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  م١١/٠٢/٢٠٠٩                         نجاتعبداهللا 
  
  

  )٢( افغانستان
  

  دولت ضعيف درمتن بازی بزرگ راه بيرون رفت
  

دیپلوماسي انگليس ها هميشه این بود آه در برابر هر قدرت و یا دگرگوني محلي یا قاره اي با حفظ و آاربرد نفوذ 
به آنترول بحران ناشي از خود تنها عمل نكند و دست به ساختن ائتالف ها زده،  از طریق ائتالف با دشمن درجه دوم 

  . ماجراجوي دشمن درجه اول مقابله نمایند 
این سياست ائتالف سازي در برابر دشمن به حيث سنت سياسي تا حال در رفتار بين المللي انگليس و دول غربي به 

  ) ١".(نظر مي رسد 
ي انساني و اقتصادي جنگ را چون این سياست رد پاه راگم ميكند و سرزنش ها و مالمتي هاي ناشي از ناحيه ا" 

از هر حيث مفيد و در هر زمان عملي و بخشي از سياست هاي خارجي برتانيه و دول غربي تاحال . تقسيم مي نماید 
انگليس ها آه بازیگر اصلي صحنه اي سياسي و اقتصادي اروپا بودند و روز تاروز شبكه ) ٢" .(باقي مانده است 

هان گسترش ميدادند از ظهور مجدد فرانسه و متشكل شدن آلمان در اروپا و لشكر هاي استعماري خودرا در سراسر ج
آشيهاي روسيه به سوي سرزمين هاي عثماني ایران و آسياسي مرآزي نگران بودند و با آار برد سياست و 

 آشور همان طوریکه احساس خطراز ناپليون هر دو. دیپلوماسي چند پهلو به حساب دوست و دشمن رسيدگی ميکردند
تجارب تاریخي، . را متحد ساخته بود رفع خطر و تضاد منافع هر لحظه اتحاد بين سن پيترز و لندن را تهدید ميكرد 
  . در نيمه اول قرن نزدهم نشان ميدهد آه دیپلوماسي برتانيه هميشه دیپلوماسي مهار دوگانه بوده است 

. ام آشور هاي آسيایي  را زیر فشار گذاشته بودنداصطكاك و تضاد منافع اقتصادي استراتيژیك هر دو قدرت تم
  .مالحظات سياسي و امنيتي هم در توسعه طلبي استعمار نقش داشت 

سن " بازي بزرگ در دوران آغازین خود از دید گاه . بازار هاي جاده قدیمي ابریشم باید با متاع روسي اشباع شود 
   .) the great gane p(. ي نظامي پترزبرگ رنگ نفوذ آردن اقتصادي را داشت تاآه سياس

اگر ترآيه بدست روسها سقوط آند منافع انگليس در اروپا و مدیترانه و اگر ایران بدست روس بيفتد سرنوشت هند را 
 سياست بریتانيا در آن مرحله از تاریخ بازي بزرگ بر این .)٣.(تعين خو اهد آرد و به ضرر بریتانيا تمام خواهد شد 

آه در افغانستان، ایران و آسياي مرآزي رژیم هاي متحد و دست نشانده اي داشته باشد آه از آن ها اصل متكي است 
هم در برابر پيشروي روس استفاده آند و هم چنان بازار آن ها را با اموال تجاري خود اشباع و از منابع طبيعي شان 

فتد افغانستان بود و واقعًا بخاطر موقعيت جغرافيایي اولين آشوریكه در این ردیف باید بدام انگليس بي.  سود جوئي آند
  . خود به مرآز ثقل بازی بزرگ ميان روس و انگليس مبدل گردید 

افزون طلبي هاي قدرت هاي بزرگ به سوي جابجایي جدید قدرت در جهان واضح ساخته بود آه نظام زاده اي آنگره 
واین صحنه منافع . ياست اروپا را دق الباب مي آند  در حال فروپاشيدن و جنگ بزرگ دروازه هاي س١٨١٥وین 

. رقابت برسر نقاط استراتيژیك در اروپا و مستعمرات شدید بود. امپریاليستی باجریانات ناسيوناليستي درهم آميخت
.   آرد و اطریش بود آه آلمان را به جنگ آشانيد ١٩١٤روسيه بود آه فرانسه و بالنتيجه انگلستان را آلوده به جنگ 

 در آن است آه عقب مانده ترین و یا از لحاظ سياسي فاسد ترین نواحي اروپا بواسطه سيستم اتحاد ١٩١٤فاجعه جنگ 
چون شوو نيزم و عظمت خواهي ملي و ). ٤. .(مترقي ترین نواحي اروپا را خود بخود به سوي ورطه فنا سوق داد
راتژیك جهان عامل عمده بحران و جنگ ویرانگر فزون طلببي سياسي اقتصادي و اعمال آنترول بربخش هاي است

بود بنابر این ، از پا در آوردن امپراتوري عثماني و تقسيم قلمرو جغرافيایي آن براي روسيه، انگليس و فرانسه با 
  توجه به اینكه آلمان در داخل آن نفوذ بيش از اندازه پيدا آرده بود بصورت مسئله بسيار مهم و داغ روزتبدیل شده 

   . بود
جنگ جهاني آشور هاي بزرگ را بجان هم انداخت و این جنگ ماشين استعماری ملل مستعمره را متزلزل و افق را 

استعمار و موقعيت استراتژیك . براي نهضت هاي ضد استعماري و آزادی بخش مشرق زمين بازو روشن ساخت 
ردگي هایي با هم پيداآرده اند آه اسباب افغانستان در منطقه حساس ميان آسياي مرآزي و جنوبي همواره گره خو

مرحله اول بازي بزرگ آه . مقاومت هاي تاریخي و بدبختي هاي مادي و معنوي مردم افغانستان را فراهم آرده است
توسط روسيه و انگليس در منطقه براي بدست آوردن سرزمين در آسياسي مرآزي براه انداخته شده بود با شروع 
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قواعد بازي تغير و افغانستان در یك . جرمني به حيث قدرت بزرگ عرض اندام آرد. فتجنگ جهاني پایان پذیر
  )٥.(آزمون بزرگ قرار گرفت آه راه دیگري را باید جستجو آند 

   

  موقعيت حایل وسياست بيطرفی افغانستان
  

تقيم قرار داده افغانستان سه بار مورد هجوم انگليس واقع شد ولی آنرا  همچو هند بریتانوی درتحت سيطره مس
 تضمين گردیده است ١٩٠٧نتوانست ونيز موقف بيطرفی افغانستان از سوی کنوانسيون بریتانيا و روس در سال 

 همکاری ١٩٥٠افغانستان در سال ( ضمن معاهداتی پذیرفته است ١٩٢٦- ١٩٢١شوروی هم بيطرفی افغانستان را در
این .  اشتراک کرد١٩٦١نس غير متعهدها در بلگراد  درخود باجنبش غير متعهد هاراحفظ کرد در نخستين کنفرا

اعالم مواضع سياست خارجی بلشویک ). موقف افغانستان باهجوم شوروی وکودتای ثور برهم خورد
 انگليس و روس را لغو کرد  واین در حقيقت شرایط حقوقی مناسب تر در حقوق بين الدول ١٩٠٧معاهده ١٩١٧هادر

 درمعاهده برست ليتوسک استقالل افغانستان را تایيد کرد ١٩١٨و همين گونه روسيه در برای افغانستان فراهم کرد  
ولی . با استقالل افغانستان تقاضای به رسميت شناختن افغانستان از بریتانيا گردید. که بعدها بصورت رسمی تایيد شد

ردید وسه ماه بعد موافقه صلح را بریتانيا انکار کرد ودر نتيجه جنگ سوم ناگزیر و بریتانيا حاضر به آتش بس گ
قبل از آن در زمان اوج رقابت روس و بریتانيا سعی شد با افغانستان . امضا و استقالل افغانستانرا به رسميت شناخت

 م هم به حيث بفر قبول نشد و روس هم مجبور بود آنرا خارج از ساحه ١٨٨٣بمثابه بفرستيد برخوردکنند ولی درسال
 تعریف دولت حایل هم موضوع در خور توجه ميباشد که از بعد حقوقی بر پيامد رویداد ها .)٦.(نفوذ خود بداند

افغانستان بيطرفی اش را بصورت یک سنت بنابه ضرورت . داشته باشد)ميتواند(وموارد نزاع تاثيراتی ميتوانست 
ه بعد از جنگ گرم وضعی بحران آميزی ک"-وآغاز جنگ سرد١٩٤٥حفظکرد ولی تحوالت بعد از  -وآسيب پذیری

در مناسبات کشور ها بميان مياید وهر جانب پاليسی ای برميگزیند که خودرا تقویت وجانب مقابل را ضعيف 
هرموضعگيری ازسوی " افغانستان بنا به موقعيت بسيار حساس مجبور بود بسيار محتاط باشد زیرا-)٧"(بسازد

 ميالن ایدیولوژیک بسوی این وآن تلقی ميگردید واز همين افغانستان با دقت مراقبت ميگردید وميالن وتغير اندک
سياست بيطرفي مثبت و فعال واشتراك فعال در آارجنبش غير ) ٨".(روبه بيطرفی سنتی افغانها آسيب ميرساند

  .متعهدها خط مشی مورد پذیرش دولت افغانستان در جيوپوليتيک منطقه و اوضاع  و روابط بين المللی بود
 مسایل ناگزیر  به تحليل مشخص از اوضاع مشخص هستيم در رابطه به افغانستان  و ارزیابی آن در براي درك بهتر

زیرا در ساز وسوخت تحوالت . را پيش فرض کرد مسير تاریخ نميتوان حالت جامد، یکسان واز قبل مقدر شده ای
ه گذاشت امر نکوهيده ای بود ولی آنچه را امير عبدالرحمن خان صح. اجتماعی زمينه ها وعوامل متعددی نقش دارند

جواب فارغ از احساسات داده نشده است . تا به امروز به چرا های این بن بست که طناب گردن افغانستان است
واحساسات ما در تنگدستی ودرماندگی های امروز ما، مارا آنقدر دلتنگ نموده که پاه بوسی بر رکاب کامروایان 

يگردد و عقل پست مدرنيسم غربی هم در دنيای جهانی شده ودرحال جهانی شدن وبازیگران بزرگ منزلت محسوب م
  .همت باالتر از آنچه  که داریم طلب نمی کند 
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