 .2نویسنده نامدار دنمارکی Marten Korch 1876 – 1954
 .3شاعر مردمی و داستان نویس مشهور دنمارکی که شهرت جهانی دارد.
H. C. Andersen 1805 - 1875
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در بارۀ نویسنده کتاب:
غالم دستگیر صادقی فرزند غالم جیالنی صادقی به تاریخ هژدهم ماه حمل سال
 ۳۱۳۱در باغ علی مردان شهر کابل متولد گردیده ،پس از فراغت از لیسه عالی
حبیبیه در سال  ۳۱۱۳و ادامه تحصیل در دانشگاه حربی به تحصیالت خویش در
داخل کشور تا سطح کارشناسی ارشد و دیپلوم ماستری
در رشته اقتصاد سیاسی از انستیتوت علوم اجتماعی کابل
به پایان رسانیده و همچنان در خارج از کشور در رشته
اداره عامه در کانادا ،پالنگذاری اقتصاد ملی در ماسکو و
اداره و منجمنت با فن آوری های نوین معلوماتی در
دنمارک نیز ادامه داده است.
موصوف در جریان سالهای طوالنی در اداره های مختلف دولتی کشور خدمت
کرده ،از آنجمله :وزارت پالن به صفت مدیر پالن کولمبو ،وزارت مالیه به حیث
مدیر عمومی اداری تصدی ملی بس ،در اداره مرکزی احصاییه به صفت رییس
توحید و انسجام و سپس معین اداره مرکزی احصاییه ،در شورای وزیران به
عنوان معاون اول اداره امور شورای وزیران در دهه هشتاد میالدی.
در جریان سال  ۳۹۹۳پس از سقوط حاکمیت دولتی جمهوری افغانستان و تشدید
جنگهای خانمانسوز تنظیمی ،میهن را ناگزیز ترک گفت و به کشور دنمارک
پناهنده شده است .هم اکنون به صفت کارمند متقاعد با خانم و سه فرزندش در
دنمارک زنده گی می کند.

