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 2007 ژوئن 12نادر پوينده سه شنبه : نويسنده
 کابل پرس

 )کا گ ب سابق (FSBاز جهاد عليه روسها تا عضويت در سازمان 
ن کشور در داخل يکی گفته می شود يونس قانونی رييس پارلمان افغانستان در سفر اخير خود به روسيه با وزير امنيت اي

اين خبر از جانب نزديکان آقای قانونی به . از قايق های تفريحی دريای مسکو به صورت خصوصی مالقات نموده است
. انتظار می رود اطالعات بيشتری از مکالمات طرفين در روزهای آينده به مطبوعات درز نمايد. بيرون درز نموده است

ل احمد شاه مسعود با شوروی سابق را در زمان جهاد به عنوان مبنای دوستی ديرينه در اين مالقات آقای قانونی پروتک
ی بين گروه خود و روسها قرار داده سعی می نمايد جانب روسها را متقاعد نمايد که اين شورای نظار نبوده است که 

 در تحليل معادله ی قدرت باعث سرافکندگی و شکست شوروی در افغانستان شده است بلکه خام بودن مردم افغانستان
جهانی و عدم آگاهی آنها از ظهور امپرياليزم امريکا بوده است که باعث اخراج نيروهای شوروی از افغانستان شده 

آقای قانونی با ذکر لغت امپرياليزم سعی می نمايد خود را پيرو خط مشی پوتين رييس جمهور روسيه که اخيرًا . است
اطالعاتی که به بيرون درز نموده است روشن می سازد که آقای قانونی با . ده است نشان دهدامريکا را امپرياليزم خوان

تالش بسيار سعی می نمايد وزير امنيت روسيه را متقاعد نمايد که در پنج سال گذشته شورای نظار عمًال متحد 
می نمايد مقاومت شورای نظار وی ضمن اينکه حامد کرزی را نماينده ی امريکا خطاب . استراتژيک روسها بوده است

قانونی در بخشی از صحبت خود با . را در برابر نفوذ امريکا در کشور افغانستان دليل واضح اين امر قلمداد می نمايد
جبهه ی ملی که در هماهنگی کامل با سفارت روسيه در کابل تشکيل :"جانب روس وی را مخاطب قرار داده می گويد

ما معتقد . تان روس خود را در تمام مسير حرکت خود به سوی موفقيت در کنار خود ببيندشده است انتظار دارد دوس
هستيم که امريکا روزی در افغانستان به زانو در خواهد آمد، به دليل اينکه امريکايی ها قادر نيستند اين واقعيت را که 

ای آقای قانونی در حاليست که اطالعات اين ادعاه." افغانستان همواره حوزه ی نفوذ روسيه بوده است درک نمايند
 .منتشرشده از تالش مايوسانه ی شورای نظار به نزديکی با امريکا در طی پنج سال گذشته حکايت می نمايد

 امريکا دريافت نموده CIAعبداهللا بعد از شکست طالبان دهها مليون دالر را از سازمان -گفته می شود که تيم آقای قانونی
.  امريکاييها به داليل ظاهرًا نامعلوم عاليق خود را از اين تيم کم نموده سعی نمودند آنان را حذف نماينداما بعدها. است

. گفته می شود علت بی عالقگی امريکا به تيم قانونی روابط همزمان اين تيم با سازمان اطالعات ايران بوده است
مهوری نيز بخشی از همکاری مشترک سازمان مصارف چند مليونی آقای قانونی در جريان انتخابات رياست ج

بوده است که ظاهرًا سعی دارند جبهه جديدی را در منطقه عليه نفوذ ) کا گ ب سابق (SFBاطالعات سپاه ايران و
اما خبط عمده ی . آقای قانونی قصد دارد از اين موقعيت با مهارت به نفع خود و تيم خود استفاده نمايد. امريکا باز نمايند

تصور نمی شود روسها واقعًا مايل و قادر باشند جبهه .  قانونی سطحی بودنش در تحليل معادالت جهانی قدرت استآقای
صحبت های آقای پوتين بيش از اينکه مبين تهديد غرب بوسيله ی شوروی . ی جدی را عليه امريکا در منطقه باز نمايند

روسها قدرت درک اين مسئله را .  و اروپا محسوب می شودباشد نوعی تالش برای اخذ امتيازات اقتصادی از امريکا
دارند که جنگ جهانی سوم هيچ برنده ای نخواهد داشت اما اين را نيز دريافته اند که سياست می تواند رقابت های 

ی به هر حال موفقيت يا عدم موفقيت آقای قانونی دغدغه . اقتصادی روسيه را در منطقه به نفع اين کشور خاتمه دهد
اصلی روسها نيست و آنها صرفًا تالش خواهند نمود از يونس قانونی و لفاظی هايش به نفع سياست های اقتصادی خود 

. نکته ی ظريف مسئله عدم درک آقای قانونی از مسايل نسبتًا پيچيده ی منطقه ای است. در منطقه بهره برداری نمايند
ها و نشريات وابسته به وی برای بزرگ جلوه دادن حضور جهانی روسيه تالش ياران قلم بدست آقای قانونی در سايت 

اتکا به شخصيت سياسی معامله گری مثل قانونی . نيز بخشی از اشتباهات استراتژيک اين تيم سياسی سطحی نگر است
 .برای يک سياستمدار به معنای خودکشی سياسی است

شه از معامله گری و پول دوستی يونس قانونی بيمناک بود و تا منابع نزديک به احمد شاه مسعود می گويند که وی همي
بعد از مرگ مسعود آقای قانونی در اولين ظهور . زمانی که زنده بود هرگز ابتکار عمل هيچ مذاکره ای را به وی نسپرد

در نتيجه ی اين . خود درکنفرانس بن با معامله ای با آقای کرزی رهبر و پيشوای خود برهان الدين ربانی را حذف نمود
معامله سه وزارت کليدی به آقای يونس قانونی و يارانش رسيد و وی بدين ترتيب طرح ناکام سيطره بر کشور را 
طراحی نمود اما دير نپاييد که گروه کوچک انحصار طلب قانونی وزارت خانه های بادآورده ی خود را يکی پس از 

 شکست خورد و حاال با کرنش در مقابل روسها سعی دارد پايگاه ديگری از دست داد و آقای قانونی در محاسباتش
 .سياسی خود را مستحکم نمايد
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در سفری که آقای قانونی در هنگام وزارتش به عنوان وزير . روابط قانونی با ايران نيز پيچيدگی های خود را دارد
ار بدون ترديد به عنوان يک موتلف تمام معارف افغانستان به ايران داشت، کشور ايران را متقاعد ساخت که شورای نظ

در آنجا نيز آقای قانونی از همکاريهای نزديک احمد شاه مسعود با ايران . عيار جمهوری اسالمی ايران باقی خواهد ماند
ن به عنوان نقطه ی آغاز استفاده نمود و به ايرانی ها قول داد که تمام فعاليت های خود را با سازمان اطالعات سپاه ايرا

ايران در ازای اين تعهد سخاوتمندانه ی آقای قانونی دو هزار بورس تحصيلی را به کشور . هماهنگ خواهد نمود
افغانستان تعهد نمود و به صورت خصوصی به آقای قانونی قول داد که در صورت تداوم همکاری شورای نظار با 

 تحصيلی در اختيار تيم آقای قانونی قرارداده خوهد سازمان استخباراتی اطالعات سپاه ايران قسمت اعظم اين بورسهای
نکته ی عمده اين بود که ايرانی ها به صورت تلويحی به آقای قانونی تفهيم نمودند که تيم آقای . شد نه دولت افغانستان

ا در افغانستان قانونی بايد در روابط خود با روسها و ايرانی ها اولويت را به ايرانی ها بدهد و ابتکار عمل ايرانی ها ر
نزديکی بيش از اندازه ی آقای قانونی به روسيه اين اعتماد ايرانی ها را نسبت به قانونی تضعيف . به رسميت بشناسند

بدين ترتيب قانونی جايگاه نخست خود را از . نمود و آنها حاضر نشدند تمام بورسهای تحصيلی را به وی واگذار نمايند
 .م ايرانی ها تبديل شددست داد و به اولويت درجه دو

در حاليکه قانونی بر . تمام شواهد نشان می دهد که يونس قانونی بازنده ی نهايی بازی سياست در افغانستان خواهد بود
سر استيضاح سپنتا وزير خارجه ی کشور با فاروق وردک يک ائتالف سياسی را تشکيل داده بود، اما خود در معرض 

گزارشات اخير به وضاحت روشن می شازد که آقای فاروق وردک استيضاح آقای . حمله ی آقای وردک قرار گرفت
آقای قانونی که تصور می کند در معامله . قانونی از رياست پارلمان را در راس اجندای سياسی خود قرار داده است

نس قانونی از رياست برطرفی يو. گری استاد است می رود تا خود قربانی دامی شود که برای ديگران تدارک ديده بود
آقای قانونی بهای سياست های انحصار طلبانه ی خود را می . پارلمان نکته ی آغاز سقوط آقای قانونی خواهد بود

به نظر می رسد سياست آقای قانونی که بر قربانی نمودن مردم افغانستان خصوصًا مردم شمالی استوار بوده . پردازد
 . زباله دان سياست افغانستان خواهد سپرداست سرانجام خود قانونی را نيز به

 
 


