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 باز هم افغانستان و بازی بزرگ دیگر 
 

مقاله ی تحقیقی نگاشتم با عنوان » افغانستان و بازی بزرگ دیگر« که در همین سایت  ۲۰۱۵در هفتم جوالی  
های یافتن کشور قدرتدر منطقه و افغانستان و  اخیر»افغان جرمن آنالین« اقبال نشر یافت. با تحوالت سالهای 

، یکی از قدرت های بزرگ جهان در  »بازی بزرگ« از طرف انگلیسمنطقه یی که در زمان طرح و تطبیق
یا وجود   ،قرن نزدهم، به منظور جلو گیری  پیش روی روسیه به جانب آبهای گرم در هند روی دست گرفته شد

اما امروز با استفاده از این قدرت های اقتصادی و    را نداشتند  امروزاقتصادی و سیاسی    نداشتند و یا هم قدرت
، در تبانی به این قدرت ها بازی بزرگ  چین و بعضی همسایگان دیگر افغانستان  ، مثل پاکستان هند وسیاسی

منافع غیر   داشتدیگر را روی دست گرفته اند تا باز هم مثل قرن نزدهم بتوانند به میل خود شان با در نظر  
یانه و قدرت طلبانه ی شان و یا هم با در نظر داشت رقابت مشروع منطقه یی شان و تطبیق طرح های توسعه جو

ا در کل ساحه ی افغانستان هستند ی  و یا نفوذ کامل بر بخش ها و  حاکمیت نیابتیهای منطقه یی، باز هم در پی  
نه برای جلو گیری از    دیگری،  »بازی بزرگ«  د پیش گرفته بودآنچه بازی بزرگ    روش  تا این بار با تطبیق

می از منابع بلکه برای استفاده ی اعظ  و یا هم در هراس از بزرگ شدن چین،  پیش روی روسیه ی امروزی
به   ،با در نظر داشت منابع سر شار اقتصادی زیر زمین و روی زمین   ،اقتصادی منطقه به شمول افغانستان

     توسعه طلبانه ی شان پیروز گردند.  نتوانند به تطبیق این طرح و پال 
 ،با هر اسم و رسمی که بوده  ،موقعیت جغرافیائی افغانستان  این خطه را در طول تاریخ چندین هزار ساله ای آن

مورد توجه جهان گشایان، بازی گران عمده ای صحنه ای سیاسی  و قدرت نمائی و رقابت های ابر قدرت ها و  
و    ،جهانهای  وری  تامپرا تزاری  ای  روسیه  بیستم  قرن  اوایل  و  نزدهم  قرن  دوم  ای  نیمه   . است  داده  قرار 

فوذ روسیه و جلو گیری راس از نین سرزمین در مقابل هم قرار داد و انگلیس در ها  انگلیس را در  امپراتوری
که انگلیس ها تازه تطبیق  نقشه ای تصرف  این سر زمین یهناور و    ،آن بسوی هند و آبهای گرماز پیشروی  

و افغانستان را دروازه ای  چنین توسعه طلبی   سرشار از منابع را  با تاسیس کمپنی هند شرقی روی دست داشتند
ین جا بود که این دو قدرت بزرگ آن زمان  پالیسی ا  در بر آمدند،  روسیه  فوذ  در صدد جلو گیری از ن  ،میدانستند

 های را برای بر آورده شدن منافع آز مندانه ای شان  روی دست گرفتند که بنام» بازی بزرگ« نامیده شد و در 
 امپراتوریبین    رقابت  برای توضیح    این اصطالح    ین بازی افغانستان و سرحدات آن مورد معامله قرار گرفت. ا

در افغانستان تمرکز بر مانور های نظامی و سیاسی  های برتانیه و روسیه در قرن نزدهم  بکار برده شد و اکثراً  
» ردیارد کیپلینگ« معروف شد کهو زمانی  ل  استعما  طالح و نام گذاریاین اص  1840الهای  اوایل س  در  وداشت  

Rudyard Kiplingبشکل یک سلایر بروی    1900  در سال    این ناولو  بکار برد    آنرا  بنام »کیم«  د در ناول خو
 . صحنه آمد

 جنگ اول   .برای باز داری  روسیه  بر افغانستان حمله کند  انانگلستاین تقابل و رقابت موجب آن گردید که  
به شهادت تاریخ  و  پایان یافت     1842که با شکست مفتضحانه در سال    1842-1841  سال  زافغانستان اانگلیس در  
بعد از آن در گرفت که   1880-   1878 درانگلیس    –افغان  جنگ دوم    .) برایدن( نیمه جان نجات یافت    یک فرد

سیاسی را بدون دعوت قبلی به دربار امیر شیرعلی خان فرستادند و زمانیکه برتانیه از امیر خواست   روسها هیات
ابا ورزید و انگلیس ها به انتقام این اقدام او یک اردوی چهل هزار    که  هیات سیاسی آنها را نیز قبول کند امیر
خان، که محمد صدیق این جنگ با به قدرت رسیدن امیر عبد الرحمن    .نفری را به سرحد افغانستان اعزام داشتند

» افغانستان در پنج قرن اخیر« او را "مستبد با کفایت" خوانده است، به پایان رسید و   اثر معروفش فرهنگ در
که انگلیس ها امور خارجی افغانستان را تحت ادارۀ شان داشته باشند و خود به استحکام قدرت  کرد    موافقتاو  

 در داخل  پرداخت. 
آنها صال به  ها،  انگلیس  به  افغانستان   خارجی  امور  واگذاری  در  این  که  داد  های سرحدات   خطحیت  کشی 

تصرف نمود و ادعای  افغانستان دست آزاد داشته باشند  و بعد از آنکه روسیه واحه ای " مرو" تا پنج ده را  
د، انگلیس ها با روسیه موافقه نمودند  که پنج ده را در تصرف داشته  کربر تمام این قلمرو افغانستان  میت  حاک
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دریای آمو را    ،نقشی داشته باشد و نظرش شامل باشد   یم ها  تصم  ین ا  باشد و بدون اینکه حکومت افغانستان در
 رسمیت شناختند. ه بین متصرفات روسیه و افغانستان ب سرحد  به حیث 

تا این جا فقط اشاره ای مختصری بود به اصطالح » بازی بزرگ«  و اینکه افغانستان چگونه قربانی این»  
با البته درحال تکرار شدن است قدرت های منطقه ی امروزی   توسط چگونه تاریخ   دیده میشود که  . بازی« شد

ولی با   قرار دارد مقابله هاباز هم افغانستان محراق این  و شرایط و اوضاع دیگری  و با بازی کن های دیگری
 .انی های متفاوتدید گاه های متفاوت و اهداف و نگر

اما با نظر گذرا بر شرایط و اوضاع کنونی و در ظهور قدرت های  بزرگ منطقه یی و جهانی و عالقمندی  این  
و همچنان  ،به خصوص در رابطه به حیث حلقه ی اتصال بین جنوب آسیا و آسیای میانه ،قدرت ها به افغانستان

افغانستان  ردخیل بودن قدرت های غربی  د تطبیق سیاست و یا طرح    ،سال گذشته  در بیست و یک  اوضاع 
»بازی بزرگ« به نحوی که در نیمه ی دوم قرن نزدهم عملی شد نا ممکن به نظر می رسد. در قرن نزدهم تنها 

مجهز  دو قدرت بال منازعه در جهان وجود داشت، انگلیس و روسیه، ولی امروز هر یک از قدرت های منطقه 
و حامیان بین المللی شان از یک داخلی  سی بر دوستان  چنان نفوذ سیاقدرت اقتصادی و همیا  ذروی و    به سالح
حضور و نفوذ سیاسی قدرت های بزرگی مثل امریکا و اتحادیه ی اروپا و روسیه از جانب دیگر، و    ،جانب

و یا تغییرات در   ،مردم و ملت هات  سر نوشبر  در مورد    مجال تصمیم گیری از جانب دو قدرت  یا دو رقیب
حاکمان   سلب شده است. از جانب دیگر  ،مثل قرن نزدهم  و تمامیت ارضی کشور ها،  محدوده های جغرافیائی

یک انچ خاک  آن طوری که ادعا میکنند، تندنیس، حاضرنهفعلی افغانستان که حاکمیت دارند و حکومت مشروع 
درست است که سر و صدا ها و مباحث داغ به خصوص در رسانه های همگانی   .  از دست بدهند  افغانستان را

  را   د ر رابطه به کوریدور یا دهلیز واخان که نود و یک کیلو متر سر حد بین افغانستان و چین   و دنیای مجازی
به راه افتاده است ولی این بار نه مردم افغانستان آن مردم قرن نزدهم هستند و نه هم حاکمیت     ،تشکیل می دهد

ا و یا تطبیق چنین معامالتی دارد  است و نه هم صالحیت و اقتدار امض  فعلی حاضر به معامالتی مثل قرن نزدهم 
  هی نا پذیر و لکه ی سیاالتیام    خواهند داد. موضوع خط دیورند زخماکمیت  چنین صالحیتی  به این حو یا مردم  

در تاریخ افغانستان است و فکر نمی شود که چنین حرکت غیر ملی و مغایر تمام اصول و موازین درسطح ملی 
ملل متحد  وجود داشت به تواند انجام دهد. در قرن نزدهم نه     با درسی از گذشته  و بین المللی  را حاکمیت فعلی

  مثل امروز   حدود و حاکمیت حکومت ها بر چنین حدودی  مطابق به احکام و مبانی حقوق بین الدول  و نه هم  
ن زمان تنها دو قدرت بود که جهان را بین خود یا به حیث ساحه های نفوذ و  آدر  . ثبت این موسسه ی جهان بود

این اصطالح ورد  همین تقسیمات بود که  و بر مینای    یا دولت های دست نشانده و مستعمره تقسیم کرده بودند
ی و جهانی ه یامروز  رقابت های منطقاما    نمی کند«  تانیه آفتاب غروببر  راتوریپ» در ام  که  زبانها شده بود

ی، نژادی و اقتصادی و  ه یفرق   ،شاش و جنگ های  مذهبیرامی و اغتآهر جائیکه نا    بسا نقاط جهان دردر  
درت های  م تا قایگان این مناطق نا آردست های بی شماری از همسا  ،د داردو سیاسی و اختالفات مرزی وج

روه های در گیر  گ از بسیار  سر و کله ی   درت های بزرگ جهان دخیل است و دیده می  شود کهق  و ی ی همنطق
   .از آستین یکی از این آشوب افروزان برای کسب منافع  شان بیرون می شودچنین مصیبت های ویرانگر 

تلخ افغانستان تجارب   نتیجه ی    تو مصیب  بی نهایت  از یک جانبباری را در  و   ،موقعیت جغرافیا ئی خود 
ترکیب اجتماعی جامعه   همچنان  و، بدون تصمیم و اراده ی مردمقدرت  غاصبینو یا  حکومت های دست نشانده 

با تفاوتهای اتحاد بین این دسته های قومی و نژادی  عدم  که یکی از عوامل    مختلفهای  اقوام و نژاد  ی متنوع با  
  بیش از چهل سال  محصول یی هاگ سپری کرده و اکنون هم در اوج چنین از هم گسست ،بوده می تواند فرهنگی

جو و    تقرار دارد. بعضی از همسایگان منفع و ملی  م موجودیت حاکمیت متعهد  عد  جنگ و تجاوز و تهاجم  و
 استراتژیک ا طرح پالیسی عمق  بپاکستان که مذبوحانه از پنجاه سال به اینطرف کوشیده  قدرت طلب به شمول  

  ه ی برخی دیگر شاریا هم به اعضی کشور های دیگر و  در تبانی با ب  ل داشته باشدمبر قلمرو افغانستان نفوذ کا
ی پامیر   ، دماغههای همیشگی سعی دارد به نحوی یکی از شاهرگ های اقتصادی افغانستانو ترفند  با نیرنگ  

این راه ترانیزیتی تجارتی را به دست    ازدر اختیار داشته باشد تا از یکطرف بیشترین منافع اقتصادی    را  ،بزرگ
اما این لقمه بسیار به آسیای میانه گردد.    ،رقیب سر سخت این کشور  ،آورد و از جانب دیگر مانع دسترسی هند

   آنست که پاکستان بلعیده به تواند.بزرگتر از 
 

 پایان
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