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 )٧(افغانستان 
 

  جنگ افغان شوروی نماد اصطکاک بازی بزرگ
  

 و معاهده عدم تجاوز ميان دوکشور امضاء ١٩٣١ گيری بی طرفی افغانستان از سوی شوروی در جون موضع
  ) ٤١. (هداردهدف شوروی این بود تا افغانستان را از نزدیکی و محوریت غرب دور نگ. گردید

اتحاد شوری سياست "  به افغانستان اظهار داشت ١٩٦٧یکی از رهبران شوروی پود گورنی در سفر ماه جون 
خارجی افغانستان را عالی ارزیابی می کند که روی اصول بی طرفی فعال و مثبت و عدم اشتراک در بلوک های 

ه پشتونستان پشتيبانی کرد ولی در عين زمان تاکيد مسکو از ادعای افغانستان در مسل) ٤٢(٠.نظامی استوار است 
در حقيقت شوروی بنا به تحليل اوضاع آن زمان و با ) . ٤٣.(کردکه منافع مردمان ساکن آن جا در نظر گرفته شود

پشتيبانی بایک نوع پيش شرط . نزدیکی پاکستان به آمریکا به مثابه سنگردفاعی غرب  ضد پاکستان موضعگير کرد
شوروی می دانست که روابط دینی فرهنگی افغان ها با مردم مستملکات آسيای ميانه شوروی .دیپلماتيک ظریفانه و

باید با هوشياری مواظبت گردد و این با مصروف بودن افغانستان در جبهه شرق ونوع پشتيبانی تحریک آميز بهتر 
  . برآورده می شد

ر آرامی مسلمانان انجا که با افغانستان روابط نزدیک داشت داشتن مناسبان خوب در امتداد سرحدات افغان شوروی، د
افغانستان .  بنيادی ترین ضرورتی بود که افغانستان را به شوروی وابسته کرد–روابط اقتصادی ).٤٤.(کمک ميکرد

ر افغانستان برای رهایی از این مشکل  و فشا. کشوریست که بيشترین روابط تجارتی آن از طریق پاکستان ميسر بود
های پيوسته ایکه کشور را در آغاز در بند بریتانيا قرار داده وبعد به دستنگر پاکستان تبدیل کرده بودپيوسته در تنگنا 
. قرلر داشت و پاکستان از این مجبوریت افغانستان هر انچه از دستش برای اطاعت افغانستان ساخته بود دریغ نکرد

ن قبل ازتمسک به  شوروی به ایران چشم دوخت ولی اصالح راه افغانستان برای رهایی از ین مشکل افغانستا
کيلو متری دشوار بود بناًء افغانستان به طمع دانه به دام تجارت بدون محصول گمرکی شوروی افتاد ٣٦٠٠ترانزیتی  

زی وشوروی بخش عمده اقتصادی افغانستان را که به نوسا. و روابط تجارتی جنس به جنس با آن کشور را آغاز کرد
  . ضرورت داشت بدست خود گرفت و دست کشور های غربی را کوتاه کرد

 حين ١٩٥٥با آنکه روابط افغانستان با جانب شوروی ميالن داشت ولی گام بسيار عمده را خروشف بولگانين در سال 
فغانستان سفر به افغانستان برداشت که با ساس آن جانب شوری قرض طویل المدت صد مليون دالری را به دسترسی ا

  .قرارداد، که در طی سی سال با ارسال اشيای  صادراتی قابل پرداخت بود 
 تن مشاور و تخنيکر شوروی در افغانستان حضور داشت که با کودتای ثور و ٢٠٠٠قبل از آغاز کودتای ثور

وران موسوم به شوروی بزرگترین وام دهنده به افغانستان بوده و در د. تحوالت بعدی این رقم بسيار درشت گردید
درنظام بيروکراتيک وسياست های . جنگ سرد برنامه های زیرساختی از قرضه های شوروی تامين می شد

اقتصادی افغانستان روابط تجارتی هم با شوروی مقام بارز داشت وتهدید هميشگی افغانستان با پاکستان از همين مجرا 
  . آغاز یافت١٩٥٥که از سال های . تشکيل ميدهدوحجم صادرات افغانستان رقم درشت را. مرفوع ميگردید

تمدید ١٩٨٣-١٩٧٦ مليون دالر قرضه ماسکو پيوند داشت که برای پالن هفت ساله ٤٢٥این صادرات بيشتر با
از شش ١٩٧٧وحجم کمک های شوروی تا سال .  مليون دالر٤٥٥ ١٩٧٢ تا ١٩٥٥کمک نظامی شوروی از .گردید

  )٤٥.( سامان آالت افغانستان از شوروی بدست ميامد٩٥ %١٩٧٧وتا سال . صد مليون تجاوز کرد
باکودتای حزب دموکراتيک خلق بازی درمنطقه و افغانستان رنگ ویژه ای گرفت در بازی های اردوگاهی فلسفه 

مسکو باورق اصلی وارد ميدان شد و در نتيجه این دگرگونی افغانستان حایل . دیتانت وتنش زدایی واژگونه گردید
حجاب خط فاصل .  سياسی عضو اعالم ناشده پيمان وارسا شد-ف وغير منسلک با تارهای ایدیلوژیکوبی طر

تاریخی ميان بازیگران دوران استعمار ودور جنگ سرد زایل و با تجاوز شوروی به افغانستان شوروی در چند قدمی 
اشت وآن ظهور نظام اسالمی با اما در همين سال ها آمریکا مشکل دیگری هم د. خليج فارس وبحر هند قرارگرفت

بناًء خطر مزاح فکر نميشد پر واضح بودکه مقابله باوضع پدیدآمده کار آسان در سطح بازی .رهبری خمينی بود
افغانستان تلک خرس شد ولی این تلک از قبل آماده ای نبود آنگونه که امروزدرتحليل ها بزرگ . شطرنج هم نبود

های سياسی تلک شانی را می توان پذیرفت ولی باگزافه گویی های جا افتاده دربازی . نمایی و پردازش ميگردد
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مواضع تردید آميزوتوام باترس ودلهرگی آمریکا در آغاز تجاوز شوروی نه بيماری . امروزنميتوان موافق بود
 این گونه ارزیابی در بينش فلسفه شکاک وسخت نسبی گرای. وضعف شوروی بلکه پيشروی آن محسوب ميگردید

 –شوروی در جازد وشکست خورد اما نه با طراحی قبلی و از پيش آماده آمریکا . آمریکایی دید مقدر گرا می یابد
در بازی های سياسی مبارزاتی . پنتاگون بلکه نقش فکتورهای متعدد وپيش بينی نا پذیر در این روندشامل می باشد

وط ميگردد که در آغاز بسياری آن هنوز ناپيدا می برد وباخت هر دو وجود دارد وباعوامل وشرایط بسياری مرب
جيوپوليتيک وجيواستراتژیک افغانستان ونقش سنتی تاریخی آن درهماهنگی با مساعدت های منطقوی و بين . باشد

ازمتن مناسبات درونی اش نه تنها منجر به شکست نظامی آن  المللی و دراز مدت فروکشيدن وتهی گردیدن شوروی 
در سال های نخست جنگ های افغانستان کارترو ضيا الحق ." بلکه فروپاشی خود این  نظام نيز گردیددر افغانستان 

ادامه جنگ وپيوستن همه گير افغان ها به مبارزه کاسه را داغتر از آش .  در باره مقاومت در افغانستان تردید داشتند–
هم نه بفکر واژگونی شوروی بلکه در اميد ساخت و این فرصت ميسر گردید که امریکا بازی را جدی بگيرد آن 

  .شکست مفتضح شوروی
بلی درجریان مبارزه بودکه زمين لرزه در ).٤٦"(  کمک به مجاهدین به ریس جمهوری ریگن پيشنهاد شد١٩٨٤در 

آنرا از مشروعيت تهی و درونمایه اش راخشکاند وباور به شکست آن . امپراتوری شوروی ایجاد وتوانش را فرسود
  .راز مدت یقينی گردید در د

دالیل .  ایدیولوژیک را پشتوانه مقاومت افغانستان ساخت–آمریکا وغرب در مبارزه باشوروی تمام ذخایر سياسی 
بسيار اساسی که شوروی را در نبرد افغانستان زمين گير کرد تضادهای درونی حزب دموکراتيک خلق وعدم شناخت 

تاریخی وعصبيت های سنتی وآسيب های جيواستراتژیک افغانستان و اتکای ویژگی های مردم شناسانه آنها ازشرایط 
  .آنچه راکه ميراث مشترک نظام ها ورژیم های افغانستان بوده است. این نيروها برروابط خارجی بود

نيروهای حزب دموکراتيک خلق در همان نخستين روز بدست گرفتن قدرت بجان هم افتادند و در خارج از حزب در 
در . به تصفيه دشمنان پرداختند" دوست ویادشمن"د با کتله های اجتماعی از فورمول های من درآوردی برخور

 انتر ناسيوناليست علل وعوامل گوناگونی دخيل گردیدند وهر یکی بنوبه خود نقش وجایگاه -مخالفت بارژیم  سویتيست
امل درهمسو قرا گرفتن آن بوده که خواسته ویا شگفتی این علل  وعو. خود را داشته وهيچ یکی را نباید کم بها داد

ناخواسته حتی بسياری عناصر متضاد ومتعارض هدف و احدی را آماج مبارز ه قرار دادند ولی در نهایت این خط 
ناکارگی حزب .  سياسی وبنياد گرایی بود  که بيشترین ومساعدترین شرایط وفرصت ها رافراچنگ آورد–مذهبی 

ی مستقل  وتفوق سویتيسم و وابستگی به امکانات اتحاد شوروی مبارزه عليه رژیم را ابعاد حاکم نداشتن استراتژ
اختالفات درون حزب دموکراتيک خلق و اتهام زنی وشکاکيت وسو ظن ها این رهبری را دچار . گسترده بخشيد

 جهانبينی حاکم وهم در شرایط برای مداخله مستقيم شوروی هم از منطق. توسل بيشتر به زد وبند های بيرونی ساخت
امتداد زمانی وابستگی روز افزون به امکانات ومساعدت های شوروی آماده بود وکاستی های رژیم گام بگام درجهت 

همان بود که باوصف سوظن ها نسبت به رهبری حاکم رژیم حاکم وپيشروی های . این مداخله سمت وسو یافت
 شوروی رابه عزم وجزم تصميم مداخله مستقيم در افغانستان بوروی سياسی حزب کمونيست. مخالفين حزب حاکم

دسامبر ببرک به بگرام منتقل و امين در . وآمادگی های مداخله بدور از چشم رس روی دست گرفته شد. مصمم ساخت
وشوروی برای تصفيه وطرد مخالفين دولت افغانستان وشوروی .  دسامبر ازپا ه در آمد٢٧نتيجه عمليات نظامی در 

  . رد کارزار درافغانستان گردیدوا
مبارزه مسلحانه ميان مخالفين ازیکسو ونيروهای ارتش دولت افغانستان وشوروی از سوی دیگر ومخالفت بسيار 
گسترده مردم مسله مرگ وزندگی را در ميدان جنگ قرار داد که درنتيجه این تهدید و فشار هامليون ها افغان به 

. مهاجرگردید) اروپا وآمریکا(ن وصدها هزار  به کشورهای خليج وکشور های غربکشورهای همسایه ایران وپاکستا
سياسی ومنافع متضاد -راه های حل صلح آميز وکنار آمدن ميان هردو جانب ناممکن و در آشتی ناپذیری ایدیولوِژیک

ود  اما با سپری با آنکه شوروی حضور ومقابله را با تعرض آغاز کرده ب. دو نظام دو اردوگاه جایگاهی نداشت
گردیدن زمان درنتيجه کمک ومساعدت های بيدریغ دولت ها وسازمان های مخالف شوروی و دولت طرفدار آن نبرد 

کمکهای مالی تسليحاتی ازمجاری استخباراتی پاکستان وسایر کمک ها ومساعدت های . اوجگيرتر وپرابعاد تر گردید
و . هدین وکمک به مهاجرین مقيم در پاکستان صورت ميگرفتمالی انسانی ازمجاری گوناگون برای جبهات مجا

زمانيکه طلسم هيبت واوتوریته شوروی در سال های نخست برهم خورد حکومت افغانستان وسياست های شوروی را 
نبرد ضد شوروی تنها درمحدوده افغانستان باقی نماند وغرب و متحدین آن . در ابن بست و مواضع دفاعی قرار داد

ری بسيار نزدیک با کشورهای خليج وسایر متحدین آن منجمله چين توده ای مبارزه رابه پروژه عظيم رقابتی در همکا
توسيع ضدیت با شوروی را بداخل امپراتوری شوروی نيز  وتبليغ. ضدشوروی در سطح جهانی بدل کرد

ن سال بسال کيسه وبرمالگردیدن تضادهای پنهان در زیر سایه استبداد ونظام دیکتاتوری سربرکشيد وباتهی شد.کشاند
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بر عکس تجسر و باورمندی . کاستی های نظام و مرگ بریژنف ناقوس اضمحالل ونزول شان شوروی به صدا درآمد
از اینکه مسله مقاومت . وکمک تسليحاتی غرب به مجاهدین تحول کيفی یافت. به پيروزی درجبهه مخالف پاه گرفت

بدل گردیده و دهليز های اشتراک و ارتباطات باز وگشوده بود هزاران داوطلب افغانستان به داعيه دینی مسلمانان 
آنچه حایز اهميت است زیر کنترول وتحت نظارت . اسالميست و دعوتگر از اکناف جهان اسالم به این داعيه پيوستند

فرصت را کمایی آن کشور درزمان حيات جنرال  ضياء الحق این .استخبارات پاکستان قرار گرفتن این روند است 
کرد تا در سطح منطقه وتامين ارتباطات ایدیولوژیک سياسی با نهضت های اسالميست در گستره جهانی از طریق 

در بستر . احزاب اسالميست پاکستان درسایه مراقبت ارتش و استخبارات این پيوند ها را بامنافع پاکستان گره زند
ی  پيشبرد مبارزه عليه شوروی اميد بالکی ساختن افغانستان برای اتحاد عظيم مادی وجلب نيروی بزرگ انسانی برا

دیپلماسی شوروی در صددآن شد تا ازتنگنا براید و با غرب برسر توزیع قدرت کنار آید .شوروی به یاس تبدیل شد
جود مشی های اعالم شده از سوی رهبری حزب دموکراتيک  خلق با وجود همه ای بی اعتقادی ایکه در این باره مو.

آغاز یافت صدای ابتکاری رهبران حزب دموکراتيک خلق نبود ...و"جبهه پدر وطن"بود و حرکات تاکتيکی ایکه با 
واین دعوت تا آنجا به حزب دموکراتيک خلق ارتباط داشت که دولت کارمل شماری از افراد وحلقات را به پيوستن 

با تغير در رهبری . مشوره شوروی قابل پذیرش استوحتی همين فرمایش هم در . وجلب همکاری با دولت فراخواند
شوروی و پيدایی روزنه باز اندیشی وروی صحنه قدرت آمدن گرباچف در رابطه با افغانستان بازبينی شروع ميگردد 

این دگراندیشی در .  سياسی شوروی ونارضایتی مردم شوروی ژرفتر ميگردد-و این باز بينی با شکستهای نظامی
شوروی وتغير دیدگاه وکادر های رهبری و  وی  و رهبری حزب کمونيست تغيراتی درداخل نظامسياست های شور

  .   برنامه حزب دموکراتيک خلق را ایجاب ميکرد
با نشستی تحت رهبری گرباچف و ارایه گزارش جنرال اخر یمف ریس ارتش تصميم گيری گر با ١٩٨٧نوامبر ١٣

  . خارج سازد چف این بود تا نيروهایش را از افغانستان
شوارد ناتزه وزیر خارجه  شوروی و جورج شولتز وزیر خارجه امریکا از خروج نيروهای شورو ی اطالع داد 

ازجنگ افغانستان "آبرمندانه"رهبران شوروی در آغاز در صدد بر اندازی نظام نبودند و نجات آنرا در خروج .
آنچه واقع (آنچه راکه شوروی ازآن و اهمه داشت تجزیه.کلولی نظام شگاف بر داشته بود وترميم آن هم مش. ميدیدند

از این رو در اميدواری هایی که برای . بود در اتحاد شوروی و رخنه بنياد گرایی درکشورهای اسالمی شامل)شد
آمریکا دست داده بود ضرورت بازنگری در مواضع آمریکا را بدالیلی ایجاب ميکرد که مرکز فرماندهی گرایش 

بناًء شواردناتزه خواهان کمک امریکا در .  پان اسالميستی در رهبران ارتشی سياسی پاکستان محسوس بودمتمایل به
  ).٤٩.(مهار کردن بنياد گرایی اسالمی شد 

 ميانه روها که در راس آنها  .درآغاز در ایاالت متحده امریکا در قبال افغانستان برخورد یکسانی وجود نداشت
 هوا داران مشی قاطع به رهبری بریژینسکی .بود دیگران را به خویشتنداری فرا ميخواندسيروس وانس وزیر خارجه 

به ریس جمهور کارتر هشدار دادند عقب نشينی در این کشور بویژه در روشنی نابسامانی اوضاع در ایران به متحدان 
  .شده است"حذف "امریکا در منطقه گوشزد ميکند که این منطقه دیگر از دایره حوزه منافع امریکا 

شوروی در رابطه با  با بررسی مسله گسيل سپاهيان شوروی به افغانستان نميتوان یاد آور نگردید که بر تدوین پاليسی
جنگ " زیرا در آن زمان .افغانستان بی تردید واقعيت ها وارزیابی اوضاع بين المللی آن برهه نيز تاثير فراوان داشت

ابر قدرت ایاالت متحده و شوروی دو نظام و دو اردوگاه نظامی همچشمی نظامی در آن برهه دو. دوام داشت" سرد
همچنين شوروی با چين رویارویی ژیو استراتژیک داشت و رهبران شوروی در آن وقت چين را .استراتژیک داشتند

  ) ٥٠(>به عنوان یک حریف بالقوه ميشمردند
فگن و تروریست امين ونجات خلق افغانستان از قتل عام تمایل رهبران شوروی به جلوگيری از تحکيم رژیم دهشت ا

وکشتار گروهی وهمچنين جلوگيری از به قدرت رسيدن اپوزیسيون دولت افغانستان و در نتيجه حفظ متحد 
افزون برآن در آن برهه در شيوه رهبری روحيه ابر قدرت مآبی . ایدیولوژیک در منطقه نيز نقش خود را بازی کرد

بگونه مثال مارشال شوروی اوستينف می . انستان وجود داشتغروی همرفته سبکسرانه در قبال افهمچنان برخورد 
پنداشت به محض هویدا گردیدن سرو کله سپاهيان شوروی در افغانستان گروهی از شورشيان بيدرنگ سالح های 

  ) .٥٠(خود را به زمين ميگذارند
بسنده خواهد بود اگر . ميداشتد رهبران شوروی توجه ویژه یی به پشتيبانی از متحدان ایدیولوژیک خود معطوف

عقل شوروی .١٥٧ص. وچکوسلواکيا را به خاطر بياوریم)١٩٥٦(،مجارستان )١٩٥٣(بحران های کارایب، آلمان 
گ افغان شوروی نمادی از اصطکاک وتکرار جن.  برای ارزیابی نتایج و پيامد های تجاوز به افغانستان کوتاهی کرد

وزش طوفان این بار از شمال بود اما زوال شوروی که از این آزمون تولد یافت به آغازی . بازی در افغانستان بود
  . وهنوز وقت است تا پيامد های بعدی بازی  را پيش بينی کرد. مجددی برای ازسرگيری بازی تبدیل گردید
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  ن افغانستان شوروی و بحرا-امریکا 

  
دشوار است با اندیشه های پژوهشگران موافقت نشانداد که سود سرشار اقتصادی را که گویا ممکن بود اتحاد "

شوروی پس از تهاجم به افغانستان به دست بياورد مبنای نتيجه گيری های خود قرار ميدهند در این جا شاید بجا باشد 
  :ن کشور داده بود به یاد آوریمارزیابی ایراکه اوایو سانيساروف درباره ای

افغانستان خود کدام ارزشی ندارد مگر این بسنده نيست افغانستان سرزمينيست کوهستانی فاقد راهها، بدون تسهيالت 
سرکش و مغرورند و استقالل خود را . فنی، با مردم پراگنده ونا مطمن و این مردم گذشته ازین آزادیخوا نيز هستند

باری برپایی اداره .  اینکه هر گاه بتوان این کشور را گرفت نگهداشتن آن بسيار دشوار استدوست دارند سخن آخر
. واشاعه نظم در آن به پيمانه ای هزینه نياز است که کشور ما هيچ گاهی آن مخارج را باز گردانيده نخواهد توانست

تاریخ صد ساله کشمکش ميان روس ازین رو باید بی پرده بگویيم که در . زیرا چيزی نيست که آنرا برگرداند
. و ارزش آن همواره غير مستقيم ومفروض بود. وانگليس بر سر این کشور افغانستان خود هيچ نقشی را ایفا نميکرد

هر گاه سرشت ارزش سياسی آنرا در یک سخن سنجش نمایيم که برسر راه هندوستان قراردارد ویگانه آستانه 
این را هزاران سال گذشته استيالگران . ه هند بيانجامد وجود نداردهندوستان است چون راه دیگری که ب

شوروی با کتمان حقایق از )  ٥١. (وکشورکشایان هند که هميشه از راه افغانستان به هند گذر کرده اند تایيد ميکند
ت و آنرا تجاوز و امریکا به بهانه این مداخله به عکس العمل پرداخ) تجاوز کرد (مردم به افغانستان نيروفرستاد 

– ٢-از بررسی پيمان سالت . آشکار به یک کشور مستقل محکوم کرد و اقدامات دیگری را نيز روی دست گرفت
کمک های عاجل به پاکستان برنامه تجهيز .و امها محدود گردید. خودداری شد گفتگو و بازدید دو جانبه به تعویق افتيد
  .ان تشویق گردیدشورشيان اغاز گردید چين برای کمک به شورشي

متحدین ناتو را به اقدامات عملی ضد شوروی ترغيب کرد . کار زار ضد شوروی در کشور های اسال می آغاز گردید
اقدام شوروی در بر اندازی امين . در سازمان ملل متحد برای تجرید شوروی اقدامات عملی روی دست قرار گرفت

اکثریت کشورهای شرکت کننده در اسامبله عمومی . یابی گردیدارز" تروریسم دولتی "از سوی امریکا و غرب عمل
  ).٥٢.(سازمان ملل اقدامات شوروی را نکوهش کردند

دولتمردان شوروی وقت وشاید هم امروزی ها؛ تجاوز بر افغانستان را تسخير ومستعمره گردانيدن وحذف استقالليت 
تاليستی بخصوص کشورهای عضو ناتو و در راس آمریکا آن نمی پذیرند و آنرا تبليغات سوء معاندین وکشورهای کاپي

و برای اینکه به این هدف . و متحدین آن ميدانند تا انتقام ویتنام  را باشکست شوروی در جنگ افغانستان جبران نماید
اکيد و برای مقابله با شوروی برهمبستگی ادیان نيز ت. خود نایل بيایند از هيچ وسيله و ابزار مخالفت دریغ نکردند

و به این ترتيب سپاهيان شوروی با فنا تيسم مذهبی افغان ها . به جنگ ضد شوروی صبغه دینی دادند. ورزیدند
و درضمن آمریکا این داعيه را نيز دنبال کرد که شوروی برای تحقق رویاهای .)٢١٣ص (.رویارو قرار گرفتند

ازدیدگاه .  های خليج را با وجه دینی پيوند زدندو به این ترتيب دلهرگی کشور. رسيدن به آبهای گرم تالش دارند
روسها با در آمدن بافغانستان، نخستين خيز را بسوی اقيانوس هند خليچ فارس "شوروی واکنش غرب این بود که 
  ) .٥٣.(ونفت جزیره نمای عربستان زده اند

آمریکا – توافق باغرب وقتی شوروی تصميم به خروج از افغانستان راگرفت وتالش های تفاهم جهت رسيدن به
جانب آمریکا نقطه نهایی، شکست و خروج بال قيد وشرط را در دیپلماسی دنبال کرد و باوساطت . راآغاز کرد

دیپلماتيک –در روند این تالش های سياسی . سازمان ملل متحد روند وشرایط خروج وصلح و مصالحه را دنبال کرد
دليل آنرا می شود در فيصله های پنهان و . ه سهمی برای آنها قایل شدندنمایندگی مخالفين افغانی نه سهم گرفتند ون

با اینکه جانب افغانی وپاکستانی درکارتوافقنامه ها دخيل گردیدند و این توافقات پای . استراتژیک ابر قدرت ها دانست
 شکست ندارد ولی ارتش شوروی را ازآتش افغانستان بيرون کرد ومدلل شد که شوروی راهی برای بازگشت وجبران

پاکستان که به فرصت های غير قابل پيش بينی دست یافته بود وحرکت از جنوب به شمال برای تحقق خواب 
این داعيه را نيز در اختيار داشت با وجود امضای توافقات ژنيو "ستون پنجم"کنفدراسيون را در سر می پرورانيد و

ولی مرگ جنراالن ارشد پيام دیگری داشت و فاصله غرب و . برتحقق برنامه جنگی سقوط نظام سياسی تاکيد داشت
برای تنظيم . در زمان تدویر نشست معاهدات  ژنيوعالیم تبدیل در پاليسی امریکا ظهور کرد. پاکستان راگوشزد کرد

 کولن پاول مشاور ١٩٨٧ ودرCIAرابرت گيتس ریس ١٩٨٨روابط سياسی و امنيتی ایاالت متحده آمریکا درسال 
خواهان تشکيل " دیورند"ضياء پس ازخروج شوروی ها برعالوه پيش شرط . ملی امریکا مقررگردیدندامنيت 

بعد از اینکه معلوم گردید امریکایی ها به چنين چيزی عالقمندنيستندجانب پاکستان با و ضاحت . حکومت موقت بود
این .  را در کابل به قدرت برسانندگفت که اردو و استخبارات پاکستان تالش ميکنند تا یک حکومت دوست پاکستان
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حکومت باید ازمنافع پاکستان در رقابت با هند پاسداری نماید وجلو نا آرامی های پشتون های نشنلست در مرزهای آن 
  ) ٥٤.". (کشور را بگيرد 

شد گان از نولد را فيل سفير  امریکا و اختر عبدالرحمن جز گشته .  طياره ضياءالحق سقوط کرد١٩٨٨ اگست ١٧در 
  . را برت اوکلی سفير جدید امریکا در اسالم آبادشد . جنرال اسلم بيک جای ضيا را گرفت. بودند

  
 پاکستان که درهمان مقدمات توافقات ژنيو مسله به رسميت شناختن خط دیورند را پيش شرط قرارداد خواست از 

نخست را باحل عمده ترین مشکل برداشته و تا فارغ از سنگ اندازی هندوستان گام . بهای خون افغان هافيض ببرد
اما از . باحصول پيروزی سياسی دیپلماتيک در محاذ شمال غرب مصاف درجبهه شرق با هند را با اطمينان ادامه دهد

. قبل پيدا بود که فيصله در این باره رانه شوروی و نه جانب امریکا و نه هم حکومت افغانستان به ذمه گرفته ميتواند
 همه این بود که آمریکا به اهداف بسيار اساسی دست یافته بود وپيش شرط پاکستان در این مرحله جای قابل مهمتر از

امریکا ازطرح پاکستان فاصله گرفت و شانه . زیرا طرح این مسئله مناسب حال مواضع آمریکا نبود. اعتنایی نداشت
 ملل متحد اهداف حد اقل پاکستان قابل درک از ارزیابی های روند مذاکرات صلح با وساطت سازمان. خالی کرد

 ها ویر پيرس دوکویيار دبير کل سازمان ملل متحد معاون خود دیيگو ١٩٨٢در آغاز "چنانچه گفته می شود که .است
از اسالم آباد دیدن کرده بود وظيفه داد زمينه را برای گفتگوهای دوره یی  کوردویس را که درآوریل ازکابل وسپس

مگر پاکستان همگام با بازگشت سپاهيان شوروی، تضمين های بين المللی بازگشت پناهندگان وغيره، . آماده سازد
یکی از شرایط عمده حل وفصل قضایا را به رسميت شناختن  خط دیورند به عنوان مرز دولتی ميان پاکستان و 

 امریکا برای بررسی وضع بعد از مرگ جنرال ضياءالحق ميکوليم از سوی دولت) ٥٥. (افغانستان مطرح ميکرد
افغانستان و آینده افغانستان بعد از خروج شوروی از افغانستان در اسالم آباد موظف گردیدو ویليم و بستردر سال 

حکومت موقت در راولپندی  تشکيل شدودر همان  سال در ماه فبروری حمله ١٩٨٩در .   رئيس سی آی شد ١٩٨٩
. بينظير بوتو نخست وزیر وحميدگل ریس استخبارات آن کشور بودندبر جالل آباد صورت گرفت که این زمان 

نظر رابرت اوکلی سفير امریکا در .  نگران و نا اميد شده بودISI و CIAاز تجربه ناکام جالل آباد از کار . ميکوليم
پيتر تامسن در سال ) ٥٦.(قرار داشتن افغانستان در ساحه نفوذ پاکستان به نفع امریکا است. پاکستان است که گفته بود

 جای مکویليم را به عنوان سفير ویژه امریکا برای مجاهدین افغانستان گرفت پتر تامسن همنظر ميکوليم بود و ١٩٨٩
 در اختالت بود در طی این زمان تغير ظریف ISiطرفدار حکومت معتدل از طریق سياسی بود و در همين موضع با 

تغيرات عظيمی در پهنه جهانی درحال و قوع بود . آمریکا محسوس استمهره ها ونقطه نظرها در موضعگيری های 
  .دوام مغازله دوران جنگ سرد آن هم بخاطر خاطر خواهی پاکستان برای آمریکا کشش و جاذبه نداشت

  

  . م٢٠٠١تعامالت بازی بزرگ درمنطقه بعد ازفروپاشی شوروی و سپتمبر
  

ایاالت متحده عهده دار یک : " ارایه شد چنين امده٢٠٠٢سپتامبر در گذارش استرا تژی امنيت ملی امریکا که در 
تحول کامل در روابط دوجانبه اش با هند شده وبر مبنای اعتقاد راسخ به اینکه مصالح امریکا یک رابط محکم با هند 

افع مشترک ند به عنوان یک قدرت جهانی رو به رشد که با هم من٩را ایجاب ميکند امروزه با یک نگرش جدید به وئه
  ).٥٧.".(داریم، می نگریم

وقتی جنرال مشرف به اتحاد ضد تروریسم پيوست، جهت پاسخگویی به مخالفان در نطق خود چهار اولویت اساسی 
ولی دیده شد که .  مسله کشير-٤. توانمندی استزاتژیک هستوی-٣. اقتصاد واحيای آن-٢.  امنيت کشور-١: را برشمرد

  ).٥٨" .(موشی اختيا رکرد و مورد مالمت مخالين قرار گرفتمشرف در قضيه کشمير هم خ
سببش این بود که مشرف در حاليکه با مخالفتی از درون مواجه گردید و باید به تقاضای امریکا هم لبيک می گفت 
نمی توانست همزمان در سه جبهه بجنگد و با اختيار نوعی خاموشی در جبهه شرقی گامی به عقب برداشت تا برای 

از همه مهمتر قضيه کشمير هنوز در ید قدرتش نيست . قت هم اگر شده کميت مخالفت در برابرش کاهش یابدمو
وپاکستان آن متحدین وهمدلی ایراکه در زمان هجوم شوروی وحد اقل زمان آغاز حکمرانی طالبان داشت از دست 

ابرافغانستان دچار تحول و دگرگونی داده بود از این رو مسله کشمير نيز در مستوای سياست جنرال مشرف در بر
 سپتامبر و دگرگونی بنيادی در بستر حوزه بخصوص – ١١بعد از فروپاشی شوروی و رویداد ).٥٩. (قرار گرفت

موضع گيری هند وحصول اطمينان امریکا نسبت به هند و منطقه ستراتژی امریکا نبایست و نمی توانست همچو 
منافع استراتژیک امریکا در حوزه جنوب آسيا ایجاب بازبينی جدی ميکرد و در گذشته دست نا خورده باقی بماند  و 

هندوستان . سطح سياست حوزه این چين بود که بامنافع امنيتی و استراتژیک امریکا رویارویی و رقابت ميکرد
ومت های کشوری بود که در گذشته هم فی نفسه با منافع امریکا تصادم نمی کرد و امریکا ضرورت نداشت تا خص

دوران جنگ سرد همچو دشمن خيالی مانعش گردد بویژه اینکه امریکا در همياری با هند مجبور به تحمل شگردها 
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  ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. يمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صم
 maqalat@afghan-german.de 

وآسيب هایی نيست که از زاویه دوستی زمان جنگ سرد از ناحيه دوستی پاکستان متحمل ميگردید و از منظر 
منافع پاکستان در منطقه با منافع هند و امریکا برخورد پاکستان روابط استراتژیک امریکا و هند به این معنی است که 

  ). ٦٠.(دارد
این کشور با حضور .  راتبدیل به فرصتی برای پيشبرد منفع خود در منطقه کرد٢٠٠١ سپتامبر ١١امریکا هم حمالت 

استراتژیک در افغانستان و ایجاد روابط نزدیک با کشورهای منطقه موقعيت حود را برای پيشبرد منافع افتصادی و
امریکا امروز در جایگاه مناسبی برای تعقيب اهداف خود نظير روسيه وچين قرار دارد . بيش از پيش تحکيم نمود

جایگاه ویژه یی ) ....هند _  پاکستان -افغانستان(بنا برین سه کشور عمده منطقه آسيای جنوب غربی). ٦١.(
اری این کشورها با امریکا نکته ایست که بر منافع ملی به خود اختصاص داده اند همک)امریکا(دراستراتژی جدید

  )٦٢.. (ایران اثرات قابل توجهی دارد ونميتواند نادیده انگاشته شود 
استراتژیک ارایه می گردد -تصویری را که از مناسبات فراز آمده بعد از فرو پاشی شوروی در ارزیابی های سياسی

هان بينی سياسی  دوران جنگ سرد بوده و بر محور آنچه منافع ملی همه مبتنی وبرخاسته از نگرش ریاليستيک وج
وتعادل قوا ناميده می شود بنا نهاده شده است جهان وطنی آمریکایی هنوز ایدیو لوژیک است وانتظار دارد تا همه 

بت و اقتصاد قاره آسيا منبع ثروت و در مرکز توجه بازی ها قرار دارد چين به رقا. مرز ها برویش باز وگشاده باشد
دولت -پارادکس جهان وطنی وملت. بازار لبيک گفت و در جریان رقابت در همه بازار ها و داوطلبی ها حضور دارد

د راین بازی  آسيا عرصه وجوالنگاه بازی های بزرگ است بردوباخت. موجد دلهره های استراتژی های کالن است
اعم از دولت ها وشرکت ها وکارتل های قدرت قرارداده تفکر جدیدی را در برابر غول های سياسی و اقتصادی 

با همه هياهوی جهان وطنی وحسن همگرایی جهانی دست از ماشه تفنگ برداشته نشده وهمه به سوی هم نشانه . است
چرا باید هند بخاطر دوستی با ایاالت متحده آمریکا دشمن . نياز به سالح هنوز  در صدر جدول قرار دارد.گرفته اند

 باشد؟  ترس از هند صرف نظر از سایر شگردها در موضعگيری پاکستان از بدو تاسيس تا امروز پاکستان را چين
در تالش برای داشتن حامی وپشتيخواقرار داده است و برای جلب این همکاری وپشتيبانی زمينه ها وعواملی در 

جنانچه این کشور بعد . سودجویی کرده استفضای دور جنگ سرد موجود و فراهم بوده که پاکستان هم به موقع ازآن 
 با چين و در دهه هشتاد ١٩٦٠ با امریکا در١٩٥٠از استقالل برای رفع کاستی ها و دستيابی به توانمندی در سال 

سده بيست با چين و امریکاهر دو نزدیک گردید و از بن بست گير آمده رقابت وتوازن قوا در برابر هند رهایی و به 
در درازنای مناسبات روابط سياسی امریکا پاکستان ما شاهد خودداری های همکاری های . دست یافتتوازن هستوی 

ولی جانب امریکا ) اصالحيه هایکه کمک امریکا را مشروط وقطع ميکرد( نظامی از سوی امریکا به پاکستان بودیم
آیا آمریکا باید . یغ نداشته استدر دوران جنگ سرد مسله توازن قدرت در منطقه کمکهای خود به پاکستان را در

  !الزامًا در برابر دوستی هند از پاکستان دست بردارد ؟
  

  ادامه دارد

  
  
 
 


