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  م٢٧/٠٥/٢٠٠٨                          حکيم نعيم
 
 

  سپنتا، ايدياليزم دولتی، و ديموکراسی بازار آزاد
  
  

تاريخ نشان داده است که استعمار در راه نيل به اهداف خود چه در گذشته  و چه امروز هميشه نياز به  عروسک های  
ليفيا تا اندونيزيا، يک قشر به ظاهر برگزيده بومی که از از  هند تا جامايکا و از بو. آراسته شده بومی داشته است

.  گذشته شان شرم و از آينده شان هم هراس داشتند، آگاهانه و يا نا آگاهانه، در خدمت استعمار و اهداف آن قرار گرفتند
ند از هفت افغانستان هم کشوريست که اميران، شاهان، رهزنان، قاتالن، درباريان و امروز هم روشنفکر نمايان چ

  . خوان رنگين استعمار گران بهره های بسيار جستند و خوب هم برايشان خدمت کردند
جمهوری اسالمی "آقای سپنتا زمانی با نام (افغانستان " اسالمی" آقای رنگين دادفر سپنتا  وزير خارجه جمهوری 

می افغانستان را تمثيل ميکنند، چی نميدانم امروز که  گويا سياست خارجی جمهوری اسال. مشکل داشتند" افغانستان
يکی از کسانی است که هميشه ناکامانه کوشش کرده است که چهره متفاوتی را از افغانستان ) نگارنده . فکر ميکنند

عملکرد های آقای سپنتا بعضًا هم آنقدر مضحک است که گمان ميرود  درک ناقص از . اشغال شده نشان دهد
بطور مثال، زمانی خواهان .  ا هنوز هم در گير انديشه های ايدياليستی گذشته شان هستندافغانستان و جهان دارند و ي

ميانجيگری ميان امريکا و ايران شدند و در سفر اخير شان در ترکيه هميشه و در هر فرصت، ميخواستند از رابطه 
از فشار باالی جنرال " که بايد اسالم و ديموکراسی صحبت کنند، تا اينکه در عقب در های بسته  برايشان گوشزد شد

  .اش کنند"  اصلی"شايد هم سردمداران ترک به اين شکل ميخواستند، آقای سپنتا را متوجه وظيفه  " دوستم کاسته شود
که چند هفته قبل در وزارت خارجه اعالن شد يکی ديگر از مقاله های نيمه " خطوط کلی سياست خارجی افغانستان"

 آيدياليستی جهان سومی آقای سپنتا بيرون شده است، ميباشد، که  با در نظر داشت وضعيت اکادميک که  از افکار 
با ذکر اين نقطه که ايدياليزم منطقی چيزی بدی نيست و انسان ها .  کنونی افغانستان هيچگونه جنبه عملی ندارد

ی، که سخت از طرف اربابان قدرت جهانی فقط ، ايدياليزم دولت.  ميتوانند افکار و انديشه های ايدياليستی داشته باشند
در کشور های جهان سوم تشويق ميشود، چيزی ديگری به جز از عوام فريبی، اميدواری کاذب، مشروعيت بخشيدن 

  .استعمار،  گسترش فرهنگ قبول، و از يين بردن حرکت  های خودجوش مردمی، نميتواند باشد
که بگذريم، تنها با اشاره به دو "  طوط کلی سياست خارجی افغانستانخ" از مقدمه و نکات کليشه يی شده  در مقالۀ  

چقدر هم دور از واقعيت های غير قابل انکار " خطوط  کلی سياست خارجی افغانستان" مورد، ميتوانيم دريابيم که  
  .است

  
  :در شماره نهم آن آمده است

موکراسی های جهان، تنها از يحده امريکا و دسياست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان در برابر اياالت مت -" 
 مشترک با تروريسم و پايان دادن به افراط گرايی شکل نمی يابد، ما به روابط خود با اياالت متحده و ۀطريق مبارز

موکراسی ازيک چشم انداز ستراتژيک، از چشم انداز باور به ارزش های سياسی، حقوقی و اجتماعی يجهان د
موکراسی جوان در صدد است تا گام به گام به تحقق وسيع و همه جانبه ي يک دۀفغانستان به مثابا. مشترک می نگريم

از اين چشم انداز همکاری ستراتژيک با اياالت متحده امريکا بر . موکراسی به پردازديارزش های حقوق بشری و د
ين همکاری از اصول نهادين سياست بنياد ارزش های مشترک سياسی، امنيتی و منافع دراز مدت ما استوار است و ا

  ."خارجی ما است
  

 اينکه طبعًا شما ميتوانيد در دنيای خود ساختۀ فکری  تان به روابط تان با ديگر کشور ها با  هر چشم اندازی که اول
ند و  فقط کشور ها مجيور هستند تا بدانند که ديگر کشور ها با کدام چشم اندازی به آن ها مينگر. ميخواهيد، بنگريد

برای امريکا و متحدينش سياست عبارت . اگر الزم باشد، چگونه ميتوانند با روش های واقعيت گرايانه آنرا تغيير دهند
تغيير در پاليسی  موفق معادل .  کی، در کجا، چی وقت و چطور آنچه را که ميخواهد، بدست مياورد:  است از اينکه 

خطر " لندن تا توکيو به افغانسان بمثابه يک کشوری  که گويا  بنابر امروز از واشنگتن تا لندن و از.  جرم است
پس .  بايد  اشغال ميشد، نگريسته ميشود  و باور دارند که هر چه بخواهند ميتوانند در افغانستان انجام دهند" تروريزم

  چرا خود را مقيد به بيروکراسی معمول ديپلوماتيک سازند؟    
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چيست؟ "  ديموکراسی های غرب "افغانستان  با امريکا و " ی، حقوقی و اجتماعیارزش های مشترک سياس "دوم،
اگر هدف از ليبرال ديموکراسی غرب که وابسته به امپزياليزم بازار آزاد است، باشد، ممکن نيست ديموکراسی غربی 

صادی استعمار غرب زيرا  ليبرال ديموکراسی غربی مولود يک ساختار اقت.  ارزش مشترک  باشد و يا شده بتواند
اگر عکس قضيه درست ميبود، کشور . و در عمل ما اجازه نخواهيم داشت که ديموکراسی داشته باشيم. بوده و ميباشد

و ) در زمان پينوشه( ، جامايکا، اندونيزيا، شيلی )در زمان شاه(های مصر، عربستان سعودی، هايتی، کولمبيا، ايران 
مستقيم  و يا غير مستقيم غرب اداره ميشدند و ميشوند، بايد  نمونه های خوبی از دها کشور افريقايی که با مداخله 

    ميتواند ارزش مشترک باشد؟) freedom(ويا . ديموکراسی در دنيا ميبودند
   آزادی، آزادی چيست؟ آيا ميدانيد که  درک اکثر مردم امريکا از

Freedom of Shopping for Fun ح يا سر گرمیيعنی آزادی خريد برای تفري. 
آيا ما هم ميخواهيم و يا اجازه خواهيم داشت تا آنگونه  آزادی داشته باشيم؟  فراموش نکنيم که اگر ديکتاتوری و يا 
کمونيزم ميتوانست بهتر و خوبتر  منافع  غرب را تامين  کند  و زمينه ساز تداوم قدرت غرب در دنيا  باشد، امروز 

خوب ميدانند که اگر سيستم " دموکراسی های غرب"امريکا و .  وکراسی غربی وجود نميداشتچيزی به نام ديم
اقتصاد استعماری شانرا حفظ نکنند، و اگر فساد، نابرابری،  بی عدالتی، ظلم، عدم شفافيت، و جنگ در کابل، بغداد و  

اد و يا باماکو  بلکه در سرک های وجود نداشته باشد فردا  نه در سرک های کابل، بغد)  پايتخت مالی(باماکو 
  .واشنگتن، لندن يا پاريس مردم باالی يک کيلو گوشت جنگ خواهند کرد

ارزش " بنًا،  با در نظر داشت  وضعيت موجود کشورمان،  اولتر از همه  بايد تعريف و باور مشخص خود مانرا از 
 ميالدی را يک بار ديگر زير نام               ٨٠دهۀ "  سوسياليزم"در غير آن روز گار تلخ . داشته باشيم" های مشترک

  .تجربه خواهيم کرد"  دموکراسی غربی" 
    

  :آمده است"  خطوط  کلی سياست خارجی افغانستان" در شماره دهم  
سياست خارجی افغانستان در برابر همسايگان، بر اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی يکديگر و "

اين سياست افزون بر رويکرد منطقه گرايی ما، به دليل نزديکی و تأثيرات .   حاکميت ملی استوار استاحترام به
ما با جمهوری . بسيار مستقيم، بر مسايل سياسی، اقتصادی و امنيتی از اهميت خاص ساختاری بر خوردار ميباشد

تان بر سياست مبتنی بر برادری و دوستی افغاس.  اسالمی ايران دارای مشترکات فراوان فرهنگی و تاريخی ميباشيم
نگاه ما به اين رابطه، ناشی از ايجابات انصراف ناپذير منافع نسل های .  پايدار خود با اين کشور ادامه خواهد داد

  ."امروز و فردای ماست
  

 آزادنه فعاليت  زمانی که  زيادتر از صد ها کارمند استخباراتی اسرائيل و امريکا در مرز های افغانستان و ايران
نويسنده کتاب بلک واتر، تنها دها کارمند استخبارات اسرائيل زير نام کارمندان " جرمی سکاحيل"ميکنند و به قول 

شرکت  خصوصی امنيتی   بلک واتر در افغانستان فعاليت ميکنند و در مرز های افغانستان با ايران يک جنگ تمام 
اليکه امريکا تقريبًا هر چند گاه عمليات های امتحانی را  که در صورت حمله عيار استخباراتی  جريان دارد؛ و د ر ح

، ٢٠٠٨ می ٨نظامی به ايران از آن استفاده کند، در افغانستان اجرا ميکند، که بنابر گزارش واشنگتن پست به تاريخ 
ن  امتحان نمودن پرواز امريکايی، که هدف آ) F١٦(در تازه ترين مورد يک عمليات نهايت مخفی را چار اف شانزده

های دراز مدت  درصورت  حمله نظامی به ايران بود، در جنوب غرب افغانستان انجام دادند؛ و  با در نظر داشت 
اين اين حقيقت آشکار که در صورت حمله نظامی امريکا و متحدينش  به ايران، افغانستان اولين پايگاه آنان خواهد 

سياست خارجی افغانستان در برابر همسايگان، بر اصول حسن " ل کند که بود، چرا و چطور ايران بايد قبو
؟  و همچنان در حاليکه " همجواری، عدم مداخله در امور داخلی يکديگر و احترام به حاکميت ملی استوار است

 چطور پاکستان با صراحت اعالن ميکند که صلح با طالبان  به معنی ختم حمالت طالبان در افغانستان نيست،  ما
  استوار نيست؟" بر اصول حسن همجواری"ميتوانيم که به پاکستانی ها بقبوالنيم که حتی اعالن اين موضوع 

درست چند روز قبل از امضای معاهده " خطوط  کلی سياست خارجی افغانستان" هر چند روشن است که طرح 
 بنوعی مشروعيت بخشيدن و به درازا ستراتيژيک با امريکا، قدمی حساب شده برای منحرف ساختن اذهان عامه و

همکاری ستراتژيک با اياالت متحده امريکا بر بنياد ارزش های "کشيدن مداخله و اشغال بود که اين مسله در جملۀ 
به وضاحت آمده است، ولی آنانی که دل در گرو  اداهای "  مشترک سياسی، امنيتی و منافع دراز مدت ما استوار است

ای سپنتا بسته اند و روشنايی را در آيينه  شکسته و تاريک نسل خون و خيانت ميبينند، بايد فراموش روشنفکر مابانه آق
نکنند که روشنفکری و روشنگری به معنی تکيه به اين و آن سفارت خارجی و راه رفتن با بکس ديپلومات در عقب 

سازی کردن و موشگافی کردن انديشه روشنفکری و روشنگری به معنی به چالش کشيدن، نو. منفور ترين ها  نيست
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و عملکرد های معمول، بخاطر نزديک شدن به روشنايی و حقيقت است و بر عکس درک آقای سپنتا هيچ جنبش 
  .     امکان پذير نيست) ١" (از باال"روشنفکری و نو آوری 

ار صورت گيرد و در نتيجه آن            در خاتمه ميخواهم بپرسم که اگر در آيندۀ نه چندان دور معاملۀ با طالبان  و حکمتي
خطوط  کلی " ، پست وزرات خارجه را به طالبان و يا حکمتيار واگذار شوند، سرنوشت "ديموکراسی های غرب" 

چی خواهد شد؟  و آقای سپنتا بازهم از  کاندوليزا رايس "  ارزش های مشترک" و  " سياست خارجی افغانستان
  تشکر خواهد کرد ؟)  ٢" (انستان را آزاد ساختامريکا افغ" بخاطری اينکه 

  
  پايان

  
*********************  

  
  :ياداشت ها

  .١٨٨٦ حمل ٢٦. رجوع شود به مصاحبه آقای سپنتا با راديوی زمانه)  ١(
  .  ٢٠٠٨ می ١٣. سخنرانی آقای سپنتا قبل از امضای معاهده استراتژيک با امريکا در وزارت خارجه امريکا) ٢(
  

                    
 


