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  ایران و پاکستان! اه گوجای مبارزات انتخاباتی

 قسمت اول() 

کمپاین های مبارزات انتخاباتی  ار ها و شع، ی و خوردی ، قوت و ضعف احزاب وسازمان ها، حرکات سیاسیگبزر
 دارد.  مطرح شده  ونسخه های  شعارهار به محتوی گدر پهلوی سایر عوامل اصلی و فرعی دی

  ند. رفته نتوانگرسا و روشن قاطح  های مطرح درانتخابات موضع  شخصیتو  مردم در برابر برنامه هاکه 
چندین دهه حاکمیت در هند بعداز مودی وحزب وی در انتخابات اخیر  تحلیل های موجه درمورد پیروزی حرکت آقای

هند  ۀـآقای مودی درمسایل مطرح درکشور وجامعرس در هند هم درهمین برخورد رساء ، روشن و قاطع گحزب کان
را به قدر یرند و وی گتصمیم روشن باش ی سیاسحرکت  جناب مودی و درمورد تا به ملت فرصت داد  بود که

 
ته شن ندادرقبال پاکستان سیاسیت روشافغانستان مطرح میکنند که پاکستان درقبال افغانستان سیاسیت روشن دارد اما 

 و ه وکمسیون را مؤظف خواهند کرد که مشاکل خویش را  خاصتاً با پاکستان حل خواهند کردکمیتو تأکید دارند که 
یکی از  ونه حل خواهند کرد،گندان به صورت روشن پیشکش ومطرح نمی کنند که این مشکالت ومعضالت را چ

 اصلی و مرکزی این نوشته است.  املووع دالیل
ضرورت است وباید درین راستا درمسایل مسلکی با این متخصصین  یری متخصصین گا و بکار تشکیل کمیسیون ه

ان و گو همسایمسایل را مطرح ومشوره کرد اما به هیچ صورت حتمی نیست که در مسایل ومطالب مطرح بین ما 
 با ما مانند یکست نیپاکستان حاضر  و درقرار دادرآن ما درچنین حالت زار که کشور خاصتاً با کشور پاکستان 

 حقوق حقه  برخورد نماید.  داری مساوی الحقوق وکشور 
درمراحل  پاکستان در کشور  یرهبران جهاد وحضور وجوددر غیر عادالنه زیاد اند که یکی آنرا مل این حالت عوا

مجبوریت  و ما کشور شخصیت های سیاسی و  بر کستان پا خباراتی کشورهای همسایه و خاصتاً استراجع معیین تسلط م
  رفت. گرفته است، نام گپاکستان و ایران قرار  سوء استفاده  که مورد  یها

یز ندرقبال پاکستان حامد کرزی و حاکمیت اش  جناب سالۀسیزده بر عدم واضح بودن پالیسی حاکمیت اعتراض 
این عدم روشن بودن پالیسی جانب افغانی سبب اصلی گویا به نحوی مطرح میشود که و درهمین چوکات مطرح 

که حل بعضی مسایل را برای  درحالیکه عوامل مختلف از جمله توانایی های فعلی ما  را وادار میسازد مشکل باشد
خویش بنابر  حقۀما به حقوق  ذاشترا میطلبد و هست موارد که نه خواهد گپیش زمینه های مناسب ایجاب ایجاد 

د ودشوار پاکستان فشار وار گفرصت های بس تندر تصادفی نیست که  الزم نمود.  ۀیت های فعلی ما استفادمجبور
 ار ما در شرایط دشوار مطرح و به میل ایشان حلگشت افگرفتن انگباو مطالب را بخش ازمسایل  ومیکند تا کرده 

 
عدم وجود پالیسی مشخص از جانب اعتراض که شد ثابت خواهد به صراحت  فهم وتحلیل ارایه شده در پایین در 

  میدانم. وارد و نادرست یک اعتراض غیر ر اساسی مشکل است....  را گافغانستان در قبال پاکستان ایجاد 
 

د نو چگونه از مجبور های ما دار ان ایرانی و پاکستاني ما میدانند که موضوع از چه قرار استگما میدانیم که همسای
  ؟ کنندسوء استفاده می

شور ک منافع و مصالح است به صورت روشن واضح و قسماً هردو گنیابتی نې بلکی جن گاینکه درافغانستان جن
 میداند. وجهان  همسایه 

حل موضوعات متعدد و بدون درنظر داشت اولویت ها و مجبوریت های امروز ما به نفع ما نیست. درین  پرداختن به
ق رفتن بعضی حقوگمرحله ما به جمع و جور کردن خود و استقرار معیین سیاسی و نظامی داریم. طرح وپرداختن به 

ند به نقص ما حل واز مجبوریت های ومطالبات ما درین مرحله با وجود برحق بودن موجه نیست و مشکل را میتوا
  یرد. گما سوء استفاده صورت 
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 بلکی ازدرین میان بحث همه جانبه ایجاب میکند که ما همچنان با درنظر داشت انصاف  نه تنها از جوانب منفی 
 ان صحبت و بحث داشته باشیم. گجوانب مثبت روابط ما به همسای

 بحث داشت.  نیز یالسگاز جانب ُپر و مثبت ث میکنیم بحیالس گنصف خالی  برماست مازمانیکه  از 
از تمام جوانب مثبت و منفی قضای رابطه بین افغانستان و پاکستان و افغانستان و ایران صحبت داشت اما این ایجاد 

 وقت و فرصت بیشتر را میکند. 
 

و سخت  گدلتن دۀخوانن حوصلۀاز نیست و  راه حل جامع ممکن ارائۀاین مطالب و  همۀبحث تمرکز به ا درین نوشته و 
 یر امروزی خارج است. گ

ه خواهیم شد کمرکز و به این متلذا درین نوشته مجبوراً با تمرکز به بعضی جوانب وواقعیت های عینی پرداخته 
شناخت جانب افغانی درمورد همسایه ها وجود داشت ومشکالت موجود از عدم شناخت جانب افغانی از مطالبات 

هر قیمت به هیچ وجه قابل قبول بوده به ماهیت بعضی از ین مسایل مطرح است و حل بخش ازین مطالب  یلکه ب
 

 برنامه های آنها درقبال افغانستان: و شناخت ما از حاکمیت ایران
داف بخاطر اه موفقانه وتوانسته در رابطه به افغانستان و منطقه خواسته  ذشته گسال  13 گذشته و خاصتا در ایران در

در رأس امریکا را در افغانستان کشور حاضر درافغانستان و  ۸۴ که . ایران  خواسته ندعمالً کار ک و منافع خویش
 هدف روشن.. دنایران را از دست بده ربوحمله توان و جرئت رفتن امریکا ومتحدینش که  خسته سازدچنان 

به صورت وسیع و اده ایران میخواهد تا مذهب و فهم خویش را از دین اسالم درجهان واز جمله در افغانستان توسعه د
 هدف روشن.. ترویج کند

تی جانب ایرانی ح. دسترسی پیدا کندطبعی و دریا ها ذارد افغانستان به منابع طبعی خویش از جمله آب گایران نمی 
غانستان افطر حمایه ویافتن توجیه به عمل کرد غیر فعال خویش درقسمت تولید برق و بخابرای رسیدن به این هدف 

در تولید برق از باد وآفتاب  شود، برنامه های  افغانستان ه برق از خارج واردند و خواهند کرد کرا مساعدت کرد
 .بین المللی استفاده ببردمطابق به نورمهای حتی  دریا های سرحدی  آبهای و از رفته شود و گروی دست افغانستان 

ناکام ساختن سایر پروژه های تولیدی از جمله سمنت و سایر تولیدات که ایران میتواند به افغانستان  یدر راستا ایران 
 هدف روشن. دارد. داشته و درعمل موفقیت های زیادی  وارد کند

دنی درواقعیت بلخ و بخدی و بخارا وسمرقند درآن حوزه ای تمکه ایران عظمت وافتخارات تمدن آریانا وآرین زمین را 
به  ایران  ،دندار خویش را اه خاص فراموش ناشدنیگجایوشخصیت های برخاسته ازین مرز و بوم بوده و   و ...

ه شرقی مربوط ب کند ومیداند و تصادفی نیست که چندین سال رئیس جمهور امریکا سال نوسیاسی امروز خالصه 
  واضحونتایج هدف   ند.فته اگتبریک امروزی رسماً ایران مردم به سال  چندین حوزه تمدنی ما را

. این بخش کار حد اقل دو ثابت ساختهحوزه خویش را در افغانستان و کشور های  و تفوق ایران میخواهد عظمت
خ تاریقسمت دارد اول: کار وسیع زمینه سازی برای بی هویت سازی افتخارات و دست های مردم افغانستان درطول 

 ی وگفرهن و بی باور ساختن به این افتخارات و دوم: کار وسیع برای تصاحب افتخارات و دست های مشترک 
ی کار در ُبعد های گهماهن سیاسی امروز ایران امروز. دۀی ومحدود ساختن آنها  صرف و صرف به محدوکلتور

 بکارو )مانند ستون پنجم(اخیر در ایران ۀــار دهموجود در چ مهاجر مختلف با استفاده از نیرو های داخلی، افغانهای
تطمیع و تهدید افغانها در سطوح مختلف رسمی و چار دهه،  گجن ۀدرنتیجالخره ضعف داخلی افغانها وافغانستان 

عدم فعال ساختن مراجع دولتی در موارد که ایران عدم فعال بودن  بخاطر تحقق حد اقل حتی ی وسیع حق السکوت ها
که ایران په آن متوصل )متوسل( شده ونتایج مطلوب به اند ، وسایل و نتایج روشن اهداف جانب افغانی را میخواهند،

 .وواضح روشنایل ف ووساهدانفع خویش نیز دارند. 
اندید کز درین راستا روشن نیست که تیم جناب داکتر عبدهللا عبدهللا ـیـنمی دانم چه چمیدانیم. همه را حال که این 

میخواهند آنرا  درین عرصه اختصاصی با ساختن کمیته و کمیسیون های ، حاال 13۳3انتخابات ریاست جمهوری 
جانب  ۀـکرد و توافق مفید متقابل با به دست آوردن حقوق حقـمسلم هست موارد یکه مشترک کار  روشن وحل نمایند؟

افغانی به آن نایل شد. این زمانی به صورت مؤثر ممکن است که ما خود را جمع و جور نموده ، حیثیت ووقار خویش 
ی ناپذیر نماییم تا افغانها  و بخش از رهبران گرا با پیشکش کردن زعامت مشروع متمدن و قوت خویش کار خست

م نام، بی نام و نشسته ومنتظر در عقب دفاتر مراجع استخباراتی این همسایه ها بخاطر بدست گر آن مهاجران گشان دی
 آوردن امتیاز و مساعدت های مالی نیستند و ازخود موجودیت، مشروعیت و قوت دارند.  
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و خود،  رانگافع مشروع دیمنشناخت  و مسلکی، تشکیل کمیته ها متخصصین روابط با کشور ها در سطوح اکادمیک
احب که تیم داکتر صاما کار استثناییوضروری مطلوب ران وخود کاری است گشناخت خطوط سرخ غیر قابل عبور دی

عبدهللا عبدهللا بصورت حتمی توسط آن قناعت همسایه های وایران را حل وایران را راضی سازد برایم روشن نیست. 
خن س ین مسأله که در ظاهر کالم مشکل ندارد اما چه حلیتمرکز به اید بخواهیم. ما به هرقیمت حل این منازعات را نب

  ؟مرکزی است
 تانتدابیر به نفع افغانسداخلی داشته که موجب شده  ما درموارد زیاد مشکالت اقتصادی، سیاسی و ساختاریبه فهم من 

ن دام به صورت دوامدار برای آن کار میشود و ها  پاء بودن و عدم استقرار که قسماً توسط همسایهنو بنابر  ماومردم 
و  انه کار جمعگی . ونیست نه خواهد بوددست ماساخته  اساسي آنی و قاطع درین راستا از زده میشود، کار وتغییری

ست که باید بصورت ما ۀونهادینه کردن دست آوردهای شکنندونیرو های امنیتی ما ساختن خویش جور کردن وقوی 
                                                          ار کرد.  به انتخابات رفت و سرنوشت خویش را به دست خویش رقم زد.یر روی آن کگپی

 

 پایان
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