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 يتيوه دشوار است در گي شنيبه دل گفتم کدام
 اـــه ييپاس آشنا: د و گفتيون تپــنفس در خ

 
 

 :اهدا
 

مرز پر گهر سخن، تناور  ياريهم شهريي شاهوار دنيبه شاهنگ
 -يدر يخ و گشن شاخ کاجستان شعر و ادب پارسيگشن ب ناژ

بستان ددر  ايلهنکه در نو يخته، فرمهند و ورجاونديسخنور فره
زه و يکان پامو در دا موالنا -خداوندگار سخن –بزرگوارش ياين
زبان  ،يدر يپارسشعر  خنست يبانو -عهراب -بزرگش مادر رمه رپ

با سوخت و گداخت در  يزندگان» هبارنو«آموخت و در و ادب 
ار نوهباران هزار خرمن گل يدر د ،ييدايشور و شآتشکده  کوران

 کرانه يايدر« انسايليمدر  و ديرس يلندگاب و يبه پختگ يبام
 ريبادبان بشکسته تناو «با را فرهنگ  خروشان و »ديناپد
هفت شهر «و  گذشت »رستم نهفت خوا«از  و ديدرنورد »وشتسرن
و  انهيرهجو ،وهنده شعرکسوار بر راهوار شرا  »عشق

ز ييدر پا -يانه سرريسر اجنام، در پ مود ويپانه يرهگشا
 معرفت از نردبان يفرزانگ استوار يبا گام ها يزندگان

 .آمد فرازبلندانه سر
 

واصف گران ارج  -خنس گاهيگاه و بلندپايواال جا ادتبه اس
ان يپا يکران و بيب يها و نوازش ها يبه پاس مهرورز ،يباخرت
وه پر از خم يگر يب هايشنفراز و  مودن يپوسته در يه پکشان 
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 ؛ن حلظالتيدر دشوار تروسته ي، پيفرهنگ -يدانش يزندگ چ يو پ
 . د خبش و راهگشا بوده استي نوميبرا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست
 
 

 ها  يها و نا به سامان يه هنجارنا ب يابي شهير -1
 برونرفت از تنگناها و بن بست ها يبرا افيتيفرا -2
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 ريشه يابي نا به هنجاري ها و نا به ساماني ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل ي حانيچن يم موج و گردابيک و بيشب تار
 اــل هـــا سبکباران ساحــال مـــا دانند حــکج

 
 نه سخنيزم

 
) concept(افت يافته است، فرايبازتاب  کتابن يچه در ا آن
ن و مربم ين، سرنوشت ساز تريتر ياست در باره جد يي يليحتل
و  يکتاب يمايدر س آن را شادمامن کههن ما که يل مين مسايتر
 .گذارم يمبه دسرتس دوستان  ز از راه کهکشان انرتنيتين
 

اند که  يلي، مسان نوشتهيافته در ايل بازتاب ياز مسا يمشار
 يسال ها ييها يده است آن را چه در سخنرانيسنده کوشينو

در کشور در  يکار رمس يسال ها يها يوچه در سخنران 2000-20031
-2003در (ک وزارت خارجهيژيس مرکز مطالعات اسرتاتيير يکرس
به رغم آن (ک در خارج؛ يپلماتيکار د يو چه در سال ها 2)2006

                                                 
 در لندن، مسکو، برکلي و فرانکفورت.  1

مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور  2006تا اواخر  2004از سال  . 2
خارجه افغانستان به مهکاري دفرت مطالعات خاور ميانه و آسياي جنوبي 

مجهوري  ملللي بنياد هانس زايدلوابسته به انستيوت مهکاري هاي بني ا
نقش کشورهاي منطقه در تامني «پروژه حتقيقي يي را زير نام فدرال آملان 

پيش مي برد که ابتکار راه » افغانستاندر امنيت، ثبات و بازسازي 
 . اندازي و رهربي اين پروژه پژوهشي به دوش نگارنده بود

مجله برگزاري بيش از از (در چهارچوب اين پروژه حتقيقي، کار بس بزرگي
اکادميک در سالون کنفرانس هاي مرکز مطالعات  -يک صد سيمينار علمي

اکادميک در تاالر  -اسرتاتيژيک، برگزاري خنستني مهايش بني املللي علمي
کنفرانس هاي بني املللي وزارت خارجه، چاپ دوازده مشاره فصلنامه زير 

کتاب به زبان هاي دري، ، چاپ ده ها عنوان »مطالعات اسرتاتيژيک«نام 
پژوهشي و شرکت  -پشتو و انگليسي، پيشربد کارهاي سامامنند علمي

کارمندان مرکز در ده ها مهايش بني املللي در  کشورهاي گوناگون، جتهيز 
 . اجنام شد...) مرکز با جتهيزات مدرن، اجياد کتاخبانه و

 
ر و تدوين کشو تدوين اسرتاتيژي و دکرتين سياست خارجيمهچنان، مرکز 

فرايافيت براي برونرفت از تنگناها و حبران ها در افغانستان را فرا 
راه خود گذاشته بود که در راستاي پياده ساخنت اين برنامه ها، 

در (نگارنده به عنوان رييس اين مرکز در ده ها مهايش بني املللي در هتران



 5

ل ين مسايو با زبان برهنه در باره اکه لب به سخن گشودن 
شانه، يآال يو ب يبود بس دشوار، از سر دلسوز يسخن راندن کار

انه با رينشود، دل ييباکانه و اگر گزافه گو يهرچند هم ب
 يها و نا به هنجار ها و کاسيت يگذاشنت انگشت انتقاد بر کم

 يز راه هايها و برجسته ساخنت آن ها، و ن ييها و نارسا
 و چه در سال های اخير) رفت از تنگناها و بن بست هابرون

و   ياز پژوهشگران داخل يگردانندگان کشور و مشار يبارها برا
 .مطرح کند يخارج

 
 يداشته باشند که در سال ها ياز دوستان آگاه يد برخيشا

 يافغانستان به کجا م«ر نامي زميها يده سخنرانيگذشته، سه گز

                                                                                                                                                             
ملللي وزارت مهايش هاي برگزار شده از سوي دفرت مطالعات سياسي و بني ا

در مشاري از کنفرانس هاي بني املللي برگزار شده از (و مسکو) امور خارجه
، )سوي انستيتوت خاور شناسي روسيه وابسته به فرهنگستان علوم آن کشور

در مهايش هاي برگزار شده از سوي مرکز مطالعات اسرتاتيژيک (دبي و ابوظيب
ي کشور را در اين مهايش اشرتاک ورزيده و رياست هيات ها) امارات متحده

 .ها به عهده داشته و سخنراني هايي منوده بودم
 

جدا از اين، در سال هاي کار در کابل اين زمينه فراهم بود که  با ده 
ها تن از گردانندگان دولت در باالترين ترازها، ديپلمات هاي مقيم 
کابل، هيات هاي خارجي يي که به کشور مي آمدند، مشاري از خنبگان 
سياسي، استادان دانشگاه، کارشناسان رشته هاي گوناگون، کارشناسان و 

ديدارهايي داشته و با آنان ... حتليلگران، روزنامه نگاران و 
 .  گفتگوهاي پيوسته يي را پريامون مربم ترين مسايل کشور اجنام دهم

 
مهچنني در مهني سال ها با هبره گريي از آشنايي با رييسان مراکز مطالعات 
 -اسرتاتيژيک و دفاعي و مطالعات سياسي و بني املللي و ديگر مراکز علمي

اکادميک کشورهاي ديگر جهان، ديدارهاي منظمي با مشار بسيار از 
کارشناسان مسايل افغانستان از ده ها کشور جهان و مهکاري نزديک با ده 

حتقيقي در کشورهاي خمتلف و بازديدهاي پيهم از اين  -ها مرکز علمي
اکز، اين امکان را داشتم تا با آنان گفتگوها و رايزني هاي مر

فراواني در باره حبران افغانستان و بررسي راه هاي برونرفت از آن 
 . داشته باشم

 
مهچنان در سال هاي کار در کرسي سفارت کرباي مجهوري اسالمي افغانستان در 

تا را با آستانه و بيشکيک، خبت يارم بود که توانستم کار در اين راس
مشاري از بزرگرتين مراکز مطالعاتي مجهوري هاي آسياي ميانه، چني، آملان، 

شهرهاي آملاآتي در ترکيه و روسيه و اشرتاک در ده ها مهايش و سيمينار 
در مهايش هاي بني املللي برگزار شده از سوي مرکز مطالعات اسرتاتيژيک (

، انستيوت خاورشناسي رياست مجهوري، مرکز مطالعات سياسي و بني املللي
بنياد (و بيشکيک ) فرهنگستان علوم و کتاخبانه ملي مجهوري قزاقستان

مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت (و استانبول) پژوهشي کنيازيف -علمي
و نيز رايزني هاي سامامنند با کارشناسان مسايل سياسي و ) خارجه ترکيه

و  ديپلمات هاي مقيم  بني املللي و مقامات رمسي کشورهاي آسياي ميانه
 .اين کشورها ادامه بدهم

 
برآيند اين کار بزرگ و توانفرسا، اثر دست داشته است که براي خنستني  

بار به دسرتس حمافل گسرتده خوانندگان گذاشته مي شود و در برنامه دارم، 
 .در آينده نزديک دو، سه کتاب ديگر را نيز در زمينه به چاپ برسامن
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افغانستان در چنرب «و « يدوراهافغانستان بر سر «، »رود؟
از  يد که مورد توجه گروهيبه چاپ رس« خي تارنيگردباد سهمگ

ختگان و فرزانگان کشور قرار گرفت و نوازش ها و يفره
خت تا در ين سروران مرا برانگيان ايپا يب يها يمهربان

 را به گونه منظم در دسرتس ميها يز متون سخنرانينده نيآ
 .شان بگذارميا
 

که  يزيان آن چييان بااليکه در م يغا در کشوريدردا و درمگر 
م، ييپرواتر بگو يد هم اگر گستاخانه تر و بياب و شايکم
نا است، سوگمندانه پژواک آوا يگوش شنوا و چشم ب -اب استينا

که سرو قد شان از بس که رسا  يو ناله ما تا به گوش کسان
 3.تاثر بوده اس يده، زپا افتاده و بيافتاده، رس

 
آن هم  -ان گردانندگان کشورين که در ميهر چه است، به رغم ا

ن تراز ي ترينيکه فرهنگ خوانش و نگارش در آن در پا يکشور
وسته يست، پين سخن ها بدهکار نيدن ايشن يبرا ياست، گوش کس

ش يته در مهاخيل را جسته و گرين مساي که اميآن بوده ا يدر پ
ها در کنفرانس  يو سخنران ينويزيتلو يها، نشست ها، گفتگوها

آن در سپهر  يم تا باشد پژواک آوايمطرح کن ي املللنيب يها
 ياريبس يهر چند هم سخن ها.  انداز گرددنيما طن ياسيس

    4.ناگفته ماندند
 

ن موضوعات گوش شنوا يدن ايشن يدر باال برا يحال که کس! آوخ
شدن از هم کنون خوشبختانه پس از رانده  ييندارد، و از سو

ما رها شده است،  ي از پاريدستگاه دولت، رشته از گردن و زجن
ن ي، ا»نتوان گفت يسکراز آتشکده دل به «بگذار به مصداق 

نده  يز به دولتمردان آيکشور و ن يسخن به خنبگان فکر يبار رو
 . باشد

 
هن و يدانشمندان و پژوهشگران هم م يهر چند هم در نوشته ها

ژه در يدر خارج و چه در داخل به و ، چه يد هم خارجيشا
 يکشور و حبران ها يامون اوضاع آشفته کنونري، پکهکشان انرتنيت

چه در  ياريل بسيبرونرفت از آن ها، مسا يروان و راه ها
و  يک به بررسيکارشناس ک و چه در ابعاديستيابعاد ژورنال

ن نوشته ها بار يشرت ايگرفته شده است، با آن هم ب يابيارز
 و مهه جانبه ريافت فراگيک فراي يو حمدود داشته و جا يعموضو

مساله و  يو خارج ينده متام ابعاد داخلريسامامنندکه در بر گ
ن حبران ها و نا يبرونرفت از ا يمشخص برا يافت هايه رهيارا

 .است ها باشد، تا کنون خايل يبه سامان
 

                                                 
تا به  -بس که سرو قدت اي دوست رسا افتاده«: اين بيت به مصداق  3

 »گوشت برسد ناله ز پا افتاده
با مهه شوخي   -اي بسا معنا که از ناحمرمي هاي زبان : به مصداق .   4

 مقيم پرده هاي راز ماند
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ده، اجنام ش ي کارنيآن که ادعا گردد که چن ين نوشته بيدر ا
ن کار مهوار گردد و يا يبرا يتالش به خرج داده رفته تا بسرت

 . شود ينه سازيآن زم يبرا
 
شرت ياز آن که خبش ب يم که جدايدان يم يادآوريان يش شايشاپيپ

افته است، برداشت ها و ين نوشته بازتاب يآنچه که در ا
ل را يشرت مسايده ام، بيخودم است، با آن هم کوش يها يابيارز
شه يد و  اندين که خبواهم دينه ا. ميپرداز منا يفيتوصمنظر از 

. ش ساخته و پرداخته بازتاب دهميک چهارچوب از پيخود را در 
دگاه ها و يامکان د يده ام تا جاين رو، تالش ورزياز ا
ل افغانستان و يکارشناسان و پژوهشگران مسا يها يابيارز
     .      اورميرا ب ياز دانشمندان خارج يمشار
 

ه و يسردر گم، چند ال ياست که با چالش ها يافغانستان کشور
ن چالش ها از ياز ا يمشار. بان استيدست به گر ييچندگونه 
ند يگر برآيده است و مشار ديگذشته به ما به ارث رس يدوره ها

چون . است ياوضاع نا به سامان، نا به هنجار و ناگوار کنون
آن که بر مهه  يت ها است، بافين نوشته، سخن بر سر رهيدر ا

 ييافگنده شود، تنها اشاره ها ل روشينين چالش ها به تفصيا
برونرفت از  يراه ها ياز آن ها منوده و به بررس يبه برخ

ن يده اييکه زا يت نا به هنجار و نا به سامان کنونيوضع
  .ميپرداز يچالش ها است، م

 
ه آزگـار بـا   ش از سه دهيروشن است در کشور جنگ زده ما که ب

گونـاگون   يده و سردرگم و تنش ها و چـالش هـا  يچيپ يحبران ها
هـا بـه    ييهـا و نارسـا   يروبرو بوده است، دامنه نابه هنجـار 

 يا هر کـودک دبسـتان  يسواد  يوزه بياست که هر در ييمانه يپ
هـا   ها و فروگذاشت از کاسيت يليض و طويتواند، طومار عر يهم م

هــا و  ردن و برمشــردن کاســيتالبتــه، فهرســت کــ. ديــف منايــرد
گسرتدن بسرت و فـتح بـاب و طـرح مطلـب      يها هرگاه برا يينارسا

مگر تنها بسنده کردن به برمشردن . ده استيکو و پسنديباشد، ن
 . ستيز هنر نيها ن ينا به هنجار

 
انگشت گـذاردن بـر فروگذاشـت هـا،      يسته  است که در هپلويبا

مشخص و روشن  يها راهها،  ينها و نا به ساما ها و کاسيت يينارسا
ن يـ درسـت ا . نشان داده شود ها برونرفت از تنگناها و بن بست

 . مياست که ما در برابر خود گذاشته ا رساليت
 

 ياست هايهم در هپنه س(از اوضاع يليسته است حتليبامهچنان 
کرد يدو رو در )  ياست داخليو هم در هپنه س ييو منطقه  يجهان

 : ميداشته باش
 آن يب شناسينانه مساله و آسيواقعب طرح -1
 آن ينانه برايافنت راه حل واقعبي -2
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روشنگر و آگاه کشـور اسـت    يوهارين مقطع حساس، رسالت نيدر ا
هـا، در   يها و ناسـازگار  ييکه نه تنها با برجسته ساخنت نارسا

 يهـا  برونرفـت از حبـران   يسازنده و کـارا بـرا   يها افتيره يپ
نـد، بـل   يل فرورفنت در آن است، برآکه کشور در حا ييلغزنده 

ک، يالسـت يو ر يک راهربد ملي يريشگيپ يرا برا ييز راهکارهاين
 .ه دارنديآگاهانه و خردورزانه ارا

 
ن که يا يو شادمان يخشنود يبس ياست، جا يدواريه اميآنچه ما

ون کشور ياسيو س يو فرهنگ يعلم يت هايشرت شخصيخوشبختانه ب
ک حمور مشرتک يگر کشورها به يچه در د کا ويچه در اروپا و امر

دگاه يل دياز مسا ياريک شده اند و در بسينزد يمل ييمهگرا
ن يند است، ايار خوشايآنچه که بس. ک دارنديار نزديبس يها

دگاه ها، يآرمان ها، د يشرت رويها ب يابياست که در ارز
شود تا  يه زده ميتک باورها، ارزش ها، منافع و اهداف مشرتک

 . و مذهيب يي، منطقه ي، تباريزبان يدهاونيپ
 

 يکه قربان يکشور -ک در افغانستانيک و تراژياوضاع درامات
ز قاچاق مواد يو ن مذهيب ي امللل، تعصب و تندرونيب دهشت افگين
در  ياسيده است، منجر به نا به هنجار شدن جو سيخمدر گرد

ده يمردم رجند. ده استيمنطقه و در کل در جهان گرد
زم، تند يگروگان ترور -با درد و اندوه فراوان -نستانافغا

ن ين که ايبا توجه به ا. ده انديو قاچاق مواد خمدر گرد ييرو
اند،  يو جهان ي املللنيابعاد ب يدارا ييده هايدها پديهتد

ن يبه ا يدن باريبر دوش کش يارايدولت و مردم افغانستان 
 يه است تا مساعستيندارند؛ با ييرا به تنها ينيو سنگ يگران

دها به خرج داده ين هتديدر راه مبارزه با ا يجهان يسراسر
 يدر روندها ياتر جامعه جهانياز به مشارکت پويمهچنان ن. شود

ق ياز گسرتش و تعم يبانيافغانستان و پشت ييو شگوفا يبازساز
 . ن کشور استيون در ايزاسيدموکرات يروندها

 
 به يزدان اگر ما خرد داشتيم

 ين سر اجنام بد داشتيمکجا ا
 
 
 

 با درود و سپاس
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 خبش خنست
 

 کيژيو اسرتاتيک و جيتيوپوليج يکارزار کشاکش ها: افغانستان
 

 :ک افغانستانيژيو اسرتاتيک و جيتيوپوليت جيموقع
 يعيک سو، ادامه طبيک، از يتيوپوليدگاه جيافغانستان، از د

ساختار  ير، خبش خاورگيد يانه است و از سويم يايآس
 ييرود و از سو يبه مشار م) رانيفالت ا(ران يا يکيتيوپوليج

ن يو ا هند مقارهين يکيتيوپوليساختار ج هم، دامنه مشايل
قرار  ييمهم منطقه  يکيتيوپوليگونه، در گرهگاه سه ساختار ج

 .دارد
 
ا يست ها يلوروکراسيا تي يروس يک دان هايتيوپوليف جيتعر در

در هارتلند  يعيست ها، افغانستان به گونه طبيکانتنتال
و يو ج يتيد در گسرته امنين گونه، بايت دارد و ايموقع

 . ديه به مشار آيروس ييا قاره ي يک قدرت هارتلنديژياسرتات
 
خبش  -يعي، آن را به گونه طبيرانيا يک دان هايتيوپوليج

به ران پنداشته و يا)  فالت قاره(يکيتيوپوليساختار ج يخاور
 .نديمنا يمن يابيمستقل ارز يکيتيوپوليک ساختار جيعنوان 

 
آن  سيتيا اتالنتي ستيتاالسوکراس يک دان هايتيوپولي گونه، جنيمه

 يران و پاکستان به مشار ميلند اميدامنه ر يعيرا به گونه طب
 .آورند

 
تنها کشور جهان است که تا کنون  افغانستان  جاست کهنياز مه

ده و از ي نگردينيتع ييآن به گونه هنا يکيتيوپولياستاتوس ج
بوده  يجهان يبزرگ تا کنون، کارزار کشاکش ها يآغاز باز

 .است
 

ده يچيمانه پي پنيز به مهيک افغانستان نيژيواسرتاتياستاتوس ج
جهان  يست هايژيواسرتاتياز ج ياريبس يهندوکش از سو. باشد يم

گردد و آن  يم يابيا ارزيآس يعين سنگر طبيبه عنوان بزرگرت
ده اند ينام انيگورستان جهانگشاو   ر جهاني ناپذريدژ تسخرا 
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طره بر آن در يخ از سيتار ين قدرت ها در درازايکه بزرگرت
 .مانده اند

 
بام جهان در کشور  -ريکشور، ارتفاعات پام يدر مشال خاور

ک يژياسرتات يگاه هايت دارد که در آن پايکستان موقعيتاج
 ي ابر قدرت نظامنيکا دوميپس از امر يه نظامه که از نگايروس

را در منطقه  يرود، قرار دارد که گسرته بزرگ يجهان به مشار م
در  ياريبس يگاه هايه مهچنان پايروس. ر پوشش خود دارديز

 .قزاقستان و قرغزستان دارد يکشورها
 
 -نيکه واخان، افغانستان با چيبار يکيه، در نزدي ناحنيدر مه 
رود در  يجهان که انتظار م يبزرگ اقتصاد يت هااز قدر يکي
 يگيهم مبدل گردد، مهسا يبزرگ يک به قدرت نظامينده نزديآ

 .دارد
 

 يکيا، يگارس گوييره ديدر جز -انوس هندين، در اقيافزون بر ا
کا قرار دارد که در آن يامر ييهوا يگاه هاين پاياز بزرگرت

 يبزرگ يوهاريمهچنان ن. مستقر است 52 -ک بيژياسرتات يماهايهواپ
ج فارس يانوس هند و خليکا در منطقه اقياالت متحده امرياز ا

 .مستقر است
 

 ييچون هند و پاکستان هسته  ييبزرگ منطقه  يهرگاه قدرت ها
و )  با هم اختالف دارندريک کشميژيکه بر سر منطقه اسرتات(
منطقه را در  ينظام يوهارين نياز بزرگرت يکيران  را که يا

 ييز هسته يکه ن(لييکا و اسرايار دارد و با امريتاخ
خود اختالف دارد، در  ييبر سر برنامه هسته ) شود يپنداشته م

افغانستان به شود که  يده مي، دميريکشور به مشار بگ يگيمهسا
بزرگ  يانوس قدرت هايان اقيمهانند است که در م ييره يجز

خاور «ک يتيدر کنار دو حوزه بزرگ انرژ ييو منطقه  يجهان
   .قرار گرفته است»  قفقاز –انه يم يايآس«و » انهيم
 

کشور ما به عنوان گرهگاه که به مهگان روشن است،  ييبه گونه 
مقاره هند، فالت يانه، نيم يايک آسيتيوپوليج يساختارها

خ يتار ي به عنوان چهار راه منطقه، در درازانيران و چيا
ت دروازه يثيو ح است خود بوده ييايت جغرافيموقع يقربان

ت حساس و ي موقعنيگر، مهيد ياز سو. ان را داشته استيکشورگشا
ت چهار راه يثيح – مانيده بود که سرزميبرجسته، باعث آن گرد

گوناگون را داشته باشد و  يوند دهنده متدن ها و فرهنگ هايپ
 . منطقه باشد يگذرگاره جتار

 
ستم، افغانستان يسده نزدهم تا دهه هشتاد سده ب يدر درازا

ه يروس يها يل، امپراتوريا منطقه حايمهچون منطقه بوفر 
 يو سپس شورو ييايتانيو هند بر) يشورو 1917بعد از ( يتزار

مقاره هند و ين يکشورها و) انهيم يايآس ي هانيدر واقع سرزم(
ن گونه، دردمندانه به يا. کرد يپاکستان را از هم جدا م
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که با  يزيچ -داده شده بود ييکشور ما نقش منفصل کننده 
ما تفاوت  يو متدن ين فرهنگيريد يما و سنت ها يخيسرشت تار

وسته به ي ما پنيخ، سرزميتار يچه در درازا. داشت ياديبن
وند دهنده فرهنگ ها و متدن ها و گذرگاه يعنوان شاهراه پ

د درازمدت يجتر. شناخته شده بود يبازرگان يکاروان ها
 و نيسرزم يرا برا يريراوان و جربان ناپذب فيافغانستان، مصا

ک از يک و دراماتيتراژ يپسمان. مردم ما به ارمغان آورد
ده قرون يچيپ يو منجمد شدن در ساختارها يکاروان متدن جهان

  .ييوسطا
 

 يت حساس خود مي موقعنيامروزه، افغانستان با توجه به مه
 يها يت درست به مرکز و هسته مهکاريريتواند در صورت مد

 يد برايمنا يرا باز يتواند نقش پل يمبدل گردد و م ييمنطقه 
 يها يتواند به مرکز مهکار يمهچنان م. وند دادن مشال و جنوبيپ

که افغانستان  يگريل دياز دال يکي. جنوب مبدل گردد –جنوب 
ن است که افغانستان در يد، ايمنا يرا باز ي نقشنيتواند چن يم

، يچون اکو، شانگها ييک منطقه يونومواکيج يگرهگاه ساختارها
ج يخل يمهکار ي، سارک و شورا»انهيم يايآس يها يسازمان مهکار«
  .5را دارد يک چهار راه اقتصاديواقع شده است و شکل ] فارس[
 

و  يکيژيواسرتاتي، جيکيتيوپوليج يساختار زيآنال
 ):پاکستان -افغانستان(»افپاک«يکيتياتنوپول

 
خ، يتار ي، در درازايخيو تار ييايجغرافدگاه يرود سند، از د

ران و نوار جداکننده يان دو فالت هپناور هند و ايم يعيمرز طب
و  يهند -نيخاور زم يبزرگ باستان يدو فرهنگ و دو گسرته متدن

ان يم ياسيچونان سرحد س -از ازمنه ها ياريو در بس يرانيا
 يانه هاين بار در ميآخر ي به مشار بوده است که برانيدو سرزم

نادر افشار، در قرار  ياز سو يسده هفدهم، پس از فتح دهل
ران و هند، رمسا به يپادشاهان ا يامضاء شده از سو يخيداد تار
 . ديل گرديان دو کشور تسجيم ياسيس» سرحد«عنوان 

 
ران به يا يامپراتور يپس از کشته شدن نادر افشار و فروپاش

، تا تسلط )پارس(ياخرتو  ب) يدران يامپراتور( يدو خبش خاور
 هندوستان و نيس بر خبش بزرگ سرزميانگل يهند شرق يکمپان

ن رود، يل سده نزدهم، ايدر اوا يدران يامپراتور يفروپاش
 .شد يمشرده م يدران يهند و امپراتور ياسيو س يعيسرحد طب

 
ک در يتيوپوليها بر هند، اوضاع ج يسيانگل يابيطره يبا س

توانست  يگر رود سند منيد و ديگردشه دگرگون يمنطقه از ر

                                                 
روشن است در سال هاي گذشته مي شد کار بزرگي در اين راستا اجنام .  5

که در اثر ضعف مديريت و ناتواني دستگاه مگر، دردا و دريغا . شود
بيمار و ناتوان ديپلماسي ما کارهاي شايان توجهي در اين راستا اجنام 

 .نشد و فرصت هاي بسياري از دست رفت
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و » ييايتانيهند بر«ان يم ياسيو س يعيچونان مرز طب
 را که ريکب يايتانيک بريژي، منافع اسرتاتيدران يامپراتور
 ييبان اروپايرق» شر«آن را مصوون ساخنت هند از  يحمور اصل

 يامپراتور -يبوم يز دولت هايه و نيمانند فرانسه و روس
ن بود که در يا. بود، برآورده سازد يقاجارران يو ا يدران
در مرزها و دگرگون ساخنت  يبازنگر يل سده نزدهم در پياوا

 .    منطقه شدند ياسيس يايجغراف
 
ک هند يژياسرتات يها در آغاز بر آن شدند تا مرزها يسيانگل 

آن را تا دامنه  يعلم يرا تا رود آمو و مرزها ييايتانيبر
 ين رو، با راه اندازياز ا. ش دهندهندوکش گسرت يجنوب يها

گوناگون و رنگارنگ،  يبا ترفندها» بزرگ يباز«کارزار گسرتده 
 يرا از درون فروپاشاندند و سپس خبش ها يدران يخنست امپراتور

ک يو حتر يبانيو بلوچ را با پشت يخاور يبود و باش پشتون ها
 يها نيسردار نش«م به يمستق يها يبا لشکرکش يسک ها و وانگه

 ها جدا نين خان نشيکر اياز پ» يدران يبازمانده از امپراتور
که کنون در گسرته کشور ( ييايتانيساختند و به گسرته هند بر

 .    ، ملحق گرداندند)پاکستان قرار داد
 

 س،يانگل )يسيفارورد پال(» يشروياست پيس«ن يدکرت هيبر پا
 يرود آمو م يست رويبا يم ييايتانيهند بر» کيژيمرز اسرتات«

 6.هندوکش يآن رو»يمرز علم«گذشت و 
 

س به يتون در آستانه جنگ افغان و انگليل وند، ين پيدر ا
ما حاال «: در امور هند نوشت سکرتر دوليت -يريز سولسبيمارک

 يمرز مشال باخرت يد مساله در باره آن را که به گونه واقعيبا
رود  يرو( يخط کنون. مييمنا ياست، را بازنگر يزيما چه چ

م يعظ يعيمرز طب. ندارد يما مهخوان يازهايبا ن يخيب) سند
آن و  يهندوکش با شاخه ها يهند عبارت است از رشته کوه ها

 يگر، حکومت استعماريبه سخن د 7.»ما باشد ييمرز هنا سيتيبا يم
خود را اشغال  يشروياست پير سي ناپذريفه تاخيا وظيتانيبر

 . گذاشته بود يخاور يپشتون ها ي هانيسرزم
 

 ياز هند دستور العمل -نائب السلطنه هند -نيلگيا 1897به سال 
در برابر ما دو هدف قرار «: به دست آورد که در آن آمده بود

ر يو ز يل مرزيهر چه زود تر  قبا» يرامساز« -خنست: دارد
ل در آن يروابط دوستانه با قبا ييکنرتل آوردن آنان و برپا

ان يبه گذر آزاد سپاه يابيدست -؛ دومما يادار يمرزها يسو
 ...يدفاع از جتاوز خارج يبرا» هند يمرز علم«ما به 

 

                                                 
6 . jansson E .India,Pakistan or Pakhtunistan.Uppsala, 1981.P .25  

 . 311. ، ص1990خالفني، شيپورهاي پريوزي ميوند، مسکو، .   7
اين اثر به قلم جنرال گل آقا به دري برگردان و در : يادداشت گزارنده

 .سال هاي دهه هشتاد سده بيستم در کابل به چاپ رسيده است
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ک در آن خواهد بود که با اشغال يوريدگاه تيبرد ما از د…
 يراه ها يار به خوبيم توانست بسيآنان خواه ي هانيسرزم

ر پوشش يان خود زيهند را با سپاه.] گ-به يمنته[ يکوهستان
 8».مياوريب
 

 يها موفق شدند  خبش ها يسيبه هر رو، در سده نزدهم انگل
کر آن جدا منوده و يرا از پ يدران ياز امپراتور يبزرگ

 يان متصرفات هنديل ميک منطقه حايرا چونان » افغانستان«
ان يبه م يه تزاريروس ييانه يم يايخود و متصرفات آس

 . اورنديب
 

ها با  يسي، انگلدوم يان جنگ جهانيستم، پس از پايدر سده ب
 هپناور هند، با توجه به منافع و مطامع دراز نيترک گفنت سرزم

هند و  يمقاره را به دو کشور باستانيک خود، نيژيمدت اسرتات
 .م منودنديتقس 9نوزاد پاکستان

                                                 
8 .Evolution of India and Pakistan.1858-1947.Selectet Documents L.,1962.P.4660 

اجياد و تشکيل  اين مساله بر مي گردد به فلسفه وجودي ضرورت تارخيي . 9
) بر شالوده دو اصل مذهب تندرو و سامانه نظاميگري(کشور پاکستان 

هدف بريتانياي . براي تامني منافع دراز مدت بريتانياي کبري در منطقه
 :کبري از جتزيه هند و به وجود آوردن کشور پاکستان چند چيز بود

اهيابي نظامي براي جلوگريي از ر -کشيدن يک سد استوار ايدئولوژيکي -1
روس (انديشه هاي مارکسيسيت به هند و در نتيجه رسيدن شوروي ها 

 به آب هاي گرم ) ها
جتزيه مسلمانان هند در آغاز به دو و سپس به سه خبش هند، پاکستان  -2

و بنگله ديش و اين گونه کوتاه ساخنت دست مسلمانان از  کشور 
 .هپناور هند

رت متام عيار، آن هم به جلوگريي از  تبارز هند به عنوان يک ابر قد -3
 رهربي مسلمانان و در صورت لزوم مهار آن کشور  

داشنت يک متحد مطمني در منطقه در برابر روسيه، چني و هند در سيماي  -4
 پاکستان 

با توجه به اين که پشتون ها و در کل مسلمانان در چهارچوب هند،   -5
ودند و پيوسته با هندوها، سک ها و پريوان ساير اديان در کشاکش ب

خطر آن مي رفت که پس از برآمدن انگليس از نيمقاره هند، شوروي 
ها با مسلح ساخنت پشتون ها و مسلمانان هند در کل، قدرت کامل را 
در اين کشور به دست بگريند، انگليسي ها بر آن شدند با اجياد 
پاکستان، حساب هندوها و سک ها را از مسلمانان و به ويژه پشتون 

ند تا بتوانند در زير چرت اسالم آنان را به گونه غري ها جدا مناي
با رام ساخنت پشتون هاي خاوري در چهارچوب . مستقيم رام منايند

سياست پشتوني بريتانيا  دومپاکستان، مرحله » مسلمان«دولت 
در افغانستان با پول هاي » جهاد«با راه اندازي . پايان يافت

آوردن پشتون ها زير  سومحله نفيت اعراب و ايدئولوژي وهابيسم، مر
چرت اعراب، پاکستاني ها و انگليس و امريکا آغاز شد که هدف هنايي 
آن تسلط بر پشتون هاي افغانستان و رسانيدن و کشانيدن مرزهاي 

چونان هدف  -منافع اسرتاتيژيک غرب به کوه هاي هندوکش
 جيوپوليتيکي جيو اسرتاتيژيکي و جيو اکونوميکي در مرحله جديد و

 .تازه بازي بزرگ بود
 

 -به مشال» مساله پشتون«بازي با برگ پشتون، انتقال  چهارممرحله 
به نوار اسرتاتيژيک مشال، روي کار آوردن يک دولت دست نشانده و 
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ران، يفالت قاره ا ين بود که در سراجنام کار، در خبش خاوريا

م يک سده و ني ، پس ازيده درانيفروپاش يامپراتور يبه جا
نقشه  يبزرگ، دو کشور افغانستان و پاکستان به رو يباز

 .  ديدار گرديجهان پد ياسيس
 

ه در حمور جنوب را ياست روسيگردد، س يه ميط به روسوآنچه مرب
ه يار روسينده تام االختي منانيخنست -ني، براويهبرت از هر کس

سار يکم -نيچريچه خود ب ياز نامه ها يکيدر کابل در  يشورو
در  نيبراو. ح داده استيتوض يه شورويروس يخلق در امور خارج

: ه بودخود نوشت ياز نامه ها يکيدر ستم، يل سده بياوا
ل راسخ و از يبر متا منيب يريد ناپذيه ثبوت ترديخ روسيتار«
 يايآس يژه به سويخاور و به و يه به سوي شده روسينيش تعيپ
را  يه تزاريست سرنوشت روسد. دهد يانه و هند در دست ما ميم

را بدان  يه شورويد و مهان دست امروز روسيهند کشان يبه سو
ن يصله شود و ايف يل جهانيد مسايمهو در هند با. کشاند يسو م
  10.»گردد يس حل ميه با انگليل با برخورد روسيمسا
 

 به ميپرداز ي، مميدور نرو ين که از حبث اصليا يبه هر رو، برا
 :اصل مطلب

 
ک يژيواسرتاتيک و جيتيوپوليدگاه جي افغانستان از دنيرزمس

افغانستان، به گونه  .يو جنوب مشايل: است) نوار(دو خبش  يدارا
 يک، با شکستگيوتکتونيدگاه جي، حتا از ديزيبر انگ شگفيت

و  مشايل) نوار(به دو ساختار » زاديپاروپام«بزرگ ) گسل(
 . شود يم ميتقس يجنوب

 
ک ها، يک، مشال افغانستان باشگاه تاجيتيلدگاه اتنوپوياز د
اق ها ميک ها، ترکمن ها، هزاره ها، قزلباش ها و ايازب

شرت پشتون ها و بلوچ ها بود يکه در جنوب ب در حايل. است....و
 .و باش دارند

 
ک يژيو اسرتاتيتک و جيوپوليهرگاه قرار باشد، ساختار ج

که گسرته  کاينو امر يژيتافغانستان را در چهارچوب اسرتا
 يدر نظر م) AFPAK(» افپاک«ر چرت يافغانستان و پاکستان را ز

توان کشور پاکستان را  ي منوال منيبه مهم، ييمنا يد، بررسريگ

                                                                                                                                                             
و تالش براي يافنت . آي. اس. وابسته در پاکستان با متالشي ساخنت آي

د يک دولت زبان مشرتک با پشتون هاي پاکستان و افغانستان، اجيا
پشتون در کابل و پشتونيزاسيون مشال براي ) توتاليرت(کليت گرا 

مرز «مبدل ساخنت (کشانيدن مرز علمي از هندوکش به رود آمو 
براي رخنه به آسياي ميانه است ) »مرز علمي«آمو به » اسرتاتيژيک

 . که در کنار آن، اهداف گسرتده ديگر اسرتاتيژيک در نظر است
 

، پرونده 19189، 071است خارجي فدراسيون روسيه، فوند بايگاني سي.  10
 .53، برگ 4، پوشه 101، کارتن1ويژه 
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ک يژياسرتات» يجنوب«و » مشايل«به دو نوار  11يز به گونه فرضين
  مشتمل بر پنجاب و سند و نوار مشايل ينوار جنوب: م کرديتقس

 .»بلوچستان«و » تانپشتونس«مشتمل بر 
 
در (ک افپاک يژيو اسرتاتيک و جيتيوپولين گونه، ساختار جيا

) يتاشناسيدگاه گيران از ديفالت قاره ا يواقع گسرته خاور
 . باشد يمشتمل بر چهار نوار م

 
 »يجنوب«ا نوار يدر نوار خنست ، ميادآور شديکه  ييبه گونه 
 ريت«الت ين دو اياالت پنجاب و سند قرار دارد که ايپاکستان ا

خبش اعظم . سازند يا ستون فقرات کشور پاکستان را مي» پشت
الت بود و باش دارند و دولت ي دو انيباشندگان پاکستان در مه

اعم از فوج و سازمان  -پاکستان با مهه شاخ و برگش يمرکز
در دست برخاستگان از . يآ. اس. يآ -ت آن کشورياطالعات و امن

گاه و خاستگاه يپا. ها است يژه پنجابيوالت، به ي دو انيمه
 .  الت استي دو انيز در مهيپاکستان ن ياسياحزاب بزرگ س

 
 و نيپاکستان، متشکل بر گسرته پشتون نش »مشايل«ا ينوار دوم 

 يسه با نوار جنوبي است که مشار باشندگان آن در مقانيبلوچ نش
تان ز است و پشتون ها و بلوچ ها در پاکسيکم ناچيا نوار ي

در  يروند که مشارکت چندان يبه مشار م يتبار يت هاياقل
 رير تاثين دو منطقه زيهم رفته، ا يرو. ساختار قدرت ندارند

. اس. يآ. پاکستان بوده و فوج  يم حکومت مرکزيو نفوذ مستق
ن ياز مشخصات برجسته ا. دارند يومندريبر آن کنرتل ن. يآ

ون عرب يار وهابيوذ بسو نف يومند مذهب و تندرورينوار، نقش ن
و رشد  يو نادار يسواديز  بيان باشندگان آن و نيدر م

 .       باشد يم يسراسر يافتگين
 

 -)افغانستان»يجنوب«نوار (» افپاک«ک يژينوار سوم اسرتات
هندوکش است که  يجنوب يو دامنه ها» ورنديد«ان خط يگسرته م

ن نوار يا. سازند يل پشتون و بلوچ ميباشندگان آن را قبا
ان يزان شاي به مريسه دهه اخ يدردمندانه در اثر جنگ ها

 و نفوذ پاکستان و تند روان عرب قرار گرفته رير تاثيز يتوجه
 يشيبه گونه مناس است که يکا و انگلياست و تنها حضور امر

در کابل  ين نوار را با حکومت مرکزيوند ايتوانسته است پ
ن نوار ياز ا يخارج يوهاريمگر بسنده است ن. استوار نگهدارد

ن نوار از يخنواهد گذشت که سراسر ا يريون بروند، آنگاه دريب
. جدا و به کام پاکستان فرو خواهد رفت» افغانستان«کره يپ

و  مذهيب ي، تندروي، ناداريسوادين نوار، بيمشخصه بارز ا
 .است يثبات يگسرتده مواد خمدر و ب يبازرگان

 

                                                 
هرگاه به نقشه ديده شود، مي بينيم که پاکستان از مشال خاوري به .  11

از اين رو، تقسيم اين کشور به دو نوار . جنوب باخرتي افتاده است
 .در اين نبشته فرضي است» جنوبي«و » مشايل«
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ک چهارم يژيسوم، در نوار اسرتاتکم، دوم و يبرعکس سه نوار 
هندوکش و کرانه  مشايل يان دامنه هايدر گسرته م -ا نوار مشالي

ه مشرده يحجاب عاجز روس که به گونه سنيت(رود آمو  يجنوب يها
ران يانه و ايم يايآس يه، کشورهاي روسري، نفوذ و تاث)شود يم
 . شرت استيب
 

 يايجغراف ي، قربانياسيک واحد سيافغانستان به عنوان 
 :ياسيس

ت يل موقعيافغانستان به دل ،ميديادآور گرديکه  يچنان
نزدهم و  يک خود، در سراسر سده هايژيواسرتاتيک و جيتيوپوليج
 به ريکب يايتانيبر يها يامپراتور يابيستم، پس از راهيب

انه، يم يايآس يروس ها به سو يها يهندوستان و لشکرکش
آن را  يسيسخنور انگل –گنيپليار کيآنچه که راد(کارزار 

بزرگ با هم  يقدرت ها يياروي، رو)ده بوديبزرگ نام يباز
 ي و سپس هم شوروريکب يايتانيو بر يه تزاريدر آغاز روس(بيرق

و  ييايجغراف) زمينيدترم(جرب ن يا يز قربانيو ن) کايو امر
 . ها بوده است ييارويرو
 

ن يبه ا. گفتسخن » سرتگ يباز«شود از  يکم، ميست و يدر سده ب
ار گسرتده و چندهپلو شده است و يبس يگر ابعاد بازي که دريتفس

ش يگر افرايبه چند باز گر سنيتيگران از دو بازيمشار باز
 . است ين بازيکارزار ا يدان مرکزيافغانستان م. افته استي
 

اند  يي يليحتم ي، چارچوب هاياسيس يکنون يروشن است که مرزها
از روز  ين خطوط مصنوعيا. سازند يدا مکه کشورها را از هم ج

شرت دستاورد يبل ب. اره ما حک نشده انديازل به چهره س
ن رو، ياز ا. استعمار اند يها ييها و کارروا يکارپرداز
ان يم يز مرزهايم که هر چند در گذشته نيتوان يگفته م

و  يکشورها بنا به علل و اسباب گوناگون دستخوش دگرگون
ژه يبه و(سميالي امپرني، در دو سده پسبوده است يسيدگرد

با توجه به منافع و ) نيشيپ يه و سپس شورويا و روسيتانيبر
ثبات ساخنت  يب يک خود برايژيمطامع بلندمدت و اسرتات

از  يکوچک، مهه آن ها را در قفسه ها يکشورها يکيتيوپوليج
 يانداخته، مهه را در تنگناها و منگنه ها ياسيش ساخته سيپ
 . گذاشته است يعي طبريغ
 
 يژه کشورهايجهان سوم، به و ين است که امروز مهه کشورهايا

ناقص اخللقه در چهارچوب  ياسيس ي، به عنوان واحدهاياسالم
 يين مرزها به گونه يبرند و ا يبه سر م 12ياستعمار يمرزها

                                                 
دمکرات بر  -معمار پريوزي کشورهاي ليربال -يکوالس اسپيکمن هالندين.  12

اروآسيا که مي توان او را پدر اتالنتيسم حواند، و درست بر پايه 
تيوري اتالنتيسم او بود که پس از پايان جنگ جهاني دوم، احتاد 
اسرتاتيژيک امريکاي مشايل و اروپاي باخرتي در چهارچوب اتالنتيک مشايل 

و « اسرتاتيژي امريکا در سياست جهاني«شد؛ در کتاب هاي آراسته 
ده معيار را جدا مي کند که بر پايه آن بايست قدرت » جغرافياي جهان«
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 ياسالم يژه کشورهايم شده اند که هر کشور جهان سوم به ويترس
، ي، تباريوسته مرزيپ يالفات و چالش هاگانشان اختيبا مهسا

 . داشته باشند يو حقوق يزبان
 

گانشان به گونه يبا با مهه مهسايه و عراق تقريمثال، ترک يبرا
ان ياند در م ييره هايبان اند و در واقع جزيدست به گر يي

م يترس يين مرزها به گونه ياگر، يد ياز سو. خماصم يکشورها
ان چند کشور يوام گوناگون در مت ها و اقيشده است که مل
در پاکستان و  -ن است که پشتون هايا. پراگنده باشند

ران و افغانستان؛ يدر پاکستان، ا -افغانستان؛ بلوچ ها
کستان يران، افغانستان، تاجيدر ا -)وان هايفارس(ک ها يتاج

کستان، يکستان، تاجيدر ازب -ک هايکستان؛ ازبيو ازب
در  -غانستان؛ ترکمن هاقزاقستان، ترکمنستان و اف

ران و عراق و يدر ا -ران و افغانستان؛ کردهايترکمنستان، ا
 .شده اند» ميتربتقس«... ه ويترک
 

 يا بازنگريست؟ آين تنگناها برون رفت؟ را حل چيچگونه از ا
ک به يجهان سوم که هر  يهرگاه کشورها در مرزها راه حل است؟

افنت ي يفتاده اند در پ اريک گيتيوپوليج يدر تنگناها ييگونه 
ک يتيوپوليند و خبواهند گسرته جيک برآيژيبه اصطالح عمق اسرتات

 يخود را با مرزها ياسيس يخود را هپنرت سازند و مرزها
 يا پاره هايمنطبق سازند و  ييمنطقه  يعيو طب يمتدن -يفرهنگ

کجا شوند، اوضاع يک کشور ي خبواهند با هم در نيک تبار معي
ر يناپذ ينيش بيآن پ يامدهاياهد خورد که پچنان برهم خو

 .خواهد بود
 

 يبا چالش ها ياست خارجين حال، افغانستان در هپنه سيدر ا
 : شود ير به آن پرداخته ميرو به رو است که در ز ييجد
 

در  ييکايامر يوهارياز پارادکس حضور ن يناش يچالش ها
 :افغانستان

 يک سو با منافع ملي در افغانستان از ييکايامر يوهاريحضور ن
 يگر، منافع مليد يمگر؛ از سو. هست ييافغانستان در مهسو

 يروبرو م يجد يبا چالش ها ييافغانستان را در بعد منطقه 
د که ريگ يک پارادکس را به خود مين رو، شکل ياز ا. سازد

 :د شکافته شوديبا

                                                                                                                                                             
طبيعي بودن (گسرته طبيعت مرزها : جيوپوليتيک دولت را تعيني کرد

، مشار نفوس، معادن، توسعه اقتصادي و تکنولوژيک، توان مايل، )مرزها
اجتماعي، ثبات سياسي و ) مهپيوندي( از انيت گراسيونمهساني تباري، تر

 .روحيه ملي
يعين . اگر نيک بينديشيم، ما از مهه اين ديدگاه ها در تنگنا هستيم 

. البته، تغيري مرزها نيز امروز عملي نيست.  دست و پاهاي ما بسته است
به اين خاطر، ما يک رشته دشواري هايي دارمي که به تنهايي توانايي حل 

از اين رو، براي برونرفت از اين تنگناها بايد يکجا . آن ها را ندارمي
با ديگر کشورهاي مهسايه، در جستجوي ساختارهاي منطقه يي چون جامعه يي 

 . اروپايي برآييم



 18

 
 يوهاريافغانستان و حضور ن يمنافع  مل ييو مهسو  يگرهخوردگ-1

 :ييکايامر
و ناتو در  کاي، امريشورو ي، پس از فروپاشيدر اوضاع کنون

 ين فروپاشياز ا يدآمده و ناشيک پديژياسرتات يپر کردن خال يپ
طالبان و  ي هاميدر منطقه برآمده و در عراق و افغانستان رژ

 .  را سرنگون کردندنيصدام حس
 

 نيف بائتال يوهاريل حضور نيزه ها و دالين که انگيجدا از ا
 ينه هايدر افغانستان و منطقه چه بوده و هست و زم يامللل

کشور و مردم ما در گذشته چه بوده است و  يه روزيو س يبرباد
ل يدر کار بوده است و صرف نظر از مهه مسا يچه علل و عوامل

انتالف  يوهاريل، به حضور نيگر،کنون افغانستان به چند دليد
 :از داردين ي املللنيب

 يو جنوب يخاور يدست کم خبش ها(کشور کامل  اشغال ترس از -1
 )تندرو يدر واقع پاکستان و عرب ها(طالبان  ياز سو) آن

ان جنوب يم يشيان فرسايپا يب  يها ييريادامه درگ  -2
و خطر ) يي، هزاره يکي، ازبيکيتاج(و مشال ) يپشتون(

 يکشور  بنا به سازه واره ها يختگيو از هم گس يفروپاش
 سامانه دولت به چند خبش يو فروپاش و مذهيب ين، زبايتبار

 نيسنگ يامدهايبا مهه پ يسراسر و ناامين  شدن بد امينريواگ -3
 آن   ياجتماع

و  ي املللنيب ي کمک هاريافنت چشمگيا کاهش يقطع شدن   -4
 ريفراگ يروبرو شدن کشور با گرسنگ

 
 ي املللنيائتالف ب يوهارين رو، افغانستان به حضور نياز ا

جامعه ن کشور با ينه منافع ايدارد و در چند زم ازين
 :خورد يگره م جهانی

و القاعده و طالبان و  ي املللنيزم بيمباررزه با ترور -1
 . ياز پخش  نفوذ تنذوان عرب  و پاکستان يريجلوگ

درصد آن  93مبارزه با مواد خمدر که دردمندانه امروزه   -2
 . شود يد ميدر افغانستان تول

در  يون و دولت سازيزاسيکراتکمک به روند دم  -3
 .افغانستان

م موقف يو حتک يگاه افغانستان در جامعه جهانيباالرفنت جا -4
 ي املللنيآن در تراز ب

 کشور ياز خطر فروپاش يريجلوگ -5
 
 : ناتو يوهاريافغانستان با حضور ن ييتعارض منافع منطقه -2
منافع افغانستان با حضور  يامون گرهخوردگريگفتگو، پ يب
انداخته شده  ار روشينيدر کشور بس ي املللنيائتالف ب ياوهرين

، در باره تعارض و تقابل منافع يليمگر، بنا به دال. است
. ن حضور، کمرت پرداخته شده استيافغانستان با ا ييمنطقه 
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 يآن م ي رو است که در اثر دست داشته به بررسنيدرست از مه
 .ميپرداز

 
مهه جانبه از مهه ابعاد  ي، آگاهروشن است، در تراز دوليت

ن ي رو، به سنجش گرفنت انياز مه. ز استين چيل راهگشاتريمسا
 .  برخوردار است ييت به سزايمهم از امه

 
ست، هرگاه اهداف ناتو مهراستا با اهداف افغانستان يده نيپوش

د، يگرد ي چند هدف برمشرده شده در باال خالصه منيتنها در حتقق مه
. کردند يم يينداشتند و با آن کامال مهنوا منطقه حريف يکشورها

کا در افغانستان با توجه به اهداف يمگر، حضور دراز مدت امر
 ياز کشورها ياريک بسيژيک آن کشور با اهداف اسرتاتيژياسرتات

 يران و حتا پاکستان و کشورهاي و انيه، چيمنطقه مانند روس
به  کشور ران يد و اريگ يدر تقابل و تعارض قرار م يعرب

 يمبدل م ريان ناپذيپا يها ييارويها و رو ييکارزار زروآزما
 . گرداند

 
از کارشناسان بر آن بودند که در آستانه  ياريبه هر رو، بس

حل مشکل افغانستان، دو  يبرا13 طالبانميکا  به رژيمحله امر
 :راهکار وجود داشت

                                                 
محله امريکا بر طالبان در واقع در  بسياري از آگاهان بر آن اند که.  13

دف آن پر کردن خالي پديد چهارچوب يک اسرتاتيژي بزرگ صورت گرفت که ه
از فروپاشي شوروي پيشني و شکسنت کمربند نامنهاد  سآمده در منطقه پ

شوروي ها کوشيده بودند در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم . بود» جنوب«
کمربندي متشکل از کشورهاي هند، افغانستان، ايران، عراق، سوريه، 

. سپر دفاعي بکشند لبنان و مصر در منطقه حجاب عاجز خود به عنوان
 .تنها کشوري که از اين کمربند بريون مانده بود، پاکستان بود

 
اگر نيک بنگرمي، اين کمربند از يک سو، منابع نفت و گاز درياي کسپني و 
آسياي ميانه و يورانيوم قزاقستان و ازبيکستان را از رخنه کشورهاي 

بند دو کشور پيمان ناتو حفاظت مي کرد و از سوي ديگر، در خود کمر
سومني نکته . بسيار بزرگ نفت و گاز خيز چون ايران و عراق قرار داشت

اين که در صورت لزوم، با پرش از اين کمربند شوروي مي توانست به 
آساني کشورهاي نفت خيز خليج فارس چون عربستان سعودي، کويت، قطر، 

 .حبرين و امارات را زير فشار  بگريد
 
بود که با کشانيدن پاکستان به اين کمربند و اسرتاتيژي شوروي اين  

حتکيم روز افزون آن، در هپلوي جلوگريي از راهيابي چني به خليج فارس و 
درياي عمان، زمينه رخنه خود را در سراسر منطقه خليج فارس فراهم 

بر عکس، اسرتاتيژي امريکا پيوسته اين بود که اين کمربند را . منايد
د و بدراند و از يک سو، سيطره خود را بر آن بشکناند و از هم بگسالن

هپن منايد و از سوي ديگر، زمينه رخنه خود را بر کشورهاي آسياي ميانه 
 .و قفقاز  مهوار سازد

 
اين است که پس از فروپاشي شوروي، امريکا در پي تسلط بر کشورهاي 

 .واقع در کمربند مي برآيد
 

اشت مشاري از آگاهان، آنچه مربوط مي گرديد به عراق، بنا به پند
 :اسرتاتيژي امريکا در اين کشور در چند مرحله پياده شد
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 ينرم افزار -کي
 يسخت افزار -دو

بود و است  يزميده چنان مکاننريدر بر گ يراه حل نرم افزار
 :دريگ يرا در افغانستان در نظر م14که سه گونه توازن

بزرگ در افغانستان مانند  يتوارن منافع قدرت ها -1
ک يکار آوردن  ي، با رونيه و چيکا، اروپا، روسيامر

 طرف و نامتعاهدي و بريدولت فراگ

                                                                                                                                                             
 در دادن آتش جنگ فرسايشي ميان ايران و عراق  -1
 پايان دادن به جنگ ايران و عراق با پا در مياني سازمان ملل -2
 دادن چراغ سبز به  صدام و بر انگيحنت او به محله و اشغال کويت -3
اق و در هم کوبيدن زيرساخت هاي نظامي و محله گسرتده هوايي بر عر -4

 توان رزمي اين کشور به هبانه اشغال کويت
حماصره ده ساله عراق و تضعيف تدرجيي آن کشور براي فراهم ساخنت  -5

 زمينه  محله بر آن کشور
محله بر عراق به هبانه داشنت جنگ افزارهاي هسته يي و اشغال آن  -6

 کشور
 

غانستان؛  به باور کارشناسان، مگر، آنچه مربوط مي گردد، به اف
 :امريکا اسرتاتيژي خود را در قبال اين کشور در چند مرحله پياده منود

بي ثبات ساخنت اين کشور از راه دامن زدن به بنيادگرايي اسالمي در  -1
 دوره ظاهرشاه  به کمک کشورهاي عربي و پاکستان

ستاي دست بر انگيخنت شوروي به مداخالت در امور افغانستان که در را -2
يازي به اقدامات پيشگريانه و متقابل که منجر به روي کار آوردن 

 .داوود خان و سپس نظام دمکراتيک خلق گرديد
   کشانيدن پاي شوروي در باتالق يک جنگ فرسايشي در افغانستان -3
سياسي در برابر شوروي و تقويت  -راه اندازي کارزار گسرتده نظامي -4

ه جنگ هاي خامنانسوز سال هاي دهه مهه جانبه جماهدان که منجر ب
 . هشتاد و سر اجنام بازگشت سپاهيان شوروي از اين کشور گرديد

ميان گروه هاي جماهدان به » سوهاني«راه اندازي جنگ هاي فرسايشي  -5
منظور از ميان بردن توان رزمي آنان و  راندن آنان از صحنه 

 نظامي افغانستان  -سياسي
نوان جاده صاف کن و کمک به آنان براي روي کار آوردن طالبان به ع -6

 تسلط بر سرتاسر افغانستان و تصفيه و خلع سالح جماهدان
محله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به هبانه مهکاري با  -7

 تروريزم بني املللي
حضور روزافزون و گسرتده نظامي در افغانستان و هپن ساخنت پايگاه  -8

ينه سازي براي رخنه در کشورهاي هاي اسرتاتيژيک در اين کشور و زم
 و ديگر اهداف اسرتاتيژيکآسياي ميانه 

 
اين راهکار بر مي گردد به اين موضوع که روي هم رفته سيه روزي .  14

 :هاي افغانستان برايند گزندهاي عوامل سه گانه زير اند
 رويارويي هاي جهاني و کشاکش هاي قدرت هاي بزرگ -1
از نبود اسرتاتيژي منطقه يي،  رويارويي هاي منطقه يي که ناشي -2

نبود حوزه اقتصادي و بازار مشرتک منطقه يي و از هم گسيختگي هاي 
 متدني است -فرهنگي

زمينه هاي نامهوار دروني چون تنش هاي مذهيب تباري، زباني، قومي و  -3
ايدئولوژيک و نيز پسماندگي و درماندگي اقتصادي، فرهنگي و 

 .   يگراجتماعي و ده ها نا به ساماني د
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ران و يهند و پاکستان،  ا ييتوازن منافع منطقه  -2
 يعرب يکشورها

ان يو م يان زباني، ميانتباريکه منافع م يتوازن درون -3
ک ساختار ياد جيبا ا. دريرا در کشور در بر گ مذهيب
 ي ملريفراگ

 
دست کم به  يي توازن هانيکه چن يک هم، ماداميوريدگاه تياز د

دار يد، حمال است در افغانستان صلح پايايان نيبه م گونه نسيب
 . ديايان بيو ثبات به م

  
ش يرا پ يکا و ناتو راهکار سخت افزارير رو، امربه ه

از کارشناسان، در  ياست که به باور مشار ن در حايليا. گرفتند
کا و ناتو وجود يامر يبرا يافت نرم افزاريمهان هنگام راه

با مشارکت  ي املللنيک کنفرانس بي يشد با برگزار يداشت و م
از  يقه و مشارمنط يگر کشورهايران و دي و انيه، چيروس يايپو

اعالم  و ريبه تفاهم فراگ يابي، با دستي املللنيب يسازمان ها
، گره از کار فروبسته طرف يک کشور بيفغانستان به عنوان 
 . گشود توازن منافع مهه جوانبافغانستان با فرمول 

 
 امروز نه نيتا به مه ي کنفرانسنيچن يضرورت برگزارالبته، 

 .رود يشرت شده ميگذشت هر روز بنشده است، بل با  يتنها منتف
 

در صورت کاربرد 15،از کارشناسان ين حال، به باور مشاريدر ا
. شد يدان ميوارد م يبزرگ يوريد ني، بايراهکار سخت افزار

 ينشان م يخ نظاميتار يدرس ها. کرد يشود شوخ يچون با جنگ من
کار گرفته  يسخت افزار يدهد که هرگاه قرار باشد از روش ها

ن يچه مرگبارتر. دان گذاشتيو پا به مريد با متام نيبا شود،
، اقدامات لرزان و سست، يو نظام ياسياقدامات در عرصه س

مون ينام ي قاطعانه است و مهواره دستاوردهاريپراگنده و غ
 . داشته اند

 
ل يبر گس  را مبيننيشيپ يها اشتباه شورو ييکايدردمندانه امر

 يويتکرار کردند آن هم در سنار يمعدود و حمدود نظام يوهارين
 . به بارها کمرت يوهاريل نيبا گس عينيبدتر 

 
ش از واردشدن به خاک يد پيکا بايهم بر آن اند که امر يمشار
ران را که يد در مهان هنگام خنست ايعراق و افغانستان، با يها

 ينداشت، مهار م يان توجهيشا يدر آن برهه هنوز توان نظام
توانست هم در افغانستان و در  يد ميشادر آن صورت . کرد

 يکا در آن بود که مياشتباه حماسبه امر. عراق موفق شود
 يو در افغانستان و عراق، بعدها مرياده کردن نيپنداشت با پ

 . ر فشار گرفته، مهار کنديران را از دو سو زيتواند ا
                                                 

، »افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروي«: نگاه شود به کتاب.  15
مشاور ارشد نظامي داکرت جنيب، ترمجه  -نوشته جنرال حممود قارييف

  33، فرانکفورت، ص 1998نويسنده، 
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ها، نربدها در عراق و افغانستان بارها  ييکايبرخالف گمان امر

دند يپنداشتند، به درازا کش يست ها ميژيش از آن که اسرتاتيب
دگاه يافت خود را به شدت از ديران فرصت يان اين ميو در ا

، يکه مهار آن در اوضاع کنون ييبه گونه . ت کنديتقو ينظام
 .  با ناممکن شده استيار دشوار و تقريبس

 
کا بر يمنطقه، تسلط دراز مدت امر يبه هر رو، کشورها

ر در ير با منافع خود پنداشته و ناگزيانستان را مغاافغ
 يازند که با منافع ملي يم يبرابر آن دست به اقدامات واکنش

 يو برباد يرت دارد و کشور ما را در آستانه تباهيما مغا
 . سازد يرانگر ميو يها يقرار داده و دستخوش نا به هنجار

 
 يژوهشو پ يمراکز مطالعات يدر آثار نوشته شده از سو

ات حضور يدر باره اهداف و ن ياريمنطقه، مطالب بس يکشورها
سور يپروفمثال؛  يبرا. افته استيکا در منطقه بازتاب يامر

مرکز « يش از سويپ يکه چند يي يليکروپنف در گزارش حتل يوري
ه يارا» هيروس يي، مهاجرت و توسعه منطقه مطالعات دموگرايف

 يرا در افغانستان در حمورهاکا يک امريژيد، اهداف اسرتاتيگرد
 :ديمنا ير خالصه ميز
 
جهان به گونه روشن نشان  يخربگان برجسته کشورها يزهايآنال«
االت متحده و ناتو در افغانستان ي انيدهد که اهداف راست يم

ک، يژيو اسرتاتي، جيک ختته پرش نظامي يسازمانده يدر راستا
خود،  يبرا ايک در مرکز اروآسيو اکونوميک و جيتيوپوليج

در گسرته  ينظام يگاه هايپرشاخ و برگ پا يدن شبکه هايتن
ن حال، يدر ا. باشد يانه متوجه ميافغانستان و سراسر خاور م

ه يش و توجيافزا يبرا ييزم به عنوان هبانه ياز جنگ با ترور
کا و ناتو در منطقه هبره يامر ي جنگنيماش يحضور ناحمدود زمان

 . شود يم يريگ
 

»  ک بزرگيخاور نزد«نال حضور در منطقه، پروژه يدکرتشالوده 
است که جهان مسلمان را از افغانستان تا مراکش و طرح 

ن مکرو منطقه را يبر ا يکه کنرتل سراسر» انه بزرگيم يايآس«
 . دريگ يه تا مشال هند در بر ميروس يايربياز سا

 
انه يم يايدر آس يمهکار«ر نام يکه در نوشته ز ييبه گونه 
سور يبه قلم پروف» گان آنيافغانستان و مهسا يبزرگ برا

ن يافته است، هدف دکرتيبازتاب   2005ک استار در سال يدريفر
 يه مهکاريارا«: انه بزرگ عبارت است ازيم يايآس يي گسرته نيزم

مستقل  ياز کشورها به حتول افغانستان و مهه منطقه به زون امين
 يصاد بازار، سامانه هااقت يستاريو ز ييايکه به اصول پو

، پابند يسکوالر و نسبتا باز اداره و ارجگزار به حقوق مدن
در . »کاياالت متحده امريمناسبات مثبت با ا يباشند، و دارا
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انه يم يايآس يين افغانستان به عنوان کشور هسته ين دکرتيا
 .   بزرگ در نظر گرفته شده است

 
استارت، آوردن مهه ن يدهند که سرشت دکرت يل ها نشان ميحتل

ه، يکا با کنار گذاشنت روسير چرت امريانه زيم يايآس يکشورها
االت يانه بزرگ به ايم ياياد آسجيا .گردد يران خالصه مي و انيچ

انه يم يايآس يدهد نه تنها کشورها يکا اجازه ميمتحده امر
در   ييد، بل به گونه هناي بربانيه و چيه روسير سايرا از ز

ت خود در  يمومير قيا بر جا شود و منطقه را زن گسرته پيا
خود  ينيمابر زمياورد و افغانستان را به ناو سرتگ هواپيب

 . مبدل گرداند
 
در افغانستان، به  سيتيات ضد تروريجه عملين گونه، در نتيا

ن کشور ي، بر ادهشت افگين يگاه هايپا يسرکوب و نابودساز يجا
 ييهوا يگاه هايازعه، پاد و به هبانه حل منيکنرتل هپن گرد

ندند و  بگرام يو ناتو در کابل، قندهار، هرات ش ييکايامر
گاه يندند به پايبگرام و ش يفرودگاه ها. افتندياستقرار 

ده يد يستم هايده اند که با سيمبدل گرد ونورسايلي ييهوا يها
دهند سپهر  يجمهز اند که اجازه م يهانيو ک ييهوا يبان

ا کنرتل يدر سراسر هپنه اروآس يخيرا ب ينهايک -ييهوا يناوبر
  .منود
 
ک در ارو يژيو اسرتاتيدگاه جيکا و ناتو از دين گونه، امريا

رخنه در آن را  يزنسکين بژيش از ايکه ده سال پ يمرکز يايآس
 . افتيخوانده بود، استحکام » کايامر ين موهبت برايعمده تر«
 

به هبانه مبارزه کا و ناتو يگر آشکار است که امريامروزه د
ر را حل يل زيانه و افغانستان، مسايم يايزم در آسيبا ترور

 :کنند يم
 يعرب يکشورها نفيت ينه هايکنرتل گنج -1
 »ريمهار ناپذ«ران  يحماصره ا -2
 هند  ونيه، چيکنرتل روس -3
 . نيک در پشت جبهه چيژي حضور اسرتاتنيتام -4
 يها يونديا مهپي يونيگراس انيت ياز روند ها يريجلوگ -5

  16ييمنطقه 
 يمواصالت يک و شبکه هايتي کنرتل بر منابع انرژنيتام  -6

 ياي و آسنيکسپ -آن در گسرته قفقاز ييرسانا يسودمند برا
 انهيم

 يکه م ييخنت منازعات منطقه يبرانگ يافنت امکان براي -7
آغاز اقدامات جهانشمول  يبرا ييتوانند باالقوه هبانه 

 17».بدهند ينظام

                                                 
منظور از  جلوگريي از توسعه سازمان هايي چون شانگهاي، اکو، سيکا .  16

 .و مانند آن است
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ز  ير را نيز يبندها توان يم رستن فهيبه اروشن است 

 :ودافز
 

 يو رو يآ.اس. يساخنت سازمان آ يبا متالش کنرتل پاکستان -8
 ک دولت دست نشانده درآن کشور،يکار آوردن 

 نفوذ اعراب ون از کنرتلريب از گسرتش يريجلوگ -9
نفت و  ينه هايبه گنج يابي به راهنيسد ساخنت راه چ -10

 ج فارسيگاز خل
گر يوم قزاقستان و ديورانير يک شدن به ذخاينزد -11

 انهيم يايآس يکشورها
به  يرس رسان يبرا ييهوا يگاه هاياد پاجيا -12

 انهيم يايآس يافغانستان در کشورها
 يايسراسر گسرته اروآس  ير نظر داشنت استخباراتيز -13

 انه يم
کا در يهوادار امر» دمکرات« ي هاميکار آوردن رژ يرو -14

 منطقه
 دستيابيذبه معادن افغانستان  -15

 
 

ران، ي و انيه، چيچون روس ييکشورها يمنافع ملن اوضاع، يدر ا
د تا در گام يمنا ياب مجيو پاکستان ا يعرب ياز کشورها يمشار

ار باال بربند يکا بسيامر يجنگ را برا ينه هايخنست بکوشند هز
 يوهاريحضور ن يويمهانند به سنار يويک سناريو آن کشور را در 

دراز مدت  يشيک جنگ فرساي ريدرگ  در افغانستان،نيشيپ يشورو
ت وادار به ترک يدر باتالق افغانستان سازند و در هنا

ن کشور را يشکست خورده، ا يافغانستان سازند تا با سرافگندگ
ن يدر ا يخاص ين حال، حمافل و حلقه هايدر ا. ديترک منا

رانگر در يات ويعمل يکشورها در افغانستان دست به راه انداز
 يم يو روان ي، اقتصادي، فرهنگياسي، سيون نظامابعاد گوناگ

 . ازندي
 

از کارشناسان، حضور دراز مدت  يارين حال، به پندار بسيدر ا
ک جنگ ي ماندن آن در ريکا  و ناتو در افغانستان و گيامر

ن يا. ده استيه اجناميک سره به سود روسيدراز مدت،  يشيفرسا
دگاه يدن  دينشان يبه کرس ير را برايز يکارشناسان آوندها

 :آورند يخود م
شود که در  يکا در افغانستان موجب ميحضور دراز مدت امر -1

هپن ساخنت «، خطر ياسالم يو تندرو ييادگرايخطر بن  يهپلو
در چهارچوب طرح » در منطقه ييکايطراز امر يدموکراس

 ي هاميض رژيک با هدف تعويدمکرات» انه بزرگيم يايآس«

                                                                                                                                                             
راه به «گزارش : دست آوردن آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به براي به.  17

، به زبان هاي روسي، انگليسي و پشتو »سوي صلح و تفاهم در افغانستان
 نوشته پروفيسور يوري کروپنف،  www.Idmrr.ru در سايت انرتنيت 
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انه با راه يم يايتار آسيتالمه توين يتيسيپسا مارکس
ن يوسته بر فراز آمسان ايز پين يانقالبات رنگ يانداز

ن کشورها از ترس رخنه يه افگن باشد و ايکشورها سا
و راه افتادن انقالبات  ياسالم ييادگرايو بن ييتندرو

ش يه گرايروس يشرت به سويانه، هر چه بيم يايبه آس يرنگ
ه را بر خطر يفوذ روسداشته باشند و ماندن در گسرته ن

ح يترج  ييکايطراز امر يو دموکراس ياسالم ييتندرو
ل ناخواسته، آن هم در اوضاع ضعف ين متايا. بدهند
به مشار  يه آمسانيمسکو چونان عط يه، برايک روسيژياسرتات

 .رود يم
 

ک يژياسرتات يها يقرار داد مهکار ينه، امضاين زميدر ا
د ياعتماد شدن شد يجب بکا و افغانستان که مويان امريم

 يابيکا و افغانستان و ارزيمنطقه به امر يکشورها
 يز پرش هايک کشور دربند و ختته خيافغانستان چونان 

ک يژين لغزش  اسرتاتيد، بزرگرتيکا در منطقه گرديامر يبعد
اعتماد شدن  يرود که در کنار ب يها به مشار م ييکايامر
 ين عامل بيزرگرتانه، بيم يايآس يکا نزد کشورهايامر

 .ديدر افغانستان هم گرد يثبات
 

 يدر افغانستان، کشورها يت ناگوار کنونيتداوم وضع
ن کشورها ينده ايبا توجه به ترس فزا(انه را يم يايآس

 يياز مهگرا) ياسالم ييادگرايو بن يتندرو يابياز هپنا
گر يران و پاکستان و ديافغانستان، ا يبا کشورها يعيطب

به  يابيجه از دستيباز داشته و در نت يماسال يکشورها
 ين ميشرت باز مانده و موجب ايب ياسيو س ياستقالل اقتصاد

گر به دامان پر مهر روس ها ين کشورها بار ديگردد که ا
ه را از يت روسيه چرت محاير سايسنت زيپناه بربند و ز
. ح دهندياه افغانستان و پاکستان ترجيافتادن به روز س

ادشده کماکان ي ين است که کشورهايت ايوضعن يند ايبرآ
ه بسر بربند که با ياز روس يتيو امن ياقتصاد يدر وابستگ

مواضع از دست رفته  يريبازپسگ ينه براين کار، زميا
انه فراهم يم يايدر آس يشورو يفروپاش يه در پيروس
 . نجامديکسره به سود آن کشور بيده و يگرد

ن که به يکا به رغم ايتوان گفت که امر ين رو مياز ا
ن کشورها است، يه در ايشدت خواهان کمرنگ شدن نقش روس

است يکه در افغانستان و پاکستان منوده و س ييبا لغزش ها
ران داشته است، ناخواسته به يکه در قبال ا نادرسيت يها

خود در  يژيه عمل منوده و به دست خود اسرتاتيسود روس
 .ده استيبه رو گردان انه را با شکست حمتوم رويم يايآس

شود  يکا در افغانستان، موجب آن ميحضور دراز مدت امر -2
انه، يم يايژه در آسيه به ويرقابت با روس ي به جانيکه چ

ن يا. دريکا فاصله بگيبا آن بپردازد و از امر يبه مهکار
انک و ي کنيل با توجه به پرتنش شدن اوضاع در تبت و سيمتا

حات ي به تسلنياز چيقه و نکا در منطيش حضور امريافزا
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ک کند و يه نزديشرت به روسيشرفته، مواضع آن کشور را بيپ
جه، يدر نت. گردد يشرت سازمان شانگهايت بيموجب تقو

شرت يب ييشگوفا ينه را برايکا باز هم ناخواسته زميامر
 .فراهم آورده است يسازمان شانگها

تاده ران به حماصره افيگردد که ا ين حضور باعث آن ميا  -3
ژه يکا، به گونه روز افزون از غرب و به ويامر ياز سو

ک شود و ي نزدنيه و چيکا فاصله گرفته و به روسياز امر
عرب و حتا در  يره منايکا در جزيبه شدت منافع امر

روشن است .  و افغانستان را به چالش بکشاندنيالت يکايامر
که  کا، تنها جانيبيران با امريان ايپا يب يياروياز رو

 .ه استيبرد، روس يسود فراوان و باد آورده  م
کا در افغانستان و ادامه جنگ يحضور دراز مدت امر  -4

اعم از  -ن کشور در برابر تندروان طالبانيا يشيفرسا
شرت پشتون تبار اند، يکه ب يو افغان يو پاکستان يافغان

کا با يپشتون ها به عنوان جنگ امر يتواند از سو يم
س و يانگل يگردد و چونان تداوم نربدها يبايپشتون ها ارز

ستم پرداز يمه خنست سده بينزدهم و ن يافغان در سده ها
 يوزريپ ين کار به معناي باشد که هست، انيهرگاه چن. گردد

 آن کشور مبين يخيدن به آرمان تاريه در رسيک روسيژياسرتات
ان پشتون ها و يم يشيان فرسايپا يدر دادن جنگ ب«بر 
گردد که کنون در  يابيستم ارزيدر سده ب »ها يسيانگل

تبارز منوده  س با پشتون هايکا و انگليجنگ امر يمايس
 يل مرزيوسته در گسرته قبايپ يژه، مبباران هايبه و. است

آنان را در برابر  يخيپشتون، آتش انزجار و تنفر تار
 . سازد يشان را تازه م ييکايمانان امريها و مهپ يسيانگل

وسته يپ يکا در افغانستان و جنگ هايمدت امر حضور دراز -5
ک حکومت ياز  آن کشور يبانيبا پشتون ها  که مستلزم پشت

ت باشندگان يپشتون در افغانستان است، در هنا يتبارگرا
ش يب(باشندگان کشور  يکره اصليمشال افغانستان را که پ

کا رو در رو قرار يسازند، با امر يرا م) از شصت درصد
 .سازد يک ميه نزديشرت به روسين را بداده و آنا

 يک دولت واپسگرا و ضد مليکا از يوسته امريپ يبانيپشت -6
 يساختار يدر افغانستان، موجب فراخ تر شدن شگاف ها

مردم،  يت زندگانين کشور، بدترشدن وضعيدر ا ياجتماع
و دورتر شدن مردم   يدرون يتنش ها و چالش ها يابيدامنه 

و  يور را تا مرز انفجار اجتماعده و کشياز حکومت گرد
ت موجب ين ها در هنايبرد که مهه ا يش ميپ ييانقالب توده 

کا چونان يش تنفر و انزجار مردم افغانستان از امريافزا
 . گردد يک تر شدن شان به روس ها مي و نزدمين رژيا يحام

ان يپا يب يکا در افغانستان و نربدهايحضور دراز مدت امر -7
کا يتواند چونان جنگ امر ي، در فرجام مبا تندروان عرب

 يبيصل يبا اعراب و در کل با جهان اسالم مهانند جنگ ها
ش يکا و گراياعراب از امر يده، موجب دوريگرد يابيارز

 .ه گردديآن ها به روس
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 يها ييارويکا در افغانستان و رويحضور درازمدت امر -8
ن کار آورد يون کشور با پاکستان به منظور ريوسته ايپ
 ين کشور، در درازمدت ميکا در ايک دولت وابسته به امري

 يکسره به دامان سازمان شانگهايتواند پاکستان را 
ک دولت يکار آمدن  ينه ساز فاجعه رويا زميندازد و يب

 .ن کشور گردديدر ا تندرو مذهيب
ک اهرم فشار يتواند چونان  يجنگ دراز مدت افغانستان م -9

خمالف  يگر کشورهايه و ديروس يومند از سوريک نيپلماتيد
کاربرد  ي املللنين کشور  در عرصه بيکا در برابر ايامر

 .   داشته باشد
 نيسنگ ينه هايکا در افغانستان هزيحضور درازمدت امر -10

ر اقتصاد آن کشور را با چالش يدارد که ناگز و کمرشکين
 .  ديرو به رو خواهد گردان ييها

ش لافغانستان چا کا و ناتو دريحضور دراز مدت امر -11
ان يک سو و رقابت ها ميکا را از يان اروپا و امريها م
گرداند و  يگر ژرف تر ميد يس را از سويکا و انگليامر

رو به   يتواند ناتو را اگر با خطر فروپاش يت ميدر هنا
 .رو نگرداند، دست کم سخت لرزان بسازد

 شدن آن کشور در ريکا در افغانستان و درگيحضور  امر -12
ن امکان را يه ايدر افغانستان، به روس يشيجنگ فرسا کي
 ينه رس رسانيکا در زميبا امر يمهکار يدهد که در ازا يم

وسنت گرجستان و يمهسود، از پ ياز راه گسرته کشورها
کا را در يد و جلو رخنه امريمنا يري به ناتو جلوگينياوکرا

اهرم  يگر جهانيل ديد و در بسا از مسارين گسرته بگيا
 .کا داشته باشديدر برابر امر يومندريشار نف

ک يکا در افغانستان، به عنوان يحضور درازمدت امر  -13
کا را در يامر يوسته دولت هايتواند پ ي، مياسيدرد سر س

 .رو به کند ييبا چالش ها  ياست داخليهپنه س
ک يژياز اهداف اسرتات ين که مشاريبا توجه به ا -14

اند، در سر اجنام کار، ر يناپذ يکا در منطقه دسرتسيامر
ن اهداف، آن هم پس از يدن به ايکا در رسيامر يناکام

روس ها در  يوزريتواند چونان پ يبزرگ، م ينه هايصرف هز
 .گردد يابيبزرگ در منطقه ارز يمرحله تازه باز

تواند به  يکا در افغانستان مي ماندن امرريدرگ -15
جهان  گر نقاطيکا در دينه مانور امريزم ياريمانه بسيپ

 ينه را برايرا حمدود گرداند و زم يجنوب يکاياز مجله امر
 . ن گسرته فراهم بسازدي در انيه و چيرخنه روس

درگير شدن امريکا در افغانستان، برای روس ها و  -16
چينی ها اين زمينه را فراهم می آورد تا فارغبال به 

درصد ذخاير انرژی جهان در آن  32مناطق قطب مشال که 
 .ازنداست، بپرد

  
دان يافغانستان را به م ييکايامر يوهاريدر واقع، حضور ن

ن گونه منافع يمبدل ساخته و ا ييو منطقه  يجهان يکشاکش ها
د يآ ين جا بر مياز ا. سازد يآن را با خماطره روبرو م يمل
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و  يکا با آن که در بعد داخليمنافع افغانستان و امرکه 
خورد، در بعد منطقه  يمافغانستان گره  يبا منافع مل يجهان

دگاه يکا از ديامر عيني. شود يبا آن در تعارض واقع م يي
از افغانستان به عنوان  يريهبره گ ياز کارشناسان، در پ يمشار

به اهداف بلند پروازانه  يابيز است و دستيختته پرش و خ
 . انه بزرگيم يايک در چهارچوب آسيژياسرتات

 
ه وارث ي که اکنون روسنيشيپ يواست که افغانستان با شور گفتين

از زمان امان اهللا (ن قرار داد و معاهده داشت يآن است، چند
ن معاهدات حق ندارد يکه بر اساس ا) خان تا زمان جماهدان

ه آن کشور يعل يگاه نظاميدر خاک خود پا يک جانب سومي يبرا
افغانستان و  و حاکميت ملی يت ارضين کار ناقض متاميا. بدهد

ن در يا. ک کشور مستقل استيآن به عنوان  ي املللنيبتعهدات 
 يها يکا قرار داد مهکاريا با امررياست که افغانستان اخ حايل

 .ک امضاء منوده استيژياسرتات
 

کا در افغانستان حضور دارد و با يبه هر رو، هرچه است، امر
از . نيسهمگ ي نربدهاريتندرو طالبان و القاعده درگ يوهارين

سال گذشته جنگ به بن بست  نهد که در يآ ي بر مني چنينيقرا
ک از دو طرف توان شکسنت بن بست موجود در ي چيده است و هيرس

 رو است که دولت اوباما نياز مه. را ندارد يکنون يشيجنگ فرسا
 يدر حبران افغانستان و بازنگر ينو يژين اسرتاتيتدو يدر پ
 يوهاريل نيگس. ن کشور برآمده استيخود در قبال ا يژياسرتات

 يژي اسرتاتنيتوان در چهارچوب مه يز ميشرت به افغانستان را نيب
 . کرد يبررس

 
وزارت  ي املللنيو ب ياسيس دفرت مطالعات سيير -يداکرت موسو

افغانستان و «در کنفرانس  يدر سخنران(ران، يامور خارجه ا
) 2008زستان در تابستان يق قول قرغيسياچه ايدر در يشانگها

انت حتول اوضاع در نربد يچهار وار يه بر منابع غربيتکبا 
 :کا با طالبان و القاعده را بر مشرد يامر يکنون

 کا بر طالبانيامر يوزريپ -1
 کايطالبان و القاعده بر امر يوزريپ -2
 کا و طالبانيکنار آمدن امر -3
 )] انيپا يدراز مدت ب يشيجنگ فرسا[( يادامه وضع کنون -4

 
 يکشورها يانت خنست با منافع مليآشکارا گفت که سه وار يو

ندارد و تنها  يکا در افغانستان سازگاريخمالف حضور امر
 . به سود آن کشورها است يانت چهارميوار
 
کا بر طالبان و يامر يوزريتوان گمان زد که در صورت پ يم

ت يران با تقويشرت بر ايآوردن فشار ب يکا برايالقاعده، امر
نه ين کار دست کم هزيکند که ا يدا ميپ يافغانستان دست باز

آن کشور به  يخاور يران را در مرزهايا يو نظام يتيامن يها
به سود  يوزرين پين رو، اياز ا. برد يباال م يريمانه چشمگيپ
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 يصدق م18منطقه ير کشورهاينه ساي موضوع در قرنيمه. ستيران نيا
 . کند
 
هپن شدن  ياياح يکا به معنايطالبان و القاعده بر امر يوزريپ

ها نه تنها در افغانستان، بل  ينفوذ تندروان عرب و وهاب
ستم يدهه نود سده ب يز در پاکستان است که مانند سال هاين
 يايآس ي و کشورهانيه، چيران، بل روسيو نه تنها ا(رانيا
. سازد يروبرو م يفراوان يرا با چالش ها و دردسرها) انهيم
و حلقات و  يعرب يکشورها يدر منطقه منها يچ کشوري گونه هنيمه

 .   ستندينفع نيطالبان ذ يوزريدر پاکستان، به پ يحمافل خاص
 

است که  يکا و طالبان و تندروان عرب، کابوسيکنار آمدن امر
 يزند و آن کشور را به گونه جد يران را برهم مين ايريخواب ش

در اوضاع و  يزي چنيمگر چن. گرداند يبا خطر بزرگ رو به رو م
کا و يان امري منيآن هم پس از هفت سال جنگ خون يل کنوناحوا

 .  رسد يتندروان مسلمان ناممکن به نظر م
 

 يشيجنگ فرسا عيني يادامه وضع کنونن رو، روشن است که ياز ا
 مايل ينه هايجه، تنها منجر به باال رفنت هزينت يان و بيپا يب

ها در   شدن آنريها و در گ ييکايامر يو تلفات انسان يو ماد
ان افغان ها يده و باال رفنت تلفات در ميباتالق افغانستان گرد

ز يان افغان ها بل نيها را نه تنها در م ييکايتنفر از امر
دهد و  يش ميافزا يان مهه مسلمانان به گونه روز افزونيدر م

است يس«ز در اروپا خمالفت مردم را با يکا و نيدر درون امر
  .سازد يمشرت يب» جنگ افروزانه يها
 

، ياز کارشناسان منطقه، با تداوم وضع کنون ياريبه باور بس
ران و يه، ايد روسيرا که با ي، چند کار»گانهيب«نه يبا هز

ها  ييکايدادند، امر ياجنام م ي و در کل سازمان شانگهانيچ
 :دهند؛ مانند  ياجنام م

 .در منطقه ياسالم يياز هپن شدن تندرو يريجلوگ -1
به  يگران يدولت افغانستان که بار يانه هيپرداخت هز -2

ن بار يف آن افتادن ايست و الرتناتيش نيکا بيگردن امر
 .است يبر دوش سازمان شانگها

د و قاچاق مواد يت مبارزه با کشت، توليرفنت مسووليپذ -3
 .    استريمانه خطي پنيخمدر که به مه

 
کنون توان  يعضو شانگها ين کشورهاياست که ا ن در حايليا

از  يبه پنداشت مشار. را ندارند ينين سنگيبه ا يدن باريکش
ست که سربازان ين مهم نيمنطقه، ا يکارشناسان کشورها

ن است که آن ها يمهم ا.  حضور دارندنيزم يدر کجا ييکايامر
را که  يفيروشن است وظا. دهند يرا اجنام م يفيچه وظا

                                                 
در تعريف افغانستان از منطقه، روشن است مهه کشورهاي مهسايه و نيز  .  18

ه هاي پريامون آن به مشول دولت هاي جامعه  کشورهاي مستقل کشورهاي حوز
 .مهسود از مجله روسيه، چني، نيمقاره و کشورهاي عربي و ترکيه مي آيد
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د يباکه در واقع (دهند يها در افغانستان اجنام م ييکايامر
ران از سر يه و ايو در گام خنست روس يعضو شانگها يکشورها

 .، به سود آن ها است)دادند ياجنام م يريناگز
 

 يکا در افغانستان را کشورهايهر چه است، ادامه حضور امر
اشغال افغانستان پنداشته و تداوم آن را  يمنطقه به معنا

با آن  رنديپندارند و ناگز يات ميخود مساله مرگ و ح يبرا
ن گونه، افغانستان به کارزار يا. بپردازند ييارويبه رو

 .ده استيمبدل گرد ييو منطقه  يجهان يکشاکش ها
 

بـه  » يافغـان  يدرون«دگاه و موضع يحال هرگاه موضوع را از د
ت يـ خ گواه بر آن اسـت کـه موقع  يجتربه تلخ تار،  ميريبگ يبررس

ش حمکـوم  ياز پـ  است رايشه دوگونه سيک افغانستان مهيتيوپوليج
 :گرداند يم يبه ناکام

و در نظر  يونريب يها از قدرت يکي يک جانبه به سويش يگرا -1
 ياست خارجيها در هپنه س گر قدرتينگرفنت د

ده گـرفنت  يـ ک گروه خاص در درون کشور و نادي منافع نيتام -2
 ياست داخليت مردم در هپنه سيمنافع اکثر

 
ک و خردورزانـه،  يتالسـ ياسـت ر يهرگونـه س  يريشگيروشن است، پ

 يجهان يها استياستمردان از حتوالت در هپنه سيس يبه آگاه يبستگ
ه اطالعات کامل و درست از اوضـاع  يتنها در سا. و منطقه دارد

تـوان گـره کـور معضـل      يجهان، منطقه و داخل کشور است که م
ن کـه رهـربان   ياز موارد، به علت ا ياريدر بس. کشور را گشود

برنـد و   يدر تـوهم بـه سـر مـ     يجهان سـوم  ياز کشورها يبرخ
نادرسـت   يها استيس يريشگياز اوضاع ندارند، با پ اطالعات درسيت
 يفـراوان و مـ   يهـا  يشان را با دشوار يز، کشورهايو لغزش آم

ــ   ــتانه فروپاش ــوارد در آس ــا م ــازند و در بس ــوب و  يس و آش
دولت ن امر، يبا توجه به ا. دهند يخطرناک قرار م يها يآشفتگ
و  يداخلـ  يهـا  را در هپنـه  يژيد دو گونه اسرتاتينستان باافغا
 :ديمنا يريشگيپ يخارج

دخل در افغانسـتان در  يـ ذ يها ان قدرتيم حفظ توازن نسيب -1
 ياست خارجيهپنه س

اسـت  يدر هپنه س نسيب يو حفظ توازن تبار ي مشارکت ملنيتام-2
 يداخل

 
انستان ن است که دولت افغيگردد، ا يکه مطرح م يي يپرسش اصل
 د؟يت مناين دو اصل را رعايمانه توانسته است ايبه کدام پ

 
 د کرد؟ يخوب، پس چه با

د خود يندارد و با يزين حالت گريهر چه است، افغانستان از ا
. ار سازدين حالت در دراز مدت، عيوفق دادن با ا يرا برا

به  يابينه دست. است ت حبران در درازمدتيريمدسخن بر سر  عيني
بر  گردد مبين يمطرح م ين جا پرسشيدر ا. ده آليلت اک حاي
 د بکند؟ يدارد و چه با ين که افغانستان چه نقشيا
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 نيائتالف ب يوهاريک سو به تداوم حضور دراز مدت نياز  -1
 .از داردين يامللل

افغانستان خطرناک  يگر، حضور درازمدت آن برايد ياز سو-2
و  ياستخبارات يها ييارويدان روين کشور را به مياست و ا
 . سازد يبزرگ مبدل م يکشورها يکشاکش ها

 
ن يک دکرتي يريشگين و پيتدوبه گردد  ين پرسش بر ميدر واقع، ا

 يايار پويرا و بسينانه و کارا و پذيواقعب يژيو اسرتات
ه يو مهسا ييان جهانگرايافغانستان که چگونه م ياست خارجيس

 يب هايقرار منوده و آستعادل معقول بر ييو منطقه گرا ييگرا
کا و ناتو را در واقع با يان امريم ييارويه رويممکنه از ناح

 ينين تراز پايدر افغانستان به کمرت يعضو شانگها يکشورها
 .اورديب
 

 يو پارادکس ييمنطقه  يها ييم بر مهگراييمنا يم يکنون درنگ
ن يدر کشور از ا ي املللنيائتالف ب يوهاريده حضور نييکه زا

 .ه استيحنا
 

 :ييمنطقه  يها يينقش پارادکسال افغانستان در هپنه مهگرا -1
 يستم با دگرگونيان سده بي، پاميدار يکه آگاه ييبه گونه 

م سده، يک به نينزد. در جهان مقارن بود ياسيستم سيس ياديبن
جهان دو  –ده بوديت رسيالتا به تثبيکه در کنفرانس  ينظام
 يزيو فرور يشورو ياز فروپاشپس . ت کرديحاکم يتيبر گ قطيب

ک يمگر . شود ک قطيبيآمد تا جهان  ي بر مني، چننيوار برليد
. ميهست نظام چند قطيب يريدهه پس از آن، ما در آستانه شکلگ

 يژه شورايسته است سازمان ملل و به وي، بايدر اوضاع کنون
و گلوبال در  يت سراسري امننين تاميزم نويت به مکانيامن

 . بدل گردداره ما ميس
 

در . متدن معاصر است ين ارزش اجتماعيمهمرت يت جهانيصلح و امن
ت منطقه يون، مساله امنيزاسيگلوبال يش روندهاياوضاع افزا

زم ياز مکان يکي. گردد يبرخوردار م يت روز افزونياز امه يي
  يروندها يابي آن عبارت است از هپنانيبرجسته تام يها

 .ييمنطقه  يو اقتصاد ياسيس ييا مهگرايون يگراسيانت
 
ها است آه باالتر از مسايل سياسي و نظامي و  ارزش -حبث اصلي«

هاي جهاني يا بني املللي  ارزش. ايدئولوژيك قرار دارد
منافع مشرتك، زدايش : هاي بسياري است، چون دربرگرينده سازواره

هاي طبيعي، رويارويي با  هاي واگري، مبارزه باآسيب بيماري
سازمان  يي، شگوفاي املللنيزم بيرتك، مبارزه با ترورخطرات مش

هاي بني املللي، اعالميه جهاني  اري به آنوانسيونزملل، ارجگ
حقوق بشر، منشور ملل متحد، قانون اساسي بني املللي، تساوي 

 »...دول و ارج گذاري به حاآميت ملي
 



 32

آن ها به  ياسيو س ياقتصاد يتوسعه معاصر کشورها و خبش ها
و  ييگرا يجهان يوابسته است به روندها يينده يفزا گونه

و وابسته به هم،  امروزه   ينين دو  روند عيا. ييمنطقه گرا
 .نديمنا ي مينيرا تع يتوسعه جهان

 
شدن  ييو منطقه ) زميگلوبال(شدن  يجهان يجهان به سو

کم، کمرت يست و يگر در سده بيرود و د يش ميپ19)زميوناليگير(
د به سر يو جتر ييدر برج عاج خود در تنها تواند يم يکشور
ت و مانند يچون اقتصاد، امن ييگر مقوله هايامروزه، د. برد

ف شود، بل با گذشت يک کشور تعريتواند در چهارچوب   يآن من
ن رو، ياز ا. دريگ يرا در بر م يبزرگرت يهر روز، گسرته ها

 . دارد ييبه مهگرا ياز مربميمنطقه ما  ن
 
 :گردد يشامل چند عرصه م يين مهگرايا

 ييمنطقه  يمتدن -يفرهنگ ييمهگرا -1
 ييمنطقه  ياقتصاد ييمهگرا -2
 ييمنطقه  يتيامن ييمهگرا -3

 
، در نوشته دست ييو منطقه گرا ييگرا يروند جهان در روشين

را در هپنه  يي  مهگراميسه گانه پارادا ينه هايداشته، زم
ک يتيوپولياجدر چهارچوب مت» انه بزرگيم ياياروآس«مگاترند 

 .ميريگ يم ين به بررسينو
 
 :يمتدن -يفرهنگ ييمهگرا -1

منطقه ما را در  يکه کشورها ياسيس ييها يجدا از مرزبند
 يها يري و مست گنيمع يش هايبا گرا ياسيس يچهارچوب واحدها

گهربار ما در  ي هانيمشخص قرار داده است، باشندگان سرزم
خ به يتار يوده و در درازاست منيز يمتدن -يگانه فرهنگيگسرته 
خود  يشيو مهک ي، مهفرهنگيخي، مهتاري، مهتباريشگي، مهرينيمهسرزم

ده و يزمانه را با هم درنورد يب هايده اند و فراز و نشيبال
ز يمهسرنوشت بوده و ن يخيدن درد و رنج مشرتک تاريدر کش

 . داشته اند يخيافتخارات مشرتک تار
 

، يخيافتخارات و مشرتکات تار يکيزيم فين رهرو، بازتقسيدر ا
ن افتخارات به يا. شود گفت ناممکن يدشوار و م ياست بس يکار

 يمتدن -يگانه فرهنگي نيبه مهه باشندگان سرزم يمانه برابريپ
 ين اصل، ما را به سويا. شينه کم و نه ب. ما تعلق دارد

 يرهنمون م يمتدن –يفرهنگ يها يينه مهگرايدر زم ينيشه نوياند
خود را هپن تر ساخته  يد خود و برداشت هايد يکه افق ها گردد

 . ميخود را مهوار تر گردان يمتدن –ينش فرهنگيو گسرته ب
 
اس بزرگرت يو اگر در مق(» يوکلتوريج«ازه گسرته ري مشرتکات، شنيمه

 -مييمنا يابيانه بزرگ ارزيم يايانه و اروآسيمگاترند خاورم

                                                 
 .شايد هم هبرت باشد بگوييم نيوگلوباليزم و نيو ريگيوناليزم.  19
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-ر گرفتکا يشود از واژه نو ين جا ميدر ا
 .سازد يما را م)  20»يونيزاسيليوسويج«
 

» انه بزرگيم ياياروآس«، يوکلتوريدگاه جيروشن است، از د
کند که  يم يرا تداع» يخيخراسان بزرگ تار«با  مهان يتقر

 . بود يهپناور يخيتار -يياي جغرافنيسرزم يروزگار
 

 -يدگاه فرهنگيتواند از د يانه بزرگ ميم يايمگاترند اروآس
ران، يانه، ايم يايآس ينه تنها شامل گسرته کشورها ينمتد

 نيان، مناطق مسلمان نشجيبل آذربا افغانستان و پاکستان گردد،
ا، مناطق يربيه، عراق، جنوب ساياز ترک ييقفقاز، خبش ها

 را نيچ ييتوده  يانگ مجهوري نکيز مناطق سياز هند و ن يهپناور
ه، عراق و يهند، ترک ه،يروس يهرچند، کشورها. دريز در بر گين
دارند، با آن  يگريد يفرهنگ -يک از خود گسرته متدني هر نيچ

 -يتوان در گسرته فرهنگ ين کشورها را مياز ا ييهم، خبش ها
 ييايجغراف -يخيانه بزرگ و در بعد تاريم ياياروآس يمتدن

 .شامل دانست» خراسان بزرگ«
 

 يمتدن –يهنگفر يي مهگرامي، روشن است پارادايدر اوضاع امروز
را در گسرته  ييمنطقه  يين اصول مهگرايتر ييه ياز پا يکي
ن راستا، يدر ا. سازد يما م يونيزاسيليوسويج -يوکلتوريج

 يان کشورهايم يمتدن -يگسرتده فرهنگ ييمهگرا يژين اسرتاتيتدو
ده ين توجه مبذول گرديکه تا کنون به آن کمرت يزيچ -منطقه

 يبرخوردار است و در سراجنام م ييار بااليت بسياست، از امه
 .نجامدين راستا بيدر ا يشرتيب ييو مهنوا يتواند به مهنگر

 
 نيمهسرزم يدر کشورها يشرتيب يش هاينه، مهايسته است در زميبا

 يک بررسيکارشناس يدگاه هايمنطقه ما برگزار گردد تا از د
 . گرددينيآن تع يبرا يمشخص يشده و راهکارها

 
 :ييمنطقه  يصاداقت ييمهگرا -2

را به  ياسيس يگر مرزهايشدن اقتصاد که د يبا توجه به جهان
توجه  يو ماد مايل يشکند و تنها به دستاوردها يسرعت در هم م

ت يدر جهان ما از امه ييمنطقه  ياقتصاد ييدارد،  اصل مهگرا
 . برخوردار است ييبه سزا

 
 يصادمنافع مشرتک اقت يکه دارا ييدر جهان امروز، کشورها

ده يازي ييمنطقه  ياقتصاد ياد سازمان هاجياند، دست به ا
موجود  يايپو ياقتصاد يدردمندانه، متفاوت با ساختارها. اند

                                                 
به معناي » جيوسيويليزاسيون«شايان يادآوري مي دامن که من واژه . 1

در يکي از   2004فرهنگي  را براي خنستني بار در اوايل  -دنيگسرته بزرگ مت
سيمينارهاي مرکز مطالعات اسرتاتيژيک به کار بردم و آن را در يکي از 

هرگاه کسي پيش از اين . مقاله هاي چاپ شده در فصلنامه مطالعات آوردم
تاريخ آن را به کار نربده باشد، مي توان گفت که خنستني کسي بوده ام که 

 . آن را به کار بسته ام
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ما چون اکو، سارک،  ييمنطقه  ياقتصاد يدر جهان، ساختارها
 يايآس يها ي، سازمان مهکار]فارس[ج يخل يها يسازمان مهکار

اگون، از مجله داشنت بار ل گونيانه و مانند آن، بنا برداليم
سته برخوردار يبا ييايو پو يي، از کارايتا اقتصاد ياسيس

کاغذ مانده  يده و به رويروبرو گرد ييستايشرت با اينبوده، ب
 .اند
 

وند يان خود هم کدام پين ساختارها ميگر، ايد ياز سو
شرت آن يب ييا مهگرايون يگراسينه انتيک ندارند که  زميارگان

 . گسرتده تر فراهم گرداند يزم هايهارچوب مکانها را در چ
سازمان (عضو اکو يمثال، کشورها ياست که برا ن در حايليا

ون يليش از هفت ميدر گسرته ب) ييمنطقه  ياقتصاد يمهکار
از گسرته  يکه خبش بزرگ ييدر واقع در هپنا عيني(لومرت مربع يک

ت يقعمو) دريگ يانه بزرگ را در بر ميم يايمگاترند اروآس
گذشته از آن، . ون باشنده دارنديليم 400ک به يداشته و نزد

ن يا ير خاک هايک جهان در زيانرژت ينه هاياز گنج يخبش بزرگ
 .کشورها هنفته است

 
 يايکه در مرکز اروآس يکشور-افغانستان يان، براين ميدر ا 
نقش  ياجرا يار مهم است که برايبس -انه بزرگ قرار دارديم

به  يش از هر کاري، پييمنطقه  ياقتصاد ييمهگراخود در روند 
 يکه بدون مهکار يزيچ -ت و ثبات در کشور بپردازدي امننيتام

منطقه  يشانه کشورهايآال يب يک مساعيو تشر يجامعه جهان
 يان هايگشودن شرو در گام دوم، به  -ار دشوار استيبس

 ياو کشوره يکه آن هم بدون مشارکت جامعه جهان -خود يمواصالت
. ازديدست  -ن مورد سخت دشوار خواهد بوديمنطقه در هبرت

 يکشورها يافغانستان با شبکه ها يشبکه راه ها يابيونديپ
ش ين پيتر ييه يپا) ييراه آهن منطقه  يخصوصا شبکه ها(هيمهسا
 يجه گسرتش مهکاريکشور و در نت ياقتصاد  ييشگوفا ينه برايزم
منطقه  ياقتصاد ييمهگراو در سر اجنام  ييسودمند منطقه  يها
 . است يي
 

ک کشور جنگ زده که با يگر، افغانستان به عنوان يد ياز سو
 ياريازمند يروبرو است، ن ييده يار و در هم تنيبس يچالش ها

جامعه  يها ياري يمنطقه در هپلو يشانه کشورهايآال يب يها
بازمانده  يها يرانيع تر وياست تا بتواند هر چه سر يجهان

دار و ثبات دست يت پايد و به امنيمنا يرا بازساز از جنگ
 . ابدي
 
ت را به يتوان امن يگر منيامروز د :ييمنطقه  يتيامن ييمهگرا-3

و  يي، منطقه يت در سه بعد جهانيامن. منود يبررس يديگونه جتر
 يکشورها مربوط م يت درونيآن چه به امن. گردد يف ميتعر يمل

. خودش را دارد يتيخاص امن  يسازواره ها يگردد، در هر کشور
ت دسته ي امننيمع يد در چهارچوب هايبا ييت منطقه يمگر امن
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ز ين) جهانشمول(ت گلوبال ي گونه، امننيمه. ف گردديتعر يمجع
 .ف گردديتعر يد در تراز جهانيبا

 
خاص  يتيگردد، هند چهارچوب امن يآن چه مربوط به منطقه ما م

ز در نگاه افغانستان ين  رانياگر کشور چ. خودش را دارد
ز ي ننيف کرد، روشن است چيمنطقه تعر ياز کشورها يکشور

ک يانه از يم يايآس يکشورها. خودش را دارد يتيچهارچوب امن
 يخود شان را دارند و از سو يدرون دسته مجعی يتيستم امنيسو س

ه شامل يمستقل مهسود با روس يکشورها يتيستم امنيگر، در سيد
 يشورو يتي امنميمهانند به مهان حر يزيواقع چ شوند که در يم
سازمان  يتيتازه در سامانه امن ي است و پس از فروپاشنيشيپ

 . شوند يف ميز تعرين يشانگها
 

ان خود ياند که نه م يران سه کشوريافغانستان، پاکستان و ا
 يتيستم امنيدارند و نه عضو کدام س يتيشان کدام سامانه امن

ک به شش هزار يافغانستان با نزدان، ين ميدر ا. گر هستنديد
ر يب پذين، آسيدفاع تر يلومرت مرز با شش کشور منطقه، بيک

 ن در حايليا. است يتيو امن ين کشور جهان از نگاه دفاعيتر
ه آن فوق العاده بزرگ يمهسا يکشورها يها يياست که توانا

 . است
 
انستان، در افغ و نا امين يثبات يسته است توجه داشت که بيبا

 ييبه گونه (ت منطقه و حتا جهان يبر امن ياريات سوء بسريتاث
دارد و بر ) سپتامرب آشکارا نشان داد 11ک يتراژ يکه رخدادها

دار و ينه ساز ثبات پايت در افغانستان زميعکس، ثبات و امن
 .   خواهد بود يو جهان ييمنطقه  ييگسرتش مهگرا

 
ت در منطقه با توجه به ين امنيل باال، تاميبا درنظرداشت مسا

ده يو مواد خمدر متوجه ما گردان ي املللنيزم بيکه ترور يخطرات
 .منطقه است يمهه کشورها ياريو مه يازمند مهکارياست، ن

 
هم در منطقه  يخوب ينه هايها، زم ييروشن است به رغم واگرا

ش را در يخو يد مهه مساعيوجود دارد که با ييمهگرا يبرا
 .مييج مناينه ساخنت آن بسيو هنادگسرتش  يراستا

 
ن که ي و آن اميگر اشاره منايک نکته بس مهم ديخواهم به  يم

 ييت دادن به ارزش هايبا اولو يبزرگ جهان يهرگاه قدرت ها
و مقام  يانسان يبه ارزش ها يزم و ارجگذاريچون هومان ييواال
 يک کانسپت گلوبال براي ي، رو يانسان و نوع پرور يواال
و گسرته نفوذ به  يم عادالنه منابع انرژيو تقس يت جهانيامن

خنواهد  يانيرا پا ييمنطقه  يتوافق نرسند، چالش ها و تنش ها
خود .  خواهد کرد و بسيريتنها شکل حبران ها است که تغ. بود

دار يآشوب زده پا ي هانيان آزگار در سرزميسال يحبران ها برا
ن يباشنده در ا ين هاانسا يونيليم يخواهد ماند و توده ها
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 يچارگيو ب يينوايو ب دسيتيدر رنج و درد و هت يمناطق حبران
 ! مباد نيکه هرگز چن  بانيدست به گر يميدا
 

ک يتوان افغانستان را از  ين است که چگونه ميا يمساله اصل
گر به يد يوند دادن مشال و جنوب و از سويپ يبرا يسو به پل

 يوب مبدل ساخت و ساختارهاجن -جنوب يها يچهار راه مهکار
گر، چگونه يد يوند داد و از سويموجود را به هم پ ياقتصاد

 کشور سود جست؟ ين کار به سود بازسازيتوان از ا يم
 
ن و يک و دکرتيژيناتوان و نبود تفکر اسرتات يپلماسيد

 :ياست خارجينانه سيواقعب يژياسرتات
و عقب  کوچک ياز کارشناسان برآن اند که کشورها ياريبس

 ياست خارجيو س يمل يژياز خود اسرتات يمانده جهان سوم
 يش چهارچوب بندين مدون از پي دکرتنيه کداميکه بر پا يمستقل

آنچه هم . ش برده شود، ندارنديپ يشده مل يزيشده و برنامه ر
است يس يدارند، نوع ياست خارجيو س يمل يژيکه به نام اسرتات

در  هپنه  ياسيس يها يسيدگرداست که با توجه به  يواکنش يها
 يقدرت ها ياست هاير داربست سيا در زيند و ريگ يش ميپ يجهان

 .گردند يآن م يريشگيوادار به پ  يريبزرگ از سر ناگز
 
از موارد، بنا به  ياريدهد که در بس ينشان م يخيجتربه تار 

در  ياسيس يکامل از روندها ياز مجله نداشنت آگاه -ل خمتلفيدال
که در  يياز روندها يز نداشنت آگاهيو ن يجهان ياست هايهپنه س

ند که  ريگ يز ميم لغزش آميشان روان است، تصام يدرون کشورها
 . اجنامد يان شان ميبه ز

 
ار حساس يت بسيتوان گفت که موقع ي، ميخيبا توجه به جتارب تار

را  يخمصوص به خود ياست خارجيس يريشگيکشور مهواره پ ييايجغراف
 يکند که هرگونه عدول از آن م يکته ميافغانستان د يبرا

متام شود و کشور را با چالش  گزايف يکشور به هبا يتواند برا
ن يگر، چون با توجه به ايد ياز سو. روبرو گرداند يبزرگ يها

 ياست خارجياست، س ياست داخليادامه س ياست خارجيکه س
 در عرصه نيمشخص و مع يژيک اسرتاتيافغانستان مستلزم داشنت 

است، کشور را با ين سياز ا ياست که هر گونه ختط ياست داخليس
 .گرداند يروبرو م ييده يچيبس پ ييچالش ها

 
ا هرگز يسازند که آ ين پرسش را مطرح ميوسته ايپ يمشار

داشته است  ياست خارجيس يژين مدون و اسرتاتيافغانستان دکرت
 ا نه؟ي

دست کم  يي يژي اسرتاتنيو چن يني دکرتنيکه چن در گذشته، به راسيت
افغانستان  يپلماسيخ ديتار. به گونه مدون موجود نبوده است

استمداران کشور شورخبتانه و دردمندانه به يدهد که س ينشان م
خ يژه تاريبه و – کشورنيخ راستياز تار يل نداشنت آگاهيدل
 يدرست از روندها يل نداشنت آگاهيز به دليآن و ن يپلماسيد

در جهان، منطقه و درون  ياسيس يها يسيحتوالت و دگرد و يجهان
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به خاطر حفظ  يز گاهيو ن يل خوشباوريهم به دل يکشور و گاه
، در ياست خارجياز مجله س -لياز مسا ياريت خود، در بسيموقع

م نادرست گرفته و کشور را بار ها با ياز موارد تصام يبس
 .ده انديخطرات مدهش روبرو گردان

 
باشد، هرگاه  يتيامن يب يهرگاه در کشور: ک حمک هستياست يدر س

 يوضع اقتصاد نا به سامان باشد، هرگاه در کشور يدر کشور
ده و در هم يچيدرهم پ يبا چالش ها ياسيا سي ياوضاع اجتماع

مردم از دولت روزافزون  يا  ناخشنوديده رو به رو گردد يتن
ن نا به يمهه ا يتوان کرد که منشاء اساس يمن يديشود، ترد

 -تواند باشد يز ميک چيتنها ) ر علليسا يدر هپلو(ها  يهنجار
 ياستمداران در عرصه هايس يکه از سو نادرسيت ياست هايس
    .گردد ياعمال م يو خارج ياست داخليس
 

 ياست خارجين سيدکرت يرا برا يسيش نويم پيکوش ين جا ميدر ا
 : ميه دهيکشور ارا

ک يژيواسرتاتيک و جيتيوپوليت حساس جيبا توجه به موقع
 يساختار و بافتار تبار يدگيچيافغانستان و با توجه به پ

ن که افغانستان يآن و با توجه به ا يها يريب پذيکشور و آس
دو، سه دهه  يران شده در اثر جنگ هايک کشور عقب مانده و وي

است يس کشور، يده مليپسند ي است، و با توجه به سنت هارياخ
انه و صلحخواهانه يباشد صلحجو اسيتيد سيتان باافغانس يخارج

شده  يزير ي، پيچ کشوريبا ه با مهه و دمشين ه دوسيتيکه بر پا
 .ک باشديستيک و رئالياست پراگماتيک سيباشد و 

 
 :افغانستان عبارت اند از  ياست خارجيس يت هاياولو 

 يدر جامعه جهان) ييمهگرا(ونيگراسيانت -1
 ييطقه من) ييمهگرا(ون يگراسيانت -2
 
 است که با توجه به ريده متغيک پديدر نفس خود  ياست خارجيس

 يشود و من يم يو دگرگون يسيکشور ها دچار دگرد يمنافع مل
تنها منافع : نديگو ي رو است که منياز مه. تواند ثابت مباند

وجود  يمياست دوست و دمشن دايدر س. است يميکشورها است که دا
 .ندارد

 
به گونه کشور،  ياقتصاد يازهايتوجه به نگر، با يد ياز سو

 ين کمک هايشرتيکه به افغانستان ب ي است که هر کشورنيچن سنيت
ن يکرتين و نزديد، مهو مهان کشور هبرتيمنا يرا ارزان ياقتصاد

 .مان دولت افغانستان خواهد بوديدوست و مهپ
 
از کشورها  يبا مشار ن هم، افغانستان به گونه سنيتيبا ا 

. ت دارديگر از کشورها حساسيد يداشته و در برابر مشار يمسپات
ه، هند، آملان، يترک يمثال، مردم افغانستان به کشورها يبرا

از کشور  يو در برابر برخ يا و جاپان مسپاتيتاليفرانسه، ا
است يد در نظر گرفت که در سيمگر با. دارند يپات ها انيت
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داشته  ييه ش ساختياز پ ييچهارچوب ها ستيدرست ن يخارج
جهان،  يت هايد با توجه به واقعيبا ياست خارجيس. ميباش

 . گردد يزيکشور برنامه ر يايمنطقه و منافع عل
ن است که چگونه يکشور ا ياست خارجين مساله سيتر ييهسته 

ون يگراسيو انت يدر جامعه جهان) ييمهگرا(ون يگراسيانتان يم
ن يان ايم يمهاهنگنا. دياد مناجيتوازن ا ييمنطقه ) ييمهگرا(

 يب يشيفرسا يتواند کشور را  به کارزار جنگ ها يدو، م
 .مبدل گرداند ان و در سراجنام تباهکينيپا
 

ن است که يند ايمنا ياز کارشناسان مطرح م ياريکه بس يپرسش
را  ي نقشنيمنودن چن يباز ييکشور توانا يپلماسيا دستگاه ديآ

 .است يمنفدارد که دردمندانه و سوگمندانه پاسخ 
 

، با توجه به ياست خارجيدر س يزيداست که برنامه ريناگفته پ
و با  ييو منطقه  يجهان ياست هايدر هپنه س ياوضاع واقع

شان و با درنظرداشت  يها ينقش قدرت ها و توامنند يابيارز
 .  دريگ يکشور صورت م يمنافع مل

 
و  نيدفاع تر يک، بيتيوپوليت حساس جيکشور ما بنا به موقع

د يما با ياست خارجيس ،ن کشور جهان استير تريب پذيآس
ک کشور را ي ياست خارجياصوال س. ا و سازنده باشديوسته پويپ
شرت يجهان سوم ب يمگر در کشورها. کند ي مينيک آن تعيتيوپوليج
از . ديمنا ي مينياست ها را تعيقه است که سي ها و سلمين رژيا
است  ن در حايليا. ران هستندوسته دچار حبي رو هم است که پنيمه

سته يه در تراز بايمهسا  ياز کشورها يکه مناسبات ما با برخ
. ده استيچياز اهبام پ ييهنوز هم در هاله  يست و با برخين

انوس يان اقياست در م ييره يافغانستان جزدر واقع، 
ل يکه تا کنون نتوانسته است با آن ها بنا به دال ييکشورها

  .دي منانيتام يت آرمانگوناگون مناسبا
 

ز جامعه يا و ني و حتا جاپان و کورنيه، چيچون روس ييکشورها
نفع يانه ذيم يايدر آس يه گذاريبه شدت در سرما يياروپا

شان از  يانه برايم يايآس يت کشورهايهستند و روشن است امن
باال بردن  ين کشورها برايا. برخوردار است ييار بااليت بسيامه
ازمند ين منطقه نيخود به ثبات ا يه هايسرما تيب امنيضر

در آن به شدت در  ياسالم ييهم، از رخنه تندرو يياز سو. اند
 .م و هراسيب
 

ت و يدارند که امن ن کشورها درک روشينيداست که ايناگفته پ
ت و ثبات در يبا امن يميمستق يانه وابستگيم يايثبات در آس

و  ين است که ناآرامن کشورها روشيا يبرا. افغانستان دارد
ک يان افغانستان و پاکستان يم يدر نوار مرز يثبات يب

. ستيدا نيان آن پيها پا يداستان دنباله دار است که به زود
در مشال  ک کمربند باثبات نسيبياد جيا رو، به شدت به نياز مه

ن ياردها دالر در ايليعالقه هستند و حاضرند ميذ افغانستان
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استخراج  يآهن، مشارکت در پروژه ها دن راهيمنطقه با کش
 يه گذاريگر عرصه ها سرمايبرق و د يمعادن، ساخنت بندها

 .کنند
 

 ين کشورها در  پروژه هايروشن است، با مشارکت گسرتده ا
ده يه آن ها به کشور کشانيسرما يدر مشال کشور، پا يعمران

ن يا. گردند ينفع ميآن ذ ت نسيبي  امننيشده و خود در تام
ت و ثبات ي امننيم در تامي مستقرين کشورها به گونه غيه، اگون

در برابر  يريب پذيند و آسيمنا يدا ميدر نوار مشال مشارکت پ
 . رسد يآنان به حد اقل م

 
افغانستان در اوضاع و  يدادهايران در قبال روي سان، انيبه مه

 يداشته و متام نگران يو واکنش انفعايل يژياسرتات ياحوال کنون
آن به  يخاور يحبران از مرزهان است که يدهلره آن کشور او 

ک نوار با يدن يکش رو به نير نشود و از مهيدرون آن کشور سراز
نفع بوده و حاضر يذ هم مرز با افغانستان يثبات در استان ها

ن استان ها يحفظ ثبات در ا يون دالر برايلياست صدها م
ن راستا ينه در ادردمندانه و سوگمندا. کند يه گذار يسرما

آگاهانه و نا  يها يو سنگ انداز وسته با کارشکينيز پين
 .  ميآگاهانه رو به رو بوده ا

 
عضو جامعه  يران و کشورهايهم رفته در مناسبات با ا يرو

 يو احساس ييعقده  يبرخوردها يگريمستقل مهسود، چ يکشورها
 ما و يپلماسيزم در دستگاه ديو پراگمات يبر خردورز يشخص

ده که ينانه موجب آن گرديب يش پايو پ يشخص يداشنت آجنداها
ن راستا اجنام نشود، بل عمدا يدر ا يان توجهينه تنها کار شا

 يشده و با آن با ب و کارشکين يدر برابر آن سنگ انداز
 ي مسووالنه شده است و مريغ يبرخوردها يو سهل انگار يياعتنا

تواند  يکه بالقوه م ياريبس ييطال ين گونه فرصت هايشود و ا
از کشور کمک کند، از دست  ييبه آوردن ثبات دست کم در خبش ها

 . رود يو به هدر رفته و م
 

ده است ياست ناسخته موجب آن گردين سيا يريشگيگر، پيد ياز سو
 ي کارنيا چنيند که گويبنما منطقه برداشت نادرسيت يکه کشورها
و مهراستا با اهداف کا و غرب يامر ياست هايبا س يدر مهاهنگ

ن گونه پارداکس به يا. ک آن ها شکل گرفته باشديژياسرتات
 يايو مشارکت پو ييمنطقه  يها يجلو گسرتش مهکار يگونه جد

گرفته  ييمنطقه  يمهکار يافغانستان را در چهارچوب سازمان ها
 يان افغانستان و کشورهايم ياعتماد ينه ساز گسرتش جو بيو زم

 .  گردد يمنطقه م
     

ن اسـت  يـ يكي از مسايلي آه بايسته است به آن توجه شود،  ا
هاي اخري جهـاني و   که افغانستان با توجه به حتوالت و دگرگوني

يي، از وضعيت فوق العـاده حساسـي برخـوردار گرديـده      منطقه
: گفـت  يف وفـادارا يـ بارک اوباما در آستانه مراسم حتل. است
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است  يين نقطه يا. ا استم ياست خارجيافغانستان حمراق مهه س«
 .»واقعا وابسته به آن است ياست جهانيکه مهه س

 
داده  ييگاه بااليز به افغانستان جايروس ها ن يژيدر اسرتات

در کتاب  ييمنونه بانو ارانوا در مقاله  يبرا. شود يم
 :نگارد يم21ل جنگ و صلحيافغانستان مسا

ک کشور يوان ه به عنيروس يت افغانستان در گام خنست برايامه«
آن کشور در  يکيتيوپوليج يديت کليوضعاز  ييايبزرگ اروآس

ه يافغانستان مهسا. شود يم يناش يو جنوب يباخرت يايآس
شفاف دارند و  يه مرزهايانه است که با روسيم يايآس يکشورها

 . »آن قرار دارند ينيو ع يخيت تاريدر منطقه مسوول
 
که در باره باره  يي يلين گزارش حتليپنف در آخروکر يوري

سر در « ز  مسالهيده است،  نيه به چاپ رسيافغانستان در روس
 ياست خارجيس يل براين مسايافغانستان را از مهم تر» گم

 .  خواند يه ميروس
 

 : به دنباله گفتارميبه هر رو، بر گرد
آينده، رقابت بر سر منابع انرژي اوج  يروشن است در دهه ها

رو، اوضاع منطقـه مـا آـه بـه آن نـام      از مهني . خواهد گرفت
. اند، در آـل رو بـه وخامـت دارد    داده» بالكان اروآسيايي«

روشن است افغانستان به عنوان آشوري آه در خط خنست جبهه در 
که (قزاقستان  –مهسايگي يكي از بزرگرتين ذخاير يورانيم جهان 

کسـتان  يو ازب) را دارد يت شده جهـان ير تثبيهفده درصد ذخا
، و در )ت شـده جهـان را دارد  يـ ر تثبيچهار درصـد ذخـا  که (

) خـزر (مهسايگي دو حوزه بزرگ انرژيتيك خليج فـارس و آسـپني   
از مهـني  . واقع است، بيش از هر آشور ديگري آسيب پذيرتر است

بـر  . رو، انتظار مي رود آه اوضاع در آن به وخامت بگرايـد 
ن اوضاع، دولت افغانستان است آه براي پيشگريي از پر تنش شد

 .يي روي دست گريد هاي بايسته تدبري
 

هاي اسرتاتيژيك ايـران و روسـيه بـيش از     ازسوي ديگر، مهكاري
اين در حايل است آه مناسبات ايـران  . گذشته گسرتش يافته است

 . کا آماآان هببود نيافته استيبا امر
 

کا در جزيره منـاي عربسـتان و   يبا توجه به حضور نريومند امر
کـا، و بـه   يمنافع اسـرتاتيژيك افغانسـتان و امر   گره خوردن

هـاي اسـرتاتيژيك دو آشـور، مسـايل      مهكاري يپس از امضاخصوص 
   .يي يافته است سياست خارجي ما حساسيت فوق العاده

 
کا بيشرت شود، امكان آن مي يها ميان اروپا و امر هرگاه چالش

پـاي  و ارو يباخرترود تا در دهه آينده مهگرايي ميان اروپاي 
                                                 

افغانستان مسايل صلح و جنگ، نوشته گروهي از دانشمندان روسي، .  21
انستيوت خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه، زير نظر پروفيسور داويدف، 

 .1999ترمجه نويسنده، چاپ هتران، 
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آــه جــز جــدايي ناپــذير اروپــا  -بــه مشــول روســيه( يخــاور
االت متحـده  يـ ا(،گسرتش بيشرتي يابد و مگا پاوري ديگـري  )است

کـا  ياگر مهگرايي اورپاي غربي و امر. به ميان بيايد) اروپا
هـاي آنـوني را پشـت سـر      در آانتكست ترانس انتالنتيسم حبران

اور روبـرو  گذارد، جهان در آن صورت باز هم بـا دو مگـا پـ   
و ) کـا ياروامر( يكي مگا پاور تـرانس اتالنتيكـي   -خواهد بود

آسيای +هند+ ايران+ چني+ روسيه( ديگري مگا پاور اروآسيايي 
 ).ميانه

 
اسـت کـه در گذشـته، در زمـان جنـگ سـرد،        يادآوريـ ان يشـا 

ن کـه بـار   يـ ا بـا توجـه بـه ا   يه در حمور آسيروس يژياسرتات
بـر   ييک تنه و بـه تنـها  يا ر» سم غربياليامپر«مبارزه با 

ن يـ وسته در ايومند، پريمانان نيافنت مهپي يد، برايکش يپشت م
 ير ساخنت کمک هـا ي و هند با سرازنيراستا متوجه بود تا از چ

در » صدور توسعه صـنعيت «و  و فين  ي، نظاميسخاورزانه اقتصاد
بسازد تا بعـدها بتواننـد    ييمنطقه  يگام خنست، ابرقدرت ها

ار تبـارز  يـ متـام ع  يابرقـدرت هـا   يمايدر سـ  يهاندر هپنه ج
 . نديمنا
 

ه است يران و ترکيت ايتقو يه در راستايروس يژيکنون، اسرتات
منطقـه   يز بتوانند به عنوان ابرقدرت هاين دو کشور نيتا ا

نـده در برابـر   يآ يند و درکشاکش هايار تبارز منايمتام ع يي
 .      غرب، متحدان آن کشور گردند

 
و در ريش نيونه، با توجه به چالش ها و با توجه به آران گيا

ــارادا ــه، پ ــي مهگراميمنطق ــه  ي ــيمنطق ــد  ي ــرته مگاترن در گس
 -يوکلتوريو ج يکيواکونوميج -يکيتيوپوليج( يکيتيوپوليمتاج

 يژه بـرا يـ انـه بـزرگ بـه و   يم ياياروآس) يونيزاسيليوسويج
اسـت   ستهيبرخوردار بوده و با ييت به سزايافغانستان از امه

استگزاران کشور ياست سازان و سيدر حمراق توجه دولتمردان، س
 .دريقرار گ

 
واقعيت تلخ اين است آه تا آنون در منطقه، يك تفكر 

اسرتاتيژيك شكل نگرفته است و در واقع ما با نوعي حبران  
 . تفكر و حتا مي شود گفت فقدان بينش راهربدي، سردچار هستيم

 
، آشورهاي منطقه رويهمرفته در )عهتوس(از ديدگاه تراز رشد 

امكان گذار . نوار حاشيه يي نظام اقتصادي جهاني قرار دارند
براي اين . به وضعيت آشورهاي حموري و هسته بسيار بعيد است

آه آشورهاي منطقه، به آشورهاي نيمه حاشيه يي مبدل گردند، 
تنها راه .  نيز به تنهايي توانايي اين آار را ندارند

از اين تنگناها، اين است آه با آراسنت ساختارهاي   برونرفت
به گونهء گروهي، ) ييبه سان جامعه اروپا(نوين منطقه يي 

نسخهء ديگري مني توان جز از . يكجا از ورطه بريون آيند
به پندار بسياري از . مهگرايي، مهزيسيت و مهپيوندي، جتويز آرد
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گسرته يي  مي آگاهان، گفتمان و رويكرد مهگرايي منطقه يي و 
 .تواند شاه آليد گشايش اين معضالت باشد 

 
آنون در آشور  و در جمموع در منطقه  دو  نوع گرايش وجود 

 :دارد
 مهگرايي -1
 واگرايي -2

 :واگرايي بر دو گونه است
درونگرايي يعين فرو رفنت در الك تبارگرايي و آيش  -

 گرايي و خزيدن در برج عاج فرهنگ هاي بسته
 نت به سوي سراب هاي فراگسرته يي برونگرايي يا تاخ -

 
مهگرايي منطقه يي، در گرو حفظ تعادل و توازن واقع بينانه 

با نگرش ها، برخوردها و . ميان درونگرايي و برونگرايي است
ما . رفتارهاي گذشته، ديگر مني توان گره دشواري ها را گشود

در گام خنست، نيازمند نوگرايي، نوانديشي، و بازنگري در 
ار ها و دستگاه هاي بينشي و رفتاري خود هستيم و بايد ساخت

براي دستيابي يه اين آرمان، به رئاليسم، پراگماتيسم و 
 .رو آورمي) خرد گرايي(راسيوناليسم 

 
آشورهاي منطقه، بايد در جستجوي ساختارهاي نوين منطقه يي 

با اجياد گسرتهء نوين جيو . بر پايه پلوراليسم منافع باشند
، با اجياد بازار مشرتك، گسرتهء رواديدي يگانه و پول اآونوميك

واحد، هنگامي آه ديگر منافع مشرتك گردد، زمينهء حل 
بايد گفتگوي . دمكراتيك مسايل پيچيده، فراهم خواهد گرديد

بايد نظم نوين اسرتاتيژيك . نوين امنييت در منطقه توسعه يابد
 . در منطقه اجياد گردد

 
 :راب، پاکستان و طالبانمعادله سه جمهوله اع-4

آن  xموضوع افغانستان به يک معادله سه جمهوله مي ماند که 
آن مدرسه هاي پاکستان و   yکمک هاي مايل سرشار اعراب،

اردوگاه ها و پايگاه هاي آموزش چريک هاي تندرو در آن کشور  
با نزديک به دو ميليون بنيادگرا و تندرو اسالمي باشنده آن 

 . آن ميدان جنگ در افغانستان است z کشور و سراجنام
حل نگردد يعين سرچشمه هاي پويل و مايل جنگ در  xروشن است تا  

کشورهاي عربي خشکانيده نشود، هرگز درهاي مدرسه ها، پايگاه 
بسته  yها و اردوگاه هاي تندروان اسالمي در پاکستان يعين 

ول ها چون پاکستان يک کشور نادار است و به اين پ. خنواهد شد
حل نشود، روشن است   yحل مني شود و تا  yيعين . نياز عيين دارد

zيعين جنگ در کارزار افغانستان پايان خنواهد . حل مني شود
 . يافت

 
 :کا يکارزار جنگ تندروان عرب و امر -افغانستان
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 و نيران، چيگر مرتبط با ايل ديحبران افغانستان جدا از مسا
از . از نفت اعراب دارد يميمستق يانه، وابستگيم يايآس

افتند، حبران افغانستان آغاز يکه اعراب به نفت دست  يهنگام
که آن ها نفت دارند،  يد که  ماداميآ ي بر منيد و چنيگرد

  .افتين حبران ادامه خواهد يا
 
 از  ييکايو امر يسيانگل ينباشد که جنرال ها د تصاديفيشا

 ييان تا سرکوب هناحضور چهل ساله در افغانست يخيضرورت تار
 ي شناسنيزمدرست کارشناسان . نديگو يسخن م ي املللنيزم بيترور

اعراب تا چهل سال  نفيت ينه هايگنجکنند که  يم ينيش بي پنيچن
 . ديخواهد کشته گر به يت تا پنجاه سال ديهنا
 

ش کشور يدايد که پان از کارشناسان برآن يچنانچه مشار
 ي هانيداشدن نفت در سرزميبا پجهان  ياسيل در نقشه سيياسرا
دن نفت يار با به ته کشيوند داشته و به گمان بسيپ يعرب

گزاف  ينه هايآن کشور و صرف هز به هسيت يازين يگرياعراب، د
سرتده  يتيده نشده و از نقشه گيدر سال د يارد دالريلين ميچند

 . به آن خنواهد بود يازيگر نيچون د. خواهد شد
 

. گسرتش –ک قانون استياست پول و قدرت تابع هر چه هست، روشن 
به آب افگنده شود، امواج آن  ين که هرگاه سنگيدرست مانند ا

که اعراب به نفت و  ي گونه، هنگامنيمه. گردد يره گون هپن ميدا
و  ياسيس ييافتند، روشن است آغاز به گسرته جويه دست يسرما
 يران و مشاريع در ايبا توجه به تسلط مذهب تش. منودند يباور

چون  يين پول ها را در کشورهايشرتيگر از کشورها، اعراب بيد
 . دنديو پاکستان به مصرف رسان 22هيترک
 

 :ان توجه استيز شايان دو چين ميدر ا
ستند که پول اعراب در برابر يل نيما يغرب يکشورها -1

 .ل استفاده شوديياسرا
خود  توسعه ين پول ها برايخواهند که ا يمن يغرب يکشورها -2

از  يرين کشورها با هبره گيبه کار رود و ا يعرب يکشورها
را يز. افته مبدل شونديتوسعه  يبه کشورها نفيت يدرآمدها

ار بلند رفته و مازاد ين صورت، مصرف نفت اعراب بسيدر ا
 يت هنگامين وضعيا. ماند يصادرات من يبرا يان توجهيشا

 ينه هاينجشود که گ يمصرف کننده خطرساز م يکشورها يبرا
د کننده يتول يبه ته بکشند و کشورها يعرب يکشورها نفيت

                                                 
در ترکيه، اعراب به رغم خرج پول هاي گزاف، با توجه به موجوديت .  22

ومند در کشور و مهسايگي با غرب،  دستاوردهاي چنداني نداشتند الييسم نري
در (و مساعي شان تنها منحر به اجياد يک نوع توازن ميان سنت و جتدد 

گرديد و در ميان چند گرايش در عرصه سياست خارجي نيز ) بعد داخلي
مهگرايي   -2به سوي مهگرايي با جامعه اروپايي،  -1(توازن به ميان آورد 

) مهگرايي با جهان اسالم -3ان ترک زبان در قفقاز و آسياي ميانه و با جه
 . و سراجنام موجب روي کار آمدن يک  دولت اسالمگراي مدرن گرديد
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صادر کردن  يبرا يزيگر چيد يدرون يازهايل نيبه دل
 يگر، هرگاه قرار باشد، کشورهايد ياز سو. نداشته باشند

شان  يازهايافته شوند و خود خبش بزرگ نيز توسعه ينفت خ
افته ي يياره يغرب يکشورها يند، از وابستگيد منايرا تول

 يها يمشرت يعرب يو اقتصاد آن کشورها را که بازارها
 .  ديمنا يرو به رو م يبزرگ يخرپول آن است، با چالش ها

 
 

ل گردد و در يف و مين پول ها حيد اي روست که بانيدرست، از مه
در  ياسالم ييو تندرو ييادگرايت بنيچون تقو يينه هايزم

، نيانگ چي زنيانه و سيم يايآس يپاکستان و افغانستان، کشورها
گزاف در  ينه هايت و ساخنت مساجد گرانبها با گزيگسرتش وهاب

ش منازان و يامامان و پ ي، پرداخت حقوق و معاش برايتيسراسر گ
و  يابزار يو هپن ساخنت شبکه ها ين جمرا گسرتش مباشر پرورياز ا
 .  به مصرف برسد.... 

 
ان يم يستان و نوار مرزجنگ افغان -لين چاه ويروشن است هبرت

. باد آورده است ين پول هايصرف ا يافغانستان و پاکستان برا
سم ي و گسرتش کموننيشيپ ين پول ها در برابر شورويکه ا يمادام

ن يمگر امروز که ا. داشت يشدند، واشنگنت خواب خوش يمصرف م
شان يرسد، سخت پر يآن به مصرف م يها يژيپول ها بر ضد اسرتات

 .  استو آشفته 
 

که نفت اعراب به  ين گونه باشد، ماداميبه هر رو، هرگاه ا
 بادآورده نفيت يتندرو عرب حاضرند پول ها يوهاريته نکشد، ن

. را به دسرتس تندروان در پاکستان و افغانستان بگذارند
ک حبران دراز يحبران افغانستان ن است که ين کار ايند ايبرآ

 . م زمانرب خواهد بودمدت است و مبارزه در برابر آن ه
 

 :کا و پاکستان در افغانستانيتعارض منافع امر
 نيزم بيکا در برابر تروريجنگ امر ياز پارادکس ها يکي 

ن يک سو با پاکستان در اين کشور از ين است که ايا يامللل
چون . ف ندارديکه الرتنات ياحتاد -ک دارديژينه احتاد اسرتاتيزم

 نيائتالف ب يوهارين يمشال به رو يکه راه ها يليبنا به هر دل
 يجز پاکستان به افغانستان من يگريبسته شود، راه د يامللل
کا در يگر، منافع پاکستان و امريد يمگر، از سو 23ماند

                                                 
پس (ما در گذشته شاهد بسته شدن پايگاه هوايي خان آباد ازبيکستان .  23

. به روي نريوي هوايي اياالت متحده بودمي) از رويدادهاي خونبار اندجيان
 رو به رو بسته شدن پيوسته با خطرپايگاه هوايي ماناس قرغيزستان نيز 

قانون اساسي ترکمنستان اجازه گشايش چنني پايگاه هايي را در خاک . است
از مهني رو، کنون تنها کشور مهسايه افغانستان که مي . آن کشور مني دهد

د تواند پايگاه هاي هوايي خود را به دسرتس امريکايي ها بگذار
تازه هواپيماهاي ناتو براي رسيدن به تاجيکستان بايد . تاجيکستان است

حال به . از فراز کشورهايي چون گرجستان، آذرباجيان و قزاقستان بگذرند
هر دليلي، هرگاه يکي از اين کشورها به هواپيماهاي نظامي ناتو اجازه 
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. دريگ يافغانستان با هم در تقابل و تعارض و تناقض قرار م
در  ي بسرت نامهوارنير است در چنيکا ناگزي رو است که امرنياز مه

ن تعارض و يا ين جا به بررسيدر ا. ور افغانستان عمل کندحم
 .ميپرداز يتقابل و تناقض م

 
 :پاکستان+ ون افغانستانيکنفدراس

 يان گردانندگان آن کشور به جايدر م ييدر پاکستان، حلقه ها
 يونديو مهپ ييت مهگرايدن به  حبران افغانستان و تقويان خبشيپا
ران و يبا افغانستان و ا ياسيو س ي، فرهنگياقتصاد يعيطب

انه، با يم يايآس يمهه جانبه با کشورها يوندهايگسرتش پ
ان افغانستان و پاکستان و يون ميکنفدراس يل نوعيشه تشکياند

ک دولت دست نشانده در افغانستان که در واقع يا مسلط ساخنت ي
 . تسلط آن کشور بر افغانستان است، برآمد دارند يبه معنا

 
اء است که يک جنرال ضيژيشه اسرتاتيدنباله اندشه، ين انديا

جنرال . در منطقه بود يبزرگ اسالم يک امپراتورياد جيا يدر پ
ن ياء را ايشه جنرال ضين انديا» تله خرس«وسف در کتاب ي

، ييکايه امريبه باور ماموران بلندپا«: ديمنا يگونه پرداز م
ران، ياز ا متشکل يومند اسالمريک اردوگاه نياء خواب يجنرال ض

نده يد که در آيپروران يافغانستان و پاکستان را در سر م
 يکستان شورويکستان، ترکمنستان و تاجيازب يها يبتواند مجهور

ک منطقه ي نيکا، چنينزد وزارت خارجه امر. ز ضم گردانديرا ن
رنگ  ينقشه با رنگ سبز نسبت به افغانستان دارا يع به رويوس

 .»ديگرد يم يسرخ بارها ترسناکرت تلق
شه پان ين انديلگران، اياز آگاهان و حتل ياريبه پندار بس

 رهرو، نيبا آن هم، در مه. انه بوديشه پندارگراياز ر سيتياسالم
 -پاکستان از مجله جنرال نصر اهللا بابر يژست هاياز اسرتات يمشار
 ي، در پياس آ ي آنيشيس پيير -دگلي کشور و جنرال محنيشير پيوز

 يا دست کم رويپاکستان +ون افغانستانيل کنفدراسيشه تشکياند
 . ک دولت دست نشانده در افغانستان برآمدنديکار آوردن 

 
ک ياد جين است که با اين طرح ايک ايژيه اسرتاتيدر ظاهر، پا

ک کشور مهرتاز يک سو در برابر هند به عنوان يکشور بزرگ از 
 يبرا مناسيبگر، پاکستان را به ختته پرش يد يستاد و از سويا

هم در برابر  ييانه مبدل ساخت و از سويم ياينفوذ در آس
ن گونه، توازن يد و ايازيدست » ييچهره آرا« به نيران و چيا

کا و يامر يک سو برايان آورد که از يرا به م يکيژياسرتات
 ياعراب و غرب برا يگر برايد ييرا باشد و از سويس پذيانگل

شرت اعراب يز و بتواند هر چه بيران وسوسه انگيبا ا ييارويرو
. ب کنديبه پاکستان ترغ مايل يو غرب را در دادن کمک ها

بزرگ نفت و گاز  يپاکستان را به خاستگاه ها يابيمهچنان راه
ن يا. دي منانيانه تاميم يايآس يوم و بازارهايورانيو 

                                                                                                                                                             
ري هاي پرواز از فراز خاک خود را ندهد، عمليات در افغانستان با دشوا

 .   بزرگي رو به رو مي شود
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 يريدر مستگ ييتازه  ييدر واقع سر آغاز مرحله  يژياسرتات
 .دينطقه گردشامدها در ميپ
 

دخالت ارتش پاکستان در حبران افغانستان تابع «هر چه هست، 
دگاه ياز د. ک به افغانستان استيژياسرتات -يخيک نگرش تاري

 ينيتع ينقش يل دارايان پاکستان، افغانستان به چند دلينظام
 :پاکستان است  يها يژيکننده در اسرتات
 يياياز ضعف جغرافل که پاکستان در برابر هند يخنست، بدان دل

 يم» کيژيفقدان عمق اسرتات«آن را  يو آنچه که حمافل نظام
ک دولت دست نشانده در کابل يبرد و استقرار   ينامند، رنج م

 تواند به رفع نسيب ين کشور، ميا ي رمسريو در واقع اشغال غ
 . ن ضعف کمک کنديا
 
 شود که ارتش پاکستان يم ياز آن جا ناش يياين ضعف جغرافيا

در برابر ارتش هند، به  يو انسان يحاتيافزون بر ضعف تسل
نامتناسب بوده  يک مرزبندي يز داراين ييايت جغرافيحلاظ موقع

. و مرزها رو به رو است ينيسرزم يو به اصطالح با نامهاهنگ
ن يدهد که ا يپاکستان نشان م ييايت جغرافيبه موقع ينگاه

به شدت در مقابل  ييايو در يآب يکشور نه تنها به حلاظ مرزها
ر است، بلکه در يب پذين دمشن خود آسيهند به عنوان بزرگرت

ت نامتناسب يک موقعيز در برابر هند از يخود ن يخاور يمرزها
 يک و گسرتدگيژيبرد و فاقد عمق اسرتات يرنج م يبه حلاظ نظام

 .باشد يم ينيزم
 

 افغانستان و ي رمسريان پاکستان، اشغال غيدگاه نظامياز د
 يتواند تا حدود يک دولت دست نشانده در کابل مياستقرار 

صه را برطرف کرده و به ارتش پاکستان کمک کند تا ين نقيا
 نياستقرار چن يايبا هند از مزا ک جنگ احتمايليهنگام وقوع 

 .ديدر  افغانستان هبره جو دوليت
 

ت عمق يه در کابل و تقويل دولت حتت احلمايتشک، يبه طور کل
ک پاکستان در برابر هند در کنار حل مساله يژياسرتات

ن کشور در قبال يا يتيو امن ياسيپشتونستان، سه هدف عمده س
 24.»رود يحبران افغانستان به مشار م

  
است بلندپروازانه در درازمدت و در ين گونه سيهر چه باشد، ا

تنش  يابيران، دامنه يه، هند و ايگام خنست در اثر واکنش روس
پاکستان و  يدر افغانستان در سر اجنام فروپاش يتبار يها

را  ييه رين کار تعامل زجنيا. دين کشور خواهد گرديا ينابود
 . ار ترسناک استيآن بس يامدهايبه دنبال خواهد داشت که پ

 

                                                 
براي به دست آوردن آگاهي بيشرت در زمينه نگاه شود به کتاب .  24

در ميانه «افغانستان به کجا مي رود؟ و نيز داکرت مدير شانه چي، 
 .1388، هتران، »آسيا
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ان افغانستان و يک دو جانبه ميژيهر گونه احتاد اسرتات
ب و ضد ت اعراب و غريران که مورد محايپاکستان بدون اشرتاک ا

ه و هند باشد، نه تنها به سود دو کشور خنواهد بود، بل يروس
و  يچون تباه يبزرگ يسر اجنام هر دو کشور را در معرض خطرها

ن کار، در گام خنست، يا. قرار خواهد داد يحتم يفروپاش
سابقه دامن  يرا در منطقه به گونه ب يحاتيمسابقات تسل

شرت يست کم چند بار بپاکستان را د ينه نظاميخواهد زد و هز
در پاکستان  ين کار منجر به انفجار اقتصاديخواهد ساخت که ا

 . ديقرار دارد، خواهد گرد يآن هم در آستانه ورشکستگ يکه ب
 

ومند از رين ياز کشورها ييايکه در حماصره در يپاکستان بزرگ
ن يست چگونه ايقرار خواهد گرفت، روشن ن يمجله سه قدرت امت

ک چه يژين گونه احتاد اسرتاتيد؟ ايت خواهد کشبار را به پش
ک دولت دست نشانده در يون باشد، چه استقرار يل کنفدراسيتشک

ک يژيت اسرتاتيکارشناسان وضع يافغانستان، بنا به سنجش ها
را با رنگ باخنت يز. ديپاکستان را لرزان تر خواهد گردان

ان يدر م سيتيوناليناس يشه هاياند يريو پاگ مذهيب يها ييتندرو
که مشار پشتون  ينده هنگاميل پشتون و بلوچ در دو دهه آيقبا

ون نفر برسد، تعامالت يليک به پنجاه ميون نزديها در کنفدراس
 يمايرا به دنبال خواهد داشت که س يبس خطرناک ييه ريزجن

را به مهراه  يفراوان ي داده و تنش هايريشه تغيمنطقه را از ر
 . خواهد آورد

 
ته، نگاه پاکستان به افغانستان از زير داربست روی هم رف

هند، درست مانند . دمشنی آن کشور با هند افگنده می شود
روی کار بودن يک دولت تند رو پشتون در شوروی پيشين در 

کابل که بر پاکستان ادعای مرزی داشته باشد و يا حد اقل بر 
باشد، سر گسرته قبايل پشتون با آن کشور خمالفت پيوسته داشته 

در مقابل، پاکستان پيوسته در پی آن است تا يک . ذينفع است
دولت تند رو اسالمگرای وابسته به خود را در کابل داشته 

 . باشد
 

در هر گونه حتول اوضاع نيروهای تند رو اسالمی از سوی ديگر، 
چه از يک سو در برابر هند از پاکستان . به سود پاکستان اند

وی ديگر پيوسته اسرتاتيژی های پاکستان دفاع می منايند و از س
را در افغانستان پياده می سازند و از حتکيم يافنت پايه های 
يک دولت تند رو ناسيوناليست پشتون در افغانستان جلوگيری 

از اين رو، نه تنها به سود پاکستان نيست که در . می منايند
آن  برابر مهچو نيروهايی مبارزه ننمايد، بل برعکس در تقويت

  25.ذينفع است

                                                 
با توجه به اين مسايل، تنها روی کار آمدن يک دولت ميانه رو  .  25

؛ سر کار بودن يک زيرا. لی کشور سازگاری داردوحدت ملی  با منافع م
دولت تند رو مليت گرای پشتون که بر پاکستان ادعای ارضی داشته باشد، 
و يا با آن کشور بر سر بر سر گسرته پشتون نشين پاکستان اختالف داشته 
باشد، از يک سو، هبانه يی برای مداخالت بی حد و مرز پاکستان در امور 
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ديد پاکستان به افغانستان از ديدگاه نظاميان و سياستمدران 
پاکستانی يک ديد اسرتاتيژيک است که بيشرت در رويارويی سنتی 

با هند پاکستان که در يک جبهه . هند و پاکستان ريشه دارد
و در برابر آن به شدت احساس ضعف می  استدر رويارويی شديد 
منی خواهد از دو سو، زير فشار گاز انربی  منايد، به هيچ رو

  26.قرار بگيرد

                                                                                                                                                             
و در نتيجه دامن زدن به نيروهای تند رو مذهبی می داخلی افغانستان 

دهد و از سوی ديگر موجب تقويت ناسيوناليسم به مهين پيمانه تند رو 
تاجيکی، ازبيکی و هزاره يی در  درون کشور می شود که به نوبه خود 

 .شيرازه وحدت ملی کشور را درون می گسالند
 

دولتی پيشين و پژوهشگر رجل  -داکرت سيد عبداهللا کاظمارزيابی به .  26
در ميان «) با آقای عباسی ک گفتگوی تلويزيونیدر ي(مسايل افغانستان 

 :دولتمردان پاکستان سه ديدگاه در قبال افغانستان وجود دارد
انضمام کامل افغانستان با پاکستان و ايجاد  -ديدگاه نظاميان -1

 .يعنی رسيدن به رود آمو کنفدراسيون
نظاميان پشتون تبار مانند جنرال حيمد  بيشرت(ديدگاه سی آی ای  -2

امام، جنرال اسد درانی و نيز روحانيون  کرنيل گل، نصراهللا بابر،
روی کار آوردن  -....)محان ورتند رو پشتون مانند موالنا فضل ال

يم طالبان و ژيک دولت تندرو مذهبی پشتونی در افغانستان مانند ر
ندوکش به اين سو و احلاق يا گرفنت خبش پشتون نشين افغانستان از ه

 آن به پاکستان
 -ران دموکرات و ميانه رو واقع بين پاکستانیاديدگاه سياستمد -3

جلوگيری از روی کار آمدن يک دولت ضد پاکستان در افغانستان که 
مگر هرگاه در افغانستان . بر پاکستان ادعای ارضی داشته باشد

داشته باشد و دولتی روی کار باشد که بر پاکستان ادعای ارضی ن
  ».خواهان دوستی باآن باشد، نبايد با آن خمالفت کرد

 
 :نکته جالب است دودر اين ديدگاه 

يکی اين که چرا جنرال های پنجابی و سندی پاکستانی خواستار گسرته  -1
جويی تا آمو هستند و برعکس جنرال ها و روحانيون پشتون تبار 

پاکستان تا هندوکش پاکستانی خواستار پيش بردن مرز اسرتاتيژيک 
 ؟چرا. اند

 
پاسخ اين است که جنرال های فوجی بيشرت اهداف بزرگ راهربدی را  

را  هندمانند راهيابی به آسيای ميانه، حماصره ايران و رويارويی با 
جنرال ها و روحانيون پشتون تبار در حالی که . در سر می پرورانند

شرت در انديشه باال بردن آنان بي. را دنبال می منايند حمدودتریاهداف 
که  وزن سياسی پشتون ها در چهار چوب پاکستان هستند و می پندارند

پاکستانی ها اين شامل ساخنت مشال افغانستان به کنفدراسيون  در صورت
امکان را خواهند يافت تا با بر انگيخنت اقوام باشنده مشال 

اين . اشندزير کنرتل و فشار داشته بسو آنان را از دو افغانستان 
   . گونه امکان مانور دهی سياسی پشتون ها در آينده حمدود خواهد گرديد

 
دو ديگر، آنان از نفوذ روسيه و ايران و کشورهای آسيای ميانه 
در مشال افغانستان هراس دارند که مبادا در آينده برای 
فروپاشاندن کنفدراسيون اقوام مشال را در برابر آنان بر انگيزند 

ها در زير فشار گاز انربی از دو سو قرار بگيرند و  و پشتون
 . درگير يک جنگ فرسايشی بی پايان نگردند
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 ،اعم از نظامی و مذهبی -یپاکستانتندروان در اين حال، 

د که با هندوها نبه آن متهم می منايافغانستان را پيوسته 
بر مهدست شده و با کشور مهسايه و برادر خود دمشنی می ورزد و 

د و در پی نابودی دار ارضی بی جای ادعایسه چهارم خاک آن 
استقالل  ،خطرناک در اين حال، بر سر مهين قمار. پاکستان است

و در  و متاميت ارضی و آبروی خود را در گرو گذاشته و منطقه
با خطرات فاجعه باری رو به رو گردانيده کل جهان اسالم را 

 . است
 

به جان پاکستان آورد را  ابر قدرت کمونيستی  شوروی ،باری
با دادن قربانی ها و تقبل رنج های فراوان  که پاکستان

گذشته . توانست برنامه های آن را با ناکامی رو به رو سازد
سرزمين های از «در راه رسيدن به سراب کشور خود را  ،از آن

يک ميليون از باشندگان خود در اين  ،ويران ساخته» دست رفته
گر را به کشنت داده و نزديک به دو ميليون دي بازی کودکانه

و بيش از پنج ميليون نفر  زمخی و معلول و معيوب و بی خامنان
خبط افغان بيشرتين بار اين را آواره و در به در گردانيد که 

   .ها را پاکستان به دوش کشيد
 
 اين بار هم امريکا و انگليس و  اسراييل را با عين هدف و  

منی برای پاکستان راه ديگری  ،در اين حال .آورده است شوم
ماند جز اين که با مهه توان و نيرو و امکانات از خود دفاع 

 .منايد و برای بقا و پايداری و متاميت ارضی خود دفاع منايد
 

نظامی و مذهبی تند رو حمافل اين طرز ديد پشت پرده در 
فته است، اهداف آن که حقايقی تلخی هن به رغم ،پاکستان
 . ه می شودديدنيز آشکارا  و ديده درايانه شيطانی

 
اين درست است که دولتمردان بی جتربه و نا آگاه افغانستان 
در دست کم شش دهه اخير آله دست بيگانگان از مجله شوروی، 
هند، امريکا، انگليس و اعراب و سر اجنام هم اسراييل بوده 
اند و پيوسته کوشيده اند با پاکستان از در دمشنی و مهچشمی 

و پيوسته به دست آن کشور  ايندپيش بيو ناخبشودنی بی جا 

                                                                                                                                                             
ميانه رو و دمکرات پاکستانی بسيار خرد ورزانه و ديدگاه سياسيون  -2

برای تقويت اين ديدگاه بايسته است تا در . واقع بينانه است
ای ارضی افغانستان دولتی ملی روی کار بيايد که بر پاکستان ادع

نداشته باشد و اين گونه زمينه تفاهم و آشتی با آن کشور فراهم 
مادامی که دولت های واپسگرا و تبارگرا مانند دولت کنونی . آيد

روی باشد که بر پاکستان ادعای ارضی داشته باشد، نه تنها حبران 
در اين . فرو خنواهد خفت بل با نيروی تازه يی دامنه خواهد يافت

ان کماکان به پشتيبانی از نيروهای تند رو مذهبی صورت پاکست
 .  خواهد پرداخت... مانند طالبان و 
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مگر، از سوی ديگر، پاکستان . هبانه و دستاويز مداخله بدهند
هم با سوء استفاده از سياست های ناخبردانه رهربان افغانستان 
حمله يی از مداخله و دست اندازی در امور افغانستان و کار در 
راستای مبدل ساخنت اين کشور به يکی صوبه های خود غافل 

 . ده اندنبو
 

پاکستان برای دستيابی به اين اهداف شوم خود، از هيچ 
جنايتی در افغانستان رو گردانی ننموده و بی ترديد گناه خبش 

دوش  را بربزرگی از تباهی هايی که در کشور رخ داده است، 
 .می کشد

     
 

 :پاکستان -ون افغانستانيکا با کنفدراسيل خمالفت امريدال
کـا بـا   ين پرسـش کـه خمالفـت امر   يـ بـه ا  ميگـرد  يکنون بر م

ک دولـت بـزرگ   يـ ل يون پاکستان و افغانستان و تشکيکنفدراس
 پاکستان بر سر چه است؟

ون به دست تنـدروان مسـلمان در   ين کنفدراسيخطر افتادن ا -1
تنـدرو در   يک دولـت اسـالمگرا  يـ صورت بر سـر کـار آمـدن    

ار است و در صـورت  يپاکستان که احتمال آن در پاکستان بس
ن کـار، در  يـ ا. شود يشرت مين هم بيون از اياد کنفدراسجيا

عـرب بـا    يره منـا يکا را در جزيامر ياتيگام خنست منافع ح
 .گرداند يروبه رو م يخطر مرگبار

 ي افغانستان که منبع درآمـد خـوب  ينيوريکنرتل پاکستان بر ه -2
 ياز از کمـک هـا  يـ ن يده و آن را بـ يـ آن کشـور گرد  يبرا
 .ديکا خواهد گردانيامر

ون و افتادن آن به دست آن کشور ي در کنفدراسنيخطر نفوذ چ -3
ج فـارس حمتـوم   يخلـ  نفيت ينه هايآن را به گنج يابيکه راه

 .ديخواهد گردان
زم در سراسـر  يـ و ترور ي، تندروييادگرايه بنيرو يگسرتش ب -4

 ي املللنيزم بيترور يک برايژيجهان و فراهم شدن عمق اسرتات
ک در خاک يژياسرتات يگاه هايخنت پااز دست رفنت امکان هپن سا -5

 افغانستان
 نيران و چياز دست رفنت امکان حماصره ا -6
وم و يـ وراني ينـه هـا  يبه گنج يابياز دست رفنت امکان دست -7

 انهيم ياينفت و گاز آس
 کا بر خود پاکستاني امرريکاهش تاث -8
 يبان کشـورها يکه چونان پشـت  يومند اسالمريک دولت نياد جيا -9

 . ل برآمد خواهد منودييرادر برابر اس يعرب
انـه و خـاور   يم يايک آسـ يژياسـرتات  يبرهم خوردن طرح ها -10

انـه  و  يم يايکـا بـا آسـ   ي امرريانه بزرگ، کـاهش تـاث  يم
 ن منطقه ي در انيه و چي روسريافنت تاثيش يافزا

 
 : ج فارسينفت و گاز خور  زرد در راه خل ياژدها

رصه ها به سرعت در اين اواخر، روابط چني با پاآستان در مهه ع
هايي آه با  چني، روشن است با توجه به چالش. رو به گسرتش دارد
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هـاي   هند دارد، متمايل است با پاآستان آـه بـا هنـد مهچشـمي    
 . ديرينه دارد، نزديك تر گردد

 
 يـي  بود که به مبب هسـته  نيچ يداست که پاکستان مهو به مهکاريپ

پاکسـتان بـه    يـي هسـته   يوگاه هـا ريافت و  اکنون هم نيدست 
، يتانـک سـاز   يمهه کارخانه هـا .  در دست احداث استنيچ يمهکار
با مهـه  يک سخن تقريپاکستان و در  يو موشک ساز يما سازيهواپ

ساخته  ينيکارشناسان چ يپاکستان به مهکار صنعيت -يکمپلکس نظام
 .  درآمده استنيبا در احنصار چين عرصه تقريشده و ا

 
است از راه پاآسـتان آريـدوري بـه    از سوي ديگر، چني متمايل 

اسـت  يس يت هـا يـ ن امـر از اولو يـ سوي خليج فارس بگشايد و ا
 -نه چهـار يساخنت بندر گوادر با هز. رود ي به مشار منيچ يخارج
اسـت   يکيژياسـرتات  ي از طرح هانيچ ياريبه  يارد دالريليشش م

کـا و چـني بـر سـر پاآسـتان بـه راه       يکه رقابيت را ميان امر
کا و پاآستان را به چـالش  يست آه مناسبات سنيت امرانداخته ا

 . مي کشد و زير سايه مي برد
 

ران را از راه يـ نده گاز اي در برنامه دارد تا در آني چنيمهچن
 .به خاک خود بربد ييبزرگ رسانا يپاکستان با لوله ها

 
ت يـ پاکسـتان از امه  مذهيب يوهاري با ننيچ يکيان، نزدين ميدر ا

شـود کـه    يده مـ يشن ييآوازه ها. باشد يار مبرخورد ييژه يو
 يه در هپلـو ي گونه در روسـ ني و مهنيدر چ ييژه يحمافل و حلقات و

در برابـر   ياسـالم  ياز تنـدرو  يابـزار  يريهبره گ ياعراب در پ
از گروه  يکا در منطقه بر آمده اند و برخيحضور درازمدت امر

 .نديامن يم يبانيل و پشتيمتو يتندرو را در نوار مرز يها
 
 يدهـه هـا   يتواند مانند سال ها يگر منين گونه، پاکستان ديا

واشـنگنت   ياست هايس يستم دربست در راستايشصت و هفتاد سده ب
 نيکا، اعراب و چـ يامر: وريان سه نير است در ميباشد، بل ناگز
ن وضع يد که اين سه عامل مانور منايان ايوسته ميعمل کند و پ

دهـه هشـتاد سـده     يتان در سال هـا جهاد افغانس يامدهاياز پ
بـا   ير چرت مبـارزه بـامه  ي را زنيستم است که دست اعراب و چيب

 .     در پاکستان باز منود يخطر شورو
 

روشن است مهه اين مسايل بايد در حتوالت سياسي و امنييت منطقـه  
 .با کارت طالبان به سنجش گرفته شود ياز مجله در باز

 
 :بانبا کارت طال يپارادکس باز

 
 : ي املللنيائتالف ب يوهاريجاده صاف کن ن -طالبان

در باره . هستند يم که طالبان چه کسانينيدر گام خنست، بب
ن رو، ياز ا. نوشته شده است ياريطالبان کتاب ها و مقاالت بس
 :مييمنا يما تنها بر چند نکته درنگ م
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کشورو راه  ياسيدار شدن طالبان در سپهر سيپس از پد يمشار

ک يا طالبان ي وامنود منودند که گونيافتادن فتنه طالبان، چن
کار با نا به يپ يبوده باشد که برا يمردم» خودجوش« يورين

حاکم بر جامعه در زمان  يها يها و نا به هنجار يسامان
 ياسيپا به عرصه س 1994ل سال يجماهدان در اوا ييفرمانروا

 . افغانستان گذاشته باشند
 

به  يبسنده است  نگاه27.ه استيپا يب يزيچ نيروشن است چن
در  يافغانستان شناس نامربدار فرانسو -ور روايال يسخنران

و  ياسيدفرت مطالعات س يکه از سو 28 کنفرانس افغانستاننيدوم
دار شدن يش از پديران سال ها پيوزارت خارجه ا ي املللنيب

ب در افغانستان در يت داکرت جنيفتنه طالبان در زمان حاکم
شود  يده ميآنگاه د. ميفگنيبرگزار شده بود، ب 1989اکترب سال 

 1994ش از يپ ييک دهه ينه دست کم يشيطلبه ها پ» جنبش«که 
 :دارد 1984 عيني
از سال  ويل. ستيده نو نيک پديدر افغانستان  يگريظهور وهاب«

ل روز افزون اعراب داوطلب به داخل يبه بعد، س 1984
 يگر کشورهايکه عربستان و د حايل در. ر شديافغانستان سراز

ساخنت صدها مدرسه  يرا برا ج فارس مبالغ هنگفيتيدر خل يعرب
در پاکستان اختصاص داده  يافغان يم طلبه هايجهت تعل مذهيب

 يز عربستان ميطلبه ها را ن يلينه حتصيهز. بودند
 »    ....پرداخت

 
در جنگ  که يم جماهدانيتيشرت فرزندان ي، بن مدارس مذهيبيدر ا

شرت پشتون يب(و افغانستان کشته شده بودند يها با ارتش شورو
از مدارس در  يين گونه، شبکه يا. دنديد ي، آموزش م)تبار

س شد که در آن هزاران کودک يدر خاک پاکستان تاس ينوار مرز
 يآموزش م يعرب ياز کشورها يوهاب ير نظر مالهايپشتون ز

در امتداد  يکيدئولوژيار انوک يدن يکار، کش نيل ايدل. دنديد
ها در  يوز شدن شوروريمرز با افغانستان بود که در صورت پ

 يدارا يوريک نيوار خاردار و به سان يک ديافغانستان، چونان 
ک يدئولوژيو تشنه انتقام در برابر رخنه ا زه مذهيبيانگ

 .   نديمنا يستادگيدر پاکستان ا يشورو
 

                                                 
که چند سال (»  مقاومت«با هفته نامه   1995در گفتگوي که در سال .  27

، در پيوند با )متواتر در شهر مونشن مجهوري فدرال آملان  چاپ مي شد
ودم، در مهان ماه هاي ظهور پديده طالبان در افغانستان اجنام داده ب
آغاز يک » فتنه طالبان«خنست پديدآيي طالبان در قندهار گفته بودم که 

توطيه بزرگ و خامنانسوز است که آتش آن سال ها افغانستان را خواهد 
مردمي » خود جوش«سوزانيد و کساني که مي پندارند، اين جنبش يک جنبش 

سخت در گمراهي به سر است، از برنامه هاي پشت پرده آگاهي ندارند و 
 .مي برند

جمموعه مقاالت دومني سيمينار افغانستان، دفرت مطالعات سياسي و بني .  28
 .، سخنراني اليور روا 233، ص 1370املللي، هتران، 
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 ياز افغانستان و واژگون يان شورويمگر، پس از بازگشت سپاه
ک ي يريشگيکا و اعراب با پيب، پاکستان، امري داکرت جنميرژ

وها به سود خود در رين نيدند از ايباژگونه کوش يژياسرتات
 يوريک نين گونه طالبان به عنوان يند و اريافغانستان کار گ

دان يافغانستان پا به م يتازه در عرصه کشاکش ها يابزار
 .  گذاشت

 
جماهدان در هپنه از  کارشناسان،  ير رو، به باور مشاربه ه
غرب در  يبودند که از سو موقيت يابزار يبزرگ مهره ها يباز

سم در افغانستان و پاکستان در يو کمون يبرابر رخنه شورو
، شکست يشورو يدهه هشتاد کار گرفته شدند و با فروپاش

 يژگوناز افغانستان و وا يان شورويسم، بازگشت سپاهيکمون
افته يان يدگاه غرب پايفه آنان از ديگر وظيب، دي داکرت جنميرژ

 يوريو چون ن شدند يان برداشته ميد از ميشد و با يم يتلق
 نيخون ي جنگ هاريدرگ يسته بود چنديدر دسرتس داشتند، با يبزرگ
افغانستان مهچون  يدرون يها يدند که مهچشميگرد يم يشيفرسا

ن يا يبرا ينه خوبيزم و مسيت ينييآ و ي، تبارياختالفات زبان
 ين بود که در دهه نود شاهد نربدهايا. آورد يکار فراهم م

ن که توان آن ي تا اميخماصم جماهدان بود يوهاريان نيم ينيسهمگ
 .ل رفتيبه حتل يخيها ب

 
دان آورده يبه م يتازه نفس يوريد نيکار، با يآسان يسپس، برا

پراگنده جماهدان از  يوهارين و برداشنت يشد تا با پاکساز يم
ت، مهه جنگ ي امننيسر راه و برداشنت موانع و به هبانه تام

را  ي املللنيائتالف ب يوهاريو راه آمدن ن يافزارها را مجع آور
دم دست سازمان  ييآماده  يوهارين کار، نيا يبرا. مهوار کند

 ياستخبارات پاکستان بود که مهو طالبان دست پرورده مدرسه ها
 .          بودند يوهاب مذهيب

 
 :در آغاز، طالبان متشکل از سه گروه بودند

در مدرسه  يوهاب ير نظر مالهايک که زيدئولوژيطالبان ا -1
 پشت جنبش طالبان ريده بودند و تيپاکستان آموزش د يها

 .ساختند يرا م
جماهدان در مناطق جنوب و شرق کشور که با  يوهارين يايبقا -2

 .وستنديبه آنان پ يرين از سر ناگزر شدن طالبايسراز
» کفار مشال« که در نربدها در برابر آنچه که ريطالبان اج -3

 .شد، در برابر پول استخدام شده بودند يخوانده م
 

 :نديمنا يم ير رده بنديز يکنون طالبان را در گروه ها
ک دست پرورده يدئولوژيکه مهان طالبان ااهيطالبان س -1

 يعرب يپاکستان و کشورها يادر مدرسه ه يوهاب يمالها
گر ياز د يادانيالبته، در کنار طالبان افغان، ش. اند

قفقاز  يش، کشورهاي، بنگله ديعرب يکشورها مانند کشورها
ان ين ميز در اي ننيانگ چي زنيالت سيانه و ايم يايو آس
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ن گروه از يدر واقع ا. شوند يده ميدسته از طالبان د
 :م کرديته تقستوان به چند دس يطالبان را م

گر يتندروان عرب و د يطالبان وابسته به شبکه ها -
 .که در واقه شاخه افغانی القاعده اندکشورها 

طالبان وابسته به حمافل و حلقات معلوم احلال  -
ک خالفت، لشکر يحتر يوهاب يچون گروه ها يپاکستان

 يک طالبان پاکستان که رويو حتر يصحابه، جنبش فاروق
 .پاکستان اندسازمان اطالعات  لر کنرتيهم رفته ز

 
 پشت جنبش طالبان را ساخته و رين دسته از طالبان، تيا

منظم و هدفمند به منظور  يکار و نربدهايدست اندر کار پ
اعمال دهشت  يکشور و منطقه و راه انداز يثبات ساز يب

 يوهاريافغانستان و پاکستان و ن دوليت يوهاريافگنانه با ن
اند که با توجه به سرشت و اهداف شان،  ي املللنيائتالف ب

و ) کيدئولوژيا( يتوان طالبان باور ين طالبان را ميا
ن يا. جان برزمند ير خواند که حاضر اند تا پايناپذ آشيت

مانه گسرتده يد و قاچاق مواد خمدر به پيطالبان در تول
 ياند که راه شرت آنان معتادان نگونبخيتيدست دارند و ب

 .  جان ندارند يتا پادن يجز ار رزم
 يبوم يشرت طالب هاين طالب ها، بيا: يطالبان خاکسرت -2

 يسال ها يدهه ها يو بازماندگان جماهدان جنگ ها يافغان
شرت از رزمندگان احزاب يب(ستم يهشتاد و نود سده ب

اند که در سه دهه گذشته ) پشتون تبار جماهدان ياسالمگرا
شه و حرفه شان شده يکف پيله کالشنيجنگ و نان خوردن از م

وند تنگاتنگ با طالبان دسته خنست اند و به ياست و در پ
دسته خنست رفته  يطالب ها ي باوررير تاثيز ييمانه يپ

اد در يدست داشنت به کشت و قاچاق مواد خمدر و  اعت. اند
 يکه از اعراب تند رو به دست م هنگفيت يپول ها يهپلو

توانند  ياز طالبان من ن گروهياست که ا يليآورند، از دال
 .  ندير بار گروه خنست برآياز ز يبه آسان

 ينگونبخت بوم يوهارين طالب ها، نيا: ديطالبان سف -3
ر يا از ترس طالبان دو دسته خنست و زياند که  يافغان

ا به زور  وادار يوسته اند و يف به آنان پيفشار و ختو
گان ده اند و چه بسا بازمانديبا آن ها گرد يبه مهکار

ده يناسنج يات رزميکور و عمل يان مبباران هايقربان
اند که به دام طالبان دو  دوليت يوهاريائتالف و ن يوهارين

وند آن ها با طالبان دسته خنست يپ. دسته خنست افتاده اند
وسته و يز ناپيته و با طالبان دسته دوم نخيجسته و گر

 29.است يمقطع
                                                 

شايان يادآوري است که در يک رده بندي متعارف تر، طالبان را به .  29
نقش «در مقاله . تقسيم مي منايند» ميانه رو«و » تند رو«دو گروه 
به قلم رادمرد  ،»دسيسه هاي پيدا و پنهان رشد تروريزم و در پاکستان

به نشر رسيده است، داليل اين گونه » اصالت«دوشي چي در سايت انرتنيت 
 : رده بندي به روشين توضيح داده شده است
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منافع پاآستان در افغانستان چگونه : گردد ه چيز به اين سئوال بر ميمه«

هاي امريكا براي  واهد شد؟ اين سئوايل بود آه در حببوحه رايزنيتأمني خ
از سوي حمافل سياسي و امنييت پاآستان  ١٣٨٠محله به افغانستان در سال 

در آن هنگام، امريكا به شدت به محايت پاآستان براي سرآوب  .مطرح شد
طالبان و القاعده نياز داشت و به اين نكته هم آامًال واقف بود آه 

زيادي متحمل شده است و اگر قرار  دهي طالبان هزينه آباد براي شكل ماسال
مهكاري آند، اين مهكاري   باشد پاآستان در سرنگوني طالبان با امريكا

توانستند به تقاضاي  ها مي امريكايي .بايد مابه ازايي داشته باشد
 :آباد به سه شكل پاسخ دهند اسالم

پاآستان را افزايش دهد و در عني حال  هاي ساالنه خود به امريكا آمك «-1
يي پاآستان عليه  هاي هسته هايي را آه به دليل آزمايش تعدادي از حترمي

 .اين آشور وضع آرده بود، لغو منايد

آباد  واشنگنت هيأت حاآمه جديد افغانستان را وادار آند تا با اسالم   -2
 . روابط حسنه داشته باشند

آباد را در خبشي از ساختار قدرت سهيم  اسالمواشنگنت نريوهاي طرفدار -3
 . آند

آباد بني دو  گزينه خنست اگر چه براي پاآستان سودمند بود، اما اسالم 
اول اين آه مهكاري اين آشور با امريكا . موضوع تفكيك قائل شده بود

شد آه در هر جاي  عليه طالبان خبشي از مهكاري امنييت دو آشور قلمداد مي
از اين . توانست اتفاق بيفتد مورد هر گروه ديگري نيز ميديگري و در 

هايي را به اين آشور  رو واشنگنت بايسيت به صرف مهكاري پاآستان، آمك
دوم اين آه پاآستان در افغانستان منافع مستقيم و حياتي . ارائه دهد

دارد و اگر طالبان از بني بروند، هيچ نريويي آه در ساختار سياسي 
بنا بر . منافع پاآستان محايت آند، وجود خنواهد داشت افغانستان از

آباد به شدت پافشاري داشت آه به ما به ازاي مهكاري با  اين، اسالم
   . امريكا در قضيه افغانستان در داخل افغانستان پرداخته شود

زيرا در آن هنگام دو . گزينه دوم هم براي پاآستان اطمينان خبش نبود
انستان قبضه آرده بودند آه از قضا هر دو نسبت گروه قدرت را در افغ

گروه خنست ائتالف مشال بود آه پاآستان را . به پاآستان بدگمان بودند
ها  گروه دوم ناسيوناليست.آردند حامي طالبان و دمشن خود قلمداد مي
ها خود را سازماندهي آرده بودند  بودند آه در جريان رم و افغان ملت

ادعاي ارضي و تارخيي عليه پاآستان » ديورند«خط آه اين ها نيز بر سر 
توانست  مني) جانشني طالبان(اين گونه، هيچ يك از اين دو نريو . دارند

گرفت، براي پاآستان اطمينان  حتا اگر امريكا هم در پشت ماجرا قرار مي
يعين حضور خبشي از : ماند گزينه سوم بود يي آه مي تنها گزينه. خبش باشد

نريوهاي . دار به پاآستان در ساختار سياسي افغانستاننريوهاي وفا
منتهي . وفادار به پاآستان را بايد عمدتًا در ميان طالبان جستجو آرد

 . گرا فقط آن دسته از طالبان که ايدئولوژيك هستند و نه ملي

گريي پشتونستان بزرگ هستند آه خبشي از  گراها به شدت خواهان شكل ملي
برعكس، مذهبيون يعين . شود ي پاآستان را شامل ميمناطق سرحدي و قبايل

انديشند، مهه جا را سرزمني برادران مسلمان  آن هايي آه ايدئولوژيك مي
خوانند و لذا اصًال قائل به وجود مرز ميان دو آشور اسالمي پاآستان و  مي

آي، سازمان امنيت و . اس. اين مهان چيزي است آه آي.افغانستان نيستند
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تش پاآستان، سعي آرده است بطور بسيار ظريف طراحي آند تا اطالعات ار

ها را به فراموشي سپارد و از سوي ديگر  از يك سو ادعاي تارخيي افغان
هاي الزم را براي هبره گريي از افغانستان به عنوان عمق اسرتاتژيك  زمينه

  . پاآستان در برابر هندوستان فراهم آند

ها قانع آننده بود و لذا واشنگنت  كاييها براي امري توضيحات پاآستاني
: مسأله اين گونه مطرح شد .آباد وارد معامله شود تصميم گرفت با اسالم

پذيرد آه خبشي از نريوهاي وفادار به پاآستان وارد ساختار  امريكا مي
اما چگونه و در مقابل چه چيزي؟ از اين جا . سياسي افغانستان شوند

در مورد اين آه چگونه نريوهاي . مطرح شد »ور طالبان ميانه«بود آه حبث 
وفادار به پاآستان در ساختار سياسي افغانستان وارد شوند، 

رو وارد ساختار سياسي  گرفته شد اين نريوها در قالب طالبان ميانه تصميم
 . ها دو ابتكار مهم را صورت دادند در حقيقت پاآستاني. شوند

دند و آن ها را به دو دسته اين آه ميان طالبان تفاوت قائل ش اول
 . رو تقسيم منودند تندرو و ميانه

ها  اين آه ميان طالبان و القاعده تفاوت قائل شدند و به امريكايي دوم
اما از طالبان دفاع . آباد با القاعده خمالف است اعالم آردند آه اسالم

ي رانيم، آن خبش از نريوها رو سخن مي پس وقيت از طالبان ميانه. آند مي
وفادار به پاآستان هستند آه داراي پايگاه اجتماعي نسيب در ميان خبشي 

اين نريوها ايدئولوژيك بوده و . باشند ازا قوام دو طرف خط ديورند مي
 . پذيرد از افكار و عقايد مجعيت علماي اسالم تأثري مي

رو و تند رو هيچ تفاوتي وجود ندارد جز  در واقع، ميان طالبان ميانه
راي توجيه افكار عمومي ممكن است بعضي از سران اصلي طالبان آن آه ب

 . مثل مالعمر را از رأس اين نريو حذف آنند

هاي منفي آه از نظر افكار عمومي  در هر حال، امريكا به رغم بازتاب
رو وارد ساختار سياسي افغانستان  دارد، پذيرفته است طالبان ميانه

متيازات زيادي از پاآستان صورت اما اين مهم در قبال دريافت ا. شوند
 . گرفته است

خنستني امتياز عبارت است از جلب مهكاري پاآستان براي سرآوب بقاياي 
امريكا از پاآستان خواسته . القاعده اما امتيازات بعدي مهمرت هستند

رو به ساخت قدرت در افغانستان يكي از  است در ازاي ورود طالبان ميانه
اسرائيل را به رمسيت بشناسد، نظارت بر : دهد اين اقدامات را اجنام

الدن را  بن يي پاآستان را به دسرتس امريكا قرار دهد، اسامه هاي هسته سالح
 دستگري و حتويل امريكا دهد، 

آليه نريوهاي خارجي را آه در اسارت طالبان و القاعده هستند، آزاد 
اري از حترك يي آه آث آند، بقاياي طالبان را خلع سالح کند به گونه

معلوم نيست آه پاآستان به آدام يك از اين . نظامي آن ها برجا مناند
آي پاآستان . اس. ويل آنچه مسلم است اين آه آي. شرط ها تن داده است

  .آند سه گروه را فريب داده است و با اين هرسه بازي مي

ريكا آي اس آي به مهان ميزان آه با ام. ها هستند امريكايي خنستني گروه،
. آند آند، به مهان ميزان نيز طالبان را هدايت و رهربي مي مهكاري مي

ها و اطالعات درست به طالبان از حمورهاي  اطالعات نادرست به امريكايي
 . آي است. اس. اصلي عملكرد آي
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دانند آه چرا  واقعًا مردم پاآستان مني. مردم پاآستان هستند دومني گروه،

حضور دارند و چرا ارتش پاآستان بايد توسط  ها در آشورشان امريكايي
هاي  ها حماآمه شود و چرا ناموس نظامي پاآستان يعين سالح امريكايي

دانند  مردم پاآستان مني. يي اين آشور بايد حتت آنرتل امريكا باشد هسته
 ... ها دارد و  دولت شان در پشت پرده چه سر و سري با اسرائيلي

اگر چه عوامل زيادي در قرباني شدن . ان استمردم افغانست سومني گروه،
مردم افغانستان نقش داشته ويل سازمان امنيت و اطالعات ارتش پاآستان 

 . خنستني نقش را در فالآت و سيه روزي اين مردم بازي آرده است

. رو آامًال مشهود است ها و منود سياست فوق در قضيه طالبان ميانه جلوه
رو را  آي اين است آه از يك سو طالبان ميانه. اس. خنستني منود سياست آي

به اجنام آارآردهاي سياسي واداشته است و سعي منوده با رايزني با 
 . ها و حتا فريب دولت آابل آن ها را وارد ساختار سياسي آند امريكايي

از سوي ديگر، براي عملي منودن اين سناريو، خبشي از طالبان را آه به 
هستند، مسلح منوده است تا با اعمال خشونت عليه طالبان تندرو معروف 

هاي غريدوليت و حتا نريوهاي  دولت و مردم افغانستان و نيز سازمان
هم اآنون  .امريكايي، آن ها را به پذيرش شرايط پاآستان وادار آند

رو براي ورود به  چهار نريوي اصلي با اهداف خمتلف از طالبان ميانه
پاآستان، امريكا، خبشي از سران قبايل  و : دآنن ساختار قدرت محايت مي

ها  ها براي گرفنت سهمي از قدرت در افغانستان، امريكايي پاآستاني. آرزي
پذيري خود و تثبيت اوضاع در افغانستان، حامد آرزي  براي آاهش آسيب

براي جلوگريي از شكاف در ميان اقوام و در نتيجه تثبيت موقعيت خود در 
مجهوري و سر اجنام خبشي از سران قبايل يعين  ستانتخابات بعدي ريا

ها براي افزايش قدرت قبيله يي خود در برابر رقيب هم قومي خود  غلزايي
 . يعين دراني ها

اگر دقت داشته باشيم، هدف اصلي هر چهار نريوي ياد شده تالش براي نوعي 
ر اما مسأله اين است آه آيا با ورود طالبان د. باشد موازنه قدرت مي

ها از افغانستان رخت خواهد  ثباتي هر شكلي از آن به ساختار قدرت، بي
ديگ جوشان «: بست؟ جنرال ضياء در يكي از مجالت معروف خود گفته بود

وقيت چنني  .»افغانستان را بايد مهواره در درجه حرارت مشخصي نگه داشت
عبارتي سرلوحه سياست خارجي پاآستان در افغانستان باشد، چگونه 

توان اميد داشت اوضاع افغانستان سرو سامان پيدا آند و مردم مظلوم  يم
 اين آشور روي آرامش ببيند؟

چنانچه به رغم تالش هاي دولت مبين بر تشويق طالبان در سهم گريي مستقيم 
در پروسه سياسي و آمادگي براي تفويض سهم بيشرت آنان در جمموع 

شته و هر روز به محالت شان بر ساختارهاي دوليت،آنان سالح بر زمني نگذا
عليه حاکميت کنوني و در زير چرت پاکستان گسرتش مي دهند،که اين خود 

  .» باعث تشويش مهه مردم افغانستان است

جدا از اين ها، هم اکنون مشار بسياري از اعضاي بلندپايه حزب اسالمي 
گرفته که گويا از رهربي حزب بريده باشند، در رده هاي بااليي دولت جا 

و کرسي هاي فراواني را در دست دارند که اين کار نيز بر مي گردد به 
 . مشارکت دادن نريوهاي هوادار پاکستان در  دولت افغانستان
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و  ياسالم يوتندرو ييادگرايبناست که  يادآوريان يشا
ع است و ي پاکستان شانيسم تنها در مناطق پشتون نشيوهاب

هرگاه ( دولت پاکستان  عيني. دريگ يگر مناطق را در بر منيد
در سه دهه گذشته با مهارت ) ميري را استثناء بگريمنطقه کشم

ر کننرتل گرفته، يشوم را ز يده هاين پديتوانسته است ا
 يژيکه اسرتات در حايل. هپن گردد نگذارد تا در سرتاسر کشور

در  ياسالم ييو تندرو ييادگرايه بنيرو يپاکستان گسرتش ب
 . سراسر افغانستان است

ه گاه و يخاستگاه و تک - پاکستاننيبه هر رو، سرزم 
ان ي، با هر سه جرييطالبان است که از سو يپشتوانه باور

 يز سووند دارند و اين کشور پيا مسلط بر جامعه مذهيب يفکر
استباز آن يهستند در دست حلقه ها و حمافل س يگر، ابزاريد

 30.کشور

                                                 
توان سه جريان فكرى اسالمى  در يك تقسيم بندى آلى و عمومى، مى «.  30

ا، مالحظه منودآه منشا اوليه متامى آن ه) پاکستان( عمده را در اين آشور
) پيش از جتزيه به هند، پاآستان و بنگالدش(در تفكر اسالمى به هند بزرگ 

 .گردد برمى

بنيادگراىي افراطى است آه ريشه در افكار و  ، جريان جريان اول
 .دارد) 1762 - 1703(اهللا دهلوى  وىل  هاى شاه  انديشه

فكار ديىن اهللا، در آغاز يك هنضت فكرى فرهنگى بود آه اصالح ا شاه وىل  هنضت 
را از زندگى جامعه مسلمانان هند، هدف اساسى خود قرار  و خرافات زداىي 

و نوه ) 1824 - 1746(اما پس از او، پسرش شاه عبدالعزيز «. بود داده 
تبديل  ، آن را به يك جنبش اجتماعى سياسى )1831 -1781(شاه امساعيل  -اش 

دوم قرن نزدهم،  مه در ني» .آرده و عليه سلطه انگلستان موضع گرفتند
اهللا، به نام حممد قاسم نانوتوى  وىل  شاه  يكى از علماى برجسته پريو هنضت 

را در روستايي به مهني » ديوبند«مدرسه معروف ) م1867(هجري  1284در سال 
 .اتار پراديش هند بنيانگذارى آرد نام، در ايالت 

گشت آه تا   ويژهتبديل به يك مكتب فكرى  به تدريج »  ديوبندى«مدرسه  
امروز، به افراد حتصيل آرده در آن جا و يا وابسته به طرز تفكر آن 

گذاران اين مدرسه، حنفي هاي  بنيان . اطالق مى شود»  ديوبندى«عنوان 
انديشى، بر عقايد و  سختگري و دقيق بودند و در مبادى تعليم و جزم  

آن ها، جتديد  مدرسه .... آردند مذاهب آالمى اشعريه و ماتريديه مشى مى 
خود قرار داد و دانش هاى   مهت«حيات علوم آالمى در هند مسلمان را وجهه 

 ».جديد را از مواد درسى خود حذف آرد

وابسته  مكتب ديوبندى پس از اين آه رنگ سياسى نيز پيدا منود، علماى 
ديگر، گروه  به آن با مهكارى تعدادى از علماى وابسته به جناح هاى 

پس از جتزيه هند . به وجود آوردند 1919را در سال » ت العلماى هندمجعي«
مجعية العلماى «انشعاىب آن، حتت عنوان  و به وجود آمدن پاآستان، شاخه 

مجعية العلماى «. اسالم، فعاليت هاى خودرا در پاآستان کنوني ادامه داد
حزب سياسى موالنا بشري امحد عثماىن به  -رهربى مؤسس جديد خود به »  اسالم

 .ها تبديل شد مذهىب ديوبندى  

رهربى . و اقليت تقسيم گرديده است  اين حزب، امروز به دو گروه اآثريت 
الرمحان و رهربى جناح اقليت را موالنا مسيع  جناح اآثريت را موالنا فضل

اين دو رهرب، هر دو پشتون تبار هستند و از حلاظ .احلق به عهده دارد
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خت قرآن و سنت و سريه خلفا و صحابه و معتقد به فكرى، طرفداران سرس

روابط . روند  نظريات علماى سلف و خمالف با اجتهاد و جتدد به مشار مى
طالبان بسيار عميق و ريشه  با گروه »  پشتون تبار ديوبندى«اين دو رهرب

 . دار است 

 - 1903(فكرى در پاآستان، جريان موالنا ابو االعلى مودودى  دومني جريان
در اين »  اخواىن«توان آن را جريان  تسامح مى  است آه با اندك ) 1979

رغم اين آه شخصيىت بنياد گرا و تا حدودى  موالنا مودودى به  .آشور ناميد
اهللا دهلوى در سده هژدهم ميالدى است؛ اما  متاثر از افكار اصالحى شاه وىل 

العلماى اسالم  با وجود اين، ميان انديشه و روش سياسى او با مجعية 
برخورد نقادانه با  مودودى معتقد به . شود تفاوت زيادى مشاهده مى

»  مجهورى اهلى«اسالمى، از  تاريخ صدر اسالم بوده و در باره نوع حكومت 
گرى، از   مودودى در آنار تفكر سلفى . نام برده است) تئوآراسى مجهورى(

او به نظام . باشد منى  نوعى پذيرش روش هاى معاصر در  نظام سياسى غافل
هاى  آزاد اعتقاد آامل داشته و استفاده از شيوه چند حزىب و انتخابات 

تشخيص دادن «: گفت منود و مى  را در حكومت ديىن جتويز مى  دارى مدرن  دولت
  افراد مورد اطمينان در حميط ما، با آن راهى آه مسلمانان اوليه اسالم

 …پيمودند، امكان ندارد مى 

» ...خود، راه هاىي را به آار برمي بر اين، بايد طبق مقتضيات زمان بنا
را بنيانگذارى »  مجاعت اسالمى پاآستان«گروه  ميالدى 1941مودودى در سال 

. آيد اين حزب، امروز بزرگرتين حزب اسالمى در پاآستان به مشار مى . منود
 .دارد را قاضى حسني امحد به عهده»  مجاعت اسالمى«آنوىن  رهربى 

حسني امحد طرفدار وحدت اسالمى و مبارزه با نفوذ فرهنگ غرىب است،  قاضى 
آميز و غري انقالىب بوده و حتول فكرى  اما روش مبارزاتى او آامال مساملت

. مشارد  فرهنگى را قبل از هر نوع حتوىل در نظام سياسى،الزم و ضرورى مى
عيت اسالمي و حزب اسالمى در دوران جهاد افغانستان از مج»  مجاعت اسالمى«
 .منود حكمتيار قويا محايت مى  

. است)1898 -1817(اسالمى در پاآستان جريان سر سيد امحدخان  سومني جريان
سيد امحد خان الگوى مسلمان ليربال در حمافل روشنفكرى پاآستان شناخته 

عنوان   او معتقد به مراجعه مستقيم و بدون واسطه به قرآن به. است شده
شناسى  را در منبع »  امجاع«و »  سنت«رتين راه شناخت دين بوده و نقش هب

گراىي و  سيد امحد خان زير تاثري مكتب عقل. داد دين مورد ترديد قرار مى 
. منود فلسفه طبيعى سده نزدهم اروپا قرارداشت و قرآن را تفسري علمى مى 

گرايش . غرب بودمهمرتين ويژگى در تفكر امحد خان، گرايش او به نوگراىي 
گرا با او  سيد امحد خان، انگيزه خصومت مسلمانان سنت غرىب گرايانه 

مسلمانان  .گرديد وسراجنام او را متهم به ارتداد و احنراف از دين منودند
را يك حزب صرفا ملى  اگر آن(»  مسلم ليگ«روشنفكر دانشگاهى و تا حدودى 

 .روند از هواداران جريان سوم به مشار مى) ندانيم

به حنوى ريشه در   اين سه جريان فكرى، مهان طورى آه اشاره گرديد، هر يك
بريتانيا داشت آه عمدتا   سلطه افكار علماى مسلمان هند در دوران حتت 

اهللا، منشا  هاى اصالحى شاه وىل   انديشه. گشت  اهللا برمى به افكار شاه وىل 
اما آنچه پايه واقعى . دپيدايش گرايش هاى متعدد و خمتلف در نيمقاره ش

گرى يا بنياد گراىي از  داد، سلفى  اهللا را تشكيل مى  وىل انديشه ديىن شاه 
بود، تا آجنا آه دولت استعمارى بريتانيا او را   وهابيت  نوع مشابه

 .وهابيت آرد  متهم به
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مسلمانان پاآستان  اين سه جريان فكرى اسالمى به طور آل، اآثريت عمده 

گريند و از حلاظ صنفى، در برگرينده اصناف حوزوى، دانشگاهى   را در برمى
گانه از   اما با وجود اين تقسيم بندى سه.باشد و بازارى هر سه مى

بندى  جريان هاى فكرى اسالمى در اين آشور آه جنبه عمومى داشت، تقسيم
ديگرى نيز وجود دارد آه مربوط به مدارس ديىن و علما و روحانيون مذهىب 

مذهىب،بسيار  شهرت و رمسيت تقسيم بندى دوم در خصوص حمافل حوزوى و. ودش مى
 .باشد قابل توجه مى 

و علماى ديىن سنىت، از حلاظ گرايش  در اين تقسيم بندى اخري، اآثر مدارس 
گروه : شوند عمده و مهم تقسيم مى  هاى آالمى و فقهى به دو گروه

مناينده دو نوع تفكر آالمى و  اين دو گروه،. » بريلوى« و گروه»  ديوبندى«
است آه هر يك به تدريج داراى حزب ) در چارچوب فقه حنفى(فقهى
  ديوبندي ها از نظر اعتقادى، شباهت آلى به. مستقلى نيز گرديدند سياسى

هاى  آن ها مانند وهابيت، در برابر ساير فرقه. اند وهابيت پيدا آرده
ىي  تفسري ويژه » وحيد و شركت«اسالمى، حساسيت زيادى نشان داده و از 

بيشرتى داشته و از  پذيرى  اما بريلوي ها حالت انعطاف; دهند ارائه مى
و مغاير با مشهور ارائه منى   گاه تفسري سختگريانه هيچ»  توحيد و شرك«
صوفيانه دارند و در اعتقاد به   بريلوي ها تا حدودى، گرايش هاى. دهند 

 .شيعى مى انديشند نزديك به آالم »  اولياء اهللا«

 - 1856(بريلوى   بنيادگذار مكتب بريلوى، شخصى به نام امحد رضاخان
جنبش حممد بن عبدالوهاب و   به  مكتب بريلوى در واآنش نسبت«. بود) 1921

اهللا، شاه امساعيل و علماى ديوبندى  با عقايد ديىن شاه وىل  در خمالفت 
مجعية العلماى «اآستان، گروه سياسى اين مكتب در پ  مناينده. پديدار شد

. باشد به رهربى موالنا شاه امحد نوراىن و عبدالستار نيازى مى »  پاآستان
آيد و  مشار مى  به»  دين رمسى«در پاآستان آنوىن، مناينده »  ديوبندى«مكتب 

 .داراى اآثريت در ميان مسلمانان اهل سنت است

به ; است  افزايش بوده طرفداران ديوبندى در اين آشور، مهواره در حال
ويژه در دو دهه اخري، رشد ديوبندي ها به دليل رشد بنياد گراىي اسالمى 

هاى وسيع عربستان و مهچنني محايت هاى دولت از  در منطقه و سرمايه گذارى 
ترين گروه هاى وابسته به مكتب   عمده. بيشرتى يافته است  آن ها، سرعت

 :عبارتند از  در پاآستان ديوبندى 

اين سه . » اهل حديث«و مجعيت »  صحابه سپاه «، » مجعية العلماى اسالم«
ديوبندى و داراى عقايد مشابه و شعارهاى يكسان   جناح، متعلق به مكتب

تنها تفاوت اين سه جناح در اين است آه . واحدى هستند  و حاميان خارجى
صورت يك حزب  به به رهربى فضل الرمحان و مسيع احلق،»  مجعية العلماى اسالم« 

و »  سپاه صحابه«آه  ، در صورتى سياسى وارد صحنه سياسى آشور گرديده
. اند  نظامى و فرهنگى رو آورده  به ترتيب به فعاليت هاى»  اهل حديث«

مهاهنگى داخلى اين سه گروه در مبارزه عليه خمالفانشان بسيار قابل 
 .باشد  توجه مى

ده ارتباط تنگاتنگى دارد و از محايت با هر سه گروه نامرب  جنبش طالبان
برخوردار  هاى معنوى و مادى و حتا انساىن مهه آن ها در اين چند سال 

به دليل »  اسالم  مجعيت العلماى«در عني حال، اين ارتباط با . بوده است
سياسى در عمل بيش از دو   عوامل فرهنگى، زباىن و تباري و نيز جتربه

 . گروه ديگر بوده و هست

تبار بوده و در ايالت هاى  احلق، هر دو پشتون الرمحان و مسيع  والنا فضل م
آيد،   بلوچستان و سرحد آه موطن اصلى پشتون هاى پاآستان به مشار مى 
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افغانستان، رابطه تارخيى   طالب علوم ديىن. داراى نفوذ چشمگري هستند

 . اند  اى با مدارس ديوبندى در نيمقاره هند داشته ديرينه 

، 1947نام پاآستان در سال  پيش از جتزيه هند و به وجود آمدن آشورى به 
ادامه حتصيل به مدارس ديوبنديه در  اآثر طالب اهل سنت افعانستان براى 

از سرتاسر «: گويد  عزيز امحد هندى در اين باره چنني مى .رفتند هند مى 
خصوص افريقا، مااليا، آسياى مرآزى و ايران به   هند و از جنوب
 1850(در دوران موالنا حممود احلسن » .به ديوبند آمدند افغانستان حمصالىن 

آيد، مدارس   مشار مى آه يكى از علماى نسل دوم مكتب ديوبندى به ) 1921
مهزمان . سرحد پاآستان، تاسيس شد  ديىن زيادى با تفكر ديوبندى در ايالت
يگر وابسته به جناح د(حديث   با اين دوره، مدارس متعلق به اهل

و «غرىب بر فعاليت هاى خود افزودند  سرحد مشال نيز در ايالت ) ديوبند
 » .اجياد آردند …و در دره آنر  مدارسى را در اترك، اآوره

پس از به وجود آمدن آشور پاآستان، بيشرتين طالب اهل سنت افغانستان، 
.  دادندسرحد مشال غرىب پاآستان تغيري مسري خود را از هند به ايالت 

سرحد   جنوىب و شرقى افغانستان عمدتا با مدارس ايالت ايالت هاى 
  در حاىل آه واليات جنوب غرىب و غرىب اين. ارتباط برقرار آرد پاآستان

نفوذ . بلوچستان پاآستان ارتباط برقرار منود  آشور با مدارس ايالت
 . وس استمدارس پاآستان در افغانستان، از اين زمان به بعد آامال حمس

پشتو ترمجه گرديده، چاپ و   آثار علماى بزرگ ديوبندى از عرىب و اردو به
عزيزالرمحان سيفى از مرتمجان معروف آثار . به افغانستان پخش گرديد

هاى او   نعماىن، نقش مهمى در اين امر داشته و ترمجه سليمان ندوى و شبلى
 .انتشار يافت 1350و 1340در دهه 

يوبندى از اين زمان به تدريج وارد افغانستان گرديد، تفكر د هاى   رگه
اما بيگانگى آن با دين رمسى افغانستان، مانع از مقبوليت آن در سطح 

افغانستان در  آارشناس فرانسوي مسائل -اليور روا . گرديد وسيع مى 
: نويسد باره نفوذ تفكر ديوبندى در آشور در قبل از انقالب چنني مى 

از طالب افغاىن به مدارسى آه در  ، بسيارى 1947ند در سال بعد از جتزيه ه«
آن ها . غرىب اجياد شده بود، رفتند سرحد مشال نزديك آن ها در ايالت 

برخى از آنان به . و بدخشاىن بودند عمدتا پشتون و بعضا نورستاىن 
به افغانستان، در مقابل   ايديولوژى اهل حديث گرويدند و هنگام بازگشت

 . مبارزه آردند ذهب حنفى تصوف و م

حنفي ها معموال آن ها را . منودند مثال زيارت هاى حملى را ويران مى 
ارتباط » .خواندند مى  ناميدند، لكن آن ها، خود را سلفى   مى»  وهاىب«

سو و مدارس حتت نفوذ مكتب   فكرى بني طالب و علماى افغانستان از يك
هاى گذشته آم و بيش  طول دهه ديوبندى در پاآستان از سوي ديگر، در 

اين ارتباط، تا قبل از دوران جهاد، حالت طبيعى و . برقرار بوده است
  آرامى داشت، اماپس از آغاز جهاد، ناگهان دگرگون شده و روند شتاب

 .آلودى به خودگرفت

شتاب اين روند زماىن بيشرت حمسوس گرديد آه پاآستان و عربستان تصميم 
در قضيه افغانستان، از  رو اسالمى   ت از احزاب ميانهگرفتند به جاى محاي

 .کنند  احزاب تندرو اسالمى محايت

با پشتوانه ماىل   اسالم و اهل حديث پس از مهني مساله بود آه مجعيت العلماى 
مهاجران و جماهدان  و سياسى قوى، طرح هاى بنيادى و درازمدتى را براى 

دى متام، براى اجراى آامل آن وارد افغاىن روى دست گرفته و با حوصله من
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  :ي املللنيائتالف ب يوهاريطالبان در برابر دولت افغانستان و ن

کا يت امرين که چرا و چگونه طالبان که در آغاز مورد محايا
ن کشور قرار گرفتند، علل و عوامل يبودند، در برابر ا

امون آن نوشته شده است و کنون ريپ گوناگون  داردکه بارها
 . باشد يمطرح حبث ما من

 
گردد به دولت افغانستان و موقف آن در  يمگر،آنچه مربوط م

ن ياز کارشناسان، بزرگرت ياريقبال موضوع طالبان، به باور بس
پخش شده  ي آوازه هارير تاثين بود که زيا يلغزش دولت کنون

بر آن شد 31يمار داخليب يوهاريحمافل خاص پاکستان و ن ياز سو
                                                                                                                                                             

ماىل و فكرى مؤسسات خرييه عربستان،  با محايت هاى »  اهل حديث«. عمل شدند
آموزشى خود در داخل پاآستان، و در واليت   هاى  افزون بر توسعه برنامه

 .افغانستان نيز وارد فعاليت گرديد  هاى شرقى

و بدخشان و مناطق نورستان در واليت هاى آنر  هواداران افغاىن اهل حديث 
افضل   مولوى .به سبك دولت وهاىب عربستان تاسيس منودند»  امارت هاىي«مشاىل، 

حتصيل آرده ) سرحد پاآستان  ايالت(آه ابتدا در ديوبند و سپس در اآوره 
سوق  وهابيت  بود، پس از بازگشت در منطقه اصلى خود، قبيله خود را به 

 . داد

امارت وهاىب ) shariqi(شريقى   ى افضل به نام مولوىيكى از شاگردان مولو
آرده  بدخشان اجياد آرد، و در کنر مولوى مجيل الرمحان حتصيل خود را در 

 . هناد  را در دره پيچ بنيان» مدرسه ثلثني پيشاور، دولت وهاىب

فعاليت هاى فرهنگى  اين افراد، مهزمان با فعاليت هاى نظامى سياسى به 
سياسى با ديگر فرماندهان  اشتغال داشتند، اما رقابت هاىو تبليغى نيز 

حملى آه وابسته به احزاب ديگر جماهدان بودند، جمال زيادى به اين مولوي 
 .ها نداده و سراجنام دو نفر اخري کشته شدند

شاخه فضل الرمحان نيز در طول دوره جهاد و دهه پس » مجعية العلماى اسالم«
بلوچستان و سرحد براى شكار  ي را در ايالت ي  از آن، دام هاى گسرتده

سال هاى   مجعيت العلماى اسالم در طول. جوان مهاجران گسرتانيده بود  نسل
 . »جهاد، رابطه نزديكى با جماهدان داشته است

رشد  در قش پاکستانن«، از مقاله »اصالت«برگرفته از سايت انرتنيت (
 ) چي، دوشي »دسيسه هاي پيدا و پنهان تروريزم و

و نيز مشاري از شارلتان هاي جاه طلب و خود خواه سياسي که زير ... .  31
نام کارشناس، صاحب نظر و حتليلگر با آجنداهاي شخصي هدف رسيدن به 
کرسي هاي بااليي دوليت و رسيدن به نان و آبي را در سر مي پرورانيدند، 

ي گسرتده با بوق و کرناهاي سده بيست و يکم شب و روز از راه شبکه ها
رسانه هاي گروهي به ويژه بي بي سي و صداي امريکا و نيز شبکه هاي هپن 
شده در داخل کشور، داد و بيداد راه انداخته بودند که مهه مشکالت کشور 
ناشي از کارکردهاي نارواي تفنگ ساالران است و با کنار زدن آنان دنيا 

 . گل و گلزار مي شود
ار سنگيين از واقعيت هاي تلخ را بر پشت ترديدي نيست که اين گفته ها ب

مگر، دادگرانه خنواهد بود هرگاه گناه مهه دشواري ها و نا به . مي کشند
ساماني ها يکسره به گردن تفنگ ساالران افگنده شود و چنني وامنود گردد 

چيزي که مي . که مهه مشکالت کشور ناشي از رفتارهاي نارواي آنان است
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 يها 52 -گسرتده ب يگر در اثر مبباران هايکه طالبان د
 -که ب يگر ماداميسرکوب شده و نابود شده اند و د ييکايامر

 يبرا يکنند، خطر يها بر فراز آمسان افغانستان پرواز م 52
. روند يشان به مشار من ي املللنيمانان بيدولت افغانستان و مهپ

جماهدان اند که مانع  يوهاريدولت ن ين خطر برايبرعکس، بزرگرت
به  يو  دمکراس يت، ثبات، دولت سازيبر سر راه امن يبزرگ

 .روند يمشار م
 
ه هزاران طالب در بند در زندان يرو يب يين بود که رهايا

ن هدف که از آنان به عنوان وزنه يد هم به ايشا(مشال يها
آن که  يب) نديمنا يمتقابل در برابر جماهدان کاربرد ابزار

 يو باور يشوند و با آن ها کار روان يا بازپروري ييمغزشو
 60ز ينه گري راستا، زمنيدر مه. ديد، آغاز گردريسته صورت گيبا

ن يد که ايتن از رهربان طالبان از زندان قندهار فراهم گرد
ش يکه چند ماه پ يچنان.  اکنون هم ادامه داردنيروند تا مه

 . ديطالب از زندان قندهار فراهم گرد 850ز  ينه گريزم
 

ناسخته و ناپخته دولت در قبال جماهدان  ياست هايسبه هر رو، 
ژه پس از انتخابات يجامعه به و ياصل يوريدو ن -و طالبان

با  ياسيد که به شدت در جبهه سيمنجر به آن گرد ياست مجهورير
 يشيک جنگ فرساي ريبا طالبان درگ يجماهدان و در جبهه نظام

 .نده گردديدرازمدت و سا
 
جماهدان  يرزم يوريتوانست از ن يدولت ماست که  ن در حايليا

با  عيني 32.دريسترب در برابر  طالبان کار گ يواريچونان د
 يرزم، م يدان هايارو قرار دادن طالبان و جماهدان در ميرو

و  ي، دولت سازيخود ساز يبرا يباز يخود فضا يتوانست برا
مگر، با راندن جماهدان  33.دياد مناجير پشت جبهه اد يملت ساز

 ي از ساختارهانيشيپ يدر کنار افسران بازمانده از دولت ها
زه نربد با طالبان را داشته يکه انگ ييوريگر ني، دينظام

از  ياريگر، مشار بسيد ياز سو. مسلح مناند يوهاريباشد، در ن
 يتگاه اداروارد دس ينظام يجماهدان رانده شده از ساختارها

ت، دردسرها و يريل نداشنت جتربه در مديدند که به دليدولت گرد

                                                                                                                                                             
بر آن بگذارمي، هبره برداري ناروا و ناسخته اين خواهيم انگشت انتقاد 

کارشناسان از مطرح ساخنت ابزاري اين موضوع براي سودجويي شخصي و 
 .رسيدن به اهداف ويژه است

سپاه پاسداران «شايد هم راه حل ديگر، اجياد ساختاري مثال زير نام .  32
ي دهد که الگوي کشورهاي مهسايه ايران و پاکستان نشان م. مي بود» جهاد

در هپلوي نريوهاي منظم اردو، در ايران سپاه پاسدارن و در پاکستان 
موجود است که اين امر برخاسته از واقعيت ها و ) شبه نظاميان(مليشه 

 .  نيازهاي عيين منطقه مي باشد
ظاهرا جماهدان نيز بي ميل نبودند و کنون هم نيستند که بار جنگ با .  33

و خود را تنها نريويي مي دانستند و مي دانند طالبان را بر پشت بکشند 
چناني که چندي پيش آقاي . که توانايي رويارويي با طالبان را دارند

جلو طالبان را » به غري از جماهدان پدر کس مني تواند«سياف گفت که 
 . بگريد
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ن يل ايهم به دل يمشار. دنديدر اداره آفر ياريبس يها يدشوار
امرار معاش نداشتند، به کشت مواد  يگر برايکه کدام راه د
 .آوردند...و  يريخمدر رو و رهگ

 
. بدتر بودن هم ي از انين شگرد در مناطق پشتون نشي اريتاث

ن مناطق به دامان پرمهر و آغوش باز يجماهدان رانده شده در ا
 .  طالبان پناه بردند و در برابر دولت سالح برداشتند

 
ن بود که خود را  يکا در اين اشتباه امريهر چه بود، بزرگرت

ان و س افغاننيشآن هم در گسرته پشتون نافغانستان  يدر جنگ ها
ن مهم را به يتوانست ا يکه م حايلدر .  ساختريدرگپاکستان 

عهده جماهدان بگذارد و تنها از آنان در برابر طالبان و 
 .ديمنا يکيلوژست يبانيتندروان عرب پشت

 
 يحال، پس از گذشت هفت سال، روهرا باکر  با اندوه م

شکست ما در افغانستان از تصور نادرست ما در «: نگارد
ن جا يمشکالت از ا. ابدي يمورد جبهه متحد مشال آغاز م

د که بر آن شدند تا جبهه متحد را خلع سالح ريگ يمنشاء م
را مسلح ساخته، با » يليقبا« يشه هايآن مل يمنوده و به جا

 يگروه طالبان که در مرز پاکستان با افغانستان مسلح م
ها  ييکايپس از خلع سالح جبهه متحد، امر 34.»شوند، جبنگانند

اد دولت متمرکز در کابل به جيسر اشان را بر  يمتام تالش ها
ن در يا. ث قدرت مسلط بر افغانستان معطوف ساختنديح

 يخارج ين کشور نه افغان ها و نه قدرت هايست که دريحال
 .»بسازند يک دولت مرکزيدر طول سده ها نتوانسته اند 

 
 :کشتار پشتون ها در لباس دوست: با کارت پشتون يباز

پشتون ها اند  يخير پاکستان دمشن تارد ينيمع يحمافل و حلقه ها
ده اند پشتون يگوناگون کوش يکه در سه دهه گذشته به هبانه ها

ش نفوس يترسند که با افزا يچون م. ها را به کشنت بدهند
ش يپندارند که افزا ي منياد شود و چنيپشتون ها قدرت شان ز

. ار خطرناک استيپاکستان بس يت ارضيمتام يقدرت پشتون ها برا
گذشته صدها هزار پشتون را به کشنت  ين است که در سال هايا

دشدگان جنگ يها و ناپد يد مشار کشته ها و زمخيشا. داده اند
 . ون هم برسديليک ميها به رقم 

 
ابرقدرت ها با کارت  يابزار يها ياست که باز ن در حايليا

ده بود که نوار يل در دو سده گذشته منجر به آن گرديقبا
به خاک و خون بکشند و دو صد سال مردم آزاده و را  يمرز

زان خود ين مرز و بوم کشته بدهند و در سوگ عزيا يجنگجو

                                                 
اسرتاتيژي ناکام دولت متمرکز در «، روهرا باکردانا .   34

هارون  :، برگردان از 2009مارچ  3،واشنگنت تاميز، »افغانستان
 .»خاوران«امريزاده، سايت انرتنيت 
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روس  ين سنجش که اگر روزگاري با اريکب يايتانيبر. ننديبنش
تواند  يکه م ييوريند، تنها نيمنا يها به افغانستان لشکرکش
بود، خواهد  ي باشندگان نوار مرزنيدر برابر آن جبنگد، مه

ک يش از يل را بيم قباي مستقريا غيم يد به گونه مستقيکوش
به دور  يچارگيو ب يکي، تاريسوادي، بيينوايسده آزگار در ب
 35.از متدن نگهدارد

 
به هبانه جنگ  يبه هر رو، حلقات و حمافل معلوم احلال پاکستان

و جنگ » کفار مشال«ست ها، جنگ با يبا روس ها، جنگ با کمون
وسته به يکا، پي جنگ با امررياخ يو در سال ها يوهانگريم يها

. اندازند يمه ميکار با اشرتاک پشتون ها هيآتش نربدها و پ
روشنفکر .  مغز مناندنيکنند که در منطقه پشتون نش يکوشش م

ا يک عده را وادار و ي. کشند يون مريپشتون را از کشور ب
ف و يختوک عده را با ي. کنند يق به مهاجرت به خارج ميتشو
کنند و  يع ميخرند و تطم يرا هم م يگروه. ترسانند يد ميهتد

 . نديمنا يم يابزار ياز آنان هبره بردار
 
 يپاکستان يک حمافل جنگ طلب و ماجراجويژياز اهداف اسرتات يکي

ن است که در لباس دوست پشتون ها را به يدر افغانستان ا
ن يکه ا يين جفايبزرگرت. ج نابود کننديو به تدر ييگونه نامر

پناه و مظلوم پشتون باشندگان نوار  يحلقات در حق مردم ب
 يماريشان را مصاب به بين است که ايند ايمنا يمنوده و م يمرز
منوده و از آن ها چونان گوشت  يصادرات يو تندرو يباور يها

دن به اهداف آزمندانه بلندپروازانه شان يرس يدم توپ برا
 ن در حايليا. نديمنا يناجوامنردانه مو  ي انسانريغ يهبره کش

ر مناطق يدر سا ينييآ ييو تندرو ييادگرايوع بنياست که از ش
 .   شود يم يريو جلوگريپاکستان با مهه ن

 
ست که خبش بزرگ معتادان مواد خمدر در افغانستان و يده نيپوش

رسد، از مجع پشتون  يم يپاکستان که مشار آنان به ارقام جنوم
اد يبه اعت ين حمافل پاکستانيا ييعمدا با کاررواها اند که 

 .  آغشته شده اند
 

ک يپاکستان، در  ي اسالمنيل، در سرزميدر درامه خونبار قبا
اسالم  يسکوهايگرانبها و دانسنگ ها و د يدر هتل ها: صحنه

 يبزرگ پاکستان هرگونه مشروبات گوارا يگر شهرهايآباد و د
ان عرضه يمشرت يبرا يمه غربپرشور و پرهنگا يو سازها يالکل

س يلندن و پار ين مدهايآراسته با آخر يزه هايشود و دوش يم
در دانشگاه ها جر . پردازند يم يو طناز يو دلرب يبه عشوه گر

و  يو دادگر يو جامعه مدن يامون دمکراسريپ يداغ يو حبث ها
 روان است ....حقوق زنان و مردان و يبرابر

                                                 
هرگاه مردم اين مناطق باسواد و روشن مي . منطق اين کار روشن است.  35

حاضر به جهاد  با لشکرکشي شوروي به افغانستان، شدند و مرفه، آنگاه 
در برابر شوروي ها و سپس شرکت در نربدهاي داخلي افغانستان مني 

 .رديدندگ
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نوا به ي، کودکان بينوار مرز يدو سوگر، در يو در صحنه د...

گناه در يزگان بيشوند، دوش يمرگ فرستاده م يمدرسه ها
 ين داد و ستد ميمعامالت مواد خمدر و دالالن و دکانداران د

 يقيدن موسيشن. شوند يده ميون ها به دار کشيزيشوند و تلو
شرفته ي و هوا با پنيسه دهه آزگار است که از زم. ممنوع است

معاصر بر آنان موشک و مبب و  يتکنولوژ يستاوردهان ديتر
ش با يزان خويدر سوگ عز يزنان نگونبخت عمر زد وير يمخپاره م

وه، يمشار زنان ب. نندينش يان و قلوب خوبار ميچشمان گر
 يسر م يوبان جنگ به ارقام جنوميم و معلوالن و معيتيکودکان 

 . زند
 

 ريکم در عصر تسخي ست ويها در سده ب يين ناروايتازه مهه ا
وتر، در يشرفته، در عصر کامپيپ يها يهان، در عصر تکنولوژيک

زده  يواهخيو آزاد يو دمکراس يکه داد از عدالت و برابر يعصر
 .    دريگ يشود، صورت م يم
 
ن درامه خونبار يدهه است که اچند ش از ي حلقات و حمافل بنيمه

   36.کنند يم يز کارگرداني ما ننيرا در سرزم
 
 :يمناطق مرز يک در دو سويدئولوژيوار ايدن ديکش
 

                                                 
در آغاز سده بيستم، خنست آملاني ها و ترک ها در آستانه جنگ جهاني .  36

اول و سپس روس ها در فاصله ميان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي هبره  
برداري ابزاري از درگري ساخنت پشتون ها با انگليسي ها براي ضربه زدن 

شوروي در کابل در يکي خنستني سفري  -براوين براي منونه،. بر آن ها بودند
سازماندهي «: از نامه هاي خود به وزارت خارجه روسيه شوروي نوشته بود

» آخرين تري در ترکش«خيزش نريومند مسلحانه ضد بريتانيايي پشتون ها 
هر چه بود، روس ها توانسته بودند با  .»بلشويک ها در خاور خواهد بود

با مسلح ساخنت غري مستقيم  برانگيخنت مسلمانان هند از مجله پشتون ها و
آن ها زمينه را براي شورش و سپس انقالب در هند فراهم سازند که در سر 
اجنام منجر به بريون رفنت انگليسي ها از هند در فرداي پايان جنگ جهاني 

 . دوم و آزادي هند گرديد
در سال هاي دهه هشتاد، انگليسي ها به کمک امريکا و اعراب توانستند  

ير ساخنت رودباري از دالرهاي بادآورده نفيت اعراب و ايدئولوژي با سراز
هاي اخوانيسم و وهابيسم به نوار پشتون نشني پاکستان و افغانستان و 
با راه اندازي جهاد در برابر کمونيسم، شوروي را درگري يک جنگ 
فرسايشي خونني و مرگبار با پشتون ها منايند و اين گونه انتقام خود را 

 .ها بگريند از روس
اين بار ديگر نوبت روس ها بود که با گسرتدانيدن دام بزرگ در گسرته 
پشتون نشني افغانستان و پاکستان، با عقب  نشيين تاکتيکي از 

با » بي پايان«افغانستان، امريکا و انگليس را درگري يک جنگ فرسايشي  
 . پشتون ها منايند که چنني هم شد

 
نربد افغاني «: بيشرت در زمينه نگاه شود بهبراي به دست آوردن آگاهي 

برگردان » سياست قدرت هاي بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون: استالني
  .www.arianfar.comمهني قلم، در سايت انرتنيت 
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شه ياند يريبا خطر سراز ييارويگردد به رو يآنچه مربوط م
مرزها، در دوره  ياز آن سو ک مذهيبيدئولوژيتندروانه ا يها

در افغانستان، با توجه به روان 37نيشيپ يشورو يحضور نظام
خلق در ک يها و دولت دمکرات يک، شورويدئولوژيبودن جنگ ا

شه ها از آن ين انديا يريبا سراز ييارويرو يافغانستان، برا
 يدر نوار مرز سيتيمارکس يشه هايگسرتش اند يخط، در پ يسو

مگر به رغم کار . ندريوع آن را بگيبودند تا بتوانند جلو ش
 يهنگفت، دستاوردها ينه هاين راستا و صرف هزيار در ايبس

 .نداشتند يچندان
 

با آن شد تا  يب در پي، داکرت جنيان شورويپاهپس از بازگشت س
وار يک ديدن يو کش يزم پشتون در نوار مرزيوناليت ناسيتقو

ک يدئولوژين نوار، با خطر ايک در امتداد ايدئولوژيا
مگر، اشتباه  .ديمنا ييارويرو ياسالم يو تندرو ييادگرايبن
آن ن، در ين دکرتيک ايژيشه اسرتاتيب به رغم درست بودن انديجن

ل يو نوار قبا يد در مناطق مرزين برنامه که بايبود که ا
ماند و به  يکسره در مهان مناطق حمدود ميد يشد، با ياده ميپ
ده يگر مناطق کشور کشيد دامنه آن به کابل و ديچ رو نبايه
دا منود و ي باژگونه پريون شد و تاثريشد، از کنرتل ب يم
خته يسم لگام گسيالونيخته شدن ناسيآن موجب برانگ» پسلگد«

 ينه واژگونيد و زميدر مشال گرد ييو هزاره  يکي، ازبيکيتاج
 . دولت او را فراهم آورد يو سرنگون

 
مردم   يبا سواد ساخنت سراسر يدر راستا يژين اسرتاتيهرگاه ا

برنامه  ي، راه اندازيبوم ي، توسعه زبان هايمناطق حمروم مرز
، ينوار مرز يهر دو سوباشندگان  يبرا يونيزيژه تلويو يها

                                                 
يکي ديگر از پارادکس هاي جنگ افغانستان اين است که امريکا، از .  37

نريوهايي خمالف با ايران  يک سو، با توجه به فربه شدن خطر ايران، به
روشن است، طالبان متمايل به اعراب وهابي و . در افغانستان نياز دارد

ناسيوناليست هاي تندرو پشتون، دو نريويي اند که بالقوه امريکا مي 
تواند از آنان در برابر ايران کاربرد ابزاري منايد و از سويي عمال در 

رار گرفته است و طرفه اين که ق)  پشتون ها(نربد بي امان با طالبان 
اسرتاتيژي تازه آن کشور مبباران گسرتده نوار مرزي ميان افغانستان و 
پاکستان را که عمدتا  گسرته بود و باش پشتون ها مي باشد، نشانه 
گرفته است که بي ترديد با کشته شدن بيشرت پشتون ها دمشين را در برابر 

 .خود پر دامنه تر مي گرداند
ين، مهه روزه آوازه هايي دال بر مهکاري ميان ايران و چني و برعکس ا 

 .روسيه با طالبان شنيده مي شود
 

پوشيده نيست که با افزايش تلفات در ميان پشتون ها، ناسيوناليست هاي 
تندرو پشتون که به گونه سنيت در گذشته مورد محايت مسکو بوده اند، در 

از سوي ديگر، محايت بي . ودروابط خود با امريکا بازنگري خواهند من
هر چند هم به گونه (رويه امريکا از ناسيوناليست هاي تندرو پشتون 

منجر به خمالفت شديد ناسيوناليست هاي به مهني ) مسکوت و اعالم ناشده
پيمانه تندرو تاجيک، ازبيک و هزاره افغانستان با سياست هاي امريکا 

 .  گرديده است) تندرو پشتونناسيوناليسم ( مبين بر محايت از پشتونيسم
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مارستان ها و يدن راه ها در مناطق دشوار گذر، ساخنت بيکش
برق و  يوگاه هارينوا و ساخنت نيمردمان ب يدرمانگاه ها برا

 ييتوانست دستاوردها يد ميد، شايگرد يمانند آن متمرکز م
 يت بيها در کابل و سرا يياين پويداشته باشد، مگر، مترکز ا

د هم نا آگاهانه  آن به يآگاهانه و شا هم يه و تا جايرو
هوده و يب يها يمهچشم يابيگر مناطق کشور، موجب دامنه يد
 يژيده و اسرتاتيدر کشور گرد ينييو آ ي، تباريانبار زبانيز

 . 38.دياهه کشانريرا به ب
                                                 

به جاي متمرکز درست مهني اشتباه از سوي دولت کنوني نيز تکرار شد و .  38
کردن کار در اين راستا در مناطق مرزي و پياده سازي اسرتاتيژي برپايي 
ديوار پدافندي ايدئولوژيک ناسيوناليسيت در امتداد نوار مرزي، با 

شانيدن آن به ديگر مناطق کشور، کار مترکز لگام گسيخته آن در کابل و ک
به جاي کشيد که دردمندانه و سوگوارانه در هيچ برهه از تاريخ کشور 
گسيختگي هاي نارواي زباني، تباري و مسيت و آييين سابقه و پيشينه 
نداشته است و با برهم خوردن توازن نسيب برقرار شده در سال هاي خنست 

حدت ملي چنان در آستانه از هم رويکار آمدن دولت کنوني، شريازه و
گسيختگي و شاريدگي است که دشوار است پيامدهاي ناميمون آن را پيش 
بيين کرد و هرگاه تدبريهاي بايسته و خردورزانه در اين زمينه روي دست 
گرفته نشود و تعادل و توازن عادالنه و پذيرا براي مهه اليه هاي جامعه 

بنا به نشانه هاي  و بي درنگ کشور خطر فروپاشي خونباربرقرار نگردد، 
تباري، زباني و آييين با برداشته شدن چرت نريوهاي  ائتالف بني املللي و 

      .برونروي اين نريوها به هر دليلي که باشد، مي رود
 

اين کار، از سوي ديگر به اين تصور در ميان غري پشتون ها آفريده است 
ت کم با هبره گريي از  حضور که حاکميت کنوني به پشتيباني و يا دس

نريوهاي ائتالف بني املللي و با هبره برداري از ياري هاي بني املللي و در 
گام خنست اياالت متحده، دست به حتکيم پايه هاي فرمانروايي يک گروه خاص 
تباري يازده است که روشن است با دامته يافنت بيشرت اين روند، 

خود را به جامعه جهاني و در گام  باشندگان غري پشتون يکسره اعتماد
 .خنست اياالت متحده از دست خواهند داد

 
مشاور ارشد نظامي داکرت جنيب  –در اين زمينه سخنان جنرال حممود قارييف

جالب است که مي » افغانستان پش از بازگشت سپاهيان شوروي«در کتاب 
را بر  تالش هاي هر حزب يا گروهي که خبواهد حاکميت مطلق خود«: گويد

دير يا . سرتاسر افغانستان هپن منايد، دشوار خواهد بود به پريوزي برسد
زود نريوهاي درگري در اين کشور ناگزير مي شوند راه تفاهم بپمايند و 
توازن پذيراي منافع را بيابند و تصاميم سياسي يي اختاذ منايند که با 

د اقل عناصر الزم سنت هاي تارخيي افغانستان مهاهنگ بوده و اجازه بدهد ح
براي برپايي دولت مرکزي و استقالل نسيب اقوام و قبايل را به گونه 

       .»معقول در بر گريد
 

بايسته است از هر گونه فزوخنواهي و تندروي در اين زمينه خود داري 
گرفته شود و دست ماجراجويان بيماري که » هار«گرديده و جلو روندهاي 

ي ها قرار دارند، از سياستگذاري ها در کشور در پشت گرده اين کاررواي
روشن است هرگونه احنصار گرايي در زمينه از سوي نريوهاي . کوتاه شود

تندرو يک گروه با واکنش تند نريوهاي به مهني پيمانه تندرو ساير  گروه 
ها روبرو شده و در خنستني فرصت زمينه را براي تعامالت زجنريه يي 

 .داندناخوشايند فراهم مي گر
تنها پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که آيا دولت کنوني توانايي يا 

 اصال آرزوي چنني چيزي را دارد يا نه؟       
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ورند به فرارود  و ياز د» يتبار يونديمهپ«ندرم يت سيسرا 
 :کشور يخطر فروپاش

را در  يو زبان يتبار يجنبش ها ييداينه پيزم يشورو يفروپاش
که  يانه فراهم آورد و امروز مشار کسانيم يايآس يها يمجهور
ک ي و تاجني، ترکمن نشنيک نشيازب يوسنت خبش هايبه هم پ يدر پ

 يها يبه مجهور يتبار ي افغانستان بنا به نشانه هانينش
 هيکستان و ترکمنستان و در واقع جتزيکستان، تاجيازب

 . ستنديافغانستان اند، کم ن
 

 يو طالبان  م يمرکز يايه، آسين در مقاله روسميها يآنتون
 :نگارد
 يه ظاهرير جنگ افغانستان و جتزيان ناپذيچرخه به ظاهر پا«

کستان يان تاجيگرا يژه مليان به ويگرا يمل يد برخيآن ام
ا يشان  يکشورها يکنون يکستان را به گسرتش مرزهايو ازب

افغانستان را در بر  ات مشايليه مهتباران شان در والک ييجا
 .ت کرده استيد، تقوريگ يم
 

ر کشور يوز -مفيسل ياز سو يحيحبث صر 1995در ماه جون  
دخبش ين حبث نويا. ت موجود طرح شديکستان نسبت به وضعيتاج

که در افغانستان  ييک است، چه آن هايوحدت اقوام تاج
: کستان ساکن انديکه در ازب ييکنند و چه آن ها يم يزندگ

                                                                                                                                                             
برخورد انساني، اسالمي و افغاني با اين قضيه الرتناتيف ديگري ندارد و 
بايسته است از بلنداي نگرش هاي واالي ملي، با اين مساله برخورد 

گفتگوهاي سازنده، تنها با بي آاليشي، با يکديل و  تنها با. گردد
فروتين، با دلسوزي، مهرباني و تنها با گذشت هاي متقابل و  با از خود 
گذري بر پايه ارزش هاي واالي اسالمي، ملي و انساني، با ديد فراخ ، با 
جهاننگري گسرتده، با رهايي از زجنري تنگ نگري هاي بيجاي مذهيب، تباري، 

باوري و سياسي و ارجگذاري به پلوراليسم، پراگماتيسم، زباني، 
دمکراسي، آزادي و احرتام به کرامت انساني و با خبيه زني و آژندزني مي 

 . توان گره کور بن بست کنوني را شکستاند
 

تنها چيزي که مي تواند راهگشا و بن بست شکن باشد، تنها دستاويزي که 
ايي، مهسويي، مهگرايي و مهپيوندي و مي توان به آن چسپيد، مهياري، مهنو

 . سازگاري ملي است
 

براي برونرفت از گرداب کنوني، نريوهاي موثر ملي بايد با خشونت 
زدايي، با بينش روشن، ديدگسرتده و انديشه فراخ، از بلنداي نگرش هاي 
امروزي، با مهديل، يکرنگي و بي آاليشانه، روند مهگرايي ملي را به يک 

جتربه تارخيي نشان . ، بالنده، مهاهنگ و سراسري مبدل سازندجنبش نريومند
مي دهد که آبرو، شرافت و عزت هر باشنده سرزمني ما رهني وحدت ملي در 

هر گونه افرتاق و . چهارچوب يک افغانستان متحد، واحد و سربلند است
جتزيه طليب، برتري جويي تباري، زباني، مذهيب و تندروي، زورگويي، 

خودکامگي و گردنفرازي چيزي جز تباهي، بربادي و سيه روزي آشوبگري و 
تاريخ کساني را که با آتش افروزي و خزيدن در . به ارمغان خنواهد آورد

شگاف تنش ها و چالش ها به خرابکاري مي پردازند، با بريمحي در معرض 
 . داوري قرار خواهد داد و نفرين خواهد کرد
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خون  ييکستان که قطره يک ها شهروندان تاجياز مهه تاج«
شرم و غرور  يدر بدن دارند و اندک يو مردانگ يجوامنرد

د با هم ييايخواهم برادران ب يدر آن ها است، م يکيتاج
 .ميمتحد شو

ان را دو ي ساماننيک و سرزمي تاجنيم سرزميکن يد سعييايب 
 و ميريمان را باال بگ يم سرهاي  تا بتوانميآور باره به چنگ

کستان، يک در ازبيون تاجيليشش م. ميک هستيم ما تاجييبگو
م، و يستياما چون متحد ن. ون در افغانستانيليم ميهفت و ن

ون از ما در کشور يليست،  تنها سه ميکسان نيافکار ما 
 م امروزهيخواه يکه م يدر کشور. ميکن يم يک ها زندگيتاج

 .»ک ها در آن متحد گردنديمهه تاج
 

کستان ي تاجميک مقام ارشد رژي يح از سوين اظهارات صرياز ا
دا بود يدولت مورد انکار قرار گرفت، پ يدرنگ از سو يکه ب
 يعموم ييگرا يانات پنهان ملياز وجود جر ين فکر حاکيکه ا

 39».کستان استيدر تاج
 

 يافغانستان  م -هيوسوند، بانو ارانوا در نوشتار ري پنيدر مه
 :سدينو
 يايه در آسيف موقف روسيبه تضع يباخرت يايآس يکشورها« 
ن کار به آنان اجازه خواهد ينفع اند که ايانه و قفقاز ذيم

ک که يدئولوژيو ا ي، اقتصادياسيس يداد موضع خود را در خال
 .د خواهد آمد، مستحکم سازندين بابت پدياز ا

 
مستقل مهسود، کشش به  يمردم کشورها يمل يز خودآگاهيبا رستاخ

مگر . ده استيشرت گرديشان ب مذهيب يفرهنگ و سنت ها يسو
به  يعيطب ين روندهايورزند از ا ياند که تالش م ييوهارين
مستقل با سوء استفاده  يه و جامعه کشورهايان منافع روسيز

و  يجنوب يايآس يباشندگان کشورها و مذهيب ياز مشرتکات تبار
 . نديمنا ي هبره بردارنيشيپ يانه شورويم يايآس يها يمجهور

 
 يريز از گزند باالگيمهچنان خود ن يباخرت يايآس يمگر کشورها

د ين امر بايا. ستنديدر امان ن يانتباريم يدرون يتنش ها
در مناسبات با  يشتنداريخو يرا به سو يباخرت يايآس يکشورها

ه و يهم با روستفا يجستجو يخود و به سو مشايل يه هايمهسا
 .زديمستقل مهسود بر انگ يکشورها

 
سخته به دست يآرام و از هم گ يکشور ب -نيافغانستان امروز

خماصم به پارچه ها که به کارزار تاخت و تاز  يگروه ها
قرار  يده است و در آستانه فروپاشيه مبدل گرديمهسا يکشورها
 يها يمجهوربه  يتندروان اسالم يبرا ده آيليز ايختته خ -دارد، 

 . مانه مبدل شده است يايآس
 

                                                 
ت هاي جهاني، نوشته گروهي از کارشناسان افغانستان، طالبان و سياس.  39

 .غربي، ترمجه حمقق، چاپ ايران
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 يمهبستگ ير شعارهايکستان عمدتا زيتاج يمداخله در امور داخل
گسرتده تر رخنه  يژيخبش اسرتات ييتواند تا اندازه  يم ياسالم

ق افغانستان ياز افغانستان و از طر ين گونه تندرويا
ا ک ريتيوپوليج يد احتمال لرزه هاين رو، نباياز ا.... باشد

افغانستان از نظر  يدرون يدن چالش هايدر صورت به درازا کش
 . درو انداخت

 
 -يکيتاج«و » يپشتون«الت مستقل يه ممکنه افغانستان به تشکيجتز

خت که يحتوالت را برخواهد انگ يريتعامل زجن» ييهزاره  –يکيازب
 . کرد ييشگويآن را دشوار است پ يامدهايپ
 

کستان، يازب ين با دولت هاگسرتش مناسبات مشال افغانستا
گوناگون ممکن است و  يانت هايکستان در واريترکمنستان و تاج

دشوار است باشندگان پشتون پاکستان  يل جنوب ناب پشتونيتشک
تفاوت  يرسد، ب يون ها نفر ميليرا که مشار آن ها به م

وسنت با يبازپ يبا دادن بار تازه به شعارها -.بگذارد
و « پشتونستان«شه ياند عينيورند يد يون سيبرادرانشان در ا

 ....مانندآن را
 

تواند با وضع   ي رخدادها، پاکستان منيجه چرخش معيدر نت
ژه هرگاه به گونه مثال، تنش يبه و. رو به رو گردد يدشوار
 . ان پر دامنه تر گردديها و پنجاب يان سنديها م

کار يشامدها بيپ يسين گونه دگرديداست که هند در صورت ايپ 
ران را يممکنه ا ياديبن يتوان کامال گام ها يمن. خنواهد نشست
زبانان رد منود و مهه  يان پارسيم مواضع خود در ميبه مقصد حتک

 ي يايچالش ها در آس يابين ها در جمموع  منجر به دامنه يا
 .     40»ديخواهد گرد يو جنوب يانه، باخرتيم
 

شوند،  يابو مشرده مکه ت يليم به مساير هستين جا ناگزيدر ا
 يها يهر چند هم، خواست ها، احساسات و آرزومند. ميريمتاس بگ

گوناگون، حال چه پشتون تبار  يبرادران مهتبار در کشورها
ک تبار و ترکمن يک تبار و ازبيتاجا يبلوچ تبار و ا يباشند 

بزرگ  ياسيس ياد واحدهاجيو ا يتبار يونديمهپ يتبار؛ برا
کستان يازب«، »پشتونستان بزرگ«  يم هار نايک زيتياتنوپول

ل يبنا به دال» ترکمنستان بزرگ«و » کستان بزرگيتاج«، »بزرگ
و حقوق بشر قابل درک است، مگر  يدمکراس يو ارزش ها يانسان

ش ها بس خطرناک بوده و ي گراني، چنيدر اوضاع و احوال کنون
ر يجه مغاير و در نتيناپذ ينيش بيخونبار و پ يامدهايآبسنت پ

 افغانستان -منطقه و در گام خنست يمهه کشورها يبا منافع مل
 .  اند
 

                                                 
افغانستان :  براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به.  40

 مسايل صلح و جنگ
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در گسرته پاکستان  يه بر شالوده تباريبه هر رو، هر گونه جتز
ندرم به مشال ين سيت ايدرنگ سرا يب» پشتونستان بزرگ«ليو تشک
افغانستان  يک ها و ترکمن هايک ها، ازبيون تاجيگراسيو انت

کستان و ترکمنستان و يکستان، ازبيتاج يها يرا با مجهور
ران يبا ا يباخرت يافغانستان را مهراه با استان ها يهزاره ها

 .ر به مهراه خواهد داشتيناگز
 

وسنت خبش يبه هم پ عيني» ندرم پشتونستانيس«شه يهر چه است، اند
 يکي پاکستان و افغانستان به گونه دراماتنيپشتون نش يها

هرگاه به هر . ت منوده استيسرا ورند به آمو يباژگونه از د
دگاه ين که از ديکه به رغم ا( ه پاکستان ي، چه با جتزيليدل
ن که به يرود مگر در عمل با توجه به ا يک امکان آن ميوريت

 41کايو در گام خنست امر يبزرگ جهان يک از قدرت هايچ يسود ه
و چه با ) ستيمنطقه از مجله هند و  افغانستان ن يو کشور ها

 نيکه به مه( ان افغانستان و پاکستان يون مياد کنفدراسجيا
بزرگ و  يک از قدرت هايچ يباشد و به سود ه يمانه ناممکن ميپ

ورند با هم يخط د يدو سو ي، پشتون ها)ستيمنطقه ن يکشورها
ک ها، يوسنت ازبياد دولت پشتونستان و به هم پجيوندند، ايبپ

 يباران شان در آن سوافغانستان با مهت يک هايک ها و ازبيتاج
وسنت يچه، پ. ر و حمتوم خواهد بودياجتناب ناپذ يرود آمو امر

 ورند به هم، تعادل و توازن  نسيبيخط د يدو سو يپشتون ها
 ييدآينه ساز پديدر افغانستان را بر هم زده و زم يتبار

 .    د هم بس خونبار خواهد بودير شايناپذ ينيش بيحتوالت پ
 
استبازان حبث تلخ و ناگوار خط يه است، سستين رو، باياز ا

ک حبث يرا که » از دست رفته ي هانيسرزم«ورند و يد ياستعمار
است و در اوضاع  ياسيو س ي، حقوقيخيده تاريچيار حساس و پيبس
 يکيتيوپوليات جيشه از واقعيسده نزدهم که از ر يکيتيوپوليج

 يارهال شدند و سر دادن شعيموجود تفاوت داشتند، بر ما حتم
را که دردمندانه » افغانستان بزرگ«اد جيه پاکستان و ايجتز

ده و ابعاد گسرتده تر و يده تر از گذشته گرديچيپ يامروز بس
 يبه خود گرفته است، در اوضاع و احوال آشفته کنون يخطرناک

است شناسان و يس يشه منوده و موضوع را برايپ ييبايشک
 يرفتارها يريشگيه و با پواگذار منود 42ياسيل سيکارشناسان مسا

عمل  يک کنونيتيوپوليج يت هايک در چهارچوب واقعيپراگمات

                                                 
منافع امريکا در داشنت يک متحد روشن است با توجه به اين که .  41

کشور به   نريومند در سيماي يک پاکستان  واحد است، نه جتزيه آن
 . پنجابي -واحدهاي  سياسي پشتوني، بلوچي و سندي

   
منظور از کارشناسان راستني است که مطالعات سيستماتيک، پيگري و .  42

گسرتده يي در تاريخ ديپلماسي کشور و منطقه دارند،  نه صدها 
ي که هر چند گه و ناگه، دانسته و » صاحب نظر«و » کارشناس«، »حتليلگر«

ر پرده هاي صدا و سيما و ديگر رسانه هاي گروهي پريامون هر نادانسته د
 .موضوعي درفشاني مي کنند
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 يبرا يحمافل تندرو پاکستان يبرا ييگر هبانه يند و ديمنا
    43.شرت در کشور ما به دست ندهنديمداخالت آشکار ب

 
، بـه  »رود؟ يافغانسـتان بـه کجـا مـ    «مهان گونه که در کتاب 

ا راه حل آبرومندانه و خرد ورزانه ل مطرح کرده ام، تنهيتفص
افـت  يورنـد، راه يچـون خـط د   يـي ده يـ چيل پيو دادگرانه مسا

 يافت نرم ابـزار يک راهياست که  ييمنطقه  يونديو مهپ ييمهگرا
سـت کـه بـا    يهم ن يازيتوان و ن يل را منين گونه مسايا. است

 . حل کرد يخونبار سخت ابزار يروش ها
 

، ميآور يان مـ يبه م يونديو مهپ ييکه ما سخن از مهگرا يهنگام«
ک يژيو اسـرتات  ي، اقتصـاد ياسـ يس يمنظور ما از احتاد و مهاهنگ

متعـارف   يمـان ي، اقتصـاد واحـد و مهپ  ياسـ ياست، نـه وحـدت س  
گر نه ادغام يامروز د يايدر دن؛ چه نيمع يريک با مستگيژياسرتات

وسـنت  يو انضمام کشورها به شکل گذشته مطرح است و نه اساسا پ
بـل کـه   . ل سابقيمسا يگر بر مبنايک دي ها به نيگسسنت سرزمو 

ا يـ  يمهکار ينه هاياز اشرتاکات و زم يياکنون بر اساس جمموعه 
 يهـا  يز وجـود اشـرتاک و مهگـون   يو ن يرقابت در منافع اقتصاد

د ريگـ  يه ها شکل ميمان ها و احتادي، پيو فرهنگ ي، معنويزبان
ار يمان ها بسـ ين پياز ا ياست رابطه کشورها در برخ يهيو بد

ا يـ تنگاتنگ و دوسـتانه و برخـوردار از ابعـاد مهـه جانبـه      
مـان هـا   يف معمول از پياست و در تعر يک مساعيچندجانبه تشر

 44»...گنجد يمن
 

و  يو فرهنگ ياقتصاد  ييک، مهگرايوريدگاه تيهرچه باشد، از د
ران، پاکسـتان و  يـ ان سـه کشـور ا  يـ ک ميژياسـرتات  ييسپس مهسو

 يـي گسرتده چنـد مرحلـه    يوندينه ساز روند مهپيستان، زمافغان
ک و يـ تيوپوليج يگانه راه برونرفـت از تنگناهـا  ي، ييمنطقه 
نه حل ياست و زم ييمعضالت منطقه  يش مهه قفل هايد گشايشاه کل
ورنـد و  يچون خط د ييده يچيل پيک و شرافتمندانه مسايدمکرات

 .مساله پشتونستان را فراهم خواهد آورد
 

                                                 
يکي از شگردهاي تاريخ معاصر افغانستان اين است که به رغم اين که .  43

ديورند بيش از يک سده حمور » سازشنامه«مساله پشتون هاي فرامرزي و 
ن اسرتاتيژي مدون و اصلي سياست خارجي و ديپلماسي ما بوده است، تا کنو

موقف مشخص و روشين در قبال اين مساله وجود ندارد که دقيقا افغانستان 
خواهان چه چيزي است و حتا ترمجه  به رمسيت شناخنت کشور پاکستانبه رغم 

دقيقي از اين سازشنامه در دست نيست و کسي به درسيت منظور دولت هاي 
احقاق «نگ و گمراه کننده افغانستان را از دولت هاي گذشته که شعار گ

را سر مي دادند گرفته تا دولت » حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ
کنوني ما که حتا باري وزارت خارجه آن براي خنستني بار بر پاکستان 
ادعاي ارضي منود و سپس بي درنگ حرف خود را پس گرفت، در قبال اين 

 . مساله مني داند
، داکرت »عصر جماهدان و برآمدن طالبانافغانستان، «: نگاه شود به .  44

 .چنگيز هپلوان، چاپ ايران
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 ياز روز ازل بر رو يکنون ياسيس يم؛ مرزهايان گونه که گفتمه
هـم خنواهنـد بـود و     ياره ما حک نشده اند و روشن است ابديس

ان يـ مهان گونه که در قاره اروپا  امروزه مفهوم مرزهـا از م 
، هر چند هم ييمنطقه  ييمهگرا يطرح ها ييرفته است، با شگوفا

ن دهـه را در بـر   يدد چنـ يار زمان بر هم باشند و شـا يکه بس
مـوده خواهـد   ي راه پنيز مهيما ن ي هانيند، سر اجنام در سرزمريگ

کـه خـط    ياسـتعمار  يشد و با کمرنگ شدن مفهوم مرزها، خط کش
 .      ديز کمرنگ خواهد گرديز نياز آن ها است، ، ن يکيورند يد

 
ان سـه کشـور   يـ ار ميمتام ع ييمهگرا ينه برايهر چند، کنون زم

ن سه کشـور،  يچون ا(ستينستان و پاکستان فراهم نران، افغايا
: دارنـد  ياسـت خـارج  يمتفـاوت در عرصـه س   يريسه گونه مسـت گـ  
 و نيه و چـ يروسـ  يران بـه سـو  يـ کا، ايامر يافغانستان به سو

 و نيچـ  يشود گفت بـه گونـه روز افـزون بـه سـو      يپاکستان؛ م
 ينده با توجـه بـه رونـد تکـامل    ي، مگر؛ در آ)يعرب يکشورها
 يبـه سـو  » ملـت  -کشـور « يون هـا يفارماسـ  يکه از سو کشورها
رونـد،   يش ميپ» قاره -کشور«چون  يي ييگسرته  يون هايفارماس

مسـتقل مهسـود، جامعـه     يجامعه کشـورها  يمانند منونه دولت ها
، در يجنـوب  يکايامر يکا و کشورهاياالت متحده امرياروپا و ا

تـوم خواهـد   حم يي يي مهگرانينده، چنيآ يون هايچهارچوب فارماس
 .بود
 

 ن نکته است کهيا يادآوريشوم  يآنچه که از تکرار آن خسته من
 يه و فروپاشياز کارشناسان، خطر جتز ياريبه باور بس

منونه؛ در  يبرا. باال است يش از هر زمانيافغانستان امروز ب
 يي، مهاجرت و توسعه منطقه توت اتنوگرايفيد انستيگزارش جد

 يصلح و تفاهم در افغانستان م يسو راه به«ر نام يه زيروس
 :ميخوان

حفظ  است که نيچن يدر افغانستان امروز يتبار ييارويتراز رو«
ه يف آتيدر صورت تضع... 45افغانستان واحد عمال ناممکن است

م افغانستان به دو يسته است تقسيدولت در افغانستان، با
                                                 

يکي از داليل ديگري که در هپلوي ساير داليل زباني، تباري، مذهيب و  . 45
منطقه يي، کشور را با خطر جدي جتزيه حمتوم رو به رو گردانيده است، 

در (اين مي باشد که در واليات خاوري و جنوبي  هم مرز با پاکستان 
در اثر سه دهه آزگار کارروايي هاي سامامنند، پيگري و ) وار پشتون نشنين

هدفمند پاکستان و برخي از حمافل و حلقه هاي عربي، يک نوع  فرهنگ خشن 
حاکم گردانيده شده و به آن دامن زده شده است که در » اسالم تند رو«

در . واقع تضمني کننده وابستگي دربست اين مناطق به پاکستان مي باشد
حايل که باشندگان خبش هاي ديگر کشور اين امکان را داشته اند تا 

و ميانه رو باشند و حاضر  نگردند زير بار » اسالم معتدل«هوادار يک 
 . تندروان و سلطه پاکستان و تندروان عرب بروند

 
در واقع، موجوديت دو فرهنگ متفاوت، دو برداشت متضاد از اسالم، دو 

و دو هويت فرهنگي متفاوت و دو مستگريي سياسي متفاوت، شيوه زندگي خمتلف 
شيار بزرگي را در کشور اجياد منوده است که پر کردن آن به سادگي ممکن 

 .   مني باشد
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گون بود و باش جوامع گونا يرا در مرزها يو جنوب کشور مشايل
 46.»در نظر داشت يتبار

 
ل افغانستان ياز پژوهشگران و کارشناسان مسا يد کمرت کسيشا

نده منطقه را که در مقاله يآ ياسيس ياينقشه چاپ شده جغراف
افته يبازتاب  ييکايدانشمند امر -رتسيرالف پ» نيخون يمرزها«

ن است که يرتسن ايرالف پ يشه اصلياند. ده باشدياست، ند
و  ياستعمار يها يرا در خط کش ييمنطقه  ينش هامهه ت يمنشا

ک ها چند پارچه يکه در آن اقوام و اتن يکنون ياسيس يواحدها
ند يب يبرند، م يجداگانه به سر م يشده و در چهاچوب کشورها

 ياد واحدهاجيو ا يکنون يدر مرزها يحل آن  بازنگر يو برا
باشندگان  ينييو آ يتبار يوستگيبر مهپ د را مبتينيجد ياسيس

 .کند يشنهاد ميمنطقه را پ
 

مگر، در . شه او درست استيک انديوريدگاه تيهر چند از د
در مرزها کار بس  ي، هر گونه بازنگرياوضاع و احوال کنون

ک است که دشوار يدرامات يدادهايدشوار و خطرناک و آبسنت رو
 رو، با توجه به نياز مه. کرد ينيش بيآن را پ يامدهاياست پ

م از حتول يو بکوشريسته است با متام نين خطر، بايودن اب يجد
م و توجه خود را يکن يرين راستا جلوگيک اوضاع در ايدرامات

 .    ميمنطقه متمرکز ساز يکنون ياسيس يايگسرته جغراف
 

 يو ناتو به جا يشانگها يان سازمان هايم يراهکار مهکار
 :ي املللنيب يها يدر مهکار ينقطه عطف -در افغانستان ييارويرو

 
سته يبا) ييمنطقه گرا -سميوناليگير(سم يوگلوباليدر اوضاع ن
) ييمهگرا(ون يگراس  انيتميبه نه تنها پارادا يانياست توجه شا

...) و  ي، فرهنگياقتصاد عينيآن  يدارهايا پديدر مهه مظاهر (
 يژه مرحله معاصر، که نه تنها کشورهايو ييز چالش هاي؛ بل ن

 نيب د، مانند دهشت افگينيمنا يد ميهان را هتدما، بل مهه ج
و  يخواه ييو جدا مذهيب ييامللل، قاچاق مواد نشه آور، تندرو

 .شود.... مانند آن
 
که افغانستان کنون در آن (را  يشانگها ياد سازمان مهکارجيا

توان به مشار  يگزافه م ي، ب)به عنوان عضو مهمان حضور دارد
نه تنها در ابعاد  21آغاز سده  ي املللنيب يديکل يرخدادها
دو  يشانگها. وند زدياس جهانشمول پيمق يبل دارا ييمنطقه 

بزرگ  يشانگها .دريگ ياز جهان را در بر م يميا و نيسوم اروآس
هم از نظر نفوس و هم از  -است يجهان يين سازمان منطقه يتر

 يشورا يميدا يو اعضا يه هر دو قدرت امتي و روسنيچ. نگاه گسرته
 نين کشور جهان و چيه هپناورتريروس. ت سازمان ملل انديامن

 -ان آن هايم يکيهرگونه نزد. ن کشور جهان استيپرنفوس تر
                                                 

راه به «گزارش : براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به.  46
شتو ، به زبان هاي روسي، انگليسي و پ»سوي صلح و تفاهم در افغانستان

 .10نوشته پروفيسور يوري کروپانف،  ص  www.Idmrr.ru در سايت انرتنيت 
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ک ساختار واحد، خود به يدر چهارچوب   يحال چه رسد به مهاهنگ
 . ار استيت بسيامه يخود  دارا

 
بزرگ  ينه هايفراوان، گنج يار، انرژيگسرته بزرگ و نفوس بس

، آب، برق و نيوم، زميورانيگاز، چوب، زغالسنگ،  نفت،
 يسازمان شانگها ياساس ينشانگرها يامکانات بزرگ ترانسپورت

 .اند
 عرصه نيدر چن ييومند منطقه ريچونان سازمان ن ينقش شانگها

 ياد راه هاجيک، ايتيم منابع انرژيچون استخراج و تقس ييها
منطقه  يها يم مهکاري، اتصاالت و خمابرات، حتکيبزرگ ترانسپورت

به  يه گذاريو سرما يبازرگان يبرا ينه سازي، زمياقتصاد يي
 . ژه متبارز استيو
 

 يشانگها ييايدگاه جغرافين که از دين حال، به رغم ايدر ا
تواند افغانستان را در مجع خود به عنوان عضو کامله  يم

 يوسنت آن به سازمان، دست کم ماداميرد، احتمال پياحلقوق بپذ
در آن حضور داشته باشند و درست  ي املللنيائتالف ب يوهاريکه ن

و قاچاق مواد خمدر  ياسالم يکه تندرو يمانند پاکستان مادام
ک يوريدگاه تياز د. ار کم استيدر آن جا داشته باشد، بس

تنها در صورت  يوسنت افغانستان و پاکستان به شانگهاينه پيزم
 نياز مه. ر استيطقه حتقق پذکا در منيامر يژيشکست کامل اسرتات

 . ديمنا يدا ميپ يديت کليکا امهيامر يجاست که افغانستان برا
 

مگر، . رديتازه بپذ ير برنامه ندارد اعضاد يکنون شانگها
هرگاه (ترکمنستان يد هم در مرحله بعديوسنت مغولستان و شايپ

و ) ديان آيسته به ميبا يش هايرايآن کشور و يدر قانون اساس
کا در گام يدر صورت حل مشکالت آن کشور با امر(ران يم اسپس ه

به نظر  يشرت عمليب) آن کشور ييخنست در رابطه با معضله هسته 
مگر، . ران استيدر مورد هند مساله ساده تر از ا. رسد يم

هند نباشد و خبواهد  ييرفنت تنهايد حاضر به پذيشا يشانگها
خانواده خود مهزمان هر دو کشور هند و پاکستان را در 

 .رديبپذ
از  غين يکشورهاان يدر م ييايدگاه جغرافيافغانستان از د

. واقع است يازمند به انرژين يکشورهاو  يدگاه منابع انرژيد
 يدهد تا به پل يم ين فاکتور  به افغانستان امکان خوبيا

 .منطقه يان  کشورهايمبدل گردد م
 

و هم  يجنوب يايساز آ ياست که مهزمان هم خبش يافغانستان کشور
 يها يرود  و توسعه مهکار يانه به مشار ميم ياياز آس يخبش

ها با سازمان  يو به خصوص توسعه  مهکار ييمنطقه  ياقتصاد
و باال  ياقتصاد ييش در عرصه شگوفايرفنت به پ يبرا يشانگها

ل، افغانستان ين دليبه ا.  رفنت رفاه  مردم منطقه مهم است
خمصوصا روابط دو  يا سازمان شانگهاش را بيد روابط خويبا

ن يا. را گسرتش ببخشد يعضو سازمان شانگها يجانبه با کشورها
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د تالش يافغانستان با.  47دارد يما مهاهنگ يکار با منافع مل
در امر مبارزه  يآن با سازمان شانگها يها يورزد تا مهکار

 و قاچاق مواد خمدر  ييزم، تند رويک  با تروريستماتيمنظم و س
 . ديدا منايتوسعه پ

 
د به دقت آگاهانه تناقضات و تنش ي زمان افغانستان بانيدر ع

 48.ر نظر داشته باشديرا ز يسازمان شانگها يدرون يها

                                                 
بايد اين نکته را فراموش نکرد که افغانستان به عنوان يک کشور .  47

نيازمند به انرژي، از ديدگاه انرژي چه نفت و گاز و چه برق و نيز از 
گي روز وابستديدگاه مواد غذايي به ويژه گندم به مهسايگان مشايل خود 

دارد که با افزايش نفوس در کشور و گرم شدن سياره و  افزون اسرتاتيژيک
نيز با توجه به نيازمندي روز افزون غرب و هند و چني به نفت کشورهاي 
خليج فارس و ايران و باال رفنت مصرف انرژي در خود اين کشورها، اين 

 .وابستگي  بيشرت مي شود
. پروفيسور سريويوژکني کين زمينه مقاله يکي از هبرتين مقاله ها در ا.  48
کارمند ارشد علمي انستيتوت مطالعات اسرتاتيژيک رياست مجهوري  -.ل

: او مي نگارد. است» روسيه و قزاقستان در شانگهاي«قزاقستان زير نام 
چني که مي خواهد در آينده روسيه و  کشورهاي آسياي » تشنگي انرژيتيک«

ژيتيک خويش مبدل سازد، از يک سو، و در انر» گاو شريي«ميانه را به 
 . احنصار داشنت منابع انرژيتيک از سوي روسيه، مشکل را مضاعف مي گرداند

  
بسياري از بر آن اند که شانگهاي دستاويزي است در دست چني تا با چنگ  

اندازي به آن، گسرته نفوذ خود را بر آسياي ميانه هپن سازد و دايره 
 . ساخته و جلو نفوذ امريکا را بگريد نفوذ روسيه را حمدود

در مرکز آسيا احتاديه اسرتاتيژيک نوي به ميان مي آيد که مي تواند  
در اين اواخر، شايد قرغيزستان پس از  ازبيکستان . خمالف غرب قرار گريد

ايران پس . مهاهنگ شود!)  ناتو به خانه برو(» ناتو گو هوم«با شعار 
را مدت ها پيش از امروز سر داده بود و  از انقالب اسالمي اين شعار

برخي آشکارا و  گروهي هم به گونه مسکوت،  -اکنون کشورهاي عربي
 . پاکستان و شايد هم هند به گونه غري مستقيم با اين شعار مهنوا هستند

 
هنگامي که روسيه و چني براي گسرته نفوذ در  2000در آغاز سال هاي دهه 

، حضور نظامي امريکا در منطقه آنان را آسياي مياانه رقابت داشتند
مگر اين مهکاري، دشواري هايي فراواني . واداشت تا به مهکاري رو آورند

مادامي . دارد که پيوند دارد با دشواري هاي عيين  روابط روسيه و چني
راندن  امريکا از منطقه هست، دو کشور ناگزير اند به  –که هدف مشرتک 

 -زمان، سامان اين بازي نيز کار مي کند تا اين.  هم نزديک باشند
مگر وقيت امريکا رفت، چه پيش خواهد آمد؟  آن گاه چني نريومند  -شانگهاي

 .  از نگاه اقتصادي مي ماند و روسيه و کل منطقه
 

امروز عمال براي کسي از خربگان  پوشيده نيست که عمليات ضد تروريسيت در 
در براي نابودي و سرکوبي افغانستان براي اياالت متحده  نه آنق

هتديدهاي برخاسته از سوي افغانستان که براي استحکام موقف خود در 
منطقه آسياي ميانه و جلوگريي از بلندپروازي هاي چني ضروري بود که با 
توافق مسکوت و حتا مهکاري روسيه که نه توان جلوگريي از بنيادگرايي و 

را داشت و نه ايستادگي در تندروي اسالمي برخاسته از کشورهاي عربي 
 .برابر نفوذ چني را، صورت گرفت

 
سپتامرب و مداخله  اياالت متحده در پي آن در امور  11رخدادهاي  

افغانستان، يکسره جيو اسرتاتيژي چني را در هم شکست که از پايان سال 
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تکيه بر مشال، با ثبات سازي حمور «: با اين فرمول  بيان مي شد 1980هاي 

تا عمليات تروريسيت . »مترکز مساعي اصلي در خاور و جنوب جنوب و
چني موفق گرديد .  امريکا، اين اسرتاتيژي بسيار موفقانه پيش مي رفت

توافق اسرتاتيژيکي با مهسايه هاي مشايل خود بيابد و گذشته از آن يکي از 
موفق شد با پاکستان، هند و ائتالف . عناصر کليدي امنيت منطقه يي گردد

با آغاز عمليات ضد . ل و حتا با طالبان مناسبات گرم برپا منايدمشا
مگر . تروريسيت، اين توازن شکننده در يک چشم برهم زدن بر هم خورد

بزرگرتين تکانه براي چني، حضور اياالت متحده در آسياي ميانه بود که 
هيچ اهرمي براي فشار بر کشورهاي منطقه براي بريون راندن امريکا در 

از اين رو، ناگزير گرديد دست به دامان شانگهاي بزند تا . داشتدست ن
جلو امريکا را بگريد و احنصار امريکا در » مکانيزم امنييت«با اجياد يک 

 . امر مبارزه با تروريزم را به چالش بگريد
 

شانگهاي مي تواند امريکا را با اين چالش رو به رو سازد که امر 
ه با مواد خمدر  در منطقه را  که توان و مبارز» مبارزه با تروريزم«

که پذيرفنت !  اجنام آن را به تنهايي ندارد،  با اين سازمان تقسيم کند
. آن در واقع به معناي شکست اسرتاتيژي امريکا در منطقه خواهد بود

چون با . ظاهرا امريکا راهي ديگري جز تن دادن به اين امر ندارد
هم در افغانستان، هم در ايران  و دردسرهايي فراواني هم در عراق، 

حال چه رسد . حتا هم در رابطه با پاکستان و ترکيه دست به گريبان است
 ! به امريکاي جنوبي و منازعه اعراب و اسراييل

 
 
از اين رو، شايد شاهد پديده شگفيت برانگيز و فرمول کامال تازه يي در  

و شانگهاي در  مهکاري اسرتاتيژيک ناتو -هپنه سياست جهاني باشيم
و اين به معناي حضور مهزمان نريوهاي هر دو سازمان بزرگ ! افغانستان

 . جهاني در اين کشور خواهد بود
 
مبارزه «روشن است اياالت متحده شايد تا آخرين نفس تالش ورزد، احنصار 

 .را در اين کشور و منطقه به دست داشته باشد» با تروريزم بني املللي
فرا خواهد رسيد که ناچار خواهد گرديد يا يکسره اين مگر ناگزير روزي 

کشور را ترک گويد و رشته کار را به دست شانگهاي بسپارد، يا به 
 . تقسيم اين مبارزه به شکل مشرتک با سازمان شانگهاي تن در دهد

 
سپتامرب و حضور امريکا در  11رخدادهاي «با آن که به باور خربگان غربي  

ش شانگهاي را در امر تامني امنيت در آسياي  ميانه منطقه در پي آن، نق
برهم زده و جلو افزايش نفوذ چني را در منطقه گرفته و بر موقف آن 

کارشناسان چيين  ديدگاه ديگري در زمينه . کشور تاثري منفي بر جا گذاشت
آنان مسايلي را که حضور نظامي اياالت متحده در پي داشته است، .دارند

 :يم مي منايندبه چند خبش تقس
 

سپتامرب سازمان شانگهاي در منطقه آسياي ميانه در  11هرگاه پيش از 
زمينه امنيت پيشگامي بي چون و چرا را در  دست داشت، پس از آن 

پس از رويدادهاي اندجيان و رفنت . ابتکار عمل را واشنگنت در دست گرفت
ک قرغيزستان نريوهاي امريکايي از ازبيکستان و شايد هم در آينده نزدي

 . ورق خواهد برگشت
 
با حضور امريکا در منطقه، مهبستگي ميان کشورهاي عضو شانگهاي درز  

برداشت و هر يک از کشورهاي آسياي ميانه جداگانه تالش ورزيدند با 
با اين کار، مهکاري شکننده اقتصادي ميان . امريکا مهکاري داشته باشند

هر گاه در آينده نزديک . گ تر شدکشورهاي عضو شانگهاي از اين هم کمرن
اوضاع تغيري ننمايد، شانگهاي به ساختاري مبدل خواهد گرديد که  هر 
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گاه روشنرت بگوييم، با  درومناي نه چندان روشن توسعه اقتصادي ميان 

از اين رو،  بر چيدن پايگاه هاي نظامي امريکا براي . کشورهاي عضو
 .  شان از اولويت برخوردار است

 
از دهه نود، نريوي واقعي روسيه رو به حتليل داشت و آن کشور مني در آغ

توانست نريوهاي زيادي را به آسياي ميانه گسيل دارد و دشوار بود 
رساليت را که در زمينه تامني امنيت آسياي ميانه بر عهده داشت،  ادا 

با اجياد شانگهاي، چني و روسيه در . منايد  و امريکا را از منطقه براند
ين زمينه  دست به دست هم دادند و با اين کار زمينه براي نفوذ بيشرت ا

 .  چني در منطقه فراهم گرديد
 

حبران عراق شايد سال ها به درازا بکشد و در نتيجه سنجش بر به دست 
آوردن مداوم  و پيوسته هايدروکاربن ها از خاورميانه مني  توان سنجش 

ي ورود انرژي از روسيه و آسياي از اين رو، لزوم گسرتش جغرافيا. کرد
رهربان چني نگران آن بودند که افکار عامه اجتماعي و . ميانه موجود بود

رهربان آسياي ميانه حضور نظامي امريکا را در منطقه به عنوان 
. الرتناتيف حضور چني و روسيه بپندارند و تضميين براي امنيت در منطقه

کستان و قرغيزستان کامال آماده ازبي. چنني خطري به راسيت  موجود بود
بازي دو گانه امريکا با رژمي هاي اين .  مهکاري با امريکا بودند
 .  کشورها صحنه را عوض کرد

 
به گونه يي که کارشناسان چيين خاطر نشان مي سازند، در نتيجه کاوش 
هاي دراز مدت، سر اجنام اسرتاتيژي آسيايي ميانه يي چني آغاز به شکل 

 :گريي کرد
اين اسرتاتيژي متوجه آن است که که با تکيه بر شانگهاي، فعاالنه   -1

مناسبات را با کشورهاي آن توسعه . در حل مسايل منطقه مشارکت ورزد
دهد و ثبات و شگوفايي آن ها را فراهم سازد و مهچنان منافع 
اسرتاتيژيک خود را  تامني منايد که مقدم بر مهه متمرکز  در عرصه 

 . آسياي ميانه  استاستيالي منابع 
مکانيزم امنيت دسته مجعي  که در شالوده  اجياد شانگهاي و اسناد   -2

تکميلي آن گذارده شده است، به چني اين امکان را مي دهد تا دست 
خود را روي نبض تپنده آسياي ميانه نگهدارد  و جلو هر گونه انتالف 

 .ضد چيين را در منطقه بگريد
گروه چهار نفري ويالون (ر  کوارتت اين گونه  چني مي خواهد د  -3

 .آسياي ميانه ويالون خنست رهرب ارکسرت را بنوازد) نوازان
 
و سپس اندجيان و به ) »انقالبات رنگني«(رخدادهاي گرجستان و اوکرايني  

بيشکيک رژمي هاي حمافظه کار منطقه را به امريکا سخت  2005ويژه حوادث 
به گونه يي که .  يه آمساني بوداين براي چني يک هد. بي اعتماد ساخت

ميخييف خاطر نشان مي سازد اين کار چني را بر سر يک سه راهي قرار . و
 :داد
را » بازي ويژه خودش«يا در بسرت سياست روسيه گام بردارد و يا  -

داشته باشد و يا اين که بر فاکتور امريکايي در منطقه تکيه منايد؟ 
پيش گرفت و چنني گزينه يي را  سر اجنام، چني راه خودش را برگزيد و

 :پيش گرفت
محايت از ساختارها و رژمي هاي موجود و حاکم و حتکيم نفوذ خويش در  -

صدور (منطقه عمدتا از راه مشارکت در طرح هاي بزرگ اقتصادي 
 ). توسعه

تعويض رژمي هاي سياسي اقتدار گرا  -اين در حايل بود که گزينه امريکا
روسيه . به اين کشورها بود» صدور دموکراسي«و پخش گسرته نفوذ از راه 

: به قول معروف در آسياي ميانه: در اين ميان راه ديگري را برگزيد
از  -»خري امور اوسطها«شايد اشاره يي باشده به آيه (راه خري وسطي را 
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منطقه به هم گره خورده  يست که سرنوشت کشورهايده نيپوش
شرفت در افغانستان در يو پ ين رو، توسعه اقتصادياز ا. است

منطقه و رفاه  يم با کشورهايقمست يها يچهارچوب مهکار
منطقه تنها در صورت ثبات و توسعه افغانستان ممکن  ياقتصاد

 . است
                                                                                                                                                             

يک سو با صدور دموکراسي با اين کشورها خمالفت ننمود و از سوي ديگر، 
چرت شانگهاي در برابر هتديدات عيين و راستيين که نريوي خود را  در  زير 

منطقه را با خطر روبرو  ساخته بود،  و نيز کنرتل بر منابع منطقه 
 . متمرکز گردانيد

چون نه روسيه و نه چني و نه کشورهاي آسياي ميانه متايل ندارند، رو  
در رو در برابر امريکا بييستند، شانگهاي دستاويزي خوبي براي مهه 

 . ن است تا به گونه گروهي به اين کار مبادرت ورزندآنا
 

از سوي ديگر، در اوضاعي که در اثر سياست هاي ناخبردانه و يکسو 
گرايانه برخي از کشورهاي بزرگ، مکانيزم هاي تامني امنيت بني املللي 

کامال آبروي خود را باخته و به ابزار دسيت مبدل ) سازمان ملل مانند(
ر ناموثريت آن ها براي مهه به اثبات رسيده است،  گرديده اند و ديگ

 . لزوم اجياد مکانيزم تازه يي به عنوان  يک نياز مشرده مي شود
 

هر گاه قرار باشد، . دورمناي مهگرايي در شانگهاي تريه و تار است
سياسي مبدل گردد و يا اين که به  -شانگهاي به يک سازمان نظامي

د، از ديدگاه من، خنستني واريانت منطقه بازرگاني آزاد مبدل گرد
سازنده  نيست و دومني واريانت نه تنها پيش از وقت است، بل در آتيه 
نيز ممکن است تنها با شرايطي که کامال چهارچوب بندي شود، و حتت 

 -در غري آن چني اگر سخن درست بگومي.  مقررات خاص دربيايد، عملي است
 . مهه گسرته شانگهاي را خواهد بلعيد

ميليون تن نفت وارد مي  70چني  2000هرگاه در سال : نياز چني به انرژي 
پيش بيين مي شود که .  ميليون تن رسيد 127به مرز   2003کرد، در سال 

ساالنه  2030ميزان واردات نفيت چني دو چند شود و مقارن سال  2010تا سال 
 .ميليون تن 400
 

مل تدرجيي به مقصد تبديل شدن با اين مهه، اميد مي رود شانگهاي با تکا
به يک سازمان با اتوريته بني املللي خود را چونان ساختاري تبارز 

سياسي براي حل مستقالنه  -بدهد که داراي پوتنسيال بايسته نظامي
 . مسايل منطقه يي باشد

براي قانوني ساخنت مبارزه شانگهاي با هتديدهاي جديد بايسته است رمسا  
 . تدوين گردد» طقه ييدکرتين امنيت من« 
در آينده،  جهان چند قطيب که در پديد آمدن آن نقش بزرگي را تضعيف  

با توجه با چالش هاي جديي که اين کشور چه در (تدرجيي اياالت متحده
، تا تراز يک کشور )داخل و چه در تراز بني املللي با آن روبرو است

شناسان در غرب و هم به گونه يي که بسياري از کار -ابرقدرت منطقه يي
چني، امريکا، (در شرق پيش گويي مي کنند،  بر شالوده  چند کشور 

در چند واريانت شکل خواهد ) اروپاي غربي، روسيه،  هند و برازيل
گرفت که هيچ يک از آنان به تنهايي خنواهند توانست جاودانه سوپر 

با اين در اين حال، . مبانند) فراقدرت(يا مگاپاور ) ابرقدرت(پاور 
گونه حتول سيستم بني املللي، سازمان شانگهاي از ديدگاه هاي 
جيوپوليتيک، جيو اکونوميک و جيواسرتاتيژيک مي تواند به مکانيزم 
بسيار موثر جهاني مبدل گردد و نقش بزرگي را در گرهگاه سه قاره 

 . اروپا، آسيا و امريکا بازي منايد
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 يگر، توجه به افغانستان هم در کشورهايد يبه هر رو، از سو

منونه، در ماه  يبرا. ار بزرگ استيبس يعضو سازمان شانگها
 ي نشست سران شانگهانيک که هفتميشکيدر شهر ب 2007اگوست سال 
 يها ياز کشورها در سخنران ياريده بود، سران بسيبرگزار گرد

مهچنان موضوع . به افغانستان داشتند ييشان اشاره ها
از اسناد و مدارک سازمان بازتاب  ياريافغانستان در بس

ن اشاره ها را يچند از ا يين جا منونه هايدر ا. افته استي
 :ميآور يم

 نيد، چنيصادر گردان نشست يک که در پايشکيه بيدر اعالم -1
 يدهاياز  هتد يبا ابراز نگران«: افته استيبازتاب  يبند

 ريه مواد خمدر و تاثياز خاک افغانستان از ناح برخاسته
 يانه مهکارريگيانه، به گسرتش پيم يايآن بر منطقه آس يمنف

نه مبارزه با مواد خمدر در چهارچوب سازمان، يها در زم
ت ضد يکمربند امن«اد جيدر ا ي املللنيب يک مساعيتشر

 »   .ميخوان يامون افغانستان فرا مريپ» سيتيترور
عضو سازمان  ينشست سران کشورها يانيه مشرتک پايدر اعالم -2

 : آمده است يشانگها يمهکار
ت و يم ثبات و امنيسازمان در عرصه حتک يدر چهارچوب مساع«

 انه، امکانات يم يايدر منطقه آس ياقتصاد يها يتوسعه مهکار
در  يشانگها يال سازمان مهکاريگسرتده تر پتنس يريبه کارگ

زم گروه متاس يحمور افغانستان در گام خنست، با کاربست مکان
 يرا بررسيپذ يزهايگر دستاويز ديافغانستان و ن -يشانگها

 .ديگرد
از  يريجلوگ يبرا«: ه گفتيس مجهور روسيير -ني پوتريميوالد -3

 يتنگاتنگرت با کشورها ياه يقاچاق مواد خمدر ما بر مهکار
افغانستان،  يناظر و روشن است در گام خنست با رهرب

مهم . مييمنا يسنجش م ي املللنيسازمان ملل و مهه جامعه ب
 سيتيضد ترور يتيامن يامون افغانستان کمربندهارياست تا پ

ن کمربندها يا. ده شودين کشور کشيا يدر امتداد مرزها
دن خدمات يبا کشان مايل تيامن يشود با نوارها يرا م
ن يبه ا  يعضو سازمان شانگها يکشورها تورنگ مايليمان

ت  مبارزه با قاچاق ين کار هم  موثريا. ل کرديکار  تکم
باور دارم . برد يرا باال م ييمواد خمدر  و هم با پولشو

 نيبه ثبات در سرزم يعضو سازمان شانگها يکه مهه کشورها
ن رابطه، سودمند خواهد ير اد. عالقه هستنديافغانستان ذ

بود تا امکانات توسعه افغانستان با مشارکت ما  در 
 تا ميمنا يشنهاد ميپ.  گردد يژه بررسيک کنفرانس ويروند 

خارجه ما   يندگان وزارت هايمنا ين مساله  از سويا
افغانستان  -يبا گروه متاس شانگها يالبته در مهاهنگ

 . گردد يبررس
ما از «: س مجهور قزاقستان گفتيير -فيانورسلطان نظرب   -4
 ينه بازسازيژه در زميکنفرانس و يشنهاد لزوم برگزاريپ

 .    »مييمنا يم يبانيافغانستان پشت يو اجتماع ياقتصاد
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با توجه به «: کستان گفتيس مجهور تاجيير -رمحان يامام عل -5
ت منطقه يامن  يژه افغانستان در سامانه عموميگاه ويجا
را با  يسازمان شانگها ي متاس هاميپندار يم ستهي، بايي
در  يعمل يهاريمهم است تا تدب. مياتر گردانين کشور پويا

ه ينه ارايدر زم ي املللنيب ياده ساخنت برنامه هاينه پيزم
. اقتصاد آن اختاذ گردد يکمک به افغانستان و بازساز

ن امر با پشتوانه يق مشرتک مان را در ايسته است عاليبا
م تا افغانستان دوست، کشور ييم منايحتک يعمل يکارها

 نيابنده گردد و رشد اقتصاد خود را تاميباثبات و توسعه 
  يا سازيگفتگو لزوم  پو يوند، بين پيدر ا. ديمنا

 . افغانستان روشن است -يت ها گروه متاس شانگهايفعال
 

 يم يعضو شانگها يم که کشورهاين حال، برآن هستيدر ا...
نه مشارکت يدر زم يمشخص ييه هايشنهادها و توصيتوانند پ

در حتقق پروژه  يعضو و ناظر در سازمان شانگها يکشورها
ه ين و اراياقتصاد افغانستان تدو يها در عرصه بازساز

 . »نديمنا
انه يم يايآس«: کستان گفتيازب يس مجهوريير -فمياسالم کر -6

ک يژيو اسرتاتيک و جيتيو پوليت روز افزون جيل امهيبه دل
و مواد  يم اقتصاديال عظياز پتنس يز برخورداريش و نيخو

و منطقه  قرار  يخام خود در مرکز توجه جامعه جهان
و ثبات وجود  يتيامن يدات چالش هايکه هتد ييجا –دارد
ن کار عبارت است از تداوم و يا ياز علل اصل يکي. دارد
ه ما ياوضاع در کشور مهسا. د خشونت در افغانستانيتشد
ما را  يجد و ناراحيت يتواند موجبات نگران يغانستان مناف

ن کشور امروز که يد آمده در اياوضاع پد. اورديفراهم ن
شرت دارد،  در  منت يده تر شدن بيچيپ يش به سويگرا
، ادامه »طالبان«جنبش  يت هاي فعالرياتر شدن چشمگيپو

د و قاچاق مواد خمدر  ي تولريش چشمگير و  افزايکنرتل ناپذ
 .بس نگران کننده است

 
  يافنت راه هايد، يبه باور ما، هرچند هم پارادکسال بنما

 يد در نظاميبه صلح و ثبات در افغانستان نبا يابيدست
 نيجامعه ب ياريساخنت و گسرتش ابعاد کاربرد زور، بل به 

بار  يدر گام خنست دارا ييپروژه ها  يو راه انداز يامللل
ت از يو محا ياقتصاد –يل اجتماعين مسايو حل حادتر ياجتماع

د يآ ي بر منين روند، چنيدر ا. باشندگان کشور جستجو گردد
و اجنام اقدامات مهاهنگ  يبه تفاهم سراسر يابيت  دستيکه امه
ز يت امر به ثبات افغانستان و رستاخيوها که در واقعريمهه ن

 . »نفع هستند، بس ارزنده استين کشور ذيا ييو شگوفا
  
 : ديگو يزستان مير امورخارجه قرغينف مشاور وزعثما -7

ت يدر افغانستان، در گام خنست فعال ينظام -ياسياوضاع س
وابسته به طالبان نقش خود را در  يجنگ يگروه ها يها
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  يگسرته سازمان شانگها ياوضاع در مرزها يدگينه کشيزم
 .ديمنا يم يباز
 
 : ديگو يمه  ير امور خارجه روسيمعاون اول وز –سفيدن  -8
به مشول مواد خمدر و رخنه  ييدات منطقه ين هتديتر يجد«

مهانا از خاک  يعضو شانگها يکشورها يبرا مذهيب يتندرو
ک يگر، افغانستان يد ياز سو. زديخ يافغانستان بر م

مثال؛ مهه  يبرا. رود ينده به مشار ميپارتنر بس مهم در آ
 يفغانستان مق ايجنوب  از طر يبه سو يترانسپورت يراه ها

 . گذرد
 

ن موضوع نگاه واحد دارند که يدر ا يعضو شانگها يکشورها
وار ما يده در به ديچيه ناآرام و پين مهساينه تنها با ا

ند و تالش ورزند اوضاع را يز  کار منايند؛ بل نيمنا» گذاره«
ار از برونرفت از حبران به دور يکه دردمندانه هنوز بس

 .»است، هببود خبشند
 
شان  يها ياز کارشناسان و خربگان منطقه، در سخنران ياريبس

. به کشور ما دارند يوسته نگاهيش ها و نشست ها پيدر مها
 يدر باره سازمان شانگها يي يا سخنرانيدر کمرت مقاله 

د  و يايان نيشود که در باره افغانستان سخن به م يده ميد
دو بار  افغانستان دست کم يداد هايرا روياست ز يعين طبيا

داده  يشرت سازمان شانگهايب ييايبه پو ييبس جد ييتکانه 
تخت يکار آمدن طالبان در پا يبار خنست، پس از  رو. است

 يوهاريات نيو بار دوم پس از آغاز عمل 1996افغانستان در 
االت متحده در افغانستان در يا يبه رهرب ي املللنيائتالف ب
 .2002ل ياوا – 2001اواخر 

 
 :ميآور يجا چند  منونه من يدر ا

ک يژيسور ستارف از مرکز مطالعات اسرتاتيپروف  -1
 : ديگو يکستان ميتاج

ازمند حل و فصل يل هست که نيک رشته مسايدگاه ما ياز د 
 آن اوضاع در افغانستان است نيخنست. باشد ير  مي ناپذريتاخ

وند با  يدگاه ما در پياز د. است يکه امروزه  بس حبران
 .  طالبانميرژ يايز افزون  احخطر رو

 
د از مبدل يما با:  ديگو يکستان ميعوضف از ازب يآقا -2

بزرگ  يکشورها يها يانه به کارزار بازيم يايشدن آس
ت حفظ ثبات و توسعه مستمر منطقه را يم و امهييمنا يريجلوگ

الوگ سازنده با يد يين بسرت، برپايدر ا. ميريآماج  بگ
گروه متاس با افغانستان با جلب  افغانستان در چهارچوب

 يسته  پنداشته ميبا ي املللنينفع بيذ ير ساختارهايتوجه سا
 . شود
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د مبادله يالوگ باين گونه ديزه  ايدگاه من، خصلت ممياز د 
 يين کشور  به منظور  برپاياطالعات مربوط به اوضاع در ا

 .موثر باشد يها يمهکار
 

ها و اظهارات  يت، سخنرانن اواخر، در نوشته ها، مقااليدر ا
مستقل مشرتک املنافع  يدانشمندان و کارشناسان جامعه کشورها

کا و يامرن که يبر ا خورد مبين يبه چشم م يا مهسود سخناني
و   ت شان در افغانستان ناکام شده استيمان ناتو در ماموريپ

آن ها استدالل . کنند يم ين بابت به شدت ابراز نگرانياز ا
 :کنند که يم
 

کا در مبارزه با مواد خمدر به صورت مطلق يناتو و امر -1
د يخته توليرشد روز افزون و لگام گس. ده انديناکام گرد

ن مدعا است که يو قاچاق مواد خمدر در افغانستان شاهد ا
ن يدر ا. تن زده است 9000ش از يب يسر به ارقام جنوم

ش نفوذ و حضور ين فاکت را که با افزايحال،آن ها ا
د و قاچاق مواد خمدر باال يکا در افغانستان، گراف توليامر

تن در  9000ب به يتن در زمان داکرت جن 20از (رفته است 
ت يد مواد خمدر در دو والي، و خمصوصا تول)کايزمان حضور امر

 يسيو انگل ييکايامر يوهاريقندهار و هلمند که در آن ن
ست داشنت دگر است، دال بر يد ييش از هر جايحضور دارند، ب

 يافته در ساختارهايراه  ييکايامر ييايماف يشبکه ها
 يم 49آن کشور در قاچاق مواد خمدر يو استخبارات ينظام

                                                 

در باره اين که در پشت «: ويسدداکرت محيد روغ در اين زمينه مي ن.  49
چه کساني قرار داشته اند و يا قرار دارند، بسيار » مافياي خمدر«

به بعد، معلوم است که تاريخ 1981، بلکه از 2001نه از. نوشته شده است
، »وپوليتيک خمدرجي«. با جنگ افغانستان پيوند داشته است» مافياي خمدر«

اتيژيک بوده است و هم اينک نيز مي خمزن و بانک متويل بازي هاي جيو اسرت
امريکا و غرب ديگر مني توانند مشارکت خود در بازي مواد خمدر را . باشد

 . از چشم ها بپوشانند

توليد ترياک در افغانستان ده برابر افزايش  2009تا  2000از سال 
مهان . اين سال ها، سال هاي حضور امريکا در افغانستان هستند. يافت

در مذمت از ايشان مهه با هم مسابقه مي دهند، بر پايه طالبان که 
 توليد ترياک در افغانستان را به صفر 2001مدارک سازمان ملل در سال 

، رمسا اعالم کرد که ميلياردهاي 1990، هنوز در سال 7گروه . رسانيدند
در بانک هاي غربي و امريکايي شستشو و ) دالرهاي خمدر(»نارکو دالر«

به عرصهء سرمايه » نارکو دالرها«و طريق انتقال اين  ذخريه مي شوند
 . گذاري هاي قانوني نيز مهني بانک ها هستند

زيرا در عقب دالر، ديگر طال . سال ها ست که دالر يک هباي حقيقي ندارد
، نيز، حتا پرتول »پرتو دالر«حبران اخري نشان داد که ديگر در عقب  نيست؛
از هبادارترين انواع دالر است، زيرا اينک » دالر -نارکو«اما . نيست

امروز هيچکس پنهان مني کند که کنرتل . در عقب نارکودالر، مواد خمدر است
. از مهمرتين مسايل جيواسرتاتژيک جهان کنوني است» جيوپوليتيک خمدر«
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د مواد خمدر را خطر يش روز افزون توليپندارند و افزا
 يم يابيو اروپا ارز يسازمان شانگها يبرا يار جديبس

 يبرا ين خطريه کمرتين ناحيکنند و بر آن اند که از ا
ساالنه  ييکايامر يست و برعکس باندهايکا متصور نيامر

، يه درآمد دارند و به نوعين ناحياردها دالر از ايليم
بر سر کنرتل بر  ي» دياک جديجنگ تر«جنگ در افغانستان را 

 . نديمنا يمواد خمدر پرداز م
 

و  ياسياز رجال س يآورند که مشار يآنان مهچنان آوند م
ن ياز ا. ن کار دست دارنديز در ايندولتمردان افغانستان 

از  ييد به گونه يبا يرو، بر آن اند که سازمان شانگها
ح و گزارش خبواهد و ينه  توضيکا در زميناتو و امر

 يسته را بر آن ها وارد منوده و به نکوهش جديبا يفشارها
 .ناتو در افغانستان بپردازد يکارکردها

 
را در برابر  کا و ناتويمهچنان آن ها مبارزه امر  -2

ن اند يآن ها بر ا. خوانند يناکام م ي املللنيزم بيترور
زم يکا نه تنها به شکست تروريکه حضور ناتو و امر

اترشدن آن شده يب و پويده، بل برعکس موجب تقوينجامين
دهشت افگن و  ياست و جان گرفنت دو باره طالبان و باندها

 بر نادرسيت افنت ابعاد جنگ در افغانستان را داليگسرتش 
و شکست  يابيکا در افغانستان ارزيناتو و امر يژياسرتات

 يم ينيش بينده پين سازمان را در چند سال آيا يوهارين
کا و ناتو ين کارشناسان، امريبر اساس اظهارات ا. نديمنا

ل يگس -نيشيپ يدر افغانستان با تکرار جتربه ناکام شورو
ز يت و جتهياز تقو يحمدود به افغانستان و خود دار يوهارين

خود را  ،50افغانستان يو انتظام ينظام يوهاريسته نيبا
جه در باتالق افغانستان ينت يب يشيک جنگ فرساي ريدرگ

                                                                                                                                                             
جهان چنان غرق عشقبازي با اين عليا خمدره است که از نظر انداخته است 

 .»خمدره، اصال يک بازي نيست که مبارزه در برابر مواد

 
شايان يادآوري است که متفاوت از شوروي پيشني که به پيمانه يي با .  50

توجه به ايدئولوژيک بودن کادر افسري نريوهاي مسلح افغانستان در زمان 
حاکميت حزب دمکراتيک خلق به آن اعتماد داشت و نريوهاي مسلح 

وقت جمهز منوده بود، امريکا  افغانستان را با مدرن ترين جنگ افزارهاي
و ناتو به نريوهاي مسلح کنوني افغانستان اعتماد چنداني ندارد و مايل 

ميل تفنگ  220000طرفه اين که اخريا خرب گم شدن . به جتهيز آن نيست
خودکار از زرادخانه هاي ارتش افغانستان در سپهر رسانه هاي گروهي 

واقع انباني است که در آن  ارتش کنوني افغانستان در. هنگامه آفريد
جوانان پشتون را براي اين که زمينه سربازگريي طالبان را حمدود منايند،  

 . نگهداشته اند
 

متشکل از نيروهای مشال و نيروهای  نيروهای مسلح افغانستان در واقع
 .پشتون است که امريکايی ها به هيچ يک اعتماد ندارند
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 يو جان ده است که فرجام آن جز از دادن تلفات مايليگردان
 .خنواهد بود يزيو شکست حمتوم چ

  
 سازند که يکا و ناتو را متهم ميکارشناسان نامربده امر -3

زم و مواد خمدر و به هبانه دفاع ير چرت مبارزه با تروريز
ک ي ياست هاياز س يريو حقوق بشر، به هبره گ ياز دموکراس

دو گانه، با سوء استفاده  يبام و دو هوا و استانداردها
از  يريدر قبال افغانستان و با هبره گ ياز کانسنسوس جهان

 يبرا  يزيخواهند افغانستان را به خت ي، ميت کنونيموقع
ران ير کنرتل آوردن پاکستان و ايانه و زيم يايرخنه در آس

ان جيآن ها حوادث اند. ندي استفاده منانيو حماصره چ
ل يکا و افغانستان را دخيکستان را که در آن دست امريازب

هم  ين رابطه، گاهگاهيدر ا. آورند يدانند، مثال م يم
مانند مقاله  .رسد يبه چاپ م يگروه يدر رسانه ها مطاليب

ست در خاک يترور 1500که در آن سخن از آموزش و پرورش  يي
 ييکايامر يس هاير نظر سروين کشور زيافغانستان در مشال ا

انه يم ياياعمال خرابکارانه در گسرته آس يبرا يو افغان
 .ان استيجا به جا شده اند، در م

 
 خود را يکا به اصطالح پايهرگاه امرآنان بر آن اند که  

در برابر آن  يکه جامعه جهان يفيفرا تر از اهداف و وظا
کشور گذاشته است، بگذارد و خبواهد از افغانستان هبره 

به شدت در برابر آن  يد شانگهايد، بايمنا يابزار يبردار
 ريسف- قبولف ن رابطه، اظهاراتيدر ا. واکنش نشان دهد

ه در ان توجه است که اعالم داشته بود کيه در کابل شايروس
    51.کار خنواهد نشستيه بين صورت روسيا
 

کا و ناتو را در افغانستان ين کارشناسان، مهچنان امريا  -4
ناکام ... و  ياده ساخنت دموکراسي، پينه دولت سازيدر زم

از فاسد  يکيآنان دولت افغانستان را . نديمنا يم يابيارز
 ييايک دولت مافيجهان و  ين دولت هايت تريکفا ين و بيتر

کا خوانده و بر آن اند که در اثر يدست نشانده امر
از حلقات و حمافل تندرو و متعصب  ينادرست برخ يعملکردها

و مانند آن چنان اوج  ي، تباريزبان يداخل دولت، تنش ها
ن حدت و يخ افغانستان به ايدر تار يچگاهيگرفته است که ه
ر افغانستان را با خط يکه وحدت مل يزيچ -شدت نبوده است

 يوهاريه  حمتوم پس از برون رفنت نيو حتا  جتز يار جديبس
 .ده استيروبرو گردان ي املللنيائتالف ب

  

                                                 
اس روسي جالب است که به شوخي در در اين زمينه سخنان يک کارشن.  51

پاسخ به يک پرسش يک کارشناس افغاني مبين بر اين که هرگاه امريکايي 
ها در افغانستان عليه روسيه پايگاه هاي هوايي يي بسازند، روسيه چه 

در آن . متاسف هستم که کلمه ديگري مني يامب«مي تواند بکند؟، گفته بود 
 .»خواهد شد ذوبصورت افغانستان 
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ن اند که شکست ناتو در يکارشناسان مذکور مهچنان بر ا  -5
 يآن از افغانستان، کشورها يوهاريون شدن نريافغانستان و ب

 يروبرو م يشرتين هم بيرا با خماطرات از ا يعضو شانگها
 يقدرت يون رفنت ناتو از افغانستان، خالريدر صورت ب. زدسا

تند  يوهاريدرنگ آن را ن يدکه بيآ يد مين کشور پديدر ا
ت يحمافل تندرو پاکستان و محا يبا کارگردان يرو اسالم
آنان را  يبعد يژيپر خواهند کرد و اسرتات يعرب يکشورها

م ل خواهد داد و در سر اجنايانه تشکيم يايرخنه به آس
ن خال ير خواهد شد وارد عمل گردد و ايناگز يکار، شانگها

زم ي مبارزه با ترورنين صورت، بار سنگيدر ا. ديرا پر منا
است که  ن در حايليخواهد افتاد و ا يبه گردن شانگها

 . ن سازمان نسبت به ناتو کمرت استيامکانات ا
 

ل يو و دخريل به فرستادن نيچ رو مايبه ه يسازمان شانگها -6
. ستين ياسالم يو تندرو دن در جنگ در برابر دهشت افگينش

مشارکت در را که عبارت است از  يديد راهکار جديمگر با
گانه ي، به عنوان با سازمان ناتو در افغانستان يمهکار

 . دريش گيش آمده ، پيراه خردورزانه برونرفت از حبران پ
 

اتو در با سازمان ن يد سازمان شانگهاين مدل، بايه ايبر پا
 نيزم و مواد خمدر و تاميافغانستان در امر مبارزه با ترور

 نيب يگفتگوها يو راه انداز يز پروسه دولت سازيثبات و ن
 يه هايرش مهه الي مورد پذريک دولت فراگياد جيو ا ياالفغان

 . ديک و تنگاتنگ  منايارگان يمهکار يجامعه افغان
 

ن جا فشرده مقاله ياشرت روشن شود، در ين که موضوع بيا يبرا
 نيشي پريسف –نه به قلم داکرت اکربشاه اسکندرفيرا که در زم يي

خاص وزارت خارجه  يت هاي مامورريکستان در قزاقستان و سفيتاج
آن کشور هم  ياست مجهوريسرپرست مقام ر يکه زمان(آن کشور

 :ميآور ينوشته شده است، به عنوان منونه م)  بود
ت يستم امنيو ناتو در س يشانگها«قاله در م اکرب شاه اسکندرف 

 يرو  م. تيپاست ساو  ت انرتنيتيدر سا» انهيم يايآس ييمنطقه 
 :نگارد

 يم يرا به سان ساختار يدر آغاز ناتو پنجگانه شانگها«
منافع غرب متصور  يآن برا ياز سو يديچگونه هتديپنداشت که ه

 -ديجدگر يک بازيدارشدن يبرعکس، بر آن بودند که پد. نبود
 يانه  ميم يايانه به کاهش نقش مسکو در آسيم ياي در آسنيچ

 . اجنامد
 نيچ يگسرتش مهکار يو پارامرتها يه با گسرتش شانگهايمگر در آت

واشنگنت  -انه و در گام خنست قزاقستان در خبش نفيتيم يايبا آس
پس از آن که پنجگانه . نه عوض منوديد خود را در زميد

 يناتو منف يد، از سويمبدل گرد يشانگهابه سازمان  يشانگها
 . ديگرد يابيارز
 نيه و چيگاه خنست را روسيجا ين که در شانگهايخنست ا: ليدال

 ک قطيبيو خمالف جهان  احراز منودند که هوادار جهان چند قطيب
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 ياياالت متحده  در آسيا يه در برابر هژموني و روسنيچ. بودند
ت سازمان يبا گذشت زمان، فعال.  منودند يانه آغاز به مهکاريم

افزون بر آن، . ديمتمرکز گرد ياسيس -ينظام يبر سازواره ها
 2006منظور سال ( سال گذشته يجوال 5خ يو گذشته از آن، به تار

، رهربان سازمان هم آواز به يه آستانه شانگهايدر اعالم) است
 ناتو را در يهاريد حضور نيه منودند که مواعياالت متحده توصيا

ن يا. دي و مشخص مناينيتع يعضو شانگها يکشورها ي هانيسرزم
د در برابر ي منودند که سازمان شاري تعبنيچن يه را گروهياعالم

 ياسيس -ي  ائتالف نظامنيخود اهداف مبدل شدن به به کدام
 . ف ناتو را، گذاشته استيالرتنات

) جنگ سرد(ز  فلسفه يا رستاخيرنسانس  يارين رو؛ بسياز ا 
 . ديمنا يمطرح م ک جهان دو قطيبيرا در  يگريد
 

توت يانست« يانه بزرگ سال گذشته از سويم يايطرح آس
جان هاپکنس در  ونورسيتي» انه و قفقازيم يايمطالعات آس
انه يم ياين پالن آن است که آسيهدف ا. ديه گرديواشنگنت ارا

ک و يژياسرتات -يک ساختار نظاميو افغانستان را در 
انه بزرگ و يوند داده و سپس آن را با خاور ميک پيتيوپوليج
ون ريانه بزرگ، بيم يايطرح آس ييمقصد هنا. وستيمقاره پين

 . ه استي و روسنير گسرته نفوذ چين مناطق از زيدن ايکش
  

که در  سيتيتالف ضد تروريا يوهاريگذشت زمان نشان داد که ن
د از ده اند، نتوانسته اني افغانستان متمرکز گردنيسرزم

ز رو يد  مواد خمدر نيقاچاق و تول. نديزم بر آيعهده ترور
گسرتش حبران از  يميد دايگذشته از آن هتد. ش دارديبه افزا

انه نه تنها کاهش يم يايآس يکشورها يافغانستان به سو
 . افته استيز يش نيافته، بل  که افزاين
 

 : نانو – يشانگها يمهکار
تان هم مرز هستند و کامال انه با افغانسيم يايآس يکشورها

 يل رخدادهايه و حتليجتز. دارند ين کشورها آگاهياز حتوالت ا
ائتالف ناتو در نابود ساخنت  يوهاريدهد که ن يروان نشان م

م که سرکرده ييبسنده است بگو. زم شتاب ندارنديترور
ن يگلبد –يدهشت افگن در افغانستان رهرب حزب اسالم يباندها

کند که در برابر   يم يرا رهرب ييوهاريعمال نار  است که يحکمت
از  يادين اواخر مشار زيدر ا. کنند يائتالف عمل م يوهارين

 يم يرا در حکومت کرز يديکل يها يار کرسيهواداران حکمت
 يزيناتو در انتظار  چ يوهاريد که  نيآ ي بر منيچن. ندريگ

 . هستند
 

 نيتام ينظامست که ثبات از راه يبه باور ما، عمال ممکن ن
که جنگ چند ساله در افغانستان آن را به اثبات  يزيچ –گردد
ق ين مساله، از طريحل ا يدگاه ما، براياز د . ده استيرسان
از  عيني ياسيس يرا با روش هايمتقابال پذ يانت هاين واريتدو
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 يو ناتو ضرور  يان شانگهايمشرتک م يمساع -ق گفتکوهايطر
 .است

 يد مهکارياد مدل جدجياآغاز انت، ين وارياکامال ممکن است که  
 ».دريدر نظر گ را در منطقه  احلکوميتنيب يها
 

کسو بر آن يشود، کارشناسان منطقه از  يده ميکه د يچنان
آن  يش رويکه پ يلياند که ناتو در افغانستان در حل مهه مسا

و  ييگر از شکست هنايد يگذاشته شده است، ناکام شده و از سو
ن يشرتيب يپندارند که شانگها يچون م. ترسند يو منات يقطع

ن سازمان يا د ويناتو خواهد د ييهنا يان را در صورت ناکاميز
در برابر گسرتش  يستادگيتوان ا ييز مانند ناتو به تنهاين

و  يعرب يرا که خاستگاه آن کشورها ياسالم يزم و تندرويترور
و  يعرب يشورهاک بادآورده نفيت يل آن دالرهايمتو يسرچشمه ها

بان آن حمافل يپاکستان و پشت يگاه آن مدرسه هايپا
 . پاکستان است، ندارد و مذهيب ياستخبارات

 
ناتو در  يوهارين ييکامل و هنا يوزري حال از پنيدر ع

پندارند که در آن صورت،  يرا ميز. ترسند يز ميافغانستان ن
صورت  افغانستان در نيکا تالش خواهد منود که از سرزميامر

ز يگر، به عنوان ختته خيشکست دادن کامل طالبان و تندروان د
ه هبره يمهسا يانه و کشورهايم يايبه آس يبعد يپرش ها يبرا

 يدات و چالش هاين کار منطقه را با هتديد و ايمنا يبردار
روبرو خواهد ساخت که دشوار است ابعاد  يريناپذ ينيش بيپ
 . دکر ينيش ياز آن را پ يناش يان هايز
 

ونرفت ريب يانت، براين واريهبرتدگاه آنان، ين رو، از دياز ا
 يان دو سازمان ناتو و شانگهايم يد آمده، مهکارياز حبران پد

 .در افغانستان است يرقابت منف يبه جا
 

مسوول خبش مطالعات افغانستان در  -سور کارگونيبه گفته پروف
 يم ينگهاه، شايفرهنگستان علوم روس يتوت خاور شناسيانست

) دن با ناتويدر صورت به توافق رس(ر يز يتواند در عرصه ها
 :ديمنا يمهکار

 افغانستان يتيامن يوهاريس و ني، پليمل يز اردويجته -
 افغانستان يتيو امن يو انتظام ينظام يآموزش کادر ها -
 افغانستان ينه بازسازيمشارکت فعال تر در زم -
 انستانت و ثبات در افغي امننيکمک در عرصه تام -
 ي االفغاننيب يگفتگوها يمشارکت در روند راه انداز -
ون يزاسيو تداوم روند دموکرات ياسيدر عرصه س يمهکار -

  يجامعه افغان
 نه مبارزه با مواد خمدريدر زم يمهکار -
 

توان گفت که در  ين کارشناسان، ميا يدگاه هايد يبا بررس
 :وجود دارد ينه چند مشکل اساسيزم
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است  يدر کشور، طرح يشانگها -فارمات ناتودر  يطرح مهکار -1
ده يمستقل مهسود مطرح گرد يکارشناسان کشورها يکه از سو

ن يا يها يخربگان، هرچند در نگران يابيبنا به ارز. است
د آن يخورد که با يمهه به چشم م يق تلخيکارشناسان حقا

 ياز برداشت ها يرا به سنجش گرفت، با آن هم  در برخ
ش از يشود و اوضاع ب يده ميو اغراق هم د ييشان بزرگنما

 . ده استيدکننده پرداز گرديک و نوميحد درامات
عضو  يدولت ها و سران کشورها يطرح مذکور هنوز برا -2

 .شکش نشده استيپ يشانگها
 ينه کدام ابراز نظر رمسيدر زم يتا کنون سازمان شانگها  -3

در  يعضو سازمان شانگها يهنور موقف کشورها. ننموده است
 . ستينه روشن نيزم

 يتا کنون به گونه جد يغرب يمهچنان مساله در کشورها  -4
سته است تا موضوع در گام خنست در يبا. مطرح نشده است
کا مطرح شده يو امر يياروپا يک در کشورهايتراز کارشناس

 . دريصورت بگ يجد يها يامون آن  حبث و برسريو  پ
 يرمسا از سو يرح طنيست که واکنش ناتو هرگاه چنيروشن ن -5

 . ه گردد، چه خواهد بوديارا يسازمان شانگها
به  ي طرحنيآنچه مربوط به افغانستان است، هنوز رمسا چن -6

ده است و موقف دولت يدولت افغانستان مطرح نگرد
 . ستينه روشن نيافغانستان در زم

ن يست اينه، روشن نيبه توافق در زم يابيدر صورت دست -7
اصال در حال . م خواهد شديتنظ يزميطرح با چگونه مکان

 . ار دشوار استيبس يزمي مکاننيحاضر تصور چن
آن تا هنوز روشن  يزان مشارکت دو سازمان و عرصه هايم -8

 . ستين
ها  و عدم  يها و مهچشم ييارويد رويبا توجه به تشد -9

ران از ي و انيه و چيک سو و روسيکا از يان امرياعتماد م
 يها يژير در اسرتاتت تضاد آشکايگر و موجوديد يسو

ار دشوار است يکا و پاکستان در قبال افغانستان، بسيامر
 . را تصور کرد يي مهکارنيز چنينده نيدر آ

 
با  ير شود از سر ناچاريکا ناگزيامر يمگر، هرگاه روز

ا در صورت يش از حد حبران در افغانستان و يده شدن بيچيپ
را  ي طرحنين، چندر قبال افغانستا يژياسرتات ياديبن يسيدگرد
د خواهد يگر پدي، در برابر افغانستان چند مشکل درديبپذ
 :آمد
ن دو سازمان ياز برخورد منافع ا يريجلوگ يژياسرتات يريشگيپ -

 در افغانستان 
ن دو سازمان در امر يان ايرقابت سامل م يبرا ينه سازيزم -

 يروند بازساز ينه برايهبره هب يکمک به افغانستان برا
 ين دو سازمان به جايان منافع ايتوازن م يوعن يبرقرار -

 -يکنون ي املللنيبا دوستان ب يت به مهکاريدادن اولو
 کا و ناتويک با امريژياسرتات يمهکار يژياسرتات
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در  يي ياديبن يک اوضاع، دگرگونيدرامات ي دگرگوننيبا چن -
 يت هايد خواهد آمد و اولويافغانستان پد ياست خارجيس
ن يد و ايغانستان را به چالش خواهد کشاناف ياست خارجيس

مثبت و فعال  طريف يب است سنيتيبرگشت به سکار در واقع 
 . است افغانستان در دوره جنگ سرد

 
ک دوره جنگ سرد را اجتناب ياز کارشناسان، آغاز  يچون مشار

، نيه، چيروس يجيومند شدن تدرريپندارند و با ن ير ميناپذ
 يکا و اوپا، نوعيامر يجيف تدريعران و تضيل، هند و ايبراز

، با توجه ديدار خواهد گرديپد يباالنس در موازنه قدرت جهان
نه ين کشور گزيا يک افغانستان، برايتيوپوليت جيبه موقع

ان دو سازمان بزرگ يجز بازگشت به حفظ موازنه م يگريد
 .      خنواهد ماند يجهان

 
 ي املللنيائتالف ب يوهاريون رفنت نريبه هر رو، کابوس هراس از ب

درنگ افغانستان را  يکار آمدن دو باره طالبان که ب يو رو
آن، در  يم خواهد کرد و در پيتقس يو جنوب به دو خبش مشايل

 يريافغانستان و سپس  ناگز از خبش مشايل يت شانگهايآغاز، محا
د آمده در افغانستان، يپد يآن در خال يمداخله نظام

را بر آن داشته است تا  يشانگها عضو يکارشناسان کشورها
 يامدهايک اوضاع که پين گونه حتول دراماتياز ا يريجلوگ يبرا

ان يم يمدل مهکار«انبار است، يبس ز يسازمان شانگها يآن برا
ن دو سازمان در يرقابت ا يرا به جا» و ناتو يسازمان شانگها

 . نديافغانستان مطرح منا
 

 يد بتوان راهيمطرح شود، شا يبه گونه جد ي راهکارنيهرگاه چن
 . دا منوديپ يده و ناگوارکنونيچيبرونرفت از اوضاع پ يبرا
 
ق و يار دقين موضوع به گونه بسيسته است ايبه هر رو، با  

ما و هم در درون  ي املللنيان دوستان بيکارشناسانه هم در م
به دور از احساسات و با   ينينانه و عيکشور به گونه واقعب

و مطالعه و  يمردم و کشور ما بررس يايشت منافع علدر نظر دا
 . گردد يابيآن ارز يل شود و جوانب مثبت و منفيه و حتليجتز
 

ان يدر پا فيازياد کنيس بنيير-فيازيسور الکساندر کنيپرف
ک قول در يسياچه ايدر در» يشانگها -افغانستان«کنفرانس 
ن گونه يا و افغانستان را يان شانگهايروابط م  2008تابستان 

 :منود يابيارز
 
 يل اقتصاديدر حل و فصل مسا يال سازمان شانگهايپتنس«-کمي

 :افغانستان يازهايدر منت ن
ل يکارشناس مسا -انيسور داکرت آزا مهرانيبه گفته بانو پروف

ت يمشکل روشن و آشکار موثر«منطقه از ارمنستان،  ياقتصاد
نبود اهداف ها در افغانستان عبارت است از  يه گذاريسرما

 .نانه توسعه کشوري طرح واقعبنيمشخص، پالن ها و حتا کدام
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 يژياسرتات«ر نام يه شده در کنفرانس لندن زيارا يژياسرتات 
د، تا قانع يآ يبه نظر م يشيشرت منايب» افغانستان يتوسعه مل

و مستدل  ياقتصاد -فين يدر آن مستدل ساز. کننده و مستدل
اهداف  –خورد  يبه چشم من يداقتصا ينشانگرها يعلم يساز

ن يبا ا.  به آن يابيدست يراه ها -زين چيو مهم تر يژياسرتات
حمکوم به  يه گذاريگونه برخورد ها و رفتارها، هر گونه سرما

ه يت سرماي بودن موثرينيل پايبه دال -ياقتصاد ين بازدهيکمرت
ژه يتوان  منافع و ي  منيمهچن.  دونر ها يها از سو يگذار

 .»دونر را  بر مشرد ياز کشورها يبرخ  ياسيس
 

آن را دارند تا به  ييکامال توانا يسازمان شانگها يکشورها
 يه کمک هايش با ارايخو يه گذاريگونه موثر از امکانات سرما

بر مشرتکات  جداگانه مبتين يا پروژه هايمشخص در مناطق و 
، مشرتک يمرزها(و افغانستان يسازمان شانگها يمنافع کشورها

شربد يپ يوه هاي، اشرتاک در شياريستم مشرتک آبيداشنت س
و داشنت  ، مذهيبي، فرهنگياجتماع ي، منافع در عرصه هايکشاورز

 .ندريکار گ) يمشرتک اقتصاد يت هايجتربه فعال
ه افغانستان يمهسا يکشورها يدگاه منافع ملياز د يکي تاکتنيچن

 .رت موثر استشيخود افغانستان ب يدگاه منافع اقتصاديو از د
 يدر حل و فصل موضوعات داخل يسازمان شانگها يژياسرتات

ست متوجه مترکز يش بايخو يافغانستان در کمپاننت اقتصاد
 يايبر پالن مشخص اح ، مبتينيه گذاريدر عرصه سرما يمساع

ص يختص يه هاياقتصاد افغانستان گردد، نه بر حجم مبالغ سرما
 .شود يداده شده که امروزه اجنام م

 
نه يژه خود را در زمياست تا کانسپت و يبر سازمان شانگها 

ت ها را يسته است اولويبا. دين منايبا افغانستان تدو يمهکار
در عرصه مناسبات با افغانستان با برجسته ساخنت تعامل در حل 

اقتصاد افغانستان و نه با در نظر داشت  يايل احيو فصل مسا
 ي رفتارنيمستدل ساخنت چنبه عنوان ( ياسيو س يمنافع جتار

تنها اقتصاد سامل : توان نام برد ير را ميز يزه هايانگ
زم و قاچاق مواد خمدر را يل تروريآن را دارد که مسا ييتوانا
ن حال، سود به يدر ا. دي منود و مهاهنگ گردانيني، تع)ديحل منا

 ين باره سود ناشيتواند چند يل مين مسايدست آمده از  حل ا
 .ه بردير سايرا ز يه موضوع جتاراز هر گون

 
ال يپتنس يبه گونه ماهو يسازمان شانگها يمواضع واحد کشورها

 يم يبزرگ ياسيدهد و به آن وزن س يش ميرا افزا يسازمانده
افغانستان به سود منافع  يل اقتصاديکمک در حل مسا. دهد

 ). است يسازمان شانگها يک از اعضايک هر يتيوپوليج
 ياست تا در باره مهاهنگ يسازمان شانگهاعضو  يبرکشورها

ا و يدر افغانستان به خاطر منافع اح ياقتصاد يت هايفعال
ن ين کشور با هم به تفاهم برسند و در ايال ايتوسعه پتنس

. عضو را کنار بگذارند يکشورها يحال منافع زودگذر و آن
 : سته است تاين کار بايا يبرا
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 يکشورها يمشارکت بامهکانسپتوال را در مساله  يرفتارها - أ
ب ين و تصويافغانستان تدو يايدر اح يعضو سازمان شانگها

 .نديمنا
 ييرا با هم به تفاهم برسانند و پروژه ها ياصول واحد - ب

 يسازمان شانگها  يمهه اعضا يند که براريدست گ يرا رو
 . سودمند باشد

افعانستان رهنمود داده شود تا با  يبه گروه متاس شانگها - ت
  يدونر در باره متاس ها  و اقدامات بامه ياصل يکشورها

 .افغانستان به تفاهم برسد يايع  احيبه سود  تسر
 
نانه پشت سر يگانه شانس واقعبي –سامل ياقتصاد ينه سازيزم

عضو  ين کار کشورهايا يبرا. گذاشنت حبران در افغانستان است
ه ستيل درازمدت، بايمهزمان با حل و فصل مسا يسازمان شانگها

بر  کوچک کوتامهدت مبتين يساخنت پروژه ها ياست اقدام به عمل
کار  يو ساخنت جاها يتعاون منابع مشرتک با  جذب منابع دونر

سات قبال يتاس يايت کار احي، تقويباشندگان حمل يد برايجد
ازمند به يکه ن) يدر دوره شورو(اعمار و احداث شده 

 -يبات جتاراند، و توسعه مناس يون و بازسازيزاسيمدرن
 يه، تکنولوژيمورد ضرورت اول ينه صدور کاالهايدر زم ياقتصاد
نداشته  اضايف ياز به آموزش هايگر منابع که نياز و ديمورد ن

 . آن ها دشوار نباشد، ورزند يباشد و هبره بردار
 :ژهيسته است به  وين رو، باياز ا
انتقاالت  يبرا يحيترج يتعرفه ها يط سودمندتر برايشرا -

 نيتام يافغان يجتار يشرکت ها يصادرات يکاالها يتيانزتر
 . گردد

 ياد  زون هاجيو ا ياز منافع جتارت مرز يبه گونه اعظم  -
 يتيل امنيم  منطقه حايحتک يبرا ياقتصاد يها يمهکار  يمرز

ه سازمان يمهسا يکشورها يبرا) افغانستان خبش مشايل(
 .منود يهبره بردار يشانگها

 
از  يتيامن يدات و چالش هايون هتديسترانسفارما -دوم

 :يعضو و ناظر سازمان شانگها يکشورها يافغانستان برا
عضو و ناظر  يکشورها يرا برا ييدهايادامه منازعه، هتد

دات ين هتدين حال، ايمگر در ا. دارد يدر پ يسازمان شانگها
مواد خمدر در  ي قانونريد روز افزون غيتول -اند يسار

ه افغانستان يمهسا يکشورها يت مليآن امنافغانستان و پخش 
ن منت، يدر ا. زند يا را برهم ميگر کشورها قاره اروآسيو د

د يهتد. پردازند يم ييايو تندرو به پو سيتيترور يسازمان ها
ستم يک سيو جتارت مواد خمدر در  يوسنت تند روي به هم پنيراست

 يمستدل ساز: آورد يرا  به وجود م يواحد، مشکل مهم
 ياز ابزارها يکيک جتارت مواد خمدر به مثابه يدئولوژيا

 .استيشدن س ييو جنا ياسيموثر مبارزه س
انه برهم خوردن ثبات در افغانستان يم يايآس يکشورها يبرا

. باشد يم يت داخليمنجر به بدتر شدن اوضاع در عرصه امن
 آنان ها بر ريو تاث يو افراط ييجنا يت ساختارهايتقو
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اختناق در  يو فضا يثبات يب يريو شکلگ ينقانو يهنادها
ش ي گرانيرا مهچن ييژه يخطر و. ديمنا ياد مجيا يداتيمنطقه هتد

اد جيانه به مواد خمدر ايم يايآس يمعتاد شدن اقتصاد کشورها
 . کند يم
 
 يکه با آن ها سازمان شانگها ييدات و چالش هاينه هتديشرتيب

» سه شر«. دارند يبار برومنرز يشود؛  دارا يرو به رو  م
خواهانه  ييجدا ي، جنبش هامذهيب يتند رو -ا سه فتنهي

 يکشورها يمرزها ي امللل،  از درزهانيزم بي،  تروريتبار
 ييمنطقه  يان هاياز  ز يه کاملريکنند و  زجن يجوان رخنه م

ده چند يچيخصلت در هم پ. نديمنا ياد مجيرا ا يو اجتماع
آن را به دست  يي  هناشه کن ساخنتيده  رين پديا يضلع

 .   سازد يک کشور ناممکن مي  يوهارين
ک  يت هر يحق دارد مساله در باره مسوول يسازمان شانگها

 يهاريت تدبينه موثريعضو سازمان را در زم ين کشورهاياز ا
ستم يخود تشکل س يدات در مرزهايعمل متقابل چالش ها و هتد

مطرح  سيتيرورت ضد تياد  امنجيبه مقصد  ا يت داخليامن
 .ديمنا
 

کا و ناتو و ي، امريامکانات تعامل سازمان شانگها: سوم
 .نفع در روند حل و فصل مساله افغانستانيگر شامالن  ذيد

ن کشور در يا يدن پايافغانستان و کشان ت دوليتيم حاکميحتک
 يانه در کنار کشورهايم يايمنطقه آس يتيستم امنيگسرته س

عضو سازمان  ينفع به سود کشورهايذگران يگر بازيه و ديمهسا
چند جانبه  يها يمهکار. کا استيز ناتو و امريو ن يشانگها

را  ينيبس وزن  يا دو کشور مثرهايک يت يوسته نسبت به تقويپ
 . به بار خواهد آورد

و ناتو در افغانستان  يان سازمان شانگهايم ينبود مهکار- 
گر يمهچنان  د عضو هر دو سازمان و يمنافع کشورها يپاسخگو

 . باشد يکشورها  و مردم منطقه من
د ين مساله در تراز سران کشورها بايدرنگ ا يا ساخنت بيپو

امروزه امکانات .  وزمندانه آن گرددري حتقق پنيبه مثابه تضم
از  يز برخيو مهچنان ن يال شانگهايکاربرد پتنس يواقع

 سازنده و يشربد گفتگوهايپ يعضو ناتو که برا يکشورها
تعامل تنگاتنگ آماده اند، دست  ييبرپا يبرا يريگياجنيم

 . خنورده مانده است
از  يدر  بازدارندگ يو ناتو سهم مهم  ي املللنيائتالف ب -

 . ز توسعه افغانستان دارنديطالبان بر دوش و ن
گان افغانستان آرزومند يمانند مهه مهسا يسازمان شانگها -

ر حق دارد  اطالعات مگ. باشد يشکست ناتو در افغانستان من
نه رخنه يت اقدامات در زمياز  موثر کامل و تصور روشين
 ي املللنيزم بيک مواد خمدر  و تروريمواد خمدر و تراف

 .    داشته باشند
 يگاه هايبر داشنت پا کا مبينياالت متحده امريل ايمتا -

 يد دارايانه بايم يايآس يدر افغانستان و کشورها ينظام
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 يخود کشورها يباشد و با منافع مل يمشخص يزه هايانگ
خود . وند داشته باشديگان افغانستان، پيمنطقه و مهسا

 يمسلح ائتالف من يوهاريافغان ها بر آن اند که حضور ن
 يهست که ناکام يياحتمال باال.  تواند جاودان باشد

 افغان ها منجر به حمروم شدن ينه هببود زندگيائتالف در زم
ت هم در  داخل و ياز محا)  ييگونه هنابه (کا يناتو و امر

 . افغانستان گردد يون از مرزهاريهم در  ب
کا تنها در آن يک افغانستان و امريژياسرتات يها يمهکار  -

ه خود آن يد که علريگ يگان قرار ميت مهسايصورت مورد محا
محله بر  يبرا  يزيهرگاه افغانستان به  ختته خ. ها نباشد

ن وجهه يران با قاطعانه تريگاه ا د، آنريران  قرار گيا
کا و يانه به کارزار نربد امريم يايبه مبدل شدن آس

تواند  ين امر منيا.  ائتالف  پاسخ خواهد گفت يوهارين
بر دولت افغانستان . را نگران نسازد يسازمان شانگها

گان از مجله ياست تا خود مساله مناسبات خود با مهسا
 . ديمنا ميتنظران را  يا

امکانات  يدارا ي سازمان شانگهاريحمور پاکستان ن در  -
تواند به هببود مناسبات  ين سازمان ميا –است ياريبس

ان  افغانستان و پاکستان مساعدت يمتقابل و تفاهم م
 .ديمنا

کا و يران و امريان ايم ييارويرا رو يي يجد ينگران -
ان دو کشور در امر  حل و فصل مساله يم ينبود مهکار
 يم يي مهکارني حال، چننيدر ع. زديانگ يبر م افغانستان

. 2001ان سال  يدر پا» طالبان«توانست در اقدامات بر ضد 
 .بدهد يج مثبت ترينتا

ها را در باره  يزنيناتو سودمند خواهد بود تا را يبرا -
ران، يگان به مشول اينده افغانستان با اشرتاک مهه مهسايآ

ج فارس آغاز يخل حوزه يها ي، هند و کشورهانيه، چيروس
 .ديمنا

ت از اقدامات حکومت افغانستان يپندارد که محا يسته ميبا -
از مجله (که متوجه حل و فصل  مناسبات هم در درون کشور 

به مشول  ييمنطقه  يه هايز  با مهسايو ن) با طالبان
باشد، که  يانه ميم يايآس يران، پاکستان و کشورهايا

سطح دو جانبه و هم در د در ين  کار هم بايا. الزم است
 يگر سازمان ها و ائتالف هايو د يچهارچوب سازمان شانگها

 . مطرح گردد  احلکوميتنيب
 يتوانند  درک مشرتک يو  ناتو  در کل  م يسازمان شانگها -

انه در يم يايت افغانستان در آسياز اهداف  و هم  امه
ت ين که وضعي گونه تا انيمه. داشته باشند يجامعه جهان

 .ابديان يپا  يزم جهانيمنطقه  چونان کانون ترور نيا
 
 

ر يز ي االفغاننيب يدرون يروند گفتگوها يسازمانده: چهارم
 و امکانات تعامل يت سازمان شانگهايمحا
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سنت  يتبار -ياسيگوناگون س يوهاريان نيگفتگوها م يبرگزار
که  ييارويمگر رو. است ين جامعه و دولت افغانيريد

 يخارج يوهاريد، مشارکت نريگ يرا م يداخل رنگ جنگ يگاهگاه
. دهد يز در روند گفتگوها در دستور کار روز قرار ميرا ن

هم در داخل  -باشند بر ها خواهند توانست مبتينرين تدبيا
ز در يو ن) 80مه دوم دهه ين يمصاحله مل يمش(افغانستان 

جنگ  ي املللنيمثال، جتربه حل و فصل  ب يبرا(ون از آن ريب
ران و يا يانيبا پا در م  90کستان در دهه يتاج يلداخ
 ).هيروس

جداگانه عضو و  يدر جمموع و در خبش ها يسازمان شانگها 
 يگرياجنياز مجله جتربه م ينيجتربه بزرگ صلح آفر يناظرآن دارا

 .اند ي املللنيب
  

سته است با يبا. ندارد يمساله افغانستان راه حل نظام
وسته فعال که يروند مذاکرات پ ينگهاشا يت سازمان مهکاريمحا

افغانستان معاصر، احزاب  ياسيروند س يدر آن مهه خبش ها
 ندگان  مناطق و فعاالن مذهيبي،  مناي، جوامع تبارياسيس

 . شود يمشارکت ورزند، راه انداز
 

که ) افغانستان يمانند جبهه مل( ياسيد سيجد يوهاريتشکل ن
 يد، نشان ميمنا يمل مع ين قانون اساسيدر چهارچوب مواز

فرمول حل و  يجستجو يبرا يال خوبيدهد که در کشور پتنس
و  يخارج يوهاريکه در برابر ن ييگروه ها. فصل وجود دارد

 ييمانه بااليبرند، به پ يش ميمبارزه مسلحانه را پ حکوميت
 يداخل يشه هاير ي آن ها  داراريخبش چشمگ. نامتجانس هستند

آن .  از  باشندگان يت خبشيار از محاهستند و برخورد يافغان
حقوق کامل روند گفتگوها  يد شرکت کننده دارايها با
ا آن گروه ين يار استثنا قرار گرفنت ايگانه معي.  گردند
وند آن يا جنبش ها از روند گفتگوها عبارت است از پيها 

 . ا تندروي سيتيترور يوهاريها با ن
 ني کننده روند بنيمتواند مبتکر و تض يم يسازمان شانگها

 . گفتگوها باشد ياالفغان
 
ناظر  يو کشورها يعضو سازمان شانگها –يامکانات کشورها 

ست يبا يافغان ياسيگر سيا آن بازين ينه تعامل بر ايدر زم
ان دادن به اقدامات يپا –به هدف عمده يابيدر خدمت دست

ه يمنافع مهه ال يدولت در راستا ياسيستم سيو حتول س ينظام
        . بدون استثنا باشد يجامعه افغان يها  و گروه ها

 
گانه يامروزه  يتوان تصور کرد،  شانگها يکه م  ييبه گونه  

کا در يتواند از امر ينانه مياست که به گونه واقعب يسازمان
 سيتيترور ات انيتيعمل يباره آن گزارش  خبواهد که دستاوردها

ن پرسش را يپاسخ به ا ست؟ و در گام خنستيدر افغانستان چ
مهجوار   يمواد خمدر در کشورها يخبواهد که چرا بازرگان

 ش دارد؟يافغانستان رو به افزا
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د، در ين کار برآيتواند از عهده ا ياالت متحده منيو اگر ا 
ه افغانستان هستند يمهسا ياز مجع کشورها يگريد يوهاريمنطقه ن

 52».ندين مساله را حل منايتوانند، ا يکه م
 
در مقاله » تايا گازيمايسيزاوين«نکو در روزنامه ريس ياندر 

از » يجنگ داخل يبه سو سيتيترور از جنگ انيت«ر نام يز يي
کند که  ينقل قول م ييکايلسوف امريف -امايفرانتس فوکو

گر دونر يکا و ديمساله افغانستان و خست امر يهرگاه بزرگ«
ساختار  يرن به جااد دولت مدجينده اي، آميريها را در نظر بگ

مساله «.رسد يد کننده به نظر مينوم يکهن در افغانستان بس
کا يناتو و امر يژيدر اسرتات ياديافغانستان مستلزم حتوالت بن

  .»در افغانستان است
 

 :انيپا يجنگ ب
 ياز کارشناسان بر آن اند که در اوضاع و احوال کنون ياريبس

سود تداوم جنگ در به  يو خارج يدر کل، جمموع عوامل داخل
نده يد انتظار داشت که در آي رو، نبانياز مه. افغانستان است

برونرفت  يبرا افيتيهرگونه راه رو، نياز مه. ابديان يک پاينزد
د يبان است، بايکه افغانستان با آن دست به گر يياز حبران ها
 .بار موقت باشد يت حبران و  دارايريمعطوف به مد

 
تداوم حضور خود در  يکا برايمرد که ايآ ي بر منيچن

از يک بلندمدت خود نيژيافغانستان با توجه به اهداف اسرتات
نه يکنرتل شده با هز يشيا مناي يتداوم جنگ زرگر -ک هبانهيبه 

 .و تلفات کم دارد
 

ک جنگ درازمدت در ياز به ين -به نوبه خود پاکستان
از  يريگ دارد که با هبره يخارج يوهاريافغانستان با مشارکت ن

. ديمنا يدخل در آن  باجستانيذ يآن بتواند از مهه کشورها
ست که پاکستان در سه دهه گذشته که در افغانستان يده نيپوش

ها را  منوده و نه تنها  ين هبره برداريشريجنگ بوده است، ب
 ين راه به دست آورده است و مياردها دالر پول از ايليم

ک اعراب و غرب، يژيرتاتز به عنوان متحد اسيبل ن 53،آورد
ک کشور مهم و يخود را به عنوان  ي املللنيتوانسته است موقف ب

 . م ببخشديمطرح در منطقه حتک
 
د يل توليستم به دلياست که در دهه هفتاد سده ب ن در حايليا

س ييحکومت منتخب مردم و ر يو برانداز ييهسته  يجنگ افزارها
 ري، دست کم غياغي ک کشور هرگاه نهيبوتو، به عنوان  -آن

. آن رو به رو بود ي هاميغرب و حتر يمهر يک، با بيدمکرات

                                                 
» فرغانه رو«براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به سايت .  52

 .به زبان روسي
براي منونه، پاکستان در هفت سال گذشته پس از آغاز نربد امريکا با .  53

تروريزم بني املللي در افغانستان دست کم ده ميليارد دالر کمک اعم از 
 .ستنظامي و غري نظامي از امريکا دريافت منوده ا
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ن گنج يست ايحاضر ن يگر به آسانيروشن است پاکستان د
 .   بادآورده را از دست بدهد

 
 يايآس ي و کشورهانيران و چيه، اي، روسيعرب يمنافع کشورها

 يشيفرساک جنگ ي ريکا را درگيد تا امريمنا ياب مجيز ايانه نيم
 . نه در باتالق افغانستان بسازنديدراز مدت و پر هز

 
دست اندر کار قاچاق  ي، باندهايروشن است در بعد داخل

در درون دولت  ياز جماهدان و حمافل يي، طالبان، گروه هاينيوريه
 .ازمند انديبه تداوم جنگ ن يليک بنا به داليافغانستان هر 

 
ن موضوع يگردد به ا ين بر مسخ ين خبش، باز هم رويان ايدر پا

روس ها : افغانستان مهواره در برخوردگاه دو موج بوده است که
گرم بوده اند و  يبه آب ها يابيشه راهيوسته در انديپ

. انهيم يايبه آس يابيشه راهيکا در انديس و حاال امريانگل
گر يک ديگر قرار دارند و يک ديدر برابر   يژين دو اسرتاتيا

وسته ين کشاکش پيمگر افغانستان در ا. ازندس يم يرا خنث
ن مساله يتر ياساس. ر پا شده استيکارزار جنگ بوده است و ز

قدرت  ير چکمه هاي که چگونه در زمياموزيد بين است که بايا
 . مينيان ببي و کمرت زميبزرگ له نشو يها
 

خاطر نشان » ميسخن ها را بشنو« ندوشن در کتاب يداکرت اسالم
. خاور و باخرت. ميسته ايان دو موج زيما مهواره م« :ساخته است

حفظ  -ک راه گذاشته استيما تنها  يا براين رو جغرافياز ا
ش يگرا. خود يستادن سرپاهايپابرجا ا ييتوانا عيني عينيتوازن 
 ين توازن شکننده را برهم مين قطب ها اياز ا يکي يبه سو

د هم آسان يشا. ستين يند که کار آسانيتوانند بگو يم.  زند
 54».ستيمگر ناممکن هم ن. نباشد

 
 يدو چـوک  يتـوان مهزمـان رو   ي که چگونه مميرياد بگيد يما با
هر چه است، بازيگران تئاترسياسي ناگزير خواهند بود . نشست

روشـن اسـت   . يي به اين بزرگـي بـه ميـدان بياينـد     در صحنه
خـود   يتواند در اين بازي مهچون متاشاگر خاموشـ  افغانستان مني
پاي افغانستان خـواهي خنـواهي بنـا بـه جـرب      . را آنار بكشد

است و ناگزير اسـت نقـش   ها آشانيده شده  زمانه به اين بازي
 . را بازي منايد ييايپو

 
آنان به  يشرويها به هند و پ يسيبزرگ که با آمدن انگل يباز
پرت  يهندوکش و لشکرکش يا تا دامنه هاياعماق قاره آس يسو
گرم  يآب ها يبه سو يه تزاريروس يشرويز و پ به قفقاريکب

ل سده نزدهم اوج گرفت و تا به يده بود، در اوايآغاز گرد

                                                 
، نوشته گروهي از نويسندگان روسي، »خاور و باخرت«: نگاه شود به.  54

چاپ انستيتوت خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه، ترمجه نويسنده، به 
،  نوشته داکرت اسالمي ندوشن، چاپ »سخن ها را بشنومي«نقل از  کتاب 

 .هتران
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آن که  يب ين بازيا. امروز به اشکال گوناگون ادامه دارد
 بس ريگذشته تاث يسده ها يداشته باشند، در درازا ييبرنده 

 .بر سرنوشت منطقه ما داشته است شگريف
 

ها توانستند  يسياز آمدن انگل يريا هبره گمقاره بين يکشورها
و دولت  ي، ملت سازيخود ساز يرا در راستا يکار بس بزرگ

ده است که امروزه هند و يرس ياجنام دهند و کار به جا يساز
 .  هستند يامت يپاکستان هر دو قدرت ها

 
انه هم توانستند از آمدن روس ها هبره يم يايآس يکشورها
 يالزم برا يمهه ساختارها يکم امروز دارامنوده و دست  يبردار

 .دار هستنديتوسعه پا
 

ز توانستند از يه نيران و ترکيگر منطقه مانند ايد يکشورها
 يدو قدرت بزرگ در سده نزدهم به رغم جنگ ها يرقابت ها

سته منوده و پسان يبا يريکه با آن ها داشتند، هبره گ يخونبار
ز سود ير زمان جنگ سرد نکا دياالت متحده امريها از حضور ا
 .  برسند يبلند يگاه هايبربند و به جا

 
ن کشاکش ها يکه نتوانسته است از ا يان، تنها کشورين ميدر ا

بزرگ آن بوده است،  يوسته قربانيبربد، بل پ يينه تنها هبره 
 يسيبا انگل ينيسهمگ ي جنگ هاريافغانستان است که سه بار  درگ

ها  ييکايو سراجنام هم با امرها  يک بار با شورويها و 
 .    ده استيگرد
 

د يفرا خواهد رس ا وقيتين است که آيگردد ا يکه مطرح م يپرسش
بزرگ در منطقه،  ي که چگونه از حضور قدرت هاميرياد بگيکه ما 

دارند، به سود  ييها يژين که چه اسرتاتيصرف نظر از ا
که  يمادام؟  مييمنا يريهبره گ يو دولت ساز ي، ملت سازيخودساز
بزرگ را  يقدرت ها ينه هبره برداري که چگونه زممياموزيما ن

خود را  به حد اقل  يريب پذي و آسميدر کشور خود حمدود ساز
آنان به سود  ياست هايم از سيم و برعکس خود ما بتوانيبرسان

جان يب يم و در واقع از حالت مهره هايکن يخود هبره بردار
ت يريو مد يدادها را گردانندگيروامکان  يبرآمده و تا جا

 .م برديخنواه يبه ده يم، راهيکن
 

 نيتوان از کشور هند به عنوان منونه موفق چن ين جا، ميدر ا
 .   ما باشد يبرا يخوب يتواند الگو ياد کرد که مي يگريباز
 

ن که يسته است و آن ايک نکته باي يادآوريان، يدر پا
نده حل و فصل معضله ريدر برگتازه اداره اوباما که  يژياسرتات

ه يمهسا يه و کشورهايران و روسيافغانستان با مشارکت ا
روشن است که را يز. باشد يد خبش ميافغانستان است، بس نو

ه هرگز قابل حل يران و روسيا يمشکل افغانستان بدون مهکار
 . خنواهد بود
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ن ياردها دالر به ايليک دهه جنگ و صرف ميها پس از  يشورو

توان گره از  يمن يسخت افزار يدند که از راه هايجه رسينت
ن بود که سر اجنام اندره يکار فروبسته افغانستان گشود و ا

از نشست  يکيدر  ير خارجه کهنه کار و جمرب شورويوز -کويگروم
د يبابه گرباچف گفت که  يست شورويحزب کمون ياسيدفرت س يها

در فرجام م که يان برسانيبه پا ييکار را به گونه 
 55.طرف مبانديک کشور بيافغانستان دست کم 

 
ده ي باور رسنيها هم به مه ييکايرود که کنون امر يگمان م

جه خواهند ي نتنيده باشند، سر اجنام به مهيباشند و اگر هم نرس
ن يران و اشاره به ايه و ايگشودن باب گفتگو با روس. ديرس

ت خنواهد بود، کا در افغانستان دراز مديمطلب که حضور امر
 .کردي رونياست از مه يينشانه ها

 
ا در مقر خود در يس 1989 يفربور 15خ يبه تار«که  يهنگام

در  يان شورويرا به مناسبت بازگشت سپاه يلتنگل جشن پرشکوه
 ين دستاوردها که به آسانياز درخشانرت يکيافغانستان چونان 
 يست هايالاز ژورن يکيده بود، برپا کرد، يبه آن کامروا گرد

االت يا«ده بود که يادآور گرديز يشخند آميبه گونه ن يفرانسو
را در » بزرگ يباز« ينه خود، رمزها و رازهايمتحده با هز

 56.«!افغانستان باز خواهد شناخت
 

 ستاد ارتش نيشيس پيير -کيزا اسلم برين که جنرال ميطرفه ا
نداز چشم ا«ر نام يکه ز يي ي املللنيپاکستان در کنفرانس ب

دفرت مطالعات  ياز سو 2002در سال » در افغانستان يحتوالت آت
ران برگزار يا ياسالم يوزارت خارجه مجهور ي املللنيو ب ياسيس

جنگ با  يهودگيو ب يمثر يهم اکنون آثار ب«: شده بود، گفت
ن يا ياند و طنز هنانيمنا يشرت خود را ميافغانستان هرچه ب
ارد يليم 20ش از يرغم صرف بدهد که به  يحادثه را نشان م

حاصل  يچ سوديانه با ترور، هيوحش ينه جهت نربديهز 57دالر
. گناهيرمحانه مرد و زن و کودک ب يمگر، قتل عام ب. نشده

دا يگر پيدر نقاط د امين يا جايت ذوب شدند يآنان در مجع
ان ياتئالف و حام يوهاريمقابله با ن يگر باره برايکردند تا د

 58.»وندنديگر بپيک ديآنان به 
 

                                                 
گرومف، ترمجه ، نوشته جنرال »ارتش سرخ در افغانستان«: نگاه شود به.  55

آريانفر، چاپ دفرت مطالعات سياسي و بني املللي وزارت امور خارجه 
 . ايران

، نوشته مشاري از کارشناسان »جنگ در افغانستان«: نگاه شود به .  56
، ترمجه 324انستيتوت تاريخ نظامي روسيه، زير نظر سرهنگ پيکف، ص 

 1999نگارنده، انتشارات ميوند، پيشاور، 
 .صد ميليارد رسيده باشدسه  ميزان اين هزينه به مرز ايد شاکنون .  57
افغانستان چالش هاي پيش رو، به کوشش داکرت : نگاه شود به .  58

 .168،هتران، ص1382موسوي،
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 يداخل يتنش ها يفرونشان يهودگيب«خ، يجتربه تلخ تار...
در  ينظام يوهاريط معاصر با کاربرد نيدر شرا ياسيس -ياجتماع

 يد ميياخلصوص تا يرا عل يان خارجيسپاه يدن پايجمموع و کشان
ها، سر  يژيدر اسرتات يد بازنگرين رو، شاياز ا. 59»ديمنا

با اشرتاک مهه  ييرانس بزرگ منطقه ک کنفي يبرگزاراجنام، 
 يبزرگ جهان يدخل در حبران افغانستان و سازمان هايذ يکشورها

که هدف  فرونشاندن تنش ها در افغانستان يرا برا ييو منطقه 
کرد به يمهه جوانب و رو يرا برايک فرمول پذيبه  يابيآن دست

ن و چه هبرت که در سراسر جها رقابت در منطقه يبه جا يمهکار
 . دريباشد، به عنوان تنها راه برونرفرفت از تنگنا در نظر بگ

 
در لندن به دعوت  2003سال  يانه هايکه در م يي يدر سخنران

 يفروپاش«ر نام يز» افغانستان يمرکز مطالعات و پژوهش ها«
داشتم و » ات آن بر افغانستان، منطقه و جهانريو تاث يشورو

 نيان مهيرود؟ که در پا يم منت آن در کتاب افغانستان به کجا
ده يوند به چاپ رسيبنگاه انتشارات م يسال در کابل از سو

 : افته است؛گفته بودمياست، بازتاب 
 نيشيپ يدرست مهانند شورو) کايژه امريبه و( يغرب يکشورها«
د يخود دارند و با ياسيس -ين نظاميدر دکرت ياز به بازنگرين

 .ن کننديتدو يجهان ليرا در قبال مسا ييافت تازه يفرا
است  يي  سيتياليئوکلونين نيبا مهان دکرتيغرب تقر ين کنونيدکرت

بر  افته بود که مبتينين يدوم تدو يکه پس از جنگ جهان
 .گر کاربرد ندارديسم است و امروز ديتاريليم
 

ان خود و سپس با يست در گام خنست در ميکا و اروپا بايامر
به توافق گلوبال  يانل جهيمسا ي رونيه، هند و چيروس

 2.6ش از ين سه کشور بيرا در ايز. ابنديدست ) جهانشمول(
 نيباشندگان زم يک سوم و انديش از يا بيارد انسان يليم

م عادالنه منابع يد شامل تقسين توافق بايا. دارند يزندگ
 . و گسرته نفوذ  باشد يانرژ

 
جهان  يخود را در قبال کشورها يژيد اسرتاتيبا يدر گام بعد
ارد يليک ميش از يکه در آن ب ياسالم يژه کشورهايسوم به و

درست آنگاه است که . ديمنا يکنند، بازساز يم يگر زندگينفر د
 60».ان آورديسخن به م ي جهاننين راستيتوان از نظم نو يم

را در  ييتازه  يژيکا اعالم کرد که اسرتاتيخوب، سر اجنام امر
 ميدواريش خواهد گرفت که اميپل افغانستان و منطقه يقبال مسا

 .د خبش باشديسازنده و نو
 

رويكرد«ران در کابل در مقاله ي انيشي  پري کبريسف -يرضا هبرام
 :سدينو يم» جديد امريكا

کايي، بهيبيان شده توسط مقامات امر يدگاه هاياز جمموع د«
                                                 

 328جنگ در افغانستان، ص .  59
 .183افغانستان به کجا مي رود؟، ص .  60
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حل مشكل افغانستان در رسد در نگاه آنان، خبشي از راه نظر مي 
ريف جديد از نقش و جايگاه مهسايگان اين آشور درگرو تع

از اين منظر چند رويكرد. کا خواهد بوديي امريسياست منطقه 
 :خواهند داشت

تا القاعده و گروه هاي مهسو با آن در مناطق قبايلي  -:کمي
نيست و    آنند، امكان اجياد تغيري ميسر  پاآستان احساس امنيت مي

    در اين راستا محالت هومشند. ته شودلذا بايد اين امنيت شكس
کا آه رهربان اين گروه ها را هدف قرار داده و ازيتوسط امر

اواخر دوران بوش آغاز شده، با جديت بيشرتي در دوران تيم
 .جديد نيز ادامه خواهد يافت

هر چند مقامات افغان و آشورهاي خارجي مستقر در -:دوم
، ISI ي مهم و تاثريگذار از افغانستان بر اين باورند آه خبش

آماآان نسبت به محايت از گروه هاي معارض فعلي در افغانستان
آه اين آشور با آن مواجه است، يوفادارند، اما شرايط کنون
ثباتي بيشرت پاآستان شود آه به بي مانع از تشديد اقداماتي مي

ييميليون نفر مجعيت و برخوردار از سالح هسته  160با بيش از 
لذا در آنار تالش براي فشار به القاعده و گروه. آمك منايد

هاي مهسو با آن؛ سعي خواهند آرد آه چند اقدام مهزمان را پيش
 :بربند

حرآت در جهت آنرتل خبش هاي سرآش و نامهاهنگ سيستم امنييت -1
ي دريارتش؛ دوم، آمك به باز تعريف اهداف جديد منطقه 

ي هاي امنييت آن، برطرف وي آه نگرانياين آشور به گونه 
منافع و امنيت مشروعي براي آن در ارتباط با مهسايه مشايل

ي بيشرت بايمشخص گردد، و سوم، ارائه آمك هاي توسعه 
 .هدف حفظ دولت غرينظامي و مهار جريانات افراطي

متاس با ساير آشورهاي مهسايه و منطقه با هدف تعريف مشرتك -2
 .بات در افغانستاناز منافع مجعي در استقرار ث

 : حل هاي سياسي داخلي توجه به راه-:سوم

در اين زمينه تالش آن ها متمرآز بر اجياد شكاف ميان
از. باشد آن در افغانستان مي القاعده و گروه هاي مهسو با 

نظر آنان، در صورت حتقق اين پديده، برخورداري القاعده از
ت حمدود شده وجغرافيا و پوشش مردمي در اين منطقه به شد

گردد و از سوي ديگر، دورشدن گروه هاي عمال منزوي مي
هايي با افغاني از اهداف القاعده؛ آنان را مبدل به تشكل

در اين صورت،. اهداف ملي و تالش براي آسب قدرت آرده است
اين جريانات در قالب معادالت آشيت ملي قابل تعريف خواهند

 .بود

 
 :در مورد افغانستان حفظ امجاع جهاني -:چهارم
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کا دريهر چند مقامات اروپايي ظاهرا در يك مسري با امر
اند، اما به صورت مشخص، ارتباط با افغانستان قرار گرفته

.دانند استمرار رويكرد نظامي در اين آشور را ناآارآمد مي
ظرف ماه هاي گذشته، فصل مشرتك اظهارات برخي از مقامات

و آملان، مترآز بر دو نكته بوده انگليس؛ فرانسه؛ اسپانيا
است؛ اول، عدم امكان پريوزي نظامي بر طالبان و ساير گروه
هايي آه مسلحانه در برابر استقرار وضعيت فعلي مبارزه

حل سياسي و توافق آنند و دوم، ضرورت دستيابي به يك راه مي
با اين گروه ها با هدف برقراري ثبات و امنيت در اين

 .آشور

 
ن راستا، برخي آشورهاي اروپايي، آشكارا عدم متايلدر اي

خود را با اعزام نريوي نظامي بيشرت به افغانستان و مهراهي
از نظر اين. اند گري اعالم داشته با موج جديد تشديد نظامي

آشورها، افزايش تلفات در سال جاري به مفهوم عدم موفقيت
را به منايش تلقي شده و بدين صورت، آستانه حمدود حتمل خود

 .اند گذارده

 
تاآيد بر عدم امكان پريوزي نظامي بر خمالفان دولت
افغانستان، به ويژه توسط افسران ارشد نظامي آشورهاي
حاضر در افغانستان، به مفهوم پذيرش قدرت اين گروه ها،
اعالم خستگي از وضعيت موجود و ابراز عدم متايل به ادامه

چراغ سبز به گروه هاي خمالف،اين مبارزه و در واقع نوعي 
مبين بر اين آه اقدامات آن ها نتيجه خبش بوده است، تلقي

پيام اين وضعيت براي يك نريوي نامنظم آه مبنايي. شود مي
ايدئولوژيك براي رفتارش تعريف منوده، به معناي استمرار

 .»پايداري تا دستيابي به اهداف حد اآثري است

مدت در افغانستان انداز آوتاه هر چند اميد به وجود چشم«
غري واقعي است، اما ادامه مسري فعلي با اجنام اصالحاتي

از مجله. رسد ناپذيراست و در مهني رابطه، به نظر مي اجتناب
اي برخوردار اصالح قانون اساسي افغانستان از امهيت ويژه

است، حتا اگر اين اصالح، صرفا شامل حل خالء قانوني موجود
حد اقل امهيت اين امر. رايط حاضر منود يافته، باشدآه در ش

مترآز بر قانون در مهه شرايط و ممانعت از بازشدن باب قانون
  ».گريزي خواهد بود

 :سدينو ينه ميدر زم ياز پژوهشگران افغان يکي

د خود را در آن يبا» جهان«است که  ييافغانستان، مهان جا...«
ستان نشان بدهدکه چگونه و د در افغانيجهان با.  بدهديريتغ

. خود، مصمم است در يدگرگون يت برايمانه در نيبه کدام پ
قت يحق. ستين» جنگ فراموش شده«ک يجنگ افغانستان، 

در راه  يشتازيپ ن است که جهان در سرمسيتيتکاندهنده ا
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شه دار مردم افغانستان به ياز ري، حق و ن»معاملهء بزرگ«
 .کرده است رپايده گرفته و زيصلح را ناد

خود، » يريتغ«ست که جهان در راه ين ييافغانستان گذشته 
افغانستان مهان . ندازديا بتواند آن را به دور بيخبواهد و 

خواهد خود را از نو  ي، که م»جهان متمدن« است که يينه ييآ
ز خود را درآن يهتوع بر انگ يماير است سيش کند، ناگزيآرا
 61».ب جبهدند و به خود بلرزد و به عقيبب

 
کا  در يامرم که يدان يم يادآوريسته يدر فرجام با

ک قرار گرفته است يژياسرتات يراه چهارک يافغانستان بر سر 
 :ن راه ها برودياز ا يکيد به يکه با

و ادامه فارود  يو اقتصاد ي حضور نظامريش چشمگيافزا -1
 يکنون يسيپال

 .البانکار آوردن دو باره ط يکنار آمدن با پاکستان و رو -2
 افغانستان طريفي استاتوس بني و تامنيچ و هيتفاهم با روس -3
+ پاکستان+کنار آمدن با ايران و محايت از احتاديه ايران -4

 افغانستان
 

روشن است دو راه خنست، بيهودگی خود را به اثبات رسانده 
برای امريکا راهی ديگری جز گزينش يکی از دو راه باقی . اند

ه شود ريکه سر اجنام خرد بر احساسات چ ميدواريام. مانده نيست
 . ديبنما نش درسيتيو آن کشور بتواند گز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ز نومي و بکارميگر به کف آريختم د
                                                 

 .»ميهن«، سايت انرتنيت »سيندرم افغانستان«داکرت محيد روغ، .  61
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 62م ز خجلت نتوان کرد درويکانچه کاشت
 
 

 خبش دوم
 برونرفت از حبران ها  يو راه ها  يدرون يچالش ها

 )ها يه هنجارها و نا ب ير داربست نا به سامانيدر ز(
 

 
 :افغانستان در دوره گذار

آناليز تارخيي،گلوبال و منطقه يي، گوياي آن است آه 
در . افغانستان و در آل منطقه، در عهد گذار به سر مي برند

 :اين جا مي توان از سه نوع گذار سخن گفت 
 گذار در تراز جهاني  -1
 گذار در تراز منطقه   -2
 گذار در تراز واحد سياسي يا آشور -3

اين گونه، پارادميي آه منطقه و گسرته متدني اسالمي و نيز گسرته 
 . متدني آرياني ما را مشخص مي سازد، گذار است –فرهنگي

ه بر ي با تکرياخ ي در سده هانيباخرت زم يم که کشورهايدان يم
زم، ي، پلوراليسم، دمکراسيزم، رئاليسم، پراگماتيرباليل

توانسته اند  يمعه مدنو اقتصاد بازار آزاد و جا ييخردگرا
مگر، دردمندانه، شورخبتانه و . به سرمنزل مقصود برسند

 از مجله کشور به خاک و خون نيخاورزم يسوگمندانه کشورها
 يک دست و پا ميدئولوژيارتدکس ا ي هاميده ما در چنگال رژيتپ

استبداد، ) سميفنات(تعصب يهاريزنند و در بند زجن
 اند يکتاتوريو د ييرگراسم، دگماتسم، احنصايتاريتوتال

 
در واقع از (پس از راهيابي سرمايه صنعيت باخرت به منطقه 

، تاريخ معاصر )آوان عصر استعمار در نيمهء خنست سده نزدهم
در هند پس از تسلط بريتانيا بر آن و در ايران (گسرتة  ما 

آغاز مي شود آه ساختارهاي ) پس از شكست از روسيه تزاري 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي ما را با چالش سنيت، اجتماعي، 

هايي بزرگي روبرو مي گرداند و زمينه ساز دگرديسي هاي بزرگ 
اين شيار، پسان ها پيوند يكراسيت با . ساختاري تارخيي مي شود

پديدة بيداري آسيا، مشروطيت و راه افتادن آشاآش ميان سنت 
 . و نوگرايي مي يابد

گاهي نوين تارخيي آمد آه به واقعا با آمدن مشروطيت، نوعي آ
 . مخود فكري چندين سده يي پايان خبشيد

به هر رو، گذار را مي توان از نگاه تارخيي در دو بعد  
 :بررسي آرد

 . به پيشرفتگي) مهچون پديده تارخيي(گذار از پسماندگي  -1
به )  مهچون پديده اقتصادي(گذار از توسعه نيافتگي   -2

 توسعه مستقل و پايدار

                                                 
 روانشاد عالمه اقبال .  62
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گي مهچون يك پديده تارخيي، سه گونه فرهنگي، اجتماعي و پسماند

 : از اينرو، با سه نوع گذار روبرو هستيم. سياسي دارد
 :در بعد اجتماعي -1
 به جامعه مدرن) قبيله يي(گذار  از جامعه ماقبل مدرن  -
 گذار از جامعه توده يي و طبيعي به جامعه مدني  - 
 :در بعد فرهنگي  -2
به فرهنگ ) خرده فرهنگ هاي عشريه يي(نيت گذار از فرهنگ س -

 )با راه اندازي رستاخيز فرهنگي(ملي 
 :در بعد سياسي -3
ره آورد استعمار، به يك ساختار » واحد سياسي«گذار از  -

 –واآونوميك يا فرهنگييوپوليتيك، جيج(نوين گسرته يي 
 در تراز منطقه ) متدني

وي دمكراسي با به س) آليت گرايي(گذار از توتاليتاريسم  -
 ).قدرت گرايي(گذار از تنگناي اتوريتاريسم

 
ن است که ما چگونه ما يگردد ا يکه مطرح م يي يپرسش اساس

از مرحله  يناش يم و حبران هاييمايع تر بپيمرحله گذار را سر
 ؟ميگذار را تند تر پشت سر بگذار

 
از مرحله گذار، بيشرت در آغاز » عبور«حبران هاي ناشي از «

ن هاي اقتصادي و در مرحلهء بعدي حبران هاي اجتماعي و حبرا
فرهنگي است، اين در حايل است آه نظام سياسي از يك ثبات 

اگر نظام سياسي از ثبات الزم . دروني برخوردار باشد
ممكن است حبران هاي اقتصادي منجر به حبران برخوردار نباشد، 

اي سياسي بنا بر اين، حفظ ثبات سياسي در هناده. سياسي شود
يك آشور مي تواند عامل تقويت آننده توسعهء اقتصادي در 

 » .دوره گذار باشد
 

 يخيجتربه تار. ار حساس و خطرناک استيک دوره بسيدوره گذار 
ومند در ريهرگاه رهربان ن يي دوره هانيچننشان داده است که در 

راس قدرت قرار داشته اند، کشورها توانسته اند با سرعت 
را پشت سر گذاشته و زود تر به سر منزل مقصود  ها يدشوار
 . برسند

 
حساس، سرنوشت کشور به  ي دوره هانيهرگاه در چن، با اين هم

فتد، يت بيکفا يف و بيدست رهربان سست عنصر، معامله گر، ضع
 يده و چه بسا کار به حبران هايگرد يفراوان يها يدچار دشوار

 يدولت م يازه هاريش يه و حتا به فروپاشيده و چند اليچيپ
 .کشد
 

 :افغانستان63»يشرت گاو پلنگ«پارادکس دولت 
                                                 

معروف . پلنگ مي گويند در کشور ما مردم عادي، زرافه را شرت گاو.   63
فيزيک دان بزرگ روسي هنگامي که براي خنستني  -است که پروفيسور النداو

اين غري ممکن  ،نه، نه: بار در يک باغ وحش زرافه را ديد، بي مهابا گفت
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 :مسالة دولت در افغانستان 

در آشور، تا آنون مسالهء دولت و نظام سياسي در تراز نظري، 
اين گونه، در . آمرت به گونهء آارشناسيك، مطرح گرديده است

نبود حبث نظري و گفتمان جدي در باره دولت و نظام سياسي، 
شايد بسيار دشوار بنمايد در باره چگونگي آن اظهار نظر 

 .منود
 ريما در دو سـده اخـ   يها که دولت ييها ين دشوارياز بزرگرت يکي

دولـت   يو بافتـار  يساختار ييبا آن روبرو بوده اند، ناکارآ
 .بوده است

 
دولت نريومند «يكي از مهمرتين مسايل مطرح روز، مساله تشكيل 

جامعهء عشريه يي، نبود ساختار نريومند در يك . است» مرآزي
مرآزي، فاجعهء بزرگي به مشار مي رود و هرگاه چنني ساختاري 
ضعيف باشد و شريازه هاي آن از هم گسيخته؛ آنگاه ملك 
الطوايفي برقرار مي گردد و آشور در عمل به چند واحد از هم 

 .گسيخته، فرو مي پاشد
 
رهربان مذهيب از پايني، در جوامع عشريه يي، مقاومت قبايل و  

در برابر دولت مرآزي، بيماري تباهكين است و بد ترين حالت 
اين خواهد بود آه از باال نيز روشنفكران و اپوزيسيون، به 

به پيشگريي اصالحات و  جاي زير فشار گرفنت و وادار ساخنت دولت
در اين . ساماندهي ها، در پي براندازي و واژگوني آن برآيند

يعين از پايني از سوي عشاير و  ولت از دو سو،صور ت، د
روحانيون و از باال از سوي اپوزيسيون تكنوآرات و اليه هاي 
روشنفكر، زير فشار ويرانگر قرار مي گريد و در بسا موارد به 

پرتگاه واژگوني آشانيده مي شود آه نتيجه باز هم مهان  لبهء
ني، نابودي انفجار اجتماعي خواهد بود آه دستاوردي جز ويرا

و تباهي و فروپاشي جامعه نظر به نشانه هاي تباري، زباني، 
 .  مذهيب و منطقه يي خنواهد داشت

 
 يهـا  ن اسـت کـه دولـت   ين افزود، ايتوان به ا يآنچه را که م

ون و يروحـان  ي از سـو ينيوسته از پـا يافغانستان در گذشته، پ
اال از کشـور و از بـ   64جامعه سنيت يدو ستون اصل -ليرهربان قبا

                                                                                                                                                             
راي خنستني بار گردانندگان بلندپايه دولت بنده نيز هنگامي که ب! است

افغانستان را در يک مهماني رمسي در کابل در زير يک چرت در کنار هم 
ديدم، به ياد سخنان پروفيسور النداو در باره زرافه افتادم و با خود 

 !نه، نه، اين غري ممکن است: گفتم
، دگرگوني از واقعيت هاي جديد کشور اين است که در سه دهه اخري يکي. 64

شگريف در ساختارهاي بومي قدرت رومنا گرديده است و پديده يي به نام 
» جنگ ساالران«که مشاري آنان را) قوماندهان هاي حملي(» فرماندهان بومي«

مي خوانند، به جاي خان ها و مالهاي بومي پا به ميدان گذاشته اند که 
 . در واقع در هر دو نقش بازي مي کنند

 
گذشته، دولت افغانستان بيهوده کوشيده است با برگشت به در هفت سال 

مدل سنيت قدرت، فرماندهان بومي را از سر راه بردارد تا بار ديگر 
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ل احساسات و نداشـنت درک درسـت از   يکه به دل يروشنفکران يسو
از  -ها بوده انـد و از دو جانـب   دولت يبرانداز ياوضاع در پ

 يوسته با خطر سرنگونير فشار بوده اند، پيها ز ابر قدرت يسو
 . روبرو بوده است

 
ن بـوده  يروشنفکران ما در گذشته ا يروشن است، لغزش ناخبشودن

بـدون آن  . هناد دولت بوده انـد  يبرانداز ياره در پاست که مه
را بـه سـنجش    ک جامعه سـنيت يسقوط هناد دولت در  يامدهايکه پ

ک يـ ت هنـاد دولـت در   يـ داست که نفـس موجود يناگفته پ. ندريبگ
اسـت، صـرف    يخود موهبت بزرگـ  يبه خود ييه ريو عش جامعه سنيت
 يفروپاشـ  –آنف يچه، الرتنات. است ن که چگونه دوليتينظر از ا
ه آن بـه  يکشور و جتز يفروپاش يخنت هناد دولت به معنايو از گس
ان يپا ي بنيخون يها يريو درگ و مذهيب ي، زبانيتبار يها سازواره

 .است
 

 يـي ه ريدر جوامع عشـ  دهد که هرگونه حتويل ينشان م يخيجتربه تار
آن گـردد،   يچندپارچه که منجر به برافتادن دولـت و واژگـون  

 و مـذهيب  ي، زبـان يتبار يها دولت به سازواره يفروپاشر يناگز
 ار گـزايف يبسـ  يآن به هبـا  ييخواهد داشت که بازآرا يرا در پ

 .  شود يمتام م
 

                                                                                                                                                             
) خان ها و روحانيون بومي(زمينه براي تثبيت قدرت مهره هاي سنيت 

مگر، در اين کار به رغم صرف هزينه هاي فراوان، ناکام . فراهم گردد
هم اين است که مهره هاي بومي قدرت در اوضاع و دليل آن . بوده است

 :احوال کنوني از پايگاه ها و پشتوانه هاي زير برخوردار هستند
 )معموال هر رهرب بومي در راس يک زيرگروه تباري قرار دارد(تباري -1
بيشرت به دليل جهاد و مقاومت در گذشته در برابر شوروي ها (مذهيب  -2

 )امريکا و طالبان و اينک ظاهرا در برابر
بيشرت به دليل دست داشنت در فروش اسلحه و بازرگاني مواد (مايل  -3

 )خمدر
داشنت گروه هاي رزمي که مشار گروه هاي مسلح غري قانوني در (نظامي  -4

 )مي رسد 1800کشور به 
 )محايت خارجي(سياسي  -5
 

اشتباه اصلي دولت افغانستان در اين بوده است که مهه تالش خود را به 
ساختارهاي سنيت پيشني معطوف داشته است و دستاورد اين عقب گشت به 

طرفه اين که در مناطقي که . کار را امروز به چشم سر مي بينيم
. فرماندهان بومي مسلط هستند، امنيت نسبت به ساير مناطق بيشرت است

هبرت آن مي بود که دولت با کشانيدن اين فرماندهان به سوي خود به 
اکتيکي از نريوي شان در روند دولت سازي و جاي حذف آنان، در بعد ت

بازسازي هبره مي گرفت تا اين که آنان را در برابر خود برانگريد و 
 .بشوراند

 
البته، در بعد اسرتاتيژيک بايسته است تا هدف اصلي دولت زمينه سازي 
براي پديد آيي حنبگان فکري و انتقال قدرت به آنان باشد تا برگشت 

 .به ساختارهاي کهن
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اد جيـ  روشـنفکران مـا در ا  نياست که رسـالت راسـت   ن در حايليا
د، که يگرد يک خالصه ميدموکرات يهنادها يزير يو پ يجامعه مدن

هرگاه روشنفکران ما بـه  . وز نشدندريدردمندانه به اجنام آن پ
، يو واژگونسـاز » يبرانـداز « اسـت خامنانسـوز   يس يريشگيپ يجا
ها را وادار به اجنـام   گرفتند و دولت يش ميرا پ ياست اصالحيس

ت ي که امروز در وضعنيقيساختند، به  يها م ياصالحات و سامانده
 . ميبود يمن ينابه سامان کنون

 
ن يا يروشنفکران ما در گذشته به جا گر، سوگمندانهيد ياز سو

ها گـرد   يولوژيديآمدند، در حمور ا يگرد م يمل يکه حول حمورها
بودنـد   يها مهه واردات يولوژيدين که ايآمدند و با توجه به ا

ش بـا  ينداشـتند، مهـه از پـ    يجامعه ما سازگار يها و با ارزش
و  يو نـابود  يجـز بربـاد   يروبرو بودنـد و دسـتاورد   يناکام

 . اوردنديبه ارمغان ن يختگيو از هم گس شکسيتور
 

که شعار اعمار جامعه فارغ از  سيتيمارکس ينيمثال، جهانب يبرا
در چهارچوب آن سر داده  سيتياستثمار فرد از فرد و نظام کمون

بود مربوط به جامعه پسا مدرن و حتا فرا  يي ينيشد، جهانب يم
ک جامعه يمربوط به  يها شهياند ناده منوديداست که پيهو. مدرن

ماقبل مـدرن   و سنيت ييه ريک جامعه عشيپسامدرن و فرامدرن در 
. ان بـود يـ آن از مهان آغـاز منا  يبود که دورمنا يما، پارادکس

و  يشـرفته از نگـاه فرهنگـ   يار پين شعارها در جامعـه بسـ  يا
حال چـه رسـد    -نديبنش يه نتوانست به کرسيچون روس يياقتصاد

ن يـ روشن اسـت دسـتاورد ا  . ون کشور ماچ ييبه کشور درمانده 
 يکشـور منـ   يو فروپاشـ  يرانـ يجـز و  يگـر يز ديک چيوريشگرد ت

 . توانست باشد
 
ارزمشنـد   ييهـا  درس يخي روشنفکران مـا از جتـارب تـار   ميدواريام
و  يزيـ ر يش که عبارت اسـت از پـ  يخو يند و به رسالت اصلريبگ

و  يسراسـر  يل احزاب فراتباريو تشک يمدن يها هناد يهسته گذار
 . سازنده، بپردازند يها يسامانده يريشگيوادار ساخنت دولت به پ

 
 يگر از خطرات مدهشـ يد يم به برخيکن يم يين جا اشاره يدر ا

 يـي پروا يافغانستان روبرو بوده اند و به علت ب يها که دولت
 .ده انديها واژگون گرد ده گرفنت آنيو ناد

 
وسته يافغانستان پ يها لتم، تاکنون دوينيب يکه م ييبه گونه 

پـرده   يد  بيبا. روبرو بوده اند يو فروپاش يبا خطر سرنگون
افغانسـتان بـا آن روبـرو     يها که دولت يي يمشکل اصلم ييبگو

 نيتـام  يوسته در پيها پ ن دولتين بوده است که ايبوده اند، ا
ک دار و دسـته خـاص در درون   يو  يک قدرت خارجي يمنافع مقطع

ن دو يـ د و موفق هم شده اند در کوتامهـدت بـه ا  کشور بوده ان
ش حمکـوم  ياست از پـ ين که هر دو سيل اياما به دل. هدف برسند
بوده است، سراجنام سرنگون شده اند و هر بـار پـس    يبه ناکام

 يبـرا  يمـ يب عظيار شـوم و مصـا  يبس يها اثريم -از سرنگون شدن
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ور را که کش ييبه گونه . کشور بر جا مانده اند ينوايمردم ب
 .ده انديکشان يباژگون يبيبه لبه سراش

 
و رنگ  يشينه منا( خردورزانه  يها افتيد رهيبه هر رو، حاال با

 يهـا  ميکـه رژ  ييهـا  برونرفت از بـن بسـت   يرا برا) شده يزيآم
ن يـ م و ايابيـ گذشته افغانستان با آن روبـرو بـوده انـد، ب   

و  يوزه رريهـا تـ   را که پـس از سـال   دوليت يگونه، ثبات و بقا
 .ميي منانيشده است، تام يزيهسته ر يجامعه جهان ياريبه  بدخبيت

 
وسته بر اساس يما پ يي، دستگاه اجرامياد داريکه به  ييتا جا

کـه مهـواره    يزيل شده است و چيزد و بند، مالحظه و مصلحت تشک
 يريدر شـکلگ . بوده است يته ساالريشاس -ده گرفته شده استيناد

تعهـد   -ار مطرح بوده اسـت يک معيمهواره کشور  ييدستگاه اجرا
ختصـص و   - و آنچه که کمرت مطرح بوده اسـت نيبه نظام و حمافل مع

 .يو آگاه يکاردان
 

ک آرمان ناکـام بـوده   يگذشته افغانستان مهه در حتقق  يها دولت
 -ز اسـت يـ ک چي ين ناکاميل اين دليروشن تر. اد نظامجيا -اند

داشنت حسن انتخاب رهـربان از  ک سو و نيها از  بودن دولت مصلحيت
و  يابـزار  يهـا  ، در کشور مهواره خنبـه به گونه سنيت. گريد يسو

و گردانندگان بـه   يفکر يها حمافظه کار مسلط بوده اند تا خنبه
ات ياز خصوصـ  يو نـابرخوردار  يت و نـاتوان يريل ضـعف مـد  يدل
ک، موفـق  يسـتمات ي، نداشنت فرهنگ کار و نداشنت تفکر سيدرشپيل

 . ده انديد نظام نگرداجيبه ا
 

تفکـر   يستم تنـها آنگـاه ممکـن اسـت کـه رجـال دارا      يساخنت س
، يخـارج  يهـا  جلـب کمـک   يک، برخـوردار  از توامننـد  يستماتيس

شــرفته يپ يهــا بــا نظــام ييومنــد و مــدرن، آشــناريت نيريمــد
 و فداکار ريستم، دلياد سجيا ييون و منجمنت و توانايادمنسرتاس

 يارهـا يه معيـ زگار و خوشنام بر پايو نوگرا، با تقوا و پره
 . گماشته شوند يديکل يدر راس کارها يسته ساالريشا

 -اد نظـام در کشـور  جيـ ن مانع بر سر راه ايک سخن، بزرگرتيدر 
و  يراهـربد  يهـا  و گذرا بر مصلحت يمقطع يها ح دادن مصلحتيترج
 . بوده است يمل
 
دار يت پاياز مصوون يميچ رژيم که هييمنا ياددهانيسته است يبا

وسـته خـود را در   يد پيـ ها و جوامع، با دولت. ستيبرخوردار ن
هـر گونـه اشـتباه    . نـد يه منايـ ناگوار وقا يها شامديبرابر پ

ا يـ  ياجتمـاع  يهـا  کشورداران ممکن است به حبران ياز سو ياسيس
 يرا در پ ياسيس يها گمان بروز حبران ينجامند که بيب ياقتصاد

و  ياسـ يکه از ثبات س يتا در جوامعها ح ن حبرانيبروز ا. دارد
. ار خطرنـاک اسـت  يبرخوردار اند، بسـ  يصالبت و استحکام درون

 يکيثبات و به خصوص کشور ما که  يب يحال چه برسد به کشورها
 يهـا  جهـان اسـت و آبسـنت حبـران     ين کشـورها ير تريب پذياز آس

 . گوناگون
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ان بـا  ها را در افغانست وسته دولتيکه پ يگر از خطراتيد يکي

ده اسـت، اهنمـاک دولتـداران بـه     يـ روبرو گردان يخطر سرنگون
و  يل اجتماعيآنان به مسا ييپروا يو ب يو نظام ياسيل سيمسا

افغانستان چون مهاره وابسـته بـه    يها دولت. بوده است يفرهنگ
را  يک قـدرت خـارج  ي يبانيبوده اند، نفس پشت يخارج يها قدرت
اشـته و بـه علـت نداشـنت     خـود انگ  يبقـا  يبرا ي جاوداننيتضم
در  يگـر و نـاتوان  يد يهـا  قدرت يدرست از توان واقع يابيارز

و کم هبا دادن به  يجهان يها استيها در هپنه س يسيدگرد ينيش بيپ
 يهـا  که حبـران  ينقش مردم در روند تکامل جامعه، متوجه خطرات

ده انـد و در فرجـام،   يکنند، نگرد يد ميکشور را هتد ياجتماع
 .ده انديوبرو گردبا شکست ر

 
از ) طالبان يبه استثنا(کار آمده  يکه رو روشن است هر دوليت

وسته با دو ين حال، پيدر ا. ر بوده استياصالحات ناگز يريشگيپ
ن که، دولتداران نتوانسته يا يکي. ميمشکل بزرگ روبرو بوده ا

ند کـه  ريش گيرا در پ ييوه ياصالحات ش ياده سازياند، هنگام پ
مردم و روح جامعه مهاهنگ بوده و موجـب   يا و باورهاه با ارزش

ل روشـن  ين دليشه اصالحات به ايگر، مهيدو د. ش آنان نگردديختر
اده يـ خـارج پ  ياريـ ل نداشته است، به ينه متويکه از درون زم

که اصـالحات از بـاال آغـاز     ين حال، هنگاميدر ا. ده استيگرد
مـردم خبـش بـزرگ    به سرعت در برابر چشمان  يده است، مشاريگرد

را بـه تـاراج بـرده و پولـدار شـده انـد و        يخارج يها ياري
هـا بـرده    ن کمـک يـ از ا يـي آن که هبره  يم مردم بيت عظياکثر

ر خط فقـر مانـده و حتـا نـادارتر هـم      يباشند، کماکان در ز
شـدن   ت، روند اصالحات منجـر بـه دو قطـيب   يدر هنا. ده انديگرد
وردن دو فرهنـگ متفـاوت،   ان آيده و با به ميع جامعه گرديسر

 . ده استيجامعه را به انفجار کشان
 

درگذشته، شورخبتانه بسياري از روشنفكران ما، شناخت درسيت از 
امهيت دولت در جامعه قبيله يي نداشتند و در اپوزيسيون آن، 
نقش ويرانگرانه داشتند و پيوسته در پي براندازي  بودند؛ 

ود در صورت فروپاشي بي آن آه از پيامد هاي منفي نقش خ
ساختار دولت بينديشند و اين در حايل بود آه روشنفكران، از 
آن امكان برخوردار بودند آه با پرييزي هناد هاي استوار 
مدني، بتوانند در سيماي يك اپوزيسيون سازنده، با مبارزه 
مساملت آميز و قانوني، دولت ها را زير فشار بگريند و وادار 

 .اندهي هاي پيگري و پيوسته گردانندبه راه اندازي سام
  
واقعيت .  در اين جا با يك پارادآس تارخيي روبرو مي شومي 

تلخ اين است آه افغانستان بنا بر سيطره فرهنگ سنيت عشريه 
يي، منابع حمدود داخلي، پيچيدگي و چنداليه يي بودن بافتار 

وپوليتيك و بسا عوامل دروني و بريوني يتباري، موقعيت ج
گر، زمينه اجياد و استحكام يك دولت نريومند مرآزي، با دي
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تكيه به منابع داخلي را ندارد و از مهني جهت برپايي چنني 
 . دوليت، تنها به ياري آشورهاي خارجي، ممكن پنداشته مي شود 

 
در گذشته، هر گونه تالشي مبين بر اجياد چنني دوليت با اتكا به  

جتربه هاي تلخ امري دوست حممد  .خارج، به ناآامي اجناميده است
خان، امري عبدالرمحان خان، امان اهللا خان، نادر خان، داوود 
خان و سراجنام حزب دمكراتيك خلق و طالبان، مهه گواه بر مهني 

آيا دولت آنوني خواهد توانست چنني . واقعيت ناگوار اند
مامويل را به ياري جامعه بني املللي فراچنگ بياورد؟ اين امر، 

چه در آشور، . به راسيت چالش بزرگي است در برابر دولت آنوني
هر باري آه آوشش به خرج داده شده،  هسته دولت نريومند 

درنگ دست به  مرآزي گذاشته شود، نريوهاي گريز از مرآز نيز بي
واآنش يازيده و پويا تر گرديده اند و اين، در اوضاع مهچشمي 

و جهاني، شايد خماطرات هاي  شديد سنيت دروني و منطقه يي 
 .  بسيار جديي در پي داشته باشد

 
از سوي ديگر، يك ساختار نريومند مرآزي، نياز به هزينه هاي 

هاي بني املللي را  بسيار آمر شكين دارد آه خبش بزرگي از ياري
بلعد و اين گونه روند بازسازي و سازندگي آشور  يناگزير م

 روشن نيست آه آيا هنوز به درسيت .گرداند يرا آند تر م
جامعه بني املللي تعهد متويل چنني ساختاري را در دراز مدت به 
گردن خواهد گرفت يا نه، چون جتربه هاي تلخ گذشته، به ويژه 
رژمي داآرت جنيب نشان داد آه به هر دليلي آه روند ارزاني آمك 
ها به چنني دوليت آاهش يابد، يا قطع گردد؛ نظام اتوريتار بي 

. از پا درخواهد آمد و مهه هزينه ها برباد خواهد رفتدرنگ 
اين در حايل است آه گذار از توتاليتاريسم به سوي دمكراسي، 
در نبود هنادهاي ليربال، ناگزير بايد از يك معرب اتوريتاريسم 

 . صورت گريد
 

در قرينه افغانستان، دولت نريومند مرآزي دو بازوي نظامي و 
جامعه (اوضاع نبود حوزه عمومي  اداري خواهد داشت آه در

در اوضاعي آه هنوز قانون حاآميت ندارد و روند تشكل  ،)مدني
ملت قوام نگرفته است و هيچ گونه مكانيسم بازدارنده هبره 
گريي از قدرت موجود نيست و پاسخگويي رهربان، به ويژه در 
استان ها و شهرستان ها در برابر قانون هنادينه نشده است؛ 

يين وجود ندارد آه بازوي نظامي آن در صورت پديد هيچ تضم
آمدن لرزه ها و تنش هاي گوناگون حمتمل، به يك آلهء سرآوبگر 

شايد (مبدل نگردد و چه بسا آه در واآنش به آن، نريوهاي خمالف
در پي براندازي آن بر آيند )  هم با تكيه به نريوهاي بريوني

ه هاي تباري، مذهيب و اين گونه، جامعه با فروپاشي به سازوار
و منطقه يي و افتادن جنگ افزار ها به دست عناصر بي 

چناني آه جتربه رژمي داآرت  -مسؤوليت، در پي فرو پاشي ارتش
 .  بار ديگر به سوي حبراني تازه پيش برود -جنيب نشان داد
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خطر اين هم مي رود آه بازوي پر شاخ و برگ بوروآراتيك چنني 
فاجعه اداريي آه آشور با آن روبرو دوليت نيز، در اوضاع 

است، به گسرتش بيشرت فساد، دامنه بزند و اين در حايل است آه 
د راهربد يدولت افغانستان در راستاي اصالح ساختار اداري، با
 .آوچك ساخنت دستگاه دولت را در دستور روز قرار دهد

 
اجياد پارادآس ديگري آه در زمينه وجود دارد، اين است آه 

مرآزي نريومند در قرينة آشور هايي چون افغانستان،  دولت
ناگزير استحكام نظام سرمايه داري دوليت را در پي خواهد 

نظامي آه  –داشت آه در واقع چيزي مانند نظام سوسياليسيت است
و بيماري  تا آنون در هيچ آشوري دستاورد  مثبيت نداشته است

ز ويژگي هاي ذاتي هايي چون تورم پويل، بيكاري و گسرتش فساد ا
و اين، با نفس نظام و مشي آنوني دولت افغانستان  -آن است

 . در تعارض قرار دارد
 
با سرازيري آمك هاي خارجي و مترآز آن در پايتخت، به گونه  

يي آه جتربهء آشورهاي ديگر رو به رشد نشان مي دهد،  معموال 
ن هاي اين  آمك ها از سوي اليگارشي مايل دروني و نيز سازما

رنگارنگ خارجي به يغما برده مي شود و به مردم نيازمند، به 
مهچنان مترآز اين آمك ها در .  اصطالح از گاو غدود مي رسد

مرآز، شكاف ميان مرآز و استان ها را فراخرت گردانيده، 
زمينه را براي برآمد دو گروه بسيار پولدار و بسيار نادار، 

اب، به نوبهء خود، گسرتده فراهم خواهد گردانيد آه اين انقط
 . شدن شكاف هاي فرهنگي و اجتماعي را در پي خواهد داشت

 
 ين خواست مطرح بوده است که کشور چونانيوسته ايهر رو، پ به«

و  ي، نظامياسيد و قدرت سيومند درآريت نيبا مرکز ينظام
ن نقش باعث شده است که يا. متمرکز شود ياديدر حد ز ياقتصاد

 ياجتماع ياز از موارد با دگرگون ياريدر بس کيدولت از نزد
به  ياقتصاد -ين معنا که گاه در حتوالت اجتماعيبد.  شودريدرگ

 يعنوان مبتکر آغاز گر عمل کرده و گاه خود آماج جنبش ها
 .شده است يا انقالبياصالحگرانه  يو اجتماع ياسيس
 

ک کشور يد در يتول يبا وجود داخل يکه نظام جهان يهنگام
گردد، غالبا  يارو ميتوسعه وابسته رو يبا الگو ين سومجها

 ياجتماع يوهارياز است که نيسرکوبگر ن شه به دوليتياما نه مه
 نيچن. ر کنرتل نگهداردياد شده را زيند يآزاد شده در فرا

 ير راه را برايبه ناگز) آن يحام يخارج يقدرت ها( دوليت
موجود در  ياسيس يسازد که فرهنگ ها يمهوار م يجبهه خمالف

د از يکه با( ينيط معيدر شرا. داند يجامعه را پشتوانه خود م
ند يآ يد ميپد طليب يدگرگون ي، جنبش ها)مشخص شوند يخينظر تار

ن جنبش ها از توان و حدت برخوردار باشد، حتا در يکه اگر ا
ک ساختار ي ييش و استحکام هنايدايپ يصورت شکست، راه را برا
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 حتول ساختار ري مسنين خود دوميا. سازند يم نو مهوار ياجتماع
 65.»ديمنا ياد مجيرا ا ياجتماع

 
با توجه به دشواري هاي برمشرده شده، مشاري  نسخه دولت فدرايل 

مگر واقعيت هاي آشور، نشان مي دهند آه . را جتويز مي آنند
 .اين راهكار نيز در اوضاع آنوني، راهي به دهي خنواهد برد

 
آه مطرح مي گردد، اين است آه دولت افغانستان پرسش بنياديين 

 چگونه راهربدي را برخواهد گزيد؟
بسياري از آگاهان نيز  پيوسته اين پرسش را مطرح مي سازند 
آه آيا هبرت خنواهد بود، هرگاه دولت آنوني، به جاي تالش براي 
اجياد ساختار نريومند مرآزي موهوم، با ارتش پر شاخ و برگ و 

ي عريض و طويل، در پي اجياد يك ادارهء آوچك، دستگاه ادار
امنييت  –مگر سامل، در برگرينده در سايهء يك نريوي انتظامي

 درخور نياز هاي راستني تامني امنيت در آشور گردد؟
 
جداي از اين، به باور مشاري از آگاهان، گزينش راه سومي در  

ن ميان دولت يونيتار مرآزي و فدراليسم هم موجود است و آ
 .عبارت است از گزينش يك نوع ريگيوناليسم اقتصادي دروني

افغانستان به گونهء طبيعي به چند حوزهء اقتصادي تقسيم مي 
گردد آه مهني حوزه ها حمورهاي قدرت سياسي را نيز مي سازند و 

اين استان ها . در هر حوزه يي يك استان بزرگ وجود دارد
ندهار، هرات، مزار عبارتند از آابل، جالل آباد، غزني،  ق

 . شريف، آندز و باميان
 

تقسيم  عادالنهء آمك ها به اين حوزه ها و فراهم آوردن 
زمينه براي رشد مهاهنگ و متعادل آن ها، زير نظر جمامع بني 
املللي، از يك سو چالش هاي موجود ميان مرآز و اطراف را 

راه آمرنگ خواهد گردانيد و از سوي ديگر، بسرت مهواري را فرا 
مهني گونه، از به هدر رفنت . تشكيل ملت و دولت خواهد گسرتانيد

آمك هاي بني املللي در چاه ويل آشاآش ها و درگريي هاي 
 .بيهوده، جلوگريي خواهد آرد

 
 :ساختار دولت خنبه ساالر

در چارچوب واقعيت ها و نظريه هاي موجود جهاني، دو رهيافت «
 :قابل تصور و اجرا است

 رهيافت جامعه حمور       -آ             
 رهيافت خنبگان حمور  -ب             

در رهيافت خنست، جامعه با تشكلي آه به حلاظ سياسي دارد و 
ي آه آحاد مردم در گزينش ها دارند، فضاي حبث عمومي يآگاهي 

و آزاد را فراهم آرده و از راه سيستم حزبي، رقابيت و 
ر گمارند و با نظام قانوني، انتخابات آزاد، دوليت را به آا

پاسخگويي به مردم و نقد معقول رسانه ها، به گونهء تدرجيي 
                                                 

جان : براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت در زمينه نگاه شود به.  65
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اين رهيافت، در شرايطي موفق . انتظارات خود را حتقق مي خبشند
خواهد بود آه در يك آشور نظام حزبي وجود داشته باشد، 
اآثريت مردم به حلاظ مايل به دولت وابسته نبوده و رسانه ها 

به سخن ديگر، جمموعهء تشكل هاي حزبي، . دولت باشند مستقل از
حاآميت   رسانه ها و سيستم قانوني، نريومند تر از جمموعه ء

هند تنها آشوري است آه . سياسي و نظام اقتدار يك آشور باشد
در دوران پس از جنگ جهاني دوم، به عنوان  يك آشور جهان 

ل، يك نظام سياسي بوده و مهزمان با استقال» جامعه حمور«سومي، 
در ميان آشورهاي . مردم ساالر و دمكراتيك اجياد آرده است

 . جهان سوم، منونهء دومي از اين گونه نظام سراغ ندارمي
 

رهيافت دوم، نه به عنوان رهيافت مطلوب يا معقول، بلكه به 
عنوان تنها رهيافت جامع، آارآمد و عملي در آشورهاي جهان 

با توجه به اين آه . د مطرح مي شودسوم و آشورهاي رو به رش
جامعه در جهان سوم ضعيف است و تشكل حزبي شكل نگرفته است و 

در ) به معناي استقالل راي و آفرينندگي(فرهنگ فردي مثبت 
ابتداي خود قرار دارد و از آجنا آه سري حتوالت جهاني، اجازه 

يا (درنگ و سكون به آشور ها را مني دهد، ناگزير خنبگان سياسي
يك آشور با مهراهي خنبگان فكري مي بايد مسؤوليت ) ابزاري

رهيافت دوم در شرايطي . مؤقت توسعه يافتگي را بر عهده گريند
مطرح مي شود آه جامعه در حال قوام گرفنت و رشد فرهنگي 

 . باشد
 

رهيافت خنبه گرايانه، به معناي خنبه ساالري نيست، بلكه به 
وادترين ها به حوزهء سياست و معناي ورود هبرتين ها، با س

خنبه گرايي عني شايسته . تصميمگريي براي ادارهء يك آشور است
ساالري است و توامنند ترين افراد را با عنايت به حاآميت روش 

و نه (و منطق علمي به آار مي گريد و با چارچوب رهيافيت 
 66».به حل و فصل مسايل يك جامعه مي پردازد) فلسفي

که جامعه  ياست در جامعه شناس يحبث«ر آن است که ب عيتيدکرت شر
 :ديمنا يم ميرا به سه خبش تقس

 که در راس هرم قرار دارند يفکر يخنبه ها -1
 روشنفکران -2
 »مردم -3

در  يخنبگـان فکـر   يبه جا يحاال که در افغانستان خنبگان ابزار
ن يحل ا يآنان نشسته اند، برا يراس هرم قرار گرفته و به جا

 . ته است کار وارونه شودسيپارادکس، با
 

ن که هرگاه در کشـور  يبر ا د مبينيآ يش ميپ يروشن است، پرسش
سته سـاالر و تکنـوکرات، متشـکل از    يل شود شايتشک يينه يکاب
حمذوف قرار خنواهند گرفت؟ و  يابزار يها ا خنبهي، آيفکر يها خنبه

از  يا در صورت حمذوف قرار گرفنت، بـا توجـه بـه برخـوردار    يآ
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اد، يـ مسلح و ثـروت ز  يها ومند، داشنت گروهرين يه اجتماعگايپا
 گر فاجعه به بار خنواهند آورد؟يبار د

نانـه  يهرگـاه واقعب . ميدار هـا پاسـخ روشـين    ن پرسـش يما به ا
ن است کـه در  يا يکيافت خردورزانه و پراگماتيراهم، يشينديب
ک يـ ن کـار در  يـ هبرت. دريحمذوف قرار گ يچ کسيد هيک جامعه نباي

آن  يستگيد که شاريقرار بگ يگاهير آن است که هر کس در جاکشو
مهاننـد   يـي  يم شاهيهيتوان کشور را به د يم. را داشته باشد

به کـار رفتـه    يبا اوستاد ياريبس يها پنداشت که در آن گوهر
خـودش   يتاج در آن اسـت کـه هـر گـوهر در جـا      ييبايز. باشد
حتـا اگـر    -شدخودش نبا يهرگاه هر دانه به جا. ده شودينشان

ا کنـار آن  يـ تارک تاج، به پشت  ي به جانيدر شاهوار و شاهنگ
 . نديب يان ميتاج ز ييبايز -ده شودينشان

 
کـه در دو   يابزار يها خنبه، مينه کشور بنگريحال، هرگاه در قر

تبارز منوده اند،  ينيم گذشته، بنا به عوامل و علل عيدهه و ن
هـا امکـان    نابود ساخنت آننه . تلخ کشور ما هستند يها تيواقع

ن کار مقرون يکشور و نه ا ياسيات سيدارد و نه حذف شان از ح
، روشـن اسـت کـه سـپردن     يياز سـو . به مصلحت است و نه درست

کـه بـه جتربـه     يـي به دسـت آنـان بـه گونـه      يياجرا يکارها
ن است کـه  ين راه ايپس هبرت. آورد يم، فاجعه به بار ميافتيدر

دولـت آورده   يـي  از سـاختار اجرا ريبه غ يگريد يدر ساختارها
 .شوند

 
افتـه انـد و مشـار    ياز آنان به پارملان راه  يروشن است مشار 
ک يک سو در چهارچوب ين گونه، از يا.  از آنان به سنا يگريد

گر، جلـو مبـدل   يد يون قانومنند در آمده اند و از سويسياپوز
رانگـر و  يوون يسيک اپوزيها در صورت حمذوف شدن به  دن آنيگرد

نـه  ي بار زمنيخنست ين کار، برايبا ا. برانداز گرفته شده است
ل دهد کارا يتشک يينه يد  تا دولت بتواند کابيفراهم گرد يي

 .و کاردان
 
بـه حسـن انتخـاب     ينه کارا بستگيک کابيل ين هم، تشکيبا ا 

  .شود يده منيکه در کشور ما د يزيچ -رهربان دارد
 

در گر هم توجه کـرد کـه   ينکته حساس دک يد به ين جا بايدر ا
نـه  يسـته اسـت در کاب  يکشور، در گـام خنسـت، با   ياوضاع کنون

کـارکن و پـر    يسـرتاتورها يجرهـا و ادمن يران برجسته و منيمد
ک يــســورها و دانشــمندان اکادميآورده شــود تــا پروف يانــرژ

شرت يک بيگاه اشخاص اکادميروشن است جا. ساخلورده و حمافظه کار
 . ييکشور است تا دستگاه اجرا يورتدستگاه مش

  
دشواريي آه اآنون آشور با آن روبرو است، اين است آه دولت 
آنوني از دو خبش متشكل گرديده  و در واقع يك دولت ائتاليف 

گزينش وزيران در اين دولت، بيشرت بر پايهء . مصلحيت است
واقعا اوضاع . مالحظه و مصلحت بوده است تا شايسته ساالري
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ر به گونه يي بود و است آه ممكن نبود بدون توجه به آشو
با اين هم، . مالحظات و مصلحت بافتار ديگري ارائه مي گرديد

گروهي از آارشناسان برآن اند آه اين امكان در دست رهربان 
 . هبرتي ارائه مي آردند) الرتناتيو(بود تا گزينه 

 
اي خنبه يكي از دشواريي هاي اصلي، تعيني جايگاه بايسته بر

دشواري در اين است آه بيشرت خنبه . هاي ابزاري در دولت، است
هاي ابزاري، با توجه به نداشنت جتربه در دولتداري و مديريت 
و نيز عدم تسلط بر زبان هاي خارجي، آامپيوتر و انرتنت، 

هبرتين راهكار اين . نتوانسته اند از خود آارايي نشان دهند
ه، خنبه هاي ابزاري در خواهد بود آه در دولت آيند

تنظيم گردند ) جملس اعيان(  »مشرانو جرگه«مانند  ييساختارها
شوراي «يا » شوراي خربگان«و يا در يك ساختار ديگر مانند 

يا هر ساختار ديگري آه باشد، تا از يك سو » عايل مصلحت ملي
جايگاه شان در دولت مشارآيت آينده معني باشد و از سوي ديگر، 

و زمينه روآوري شان به اردوگاه 67ر نگريندحمذوف قرا
وزيران مشاور و وزيران آابينه بايد . اپوزيسيون، حمدود گردد

 .تا جاي امكان تكنوآرات و خنبگان فكري باشند
 

بدترين چيز در اين مورد، اين است آه آرسي هاي وزارت آه در 
واقع به جز از چند وزارت آليدي آه سياسي هستند، مهه ختصصي 

اشند؛ به آرسي هاي سياسي مبدل مي گردند و آارزار مي ب
اين گونه، جاي ختصص را . سياسي در آابينه مترآز پيدا مي منايد

در آابينه مصلحت و مالحظه و در بسا موارد معامله مي گريد و 
با توجه به اين آه آابينه ناگزير بافتار پيچيده و 

را  در پي  نامتجانس داشته مي باشد، بي گفتگو حبران مديريت
 .دارد

 
عدم مشروعيت تصميم گريي رهربان و نبود مكانيسم تصميم گريي 

 :راسيونال
نظام تصميم گريي يك آشور، بايد با هبره گريي از روش ها، «

ابزارها، ساختارها و نريوي انساني آموزش ديده، برخورد علمي 
داشته باشد و تا جاي امكان منافع و سليقه هاي گروهي شخصي 

آلودگي جو . ي را از مراحل خمتلف تصميمگريي بزدايدو صنف
تصميمگريي و اجرايي، اختالفات سياسي، منافع صنفي و سليقه 
هاي شخصي، روند امور را آند مي آند، به حمتواي تصميم، رنگ 
سياسي مي خبشد و از امهيت امجاع نظر آه ضرورت اجنام موفقيت 

ني فضاي تصميمگريي چن. آميز هر طرح و برنامه يي است، مي آاهد
به انفعال افراد، طرح ها، سياست ها و جمموعه هاي تصميمگريي 

بنا بر اين،  ضروري است آه روند شناخت مشكالت، . مي اجنامد

                                                 
. ستني  زباله دانيدر اين جا منظور به هيچ روانداخنت گروهي در يک .  67

. بل هدف اصلي اين است که هر کس در جايگاه خودش در جامعه قرار گريد
خنبه هاي ابزاري نيز به رواييت، قربانيان جنگ و فرزندان حبران هستند 

يکي از کارشناسان از . که بر اثر بي مهري هاي جنگ تبارز منوده اند
   .»جاي مشران در مشرانو جرگه است«گفنت اين حرف خسته مني شد که 
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طرح گزينه ها ، جتزيه و حتليل آن ها و گزينش طرح مطلوب، تا 
 . 68»جاي امكان علمي و عيين و از سياستگرايي به دور باشد

 
جوامع پيشرفته، يك روند علمي است آه برپايه تصميمگريي در 

گردآوري اطالعات، جتزيه و حتليل داده ها، پيش بيين، سنجش 
واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با امجاع 
آارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موارد گوناگون با 
ر تاني و بدون شتابزدگي اجنام مي گريد و تصميم گريندگان د

هرگونه تصميمگريي . برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند
خودسرانه و تكروي در تصميمگريي از سوي رهربان و خنبگان 
ابزاري مشروعيت نداشته و  معموال پيامد هاي ناگواري به 

 .مهراه مي داشته باشد
 
شورخبتانه، در آشور ما نه از مكانيزم مناسب و راسيونال و  

هاي بازدارنده و  خربي است و نه از مكانيزممشروع تصميمگريي 
روشن است، با توجه به اين آه رهربان در بيشرت . بازخواستگر

موارد، بر پايه مصلحت و مالحظه و گاهي هم معامله، گماشته 
شوند، در نبوِد مشاوران و رايزنان و  شده و يا برگزيده مي

، به قول نديها مي پيما هاي پژوهشي ختصصي، راهي آه دولت هناد
البته، در اين جا، جمال آن . معروف به ناآجا آباد مي آشاند

هاي ناميمون و ناخجسته آارآردها و رفتارهاي  نيست از پيامد
ها سخن بگوييم و نيازي هم به آن نيست، چون  اين گونه دولت

مردم ما با گوشت و خون و پوست و استخوان خود آن را احساس 
ها پرداخته  ي اين گونه ندامن آاريآرده و هباي بس سنگيين برا

 .اند 
 

از سوي ديگر، در آشـورهاي پيشـرفته، افـزون بـر موجوديـت      
هـاي   مكانيزم مناسب و مشروع تصـميمگريي آـه داراي چهـارچوب   

هاي بازدارنـده   مشخص و معني از پيش تدوين شده است، مكانيزم
و بازخواستگر نيز هست و مسووالن پاسـخگوي پيامـدهاي منفـي    

چيزي آه در گذشته در آشـور   -هاي خود هم مي باشند مگرييتصمي
 . ما پيشينه نداشته است

افغانسـتان در   يها دولت يبافتار يي به ناکارآميپرداز يحال م
 .که تاکنون به آن هرگز پرداخته نشده است يزيچ -گذشته

 :زم استيسه مکان يبه پندار ما دولت دار –ياز نگاه بافتار
 م سازيتصما ي يزم مشورتيمکان -
 ييا اجراي يريمگيزم تصميمکان -
 و بازدارنده کنرتيل يها زميمکان -

 
گردد، دردمندانه مـا از   يم يزم مشورتيآنچه مربوط به مکان 

و  يـي الت حرفـه  يحتصـ  يکـه دارا  ييحرفه  يم مشورتيک تيداشنت 
                                                 

براي به دست آوردن آگاه هاي بيشرت در زمينه نگاه شود به  .   68
و مشاره هاي  122-121، مشاره هاي »مطالعات سياسي و اقتصادي«فصلنامه 

و نيز داکرت سريع القلم، توسعه يافتگي و  1383، هتران، سال 195-196
 آينده عقالنيت در ايران، هتران، 
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ا جتربـه  يـ و ) يمشوره دهـ ( نگيل کانسالتينه مسايدر زم يختصص
بـرعکس،  . ميباشند، حمروم بوده ا يخارج يکار در موسسات مشورت
کـه امـروزه بـا     در حـايل . اند ز مصلحيتيمشاوران رهربان ما ن

يـي شـدن    شدن اطالعات و پيچيده شدن و چند اليـه  توجه به جهاني
سرسام آور مسايل، گردآوري، جتزيـه و حتليـل اطالعـات و اجنـام     

 آن هاي بايسته از انبوه اطالعات دست داشـته و گذاشـنت   برداشت
هــا کــه در مســت دهــي و  در دســرتس دولتمــردان و رهــربان آشــور

خـارجي و   سياستگذاري و تعيني دآرتين و اسرتاتيژي ملي و سياسـت 
نيز دفاعي و امنييت و اقتصادي و اجتماعي بـس ارزنـده اسـت؛    

 .و فين يار ختصصياست بس يکار
 

نـه از   ن اسـت کـه هرگـاه دولـيت    يـ گردد ا يکه مطرح م يپرسش
نداشـته   ييکـارا  يدگاه بافتـار يـ و نه از د يساختاردگاه يد

 دارد؟  يوزريو پ يابيبه کام يباشد، چه شانس
 

 – ميک حبران مزمن اشاره منايگر به يخواهم بار د ين جا ميدر ا
ار خطرنـاک و خامنـان   ياست بس يحبران يحبران ادار. يحبران ادار

و  خـورد  يانه تار و پود دولت را مـ يبرانداز که به سان مور
 . ديمنا ياد مجيا يان دولت و ملت شگاف ساختاريت ميدر هنا

 
ل حـل ناشـده از سـرعت    يدر هر کشور، هرگاه سرعت انباشت مسا
د مردم از نظام و يشد يتياجراآت کمرت باشد، سراجنام کار نارضا

 کـه در  ميريحال اگـر در نظـر بگـ   . خواهد بود يانفجار اجتماع
ما يحل ناشده به سرعت هواپ ليکشور ما مهاره سرعت انباشت مسا

از عمـق فاجعـه    –بوده است و سرعت اجراآت به سـرعت مورچـه   
 .ميشو يخوبرت آگاه م

 
در کشــور بــه  يتيريمــد يو نــاتوان يدردمندانــه، فســاد ادار

ر زنـگ خطـر را بـه صـدا در     يبوده و هست که ناگز ييمانه يپ
 ياصلل ياز دال يکي که مين نکته را خاطر نشان سازي و امياوريب

و حبـران   ي ادارريواگـ  يمـار يوع بيمهو ش -نيشيپ يشورو يفروپاش
 .  ت بوده استيريمد

ن است که يکه کنون در برابر ما قرار گرفته است، ا ييمساله 
ه يـ ن گونـه خطـرات وقا  يـ توان کشور را در برابر ا يچگونه م

 منود؟ 
 

هـا   ن گونـه حبـران  يـ ه در برابـر ا يـ ن وقايـ به باور مـا، هبرت 
ک يــک در چهــارچوب يــخردورزانــه و پراگمات يهــا ياراســتگذيس

 :مقدور است که ين هنگاميو ا است ياسيفراس يمل يژياسرتات
در  يکـادر  يهـا  اسـت يدر س يسته سـاالر يو شا يمل يها مصلحت -1

 .دريت قرار گياولو
 .رهربان کشور دست و پا شود يبرا يومندرين يم مشورتيت -2
 .شود د و مشارکيتيآبر يها از حالت فرد يريمگيتصم -3
ــوان   -4 ــه عن ــان ب ــپارمل ــنرتيلي ــاد ک ــر  ک هن ــده ب و بازدارن

 .ها اثر گذار باشد يريمگيتصم
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جلـب   ينظارت بر چگونگ يون مليسيکم«در چهار چوب پارملان  -5
 . اد گرددجيا» يخارج يها و مصرف کمک

 
 :ينبود ساختار مل

هد بـود  جا خنوا يگر، بيش از پرداخنت به مطالب ديبه هر رو، پ
ن کـه  يـ  و آن اميگر بپـرداز يار مهم ديک مساله بسيهرگاه به 

امـده  يبه وجـود ن » يساختار مل«دردمندانه هنوز در کشور ما 
را  يساختار ملـ  يزين است که هسته ريت اياز اولو يکياست و 

 .ميل قرار دهيدر صدر مسا
 

. مينـدار  يم که تا کنون ساختار مليستين تنها ما نيالبته، ا
به درجات متفـاوت حمسـوس    با در مهه جوامع سنيتيمبود تقرن کيا

جوامـع   ياسـت خمـتص بـرا    ييده يپد يدر واقع ساختار مل. است
 . مدرن

 يهــا ارهــا و ارزشيعبــارت اســت از جمموعــه مع يســاختار ملــ«
روز ،  يهـا  اسـت ينوع حکومت و س يکه شهروندان فراسو يداريپا

 69.کوشند يم ها آن يها باور دارند و در نگهدار به آن
 

دا کرده باشد، يقوام پ يکه ساختار مل ييگر، در جايبه سخن د
، ياقتصـاد  يهـا  رساختيز يها بر سر حکومت، تا حد نابود کشاکش
کنشـگران  . رود يش منـ يدر کشور بـه پـ   يمل يو اجتماع يفرهنگ

ل هسـتند و عبـور از آن را   يخود قا يبرا يقرمز يها خط ياسيس
سـرخ ممنوعـه منطبـق بـر مفهـوم       يهـا  ن خطيا. دانند يز منيجا

 يملـ  يايبوده و در واقع حمدوده آن حفظ منافع عل يساختار مل
که هنوز مرحله ملت شدن را  يدر جوامع يمفهوم ساختارمل. است

ن يـ ن، در ايبنا بر ا. پشت سر نگذاشته اند، شکل نگرفته است
نسـل  . نـدارد  يحـد و مـرز   ياسيکسب قدرت س يجوامع، تالش برا

افراد، کمـک گـرفنت    يدن اجباري سوخته، کوچاننياست زمي، سيکش
بـا   يهـا، مهکـار   اسـت ين سيـ شـربد ا يپ يبرا يخارج يها از قدرت

 يمهه و مهه برا... ق کشت مواد خمدري، تشوي املللنيب يها ستيترور
امـا در  . گـردد  يمـ  يجمـاز تلقـ   ياسـ يا حفظ قـدرت س يکسب و 
سـت، خمالفـان   شـکل گرفتـه ا   يکه مفهوم ساختار ملـ  ييکشورها

ل هستند و يقا يگر حد و مرزيک ديو دولت در خمالفت با  ياسيس
 70“.وجود دارد ياسيدر خنبگان س يک خود سانسوريبه اصطالح 

کـه   يک سخن، در جوامع در حال گذار ، بـه خصـوص جـوامع   يدر 
 يملـت بـه معنـا    -ا دولـت يـ ملـت   -ون کشوريهنوز به فارماس

» يساختار ملـ «و » يت مليوه«ده اند، مفهوم ين آن نرسيامروز
 .ار کمرنگ استين که بسيا ايا وجود ندارد، و ي
 
 

  ) : مديريت  يا ادمنيسرتاسيون(حبران اداري 
                                                 

، فصلنامه ي ساختارهاي نوين منطقه ييدر جستجوداکرت چنگيز هپلوان،  69 .
 1372گفتگو، مشاره سوم،

، نقش پارملان در جامعه در حال گذار افغانستان داکرت زيوري،. 70
 2005، لندن، 53افغانستان و پارملان، ص 
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هايي آه در برابر ما قرار دارد، حبران  يكي از بزرگرتين چالش
دامنه يابي اين حبران آه دردمندانه در آشور ما . اداري است

به فاجعه اجناميده است، ايـن   پا از مرز حبران فراتر هناده و
خطر را به دنبال دارد آـه فاصـله ميـان مـردم و دولـت را      

هـا را افـزايش    هـا و ناخشـنودي   فـراخرت گردانـد و ناخرسـندي   
با اين آار، حمبوبيت دولت آاهش پيـدا منـوده و اگـر    . ببخشد
هاي بايسته سنجيده نشود، مشروعيت آن را نيز با چـالش   تدبري

هـاي   اجنام يـك رشـته سـاماندهي   . گردانيد جديي روبرو خواهد
 .ها به مشار مي رود مديرييت بنيادي از اولويت

 
هپناي اين چالش تا بداجناست آه پا از مرزهاي حبران فراتر 

به گونه . گذاشته و به يك فاجعه، متام عيار مبدل گرديده است
در شوروي پيشني » عصر طاليي ديوانساالري«يي آه به پيمانه يي

 .خاطر مي آورد را به
 

با توجه به اين آه حبران مديريت بيماريي است آه پايه هاي 
نظام را پنهاني به سان موريانه مي خورد، و شكاف ميان مردم 
و دولت را هر چه فراخرت مي گرداند؛ بايسته است ويرايش 
ساختار اداري و آمرنگ ساخنت اين حبران در دستور روز  سياست 

هرگونه آم هبا دادن و بي . رار گريدهاي دولت افغانستان ق
پروايي به اين پديده و دست آم گرفنت آن، پيامد هاي 

 .  زيانباري را به مهراه خواهد داشت
 

ژرفايابي ديوانساالري در افغانستان، عوامل و علل فزونشماري 
دارد آه بيشرت ريشه در گذشته دارد و مهچون بار بدي از رژمي 

اين آشور به ارث رسيده است؛ به  هاي گذشته به دولت نوپاي
گونه يي آه به سان آوله بار سنگيين، پشت دولت و مردم اين 

 .  آشور را خم ساخته است
هايي بزرگي آه بر سر راه ما است، ايـن اسـت آـه     از دشواري

در . دستگاه اجرايي ما از آارايي بايسـته برخـوردار نيسـت   
م پديد مي آيـد  يي ميان دولت و مرد اين حالت، شگاف ساختاري

يـي سـنجيده    آه هرگاه بي درنگ به آن توجـه نگـردد و چـاره   
 . نشود، آشور به سوي پرتگاه نابودي آشانيده خواهد شد

 
هـا در   ن حالت ايـن اسـت آـه صـالحيت    ي، بدتريتيرياز نگاه مد

يي آه به دليل ضـعف   د، به گونهيدستگاه خاصي به احنصار در آ
ريي هبينـه از آن را داشـته   مديريت، نه خود توامنندي هبـره گـ  

از اين رو، . باشند و نه قصد مشارآت دادن ديگران در آن را
بايسته است براي گسرتش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود 

 . ها معني گردد ها و مكلفيت و چهارچوب صالحيت
 

هايي در تار  سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي
براي جلوگريي از دامنـه يـابي ايـن    . متار و پود آشور هستي

 .يي در نظر گرفته شود هايي پيشگريانه ها، بايد تدبري شاريدگي
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هيچگاهي در آشور نظام شايسته و بايسته يي اداري وجود 
هر چند در سال هاي دوره شاهي و مجهوري داوود . نداشته است

خان، آارشناسان آملاني تالش هايي را به راه انداخته بودند 
تا نظام اداري افغانستان را به پيمانه يي مدرنيزه منايند، 

راهيابي مستشاران شوروي . مگر دردمندانه آمرت موفق بودند
پيشني در نظام اداري افغانستان و الگو برداري از مدل 
مديريت آن آشور،  با آن آه تا اندازه يي شيوه هاي مدرن 

آن،  بيماري مديريت را به افغانستان آورد، مگر در هپلوي 
 . مزمن ديوانساالري را از شوروي به افغانستان، تسري داد

 
در پي آن، با رويكار آمدن جماهدان و به ويژه طالبان، شيوه 
هاي نظام مديرييت پاآستان آه يكي از بيمار ترين شيوه ها در 
جهان به مشار مي آيد، به آشور راه يافت آه از ويژگي هاي 

زي و رشوه خوري لگام گسيخته و بي اين نظام شيوع واسطه با
 ييايک سخن، دولت مافيدر  -بند و باري بيش از حد و مرز است

 . اکم استحکه تا کنون در کشور 
 

يكي از عواملي آه در دامنه يابي حبران مديريت در آشور، نقش 
بنيادي داشت، پناهربي مشار بسياري از آارشناسان و تكنوآرات 

کا در سال هاي جنگ ياروپا و امر ها به خارج ، به ويژه به
بود آه آشور را با قحط الرجال بي سابقه يي روبرو گردانيد 
، به گونه يي آه تا به  امروز پيامد هاي آن حمسوس است و 

 . شايد سال هاي سال ادامه يابد
 

اين گونه، نظام اداري آشور، نظامي است سخت نارسا و نا به 
ها، روش ها و نظام هاي  معجون مرآيب است از شيوه. هنجار

گوناگون آه مهچون انباشتهء بي سر و ته يي از مهجوشي نظام 
هاي رنگارنگ خود منايي مي آند و تافته يي جدا بافته يي از 

 . نظام مدرن مديرييت رايج در جهان است
 

اآنون آه سازمان ها و هنادهاي گوناگون بني املللي و شرآت هاي 
ده اند و گذشته از آن مشار خارجي به آشور سرازير گردي

فراواني از آارشناسان افغاني از آشور هاي اروپايي و 
کا بازگشته اند و آهسته آهسته شيوه ها و روش هاي نوين يامر

مديريت راه خود را مي گشايد و آاربري آامپيوتر ها، 
پيامگريها و دورنگارها و ديگر لوازم مدرن اداري و انرتنت 

خوبي فراهم آمده است تا با گسرتش  هپنا مي يابد؛ زمينهء
 . اتوماسيون، حبران مديريت به پيمانه يي آمرنگ شود

 
مگر براي ريشه آن آردن اين حبران، بايسته است برنامهء 
منظمي در راستاي دگرديسي نظام اداري رخيته شود و گام هاي 
استواري در اين بسرت برداشته شود؛ مانند بازنگري در قوانني، 

ستورها، فرمان ها و آل نظام اداري، اجياد و حتكيم احكام، د
پايه هاي دولت مردمساالر، شايسته ساالر و دربرگرينده، اجياد 
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اين . نظام مدرن، آارا و پذيراي بازرسي و آنرتل و مانند آن
 .ها تدبري هايي اند آه مي توانند در زمينه ياري رساند

 
آموزي آارمندان بسي ارزمشند است تا برنامهء منظمي براي باز

دولت در داخل و خارج آشور رخيته شود تا در چهارچوب آن، 
آارمندان بتوانند با روش ها و شيو ه هاي مدرن منجمنت و 

 .ادمنيسرتاسيون آشنايي يابند
 

اشاعهء فرهنگ مشروعيت تصميم گريي از سوي رهربان و مهم تر از 
برعكس در  مهه پاسخگو بودن آارمندان دولت از باال به پايني و

برابر قانون، از راهكار هايي است آه مي تواند  در زمينه 
 .آمك رساند

به هر رو، نبايد در  انتظار دستاوردهاي چشمگري دولت در 
آينده هاي نزديك در  اين زمينه بود، چه آراسنت نظام نوين 
مديريت در آشوري آه در دو دهه گذشته فاجعه اداري گريبانگري 

 . ي است بس دشوار و توانفرسا و زمانربآن بوده است، آار
 :م کهييپرده، آشکارا و فاش بگو يسته است بيبا

 .ستم استين مشکل ما نبود سيبزرگرت -1
ها و مالحظات  مصلحت يگريچ -ين مانع در راه نظام سازيبزرگرت -2

 .دولت است ياست کادريدر س
 . است يسته ساالريشا -ستمياد سجيتنها راه ا -3
 
 يسـته سـاالر  يه شايـ بـر پا  در ساختار دوليت يرکت ملد مشايبا

 يو رو و مصـلحيت  يکيزين، فيهرگونه مشارکت مناد. استوار گردد
ت کـه  يف و فاقد صـالح يو ضع يو ابزار کار آوردن اشخاص تصاديف

 يتواند مشارکت ملـ  يها مشارکت نداشته باشند، من يريمگيدر تصم
در . رفته خنواهد شـد يمردم پذ يچگاه از سويد و هيل منايرا متث

استوار  يسته ساالريه شايبرپا يد مشارکت مليساختار دولت، با
 .و تصاديف يابزار يها ها به خنبه يگردد، نه سپردن کرس

 
خواهند شد که دولت را  يکيدولت و مردم با هم  يتنها هنگام 

. ان دولت و مردم شگاف وجود نداشته باشدياز خود بدانند و م
آگـاه، کـاردان، بـا     يها تيسر است که شخصيم ين مهم هنگاميا

 .ند، نه بر اساس مصلحت و مالحظهيسته سر کار آيتقوا و شا
 
 يريمگيدرست است که هر گونه تصـم  ياست کادريتنها با داشنت س 

د و يـ دا منايـ پ يمل يبانيتواند پشت يم ياست خارجيدر عرصه س
. بـود  روبرو خواهد ي آن، با ناکامريدر غ. ز باشديت آميموفق

مـردم برخـوردار    يبانيکه از پشـت  ي ملنيک دولت راستيمهچنان 
، در برابر هرگونه فشـار،  يآگاه مل يها تيباشد و در دست شخص

 يوريچ نيه خواهد بود و هيوقا يونريا بي يسه درونيتوطئه و دس
. ديدر جهان خنواهد توانست آن را نابود، سرنگون و واژگون منا

، معاملـه گـر و   تصـاديف  يهـا  ست خنبـه که در د ييها برعکس دولت
 يباشد، هم از داخل و هـم از خـارج بـا خطـر نـابود      يابزار

 .روبرو خواهند بود
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دولت  يکادر يها استيسته است در سين مساله، بايبا توجه به ا

 . دريصورت گ ييها يبازنگر
 

زم زنـده، هـر آن در   يک ارگانيمهان گونه که انسان به عنوان 
ر اسـت و  يب پـذ يگوناگون قرار دارد و آس ياد گزندهيمعرض هتد

از دارد و تنـها  ين يميوسته و درمان دايه پيبه مراقبت و وقا
 بـدن از سـالميت   يشود که مهه اعضـا  يسامل و صحت پنداشته م وقيت

ند و هـر گونـه   يمهاهنگ عمل منا يني معميبرخوردار بوده و در رژ
مشـار روبـرو    يب يها يرا با دشوار يو يو سهل انگار يتوجه يب
 ي رو هم است کـه خداونـدگار سـخن در   نيگرداند، درست از مه يم

هـا   دگر عضـور  –به درد آورد روزگار يچو عضو«:فرموده است که
زم، يک ارگـان يـ ز چونـاِن  يـ دولت ن گونه، ني؛ مه»را مناند قرار

 يآن مـ  يت مهاهنگ و سامل بـودن مهـه اعضـا   يتنها در صورت فعال
وسـته بـه   يباشد و مهانند انسـان پ داشته  ييتواند درست کارا

و سـهل   يتـوجه  ين بـ ياز دارد و کـوچکرت ين يدگيو رس يپرستار
د و يـ روبـرو منا  يتواند آن را بـا خمـاطرات بزرگـ    يم يانگار

درست کـار   دوليت ي)ها ارگان( ها  از عضو) يارگان( يهرگاه عضو
، دگـر  ينکند، به مصداق سـروده گهربـار خداونـدگار سـخن در    

ازه آن ريز شـ يـ تواند کارا باشد، بل ن ينه تنها منآن  يها عضو
و  يو حتـا خطـر فروپاشـ    يجد يها يها و پاره گ يختگيرا با گس

 .  ديمنا يروبرو م يزيفرور
 

 يهـا را مـ   کـه دولـت   يين رو، تنها پادزهر و نوشـدارو ياز ا
د، يـ ه منايـ هـا وقا  يماريها و ب تواند در برابر هر گونه گزند

بـر عکـس   . باشـد  ين کـار بـه اهلـش مـ    و سپرد يسته ساالريشا
 مباشـر «و » يمصـلحت سـاالر  «،يدر دولتـدار  ن فروکاسـيت يبزرگرت
و  يابـزار  يهـا  بـه دسـت خنبـه    يديکل يو سپردن کارها» يپرور

چ رو مصلحت و مالحظه در دستگاه يک سخن، به هيدر . است تصاديف
 ياسـت کـه مـ    يسته سـاالر يتنها و تنها شا. ستيجماز ن يياجرا

 . اروان را به سر منزل مقصود برساندتواند ک
  

م، حبران عـدم اعتمـاد   يست به آن توجه کنيکه با يگريمساله د
ن يم تـر ياز بـدخ » گريکـد يبه  يباور يب«حبران . در کشور است

انـه تـار و پـود جامعـه را     ياست که بـه سـان مور   ييها حبران
 .خورد يم يپنهان

 
بـر   ياعتماد يب و غلبه فرهنگ يگريامدها و آثار سوء چياز پ«

 ياجتماع يها يها و چندپارچگ ش و گسرتش شگافيداياذهان مردم، پ
تواننـد جامعـه    يت ميکه در هنا ييها شگاف. باشد يم يو فرهنگ

 ياجتمـاع  يوهارير نينا پذ آشيت ييارويرو(شدن  قطيب يرا به سو
، ياجتمـاع  يها يوجود چند پارگ. سوق دهند) گريک ديدر برابر 

. بـوده انـد   ياعتمـاد  يو بـ  ينيبدب ياسيفرهنگ ساد کننده جيا
ان يـ ا سوء تفاهم مي، به عدم تفاهم يفرهنگ يمعموال چند پارگ

را  ياعتمـاد  يو بـ  ينياجنامد و بدب يخمتلف م ياجتماع يها گروه
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بر سر راه مشارکت  يين رو، مانع عمده يکند و از ا يت ميتقو
از  ينـوع  وجـود هـر  . آورد يبه وجود م ياسيو رقابت س ياسيس

در  ير در جامعه، مانع وصول به امجـاع کلـ  يناپذ آشيت يها شگاف
الزم  يها ن چارچوبيده و از تکويگرد ياسيس يباره ا هداف زندگ

کند و به اسـتقرار   يم يري، مشارکت و رقابت جلوگيريمهپذ يبرا
 “.رساند يم ياري  رقابيتريغ ياسينظام س

دولـت   يهـا  در راهربددر ص يسته است باور سازين رو، باياز ا 
 . دريقرار گ

 
افغانستان، آشوري است آه با پشت سر گذاشنت بيش از دو دهـه  
جنگ و خونريزي و ويراني، بار ديگر، به آمك جامعه جهـاني،  

روشن . در راه بازسازي، دگرسازي و نوسازي، گام بر مي دارد
هاي بسياري روبرو است آـه   چالش است، بازسازي افغانستان با

ها، بـدون يـاري جامعـه جهـاني، بـه ويـژه        ويي با آنرويار
 . هاي منطقه و مهسايه دشوار است آشور

 
هاي جامعـه جهـاني بـراي بازسـازي افغانسـتان، مصـوب        ياري

است بـراي   يس چرخشگاهيهاي توآيو، برلني،لندن و پار آنفرانس
تامني صلح و ثبات در آشور و گـامربداري در شـاهراه ترقـي و    

هـاي آشـور و    پيداسـت آـه بازسـازي ويرانـي     ناگفته. هبروزي
انفـرا  ( هاي آهنه و فرسـوده و اجيـاد زيرسـاخت     نوسازي هناد

براي توسعه اقتصاد ملي و مهچنان توسـعه سياسـي و   ) اسرتآتور
 .يي است زمان بر و پر هزينه فرهنگي آشور، مساله

 
هـاي مـربم افغانسـتان و بـا توجـه بـه        بـا توجـه بـه نيـاز    

هـاي بـني املللـي بـه      در زمينه ارزانـي آمـك   هايي آه حمدوديت
ها پاسخ  توان در آوتامهدت به مهه خواست بازسازي آشور هست، مني

آن چه از امهيت فراوان برخوردار است، جا،  در اين. مثبت داد
ها، روشن است  براي تشخيص درست اولويت. ها است تشخيص اولويت

در يـك چـنني    آه به مراآز مطالعاتي و حتقيقي نياز دارمي آـه 
انـدازي مطالعـات    مراآـزي دانشـمندان و پژوهشـگران بـا راه    

 . سيستماتيك و پيگري اجنام اين رسالت را به دوش گريند
 

يـي   شدن اطالعات و پيچيده شدن و چنـد اليـه   با توجه به جهاني
شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري، جتزيـه و حتليـل اطالعـات و    

بـوه اطالعـات دسـت داشـته و     هاي بايسـته از ان  اجنام برداشت
ها در مست دهـي و   گذاشنت آن در دسرتس دولتمردان و رهربان آشور

سياستگذاري و تعيني دآرتين و اسرتاتيژي ملي و سياست خارجي و 
 .    نيز دفاعي و امنييت و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است

 
اسـت مبـتين بـر     يـا هبـرت اسـت گفـت، فـين      يعلم -مشوره دهي 

هـا   ري، جتزيه و حتليل و ارزيابي اطالعات، تدوين آپسيونگردآو
ــت ــه      و واريان ــاالت و اراي ــي احتم ــاگون و بررس ــاي گون ه

پيشنهادهاي مشخص جهت تصميمگريي بـراي رهـربان و نيـز بـراي     
. هاي بايسته و شايسته ها و ارايه راهكار دستيابي به رهيافت
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، افزون بـر  هاي مشورتي ها، هنادها، موسسات و سازمان در شرآت
هاي اطالعاتي ويژه در دسرتس است، آارشناسـان خبـش    آن آه بانك

هـاي   ها بانك اطالعـاتي از طريـق شـبكه    انفورماتيك آه با ده
از سوي ديگـر،  . انرتنت وصل هستند، پيوسته در متاس مي باشند

هـا   هاي آارشناسان و حتليلگران، مهاره با هبره گريي از روش تيم
اندرآار ارزيابي، جتزيـه   اآادميك، دست –ميهاي ويژه عل و شيوه

هـاي   سنجش احتماالت گوناگون و واريانـت . اند و حتليل اطالعات 
ايـن گونـه، مقامـات بلندپايـه و     . خمتلف، خبش ديگر آار است

رهربان، پيش از اختاذ تصاميم، در روشين آامـل اطالعـات قـرار    
يشـان  دارند و از سوي مشاوران ورزيده، پريامون مسايل بـه ا 

هـا   هـا و راهكـار   ها و روشـن تـرين رهيافـت    دقيق ترين داده
 . ارزاني مي گردد

 
از مهني رو، بايسته است در پريامون رهربان بلند پايـه آشـور،   

هاي نريومند مشاوران آارشناس گردآورده شود، تا بتوانند  تيم
هـاي   هاي بايسته، زمينه را بـراي تصـميمگريي   با ارايه توصيه

 . زانه و سازنده رهربان فراهم سازنددرست و خردور
 

از سوي ديگر، در آشـورهاي پيشـرفته، افـزون بـر موجوديـت      
هـاي   مكانيزم مناسب و مشروع تصـميمگريي آـه داراي چهـارچوب   

هاي بازدارنـده   مشخص و معني از پيش تدوين شده است، مكانيزم
و بازخواستگر نيز هست و مسووالن پاسـخگوي پيامـدهاي منفـي    

چيزي آه در گذشته در آشـور   -هاي خود هم مي باشند يتصميمگري
 . ما پيشينه نداشته است

 
براي بازتابدهي واقعبينانه مسايل علمي، بايسته است مسايل 
به گونه مهه جانبه، با ديد آريتيـك و دورنگـر، از زوايـاي    

هـا   داوري. هاي گوناگون ارزيـابي گـردد   از مجله ديدگاه –خمتلف
اآادميك و پژوهشـي داشـته و    -و علمي بايد بار آارشناسانه

 . هاي گوناگون مسايل مطرح گردد به منظور روشين افگين بر هپلو
 

روشن است آه آشور ما يك آشور سنيت با سـاخت و بافـت بسـته    
از ايـن  . هاي بسيار يي است آه در بند و گري خرده فرهنگ عشريه

و چه  هاي لشكري و آشوري، بر مبناي مصلحت و مالحظه رو، آرسي
بسا هم آه معامله تقسيم مي گردد و ايـن گونـه، ايـن آـار     
دردمندانه به يك سيستم ويژه خودش مبدل گرديـده  و تقسـيم   
فيزيكي قدرت، جاي مشارآت راستني مبتين بر شايسته سـاالري را  

 .گرفته است
 

پارادآسي آه خودمنايي مي آند، اين است آه هم رهربان مصـلحيت  
هـاي بـااليي، روشـن     ايـن رو، در رده  از. اند و هم مشاوران

هاي سال  ست آه مديريت آشور در حايل آه آرسي صدارت هم سالين
چه، رهـربان  . ان برداشته شده است، در دست چه آسي استياز م

هـاي   هـاي خـارج، ديـدار    بيشرت سرگرم ديد و باز ديد از آشور
پيهم با رهربان حملي و روحانيون و سران اقـوام و قبايـل از   
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هاي رنگارنگ اند و  ار گوشه آشور و اشرتاك در مراسم و آينيچه
آمرت وقيت براي رسيدگي به امور آشور دارند و مشاوران هم به 

اين در حايل اسـت  . جز از چند مورد اشخاص تشريفاتي و مصلحيت
آه وزيران، واليان و ديگـر مقامـات بلنـد پايـه لشـكري و      

ل مصـلحت، مالحظـه و   آشوري نيز نه بر اساس شايسته ساالري، ب
 .  شوند معامله، گماشته مي

 
آنون بر ماست، تا هر چند آرام آرام هم باشـد، خـود را از   
اين دام سهمگني برهانيم و به سوي شايسته سـاالري و مشـارآت   

آن چه در ايـن رهـرو خيلـي مهـم اسـت،      . راستني گام بردارمي
ضـاع  هـا، در او  يبه رغم مهه نامهوار. سياست آادري دولت است

آنوني، آشور ما با پشت سرگذاشنت گذشته بسيار تـريه و تـار،   
در تاريخ، . در اوضاع بس مساعد و اميد خبشي قرار گرفته است

آشور ما تا آنون هيچگاهي چنني مورد توجه جامعه بـني املللـي   
يي، جامعه جهاني، اين گونه  قرار نگرفته بود و در هيچ برهه
بـر  . فغانسـتان نبـوده اسـت   سخاومتندانه حاضر به ياري به ا

شـانس   ماست تا با هبره گريي از اين اوضاع مساعد و مناسـب و  
طاليي در راستاي خودسازي، ملت سازي و دولت سازي هبره بگـريمي  

در غري . و آشور را به شاهراه شگوفايي و توسعه رهنمون گردمي
آن، هرگاه به هر دليلي، نتوانيم اين رسالت بزرگ تارخيي را 

ندانه به اجنام برسانيم، خداي ناخواسته آشور به سـوي  پريوزم
يي به پيش خواهد تاخت و اين نگراني هست آه با  حبران لغزنده

هاي ديگري دست به گريبان خواهد گرديد آه پيش  نا به هنجاري
 ! آه هرگز چنني مباد -بيين ابعاد آن دشوار است

 
ني آه آشور از مهني رو، به باور ما، بايسته است در اوضاع آنو

بر سر دوراهي شگوفايي و آباداني و هبروزي و حبـران و تـنش و   
آسـاني در  وهايي سنجيده شود  سيه روزي قرار گرفته است، تدبري

هاي بني  ها گماشته شوند آه از توامنندي باالي جذب ياري راس آار
بـا  . املللي و اجياد سيستم و مديريت نريومند برخوردار باشـند 

هاي بني املللي و اجياد يك نظام سـامل،   ته از ياريهبره گريي بايس
هاي مناسب آشـور   ريزي توان با برنامه آارا و پذيرا است آه مي

هايي آه بر سر راهـش آمـني گرفتـه اسـت،      را در برابر بيماري
 . وقايه منود و به مسريي درسيت هدايت آرد

 
ها، اين بوده است آـه سـوگمندانه بـه     هاي دولت يكي از آاسيت

هاي سياسي و نظامي مـي نگريسـته    مسايل آشور تنها از دريچه
هاي اجتمـاعي و فرهنگـي يكسـره     ها و روند اند و از دگرديسي 

در حايل آه بـي تـوجهي و سـهل انگـاري بـه      . اند غافل بوده 
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي بـس      ها و نا بـه سـاماني   ناهنجاري

ارد، بـه  ويرانگر بوده و دست آم گـرفنت آن، در بسـي از مـو   
هاي دردناآي اجناميـده اسـت آـه     هاي اجتماعي و فاجعه انفجار

از اين رو، بايسـته اسـت    .ابعاد آن بسيار گسرتده بوده است
در هپلوي مسايل نظامي و سياسي، به مسايل اجتماعي و فرهنگي 

 .نيز توجه گردد
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 :باز انديشي در بارة دولت و دمكراسي

سدة بيست و يكم، دولت و در آستانهء  -در پايان سدة بيستم«
 .دموآراسي  حمور مباحث علم سياست قرار گرفتند

به گونة فشرده مي توان گفت آه هنادهاي دموآراتيك و آزادي  
هاي سياسي و اقتصادي آه هستة مرآزي دموآراسي ليربال را 
تشكيل مي دهند، با تعابريي جديد به آشورهاي غري دموآراتيك 

ا آجنا پيش رفت آه مفهوم دموآراسي اين تعابري ت. راه يافتند
. در جهان سوم با مفهوم متداول آن در باخرت يكسره متفاوت شد

در اين تعبري جديد  از دموآراسي، اصول بنيادين آن مانند 
تكثرگرايي، حكومت پارملاني و احزاب سياسي آه امكان رقابت و 
اعرتاض سياسي را فراهم مي آورند، آنار زده شدند و به جاي 

اشرتاآي يا مجعي نشست آه از   -آن ها خواسته هاي توده يي
 . زبان يك حزب و يا يك فرمانروا  قابل طرح بود

 
آنچه در آشور هاي نوظهور شكل گرفت، اخالقيات مجع گرايانه 
بود آه به دولت امكان  مي داد به منايندگي از مجع عمل آند و 

ديكته آند و به جاي فرد تصميم بگريد يا خواسته هاي او را 
جامعة مدني را به آنرتل خود درآورد؛ و اين درست خالف آن 

در نتيجه، دموآراسي، در .  چيزي است آه در غرب رخ داده است
نگاه بيشرت آساني آه به ارزش هاي مجعي باور دارند، ارزشي 

مجعي تلقي شد آه فرد را پشت سر مي گذارد و منافع  و مصاحل  
 .نبال مي آندفرد را از جمراي دولت د

امروزه براي آن آه بتوان گفت در جامعه يي دموآراسي وجود 
دارد يا امكان حتقق آن فراهم است، مي بايد دست آم  اين 

 : بنيان ها وجود داشته باشد
 جامعة مدني -1
 )مانند سازمان هاي صنفي( احزاب سياسي و هنادهاي مهانند  -2
 )حق راي و انتخابات( مشارآت سياسي   -3
 اسي رشد يافتهفرهنگ سي  -4
آزادي بيان، آزادي تشكيل اجتماعات  ( انواع آزادي ها   -5

 ...)و
 آثرت گرايي  -6
 تفاهم سياسي در چارچوب قوانني   -7

 
يكي از مسايل عمده در آشور،  نبود فرهنگ دموآراتيك  يا 

بسياري از . فرهنگ رشد يافتة سياسي در جامعة ما است
دموآراتيك آه تنها   بي شكلگريي فرهنگ«دانشمندان بر آنند آه 

از راه آموزش شهروندان پديد مي آيد، بي انباشت تدرجيي جتربة 
آزادي ، نظارت بر قدرت و نقد قدرت، تغيرياتي تند در ساختار  
حكومت و هنادهاي پيوسته به آن رخ مي دهد و بوروآراسي 
سرسپرده به قدرت شكل مي گريد؛ در حايل آه شالودة اصلي جامعه 

از اين روست آه حتا  وجود هناد . باقي مي مانددست خنورده 
هاي مدني در جامعة فاقد فرهنگ دموآراتيك، آارآرد 
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از اين رو جامعة ما در گام خنست، مقدم »  .دموآراتيك ندارد
 .بر مهه به فرهنگ دموآراتيك نياز دارد

 
آه » انسان مدني«بي شكلگريي شهروند، يا به عبارتي ديگر 

گ سياسي رشد يافته  تربيت مي شود، تنها در دامان فرهن
حتا . آزادي به عنوان  هستة اصلي دموآراسي به بار مني نشيند

اگر در فرهنگي غري دموآراتيك، آزادي وجود داشته باشد، 
آارآردي  دموآراتيك  ندارد؛ چنني آزادي يي هر دم مي تواند 

 . به ضد خود تبديل شود
در علم سياست هر با توجه به آليدي بودن  مفهوم دولت، «

گونه حتول در اين مفهوم، آثاري در اشكال و روش هاي متدني هر 
اگر دولت را تالش هدفمند انسان براي تنظيم امور . آشور دارد

سياسي تلقي آنيم، دموآراسي  بيگمان  يكي از  آرمان ها  و 
آرزوهاي اصيل انساني و يكي از هبرتين شيوه هاي آار حكومت در 

بشري است آه امكان مشارآت سياسي را فراهم مي تاريخ  متدن 
 .سازد

 
، ضمن پيش بيين سه اصل »موج سوم«الوين تافلر در آتاب 

بنيادين براي حكومت هاي فردا، ضرورت ارتباط دولت و 
وي خنستني ويژگي حكومت در موج  . دموآراسي را بررسي مي آند

باري در اين جا منظور از اقليت هاي ت( سوم را قدرت اقليت 
نيست ، بل اقلييت است آه ادارة جامعه ... و مذهيب و زباني و

بر مي مشارد و اصل دمو آراسي نيمه ) را  در دست دارند
مستقيم را  به عنوان دومني اصل مي انگارد آه  نظام هاي 
سياسي فردا بر پايهء آن بنا خواهند شد و سومني اصل سياست 

اآز تصميم گريي  و فردا را از ميان رفنت مترآز شديد  مر
 .واگذار شدن آن ها به خود مردم مي داند

به پنداشت تافلر، متدن  موج سومي نه بر پاية نظم بيش از حد 
امور جامعه به دست دولت، بلكه برپاية نظم اجتماعي در 
اشكال دموآراتيك خواهد بود و اين مهه نتيجة تغيرياتي است آه 

ساز و   اين تغيريات،. تدر مهة زمينه هاي زندگي در جريان اس
آار هاي جامعه و از مجله دولت را  حتت تاثري قرار مي دهد و 

 .مراآز قدرت را جا به جا مي آند
آنچه در گفتار  تافلر جلب نظر مي آند، اين است آه فشار 
روز افزون اطالعات مههء عرصه هاي زندگي بشري، به ويژه دولت 

 .ساختو آارآرد هاي آن را دچار حتول خواهد 
 

در اين مورد، سامويل هانتينگتون رابطهء دولت و دموآراسي 
را در آستانة  سدة بيست و يكم  به گونه يي  ديگر بررسي مي 

موج تازه يي «وي در موج سوم دموآراسي بر آن است آه . آند
او در حتليل خود با وزير . »از دموآراسي به راه افتاده است

در عمل، « مهصدا مي شود آه  1990امور خارجه انگليس در سال 
اين به آن معنا است آه ما به دولت هاي دموآراتيك و هر 
گونه اصالحات سياسي آه پاسخگويي مسؤوالن در برابر مردم و 

؛ شايد هم نوعي » دموآراسي را افزايش دهد، پاداش بدهيم
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مهنوايي با فرانسيس فوآوياما دارد آه نويد از جهاني شدن 
آنچه را شاهد هستيم، تنها پايان « : مي دهددموآراسي ليربال 

جنگ سرد يا گذشت يك دوران تارخيي پس از جنگ نيست، بلكه 
پايان مهة تاريخ است، يعين نقطة پايان تكامل ايدئولوژيك بشر 
و جهاني شدن دموآراسي ليربال باخرت به عنوان  شكل هنايي 

 .»حكومت انسان ها
 

دموآراسي «با طرح  در تاييد فوآوياما، ديويد هلد نيز
به عنوان برداشيت از روابط قانوني دموآراتيك آه » جهاني

مناسب جهاني مرآب از ملت هاي درگري در فرايند هاي منطقه يي 
 . و جهاني است، نداي  جهاني شدن دموآراسي را سر داده است

 
گذشته از تافلر، هانتينگتون، فوآوياما و هلد، آساني چون 

شوماخر، ريچارد . اف. رت نوزيك، اييورگن هابرماس، راب
روزآرانس، آارل پوپر و ديگران نيز خرب از حتويل جديد داده 

اين حتول جديد، پيدايش مفهوم تازه يي از دولت، يعين . اند
است آه به نوبة خود  دموآراسي را به عنوان » دولت حد اقل«

شيوه و روال آار حكومت ها متاثر  ساخته است و ديويد هلد 
بر اين اساس بيان مي آند آه حكومت دموآراتيك بايد  نيز

حكومت حمدود باشد و شايد اين حتول به نوعي  ادعاي مرشامير را 
جهان پس از جنگ سرد ميان دو ابر قدرت به وضع «ثابت آند آه 

و پيش  1930چرا آه سال هاي » .باز خواهد گشت 1930سال هاي  
وده و دولت از دخالت از آن  دورة تفوق دولت حمدود ليربال ب
 . در بسياري  امور باز داشته مي شده است

 
حال در آستانه سدة بيست و يكم، بازگشت به دولت حمدود، ويل 

دولت . اين بار در قالب نظريهء دولت حد اقل مطرح مي گردد
حد اقل توسط رابرت نوزيك در آتاب آنارشي ، دولت و اتوپيا 

دود آردن نقش حكومت به او به نوعي با حم. تئوريزه مي شود
اموري چون تامني نظم، تنفيذ قرار دادها، حفظ آزادي 
شهروندان، تضمني امنيت اقتصادي، حفاظت از دارايي هاي 

امكان حتقق دموآراسي را ... خصوصي، پاسداري از امنيت ملي و 
 .به عنوان شيوة آار حكومت ها، ميسر تر ساخته است

 
به طرح دولت حداقل » باستآوچك زي«شوماخر نيز در آتاب  

گذشته از شوماخر و نوزيك، ريچاردروز آرانس . پرداخته است
، در قالب نظرية دولت جمازي )1999(در آتاب ظهور دولت جمازي 

اين انديشه را مي پروراند آه با حتوالت جتاري و تكنولوژيك ، 
دولت مدرن رفته رفته به  صورت دولت جمازي در مي آيد؛ قدرت 

و برتري نظامي از ميان مي رود و در عوض براي تقسيم  سرزميين
بازار در اقتصادي آه روز آرانس تشريح آرده است، حمصوالت ذهين 
و جمازي مانند نرم افزار و طرح هاي علمي جاگزين اشكال قدميي 

نرم افزار و اينرتنت، دارايي هاي ملي دولت . دولت خواهند شد
آه زودتر وارد عرصهء ملت هايي . جمازي به مشار مي روند

را » بدن«و ديگران  نقش » سر«اطالعات جهاني شوند، نقش 
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نظرية روز آرانس خود اشاره يي است به رنگ . خواهند داشت
باخنت آار ويژه هاي دولت مدرن با توجه به حتوالت نظام 

» دولت حد اقل«اطالعاتي جهاني آه خود تكميل آنندة نظرية 
فريدمن، ديگر اقتصاد دانان نوزيك است آه توسط هايك و 

معاصر، مورد  تاآيد قرار گرفته است و شايد  اين خود به 
معناي ورود به مرحلة  سايربپوليتيك  باشد آه تغيري ديگر 
مفاهيم به ويژه  دولت و ارآان وابسته به آن را رقم مي 

 .»زند
 
ظهور دولت مدرن  نشانة يك زمينة جديد گفتماني بود آه «

، استقالل، منايندگي و مشروعيت را جمسم و به دعاوي حاآميت
گونة بنيادي، درك سنيت از قانون، اجتماع و سياست را از نو 

 71».قالب بندي آرد
به هر رو، به گونه يي آه ديده مي شود ما ناگزير در آينده 

، )دولت گروهي اندآي از خنبگان(متفاوت با يك دولت اليگارشي 
يك مدرن حد اقل قرار خواهيم در راه اجياد يك دولت دموآرات

 . گرفت
 

 :ياسيساختار نظام س
نده يآ ياسيساختار نظام س«ر نام يکه ز يي يدر سخنران
در لندن داشتم و منت   2001سال  يدر ماه جنور» افغانستان

افته يبازتاب » رود؟ يافغانستان به کجا م«کامل آن در کتاب 
ده افغانستان نيآ ياسيامون نظام سري را پميدگاه هاياست، د

ن کتاب را خوانده يکه ا يه کرده ام و روشن است کسانيارا
 . دارند ييدگاه ها آشناين دياند، با ا

 
از  يکيش از امروز يد، مهان گونه که سال ها پيآ ي بر منيچن

افغانستان  ياسيساختار نظام س«: گفته بود يس يب يمبصران ب
 ياريبس يوندهامگر، آ. »خواهد بود نده دست کم فدرايليدر آ

نه تنها  يزي چنيچن يدر دست است که در اوضاع و احوال کنون
 . انبار هم استيناممکن که بس ز

 
 :ميآور ين آوندها را مياز ا ين جا مشاريدر ا

، روند يزم در اوضاع و احوال کنونيآوردن به فدرال يرو -1
کشور  ين برايزند و ا يرا بر هم م» ملت -کشور«ل يتشک

ن روند يآن که در آستانه ا ييله يقب  يهاما با ساختار
 .انبار استيقرار دارد، سخت ز

ن نا يها در کشور، ا ينا به هنجار يبا توجه به فراوان -2
 ين که زدوده شوند، به واحدهايا يها به جا يبه هنجار

ن کار يند ايبرا. شوند يم ميتقس يکيزيفدرال به گونه ف
                                                 

براي به دست آوردن آگاه هاي بيشرت در زمينه نگاه شود به  فصلنامه .  71
، 196-195و مشاره هاي  122-121اي ، مشاره ه»مطالعات سياسي و اقتصادي«

و نيز داکرت سريع القلم، توسعه يافتگي و آينده عقالنيت  1383هتران، سال 
 در ايران، هتران، 
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ه ين را بر پاآ ينه زدودن سراسرين خواهد بود که زميا
 .گرداند يشده حمدود م يزيک راهربد منظم و برنامه ري

ک ثبات يتيوپوليدگاه جيچون کشور ما که از د يدر کشور -3
 يدرون يها يسيو دگرد يونريندارد و در برابر مداخالت ب

در  ياسيس يلرزه ها ييدآيباشد، پد ير ميب پذيار آسيبس
بر  ر فدرايلاد ساختاجيبا ا. آن در هر حلظه امکان دارد

 ين امکان هست که واحدهايا) سيسو مانند(يقوم يمبنا
 ي، چونان آله دست کشورهاياسيس يفدرال در صورت لرزه ها

ن صورت، امکان حتول يمهچنان در ا. ندريگانه قرار گيب
رود و چه بسا که  ير ميناپذ ينيش بيدادها به گونه پيرو
 .گردد ييمنطقه  ينه ساز چالش ها و تنش هايزم

ت ي، موجودژه فدرايليشالوده هر نظام دمکرات و به و -4
ک فرهنگ برتر يت يو موجود) يجامعه مدن( يمدن يهنادها

ک فدرال در نبود ياستقرار نظام دمکرات. است ياسيس
در  عينيک در جامعه يدمکرات يو نبود سنت ها يجامعه مدن
 .ت استيد از واقعيبع ياوضاع کنون

ون ري بريدو دهه اخ ينت جنگ هااز م يشرت خنبگان بوميچون ب -5
 ريمه باسواد و جنگ ساالران غيشرت عناصر نيآمده اند و ب

ر سوال است، هرگاه يت آنان زيک هستند، و مشروعياکادم
ت آن ها به گونه يل گردد، حاکمينظام فدرال تشک

. افتيخواهد  يد و جنبه رمسيت خواهد گرديک تثبياتومات
 يمهچون رهربان واحدهات آنان در هر حال، يمگر، مشروع

ن کار  به هر رو، يا. ر سوال خواهد بوديفدرال کماکان ز
روشن . سم فراهم خواهد آورديتوتالتار ينه را برايزم

موده يم راه پيزم از نيتاريتوتال ياست بازگشت به سو
 .انبار استي، بس زيدمکراس يزم به سويتاريشده اتور

ک کشور عقب ي يدگاه توسعه اقتصاديچون کشور ما از د -6
و  يجنوب يک رشته مالحظات، خبش هايمانده است و نظر به 

افته است، يسته رشد نيآن به گونه با يو مرکز يخاور
را به بار  ياقتصاد يک نوع نامهاهنگيزم ياستقرار فدرال

 ي، استان هايدگاه خودبسندگيدر واقع، از د. خواهد آورد
ن گونه يا يکشور دارا يو مشال باخرت ي، مشال خاورمشايل

 . هستند يتوامنند
 70ع، يدرصد صنا 90درصد نفوس،  65توان گمان زد که  يم

و خبش بزرگ  يو دامدار يدرصد کشاورز 70و  يدرصد بازرگان
در .  استان ها متمرکز استنيکشور در مه ينيرزميز ينه هايگنج

و  يگر که با ناداريد ي، استان هانظام فدرايل ييصورت برپا
ر دست به دامان يد، ناگزيرو خواهند گردروب يدرماندگ
ازه بافتار و رين کار شيه خواهند شد و ايمهسا يکشورها

 . ساختار کشور را برهم خواهد زد
ک دستگاه، ي، هرگاه در يدگيچيپ يوريدر رابطه با ت -7

د يت پديابند، حبران هويگوناگون رشد ب يت هايمهزمان هو
ک ي عيني ميده ادا نکريپ يت مليکه ما هو يمادام. ديآ يم

ش از وقت و نا به هنگام ياد پجي، اميار نشده ايملت متام ع
 يت هايرشد مستقل هو ينه را براينظام فدرال، زم



 133

. دريگ يگوناگون فراهم ساخته و جلو هرگونه وفاق را م
 ي، هرگونه طرحميک ملت تبارز نکرده ايکه چونان  يمادام

حمتلف دارد  يديتول يوه هاياز ش يکييدر کشور ما که موزا
گوناگون به هم بافته شده  ياز تبارها ياتريو از کانگلوم
و  يفروپاش ياستحکام و ثبات، ما را به سو ياست، به جا

 . ديو حبران خواهد کش يثبات يو ب يتباه
 يفدرال و قانون ها يکه پروژه قانون اساس يمادام  -8

مطرح نگردد، بدون  يفدرال به گونه جد يواحدها ياساس
مستدل، سخن گفنت از  ياز شالوده حقوق يري تصوداشنت

 .ش از وقت خواهد بوديزم پيفدرال
ا يفدرال  يها يکشور به مجهور يمات اداريست تقسيروشن ن -9

 نشانه ها استوار خواهد نيه کدامياالت فدرال بر پايا
 ؟يگريز ديا چي ، مذهيبي، زبانيتبار: بود

 ينيق تعاز ح يريک دولت فدرال با هبره گيروشن است  -10
ک که بر اساس يط آزاد و دمکراتيسرنوشت ملت ها در شرا

 ک ساختار فدرايليکجا شده و يتفاهم و انتخاب آزاد باهم 
 ييش شرط هاياز پ يکي. ديآ يان مينند، به ميگز يرا برم

ل دولت فدرال آزادانه ين است که تشکيا يي نظام هانيچن
ت شود، يک رعايدمکرات ياست و روشن است هرگاه ارزش ها

ز ين حق نيفدرال برخوردار از ا يک از واحدهايهر 
با توجه به . خواهند بود تا از بافتار آن خارج شوند

 -از مناطق کشور يه در برخيمهسا ياز کشورها ينفوذ برخ
فدرال از  يا مجهوري استان نيکدام ييدر صورت اعالم جدا

 ياز کشورها يکيوسنت آن به يبافتار ساختار فدرال و پ
در برابر آن  ييه شده يش هتيچ پادزهر از پيمهجوار، ه

 .ميندار
 يان واحدهايست منابع کشور چگونه ميمهچنان روشن ن -11

 د؟يم خواهد گرديفدرال تقس
شکل نگرفته و  يدر کشور ما که تا کنون ساختار مل -12

 يوسته وجود ندارد و هنوز خرده فرهنگ هايمهپ يفرهنگ مل
ک ساختار يکه برخوردار از  يه است؛ مادامريبر آن چ يبوم
در  آوردن به ساختار فدرايل ي، رومينشو يو فرهنگ مل يمل

برد، بل بس  يمن يبه ده ينه تنها راه ياوضاع کنون
 .   ز خواهد بوديانبار نيز

، يتيامن يوهاريکه ن يدر اوضاع و احوال کنون  -13
افته يتشکل ن يما هنوز در تراز مل يو نظام يانتظام

وها با گذار زود هنگام رين نيت ايکه وضع ستياست، روشن ن
 . زم، چگونه خواهد بوديبه فدرال

را  يراهربد يزينه برنامه ريزم سر اجنام، نظام فدرايل -14
 .  در تراز کشور حمدود خواهد ساخت

 
را دست کم تا  ن رو، هبرت خواهد بود حبث نظام فدرايلياز ا
د، به ل ملت در کشور ما فراهم گرديکه مقدمات تشک يزمان
نش خرد ورزانه يد به تنها گزيباآن  يم و به جايفگنيق بيتعو
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 يبودن ارگان ها يخمتلط، انتخاب اسيتينظام ر عينيک يو پراگمات
 .مياوريرو ب يسم اقتصاديوناليگيقدرت و ر يحمل
 

نده، يآ نظام دوليت يمايپرداز س يبه هر رو، به باور من، برا
و  قدرت دوليت يازماندهن موجود در سيريد يست به سنت هايبا

نو و  يش هايک سو و به گرايساختار جامعه در کشور از 
چه . گر، توجه شوديد ينه از سويتازه در زم يت هايواقع

 .است يان دو جهت اصلين عرصه ميدر ا ينش راهربديگز
  

را در نظر گرفت که بتواند از  ييالگو سيتين راستا بايدر ا
 يده سنت هايسته و پسندياش يجنبه ها يک سو، به نگهداري
ان آور يناپسند و ز يمانه جنبه هاي پنين بپردازد و به مهيريد

نو در  يش هايپرا يرايگر، پذيد يد و از سويآن را بزدا
 .       نه باشديزم
 

 ين نظام براي، هبرتيدر اوضاع و احوال کنون، دگاه منياز د
زمان داکرت مهانند به نظام  ينظام(خمتلط  اسيتيکشور ما نظام ر

س مجهور با چهار معاون و هم ييباشد که در آن هم ر يم) بيجن
 نيدر چن. صدر اعظم با چهار معاون در نظر گرفته شده بود

گر يد يدر بافت قدرت و از سو يک سو، مشارکت افقي، از ينظام
ت يکه مسوول( س مجهور ييان ريت ها ميف و مسووليم وظايتقس
) را به دوش خواهد داشت يت خارجاسيو س يو نظام ياسيل سيمسا
، ي، اداريل اقتصاديت مسايکه مسوول( ران يوز يس شوراييو ر

) ، آموزش و پرورش و مانند آن را به دوش خواهد گرفتيفرهنگ
 .شود  ي منيتام
 

ناقص از نظام   يبردار يک کپيند يبراما  يکنون اسيتينظام ر
 در حايل اسيتيکا، نظام ريدر امر. باشد يم کايامر اسيتير

ک قوا يحاکم است و تفک دارد که در کشور نظام فدرايل ييکارا
است و گورنرها از  يقدرت انتخاب يحمل يوجود دارد و ارگان ها

 يدگاه ادارياز د. برخوردار اند ييار بااليبس ييقدرت اجرا
به . خود کفا است يدگاه اقتصاديالت خودگردان و از ديهر ا

ندارد و  ييکارا ينظام کنون هر رو، جتربه نشان داد که
 يکشور در اوضاع و احوال کنون يآن برا يو ناتوان يهودگيب

 .ده استيروشن گرد
 

باشد،  اسيتيتار ريونينش ما نظام يبه هر رو، حال هرگاه گز
ت يرا حاکميز. باشد» يتک تبار«د يچ رو، نباين نظام به هيا

، ميديدز به چشم يکه در گذشته ن يچنان -بر کشور يتک تبار
ازه کشور را سخت ريرا به مهراه داشته و ش يانباريز يامدهايپ

ن نظام ين رو، اياز ا. دير و سست خواهد گردانيگسست پذ
 باشد؛ ريو فراگ» يبس تبار«مهجوش و  يدگاه تبارياز د سيتيبا
 ما است که نيرا تنها با مشارکت گسرتده مهه باشندگان سرزميز

 . گردد يفراهم م» ملت-کشور« ت طرح خير ينه برايزم
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د يبا يريمگين است که روند تصمين نکته اين جا مهم تريدر ا
ن يا يدولت کنون يل شکست و ناکامياز دال يکي. باشد مشارکيت

بر  و مبتين آن مشروع و مشارکيت ياسيس يريمگياست که نظام تصم
 يو ابزر يو تبار يبار شخص ينبوده و دارا يعلم يشالوده ها

 . 72باشد يم
 

 يل افغانستان از دانشسرايمسا يکارشناس روس –73فيکويداکرت س
 يدورمنا«ر نام يه در مقاله زيفرهنگستان علوم روس يخاورشناس
در باره » ان جنگينده افغانستان پس از پايآ ياسينظام س

 :نگارد ي منيکشور چن ياسيساختار نظام س
 ياساس يافته در قانون هايبازتاب  يمل يمطالعه سنت ها«
 ياز گروه ها يبرخ يي افغانستان و مهچنان احکام برنامه نيشيپ

در رابطه با نظام پس  ييدهد گمان ها ياجازه م ياسيس -ينظام
 :ان جنگ افغانستان زدياز پا
ز به دست آمده از يج حل و فصل صلح آمي، نتانظام دوليت -

 يدارا ياسيس ياصل يوهاريان نيق تفاهم، در گام خنست ميطر
را  يت خارجيو برخوردار از محا ينظام يوري، نيقدرت واقع

 –ياسيد منافع سين تفاهم بايا. بازتاب خواهد داد
جامعه  يگوناگون اجتماع يه هايال و مذهيب ي، تبارياقتصاد
ند، در نظر يمنا يل ميادشده متثي يوهاريرا که ن يافغان

 . دريبگ
 يمدن) تخيکري(»تاريوني«انت حفظ دولت ين واريحمتمل تر -

نظام (ون يگذار به فدراس -گردد و کمرت حمتمل يصور مت
 )فدرايل

 يد از نظر دور انداخت که بر قدرت مرکزيمهراه با آن نبا -
 ييها ينيافتد، عقب نش يدر چهارچوب دولت متمرکز الزم م

به گونه مثال؛ . ديبنما يتبار يت هايدر برابر اقل ينيمع
                                                 

اين در حايل است که نه تنها رهربي کنوني کشور از شايستگي هاي الزم .  72
براي سکانداري برخوردار نيست، بل نيز نتوانسته است تيم کاري توامنند 

نريومندي را گرد بياورد  و مهمرت از مهه مشاوران  ورزيده و آگاه به و 
 . ويژه در عرصه سياست خارجي ندارد

 
به هدر رفنت ياري هاي جامعه : از مهني رو است که برآيند کار روشن است

جهاني و در نتيجه روبرو شدن کشور با حبران اقتصادي، ناکامي در دولت 
تشديد حبران هاي سردرگم اجتماعي و  سازي و ملت سازي و در نتيجه

فرهنگي، ناکامي در مبارزه با مواد خمدر و تروريزم و در نتيجه بدتر 
شدن اوضاع امنييت در سياسي در کشور و به ميان آمدن سپاه چند ميليوني 
معتادان به مواد خمدر، خرابي روابط تقريبا با مهه کشورهاي جهان از 

معه جهاني و از دست رفنت اعتماد جامعه مجله نزديک ترين متحدان در جا
 .جهاني به دولت افغانستان

 
روشن است با چنني کارنامه يي، متديد کار تيم کنوني براي يک دوره 

 .ديگر، چيزي جز از فربه شدن يک غده سرطاني و بدخيم خنواهد بود
 

، 367 -366، ص »افغانستان به کجا مي رود؟«نگاه شود به کتاب .   73
، ترمجه »افغانستان مسايل جنگ و صلح«، به نقل از کتاب 2003کابل، 

 .1999نويسنده، چاپ هتران، 
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 يا توجه جدکشور ب ياستان ها يمات اداريتقس يبا بازنگر
به  يادار يل، با دادن خودگردانياقوام و قبا يپراگندگ

نده در يو مهچنان حق برابر داشنت منا يتبار يت هاياقل
 .قدرت ييو اجرا يقانونگذار يمرکز يارگان ها

) الي پرزدنتسميرژ -ياست مجهورير(اداره دولت يشکل مجهور -
رت اما(ک يتئوکرات ين شکال و سلطنت، نظام هايتر يواقع

اداره  ي واقعرياشکال غ يپارملانتار يز مجهوريو ن) و خالفت
 .قدرت اند

س يير -س مجهور خواهد بودييار، ريس دولت، به گمان بسيير -
 يواقع يوريض و برخوردار از نيو قابل تعو يانتخاب يمجهور
 .تيحاکم

 يبا آن که قانون ها. ارگان ممثل ، پارملان خواهد بود -
ت يحمدود ساخنت صالح يش به سوين گراگذشته، افغانستا ياساس

داشتند؛ پارملان  يزنيرا -يف مشورتيپارملان به وظا يها
 د کنرتل کايفي، باياسيس -ينظام يبه گروه ها ينده متکيآ

با درنظرداشت آنچه در باره ( تا مرز  ييبر قوه اجرا
به . حق سلب اعتماد از دولت داشته باشد) تفاهم گفته شد

خواهد  يک جملس چند حزبي يارملان داران پيار ايگمان بس
 .بود

ن يبه عنوان مشروع تر) ا شوراي(ه جرگه يلو يچون برا -
له يز به عنوان وسين اواخر نيو در ا(  يمل يهناد سراسر

ت درجه اول يامه) ز منازعه افغانستانيحل و فصل صلح آم
ا آن گونه در ساختار ين ين رو، به ايشود، از ا يداده م

به  يابيدست کم در آغاز، در دوره دست ت دوليتيحاکم
به کار برده خواهد  يادار يل ارگان هايتفاهم و تشک

 . »شد
 

در   2003 يجنور 11خ يکه به تار يي ينگارنده، در سخنران
نده افغانستان داشتم و يآ ياسير نام ساختار نظام سيلندن ز

رود؟ بازتاب داده  يمنت آن را در کتاب افغانستان به کجا م
، مينانه بنگريهرگاه واقعب«: وم، در مهان زمان نوشته بودمب

تار يونيو دولت واحد  يرسد که نظام مجهور ي به نظر منيچن
 . ک باشدينده نزديانت در آين واريتر يعمل

ال و يپرزدنتس ينش بر سر دو نظام مجهوريهر چند، هرگاه گز
ر ما کشو ينده برايدر آ يپارملان يد مجهوريباشد، شا يپارملان

م يشرت تقسيارات بيت ها و اختين نظام صالحيهبرت باشد، چون در ا
ن يا. شود يم يريک دست، جلوگيگردد و از مترکز قدرت در  يم

 ياز سو. گردد يشرت فراهم ميمشارکت ب ينه برايگونه، زم
فراهم  يشرت دمکراسين بيمتر ينه براي، زمي نظامنيگر، در چنيد

 .ديخواهد گرد
 

ک در جامعه يدمکرات يل نبود سنت هايد به دليان هم، شيبا ا
) در کشور ي ملنيبودن پارملان و نبود احزاب راست  يو ابزار(

 ينظام مجهور( يمهچو نظام يي ياصل يش شرط هاياز پ يکيکه 
گانه يال ي پرزدنتمي، رژياست، در اوضاع امروز) يپارملان



 137

که درست ن مهه دال بر آن اند يباشد و اکنون قرا ينيانتخاب ع
 .نده کشور ما خواهد بودي نظام نظام آنيمه
  

خنست  ي، کرسياز حبران ادار يريجلوگ يسته است برايمگر، با
 يو اقتصاد يادار يت هاياز صالح يده و خبشياعاده گرد يريوز
 يد انتخابيصدر اعظم با. س مجهور به آن واگذار گردديير

ک ي است شکل نده هبرتين رو، نظام آياز ا. يباشد، نه انتصاب
 درينظام خمتلط را بگ

 
ضرورت گذار از  يد فراموش کرد که در مراحل بعديمگر، نبا

فدرال  در دستور  يپارملان يط به مجهوريال بسينظام پرزدنتس
ن ين رو، بر هواداران اياز ا. کار روز قرار خواهد گرفت

 .شه سازنديپ ييباينظام است تا فراهم شدن بسرت مهوار، شک
ه يست بر پاين است که کشور بايار مهم است، ايسآنچه ب 
د يقدرت با يحمل يار گردد و ارگان هايع يسم اقتصاديوناليگير

 .  »باشند يحتما انتخاب
 

 :در افغانستان يدمکراس
در کشور، در گام خنست، به بسرت  ياده ساخنت دمکراسيپ يبرا
که  يک سخن تا زمانيدر . مياز دارين ينه سازيو زم يساز
د، دشوار است يايبه وجود ن يک و جامعه مدنيهنگ دمکراتفر

 .ن راستا اجنام داديدر ا يکار
   

در اين جا با برمشردن انواع دموآراسي، مي بينيم آه در آشور 
دموآراسي با توجه .  ما آدام نوع دموآراسي قابل تطبيق است

 :به هدف هايي آه در پيش رو دارد، بر چند نوع است
اين نوع ) :  polyarchyپويل آرشي(ايي دموآراسي چند ت - أ

دموآراسي برپاية مشارآت گسرتده نه، بل برپاية اصل 
منايندگي پي ريزي گرديده است و هنادينه آردن مشارآت 
را در چهارچوب انتخابات و در مراحل بعدي جمالس 
قانونگذاري به منظور تصميمگريي در بارة مسايلي آه 

عه مي گردد، در نظر مربوط به سرنوشت افراد  يا جام
 .دارد

نوعي از حكومت ) :  پلوراليسيت(دموآراسي آثرت گرا   - ب
دموآراسي است آه در آن افراد نقش چنداني ندارند، 
بلكه اين گروه ها هستند آه نقش اساسي  را در زندگي 

اجتماعي بازي مي آنند و افراد با عضويت در  –سياسي
وسيع و   ها آه طبعا داراي سازمان و تشكيالت گروه

منسجمي هستند، تالش مي آنند آه مصاحل و منافع خود را 
 . حفظ منايند

هواداران دموآراسي مشارآيت به :  دموآراسي مشارآيت - ت
مقصد مشارآت هر چه گسرتده تر مردم و وصول به اين 
هدف آه مهه افراد يك جامعه هر چه بيشرت در تعيني 

نند عدم سرنوشت خويش سهيم باشند، راه و روش هايي ما
، پراگنده آردن قدرت  يا ) Decentralisation( مترآز قدرت
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، آنرتل اجتماعي، )Disposal of Power( تقسيم قدرت 
فدراليسم  و رسيدگي به آار هاي هر منطقه  توسط 

را توصيه مي )  Localism – community Central(افراد حملي 
 . منايند

در اين نوع ) :   populism Democracy(دموآراسي مردمگرا  - ث
دموآراسي آه هوادار يك دولت مرآزي نريومند است، 
وجود يك رهرب آاريزماتيك به عنوان يك ضرورت مطرح مي 

معموال اين گونه  رژمي هاي مردمگرا هنگامي . گردد
مطرح مي گردد آه آه خبش بزرگي از مردم،  در خمالفت 
 با قدرت هاي استعماري و نريو هاي هوادار رژمي پيشني

به حرآت مي آيند آه اين حرآت و خمالفت  مي تواند به 
.  عنوان شاخصه يي از پلوراليزم مورد نظر قرار گريد

پلوراليزم  نسيب مي تواند منتج به تقسيمات  ميان 
اگر اين تقسيمات به صورت . گروه ها  و دسته ها گردد

هناد هاي نريومند سياسي جتلي يابد، و تنش ها آم باشد، 
دمگرا  در مست و جهت دموآراسي قرار مي گريد و رژمي مر

به مهني خاطر است  آه رژمي هاي مردمگرا به عنوان نوعي 
 .از حكومت دموآراسي مطرح گرديده است

دموآراسي چند قومي،  نظام :  دموآراسي چند قومي  - ج
فرهنگي  -سياسي است آه در آن چند گروه قومي، مذهيب

صميمگريي هاي سياسي در قدرت سياسي سهيم هستند و در ت
ويژگي هاي اصلي اين نوع دموآراسي . مشارآت دارند
 :عبارت اند از

مشارآت منايندگان گروه هاي قومي عمده در فرايند  -1
 تصميمگريي

برخورداري آن گروه ها  از ميزان بااليي از خود   -2
 خمتاري يا خودگرداني داخلي

 توزيع قدرت به تناسب امهيت گروه هاي قومي -3
 

ن يک از ايم که کدام يشينديک بيسته است نيا بان جيدر ا
را يها  پذ ير دمکراسيشرت از سايکشور ما ب يها برا يدمکراس

 .نانه تر استيتر و واقعب
 

 ينگرفتـه هنادهـا   يرا جـد  يجتربـه دموکراسـ   يچگاهيکشور ما ه
 ي، حزبـ يفرد يها يکتاتوريد يک صرفا به منظور روپوشيدموکرات
هـا   ن نظـام يـ ا ييبـه خـاطر پابرجـا   به کار رفته و  يو گروه

ک مانند پارملان انتخابات و مشارکت مردم در يموسسات دموکرات
ن اصول را بـه گونـه   يداشته و ا يشيصرف جنبه منا ياسيقدرت س

آن را خدشه دار ساخته  يت اصليو مسخ منوده و ماه يدستکار يي
 .اند

 
قـوام   ي شاهميرژ يکه در ط يمبندي ننيکشور و دسپل ياسينظام س

ک يـ  ظـاهرا  نين دسـپل يـ گرفته و برقرار شده بود و استمرار ا
ده بـود، بـا عنـوان منـودن     يکشور خبش ياسيت به نظام سيمشروع

خت و جامعـه  ياز هـم گسـ   ياسـ يس ياگوژميـ و د يه دموکراسيداع
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عـوام   يهـا  ينه تنها دستخوش باز ياسيناپخته و فاقد فرهنگ س
بـه ذات خـود    ياسـ د، بلکـه دموکر يبانه طالبان قدرت گرديفر

 . 74“مطلقه يک نظام مجهوريتوسعه و استحکام  يشد برا ييملعبه 
 

 يا دمکراسي اجنمين يدمکراس: 75در افغانستان ياسيس يمهندس
 انه؟ يمهگرا

 
اعمار گردد، مهندسان نقشه  يش از آن که ساختمانيروشن است پ

. دهند ياجنام م يده و حماسباتيساختمان مورد نظر کش يبرا يي
ش از اعمار آن ياست که پ يقا مانند ساختمانيز دقيدولت ن کي

 ياسيس يدردمندانه مساله مهندس. از دارديبه نقشه و حماسبه ن
شود گفت  يدر افغامستان دست کم به گونه مدون تا کنون م

 .  ار اندک مطرح بوده استيبس
 
جه را ين نتيم ايتوان يخمتلف، م يخ کشورهايبا مطالعه تار«

ق سلطه يکشورها از طر  يداخل يها يريمعموال اغلب درگ  کهميريبگ
ت يريگران مديبر د ييا گروه هايک گروه يانه ياقتدار گرا

انه اداره کشورها يوه اقتدارگرايدر ش. شده است) کنرتل(
م جوامع ي مستقريا غيم ياعمال نفوذ مستق يبرا معموال فرصيت

 يکه برا يميبر تصام) تياز حاالت اکثر يا در برخيو (تياقل
، اخراج يع سازيمط. شود، وجود ندارد يکل جامعه گرفته م

در  کرد سلطه طليبيخمتلف رو ياز منودها يت ها و نسل کشياقل
 . باشد يا کنرتل جوامع نامهگون و متفرق ميت يريمد
 

ت ها، ياقل يسرکوب خواسته ها يه مناسب برايقهر يداشنت قوا
ل ين قبياز ا ييحکومت هاار ياست که در اخت ين ابزاريمهم تر

که حکومت ها قدرت  ياست تا زمان يعيجوامع قرار داد و بد
وه سلطه يسرکوب خود را حفظ کنند، قادر خواهند بود ش

ل کنند و با از دست دادن يانه را بر جامعه حتمياقتدارگرا
 .گردد يم يقدرت سرکوب، جامعه دچار حبران و جنگ داخل

 

                                                 
 58مهان جا، ص . 74

در سال هاي کار در کرسي مهان گونه که در پيشگفتار يادآور گرديدمي، .  75
رييس مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه، خبت يارم بوده تا 

سووليت کاري با مشاري از رييسان مراکز مهتا هبره گريي از فرصت، بنا بر م
و نيز کارشناسان مسايل افغانستان در بسياري از کشورهاي جهان در 

از مجله با جناب . زمينه هاي گوناگون گفت و شنيدهاي مفصلي داشته باشم
مدير کل دفرت مطالعات سياسي و بني املللي وزارت امور خارجه  –داکرت موسوي

ه بار با ايشان پريامون مسايل مربوط به کشور و ايران که دست کم د
. منطقه، در کابل، هتران و ديگر جاها به تبادل افکار پرداخته ام

ايشان از انگشت مشار کساني هستند که با روش هاي سامامنند به بررسي 
در اين جا بايسته دانستم . مهندسي سياسي در افغانستان پرداخته اند

ريکي را که ايشان در پيوند با مهندسي سياسي فشرده يي از چهارچوب تيو
 -افغانستان و استقرار سازوکار و سامانه سياسي«افغانستان در مقاله 

 . آورده اند، پيشکش حضور تان منامي» اجتماعي
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اداره  يبرا يگريکرد ديه، روانيکر اقتدارگرايدر کنار رو
وجود دارد که )] چندپارچه[(از جوامع متفرق و نامهگون  يبعض

اقدامات توازن  يق بعضيد از طريمنا يدر آن ها حکومت تالش م
ا در قدرت يرا  ياجتماع يا گروه هاير اقوام يسا يخبش به نوع

آنان، موجب کاهش  يا با تعادل خواسته هايم سازد و يسه
 . اختالفات در جامعه گردد تعارضات و

 
حضور  ي، دمکراسيچند قوم يکرد مبادله سلطه در کشورهايدر رو
 ييپاره  يبا واگذار ياما دارنده قدرت مرکز. ندارد

از اقوام  يا خبشيو (گر اقوام يازات و فرصت ها بر ديامت
ل ين قبيدر ا. گردد ينظام اقتدارگرا م ميموجب حتک) خمتلف

ت قدرت ابزار سرکوب حکومت است که يجوامع، بازهم در هنا
د و چنان چه حکومت نتواند از يمنا يرا حمافظت م ياسيساختار س

ق اقدامات توازن خبش و سرکوب، ثبات جامعه را حفظ کند، يطر
 به يديجد يه شده و جوامع و کشورهايجامعه و کشور دچار جتز

ه يجتز ياز منونه ها يوگوسالويو  يسرنوشت شورو. نديآ يوجود م
 .جوامع و کشورها در عصر حاضر است

 
ت و کنرتل جوامع نامهگون؛ يريمد يکرد سلطه، برايدر مقابل رو

 روش يريک، تغيکرد دمکراتيرو. دريگ يک قرار ميکرد دمکراتيرو
 يقوا يت اصليک مسووليکرد دمکراتيدر رو. ت جامعه استيريمد

 يل سلطه خبشيک کشور است، نه حتميه، حفظ ساختار دمکراتيقهر
جامعه  يکرد، اعضاين رويدر ا. گريد ياز جامعه بر خبش ها

 يند و ميمنا يخود امور خمتلف جامعه را اداره م يتوسط را
ت ساختار يريقدرت مد  يتوانند با مشارکت خود در ساختارها

 .ندريکشور را دست گ ياسيس
 
ت نام ياکثر ين شکل خود دمکراسيک در ساده تريمکراتکرد ديرو

ت آن ياکثر يرا ياداره جامعه بر مبنا يدارد که به معنا
 متفرق ريا کمرت غيت در جوامع مهگون ياکثر يدمکراس. جامعه است

را  يز. از مشکالت آن جامعه را حل کند ييتواند خبش عمده  يم
است، در » متحد يمومافکار ع«که وجود  ي شرط حتقق دمکراسنيخنست

اما در جوامع متفرق و نامهگون چند . جوامع  مهگون وجود دارد
 يدمکراس يمتحد وجود ندارد، اجرا يکه افکار عموم يقوم

را در يز. نظم و آرامش جامعه است يبرا يت خود مانعياکثر
ل يجز حتم يزيت چياکثر يجه اعمال دمکراسين گونه جوامع، نتيا

گر يت خنواهد بود و به عبارت ديلت بر اقيو سلطه اکثر
 . ت شکل خواهد گرفتياکثر يکتاتوريد
 

حاکم تا  يت آن است که قدرت هاياکثر يگر دمکراسيمشکل د
 يت مياکثر يخود را موافق را يو را يکه ماندگار يزمان

کنند اما  يت صحبت مياکثر يدمکراس ياينند، در باره مزايب
دارد،  يگريد ينظر و را تيشوند که اکثر يکه متوجه م يهنگام

 .روند يت طفره مياکثر يبه اشکال خمتلف از قبول را
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 يت در جوامع مهگون مياکثر يمهان گونه که گفته شد، دمکراس
اداره کشور و جامعه باشد، اما  يبرا تواند ساز وکار مناسيب

ت ياکثر ياعمال دمکراس يدر جوامع نامهگون و متفرق و چند قوم
ن يگردد و در ا يخمتلف يب بروز حبران هاتواند موج يخود م

در قالب  76م قدرتيه تقسيو نظز» ياسيس يمهندس«جاست که حبث 
 يبرا» ائتاليف يدمکراس«ا يو » اجنمين يدمکراس« يکردهايرو

 يت جوامع متفرق مطرح ميريو مد ياسيس يساختارها يطراح
 .گردد

 
گونه  به ياسيس ي بازنين معنا است که قوانيبد ياسيس يمهندس

ز يرا در مقوالت تفرقه انگ يانه رويشود که م يم يطراح يي
د و بر يرانگر را حمدود منايالت ويمتا. نه سازديهناد يقوم

 . ديق آيفا يقوم ياست هايز از مرکز حاصل از سيگر يوهارين
است  ياتيدگاه ها و نظرياز د ييجمموع گسرتده  ياسيس يمهندس

را  ييه هايو نامهگون توصکند در جوامع متفرق  يکه تالش م
 يآن جامعه برا ياسيو س يادار يت ساختارهايريمد يبرا
 .داشته باشد يو داخل يت هبرت و موثر منازعات قوميريمد
 

 :اجنمين يدمکراس
ج فارت طرح و پرداخته شده يتوسط ل اجنمين يکرد دمکراسيرو

خنبگان به عنوان  يز به مهکاريش از هر چيکرد بين رويا. است
در جوامع نامهگون و متفرق  يريت موفق درگيريمد يصه اصلمشخ
 .ديمنا يد ميتاک
 

 نيق بيدارند که حتا اگر اختالفات  عم يان اظهار مياجنمن گرا
، يريآرام کردن درگ يبرا. وجود داشته باشد ياجتماع يگروه ها

است و خنبگان به  انه خنبگان شرط الزم و کايفيمهگرا يمهکار
ل يا تکميد با ابتکار عمل حل و فصل قادر هستن ييتنها

ن، به يند و بنا بر اريرا به دست گ يرياقدامات سامان خبش درگ
ند ريرا به دست گ يميمثبت و مستق يقادرند مشارکت ها ييتنها

 يميمثبت و مستق يقادرند مشارکت ها يين به تنهايو بنا بر ا
 .ندداشته باش يريج حاصل از اقدامات سامان خبش درگيد ر نتا

 
مهگرا را با در  يکردهايا روي يان مفهوم ملت سازياجنمن گرا

ه مشکوک يک قضي يت قوميهو يريت و انعطاف پذينظر گرفنت امه
 يو قوم يگروه يکنند و معتقد اند که شکسنت وفادار يم يتلق
ار دشوار و يبس يک حس سرنوشت مشرتک کاريبه وجود آوردن  يبرا

 . ممکن استريحتا غ
 

: بر چهار اصل استوار است ييج فارت اجنمن گرايطبق نظر ل
ت و ياقل يبر ائتالف بزرگ خنبگان، حق وتو يمتک ييات اجرايه

                                                 
تقسيم فيزيکي حکومت مطرح است تا بايد گفت که در کشور ما بيشرت .  76

تقسيم فيزيکي قدرت  مادامي که مشارکت جايگزين.  مشارکت در اداره
 حکومت جايگزين مفهوماداره  مفهومميان خنبه هاي ابزاري نگرديده و 

 .نشود، راهي به دهي خنواهيم برد
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ت يو ب دوليت يبر اساس امجاع و تناسب در ختصص پست ها يريگيتصم
 .يگروه ياملال و خودخمتار

  
 خنبگان نيب دوليت يم پست هايان معتقد هستند که تقسياجنمن گرا
ت مهواره نسبت به حضور يشود که اقل يباعث م يمقو يگروه ها

 يتوينان کند و وياحساس اطم ياسيس يخود در دولت و ساختارها
ت يشود تا اقل يبر اساس امجاع باعث م يريمگيا تصميت ياقل

دا کرده يپ ياختاذ شده آگاه يم هايتصم يمهواره نسبت به متام
ت ياحساس هو يگروه يد و در خودخمتارريمنافع خود را در نظر بگ

مستقل خود در ساختار کل  يو قوم يت فرهنگيمنوده با هو
 . ديمنا ياجتماع مشارکت م

   
 :انهيمهگرا يدمکراس
. دريگ يقرار م ييکرد اجنمن گرايدر مقابل رو ييمهگرا يدمکراس

 يه از نظر طرفدارين دو نظري انيب يهرچند نقاط اشرتاک فراوان
 يت متناسب و توازن قوميامهد بر يزم و تاکيهر دو از فدرال

ه پرداز يتز که به عنوان نظرياما هورو و. وجود دارد
ابتدا چند  يقوم يريکاهش درگ يمطرح است، برا ييمهگرا يدمکراس

 يه خود را در باره دمکراسيه داده و بعد نظريراهکار ارا
 :کند يف ميتعر
ک منطقه يقدرت با هدف برداشنت فشار از  ينيسرزم يپراگندگ -1

 منفرد يکزمر
 ينه هايزم يپست ها بر مبنا يقدرت و واگذار ييمترکز زدا -2

و در  يقوم يدن به رقابت درونيبه منظور ارتقا خبش يقوم
 يسطح حمل

مانند طبقه ( يد اجتماعيجد يها يقشربند ين سازيجاگز -3
 يقوم يها يم بنديتقس يبه جا...) و يطبقه صنف ياجتماع

ت يريق مدياز طر يقوم يان گروه هايکاهش اختالفات م -4
 ع منابعيتوز

 
: سدينو يم اجنمين يتز با نقد نقش خنبگان در دمکراسيهورو و

ت خود ين تفکر که خنبگان از موقعيرش ايپذ يبرا يليچ دليه«
د آن استفاده خواهند کرد، وجود يو نه تشد يريکاهش درگ يبرا

 يمطرح م ييه اجنمن گرايکه در نقد نظر يگريل ديندارد و دل
بر عوامل مشوق  ياتکا يبه جا احنمين يآن است که هنادها سازد،

مثل حق  يافراط ياست هايه سيفشار عل يبر اهرم ها يانه رويم
 .»است يت متکياقل يتويو
 
 

 :77ييه ريفرهنگ عش يک فرهنگ برتر به جاي يدر جستجو

                                                 
 : براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت در زمينه نگاه شود به. 77
 افغانستان به کجا مي رود؟-1
زاد ملي، ، نشر فدراسيون آ»افغانستان قلمرو استبداد«داي فوالدي،  -2

 پاکستان
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و  يزير ينده خبواهند به پيو دولتمردان آ ياسياگر خنبگان س«
دسـت   ياد وحـدت ملـ  يـ  بـر بن ريو فـراگ  يک دولت ملـ يل يتشک

شـه هـا و   ير يياز به شناساين امر در گام خنست نيازند، ايب
احـزاب، گـروه    يو اجتماع ياسيس يعوامل تنش ها و کشاکش ها

 ييمردم افغانستان دارد و تنـها بـا شناسـا    يها و توده ها
 يبـرا  يه هـر نـوع راهکـار عملـ    يـ ب ها است که اراين آسيا

 ».ابدي يمعنا و مفهوم م يو وفاق اجتماع يوحدت مل  يشکلده
 
 يخيک تفاهم تاريدن به ي، ما در کشور به رسيدر اوضاع کنون«
، راه ياسيو س يشه کن ساخنت فاجعه ملير ي، چه برامياز دارين

ان جوامع و يش از مهه، ميد که پيآ ي آنگاه به دست منيحل مطم
 .ديبه وجود آ يخياقشار ملت تفاهم تار

غـرض سـاخنت    يتوافـق اجتمـاع   يگانه اصل براي يخيتفاهم تار 
 . ديدر کشور به مشار آ يت متمرکز ملي حاکمنيخنست

 يتيدر کشور، حـاکم  يخيده تاريک پديبه مفهوم  ياسيت سيحاکم 
را  يـي له يجامعه قب يو اجتماع ياسيس يرفتار ياست که الگو

سـخت   يافـت هـا  يره[(يان داشته و مهـواره از راه لشکرکشـ  يب
 يکـه مـ   يهنگـام . ش ادامـه داده اسـت  يبه عمر خو)] يابزار

 ي، اقتصـاد ياجتمـاع  ي، از هنادهـا يـي لـه  يم جامعـه قب ييگـو 
م کـه در جممـوع نـوع نظـام     يزنـ  يسخن م يي ياسيو س يفرهنگ

 .آورند يرا به وجود م ييله يقب -ياسيس
مطرح نشده بود،  يچگاهيه يخيدر کشور، چون مقوله تفاهم تار 

ا دفـاع کـردن کـور و از    يـ دن کور بوده يا کوبيهرچه بوده 
 .وده استين يچ خربيه يليق و حتليشناخت دق

 
گانـه  ي ياسـ يس ي، اسـتبداد و خودکـامگ  ييله يدر جوامع قب 

 يق قـدرت نظـام  يـ ن استبداد از طريا. است ياسيت هناد سيماه
 يه هـا يـ ت پايـ گر به تقويق غارت جوامع ديحفظ شده و از طر

 . شود يآن پرداخته م ياقتصاد
 

 يبه شـناخت عوامـل بازدارنـده تکامـل هنادهـا      يخيتفاهم تار
عبـارت اسـت    يخيچه آن که تفاهم تار. کند يز کمک ميجامعه ن

ظاملانـه   يت هـا يـ بـا واقع  يلـ يو حتل يوه برخورد منطقياز ش
منـودن عنصـر تکامـل در جامعـه      يکه جز قربـان  ياسيخ سيتار
 . نداشته است ياميگر پيد ييله يقب
 

ن يـ ن معنـا اسـت کـه ا   يبـد  يخيده تاريه مفهوم پداستبداد ب
ک نظام يست و در چوکات يده حمصول خواست و اراده افراد نيپد

ن يانگر ايب يده اجتماعيد و استبداد به مفهوم پدريگ يشکل م
اسـت    يو مناسبات ياست که نظام مستبد معلول روابط اجتماع

 .جامعه قرار دارد يآن هنادها ير بنايکه در ز
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له  يگانه وسيما نه تنها  ياسيس ياستبداد در نظام ها عنصر 
آنچه کمـرت   ويل. ز بوده استيت نيحاکم يژگيبل که و ييحکمروا

بـا فرهنـگ    ياسـ يبدان پرداخته شده است، رابطه اسـتبداد س 
 .جامعه است

 
ش از يم، پييمنا ياسيرا اگر منحصر به نظام س ياسياستبداد س

ون ريبـ  ينت روابـط  اجتمـاع  است را از مـ يمهه رابطه فرهنگ وس
را  يمسلم اجتمـاع  ين قانومننديم اي مستقريساخته و به شکل غ

خـود   ي که فرهنگ جوامع مطابق به روند تکاملميکتمان منوده ا
 .کند ياد مجيز ايجوامع را ن ياسينظام س

 
ل رابطه يافغانستان نه تنها عدم حتل ياسيخ سيمشکل عمده تار

 ريجامعه بوده است، بل کـه تـاث   ياسيفرهنگ جامعه با نظام س
ر ياث گذشته زريگانه ميبه عنوان  ياسيخ سين تارياز ا يريپذ

 .دهد يل ميز تشکياست امروز را نيس يبنا
 

ت و يـ آنچـه بـه معنو  (و فرهنگ  ي، روابط اجتماعياسينظام س
ک يـ وسته و تفکيده به هم پيسه پد) دريگ يتفکر جامعه تعلق م

 ي و تاثر با هم زنـدگ ريقابل تاثر اند که در رابطه متيناپذ
 .کنند يم
 

 ياجتمـاع  يمهـه هنادهـا   ير بنايدر ز78نيد ييله يدر جامعه قب
 و مـذهيب  ينيد تا رنگ ديد و هر پندار و کردار جدريگ يقرار م

از . برخوردار شود يت اجتماعيتواند از محا يد، منريبه خود نگ
 يـي چـه  يزبا يـي له ي جامعه قبينيتوان گفت آ ي جاست که منيمه

اهداف زمامـداران   يدن برايت خبشيله مشروعياست که چونان وس
 يتواند به عنـوان جمموعـه بـاور    ينباشد، من ييله يجامعه قب
ن يـ ا يت اعتقـاد يـ ا از محايرفته شود و يپذ ييله يجامعه قب

 .جامعه برحوردار گردد
 

 يـي  ياسيجامعه و نظام س: ميدار ياسيدو نوع جامعه و نظام س
 يو فرهنگـ  ي، اجتمـاع يمشروط کننـده اقتصـاد   يهاکه ظابطه 

 ياسـ يکنند و جامعه و نظام س يد ميقدرت مطلقه آن ها را هتد
نظام  يکرده گاه يده جمزا از هم زندگيکه به عنوان دو پد يي
ان از يجامعه با طغ يخشکاند و گاه يشه جامعه را مير ياسيس
 .کند يران ميرا و ياسياد نظام سيخ و بنيون بريب
 
 يار گـردد کـه متـام هنادهـا    يـ به گونه ع يروابط اجتماع قيتو

عوامـل پـرورش دهنـده تکامـل چونـان عوامـل        يجامعه به جا
بـه   يو حقـوق  ي مـدن نيبازدارنده تکامل به مشار روند، قـوان 

 يچگـاه يجامعـه ه  يون شده از روابط هنادهاريب يازهايعنوان ن
ن گونـه  يـ سته برخوردار باشند و ايبا ييتوانند از کارا يمن

                                                 
در اين جا و در آينده هر جايي که سخن از دين است، به هيچ رو،   78

منظور از اسالم ناب حممدي نه، بل که از دين آلوده با خرافات سنيت 
 .سالم راستني فرسنگ ها فاصله گرفته استقبيله يي است که از ا
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 يو حقـوق  ي مـدن نيستا و عقبگرا از داشنت مهچون قوانيجامعه ا
د قـدرت مطلقـه زمانـدار مـورد     يـ ل مـوثر حتد يبه عنوان وسا

خـود   يـي لـه  يجامعه قب د، چون وقيترياستفاده جامعه قرار نگ
ن جامعـه چگونـه   يباشد، ا ياستبداد ياسيت کننده هناد سيتقو

شـامل   يبـرا  يو حقـوق  ي مدننيچون قوان يليتواند به وسا يم
خود متوسـل   ينظر به تراز تکامل فرهنگ يکردن اراده اجتماع

 .شود
 

ت يـ مهـه تقو  يو فرهنگـ  ي، اجتماعياقتصاد يکه هنادها يهنگام
ضـد   ياسـ يس يت مطلقه باشد، جنبش هايکننده استبداد و حاکم

ک يده و به عنوان يحمروم گرد ياجتماع يت هاياز محا ياستبداد
در برابر زمامداران مطرح  يگاه اجتماعيد پافاق ياسيب سيرق
شـود   يمسلم مـ  ياز مهان روز ياسيس يشوند و مرگ جنبش ها يم

) ينيد( يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد يکه بدون پشتوانه هنادها
 .گردند يدر برابر رهربان مطرح م

 
جامعـه را   يبتواننـد هنـاد فرهنگـ    ين فکرينو ياگر ارزش ها

د جـربا  يـ گر بايد يمتام هنادها -ار دهندموفقانه مورد محله قر
 . کننديريتغ
 

 يو بارور ي، فرهنگيفکر يدر درون هنادها يک نوعيخرافات به 
ق يـ کـه خرافـات از طر   يهنگاممگر . وجود دارد ييهر جامعه 

ن جا فاجعـه  يشود، ا يت شده و دامن زده ميمحا ياسيت سيحاکم
 ياسـ يو س يملدکه بر اساس آن متام روابط يآ يبه وجود م يمل

بـر   يمتکـ  ياسـ يهناد س. دريگ يجهالت قرار م يربنايملت بر ز
 ياسـ يت سيـ با حاکم يشود و جهالت اجتماع يم يجهالت اجتماع

و  ي، فرهنگـ ت خرافـات مـذهيب  يق تقوياست که از طر ييرابطه 
 .شود يسر ميم يفکر
 

جامعـه   يشده و جهالت ساختار يني هناد دنيکه جانش خرافات سنيت
ک سو، و منافع حاکمان قـدرت مطلقـه   ين ها است، از ون آيمد

 يجامعه را در احنصار دارند، از سـو  ياسيکه هناد س ياستبداد
در افغانستان بوده  ياسيو س يت مسلم اجتماعيگر، دو واقعيد

ک يدئولوژيـ و ا سـنيت  ت پرسيتيه ملي نظرريک سده اخياند و در 
 يادهـا در درون هن يـي لـه  يقب يق حقـظ متـام سـنت هـا    يـ از طر

و  نه رشد هرگونه  جنبش روشنگرانه مـذهيب يجامعه زم ياجتماع
 . ز گرفته انديرا در درون جامعه حاکم ن  مذهيبريغ
 

 يزيـ ش از هـر چ يبـ  مـذهيب  يل است که قشر سنت گراي دلنيبه مه
ک سـده حـاکم   يـ گردد که در طول  يم ييه يشاهنگ نظريگر پيد

ه يـ  نظرنيز حمصول مهين يکنون ياسيو س يمل يبوده و متام تراژد
 .است ي انسانريحاکم غ

 
امکان رشد کرده اند، بـدون درک   يفکر يکه جنبش ها يهر بار

 يلينش حتليو بدون داشنت روش و ب ييله ياز مناسبات جامعه قب
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 يده اجتمـاع يـ ک پديبه عنوان  ياسيدر برابر هناد س يو منطق
 »ل شده استيخود به عامل فاجعه تبد

 
خ کشـور تـا   يشناخته شده تـار  ياسيس يام ها نظنيما از خنست«

 يفـرد  ياز خودکامگ ييکل بسته و تکرار شونده يکنون شاهد س
هرج و مـرج و   يمطلقه و نوع ي که در قالب سلطنت هاميبوده ا

 ميخ ما دايچرخه تار. کرده است يجتل يو نا به سامان ينظم يب
 .ت در نوسان بوده استين دو وضعيان ايم
 

و  يکيالکتيـ ک رابطـه د يـ بداد و هرج و مرج ان استيرابطه م
رسـد، از   يکه استبداد بعـه اوج مـ   يهنگام عيني. است يدرون

هرج و مـرج   مهچنان که وقيت. شود يده مييدرونش هرج و مرج زا
مـا در  . ديآ يرسد، از درونش استبداد به وجود م يبه اوج م

اسـتبداد و   يريوسته اوجگـ يو پ ين چرخه تکراريخ کشور ايتار
ش از اسـالم و  يچه در دوران پ. مينيب يرج و مرج را مکرر مه

 ييله يقب يوريبا اتکا به ن که حکوميت يهر بار. چه پس از آن
ج پادشاه قدرت خود يشود، به تدر يس ميتاس يخاندان يوريا ني

سرکوبگر خود کامـه   يوريک نيل به يدهد تا تبد يش ميرا افزا
 . شود
 

و  يريو سـرکوب شـکلگ   يخودکامگن استبداد يواکنش جامعه به ا
ل يـ سـران قبا .  ز از مرکـز اسـت  يـ گر يوهارين يجيش تدريافزا

نـداران گونـاگون بـه    ي، زماشـرايف  يخمتلف؛ سران خاندان هـا 
. کننـد  يدا مـ يپ يبا قدرت مرکز يشرتيج تضاد و تعارض بيتدر

ا نظـام  يـ رود،  يم) رهرب(که پادشاه  يان کار، هنگاميدر پا
وها در گوشه و گنـار  رين نيشود، ا يران مک حبيگرفتار  ياسيس

افرازند، کشـور وارد دوره   يا استقالل را بر مي ييدرفش جدا
شـبه   يو مبـارزه هـا   يز داخلـ ي، سـت يخـانگ  ياز جنگ ها يي

، قتل و غـارت و  يدرون يزه هاين که ستيشود تا ا يم فئودايل
روسـتاها و   يرانـ يمـداوم بـه شـهرها و و    يمحله ها يزيخونر

تعادل  يآورد که نوع يدر م  ييت را به گونه يا وضعکشتزاره
 . شود ياد مجيخماصم ا يوهاريان ني فعال مريغ
 

شـودکه   يفراهم م ينه تفوق گروهيدو باره زم يطي شرانيدر چن
ک قـدرت برتـر و   ياد جيبتوانند منازعه را فرونشانند و با ا

ت و ثبات را در ي، نظم و امنياستبداد يک نظام مرکزيس يتاس
 . شود ي تکرار ممين چرخه دايکشور برقرار کنند و ا

شه ي، ما در کشور، مهريدوصد سال اخ يژه طيگر، به ويبه سخن د
 يک نظـام اسـتبداد  يـ ا يـ . مين دو وضع را داشته اياز ا يکي

ا يـ ت و ثبـات وجـود داشـته و    يـ بوده است که در کنارش امن
ت يـ نا شورش بـوده و ثبـات و ام  يج انقالب يجامعه در حال بس
 ريبـه گونـه غـ    يگـر، آزاد يبـه عبـارت د  . وجود نداشته است

نه، فاقد چهارچوب ها و قواعد مشخص به صورت هرج و مرج يهناد
  يخمـالف آزاد  يک نظـام اسـتبداد  يدر برابر  يو نا به سامان

 کننـده  نيتـام  يک نظام اسـتبداد يحال، هرچند . دريگ يقرار م
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 نيعـه مـا در چـن   کـه جام  يت کشور است، تا زمانيثبات و امن
 .     ».ن سرنوشت حمتوم و مقدرش استيقرار دارد، ا يتيوضع
 

 يخين سرنوشت حمتوم و مقـدر تـار  ين که جامعه ما از ايا يبرا
ن است که در حد فاصل فرد و دولـت  يابد، تنها راه اي ييرها

جامعـه و حفـظ    ياد شود که ضمن حراسـت از آزاد جيا ييجامعه 
ندان مانع از مداخله دولـت و در  شهرو يو اجتماع يحقوق فرد

 . در جامعه شود يد اقتدار استبداديواقع مانع از بازتول
 

است که جامعه ما بـا   ي و سازو کارنين تضميمهمرت يجامعه مدن
برخوردار شود، هـم   يتواند هم از نظر و آزاد يمتسک به آن م

دولت باثبات و مقتدر باشد کـه بـه حقـوق شـهروندان      يدارا
، اسـتبداد را بـر   يبا استعمار خـارج  ه، در مهدسيتجتاوز نکرد

، هرج و يثبات يکه خود مقدمه ب يجامعه حاکم نکند، استبداد
 . شود يدر جامعه م مرج و ناامين

 
بـه نـام    يـي مقوله  يريگيل است که ضرورت طرح و پي دلنيبه مه

توسعه جامعه، . خ کشور دارديشه در اعماق تارير يجامعه مدن
دن به آن يو رس ي، توسعه اجتماعيوسعه فرهنگ، تياسيتوسعه س

را در  يم آزاديکـه مـا بتـوان    يراو مطلوبيوضع بالنسبه پذ
ــاع ــم اجتم ــار نظ ــوق   يکن ــار حق ــت را در کن ــدار دول و اقت
اگـر  . است ين جامعه مدنيم در گرو تکويشهروندان داشته باش

گـر  ي بود کـه د نيتوان مطم  يد، آنگاه مريشکل بگ يجامعه مدن
 .م بوديخونبار خنواه يدادهايشاهد رو

 
ان يـ م يکه به شدت در معرض کودتا اند، حد فاصـل  يدر جوامع

ا کـنرتل کننـده   يل کننده يتعد يوريچ نيست و هيفرد و دولت ن
ن امکـان را  يـ در برابر قدرت حاکم وجود ندارد و دولت ا يي

کـه اراده کنـد، در سرنوشـت     يدارد که هر حلظه و به هر حنـو 
 .ندمردم مداخله ک

 
توانسته است  يله ميک قبيا يک خاندان يخ، ياگر در طول تار

د، رياز گرد راه برسد، محله کند و سرنوشت مردم را به دست گـ 
تخت را تصرف کنند و يند و پايايک افسر با چند سرباز بيا ي

را حـاکم   يرا سرنگون کرده و حکومـت وابسـته مسـتبد    حکوميت
 . »از ضعف جامعه است يکنند، ناش

 
چند ماه چند هـزار طلبـه    يتواند ط يه ميک کشور  مهسايگر ا
را آموزش داده و مسلح سازد و بـا   مدارس مذهيب يسر و پا يب

ون دالر و يليو پخش چند م يو قوم ز مذهيبيچند شعار تند و ت
دو، سـه سـال،    يب دهـد و طـ  يرا فر د چند فرمانده، مليتيخر

پرتـاب   يه هـا را که صدها زرهدار و زرهپوش و دسـتگا  يارتش
ده يآبد يما و بالگرد و هزاران مرد جنگيموشک و ده ها هواپ

ک ابـر قـدرت دارد، شکسـت    يک دهه جنگ با يش از يبا جتربه ب
د ريتخت بگيش از هشتاد درصد گسرته کشور را به مشول پايدهد، ب
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ک نظام متعلق به عصر حجر را بر ما حاکم گردانـد و مهـه   يو 
کشـور   يمارياز ب يبرباد دهد، ناشو دار و ندار ما را  هسيت
 .است
 
که از افراد متفرق، پراگنده و فاقد سازمان بـه   ييجامعه «

نـه متشـکل   يهناد يکه در گـروه هـا   يوجود آمده باشد، افراد
را بـه خـود    ينيمعـ  يو ساختارها يگاه حقوقينشده اند، و جا

 يبـه آسـان   عيني. ر انديب پذياختصاص نداده اند، به شدت آس
ان وابسته ياز مزدوران استعمار، نظام يبر گروه کوچکدر برا

 يم مـ يد و تسـل يـ آ ياستمداران خود فروخته از پا در ميو س
 . شود
 

ن که جامعه خود را در برابر اسـتبداد  يا ين، برايبنا بر ا
دار، ثبات و ين که توسعه پايا يم، برايانت کنيو استعمار ص

ن که از خشونت، يا يم، برايم کنيت مستمر جامعه را تنظيامن
ه ريم کـه ذخـ  يکنـ  يريجلوگ ييها ياز تراکم و انباشت ناخشنود

انقـالب   يرا برا يومندرين يانفجار يها فعال و در واقع چاشين
 ياد مـ جيـ ا يو اجتمـاع  ياسيس يها يها، شوروش ها و نا آرام

ر بـه  يکـنش پـذ   يوهـا رين کـه شـهروندان از ن  يا يکنند، برا
ت يبا مسـوول  ين که آزاديا يبرال شوند، يکنشگر تبد يوهارين

کنـد،   يمـ  ين کـه احسـاس آزاد  يـ مجع شود و هر شهروند ضمن ا
بتواند  در اره اعاده حقوق خود کوشش کنـد و در مهـان حـال    

ان افـراد  يـ ن که تعامل ميا يز کند و برايت نياحساس مسوول
ان جامعه با دولـت خـرد ورزانـه و    يگر و  ميک ديجامعه با 

 يـي ن کـه از جامعـه خشـونت زدا   يـ اجنام اقانومنند شود و سر 
 .مياوريرا فراهم ب ين جامعه مدنيتکو ينه هايد زميبام، يکن
  

ن يـ خ کشـور ا يتـار . اسـت  يخياز تاريک ني ين جامعه مدنيتکو
ن يس و تکـو يز تاسـ يـ نده کشـور ن يدهد و آ ياز را نشان مين

 ياريشکسـنت بسـ   يزم اصليرا به عنوان روش و مکان يجامه مدن
خ گرفتـارش بـوده   يکه جامعه ما در طول تار ييست هااز بن ب

 .»دياست، به اثبات خواهد رسان
 

ز يـ م که هر چيابي يم؛ در ميخ کشور نگاه کنياگر ما به تار
، ياسيفرهنگ س. فرهنگ گفتگو و مفامهه بوده است يدر خدمت نف

بـه خصـوص  فشـار     يدات خـارج يـ ان دولت و ملت، هتديشکاف  م
ن هـا  يـ مهـه ا  ياسيو س ياجتماع يهنادها ياستعمار و پسماندگ

گفتگو در جامعه مـا تنـگ    يدست به دست هم داده اند تا فضا
 »   .باشد

 
 

 :که در برابر پارملان قرار دارد ييچالش ها
هفتـاد، هشـتاد و    يدر ده هـا (دردمندانه در ساليان گذشته 

آشور از نعمت )ينظام شاه يپس از واژگون عينيستم ينود سده ب
روشن است آشوري آه . ون داشنت پارملان حمروم بوده استبزرگي چ
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آن به يك مكانيزم نـاقص   پارملان نداشته باشد، دستگاه دوليت
توان به يك  ها را مي اين گونه دولت. و ناآارا مبدل مي گردد
 .آدم يك پا مهانند دانست

 
هاي وزارت  هاآه  بدترين چيز در اين مورد، اين است آه آرسي

جز از چند وزارت آليدي آه سياسـي هسـتند، مهـه    در واقع به 
هاي سياسي مبدل مي گردند و آارزار  ختصصي مي باشند؛ به آرسي

اين گونه، جـاي ختصـص   . سياسي در آابينه مترآز پيدا مي منايد
را در آابينه مصلحت و مالحظه و در بسا مـوارد معاملـه مـي    

چيـده و  گريد و با توجه به اين آه آابينه ناگزير بافتار پي
نامتجانس داشته مي باشد، بي گفتگو حبران مديريت را در پـي  

از اين رو، براي اين آه دسـتگاه دولـت بتوانـد بـه     . دارد
گونة شايسته و بايسته آارايي داشته باشد، الزم است آـانون  

تنـها  . مبارزات سياسي از آابينه به جملس انتقال مـي يابـد  
يافت با اجياد يك تيم آنگاه خواهد بود آه دولت فرصت خواهد 

 . ختصصي آشور را از حبران مديرييت بريون آورد
        

توان گفت آه يكي از بـزرگرتين مصـاييب آـه     در بعد تارخيي، مي
افغانستان پس از آودتاي داوود خان بـا آن روبـرو گرديـد،    
اين بود آه دردمندانه هناد پارملان در آشور از ميان رفـت و  

 :چالش بزرگ روبرو گرديد اين گونه آشور با دو
در . مكانيزم بازخواسـتگر و بـاز دارنـده از ميـان رفـت      -1

نتيجه خودآامگي و اختـاذ تصـاميم نامشـروع، غـري قـانوني و      
 .خودسرانه جاي تصميمگريي مشروع را گرفت

هاي سياسي از پارملان به آابينه انتقال يافت و اين  آشاآش -2
. ، سياسـي گرديـد  گونه، آابينه به جاي آن آه ختصصي باشـد 

مصـلحت،   –چون در آشور به جاي شايسته سـاالري و آـارداني  
مالحظه و معامله حاآم بود، در نتيجه آار به دسـت اشـخاص   

 . هاي ابزاري افتاد تصاديف و خنبه
 

تنـها  . متاسفانه اين روند ناميمون تا به امروز ادامه دارد
آن را  تـوان جلـو    است آه مـي نيبا به ميان آمدن پارملان راست

، )مشـرانوجرگه ( هاي ابزاري به جملس سنا  گرفت و با گسيل خنبه
ها و جملـس   ها، فرماندهي ها، واليت ها، سفارت هاي وزارت راه آرسي

منايندگان را به روي خنبگان فكري گشود و زمينه شايسته ساالري 
 .و ميدان دادن به هبرتينان را فراهم گردانيد

 
پارملان بـه خـودي خـود از امهيـت      از مهني رو، نفس احياي هناد

هـر چنـد، در آغـاز پارملـان     . بسيار بزرگي برخـوردار اسـت  
ممكـن اسـت مشـار فراوانـي از     . هاي بسياري هـم دارد  نارسايي

ممكن اسـت  . آساني آه مورد پسند ما نباشد، به آن راه يابند
مگر هـر  . هاي جديي در پارملان برخبورد در آغاز دولت با چالش

ها زدوده خواهد شـد و   اجنام، با گذشت زمان آاسيتچه باشد، سر
. پارملان ما خواهد توانست در سيماي راستني خودش تبارز منايد
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ــود   ــزه ب ــار معج ــد در انتظ ــم نباي ــا ه ــن ج ــد . در اي باي
 . هاي تلخ آشور را در نظر داشته باشيم واقعبينانه واقعيت

 
هرچه باشد، اين آه افغانسـتان بـار ديگـر صـاحب پارملـان       

ده است، آار بس خجسته و نيكويي است و بايد با مهه نريو يگرد
 . از آن پشتيباني آرد

 
هـاي   هاي خطر را پيش از آن آه واقعيت بايد از مهني اآنون زنگ

تلخ در درون تاالر پارملان به صدا درآورند، خود از مهني جـا،  
روشن است تنها بـه صـدا درآوردن   . مهني اآنون به صدا درآورمي

. هـا اسـت   ها باالتر از اين رسالت ما بار. ا بسنده نيسته زنگ
از . هـاي علمـي را بنمايـانيم    ها و رهيافـت  ما بايد راهكار

 :تواند چنني باشد هاي اصلي مي ديدگاه ما راهكار
 
ومند در امور پارملاني براي رهربان ريبايد يك تيم مشورتي ن -1

گاهي آـايف  آشور تشكيل گردد و در آن آساني شامل گردند آه آ
از مسايل حقوقي، عديل، قضايي، اداري، سياسي و سياست خارجي 
داشته باشند و توانايي آن را داشته باشـند تـا در برابـر    

هايي ممكنه در پارملان ايستادگي آرده بتوانند و وآـيالن   چالش
 . احساساتي و شايد هم عمدا برانگيخته شده را مهار منايند

 
هــاي مشــروع و معقــول  خواســت بايســته اســت بــه برخــي از -2

اپوزيسيون پيش از پيش رسيدگي آرد تا از پيش قدرت مانور را 
در غري آن، دشوار خواهد بـود در پارملـان بـا    . از آنان گرفت

 . هاي پي در پي ميدان اپوزيسيون را حمدود آرد عقب نشيين
 
روشن است آه براي دستيابي به وحـدت ملـي و هسـته ريـزي      -3

يـي   بايد مسايل تباري، زباني، مذهيب و منطقـه  نظام مشارآيت،
هـاي واالتـري چـون داشـنت      را آنـار گذاشـت و بيشـرت بـه ارزش    

هاي مشـرتك   هاي مشرتك، باور انديشه هاي مشرتك، ديد مشرتك،  آرمان
بايـد افـق ديـد خـود را     . و فرهنگ برتر مشرتك تاآيـد آـرد  

مي ارتقـا  و اسال يهاي فراخ انساني، مل هاي تنگ به گسرته گسرته
خبشـيم و بـه جـاي سـتيز و رويـارويي و خشـونت، مهـرورزي و        

در غـري آن، شـايد در پارملـان بـا     . مهرگسرتي را پيشه سـازمي 
به ويژه اين آه ممكن است اين . هاي بيشماري روبرو شومي دردسر

هاي تنـدرو بـه عمـد دامـن زده      مسايل از سوي برخي از گروه
يـي   زباني، مذهيب و ناحيهآشيده شدن پاي مسايل تباري، . شود

 به پارملان بسيار خطرناك است
 

 يو بازدارنده مـ  سم کنرتيليک مکانيآنچه به پارملان به عنوان 
نـدگان از  ياز منا ياريل ساده که بسين دليگردد، باز هم به ا

بـه   يينداشته اند، و از سو يش آگاهيخو يف و رسالت اصليوظا
ز يـ نطقـه و کشـور و ن  از اوضـاع جهـان، م   يل نداشنت آگاهيدل

روان در کشـور، منطقـه و جهـان و     يدر درک رونـدها  يناتوان
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دهـد، بـه    يل آنچه که در واقع رخ مـ يه و حتليدر جتز يناتوان
 .اهه رفته اندريب
 

وضع و  -ک هناد قانونگذاريفه پارملان به عنوان يروشن است، وظ
 يمـ  يقانونگذار که يداست کساني است و ناگفته پنيب قوانيتصو

و  عريف(اعم از حقوق سنيت(يل حقوقيد از مسايکنند، نه تنها با
داشته باشند، بـل   يآگاه يو مدن ، عديليي، قضا)و مدرن) يفقه

ن است يکه مطرح است، ا يپرسش. ل مسلط باشندين مسايز بر اين
افته انـد، بـه   ي يها راه م که به پارملان يشرت کسانيا بيکه آ
  رساليتنيه اند و سزاوار اجنام چنها را داشت يستگين شايا راسيت

 .است يپاسخ دردمندانه منف سرتگ بوده اند؟
 
و  يحقــوق: دو وجهــه اســت يدارا دگاه ســاخيتيــپارملــان از د 
گـردد،   يآن مـ  يا اصـل يـ آنچه مربوط به وجهـه خنسـت   . ياسيس

، ليـ ک رشـته دال يـ رو به رشد، بنا به  يسوگمندانه در کشورها
ش کـه وضـع و   يخـو  يندگان کمرت عالقه دارند به رسالت اصـل يمنا

شرت به يد بيبرعکس، تاک. ح است، بپردازندي و لوانيب قوانيتصو
ک يـ ن گونه، پارملان را از يند و ايمنا يپارملان م ياسيوجهه س

ن يـ در ا. گرداننـد  يمبدل م ياسيک هناد سيهناد قانونگذار به 
ک و فرهنـگ  يـ دموکرات يهـا  سـنت ل نبود يجا، دردمندانه به دل

 ک هناد بازدارنده و کنرتيلي يمايعمل منودن در س ي، به جاياسيس
دولـت   يهـا  ک مانع در برابر برنامهي يمايو متمم دولت، در س

 يارين است که بسـ يار دردآور است، ايآنچه بس. نديمنا يعمل م
در چهارچوب مصاحل  يل اصليپرداخنت به مسا يندگان به جاياز منا

هـوده ماننـد   يو ب يل فرعـ يکشور، به مسا يايو منافع عل يمل
پردازند و چه بسا که هم  يم... و ، مذهيبي، تباريل زبانيمسا
بـه منـافع    يابيو دسـت  کارشـکين  يبرا ييپارملان را سکو يسکو

 يمبدل م ياخاذ يبرا يزيآزمندانه خود قرار داده و به دستاو
 . گردانند
دولـت را بـا    يهـا  از برنامه ياري اوضاع و احوال، بسنيدر چن
ده و چـه بسـا   ين حالت به رکود روبرو گردانيو در هبرت يدشوار

 . گردند يدر کشور م ياسيدآمدن بن بست سيکه هم موجب پد
 

رو بـه رو خواهـد    ياريبس يروشن است پارملان ما با چالش ها
 :ميکن ياشاره م ين جا به چند چالش اصليدر ا. بود

هاي دمكراتيك و نبوِد فرهنگ دمكراتيك  سنت بايد گفت آه نبوِد
در آشور و بازتاب آن در پارملان، بزرگرتين چالشي خواهد بود 

آنـد و روشـن اسـت آـه پارملـان را بـا        آه آشور را هتديد مي
 .هاي بسياري دست به گريبان خواهد گردانيد دشواري

 
بسـياري را   ينده باز هم دردسرهايهايي آه در آ يكي از عرصه

اسـت   ييها، تناقضات و کمبودهـا  ييخت، نارسايخواهد انگبر 
از آگاهان بـر   ياريبس. شود يده ميما د يکه در قانون اساس

هـا و نـواقص اسـت و     اند آه قانون اساسي آگنده از لغـزش  آن
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هـاي آن بـازنگري بنيـادي صـورت      بايسته است در بسا از بند
 . گريد
 

ايي آه اآنون با آن ه تواند با سردرگمي روشن است آه دولت مني
نـده  يدست به گريبان است، با چـنني آولـه بـاري بـه سـوي آ     

ها  بايسته است، پيش از پيش، در راه زدايش نارسايي. بشتابد
 .  آار شود

 
ه شـاخص هـا و   يـ دردمندانـه انتخابـات در کشـور مـا بـر پا     

گاه ياز موارد پا ياريد و در بسريگ يصورت م يگريد يارهايمع
.  يسـتگ يگاه خنست قرار دارد تا شايان در جاندگيمنا ياجتماع

ــاز ا ــي ــه و يارين رو، از بس ــاطق، ب ــاز من ــاطق ي ژه از من
افت کـه  يبه پارملان راه خواهند  يدورافتاده، کسان ييروستا

 يشـرت در پـ  يومنـد دارنـد و ب  رين سـنيت  ياجتمـاع  يگاه هايپا
ل يخود شان هستند تا پرداخنت به مسـا  يطيبه مشکالت حم يدگيرس

 .و مانند آن يچون قانونگذار يه و بزرگعمد
ــاز ا ــاي ــت و ش ــم دوره دوم، نباين رو، در دوره خنس ــد ه د ي

و  ي آگـاه ينيرود تراز پا يانتظار م. انتظار معجزه را داشت
 ييها ياز موارد با دشوار ياريالن، پارملان را در بسيختصص وک

 . روبرو  گرداند ييناشده  ينيش بيپ
 

ک دستگاه آلوده، فاسـد  يما  يياه قضام که دستگينيب يخوب، م
ا اصال وجود نداشـته  ي ينيدستگاه تقن. بوده است يي حرفه ريو غ

 يـي بوده است و دسـتگاه اجرا  ييو فاقد کارا يشيا مناياست و 
هـا و    دولتنيروشن است که چن. و درمانده ي ختصصريو غ هم مصلحيت

 .بوده اند يو سرنگون يحمکوم به نابود ييها  نظامنيچن
 

 :توسعه در افغانستان
توسعه عبارت است از هبينه سازي استفاده از نريوهاي بالقوه «

ارتباط ميان توسعهء اقتصادي و . مادي و انساني يك جامعه
سياسي، هفت اصل ثابت را به عنوان زمينه –متغريهاي فرهنگي

اين هفت اصل . هاي ضروري توسعه در داخل آشور معريف مي آنند
وانايي هاي فكري، سازماندهي هيات حاآمه، ت: عبارتند از

توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعي، نظام قانوني ، نظام 
 .»آموزشي و فرهنگ اقتصادي

 
 :اسرتاتيژي فراسياسي ملي توسعه 

آشورهايي آه مايلند در جهان سوم رشد آنند، بايد دو «
 : اسرتاتيژي را به صورت مهزمان به پيش بربند

 ااسرتاتيژي بق -1
 اسرتاتيژي انطباق -3

نكتهء . اين دو اسرتاتيژي، بايد به موازات يكديگر حرآت آنند
شايان يادآوري اين است آه مديريت در مرحله گذار، به يك 
مغز افزار مرآزي نياز دارد، منظور از مغز افزار مرآزي يك 
هناد فرا سياسي در جامعه است آه بتواند برآليه دگرديسي هاي 
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اشراف داشته باشد و مديريت مثبت و قاعده دروني و بريوني 
اين، . مند، حتا روزمره بر اين اسرتاتيژي آالن اعمال آند

مديريت مجعي است آه بر يك عقل هنادينه شده استوار است، لذا 
مديريت آالن ما، نيازمند هنادهاي فرا سياسي است تا مستقل از 

و لغزش جريان هاي سياسي جامعه بتواند آن را مطالعه  آرده 
 اجتماعي  –هاي اقتصادي

بنا . ، فرهنگي و سياسي را مورد شناسايي و بررسي قرار دهد
فكري است  –براين، ابتداي حبث توسعه يافتگي، انسجام دروني

 . تا به سوي انسجام دروني عملي حرآت آند
 

از ديدگاه تيوريك، براي توسعه يافتگي نسيب و گذار به توسعه 
ر، ساز وآارهاي زير بايسته پنداشته مستقل، مستمر و پايدا

 : مي شود
 امجاع فكري خنبگان ابزاري از اوضاع داخلي و جهاني  -
شكل گريي هويت ملي مشرتك، فرهنگ عمومي (حتول فرهنگي يا   -

 ) مبتين بر خردورزي
 حل و فصل تدرجيي حبران مشروعيت  -
بسط عقالنيت يا خرد ورزي ابزاري ، نظام آموزشي عقاليي و  -

 ي آاربرد
 
پيش از هر امر ديگري، به يك اسرتاتيژي ملي ] افغانستان[

مهمرتين وزن . مورد امجاع مهه گروه هاي مهم سياسي، نياز دارد
در اين اسرتاتيژي ملي را حتول فرهنگي و بسط عقالنيت در فرهنگ 
فردي، عمومي و دوليت  به عهده دارد و به طور طبيعي توسعه 

امنيت ملي و سياست خارجي نقش اقتصادي، سياسي و اجتماعي ، 
رهيافت و .  ها و وزن هاي منطقي خود را بايد داشته باشد

تفكر و نگاه شبكه يي به آل آشور و مسايل آن، از ضرورت 
هايي است آه جمموعه خنبگان ابزاري و فكري بدان به عنوان يك 

 . روش جامع نيازمندند
 

مشرتك پريامون در اين زمينه، فهم حميط جهاني و بروني  و فهم 
ماهيت نظام جهاني و آسب امجاع نظري در مورد اين ماهيت از 
امهيت ويژه يي در شكلگريي و تداوم اجرايي اسرتاتيژي ملي 

 . »برخوردار است
 

در اين جا بايد به دو مسالهء توسعه نيافتگي و توسعه  و 
از به پنداشت اين قلم . نيز پسماندگي و پيشرفت اشاره آرد

 . مرت به متايز اين دو مساله از هم پرداخته شده استتا آنون آ
 

و پيشرفت يك پديده تارخيي است و ) پس ماندگي(عقب ماندگي 
 . توسعه نيافتگي و توسعه يك پديدهء اقتصادي

 
چگونگي تلفيق : معماي توسعه يافتگي در اين نكته هنفته است«

ق و يعين حفظ حاآميت ملي، حفظ فرهنگ، اخال -منطقي چند عنصر
معنويت ديين، حل و فصل داميي حبران مشروعيت، مشارآت هنجارمند 



 154

مردم در تعيني سرنوشت آشور، پيشرفت قابل انباشت اقتصادي و 
طراحي هايي . روابط خردمندانه و دو سويه با حميط بني املللي

آه اين عناصر را در يك شبكه معقول عملي جاي دهد، به انسان 
ورود خنبگان . هاي بزرگ نياز دارد هاي تواننمد فكري و شخصيت

 . ابزاري تصاديف، حتقق چنني هديف را به تاخري خواهد انداخت
 

توسعه يافتگي عمدتا يك حتول داخلي و تابع حل حبران مشروعيت 
ملت  و يا جامعه، حتول  -است و حل حبران مشروعيت، در يك آشور

 ».و آموزش فرهنگي جدي مي طلبد
 

و يا به گونه يي آه در افغانستان به  يتوسعه يا رشد اقتصاد
مي گويند، آنون در مراحل خنستني خويش يعين » انكشاف«آن 

يا روشنرت توسعه » توسعه وابسته به ياري هاي بني املللي«
تفسري و برداشت دانشمندان از الگوي . نيافتگي قرار دارد

وابستگي و توجه به آنش متقابل ساختارهاي خارجي با الگوهاي 
ه داخلي، يك نقطه عطف اساسي در قلمرو جامعه شناسي است توسع

آه چهار چوب  معترب و مهمي را اجياد مي آند و در درون  آن 
مي توان جتربه هاي تارخيي توسعه و دگرگوني اجتماعي آشور هاي 

 . جهان سوم را  توضيح داد
 
اصلي ترين وجه توسعه، اين است آه منايانگر حتول در جامعه «

عه به ويژه شامل حرآت از روابط سنيت و عادات و توس. است
رسوم اجتماعي از روش هاي سنيت برخورد با هبداشت و آموزش و 

نگريسنت به توسعه به . پرورش، با روش هاي بسيار مدرن است
عنوان عامل حتول جامعه، پيامدهاي روشين از جهت تعيني نقطه 

ونگي ساماندهي مترآز تالش هاي  مربوط به توسعه و نيز تعيني چگ
 . فرايند آمك به آن دارد

 
بسيار روشن است آه تغيري مؤثر را مني توان  از بريون حتميل 

در حقيقت، تالش  براي حتميل از بريون، در حكم اجياد . آرد
مقاومت و پديد آوردن مانع در برابر تغيري است، نه آمك به 

ويق فرايند حتميل شروط، ممكن است به جاي تش. تسهيل تغيري
دريافت آنندگان آمك به توامنندي شان در جتزيه و حتليل، هم 
انگيزه هاي دستيابي به اين توامنندي ها و هم اعتماد دريافت 
آنندگان به توانايي خود در هبره گريي از اين توامنندي ها را 

پافشاري بيش از حد براي حتميل شروط، به جاي  .  آاهش دهد
در فرايند حبث پريامون تغيري، و از درگري آردن  خبش اعظم جامعه 

اين راه، دگرگون ساخنت شيوه ء تفكر آنان، احتماال به جاي 
تقويت آساني آه مي توانند به عنوان تسهيل آننده تغيري در 

 .  اين جوامع خدمت آنند، ناتواني آنان را به منايش گذارد
 

حتميل شرايط، به جاي ارتقاي نوعي گفتمان باز آه براي 
سي جنبهء حموري دارد، در هبرتين حالت، چنني گفتماني را دمكرا

از . را ضد هبره وري مي منايد غري ضروري و در بد ترين حالت آن
اين رو، آليدي ترين عناصر يك اسرتاتيژي توسعه موفق، مالكيت 
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براي اين آه اسرتاتيژي توسعه با شرايط خاص . و مشارآت است
فرايندي . ارآت ضروري استيك آشور سازگار باشد، مالكيت و مش

آه منجر به چنان اسرتاتيژي گردد، بايد، فرايند مشارآيت 
 . باشد

 
توسعه تنها مني تواند، موضوع گفتگو ميان دولت هاي اهدا  

توسعه بايد عميق تر از . آننده و دولت دريافت آننده باشد
بايد گروه ها را در جامعه مدني درگري و . اين ها باشد
با جذب اين گروه ها، فرايند تدوين اسرتاتيژي . پشتيباني آند

چيزي . ممكن است بتواند موجب تعهد و مشارآت دمكراتيك گردد
 » .آه براي پايداري مقبوليت اجتماعي توسعه ضرورت  دارد

  
به گونه يي آه ديده مي شود، روند گذار يك آشور توسعه گرا 

روند  از توسعه وابسته به توسعه مستقل، مستمر و پايدار
بسيار پيچيده،  دشوار و حساسي است آه مستلزم رهربي آگاهانه 

 . »و هنادينه شدن مشارآت است
 

درست يكي از چالش هايي آه در برابر  دولت قرار دارد، 
چگونگي برپايي روابط با هنادهاي خارجي آمك دهنده و هدايت «

آردن جريان هاي فراملي در يك معربي است آه برآورده شدن 
ف بازسازي را برتري خبشد و اين مامول از طريق طرحريزي اهدا

يك سياست داخلي توسعه نايل مي آيد آه شامل مي شود بر 
تاسيس هنادهايي آه توسعه و دمكراسي را مهاهنگ سازد و 
اسرتاتيژي توسعه اقتصادي را از حتوالت سياسي داخلي، مستقل 

 .»سازد
 

ا تـا آنـون   هاي بسـيار جـدي ايـن اسـت آـه مـ       يكي از چالش
هم اآنون ما . يي بسازمي نتوانسته امي آموزش و پرورش را حرفه

ميليون شاگرد دارمي آه تا چنـد سـال ديگـر مشـار      6.5بيش از 
دولت توان آاريابي بـراي آنـان را   . شان فارغ مي شوند زياد

اين در حايل است آه تراز آموزش در آشور بسيار پايني . ندارد
بيشرت فارغـان نيمـه بـا سـواد و      است و با توجه به اين آه

در چند سال آينده با ارتـش  بدون پيشه و حرفه خواهند بود، 
توانند جامعه را  بزرگي از بيكاران روبرو خواهيم بود آه مي

بايسـته  از اين رو، . هاي بسيار بزرگي روبرو سازند با چالش
يي سازي آموزش و پرورش  يي در راستاي حرفه ياست اقدامات جد

 .ت گرفته شودروي دس
 

آن  -دردمندانه، در عرصه توسعه فرهنگي، آار درخـور تـوجهي  
اين در حايل است . گونه آه انتظار مي رفت، صورت نگرفته است

انـدازي   آه آشور به آار روشنگرانه بزرگي نيـاز دارد و راه 
ها به مشـار مـي    يك رستاخيز فرهنگي و انقالب فكري از اولويت

؛ ميديـ ادآور گرديگونه که در گذشته از سوي ديگر، مهان . رود
هنادينه ساخنت دمكراسي در آشور بـدون زمينـه سـازي فرهنگـي     

 .ناممكن است
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يـي تـرين و بنيـادي تـرين      بايسته است در خبش فرهنگ، ريشـه 

بايد بي پرده گفت آه فرهنگيان آشور . ها صورت گريد ساماندهي
سـخت  هـاي آن   هاي دولت در عرصـه فرهنـگ و آـارآرد    از سياست

. هـاي بنيـادي   ناخشنود هستند و خواستار يك رشـته دگرگـوني  
يـي در   روشن است آه رهربان آشور به مشاوران بسيار فرهيختـه 

ريزي،  مشاوراني آه توامنندي برنامه –عرصه فرهنگ نياز دارند 
 .تدوين اسرتاتيژي و پياده آردن آن را داشته باشند

 
 :بازسازي

، بايد گفت آه بازسازي بايد آنچه مربوط به بازسازي مي گردد
حبث در «. با توجه به اولوليت هاي آشور برنامه ريزي گردد

اين مفهوم . حبثي جمرد و مستقل نيست» بازسازي اقتصادي«باره 
به طور طبيعي و سنيت، متغري هاي اقتصادي را به ذهن مي آورد، 
اما ماهيت و ضرورت هاي جوامع امروزي جهت پيشربد اهداف 

اقتصاد يك . يازمند يك ديد سيستمي و جمموعه يي استعمومي، ن
جامعه،  مستقل از متغريهاي ديگر آن عمل مني آند آه منحصرا 

بازسازي اقتصادي، . شود» بازسازي«و » بازبيين«نسبت به آن 
طرح و ضرورت بازسازي عوامل ديگري مانند عوامل اجتماعي و 

 » .فرهنگي را به دنبال مي آورد
 

ازسازي در آشور، مفهوم توسعه را تعويض مي چون مفهوم ب 
چون توسعه شامل توسعه . منايد، حبث اصلي مهان توسعه خواهد بود

توسعه اقتصادي و توسعه سياسي مي گردد، بازسازي   فرهنگي ،
 :نيز شامل مهني سه نوع مي شود

 باز ساري فرهنگي -
 بازسازي اقتصادي  -
 بازسازي سياسي -
 

ام يك از اين بازسازيي ها اولويت حبث اصلي اين است آه به آد
جتربه نشان مي دهد آه هرگاه اين سه نوع بازسازي . داده شود

مهاهنگ اجرا نگردد و ميان آن ها شگاف به وجود بيايد، در 
جامعه نوعي  ناسازگاري ساختاري پديد مي آيد آه پيامد هاي 

با اين هم، هرگاه قرار باشد . ناگواري به مهراه خواهد داشت
آشور نوعي اولويت بندي مناييم، بي ترديد بايد به در 

 .بازسازي فرهنگي اولويت بدهيم
 

بايد برجسته . در بازسازي فرهنگي، مهمرتين خبش آموزش است
ساخت آه گسرتش آموزش هاي حرفه يي، بايد پس از سراسري سازي 
آموزش هاي ابتدايي؛ در اولويت برنامه هاي دولت قرار گريد و 

ه هاي فين، تكنيكم ها و آموزشگاه هاي حرفه يي شبكه هاي ليس
در هپلوي اين ها، . به شالودهء نظام آموزشي آشور مبدل گردد

راه اندازي هنضت سواد آموزي عمومي و تشكيل سپاه دانش، بايد 
 .در راس برنامه هاي دولت قرار گريد
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افغانستان آشوري است نه صنعيت و نه آشاورزي به مفهوم 
ن صنعيت ساخنت سريع آشور و هبره برداري از چو. متداول آن

خاستگاه هاي معادن و آانسار هاي بزرگ، با توجه به حمدوديت 
. هايي آه با آن روبرو  هستيم، در آيندهء نزديك عملي نيست

از اين رو، يگانه راه براي ما، در گام خنست، گسرتش سريع 
و بازرگاني و مهگام با آن مكانيزه ساخنت سريع آشاورزي 

آبياري و هبره گريي از منابع آبي آشور و افزايش نريوگاه هاي 
 .برق،  است

 
) زير ساخت(ناگفته پيداست آه بازسازي انفرااسرتآتور 

اقتصادي آشور، به ويژه بازسازي شاهراه ها، آارخانه هاي 
در . موجود و ديگر تاسيسات، از امهيت فراواني برخوردار است

سبك و سرمايه گذاريي هاي حمدود با  هپلوي اين ها، گسرتش صنايع
 .باز ده سريع،  از اولويت ها است

 
هرگاه قرار باشد، حمتواي بنيادي حتول آنوني را در آشور در 
يك سخن فشرده بسازمي، مي توان گفت آشور ما  از يك اقتصاد 
پالنگذاري شدة مرآزي به اقتصاد بازار آزاد در حال گذار 

واري نياز دارد آه مهو بازنگري جدي اين گذار به بسرت  مه. است
 .در قوانني آشور در عرصة اقتصادي است

  
هـا،   NGOهـاي بـني املللـي از سـوي      روشن است  خبش عظـيم آمـك  

هاي گوناگون خارجي، به تاراج رفته اسـت   اليگارشي مايل و هناد
شد تـا جـايي مسـايل     ها، دست آم مي و بر آنند آه با اين آمك

هبداشـت، مسـكن، آمـوزش و پـرورش، بـرق، آب      چـون   يـي  حياتي
ها برآنند آه در آينده  اين. آشاميدني و راهسازي را حل آرد 

نيز دولت بدون ارائه يك اسرتاتيژي مدون، ايـن چـالش را بـر    
 .خنواهد تابيد

 
يي آه اآنون مطرح است، اين است آـه چگونـه    به هررو، مساله

هبره گـريي هبينـه    يلل املنين ميليارد دالري بيهاي  چند از ياري
، سـاماندهي سـاختار    يكي از مسايل مهم مطرح حبـث . صورت گريد

هـاي   هـم اآنـون وزارت  . ريـزي اسـت   اداري در عرصـهء برنامـه  
. انـد  هاي بازسازي اندر آار پياده ساخنت برنامه گوناگوني دست

، حبران مديريت و بسا نا به  تداخل وظايف، ناسازگاري ابزاري
ها،  هاي ديگر و نامهاهنگي ميان هناد به هنجاري ها و نا ساماني

از ايـن رو،  . اند موانع فراواني را فرا راه توسعه افراشته
ها در دولت  گروهي از آگاهان برآنند آه با ادغام اين وزارت

 .، راهكاري نويين ارائه گردد آينده پس از انتخابات
 

گشـت  از ديدگاه ما، مشكل در آن است آه جامعه جهاني بـا ان 
گذاشنت بر ضعف دولت افغانستان در مديريت و برخوردار نبودن 

ها و  ريزي و پياده ساخنت پروژه ها و برنامه از ظرفيت جذب آمك
نيز به دليل شيوع فساد در دستگاه دولت متـايلي بـه ارائـه    
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ها را از طريـق   ها به دولت ندارند و ترجيح مي دهند آمك آمك
 .منايند موسسات غري دوليت خارجي ارايه

 
از سوي ديگر، دولت و مردم افغانستان اعتماد خـود را بـر    

اند و موسسات هم به اصطالح از گاو  اين موسسات از دست داده 
رونـد  اين گونـه،  . غدودي به مردم و روند بازسازي مي دهند

راه برونرفت ايـن اسـت آـه    . بازسازي به بن بست رسيده است
ت است از مطرح شدن سكتور واريانت سومي جستجو گردد آه عبار

سكتور خصوصي تنها به آريدت نياز دارد و . خصوصي افغانستان
هبرتيـن راه  . هايي هم بدهـد  حاضر است در ازاي اعتبارات تضمني

ها در دسرتس سكتور خصوصـي گذاشـته    از پروژه ياين است آه خبش
هاي مشـخص بـه خبـش     هاي خارجي در چهارچوب برنامه شود و بانك
 . هاي مشخص بدهند هايي براي تطبيق پروژه ر آريدتخصوصي آشو

 
در  يمهاهنگ ياست که به جا ييبه هر رو، کنون وضع به گونه 

، کشمکش و چانه ي املللنيب يسته از کمک هايبا يرينه هبره گيزم
و دولت افعانستان و وارد  يان جامعه جهانيان ميپا يب يزن

 .آوردن الزامات متقابل روان است
 

انستان و هم هنادهاي آمك آننده تالش دارند بر روند دولت افغ
هنادهاي خارجي  . ارائهء آمك ها سيطرهء بيشرتي داشته باشند

با رويكرد به ضعف مديريت  و فساد در دستگاه دولت و با 
توجه به نا به هنجاريي هاي موجود، ترجيح مي دهند، آمك ها 

ولت برعكس، ديدگاه د. از سوي خود آن ها صورت بگريد
ل شدن و يف و ميل حيافغانستان اين است آه آمك ها به دل

 يو شرکت ها  دوليتريغ يسازمان ها يبرباد رفنت آن ها از سو
 . بايد با مشارآت مستقيم و زير نظر دولت اجنام گريد يخارج

 
بر سر  ن است که در هر صورت بار گران مالليتيقت تلخ ايحق

ل ضعف يسال گذشته به دلافتد که در هفت  يدولت افغانستان م
 يارينتوانسته است از  يبرنامگ يت و بيت و کمبود ظرفيريمد
در  يان توجهيد و نقش شايسته منايبا يريهبر گ ي املللنيب يها
 نيب يها يارياز  ين گونه، خبش بزرگيد و ايمنا ينه بازيزم

 .به هدر رفته است يامللل
 

از  ي املللنيب يغما رفنت کمک هايگردد به به  يآنچه مربوط م
کمک  يکشورها يخصوص يو شرکت ها  دوليتريغ يسازمان ها يسو

چه  -ان استيکه ع يزيچ«ند يگو يز مهان گونه که ميدهنده ن
 ينه هم اگر دولت مين زميمگر در ا. »ان استيحاجت به ب

 ي، روند و چگونگيد و بر مست دهيبرآ توانست از حالت انفعايل
 .  ديرس ين جا منيکرد، کار بد يم ن کمک ها نظارت و کنرتليا
 
اردها دالر کمک افغانستان نتوانسته است چند يليبه رغم م 

 يزيک برنامه ريک با يوريدگاه تياز د. مشکل را حل کند
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ارد دالر حد اقل شش مشکل يليتوان با مصرف شش م يمعقول م
 :حل کرد افغانستان را حد اقل به شکل نسيب

 ياريو آب يآبرسان -1
 برق  -2
 موزش و پرورشآ  -3
 يمواصالت يساخنت راه ها -4
 هبداشت و صحت عامه  -5
 ه مسکن يهت  -1

ر شدن يگردد دولت افغانستان به رغم سراز يکه مطرح م يپرسش
ن مشکالت را يک از ايکدام  ياردها دالر کمک خارجيليم

 د؟يتوانسته است حل منا
 

ثبات و  يوه کشور داريم در شيکه ما نتوان يمادام به هر رو،
م از يار دشوار خواهد بود، بتوانيم، بسيياد مناجيا تداوم

 .مييدرست و روند آن را کنرتل منا يريهبره گ ي املللنيب يها ياري
  

از عمده ترين دشواري هاي جهان سوم، اجياد ثبات و تداوم در 
در رابطه با اين، اصل آشورداري . شيوه هاي آشورداري است

آن آه امجاع نظر در  ضرورت اصلي آار فكري و نظريي است تا
 ».اولويت ها و روش هاي برخورد داخلي و خارجي به دست آيد

 
از ينن چالش ها يدست و پنجه نرم کردن با ا ين رو، براياز ا

 و روشن است ميدار در دولت افغانستان ياديات بنيريبه تغ
 رين تغي است و ايريغرب در افغانستان در شرف تغ يژياسرتات

 . ار سازديز  خود را باآن عيفغانستان نکند تا ا ياب مجيا
 

اآنون جامعه جهاني، خـود را پابنـد نـوعي تعهـد اخالقـي در      
پرسشي آه مطرح مي گردد، اين است . برابر افغانستان مي بيند

آه چنني تعهدي تا چند ادامـه خواهـد يافـت؟ آيـا روزي فـرا      
 خواهد رسيد آه ديگر جهان تعهد خود را پايـان يافتـه تلقـي   

 منايد؟
 

بايد بـا در  . توسعه افغانستان بايد ملي و فرا سياسي باشد
نظر داشت منافع علياي آشور تدوين گـردد و مـورد تاييـد و    

يي نباشد آه هر گروه سياسي يا  پذيرش مهگاني باشد و به گونه
اشخاص انفرادي بتوانند آن را مطابق خواست و آرزومندي خود 

سي، متـايالت تبـاري، زبـاني،    هاي سيا و يا با توجه به گرايش
يي، مذهيب يا حسن نظر خود با اين يا آن آشـور خـارجي    منطقه

به بسرت دخلواه خود بكشـند و در نتيجـه آشـور را بـا حبـران      
 .روبرو سازند

       
 :امنيت 

آنچه مربوط به حبث امنيت مي گردد،  مي توان از سه گونه 
 :امنيت سخن گفت

 امنيت جهاني  -
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 ه امنيت در منطق -
 امنيت ملي افغانستان -
 
 :امنيت جهاني -
موضوع جهانشمول و جهانگريي است آه تامني آن بسته به رخينت  

آانسپت نويين استوار بر دستيابي به تعريف مشرتآي از امنيت 
در تراز جهاني، تقسيم عادالنه و واقعبينانهء منابع انرژي و 

پاي کا، جامعه ارويامر(گسرته نفوذ ميان آشورهاي بزرگ 
باخرتي، آشورهاي حوزه جنوب خاوري آسيا، جامعه آشورهاي 

، باالبري نقش  هنادهاي بني )مستقل مهسود، آشورهاي اسالمي و چني
املللي مانند سازمان ملل، گسرتش منادهاي مثبت جهاني شدن، تنش 
زدايي، هنادينه شدن گفتگوي متدن ها، مبارزه با مواد خمدر، 

بي عداليت در عرصهء جهاني و  پيكار با هر گونه تبعيض و
وپوليتيكي و يمادامي آه ديد ج. مسايلي از اين مانند است

بر فضاي سياسي جهان حاآم باشد، ) پول پرستانه(مرآانتيليسيت
جنگ ها و خونريزي ها  و ويرانگري هاي منطقه يي را پاياني 
خنواهد بود  و حبران ها از سيمايي به سيماي ديگر درآمده، 

آن دگرگون گرديده و به حنوي از احننا تداوم خواهد تنها شكل 
 .يافت

 
تنها راه برونرفت از اين تنگنا، اين است آه معيارهاي  

ارزشي مورد بازبيين قرار گريد و به جاي فرهنگ جهانگريي و 
جهانستاني و زور گويي و قلدري و ددمنشي ، فرهنگ انسانيت و 

 . گزين شودجا... مهرورزي و نوع پروري و صلح و صفا 
 
 :امنيت منطقه يي -

امنيت منطقه يي مقوله يي است آه با آن  امنيت گروهي مهه 
آشورهاي منطقه ما تعريف مي گردد و بازتابدهنده امنيت چند 

امنيت گسرتة نيمقاره، امنيت آسياي (گسرته يي مرتبط باهم 
ميانه، امنيت قفقاز، امنيت جزيره مناي عرب  و امنيت خليج 

) و امنيت دو آشور افغانستان و ايران) آسپني(زر فارس و خ
 .است

امنيت منطقه يي بيشرت در گرو  آرايش ساختار هاي نوين منطقه 
در اين رهرو گسرتش و شكوفايي اآو نقش . يي  و گسرتش آن است

 .  سازنده يي را در راستاي آينده سازي دارد
 

منيت امنيت منطقه يي را مني توان جدا از امنيت جهاني و ا
هرگونه تنش در يكي از آشورهاي . آشور هاي منطقه بررسي آرد

منطقه، امنيت سراسر آن را لرزان ساخته و دست آم اين 
آنچه . آشورها را با چالش هاي گوناگون روبرو خواهد گردانيد

بسيار مهم است، اين است آه آشورهاي منطقه بايد با مساعي 
 .نش مبدل نگردندگروهي خود بكوشند تا اين چالش ها به ت

 
 :امنيت ملي   -
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آه بيشرت شامل امنيت اقتصادي و سياسي مي (امنيت ملي   
امنيت ) مولفه(در افغانستان به عنوان خنستني  سازواره ) گردد

 :در آشور تعريف مي گردد، آه با چهار چالش روبرو است 
با مهكاري (پيكار با القاعده و طالبان و گروه هاي تندرو  -

 )ائتالف بني املللي نريوهاي
 مبارزه با  گسرتش مواد خمدر  -
  حتديد گسرتة نفوذ مهره هاي  بومي  قدرت  -
 خلع سالح و گرد آوري جنگ افزار ها -
 

تامني امنيت ملي در آشور، خنستني خبش اسرتاتيژي دولت افغانستان 
و جامعه جهاني را  مي سازد و  روند  بازسازي آشور و تامني 

انستان و منطقه با آن پيوند  ارگانيك  مي ثبات در افغ
 .يابد

تامني امنيت در آشور،  بسته به يك رشته اقدامات بنيادي مي  
 :گردد آه از مجله مي توان از  برداشنت گام هاي زير نام برد 

حتكيم ارتش ملي، نريوهاي انتظامي و امنييت در حد نيازهاي  -1
نيت جامعه را راستني آشور، به پيمانه يي آه بتواند مصوو

. با آمرتين هزينه تامني منوده و خمارج سنگني نداشته باشد
به گونه يي آه خبش اندآي از ياري هاي بني املللي را در 
بر گريد و از ميزان آاربرد اين ياري ها در عرصه هاي 

چه، هزينهء خبش چشمگريي از ياري هاي بني . سازندگي نكاهد
يل نظامي و رسيدگي به املللي براي بازسازي آشور به مسا

حساب هاي شخصي، مهچشمي ها و درگريي هاي سنيت حملي، روند 
جاگزيين فرهنگ  صلح  به جاي فرهنگ جنگ را آند ساخته و 
در آل روند بازسازي و سازندگي در آشور  و فرايند ملت 

 .گرداند يسازي و دولت سازي را با  چالش روبرو  م
ي و دراز مدت خردمندانه اختاذ يك اسرتاتيژي چند مرحله ي  -2

مبين  بر حمدود ساخنت  گسرتهء قدرت نريو هاي بي بند و بار 
حملي، با پي ريزي و گسرتش پايه هاي يك ادرهء سامل، آارا، 

و گسرتش ) نه حمذوف( » دربرگرينده«پذيرا، جامعه ساالر و 
در اين جا (قانونگرايي، مشروعيت  و  مصؤونيت در آشور  

ور گردمي آه هرگونه برخورد ناسنجيده و بايسته است ياد آ
شتابزده با مساله و آاربري سخت افزارها و روش هاي 
خشونت آميز  شايد پيامدهاي  پيش بيين ناپذيري به مهراه 
داشته باشد؛ چه ممكن است به اين گونه برخورد ها رنگ و 
بوي تباري، قومي، زباني، مذهيب و  منطقه گرايي داده 

ويزي در دست نريو هاي تندرو  گذارده شده و مهچون دستا
شود  آه چه بسا آه آشور را  با  تنش هاي نوي روبرو 

 ).گرداند
مبارزه با گسرتش و قاچاق مواد خمدر از راه جاگزين ساخنت  -3

آشاورزي سودمند براي برزگران، آارآفريين و راه اندازي 
طرح هاي عمراني و ساخت و ساز در چهار چوب يك اسرتاتيژي  

 ين شده به مهكاري هنادهاي بني املللي تدو
اجياد يك اداره سامل، مديريت آارا و توامنند، آمرنگ   -4

آه در واقع به (ساخنت حبران هاي ملي چون حبران مديريت



 162

، حبران ناباوري يا عدم اعتماد، )فاجعه اجناميده است
حبران مشروعيت قدرت، حبران هويت، حبران هاي اقتصادي و 

كيم پايه هاي دولت فراگري ملي، تامني اجتماعي ديگر، حت
عدالت اجتماعي، تامني دمكراسي، قانونگرايي، توسعهء 
هنادهاي مدني، گسرتش آموزش و پرورش، هبداشت و ديگر 
اقدامات سودمند در راستاي پرسازي شگاف ها و  زمينه 

 .سازي براي جاگزين ساخنت فرهنگ صلح به جاي فرهنگ جنگ
مشكل اساسي . پيچيده و زمانربي استمجع آوري اسلحه روند   -5

در اين است آه افغانستان آشوري است داراي ساختار و 
يكي از خصوصيات سرشيت جامعهء قبيله يي . فرهنگ قبيله يي

از . و فرهنگ قبيله يي حضور تفنگ در آن و نظاميگري است
اين رو، مادامي آه فرهنگ قبيله يي سيطره داشته باشد، 

از اين رو، . منت جامعه برداشته شودحمال است اسلحه از 
يا » انقالب فرهنگي«اجنام حتول فرهنگي يا به قويل 

به عنوان پيش زمينهء خلع سالح مهگاني » رستاخيز فرهنگي«
تا هنگامي آه در . از اولويت ويژه يي برخوردار است

ساختارهاي فكري مردم دگرديسي رخ ندهد و ضرورت وداع با 
ي فرهنگ صلح را مهچون يك نياز اسلحه و رو آوري به سو

فرهنگي احساس نكنند، فرهنگ جنگ مهچنان پابر جا خواهد 
 . ماند

 
مشكل ديگر در اين راستا، اين است آه در آشور هنوز حبران   

مادامي آه خطر بازگشت .  فرمانفرماست) عدم اعتماد(ناباوري 
طالبان هست، دشوار خواهد بود فرماندهان حملي به ويژه در 

اطق مشايل آشور به دليل ترس از برگشت طالبان، تن به خلع من
 .سالح عام و تام بدهند

 
از سوي ديگر، مسالة خون و انتقام در جامعه قبيله يي، از  

در دو دهة گذشته، درد مندانه دمشين هايي . مسايل حاد است
ان آمده است و ترس از انتقامگريي ها از عواملي يبسياري به م

 .لع سالح را با آندي روبرو مي گردانداست آه روند خ
 

. مسالهء ديگر، گسرتش آشت و قاچاق مواد خمدر در آشور است
گسرتش آشت و قاچاق مواد خمدر به نفس خود تداوم حضور اسلحه 

مادامي آه دولت اسرتاتيژي . در منت جامعه را ، در پي دارد
ه منظمي براي ريشه آن آردن مواد خمدر در آشور در دست نداشت

در . باشد، ممكن نيست برنامهء خلع سالح تا پايان پياده شود
اينجا بايسته است ياد آور گردمي آه دولت افغانستان بدون 
ياري هاي بني املللي به تنهايي قادر خنواهد بود، جلو رشد 

 . فزاينده آشت و قاچاق مواد خمدر را بگريد
 

با توجه نكتة ديگر اين است آه بسياري از فرماندهان حملي، 
به آن آه نام شان از يك سو در فهرست جنايت آاران جنگي 

» روز بد«آمده است و از اين رو مي پندارند آه با آمدن 
امكانات  رفنت به خارج از آشور را خنواهند داشت و از اين رو 
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بقاي خود را در داشنت تفنگ مي بينند و نيز تنها با تفنگ 
دست آورده در سال هاي است آه مي توانند ثروت و قدرت به 

 .جنگ را نگهدارند ، حاضر به وداع با اسلحه نيستند
 

هايي اسـت آـه دولتمـردان آن     امنيت يك آشور، بازتاب سياست
اگر در آشوري بـي امـين و نـا آرامـي باشـد،      . پيش مي گريند

توان با اطمينان گفت آه اين نا امين و يا بد امين پيامـد   مي
يـزي اسـت آـه دولتمـردان پـيش      هـاي لغـزش آم   مستقيم سياست

هـا اشـتباهاتي باشـد، و     هر گاه در سياسـتگذاري . اند گرفته
ها در پي ويرايش جدي آن بر نيايند، نريوهـاي نظـامي و    دولت

انتظـامي هـر چنـد هـم توامننـد و پـر شـاخ و بـرگ باشـند،          
از سـوي ديگـر، بـه هـر     . توانند، امنيت را تامني مناينـد  مني

هاي خود سهل انگاري  ويرايش جدي سياستها در  پيمانه آه دولت
منايند و در پي حل و فصـل سـريع مشـكالت نرباينـد، بـه مهـان       

هاي لغزنده و سـهمگيين روبـرو خواهنـد     پيمانه آشور با حبران
مثال بارز اين مدعا، شكست رژمي شاه در ايـران اسـت   . گرديد

آه با در اختيار داشنت ارتش نريومند پنجصد هـزار نفـري تـا    
 -و » سـاواك «ن مسلح، دستگاه پر شاخ و برگ استخباراتيدندا

کــايي و يحضــور ده هــا هــزار نفــر آارشــناس و مستشــار امر
 -انگليسـي و حتـا بنـا بـه برخـي از مـدارك تاييـد ناشـده        

هاي ميليارد دالري، نتوانست  و برخورداري از ثروت يليياسرا
 .هاي ميليوني بييستد در برابر خشم توده

 
ه اسلحه از دست عناصر غري مسوول و بي بنـد  امنيت، مادامي آ

دردمندانـه  . و بار مجع آوري نشود، ناممكن اسـت تـامني گـردد   
 : ها با چند چالش عمده روبرو است روند مجع آوري جنگ افزار

يـي فرمانفرمـا    يي آه در آن فرهنگ ايالتي و عشريه در جامعه -1
اسـت و   باشد، حضور تفنگ در منت جامعه از خصوصيات سرشـيت آن 

يي نگـردد،   مادامي آه فرهنگ برتري جاگزين فرهنگ سخيف عشريه
ــد  ــلحه وداع گوين ــا اس ــردم ب ــت م ــاممكن اس ــن رو، . ن از اي

اندازي رستاخيز فرهنگي در آشور بايد در اولويـت قـرار    راه
 .چيزي آه دردمندانه تا آنون به آن توجه نشده است -گريد

جـود داشـته باشـد،    مادامي آه توليد و قاچاق مواد خمدر و -2
زيــرا . حمــال اســت، از مجــع آوري سراســري اســلحه ســخن گفــت

هاي مسـلح غـري قابـل     بازرگاني مواد خمدر بدون موجوديت باند
از اين رو، بايسته است به مبارزه بـي امـان در   . تصور است

 .برابر آشت، توليد و قاچاق مواد خمدر دوام داد
حـاآم باشـد، حمـال     مادامي آه حبران عدم اعتماد در جامعه -3

در آشور ما تا هنگـامي  . است، تفنگ را از منت جامعه برداشت
آه خطر بازگشت طالبان وجود داشته باشـد، نريوهـايي آـه در    
گذشته در برابر طالبان مي جنگيدند، حاضر خنواهنـد گرديـد،   

 .تن به خلع سالح عام و تام بدهند و به آن گردن هنند
امل نيايد، مردم از ترس جتـاوز  مادامي آه در آشور ثبات آ -4

به ناموس، زورگويي، تاراج و ترس از دست دادن زمني و داريي 
 .خود، حاضر به وداع گفنت با اسلحه خنواهند گرديد
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مادامي . هاي مردم ما مساله خون و انتقام است يكي از سنت -5
هايي هست، به دشوار بتوان اسـلحه را از   آه مهچو رسم و رواج

 . ها گرد آورد ه ويژه در روستانزد مردم، ب
 

 :خيخطر تکرار جتربه تلخ تار
از  ي که راندن جماهدان و افسران چپـ ميديادآور گرديدر گذشته 

مـه بـا   ياز جماهـدان ن  يوها مسلح،  منجر به آن شد که مشاررين
اورنـد و  يب يدولت رو يبه دستگاه ادار يسواد و افسران نظام

 يده و از سـو يـ ف گرديح تضـع مسل يوهارين يين کار از سويبا ا
ن که کارها بـه اهـل آن سـپرده    يل ايز به دليگر، اداره نيد

 .نشد، دچار حبران گردد
 

ار مهم اشاره يک پارادکس بسيسته است به ين جا بايدر ا
هرگاه مشکل افغانستان در طالبان و القاعده باشد، . مييمنا

لبان، ل گردد، ضد طايتشک کند که در کابل دوليت يمنطق حکم م
است که  ن درحايليا. ضد القاعده و ضد نفوذ پاکستان و اعراب

برعکس متشکل از عناصر هوادار طالبان، پاکستان  يدولت کنون
سته يک بايوريدگاه تين رو، از دياز ا. و اعراب تندرو است

به پاکستان و  يد که در آن وابستگيکار آ يرو است دوليت
 اعراب حد اقل باشد

 
دو  يد، کشـور دارا يکار آمدن دولت جد يا روش، بيهفت سال پ

 :بود ينظام يورين
  نيشيپ ي هاميبازمانده از رژ يکادرها -1
 رزمندگان بازمانده از جماهدان -2
 

 يوهاريک، نيوريدگاه تيروشن بود صرف نظر از مهه مالحظات، از د
 نيد و درست مهيگرد يل ميو تشکري دو ننيد از مهيد ما بايمسلح جد

کـه   يـي وريدو ن. سـاختند  ي پشـت اردو را مـ  ريتـ د يو باريدو ن
جماهـدان  . زه نربد در برابر طالبان را داشتند و هم جتربهيانگ

ش از دو دهـه در  يداشتند و بـ  يکيچر ياز جنگ ها يجتربه بزرگ
شـه  يده بودند و تازه جـز جنـگ پ  ي رزمنيسهمگ يکارزار جنگ ها

و  يرزم ار بزرگياردو جتارب بس يافسران کادر. نداشتند يگريد
 .داشتند الت عايليز حتصين
 

در برابر طالبان و القاعده  ييوريک سخن، اگر قرار بود نيدر 
موجـب   ييگرا مگر، دردمندانه ذهين. و بودري دو ننيد، مهيجنگ يم

 يبـزرگ بـه هبانـه هـا     يورين دو نـ يـ از ا يآن شد که خبش بزرگ
دان جماه. رانده شدند يو انتظام ينظام يگوناگون از ساختارها

د هـر کـس   يافته است و بايان يگر جهاد پاين که ديبه هبانه ا
ص در يگذشته به هبانـه تنقـ   يافسران اردو. پشت کار خود برود

 !.التيتشک
 

گذاشـتند   يرا مـ  يل نظامين کار آن بود که مسايروشن است هبرت
در برابـر   ي و جماهدان تا به عنـوان سـد  نيشيبه دوش افسران پ
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آمــده از غــرب خــود بــه  يکرات هــاســتند و تکنــويطالبــان ب
بـرعکس،  . پرداختند يم يو کشور سروسامان دادن به امور دوليت

 ي، بـ ري اجـ ميدار يـي  ينظام يجه آن شد که امروز ساختارهاينت
شـرت شـان از باشـندگان    يزات که بي جتهينيزه و با تراز پايانگ

در جنـگ در برابـر طالبـان و     يلين متاياند و کمرت ينوار مرز
 . ه ندارندالقاعد

 
 ي املللـ نيائتالف ب يوهاريبه حمض برآمدن ن يي اردونيروشن است چن

درنـگ   يب بـ يـ مسلح زمان داکرت جن يوهارياز کشور درست مانند ن
مـا   ياردو يگر جتربه تلـخ فروپاشـ  يد و بار ديفرو خواهد پاش

 .   نه بر باد خواهد رفتياردها دالر هزيليتکرار خواهد شد و م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرايافيت براي برونرفت از تنگناها و بن بست ها
 
 

 حبران ها و چالش ها در کشور يشه هاير(
 و

 )سازنده يافت هايراه يجستجو
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 آستان سخن
 

سر : زند يرا بر هم م يخوش مشار ياهايرو يکابوس ترسناک
 ي املللنيائتالف ب يوهاريد که نيفرا خواهد رس يروزاجنام، 

کشور  ، بار و بنه خود را برداشتهنيشيپ يان شورويمانند سپاه
ش يهرج و مرج و وحشت پ يکشور به سو يوانگه. نديرا ترک گو

ها و  يگر به دست طالبان، پاکستانيخواهد رفت و بار د
از خون روان خواهد  يتندروان عرب خواهد افتاد و رودبار

 !.شد
 

از  يريشگيپ يکه بران است يکه نزد مهگان مطرح است، ا يپرسش
 د کرد؟ يه و نکبتبار؛ چه باين روزگار سيا
 

شود  يه ميارا يگوناگون يافت هاين پرسش، رهيدر پاسخ به ا
به  يوضع کنونادامه : ک نکته وجهه مشرتک دارنديکه مهه در 

 يست و  کشور  به سوين يچ رو به مصلحت کشور و جامعه جهانيه
ک دولت سامل و ياست که  نيراه حل ا. ش خواهد رفتيفاجعه پ

ک جتربه ناکام ي. ديايان بيتوامنند به م يبا رهرب ي ملريفراگ
مگر ! ده استيگر کارد به استخوان رسيد. د تکرار شودينبا

و در کل تاب  ييباين شکيا ي املللنيمردم افغانستان و جامعه ب
را  يمين سال آزگار رژيو توان آن را دارند که باز هم چند

 ييطال ي گناه از دست دادن فرصت هانيکه بار سنگحتمل کنند 
 ياريو برباد رفنت  يو ملت ساز ي، دولت سازيخود ساز يبرا
 کشد؟ يگذشته بر پشت م يرا در هفت سال و اند ي املللنيب يها
 

ک دولت سامل و يکار آمدن  يم که رويدان ين حال، مهه ميدر ا
ان ينه پا. است توامنند، تنها آغاز کار يبا رهرب ي ملريفرا گ

د، باز هم يان آيهم به م ي ملريهرگاه دولت سامل و فراگ. آن
ر يرو به رو خواهد بود که ناگز ييبا چالش ها و حبران ها

 . د با آن دست و پنجه نرم کنديبا
 

د در ين چالش ها و حبران ها، بايه شدن بر اريچ يروشن است برا
کشور ما با .گردد يابيشه ين چالش ها و حبران ها ريگام خنست ا

ن ياز ا يروبه است که مشار يگوناگون يچالش ها و حبران ها
هم  ياث شوم گذشته ها است و مشارريچالش ها و حبران ها م
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هم در  ي کنونميکه رژ ييناپخته و ناسخته  ياست هايند سيبرآ
 .داشته است ياست خارجيو س ياست داخليس يعرصه ها

 
 يب« يشيک جنگ فرساي ريدرگ، افغانستان که يدر اوضاع کنون

ک حبران ي يده است، دردمندانه با شتاب به سويگرد» انيپا
ن کار در يروشن است، ا. رود يش مير پيبرگشت ناپذ لغزنده و

ن آن ضعف يهم دارد که مهمرت يل داخلي، داليل خارجيدال يهپلو
ن يمگر با ا. فساد در کشور است يابيت دولت و دامنه يريمد

نده افغانستان در يو دولت آ ي املللنيمعه بهم، هرگاه جا
از  يريند، هنوز هم شانس جلوگيمنا يجد يشان بازنگر يراهربدها

 .  وقوع فاجعه هست
 

ن نبشته تالش به خرج داده شده است تا چالش ها و حبران يدر ا
و  يرا که کشور با آن رو به رو است، در دو هپنه داخل ييها

 ميريبگ يبه بررس يفيشرت به گونه توصيب يخارج
 
شه ير«ش در کتابواره يپ ياست که ما چند ياد آوريان يشا
ک ي يبه بررس» ها يها و نا به سامان ينا به هنجار يابي

ن اثر يل مطرح شده در ايم که با مسايل پرداختيرشته مسا
در واقع کتابواره دست داشته ادامه . ک دارنديوند نزديپ

در  يلياست که بنا به دال ياتنده موضوعريو در بر گ يکتاب قبل
 . افته بودندي بازتاب ننيشيکتاب پ

 
ن يدامن و آن ا يم يادآوريان يگر را شايک نکته ديان، يدر پا

ن اثر هنگام نگارش آن يافته در ايکه چون مطالب بازتاب 
ف کتاب، يها در نظر گرفته شده بود، نه تال يسخنران يبرا
 ين رو،  مشارياز ا. بوداز ماخذ از قلم باز  افتاده  يبرخ

ر پژوهشگران برگرفته شده است و يکه از  آثار سا از مطاليب
ن که اصل آثار در يآمده است، با توجه به ا» ......«درون  

ندارم، بدون ذکر  يکابل مانده و بنده کنون به آن ها دسرتس
.  خواهم يش پوزش مين بابت از پيآمده است که از ا يماخذ اصل

لسله مطالب در سخنرانی ها تکرار شده است که بنا مهچنان يک س
 .به امهيت آن از سر ناگزيری بوده است

 
 با درود و سپاس
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 کشور يحبران در هپنه داخل -1
 

 :که کشور باآن رو برو است ييچالش ها و حبران ها
ش با چالش ها و ين خويخ معاصر و نويکشور ما در سراسر تار

و  ي، فرهنگي، اقتصاديسر درگم  اجتماع ده ويچيپ يحبران ها
ن چالش ها و حبران ها به يا. بان بوده استيدست به گر ياسيس

خ، باعث بروز فاجعه ياز تار ينيمع ييگونه متناوب در برهه ها
فرو  و بدخبيت يه روزيدر کام س يچند يده و کشور را برايگرد

و ، دياجتماع ي، پس از فروکش توفان هايوانگه. برده است
شورخبتانه . ده استيگر تکرار گرديده و بار ديباره سر بر کش

 .  ميسرگردان هست ي دور و تسلسل باطلنيما در چن
 
باشندگان آن در  يافغانستان، پراگندگ ييها يژگياز و يکي

دشوار گذار و  يکوهستان يتنگ و دراز و گذرگاه ها يدره ها
ان يم يوندر ييخ مهگرايتار يدور افتاده است که در درازا

، باشندگان کشور ين پراگندگيا. مردم آن را دشوار ساخته است
بسته  يرا از هم دور نگه داشته و موجب پرورش خرده فرهنگ ها

دور نگه داشته و  يبازرگان يجهان يشده، کشور را از شبکه ها
نده مهه خرده فرهنگ ها را ريدر برگ يفرهنگ مل ييد آينه پديزم

ت ين امر با موقعير حسب تصادف، اب. ده استيحمدود گردان
دور  يابانيب –ي کوهستاننيک سرزميخود کشور که  ييايجغراف

 ييمهگرا يبرا ينه کمرتيا که زميافتاده واقع در قلب قاره آس
 رو نياز مه. دارد يداشته است، مهخوان يخيبزرگ تار يبا روندها

 ييخ کار ساده يتار يهم بوده که اشغال افغانستان در درازا
را از پا در  ياريان بسيان و جهانگشاينبوده است و کشور گشا

 .    آورده است
 

سده ها، مشکالت حل  يکه در درازا است سنيت يافغانستان کشور
 يبزرگ يهم فراهم آمده و پشته ها يدر آن رو يناشده فراوان

ها  يها و نا به سامان يمرتاکم نا به هنجار يه هاياز ال
 ي حبران هارين کشور درگير واقع، اد. ده استيانباشت گرد
، حبران ياقتصاد يمانند حبران ها. ده استيچيمتعدد و پ

 يت، حبران بيچون حبران هو يگوناگون اجتماع يت، حبران هايريمد
 ين نبشته، به بررسيکه ما در ا.... ،  و)عدم اعتماد( يباور
 .ميپرداز ين حبران ها مياز ا يبرخ

 
 :يحبران دولتدار

 :ميدار چهار نوع حبران دوليت«ک يورياه تدگياز د
 حبران سلطه -
 تيحبران مشروع -
 )ييت و توانايکفا(يحبران کارآمد -
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 »خنبگان يحبران مهبستگ -
 

 ميپرداز يت ميحبران مشروع يشرت به بررسين جا، تنها بيدر ا
 يها و نا به سامان ينا به هنجار يابيشه ير«چون در کتاب 

به » از تنگناها و بن بست هابرونرفت  يبرا افيتيها  و فرا
و ) تيريو در واقع حبران مد ييت و توانايکفا( يحبران کارآمد
 .ميل پرداخته ايخنبگان به تفص يحبران مهبستگ

 
 : تيحبران مشروع

ديويد ايستون از تيوري پردازان بنام سياست، سه نوع «
 :مقبوليت و مشروعيت را براي رژمي ها قايل شده است

 وژيكمشروعيت ايدئول .1
 مشروعيت ساختاري .2
 79مشروعيت شخصييت .3

بر اين اساس، در مشروعيت ايدئولوژيك، نظام سياسي ممثل متام 
خواست ها، هدف ها و آرمان هاي اعضاي جامعه تلقي شده و 
معيار خوبي و بدي مردم در چنني جامعه بر اساس ميزان تقرب و 

اين نوع از . دلبستگي به نظام ايدئولوژيك جامعه است
عيت، بيشرت در فضاي جنگ سرد و نظام دو قطيب مطرح بوده مشرو

» ايدئولوژي زدايي«است و در عصر حاضر آه برخي آن را عصر 
دولت ها به اين نوع مشروعيت بسيار   نيز خوانده اند، اتكاي

 . آمرنگ شده است
 

در مشروعيت ساختاري، يك رشته اصول و قوانني در واگذاري 
ارد آه بر پايه مهني اصول و قوانني، قدرت و اعمال قدرت وجود د

مردم اعتبار ساختارها و هنادهاي حكوميت را پذيرفته و از آن 
در اين جا اين هنادها و ساختارهاي قانوني و . اطاعت مي آنند

حنوه عملكرد آن هاست آه زيربناي حفظ و استمرار مقبوليت 
 . نظام را پي ريزي مي آنند

 
يت شخصييت ناميده مي شود، در نوع سوم مشروعيت آه مشروع

اعتبار نظام تا حد زيادي وابسته به رهربان و شخصيت هاي 
برجسته يي است آه در نظر مردم قابل اعتماد بوده و به 
اتكاي حضور آن ها در دولت اقدامات و عمل آردهاي حكوميت در 

 .بني عامه مردم پذيرفته و قابل اجرا مي گردد
 

آه تقريبًا منسوخ شده است، دو  صرف نظر از نوع خنست مشروعيت
نوع ديگر يعين مشروعيت هاي ساختاري و شخصييت کنون در جوامع 

البته با اين تفاوت آه . امروزي مرسوم و متداول مي باشد
مشروعيت ساختاري در آشورهاي توسعه يافته آه در آن ها 

                                                 
 :گروه ديگر مشروعيت  را  بر سه نوع مي دانند.  79

 سنيت -1
 قانوني -2
 کارازماتيک -3
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هنادهاي سياسي و اجتماعي طي ساليان متمادي تثبيت شده اند، 
جهان  يمي آند ويل در کشورها يو آليدي را باز نقش اساسي

سومي آه در مسري نوسازي و توسعه قرار دارند و به اصطالح 
خوانده مي شوند، اين شخصيت » رو به توسعه«سياسي آشورهاي 

هاي برجسته و رهربان و يا به تعبري ديگر خنبگان جامعه هستند 
 .آه نقش مهم و حياتي را به عهده دارند

 
آساني هستند آه به سبب  -ان سرآمدان اجتماعاين خنبگ

برخورداري از برخي خصلت هاي ويژه مورد توجه عامه مردم 
قرار مي گريند، در اين مورد، افالطون جامعه را به سه طبقه 

 :تقسيم مي آند
 اآثريت مردم آه توليدآنندگان هستند،  -1
سربازان و جنگاوران آه از خصايص شجاعت و جنگجويي هبره  -2

 ند و حكم قلب در بدن انسان را دارند مي بر
مان آه به سبب خصلت ها و يو طبقه سوم فيلسوفان و حك... -3

 .فضيلت هاي عقالني در راس جامعه قرار مي گريند
 
ر از آراي افالطون است و به ي پذريشرت  تاثينظريات جديد آه ب 

نظريات خنبه گرايانه و يا اليتيسم شهرت دارند، اجتماع را 
وه خنبگان پيش رو و مردم عادي دنباله رو تقسيم مي به دو گر

 . آنند
 

به هر رو، قرار گرفنت چنني افرادي آه از خصايص ويژه 
برخوردار هستند، در راس هرم سياسي مقبوليت عمومي حكومت و 

در اين . در نتيجه حرآت به سوي توسعه مطمئن را تضمني مي آند
ه پيدا آرد، اين آه آشور در حد مطلوب توسع ياوضاع، هنگام

مشروعيت هاي ساختاري و قانوني است آه جاگزين مشروعيت هاي 
جامعه شناس نامدار  -آه به گفته ماآس وبر(فردي مي شود 

 ).دوره گذار و ناپايدار است -آملاني
 

در واقع، در اين پروسه، وظيفه اصلي خنبگان، رهربان احزاب و 
ن است آه با جريان هاي سياسي و بزرگان قومي و مذهيب اي

افزايش مشروعيت و اقتدار دولت مرآزي و تعهد خالصانه و 
خملصانه در حموريت رهربي دولت، موجب آاهش مصرف منابع بيت 
املال و هزينه هاي حزبي شان جهت آسب وفاداري هاي غريدوليت 
گردند تا بدين وسيله زمينه توسعه و شگوفايي آشور فراهم 

 80.»گردد
 

ک از ين است که دولت ما با کدام يدد، اگر يکه مطرح م يپرسش
 ت سر و کار دارد؟ يمشروع ين انواع حبران هايا
 

                                                 
ياسني رسويل، فصلنامه مطالعات اسرتاتيژيک، چاپ وزارت امور خارجه .   80

 2006افغانستان، سال 
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. ديماند که چه بگو يآدم در م ينه کشور، گاهيراستش در قر
ها رو به رو  يها و نا به هنجار ياز بس با نا به سامان

 يمشخص يمتعدد، دادن نسخه و دارو ي حبران هاريم و درگيهست
 يماريب -متعدد سر دچار است يها يماريه به بک يماريب يبرا

نتون يکل يالريدارد و هم به گفته بانو ه که هم عارضه قليب
و  يينايسل مبتال است و هم ب يمارياست و هم به ب» فلج«

شکر و  يمارياش با خماطره رو به رو و هم ب ييشنوا
 ي؛کار... و عصيب يف فزونشمار روانيدارد و تکال...يماريب

ن پزشک هم در دادن آن ابراز يدشوار که حاذق تر است بس
عالجش ز «است که  يماريد و به قول معروف بيمنا يم يناتوان

 !.»ديايدست فالتون بر ن
 

 :ياسيحبران نظام س
 :ميدار ياسيد که ما چگونه نظام سيد ديخنست با
. است يده اجتماعيک پدي ياسينظام س«ک، يوريدگاه تياز د

 :دهد يص ميم را تشخنر چهار نوع نظايفا
رت که در آن  مشارکت هست، اما رقابت يتوتال ينظام ها -

 .ستين
که در آن  يشيا مناي ي، صورسيتيپوپول يدمکراس ينظام ها -

 يجيو بس شرت انفعايليکه ب ييمشارکت توده (مشارکت هست 
،  قدرت در دست ييدر مهچو نظام ها. ستياما رقابت ن) است

 .ک گروه خاص استي
ن گونه نظام ها افزون بر يدر ا -يشبه دمکراس ينظام ها -

 .اما حمدود. هم رقابت هست يمشارکت تا حد
ک که در آن به گفته روسو، مشارکت مردم يدمکرات ينظام ها -

ن موضوع است و به گفته الک، يتر يدر اداره امور، اساس
 يارها و ارزش هايت قانون و معيافزون بر مشارکت، حاکم

، رقابت آزاد »انيخنبه گرا«به پنداشت  ت دارد ويمشخص اولو
رابرت هال بر آن است که . ن مساله استيتر يو مشارکت اصل

 -ن گونه نظام ها، رقابت بر مشارکت مقدم تر استيدر ا
هرگاه هم مشارکت باشد و هم رقابت، . رقابت آزاد  خنبگان

 . شود يم يحد اکثر يدمکراس
 

 :ميارد ياسيبه گفته آملوندو، سه نوع نظام س
شرت در ين گونه نظام ها مردم بيکه در ا -حمدود ينظام ها -1

حمدود مردم نه  يدر نظام ها. کنند يم يروستا ها زندگ
تنها . خواهند ياز آن م يزياز دولت دارند و نه چ يتوقع

ن است که  دولت تنها به آنان شر يخواهند ا يکه م يزيچ
 . نرساند

دانند  يمردم م ن گونه نظام ها،يدر ا -يتبع ينظام ها -2
دارند و احساس  اما نقش انفعايل. چه است ياسيکه نظام س

، ييت، خشونت، تبارگرايآمر. ندارند يکنند که نقش يم
ن يات اياز خصوص ييو زبان گرا ييعدم اعتماد، مذهب گرا

 . نظام است
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ک حاکم يدمکرات يکه در آن ارزش ها مشارکيت ينظام ها -3
مشخص دارند و هم به و برداشت  يهم افراد آگاه. است

 . خود باور دارند يها ييتوانا
 

 ينين است که تعيکه در برابر ما مطرح است، ا ييمساله 
نده يحاکم است و در آ يم که در کشور ما چگونه نظامييمنا

 م؟ يد داشته باشيبا يچگونه نظام
 

تار، يوني اسيتير(اسيتي، نظام ها را به ريدگاه ساختارياز د
مطلقه و ( ي، شاه)فدرال يو پارملان يرملان، پااسيتيمه رين

خالفت، (ک يوکراتيک و تيدئولوژيا يزنظام هايو ن) مشروطه
 .  نديمنا يم ميتقس...) امارت و

 
 اسيتيناقص از نظام ر  يبردار يک کپيند يبراما  ينظام کنون

 ييکارا در حايل اسيتيکا، نظام ريدر امر. باشد يم کايامر
ک قوا وجود يحاکم است و تفک فدرايلدارد که در کشور نظام 

است و گورنرها از قدرت  يقدرت انتخاب يحمل يدارد و ارگان ها
هر  يدگاه ادارياز د. برخوردار اند ييار بااليبس يياجرا

به هر . خود کفا است يدگاه اقتصاديالت خودگردان و از ديا
 يهودگيندارد و ب ييکارا يجتربه نشان داد که نظام کنونرو، 
روشن  يکشور در اوضاع و احوال کنون يآن برا ياتوانو ن
کشور را با حبران نظام  يکنون تيوضعادامه . ده استيگرد

 .ديرو به رو خواهد گردان ياسيس
 

ن نظام يهبرت يسنده، در اوضاع و احوال کنونيدگاه نوياز د
است که » اسيتيمه رينظام ن«ا ي» خمتلط اسيتينظام ر«کشور  يبرا
در . ب استيکشور ما نظام دوره داکرت حن يآن برا ين الگويهبرت
ک ي و هم  صدر اعظم که هر ميس مجهور دارييهم ر ي نظامنيچن

را در  ياسيقدرت س يچهار معاون اند که به گونه افق يدارا
 نيدر چن. نديمنا يل ميمتث يدگاه تباريک کشور چند پارچه از دي

 ياجتماع -يصادبه چند حوزه اقت يدگاه ادارينظام، کشور از د
 يقدرت انتخاب يحمل يم شده و ارگان هايتقس يتيامن -ياسيو س

، اصالح قانون ي نظامنيکار آوردن چن يرو يبرا. باشند يم
دارد، از   يفراوان يها ييها و نارسا که کاسيت يکنون ياساس
 .رود يت ها به مشار مياولو

 
 :تيريحبران مد

زم يارگان«ک يدولت  ون،يدگاه علم منجمنت و ادمنسرتاسياز د
ه يک انسان تشبيشود دولت را به  ين گونه، ميا. است» يادار
چون  يديکل ياز ارگان ها يکيک انسان، يبسنده است در . منود

ا ي يا دستگاه گوارشيمغز، قلب، شش، چشم، دستگاه اعصاب 
در . آن گاه متام بدن از کار خواهد ماند. کار نکند يتنفس

از ارگان ها  يکيبسنده است هر گاه . ست گونه انيز مهيدولت ن
 . ز از کار خواهد افتاديآن گاه مهه چ. درست کار نکند
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 يک کار ميزم انسان به گونه هارمونيمهان گونه که ارگان
هرگاه قرار . ديمنا يکار م يز بر اساس هارمونيد، دولت نيمنا

ک گروه يتوان دولت را به  ي، ممياورينه بيدر زم باشد مثايل
 يک کنسرت، جاز نواز را به جايهرگاه در . ه منوديتشب يقيسمو
تار نواز يجاز نواز، گ يانو نواز را به جايانو نواز و پيپ

تار نواز يگ يآرگن نواز و  آرگن  نواز را به جا يرا به جا
دلنواز و روانپرور،  يآهنگ ها ي؛ روشن است به جاميبگمار... 

د که با يم شنيرا خواه يساز پر هنگامه و کر کننده و دخلراش
دن آن کنسرت بر هم خواهد خورد و شنوندگان سالن را ترک يشن

 يکادر ياست هايهرگاه س.  استنيز چنيدر دولت ن. خواهند گفت
شان گماشته نشود،  يدرست نباشد و کادرها درست به جاها

 .نظام داشت يجز از برهم خوردن هارمون يد انتظارينبا
 
قرار  يگاهيآن است که هر کس در جا ک کشورين کار در يهبرت
توان کشور را به  يم. آن را داشته باشد يستگيد که شاريبگ
با  ياريبس يها مهانند پنداشت که در آن گوهر يي يم شاهيهيد

تاج در آن است که هر  ييبايز. به کار رفته باشد ياوستاد
خودش  يهرگاه هر دانه به جا. ده شوديخودش نشان يگوهر در جا

تارک تاج، به  ي به جانيحتا اگر ُدر شاهوار و شاهنگ -دنباش
 . نديب يان ميتاج ز ييبايز -ده شوديا کنار آن نشانيپشت 

 
زم زنده، هر آن در يک ارگانيمهان گونه که انسان به عنوان 

ر است و يب پذيگوناگون قرار دارد و آس يد گزندهايمعرض هتد
از دارد و تنها ين يميوسته و درمان دايه پيبه مراقبت و وقا

 بدن از سالميت يشود که مهه اعضا يسامل و صحت پنداشته م وقيت
ند و هر گونه يمهاهنگ عمل منا يني معميبرخوردار بوده و در رژ

مشار روبرو  يب يها يرا با دشوار يو يو سهل انگار يتوجه يب
 ي رو هم است که خداوندگار سخن درنيگرداند، و درست از مه يم

ها  دگر عضو –به درد آورد روزگار يچو عضو«: که فرموده است
زم، يک ارگانيز چوناِن ي گونه، دولت نني؛ مه»را مناند قرار

 يآن م يت مهاهنگ و سامل بودن مهه اعضايتنها در صورت فعال
وسته به يداشته باشد و مهانند انسان پ ييتواند درست کارا

و سهل  يتوجه ين بياز دارد و کوچکرتين يدگيو رس يپرستار
د و يروبرو منا يتواند آن را با خماطرات بزرگ يم يانگار

درست کار  دوليت ي)ها ارگان(ها  از عضو) يارگان( يهرگاه عضو
، دگر ينکند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن در

ازه آن ريز شيتواند کارا باشد، بل ن يآن نه تنها من يها عضو
و  يو حتا خطر فروپاش يجد يها يها و پاره گ يختگيرا با گس

 .  ديمنا يروبرو م يزيفرور
 

 يها را م که دولت يين رو، تنها پادزهر و نوشداروياز ا
د، يه منايها وقا يماريها و ب تواند در برابر هر گونه گزند

بر عکس، . باشد يو سپردن کار به اهلش م يسته ساالريشا
 مباشر« و» يمصلحت ساالر«،يدر دولتدار ن فروکاسيتيبزرگرت
و  يابزار يها به دست خنبه يديکل يو سپردن کارها» يپرور
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چ رو مصلحت و مالحظه در دستگاه يک سخن، به هيدر . است تصاديف
 ياست که م يسته ساالريتنها و تنها شا. ستيجماز ن يياجرا

 . تواند کاروان را به سر منزل مقصود برساند
 

ريت در آشور، نقش يكي از عواملي آه در دامنه يابي حبران مدي
بنيادي داشت، پناهربي مشار بسياري از آارشناسان و تكنوآرات 
ها به خارج، به ويژه به اروپا و امريكا در سال هاي جنگ 

بي سابقه روبرو گردانيد، به  بود آه آشور را با قحط الرجايل
گونه يي آه تا به  امروز پيامدهاي آن حمسوس است و شايد سال 

 . ابدهاي سال ادامه ي
 

اين گونه، نظام اداري آشور، نظامي است سخت نارسا و نا به 
معجون مرآيب است از شيوه ها، روش ها و نظام هاي . هنجار

گوناگون آه مهچون انباشتهء بي سر و ته از مهجوشي نظام هاي 
رنگارنگ خودمنايي مي آند و تافته يي جدا بافته يي است از 

 . نظام مدرن مديرييت رايج در جهان
 

 :ييحبران  ناکارآ
، يزم اداريک ارگاني، دولت به عنوان يدگاه ساختارياز د
 :گر سه دستگاه استيا به عبارت ديسه خبش  يدار
 يدستگاه قانونگذار -
 ييدستگاه اجرا -
 ييدستگاه قضا -

 
، ما سوگمندانه تاکنون فاقد دستگاه به گونه سنيت

اصال  يگاهدر گذشته، . مي بوده انيراست) پارملان(يقانونگذار
هم آنچه که هم به نام پارملان به  ي و گاهميپارملان نداشته ا

 .بوده است يشيو فرما يو ساختگ يشيان آمده است، تنها منايم
 

پرده گفت که  يد بي، باييگردد به قوه قضا يآنچه مربوط م
که به  ييتا جا. »ان استيچه حاجت به ب –ان استيکه ع يزيچ«

ن است که يم، اينيب ي و مميآور ياد مي و به ميخاطر دار
ک دستگاه فاسد،آلوده و نا به يما مهواره  ييدستگاه قضا

 که ميداشته ا يما دردمندانه کمرت قضات. هنجار بوده است
ک يدر . سته باشنديت بايو صالح ييحرفه  الت عايليحتص يدارا

 . سته برخوردار نبوده استيبا ييما از کارآ ييسخن، قوه قضا
کشور  ييسته است در نظام قضايل، باين مسايا با توجه به
 .دريصورت گ يادياصالحات بن

 
، مياد داريکه به  ييتا جا. يي به قوه اجراميپرداز يحال م

ل شده يوسته بر اساس مالحظه و مصلحت تشکيما پ ييدستگاه اجرا
 يسته ساالريشا -ده گرفته شده استيکه مهواره ناد يزياست و چ
ار يک معيکشور مهواره  ييدستگاه اجرا يريدر شکلگ. بوده است

 و آنچه که کمرت نيتعهد به نظام و حمافل مع -مطرح بوده است
 .يو آگاه يختصص و کاردان -مطرح بوده است
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 -ک آرمان ناکام بوده انديافغانستان مهه در حتقق  يها دولت

 مصلحيت -ز استيک چي ين ناکاميل اين دليروشن تر. اد نظامجيا
 يک سو و نداشنت حسن انتخاب رهربان از سويها از  بودن دولت

و حمافظه  يابزار يها ، در کشور مهواره خنبهبه گونه سنيت. گريد
ل يو گردانندگان به دل يفکر يها کار مسلط بوده اند تا خنبه

، يدرشپيات لياز خصوص يو نابرخوردار يت و ناتوانيريضعف مد
اد جيک، موفق به ايستماتينداشنت فرهنگ کار و نداشنت تفکر س

ستم تنها آنگاه ممکن است که رجال يساخنت س. ده اندينظام نگرد
 يها جلب کمک ياز توامنند يک، برخورداريستماتيتفکر س يدارا
شرفته يپ يها با نظام ييومند و مدرن، آشناريت نيري، مديخارج

 و فداکار ريستم، دلياد سجيا ييون و منجمنت و توانايادمنسرتاس
 يارهايه معيزگار و خوشنام بر پايبا تقوا و پره و نوگرا،

ک يدر . گماشته شوند يديکل يدر راس کارها يسته ساالريشا
ح يترج -اد نظام در کشورجين مانع بر سر راه ايسخن، بزرگرت
 يو مل يراهربد يها و گذرا بر مصلحت يمقطع يها دادن مصلحت

 . بوده است
 

دستگاه آلوده، فاسد  کيما  ييم که دستگاه قضاينيب يخوب، م
ا اصال وجود نداشته ي ينيدستگاه تقن. بوده است يي حرفه ريو غ

 ييبوده است و دستگاه اجرا ييو فاقد کارا يشيا مناياست و 
ها و   دولتنيروشن است که چن. و درمانده ي ختصصريو غ هم مصلحيت

 .بوده اند يو سرنگون يحمکوم به نابود ييها  نظامنيچن
 

 -افغانستان  يها دولت يبافتار يي به ناکارآميزپردا يحال م
 .که تاکنون به آن پرداخته نشده است يزيچ

 :زم استيسه مکان يبه پندار ما دولت دار –ياز نگاه بافتار
 م سازيا تصمي يزم مشورتيمکان -
 ييا اجراي يريمگيزم تصميمکان -
 و بازدارنده کنرتيل يها زميمکان -

 
ها   يها و نا به سامان ينجارنا به ه يابيشه ير«ما در کتاب 

ل يبه تفص» برونرفت از تنگناها و بن بست ها يبرا افيتيو فرا
از .  ميزم ها در کشور پرداخته اين مکانيا ييدر باره نارسا

ن يا يادآوريتنها به . ميپرداز ين جا به آن منين رو، در ايا
ک لشکر ين که يم که در کشور ما به رغم ايکن ينکته بسنده م

 يرهرب يمشاوران کارشناس برا ي؛ جامير مشاور داريور و وزمشا
مانه ي پنياست و به مه خايل ياست خارجيژه در عرصه سيبه و
 يت هايو بازدارنده ما ناتوان و فاقد صالح کنرتيل يزم هايمکان
ن است که هرگاه يگردد ا يکه مطرح م يپرسشمگر، . است يياجرا
 ييکارا يدگاه بافتاريز دو نه ا يدگاه ساختارينه از د دوليت

 دارد؟  يوزريو پ يابيبه کام ينداشته باشد، چه شانس
 

 :حبران عدم اعتماد
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است  ييها ن حبرانيم ترياز بدخ» گريکديبه  يباور يب«حبران  
به . خورد يم يانه تار و پود جامعه را پنهانيکه به سان مور

و  يگريامدها و آثار سوء چياز پ«شمندان، ياز اند يکيگفته 
ش و گسرتش يدايبر اذهان مردم، پ ياعتماد يغلبه فرهنگ ب

. باشد يم يو فرهنگ ياجتماع يها يها و چندپارچگ شگاف
شدن  قطيب يتوانند جامعه را به سو يت ميکه در هنا ييها شگاف

) گريک ديدر برابر  ياجتماع يوهارير نيناپذ آشيت ييارويرو(
اد کننده فرهنگ جيا ،ياجتماع يها يوجود چند پارگ. سوق دهند

 يمعموال چندپارگ. بوده اند ياعتماد يو ب ينيبدب ياسيس
 ياجتماع يها ان گروهيا سوء تفاهم مي، به عدم تفاهم يفرهنگ

کند و از  يت ميرا تقو ياعتماد يو ب ينياجنامد و بدب يخمتلف م
و رقابت  ياسيبر سر راه مشارکت س يين رو، مانع عمده يا
 آشيت يها از شگاف يوجود هر نوع. وردآ يبه وجود م ياسيس

در باره اهداف  ير در جامعه، مانع وصول به امجاع کليناپذ
 يالزم برا يها ن چارچوبيده و از تکويگرد ياسيس يزندگ
کند و به استقرار نظام  يم يري، مشارکت و رقابت جلوگيريمهپذ

 ».رساند يم ياري  رقابيتريغ ياسيس
دولت  يها در صدر راهربد يرسازسته است باوين رو، باياز ا 

 . دريقرار گ
 

 :دوره گذار يحبران ها
 يازکارشناسان ما در مرحله گذار بسر م ياريبه باور بس

از مرحله گذار، بيشرت در » عبور«هاي ناشي از  حبران«. ميبر
هاي اجتماعي  هاي اقتصادي و در مرحلهء بعدي حبران آغاز حبران

ت آه نظام سياسي از يك ثبات و فرهنگي است، اين در حايل اس
اگر نظام سياسي از ثبات الزم . دروني برخوردار باشد

هاي اقتصادي منجر به حبران  برخوردار نباشد، ممكن است حبران
هاي سياسي  بنا بر اين، حفظ ثبات سياسي در هناد. سياسي شود

تواند عامل تقويت آننده توسعهء اقتصادي در  يك آشور مي
 ».دوره گذار باشد

 
 :عدم مشروعيت تصميم گرييحبران 

تصميمگريي در جوامع «ع القلم يبه گفته داکرت حممود سر
پيشرفته، يك روند علمي است آه برپايه گردآوري اطالعات، 
جتزيه و حتليل داده ها، پيش بيين، سنجش واريانت هاي گوناگون 
و بسا نشانه هاي ديگر، با امجاع آارشناسان و توجه به 

شان در موارد گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي  ديدگاه هاي
اجنام مي گريد و تصميم گريندگان در برابر قانون مسؤول و 

هرگونه تصميمگريي خودسرانه و تكروي در . پاسخگو مي باشند
تصميمگريي از سوي رهربان و خنبگان ابزاري مشروعيت نداشته و  

 .»اشدمعموال پيامد هاي ناگواري به مهراه مي داشته ب
 

يي  شدن اطالعات و پيچيده شدن و چند اليه با توجه به جهاني
شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري، جتزيه و حتليل اطالعات و 

هاي بايسته از انبوه اطالعات دست داشته و  اجنام برداشت
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ها در مست دهي و  گذاشنت آن در دسرتس دولتمردان و رهربان آشور
و اسرتاتيژي ملي و سياست خارجي و سياستگذاري و تعيني دآرتين 

 .    نيز دفاعي و امنييت و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است
ها در  ن حالت اين است آه صالحيتي، بدتريتيرياز نگاه مد

يي آه به دليل ضعف  د، به گونهيدستگاه خاصي به احنصار در آ
مديريت، نه خود توامنندي هبره گريي هبينه از آن را داشته 

از اين رو، . شند و نه قصد مشارآت دادن ديگران در آن رابا
بايسته است براي گسرتش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود 

 . ها معني گردد ها و مكلفيت و چهارچوب صالحيت
 

هايي در تار  سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي
ين براي جلوگريي از دامنه يابي ا. و پود آشور هستيم

 .يي در نظر گرفته شود هايي پيشگريانه ها، بايد تدبري شاريدگي
 

 ي که مميپرداز يم ياجتماع ياز حبران ها يکين جا به يدر ا
 . تواند تار و پود جامعه ما را از هم بدراند

 
 :اد و آشت و قاچاق مواد خمدريحبران اعت

هاي شومي است آه از سپيده  آشت و قاچاق مواد خمدر از پديده
آنچه بسيار درد . دم تاريخ گريبانگري جامعه بشري بوده است

آور است، اين است آه امروز به يك خطر بزرگ جهاني مبدل 
در . آند گرديده است آه سالمت جامعه جهاني را هتديد مي

پس از پايان جنگ جهاني دوم، جهانيان شاهد رشد  يهاي سال
روپايي و هاي ا روز افزون اعتياد به  مواد خمدر در آشور

اين آار، زمينه ساز آن گرديد تا . اند امريكا بوده 
هاي نادارجهان سومي به آشت و قاچاق مواد خمدر رو  آشور

هاي غربي  بياورند و براي به دست آوردن ارز، آن را به آشور
هاي غربي  هاي تبهكاِر خود آشور روشن است باند. صادر منايند
شده ا ند، نيز در اين هاي مافيايي سازماندهي  آه در شبكه

 . آار دست دارند
 

براي مطالعه اين پديده مرگبار، بايسته است از تغيري 
در سده . جغرافياي آشت، توليد و قاچاق مواد خمدر آغاز مناييم

. نزدهم، آشور چني به بزرگرتين آشتزار ترياك مبدل گرديده بود
پس ها،  پسان. تا اين آه جنگ معروف ترياك به آن پايان داد

از پايان جنگ جهاني دوم، مرآز ثقل آشت و قاچاق مواد خمدر 
در دهه پنجاه و شصت، استانبول . به ترآيه انتقال يافت

پايتخت قاچاق مواد خمدر بود و در سيماي هبشيت براي معتادان 
يي آه سيلي از معتادان اروپايي و  به گونه. در آمده بود

ايي رسيده بود آه آار به ج. ها به سوي آن روان بودند هپي
خمصوصا  –هاي اروپايي آشور. لقب گرفت» بلك تورنادو«استانبول 

ها و  آملان آه در معرض خطر جدي قرار داشتند، با ارزاني وام
اعتبارات به ترآيه و وارد آوردن فشار توانستند گليم آشت و 
توليد مواد خمدر را از اين آشور برچينند و انرتپول هم با 
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رزار گسرتده، زمينه را به روي قاچاقچيان و اندازي آا راه
 .سوداگران مرگ تنگ تر ساخت

هاي  آن گاه آشت، توليد و قاچاق مواد خمدر از ترآيه به آشور
) بريوت(يي چون عراق و سوريه و لبنان  هاي عربي ايران و آشور

اما به ويژه در ايران، دولت وقت آه آشور را . سرايت آرد
پذير ارزيابي مي آرد، مبارزه از اين نگاه سخت آسيب 

هاي بازرگاني مواد خمدر آغاز  يي را در برابر باند سرسختانه
 .آرد و توانست در آوتامهدت آن را برچيند

ها آشت، توليد و قاچاق مواد خمدر به چند مرآز ديگر هپن  پسان
 :گرديد

 )الوس -تايلند -هاي برما آشور(مثلث ميامنار  -
 هنكنگ -
 يكاي التني خمصوصا آلمبياهاي امر آشور -
 

در دهه هشتاد، پس از آن آه مراآز ياد شده را با مساعي 
هاي خستگي ناپذير انرتپول توانستند  پيوسته جامعه جهاني و تالش

درهم آوبند و دامنه آشت، توليد و قاچاق مواد خمدر را تنگ 
هاي خود برچينند، اين سيل بنياد  سازند و عمال آن را از آشور

ن، به سوي منطقه ما روان گرديد و بيشرت در مناطق مرزي برافگ
 . پاآستان و افغانستان متمرآز گرديد

 
در پاآستان، بيشرت، پس از آودتاي جنرال ضياء بود آه آشت و 

ها دولت پاآستان نيز  پسان. توليد مواد خمدر گسرتش پيدا منود
هه هاي د در سال. ناگزير شد دامنه آن را از آشور خود برچيند

هشتاد، دولت جنرال ضياء زير فشار جامعه جهاني ناگزير به 
در . مبباران نوار مرزي شد و به آتش زدن آشتزارها پرداخت

هاي پيهم، قبايل مرزي زبان به اعرتاض گشودند و  نتيجه مبباران
يكي از خوانني قبايل در زمان  –ملك ويل خان آوآي خيل افريدي

ها، پس از آشته شدن جنرال  نپسا. آارمل به افغانستان گرخيت
ضياء، بازرگاني مواد خمدر به دست دو باند افتادآه بر پايه 

شد وابسته به دو حزب  هاي گروهي غربي گفته مي اطالعات رسانه
يكي زير سرپرسيت يكي از وزيران داخله پشني  -بزرگ آن آشور

پاآستان و ديگري زير سرپرسيت يكي از وزيران اعظم آن آشور 
 . بود
 

هاي گروهي، در زمان  هاي رسانه در افغانستان، بنا به گزارش
داآرت جنيب نزديك به بيست تن مواد خمدر در گسرته زير آنرتل برخي 

اين مقدار در . از احزاب جماهدان در نوار مرزي توليد مي گرديد
شد بيشرت در  زمان حاآميت جماهدان به دوصد تن رسيد آه گفته مي

در . كتيا و ديگر مناطق توليد مي گرديدنواحي جالل آباد و پ
زمان طالبان آه آشت و توليد مواد خمدر يكسره از پاآستان به 

. تن رسيد 3600افغانستان انتقال يافت، ناگهاني به رقم جنومي 
پس از رويكار آمدن دولت موقت به گونه شگفيت برانگيزي به رغم 

تن  4200تصميم جدي دولت در مبارزه با مواد خمدر، به رقم 
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بي موجب نيست آه نوار . ده استيرس 9200افزايش يافتو کنون به 
 .      مي خوانند» هالل طاليي«مرزي افغانستان و پاآستان را نوار 

 
هاي دهه  هاي سال مني دامن، چقدر درست خواهد بود، هرگاه رخداد

هاي  نود تاجيكستان، دره فرغانه ازبيكستان، چچنستان، درگريي
ناگورني قره (و ارمنستان بر سر قره باغ آوهستانيآذرباجيان 

هاي  هاي آردستان ترآيه و مهچنان ناآرامي و نيز ناآرامي) باغ
با آاهش . يوگوسالوي پيشني را به مساله مواد خمدر ربط بدهيم

توليد مواد خمدر در پاآستان و افزايش توليد آن در افغانستان، 
آزاد پاآستان از بندر راه انتقال مواد مرگ آفرين از آريدور 

وادي فرغانه  –آراچي به آريدور سياه مرگ از تاجيكستان
 به چچنستان و نيهاي قزاقستان و درياي کسپ بيابان -ازبيكستان

و از آن جا به ) آذرباجيان و ارمنستان(قره باغ آوهستاني
آردستان ترآيه و از آن جا به يوگوسالوي و از راه رود خانه 

 . يري مسري داددوناي به اروپا تغ
 

هاي  جنگ -يي آه مي بينيم، در سراسر اين آانال سياه به گونه
هاي مواد خمدر هم از راه مهني  يي در جريان بود و آاروان زجنريه

حال آه . به اروپا انتقال مي يافت) داالن يا دهليز(آريدور 
شود از راه قطر  آريدور باز هم تغيري مسري داده است و گفته مي

ها در مسري  هالند مي رود، مي بينيم آه تنش  آمسرتدام به بندر
. آريدور سياه مرگ آاهش يافته است و تقريبا فروآش آرده است

هاي برمشرده را به بازرگاني مواد خمدر  به هر رو، مني خواهم جنگ
زيرا به گونه شگفيت . ربط بدهم، اما بي ارتباط هم مني دامن

هاي  ه انتقال مواد خمدر جنگبرانگيزي مي بينيم آه در مسري را
 .ها فروآش آرد يي روان بود و با تغيري مسري، جنگ زجنريه

 
که کشور در رابطه با مواد خمدر با آن روبرو است،  يپارادکس

مواد خمدر در  يد و بازرگانياز تول ين است که درآمد ناشيا
هر چند هم نامشروع و (ن قلم درآمد کشور يافغانستان، مهم تر

ا يشه کن شود و يده، کامال رين پديهر گاه ا. است) يان انسريغ
ان ييروستا يده شود، تراز درآمدهاي درهم کوبريمانه چشمگيبه پ

خورند و در  ين مدرک نان ميکه از ا يژه فرماندهان حمليو به و
که  ي، هم کسانيوانگه. ديآ ي مينيکل درآمد کشور،  به شدت پا

ز يمواد خمدر ندارند و ن يد و بازرگانيجز تول يگريدرآمد د
ر دست يه دارند، ناگزين ناحياز ا يسرشار يکه درآمدها يکسان

 يدار ساخنت و گسرتش باندهايا ساخنت و بيبه اسلحه برده و با پو
ل يو تشک ينييوريبادآورده ه يدالرها يبر رو» خفته«مسلح 
گر اعمال خالف خواهند يو تاراج و د يد، به رهزنيجد يباندها

 .ديه خواهد گردرين گونه اوضاع در کشور به شدت تيا پرداخت و
 
ن کار گرفته نشود، روشن است يگر، هرگاه جلو ايد ياز سو 

 يامدهاي، با پيبازهم، هم در تراز کشور و هم در تراز جهان
 .م بوديروبرو خواه يناگوار
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و  يجه نظاميو در نت روز به روز به توان مايلدر تراز کشور، 
 يقاچاقربان و باندها يسردسته ها ياسيس -يماعگسرته نفوذ اجت

 يات، بزهکاريزان جنايمانه، مي پنيتبهکار افزوده شده و به مه
رود و روشن است  يآنان  باال م ياز سو... ها و نقض حقوق بشر و

شان روز  ينظام-ياسيکه توان س يي يبوم يوهاريان نيشکاف م
ده و کشور به يردرو به ضعف، فراخرت گ يافزون است و دولت مرکز

. رود ير ميشرت و برگشت ناپذيب يو نا به سامان يختگيگس يسو
 يه هايم پاياست که در هفت سال گذشته، راهربد حتک ن در حايليا
اردها دالر از يليدست بوده و م يومند و متمرکز روريک دولت ني
از  يکين خود ينه شده بود و ايآن هز يبرا يجهان يها ياري

 .ران افغانستان استحب يپارادکس ها
 

در باره دست  يمقاالت يغرب يگروه يتازه، مهه روزه در رسانه ها
 يخانوده ها يگان و رهربان دولت افغانستان و اعضايداشنت بلندپا

از  ييرسد و فهرست  ها يمواد خمدر  به چاپ م يآنان در بازرگان
    .گردد ين جتارت دست دارند، افشا ميکه در ا يکسان

 
که کشت و قاچاق مواد خمدر موجود باشد،  يگر، ماداميد ياز سو

ک سو، کشت و يرا از يز.  گرددنيت تاميناممکن است در کشور امن
سر يها در کشور م يقاچاق مواد خمدر تنها در صورت ادامه ناآرام

 ينفع اند و  از سويذ  امين يباشد و قاچاقربان اساسا در ب يم
ازمند حضور تفنگ ياد خمدر، نمو يد و بازرگانيگر، کشت، توليد

مواد خمدر باشد،  يکه بارزگان يباشد و مادام يدر جامعه م
 .   جه برسدياسلحه به نت يار دشوار خواهد بود، روند مجع آوريبس
 
مواد  ياد و بازرگاني، اعتياس جهانيداست که در مقيناگفته پ 

 مبدل خواهد يک معضل جهانيافته و به ي ييخمدر ابعاد گسرتده 
ک مشکل تنها ين مشکل، يتوان گفت که ا ين رو، مياز ا.ديگرد

که  يپرسش. است يو گلوبال جهان ياسينبوده، بل مشکل س يداخل
ده شوم ين پديتوان از شر ا ين است که چگونه ميشود، ا يمطرح م

 افت؟ي ييرها
 
ت و ثبات در کشور يکه امن يدگاه ما، روشن است، مادامياز د 

شانه يآال يصادقانه و ب يکه تنها با مساع يزيچ - نگرددنيتام
ممکن است،  ياسينانه سيک راهکار واقعبي يريشگيو پ يجامعه جهان

ده خامنان بر انداز ين پديدشوار است بتوان در مبارزه با ا
راه . ستيت بسنده ني امننيمگر تنها تام. ديوز گردريپ

ان ييتاروس يک برنامه مهه جانبه است تا براينت خير -خردورزانه
 يجامعه جهان يص بودجه الزم از سوي با ختصنيل راستيشت بديمع

ن بودجه واقعا به دسرتس يکه خبش اعظم ا ييبه گونه .  گرددنيتام
د ريافته کشور قرار گيان و توسعه مناطق حمروم و توسعه نييروستا

از ين يمواد خمدر ب يو آنان از پرداخنت به کشت و بازرگان
ص داده يصيخت از منابع مايل يا کنون خبش بزرگدردمندانه ت. گردند

 يباندها يمبارزه با کشت و قاچاق مواد خمدر از سو يشده برا
ان ييغما برده شده و به روستايبه  يو بزهکاران داخل يخارج
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ن کار ناروا ير به پرداخنت به ايکه از بد حادثه ناگز يينوايب
 رو هم نيو از مه .ده استيده اند، به اصطالح از گاو غدود رسيگرد

ن پارادکس ياست که سوگمندانه تا کنون موفق به گشودن گره ا
و دولت  يجامعه جهان ي و اگر برخوردها و رفتارهاميده اينگرد

 .    م شديابد، خنواهين  يادي  بنيرينه  تغيما در زم
 

 :حبران توسعه در افغانستان
اي بالقوه از نريوه يريتوسعه عبارت است از هبينه سازي هبره گ«

ارتباط ميان توسعهء اقتصادي و . مادي و انساني يك جامعه
سياسي، هفت اصل ثابت را به عنوان زمينه  -متغريهاي فرهنگي

اين هفت اصل . هاي ضروري توسعه در داخل آشور معريف مي آنند
توانايي هاي فكري، سازماندهي هيات حاآمه، : عبارتند از

ي، نظام قانوني، نظام توجه به علم، نظم، آرامش اجتماع
 ».آموزشي و فرهنگ اقتصادي

 
اصلي ترين وجه توسعه، اين است آه منايانگر حتول در جامعه 

توسعه به ويژه شامل حرآت از روابط سنيت و عادات و . است
رسوم اجتماعي از روش هاي سنيت برخورد با هبداشت و آموزش و 

وسعه به نگريسنت به ت. پرورش، به روشهاي بسيار مدرن است
عنوان عامل حتول جامعه، پيامد هاي روشين از جهت تعيني نقطه 
مترآز تالش هاي  مربوط به توسعه و نيز تعيني چگونگي ساماندهي 

ما مهچنان از حبران تشخيص و مشكل . فرايند آمك به آن دارد
 .توسعه يافتگي رنج مي برمي

 
دا توسعه تنها مني تواند، موضوع گفتگو ميان دولت هاي اه

توسعه بايد عميق تر از . آننده و دولت دريافت آننده باشد
بايد گروه ها را در جامعه مدني درگري و . اين ها باشد
با جذب اين گروه ها، فرايند تدوين اسرتاتيژي . پشتيباني آند

چيزي . ممكن است بتواند موجب تعهد و مشارآت دمكراتيك گردد
  81».ه ضرورت  داردآه براي پايداري مقبوليت اجتماعي توسع

  
به گونه يي آه ديده مي شود،  روند گذار يك آشور توسعه گرا 
از توسعه وابسته به توسعه مستقل، مستمر و پايدار روند 
بسيار پيچيده،  دشوار و حساسي است آه مستلزم رهربي آگاهانه 

 . و هنادينه شدن مشارآت است
ر دارد، درست يكي از چالش هايي آه در برابر  دولت قرا 

چگونگي برپايي روابط با هناد هاي خارجي آمك دهنده و هدايت 
آردن جريان هاي فراملي در يك معربي است آه برآورده شدن 

و اين مامول از طريق طرحريزي . اهداف بازسازي را برتري خبشد
يك سياست داخلي توسعه نايل مي آيد آه شامل مي شود بر 

اسي را مهاهنگ سازد و تاسيس هناد هايي آه توسعه و دمكر
اسرتاتيژي توسعه اقتصادي را از حتوالت سياسي داخلي، مستقل 

 .سازد
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به هر رو،  هم دولت افغانستان و هم هناد هاي آمك آننده تالش 
. دارند بر روند ارائهء آمك ها سيطرهء بيشرتي داشته باشند

هناد هاي خارجي  با رويكرد به ضعف مديريت  و فساد در 
لت و با توجه به نا به هنجاريي هاي موجود، ترجيح دستگاه دو

برعكس، ديدگاه . مي دهند، آمك ها از سوي خود آهنا صورت بگريد
دولت افغانستان اين است آه آمك ها بايد با مشارآت مستقيم 

 .  و زير نظر دولت اجنام گريد
 
 :حبران هاي توسعه«

بارتند لوشن پاي بر آن است آه حبران هاي توسعه و نوسازي ع
 :از

يعين در درجه خنست فرد احساس بكند آه به مليت  :حبران هويت
به ميزاني آه اين حس تقويت . واحد و آشوري واحد تعلق دارد

 ياز سو. مي شود، سياست در آن جامعه توسعه يافته مي شود
ديگر، نظام هاي توسعه يافته هم اين حس را در افراد تقويت 

لت و آشور خود تعلق خاطر داشته ما مي توانيم به م. مي آنند
. باشيم، بدون اين آه قصد نفي و طرد ديگران را مناييم  

 
مشروعيت به اين معناست آه اعتبار و  :حبران مشروعيت .1

به عنوان مهمرتين رآن ساخت سياسي از  –حوزه قدرت يك دولت
. آيا سنيت است، آاريزمايي يا قانوني  آجا ناشي مي شود ؟

ارات حكومت نيز مورد حبث است آه بايد مهچنني حوزه اختي
يس يمثال، چه آسي مي تواند ر يبرا. تفكيك و مشخص شود

آيا وزير حتصيالت عايل ؟ استادان . دانشگاه را تعيني آند
ديگر،  ياز سو. ويا هرآس آه زورش بيشرت بود  دانشگاه؟

مثال آيا مي تواند   حمدودهء اختيارات او تا چه اندازه است؟
پوشيدن و نوع تفرحيات و سرگرمي هاي دانشجويان در لباس 

  نيز دخالت بكند؟
 
نفوذ با قدرت متفاوت است، چه بسيار آدم : حبران نفوذ .2

ممكن است رييس . هايي آه قدرت فراوان دارند، ويل نفوذ اندك
حتا بر . ويل نفوذ نه يك دانشگاه مشروعيت داشته باشد، 

هنگامي آه . باشددستياران خودش هم نفوذ چنداني نداشته 
حبران نفوذ عميق مي شود، نفوذ معنوي، فكري و اخالقي و 

مهچنني به سخن ديگر مي توان گفت . اجرايي از ميان مي رود
حبران نفوذ به معناي رواج نظام مديريت اقطاعي نيز است آه 
سيستم اداره پارچه پارچه شده و هرآس هر گونه که دلش 

مي آند و مرآز نفوذي بر خواست، در حوزه آاري خودش عمل 
 .حميط و حمالت ندارد

 
ميزان وفاقي است آه مردم ميان   :حبران مشارآت و يگانگي .3

يا اجزاي خمتلف دولت و حكومت . خود و دولت حس مي آنند
ميان خودشان به چه ميزان وفاق و يكپارچگي دارند؟ آيا 
نظام در اصل نظام فئودايل، اقطاعي و يا تيولداري است آه 

آس در هر منطقه يك چيزي به دستاورد ساز خودش را هر 
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البته الزم به توضيح است، نظام فئودايل با نظام   بزند؟
فدرايل آه عدم مترآز است و ليكن وحدت و انسجام داشته و 

بنا . منطبق بر موازين دقيق قانوني مي باشد؛ متفاوت است
ش يش از گذشنت از مرحلهء قانونيت و پيبر اين، مني توان پ

از قوام وفاق و مهديل مردم با يكديگر و با دولت؛ صحبت از 
در يك نظام فاقد وفاق هرآس هر . مقوالتي چون فدراليزم آرد

. فهم ودرك خودش، عمل مي آند جا قدرت دارد بر حسب منافع، 
بنا بر اين، منابع ملي به درسيت توزيع مني شود و در يك 

 .تأمني مني گردد» منافع ملي«آلمه 
 
به ثروت هاي هنگفت  يطي روند نوسازي  مشار  :ران توزيعحب .4

ديگر مواجه با فقر و تنگدسيت  يمي رسند، در حايل آه گروه
 1929اين حبران در غرب بطور اخص پس از سال . مي گردند

مطرح شد و نظام هاي غربي با تعميم و گسرتش بيمه هاي 
غريه سعي اصالح دستمزد ها و  اصالح قوانني آار،  ،  اجتماعي

آردند بر حبران توزيع ثروت در جامعه غلبه منوده و وارد 
 .شدند 82مرحله دولت رفاه

 
بنا بر اين، ساخت سياسي توسعه يافته ساخيت است آه بتواند 

در غري . اين حبران ها را در حد خودش حل آند و پشت سر بگذارد
اين صورت، نظام هاي اجتماعي فاقد چنني ساخت سياسي توسعه 

 . ته در برابر اين حبران ها شكست خواهند خوردياف
 
 يها ياستگذاريها، س ه در برابر حبرانين وقايبه باور ما، هبرت 

 يمل يژيک اسرتاتيک در چهارچوب يخردورزانه و پراگمات
  .است ياسيفراس

 
 :ال در کشوريونميت ساختار پاتريحبران موجود

ت ساختار يجودم، مهو مويکه با آن روبرو هست ين مشکليبزرگرت
است  يکار روشن است که ساختارشکين. ال در کشور استيونميپاتر

درازمدت و  يازمند مبارزه فرهنگيبس دشوار و زمانرب و ن
روشنفکران و  يمجع يوسته و توانفرسا که مستلزم مساعيپ

 . شرو و آگاه ما استيپ يوهاريختگان و مهه نيفره
 

 ييها يد دگرگونيش ورزستم، امان اهللا خان تاليدر آغاز سده ب
، يد آرد که به رغم ناکاميجامعه پد در ساختار سنيت

 . داشت يان توجهيشا يدستاوردها
 يک خلق به کمک شورويستم، حزب دمکراتيدر دهه هشتاد سده ب

ال يونميدر ساختار پاتر يي ياديبن يها يسيد دگردي کوشنيشيپ
 يوهارين يد از سويگر با مقاومت شدياورد که بار ديان بيبه م
اد ين که حزب ين هم، به رغم ايبا ا. ديجامعه روبرو گرد سنيت

، شکست خورد، توانست يو خارج يل گوناگون داخليشده بنابه دال
 . ال را درهم کوبديونمينظام پاتر يه هاياز پا ياريبس

                                                 
82 Welfare State 
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ژه طالبان، جامعه دوباره يکار آمدن جماهدان و به و يبا رو
کار  يمگر باز هم با رو. وردزم رو آياليونميپاتر يبه سو

حتوالت  ينه برايازدهم سپتامرب، زميآمدن نظام نو، پس از حتوالت 
نه يدردمندانه، به رغم مساعد بودن زم. ديفراهم گرد ياديبن

 ي، در هفت و اندميهم داشته ا يين که دستاوردهايو به  رغم ا
 يد گام هايد و بايم به گونه شايسال گذشته، نتوانست

 . مين راستا برداريدر ا ياستوار
ساختار  ييل پابرجاياز دال يکيدهد که  ينشان م يخيجتربه تار

ال در کشور، بسته بودن جامعه، اقتصاد و فرهنگ ما يونميپاتر
 يافت موثر برايتوان گفت که راه ين رو، مياز ا. بوده است

جهان  يکشور به سو يع تر دروازه هايآن، گشودن هر چه سر
 يکشورها يآن به سو ياقتصاد يان هايز کردن شرز بايخارج و ن

 . باشد يه ميمهسا
دوره امان اهللا خان، داوود  يخيتار يکه جتربه ها ييبه گونه 

درهم شکسنت  يدهد، برا يک خلق نشان ميخان وحزب دمکرات
 از است که کشور ين يار بزرگيبس يوريبه  ن ايليونميساختار پاتر

 ييوري ننيخان و داوود خان، چن امان اهللا يدر دوره ها. ندارد
ک خلق يت حزب دمکراتيهر چند در دوره حاکم. ار شکنند بوديبس

ن يا يبرا يبزرگ يوري ننيشيپ يشورو ياريبه  يبه گونه مصنوع
و رين نيدر آن بود که ا يده بود، مگر دشواريکار فراهم گرد

جامعه که از  سنيت يوهارين ياز سو يبا مقاومت به بارها بزرگرت
 . برخوردار بودند، روبرو بود يگسرتده جامعه جهان يبانيپشت

ن کار را يکه  رسالت ا ييوري، نيکنون ياسالم يدر  نظام مجهور
ار ناتوان و پراگنده است و به دشوار يبه عهده دارد، بس

 ده، منسجم و توامنند سنيتيآبد يوهاريخواهد توانست در برابر ن
دوباره  يرين رو، پاگيا از. ش بردياز پ يال کاريونميپاتر

مگر، با . شود يم ينيش بيک پينده نزديال در آيونمينظام پاتر
 يکشور به سو يگر آهسته آهسته دروازه هاين مهه، امروز ديا

و  ييبايون گشوده شده است و تنها گذشت زمان با شکريجهان ب
ن ساختار را يا» ينيرو« يه هايخواهد توانست پا يآهستگ

 .ديابشاراند و آب من
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياست خارجيحبران در هپنه س -2
ک يتيوپوليار حساس جيت بسيموقع ياست دارا يافغانستان کشور

در گرهگاه » رانيا«ران در فالت قاره يکجا با ايکه 
انه؛ يم ياي، آسنيان چيدر م( ييايآس يکيتيوپوليج يساختارها

در ) انهيج فارس و شرق ميمقاره هند و خليه، نيقفقاز، ترک
ران يدر واقع، افغانستان و ا. ده استيا واقع گردينوب آسج
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ک دروازه اند که به ي يک مهانند پله هايتيوپوليدگاه جياز د
عرب باز   يره منايمقاره و جزيانه و قفقاز و نيم يايآس يسو
افغانستان . ايان مشال و جنوب آسياند م يشوند و چوناِن پل يم
 . انه دارديم يايدر آست کف دست را در برابر پنجه ها يثيح
 
ران، يکجا با ايافغانستان را   ييکايامر يست هايتيوپوليج

) يساحل -يونريهالل ب يکشورها(لند ميادامه ر -پاکستان و هند
، گسرته 1915مشارند و بر اساس قرار داد حمرمانه معروف  يم

 يس و در کل ناتو مياالت متحده و انگليک منافع ايژياسرتات
و ( نيشيپ يشورو يست هايتيوپولياست که ج ر حايلن ديا. دانند

) ييو اروپا يست روسياياروآس يست هايتيوپولياز ج يز مشارين
انه و گسرته يم يايآس يافغانستان را ادامه ساختار هارتلند

ن گونه، افغانستان در يا. پندارند يه ميروس ک سنيتيژياسرتات
 ييست جزيکراسست و تاالسوياتالنت يست هايتيوپوليج ينقشه ها

و  يهارتلند يست هايتيوپوليج يلند و در نقشه هامياز ر
رود و  يانه به مشار ميم ياياز هارتلند آس يي، جزيياياروآس

ک آن تا کنون به يتيوپوليگانه کشوِر جهان است که استاتوس جي
است که چرا  يلياز دال يکين يا. ده استيمشخص نگرد ييگونه هنا

 يلنديآ -يلندمير يوهارين يار کشاکش هاوسته کارزيافغانستان پ
از ) هيروس( يک سو و کشور هارتلندياز ) کايس و امريانگل( 
ز خواهد ينده نيگر بوده است و به گمان فراون در آيد يسو
 .بود

ک يژياسرتات ويک و جيتيوپوليامروزه افغانستان از نگاه ج
د يتول يان کشورهايچه، در م. افته استي يار حساسيت بسيموقع

 .قرار دارد يکننده و مصرف کننده انرژ
 

 يرانگريو ياز کشورها برا يال برخين که پتنسيبا توجه به ا
 زمان کشور ما بنا به نيار باال است و در عيدر  افغانستان بس

ن و يرتريب پذين و آسيدفاع تر يک، بيتيوپوليت حساس جيموقع
وسته يد پيما با ياست خارجين کشور جهان است، سيناتوان تر

ک کشور را ي ياست خارجياصوال س. ا و سازنده باشديپو
 يزيداست که برنامه ريناگفته پ. کند ي مينيک آن تعيتيوپوليج

 ياست هايدر هپنه س ي، با توجه به اوضاع واقعياست خارجيدر س
 يها ينقش قدرت ها و توامنند يابيو با ارز ييو منطقه  يجهان

مگر در . دريگ يشور صورت مک يشان و با درنظرداشت منافع مل
قه ها و منافع ي ها و سلمين رژيشرت ايجهان سوم، ب يکشورها

 ينياست ها را تعيسکانداران است که س يو گروه يآزمندانه شخص
است يادامه س ياست خارجيجهان، س يگر کشورهايدر د. ديمنا يم

ن يا)  ژه افغانستانيبه و( جهان سوم يدر کشورها. است يداخل
وسته ي رو هم است که پنياز مه .شه باژگونه بوده استيه مهيقض

ک به شش يکشور ما با شش کشور جهان، نزد. دچار حبران هستند
است که مناسبات ما  ن در حايليا. لومرت مرز مشرتک دارديهزار ک

  ياز کشورها يبا برخ) ما يپلماسيبا توجه به ضعف دستگاه د(
 ييهنوز هم در هاله  يست و با برخيسته نيه در تراز بايمهسا

است در  ييره يدر واقع، افغانستان جز. ده استيچياز اهبام پ
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که تا کنون نتوانسته است با آن ها  ييانوس کشورهايان اقيم
 . دي منانيتام يگوناگون، مناسبات آرمان ل يبنا به دال

 
حتول اوضاع در هپنه کشور، منطقه و جهان، به سرعت و به گونه 

سه  ياست خارجيدر عرصه س .است يسيدگردک رو به يدرامات
 :تواند در برابر افغانستان وجود داشته باشد يراهکار م

 کا و ناتويک با امريژيراهکار احتاد اسرتات -
طرفانه مثبت و فعال و رو ياست بيک سي يريشگيراهکار پ  -

 افغانستان است سنيتيبه س يآور
 يوسنت افغانستان به شانگهايراهکار  پ - 
 
 :کا و ناتويک با امريژيراهکار احتاد اسرتات -1

که  ييبه گونه . ن کشور جهان استيومندترريکا امروزه نيامر
ک ي يمايبرآمده و در س) يسوپر پاور( ياز حالت ابر قدرت

کا، از نگاه يامر. تبارز منوده است) فراقدرت(مگاپاور 
ن ويليتر 12مهچنان با داشنت . ن قدرت جهان استي، بزرگرتينظام

جهان و  ين کشور  اقتصاديومندترري، نيدالر درآمد ناخالص مل
ک ياست که  يباخرت يجهان پس از اروپا ي قدرت اقتصادنيدوم

ک يکا مهچنان يامر. پنجم اقتصاد جهان را در دست دارد
 . جهان است يبزرگ اطالعات يامپراتور

 
ران ياست و يون نفوس گرسنه،کشوريليم 26افغانستان نادار با 

هر ، دگاه دوليتيروشن است از د. ازمند کمکيدرمانده و نو 
ن دوست يد، هبرتين کمک ها را منايشرتيکه به افغانستان ب يکشور

 . آن است
 

ن کمک ها را به يشرتياالت متحده کنون بين رو، چون اياز ا
. ن دوست افغانستان استيگفتگو، هبرت يد، بيمنا يافغانستان م

 نيائتالف ب يوهاريه در بافتار ناالت متحديگر، ايد ياز سو
ن رو، مهم ياز ا. ن سهم را در افغانستان دارديشرتيب يامللل

 . ن متحد دولت افغانستان استيتر
 

ازدهم ي يدادهاياز آگاهان، پس از رو يبه باور برخ
کا با هم گره خورده و يع افغانستان و امرفمنا 2001سپتامرب

کا و يک با امريژيسرتاتا يها ين کشور به کارزار مهکاريا يپا
هر چه است، . وجود ندارد ده شده است و راه برگشيتيناتو کشان

ر خارجه يامروز ناتو در افغانستان حضور گسرتده دارد و وز
ک امضا يژياسرتات يها يکا قرار داد مهکاريافغانستان با امر

 ياست خارجيس ياز پارادکس ها يکين هم يمگر، با ا. منوده است
ن است که قرار داد يدر عرصه روابط با ناتو  اافغانستان 

کا و با ناتو تا کنون پا در يک با امريژياسرتات يها يمهکار
ب يست پارملان کشور قرار داد را به تصويهوا است و روشن ن

 د؟ يخواهد رسان
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ران، به گونه ي و انيه، چياز حمافل روس يگر، مشاريد ياز سو 
ا متهم به سوء استفاده از کا و در کل ناتو ريامر ي رمسريغ

آورند که  يکا الزام ميآنان به امر. نديمنا يکنفرانس بن م
وارد  ي املللنيسم بيبه هبانه مبارزه با مواد خمدر و ترور

ن کشور و يک با ايژياحتاد اسرتات يافغانستان شده و کنون در پ
 ينده به سويآ يپرش ها يک برايژياسرتات يگاه هايساخنت پا

مبدل  يدر پ ين رو، پنهانياز ا. ران استينه و اايم يايآس
ک ي ريکا اند تا درگيامر يبرا» باتالق«ک يساخنت افغانستان به 
، با  يافگندگ ده و سر اجنام، با سريگرد يشيجنگ دراز مدت فرسا

 . ن کشور شودير به ترک اي ناگزنيار و تلفات سنگينه بسيهز
 
از   يارياعرتاف بساز کارشناسان و بنا به  يبه باور مشار 

کار  يش از روين سازمان پيکا و ناتو، ايامر يمسووالن رمس
. در قبال افغانستان نداشت يمشخص يژيآمدن اوباما اسرتات

د يجد يژيکار آمدن اوباما، سر اجنام اسرتات يکنون پس از رو
روشن است . ديکا در قبال مساله افغانستان اعالم گرديامر

تا چه اندازه  يژين اسرتاتياد که اگذشت زمان نشان خواهد د
 . موثر خواهد بود

 
کا در قبال افغانستان يامر ياست هايو، تا کنون سربه هر  

ه جنگ عراق قرار داشت و روشن نبود و شکل کجدار و يدر سا
با  يبه گونه جد نده مايسته است تا دولت آيبا. ز داشتيمر

در قبال  ييکا و ناتو وارد گفتگو شود تا به گونه هنايامر
ز يت کجدار و مريادامه وضع. نديمنا يريم گيافغانستان تصم

 . ار دشوار استين بسيش از اي، بيکنون
 

گردد،  يهرگاه، ناتو مصمم است با افغانستان وارد احتاد جد
ر اجتناب يآن گاه،به سنجش کارشناسان، اجنام اقدامات ز

 :ر استيناپذ
ت به تعداد يس و امنيلمسلح، اعم از اردو، پو يوهاريل نيمتو -

 ندهيده سال آ يبرا 500000نفر حد اکثر  250000 -300000حد اقل
 يکوپرتهايمدرن از مجله هل يوها با سالح هارين نيمسلح ساخنت ا -

 يو جنگ افزارها يو ترانسپورت يجنگ يماهايتوپدار، هواپ
 ارد دالريليم 2تا مرز  يحد اقل ساالنه به هبا يو زره يموشک

افغانستان  يبرا) يشينه منا(يواقع ياقتصاد يکمک ها هيارا -
که به شکل پروژه ) ارد دالر در ساليليم 2زان يحد اقل به م(

 .م شوديات کشور عادالنه تقسيها در وال
 کار در دولت افغانستان  يبرا يمشاور ملک 5000ل حد اقل يگس -
  83افغانستان ياردو يکار آموز يمشاور برا 5000ل دست کم يگس -
 100000زان حد اقل يناتو به م ينظام يوهاريباال بردن مشار ن  -

 84افغانستان و پاکستان ياز مرزها يپاسدار ينفر برا
                                                 

شايان يادآوري است که مشار مستشاران شوروي در سال هاي دهه هشتاد .  8383
به باور برخي از . بنا به برخي از مدارک سر به بيست هزار نفر مي زد

کارشناسان، يکي از لغزش هاي جدي غربي ها در افغانستان اين بوده است 
 .که از گسيل مستشاران بنا به داليل امنييت سر باز مي زدند
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کا و ي، امريسخت افزار يژين اسرتاتياده ساخنت ايدرست با پ

. نديدر افغانستان سنجش منا ت نسيبيموفق يتوانند رو يناتو م
شه ين که انديبه شرط اه و يمهسا يکشورها يآن هم با مهکار

را از سر  يسوم يه کشورهايک عليژياسرتات يگاه هايپا ييبرپا
دن يدرهم کوب يخود را برا يوريفگنند و تنها مهه نيبه دور ب

در پاکستان و  آوردن ثبات در افغانستان  يزم و تندرويترور
 .متمرکز بگردانند

 
تازه  يژياوباما در اسرتات يد که آقايآ ي بر منيبه هر رو، چن

ن بندها را در نظر ياز ا يکا در قبال افغانستان خبشيامر
 . 85گرفته است

 
طرفانه مثبت و فعال و رو ياست بيک سي يريشگيراهکار پ -2

 :افغانستان است سنيتيبه س يآور
 را به صورت کامل نيکا و ناتو در کل راهکار خنستيهر گاه امر

، آن گاه راه اده ساحنت آن ناکام شونديا در پيرند و ينپذ
 ياز راه ها يي ياسيافت سيخنواهد ماند تا ره يگريد
 . ش گرفته شوديک پيپلماتيد

 يي ي املللنين طرح آن خواند بود تا کنفرانس بيا ييهدف هنا
برگزار گردد و  ي املللنيگر جمامع بير نظر سازمان ملل و ديز

، هند، نيه، چي، روسيياروپا يکا، کشورهايدر آن از امر
دعوت به عمل  يعرب يه، جاپان و کشورهايران، ترکيپاکستان، ا

ک کشور ين کنفرانس رمسا اعالم گردد که افغانستان يدر اد و يآ
دال  يي يو رمس يجد ي هانيطرف است و به اشرتاک کنندگان تضميب

 طريفيب است سنيتيبه س  يآور يطرف بودن افغانستان و رويبر ب
 .ده شودمثبت و فعال کشور دا

 
ناتو در افغانستان به  يوهاريسته است مشار نين صورت، بايدر ا

 ياز کشورها ييوهاريآن ن يافته و به جايکاهش  يگونه جد
گر وارد و در يد يا، و کشورهايانه رو، جاپان، کوريم ياسالم

ن کار، به يبا ا. با پاکستان مستقر گردند ينوار مرز
ناتو  يبا کشورها يرابرنقش ب يعضو سازمان شانگها يکشورها

ز در افغانستان نقش يران ني و انيه، چيداده شده و به روس
» يشانگها -ناتو يمهکار«در واقع طرح  عيني. سته داده شوديبا

 .اده شوديدر افغانستان پ
 

                                                                                                                                                             
ناگفته پيداست که از ديدگاه تيوريک مهه اين ها گرهگشاه خواهد .  84

مگر دشواري اين است که در عمل پياده ساخنت اين برنامه ها با . بود
هزينه و تلفات سنگيين به مهراه خواهد بود که روشن نيست غرب تا چه وقت 

 تاب و توان کشيدن باري به اين سنگني را خواهد داشت؟ 
مطرح منوده بودمي و در مشاره هاي هنم و  2006الب را در سال ما اين مط.  85

مگر کسي در آن هنگام به . دهم فصلنامه مطالعات اسرتاتيژيک چاپ منودمي
 . آن توجهي نکرد
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سته را به دست يبا ي هانين سه کشور تضميکه ا يهنگام
انه خصم ياست هاير خنواهند بود از سيگر ناگزياورند، ديب

 يبانيکا پشتيپاکستان در برابر افغانستان و در واقع امر
دان مانور آن کشور يد شده و مين گونه، پاکستان جتريا. کنند

. ديدر برهم زدن روند صلح در افغانستان تنگرت خواهد گرد
و  ي عربنيحمافل مع مايل يت هايروشن است، پاکستان بدون محا

 ياسيس يت هايجنگ و محايب يو اقتصاد ينظام -ياسيس يها ياري
. ستيکا نيدر برابر امر يمسکو و هتران، قادر به اجنام کار

از  ين احتاد در هم شکند، پاکستان تنها مانده و کاريهرگاه ا
 . ش برده خنواهد توانستيپ

 يوهاريت نيتقو يبرا ييسته يبا ي هانيد تضميدر هر صورت، با
. گرفته شود يافغانستان از جامعه جهان يو انتظام ينظام

به روند صلح  يران  به گونه جديه و ايروس يهرگاه پا
 نيشيپ يده شود، بر اساس قرار دادهايافغانستان کشان

مسلح  يوهاريت نيز به تقويه، آن کشور نيافغانستان با روس
 .    کشور خواهد پرداخت

 
 :يوسنت به شانگهايراهکار پ -3

 يگريد ين راهاز کارشناسان بر آن اند که افغانستا يمشار
 ين کارشناسان برايا. وندديبپ ين که به شانگهايز ايندارد چ

 :آورند يل مين کار دو دليا
بودن جنگ افغانستان، با توجه به  يشيبا توجه به فرسا -

منطقه با حضور دراز مدت ناتو  يخمالفت روز افزون کشورها
ن کشور و با توجه به خمارج و تلفات روز افزون يدر ا

ن کشورها سر يشان، ا يش مشکالت داخلياتو و افزان يوهارين
پس از . جز ترک افغانستان خنواهند داشت يياجنام، چاره 

زان مداخله پاکستان در امور يناتو، م يوهاريبازگشت ن
نه يکا با پاکستان در زميژه هرگاه امريبه و( افغانستان

. افتيش خواهد يافزا) ل افغانستان به تفاهم برسديمسا
که در افغانستان بر سر کار  صورت، هر حکوميتن يدر ا

 .خنواهد داشت يجز رو آوردن به شانگها ييباشد، چاره 
. اند يشانگها يانه اعضايم يايآس يه و کشورهاي، روسنيچ -

آن هندوستان و سر اجنام  يران و در پيوسنت ايبا پ
افغانستان  يبرا يگرينش دين سازمان، گزيبه ا 86پاکستان

ن است که يمساله بر سر ا. ماند يمن يانگهاوسنت به شيجز پ
                                                 

شانگهاي تنها در صورتي حاضر است پاکستان را به خانواده خود .  86
اسالمي و بپذيرد که اين کشور به گونه هنايي با تندروي و بنيادگرايي 

قاچاق مواد خمدر وداع گويد و به تدريج از امريکا و کشورهاي عربي 
در اوضاع و احوال کنوني، روشن است چنني کاري امکان . فاصله بگريد

مگر، با توامنندي روز افزون اقتصادي چني و هند و وابستگي . ندارد
 پاکستان در آينده از گاز  ايران و با توجه به گرم شده روز افزون

سياره و افزايش نفوس پاکستان و نيز تضعيف شدن اقتصادي امريکا به 
ويژه با توجه به روي کار آمدن دو ارز جديد در امريکاي جنوبي و گسرته 
شانگهاي و با به ته کشيدن ذخاير انرژيتيک کشورهاي عربي و افزايش 
نفوس در آن کشورها، متايل پاکستان به گونه طبيعي در پيوسنت به 

 . اي فزاينده خواهد بودشانگه
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 يمگر گروه. است يشرت اقتصاديک سازمان  بيکنون  يشانگها
تواند به  يک مينده نزدياز آگاهان بر آن اند که در آ

. ک مشايليمان اتالنتيپ يمبدل گردد برا ييوزنه باالقوه 
با موضوعات  يرا روشن است که امروزه موضوعات اقتصاديز

و استوار  وند ناگسستينيک پيژيو اسرتات يرژت، انيامن
مان ي پنيعضو کدام يتوان تصور منود که کشور يمن. دارد

 ياسيآن که مالحظات س يباشد، ب يشي، نه منانيراست ياقتصاد
 . دريمان را در سنجش نگيک آن پيژيو اسرتات

 
سته است تا ياز کارشناسان، با يبه هر رو، به باور مشار

نش خود را يو ناتو گز يان شانگهاينده در ميافغانستان در آ
آن را  يشرت منافع مليتواند ب يک ميداشته باشد که کدام 

 يش به سوي، روشن است که گرايدر اوضاع کنون. دي منانيتام
 يريتغ يهر گاه اوضاع در هپنه  جهانمگر . ت دارديناتو اولو

 . ر خواهد بودينش ناگزين گزيدر ا يابد، بازنگري
ن سه ياز ا يکيد ين است که بايار مهم است، ايبس آنچه که

 يدوام حالت کنون. ده شوديبرگز ييو هنا يراهکار به گونه جد
 .ست و ناممکن استيبه سود کشور ن

 
د اداره يکا کلين حالت آن خواهد بود که امريروشن است، بدتر

ن يدر ا. افغانستان را دوباره به پاکستان بسپارد و برود
ر يناگز يو جنوب وقت افغانستان به دو خبش مشايله ميصورت، جتز

افتادن جنوب به دست طالبان و  -وين سناريدر ا. خواهد بود
مشرتک  يوهاريو مشال به دست ن ياحزاب تند رو اسالم يوهارين

 يت، جنبش و حزب وحدت در واقع، تکرار مهان رخدادهايمجع
ن يدر ا  .ستم خواهد بوديدهه نود سده ب يک سال هايتراژ

را تنها يخواهد بود، ز يش به شانگهاين راه، گرايحالت، هبرت
سته را وارد يبا يتواند بر پاکستان فشارها يم يشانگها

 .اورديب
 

د و ريم به برون رفنت از افغانستان بگيتصم يکا روزيهرگاه امر
د افغانستان را به پاکستان بسپارد، هر يهنگام برآمدن کل

 يش به سويجز گرا يد، راهيايکار ب يکه در مشال رو دوليت
 .خنواهد داشت يشانگها

 
 :کشور يپلماسيدستگاه د يناتوان
ک يک مجله و يک برخورد، اظهار يک ژست، ي ي،گاهيپلماسيدر د

ک يمعروف است فرستادن . گردد يکلمه باعث حوادث ناگوار م
ان يدولت فرانسه به دولت آملان که در آن در م ينامه از سو

آملان به  يفراموش شده بود، از سو) کامه( لرگويو -دو مجله
ان يده و موجب جنگ ميگرد يابيعنوان اهانت به کشور آملان ارز

جنگ «به نام  يپلماسيخ ديده بود که در تاريدو کشور گرد
 يکلئوپاترا اندک ينيمعروف است که اگر ب. شهرت دارد» رگوليو

بارز  مثال. کرد يبود، ژول سزار به مصر محله من يبلندتر م
خود ما است که مهو  يپلماسيخ دينه، از تاريگر در زميد
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باشد که به گفته  يان داوود خان و برژنف ميم يمشاجره لفظ
در مسکو رخ داد و موجب سه دهه  يدارش با ويصمد غوث در د

ن ياگر در ا. ديدر کشور گرد يرانيو و يکشتار و برباد
د يکرد، شا يمندار، داوود خان با برژنف با خشونت برخورد يد

ن ياز ا. خورد يرقم م يگريخ کشور ما به گونه ديامروز تار
 .   ار حمتاط بوديبس ياست خارجيست در سيرو، با

 
 ياست خارجيم خان گفته بود، سيسردار حممد نع يزمان

ا يَدم  يد رويماند که نبا يم ييافغانستان به کارد ُبرنده 
لبه ُبران   ياه رورا هرگيز. ديلبه بران آن به سرعت دست کش

برد و به هر  يچون و چرا دست را م يده شود، بيآن دست کش
آن دست  يمانه که سرعت باال باشد و بدون دقت و توجه رويپ

ق تر خواهد بود و يمانه زخم عميده شود، به مهان پيکش
لشم  يهپلوها يپس هبرت است دست را رو. شرت خواهد شديب يزيخونر

در وزارت خارجه، . ا دست ما را نربدم تيبکش يکارد به آهستگ
کان يسابقه دار چونان پ يپلمات هايان دين گفته ها در ميا
گر از يد يکي. رفته شده استيافغانستان پذ ياست خارجيس
است يسابقه دار بر آن است که گردانندگان س يپلمات هايد

 يباشند تا کس يا ماهيد مانند صابون يافغانستان با يخارج
د از قدرت يگر، بايبه زبان د. دريا را در دست بگنتواند آن ه
 آن، ريدر غ. برخوردار باشند يار فراخيدان عمل بسيمانور و م
ار دشوار ي خواهند کرد که برونرفت از آن بسريگ ييدر تنگناها
 .   خواهد بود

 
در  يت حفظ منافع مليو ظرف يفکر ييتوانا ياست خارجيس«

در . باشد يم ي املللنيه بگر کشورها در عرصيبا د ييارويرو
که بالقوه و بالفعل کشور  يداتي، مقابله با هتدياست خارجيس

است يهرگاه کازار س. ار  مهم استيبا آن ها روبرو است، بس
شود گفت که عبارت  يم، مييه منايتشب يرا به بازار يجهان يها

 نيدات در بازار روابط بيو فروش هتد يد منافع ملياست از خر
 . امللل

 
ارزش ها و  :عبارت است از ياست خارجيگذار بر سريعوامل تاث

شه ها و برداشت ي، انديو فرهنگ يخيتار ينه هايباورها، زم
نظام، ساختار  يازهاي، نياست شناسان، مشکالت داخليس يها

 يخارج ياست گذاريکه در س ييشناخت از هنادها... نظام و 
، يني، قوه تقنييرامانند قوه اج. ار مهم استي دارند، بسريتاث

نفوذ، يذ ي، گروه هاينظام ي، هنادهاياستخبارات، افکار عموم
 .و مانند آن ياسياحزاب س
 

ان دانشمندان و يعمده، نداشنت زبان مشرتک م ياز چالش ها يکي 
به  يک و مقطعيشرت پراگماتياستمداران بيس. استمداران استيس

شند، ياند يم خود يو گروه ياهداف کوتامهدت و منافع شخص يرو
 يبلند مدت فکر م يها يژياسرتات يکه دانشمندان رو در حايل

استمداران و يان سيموازنه م ين جا، چگونگيدر ا. نديمنا
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ن يمانه که در ايل است و به هر پين مسايدانشمندان از مهمرت
. موفق تر است ياست خارجيشرت باشد، سيتوازن وزن متخصصان ب

خنست  -بلر يان تونيم يي يد پنهانمثال، در جنگ عراق نرب يبرا
ا که هوادار محله به عراق بود و کارشناسان يتانير بريوز
آنان  يا روان بود که بلر به گفته هايتانيبر ياست خارجيس

 يشيک جنگ فرساي ريا را درگيتانيجه بريدر نت. نگذاشت يوقع
 . ستين ييدايان آن را پيد که پايدرازمدت گردان

 
. است ياست خارجيدر س يم، مفهوم قدرت ملل مهياز مسا يکي

دهد  يک کشور امکان مي ياست که برا ييها ييقدرت جمموع توانا
: ر استوار استيد و بر عوامل زياده منايخود را پ ياست هايس
، عوامل ياسي، عوامل سي، نظام، عوامل اجتماعيدئولوژيا

 . يو عوامل اقتصاد ي، عوامل نظامييايجغراف
 

. موثر اند ياست خارجيز بر سين يو احوال خارج عوامل، اوضاع
.  فراوان دارندريتاث ياست خارجيدخل در سيذ يافراد و هنادها

 . ار مهم انديهم بس ي املللنينظام حاکم و نظام ب يدگاه هايد
 يزدگ يدئولوژيافغانستان ا ياسيس ين چالش هايبزرگرت يکي
 يخارج ياش از حد آنان به کشورهيب يکياستمداران و نزديس

 . بوده است
 
 ياست خارجيس. ز متفاوت استيدو چ ياست سازيو س ياست گزاريس

 ياستگزاريباشد و س ين دو مهاهنگيان ايموفق است که م يهنگام
، ييت، کارايزم، مشروعيپراگمات: بر چند اصل استوار باشد

 ... سم، سنجش ويالي، رييرايپذ
   

که از دستگاه  ن استيوسته مطرح بوده است ايکه پ يپرسش
جه روشن است يتوان داشت؟ نت يم يما، چه انتظار يپلماسيد

ن دوستان يکرتيجهان از مجله نزد يمناسبات با مهه کشورها يخراب
 ....  ما

م به روابط کشور با يافگن يم ين جا نگاهيبه هر و، در ا
 :دخل در مساله افغانستانيذ يکشورها

 
 : کايافغانستان و امر -1  

ک افغانستان، بنا به يژيت اسرتاتيبا توجه به امهکا، يامر
ن کشور عالقه مند يل گوناگون به ايکارشناسان، به دال يابيارز

 يل را مين دالياز ا ين جا برخيدر ا. است و در آن حضور دارد
 :ميآور
سم در يرباليو ل يدمکراس ين حاميکا به عنوان بزرگرتيامر -

ت از دولت نو يو محا يامللل نيزم بيمبارزه با ترور يجهان، برا
توسعه  يش در عرصه هاياده ساخنت برنامه هايافغانستان در پ

م يو حتک يز توسعه انسانيو ن يو اجتماع ي، اقتصادياسيس
در افغانستان، خود را به عنوان  ي دمکراسنياستقالل و تام

 يدمکراس يوزريبا پ. داند يمتعهد م ي املللنياز جامعه ب يعضو
تواند به سان  ين کشور ميدر افغانستان، ا سميرباليو ل
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منطقه را به چالش  يتار کشورهايتوتال ي، نظام هاينيرتيو
 . بکشد

 4وم جهان در قزاقستان و يورانيدرصد  17ن کهيبا توجه به ا -
ل دهه هشتاد به يکا از اوايکستان است، امريدرصد آن در ازب

ن کان يبزرگرت يکين بوده است که در نزديل به اين سو، متمايا
ک ينه . ک دولت دوست و متحد داشته باشديوم جهان يوراني يها

 .هيل به روسيدولت خماصم و متما
از يبا توجه به ن. روبرو است يانرژ يکا با حبران جديامر -
بر سر  يجهان يد به نفت و گاز  و با توجه به کشاکش هايشد

 يگيساومند در منطقه در مهريحضور ن يدر منطقه، در پ يانرژ
 . انه استيم يايآس يکشورها

در پاکستان،  ياسالم ييادگرايو بن يبا توجه به رشد تندرو -
ن يکا در افغانستان حضور نداشته باشد، ايهرگاه امر

چد و آنگاه مهه يپ يز در خود ميافغانستان را ن ييادگرايبن
ان جهان در افغانستان خمصوصا در مناطق بود و باش يادگرايبن

کا را در سراسر يتوانند منافع امر يند و مريگ ينه مل اليقبا
کا در يحضور امر. روبرو سازند ييار جديبس يجهان با چالش ها

و در واقع در خط مقدم جنگ با  يخمصوصا در  نوار مرز
 .  آن کشور مهم است يار برايسم بسيو ترور ييادگرايبن
 ني، هرگاه سرزمنيبا توجه به گسرتش روابط پاکستان با چ -

 نه نيک دولت وابسته به پاکستان باشد، چيافغانستان در دست 
کند، بل با  يدا ميج فارس راه پيتنها از راه پاکستان به خل

ما در يق پاکستان، مستقيار داشنت افغانستان از طريدر اخت
از . ديگشا يانه ره ميم يايآس يکشورها يجنوب يسراسر مرز ها

است که  ييله يگانه وسين کا در افغانستاين رو، حضور امريا
ک و يتيوپوليدگاه جي بس مهم از دنيک سرزمي به نيچ يابيجلو ره

 يبا مهه کشورهاين کار، تقريدر ا. دريگ يک را ميژيواسرتاتيج
 . کا مهاهنگ انديپاکستان با امر يبزرگ جهان و منطقه، منها

که  يمادام. عرب دارد يره منايدر جز يومندريکا حضور نيامر -
ر است ين کشور ناگزيکا در عراق حضور دارند، ايامر يهاورين

آن در عراق،  ييايران و حمدود ساخنت گسرته پويبازداشنت ا يبرا
 . در افغانستان حضور داشته باشد

ش ي افزاينيوريد هي طالبان، کشت و تولميبا تداوم استقرار رژ -
 يادگرايبن ياي در دست مافينيوريه يافت و جتارت جهاني يم

آنان را در  يها يخرابکار ينه هايبود که مهه هز يکستان مپا
 ياقتصاد ين حال، وابستگيدر ا. کرد يل ميسراسر جهان متو
از ين ين کشور، بيکرد و ا يدا ميکا کاهش پيپاکستان به امر

ران ي، اعراب و انيتوانست مناسبات خود را با چ يکا مياز امر
ان يادگرايان، دست بنکا در افغانستيبا حضور امر. گسرتش خبشد

 ي املللنيسم بيوابسته به ترور يز گروه هايپاکستان و ن مذهيب
 .دياز افغانستان کوتاه گرد

گسرته  ييکا در افغانستان، جلو تشکل هنايحضور امر -
و يک و جيتيوپولياز نگاه ج. دريگ يرا م يياياروآس
ن يا يين مانع در برابر تشکل هنايک، در گذشته بزرگرتيژياسرتات

 يه بودند که متحدان اصليپاکستان و ترک يگسرته، کشورها
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ه ياحتاد يه به سويش ترکيگرا يدر پ. شدند يکا مشرده ميامر
و در  يعرب ي و کشورهانيچ يش پاکستان به سويو گرا يياروپا

تواند از نگاه  يران، افغانستان مين اواخر مهچنان ايا
 . گردد يابيارز  ن راهين مانع در ايکا به عنوان بزرگرتيامر
کا يامر) وجهه(جيمي  ارياخ ين که در سال هايبا توجه به ا -

 آمده ينيبا در سراسر جهان پايو تقر يعرب يدر اروپا، کشورها
ت و ثبات ي امننيکا در افغانستان خمصوصا تاميت امرياست، موفق

گانه برد و دستاورد ين کشور، يدر ا ينه ساخنت دمکراسيو هناد
در واقع، مهان . است ياست خارجيو س يرصه جهانکا در عيامر

کا در کابل بار ي امرنيشي پري کبريسف -ل زاديگونه که داکرت خل
 .کاستيت امريموفق -ت افغانستانيها اعالم داشته است، موفق

 يم ييباال يکا هبايبه هر رو، افغانستان به روابط خود با امر
ن هم، يبا ا. ان دو کشور رو به گسرتش دارديدهد و روابط م

ک يد در ياز کارشناسان بر آن اند که روابط دو کشور با يبرخ
 .  د و حدود و ثغور آن روشن گرددريقرار گ ي حقوقنيچهارچوب مع

 
 :ياست جهانيکا در هپنه سيت امريوضع

 در دهه نود، جهان در واقع از نيشيپ يشورو يپس از فروپاش
د و در دهه نود يگردمبدل  ک قطيبيستم يک سيبه  ستم دو قطيبيس

هر چند، توان . کا به عنوان تنها ابر قدرت تبارز کرديامر
ش بود، اما يسر جا يک ابر قدرت نظاميه به عنوان يروس ينظام

چه . کا باشديتوانست مهاورد امر يه منيروس يدر عرصه اقتصاد
ارد يليم 500ر يه زيروس) انباشته(ن سال، درآمد ناخالص يدر ا

ارد يليم 5000کا به يکه درآمد انباشته امر ايلدر ح. دالر بود
گاه يه نه تنها از جايروس. هيده برابر روس عيني. ديرس يم

 3500با (گر مانند جاپان يد يدوم فرو افتاد، بلکه از کشورها
ارد يليم 1500با (، آملان )ارد دالر درآمد در مهان ساليليم

س، يلند، سو، فرانسه، انگلستان، ها)دالر درآمد در مهان سال
ش از يبا ب( ني، چ)ارد دالريليم 1000ش از يک بيهر (ا يتاليا

 .عقب افتاد) ارد دالر درآمد در مهان ساليليم  500
 
 2000در سال . دا کرديادامه پ 2000ت تا سال ين وضعيا  

ن سال، يدر ا. ستين ک قطيبيگر يشد که جهان د يده ميآشکارا د
تبارز کرد که پس از  يادک قدرت بزرگ اقتصي به عنوان نيچ

گاه چهارم را در جهان از يکا و جاپان، جاي، امريغرب ياروپا
 شگريف يوريک دهه رکود، با نيه، پس از يروس. ديخود گردان

نقش ابر قدرت شدن  ياياح يآغاز به رشد کرد و به سرعت در پ
کا فاصله يآن شد تا از امر يدر پ ييجامعه اروپا. برآمد

 . ديک قدرت مستقل تبارز مناي يمايد و در سريبگ
و در ريش نيکم آرايست و يان دهه خنست سده  بيبه هرو، در پا

 :کرد يابيتوان ارز ي منيجهان را چن
ابر ( ا ابر قدرت کامل ي) فرا قدرت(مگا پاور  –کا يامر -1

 )يو ابر قدرت نظام يقدرت اقتصاد
 يابر قدرت نظام –ه يروس -2
  يابر قدرت اقتصاد – ييجامعه اروپا -3
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 يابر قدرت اقتصاد -نيچ  -4
 

عضو  يکرد که درآمد ناخالص کشورها يادآوريد ين جا، بايدر ا
هرگاه در . شرت استيکا بياز امر ي، اندکييجامعه اروپا

چون  ييابد و کشورهايشرت يگسرتش ب يينده، جامعه اروپايآ
ه را در يو ترک يشرق يو اروپا يناوياسکاند يس، کشورهايسو

کا يآن نسبت به امر يگرداند، توان اقتصاد ساختار خود شامل
ا فرا قدرت يک مگاپاور ي يمايشرت خواهد شد و در سيار بيبس

 نيخنست يغرب يدر کل، کنون اروپا. تبارز خواهد کرد ياقتصاد
ت يتقو يز در پيالبته، اروپا ن. جهان است يقدرت اقتصاد

ا ا در نظر دارد بيتانيخمصوصا بر. خود است ينظام يتوامنند
ت يخود را تقو ييايدر يوريمابر، نيبزرگ هواپ ساخنت چند کشيت

 يوهاريت نيتقو ي، در پرياخ يز در سال هايمهچنان، آملان ن. خبشد
بزرگ  يانگلستان و فرانسه، دو قدرت نظام. ش استيخو ينظام

کا يه و امريستند که با روسين ياما در حد. اروپا هستند
 .سه باشنديقابل مقا
 يها ييه با توجه به توانايوان گمان برد که روست يالبته، م
 يابيگر با دستيک دهه ديتواند تا  يکه دارد، م ييبالقوه 

 يون با کشورهايگراسيو با انت يباالتر اقتصاد يبه تراز ها
)  يو هم اقتصاد يهم نظام(ک ابر قدرت کامل يمستقل مهسود به 

 . مبدل گردد) فراقدرت(ک مگاپاور يا ي
 نينده، چيدر ده سال آ. کند ي صدق منيدر باره چ  مسالهنيع

مبدل گردد و در واقع  يک ابر قدرت نظاميخواهد توانست به 
 .ک مگاپاور شودي
ک يک، ما در جهان يست و يان دهه خنست سده بين گونه، در پايا

ک سوپر پاور ي، )کايامر(ا سوپر پاورکامل يمگا پاور 
سوپر پاور (ه يوسر: و  دو سوپر پاور) اروپا( ياقتصاد

نده، يدر دهه آ.  ميدار) يسوپر پاور اقتصاد( نيو چ) ينظام
مگا (با چند  فراقدرت  يي رود جهان چند قطيب يانتظار م

با (ه يکا، روسي، امريباخرت ياروپا. ميداشته باش) پاور
 .لي، هند و برازنيچ) مستقل مهسود يکشورها

 
 :ت خواهند بود ازومند جهان عباررينده،  ده کشور نيدر دهه آ

س، يه، جاپان، آملان، انگليل، روسي، هند، برازنيکا، چيامر
 . فرانسه، کانادا

ا، يتاليا: ومند جهان عبارت خواهند بود ازريگر نيد يکشورها
ا، يا، اسپانيم، آسرتالي، بلجيجنوب يايس، کوريهالند، سو

 .رانيه و اين، ترکيارژنتا
 

د يپد يد خاليه توان کوشکا با مهي، امريشورو يپس از فروپاش
. ديرا جهان به سرعت پر منا يشورو ياز فروپاش يناش ييآمده 
ه يب در افغانستان، جتزي جنميرژ يسرنگون ين رو، در پياز ا

انه و مانند آن يم يايا، تصرف عراق، حضور در آسيوگوسالوي
ش گرفت که تا يرا پ يسيک نوع فارورد پاليدر واقع، . برآمد
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کار آمدن  يحال پس از رو. کا ادامه داشتيانتخابات امر
 . شود يده شود چه ميدمکرات ها و اوباما د

 
 :کا در عراقيت امريوضع

ا يدرصد  60 -65که( نيعه نشي عراق متشکل از سه خبش شنيسرزم 
) درصد باشندگان 15با ( ني، کرد نش)دهند يل ميت را تشکياکثر

درصد  15که مذهب  منطقه بود و باش اعراب سين(ت يو تکر
ر گروه ها يگر را سايدرصد د 5. است) سازند يباشندگان را م

ل به يمتما شرت از نگاه مذهيبيان عراق بيعيش. دهند يل ميتشک
شرت يعراق، ب يکردها. کا سر سازش ندارنديران اند و با امريا

 يزم اند و با توجه به وابستگيا فدرالي يخواستار خودخمتار
 سيتياليو سوس سيتيوناليناس يش هايگراز داشنت يران و نيبه ا

 يتيا تکريمذهب  اعراب سين. کا ندارنديبا امر يانه چندانيم
شه ي تبار است، با توجه به داشنت اندنيز از مهيها که صدام ن

ن يز با توجه به ايو ن سيتياليو سوس سيتيوناليد ناسيشد يها
کا يکا آنان را از قدرت برانداخته است، با امريکه امر

از  ين ها، بنا به برخيا يدر هپلو. ز انديآشکارا در ست
 يعرب يوهاريها و هم ن ينيه و فلسطيران، هم سوريمنابع، هم ا

 يکا برميها را در برابر امر يعراق -کايخمالف با امر
ودار رين گي در انيه و چيتوان باور کرد که روس يمن. زنديانگ

 . طرف نشسته باشند يان بيبه عنوان متاشاچ
 
ک جنگ يدر  يوزريپ يبرا يکا در عراق شانسين گونه، امريا

ن ياما به هر رو، با توجه به ا. در دراز مدت ندارد يشيفرسا
 و دمشن نيشيپ يک کشور وابسته به شورويکه عراق در گذشته 

طرف  يک کشور دست کم دمکرات و آزاد و بينده يکا و در آيامر
 ييکا تا اندازه يتوان گفت که امر يخواهد بود، در کل م

 .  ت داشته باشديتوانسته است موفق
ک يکا به متام معنا در يگردد، امر يآنچه مربوط به عراق م

نه جنگ تا کنون سر به صدها يهز.  افتاده استريباتالق گ
 . ارد دالر زده استيليم
 

. ده آن کشور استيچيپ يمساله عراق در بافتار تبار يدشوار
چون بصره،  يينوب کشور در شهرهاشرت در شرق و جيان بيعيش

و  يکردها در مشال شرق. جنف،کربال و بغداد  بود و باش دارند
ز يه در مناطق نفت خيران و ترکيا يدر مرزها -مشال کشور
ها، در جنوب کشور در مناطق  يتيتکر. برند يبسر م  يکوهستان

کردها . ه بود و باش دارنديهم مرز با عربستان، اردن و سور
ران يد اين کار با خمالفت شديدارند که ا يخواه ييجداه يداع

کا به خاطر ين رو، امرياز ا. ه رو برو استيژه ترکيو به و
 رو هم است نياز مه. ديه منايتواند کامال بر آنان تک يه منيترک

 سيتيمارکس يکال و چپيراد يشه هايشرت انديکه کردها که ب
ان يتوان گفت که م يپس م. نديمنا ييکا، مهنوايدارند، با امر
 يکردها.د وجود دارديشد يها ناباور ييکايکرد ها و امر

اند  يچپ يشه هايو اندريشرت پيز بيکه ن يترک يبا کردها يعراق
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، ي، نژاديتبار يوندهايپ يرانيا يو کردها) ک.ک. حزب پ(
کا مهسو يار دشوار است، با امريدارند و بس يو زبان يفرهنگ
ست اند و ياليونال سوسيشرت ناسيز بين ها که يتيوضع تکر. شوند

آنان از  قدرت کنار زده شده . ، روشن استنيله صدام حسياز قب
م با يمستق ن رو، در دمشينياز ا. کايآن هم به دست امر. اند

زه ي  به زور سر ننيشيپ ي، شورويزمان. آن کشور قرار دارند
ورد ت در عراق بودند، بر سر قدرت آيک اقليها را که  يتيتکر

روشن . 87ديم بر سرنوشت عراق حاکم گردانيعظ يبانيو با پشت
ت يکه اکثر -عيدر برابر اهل تش ي، شانسياست در اوضاع کنون

ک نقش دست دوم بسنده يد به ير بايدارند، ندارند و ناگز
 . کنند

 
 يکا با روش هايپارادکس مساله عراق درآن است که هرگاه امر

ان را يعيش يد برتريد، باش بروين کشور پيک در ايدمکرات
جتربه . ران هستندي ارير تاثيکه به شدت ز يانيعيش -رديبپذ

 يدر موارد مهانند به دمکراس يغرب ينشان داده است که کشورها
 يکارشناسان آبرو يکه به باور برخ يزيچ -وقع نگذاشته اند

ن امر، يبارز ا يمثال ها. را برباد داده است يدمکراس
 ينظام ي است که مورد خنست با کودتانيو فلسط ريانتخابات اجلزا

 يکشورها ي محاس از سوميت فرانسه و مورد دوم با حتريبا محا
ار دشوار است که ين رو، بسياز ا. ده استيروبرو گرد يغرب
تنها . ديدر عراق سنجش منا يدمکراس يوزريکا بتواند به پيامر
ل عراق يان است تا در مسيکا مانده است، ايامر يکه برا يراه

د يران کنار آيه و ايد هم روسيدر گام خنست، با اروپا و  شا
از رسانه  يکه برخ ييبه گونه  –»ميغنا«ز در يو آنان را ن

 . ک بسازديشر -نديگو يم يرانيا يگروه
 

 ک جنگ مذهيبيحبران لغزنده  ين کشور به شدت به سوياوضاع در ا
ان کار يو پا رود يش مي پنيدرازمدت و خون يشيفرسا يو تبار

کا و يکا در خود امريامر يعراق ياست هايس. ستيهنوز روشن ن
د يان متحدان آن کشور به باد  نکوهش شديدر اروپا در م
بر آن اند که دمکرات ها   ياز حمافل غرب يبرخ. گرفته شده است

هم بر  يگروه. ون شدن از عراق ندارندريجز ب ييکا چاره يامر
 يگريران، مساله عراق راه حل دياآن اند که بدون محله بر 

 ين باورند که سراجنام جنگ هايگر، به ايد يمشار.ندارد
کا را وادار به ترک دو کشور عراق و افغانستان يامر يشيفرسا

کا صرف نظر از آن يگر بر آن اند که امريمگر گروه د. گرداند
عرب رخ  يره مناين دو کشور و در کل جزيدر ا يکه چه اتفاق

                                                 
دليل اين کار شوروي آن بود که در  دهه هاي شصت و هفتاد سده .  87

چون . گذشته در ايران رژمي شاهنشاهي هوادار امريکا فرمانروايي مي کرد
شيعيان عراق به گونه سنيت متمايل به ايران بودند، از اين رو؛ تنها 

يک دولت به شدت نظاميگر راهي که براي شوروي مي ماند، روي کار آوردن 
مهني بود که سه دهه آزگار رژمي ديکتاتوري بعثي در . سين در عراق بود

 .عراق فرمان مي راند تا اين که از سوي امريکا سرنگون شد
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د و يحاضر به ترک منطقه خنواهد گرد يطيچ شرايه بدهد، در
 . در منطقه خواهند برآمد ييگاه هاياعمار پا يبرعکس در پ

 
افنت جنگ در عراق کمک يان يمگر، تنها  دو موضوع به سود پا

ز جهان ينفت خ ين کشورهاين که عراق از بزرگرتيا يکي: کند يم
ن کشور،  ياز روز افزون غرب به نفت اياست و با توجه به ن

موضوع دوم . باشد يبه سود اقتصاد غرب من يت کنونيتداوم وضع
جنگ  يش مشارکشته هاين است که با ادامه جنگ و طبعا افزايا

ده يون نفر رسيليک ميش از يها که به ب ييکايبه دست امر
ژه يشرت مسلمانان در سراسر جهان و به وياست، موجب خشم ب

 يره متايت جزيدر کل امن گردد که يز عرب مينفت خ يکشورها
د کننده ين کشور توليبزرگرت -يژه عربستان سعوديعرب و به و

که پادشاه  يآن هم در اوضاع. اندازد ينفت را به خماطره م
 يآبسنت چالش ها يمار است و عربستان پس از وين کشور سخت بيا

 .      بزرگ
 

 :کا در جهان عربيت امريوضع
بوده  يريچشمگ يها يسياهد دگرد، جهان عرب شرياخ يدر سال ها

توان به عنوان شاخص  يجهان عرب م يآنچه را که برا. است
 :ز استيکرد، دو چ يابيارز
 يسم عربيوناليرشد ناس -
 ياسالم ييادگرايرشد بن -

. ده است، دو عامل استيگرد يسم عربيوناليآنچه موجب رشد ناس
 يخيرتا ل که با آن دمشينيين که اعراب در برابر اسرايا يکي

کا در يومند امرريدوم حضور ن. کنند يدارند، احساس حقارت م
 .عربستان يره منايجز
سنجند که ملت عرب با صدها  ي منيشرت عرب ها با خود چنيب
که  يک بزرگيتيوپوليون نفوس، با در دست داشنت گسرته  جيليم

شود و در غرب  يج فارس در شرق آغاز ميران و خليا ياز مرزها
خ و فرهنگ و يد، با تارريگ يقا را در بر ميه افراز قار يمين

جهان در  نفيت ينه هاين گنجيمتدن بزرگ و در دست داشنت بزرگرت
کم، هنوز هم استقالل ندارد و در بند استعمار يست و يسده ب

 . غرب است
 

 1500از منابع  يه برخياز اعراب با آن که بر پا ياريبس
ارد دالر در اروپا يليکا و چند صد ميارد دالر در امريليم

 يبه سر م يو در به در يه دارند، هنوز هم در ناداريسرما
از اعراب قابل درک  ياريبس ين ها، برايگذشته از ا. برند

از  ين کشور عربيثرومتندتر –يست که چرا عربستان سعودين
در  يزيست ييکايامر. ارد دالر بدهکار استيليم 220کا يامر

و  ييکايامر يوهاريبه دست ن جهان عرب پس از تصرف عراق
. آغاز به گسرتش منوده است يسپتامرب با آهنگ تند 11 يدادهايرو
پولدار،  يه هايشرت اليسم عرب که بيوناليناس ين امر در هپلويا

ل اند، يباشنده در غرب به آن متما يروشنفکران و عرب ها
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انه و يم يه هايان اليدر م ياسالم ييادگرايمنجر به گسرتش بن
 . ده استيگرد يعرب يدار  در کشورهانا
 

کا به نفت و با توجه به يروزافزون امر يازمنديبا توجه به ن
 ير است در کشورهايکا ناگزينده بر سر منطقه، امريرقابت فزا

دارند،  ن کشور دوسيتيبا ا ز منطقه که به گونه سنيتينفت خ
ور در دوران جنگ سرد، چهار کش. داشته باشد ي نظامنيحضور سنگ

 نيه، سرزميل و ترکييران، پاکستان، اسرايا: کا يهوادار امر
کارشناسان، نقش . را در چنرب خود داشتند يز عربينفت خ يها
. کردند يم يابيارز» ژاندارم منطقه«ن چهارکشور را چوناِن يا

ن نقش کماکان يکردن ا يران، بازيا يانقالب اسالم يوزريپس از پ
ن يمگر در ا. اکستان گذاشته شده و پيل، ترکييبه عهده اسرا

، اعراب نيژيک پاکستان به چياسرتات يکياواخر، با توجه به نزد
ش يو افزا ييه به جامعه اروپايترک يکيران، و نزديو ا

ن دو کشور کمرنگ شده و يه، نقش اين کشور به روسيا يوابستگ
 ي هاميفه آن حفظ رژيل است که مانده است که وظييتنها اسرا

در مقابل، . است يزم اسالميکالياز راد يريلوگموجود و ج
مبارزه با آن کشور از چند اهرم  يل براييخمالف اسرا يکشورها

 :ندريگ يفشار کار م
   نفيتميحتر -
 خود   يدن به توان رزميش خبشيبا افزا يد نظاميهتد -
 ليي در برابر اسرانيت از مبارزات مردم فلسطيمحا -
از  يبرخ يابيبه ارزد که بنا يادآور گرديسته است يبا

 -باکو«نفت  ييدن، لوله رسانايل کشياز دال يکيکارشناسان، 
ک يتيد انرژيشد يازهاينبودن آن، ن يبه رغم اقتصاد» هانيج

ه موافقت منوده اند، يه و ترکيتازه روس. ل بوده استيياسرا
 .ل برساننديياسرا يه را برايگاز روس

 
 :انهيم يايآس يکا در کشورهايت امريوضع

. ستيانه چندان روشن نيم يايآس يکا باکشورهايروابط امر 
 نيکا را در سرزميامر يکيجلست ينظام يگاه هايکستان پايازب

مسدود  ييکايامر يماهايهواپ يخود را به رو يو فضا خود بست
 بار پس از نيخنست ين اواخر برايکستان در ايازب. اعالم منودند

ش را با يمشرتک خو) مانور( شي رزماني، خنستنيشيپ يشورو يفروپاش
 .ه به راه انداختيروس

 
ه، يدور دارد که از راه ترکيک کريکا تنها ين گونه، امريا 

 يم يکستان به افغانستان رس رسانيان، قزاقستان و تاججيآذربا
ن کشورها رفتار مهانند ياز ا يکي يليهرگاه، به هر دل. ديمنا

در افغانستان با  ند،ريش بگيزستان را پيکستان و قرغيبا ازب
ن اوضاع آن يبدتر. ديروبرو خواهد گرد يار دشواريوضع بس

ز  قلمرو خود يپاکستان ن ي اوضاعنيخواهد بود که هرگاه در چن
کمرت حمتمل به  يزي چنيالبته، چن -کا ببندديامر يرا  به رو

کا و افغانستان است تا ين رو، بر امرياز ا. رسد ينظر م



 200

ن تراز يکستان در باالتريان و تاججيروابط خود را با آذربا
 .نگهدارند

 
 :لييکا، اسرايامر

دوم که  يل که پس از جنگ جهانياست تازه تشک يل کشوريياسرا
اد جين کشور، ايان آوردن ايهدف از به م. ان آمديبه م 1948در 
 غرب در کنرتل بر منابع نفيت يبود برا يزيگاه و ختته خيپا

وابسته به غرب و  ي هاميرژانه و سر پا نگهداشنت يخاورم
 . متخاصم ياز رخنه کشورها يريجلوگ

 
س پس ير خارجه انگليوز -ه بالفوريل با اعالميياد اسراجيطرح ا
د صاحب يهودان باين که يبر ا دوم مبين يان جنگ جهانياز پا

 خبرند، ني زمني فلسطنيد در سرزمين کار بايا يدولت شوند، و برا
گذاشته  يهودانيدر دسرتس  ه هنگفيتين گونه، سرمايا. ته شدخير

 يدر راستا.  بودندني فلسطنيشد که خواهان بازگشت به سرزم
به  يهودي يجتار ين طرح، در آغاز، شرکت هاياده منودن ايپ

با استخدام کارگر و  يدند و سپس به آهستگير گردي سرازنيفلسط
 يخود جا ياز سراسر جهان، برا يهوديمهندس و داکرت و کارمند 

ش يک برنامه از پيسپس با .  باز منودندني فلسطنيدر سرزم ييپا
دفاع  يب يرا بر شهرها و روستاها ينيورش سهمگيشده،  يطراح
دن خانه ها و کشتزارها و يآغاز منوده و با به آتش کش ينيفلسط

منودن و بسنت ده ها هزار نفر از باشندگان آن،  يکشنت و زمخ
ک يشان راندند و شالوده  يياآب ي هانيان را از سرزمينيفلسط

از آن . تندخيه تبار و مذهب ريرا بر دو پا يهوديدولت 
خبش  يي و نربد رهانيآوارگان فلسط يروزگار تا کنون، تراژد

 .    و دولت ادامه دارد يبه دست آوردن آزاد يمردم آن برا
 

ت ياز اولو -انهيل در خاورمييدر دوران جنگ سرد، حفظ اسرا
توان به  ياروپا بود که منافع آن ها را م کا  ويامر يها

 :کرد ير رده بنديگونه ز
 لييت از حکومت اسرايمحا -1
 انهيان نفت خاورميکنرتل بر جر -2
 .يسم و نفوذ شورويکمون يدئولوژيکنرتل بر گسرتش ا -3
 سم عربيوناليکنرتل بر گسرتش ناس -4
اعم از جنبش  ياسالم ييادگرايو بن يکنرتل بر گسرتش تندرو -5

 تي و وهابنيسلماخوان امل
 يعرب يهوادار غرب در کشورها ي هاميحفاظت از رژ -6
  

در سال . ابدي يش ميافزا 1955ل در ييکا به اسرايامر يکمک ها
از مجله  ياريبس  يکا جنگ افزارهايدهه شصت، امر يها

ن سال يدر ا. گذارد يل مييفانتوم به دسرتس اسرا يماهايهواپ
مجال ناصر و  يبه رهرب سم عربيوناليناس يريها که اوج پاگ

ز يه و نيدر عراق و سور يبعث يتيسيونالياحزاب ناس يريپاگ
 يها به مشار م ينيان فلسطيدر م سيتيمارکس يشه هاياشاعه اند

دهد که به  يل رخ مييان اعراب و اسرايم ينيخون يرود، جنگ ها
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اعراب و   1968در جنگ شش روزه . اجنامد يل ميياسرا يوزريپ
 يم يشيل ده برابر افزاييکا به اسرايک امرل، کميياسرا

 يارد دالر ميليم 170ش از يبه ب  2003سپس تا سال . ابدي
هم رفته  يل، روييکا به اسرايبالعوض ساالنه امر يکمک ها. رسد
 ي از کمک هارين به غيزند و ا يارد دالر  سر ميليم 3به 

 .ل استييبه اسرا يياروپا يدولت ها
 
ل دارد، قرار ييت از اسرايمحا يکا برايرکه کنون  ام يليدال
 :ر استيز

 انه يربال در خاورميل يگانه دمکراسيت از يمحا -1
کا و در کل يامر ين کشور برايژه ايک ويژيارزش اسرتات -2

 جهان غرب  
 انهيان نفت خاورميکنرتل بر جر -3
 سم عربيوناليکنرتل بر گسرتش ناس -4
م از جنبش اع ياسالم ييادگرايو بن يکنرتل بر گسرتش تندرو -5

 تي و وهابنياخوان املسلم
 يعرب يهوادار غرب در کشورها ي هاميحفاظت از رژ -6
ه، هند و ي، جاپان، روسنيچون چ يياز رخنه کشورها يريجلوگ -7

 ران در منطقهيا
 

ان ياز کارشناسان بر آن اند که پس از پا يارين مهه، بسيبا ا
.  آمدينيل پاييک اسرايژيارزش اسرتات  1991ا ي 1989جنگ سرد 

 :ديگو يگاگو ميش ونورسيتير از مي شاريجان م
 .کند يل نتوانست در جنگ پنهانکاريياسرا -
. کند يريران جلوگي شاه در اميل نتوانست از سقوط رژيياسرا -

ل دچار اشتباه ييت اسرايامه يابيکا در ارزين رو، امرياز ا
 . ده استيگرد
را از يف پذيرا تعريز. ستي ننيراست يک دمکراسيل يياسرا -

 : است يدر بر دارنده سه سازواره حتم يدمکراس
 مردم  بر مردم  يحکومت مردم از سو -1
 ها ير آزاديمذهب و سا يان، آزاديب ياحرتام به آزاد -2
  يانسان ياحرتام به حقوق بشر و حقوق اساس -3

است که  ن در حايليا. ل، دو عنصر آن وجود نداردييدر اسرا
شش  يدو مرت  و بلند يبا هپنا يتينوار اميدن ديل با کشيياسرا

چند . ک ملت را برپا داشته استيافراد  يوار جداسازيد -مرت
ن هم، يبا ا. شوند يل مشرده مييجزو اسرا ينيون عرب فلسطيليم
. ها را ندارد ينيحق ازدواج با فلسط يلييچ شهروند اسرايه

د خاک يد، بايازدواج منا ينيک فلسطيبا  يلييک اسرايهرگاه 
 . ر حقوق بشر اندين ها مغايا. ديل را ترک گوييرااس

 
کا و در کل غرب از يت امريمحا يشه هاين جا، به ريدر ا
هود يکه جوامع  ي و در گام خنست، به نقشميپرداز يل ميياسرا

هودان در ي ياسيس يت هايفعال. کا دارندياست امريدر هپنه س
هود يندگان ده يرا يدرصد. گر استيش از مهه اقوام ديکا بيامر
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 50000ش از يکا بيدر امر. درصد است 85-80کا يدر انتخابات امر
. دهند يل ميهودان تشکيشرت آن را يوجود دارد که ب88يگروه الب

گروه  5000ش از ياست که ب» پاک يا«ن گروه ها ياز ا يکي
کنگره در . عضو دارد 60000ده است که يرا در خود گنجان يهودي
در کنگره، هرگاه . کند يم يرا باز ينقش اساس ياست خارجيس

 يار امکان دارد که کرسيد، بسيل سخن بگوييخمالف اسرا يکس
از  ي، که باريمثال، پاول فند يبرا. خود را از دست بدهد

پاک زده شد و  يا يمنوده بود، از سو يبانياسر عرفات پشتي
 يگروه  ا ياعضا.  هودان نوشتيرا در باره  يپسان ها کتاب

وسته يدهند و پ يم ياريبس يکنگرس من ها رشوه ها يپاک برا
ژه با حزب يل به وييپاک با حکومت اسرا يا. آورند يفشار م
 يها ي البريتاث. دارد يکينزد يوندهايکول، پيل يراستگرا

 يخارج يبه کشورها ياقتصاد ينه کمک هايژه در زميبه و يهودي
کنگره  را در ياريپاک توانسته است هراس بس يا. ار استيبس
 .نديافريب
 
در . شوند يندگان کنگره مهه ساله انتخاب ميکا، منايدر امر 

ان يحين، مسيگذشته از ا. دارند يهودان چهل کرسيکنگره، 
است » کنفرانس« -گريد يالب. ز نقش عمده دارنديهودگرا ني

 يکيکه روابط نزد ييکايامر يهوديتن از رهربان  5000مشتمل بر 
 -يهودي ريگر غيگروه د. دارند... و ينيک چيچ، ديبا ولفوو

 يش از سيکه از ب) ست هايو کنسرواتين(» حمافظه کاران نو«
ست که در يده آلياند ا يت دارند، گروهين سو فعاليسال به ا

در . ندريگ يهبره م يسخت افزار يشرت از روش هاياست بيس
 يدرصد رسانه ها 40. هود انديه داران بزرگ مهه يکا، سرمايامر
 ييايهودان آسرتالياز  -ک مارلک ير تاثر روپيز ييکايرام

ک مالک آن ياست که روپ يياز جمله ها» ميتا«جمله . تبار است
 . است

  
ادگرا  يان بنيحين است که چرا مسيگردد، ا يکه مطرح م يپرسش

از علل  يکيد گفت که يکنند؟ در پاسخ با يت ميل محايياز اسرا
ح در کتاب يز مسيقاد به رستاخاعت. است يو باور ينييآ -ياصل

هودان به يدعوت . ت استيحي مسينيآرمان آ -»ميعصر قد«مقدس 
است تا بتوانند  يحيان مسيادگرايبن يت از آرمان هايمسح

ت املقدس يدن به بيرس. نديح دعوت مناي مسينيآنان را به آ
 . است يحيان مسيادگرايآرمان بزرگ بن

 
ان سه ينگ سرد، جنگ قدرت مدر زمان ج. است ياسيگر، سيل ديدل

در . ياسالم ييادگرايسم و بنيرباليو ليسم، نيکمون: مکتب بود
 به افغانستان، حمافظه کاران نو نيشيپ يشورو يهنگام لشکرکش
سم يبا کمون يسم را متهم به سازشکاريرباليو ليتوانستند ن

                                                 
البي از دهليز پارملان گرفته شده است، به معناي گروه هاي فشار،  -  88

 گروه هاي نفوذ
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زند يسم بر انگيرا در برابر کمون ياسالم ييادگرايمنوده و بن
 . ش بربنديپ يشورو يرا تا شکست آن و فروپاش يامان يبو نربد 

 
 يضد شورو يست ها در جبهه جهانيوکنسرواتين است که نيجالب ا

را به » سميعيش«سم و ي، وهابياسالم ييادگراي، بننيتوانستند چ
ها و دولت  يبا خود مهسو و مهنوا بسازند که شورو يگونه مصنوع
. خواندند يم» حتاد نامقدسا«ن احتاد را يک خلق ايحزب دمکرات
ها در جنگ  ي ساخنت شوروريل درگياز دال يکيروشن است 
ز عرب ينفت خ يره منايه جزيوقا ين بود که برايافغانستان ا

 و نيد مهه عناصر ناباب و تندرو عرب، اعم از اخوان املسلميبا
ره منا يون از جزريب يک جنگ مصروف کننده فرعيون در يوهاب

 1982روشن شد که در  يقت هنگامين حقيا.شدند يمشغول ساخته م
را از  يان شورويد سپاهيحاضر گرد يرهرب شورو -اندروپوف يوري

ک دولت يکار آوردن  ينه رويافغانستان فرا خواند و در زم
ها نه تنها  ييکايمگر امر.  با غرب وارد گفتگو گرددريفراگ

را باال زان کمک ها به رهربان جماهدان يموافقت نکردند، بل م
ن کار کامال با موضع پاکستان که يداست که ايناگفته پ. بردند

ن يا. داشت يبرد، مهاهنگ يم ياز جنگ افغانستان سود فراون
ک يز عرب به ينفت خ يره منايک به سه دهه حبران جزيگونه، نزد

شد و تندروان عرب به  فرافگين ي دور افتاده کوهستاننيسرزم
خود شان،  يدولت ها يو بر اندازل يي شدن با اسراريدرگ يجا

 .در افغانستان شدند» سميکمون«  جنگ با ريدرگ
 

سم از يکمون يدئولوژيو رخت بربسنت ا يشورو يپس از فروپاش
: ان دو مکتبيم يري، درگيک جهانيدئولوژيا يهپنه کشاکش ها

. ديبا شدت آغاز گرد ياسالم ييادگرايسم و بنيوکنسرواتين
ن يرا در ا سيتيدبستان مارکس يجا است که يادآوريسته يبا

ن دو يآن که با ا يگرفته است که ب يال دمکراسيسوس -عرصه
 ياسيس يها يياي شود، به پوريم درگيبه گونه مستق يولوژيديا

ال ي به سوسنيشيپ يها يش روز افزون چپيگرا.دهد يادامه م
جهان را  سر  ياسينده سيد آياست که شا ينيش نوي، گرايدمکراس
ش يگرا يچپ دارا يوهاريدن نيرس يوزريبه پ. رقم بزند از نو

 . است يده نويدر اروپا، پد يال دمکراسيسوس يها
 
 يلسوف آملانيف -ادگذار آن اشرتاوسيسم که بنينئوکنسروات 

بنا شده است که نه تنها رسالت  يوناني ريه اساطياست، بر پا
مانشهر ز و آريپندارد خود را جنات دهد، بل جهان را ن يخود م
را  يو عظمت قدرت و تکنولوژ يشنت داوريرا بسازد و خو ياخالق

را » کاي امررينظ يملت ب« رو، اسطوره نياز مه. ش بگذارديبه منا
مسلط  يولوژيديپرداختند که کنون ا» ملت برتر آملان« يبه جا

گر جهان يد يبه کشورها يکا است که صدور دمکراسيبر دولت امر
 . آن است ياز راهکارها يت ابزارسخ يبا کاربرد روش ها

سم يرباليو ليست ها بر آن بودند که نيوکنسرواتيدر آغاز، ن
پاشاند و چون حمور آن  يجامعه را فرو م ياجتماع يادهايبن

گردد که جامعه در برابر  ياست، باعث آن م ييانسانگرا
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ده شود و ممکن است در برابر يپوس ييفردگرا يها يخودخواه
است، شکست » نيانسان طراز نو«ار آن ساخنت سم که شعيکمون
سم آغاز يرباليولين رو، به مبارزه در برابر نياز ا. خبورد

ر امور خارجه وقت يوز –سنجريک يدر آن هنگام، هنر. منودند
ها بود  يز با شورويست مساملت آميرش اصل مهزيپذ يکا در پيامر

با متهم ست ها يوکنسرواتين. 2-و سالت 1-سالت يو هوادار امضا
سم، شعار جنگ در يبا کمون يست ها به سازشکاريرباليوليساخنت ن

از مشارکت  يسم را سر داده و با هواداريبرابر کمون
است، برخالف يدر س يحيو مس يهودي ان مذهيبيادگرايبن
است يست ها که خمالف هرگونه مداخله مذهب در سيرباليولين

 يبه پا يحيسان ميادگرايدن بنيبودند، توانستند با کشان
نامزد مورد نظر خود را در  -گاني، رونالد ريرا يصندوق ها

 .  کا برساننديامر ياست مجهوريانتخابات آغاز دهه هشتاد به ر
 

 -خيان تاريمارکس پا يک، مهان گونه که برايوريدگاه تياز د
 يوزريپ –خ يان تارياما، پايفوکو  يسم بود، برايکمون يوزريپ
 يسم،  برايکمون -»شرارت يامپراتور«ن ايسم و پايرباليولين

 يبر قرار«ا ي» ين جهانينظم نو« ييبرپا -حمافظه کاران نو
ان يسم، پايان مارکسي، پا»االت متحدهيا يبه رهرب يحکومت جهان

 ييادگرايان بنيو پا يال دمکراسيان سوسيسم، پايرباليولين
ن که شالوده ياز آگاهان، از ا ياريبس. است ياسالم

ال يآرمان خ(» اياتوپ« يکا را نوعيک نظام امريژولويديا
ار نگران هستند و از رهربان يدهد، بس يل ميتشک) پردازانه

ن يدر ا. کنند يانتقاد م ن کشور به سخيتينوحمافظه کار ا
ن کارزار يز به اين ين رهرب شورويآخر -ل گرباچفييخاياواخر م

 .  دها گرفتن انتقايوست و حمافظه کاران نو را به باد تندتريپ
 

و اسطوره  ييا، هبانه جوياد رويسم بر بنيوکنسرواتيفلسفه ن
و صدور  ياز  دمکراس يابزار يريبا هبره گ. استوار است يساز

ن ياز منتقدان بر ا ياريبس. يسخت ابزار يوه هايآن با ش
کار آمدن حمافظه کاران نو در  يباور شده اند پس از رو

ک  يدمکرات يگر ارزش هاي، ديشدن دمکراس يکا، با ابزاريامر
ز سقوط يربالزم نيل يارزش ها. در جهان در حال رنگ باخنت است

روشن است . از دست رفته است يمنوده و  اعتبار دمکراس
ن رو،  ياز ا. ت استياز بشريدارد و ن يارزش جهان يدمکراس

د از بسرت يبا يدمکراس. ار خطرناک استيبس يبا دمکراس يباز
 يريجه گي نتنين منتقدان، چنيا. زديآن برخ يعو اجتما يفرهنگ

جهان سوم در آستانه شکست  يدر کشورها يند که دمکراسيمنا يم
 . است

 
 :کاينده مناسبات افغانستان با امريآ

ائتالف  يوهاريکه ن ياز پژوهشگران بر آن اند که هنگام يبرخ
در مساله  يبه افغانستان آمدند، جامعه جهان ي املللنيب

 ينيروس ها، چ. ان از مهان آغاز صادقانه برخورد ننمودافغانست
 يخود به سو يبه پا» آن ها«دانستند که  يها م يرانيها و ا
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ن رو حتا کمک هم کردند و  ياز ا. نديآ يدامگاه افغانستان م
سوء  يکا و اروپا با حرص و طمع، در پيامر. خاموش نشستند
از افغانستان به  يرينه به دست آمده و هبره گياستفاده از زم
 نيران و و چيانه، حماصره ايم يايآس يز به سويعنوان ختته خ

د يشد، با يهر گاه در آغاز، از صداقت کار گرفته م. بودند
ن کار يمگر نه غرب در ا. شد يطرف اعالم م يحتما افغانستان ب

بود و  يو هژمون يغرب تشنه انرژ. ل نشان داد و نه شرقيمتا
ک جنگ يف در ي ساخنت حرريقام و درگاست و شرق تشنه انت

 .»باتالق« ک سخن در يدرازمدت و در  يشيفرسا
 
. کار گرفت يبه هر رو، غرب در مساله از روش ها سخت افزار 

درست مرتکب مهان . ديمگر، در مهان آغاز، مرتکب اشتباه گرد
 -ده بودنديها در زمان برژنف مرتکب گرد يکه شورو ياشتباه

روشن بود که . حمدود به افغانستان يحدهاا وايل قطعات يگس
طالبان و واکنش  يوريآن ها آشکارا ن. ن سنجش درست نبوديا

، دست يخارج يوهاريمنطقه را در قبال حضور درازمدت ن يکشورها
 . کم گرفته بودند

 
کا و يسته است امريبر آن اند که با يحل مساله، برخ يبرا

تا آن کشور را وادار اورند يد بر پاکستان  فشار بياروپا با
مگر .  ل دهشت افگنان به افغانستان سازندياز گس يريبه جلوگ

ژه اروپا در فشار آوردن بر پاکستان  يکا و به ويامکانات امر
مانه که بر پاکستان فشار يرا به هر پيز.  حمدود است

ز يه و نيران و روسي، انيچ يشرت به سوياورند، پاکستان بيب
 نيبه مهگر، يد ياز سو.  ديل خواهد گرديمتما  يعرب يکشورها

 . شرت خواهد شديتندرو در پاکستان ب يوهاريمانه نقش نيپ
نه يکا در زميامرم، يکه در باال گفت ييبه هر رو، به گونه 

ش يافزا: ش رو دارديمناسبات با افغانستان سه راه در پ
 نيران و چيه، اي؛ تفاهم با روسيو اقتصاد ي حضور نظامريچشمگ
ا کنار آمدن با ين کشور؛ و يا طريفي استاتوس بنيامو ت

ها و تبعات خود را  يروشن است هر سه راه دشوار. پاکستان
 .دارد

 
 : افغانستان و اروپا   -2

، يدر هپنه جهان ياسيو حتوالت س يشورو ياروپا، پس از فروپاش
 و احتاد دو نيوار برليد يزيفرور. گذاشت ييپا به مرحله تازه 

ان يدر گذشته، پس از پا. ن مرحله بوديدر ا يقطه عطفآملان، ن
ا ي ک مشايليمان اتالنتيشامل پ يباخرت يدوم، اروپا يجنگ جهان

طره ير سيز يخاور يبر عکس، اروپا. کا بوديامر يناتو به رهرب
 ياروپا ي، کشورهايشورو يپس از فروپاش.  بودنيشيپ يشورو
خارج شدند و از  يه شوروير ساياز ز يگريد ي،  پيکي يخاور

ن حتوالت، يا يدر هپلو. افتندي ييرها سيتيکمون ي هاميشر رژ
 يکا فاصله گرفتند و در پيز از امرين يباخرت ياروپا يکشورها

 يو نظام ي، اقتصادياسيس يدر هپنه ها» استقالل«به  يابيدست
 .دنديگرد
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 :ش وجود دارديکنون در اروپا دو گرا

ش مانند ين گرايه در راس اک يکيترانس اتالنت ش سنيتيگرا -1
 .کا قرار دارديامر يشگيمتحد مه –شه انگلستان يمه

ست يکه در راس آن فرانسه و دوگل سيتييش پان اروپايگرا -2
 يال دموکرات هاين اواخر سوسياک و در اريچون ژاک ش ييها

 .آملان چون گرهارد شرودر قرار دارد
 
، يوروش يد که پس از فروپاشيسته است خاطر نشان گرديبا
در  ييش اروپايهم هوادار گرا ياستمداران روسياز س ياريبس

 .هستند ياسيهپنه س
 

 ي، کماکان هوادار مهاهنگيکيش ترانس اتالنتيهواداران گرا
 ين گروه، مهسانيا يل اصليدل. کا هستنديان اروپا و امريم

ژه در يکا به ويو داشنت منافع مشرتک با امر ي، مهتباريفرهنگ
ن ها بر آن اند که مصلحت اروپا در يا. است يعرصه بازرگان
 .کا استياحتاد با امر

 
 يو مرين يکه به گونه روزافزون ييش اروپايهواداران گرا

 ي و تصرف عراق از سوريند، بر آن اند که پس از حتوالت اخريگ
ان يکا به پاياروپا و امر يها ي، عصر مهکارييکايامر يوهارين

ان يياروپا يبرا يکا سوديبا امر يمانيگر مهپيده است و ديرس
 -ياسين سيش اردوگاه نويآرا يندارد و هبرت است اروپا در پ

ن گروه بر آن اند که يا.  گردد يتين امنيو گسرته نو ياقتصاد
 منافع آزمندانه خود است و حاضر نيتام يکا تنها در پيامر

. ل شوديقا يم  عادالنه انرژيدر تقس ياروپا سهم يست براين
 يايحفظ منافع عل يان است که برايين رو، بر اروپاياز ا

را  ييگر متحد شده و گسرته واحد اروپايکديک سو با يخود، از 
ک يتيانرژ يازهاي ننيتام يگر، برايد يان آورند و از سويبه م

ک سوپر يژين اسرتاتينو ييه مهسو شده و با مهگراياروپا با روس
ومندتر از ريند که نل دهيرا تشک ي) فرا ابر قدرت( مگاپاور 

رقابت و  يجهان يکا باشد و بتواند با آن در کشاکش هايامر
ک ينزد يان بر آن اند که براياروپاگرا از يمشار. ديمنا يمهچشم

ران و عراق و در کل منطقه خاور يز اينفت خ يشدن به کشورها
ه يه را به احتاديعرت ترکيد هر چه سري، بانيکسپ يايانه و دريم

گر، با توجه به اختالفات در يد يمگر برخ. شانندبک يياروپا
ه اند، ي، تنها خواهان احتاد با ترکيو فرهنگ يباور يارزش ها

 .  سيتييک ساختار پان اروپايوسنت آن کشور در ينه پ
 

ک احتاد يه وارد يد با روسيان، اروپا بايبه باور اروپاگرا
وپا در از اروپا است و چون ار يه خبشيروس. ک گردديژياسرتات

 نيد از مهيگردد، با يه ميوابسته به روس ينده از نگاه انرژيآ
اورد يبه وجود ب ييه بزرگ اروپايک احتادياکنون با آن کشور 

و  ينظام -يومند اقتصادريک گسرته ني نيکا و چيو در برابر امر
اروپا با منابع  يه و تکنولوژيهرگاه سرما. ديارايب ياسيس
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کا و يگر امريوندند، ديه به هم بپيروس يو توان نظام يانرژ
 . خنواهند داشت ييک اروپايزدن در برابر مهچون  يبرا  حريفنيچ
  

ه از يروس 2027، تا سال يکارشناسان غرب يها ينيش بيه پيبر پا
آن گاه، . دين کشور اروپا خواهد گرديشتازتريپ ينگاه اقتصاد

» ييوپااالت متحده اريا«در اروپا در يه به عنوان لينقش روس
ل يک با مسايتيل انرژيچون مسا. نده برجسته خواهد بوديآ

ن است که به ين گروه ايک گره خورده است، استدالل ايژياسرتات
خود را  ياسيس يري اکنون مستگنيسود اروپا خواهد بود تا از مه

 . ه مهاهنگ سازديبا روس
 

بر آن اند که  يياستمداران اروپاياز س يان، مشارين ميدر ا
 ياست آگاهانه و اجنام مانورهايک سي يريشگيد با پيپا باارو

ن يا. دريبگ» دنتيدو«ه يکا و هم از روسيرکانه، هم از امريز
ا يسم يحفظ احتاد پان اتالنت يگونه، اروپا بر سر دو راه

 . قرار گرفته است ييش اردوگاه اروپايآرا
 

 يخن اند که احتاد برياستمداران بر اياز س يکا، گروهيدر امر
کا بسنده است يبا امر... س و يچون انگل يياروپا ياز کشورها

 يخود را با کس يجهان يکا دستاوردهايست امرين يازيو ن
استمداران کارکشته و کهنه کار يس يمگر برخ. م کنديتقس

که شده  ييکا بر هر هبايسنجر بر آن اند تا امريک يمانند هنر
 آن ناتو از هم ريغ در. خود را  نگهدارد مانان سنيتياست مهپ

ک کشور درجه دوم مبدل خواهد يکا به يخت و امريخواهد گس
 .ديگرد

نده نشان خواهد داد که اروپا احتاد ترانس يبه هر رو، آ
که خود  -هين که با روسيا ايسم را حفظ خواهد کرد ياتالنت

را  در برابر  ييسوپر مگاپاور اروپا -از اروپا است ييجز
 .دادل خواهد يکا تشکيامر
 

 ريک ساختار فراگي يزير يل به پيشرت متمايه بيروشن است، روس
ن ساختار، يالبته در ا. ا استيبا اروپا و آس يياياروآس

 يچون کشورها يگريد يانه و قفقاز و کشورهايم يايآس يکشورها
ا ي، بالروس و ملداوينيز اوکرايشرق و ن يو اروپا يناوياسکند

. ز شرکت خواهند داشتين ران و هنديه و ايو مهچنان ترک
 يمايسم را در سيپان اتالنت هرگاه، اروپا کماکان احتاد سنيت

ک يا به يند و ينو برگز) فرا ابرقدرت(ک سوپرمگاپاور ي
بسنده کند، در آن صورت، ) هيروس يمنها( ييمگاپاور اروپا

 يايآس ي و کشورهانين که با چيماند جز ا يمن يه راهيروس يبرا
سوپرمگا  -ران  و حتا هند و پاکستانيو اانه و قفقاز يم

هر چند، با توجه به . ل دهديرا تشک ييايپاور تازه آس
 نيچن يزيز منافع متفاوت، هسته ريو ن ياختالفات فرهنگ

ان يه مدت ها ميبه هر رو، روس. ار دشوار استيبس ياردوگاه
ا مانور خواهد کرد و منتظر خواهد ماند تا ياروپا و آس

. ديرا اختاذ منا ييم هنايخواهد رفت تا تصم يراهاروپا به چه 
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ه مانور يکا و روسيان امريز مدت ها ميمهان گونه که اروپا ن
 .خواهد منود

 
 يومندريه اهرم بس نيد که روسيادآور گرديسته است يمهچنان با

نده اروپا دستنگر يدر آ. در دست دارد يرا چون منابع انرژ
تواند  يه ميل، روسي دلنيه خواهد بود و به مهيروس يانرژ

 يبا گذشت زمان، وابستگ. درير فشار بگيوسته اروپا را  زيپ
د و اروپا را يشرت خواهد گرديه بيک اروپا به روسيتيانرژ
ه داربست ير سايز ياسيس يد در هپنه هاير خواهد گردانيناگز

ت، روشن است که در ين وضعيا. ه بروديروس يها يژياسرتات
داست که يات خودش را خواهد داشت و هوريثتا يجهان ياست هايس

 . خواهد منودريز تاثيبر افغانستان ن
ارد يليم پنجرا به ارزش  ين اواخر، آملان قرارداد بزرگيدر ا

 .گاز بسته است ييرسانا يدن لوله هايکش يه برايدالر با روس
 

 يالبته، م.  خواهد بود نده چند قطيبيدر هر صورت، جهان آ
ز تصور کرد که در آن سراسر قاره يرا ن قطيب ک جهان دويتوان 
ش يکاآرايک سوپرمگا پاور در برابر پان امريا در ياروآس

و و حمور يتوک –مسکو  -سيپار ين صورت، حمور افقيدر ا. ابدي
 ياز سو يدهل -هتران -ک سو و مسکويکنگ  از يپ -مسکو يعمود

 .  افتيگر تشکل خواهد يد
 

کا يعضو ناتو و امر يياروپا ياان کشورهيجنگ عراق، م يدر پ
قرار  يختگيک در آستانه گسياحتاد ترانس اتالنت. شکاف افتاد

د يشد ييه اروپايکا و احتاديان امريگرفت و  اختالف نظر م
 . ديگرد
 

است يخود در هپنه س يها متوجه لغزش ها ييکايها، امر يتازگ
 .با اروپا برآمده اند ييمهگرا يشده و دوباره در پ يجهان
به دست آورده در عراق را با » ميغنا«کا حاضر است، يامر

اروپا به اصطالح  يگر جاها هم برايد و در ديم مناياروپا تقس
ار سودمند يبس يارد دالريليقرار داد سه م يامضا. وانس دهد

 .  ن گونه وانس ها استياز ا يکي يفرانسه و عربستان سعود
 يي مهگرانيچن يبراداند  يم يکا،کنفرانس لندن را آغازيامر
ها در  يياروپا يها برا ييکاين کنفرانس، امريدر ا. يي

 يين کنفرانس را الگويل شدند و ايقا يافغانستان نقش برابر
در عراق و احتماال در  يمهانند يها يمهکار يدانند برا يم
 . رانينده در ايآ

اروپا و  يگفتگوها(انا ي مساله، نشست ونيبا توجه به مه
در واقع، . برخوردار است ييار بااليت بسيز امها) کايامر

االت متحده ين است که اي اوبوما گواه بر ارياخ ياست هايس
تواند در  يمن ييکا سر اجنام درک کرده است که به تنهايامر

از يسخت ن ييد و به متحدان اروپايجهان برآمد منا ياسيسهپر س
است  ييهاپر کردن درز ين نشست در راستايدارد و در واقع، ا

هر . د آمده بوديک پدياردوگاه ترانس اتالنت يکه در دو سو
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کا و اروپا بتوانند با هم زبان مشرتک  يگاه، واقعا، امر
 ريک و غياز حتوالت تازه درامات يتوان شاهد برخ يابند، ميب

 . جهان بود ياسيمنتظره در صحنه س
 

 يم ياريبس يبه هررو، افغانستان به روابط خود با اروپا هبا
افغانستان نقش  يز در روند بازسازين ييجامعه اروپا. دهد

جامعه  يان افغانستان و کشورهايدارد و روابط م ييارزنده 
 که ميادآور گرديسته است يبا.  رو به گسرتش دارد يياروپا

عضو  يک با کشورهايژيدرازمدت اسرتات يافغانستان خواهان مهکار
 .  ات در کشور استت و ثبي امننيتام يمان ناتو برايپ
 
 :افغانستان و پاکستان -3

ن کشور، ياد اجيروابط افغانستان با پاکستان، از مهان آوان ا
ورند، يخط د ي آن سوني و بلوچ نشنيپشتون نش ي هانيبر سر سرزم

 . نامهوار بوده است
 
 ييس و تا جايکا و انگليران، امريجهاد، ا يش از سال هايپ

ار يند که در پاکستان نفوذ  بسبود ييکشورها -لييهم اسرا
و حتا  يعرب ي، کشورهانيمگر در دوران جهاد، نفوذ چ.  داشتند

که احزاب  ييبه گونه . افتيش ين کشور افزايه در ايروس
ع ي اعراب رفتند و صنارير تاثيپاکستان در کل ز يادگرايبن

و  يماسازي، هواپي، موشکسازيع امتيپاکستان مانند صنا يدفاع
ن رو، کنون پاکستان ياز ا.  تعلق گرفتنيکسره به چيمانند آن 

 .  ه در مانور استيران و روسي، اعراب، انيکا، چيان امريدر م
 

پاکستان در  ياست هاي،گروگان سياريل بسيکا بنا به داليامر
ن ياز ا ير، برخيدر ز. ژه در افغانستان استيمنطقه و به و

 :ميمشار يل را بر ميدال
شرت يپاکستان که ب ييهسته  يگ افزارهاداشنت کنرتل بر جن -1

 . ساخته شده استنيچ ياريبه 
 ان هند و پاکستانياز برخورد هسته م يريجلوگ -2
از  ييهسته  يد سالح هايتول ياز گسرتش تکنولوژ يريجلوگ -3

 پاکستان يسو
از به قدرت  يريدر پاکستان و جلوگ يکنرتل تندروان اسالم -4

 دن آن ها يرس
ائتالف در افغانستان که بدون  يهاورياز حضور ن يبانيپشت -5

 . پاکستان ناممکن است يمهکار
افغانستان و   يتندروان اسالم يها ييايکنرتل بر پو  -6

داهللا، مال داد اهللا و مال يمال عب: ه طالبانيرهربان بلندپا
 افغانستان يز در مناطق مرزيعمر در پاکستان و ن

 يزهامر يکيک در نزديژيک منطقه حساس اسرتاتيحضور در  -7
 راني، هند، افغانستان و انيچ

 
سته يتواند بر پاکستان فشار با يکا منين رو، امرياز ا

ها در مهان  ييکايامراز گزارش ها،  يه برخيبر پا. اورديب
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دند که  يجه رسين نتيخنست ورود به افغانستان به ا يسال ها
ابند يدست  يوزريتوانند در افغانستان به پ يم يتنها هنگام

و بدنه دولت ) ياسيو هم س يهم نظام( پاکستان  يهربکه در ر
کا ياست امرين رو، سياز ا. اورندي وارد بيريدر افغانستان تغ
 -و در افغانستان ي رهربيريتغ -، در پاکستانريدر چند سال اخ

 يابي بدنه قدرت بوده است که هر دو در ظاهر به کاميريتغ
شود گفت در  يموقت بوده و وم يوزرين پياما ا. ده استيرس

مانه که يروشن است، به هر پ .ده استياجنام يواقع به ناکام
 يان در پاکستان کمرنگ تر گردد، مواضع دمکراسينقش نظام

ت يان و تند روان تقويادگرايافته بل بر عکس موقف بنيم نيحتک
ن پارداکس قدرت در پاکستان ين خود بزرگرتيگردد و ا يشرت ميب

 .است
 

ک سو، از ياز کارشناسان، پاکستان، از  يخبر يابيبنا به ارز
از آن کشور در قبال مبارزه با  يبانيپشت يکا در ازايامر

گر، يد يد و از سوريگ يزم و مساله افغانستان مزد ميترور
گر خمالف حضور يد يان از مهه کشورهاييکايون راندن امرريب يبرا
ت به دس يپاکستان مهچنان، برا. کا در افغانستان، باجيامر

دا منودن عمق ي افغانستان و پينيوريه يآوردن احنصار بر بازرگان
از  يمياز به اشغال حد اقل نيک در برابر هند، نيژياسرتات

چ رو ين کشور است که به هيا يژين اسرتاتيافغانستان دارد و ا
 . دياز آن، روگردان خنواهد گرد

 
 تواند با توجه به رشد ينده، روشن است منيپاکستان، در آ

. ديکه هند دارد، در دراز مدت با آن کشور رقابت منا يريچشمگ
 و نيک با چيژياسرتات يها يکوشد با گسرتش مهکار ين رو، مياز ا

ک خود يژيه و جهان عرب، ضعف اسرتاتيبا روس يران و پنهانيا
 اکنون، پاکستان بندر گوادر  را به کمک نيمه. ديرا جربان منا

ن بندر ينه ساخنت ايشود که هز يمگفته .  اعمار منوده استنيچ
ده يل گردي متونيرسد که از وام چ يارد دالر  ميليم 6-4به  
 اداره بندر را در دست نيبر اساس قرار داد، قرار است چ. است

 در نظر نياز منابع، چ يمهچنان بنا به گزارش برخ. داشته باشد
کنرتل  يخود برا يامت يها يياير دريز يبرا  يگاهيدارد پا

 2005ن بندر در سال يقرار بود ا. ج فارس در گوادر  بسازديخل
ش يگشا 2006 يسپس قرار شد در  ماه جوال. گردد يراه انداز

 .  ق افتاديبه تعو يل نامعلوميمگر باز هم بنا به دال. ابدي
 
که با پاکستان  ييارد دالريليچند م ي بر اساس قرار دادهانيچ

موشک  ي، کارخانه هايمتسات ايبسته است، ساخت و ساز تاس
سات يگر تاسيو د يماسازي، هواپ)ي و غورنيشاه يموشک ها(يساز

  60 -30 يمهم پاکستان را در دست دارد و خبش بزرگ وام ها
که  ييارد دالريليک مياز مجله وام ( پاکستان يارد دالريليم

.  ، را داده است)ده استين واگزار گرديا يبه سکتور خصوص
ج فارس راه يق پاکستان به خلياهد از  طرخو ين گونه، ميا
از کمرنگ شدن  يين اواخر، نشانه هايمگر در ا.  ديدا منايپ
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زان يبه م ينيخورد و چند پروژه چ يروابط دو کشور به چشم م
ق قرار گرفته يدر حال تعل يليارد دالر بنا به داليليم 1.6
 ز هراسيکا و نيامر ين امر را فشارهايل ايآگاهان دل. است

 يابيج از راهيخل يگر کشورهايو امارات و د يعربستان سعود
 .   دانند يج فارس مي به خلنيچ
 

کا يامر ي در قبال پاکستان برانيچ ياست هايروشن است، س
کا ي، امرياز  حمافل پاکستان ي رو، برخنياز مه. ستيند نيخوشا

در  ياز حمافل افغان يند که به کمک هند و برخيمنا يرا متهم م
کار حتا به .پرتنش ساخنت اوضاع در بلوچستان پاکستان است يپ

ده شده است که پاکستان، افغانستان را متهم به يکش ييجا
از حمافل  يمهچنان برخ. الت بلوچستان منوده استيدر ا يخرابکار

کا در صدد حتت فشار آوردن پاکستان است تا يبر آن اند که امر
. ديمنا ي بازنگرنيو چ خود در قبال افغانستان ياست هايدر س

، نيغ چيدر يب يها ياريه بر يگر، پاکستان با تکيد ياز سو
از عربستان  ينيخمصوصا حمافل مع يعرب يران و کشورهايه، ايروس

مقامات . ديمنا يکا عمل ميدر افغانستان  در برابر امر يسعود
کا بر يش فشار امرياز مهان آغاز، خواستار افزا يافغان

 . پندارند يکا را بسنده منيامر يکنون يفشارهاپاکستان اند و 
 

کا از افغانستان يخواهند تا امر يدر پاکستان م ينيحمافل مع
به پندار . ندري را به دست گينيوريه يون رود تا جتارت جهانريب

 يحاتيتواند مسابقه تسل ين صورت ميآنان، پاکستان تنها در ا
 يدر پاکستان م ينيعمهچنان حلقات م. ش بربديدر برابر هند را پ

ا  يکا را در منطقه جنوب آسيامر ياست هايد سيخواهند تا کل
ومند شدن ريپاکستان کنون با توجه به ن. ندريرا در دست گ

 نيو چ يعرب يران، کشورهاين که اي و با توجه به انيه و چيروس
آن کشور را  يحاتيز تسليو ن ياقتصاد يازهايتوانند ن يم

دستنگر   90 -50 يدهه ها يمانند سال ها گريبرآورده سازند، د
 يبه آن کشور احساس من ياز چندانيست و نيکا نيو حمتاج امر

 يکا فشار ميش بر امريت خوين رو، با درک موقعياز ا. ديمنا
ن کشور را به يون شده و امور اريآورد تا از افغانستان ب

 ند کهيمنا ياستدالل م ين حلقات پاکستانيا. پاکستان بسپارد
تواند افغانستان را حتت کنرتل  ياست که م يپاکستان تنها کشور

آن ها دوره طالبان را . دي منانيت را در آن تاميدرآورد و امن
با بر سرتاسر يآورند که پاکستان توانسته بود تقر يمثال م

آن ها به . دي منانيت را تاميد و امني مناميافغانستان کنرتل قا
دستاورد مهه زمحات و تالش ها و  آورند که  يکا الزام ميامر

کسره در افغانستان برباد داده و  يپاکستان را  يها يجانفشان
را به وجود  ينيرا که کامال رام ساخته و در آن نظم آهن يکشور

 يخورد، با لشکرکش يآورده بود و در آن برگ از برگ تکان من
 . خود درهم و برهم ساخته است» مورد يب«
 
دهد که آن کشور  يکا هشدار ميکستان به امرگر، پايد ياز سو 

کا يحضور دراز مدت امر. کنرتل افغانستان را ندارد ييتوانا
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 جنگ، نينه سنگيمنوده و از هز يابيرا در افغانستان ناممکن ارز
. ديمنا يم يادآوري آن کشور نيکا و تلفات سنگيبدنام شدن امر

خاردار را م ياز س يواريدن ديکا کشيپاکستان مهچنان به امر
د که روشن است يمنا يشنهاد ميدر امتداد سراسر مرز دو کشور پ

نه در بر خواهد داشت و يون دالر هزيليکا صدها ميامر يبرا
ده يافغانستان رد گرد يبه شدت از سو» يوارسازيد«ن گونه يا

 ياز سو يرا تالش يوارسازياست ديس ياز حمافل افغان يبرخ. است
 يم يابيورند ارزيدن به خط ديشت خبيمشروع يپاکستان برا

 . نديمنا
 

کا يون دالر از امريلين، پاکستان ساالنه صدها ميگذشته از ا
پاکستان هم . دريگ يمشرتک پول م ياز مرزها يبابت پاسبان

افغانستان مستقر ساخته است و  يو در مرزهارين  80000اکنون 
ت مقاما. ز مستقر سازديگر را نينفر د 20000در نظر دارد 

و  يپاکستان يوهاريان نيند که در نربدها ميگو يپاکستان م
ن يان ايش از صدهاتن از سپاهيب يدر نوار مرز تندروان مذهيب

 يوهارياز آگاهان، نربد ن يمگر برخ. کشور جان باخته اند
خوانده و آن را چونان  يشيرا  منا با تندروان مذهيب يپاکستان

بر  ياز آگاهان افغان يخبر. نديمنا يم يابيارز» يجنگ زرگر«
ست و يسم صادق نيآن اند که پاکستان در امر مبارزه با ترور

گون يگاه ها، پاليدن پايدرهم کوب يبرا يان توجهيعمال کار شا
از  يبرعکس، برخ. آن اجنام نداده است يو اکماالت يآموزش يها

با  يپاکستان به گونه پنهان ياستخبارات يوهاري و ننيحمافل مع
پاکستان از  تندرو مذهيب يوهاريگر نيو القاعده و د طالبان

بر  يآگاهان افغان. تنگاتنگ دارند يمهکار يوهاب يمجله گروها
سم در پاکستان يترور يکه سرچشمه ها يآن اند که مادام

ده نشود، دشوار است بتوان در افغانستان با آن يخشکان
دهشت  يسته است تا باندهايبه پندار آنان، با. مبارزه منود

 .   ده شوديافگن در درون خاک پاکستان در هم کوب
 

 ياست هايا پاکستان سيرسدکه گو يبه گوش م ييمهچنان آوازه ها
ها از  ييکايون راندن امرريران در قبال بيخود را با ا

شود که دو کشور به  يگفته م. افغانستان، مهاهنگ ساخته باشد
خود  ياست هايس ينه مهسوسازيدر زم ييتوافقات اعالم ناشده 

شود که هدف پاکستان، به  ي پنداشته منيچن. افته انديدست 
دن خط ينه کشيران و پرداخت هزيدست آوردن گاز ارزان از ا

 يآن کشور در ازا يران به پاکستان از سويلوله گاز از ا
ن که نه تنها از يز ايها از افغانستان و ن ييکايراندن امر

دن گاز ترکمنستان يمهچنان از رسران به هند، بل يدن گاز ايرس
 . گردد، باشد يريبه آن کشور جلوگ

 
از افغانستان،  ي املللنيائتالف ب يوهاريگر، با رفنت نيد ياز سو

د هم کابل به دست ياز افغانستان و شا يميد دست کم نيشا
ک يژين کشور در برابر هند از عمق اسرتاتيفتد و ايپاکستان ب
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شود که پاکستان هرگز از  يده ميد ن گونه،يا. برخوردار گردد
 . ديش در قبال افغانستان دست خنواهد کشيخصمانه خو ياست هايس
 

. مانور در برابر پاکستان ندارد يبرا يدان فراخيکا، ميامر
 يها برا ييکايامر يتالش ها يشود که متام ي پنداشته منيچن

 يسي پاليريتغ ير فشار گرفنت پاکستان برايا حد اقل زيض يتعو
جه مانده است و ينت يآن کشور در قبال افغانستان تا کنون ب

 .برسد ييجه يرود، به کدام نت يتصور من
 

در  يف را که در عربستان سعوديها نواز شر ييکايهر چند، امر
برد، از عربستان به لندن و از آن جا به  يد به سر ميتبع
 رينظيبا خامن ب ياحتاد و ينه را برايکا بردند و سپس زميامر

ن بود که بانو بوتو يکا ايامر يهدف اصل. بوتو فراهم آوردند
نربد و به  يبه ده ين کار راهيمگر ا. را به قدرت برسانند

از  يد که مشاريکشته شدن بانو بوتو به دست دهشت افگنان اجنام
کا در يامر يژيکارشناسان مرگ  بوتو را  چونان مرگ اسرتات

به  يزردار يبوتو، شوهر و پس از کشته شدن. منطقه خواندند
ش است چون او از قدرت يک مناين تنها يمگر، ا. ديقدرت رس

 يان به رهربيدر دست نظام يقدرت اصل. ستيبرخوردار ن يواقع
کا به يامر. ف استينواز شر يان به رهربيو اسالمگرا يانيک

ژه بر يان به ويمانه که بر نظاميداند که به هر پ يم درسيت
وگرفنت رياورد، امکان نيفشار ب. يآ .اس. يسازمان آ

 .  شود يشرت ميب يان تندرو اسالميادگرايبن
 

ا يشد که گو يده ميدر پاکستان شن ييش، آوازه هايپ سالچند 
کا در نظر دارد به کمک هند به پاکستان محله منوده، يامر

. ديکر آن کشور جدا مناياالت بلوچستان و سند را از پيا
 ييايدر يوهاريدر نظر دارد به کمک ن کايامر ييايناوگان در

به  ييکايامر يمهچنان کماندوها. ن کار را اجنام دهديهند ا
 يوهاريک محله برق آسا کنرتل نيد در يبا يهند يکمک کماندوها

مهچنان . نديمنا يپاکستان را در دست گرفته و آن را خنث يامت
ن يم ااجنا يا براين که گويبر ا شد مبين يده ميشن ييآوازه ها

 يبه مناطق مرز يهند يوهارياز ن يمحالت، قرار است مشار
ن آوازه ها، يا يدر پ.  افغانستان و پاکستان مستقر گردند

رهرب مجاعت  – امحدنيحس يقاض: پاکستان دو تن از تندروان مذهيب
پاکستان  ياسالم يت العلمايرهرب مجع -فضل الرمحن يو مولو ياسالم
مانند اعالم جهاد در برابر  يزيکه چ صادر منودند ييه هاياعالم
ز مشرف هشدار دادند يآنان به پرو. منود يم يکا را تداعيامر

پاکستان را  ييپدافند هوا يوهارياز ن يسته است تا خبشيکه با
را پخش  يز فراخوانيافغانستان مستقر ساخته و ن يدر مرزها

هودان و يهندوان و (جهاد با کفار  يمنودند تا مردم برا
 .        آماده گردند) انييکايرام
 

ن است که نفوذ يتوان گفت، ا يآنچه در رابطه با پاکستان م
ن کشور  بس يج فارس در ايخل يگر کشورهايو د يعربستان سعود
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مانند موالنا فضل الرمحان  يتندرو پاکستان يوهارين. ار استيبس
دولت مهچنان . قرار دارند  عربنيحمافل مع و مايل ير نفوذ معنويز

 و نفوذ  رير تاثيپاکستان و خمصوصا ارتش آن کشور به شدت ز
از آگاهان بر آن  يمشار.  است ياعراب، خمصوصا عربستان سعود

را  ييو دانش هسته  يکه تکنولوژ يها چنان ياند که پاکستان
 ين تکنولوژيا پول گزايف يها فروخته اند، در ازا يرانيبه ا

   .ز فروخته انديرا به عربستان ن
 
 برداشت منود که پاکستان در قبال نيتوان چن ين گونه، ميا

چ رو ين شده و منظم دارد و به هيتدو يژيک اسرتاتيافغانستان 
تصرف سراسر کشور :  ست و آن عبارت است ازياز آن رو گردان ن

ک دولت يکار آوردن  يآن و رو يو جنوب ياالت خاوريو دست کم ا
 ين راستا، پاکستان ميدر ا. بلدست نشانده در کا تندرو مذهيب

 :کوشد تا 
در  ي املللنيائتالف ب يوهاريجنگ در افغانستان، هرگاه ن -

ک جنگ يوها به رين نيا يافغانستان ماندگار شوند، برا
 . درازمدت مبدل گردد يو روان يشيفرسا

 .باال برود ي املللنيائتالف ب يوهارين ينه جنگ برايهز -
 .باال برود ي املللنيب ائتالف يوهاريتلفات ن -
 جنگ در افغانستان به آنان ثابت گردد يهودگيب -
 

ن است که در درازمدت به يت ايک پاکستان در هنايژيهدف اسرتات
را  وادار به ترک  ي املللنيب يوهاريکه شده، ن ييهر گونه 

ک يژين کشور به عمق اسرتاتيد و خود با اشغال ايافغانستان منا
 .ابديمواد خمدر دست ب يجهان يو بازرگان يآرمان

 
 

 :ها ييکايموش و گربه با امر يپاکستان و باز
ن يدر پاکستان در ا ينياز آگاهان، حمافل مع يبه باور برخ

ن کشور جنگ يکا را متقاعد سازند که اياواخر تالش دارند امر
تواند از افغانستان  يکا منيامر. را در افغانستان باخته است

 ياست هايس. بسازد ين دمکراسيرتيانه ويم يايآس يکشورها يبرا
. ده استيانه با شکست روبرو گرديم يايکا مهچنان در آسيامر

م يانه بازگشته اند و سرگرم حتکيم يايروس ها دو باره به آس
. در افغانستان اند يسيش گرفنت فارورد پاليمواضع خود و پ

با افغانستان و  يه به دولت کنونيتواند با تک يکا منيامر
ش گرفته است، در برابر ين کشور پيکه در ا ييروش ها
 يل مي دلنين حمافل  مهچنيا. ش برديرا پ يروس ها کار يژياسرتات

شرفت است و با گذشت هر يران به سرعت در حال پيآورند که ا
 ي، براين توامننديا يگردد و پا به پا يروز توامنند تر م

 ياريبس يدردسرهال در عراق و افغانستان ييکا و اسرايامر
ژه نفوذ آن کشور روز تا روز در يبه و. ديخواهد آفر

 . گردد يشرت ميافغانستان ب
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سته است ين باخت، باياز ا يريجلوگ ين حمافل، برايبه پنداشت ا
کا به سرعت جنگ در برابر طالبان را متوقف ساخته و يتا امر

با آنان وارد مفامهه و مذاکره گردد و خبش بزرگ عناصر 
)  پشتون ها راريژه غيبه و( ضد پاکستان  يکنوکرات و غربگرات

ر نام ياز طالبان را ز يآنان خبش يرا از دولت رانده و به جا
گر يو د ياز هواداران حزب اسالم يز خبشيانه رو و نيطالبان م

مهچنان . احزاب پشتون تبار جماهدان را در قدرت مشارکت داد
مذهب مست مشال را  ان متعصب سيناز جماهد ييسته است تا خبش هايبا
د و يازات دو باره وارد ساختار دولت گردانيز با دادن امتين
ک يت يت و اخوانين گونه، در افغانستان بر شالوده وهابيا

ج فارس يعرب خل يرا روشن است به کمک دولت ها دولت متعصب سين
 يران را از مرزهايران آراست تا ايعه ايدر برابر دولت ش

روبرو ساخته و  يد جدين کشور حماصره منوده، با هتديا يخاور
 .گرداند يآن کشور را  در قبال افغانستان خنث يبرنامه ها

 
 يک شگاف هايوريدگاه تين کار، از ديداست که ايناگفته پ 

 يرا که در سال ها يعرب يکا و کشورهايان روابط امريموجود م
 يزيست يرانيا  رو به فراخ شدن دارد، دو باره بر شالودهرياخ

خواهد   دوليتنيگر، چنيد ياز سو. پر خواهد کرد يزيعه ستيو ش
 نيالت سيانه و ايم يايآس يگر ثبات در کشورهايتوانست بار د

ده و در برابر نفوذ روس ها در ي را به چالش کشاننيانگ چيز
ز پاکستان يانه و افغانستان و نيم يايآس يها يمجهور

ن حمافل به مسووالن منطقه يود که اش يده ميشن.  کند يستادگيا
ن که يشنهاد منوده باشند که با توجه به ايناتو پ يي

با پاکستان را ندارد،  يات مرزيکنرتل وال ييافغانستان توانا
ات به پاکستان واگذار گردد و حتا ين واليت ايسته است امنيبا

 !.   گرددينيپاکستان تع يات از سوين واليان ايوال
    

 يد، آبروين طرح موافقت منايکا با اي، هرگاه امرروشن است
نه يکه در زم ييت و مهه دستاوردهاخيدر کشور خواهد ر يدمکراس

 يدر سال ها... ان و يب يک از مجله آزاديدمکرات يها يآزاد
نه تنها روشنفکران . م، برباد خواهد رفتيگذشته داشت

د را  منطقه باور خو يز روشنفکران کشورهايافغانستان، بل ن
اده يبر پ آن کشور مبين يکا و طرح هايو امر يبه جامعه جهان
کسره از يانه بزرگ يم يايانه و آسيدر خاورم يساخنت دمکراس

 جنگ ريگر درگين برنامه، کشور را بار ديا. دست خواهند داد
ن کار يداست، ايناگفته پ. ان خواهد ساختيپا ي بنيخون يها
 يبرا يشرتيب يوريخت تا با نيه را بر خواهد انگيران و روسيا

ک دولت تندرو وابسته به پاکستان يکار آمدن  ياز رو يريجلوگ
ن کار يو اعراب تند رودر افغانستان دست به کار شوند که ا

کشور را به شدت برهم خواهد  يت مشال، غرب و مناطق مرکزيامن
 .ديشدن جنگ در کشور خواهد گرد يزد و موجب سراسر

 
ن کار، افغانستان يکرد که با ا ينيش بيان پتو يت، ميدر هنا 

د يه خواهد گرديجتز يو جنوب به دو خبش مشايل يمدت نامعلوم يبرا
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طالبان و احزاب تندرو پشتون و در  يوهاريکه در جنوب آن ن
ع هزاره تبار يک تبار، احزاب تشيت تاجياز مجع مشال آن ائتاليف

 .ديک تبار حاکم خواهد گرديازب يو جنبش مل
 
ن کارزار آن خواهد بود يکا در ايامر ين کار برايشوار ترد

 هبانه در نيحضور در افغانستان که درست به مه يکه از هبانه اصل
 يوهاريمبارزه با طالبان و القاعده و ن عينيافت، يکشور حضور 

ر يه زين ناحيد و  از ايتندرو دهشت افگن حمروم خواهد گرد
انه در بعد يم يايآس يرهاز کشوي و ننيه و چيد روسيفشار شد

 .   ک قرار خواهد گرفتيپلماتيد
 
 :رانيافغانستان و ا -4
مثال،  يبرا. يعيار بزرگ طبير بسياست با ذخا يران کشوريا

ده درصد نفت جهان، شانزده درصد گاز جهان و پنج درصد مس 
م ير عظيبا توجه با داشنت ذخا. ن کشور قرار دارديجهان در ا

 يشرفت هايار مهم و با توجه پيک بسيتيوپوليت جيو موقع
ار از ي داشته است، به باور مشار بسريکه در چند سال اخ يعيسر

 يستم در مشار کشورهايران در دهه دوم سده بيکارشناسان، ا
 . برتر جهان درخواهد آمد

 16نفت از  ين که هبايگذشته با توجه به ا يران در سال هايا
دا منود، سرعت رشد يش پيلر افزادا  70-60 نيانگيدالر به طور م

 -ران توانست در سال گذشته راه آهن بافقيا.  داشتريچشمگ
ت يثيوند دهد و حيما با ترکمنستان پيبندر عباس را مستق

به . اورديجنوب به دست ب –دور مشال يرا  در  کر يديکشور کل
ا، يحوزه جنوب شرق آس يهند، کشورها يه بازرگانيکل ييگونه 
 يايآس يو پاکستان با کشورها ييقايو افر يبعر يکشورها

 . دريگ يران صورت ميا يتيانه و قفقاز از راه ترانزيم
 

 ل دمشيني به دلرياخ يران در سال هايک، ايژيواسرتاتياز نگاه ج
ک شده يه نزدي و روسنيار با چيکا دارد، بسيکه با امر يي

سالح  ر بزرگي، مقادرياخ يران توانسته است در سال هايا. است
توامنند  يو موشک ها 29 -گيم يماهايشرفته از مجله هواپيپ يها

ن کشور مهچنان يا. اورديه به دست بياز روس  ييپدافند هوا
 به نيزم يکيانربد تاکتيم يد موشک هايتول يخود به تکنولوژ

.  افته استيدست   4-لومرت به نام شهابيک 2000 با برد نيزم
ران مهچنان يد ايند که شاهست يمدع ياز منابع غرب يبرخ

 يکيولوژيو ب ييايميک يار جنگ افزارهاير بسيمقاد يپنهان
 . داشته باشد

 
ن کشور هشت دستگاه يشود که ا يده ميشن يي، آوزه هانيمهچن

لومرت را از يک 2500 با برد ني به زمنيزم يار پرتاب موشک هايس
 مهچنان رياخ يران در سال هايا. منوده است يداريخر مشايل يايکور

افت يه را دريساخت روس -اي به درنيزم ياد موشک هايمشار ز
 . منوده است
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بوشهر و  يوگاه امتريه ني، به کمک روسرياخ يران، در سال هايا
نظنز اصفهان و اراک را  در  ييهسته  يز مرکز پژوهش هاين

به سوخت  يابيدست يقرار داده است و در پ يآستانه هبره بردار
ران و يان ايد مين مساله، موجب اختالفات شديا .است ييهسته 

از  يران پنهانيکا هراس دارد ايامر. ده استيکا گرديامر
با . دريکار بگ ييهسته  يشده در ساخت کالهک ها وم غينيوراني

ن يمهمرت -ليياسرا ييهسته  يران به جنگ افزارهايا يابيدست
نون، تاک. ديروبرو خواهد گرد ييد جديکا با هتديمتحد امر

ده و چنان بر ينبخش يها سود ييگرانه اروپاياجنيم يه مساعيکل
کنند که  ي استدالل منيها چن يرانيا. ديد که  خنواهد خبشيآ يم

ران مانند يز است و ايشان صلح آم ييهسته  يبرنامه ها
را  ييهسته  يز از انرژيآم صلح يريکا و اروپا حق هبره گيامر

ن کشور را از حقوق ين را ندارد  اچ کس حق آيدارد و ه
وجود  يليها، دل يرانيبه باور ا. آن حمروم سازد يقانون

به علم و دانش حمروم  يابياز دست 21در سده  ندارد که مليت
 .گردد

 
ها مشکوک اند،  يرانيا يها که به برنامه ها ييکاياما امر 

و ارجاع پرونده  ياقتصاد ياعمال جمازات ها يدر آغاز در پ
به هر . ت سازمان برآمدنديامن ين کشور به شورايا ييسته ه

هسته  يران از برنامه هايآن است که اگر ا يکا در پيرو، امر
در  يسخت تر ياقتصاد يخود دست نکشد، به  اعمال جمازات ها يي

 . برابر آن کشور مبادرت ورزد
 

از اطالعات، مهندسان و  يه برخيبر پا -بوشهر يوگاه امتريدر ن
از گزارش ها،  يه برخيبر پا. کنند يکار م يروس گران فينکار

 يجمهز با موشک ها و رادار ها ييومند پدافند هواريک واحد ني
 يم يه  شباروز  آمسان  منطقه را  پاسبانيشرفته ساخت روسيپ

که از  ييموشک ها يي، کارايبه گفته کارشناسان روس. کنند
، ) 300-اس ين موشک هابه گمان فراوا(کنند يم يوگاه پاسداررين

ن يا. شرت استيب ييکايت امريپاترو يمهتا يبارها از موشک ها
، از هر ييآن را دارند که در صورت محله هوا يموشک ها توامنند

بر (آن را  يمايهواپ 15ف، يشرفته حريپ يمايفروند هواپ 20
سرنگون  ) فروند آن را 12 يک غربيژيمراکز اسرتات يابيه ارزيپا
کا و يامر ياز سو يين گونه، جلو هرگونه محله هوايا. نديمنا
گر، نفس حضور روس ها در يد ياز سو. ندريل را بگييا اسراي

ل را بر بوشهر ييا اسرايکا يامر يبوشهر، هر گونه محله از سو
 .گرداند يم يمنتف

 
ل حکم يياسرا يران، برايل به ايياسرا يهر گونه محله نظام

ن اواخر يکا در اين هم امريابا . را خواهد داشت يخودکش
 يماهاين هواپيشرفته تريحفظ ماتقدم، هشت فروند از پ يبرا

ل گذاشته است يياسرا ييهوا يوريرا به دسرتس ن 22-نسل پنجم اف
 يران را ميبر ا ييمحله هوا ييکه باالقوه به آن کشور توانا

 يران  در به دست آوردن موشک هاي رو است که انياز مه. خبشد
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ار باال يبس ييه که از کارايساخت روس 300-ته اسشرفيپ
 150را در فاصله زدن هر هديف ييبرخوردار بوده و توانا

مگر روس ها به  .شتو ارتفاعات باال دارد، شتاب دا يلومرتيک
 .هبانه های گوناگون از اين کار خود داری ورزيدند

 
ک به ينده نزديست که بتواند در آين يز در وضعيکا نيامر 
ران در يکا به ايامر ين رو، محله نظامياز ا. ديان محله مناريا

 . است يکوتامهدت منتف
 
در افغانستان و عراق به  ييکايامر يوهاريران با حضور نيا

 يخود م يت مليدر برابر امن يديشدت خمالف است و آن را هتد
بر آن اند که حمافل تندرو  ياز کارشناسان غرب يبرخ. داند

را در  يو افغان يتندرو پاکستان يوهارين ي، پنهانيرانيا
 .زنديانگ يکا در افغانستان بر ميامر يوهاريبرابر ن

 
کا يک افغانستان و امريژين کشور مهچنان از احتاد اسرتاتيا

ران خواهان به دست يپندارند که ا يآگاهان م. نگران است
ن است که يبر ا از جانب افغانستان مبين يآوردن تعهدات جد

را که  يي  يکيژياسرتات يگاه هايان در خاک خود پاافغانست
ا آن کشور را با يه آن کشور  استفاده گردد و يبتواند عل

 .کا  قرار ندهديار امريد روبرو گرداند، در اختيهتد
در سال . دارد يار بزرگيبس يران در افغانستان نفوذ فرهنگيا

 يم. افته استيز گسرتش يآن کشور ن ي نفوذ اقتصادرياخ يها
، يران از نگاه اقتصاديومند شدن اريتوان گمان زد که با ن

 .افتيش خواهد يآن کشور در افغانستان افزا ينفوذ اقتصاد
 
ل يبر مسا يي ي بس منفريکا تاثين کشور با امريا ييارويرو

کا با بن يران، امريا ييدر  حبران هسته . افغانستان دارد
داند که  يم يکيکا به نيامر. ده استيبست رو به رو گرد

جنگ افغانستان  ين محله در هپلويد، ايران محله منايهرگاه به ا
 يابيکا در  برابر اسالم ارزيو عراق، به عنوان جنگ امر

. مبدل گردد ييک جنگ منطقه يتواند به سرعت به  يده و ميگرد
تواند به عراق، افغانستان، پاکستان،  ين جنگ ميا يدامنه ها

وجود ندارد که  ينيتضم. ده شودي کشاننيطه، لبنان، و فلسيسور
عربستان را در بر گرفته و منجر به  يره منايدامنه جنگ جز

و بسته شدن  يعرب يکشورها يشگاه هايبر چاه ها و پاال يمحالت
گمان،  يب. نفت گردد ييجه، رسانايتنگه هرمز و در نت

افت و سراسر جهان را يخواهد  يشرتيشدت ب ي املللنيزم بيترور
 ينه هايهز. ديروبرو خواهد گردان ياريبس يها يا دشوارب

 . ار باال خواهد رفتيبس يتيامن
 

دارد  يران باز ميکا را از محله بر ايکه امر يلين دليمهمرت
شرت به يران جنگ زده، آن کشور را بيف شدن ايضعن است که يا

کا يمسلمانان با امر  خواهد افگند و دمشيننيه و چيدامان روس
گر، يد ياز سو .ار دامن خواهد زديسراسر جهان بسرا در 
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ارد يليبه ده ها م ييکايه دهندگان امريمال ينه جنگ برايهز
 يو ناخرسند يگمان موجبات ناخشنوديدالر سر خواهد زد که ب

 . ديآنان را فراهم خواهد گردان
 

ک جنگ پر دامنه مبدل گردد، يران ممکن است به يچون جنگ با ا
باال خواهد  يجهان ينفت را در بازارها ياگمان به شدت هبيب

از  يکيه که ين کار باز هم به سود روسيبرد که ا
ت قدرت يد و موجب تقويدکنندگان نفت است، خواهد اجناميتول

از . ديآن کشور خواهد گرد يجه قدرت نظاميو در نت ياقتصاد
ران يا يدن توان نظاميگر، چون جنگ به منظور درهم کوبيد يسو

ر خواهد يران ناگزيان جنگ، ايخواهد افتاد، پس از پابه راه 
ه يگر از روسيخود بار د يدفاع يها ييجربان توانا يد برايگرد
کا ين کار به سود امريد که باز هم ايمنا يکالن نظام يدهايخر
 .گردد يه ميت روسيچون موجب تقو. ستين
 

کا ي خواهد بود تا بتوانند امرنيه و چيروشن است به سود روس
 رو است که به نياز مه. ران بسازندين جنگ با اي اريرا درگ

 30ه يش، روسيچند سال پ. ران پرداخته انديمسلح ساخنت ا
ام   -تور ي به هوانيشرفته زميار پيبس يدستگاه پرتاب موشک ها

و  يلومرتيک 12ما در فاصله يرا که قادر به زدن هر نوع هواپ
ون دالر به يليم 700 يهستند، به هبا يلومرتيک 6در ارتفاع 

ا ي به درنيزم يار موشک هايه مشار بسيمهچنان روس. ران فروختيا
ج فارس يخل ين موشک ها در کرانه هايران داده که ايرا به ا

 .    ده انديج فارس مستقر گرديدر خل يرانير ايو جزا
 

را  ي منفرين تاثيشرتياز کارشناسان، ب يبرخ يابيبنا به ارز
 ين که هبايخنست، ا. د بر افغانستان بگذاردتوان ين جنگ ميا

 ريکه تاث) دالر 140-120(دينفت دست کم به دو برابر خواهد رس
بر اقتصاد افغانستان به خصوص در موسم  ييران کننده يو

ران ين که ممکن است ايگر، ايدو د. زمستان بر جا خواهد گذاشت
ن ويليکا در افغانستان، دو مير فشار گذاشنت امريز يبرا

روشن است، . ون براندرين کشور بين افغان را در ايپناهگز
 يسرنوشت و ب يخامنان، بيون بيليدو م ير شدن ناگهانيسراز

دولت افغانستان و  يبرا ياريبس يتواند دردسرها يروزگار م
ند و در دراز مدت يافريکا، بيژه امريآن به و يمتحدان غرب

ده و  يبات گردانث يب ياوضاع افغانستان را از نگاه اجتماع
ناخواسته  يک انقالب اجتماعيرود که کشور را با  ين ميخطر ا

جنگ، محالت  يريمهچنان در صورت  درگ. روبرو سازد يو ناگهان
بگرام،  ييهوا يگاه هايران به پايا ياز سو ييگسرتده  يموشک

 ييکايگر امريد يگاه هايز پايو ن) اسفزار(ندنديقندهار، ش
 يمهچنان منتف. رود يانتظار م محله زمينی و نيز در افغانستان

اوضاع  يثبات ساز يران در بيخنواهد بود که ابعاد مداخله ا
 . ابديش يسابقه افزا يدر افغانستان به گونه ب
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پس از  يران و افغانستان در سال هاين که روابط ايبه رغم ا
ه يطالبان دوستانه بوده است، پس از انتشار اعالم يسرنگون
کا و افغانستان، يان امريک ميژياسرتات يها يکارمشرتک مه

نان يدن پناهگزيم به بازگردانيناگهان تصم يرانيمقامات ا
ن که دولت يافغان از خاک خود گرفتند، مگر پس از ا

 نيتام يه تنها در راستايافغانستان رمسا اعالم کرد که اعالم
از  باشد، يمن يچ کشور سوميه هيت در افغانستان است و عليامن
نان يپناهگز يدن ناگهانيبازگردان. دنديم خود منصرف گرديتصم

روبرو  ييار جديبس يتوانست ما را با چالش ها يافغان، م
 . گرداند
گذشته  يران در سال هاين مهه، مناسبات افغانستان و ايبا ا

کا در خاک يآن کشور از حضور امر يها يک رشته نگرانيبه رغم 
 يات هايش داشته است و هيبه افزا افغانستان گرم بوده و  رو

هر . داشته اند ييدوستانه  ييد هايه دو کشور بازديبلندپا
ز يروابط دو کشور در چهارچوب اکو ن. دو  کشور عضو اکو اند

ران تعهد سپرد به يو، ايدر کنفرانس توک. رو به گسرش دارد
 . ديافغانستان کمک منا يون دالر به بازسازيليم 560زان يم
  

کا و يده است روابط خود با امريوسته کوشيافغانستان پ دولت
احتاد  يافغانستان در پ. ديف منايران را جداگانه تعريا

ک کشور يران به عنوان يمگر با ا. کا استيک با امريژياسرتات
ک حسن ي، خواهان مناسبات ننيه، مهتبار، مهفرهنگ و مهسرزميمهسا

و  ي، جتاريتصادن کشور روابط خوب اقياست و با ا يمهجوار
فراوان  يي منونه هانيچن ي املللنيدر عرف روابط ب. دارد يفرهنگ

وسته يران با هند و پاکستان پيمثال، روابط ا يبرا. است
ن دو کشور مهواره با هم ياست ا ن درحايليا. حسنه بوده است

ان هند و  پاکستان يمهان گونه که خماصمت م. خماصمت داشته اند
 نيده است، مهيران نگردين دو کشور با ايمانع روابط خوب ا
تواند مانع روابط  يران منيکا و ايان امريگونه هم، خماصمت م

 .  کا گردديران و افغانستان و امريان افغانستان و ايخوب م
 
 :هيانه و روسيم يايافغانستان، آس -5

انه قرار دارند که با يم يايآس يدر مشال افغانستان، کشورها
 نيه و چيو با روس» انهيم يايآس يتيستم امنيس« کجا دريه يروس

ن ين که در ايبا توجه به ا. شامل هستند يدر سازمان شانگها
مستقل  يه کشورهاياحتاد«دوازده گانه عضو  يها ياواخر مجهور

را امضاء منوده اند، در  يسازشنامه گسرته مشرتک اقتصاد» مهسود
ه يشورها با روسن کيا ياسيس–يو نظام يتيامن يمان هايه پيسا
ه که يم با روسي مستقريتوان گفت که افغانستان به گونه غ يم
 يپس از فروپاش. ده استيه گردياست، مهسا يک ابر قدرت نظامي

گاه ي، از جايه به عنوان کشور هسته شوروي، روسنيشيپ يشورو
شرفته يپ يافتاد  و در جرگه کشورها يک ابر قدرت اقتصادي

.  سقوط منودينيپا يکا به پله هاياز امرپس  –از پله دوم صنعيت
 يباق يک ابر قدرت نظاميه به عنوان ين مهه، روسيمگر با ا
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ومند جهان از ري کشور ننيکا دوميماند که تاکنون پس از امر
 . شود يمشرده م ينگاه توان رزم

 
دوره حبران ده ساله دوره   2000ه از سال يبه هر رو، روس

ار يشت و  اکنون با سرعت بسنامنهاد گذار را پشت سرگذا
ار بزرگ يال بسيبا توجه به پتنس. رو به رشد دارد ييباال

ک ابر قدرت يگر  يتواند تا ده سال د يه مي، روسياقتصاد
 ييکه توانا ييبه گونه . گردد) ا مگاپاوريفرا قدرت ( کامل

 را از نيک سو و چيرا از  ييه اروپايکا و احتاديرقابت با امر
» مشرتک يگسرته اقتصاد«قرارداد  يامضا. ته باشدگر داشيد يسو

مستقل مهسود،  يدوازده گانه عضو جامعه کشورها يبا کشورها
 .ع خواهد منودين روند را تسريا
 

ک يه شامل يانه با روسيم يايآس ي، کشورهاياز نگاه نظام
ن يه ايبر پا. هستند يدفاع دسته مجع يو نظام يتيمان امنيپ
زستان، قزاقستان و يکستان، قرغيه در تاجيروس يوهاريمان، نيپ

 يوهاريگر، نيد ياز سو. دارند ي نظامنيکستان حضور سنگيازب
مستقر است که سراسر گسرته ) بام جهان( ريه در پاميروس يموشک
 .ر گسرته برد خود دارديا را زياروآس

 
کستان، ترکمنستان و يتاج يمناسبات افغانستان با کشورها

اما وزارت خارجه افغانستان هر چند در  .قزاقستان حسنه است
ن کشورها سخن بر زبان يوسته از توسعه مناسبات با ايپ يوريت
ن يشرت مناسبات با ايهوادار توسعه ب يل گنگيآورد، به دال يم

در مناسبات افغانستان و  ييتنش ها و،ربه هر . ستيکشور ها ن
در ها  ين تنش ها ناآراميل اياز دال يکي. کستان هستيازب

س مجهور يير -فمياسالم کر. کستان بوديان ازبجياستان اند
از رخنه  يان را ناشجيها در اند يکستان، ناآراميازب

انگاشت که به گفته او در افغانستان در اردوگاه  يخرابکاران
او . ده بودنديآموزش د يان خارجير نظر مربيز دهشت افگين يها

 نيخشم آگ يخدنگ ها کا را آماجيآشکارا دولت افغانستان و امر
کستان دچار ين گونه، مناسبات افغانستان و ازبيا. خود گرفت
گاه يد پايکا بايکستان، اعالم منود که امريازب. ديتنش گرد

ند و آمسان آن يکستان برچيخود را از خاک ازب يکيجلست يها
 . بست يو افغان ييکايامر يماهايهواپ يکشور را به رو

 
کستان رو به ين افغانستان و ازبايکه روابط م يدر هنگام

خود را  متحد سنيت -کستانيه آشکارا جانب ازبيداشت، روس يگريت
 يزيد آميد و هتديه با حلن شدير دفاع روسيوز -وانفيا. گرفت

. انه منوديم يايافغانستان را متهم به مداخله در امور آس
ارد دالر يليش از ده ميه خواستار پرداخت بيمهچنان دولت روس

 . ديه گردي افغانستان به روسنيشيپ يدولت ها يها يهبد
ه دولت افغانستان ياز کارمندان بلندپا يدر پاسخ، برخ

مثال،  يبرا. ه کردنديدر قبال روس د اللحينياظهارات شد
ه را ير دفاع روسيوزارت دفاع افغانستان، اظهارات وز يسخنگو
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ن کشور در قبال افغانستان خواند و از آ» هيد روسيسه جديدس«
وزرات دفاع،  ياظهارات سخنگو. ديگرد» يغرامات جنگ«خواهان 

شرت شکل ي، بياسياز کارشناسان س يبرخ يابيبنا به ارز
 . را داشت» يرجزخوان«
 

کستان و يدر ازب ييکايامر يگاه هايپس از بسته شدن پا
 نيائتالف ب يوهارين يکه برا يي ييدور هوايزستان، تنها کريقرغ

 -هيدور ترکيکر -ماند يکا باز ميه امراز مجل يامللل
 يريهر گونه تغ. کستان به افغاستان استيتاج -انجيآذربا
) انجيژه آذربايبه و(ن سه کشور ياز ا يکيدر  ياسيس يريموضعگ

 يانباريز يامدهايک اند، ممکن است پيکه آبسنت حتوالت درامات
کستان ياز راه تاج يرس رسان. افغانستان داشته باشد يبرا

 يدر آن صورت، تنها راه پاکستان باق. ار دور و گران استيسب
 . دريش بگيرا پ يست چه رفتاريماند که روشن ن يم
 

 ييکايامر يوهاريه در قبال حضور نين اواخر، رفتار روسيدر ا
ه يک سو، روسياز .  افغانستان دوگانه بوده استنيدر سرزم

 ياز سو دويله جيبر ارا يعضو سازمان شانگها يکجا با کشورهاي
د منوده يشان از منطقه تاک يوهاريون بردن نريب يکا برايامر

 ييگاه هواياز کارشناسان بسته شدن پا ياست و به گفته مشار
ه از پشت يروس ييها با کارروا ييکايامر يکستان به رويازب

ه ابراز يگر، روسيد يمگر، از سو. پرده صورت گرفته است
از ناتو را در افغانستان در  تواند يمنوده است که م يآمادگ

 .ت کنديمحا ي املللنيسم بيترور يوهاريبرابر ن
 

از  يريجلوگ يه در آغاز براين است که روسيآنچه آشکار است، ا
ق پاکستان و يانه و افغانستان از طريم ياي به آسنيرخنه چ

در منطقه، به  يتندرو اسالم يوهاريز از ترس نيافغانستان و ن
ه را سخت يآنچه که روس. 89کا در منطقه تن داديحضور حمدود امر

 نيم چي مستقريغ يابين بود که با راهيبه هراس افگنده بود، ا
اما . ديارو خواهد گردير با آن کشور رويدر منطقه ناگز

گر حالت حبران را پشت سر گذاشته است و دوباره ياکنون که د
ک يژيتواند حضور دراز مدت اسرتات يسر باال منوده است، من

 .رديکا را در افغانستان بپذيامر
 

در دهه نود پس از (ک دهه حبران يه پس از پشت سر گذاشنت يروس
دوباره  رو به رشد گذاشته   2000پس از سال ) يشورو يفروپاش

. درصد به سرعت رو به توسعه گذاشته است 7-6ش از يو با رشد ب
ن، کال يها يه گذاري با سرمارياخ يه مهچنان در سال هايروس

                                                 
ان مسايل منطقه يي و سياسـت هـاي   بنا به ارزيابي برخي از کارشناس.  89

نزديکـي   -جهاني، دليل کنار آمدن روسيه و امريکا در مساله افغانستان
بوده است که موجبـات    2001 - 2000اسرتاتيژيک چني و پاکستان در سال هاي 

هـراس امريکـا و روسـيه از    .  نگراني هر دو کشور را فراهم آورده بود
 . شورهاي خليج و آسياي ميانه بودراهيابي چني به گنجينه هاي نفيت ک

 



 223

االت يبا ا  2015خود را باال برده و تالش دارد تا  يتوان نظام
ه ياقتصاد روس. دريک قرار گيژيمتحده در توازن کامل اسرتات

 يمراکز مطالعات ييها ييشگويپ. دارد ييز رو به شگوفاين
د ناخالص يه از نگاه توليروس 2027بر آن اند که در سال  يغرب

 ييد و کشورهاريا در اروپا بگگاه خنست ري، جايا انباشته ملي
ه يروس. س  را پشت سر بگذارديچون آملان، فرانسه و انگل

ت يانه تثبيم يايگاه خود را در آسيگر جايتوانسته است بار د
با . دريش گيرا سر از نو پ يسيد و در واقع فارورد پاليمنا

عضو  يبا کشورها» يگسرته واحد اقتصاد«قرار داد  يامضا
ه، در واقع، يروس) مهسود(مستقل مشرتک املنافع  يه کشورهاياحتاد

 . ه شده استيدوباره با افغانستان مهسا 2006در سال 
 

ه يکا، روسيکستان و امريان ازبيبا برهم خوردن مناسبات م
انه هپن ساخته يم يايتوانسته است دوباره نفوذ خود را در آس

ن کشورها سر از نو فعال يخود در ا ينظام يگاه هايو پا
ن کشورها با جنگ يز ايح و جتهيتسل يه به شدت در پيروس. سازد

ن مانور مشرتک را ين اواخر چنديمدرن است و در ا يافزارها
 . ن کشورها اجنام داده استيمسلح ا يوهاريز با نين
 

را  ي توانسته اند، سازمان شانگهانيه و چين اواخر، روسيدر ا
ک يچند کنون ن سازمان هر يا. در برابر ناتو قرار دهند

تواند در  يک مينده نزدياست، مگر در آ يسازمان اقتصاد
ران يوسنت ايبا پ. ديبرآمد منا يو نظام ياسيمان سيک پي يمايس

ن ينده هند، ممکن است ايد هم در  آين سازمان و شايبه ا
در برابر  ييار و وزنه يمان متام عيک  پي يمايسازمان در س

سازمان، افغانستان را در ن يل ايتشک. ديناتو تبارز منا
کنون افغانستان به . قرار داده است ينش دشواريبرابر گز

 يکه مطرح م يپرسش. حضور دارد يعنوان عضو ناظر در شانگها
ا افغانستان خواهد توانست با حضور ين است که آيگردد، ا

ک با ناتو يژيپ  اسرتاتيو  پارتنرش ي املللنيائتالف ب يوهارين
 ندد؟ويبپ يبه شانگها

  
 :نيافغانستان و چ -6
ستم هفتصد برابر يسده ب 90دهه  ياست که در سال ها ي، کشورنيچ

از  ي پس از روگرداننيز چيبرانگ شرفت شگفيتيپ. رشد داشته است
ن کشور آغاز يوست هنکانگ به ايو پ اقتصاد متمرکز دوليت

ا درآمد انباشته ي يپ. يد. يدگاه جي از دنيامروزه چ. ديگرد
 کشور مقتدر نيچهارم -االت متحده، جاپان وآملانيپس از ا، يمل

، يغرب يگر، پس از اروپايد يابيک ارزيجهان و در  ياقتصاد
دگاه ي از دنيچ.  اقتصاد جهان استنيچهارم -کا و جاپانيامر
. ک ي(ارديليم هزار  ميک و نيک به يبا داشنت نزد ير ارزيذخا

ان است که در سال ن کشور جهيدالر، پولدارتر) ونيليم ترين
 ين کشور به مشار ميجاپان را که در گذشته ثرومتندتر  2006

 . رفت، پشت سر گذاشت
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. است يک ابر قدرت اقتصادي به سرعت در حال مبدل شدن به نيچ
موسسات  يکه از سو ييها ينيش بيها و پ ييشگويه پيبر پا

ز ا  2040 تا سال نيده است،  چيه گرديارا يغرب ياسيس  -يعلم
کا را پشت سر يامر يا انباشته مليد ناخالص ينگاه تول

ارد يليآن کشور ده هزار م GDPزان يم  2050گذاشته و در سال 
دگاه ياز د. ديشرت خواهد گرديکا بيدالر از امر) ونيليده تر(

 .  به سرعت در حال توامنند شدن استنيز چين ينظام
 

به . ال رفته استار باي بسنيدر چ ي، مصرف انرژرياخ يدر سال ها
گاه يکا جايه را پشت سر گذاشته و پس از امريکه روس ييگونه 

دار فلزات در ين خري به بزرگرتنيمهچنان چ. دوم را گرفته است
ارزان کار، به  يوري با توجه به ننيچ. ده استيجهان مبدل گرد
 يبرا. ديمنا ي مريتسخ يگريد يپ يکيجهان را  يسرعت بازار ها
 ي به عربستان اصال صادراتنيستم، چينود سده بمثال، در دهه 

پس از  عينيکم يست و يکه در دهه خنست سده ب در حايل. نداشت
 يعرب يگر کشورهاي، صادرات آن کشور به عربستان  و د 2000سال

ک ي شرني به دومنيامروزه چ. زند يارد دالر ميليسر به ده ها م
 .  ده استيدکا مبدل گريپس از امر ييجامعه اروپا ياقتصاد

 
منطقه  يک قطب در رقابت هاي فعاالنه به عنوان نيهر چه است، چ

 در نيچ يت هايفعال. پا به صحنه گذاشته است يو جهان يي
اکنون در  دو  ويل. داشت يدرون يشرت جنبه اقتصاديگذشته ب

 :ده استيعرصه متبارز گرد
  يانرژ يدر عرصه رقابت ها -1
 ياسيس يدر عرصه رقابت ها -2

 با توجه نيگردد، چ يم يعرصه انرژ يربوط به رقابت هاآنچه م
را با  يبزرگ يروزافزون خود، قرار داد ها يازهايبه ن

ا در دست يد کننده نفت و گاز عقد منوده است و يتول يکشورها
. ه و قزاقستان نام برديتوان از روس ياز مجله م. عقد دارد

رار داد د گاز قينه خريران در زمي با انيگر، چيد ياز سو
ه آن گاز يرا بسته است که بر پا يي يارد دالريليم 70بزرگ 

 در عرصه نيچ يکل مبلغ قراردادها  .ديمنا يم يداريع را خريما
   . رسد يارد دالر ميليم 100ران به يبا ا يانرژ

 
وان به آن کشور يوسنت دوباره تاي خواهان پني، چياسيدر عرصه س

ش ياقتصاد يبه توامنند ن آرمان،ياست که در صورت حتقق ا
مهان گونه که هانکانگ را دوباره از . ديافزوده خواهد گرد

 يکا اختالف جدين  رو، با امرياز ا. س به دست آورديانگل
کا در ي که خمالف حضور بلند مدت امرنيچ. دارد ياسيس

کا از سه اهرم يحتت فشار گذاشنت امر يز است، برايافغانستان ن
 :دريگ يکار م

حات ي به تسلنيه و چيکه به کمک روس مشايل يايز کورت ايمحا -1
به  يابيافته است و در آستانه دستيدست  ييهسته 

 . شرفته استيپ يموشک يتکنولوژ
 ران يا ييهسته  يم از برنامه هاي مستقريت غيمحا -2
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از کارشناسان  يبرخ يابينفوذ در پاکستان که بنا به ارز -3
 يت پنهانيو تقو ق نفوذ در پاکستانيل منطقه، از طريمسا

را  در  ييکايامر يوهاريتندرو آن کشور، ن يوهارين
ن يرود ا ير فشار گرفته است و انتظار ميافغانستان ز

 يکيش، يسه سال پ. شرت گردديشرت و بيفشار با گذشت زمان ب
 يمايک فروند هواپيخرب داد که  يپاکستان ياز رسانه ها

انستان و مرز افغ يکي در نزدني چنيسرنش يب اکتشايف
ضد دولت افغانستان را  از  يک هايات چريپاکستان عمل

 يواکنش يو افغان ينيمقامات چ. کرده است يت ميهوا هدا
 .ن خرب نشان ندادنديبه پخش ا

 
ه هبرت شده است و دو کشور ي با روسني، روابط چرياخ يدر سال ها

 يک اقتصادينزد يها يمهکار يدر چهارچوب سازمان شانگها
 ياست هايدو کشور در قبال س يها يريچنان موضعگمه. دارند

که  ييبه گونه . افته استي يشرتيب يکا در منطقه مهاهنگيامر
دن يون کشريب يبرا يم اوقاتي تقسينيش خواستار تعيپ يچند

 يا مانور نظامريدند و اخياز منطقه گرد ييکايامر يوهارين
 .  اجنام دادندريرا ن يمشرتک

فروند  1000ه ي به کمک روسنينده،  چيقرار است در ده سال آ
ن گونه، يد و ايد منايتول 30 -شرفته نسل چهارم سويپ يمايهواپ

جهان مبدل  ي قدرت نظامنيه به سوميکا و روسيپس از  امر
 .گردد

 
 يکايارد دالر در امريليزان صد مي اکنون ساالنه به مني، مهنيچ

ن است که يا ن کار،يهدف از ا.  ديمنا يم يه گذاريسرما يجنوب
ت يکا تقويرا در برابر امر يجنوب يکايامر ياستقالل کشورها

ل متمرکز است يها در براز يه گذارين سرمايژه ايبه و. ديمنا
از پنج قدرت بزرگ  يکيبه  2040شود تا سال  يم ينيش بيکه پ

 .ديجهان در آ ياقتصاد
 

 رو به باال رفنت يعرب يقا و کشورهايآن با افر يتراز بازرگان
قا در سال يزان صادرات آن به افريکه م ييبه گونه .  دارد
 .ديارد دالر رسيليبه چهل م 2005

 
حسنه و   به گونه سنيتنيبه هررو، روابط افغانستان و چ

روشن است افغانستان . دوستانه بوده است و رو به گسرتش دارد
ن کشور ي اکنون پولدار ترني، مهنين که چيد با توجه به ايبا

جهان  ين قدرت اقتصاديک به بزرگرتينده نزدياست و در آجهان 
، نيبا چ ينه گسرتش روابط اقتصاديد، در زميمبدل خواهد گرد

سته ياز کارشناسان، با يبه باور برخ. داشته باشد يتوجه جد
 يابيک ارزيژيدو کشور را اسرتات ينده روابط اقتصادياست آ

 .کرد
 
 : افغانستان و هند -7
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رو به رشد گذاشته  يبا آهنگ رشد پرشتاب 2000هند پس از سال 
 يبر آن اند که هند بالقوه م يغرب ييشگويمراکز پ. است

گاه سوم را يجا يد ناخالص ملياز نگاه تول 2040تواند در سال 
ا حد اقل در مشار پنج کشور  خنست يدر جهان به دست آورد 

 .دريقرار گ) ل و هنديه، برازيکا، روسي، امرنيچ( جهان
 
ر خواهان داشنت يل زي، هند بنا به داليدر اوضاع کنون 

 :ک با افغانستان استيار نيمناسبات بس
که با پاکستان دارد،  از  يي هند با توجه به رقابت سنيت -1

 يکوشد تا جا ينفوذ پاکستان در افغانستان نگران است و م
 .درين نفوذ را بگيامکان جلو ا

مناسبات دوستانه  نه سنيتوسته با افغانستان به گويهند پ -2
 .ن روابط استيگسرتش ا يداشته است و در پ

 يت و استقرار ثبات در افغانستان هباي امننيهند به تام -3
در  يت و ثبات افغانستان را حبث مهميل است و امنيقا ييباال

 .ديمنا يم يابيت و ثبات در منطقه ارزيکانتکست امن
ا دارد، از رخنه ي در آسنيکه با چ هند، با توجه به رقابيت -4
 .دارد يق پاکستان نگراني به افغانستان از طرنيچ
ار حساس است يران و پاکستان بسيان ايک شدن ميهند به نزد -5

با  يآن کشور را با افغانستان چونان وزنهء متقابل يکيو نزد
است  ن در حايليا. کند يم يابيران و پاکستان ارزيا يکينزد

ار حسنه بوده يبس ران به گونه سنيتيا ان هند ويکه روابط م
ران، با يک خود به ايتيانرژ يازهاياست و  هند با توجه به ن

ارد دالر به يليست و پنج ميبه ارزش ب يآن کشور قرارداد
است که در  يين هم، هند از کشورهايبا ا. ده استيامضاء رسان
کا را گرفته يکا، جانب امريران و امريا ييهسته  يکشاکش ها

 . ستا
 

هند از . ار حساس استيپاکستان بس ياست هايهند، نسبت به س
ن ي و پاکستان در انيچ يها يکمرنگ ساخنت مهکار يک سو، براي

خمتلف از مجله  ينه هايدر زم ييها ي مهکارنياواخر با چ
ران يبا ا گر، به گونه سنيتيد ياز سو. ک داشته استيژياسرتات

گذشته . ديايار پاکستان در نران در احنصيت ايدوست است تا محا
ک يمان نزديهم پ ن که هند به گونه سنيتين ها، به رغم اياز ا
مان ها و سازشنامه ها و يه است و با آن کشور پيروس

 ينظام يها يکمرنگ ساخنت مهکار يدارد، برا يمتعدد يقراردادها
 يها ين کشور موافقتنامه مهکاريکا، با ايپاکستان و امر

 . ه استک بستيژياسرتات
 
کا، يک هند و امريژياسرتات يها يگر مهکاريل دياز دال يکي

بلند مدت  يها ي، مهکاريامت يدر عرصه انرژ يگذشته از مهکار
ه ي به کمک روسنيآن قرار است چ ي است که بر مبنانيه و چيروس

 30 -شرفته سويپ يمايفروند هواپ 1000در حدود   2010تا سال 
 يوري ننيسوم يماي در سنين صورت، چيروشن است که در ا.  بسازد

ه تبارز خواهد کرد و توازن يکا و روسيجهان پس از امر ييهوا



 227

ن رو، در ياز ا.  برهم خواهد خوردنيان هند و چيک ميژياسرتات
به گمان .  کا برآمده استيک امريژياسرتات يها يجذب مهکار يپ

 يها يمهکار يکا برايامر يش شرط هاياز پ يکيار، يبس
ن کشور با ي آوردن تراز مناسبات اينيک با هند، پايژياتاسرت

 منتظره هند در مساله ري غرياخ يريد موضعگيشا. ران باشديا
 . مساله باشدنيوند با مهيران، در پيا ييهسته 

 
ان دراز با هم در ياند که از سال يهند و پاکستان، دو کشور

س از سال ن رقابت به شدت، خمصوصا پيا. دارند يحاتيرقابت تسل
ارد دالر يليم 20هند ساالنه . ش گذاشته استيرو به افزا  2000
پاکستان  ياست که بودجه نظام ن در حايليا. دارد ينه نظاميهز

 يسه بودجه نظاميمقا يبرا( ارد دالر است يليم 7-6در حدود 
ران يارد دالر و ايليم 50 نيارد دالر، چيليم 200ه ساالنه يروس

، هند به رياخ يدر سال ها). ر سال استارد دالر ديليم 4-7
موشک  يها اردها دالر جنگ افزار از مجله کشيتيليزان ميم

، )مايک و قاره پيبالست يپرتاب موشک ها يبا سکوها(انداز 
و  27 -شرفته از نوع سويمبب افگن پ يماهاي، هواپيياير دريز

از   31 -گيو م  29 -گيجنگنده از نوع م يمايو هوپ  30-سو
 . منوده است يداريه خريروس
 

ت يما از امه يهند و افغانستان برا يها يگسرتش مهکار
 . ک برخوردار استيژياسرتات

 
 :يعرب يافغانستان و کشورها-8

در کل  يعرب ي، مناسبات افغانستان با کشورهارياخ يدر سال ها
 يکشورها. حسنه و خوب بوده است و رو به گسرتش داشته است

 يبه افغانستان منوده و در روند بازساز يرايبس يکمک ها يعرب
 . منوده اند يرا باز ييافغانستان نقش ارزنده 

از کارشناسان در مناسبات  يبرخ يابين هم، بنا به ارزيبا ا
 يسرد ين اواخر اندکين کشورها در اياز ا يافغانستان با برخ

 . رسد يبه مشاهده م
 .گردد يم ميجهان عرب به چند دسته کشور ها تقس

ج فارس اند که يخل يمهکار يعضو شورا يکشورها –دسته خنست  -
کا ين کشورها با امريا. ز و پولدار اندينفت خ يکشورها

 ين کشورها حمافل خاصيهرچند در درون ا. دارند يکيروابط نزد
کا در منطقه، خمصوصا در عراق خمالف يهستند که با حضور امر

خمالف با  يوهاريبه ن ين حمافل پنهانيشود که ا يگفته م.  اند
 .نديمنا يق پاکستان کمک ميکا از طريدولت افغانستان و امر

ه، يمانند سور. کا انديخمالف با امر يگر، کشورهايدسته د -
 .ايبيلبنان، چاد، سودان و ل

 يل با کشورهايشرت متماياند که ب ييدسته سوم، کشورها -
ر و يزاچون مراکش، اجل. باشند يخمصوصا فرانسه م يياروپا
 . تونس

ک و  يتيوپوليت حساس جيل موقعيعرب به دل يره منايدر کل، جز
 .برخوردار اند يت بزرگياز امه ير سرشار انرژيداشنت ذخا
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در حال رشد  ييادگرايزم و هم بنيوناليدر جهان عرب هم ناس
 . گردد يم يتلق ييکايکه هر دو ضد امر ييده يدو پد. است

توسعه روابط با  يوسته در پيد پين مهه، افغانستان بايبا ا
آنان هبره  يها ياريامکان از  يباشد  و تا جا يعرب يکشورها

در قبال  فعايل ياست خارجيما متاسفانه تا کنون س. دريگ
 . مينداشته ا يعرب يکشورها

  
 :هيافغانستان و ترک -  9

 ياز متحدان جد يکيدر هنگام اوج جنگ سرد،  –ه در گذشتهيترک
، يشورو يپس از فروپاش. شد ياتو در منطقه مشرده مکا و نيامر

د يآغاز به پد ييتازه  يش هاين کشور گرايا ياست خارجيدر س
به  ييک سو، با توجه به گسرتش جامعه اروپاياز . آمدن منود

هوادار فاصله  ياستمداران ترکياز س ياريشرق، مشار بس يسو
از  يهم، مشار نيبا ا. وسنت به اروپا انديکا و پيگرفنت از امر

 .کا انديامر ان هنوز هم هواداران سنيتيشرت نظاميب -ترک ها
 

به شدت در  يسم ترکيونالي، ناسرياخ يگر، در سال هايد ياز سو
ه يترک يونديا مهپيشن يگريه پا گرفته است که هوادار انتيترک

ک گسرته يش يانه و آرايم يايمهتبار در قفقاز و آس يبا کشورها
آن، با  يدر هپلو.  سم انديا پان ترکيسم ينبزرگ پان تورا

ه به نفت، گاز، چوب، يروزافزون ترک يازمنديتوجه به ن
ه رو يآن کشور به روس يوابستگ يگر منابع انرژيزغالسنگ و د

ن يمهسود از بزرگرت يگر کشورهايه و ديروس. ش استيبه افزا
ه يان ترکيک سخن، روابط ميدر . اند يدات ترکيتول يبازارها

 2008که در سال  ييش است به گونه ين کشورها رو به افزايا و
ن يرا پشت سر گذاشت و به بزرگرت ييه حتا جامعه اروپايروس
کنون حجم مبادالت دو کشور . ديه مبدل گرديترک يک بازگانيشر

 . رسد يارد دالر ميليم 40به مرز 
 

ن است که ين ها افزود، ايتوان به ا يآنچه را که م
ه يترک يبه رهرب يش خالفت اسالميشه آراياند يترک انياسالمگرا

ه به جرگه يوسنت ترکيرا فراموش نکرده اند و هوادار پ
 .    اند يژه عربيبه و ياسالم يکشورها

 
اما در . ش سرگردان استين چهار گرايان ايه ميدر واقع، ترک

 يم. زند ي و دار، تنها اقتصاد است که حرف آخر را مرين گيا
کا ندارد، جز يدر امر يچگونه منافعيه، هيه ترکتوان گفت ک

ک يتيوپوليار حساس جيت بسين که از آن کشور به خاطر موقعيا
وسته يپ ييکايامر يگاه هايک خود و به خاطر پايژيواسرتاتيو ج
منافع  يياروپا ياما برعکس، در کشورها. دريدنت بگيدو

شنده با يهم اکنون تنها مشار ترک ها. دارد ياريبس ياقتصاد
از گزارش ها  يبرخ. زند يون نفر ميليم 2.5آملان سر به  يميدا

 نيون نفر ختميليباشنده آملان را تا چهار م يترک ها يمشار واقع
 .زنند يم
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 يه به کشورهايترک يها ياست که تراز  بده ن در حايليا 
رسد که  يارد دالر ميليم 260ه از گزارش ها به يبر پا يخارج

ار يبه خصوص آملان در اخت –يياروپا يبانک هاخبش بزرگ آن را 
ن است که ياست، ا يه نگرانيآنچه ما. ترک ها گذاشته است

از  يارير بسيجهان سوم، مقاد يگر از کشورهايد ياريمانند بس
 يه وام گرفته شده است، از سويترک يکه از سو ييپول ها

ن کشور دو باره به خارج برده شده و قرض يا مايل يگارشيال
د آن را يه اند که باين مردم ترکيمانده است و ا ياقب

ه يارد دالر از ناحيليم يش از سيه ساالنه بيترک. بپردازند
را در ساختار درآمد  درآمد دارد که قلم درشيت يجهانگرد

م يست تصور کنيدشوار ن. دهد يل مين کشور تشکيا يناخالص مل
ن مبلغ يا ه برابر بايترک يها يا ربح  بدهيکه ساالنه سود 

از   ير است خبش بزرگيه ناگزيگر، ترکيبه سخن د. گردد يم
 نيبا توجه به مه. ان بدهدييخود را به اروپا يارز  يدرآمد ها

ه به يوسنت ترکيدوارند با پياز ترک ها ام يارياست که بس
 يها از سو ين بدهياز ا ي، خبش بزرگييه اروپاياحتاد

 . ان خبشوده شوديياروپا
ه رو به يه به روسيک ترکيتيانرژ ير، وابستگگيد ياز سو
ه زغالسنگ، نفت و گاز يه از روسيهم اکنون ترک. ش دارديافزا

 يبرا يمهسود بازار خوب يگر کشورهايه و ديمهچنان روس. خرد يم
 . روند يبه مشار م يدات ترکيتول
 

آن اند که با توجه  يدر پ يت کنونيبه هر رو، ترک ها در وضع
که  يازاتيگر امتيکار ارزان و د يوري، نييايافجغر يکيبه نزد

 افغانستان هبره رياخ يداد هايامکان از رو يدارند، تا جا
ه يدر واقع، به ترک. ندين کشور نفوذ منايبردارند و در ا

کا در زمان جهاد به يداده شده است که  در گذشته امر ينقش
 .پاکستان داده بود

و کشور رو به گسرتش دارد ان دين ها، مناسبات ميبه رغم مهه ا
آن کمک  يگوناگون بازساز يه به افغانستان در عرصه هايو ترک

 ياست خارجيس ياصل يه، از حمورهايگسرتش روابط با ترک. کند يم
 .  کشور است

   
 :ييمنطقه  يتيامن يستم هايافغانستان و س -10
ن است که روابط کشورها را يدر ا ييت منطقه يستم امنيت سيامه

م به ائتالف و توازن يمستق تراز باالتر از رقابت و دوسيتدر 
و ارتباط  يکيافغانستان، نزد. دهد يستم سوق ميدر درون س

گر، يد يمقاره قاره دارد و از سوين يتيستم امنيبه س يميمستق
 يران و کشورهايق ايشود و از طر يانه مرتبط ميم يايبا آس

در واقع، . ابدي يوند ميانه پيخاورم يتيستم امنيبه س يعرب
 ييت منطقه يامن يستم هايمرتبط با س يافغانستان کشور

ستم يک از سيچ يان توجه است، شامل هيآنچه شا. امون استريپ
 .  ن کشور جهان استيدفاع تر يباشد و در واقع ب يمن يتيامن يها
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 يف ميتعر يداخل يتيافغانستان براساس نگرش امن يت مليامن
ت يدر امن يمنطقه نگرش خارج يرت کشورهاشيکه ب در حايل. شود
 يت هايه اولويبر پا يدر تراز داخل يت مليامن .دارند يمل

و  يحمل يان برداشنت قدرت هاي دولت، از مريت فراگيت حاکميتثب
شدن جامعه  يشربد دمکراسيت و پي امننيکنرتل خمالفان دولت و تام

در  يارز مهکين ييو دولت را در بر دارد و در تراز منطقه 
سم و يترور يکنرتل مرزها، مبارزه مشرتک با منابع و شبکه ها

 نيقاچاق موادخمدر و تام ي، کنرتل کشت و شبکه هاييادگرايبن
مشارکت  يبرا ينه سازيو زم يانتقال انرژ يت برايامن

 يسم هاياد مکانجيافغانستان و ا يمنطقه در بازساز يکشورها
 . مورد نظر است ييمنطقه  يمجع يمهکار

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 پيوست ها
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پايان روند بن و نياز تاريخی به راه اندازی روند نوين صلح 

 در افغانستان
 

 سخنرانی
 »بررسی حبران افغانستان« در ميز گرد 

 و
امنيت در آسيای ميانه و صدور بی ثباتی «کنفرانس بين املللی 

 »از افغانستان به منطقه
 
 

ميز گردی در يکی از سالون  2009اکترب سال روان  21خ به تاري
های کنفرانس های انستيوت روابط بين املللی مسکو زير 

اکترب سال  23-22و به تاريخ های  »بررسی حبران افغانستان«نام
امنيت در آسيای ميانه «روان کنفرانس بين املللی يی زير نام 

در سالون » نطقهو صدور بی ثباتی از افغانستان به کشورهای م
مسکو با » فدراسيون صلح و تفاهم«کنفرانس های بين املللی 

در برگزاری . اشرتاک کارشناسان ده کشور جهان برگزار گرديد
 :کنفرانس هنادهای زير مهکاری داشتند

 مجهوری فدرال آملان» فريدريش ايربت«بنياد  -
 مرکز پژوهش های سياسی و بين املللی -
 نتيکاتال -مرکز امنيت اروپا -
 فدراسيون صلح و تفاهم -
 اجنمن علوم سياسی فدراسيون روسيه -

 
در  »بررسی حبران افغانستان«که زير نام  ميز گرددر 

انستيتوت روابط بين املللی مسکو برگزار گرديده بود، بنده 
در اين نشست که به . به عنوان سخنران ويژه دعوت شده بودم

» مهکاری متدن ها« رييس مرکز -گرداننده پروفيسور داکرت پاپف
وابسته به انستيتوت روابط بين املللی وزارت خارجه روسيه 

 :برگزار گرديد، کارشناسان زير اشرتاک ورزيده بودند
استاد علوم سياسی دانشگاه دولتی  -پروفيسور داکرت يرژف -

 مسکو
استاد علوم سياسی انستيتوت روابط  -پروفيسور داکرت ارلف -

 بين املللی
» مرکز مطالعات افغانستان معاصر«رييس  -داکرت عمر نثار -

 »رو. فارسی«و گرداننده سايت 
 کارمند وزارت خارجه روسيه -داکرت موال جان حمکمف -
 اتالنتيک -رييس مرکز اروپا -پروفيسور داکرت نيکيتين -
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مدير ديپارمتنت  -پروفيسور داکرت ويکتور کارگون -
وم افغانستان شناسی پژوهشکده خاور شناسی فرهنگستان عل

 فدراسيون روسيه
 مهچنان مشاری از آسپيرانت ها، دانشجويان و پژوهشگران   -
 

در اين ميز گرد، روی هم رفته اشرتاک کنندگان از تداوم 
حبران در افغانستان، پيچيده تر شدن و خطر به بن بست 

و افزايش پويايی  روند بنرسيدن روند انتخابات و در کل 
خطر ائتالف بين املللی و  های طالبان و سر در گمی در ميان

به ويژه آسيای  سرازير شدن حبران به ديگر کشورهای منطقه
به ويژه نشاندهی شد که . ميانه، ابراز نگرانی شديد کردند

و شيوع طاعون طالبی » طالبانيسم«واگير شدن بيماری امکان 
 .می رود» جهان سنی«در سراسر 

 
در اخير اين  منت سخنرانی اين جانب در ميز گرد و کنفرانس

 .  نگاشته آمده است
 
 »...امنيت در آسيای ميانه«و اما کنفرانس بين املللی ...
 
اين کنفرانس دو روز پی در پی با اشرتاک منايندگان ده کشور   

» فدراسيون صلح و تفاهم«در سالون کنفرانس های بين املللی 
 .مسکو برگزار گرديد

 
امدگويی آقايان در روز خنست، کنفرانس با سخنرانی خوش

 -اتالنتيک، کروم -رييس مرکز اروپا -پروفيسور داکرت نيکيتين
مجهوری فدرال آملان، » فريدريش ايربت«رييس دفرت منايندگی بنياد 

 -رييس فدراسيون صلح و تفاهم و جنرال حممود قارييف -کاش
مشاور ارشد نظامی (رييس اکادمی علوم نظامی فدراسيون روسيه 

 .آغاز گرديد) يس مجهور پيشين افغانستانري -داکرت جنيب
 

 :در کار کنفرانس کارشناسان خارجی زير اشرتاک ورزيده بودند
رييس مرکز مطالعات آسيای  -بانو داکرت شيرين آکينار -

ميانه مدرسه خاورشناسی دانشگاه لندن و عضو انستيتوت 
 بريتانيا» چتام هاوس«مناسبات بين املللی مهايونی و 

سفير ماموريت های خاص مجهوری  -اه اسکندرفداکرت اکرب ش -
تاجيکستان و مهاهنگ کننده ملی مجهوری تاجيکستان در 

سفير پيشين تاجيکستان در ترکمنستان و (سازمان شانگهای
 )قزاقستان

مشاور سياسی جامعه اروپايی و مناينده  -داکرت توماس لينک -
 خاص جامعه اروپايی در آسيای ميانه

حتليل «گرداننده سايت انرتنتی  -نتبانو داکرت بياتا امش -
ميانه وابسته به اجنمن مطالعات اروپای » های آسيای
 خاوری آملان

رييس شورای مطالعات اتالنتيک  -جنرال گريچانينف -
 اوکرايين
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مدير پژوهشگاه مناسبات بين  -پروفيسور داکرت حکيمف -
 املللی مجهوری تاجيکستان

ور ازبيکستان و رييس مشاور پيشين رييس مجه -داکرت سيف اهللا -
 انستيتوت پژوهش های اسرتاتيژيک و منطقه يی ازبيکستان

استاد دانشکده مناسبات بين  -پروفيسور داکرت سويون بای -
 املللی دانشگاه ملی قرغيزستان

 .رييس فوند ارثيه کوريا -داکرت کيم -
مرکز مطالعات و پژوهش های «رييس  -عزيز آريانفر -

» مرکز مطالعات اسرتاتيژيک«و رييس پيشين » افغانستان
 وزارت خارجه افغانستان

 
اوضاع سياسی کنونی در «خنستين نشست کنفرانس زير عنوان 

برگزار گرديد که گردانندگی آن را پروفيسور  »آسيای ميانه
 -نيکاليفخنستين سخنران نشست آقای . نيکيتين به دوش داشت

زارت معاون مديريت ديپارمتنت سوم کشورهای مستقل مهسود و
هتديدها و چالش های «بود که عنوان سخنرانی وی  خارجه روسيه

امنيت در آسيای ميانه و مکانيزم های تعامل در محايت از 
 . بود »امنيت و ثبات در منطقه

 
 :ايشان در سخنرانی شان فرمودند

. آسيای ميانه از ديدگاه جيواکونوميک ارزش ويژه يی دارد« 
منابع هايدروکارينی و  منطقه دارای گنجينه های بزرگ

ملونيوم، آخاستگاه های فلزات رنگی و کمياب مانند يورانيوم، 
 .نيکل، ولفرام کرومين، سرب، مس و نقره است

 
به مهين پيمانه، پتنسيال ترانزيتی که يه ياری آن منطقه می 

 )ترانس کانتنتال(تواند به چهارراه کليدی ميان قاره يی 
 .د، بزرگ و باال استميان آسيا و اروپا مبدل گرد

  
آسيای . از ديدگاه جيو اسرتاتيژيک منطقه برجستگی هايی دارد 

ميانه با روسيه و چين هم مرز است و در جنوب با گسرته 
افغانستان، ايران، پاکستان، هند و  -»توربولنس باالی سياسی«

 .کشورهای حوزه خليج فارس مهسايگی دارد
 

فيايی خود و در گام خنست آسيای ميانه به دليل موقعيت جغرا
مهسايگی با افغانستان با چالش های بسيار جدی امنيتی رو به 

از مجله تروريزم بين املللی، تند روی مذهبی و قاچاق . رو است
. مواد خمدر تاثيرات بی ثبات سازنده خود را بر جا می گذارند

سوگمندانه روند صلح در افغانستان آشکارا در جا می زند و 
اوضاع در اين کشور نه تنها هببود منی يابد، . ه استگير کرد

کانون های دهشت افگنی . بل نيز رو به  پيچيده تر شدن دارد
ابعاد . مقاومت طالبان تقويت می يايد. از ميان منی رود

نگرانی فزاينده يی . توليد و صدور مواد خمدر کاهش منی يابد
در گسرته را آن فاکت بر می انگيزد که بازرگانان مواد خم
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آسيای ميانه را به داالن ترانزيت نو به سوی روسيه و اروپا 
 .مبدل گردانيده اند

 
هرگاه اوضاع در افغانستان به مهين منوال مباند، کشورهای 
آسيای ميانه، به ويژه سه مجهوری هم مرز با افغانستان خود 

خطر مهسايگی . را در آرامش و آسايش کامل احساس خنواهند کرد
انستان و زمينه های ناگوار درونی موجب گرديده است با افغ

تا گسرته آسيای ميانه به کارزار پويايی های سازمان های 
ش اسالمی بجن«و » حزب التحرير«.رنگارنگ تندرو مبدل گردد

مهين اکنون جتربه بزرگ پويايی های ويرانگرانه در » ازبيکستان
را در ابعاد  منطقه را دارند و بارها تالش ورزيده اند اوضاع

در اين حال، درآمدهای ناشی از . منطقه يی بی ثبات بسازند
مواد خمدر در افغانستان در متويل اين سازمان ها نقش چشمگيری 

 .را بازی می منايند
 

در اين پيوند، پايگاه های هوايی روسيه در کانت قرغيزستان 
زمينی روسيه در تاجيکستان می توانند  201و پايگاه نظامی 

 .  ش موثری در تامين ثبات در منطقه بازی منايندنق
 

در فارمات های چندجانبه، تشريک مساعی جامعه کشورهای مستقل 
مهسود، سازمان شانگهای و سازمان قرار داد امنيت بامهی بس 

 .موثر است
 

مهچنان گام هايی برداشته می شود در زمينه باالبری موثريت 
. ه کشورهای مستقل مهسودپويايی های مرکز ضد تروريستی جامع

گروه منطقه يی عملياتی آن در بيشکيک سرگرم گردآوری و 
سامامنندسازی اطالعات در باره سازمان های گوناگون دهشت افگن 

توامنندی ضد تروريستی . و تندرو فعال در آسيای ميانه است
روی مهين .  سازمان قرار داد امنيت بامهی هم افزايش می يابد

ی بامهی واکنش سريع در منطقه آسيای ميانه به منظور، نيروها
 . وجود آمده است

 
سوگمندانه در سال های اخير پتنسيال درگيری ها در گسرته 
مسووليت سازمان قرار داد امنيت بامهی رو به افزايش دارد و 

در اين پيوند، در . مسايل نوی را در برابر سازمان می گذارد
 2009فربوری  4ی که به تاريخ اجالس غير نوبتی شورای امنيت بامه

در مسکو برگزار شد، تصميم گرفته شد تا نيروهای واکنش سريع 
در برنامه است تا اين نيروها به ابزار . بامهی ايجاد گردد

يونورسالی مبدل گردد، که توانايی تامين امنيت راستين را 
 . در سراسر گسرته سازمان قرا داد امنيت بامهی داشته باشد

 
دفع : وليت اين نيروها وظايف زير شامل خواهد بوددر مسو

های ويژه در زمينه نابودسازی » عمليات«جتاوز نظامی، اجرای 
دهشت افگنان و تندروان، مبارزه با جنايات سازمان يافته و 
دوران غير قانونی مواد خمدر، زدايش پيامدهای رخدادهای غير 
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داد امنيت  به ابتکار سازمان قرار 2003مرتقبه سر از سال 
شکل  20019که سر از سال « کانال«بامهی، عمليات ضد مواد  خمدر 

 .پيوسته و منظم گرفته است
 

در اين راستا، سازمان يا کشورهای افغانستان، چين، امريکا 
در جنب شورای . و مشاری از کشورهای اروپايی مهکاری دارد

در وزيران خارجه سازمان قرار داد امنيت بامهی، گروه کاری 
 .زمينه مساله افغانستان فعال است

 
مساله امنيت در آسيای ميانه در مرکز توجه ويژه سازمان 

ساختار منطقه يی ضد تروريستی سازمان . شانگهای قرار دارد
شانگهای نيز فعال است که مهاهنگ کننده تعامل ميان هنادهای 
مسوول کشورهای عضو در عرصه مبارزه با تروريزم، تندروی و 

تدبيرهايی اختاد می گردد در زمينه . ی خواهی می باشدجداي
باالبری آتيه موثريت مهکاری در عرصه کنرتل قاچاق مواد خمدر و 
مکانيزم های ايجاد می گردد برای برگزاری اجالس رهربان سرويس 

 . های ضد مواد خمدر
 

مسايل حتکيم امنيت منطقه يی در ارتباط تنگاتنگ با اوضاع در 
افغانستان نيز  –گروه شانگهای. رسی می گرددافغانستان بر
در اين پيوند، کنفرانسی در رابطه با . کار می کند

در مسکو برگزار گرديد  2009ماه مارچ  27افغانستان به تاريخ 
در اين کنفرانس، اعالميه يی پخش . که  امهيت بزرگی دارد

گرديد که در آن، اين فاکت بازتاب يافت که شانگهای که عمال 
ه مهسايگان افغانستان را با هم زير يک چرت گرد آورده است، مه

عزم راسخ دارد مشارکت خود را در مساعی بامهی برای دادن 
مهچنان تاکيد . پاسخ به چالش های عمومی و هتديدات اقزايش دهد

گرديده بود که سازمان شانگهای پابندی دارد تا مهکاری خود 
فع و سازمان های بين را در اين مقاصد با مهه کشورهای ذين

املللی و منطقه يی مانند سازمان ملل، جامعه اروپايی، 
سازمان قرار داد امنيت بامهی، شورای امنيت و مهکاری در 

 .اروپا، ناتو و سيکا توسعه دهد
 

در پايان کنفرانس اعالميه يی صادر گرديد که در آن از 
. بودفراخوان آن، استقبال گرديده  -ابتکار سازمان شانگهای

خاطر نشان ساخته شده بود که شانگهای يکی از فوروم های 
بايسته برای پيشربد ديالوگ فراگير در مساله افغانستان با 

در اين اعالميه، فاکت پذيرفنت نقش . اشرتاک مهه پارتنرها است
مرکزی مهاهنگ کنندگی سازمان ملل در مساعی بين املللی در 

ق مواد خمدر و جنايات زمينه مقابله با دهشت افگنی، قاچا
 .  سازمان يافته، دارای امهيت اصولی بود

 
به هر رو، کار به جايی کشيده است که بايد مهه اعضای جامعه 
. جهانی يکجا صادقانه به حل مساله افغانستان بپردازند
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مساله به يک مساله گلوبال مبدل شده است که مستلزم راهيافت 
 .  »گلوبال است

 
مشاور سياسی جامعه  -آقای لينکت خنست، دومين سخنران نشس

اروپايی و رييس دفرت منايندگی جامعه اروپايی در آسيای ميانه 
اسرتاتيژی جامعه اروپايی در «بودند که عنوان سخنرانی شان 

قبال کشورهای آسيای ميانه و ارزيابی کار دو ساله حتقق اين 
ی آقای لينک گفتند که آسيای ميانه برا. بود »اسرتاتيژی

يکی اين که . جامعه اروپايی از دو ديدگاه  دارای امهيت است
. بازار  بزرگ جتاری است و دو ديگر اين که منابع سرشار دارد
. ار اين رو؛ امنيت و ثبات در آن برای ما بسيار مهم است

يک ميليارد (ميليون يورو  750جامعه اروپايی برای سال روان 
انه ختصيص داده است و از برای کمک به توسعه آسيای مي) دالر

 . روند دمکراتيزاسيون در اين کشورها پشتيبانی می کند
 

رييس اکادمی  -جنرال حممود قارييفسومين سخنران نشست، آقای 
امنيت در «ايشان در سخنرانی خود زير عنوان . بودند نظامی

 »آسيای ميانه و بستگی آن از تداوم حبران در افغانستان
 : گفتند

ها در افغانستان موجب نگرانی جدی جامعه جهانی به حتول رخداد
ويژه در آسيای ميانه است و اگر تدبيرهای جدی يی اختاد 

. نگردد، دشوار است پيامدهای سهمگين آن را پيش بينی کرد
دردمندانه سياستمداران بسيار کم به گوشزدهای دانشمندان و 

کسی  من به عنوان. کارشناسان و حتا نظاميان توجه می کنند
که در يک برهه حساس در افغانستان  دوشادوش رييس مجهور آن 
کشور کار می کردم و در کوران رخدادها آبديده می شدم، در 

» افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی«کتابی که زير نام
نوشته بودم، و به زبان های آملانی، انگليسی و فارسی ترمجه 

ترمجه کرده، هم خوشبختانه  شده است و کسی که آن را به فارسی
 -اشاره به اين جانب است[(در نشست امروز حضور دارد 

، سال ها پيش از امروز در باره شکننده بودن و )]آريانفر
انفجاری بودن وضع در اين کشور و پرهيز از هبره برداری های 

مگر چنين بر . ابزاری از مسايل اين کشور هشدار داده بودم
ی ما به جای پند گرفنت از لغزش های ما، می آيد که پارتنرها

مهان بيراهه و کجراهه طی شده ما را می پيمايند که به 
 !  ترکستان می اجنامد

 
بازيگران عمده بايد توجه کنند که امنيت تنها به معنای  

نبود منازعات مسلحانه يا کنرتل آن يا مهار آن نيست بل که 
به اين پارامرتها  در پارامرتهای ديگری هم دارد که بی توجهی 

گذشته نه چندان دور در شوروی پيشين موجب به بن بست رسيدن 
مساله گرديد و کنون هم کشورهايی که در افغانستان درگير 
هستند، هرگاه در رفتارهای خود بازنگری ريشه يی نکنند، 

 . سرنوشت ديگری خنواهند داشت
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غانستان هبانه ظاهری مبارزه با تروريزم بين املللی در اف
اين در حالی است که تا کنون تعربف روشن و مشخصی از . است

من تا کنون منی دامن که تروريزم بين . تروريزم در دست نيست
املللی چيست؟ هر کسی می آيد و طبق ميل خويش کسانی را 

دو ديگر اين که چند عرب رفته و برج های . تروريست می خواند
مردم افغانستان بايد  نيويورک را در هم کوبيدند و حاال

چندين دهه روزانه ده ها نفر کشته و زمخی بدهند تا اين 
ترس . تازه پايان کار هم روشن نيست!. تروريزم ريشه کن شود

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

 
اين . است به هر رو، به اوباما جايزه صلح پيشکی داده شده

کار او را ملزم می سازد کاری برای صلح بکند و ما هم 
مگر نيروهايی در امريکا هستند که اوباما . اميدوار هستيم
از اين رو او شايد به محايت ما نياز داشته . را منی گذارند

 . باشد
 

امروز پس از هشت سال در افغانستان چه می بينيم؟ تا کنون 
زمينه مبارزه با تروريزم اجنام کار شايان يادآوری يی در 

ی از کشورها با خکار به جايی رسيده است که بر. نشده است
مشا به ما کاری نداشته : طالبان به سازش هايی رسيده اند 

چه جنگ رمانتيکی، آن !. باشيد و ما به مشا کاری خنواهيم داشت
کسی با . ايتاليايی ها پول می دادند!  هم با تروريزم جهانی

وقتی فرانسوی ها به جای آنان آمدند و . کاری نداشت آن ها
بعدش هم مهه چيز فرو . پول ندادند چند نفر از آنان را کشتند

چنين بر می آيد که آنان نيز ناگزير . خفت و آرام شد
تصادفی نيست که امريکايی ها . گرديدند به مهان راه بروند

) انگردانجه(تروريست ها «سپاهيان اروپايی در افغانستان را 
 .می خوانند» ی جنگی

 
چنين بر می آيد که افغانستان ديگر برای اروپايی ها بار 

پس از انتخابات در . گران  و درد سر اضافی يی بيش نيست
آملان آرزومندی اين کشور برای ادامه حضور در افغانستان به 

در ايتاليا هم پس از کشته شدن . پايين ترين تراز رسيده است
گوشت «آشکارا اعالم منودند که ديگر بيشرت از اين  چند سرباز،

 . ندارند» دم توپ
 

درصد توليد جهانی  93توليد مواد خمدر در افغانستان هم به 
وقتی من در کابل بودم، ديگر نيروهای شوروی از . رسيده است

چون جنيب نيک می دانست که . افغانستان بيرون رفته بودند
کيسه جنگ افروزان می رود و جنگ درآمد ناشی از مواد خمدر به 

را متويل می کند، با اين پديده مبارزه آشتی ناپذيری را پيش 
می برد و از مهين رو، در گسرته زير کنرتل دولت خربی از مواد 

حتا او در گسرته زير کنرتل خمالفان کشتزارها را از . خمدر نبود
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می يعنی با اين پديده شوم به راستی مبارزه . ميان می برد
 . شد

. چنين بر می آيد که امروز  اصال مبارزه يی با آن منی شود
مگر می شود باور کرد که جنيب با آن امکانات اندک می توانست 
در زمينه پيروزمندانه عمل کند و کنون نيروهای ائتالف با 
اين مهه امکانات گسرتده اصال کاری نتوانند؟ هر آن چه را هم 

ازه بيشرتين ميزان در واليت هلمند ت. که می کنند، منايشی است
و قندهار توليد می شود که نيروهای ائتالف بيشرتين مترکز را 

اگر عزم جدی باشد، می توانند بيخی آن را .  در آن جا دارند
 . ريشه کن منايند

 
بار  44ببينيد، ميزان توليد مواد خمدر در هشت سال گذشته 

تقويت می کند که  اين کار آوازه های را. افزايش يافته است
شايد کسانی در ساختارهای خارجی در اين جتارت سياه دست 

. هر چه است ما در حال جنگ قرار گرفته ايم. داشته باشند
امروزه ديگر مواد خمدر به يک جنگ . جنگ متام عيار ترياک

ما مهين اکنون ساالنه سی . افزار کشتار مجعی مبدل گرديده است
مهه تلفات ما در دهه هشتاد در . هزار نفر کشته می دهيم

آوازه هايی است . افغانستان حتا به نيم اين رقم هم منی رسيد
که خبشی از هيرويين افغانستان با هواپيماهای نظامی برده می 

 . شود و سپس هم يه بازار های اروپا فروخته می شود
 

پس از فروپاشی شوروی پيشين، بسياری در غرب اين موضوع را 
دند که ديگر پس از از ميان رفنت پيمان وارسا مطرح می کر

نيازی به نگهداشنت ناتو ديده منی شود و ناتو آغاز به لرزش 
امريکايی ها برای نگهداری ناتو يه يک هبانه ترساننده .  کرد

مگر حضور دراز . افغانستان چنين هبانه يی است. نياز داشتند
در گام خنست  مدت امريکا در افغانستان و منطقه به شکل کنونی

برای خود اين کشور زيانبار است و شايد هم به سود ناتو از 
 .کار نربايد

 
در عين حال، چنين حضوری برای مهه کشورهای منطقه و به ويژه 

چون ثبات مهه منطقه را برهم . روسيه هتديد بسيار جدی يی است
تنها بسنده است به آمار تلفات جانی چه در ميان . می زند

مهين . در ميان  نظاميان ناتو نگاهی افگنده شود مردم و چه
.  حاال که تازه آغاز کار است، سر به ارقام جنومی می زند

حجاب عاجز  -کنون ديگر مرکز ثقل حبران دارد به  آسيای ميان 
 .اين ديگر برای ما زنگ خطر است. روسيه می لغزد

 
! واسيلی ايوانويچ: زمانی پيتکا به چپايف گفته بود

حاال هم بسياری از ! ايی های مشا در عقل آدمی منی گنجدکاررو
به کدام . شگردهای دوستان امريکايی ما در عقل من منی گنجد

تازه  !عقل در افغانستان انتخابات را به راه انداخته اند؟
آزاد، عادالنه، شفاف و  -انتظار هم دارند که اين انتخابات

 !تربدآن هم بدون تقلب و دس! دمکرات برگزار شود
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اين که جهانيان و نيز مردم افغانستان به اميد صلح به 

قبلی در اين کشور چشم فرو بستند، به اين » آزاد«انتخابات 
معنا نيست که اين بازار مکاره سامامنند و هنادينه شود و هر 

و جلب » دمکراتيک«روزی ويرتينی تازه برای منايش کاالهای 
قت آن رسيده است که اين و. مشرتيان تازه  در آن گشوده شود

 . بازار مکاره را برچيد
 

دشواری در اين است که دوستان امريکايی ما افغانستان را 
درست منی شناسند و دشوار تر از آن اين است که منی خواهند به 
سخنان کسانی که اين کشور و مردم آن را می شناسند، گوش فرا 

پيش نگيرند، اگر راهکار ديگری را به جای انتخابات . دهند
غرب بايد يک .  اين انتخابات منجر به خونريزی خواهد شد

 .امکان ديگر را آزمايش کند
 

امروز آنان بيش از هر وقتی ديگر به . شگفتی برانگيز است
مهکاری مهه جانبه روسيه برای گشوده گره افغانستان نياز 

مگر در عين حال قفقاز و آسيای ميانه را آماج گرفته . دارند
رييس پيشين  -تصادفی نبود که زمانی مارشال آخرومييف. اند

کل ستاد مشرتک گفته بود که هرگاه ما رفتارهای خود را عوض 
نکنيم، زمانی آسيای ميانه و قفقاز به چالش اصلی برای ما 

 . مبدل خواهد شد
 

آن ها از يک سو از مبارزه با تروريزم سخن می . من منی دامن
باندهای دهشت افگن در قفقاز و گويند و از سوی ديگر به 
:  با روش های مدرن با دو شيوه. آسيای ميانه تکيه می کنند

يکی فشارهای سياسی و راه اندازی انقالبات رنگی و ديگری با 
کار روايی های اطالعاتی و اقتصادی و روش های خشونت بار و 

 .اقدامات دهشت افگنانه
 

لبان در اوش و ببينيد، در آستانه رخدادهای انديجان، طا
ده . امروز هم پنهانی حضور دارند. فرغانه النه کرده بودند

روز پيش از رخدادهای مننگان، سفير امريکا به انديجان آمد و 
اطالعاتی هم می رسيد که . در برابر اپوزيسيون سخنرانی کرد

هلی کوپرتهای امريکايی بانديت ها را در آن سوی مرز پياده 
شود که امروز باز هم چنين آوازه هايی فراموشم ن. (می کردند

در افغانستان پخش گرديده است که حتا رييس مجهور آن کشور هم 
اسالم کريمف هم ناگزير گرديد تا ). به آن اشاره داشته است

خود به پايگاه هوايی حومه انديجان بيايد و دستور سرکوب 
دهشت افگنان را بدهد و پيامد اين شگرد را هم ديديم که چه 

خوب مهه . سايه سنگنيی بر روابط ازبيکستان و امريکا افگند
 . هم ديدند که چه کسی از از گيرو دار بيشرت از مهه زيان ديد
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هر . در انگلستان هم بسياری خمالف حضور در افغانستان هستند
مگر در آن کشور بيشرت . چند گاهی هم تظاهراتی راه می افند

 . ستان هستنداز افغانستان نگران اوضاع در پاک
 

آيا در چنين اوضاعی می شود از مهکاری سخن بر زبان آورد؟  
هر چه است، نبايد اشتباه شوروی پيشين را .  مگر بايد آورد

بايد . تکرار کرد و افغانستان را به حال خودش رها کرد
اين اسرتاتيژی بايد صادقانه . اسرتاتيژی مشرتکی تدوين گردد

ما متاسفانه تا مهين . و منايشی) میاعال(باشد، نه ديکلراتيفی 
بايد به . اکنون زير تاثير روياروی های ارودگاهی هستيم

 . شيوه بينش اردوگاهی پايان داده شود
 

امروز وضع از چه قرار است؟ ناتو هم می خواهد و هم پول 
. مگر منی تواند. شانگهای آماده است. دارد، مگر منی تواند

از مهين . دارد و نه می خواهد مگر نه پول. روسيه می تواند
رو هم است که به بن بست رسيده ايم و اگر نرسيده هم باشيم، 

پس اگر به راستی در پس . بی گمان می رسيم و خواهيم رسيد
گشودن اين کورگره باشيم، بايد مساعی خود را بسيج بسازيم و 

بايد از استاندردهای پيشين دوری گزينيم و در . گره بزنيم
در غير آن، هبای سنگينی به خاطر ندامن . فت باشيمپی راهيا

 . کاری های خود بايد بپردازيم
 
اگر در رفتارهای بازنگری ريشه يی صورت نگيرد، در آينده  

نه چندان دور رويارويی غرب و جهان اسالم اجتناب ناپذير 
 .خواهد بود

آينده اسراييل زير . حبران خاور نزديک به بن بست رسيده است 
آينده عراق هم پس از برآمدن امريکايی ها پرسش . است سوال

) از مجله من(حال می گذريم از اين که مشاری . برانگيز است
ترس  دارند که مبادا در مساله هسته يی ايران از سبکسری 

آن گاه ديگر کمرتين اميدی برای صلح خنواهد . کار بگيرند
 . ماند

 
چگونه . ين حبران استحبران افغانستان پيچيده ترين و خطرناکرت

امريکا هر طوری است بايد با می توان از بن بست برآمد؟ 
در غير آن، آينده عراق و . روسيه و ايران زبان مشرتک بيابد

افغانستان بسيار تاريک و خونبار و زيان های ناشی از 
 . پيامدهای حبران جربان ناپذير خواهد بود

 
 :در خود افغانستان

 رزميد بايد با راديکال ها
 بايد با بنياد گرايان کنار آمد

 .بايد از ميانه روان پشتيبانی کرد
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بسنده است از نقش . آسيای ميانه مرکز فرهنگی جهان اسالم است
امروز ديگر اين مرکز فرهنگی . امام خباری و فارابی ياد کنم

 :ميدان کشاکش چهار نيرو شده است
 روسيه -1
 )مريکا و اروپا(غرب ا -2
 چين  -3
 )ايران، ترکيه، جهان عرب، پاکستان( م جهان اسال -4
 

تنها مهکاری ميان اين چهار نيرو می تواند امنيت و ثبات را 
از کشاکش مهه . در منطقه تامين منايد که به سود مهگان می باشد

در گام خنست کسانی که خبواهند بيشرت به آن . زيان خواهند ديد
ود به آنان مردم منطقه باور خ. بسيار ساده است. دامن بزنند

را از دست خواهند داد و آنان از اين خوان نعمت کمرت هبره 
در آينده مهکاری شانگهای و ناتو ناگزير . مند خواهند شد

پس چه هبرت که هر چه زودتر چنين مهکاری يی آغاز . خواهد يود
 . گردد

 
ناديده . هند و ايران نيز می توانند نقش بزرگی بازی منايند

 .ر در حبران افغانستان لغزش بزرگی استگرفنت اين دو کشو
خطر را آشکارا . تا کنون اشتباهات بزرگی را مرتکب شده اند

دست کم گرفته اند و در زمينه ارزيابی امکانات خود هويدا 
به تنش های درونی افغانستان کم . دچار بزرگ بينی شده اند

روشن است هبای . توجهی و حتا می شود گفت بی توجهی می شود
چنانی که ما . گينی به خاطر سهل انگاری ها خواهند پرداختسن

خارجيان مهه حاضر اند پول بدهند و افغان . زمانی پرداخيتم
مشاری در جبهه . ها ها هم مهه حاضرند پول بگيرند و جبنگند

چه انتظاری می توان از . نظامی و مشاری هم در جبهه سياسی
 اين  کارزار خونين داشت؟   

 
در جوانی در قرشی با . نگ سواره نظام هستممن شاگرد ه

. پايان يافت 1922-1921جنگ در سال های . بامساچی ها جنگيده ام
مگر حتا در سال های دهه چهل در ازبيکستان مهواره يکی دو 

جنگ چيزی . اسکادرون سواره پيوسته با بامساچی ها می جنگيدند
مگر . در دادن آتش آن مهواره بسيار آسان است. سختی است

به خاطر داشته . خاموش کردن اين آتش بسيار دشوار است
هر قدر هيمه بيشرت آورده شود، به مهان پبمانه زباله . باشيد

پس بياييد تا دير نشده است، . های اين آتش بيشرت خواهد بود
 . به جای هيمه انداخنت در آن، خاکسرتی روی اين آتش بپاشيم

 
وارد آوردن . را جستجو کنيم به هر حال، بايد راه های مهکاری

می دامن آدم هايی هستند که منی . اهتامات دردی را دوا منی کند
مگر هستند نيز کسانی که خرد . خواهند راه تفاهم پيوند

. ورزانه و واقعبينانه می تواند اوضاع را ارزيابی کنند
بايد با چنين آدم های زبان مشرتک يافت و کانسپت بامهی يی را 

 .تدوين کرد
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ببينيد، در مساله  افغانستان در سال های دهه هشتاد سده 
گذشته، عناصر ياغی و دهشت افگن را برای بی ثبات سازی 

حاال . شوروی پيشين مسلح ساختند و ميلياردها دالر خرچ کردند
اين آتش دامن خود آن ها را گرفته است و به قول معرف آنچه 

ه پول هايی نبود که چ. را که کاشته اند، دارند درو می کنند
مگر، . نتيجه را باز هم می بينيم. در قفقاز  مصرف نکردند

مهين بن الدن جاسوس امريکايی ها نبود که او را برای پيکار 
مگر بايد . با سپاهيان شوروی پيشين آماده ساخته بودند

دانست که جن تنها از کسی فرمان می برد که چراغ را در دست 
حاال چراغ را کسانی . اغ فرمان منی برداو از سازنده چر. دارد

بايد سازندگان اين چراغ پيام روشن آن . ديگری در دست دارند
 .  را دربافت داشته باشند

  
طالبان چه کسانی هستند؟ مشکل در اين است که طالبان کنون 

حال ديگر . با خبشی از باشندگان افغانستان در آميخته اند
، سيمای جنگ در برابر مردم پيکار امريکا در برابر طالبان

اين جنگ ناپليونی بيهوده و . افغانستان را گرفته است
با روش . بايد ريشه يابی شود. چون برد ندارد. ناخبردانه است

های سخت افزاری منی توان گره از کار فرو بسته افغانستان 
 . گشود

 
اميدوارم فراخوان اين کنفرانس و پيام آن به درستی درک 

بايد کمربند حمکم و استواری در امتداد ر حال، در ه. شود
ايران هم بايد عين کار را . مرزها با افغانستان بياراييم

هرگاه . در امتداد مرزهايش با پاکستان و افغانستان منايد
جلو سرازيری مواد خمدر گرفته نشود، کار به جاهای باريکی 

 . خواهد کشبد
 

ساالنه به چهار  درآمد افغان ها ها از ناحيه مواد خمدر
با اين پول می توانند برای دهه ها . ميليارد دالر می رسد

بايد سازمان ملل نقش بسيج کننده . هزينه جنگ را متويل کنند
و مهاهنگ کننده را بازی کند  و روند استقرار صلح بايد بار 

 .      جهانی بيابد نه ابزاری و ديکته يی و فرمايشی
 

راه های برونرفت  بايد. ار مهم استمهکاری روسيه و ناتو بسي
جنگ تعريف ناشده در برابر تروريزم . را با هم جستجو مناييم

در افغانستان به جنگ در برابر مردم اين کشور مبدل شده 
به اين جنگ بايد مهين اکنون پايان داده شود و راه های  .است

ما می خواهيم . موقف روسيه روشن است. خردورزانه جستجو گردد
مگر هستند نيروهايی که می خواهند . پيرامون ما صلح باشد در

مگر . در پيرامون ما ناآرامی، حبران و بی ثباتی بيافرينند
بايد بدانند که بازی يا آتش بازی خطرناکی است و با اين 
سبکسری و بی احتياطی يی که آن ها بازی می کنند، ممکن است 

 .»سوزانداين آتش در گام خنست دامن خود آن ها را ب
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از قزاقستان  بورناشفآخرين سخنران اين نشست، آقای داکرت 
اندکس امنيت در آسيای «بود که پروژه پژوهشی خود زير نام 

در چهارچوب اين . را به حضار معرفی کرد )CASI( »ميانه
که هر پنج » تيوری کمپلکس منطقه يی امنيت«پروژه، در چوکات 

گيرد، امنيت در چهار تراز مجهوری آسيای ميانه را در بر می 
 :بررسی می شود

 رويدادهای درون کشوری -
 رويدادهای ميان کشورهای آسيای ميانه -
 رويدادهای ميان کشورهای منطقه -
 رويدادهای ميان کشورهای منطقه و جامعه جهانی  -

 
گزارش های اندکسی به گونه ربعوار در پنج برش زير ارايه می 

 :گردد
 )درصد 20خمصوص با وزن ( خبش سياسی امنيت  -
 )درصد 20با وزن خمصوص ( خبش نظامی امنيت  -
 )درصد 30با وزن خمصوص ( خبش اقتصادی امنيت -
 ) درصد 15با وزن خمصوص(فرهنگی امنيت -خبش اجتماعی -
 )درصد  15با وزن خمصوص (خبش حميط زيست امنيت  -

 
ايشان در پيوند با افغانستان گفتند که بزرگرتين چالش و خطر 

ميانه لغزش حبران از اين کشور به گسرته آسيای  برای آسيای
ميانه است که فروش گاز آسيای ميانه به پاکستان را زير 

 . سوال برده است
 

چند پيکانی يا (سياست چند حموری نشست دوم کنفرانس زير نام 
برگزار کشورهای آسيای ميانه )  (Multi-directional) ( چند جهتی

 . کروم از مجهوری فدرال آملان بودگرديد که گرداننده آن آقای 
 

از مجهوری ازبيکستان  داکرت سيف اهللاخنستين سخنران اين خبش آقای 
روسيه و اروپا در آسيای «سخنرانی ايشان زير نام . بود

ايشان مهکاری بی . نام داشت »رقابت يا مهکاری؟: » ميانه
شايبه ميان سازمان ملل، جامعه اروپايی، ناتو، کشورهای 

ی ميانه، چين، روسيه، سازمان شانگهای، سازمان کنفرانس آسيا
اسالمی، سازمان امنيت بامهی، امريکا، ايران، هند، پاکستان، 
ترکيه و کشورهای عربی و مسلمان را تنها راه برونرفت از 

رقابت اعالم ناشده حبران افغانستان دانسته، هشدار دادند که 
ه، چين، ايران و ميان امريکا و انگليس از يک سو  و روسي

هند از سوی ديگر و اعراب و پاکستان از سوی ديگر، حبران 
افغانستان را می تواند به جايی بکشاند که شکست ماموريت 
ائتالف بين املللی و باز آمدن طالبان را ناگزير خواهد ساخت 
که اين بسيار وحشتناک است و پيش بينی پيامدهای ترسناک 

  .شوار استچنين حتول رخدادها بسيار د
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ايشان نشاندهی کردند که مساله امنيت آسيای ميانه و پيوند 
آن با حبران افغانستان را بايد با آناليز عملی ارزيابی 

. نياز تاريخی به تدوين يک کانسپت فرا گيريم داريم. مناييم
بايد مهه مساله . بايد به مسايل با ديد نوی نگريسته شود

انی های مهگانی مبدل شده است،  افغانستان را که به حمور نگر
مساله . بگيريم و مهه نيرو خود را پيرامون آن بسيج سازيم

افغانستان به بيماری نيم سری مزمن يا دقيق تر به در سر 
بدی اين . مزمنی مبدل شده است که نياز به معاجله دارد
 .   بيماری در آن است که ظاهرا به چشم ديده منی شود

 
ته باريک شويم که طالبانيسم و تندروی در بايد متوجه اين نک

فرهنگی و بسرتهای هپن  –پاکستان و افغانستان ريشه های تباری
چيزی که خوشبختانه در آسيای ميانه . و مهوار اجتماعی دارد

از اين رو، سخت در اشتباه هستند . چنين زمينه هايی ندارد
اگير کسانی که می پندارند اين بيماری در آسيای ميانه هم  و

مگر اين بدان معنا نيست که ما نبايد به آن به . خواهد شد
 .خطر آن کم هبا دهيم

 
در . بايد توجه  داشته باشيم که امنيت انرژی بسيار مهم است

آينده مشکل بزرگی را برای کشورهای منطقه مشکل آب از يک سو 
و آب شدن يخچال های هيماليا از سوی ديگر در بر خواهد 

. بيش از هر کشور ديگری در معرض اين خطر است پاکستان. داشت
خطر سرازير شدن حبران از پاکستان از اين رو، در اين پيوند، 

. و در نتيجه آسيای ميانه بسيار بزرگ است به افغانستان
گاهی ما چنان غرق مسايل فرعی می شومب که مشکالت اصلی ياد ما 

جهانی به اين خطر بسيار جدی است که بايد در تراز . می رود
 . آن توجه شود

 
متاسفانه برنامه مدرنيزاسيون آب و برق در آسيای ميانه روی 

هر چند در دانشگاه کلمبيا پروژه خوبی را با . دست نيست
 . توجه به دگرگونی های اقليمی تدوين منوده اند

 
هر گاه . بياييد بار ديگر به مساله افغانستان بر گرديم

ه افغانستان را به پارچه سرخی سازمان شانگهای خبواهد مسال
در دست ماتادورهای روسی و چينی برای ترسانيدن و راندن 

تداوم . مبدل کند، اين کار ره به جای منی برد» گاو عمو سام«
عمو سام هم . حبران در افغانستان به سود هيچ کسی خنواهد بود

بايد هر چه زودتر به اين بازی کاوبايی وسرتنی پايان دهد و 
 . ار خود را از کشتزار ديگران خود بربدگاو ه

 
. مهگرايی در آسيای ميانه نياز به رفتارهای خرد ورزانه دارد

وقتی سفير روسيه در تاشکنت کارشناس امريکای التين باشد، چه 
شايد منطق اين کار آن !. انتظاری می توان از کار وی داشت

ستان باشد که چون عمو سام گاو مست خود را به ميدان افغان
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کارشناس امريکای -مهسايه آورده است، بايد ما هم يک ماتادور
 !التين هم در تاشکنت داشته باشيم

 
از رخدادهای انديجان در رسانه های باخرتی هبره برداری 

مگر با مسووليت می توامن بگويم که . ابزاری ناروا می شود
 .اگر سرکوب منی شد، پيامدهای آن ده بار سهمگين تر می بود

 
باز هم ما آن قدر در الک خود فرو رفته ايم که به جدی ترين 

ساالنه تا يک ميليون تن منک به درياچه . هتديدها توجه منی کنيم
کسپين . ارال می ريزد، مگر کسی در جهان خم به ابرو منی آورد

برای جنگ عراق و افغانستان . هم  در آستانه نابودی است
مگر برای اين داشته . ودميلياردها دالر ساالنه پيدا می ش

طبيعی که متعلق به مهه جهان بشريت است، کسی يک شاهی هم 
اگر وضع بدين منوال پيش برود، در آينده . هزينه منی کند

در اين . نزديک منطقه با فاجعه اکولوژيک رو به رو خواهد شد
هر . جا به برخوردهای کامسوپوليتيک و جهان ميهنانه نياز است

اره زمين است، متعلق به مهه جهان بشريت است آن چه که در سي
و مهه به پيمانه برابری بايد در برابر آن احساس مسووليت 

 .  »مناييم
  

از مجهوری  پروفيسور سويون بایدومين سخنران نشست دوم، 
شالوده طبيعی «قرغيزستان بود که سخنرانی ايشان زير نام 

سيه، اروپا، سياست خارجی چند پيکانی آسيای ميانه ميان رو
 .بود» آسيا و امريکا

 
هر «اين انديشه بوش که :  ايشان در سخنرانی خود گفتند که

، از ريشه نادرست است و موجب »که با ما نيست، دمشن ما است
خوشبختانه اوباما می . افت اتوريته امريکا در منطقه گرديد

 .خواهد اين انديشه نادرست را وبرايش کند
 

واد خمدر در افغانستان بايد گفت که در رابطه با توليد م
درست نيست که مهه افغان ها در اين کار سرزنش و نکوهش می 

درمندانه . تنها کشت ترياک به خودی خود امهيتی ندارد. کنند
کمرت کسی در باره پريسکورانت های کيميايی سخن بر زبان می 

می دانيم که برای توليد مواد خمدر به اين مواد نياز . آورد
مگر . اين مواد از کجا می آيد؟ آن هم به هزاران تن. ستا

افغان ها چنين تکنولوژی يی دارند؟ چرا در اين زمينه 
شايد کاسه يی زير نيم . منی دامن  ؟مبارزه جدی صورت منی گيرد

مادامی که احوال به مهين منوال باشد، نبايد . کاسه باشد
. خمدر داشت انتظار هببود کار را در زمينه مبارزه با مواد

نفس حضور نيروهای بيگانه در افغانستان تکانه جديی يی به 
شگفتی آور اين . بازرگانی مواد خمدر در اين کشور داده است

که مواد خمدر بيشرت در گسرته يی توليد می شود که در آن 
 . بيشرتين مشار سپاهيان خارجی متمرکز هستند
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ه راه افتاده در واقع، در افغانستان جنگ چهارم ترياک ب
آسيای ميانه، روسيه، اروپا، ايران و پاکستان و در . است

 .    اين اواخر چين از قربانيان اين جنگ هستند
 

از مجهوری تاجيکستان  پروفيسور حکيمفسخنران بعدی نشست 
آينده سياست خارجی چند «بودند که سخنرانی شان زير نام 

 به الی سخنان شان ايشان در ال. ايراد گرديد »حموری تاجيکستان
حبران افغانستان را چونان حبران بسيار خطرناک برای امنيت 

 .ملی تاجيکستان و مهه کشورهای آسيای ميانه ارزيابی منودند
 

از مجهوری فدرال  بانو امشنتآخرين سحنران نشست دوم روز خنست، 
امکانات راستين پياده «آملان بود که عنوان سخنرانی شان 

ی جامعه اروپايی در قبال کشورهای آسيای سازی اسرتاتيژ
 .بود» ميانه

 
ايشان کمک هنادهای اروپايی را در تعميق ارزش های دمکراسی و 
پشتيبانی از هنادهای مدنی و گسرتش جامعه مدنی را در هپلوی 
کمک های جامعه در زمينه های توسعه منطقه بسيار مهم 

از خارج وارد ارزيابی منودند و فرمودند امنيت را منی توان 
 .    کرد
 

منافع اسرتاتيژيک «سومين نشست روز خنست کنفرانس زير عنوان 
که .بود »روسيه و کشورهای غربی در گسرته آسيای ميانه

 . رييس فدراسيون صلح و تفاهم بودند -گرداننده آن آقای کامش
 

کارمند ارشد مرکز  -خنستين سخنران اين خبش داکرت وارونين
مدل «تالنتيک بودند که سخنرانی شان زير نام امنيت اروپا و ا

تعارض و : های تعامل روسيه و باخرت در منطقه آسيای ميانه
ابزارهای سياست «: ايراد گرديد ايشان گفتند »مهخوانی منافع

اسرتاتيژيک تامين منافع ملی روسيه عبارت است از سازمان های 
ن قرار داد مهگرا در سيمای جامعه کشورهای مستقل مهسود، سازما

 . امنيت بامهی، شورای اقتصادی اروآسيايی و سازمان شانگهای
اين گونه، مکانيزم های ايجاد شده منطقه يی در زمينه حتقق  

 . برنامه های درازمدت متام عيار تعامل ميان کشوری است
بايد باالدستی روسيه در گسرته آسيای ميانه را نسبت به 

افزون بر فاکتور نزديکی  پارتنرهای غربی نشاندهی کرد که
جغرافيايی و مهگسرتگی جيوپوليتکی، فاکتور نزديکی متدنی يا 

مهريشگی های تاريخی . دقيق تر ميان متدنی نيز در ميان است
ميليون روس تبار در  6.3مهين اکنون . نيز يک موضوع مهم است

 . گسرته آسيای ميانه بود و باش دارند
ردهای بامهی برای حل مسايل مهم ترين چيز، رفتارها و برخو 

سياسی و انرژيتيک و تکيه بر  -بين املللی، منطقه يی نظامی
شالوده های متساوی احلقوق و متقابال سودمند بدون مداخله در 

 .امور داخلی است
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دشواری در اين است که مشی آسيای ميانه يی کشورهای باخرتی 
يان شکل نامهگون بوده و چنين بر می آيد که تا کنون تا پا

گروهی از کشورهای غربی بيشرت ). Modus operandi( نگرفته باشد 
سياسی تاکيد دارند و  -بر راهکارهای سخت ابزاری نظامی

گروهی هم با احتياط با اين راهکارها برخورد می منايند و 
بيشرت بر راهکارهای نرم ابزاری تاکيد دارند و اين شيار 

راخ تر و فراخ تر می ميان آنان روز تا روز ژرف تر و ف
 .گردد

 
آنچه مربوط می گردد به مدل توسعه غربی، که در بر گيرنده 
اصول بنيادينی چون دمکراسی، اقتصاد بازار و حقوق بشر می 
گردد، رسالت غرب است تا در زمينه با کشورهای منطقه مهکاری 

اما رفتارهای برخی از کشورهای غربی موجب شده است که . کند
ورهای منطقه، غرب گريزی و بی اعتمادی افزايش در ميان کش

ترس از سوء . يابد و اين به حتکيم دمکراسی مساعدت منی کند
استفاده از پوشش دمکراسی برای پياده سازی برنامه های 
سياسی موجب کند شدن روند دمکراتيزاسيون در منطقه گرديده 

 . است
 

نه برای هر گونه هبره بردای ابزاری از کشورهای آسيای ميا
پياده سازی اسرتاتيژی های موهوم در افغانستان دستاوردهای 

در اين زمينه منش اياالت متحده و جامعه . ارزنده خنواهد داشت
اروپا که جتربه جنگ های . اروپايی از هم تفاوت دارد

استعماری در منطقه آسيا و افريقا را دارد، با خويشتنداری 
که امريکا بيشرت اهداف در حالی . بيشرتی رفتار می منايد

اسرتاتيژيک را دنبال می کند که با تامين منافع متدنی و 
سياسی اين کشور که در منظقه دنبال می شود، پيوند  -نظامی
هرگاه اين سياست ادامه بيايد، شايد منجر به فاصله . دارند

 . گيری روز افزون کشورهای آسيای ميانه از امريکا شود
 

چنان به پتنسيال غرب توجه داشته کشورهای منطقه بايد مه
در گام خنست، در دست داشنت هنادهای مالی جهانی مانند . باشند

 .    صندوق بين املللی پول، بانک جهانی و بانک بازسازی و توسعه
   

. مهکاری روسيه و غرب برای ثبات در منطقه بسيار حياتی است
ن روسيه پارتنرهای غربی بايد اين موضوع را يپذيرند که بدو

مهه تدبيرهايی که در زمينه تامين امنيت منطقه يی روی دست 
دارند، از مجله در افغانستان و به مهين ترتيب  اقدامات 

باور .  اقتصادی به مشول مسايل انرژيتيک کمرت اميد خبش اند
مهه مسايل . سازی  در زمينه از امهيت بسياری برخوردار است

 . منافع حل و فصل گرددبايد بر شالوده توازن عادالنه 
 

بايد از زيانرسانی به منافع ديگران که امريست بسيار 
سازمان ملل ناتو و جامعه اروپايی . ناپسند، پرهيز گردد

بايد تعامل روسيه و غرب را برای گشودن گره کور مسايل 
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منطقه از مجله مساله خونبار افغانستان چونان يک اصل عمده 
ناديده گرفنت اين اصل و . شناسنددر سياست جهانی به رمسيت ب

ناديده گرفنت واقعيت های موجود در منطقه از سوی غرب در گام 
 . خنست برای خود اين کشورها زيانبار است

 
. برای روسيه منافع ملی گسرتده اش در آسيای ميانه مهم است

نبود اسرتاتيژی و دکرتين  -آنچه در سياست روسيه مبهم است
کانسپتوئل است که هرگاه هم هست، بايد  روشن و ارايه آناليز
بايد غرب جدا از کاربرد استانداردهای . هببود و تکامل يابد

در گذشته نگرانی هايی . دوگانه در قبال منطقه خودداری ورزد
در زمينه احنصارگرايی بر کنرتل لوله های رسانايی نفت و گاز 

ياست س. امروز ديگر اين نگرانی ها بی پايه می منايند. بود
امروز لوله . کشورهای منطقه چند پيکانی بودن لوله ها است

های نفت و گاز هم در راستای روسيه، هم در جهت چين و هم به 
 . سوی ترکيه و ايران کشيده شده يا می شود

ديگر اين تز هم رنگ می بازد که حضور دراز مدت امريکا در 
روسيه در  افغانستان، زمينه را برای گسرتش پايگاه های نظامی

آسيای ميانه فراهم می آورد و توجيه می کند و بسرتی را برای 
هرگاه به . حتکيم مواضع روسيه در آسيای ميانه هپن می منايد

رفتارهای بامهی رو بياوريم، ديگر چه نيازی به هپن ساخنت چنين 
 پايگاه هايی می ماند؟

 
 رييس مرکز -سحننرانان ديگر اين نشست آقايان داکرت پاپف

بازی بزرگ در «سر دبير جمله  -مهکاری متدن ها، سافرونچوک
ارثيه «رييس فوند  -زير مهين عنوان، ياتسنکو» آسيای ميانه

استاد ديپارمتنت امنيت ملی اکادمی  -،  ميخايلنکو»اروآسيايی
جنبه های نو سياست روسيه در «: علوم روسيه  زير عنوان

روزنامه  مبصر سرشناس-، ارکادی دوبنف»آسيای ميانه
فاکتور ناتو در اسرتاتيژی تامين «، زير عنوان »وريميا«

کارمند علمی  –، بانو کودرياشووا »امنيت منطقه آسيای ميانه
تعامل ترکيه با کشورهای «اتالنتيک زير عنوان  -مرکز اروپا
 .  بود »آسيای ميانه

 
در جر و حبث هايی که در پيرامون اين موضوعات رخ : يادداشت

 :مساله را شايان يادآوری می دانيم داد، چند
دليل : بانو داکرت شيرين آکينار از بانو کودرياشوا پرسيدند

کاهش پويايی های ترکيه و در کل نقش اين کشور در آسيای 
جتاری ترکيه  -ميانه و قفقاز چيست؟ چرا تراز روابط اقتصادی

 با اين کشورها پايين آمده است؟  
ن قناعت خبش نبود و جر و حبث های پاسخی که ارايه گرديد، چندا

از اين رو، گرداننده نشست ديدگاه . فراوانی را برانگيخت
بنده هم با هبره . های ساير حضار  را در زمينه جويا گرديد

 :گيری از فرصت، ديدگاه های خود را در زمينه ارايه کردم
از ديدگاه من اين تراز نه تنها پايين نيامده است، بل «

کنون روابط ترکيه با کشورهای . هم رفته استبرعکس باال 
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مثال . آسيای ميانه بسيار حسنه و نيک و رو به گسرتش است
روشن آن اين که نور سلطان نظربايف در نشست وزيران خارجه 

رياست دوره يی سازمان را برای  2008کشورهای عضو سيکا در 
مگر  اين . به ترکيه پيشنهاد کرد 2010سال های آينده پس 

رست است که درصدی وزن خمصوص ترکيه در کل کامپلکس مناسبات د
کشورهای آسيای ميانه با جهان بيرون کاهش يافته است و 

 .پايين آمده است که به کلی طبيعی است
 

جتاری  -روشن است که در سال های اخير تراز  مناسبات اقتصادی
کشورهای آسيای ميانه با چين، روسيه، ايران، کشورهای عربی، 
جاپان، هند، کوريا، جامعه اروپايی و ديگر کشورها به گونه 
چشمگيری باال رفته است که طبعا وزن خمصوص ترکيه و درصدی 

بازرگانی کشورهای آسيای  -ترکيه را در کل ميزان اقتصادی
برای مثال، سرمايه . ميانه به گونه طبيعی پايين می آورد

روشن است که  گذاری دو ميليارد دالری روسيه در قرغيزستان
درصدی سرمايه گذاری ديگر کشورها از مجله ترکيه را که اصال 
با روسيه قابل مقايسه نيست، در اين کشور به ميزان شايان 

 .توجهی پايين می آورد
 

 :دو نکته ديگر هم است
از ديدگاه من، روابط  ترکيه با کشورهای آسيای ميانه و  -1

 :قفقاز دو مرحله دارد
نام آن را مرحله مياجنيگری می گذارم، مرحله خنست که من  -

در آغاز، پس از فروپاشی . مرحله سال های دهه نود بود
شوروی پيشين، امريکا و کشورهای اروپايی که شناخت 
چندانی از آسيای ميانه و قفقاز نداشتند، ترجيح می 
دادند، از خدمات مياجنيگری ترک ها هبره  بگيرند و سود 

چنان اين بود که هراس داشتند دليل اين کار مه. حبويند
مبادا پويايی های آن ها در اين گسرته با واکنش تند و 
حساسيت روس ها رو به رو شود و در کل اين روند را با 
چالش هايی رو به رو ساخته و با ناکامی بکشاند  و به 

يک رشته نگرانی . تيره شدن روابط شان با مسکو بياجنامد
شورها هم در اين کار تاثير های امنيتی در گسرته اين ک

 .داشت
مرحله دوم که از اوايل دهه خنست سده بسيت و يکم يعنی  -

آغاز شد، اين کشورها خود شان يکراست  2000در سال های 
در آسيای ميانه و قفقاز به ميدان آمدند و ديگر نيازی 

روشن است مهه اين . به مياجنيگری ترک ها  احساس منی کردند
 .د را دارندعوامل تاثيرات خو

 
بايد متوجه يک نکته ديگر هم است که توامنندی ترکيه در 
مقايسه با امريکا، چين، روسيه، جاپان و جامعه اروپايی 

حتا توانايی مالی آن با کشورهای عربی هم  . چندان بزرگ نيست
از مهين رو، نبايد هم انتظار داشته . قابل مقايسه نيست
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که توان دارد، در منطقه باشيم که آن کشور بيش از آن چه 
 .نقش بازی منايد

 
بسياری از شرکت . در اين جا باريکی های ديگری هم است  -2

های ترکی با آغاز به بازی منودن نقش مياجنی ميان شرکت های 
غربی و شرکت های آسيای ميانه يی آغاز به زياده روی در 
سودجويی منودند که موجب بی اعتماد شدن روز افزون آنان به 

هنگامی که  1992برای منونه در سال . ده هر دو طرف گرديددي
. سليمان ديميريل به تاشکنت آمد، من هم در اين شهر بودم

در آن هنگام فضای مناسبات ميان دو کشور چنان روشن بود 
که اسالم کريمف در يک گفتگوی تلويزيونی گفت آرزومندم که 

، حتا چندی بعد. ما روزی زير سقف يک پارملان بنشينيم
برنامه هايی به زبان ترکی در سرتا سر ازبيکستان پخش می 

 .شد و هزاران دانشجوی ازبيک به ترکيه گسيل گرديدند
وقتی بار ديگر به تاشکنت   1993مگر، درست يک سال بعد در  

رفتم، يکی از مقامات ازبيکستانی به من گفت که بسياری از 
سو استفاده های   شرکت های ترکی از حسن نيت جانب ازبيکستان

از اين رو، ديگر منی توانيم . ناروايی از معامالت منوده اند
درست حاال کار به جايی کشيده .  به آن ها دربست اعتماد کنيم

است که اسالم کريمف ترکيه را متهم به مداخله در امور 
ازبيکستان منوده و متهم به مهکاری با اپوزيسيون اسالمی آن 

مهچنان هزاران دانشجوی ازبيک را از ترس  او. کشور منوده است
رخنه تندروان مسلمان در ميان آنان دو باره به کشور 

 . فراخوانده است
 

به هر رو، من باور ندارم که دولت ترکيه در اين کار دست 
مگر هرگاه سخن بر سر حمافل و حلقه های خاص . داشته باشد
ر باز بدين تندروان عرب به ويژه وهابی ها از دي. باشد، چرا

سو در ميان روحانيون ترکيه نفوذ دارند و ممکن است از راه 
آوازه . آنان برای رخنه در آسيای ميانه هبره جسته باشند

هايی هم است مبنی بر اين که عرب های تند رو در ميان 
کارگران ساختمانی ترکی رخنه منوده و از طريق آنان با 

. ی برپا منوده اندتندروان در آسيای ميانه و قفقاز روابط
شايد هم به مهين دليل بود که روس ها فعاليت های شرکت های 
ساختمانی ترکی را در قفقاز حمدود ساخته و زير نظارت شديد 

مشاری از کشورها مانند تاجيکستان پيروی از مذهب . گرفتند
مهه اين ها روشن است که . وهابی را رمسا ممنوع اعالم منودند

مگر در کل، مناسبات ترکيه . گذاشته استتاثير منفی بر جا 
با مهه کشورهای آسيای ميانه و قفقاز رو به گسرتش دارد که 

 .  منونه اخير آن هم ارمنستان است
 
سازمان های منطقه «خنستين نشست روز دوم کنفرانس زير نام  

برگزار گرديد که گرداننده آن داکرت  »يی در آسيای ميانه
 .وهش های بين املللی بودمدير انستيتوت پژ -ارلف
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 -خنستين سخنران اين نشست بانو پروفيسور داکرت زوياگيلسکايا
. معاون رياست مرکز پژوهش های اسرتاتيژيک و سياسی روسيه بود

: مهگرايی سياسی در آسيای ميانه«سخنرانی ايشان زير نام 
 . بود »حمدوديت های و دورمناها

 
اور اداره سياسی مش -در پی ايشان آقای داکرت نيکيفرف

داراالنشای سازمان قرار داد امنيت بامهی سنخرانی کردند که 
سازمان قرار داد امنيت بامهی در آسيای «موضوع سخنرانی شان 

ايشان از افغانستان به عنوان عمده ترين هتديد . بود» ميانه
برای کشورهای آسيای ميانه و مهه کشورهای عضو سازمان 

تند افغانستان به حمور کانسليديشن و شانگهای نام بردند و گف
مهپيوندی کشورهای شانگهای مبدل شده است و گفتند چالش هايی 
. که از افغانستان بر می خيزد، برای ما بسيار خطرناک اند

در سال های نزديک می توان انتظار برد که عمده ترين 
در سال . تاثيرات بی ثبات سازی از جنوب متوجه ما خواهد بود

نده کامال حمتمل است که اوضاع در آسيای ميانه به خاطر های آي
پيچيده تر شدن اوضاع در افغانستان، حتول منفی اوضاع در 
پاکستان و پيامدهای ممکنه وارد آوردن ضربه احتمالی بر 

احتمال اقدامات طالبان در مشال . ايران پيچيده تر شود
نيروهای افغانستان و ديگر اقدامات انتقام جويانه در برابر 

 .  ائتالف بين املللی در افغانستان می رود
 

از لندن بودند  بانو داکرت شيرين آکينارسخنران ديگر نشست 
برخورد نو در قبال : سازمان شانگهای«که موضوع سخنرانی شان 

ايشان اين پرسش را مطرح ساختند که چه راه . بود» امنيت
ن سازمان هايی هايی برای مهکاری ميان سازمان شانگهای با چني

چون ناتو و جامعه اروپايی برای حل مسايل گلوبال وجود 
دارد؟ مهچنان علی اخلصوص تاکيد گرديد که اوضاع بلوچستان 

مهچنان . انفجار آميز گرديده است و بايد به آن توجه جدی شود
ابراز نگرانی کردند که مبادا شانگهای به چرتی مبدل گردد در 

 .خدمت منافع گسرتده چين
 

بانو آکينار نشاندهی کردند که چين آهسته آهسته به بازی 
برای منونه چين به دولت . کردن نقش در هپنه جهانی می پردازد

سريالنکا در سرکوب بربهای تاميل کمک کرد و در ازای آن در پی 
به دست آوردن يک پايگاه اسرتاتيژيک در اين کشور است که 

در . س هند برهم می زندتوازن اسرتاتيژيک را در هپنه اقيانو
مهه . اين اواخر روسيه نيز به سريالنکا عالقه پيدا منوده است

اين ها گواه بر آن است که رقابت آهسته آهسته در اقيانوس 
 . هند هپن می شود

 
رييس  -آقای داکرت لوگينسخنران ديگر نشست خنست روز دوم، 

د که بودن» مرکز پژوهش های آسيای خاوری و سازمان شانگهای«
در سخنرانی مفصل شان نشاندهی کردند که بيشرتين هتديدات برای 

مانند سپراتيسم، . سازمان شانگهای از افغانستان بر می خيزد
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شانگهای بايد ديالوگ بين االفغانی را . تروريسم و اکسرتيميسم
مهانا . بايد کنفرانس بين املللی برگزار شود. سازماندهی کند

هتديدات دهشت افگنانه برای کشورهای  افغانستان خاستگاه اصلی
 .شانگهای به مشار می رود

 
استقرار منظم نيروهای سازمان قرار داد «ايشان گفتند که 

امنيت بامهی در امتداد مرزهای افغانستان و آسيای ميانه، 
تنها سپر تضمين کننده جدی جلوگيری از رخنه چالش ها و 

ن نيز بايد جدی ايرا. هتديدات برخاسته از افغانستان است
ترين اقدامات را در مرزهای خود با پاکستان و افغانستان 

 .»اجنام دهد
 

روسيه جای خنست را در جهان در زمينه : وی در ادامه گفت 
وی . قرار دارد جنگ ترياکمصرف مواد خمدر دارد و عمال در حال 

طالبان را يک سازمان غير سيستمی خواند که تا هنوز 
افغانستان تنها خبشی از يک اسرتاتيژی . ستناشناخته مانده ا

بزرگ است و اين پرسش را مطرح کرد که روشن نيست که بر کدام 
شالوده حقوق بين الدول امريکا می خواهد فرماندهی آيساف را 

در حالی که آيساف بر اساس ماندات سازمان . به دوش بگيرد؟
ر ملل در افغانستان حضور دارد و حضور ناتو داوطلبانه ب

اساس تفاهم با دولتی است که زير نظر امريکا در اين کشور 
 . به وجود آمده است

 
اوضاع ناگوار در افغانستان ره آورد و برآيند مشی سياست 

پس از محالت دهشت . خارجی نادرست اداره پيشين امريکا است
افگنانه يازدهم سپتامرب که بر اساس مدارک امريکايی ها از 

زماندهی شده بود، امريکا با به دست گسرته افغانستان سا
آوردن پشتيبانی متحدان خود در ناتو و برخی ديگر از کشورها 
افغانستان را به سرعت اشغال و پايگاه های اصلی دهشت 

چنين واکنش و چنين پاسخی در اصل . افگنان را نابود ساخت
مگر بار يک جانبه گرايی اقدامات امريکا  و . قابل درک است

رفنت پيچيدگی های درونی اوضاع در افغانستان، تاريخ ناديده گ
آن و به ويژه تاريخ تالش های گذشته  مبنی بر حتميل رژيم های 
بيگانه با مردم اين کشور، آهسته آهسته و رفته رفته مشار 
فراوان دشواری ها را با خود به مهراه آوردند که مهمرتين آن 

اشد که بر خبش بيشرت ها رهربی ضعيف و ناتوان کنونی کشور می ب
 .  کشور تاثير و نفوذ ندارد

 
در اين اواخر، پويايی های دهشت افگنان که خود را در 
بسياری از استان های افغانستان و نه تنها افغانستان بل 
پاکستان نيز آزاد احساس می کنند، افزايش چند باره يافته 

اوضاع  .توليد مواد خمدر ده ها بار باال رفته يافته است. است
کنونی در افغانستان دردسرهای جدی يی را برای تقريبا مهه 

. در گام خنست برای کشورهای مهسايه. کشورهای جهان آفريده است
جورج بوش در کل هوادار رفتارهای لگام گسيخته يک جانبه 
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عمدتا مبتنی بر فناتيسم نوحمافظه کارانه و هيچ گونه  -بود
کاری سازمان شانگهای در حل آرزومندی يی را در زمينه جلب مه
امروز سوگمندانه به رغم آن . مساله افغانستان تبارز منی داد

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

 
شکست غرب در افغانستان جدی ترين و شايد جربان ناپذيرترين 

از . يت نظام مناسبات بين املللی باشدضربه بر کليت و متام
سوی ديگر، کشورهای شانگهای که آماج هتديدات ضربات تروريستی 
و مواد خمدر برخاسته از افغانستان  اند، بس در با ثبات شدن 

از اين رو، منافع مشرتک و چالش ها و . افغانستان ذينفع اند
يه به هتديدات  مشرتک ايجاب می منايد تا از اقدامات يک جان

 .  سوی مهکاری های بامهی رو آورده شود
 

تصور مهتايان غربی ما در باره افغانستان در بيشرت موارد 
برای مثال، در ديداری که با منايندگان . انتزاعی می منايد

  2009جامعه خربگان روسيه در سفارت امريکا در ماه فربوری
ارجه معاون وزارت امور خ -برگزار گرديده بود، پاتريک مون

امريکا در امور آسيای جنوبی و ميانه که در عين حال از 
اياالت متحده در کنفرانس مسکو منايندگی می کرد، تالش می 
ورزيد حاضران را متقاعد سازد که اوضاع در افغانستان به آن 
پيمانه هم خراب نيست و عمده ترين مشکل افغانستان کمبود 

ت پيش رو پر خواهد دمکراسی است که آن را برگزاری انتخابا
 ! کرد
 

خربگان روسی، در مقابل، تصوير بس بدبينانه يی را پرداز 
منوده، به امريکايی ها مشوره دادند که بيشرت با واقع بينی 

يعنی . حداقل از چچنستان بياموزند. با قضايا برخورد منايند
سر اجنام يک رهرب بومی نيرومند را بيابند که کم و بيش در 

ز حمبوبيت برخوردار باشد و توانايی آوردن نظم ميان مردم ا
 .در کشور را داشته باشد

 
هرگاه امريکايی ها خنواهند جو برای در پايان بايد گفت که 

گسرتش مهکاری با روسيه در زمينه مساله افغانستان را هببود 
چيزی که امريکا و ديگر کشورهای ناتو آشکارا به آن  –خبشند

لوی آن دست به چنين اقدامات غير نياز مربم دارند و در هپ
دوستانه يی چون برگزاری رزمايش ها در گرجستان بيازند، 

 .  نبايد در انتظار هببود اوضاع در افغانستان باشند
 

صدور بی ثباتی از «دومين نشست روز دوم کنفرانس زير نام 
چالشی امنيتی برای آسيای ميانه و مهه کشورهای  –افغانستان

برگزار گرديد که گرداننده آن » مستقل مهسود جامعه کشورهای
» مرکز مهکاری متدن ها«کارمند ارشد علمی  -بانو داکرت شيال

 . بود
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بودم که منت کامل  آريانفر -سخنران خنست اين نشست اين جانب
 . سخنرانی ام در پايان گزارش بازتاب يافته است

 
النتيک شورای ات«رييس  -جنرال گريچانينفدومين سخنران نشست 

افغانستان به «بود که عنوان سخنرانی شان » مجهوری اوکرايين
ايشان در . بود» منزله چالش امنيتی برای آسيای ميانه

 :سخنرانی خود فرمودند
 

در ماه اگوست سال روان در افغانستان انتخابات رياست مجهوری 
مهم ترين مساله در انتخابات افغانستان اين . به راه افتاد

ن انتخابات چگونه می تواند بر روند استحکام است که اي
جامعه پيرامون دولت مرکزی آينده تاثير داشته باشد؟ پاسخ 
معين به اين پرسش را حتا کار آزموده ترين کارشناس در 

بسيار دشوار است در . مسايل افغانستان هم منی تواند بدهد
 . اين زمينه پيشگويی هايی داشته باشيم

 
اسرتاتيژی پيشين نيروهای ائتالف در قبال  چنين بر می آيد که

در اين باره جنرال . طالبان تا کنون کارآيی نداشته است
فرمانده نيروهای ائتالف در افغانستان  -استنلی مک کريستال

به گفته او، . در گزارش خود نيز بی پرده سخن گفته است
. افغانستان باور خود به نيروهای ائتالف را از دست می دهد

جنگ در برابر طالبان زندگی آنان را به هيچ رو هببود  چون
در عين حال، مک کريستال نشاندهی می منايد که . نبخشيده است

درصد از سر راه برداشت،   60می توان مشکل را با طالبان تا 
هرگاه برای آنان کدامين کاری را در افغانستان دست و پا 

 .کرد
 

ر ماه جون درياساالر بايسته است مهچنان يادآور شويم که د
صدر کميته فرماندهان ستادهای نيروهای مسلح  -مايکل مالن

امريکا اعالم منود که واشنگنت بر چرخش ريشه يی در اقدامات 
 .رزمی در افغانستان در يک سال و نيم آينده سنجش دارد

 
اوضاع با اين دشوارتر و پيچيده تر می شود که امريکايی ها 

منی توانند به ياری مهسايگان  برای حل مسايل پيش رو
در گام خنست، روشن است به ياری . افغانستان سنجش منايند

اين در حالی . ايران که امريکا با آن کشور دوستی منی ورزد
است که نزديکی با ايران در چنين اوضاع و احوالی گامی بس 

چون هتران خود در با ثبات . به جا و خرد ورزانه خواهد بود
کشانيدن پای هتران . ستان بيش از پيش ذينفع استسازی افغان

در امر رو به راه سازی اوضاع در افغانستان می تواند مساله 
از محله از شدت . را بيخی در تراز ديگر تعامل باال بکشاند

تنش در پيرامون مساله هسته يی ايران و  نيز حل و فصل حبران 
 .ت، بکاهدعراق که نيز به مهين پيمانه خطرناک و مبهم اس
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رييس مجهور  .امروز افغانستان برای ناتو مساله مشاره يک است
اوباما در ديدار با سران ناتو اعالم داشت که نابودسازی 

 . القاعده و تامين امينت امريکا دارای امهيت درجه اول است
 

برپايه آمار ارايه شده از سوی مرکز مناسبات اسرتاتيژيک و 
مورد در سال  50هاهانه حوادث جدی از  بين املللی مشار ميانگين

 425و   2005مورد در سال  150و  2003مورد در سال  80و  2002
افزايش يافت که در  2007مورد در سال  566به  2006مورد در 
مشار محالت . از اين هم بيشرت گرديد 2009و   2008سال های 

در مورد  6و  2003مورد در   2و  2001مورد در  1انتحاری از 
مورد در  106به  2006مورد در  123و  2005مورد در  21و  2004
به کشته  2005هرگاه محالت انتحاری در . افزايش يافت 2007سال 
 695به   2006نفر اجناميده بود، اين ميزان در سال   366شدن 

مشار کشته ها، زمخی ها . نفر اجناميد 892به  2007نفر و در سال 
نفر در  3557به   2005نفر در سال   1540و ربوده شدگان از 

 . باال رفت 2007نفر در سال  4672و  2006سال 
 

مشار کشته ها و زمخی های ماهانه نظاميان امريکايی در برخی 
 30تا بيش از  2003-2002نفر در سال های  20از ماه ها کمرت از 

 2007نفر در  130به  2006و  2005نفر در  70و  2004نفر در 
آغاز به  2009اوايل  -2008اوضاع در اواخر .افتافزايش ي

مشار برخوردهای رزمی در روند دو ماه خنست سال . بدترشدن منود
. دو بار افزايش يافت 2008روان در مقايسه با مهين دوره 

هر سال  2005ابعاد گسرته ريسک بزرگ در مرکز افغانستان سر از 
درصد می  50تا  30از  -پيوسته افزايش می يابد و کنون به

درصد گسرته کشور حضور  72امرور طالبان پيوسته در . رسد
سه چهارم شاهراه . درصد بود 54سال گذشته اين ميزان . دارند

 . های منتهی به کابل در تير رس طالبان قرار دارد
 

اسرتاتيژی «: نتيجه گيری مرکز مناسبات اسرتاتيژيک چنين است
بارها موفقانه تر از  نظامی و اقتصادی طالبان کنون -سياسی

 .»اقدامات غرب در افغانستان است
 

با نگاهی کوتاه بر اوضاع،  می توان برداشت کرد که اقدامات 
امريکايی ها در افغانستان بارها بيشرت از ويتنام به درازا 
خواهد کشيد و رهربان واشنگنت نيک می دانند که بدون پشتيبانی 

تازه منطقه يی، بردن  متحدان در ناتو و نيز يافنت متحدان
 .اين جنگ بسيار  دشوار خواهد بود، هر گاه اصال ممکن باشد

  
بود  نيکيتينسومين سخنران نشست دوم روز دوم پروفيسور داکرت 

تشکيالت قانونی و غير قانونی «که سخنرانی شان زير عنوان 
ايشان گفتند که مشار . ارايه گرديد» مسلح در افغانستان

نفر رسيده است که در  23000قانونی مسلح به افراد دسته های 
بيشرت اين ها جماهدان . ده ها شرکت امنيتی شخصی کار می کنند
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به گفته ايشان کنون در گسرته افغانستان و . پيشين هستند
ميليون تفنگ خودکار کالشنيکف موجود است  20پاکستان نزديک به 

 . است که خبش بيشرت آن در دست گروه های مسلح غير قانونی
 

امنيتی در  -نظامی -آنچه مربوط می گردد به اوضاع سياسی
افغانستان، مهه کارشناسان بر آن اند که رو به وخامت شديد و 

هر چه است، چنين بر می آيد که تا کنون . پر تنش شدن دارد
اميدی به پايان يافنت پيروزمندی سريع کارزار جنگی نيروهای 

در ماه جوالی سال روان که تنها . ائتالف بين املللی نيست
می خوانند، مشار کشته های ناتو » جوالی سياه«رسانه ها آن را 

 .سپاهی رسيد 72به 
 

آنچه مربوط می گردد به کشورهای آسيای ميانه، روشن است که 
. رهربان اين کشورها منی توانند نگران و پريشان نباشند

در  فرمانده نيروهای ناتو -اعالميه استنلی مک کريستال
افغانستان آشکارا دال بر پيچيده تر شدن اوضاع در مشال کشور 

حاال ديگر ناگزيريم نه تنها به استان های خاوری و «: است
چون به . جنوبی، بل نير به استان های مشالی هم توجه کنيم

خاطر اقدامات جنگجويان طالب، بی ثباتی در مشال کشور نيز 
سخن بر سر استان های هم ناگفته پيداست که . »گسرتش می يابد

مرز با ازبيکستان و تاجيکستان است که طالبان می توانند 
در نتيجه، خطر هتديدات برای . کامال تاثير خود را احيا منايند

امنيت اين مجهوری ها و در کل برای مهه منطقه افزايش می 
دست کم آغاز (شايد پيروزی های طالبان در افغانستان . يابد

به هم انديشان آنان در ) رتده آنان در مشالپويايی های گس
کشورهای آسيای ميانه جان تازه ببخشد و آنان را برای 

 .پويايی های بيشرت بر انگيزد
 

در ماه می سال روان گروهی از تند روان در شهر خان آباد در 
نزديکی مرز قرغيزستان و ازبيکستان دست به کارروايی های 

لت سين زيان چين در گسرته رخدادهای چندی پيش ايا. زدند
آسيای اويغور نشين نيز آژير خطری است گواه بر اين که 

ميانه در برابر آزمايش تازه يی قرار گرفته است که بايد 
 .   »صالبت خود را به منايش بگذارد

 
آخرين نشست کنفرانس در مقر سازمان قرار داد امنيت بامهی 

. جی اشرتاک داشتندبرگزار گرديد که در آن تنها مهمانان خار
معاون دبير کل  -در اين نشست از جانب سازمان آقای بدليان

 . از مجهوری ارمنستان و دو تن از مهکاران شان اشرتاک داشتند
 

آقای بدليان در سخنرانی شان گفتند که متاسفانه تا کنون 
از . مساعی جامعه جهانی در افغانستان نتيجه نداده است

تلزم تشريک مساعی بامهی و مهکاری های ديدگاه ما حل مسايل مس
ما به نوبه خود آماده هر گونه مهکاری با . مهه جانبه است

تنها با مهکاری می توان مشکل را حل .  جامعه جهانی هستيم
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شايد برخی از دوستان ما بر آن باشند که می توانند به . کرد
مگر جتربه تلخ هشت سال گذشته . تنهايی مساله را حل منايند

واه بر آن است که چنين مساله پيچيده و دشواری را به گ
 .دشوار بتوان با اقدامات تنهايی يک تنه حل کرد

 
ما جدا بر آن هستيم که مساله يک مساله گلوبال است که 

راستش من دوست ندارم حط فاصل . خواهان حل گلوبال می باشد
 .مشکل به راستی که يک مشکل جهانی است. ما يا آن ها -.بکشم

هتديدات و چالش . می تواند کاری بکند» ما«در اين جا تنها 
ها واقعا که گلوبال و جهانگير اند و مهه ما را هتديد می 

جنگ سرد . تنها با مساعی بامهی می توانيم کاری بکينم. کنند
اين . نيابد دور تازه يی آغاز يابد. به پايان رسيده است 
ستان مهه مساعی خود هرگاه در افغان.  به سود هيچ کسی نيست

را بسيج نسازيم، خطر آن که اين کشور تکانه نوی به جنگ سرد 
 .بدهد، بزرگ است و بايد با مهه نيرو جلو آن را بگيريم

 
ما آماده مهکاری و مهاهنگی با جامعه اروپايی، سازمان امنيت  

ما در زمينه کاهش ترافيک . و مهکاری و اردوگاه ناتو هستيم
ما با اجرای عمليات خود در گسرته . ی داريممواد خمدر مهکار

آسيای ميانه و گسرته مسووليت سازمان قرار داد امنيت بامهی 
در افغانستان هم با دولت بر اساس دو . مبارزه می کينم

 .جانبه و هم با جامعه بين املللی مهکاری داريم
 . حاال رشته سخن را به دوستان می سپارم

 
اله يی را که من می خواهم مطرح مس: بانو شيرين آکينار   

ما نسبت به . کنم اين است که امروز متاسفانه اعتماد نيست
دردمندانه جنگ سرد پنهانی . يک ديگر هنوز هم باور نداريم

چگونه می توان به اين بی اعتمادی . هنوز هم ادامه دارد
پايان داد و ناباوری را برداشت؟ در غرب مشاری بر اين اند 

. گ سرد برنده شده ايم و به پيروزی رسيده ايمکه ما در جن
چرا با کسی اين پيروزی را تقسيم کنيم؟ و با کسی مهکاری 
کنيم؟ شايد آنان می پندارند که به مهکاری کسی نياز ندارند 

هر چه است، بر . و به تنهايی می توانند مسايل را حل کنند
وش خالف انتظار پيروز مندان، آسيای ميانه آنان را در آغ

در غرب . نگرفت و امروز آهسته آهسته از آنان فاصله می گيرد
دليل اين کا را می دانند و می گويند که دست های مسکو در 

 .زير پرده کار می کند
 
هر چه است، امروز مشار بسياری برآن اند که : آقای بدليان 

اين يک . مهکاری و باورمندی و اعتماد سازی الرتناتيف ندارد
شايد مشاری از دوستان ما در غرب هنوز به . ی استنياز تاريخ

مگر دير يا زود به جرگه نيروهای . اين باور نرسيده باشند
من دوست ندارم از واژه هايی چون . پراگماتيک خواهند پيوست

مگر می شود از نياز و ضرورت تاريخی  . جرب زمان استفاده کنم
ت مستقيم و ببينيد، از افغانستان هم هتديدا.  استفاده کرد
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از پول مواد خمدر سازمان . هم هتديدات غير مستقيم بر می خيزد
تنها مساله . های دهشت افگن در سرتاسر جهان متويل می شوند

مشکل بزرگرت صدور مواد کيميايی به . کشت ترياک نيست
اين پرسش بر می گردد به کشورهايی که . افغانستان است

 .را در اختيار دارند تنکنولوژی پيشرفته توليد پريسکورها
 

. مشکل ديگر اين است که ما تعريف مشخصی از تروريزم نداريم
. روشن است در نبود تعريف مشخص، باور سازی بسيار مشکل است

مگر از ديد من، هنگام آن فرا رسيده است که ديگر اراده و 
چون خطر مهگانی . عزم راسخ خود را در زمينه به منايش بگذاريم

. ت و ديگر منی توانيم آن را ناديده بگيريمبسيار جدی اس
 . بايد سرويس های اطالعاتی با هم مهکاری منايند

 
ببينيد، ما بايد در دادن ارزيابی ها و تعريف ها بسيار 

چون هر گونه ارزيابی و يا تعريف مبهم يا سر . حمتاط باشيم
من منی . درگم می تواند پيچيدگی هايی را به بار بيارود

ژورناليست ها نيک می . ژورناليست ها را کم کنم خواهم نان
دانند که موفقيت شان در گرو پخش  اخبار و گزارش های شگفتی 

آزادی بيان هم دست آنان را . برانگيز و سنساسيون ها است
برخی از سياست . برای پخش هرگونه اطالعات باز گذاشته است

را چاشنی شناسان هم متايل دارند مهين اخبار شگفتی بر انگيز 
شايد مشار . پژوهش های خود بسازند و بر پيچيدگی ها بيفزايند
ما با اين . غيب گويان و پيشگوبان هم به اين روند بپيوندند

مگر، اوضاع واقعا دراماتيک است و بايد . ها کاری نداريم
دست در دست هم بدهيم و يکجا با آن مبارزه مناييم و چاره 

 .جويی مناييم
 

يد که اعتماد سازی هنوز در تراز بايسته درست می فرماي
ما جدا بر آن هستيم که بدون تشريک مساعی و بدون . نيست

اعتماد کامل و مبارزه بامهی نه بر تروريزم، نه بر قاچاق 
مواد خمدر و نه بر ديگر پيامدهای ناشی از تيرگی اوضاع در 

 . منطقه، فايق آمده می توانيم
 

چيده يی در پاکستان به وجود امروز، متاسفانه اوضاع بس پي
آمده است و مشار دسته های مسلح غير قانونی به گونه چشمگيری 

تندروی مذهبی به گونه لگام گسيخته . افزايش يافته است
دامنه يافته است و بيم آن می رود که سراسر گسرته اسالم سنی 

نبايد فراموش کرد اين . را در منطقه و حتا جهان فرا گيرد
آتشی است در دست باد که می توانند به هر سو  خطر مانند

 . بوزد و هر آنچه را که بر سر راهش بيايد بسوزاند
 
 
 

 منت سخنرانی
 عزيز آريانفر
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 پايان روند بن

 و
 نياز تاريخی به راه اندازی روند نوين صلح در افغانستان

 
 

 !جناب رييس
 !خامن ها  و آقايان گرامی

 
نستان مساله يی است پيچيده، چنانی که می دانيد، مساله افغا

خونبار و بسيار خطرناک که حل آن مستلزم تشريک مساعی جامعه 
 .جهانی است

به گونه يی که آگاهی داريم، پايان سده بيستم با دگرگونی 
نزديک به نيم سده، . بنيادی سيستم سياسی در جهان مقارن بود

و جهان د –نظامی که در کنفرانس يالتا به تثبيت رسيده بود
پس از فروپاشی شوروی و فروريزی . قطبی بر گيتی حاکميت کرد

مگر يک . ديوار برلين، چنين بر می آمد تا جهان يک قطبی شود
. دهه پس از آن، ما در آستانه شکلگيری نظام چند قطبی هستيم

امروزه ما در شرايط چهان چند قطبی به سر می بريم که تا 
  .وجود ندارد هنو ز برای آن قواعد بازی تدوين شده

 
در اين اوضاع، هرگاه قدرت های بزرگ روی يک کانسپت گلوبال 
برای امنيت جهانی و تقسيم عادالنه منابع انرژی و گسرته نفوذ 
به توافق نرسند، چالش ها و تنش های منطقه يی را پايانی 

تنها شکل حبران ها است که تغيير خواهد کرد و . خنواهد بود
ی ساليان آزگار در سرزمين های آشوب خود حبران ها برا. بس

زده پايدار خواهد ماند و توده های ميليونی انسان های 
باشنده در اين مناطق حبرانی در رنج و درد و هتيدستی و 

 .بينوايی و بيچارگی دايمی دست به گريبان
 

روشن است افغانستان به عنوان آشوري آه در خط خنست جبهه در 
قزاقسـتان   –ذخاير يـورانيم جهـان    مهسايگي يكي از بزرگرتين

ــانی را دارد  ( ــده جه ــت ش ــاير تثبي ــد ذخ ــده درص ــه هف و ) ک
، )که چهار درصد ذخاير تثبيت شده جهان را دارد(ازبيکستان 

( و در مهسايگي دو حوزه بزرگ انرژيتيك خليج فـارس و آسـپني   
. واقع است، بيش از هر آشور ديگري آسيب پـذيرتر اسـت  ) خزر

ظــار مــي رود آــه اوضــاع در آن بــه وخامــت از مهــني رو، انت
 . بگرايد

 
بسياری از کارشناسان بر آن اند که در اوضاع و احوال کنونی 
در کل، جمموع عوامل داخلی و خارجی به سود تداوم جنگ در 

از مهين رو، نبايد انتظار داشت که در آينده . افغانستان است
برای  هرگونه راهيافتیاز مهين رو، . نزديک پايان يابد

برونرفت از حبران هايی که افغانستان با آن دست به گريبان 
 .و  دارای بار موقت باشد مديريت حبراناست، بايد معطوف به 
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مرکز ثقل جنگ جهانشمول در برابر تروريزم نيز از امروزه 

افغانستان نگونبختانه،  .عراق به افغانستان انتقال می يابد
چاله های سياه در قرينه  در کهکشان سياست های جهانی، به

کهکشان های کيهانی، مهانند است که هر آن چه را که وارد آن 
شود يا با آن نزديک گردد، در خود فرو می برد، خرد می سازد 

منظومه های  -هرگاه در قرينه کهکشان ها. و نابود می کند
با افتادن به چاله های ) ستارگان(خورشيدی و اخرتان بزرگ 

ی شوند، در قرينه افغانستان اين موضوع در حموری نابود م
شايد . باره ابر قدرت ها و پيمان های نظامی صدق می کند

گورستان ابرقدرت «وخشورانه  تصادفی نباشد که افغانستان را
هر چه است، تا کنون هيچ ابری قدرتی با . نام داده اند» ها

، جان سامل به در »چاله سياه جيوپوليتيک«درآمدن به اين 
 .ربده استن
 

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

هر چه است، تا کنون هيچ نشانه يی دال بر جان سامل به در 
 .بردن امريکا و متحدان آن از اين کارزار به چشم منی رسد
 دست کم از هنگامی که امريکا وارد گود افغانستان شده است،

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

 
خود را يکسره بی آبرو   2001در افغانستان روند بن دسامرب 

ساخته و ناکار آيی خود را ثابت ساخته است و به بن بست 
اين کنفرانس به گونه يی که روشن است در . رسيده است

ی کار آورد و امروز برای مهه روشن افغانستان اداره يی را رو
اين کار حتا در تالش . گرديده است که به بن بست رسيده است

های سراسيمه آغاز شده اياالت متحده مبنی بر آغاز گفتگوها 
با طالبان که از روند سياسی از سوی مهان کنفرانس بن به دور 

 .افگنده شده بودند، بازتاب می يابد
 

جنگ و صرف ميلياردها دالر به اين  شوروی ها پس از يک دهه
نتيجه رسيدند که از راه های سخت ابزاری منی توان گره از 
کار فروبسته افغانستان گشود و اين بود که سر اجنام اندره 

وزير خارجه کهن کار و جمرب شوروی در يکی از نشست  -گروميکو
بايد های دفرت سياسی حزب کمونيست شوروی به گرباچف گفت که 

را به گونه يی به پايان برسانيم که در فرجام  کار
 .افغانستان دست کم يک کشور بيطرف مباند

 
گمان می رود که کنون امريکايی ها هم به مهين باور رسيده 
باشند و اگر هم نرسيده باشند، سر اجنام به مهين نتيجه 

گشودن باب گفتگو با روسيه و ايران و اشاره . خواهند رسيد
ه حضور امريکا در افغانستان دراز مدت خنواهد به اين مطلب ک

 .بود، نشانه هايی است از مهين رويکرد
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درست مهانند شوروی پيشين ) به ويژه امريکا(کشورهای غربی «

سياسی خود دارند و بايد  -نياز به بازنگری در دکرتين نظامی
 .فرايافت تازه يی را در قبال مسايل جهانی تدوين کنند

رب تقريبا مهان دکرتين نيئوکلونياليستی يی است دکرتين کنونی غ
که پس از جنگ جهانی دوم تدوين يافته بود که مبتنی بر 

 .ميليتاريسم است و امروز ديگر کاربرد ندارد
 

به هر رو، بسياری از کارشناسان بر آن اند که برای حل مشکل 
 :افغانستان، دو راهکار وجود دارد

 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 های بزرگ در افغانستان مانند  -4
امريکا، اروپا، روسيه و چين، با روی کار آوردن يک 

 دولت فراگير و بيطرف و نامتعاهد
پاکستان،  ايران و توازن منافع منطقه يی هند و  -5

 کشورهای عربی
توازن درونی که منافع ميانتباری، ميان زبانی و ميان  -6

با ايجاد يک ساختار . مذهبی را در کشور در بر گيرد
 فراگير ملی

 
از ديدگاه تيوريک هم، مادامی که چنين توازن هايی دست کم 
به گونه نسبی به ميان نيايد، حمال است در افغانستان صلح 

 . و  ثبات به ميان بيايدپايدار 
 

دردمندانه امريکايی ها اشتباه شوروی پيشين را مبنی بر 
گسيل نيروهای معدود و حمدود نظامی تکرار کردند آن هم در 

 . سناريوی بدتر يعنی با گسيل نيروهای به بارها کمرت
 

منافع ملی کشورهايی چون روسيه، چين و در اين اوضاع ، 
عربی و پاکستان ايجاب می منايد تا  ايران، مشاری از کشورهای

در گام خنست بکوشند هزينه های جنگ را برای امريکا بسيار 
باال بربند و آن کشور را در يک سناريوی مهانند به سناريوی 
حضور نيروهای شوروی پيشين در افغانستان، درگير يک جنگ 
فرسايشی دراز مدت در باتالق افغانستان سازند و در هنايت 

به ترک افغانستان سازند تا با سرافگندگی شکست وادار 
در اين حال، حمافل و حلقه . خورده، اين کشور را ترک منايد

های خاصی در اين کشورها در افغانستان دست به راه اندازی 
عمليات ويرانگر در ابعاد گوناگون نظامی، سياسی، فرهنگی، 

 . اقتصادی و روانی می يازند
 

بسياری از کارشناسان، حضور دراز مدت در اين حال، به پندار 
امريکا  و ناتو در افغانستان و گير ماندن آن در يک جنگ 
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اين . فرسايشی دراز مدت، يک سره به سود روسيه اجناميده است
کارشناسان آوندهای زير را برای به کرسی نشانيدن  ديدگاه 

 :خود می آورند
ود  که حضور دراز مدت امريکا در افغانستان  موجب می ش -1

هپن «در هپلوی  خطر بنيادگرايی و تندروی اسالمی، خطر 
در چهارچوب » ساخنت دموکراسی طراز امريکايی در منطقه

دمکراتيک با هدف تعويض رژيم » آسيای ميانه بزرگ«طرح 
های پسا مارکسيستی نيمه توتاليتار آسيای ميانه با راه 

اين اندازی انقالبات رنگی نيز پيوسته بر فراز آمسان 
کشورها سايه افگن باشد و اين کشورها از ترس رخنه 
تندرويی و بنيادگرايی اسالمی و راه افتادن انقالبات 
رنگی به آسيای ميانه، هر چه بيشرت به سوی روسيه گرايش 
داشته باشند و ماندن در گسرته نفوذ روسيه را بر خطر 
تندرويی اسالمی و دموکراسی طراز امريکايی  ترجيح 

اين متايل ناخواسته، آن هم در اوضاع ضعف  .بدهند
اسرتاتيژيک روسيه، برای مسکو چونان عطيه آمسانی به مشار 

 .می رود
 

در اين زمينه، امضای قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک 
ميان امريکا و افغانستان که موجب بی اعتماد شدن شديد 
کشورهای منطقه به امريکا و افغانستان و ارزيابی 

ستان چونان يک کشور دربند و ختته خيز پرش های افغان
بعدی امريکا در منطقه گرديد، بزرگرتين لغزش اسرتاتيژيک 
امريکايی ها به مشار می رود که در کنار بی اعتماد شدن 
امريکا نزد کشورهای آسيای ميانه، بزرگرتين عامل بی 

 .ثباتی در افغانستان هم گرديد
 

افغانستان، کشورهای تداوم وضعيت ناگوار کنونی در 
با توجه به ترس فزاينده اين کشورها (آسيای ميانه را 

از مهگرايی ) از هپنايابی تندروی و بنيادگرايی اسالمی
طبيعی با کشورهای افغانستان، ايران و پاکستان و ديگر 
کشورهای اسالمی باز داشته و در نتيجه از دستيابی به 

انده و موجب اين می استقالل اقتصادی و سياسی بيشرت باز م
گردد که اين کشورها بار ديگر به دامان پر مهر روس ها 
پناه بربند و زيسنت زير سايه چرت محايت روسيه را از 

. افتادن به روز سياه افغانستان و پاکستان ترجيح دهند
برآيند اين وضعيت اين است که کشورهای يادشده کماکان 

ه بسر بربند که با در وابستگی اقتصادی و امنيتی از روسي
اين کار، زمينه برای بازپسگيری مواضع از دست رفته 
روسيه در پی فروپاشی شوروی در آسيای ميانه فراهم 

 . گرديده و يکسره به سود آن کشور بينجامد
از اين رو می توان گفت که امريکا به رغم اين که به 
شدت خواهان کمرنگ شدن نقش روسيه در اين کشورها است، 

غزش هايی که در افغانستان و پاکستان منوده و سياست با ل
های نادرستی که در قبال ايران داشته است، ناخواسته به 
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سود روسيه عمل منوده و به دست خود اسرتاتيژی خود در 
 .آسيای ميانه را با شکست حمتوم رو به رو گردانيده است

حضور دراز مدت امريکا در افغانستان، موجب آن می شود  -2
چين به جای رقابت با روسيه به ويژه در آسيای که 

ميانه، به مهکاری با آن بپردازد و از امريکا فاصله 
اين متايل با توجه به پرتنش شدن اوضاع در تبت و . بگيرد

سين کيانک و افزايش حضور امريکا در منطقه و نياز چين 
به تسليحات پيشرفته، مواضع آن کشور را بيشرت به روسيه 

در . د و موجب تقويت بيشرت سازمان شانگهای گرددنزديک کن
نتيجه، امريکا باز هم ناخواسته زمينه را برای شگوفايی 

 .بيشرت سازمان شانگهای فراهم آورده است
اين حضور باعث آن می گردد که ايران به حماصره افتاده   -3

از سوی امريکا، به گونه روز افزون از غرب و به ويژه 
ته و به روسيه و چين نزديک شود و از امريکا فاصله گرف

به شدت منافع امريکا در جزيره منای عرب و حتا در 
روشن . امريکای التين و افغانستان را به چالش بکشاند

است از رويارويی بی پايان ايران با امريکا، تنها 
 .جانبی که سود فراوان و باد آورده  می برد، روسيه است

انستان و ادامه جنگ حضور دراز مدت امريکا در افغ  -4
اعم از  -فرسايشی اين کشور در برابر تندروان طالبان

افغانی و پاکستانی  و افغانی که بيشرت پشتون تبار اند، 
می تواند از سوی پشتون ها به عنوان جنگ امريکا با 
پشتون ها ارزيابی گردد و چونان تداوم نربدهای انگليس و 

سده بيستم پرداز  افغان در سده های نزدهم و نيمه خنست
هرگاه چنين باشد که هست، اين کار به معنای . گردد

پيروزی اسرتاتيژيک روسيه در رسيدن به آرمان تاريخی آن 
در دادن جنگ بی پايان فرسايشی ميان «کشور مبنی بر 

در سده بيستم ارزيابی گردد که » پشتون ها و انگليسی ها
ون ها تبارز کنون در سيمای جنگ امريکا و انگليس با پشت

به ويژه، مبباران های پيوسته در گسرته قبايل . منوده است
مرزی پشتون، آتش انزجار و تنفر تاريخی آنان را در 
برابر انگليسی ها و مهپيمانان امريکايی شان را تازه می 

 . سازد
حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و جنگ های پيوسته  -5

آن کشور از يک حکومت  با پشتون ها  که مستلزم پشتيبانی
تبارگرای پشتون در افغانستان است، در هنايت باشندگان 

بيش (مشال افغانستان را که پيکره اصلی باشندگان کشور 
را می سازند، با امريکا رو در رو قرار ) از شصت درصد

 .داده و آنان را بيشرت به روسيه نزديک می سازد
گرا و ضد ملی پشتيبانی پيوسته امريکا از يک دولت واپس -6

در افغانستان، موجب فراخ تر شدن شگاف های ساختاری 
اجتماعی در اين کشور، بدترشدن وضعيت زندگانی مردم، 

دامنه يابی تنش ها و چالش های درونی و دورتر شدن مردم  
از حکومت گرديده و کشور را تا مرز انفجار اجتماعی و 

هنايت موجب انقالب توده يی پيش می برد که مهه اين ها در 
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افزايش تنفر و انزجار مردم افغانستان از امريکا چونان 
 . حامی اين رژيم و نزديک تر شدن شان به روس ها می گردد

حضور دراز مدت امريکا در افغانستان و نربدهای بی پايان  -7
با تندروان عرب، در فرجام می تواند چونان جنگ امريکا 

د جنگ های صليبی با اعراب و در کل با جهان اسالم مهانن
ارزيابی گرديده، موجب دوری اعراب از امريکا و گرايش 

 .آن ها به روسيه گردد
حضور درازمدت امريکا در افغانستان و رويارويی های  -8

کار آوردن  ویپيوسته اين کشور با پاکستان به منظور ر
يک دولت وابسته به امريکا در اين کشور، در درازمدت می 

سره به دامان سازمان شانگهای تواند پاکستان را يک
بيندازد و يا زمينه ساز فاجعه روی کار آمدن يک دولت 

 .تندرو مذهبی در اين کشور گردد
جنگ دراز مدت افغانستان می تواند چونان يک اهرم فشار  -9

ديپلماتيک نيرومند از سوی روسيه و ديگر کشورهای خمالف 
کاربرد امريکا در برابر اين کشور  در عرصه بين املللی 

 .   داشته باشد
حضور درازمدت امريکا در افغانستان هزينه های  -10

سنگين و کمرشکنی دارد که ناگزير اقتصاد آن کشور را با 
 .  چالش هايی رو به رو خواهد گردانيد

حضور دراز مدت امريکا و ناتو در افغانستان چاش   -11
ها ميان اروپا و امريکا را از يک سو و رقابت ها ميان 

و انگليس را از سوی ديگر ژرف تر می گرداند و  امريکا
در هنايت 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   -12

در يک جنگ فرسايشی در افغانستان، به روسيه اين امکان 
ری با امريکا در زمينه رس را می دهد که در ازای مهکا

رسانی از راه گسرته کشورهای مهسود، از پيوسنت گرجستان و 
اوکرايين به ناتو جلوگيری منايد و جلو رخنه امريکا را 
در اين گسرته بگيرد و در بسا از مسايل ديگر جهانی اهرم 

 ..فشار نيرومندی در برابر امريکا داشته باشد
ستان، به عنوان يک حضور درازمدت امريکا در افغان  -13

درد سر سياسی،  می تواند پيوسته دولت های امريکا را 
 .در هپنه سياست داخلی  با چالش هايی رو به کند

با توجه به اين که مشاری از اهداف اسرتاتيژيک  -14
امريکا در منطقه دسرتسی ناپذير اند، در سر اجنام کار، 
ز ناکامی امريکا در رسيدن به اين اهداف، آن هم پس ا

صرف هزينه های بزرگ، می تواند چونان پيروزی روس ها در 
 .مرحله تازه بازی بزرگ در منطقه ارزيابی گردد

درگير ماندن امريکا در افغانستان می تواند به  -15
پيمانه بسياری زمينه مانور امريکا در ديگر نقاط جهان 
از مجله امريکای جنوبی را حمدود گرداند و زمينه را برای 

 . ه و چين در اين گسرته فراهم بسازدرخنه روسي
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در واقع، حضور نيروهای امريکايی افغانستان را به ميدان 
کشاکش های جهانی و منطقه يی مبدل ساخته و اين گونه منافع 

از اين جا بر می آيد . ملی آن را با خماطره روبرو می سازد
منافع افغانستان و امريکا با آن که در بعد داخلی و که 
ی با منافع ملی افغانستان گره می خورد، در بعد منطقه جهان

يعنی امريکا از ديدگاه . يی با آن در تعارض واقع می شود
مشاری از کارشناسان، در پی هبره گيری از افغانستان به عنوان 
ختته پرش و خيز است و دستيابی به اهداف بلند پروازانه 

 . اسرتاتيژيک در چهارچوب آسيای ميانه بزرگ
 

رو، هرچه است، امريکا در افغانستان حضور دارد و با  به هر
از . نيروهای تندرو طالبان و القاعده درگير نربدهای سهمگين

قرايين چنين بر می آيد که در هشت سال گذشته جنگ به بن بست 
يک از دو طرف توان شکسنت بن بست موجود در  رسيده است و هيچ

ين رو است که دولت از مه. جنگ فرسايشی کنونی را ندارد
اوباما در پی تدوين اسرتاتيژی نوی در حبران افغانستان و 

 . بازنگری اسرتاتيژی خود در قبال اين کشور برآمده است
 

با تکيه بر منابع غربی چهار واريانت حتول اوضاع در نربد 
 :کنونی امريکا با طالبان و القاعده را بر مشرد

 پيروزی امريکا بر طالبان -2
 البان و القاعده بر امريکاپيروزی ط -3
 کنار آمدن امريکا و طالبان -4
 )] جنگ فرسايشی دراز مدت بی پايان[(ادامه وضع کنونی  -5

 
می توان گمان زد که در صورت پيروزی امريکا بر طالبان و 
القاعده، امريکا برای آوردن فشار بيشرت بر ايران با تقويت 

ست کم هزينه افغانستان دست بازی پيدا می کند که اين کار د
های امنيتی و نظامی ايران را در مرزهای خاوری آن کشور به 

از اين رو، اين پيروزی به سود . پيمانه چشمگيری باال می برد
صدق می  مهين موضوع در قرينه ساير کشورهای منطقه. ايران نيست

 . کند
 

پيروزی طالبان و القاعده بر امريکا به معنای احيای هپن شدن 
ان عرب و وهابی ها نه تنها در افغانستان، بل نفوذ تندرو

نيز در پاکستان است که مانند سال های دهه نود سده بيستم 
و نه تنها ايران، بل روسيه، چين و کشورهای آسيای (ايران
. را با چالش ها و دردسرهای فراوانی روبرو می سازد) ميانه

لقات مهين گونه هيچ کشوری در منطقه منهای کشورهای عربی و ح
 .   و حمافل خاصی در پاکستان، به پيروزی طالبان ذينفع نيستند

 
کنار آمدن امريکا و طالبان و تندروان عرب، کابوسی است که 
خواب شيرين ايران را برهم می زند و آن کشور را به گونه 

مگر چنين چيزی در . جدی با خطر بزرگ رو به رو می گرداند



 266

ز هشت سال جنگ خونين ميان اوضاع و احوال کنونی آن هم پس ا
 .  امريکا و تندروان مسلمان ناممکن به نظر می رسد

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

بی پايان و بی نتيجه، تنها منجر به باال رفنت هزينه های 
مالی و مادی و تلفات انسانی امريکايی ها و در گير شدن آن 

نستان گرديده و باال رفنت تلفات در ميان ها در باتالق افغا
افغان ها تنفر از امريکايی ها را نه تنها در ميان افغان 
ها بل نيز در ميان مهه مسلمانان به گونه روز افزونی افزايش 
می دهد و در درون امريکا و نيز در اروپا خمالفت مردم را با 

 . بيشرت می سازد» سياست های جنگ افروزانه«
 

بسياری از کارشناسان منطقه، با تداوم وضع کنونی،  به باور
، چند کاری را که بايد روسيه، ايران و »بيگانه«با هزينه 

چين و در کل سازمان شانگهای اجنام می دادند، امريکايی ها 
 :اجنام می دهند؛ مانند 

 .جلوگيری از هپن شدن تندرويی اسالمی در منطقه -4
که باری گرانی به پرداخت هزينه های دولت افغانستان  -5

گردن امريکا بيش نيست و الرتناتيف آن افتادن اين بار 
 .بر دوش سازمان شانگهای است

پذيرفنت مسووليت مبارزه با کشت، توليد و قاچاق مواد  -6
 .   خمدر که به مهين پيمانه خطير است

 
اين در حالی است که اين کشورهای عضو شانگهای کنون توان 

 . ينی را ندارندکشيدن باری به اين سنگ
 

حبران افغانستان جدا از مسايل ديگر مرتبط با ايران، چين و 
از . آسيای ميانه، وابستگی مستقيمی از نفت اعراب دارد

هنگامی که اعراب به نفت دست يافتند، حبران افغانستان آغاز 
گرديد و چنين بر می آيد که  مادامی که آن ها نفت دارند، 

  .يافتاين حبران ادامه خواهد 
 

شايد تصادفی نباشد که جنرال های انگليسی و امريکايی از  
ضرورت تاريخی حضور چهل ساله در افغانستان تا سرکوب هنايی 

درست کارشناسان زمين . تروريزم بين املللی سخن می گويند
شناسی چنين پيش بينی می کنند که گنجينه های نفتی اعراب تا 

 . ر به ته خواهد کشيدچهل سال هنايت تا پنجاه سال ديگ
 

 :در اين ميان دو چيز شايان توجه است
کشورهای غربی مايل نيستند که پول اعراب در برابر  -3

 .اسراييل استفاده شود
کشورهای توسعه يافته منی خواهند که اين پول ها برای  -4

توسعه خود کشورهای عربی به کار رود و اين کشورها با 
شورهای توسعه يافته هبره گيری از درآمدهای نفتی به ک

زيرا در اين صورت، مصرف نفت اعراب بسيار . مبدل شوند
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. بلند رفته و مازاد شايان توجهی برای صادرات منی ماند
اين وضعيت هنگامی برای کشورهای مصرف کننده خطرساز می 
شود که گنجينه های نفتی کشورهای عربی به ته بکشند و 

ی درونی ديگر چيزی کشورهای توليد کننده به دليل نيازها
از سوی ديگر، هرگاه . برای صادر کردن نداشته باشند

قرار باشد، کشورهای نفت خيز توسعه يافته شوند و خود 
خبش بزرگ نيازهای شان را توليد منايند، از وابستگی 
کشورهای غربی رهايی يافته و اقتصاد آن کشورها را که 

چالش های بازارهای عربی مشرتی های خرپول آن است، با 
 .  بزرگی رو به رو می منايد

 
جنگ افغانستان و نوار مرزی ميان  -روشن است هبرتين چاه ويل

. افغانستان و پاکستان برای صرف اين پول های باد آورده است
مادامی که اين پول ها در برابر شوروی پيشين و گسرتش 

مگر امروز . کمونيسم مصرف می شدند، واشنگنت خواب خوشی داشت
ه اين پول ها بر ضد اسرتاتيژی های آن به مصرف می رسد، سخت ک

 .  پريشان و آشفته است
به هر رو، هرگاه اين گونه باشد، مادامی که نفت اعراب به 
ته نکشد، نيروهای تندرو عرب حاضرند پول های بادآورده نفتی 

. را به دسرتس تندروان در پاکستان و افغانستان بگذارند
حبران افغانستان يک حبران دراز ين است که برآيند اين کار ا

 . مدت است و مبارزه در برابر آن هم زمانرب خواهد بود
 
يکی از پارادکس های جنگ امريکا در برابر تروريزم بين  

املللی اين است که اين کشور از يک سو با پاکستان در اين 
ن چو. احتادی که الرتناتيف ندارد -زمينه احتاد اسرتاتيژيک دارد

بنا به هر دليلی که راه های مشال به روی نيروهای ائتالف بين 
املللی بسته شود، راه ديگری جز پاکستان به افغانستان منی 
ماند مگر، از سوی ديگر، منافع پاکستان و امريکا در 

. افغانستان با هم در تقابل و تعارض و تناقض قرار می گيرد
ر چنين بسرت نامهواری از مهين رو است که امريکا ناگزير است د

 . در حمور افغانستان عمل کند
به باور بسياری از کارشناسان، خطر جتزيه و فروپاشی 

 . افغانستان امروز بيش از هر زمانی باال است
تراز رويارويی تباری در افغانستان امروزی چنين است که «

در صورت تضعيف آتيه .. حفظ افغانستان واحد عمال ناممکن است
ر افغانستان، بايسته است تقسيم افغانستان به دو دولت د

کشور مشالی و جنوبی را در مرزهای بود و باش جوامع گوناگون 
 .»تباری در نظر داشت

 
يکی از داليل ديگری که در هپلوی ساير داليل زبانی، تباری، 
مذهبی و منطقه يی، کشور را با خطر جدی جتزيه حمتوم رو به رو 

ی باشد که در واليات خاوری و جنوبی  هم گردانيده است، اين م
در اثر سه دهه آزگار ) در نوار پشتون نشين(مرز با پاکستان 

کارروايی های سامامنند، پيگير و هدفمند پاکستان و برخی از 
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» اسالم تند رو«حمافل و حلقه های عربی، يک نوع  فرهنگ خشن 
اقع حاکم گردانيده شده و به آن دامن زده شده است که در و

. تضمين کننده وابستگی دربست اين مناطق به پاکستان می باشد
در حالی که باشندگان خبش های ديگر کشور اين امکان را داشته 

و ميانه رو باشند و حاضر  » اسالم معتدل«اند تا هوادار يک 
نگردند زير بار تندروان و سلطه پاکستان و تندروان عرب 

 . بروند
 

هنگ متفاوت، دو برداشت متضاد از در واقع، موجوديت دو فر
اسالم، دو شيوه زندگی خمتلف و دو هويت فرهنگی متفاوت و دو 
مستگيری سياسی متفاوت، شيار بزرگی را در کشور ايجاد منوده 

 .   است که پر کردن آن به سادگی ممکن منی باشد
 

در اين حال، به رغم اين که از ديدگاه جغرافيايی شانگهای 
نستان را در مجع خود به عنوان عضو کامله می تواند افغا

احلقوق بپذيرد، احتمال پيوسنت آن به سازمان، دست کم مادامی 
که نيروهای ائتالف بين املللی در آن حضور داشته باشند و 
درست مانند پاکستان مادامی که تندروی اسالمی و قاچاق مواد 

تيوريک از ديدگاه . خمدر در آن جا داشته باشد، بسيار کم است
زمينه پيوسنت افغانستان و پاکستان به شانگهای تنها در صورت 

از مهين . شکست کامل اسرتاتيژی امريکا در منطقه حتقق پذير است
 . جاست که افغانستان برای امريکا امهيت کليدی پيدا می منايد

 
انستيتوت مطالعات آسيای «طرح آسيای ميانه بزرگ که از سوی 

رستی جان هاپکنس در واشنگنت ارايه يونو» ميانه و قفقاز
هدف اين پالن آن است که آسيای ميانه و افغانستان را . گرديد

اسرتاتيژيک و جيوپوليتيک پيوند داده و  -در يک ساختار نظامی
مقصد هنايی . سپس آن را با خاور ميانه بزرگ و نيمقاره پيوست

سرته طرح آسيای ميانه بزرگ، بيرون کشيدن اين مناطق از زير گ
 . نفوذ چين و روسيه است

  
گذشت زمان نشان داد که نيروهای ايتالف ضد تروريستی که در 
سرزمين افغانستان متمرکز گرديده اند، نتوانسته اند از 

قاچاق و توليد  مواد خمدر نيز رو . عهده تروريزم بر آيند
گذشته از آن هتديد دايمی گسرتش حبران از . به افزايش دارد

به سوی کشورهای آسيای ميانه نه تنها کاهش افغانستان 
 . نيافته، بل  که افزايش نيز يافته است

   
به باور ما، عمال ممکن نيست که ثبات از راه نظامی تامين 

چيزی که جنگ چند ساله در افغانستان آن را به اثبات  –گردد
از ديدگاه ما، برای حل اين مساله، از طريق  . رسانيده است
نت های متقابال پذيرا با روش های سياسی يعنی تدوين واريا

مساعی مشرتک ميان شانگهای  و ناتو ضروری  -از طريق گفتکوها
 .است
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ايجاد مدل جديد کامال ممکن است که اين واريانت، آغاز  
از اين  ».را در منطقه در نظر گيرد مهکاری های بين احلکومتی

رونرفت از هبرتين واريانت، برای بيرو، از ديدگاه آنان، 
حبران پديد آمده، مهکاری ميان دو سازمان ناتو و شانگهای به 

 .جای رقابت منفی در افغانستان است
 

مگر، هرگاه روزی امريکا ناگزير شود از سر ناچاری با 
پيچيده شدن بيش از حد حبران در افغانستان و يا در صورت 

ی را دگرديسی بنيادی اسرتاتيژی در قبال افغانستان، چنين طرح
بپذيرد، در برابر افغانستان چند مشکل ديگر پديد خواهد 

 :آمد
چون مشاری از کارشناسان، آغاز يک دوره جنگ سرد را اجتناب 
ناپذير می پندارند و با نيرومند شدن تدريجی روسيه، چين، 
برازيل، هند و ايران و تضعيف تدريجی امريکا و اوپا، نوعی 

، با توجه يدار خواهد گرديدباالنس در موازنه قدرت جهانی پد
به موقعيت جيوپوليتيک افغانستان، برای اين کشور گزينه 
ديگری جز بازگشت به حفظ موازنه ميان دو سازمان بزرگ 

 .      جهانی خنواهد ماند
 

به هر رو، کابوس هراس از بيرون رفنت نيروهای ائتالف بين 
املللی و روی کار آمدن دو باره طالبان که بی درنگ 
افغانستان را به دو خبش مشالی و جنوبی تقسيم خواهد کرد و در 
پی آن، در آغاز، محايت شانگهای از خبش مشالی افغانستان و سپس  
ناگزيری مداخله نظامی آن در خالی پديد آمده در افغانستان، 
کارشناسان کشورهای عضو شانگهای را بر آن داشته است تا 

دراماتيک اوضاع که پيامدهای برای جلوگيری از اين گونه حتول 
مدل مهکاری ميان «آن برای سازمان شانگهای بس زيانبار است، 

را به جای رقابت اين دو سازمان در » سازمان شانگهای و ناتو
 . افغانستان مطرح منايند

 
هرگاه چنين راهکاری به گونه جدی مطرح شود، شايد بتوان 

ارکنونی پيدا راهی برای برونرفت از اوضاع پيچيده و ناگو
 . منود
 

ادامه منازعه، هتديدهايی را برای کشورهای عضو و ناظر 
مگر در اين حال، اين هتديدات . سازمان شانگهای در پی دارد

توليد روز افزون غير قانونی مواد خمدر در  -ساری اند
افغانستان و پخش آن امنيت ملی کشورهای مهسايه افغانستان و 

در اين منت، . ا را برهم می زندديگر کشورها قاره اروآسي
هتديد . سازمان های تروريستی و تندرو به پويايی می پردازند

راستين به هم پيوسنت تند روی و جتارت مواد خمدر در يک سيستم 
مستدل سازی : واحد، مشکل مهمی را  به وجود می آورد

ايدئولوژيک جتارت مواد خمدر به مثابه يکی از ابزارهای موثر 
 .سياسی و جنايی شدن سياستمبارزه 
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برای کشورهای آسيای ميانه برهم خوردن ثبات در افغانستان 
. منجر به بدتر شدن اوضاع در عرصه امنيت داخلی می باشد

تقويت ساختارهای جنايی و افراطی و تاثير آنان ها بر 
هنادهای قانونی و شکلگيری بی ثباتی و فضای اختناق در منطقه 

خطر ويژه يی را مهچنين گرايش معتاد . منايد هتديداتی ايجاد می
شدن اقتصاد کشورهای آسيای ميانه به مواد خمدر ايجاد می 

 . کند
 

روشن است که مشکل افغانستان بدون مهکاری ايران و روسيه 
 . هرگز قابل حل خنواهد بود

اميدواريم که سر اجنام خرد بر احساسات چيره شود و آن کشور 
 . بنمايدبتواند گزينش درستی 

 
راهکار پيشگيری يک سياست بيطرفانه مثبت و فعال و رو آوری  

 :به سياست سنتی افغانستان
تا رهيافت سياسی يی از راه های  جز اين نيستراه ديگری 

 . ديپلماتيک پيش گرفته شود
کنفرانس بين املللی يی هدف هنايی اين طرح آن خواند بود تا 

بين املللی برگزار گردد و  زير نظر سازمان ملل و ديگر جمامع
در آن از امريکا، کشورهای اروپايی، روسيه، چين، هند، 
پاکستان، ايران، ترکيه، جاپان و کشورهای عربی دعوت به عمل 
آيد و در اين کنفرانس رمسا اعالم گردد که افغانستان يک کشور 
بيطرف است و به اشرتاک کنندگان تضمين های جدی و رمسی يی دال 

ف بودن افغانستان و روی آوری  به سياست سنتی بر بيطر
 .بيطرفی مثبت و فعال کشور داده شود

 
در اين صورت، بايسته است مشار نيروهای ناتو در افغانستان 
به گونه جدی کاهش يافته و به جای آن نيروهايی از کشورهای 
اسالمی ميانه رو، جاپان، کوريا، و کشورهای ديگر وارد و در 

با اين کار، به . پاکستان مستقر گردند نوار مرزی با
کشورهای عضو سازمان شانگهای نقش برابری با کشورهای ناتو 
داده شده و به روسيه، چين و ايران نيز در افغانستان نقش 

» شانگهای -مهکاری ناتو«يعنی در واقع طرح . بايسته داده شود
 .در افغانستان پياده شود

 
ای بايسته را به دست هنگامی که اين سه کشور تضمين ه

بياورند، ديگر ناگزير خنواهند بود از سياست های خصمانه 
پاکستان در برابر افغانستان و در واقع امريکا پشتيبانی 

اين گونه، پاکستان جتريد شده و ميدان مانور آن کشور . کنند
. در برهم زدن روند صلح در افغانستان تنگرت خواهد گرديد

ن محايت های مالی حمافل معين عربی و روشن است، پاکستان بدو
نظامی و اقتصادی بيجنگ و محايت های سياسی  -ياری های سياسی

. مسکو و هتران، قادر به اجنام کاری در برابر امريکا نيست
هرگاه اين احتاد در هم شکند، پاکستان تنها مانده و کاری از 

 . پيش برده خنواهد توانست
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. وش ها سخت افزاری کار گرفتبه هر رو، غرب در مساله از ر

درست مرتکب مهان . مگر، در مهان آغاز، مرتکب اشتباه گرديد
 -اشتباهی که شوروی ها در زمان برژنف مرتکب گرديده بودند

روشن بود که . گسيل قطعات يا واحدهای حمدود به افغانستان
آن ها آشکارا نيروی طالبان و واکنش . اين سنجش درست نبود

ه را در قبال حضور درازمدت نيروهای خارجی، کشورهای منطق
 . دست کم گرفته بودند

 
هر چه است، امريکا برای پياده ساخنت اسرتاتيژی 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 اسرتاتيژی خود پيروز شود

مکانيزم منطقه يی در سيمای جذب اعتماد و کمک کشورهای -
منطقه که امريکا بتواند به ياری آنان به گشودن گره سر

چون امريکا در رسيدگی به. درگم افغانستان موفق شود
مساله افغانستان بسيار تنها است و روشن است بدون کمک

واهد بود بتواند به پيروزی دستکشورهای منطقه دشوار خ
 .يابد

در پيوند به تسخير انديشه ها و دل های مردم افغانستان
بايد گفت، آنچه بسيار مهم است اين است که امريکا بتواند

روی کار دولت فراگير ملی را با يک رهربی نيرومند و آگاهيک
بياورد که مورد تاييد مهه مردم اين کشور باشد و توانايی

ه گيری از ياری های بين املللی و برون آوردن کشور ازهبر
حبران های پيچيده و  سر درگم کنونی و پيشگيری يک سياست

 . خارجی سازنده و پويا را داشته باشد

ااز اين رو، به باور کارشناسان، تنها راهی که برای اوباما
می ماند، اين است که صادقانه ثابت سازد که سياست های

نه بوش را کنار گذاشته است و اهدافی فراتر ازماجراجويا
مبارزه راستين با تروريزم و قاچاق مواد خمدر ندارد و طی يک
کنفرانس بين املللی منطقه يی بی طرفی افغانستان را تسجيل و
لغو قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک با افغانستان را اعالم و

خاک افغانستان و رمسا به کشورهای منطقه تعهد بسپارد که از
پايگاه های هوايی اين کشور عليه هيچ کشور سومی چونان ختته
خيز  هبره گيری خنواهد کرد و برای روی کار آوردن يک دولت بی

      .طرف، آزاد و مستقل در افغانستان تشريک مساعی منايد

هرگاه سخن بر سر مبارزه با طالبان، تندروان خارجی از مجله
و عربی باشد، بايد در کابل دولتی بر سر کار پاکستانی

بيايد که خمالف پاکستان و اعراب تندرو باشد و برخوردار از
نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی يی که متفاوت از
ساختارهای قوه يی کنونی، انگيزه رويارويی با طالبان و
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 .  دهشت افگنان پاکستانی و عربی را داشته باشند

آيد که گروه های تروريستی، بسياری از پايگاهچنين بر می 
های خود را از نوار مرزی آهسته آهسته برچيده و در سراسر
گسرته پاکستان و افغانستان پخش می منايند و تنها گروه های
عملياتی خود را در نوار مرزی جا می گذارند و پايگاه های

ديگر آموزشی خود را به جاهای دور از چشم سيا چون کشمير و
جاها می برند که اين کار اسرتاتيژی امريکا را که امکانات
حمدودی برای زدن اين نيروها در اعماق خاک پاکستان دارد، در

موفقيت«نطفه خنثی ساخته، دست های آن کشور را بسته و 
در کشاکش های آينده با. آی.اس.يی را برای آی» تضمين شده

ی آن از مهين اکنونسيا به ارمغان می آورد که نشانه ها
 .هويدا است

 
رو به رو می بينند که جنگ ترياک جديدروس ها خود را در يک

پيکان آن به سوی روسيه نشانه گرفته شده است و در جانب
مقابل، امريکا هر گاه نه رهربی جنگ را، دست کم گناه راه

 . اندازی آن را به دوش دارد

.مندی وجود ندارد از سوی ديگر، در صداقت نيات ناتو باور
زيرا هرگاه هبانه فرماليته برای حضور واحدهای بزرگ نظامی
چه در افغانستان و چه در کشورهای آسيای ميانه مناند، آن
گاه پيکانی که به سوی چين، و روسيه نشان گرفته شده است،

در اين اوضاع،  بايسته خواهد بود به گونه. رنگ می بازد
افغانستان بررسی شده و رمسا مسالهپيگيرانه نيات ناتو در

تقسيم اوقات برونربی سپاهيان ناتو از کشورهای مهسايه
چنين نقشی را می تواند سازمان. افغانستان مطرح شود
 .شانگهای به دوش بگيرد

امروز در افغانستان هرگونه بلوک ائتالفی داوطلبانه چه
کاریناتو، چه سازمان پيمان امنيت مشارکتی و يا سازمان مه

-اما سازماندهی مهکاری ناتو. های شانگهای ناممکن است
شانگهای به کمک افغانستان و برای کمک به اين کشور گزينه

 . يی بيخی عملی است

پاکستان می تواند از پشتيبانی عمليات امريکايی ها در
افغانستان دست بردارد و حتا مانع رس رسانی بارهای نظامی

اما اين. راه خاک خود گردد ائتالف ضد تروريستی از
ادامه اقدامات خشونت. ناخوشايندترين چيز برای اوباما نيست

آميز در سرزمين پاکستان هتديد می منايد که اوضاع از کنرتل
کشور را می تواند موج نوی از دهشت افگنی  و. بيرون شود

. داری هيچ کاری منی تواند بکندرخشونت فرا بگيرد و حکومت ز

يا پاکستان: با گزينش دشواری روبه رو خواهد گرديداوباما
را چونان يک متحد در مبارزه در برابر تروريزم در
افغانستان از دست خواهد داد که کنون برای واشنگنت غيرقابل
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تصور پنداشته می شود و يا اسرتاتيژی و تاکتيک نوی را در
اع ديکتهجتزيه و حتليل اوض. قبال اسالم آباد پرداز خواهد منود

می منايد که بر واشنگنت است تا به اقدامات نظامی در پاکستان
 . پايان دهد

امريکا برای اهداف خود برای سلطه بر  دهد آه  سناد نشان میا
سياست امريکا آن است آه با آشتار . آند پاآستان فعاليت می

از يك سو خمالفان خود را در پاآستان حذف آند و از سوی ديگر 
 -. م آباد را به سرآوب خمالفان واشنگنت وادار سازد الدولت اس

تشكيل   isiعاتی پاآستان حمور خواست امريکا را دستگاه های اطال
برخی ناظران سياسی و نظامی تاآيد دارند آه امريکا  -می دهد

يی و نظارت بر قدرت های هسته يی   برای حفظ موقعيت منطقه
مهار ايران به دنبال  و) چين، هند، پاآستان و روسيه(جهان 

  .حضور نظامی در پاآستان و حتا جتزيه اين آشور است

 

 .بدون شکست طالبان منی توان القاعده را شکست داد 
  
موسسه صلح امريکا در گزارش خود تاکيد کرده است که دولت  

پاکستان، می داند که دولت بر سر اقتدار افغانستان بيشرت به 
در پاکستان می پردازد و معاهده تقويه روحيه پشتونيزم 

ديورند را به رمسيت منی شناسد، به اين معنا که دولت 
افغانستان بيشرت از ثبات داخلی جغرافيايی فعلی خود، به فکر 

پاکستان به خوبی آگاه است که دولت . پشتونستان هست
افغانستان، به جدايی طلبان پشتون و بلوچ در پاکستان کمک 

است که از خود پشتون های افراطی که در  لذا جمبور. می کند
چوکات طالبان و القاعده فعاليت دارد، برعليه دولت 
پشتونيست افغانستان و پشتون های جدايی طلب پاکستان 

 .استفاده کند
  

قومی سازی در فرآيند دولتداری از گزينه های خطرناک در 
 حوزه عدم ملی کردن سياست وشايسته ساالری در افغانستان می

ملت  –رفنت به طرف سياست قبيله يی و قومی تشکيل دولت. باشد
يکی از . و ساختار نظام دموکراتيک را زير سوال قرار می دهد

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

                            
به کنون که چنين بر می آيد که ايجاد مکانيزم منطقه يی 

دليل تيره شدن روز افزون 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 

در رابطه (و افزون بر مهه، سرد شدن مناسبات چين و امريکا 
سنگ اندازی «آنچه که  با حضور فزاينده امريکا در منطقه و

پيوسته امريکا بر سر راه چين برای رسيدن به بندر 
اسرتاتيژيک گوادر و پرتنش ساخنت اوضاع بلوچستان به کمک 
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چيزی که  -خوانده می شود» سرويس های ويژه هند و افغانستان
در پيوند با آن چندی پيش وزارت خارجه چين اعالميه يی صادر 

خارجی در منطقه ابراز نگرانی  و از افزايش حضور نيروهای
روی کار آمدن يک دولت مورد پذيرش مردم ؛ بدون )شديد کرد
که دولت کنونی را به هيچ رو منی توان چنين پرداز  افغانستان

منود، در نبود يک مکانيزم کارای داخلی، دور منای پيروزی 
 . اسرتاتيژی اوباما در افغانستان بس تيره و تار می منايد

 
مسايل مهم، کشاکش های جهانی بر سر افغانستان و در يکی از 

واقع بر سر منابع انرژيتيک منطقه است که کشور قربانی آن 
از يک سو، بازی های خطرناک امريکا و اسراييل،  . گرديده است

از سوی ديگر کارروايی های شيادان عرب و پاکستانی و از سوی 
غانستان را  به ديگر واکنش های ويرانگرانه روسيه و چين، اف

چاله سياهی در کهکشان سياست مبدل گردانيده است که می 
در . تواند مهه بازيگران را با چالش مدهشی رو به رو سازد

اين حال، هر بازيگری که بکوشد به اين حفره سيه بيشرت 
نزديکرت شود، به مهان پيمانه خطر خرد و مخير شدن آن بيشرت 

 .خواهد بود
  

ون بر آن که اسرتاتيژی امريکا و پاکستان در اين ميان، افز
در افغانستان در منت پارادکس هايی ناخوانده پياده می شود، 
اسرتاتيژی های کشورهايی چون ايران، چين و روسيه نيز 

پارادکس ديپلماسی ايران، . نتوانسته از اين بيماری بگريزد
روسيه و چين در آن است که اين کشورها که به پيمانه بسيار 

زرگی به ثبات و توسعه افغانستان و مبدل شدن آن به يک ب
کشور با شگوفان و آرام ذينفع اند، در اوضاع و احوال 
ناگوار کنونی ناگزيرند در پی لرزان ساخنت و بی ثبات سازی 

و مو دماغ ساخنت امريکا در اين (» دولت وابسته به امريکا«
واست خود عمل يعنی خالف خ. برآيند) کشور و به دام انداخنت آن

 . منايند
هر چه است، کارشناسان سه سناريو را در حتول اوضاع در 

 :افغانستان پيش بينی می منايند
 شکست ناتو و پيوسنت افغانستان به سازمان شانگهای -1
 ) طرح استار(پيروزی ناتو و حتقق طرح آسيای ميانه بزرگ  -2
مهکاری ناتو و شانگهای در افغانستان و تثبيت موقعيت  -3

ی بيطرفی مثبت و فعال افغانستان و آغاز مبارزه سنت
 مشرتک برای ريشه کن کردن تروريزم و مواد خمدر

 
در سناريوی خنست، با شکست کامل امريکا و ناتو و بيرون رفنت 
آن ها از منطقه و رخت بر بسنت آن ها به دليل تلفات سنگين و 

ه باالرفنت هزينه های کمرشکن جنگ فرسايشی بی پايان، زمين
برای پيوسنت کشورهای پاکستان و هند به سازمان شانگهای 
فراهم خواهد گرديد که با پيوسنت اين کشورها و نيز ايران، 

در اين . پيوسنت افغانستان به اين سازمان ناگزير خواهد بود
حال، شرط اصلی شانگهای برای پذيرش پاکستان، پايان خبشيدن 



 275

ی و تندروی اسالمی به قاچاق مواد و نابود سازی بنيادگراي
روشن است پاکستان با توجه به ورشکستگی اقتصادی و . است

نداشنت تاب و توان رويارويی با هند 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، راهی جز از پيوسنت به 

 . شانگهای ندارد
 
در اين سناريو، سازمان شانگهای رسالت تامين امنيت در  

افغانستان، ايجاد يک دولت ملی و فرا گير در اين کشور، حل 
و فصل دمکراتيک و هنايی مساله مرزی ميام افغانستان و 
پاکستان و رسيدگی به موضوع توسعه اقتصادی و اجتماعی 

شن است در اين سناريو، رو. افغانستان را به دوش خواهد گرفت
که پس از رفنت ناتو برای چندی کشاکش ها در کشور اوج خواهد 

. گرفت و حتا ممکن است برای چندی هم ساختار دولت فرو بپاشد
مگر اين کار ديری خنواهد پاييد و در هنايت سازمان شانگهای 

 .ناگزير است راهی برای آوردن ثبات پايدار در منطقه بسنجد
 

ی امريکا و ناتو در افغانستان و در دومين سناريو، با پيروز
طرح پروفيسور  -بر اساس طرح آسيای ميانه بزرگ(پاکستان

، ختته خيز و تکيه گاه نيرومندی در يکی از )فريدريک استار
مهم ترين مناطق اسرتاتيژيک جهان به دست خواهند آورد و 
کشورهای روسيه، چين و به ويژه ايران را با چالش های بس 

 .واهند گردانيدجديی روبه رو خ
 
، در صورتی ممکن )پيروزی امريکا(، اين واريانتبا اين هم 

خواهد بود که امريکا بتواند در کوتامهدت به پيروزهای 
به ويژه بتواند سازمان . چشمگير در مهه عرصه ها دست يابد

پاکستان را مهار منايد و شيرازه القاعده و . آی. اس. آی
کستان از هم بدرد و در ديگر شبکه های تندرو را در پا

افغانستان يک دولت فراگير ملی و طالب ستيز را روی کار 
در غير آن، هرگاه جنگ به درازا بکشد، امريکا ناگزير . آورد

خواهد گرديد برای دستيابی به پيروزی، بودجه هنگفتی را 
. برای يک دوره بس دور و دراز جنگ فرسايشی در نظر بگيرد

در هپلوی آن، . ين از پيش آماده باشدمهچنان برای تلفات سنگ
بايد نيروی بزرگی را برای درهم کوبيدن تندروان القاعده و 
طالبان به کشور بياورد و گذشته از آن، جنگ اطالعاتی گسرتده 

پاکستان برای . آی. اس. و پر هزينه يی را در گام خنست با آی
مهار کردن اين دستگاه پر شاخ و برگ و در واقع ارتش 

. ستان پيش بربد تا به گونه هنايی بر آن کشور چيره گرددپاک
جدا از اين، بايد به ياری موساد در نربد اطالعاتی با سازمان 
های روسيه، چين، ايران و اعراب بر سر افغانستان نيز پيروز 

 .گردد
 

در اين سناريو، افغانستان نيز بايد آماده ديدن تلفات 
به ويژه، اين امکان . باشدبسيار سنگين و ماجراهای رنگارنگ 
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هست که مشار تلفات اعم از کشته و زمخی در نوار مرزی و گسرته 
مهچنان امکان بی . پشتون نشين سر به صدها هزار نفر بزند

خامنان شدن و بی جا شدن ميليون ها نفر در مناطق بود و باش 
هرگاه در اين واريانت، دامنه نربدها به . پشتون ها می رود

ق افغانستان هم کشانيده شود، ديگر مهار روندهای ديگر مناط
ممکن است افغانستان  . لگام گسيخته بسيار دشوار خواهد گرديد

درگير يک جنگ متام عيار و سرتاسری بی پايان فرسايشی چريکی 
 . گردد

 
در اين واريانت، مهچنان امريکا بايد خود را برای پيشامدهای 

ع انقالب رنگين، خيزش ها گوناگون پيش بينی ناشده مانند وقو
و نافرمانی های پياپی واحدهای نظامی و نيز اوجگيری 

به . ناخشنودی های سراسری به خصوص در پاکستان آماده بسازد
ويژه اين که ديگر تندروان عرب و پاکستانی از نوار مرزی 
گريخته، در سرتاسر سرزمين پاکستان پراگنده شده اند و بيشرت 

به دور  -به نزديکی مرزهای هند در کشميرپايگاه های خود را 
 .از دسرتسی امريکا برده اند

 
در هپنه ديپلماسی، ممکن است جهان با يک جنگ سرد ديگر و از 
سرگيری مسابقات تسليحاتی اين بار با مشارکت چين در هپلوی 
روسيه رو به رو شود و راه افتادن کارزار وارد آوردن فشار 

سيه و مشار ديگر کشورها بر امريکا ديپلماتيک شديد از سوی رو
امری ناگزير خواهد بود که نشانه های آن از مهين اکنون 

به ويژه، اوضاع آن گاه دراماتيک و بس خشونتبار . هويدا است
خواهد گرديد که با  تيره شدن بيش از حد مناسبات امريکا با 
ايران و پاکستان، اين دو کشور، پناهگزينان افغان را از 

آن گاه . ی خود دو باره به افغانستان برانندکشورها
افغانستان با خطر راستين يک انقالب اجتماعی رو به خواهد 

 .گرديد
 

در اين واريانت، توليد و قاچاق مواد خمدر به گونه لگام 
گسيخته يی افزايش خواهد يافت و امکان راه افتادن يک جنگ 

ميليون ها چه مهين اکنون . ترياک ديگر دور از واقعيت نيست
انفر از باشندگان کشورهای افغانستان، ايران، پاکستان و 
. روسيه به مواد خمدر توليد شده در افغانستان معتاد شده اند

هکتار زمين زير کشت  83000در افغانستان مهين اکنون بيش از 
ترياک رفته است که بيشرت آن در واليت های زير کنرتل نيروهای  

ار، هلمند، زابل و نيمروز  قرار قنده: انگليس و امريکا
 .دارد

 
در يک سخن، اين راه، راهيست پر از خطر و ممکن است امريکا 
با شتافنت به سوی سراب دستيابی به گنجينه های انرژيتيک 

شايد . آسيای ميانه، در دام  يک ويتنام ديگر گرفتار آيد
بزرگرتين چالش برای امريکا در صورت افزايش تلفات انسانی در 
افغانستان و به ويژه در پاکستان، بر انگيخته شدن احساسات 
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ضد امريکايی در سراسر جهان و به ويژه کشورهای اسالمی و در 
گام خنست کشورهای نفت خيز خليج فارس که خبش بزرگ نيازهای 
انرژيتيک امريکا را تامين می منايند، باشد که اين کار 

 . رو به کند امريکا را با دردسرهای به بارها بزرگرتی
 

روشن است افزايش تلفات در ميان نيروهای ناتو، تنش ها ميان 
اروپاييان و امريکا را افزايش داده و در درون اياالت متحده 
با واکنش شديد خانواده های قربانيان جنگ و فعاالن جنبش ضد 

 . جنگ منجر شود
 

در سناريوی سوم، راهکار مهکاری ميان سازمان های شانگهای و 
می تواند نقطه  اتو به جای رويارويی و کشاکش در افغانستانن

عطفی در مهکاری های بين املللی و چرخش تازه يی در هپنه سياست 
از اين رو، در صورت حتقق اين طرح،  .های جهانی به مشار برود

شايد شاهد پديده شگفتی برانگيز و فرمول کامال تازه يی در 
اسرتاتيژيک ناتو و شانگهای  مهکاری -هپنه سياست جهانی باشيم

و اين به معنای حضور مهزمان نيروهای هر دو ! در افغانستان
سازمان بزرگ جهانی در اين کشور و پيشربی مبارزه مشرتک با 
تروريزم بين املللی به جای هبر برداری ابزاری از آن و ريشه 

 . کن کردن توليد و قاچاق مواد خمدر خواهد بود
 

کنونی که دولت افغانستان شکل باندهای در اوضاع و احوال 
مافيايی ايتاليا و امريکای التين و شبکه های گانگسرتهای 
شيکاگو و داره مارها و داکوهای هندی را گرفته است و کابل 

فرا گرفته است و هيچگونه اميدی » بلک تورنادو«را گردباد 
در کوتامهدت برای هبروزی و پيروزی ديده منی شود و سرنوشت 

ور به دست شبکه های مسلح غير قانونی، زيرپا کنندگان کش
حقوق بشر، قاچاقچيان هيرويين و باندهای مافيايی، افراد و 
مهره های معامله گر، استفاده جو و نا به کار و روسپيان 
سياسی رنگارنگ افتاده است و کار هم به رسوايی و افتضاح 

دار، بازی  کشانيده است و وظيفه رهرب کشور هم در اين گير و
منودن نقش دسپيچر و پخش غنايم گرديده است که به مهه باج می 
دهد و کرسی های دولتی و ساير امتيازات را جيره بندی می 
منايد و بنا به نشانه های تباری، مذهبی، زبانی و مستی با 
توجه به منافع شخصی و گروهی خود تقسيم می منايد؛ بی هبا 

در و  -مله چه کسانی هستنددادن به اين که طرف های معا
که روشن نيست با تقسيم افقی  اوضاع ناپايدار و شکننده يی

قدرت تا چند دوام بياورد، خطر ناکامی اسرتاتيژی اياالت 
 .متحده و در هبرتين حالت به بن بست رسيدن آن می رود

 

آنچه مربوط به اياالت متحده می گردد، به باور بسياری از 
 :در افغانستان دو راه در پيش رو داردکارشناسان، آن کشور 

حمدود ساخنت اسرتاتيژی و مقاصد آن کشور در سه هدف مشخص و  -1
ريشه کن کردن تروريزم، برچين گليم کشت و توليد : معين
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مواد خمدر و کمک در روند دولت سازی و بازسازی در 
افغانستان که در اين صورت مهه کشورهای منطقه و مهه مردم 

ر به مهکاری و مهنوايی مهه جانبه با امريکا افغانستان حاض
برای پياده ساخنت اين اسرتاتيژی، راه  .خواهند بود

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

ور که در مبارزه با طالبان و تروريزم و فراگير در کش
جدا متعهد باشد، به جای دولت تبارگرا و طالب گرای 

 . وابسته کنونی، از نيازهای تاخير ناپذير است
ادامه اسرتاتيژی ماجراجويانه و بلند پروازانه پيش   -2

گرفته شده از سوی بوش البته با ويرايش هايی چند مبنی 
ان امريکا در افغانستان بر ماندگار شدن درازمدت سپاهي

به منظور هبره برداری از اين کشور به عنوان ختته خيز در 
برابر روسيه، چين، ايران و کشورهای آسيای ميانه، 
ايجاد پايگاه های اسرتاتيژيک نظامی در کشور، ادامه 
محايت از دولت ماجراجوی غير ملی و غير دمکراتيک کنونی، 

منطقه، سنگ اندازی در ادامه مداخالت در امور کشورهای 
راه برنامه های اقتصادی انرژيتيک ايران و چين در 
بلوچستان پاکستان، گسرتش نربدها در سرزمين پاکستان و 
ديگر اهداف اسرتاتيژيک که بی چون چرا زمينه را برای 
مبدل شدن افغانستان به کارزار رويارويی های بی پايان 

رهای منطقه و و کشاکش های پيش بينی ناپذير ميان کشو
امريکا و اسراييل و برای چندی متحدان اروپايی امريکا 
که بيگمان در صورت حبرانی شدن بيشرت اوضاع، امريکا را 

 .تنها خواهند گذاشت، در مهه عرصه ها فراهم خواهد منود

در اين گونه سناريو، اوضاع در افغانستان و کشورهای 
مت گذاشته و پيرامون آن به گونه فزاينده يی رو به وخا

تنش . جنگ های فرسايشی درازمدتی به راه خواهد افتاد
های دورنی جامعه رو به گسرتش و افزايش هناده و دامنه 
تلفات و هزينه های امريکا و مردم افغانستان هپن تر 

می توان پيش بينی کرد که در صورت پيشگيری . خواهد شد
به شوروی چنين اسرتاتيژی يی، شکست امريکا با توجه به جتر

پيشين امری حمتوم و ناگزير خواهد بود و سرنوشتی شايد 
. بدتر از شوروی پيشين در اين کشور در انتظار آن باشد

پيامدهای اين شکست، به ويژه برای باراک اوباما و بانو 
کليننت در انتخابات آينده امريکا ناخوشايند و ناگوار 

يزی نه خواهد بود و پسلگد آن در درون امريکا شايد چ
ارمغان اين . کمرت از فروپاشی شوروی پيشين باشد

اسرتاتيژی برای افغانستان هم چيزی جز فروپاشی هر چند 
هم موقتی کشور بنا به سازواره های تباری، زيانی، 

راه افتادن رودبار خون و بسا بدخبتی های ... مذهبی و
 .  ديگر خنواهد بود که اميدواريم چنين نباشد
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نی ريشه يی و راستين اسرتاتيژی امريکا يعنی تنها با دگرگو
انصراف از اسرتاتيژی های سردرگم و بيهوده سه دهه گذشته و 
پيشگيری يک اسرتاتيژی هومانستيک، ريالستيک و سازنده نوين، 
مبتنی بر تفاهم و مهاهنگی با مهه کشورهای منطقه، با 
درنظرداشت توازن منافع و پيشگيری هدف روی کار آوردن يک 
دولت ملی در افغانستان می توان چالش های کنونی مانند 
توليد و قاچاق مواد خمدر، پويايی های رو به گسرتش تندروی و 

در غير . فساد لگام گسيخته را در کشور و منطقه مهار کرد
آن، بايد چشم انتظار گسرتش لگام گسيخته رويدادهای دردناک و 

شور را گام به گام ناگوار پيش بينی ناپذير بسياری بود که ک
به سوی بربادی، تباهی و ويرانی و امريکا به به سوی بی 
آبرويی در تراز جهانی و شکست در اسرتاتيژی اش خواهد 

 .کشانيد
 

افغانستان کشوری است ويران، نادار، در به در، ورشکسته و 
نگونبخت با مردم رجنديده، بيمار، سوگوار و سيه روز و به 

که يارای دمشنی با هيچ کسی را ندارد  خاک و خون کشيده شده
و در صورت روی کار آمدن يک دولت مردمی و دمکرات فراگير ، (

مشی پايان خبشيدن به ماجراجويی ها و تنش زدايی را در عرصه 
، و از مهين رو خواستار دوستی )سياست خارجی پيش خواهد گرفت

که (ا با مهه کشورهای جهان و در گام خنست اياالت متحده امريک
به شدت نيازمند کمک های گسرتده آن کشور در مهه عرصه ها 

از مهين رو، انتظار دارد تا آقای اوباما با . ، می باشد)است
دولت های گذشته امريکا که » کين گسرت«کنار گذاشنت سياست های 

در گام خنست برای خود آن کشور و شخص وی زيانبار است، برای 
ما و مهه منطقه و جهان، پيام  اين کشور جنگ زده و نگونبخت

 . باشد» مهرگسرتی«آور صلح و ثبات و 
 

خنستين و خطرناکرتين چالشی که از ناحيه افغانستان  روسيه با 
امريکا و . جيواسرتاتيژيک است -نظامی -آن رو به رو است،

ناتو به هبانه مبارزه با تروريزم و مهراهی مستقيم  روسيه، 
ستان، ختته خيز ضربتی يی را ايجاد طی هشت سال حضور در افغان

منوده اند که در صورت  نياز می تواند طی چند روز گروهبندی 
 . نيرومند سپاهيان را پذيرا  گردد

گسرتش جتاوزکارانه بزنس مواد خمدر  يک مساله جهانی اقتصاد 
زيرا فرا سودهای غير قانونی، مهيشه و در مهه جا . سياسی است

ياست و اقتصاد قانونی در هر سناريوی برای تاثير گذاری بر س
 Executiveبنا به ارزيابی جمله .  ممکنه  استفاده می گردد

Intelligence Review   حجم داد و ستد مواد خمدر در جهان کنون به
در اوضاع حبران مهه جا . مرز يک تريليون دالر نزديک می گردد

متام عيار گسرت، اين منابع غير قابل پيمايش به منبع بزهکاری 
مبدل گرديده و نقش کليدی يی را در اختاذ تصاميم در باالترين 

. د.افزون بر اين ها به گونه يی که پ. تراز بازی می منايد
ديپلمات پيشين و حتليلگر کانادايی خاطر نشان می  –اسکات 
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سازد، مهانا درآمدهای ناشی از مواد خمدر، پشتوانه استوار 
ای ويژه غربی و بسياری از شرکت متويل عمليات های سرويس ه

های سکيوريتی که در نقاط داغ از مجله افغانستان کار می 
از اين رو، اميد بسنت به پارتنرهای غربی ما . کنند، می باشد

زيرا مهانا طی سال های حضور سپاهيان نانو در . بيهوده است
 .برابر باال رفته است 44افغانستان توليد اين مواد تا 

 
هدف جيوپوليتيک و ديپلماتيک روسيه در بيست سال  مهم ترين

از  –مبدل ساخنت گسرته آسيای ميانه و خاور ميانه -آينده
قزاقستان تا مشال هند و خليج فارس به يک ماکرو ريگيون 
اساسا نو دارای ثبات و ترقی صنعتی و شالوده استوار برای 

يه، پيشرفت تسريع صنعتی سازی و مهکاری سيستماتيک ميان روس
هند، چين، ايران، افغانستان، پاکستان، مغولستان، 
قزاقستان، ترکمنستان، قرغيزستان، تاجيکستان، آذربايجان و 

 .ترکيه است
 

انديشه کليدی اين گونه ماکرو ريگيون بايست ايجاد گسرته 
واحد جيو اکونوميک و جيوکلتوری يی گردد که به گونه هدفمند 

پوليتيکی و به مهين پيمانه جيو از هرگونه رنگ و پيرنگ های
از اهداف خودخواهانه جيواسرتاتيژيکی کشورهای جداگانه 

 .پاکيزه و پيراسته باشد

با کارروايی های امريکا و ناتو يک چاله سياه جيوپوليتيک 
پديد آمده که در آن بی گفتگو عمال مهه کشورهای اروآسيای 

ن  چاله روسيه نيز  پيگيرانه به سوی اي. ميانه فرو می روند
هيچ شانسی هم برای رهايی و گريز . قيف گون کشيده می شود

 . نيست

تالش های امريکا در خبش آسيای ميانه از جامعيت برخوردار 
ديپلماتيک، نظامی، -بوده و شامل مهزمان سازی اقدامات سياسی

. است» غيردولتی«اطالعاتی و حتليلی و نيز فعاليت ساختارهای 
شان دادند که واشنگنت با استفاده از رويدادهای سال گذشته ن

سياسی، آگاهانه و هدفمند به حتقق -ناتو به عنوان پوشش نظامی
 . اهداف خود در منطقه آسيای ميانه مشغول است

افزون بر اين، ايستگاه های کنرتل حريم هوايی در آسيای 
ميانه، منطقه کسپين، قفقاز و در اروپای شرقی و مرکزی نيز 

اکريدوری برای هدايت نقل و انتقاالت هوايی و ساخته شده و مگ
. کنرتل بر حريم هوايی از اروپا تا چين ايجاد شده است

امريکا و ناتو در مهسايگی افغانستان، شش پايگاه نظامی ديگر 
از مجله ترمز در (هرچند که برخی از آن ها، . نيز دارند

 رمسًا) ازبيکستان و ماناس در قرقيزستان که هنوز فعال است
تنها فرودگاه های ويژه محل و نقل هستند، اما استقرار 

آسيای . هواپيماهای نظامی در آن ها به هيچ وجه سخت نيست
ميانه با ماشين نظامی ناتو تسخير شده و عمًال به عامل جنوبی 

 . برای حماصره روسيه توسط پايگاه های ائتالف تبديل است
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ر آسيای ميانه، اين گونه، هدف اصلی سياست خارجی امريکا د
برپايی کنرتل بر منابع سوخت منطقه و جداکردن روسيه و چين 

اداره «از آن هاست و هبانه رمسی برای دخالت نيز می تواند 
باشد که به کمک سودجويی از پتانسيل تنش زايی » هرج و مرج

 . »موجود در منطقه برانگيخته می شود

  
ن در حبران اين گونه، امريکايی ها با هتديد گير افتاد

افغانستان برای سال های دراز رو به رو می باشند، مگر با 
باال گرفنت . اين حال، بر آمن، که نبايد ازين کار خرسند شد

تنش ها در افغانستان، حتا  با تشديد رويارويی نظامی ميان 
 .امريکا و افغانستان با منافع روسيه سازگار نيست

 
از مهين رو، واريانت . استحل حبران افغانستان به سود روسيه 

مشارکت روسيه در حل اين حبران به شرطی، که هم رهربی 
غيرقابل تقسيم «افغانستان و هم رهربی امريکا نيز از درک 

در افغانستان و مشارکت برابرانه مهه جوانب » بودن صلح
 ».ذيعالقه در حل حبران پيروی منايند، مرجح تر می باشد

 
 
در اوضاع چند قطبی . گرگون شده  استامروز اوضاع از ريشه د 

بودن جهان، به تدريج تروريزم بين املللی چونان يک مشکل 
جهانی شناخته می شود، که حل آن، هرگاه مستلزم مساعی 
سراسری نباشد، دست کم مستلزم مساعی بسياری از کشورها هر 

جتربه . چند هم متعلق به قطب های خمتلف جهان معاصر است
زيرا در گذشته اين کشور . نجا امهيت خاصی داردافغانستان دري

 . بارها به کارزار رقابت های  نيروهای خارجی مبدل گشته بود
 

به هر رو، امريکايی ها هنوز در افغانستان خنستين مرحله 
يعنی جتمع فيزيکی نيروها  و وسايل را پشت سر می  -حضور خود

می ها به گذارند که در بسياری از موارد با تلفات و سردرگ
سازگاری با حميط و پی بردن به کنه اوضاع، زمان .  مهراه است

دشواری های پيمودن اين راه . معينی را در بر خواهد گرفت
نامهوار پر از فراز و نشيب در مرحله خنست از پيش روشن می 

 .باشد

 
اين سوال نيز مطرح است که امريکايی ها به چه پيمانه در 

مشاری از خربگان بر آن اند که امريکا کردار خود صادق هستند؟ 
در نگهداشنت تنش ها در افغانستان در تراز کنونی ذينفع 
هستند زيرا مادامی که جنگ روان است، به حضور آن ها نياز 

 .است و کسی از آن ها خنواهد خواست تا کشور را ترک گويند
اياالت متحده از کشانيدن دامنه ناتو به خاور، سه هدف را « 

 :ل می کنددنبا
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گسرتش ناتو تا مرزهای باخرتی و جنوبی روسيه و در آوردن  -1
مجهوری های نوپا در قفقاز جنوبی وآسيای ميانه زير پوشش 

 آن،
نزديک شدن به مرزهای باخرتی و مشال باخرتی چين، جنوب  -2

 باخرتی آسيا و اثرگذاری بر رويدادها در اين مناطق،
ای دريای کسپين، ايجاد پيوند جيوپوليتيکی ميان حوزه ه  -3

 .خليج فارس و دريای مديرتانه
 

بر اين پايه، اگر اياالت متحده بتواند مجهوری های استقالل 
يافته از شوروی را از پيکره جيوپوليتيک کنونی جدا کند، 
آنگاه می تواند مرحله ديگری از مهار کردن روسيه را آغاز 

م حلقه کند که مهان پاره پاره کردن خاک روسيه و تنگرت کرد
 .حماصره مسکو خواهد 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 های دولت چين را زير نظر بگيرد
 

ايجاد پيوند جيوپوليتيکی ميان دريای کسپين، خليج فارس و 
رتانه نيز از ديد امريکايی ها در کنار مهار سه دريای مدي

گانه ايران، روسيه و چين می تواند يک داالن بی مهتای انرژی 
در اين منطقه پديد آورد که بيشرتين سلطه بر آن، از آن 

 . اياالت متحده شود
 

روسيه نيز در برابر می کوشد مهراه با چين از پيمان شانگهای 
اين کشور با . هبره برداری کند مهچون ابزاری در برابر غرب

توجه به اين که تقسيم بندی جهان جيوپوليتيک کنونی بر پايه 
های اقتصادی و نيز نظامی قرار دارد که در آن بيضی انرژی 

هارتلند تازه يی مشرده می شود، ) خليج فارس تا دريای کسپين(
بر آن است با نيرومند کردن جنبه های اقتصادی و نظامی، جلو 

 .روی بيش از پيش ناتو به سوی مرزهايش را بگيردپيش
 
از سوی ديگر، قدرت های بزرگ خاورزمين به ويژه چين و  

روسيه منی توانند نظاره گر آن باشند که منافع يکسره نصيب 
 . واشنگنت شود

بنا بر اين، بيجنگ و مسکو  با رويکردی واقعگرايانه و با  
يک جهانی يعنی آسيای تقويت  نيروهای خود در مرکز جيوپوليت

ميانه، قفقاز و سرزمين های پيرامون خليج فارس به ساختار 
روابط جيوپوليتيک مبتنی بر سلطه و نفوذ به کشورهای واقع 

 . در اين منطقه روی آورده اند
 

به هر رو، هدف از کوشش های شتابزده کشورهای باخرتی و به 
ندن آن به ويژه امريکا برای گسرتش دادن دامنه ناتو و رسا

اروپای خاوری، قفقاز جنوبی، آسيای مرکزی، افغانستان و 
پاکستان جلوگيری از نزديکی اسرتاتيژيک چهار قدرت روسيه، 



 283

چين، ايران و هند با دور کردن آن ها از يکديگر، حايل شدن 
ميان ايران و سه کشور و اطمينان يافنت از تداوم جريان 

مين، حضور در کنار انرژی از اين منطقه به سوی باخرت ز
مرزهای روسيه و چين و توطيه چينی و از مجله تقويت نيروهای 

 .»گريز از مرکز در آن است
 
طالبان و القاعده در پناه قوميت پشتون و محايت هاي پشت   

. پرده پاکستان در مناطق قبايلي در حال قدرت گرفنت هستند
ه به هم اسرتاتيژی جديد امريکا اجياب مي کند که اين معادل

به نظر مي رسد که مناطق قبايلي کليد حل معما باشند؛ . خبورد
يا پاکستان اين معما را با تسلط کامل بر مناطق قبايلي خود 
حل خواهد کرد يا ارتش امريکا و ناتو از زمني وارد اين 

صلح و ثبات در جنوب آسيا، مهار قدرت طليب . مناطق خواهند شد
لقاعده يي و خروج آبرومندانه ا -ايدئولوژيک تفکر طالباني

امريکا و ناتو از افغانستان در گرو پريوزي چنني اسرتاتيژی يي 
دنياي غرب و دموکراسي ليربال، دو راه حل بيشرت پيش رو . است

 :ندارد

 مهار راديکاليسم و تقويت ميانه روي -1

طالبانيزه شدن قدرت در افغانستان، پاکستان و در هنايت کل -2
 تجهان اهل سن

اسرتاتيژی . يک گفته کالسيک است» آرامش پيش از توفان
باراک اوباما وارد فصل جديد خويش ) پاکستان –افغانستان(
که از آن به طور رمسی به نام ) عمليات احتمالی برومنرزی(
نه تنها اين  ياد می شود، گرديده که» جنگ جهانی با تروريزم«

خواهد  پشتون پاکستانموج در برگيرنده مناطق فدرالی قبايلی 
شد، بل که به طور اجتناب ناپذير گسرته بلوچستان را نيز در 

                            .بر خواهد گرفت

              
ر رابطه با آسيا می توان گفت که به راستی مشکالت بسيار د

اگر امريکا در افغانستان منی بود، سر اجنام سازمان . است
شد به گونه يی بنيادگرايی و تندروی اسالمی شانگهای موفق می 

را ريشه کن منوده و کشورهای افغانستان و پاکستان را به اين 
البته پيوسنت ايران و هند به شانگهای . سازمان دعوت کند

روشن است تا سازمان شانگهای نتواند مهه . آسان تر است
ی کشورهای آسيايی را زير چرت خود نگيرد، سحن زدن از مهگراي

 . متام عيار در قاره آسيا دشوار است
 

ادامه وضع کنونی يعنی جنگ فرسايشی بی پايان و روشن است که 
بی نتيجه، تنها منجر به باال رفنت هزينه های مالی و مادی و 
تلفات انسانی امريکايی ها و در گير شدن آن ها در باتالق 
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تنفر  افغانستان گرديده و باال رفنت تلفات در ميان افغان ها
از امريکايی ها را نه تنها در ميان افغان ها بل نيز در 
ميان مهه مسلمانان به گونه روز افزونی افزايش می دهد و در 

سياست های «درون امريکا و نيز در اروپا خمالفت مردم را با 
 . بيشرت می سازد» جنگ افروزانه

 
 

آنچه مربوط می گردد به انتخابات و در کل حتول دراماتيک 
اوضاع در افغانستان، بايد گفت که چنين بر می آيد که روند 

گروهی دوست دارند از به . بن به پايان خود نزديک شده باشد
هر . بن بست رسيدن و ناکامی اين روند سخن بر زبان بياورند

گاه انتخابات به بن بست برسد، در افغانستان حبران مشروعيت 
منی ماند جز اين که  دولت و قدرت پديد می آيد و راه ديگری

جامعه جهانی به رهربی سازمان ملل روند تازه يی را به راه 
برگزاری کنفرانس . بياندازد و مهه چيز را از سر آغاز منايد

بين املللی، برگزاری جرگه بزرگ ملی، ايجاد دولت های موقت 
و انتقالی، برگزاری لويه جرگه و تدوين قانون اساسی نو و 

ر نظام سياسی در افغانستان از بازنگری در ساختا
راهکارهايی است که بايد در روند نو صلح در نظر گرفته 

 .   شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گزارش نشست ليمبورگ

 »یجهان یها استيافغانستان در حمراق توجه س«
 ینشست 2009ماه نوامرب سال روان  15 خيشنبه، تار کيروز  به

وچک افغانستان در شهرک وال ک ميجنب موز یها شيدر سالون مها
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نام  ريفدرال آملان ز یمجهور مبورگيدر حومه شهر ل رودريم
به مناسبت ده  »یجهان یها استيافغانستان در حمراق توجه س«

افغانستان  ليمسا ناساناز کارش یبا اشرتاک مشار ميموز یسالگ
 .ديفدرال آملان و افغانستان برگزار گرد یاز مجهور

 
  
 

که  رييخانواده مام یشخص ميمهمانان از موز ديدبا باز مراسم
 يیو گرانبها سيسال ها در افغانستان کار کرده و آثار بس نف

 ميموز شيآرا یرا برا یفراوان یمنوده و رنج ها یرا گرد آور
در  هميو سپس به مدت سه ساعت پ دياند، آغاز گرد دهيکش
 یخيو تار نروا ليمسا رامونيجر و حبث آزاد پ یمايس
 .افتيفغانستان ادامه ا
 
  
 

از کارشناسان  یاريفدرال آملان مشار بس یکار نشست از مجهور در
از  یفهرست نکيبودند که ا دهيافغانستان اشرتاک ورز ليمسا

 :ميآور یو ابراز نظر پرداختند، م یرا که به سخنران یکسان
 
  
 
 رودريشهردار وال م -پاولس ورگني یآقا             -1
 
شرکت  نيشيکارمند پ -رييداکرت مام یآقا             -2

در وزارت پالن در  یمشاوران آملان ميدر ت کسنياندر یمشورت
 یفرهنگ اديبن سيير -ظاهر شاه و داوود خان یدوره ها

 »بد کامربگ -روديوامل«
 
 یشرکت مشورت نيشيکارمند پ -رييخامن مام                -3

 یدر وزارت پالن در دوره ها ینمشاوران آملا ميدر ت کسنياندر
 -روديوامل« یفرهنگ اديبن سييمعاون ر -ظاهر شاه و داوود خان

 »بد کامربگ
 
 چهيدو« ويراد سيير -لياشتو یليداکرت و یآقا            -4
 از شهر کلن) آملان یصدا( »یليو
 
خبش افغانستان  سيير -یداکرت ابرامفسک یآقا            -5

 ) GTZ(آملان یفن یها یموسسه مهکار
 
شرکت  نيشيکارمند پ -شريف رتيداکرت دا یآقا           -6

در وزارت پالن در  یمشاوران آملان ميدر ت کسنياندر یمشورت
 ظاهر شاه و داوود خان یدوره ها
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. یپ. ام یشرکت مشورت سيير -داکرت متسن یآقا            -7
 یمشاوران آملان ميو ت کسنياندر یشرکت مشورت نيشيپ سيير –یس

 ظاهر شاه و داوود خان یدر وزارت پالن در دوره ها
 
 یعلوم مذهب توتيکارمند انست -اليجاگ اليخامن ل            -8

 ماربورگ
 
  
 

 :بودند دهيکه در نشست اشرتاک ورز يیها افغان
 
اجنمن زنان افغان  سريي –ناشر ميکر ايبانو ناد           -1

 در شهر اوسنابورک
 
 یداکرت منصور یآقا           -2
 
دخرت روانشاد داکرت ( یمنصور وسفيبانو رنا            -3
 )افغانستان در دوره ظاهر شاه یصدر اعظم متوف -وسفي
 
 خياستاد تار -فيداکرت گل جانان ظر سوريپروف           -4

 فرانکفورت و دارمشتات یدر دانشگاه ها
 
 »نثار«یامللل نيکت خدمات بشر سريي –نثار یآقا           -5
 
مرکز پژوهش ها و « سيير -انفريآر زيعز            -6

 کيژيمرکز مطالعات اسرتات نيشيپ سيير(» مطالعات افغانستان
 )وزرات خارجه افغانستان

 
  
 

در  تيامن ميپارادا یباز شگاف«نام  ريز يیمقاله  من
 یماريب لينوشته بودم که متاسفانه به دل» افغانستان

 نيو از ا ميبرگردان منا ینتوانستم آن را به موقع به آملان
پوزش خواستم  یاز سخنران شيرو از برگزار کنندگان نشست از پ

 ليبه دال اکه در سالون بن نيو ا یگلو درد ليبه دل نيو مهچن
گذاشته شده بود و  کروفونيم) پانل( ميپود زيم یتنها رو یفن

 یبا آواز بلند صحبت م ديبا که مهه صدا را بشنوند، نيا یبرا
داشته  ايتوانستم در کار نشست اشرتاک پو یشد، و بنده من

مگر، با آن هم، در . ماندم یتنها شنونده باق ريباشم، ناگز
با  يیو قهوه، گفت و شنودها یاوقفه چ یجنب یجر و حبث ها

 .از اشرتاک کنندگان داشتم یمشار
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که قرار است در باره  یدر دو کنفرانس دوارميهر رو، ام به
 نيافغانستان در لندن و هتران برگزار شود، بتوامن ا ليمسا

 .ميمنا هيداده، ارا یشرتيمقاله را بال و پر ب
 
  
 

. از مهمانان پرداختند يیشهردار به خوشامدگو یآغاز آقا در
 .ديها فرا رس یسپس نوبت سخنران

 
  
 

 یع سخنرانبودند که موضو رييمام یخنست نشست، آقا سخنران
. بود »یجهان یها استيافغانستان در حمراق توجه س« شانيا
 : گفتند شانيا
 
  
 

 شگاهيتا منا ميدر برنامه گرفت ميموز یمناسبت ده سالگ به
 »روديمال م« یدر ساختمان کانون فرهنگ» افغانستان یمايس«

از خربگان و  یبا اشرتاک مشار یبرگزار شود و مهچنان نشست
 .افغانستان به راه انداخته شود ليکارشناسان مسا

 
  
 

مبدل  يیحبران در افغانستان به مساله  شيمن، زدا دگاهيد از
و گره خورده  ونديبه آن پ یجهان استيشده است که سرنوشت س

 نياوضاع در ا یموضوع بارها فربه تر از باثبات ساز. است
 یسال جنگ از هتاجم ابر قدرت شورو یآن در س یکشور و بازساز

و متحدان  کايورش امريگرفته تا  1989-1979 یدر سال ها نيشيپ
است که کشور را هرج و مرج رو به  2001آن بر طالبان در اکترب 

 .ديرو گردان
 
  
 

 یرونرويکه غرب با آن چه که جماهدان پس از ب ديآ یبر م نيچن
کشور کردند و پس از آن، آن چه که  نيدر ا یشورو انيسپاه

 یجماهدان به مهکار ميرژ یپس از واژگون 1995طالبان پس از 
 .برخورد منوده بود يیپروا یالقاعده منودند، با ب

 
  
 

 یستيو محالت ترور 2001سپتامرب  11 یدادهايپس از رو تنها
 یشده، تکان سخت داريبود که غرب ب ارکيويالقاعده در ن

خطر  کيو  ستين یشوخ زميکه ترور ديروشن گرد گريد. خورد
دفاع بر حق ابر قدرت غرب است  نيا. جهانشمول است گلوبال و
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 یهر جا که خواسته باشد، با سازمان ها یتيکه تا در سراسر گ
که  يیآنان را در هر جا یها گاهيدهشت افگن مبارزه کند و پا

 یدر حال نيا. از مجله در افغانستان. در هم بکوبد نديالزم بب
را  2001سپتامرب  12 یخيپشتوانه قطعنامه تار کايبود که امر

 .با خود داشت رين
 
  
 

از « 2002دفاع آملان در سال  نيشيپ ريوز -گفته پرت اشرتوک به
دولت آملان از مهان . »در هندوکش دفاع شود ديآملان با تيامن

 یليآوان خنست، آشکار ا اعالم کرده بود که چرا و به چه دال
در روند  زياوضاع در افغانستان و ن یخود را در باثبات ساز

 .داند یآن کشور ملزم م یبازساز
 
 
  
 

آملان در  »زيصلح آم«از صلح و  یپاسدار یخدمات نظام ارائه
 شيهر چند هم ب. کندز متمرکز است رامونيمشال افغانستان در پ
شوند  یمن رونيخود ب یما از پادگان ها انياز نود درصد سپاه

هم که  یدده درص. هستند اطيو احت رهيذخ یروهايو به شکل ن
افغان  سيرا شش پل آنهر نفر  ند،يبرآ یگزمه و گشت م یبرا

ما  یروهايالزم باشد، ن ديشا. کنند یو اسکورت م یمهراه
 .رنديدر مشال بگ تيامن نيدر تام یشرتيمشارکت ب

 
  
 

در آن کشور  نيدر پاکستان و انفجارات خون رياخ یدادهايرو
 ونديدر پ يیمنطقه  یثبات ینشان دادند که خطرات ب یبه روشن

 .بزرگ است مانهيطالبان به چه پ یها يیايبا پو
 
  
 

در برابر طالبان در  -افغانستان يیاست جنگ سه جبهه  روشن
در جبهه ) وار لوردها(مبارزه با جنگ ساالران  ،یجبهه نظام

» مرگ انيقاچاقچ«مواد خمدر و  یبا بارون ها کاريو پ یاسيس
 یآنان جنگ یخارج بانانيبا پشت يیارويو رو یدر جبهه اقتصاد

 نيکه هرگاه مه ديآ یبر م نيچن. که برد داشته باشد ستين
 یآن هم ب ميهم جبنگ گريتا ده سال د ديشا م،يگونه ادامه بده

 .باشد يیدايآن را پ انيآن که پا
 
  
 

و باهم  ميفرو بر بانيتا سر در گر دهيآن فرا رس وقت
 کرد؟ ديکه چه با ميشينديب
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است تا دست کم هر گاه در دراز  یرو بر متحدان غرب نيا از
کانسپت  یممکن نباشد، در کوتامهدت در جستجو امندتيمدت و م

 یبرا يیبتواند به سان نوشدارو چاره  ديباشند تا شا یواحد
 .درد ما بکند

 
  
 
 مانهيبه آن پ ديافغانستان با تيارتش و امن س،يپل یروهاين
مستقالنه از خطر افتادن قدرت به  شوند تا بتوانند رومندين

تند رو در صورت برون برآمدن  یروهاين گريدست طالبان و د
را  ستادنيو توان سر پا ا نديمنا یريجلوگ یغرب یروهاين

 .داشته باشند
 
  
 

گام به گام  ميباشد که ما بتوان يیاز راه ها یکي نيا ديشا
حفظ  خود را یو آبرو ميخود را فراهم کن يیبرون آ نهيزم
» اشغالگران« یمايدر س ز،يدر صورت شکست و گر رايز. مييمنا

 .منود ميتبارز خواه
 
  
 
 یاسيطالبان، شکست بزرگ س یروزيپ یعنياز دست دادن قدرت،  

 ميخرد ورزانه خواه یدرست در صورت رفتارها. خواهد بود
نتوانسته  یکارزار که تا کنون کس نيتوانست سر فراز از ا

در آن صورت . مييبرآ رونيسامل به در برد، باست از آن جان 
 یاز سو يیوبا گشاده ر یکمک رسان یاست که کار سازمان ها

 .خواهد داد جهيخواهد شد و نت رفتهيافغان ها پذ
 
  
 

فشار «و  یاسياست تا با فشار س ستهيبه پا با آن، با پا
 مييرا به آن جلب منا یپاکستان یها یفوج یاسيس ليمتا »یمال

 ديبا افغانستان جتر یلبان و القاعده را در گسرته مرزکه طا
ما انشااهللا سر اجنام به  یبه گفته دوستان افغان ايمنوده و 

 .نديوسته سرکوب مناياگر نشد، پ یوانگه. صلح وادار سازند
 
  
 

 يیها و نشست ها شيها، مها يیگرد مها ديمن، ما با ديد از
به  شرتيب ديبا. مييافغانستان برگزار منا ارهيدر  یشرتيب

و با  ميخود را متمرکز بسار یروين شرتيب. ميبپرداز یزنيرا
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افغانستان  ميتوان یم یکه چگونه و از چه راه ميشينديهم ب
صلح و ثبات را  ورکش نيدر ا ميتوان یچگونه م. ميرا جنات ده

را در افغانستان  تيمساله مشروع ميتوان یچگونه م. مياوريب
. ميببخش انيبه تنش ها پا ميتوان یه مچگون. مييمنا نيتام

آن کشور  یاسيس گرانيباشندگان و باز انيم ميتوان یچگونه م
و  یو بردبار يیبايشک ميتوان یو چگونه م مييمنا جاديتفاهم ا

و سر اجنام چگونه  ميکن نهيکشور هناد نيرا در ا یگذشت مذهب
 .مييمنا ادهيرا در آن پ کيدمکرات یارزش ها ميتوان یم
 
  
 

 .ميگرداب به در آر نيو سر اجنام، چگونه خود را از ا...
 
  
 

 یتفاهم و مهاهنگ جاديا ان،يم نيمساله در ا نيدشوار تر ديشا
افغانستان در  گانيمهسا ژهيو به و یجامعه جهان یاعضا انيم
افغانستان  ليموضع و راهربد مشرتک در قبال مسا کي یريشگيپ

متفاوت  گرانيباز یه رفتارهاک نيمگر هر چه هست، با ا. باشد
واقع  ارويبا هم رو فعهم در بسا از موارد منا دياست و شا
متفاوت باشند،  ليها در حل مسا قهيکه سل نيا ايگردند و 

جز از  یگريکه راه د ميابيبرداشت مشرتک دست  نيبه ا ديبا
 .»ميندار یراهربد نيو چن یموضع نيبه چن یابيدست

 
  
 

 چهيدو« ويراد سيير -لياشتو یلياکرت ود یآقا یبعد سخنران
 یدر سخنران شانيا. از شهر کلن بودند) آملان یصدا( »یليو

و دشوار  دهيچيپ اريخود فرمودند که اوضاع در افغانستان بس
ها و  ستياليآملان مانند سبزها و سوس یاحزاب چپ یبرا. است
 انيبود که سپاه نيا یدمکرات ها امسال مساله مرکز اليسوس
مگر . شوند رونيتر از افغانستان ب عيهر چه سر ديبا یانآمل

 یامللل نيائتالف ب یروهايداند که هرگاه ن یم یدولت به خوب
بروند، افغانستان انفجار  رونياز افغانستان ب یناگهان

باره رها کرده  کيرا به  زيمهه چ ميتوان یما من. خواهد کرد
و جربان نا  نيسنگ اريآن بس یامدهايصورت پ نيدر ا. ميبرو
را تکرار  نيشيپ یاشتباه شورو ديما نبا. خواهد بود ريپذ
 یشورو انيسپاه یرو رونيکه پس ار ب دياوريب اديبه . ميکن
 .به راه افتاده بود یخون یاياز افغانستان چه در نيشيپ
 
  
 

 نيگردد به مناسبات افغانستان و آملان، ا یمربوط م آنچه
 یما با مساله افغانستان برا. ردساله دا 130 نهيشيمناسبات پ

 سمارکيدر آن هنگام ب. ميبر خورد نيبار در کنگره برل نيخنست
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بر  یتزار هيو روس سيانگل انيم تيتيواليفرون نشاندن ر یبرا
کنگره اعالم  نيدر ا هيروس. کرد یانيسر افغانستان پا در م

مگر با . آن است تياز گسرته مسوول رونيکرد که افغانستان ب
 ريبه دربار ام فيتيجنرال استول اتيه ليهم در عمل گس نيا
و افغانستان،  هيروس انيم ینظام مانيخان و بسنت پ یعل ريش

 .ديگرد سيساز جنگ دوم افغان و انگل نهيزم
 
  
 

 ريآملان به کابل با ام یاعزام اتيه 1916 یجنور 24 خيتار به
قرار داد  نيدر واقع با ا. قرار داد بستند کياهللا خان  بيحب

که  ديگرد يیکشور اروپا نيسوم هيو روس سيآملان پس از انگل
 .آن قرار داد بسته بود ايافغانستان 

 
  
 
. سده نزدهم برآمد ديدر دوره امان اهللا خان افغانستان از جتر 

 .آمدند نيبه برل یافغان یبه تعداد چهل دانشجو 1922در 
 

به  یچند یبرااهللا معروف به بچه سقاء  بيکار آمدن حب یرو
کشور  یگروه تبار نيپشتون ها که بزرگرت یسنت يیفرمانروا
. دهند، بر هم زد یم ليدرصد باشندگان کشور را تشک 35بوده و 

هند  یمرز ريعشا یارينادر خان به  یمگر پس از چند
 .کار آمد یرو يیايتانيبر

 
  
 

کار آمدن دودمان نادر روابط افغانستان با آملان  یاز رو پس
که (جنات  سهيدر دوره ظاهر شاه ل. باره از سر گرفته شد دو

در ) نام داد رييتغ یامان سهيبعدها در دوره داوود خان به ل
استقالل شالوده آموزش مدرن را در  یفرانسو سهيل یهپلو

شصت و  یدهه ها یپسان ها در سال ها. گذاشت یافغانستان پ
جامعه  ليرا حتومدرن  یدانشگاه کابل خنبه ها ستميهفتاد سده ب

 .افغانستان داد
 
  
 

در دوره او افغانستان در . بود کيپراگمات استمداريس کي شاه
 شيرا پ یطرفيب یخارج استياو در عرصه س. برد یآرامش بسر م

 یافغانستان در آملان آموزش م سيدر آن هنگام پل. گرفته بود
و  دنديد یآموزش م کايدر امر یافغان یها لوتيپ. ديد

 .یدر شورو یارتش شاه یها تسيتانک
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کشور کمک  نيسوم کايو امر یآن هنگام، آملان پس از شورو در
آملان و افغانستان بنا  انيم یدوست. کننده به افغانستان بود

 یآن را به درست ليتواند دل یکس من چيکه ه يی زهيبه انگ
 کيگرم بوده است و  اريمهواره بس یبدهد، به گونه سنت حيتوض
موجود بوده است  آملاندر  شهيمه نيسرزم نيبه ا یفتگيش ینوع

 .که تا کنون ادامه دارد
 
  
 

لوفت هانزا آغاز  یو کابل پروازها نيبرل انيم 1938 در
از  یتکت رفت و برگشت بر اساس گزارش برخ یهبا. ديگرد

 .بود نگيپوند اسرتل 190برابر با  یسيانگل یروزنانه ها
 
  
 

در  دهيآموزش د یاز افغان ها یکي(فرهاد  یکه آقا یهنگام
گذار  اديآملان که در کابل به پاپا شهرت داشت و خود را بن

، شهردار کابل )خواند یدموکرات افغانستان م اليحرب سوس
شرکت در افغانستان  نيمتاس گرفت و ا »منسيز«با شرکت  د،يگرد

 .کرد يیآغاز به پوبا
 
  
 

بش زنان را به راه که در افغانستان جن یزن نيچند خنست هر
مهسر امان اهللا خان بود، با آن هم  -ايانداخته بود، شهبانو ثر

زنان  یبرابر نيدر زمان صدارت داوود خان بود که جنبش راست
 یها یاز بانوان کشور چادر یو مشار ديبا مردان آغاز گرد

ها ظاهر  ابانيخ درها  یرا بر انداخنتد و با رو سر یسنت
 .شدند

 
 یداوود بود که در سال ها نيمه یمجهور استيان ردر زم بعدها

که در پرده  یزن نيشد و خنست ونيزيدهه هفتاد کشور صاحب تلو
 .بود وسفيظاهر شد، بانو زهره  ونيزيتلو

 
  
 

 .ديدر کشور آغاز گرد یثبات یداوود ب یکودتا با
 
  
 

 يی دهيچيپ اريحال بس نيجالب و در ع اريکشور بس افغانستان
زبان مراوده و  یفارس یمثال، با آن که زبان در یبرا. است

 19باشد، در کشور به  یم یروزمره است و در ادارات زبان رمس
که در کشور بود و باش  یمشار اقوام. نديگو یزبان سخن م

 .رسد یدارند، به چهل م
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. کرد رييتغ شهياوضاع در کشور از ر 1978سال  یکودتا با
نفر در دورن  ونيليکه پنج م بود نيکودتا ا نيدستاورد ا

نفر هم به خارج آواره شدند  ونيليشدند و چهار م جايکشور ب
 یبرخ هيبر پا. بشر باشد خيمهاجرت در تار نيبزرگرت ديکه شا

 ینفر م ونيليها سر به دو م یاز آمارها مشار کشته ها و زمخ
 نيختم ونيليم ستيزد که اگر نفوس کشور را در آن برهه ب

 .نفر کياز هر ده نفر  یعنيسازد  یدرصد را را مده  م،يبزن
 
  
 

دادند که  یرمخ 26000نفر کشته و  14000به  مينزد زيها ن یشورو
حال اگر مشار وابستگان هر نفر . زند ینفر م 50000مجعا سر به 

نفر از  ونيليم کيتوان گفت که  یم ميينفر سنجش منا 20را 
. متاثر شده اند مايجنگ مستق نياز ا نيشيپ یباشندگان شورو

 یانيافغانستان مشار سپاه در یحضور شورو یحال اگر در سال ها
 م،ينفر بشمار 500000شده بودند،  ليرا که به افغانستان گس

 نياز بابت ا ميمستق ريغ اي ميکه به گونه مستق یمشار کسان
 یعني. زند ینفر م ونيلياند، سر به ده م دهيجنگ رنج کش
مهه به گونه  بايافغانستان که تقر تيمجع ونيليم ستيمهراه با ب

متاثر شده اند،  ميمستق ريغ اي ميجنگ مستق نيا بتاز با يی
 .رسد ینفر م ونيليم یجنگ به س دگانيمشار رجند

 
  
 

کار آمدند که مشار  یجماهدان رو بيدکرت جن ميرژ یواژگون با
و  یپاکستان انيو نظام ونيروحان ريتاث ريآنان ز اريبس

جماهدان نتوانستند . بودند رانيا ريتاث ريهم ز یو خبش اعراب
و  یگروه یها یريدرگ. نديمنا جاديو کارا ا ايپا یدولت

 ،یتبار یها هکشور بنا به نشان یمنجر به فروپاش یدرنگروه
 .ديگرد یو زبان ینييآ
 
  
 

 یعرب یاز کشورها یپاکستان و مشار یاريگاه طالبان به  آن
 کپارچهيقول خود شان کشور را دو باره کار آمدند تا به  یرو

مگر در مشال . نديمنا ادهيرا پ عتيشر نيو متحد سازند و قوان
 یتنها جا ريدره پنجش. در برابر آنان مقاومت آغاز شد

 .ديبه آن نرس انطالب یدر کشور بود که هرگز پا کيژياسرتات
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 7 خيبه تار. را باز کرد يیصفحه تازه  ريسپتام یرخدادها
ها مبباران مواضع طالبان  یسيها و انگل يیکايامر 2001کترب ا

مشال طالبان را بر  ینيزم یروهاين یاريرا آغاز کردند و به 
 .انداختند

 
  
 

اشتباه غرب آن بود که  نيمن در آن هنگام بزرگرت دگاهيد از
 یروين کيبا طالبان مذاکره نکرد و آنان را به عنوان  یکس

از  یکي یپاکستان ستيژورنال -ديد رشامح. نگرفت ليمطرح حتو
ها  ليحتل نياست که با نوشنت کتاب طالبان هبرت یانگشت مشار کسان

 .تداده اس هيرا در باره طالبان ارا
 
  
 

است که ما در  دهيکش يیپس از گذشت هشت سال، کار به جا حاال
بر آن  یحاال مشار. ستيهم روشن ن ندهيو تازه آ ميزن یجا م

. رو گفتگو ها از سر گرفته شود انهيا طالبان مشده اند تا ب
طالبان  انيسره از نا سره در م کياست که تفک یدر حال نيا

. شده است یکه ده ها گروه رنگارنگ هستند، کار بس دشوار
بود که هر خمالف حضور غرب در  نياشتباه بزرگ ما در آغاز ا
 .ميگرفت یم یکيافغانستان را با القاعده 

 
 یروهايب کشور هفتاد درصد مردم خواستار خروج ندر جنو حاال

 نيمهه القاعده هستند؟ روشن است که چن ايآ. هستند گانهيب
در کل در سراسر . ميپنداشت یم نيمگر ما در آغاز چن. ستين

 .از باشندگان خواهان خروج ما هستند یميافغانستان ن
 
  
 

 از یريجلوگ یپرسش مطرح است که برا نيهر رو، کنون ا به
 کرد؟ ديکشور چه با شرتيب یرانيو
 

 تيميگيافغانستان و ل) استقالل( تيتينيآن سور یهپلو در
 اريپس از انتخابات بس ژهيهم به و یکرز ميرژ) تيمشروع(
آمده  رونيب یما هم به آسان گر،يد یاز سو. است دهيد انيز
پرسش  نيبه ا یتوان به آسان یکنون روشن است من. ميتوان یمن
ها پاسخ  پرسش نيگذار زمان به ا ديشا. پاسخ داد دشوار یها
 .ابديب یدرخور یها

 
  
 
با چالش ها  يیارويتوان رو يیمسلح افغان به تنها یروهاين

جنگ  اي روهاين نيا زيجته تيتا کنون غرب مسوول. را ندارند
 زانيم ديشا. به دوش نگرفته است زيمدرن را ن یافزارها
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. است دهينرس ستهيبا زانيه ماکنون ب نياعتماد به آن تا مه
 یروزيبه پ همکه ده درصد مردم هنوز  ليدل نيهم به ا ديشا

افغانستان را به  سيبه هر رو، ما پل. دارند مانيطالبان ا
 .ميده یگونه منظم آموزش م

 
  
 

بدون . است که روشن است زيچ کيو دار تنها  ريگ نيا در
. ديايو ثبات ب تيکشور امن نيبه ا ستيو توسه، ممکن ن یباساز

 یها م یپس ما خود را مکلف به توسعه مناسبات در عرصه مهکار
 دياز عرصه ها شا یکي. ميکار کن ديراستا با نيو در ا ميدان

منونه ورزش  یبرا. شدبا یگسرتش مناسبات فرهنگ نهيکار در زم
فتبال  ميت ميتوان یمثال ما م. رديتواند الگو قرار بگ یم

 .ميبده افغانستان را آموزش
 
  
 

استاد  -فيگل جانان ظر سوريپروف یسخنران نشست آقا نيسوم
 شانيا. فرانکفورت و دارمشتات بودند یدر دانشگاه ها خيتار

خود  یدر سخنران لرياز گوته و ش يیبا خواندن سروده ها
 :گفتند

 
  
 
مبدل شده  زميترور یقربان نيافغانستان به بزرگرت امروز«

. ستين زمياز ترور یمشخص فيکه تعراست  یدر حال نيا. است
 یبه شدت هم از سو ورنديخط د یخمصوصا مردم پشتون در دو سو

به هبانه مبارزه با  یامللل نيب یروهاين یپاکستان و هم از سو
ده ها  یو روز ندمورد هتاجم ناروا قرار گرفته ا زميترور

شود و زنان و  یشان مبباران م یخانه ها. دهند یکشته م
تواند ثابت بسازد  یمن یکس چيه. شوند یشان کشته مکودکان 

افغان ها و خمصوصا پشتون ها که امروز مغضوب قرار گرفته 
دست داشته  یستيترور اتياز جهان در عمل يیاند، در کدام جا

 .گناه انديب انيپشتون ها قربان. باشند
 
  
 

جنگند،  یکه م یکسان گريسوء تفاهم نشود، من از طالبان و د
را مهه روزه در  یگناهانيب اديفر ديمگر، با. کنم یمندفاع 

ما حق . ميشند، بلند کن یمبباران ها و انفجارات کشته م
اسامه بن . ميرا مطرح کن يیپرسش ها یاز جامعه جهان ميدار

دانند که از  یمهه م. الدن در زمان طالبان به سودان رفت
 حيتوض توانند یم. ستين کراستيافغانستان به سودان پرواز 

بدهند که او چگونه به سودان رفته بود؟ و چگونه دو باره 
 يینکردند؟ آوازه ها ريبرگشت؟ چرا او را در آن هنگام دستگ
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. شده بود یخارج بسرت یها مارستانياز ب یکيهم هست که او در 
 نداشته باشد؟ یکارها آگاه نيا زا یشود باور کرد که کس یم
 
  
 

آرزو . ديببخش! فيظر سوريروفپ یآقا -لياشتو یليو داکرت
و  یاسيس یما رنگ و بو یندارم سوء تفاهم شود و جر و حبث ها

 یمساله مطلقا درون یتبار ليمسا. رديبگ یخمصوصا تبار
داشته  یدر آن مداخلت ميخواه یافغانستان است و ما هرگز من

 یمايس درمگر حال که جناب مشا مساله طالبان را . ميباش
خود را در  دگاهيد رميناگز د،يطرح کردمساله پشتون ها م

 .ابراز دارم هيزمن
 
  
 
مگر . مطلق طالبان پشتون هستند تيدرست است که اکثر نيا

و چه بسا هم  ستنديمهچنان روشن است که مهه پشتون ها طالب ن
را فراموش  تيواقع نيا ديمگر نبا. که خمالف طالبان هستند

طالبان خوب بگذار  نيمه يیکرد که درست در دوره فرمانروا
 یها گاهيپا ستانپشتون بود که مال عمر و اسامه در خاک افغان

 یعرب ها و پاکستان یاريبگذار به (برپا کردند  یستيترور
 نيرا آموزش و پرورش دادند و درست مه ستيو صدها ترور) ها

در سرتا  یستيدهشت افگنان بودند که دست به ده ها عمل ترور
 .سر جهان زدند

 
  
 

درست است که ما هشت سال آزگار در برابر القاعده و  الحا
رو جنگ غرب  چيبه ه نياما ا. ميجنگ یو م ميا دهيطالبان جنگ

جا  نيا. ستيتبار خاص ن کي ايدر برابر مردم افغذانستان 
مغالطه صورت  دينبا. ستيقوم و تبار مطرح ن کيجنگ در برابر 

 زميبرابر ترور رکه چون طالب ها پشتون هستند، جنگ د رديگ
!. جنگ در برابر پشتون ها باشد یدر افغانستان به معنا

. ديرا مد نظر نداشته ا یزيچ نيباورمند هستم جناب مشا هم چن
 یگريکه اگر طالبان متعلق به هر قوم و تبار د ديمطمئن باش
در برابر آن ها البته،  ميبود ريبودند، ما ناگز یهم که م

 یارزش ليبل به دال ،ینييآ اي یقوم ،یتبار لينه به دال
 .ميمبارزه کن

 
  
 

 ،ینياست در کنار القاعده و طالبان، صدها و هزارها چچ روشن
 یکستانيازب ،یغورياو ،یشيبنگله د ،يیايزيمال ،يیايزياندون
مبارزه هم در  نيشرتياتفاقا ب. جنگند یم.... و یکستانيو تاج

جنگ  یعني. گروه ها است تا طالبان پشتون تبار نيبرابر مه
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رو جنگ در برابر مردم افغانستان  چيبه ه زميبا ترور یجهان
 .ستيمشخص در برابر پشتون ها ن سيک نيو در ا

 
  
 

 انيمن با مشا کامال موافق هستم که متاسفانه در جر البته،
در  ژهيبه و یبوم گناهياز باشندگان ب یاريها مشار بس اتيعمل

 نيا. شده اند یهم قربان پشتون ها و نه تنها پشتون ها انيم
ائتالف  یروهاين. گونه بوده است نيمتاسفانه در مهه جنگ ها مه

 نيتلفات به کمرت نيدهند که مشار ا یکوش را به خرج م تيهم هنا
 .است یريامر ناگز نيمگر متاسفانه در جنگ ا. برسد مانهيپ
 
  
 

ما  یبرا یممکن است مشا راه سوريپروف یهر چه است آقا خوب
 یو م ميجنگ یما کنون با تندروان م م؟يکه چه کن دين بدهنشا
 ايآ. مييراه تفاهم بپو انيجو یروان و آشت انهيبا م ميکوش
 يیجو یبا تند روان و آشت ريگيجز از مبارزه پ یگريد یراه

 روان هست؟ انهيبا م
 
  
 

نتوانستند درست متوجه پرسش  یليکه به دال نيمثل ا فيظر یآقا
 :ند و در پاسخ گفتندشو لياشتو یآقا

 
خواهند که  یتنها م. خواهند یمن یگريد زيما از مشا چ دهقانان

به آنان  ديتوان یتنها اگر م. زديبر آنان مبب و موشک نر یکس
. ديپاسخ موجب خنده حضار گرد نيکه ا! ديکود و تراکتور بده

اشتوبل  یمتوجه شده و از آقا فيداکرت ظر یآن گاه آقا
گرداننده نشست گفت  رمگ. خود را تکرار کند خواستند تا پرسش

 دگاهيموقع داده شود تا د گرانيبه د ديکه فرصت کم است و با
را  فيظر یخود شان را ابراز دارند و موضوع حبث با آقا یها

 .و قهوه حمول کردند یبه وقفه چا
 
  
 
دفرت  سيير -یداکرت ابرامومفسک ینشست آقا گريسخنران د 

 شانيا. دولت آملان بودند یفن یها یه مهکارافغانستان در موسس
هزاران  ستميسده ب یس یدر سال ها« : خود گفتند یدر سخنران

 یمهچنان در سال ها. کردند یدر افغانستان کار م یآملان رياجنن
در . کرد یکار م ابلدر ک کسنيگروپ اندر ميدهه هفتاد ت

رده را که ما در آن کار ک يیاز پروژه ها یکي. وزارت پالن
 .بود ايپروژه انکشاف پکت م،يبود
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. رسد یم وروي ارديليم 1.2ما به  یکمک ها زانيم امروزه
 نهيبه افغانستان در زم يیمهچنان در چهارچوب جامعه اروپا

 ،یآب، آبرسان ،یآموزش، انرژ یخبش ها. مييمنا یکمک م یبازساز
 .ما است یکار یها تيهبداشت و زنان از اولو

 
  
 

با مهه چالش ها و نا به  ل،يمسا گريدا از دج افغانستان
 یها شرفتيباشد، پ یم بانيکه با آن دست به گر يیها یسامان
هر چند هم . ها داشته است نهياز زم یهم در مشار یريچشمگ

منونه، آموزش و پرورش را  یبرا. باشد یسوال م ريآن ز تيفيک
وند ر یها م کتبدانش آموز به م ونيليم 7-6کنون . ميريگ یم

 .از آنان دخرتان هستند یکه خبش بزرگ
 
  
 

آموزش در سال  یفرستادن دخرتان در روستاها برا -یزيچ نيچن
مردم  ليخود گواه بر متا نياصال متصور نبود و ا شيپ یها

 .افغانستان به آموزش، علم، دانش و معارف است
 
  
 

در  شانيا. ناشر بودند اينشست بانو ناد گريد سخنران
ود پس از ابراز سپاس از برگزار کنندگان نشست و خ یسخنران

اندوهبار  یمايس دنيکه مهمانان توانستند افزون بر د نيا
نا به  ،یرانيکشتار، و ،یافغانستان که مظهر جنگ، در به در

از  گريد هرهچ کياست،  یو بدخبت یرانيو ،یدهشت افگن ،یسامان
به . ستما ا یمتدن -یو آن چهره فرهنگ ننديکشور ما را بب

است و نشانگر فرهنگ و متدن  بايز اريبس ميکه موز یراست
 .است خيتار یبالنده ما در درازا

 
  
 
 انياز خربنگاران با نظام یارياست که بس نياز مشکالت ا یکي

به  شرتيشان هم ب یروند و در گزارش ها یبه افغانستان م
 نندهيرو، ب نياز مه. پردازند یم یاسيو س ینظام ليمسا
 یگريد زيدر افغانستان به جز از جنگ چ يیکايو امر يیپاارو

 یزندگ یبر گوشه ها یافگن يیروشنا ژهيبه و. نديب یرا من
 ديرو، بازد نياز مه. است نييدر تراز پا اريکشور بس یفرهنگ

 یبار خنست م یکه آن را برا یمهه کسان یامروز برا م،ياز موز
ما  یاز زندگ یگرياست که چهره د اريبس یخشنود هيما نند،يب

 .گذاشته است شيرا به منا
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 48اکنون  نيگردد، ما مه یکه مربوط به اجنمن زنان ما م آنچه
بارها . ميکن یخوب کار م اريبا وزارت زنان بس. ميپروژه دار

 .ميرو یو م ميبه افغانستان رفته ا
 
  
 

 یکه ما م ميبگو ديگردد، با یم یاسيس ليچه مربوط به مسا آن
 اي ازيپ کيما را به سان  گريبار د انيکه مبادا جهان ميترس

 کيامروز متاسفانه جنگ . ندازديبه دور ب دهيگند یکچالو
 یروشن است مادام. است دهيعده گرد کي یخوب برا اريجتارت بس

 داريصلح و ثبات پا هب یديجتارت گرم باشد، ام نيکه بازار ا
 .توانست بست یمن
 
  
 

 دهيحمافظه کار گرد اريبس رياخ یه هاافغانستان در ده جامعه
کندز  سهيدر آن هنگام دخرتان در ل. من از کندز هستم. است
. رفتند یم رونيلچ ب یهم با رو یاريبس. کردند یم باليوال
توانستد آزادانه از خانه  یزنان م. کار نداشت یبه کس یکس
با  یاريهم بس دهر چن. شوند و به رستوان ها بروند رونيب

از زنان  یاريبس. است یگريد یمگر امروز کار به حنو .یچادر
 یم یکه اختطاف نشوند و از ترس جتاوز چادر نياز ترس ا

من  یاز زنان در کابل به من گفت برا یکي شيپ یچند. پوشند
 یچادر. شوم رونياست که بتوامن از خانه ب نيا زيچ نيمهم تر

. بپوشم هم نيآهن یچادر کي حتامن حاضرم . ستين یمشکل اصل
 .ميمگر از خانه برآ

 
  
 

علوم  توتيکارمند انست -اليجاگ ايليبانو ل یبعد سخنران
در  یمذهب ليمسا یبه بررس شانيا. ماربورگ بودند یمذهب

 یکيافغانستان پرداختند و گفتند مساله مذهب در افغانستان 
در افغانستان  یحنف یها یسن. توجه است انيشا لياز مسا

 عهيش شوردرصد باشندگان ک ستيبه ب کير نزدمگ. دارند تياکثر
و  یسن انيها م یريدرگ. هستند) مذهب یليبه مشول امساع(مذهب 

است که  نيريد یها یرياز درگ یکيدر افغانستان  عهيش
 یابزار یمتاسفانه بارها در افغانستان از آن هبره بردار

 .صورت گرفته است یاسيس
 
  
 

 نيشصت و هفتاد ا یده ها یاست که در سال ها یادآوري انيشا
 یزخم ناسور در سال ها نيمگر ا. کمرنگ شده بود اريموضوع بس

 یجماهدان اثر خمالفت ها يیفرمانروا یدر سال ها ژهيجهاد به و
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 یزانيها رفته بودند و تا م یوهاب ريتاث ريکه ز یونيروحان
 .تازه شد گريبار د دند،بو رانيا ريتاث ريکه ز يیهم مالها

 
  
 

 يیها یريطالبان باز هم شاهد درگ يیفرمانروا یال هاس در
 نيالبته، در ا. بودند یمذهب یکه برخاسته از تنش ها ميبود

خود  یمنف ريتاث زيدر پاکستان ن یمذهب یها یريسال ها درگ
 .را در افغانستان برجا گذاشتند

 
  
 

در افغانستان  رياخ یمذهب یها يیارويرو یاصل یمنشا مگر
 یو عربستان بر سر رهرب رانيا یها یاروير رود شهير شرتيب

دو کشور باز هم  نيا انيم يیارويهرگاه رو. جهان اسالم دارد
آن در  یگذار ريتوان شاهد تاث یگمان م یب ابد،ي ديتشد

 .ميباش زيپاکستان و افغانستان ن یکشورها
 
  
 

برداشت ما از مساله مذهب در جهان اسالم در کل و  دردمندانه
از  شيپ. و دگم است يی شهيکل ارياخلصوص بس یستان علدر افغان

 انيعياز ش يیکويدر غرب تصور بس ن ران،يدر ا یانقالب اسالم
 یآرام و سر به راه م اريداشتند و آنان را مردمان بس

بر . شاه ميرژ اي کيمناسبات ن ريتاث ريز شرتيب. پنداشتند
در  یاسالمپس از انقالب . پنداشتند یها را تندرو م یعکس، سن

روشن است  نيتندرو و سرکش را گرفت و ا یمعنا عهيش ران،يا
 یاسالم یکشورها گريبه د ینيمخ یبا خطر صدور انقالب اسالم

 ديپد انيعيدر سرشت ش یرييتغ یکه ناگهان نيداشت نه ا ونديپ
 .آمده باشد

 
  
 

در افغانستان کماکان  یتبار یچه است، خطر برخوردها هر
دردناک است،  ونديپ نيدر ا اريآنچه بس .است اديز اريبس

در  يیحرفه  یها یاستچيس یاز سو یمذهب یشدن تنش ها یابزار
به . آزمندانه خود شان یها یريهبره گ یافغانستان است برا

را  نيکه من ا نديايکار ب یطالبان رو گريهرگاه بار د ژهيو
. دامن یمن یبروند، منتف رونياز کشور ب یغرب یروهايهر گاه ن
در  رانياز حد مناسبات عربستان و ا شيشدن ب رهيالبته، ت

توان به  یمهه، م نيبا ا. دست کم گرفت ديکار را هم نبا نيا
که  ميرهربان افغانستان باور داشته باش یاسيس رتيبص

 یرا هر چند هم به هبا يیگرانبها اريخوشبختانه جتارب بس
تفاهم و  هنيدر زم رياخ یدر دهه ها ینيگزاف و سنگ اريبس

 .انباشته اند یمدارا و گذشت مل
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 یدر سخنران شانيا. داکرت متسن بودند ینشست آقا گريد سخنران
 یخوب م اريمن افغانستان و مردم آن را بس. کوتاه خود گفتند

 ميت سييکه ر ستميدهه شصت و هفتاد سده ب یاز سال ها. شناسم
دو بار به کابل امسال  نيدر مه. در وزارت پالن بودم کسنياندر

تا دو  ديشا. برگشته ام جااز آن  شيپ یدرست چند. رفته ام
 .باز هم به آن جا بروم گريهفته د

 
  
 

را که من در آن سال ها با  یشناختم و مردم یکه من م یکابل
که در آن برهه در افغانستان  یداشتم و فرهنگ زشيآنان آم

ود، با آن که در آن هنگام ب يیبود، با آرامش و صفا رهيچ
 یاديکسان ز ديشا. تفاوت دارد شهياز ر دم،يکه حاال د یدوزخ

و  شريف داکرتنشست حضور دارند از مجله  نيکه کنون در ا
جشن در  یبه خاطر داشته باشند که در شب ها ريخانواده مام

 رهيچ یچه شور و هنگامه و سرور و گل و سبزه و خوش یمچن حضور
 یم یو باز یکوبيو پا یه خوششب ب یها مهيبود و مردم تا ن

مهه . ديبار یم یو زمان نور و شاد نياز زم. پرداختند
دارا و نادار شاه و گدا تا  مداند و مرد یهنرمندان کنسرت م

 .خوردند یشب کباب و پلو م یها مهين
 
  
 
 یزمستان یمجعه در پغمان و سالنگ و سفرها یروزها یها لهيم

را هم مهه به خاطر  فيزار شرنوروز در م یجالل آباد و جشن ها
که  شدينديب نيتوانست به ا یم یدر آن هنگام کس ايآ. ميدار
 تباه و برباد خواهد شد؟ نيچن نيسرزم نيا یروز

 
  
 

در  یو چه کسان يیکه چه کشورها نيو ا تيشکوه و شکا کنون
 اهيو پر گهر به خاک س بايکشور ز نيا دنيو کشان یبدخبت

 يیها افتيره افنتي یدر پ دييايب. ردندا یگناهکار اند، سود
که کنون افغانستان در  مييبرآ يیرفت از تنگنا رونيب یبرا

 .است مامهه  یاخالق تيمسوول نيا. مانده است ريآن گ
 
  
 

به  ميو واشنگنت خبواه نيکه ما از برل یکامل دارم مادام باور
 ميو خبواه ميآنان رهرب بگمار یو برا ميافغان ها دستور بده

 م،يسرنوشت آنان را دگرگون ساز.... و ميريآنان را بگ تيامن
آن ها  یهر روز برا ميما دوست دار. برد ميخنواه یبه ده یراه



 302

تواند داشته  یم یکار چه سو نيا. ميبساز يیتازه  یژياسرتات
ها تن مسلح در آن  ونيليکه م یتوان در کشور یم ايآ. باشد

باخرت  یها و روش ها وهيکنند، با ش یآزادانه گشت و گذار م
 به ارمغان آورد؟ یدموکراس نيزم

 
  
 

موهوم بود که  یها یژيبه سود اسرتات یابزار یهبره بردار درست
 .کشاند اهيروز س نيافغانستان را به ا

 
  
 

 االتيتنها ا. ميکن یدالر در افغانستان مصرف م اردهايليم ما
 7-6و  یمقاصد نظام یدالر برا ارديلياز صد م شيمتحده ب

حال . کرده است نهيافغانستان هز یبازساز یدالر برا ارديليم
 دهيدر افغانستان به مصرف رس ايکه گو یارديليم 32از  ميبگذر
تنها . نبوده است ريمگر متاسفانه دستاوردها چشمگ!. باشد

. در کشور افتاده اند یمبارزه با فساد ادار شهيکنون به اند
نداشت  یکار توجه نيبه ا ی، کسبود ريکه پول ها سراز یهنگام

مگر حاال که پول ها مهه . گرفت یمن یو مبارزه با فساد را جد
آن افتاده اند که پول ها به  شهيبرباد رفته است، در اند

و  تياز کدام موفق یاوضاع نيدر چن. کجا به هدر رفته اند
 توان سخن گفت؟ یدستاورد م

 
  
 
نباشد و به  یشيارزه منامب نيکه ا ميمتوجه باش ديحاال هم با 

ها دالر را به تاراج برده اند و  ونيليکه م یزورمندان یجا
ساخته اند، چند کارمند  يیافسانه  یدر داخل و خارج کاخ ها

را به هبانه مبارزه با فساد به دادگاه بکشانند و  گاهيپا یب
 یبرا گريگروه د رابرگروه در ب کي یروند از سو نيا اي

 یابزار یهبره بردار یگروه اي یحسابات شخص هيبه تسو یدگيرس
پول ها را  نيبتواند ا یندارم که کس یمن باور چندان. نشود

شود،  یم نهيپس هز نيکه از ا یبه مبالغ ديبا. برگرداند
 .توجه کرد که درست و به جا مصرف شوند

 
  
 

سوال  رينظام افغانستان ز تيشد که استقالل و مشروع گفته
به  دنيخبش تيمشروع یبتوان برا ديمگر شا. ستدرست ا نيا. است
مانند  ینظر سازمان ملل کنفرانس ريدر افغانستان ز ميرژ

در . ديشياند ديمساله با نيا یکنفرانس بن برگزار کرد؟ رو
مسخره  شيمنا کي به شرتيداد، ب یآن، آنچه در انتخابات رو ريغ

عه جام یبرا رايپذ کيانتخابات دموکرات کيمهانند بود تا 
 .»یجهان
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 سخنرانی در کنفرانس لندن

 )2009دسامرب  -دانشگاه برونيل( 
 

 نسخه يی برای برونرفت از بن بست
 پس از انتخاباتدر افغانستاِن 

 
 عامل ديگر ببايد ساخت و از نو آدمی

 
انتخابات افغانستان به يکی از پرهنگامه ترين، جنجالی ترين 

انتخابات در تاريخ انتخابات جهان مبدل و  و پر دردسر ترين
. سوژه داغ و انگشت منای مهه رسانه های گروهی دنيا بوده است

 -بسرت سياسی. نام گرفته است» انتخابات قرن«به گونه يی که 
امنيتی و فضايی که انتخابات در آن به راه افتاد، انتظارت 

ت اين جامعه جهانی و مردم افغانستان از آن، ميزان مشروعي
انتخابات، برآيندها و پيامدهای آن، تاثيرات داخلی و خارجی 
آن، پرسش هايی اند که نياز به بررسی های مهه جانبه و جدی 

 .دارند
 
نکته ديگری که شايان توجه است که انتخابات افغانستان با  

اسرتاتيژی تازه امريکا در قبال اين کشور پيوند خورده و 
 . ن داشته استتاثير در خور توجهی بر آ

 
انتظار و چشمداشت مردم افغانستان و جامعه جهانی به هر رو، 

مترين «از راه افتادن انتخابات در کشور، در هپلوی اجنام 
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اين بود و است که اين انتخابات دست کم چند » دمکراسی
 :دستاورد زير را به ارمغان بياورد

 -سیهببود امنيت و دستيابی به ثبات و شکسنت بن بست سيا -1
 نظامی

 هبيود نسبی وضع زندگی مردم  -2
ايجاد يک دولت کارا و پذيرا  و پاسخگو و چيدمان يک    -3

 تيم ورزيده
 اصالح ساختار نظام و قانون اساسی   -4
 کاهش فساد لگام گسيخته  -5
 تقويت مهبستگی ملی و حتکيم اعتماد ملی  -6
 

پرسشی که مطرح می گردد اين است که دولت برآمده از دل اين 
ات به کدام پيمانه می تواند اين خواست ها را انتخاب

برآورده سازد؟ و اصال آيا اهداف برمشرده شده دست يافتنی 
هستند يا نه؟ چه راه هايی برای دستيابی به اين اهداف وجود 

 دارد؟ 
 

بی «در اوضاع کنونی، افغانستان که درگير يک جنگ فرسايشی 
وی يک حبران گرديده است، دردمندانه با شتاب به س» پايان

روشن است، تداوم حبران . برگشت ناپذير پيش می رود لغزنده و
در هپلوی دست اندازی های بی پايان خارجی، داليل درونی هم 
دارد که مهمرتين آن ضعف مديريت دولت و دامنه يابی فساد 

مگر با اين هم، هرگاه جامعه بين . لگام گسيخته در کشور است
در راهربدهای شان بازنگری ريشه يی املللی و دولت افغانستان 

 .  منايند، هنوز هم شانس جلوگيری از وقوع فاجعه هست
 

کشوری که قربانی  -اوضاع دراماتيک و تراژيک در افغانستان
دهشت افگنی بين امللل، تعصب و تندروی مذهبی و نيز قاچاق 
مواد خمدر گرديده است، منجر به نا به هنجار شدن جو سياسی 

مردم رجنديده . و در کل در جهان گرديده استدر منطقه 
گروگان تروريزم، تند  -با درد و اندوه فراوان -افغانستان

با توجه به اين که اين . رويی و قاچاق مواد خمدر گرديده اند
هتديدها پديده هايی دارای ابعاد بين املللی و جهانی اند، 

اين دولت و مردم افغانستان يارای بر دوش کشيدن باری به 
گرانی و سنگينی را به تنهايی ندارند؛ بايسته است تا مساعی 
سراسری جهانی در راه مبارزه با اين هتديدها به خرج داده 

مهچنان نياز به مشارکت پوياتر جامعه جهانی در روندهای . شود
بازسازی و شگوفايی افغانستان و پشتيبانی از گسرتش و تعميق 

 .کشور است روندهای دموکراتيزاسيون در اين
 

روشن است در کشور جنگ زده ما که بيش از سه دهه آزگـار بـا   
حبران های پيچيده و سردرگم و تنش ها و چـالش هـای گونـاگون    

هـا بـه    هـا و نارسـايی   روبرو بوده است، دامنه نابه هنجـاری 
پيمانه يی است که هر دريوزه بی سواد يا هر کـودک دبسـتانی   

ها  ها و فروگذاشت لی از کاستیهم می تواند، طومار عريض و طوي
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هــا و  البتــه، فهرســت کــردن و برمشــردن کاســتی. رديــف منايــد
ها هرگاه برای گسرتدن بسرت و فـتح بـاب و طـرح مطلـب      نارسايی

مگر تنها بسنده کردن به برمشردن . باشد، نيکو و پسنديده است
 . ها نيز هنر نيست نا به هنجاری

 
روشنگر و آگاه کشور اسـت  در اين مقطع حساس، رسالت نيروهای 

هـا،   فروگذاشـت هـا، نارسـايی   که نه تنها با برجسته سـاخنت   
هـای   ها، در پی رهيافت و ناسازگاری ها ها، نا به سامانی کاستی

های لغزنده يی که کشور  سازنده و کارا برای برونرفت از حبران
در حال فرورفنت در آن است، برآيند، بل نيـز راهکارهـايی را   

گيری يــک راهــربد ملــی و ريالســتيک، آگاهانــه و  بــرای پيشــ
های مشخص و روشن برونرفت از تنگناها و بـن   راهخردورزانه و 

 . ها نشان دهند بست
 

هم در هپنه سياست های (بايسته است حتليلی از اوضاعمهچنان 
دو رويکرد  در )  جهانی و منطقه يی و هم در هپنه سياست داخلی

 : داشته باشيم
 نه مساله و آسيب شناسی آنطرح واقعبينا -3
 يافنت راه حل واقعبينانه برای آن -4

 
و  روند بنبا برگزاری انتخابات خطر به بن بست رسيدن 

افزايش پويايی های طالبان و سر در گمی در ميان ائتالف بين 
به  خطر سرازير شدن حبران به ديگر کشورهای منطقهاملللی و 

و » طالبانيسم«ماریواگير شدن بيويژه آسيای ميانه و امکان 
بيش از پيش افزايش » جهان سنی«شيوع طاعون طالبی در سراسر 

 .يافته است
 

يکی از مسايل شايان توجه، گرهخوردگی انتخابات با پياده 
سازی اسرتاتيژی نو اوباما در کشور است که جا دارد نگاه 

 . گذرايی به آن بپاشيم
 

اسرتاتيژيک  امريکا  در افغانستان بر سر يک سه راهیکنون 
 :قرار گرفته است که بايد به يکی از اين راه ها برود

افزايش چشمگير حضور نظامی و اقتصادی و ادامه فارود  -5
 پاليسی کنونی

 .کنار آمدن با پاکستان و روی کار آوردن دو باره طالبان -6
تفاهم با روسيه، ايران و چين و تامين استاتوس بيطرفی  -7

 افغانستان
 

ا آخر تالش خواهد ورزيد تا اسرتاتيژی آن روشن است امريکا ت
با اين کار، در  .کشور در افغانستان به  پيروزی برسد

مرکز ثقل جنگ جهانشمول در برابر تروريزم نيز واريانت خنست 
مگر، چنان چه جتربه . از عراق به افغانستان انتقال می يابد

تلخ تاريخ نشان داده است، روش های سخت ابزاری در 
ن کاربرد چندانی ندارد و تا کنون به نتيجه نرسيده افغانستا
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شايد گسيل نيروی بيشرت برای دو سال آينده در سرکوب . است
مگر، اين . القاعده و طالبان و ديگر تندروان کار ساز باشد

کار يک راهيافت کوتامهدت است و منی تواند مساله افغانستان 
ل مانده تا يک سا -پس از گذشت دو سال. را از ريشه حل کند

انتخابات بعدی رياست مجهوری امريکا، آن کشور باز هم ناگزير 
. خواهد گرديد در اسرتاتيژی خود در افغانستان بازنگری منايد

روی دست گرفته خواهد » اکزيت پاليسی«در آن هنگام باز هم 
 .شد و باز هم به مهين نقطه امروزی باز خواهيم گشت

 
ايش نيروها درست است که می نبايد فراموش کنيم که با افز 

مگر روشن . توان در صحنه نظامی پيروزی هايی به دست آورد
است که به مهين پيمانه تلفات و ضايعات و هزينه ها باال 
خواهد رفت و به هيمن پيمانه به مشار خمالفان جنگ در امريکا 
و اروپا و نيز در درون کشور فزونرت و واکنش ها به آن بيشرت 

به مهين پيمانه هبای ديپلماتيک جنگ باال خواهد  خواهد شد و
 . رفت
 

جغرافيای جنگ گسرتده تر خواهد شد و شيوه های جنگ هر چه 
بيشرت از جنگ های جبهه يی به جنگ های زير زمينی چريکی 

به ويژه اين ريسک هم است که در صورت . تغيير خواهد يافت
ه، در کل ناکامی و يا به دست نياوردن دستاورده های دخلوا

روشن . ريپوتاسيون امريکا در سرتا سر جهان زيامنند خواهد شد
است افزايش تلفات در ميان افغان ها به ويژه در ميان 
باشندگان غير نظامی حساسيت هايی را چه در درون کشور، چه 

 .در منطقه و چه در کل جهان  بر خواهد انگيخت
 

افغانستان  امريکا در هشت سال گذشته اشتباه بزرگی را در
هر گونه پيروزی در افغانستان در گرو اين بود . مرتکب گرديد

که در کشور يک دولت فراگير، کارا و پذيرا برای مردم روی 
. امريکايی ها در اين کار موفق نبودند. کار آورده شود

افزون بر اين، نظامی که روی کار آورده شد، برای کشور 
ورده شد، از مجله قانون مناسب نبود و قوانينی که به ميان آ

غرب در کل . اساسی در عمل نشان داد که ضعف های بزرگی دارد
با پشت کردن به نيروهای راستين ملی، به حتبيب نيروهای 

 .واپسگرا و تکنوکرات های ابزاری پرداخت
 

به هر رو، روشن است حبران افغانستان در کوتامهدت قابل حل 
نيروهای القاعده و  شايد امريکايی ها موفق شوند. نيست

مگر، پس از گذشت يکی، . طالبان را برای چندی در هم بکوبند
دو سال باز هم مهين نيروها مسارق وار سر از نو خواهند 

اعم (جنگ روان افغانستان در کل در تضادهای اعراب . روييد
و امريکا و ) از تندروان، بنيادگرايان و ناسيوناليست ها

مريکا و پاکستان و نيز تضادها ميان تضاد در اسرتاتيژی های ا
اين تضادها هم آشتی . خاور و باخرت در کل ريشه دارد

از اين رو، اميد چنانی منی رود که حبران . ناپذيرند
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افغانستان در آينده های نزديک چنانی که امريکايی ها می 
 .پندارند، فروکش منايد

 
، مهکاری يکی از پيش شرط های پيروزی امريکا در اسرتاتيژی اش

چيزی که از امکان آن  -صادقانه پاکستان با آن کشور است
چه اسرتاتيژی های امريکا و . بسيار بعيد مشرده می شود

از . درجه روياروی هم قرار دارند 180پاکستان در افغانستان 
اين رو، پاکستان تنها در پی هبره گيری از وضعيت نا به 

و باجستانی از آن  هنجار امريکا در افغانستان به سود خود
کشور است و با ترفندهای رنگارنگ می کوشد امريکا را روی يک 
انگشت بچرخاند که تا کنون توانسته است در اين بازی 

 .پيروزمندانه برآمد منايد
 

با توجه به حضور سنگين امريکا و متحدانش در افغانستان، که 
ران با رسيدن نيروهای تازه دم، مشار آن ها با احتساب مامو

نفر بزند، روشن است، موضوع رس  200000اطالعاتی شايد سر به 
چه . رسانی به آن ها به يک درد سر مزمن مبدل خواهد گرديد

مسير های هوايی بسيار گران است که در دراز مدت هزينه های 
کمرشکنی را بر امريکا حتميل خواهد کرد و مسير زمينی 

هايی که عمليات  به ويژه در برهه(پاکستان هم ايمن نيست 
و هم گنجايش انتقال ) رزمی در گسرته نوار مرزی افزايش بيابد

 .  تن بار را در ماه ندارد 120000بيشرت از 
 

از اين رو، امريکا و متحدانش ناگزير اند، مهکاری روس ها و 
کشورهای آسيای ميانه را در زمينه جلب منايند و ناگزير در 

ن کشورها بدهند و چه بسا که ازای آن امتيازات بسياری به اي
در برخی از زمينه ها ناگزير به ساز آن ها به پايکوبی 

در اين حال، در صورت گسرتش جنگ ها به مشال . بپردازند
افغانستان، انتظار می رود ظريب اطمينان دهليزهای مشالی نيز 

 .    کاهش چشمگير پيدا منايد
 

است که حبران  چيزی که در اين ميان نبايد فراموش شود، اين
افغانستان تنها يک جنبه نظامی ندارد که بتوان گره آن را 

اين حبران يک حبران چند اليه بوده و متشکل است . با مششير گشود
بر حبران های پيچيده چند اليه اقتصادی، سياسی، اجتماعی، 

جتربه نشان می دهد، .... فرهنگی، تباری، زبانی، و مذهبی و
زرگی با روش های سخت ابزاری دستاوردهای که حل چنين مشکالت ب

 .چندانی به مهراه خنواهد د اشت
 

روشن است امريکا حضور دراز مدت اسرتاتيژيک امريکا در 
 :افغانستان می تواند در دو شکل تداوم بيابد

حضور سنگين نظامی معطوف به مهار سخت افزاری ايران و  -1
 پاکستان 
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بگرام، شين دند  حضور اسرتاتيژيک حمدود در پايگاه های -2
، قندهار، و کابل و شايد هم در خوست و جالل )اسفزار(

 .  آباد
آنچه مربوط به واريانت خنست می گردد، چنين حضوری تنها می 

واريانت دوم که کمرت هزينه . تواند جنبه موقت داشته باشد
دارد و برای امريکا خوشايند تر است، تنها در صورت پيروزی 

هنايت دو سال آينده  -در هژده ماه آيندهاسرتاتيژی آن کشور 
 . ممکن پنداشته می شود

 
مگر، مشکل اساسی در اين راستا اين است که آيا دولت 

 -افغانستان توانايی به گردن گرفنت مسووليت های بيشرتی را
 انتظامی دارد؟ -بگذار تدريجی به ويژه در عرصه نظامی

 
ارتش و دولت  هنگامی که شوروی ها از افغانستان برآمدند،

بسيار نيرومندی در سيمای دولت داکرت جنيب از خود بر جا 
کنون کارآيی نيروهای افغانی و در کل دولت کنونی . گذاشتند

اين در حالی است که متفاوت از نيروهای . سخت زير سوال است
دولت جنيب که با مدرن ترين جنگ افزارهای مهان وقت جمهز 

ماد بايسته امريکا برخوردار بودند، نيروهای کنونی از اعت
نيستند و تراز جتهيز آن ها با جنگ افزارهای مدرن بسيار 

اين در حالی است که افغانستان آسيب پذيرترين . پايين است
کشور جهان از ديدگاه سياسی است و در صورت پا گرفنت حبران 
های سياسی دامنه دار در کشور که هر آن ممکن است به شورش ها 

مبدل گردد، به دشوار بتوان روی پيروزی واريانت و آشوب ها 
 .دوم دل بست

 
هر گاه امريکا و ناتو در کل در دراز مدت در پياده ساخنت 

چه برد در نربد . که احتمال آن کم نيست(راهربد ناکام شوند 
با القاعده و طالبان در جبهه نظامی، جماهدان  -چهار جبهه يی

در جبهه اقتصادی و  در جبهه سياسی، مافيای مواد خمدر
کشورهای خمالف حضور امريکا در جبهه بين املللی ناممکن و در 

، آن گاه راه ديگری خنواهد ماند )هبرتين مورد بسيار دشوار است
جز اين که رهيافت سياسی يی از راه های ديپلماتيک پيش 

 . گرفته شود
 

در اين صورت، بايسته است اهداف امريکا به سه هدف مبارزه 
القاعده و طالبان، مبارزه با مواد خمدر و ايجاد يک دولت با 

فراگير ملی به جای يک دولت  وابسته در افغانستان حمدود 
. گردد و از اسرتاتيژی های موهوم بلند پروازانه دست بردارد

به کشورهای عضو سازمان شانگهای نقش برابری با کشورهای 
در افغانستان  ناتو داده شده و به روسيه، چين و ايران نيز

 -مهکاری ناتو«يعنی در واقع طرح . نقش بايسته داده شود
 .در افغانستان پياده شود» شانگهای
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هنگامی که اين سه کشور تضمين های بايسته را به دست 
بياورند، ديگر ناگزير خنواهند بود از سياست های خصمانه 
پاکستان در برابر افغانستان و در واقع امريکا پشتيبانی 

اين گونه، پاکستان جتريد شده و ميدان مانور آن . انی کنندهن
کشور در برهم زدن روند صلح در افغانستان تنگرت خواهد 

روشن است، پاکستان بدون محايت های مالی حمافل معين . گرديد
نظامی و اقتصادی بيجنگ و محايت های  -عربی و ياری های سياسی

ری در برابر امريکا سياسی مسکو و هتران، قادر به اجنام کا
هرگاه اين احتاد در هم شکند، پاکستان تنها مانده و . نيست

 . کاری از پيش برده خنواهد توانست
 

در هر صورت، بايد تضمين های بايسته يی برای تقويت نيروهای 
. نظامی و انتظامی افغانستان از جامعه جهانی گرفته شود

روند صلح هرگاه پای روسيه و ايران  به گونه جدی به 
افغانستان کشانيده شود، بر اساس قرار دادهای پيشين 
افغانستان با روسيه، آن کشور نيز به تقويت نيروهای مسلح 

 .    کشور خواهد پرداخت
 

روشن است بدترين حالت آن خواهد بود که امريکا بکوشد 
با اين کار، . افغانستان را به پاکستان و طالبان حتويل بدهد

حضور نيروهای ائتالف بين املللی در کشور زير شالوده حقوقی 
سوال خواهد رفت و افغانستان به کانون تروريزم جهانی و 
مواد خمدر مبدل خواهد شد که می تواند امنيت جهانی را با 

 .  چالش جدی يی رو به رو کند
 

پشتيبانی امريکا از ايجاد يک دولت واپسگرا و ضد پيداست 
اخ تر شدن شگاف های ساختاری ملی در افغانستان، موجب فر

اجتماعی در اين کشور، بدترشدن وضعيت زندگانی مردم، دامنه 
يابی تنش ها و چالش های درونی و دورتر شدن مردم  از حکومت 
گرديده و کشور را تا مرز انفجار اجتماعی و انقالب توده يی 
پيش می برد که مهه اين ها در هنايت موجب افزايش تنفر و 

دم افغانستان از امريکا چونان حامی اين رژيم انزجار مر
 . خواهد گرديد

 
آنچه مربوط می گردد به طالبان، به پنداشت بسياری از 
کارشناسان، بايد با آن ها برخورد بسيار ظريفانه يی صورت 

 :گيرد
با طالبان آشتی ناپذير ايدئولوژيک که در واقع شاخه  -1

روش های سخت  پاکستانی القاعده هستند، بايد از -افغانی
در اين حال بايسته است برای . افزاری کار گرفته شود

رويارويی با آنان، نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی 
 . کشور را به جماهدان سپرد

با جنگجويان بومی بايد از سياست نان قندی و تازيانه  -2
يعنی آميزه يی از روش های سخت افزاری . کار گرفته شود
 . و نرم افزاری
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ا هواخواهان بومی طالبان بايد از روش های نرم ب  -3
 .افزاری کار گرفت

 
تنها در اين صورت است که می توان در برابر طالبان به  

با توجه با اين مهه، برگزاری لويه جرگه . پيروزی دست يافت
سنتی با پشتيبانی عربستان،  تنها آب در هاون سودن است و 

به معنای شکست غرب بوده و اين کار .  آب به آسياب دمشن ريخنت
به مهان نتيجه يی منجر خواهد گرديد که مشی مصاحله ملی داکرت 

افغانستان در عمل به مافيای مواد خمدر و تروريزم بين . جنيب
 . املللی سپرده خواهد شد

برای گشودن گره کور افغانستان در گام خنست بايسته است تا 
ملل و ديگر جمامع بين کنفرانس بين املللی يی زير نظر سازمان 

املللی برگزار گردد و در آن از امريکا، کشورهای اروپايی، 
روسيه، چين، هند، پاکستان، ايران، ترکيه، جاپان و کشورهای 
عربی دعوت به عمل آيد و در اين کنفرانس رمسا اعالم گردد که 
افغانستان يک کشور بيطرف است و به اشرتاک کنندگان تضمين 

ی يی دال بر بيطرف بودن افغانستان و روی آوری  های جدی و رمس
اعالم . به سياست سنتی بيطرفی مثبت و فعال کشور داده شود

بيطرفی افغانستان شاهکليد تامين امنيت در اين کشور و 
 . منطقه است که الرتناتيف ندارد

 
در درازای سده نزدهم تا دهه هشتاد سده بيستم، افغانستان 

منطقه حايل، امپراتوری های روسيه مهچون منطقه بوفر يا 
و هند بريتانيايی و سپس شوروی ) شوروی 1917بعد از (تزاری 

وکشورهای نيمقاره هند و ) در واقع سرزمين های آسيای ميانه(
اين گونه، دردمندانه به . پاکستان را از هم جدا می کرد

چيزی که با  -کشور ما نقش منفصل کننده يی داده شده بود
خی ما و سنت های ديرين فرهنگی و متدنی ما تفاوت سرشت تاري

چه در درازای تاريخ، سرزمين ما پيوسته به . بنيادی داشت
عنوان شاهراه پيوند دهنده فرهنگ ها و متدن ها و گذرگاه 

 .کاروان های بازرگانی شناخته شده بود
 
جتريد درازمدت افغانستان، مصايب فراوان و جربان ناپذيری را  

پسمانی تراژيک و . ين و مردم ما به ارمغان آوردبرای سرزم
دراماتيک از کاروان متدن جهانی و منجمد شدن در ساختارهای 

 . پيچيده قرون وسطايی
 

امروزه، افغانستان با توجه به مهين موقعيت حساس خود می 
تواند در صورت مديريت درست به مرکز و هسته مهکاری های 

د نقش پلی را بازی منايد منطقه يی  مبدل گردد و می توان
مهچنان می تواند به مرکز . برای پيوند دادن مشال و جنوب

يکی از داليل ديگری که . جنوب مبدل گردد –مهکاری های جنوب 
افغانستان می تواند چنين نقشی را بازی منايد، اين است که 
افغانستان در گرهگاه ساختارهای جيواکونوميک منطقه يی چون 

، سارک و »سازمان مهکاری های آسيای ميانه« اکو، شانگهای،
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واقع شده است و شکل يک چهار راه ] فارس[شورای مهکاری خليج 
اقتصادی را دارد روشن است در سال های گذشته می شد کار 

مگر، دردا و دريغا که در . بزرگی در اين راستا اجنام شود
سی اثر ضعف مديريت و ناتوانی دستگاه بيمار و ناتوان ديپلما

ما کارهای شايان توجهی در اين راستا اجنام نشد و فرصت های 
 . بسياری از دست رفت

 
مساله اصلی برای ما اين است که چگونه می توان افغانستان 
را  که گسرته آن به کارزار رويارويی های بی پايان جهانی و 
منطقه يی مبدل گرديده است، از يک سو به پلی برای پيوند 

نوب و از سوی ديگر  به چهار راه مهکاری های دادن مشال و ج
جنوب مبدل ساخت و ساختارهای اقتصادی موجود را به هم  -جنوب

پيوند داد و از سوی ديگر، چگونه می توان از اين کار به 
سود بازسازی کشور سود جست؟ درست اين موضوع بايد شالوده 

 .اسرتاتيژی ملی افغانستان را بسازد
 

آن خسته منی شوم يادآوری اين نکته است که آنچه که از تکرار 
به باور بسياری از کارشناسان، خطر جتزيه و فروپاشی 

برای منونه؛ در . افغانستان امروز بيش از هر زمانی باال است
گزارش جديد انستيتوت اتنوگرافی، مهاجرت و توسعه منطقه يی 

راه به سوی صلح و تفاهم در افغانستان می «روسيه زير نام 
 :وانيمخ
تراز رويارويی تباری در افغانستان امروزی چنين است که «

در صورت تضعيف آتيه ... حفظ افغانستان واحد عمال ناممکن است
دولت در افغانستان، بايسته است تقسيم افغانستان به دو 
کشور مشالی و جنوبی را در مرزهای بود و باش جوامع گوناگون 

ل ديگری که در هپلوی ساير يکی از دالي .»تباری در نظر داشت
داليل زبانی، تباری، مذهبی و منطقه يی، کشور را با خطر جدی 
جتزيه حمتوم رو به رو گردانيده است، اين می باشد که در 

در نوار پشتون (واليات خاوری و جنوبی  هم مرز با پاکستان 
در اثر سه دهه آزگار کارروايی های سامامنند، پيگير و ) نشين

کستان و برخی از حمافل و حلقه های عربی، يک نوع  هدفمند پا
حاکم گردانيده شده و به آن دامن » اسالم تند رو«فرهنگ خشن 

زده شده است که در واقع تضمين کننده وابستگی دربست اين 
در حالی که باشندگان خبش های . مناطق به پاکستان می باشد

اسالم «ديگر کشور اين امکان را داشته اند تا هوادار يک 
و ميانه رو باشند و حاضر  نگردند زير بار تندروان » معتدل

 . و سلطه پاکستان و تندروان عرب بروند
 

در واقع، موجوديت دو فرهنگ متفاوت، دو برداشت متضاد از 
اسالم، دو شيوه زندگی خمتلف و دو هويت فرهنگی متفاوت و دو 

اد منوده مستگيری سياسی متفاوت، شيار بزرگی را در کشور ايج
 .   است که پر کردن آن به سادگی ممکن منی باشد
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کار به جای کشيده است که دردمندانه و سوگوارانه در هيچ 
برهه از تاريخ کشور گسيختگی های ناروای زبانی، تباری و 
مستی و آيينی سابقه و پيشينه نداشته است و با برهم خوردن 

يکار آمدن دولت توازن نسبی برقرار شده در سال های خنست رو
کنونی، شيرازه وحدت ملی چنان در آستانه از هم گسيختگی و 
شاريدگی است که دشوار است پيامدهای ناميمون آن را پيش 
بينی کرد و هرگاه تدبيرهای بايسته و خردورزانه در اين 
زمينه روی دست گرفته نشود و تعادل و توازن عادالنه و پذيرا 

خطر فروپاشی خونبار قرار نگردد، برای مهه اليه های جامعه بر
بنا به نشانه های تباری، زبانی و آيينی با  و بی درنگ کشور

برداشته شدن چرت نيروهای  ائتالف بين املللی و برونروی اين 
 .     نيروها به هر دليلی که باشد، می رود

 
اين کار، از سوی ديگر به اين تصور در ميان باشندگان 

کنونی به پشتيبانی و يا دست کم با  آفريده است که حاکميت
هبره گيری از  حضور نيروهای ائتالف بين املللی و با هبره 
برداری از ياری های بين املللی و در گام خنست اياالت متحده، 
دست به حتکيم پايه های فرمانروايی يک گروه خاص تباری يازده 

گان است که روشن است با دامته يافنت بيشرت اين روند، باشند
مشال يکسره اعتماد خود را به جامعه جهانی و در گام خنست 

 .اياالت متحده از دست خواهند داد
 

در تراز کشور، روز به روز به توان مالی و در نتيجه نظامی و 
سياسی سردسته های قاچاقربان و باندهای  -گسرته نفوذ اجتماعی

زهکاری تبهکار افزوده شده و به مهين پيمانه، ميزان جنايات، ب
از سوی آنان  باال می رود و روشن است ... ها و نقض حقوق بشر و

نظامی شان روز -شکاف ميان نيروهای بومی يی که توان سياسی
افزون است و دولت مرکزی رو به ضعف، فراخرت گرديده و کشور به 

. سوی گسيختگی و نا به سامانی بيشرت و برگشت ناپذير می رود
هفت سال گذشته، راهربد حتکيم پايه های اين در حالی است که در 

يک دولت نيرومند و متمرکز روی دست بوده و ميلياردها دالر از 
ياری های جهانی برای آن هزينه شده بود و اين خود يکی از 

 .پارادکس های حبران افغانستان است
 

 : امنيت در هر کشوری به دو عرصه مربوط می شود    
ور که در دو خبش سخت افزاری و توانايی های درونی کش -يکم

 :نرم افزاری خالصه می شود
توان بازدارندگی کشور در سيمای داشنت : سخت افزاری -

ساختارهای نظامی، انتظامی و امنيتی نيرومند در حدی که 
شايستگی مبارزه در برابر هر گونه چالش های حمتمل را 

 .داشته باشند
 توان سياسی و مديريتی: نرم افزاری -
اداره کارا و توانا و کيفيت باالی ارائه خدمات که داشنت  -

 .زمينه ثبات و رفاه را در کشور فراهم آورند
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داشنت سياست خارجی پويا که بتواند منافع ملی را در  -
تراز ينب املللی پاسداری منوده و تراز آسيب پذيری کشور 

 .را پايين يساورد
 

د داخلی تنش ها و چالش هايی که کشور با آن در ابعا  -دوم
و خارجی رو به رو است يا باالقوه می توانند کشور را 

 . هتديد منايند
 

آنچه مربوط می گردد به بازدارندگی، روشن است که برای 
تامين امنيت بايسته است تا  ساختارهای نظامی، انتظامی و 

 :امنيتی در چهار بعد توسعه بيابد
. ه استدر اين عرصه ظاهرا کار خوب پيش رفت -مشار نفرات -1

مگر مشکل در اين است که هنوز مشار نفرا ت نيروها کم 
است و  بسياری از فرماندهان آن از نوار مرزی اند، 
انگيزه يی برای جنگ در برابر مهتباران شان ندارند و 
انبانی شده است برای اين که زمينه سربازگيری طالبان 

 . را حمدود بسازد
 . آموزش هنوز در تراز بايسته نيست -2
 . امريکا اعتماد منی کند. بسيار خراب است –جتهيز   -3
 . ندارد  -انگيزه -4
 

آنچه مربوط می گردد به تنش ها و چالش هايی که افغانستان 
با آن رو به رو است، بايد ريشه های نا آرامی ها بد امنی و 

 . چالش ها خشکانيد يا کمرنگ کرد
 

هستند و کشورهايی که در حبران افغانستان به گونه يی درگير 
 : اسرتاتيژی های آن ها به گونه يی برای ما چالش آفرين است

اعراب، پاکستان، امريکا و انگليس، اروپا، ايران، روسيه، 
 .چين،  هند، ترکيه، کشورهای آسيای ميانه

 
چالش های : چالش های درونی که کشور با آن ها رو به رو است
در، پويايی تباری، زبانی و مذهبی، توليد و قاچاق مواد خم

های باندهای مسلح، حبران های سياسی، اجتماعی و اقتصادی، 
 ...حبران عدم اعتماد، حبران هويت  و

  
 : ايجاد يک دولت کارا و پذيرا-2

آنچه مربوط می گردد به ايجاد يک دولت کارا و پذيرا بايد 
گفت که اين مساله در گام خنست پيوند دارد با مساله ساختار 

کشور، زيرا يک دولت آرمانی می تواند تنها  نظام سياسی در
در بسرت يک نظامی که با ساخت و بافت کشور مهخوانی و مهاهنگی 

در يک سخن، چنانی که . کامل داشته باشد، کارايی داشته باشد
می گويند،  هبرتين لباس مهان لباسی است که با قد و اندام و 

هم مهان نظامی اندازه آدم جور بيايد؛ مهين گونه هبرتين نظام 
 . است که بيشرت با با توجه به شرابط کشور سازگار باشد
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) شبه رياستی(از ديد نگارنده تنها يک ساختار نيمه رياستی 
يا نيمه پارملانی خمتلط می توانند هبرتين الگو برای ساختار 

ما در گذشته چنين الگويی را جتربه . نظام در افغانستان باشد
است مجهوری داکرت جنيب اهللا که در آن هم در دوره ري. کرده ايم

رييس مجهور داشتيم با چهار معاون و هم صدر اعظم با چهار 
در چنين ساختاری، رييس مجهور مسايل سياست خارجی و . معاون

نظامی را پيش می برد و صدر اعظم کارهای  -مسايل امنيتی
اقتصادی را و موجوديت معاونان چهار گانه می  -مديريتی

موضوع تقسيم افقی قدرت و متثيل مشارکت ملی را در  تواند
بافتار قدرت سياسی کشور بگذار هرگاه منايشی هم باشد، به 

روشن است نظام رياستی کنونی ، در سال . هبرتين وجهی حل منايد
از اين . های گذشته نتوانست کارايی خود را به اثبات برساند

 . تواندرو، انتظار هم منی رود در پنج سال آينده ب
 

از اين رو، ويرايش ساختار نظام يکی از اولويت های تاخير 
ناپزير است و اين کار تنها با برگزاری لويه جرگه و ويرايش 

هر چه است، اصالح ساختار نظام از . قانون اساسی ممکن است
خواست های اساسی مردم ما است که بدون آن انتظار منی رود، 

 . ومنا گرددبه چرخش اساسی در هببود وضع ر
 

اصالح قانون اساسی که خالهای بسياری دارد، نيز از اولويت 
های تاخير ناپذير است که آن هم تنها با برگزاری لويه جرگه 

 .ممکن می باشد
 
يکی از مشکالت ديگر در عرصه دولت داری در افغانستان اين  

است که سه حوزه سياست، مديريت و جتارت از هم تفکيک گردند و 
مسايل سياسی بايد در . غير سياسی و تکنوکرات گردد کابيه

پارملان متمرکز گردد و برای هببود مديريت فضای کاری در 
پايان خبشيدن به فرهنگ معامله و زد و بند . کابينه باز گردد

 . در سياست های کادری از نيازهای مربم است
 

از واقعيت های جديد کشور اين است که در سه دهه اخير،  يکی
گرگونی شگرفی در ساختارهای بومی قدرت رومنا گرديده است و د

که ) قوماندهان های حملی(» فرماندهان بومی«پديده يی به نام 
می خوانند، به جای خان ها و » جنگ ساالران«مشاری آنان را

مالهای بومی پا به ميدان گذاشته اند که در واقع در هر دو 
 . نقش بازی می کنند

 
ه، دولت افغانستان بيهوده کوشيده است با در هفت سال گذشت

برگشت به مدل سنتی قدرت، فرماندهان بومی را از سر راه 
بردارد تا بار ديگر زمينه برای تثبيت قدرت مهره های سنتی 

مگر، در اين کار به . فراهم گردد) خان ها و روحانيون بومی(
دليل آن هم . رغم صرف هزينه های فراوان، ناکام بوده است

ين است که مهره های بومی قدرت در اوضاع و احوال کنونی از ا
 :پايگاه ها و پشتوانه های زير برخوردار هستند
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معموال هر رهرب بومی در راس يک زيرگروه تباری (تباری -1
 )قرار دارد

بيشرت به دليل جهاد و مقاومت در گذشته در برابر (مذهبی  -2
 )يکاشوروی ها و طالبان و اينک ظاهرا در برابر امر

بيشرت به دليل دست داشنت در فروش اسلحه و (مالی  -3
 )بازرگانی مواد خمدر

داشنت گروه های رزمی که مشار گروه های مسلح غير (نظامی  -4
 )می رسد 1800قانونی در کشور به 

 )محايت خارجی(سياسی  -5
 

اشتباه اصلی دولت افغانستان در اين بوده است که مهه تالش 
ارهای سنتی پيشين معطوف داشته خود را به عقب گشت به ساخت

. است و دستاورد اين کار را امروز به چشم سر می بينيم
طرفه اين که در مناطقی که فرماندهان بومی مسلط هستند، 

هبرت آن می بود که . امنيت نسبت به ساير مناطق بيشرت است
دولت با کشانيدن اين فرماندهان به سوی خود به جای حذف 

کی از نيروی شان در روند دولت سازی و آنان، در بعد تاکتي
بازسازی هبره می گرفت تا اين که آنان را در برابر خود 

 .برانگيرد و بشوراند
 

البته، در بعد اسرتاتيژيک بايسته است تا هدف اصلی دولت 
زمينه سازی برای پديد آيی حنبگان فکری و انتقال قدرت به 

 .آنان باشد تا برگشت به ساختارهای کهن
 
اين مهه، دولت برون آمده از دل انتخابات، به باور  با

بسياری از کارشناسان با چند چالش بسيار جدی رو به رو است 
که هر گاه به رسيدگی به آن نپردازد،  اميد چندانی به 

 :موفقيت آن منی رود
 حبران مشروعيت  -1
 حبران نارسايی قانون اساسی -2
 خطر شسکت دمکراسی نيمند -3
 سازی و ملت سازی خطر شکست روند دولت -4
 
 

 پايان
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