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  افغانستان راه حل بنيادی بحران و ماهيت افراطگرائی
  مقدمه

  
ی خويش را در البالی گرد و غبار افغانستان نفيس گوهری که طراوت و درخشش اصلی تاريخی، مدنی و هويت

بدون درک و شناخت ريشه های تاريخی و . بحرانهای پياپی گم کرده است، نياز اساسی به بازيافت و شناخت واقعی دارد
اصلی بحران جاری، ماهيت افراطگرائی و اوضاع منطقه ای و بين المللی کنونی ارائه راه حل عملی و مؤثر امکان 

  .ناپذير است
امی است که در انديشٔه درک و شناخت وطنگاهم غرق بوده و دامنٔه مطالعاتم را در عرصه های متنوع آن درازاي

 قلمی شده بود، تعقيب 2001درون مايه نبشته کنونی طی مطالعات درازدامن که بخشی از آن در اکتوبر . گسترش داده ام
ی مطالعاتی و پژوهشی ام به حوزه های تاريخی و اخبار، بازديد از سايتهای متنوع داخلی و خارجی و خاصه سفرها

 شکل گرفته و بمرور زمان 2006 و اوايل 2005فرهنگی شرق، شمال، مرکزی و غرب کشور و حوزٔه کابل در سال 
  .در ذهنم به پختگی ممکن رسيده است

 حل ريشه ای بحران مزمن با نيت نيک احساس مسئوليت نمودم تا چکيدٔه مطالعات و برداشتهايم را در مورد کشور و راه
اميدوارم که نوشتٔه مذکور بمثابه يکی ازپيش زمينه های . آن بروی کاغذ بريزم و با هموطنان عزيز در ميان بگذارم

  .شناخت وطن مورد توجه دوستداران و مشتاقان افغانستان قرار گرفته و مورد نقد و بررسی سازنده واقع گردد
  

  رسول پويان
  1387اسد 

  ششمقسمت 

 دورنمای افغانستان در شرايط حاضرمنطقه ای و بين المللی
 

 شرايط جهانی و منطقه ای پس از حمله بعراق
  

 خورشيدی رژيم 1381 ميالدی، مطابق به برج دلو 2003اياالت متحده امريکا با هجوم نظامی به عراق در فبروری 
  . انستمسلط صدام حسين را واژگون و گزينٔه با ثباتی را مستقر کرده نتو

پيامدهای اين حمله خشونتهای خونين فرقه ای و مذهبی و مبارزات ضد امريکائی را در عراق و مناطق ديگر گسترش 
داد که منجر به تلفات انسانی، مصارف سرسام آور نظامی و امنيتی، تضعيف اتحاد اوليه جهان غرب، تشديد بحران 

منطقه ای و موضعگيری قطبهای جديد منطقه ای و جهانی در برابر اقتصادی در امريکا و تسريع پيمانها، اتحاديه های 
  .سياست نظامی و تهاجمی امريکا در شرق ميانه و جنوب آسيا گرديد

جهان غرب برهبری امريکا با پشتبانی وسيع شبکه های زنجيره ای شرکتهای چند مليتی، رسانه های دسته جمعی، 
ی و دستگاههای عريض و طويل استخباراتی و اطالعاتی نتوانست موسسات خصوصی و دولتی هنری، فرهنگی و مذهب
  . خالی موجود بعد از فروپاشی شوروی را پر سازد

پالسی نا موفق عراق نشان داد که تسخير و کنترل منابع انرژی شرق ميانه، جنوب آسيا و حوزه شوری سابق به آسانی 
انگاشتن آنان در معادالت آينده جهان و منطقه بسی نا ممکن ميسر نيست و قدرتهای ديگری هم وجود دارند که نا ديده 

  .بنظرآيد
عدم اطمينان اروپا را به سياستهای امريکا در عراق و ) تونيبلر(عقب نشينی ضمنی انگلستان با استعفای نخست وزير

  . شايد هم در حوزه شرق متبارز تر ساخت و شکاف جهان غرب را عميق تر نمود
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سی خود در عراق، پاکستان، شرق ميانه و جنوب آسيا در پی آن است تا از شکست و رسوائی آشکار امريکا با تعديل پال
با اينکه تکتازی و سطحينگری امريکا کشورهای اروپايی را رنجانيده است؛ ليکن از آنجائيکه منابع انرژی . نجات يابد

  .ند به اين سادگيها ميدان را رها نماينداين مناطق بمثابه آب حيات برای جهان غرب اهميت دارد، آنها نميتوان
دنيای غرب با در دست داشتن تجارب عراق، شناخت اوضاع و شرايط جديد منطقه ای و جهانی و درک حضور و 
. موجوديت قطبهای تازٔه سياسی، اقتصادی و نظامی ميتواند سياستهای خود را در افغانستان اصالح و واقعبينانه تر سازد

  . ل عراق متفاوت است و نا آراميهای آن بيشتر عامل بيرونی داردافغانستان با مد
و پاکستان تصميم بگيرند خلع سالح طالبان به همکاری مردم عذاب ديده و خسته از جنگ ) جهان غرب(اگر امريکا 

 با ثبات و آرام را افغانستان و جامعٔه بحرانزده و به بنبست رسيده پاکستان کار دشواری نخواهد بود و اين مژدٔه افغانستان
  .به ارمغان خواهد آورد

  

  رؤيای افغانستان مطمئن و باثبات در جهان چند قطبی
  

هرگاه بتاريخ دورٔه اخير افغانستان نظر اندازيم بروشنی پيداست که انگيزٔه ناآراميها، جنگها و رقابتهای خونين و 
 را به گرهگاه و ميدان کشمکش قدرتهای رقيب ويرانگر زيادتر از بيرون وارد مملکت شده و در حقيقت اين کشور

جهانی، منطقه ای و دول همسايه تبديل کرده است و مردم آن بنحوی از انحا توسط اين طرفهای متنوع رقيب و متخاصم 
  .پشتبانی مالی، تسليحاتی و ايدئولوژيکی شده اند

اآراميهای داخلی افغانستان هم شدت پيدا زمانيکه رقابت و خصومت در بين طرفهای متذکره حاد ميگردد، درگيری و ن
به اين صورت موضوع . ميکند؛ چنانکه دوره جنگ طوالنی افغانستان و سپس آفت طالبان نمونٔه بارز و خونين آنست

افغانستان جنبه داخلی، منطقه ای و بين المللی بخود گرفته است و حل بحران امنيتی آن ضرورت به نوعی توافق و 
  . ی و بين المللی داردهمآهنگی منطقه ا

مبنی بر ايجاد و حمايت مستقيم از طالبان و دنباله ) برمبنای سياست کهنٔه بريتانيا(پالسی منفی و تنش برانگيز پاکستان
روی اياالت متحده امريکا از آن نه تنها بيش از يک دهه جنگ و ويرانی را بر مردم مظلوم و ستم ديده افغانستان تحميل 

  . منطقه ای، بحران درونی پاکستان و مشکالت جهان غرب را درين حوزٔه وسيع بسيار افزايش بخشيدکرد، بلکه تشنج
با روشن شدن سياست و موضع امريکا در قبال طالبان و تعديل پالسی پاکستان مطابق به واقعيتهای موجود، اميدواری 

  . جهت ايجاد راه حل عملی و ممکن برای بحران افغانستان زياد ميگردد
اوضاع منطقه و جهان نشان ميدهد که استقرار و ثبات مجدد درين حوزه بنفع همگان است و آن فقط ميتواند در اثر 

  . بيالنس تعادلی قدرت و منافع در جهان چند قطبی که امريکا و اروپا هم جزء آنند بوجود آيد
سايگان و قدرتهای ذينفع در جهان چند قطبی امنيت و ثبات افغانستان بمثابه منطقه ثوق الجيشی و جيوپولوتيکی برای هم

نيروهای سياسی و ملی افغانستان، طرفهای ذ ينفع بين المللی و کشورهای همسايه با . کنونی دارای اهميت فراوان است
  .درک اين موقعيت حساس، بايد آنرا بعنوان منطقٔه مطمئن و امن قبول نمايند

  

  فشرده نگاهی بکشورهای همسايه
  

پاکستان، ايران، : افيائی افغانستان در بين شش کشور مهم جنوب آسيا، آسيای ميانه و شرق دور يعنیموقعيت جغر
در برخی متون سياسی و . ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و جمهوری خلق چين به آن اهميت ويژه ای داده است

  .تاريخی از آن بعنوان دروازه آسيای ميانه ياد شده است
ه خاصه پاکستان، ايران و جمهوريتهای آسيای ميانه از حيت تاريخی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه کشورهای نامبرد

اين ارتباطات حوزه ای در سده های اخير بخصوص در . های متنوع قومی و فرهنگی افغانستان تأثيرات مختلف دارند
  . يکی ايران را درپی داشته استجريان جنگ طوالنی، مداخالت مستقيم پاکستان و حمايتهای سياسی و ايدئولوژ

کشورهای تازه به استقالل رسيدٔه آسيای ميانه درجريان تجاوزشوروی سابق به افغانستان، بخشی از اتحادشوروی سابق 
. بودند و پس از فروپاشی شوروی هم به امور داخلی خود گرفتار شده و موضع فعالی در قبال قضيه افغانستان نداشته اند

  :ونتر اينک به توضيحات بيشتر در باره کشورهای همسايه می پردازمجهت روشنی افز
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 پس از تجاوز ارتش سرخ به افغانستان دولت نظامی جنرال ضياالحق مورد حمايت همه جانبه جهان غرب و :پاکستان
گاه در رأس اياالت متحده امريکا و کشورهای اسالمی عرب بخصوص عربستان سعودی قرار گرفت و پاکستان به پشت

  .اصلی جنگ ضد شوروی و مرکز آموزش، تنظيم و فرماندهی مجاهدين افغانستان، پاکستانی و عرب تبديل شد
پاکستان هوای رهبری تنظيمهای مجاهدين پيشاور نشين را پس از خروج قوای شوروی و همچنان بعد از سقوط دولت 

ب اسالمی گلبدين حکمتيار تالش ورزيد تا دکتور نجيب، از سر بيرون نکرد و بياری تنظيمهای تندرو، خاصه حز
  . حکومت وابسته بخود را در افغانستان بوجود آورد

فرهنگی کشور، چون حکام پاکستان تحت -قومی در حوزه های مختلف قومی-به سبب گسترش کتله های وسيع نظامی
 حاميان خارجی شان به تشکيل نفوذ و قدرت اردو و استخبارات شان درين هدف خود ناکام شدند، به تأئيد و پشتبانی

  .تحريک طالبان مبادرت ورزيدند
طالبان با اينکه بيرقهای سفيد خود را بخون مردم مظلوم و جنگزدٔه افغانستان رنگين کردند و از هيچ ظلم، خشونت، 

ت درين تجاوز و ويرانگری دريغ نورزيدند، نتوانستند ديکتاتوری خشن و وابسته خود را در زيرجامٔه مذهب و قومي
  .سرزمين تحميل کنند

سياست افراطی و متناقض با اوضاع منطقه ای و جهانی طالبان تشنج و دلهرٔه منطقه ای را شدت بخشيد و کشورهای 
  . همسايه افغانستان را بهراس انداخت

 بحران سياسی پالسی تشکيل و حمايت طالبان نه تنها اوضاع افغانستان را بيش از هر زمان ديگر پيچيده تر نمود، بلکه
  .را در پاکستان حاد تر کرد و به استقرار و دوام حکومت نظامی انجاميد

 بمرکز تجارتی و نظامی امريکا تغير اساسی در پالسی پاکستان 2001 سپتامبر 11سقوط حکومت طالبان بدنبال حمالت 
 با سياست کجدار و مريز خود به جنرال مشرف رهبر نظاميان. مبنی بر حمايت از تحريک طالبان بوجود آورده نتوانست

نوعی دفاع خطرناک از آشوبگری طلبه ها در داخل افغانستان که به بازی با آتش ميمانست، ادامه داد و با بميان کشيدن 
طرح تصفيه طالبان و شامل سازی آنان و متحد آنها حزب اسالمی حکمتيار در دولت کابل، دوباره ابتکار عمل را بدست 

  . را وادار به دنباله روی از پاکستان نمودگرفت و امريکا
با گذشت زمان سموم کشنده پالسی پاکستان که به دامنه دار شدن خشونت و نا آرامی در داخل افغانستان و شدت يابی 

لشکر کشی به وزيرستان و سپس . بحران سياسی، اقتصادی و اجتماعی در درون پاکستان انجاميد، به روی آب آمد
معاهده با سران طالبان، مالها و برخی سران قبايل در وزيرستان نيشداروئی بود بعد از مرگ سهراب که ترفندهای عقد 

  .بحران را شدت بيشتر بخشيد و مشرف را از سقوط حتمی نجات داده نتوانست
ر شهر کابل تشکيل جرگٔه امن با شرکت سران قبايل صوبه سرحد و مقامات بلند پائه دولت پاکستان و دولت افغانستان د

 ميالدی و بدنبال آن بازگشت بينظير بوتو و نواز شريف و خلع يونيفورم شدن جنرال 2007 اگوست 12 الی 9بتاريخ 
مشرف در يک مجموعٔه مرتبط بهم بارزترين تعديل و اصالح سياست امريکا را در قبال پاکستان و افغانستان بنمايش 

  .ميگذارد
 حمايت از طالبان و افراطيون جنگ طلب در افغانستان، با قبول صلح و ثبات و هر نوع تعديل در طرح شکست خوردٔه

تأمين امنيت و مصئونيت در اين کشور جنگزده توسط حکام حال و آينده پاکستان مفهوم واقعی ميابد و اين بدون اتخاذ 
  . موضع قاطع و استوار با طالبان و افراطيون آشوبگر در دوطرف مرز ناممکن است

بيشترينٔه منابع اقتصادی، . بتاريخ پاکستان عميق شويم روشن ميگردد که اين مملکت سرزمين نظاميان استهرگاه 
امالک و امکانات در اختيار نظاميان ميباشد و اردو بکمک استخبارات و پوليس با حفظ نفوذ و قدرت بر تمام اوضاع 

تعويض دولتها و جنرالها در .  نظاميان حفاظت می کندسياسی، اقتصادی و اجتماعی پاکستان، از سرمايه، ثروت و منافع
  . ساختار اصلی قدرت در پاکستان تغيری آورده نميتواند

اين ساختار استعماری است که پس از جدائی پاکستان از هندوستان بمرور زمان شکل گرفته است و از انقالبات سياسی 
ه متوسط و شکلگيری سيستم سياسی، اقتصادی و اجتماعی و اجتماعی، توسعه قدرت احزاب سياسی، رشد مستقالنٔه طبق

بطور مثال ذوالفقار علی بوتو بدست جنرال ضياالحق رهبر نظاميان . جلوگيری کرده است" مستقل و ديموکراتيک شديدا
اعدام شد و بی نظير بوتو دخترش، نخست از کشور تبعيد گرديد و سپس بوسيلٔه افراطيون قربانی همين دسيسه های 

نواز شريف صدراعظم اين کشور بعد از کودتای نظامی جنرال مشرف از قدرت برکنار و از مملکت تبعيد . هانی شدپن
  .گرديد

نظاميان برای تضعيف و کنترول احزاب سياسی، ديموکراتيک و ملی، جريانات افراطی و تندروان مذهبی را با تأئيد 
جهان غرب و در رأس . اقع ضروری از آنها استفاده نموده اندحاميان خارجی خود همواره حفظ و تقويه کرده و در مو

انگلستان و امريکا هميشه پشتبان اصلی نظاميان بوده و از احزاب سياسی ديموکراتيک و احزاب اسالمی در موقع نياز 
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وابستگی جهت آرام سازی خيزشهای مردمی و حفظ نفوذ و کنترول قوی خود بر نظاميان استفاده کرده اند و اين ماهيت 
  .پاکستان و عدم استقالليت آنرا نشان ميدهد

بينظير بوتو با احساسات ملی و افکارمدرن در واقع حين مبارزات انتخاباتی قربانی اين بازيهای سياسی و دسيسه های 
  . بغرنج و چرکين گرديد و داغ آن قلب جامعٔه استبداد زدٔه پاکستان را برای هميشه جريحه دار نمود

پارلمانی اخير پاکستان به روشنی نشان داد که مردم پاکستان از استبداد و افراطگرائی در زير لباس مذهب و انتخابات 
زمان آن رسيده است که نمايندگان سياسی احزاب، نظاميان، روشنفکران، قضات، تاجران، سرمايه . نظاميگری بيزار اند

قل، به ندای مردم خود پاسخ اصولی داده و با مقابلٔه اساسی داران و مالکان ارضی، سران اقوام و شخصيتهای ملی و مست
  .در برابر امواج نا امنی و کانونهای آشوبگری، در جهت امنيت و ثبات پاکستان و منطقه گامهای اساسی و فعال بردارند

 بندر کراچی و تجارب دهه اخير نشان داده است که پاکستان باوجود افغانستان باثبات، مطمئن و آرام ميتواند از راه
پاکستان به سبب نا آراميهای . استفاده اقتصادی نمايد و اين بسود هردو کشور است) که از خاک ما ميگذرد(آسيای ميانه 

افغانستان فرصتهای خوبی را در رابطه با عبور لوله گاز ترکمنستان از خاک افغانستان و پاکستان از دست داد و در راه 
  .سيای ميانه موانع فراوانی خلق گرديدصدور امتعه پاکستانی به آ

اوضاع جديد از تمام نيروهای نظامی، سياسی و ملی پاکستان و افغانستان و قدرتهای خارجی درگير می طلبد تا به منافع 
سياسی و اقتصادی خود انديشيده و با درايت و دور نگری عوامل بحران و نا امنی را از بين برده و فضأ و محيط را 

  .يت و ثبات سياسی بمنظور رشد و توسعه اقتصادی و راه امن تجارتی آماده سازندبرای امن
  

 دولت جديد پاکستان دو راه و دو پالسی در قبال موضوع افغانستان در :پاکستان دولت جديد و استراتيژي سنتی و کهنه
، تجاوز روسها به افغانستان و برگشت به پالسی استراتيژيک سنتی کهنه که محصول جهان دوقطبی سابق. دست دارد

تقابل شديد پکت ورشو و پکت ناتو در جريان جنگ طوالنی افغانستان، حمايت از مجاهدين تندرو و ايجاد سد 
ايدئولوژيک مذهبی در برابر پيشروی شوروی بسوی آبهای گرم بود و بعنوان مجموعٔه استراتيژيک از سوی جهان 

در موقعيت و شرايط نوين . و دول عرب خاصه عربستان سعودی حمايت ميگرديدغرب و در رأس اياالت متحده امريکا 
  . بين المللی ، منطقوی و داخلی کنونی ديگر جائی برای اين پالسی کهنه سنتی نمانده است

پاکستان در اوضاع و موقعيت عمومی سابق ميتوانست با آن پالسی از يکطرف احزاب افراطی پاکستان و افغانستان و 
 پتان صوبه سرحد را در جنگ در افغانستان مصروف و سرگرم سازد و از طرف ديگر منابع عظيم کمکهای مالی قبايل

  .و تسليحاتی جهان غرب و کشورهای اسالمی را بدست آورد
همچنان درين راستا ثبات سياسی و رونق اقتصادی پاکستان را حفظ نمايد و سيستم قبايلی و عصبيت قومی پتانهای صوبه 

 را توسط افراطيون پاکستانی، عرب و غير عرب در جهت پاکستانی سازی وحدت ملی به نفع نظاميان حاکم و سرحد
سياسيون پنجابی و سندی متحد اردو، بطور اساسی در درازمدت فروپاشاند و حاکميت پاکستان را در صوبه سرحد و 

  .نفوذ آنرا در افغانستان بدنيال آورد
ادی و خطوط افراطی در دوران جنگ افغانستان، تشکيل گروه طالبان بمثابه خشن ترين و حمايت از تنظيمهای تندرو جه

تاريکترين نتيجه و سنبل اتحاد نيروهای افراطی پاکستان و افغانستان، عرب و غير عرب با سازمان استخبارات، اردو و 
  .ک سنتی کهنه بوده انددول پاکستان و کودتای نظامی جنرال مشرف اجزای اساسی اين مجموعٔه استراتيژي

سقوط طالبان و استقرار قوای ناتو به رهبری امريکا در افغانستان در امتداد همان مجموعٔه استراتيژيک پس از تثبيت 
شکست طلسم جهان دو قطبی و تعميق فروپاشی شوروی سابق که فکر ميشد زمينه برای جهان غرب برهبری امريکا 

  .ا يکقطبی سازی جهان با شتاب و عجله پر نمايد ، صورت پذيرفتآماده شده است تا خالی قدرت را ب
به ادامه آن طرح سقوط دولت صدام حسين در عراق بعنوان قوی ترين قوت نظامی در شرق ميانه و جنوب آسيا شکل 
ی گرفت و تالش شد تا خالی قدرت جهانی در منطقه آسيای وسطی، آسيای جنوبی و شرق ميانه با استقرار قوای نظام

امريکا و متحدين آن در عراق کامل ساخته شود، تا زمينه برای حاکميت نظامی، اقتصادی و سيطرٔه همه جانبه سياسی 
  .جهان غرب به رهبری اياالت متحده امريکا بطور استراتيژيک و طوالنی فراهم گردد
: ه که در آن تغيرات سطحی مانندنظاميان، حکام و استخبارات پاکستان با اتکا به همان پالسی استراتيژيک سنتی کهن

سياست سازش، اصالح و فشار بر بعضی از بخشهای طالبان و گسيل و استقرار آنان در حوزه جنوب و تا حدودی شرق 
افغانستان و بدنبال آن جابجائی نيروهای حزب اسالمی گلبدين حکمتيار در دولت در سراسر افغانستان، به کمک و 

ق اياالت متحده امريکا و حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان بوجود آمده بود ، بعنوان متحد حمايت قوای بريتانيا، تواف
  .اصلی و استراتيژيک امريکا در منطقه خاصه در افغانستان باقی ماندند

رشد و استقرار ثبات قطبهای جديد جهانی و منطقوی، شکست اياالت متحده امريکا و متحدين آن در پرسازی خالی 
نی بطور انحصاری که موضوع تداوم جنگ و نا امنی در عراق و رکود اقتصادی امريکا آنرا برمال کرد، از قدرت جها
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يکجانب و توسعه نا امنی، بحران سياسی و رکود اقتصادی در پاکستان و گسترش روز افزون نا امنی، بی کفايتی 
، ضعف فاحش پالسی استراتيژيک اياالت متحده سياسی، فساد اداری و بحران سياسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان

را به اثبات رسانيد و ماهيت پوسيده پالسی سنتی کهنٔه پاکستان را بطور همه ) بعنوان راس جهان غرب(امريکا و بريتانيا
  .جانبه آشکار و آفتابی نمود

کلتوری در سطح بين در جهان چند قطبی جديد که حضور فعال خود را در عرصه های سياسی، اقتصادی، نظامی و 
المللی، قاره ای، منطقوی و داخلی قطبهای جديد و متحدين آن روز بروز متبارز ميسازد و نقش و جايگاه قدرتهای 
جهانی و منطقوی جديد را استحکام بيشتر ميبخشد، از نگاه اصولی و منطقی برگشت دولت جديد پاکستان را به 

  .ی ناممکن مينمايداستراتيژی سنتی کهنه بسی مشکل و در موارد
دولت جديد پاکستان در واقع در اثر شکست فاحش استراتيژی سنتی و کهنه پاکستان و مرحله دوم آن حکومت نظامی 

اين دولت بمثابه نمود اتحاد ملی جامعه سياسی پاکستان به رهبری احزاب عمدٔه . جنرال مشرف در انتخابات پيروز گرديد
رابر احزاب افراطی و يکه تازيهای نظاميان همسو با افراطيون تبارز کرده، اگر سياسی که در الترناتيف قوی در ب

با استقرار قوای . بخواهد ميتواند جامعه پاکستان را در موقعيت و شرايط جديد بين المللی، منطقوی و داخلی رهبری کند
ظامی را در همآهنگی با اردو سه گانه سيستم سياسی و ديموکراتيک را در پاکستان ثبات بخشيده و نقش دولت غيرن

  .تقويت نمايد
برای تأمين امنيت، ثبات سياسی و رشد و انکشاف اقتصادی به ثبات منطقوی ضرورت است و آن از طريق اتکاء به 

تجارب خونين و سنگين دهه های اخير بخصوص . استراتيژی سنتی کهنه در قبال قضيه افغانستان حاصل شده نميتواند
وط طالبان در افغانستان، بمب گذاريهای کور در پاکستان و انتخابات اخير اين کشور بروشنی به بعد از حضور و سق

اثبات رسانيد که دورٔه افراطيون به پايان رسيده است و هرگونه تالش جهت ابقای مجدد آنان و استفاده موقت از آنها 
انستان، بلکه در پاکستان هم مزمن و ريشه دار برای تداوم جنگ و نا امنی در افغانستان، بحران را نه تنها در افغ

  . ميسازد
" عقد پيمان صلح اخير دولت جديد پاکستان با طالبان صوبه سرحد بمثابه برگشت به سياست کهنه سنتی در بستر کامال
واند، متفاوت و نامساعد بين المللی و منطقوی، نه تنها مرض مزمن بحران امنيتی و ملی را در پاکستان حل کرده نميت

بلکه حوزه صوبه سرحد را به کانون داغ و فعال افراطگرائی منطقوی و بين المللی عليه حاکميت ملی پاکستان، گسترش 
شديد نا امنی و بحران در افغانستان، آسيای ميانه و هند و چين تبديل مينمايد و بمرور زمان پاکستان را در سطح بين 

  .المللی و منطقوی منزوی می سازد
» کمربند امنيتی«ائيت پيمان ناتو از قرارداد صلح دولت جديد پاکستان با طالبان، طرح روسيه مبنی بر ايجاد عدم رض

بدور افغانستان به اساس همکاری متقابل سازمان قرارداد امنيت دسته جمعی و نگرانی شديد استراليا از نفوذ 
ا به چين و تحت فشار گرفتن قوای ناتو در افغانستان را افراطگرائی به حوزه شرق دور و اقيانوس آرام اتکای پاکستان ر

  .به اين صورت، تشديد عمليات شديد قوای ناتو خاصه امريکا شروع آنست. بسی مشکل ميسازد
. اين نشان ميدهد که زمان حمايت دولت جديد پاکستان از طالبان بطور استراتيژيک و يا تاکتيکی ديگر سپری شده است

  .  دولت جديد پاکستان بايد فهم و تجربه درک آنرا داشته باشداين واقعيتی است که
ثبات همه جانبه پاکستان و حضور آن در عرصه رقابتهای اقتصادی منطقوی بدون افغانستان امن، مطمئن و باثبات 

 وجود هرگز ميسر شده نميتواند و اين امر بدون ريشه کن کردن هسته های اصلی نا امنی و بحران که در حال حاضر در
  .طالبان و نيروهای افراطی پاکستانی و عرب تجسم يافته، بدست نخواهد آمد

  
 حمله نظامی امريکا به عراق نه تنها صدام حسين رقيب سرسخت ايران را از ميان برداشت، :جمهوری اسالمی ايران

يان شيعيان عراق بسی بلکه جريان اصالح طلبانه را در کشور ايران متوقف ساخت و موضع تندروان ايران را در م
  .همچنان سياست تيز و دفاعی دولت ايران عليه طالبان را بسی نرم و غيرفعال گردانيد. تقويت نمود

در زمان حکومت طالبان روابط دولت ايران با اين حکومت بسيار تيره شده بود و قتل ديپلماتهای ايران در مزار شريف 
  .  شرقی اين کشور انجاميد و نزديک بود به جنگ دولتين منجر شودبه استقرار نيروهای نظامی ايران در مرزهای

. همچنان از نگاه مذهبی نيز بين افراطيون طالب و عرب و روحانيون شيعه مذهب ايرانی اختالف نظر عميق وجود دارد
ران سبقٔه ملی مذهب در جامعٔه ايران با ناسيوناليسم پرريششٔه ايرانی جوش خورده است و اين برای مذهب شيعه در اي

  .داده است
دولت احمدی نژاد بخاطر پيشبرد برنامه اتمی، روی پا نگهداری رژيم تندرو خود و گرفتار نمودن امريکا در منطقه، به 
آشوبهای افغانستان روی خوش نشان ميدهد و اين سياست نا مفيدی است که دول ايران همواره در قبال همسائه تاريخی 

  .خود دنبال کرده اند



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  7از  6 :تعداد صفحات

 طفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدل. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

تجارب اخير نشان داده است که ايران بعنوان کشور منزوی و پيچيده بخود هيچگاه قدرت آنرا نداشته است که در 
  . افغانستان تأثيرات فعال و قوی بجا گذارد و جلو ثبات سياسی و استقرار امنيت را بگيرد

مخدر کافی است که اين کشور را به گرمی رابطه تجارتی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با ايران و ممانعت از قاچاق مواد 
امنيت و ثبات در افغانستان راضی نمايد؛ چنانکه در حال حاضر نيز ايران در امور بازسازی حوزه غرب افغانستان سهم 

  .دارد
درصورت توافق اياالت متحده امريکا، جهان غرب، پاکستان و دول ثروتمند عرب در همسويی با قدرتهای ديگر 

به مبارزه موثر در مقابل طالبان و هرنوع افراطگرائی و آشوبگری در منطقه و در نتيجه )  و روسيهچين، هند(منطقوی 
تأمين امنيت و ثبات در افغانستان و پاکستان از يکطرف و رفع خطر حمله امريکا و اسرائيل به ايران، با حل ممکن 

 راه ديپلماتيک از سوی ديگر، بيشک که جريان بحران عراق و نورمالسازی مناسبات با ايران و حل بحران اتمی آن از
  .اصالح طلبی در ايران دوباره زنده خواهد شد و به روند صلح و ثبات منطقه کمک خواهد کرد

  
 همسائه آرامی که با ياد خيمه های ترکمنی قديم باز در عصر جديد بروی چاههای عظيم نفت و گاز چادر :ترکمنستان

به سبب )  نفر5097028(ترکمنها با نفوس کم خود . رات باستان را تأمين کرده استزده است و با خوشروئی برق ه
  .منابع بزرگ نفت و گاز در سطح منطقوی و جهانی دارای اهميت فراوان ميباشند

ترکمنستان بخاطر صدور گاز خود از راه هرات، قندهار و پاکستان به جهان و جلوگيری از نفوذ افراطيون به خاک خود 
ترس از حضور طالبان و افراطگرائی در افغانستان اين کشور کوچک را به . يت و ثبات در افغانستان عالقه داردبه امن

  .فدراسيون روسيه بسيار پيوند داده است
  

شمالی که با ازبکان افغانستان پيوندهای تاريخی و فرهنگی ميداشه باشد )  نفر27780059(همسائه پرنفوس : ازبکستان
  .از فرهنگ و مدنيت ماورالنهر و بلخ باستان قصه ها در دل دارد) جيحون( فام رود آمو و آبهای نقره

راه مهم سالنگ که پاکستان را از حوزٔه شرق و کابل به آسيای ميانه وصل ميکند، برای حوزٔه ازبک نشين و تاجيک 
  . نشين شمال وطن اهميت زيادی داده است
ل افغانستان است، به داليل اقتصادی، تجارتی، قومی و امنيت داخلی خود به ازبکستان که خريدار سابقه دار گاز شما
  . امنيت و ثبات در افغانستان عالقه دارد

همچنان همکاری طاهر يلدائوف قوماندان . حکومت طالبان و جنگهای شمال امنيت اين کشور را بخطر جدی انداخته بود
 وزيرستان شمالی پاکستان موضع اين کشور را عليه طالبان شورشی ازبک با بن الدن و حضور جنگجويان ازبک در

  .قويتر ساخته است
ازبکستان به سبب خطر احتمالی طالبان و پشتبانی حلقات پاکستانی از شورشيان ازبک، به فدراسيون روسيه بسيار 

  . نزديک شده است و در عين حال راه ترانزيتی کشورش را بروی قوای ناتو گشوده است
  .ل و اصالح پالسی پاکستان مبنی بر رفع خطر طالبان راه تجارتی پاکستان به آسيای ميانه امن نخواهد شدبدون تعدي

  
 در مرز طوالنی تاجيکستان با افغانستان سلسله کوههای آسمان سای پامير و آب رود آمو دامن گسترانيده :تاجيکستان

  :ی اوراق تاريخ هنوز بگوش ميرسداز البال) شاعر عصر سامانيان(است و زمزمٔه قصيدٔه رودکی 
  

     بـوی جــوی مـوليــان آيد همی                 يـاد يـار مهـــربان آيـد همی
    آب جيحون از نشاط روی دوست            خنـک مارا تا ميـان آيـد همی

  
و منابع )  نفر7076598(نگاه نفوس هرچند از . تاجيکان با تاريخ، فرهنگ و تمدن ديرينسال افغانستان پيوند ديرينه دارند

اقتصادی در حوزٔه آسيای ميانه دارای اهميت بارز نيستند، ليکن از حيث تاريخی و فرهنگی در حوزٔه وسيع فارسی 
  .زبانان دارای ارزش شايان توجه ميباشند

مرور بين اين دو حوزه اعمار پل جديد دوستی بين افغانستان و تاجيکستان نه تنها ارزش تجارتی دارد، بلکه عبور و 
  . مشترک تاريخی، فرهنگی و تمدنی را بسی آسان ساخته است

تاجيکستان به سبب ارتباطات تاريخی، فرهنگی، تجارتی و جلوگيری از نفوذ افراطگرائی به امنيت و ثبات در افغانستان 
  .نياز دارد
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  7از  7 :تعداد صفحات

 طفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدل. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 تمدنهای باستان و قرون ميانه اسالمی، هماره  کوره راه ابريشم در درازنای تاريخ بماثبه پيوندگر:جمهوری خلق چين
همچنان تأثيرات بيرونی انقالب چين بعد از جنگ . خطٔه افغانستان کنونی را بسرزمين افسانوی چين ارتباط داده است

 سلطنت ظاهرخان، موج بارز روشنفکری را در افغانستان بجريان انداخت و قصه 1340دوم جهانی، خاصه در دهه 
  . ز برسر زبانها افتادچين جديد با

حاال هم اين همسايه شرقی بعنوان پرنفوس ترين قطب قوی اقتصادی در معادالت سياسی، نظامی و استراتيژيک جهانی 
  .جايگاه و نقش اساسی دارد و روابط تجارتی فعالی در بين افغانستان و چين برقرار است

ه افغانستان نداشته اند و اين کشور از ناحيه چين هيچوقت تا جائيکه تاريخ گواهی ميدهد دول چين هيچگاه چشم طمع ب
  . احساس نا امنی و خطر نکرده است

آنان اگرچه با حضور امريکا . چينيها از موج افراطگرائی در منطقه و نفوذ آن در واليت سين کيانک خوش شان نميآيد
  .باثبات و ديموکراتيک به نفع شان ميباشددر کشور همسايه غربی خود موافق نيستند؛ ليکن وجود افغانستان مطمئن، 

 

  ...ادامه دارد 


