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 نوراحمد شادمان

 سنگر بندی جديد با سياست های کهنه" جبهه ملی"
در اين ميان اعالم موضع . با اعالم تشکل جديد سياسی در افغانستان فصل تازه ای از واکنش های سياسی سر برآورد

واکنش بعدی مربوط به برخی از مطبوعات و . د کرزی بسيار قابل توجه بودرسمی دولت افغانستان توسط محترم حام
 .نمايندگان مستقل پارلمان است

تشکيل اين نوع جبهه بندی های سياسی در کشوری که اساسش بر تکثر گرايی قومی و سياسی بنانهاده شده و قاعده بازی 
وضع دولت و اصحاب سياست است که در اين مورد تنها اعالم م. آن دمکراتيک است، امر مهم و قابل توجهی نيست

  .خاص باعث توجه می نمايد

اما آنچه بيش از ساير جنبه های مهم تلقی . در مورد اين گونه تشکل ها ممکن است ابهامات و سئواالت مختلفی رخ نمايد
ين حساسيت به خوبی در اين رابطه مهم آن است که وجه ا. است" جبهه ملی"حساسيت دولت در مورد تشکيل . می شود

  .تحليل شود و ميزان باالی حساسيت در اين مورد مورد تامل قرار گيرد

عالوه بر او، تعداد ديگری افراد نامبرده شده، و . به رهبری برهان الدين ربانی اعالم وجود کرده است" جبهه ملی"
قوماندان اسماعيل، احمد ضياء .(اب می آيند مسعود به حس-اکثريت قريب به اتفاق آنها تابعی از تيم سياسی گذشته ربانی

  )مسعود، قوماندان يونس قانونی و قوماندان قسيم فهيم

تنها کسانی که از اين قاعده خارج اند؛ شيخ محمد اکبری، سيدمصطفی کاظمی، ژنرال دوستم، گالب زوی و نورالحق 
وت دارند، اما از نظر سياسی وزنه خاصی اين افراد با وجود آن که از نظر قومی و سياسی وضعيت متفا. علومی است

. صرف نظر از آن که رفيق پارلمانی همديگر و يا ناراضی از وضعيت خويش محسوب می شوند. به حساب نمی آيند
  .!اگر نگوييم که عده ای برای غوغاساالری قدم پيش گذاشته اند

؟ ! نظام سياسی افغانستان از رياستی به پارلمانیمبارزه برای تغيير. 1: اهداف اعالم شده توسط اين جبهه امور ذيل است
در ارتباط با اين تشکل ... . انتخابی بودن مقامات واليت ها و ولسوالی ها و. 3مبارزه برای انتخابات پارلمانی آينده . 2

  :سياسی چند نکته قابل توجه است که در بسياری از موارد باعث حساسيت هم شده است

دراين ارتباط خوب است که به پيشينه افراد .  شخصيت ها و کارگردانان اصلی اين جبهه است اولين نکته مربوط به.1
اوال نام جبهه بر يک تشکل سياسی در افغانستان يادآورد ذهنيت نظامی افراد دخيل بوده و . سرشناس اين جبهه برگرديم

 گذشته بسر می برد و صحنه سياسی  نظامی در-کاشف از اين است که افراد دست اندرکار هنوزهم در فضای سياسی
  .افغانستان را صحنه درگيری های خشونت بار قومی و زبانی تلقی می کند

برهان الدين ربانی رئيس حزب جمعيت اسالمی . مساله بعدی در اين ارتباط عملکردهای گذشته ربانی و تيم همراه اوست
هرچند که مسعود هيچ وقت تابعی از ربانی به .  می داداحمدشاه مسعود تشکيل" شورای نظار"بود که بدنه اصلی آن را 

شورای نظار جنگ های خونينی را بين او و حزب . حساب نمی آمد، و فعال اصلی اين حزب مسعود و شورای نظار بود
ربانی دومين رئيس جمهوری بودکه به نام . اسالمی حکمتيار سازمان داد که در تاريخ دوران جهاد مشهور است

  .ارد ارگ کابل شده بودمجاهدين و

دولت ربانی از طرف مردم افغانستان مشروع تلقی نمی شد زيرا هيچ يک از ساز و کار رسمی و دولتی او مورد تائيد 
يکی از اين ساز و کارها قانون اساسی اعالم شده جمعيت اسالمی بود که . مردم افغانستان و احزاب سياسی قرار نگرفت

لذا دوران حاکميت او سرشار از جنگ های قومی .. و سياسی تاريخ افغانستان شناخته می شودبی بنياد ترين متن قانونی 
در اين ميان ممانعت جمعيت اسالمی و شخص احمدشاه مسعود از مشارکت ساير اقوام و احزاب . و زبانی و حزبی بود

  .در دولت خود بنياد کابل اصلی ترين عامل جنگ ها به شمار می آمد

در نتيجه جنگ های احمدشاه . ی نظار تمام ارکان نظامی و دولتی افغانستان را در اخيتار گرفته بودمسعود و شورا
مسعود بر عليه مخالفين، و با استفاده از موقعيت های نظامی مشرف به کابل و تسليحات سنگين دولتی، مناطق مسکونی 
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جنايت . يکی از اين نمونه ها است" چنداول "ويرانی منطقه مسکونی. شهر و خصوصا غرب کابل به ويرانی تبديل شد
فاجعه و . نمونه ديگر عملکرد احمدشاه مسعود در کابل است" منطقه افشار"ها و کشتارهای وسيع غير نظاميان کابل در 

  .مشهور است" زخم خونين کابل"جنايت افشار در ادبيات سياسی و حقوقی افغانستان و جهان به 

وی شخص جوانی است که توانايی های سياسی ، نظامی و يا . مسعود است مدضياء شخصيت بعدی در اين جبهه اح
فرهنگی خاصی از خود بروز نداده است لذا موقعيت های سياسی خودش را در دولت کنونی و حزب شورای نظار 

دشاه دارد در عين حال نمی توان همان ديدگاهی را که مردم نسبت به احم. مرهون شهرت برادرش احمدشاه مسعود است
به نظر می رسد که احمدضياء مسعود تفاوت های آشکاری با برادر دارد زيرا روحيه . نسبت به احمدضياء هم تعميم داد

  .مسالمت آميز و انسانی او همراه با گذشته سياسی خاکستری اش وجه تمايز اصلی وی به حساب می آيد

ير سياسی خوش سيما و جوان بعد از احمدشاه مسعود در يونس قانونی چهره بعدی موثر در اين جريان است که بازگ
يونس قانونی هم در بسياری از روحيات مشابه احمدضياء مسعود است . شورای نظار پنجشيری ها به حساب می آيد

قانونی . نيز نمی توان از ياد برد" فاجعه افشار"هرچندکه مشارکت و نقش فعال او را در جنگ های کابل و خصوص 
در عين حال تابعی از سياست های خاص . وی روحيات نرم و مسالمت آميز دارد.  مند و ماجراجوی نيستشخص قدرت

  .تشکيالتی تيم شورای نظار و احمدشاه مسعود به حساب می آيد

زيرا نقش بسيار ضعيف سياسی او در دور اول دولت کرزی و . قسيم فهيم را نمی توان فعال سياسی موثر به حساب آورد
بازی اصلی فهيم تنها با نقش موثر او در جنگ های کابل و . ار گذاری او نشانه از اين مساله به حساب می آيدسپس کن

پس از ربانی رئبس سنی افراد مذکور، قوماندان اسماعيل . خصوصا با از ميان برداشتن احمدشاه مسعود شناخته می شود
نگ در جنوب غرب افغانستان است که پس از حاکميت وی نيز يک سابقه دار ج. است که به خان هرات مشهور بود

خواب های تشکيل کشوری جديدی را در حوزه جنوب غرب کشور در سر می ) 1990اوايل دهه (دوستان او در کابل
بسياری از زمينه های تحقق اين رويا نيز فراهم شده بود؛ از جمله اين که با منابع قدرت خارجی در آنسوی . پروراند

ر نيز گفتگوهای سری و مستقيمی را صورت داده بود و تا آخرين لحظات حضور در هرات هم از مرزهای کشو
تورن اسماعيل در ارتباط با اين سياست ها زمينه های . مساعدت های تبليغاتی، تسليحاتی و مالی آن برخور دار بود

 B 52ز بخت بد او حامد کرزی با کمک فرهنگی و سياسی خوبی را نيز در اين منطقه از کشور به وجود آورده بود که ا
البته ناگفته پيدا است که تمامی اين مساعدت ها از جانب کشور . از راه رسيد و تمام اين ترتيبات خوش را برهم زد

. دوست و همسايه غربی با رويکرد خاص تمدنی، نژادی و زبانی شکل گرفته بود که کمابيش تا کنون نيز دوام می يابد
های خود مختاری اعالم نشده هرات در زمان حاکميت وی آن بود که هموطنان ما از ساير واليات را يکی از نشانه 

؟ فرمانروايی مطلق العنان !بيگانه قلمداد می کردند چيزی که در هيچ يک از واليات افغانستان مرسوم نبوده ونيست
اين قصه برای اسماعيل .  کابل پايان يافتاسماعيل خان درهرات نه به طريق مسالمت آميز، که با فشار نظامی دولت

  .خان با قربانی شدن فرزند او پايان يافت

از اينرو اهميت سياسی . چهرهای بعدی اين جبهه تابعی از سياست ها و عملکردهای افراد مذکور به حساب می آيند
که تا کنون موضع گيری خاصی تنها شخصيت موثر و مقتدر خارج از تيم ربانی، عبدالرشيد دوستم است . چندانی ندارد

البته تجربه سياسی گذشته دوستم در همکاری با تيم ربانی برای . را نسبت به ذکرنام خويش در اين جبهه بروز نداده است
  .با اين وجود قضاوت نهايی در اين ارتباط زود می نمايد. شخص وی چندان خوشايند و ثمره بخش نبوده است

ق احدی، سيدمنصور نادری، محمد اکبری و سيد مصطفی کاظمی نيز هرچند در کنار نام محمدگالب زوی، انور الح
همان گونه در اصل بيانيه و اظهارات . ساير نام ها خود نمايی می کند اما از نظر سياسی توجه چندانی را جلب نمی کند

ر نام اين افراد و سايرين تنها به نظر می رسد ذک. ربانی نيز در مراحل بعد از چهره های مطرح سياسی آورده شده است
  .به هدف جامع نشان دادن چهره سياسی و قومی اين جبهه باشد

اهدافی که در اظهارات ربانی آمده است اندکی تامل .  موضوع مهم بعدی در اين تشکل اهداف سياسی اعالم شده است.2
عددی در نوشته ها و مصاحبه های افراد مختلف و وجه تامل اين اهداف از زوايای مت. برانگيز اما شناخته شده است

تنها نکته که در اين ارتباط می توان گفت اين . خصوص اظهارات حامد کرزی بيان شده است که الزم به تکرار نيست
عالوه بر آن . است که اعالم اين اهداف به معنی مخالفت رسمی با قانون اساسی جديد و بنيان نظام سياسی موجود است

  . نظر می رسد اهداف اعالم شده تنها پوششی برای برخی از هداف سياسی و قومی پشت پرده باشدکه به
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مهم ترين دليل آن است که اگر نظام پارلمانی و ساختار فدرالی نظام اداری در افغانستان مناسب است، چرا اين پيشنهاد 
  قبال و در دوره حاکميت خود ربانی مورد قبول نيافتاد؟

 نظام جمهوری بود که با مخالفت 1990 ربانی و در قانون اساسی اعالم شده توسط آنها در دهه -تيم مسعودنظام سياسی 
 ربانی با پيشنهاد حزب وحدت و -از طرف ديگر مخالفت خونين مسعود . شديد اقوام و احزاب سياسی قرار گرفت

نستان چه توجيه اسالمی، قانونی و ملی عبدالعلی مزاری در مورد ضرورت اجرای نظام فدرالی ادارات دولتی افغا
داشت؟ چه انگيزه سياسی است که حاال و پس از سالها جنگ و کشتار و ويرانی چنين پيشنهادی توسط آنها مطرح می 

شود؟ آيا جز اين است که از طرح از اين نوع حرف ها بوی مخالفت با نظام کنونی و ثبات سياسی و امنيت عمومی 
  ی رسد؟افغانستان به مشام م

زيرا طرح اين گونه سياست ها نمی تواند ايده های . همين نکته باعث اظهار نظر جدی و صريح حامد کرزی شده است
سالم افغانی و ملی را نشان دهد و تنها می تواند کاشف از دست های آشکار و پنهان دولت های خارجی و تفکرات مساله 

  .ساز قومی و سياسی در افغانستان باشد

 امر آن است که طرح اين گونه مسايل تنها می توان مردم افغانستان را نسبت به صداقت ربانی و تيم همراه او واقعيت
  .بيش از پيش ظنين سازد

تصريح می کند که احزاب سياسی تنها می توانند در " قانون فعاليت احزاب سياسی افغانستان"نکته ديگر آن است که 
در حالی که اهداف اعالم شده توسط ربانی در .  نظام سياسی موجود فعاليت نمايندو" قانون اساسی جديد"دايره اصول 

جهت تغيير اصل نظام سياسی کنونی و نقض صريح اصل قانون اساسی جديد افغانستان مبنی بر رياستی بودن نظام 
  .سياسی قدم بر می دارد

دولت و نقض قانون اساسی جديد افغانستان طرح اين گونه اهداف و تشکل های سياسی مخالف با اصل حاکميت سياسی 
است که الزم است توسط کميسيون نظارت بر قانون اساسی، پارلمان، وزارت عدليه و ثارنوالی کل مورد پی گيری قرار 

  .گيرد

مشکل بعدی در مورد اين تشکل سياسی همان نکته های است که توسط حامد کرزی و محترم بشر دوست مطرح شده 
که توجه . ابع مالی اين تشکل و وابستگی احتمالی او به دولت های خارجی مساله بسيار مهم استمساله من. است

  .ضروری دولت و اصحاب مطبوعات را به خود جلب می کند

 يکی از واقعيت های دردناک سياست کنونی افغانستان گرايش ها و وابستگی های سياسی احزاب و جريانات به خارج .3
 پاکستانی مسعود در اوايل دوران جهاد باعث روی آوردن شورای نظار و جمعيت - حکمتياریگرايش ضد. کشور است

اين سياست بعدها با سيطره احمدشاه مسعود بر کابل . اسالمی به کشورهای روسيه، ايران، هند، تاجيکستان و فرانسه شد
 يک معامله پنهان سياسی و بين المللی خود هرچند که در. به شدت تمام تقويت شده و تا اخرين لحظه حيات او ادامه يافت

  .نيز قربانی اين بازی خطرناک شد

از اين زاويه نقش فعال فرهنگی، مالی و حضور سياسی هندوستان در افغانستان کنونی هم تابعی از همين سياست به 
 مالی و حضور سنگين چيزی که تيم کرزی نيز توجه چندانی به اين مساله ندارد و تنها به پشت گرمی. حساب می آيد

  . نظامی کشورهای غربی دلخوش کرده است-سياسی

در زاويه مقابل طبعی است که نيروهای مخالف کرزی و تيم بجا مانده از احمدشاه مسعود همان راهی را ادامه دهند که 
طقه ای در افغانستان اين مساله نشانگر دو قطبی بودن سياست بين المللی و من. وی در اوايل جهاد پايه گذاری کرده بود

  .است که در ماهيت خودش تداوم بخش دو سياست دوقطبی در بعد داخلی اين کشور نيز خواهد بود

جبهه بندی قومی . اين دو قطبی بودن گاهی از مواقع در قالب صف آرای قومی احزاب سياسی نيز نمايان می شود
روز . ط مسعود، مزاری و دوستم پايه ريزی می شودتوس" معاهده جبل السراج"مخالفين تيم کرزی يکروز در قالب 

نمونه سوم اين نوع جبهه بندی ها . پی گيری می شود" جبهه متحمد شمال"ديگر و در وضعيت سخت مسعود در قالب 
اين . پس از مرگ مسعود و توسط يونس قانونی در ايام انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارلمانی تعقيب می شود

  .ور جبهه بندی سياسی است که در مقابل تيم کرزی صف آرايی می شودچهارمين د
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طبعا يک روز اين جبهه بندی در راستای بغض سياسی و قومی برعليه حکمتيار، روز ديگر در برابر هيبت سياسی و 
سياسی در تمام اين دوره ها بازی . تشکيالتی مالعمر و روز ديگر در برابر اشرف غنی و حامد کرزی شکل می گيرد
پس از بهره برداری های سياسی و . در شرايطی شروع می شود که مسعود در تنگنای سياسی العالجی گرفتار می آيد

در مواقعی نيز اگر . تبليغاتی احمدشاه مسعود تمام معاهدات و دوستی های اعالم شده جبهه به فراموشی سپرده می شد
  .ا نيز از شمشير بی امان مسعود در امان نبودشرايط اقتضاء می کرد حتی دوستان و هم جبهه ای ه

با اين تفاوت که اينبار . اين بازی کهنه سياسی احمدشاه مسعود بود که بعد از وی توسط فرزندان وی نيز تمرين می شود
يکی از محورهای اصلی اين نوع جبهه بندی ها طرح پشت پرده سياسی تيم مسعود را خوانده و اعتماد گذشته خويش را 

اين محور مهم تيم بجا مانده از عبدالعلی مزاری است که با سياست . بت به اين گونه جبهه بندی ها از دست داده اندنس
خستگی های ناشی از بازی های . های نرمخوی و زيرکانه کريم خليلی و تندی های محمد محقق مديريت می شود

اين مساله باعث .  محقق شده است-سياسی خليلی ربانی باعث تغيير استراتيژيک جهت گيری -تکراری تيم مسعود
چيزی که در تا .  محقق به سمت جناح بر سر قدرت است-هماهنگی کنونی آنها با تيم کرزی و تغيير جدی سياست خليلی

  .اين تاريخ کمتر جدی به نظر می رسيد

ستی است که با مهارت های بر اين اساس بازی کنونی شورای نظار و جمعيت اسالمی بازی کهنه و تکراری همان سيا
  .سياسی احمدشاه مسعود دنبال می شد

نکته اساسی که در اين ارتباط و نسبت به آينده اين جبهه می تواند قابل تامل و .  اهداف پشت پرده و بازی های آينده.4
صف بندی يکی از اهداف مهم می تواند . توجه باشد، بحث اهداف پشت پرده کشورهای حامی و نيروهای دخيل است

اين صف بندی در . جديد سياسی کشورهای مخالف آمريکا و پاکستان باشد که در دوره جديد سياسی خود نمايی می کند
مرحله اول در انتخابات داخلی پارلمان افغانستان و با تالش های پی گير کشورهای حامی برای رياست يونس قانونی 

در اين زمينه برنامه .  انتخابات آينده رياست جمهوری در افغانستان استمساله مهم بعدی، مد نظر قرار دادن. نمايان شد
در اين ارتباط به نظر می رسد که هدف . ريزی کشورهای مذکور و تيم ربانی می تواند يکی از احتماالت قطعی باشد

 سياسی خليلی و محقق زيرا در اين زمينه موقعيت مردمی و. مورد نظر شبيه يک رويا باشد تا يک پيش بينی واقع بينانه
  .امری که در اين مرحله در راستای هدف مذکور ناديده انگاشته شده است. می تواند تعيين کننده بازی باشد

زيرا مطابق . يکی از چالش های بعدی اين آرزو می تواند وضعيت ايجاد شده در انتخابات رياست جمهوری اول باشد
 ربانی خواهد بود و در اين صورت -ری و محقق نيز کانديد رقيب قانونیاين وضعيت دوستم و احتماال سيدمنصور ناد
  .بازی شبيه آنچه که رخ داد تکرار خواهد شد

البته . نامبردن از انتخابات آينده پارلمانی و فدرالی کردن نظام اداری واليات هم سياستی در همين راستا تلقی می شود
برعالوه اين که موقعيت . نظار از وضعيت فعلی مديريت واليات استاين نوع پيشنهادات ناشی از نارضايتی شورای 

  .دشوار آنها در پارلمان هم مزيد اين نارضايتی است

با توجه به مسايل پيش گفته به نظر نمی رسد که آينده اين جبهه بندی از وضعيت روشن و موفقيت آميزی برخوردار 
ن ماجرا بيش از پيش آشکار شده و احتماالت و توانمندی های مگر آن که سياست کشورهای خارجی دخيل در اي. باشد

  .در آنصورت می توان تحليل ديگری از مساله و موضع گيری های تيم مخالف را شاهد بود. جديدی را نمايان کنند
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