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  پايان روند بن و نياز تاريخی به راه اندازی روند نوين صلح در افغانستان
 

  و »بحران افغانستانبررسی  «در ميز گرد  سخنرانی
ت در آسيای ميانه و صدور بی ثباتی از افغانستان به يامن«ن المللی بيکنفرانس 

  »منطقه
 

  عزيز آريانفر
  2009 اکتوبر 29

  نيم تارنمای خراسان ز:ناشر

  
يکی از سالون ھای کنفرانس ھای در  ميز گردی 2009 اکتبر سال روان 21به تاريخ 

و به تاريخ ھای  »بررسی بحران افغانستان« زير نامانستيوت روابط بين المللی مسکو
امنيت در آسيای ميانه و « اکتبر سال روان کنفرانس بين المللی يی زير نام 23- 22

 در سالون کنفرانس ھای بين المللی» صدور بی ثباتی از افغانستان به کشورھای منطقه
مسکو با اشتراک کارشناسان ده کشور جھان برگزار » فدراسيون صلح و تفاھم«

  :در برگزاری کنفرانس نھادھای زير ھمکاری داشتند. گرديد
 جمھوری فدرال آلمان» فريدريش ايبرت«بنياد  -
 مرکز پژوھش ھای سياسی و بين المللی -
  اتJنتيک- مرکز امنيت اروپا -
 فدراسيون صلح و تفاھم -
 سياسی فدراسيون روسيهانجمن علوم  -

  
  در انستيتوت روابط بين المللی»بررسی بحران افغانستان« که زير نام ميز گرددر 

در اين .  شده بودمعوت دسخنران ويژه به عنوان، بنده دبو ه برگزار گرديدمسکو
وابسته » ن ھادھمکاری تم« ز رييس مرک-تر پاپفکفيسور داو پرگردانندهبه که نشست 

سان زير شنا روسيه برگزار گرديد، کارهللی وزارت خارجمال نابط بيورتوت يتسبه ان
  :ه بودندزيد ورکاشترا
  استاد علوم سياسی دانشگاه دولتی مسکو- پروفيسور داکتر يرژف -
  سياسی انستيتوت روابط بين المللیم استاد علو-ارلفپروفيسور داکتر  -
 و گرداننده سايت »مرکز مطالعات افغانستان معاصر«رييس  -داکتر عمر نثار -

 »رو. فارسی«
  کارمند وزارت خارجه روسيه- داکتر موU جان محکمف -
  اتJنتيک-  رييس مرکز اروپا- نيکيتينداکتر پروفيسور  -
 افغانستان شناسی پژوھشکده  ديپارتمنتمدير - ويکتور کارگونداکتر پروفيسور  -

  فدراسيون روسيهخاور شناسی فرھنگستان علوم
  يرانت ھا، دانشجويان و پژوھشگران ھمچنان شماری از آسپ -
  

در اين ميز گرد، روی ھم رفته اشتراک کنندگان از تداوم بحران در افغانستان، 
 و روند بنپيچيده تر شدن و خطر به بن بست رسيدن روند انتخابات و در کل 

خطر  المللی و نتJف بيئافزايش پويايی ھای طالبان و سر در گمی در ميان ا
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 ابراز نگرانی  به ويژه آسيای ميانه،حران به ديگر کشورھای منطقهسرازير شدن ب
و » مسنيلباطا«واگير شدن بيماری که امکان  به ويژه نشاندھی شد .شديد کردند

 .می رود» جھان سنی«سراسر  شيوع طاعون طالبی در
 

    .متن سخنرانی اين جانب در ميز گرد و کنفرانس در اخير اين نگاشته آمده است
  

  »...امنيت در آسيای ميانه« اما کنفرانس بين المللی و...
  
نمايندگان ده کشور در سالون کنفرانس  با اشتراک پی در اين کنفرانس دو روز پی  

  .مسکو برگزتر گرديد» فدراسيون صلح و تفاھم«ھای بين المللی 
  

 - نرانی خوشامدگويی آقايان پروفيسور داکتر نيکيتينخ با سسدر روز نخست، کنفران
» فريدريش ايبرت« رييس دفتر نمايندگی بنياد -، کروم اتJنتيک-رييس مرکز اروپا

 - تفاھم و جنرال محمود قارييف و  رييس فدراسيون صلح-جمھوری فدرال آلمان، کاش
 - تر نجيبکمشاور ارشد نظامی پيشين دا(رييس اکادمی علوم نظامی فدراسيون روسيه 

  .گرديدآغاز ) رييس جمھور پيشين افغانستان
  

  : زير اشتراک ورزيده بودند خارجیدر کار کنفرانس کارشناسان
رييس مرکز مظالعات آسيای ميانه مدرسه  - بانو داکتر شيرين آکينار -

خاورشناسی دانشگاه لندن و عضو انستيتوت مناسبات بين المللی ھمايونی و 
 بريتانيا» چتام ھاوس«
ص جمھوری تاجيکستان و  سفير ماموريت ھای خا- داکتر اکبر شاه اسکندرف -

سفير پيشين (ھماھنگ کننده ملی جمھوری تاجيکستان در سازمان شانگھای
 )تاجيکستان در ترکمنستان و قزاقستان

 مشاور سياسی جامعه اروپايی و نماينده خاص جامعه -  توماس لينکداکتر -
 اروپايی در آسيای ميانه

ميانه » يل ھای آسيایتحل« گرداننده سايت انترنتی - بانو داکتر بياتا اشمنت -
 وابسته به انجمن مطالعات اروپای خاوری آلمان

 تJنتيک اوکرايين ارييس شورای مطالعات - جنرال گريچانينف -
مناسبات بين المللی جمھوری  مدير پژوھشگاه -پروفيسور داکتر حکيمف -

 تاجيکستان
مشاور پيشين رييس جمھور ازبيکستان و رييس انستيتوت  - تر سيف هللاداک -

 تانھای استراتيژيک و منطقه يی ازبيکسوھش پژ
 استاد دانشکده مناسبات بين المللی دانشگاه ملی -پروفيسور داکتر سويون بای -

 قرغيزستان
 . رييس فوند ارثيه کوريا-داکتر کيم -
 و رييس »العات و پژوھش ھای افغانستانطمرکز م« رييس -عزيز آريانفر -

 خارجه افغانستان وزارت »مرکز مطالعات استراتيژيک«پيشين 
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 برگزار »نی در آسيای ميانهاوضاع سياسی کنو«نخستين نشست کنفرانس زير عنوان 
نران نشست خنخستين س. گرديد که گردانندگی آن را پروفيسور نيکيتين به دوش داشت

 معاون مديريت ديپارتمنت سوم کشورھای مستقل ھمسود وزارت - کJيفينآقای 
تھديدھا و چالش ھای امنيت در آسيای «رانی وی نخ بود که عنوان سخارجه روسيه

  .  بود»ر منطقهدميانه و مکانيزم ھای تعامل در حمايت از امنيت و ثبات 
  

  :ايشان در سخنرانی شان فرمودند
منطقه دارای گنجينه ھای . آسيای ميانه از ديدگاه جيواکونوميک ارزش ويژه يی دارد «

 ،ای فلزات رنگی و کمياب مانند يورانيومارينی و خاستگاه ھبزرگ منابع ھايدروک
  .و نقره است مس ب، سر، ولفرام کرومين،اآلمونيوم، نيکل

  
رراه کليدی ابه ھمين پيمانه، پتنسيال ترانزيتی که يه ياری آن منطقه می تواند به چھ

  .ميان آسيا و اروپا مبدل گردد، بزرگ و باU است )کانتنتالترانس (ميان قاره يی 
   
آسيای ميانه با روسيه و چين . اه جيو استراتيژيک منطقه برجستگی ھايی دارداز ديدگ 

 افغانستان، ايران، - »توربولنس باUی سياسی«ستره با گھم مرز است و در جنوب 
  .ھمسايگی داردپاکستان، ھند و کشورھای حوزه خليج فارس 

  
 افغانستان با ی با ھمسايگد و در گام نخستای ميانه به دليل موقعيت جغرافيايی خويآس

 از جمله تروريزم بين المللی، تند روی .چالش ھای بسيار جدی امنيتی رو به رو است
. مذھبی و قاچاق مواد مخدر تاثيرات بی ثبات سازنده خود را بر جا می گذارند

اوضاع . ستگمندانه روند صلح در افغانستان آشکارا در جا می زند و گير کرده اوس
کانون ھای . ھا بھبود نمی يابد، بل نيز رو به  پيچيده تر شدن دارددر اين کشور نه تن

اد توليد و صدور ع اب.ويت می يايدقالبان تط مقاومت .دھشت افگنی از ميان نمی رود
ت بر می انگيزد که بازرگانان کده يی را آن فاننگرانی فزاي. در کاھش نمی يابدخمواد م

Uپا مبدل ونزيت نو به سوی روسيه و اران ترمواد مخدر گستره آسيای ميانه را به دا
  .گردانيده اند

  
ه ويژه سه ب در افغانستان به ھمين منوال بماند، کشورھای آسيای ميانه، عھرگاه اوضا

. سايش کامل احساس نخواھند کردآآرامش و جمھوری ھم مرز با افغانستان خود را در 
ی موجب گرديده است تا گستره ھای ناگوار درون خطر ھمسايگی با افغانستان و زمينه

حزب «.سازمان ھای رنگارنگ تندرو مبدل گرددپويايی ھای آسيای ميانه به کارزار 
ھمين اکنون تجربه بزرگ پويايی ھای » جنيش اسJمی ازبيکستان«و » التحرير

اد منطقه يی عضاع را در ابوقه را دارند و بارھا تJش ورزيده اند اطويرانگرانه در من
 از مواد مخدر در افغانستان در تمويل یدھای ناشآمال، درحدر اين . بسازندبی ثبات 

  . نمايندی میش چشمگيری را بازقاين سازمان ھا ن
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 201ان و پايگاه نظامی تدر اين پيوند، پايگاه ھای ھوايی روسيه در کانت قرغيزس
 بازی ات در منطقهبان می توانند نقش موثری در تامين ثتزمينی روسيه در تاجيکس

   . ندينما
  

در فارمات ھای چندجانبه، تشريک مساعی جامعه کشورھای مستقل ھمسود، سازمان 
  .شانگھای و سازمان قرار داد امنيت باھمی بس موثر است

  
در زمينه باUبری موثريت پويايی ھای مرکز ضد ی برداشته می شود يھمچنان گام ھا

ی آن در بيشکيک طقه يی عملياتگروه من. کشورھای مستقل ھمسودتروريستی جامعه 
سرگرم گردآوری و سامانمندسازی اطJعات در باره سازمان ھای گوناگون دھشت 

 توانمندی ضد تروريستی سازمان قرار داد . ميانه استیعال در آسيافن و تندرو گاف
 نيروھای باھمی واکنش سريع ،روی ھمين منظور  .امنيت باھمی ھم افزايش می يابد

  . استود آمده جيای ميانه به ودر منطقه آس
  

سوگمندانه در سال ھای اخير پتنسيال درگيری ھا در گستره مسووليت سازمان قرار 
در .  امنيت باھمی رو به افزايش دارد و مسايل نوی را در برابر سازمان می گذاردداد

 2009 فبروری 4اين پيوند، در اجJس غير نوبتی شورای امنيت باھمی که به تاريخ 
. نش سريع باھمی ايجاد گرددکر مسکو برگزار شد، تصميم گرفته شد تا نيروھای واد

  امنيتتامينمبدل گردد، که توانايی ی در برنامه است تا اين نيروھا به ابزار يونورسال
  .  سازمان قرا داد امنيت باھمی داشته باشدهستر را در سراسر گراستين

  
نظامی، اجرای  دفع تجاوز : خواھد بوددر مسووليت اين نيروھا وظايف زير شامل

ات ي مبارزه با جنا، ھای ويژه در زمينه نابودسازی دھشت افگنان و تندروان»عمليات«
غير دادھای خدھای رام زدايش پي،سازمان يافته و دوران غير قانونی مواد مخدر

اد  د موض عمليات ی، داد امنيت باھمربه ابتکار سازمان قرا 2003 سر از سال مترقبه
  . شکل پيوسته و منظم گرفته است20019که سر از سال « کانال«مخدر 

  
در اين راستا، سازمان يا کشورھای افغانستان، چين، امريکا و شماری از کشورھای 

در جنب شورای وزيران خارجه سازمان قرار داد امنيت . اروپايی ھمکاری دارد
  .استباھمی، گروه کاری در زمينه مساله افغانستان فعال 

  
ساختار . مرکز توجه ويژه سازمان شانگھای قرار دارد مساله امنيت در آسيای ميانه در

 سازمان شانگھای نيز فعال است که ھماھنگ کننده تعامل منطقه يی ضد تروريستی
ميان نھادھای مسوول کشورھای عضو در عرصه مبارزه با تروريزم، تندروی و 

اد می گردد در زمينه باUبری آتيه موثريت تدبيرھايی اتخ. جدايی خواھی می باشد
 در عرصه کنترل قاچاق مواد مخدر و مکانيزم ھای ايجاد می گردد برای کاریھم

  .  اجJس رھبران سرويس ھای ضد مواد مخدربرگزاری
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نيت منطقه يی در ارتباط تنگاتنگ با اوضاع در افغانستان بررسی می ممسايل تحکيم ا
 در رابطه با ی کنفرانس،در اين پيوند. کار می کندنيز انستان  افغ–گروه شانگھای. گردد

 اھميت بزرگی  برگزار گرديد که  در مسکو2009 ماه مارچ 27ان به تاريخ تافغانس
ت بازتاب يافت که ک فااين ، اعJميه يی پخش گرديد که در آن،در اين کنفرانس. دارد

زير يک چتر گرد آورده است، شانگھای که عمJ ھمه ھمسايگان افغانستان را با ھم 
خود را در مساعی باھمی برای دادن پاسخ به چالش ھای مشارکت عزم راسخ دارد 

ی ھمچنان تاکيد گرديده بود که سازمان شانگھای پابند. عمومی و تھديدات اقزايش دھد
اصد با ھمه کشورھای ذينفع و سازمان ھای بين قتا ھمکاری خود را در اين مدارد 

جامعه اروپايی، سازمان قرار داد امنيت باھمی،  نطقه يی مانند سازمان ملل،المللی و م
  . ناتو و سيکا توسعه دھد،پاوشورای امنيت و ھمکاری در ار

  
 - در پايان کنفرانس اعJميه يی صادر گرديد که در آن از ابتکار سازمان شانگھای

ه شانگھای يکی از اطر نشان ساخته شده بود کخ.  استقبال گرديده بود،فراخوان آن
اله افغانستان با اشتراک ھمه سرد ديالوگ فراگير در مب برای پيشبايستهفوروم ھای 

گی سازمان دپذيرفتن نقش مرکزی  ھماھنگ کننفاکت  ،Jميهعدر اين ا.  استپارتنرھا
 قاچاق مواد مخدر و ،ملل در مساعی بين المللی در زمينه مقابله با دھشت افگنی

  .  دارای اھميت اصولی بود،افتهجنايات سازمان ي
 

صادقانه يکجا به ھر رو، کار به جايی کشيده است که بايد ھمه اعضای جامعه جھانی 
مساله به يک مساله گلوبال مبدل شده است که مستلزم . به حل مساله افغانستان بپردازند

   .»تسراھيافت گلوبال ا
  

ی جامعه اروپايی و رييس  مشاور سياس- آقای لينکدومين سخنران نشست نخست، 
بودند که عنوان سخنرانی شان دفتر نمايندگی جامعه اروپايی در آسيای ميانه 

 در قبال کشورھای آسيای ميانه و ارزيابی کار دو ساله استراتيژی جامعه اروپايی«
دو آقای لينک گفتند که آسيای ميانه برای جامعه اروپايی از .  بود»تحقق اين استراتيژی

رگ تجاری است و دو ديگر اين که  بزيکی اين که بازار .  اھميت استی داراگاه ددي
جامعه . تدر آن برای ما بسيار مھم اسو ثبات ار اين رو؛ امنيت . منابع سرشار دارد

برای کمک به توسعه ) رليک ميليارد دا( ميليون يورو 750پايی برای سال روان وار
 یشتيبانپکراتيزاسيون در اين کشورھا مدند وآسيای ميانه تخصيص داده است و از ر

  . می کند
  

 . بودند رييس اکادمی نظامی- جنرال محمود قارييفسومين سخنران نشست، آقای 
امنيت در آسيای ميانه و بستگی آن از تداوم «ايشان در سخنرانی خود زير عنوان 

   : گفتند»بحران در افغانستان
 به ويژه در آسيای دی جامعه جھانیدر افغانستان موجب نگرانی ج تحول رخدادھا

 و اگر تدبيرھای جدی يی اتخاد نگردد، دشوار است پيامدھای سھمگين آن را ميانه است
به گوشزدھای دانشمندان و کارشناسان  سياستمداران بسيار کم دردمندانه .پيش بينی کرد

 غانستان من به عنوان کسی که در يک برھه حساس در اف. و حتا نظاميان توجه می کنند



 6 

کار می کردم و در کوران رخدادھا آبديده می شدم، دوشادوش رييس جمھور آن کشور 
 نوشته بودم، و به »افغانستان پس از بازگشت سپاھيان شوروی«ر کتابی که زير نامد

 و کسی که آن را به فارسی سی و فارسی ترجمه شده استيزبان ھای آلمانی، انگل
اشاره به اين جانب [(نشست امروز حضور دارد  ھم خوشبختانه در ،ترجمه کرده

ال ھا پيش از امروز در باره شکننده بودن و انفجاری بودن وضع س، )] آريانفر- است
 مسايل اين کشور ھشدار داده از ابزاری بھره برداری ھایدر اين کشور و پرھيز از 

 ھای ما، ھمان پند گرفتن از لغزشکه پارتنرھای ما به جای مگر چنين بر می آيد  .بودم
    !به ترکستان می انجامد طی شده ما را می پيمايند که ه و کجراھهراھبي
  

 بازيگران عمده بايد توجه کنند که امنيت تنھا به معنای نبود منازعات مسلحانه يا کنترل 
 توجھی به اين یآن يا مھار آن نيست بل که  پارامترھای ديگری ھم دارد که ب

موجب به بن بست رسيدن مساله در شوروی پيشين ه چندان دور  در گذشته نپارامترھا 
ھرگاه در رفتارھای خود ھم کشورھايی که در افغانستان درگير ھستند، کنون و گرديد 

  . اھند داشتوبازنگری ريشه يی نکنند، سرنوشت ديگری نخ
  

 که اين در حالی است. بھانه ظاھری مبارزه با تروريزم بين المللی در افغانستان است
 من تا کنون نمی دانم .يزم در دست نيسترتا کنون تعربف روشن و مشخصی از ترو

که تروريزم بين المللی چيست؟ ھر کسی می آيد و طبق ميل خويش کسانی را 
 رفته و برج ھای نيويورک را در ھم عربچند دو ديگر اين که . تروربست می خواند

بدھند و زخمی ده ھا نفر کشته انه ھه روزکوبيدند و حاU مردم افغانستان بايد چندين د
ترس ما از اين است . تازه پايان کار ھم روشن نيست .!ن تروريزم ريشه کن شوديتا ا

   .که بر عکس روز به روز اين درخت تناور تر و ريشه دار تر شود که می شود
  

سازد لزم می اين کار او را م. ستوباما جايزه صلح پيشکی داده شده ا به ا،به ھر رو
مگر نيروھايی در امريکا ھستند که . کاری برای صلح بکند و ما ھم اميدوار ھستيم

  . نياز داشته باشدما از اين رو او شايد به حمايت . اوباما را نمی گذارند
  

امروز پس از ھشت سال در افغانستان چه می بينيم؟ تا کنون کار شايان يادآوری يی در 
 کار به جايی رسيده است که برحی از .م نشده استزمينه مبارزه با ترويرزم انجا

 شما به ما کاری نداشته باشيد و ما به شما :کشورھا با طالبان به سازش ھايی رسيده اند 
 ايتاليايی ھا !  چه جنگ رمانتيکی، آن ھم با تروريزم جھانی.!کاری نخواھيم داشت

 پول  ودندم به جای آنان آوقتی فرانسوی ھا.  آن ھا کاری نداشتا کسی ب.پول می دادند
چنين بر می . بعدش ھم ھمه چيز فرو خفت و آرام شد. دنتکشاز آنان را ندادند چند نفر 

تصادفی نيست که امريکايی ھا .  به ھمان راه بروندنديد که آنان نيز ناگزير گرديدآ
  .می خوانند» ی جنگی) جھانگردان(تروريست ھا «سپاھيان اروپايی در افغانستان را 

  
برای اروپايی ھا بار گران  و درد سر اضافی يی ديگر افغانستان چنين بر می آيد که 

در برای ادامه حضور ابات در آلمان آرزومندی اين کشور خپس از انت. بيش نيست
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 ،ربازس چند ندر ايتاليا ھم پس از کشته شد. ه استدافغانستان به پايين ترين تراز رسي
Jندارند»گوشت دم توپ«بيشتر از اين   نمودند که ديگرمآشکارا اع  .  

  
وقتی من در .  درصد توليد جھانی رسيده است93توليد مواد مخدر در افغانستان ھم به 

چون نجيب نيک . کابل بودم، ديگر نيروھای شوروی از افغانستان بيرون رفته بودند
گ را فروزان می رود و جنابه کيسه جنگ  می دانست که درآمد ناشی از مواد مخدر

در از ھمين رو، آشتی ناپذيری را پيش می برد و  می کند، با اين پديده مبارزه لويمت
در گستره زير کنترل او حتا . گستره زير کنترل دولت خبری از مواد مخدر نبود

  . يعنی با اين پديده شوم به راستی مبارزه می شد .کشتزارھا را از ميان می بردمخالفان 
مگر می شود باور کرد . روز  اصJ مبارزه يی با آن نمی شودچنين بر می آيد که ام

 عمل کند و کنون پيروزمندانهدر زمينه که نجيب با آن امکانات اندک می توانست 
ن چه را ھم که آ اصJ کاری نتوانند؟ ھر گستردهنيروھای ائتJف با اين ھمه امکانات 

که توليد می شود لمند و قندھار  تازه بيشترين ميزان در وUيت ھ. نمايشی است،می کنند
 اگر عزم جدی باشد، می توانند  .دارنددر آن جا نيروھای ائتJف بيشترين تمرکز را 

  . نديبيخی آن را ريشه کن نما
  

اين کار .  بار افزايش يافته است44 ميزان توليد مواد مخدر در ھشت سال گذشته ،ببينيد
در ساختارھای خارجی در اين تجارت آوازه ھای را تقويت می کند که شايد کسانی 

 جنگ تمام عيار .ھر چه است ما در حال جنگ قرار گرفته ايم. سياه دست داشته باشند
. امروزه ديگر مواد مخدر به يک جنگ افزار کشتار جمعی مبدل گرديده است. ترياک

Uھمه تلفات ما در دھه ھشتاد در. ھزار نفر کشته می دھيمسی ه نما ھمين اکنون سا 
آوازه ھايی است که بخشی از ھيرويين . يدسافغانستان حتا به نيم اين رقم ھم نمی ر

ازار ھای اروپا فروخته بيه ھم افغانستان با ھواپيماھای نظامی برده می شود و سپس 
  . می شود

  
ح می کردند که رپس از فروپاشی شوروی پيشين بسياری در غرب اين موضوع را مط

ن پيمان وارسا نيازی به نگھداشتن ناتو ديده نمی شود و ناتو ان رفتيديگر پس از از م
امريکايی ھا برای نگھداری ناتو يه يک بھانه تراساننده نياز .  آغاز به لرزش کرد

و نستان احضور دراز مدت امريکا در افغمگر . افغانستان چنين بھانه يی است. داشتند
به ار است و شايد ھم زيانبور در گام نخست برای خود اين کشمنطقه به شکل کنونی 
  .سود ناتو از کار نبرايد

  
ژه روسيه تھديد برای ھمه کشورھای منطقه و به وي چنين حضوری ،در عين حال

 آمارتنھا بسنده است به .  زندی ثبات ھمه منطقه را برھم مچون.  است يیبسيار جدی
ھمين .  افگنده شودتلفات جانی چه در ميان مردم و چه در ميان  نظاميان ناتو نگاھی

 مرکز ثقل  کنون ديگر.  نجومی می زندمسر به ارقاU که تازه آغاز کار است، حا
 اين ديگر برای ما زنگ .اجز روسيه می لغزدعحجاب  - سيای ميان آ به   داردبحران

  .خطر است
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کارروايی ھای شما در عقل آدمی ! واسيلی ايوانويچ: زمانی پيتکا به چپايف گفته بود
.  حاU ھم بسياری از شگرد ھای دوستان امريکايی ما در عقل من نمی گنجد!گنجدنمی 

  اين تازه انتظار ھم دارند که!به کدام عقل در افغانستان انتخابات را به راه انداخته اند؟
  ! و دستبردآن ھم بدون تقلب!  آزاد، عادUنه، شفاف و دمکرات برگزار شود-انتخابات

  
 قبلی در اين «آزاد « مردم افغانستان به اميد صلح به انتخاباتاين که جھانيان و نيز

کشور چشم فرو بستند، به اين معنا نيست که اين بازار مکاره سامانمند و نھادينه شود و 
 در و جلب مشتريان تازه  »دمکراتيک«ی نمايش کاUھای ھر روزی ويترينی تازه برا

  . برچيدمکاره را ر  وقت آن رسيده است که اين بازا.گشوده شودآن 
  

وستان امريکايی ما افغانستان را درست نمی شناسند و ددشواری در اين است که 
ت که غرب نمی خواھد به سخنان کسانی که اين کشور و مردم سدشوار تر از آن اين ا

اگر راھکار ديگری را به جای انتخابات پيش . آن را می شناسند، گوش فرا دھد
غرب بايد يک امکان ديگر را  . منجر به خونريزی خواھد شدنگريند، اين انتخابات 

  .آزمايش کند
  

امروز آنان بيش از ھر وقتی ديگر به ھمکاری ھمه جانبه . شگفتی برانگيز است
مگر در عين حال قفقاز و آسيای ميانه .  نياز دارند برای گشوده گره افغانستانروسيه

 رييس کل ستاد مشترک - رشال آخرومييفتصادفی نيود که زمانی ما .را آماج گرفته اند
گفته بود که ھرگاه ما رفتارھای خود را عوض نکنيم، زمانی آسيای ميانه و قفقاز به 

   .چالش اصلی برای ما مبدل خواھد شد
  

ويند و از سوی ديگر گن می از يک سو از مبارزه با تروريزم سخآن ھا . من نمی دانم
با روش ھای مدرن با . يای ميانه تکيه می کنندسآاز و قبه باندھای دھشت افگن در قف

يکی فشارھای سياسی و راه اندازی انقJبات رنگی و ديگری با کار روايی :  دو شيوه
  .ت دھشت افگنانهماھای اطJعاتی و اقتصادی و روش ھای خشونت بار و اقدا

  
امروز . بودندانه Uنه کرده غ طالبان در اوش و فر، در آستانه رخدادھای انديجان،ببينيد

 سفير امريکا به انديجان ، روز پيش از رخدادھای نمنگانهد. ھم پنھانی حضور دارند
اطJعاتی ھم می رسيد که ھلی کوپترھای . زيسيون سخنرانی کردوآمد و در برابر اپ

فراموشم نشود که امروز باز ( .امريکايی بانديت ھا را در آن سوی مرز پياده می کردند
ی در افغانستان پخش گرديده است که حتا رييس جمھور آن کشور ھم يھاھم چنين آوازه 

 اسJم کريمف ھم ناگزير گرديد تا خود به پايگاه ھوايی حومه .)ه استبه آن اشاره داشت
 ت افگنان را بدھد و پيامد اين شگرد را ھم ديديمشيجان بيايد و دستور سرکوب دھدان
ديدند که چه ھم خوب ھمه . و امريکا افگندان سته چه سايه سنگنيی بر روابط ازبيکک

  . کسی از از گيرو دار بيشتر از ھمه زيان ديد
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ھر چند گاھی ھم . در انگلستان ھم بسياری مخالف حضور در افغانستان ھستند
مگر در آن کشور بيشتر از افغانستان نگران اوضاع در . تظاھراتی راه می افند

  . پاکستان ھستند
  

 ھر .  بايد آوردمگری می شود از ھمکاری سخن بر زبان آورد؟  آيا در چنين اوضاع
 نبايد اشتباه شوروی پيشين را تکرار کرد و افغانستان را به حال خودش رھا ،چه است

نه ، ژی بايد صادقانه باشد اين استراتي.بايد استراتيژی مشترکی تدوين گردد. کرد
زير تاثير روياروی ھای ين اکنون ما متاسفانه تا ھم .یو نمايش) اعJمی( کلراتيفیيد

  . بايد به شيوه بينش اردوگاھی پايان داده شود. ارودگاھی ھستيم
  

. د و ھم پول دارد، مگر نمی تواندناتو ھم می خواھ ؟امروز وضع از چه قرار است
 و نه می  پول دارد نه مگر.می تواندروسيه .  تواندی نممگر. شانگھای آماده است

 بی گمان ، است که به بن بست رسيده ايم و اگر نرسيده ھم باشيم ھماز ھمين رو. خواھد
گره باشيم، بايد  اين کورودنشپس اگر به راستی در پس گ . و خواھيم رسيدمی رسيم

  ون دوری گزينيميشيبايد از استاندردھای پ. مساعی خود را بسيج بسازيم و گره بزنيم
د بايد وی به خاطر ندانم کاری ھای خگين بھای سن،در غير آن.  باشيمتدر پی راھياف

  . بپردازيم
  
ينده نه چندان دور آاگر در رفتارھای بازنگری ريشه يی صورت نگيرد، در  

  .ارويی غرب و جھان اسJم اجتناب ناپذير خواھد بوديرو
آينده . ينده اسراييل زير سوال استآ.  بحران خاور نزديک به بن بست رسيده است

حال می گذريم از اين که . ن امريکايی ھا پرسش برانگيز است پس از برآمدمعراق ھ
 در مساله ھسته يی ايران از سبکسری کار ا که مبادد ترس  دارن)از جمله من (شماری
  . گاه ديگر کمترين اميدی برای صلح نخواھد ماند نآ. بگيرند

  
ن بست ب چگونه می توان از .بحران افغانستان پيچيده ترين و خطرناکترين بحران است

 در غير آن، .امريکا ھر طوری است بايد با روسيه و ايران زبان مشترک بيابدبرآمد؟ 
  . آينده عراق و افغانستان بسيار تاريک و خونبار و جبران ناپذير خواھد بود

  
  :در خود افغانستان

  بايد با راديکال ھا رزميد
  اد گرايان کنار آمدبنيبايد با 

  .ی کردبايد از ميانه روان پشتيبان
  

بسنده است از نقش امام بخاری و فارابی . آسيای ميانه مرکز فرھنگی جھان اسJم است
  :امروز ديگر اين مرکز فرھنگی ميدان کشاکش چھار نيرو شده است. ياد کنم
 روسيه - 1
 )مريکا و اروپا(غرب ا - 2
  چين - 3
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  )ايران، ترکيه، جھان عرب، پاکستان( جھان اسJم  - 4
  

 می تواند امنيت و ثبات را در منطقه تامين نمايد که  نيروتنھا ھمکاری ميان اين چھار
 نخست کسانی که م در گا.از کشاکش ھمه زيان خواھند ديد. اشدب می گانبه سود ھم

مردم منطقه باور خود به آنان را از . بسيار ساده است. بخواھند بيشتر به آن دامن بزنند
در آينده . ره مند خواھند شددست خواھند داد و آنان از اين خوان نعمت کمتر بھ

پس چه بھتر که ھر چه زودتر چنين .  شانگھای و ناتو ناگزير خواھد يودیھمکار
  . ھمکاری يی آغاز گردد

  
ناديده گرفتن اين دو کشور در .  توانند نقش بزرگی بازی نمايندیز ميھند و ايران ن

  .ران افغانستان لغزش بزرگی استحب
 و در شکارا دست کم گرفته اندآخطر را . رتکب شده اندماھات بزرگی را بتا کنون اشت

نش ھای درونی ت به . امکانات خود ھويدا دچار بزرگ بينی شده اند ارزيابیزمينه
روشن است بھای . ود شبی توجھی میمی شود گفت تا حافغانستان کم توجھی و 

. اخيتمچنانی که ما زمانی پرد. نی به خاطر سھل انگاری ھا خواھند پرداختيسنگ
 افغان ھا ھا ھم ھمه حاضرند پول بگيرند و  وخارجيان ھمه حاضر اند پول بدھند

می توان چه انتظاری .  ه سياسیھشماری در جبھه نظامی و شماری ھم در جب. بجنگند
     ؟اشت کارزار خونين داز اين 

  
. در جوانی در قرشی با باسماچی ھا جنگيده ام. من شاگرد ھنگ سواره نظام ھستم

مگر حتا در سال ھای دھه چھل در . افتي پايان 1922- 1921جنگ در سال ھای 
جنگ . ره پيوسته با باسماچی ھا می جنگيدنداازبيکستان ھمواره يکی دو اسکادرون سو

 مگر خاموش کردن اين .تدر دادن آتش آن ھمواره بسيار آسان اس. چيزی سختی است
يشتر آورده شود، به  ھر قدر ھيمه ب. به خاطر داشته باشيد.ار استآتش بسيار دشو

س بياييد تا دير نشده است، به جای پ.  بيشتر خواھد بودشباله ھای اين آتھمان پبمانه ز
   .ميھيمه انداختن در آن، خاکستری روی اين آتش بپاش

  
وارد آوردن اتھامات دردی را دوا . به ھر حال، بايد راه ھای ھمکاری را جستجو کنيم

مگر ھستند نيز .  ھستند که نمی خواھند راه تفاھم پيوندیم آدم ھايمی دان. نمی کند
بايد با چنين آدم . کسانی که خرد ورزانه و واقعبينانه می تواند اوضاع را ارزيابی کنند

  .ھای زبان مشترک يافت و کانسپت باھمی يی را تدوين کرد
  

عناصر ياغی و دھشت  ، سده گذشتهافغانستان در سال ھای دھه ھشتاد در مساله ببينيد، 
افگن را برای بی ثبات سازی شوروی پيشين مسلح ساختند و ميلياردھا دالر خرچ 

حاU اين آتش دامن خود آن ھا را گرفته است و به قول معرف آنچه را که کاشته . کردند
نتيجه را باز .  مصرف نکردند  ھايی نبود که در قفقازل چه پو.اند، دارند درو می کنند

کار با يجاسوس امريکايی ھا نبود که او را برای پ مگر، ھمين بن Uدن .ينيمھم می ب
مگر بايد دانست که جن تنھا از کسی فرمان . سپاھيان شوروی پيشين آماده ساخته بودند

حاU چراغ را . او از سازنده چراغ فرمان نمی برد .راغ را در دست داردچمی برد که 
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سازندگان اين چراغ پيام روشن آن را دربافت بايد . ت دارندسکسانی ديگری در د
   . داشته باشند

   
طالبان چه کسانی ھستند؟ مشکل در اين است که طالبان کنون با بخشی از باشندگان 

نگ در ج سيمای ،حال ديگر پيکار امريکا در برابر طالبان .افغانستان در آميخته اند
چون . يونی بيھوده و نابخردانه استاين جنگ ناپل. ردم افغانستان را گرفته استمبرابر 

با روش ھای سخت افزاری نمی توان گره از کار فرو . بايد ريشه يابی شود. برد ندارد
  . بسته افغانستان گشود

  
بايد  ،در ھر حال.  آن به درستی درک شودمدوارم فراخوان اين کنفرانس و پيايام

ان ھم بايد عين کار راي.  بياراييمتداد مرزھا با افغانستانمکمربند محکم و استواری در ا
ھرگاه جلو سرازيری مواد مخدر . مرزھايش با پاکستان و افغانستان نمايد را در امتداد

  . گرفته نشود، کار به جاھای باريکی خواھد کشبد
  

با اين پول . درآمد افغان ھا ھا از ناحيه مواد مخدر ساUنه به چھار ميليارد دالر می رسد
بايد سازمان ملل نقش بسيج کننده و . ندن دھه ھا ھزينه جنگ را تمويل کمی توانند برای

 ابزاری و  بيابد نهی بايد بار جھان استقرار صلحھماھنگ کننده را بازی کند  و روند
        .ديکته يی و فرمايشی

  
 . راه ھای برونرفت را با ھم جستجو نماييمبايد. ھمکاری روسيه و ناتو بسيار مھم است

ريف ناشده در برابر تروريزم در افغانستان به جنگ در برابر مردم اين کشور جنگ تع
به اين جنگ بايد ھمين اکنون پايان داده شود و راه ھای خردورزانه  .مبدل شده است

. ما می خواھيم در پيرامون ما صلح باشد. موقف روسيه روشن است. جستجو گردد
ون ما ناآرامی، بحران و بی ثباتی مگر ھستند نيروھايی که می خواھند در پيرام

 بی  سبکسری وبازی خطرناکی است و با اينمگر بايد بدانند که بازی يا آتش . بيافرينند
احتياطی يی که آن ھا بازی می کنند، ممکن است اين آتش در گام نخست دامن خود آن 

  .»بسوزاندھا را 
  

پژوھشی ن بود که پروژه  از قزاقستابورناشفآخرين سخنران اين نشست، آقای داکتر 
در  .را به حضار معرفی کرد )CASI( »اندکس امنيت در آسيای ميانه«خود زير نام 

که ھر پنج » تيوری کمپلکس منطقه يی امنيت« در چوکات ،چھارچوب اين پروژه
  :جمھوری آسيای ميانه را در بر می گيرد، امنيت در چھار تراز بررسی می شود

 رويدادھای درون کشوری -
 يدادھای ميان کشورھای آسيای ميانهرو -
 رويدادھای ميان کشورھای منطقه -
 رويدادھای ميان کشورھای منطقه و جامعه جھانی  -

  
  :گزارش ھای اندکسی به گونه ربعوار در پنج برش زير ارايه می گردد

 ) درصد20با وزن مخصوص ( بخش سياسی امنيت  -
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 ) درصد20با وزن مخصوص ( بخش نظامی امنيت  -
 ) درصد30با وزن مخصوص ( صادی امنيتبخش اقت -
  ) درصد15با وزن مخصوص(امنيت فرھنگی - تماعیجبخش ا -
 )  درصد15با وزن مخصوص (ت امنييط زيست حش مخب -

  
زش غايشان در پيوند با افغانستان گفتند که بزرگترين چالش و خطر برای آسيای ميانه ل

 گاز آسيای ميانه به پاکستان  که فروشستای ميانه ايشور به گستره آسکبحران از اين 
  . را زير سوال برده است

  
) ( چند پيکانی يا چند جھتی(سياست چند محوری نشست دوم کنفرانس زير نام 

Multi-directional)( که گرداننده آن آقای برگزار گرديد  کشورھای آسيای ميانه 
   .کروم از جمھوری فدرال آلمان بود

  
سخنرانی .  از جمھوری ازبيکستان بوداکتر سيف هللادقای آنخستين سخنران اين بخش 

.  نام داشت»رقابت يا ھمکاری؟: »  ميانهیسياآروسيه و اروپا در «ان زير نام شاي
ای يسآايشان ھمکاری بی شايبه ميان سازمان ملل، جامعه اروپايی، ناتو، کشورھای 

زمان امنيت ميانه، چين، روسيه، سازمان شانگھای، سازمان کنفرانس اسJمی، سا
ی و مسلمان را تنھا راه بباھمی، امريکا، ايران، ھند، پاکستان، ترکيه و کشورھای عر

رقابت اعJم ناشده ميان امريکا  ھشدار دادند که ،برونرفت از بحران افغانستان دانسته
راب و پاکستان عيگر و اد از سوی  و ھند ايران، چينوسيه،و انگليس از يک سو  و ر

ران افغانستان را می تواند به جايی بکشاند که شکست ماموريت ح ب،از سوی ديگر
ائتJف بين المللی و باز آمدن طالبان را ناگزير خواھد ساخت که اين بسيار وحشتناک 

  . استدشوار ترسناک چنين تحول رخدادھا بسيار ی پيامدھای بينشاست و پي
  

يوند آن با بحران افغانستان را ايشان نشاندھی کردند که مساله امنيت آسيای ميانه و پ
. نياز تاريخی به تدوين يک کانسپت فرا گيريم داريم. ارزيابی نماييمبايد با آناليز عملی 

بايد ھمه مساله افغانستان را که به محور . بايد به مسايل با ديد نوی نگريسته شود
 بسيج ن آنگرانی ھای ھمگانی مبدل شده است،  بگيريم و ھمه نيرو خود را پيرامون

 مساله افغانستان به بيماری نيم سری مزمن يا دقيق تر به در سر مزمنی مبدل .سازيم
 بدی اين بيماری در آن است که ظاھرا به چشم ديده .شده است که نياز به معالجه دارد

    . نمی شود
  

ه  افغانستان ريش پاکستان و و تندروی دريسمبايد متوجه اين نکته باريک شويم که طالبان
چيزی که خوشبختانه .  اجتماعی دارد و ھموار فرھنگی و بسترھای پھن–ھای تباری

ه ھستند کسانی که ا سخت در اشتب،از اين رو. نداردای ميانه چنين زمينه ھايی يدر آس
مگر اين بدان معنا نيست . اگير خواھد شد وای ميانه ھم يسآمی پندارند اين بيماری در 

  . آن کم بھا دھيمکه ما نبايد به آن به خطر
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در آينده مشکل بزرگی را . ی بسيار مھم استژت انريم که امنياشباشته دبايد توجه  
 سوی زب شدن يخچال ھای ھيماليا اآب از يک سو و آمشکل برای کشورھای منطقه 

 پاکستان بيش از ھر کشور ديگری در معرض اين خطر .خواھد داشتديگر در بر 
يوند، خطر سرازير شدن بحران از پاکستان به افغانستان و از اين رو، در اين پ. است

گاھی ما چنان غرق مسايل فرعی می شوبم . در نتيجه آسيای ميانه بسيار بزرگ است
اين خطر بسيار جدی است که بايد در تراز جھانی . که مشکJت اصلی ياد ما می رود

  . به آن توجه شود
  

ھر چند در . ر آسيای ميانه روی دست نيستمتاسفانه برنامه مدرنيزاسيون آب و برق د
  . دانشگاه کلمبيا پروژه خوبی را با توجه به دگرگونی ھای اقليمی تدوين نموده اند

  
اله ساه سازمان شانگھای بخواھد مگھر . بياييد بار ديگر به مساله افغانستان بر گرديم

و ی ترسانيدن ارچه سرخی در دست ماتادورھای روسی و چينی براپافغانستان را به 
تداوم بحران در . دل کند، اين  کار ره به جای نمی بردب م»گاو عمو سام«راندن 

به اين بازی ھر چه زودتر عمو سام ھم بايد . خواھد بودی نکسافغانستان به سود ھيچ 
   . خود را از کشتزار ديگران خود ببرد ھارن دھد و گاوا پاي وسترنیکاوبايی

  
وقتی سفير روسيه در .  نياز به رفتارھای خرد ورزانه داردای ميانهيسآھمگرايی در 

 شايد .!تاشکنت کارشناس امريکای Uتين باشد، چه انتظاری می توان از کار وی داشت
 خود را به ميدان افغانستان ھمسايه  مستمنطق اين کار آن باشد که چون عمو سام گاو

 داشته ن ھم در تاشکنتUتيکارشناس امريکای -ماتادوريک ھم  ما آورده است، بايد
  !يمباش

  
.  برداری ابزاری ناروا می شودهاز رخدادھای انديجان در رسانه ھای باختری بھر

يم که اگر سرکوب نمی شد، پيامدھای آن ده بار وليت می توانم بگوومگر با مس
  .دسھمگين تر می بو

  
. ھا توجه نمی کنيمباز ھم ما آن قدر در Uک خود فرو رفته ايم که به جدی ترين تھديد

 کسی در جھان خم به ، مگر ريزدیرال ماساUنه تا يک ميليون تن نمک به درياچه 
 افغانستان وبرای جنگ عراق . ين ھم  در آستانه نابودی استپکس. ابرو نمی آورد

لق به ھمه جھان عمگر برای اين داشته طبيعی که مت. ردھا دالر ساUنه پيدا می شودياميل
اگر وضع بدين منوال پيش برود، در . کسی يک شاھی ھم ھزينه نمی کندبشريت است، 

به در اين جا . نده نزديک منطقه با فاجعه اکولوژيک رو به رو خواھد شدآي
چه که در سياره زمين آن ھر . وپوليتيک و جھان ميھنانه نياز استماسکبرخوردھای 

بری بايد در برابر آن  و ھمه به پيمانه براتمه جھان بشريت اس متعلق به ھ،است
    .»احساس مسووليت نماييم
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 از جمھوری قرغيزستان بود که پروفيسور سويون بایت دوم، شسدومين سخنران ن
ای ميانه ميان يشالوده طبيعی سياست خارجی چند پيکانی آس« نرانی ايشان زير نامسخ

  .دو ب»روسيه، اروپا، آسيا و امريکا
  

ھر که با ما نيست، دشمن ما «اين انديشه بوش که :  هايشان در سخنرانی خود گفتند ک
 .، از ريشه نادرست است و موجب افت اتوريته امريکا در منطقه گرديد»است

  .خوشبختانه اوباما می خواھد اين انديشه نادرست را وبرايش کند
  

در رابطه با توليد مواد مخدر در افغانستان بايد گفت که درست نيست که ھمه افغان ھا 
. تنھا کشت ترياک به خودی خود اھميتی ندارد.  می کنندسرزنش و نکوھشر اين کار د

می . درمندانه کمتر کسی در باره پريسکورانت ھای کيميايی سخن بر زبان می آورد
جا می آيد؟ آن ھم کاين مواد از . دانيم که برای توليد مواد مخدر به اين مواد نياز است

رزه ا در اين زمينه مبای يی دارند؟ چرژچنين تکنولومگر افغان ھا . به ھزاران تن
 مادامی که .شايد کاسه يی زير نيم کاسه باشد.  نمی دانم ؟جدی صورت نمی گيرد

ه ھمين منوال باشد، نبايد انتظار بھبود کار را در زمينه مبارزه با مواد مخدر باحوال 
ی به بازرگانی مواد ضور نيروھای بيگانه در افغانستان تکانه جديی يحس فن. داشت

شگفتی آور اين که مواد مخدر بيشتر در گستره يی توليد . مخدر در اين کشور داده است
  . ارجی متمرکز ھستندخن شمار سپاھيان يمی شود که در آن بيشتر

  
 آسيای ميانه، روسيه، .ھارم ترياک به راه افتاده استچ در افغانستان جنگ ،در واقع

   .   و در اين اواخر چين از قربانيان اين جنگ ھستند ايران و پاکستان ،اروپا
  

 تاجيکستان بودند که سخنرانی ی از جمھورفمر حکيوپروفيسسخنران بعدی نشست 
ايشان در U .  ايراد گرديد»تانسرجی چند محوری تاجيکاآينده سياست خ«شان زير نام 

ت ملی ي برای امنکبه Uی سخنان شان بحران افغانستان را چونان بحران بسيار خطرنا
  .تاجيکستان و ھمه کشورھای آسيای ميانه ارزيابی نمودند

  
جمھوری فدرال آلمان بود که از  بانو اشمنتآخرين سحنران نشست دوم روز نخست، 

ی استراتيژی جامعه اروپايی در قبال زتين پياده ساسامکانات را«عنوان سخنرانی شان 
  .بود» انهيم کشورھای آسيای

  
نھادھای اروپايی را در تعميق ارزش ھای دمکراسی و پشتيبانی از ايشان کمک 

نھادھای مدنی و گسترش جامعه مدنی را در پھلوی کمک ھای جامعه در زمينه ھای 
توسعه منطقه بسيار مھم ارزيابی نمودند و فرمودند امنيت را نمی توان از خارج وارد 

     . کرد
  

منافع استراتيژيک روسيه و «سومين نشست روز نخست کنفرانس زير عنوان 
 رييس -که گرداننده آن آقای کامش. بود»ای ميانهيکشورھای غربی در گستره آس

  . فدراسيون صلح و تفاھم بودند
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ک ي کارمند ارشد مرکز امنيت اروپا و اتJنت-نران اين بخش داکتر وارونينخ سننخستي

ای ياختر در منطقه آسمدل ھای تعامل روسيه و ب«ودند که سخنرانی شان زير نام ب
ابزارھای سياست «:  ايشان گفتندايراد گرديد »انی منافعو و ھمخعارض ت:ميانه

ت از سازمان ھای ھمگرا در سيمای سک تامين منافع ملی روسيه عبارت ااستراتيژي
جامعه کشورھای مستقل ھمسود، سازمان قرا داد امنيت باھمی، شورای اقتصادی 

  . ایازمان شانگھساروآسيايی و 
شده منطقه يی در زمينه تحقق برنامه ھای درازمدت   اين گونه، مکانيزم ھای ايجاد

  . تمام عيار تعامل ميان کشوری است
سبت به پارتنرھای غربی نشاندھی کرد نای ميانه را يتره آسباUدستی روسيه در گسبايد 

 یر نزديکفاکتو، یک جيوپوليتگیی جغرافيايی و ھمگسترکنزديفاکتور که افزون بر 
ھمريشگی ھای تاريخی نيز يک .  تر ميان تمدنی نيز در ميان استقتمدنی يا دقي

ای ميانه بود و يسآ ميليون روس تبار در گستره 6.3ھمين اکنون . موضوع مھم است
  . باش دارند

 منطقه يی ، مھم ترين چيز، رفتارھا و برخوردھای باھمی برای حل مسايل بين المللی
 الحقوق و متقابJ سودمند یانرژيتيک و تکيه بر شالوده ھای متساو سياسی و - نظامی

  .بدون مداخله در امور داخلی است
  

سيای ميانه يی کشورھای باختری ناھمگون بوده و آمشی  دشواری در اين است که
گروھی . )Modus operandi ( يد که تا کنون تا پايان شکل نگرفته باشدآچنين بر می 

 سياسی تاکيد دارند و -يشتر بر راھکارھای سخت ابزاری نظامیربی بغاز کشورھای 
ا اين راھکارھا برخورد می نمايند و بيشتر بر راھکارھای نرم ب طگروھی ھم با احتيا

  و فراخ تر و فراخ تررف ترژروز تا روز ميان آنان ابزاری تاکيد دارند و اين شيار 
  .می گردد

  
که در بر گيرنده اصول بنيادينی چون ی، ل توسعه غربدآنچه مربوط می گردد به م

ت تا در زمينه با س غرب ات رسال،رددگشر می بوق قدمکراسی، اقتصاد بازار و ح
 موجب شده بیا رفتارھای برخی از کشورھای غرما. قه ھمکاری کندطکشورھای من

 و اين به گريزی و بی اعتمادی افزايش يابد  غرب،کشورھای منطقهدر ميان است که 
ترس از سوء استفاده از پوشش دمکراسی برای .  دمکراسی مساعدت نمی کندتحکيم

کراتيزاسيون در منطقه گرديده مھای سياسی موجب کند شدن روند د پياده سازی برنامه
  . است

  
 استراتيژی پياده سازیای ميانه برای ي بردای ابزاری از کشورھای آسهھر گونه بھر
Uت يادر اين زمينه منش ا. خواھد داشت ارزنده نر افغانستان دستاوردھایھای موھوم د

اروپا که تجربه جنگ ھای استعماری در . متحده و جامعه اروپايی از ھم تفاوت دارد
در حالی که . با خويشتنداری بيشتری رفتار می نمايد ا و افريقا را دارد،يسآ منطقه

 - نافع تمدنی و نظامی را دنبال می کند که با تامين مکيژھداف استراتياامريکا بيشتر 



 16 

ھرگاه اين سياست ادامه .  پيوند دارند، کشور که در منظقه دنبال می شودينسياسی ا
  . انه از امريکا شوديای ميسآبيايد، شايد منجر به فاصله گيری روز افزون کشورھای 

  
 در ،ستخ نمدر گا. ته باشندششورھای منطقه بايد ھمچنان به پتنسيال غرب توجه داک

بانک  بانک جھانی و ،ن نھادھای مالی جھانی مانند صندوق بين المللی پولتدست داش
    . بازسازی و توسعه

    
پارتنرھای غربی . ھمکاری روسيه و غرب برای ثبات در منطقه بسيار حياتی است

نيت ميرھايی که در زمينه تامين اببايد اين موضوع را يپذيرند که بدون روسيه ھمه تد
ات اقتصادی م  اقدايبند، از جمله در افغانستان و به ھمين ترتر دامنطقه يی روی دست
ت يباور سازی  در زمينه از اھم.  يتيک کمتر اميد بخش اندژبه شمول مسايل انر

ھمه مسايل بايد بر شالوده توازن عادUنه منافع حل و فصل . اری برخوردار استيسب
  . گردد

  
سازمان  .ريست بسيار ناپسند، پرھيز گرددبايد از زيانرسانی به منافع ديگران که ام

ملل ناتو و جامعه اروپايی بايد تعامل روسيه و غرب را برای گشودن گره کور مسايل 
 چونان يک اصل عمده در سياست جھانی به  از جمله مساله خونبار افغانستانمنطقه

ر منطقه ه گرفتن اين اصل و ناديده گرفتن واقعيت ھای موجود ددنادي. رسميت بشناسند
   .ت برای خود اين کشورھا زيانبار استسم نخااز سوی غرب در گ

  
 آنچه در سياست روسيه .ای ميانه مھم استيسترده اش در آسبرای روسيه منافع ملی گ

 نبود استراتيژی و دکترين روشن و ارايه آناليز کانسپتوئل است که ھرگاه -مبھم است
غرب جدا از کاربرد استانداردھای دوگانه در بايد . کامل يابدود و تايد بھبب ،ستھھم 

در گذشته نگرانی ھايی در زمينه انحصارگرايی بر کنترل . قبال منطقه خودداری ورزد
. امروز ديگر اين نگرانی ھا بی پايه می نمايند. لوله ھای رسانايی نفت و گاز بود

 نفت و گاز  امروز لوله ھای.سياست کشورھای منطقه چند پيکانی بودن لوله ھا است
ھم در راستای روسيه، ھم در جھت چين و ھم به سوی ترکيه و ايران کشيده شده يا می 

  . شود
 زمينه را ،ديگر اين تز ھم رنگ می بازد که حضور درازمدت امريکا در افغانستان

ای ميانه فراھم می آورد و توجيه می يبرای گسترش پايگاه ھای نظامی روسيه در آس
ھرگاه به . ای ميانه پھن می نمايديرای تحکيم مواضع روسيه در آسکند و بستری را ب

ن پايگاه ھايی می ي ديگر چه نيازی به پھن ساختن چن،رفتارھای باھمی رو بياوريم
  ماند؟

  
 رييس مرکز ھمکاری تمدن ھا، - رانان ديگر اين نشست آقايان داکتر پاپفنسحن

،  زير ھمين عنوان»انهبازی بزرگ در آسيای مي« سر دبير مجله - سافرونچوک
استاد ديپارتمنت امنيت ملی  - ،  ميخايلنکو»ارثيه اروآسيايی« رييس فوند - کونياتس

، »جنبه ھای نو سياست روسيه در آسيای ميانه«: اکادمی علوم روسيه  زير عنوان
فاکتور ناتو در «، زير عنوان »وريميا«مبصر سرشناس روزنامه - ارکادی دوبنف
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 کارمند علمی مرکز – کودرياشووا ، بانو»انهيم نيت منطقه آسيایمين اماستراتيژی تا
   .  بود»تعامل ترکيه با کشورھای آسيای ميانه« اتJنتيک زير عنوان - اروپا

  
 را سالهدر جر و بحث ھايی که در پيرامون اين موضوعات رخ داد، چند م: يادداشت

  :شايان يادآوری می دانيم
دليل کاھش پويايی ھای ترکيه و : نو کودرياشوا پرسيدندر از باابانو داکتر شيرين آکين

 - در کل نقش اين کشور در آسيای ميانه و قفقاز چيست؟ چرا تراز روابط اقتصادی
  تجاری ترکيه با اين کشورھا پايين آمده است؟  

 جر و بحث ھای فراوانی را  چندان قناعت بخش نبود وپاسخی که ارايه گرديد،
 گرداننده نشست ديدگاه ھای ساير حضار  را در زمينه جويا از اين رو،. برانگيخت

  :بنده ھم با بھره گيری از فرصت، ديدگاه ھای خود را در زمينه ارايه کردم. گرديد
 کنون . باU ھم رفته است برعکسپايين نيامده است، بلنه تنھا از ديدگاه من اين تراز «

 مثال . و رو به گسترش است و نيکهن ميانه بسيار حسیسياآروابط ترکيه با کشورھای 
شست وزيران خارجه کشورھای عضو ندر يف الطان نظربسروشن آن اين که نور 

 به ترکيه 2010رياست دوره يی سازمان را برای سال ھای آينده پس  2008سيکا در 
در کل ترکيه مگر  اين درست است که درصدی وزن مخصوص . پيشنھاد کرد

آسيای ميانه با جھان بيرون کاھش يافته است و پايين آمده کامپلکس مناسبات کشورھای 
 .است که به کلی طبيعی است

  
ای يسآ تجاری کشورھای - مناسبات اقتصادیتراز روشن است که در سال ھای اخير 

 و ، جامعه اروپايیکوريا ، جاپان، ھند،بیکشورھای عر ميانه با چين، روسيه، ايران،
 و ست که طبعا وزن مخصوص ترکيهه اباU رفتی شمگير به گونه چديگر کشورھا

به گونه  بازرگانی کشورھای آسيای ميانه - در کل ميزان اقتصادیرا درصدی ترکيه 
برای مثال، سرمايه گذاری دو ميليارد دالری روسيه در  .طبيعی پايين می آورد

له ترکيه را مستان روشن است که درصدی سرمايه گذاری ديگر کشورھا از جزقرغي
ن توجھی پايين می ادر اين کشور به ميزان شاي اصJ با روسيه قابل مقايسه نيست، که

  .آورد
  

  :دو نکته ديگر ھم است
 :از ديدگاه من، روابط  ترکيه با کشورھای آسيای ميانه و قفقاز دو مرحله دارد - 1
مرحله نخست که من نام آن را مرحله ميانجيگری می گذارم، مرحله سال ھای  -

 امريکا و کشورھای ،ني پس از فروپاشی شوروی پيش،در آغاز. دھه نود بود
 نداشتند، ترجيح می دادند، از زای ميانه و قفقاياروپايی که شناخت چندانی از آس
دليل اين کار ھمچنان .  بگيرند و سود بحوينده خدمات ميانجيگری ترک ھا بھر

 و  تند با واکنشهسترگ ناين بود که ھراس داشتند مبادا پويايی ھای آن ھا در اي
 هب  ھا رو به رو شود و در کل اين روند را با چالش ھايی روس روتحساسي

 .  و به تيره شدن روابط شان با مسکو بيانجامدبکشاندساخته و با ناکامی رو 
يک رشته نگرانی ھای امنيتی در گستره اين کشورھا ھم در اين کار تاثير 

 .داشت



 18 

 2000 و يکم يعنی در سال ھای سده بسيت دھه نخست اوايلرحله دوم که از م -
از به ميدان آمدند قای ميانه و قفيسآ در يکراستآغاز شد، اين کشورھا خود شان 

روشن است ھمه اين . ر نيازی به ميانجيگری ترک ھا  احساس نمی کردندگو دي
 .عوامل تاثيرات خود را دارند

  
ر مقايسه با امريکا، چين،  ترکيه دتوانمندی که استبايد متوجه يک نکته ديگر ھم 

 مالی آن با کشورھای توانايی حتا . و جامعه اروپايی چندان بزرگ نيست، جاپانروسيه
انتظار داشته باشيم که آن کشور ھم  از ھمين رو، نبايد .عربی ھم  قابل مقايسه نيست

  . نمايدی توان دارد، در منطقه نقش باز کهبيش از آن چه
 
بسياری از شرکت ھای ترکی با آغاز به .  ھم استیيگردھای باريکی   در اين جا - 2

ای ميانه يی يبازی نمودن نقش ميانجی ميان شرکت ھای غربی و شرکت ھای آس
 نمودند که موجب بی اعتماد شدن روز افزون سودجويیآغاز به زياده روی در 

 ھنگامی که سليمان 1992برای نمونه در سال . ه ھر دو طرف گرديدديد بهآنان 
بات سدر آن ھنگام فضای منا. د، من ھم در اين شھر بودمميريل به تاشکنت آديم

 تلويزيونی گفت یف در يک گفتگوم بود که اسJم کريروشنميان دو کشور چنان 
 حتا برنامه ھايی چندی بعد،  .ان بنشينيمم پارلکآرزومندم که ما روزی زير سقف ي

 دانشجوی ازبيک به انو ھزاربه زبان ترکی در سرتا سر ازبيکستان پخش می شد 
 .ترکيه گسيل گرديدند

 يکی از ،وقتی بار ديگر به تاشکنت رفتم  1993 ر درست يک سال بعد د، مگر
ت جانب يمقامات ازبيکستانی به من گفت که بسياری از شرکت ھای ترکی از حسن ن

 نمی رگ دي، از اين رو.ازبيکستان  سو استفاده ھای ناروايی از معامJت نموده اند
شيده است که اسJم کدرست حاU کار به جايی .  تماد کنيمعادربست توانيم به آن ھا 

له در امور ازبيکستان نموده و متھم به ھمکاری با خريمف ترکيه را متھم به مداک
 او ھمچنان ھزاران دانشجوی ازبيک را از .ون اسJمی آن کشور نموده استياپوزيس

  .ميان آنان دو باره به کشور فراخوانده استترس رخنه تندروان مسلمان در 
  

مگر ھرگاه . به ھر رو، من باور ندارم که دولت ترکيه در اين کار دست داشته باشد
ھا از  ه ويژه وھابیبتندروان عرب .  چرا،سخن بر سر محافل و حلقه ھای خاص باشد

راه آنان برای دير باز بدين سو در ميان روحانيون ترکيه نفوذ دارند و ممکن است از 
 آوازه ھايی ھم است مبنی بر اين که عرب ھای .ای ميانه بھره جسته باشنديسآرخنه در 

 نموده و از طريق آنان با تندروان در هتند رو در ميان کارگران ساختمانی ترکی رخن
به ھمين دليل بود که روس ھا ھم شايد . ندا ميانه و قفقاز روابطی برپا نموده یسياآ

ته و زير نظارت خاز محدود ساق ساختمانی ترکی را در قفیی شرکت ھافعاليت ھا
مذھب وھابی را رسما پيروی از  شماری از کشورھا مانند تاجيکستان .شديد گرفتند

 مگر . تاثير منفی بر جا گذاشته استهوشن است ک راھ ھمه اين .ممنوع اعJم نمودند
ه و قفقاز رو به گسترش دارد که  مناسبات ترکيه با ھمه کشورھای آسيای ميان،در کل

    .نمونه اخير آن ھم ارمنستان است
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 »سازمان ھای منطقه يی در آسيای ميانه«رانس زير نام فنخستين نشست روز دوم کن 
 مدير انستيتوت پژوھش ھای بين المللی - برگزار گرديد که گرداننده آن داکتر ارلف

  .بود
 معاون رياست مرکز - سکايال زوياگياکتر دنخستين سخنران اين نشست بانو پروفيسور

ھمگرايی « زير نام  ايشانسخنرانی. سياسی روسيه بودو پژوھش ھای استراتيژيک 
  . بود » محدوديت ھای و دورنماھا:ای ميانهيسياسی در آس

  
 سازمان قرار داد  مشاور اداره سياسی داراUنشای- در پی ايشان آقای داکتر نيکيفرف

سازمان قرار داد امنيت « کردند که موضوع سخنرانی شان امنيت باھمی سنخرانی
 ايشان از افغانستان به عنوان عمده ترين تھديد برای .بود» باھمی در آسيای ميانه

کشورھای آسيای ميانه و ھمه کشورھای عضو سازمان شانگھای نام بردند و گفتند 
دل شده است و گفتند افغانستان به محور کانسليديشن و ھمپيوندی کشورھای شانگھای مب

در سال ھای . ندچالش ھايی که از افغانستان بر می خيزد، برای ما بسيار خطرناک ا
رد که عمده ترين تاثيرات بی ثبات سازی از جنوب متوجه ما نتظار بنزديک می توان ا

ای ميانه به خاطر يدر سال ھای آينده کامJ محتمل است که اوضاع در آس. خواھد بود
 تحول منفی اوضاع در پاکستان و پيامدھای ،شدن اوضاع در افغانستانيچيده تر پ

احتمال اقدامات طالبان در . بر ايران پيچيده تر شوداحتمالی ممکنه وارد آوردن ضربه 
روھای ائتJف بين المللی در يام جويانه در برابر نقشمال افغانستان و ديگر اقدامات انت

   . افغانستان می رود
  

 از لندن بودند که موضوع سخنرانی شان رابانو داکتر شيرين آکيننشست سخنران ديگر 
ايشان اين پرسش را مطرح . بود» برخورد نو در قبال امنيت: سازمان شانگھای«

ساختند که چه راه ھايی برای ھمکاری ميان سازمان شانگھای با چنين سازمان ھايی 
ود دارد؟ ھمچنان علی چون ناتو و جامعه اروپايی برای حل مسايل گلوبال وج

الخصوص تاکيد گرديد که اوضاع بلوچستان انفجار آميز گرديده است و بايد به آن 
ھمچنان ابراز نگرانی کردند که مبادا شانگھای به چتری مبدل گردد . توجه جدی شود

  .در خدمت منافع گسترده چين
  

در پھنه جھانی می ن آھسته آھسته به بازی کردن نقش يبانو آکينر نشاندھی کردند که چ
برای نمونه چين به دولت سريJنکا در سرکوب ببرھای تاميل کمک کرد و در . پردازد

يک در اين کشور است که توازن ژازای آن در پی به دست آوردن يک پايگاه استراتي
در اين اواخر روسيه نيز به . يک را در پھنه اقيانوس ھند برھم می زندژاستراتي
ھسته آھمه اين ھا گواه بر آن است که رقابت آھسته . ا نموده استا عJقه پيدکسريJن

  . انوس ھند پھن می شوديدر اق
  

 پژوھش ھای مرکز«رييس  -آقای داکتر لوگين ،سخنران ديگر نشست نخست روز دوم
 بودند که در سخنرانی مفصل شان نشاندھی کردند »آسيای خاوری و سازمان شانگھای

مانند . سازمان شانگھای از افغانستان بر می خيزدکه بيشترين تھديدات برای 
شانگھای بايد ديالوگ بين اUفغانی را سازماندھی . اکستريميسم و سپراتيسم، تروريسم
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ھمانا افغانستان خاستگاه اصلی تھديدات .  المللی برگزار شودبينبايد کنفرانس . کند
  . برای کشورھای شانگھای به شمار می رودانهدھشت افگن

  
استقرار منظم نيروھای سازمان قرار داد امنيت باھمی در امتداد «شان گفتند که اي

 تنھا سپر تضمين کننده جدی جلوگيری از رخنه ، و آسيای ميانهمرزھای افغانستان
ايران نيز بايد جدی ترين اقدامات را  . از افغانستان است برخاستهچالش ھا و تھديدات

  .»ستان انجام دھددر مرزھای خود با پاکستان و افغان
  

 روسيه جای نخست را در جھان در زمينه مصرف مواد مخدر  : گفت در ادامهوی
 سازمان غير سيستمی کوی طالبان را ي . قرار داردجنگ ترياک عمJ در حال  ودارد

افغانستان تنھا بخشی از يک استراتيژی بزرگ . اخته مانده استنخواند که تا ھنوز ناش
مطرح کرد که روشن نيست که بر کدام شالوده حقوق بين الدول است و اين پرسش را 

در حالی که آيساف بر اساس . امريکا می خواھد فرماندھی آيساف را به دوش بگيرد؟
ماندات سازمان ملل در افغانستان حضور دارد و حضور ناتو داوطلبانه بر اساس تفاھم 

  .  آمده استبا دولتی است که زير نظر امريکا در اين کشور به وجود
  

يند مشی سياست خارجی نادرست اداره آاوضاع ناگوار در افغانستان ره آورد و بر
 سپتامبر که بر اساس مدارک يازدھممJت دھشت افگنانه حپس از . پيشين امريکا است

امريکايی ھا از گستره افغانستان سازماندھی شده بود، امريکا با به دست آوردن 
 را به سرعت اشغال افغانستانناتو و برخی ديگر از کشورھا  متحدان خود در یپشتيبان

چنين واکنش و چنين پاسخی در . و پايگاه ھای اصلی دھشت افگنان را نابود ساخت
 جانبه گرايی اقدامات امريکا  و ناديده گرفتن کمگر بار ي. اصل قابل درک است

 ی تJش ھاخاري آن و به ويژه تخ تاري،پيچيدگی ھای درونی اوضاع در افغانستان
 آھسته آھسته و رفته رفته ،نی بر تحميل رژيم ھای بيگانه با مردم اين کشوربگذشته  م

 یربشمار فراوان دشواری ھا را با خود به ھمراه آوردند که مھمترين آن ھا رھ
   .  نداردذير و نفوثکنونی کشور می باشد که بر بخش بيشتر کشور تاو ناتوان ضعيف 

  
ويايی ھای دھشت افگنان که خود را در بسياری از استان ھای  پ،در اين اواخر

آزاد احساس می کنند، افزايش چند باره نيز ستان کافغانستان و نه تنھا افغانستان بل پا
کنونی در افغانستان اوضاع . يافته استباU رفته خدر ده ھا بار متوليد مواد . يافته است

در گام نخست . ورھای جھان آفريده استدردسرھای جدی يی را برای تقريبا ھمه کش
جورج بوش در کل ھوادار رفتارھای لگام گسيخته بک جانبه . برای کشورھای ھمسايه

 گونه آرزومندی يی را در زمينه م نومحافظه کارانه و ھيچس عمدتا مبتنی بر فناتي- بود
 امروز .ارز نمی دادبلب ھمکاری سازمان شانگھای در حل مساله افغانستان تج

سوگمندانه به رغم آن که اداره بوش ديگر از ميان رفته است، با آن ھم اوضاع در 
  . افغانستان به پيمانه چشمگيری بدتر شده  است

  
 غرب در افغانستان جدی ترين و شايد جبران ناپذيرترين ضربه بر کليت و تشکس

 آماجه از سوی ديگر، کشورھای شانگھای ک .يت نظام مناسبات بين المللی باشدمتما
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، بس در با ثبات ندتھديدات ضربات تروريستی و مواد مخدر برخاسته از افغانستان  ا
مشترک   و چالش ھا و تھديدات  منافع مشترک،ن روياز ا. شدن افغانستان ذينفع اند

  .  ت يک جانيه به سوی ھمکاری ھای باھمی رو آورده شوداايجاب می نمايد تا از اقدام
  

 برای . می نمايدانتزاعیا در باره افغانستان در بيشتر موارد تصور ھمتايان غربی م
جامعه خبرگان روسيه در سفارت امريکا در ماه  مثال، در ديداری که با نمايندگان

ارجه خ معاون وزارت امور -پاتريک مون  برگزار گرديده بود، 2009فبروری
 متحده در کنفرانس اUتيامريکا در امور آسيای جنوبی و ميانه که در عين حال از ا

مسکو نمايندگی می کرد، تJش می ورزيد حاضران را متقاعد سازد که اوضاع در 
راسی کافغانستان به آن پيمانه ھم خراب نيست و عمده ترين مشکل افغانستان کمبود دم

   !د کردھابات پيش رو پر خواخاست که آن را برگزاری انت
  

 به امريکايی ھا ،نه يی را پرداز نموده تصوير بس بدبينا، در مقابل،خبرگان روسی
حداقل از چچنستان . بينی با قضايا برخورد نمايند تر با واقعشمشوره دادند که بي

 يعنی سر انجام يک رھبر بومی نيرومند را بيابند که کم و بيش در ميان مردم .بياموزند
  .شداباز محبوبيت برخوردار باشد و توانايی آوردن نظم در کشور را داشته 

  
سترش ھمکاری با روسيه گد جو برای نھرگاه امريکايی ھا نخواھدر پايان بايد گفت که 

 چيزی که امريکا و ديگر کشورھای ناتو –در زمينه مساله افغانستان را بھبود بخشند
 يی ه دارند و در پھلوی آن دست به چنين اقدامات غير دوستان مبرمآشکارا به آن نياز

اع در ضنبايد در انتظار بھبود اوا در گرجستان بيازند، ش ھيچون برگزاری رزما
   .  باشندتانافغانس

  
چالشی  –صدور بی ثباتی از افغانستان «دومين نشست روز دوم کنفرانس زير نام 

» امنيتی برای آسيای ميانه  و ھمه کشورھای جامعه کشورھای مستقل ھمسود
مرکز ھمکاری «رمند ارشد علمی  کا- که گرداننده آن بانو داکتر شيJبرگزار گرديد

   .بود» تمدن ھا
  

 بودم که متن کامل سخنرانی ام در پايان آريانفر - سخنران نخست اين نشست اين جانب
  . گزارش بازتاب يافته است

  
شورای اتJنتيک جمھوری « رييس - جنرال گريچانينفنشست دومين سخنران 

ه منزله چالش امنيتی برای آسيای افغانستان ب« که عنوان سخنرانی شان  بود»اوکرايين
  : ايشان در سخنرانی خود فرمودند.بود» ميانه

  
مھم . در ماه اگوست سال روان در افغانستان انتخابات رياست جمھوری به راه افتاد

ترين مساله در انتخابات افغانستان اين است که اين انتخابات چگونه می تواند بر روند 
 پاسخ معين به اين ؟مرکزی آينده تاثير داشته باشداستحکام جامعه پيرامون دولت 
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 .نمی تواند بدھدھم پرسش را حتا کار آزموده ترين کارشناس در مسايل افغانستان 
  . بسيار دشوار است در اين زمينه پيشگويی ھايی داشته باشيم

  
 چنين بر می آيد که استراتيژی پيشين نيروھای ائتJف در قبال طالبان تا کنون کارآيی

نيروھای ائتJف در فرمانده  - جنرال استنلی مک کريستالدر اين باره . نداشته است
 افغانستان باور ،به گفته او. نيز بی پرده سخن گفته استدر گزارش خود افغانستان 

ی آنان گرابر طالبان زندبر دچون جنگ . خود به نيروھای ائتJف را از دست می دھد
در عين حال، مک کريستال نشاندھی می نمايد که . ترا به ھيچ رو بھبود نبخشيده اس

اه برای آنان گ  ھر، درصد از سر راه برداشت60می توان مشکل را با طالبان تا 
  .کدامين کاری را در افغانستان دست و پا کرد

  
صدر کميته  -درياساUر مايکل مالنه است ھمچنان يادآور شويم که در ماه جون تايسب

چرخش ريشه يروھای مسلح امريکا اعJم نمود که واشنگتن بر فرماندھان ستادھای ن
  .ت رزمی در افغانستان در يک سال و نيم آينده سنجش داردما در اقدايی
  

امريکايی ھا برای حل مسايل پيش رو اوضاع با اين دشوارتر و پيچيده تر می شود که 
 روشن است به ،ست نخمدر گا. فغانستان سنجش نمايندااری ھمسايگان ينمی توانند به 

ديکی با ز اين در حالی است که ن.ياری ايران که امريکا با آن کشور دوستی نمی ورزد
چون . ايران در چنين اوضاع و احوالی گامی بس به جا و خرد ورزانه خواھد بود

کشانيدن پای تھران . نفع استذييش از پيش بتھران خود در با ثبات سازی افغانستان 
 در تراز ديگر  بيخی سازی اوضاع در افغانستان می تواند مساله رادر امر رو به راه

از حمله از شدت تنش در پيرامون مساله ھسته يی ايران و  نيز حل . ل باU بکشاندمتعا
  .و فصل بحران عراق که نيز به ھمين پيمانه خطرناک و مبھم است، بکاھد

  
جمھور اوباما در ديدار با   رييس.امروز افغانستان برای ناتو مساله شماره يک است

 اعJم داشت که نابودسازی القاعده و تامين امينت امريکا دارای اھميت سران ناتو
  . درجه اول است

  
برپايه آمار ارايه شده از سوی مرکز مناسبات استراتيژيک و بين المللی شمار ميانگين 

 150 و 2003 مورد در سال 80 و 2002 مورد در سال 50ھاھانه حوادث جدی از 
 افزايش 2007 مورد در سال 566 به 2006 مورد در 425  و 2005مورد در سال 

 انتحاری حمJتشمار .  از اين ھم بيشتر گرديد2009  و 2008يافت که در سال ھای 
 مورد در 21 و 2004 مورد در 6 و 2003  مورد در 2 و 2001 مورد در 1از 

ھرگاه .  افزايش يافت2007ال  مورد در س106 به 2006 مورد در 123 و 2005
 اين ميزان در سال   نفر انجاميده بود،366 به کشته شدن 2005حمJت انتحاری در 

شمار کشته ھا، زخمی ھا و  . نفر انجاميد892 به 2007 نفر و در سال 695  به 2006
 نفر 4672 و 2006 نفر در سال 3557  به 2005  نفر در سال 1540ربوده شدگان از 

  .  باU رفت2007در سال 
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 20نظاميان امريکايی در برخی از ماه ھا کمتر از  ماھانه شمار کشته ھا و زخمی ھای
 و 2005 نفر در 70 و 2004 نفر در 30 تا بيش از 2003- 2002نفر در سال ھای 

 2009 اوايل - 2008اوضاع در اواخر . افزايش يافت2007 نفر در 130 به 2006
ی در روند دو ماه نخست سال روان در مر برخوردھای رزشما. آغاز به بدترشدن نمود
 ابعاد گستره ريسک بزرگ در مرکز . دو بار افزايش يافت2008مقايسه با ھمين دوره 

 50 تا 30 از -  کنون به و می يابد ھر سال پيوسته افزايش2005افغانستان سر از 
سال .  دارند درصد گستره کشور حضور72امرور طالبان پيوسته در . رسدمی درصد 

ر رس يه چھارم شاھراه ھای منتھی به کابل در تس.  درصد بود54زان يگذشته اين م
  . طالبان قرار دارد

  
 نظامی و - استراتيژی سياسی «:نتيجه گيری مرکز مناسبات استراتيژيک چنين است

  .»اقتصادی طالبان کنون بارھا موفقانه تر از اقدامات غرب در افغانستان است
  

ت امريکايی ھا در ما کوتاه بر اوضاع،  می توان برداشت کرد که اقدابا نگاھی
تن نيک می نگران واشبافغانستان بارھا بيشتر از ويتنام به درازا خواھد کشيد و رھ

بردن اين  ،تن متحدان تازه منطقه يیفو نيز يا ودانند که بدون پشتيبانی متحدان در نات
  .صJ ممکن باشد ھر گاه ا،جنگ بسيار  دشوار خواھد بود

   
 بود که سخنرانی شان نيکيتينسومين سخنران نشست دوم روز دوم پروفيسور دامتر 

 ايشان .ارايه گرديد» تشکيJت قانونی و غير قانونی مسلح در افغانستان«زير عنوان 
 نفر رسيده است که در ده ھا 23000گفتند که شمار افراد دسته ھای قانونی مسلح به 

به گفته ايشان . بيشتر اين ھا مجاھدان پيشين ھستند. صی کار می کنندشرکت امنيتی شخ
 ميليون تفنگ خودکار کJشنيکف 20کنون در گستره افغانستان و پاکستان نزديک به 

  .  استگروه ھای مسلح غير قانونیموجود است که بخش بيشتر آن در دست 
  

 ھمه ،فغانستان امنيتی در ا-  نظامی-ه اوضاع سياسیبآنچه مربوط می گردد 
 چنين ،ھر چه است.  پر تنش شدن داردود يامت شدخکارشناسان بر آن اند که رو به و

ی سريع کارزار جنگی نيروھای دافتن پيروزمنن يبر می آيد که تا کنون اميدی به پايا
جوUی « آن را رسانه ھای سال روان که U تنھا در ماه جو.تJف بين المللی نيستئا

  . رسيدسپاھی 72 شمار کشته ھای ناتو به ،دواننخ می »سياه
  

 روشن است که رھبران اين کشورھا ،ه کشورھای آسيای ميانهبآنچه مربوط می گردد 
 فرمانده نيروھای -  استنلی مک کريستالعJميها. شندا توانند نگران و پريشان نبینم

حاU «: استآشکارا دال بر پيچيده تر شدن اوضاع در شمال کشور نستان اناتو در افغ
 ھم ھای شمالی انتسا بل نير به ،یبونه استان ھای خاوری و جبديگر ناگزيريم نه تنھا 

ز ي بی ثباتی در شمال کشور نب،ت جنگجويان طالما چون به خاطر اقدا.توجه کنيم
ته پيداست که سخن بر سر استان ھای ھم مرز با ازبيکستان و فناگ. » يابدیگسترش م

 خطر ،در نتيجه. يا نمايندحلبان می توانند کامJ تاثير خود را اتاجيکستان است که طا
شايد . تھديدات برای امنيت اين جمھوری ھا و در کل برای ھمه منطقه افزايش می يابد
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 )دست کم آغاز پويايی ھای گسترده آنان در شمال(پيروزی ھای طالبان در افغانستان 
برای پويايی آنان را جان تازه ببخشد و ای ميانه ير کشورھای آسد ان ھم انديشان آنبه

  .ھای بيشتر بر انگيزد
  

گروھی از تند روان در شھر خان آباد در نزديکی مرز در ماه می سال روان 
رخدادھا ی چند پيش ايالت . ايی ھای زدندوقرغيزستان و ازبيکستان دست به کارر

 آسيای که ر اينبگواه  سين زيان چين در گستره اويغور نشين نيز آژير خطری است
ميانه در برابر آزمايش تازه يی قرار گرفته است که بايد صJبت خود را به نمايش 

    . »بگذارد
  

آخرين نشست کنفرانس در مقر سازمان قرار داد امنيت باھمی برگزار گرديد که در آن 
 - در اين نشست از جانب سازمان آقای بدليان. تنھا مھمانان خارجی اشتراک داشتند

  . ون دبير کل از جمھوری ارمنستان و دو تن از ھمکاران شان اشتراک داشتندمعا
  

آقای بدليان در سخنرانی شان گفتند که متاسفانه تا کنون مساعی جامعه جھانی در 
 و از ديدگاه ما حل مسايل مستلزم تشريک مساعی باھمی. افغانستان نتيجه نداده است

 خود آماده ھر گونه ھمکاری با جامعه جھانی ما به نوبه.  استھمکاری ھای ھمه جانبه
تان ما بر آن سشايد برخی از دو. توان مشکل را حل کرد تنھا با ھمکاری می . ھستيم

تجربه تلخ ھشت سال گذشته مگر . می توانند به تنھايی مساله را حل نمايندباشند که 
 تنھايیات م با اقداگواه بر آن است که چنين مساله پيچيده و دشواری را به دشوار بتوان

  . حل کرديک تنه
  

. واھان حل گلوبال می باشدخاله گلوبال است که سما جدا بر آن ھستيم که مساله يک م
ه راستی که يک ب مشکل . ما يا آن ھا- .ت ندارم حط فاصل بکشمسراستش من دو

 تھديدات و چالش ھا .می تواند کاری بکند» ما« در اين جا تنھا .مشکل جھانی است
  مییی باھمعسامتنھا با . د می کنندي و ھمه ما را تھدقعا که گلوبال و جھانگير اندوا

 اين .نيابد دور تازه يی آغاز يابد. جنگ سرد به پايان رسيده است  .توانيم کاری بکينم
 خطر ،ھرگاه در افغانستان ھمه مساعی خود را بسيج نسازيم . به سود ھيچ کسی نيست
 است و بايد با ھمه نيرو جلو آن گزرب ،وی به جنگ سرد بدھدآن که اين کشور تکانه ن

  .را بگيريم
  

 هوگاد ارو سازمان امنيت و ھمکاری ، با جامعه اروپايی و ھماھنگی ھمکاریه ما آماد
ما با اجرای . ما در زمينه کاھش ترافيک مواد مخدر ھمکاری داريم. ناتو ھستيم

مسووليت سازمان قرار داد امنيت باھمی ستره گای ميانه و يود در گستره آسخعمليات 
ی للانستان ھم با دولت بر اساس دو جانبه و ھم با جامعه بين المغدر اف. مبارزه می کينم

  .داريمھمکاری 
   .حاU رشته سخن را به دوستان می سپارم
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مساله يی را که من می خواھم مطرح کنم اين است که امروز  :رابانو شيرين آکين   
دردمندانه جنگ . ما نسبت به يک ديگر ھنوز ھم باور نداريم. عتماد نيستمتاسفانه ا

چگونه می توان به اين بی اعتمادی پايان داد و . سرد پنھانی ھنوز ھم ادامه دارد
ناباوری را برداشت؟ در غرب شماری بر اين اند که ما در جنگ سرد برنده شده ايم و 

وزی را تقسيم کنيم؟ و با کسی ھمکاری چرا با کسی اين پير. به پيروزی رسيده ايم
 شايد آنان می پندارند که به ھمکاری کسی نياز ندارند و به تنھايی می توانند کنيم؟

 آسيای ميانه آنان را ، بر خJف انتظار پيروز مندان،ھر چه است. مسايل را حل کنند
يل اين کا در غرب دل. سته آھسته از آنان فاصله می گيردھش نگرفت و امروز آودر آغ

  .را می دانند و می گويند که دست ھای مسکو در زير پرده کار می کند
  
بسياری برآن اند که ھمکاری و باورمندی و   امروز شمار،ھر چه است: آقای بدليان 

تان ما س شايد شماری از دو.اين يک نياز تاريخی است. اعتماد سازی الترناتيف ندارد
  يا زود به جرگه نيروھایرمگر دي.  باشندرب ھنوز به اين باور نرسيدهغدر 

.  ھايی چون جبر زمان استفاده کنمهمن دوست ندارم از واژ. پراگماتيک خواھند پيوست
 از افغانستان ھم ،نيدبيب.   استفاده کرد تاريخی  و ضرورتمگر می شود از نياز

 سازمان از پول مواد مخدر .تھديدات مستقيم و ھم تھديدات غير مستقيم بر می خيزد
. تنھا مساله کشت ترياک نيست. ھای دھشت افگن در سرتاسر جھان تمويل می شوند

اين پرسش بر می گردد به . مشکل بزرگتر صدور مواد کيميايی به افغانستان است
  . که تنکنولوژی پيشرفته توليد پريسکورھا را در اختيار دارندیکشورھاي

  
روشن است در نبود . تروريزم نداريممشکل ديگر اين است که ما تعريف مشخصی از 
مگر از ديد من، ھنگام آن فرا رسيده . تعريف مشخص، باور سازی بسيار مشکل است

چون خطر . است که ديگر اراده و عزم راسخ خود را در زمينه به نمايش بگذاريم
بايد سرويس ھای . ھمگانی بسيار جدی است و ديگر نمی توانيم آن را ناديده بگيريم

  . اتی با ھم ھمکاری نماينداطJع
  

چون ھر گونه . بسيار محتاط باشيمو تعريف ھا  ما بايد در دادن ارزيابی ھا ،ببينيد
من .  مبھم يا سر درگم می تواند پيچيدگی ھايی را به بار بيارود و يا تعريفارزيابی

ژورناليست ھا نيک می دانند که موفقيت . نمی خواھم نان ژورناليست ھا را کم کنم
 آزادی .شان در گرو پخش  اخبار و گزارش ھای شگفتی برانگيز و سنساسيون ھا است

 برخی از سياست .بيان ھم دست آنان را برای پخش ھرگونه اطJعات باز گذاشته است
شناسان ھم تمايل دارند ھمين اخبار شگفتی بر انگيز را چاشنی پژوھش ھای خود 

شمار غيب گويان و پيشگوبان ھم به اين روند شايد . بسازند و بر پيچيدگی ھا بيفزايند
اوضاع واقعا دراماتيک است و بايد دست در   مگر،.ما با اين ھا کاری نداريم. بپيوندند

  .دست ھم بدھيم و يکجا با آن مبارزه نماييم و چاره جويی نماييم
  

م ا بر آن ھستيدما ج. ز در تراز بايسته نيستواد سازی ھنمدرست می فرماييد که اعت
 بر ، نهرزه باھمی نه بر تروريزمال و مبمون اعتماد کادون تشريک مساعی و بدکه ب
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 فايق آمده ،دھای ناشی از تيرگی اوضاع در منطقهمياپقاچاق مواد مخدر و نه بر ديگر 
   .می توانيم

  
ستان به وجود آمده است و شمار دسته ک در پاده يیضاع بس پيچيو ا، متاسفانهامروز
تندروی مذھبی به گونه . افزايش يافته استشمگيری چقانونی به گونه سلح غير مھای 

 و بيم آن می رود که سراسر گستره اسJم سنی را در لگام گسيخته دامنه يافته است
 آتشی است در دست باد نبايد فراموش کرد اين خطر مانند. منطقه و حتا جھان فرا گيرد

  . ه بر سر راھش بيايد بسوزاند و ھر آنچه را ککه می توانند به ھر سو بوزد
  
  
  

  متن سخنرانی
  عزيز آريانفر

  
  پايان روند بن

  و
  نياز تاريخی به راه اندازی روند نوين صلح در افغانستان

 
  

  !جناب رييس
  !خانم ھا  و آقايان گرامی

 
 مساله افغانستان مساله يی است پيچيده، خونبار و بسيار خطرناک ،ی که می دانيدنچنا

 .لزم تشريک مساعی جامعه جھانی استکه حل آن مست
به گونه يی که آگاھی داريم، پايان سده بيستم با دگرگونی بنيادی سيستم سياسی در 

 –نزديک به نيم سده، نظامی که در کنفرانس يالتا به تثبيت رسيده بود. جھان مقارن بود
ر پس از فروپاشی شوروی و فروريزی ديوا. جھان دو قطبی بر گيتی حاکميت کرد

مگر يک دھه پس از آن، ما در آستانه . برلين، چنين بر می آمد تا جھان يک قطبی شود
امروزه ما در شرايط چھان چند قطبی به سر می . شکلگيری نظام چند قطبی ھستيم

   .بريم که تا ھنو ز برای آن قواعد بازی تدوين شده وجود ندارد
 

ت گلوبال برای امنيت جھانی ھرگاه قدرت ھای بزرگ روی يک کانسپدر اين اوضاع، 
و تقسيم عادUنه منابع انرژی و گستره نفوذ به توافق نرسند، چالش ھا و تنش ھای 

. تنھا شکل بحران ھا است که تغيير خواھد کرد و بس. منطقه يی را پايانی نخواھد بود
خود بحران ھا برای ساليان آزگار در سرزمين ھای آشوب زده پايدار خواھد ماند و 

ه ھای ميليونی انسان ھای باشنده در اين مناطق بحرانی در رنج و درد و تھيدستی و تود
  .بينوايی و بيچارگی دايمی دست به گريبان
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روشن است افغانستان به عنوان كشوري كه در خط نخست جبھه در ھمسايگي يكي از 
جھ�انی که ھفده درصد ذخاير تثبي�ت ش�ده ( قزاقستان –بزرگترين ذخاير يورانيم جھان 

، و در )ک��ه چھ��ار درص��د ذخ��اير تثبي��ت ش��ده جھ��ان را دارد(و ازبيک��ستان ) را دارد
واقع است، بيش از ) خزر( ھمسايگي دو حوزه بزرگ انرژيتيك خليج فارس و كسپين 

از ھمين رو، انتظار مي رود كه اوضاع در آن . ھر كشور ديگري آسيب پذيرتر است
  . به وخامت بگرايد

  
سان بر آن اند که در اوضاع و احوال کنونی در کل، مجموع عوامل بسياری از کارشنا

از ھمين رو، نبايد انتظار . داخلی و خارجی به سود تداوم جنگ در افغانستان است
ھرگونه راھيافتی برای برونرفت از از ھمين رو، . داشت که در آينده نزديک پايان يابد

 مديريت بحراناست، بايد معطوف به بحران ھايی که افغانستان با آن دست به گريبان 
  .و  دارای بار موقت باشد

 
مرکز ثقل جنگ جھانشمول در برابر تروريزم نيز از عراق به افغانستان انتقال امروزه 
افغانستان در کھکشان سياست ھای جھانی، به چاله ھای سياه در  نگونبختانه، .می يابد

ن چه را که وارد آن شود يا با آن قرينه کھکشان ھای کيھانی، ھمانند است که ھر آ
ھرگاه در قرينه . بود می کندنزديک گردد، در خود فرو می برد، خرد می سازد و نا

با افتادن به چاله ) ستارگان( منظومه ھای خورشيدی و اختران بزرگ -کھکشان ھا
ھای محوری نابود می شوند، در قرينه افغانستان اين موضوع در باره ابر قدرت ھا و 

 وخشورانه شايد تصادفی نباشد که افغانستان را. پيمان ھای نظامی صدق می کند
ھر چه است، تا کنون ھيچ ابری قدرتی با درآمدن . نام داده اند» برقدرت ھاگورستان ا«

  .، جان سالم به در نبرده است»چاله سياه جيوپوليتيک«به اين 
  

پرسشی که مطرح می گردد اين است که اين موضوع در قرينه اياUت متحده و ناتو 
  چگونه است؟

م به در بردن امريکا و متحدان آن ھر چه است، تا کنون ھيچ نشانه يی دال بر جان سال
 دست کم از ھنگامی که امريکا وارد گود افغانستان .از اين کارزار به چشم نمی رسد

شده است، آب آرام از گلوی دولتمردان آن کشور پايين نرفته است و خواب خوشی 
  .نداشته اند

  
اکار آيی خود   خود را يکسره بی آبرو ساخته و ن2001در افغانستان روند بن دسامبر 

اين کنفرانس به گونه يی که روشن .  و به بن بست رسيده استرا ثابت ساخته است
 را روی کار آورد و امروز برای ھمه روشن گرديده است يیاست در افغانستان اداره 

اين کار حتا در تJش ھای سراسيمه آغاز شده اياUت متحده . که به بن بست رسيده است
ھا با طالبان که از روند سياسی از سوی ھمان کنفرانس بن به دور مبنی بر آغاز گفتگو

  .افگنده شده بودند، بازتاب می يابد
  

شوروی ھا پس از يک دھه جنگ و صرف ميلياردھا دالر به اين نتيجه رسيدند که از 
زاری نمی توان گره از کار فروبسته افغانستان گشود و اين بود که براه ھای سخت ا
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 وزير خارجه کھن کار و مجرب شوروی در يکی از نشست - ه گروميکوسر انجام اندر
بايد کار را به گونه يی ھای دفتر سياسی حزب کمونيست شوروی به گرباچف گفت که 

  .به پايان برسانيم که در فرجام افغانستان دست کم يک کشور بيطرف بماند
  

ند و اگر ھم نرسيده گمان می رود که کنون امريکايی ھا ھم به ھمين باور رسيده باش
گشودن باب گفتگو با روسيه و ايران و . باشند، سر انجام به ھمين نتيجه خواھند رسيد

اشاره به اين مطلب که حضور امريکا در افغانستان دراز مدت نخواھد بود، نشانه ھايی 
  .است از ھمين رويکرد

  
به بازنگری در درست ھمانند شوروی پيشين نياز ) به ويژه امريکا(کشورھای غربی «

 سياسی خود دارند و بايد فرايافت تازه يی را در قبال مسايل جھانی - دکترين نظامی
 دکترين کنونی غرب تقريبا ھمان دکترين نيئوکلونياليستی يی است که پس .تدوين کنند

از جنگ جھانی دوم تدوين يافته بود که مبتنی بر ميليتاريسم است و امروز ديگر 
  .کاربرد ندارد

  
 در افغانستان از يک سو با منافع ملی افغانستان در امريکايیضور نيروھای ح

مگر؛ از سوی ديگر، منافع ملی افغانستان را در بعد منطقه يی با . ھمسويی ھست
از اين رو، شکل يک پارادکس را به خود می گيرد . چالش ھای جدی روبرو می سازد

  :که بايد شکافته شود
 

دليل، به حضور نيروھای انتJف بين المللی به رھبری اياUت کنون افغانستان به چند 
  :متحده نياز دارد

از سوی ) دست کم بخش ھای خاوری و جنوبی آن(کشور  کامل ترس از اشغال - 1
  )در واقع پاکستان و عرب ھای تندرو(طالبان 

و شمال ) پشتونی( ادامه درگيريی ھای بی پايان فرسايشی ميان جنوب  - 2
و خطر فروپاشی و از ھم گسيختگی کشور  بنا )  ھزاره يیتاجيکی، ازبيکی،(

به سازه واره ھای تباری، زبانی و مذھبی و فروپاشی سامانه دولت به چند 
 بخش

 واگير شدن بد امنی و ناامنی سراسری با ھمه پيامدھای سنگين اجتماعی آن   - 3
  قطع شدن يا کاھش يافتن چشمگير کمک ھای بين المللی و روبرو شدن کشور - 4

 با گرسنگی فراگير
 

از اين رو، افغانستان به حضور نيروھای ائتJف بين المللی نياز دارد و در چند 
  :زمينه منافع اين کشور با امريکا گره می خورد

مباررزه با تروريزم بين المللی و القاعده و طالبان و جلوگيری از پخش  نفوذ  - 1
  . تنذوان عرب  و پاکستانی

 درصد آن در افغانستان توليد 93ه دردمندانه امروزه  مبارزه با مواد مخدر ک - 2
 . می شود

 . کمک به روند دمکراتيزاسيون و دولت سازی در افغانستان - 3
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باUرفتن جايگاه افغانستان در جامعه جھانی و تحکيم موقف آن در تراز بين  - 4
 المللی

 جلوگيری از خطر فروپاشی کشور - 5
 

 اھداف افغانستان تنھا در تحقق ھمين چند پوشيده نيست، ھرگاه اھداف ناتو ھمراستا با
ھدف برشمرده شده در باU خJصه می گرديد، کشورھای منطقه حرفی نداشتند و با آن 

مگر، حضور دراز مدت امريکا در افغانستان با توجه به . کامJ ھمنوايی می کردند
 مانند اھداف استراتيژيک آن کشور با اھداف استراتيژيک بسياری از کشورھای منطقه

روسيه، چين و ايران و حتا پاکستان و کشورھای عربی در تقابل و تعارض قرار می 
 مبدل می کشور را به کارزار زروآزمايی ھا و رويارويی ھای پايان ناپذيرگيرد و اين 

  . گرداند
  

ند که برای حل مشکل افغانستان، دو راھکار ابه ھر رو، بسياری از کارشناسان بر آن 
  :ردوجود دا

   نرم افزاری-يک
  سخت افزاری-دو

راه حل نرم افزاری در بر گيرنده چنان مکانيزمی بود و است که سه گونه توازن را 
 :در افغانستان در نظر می گيرد

توارن منافع قدرت ھای بزرگ در افغانستان مانند امريکا، اروپا، روسيه و  - 1
  دچين، با روی کار آوردن يک دولت فراگير و بيطرف و نامتعاھ

 توازن منافع منطقه يی ھند و پاکستان،  ايران و کشورھای عربی - 2
توازن درونی که منافع ميانتباری، ميان زبانی و ميان مذھبی را در کشور  - 3

 با ايجاد يک ساختار فراگير ملی. در بر گيرد
 

از ديدگاه تيوريک ھم، مادامی که چنين توازن ھايی دست کم به گونه نسبی به ميان 
  .  است در افغانستان صلح پايدار و  ثبات به ميان بيايدنيايد، محال

 
دردمندانه امريکايی ھا اشتباه شوروی پيشين را مبنی بر گسيل نيروھای معدود و 
محدود نظامی تکرار کردند آن ھم در سناريوی بدتر يعنی با گسيل نيروھای به بارھا 

  . کمتر
  

نه مبارزه با تروريزم در آسيای ميانه امروزه ديگر آشکار است که امريکا و ناتو به بھا
  :و افغانستان، مسايل زير را حل می کنند

  کنترل گنجينه ھای نفتی کشورھای عربی - 1
 »مھار ناپذير«محاصره ايران   - 2
  ھندکنترل روسيه، چين و - 3

 . تامين حضور استراتيژيک در پشت جبھه چين - 4
 يیجلوگيری از روند ھای انتی گراسيونی يا ھمپيوندی ھای منطقه  - 5
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تامين کنترل بر منابع انرژيتيک و شبکه ھای مواصJتی سودمند برای رسانايی  - 6
  کسپين و آسيای ميانه- آن در گستره قفقاز

يافتن امکان برای برانگيختن منازعات منطقه يی که می توانند باالقوه بھانه يی  - 7
 »برای آغاز اقدامات جھانشمول نظامی بدھند

 
آی و روی کار آوردن يک . اس.  سازمان آی با متJشی ساختنکنترل پاکستان - 8

 دولت دست نشانده در آمن کشور،
  نفوذ اعراب بيرون از کنترلجلوگيری از گسترش - 9

 سد ساختن راه چين به راھيابی به گنجينه ھای نفت و گاز خليج فارس - 10
 نزديک شدن به ذخاير يورانيوم قزاقستان و ديگر کشورھای آسيای ميانه -11
يی برای رس رسانی به جنگ افغانستان در ايجاد پايگاه ھای ھوا - 12

 کشورھای آسيای ميانه
 زير نظر داشتن استخباراتی  سراسر گستره اروآسيای ميانه  - 13
 ھوادار امريکا در منطقه» دمکرات»روی کار آوردن رژيم ھای  - 14

 
 

منافع ملی کشورھايی چون روسيه، چين و ايران، شماری از در اين اوضاع ، 
ن ايجاب می نمايد تا در گام نخست بکوشند ھزينه ھای جنگ کشورھای عربی و پاکستا

را برای امريکا بسيار باU ببرند و آن کشور را در يک سناريوی ھمانند به سناريوی 
حضور نيروھای شوروی پيشين در افغانستان، درگير يک جنگ فرسايشی دراز مدت 

ان سازند تا با سرافگندگی در باتJق افغانستان سازند و در نھايت وادار به ترک افغانست
در اين حال، محافل و حلقه ھای خاصی در . شکست خورده، اين کشور را ترک نمايد

اين کشورھا در افغانستان دست به راه اندازی عمليات ويرانگر در ابعاد گوناگون 
  . نظامی، سياسی، فرھنگی، اقتصادی و روانی می يازند

  
ناسان، حضور دراز مدت امريکا  و ناتو در در اين حال، به پندار بسياری از کارش

افغانستان و گير ماندن آن در يک جنگ فرسايشی دراز مدت، يک سره به سود روسيه 
اين کارشناسان آوندھای زير را برای به کرسی نشانيدن  ديدگاه خود می . انجاميده است

  :آورند
ی  خطر حضور دراز مدت امريکا در افغانستان  موجب می شود  که در پھلو - 1

پھن ساختن دموکراسی طراز امريکايی «بنيادگرايی و تندروی اسJمی، خطر 
دمکراتيک با ھدف » آسيای ميانه بزرگ«در چھارچوب طرح » در منطقه

تعويض رژيم ھای پسا مارکسيستی نيمه توتاليتار آسيای ميانه با راه اندازی 
ه افگن باشد و اين انقJبات رنگی نيز پيوسته بر فراز آسمان اين کشورھا ساي

کشورھا از ترس رخنه تندرويی و بنيادگرايی اسJمی و راه افتادن انقJبات 
رنگی به آسيای ميانه، ھر چه بيشتر به سوی روسيه گرايش داشته باشند و ماندن 
در گستره نفوذ روسيه را بر خطر تندرويی اسJمی و دموکراسی طراز 

واسته، آن ھم در اوضاع ضعف اين تمايل ناخ. امريکايی  ترجيح بدھند
 .استراتيژيک روسيه، برای مسکو چونان عطيه آسمانی به شمار می رود
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در اين زمينه، امضای قرار داد ھمکاری ھای استراتيژيک ميان امريکا و 
افغانستان که موجب بی اعتماد شدن شديد کشورھای منطقه به امريکا و 

و تخته خيز پرش ھای  کشور دربندافغانستان و ارزيابی افغانستان چونان يک 
بعدی امريکا در منطقه گرديد، بزرگترين لغزش  استراتيژيک امريکايی ھا به 
شمار می رود که در کنار بی اعتماد شدن امريکا نزد کشورھای آسيای ميانه، 

 .بزرگترين عامل بی ثباتی در افغانستان ھم گرديد
  

با توجه (ورھای آسيای ميانه را تداوم وضعيت ناگوار کنونی در افغانستان، کش
از ) به ترس فزاينده اين کشورھا از پھنايابی تندروی و بنيادگرايی اسJمی

ھمگرايی طبيعی با کشورھای افغانستان، ايران و پاکستان و ديگر کشورھای 
اسJمی باز داشته و در نتيجه از دستيابی به استقJل اقتصادی و سياسی بيشتر 

ين می گردد که اين کشورھا بار ديگر به دامان پر مھر باز مانده و موجب ا
روس ھا پناه ببرند و زيستن زير سايه چتر حمايت روسيه را از افتادن به روز 

برآيند اين وضعيت اين است که . سياه افغانستان و پاکستان ترجيح دھند
کشورھای يادشده کماکان در وابستگی اقتصادی و امنيتی از روسيه بسر ببرند 

ه با اين کار، زمينه برای بازپسگيری مواضع از دست رفته روسيه در پی ک
فروپاشی شوروی در آسيای ميانه فراھم گرديده و يکسره به سود آن کشور 

  . بينجامد
از اين رو می توان گفت که امريکا به رغم اين که به شدت خواھان کمرنگ 

ر افغانستان و شدن نقش روسيه در اين کشورھا است، با لغزش ھايی که د
پاکستان نموده و سياست ھای نادرستی که در قبال ايران داشته است، ناخواسته 
به سود روسيه عمل نموده و به دست خود استراتيژی خود در آسيای ميانه را با 

 .شکست محتوم رو به رو گردانيده است
حضور دراز مدت امريکا در افغانستان، موجب آن می شود که چين به جای  - 2

ابت با روسيه به ويژه در آسيای ميانه، به ھمکاری با آن بپردازد و از امريکا رق
اين تمايل با توجه به پرتنش شدن اوضاع در تبت و سين کيانک و . فاصله بگيرد

افزايش حضور امريکا در منطقه و نياز چين به تسليحات پيشرفته، مواضع آن 
ت بيشتر سازمان شانگھای کشور را بيشتر به روسيه نزديک کند و موجب تقوي

در نتيجه، امريکا باز ھم ناخواسته زمينه را برای شگوفايی بيشتر سازمان . گردد
 .شانگھای فراھم آورده است

اين حضور باعث آن می گردد که ايران به محاصره افتاده از سوی امريکا، به   - 3
 و چين گونه روز افزون از غرب و به ويژه از امريکا فاصله گرفته و به روسيه

نزديک شود و به شدت منافع امريکا در جزيره نمای عرب و حتا در امريکای 
روشن است از رويارويی بی پايان ايران . Uتين و افغانستان را به چالش بکشاند

 .با امريکا، تنھا جانبی که سود فراوان و باد آورده  می برد، روسيه است
ه جنگ فرسايشی اين کشور در  حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و ادام - 4

 اعم از افغانی و پاکستانی  و افغانی که بيشتر پشتون تبار - برابر تندروان طالبان
اند، می تواند از سوی پشتون ھا به عنوان جنگ امريکا با پشتون ھا ارزيابی 
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گردد و چونان تداوم نبردھای انگليس و افغان در سده ھای نزدھم و نيمه نخست 
ھرگاه چنين باشد که ھست، اين کار به معنای پيروزی . داز گرددسده بيستم پر

در دادن «استراتيژيک روسيه در رسيدن به آرمان تاريخی آن کشور مبنی بر 
در سده بيستم ارزيابی » جنگ بی پايان فرسايشی ميان پشتون ھا و انگليسی ھا

. موده استگردد که کنون در سيمای جنگ امريکا و انگليس با پشتون ھا تبارز ن
به ويژه، بمباران ھای پيوسته در گستره قبايل مرزی پشتون، آتش انزجار و تنفر 
تاريخی آنان را در برابر انگليسی ھا و ھمپيمانان امريکايی شان را تازه می 

 . سازد
حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و جنگ ھای پيوسته با پشتون ھا  که  - 5

ک حکومت تبارگرای پشتون در افغانستان است، مستلزم پشتيبانی آن کشور از ي
بيش از (در نھايت باشندگان شمال افغانستان را که پيکره اصلی باشندگان کشور 

را می سازند، با امريکا رو در رو قرار داده و آنان را بيشتر به ) شصت درصد
 .روسيه نزديک می سازد

در افغانستان، موجب پشتيبانی پيوسته امريکا از يک دولت واپسگرا و ضد ملی  - 6
فراخ تر شدن شگاف ھای ساختاری اجتماعی در اين کشور، بدترشدن وضعيت 
زندگانی مردم، دامنه يابی تنش ھا و چالش ھای درونی و دورتر شدن مردم  از 
حکومت گرديده و کشور را تا مرز انفجار اجتماعی و انقJب توده يی پيش می 

زايش تنفر و انزجار مردم افغانستان از برد که ھمه اين ھا در نھايت موجب اف
 . امريکا چونان حامی اين رژيم و نزديک تر شدن شان به روس ھا می گردد

حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و نبردھای بی پايان با تندروان عرب،  - 7
در فرجام می تواند چونان جنگ امريکا با اعراب و در کل با جھان اسJم ھمانند 

بی ارزيابی گرديده، موجب دوری اعراب از امريکا و گرايش جنگ ھای صلي
 .آن ھا به روسيه گردد

حضور درازمدت امريکا در افغانستان و رويارويی ھای پيوسته اين کشور با  - 8
 کار آوردن يک دولت وابسته به امريکا در اين کشور، ویپاکستان به منظور ر

سازمان شانگھای بيندازد و يا در درازمدت می تواند پاکستان را يکسره به دامان 
 .زمينه ساز فاجعه روی کار آمدن يک دولت تندرو مذھبی در اين کشور گردد

جنگ دراز مدت افغانستان می تواند چونان يک اھرم فشار ديپلماتيک نيرومند  - 9
از سوی روسيه و ديگر کشورھای مخالف امريکا در برابر اين کشور  در 

 .   باشدعرصه بين المللی کاربرد داشته 
حضور درازمدت امريکا در افغانستان ھزينه ھای سنگين و کمرشکنی  - 10

 .  دارد که ناگزير اقتصاد آن کشور را با چالش ھايی رو به رو خواھد گردانيد
حضور دراز مدت امريکا و ناتو در افغانستان چاش ھا ميان اروپا و امريکا را   -11

از سوی ديگر ژرف تر می از يک سو و رقابت ھا ميان امريکا و انگليس را 
گرداند و در نھايت می تواند ناتو را اگر با خطر فروپاشی رو به  رو نگرداند، 

 .دست کم سخت لرزان بسازد
حضور  امريکا در افغانستان و  درگير شدن آن کشور در يک جنگ   - 12

فرسايشی در افغانستان، به روسيه اين امکان را می دھد که در ازای ھمکاری با 
در زمينه رس رسانی از راه گستره کشورھای ھمسود، از پيوستن امريکا 
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گرجستان و اوکرايين به ناتو جلوگيری نمايد و جلو رخنه امريکا را در اين 
گستره بگيرد و در بسا از مسايل ديگر جھانی اھرم فشار نيرومندی در برابر 

 ..امريکا داشته باشد
ن يک درد سر سياسی،  حضور درازمدت امريکا در افغانستان، به عنوا  - 13

می تواند پيوسته دولت ھای امريکا را در پھنه سياست داخلی  با چالش ھايی رو 
 .به کند

با توجه به اين که شماری از اھداف استراتيژيک امريکا در منطقه  - 14
دسترسی ناپذير اند، در سر انجام کار، ناکامی امريکا در رسيدن به اين اھداف، 

ای بزرگ، می تواند چونان پيروزی روس ھا در آن ھم پس از صرف ھزينه ھ
 .مرحله تازه بازی بزرگ در منطقه ارزيابی گردد

در گير ماندن امريکا در افغانستان می تواند به پيمانه بسياری زمينه  - 15
مانور امريکا در ديگر نقاط جھان از جمله امريکای جنوبی را محدود گرداند و 

 . ين گستره فراھم بسازدزمينه را برای رخنه روسيه و چين در ا
   

 افغانستان را به ميدان کشاکش ھای جھانی و امريکايیدر واقع، حضور نيروھای 
از اين . منطقه يی مبدل ساخته و اين گونه منافع ملی آن را با مخاطره روبرو می سازد

لی منافع افغانستان و امريکا با آن که در بعد داخلی و جھانی با منافع مجا بر می آيد که 
يعنی . افغانستان گره می خورد، در بعد منطقه يی با آن در تعارض واقع می شود

امريکا از ديدگاه شماری از کارشناسان، در پی بھره گيری از افغانستان به عنوان 
تخته پرش و خيز است و دستيابی به اھداف بلند پروازانه استراتيژيک در چھارچوب 

  . آسيای ميانه بزرگ
  

چه است، امريکا در افغانستان حضور دارد و با نيروھای تندرو طالبان به ھر رو، ھر
 سال گذشته شتاز قرايين چنين بر می آيد که در ھ. و القاعده درگير نبردھای سھمگين

يک از دو طرف توان شکستن بن بست موجود  جنگ به بن بست رسيده است و ھيچ
 دولت اوباما در پی تدوين از ھمين رو است که. در جنگ فرسايشی کنونی را ندارد

استراتيژی نوی در بحران افغانستان و بازنگری استراتيژی خود در قبال اين کشور 
  . برآمده است

  
با تکيه بر منابع غربی چھار واريانت تحول اوضاع در نبرد کنونی امريکا با طالبان و 

  :القاعده را بر شمرد
  پيروزی امريکا بر طالبان - 1
 عده بر امريکاپيروزی طالبان و القا - 2
 کنار آمدن امريکا و طالبان - 3
 )] جنگ فرسايشی دراز مدت بی پايان[(ادامه وضع کنونی  - 4

 
می توان گمان زد که در صورت پيروزی امريکا بر طالبان و القاعده، امريکا برای 
آوردن فشار بيشتر بر ايران با تقويت افغانستان دست بازی پيدا می کند که اين کار 

ھای امنيتی و نظامی ايران را در مرزھای خاوری آن کشور به پيمانه دست کم ھزينه 
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ھمين موضوع . از اين رو، اين پيروزی به سود ايران نيست. چشمگيری باU می برد
  . صدق می کند در قرينه ساير کشورھای منطقه

  
پيروزی طالبان و القاعده بر امريکا به معنای احيای پھن شدن نفوذ تندروان عرب و 

بی ھا نه تنھا در افغانستان، بل نيز در پاکستان است که مانند سال ھای دھه نود سده وھا
را با چالش ھا ) و نه تنھا ايران، بل روسيه، چين و کشورھای آسيای ميانه(بيستم ايران

ھمين گونه ھيچ کشوری در منطقه منھای . و دردسرھای فراوانی روبرو می سازد
 خاصی در پاکستان، به پيروزی طالبان ذينفع کشورھای عربی و حلقات و محافل

  .   نيستند
  

کنار آمدن امريکا و طالبان و تندروان عرب، کابوسی است که خواب شيرين ايران را 
مگر . برھم می زند و آن کشور را به گونه جدی با خطر بزرگ رو به رو می گرداند

گ خونين ميان  سال جنشتچنين چيزی در اوضاع و احوال کنونی آن ھم پس از ھ
  .  امريکا و تندروان مسلمان ناممکن به نظر می رسد

  
ادامه وضع کنونی يعنی جنگ فرسايشی بی پايان و بی از اين رو، روشن است که 

نتيجه، تنھا منجر به باU رفتن ھزينه ھای مالی و مادی و تلفات انسانی امريکايی ھا و 
 و باU رفتن تلفات در ميان افغان ھا تنفر در گير شدن آن ھا در باتJق افغانستان گرديده

از امريکايی ھا را نه تنھا در ميان افغان ھا بل نيز در ميان ھمه مسلمانان به گونه روز 
افزونی افزايش می دھد و در درون امريکا و نيز در اروپا مخالفت مردم را با 

  . بيشتر می سازد» سياست ھای جنگ افروزانه«
  

، چند »بيگانه«ارشناسان منطقه، با تداوم وضع کنونی، با ھزينه به باور بسياری از ک
کاری را که بايد روسيه، ايران و چين و در کل سازمان شانگھای انجام می دادند، 

  :امريکايی ھا انجام می دھند؛ مانند 
  .جلوگيری از پھن شدن تندرويی اسJمی در منطقه - 1
ی به گردن امريکا بيش نيست پرداخت ھزينه ھای دولت افغانستان که باری گران - 2

 .و الترناتيف آن افتادن اين بار بر دوش سازمان شانگھای است
پذيرفتن مسووليت مبارزه با کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر که به ھمين پيمانه  - 3

 .   خطير است
  

اين در حالی است که اين کشورھای عضو شانگھای کنون توان کشيدن باری به اين 
  . دسنگينی را ندارن

  
بحران افغانستان جدا از مسايل ديگر مرتبط با ايران، چين و آسيای ميانه، وابستگی 

از ھنگامی که اعراب به نفت دست يافتند، بحران . مستقيمی از نفت اعراب دارد
افغانستان آغاز گرديد و چنين بر می آيد که  مادامی که آن ھا نفت دارند، اين بحران 

   .ادامه خواھد يافت
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حضور  ضرورت تاريخی از   تصادفی نباشد که جنرال ھای انگليسی و امريکايیشايد
 درست .چھل ساله در افغانستان تا سرکوب نھايی تروريزم بين المللی سخن می گويند

گنجينه ھای نفتی اعراب تا چھل چنين پيش بينی می کنند که زمين شناسی کارشناسان 
  . د کشيدخواھته سال نھايت تا پنجاه سال ديگر به 

  
  :در اين ميان دو چيز شايان توجه است

  .کشورھای غربی مايل نيستند که پول اعراب در برابر اسراييل استفاده شود - 1
کشورھای توسعه يافته نمی خواھند که اين پول ھا برای توسعه خود کشورھای  - 2

عربی به کار رود و اين کشورھا با بھره گيری از درآمدھای نفتی به کشورھای 
زيرا در اين صورت، مصرف نفت اعراب بسيار بلند .  يافته مبدل شوندتوسعه

اين وضعيت ھنگامی . رفته و مازاد شايان توجھی برای صادرات نمی ماند
برای کشورھای مصرف کننده خطرساز می شود که گنجينه ھای نفتی 
کشورھای عربی به ته بکشند و کشورھای توليد کننده به دليل نيازھای درونی 

از سوی ديگر، ھرگاه قرار باشد، .  چيزی برای صادر کردن نداشته باشندديگر
کشورھای نفت خيز توسعه يافته شوند و خود بخش بزرگ نيازھای شان را 
توليد نمايند، از وابستگی کشورھای غربی رھايی يافته و اقتصاد آن کشورھا را 

گی رو به که بازارھای عربی مشتری ھای خرپول آن است، با چالش ھای بزر
 .  رو می نمايد

 
 جنگ افغانستان و نوار مرزی ميان افغانستان و پاکستان - روشن است بھترين چاه ويل

مادامی که اين پول ھا در برابر شوروی . برای صرف اين پول ھای باد آورده است
مگر . پيشين و گسترش کمونيسم مصرف می شدند، واشنگتن خواب خوشی داشت

 بر ضد استراتيژی ھای آن به مصرف می رسد، سخت پريشان و امروز که اين پول ھا
  .  آشفته است

به ھر رو، ھرگاه اين گونه باشد، مادامی که نفت اعراب به ته نکشد، نيروھای تندرو 
عرب حاضرند پول ھای بادآورده نفتی را به دسترس تندروان در پاکستان و افغانستان 

ران افغانستان يک بحران دراز مدت است و بحبرآيند اين کار اين است که . بگذارند
  . مبارزه در برابر آن ھم زمانبر خواھد بود

  
 يکی از پارادکس ھای جنگ امريکا در برابر تروريزم بين المللی اين است که اين 

 اتحادی که - کشور از يک سو با پاکستان در اين زمينه اتحاد استراتيژيک دارد
دليلی که راه ھای شمال به روی نيروھای ائتJف بين چون بنا به ھر . الترناتيف ندارد

المللی بسته شود، راه ديگری جز پاکستان به افغانستان نمی ماند مگر، از سوی ديگر، 
منافع پاکستان و امريکا در افغانستان با ھم در تقابل و تعارض و تناقض قرار می 

ناھمواری در محور از ھمين رو است که امريکا ناگزير است در چنين بستر . گيرد
 . افغانستان عمل کند

ھر چه ھست، به گونه يی که ديده می شود، موضوع افغانستان به يک معادله سه 
 آن مدرسه ھای پاکستان و  y آن کمک ھای مالی سرشار اعراب،xمجھوله می ماند که 

اردوگاه ھا و پايگاه ھای آموزش چريک ھای تندرو در آن کشور  با نزديک به دو 



 36 

 آن ميدان جنگ در zيون بنيادگرا و تندرو اسJمی باشنده آن کشور و سرانجام ميل
  . افغانستان است

 حل نگردد يعنی سرچشمه ھای پولی و مالی جنگ در کشورھای x روشن است تا 
عربی خشکانيده نشود، ھرگز درھای مدرسه ھا، پايگاه ھا و اردوگاه ھای تندروان 

چون پاکستان يک کشور نادار است و به .  نخواھد شد بستهyاسJمی در پاکستان يعنی 
حل z  حل نشود، روشن است y حل نمی شود و تا yيعنی . اين پول ھا نياز عينی دارد

  . يعنی جنگ در کارزار افغانستان پايان نخواھد يافت. نمی شود
  

به باور بسياری از کارشناسان، خطر تجزيه و فروپاشی افغانستان امروز بيش از ھر 
  . زمانی باU است

تراز رويارويی تباری در افغانستان امروزی چنين است که حفظ افغانستان واحد «
در صورت تضعيف آتيه دولت در افغانستان، بايسته است تقسيم .. عمJ ناممکن است

افغانستان به دو کشور شمالی و جنوبی را در مرزھای بود و باش جوامع گوناگون 
  .»تباری در نظر داشت

ی از دUيل ديگری که در پھلوی ساير دUيل زبانی، تباری، مذھبی و منطقه يی، يک
کشور را با خطر جدی تجزيه محتوم رو به رو گردانيده است، اين می باشد که در 

در اثر سه دھه ) در نوار پشتون نشين(وUيات خاوری و جنوبی  ھم مرز با پاکستان 
ھدفمند پاکستان و برخی از محافل و حلقه آزگار کارروايی ھای سامانمند، پيگير و 

حاکم گردانيده شده و به آن دامن » اسJم تند رو«ھای عربی، يک نوع  فرھنگ خشن 
زده شده است که در واقع تضمين کننده وابستگی دربست اين مناطق به پاکستان می 

وادار در حالی که باشندگان بخش ھای ديگر کشور اين امکان را داشته اند تا ھ. باشد
و ميانه رو باشند و حاضر  نگردند زير بار تندروان و سلطه » اسJم معتدل«يک 

  . پاکستان و تندروان عرب بروند
  

در واقع، موجوديت دو فرھنگ متفاوت، دو برداشت متضاد از اسJم، دو شيوه زندگی 
مختلف و دو ھويت فرھنگی متفاوت و دو سمتگيری سياسی متفاوت، شيار بزرگی را 

  .    کشور ايجاد نموده است که پر کردن آن به سادگی ممکن نمی باشددر
  

در اين حال، به رغم اين که از ديدگاه جغرافيايی شانگھای می تواند افغانستان را در 
جمع خود به عنوان عضو کامله الحقوق بپذيرد، احتمال پيوستن آن به سازمان، دست 

در آن حضور داشته باشند و درست مانند کم مادامی که نيروھای ائتJف بين المللی 
پاکستان مادامی که تندروی اسJمی و قاچاق مواد مخدر در آن جا داشته باشد، بسيار 

زمينه پيوستن افغانستان و پاکستان به شانگھای تنھا در از ديدگاه تيوريک . کم است
ست از ھمين جا. صورت شکست کامل استراتيژی امريکا در منطقه تحقق پذير است

  . که افغانستان برای امريکا اھميت کليدی پيدا می نمايد
  

» انستيتوت مطالعات آسيای ميانه و قفقاز« از سوی کهطرح آسيای ميانه بزرگ 
ھدف اين پJن آن است که آسيای . يونورستی جان ھاپکنس در واشنگتن ارايه گرديد

وپوليتيک پيوند داده و  استراتيژيک و جي- ميانه و افغانستان را در يک ساختار نظامی
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مقصد نھايی طرح آسيای ميانه . سپس آن را با خاور ميانه بزرگ و نيمقاره پيوست
  . بزرگ، بيرون کشيدن اين مناطق از زير گستره نفوذ چين و روسيه است

   
گذشت زمان نشان داد که نيروھای ايتJف ضد تروريستی که در سرزمين افغانستان 

قاچاق و توليد  مواد مخدر . نسته اند از عھده تروريزم بر آيندمتمرکز گرديده اند، نتوا
گذشته از آن تھديد دايمی گسترش بحران از افغانستان به . نيز رو به افزايش دارد

  . سوی کشورھای آسيای ميانه نه تنھا کاھش نيافته، بل  که افزايش نيز يافته است
    

 چيزی که جنگ –امی تامين گرددبه باور ما، عمJ ممکن نيست که ثبات از راه نظ
 از ديدگاه ما، برای حل اين . چند ساله در افغانستان آن را به اثبات رسانيده است

مساله، از طريق تدوين واريانت ھای متقابJ پذيرا با روش ھای سياسی يعنی از 
  . مساعی مشترک ميان شانگھای  و ناتو ضروری است-طريق گفتکوھا

ايجاد مدل جديد ھمکاری ھای بين ن واريانت، آغاز  کامJ ممکن است که اي
بھترين واريانت، از اين رو، از ديدگاه آنان،  ». را در منطقه در نظر گيردالحکومتی

برای بيرونرفت از بحران پديد آمده، ھمکاری ميان دو سازمان ناتو و شانگھای به 
  .جای رقابت منفی در افغانستان است

  
اگزير شود از سر ناچاری با پيچيده شدن بيش از حد مگر، ھرگاه روزی امريکا ن

بحران در افغانستان و يا در صورت دگرديسی بنيادی استراتيژی در قبال افغانستان، 
  :چنين طرحی را بپذيرد، در برابر افغانستان چند مشکل ديگر پديد خواھد آمد

ی پندارند چون شماری از کارشناسان، آغاز يک دوره جنگ سرد را اجتناب ناپذير م
و با نيرومند شدن تدريجی روسيه، چين، برازيل، ھند و ايران و تضعيف تدريجی 

، با توجه امريکا و اوپا، نوعی باUنس در موازنه قدرت جھانی پديدار خواھد گرديد
به موقعيت جيوپوليتيک افغانستان، برای اين کشور گزينه ديگری جز بازگشت به 

  .      رگ جھانی نخواھد ماندحفظ موازنه ميان دو سازمان بز
  

به ھر رو، کابوس ھراس از بيرون رفتن نيروھای ائتJف بين المللی و روی کار آمدن 
دو باره طالبان که بی درنگ افغانستان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسيم خواھد 

کرد و در پی آن، در آغاز، حمايت شانگھای از بخش شمالی افغانستان و سپس  
 مداخله نظامی آن در خJی پديد آمده در افغانستان، کارشناسان کشورھای ناگزيری

عضو شانگھای را بر آن داشته است تا برای جلوگيری از اين گونه تحول دراماتيک 
مدل ھمکاری ميان «اوضاع که پيامدھای آن برای سازمان شانگھای بس زيانبار است، 

  .  دو سازمان در افغانستان مطرح نمايندرا به جای رقابت اين» سازمان شانگھای و ناتو
  

ھرگاه چنين راھکاری به گونه جدی مطرح شود، شايد بتوان راھی برای برونرفت از 
  . اوضاع پيچيده و ناگوارکنونی پيدا نمود

  
ادامه منازعه، تھديدھايی را برای کشورھای عضو و ناظر سازمان شانگھای در پی 

 توليد روز افزون غير قانونی مواد - ت ساری اندمگر در اين حال، اين تھديدا. دارد
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مخدر در افغانستان و پخش آن امنيت ملی کشورھای ھمسايه افغانستان و ديگر 
در اين متن، سازمان ھای تروريستی و تندرو . کشورھا قاره اروآسيا را برھم می زند

د مخدر در تھديد راستين به ھم پيوستن تند روی و تجارت موا. به پويايی می پردازند
مستدل سازی ايدئولوژيک : يک سيستم واحد، مشکل مھمی را  به وجود می آورد

تجارت مواد مخدر به مثابه يکی از ابزارھای موثر مبارزه سياسی و جنايی شدن 
 .سياست

  
برای کشورھای آسيای ميانه برھم خوردن ثبات در افغانستان منجر به بدتر شدن 

تقويت ساختارھای جنايی و افراطی و تاثير .  باشداوضاع در عرصه امنيت داخلی می
آنان ھا بر نھادھای قانونی و شکلگيری بی ثباتی و فضای اختناق در منطقه تھديداتی 

خطر ويژه يی را ھمچنين گرايش معتاد شدن اقتصاد کشورھای آسيای . ايجاد می نمايد
  . ميانه به مواد مخدر ايجاد می کند

  
ا برای تداوم حضور خود در افغانستان با توجه به اھداف چنين بر می آيد که امريک

 تداوم جنگ زرگری يا نمايشی کنترل شده - استراتيژيک بلندمدت خود نياز به يک بھانه
  .با ھزينه و تلفات کم دارد

 نياز به يک جنگ درازمدت در افغانستان با مشارکت نيروھای - به نوبه خود پاکستان
 از آن بتواند از ھمه کشورھای ذيدخل در آن باجستانی خارجی دارد که با بھره گيری

پوشيده نيست که پاکستان در سه دھه گذشته که در افغانستان جنگ بوده است، . نمايد
بيشرين بھره برداری ھا را  نموده و نه تنھا ميلياردھا دالر پول از اين راه به دست 

ک اعراب و غرب، توانسته آورده است و می آورد، بل نيز به عنوان متحد استراتيژي
است موقف بين المللی خود را به عنوان يک کشور مھم و مطرح در منطقه تحکيم 

  . ببخشد
  

منافع کشورھای عربی، روسيه، ايران و چين و کشورھای آسيای ميانه نيز ايجاب می 
نمايد تا امريکا را درگير يک جنگ فرسايشی دراز مدت و پر ھزينه در باتJق 

  . بسازندافغانستان 
  

روشن است در بعد داخلی، باندھای دست اندر کار قاچاق ھيرويين، طالبان، گروه 
ھايی از مجاھدان و محافلی در درون دولت افغانستان ھر يک بنا به دUيلی به تداوم 

  .جنگ نيازمند اند
  

امريکا  در افغانستان بر سر يک سه راھی استراتيژيک بايسته يادآوری می دانيم که 
 :ر گرفته است که بايد به يکی از اين راه ھا برودقرا
 افزايش چشمگير حضور نظامی و اقتصادی و ادامه فارود پاليسی کنونی - 1
 .کنار آمدن با پاکستان و روی کار آوردن دو باره طالبان - 2
 تفاھم با روسيه، ايران و چين و تامين استاتوس بيطرفی افغانستان - 3
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ھمکاری ايران و روسيه ھرگز قابل حل روشن است که مشکل افغانستان بدون 
  . نخواھد بود

اميدواريم که سر انجام خرد بر احساسات چيره شود و آن کشور بتواند گزينش 
 . درستی بنمايد

  
 راھکار پيشگيری يک سياست بيطرفانه مثبت و فعال و رو آوری به سياست سنتی 

  :افغانستان
 به صورت کامل نپذيرند و يا در پياده ھر گاه امريکا و ناتو در کل راھکار نخستين را

ساحتن آن ناکام شوند، آن گاه راه ديگری نخواھد ماند تا رھيافت سياسی يی از راه ھای 
  . ديپلماتيک پيش گرفته شود

کنفرانس بين المللی يی زير نظر سازمان ملل و ھدف نھايی اين طرح آن خواند بود تا 
ر آن از امريکا، کشورھای اروپايی، روسيه، ديگر مجامع بين المللی برگزار گردد و د

چين، ھند، پاکستان، ايران، ترکيه، جاپان و کشورھای عربی دعوت به عمل آيد و در 
اين کنفرانس رسما اعJم گردد که افغانستان يک کشور بيطرف است و به اشتراک 
  کنندگان تضمين ھای جدی و رسمی يی دال بر بيطرف بودن افغانستان و روی آوری

  .به سياست سنتی بيطرفی مثبت و فعال کشور داده شود
  

در اين صورت، بايسته است شمار نيروھای ناتو در افغانستان به گونه جدی کاھش 
يافته و به جای آن نيروھايی از کشورھای اسJمی ميانه رو، جاپان، کوريا، و 

ن کار، به با اي. کشورھای ديگر وارد و در نوار مرزی با پاکستان مستقر گردند
کشورھای عضو سازمان شانگھای نقش برابری با کشورھای ناتو داده شده و به 

يعنی در واقع طرح . روسيه، چين و ايران نيز در افغانستان نقش بايسته داده شود
  .در افغانستان پياده شود»  شانگھای-ھمکاری ناتو«
  

، ديگر ناگزير ھنگامی که اين سه کشور تضمين ھای بايسته را به دست بياورند
نخواھند بود از سياست ھای خصمانه پاکستان در برابر افغانستان و در واقع امريکا 

اين گونه، پاکستان تجريد شده و ميدان مانور آن کشور در برھم زدن . پشتيبانی کنند
روشن است، پاکستان بدون حمايت ھای . روند صلح در افغانستان تنگتر خواھد گرديد

 نظامی و اقتصادی بيجنگ و حمايت -  عربی و ياری ھای سياسیمالی محافل معين
ھرگاه اين . ھای سياسی مسکو و تھران، قادر به انجام کاری در برابر امريکا نيست
  . اتحاد در ھم شکند، پاکستان تنھا مانده و کاری از پيش برده نخواھد توانست

  
دارد چيز اين که به شماری از کارشناسان بر آن اند که افغانستان راھی ديگری ن

 :اين کارشناسان برای اين کار دو دليل می آورند. شانگھای بپيوندد
با توجه به فرسايشی بودن جنگ افغانستان، با توجه به مخالفت روز افزون  -

کشورھای منطقه با حضور دراز مدت ناتو در اين کشور و با توجه به مخارج 
شکJت داخلی شان، اين کشورھا و تلفات روز افزون نيروھای ناتو و افزايش م

پس از بازگشت . سر انجام، چاره يی جز ترک افغانستان نخواھند داشت
به ويژه ھرگاه امريکا ( نيروھای ناتو، ميزان مداخله پاکستان در امور افغانستان
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در . افزايش خواھد يافت) با پاکستان در زمينه مسايل افغانستان به تفاھم برسد
ی که در افغانستان بر سر کار باشد، چاره يی جز رو اين صورت، ھر حکومت

 .آوردن به شانگھای نخواھد داشت
  

روشن است، بدترين حالت آن خواھد بود که امريکا کليد اداره افغانستان را دوباره به 
در اين صورت، تجزيه موقت افغانستان به دو بخش شمالی و . پاکستان بسپارد و برود

 افتادن جنوب به دست طالبان و نيروھای -  در اين سناريو.جنوبی ناگزير خواھد بود
احزاب تند رو اسJمی و شمال به دست نيروھای مشترک جمعيت، جنبش و حزب 
وحدت در واقع، تکرار ھمان رخدادھای تراژيک سال ھای دھه نود سده بيستم خواھد 

نھا شانگھای در اين حالت، بھترين راه، گرايش به شانگھای خواھد بود، زيرا ت . بود
  .می تواند بر پاکستان فشارھای بايسته را وارد بياورد

  
ھرگاه امريکا روزی تصميم به برون رفتن از افغانستان بگيرد و ھنگام برآمدن کليد 
افغانستان را به پاکستان بسپارد، ھر دولتی که در شمال روی کار بيايد، راھی جز 

  .گرايش به سوی شانگھای نخواھد داشت
  

مگر، در ھمان .  رو، غرب در مساله از روش ھا سخت افزاری کار گرفت به ھر
درست مرتکب ھمان اشتباھی که شوروی ھا در زمان . آغاز، مرتکب اشتباه گرديد

روشن .  گسيل قطعات يا واحدھای محدود به افغانستان-برژنف مرتکب گرديده بودند
ن و واکنش کشورھای منطقه آن ھا آشکارا نيروی طالبا. بود که اين سنجش درست نبود

  . را در قبال حضور درازمدت نيروھای خارجی، دست کم گرفته بودند
  

بر پايه برخی از گزارش ھا، امريکايی ھا در ھمان سال ھای نخست ورود به 
افغانستان به اين نتيجه رسيدند که  تنھا ھنگامی می توانند در افغانستان به پيروزی 

و بدنه دولت در افغانستان ) ھم نظامی و ھم سياسی(ستان دست يابند که در رھبری پاک
 تغيير - از اين رو، سياست امريکا در چند سال اخير، در پاکستان. تغيير وارد بياورند

 تغيير بدنه قدرت بوده است که ھر دو در ظاھر به کاميابی -رھبری و در افغانستان
در واقع به ناکامی انجاميده اما اين پيروزی موقت بوده و ومی شود گفت . رسيده است

روشن است، به ھر پيمانه که نقش نظاميان در پاکستان کمرنگ تر گردد،  .است
مواضع دمکراسی تحکيم نيافته بل بر عکس موقف بنيادگرايان و تند روان تقويت 

 .بيشتر می گردد و اين خود بزرگترين پارداکس قدرت در پاکستان است
 

ای ائتJف بين المللی از افغانستان، شايد دست کم نيمی از سوی ديگر، با رفتن نيروھ
از افغانستان و شايد ھم کابل به دست پاکستان بيفتد و اين کشور در برابر ھند از عمق 

اين گونه، ديده می شود که پاکستان ھرگز از سياست . استراتيژيک برخوردار گردد
  . ھای خصمانه خويش در قبال افغانستان دست نخواھد کشيد

 
اين گونه، می توان چنين برداشت نمود که پاکستان در قبال افغانستان يک استراتيژی 

:  تدوين شده و منظم دارد و به ھيچ رو از آن رو گردان نيست و آن عبارت است از
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تصرف سراسر کشور و دست کم اياUت خاوری و جنوبی آن و روی کار آوردن يک 
  :در اين راستا، پاکستان می کوشد تا . دولت تندرو مذھبی دست نشانده در کابل

 جنگ در افغانستان، ھرگاه نيروھای ائتJف بين المللی در افغانستان ماندگار شوند، - 
  . برای اين نيروھا به يک جنگ فرسايشی و روانی درازمدت مبدل گردد

  . ھزينه جنگ برای نيروھای ائتJف بين المللی باU برود- 
  .ين المللی باU برود تلفات نيروھای ائتJف ب- 
   بيھودگی جنگ در افغانستان به آنان ثابت گردد- 
  

ھدف استراتيژيک پاکستان در نھايت اين است که در درازمدت به ھر گونه يی که 
شده، نيروھای بين المللی را  وادار به ترک افغانستان نمايد و خود با اشغال اين کشور 

  .ھانی مواد مخدر دست بيابدبه عمق استراتيژيک آرمانی و بازرگانی ج
  

ھر چه است، امريکا برای پياده ساختن استراتيژی خود به دو مکانيزم افغانی و منطقه 
 :يی نياز دارد

مکانيزم داخلی در سيمای روی کار آوردن يک دولت کارا و پذيرا برای مردم  -
  .افغانستان که امريکا بتواند به کمک آن در استراتيژی خود پيروز شود

نيزم منطقه يی در سيمای جذب اعتماد و کمک کشورھای منطقه که امريکا مکا -
چون امريکا . بتواند به ياری آنان به گشودن گره سر درگم افغانستان موفق شود

در رسيدگی به مساله افغانستان بسيار تنھا است و روشن است بدون کمک 
  .کشورھای منطقه دشوار خواھد بود بتواند به پيروزی دست يابد

در پيوند به تسخير انديشه ھا و دل ھای مردم افغانستان بايد گفت، آنچه بسيار مھم است 
 دولت فراگير ملی را با يک رھبری نيرومند و آگاهاين است که امريکا بتواند يک 

روی کار بياورد که مورد تاييد ھمه مردم اين کشور باشد و توانايی بھره گيری از 
ن آوردن کشور از بحران ھای پيچيده و  سر درگم کنونی و ياری ھای بين المللی و برو

  . پيشگيری يک سياست خارجی سازنده و پويا را داشته باشد

ااز اين رو، به باور کارشناسان، تنھا راھی که برای اوباما می ماند، اين است که 
صادقانه ثابت سازد که سياست ھای ماجراجويانه بوش را کنار گذاشته است و اھدافی 
فراتر از مبارزه راستين با تروريزم و قاچاق مواد مخدر ندارد و طی يک کنفرانس بين 
المللی منطقه يی بی طرفی افغانستان را تسجيل و لغو قرار داد ھمکاری ھای 
استراتيژيک با افغانستان را اعJم و رسما به کشورھای منطقه تعھد بسپارد که از 

ين کشور عليه ھيچ کشور سومی چونان تخته خيز  خاک افغانستان و پايگاه ھای ھوايی ا
بھره گيری نخواھد کرد و برای روی کار آوردن يک دولت بی طرف، آزاد و مستقل 

       .در افغانستان به جای دولت دست نشانده کنونی تشريک مساعی نمايد

  
  

ی ھرگاه سخن بر سر مبارزه با طالبان، تندروان خارجی از جمله پاکستانی و عرب
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باشد، بايد در کابل دولتی بر سر کار بيايد که مخالف پاکستان و اعراب تندرو باشد و 
برخوردار از نيروھای نظامی، انتظامی و امنيتی يی که متفاوت از ساختارھای قوه يی 

.  کنونی، انگيزه رويارويی با طالبان و دھشت افگنان پاکستانی و عربی را داشته باشند

 گروه ھای تروريستی، بسياری از پايگاه ھای خود را از نوار چنين بر می آيد که
 پخش می نمايند و  و افغانستانمرزی آھسته آھسته برچيده و در سراسر گستره پاکستان

تنھا گروه ھای عملياتی خود را در نوار مرزی جا می گذارند و پايگاه ھای آموزشی 
جاھا می برند که اين کار خود را به جاھای دور از چشم سيا چون کشمير و ديگر 

استراتيژی امريکا را که امکانات محدودی برای زدن اين نيروھا در اعماق خاک 
موفقيت تضمين «پاکستان دارد، در نطفه خنثی ساخته، دست ھای آن کشور را بسته و 

در کشاکش ھای آينده با سيا به ارمغان می آورد که نشانه . آی.اس.يی را برای آی» شده
  .ز ھمين اکنون ھويدا استھای آن ا

  
 رو به رو می بينند که پيکان آن به سوی جنگ ترياک جديدروس ھا خود را در يک 

روسيه نشانه گرفته شده است و در جانب مقابل، امريکا ھر گاه نه رھبری جنگ را، 
  . دست کم گناه راه اندازی آن را به دوش دارد

زيرا ھرگاه بھانه . وجود ندارداز سوی ديگر، در صداقت نيات ناتو باور مندی 
فرماليته برای حضور واحدھای بزرگ نظامی چه در افغانستان و چه در کشورھای 
آسيای ميانه نماند، آن گاه پيکانی که به سوی چين، و روسيه نشان گرفته شده است، 

در اين اوضاع،  بايسته خواھد بود به گونه پيگيرانه نيات ناتو در . رنگ می بازد
تان بررسی شده و رسما مساله تقسيم اوقات برونبری سپاھيان ناتو از کشورھای افغانس

چنين نقشی را می تواند سازمان شانگھای به دوش . ھمسايه افغانستان مطرح شود
  .بگيرد

امروز در افغانستان ھرگونه بلوک ائتJفی داوطلبانه چه ناتو، چه سازمان پيمان امنيت 
اما سازماندھی ھمکاری . ھای شانگھای ناممکن استمشارکتی و يا سازمان ھمکاری 

 شانگھای به کمک افغانستان و برای کمک به اين کشور گزينه يی بيخی عملی -ناتو
  . است

پاکستان می تواند از پشتيبانی عمليات امر يکايی ھا در افغانستان دست بردارد و حتا 
اما اين . خاک خود گرددمانع رس رسانی بارھای نظامی ائتJف ضد تروريستی از راه 

ادامه اقدامات خشونت آميز در سرزمين . ناخوشايندترين چيز برای اوباما نيست
کشور را می تواند موج نوی . پاکستان تھديد می نمايد که اوضاع از کنترل بيرون شود

  . از دھشت افگنی  و خشونت فرا بگيرد و حکومت رزداری ھيچ کاری نمی تواند بکند

يا پاکستان را چونان يک متحد در : ينش دشواری روبه رو خواھد گرديداوباما با گز
گتن نفغانستان از دست خواھد داد که کنون برای واشامبارزه در برابر تروريزم در 

و تاکتيک نوی را در قبال اسJم آباد  غيرقابل تصور پنداشته می شود و يا استراتيژی
کته می نمايد که بر واشنگتن است تا به تجزيه و تحليل اوضاع دي. ز خواھد نمودپردا
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 . اقدامات نظامی در پاکستان پايان دھد

. كند امريکا برای اھداف خود برای سلطه بر پاكستان فعاليت می  دھد كه سناد نشان میا
سياست امريکا آن است كه با كشتار از يك سو مخالفان خود را در پاكستان حذف كند و 

Jمحور  - . آباد را به سركوب مخالفان واشنگتن وادار سازدم  از سوی ديگر دولت اس
 برخی ناظران -تشكيل می دھد  isiعاتی پاكستان ھای اطJ خواست امريکا را دستگاه

ی و نظارت بر  ي سياسی و نظامی تاكيد دارند كه امريکا برای حفظ موقعيت منطقه
 ايران به دنبال و مھار) چين، ھند، پاكستان و روسيه(ی جھان  يقدرت ھای ھسته

   . تجزيه اين كشور استاحضور نظامی در پاكستان و حت

 
 

  . بدون شکست طالبان نمی توان القاعده را شکست داد
  
دولت پاکستان، می داند که   کهه استموسسه صلح امريکا در گزارش خود تاکيد کرد 

کستان می پردازد و سر اقتدار افغانستان بيشتر به تقويه روحيه پشتونيزم در پا دولت بر
 که دولت افغانستان بيشتر از ثبات امعاھده ديورند را به رسميت نمی شناسد، به اين معن

پاکستان به خوبی آگاه است که . ی فعلی خود، به فکر پشتونستان ھستيداخلی جغرافيا
 لذا مجبور .دولت افغانستان، به جدايی طلبان پشتون و بلوچ در پاکستان کمک می کند

که از خود پشتون ھای افراطی که در چوکات طالبان و القاعده فعاليت دارد، است 
 .برعليه دولت پشتونيست افغانستان و پشتون ھای جدايی طلب پاکستان استفاده کند

   
حوزه عدم ملی کردن  گزينه ھای خطرناک در فرآيند دولتداری از قومی سازی در

 طرف سياست قبيله يی وه رفتن ب. افغانستان می باشد ته ساUری درسايشسياست و
يکی  .دھد می سوال قرار زير نظام دموکراتيک را ساختار  ملت و–قومی تشکيل دولت

   . مساله تک محوری قومی است مردم نسبت به حکومت فعلی علل عدم اعتماد از
                             

يل تيره شدن روز افزون کنون که چنين بر می آيد که ايجاد مکانيزم منطقه يی به دل
مناسبات ايران و امريکا، ايران و اروپا، ايران و اعراب و ايران و اسراييل و نيز سرد 
شدن مناسبات روسيه و امريکا به دليل مسايل گرجستان و اوکرايين و افزون بر ھمه، 

در رابطه با حضور فزاينده امريکا در منطقه و (سرد شدن مناسبات چين و امريکا 
سنگ اندازی پيوسته امريکا بر سر راه چين برای رسيدن به بندر « که آنچه

استراتيژيک گوادر و پرتنش ساختن اوضاع بلوچستان به کمک سرويس ھای ويژه ھند 
 چيزی که در پيوند با آن چندی پيش وزارت خارجه - خوانده می شود» و افغانستان

ی در منطقه ابراز نگرانی چين اعJميه يی صادر و از افزايش حضور نيروھای خارج
 که دولت روی کار آمدن يک دولت مورد پذيرش مردم افغانستان؛ بدون )شديد کرد

کنونی را به ھيچ رو نمی توان چنين پرداز نمود، در نبود يک مکانيزم کارای داخلی، 
 . دور نمای پيروزی استراتيژی اوباما در افغانستان بس تيره و تار می نمايد
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 مھم، کشاکش ھای جھانی بر سر افغانستان و در واقع بر سر منابع يکی از مسايل
از يک سو، بازی ھای . انرژيتيک منطقه است که کشور قربانی آن گرديده است

خطرناک امريکا و اسراييل،  از سوی ديگر کارروايی ھای شيادان عرب و پاکستانی 
ان را  به چاله سياھی و از سوی ديگر واکنش ھای ويرانگرانه روسيه و چين، افغانست

در کھکشان سياست مبدل گردانيده است که می تواند ھمه بازيگران را با چالش 
در اين حال، ھر بازيگری که بکوشد به اين حفره سيه بيشتر . مدھشی رو به رو سازد

 .نزديکتر شود، به ھمان پيمانه خطر خرد و خمير شدن آن بيشتر خواھد بود
   

 آن که استراتيژی امريکا و پاکستان در افغانستان در متن در اين ميان، افزون بر
پارادکس ھايی ناخوانده پياده می شود، استراتيژی ھای کشورھايی چون ايران، چين و 

پارادکس ديپلماسی ايران، روسيه و چين . روسيه نيز نتوانسته از اين بيماری بگريزد
به ثبات و توسعه افغانستان و در آن است که اين کشورھا که به پيمانه بسيار بزرگی 

مبدل شدن آن به يک کشور با شگوفان و آرام ذينفع اند، در اوضاع و احوال ناگوار 
و (» دولت وابسته به امريکا«کنونی ناگزيرند در پی لرزان ساختن و بی ثبات سازی 
يعنی خJف خواست . برآيند) مو دماغ ساختن امريکا در اين کشور و به دام انداختن آن

  . خود عمل نمايند
ھر چه است، کارشناسان سه سناريو را در تحول اوضاع در افغانستان پيش بينی می 

  :نمايند
 شکست ناتو و پيوستن افغانستان به سازمان شانگھای - 1
 ) طرح استار(پيروزی ناتو و تحقق طرح آسيای ميانه بزرگ  - 2
رفی مثبت و ھمکاری ناتو و شانگھای در افغانستان و تثبيت موقعيت سنتی بيط - 3

فعال افغانستان و آغاز مبارزه مشترک برای ريشه کن کردن تروريزم و مواد 
 مخدر

 
در سناريوی نخست، با شکست کامل امريکا و ناتو و بيرون رفتن آن ھا از منطقه و 
رخت بر بستن آن ھا به دليل تلفات سنگين و باUرفتن ھزينه ھای کمرشکن جنگ 

ی پيوستن کشورھای پاکستان و ھند به سازمان شانگھای فرسايشی بی پايان، زمينه برا
فراھم خواھد گرديد که با پيوستن اين کشورھا و نيز ايران، پيوستن افغانستان به اين 

در اين حال، شرط اصلی شانگھای برای پذيرش پاکستان، . سازمان ناگزير خواھد بود
روشن . ندروی اسJمی استپايان بخشيدن به قاچاق مواد و نابود سازی بنيادگرايی و ت

است پاکستان با توجه به ورشکستگی اقتصادی و نداشتن تاب و توان رويارويی با ھند 
که به سوی ابر قدرت شدن گام بر می دارد و وابستگی روز افزون به منابع انرژی و 

  . نيز وابستگی روز افزون آن کشور به چين، راھی جز از پيوستن به شانگھای ندارد
  

ن سناريو، سازمان شانگھای رسالت تامين امنيت در افغانستان، ايجاد يک دولت  در اي
ملی و فرا گير در اين کشور، حل و فصل دمکراتيک و نھايی مساله مرزی ميام 
افغانستان و پاکستان و رسيدگی به موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان را 

ت که پس از رفتن ناتو برای چندی در اين سناريو، روشن اس. به دوش خواھد گرفت
کشاکش ھا در کشور اوج خواھد گرفت و حتا ممکن است برای چندی ھم ساختار 
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مگر اين کار ديری نخواھد پاييد و در نھايت سازمان شانگھای . دولت فرو بپاشد
  .ناگزير است راھی برای آوردن ثبات پايدار در منطقه بسنجد

  
بر اساس طرح (يکا و ناتو در افغانستان و پاکستاندر دومين سناريو، با پيروزی امر

، تخته خيز و تکيه گاه نيرومندی ) طرح پروفيسور فريدريک استار- آسيای ميانه بزرگ
در يکی از مھم ترين مناطق استراتيژيک جھان به دست خواھند آورد و کشورھای 

  . گردانيدروسيه، چين و به ويژه ايران را با چالش ھای بس جديی روبه رو خواھند
  

، در صورتی ممکن خواھد بود که امريکا بتواند )پيروزی امريکا( مگر، اين واريانت
به ويژه بتواند . در کوتاھمدت به پيروزھای چشمگير در ھمه عرصه ھا دست يابد

پاکستان را مھار نمايد و شيرازه القاعده و ديگر شبکه ھای تندرو . آی. اس. سازمان آی
 بدرد و در افغانستان يک دولت فراگير ملی و طالب ستيز را را در پاکستان از ھم

در غير آن، ھرگاه جنگ به درازا بکشد، امريکا ناگزير خواھد گرديد . روی کار آورد
برای دستيابی به پيروزی، بودجه ھنگفتی را برای يک دوره بس دور و دراز جنگ 

در پھلوی آن، . ماده باشدھمچنان برای تلفات سنگين از پيش آ. فرسايشی در نظر بگيرد
بايد نيروی بزرگی را برای درھم کوبيدن تندروان القاعده و طالبان به کشور بياورد و 

. آی. اس. گذشته از آن، جنگ اطJعاتی گسترده و پر ھزينه يی را در گام نخست با آی
پاکستان برای مھار کردن اين دستگاه پر شاخ و برگ و در واقع ارتش پاکستان پيش 

جدا از اين، بايد به ياری موساد در نبرد . رد تا به گونه نھايی بر آن کشور چيره گرددبب
اطJعاتی با سازمان ھای روسيه، چين، ايران و اعراب بر سر افغانستان نيز پيروز 

  .گردد
  

در اين سناريو، افغانستان نيز بايد آماده ديدن تلفات بسيار سنگين و ماجراھای 
ژه، اين امکان ھست که شمار تلفات اعم از کشته و زخمی در به وي. رنگارنگ باشد

ھمچنان امکان بی . نوار مرزی و گستره پشتون نشين سر به صدھا ھزار نفر بزند
. خانمان شدن و بی جا شدن ميليون ھا نفر در مناطق بود و باش پشتون ھا می رود

 ھم کشانيده شود، ديگر ھرگاه در اين واريانت، دامنه نبردھا به ديگر مناطق افغانستان
ممکن است افغانستان  درگير . مھار روندھای لگام گسيخته بسيار دشوار خواھد گرديد

  . يک جنگ تمام عيار و سرتاسری بی پايان فرسايشی چريکی گردد
  

در اين واريانت، ھمچنان امريکا بايد خود را برای پيشامدھای گوناگون پيش بينی ناشده 
گين، خيزش ھا و نافرمانی ھای پياپی واحدھای نظامی و نيز مانند وقوع انقJب رن

به ويژه اين . اوجگيری ناخشنودی ھای سراسری به خصوص در پاکستان آماده بسازد
که ديگر تندروان عرب و پاکستانی از نوار مرزی گريخته، در سرتاسر سرزمين 

رزھای ھند در پاکستان پراگنده شده اند و بيشتر پايگاه ھای خود را به نزديکی م
  . به دور از دسترسی امريکا برده اند-کشمير

  
در پھنه ديپلماسی، ممکن است جھان با يک جنگ سرد ديگر و از سرگيری مسابقات 
تسليحاتی اين بار با مشارکت چين در پھلوی روسيه رو به رو شود و راه افتادن 
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ديگر کشورھا بر کارزار وارد آوردن فشار ديپلماتيک شديد از سوی روسيه و شمار 
به ويژه، . امريکا امری ناگزير خواھد بود که نشانه ھای آن از ھمين اکنون ھويدا است

اوضاع آن گاه دراماتيک و بس خشونتبار خواھد گرديد که با  تيره شدن بيش از حد 
مناسبات امريکا با ايران و پاکستان، اين دو کشور، پناھگزينان افغان را از کشورھای 

آن گاه افغانستان با خطر راستين يک انقmب . ره به افغانستان برانندخود دو با
  .رديدگاجتماعی رو به خواھد 

  
در اين واريانت، توليد و قاچاق مواد مخدر به گونه لگام گسيخته يی افزايش خواھد 

چه ھمين . يافت و امکان راه افتادن يک جنگ ترياک ديگر دور از واقعيت نيست
نفر از باشندگان کشورھای افغانستان، ايران، پاکستان و روسيه به اکنون ميليون ھا ا

در افغانستان ھمين اکنون بيش از . مواد مخدر توليد شده در افغانستان معتاد شده اند
 ھکتار زمين زير کشت ترياک رفته است که بيشتر آن در وUيت ھای زير 83000

  .زابل و نيمروز  قرار داردقندھار، ھلمند، : کنترل نيروھای  انگليس و امريکا
  

در يک سخن، اين راه، راھيست پر از خطر و ممکن است امريکا با شتافتن به سوی 
سراب دستيابی به گنجينه ھای انرژيتيک آسيای ميانه، در دام  يک ويتنام ديگر گرفتار 

شايد بزرگترين چالش برای امريکا در صورت افزايش تلفات انسانی در افغانستان . آيد
 به ويژه در پاکستان، بر انگيخته شدن احساسات ضد امريکايی در سراسر جھان و و

به ويژه کشورھای اسJمی و در گام نخست کشورھای نفت خيز خليج فارس که بخش 
بزرگ نيازھای انرژيتيک امريکا را تامين می نمايند، باشد که اين کار امريکا را با 

   .دردسرھای به بارھا بزرگتری رو به کند
  

روشن است افزايش تلفات در ميان نيروھای ناتو، تنش ھا ميان اروپاييان و امريکا را 
افزايش داده و در درون اياUت متحده با واکنش شديد خانواده ھای قربانيان جنگ و 

  . فعاUن جنبش ضد جنگ منجر شود
  

در سناريوی سوم، راھکار ھمکاری ميان سازمان ھای شانگھای و ناتو به جای 
 می تواند نقطه عطفی در ھمکاری ھای بين المللی و رويارويی و کشاکش در افغانستان

از اين رو، در صورت  .چرخش تازه يی در پھنه سياست ھای جھانی به شمار برود
تحقق اين طرح، شايد شاھد پديده شگفتی برانگيز و فرمول کامJ تازه يی در پھنه 

و اين به !  ناتو و شانگھای در افغانستانھمکاری استراتيژيک - سياست جھانی باشيم
معنای حضور ھمزمان نيروھای ھر دو سازمان بزرگ جھانی در اين کشور و 
پيشبری مبارزه مشترک با تروريزم بين المللی به جای بھر برداری ابزاری از آن و 

  . ريشه کن کردن توليد و قاچاق مواد مخدر خواھد بود
  

لت افغانستان شکل باندھای مافيايی ايتاليا و امريکای در اوضاع و احوال کنونی که دو
Uتين و شبکه ھای گانگسترھای شيکاگو و داره مارھا و داکوھای ھندی را گرفته است 

فرا گرفته است و ھيچگونه اميدی در کوتاھمدت » بلک تورنادو«و کابل را گردباد 
بکه ھای مسلح برای بھروزی و پيروزی ديده نمی شود و سرنوشت کشور به دست ش
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غير قانونی، زيرپا کنندگان حقوق بشر، قاچاقچيان ھيرويين و باندھای مافيايی، افراد و 
مھره ھای معامله گر، استفاده جو و نا به کار و روسپيان سياسی رنگارنگ افتاده است 
و کار ھم به رسوايی و افتضاح کشانيده است و وظيفه رھبر کشور ھم در اين گير و 

نمودن نقش دسپيچر و پخش غنايم گرديده است که به ھمه باج می دھد و دار، بازی 
کرسی ھای دولتی و ساير امتيازات را جيره بندی می نمايد و بنا به نشانه ھای تباری، 
مذھبی، زبانی و سمتی با توجه به منافع شخصی و گروھی خود تقسيم می نمايد؛ بی بھا 

  و در اوضاع ناپايدار و شکننده يی- ی ھستنددادن به اين که طرف ھای معامله چه کسان
که روشن نيست با تقسيم افقی قدرت تا چند دوام بياورد، خطر ناکامی استراتيژی 

  .اياUت متحده و در بھترين حالت به بن بست رسيدن آن می رود
  

آنچه مربوط به اياUت متحده می گردد، به باور بسياری از کارشناسان، آن کشور در 
  :ن دو راه در پيش رو داردافغانستا

: محدود ساختن استراتيژی و مقاصد آن کشور در سه ھدف مشخص و معين -1
ريشه کن کردن تروريزم، برچين گليم کشت و توليد مواد مخدر و کمک در 
روند دولت سازی و بازسازی در افغانستان که در اين صورت ھمه کشورھای 

 و ھمنوايی ھمه جانبه با منطقه و ھمه مردم افغانستان حاضر به ھمکاری
برای پياده ساختن اين استراتيژی، راه اندازی يک  .امريکا خواھند بود

کنفرانس بين المللی زير نظر سازمان ملل پيرامون مسايل افغانستان به منظور 
تثبيت وضعيت بيطرفی افغانستان و روی کار آوردن يک دولت بيطرف، غير 

ارزه با طالبان و تروريزم جدا متعھد باشد، وابسته و فراگير در کشور که در مب
به جای دولت تبارگرا و طالب گرای وابسته کنونی، از نيازھای تاخير ناپذير 

 . است
 ادامه استراتيژی ماجراجويانه و بلند پروازانه پيش گرفته شده از سوی بوش  - 2

ر البته با ويرايش ھايی چند مبنی بر ماندگار شدن درازمدت سپاھيان امريکا د
افغانستان به منظور بھره برداری از اين کشور به عنوان تخته خيز در برابر 
روسيه، چين، ايران و کشورھای آسيای ميانه، ايجاد پايگاه ھای استراتيژيک 
نظامی در کشور، ادامه حمايت از دولت ماجراجوی غير ملی و غير 

اندازی در دمکراتيک کنونی، ادامه مداخJت در امور کشورھای منطقه، سنگ 
راه برنامه ھای اقتصادی انرژيتيک ايران و چين در بلوچستان پاکستان، 
گسترش نبردھا در سرزمين پاکستان و ديگر اھداف استراتيژيک که بی چون 
چرا زمينه را برای مبدل شدن افغانستان به کارزار رويارويی ھای بی پايان و 

و امريکا و اسراييل و کشاکش ھای پيش بينی ناپذير ميان کشورھای منطقه 
برای چندی متحدان اروپايی امريکا که بيگمان در صورت بحرانی شدن بيشتر 

 .اوضاع، امريکا را تنھا خواھند گذاشت، در ھمه عرصه ھا فراھم خواھد نمود

در اين گونه سناريو، اوضاع در افغانستان و کشورھای پيرامون آن به گونه 
 جنگ ھای فرسايشی درازمدتی به راه فزاينده يی رو به وخامت گذاشته و

تنش ھای دورنی جامعه رو به گسترش و افزايش نھاده و دامنه . خواھد افتاد
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می توان پيش . تلفات و ھزينه ھای امريکا و مردم افغانستان پھن تر خواھد شد
بينی کرد که در صورت پيشگيری چنين استراتيژی يی، شکست امريکا با توجه 

شين امری محتوم و ناگزير خواھد بود و سرنوشتی شايد به تجربه شوروی پي
پيامدھای اين شکست، . بدتر از شوروی پيشين در اين کشور در انتظار آن باشد

به ويژه برای باراک اوباما و بانو کلينتن در انتخابات آينده امريکا ناخوشايند و 
 از ناگوار خواھد بود و پسلگد آن در درون امريکا شايد چيزی نه کمتر

ارمغان اين استراتيژی برای افغانستان ھم چيزی . فروپاشی شوروی پيشين باشد
جز فروپاشی ھر چند ھم موقتی کشور بنا به سازواره ھای تباری، زيانی، 

راه افتادن رودبار خون و بسا بدبختی ھای ديگر نخواھد بود که ... مذھبی و
 .  اميدواريم چنين نباشد

و راستين استراتيژی امريکا يعنی انصراف از استراتيژی تنھا با دگرگونی ريشه يی 
ھای سردرگم و بيھوده سه دھه گذشته و پيشگيری يک استراتيژی ھومانستيک، 
ريالستيک و سازنده نوين، مبتنی بر تفاھم و ھماھنگی با ھمه کشورھای منطقه، با 
 درنظرداشت توازن منافع و پيشگيری ھدف روی کار آوردن يک دولت ملی در
افغانستان می توان چالش ھای کنونی مانند توليد و قاچاق مواد مخدر، پويايی ھای 

در غير . رو به گسترش تندروی و فساد لگام گسيخته را در کشور و منطقه مھار کرد
آن، بايد چشم انتظار گسترش لگام گسيخته رويدادھای دردناک و ناگوار پيش بينی 

به گام به سوی بربادی، تباھی و ويرانی و ناپذير بسياری بود که کشور را گام 
امريکا به به سوی بی آبرويی در تراز جھانی و شکست در استراتيژی اش خواھد 

  .کشانيد
  

افغانستان کشوری است ويران، نادار، در به در، ورشکسته و نگونبخت با مردم 
شمنی با رنجديده، بيمار، سوگوار و سيه روز و به خاک و خون کشيده شده که يارای د

و در صورت روی کار آمدن يک دولت مردمی و دمکرات (ھيچ کسی را ندارد 
فراگير ، مشی پايان بخشيدن به ماجراجويی ھا و تنش زدايی را در عرصه سياست 

، و از ھمين رو خواستار دوستی با ھمه کشورھای جھان و )خارجی پيش خواھد گرفت
ت نيازمند کمک ھای گسترده آن کشور که به شد(در گام نخست اياUت متحده امريکا 

از ھمين رو، انتظار دارد تا آقای اوباما با کنار . ، می باشد)در ھمه عرصه ھا است
دولت ھای گذشته امريکا که در گام نخست برای » کين گستر«گذاشتن سياست ھای 

خود آن کشور و شخص وی زيانبار است، برای اين کشور جنگ زده و نگونبخت ما و 
  . باشد» مھرگستری»نطقه و جھان، پيام آور صلح و ثبات و ھمه م

  
 - نخستين و خطرناکترين چالشی که از ناحيه افغانستان  روسيه با آن رو به رو است،

امريکا و ناتو به بھانه مبارزه با تروريزم و ھمراھی .  جيواستراتيژيک است- نظامی
خيز ضربتی يی را ايجاد مستقيم  روسيه، طی ھشت سال حضور در افغانستان، تخته 

نموده اند که در صورت  نياز می تواند طی چند روز گروھبندی نيرومند سپاھيان را 
  . پذيرا  گردد



 49 

زيرا . گسترش تجاوزکارانه بزنس مواد مخدر  يک مساله جھانی اقتصاد سياسی است
اد فرا سودھای غير قانونی، ھميشه و در ھمه جا برای تاثير گذاری بر سياست و اقتص

 Executiveبنا به ارزيابی مجله .  قانونی در ھر سناريوی ممکنه  استفاده می گردد
Intelligence Review حجم داد و ستد مواد مخدر در جھان کنون به مرز يک  

در اوضاع بحران ھمه جا گستر، اين منابع غير قابل . تريليون دالر نزديک می گردد
بدل گرديده و نقش کليدی يی را در اتخاذ تصاميم پيمايش به منبع بزھکاری تمام عيار م

 –اسکات . د.افزون بر اين ھا به گونه يی که پ. در باUترين تراز بازی می نمايد
ديپلمات پيشين و تحليلگر کانادايی خاطر نشان می سازد، ھمانا درآمدھای ناشی از 

ی و بسياری از مواد مخدر، پشتوانه استوار تمويل عمليات ھای سرويس ھای ويژه غرب
از . شرکت ھای سکيوريتی که در نقاط داغ از جمله افغانستان کار می کنند، می باشد

زيرا ھمانا طی سال ھای . اين رو، اميد بستن به پارتنرھای غربی ما بيھوده است
  . برابر باU رفته است44حضور سپاھيان نانو در افغانستان توليد اين مواد تا 

  
 مبدل ساختن -يتيک و ديپلماتيک روسيه در بيست سال آيندهمھم ترين ھدف جيوپول

 از قزاقستان تا شمال ھند و خليج فارس به يک –گستره آسيای ميانه و خاور ميانه
ماکرو ريگيون اساسا نو دارای ثبات و ترقی صنعتی و شالوده استوار برای پيشرفت 

ن، ايران، تسريع صنعتی سازی و ھمکاری سيستماتيک ميان روسيه، ھند، چي
افغانستان، پاکستان، مغولستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغيزستان، تاجيکستان، 

  .آذربايجان و ترکيه است
  

انديشه کليدی اين گونه ماکرو ريگيون بايست ايجاد گستره واحد جيو اکونوميک و 
 جيوپوليتيکی جيوکلتوری يی گردد که به گونه ھدفمند از ھرگونه رنگ و پيرنگ ھای

به ھمين پيمانه از اھداف خودخواھانه جيواستراتيژيکی کشورھای جداگانه پاکيزه و و 
  .پيراسته باشد

با کارروايی ھای امريکا و ناتو يک چاله سياه جيوپوليتيک پديد آمده که در آن بی 
روسيه نيز  پيگيرانه به . گفتگو عمJ ھمه کشورھای اروآسيای ميانه فرو می روند

  . ھيچ شانسی ھم برای رھايی و گريز نيست.  گون کشيده می شودسوی اين  چاله قيف

تJش ھای امريکا در بخش آسيای ميانه از جامعيت برخوردار بوده و شامل ھمزمان 
ديپلماتيک، نظامی، اطJعاتی و تحليلی و نيز فعاليت -سازی اقدامات سياسی

ه واشنگتن با رويدادھای سال گذشته نشان دادند ک. است» غيردولتی«ساختارھای 
سياسی، آگاھانه و ھدفمند به تحقق اھداف خود -استفاده از ناتو به عنوان پوشش نظامی

 . در منطقه آسيای ميانه مشغول است

افزون بر اين، ايستگاه ھای کنترل حريم ھوايی در آسيای ميانه، منطقه کسپين، قفقاز و 
ای ھدايت نقل و در اروپای شرقی و مرکزی نيز ساخته شده و مگاکريدوری بر

امريکا و ناتو . انتقاUت ھوايی و کنترل بر حريم ھوايی از اروپا تا چين ايجاد شده است
ھرچند که برخی از آن ھا، . در ھمسايگی افغانستان، شش پايگاه نظامی ديگر نيز دارند

ًرسما تنھا ) از جمله ترمز در ازبيکستان و ماناس در قرقيزستان که ھنوز فعال است(
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گاه ھای ويژه حمل و نقل ھستند، اما استقرار ھواپيماھای نظامی در آن ھا به ھيچ فرود
ًآسيای ميانه با ماشين نظامی ناتو تسخير شده و عمJ به عامل جنوبی . وجه سخت نيست

  . برای محاصره روسيه توسط پايگاه ھای ائتJف تبديل است

نه، برپايی کنترل بر منابع اين گونه، ھدف اصلی سياست خارجی امريکا در آسيای ميا
سوخت منطقه و جداکردن روسيه و چين از آن ھاست و بھانه رسمی برای دخالت نيز 

باشد که به کمک سودجويی از پتانسيل تنش زايی » اداره ھرج و مرج«می تواند 
  . »موجود در منطقه برانگيخته می شود

  
افغانستان برای سال ھای دراز اين گونه، امريکايی ھا با تھديد گير افتادن در بحران 

باU گرفتن . رو به رو می باشند، مگر با اين حال، بر آنم، که نبايد ازين کار خرسند شد
تنش ھا در افغانستان، حتا  با تشديد رويارويی نظامی ميان امريکا و افغانستان با منافع 

 .روسيه سازگار نيست
  

ن رو، واريانت مشارکت روسيه در از ھمي. حل بحران افغانستان به سود روسيه است
حل اين بحران به شرطی، که ھم رھبری افغانستان و ھم رھبری امريکا نيز از درک 

در افغانستان و مشارکت برابرانه ھمه جوانب ذيعJقه در » غيرقابل تقسيم بودن صلح«
 ».حل بحران پيروی نمايند، مرجح تر می باشد

 
 
به   جھان،چند قطبی بودناوضاع در . است دگرگون شده  از ريشهامروز اوضاع  

ن، آشود، که حل  مشکل جھانی شناخته میچونان يک تدريج تروريزم بين المللی 
 از کشورھامساعی بسياری دست کم مستلزم  نباشد، سراسری مستلزم مساعی ھرگاه

 تجربه افغانستان درينجا .است به قطب ھای مختلف جھان معاصر ھر چند ھم متعلق
 نيروھای  ھای  رقابتکارزارزيرا در گذشته اين کشور بارھا به .  داردیاصاھميت خ

  . خارجی مبدل گشته بود
 

 يعنی تجمع - به ھر رو، امريکايی ھا ھنوز در افغانستان نخستين مرحله حضور خود
فيزيکی نيروھا  و وسايل را پشت سر می گذارند که در بسياری از موارد با تلفات و 

سازگاری با محيط و پی بردن به کنه اوضاع، زمان .  راه استسردرگمی ھا به ھم
دشواری ھای پيمودن اين راه ناھموار پر از فراز و . معينی را در بر خواھد گرفت

  .نشيب در مرحله نخست از پيش روشن می باشد

 
اين سوال نيز مطرح است که امريکايی ھا به چه پيمانه در کردار خود صادق ھستند؟ 

رگان بر آن اند که امريکا در نگھداشتن تنش ھا در افغانستان در تراز شماری از خب
کنونی ذينفع ھستند زيرا مادامی که جنگ روان است، به حضور آن ھا نياز است و 

  .کسی از آن ھا نخواھد خواست تا کشور را ترک گويند
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  :اياUت متحده از کشانيدن دامنه ناتو به خاور، سه ھدف را دنبال می کند «
سترش ناتو تا مرزھای باختری و جنوبی روسيه و در آوردن جمھوری ھای گ - 1

 نوپا در قفقاز جنوبی وآسيای ميانه زير پوشش آن،
نزديک شدن به مرزھای باختری و شمال باختری چين، جنوب باختری آسيا و  - 2

 اثرگذاری بر رويدادھا در اين مناطق،
پين، خليج فارس و دريای  ايجاد پيوند جيوپوليتيکی ميان حوزه ھای دريای کس - 3

 .مديترانه
  

بر اين پايه، اگر اياUت متحده بتواند جمھوری ھای استقJل يافته از شوروی را از 
پيکره جيوپوليتيک کنونی جدا کند، آنگاه می تواند مرحله ديگری از مھار کردن روسيه 

ره مسکو را آغاز کند که ھمان پاره پاره کردن خاک روسيه و تنگتر کردم حلقه محاص
  .خواھد بود

  
از سوی ديگر، برای جلوگيری از برتری چين، امريکا با حضور و نفوذ در اين منطقه 
که در کنار کشور چين است، فرصت مناسبی می يابد تا فعاليت ھای دولت چين را زير 

  .نظر بگيرد
  

ز ديد ايجاد پيوند جيوپوليتيکی ميان دريای کسپين، خليج فارس و دريای مديترانه نيز ا
امريکايی ھا در کنار مھار سه گانه ايران، روسيه و چين می تواند يک داUن بی 
ھمتای انرژی در اين منطقه پديد آورد که بيشترين سلطه بر آن، از آن اياUت متحده 

  . شود
  

روسيه نيز در برابر می کوشد ھمراه با چين از پيمان شانگھای ھمچون ابزاری در 
اين کشور با توجه به اين که تقسيم بندی جھان . ی کندبرابر غرب بھره بردار

جيوپوليتيک کنونی بر پايه ھای اقتصادی و نيز نظامی قرار دارد که در آن بيضی 
ھارتلند تازه يی شمرده می شود، بر آن است با ) خليج فارس تا دريای کسپين(انرژی 

پيش ناتو به سوی نيرومند کردن جنبه ھای اقتصادی و نظامی، جلو پيشروی بيش از 
  .مرزھايش را بگيرد

  
 از سوی ديگر، قدرت ھای بزرگ خاورزمين به ويژه چين و روسيه نمی توانند نظاره 

  . گر آن باشند که منافع يکسره نصيب واشنگتن شود
 بنا بر اين، بيجنگ و مسکو  با رويکردی واقعگرايانه و با تقويت  نيروھای خود در 

نی آسيای ميانه، قفقاز و سرزمين ھای پيرامون خليج مرکز جيوپوليتيک جھانی يع
فارس به ساختار روابط جيوپوليتيک مبتنی بر سلطه و نفوذ به کشورھای واقع در اين 

  . منطقه روی آورده اند
  

به ھر رو، ھدف از کوشش ھای شتابزده کشورھای باختری و به ويژه امريکا برای 
روپای خاوری، قفقاز جنوبی، آسيای گسترش دادن دامنه ناتو و رساندن آن به ا

مرکزی، افغانستان و پاکستان جلوگيری از نزديکی استراتيژيک چھار قدرت روسيه، 
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چين، ايران و ھند با دور کردن آن ھا از يکديگر، حايل شدن ميان ايران و سه کشور و 
ر اطمينان يافتن از تداوم جريان انرژی از اين منطقه به سوی باختر زمين، حضور د

کنار مرزھای روسيه و چين و توطيه چينی و از جمله تقويت نيروھای گريز از مرکز 
  .»در آن است

  
 طالبان و القاعده در پناه قوميت پشتون و حمايت ھاي پشت پرده پاکستان در مناطق  

استراتيژی جديد امريکا ايجاب مي کند که اين . قبايلي در حال قدرت گرفتن ھستند
به نظر مي رسد که مناطق قبايلي کليد حل معما باشند؛ يا پاکستان . ردمعادله به ھم بخو

اين معما را با تسلط کامل بر مناطق قبايلي خود حل خواھد کرد يا ارتش امريکا و ناتو 
صلح و ثبات در جنوب آسيا، مھار قدرت طلبي . از زمين وارد اين مناطق خواھند شد

 خروج آبرومندانه امريکا و ناتو از افغانستان  القاعده يي و- ايدئولوژيک تفکر طالباني
دنياي غرب و دموکراسي ليبرال، دو راه . در گرو پيروزي چنين استراتيژی يي است

  :حل بيشتر پيش رو ندارد

   مھار راديکاليسم و تقويت ميانه روي- 1

  طالبانيزه شدن قدرت در افغانستان، پاکستان و در نھايت کل جھان اھل سنت- 2

 –افغانستان(استراتيژی . يک گفته کJسيک است»  پيش از توفانآرامش
که ) عمليات احتمالی برونمرزی(باراک اوباما وارد فصل جديد خويش ) پاکستان

ياد می شود، گرديده » جنگ جھانی با تروريزم«از آن به طور رسمی به نام 
خواھد شد،  اننه تنھا اين موج در برگيرنده مناطق فدرالی قبايلی پشتون پاکست که

بل که به طور اجتناب ناپذير گستره بلوچستان را نيز در بر خواھد 
                            .گرفت

              
اگر امريکا در . ر رابطه با آسيا می توان گفت که به راستی مشکJت بسيار استد

يی بنيادگرايی و افغانستان نمی بود، سر انجام سازمان شانگھای موفق می شد به گونه 
تندروی اسJمی را ريشه کن نموده و کشورھای افغانستان و پاکستان را به اين سازمان 

روشن است تا . البته پيوستن ايران و ھند به شانگھای آسان تر است. دعوت کند
سازمان شانگھای نتواند ھمه کشورھای آسيايی را زير چتر خود نگيرد، سحن زدن از 

  .  در قاره آسيا دشوار استھمگرايی تمام عيار
  

گفتنی است که افغانستان با شوروی پيشين که اکنون روسيه وارث آن است، چندين 
که بر اساس اين ) از زمان امان هللا خان تا زمان مجاھدان(قرار داد و معاھده داشت 

معاھدات حق ندارد برای يک جانب سومی در خاک خود پايگاه نظامی عليه آن کشور 
ين کار ناقض تماميت ارضی افغانستان و تعھدات بين المللی آن به عنوان يک ا. بدھد

اين در حالی است که افغانستان اخيرا با امريکا قرار داد ھمکاری . کشور مستقل است
  .ھای استراتيژيک امضاء نموده است
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ادامه وضع کنونی يعنی جنگ فرسايشی بی پايان و بی نتيجه، تنھا روشن است که 

به باU رفتن ھزينه ھای مالی و مادی و تلفات انسانی امريکايی ھا و در گير شدن منجر 
آن ھا در باتJق افغانستان گرديده و باU رفتن تلفات در ميان افغان ھا تنفر از امريکايی 
ھا را نه تنھا در ميان افغان ھا بل نيز در ميان ھمه مسلمانان به گونه روز افزونی 

سياست ھای « درون امريکا و نيز در اروپا مخالفت مردم را با افزايش می دھد و در
  . بيشتر می سازد» جنگ افروزانه

  
  

آنچه مربوط می گردد به انتخابات و در کل تحول دراماتيک اوضاع در افغانستان، 
گروھی . بايد گفت که چنين بر می آيد که روند بن به پايان خود نزديک شده باشد

ھر گاه . رسيدن و ناکامی اين روند سخن بر زبان بياورندست بدوست دارند از به بن 
پديد می و قدرت ران مشروعيت دولت حانتخابات به بن بست برسد، در افغانستان ب

آيد و راه ديگری نمی ماند جز اين که جامعه جھانی به رھبری سازمان ملل روند 
 برگزاری کنفرانس بين .تازه يی را به راه بياندازد و ھمه چيز را از سر آغاز نمايد

المللی، برگزاری جرگه بزرگ ملی، ايجاد دولت ھای موقت و انتقالی، برگزاری 
لويه جرگه و تدوين قانون اساسی نو و بازنگری در ساختار نظام سياسی در 

     . از راھکارھايی است که بايد در روند نو صلح در نظر گرفته شودافغانستان
  
  


