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  افغانستان راه حل بنيادی بحران و ماهيت افراطگرائی
  مقدمه

  
ر البالی گرد و غبار افغانستان نفيس گوهری که طراوت و درخشش اصلی تاريخی، مدنی و هويتی خويش را د

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
در انديشٔه درک و شناخت وطنگاهم غرق بوده و دامنٔه مطالعاتم را در عرصه های متنوع آن درازايامی است که 

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

 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

 بحران مزمن با نيت نيک احساس مسئوليت نمودم تا چکيدٔه مطالعات و برداشتهايم را در مورد کشور و راه حل ريشه ای
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 

  هفتمقسمت 
  :عمده بين المللی و نقش شان در افغانستانبازيگران 

  
تاريخ سده های اخير نشان ميدهد که دول انگلستان و روسيه در امور سياسی افغانستان نقش عمده داشته اند و حضور 

در حال حاضر جهان غرب به رهبری . اياالت متحده امريکا بعد از تجاوز اردوی سرخ به افغانستان روز افزون گرديد
  .ضور فعال و نقش اساسی در وقايع جاری اين کشور داردامريکا ح

  
 پيشروی شوروی سابق بسوی آبهای گرم و منابع انرژی خليج :اياالت متحده امريکا در اتحاد با کشورهای صنعتی

فارس امريکا و اروپا را در کمک به افغانستان بسيار جدی ساخت و کمکهای هنگفت مالی و تسليحاتی آنان بجانب 
در آن زمان هدف جهان غرب جلوگيری از پيشروی بيشتر شوروی و درگير . ن و مجاهدين افغانستان سرازير شدپاکستا

  .سازی آن در جنگ افغانستان بود
پس از شکست شوروی در افغانستان و بخصوص بعد از فروپاشی امپراتوری روسيه شوروی، پراکندگی و سردرگمی 

کشورهای صنعتی غرب به رهبری امريکا و . سابق نوع روسی دامن گسترانيدفاحشی در حوزٔه اقتدار قطب سوسياليسم 
پشتبانی کمپنيهای چند مليتی درپی آن برآمدند تا با در دست گرفتن کليد حوزٔه نفتخيز خليج فارس، بسوی منابع عظيم 

  .انرژی آسيای ميانه و کرانه دريای خضر پيشروی نمايند
نه در معامله با پاکستان، به طالبان واگذار گرديد و امريکا به ياری اروپا به عراق افغانستان بمثابه دروازه آسيای ميا

گرفتاری امريکا در عراق و توسعه خشونتهای خونين و نا آراميهای دوامدار، جهان غرب را بستوه آورد و . لشکر کشيد
  .مصارف گزاف مالی و تسليحاتی، اقتصاد امريکارا به بحران مواجه ساخت

اکستان مبنی بر گسيل طالبان به افغانستان و سپس به نقاط بحران خيز منطقه و همچنان حمايت جنرال مشرف سياست پ
از بقايای طالبان پس از سقوط رژيم طالبی در افغانستان، نه تنها تشنج منطقه ای را به زيان جهان غرب و امريکا شدت 

گردانيد و مشکالت کشورهای اروپايی و امريکا را در بخشيد، بلکه بحران درونی جامعه پاکستان را نيز حاد تر 
عالوه بر آن جمهوريتهای نو تشکيل آسيای ميانه و قفقاز را به فدراسيون . افغانستان و حوزٔه شرق بسيار افزايش داد

  .روسيه وابسته تر و روابط کشورهای چين، روسيه، هند و ايران را بهم نزديک تر نمود
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اهميت ) در رأس امريکا(جيوپوليتيک از لحاظ سياسی، اقتصادی و جغرافيائی برای جهان غربافغانستان بعنوان منطقه 
تنها راهی که در پيش روی امريکا و اروپا قرار دارد، همانا . استراتيژيک دارد و به اين سادگی از آن نميتوانند بگذرند

  . اشدتعديل و اصالح سياستهای استرتيژيک در قبال افغانستان و پاکستان ميب
اکنون واضح شده است که با وجود طالبان و افراطيون آشوبگر تأمين صلح، امنيت و ثبات در افغانستان، پاکستان و 

  .منطقه ناممکن است
  

 حاصل يک گام به پيش شوروی در افغانستان نه تنها گامها به پس بود، :فدراسيون روسيه در همآهنگی با هند و چين
طرح خيالپردازانه ميخائل گورباچوف پروسه فروپاشی را در شوروی سرعت . يان آوردبلکه فروپاشی جبری آنرا بم

  . بخشيد و تنبلی و قلدری ناشيانٔه يلسن، روسيه را بورطٔه بحران و سقوط کشانيد
بحران عميق حوزٔه وسيع اتحاد جماير شوروی و اعضای پيمان ورشو، جهان غرب را تشويق به تسخير همه جانبٔه منابع 

  . ژی خليج فارس، آسيای ميانه و حتی روسيه نمودانر
پيشروی طالبان بجانب شمال افغانستان که تهديد مرزهای کشورهای تازه به استقالل رسيده آسيای ميان را در پی داشت، 
روسيه را سخت تکان داد و قلب بيمار يلسن رئيس جمهور اين کشور را بدرد آورد و منجر به موضعگيری شديد دولت 

اين در واقع نطفه های تازٔه دفاعی و روياروئی روسيه را با جهان غرب و در رأس امريکا در بطن . يه گرديدروس
  .بحرانی آنروزگار ميبست و حرکت خام و ناشيانٔه دفاع از طالبان آنرا سرعت بخشيد

انستان، فرصتهای طالئی درگيری شديد آمريکا در عراق و شکست پالسی پاکستان مبنی بر تشکيل و گسيل طالبان به افغ
به روسيه ميسر کرد، تا به رياست جمهوری پوتين اوضاع داخلی فدراسيون روسيه و کشورهای آسيای ميانه را بهبود 

ی اياالت متحده امريکا حضور قوای ناتو به رهبر. بخشيده و قدرت دفاعی و سطح تکنولوژی تسليحاتی را ارتقاء دهد
  .قدرتهای منطقوی را بهم بسيار نزديک کرد

) سه قدرت مهم منطقه ای و بين المللی(در بخش خارجی روابط گرمی در بين روسيه، جمهوری خلق چين و هندوستان 
که جهان برقرار شد و روند مذکور تأثيرات استراتيژيک و بارزی بر معادالت تقسيم قدرت و منابع انرژی بجا نهاد 
  .غرب و امريکا مجبور اند در تعديالت و اصالحات جديد دکتورين خود در منطقه و جهان، آنرا در نظر گيرند

روسيه در اتحاد با کشورهای آسيای ميانه در اصول از افراطگرائی مذهبی بيزار است و همچنان از پيشروی جهان 
به . ميانه و منابع اقتصادی و انرژی اين حوزه ميهراسدغرب در رأس امريکا بسوی مرزهای امنيتی روسيه و آسيای 

  . اين سبب موضوع افغانستان برای آن اهميت اساسی دارد
به دور افغانستان برمبنای همکاری متقابل سازمان قرارداد امنيت دسته جمعی » کمربند امنيتی«به اين دليل طرح 

د و اين هراس مشترک بين المللی و منطقوی قدرتهای عمده کشورهای آسيای ميانه با ناتو از جانب روسيه حمايت ميشو
  . را از موج افراطگرائی نشان ميدهد

و عدم ارائه استراتيژی و تاکتيکهای شفاف و موثر از طرف ) براساس سياست کهنٔه بريتانيا(حمايت پاکستان از طالبان
طيون و حاميان پاکستانی آن طی ساليان اخير و تسليم قوای ناتو خاصه اياالت متحده امريکا در مقابله فعال باطالبان، افرا

طلبی و ضعف آشکار دولت کرزی در مقابل طالبان، ضرورت همکاری مشترک نظامی و امنيتی قوتهای عمده منطقوی 
 روسيه و کشورهای آسيای ميانه، هند و چين با قوای ناتو در آيندٔه نه چندان دور جهت امنيت منطقه و افغانستان،: مانند

  .فرصت عملی بيشتر خواهد يافت
خلق افغانستان امن، مطمئن، باثبات و ديموکراتيک در يک بيالنس واقعبينانٔه قدرت و منافع درمنطقه که به ثبات و امنيت 
منطقه ای و جهانی کمک خواهد کرد، نه تنها در همسايگی آسيای ميانه ممکن است، بلکه از نيازهای اساسی در برهه 

  .مارآيدزمان کنونی بش
  

  :انزوای پاکستان و تبارز بيشتر حضور هند در منطقه و افغانستان
  
پافشاری پاکستان به پيروی از سياست کهنه سنتی مبنی بر حمايت از طالبان و افراطيون آشوبگر و وابستگی انگليس به  

نی از آن، اوضاع منطقه و اطالعات سازمان استخبارات پاکستان و دنباله روی اياالت متحده امريکا برای دوره طوال
در راستای اين سياست منفی که ريشه در سياست استعماری کهنٔه بريتانيا . افغانستان را روز بروز وخيم تر گردانيد

دارد، درگيريهای حاد پاکستان و هندوستان بدرون کشور جنگزدٔه افغانستان کشانيده شده است که نشانٔه آشکار آن حملٔه 
  .فارت هند در کابل مياشدانتحاری اخير به س

تعديل سياستهای اياالت متحده امريکا در عراق و مظنون شدن به سياستهای مخربانه و دسيسه مندانٔه پاکستان در قبال 
به سبب پشتبانی علنی و مخفی از طالبان و گسترش (افغانستان، انزوای منطقوی و بين المللی روز افزون اخير پاکستان 
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، به بن بست رسيدن تحريک و حمايت از افراطيون پاکستانی، عرب و غير عرب در بحران )اننا امنی در افغانست
، نقش هند در )به اساس همان سياست کهنه و متروک استعماری سابق(کشمير، چچن، سين کيانک چين و آسيای ميانه، 

  . منطقه و موضوع افغانستان بسيار برجسته شده است
کا و ناتو را وادار به فاصله گيری از سياست کهنه و از کارافتاده بريتانيا و پاکستان در اين جريان، اياالت متحده امري

منطقه و افغانستان نموده و هم آهنگی و همسويی ناتو را با قدرتهای عمده منطقه ای يعنی هندوستان و روسيه در 
  .اشتراک با جمهوريتهای آسيای ميانه و چين تقويت کرده است

و عقلمندانه نوين ديگر ضرورتی برای دسيسه های پاکستان و خلق تشنج و بحران در افغانستان و نقاط دوکتورين واقعی 
درين سياست استراتيژيک که امنيت، مصئونيت و ثبات منطقوی و بين المللی را . آشوبخيز سابق منطقه باقی نميگذارد

 صلح و امنيت منطقوی، به مرور زمان برجستگی تأمين کرده ميتواند، هندوستان بعنوان مدل ديموکراسی شرقی و حامی
  .بيشتر خواهد يافت و پاکستان مجبور است شرايط و موقعيت جديد منطقوی و بين المللی را درک و از آن پيروی نمايد

 کشته و 40 به سفارت هند در کابل که بيش از 2008 ژوئيه 7 مطابق 1387 سرطان 17حمله انتحاری روز دوشنبه 
اگذاشت و موج جديد حمالت طالبان در مناطق شرق و جنوب افغانستان بعد از معاهده صلح دولت جديد  زخمی بج140

پاکستان با طالبان، ماهيت غلط و پوسيده سياست کهنه و سنتی پاکستان را برای ناتو به اثبات رسانيد و درونمايه شکست 
  .قوی و جهانی بکلی روشن نمودو ناکامی سياست کهنه پاکستان و بريتانيا را در فضای جديد منط

پافشاری لجوجانٔه پاکستان بر سياست کهنه سنتی مبنی برحمايت از طالبان و بحرانسازی دوامدار در افغانستان، ناتو را 
مجبور به مقابلٔه فعال باسياستهای منفی و دسيسه های چرکين پاکستان نموده و موجبات نزديکی آنرا به هندوستان و 

  .ميانه و ايران فراهم خواهد کردکشورهای آسيای 
 

 

  ...ادامه دارد 


