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 افغانستان در نیابتی جنگهای
 

های قدرتمند به علت توان باالی نظامی به  وضعیتی است که در آن کشور  (proxy war) یا وکالتی  جنگ نیابتی
های   های سیاسی، اقتصادی و انسانی باالیی دارد با حمایت  جای اینکه مستقیماً وارد جنگ با یکدیگر شوند که هزینه

ار بر کشور در تضعیف یا فش ،دیگری سعی در کشور های مسلح  ها یا گروه مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشور
کشمیر )میان هند و پاکستان(، لبنان )میان ایران و اسرائیل( و کردستان )میان عراق، ایران  نمایند.  رقیب خویش می

و ترکیه( از جمله کشورهای هستند که در آن جنگهای نیابتی دراز مدت جریان داشته است. عراق، سوریه، لبنان و 
 به تازگی در آن شروع شده است. گ نیابتی نسبتاً از کشورهای دیگری هستند که جن ۀیمن نمون

آسیای میانه، جنوب آسیا، خاور میانه و آسیای شرق قرار دارد، همواره  راه استراتژیک چهار افغانستان که در
نفوذ و آسیب پذیر  در معرض رخنه و ر بوده و ازین جهت هنوز هم شدیداً های دیگ میدان جنگهای نیابتی کشور

 است. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان از راه اندازی جنگ نیابتی در افغانستان خبر داده بود.
بعد ازین خاک افغانستان مورد  ،رئیس جمهور غنی در قالب هشدار بود که گفت اجازه نمیدهد العملعکس 

 قرار گیرد. نیابتی جنگ
جنگ نیابتی  ۀواقعیت امر اینست که افغانستان با جنگ نیابتی بیگانه نیست، همچنانکه تالش برای جلوگیری از ادام

یتوان در عملکرد حزب خلق افغانستان و پرچم )به نیابت از جنگ نیابتی سنتی را م ۀکار آسانی نخواهد بود. شیو
شوروی وقت در مقابل امریکا(، سپس در مجاهدین که هر چند برای دفاع از افغانستان میجنگیدند، به نوعی جنگ 

 نیابتی امریکا در مقابل شوروی دانست.
ن، روسیه، چین و هند هموار شد که به های ایران، پاکستا با خروج شوروی از افغانستان، راه جنگهای نیابتی کشور

ناظران هنوز مصروف سربازگیری برای جنگهای نیابتی آینده در افغانستان هستند، هر چند شیوه و  ۀعقید
)به نیابت از پاکستان( حزب  شبکه حقانی و حرکت طالبان تاکتیکهای جنگهای نیابتی ممکن است بگونه دیگر باشد.

)به نیابت از ایران( جنگ نیابتی  حزب وحدت اسالمی علیه ایران موضع گرفته است و اسالمی افغانستان )که اخیراً 
 گذشه رقم زده است. ۀرا ادامه داده اند که تباهی کشور را در چهار ده

عربستان از سوی دیگر، و رقابت چین با هند و  رقابت پاکستان با هند و ایران از یک سو، رقابت ایران با امریکا و
 امریکا از طرف سوم، مواردی است که میتواند جنگهای نیابتی را همچنان در افغانستان شعله ور داشته باشد.

های مختلف در پارلمان افغانستان، اردوی ملی، پولیس ملی،  اجنتهای نفوذی کشور ۀنوع دیگر جنگهای نیابتی بوسیل
وزارت خانه ها و سفارتخانه ها راه اندازی میشود. تالش برای نفوذ در اردوی ملی به معنای حفظ قدرت نظامی 

ن کشور توجه نکند، بتواند از طریق کودتای نظامی نیابتی است تا اگر حکومت افغانستان به منافع و خواستهای آ
 ،حکومت را برطرف کند. برانداختن حکومت مشروع یمن از طریق حوثی های که در اردوی یمن جابجا شده بودند

 را میتوان شاهدی برای مدعا دانست.
فت تکنالوجی به شریپ ۀ( میباشد که با مالحظCyber warsجدید جنگهای نیابتی از طریق جنگهای سایبری ) ۀجبه

شامل  تمخابرات و انترن ۀترین ابزار برای جنگ نیابتی و جاسوسی هستند. تشدید فعالیت در عرص ثرؤیکی از م
لین وزارت مخابرات، ایران سعی داشت تا جواز فعالیت مخابراتی در وجنگ سایبری است. به گفته بعضی مسئو

متعلق به سپاه پاسداران ایران در داوطلبی  شرکت نیاوران د.افغانستان را بدست آورد که از آن جلو گیری بعمل آم
 اما بخاطر تعلقش به سپاه پاسداران از داوطلبی کنار گذاشته شد.  ،( شرکت کرد3Gجواز مخابراتی نسل سوم )

همواره برای افغانستان  سیم باکس ها ر قانونی از طریقفعالیتهای دیگر ایرانیها و پاکستانیها در عرصه مخابرات غی
مخاطره انگیز بوده است. این دستگاه ها بر عالوه که زیان اقتصادی فوق العاده مخربی به اقتصاد و امنیت کشور 

داخت نمی نمایند، غیر قابل کنترول نیز بوده و ازین طریق میرسانند، سرمایه گذاری نمیکنند و مالیات پر
کشورهای متبوع خود منتقل مینمایند. به گفته برخی   معلوماتهای محرمانه راجع به افغانستان را به آسانی به

ایرانی را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده بود  های سافتویر لین وزارت مخابرات، ایران نصب و مونتاژومسئو
این تحفه ها از طرف  ه میتوانست اطالعات دیتا های حکومت افغانستان را به ایران انتقال دهد، اما ظاهراً ک
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تری در افغانستان داشته  حضور گسترده حکومت افغانستان رد شده است. حاال ایرانیها در تالشی دیگر میخواهند
 آماده میکند. راه اندازی جنگهای نیابتی ر حالیست که به گفته ارتشیان ایرانی، ایران خود را برایباشند. این د

 
و در جهت دهی افکار  میکنند،که همواره از منافع ملی کشورهای دیگر دفاع  فعالیتهای گسترده رسانه های متعدد

عامه )درست و یا غلط و یا تحریک آمیز( میتوانند اثر گذار باشد، جنگ نیابتی از نوع دیگر میباشد. بسیاری از 
رسانه ها که منابع مالی و تمویل کندگان آن مشخص نمیبباشد، با سوء استفاده از دیموکراسی افسار گسیخته حاکم در 

 ت منافع ملی در نبود چوکات خطوط سرخ، میتوانند نقش جنگ نیابتی را ایفاء نمایند. کشور، و بدون در نظرداش
 

ایجاد پوهنتونها با  تلویزیون تمدن را برخی سیاستمداران افغان کانال دوی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران میدانند.
شهرهای فرقه یی در  ذهبی وآبادی شهرک های م نصاب درسی غیر معیاری و غیر منظور شده در تمام افغانستان،

 افغانستان که گفته میشود ساکنین آن مسلح هستند، فعالیتهای دیگری در راستای جنگهای نیابتی آینده است. کالن
 

فعالیتهای مدارس دینی بی شمار در پاکستان که در چهل سال اخیر مصروف شتشوی مغزی کودکان بی بضاعت 
های دینی در ایران که با ارسال کارشناس و آیت هللا جاسوسان خود را به افغان بوده اند، و همچنان مدارس و حوزه 

افغانستان در پستهای مهم گماشته اند، از مثالهای بارز سربازگیری برای ادامه جنگهای نیابتی در افغانستان است. 
در  –درس میخوانند این در حالیست که هیچ نوع معلوماتی راجع به هویت این طلبه که در مدارس پاکستان و ایران 

 موجود نیست. –نبود تذکره و کارت شناسایی در دسترس ارگانهای امنیتی 
 

تحلیل گران برین عقیده اند که در صورتی که امریکا به ایران به علت برنامه های اتمی اش حمله کند، ایران از 
ده خواهد کرد. برای این کار، های مختلف منجمله افغانستان استفا امریکا در کشور ۀهای جنگ نیابتی علی ابزار

انصار هللا یا حوثیهای یمن و حزب   ایران حزب هللا لبنان، حزب الدعوت در عراق، حرکت طالبی امامیه پاکستان،
وحدت اسالمی افغانستان را با تمام ساز و برگ برای جنگ نیابتی خویش درین کشورها در حالت آماده باش کامل 

 دارد.
ندن طرفداران ایران )اکثرا هزاره های شیعه مذهب( از طریق حکومت و پارلمان که تالش برای به قدرت رسا

سبب توازن قدرت میان شیعیان و سنی ها در افغانستان خواهد شد، راه را برای جنگهای فرقه یی و نیابتی مهیا 
 –میدان جنگ سنی خواهد ساخت. شواهد و قرائن و برنامه ریزی های ایران نشان میدهد که افغانستان به زودی 

 شیعه خواهد بود مگر اینکه از همین حاال جلوی آن گرفته شود.
 حکومت وحدت ملی که در صدد جلوگیری از شیوع جنگهای نیابتی است باید به تمام موارد فوق توجه نماید.
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