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  ١٠از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

          م٢٩/٠٥/٢٠٠٩                          رمحـمـد ودانيـفـق
  
  

  استراتيـژی اوبـامـانشان ساخت که  با تاکيد باید خاطر... 
  »قـرطـاس ابيض « بـا درنطرداشت اهــداف اسـاسی مطـرح در 

   نفوذ ایاالتاطر گسترش و تعميق هرچه بيشترـاتيست بخـاقـدام
  متحده امریکا در ساختار های ملکی و نظامی مرکزی و محلی

  المی افغانستان ، همچنانـدولتی و سيتم اقتصادی جمهوری اس
  که در»  ط دیورندـخ« اورای ـن نفوذ در مـگسترش و تعميق ای

  ير یافته کنونی با لحن و شيوه های متغير،يوال تغـاوضاع و اح
  .. ..مطرح گردیده اند 

  از متن همين مضمون
  

  : برای ایاالت متحده امریکا افغانستان
                  

    ؟ تختۀ خيز یا ویتنام دیگر         
  

 طی رافيای پيرامونی افغانستانگ ساحه جغربزدر   و نظامی اقتصادی وضعيت سياسی ،تغييرات رو به انکشاف     
زیرا افغانستان نه تنها در وازه . شيده است  ازدیاد بخ اهميت استراتژیک این کشور رارـ بار دیگای اخير ،ساله

 مين ز این سر رو به تصاعد مساعدِ و بازار های )  آسيای مرکزی( نفت وگازجنوبی ورود به مدفن ذخایر بزرگ
موقعيت . ميگردد  محسوب انه و شرق دور نيزسيا ، شرق ميب آل ارتباطی ميان آسيای مرکزی و جنو ، بلکه پبوده

 قرار داشتن این کشور در همسایگی ابرقدرت ره عرب و خليج فارس ، همچناني در نزدیکی بحر هند ، بحافغانستان
  ارتفاعاتداشتن  با  ،)کشور های پر نفوس و پهناور چين و هندوستان ( های رو به رشد  مسلم اقتصادی آیندۀ قریب 

  گردیدهدر شرایط کنونیت استراتژیک این کشور ضریب اهمي باعث بلند رفتن نيز ـ این برج بلند ترصد ـ »بام دنيا « 
  .است 

 حضور نظامی اتحاد ن گذشته ميالدی ، بنابرشتاد قر دهۀ هفتاد و هکه طی سالهای  افغانستان بدین ملحوظ    
 و ميدان نبرد خونين ميان عاملين داخلی این ابر  ميان ابر قدرت های متخاصم به گرهگاه جهانی جنگ سرد ،شوروی
 اتحاد  و بخصوص بعد از اضمحالل١٩٨٩ شوروی در فبروری اکرسعخروج  ، بعد از  مبدل گردیده بود قدرت ها

جامعه جهانی از دست داده و مؤقتًا به فراموشی سپرده ، مبرميت خویش را در اجندای کار١٩٩١شوروی در دسامبر 
سيای مرکزی ، یک ا انکشاف پروسه اضمحالل اتحاد شوروی و ظهور مجدد کشور های مستقل در آب اینک  . بودشد

 برخی از بزرگ سرمایه های نفتی جهان و آنهم بمثابه بزرگ راه امتداد شاه لوله  و عالقمندی مورد توجهبار دیگر
طبيعی است که این  .  ، قرار گرفتراه های بين المللی های انتقال نفت و گاز آسيای مرکزی به جنوب آسيا ، و آب

توجه و عالقمندی زمينه های تجدید تمایل برخی از حلقات دخيل در ساختار های سياسی کشور های سرمایه داری 
» طالبان « ت رسانيدن منجمله نظام های دولتی این کشور ها را در پی داشت که به اشتباه تاریخی ظهور و به قدر

پاکستان ( ی پيرامون این کشور بزرگ ساحه جغرافيای داخل افغانستان ، همچنان درضاع درانکشافات او .منجر گردید
، تشدید و تعميق عالقمندی بزرگ سرمایه های جهانی پيرامون منابع ) ، آسيای مرکزی ، روسيه ، چين و ایران 

 ، ابرقدرت جهان یک قطبیبمثابه  ایاالت متحده امریکا از یک جانب باعث آن گردید که ،اقتصادی آسيای مرکزی
 فدراتيف روسيه با  و از جانب دیگر،) ناتو کشورهای عضو پيمان اتالنتيک شمالی ـ ( یکجا با متحدین خویش 

 را در رابطه با افغانستان انسجام  سياست های شان  ،) شانگهای  سازمان همکاری کشورهای عضو(متحدین خویش 
   .د نمجدد بخش

    

  اهداف ایاالت متحده امریکا در افغانستان
   ـ شيوه های دستيابی  و وسایلـ

       
  مرکز تحقيقاتی یی بنام ١٩٩٦ در سال      بنابر عالقمندی برخی از محافل پرقدرت در ایاالت متحده امریکا 

 و عضو حزب جمهوری خواه ایاالت متحده ی از کانگرسمين های سابقهدر واشنگتن توسط یک»  فوندیشنافغانستان«
تاسيس گردید که عدۀ از کارمندان مراکز تحقيقاتی ، اطالعاتی و شخصيت  ) Dan reterآقای دان ریتر  ( امریکا
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ل قبو » فوندیشن«  به عضویت این  ،فغانی االصل امریکایی های االت متحده امریکا و برخی ازاهای نظامی ای
در رابطه به افغانستان ، در ماه می   بمنظور تنظيم سياست های استراتژیک ایاالت متحده امریکااین مرکز. گردیدند 
 تحقيق و نستان شناس ، آغاز نمود که نفر متخصص و افغا٦٠ پروژۀ تحقيقاتی ئی را با بکار گيری بيش از ١٩٩٨

ر داخل امریکا شروع شد و هم یک هيئت برای حقيقت جویی  دی با مصاحبه های«تدقيق برای نوشتن این استراتيژی 
تسوید کنندگان با مامورین حکومت امریکا که پاليسی امریکا را در مورد افغانستان و منطقه . به منطقه اعزام گردید 

د ، و با محاط آن باالبينی ميکنند ، با مامورین ملل متحد که عمًال در دپلوماسی مربوط به افغانستان سهم داشته ان
 هکذا با ...سوید کنندگان ت. دپلومات های کشور های عمده و ذیدخل در افغانستان مصاحبه هایی انجام دادند 

متن . »  دیدار و صحبت هایی انجام دادند روشنفکران افغان و دیگر اشخاصيکه با سياسيات کشور شان آشنا می باشند
تحت سرپرستی زلمی خليلزاد ـ که در آن وقت  عضو موسسه  بوسيله هيئت تحریر چهار نفری  نهایی این سند

 ١١قبل از رویداد  ( ١٩٩٩ در جوالی و با شرکت دانيل بایمن ، ایلی کراکوسکی و دان ریتر بود ـ» راند « تحقيقاتی 
 به »حل مسابقه ها و راه های : سياست امریکا در افغانستان «  تحت عنوان تنظيم و )سپتامبر و قبل از سقوط طالبان 

 تجربه عملی و اقدامات دولت امریکا طی  .ه شدسپرد به حکومت امریکا )» قرطاس ابيض «(شکل نامۀ سفيد 
که علل اساسی عالقمندی امریکا به ـ  »قرطاس ابيض «  محتویات این سالهای بعد از تنظيم این سند مؤید آن است که

 در  توضيح نموده است ـاین اهداف و وسایل آن را با دقت تمامافغانستان ، اهداف و شيوه های دراز مدت  دستيابی به 
این سند نه تنها بنابر . الت متحده امریکا ، مورد استفاده حد اکثر قرار گرفته است اتنظيم استراتيژی بلند مدت دولت ای

ایاالت درت های  اثر گذارترین  ق از پشتيبانی این محتویات کهمحتویات خویش مهم است بلکه بخاطری نيز مهم است
از   وفرا حزبی بوده،   دستيابی به اهداف مطروحه در این سند  به همين ملحوظ. است  نيز برخوردارامریکامتحدۀ 

 غاز وآ)  از حزب دموکرات در ماه های اخير ریاست جمهوری بل کلنتنیعنی ١٩٩٩جوالی  (  آنهمان ابتدای تهيه
 کاین. گردید  تعقيب ـ بوش. دبليو . دورۀ ریاست جمهوری جورج  طی دو  ـبه وسيله اقدامات جمهوری خواهان

 مطرح  ، در استقامت های اساسی همين سند)بار دیگر از حزب دموکرات ( رئيس جمهور بارک اوباما استراتيژی 
  .گردیده است 

طر تداوم اجرای وظایف       به برداشت نگارنده ؛ استراتيژی اوبا ما نه راهکار جدید ، بلکه دقيقًا اقداماتيست بخا
انجام ناشده یا وظایف نادرست انجام شدۀ مطرح در قرطاس ابيض و یاهم اجرای وظایفی که در پروسه عملی تحقق 

با تاکيد می باید خاطر نشان ساخت که استراتيژی اوباما با در نظرداشت اهداف اساسی . همين سند تبارز نموده اند 
ست بخاطر گسترش و تعميق هر چه بيشتر نفوذ ایاالت متحده امریکا در ساختار اقداماتي» قرطاس ابيض « مطرح در 

چنان گسترش و تعميق های ملکی و نظامی مرکزی و محلی دولتی و سيستم اقتصادی جمهور اسالمی افغانستان  ، هم
يوه های متغير ، ، که در اوضاع و احوال تغيير یافتۀ کنونی با لحن و ش» خط ډیورند « در ماورای  این نفوذ در

  . مطرح گردیده اند 
انستان ، علل عالقمندی امریکا به افغ:  برای درک مسایل بنيادی  نخست از همه ، بهتر خواهد بودبه ملحوظ فوق    

 برخی مسایل  ها و وسایل مورد استفاده این کشور بخاطر دستيابی به  این اهداف و ، همچنان شيوهاهداف بلند مدت
 مورد  سند مذکور ، محتویاتاستراتيژی اوباما با  وانی و همخ، سند فوق الذکر ا با اتکا به مندرجات  دیگر راساسی 

   : دهيم بحث قرار
سطح معامله «و » سطح منافع امریکا در منطقه « ميان » خالئی «  از وجود »قرطاس ابيض «       در مقدمه 

اضالع متحده امریکا بمنظور حفظ منافع خود باید یک « : که دولت مذکور یادآوری گردیده ، تاکيد ميگردد » رسمی 
سياست منطقی ، مؤثر ، متحمل و دوامدار اتخاذ نماید تا پرابلم ها را در افغانستان و بطور مجموع در منطقه تقليل 

های بالقوه از با تهدید « یاد گردیده که » منافع حياتی امریکا « از   درسطر اول استراتيژی اوبا ما نيز .)١ (»بدهد 
  . مواجه اند )٢ (» و جهادی و دیگر گروه های ترورستی ... سوی افراطيون

منافع «  ، »قرطاس ابيض «  مطابق به  فوق این سوال مطرح گردد که های  درست خواهد بود در قبال نقل قول    
 به حساب می»  منافع امریکا «  یک بار دیگر شامل جغرافيای»ُدور  « ِ تانرا افغانسچچيست و »  امریکا درمنطقه

   . نماید؟ میکدام اهداف را تعقيب »حفظ منافع خود بمنظور«  امریکا همچنان.  ؟ آید
  :آمده است »  ابيض قرطاس «             درین زمينه در

  .» ی باشد  اقتصادی و تاریخی واجد اهميت مافغانستان برای امریکا به دالیل استراتيژیکی ، اخالقی ،«             
             تجارب تاریخی مؤید آشکار این حقيقت است که برای محافل بزرگ سرمایۀ جهانی و مبتنی بر آن برای 

 بين المللی عرصه این محافل در بخش های ازع منافعالت متحده امریکا که مداف منجمله دولت ایا ،دول سرمایه داری
فوق العاده رجحان ،  این محافل باشد» منافع « اقتصادی که متضمن دت اهداف بلند مدت و کوتاه م ،محسوب ميگردد

 اقتصادی این محافل را  و منافعهم و بکار گرفته می شوند که اهدافزمانی م...  اخالقی ، تاریخی و  دالیل ند ؛دار
دخيل در قضایای بدین ملحوظ در استراتيژی ایاالت متحده امریکا و هر کشور دیگر سرمایه داری . توجيه نمایند 

پس اهميت افغانستان  . توجه داشت  ، بمثابه نقطه نظر مرکزی مهمنقطه نظرهمين   می باید به ،افغانستان و منطقه
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 ، درین زمينه ميتوان سه عامل »قرطاس ابيض  « با نقل از .  از کجا ناشی  می شود ؟برای ایاالت متحده امریکا
   : را  مشخص ساختعمده ذیل
 دارای موقعيت حياتی جيو ـ استراتييک بوده در مجاورت چنان مناطق بحرانی  خود افغانستان به ذات«   ـ ١          

در واقع ، اهميت افغانستان در طی . پاکستان قرار دارد و فاقد استقرار از قبيل خليج فارس و سرحدات بين هند و 
ميانه که برابر با ذخایر بحر شمال تخمين می شود ، سالهای آینده هنگامی بيشتر خواهد شد که ذخایر تيل و گاز آسيای 

افغانستان کوریدور با ارزشی برای این ذخایر . رول بزرگ اقتصادی خود را در مارکيت انرژی جهان آغاز نماید 
 افزون بر آن افغانستان ميتواند رول .انرژی و هم چنين برای دسترسی به مارکيت های آسيای مرکزی شده ميتواند

   »ً.تجارت بين جنوب آسيا و آسيای ميانه را بازی کند ختن ملحق سا
عدۀ زیاد . در سالهای اخير عدم استقرار در افغانستان به نحوی بيرون از سرحدات آن رخنه کرده است «  ـ ٢        

راطيون این اف.  در افغانستان تربيه شده اند  ،در عربستان سعودی و افراطيون مسلمان در جهان غربتروریست ها 
که منافع امریکا جریان وحشت و عدم استقرار را در کشور های اسرائيل ، بوسنيا ، خليج فارس و نقاط دیگر جهان 

   .» ، خلق کرده اند دارد
  ،»اهداف « عنوان  تحت  نيز در بخش اول استراتيژی اوباما،» قرطاس ابيض «  مطروحه در بنابر همين اصل      

 ِ بلکه پاکستان ،  بدست آمدهِ ميگردد که مرکزیت نيروهای ترورستی نه افغانستانمطرح ت  با این تفاوعين مسئله
ایاالت متحده امریکا منافع حياتی در برخورد با تهدید های بالقوه یی دارد که از سوی « : باهم ميخوانيم  . رميده است

و جهادی برای ده و دیگر گروه های ترورستی قاعلدر پاکستان ، ا. افراطيون در پاکستان و افغانستان ایجاد ميگردد
هدف آنها سرزمين های امریکا ، پاکستان ، افغانستان ، هندوستان ،  . حمالت جدید ترورستی برنامه ریزی ميکنند

الت متحده امریکا از هم پاشاندن  ، ابنابرین هدف عمدۀ ای. ... اروپا ، آستراليا و دیگر متحدان ما در خاور ميانه است 
و ویرانی پایگاه های آنان در پاکستان است و اینکه از بازگشت مجدد آنان به صحنه ده ع کار انداختن و شکست القااز

   »سياست افغانستان و پاکستان جلوگيری نماید 
   ». صادرات عمده افغانستان در بين منطقه اکنون عبارتند از مواد مخدره ، انواع اسلحه و اسالم افراطی  « ـ٣       

و » اسالم افراطی « با » تجارت مواد مخدر « باما نيز  ،  در استراتيژی او»قرطاس ابيض  « بتاسی از این حکم    
در آنار عوامل بين المللي در تجارت مواد مخدر، « : د ارددانسته شده و در زمينه تذکار ميمرتبط » شورشگری « 

  » . باعث نگراني جدي شده استمواد مخدر افغانستان به دليل ارتباط اش با شورشگري 
، جهت توجيه اهميت افغانستان برای ایاالت متحده امریکا » قرطاص ابيض « در  ، افزون بر سه هدف اصلی فوق   

است تا در پروسه اقدامات  تذکار بعمل آمده  نيز»تاریخی «  و همچنان »عالیق عميق بشری « یا » اخالقی«از دالیل 
 ، اهداف  اینجهت پوشش و یا کمرنگ جلوه دادنرا   الزم  تبليغاتیۀاصلی ، بتوانند پشتوانبرای دستيابی به اهداف 

سند مورد  در » عالیق بشری « این .تدارک نموده باشند ،ای عامه جهانی ورای دهندگان امریکاییاقناع ذهنيت ه
 در افغانستان وفيات اطفال. ان دارد باالخره امریکا عالیق عميق بشری در افغانست« : ، چنين انعکاس یافته است بحث

زیربنای . ... بيشتر از دو مليون مهاجر افغان در پاکستان و ایران بسر ميبرند . هانی قرار دارد در بلند ترین سطح ج
بخاطر . اقشار تحصيل یافته یا کشته شده و یا به خارج فرار کرده اند اکثر . اقتصادی افغانستان تخریب شده است 

اتب عصری و قيودات و سياست های طالبان ، اطفال افغان تعليم ناچيز دریافت ميدارند که امکانات انکشاف فقدان مک
زنان افغان . ... خرابتر شده است... نيز خوب نبود مناسبات بين گروهای قومی که قبًال.  ... آینده را ضعيف ميسازد 

به . رده اند قش زنان بيرون از منزل شان ، قيودات وضع کطالبان باالی ن. رنج و ستم را متحمل ميشوند قسمت بيشتر
 طالبان برخالف تعليمات اسالم ، تحصيل مکتب را برای دختران . ...، زنها اجازه ندارند کار کنند استثنای موارد نادر

طالبان فاميل های بدون مرد که توسط زنهای بيوه سرپرستی می شوند ، از دریافت کمک های . ... منع کرده اند 
   ».توجه و رسيدگی به صحت زنان بسيار ناچيز است ... محروم شده 

 اینکه ایاالت متحده امریکا مدیون مردم افغانستان است »قرطاس ابيض «  مبتنی بر »تاریخی «     و سرانجام دليل 
امپراتوری اتحاد شوروی افغانستان در سقوط « :زیرا  . و وقت آن رسيده است تا این دین تاریخی خویش را ادأ نماید

نقش عمده و مؤثر بازی کرده است و این شاید بزرگترین ظفر سياست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی 
  . »باشد

ت متحده امریکا بخاطر تامين منافع خویش در    اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی را که می باید سياست های عملی ایاال
. مشخص شده اند » اهداف امریکا « تحت عنوان »قرطاس ابيض «  قه تعقيب نماید ، درافغانستان و در مجموعِ  منط

  ، بر منافع دارای ابعاد وسيعو با درک مسوليت تاریخی « : درین بخش از سند مذکور در زمينه تصریح گردیده 
   : نماید  تا حد اقل اهداف ذیل را در ارتباط با پاليسی اش در مورد افغانستان تامينامریکا است

افغانستان تحت ) . مانع شود (  را به عقب گرداند ]طالبان [ تمایل مربوط به دولت خود رای و بی مسووليت       ... 
اداره طالبان بطور مضاعف دشمن غرب بوده ميتواند و فعاالنه گروه هایی را حمایت خواهد کرد که از دهشت افگنی 

می باید » دولت خود رای«  به عوض یک بنابرین امریکا در افغانستان.  » بمقابل امریکا و متحدینش کار می گيرند
     بنابرین. ، طالبان با شد » قدرت مسووليت پذیر « حتی اگر این . همکاری نماید » یک قدرت مسووليت پذیر« با 
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طالبان است ، اتخاذ بهترین طریق همانا ضعيف ساختن و متحول گردانيدن از نظر نویسندگان این قرطاس ابيض « 
و در عين زمان امریکا باید شرایط خود را بطور جدی مطرح تا بحيث یک تحریک بيشتر معتدل عرض اندام کند 

واشنگتن . ...    طالبان توسط امریکا خواهد شدسمیمنجر به شناخت رسازد که اگر مورد قبول طالبان واقع شود ، 
طرف مقابل قایل ه  اگر واشنگتن امتيازاتی ب...ول ساخته ح متشاید بتواند طالبان را بحيث یک قدرت مسووليت پذیر

صرف منابع دپلوماسی  و امریکا در داد و گرفت و مراودۀ خود در منطقه فعال گردیده با ... صورت نشود ، دری
   ». اهداف امریکا را به پيش خواهد برد  ،اقتصادی خود

حتمی است که باید تعویض ند ، گر طالبان متحول شده نتواا«  : آمده است که » قرطاس ابيض «      سرانجام در 
 ميان عناصر افغان از بين اتحاد شمال و ازيستماتيک گروه های مختلف این تالش مستلزم ایجاد همکاری س. شود

واشنگتن نباید  شخصيت های برجسته در مهاجرت را که بتوانند . ناراض از طالبان ، از هردو گروه ، می باشند 
  ». ی در داخل کشور تامين کنند ، فراموش نمایدحمایت

ا تبارز ندادند ، بنابرین مطابق ر» متحول شدن « آمادگی برای » ای طالبان خود ر«     انکشاف حوادث نشان داد که 
یاالت متحده امریکا با شرکت مستقيم قوت های نظامی خویش آنان ا  ،»قرطاس ابيض « سناریوی پيش بينی شده در 

  . ، تعویض نمود »شخصيت های برجسته در مهاجرت  «  و » ایتالف شمال « را با 
در استراتيژی خویش برای تضعيف نيروی نيز اکنون اوباما ،» طاس ابيضقر«     به تأسی از همين طرز دید 

تقسيم نموده ،   »اعتقادات راسخ دارند و آنانيکه اعتقادات متزلزل دارند« آنها را به طالبانی که ، مقاومت طالبان 
مادامي آه مالعمر و دیگر رهبران تندرو طالبان در «  : رح مينماید را چنين مط» مصالحه با شورشيان « برنامه 

جنگ . ، آنها مصالحه پذیر نيستند و ما هيچ گونه معامله اي با آنها به انجام نخواهيم رساند ردیف القاعده قرار دارند
 و پذیرش آنها از القاعده ، و بدون بریدن ایدیولوژیك ندارند شورشياني آه اعتقادات در افغانستان بدون متقاعد ساختن

برنامه عملي مصالحه نباید به ميكانيزمي براي تطبيق سياست   .نخواهد رسيد به پيروزي ، قانون اساسي افغانستان
ما این روند را . ا پایمال آندهاي قرون وسطایي بدل شود و نيز نباید ارزش هاي چون برابري جنسيت و حقوق بشر ر

از طریق ایجاد دو دستگي در ميان طالباني آه اعتقادات راسخ دارند و آناني آه اعتقادات متزلزل دارند، به انجام 
  ».خواهيم رسانيد

قدرت « با شرکت » قوه امنيتی « ن در قدرت بودند ـ جهت تشکيل ـ زمانيکه هنوز طالبا» قرطاس ابيض  « در     
  که بتوان مشکالت مربوطامکانات متعدد وجود دارند... «   :  در افغانستان چنين توصيه شده بود»ی بيرونی ذینفع ها
  . د اقل کاهش نمود تاسيس یک قوه امنيتی را حل و یا حبه 
رفتن این با در نظر گ.  ميتوانند رولی در قوای امنيتی داشته باشند قدرت های بيرونی ذینفع و بيطرف اینکه  : اول

برای اعزام عسکر همانهایی اند که خود شان هم طرفداران زیاد به داخل کشور وضع که ممالک دارای تمایل زیاد 
 و  کنند مداخله گر های بيشتر سليم را پيداو قدرت های ذیعالقۀ دیگر باید سعیامریکا ) بطور مثال پاکستان ( دارند 

  . ...هم تمویل کنند 
 جنگجویان فعلی از تمام جناح های درگير باید در اردوی ملی شامل ساخته شوند ، این اردو باید یک عدۀ قليل:   دوم 

بادرنظرداشت مشکلی که مبادا روحيه ملی در بين شان تقویت یابد ، باید حجم آن با داشتن هویت ملی تربيه شود و 
سرحدات افغانستان را مراقبت نموده و ه باشد که این اردو نباید قوی باشد ، بلکه فقط همينقدر توان داشت. محدود باشد 

    ». افراطيونی را که در بين کشور فعاليت دارند از بين ببرد 
» مداخله گرهای بيشتر سليم «  نه تنها نيروهای نظامی         تجربۀ سالهای تعميل نسخه قرطاس ابيض نشان داد که

 نيز روئيت )هفتاد هزار نفر (  افغانستان  اردوی»کميت محدود «  بلکه تصاميم در مورد ،به افغانستان اعزام شدند
بطور » منافع امریکا «  وظایف خویش را در استقامت حفظ  نميتوانست ت مورد نظر، کميیافت ، ولی اردوی با

 »ر تن هزا٨٢«  به از پوليس و»  هزار١٣٤« به  استراتيژی اوباما ارتقای کميت اردو بنابرین در.مطلوب انجام دهد
  ،در ميان آنها» تقویت روحيه ملی « در عين حال بمنظور جلوگيری از . در ظرف دوسال آینده ، مطرح گردیده است 

مطابق برخی از اطالعات در ( سيستم تعليم و تربيه یی را مطرح نموده اند که به وسيله مشاورین و مربيان امریکایی 
الت متحده امریکا را تا آخرین قدمه های اردو و سایر ا برخورد نفوذ اینينچ. بيش برده خواهد شد )  نفر ٤٠٠٠ دحدو

  . گسترش خواهد داد  ،نهاد های امنيتی
       استراتيژی اوباما نه تنها گسترش نفوذ ایاالت متحده امریکا را در ساختار های دفاعی و امنيتی کشور بلکه در 

این مامؤل از طریق تربيت کادر های . ز در نظر داشته است مه های ساختار های ملکی تا سطح محالت ني تمام قد
 تامين  افغانستان ،ملکی دولتی و استخدام مشاورین امریکایی در کنار مقامات مرکزی و محلی قدرت و اداره دولتی

 ۀ در زمينآه با حكومت افغانستانما نياز داریم  «:  در متن استراتيژی اوباما آمده است  درین زمينه .د گردیدنخواه
آمك هاي ملكي و برنامه هاي ظرفيت سازي براي تقویت ارگان هاي محلي آار آنيم تا آنها بتوانند به صورت مستقيم 

 : همچنان جای دیگر درین زمينه چنين تاکيد گردیده . » و بيشتر به مردم رسيدگي نموده و با آنها ارتباط داشته باشند
افزایش دراماتيك .  ارتباط و حكومت افغانستان را تقویت خواهيم آرددر آنار تقویت ظرفيت هاي ملكي، ما«

متخصصان ملكي افغان براي تسهيل توسعه و انكشاف در ساختار ها و نهاد هاي افغانستان مشخصًا در سطوح والیتي 
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ت، و محلي، تقویت زیر ساخت ها و ایجاد اقتصاد جایگزین در تمام سطوح اجتماعي افغانستان به ویژه زراع
ایاالت متحده امریكا نقش مهمي در فراهم سازي این متخصصان دارد، اما متحدان ما نيز در . ضرورت عمده است

، نهادهاي بين المللي و نهادهاي غير  پاسخ دهي موثر به نيازهاي افغانستان مسؤول اند، شرآاي ما به شمول ملل متحد
  ». ش ببخشندحكومتي باید نقش و حضور خود را در افغانستان افزای

 توجه نيز ، ش کشور های همسایه درین معضله به جوانب منطقوی معضله افغانستان و نق» قرطاس ابيض «     در
قضيه افغانستان یک مشکل منطقوی می باشد ، برای « : در سند مذکور تصریح گردیده که . صورت گرفته است 

  .»همکاری نماید زیگران مهم منطقه و همچنين پاکستان و ایران آنکه یک راه حل پيدا شده بتواند ، امریکا باید با با
هم آهنگ ساختن « :  درین زمينه ميخوانيم »براه انداختن همکاری منطقوی « در بخش چهارم این سند تحت عنوان 

منافع قدرت های منطقه که در تالش احراز قدرت و زعامت در افغانستان ميباشند یک شرط ضروری و قبلی برای 
امریکا در پروسه تامين » زعامت «  در قرطاس ابيض روی .» رار دوامدار در افغانستان ميباشدایجاد استق

   : در افغانستان ، چنين تاکيد بعمل آمده است » هماهنگ ساختن منافع قدرت های منطقه « و  » همکاری منطقوی«
   .» ایجاد نماید  جانبه و زعامت مستقيم از طریق ابتکارات چندراامریکا باید سعی نماید همکاری منطقوی « 

  بمثابه ساختار هماهنگ کننده منافع ٢ + ٦اجتماع دپلوماتيک » توسعه «  فعال ساختن مجدد و سند مذکور    در 
  ،»به رضای خود شان همکاری کنند« ی بخاطر آنکه قدرت های منطقو مطرح وتاکيد بعمل آمده قدرت های منطقوی

شامل » کارات چند جانبه ابت« این . کار گيرد »  ابتکارات چند جانبه « و تطبـيق   از طرحیکااالت متحده امرـای
  »چوب کاری و کوبيدن«ضایای افغانستان و حتی شامل جواز دخيل در قکشور های» نارامی های داخلی « ازاستفاده 

 زمينه چنين در . » برای امریکا ملتفت کرداند به اهميت افغانستان«  تا آنان را . برخی از این کشور ها نيز ميگردد
 را توسعه بخشد و قدرت های عالقمند اروپایی را که با عالیق امریکا در ٢ + ٦واشنگتن باید تشکيل « : ميخوانيم 

ولی طرح ابتکارات چند جانبه ، . مورد حقوق بشر ، تروریزم و مواد مخدره همنوا می باشند در آن شامال سازد 
تردد بعضی کشور ها که برضای خود . گيری مستقيم و فعالتر امریکا ، به چندان موفقيتی نخواهد انجاميد بدون سهم

متقاضی )  و مبارزاتيکه امروز در روسيه ، پاکستان و ایران رخ ميدهند نا آرامی های داخلی( شان همکاری کنند 
  ».سی قویتر از جانب امریکا می باشدیک پالي

اسالم آباد منافع وسيع و متعدد « :  معطوف گردیده و تذکار یافته که ین ارتباط نخست توجه به پاکستاندر              
با در . پاکستان یک حکومت افغانی دوست را در کابل برای امنيت ملی خود الزم می شمارد . در افغانستان دارد 

صوون و آرام در شمال غرب کشور خود می نظر گرفتن دشمنی جاریه دهلی جدید ، اسالم آباد محتاج سرحدات م
در صورت بروز کدام نزاع بين هند و پاکستان برای انتقال و » عمق استراتيژیکی « باشد و در صورت امکان 

همچنان پاکستان موجودیت یک حکومت دوست در . نگهداشت قوای خود نيازی به یک محل مصوون خواهد داشت 
ترتيب دهندگان سند مذکور معتقد » .ایر انرژی آسيای ميانه ميداندـای ذخـرکيت هاـه مـکابل را وسيله دسترسی خود ب

نگاميکه یک زمينه ه. تالش پاکستان برای احراز قدرت ، افغانستان را به عدم استقرار مواجه ساخته است  « اند که
اسالم آباد . د صلح عمل کرده است ده و پاکستان آن را موجب تقليل نفوذ خود دانسته ، اسالم آباد به ضتفاهم بهم رسي

، عدۀ زیاد خوف دارد که فقدان کنترول آن در افغانستان یک تهدید اضافی امنيت برای پاکستان را ایجاد خواهد کرد 
      محتویات  .»اعضای اردو و سرویس استخبارات پاکستان پروگرام اسالميگرایی رژیم طالبان را حمایت ميکنند 

پيشبرد  ، ظرفيت های »پاکستان باید بپذیرد که نميتواند افغانستان را کنترول کند « ينماید که افاده م »قرطاس ابيض« 
در   بنابرین جای برای ایاالت متحده امریکا تخليه نماید را ندارد ،تازه آغاز شده » بازی بزرک«و رهبری این 

این . روشن سازد که منافع مشروع پاکستان را در منطقه می فهمد و قبول دارد واشنگتن به اسالم آباد  « عوض آن
 که حاضر به جستجو و استفاده از تمام منافع مشروع مشتمل است بر موجودیت یک افغانستان بی مدعا و دوست

ا و ا جنوب آسي ، بشمول باز گذاشتن دروازۀ آسيای مرکزی جهت تجارت ب مبتنی بر منافع مشترک باشدانواع مناسبات
علی اسالم آباد متمایل به ترک حمایت از زعامت ف « :در سند مذکور پيشبينی گردیده که  ».ارتقای انکشاف اقتصادی 

 اگر نفوذ  واشنگتن بيشتر فاصله بگيرد ، حتیاین ضد طالبان امریکا ، شاید ازطالبان نخواهد شد ، بلکه بخاطر کمپ
احتمال زیاد وجود دارد که عناصر اردوی پاکستان ،  را تحت فشار هم قرار بدهد ، امریکا مامورین عاليرتبه پاکستان

آی سازمان استخباراتی پاکستان ، موسسات غير حکومتی و مذهبی پاکستان عمًال به کمک طالبان . اس . مقامات آی 
روز افزون پاکستان از واشنگتن باید بطور مؤکد حمایت « : در صورت انکشاف اوضاع درین استقامت » .بشتابند

از هر نوع چوبکاری و کوبيدن ... پاکستان از این روش امریکا بایددر برابر امتناع احتمالی. طالبان را تفبيح نماید 
» چوبکاری و کوبيدن« صورت این ن دری. »کار بگيرد تا پاکستان را به اهميت افغانستان برای امریکا ملتفت گرداند

  :ید تعميل گردد به اشکال ذیل می با
  ».یه طلبی پاکستان بهره برداری کندباليسی امریکا ميتواند از صحنه تجز«      ـ  
امی با مول امکان ترئيد روابط متقابله نظکاری بيشتر خود با هندوستان  ـ حتی بش همامریکا باید در بارۀ«      ـ 

  ».هندوستان ـ  آمادگی بگيرد



 
 

 
  ١٠از  ٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

يه قطع کمک های اقتصادی و روابط تجارتی تهدید کند ، کمک های موسسه بين المللی پاکستان را از ناح«      ـ 
  ». امداد مالی را برای پاکستان محدود سازد 

امریکا باید از هر فرصت ممکن استفاده کرده  به تقویت موقف آن گروه ها  در پاکستان بشتابد که دارای «      ـ 
  ».قف های مشابه با امریکا می باشندمو

يسی افغانستان توجه خاص باید مبذول گردد تا باالی موسسه استخبارات پاکستان فشار وارد شود که در پال«      ـ 
  ». خود تجدید نظر کند

 . »ریکا را به پاکستان بلند می برد اقتصاد در حال سقوط پاکستان ، قدرت و مؤثریت کمک های اقتصادی ام«     ـ  
   :و سرانجام اینکه 

ر سازد تا ته ، پاکستان را وادا نفوذ خود باالی پاکستان کار گرفباید دولت چين را قانع سازد تا از... واشنگتن «   ـ     
عی  مساچين شاید از. ... د برخوردار استنفوذ قابل مالحظه باالی اسالم آبابيجنگ از . از حمایت طالبان بکاهد

توسعه افراط گرایی اسالمی لوگيری از توسعه عدم استقرار و جلوگيری از  عالقمند جامریکا حمایت نماید ، زیرا چين
حمایت از تالشها برای تقویت و حمایت از حکومت ملکی «  فوق است که اوباما  تعميل تدابيردر تداوم» .ميباشد

دی برای پاکستان و حکومت مبتنی بر قانون اساسی درین کشور بشمول سرعت بخشيدن به تامين فرصت های اقتصا
 ، مطرح آی را در بر دارد. اس .  که در حقيقت افاده غير مستقيم تضعيف مواضع نظاميان و آی را» مردم پاکستان 

ه اقتصادی و بشمول یک گروه ارتباط و یک گرو... یک ميکانيزم دپلوماتيک «  ایجاد به همين ملحوظ . مينماید
    اوباما . را در بر دارد » ه جانبه امریکا ـ پاکستان ـ افغانستان تالشهای س«  که مطرح گردیده » امنيتی منطقه یی 

گر ده و دیعمشروط به همکاری آن کشور در جهت نابودی پناهگاه های القا« را »  افزایش کمک ها به پاکستان «
تان و ما باید مطمين شویم که کمک های ما برای افغانس« ، ميداند  و تاکيد مينماید که » گروه های ترورستی 

   » اهداف ما را تقویت و کمک ميکند ،پاکستان
 و افغانستان نيز توجه معطوف گردیده نقش و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در   در قرطاس ابيض بعد از پاکستان به  

      : برشمرده استچنين ر مشترک و متضاد ایران با نقاط نظر ایاالت متحده امریکا در مورد افغانستان را نقاط نظ
اما طالبان ، شاید بيشتر از هر گروه دیگر در . ایران هکذا مانند پاکستان منافع بسيار وسيع در افغانستان دارد «

ر بين دری زبانان اعمال بعضی اوقات ایران این را هم کوشيده تا د. بل منافع ایران قد علم کرده اندافغانستان ، بمقا
 اقليت شعيه در افغانستان نگرانی دارد چونکه طالبان باالی انها ستم ایران بطور خاص در باره سرنوشت. نفوذ کند
تهران از عدم استقرار در سرحدات خود با افغانستان ،هراس داشته ، در نظر دارد تا صدها هزار افغان . ... ميکنند 

  . تشویش دارد ایران نيز مخدره از افغانستان به بابت ترافيک موادبه کشور شان برگرداند و ازپناهگزین در ایران را 
کوشش دارد تا ایران نيز مانند افغانستان . رار در افغانستان عالقمند ميباشدتهران همچنين برای دوام عدم استق

ای الن گاز و تيل از آسيای ميانه باشد و احساس تشویش ميکند که یک افغانستان آرام و دارکشورش راه عبور پایـپ
ایران نيز که از طریق کمک به مجاهدین افغان در قيام «   ،». الین را از ایران ببرد پایـپاستقرار شاید ميدان رقابت 

شان بمقابل اتحاد شوروی در افغانستان نفوذ پيدا کرد ، با تحریک طالبان و با نفوذ روز افزون پاکستان در افغانستان 
) ] افزون بر حزب وحدت ـ ودان [ ( حاد شمال ایران به همکاری نزدیک سایر اعضای ات. ... شدیدًا مخالف می باشد 

  ».بسيار کوشش کرد تا از متمرکز شدن قدرت طالبان جلوگيری کند 
الت متحده امریکا با جمهوری اسالمی ایران در ايص جهات مشترک و متضاد مواضع و منافع ای تشخ     با

به رضای «  با امریکاجهت آنکه  می ایراناسال جمهوری کنندگان سند مذکور بمنظور وادار نمودن تنطيم  ،افغانستان
واشنگتن باید دیالوگ خود را با ایران در مورد افغانستان تزئيد « :  چنين توصيه مينمایند  ،» همکاری کند (!)خود

اما حمایت روز تهران تا ایندم به تقاضاهای امریکا برای آغاز دیالوگ رسمی گوش خود را کر انداخته ، . ... بخشد 
» قرطاس ابيض« منظور نویسندگان . »  همکاری متقابله را سهلتر بسازدزون برای اصالحات در ایران ، شایداف

ایران و کشورهای آسيای مرکزی باید حاضر شوند تا از توليد نا آرامی و  « اینست که» همکاری متقابله « ازاین 
 ،  ميشود ، یا به تضعيف حکومت این کشور مبادرتافغانستان ممانعت می شودر دشویشی که گویا از اعمار پایپالینت

  » .جلوگيری نمایند
 به تحليل مواضع و نقش عده یی از جمهوری های آسيای  »قرطاس ابيض« در با در نظرداشت هدف فوق       

ينه درین زم. در رابطه به افغانستان ، نيز توجه معطوف گردیده است ) جمهوری های سابق اتحاد شوروی ( مرکزی 
یک عده جمهوریت های سابق اتحاد شوروی در آسيای مرکزی نيز در سياست افغانستان رول  « :چنين ميخوانيم 

ازبکستان و تاجکستان هردو تشویش دارند که شاید طالبان ، اسالم گرایی افراطی را به . عمده بازی ميکنند 
رانزیت عبور سالح و تجهيزات به افغانستان را این دو کشور برای اتحاد شمال راه ت. کشورهای شان صادر نماید 

 هردو برای خاک تاجکستان بحيث پایگاه مسلح گردانيدن مخالفين طالبان کار داده ، و روسيه و ایران. امتياز داده اند 
 چند سال به این طرف  ازبکستان رشيد دوستم از. ... اجکستان همکاری کرده اند  خود با ترسانيدن کمک به متحدین

  ». ا حمایت ميکرده است ر



 
 

 
  ١٠از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 نيز توجه داشته و در زمينه تاکيد در رابطه به افغانستان» مسکو « به تحليل نقش و اهداف » قرطاس ابيض «       
 سقوط رژیم بعد از.  فغانستان اجرا کرده است ماسکو در سالهای اخير یک رول محدود اما مهم را در ا«  : نموده که

ای داخلی تاجکستان در ـاما روسيه به هنگام جنگ ه. اخلۀ خود  در افغانستان تقليل بخشيد نجيب اهللا ، روسيه به مد
 در منطقه ، خواه باالی استقرارتا ماسکو کوشش کرده است .  دوباره به این منطقه برگشت ١٩٩٣ ـ ١٩٩٢سالهای 

ی مرکزی در برابر افراط واقعی باشد یا تصوری ، صرف مساعی نماید و خویشتن را محافظ و ناجی متطقه آسيا
روسيه با کشور های آسيای مرکزی برای رساندن اسلحه و تجهيزات به مخالفين .  نموده است دگرایی اسالمی قلمدا

روسيه هکذا یک کمپاین دپلوماتيک بين المللی را بمنطور منزوی ساختن طالبان . ظالبان همکاری نموده است 
مانند ایران روسيه نيز .   به پيش انداخته است حد و دیگر مجاری بين المللیرهبری ميکند و موقف خود را در ملل مت

طبيعی  . »  تمدید کندنریق افغانستان  به جنوب آسيا و ماورای آین تيل و گاز را از ترکمنستان از طآرزو ندارد پایپال
    يژی امریکا در افغانستان با استرات» به رضای خود «جهت اینکه » مسکو « برای وادار ساختن  است که امریکا

 را از نصب راکت ها در برخی کشورهای اروپای شرقی گرفته تا مسایل  »چند جانبه« کند بازی » همکاری«
    . ، استفاده نموده است گرجستان ، همچنان حمایت اپوزسيون داخلی آن کشور

 روی نقش  تاکيد تراژی اوباما بااست که در اس»   ابيضقرطاس«       با در نظرداشت مسایل مطروحه فوق در 
با امریکا » همکاری « ، جهت » ازیگران ـدیگر ب« بـه » فـرصت هـا « بـه فـراهـم کــنندۀ مثاـریکا بــزی امـرکـم

ما نياز داریم تا به یک فهم مشترک در ارتباط به افغانستان ، دست «  :  ، چنين مطرح ميگردد»بازی بزرگ « درین 
 در این کشور دنبال در همکاری با مایگر بازیگران نير فرصت های را فراهم ميسازیم تا منافع خود را  به دما. یابيم 
   ».کنند 

 ضرور است تا به این مسئله نيز توجه گردد که تالش ایاالت  اکنونالت متحده امریکا ،ا     با درک از استراتيژی ای
 اوباما نيز ای عينی مواجه است ؟  با کدام تهدید ه ،ستراتيژیمتحده امریکا جهت دستيابی  به اهداف مطروحه درین ا

تالش های ما با تهدید های مستقيمی « : ده است  وجود این تهدید ها چنين اعتراف نموبه عينيتدر استراتيژی خویش 
ر جهت هيچ راه حل کوتاه مدت برای منافع امنيت ملی ایاالت متحده امریکا د. ... در سطح جهانی ، روبرو است 

قعی است و دالیل ما نيز روشن خطر شکست بسيار وا. دسترسی به این اهداف در افغانستان و پاکستان وجود ندارد 
  ». اند

 اره افغانستان وجود دارد ميتوان در چ      تهدید ها و موانعی که در برابر اهداف و منافع امریکا در برخورد با مسئله
  :دستۀ ذیل از هم تفکيک گردند 

  دم هماهنگی ميانـ تهدید های ناشی از ع ـ١       
   دد قدرت در ایاالت متحده امریکا متع مراکز        

 دولت ، احزاب و سایر ساختارهای ( نه تنها در ساختار سياسی رت جهانی        ایاالت متحده امریکا بمثابه ابرقد
تجارب  .  است دارای مراکز متعدد قدرتنيز خویش  شبکه تبليغاتی ، بلکه در سيستم اقتصادی و)مشورتی سياسی 

 گذشته مؤید این واقعيت اند که این مراکز هریک مبتنی بر منافع خویش و یا در بهترین حالت مبتنی بر سليقه های
ر  سياست های افغانی ایاالت متحده امریکا نيز تا اکنون نتوانسته از این مراکز متعدد متأث. شان عمل نموده اند متفاوت
عملکرد متفاوت و بعضًا متضاد این مراکز در پروسه تعميل سياست های افغانی دولت امریکا ، در ماحول . نگردد 

 و از سوی دیگر سياسیاین ماحول  یکسو گسترگی یرا اززنامطلوب متبارز بجا نميگذارد ، سياسی این کشور اثرات 
 اما انعکاس مواضع .بحران کشانيدن وضعيت ميگردد  بهمانع   ، سطح بلند فرهنگ سياسی ساختار های رقيبوجود

سطح عاملين با  ، ی حالت جنگ ـ با مشخصات وجودمتفاوت و متضاد این ساختار ها در وضعيت سياسی افغانستان
 را بسوی تداوم تشنج و بحران  وضعيتمحيط کوچک ،در  قوام نيافته ـ  و  فرهنگ سياسی تسلطنازل درک سياسی و

 این مراکز هریک ساختار ها ، شبکه ها ، محافل و حتی شخصيت های مؤثر ویژه شان را در یرا ز.د نسوق ميده
 این سوقيات امکانات افغانی .افغانستان دارند که انها را در سمت منافع ، خواست ها و سليقه های شان سوق ميدهند 

بنابر وجود عينی همين معضله . اید  از درون تضعيف مينم اش ،امریکا را در استقامت تعميل سياست های افغانی
یک استراتيژی ارتباطی مؤثر «  :سياست های استراتژیک افغانی خویش چنين تاکيد مينماید است که اوباما در تنظيم 

 با هماهنگی بيشتر راین استراتيژی جدید هيچگونه چانس موفقيت نخواهد داشت ، مگ. و مبتکرانه باید ایجاد گردد 
  ». ... الت متحده امریکاايان سازمانهای ایم نظامی درملکی ـ

دیده شود ، اما تجارب گذشته و ماهيت نظام . را عينيت بخشد ؟ » هماهنگی «           آیا اوباما موفق خواهد شد چنين 
  .سرمایه داری نميتوانند مؤید تحقق این خواست اوباما باشند 

  ی خودی تهدید های ناشی ازضعف امکانات ونيروها ـ ٢       
  ـانستان و پاکستان غـل افــکا درداخـریــده امـاالت متحـ ای       

بطور مشهود مؤید آنست که کشور پاکستان مبتنی بر اراده استعمار بریتانيا بر بنياد اقعيت های تاریخی و        
 با نهضت های ضد ولوژیک در ضدیتگ هند و بمثابه نيرو و ظرفيت ایدایدولوژی اسالمی در ضدیت با کشور بزر

 دشمنی پاکستان با هند و افغانستان . با جدا کردن آن از پيکر هند بزرگ ، تاسيس گردید ،استعمار و ترقی خواه منطقه
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بنابرین اردوی پاکستان و سازمان استخبارات . ولوژی کسب نموده و مينمایدایدپشتوانه تبليغاتی اش را از همين از
سياست های  ضد هندی و ضد افغانی پاکستان را مختص بخود ساخته نظيم و تعميل  تانحصار که نظامی این کشور

آی پاکستان در پروسه تعميل . اس . بنابرین اردو و آی . مبتنی بر چنين ایدیولوژی تاسيس و پرورش یافته اند،  اند
 توجيه نيادگرایی اسالمیمبتنی بر ب» تروریزم « مبارزه عليه سياست های منطقوی امریکا که عمدتًا در استقامت 

ميگردد ، نه تنها نميتوانند وسایل مؤثری باشند بلکه بنابر ماهيت خویش بمثابه حامی نيروهای بنياد گرا و ساختار 
و در ضدیت با ) القاعده ، طالبان افغانی و پاکستانی ، احزاب و جمعيت ها و مدارس اسالمی ( های ترورستی 

 نظامی  بدون اضمحالل سازمان استخباراتامریکا  بنابرین. ل نموده و مينمایند سياست های امریکا در منطقه عما
 نميتواند به  ،و تصقيه بنيادی اردوی پاکستان از بنياد گرایان اسالمی و حاميان تروریزم) آی . اس . آی ( پاکستان 

 شکست پاکستان در برابر  راه نظاميان ارشد پاکستان چنين عملی در حاليک. اهداف خویش در منطقه دست یابد 
  ،»دوست دموکرات امریکا«رداری این  اداره ضعيف آصف ز.هندوستان تلقی نموده برای حفظ آن مقاومت مينمایند 

آی و اردوی پاکستان را دارا . اس . توان مقابله با آی  ، اهد توانست در جهت دسيابی به اهداف فوق وبه هيچوجه نخ
ه سرانجام استخبارات و اردوی پاکستان گسترش و تعميق وضعيت کنونی  را تحمل نه خطر آن وجود دارد ک. باشد 

 در ميان سازمانهای جهادی افغانستان و آی .اس . د درین زمينه نفوذ آی  نبای.نموده دست به کودتای نظامی بزند 
   . ه شودنادیده گرفتنيز بالوسيله در دولت افغانستان 

ت آی در ساختار های سياسی ، منجمله در دولت افغانستان نيست که در ضدیت با سياس. اس . ماشتگان آی      تنها گ
 کشور های مخالف حضور ایاالت متحده  افغانی سایرعاملينبه تاثيرات . ل مينمایند ها و منافع امریگا در منطقه عم

  . ، درین زمينه بی توجه ماندنيز نمی توان) بخصوص فدراتيف روسيه و جمهوری اسالمی ایران (  در منطقه امریکا
مانورهای مبنی ) هم در حکومت و هم در پارلمان ( ولت مردان کنونی افغانستان  د ازبرخیبی جهت نيست که 
 کرزی در گردهمایی سران کشور های عضو شانگهای  حامدشرکت.  را تبارز داده اند ها کشوربرگرایش بسوی این

 از مقامات دولتی و اعضای پارلمان افغانستان در مورد تعيين جدول زمانبندی در ماه اگست سال گذشته و تاکيد برخی
   .حضور نظاميان خارجی در افغانستان  را می باید در همين راستا مد نظر داشت 

، گستردگی افغانستان )  ملکی و نظامی(در ميان نظاميان خارجی ودر دستگاه دولتی نفوذ آن       مافيای مواد مخدر و
 تداوم  نا رضایتی مردم وامل نيرومند دیگری است که درو ع اداری و حيف و ميل وسيع کمک های بين المللیفساد

  .عدم ثبات در افغانستان نقش داشته ، مانع  استقرار وضع در استقامت منافع امریکا ميگردند 
   مواضع و منافع در ـ تهدید های ناشی از اختالفات ٣     

   سازمان ناتو برخی از کشورهای عضوامریکا با          
،  و یا هم بادرنظرداشت منافع خویش        کشورهای عضو سازمان نظامی ناتو یا تحت فشار ایاالت متحده امریکا

بنابرین آنهایی که منافع خویش را در نظر دارند ، نميتوانند برای بدست آوردن این منافع . در افغانستان حضور دارند 
 ميان است کهبنابرهمين ملحوظ بود و. الت متحده امریکا ، رقابت ننمایند اه بيشتر مواضع خود با ایو تحکيم هرچ

سياست های افغانی و منطقوی امریکا و بریتانيا روی برخورد با ساختار های سنتی اسالمی در منطقه بخصوص در 
آی پاکستان ، احزاب و . اس .  منجمله آی (الت متحده امریکا این ساختار ها اای. پاکستان ، اختالف تبارز نمود 

را زمينه های زایش و پرورش بنيادگرایی اسالمی و تروریزم مبتنی ) جمعيت های نامنهاد اسالمی و مدارس مذهبی 
بتوانند ممثل و مدافع منافع ه عوض آنان که  براضمحالل آنها و جاگزین ساختن ساختار های مدرن ب ،بر آن دانسته

 این سازمانها را بمثابه ساختار های سنتی حامی منافع  در حاليکه بریتانيا ،قه باشند ، پافشاری نمودهامریکا در منط
خویش از عصر استعمار تا کنون خوانده بر حفظ و تداوم فعاليت شان پافشاری مينماید و صرف تصفيۀ آنان را از 

  وزیر دفاع انگلستان چندی قبل دس براون  به همين ملحوظ بود که.مجاز ميشمارد » حرف نا شنو« وجود عناصر 
بایسته است کدامين وریانت دیگر مبنی . برپایی سيستم اداری طراز غربی در افغانستان ناممکن است « :  گفت چنين

ه سرمنشی خود داری کرزی از پذیرفتن پدی اشدان بریتانوی بحيث نماینده فوق العاداگر دیروز . » بر اسالم را یافت 
 در افغانستان ، اخراج عاجل دوتن از دپلومات های انگليسی از افغانستان و اظهارات انتقادی اش در مورد ملل متحد

 از عملکرد  اوعملکرد نظاميان بریتانيایی در والیت هلمند منشه در سناریوی امریکایی داشت ، امروز  انتقادات
اشی از همنشينی روزمره او با سفير بریتانيا و  صرف ميتواند ن کشتار افراد ملکی ،بر نظاميان امریکایی مبنی

 مالقات های هفته رد که شفقت  قصر سفيد را طیتلقينات او باشد ، زیرا دیگر جورج بوش در قصر سفيد وجود ندا
حکومت   )اوبامارئيس جمهور(  ، ایراز نماید و کرایه نشين کنونی قصر سفيد  زندۀ ویدوییاطارتباز طریق   ،وار

   .، نمی شناسد » یک حکومت توانمند ، حسابده و مؤثر برای افغانستان  « او راتحت اداره 
  های خارجی مخالف حضوررو ـ تهدید های ناشی از کش٤       

  امریکا و ناتو در افغـانستان و در منطقه  ایاالت متحده           
 فراتر از مبارزه با تروریزم و مواد  و ناتواچين ، ایران و روسيه به اهداف استراتيژیک ایاالت متحده امریک       

بعد از فروپاشی شوروی را پشت سر » حقارت « جمهوری فدراتيف روسيه که سالهای از آنجمله  .مخالف اند، مخدر 
، » کوشش مينماید تا در مسایل کليدی امور جهان شرکت ورزد ... در جریان چند سال اخير « گذاشته و بار دیگر 
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به حساب می آورد » ویت های اجندای روز ـیکی از اول« را در سياست های خویش  » ت افغانستان معضال« اینک 
  برای تنظيم استراتيژی سياسی خویش در مورد ایاالت متحده امریکا ،انند ــز مـ نيفدراتيف روسيه بدین ملحوظ  .

نخستين سند تحقيقاتی ای » اهم در افغانستان راه بسوی صلح و تف «. افغانستان مراکز تحقيقاتی را ایجاد نموده اند 
این . » روسيه در مورد افغانستان تعيين ميگردد فدراتيف موضعگيری آینده « است که ـ به احتمال قوی ـ مبتنی بر آن 

انستيتوت «  در نتيجه تالش مشترک گروه از دانشمندان  مينماید ـ پيرامون محتویات آن ایجاب مستقل را ـ که بحثسند
و با » پروسه انکشاف بين المنطقوی «  و  سازمان اجتماعی » موگرافی ، مهاجرت ها و انکشاف منطقوی روسيه د

و عده » مرکز تحقيقات افغانستان معاصر « ، تحليل های » مرکز مطالعات منطقوی افغانستان « استفاده از اسناد 
تحت سرپرستی  یوری گرپنوف  با همکاری ایل مراکز دیگر تحقيقاتی و نظریات برخی از شخصيت های افغانی ، 

   .)٣ (نور باتيرشين ، اندرانيک دیربنيکيان ، باریس گرپنوف و سيرافيم ملينتيف ، تهيه گردیده است
 ایاالت متحده امریکا و سایر کشورهای عضو ناتو  تحت «: روسيه معتفد است که  سند فدراتيف مبتنی بر این       

روریزم منافع و اهداف نظامی ، سياسی ، اقتصادی ، جغرافيایی ـ استراتيژیکی  و بوشش شعار جنگ عليه ت
 آنها ميخواهند در مرکز ایرو ـ آسيا  که افغانستان و تمامی کشورهای آسيای .جغرافيایی ـ سياسی خویش را دارند 

الت متحدۀ امریکا و اایبه همين هدف .  خویش را گسترش دهند بر ميگيرد اساسًا پایگاههای نظامیمرکزی را در 
   ». سازندمی  قوت های نظامی شان را در منطقه جابجا  بهانه جنگ عليه تروریزم ،کشورهای عضو ناتو تحت

شرایط و موعد قرار « و ناتو در سند فوق تاکيد ميگردد که  در مقابله با حضور نظامی ایاالت متحده امریکا        
 باید با جامعه بين المللی و رهبری افغانستان بشمول پارلمان تفاهم و تنظيم داشتن نيروهای خارجی در افغانستان 

   ». گردد
در مطابقت با اهداف » حل پرابلم افغانی «         روسيه فدراتيف تالش خواهد نمود با ارتقای نقش خویش در پروسۀ 

اکام ـروسه نـا پـقابل بـور در تـمين منظبه ه. دهد » روسيه را بحيث ابر قدرت جهانی دوباره تبارز « و منافع خویش 
تحت رهبری » صلح و ترقی در افغانستان « را تحت عنوان » جدید کنفرانس بين المللی « کنفرانس بن ، تدویر 

سازمان ملل مطرح مينمایند ، که درین کنفرانس افزون بر جوانب دولت و اپوزسيون مسلح و برخی ساختار های 
سازمان ملل ، سازمان همکاری شانگهای ، اتحاد دلت های مستقل « ( شامل » بين المللی جوامع « دیگر افغانی ، 

سازمان  بی ،. کا . دی . گی ، کشورهای عضو سازمان قراداد امنيت جمعی یا او . ان . مشترک المنافع یا اس 
ه که نقش عمده را در کنفرانس اسالمی ، جنبش عدم انسالک ، کشورهای همسایه های افغانستان ، کشورهای منطق

 ضرور است «. رکت نمایند ـيز شـن) » و ـاتـا و نـادیه اروپـاتح ف ،ـيـدراتـله روسيه فـازی ميکنند منجمـانستان بـافغ
و آن عده ی و انکشاف افغانستان تصویب گردد این پالن باید توسط روسيه زلکسی بازساپتا در کنفرانس پالن کم

چون روسيه « و سرانجام  ،» ازی افغانستان نقش خویش را ایفا نمایند ، ترتيب گردد  کشورهای که ميتواندد در بازس
 بحيث یک کشور بی طرف جهت  ميتواند به همين سببدر جریان جنگ هفت ساله در افغانستان اشتراک نورزیده

   ».سهم بگيرد بوسيله تمام طرف های دخيل عملی ساختن فيصله های کنفرانس 
ود مؤید آنست که روسيه می خواهد بدین طریق با تضعيف نقش ایاالت متحده امریکا و ناتو و      چنين موضع خ

 مطرح  ـ که در حقيقت مسئله منطقه است ـ خود و متحدین منطقوی خویش را در مسئله افغانستان ،عقب زدن آنها
سه ( ودی ـخای ـبا تهدید هدر شرایطی که استراتيژی امریکا  ،  چنين موضعگيری روسيه فدراتيف  آثرات.سازد 

          . نيز مواجه است ، ميتواند بيشتر  تقویت گردد ) تهدید برشمرده اول در سطور فوق الذکر همين مضمون 
 در افغانستان ، از طریق پاکستان هدید راه های اکماالتی قوای نظامی ایاالت متحد امریکا و ناتو تدر جنين وضع       

بيعی است که این امتياز را روسيه بدست گرفته در بدل آن خواسته های خویش  ، طدرین زمينهو عدم همکاری ایران 
این خواسته ها جز محدود ساختن امتيازات امریکا در سياست های افغانی شان ، چيزی دیگری . را دکته خواهد نمود 

  .بوده نميتواند 
 مستقل و با درایت ملی که بتواند راه کشتی  ، گذار اثر افغانیینيرو فقدان رداشت چنين وضعيت وبا در نظ     

 ، تداوم برخورد قدرت های طوفانزدۀ افغانستان را از ميان امواج متضاد فوق الذکر ، بسوی ساحل نجات  باز نماید
  بنابرین بجاست .فت یا خواهد گسترش و تعميق گردیده بحران در نتيجه کهخارجی و عوامل داخلی آنان را زمينه داده

 ما تا اکنون ا.ا م دیگر است ؟ ناین سوال مطرح گردد که آیا افغانستان برای ایاالت متحده امریکا تختۀ خيز یا ویت
 تحرکات سياسی و نظامی ، مستحکم تاسيساتاعمار اقدامات و تدابير ایاالت متحده امریکا اعم از سوقيات و 

تدابير گستردۀ تبليغاتی  و مصارف مالی همه و همه مؤید  راه اندازیدپلوماتيک در منطقه و در عرصه بين المللی، 
 که عالقمندی ایاالت متحده امریکا را برای حضور دوامدار در افغانستان و در منطقه افاده مينمایند ولی نباید آنست

  .تاریخ در حافظه  دارد بير و اتحاد شوروی را نيز  سرنوشت امپراتوری بریتانيای ک فراموش کرد که
  

  پایان
  

***************  
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  : یادداشت ها      
  

 تهيه گردیده و به  »مسابقه ها و راه حل ها : سياست امریکا در افغانستان «  تحت عنوان  سند فوق الذکر ـ١        
. یکا در زمان بل کلنتن سپرده شد به وزارت خارجه ایاالت متحده امر» ) قرطاس ابيض ( اوراق سفيد « شکل 

 به زبان انگليسی به وسيله وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا »ائيوی برای مقاصد اجر « تلخيص سند مذکور
شميان به   ، نشر گردیده که متن کامل تلخيص مذکور به وسيله خليل اهللا هازمانيکه خانم اولبرایت وزیر خارجه بود

نشر » تان آئينۀ افغانس « ١٣٧٨ ـ عقرب ١٩٩٩ سال دهم ؛ اکتوبر  ؛٧٩فارسی دری ترجمه و در شماره مسلسل 
گرفته شده » آئينه افغانستان «  از مؤخذ شماره فوق  ،نقل قولهای منسوب به سند مذکور درین نوشته. گردیده است 

    .است 
که در گرفته شده اند ـ نقل قولهای که درین نوشته از استراتيژی اوباما ارائه ميگردد از متن ترجمه دری آن  ٢      

   .ردیده است نشر گ ٢٠٠٩، مؤرخ چهارم اپریل » پيام مجاهد « سایت انترنتی 
« نقل قول های برگرفته از این سند ، مربوط به ترجمۀ متن کامل آن به زبان پشتو است که در سایت انترنتی  ـ ٣      

نقل قول های مذکور از زبان پشتو به دری بوسيله نویسنده این مضمون  ترجه .  به نشر رسيده است » تل افغان 
  . ده اند گردی

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


