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  پرده دوم بازی بزرگ
 

 همواره" هارتلند"به مثابه يک گرهگاه جيوپوليتيک منطقه يیافغانستان نظر به موقعيت جغرافيايی خود يا بهتر بگويم 
زمانی سکندر کبير خواهان . ميدان رقابت قدرتهای منطقه يی و منازعات سياسی ــ نظامی بازيگران جهانی بوده است

چندين قرن بعد چنين مداخالت به اشکال گوناگون از طرف کشور های . اشغال هندوستان از طريق افغانستان بود
 ناپلئون با توافق امپراطور ١٨٠٠در سال . غاز گرديدپرتگال، نيدرلند، فرانسه و بريتانيا بر سر تسخير منطقه آ

 از آن به بعد منطقه ميدان رقابتهای شديد دو . روسيه در صدد شد تا از طريق افغانستان و ايران به هند حمله نمايد
  :خاصتًا بريتانيا تالش می نمود، تا. حريف زورمند، بريتانيا و روسيه گرديد

 روسيه را متوقف نمايد؛پيشرفت نفوذ اقتصادی ــ نظامی  •
 .با استقرار نيروی نظامی در افغانستان از پيشروی روسها به سمت هندوستان جلوگيری نمايند •
 

 وي، کولی شي هند منکه څوک پر افغانستان واک: "زيرا از نظر دانشمند علوم سياسی آلمان دال هرمن کرسيتوف
د ساتلو لپاره ) هندوستان(رچل په توگه د سرو زرو د خول ځکه دوي به دغه هيواد د يوه اوسپنيز مو. ... خپل وگڼي

 نماينده امپراتوری بريتانيا در ايران، سقوط افغانستان خاصتًا واليت  Mac-Neilمک نيل". په خپل واک کې ولري
آسيا بايد در "رهبران روس نيز به اين نظر بودند، که بريتانيا . می دانست..." ناقوس مرگ هندوستان "... هرات را 

برقراری روابط با "... لذا روسها ". مورد حمله قرار داده شود تا بتوان در اروپا با شرايط سهلتری با وی کنار آمد
. برای کشور خود حياتی می دانستند..." و پيشروی تا هندوستان که انبار گنجينه های جهان است ... مشرق زمين 

 Kaufmann تحت رهبری کافمن ١٨۶٧زير شده و در سال روس ها جهت رسيدن به اين هدف به سوی جنوب سرا
د دغه ايالت جوړول بايد يوازې د يوه بنسټ په توگه زموږ  " Grulew گرلوف ۀبه گفت. ايالت ترکستان تشکيل نمودند

بدين ترتيب مرکز ثقل رقابت و مخاصمات هر دو امپراتوری که در ". د پرمختک لپاره د هند په لوری مرسته وکړی
گرچه پردۀ اول اين بازی با موافقتنامۀ سال .  ياده شده، افغانستان گرديدGrat Game به نام بازی بزرگ تاريخ
به پايان رسيد، مگر با آنهم هر دو حريف ديرينه " يک منطقه مانع برخورد ها" بين هر دو امپراتوری و ايجاد ١٩٠٧

  .عماری خويش بودنددر خفا با مهارت کامل و حساب شده در پی تعقيب ستراتيژی است
با آنکه در جريان تاريخ ابر قدرتهای دگرگون شدند و  قدرتهای جديد جهانی با نظام به اصطالح نوين دموکراتيک و 
مترقی بوجود آمد، مگر در فطرت استعمارگرانه و جهانخوارگی حکومات و دولت های آنها هيچ نوع تغيير وارد 

 حمله يی نيرو های اتحاد جماهير نو کهنه با بازيگرانجاوز گرانه تهای چهرۀ واقعی چنين سياست . نشده است
اما هدف اساسی حريف . شوروی به افغانستان است، که به ادامۀ همان سياست تزاری روسيه ديروز صورت گرفت

 درگير نمودن شوروی در جنگی بود، که"آن، اضالع متحدۀ آمريکا و متحدين وی از آغاز اين بازی، يعنی پرده دوم
با سقوط اتحاد شوروی صاحب . در نهايت شوروی شکست خورد. "پيروزی شان در آن نا ممکن به نظر می رسيد

 از اين به بعد در فضای صلح و ،افغانستان با موقعيت فوق العاده حساس ستراتيژيک اشنظران فکر نمودند، که 
مگر قسميکه جريانات .  يی بازی خواهد کرداعتماد نقش اساسی را در همکاريهای سياسی ــ اقتصادی جهانی و منطقه

. استجای رقابت زمان جنگ سرد، را گرفته " ائتالف های جديد بين المللی اطراف افغانستان" کنونی نشان می دهد،
 و هر يک از آنها خاصتًا هر يک از کشور های شامل اين گروهها در چنين گروهبندی در جريان مقاومت شکل گرفته

  . افع ستراتيژيک خود با ديگر در رقابت شديد قرار دارندتحقق اهداف و من
حال اين پرسش مطرح می شود که آيا همين رقابتها علت دوام جنگ در افغانستان است، که روز تا روز سيمای خشن 
تری به خود می گيرد يا اينکه عوامل ديگر باعث دوام آنست ؟ زيرا کارشناسان امور نظامی ــ سياسی مقتدرترين 

طور . اعتراف می نمايند که اوضاع امنتيی افغانستان روز تا روز بحرانی تر می شود) ناتو(زمان نظامی جهان سا
منشی سابقه ". اوضاع افغانستان را جدی و در حال وخيم تر شدن توصيف کرد" مثال جنرال آمريکايی، مايک مولن 

نيز پذيرفته که ماموريت اين سازمان در افغانستان ، ياپ دې هوپ سخفر )ناتو(پيمان نظامی آتالنتيک شمالی 
خلف وی، آنرس فو راسموسن می . است" خطرناک، پر هزينه، بدون تاريخ مشخص پايانی و بدون تضمين موفقيت"

اين ائتالف تا زمانی که الزم باشد به حمايت خود از مردم افغانستان ادامه خواهد داد و با گروه طالبان خواهد : " گويد
رسيدن به هدف مورد : " به نظر وی جهت. اما جالب تر از همه سخنان جنرال بريتانوی، ديويد ريچارد است". يدجنگ

 سال آينده ۴٠ ــ ٣٠بريتانيا در ... از اين رو  ". ... "نظر بريتانيا به زمانی زياد و سرمايه گذاری قابل توجه نياز است
، کشور داری و اصالح بخش امنيت، در افغانستان حضور برای ايفای نقش در مواردی همچون کمک به توسعه
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اين همه ثبوت آنست که اتازونی منحيث يگانه ابر قدرت کنونی جهانی و متحدين آن نيز به همان راه و ". خواهد داشت
رای تاريخ که آئينۀ عبرت است، نيز ثابت نموده که اين کشور مكان امن ب. نقشه می روند که سلف او آنرا پيموده است

پس کدام عوامل باعث شده که اياالت متحده و متحدينش با استفاده از کليه .  های جهانی نبوده و نه خواهد بود قدرت
 است و رقبای  محاسبهوسايل ممکنه جنگ نا موفقی را در افغانستان براه انداخته اند؟ و يا اينکه روسيه در پی انتقام و

) ناتو(ر نموده است؟ يا برخالف اعضای سازمان نظامی اتالنتيک شمالی ديرينۀ خود را در يک جنگ فرسايشی درگي
 هارتلند را تکميل و بر منابع باقيمانده ۀمنطقتالش دارند، جهت بدست آوردن اهداف ستراتيژيک خود حلقه محاصره 

، تسلط )ن نفت وگازپايپ الي(مواد اوليه خاصتًا نفت، گاز، يورانيم و ساير مواد اوليه، خط السير انتقال اين مواد 
حاصل نمايند؟ قدرتهای منطقه يی مانند ايران، هند، پاکستان، عربستان سعودی، چين و ساير قدرتها حضور نظامی 

 حمايت می کنند،واشنگتن و سازمان ناتو را خطر جدی به منافع ستراتيژيک خود ميدانند و يا اينکه از موجوديت آنها 
 و اهداف ستراتيژيک خويش را بدست آورند؟ چرا افغانها به خاطر دشمنی تا در منطقه برتری سياسی را نصيب

  ۀ قدرتهای جهانی و همسايه های شرير، شيطان صفت و دو رويه خود بهای خونين و گرانی می دهند؟ديرين
 قدرتهای جهانی و همسايه در يک رساله بررسی تا اگر جوابی به ۀاز همين جهت تالش شد ستراتيژی های پشت پرد

    :اين رساله. سؤاالت فوق اراه شده بتواند
  

  
  

  :نام دارد و در آن موضوعات ذيل تحليل و بررسی شده است
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  فهرست مطالب

  
  مقدمه

  سخنی با خواننده
  : فصل اول

  ل عروج و زوال قدرتهای جهانیعل   - ١
  جاپان و روسيه   ١ - ١
  استيالی بريتانيا  ٢ - ١
  نظام جهانی گذشته و جنگ سرد   ٣ - ١
  عوامل جنگ سرد   ۴ - ١

  : فصل دوم
  نظام جهانی بعد از جنگ سرد  - ٢
  اياالت متحدۀ آمريکا تعيين کنندۀ نظم جهانی  ١ - ٢
  مللیاحتمال چند قطبی شدن نظام بين ال  ٢ - ٢

  : فصل سوم
  منافع ستراتيژيک قدرتها عامل دوام جنگ افغانستان  - ٣
   Great Gameبازی بزرگ   ١ - ٣
  Asien Konventionکنوانسيون آسيايی   ٢ - ٣
  شکست طلسم و آغاز بحران  ٣ - ٣
  رويا روی خرس قطبی وکاوبای ها  ۴ - ٣
  افغانستان ميدان رقابت قدرتها جهانی ومنطقه يی  ۵ - ٣
  و پايپ الين" شريعت"پاسداران   ۶ - ٣
  کنفرانس بن  ٧ - ٣
  اهداف ستراتيژيک قدرتهای جهانی و منطقه يی  ٨ - ٣
  بيرون رفت از ناهنجاريها   ٩ - ٣

  ستراتيژی سياسی: الف  
  ستراتيژی اقتصادی: ب  

  :مأخذ و منابع
 

  .ی رود مورد توجه هموطنان قرار گيرداميد م. رساله فوق را مطبعه اسد دانش در کابل چاپ و به نشر سپرده است
  شريف بهاند

 


