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 نوین استراتژیک -پولیتیکجیو منطقوی موقعیت در افغانستان
  گذشته ادامه

                                                                                                

سپتمبر صحبت میکنیم در نظرداشت چند  11جیوپولیتیک دوران پس از سقوط شوروی و پی آمدهای  زمانی که  از
 باکشور پیرامونی و سایر کشورهای جهان وضروریست. مورد نخست تغییرات درمناسبات افغانستان مهممورد آ

با  های هم جوار  آسیای میانه گذشته تفاوت دارد. این تغییرات در باره کشور است. مناسباتی که در موارد زیادی با
 هیبت دیروزی اش به تاریخ پیوسته است. اتحاد شوروی اسبق با پیمان وارسا با ابهت و .افغانستان نیز صدق میکند

 
امروز درسطح هم پیمانان با افغانستان قرار دارند. مزید برهمه تغییرات افغانستان از موضع  امریکا انگلیس و

سیاست های عمدتاً بیروکراتیک گذشته نیز بیرون آمده وارد وضعیت نوین آنهم گره خورده بامنافع غرب گردیده 
 طح حوزه آسیا شکل گرفته است.بازار آزاد  وپیمان های نوین _چند جانبه چندجانبه گرایی_ درس . نظام است 

 
در سطح جهانی برای شماری از کشورهای ضعیف اتحادیه های پناه جویانه با دورنمای نامشخص براي تامین 
امنیت و ارتباطات شکل گرفته است. روند جابجایي سیاست ها و بازبیني مواضع و استراتژي ها درحال تكوین 

وگسترش همکاری و پیوندهای کلتوری ،گشودگی چشمگیر درمناسبات  است. روابط باز وگشاده تجاری و ترانزیتی
 وتعامل متقابل منطقوی را حجیم وگسترده ترساخته ،چالشها و مسایل آمیخته بانگرانی ها را نیز بوجودآورده است. 

 دگاه هابازسازي جهان گرایی وشبیه سازي نظام سرمایه داری که باجهانی شدن افاده میگردد نوعی فراجهیدن از دی
رویكردها وساختارهای کالسیک وشكل گیري گرایش نظم گسترده وهمگرای سرمایه داری وسرمایه گذاری و و 

تسلط بالمنازع نظام سرمایه داری در تبانی باسرمایه و ثروت هاي بومي در کشورهای پیرامونی )کشور های 
ای جدید موازنه مثبت ومنفی . آزادی نفع "جهان سومی"رو به توسعه....( است که تواًم است باگرایش و پیآمده

وسودجویی که در نگرش ها وتلقیات ایدیولوژیک گذشته بار معنایی منفی داشت در گردونه شالوده شكني جهاني 
شدن نظم نوین میادین كار وروابط جدید را در مي نوردد. دگردیسي هاي فرهنگي بار اخالقي مفاهیم را دستكاري 

ات فرهنگي و چونان سایر نگرشها در نگرش های امروزي تلطیف گردیده چراکه با تغییر كرده بار معنایی ملزوم
از چرخه رقابت  زمینه ها ارتباطات واطالعات مرتبط و منبعث این نظام از لحاظ كیفي رویکردهای های بدیل را

مدیریتهاي مجازي و دیگر محدود به فضاي سیاسي قبلی نبوده شبكه اي  بازیگران و همترازي ارزشها عقب زده ،
 . کارتل های فراملی که بنابه تعبیری برفراز مکان و زمان قراردارند وارد بازی گردیده است 

 
در مواد وخاکه سرمایه کاری لطفی ندارد بلکه معنای رقابت پهنای همه شمول و توجیه پذیر  دیگر برنهاد تضادها

ست . رویكردمشارکت عمومی در الیگارشی هاي مالي و یافته و بر وجاهت ارزشهای بازدارنده قبلی غلبه کرده ا
فرهنگي مرتبط اند نوع فراخوان مقبولی –روندهای اقتصادی و اجتماعي نظام جهانی كه با نهادهاي ویژه مدني 

اعالم ناشده ای است كه در مجادله سرسختانه نو وكهنه ره مي نوردد. درچنین فضاي كلي ایجاد شده بعد ازفروپاشي 
كل گیري روند جهاني شدن حوزه آسیا كه افغانستان نقطه داغ و دارای اهمیت ویژه آنرا میسازد بیشترین شوروي وش

 توجه را بخود جلب كرده است.
 

ران جیواستراتیژی در جهان و خاصتاً در آسیایی مرکزی و آسیایی جنوب غربی و ح"افغانستان ازنقطه نظرب
کلیدی دارد. ازلحاظ امنیت جهانی اهمیت استثنایی و پیوندگاه بصورت کل آسیایی مرکزی بزرگ جایگاه 

نوب آسیا است. امنیت افغانستان امنیت جهان را بهم مربوط ججیوپولتیکی و جیو اكونومیك مهم براي آسیاي میانه و
وران كرده ".جیوپولیتیک افغانستان برای کشور های منطقه در ابعاد کالسیک و در حد مناسبات متعارف ومتداول د

"جنگ سرد"محدود  نبوده بلکه ضمن پیچیدگی ها اهمیت بیشتر کسب کرده است. وضع نوین در گستره منطقه 
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این این جیوپولیتیك و روند جدید  ایجادهماهنگی وهمسویی با وجهان سهولت ها وچالش هایی را بوجود آورده و
 نماید.بالنوبه ایجاب بازنگری در نگرش و اتخاذ موضع گیریهای جدید را می

 
توانایی های متفاوت، منافع جداگانه و گاه متباین  از آنجاکه این روند از مسیر رقابت ها و مجادالت بازیگران با

میگذرد بناًء این پروسه در آزمون کوتاه مدت توأم با نگرانیها ،تردیدها وحتا خشونت ها خواهد بود. زیرا شالوده 
خطوط روشن و تسویه حساب با رسوبات فرهنگ سیاسي بجامانده  شکنی های اخالقی این روند گذار تا تثبیت

ناگفتنی های درپیشرو دارد. نظم نوین جهانی عالوه از اینکه هنوز در بند باورهای جنگ سرد است تضادهای 
بیشماری را هنوزبا خود حمل میکند این دوران از لحاظ تئوریك و ارزشي مسله دار است ، اساسات عدالت هنوز 

ل تامل بوده  زیرا با همه شگفتي ها این جهانی گرایی ناهنجاري ها ، نابرابریها و كاركردهاي حابهام وم در هاله
 غیرعادالنه ونامتوازن هم دارد.

 
هژمونیك -از اینرو كشورهاي درحال توسعه وفقیر جهان سومي به این روند به نگاه شك وهجوم نوین ساختار

ه نو استفاده از رند را قانونمند گردیدن استعمار نوین میدانند كه با استعافرامدرن مي نگرند و شماري هم این رو
سیاسي جوسازي مي نماید. همین امر سبب –ارتباطات و فناوري در جهت توسعه طلبي اقتصادي و نفوذ فرهنگي 

نظامي و اقتصادي دربرابر هم قد برافرازد. توافقات –گردیده تااستنادها واتحادیه هاي گونه گونه شبه سیاسي 
وفیصله ها هنوز از مراجع قدرت ودرسطح کالن مبتنی برمنافع ملی وخصوصي گرایي است . با آنکه کارتلها 
وشرکت های فراملیتی از توانایی های عظیم اقتصادی برخوردار اند ولی کسی نمیتواند انکار کند که این بازیگران 

 دولتی وسایرنهادهاي شریك منافع بهم مربوط حمایت میگردند. –بزرگ با پشتوانه های نیرومند ملی رقابت های 
به بیان دیگر خودبیانی دولت ها در بازی ها دخیل بوده و زورمحوري نفع گرایي آن حرف نخست را می  

ستقل را تشکیل دادند. زنند.آسیای میانه که در پی فروپاشی اتحاد شوروی دستخوش دگرگونی گردید کشورهای م
همزمان با آن تالش کشورها، شرکت ها و کنسرسیومهای بین المللی به هدف نفوذ در منابع وسیاست و فرهنگ این 
کشورهای تازه تشکیل باجدیت دنبال گردید. ثروت ها و منابع عظیم این کشورها محک و محراق توجه این هجوم 

های قدرت و فضای حاکم منطقه مسئله اساسی بود .به این ترتیب بازی بود .  کنارآمدن با مراکز سیاسي و کارتل 
بزرگ با تنشهاي سیاسي پیوسته در آسیا از جنوب به شمال و از شمال به جنوب براه افتید. فضاي حاكم دو اردوگاه 

دگر  دوره زایمان و نقاهت دوره ترس و دلهرگی وبحران سیاسی اجتماعی دولت های تازه تشکیل بعد از شوروي
 سپری شده است. 

 
تشکیل  گرچه جابجایی توام با بازبینی و نوسازی آغاز و اتحادیه های جدید بمثابه چتر حمایوی در برابر تهدید رقبا

فضای جدیدو مناسبات جدید فرا رویید اما دیدگاهها و باورها  در تقسیم و توزیع منابع و منافع هنوز کهنه وملهم   و
ومتاثر از نگرش تضاد وتقابل توام با بدباوری است. با آنهمه پروبال و گستردگی  از رسوبات دوران جنگ سرد

هنوز « جهانها»تضاد  .جهانی شدن روندها تضادهای اجتماعی  وهویتی در ریزترین وجدي ترین گونه سربرآورد
ا و ناپیدا در همه   پابرجاست وغارت منابع و ثروت ها ادامه دارد .آماج این بازی ها منابع و ثروت های موجودپید

پهنه ها است. با دگرگونی در مناسبات جهانی و از هم پاشی اردوگاه سوسیالیستی و چالشهای ناشی از آن موافقنامه 
 ها و قراردادهای میان و دولت  ها ونهادها فرا ملی و منطقه ای صورت گرفت .

 
شد.در آسیا وبعضي قاره ها ترس از مداخال  "قرار دادهای قرن" با دولت های آسیای میانه در سطح كشورها منعقد

ت غرب ؛ رخنه و نفوذ آن منافی منافع ملی تلقی گردیده  و دولت ها آنرا برای منافع ملی شان اسارتبار تشخیص 
میدهند سبب گردید تا با ذرایع ممكن جلو نفوذ و سیطره یكسویه غرب و کنسرسیوم های مورد حمایت آنها را بگیرد 

د همکاری و تالش های مشترک را ایجاد کرده ودر ضمن آن وابستگی انکشاف وتوسعه و .در بعضی موار
موادحیاتی مورد نیازهم چنان رشد صنعت سبب گسترش سرمایه گذاری و این بالنوبه سبب ایجاد گونه هاي گوناگون  

هاي رفتاري همگرایی های منطقوی  و فرا منطقوی گردید. رقابت به منزله امر ضرور ومشروع که  معیار
وحقوقي آن هنوز مبهم ،كهنه وغیرمدني اندآغاز شد. در کشورهای آسیایی همگرایی ها در سطوح مختلف با 

 سیاسی و چترهای حمایوی بوجود آمدند. –نمودهای گوناگون در اتحادیه های اقتصادی 
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درخور اهمیت و حاوي  ، وسواس ونگرانی ها در ایجاد آن دخیل باشند اماحقیقت این دگردیسی هاشاید عجله 
پیامهاي سیاسي واقتصادي جدید در قدم نخست اند. ایکو توسعه یافت گرچه کارایی آن ضعیفتر ارزیابی میگرددکه 

زیرا  شاید برای بازی های دور بعدی چاشنی بدست دهد .شانگهای ویژگی وزنه نیرومندتر را به نمایش میگذارد
آن  وجود دارد که بعد امنیتی آن بار منطقی نیز دارد. سارک هم به محرک ودالیل نیرومند ویژه اي براي ظهور 

تعامالت در راستای همگرایی توافقاتی کرده که برای اجرای محسوس ، فراگیر و با کیفیت آن راه درازی در پیش 
چالش  است. این را میشود نوعي بازیها وتمرینهاي آمادگي مجادالت در اوضاع نوین شمرد. مناسبات هویتی سیاسی

 آفرین و پرتنش کشورهای منطقه هنوز برای پروبال گیری آن موانعی جدی محسوب میگردد .
 

این جهانگرایي با اصول وضوابط رفتاري كهنه  قدرتهاي ضعیف و قوي هردو همسان و قابل توجیه و تعریف 
بصورت كل و هم محدوده  دول النیست. بازبیني در نگاه و  فهم و درك این وضعیت جدید فراز آمده مناسبات بین 

غرب در تالشهایش باچالشهای امنیت و با عدم باورمندی هویتی وناسیونالیزم هاي گوناگون  ضروریست.  محلي
چین بمثابه دو قدرت بزرگ نسبت به تالشهای ایاالت  و کشورهای جهان سومی بویژه آسیایي مواجه است. مسکو

آنها بر بازسازي فناوري وصنعت وحفظ وایجاد موازنه در مناسبات  با نگرانی و وسواس نگاه میکنند امریکامتحده 
نگردیده زمینه ها وعوامل تنش  وبحران ساز آن  یایدز بین المللی تاکید دارند. فضای دوران جنگ سرد هنوز آسیب

 د. نزا ابعاد جدید وپیچیده تر می یاب و امواج جریانات منفی و آسیب آفرین  وخشونت،برچیده نشده 
 

طق آشوب زده و یا پرآشوب نظیر شرق میانه، عراق وافغانستان و روندهای مشكوك سیاسي وغیر مجاز وضد منا
که امنیت و سالمت کشورها را متضرر میگرداند دربستر مناسبات منطقه و جهان محسوس و  ویرانګرقانونی و 

نه تنها خطر تروریسم ونبردهای خونین  زا و تشنج آفرینند.   بحران روبه توسعه   در سایر قاره ها -موجود ، تشنج
دستیابی به منابع مورد نیاز هنوز هم  را افزایش داده  هم چنان مسابقه سود جویی غول های قدرت برای دسترسی و

از فضای بی اعتمادی وبدباوری  دوران جنگ سرد فاصله زیادی نگرفنه و در بسي موارد تنش ها و احساس بد 
دامن زده است که شاید ابعاد پیچیده تری اتخاذ نماید. تذکر نکته مهم دگر این است که   بینی جریانات را تشدید و

میان نخبگان کشورهای دچار تحول و دیدگاه سلطه گرانه غرب نسبت به کادرهای رهبری پیشین این کشورها 
 اعتمادوجود ندارد. 

 
هاي توتالیتر با کساد و رنگ باختگي آغازید و گرچه در نخستین تکانه ها زمامداری نیروهای حاکمه با پیشینه نظام 

در نبود بدیل سازنده وكارا  در جیوپولیتیك تازه تشكیل وشكست تصورات  اما به نظر میرسید كه درپایان كار اند
-در فقدان بستر آماده و نبود پایگاه اجتماعیکرده كاپیهاي طرحهاي لیبرالي این كهنه كاران توانستند ثبات نسبي ایجاد

وابسته به غرب ظرفیت اقتصادی وسیاسی اکثر کشورهای مشترک المنافع آسیای همسو  و اسی برای نیروهای سی
میانه مجدداً در دست کادرها ونخبگان پیشین افتد. دو نگاه تمركز گرایي شرقي و تمركززدایی لیبرال دموكراسي 

اف هم قرارگرفتند که گرچه ابهت غربي كه بدیلی براي رخنه در سرنوشت این كشور هاست ارایه شد در مص
لیبرال دموکراسی غرب بالرقیب می نمود اما سرشت نظام حاکم جهانی هنوز در عصر اسطوره های الیگارشی 
انحصار طلب می چرخید که از انحصار طلبی وحمایت های ملی بهره میگرفت و با بیروکراسی مطلق دولتی و 

نداشت. بناً فصل رخوت آغازین به تدریج فروکاهید و گرایش های  منافع ملی کشورهای رسته از انحصار همترازی
 خالف مواضع توسعه طلب غرب شکل گرفت .

 
افغانستان که از جنون حاکمیت مستقیم بنیادگرایی تازه رهایی یافت نقطه نامطمئن درمیان آسیای میانه و جنوب بوده 

رجام درهستي دست داشته اش را كه مي توانست و از آسیب آن هنوزمصئونیت نیافته درنتیجه دگرگوني هاي بدف
ملت درهمه عرصه ها –از لحاظ تشكیالتي وسیاسي حفظ كند ،از بین رفت . از این رو بمثابه یك دولت  بقایش را

درآغاز و  بنیاد از ویرانه هاشروع به كاركرد . درنتیجه شرایط وزمینه های مداخالت ،کاستی های جدی دولت 
ایدیولوژیک چالش –وشگاف های درون جامعه ونظام سیاسی، رویکرد ونگرشهای سیاسی وحکومتداری ،درزها 

آفرین در برابر آن ،جایگاه ونقش آن در استراتژیها و سیاست های کالن و رقابتی کشورها هنوز بحرانی است که 
 فرجامش معلوم نیست. 
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غیر قابل اطمینان .طرح توسعه ملی پروژه های عمران وباز سازی درشروع كار است آن هم از مجاري مشكوك و
منتظر امنیت ومساعدت های بیرونی است. باآنکه برنامه های نامنظم بازسازی باکاستی هایش ادامه دارد ولی چالش 
های درهم تنیده داخلی وخارجی که زاده نظم نوین جهانی  ومنطقوی و بحران ویرانگر درازدامن موقعیت حاد 

ن اجباراً باید منتظر نتایج ناپیدای بازی قدرت ها بماند. زیرا افغانستان توانمندی اداره جیواستراتژیک است ،افغانستا
ومدیریت الزم  در برابرآسیب ها   را  ندارد. بحران انفصال اجتماعی که از بیرون هم دامن زده شده و از منابع 

که از متن جامعه حمایت وحاکمیت  ایدیولوژیک سیاسی تغذیه می گردد در نبود یک نظام قانونمند و دولت مقتدر
نظام را عملی کند چالش بنیادی برای پیروزی بر اوضاع جاریست. ناتوانی وعدم خودکفایی در برابر اپیدمی 
تروریسم، مواد مخدر وقاچاق و فساد مزمن که ابعاد وسیع و ویرانگری کسب کرده و دست قانون در مهار ومبارزه 

 افزوده است. آن کوتاهی میکند. برحجم مشکالت
 

حضور جامعه بین المللی با اینکه برای کمک به افغانستان با انگیزه نیرومند داخل اقدام گردید ولی چنانچه گفتیم در 
نتیجه رویکرد های متفاوت و دیدگاه های متباین کشورهای ذیدخل بازسازی سیاسي در منطقه و بویژه افغانستان به 

سازنده وهدفمند ضرور نیروهای مخالف دولت افغانستان باعقب نشینی به  درعدم اقدامات.حل بحران نیانجامید 
آنسوی خط دیورند مجدداً سازماندهی وبسیچ گردید و کوتاه آمدن جامعه جهانی و دولت افغانستان بر علل و زمینه 

نظام سازي از  های بحران ، مخالفین دولت وحلقات تمویل کننده آنرا فرصت داد تا تهاجم را از سرگیرند.چالش مهم
ناكارامدي وناسازگاریهاي درون نظام، متحدین وشركاي معاهده بن نیز پروسه را كندتر ساخته اعتماد به نفس نظام 

 ومناسبات سیاسي مرتبط را تقلیل داده است. 
 

با آنکه مراودات اقتصادی تجاری راه های نوی را افراز کرد اما مناسبات کشورها در دایره های تنگ تسخیر 
جیواستراتژیک دور باطل را می پیماید. این تنها پاکستان نیست که سایه شوم سیاست هایش وضع کشور را به 
بحران میکشد. پاکستان از بستر متشنج وتنش آفرین کشورهای شامل بازی بهره میگیرد. و باکنار آمدن با چین که 

ران افغانستان باهم حکشور را درسطح کالن ب منافع استراتژیک اش در گرو همسویی با کشور پاکستان است این دو
را  امریکانزدیک وهمسوگردانیده وپاکستان در مخالفت هایش با هند وافغانستان از آن سود میبرد. ایران هم حضور 

را مفید حال آن  امریکابرضد منافع وحاکمیت ملی خود می داند وحضور دایمی و دوستی استراتژیک افغانستان 
پاکستان در پی آمدهای سقوط امارت اسالمی طالبان مورد سوال جامعه جهانی قرار گرفت  کشور نمی داند .

یی وبریتانوی بازی میکرد امروز در سیاست امریکادرحالیکه دیروز بازی در این میدان را با همیاری استراتژیک 
 وال دیگري پی گرفت.های افغانستان بازي افغانستان طبق مرادآن کشور انکشاف نیافت بناًء بازی را به ر

 
   .در هژمونی طلبی های نوین راهش را با پاكستان جداكرد  – امریکا -همکار استراتژیك دوران جنگ سرد

 
تعامل  واوضاع فراز آمده واداشت تا در را  آن دولت پاکستان  ناهمسویی موضعگیري آن با مواضع هژمونیستیك 
و یا بازی را ادامه دهد؟ ! پاكستان به این صرفه رسیده ومتقن  در برنامه جیوپولیتیك افغانستان شکست را بپذیرد

با همان نیرویی که بامنویات وظرفیت وجودی  تنهاكه برای ادامه برنامه عمق استراتژیكش اكنون ماجرا را  بود شده
 اش میخواند می تواند بازی را ادامه دهد. 

 ن باشدئمطم مي تواند تنها با این نیرو ف بین المللي این پنداشت كه در بازي درازمدت در خروج نیروهاي ائتال با
بنیادگرایي  پاكستان و راجویی ها همخوانی ندارد.جاجرای این ما از بنیادگرایی باپیگیری و زیرا هیچ نیروی بغییر

ا هند و عنصر مذهبی بن دشمنی ئعامل مطم آن موجود است .ای انگیزه که هردو بهم همخوانی ونیاز متقابل دارند 
 فرا ملی که توسعه طلبی پاکستان را ارضاء میکند وبرعکس .

 
 کافی ندانسته به"عمق آن را اماپاكستان با آنکه بازارهای افغانستان راتسخیر کرده در بهره ګیری برای  

اه كشدار و مریز استراتژک" كه موارد بسیار فراتر از بازار ومحدوده قبایل است هنوز هم می اندیشد .پاكستان ر
چند پهلو ومهار چند پهلو رابرگزیده وبرای آن مانورهای تازه ای را آغازكرد ودر این راستا از اختالف مواضع 

سعي برآن دارد تا  .متباین داخلي ونیروهاي بین المللي حاضر وناظر برامور جاري در افغانستان سود می برد
اند.ازهمین رو ازمواصالت شمال جنوب از طریق افغانستان بااشتعال جامعه بین المللي را برمحوریت خود قانع گرد
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هم چنان افغانستان وغرب را  .ناامنی ها وجنگ جلوگیری میکند تا آن زمان که نفوذ داشتن در افغانستان یقینی گردد
ناسبات درمنطقه بردو به این متقاعدکند که درافغانستان با برنامه اسالم آباد عمل کنند . رویکرد پاکستان به هر نوع م

 محور متمرکز است  دشمنی با هند و ارتش محوری وافغانستان دوست.
 

چین وروسیه آسیای میانه را مناطق نفوذ خود میدانند .روسیه وهم چنان چین با ایجاد کشورهای مشترک المنافع و 
ند که بازی یک قطبی شدنی نزدیکی و همگرایي بامحور شانگهای در  ادامه بحران افغانستان به غرب حالی نمود

نیست. در دنبال كردن این دیدگاه ماشاهد نفوذ وهمگرایی روسیه و چین وکشورهای مشترک المنافع هستیم. این تنها 
در افغانستان را به سود  امریکانیست. روسیه وهم چنان چین وحتا ایران و پاکستان حضور مستقیم غرب بویژه 

در این است تا روابط اش با افغانستان را از زاویه منافع استراتژیک  امریکان با منافع خود نمی بینند مشکل پاکستا
 .اسالم آباد یاري ودنبال نماید زیراآمریكا درسیاست هاي دوران مقاومت افغانستان به این میل پاكستان راضي بود

ان نیست. در رابطه به افغانستان با این همه،  اما امروز این به معنی بیانگر مواضع مشترک آنها در برابر افغانست 
میان دیدگاه های آنها تباین وجود دارد.روسیه هنوزهم قبول نمیکند که افغانستان حوزه نفوذ و پایگاه نظامی 

باشد. مسکو فراموش نمیکند که با افغانستان پیشینه ارتباطات دراز مدت دارد ودر فرهنگ  امریکااستراتژیک 
از روابط نزدیک افغانستان وکشورهای  خود با این کشور عالیق نزدیک دارد ودوستان ومتحدین آسیای میانه 

مشترک المنافع می تواند سود ببرد. بی مورد نبوده که در بحران داخلی افغانستان برنیروهای اتنیکی حساب کردند.  
." ولی سناریوی قضاوت هایی به گوش میرسدکه آسیای مرکزی، از نقطه نظر جیو پولیتیکی منطقه واحد نمیباشد

غیر به هر شکل آن غیر واقعی به نظر میرسد. کشورهای آسیای مرکزی از نظر مدنیتی با هم بسیار نزدیک 
 میباشد. که قبل از دوران شوروی بوجود آمده و من بعدهم موجود خواهد بود ".  

 
لی در عرصه های امنیت نقش خاص دول آسیای مرکزی به مثابه شرکت کنند گان سازنده تشریک مساعی بین المل»

انرژی ترانسپورت و پوتنسیال بشری مهمترین پدیده جیوپولتیک بوده و باقی خواهد ماند. ولی موثریت نقش مستقل 
آن ها ... بدون حمایت روسیه و جامعه دول مستقل ... ناممکن خواهدبود .". ایران هم ازهمسویی های که درمنطقه 

یه مذهبی و بخشهای نا همزبان در افغانستان دچار مشکل اند ولی نقش وجایگاه می بیند سود میبرد. باآنکه از زاو
فرهنگی خودرا میداند و به حیث کشور با طبیعت غنی ومنابع سرشار وجغرافیای توانمند وفضای حیاتی مطمئن بر 

ناپذیر را در نگرش های امروز خود خطرناک و توجیه  امریکانقش خود حساب میکند. اماحضور فایق وبرتر 
 میداند.

را فقط بانفس تروریست ها مرتبط وقابل توجیه دانسته  امریکاشماری از تحلیلگران روسیه نقش فایق موجودیت  
از جمله در فساد اداری ومواد مخدر عوامل پرشمار منجمله نقش  .وباالتر از آنرا مغرضانه وغیر سودمند میداند
ی خارجی را منفی ارزیابی میکنند. حتي مدعی اند که نیروهای ناکارآمد دولتمردان افغانستان وحضور نیروها

 امریکادر رشد و رونق بعضی روندها دخیل اند .هستند کسانی که تروریستها را محصول سیاست های  امریکا
 امریکاوبهانه ای برای نفوذ واستمرار بقای آن در افغانستان ومنطقه میدانند وروسیه باور دارد که ایاالت متحده 

 نوز نگرش دوران جنگ سرد راحفظ کرده و تهدیدی برای منافع ملی آنهاست. ه
 

"فقر و تنگدستی مردم که توسط فشار نا محدود اداری مقامات دامن زده میشود محیط تغذیوی مساعد برای کار و 
با ناکامی بار مواد مخدر و تروریسم ایجاد میکند. تالش های حامیان خارجی جهت هماهنگ ساختن این پروسه نیز 

مواجه گردیده است " قرار معلومات مختلف ، متاسفانه بسیاری حامیان خارجی خود در فساد اداری و همکاری با 
قاچاقچیان مواد مخدره غرق گردیده اند ."این احساس بوجود میآید، که تصمیم دولت افغانستان از عهده مبارزه با 

یان اصالً  پروای این کار را ندارد" .به نظر بعضی  حلقات امریکاو فساد اداری و سبوتاژ دولتی بر آمده نمی تواند 
سیاسی کشورهای مشترک المنافع و روسیه همگرایی افغانستان و این کشورها بنابه الزامات تعامالت وتحوالت و 

نسبت  رویدادهای روزمره هم حایز اهمیت است چراكه  نقاط منافع مشترک بسیاری دارند و از وابستگی افغانستان
 : به غرب اظهار نگرانی میکنند.حقیقت این است که این نگرانی از دو منبع سرچشمه می گیرد

 
نخست منبع داخلی كشورهاي مشترك المنافع.دوم روسیه.این هردو دیدگاه ریشه درهمسویی ونگرانی مشترک در 

گی در هر كجا وجود دارد نگرش ومواضع دراز مدت نسبت به غرب دارند .در کشورهای ضعیف این عالیق وابست
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.کشورهای مستقل مشترک المنافع نمی توانند به سادگی از کنار روسیه رد شوند و یا از نقش آن انکار نمایند. بیشتر 
رانسبت  امریکامشکوک اند و دوری و دوستی با امریکااینکه رهبران کهنکار این کشورها بر سیاست ها وپشتیبانی 

یدهند. شماري معتقد اند که رخوت ودرجازدگی رهبری اکثر این کشورهاسبب انفعالی ترجیح م امریکابه نزدیکی با
و وابستگی گردیده وحاکمیت های روسیه واین کشورها از آن سود می برند.تاجاییكه به نگاه درازمدت غرب 

این كشورها  ازیكسو وكشورهاي روسیه و چین از سوي دیگر به این كشورها و به همین گونه ناسیونالیزم هاي خود
حاالنكه ناسیونالیزم حاكم وروسیه  .برمیگردد غرب و خرده ناسیونالیزم ها برمركز گریزي وپلورالیسم تاكیددارند

این  .وچین بیشتر برتمركز رغبت دارندومنش لیبرال غرب را دركلتور سیاسي این حوزه پیش از وقت میدانند
مي سازند. دولت هاي آسیاي میانه درتاكید بر ناسیونالیزم و  گرایش را ناشي از استراتژي سلطه گراي غرب وانمود
 با وصف تعامل چند جانبه برهمگرایي آُسیایي باورمندند.

 
"اوضاع درافغانستان بصورت عینی درسیاست روزمره رهبری قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان و 

نسبت به رهبری افغانستان و حامیان غربی آن ها از ازبکستان تاثیر می نماید.رهبری این کشورها درسالهای اخیر 
اوضاع داخلی در افغانستان ، بیشتر نگران می باشند . ولی تمام آسیای مرکزی مانند گذشته بدون آنکه از خود 

 (  78ابتکاری نشان دهد فعالیت های موثر از طرف روسیه را توقع دارد ".)
رزی در عرصه مبارزه با تهدید مواد مخدر، تروریسم، درچنین وضع ضرورت تشکیل استراتژی های فرام 

افراطیت مذهبی و چلنج های مشابه دیگر با شرکت فعال تمام دول آسیای مرکزی در چوکات عام نقش خاص دول 
آسیای مرکزی به مثابه شرکت کنندگان سازنده تشریک مساعی بین المللی درعرصه های امنیت انرژی ترانسپورت 

مهمترین پدیده جیوپولتیک بوده و باقی خواهد ماند. ولی موثریت نقش مستقل آن ها ... بدون و پوتنسیال بشری 
حمایت روسیه و جامعه دول مستقل ناممکن خواهدبود .همبستگی همه دول مستقل، سازمان قرارداد امنیت دسته 

 حساس میشود.جمعی، سازمان همکاری شانگهای و یوروازیس)یوریشیا( برمبنای درازمدت هرچه بیشتر ا
 

دولتهای مشترک المنافع به شمول روسیه بر امرمبارزه مشترک علیه تروریسم ودهشتگردی تاکید دارند و ازمبارزه 
غرب علیه آن پشتیبانی میکنند. باآنکه بر همکاری با پاکستان تاکید دارند ولی از نقش منفی آن کشور در برابر 

حلیلگران کشورهای مشترک المنافع معتقدند که" به نظر میرسد که تروریسم وحمایت از آن نگرانند. عده ای ازت
دیگر توهمات پیشین خود در باره ایده ایجاد " آسیای میانه بزرگ " را ندارند وسعی  امریکاطراحان استراتیژی 

بر سعی در اعمال نفوذ  امریکادارند به هر قیمتی که هست در افغانستان به هدف کنترول اوضاع مستحکم شوند. 
پروسه های تشکیل گروه های ذینفع دیگری در آسیای میانه دارد تا آنرا در مقابل نفوذ فزاینده روسیه و چین در 
منطقه قرار دهد. آنها براین باوراند که اکنون کارشناسان وا شنگتن باورمند اند که باید به همین مودل های محلی 

صدد تغییر  نتیجه رسیده اند که بایستی در واشنگتن در به این میرسد آنها دموکراسی نیز رضایت داد. به نظر
 تاکتیک و استراتژی خود در این مبارزه پیچیده ژیو پولتیک شوند "اگر در پاکستان، افغانستان دوم ایجاد شود. 

 
تروریسم بین المللی میتواند از کنترول خارج شده و بطور کامل در آسیای میانه گسترش یابد و تمامی منطقه را به 

پاکستان بسیار ریسک آمیز است  –نفجار برساند از ین رو بازی کردن در بازی بزرگ جیو پولتیک افغانستان ا
و متفقین آن، بلکه روسیه چین و حتا آنانیکه در پشت القاعده و طالبان هستند نیز دخیل  امریکادرین بازی نه تنها 

دوست دارند بگویند،  امریکاکه در  دو کشور بلکه آنطورهستند. واین میتواند نه تنها سبب ایجاد هرج و مرج دراین 
 ( .79در " آسیایی میانه بزرگ ، شود ")

 ادامه دارد....
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