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           م٢٠٠٧فرانسه، می                                                                            دوکتور م، عثمان روستار تره کی
                                                         

  

   ژيوپولتيکضابطه هایثير  أت
  

  برادامه جنگ در افغانستان
  

ديکتاتوری ، که با سقوط ست های غرب به اين تصورغرق بودند ستراتژي، م پس از حادثه نويارک٢٠٠١  در سال 
جندای ژيوپولتيک فراهم ه يک فقرات ادنيا گل و گلزار خواهد شد و امکان تطبيق يک بحاکميت طالبان صدام و 
طالبان خود را جمع و جور     . گذشت،  قطعی تلقی ميشدی طالبان که شکست  سال از عقب نشين۶تقريبًا . خواهد آمد

جنگ  و به نمودند و تقويت  ترميمبا حلقه های بيرونی کمک کننده  و در عين حال، ارتباط گسسته را با مردمکردند
و جهانی افغانستان هيچ کسی پايان اين جنگ را که دران بازيگران سياست منطقوی .  ادامه دادندعليه قوای خارجی

  . را به محور تضاد های ژيوپولتيک تبديل کرده اند، پيش بينی نميتواند
  ژيوپولتيک که در، بدون کشف پالن های بزرگه به آغاز و انجام جنگ افغانستاناشتن نظر واقع بينانه در رابطد  

مدعيان . ، امکان پذير نيست و مبارزه ضد تروريزم به مثابه روپوش آن استعمال ميشوداستپياده شدن  در حالمنطقه 
اما قبل از . مدوسيه های شانرا باز کنيتطبيق اين پالن ها کشور های معينی اند که ما تالش ميکنيم در خالل اين نوشته 

  : بياندازيم  منطقهبه اهميت ژيوپولتيکهمه بايد نظر مختصری 
 م در آن زمانيکه اثری از کشف تيل و گاز آسيای مرکزی و حوزه ١٨٩٨ويسرای هند برتانوی در » الرد کرزن «  

تواند مدعی حکومت  تخته سطرنج اين منطقه مي موفقهر بازيگر« : ، در اهميت منطقه گفته بود نبود کسپين مطرح
  . »بر جهان باشد 

 ،گاز  ،يورانيوم ،بلوچستان در طال و مسگاز، ، پنبه در قرغزستان،طال در ازبکستان ،رکمنستانموجوديت گاز در ت
       .  بخشيده است ژيوپولتيک به منطقه اهميت ايديالزمرد و الجورد در افغانستان  ،مس

 فيصد ٢٠[  مليارد بيرل تيل ٢٧٠، دارای  مدخل ستراتژيک آن به شمار ميرودحوزه بحيره کسپين که افغانستان
                    .            اشدميب]  ذخاير جهانی ٨ بر ١[  مليون متر مکعب گاز ٢٠و ] مجموع ذخاير جهانی 

 پس از سقوط امپراتوری ،استکه پس از شرق ميانه عربی دارای ذخاير بزرگ تيل و گاز در آسيای مرکزی 
  . ثباتی سياسی گرديداين امر موجب ظهور زمينه های بالقوه و بالفعل بی . قدرت بميان آمد  خًالشوروی 
 کنترول بر ذخاير طبعی آسيای مرکزی و حوزه کسپين از طريق دفع نفوذ رقبای  پر کردن خآل قدرت وامروز

  . ربی بخصوص امريکا قرار گرفته است کشور های غ  اجندای سياست خارجیمنطقوی در صدر
  
  :ا  ـ امريک١

اين کشور بکمک متحدين غربی بر . فاشيزم و کمونيزم: سی روبرو بود با دو چلنج سيا م ١٩٣٩  امريکا پس از 
  . هردو فايق آمد

  .   ختم جنگ سرد اوضاع مساعدی برای تشخص سياسی و نظامی امريکا بوجود آورد
قطبی بودن جهان از طريق تطبيق پالن  را بدست داد تا امريکا بر يک مناسبی م موقع ٢٠٠١ سپتامبر ١١  حادثه 

    .های بلند پروازانه ستراتژيک تًاکيد نمايد
  .حکومت امريکا را به مبارزه طلبيد ، بنياد گرايی اسالمی مينامندًا که غربيان ترجيحاسالم سياسی م ١٩٩٠  بعد از 

  اين جنگ  تمسکی شد برای.تان آغاز گرديد، عمًال  از تهاجم نظامی به افغانسجنگ با آنچه تروريزم خوانده شد  
                 . در سراسر جهان  نفوذ امريکا توسعه

  :  امريکا در افغانستان چندين هدف را تعقيب مينمايد 
  . در منطقهقلمرو افغانستان به مثابه پايگاه تفوق ستراتژيک و ژيوپولتيک  از ـ استفاده

   . شده استخوانده افراطيت مذهبی و تروريزم آنچه  مقابله با ـ 
 ايران توسط  نظامیمحاصره افغانستان يکی از حلقه های.  اعمال فشار بر دوسيه ذروی ايراناحراز موقعيت مساعدـ 

که در هريک ، خليج عرب و بحر هند ، ترکيهکويت ،عراق:  محاصره عبارتند ازحلقه های ديگر اين. امريکا است
  . امريکا حضور نظامی دارد

  . تالفی شکست احتمالی در جنگ عراقـ
تصادفی نيست .  می آيد  بنًا افغانستان کشور ايديالی برای تطبيق پالن های ستراتژيک و ژيوپولتيک امريکا به حساب

مورد افغانستان  علی الرغم داشتن مواضع ناهمگون در بحران عراق در ، جمهوريخوا و ديموکرات،حزب  که هردو
  .موقف يک سان دارند
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، روسيه و موضوع رقابت بی امان ميان امريکا به بعد کنترول بر ذخاير تيل و گاز حوزه کسپين به ١٩٩١  از سال 
ايران برای دفع . وژه های بزرگ اين حوزه کنار بکشد را از پر امريکا تالش کرده که ايران.ايران تبديل شده است

  .  و با ارمنستان و آزرباهيجان مناسبات گرمی برقرار ساخته استفشار امريکا توجه خود را معطوف به شمال ساخته
، موقعيت  قياس ميشوداشور در افغانستان در معامله حوزه کسپين که جًز حياتی سياست خارجی امريکا با حض

  .ممتازی بدست آورده است 
  . ان به بازار آزاد به حساب می آيدافغانستان راه نزديک و اقتصادی صدور گاز ترکمنست

بدست  خوبی در تخفيف تشنج ميان هند و پاکستان افزار فشارميتواند امريکا با استفاده از موقعيت کليدی افغانستان 
 م حينيکه مناسبات هند و پاکستان به ١٩٩٨در . م ذروی را ميان طرفين تخفيف بدهدنهايتًا احتمال تصاد  وداشته

  . ارسال شد قوی صلح به آدرس دو کشور  مکرر و ، از امريکا پيام هایبود مرحله خطرناکی رسيده
پاکستان از . ه به ضرر پاکستان تغيير داده است را در منطقاآ انديوالی ستراتژيک هند و امريکا موازنه قواما عجالت

نشان داده  امريکا عدم رضانيت  خود رابه عمآل  و مقابله غير مستقيم با امريکا لنگر بر جنگ افغانستان طريق ايجاد
  . است
آسيای مرکزی از يک  روسيه و مناسباتکان را ميسر ميسازد که بر ضور امريکا در افغانستان به آنکشور اين امح

  .طرف و تحرکات اقتصادی و نظامی  چين از جانب ديگر نظارت قايم کند
  :گاه ميشودندر آسيای مرکزی به امريکا بدو گونه  
ممالک . ندهژمونی روس ها نگاه ميکن» وزنه مقابل «  به مثابه آنکشوربه   کشور های کوچک آسيای مرکزی ـ

 خطوط بدست بياورند ، غير از قلمرو روسيه و گاز آرزودارند بکمک امريکا تکنولوژی جديد توليد دارای ذخاير تيل
  . را از زير  قيموميت روسيه بکشندخود  صادرات نفت و گاز تدارک کنند و  جديد اکماالتی

و فاسدی که پس از حکومت های بوروکرات خی بر: داردامريکا در آسيای مرکزی و منطقه دشمنان نيرومندی ـ 
 و ديموکراسی امريکا رش بکمک کمپنی های غربی مستقر شدند ، با شعار های حقوق بشوروی سقوط امپراتوری
مردم آسيای مرکزی شعار . ناسبات ميان امريکا و ازبکستان برهم خوردمموضوع  روی همين . ناسازگاری دارند 

منحرف برحال به حکومت های نو دست نشانده تعويض  حکومت های   موکراسی را افزاری ميدانند که به قصد دي
                                 .مورد استفاده قرار ميگيرد

 و طالبان در افغانستان که در همه امريکا نقش داشت ذهنيت در عراق ، شوارد نازی در گرجستان صدام    سقوط
       .مرکزی را نسبت به مقاصد امريکا مشکوک ساخته استعامه مردم آسيای 

                                                 : در ارتباط حضور امريکا موضعگيری های متفاوت وجود دارد ، خارج آسيای مرکزیدر
اين . منافعی دارند که در مواردی با منافع امريکا در تقابل آشکار قرار ميگيردپاکستان و ايران ، ، هند چينروسيه

                                          . به مثابه مهمان ناخوانده نگاه می نمايند که بايد حضور موقتی داشته باشد در منطقهامريکا کشور ها به 
ی و عمليات جنگی انگيزه های قوی حضور نظام ، ايديولوژيک  و ژيوپولتيک ، اقتصادی  بيک کلمه مقاصد سياسی

  .امريکا در افغانستان قياس ميشود
اصطکاک های  امريکا در منطقه يی دست به زور آزمايی زده است که از قرن های متمادی به اين سو صحنه  

درين منطقه وجود اختالفات بالقوه سياسی ، نژادی ، مذهبی و سرحدی از يک سو و فقر عمومی از . خونين بوده است
اينکه آتش جنگ افغانستان به بيرون نفوذ کند .  ساخته استيک فاجعه بزرگ جهانی را آمادهب ديگر زمينه ظهور جان

  و منطقه را که به انبار سالح ذروی 
  .بدل شده است بکام نابودی بکشاند ، دور از احتمال نيست 

  

  : ـ امريکا و ناتو ٢
ابه مرکز ثقل سياست ، موجب شد که اروپا به مث المللی  تحوالت ناشی از اضمحالل اتحاد شوروی در سطح بين

روی همين انگيزه موضوع : ، اهميت خود را به نفع حوزه کسپين و آسيای مرکزی از دست بدهد خارجی امريکا
، کويت و آسيای مرکزی ، افغانستانو بالقانات به عراق هزار عسکر امريکايی مستقر در اروپا ٧٠انتقال بخشی از 

   .ت گرفته شد رويدس
 امريکا تالش های زيادی به خرچ داده است تا عالوه بر کشور های اروپای شرقی ، برخی ممالک آسيای مرکزی را 

  .  منافع ملی خود قرار بدهد ناتو قرار داده و نهايتآ اين سازمان را منحصرًا در خدمت  در شراکت با
 نظامی به قصد به مانور های را متقاعد آن سازمانو نتوانست امريکا در کشانيدن پای ناتودرجنگ عراق ناکام شد  

  .ران مدعی دست يابی بم ذروی بسازد باالی اي   ايجاد فشار
 وارد کرد ، تا   امريکا طی کانفرانس های متعدد بروکسل ، ريگا و غيره فشار های زياد ديپلوماتيک بر اعضای ناتو

 غالبًا هم پيمانان ناتو را متوجه دو خطر اين کشور . ر امريکا قرار بگيرند در کنا در طويل المدت،در جنگ افغانستان
  : ساخته است از ناحيه افغانستان

  ، و ـ ظهور بنياد گرايی مذهبی
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  .ـ بازگشت روس ها در افغانستان
  :به صراحت اظهار کرد  ] ٢٠٠٧ نوامبر ٢٩ و ٢٨[ نماينده امريکا در جلسه سران ناتو در ريگا  

به قصد يان حاضر به ارسال قوای کمکی به جنگ افغانستان نباشند ، دور از احتمال نيست  که روس ها نهر گاه اروپا
  . دا کنندحضور پيدر افغانستان يعنی جبهه مقدم    از بنياد گرايی مذهبیآسيای مرکزیوقايه

بهر حال إ در رابطه به مطالبات مکرر مقامات امريکايی در ارسال قشون بيشتر به جنگ افغانستان ، اعضای ناتو 
  : و اروپای نو تقسيم شدند  اروپای کهن  بدو بخش

در  [ يوپولتيک امريکا در منطقه تصور مينمايد و القاعده ژغانستان را روپوش مقاصد الف ـ اروپای کهن جنگ اف
اروپای کهن نمی خواهد در جنگی که ابتکار .  و طالب را بهانه هانی برای ادامه آن ] توسط بن الدن ايجاد شد ١٩٨٨

  .شود ظاهر » نقش عمله اطفانيه «  آنرا امريکا بدست گرفته است ، در آتش » اشتعال « 
 دو دل و متردد شده امريکا در مسايل جهانی يعنی انگلستان ، در ادامه جنگ در افغانستان» انديوال زور «  حتی 
از » تونی بلير « مظهر سرخوردگی ،  متارکه ميان نظاميان انگليسی و سران قومی در موسی قلعه  توافق. است 

  . اب ميرود در افغانستان به حس   ماجراجويی های جنگی امريکا
   :                                            بوددر قضيه موسی قلعه عوامل داخلی و خارجی موضع حکومت انگلستان را متًاثر ساخته 

داخلی به اين مفهوم که انتخابات مجلس عوام و تعيين حکومت جديد آينده در شرايطی قريب الوقوع است که حکومت 
عل کاری و دروغ در توجيه حمله به عراق و احتمال ظهور يک ماجرای ديگر حمله امريکا به بت جنس» تونی بلر « 

و خارجی به اين معنی که . را در ميان مردم از دست داده است خود ، باور از انگلستان    ايران و مطالبه دست پيشی
  .  از امريکا تجريد شده استبدون قيد و شرط روی    انگلستان در ميان سازمان ناتو بدليل دنباله

زندگی بيش از نيم قرن تحت سلطه کمونيزم اراده .  ب ـ کشور های اروپای جديد تًاثير پذير از سياست امريکا اند 
مردمی که ديروز عقب مغازه . ، ازين کشور ها سلب کرده است  تصميم گيری در مسايل بزرگ جهانیمستقل را در

آبستن دالر نگاه » شيری  گاو « ، امروز به امريکا بمثابه ست صف های طويل بسته بودندهای کوپراتيف نظام کموني
حاضر به ]  نفر ١٠٠٠مجموعآ در حدود [ و بلغاريا پولند البانيه ،  کشور سهبه اين حساب اکنون صرفًا . ميکنند 

  . ببرند  سود  تصادی امريکاارسال عسکر به افغانستان به اين اميد شده اند ، تا در آينده از کمک های اق
  

   : ـ روسيه٣
مصروفيت های داخلی روسيه طی ساليان اول پس از سقوط اتحاد شوروی ، به امريکا وساير اعضای ناتو اين مجال  

 :را ميسر ساخت تا بالتدريج خآل قدرت را در اروپای شرقی و آسيای مرکزی پر بسازند 
  در عمليات نظامی انتالف بين و البانيه بلغاريه،از جمله پوليند. ناتو دعوت شدند عضويت   کشور اروپای شرقی به٧

  . المللی در افغانستان سهم گرفتند
ای تروريزم قو گرجستان در عمليات نظامی ضد. غزستان چندين صد عسکر مستقر ساختامريکا در ازبکستان و قر

  . انتالف در افغانستان سهم گرفت
در ًچرت احيای نفوذ از دست ، بار ديگر پروبلم های داخلی طی ساليان اخيرز حل و فصل بخشی از روسيه پس ا
  .ن و حتًی افغانستان افتيده است، حوزه کسپيآسيای مرکزی رفته خود در

، و به اين موقف خود  غربی و امريکا در افغانستان استروسيه در حاليکه مخالف حضور طويل المدت کشور های
، از حضور موقتی قوای انتالف بين المللی در افغانستان و نهايتآ ادامه رانس های شانگای تًاکيد کرده استر کانفد

  : اين پشتی بانی چند دليل مترتب است به.  پشتی بانی مينمايد  ضد تروريزمجنگ
به زعم . ، مشاهده ميکندد، آنچه بنيادگرايی اسالمی ناميده ميشوه در عقب مقاومت چچن دست نيرومندالف ـ روسي
  . ت طالبان در افغانستان قرار داردمرکز اين بنياد گرايی فعآل در مقاوم ،روس ها

، در واقع از جامعه بين المللی بارزه عليه تروريزم در افغانستانب ـ روسيه از طريق تشويق انتالف بين المللی در م
  . ت بدست می آورد متقابآل مجوز سرکوب مقاومت چچن را بنام تروريس

عليه مقاومت در جنوب را وسيله يی برای استحکام قدرت حکومت موجود ، که دران ج ـ روس ها ادامه جنگ 
  . نفوذ دارد ، قياس ميکندتا حدودی] روسيه  متحد[ انتالف شمال 

کستان متحد منطقوی چين به پا. د ـ روس ها و هندی ها به جنگ افغانستان به مثابه افزار فشار بر پاکستان نگاه ميکنند
  . بهه مخالف هند و روسيه قرار داردمی آيد و به شيوه سنتی در ج حساب 

اما درين اواخر در حمايت حکومت . با روسيه همنوا است ] إ [ مقاومت افراطيون مذهبی امريکا در درهم کوبيدن  
فوذ دارد ، موضع خود را با پاکستان يکسان که دران عمال وابسته به شوروی سابق و روسيه فعلی ، ن موجود کابل
  : ساخته است 

است ، هدف تصفيه جنايت کاران جنگ که ماشين تبليغاتی امريکا و غرب در اطراف آن بکار انداخته شده محاکمه 
  . تعقيب ميکند و ايرانسته به روسيهعناصر وابحکومت کابل را 

  . را عليه گرجستان تحريک مينمايد» افقازی « روسيه تجزيه طلبان 
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و با . ال در تاجکستان سرمايه گذاری کرد مليارد دالر را برای پنج س٢روسيه در پيشروی خود در آسيای مرکزی 
پايگاه نظامی  امريکا در در رويا رويی با ر قرغزستان د» کانت «  نفری در پايگاه هوايی ١٠٠٠کمکی قوای ارسال 

  . قرار گرفته است  »بيشکک« 
روس ها برای بازگشت به افغانستان به شکست امريکانيان در شرق ميانه و عراق و احتمال عقب نشينی  از 

اری قدرت بالوسيله انحص  ر در آرزوی احراز  مانند بسا ممالک مداخله گر ديگ اين کشور.ساب کرده اندحافغانستان 
 علی الرغم قرار داده شدن در که در وابستگی سياسی و نظامی قبلی با اتحاد شوروی قرار داشتند و، گروه هايی است
ساحه نفوذ طالبان بالتدريج اين واقعيت که  اما.را بدولت فعلی روسيه حفظ کرده اند    وفاداری خودرکاب امريکا

  موجبات نگرانی،رندفاصله ميگي] جنگ که تاز ميدان اين ي[ گسترش پيدا ميکند و همزمان متحدين غربی از امريکا 
   .ه است فراهم آورد ، به اصطالح ضد تروريزم بوده اند   روس ها را که هميشه مشوق جنگموقتی

موجب برافروختگی روسيه   تعبيه راکت های دور برد و نصب آخرين سيستم رادار امريکا در پوليند و چکوسلواکيا 
  .گرديده است

  . به وضاحت نمايان شد ] ٢٠٠٧ می ۵ [شور صنعتی   ک٨اين برافروختگی در کانفرانس سران 
تشديد قطب بندی های  نصب راکت در دو کشور اروپای شرقی انگيزه احيای قسمی فضای جنگ سرد و بدنبال آن 

 روسيه با ايران وکشور های آسيای مرکزی و دامن  بيشترنزديکی:  حوزه جغرافيايی افغانستان شده است منطقوی در
   . جنگی امريکا در اروپای شرقی استافغانستان از پی آمد های احتمالی موضعگيریجنگ در شمال زدن آتش 

انيان در افغانستان معتقد شده  و  به شکست امريک مانند روسيه نيزاز قراين بر می آيد که کشور های آسيای مرکزی
   : ند  معامالت بزرگ انرژی به استقامت ماسکو توجه معطوف کرده ابرای

در حاليکه امريکا بخش عمده امکانات خود را در جنگ بکار انداخته و بدليل فقدان امنيت در جنوب افغانستان در  
 روسيه ابتکار عمل تمديد نل گاز ايران ، پاکستان و ؛، ناکام مطلق است ، پاکستان، افغانستانستانمگاز ترکتمديد نل 

 مليارد دالر را متعهد ٧روسيه سرمايه گذاری » گاز پروم « اين منظور کمپنی به . را بدست گرفته است هندوستان 
ترکمنستان نيز .   به پايان خواهد رسيد٢٠٠٩ر سال کيلومتر طول خواهد داشت و کار آن د ٢٧٧۵نل گاز . شده است 

ل گاز ترکمنستان از راه  متحقق شود قصه تمديد نپالناگر اين . به اين پروژه اعالم    نموده استپيوستن خود را 
  .   مفت ميشود بکمک امريکاافغانستان

طبق .   نور سلطان نظر بايوف رهبر قزاقستان قرار داد مهمی با روسيه امضا نمود ٢٠٠٧ می ٢١ازين گذشته در 
وصل ] ان يون[ » الکساندروپوليس« را به شهر ] بلغاريا [ » بورگاس «  بندر ،يک پروژه بزرگ نل گازاين معاهده 

از در سال به مشتريان عرضه  ده مليارد متر مکعب گ  ، ٢٠١٠ ختم کار اين پروژه در در مراحل اولی . مينمايد
پيشنهاد شده است ، ،  سيان را که از جانب کشور های اروپايی و امريکايی تبليسی،   باکوطرح، تطبيق پروژه. ميشود

 بهره برداری از مصروفيت های جنگی امريکا در افغانستان به سرعت     که با در حالي روس ها .به تعليق ميکشاند 
 از گاز به مثابه افزار نفوذ اقتصادی  در عين حال    مينمايند ، تازه با ممالک آسيای مرکزی  مناسبات گسسته قبلی را

 ه مثابه معامله بسيار پر  ب کنترول بر ذخاير گاز آسيای مرکزی .  ميگيرند در آسيای مرکزی و حتی اروپا کار
 را فی  مثآل  گاز ترکمنستاناين کمپنی روسی . مينمايد را احتوا »  گاز پروم « چوکات عمومی ماستر پالن ،منفعت
  .دالر به مشتريان اروپايی ميفروشد ٢۵٠ دالر خريداری مينمايد و ١٠٠  ، متر مکعب١٠٠٠

در اسامبله عمومی ملل متحد در :  دارای موضع مشترک هستند  قضايای منطقوی  روسيه و هندوستان در برخی
عمليات نظامی . عليه مفکوره دنيای يک قطبی قرار دارند. امنيت جهانی يکسان رای ميدهند  ارتباط موضوعات

  . نام آنچه تروريزم ناميده شده است ، در قصيرالمدت تًانيد مينمايند کشور های غربی را در افغانستان تحت
صد مشخص هندوستان از تًانيد دوام جنگ ضد تروريزم تضعيف پوتانسيل رزمی بنياد گرايان اسالمی در کارزار ق

ايت جنگ ضد تروريزم در روس ها از حم نهايتآ .ساختن فشار جهاديست ها در جبهه کشمير است کم افغانستان و 
  .ورندآ  می  بدست، توجيه سرکوب مقاومت چچن را زير نام تروريستافغانستان

 کم رشد را خريداری مينمايد و ساليانه صادراتی روسيه به استقامت کشور های فيصد اسلحه ۴٠گرچه هندوستان 
 مليارد ٢[ تجارت دو کشور  دالر قرارداد نظامی ميان طرفين عقد ميشود ، با آنهم بيالنس عمومی  مليارد١معادل 

در هردو مملکت تمايل به اينکه با دول پيشرفته صنعتی غرب مراودات . سطح دهه هشتاد را باز نيافته است، ]دالر 
ی مساعد برای اتحاد ستراتژيک امريکا از همين فضا. به افزايش است دی و تجارتی رونق زياد پيدا کند ، رو اقتصا

  . برداری نموده استبا هند که موجب برافروختگی پاکستان شده ، بهره 
  

  :  ـ چين۴
، ضرورت رو به ] فيصد ١١[ رشد سريع اقتصادی  : چين بزرک ترين رقيب امريکا در منطقه به حساب می آيد 

چين را بيک هيوالی غير ]  ٢٠٠٧ فيصد در سال ١٧ , ٨[ و افزايش ساليانه بودجه نظامی تزايد به منابع  انرژی 
  . تبديل کرده است قابل کنترول برای امريکا 
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ال اقل در يکی ازين پروبلم .  لم داخلی که بر سياست خارجی اش تًاثير انداخته است ، مواجه ميباشد   چين با دو پروب
  ]تايوان [ ها 

  :امريکا طرف است 
 موجبات خشم چين  از طرف تايواندرين تازگی ها دسترسی به صد ها راکت امريکايی.   تايوان متحد امريکا استـ

  . آورده است را فراهم
 مسلمانان ناسيوناليست قزاقی و قرغزی هستند که در طرح مدعيات ،چين»  سی کيانگ« های ايالت » اويگور « ـ 

آنها هيچ گاهی . از جانب اسالميست های آسيای مرکزی حمايت ميشوند و در جامعه چين مدغم نشده اند خود مختاری 
م تروريست مقامات چين ناسيوناليست های اپيگور را بنا. رفته اند چينايی االصل را نپذي های» هان « اتوريته 

 روسيه عليه چچنی زورگويی با مقابله امريکا در برابر طالبان و  ،چين در موردبرخورد . سرکوب کرده راهی هستند
 فيصد واردات پطرول چين را تآمين ٨٠ملکه [ » ملکه « و » موزره«  دو تنگه بزرگ يعنی .ها همگونی دارد

  .  توسط قوای امريکا کنترول ميشوند]ميکند 
، ماليزيا و سنگاپور غالبآ تحت نام  يعنی در اندونيزياآ، شرق ميانه و افريقيکا در امتداد خطوط اکماالتی چينامر

  . ه با    تروريزم حضور نظامی داردمبارز
 پيدا نموده ودر پايگاه    جزيی پايگاه هوايی آسيای مرکزی دسترسی  ١٠بهانه مبارزه با تروريزم به بيش از  به امريکا
  .   قرغزستان عسکر دارد نظامی 

 . نظاميان گرجستان در جنگ به اصطالح ضد تروريزم ، در کنار اردوی امريکا در افغانستان قرار دارند
  . امريکا ، چين را نگران ساخته استسازماندهی انقالبات رنگه در گرجستان ، اوکراين و قرغزستان از جانب 

 تنظيم مانور های مشترک نظامی ناتو با قزاقستان و ساير کشور های آسيای مرکزی به نگرانی چين ١٩٩٣پس از 
  . استافزوده 

، بلکه پيوستن افغانستان را به سازمان ناتو ريکا در افغانستان در انديشه استظامی امچين نه تنها از حضور دوامدار ن
ند ، ن حرف ميز با نا آگاهی از واقعيت ها ، سبک سری و سطحی نگریگاهگاهی مسنولين حکومت کابل ازان که

  .  خود تلقی مينمايد زنگ خطر برای
  :از جمله .  جبهات مختلف اقدام کرده است حلقه معاصره ، درچين برای درهم کوبيدن 

  .  تاسيس شد ١٩٩۵که در » شانگای « ـ کسب عضويت فعال سازمان همکاری 
 کشور های ديگری چون پاکستان و ايران به صفت ناظر به اين سازمان دعوت گرديدند که هر دو  در بسا ٢٠٠۵در 

  .هند و مغلستان به چين بديده شک مينگرند، الفبر خ. ، موضع مشترک با چين دارندمنطقویمسايل 
و ناتو در افغانستان اظهار  » ايساف «  دوامدار حضوراحتمالال اقل دو بار از » شانگای « کشور های عضو پيمان 

  . رضانيت نموده اندعدم 
در تاشکن ، بعدآ انجام ر  با ايجاد يک مرکز ضد ترو٢٠٠١ در آسيای مرکزی در سال  چينـ تثبيت حضور نظامی

 با قرغزستان سپس ادامه مانور های نظامی با ساير کشور های عضو سازمان ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢نظامی در مانور های 
  . منجر شدشانگای

و » گوادر « چين پيوند های اقتصادی و نظامی را با متحد قديمی خود يعنی پاکستان از طريق کمک به اعمار بندر  
 .که موتور های روسی در آنها نصب است ، تازه کرده است ] ١٧ژی ، اف ـ [  تياره جنگی ٢وش اواخر فر درين

اولی ترس از تقويت علت نگرانی :  است شده نا راحتی هندوستان و روسيه ، موجب  پاکستانبهفروش اين تيارات 
 فروش تياراتی را که موتور روسی دارند به تخلف از معاهده فی مابين دو کشور که  پاکستان و دومیپوتانسيل جنگی

  .   قياس ميشودجانب ثالث منع مينمايد
  اخبار تازه حاکی است که مسابقه تسليحات فضايی که پس از ختم جنگ سرد متوقف شده بود ، با حضور امريکا در 

سی در مدار زمين ، توسط تخريب يک قمر مصنوعی هواشنا:  بار ديگر از سر گرفته شده است و منطقه افغانستان 
، تکنولوژی نظامی چين را وارد مرحله جديد و در عين حال خطرناک برای امريکا  شدراکتی که از زمين فير

زياده تر از [   کيلومتر ٨۵٠در فضًا در فاصله کت با حمل کالهک اتومی ميتواند ، اهداف خود را ا ر اين. ساخت 
باط  نظامی امريکا گيری کند و سيستم کامپوتری شبکه ارت نشانه] امريکا در فضآ موقعيت بسياری از اقمار نظامی 

   .را مختل بسازد
قيام پر قدرت چين در سطح « : متخصص مناسبات بين المللی نوشت » اليزابت اکونومی   « ٢٠٠٧ جنوری ٢٣  در 

برای ده روز پس از آزمايش راکتی چين ، مطالبه واشنگتن از پوليند و چک . کننده و خطر ناک است  جهان نگران
  .  » امريکايی در قلمرو های شان ، امر تصادفی نيست نصب راکت های ضد راکت 

  

    :  ـ پاکستان۵
ان را از در وضع موجود اسباب نگرانی پاکست . پاکستان دارای نقش کليدی در انکشاف اوضاع افغانستان است

  : ، ميتوان چنين خالصه کرد انکشاف اوضاع افغانستان
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انتالف شمال گروه وابسته به هند و . از کانفرانس بن در کابل ساخته شدـ نفوذ انتالف شمال در حکومتی که پس 
  .  دوران مقاومت بودروسيه در

  . جهت هند و افغانستان بر پاکستانند در موضع واحد ستراتژيک و نهايتآ ايجاد فشار از دوگرفتن امريکا با هـ قرار 
برای  امريکا. ند ، پاکستان را سخت ناراحت ساخت انعقاد معاهده همکاری ستراتژيک ميان امريکا و ه٢٠٠۶در 
 مليارد دالر به ۵  را به مبلغ ١۶ ـ  تياره جنگی  اف٣۶موازنه در مناسبات خود با دو کشور ، حاضر گرديد ،  تآمين

  . پاکستان بفروشد
 سال به اين سًو بدليل اولين آزمايش ذروی خود ، از خريد افزار جنگی امريکا ١۵اين در حالی است که پاکستان از 

  .محروم بود
اين نيرو ها اصآل  به قصد درگيری ها در کشمير . ـ استهالک نيروی ذخيره رزمی اسالميست ها در جنگ افغانستان 

  . اند ديده آموزش
برداری ازان به قصد دگرگونی  ژيوپولتيک نقشه منطقه توسط ـ اوضاع نا آرام بلوچستان و پشتونخوآ و احتمال بهره 

                 . در افغانستان  قدرت های مستقر
امی را در منطقه فراهم آورده  افغانستان ، که موجبات ناردر همسايگی پاکستان يعنیـ حضور دوامدار قوای خارجی 

  .آست
  .ستان ـ استقرار يک حکومت ناسيوناليست پشتون در افغان

، ستان که در دوران جنگ عليه شوروی پاک. ـ تجزيه افغانستان که الزامآ متالشی شدن پاکستان را بدنبال خواهد داشت
، به افغانستان به ] إ [ حقدار و گرو های مقاومت بود ، پس از خروج شوروی در موضع قيم و ميزبان مهاجرين 

  . ستراتژيک نگاه کردقوت الظهر مثابه 
افغانستان در هم آهنگی قرار پس از شکست شوروی و خروج امريکا از منطقه ، سياست پاکستان و امريکا در مورد 

  .گرفت
   . مظهر برجسته اين هم آهنگی استقرار حکومت طالبان بکمک پاکستان در افغانستان بود

 اين امر آن کشور را قادر  .منيت ساختامريکا با حمايت حکومت طالبان آنچه را حقوق بشر تلقی ميکرد ، قربانی ا
بخشی از پالن عمومی دسترسی به منابع انرژی آسيای مرکزی و بحيره کسپين را از طريق افغانستان  تا نمود

  . رويدست بگيرد
 امريکا انتالف شمال :با آغاز مبارزه بر ضد تروريزم نقش های بازيگران عرصه سياست افغانستان معکوس شد 

                                                                                                                      .پاکستان را بر تخت کابل نشاند ایيعنی رقب
عليه    در مبارزهی امريکا و پاکستان علی الرغم ظاهر همکار.قرار گرفتافغانستان در دايره رقابت هند و پاکستان 

فعآل بزرگ ترين و موثر ترين افزار سياسی ايکه عليه حکومت کابل و  با همديگر .واقع شدند  تروريزم در تقابل
 افغان های ناسيونالستی، تحريک احساسات مذهبی و قرار داردقوای خارجی مستقر در افغانستان بدسترس پاکستان 

  . دو سوی خط ديورند است
، اعالم نمود که اولين کار وی  از مجرای يک کودتای سفيد قدرت را قبضه کرد ١٩٩٩ويز مشرف حينيکه در پر

با اين تفاوت که .  سال پس ازين وعده ، همه چيز بجای خود باقی است ٧.  پای افراطيون مذهبی استکندن نقب زير 
 احزاب سکوالر مسلم ليک و حزب مردم از صحنه سياسی  انتالف با حکومت قرار گرفتند وگروه های مذهبی در

پرويز مشرف .  ، در انتالف با حکومت قرار داردليک بنام مسلم ليک قايد اعظم گروه انشعابی  مسلم [ .رانده شدند 
  ] .  نظامی استفاده ميکند   حکومتازين گروه برای حفظ ظواهر ديموکراتيک 

 اکثريت را در مجلس تقنينی بدست آوردند و به پرويز مشرف ، اين مجال احزاب اسالمی، طی انتخابات چند سال قبل
جمهوری و  يعنی تصدی رياست[ ياسی و نظامی  را ميسر   ساختند تا از طريق يک قانون اختصاصی قدرت س

ی به مقامات احزاب سکوالر پاکستان هيچگاهی حاضر به انجام چنين خوش خدمت. کند را قبضه] قوماندانی اردو 
  . حکومتی نبودند

  شار های وارده از جانب امريکا و ممالک غربی درگيرفحکومت پاکستان به موازات تحکيم پيوند با اسالميست ها به 
 طلبه کنترول بر راجستر مدارس ، اخراج[ در فعاليت احزاب اسالمی  افغانستان برای ايجاد محدوديت  جنگدر 

 به روحيه گذشت و  »کفار  « درسی به شکلی  که روحيه نفرت  و انتقام در برابر ابخارجی ، تجديد نظر به نص
  .  به استثنای چند مورد نمايشی ، تن نداد ]  گردد تحمل تبديل

در سراسر پاکستان ، در .   صدور فتوای جهاد در افغانستان منحصر به مساجد وزيرستان شمالی و جنوبی نيست 
   .ا شعار جهاد عليه کفار ختم ميشوددعای اختتاميه ب نماز های جمعه

، قومی ] اس ، ای , از جانب حکومت و ای [ ، در پاکستان حمايت سياسی نشينی از افغانستانطالبان پس از عقب 
   . و لوژستيک دريافت کردند] اکستان از سوی احزاب اسالمی پ[ ، مذهبی ] افغان های آن سوی ديورند از جانب [ 

پل ارتباط ميان گروه های اسالمی مقاومت افغانستان و بنياد گرا های اسالمی القاعده احزاب اسالمی پاکستان به مثابه 
  .گرفتندقرار
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 ، ]مصری [ ايمان الظواهری »  جهاد «اعده چون گروه اما نحوه دقيق ارتباط طالبان افغانی با گروه های وابسته به الق
عالوتآ  تآثير نقش . خليل الرحمن بدرستی معلوم نيست » تحريک پاکستانی « عبدالسالم محمد و » بنگالی « گروپ 

و جمعيت علمای پاکستان در تآمين ارتباط طلبه و مجاهدين افغانی با گروه های متنوع جماعت اسالمی  آی،اس،آی،
  . برانگيز است آسته به القاعده معمواب

ولسوالی [ در واليت پکتيا :  در عمل ، در ميدان جنگ بدست آمده است  با القاعدهطالبان   با اينهمه قراينی از ارتباط
 سال از ۴ليبيايی ايکه بگمان غالب عضويت القاعده را دارد و پس از [  محمد حسن طالبان از جانبفعاليت ] برمل 
  . رهبری ميشود،] فرار کرد   مريکايی بگرامزندان ا

 يکی ديگر از کمپ های مقاومت ميگردد ، که به احتمال قوی گماشته القاعده تلقی  » ابوليث «در وزيرستان شمالی
   .شوديل ميبهمه حال چنين تصور ميشود که بخشی از کمپ های تريننگ بوسيله القاعده تمو. مينمايد  افغانی را اداره 

 ، هيچگاهی واقعيت اينست که حکومت پاکستان که در آستانه تجديد انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی قرار دارد
  . مختل بسازد، مناسبات خود را با احزاب محافظه کار مذهبی، تحت فشار خارجیبود هدحاضر نخوا
، در آرزوی اين است تا برگه برنده شدن سياست خود ستکه در عراق معروض به مشکالت شده ا  امريکا ،برخالف
 در عراق به رخ رايدهندگان رياست جمهوری آينده ، بکشد و تا حد  احتمالی تالفی شکستبعنوان افغانستانرا در

  و همکاری احتمالی استخباراتیتوقيف مال عبيداله وزير دفاع طالبان .را تحت فشار قرار بدهد  پرويز مشرفامکان 
باالی   نتيجه فشار های اقتصادی و ديپلوماتيک غرب، ]قوماندان نظامی مقاومت مسلح  [ برای کشتن مال داد اله
  .اقدام اقتضايی وجود ندارد هيچ تضمينی برای دوام اين.پاکستان قياس ميشود

جنگی در داخل افغانستان بنآ مسايل داخلی کشور های خارجی چون کامپاين انتخاباتی ، تاثيرات مستقيم بر تحرکات 
  :دارد 

. » است      به موره بی اراده در بازی سطرنج سياسی منطقه تبديل شده  بی بهره از حق حاکميت ملیافغانستان« 
در امتداد خط ديورند ، جنبش ناسيوناليست بلوچستان منبع ديگر درد  و ملی عالوه بر جذبات رشد يابنده هويت قومی 

  :تانی شده است مقامات پاکسسر برای 
 ٨، علی الرغم داشتن منابع بزرگ طبعی ، صرفآ ]  فيصد قلمرو ۴٠[ بلوچستان يکی از اياالت بزرگ پاکستان 

، الاقل سه جنگ ناسيوناليست  ١٩۴٧از تاسيس پاکستان به اين سو در . ] مليون ١۶٠از مجموع [ دارد  مليون نفوس 
و توزيع بلوچ ها خواستگار خود مختاری بيشتر اداری . کستان قرار داده است  با فوج پاهای بلوچ را در مقابله 

  .هستندعادالنه ثروت های طبعی قلمرو خود 
 سال به اين سو قرارداد استخراج طآل و مس به مبلغ ابتدايی يک مليارد دالر با کمپنی های کانادايی  و چلی ١٠از 

 شغل ٣٠٠٠.  اونس طال توليد خواهد شد ۴٠٠٠٠٠  تون  مس و ٢٠٠٠٠٠نه ازين معادن ساليا. است امضا شده 
  سهم . ايجاد خواهد گرديد 

  .  فيصد خواهد بود٢۵از مجموع عوايد  بلوچ حکومت محلی 
  . خطوط اکماالتی گاز و پطرول آسيای مرکزی به بحر هند به حساب می آيدازين گذشته بلوچستان معبر اجباری 

اين کشور تا حال مليون ها دالر . چشم دوخته است » گوادر « ريع اقتصادی به استفاده وسيع از بندر چين با رشد س
.  ميگاوات برق با ايران امضآ شد ١٠٠توريد  قرار داد ٢٠٠٧در جنوری .   اعمار بندر مصرف کرده است برای

  .  پيش بينی ميشود٢٠١٠در کار اعمار مکمل بندر 
نگاه ميکند و افغانستان  تطبيق پالن های ژيوپولتيک خود ، در منطقه حلقه مهم زنجيرهبلوچستان به مثابه   امريکا به 

  بلوچستان با داشتن موقعيت پر اهميت ژيوپولتيک عرصه رقابت پنهانی به قصد توسعه .دخول آن ميداند را درب
بلوچ به بغرنج شدن وضع  رو به افزايش  جنبش ملی قوت.  تشکيل ميکند  در منطقهرا نفوذ ميان امريکا و چين

 خارجی را ميبيند و برای ايجاد وزنه مقابل ، ،  دستجنبش ملی گرايیدرين ميان پاکستان در عقب . افزوده است 
  .ا با چين هرچه بيشتر تقويت ميکندپيوند های ستراتژيک ر

عضله کشمير حل نشود و يا افغانستان خود را از دايره   بسياری ناظرين سياسی به اين باور اند که تا زمانيکه م
 در به قطع مداخله حکومت پاکستان به معنی پايان جنگهند و پاکستان بيرون نکشد ، نميتوان اميدی ن امنازعه مي
  .  داشتافغانستان

خاصمانه احزاب   ختم کلی جنگ را بايد در واقعيت حضور قوای خارجی در افغانستان و موضعگيری های م
     . ، نيز مورد بررسی قرار داد  مقاومت مسلح افغانی اند حاميان گروه هایآن ، که بااسالمی پاکستان

نظر مساعد هيچيک کشور منطقه حتی هندوستان شريک ستراتژيک امريکا بدوام حضور قوای خارجی در افغانستان 
   .ندارد

  

  : ـ ايران۶
پس از استقرار قشون امريکا در افغانستان ، ايران علی الرغم ظاهر مناسبات عادی با اداره کابل به همسايه شرقی 

  . کردمثابه ميدان جنگ با امريکا نگاه خود  به 
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 توسط امريکا و ظهور قراين  ]صدام حسين در شرق و غرب ايران طالبان و[  با ايران سقوط  دو حکومت متخاصم
، زمينه های تشخص ايران را به مثابه  ]٢٠٠۶تابستان [ نظامی اسراييل در جنگ اخير با حزب اله لبنان ضعف 

  . نموده است   قدرت منطقوی فراهم
به آدرس آن کشور ت هژمونستی  سياسبا آنکه ايران از صدور انقالب به خارج رسمآ منصرف شده است ؛ اما

   :کماکان باقی مانده استفرهنگی و سياسی ـ مذهبی    ساحه  دو درافغانستان
ـ تهاجم فرهنگی ايران به افغانستان از طريق اهدای مليون ها جلد کتب تبليغاتی ايرانی به کتاب خانه ها و کتاب 

در ليت مطبوعات و مديا وابسته ا تهاجم با تمويل فعاين . کردشهر های افغانستان سر و صورت پيدا فروشی های 
  . يداکمال گردداخل و خارج 

 ايران کمک  فرهنگی فقدان اتوريته حکومتی و ستراتژی فرهنگی مدافع منافع ملی به تطبيق پالن های توسعه جويی
  .نموده است

امی امريکا در کشور ضعيف گرديده ـ وسايل اعمال نفوذ سياسی ـ مذهبی ايران در افغانستان پس از حضور نظ
  : است 

 در افغانستان قرار ميگرفتند ، سست و بی آنکشورارتباط ايران با گروه هانيکه به شکل سنتی ملعبت پيشبرد مقاصد 
 حکوماتيکه در افغانستان پس از کانفرانس بن به مشوره و باال بينی امريکا  درعامل آنهم اينست که. است رمق شده

يکی از منسوبين : سهم فوق العاده و حتی خارج استحقاق اعطا شد اهل تشيع تحت الحمايه ايران ، به يدتشکيل گرد
زياده تر . معاون رياست جمهوری را احراز کرد پست ٨٠ طی دهه توسعه جويی ايران حزب وحدت مولود سياست

 ١٠که پيروان تشيع صرفآ سپرده شد ع در شرايطی  اهل تشي فيصد به۵٠ از  از نيمی از کرسی های کابينه يعنی بيش
 بيسابقه اهل تشيع در اداره دولت از برکت حضور اشتراک چشمگير  و  . فيصد جمعيت را تشکيل ميکند ١۵تا 

 پل   و از جانب ديگر؛امريکا در افغانستان از يک طرف گروه های تشيع را به امريکا نزديک و دوست ساخت 
 مجال را بخشيد که توجه خود را به يگانه  و به امريکا اينايران را به استقامت کشور قطع کرد  توسعه جويی اط ارتب

ر نظامی سرسخت حضو مدافع در موضعبه همين دليل گروه های اهل تشيع . جبهه جنگ در جنوب معطوف کند 
  .دقرار گرفتن  و مخالف مذاکره به هدف تآمين صلح با طالبان در افغانستانامريکا

                         .بهر حال إ ايران از استعمال گروه های سنتی وابسته به خود بر ضد امريکا در افغانستان محروم شده است 
و عراق به ايران ، به آن کشور اعطای سهم در حل معضله عراق از طريق اشتراک در کانفرانس های شرم الشيخ 

 تا مگر درين قضيه نيز به دو وسيله اعمال فشار  به قصد تشديد بحران در افغانستان استفاده نمايدجرنت بخشيد تا از 
            :حيث يک طرف    معامله شناخته شود 

     وـ اخراج مهاجرين افغانی 
    .یـ دادن شکل عريان تر به مداخله خود در افغانستان از طريق ارسال اسلحه به گروه های مقاومت افغان

اسلحه ايکه از مخالفين مسلح بدست : عليه امريکا سنگر گرفته است ] إ [ عقب گروه مقاومت طالبان عجالتآ ايران 
  . در افغانستان قريب واقعيت ميسازدفرضيه مداخله غير مستقيم ايران را  ستآمده ا

 و جنگ به منظور کم ساختن فشار  امريکا بر دوسيه ايران در حاليکه از مقاومت افغانی منحيث افزار تشديد بحران
 به مثابه ،مسلح  مقاومت ، گروه های پشتو زبان و سنی مذهبار ميگيرد به هيچ وجهه حاضر نيستکذروی خود

 . دن تبارز نماي    الترنتيف حکومت آينده
عدم انعطاف پذيری مقامات ايرانی : د و آن اينکه قبل از بستن دوسيه ايران به يک نکته مهم ديگر نيز بايد اشاره شو

بدوسيه ذروی يکی از عوامل برجسته پافشاری انتالف بين المللی بخصوص امريکا در تداوم حضور و  در رابطه
  .  حساب می آيدايران بههدف مقابله با  در قلمرو افغانستان به داشتن آمادگی های جنگی

  .  ر از فکتور های تآثير گذار بر ادامه بحران افغانستان است  بنآ سياست ذروی  ايران يکی  ديگ
     

  نتيجه
  

اين موقعيت ، . و شرق ميان قرار دارد، جنوب شرق آسيا افغانستان در مرکز چار راه ستراتژيک آسيای مرکزی
  . ر ماجرا های تاريخی يی کشانيده که بدست ديگران آفريده شده  استرا قهرآ د کشور

هرگاه جنگ فعلی افغانستان را که از بيرون بر افغانان تحميل شده است ، در محتوای اجندای ژيوپولتيست های منطقه 
در طول تاريخ کهن خود يک بار ديگر قربانی بی کنيم ، به وضاحت ثابت ميشود ، که افغانستان جهان ارزيا و

  . خود شده است   ژيوپولتيکموقعيت
 .جنگ امريکا عليه تروريزم از سنگر افغانستان بالتدريج به جنگ برای تحقق مقاصد ژيوپولتيک تبديل شده است

قربانی اصلی جنگ که دوام يا . منطقوی و جهانی امريکا بدل شده است به ميدان اين جنگ بر ضد رقبای  افغانستان
 و مردم بی نوآ افغانستان است  کلبه های گلیاراده امريکا است ، شهر ها ، قريه جاتوابسته به    توقف آن منحصرآ
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 نوش آرميده خود ، به  آباد و مردم در عيش و،دور تر از شهر های مدرن هزاران کيلومتر  نه امريکا و شرکا که به
  . ماجرآ دست زده اند

، تضعيف پوتانسيل جنگی جبهات ضد ، ايجاد فشار بر دوسيه ذروی ايرانمبارزه ايديولوژيک با بنياد گرايی اسالمی 
هند در کشمير ، منازعه بر سر بهره برداری از منابع طبعی آسيای مرکزی و حوزه کسپين ، همه در جنگ افغانستان 

  . استيافته انعکاس 
به افغانستان به عنوان مرکز شکل گيری معادله جديد قوآ در سطح بين المللی نگاه کشور های منطقه و بيرون منطقه 

  .ميکنند
پايان جنگ سرد را ، در واقع نظم نوين جهانی بعد از عی شويم که بحران فعلی افغانستانمبالغه نخواهد بود اگر مد

   : ميدهدشکل 
جنگ افغانستان .  يک قطبی پس از سقوط امپراتوری کمونيست ، بار ديگر در مسير چند قطبی شدن قرار داردجهان

  . منفذ آتشفشان تحوالت داغ جهان مسير حرکت دنيا را به سوی چند قطبی شدن شکل ميدهد به مثابه 
د پيمان های ستراتژيک منطقوی بهره   متحدين امريکا در ادامه جنگی که اياالت متحده ازان به مثابه افزار انعقا

چنين تصور ميشود که امريکا بالتدريج يکه وتنها در ميدان جنگ . ، به تنگ آمده اند ی مينمايد رمحوبرداری خود 
مخالف به اهستگی گروه ها و دولت های بيشتری منحيث قوت الظهر مقاومت مسلح جا به جا  در جبهه. باقی بماند 

  .گی را که امريکا مشترکآ با متحدين آغاز کرده است ، بايد به تنهايی به پايان برساندجن: شده راهی هستند 
به هر پيمانه ايکه جنگ دوام کند ، تداخل فکتور های داخلی و خارجی بيشتر ، به پيچيدگی آن می افزايد و دريافت  

  .از بن بست را مشکل ميسازد راه خروج
خود را . اوضاع احساس مسنوليت کند ود تر نسبت به انکشاف فاجعه برانگيز حکومت فعلی افغانستان بايد هرچه ز

جنگ تحميلی ايکه منافع ديگران در ادامه آن مضمر است ، بيرون بکشد و بيش ازين عامل خونريزی و تبايی از شر
  .نشود

 که دران انتالف بين المللی گ اگر درسی از تاريخ قابل آموزش باشد ، فقط اين خواهد بود که کسب موفقيت درين جن
                         .ابدآ ممکن نيست  با از پادر آوردن مخالفين مسلح،مقاومت تاريخی مردم افغانستان روبرو است با

  . استن بستمذاکره به هدف صلح با مخالفين واقع بينانه ترين ، عادالنه ترين و کم خرچ ترين راه خروج از ب
ميبايد هدف اولی اين مذاکرات دريافت . ، واقع بينانه و سازنده باز شود راه گفت و گو صادقانهبايد با مقاومت مسلح 

  .ميکانيزم داخلی تآمين امنيت بکمک جامعه بين المللی باشديک 
  . ی خارجی از افغانستان قرار بگيردخود کفايی امنيتی بايد انگيزه درخواست خروج قوا

ه سازی  بعوض زمينافغانستان ميتواند با تعقيب يک سياست متوازن خارجی ، از موقعيت ايديال ژيوپولتيک خود ،
برای دسترسی بکمک های اقتصادی    ذينفع در ساحه و جهانیقوت های منطقویايجاد رقابت سالم ميان  برای جنگ

   .بهره برداری کند
  
  پايان

  
                                                                                                             

                                                                                        


