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 15/40/3412                    غوث جانباز

 تجزيۀ افغانستان

 ی در آسیای میانه؟ميا ايجاد مراکز نظا 
 

علنی برپا گرديده میز مدوری غیر " مرکز تحقیقات برای آينده"چندی قبل در بیشکیک، پايتخت کشور قرغزستان، در 
طی اين میز مدور صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل امنیت منطقوی دو سناريوی انکشاف آينده را در . بود

 :ناحیۀ آسیای میانه مورد بررسی قرار دادند
  ،تجزيه افغانستان. 1
 .مراکز نظامی در آسیای مرکزی علیه چینايجاد . 3

 

تحلیل اوضاع در افغانستان نه صرف از : دهند که هدف اصلی اين مالقات را سازمان دهندگان میز مدور گذارش می
عده از صاحب نظران که اوضاع را از داخل  و تبادل نظريات آن ، بلکه ارزيابی هاطرف سیاسیون بر سر قدرت

 .داد افغانستان بلد هستند، تشکیل می
  

  :اشخاص ذيل اشتراک ورزيده بودند" سر بسته  " در اين مالقات
   میلیس جونا شاه علی يف، رئیس اسبق انستیتوت ملی تحقیقات ستراتیژيک قرغزستان؛ 
  اقبال میر سعیدوف، کارمند ارشد علمی انستیتوت تحقیقات ستراتیژيک قرغزستان؛ 
  ويتالی اوراز علی يف، رئیس اسبق ادارۀ کنترول و نظارت دولتی از مواد مخدر قرغزستان؛ 
  فلسفی؛  -مسائل اجتماعی صاحب نظر، تاريخدان و مسؤول تحقیقات سیاسی قرغزستانسیرگی ماما اولوف 
  يکی از مأمورين عالی رتبۀ دولت قرغزستان که چندی قبل سمت امور امنیتی اين کشور را به عهده داشت و و

 . نخواست اسمش افشا گردد اشتراک ورزيده بود
 

اواخر در قلمرو قرغزستان، چه در حلقات صاحب نظران و چه  در اين: " اشتراک کنندگان خاطر نشان ساختند که
تند رو که در افغانستان ها از طرف گروپ هايی تروريستی و  هم در میان سیاسیون بر سر قدرت موجوديت تهديد

ی کلیشه ای نامیده شده و گويا مانع درک واقعیت ها م "موجوديت تهديد از قلمرو افغانستان . شود قرار دارند رد می
مبالغه آمیز جلوه  341۲سال تالف در ر روشنايی خروج قوای ائشود و عواقب منفی احتمالی برای آسیای مرکزی د

 ." شود داده می
 : صاحب نظران میز مدور پیرامون موضوع مطروحه داليل آتی را مطرح ساختند

 در عین حال ظرفیت رژيم . ماند تهديد ها جدی نیستند، چون يک کمیت کافی قوا در افغانستان باقی می - اول
 .شود کابل در راه کنترول اوضاع به مراتب باالتر از آن است که معمواًل تصور می

  رکزی باالی واليات شمالی شود، در حالیکه خطر حفظ حاکمیت ادارۀ م صدور تروريزم پیش بینی نمی –دوم
تاجکستان و قزاقستان در سال در عین حال طوريکه تجارب کشورهای  . استکشور هرچه بیشتر محسوس 

تر از مسألۀ هجوم از قلمرو  با تروريزم مبرم اين کشورها داخل در دهد، دشواری های گذشته نشان می
 . گردد افغانستان ارزيابی می

 

هیچ يک از کشورهای بزرگ جهان قصد بی : " آن گرديده است که حکومت قرغزستان را هر چه بیشتر عقیده بر
قبل از همه به دلیل آنکه افغانستان وزن سیاسی  . ع را در آسیای مرکزی در سر نمی پروراندثبات ساختن اوضا

رود که در  افزون بر آن احتمال آن نیز می. خود را در پالیسی خارجی اضالع متحدۀ امريکا  از دست داده است
ین منعقد گردد، در حالیکه رابطه به سرنوشت آسیای مرکزی قرار داد غیر رسمی میان اضالع متحدۀ امريکا و چ

 ." تواند صرف مزاحمت ايجاد کند روسیه در اين راستا می
ايجاد  : طرح جديدی در حال تدوين است" يک آسیای مرکزی بزرگ " افزون بر آن عوض نسخۀ قبلی، يعنی ايجاد 

. د داشتم قرار خواهچین هر چه بیشتر در تصادسیستم پیچیدۀ روابط دو جانبه که در روشنايی آن منافع روسیه و 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbaz_gh_tagziyae_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbaz_gh_tagziyae_afghanistan.pdf


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 شود که امنیت کشور تأکید می. را تغییر میدهد *"داد امنیت مشترک مان قرارساز" چنین يک انکشاف مواضع 

سازمان قرار داد " از هر طريق ممکن تأمین گرديد، در حالیکه  **طی سالهای بعد از کسب استقالل( غزستانرق)

سازمان " توان ياد آور شد، در حالیکه  عجالتًا از نقش مثبت ناتو می .در آن کدام سهمی نداشت" امنیت مشترک 
 3414به حل و فصل اليتنهايی و تأخیر آمیز ارائۀ کمک ها به قرغزستان در جون " قرار داد امنیت مشترک 

 .مصروف بود
 

 صرف اهالی قرغزستانو روسیه نزد " سازمان قرار داد امنیت مشترک " بدين ترتیب نتیجه گیری بعمل می آيد که 
 ." به روسیه تا هنوز دلچسپ باقی مانده است، نه چیز بیشتر از آندلیل عالقمندی مردم  به

 

را برای تأثیر گذاری باالی اذهان عامه در آسیای  ه ایهار داشتند که کشورهای خارجی نقشاشتراک کنندگان اظ
ها به  و همچنان روزنامه ها و انترنیت سايت (زادیآ) "آزادتنیک " طور مثال راديوی ه ب. میانه روی دست دارد

 . لسان قرغزی به منابع اصلی اطالعات در مناطق قرغز زبان قرغزستان مبدل گرديدند
کند تا وزن سیاسی و حیثیتی  پروژۀ طرفدار غرب هدف آنرا دنبال می: " اعضای میز مدورخاطر نشان ساختند

در اينجا بايد . درا به کمک غرب تدوين نماي يالت و دلچسپی های برعکسبخشند و  طرز ديدها، تما تقلیلیه را روس
کنند  دنبال نمیجاد گرانه را ها اهداف اي اين سازمان. های بین المللی را در نظر داشت مثمريت طرح های سازمان

ه نوبۀ خود روسیه ب. نپاشند بیشتر فرو آنها می باشند تا و در حقیقت صرف حمايتگر سیستم کمک های اجتماعی 
 ."که حرکت متقابل وجود نداشته باشد توانائی آنرا ندارد تا اهداف خود را در اينجا عملی کند، در صورتی

 

 که پس از کسب استقالل  کشور می یطی تمام مدت زمان: " اشتراک کنندگان مالقات بیشکیک تأکید ورزيدند که
کترين ملی، قرغزستان عماًل ودر عدم موجوديت يک د. گذرد هیچ مرجعی برای امنیت قرغزستان کار نکرده است

الزم است تا در کشور درک تهديد خطرها در رابطه به موضوع . به قلمرو تطبیق نقشه های بیگانه مبدل گرديده بود
 ."مذکور تدوين و ترويج گردد

 

 کند و میخطر در شرايط کنونی صرف سر باال : " حاضرين میز مدور در بخش ديگری خاطر نشان ساختند
تواند عندالموقع تهديد را تشخیص و  نمی" تهديد خارجی " در مورد " سازمان قرار داد امنیت مشترک "کترين ود

صاحب نظران هکذا توجه خود را به جنوب کشور که در آن حوادثی در حال بوقوع پیوستن است ." تفکیک نمايد
نمايند، ولی  ور دارند و گويا برای تأمین صلح فعالیت میهای متعدد بین المللی حض مبذول داشتند که در آن سازمان

(. داشته باشند يا نمی خواهند) ندارند را ظرفیت تعمیل تمام اقدامات ضروری برای دسترسی به اهداف تعیین شده
نظر که گويا نقش افغانستان در پروسۀ جاری سیاسی در آسیای با اين   حاضرين مجلس بیشکیک به صورت قطع

تأکید صورت گرفت که تأثیر حوادث افغانستان باالی اوضاع در آسیای . هش می يابد موافقت ننمودندمرکزی کا
ه ب. در عین حال تروريزم به تهديد دايمی و تجارت مبدل گرديده است. مرکزی بیشتر گرديده و افزايش خواهد يافت

موجوديت چنین يک .  . .گیرد یهزار عمل تروريستی صورت م 2،۳طور مثال در قلمرو پاکستان ساالنه الی 
 .کنند نمی بینند را دنبال می" خاص"فشار را صرف صاحب نظران که اهداف 

 

 :سناريو وجود دارد( 3)در رابطه به افغانستان و آسیای مرکزی حد اقل دو 
به اساس سناريوی مذکور بر بنیاد تقسیم افغانستان . سناريوی مشترک اضالع متحدۀ امريکا و برتانیۀ کبیر -اول

اين طرح در بطن خويش اتکاء به قومیت دارد که در نتیجۀ آن انقسام بعدی کشور بوقوع خواهد . قومیت می باشد
 .می انجامدتن رژيم ها در آسیای مرکزی کند و سرانجام به بی ثبات ساخ پیوست، تروريزم شدت کسب می

قابل يادآوريست که افغانستان نقش خاصی را در ساختار روابط بین المللی در ناحیۀ آسیای مرکزی و آسیای جنوبی 
از ديدگاه تاريخی طوری بوده که . تمام مهندسی امنیت نامید" سنگ تهداب " کشور مذکور را میتوان . بازی میکند

ا در تدوين دولت فارس و دولت های هندوستان بازی اقوام مشمول در جغرافیايی افغانستان نقش قابل مالحظۀ ر
ها میان امپراتوری های  در عین زمان افغانستان میدان تصادم. میالدی 1۱مخصوصًا از شروع قرن . نموده است

 . فارس، مغولها، برتانیه و روسیه نیز بوده است
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ند، برای مدتی در افغانستان دولت با ثبات توانستند به توافقی بین خود برس زمانیکه امپراتوری ها گاه و بیگاه می
کرد افغانستان را تحت کنترول خود درآورد، به  در صورتیکه يکی از امپراتوری ها کوشش می. بوجود می آمد

 .شد و نتیجتًا به بی ثبات شدن تمام ناحیۀ آسیای مرکزی می انجامید شکست مواجه می
قیت و شگوفائی دولت های آسیای میانه و آسیای جنوبی را دارند، به همین دلیل است که تمام آنهائیکه آرزوی موف

 .خواهند تا افغانستان واحد، با ثبات و انکشاف يافته باشد بالترديد می
در اين میان اتکاء به قومیت و تجزيۀ افغانستان، نماينگر اهداف ديگری که در پشت پرده استند می باشد، که مقصد 

در اين زمینه حمايت برخی از حلقات در . دکن اتی را در آسیای مرکزی دنبال میادامۀ فروپاشی و صدور بی ثب
د، نده هزار نفر را در جنوب افغانستان تشکیل می 244ها که به سختی جمعیت  غرب از فعالیت های سیاسی بلوچ

مثال ديگر تأثیر گذاری های اطالعاتی باالی هزاره هاست که در نتیجۀ آن نظريۀ . کند توجه را به خود جلب می

 . های مستقل بوجود می آيد ***"خان نشین"
 

حمايت از اقلیت ديگر، مثاًل . تعمیق چنین يک پالیسی بدون شک به ازدياد افتراق قومی در افغانستان خواهد انجامید
ها در شمال افغانستان اصاًل بدون بروز  طرح ايجاد دولت تاجکدر عین حال . ها شروع خواهد شد ترکمن

وجود دارند که اهالی آنها را صرف قوم  یدر شمال افغانستان نواحی و ولسوالی هاي. تصادمات متصور نیست
را در نظر " صد ساله " بدينترتیب يا بايد از افغانستان واحد حرف زد و يا هم تداوم جنگ . دهد تشکیل می پشتون

از اين نقطۀ نظر بی نظم ساختن شمال کشور طرحی است که دقیقًا در ارتباط با منافع کشورهای خارجی . اشتد
 .قرار دارد

 

فعالیت اصلی . طالبها دير زمانیست که ديگر صرف يک نام بوده، میان آنها يگانگی وجود نداشته و منقسم هستند
طور مثال در نتیجۀ حوادث ه ب. دهد آنان تشکیل می های ها را اراده و خواست راهنما گروپ های مختلف طالب

همزمان با . داشتند، اکنون مفقود االثر شده اند" اختیار"حیۀ پامیر که سرحد را در نا های قوماندان 3413تابستان 
" اين میرساند که  .ايجاد سرحد باز در بدخشان، چون ديگر هیچکس نمیتواند اوضاع را تحت کنترول داشته باشد

مرکز واليت ) بدينسو در شهر فیض آباد  3413به چی دلیلی از سال : و يا مثال ديگر.   . .تطبیق شده است" نقشۀ 
اهمیت خود را از "اگر افغانستان به زعم بعضی ها  کند؟  شبکۀ استخباراتی برتانیه فعالیت می( بدخشان افغانستان

به چی دلیلی بارهای نظامی و تسلیحات ! ر دنبال میکند؟چی هدفی را در ناحیۀ مذکو پس شبکۀ مذکور" دست میدهد
را قصد دارند از صعب العبور ترين مسیر، يعنی پامیر، اشکاشم انتقال بدهند و با حصول توافق با حکومت 

بود، برای  اگر هدف بیرون ساختن بارها میانجامد؟  قرغزستان در جايی جابجا بسازند که مسیر آن به چین می
 .هن از طريق کشور ازبکستان کافی بود و تماماينکار راه آ

 

ايجاد مراکز نظامی در آسیای مرکزی، واحد هايی : توان سناريوی دوم را مشاهده کرد در پیوند به همین مسأله می
ۀ امريکا را بتوانند در نظر کترين نظامی اضالع متحدوکه پیاده نمودن اجزای د یمخابراتی و سائر ساختارهاي

 بدين. تعداد منسوبین نظامی، موازی با ازدياد نقاط پذيرش، ارائۀ خدمات نظامی در صورت ضرورت تقلیلبگیرد، 
با )اه های احتمالی در آسیای مرکزی ترتیب شبکه هايی از مراکز نظامی علیه چین بوجود می آيند، منجمله پايگ

تواند  آيا اين همه می. يجاد گرددا ****بحری در آکتاو –در نظر است پايگاه نظامی (. حفظ پايگاه های کنونی

 برای تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی ممد واقع شود؟ 
که اين عمل  نمايند کترين نظامی دولت چین که قصد دارند نیروی بحری را ايجاد کنند اشاره میودست اندرکاران د

آسیای مرکزی و رد ناحیۀ تصادمات غرب آرزو ندا. بحری را با امريکا در قبال خواهد داشت - شان رقابت نظامی
مخصوصًا افغانستان، کشور محوری را برای اثر گذاری باالی ثبات و امنیت آسیای مرکزی و هکذا باالی چین از 

 . دست بدهد، چون چین همین اکنون غرب را در افغانستان به تنگ آورده است
 بخاطر ايجاد مراکز نظامی نقشه های برای اثربه همین دلیل برای دسترسی به موافقت در کشورهای آسیای مرکزی 

شوند، مؤثريت ساختارهای ادارۀ  تشنجات معلوم الحال تحريک می.  . .گذاری باالی اذهان عامه به راه افتیده اند
 . گردند دولتی تضعیف می

بخش دو ثمردر عین حال پرداختن به حل مسائل مشخص، مثاًل رفع تهديد حمل و نقل مواد مخدر قادر است روابط 
   .دهدجانه را تدوين و رونق 
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. همین اکنون پروژۀ مشترک مبارزه با تهديد مواد مخدر میان روسیه، امريکا يکجا با قرغزستان موفقانه ادامه دارد
در اينجا برتری های امريکائیها در عرصۀ ادارۀ اوپراتیفی پول و امکانات زياد ارگانهای روسی در مناطق که مواد 

 . دارد به نظر میرسد مخدر وجود
موفق می باشند که بجای شخصیت های سرشناس در سطح ملی که اهداف و  ینقشه های خارجی معمواًل در جاهاي

و طوريکه .  . .کنند، صرف قشر حاکم بوجود آمده باشد و تنها نیروی آن پول باشد مسیر حرکت کشور را تعیین می
 .هويداست، پول در غرب است

آن با  *****که در آن قزاقستان قرار دارد پیچیده تر است، چون نواحی جنوب غربی و غربی یايطدر اين راستا شر
در ازبکستان کم و بیش امکان . حکومت مرکزی مخالفت می ورزند و مسألۀ انتقال قدرت نیز حل نگرديده است

نجا بیشتر به قرغزستان آنچه ارتباط می گیرد به تاجکستان، اوضاع در آ. خورد دسترسی به تفاهم به نظر می
د منافع ملی خود را تمثیل توان در رهبری اين کشور که تا کدام حد میرد و وابسته به ظرفیت حلقۀ حاکم شباهت دا

در غیر آن سناريوی . ددر مسیر انتخاب شده ايستادگی کن "مالکان گلوبالیزم "د و در مرحلۀ فشار از طرف نماي
 .شماره دوم تطبیق خواهد شد

 

دند، بلکه قرار دارا مورد ارزيابی " سازمان قرار داد امنیت مشترک " صاحب نظران میز مدور نه تنها فعالیت 
 . گرفتندغور و بررسی به ی عملی کردن اهداف آنرا نیز شیوه ها

در شرايط کنونی هر چه بیشتر در پروسیجر های " سازمان قرار داد امنیت مشترک " تأکید صورت گرفت که 
 رود و نتیجتًا مثمر نبوده و همیشه ديرتر داخل عمل می هماهنگ ساختن ها، دسترسی به تفاهم ها مغروق شده می

به همین دلیل است که سازمان مذکور يا به ابديت خواهد پیوست و يا هم مکلف خواهد بود تا مثمرتر گرديده و . شود
 .که بیشتر به يک کاغذ میان تهی شباهت داشته باشدبه يک پیمان عملی میان دولت های عضو مبدل گردد، نه اين

" سازمان قرار داد امنیت مشترک " ، منفعل بودن غرب (3)ظاهرًا، مخصوصًا با در نظر داشت تطبیق سناريوی 
رسد، اما انصافًا بايد خاطر نشان گردد که در اين سهل انگاری مسؤولین سازمان  چانس از دست رفته به نظر می

بايد از آن شروع کرد تا مردم در آسیای . بطی اتخاذ تصامیم در آن چنین است معمول که طرزالعمللبمالمت نبوده 
 . ن باشندئدر همه ساحات مطم" قرار داد امنیت مشترک سازمان"  حضورمرکزی از 

حضور صرف . بايد واضحًا و صريحًا ناحیۀ واحد اعالم گردد" سازمان قرار داد امنیت مشترک " قلمرو مسؤولیت 
الزم است تا روابط و . را بدهد" سازمان قرار داد امنیت مشترک " پايگاه های نظامی هنوز نمیتواند معنی حضور 

 . فعالیت ها در عرصه های مختلف بر بنیاد عقد معاهدات تنظیم گردند
حاط شده از طرف پايگاه های نظامی کشورهای غربی در ناحیۀ آسیای میانه م 31در صورتیکه روسیه در قرن 

بايد میکانیزم اتخاذ : " حاضرين میز مدور متفقًا نظر دادند. باشد، به حیث يک دولت مقتدر مطرح نخواهد بود
به میان بیايد و  به حوادث عکس العمل روزمره رگانتغییر يابد، ا" سازمان قرار داد امنیت مشترک " تصامیم در 

حوادث قبل از وقوع تدابیر روی دست گرفته  در برابرت تا در کار اسسازمان  در روشنايی پالن های ستراتیژيک
چنین يک طرز العملی هیچگونه نقض منافع ملی کشورهای عضو پیمان را در قبال نداشته، بلکه معکوسًا در . شود

ر قرا سازمان" در اين راستا امکان تجديد نظر در ساختار تشکیالتی ارگانهای رهبری . داشندفاع از آنها متمرکز میب
 . نیز میتواند در نظر گرفته شود"  داد امنیت مشترک

سازمان قرار داد " به افزايش است،  های فشار غرب در حکومات کشورهای آسیای مرکزی سريعًا رو چون گروپ
اشخاص . اشخاص با صالحیت کشورهای عضو اين سازمان ايجاد نمايدبايد ارگانی را از ترکیب " شترک امنیت م

 .استه از افراد سرشناس در سطوح ملی کشورهای عضو سازمان باشندمذکور بايد برخ
 

ديگری نیز در ناحیۀ آسیای مرکزی توجه خويش را  به موضوع مهم" بیشکیک " یز مدور اشتراک کنندگان م
تا در اين عرصه برخورد  دعوت کردند ها سازمان راآن. مبذول داشتند، و آن مبارزه با افراط گرائی مذهبی بود

هماهنگ يافته را روی دست بگیرد و تأکید صورت گرفت تا کشورهای عضو مسائل مربوط به تأمین امنیت را 
  .نسبت به مسائل اقتصادی، تجارتی ارجیحیت بدهند

 :توضیحات مترجم

میان کشورهای روسیه،  1۹۹3می  1۳، اتحاد نظامی سیاسی بوده که بتاريخ "سازمان قرار داد امنیت مشترک "  *

 3۲کشور آزربايجان بتاريخ . رديدگارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان در شهر تاشکند منعقد 
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آنرا امضا  1۹۹2دسمبر  21و جمهوری بیالروس بتاريخ 1۹۹2سپتمیر  ۹رجستان بتاريخ ، گ 1۹۹2سپتمبر 
 .نمودند

 . ورزيدند ءن، آزربايجان و ازبکستان از تمديد بعدی قرار داد مذکور ابارجستاگکشورهای  1۹۹۹بتاريخ دوم اپريل 
سازمان قرار داد امنیت مشترک در اجالس نوبتی خويش خبر داد که منبعد سازمان تمام "  3443می  1۲بتاريخ 

 . عیار بین المللی خود را اعالم میدارد
" س ازمان ق رار داد امنی ت مش ترک     "  ۀب قطعنام  با تصوي 344۲دسمبر  3اجالس عمومی سازمان ملل متحد مورخ 

ازبکستان مج ددا  ب ه ق رار     344۱ست گا 1۱بتاريخ . را به حیث ناظر  در اجالس عمومی سازمان ملل متحد پذيرفت
  .رديدگ داد مزبور ملحق

از  1۹۹1ست گا 21جمهوری قرغزستان که قبال در ترکیب اتحاد شوروی قرار داشت، استقالل خود را بتاريخ  **

 . اعالم کرد ًااتحاد شوروی رسم

ثمرقن د، بخ ارا، خی وا    : قبل از تسخیر آسیای میان ه از ط رف روس یۀ ت زاری در آنج ا خ ان نش ین ه ايی از قبی ل          ***

البته اي ن خ ان نش ین ه ا را ک ه در رهس آنه ا امی ر ق رار میداش ت ب ه س ختی میت وان دول ت ه ای               . وغیره وجود داشتند
 . مستقل نامید

ش  هر م  ذکور در . اي  ن ش  هر در جن  وب غ  رب قزاقس  تان ق  رار داش  ته مرک  ز والي  ت منگ  ی س  تاوس م  ی باش  د    ****

 . سواحل بحیرۀ کسپین موقعیت دارد

 .اهالی مناطق مذکور را بیشتر اقوام غیر قزاق، عمدتًا روس زبانها تشکیل میدهند *****

 غوث جانباز: ترجمه، تتبع و تخلیص
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