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 مکن گردن فرازی تا نسازد دهر پامالت

 جرم سرکشی ها بوریا گردد که نی آخر ز

 

 آستان سخن
 

بانويی فرزانه و فرهيخته گفته بود که  ،روزگاری
کمرت از در کشور ما رسانيدن يک کتاب  رنج به چاپ«

به مهين اندازه شادمانی . رنج زاييدن يک بچه نيست
کمرت  هم يی که با به چاپ رسيدن کتاب دست می دهد،

 . »از به گيتی آمدن نوزاد نيست
 

ه چاپ می هر چه است، به راستی هنگامی که کتابی ب
به هر رو، . رسد، گويی کوهی از سر آدم پس می شود
پيشکش ديگر خرسندم از اين که بار ديگر کتابی 

به باور راسخ من، با پديدآيی . حضور تان می کنم
درخت گشن بيخ هر کتابی، برگی به برگ های تناور 

و گشن شاخ فرهنگ پربار و شکوهنده ما افزود می 
 .می سازدشود و آن را بيشرت بارور 

 
افغانستان در کهکشان سياست های نگونبختانه، 

جهانی، به چاله های سياه در قرينه کهکشان های 
کيهانی، مهانند است که هر آن چه را که وارد آن 
شود يا با آن نزديک گردد، در خود فرو می برد، 

هرگاه در قرينه . خرد می سازد و نابود می کند
ی و اخرتان بزرگ منظومه های خورشيد -کهکشان ها

با افتادن به چاله های حموری نابود می ) ستارگان(
شوند، در قرينه افغانستان اين موضوع در باره 
. ابر قدرت ها و پيمان های نظامی صدق می کند

وخشورانه  شايد تصادفی نباشد که افغانستان را
هر چه است، . نام داده اند» گورستان ابرقدرت ها«
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چاله «تی با درآمدن به اين تا کنون هيچ ابر قدر
 .، جان سامل به در نربده است»سياه جيوپوليتيک

 
در اين نبشته تالش به خرج داده شده تا تصوير 

در  -اين سياهچالهرنگين و راستينی از آن چه در 
می گذرد، دشواری ها و  و پيرامون آن -کشور ما

چالش هايی که با آن رو به رو است، و نيز 
سياست های جهانی در قبال آن اسرتاتيژی ها و 

در هپلوی تا  امدر اين حال،کوشيده . پرداز گردد
ديدگاه های گوناگون کارشناسان ديدگاه های خودم، 

ديد روشن  باشدتا  بياورم،خمتلف از کشورهای خمتلف 
 . مهه جانبه يی پيرامون رويدادها به دست بياوريم و
 

 از است و، کتاب دست داشته گزيده يیربه هر 
فشرده سخنرانی هايم در مهايش های بين املللی و 

در کهکشان هايی از کتابواره های آگاهيبخش من 
  .انرتنتی

 
 :پيش از اين، چهار جمموعه از سخنرانی هايم 

جمموعه سخنرانی (افغانستان به کجا می رود؟ «  -1
 520، در  2003کابل،  ،)ها در اروپا و امريکا

 صفحه
، اهی، جمموعه سخنرانی هاافغانستان بر سر دو ر -2

 صفحه 173، در  2005کابل، ، 
افغانستان در چنرب گردباد سهمگين تاريخ،   -3

 صفحه  182، در 2006کابل،   جمموعه سخنرانی ها،
ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان  -4

افغانستان، جمموعه سخنرانی ها، انتشارات کاوه، 
 صفحه 386، در 2010کلن، 

 
با پذيرايی گرجموشانه دوستان و  چاپ شده بود که

اين کار . شان رو به رو گرديدچشمگير استقبال 
 . اين سلسله را پی بگيريمموجب شد تا 

 
بيشرت نبشته های اين کتاب، سخنرانی های گفتيم 

چه بسا اند و اين کمرتين در مهايش های بين املللی 
که در اين سخنرانی ها در هپلوی دريافت های خودم، 

دريافت های ديگران را هم بازتاب دها و گفتاور
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دردمندانه بار بار چنين  ،با اين هم. داده ام
نبشته های برخی از » نشخوار«شده که ناگزير به 

هر چند کوشيده ايم در برخی  .خود بپردازمگذشته 
از موارد مسايلی را در سخنرانی ها يا مقاالت 

، باز هم بسياری از حذف مناييم ،ديگر آمده است
چيزهای آموزنده و جالب را با چراغ ره ساخنت اين 

تکرار «: مثل معروف روسی آورده ايم که می گويد
  .»مادر دانش است

 
يک تنها از ديد من، اگر قرار باشد برای روشنفکر 

. ، مهو روشنگری خواهد بودقائل باشيموظيفه 
چنانی که  نهما  روشنفکراندر گذشته  ،دردمندانه

درون خود ره يافته بودند و نه  به دنيای ،می سزد
جهان پيرامون خود را می کشور و منطقه و 

شان چه  تاريخنه می دانستند که بر . شناختند
چه می کنون به راستی در  کشور شته است و ذگب

توان پيشگويی و پيش بينی آينده را  و نهگذرد 
به گردن  بی آن که ادعايی در ،در اين جا .داشتند
داشته » روشنفکر حرفه يی«ک يمسووليت گرفنت 
بار  اين سخنرانی ها و مقاالت کوشيده ايم باشيم،

 .روشنگرانه و راهگشايانه داشته باشند
 

سخنرانی ها و مقاالت در زمينه های گوناگون و به 
. تاريخ های خمتلف ايراد گرديده و نبشته شده اند

نکوشيده ايم نوعی تواتر و مگر در اين کتاب 
 در و موضوعی را ديدگاه زمانی تسلسل منطقی از

ترتيب و تدوين نبشته ها بياوريم بل، معيار 
پيهماوری نبشته ها، زمان پخش آن ها در کهکشان 

کانون مطالعات و پژوهش های «انرتنتی در وب بلوگ 
 .بوده است» افغانستان

 
 هبروز و پيروز باشيد

 عزيز آريانفر
 فرانکفورت

 2010نوامرب 
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 حتليلیگزارش مفصل 
 در باره

 و بررسی اوضاع کنونی ترکيه » ديالوگ ترکيه« مهايش
 

مهايش بين  2008 ماه اپريل 12 -7به تاريخ های
 در» ديالوگ ترکيه«) انديشگاه(تانگ  -تينگاملللی 
گرديد که از  برگزاراستانبول و انقره  شهرهای

اينک  .اشرتاک ورزريده بودم افغانستان بنده در آن
اين مهايش و در جمموع در  رابطه با در رابطه با 

پيشکش می گزارش مفصل حتليلی  اوضاع کنونی ترکيه
  .دارم

 
رييس و  -نشست به ابتکار آقای سليمان سين سوی

معاون مرکز مطالعات اسرتاتيژيک  –آقای مراد بلهان
به » ديالوگ ترکيه«به نام ) TASAM( آسيايی ترکيه

ارت خارجه مهکاری مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وز
سازمان کمک های بين املللی « -تيکا -ترکيه و  

 Turkish international cooperation and development»ترکيه
Agency   24برگزار گرديده بود که در آن منايندگان 

کشور و مشاری از مراکز فکری و مطالعاتی ترکيه 
 . اشرتاک ورزيده بودند

 
 :ر داشتيمما مهچنان با شخصيت های زير ديدا

معاون سکرتر جنرال  -داکرت  فدا هاکان تودان -
 دولتی در اپارات صدر اعظم

 وزير دولت -پروفيسور داکرت مصطفی سعيد -
بزرگ ترين  -رييس حزب مجهوری خلق اپوزيسيون -

 سفير پيشين ترکيه در سازمان ملل  -حزب اپوزيسيون
سکرتر جنرال حزب سوسيال دمکرات  –کی سزار زآقای 

 10/4/08يت در انقره به تاريخ چپ ايجيو
 

مهچنان برگزار کنندگان کنفرانس زمينه هايی را 
فراهم منودند تا ما بتوانيم با برخی از شخصيت ها 
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و کارشناسان و مبصران سياسی و استادان دانشگاه 
 .کنيم ديدارها  از طيف ها گوناگون 

 
مهچنان با . ما چند روز پياپی کنفرانس داشتيم

ای دولت و منايندگان احزاب اپوزيسيون مشاری از اعض
نشست با سخنرانی آقای . ديدار و گفتگو منوديم

رييس مرکز آسيايی مطالعات  –سليمان سينسوی
اسرتاتيژيک ترکيه در هتل پرنس شهر استانبول آغاز 

ما شاهد «وی در خبشی از سخنان خود گفت که . گرديد
 آن هستيم که چگونه جهانی شدن سيمای درک ما را
. از ساختار جهان و جهان بينی دگرگون کرده است

در اين جا نقش سازمان های پيشتاز مطالعاتی و 
مبادله جتارب برای مسايل جهانی و منطقه يی  

 . »بسيار ارزنده است
 

 منت سخنرانی 
 در نشست آغازين کنفرانس

 
 !سفير کبير مراد بلهان   -حمرتم جناب رييس جملس

 ! TASAMوی رييسحمرتم سليمان آقا سين س
 !خامن ها و آقايان ارمجند

 
برای من جای بسی خشنودی و خرسندی است که در 

انديشگاه «(تانگ  -مهايش خجسته و نيک آيين تينگ
با هبره گيری از فرصت  . اشرتاک دارم) »ترکيه

مراتب سپاسگزاری عميق خويش را خدمت برگزار 
کنندگان فوروم به ويژه مرکز آسيايی مطالعات 

رتاتيژيک به خاطر برگزاری موفقيت آميز آن و اس
مهمان نوازی سنتی بسيار گرم ترکی ابراز می 

به ويژه می خواهم خاطر نشان سازم که که . دارم
برگزاری اين گونه تدبيرها نقش سرتگ و بس مهمی را  
در نزديک سازی و تفاهم ميان ملت ها و کشورها در 

 .ی منايدمنطقه اروآسيا  و جهان اسالم  بازی م
 

برگزاری تينگ تانگ در ترکيه در شهر زيبای 
که مرواريد اروآسيا است، به ويژه بس  -استانبول

مهم است زيرا مهو  ترکيه و علی اخلصوص شهر 
استانبول گرهگاه  پيوند دهنده خاور و باخرت  است 
و پلی بر دو سوی اروپا و آسيا که به گونه سنتی 
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ند می زند و به را با هم پيوکهن اين دو قاره 
مهين مناسبت می تواند نقش سازنده يی را در 

 .   گفتگوی متدن ها بازی منايد
 

در اوضاع جهانی شدن و مهکاری های منطقه يی 
بايسته است نه تنها توجه خاصی به پاراديم انتی 

در مهه ابعاد آن مانند ) مهگرايی(گراسيون 
ن مبذول داريم، بل مهچنا.... اقتصادی، فرهنگی و

به چالش های جديد که نه تنها منطقه ما بل مهه 
مانند دهشت . جهان را هتديد می منايد

، قاچاق مواد خمدر، تندروی مذهبی )تروريزم(افگنی
 ...  و  جدايی طلبی و مانند آن

 
کشوری  -اوضاع تراژيک و دراماتيک در افغانستان

که قربانی تروريزم بين املللی، تعصب مذهبی و 
چاق مواد خمدر گرديده بود، منجر به تندروی و قا

. بی ثباتی اوضاع در منطقه و جهان گرديده بود
مردم رجنديده افغانستان دردمندانه گروگان 
تروريزم، تندروی و قاچاق مواد خمدر گرديده 

 .بودند
 

با توجه به اين که اين هتديد يک پديده دارای 
ابعاد بين املللی است، مردم و دولت  افغانستان 

تنهايی توانايی آن را ندارند تا باری به اين  به
از مهين رو بايسته است . سنگينی را بر پشت بکشند

تا مساعی مهه جانبه جامعه جهانی در راستای 
مبارزه بامهی با اين هتديدها  بسيج شود و مهچنان 
به مشارکت هرچه پوياتر جامعه جهانی در روندهای 

ت از توسعه احيا و بازسازی  افغانستان  و محاي
تعميق روندهای دموکراتيزاسيون در اين کشور  

 .»نياز است
 

  :منت انگليسی سخنرانی
 

Dear  Mr.Chairman 
Dear Mr.Suleyman Sensoy 
Chairman of Turkish Asian Centre for Strategic Studies 
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Distinguished 
Ladies and gentlemen 
 
I am very pleased to have an opportunety of taking part in “Think 
Tank Organization Dialog of Turkey”. 
 
Having the chance, I express gratitude to the organizers of the 
forume especially to  Turkish Asian Centre for Strategic Studies for 
the excellent organization of the forume and traditional warm 
hospitality. 
 
I would like to mention that the installation of such events plays 
enormous and very important role in rapprochement and mutual 
understanding of the people and the countries of the Eurasian region 
and the  Islamic World. 
 
The сonduction of the  “Think Tank Organization Dialog” in 
Turkey, in the beautiful pearly city Istanbul is very important, 
because Turkey, and in particular Istanbul is the link of eastern and 
western civilizations and it traditionally introduce as a connecting 
bridge between east and west, and these reasons can act the 
important role in the dialog of civilizations.   
  

In the conditions of globalized world the particular attention  must 
be paid not only on  the integration paradigm (in its every 
manifestations: economic, cultural etc.), but also the challenges 
inherent to the modern stage, which threaten not only our states and 
regions , but also the whole world. They are the treats of the 
international terrorism, drugbusiness, religion extremism, 
separatism etc.                  

                        
 
Dramatic and tragic situation in Afghanistan- the state which has 
become the victim of the terrorism, religious fanatism and 
extremism, also drugbusiness, it has put into disstability of the 
situation in the region and in the whole world. Unfortunately, 
multisuffering  afghan people has become the hostage of the 
terrorism, extremism and drugbusiness. 
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As far as the threat presents the world scale  phenomenon, the 
people and government of Afghanistan and the Government are not 
able to bear such hard burden in solitude. Therefore, it is necessary 
the efforts and common collaboration against these threats, and also 
more active contribution of the international community in the 
processes of restoration and reconstruction of Afghanistan, support 
of the development deeping the democratic processes and prosperity 
of this country. 
 
Let me represent you the article, which I wrote not as the 
politician, but as an academic researcher, and it doesn’t reflect the 
official point of view.  

 
 

آنچه مربوط می گردد، به مهايش ديالوگ ترکيه، در 
اين جا برخی از آن چه را که در خالل چند روز جر 

 :و حبث ابراز داشته بودم، می آورم
شايان يادآوری است که من از مهان آغاز اعالم  

اکادميک نه به  –بودم که در اين نشست علمی منوده
عنوان يک شخصيت رمسی، بل به عنوان يک پژوهشگر 
سخن می گويم تا بتوامن در جر و حبث ها آزادانه 
بيرون از چهارچوب های ديپلماتيک ديدگاه های خود 

سفير مجهوری بوسنی هرزی گوين در . را بگوييم
دو در  امريکا و سفير جاپان در آذربايجان که هر

گذشته سفيران کشورهای شان در ترکيه بودند، نيز 
 .عين موقف را داشتند

  
 :جهانی شدنحبث  -1
آن گونه که آگاهی داريد، عمده ترين مساله جهان  

 :معاصر،  جهانی شدن است
گلوباليزاسيون يا جهانی شدن مساله بسيار  -

در . پيچيده است که دارای ابعاد بسيار بزرگ است
تلف در باره آن کنفرانس ها و کشورهای خم

سيمينارهای بسياری برگزار شده و کتاب های زيادی 
از نگاه من . به زبان های خمتلف نوشته شده است

يکی از هبرتين کتاب ها در باره جهانی شدن در مصر 
نوشته شده است که بازتاب جمموعه مقاالت 
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انديشمندان عرب در سيميناری در مصر است با 
شايد دوستان عرب . د داکرت حممد ياسينويرايش استا

اين کتاب را خوانده باشند و سخنان بنده را 
واقعا که جهان عرب انديشمندان . تاييد کنند

 .  بسيار بزرگ و مغزهای متفکر و فرهيخته يی دارد
 

يکی مساله جهانی شدن اقتصاد و به وجود آمدن 
مساله ديگر، . شرکت های ترانس ناسيونال است

يگيوناليسم يا منطقه گرايی و ايجاد مساله ر
از ديدگاه من . سازمان های گوناگون منطقه يی است

در  -جهان کنون به سوی منطقه گرايی پيش می رود
واقع، ما در عصر منطقه گرايی که عمده ترين و 

. مهم ترين نشانگر دوره نوين است، بسر می بريم
 ،البته. »نيوگلوباليزاسيون«عصر  -اگر شود گفت

مگر . ن ادعا ندارم که اين اصطالح اخرتاع من باشدم
باور من اين است ما در حال گذار به سوی عصری 

 »نيوگلوباليسم«جديدی هستيم که دوست دارم آن را 
 . خبوامن

 
بيشرت کارشناسان در جهان بر آن اند که پس از 
فروپاشی شوروی پيشين، نظام دو قطبی جهان از هم 

ی شد و  می شود گفت که فروپاشيد و جهان يک قطب
و حتا (گلوباليسم پديده يی خمتص به مهان دهه نود 

می شود گفت نيمه دوم دهه هشتاد پس از روی کار 
آمدن گرباچف در شوروی پيشين و آغاز پرسرتويکا و 

. جهان يک قطبی می شود) طرح تفکر نوين سياسی وی
يا اگر مهان گونه که مشاری از  2000پس از سال 

ن دوست دارند، پس از رويدادهای تراژيک کارشناسا
جهان به سرعت به سوی چند قطبی  2001سپتامرب  11

شدن می رود و با آغاز جهان چند قطبی می شود گفت 
که عصر تازه يی آغاز می گردد که می شود آن را 

) ريگيوناليسم(عصر نيوگلوباليسم يا منطقه گرايی 
نام  شايد در آينده کارشناسان بتوانند. خواند

اگر من اشتباه کرده باشم، . هبرتی برای پيدا منايند
 .کنند ويرايشدوستان می توانند 

 
چنين بر می آيد که نظم پيشين برهم می خورد و 
نظم نوين هنوز کامال شکل نگرفته است و روشن است 
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قواعد پيشين بازی در حال فروپاشی باشد و هنوز 
 . قواعد جديد وضع نگرديده است

 
ی مشاور رييس مجهور پيشين فرانسه تيوری ژاک آتال

امروز چنين بر . جيو اکونوميک را به ميان آورد
می آيد که واژه های چون جيو اسرتاتيژی، 
جيوپوليتيک جای خود را به جيو اکونوميک می 

هر چند هم مشاری به واژه هايی چون . سپارند
مگر . جيوکلتور و جيو سويليزاسيون دلبستگی دارند

می آيد که اولويت های اقتصادی بر ساير چنين بر 
 . مسايل چيرگی يابد

 
مرزها ميان اقتصادهای کوچک در حال فروپاشی است 
و گسرته های بزرگ تری در حال به ميان آمدن می 

فاکتور های انتی گريشنی بر فاکتورهای ضد . باشد
 .انتی گريشنی چيرگی می يابند

 
ند ضعيف وابستگی های متقابل کشورهای کوچک، پيو

اين کشورها با هم، افزايش فاصله ميان کشورهای 
دارا و نادار که يکی از چالش های جديد عصر 
جهانی شدن است، منافع مشرتک، لوکاليزاسيون 
اقتصادهای آن ها، آن را وا می دارد تا با هم 

مگر . ساختارهای منطقه يی به وجود بياورند
نون به دردمندانه بسياری از اين ساختار ها  تا ک

روی کاغذ ماننده و تا شگوفايی آن کار بسياری 
 . پيش رو است

 
با آغاز عصر نوين ريگيوناليزم، شايد مفاهيمی  

 -دولت»يا » ملت -کشور«(» استيت ناسيون«چون 
 -ريگيون«به مفاهيم پيچيده تری چون ) »ملت

.  مبدل شوند» ناسيون -قاره«يا حتا  » ناسيون
ی  » برخورد متدن ها«ريه  دوستان بيشرت در باره نظ

. هانتينگتون و گفتگوی متدن های خامتی سخن گفتند
مگر هر چه است . من منی خواهم روی آن درنگ منايم
در اين جا نقش . بايد ديالوگ متدن ها گسرتش يابد

ترکيه بسيار مهم است و ابتکار جانب ترکيه بسيار 
 .به جا و مهم

 :مانندجهانی شدن عرصه های گوناگونی دارد، 
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 اقتصاد -
 متدنی -فرهنگی  -
 امنيت  -
 اطالعات  -
 ....و  -

 -مگر چيزی که بسيار کم به آن پرداخته می شود
مانند دموکراسی، عدالت، . جهانی شدن ارزش ها است

حقوق بشر، موضوعات مربوط به جامعه مدنی و مانند 
 . آن
 
 
 :در خبش اقتصاد -2
ترکيه کشوری است که در آن يک نظام سکوالريست  -
مگر تا کنون حد اقل برای من . الييست حاکم است و

روشن نيست که اين کشور کدام مدل اقتصادی را 
 :ترجيح می دهد

 اقتصاد اجتماعی بازار آزاد مانند آملان  -
 يا اقتصاد سرمايه داری ليربال مانند امريکا -

در ظاهر چنين بر می آيد که با توجه به اين که 
ن اروپايی دارد، ترکيه گرايش به سوی انتی گراسيو

مگر کمرت . مدل آملانی اقتصاد را ترجيح خواهد داد
نشانه هايی را از چنين اقتصادی در اين جا می 

من درست منی دامن شايد دوستان ترکی . بينيم
توضيحات بيشرت بدهند که آيا اسرتاتيژی تدوين شده 

ملی در زمينه وجود دارد يا نه؟ به  ترازيی در 
تامينات اجتماعی  ترازآيدکه هر رو، چنين بر می 

در ترکيه به رغم پيشرفت های چشمگير سال های 
اخير هنوز هم با کشورهای اروپای باخرتی فاصله 

من از دوستان ترکی خواهش می . بسيار داشته باشد
 .   کنم در زمينه روشنی بيشرتی بيندازند

  
زيم و  قاچاق مواد ريدر خبش مبارزه با ترو -3

 :خمدر
کشوری است که سال هاست قربانی  افغانستان -

امروز . تروريزم و قاچاق مواد خمدر گرديده است
افغانستان در صف خنست مبارزه با تروريزم بين 

 . املللی طيف های گوناگون و رنگارنگ قرار دارد
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تروريزم،  توليد و قاچاق مواد  خمدر،   -
) جدايی طلبی(اکسرتيميزم مذهبی و  سپاراتيزم 

ما  های ماديدات اند که نه تنها کشورچالش ها و هت
بل پديده هايی اند  ،با آن دست به گريبان است

درست جهانی شدن هتديدات مشرتک ما را وا می . جهانی
از اين رو می . دارد تا به هم  بيشرت نزديک شويم

خواهم بار ديگر بر امهيت مهايش ابتکاری کشور دوست 
 . و برادر ترکيه تاکيد کنم

. ر باره تروريزم سخنان بسياری گفتنددوستان د -
تا کنون تعريف مشخصی از . يک چيز روشن است

اجازه بدهيد ديدگاه و . تروريزم در دست نيست
برداشت خود را به عنوان کسی که از يک کشوری که 
سال هاست عمال قربانی تروريزم گرديده است، ارايه 

من از تعريف هايی که در باره تروريزم . منايم
: ده ام، بيشرت به اين تعريف دلبستگی دارمخوان

تروريزم کشنت افراد غير نظامی به خاطر مقاصد «
سياسی از سوی گروه های معين سياسی يا نيمه 
نظامی روی اهداف و مقاصد خاص و از پيش برنامه 

 . »ريزی شده است
اگر جهان تروريزم را دست  کم بگيرد،  با کم  -

س سنگينی خواهد هبا دادن دادن به آن هبای  ب
فراموش نکنيم که جنگ جهانی اول از ترور . پرداخت

ديديم که اين کار چه . يک شهزاده آغاز گرديد
 . پيامدهای سنگينی به مهراه داشت

تروريزم را منی شود در چهار جنگ های مسرتيک  -
اين پديده مربوط پيکارهای  امسرتيک می . تعريف کرد

 . گردد
بی پرده تر سخن بگوييم،  پرسش هايی است که هرگاه

زمانی يکی از . تا کنون برای آن پاسخ نداريم
بر کابل  -رهربان تندروان مذهبی در افغانستان

صدها تن از باشندگان . هزاران موشک شليک می کرد
می کابل جان می باختند و شهر به ويرانه مبدل 

پسان ها اجيران عرب مانند بن الدن و ديگر . شد
و تندروان پاکستانی و ديگر گروه های وهابی 

. کشورها و طالبان هم مهين کار را تکرار کردند
جهان آنان . مگر کسی در هنگام برخورد جدی نکرد

. را مورد نکوهش قرار نداد و به آن توجه نکرد
گويی جهان در آن هنگام در خواب عميق !  آری 
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نه کسی به ياد کشته شدگان مشع روشن . فرورفته بود
 ترازدام اقدام جديی ديگری در  کرد و نه ک

گويی پرده . کشورهای بزرگ يا سازمان ملل اجنام شد
 11تنها فاجعه . سياهی از تاريکی کشيده شده باشد

 .سپتامرب بود که جهان را از خواب گران بيدار کرد
 

که در فهرست سياه غرب قرار دارد،  چهرهحاال مهين 
ا هبره پيوسته غرب را به باد نکوهش می گيرد و ب

هر وقت غرب و « گيری از هر زمينه يی می گويد که
 ،به توليد و صدور اسلحه به جهان اسالم پايان داد
. ما هم به توليد و صدور مواد خمدر پايان می دهيم

هر وقت اسراييل به اشغال فلسطين پايان داد، عرب 
هرگاه به تاريخ . »ها هم به ترور پايان می دهند

در مهين استانبول و  آدمين برگرديم، زمانی از مه
حتا هم در کشورهای اروپايی از سوی برخی از حمافل 

 . های معين پذيرايی بسيار گرمی می شد
 

مشکل در اين جا است که نام برخی از افراد بن 
الدن و ديگر جنايت کاران بسيار دير  شامل فهرست 

بايد هرکار به موقعش . جنايت کاران جنگی گرديد
ر غير آن هبای بس سنگينی به خاطر سهل اجنام شود، د

حاال اگر با تروريزم . انگاری ها خواهيم پرداخت
گذشته تکرار گردد،  لغزش هایمبارزه جدی نشود، و 

باز هم روزی افسوس خواهيم خورد و آن گاه ديگر 
جهان نبايد افغانستان را در . دير خواهد بود

 . مبارزه با تروريزم تنها بگذارد
 
می خواهم بار ديگر از به  ،يری از فرصتبا هبره گ 

خوب . موقع بودن برگزاری مهايش کنونی ياد آور شوم
است فرصت مناسبی يافتيم تا در يک فضای آزاد، 

. باز و کامال دموکراتيک به تبادل نظر بپردازيم
برای مثال، جتربه ماليزيا که مناينده آن کشور 

ينه بسيار با تفصيل روی پرده منايش داد، در زم
مبارزه با تروريزم بين املللی برای مهه بسيار با 

 . ارزش است
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بايد بسيار با جديت با مهه هتديدات گلوبال،  -
هتديدات منطقه يی، و هتديدات داخلی مبارزه صورت 

 .گيرد
به هر رو در جهان کنونی کشورهای کوچک بايد 

داشته باشند تا بتوانند  پويايیديپلوماسی بسيار 
هتديدات فزاينده رويارويی و  با چالش ها و
 .ايستادگی منايند

 
 :سخنسرای بزرگ پارسی می فرمايد –سعدی  -
که در آفرينش زيک  -بنی آدم اعضای يک پيکرند -

 گوهرند
دگر عضو ها را  -چو عضوی به درد آورد روزگار -

 مناند قرار
 
 :مناينده گرجستان -
من با سخنان سفير کبير آريانفر موافق هستم که  

مگر . نياز دارند پوياکوچک به ديپلماسی کشورهای 
دشوار است بدون پشتوانه ها و تکيه گاه های 

 .نيرومند کدام ديپلماسی فعال را پيش برد
 
سرپرست مرکز مطالعات  -آيدين نورهانآقای -

 :اسرتاتيژيک وزارت خارجه ترکيه
وقتی آقای آريانفر شعر سعدی را خواندند، يادم  

سوفان يونانی هم چنين آمد که در گفته های فيل
چيزی است که باری اتا ترک آن را نقل قول کرده 

 .بود
. بايسته است تا اناتومی تروريزم بررسی گردد -

 .است )امسرتيک( ناظرتتروريزم يک هتديد نام
مهچنان بايد به ايدئولوژی تروريزم توجه   -

. لوژی سازمان تروريستی پوبرای مثال، ايدئ. شود
نفرت تباری و : تنی استک ک  بر دو اصل مب

 .ناسيوناليزم افراطی
اتاترک از اسالم در برابر جهان بزرگ کار  -

اين . بل که از احساسات ملی کار گرفت. نگرفت
 .خدمت برجسته او شايان ستايش و بزرگداری است

 
ناسيوناليسم در تاريخ گاهی به عنوان  -آريانفر

هر روشن است در . يک پديده مثبت ارزيابی می گردد
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کجايی که نظام های ايديولوژيک فرو می پاشد، خالی 
مهان . آن را انديشه های ناسيوناليستی پر می منايد

گونه که آيدين آقا نورهان فرمودند، زمانی 
ناسيوناليسم در ترکيه خصوصا در عصر اتا ترک 

در عصر رويارويی های . راهگشاترين ايدئولوژی بود
نوان پيشاهنگ اعراب و اسراييل، ناصر نيز به ع

چيزی که  بسيار . ناسيوناليسم عربی تبارز کرد
مهم است اين است که نبايد اجازه داد 
ناسيوناليسم به اولرتاناسيوناليسم و فاشيسم مبدل 

 . ولوژی ابزاری مبدل گرددئگردد و به يک ايد
 

به هر رو، در کل در ترکيه و حتا بر سيمينار 
در هپلوی . دفضای کامال امريکايی ستيزی چيره بو

منايندگان روسيه و برخی از کشورهای شوروی پيشين، 
اشرتاک کنندگان ترکی و عرب، انديشه های آشکارا 

حتا . امريکايی ستيزانه خود را پنهان منی کردند
منايندگان کشورهايی چون عربستان سعودی، عمان و 

حال چه رسد به منايندگان فلسطين، سوريه و . مصر
 . ديگر کشورهای عربی

 
عمده ترين دليل پاگرفنت امريکايی ستيزی در جهان 
عرب  به خاک و خون کشيده شدن و کشته و زمخی شدن 
يک ميليون نفر در عراق در فاجعه جنگ اخير و 
مهچنان مساله فلسطين است که برای عرب ها به 

 . عنوان يک مساله عزت ملی مبدل گرديده است
 
 

 ننده در نشستی اشرتاک کديدگاه های بيشرت عرب ها
را در قبال مسايل جهانی چنين  می توان خالصه 

 :کرد
افت و ريگريشن در امريکا و غرب مطرح ترين  -

 .مساله جهان معاصر است
 .يک فاجعه است ،سقوط ارزش ها در غرب  -
امروز غرب در سنگر دفاعی قرار گرفته است    -

برعکس شرق  .  و عصر هتاجم آن به پايان رسيده است
 .ما در باره آينده خوشبين نيستيم. تهتامجی اس

است که از  ناروپا در آستانه ابر قدرت شد   -
 .يک قدرت ملی به فرا ملی تبديل می شود
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در غرب بسياری بر آن اند که اسالم و تروريزم  -
اين يک . بايد در يک چهارچوب ارزيابی گردد
اين يک . تافتالوژی است که بايد بازنگری شود

. غير عادالنه است بيخی. تانديشه غير عينی اس
 .بايد بازنگری کنند

جهان بشريت . در عرصه بين املللی عدالت نيست -
حاکم بر فضای بين املللی رنج می  دادگریاز بی 

 .برد
جهان عرب منی تواند معيارهای ماسرتيخت و کوپن  -

ما يک . هاگن را به گونه ميمون وار تقليد منايد
 .ود هستيمملت بزرگ با ارزش های بزرگ سنتی خ

لورنس يکی از خنستين تروريست های دولتی بزرگ  -
 .بود
ديليمای مبارزه با تروريزم بايد جدی بررسی  -

 .شود
مارگرت تاچر زمانی گفته بود که بايد در سيمای -

امروز اين رويا به . اسالم دمشن را پرداز کرد
 .حقيقت پيوسته است

معموال در . در تعريف تروريزم  اختالف نظر است -
زيابی های غربی ها علل عينی پيدايش تروريزم ار

. تروريزم ابزاری است .به سنجش گرفته منی شود
تروريزم . است در برابر زورمندان بينوايانابزار 

مهيشه از ترور اسالمی ياد می شود و از . واکنش است
اين . بنيادگرايی مسيحی و يهودی ياد منی شود
 عوامل مساله در سنجش گرفته منی شود که کدام

 . اجتماعی بر ترور تاثير می کند
اما  .تعريف مشخصی از تروريزم وجود ندارد  -

وقت آن فرا رسيده است تا تعريف معينی از آن 
جامعه اروپايی تعريفی از تروريزم . صورت گيرد

.  دارد بدون آن که نظر ديگران را در سنجش بگيرند
تعريف آنان برای ديگران کاراريی ندارد و پذيرا 

ايديولوژی (بايد دی ايديو لوژی زاسيون .  يستن
 . شود) زدايی

تعريفی که در . تيوری توطيه چيزی نوی نيست  -
با واقعيت ها وفق ندارد  ،غرب از تروريزم می شود

 .و در چهارچوب تيوری توطيه است
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بزرگرتين خطر برای منطقه ناشی از مواد خمدر  -
است که پس از آمدن سربازان امريکايی به 

 .انستان به اوج خود رسيده استافغ
 .امروزه دموکراسی و حقوق بشر مسخ شده است -
سياست امريکا در منطقه بر حمور انرژی قرار  -

 .دارد 
مادامی که اسراييل بازرسی امتی نشود، راه   -

انداخنت داد و بی داد بر سر مساله هسته يی ايران 
 .سودی ندارد

تروريست  وقتی القاعده  الظواهری و بن الدن را -
می نامند، در باره تروريسم دولتی رژيم اسراييل 

 .سکوت می شود
ناسيوناليزم و  -واقعيات جهان عرب -

 ،در اين حال. بنيادگرايی و تندروی اسالمی است
امريکايی ها و به پيروی از آن ها اروپايی ها به 
مهه نيروهای دمکراتيک ملی در جهان عرب و در کل 

و در پی زد و بند با جهان سوم پشت کرده اند 
 .ارجتاعی ترين گروه ها اند

با اطمينان می توان گفت که هر وقتی اسراييل  -
به اشغال فلسطين پايان بدهد، به تروريزم نام 

 .هناد عربی پايان داده خواهد شد
وقتی اسراييل . هرگاه مساله محاس را بگيريم -

مردم بی دفاع را مبباران می کند، محاس با ترور 
در اين جا بايد با ظرافت ديد که . دهدپاسخ می 

. آيا اقدامات ارتش اسراييل تروريستی است يا نه
درست نيست که تنها اقدامات محاس را تروريستی 
بناميم و وحشيگری های اسراييل را ناديده 

 .  بگيريم
فوکويا و هانتيگتون بر حمور ترور اسالمی و   -

يحی و اما از بنياد گرايی مس. عربی تاکيد دارند
در اسراييل هم بنيادگرايان . يهودی نام منی برند

هستند و هم تند روان که کسی از آنان  نامی منی 
 .برد
هبره برداری ابزاری از واژه تروريزم برای  -

مقاصد استعماری و تاراج دارايی های مردمان 
منطقه منجر به آن گرديده است که نتوانند ميان 

لگری و جنبش های مبارزه بر ضد استعمار و اشغا
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رهايی خبش ملی و تروريزم کور تندروان که روزگاری 
 .خود ابزار دست استعمار بودند، خط فاصل بکشند

. اسراييل مهه روزه فلسطينی ها را می کشد -
. آنانی را که برای آزادی خويش مبارزه می کنند

بل . متاسفانه در غرب کسی نام اسراييل را منی برد
 .  ت می خوانندکه عرب ها را تروريس

زمانی امريکا خود القاعده و گروه های تند رو   -
را برای پديد آوردن درد سر برای شوروی در 

 .افغانستان تقويت کردند
برای القاعده شيعه ها بدتر از اسراييل و   -

مگر اوضاع ايران در حال تغيير در . امريکا اند
 .جهت مثبت است

زيگران اسراييل و ايران دو بزرگرتين با   -
ايران دارای پوتنسيال حفظ استقالل . منطقه اند

چيزی که متاسفانه ديگر کشورهای عربی و . است
 . منطقه از آن برخوردار نيستند

برای ما بسياری از منازعات به ارث رسيده  -
 مانند اعراب و اسراييل . است
اشغال . اردن در ميان دو اشغال قرار دارد -

 عراق و اشغال فلسطين 
درد های دوگانه و سياست های يک بام و استان  -

دو هوای امريکا منشای بسياری از مشکالت است که 
. از برخی از ديکتاتورها در منطقه محايت می کند

بی آن که به سرشت ارجتاعی رژيم های آن ها 
از اسراييل محايت می کند و اعراب را .  بينديشد

محاس و حزب اهللا  را گروه های . ناديده می گيرد
در حالی که آن ها برای . تروريستی می خواند

آزادگی و رهايی مبارزه می کنند و جنبش های 
 .رهايی خبش ملی هستند

در عراق نيز گروه های مقاومت مردمی در راه   -
آن ها را نيز . آزای پيکار می کنند و می رزمند

 .تروريست می خوانند
جنگ در  ،ممکن است زير شعار جنگ با تروريزم  -

 . اسالم را آغاز کنندبرابر 
مشکل رهربی در جهان اسالم و عرب مشکل بزرگی   -

 .  است
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راديکاليزم اسالمی  در واقع واکنشی است  در   -
برابر آنچه که  ارزش های غربی را بر ما حتميل می 

 .منايند
 .ناداری شديد به رشد تروريم کمک می کند -
در بسياری از کشورهای عربی رژيم های غير  -

ارجتاعی قبيله يی حاکم است که چند دموکراتيک 
قبيله معدود مهه سرمايه های ملی را در اختيار 

از اين رو منی توان از دموکراسی و عدالت . دارند
 . اجتماعی در اين کشورها سخن به ميان آورد

سرمايه های اعراب در بانک های امريکا سر به  -
اين در حالی است که . تريليون دالر می زند 1.5

قرض های عربستان از بانک های امريکايی سر مقدار 
هرگاه قروض ساير . ميليارد دالر می زند 360به 

سر به ارقام  ،کشورهای عربی را به آن بيفزاييم
اين بزرگرتين پارادوکس جهان عرب . جنومی خواهد زد

 .است
امروز در واقع جنگ صليبی دمکراتيک غرب در  -

م به راه برابر اسالم زير نام مبارزه با تروريز
 . افتاده است

در واقع مهان  »انقالب جهانی دموکراسی«  -
ما به انقالب نياز . انديشه برخوردن متدن ها است

 .نداريم ما به اصالحات نياز داريم
مسلمانان مصر خمالف استعمار اروپا و امريکا   -

 .زير نام دموکراسی و حقوق بشر اند
کشورهای بزرگ پيوسته از گروه هايی برای    -
قاصد خود محايت می کنند و پيوسته کسانی را با م

 .دادن امتيازات استخدام می کنند
 11امريکا از . سناريوهای گوناگونی است   -

درست  انتی . سپتامرب هبره برداری ابزاری می کند
سپتامرب به شدت  11مسيتيزم و انتی اسالميزم  پس از 

 .مطرح گرديده است
 .زاری می شوداز تروريزم نيز هبره برداری اب  -
 

 :نيز شايان توجه بود مناينده چينسخنان 
نيروهايی اند که ايغورها و بودايی ها را بر  -

خالف چينی ها بر می انگيزند و تروريزم را تقويت 
وقتی نيروهای ارتش خلق چين برای دفاع . می کنند
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از متاميت ارضی کشور به دفاع بر می خيزند و با 
دازند، آن را نقض تروريست ها به مبارزه می پر

 . حقوق بشر می نامند
ايجاد شانگهای به جای وارسا به معنای شکست   -

سياست های جهاخنوارانه است که خمالف به وجود آمدن 
 . هرگونه  احتاد منطقه يی است

رقابت بر سر منابع آبی منطقه در آينده افزايش  -
 .خواهد يافت

ريموت که با » آسيای ميانه بزرگ«طرح هايی چون  -
کنرتل از دور رهربی می شود، با شکست حمتوم روبرو 

 . خواهد گرديد
پرسشی که مطرح می گردد اين است که ماناخ های  -

تبت چه نيرويی دارند که می توانند در سراسر 
جهان به مشعل املپيا محالت تروريستی سازماندهی 

متاسفانه در جهان کنونی کسانی که خود !  کنند؟
چند دهه اخير پرورش داده و کنون  تروريزم را در

هم رشد می دهند، خود را مناديان و علم برداران 
 .مبارزه با تروريزم قلمداد می کنند

 
بيشرت در باره عصر اطالعات سخن  روسيهمناينده  

در اين جا فرازهايی از سخنان وی را می . گفت
 :آوريم

ما در حال گذار از عصر اندسرتيالزاسيون به عصر  
 . رماسيون هستيمانفا

جهانی شدن با انقالب در کمونيکيشين ارتباط  -
 .دارد

با غير عادالنه بودن تقسيم اطالعات برای مهه،   -
کشورهای کوچک مهيشه بنده و پيرو  و دنباله رو 

 . خواهند بود
زير ساخت توسعه يافته تکنولوژی باورمندم که  -

 . بار منفی برای کشورهای توسعه نايافته دارد
قالب در عرصه تکنولوژی اطالعاتی جهان را ان -

 .دگرگون منوده است
متاسفانه در جهان امروز توطيه اطالعاتی وجود  -

 .دارد
بی عدالتی اطالعاتی و احنصار گرايی اطالعاتی   -

 .جهان را به سوی بی ثباتی می کشاند
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تبعيض اطالعاتی هست که بايد در برابر آن  -
ترفندهای حتريف اطالعات يکی از . مبارزه شود
 .استعمار است

رييس انستيتوت  -اکاديميسين گيورگی ارباتف  -
امريکا و کانادا در اکادمی علوم روسيه زمانی به 
امريکايی ها گفت که ما با فروپاشی از دست مشا 

ابزار کمونيزم ستيزی و  -ابزار مهمی را گرفتيم
امروز آن ها در پی ابزاريابی و . شوروی ستيزی

ند و آن مهين بازی ابزاری کودکانه ابزار سازی هست
 .و دمکراسی  است با تروريزم

 
 :ارزيابی هايی در باره اوضاع کنونی ترکيه

ترکيه کنون در وضع بسيار پيچيده و دشواری از 
آنچه بسيار شايان . ديدگاه سياسی به سر می برد

توجه است اختالفات ترکيه با غرب و مناسبات اين 
حبران حزب حاکم و  کشور با امريکا و اروپا،

مناسبات اين کشور با روسيه و ايران و اوضاع 
کنون، ترکيه مقام . اقتصادی اين کشور است

به گفته . شانزدهم را در اقتصاد جهان دارا است
بيشرت کارشناسان ترکی، غرب خمصوصا امريکا بيش از 

از مهين رو،  بر . اين تاب پيشرفت ترکيه را ندارد
ناگون را اعمال می کند تا اين کشور فشارهای گو

درست . جلو پيشرفت روز افزون اين کشور را بگيرد
. چين و ايران و روسيه چونمانند کشورهای ديگر 

برعکس، روسيه اسرتاتيژی متمايل ساخنت هر چه بيشرت 
ترکيه به سوی خود و کشانيدن اين کشور را به 

 . احتاد اسرتاتيژيک با خود پيگيرانه دنبال می منايد
 
ر اين راستا، سال گذشته روسيه و کشورهای حوزه د

شوروی پيشين به دومين شريک اقتصادی ترکيه پس از 
برای مثال؛ جمموع . احتاديه اروپا مبدل گرديده اند

تراز مهکاری های اقتصادی ترکيه با روسيه در سال 
بر پايه ارقام ارايه شده از سوی ترکيه سر  2007
مبلغ کل پروژه های . ميليارد دالر می زند 27به 

ساختمانی يی که در روسيه به کمک ترکيه در دست 
ميليارد دالر می رسد که يک  22ساختمان است، به 

چهارم کل مبلغ پروژه های ساختمانی شرکت های 
 .ترکی در خارج را تشکيل می دهد



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
26 

 

  
ترکيه کنون از نگاه انرژيتيک کامال وابسته به 

د گاز از ايران هر چند قرار داد توري. روسيه است
 خنست وزيریميليارد دالر که در دوره  20به مبلغ 

جنم الدين اربکان رييس حزب رفاه به امضا رسيده 
بود، خبشی از نيازهای گازی اين کشور را تامين می 

گزينه ديگر برای ترکيه آذربايجان است که . کند
. خبشی از نيازهای گازی ترکيه را برآورده می سازد

وقفه ايجاد شده در زمستان امسال  با اين مهه،
نشان داد که مونوپولی روسيه در اين عرصه بی 
رقيب است و کنون امکانات انتقال گاز ترکمنستان 
و قزاقستان از طريق احداث لوله های انتقال 
انرژی ترانس کسپين بنا به داليل گوناگون از مجله 
مشکالت حقوقی ناشی از عدم تعيين رژيم حقوقی 

 . دان عملی به نظر منی رسدکسپين چن
 

تصميم روسيه و ترکيه  کشور دو ،گذشته از آن
دارند مهکاری هايی در زمينه هايی چون ساخنت 
نيروگاه برق امتی، ساخنت کارخانه ذوب آهن، ساخنت 

ملونيوم و آکارخانه مسنت، ساختمان کارخانه 
پااليشگاه های نفت و گاز و کارخانه توليد گاز 

گذشته از مهه، مهکاری های دو . ندمايع داشته باش
کشور در عرصه نظامی است که قرار است يک کارخانه 

در ترکيه ساخته  50 -توليد هليکوپرتهای مدرن ک
مهچنين مهکاری های ترکيه با ديگر کشورهای . شود

 .قفقاز و آسيای ميانه رو به گسرتش دارد
 
خبش بزرگی از جهانگردانی را که از ترکيه بازديد  

کنند، باشندگان روسيه، اوکرايين و ديگر می 
می سازند که تامين  قفقازکشورهای آسيای ميانه و 

ميليارد دالری  چندينکنندگان اصلی درآمد ساالنه 
مهچنان ترکيه خبش شايان . ترکيه از درک توريزم است

توجهی از نيازهای نفتی خود را از راه خط لوله 
 .ايدجيهان تامين می من -رسانايی نفت باکو

 
روشن است ترکيه به عنوان يک عضو ناتو که در آن 

پايگاه نظامی امريکا از مجله پايگاه اجنرليک  24
مستقر است و نامزد ورود به احتاديه اروپايی است، 
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و بزرگرتين شريک جتاری آن را کشورهای احتاديه 
اروپايی به ويژه آملان می سازند، مناسبات خاصی 

 . با کشورهای ناتو دارد
 

مشکل اصلی بر سر آن است که با گسرتش روز افزون 
مناسبات ترکيه با روسيه و ديگر کشورهای شوروی 
پيشين و نيز با ايران و چين، ترکيه ديگر آن 
ترکيه صد در صد هوادار غرب نيست که دربست از 
سياست های غرب مانند گذشته پيروی و محايت کند، 

منوده و بل که با توجه به منافع ملی خود عمل 
آشکارا در سال های اخير به اختاذ سياست هايی دست 
يازيده است که در بيشرت موارد از سياست های 
امريکا تفاوت دارد و در بسی از موارد در تناقض 

 .  آشکار با آن هم است
 

ميليارد دالر از بانک  260ترکيه کنون نزديک به
های اروپايی و امريکايی به ويژه آملان قرض گرفته 

 نداست که درصدی ساالنه آن ساالنه نزديک به چ
ميليارد دالر می رسد که تقريبا مهه درآمد اين 

بيشرت . کشور از ناحيه جهانگردی را می بلعد
کارشناسان ترکی بر آن اند که خبش عظيم اين پول 
ها در دوره های سليمان ديميريل، تانسو چيلر و 

ما مسعود ايلماز از سوی اليگارشی ترکی به يغ
برده شده و واپس به بانک های خارج انتقال داده 
شده است و اکنون ملت ترکيه بايد سود درصدی 

حال چه رسد به اين . ساالنه آن را واپس بپردازد
مشاری . که هرگز توان بازپرداخت کلی آن را ندارد

 بااز ترک ها روی آن حساب باز می کنند که شايد 
، اين احتاديه خبشی پيوسنت ترکيه به احتاديه اروپايی

 .بزرگی از اين وام را ببخشد
 

به هر رو، بر پايه آمارها در ترکيه به رغم 
پيشرفت های چشمگير سال های اخير، مشکالت اقتصادی 

ميليون نفر زير  20برای مثال؛ بيش از. بسيار است
خط فقر زندگی می کنند و کسری بازرگانی اين کشور 

ود برق و آب در کمب. ميليارد دالر منفی است 75
کسری . بسياری از مناطق آشکارا به چشم می خورد
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ميليارد  40بودجه اين کشور در سال گذشته به 
 . دالر رسيد و مانند آن

 
چه مربوط به مسايل سياسی می گردد، کنون در  آن 

ترکيه يک حزب اسالمگرا حاکم است که از 
بازماندگان حزب رفاه جنم الدين اربکان است و تا 

ن ناگزير گرديده است زير فشارهای گوناگون کنو
درونی و بيرونی چهار بار نام خود را تغيير داده 

اين حزب . و سر از نو با نام ديگری راجسرت منايد
درصد آرا  توانسته است با  47با به دست آوردن 

تشکيل ائتالفی قدرت را در دست بگيرد و هم صدر 
اما ائتالف  .اعظم و هم رييس مجهور از اين حزب اند

خمالف احزاب خمالف، حزب حاکم را متهم به نقض 
قانون اساسی ترکيه که بر پايه های سکوالريسم و 

استوار ) دولت مدنی و جدايی دين از دولت(اليسم 
است، متهم منوده و به خاطر بسته شدن اين حزب 
عليه آن در دادگاه عالی ترکيه اقامه دعوا منوده 

ست و حبران سياسی ژرف اند که کشور را با بن ب
پرسش اصلی اين است که چگونه . روبرو ساخته است

درصد  47می توان حزب بر سر اقتدار را که رای 
مردم را دارد، غير قانونی اعالم کرد و دروازه آن 

 را بست؟
 

بسياری از کارشناسان در پشت پرده اين سناريو 
دست های امريکا و به نوبه دوم اروپا را می 

چنان مناسبات ترکيه با امريکا بر سر مه. بينند
بسياری . مساله کردهای عراق بسيار تيره شده است

از کارشناسان ترکی بر آن اند که کارشناسان و 
مربيان اسراييلی به دستور برخی از حمافل 
امريکايی در مشال عراق برای کردهای شورشی و 

پايگاه های تروريستی ساخته و . ک.ک.جدايی طلب پ
ترکيه . ت سرگرم آموزش دادن آن ها اندبه سرع

برای رويارويی با اين هتديدها به رغم خمالفت 
امريکا يک صد هزار نفر از نيروهای ارتش خود را 

 . به مرزهای عراق گسيل داشته است
 

موقف ترکيه در قبال کردها تا کنون پيوسته از 
سوی بسياری از منتقدان از مجله در غرب  به باد 
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با آن که اين کشور خنستين . شده است نکوهش گرفته
سال  1200کشوری بود که استقالل کوسوا را که از

بدين سو در ترکيب صربستان بود، به رمسيت شناخت، 
برای کردها که در عين موقف قرار دارند و خواهان 
جدايی از ترکيه هستند، کمرتين حقوقی قايل منی 

ی حتا آن ها را به نام کرد به رمسيت من. باشد
شناسد و ترک های کوهی می نامد که تنها زبان شان 

 .تغيير خورده و کردی شده است
 
تا مهين اکنون هم کردها با آن که بنا به بسياری  

ميليون نفری   75درصد مجعيت  20از آمار در حدود 
اين کشور را تشکيل می دهند، حق داشنت تلويزيون و 

وزش راديو و ديگر نشرات به زبان کردی و حق آم
رمسی به زبان مادری خود را ندارند و در اين کشور 
سخن گفنت از دادن خودگردانی و يا خود خمتاری برای 
کردها تابو می باشد و سازمان های کردی به نام 

مناطق کرد . سازمان های تروريستی ياد می شوند
نشين از مناطق بسيار عقب مانده و نادار ترکيه 

. خط فقر قرار دارند درصد مردم آن زير 90است که 
ميليون نفری  20ميليون نفر از 15اين گونه بيش از 

 .که زير خط فقر هستند، کرد اند
 

يکی از مشکالت پديد آمده در ترکيه مساله حجاب 
حزب حاکم زير فشار جامعه اروپايی پوشيدن . است

حجاب را برای دخرتان و زنان در مکاتب و دانشگاه 
ر حالی است که چنين اين د. ها ممنوع کرده است

چيزی در آملان و فرانسه نتوانسته است به کرسی 
اين مساله در ترکيه به يک حبران ملی . بنشيند

ه های سنتی آوند واسالمگرايان و گر. مبدل شده است
می آورند که از ديدگاه ارزش های دموکراسی هر 
انسان حق دارد هر گونه که دلش می خواهد لباس 

يچ کسی پوشيدن يا نپوشيدن نبايد بر ه. بپوشد
لباس های خاص مطابق ذوق و سليقه خود شان حتميل 

مگر احزاب خمالف ترکيه با اين گفته ها . گردد
خمالفت می کنند و حجاب را مظهر يک طرز تفکر و 
انديشه خاص و دبستان خاص اسالمگرايی و واپسگرايی 

 . ارزيابی می منايند
 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
30 

 

بسياری در  هایراهپيمايی به هر رو، هر چندگاهی 
ترکيه در اين رابطه برپا می شود و حزب حاکم از 

برای  ،از يک سو. دو سو زير فشار جانکاه است
نشان دادن حسن نيت خود در قبال اروپا و احزاب 
خمالف ناگزير است بر منع پوشيدن حجاب پافشاری  
منايد و از سوی ديگر، آماج خدنگ های اهتام گروه 

بنی بر تسليم طلبی در برابر های تندرو اسالمگرا م
 .  خواست های بيگانگان و چاکری شده است

 
بزرگرتين دشواريی که دولت کنونی  ،با اين هم

ترکيه با آن روبرو گرديده است، موضوع استقرار 
سامانه دفاع موشکی امريکا در اين کشور است که 
هرگاه با آن موافقت ننمايد، جمموع تعهدات اين 

سوال رفته و مساله عضويت اين  کشور با ناتو زير
کشور در باشگاه اروپايی با خطر روبرو خواهد 

و اگر آن را بپذيرد، جمموع روابط بسيار . گرديد
سودمند ترکيه با روسيه و کشورهای آسيای ميانه و 
قفقاز که هم از ديدگاه اقتصادی و هم از ديدگاه 
اسرتاتيژيک برای آن مهم است زير سايه قرار خواهد 

فت و ترکيه ناگزير هبای سنگينی به خاطر آن گر
 .خواهد پرداخت

 
مشاری از خربگان در منطقه بر آن اند که هرگاه در 
سياست های اياالت متحده امريکا در قبابل روسيه و 
چين تغييرات اساسی به ميان نيايد و آن کشور به 
استقرار سامانه های دفاع موشکی در کشورهای 

ا در ترکيه، اوکرايين و اروپای خاوری و خمصوص
گرجستان بپردازد، آغاز يک جنگ سرد ديگر و دامنه 

. يابی مسابقات تسليحاتی جديد ناگزير خواهد بود
 . ؟هرگاه چنين شود، گزينش ترکيه چه خواهد بود

 
امريکايی ها بر آن اند که استقرار سامانه های 
موشکی شان در اروپای شرقی جنبه دفاعی دارد و نه 

وسيه بل که بر ضد برنامه  های موشکی بر ضد ر
ايران که به سرعت دارد به يکی از بزرگرتين 
کشورهای موشکی جهان مبدل می شود، برای دفاع از 
متحدان خود در منطقه خاورميانه و اروپا می 

بر عکس، روس ها می گويند که به رغم بودجه . باشد
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ميليارد دالری، برنامه سپر دفاعی موشکی  125
ناکام شده است و ناموثر از کار برآمده  امريکا

زيرا در برابر موشک های بسيار پيشرفته . است
ام که مدار و مسير و ارتفاع خود را  -توپل

پيوسته تغيير می دهند، منی توانند کارايی داشته 
 . باشند

 
سامانه در نزديکی مرزهای روسيه می  تنها اين

های  زيرا موشک. تواند تا اندازه يی موثر باشد
بالستيکی و قاره پيما با کالهک های چندگانه در 
مراحل خنستين پرتاب سرعت کم دارند و مدار پرواز 
و مسير شان قابل حماسبه و سنجش و تشخيص و تعيين 

چيزی که در مراحل  –است و زدن شان هم آسان تر
هنايی بسيار دشوار است و حتا در صورت زدن پخش 

ری را برای جانب مواد امتی در فضا خطرات بسيا
در حالی زدن آن در مراحل . مقابل در پی دارد

خنستين اين خطر را متوجه کشور پرتاب کننده می 
از اين رو امريکايی ها در نظر دارند برای . منايد

باال بردن ظريب موثريت برنامه سپر موشکی دفاعی 
مهه لکه های سفيد را روی نقشه جهان پيرامون 

از مهين رو، اين برنامه . ندمرزهای روسيه پر مناي
را هتديد جدی برای امنيت ملی خود پنداشته و اعالم 
منوده اند به شدت با آن به مقابله برخواهند 

 .خاست
 

به هر رو، دولت ترکيه تا کنون توانسته است در 
چيزی که  -برابر اين خواست امريکا ايستادگی منايد

تيژی سخنگوی وزارت خارجه ايران آن را شکست اسرتا
مگر کارشناسان . امريکا در ترکيه توصيف منوده است

روسی با خوش بينی سخنگوی وزارت خارجه  ايران 
مهنوا نيستند و بر آن اند که سر اجنام ترکيه  که 
تا کنون توانسته است اين هنر را به خرچ بدهد که 
مهزمان بر سر دو کرسی بنشيند، ناگزير است تنها 

ها که هر دو به سوی بر سر يکی از اين  کرسی 
 ،ديگری در حال کش شدن است، بنشيند و اين کرسی
 . کرسی ناتو  و استقرار سامانه موشکی خواهد بود
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مگر تا کنون کشمکش جريان دارد و کمرتين نتيجه آن 
بر افروخته شدن احساسات بسيار شديد ضد امريکايی 
در ترکيه است که تا کنون سابقه و پيشنه نداشته 

ياری از ترک ها امريکا را متهم می کنند است و بس
که با مطرح کردن استقرار سامانه سپر موشکی ميان 
ترکيه و کشورهای  مهسايه آن فانه می زنند و می 
خواهند اين گونه جلو پيشرفت ترکيه را گرفته و 

.  مهچنان اين کشور را در  بند  و وابسته نگهدارند
ور به اوج هر چه است، امريکايی ستيزی در اين کش

خود رسيده است که در هيچ کشوری منونه آن را منی 
 . توان مشاهده کرد

 
يکی ديگر از دشواری های پديد آمده ميان ترکيه و 

ترکيه کنون توان . امريکا در عرصه نظامی است
توليد موشک های بالستيک تاکتيکی مانند ايران، 

امريکا از . هند و پاکستان و اسراييل را ندارد
به خواست اين کشور مبنی به دادن تکنولوژی  يک سو

الزم پاسخ مثبت منی دهد و مهچنان سامانه های دفاع 
از سوی ديگر به . موشکی را به اين کشور منی فروشد

ترکيه اجازه منی دهند سامانه های مورد نياز خود 
را از کشورهای ديگر مانند روسيه يا چين خبرد و 

ينه تعهداتی که در از حمدوديت های اين کشور در زم
ناتو در اين زمينه دارند، هبره گيری می کند که 
اين کار خشم ملی گرايان ترکيه را بر انگيخته 

ترکيه نيز «است و شعار روز آن ها اين است که 
 . نبابد تسليم فشارهای غرب شود

 
کنون ديگر آن زمان گذشته است که امريکا در آغاز 

 را در گسرته سال های دهه شصت موشک های ژوپيرت
ترکيه بی آن که حکومت ترکيه از آن آگاهی داشته 
باشد، نصب کرده بود و تنها اين خرب هنگامی فاش 
شد که ماهواره های روسی از پايگاه های  آن ها 
عکس برداری منودند و عکس ها را  به دسرتس ترک ها 

 .»گذاشتند
 

يکی ديگر از ابزارهايی که اخيرا غرب با آن 
زير فشار گرفته است، مساله جينوسايد ترکيه را 

ارمنی ها در دوره ترکيه عثمانی در جنگ جهانی 
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کشور جهان از مجله يونان و  25تا کنون . اول است
فرانسه جينوسايد ارامنه را به رمسيت شناخته 

يک دياسپارای  سبا توجه به اين که در پاري.(اند
 ،نيرومند ارمنی های ايرانی بود و باش دارند

نسه يکی از خمالفان جدی پيوسنت ترکيه به فرا
مگر  ساير کشورها به خاطر ). احتاديه اروپايی است

اين که مناسبات شان با ترکيه خراب نشود، از اين 
 . کار خود داری منوده اند

 
در گذشته که ترکيه در خط خنست رويارويی ناتو با 
شوروی بود، غرب از موقف ترکيه در زمينه 

مگر کنون ترک ها بر آن اند که . دپشتيبانی می کر
عمدا کارزار تبليغات منفی بر ضد اين کشور به 

حتا کار به جايی رسيده است که . راه افتاده است
کشتار مجعی  -اخيرا جورج بوش رييس مجهور امريکا

ارمنی ها را تراژدی بزرگ انسانی سده بيستم 
ترکيه خود جينو سايد را رد می کند و منی . خواند
 . دپذير

 
ن اند که  هنگامی که آارمنی ها بر  با اين هم،

وزير جنگ ترکيه عثمانی در  -سپاهيان انور پاشا
سارا کمش ارمنستان از سپاهيان روسی به رهربی 
جنرال بوديونی و در جمموع سپاهيان ترکی در جبهات 
کشورهای عربی در برابر انگليسی ها شکست سنگين 

از دست ترک ها خوردند و مهه سرزمين های عربی 
رفت، ترک ها دليل شکست خود را نامهگونی نژادی و 
تباری با اعراب ارزيابی منوده و بر آن شدند تا 
از اين به بعد مرزهای پان ترکيزم را به سوی 

يعنی سرزمين های قفقاز و آسيای ميانه  -شرق
 . بکشند

 
چون ارمنی ها را سدی می پنداشتند که ميان ترکيه 

بان ها قرار گرفته اند و ميان ملت و  ساير ترک ز
های ترک زبان جدايی افگنده اند، بر آن شدند تا 

از سوی ديگر . ارمنی ها را از سر راه بردارند
ترک ها شکست سهمگين خود را در ساراکمش که منجر 
به نابودی کامل ارتش ترکيه شده بود، به گردن 
ارمنی ها انداخته و خيانت ارمنی ها را دليل 
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در حالی که برتری کامل ارتش . قلمداد منودندشکست 
روسيه عامل اصلی اين کار بود و ارمنی ها در اين 

آنگاه کارزار کشتار .جنگ کمرتين نقشی نداشتند
گروهی ارمنی ها آغاز گرديد که منجر به نابودی 

 1.5صدها هزار ارمنی گرديده و روی هم رفته 
صدها ميليون نفر کشته، زمخی و بی خامنان شده و 

هزار ارمنی از سرزمين های آبايی شان کوه های 
 . ارارات رانده شدند

 
آن گاه ارمنی ها از روسيه کمک خواستند و تنها 
پس از آن که سپاهيان روسی خبش بزرگ شرق ترکيه را 
اشغال منودند و پس از روی کار آمدن اتا ترک و 
بسته شدن پيمان ميان روسيه و ترکيه و عقب نشينی 

به کشتار ارمنی  ،ن روسی از اناتولی شرقیسپاهيا
اکنون ارمنستان بر آن است که . ها پايان داده شد

ترکيه بايد اين فاکت تاريخی را به رمسيت شناخته 
و در پی جربان آن شود و سرزمين های آبايی ارمنی 

 .  ها را به ايشان باز گرداند
 

چيزی که ترکيه به هيچ رو، آماده پذيرايی آن 
رچه هست، کنون آشکارا ديده می شود که ه. نيست

غرب از اين کارت در بازی ترکيه به عنوان ابزار 
 .فشار بر اين کشور هبره گيری می منايد

 
می توان گفت که نوعی جنگ سرد ميان ترکيه و 

در اين حال، ترک ها نيز . امريکا در جريان است
برای رويارويی با امريکايی ها واکنش هايی نشان 

مسوول  -برای مثال، چندی پيش ابوبکر. می دهند
پيشين جنگ چچنستان در سازمان استخبارات ترکيه 
که يکی از گسرتده ترين سازمان های استخباراتی 
جهان است، اسرار جنگ چچنستان را در يکی از شبکه 

وی گفت که مهو او به . های تلويزيونی فاش ساخت
به دستور و پول سی آی ای کاراز جنگ چچنستان را 

او فلم هايی را از چاپخانه يی . راه انداخته بود
که امريکايی ها در اختيارش گذاشته بودند تا 
دالر های تقلبی چاپ منوده و به قفقاز بفرستد، به 
دسرتس اين شبکه تلويزيونی گذاشت و مهچنان ضمن فاش 
ساخنت اسناد و شواهد و گواهی ها فاش ساخت که به 
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از چاپخانه های مونشن تن پول در يکی  چهلمقدار 
 .آملان چاپ منوده بود

 
او گفت که تورگوت اوزال و سليمان ديميريل چندين 

ميليون دالر به  1.5ميليون دالر و تانسو چيلر 
دسرتش گذاشته بودند تا اين پول ها را صرف آموزش 
چريک های تند رو مسلمان و راه اندازی جنگ مقدس 

روسيه بود،  که هدف هنايی آن جدا ساخنت چچن از
 .منايد

 
ظاهر شده بود » الرنس قفقاز «ابوبکر که در سيمای 

و در سراسر سال های دهه نود مسوول پيشربد جنگ 
مقدس و جهاد تندروان اسالمی در قفقاز بود، فاش 
ساخت که جوهر دودايف و مسخدف رييسان مجهور پيشين 

روسی  گريزیميلياردر  –چچن با بوريس بريزوفسکی
کنون در لندن پناهگزين است و روسيه که مهين ا

خواستار دستگيری وی به عنوان يک جنايت کار جنگی 
با استخبارات ترکيه باندی را به وجود  -است

آورده بودند که کار آن قاچاق املاس از گروزنی به 
شهر استانبول و سپس به لندن بود و طی آن سال ها 

ورت روزانه چهار پرواز ميان گروزنی و استانبول ص
 . آورده می شدمی گرفت و پارتی های املاس قاچاقی 

 
وی گفت که مسووالن فرودگاه اتاترک در استانبول 
پيوسته اين پرسش را مطرح می کردند که چرا با 

روزانه چهار پرواز صورت می  ،وصف کمبود مسافر
بسنده  بيخیگيرد؟ در حالی که هفته يک پرواز 

 . بود
 
 مشاری از کشورهای عربی ابوبکر گفت که سفارت های 

عربستان و ترکيه در روسيه و ديگر مجهوری به ويژه 
های قفقاز وظيفه داشتند که به گونه منظم مفتی 
ها را به سفارت ها دعوت و برای رهربان مذهبی در 
استانبول سيمينارهايی برگزار و مقادير بزرگ پول 
و مواد تبليغاتی وهابی و کتب و نوارهای ويديويی 

او مهچنان نام های برخی . سرتس آنان بگذارندبه د
از شرکت های ساختمانی ترکی را  که دست اندر کار 
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توزيع پول در ميان روحانيون و اسالمگرايان در 
 .گسرته قفقاز و آسيای ميانه بودند، فاش ساخت

 
به هر رو، پس از پخش اين فيلم، که سر و صدا های  

ز به دادگاه بسياری را بر انگيخت، بسياری سخن ا
کشانيدن جنايت کاران جنگی و تروريست های دولتی 
خمصوصا کسانی که با برنامه ريزی و متويل جنگ و به 
راه انداخنت جنگ آزادی خبش مذهبی در چچنستان 
مسووليت کشته شدن ده ها هزار نفر و ويرانی شهر 

 . ها را به عهده دارند، بر زبان می آرند
 

پيشرفت های چشمگير سال به هر رو، ترکيه به رغم 
های اخير با يک رشته دشواری ها و حبران های 
پيچيده و سر در گم رو به رو می باشد که برونرفت 

 .از آن ها چندان هم آسان منی باشد
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در یانسخنر

 چهارمين کنگره بين املللی  
هنادينه شدن و / سازمان های منطقه يی آسيايی« 

 »مهکاری
آسيايی مطالعات اسرتاتيژيک در  -ترکیدر مرکز 

 استانبول
 

در هتل  2009ماه می سال روان  28-27به روزهای 
بزرگ جواهر شهر استانبول، چهارمين کنگره بين 
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هنادينه / سازمان های منطقه يی در آسيا«املللی 
آسيايی  -مرکز ترکی«که از سوی » شدن و مهکاری

با اشرتاک سازماندهی شده بود، » مطالعات راهربدی
بيش از پنجصد تن از شخصيت های سياسی، ديپلمات 
ها، کارشناسان و پژوهشگران از کشورهای خمتلف 

 .برگزار گرديد
 

در آغاز، در مراسم گشايش رمسی کنگره و 
آقای سليمان  –خوشامدگويی، خنست، ميزبان کنگره

به دنبال وی، پروفيسور . شون سوی سخنرانی منود
دبير کل سازمان  -حسان اوغلوداکرت اکمال الدين ا

سپس آقای . کنفرانس اسالمی به سخنرانی پرداخت
دبيرکل سازمان شانگهای رشته  -فوالد نورعلی يف

 -آنگاه آقای دولت باقی يف. سخن را در دست گرفت
کنفرانس تعامل و (رييس اجرايی سازمان سيکا 
به ايراد بيانيه )  تدبيرهای باور سازی در آسيا

 -ران بعدی کنگره آقای داکرت آهنیسخن. پرداخت
دو سخنران . معاون وزير امور خارجه ايران بود

ديگر  اين مراسم به ترتيب آقايان داکرت هاکان 
معاون خنست وزير مجهوری ترکيه و حممد  -فيدان

 .معاون وزارت خارجه قطر بودند -عبداهللا الروميايی
 

: توازن نو«خنستين جلسه کنگره زير عنوان 
به » ليتيک و هنادينه شدن در آسياجيوپو«

استاد دانشگاه  -گردانندگی آقای مراد بلهان
فرهنگ استانبول بود که در آن سخنرانان زير 

 :مقاالت و مطالبی ارايه منودند
دبير کل سازمان  -نور علی يف  آقای فوالد -1

سازمان شانگهای و امنيت در (مهکاری های شانگهای 
 )آسيا

ر امور خارجه ايران معاون وزي -داکرت آهنی -2
 )ايران و مهکاری ها و مهگرايی ها در آسيا(
از  –پروفيسور داکرت سرگی لويزيانين -3

روندهای مهگرايی در آسيا، (فرهنگستان علوم روسيه 
 ) حوزه اقيانوس آرام و آسيای ميانه

رييس اجرايی سازمان  -آقای دولت باقی يف -4
 )حتول سيکا(سيکا 
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ه دانشگا -پروفيسور نادر دولت -5
وضعيت ترکيه در مناسبات با سازمان های (استانبول
 )آسيايی

سازمان های مهکاری «دومين جلسه کنگره زير نام 
مشاور  -به گرانندگی آقای عمر اورهون» منطقه يی

دبيرکل سازمان کنفرانس اسالمی به راه افتاد که 
در آن سخنرانان زير با مقاالت و مطالبی برآمد 

 : منودند
دبير کل انستيتوت بين  -االسالم شيخ حممد منير -1

سازمان (املللی پژوهش های اسرتاتيژيک بنگله ديش 
 ) رويکرد تروريزم زدايی در جنوب آسيا -سارک

استاد انستيتوت  -داکرت انيتا سن گوپتا -2
مطالعات آسيايی موالنا ابوالکالم آزاد 

 )بازآرايی سازمان های آسيايی در اروآسيا(هند
ير مرکز مطالعات مد –داکرت اندرين راج -3

اقيانوس آرام ماليزيا  -اسرتاتيژيک حوزه آسيا
تروريزم و مهکاری : هتديدات کنونی در آسيای جنوبی(

 )های منطقه يی
مشاور خنست وزير  -فاروق عبداهللا عبدالرمحان -4

مناسبات عراق و ترکيه و حتوالت تازه (مجهوری عراق 
 )در عراق

ی اقتصادی سازمان ها«سومين جلسه کنگره زير عنوان
به گردانندگی پروفيسور داکرت فيورال » منطقه يی

کارشناس ارشد مرکز مطالعات اسرتاتيژيک  -آلتين
تاسام به راه افتاد که در آن شخصيت های  -ترکيه

زير به ايراد سخنرانی و ارايه مقاالت و مطالب 
 :پرداختند

معاون دبير کل اکو  -آقای مصطفی ديميريزين -1
گسرتش مهکاری های اقتصادی و  نقش سازمان اکو در(

 )توسعه در منطقه
 -دی(  8 -دبير کل سازمان دی -آقای ديپو آالم -2
 )در آينده  8
از بانک توسعه آسيايی  -سيرينی وازا مدهور -3
حبران جهانگير اقتصادی، آسيا و بانک توسعه (

 )آسيايی
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معاون رياست بانک  -آقای عمر فاروق بايکال -4
بازرگانی و توسعه   بانک(بازرگانی و توسعه اکو 

 )اکو و پی ريزی توسعه پايدار
از بانک توسعه  -داکرت حممد غزالی نور -5

 )ائتالف نو: مهکاری ترکيه با جهان اسالم(اسالمی
 

هنادهای ويژه منطقه «چهارمين جلسه کنگره زير نام 
 –به گردانندگی داکرت اجنين سيلچوک» يی و مهگرايی

آن شخصيت های  استاد دانشگاه استانبول بود که در
 :زير مقاالت و مطالب شان را پيشکش منودند

دبير کل سازمان  -ليونيداس کريستيانتوپولوس -1
مهکاری ميان ( مهکاری های اقتصادی دريای سياه

 )کشورهای عضو سازمان
از جامعه اقتصادی  -آقای سرگی تروباروف -2

نقش جامعه اقتصادی اروآسيايی در (اروآسيايی 
 )مهگرايی های اقتصادی

استاد دانشگاه  -داکرت حسن علی قره سر -3
چرا روندهای مهگرايی در آسيا با ( بيلکينت ترکيه

 )شکست روبه رو شده است؟
مدير دفرت مناسبات اقتصادی  -آقای زيدان االنی -4

 )جامعه عرب و آسيای ميانه( جامعه عرب
 

هنادهای ويژه و «پنجمين جلسه کنگره زير نام 
 -اکرت علی انگين اوبابه گردانندگی د» مهگرايی ها

استاد دانشگاه اتيليم ترکيه برگزار گرديد که در 
 :آن ذوات زير سخنرانی منودند

دبيرکل کانفدراسيون  -آقای مراد زونگور -1
پويايی (هنادهای متحده دريای سياه و دريای کسپين 

 )های کنفدراسيون
استاد  -آقای عزيز حممودف از ازبيکستان -2

نقش سازمان (ام جاپان اقيانوس آر -دانشگاه آسيا
های منطقه يی و بين املللی در مهکاری های منطقه 
يی و امنيت در آسيای ميانه سر از سال های دهه 

 )  نود سده بيستم
کانون پژوهش ها و «گرداننده  -عزيز آريانفر -3

افغانستان و (در فرانکفورت » مطالعات افغانستان
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ای سازمان ه -بررسی موردی: سازمان های منطقه يی
 )سيکا و شانگهای

 
ديدگاه های «ششمين و آخرين جلسه کنگره  زير نام 

هيات های ديپلماتيک مقيم ترکيه در پيوند با 
به »  مهکاری ها و مهگرايی های منطقه يی در آسيا

استاد دانشگاه  -گردانندگی  داکرت مراد بلهان
فرهنگ استانبول به راه افتاد که در آن شخصيت 

 :نی پرداختندهای زير به سحنرا
سفير کبير مجهوری هند در  -آقای راميندر سنيگ -1

 ترکيه
سفير کبير مجهوری  -آقای اوچير اوچيرجاف -2

 مغولستان در ترکيه
سفير کبير مجهوری  -آقای دونگ اوهينها لوپ  -3

 ويتنام در ترکيه
سفير کبير مجهوری اسالمی  -آقای مسعود خليلی -4

 افغانستان در ترکيه
سفير کبير  -سکیآقای والديمير ايوانف -5

 فدراسيون روسيه در ترکيه
 

هفتيمن و آخرين نشست کنگره به پرسش ها و پاسخ 
ها و تبصره ها اختصاص يافته بود که آن را نيز 
آقای استاد داکرت مراد بلهان گردانندگی می 

در اين جلسه، پنج تن از اشرتاک کنندگان . منودند
ه کنگره از مجله اين جانب در ترکيب يک پانل ب

به ويژه دانشجويان دانشگاه ها ( پرسش های حاضران
پاسخ ) و کارشناسان جوان مسايل سياسی ترکيه

 .گفتند
 

 :منت سخنرانی اين جانب در کنگره ،و در پايان... 
  

 سخنرانی انگليسی منت 
 

Dear   Mr. Chairman 
Distinguished Ladies and gentlemen  
 
I am very pleased to have the opportunety of  taking part in the IVth 
International Turkish-Asian Congress-"Regional Organizations in 
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Asia/ Institutionalization and Cooperation"organized by TASAM 
(Turkish-Asian Centre for Strategic Studies) in Istanbul. 
 
Availing the opportunity, I would like to express my gratitude to the 
organizers of the forum especially the Turkish Asian Centre for 
Strategic Studies for the excellent organization of the Congress and 
traditional warm hospitality. 
 
I would like to mention that holding of such events play very 
important role in rapprochement and mutual understanding between 
the people and the countries of the Eurasian region and the Islamic 
World. 
 
Convening of the “Congress” in Turkey, in the beautiful pearly city 
Istanbul is very important, because Turkey, and in particular 
Istanbul is the crossroad between the eastern and the western 
civilizations and as a bridge connecting the east and the west, plays 
a significant role in the dialog of civilizations.   
  
In the conditions of a globalized world, we believe, particular 
attention must be paid, not only to the integration paradigm (in all 
its aspects, i.e economic, cultural etc.), but also to the challenges 
inherent by the modern stage, which threaten not only our states and 
regions, but also the whole world. They are the threats of the 
international terrorism, drug trafficking, religious extremism, 
separatism etc.  
 
                                                                                                             
 
Dear   Mr. Chairman 
The collapse of the erstwhile Soviet Union prepared the grounds for 
further regional integrations and ended up to the emergence of 
several regional organizations such as ECO, CICA and so on, which 
Afghanistan has the membership of. 
 
Here, I would like to assess the relations of Afghanistan with the 
two most important organizations i.e. CICA and Shanghai. 
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CICA is a forum aimed at the strengthening of cooperation’s, 
ensuring of peace, security and stability in Asia and, in a nutshell, 
Pan Asiatic integration. 
Afghanistan is a member of CICA which, from the outset, as an 
active member of the forum has participated in all its forums, 
conferences, seminars etc. 
 
Noorsultan Nazarbaev the president of Kazakhstan, on 25th 
August 2008, in the meeting of ministers of foreign affairs of the 
CICA in Almaty, proposed that the next round of chairmanship 
of CICA, in 2010 be transferred to Turkey. I welcome this 
proposition. Because Turkey is indeed one of the few countries 
which deserves this position. Turkey has spared no effort to 
expanding the CICA. 
 
Expressing my gratitude’s to the republic of Kazakhstan, and in 
particular to its president, for their tiring less effort to 
expanding of the CICA. I hope that during the chairmanship of 
Turkey, CICA would achieve further successes. 
 
As far as Shanghai is concerned, Afghanistan has had direct 
relations to its establishment. 
 
In 1996, as a result of the reinvigoration of international terrorism, 
religious extremism, increase in the production and trafficking of 
narcotics and tribal separatism which threatened security in all five 
countries, the Shanghai five came into being, as a natural reaction of 
some of the central Asian counties to the serious danger of the 
region being turned into an area of permanent instability. 
 
The establishment of the Shanghai cooperation organization (in 
which Afghanistan is a quest member), without exaggeration, could 
be considered as a key international event of the early 21st century, 
not only in the regional but at global level. 
 
Shanghai embodies two third of Eurasia and half of the land 
territory of the world. From the population and territorial points of 
view, Shanghai is the biggest regional organization of the world.  
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China and Russia are both atomic powers and are permanent 
members of the UN security council. Russia is the broadest country 
of the world and China the most populated country of the world. 
Their closeness on its own, could be very important, let alone their 
cooperation within the framework of a single organization. 

 
Huge area and plentiful of population, abundance of  energy, 
enormous  reserves of petrol, natural gas, wood, coal, uranium, land, 
water, electricity and huge possibilities of transport, are the  basic 
specifications  of the Shanghai organization.  

Shanghai as a strong regional organization, plays a significant role 
in the areas such as mining and distribution of energy resources, 
building of major transportation highways, post and 
communications, strengthening of the regional economic 
cooperation, paving the ways for trade and business 

Afghanistan is located in the middle of the rich and resourceful 
countries on one side and the needy countries on the other. This 
geographic location gives Afghanistan the opportunity to bridge the 
relations between the countries of the region. 
   
Afghanistan’s location could be seen concurrently as part of 
southern and Central Asia. Expansion of regional economic 
cooperation, especially expansion of economic collaboration with 
Shanghai organization, for development and prosperity in the 
region, is very important. So therefore, Afghanistan must expand its 
relations with the Shanghai organization, especially bilateral 
relations with its members countries. This concurs with our national 
interests. In order to systematically and successfully fight against 
terrorism and extremism and smuggling of narcotics, Afghanistan 
must spare no effort to expanding her cooperation with Shanghai 
organization. 
 
We should not forget that , as a country in need of energy, be it 
petrol or gas or electricity, as well as foodstuff, particularly wheat, 
Afghanistan’s  strategic dependence on her northern neighbors  is 
on the increase which,  with the increase of  her population and  
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global warming and  with due consideration  that the increasing 
demands of the western countries, India and China to the petrol of 
the Gulf countries and Iran and  the increase in the level of  
spending within these countries, this dependence will increase. 
 
 Despite the fact that, geographically, Shanghai can accept 
Afghanistan as a full member, but as long as the international 
coalition forces are present in its soil and , like Pakistan, as long as 
Islamic extremism and drug trafficking exist in its territory, the 
probability is very low. Theoretically speaking, Afghanistan and 
Pakistan can only join the Shanghai when the US strategy in the 
region is totally failed. That is why Afghanistan enjoys a key 
importance to the US. 

 
At the moment, it is not on Shanghai’s agenda to accept new 
members. But joining of Magnolia and later on Turkmenistan (if the 
necessary amendments are introduced to the Constitution of the 
country) and then Iran (should she settle her differences with the 
US, in the first place the issue of nuclear energy) seem to be more 
practicable. As far as India is concerned her joining the Shanghai 
seems to be easier than Iran. But, probably Shanghai does not accept 
India alone and put the condition that India and Pakistan should at 
the same time join the family.  
 
In the meantime, Afghanistan should curiously, keep an eye on the 
differences and tensions within the Shanghai itself.  
 
China is of the view that Shanghais priorities must be equally 
divided between anti terrorist activities and economic integration 
and with an eye on the future economic strategy that would capture 
higher grounds. Russia, on the contrary, insists that the traditional 
struggle against terrorism, extremism and separatism should be 
maintained. Economic integration, for Moscow, is a long run 
strategy for the Shanghai and opines that at the moment can we only 
speak of economic integration among two to three countries of 
similar level of economic development. On the contrary, Beijing 
insists on integrational framework within the Shanghai, in the near 
future. 
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On top of others, India’s (traditional strategic ally of Russia) 
differences with China is another insult to the injury. 
 
In the beginning of the years 2000, when Russia and China were 
competing for expanding their area of influence in the central Asia, 
the US military presence in the region forced them to opt for 
cooperation. This cooperation, however, has plenty of difficulties as 
well that stem from the existing differences between Russia and 
China. As long as their common goal is driving the USA out of the 
region, the two countries will have to be close to each other. But 
what when the USA is left? Then China would be strong 
economically and Russia, with abundance of energy reserves, would 
remain with the rest of the region. 

 
Ladies and gentlemen 
In order to rescue Afghanistan from the current catastrophe, last 
year in the Issyk-Kul conference in Kirgizstan, the NATO-Shanghai 
cooperation idea, as a comprehensive strategy, was studied. It is 
worth taking a quick look at its highlights which are as follows: 
 
With due consideration of the fact that the US is not in a position to 
carry the burden of the struggle against terrorism and drug 
traficking in the region, on her own, the Shangahi can challenge her 
to shoulder some of it. To give in to this challenge, would mean 
failure of the US strategy in the region. Apparently, the US is left 
with no other option, because she has plenty of headaches in Iraq, in 
Afghanistan, in Iran even in Pakistan, let alone south America and 
the Arab–Israeli conflict. 
 
It is obvious that USA will not easily leave the monopoly of the so-
called war against international terrorism in the region. But the day 
would inevitably come that the USA would either give up and leave 
Afghanistan and hand it over to Shanghai or share the burden of the 
war against terrorism with that organization.  
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Instead of confrontation in Afghanistan, the cooperation between 
Shanghai and NATO organizations could be considered a turning 
point in the international cooperation. 
 
Should this idea materialise, we will be witness to a wonderfull new 
formula in the arena of world politics „ strategic cooperation of 
Shagahai and NATO in Afghanistan“. And this would mean 
concurrent presence of the forces of the two big organizations in 
Afghanistan. 
It could, probably, be the only way out of the crisis in Afghanistan. 
Therefore, there is a need to studying different aspects of it and to 
this end, meetings must be held. 
 
I take the opportunity to express my heartfelt hope for a successful 
ending to the present meeting and let us keep our fingers crossed so 
that TASEM will achieve its goals. 
 
Thank you for your attention  

 

 منت پارسی سخنرانی

 !جناب رييس

 !و آقايان گرامی بانوان

جای بسی خشنودی و خرسندی است که در چهارمين 
سازمان های منطقه « آسيا -کنگره بين املللی ترکيه

که از سوی » هنادينه شدن و مهکاری/ يی در آسيا
آسيايی مطالعات اسرتاتيژيک در  -مرکز ترکی

 .ی منايماستانبول برگزار شده است، شرکت م
 

با هبره گيری از فرصت، می خواهم از برگزار 
آسيايی  -مرکز ترکی کنندگان کنگره به ويژه 

مطالعات اسرتاتيژيک به خاطر سازماندهی عالی 
کنگره و مهمانی نوازی گرم سنتی ترکی سپاسگزاری 

 . منايم
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باور دارم برگزاری اين گونه مهايش ها نقش بس 
شرت ميان مردم و ارزنده يی برای مهاهنگی بي

کشورهای ما در منطقه اروآسيا  و جهان اسالم 
 .دارد

 
برگزاری کنگره در ترکيه، در شهر زيبای استانبول 

زيرا ترکيه و به . بسيار به جا و به مورد است
ويژه استانبول گرهگاه متدن های خاور و باخرت و 
پلی است بر دو سوی دو قاره کهن و می تواند نقش 

 . در روند گفتگوی متدن ها بازی منايد ارزنده يی را
  

بايسته يادآوری می دامن که بسيار مهم است در 
اوضاع جهانی شدن، بايد توجه ويژه يی نه تنها به 

در مهه ابعاد آن اعم از (پارادايم مهگرايی 
بل نيز به به ...) اقتصادی فرهنگی  و مانند آن

يز چالش هايی که نه تنها کشورها و منطقه ما بل ن
مهه جهان را هتديد می منايند، مانند توليد و قاچاق 
مواد خمدر، تروريزم بين املللی، تندرويی مذهبی و 

 .جدايی خواهی جلب مناييم
 

 !جناب رييس
فروپاشی شوروی پيشين زمينه برای مهگرايی های 
منطقه يی بيشرتی فراهم گرديد و چندين سازمان و 

مانند آن به فوروم منطقه يی مانند اکو، سيکا و 
  .افغانستان عضو  مشاری از آن ها است ميان آمد که

در اين جا ما تنها به بررسی مناسبات افغانستان 
با دو سازمان بسيار مهم سيکا و شانگهای می 

 .پردازيم

فورومی است متوجه به  حتکيم مهکاری تامين سيکا 
صلح امنيت و ثبات در آسيا و در يک سخن مهگرايی 

افغانستان يکی از اعضای سيکا است . یپان آسيايست
که از آوان تاسيس آن عضو فعال اين فوروم بوده و 
در مهه مهايش ها، کنفرانس ها و سيمينارهای آن 

  .اشرتاک فعال داشته است
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 25رييس مجهور قزاقستان در  -نور سلطان نظربايف
در مهايش وزيران خارجه کشورهای عضو  2008اگوست 

پيشنهادی منود مبنی بر واگذاری سيکا در آملاآتی 
من از . به دوش ترکيه  2010رياست سيکا سر از سال 

زيرا ترکيه به . اين پيشنهاد استقبال می منايم
راستی سزاوار است و از انگشت مشار کشورهايی است 
که پيوسته در راه گسرتش سيکا تالش های خستگی 

 . ناپذير ورزيده است
 
  

هوری قزاقستان به ويژه با سپاسگزاری از زمحات مج
رييس مجهور آن که پيوسته توجه فراوانی به توسعه 
سيکا مبذول داشته است، اميدوار هستيم در دوره 
رياست  دوره يی مجهوری ترکيه، سيکا بتواند به 

 .پيروزی های عملی چشمگيری دست يابد
 

آن چه مربوط می گردد به شانگهای، افغانستان با 
 .وند مستقيمی می گيردايجاد اين سازمان پي

چونان واکنش طبيعی  1996پنجگانه شانگهای به سال 
مشاری از کشورهای آسيای ميانه در برابر خطر جدی 
مبدل شدن منطقه به گسرته بی ثباتی مستمر به خاطر 
پويا شدن شديد تروريزم بين املللی، تندروی 
مذهبی، افزايش توليد و قاچاق مواد خمدر و جدايی 

ی به ميان آمد که امنيت هر پنج کشور طلبی تبار
 .را هتديد می کرد

 
که افغانستان (ايجاد سازمان مهکاری شانگهای را 

، بی )کنون در آن به عنوان عضو مهمان حضور دارد
گزافه می توان به مشار رخدادهای کليدی بين املللی 

نه تنها در ابعاد منطقه يی بل دارای  21آغاز سده 
 .  ند زدمقياس جهانشمول پيو

 
دو سوم اروآسيا و نيمی از خشکی جهان  ،شانگهای

شانگهای بزرگ ترين سازمان  .را در بر می گيرد
هم از نظر نفوس و هم از  -منطقه يی جهانی است

چين و روسيه هر دو قدرت امتی و اعضای . نگاه گسرته
روسيه . دايمی شورای امنيت سازمان ملل اند

رنفوس ترين کشور هپناورترين کشور جهان و چين پ
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حال چه  -هرگونه نزديکی ميان آن ها. جهان است
رسد به مهاهنگی در چهارچوب  يک ساختار واحد، خود 

  . به خود  دارای امهيت بسيار است
 

گسرته بزرگ و نفوس بسيار، انرژی فراوان، گنجينه 
های بزرگ نفت، گاز، چوب، زغالسنگ، يورانيوم، 

گ ترانسپورتی زمين، آب، برق و امکانات بزر
 .نشانگرهای اساسی سازمان شانگهای اند

 
نقش شانگهای چونان سازمان نيرومند منطقه يی در 
چنين عرصه هايی چون استخراج و تقسيم منابع 
انرژيتيک، ايجاد راه های بزرگ ترانسپورتی، 
اتصاالت و خمابرات، حتکيم مهکاری های منطقه يی 

و سرمايه اقتصادی، زمينه سازی برای بازرگانی 
 . گذاری به ويژه متبارز است

 
کشورهای افغانستان از ديدگاه جغرافيايی در ميان  

کشورهای نيازمند و  غنی از ديدگاه منابع انرژی
اين فاکتور  به افغانستان . واقع استبه انرژی 

امکان خوبی می دهد تا به پلی مبدل گردد ميان  
 .کشورهای منطقه

 
زمان هم خبشی از آسيای افغانستان کشوری است که مه

جنوبی و هم خبشی از آسيای ميانه به مشار می رود  
و توسعه مهکاری های اقتصادی منطقه يی  و به خصوص 
توسعه  مهکاری ها با  سازمان شانگهای برای  رفنت 
به پيش در عرصه شگوفايی اقتصادی و باال رفنت رفاه  

 به اين دليل، افغانستان.  مردم منطقه مهم است
بايد روابط خويش را با سازمان شانگهای خمصوصا 
روابط دو جانبه با کشورهای عضو سازمان شانگهای 

اين کار با منافع ملی ما مهاهنگی . را گسرتش ببخشد
افغانستان بايد تالش ورزد تا مهکاری های .  دارد

آن  با سازمان شانگهای در امر مبارزه منظم و 
يی و قاچاق مواد سيستماتيک  با تروريزم، تند رو

 . خمدر  توسعه پيدا منايد
 
بايد اين نکته را فراموش نکرد که افغانستان به  

عنوان يک کشور نيازمند به انرژی، از ديدگاه 
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انرژی چه نفت و گاز و چه برق و نيز از ديدگاه 
مواد غذايی به ويژه گندم به مهسايگان مشالی خود 

با افزايش  دارد که وابستگی روز افزون اسرتاتيژيک
نفوس در کشور و گرم شدن سياره و نيز با توجه به 
نيازمندی روز افزون غرب و هند و چين به نفت 

خليج فارس و ايران و باال رفنت مصرف حوزه کشورهای 
انرژی در خود اين کشورها، اين وابستگی  بيشرت می 

 .شود
 

به رغم اين که از ديدگاه جغرافيايی شانگهای می 
ستان را در مجع خود به عنوان عضو تواند افغان

کامله احلقوق بپذيرد، احتمال پيوسنت آن به  
سازمان، دست کم مادامی که نيروهای ائتالف بين 
املللی در آن حضور داشته باشند و درست مانند 
پاکستان مادامی که تندروی اسالمی و قاچاق مواد 

از . خمدر در آن جا داشته باشد، بسيار کم است
زمينه پيوسنت افغانستان و پاکستان تيوريک ديدگاه 

به شانگهای تنها در صورت شکست کامل اسرتاتيژی 
از مهين جاست که . امريکا در منطقه حتقق پذير است

افغانستان برای امريکا امهيت کليدی پيدا می 
 . منايد

 
ر برنامه ندارد اعضای تازه د کنون شانگهای

و شايد هم  ، پيوسنت مغولستانبا اين هم. بپذيرد
هرگاه در قانون اساسی (در مرحله بعدی ترکمنستان

و سپس ) آن کشور ويرايش های بايسته به ميان آيد
در صورت حل مشکالت آن کشور با امريکا (هم ايران 

) در گام خنست در رابطه با معضله هسته يی آن کشور
در مورد هند مساله . بيشرت عملی به نظر می رسد

مگر، شانگهای شايد حاضر . ستساده تر از ايران ا
به پذيرفنت تنهايی هند نباشد و خبواهد مهزمان هر 
دو کشور هند و پاکستان را در خانواده خود 

 .بپذيرد
 

افغانستان بايد به دقت آگاهانه  ،در عين زمان
تناقضات و تنش های درونی سازمان شانگهای را زير 

 . نظر داشته باشد
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ی شانگهای در ميان چين می پندارد که اولويت ها
پويايی های ضد تروريستی و مهگرايی اقتصادی، 
بايست به پيمانه برابری تقسيم شود و در آينده 
اسرتاتيژی اقتصادی می تواند جايگاه عمده را 

روسيه بر عکس، بر حفظ پويايی های سنتی .  بگيرد
سازمان در زمينه مبارزه با تروريزم، تندرويی و 

مسکو مهگرايی اقتصادی . اردجدايی طلبی پافشاری د
را در گسرته شانگهای مقصد بلند مدت سازمان  می 
پندارد و بر آن است که کنون می توان تنها از  
طرح های مهگرايانه اقتصادی  منطقه يی جداگانه 
ميان دو يا سه کشور با اقتصادهای مهرتاز سخن بر 

بر عکس، بيجنگ بر ايجاد گسرته واحد . زبان آورد
اسيونی در چهارچوب سازمان شانگهای در انتيگر

 .آينده نزديک سخن می گويد
 

که متحد اسرتاتيژيک  سنتی روسيه  (اختالفات هند 
با چين نيز مضاعف بر مهه اين ها ) به مشا می رود

 . می گردد
 

هنگامی که روسيه و چين  2000در آغاز سال های دهه 
 برای گسرته نفوذ در آسيای ميانه رقابت داشتند،

حضور نظامی امريکا در منطقه آنان را واداشت تا 
مگر اين مهکاری، دشواری هايی . به مهکاری رو آورند

فراوانی دارد که پيوند دارد با دشواری های عينی  
راندن   –مادامی که هدف مشرتک . روابط روسيه و چين

امريکا از منطقه هست، دو کشور ناگزير اند به هم 
مان، سامان اين بازی نيز تا اين ز. نزديک باشند
مگر وقتی امريکا رفت، چه  -شانگهای -کار می کند

پيش خواهد آمد؟  آن گاه چين نيرومند از نگاه 
اقتصادی می ماند و روسيه سرشار از ذخاير انرژی 

 .  و کل منطقه
 

 !خامن ها و آقايان
سال گذشته در  کنفرانس ايسيک کل  در قرغيزستان 

ناتو به عنوان يک طرح  –ی طرح مهکاری های شانگها
جامع برای برون رفت افغانستان از گرداب فاجعه 

جا دارد به اين طرح هم . کنونی بررسی گرديد
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فلسفه اساسی آن در  فراز های . نگاهی بيفگنيم
 :زير خالصه می گردد

 
شانگهای می تواند امريکا را با اين چالش رو به  

مبارزه و » مبارزه با تروريزم«رو سازد که امر 
با مواد خمدر  در منطقه را  که توان اجنام آن را 

!  به تنهايی ندارد،  با اين سازمان تقسيم کند
که پذيرفنت آن در واقع به معنای شکست اسرتاتيژی 

ظاهرا امريکا راهی . امريکا در منطقه خواهد بود
چون با . ديگری جز تن دادن به اين امر ندارد

راق، هم در دردسرهايی فراوانی هم در ع
افغانستان، هم در ايران  و حتا هم در رابطه با 

حال چه رسد به . پاکستان دست به گريبان است
 ! امريکای جنوبی و منازعه اعراب و اسراييل

 
روشن است اياالت متحده شايد تا آخرين نفس تالش 

را » مبارزه با تروريزم بين املللی«ورزد، احنصار
مگر . داشته باشد در اين کشور و منطقه به دست

ناگزير روزی فرا خواهد رسيد که ناچار خواهد 
گرديد يا يکسره اين کشور را ترک گويد و رشته 
کار را به دست شانگهای بسپارد، يا به تقسيم اين 
مبارزه به شکل مشرتک با سازمان شانگهای تن در 

 . دهد
  

راهکار مهکاری ميان سازمان های شانگهای و ناتو 
می تواند نقطه  رويی در افغانستانبه جای رويا

 .عطفی در مهکاری های بين املللی به مشار برود
 
از اين رو، در صورت حتقق اين طرح شايد شاهد  

پديده شگفتی برانگيز و فرمول کامال تازه يی در 
مهکاری اسرتاتيژيک ناتو و  -هپنه سياست جهانی باشيم
و اين به معنای حضور ! شانگهای در افغانستان

مهزمان نيروهای هر دو سازمان بزرگ جهانی در اين 
 . کشور خواهد بود

 
شايد هم اين تنها راه برونرفت از حبران 

از اين رو، بايسته است پيرامون . افغانستان باشد
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مهه جوانب آن حتقيقات گسرتده اجنام شود و نشست هايی 
 .برگزار گردد

 
 در پايان، برای برگزاری موفقيت آميز کنگره،

 -زوی موفقيت می منايم و اميدوارم مرکز ترکیآر
آسيايی مطالعات اسرتاتيژيک بتواند در حتقق آرمان 

 . هايش پيروز و کامگار باشد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش مهايش بين املللی
 نقش منابع انرژي در مهگرايي و مهكاري منطقه يي

 در آستانه
 

ن املللی فوروم بي 2008سپتامرب  5-4به تاريخ های 
در هتل » فوروم انرژيتيک اروآسيا«انرژی زير نام 

در اين فوروم . ريکسوس شهر آستانه برگزار گرديد
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نفر از کشورهای خمتلف جهان و مشاری از  500 بيش از
 . سازمان های بين املللی اشرتاک ورزيده بودند

 :از مجهوری قزاقستان 
 کريم معصومف –صدر اعظم  -
 شکولنيک –وزير  صنايع و جتارت  -
 سوات مين بايف  -وزير انرژی و منابع معدنی -
 ساير اعضای کابينه، جملس و سنا -

 :از ديگر کشورها
 سفيران کشورهای خارجی در آستانه -
 مدير اجرايی سيکا -
 مناينده  بانک انکشاف آسيايی -
عضو کابينه کميساريای اروپايی در مسايل  -

 انرژی از بروکسل
 هوری قزاقستانمنايندگی کميسيون اروپايی در مج -
 رييس شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان -
 رييس شرکت کاز ترانس اويل -
 رييس شرکت کاز ترانس گاز -
 -کاز«قزاقستان،   –رييس شرکت خمتلط روسيه  -

 »روس گاز
 »شل«مناينده شرکت  -
 مناينده شرکت اکسون -
منايندگان ساير شرکت های بزرگ نفت و گاز از  -

 امريکا و اروپا
 نفت و گاز کوريا معاون رييس شرکت -
 رييس شرکت نفت و گاز آذربايجان -
 رييس شرکت نفت و گاز چين -
 رييس شرکت شورون قزاقستان -
 روسيه  –رييس شرکت تکنو سيور  -
 معاون رييس شرکت لوک اويل -
 معاون رييس شرکت گاز پروم روسيه -
رييس و يا معاونان مشاری از بانک های بزرگ  -

 اروپايی و آسيايی
ان مشاری از  شرکت های رييسان و يا معاون -

 بزرگ سرمايه گذاری اروپايی و آسيايی
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صدر اعظم  -فوروم با سخنرانی کريم معصومف
اين در واقع سومين  فوروم . قزاقستان آغاز گرديد

 . بين املللی انرژی اروآسيايی بود
 

در سخنرانی خود مهم ترين وظيفه فوروم  خنست وزير
کولوژيک پاک را تامين موثر و امن و از ديدگاه ا

وی به توليد بيو اتنول يا سوخت به . انرژی خواند
دست آمده از گندم اشاره منود که در هپلوی گرم شدن 
سياره عامل مهم باال رفنت هبای مواد غذايی در جهان 

وی منع منودن صادرات گندم از . گرديده است
قزاقستان را  اقدام به جا و موثر برای کنرتل 

شور عنوان کرد و آن را از ثبات قيم در داخل ک
ديدگاه اسرتاتيژيک با امنيت و ثبات کشور پيوند 

 . زد
 

آقای حممد  –سپس وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه 
او ترکيه را يکی از . خلمی گيولر سخنرانی منود

بازيگران مهم در بازی انرژی سده بيست و يکم 
او مهکاری ميان کشورهای توليد کننده و .  خواند

را عنصر مهمی برای  اقتصاد و امنيت  رف کنندهمص
 .جهانی توصيف کرد

او گفت ترکيه موقعيت استثنايی يی در ميان 
کشورهای توليد کننده و  مصرف کننده انرژی دارد 

 . و حيثيت پل پيوند دهنده و گرهگاه را دارد
کار می کند و   2006جيهان از می  -خط لوله باکو

از طريق اين لوله روزانه يک ميليون تن نفت 
 .انتقال می يابد

ارز روم نيز به صدور گاز می  -و خط لوله باکو
 . پردازد

يونان و  -ترکيه: وی گفت دو پروژه گازی ديگر
 . به پايان می رسد 2012ايتاليا تا سال  -ترکيه

درصد انرژی مورد نياز  خود را  70او  گفت ترکيه 
 . وارد می منايد

 
ژی و منابع معدنی سخنران بعدی وزير انر 

 :او گفت .  قزاقستان بود
درصد  3ميليارد تن نفت دارد که  4.8قزافستان  -

ذخاير جهانی را تشکيل می دهد و بدين ترتيب در 
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مجع ده کشور بزرگ دارنده و  توليد کننده  نفت 
 . قرار دارد

ميليون  67توليد نفت اين کشور کنون سر به  -
جهانی می  يدتولدرصد  2تن می زند که نزديک به 

 2015ميليون تن و تا سال  80به  2010تا سال .  رسد
 . ميليون تن می رسد 100به 
 3.3ذخاير تثبيت شده گاز قزاقستان به  -

درصد ذخاير تثبيت  1.7تريليون مرت مکعب می رسد که 
مگر ذخاير تثبيت ناشده اين کشور  .شده جهانی است

جينه تريليون می رسد که بدين ترتيب گن  8-6بين 
درصد ذخاير جهانی   4های گازی اين کشور را  تا 

 .باال می برد
درصد و  18درصد و ايران  36برای مقايسه روسيه ( 

ذخاير .  درصد ذخاير جهانی را دارا  اند 7قطر 
. درصد ذخاير جهانی می رسد 4گاز عربستان به 

بدين ترتيب، در صورت تثبيت اين ذخاير نقش 
عربستان در زمينه گاز  قزاقستان برابر با نقش

 ).   خواهد شد
قرار است  تا  2015استخراج گاز قزاقستان تا سال 

 . ميليارد مرت مکعب باال  برود 62
مگر . کنون گاز تنها به روسيه صادر می شود -

 . قرار است به چين هم  صادر گردد
سياست انرژيتيک قزاقستان يک سياست چند حموری  -

خود را  از طريق  قزاقستان می خواهد گاز. است
هم . (آذربايجان به بازار های جهانی صادر کند

چنان قرار است از مسير ايران نيز  پايپ الينی 
 ). احداث شود

 11000طول خطوط لوله صادرات به سوی روسيه به  -
 . کيلومرت می رسد

اعالميه مشرتک سه جانبه ميان   2007در سال  -
سيد تا روسيه، ترکمنستان و قزاقستان به امضاء ر

 . پروژه  نوار کسپين اعمار گردد
  25قرار است ميزان صادرات ساالنه تا  -

 . ميليارد مرت  مکعب در سال باال برود
 

کنون، روسيه بزرگ ترين صادر کننده گاز : يادداشت
به اروپا به مشار می رود که سه چهارم نيازهای 
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مگر ذخاير حوضه . گازی اروپا را تامين می کند
. رو به پايان رسيدن وته کشيدن داردغربی روسيه 

از اين رو، روسيه بسيار عالقمند است تا گاز 
آسيای ميانه و آذربايجان را به شبکه صادرات غرب 
روسيه پيوند داده شود تا آن کشور بتواند به 

 . تعهدات خود در قبال کشورهای اروپای عمل کند
 

از سوی ديگر، چين نيز به دليل اين که مصرف نفت 
گاز آن کشور به سرعت رو به باالروی دارد، می و 

کوشد خريدار جدی نفت و گاز کشورهای آسيای ميانه 
چين روی دست  -هم اکنون لوله نفت قزاقستان. باشد

چين  –است و کار روی پروژه احداث گاز قزاقستان
در . هم روی کار  است و به سرعت جريان دارد
ی بزرگ آينده در نظر است اين خط به گنجينه ها

 . گاز ترکمنستان پيوند زده شود
  

روسيه چندان مايل نيست گاز آسيای ميانه و ايران 
به اروپای غربی برسد چون مونوپولی يا احنصار 
کامل آن کشور بر اروپا و ترکيه پايان می يابد و 
آن کشور ديگر خنواهد توانست به گونه دلبخواه از 

شار بر ابزارهای انرژيتيک به عنوان دستاويز ف
کشورهای اروپايی و ترکيه و نيز کشورهای 
ترانزيتی مانند اوکرايين و پولند و چک کار 

 . بگيرد
 

ترکيه و اروپای غربی در پی آن اند  ،از سويی هم
تا در گام خنست گاز آذربايجان و سپس هم قزاقستان 

ترکمنستان را از راه پروژه ترانس کسپين به  و
ربوط به گاز چه م آن. اروپا صادر منايند

. آذربايجان می گردد،  مشکل چندانی در کار نيست
مگر اخيرا  در سفر رييس مجهور روسيه به باکو 
توافق صورت گرفت تا گاز آذربايجان به روسيه نيز 

اوضاع انفجار آميز در قفقاز خمصوصا در . صادر شود
گرجستان مهه پروژه های صادرات نفت و گاز از طريق 

 . رجستان را زير سوال می بردقفقاز  به ويژه گ
 

مگر پروژه ترانس کسپين نيز با چالش هايی روبرو 
به ويژه ايران و روسيه به دليل بالتکليف . است
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) کسپين(ماندن موضوع استاتوس حقوقی دريای خزر 
به ساير کشورها اجازه منی دهند تا اين پروژه را 

مگر قزاقستان و ترکمنستان در نظر . آغاز منايند
ند در خنستين فرصت به احداث لوله های انتقال دار

 . نفت و گاز  از بسرت دريا دست يازند
 
چه مربوط به برنامه صادرات گاز ايران به  آن

اروپا از راه ترکيه می گردد، امريکا به شدت 
مگر اين موضوع برای اروپايی ها . خمالف آن است

زيرا اروپا با گاز . جنبه تاکتيکی و موقت دارد
ن نياز اسرتاتيژيک دارد و منی تواند از آن ايرا
حتا مهين اکنون سويس با ناديده گرفنت .  بگذرد

 . فشارهای امريکا با ايران قرار داد بسته است
 
از سوی ديگر، خطر ديگری هم اروپايی ها را هتديد  

به حمض آن که شرکت توتال  ؛برای مثال. می کند
ارس جنوبی توسعه  ميدان گازی پ  فرانسه قرار داد

رييس شرکت گاز  -را لغو کرد، فردای آن روز، ميلر
پروم روسيه که پس از شرکت مايکرو سافت دومين 
کمپنی بزرگ در جهان به مشار می رود، به هتران آمد 

ترکيه که نياز شديدی . و اين قرار داد را گرفت
به گاز دارد و به شدن مايل است تا وابستگی به 

بشکند و به رغم فشارهای روسيه را در اين عرصه 
امريکا ناگزير است تا به مهکاری با ايران در اين 

 .عرصه ادامه بدهد
 

دشواری های فنی و سياسی موجود در انتقال نفت و 
 :گاز

 :در حمور روسيه -1
کنون نفت و گاز قزاقستان از مسيرهای زير به 
روسيه يا از طريق روسيه صادر می گردد يا در نظر 

 :است صادر گردد
 از مسير  سامارا -
 kTkاز مسير نام هناد  -
از مسير بندر نووا روسيسک در دريای سياه با  -

 عبور از بسرت رود ولگا
از مسير بندر ماخاج قلعه در مجهوری داغستان  -

 تا بندر نوواروسيسک
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 :مشکالت موجود در حمور زير قرار زير است 
روسيه پيوسته می خواهد نفت و گاز قزاقستان و  -

از . را به هبای ارزان به دست بياورد ترکمنستان
دو طرف بر سر تعيين هر از چندگاهی ميان اين رو، 

 .هبای نفت و گاز  اختالف نظرهايی بروز می منايد
بسياری از لوله ها از زمان شوروی پيشين مانده  -

 و نياز به بازسازی و نوسازی دارد
با صدور نفت و گاز از راه دريای سياه و   -

خمصوصا زمستان ها در عبور از تنگناهای  مديرتانه،
داردانل و بوسفور ترکيه مشکالت ترانزيتی خاصی به 
بار می آيد که راه حل آن در کشيدن يک پايپ الين 
از طريق ترکيه اروپايی و الرتناتيف آن از خاک 

 .  بلغاريا است
نفت و گاز  قزاقستان بيشرت از معادن بزرگ 

آيد که سهم بزرگ آن  کاشاگان و تنگيز  به دست می
در دست کمپانی های بزرگ غربی خمصوصا امريکايی 
است که متايل چندانی به صادرات نفت و گاز 

 . قزاقستان از مسير روسيه ندارند
بندر  -در حمور بندر ماخاچ قلعه مجهوری داغستان -

 :نووا روسيسک روسيه
تاسيسات بندری در ماخاچ قلعه بسيار کوچک و کهنه 

نفت آذربايجان نيز از مهين مسير به سوی  چون. است
بندر نوواروسيسک انتقال می يابد، در بسيار از 
ماه های سال لوله ها پر بوده و برای انتقال نفت 

انتقال بعدی با سسرتن های . قزاقستان جا منی باشد
ه نفت از  طريق راه آهن نيز بسيار دشوار است و ب

نگه های ر حال مشکالت انتقال بعدی از راه ته
 . داردانل و بوسفور کماکان بر جا است

 
به هر رو، روسيه بزرگرتين خريدار نفت و گاز 

درصد صادرات نفت  58قزاقستان و ترکمنستان است که 
درصد صادرات گاز ترکمنستان  80 قزاقستان و تقريبا

 .  به آن کشور صورت می گيرد
 
 :در حمور چين -2
ين است که کيفيت بزرگرتين مشکل در اين مسير ا  - 

نفت قزاقستان در زمستان انتقال آن را از  طريق 
. لوله های رسانايی حمور چين بسيار دشوار می سازد
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برای حل اين مشکل بايسته است تا  قسما نفت 
 . سايربيای غربی روسيه به اين پايپ الين خملوط شود

 
با توجه به اين که در هر حال، مشکالت خاصی ميان 

در اين عرصه وجود دارد، موضوع   روسيه و چين
لوله های نفت . پيوسته با درد سر توام است

چين قسما فعال است و قرار است تا  –قزاقستان
با حجم کامل به هبره برداری برسد و  2009پايان 

لوله . ميليون تن در سال باال برود 20ظرفيت آن تا
 -ازبيکستان -های رسانايی گاز ترکمنستان

کيلومرت در دست  1800ين  به طول قزاقستان به چ
 .احداث است

 
 -جيهان، باکو -تفليس -در حمور های باکو -3

 :باتومی -تفليس -ارز روم و باکو -تفليس
. اين حمور ها نيز مشکالت خاص خود را دارند 

 : مانند
 اوضاع انفجار آميز در گرجستان -
جيهان که يک مسير  -تفليس -حمدوديت مسير باکو -

ست با توجه به کمبود ظرفيت استخراج انتقال نفت ا
اين مسير در دراز مدت در . نفت در آذربايجان

صورتی از ديدگاه اقتصادی سودمند است هرگاه نفت 
 . قزاقستان به آن افزود گردد

تفليس ارز روم يک خط لوله  -مسير باکو -
رسانايی گاز است که گاز آذربايجان را به اروپا 

ع  پيش بينی ناپذير باز هم اوضا. انتقال می دهد
 . در قفقاز آينده اين خط را زير سوال می برد

 
قزاقستان در پی آن است تا هر چه زود تر  -

باکو را  از بسرت کسپين احداث  -پايپ الين آکتاو
مگر خمالفت ايران و روسيه با اين طرح و . منايد

اين موضوع که تا کنون استاتوس حقوقی دريای 
ملی شدن اين طرح را به کسپين تعيين نشده است، ع

با  کشيده شدن اين خط صادرات . تاخير افگنده است
گرجستان  -نفت قزاقستان به غرب از راه آذربايجان

 .ميليون تن خواهد رسيد 20و ترکيه به 
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 :ايران -در حمور اکتاو -4 
هم اکنون قزاقستان با کشتی های نفتکش نفت خام 

دريای  را با شيوه سوآپ به بندرهای ايران در
کسيپين حتويل می دهد و معادل آن را در سواحل 
خليج فارس حتويل گرفته و بازار های جهانی به 

درصد صاردات  چهارفروش می رساند که ميزان آن تا 
 . نفت قزاقستان را تشکيل می دهد

 :مشکالت موجود در اين مسير عبارت اند از 
 ظرفيت پايين حتويل گيری بندرهای ايرانی، -
 حمدود کشتی های نفتکشظرفيت   -
مطالبات باالی طرف ايرانی که پيوسته بر  -

 . می گيرند خرده کيفيت پايين نفت قزاقستان
قرار است در آينده ها يک لوله رسانايی نفت و يک 
لوله رسانايی گاز از قزاقستان به ايران احداث 

مگر  کنون بنا به داليل متعدد از مجله . شود
و اسراييل بر سر  رويارويی ايران با امريکا

انرژی هسته يی اين طرح در هاله يی از اهبام 
 . مانده است

کيلومرتی  رسانايی گاز ترکمنستان هشتاد لوله  -
مگر هر چند گاهی بر سرتعيين . به ايران فعال است

قيمت گاز بين دو کشور  اختالف نظرهايی بروز  می 
کند که منجر به قطع موقت  جريان گاز از 

 . به ايران می گرددترکمنستان 
 
اما . لوله انتقال گاز ايران به ترکيه فعال است 

در آينده ممکن است . ظرفيت آن هنوز پايين می باشد
گاز  ترکمنستان از طريق مهين لوله به ترکيه و 

در صورت تعيين رژيم حقوقی . اروپا صادر شود
دريای کسپين، ممکن است يک لوله رسانايی گاز از 

بندرهای ترکمنستان به سوی باکو بسرت دريا از 
 .     کشيده شود

 
مهکاری های ايران با جين و  ،در سال های اخير

جاپان در عرصه انرژيتيک توسعه يافته است به 
ميليارد  30طوری که حجم مبادالت جتاری دو کشور به 

 . ميليارد 16دالر می رسد و با جاپان به 
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اورانيوم يکی ديگر از سخنرانان، رييس شرکت ملی 
درصد ذخاير جهانی  17قزاقستان .  قزاقستان بود

دومين کشو  –اورانيوم را دارد که پس از آسرتاليا 
قزاقستان امسال با . دارنده اورانيم جهان است

تن اورانيوم جايگاه خنست را  17000توليد نزديک به 
 .     در جهان گرفت

 
و در بود به هر رو، فرورم يک فوروم بسيار مهم 

ن منايندگان شرکت های بزرگ جهانی سخنرانی آ
اروپايی ها اعالم منودند که نياز قزاقستان . منودند

ميليارد  200 برای سرمايه گذاری در عرصه انرژی
دالر است که مهه  زمينه های نفت و گاز و 

اروپا . اورانيوم در قزاقستان را در بر می گيرد
 .حاضر است اين سرمايه گزاری  را اجنام دهد

 
جمموع سرمايه گذاری ها در قزاقستان تا : يادداشت

 ياردميل 8.5ميليارد دالر می رسد که  86کنون به 
در عرصه های نفت و گاز،  بيشرت -کايآن مربوط امر

ميليارد پوند اسرتلنگ مربوط انگليس و بقيه  چهار
 . مربوط ساير کشورها می گردد

 
قستان با پياده شدن اين طرح ها، نقش و امهيت قزا

در منطقه و جهان به گونه چشمگيری افزايش خواهد 
يافت و به سرعت به يک ابر قدرت منطقه يی مبدل 

از اين رو، بر افغانستان است تا . خواهد گرديد
در پی گسرتش هر چه بيشرت روابط با اين کشور گردد  

 . و ديپلماسی فعال تری را پيش گيرد
 

 :امهيت فوروم برای افغانستان
نستان به عنوان کشوری که در ميان دو حوضه افغا -

ميانه و آسيای  خاور(بزرگ نفت و گاز خيز  جهان 
و دو کشور بزرگ مصرف کننده ) ميانه و حوضه کسپين

قرار دارد، از موقعيت )  هند و چين(نفت و گاز 
بسيار حساس جيوپوليتيک، جيو اسرتاتيژيک و جيو 

ان با مهچنان افغانست. اکونوميک برخوردار است
: مهسايگی با چند کشور بزرگ دارای ذخاير يورانيوم

درصد ذخاير جهانی و  17قزاقستان با داشنت 
درصد ذخاير جهانی   4ازبيکستان با داشنت 
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اورانيوم نقش بسيار مهمی در بازی های جهانی 
 . دارد

 
با توجه به باال رفنت نيازهای انرژيتيک هند و 

. شرتی پيدا منايدچين، کشور ما می تواند امهيت بي
در صورت تامين امنيت و ثبات نفت و گاز آسيای 
ميانه می تواند به نيمقاره هند از طريق 

 -پروژه ترکمنستان -افغانستان صادر گردد
 . هند -پاکستان -افغانستان

 
در فوروم در باره اين خط لوله کسی سخنی بر زبان 

. گويی به دست فراموشی سپرده  شده باشد. نياورد
شن است مادامی که در افغانستان خمصوصا در رو

مناطق غربی امنيت و ثبات کامل برقرار نگردد، 
کسی حاضر خنواهد گرديد ميلياردها دالر در اين 

 . پروژه سرمايه گذاری منايد
 

حبث های پايان فوروم از اين پروژه  و من در جر
مگر با .  ياد منودم و از امهيت آن يادآور شدم

ضار روبرو گرديد و  کسی عالقه برخورد  سرد ح
 .  نگرفت در باره آن اظهار نظر منايد

 
از سوی ديگر، با توجه به امهيت کاربرد منابع 

افغانستان در آينده می تواند از  ،هسته يی
کشورهای آسيای ميانه از مجله قزاقستان برق ارزان 

 . به دست بياورد
 

يی  نيروگاه برق هسته  43در نظر است  2015تا سال 
 40 ،نيروگاه در اروپای غربی 25در امريکای مشالی، 

نيرگاه در چين احداث  120نيروگاه در روسيه و 
هرگاه کدام حادثه غير مرتقبه رخ ندهد . گردد

ايران در نظر دارد مشار نيروگاه های هسته يی خود 
هم اکنون در پاکستان . دستگاه باال بربد 30را تا 

ر هند شش نيروگاه با دو نيروگاه به کمک چين و د
 .      کمک امريکا در دست احداث است

 
 گزارش هفتمين مهايش بين املللی

 ترانس اروآسيا 
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 )Transeurasia-2008 ( 
 

 )در آستانه 2008ماه سپتامرب  25-24به تاريخ های (
 

شبکه ها و کريدورهای راه آهن و راه های 
ترانسپورتی ترانس کانتيننتال دارای امهيت 

تيژيک و جيواکونوميک اند و توسعه شبکه های اسرتا
راه آهن و راه های موتر رو، شالوده توسعه 

 . اقتصادی کشورها و منطقه ها به مشار می رود
  

هفتمين مهايش بين املللی ترانس اروآسيا به روزهای 
) سپتامرب 25-24به تاريخ های (چهار شنبه پنج شنبه 

شهر » تپرزدن–رکسوس«در سالون الفارابی هتل 
آستانه، با اشرتاک صدر اعظم مجهوری قزاقستان، 
وزيران ترانسپورت مشاری از کشورهای آسيايی و 
اروپايی و منايندگان برخی از سازمان های بين 

 -ترانزيت اروآسيايی«: املللی و منطقه يی زير نام
 .   برگزار  گرديد» دورمناهای توسعه

  
 –معصومف مهايش روز چهار شنبه با سخنرانی کريم

صدر اعظم مجهوری قزاقستان آغاز گرديد که پيام 
در اين . رييس مجهور اين کشور را  باز خواند

پيام، از امهيت نقش قزاقستان به عنوان پلی ترانس 
کانتيننتال بر دو سوی آسيا و اروپا ياد شده 

 .  بود
 

وزير ترانسپورت و مواصالت  –سپس آقای امحد اف
در پی وی، . نرانی پرداختمجهوری قزاقستان به سخ

وزيران ترانسپورت مجهوری اسالمی ايران و 
سپس معاون وزير . تاجيکستان سخنرانی منودند

 .ترانسپورت روسيه بيانيه خود را بازخواند
 

در برنامه بود تا کارديناتور مسايل اکو در 
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان هم 

مگر . سخنرانی منايدبه عنوان چهارمين سخنران، 
دردمندانه، بنا به داليلی نتوانست به آستانه 
بيايند و در نتيجه سخنرانی اش از خبش رمسی برنامه 

 . حذف گرديد
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پس از پايان خبش رمسی، نشست در دو سالون جداگانه 

در . ادامه يافت که بيشرت جنبه کارشناسيک داشت
نده نشست بعد از ظهر، در گروه کشورهای آسيايی، ب

 .به گونه فشرده در زمينه  گفتاری داشتم
 

از مجله سخنرانی ها، سخنرانی های منايندگان 
کشورهای  -قزاقستان، ايران، تاجيکستان و پاکستان

مهسايه برای ما دارای امهيت بود که به گونه فشرده 
از مهين رو، آن ها را در گزارش . در زير می آيد

 .  داده ايم دست داشته به گونه مشرح تر بازتاب
 

در پايان مهايش، قطع نامه يی هم به زبان انگليسی 
 .پخش گرديد

 
فرازهايی از سخنرانی وزير ترانسپورت قزاقستان 

 :با توضيحات و حتاشی ضروری
پيوندهای  ،با تعميق روند گلوباليزاسيون -

اقتصادی بين املللی در قاره اروآسيا و افزايش 
اروپا،  انديشه سيل کاال ميان  جنوب شرق آسيا و 

رستاخيز  راه ابريشم  و برپايی پل ترانس 
 .کانتيننتال  اروآسيايی پا گرفته است

مهم ترين ) انتيگراسيون(در منت مهگرايی   -
 :مساله برای کشورهای ما عبارت است از اين که 

در بعد منطقه يی، بايسته است تا مهه انواع 
را ) رانفرا اسرتکتو( ترانسپورت و مهه زيرساخت ها 

مهاهنگ و  خبيه زده شده ) سيستم(در يک سامانه 
 .   باهم پيوند منود

 
امروزه،  از سرزمين قزاقستان چنين کريدورها  -
ی ترانسپورتی بين املللی مانند ) دهليزها(

آسيا که چين غربی را از  -کريدور اروپا(تراسيکا 
طريق آسيای ميانه و قفقاز و ترکيه به اروپا 

بندرهای (جنوب  -کريدور مشال، )يپوند می دهد
جنوبی ايران در خليج فارس مانند چاه هبار و بندر 
عباس، خرمشهر و آبادان را از راه از طريق بافق 
و مشهد و ترکمنستان و قزاقستان به شبکه سراسری 

، کريدور آسيای )راه آهن روسيه پيوند می زند
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می ... ميانه،  شبکه راه آهن ترانس آسيايی 
 .گذرد

قزاقستان اسرتاتيژی درازمدت  2006سال به  -
ترانسپورتی را  پايه ريزی منود که دو کريدور 

 . غرب را بر می گيرد -جنوب و شرق -عمده مشال
پروژه زيرساختی  56در سال های گذشته، ما   -

 . را در خبش ترانسپورت راه اندازی منوديم
در  2015در کل، در چهار چوب اسرتاتيژی تا سال  -

 30پروژه ديگر  به قيمت  80تا  برنامه است
کيلومرت راه آهن  1700. ميليارد دالر ساخته شود

کيلومرت راه آهن های کنونی  2100تازه ساخته شده و 
مهچنان در برنامه است تا . نوسازی خواهد شد

فرودگاه های موجود نوسازی و بازسازی شده و يک 
 . رشته فرودگاه های ديگر ساخته شود

ميليارد تن کاال  2ه ميزان ب  2007در سال  -
درصدی را نشان می  7-6انتقال داده شد که رشد 

 . دهد
قرار داد  185در زمينه ترانسپورت و مواصالت  -

قرار داد آن عملی  162به امضاء رسيده است که 
 .گرديده است

در سال گذشته، قزاقستان آغاز به پياده ساخنت  -
شيدن طرح رستاخيز راه باستانی ابريشم در سيمای ک

) دهليز ميان قاره يی(کريدور ترانس کانتننتال 
که آسيای باخرتی را به اروپای باخرتی  -موتر رو

 8445درازی اين راه اسفالتی . پيوند می زند؛ منود
کيلومرت آن از قزاقستان می  2787کيلومرت می شود که 

 2552در اين راستا، در برنامه است تا . گذرد
 3425. و بازسازی شود کيلومرت راه موجود نوسازی

 2233کيلومرت آن در سرزمين چين خواهد بود و 
ارزش اين . کيلومرت آن از خاک روسيه خواهد گذشت

 .ميليارد دالر ارزيابی می گردد  6.7پروژه 
اروپا، نزديکرتين  -روسيه -قزاقستان -راه چين -

راه از چين به اروپا است با اشرتاک مشار اندک 
کنون کاالها از راه . املللیکشورها و مرزهای بين 

های دريايی از چين به اروپا از طريق کانال سويز 
از طريق راه های . روز می رسد 45تنها در 
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 14سايربيا   -اتوموبيل رو از راه کريدور ترانس
 . روز را در بر می گيرد

افزون بر اين، در آينده نزديک، در برنامه  -
و يا کيلومرت راه ديگر ساخته شده  2000است 

 تاشکنت -بازسازی گردد از مجله راه چکمنت
بازسازی اين راه برای افغانستان : (يادداشت -

زيرا اين راه از طريق تاشکنت به . نيز امهيت دارد
به افغانستان می ) حيرتان(هيرتان / بندرهای ترمز

با بازسازی آن، انتقاالت ميان افغانستان و . رسد
 ). دچين و ديگر کشورها آسانرت خواهد ش

در خبش راه آهن، تدبيرهايی در زمينه توسعه  -
ترمينال های دوستيک و آق توغای در مرز چين روی 

 2011دست گرفته شده است که در برنامه است تا سال 
ميليون تن در سال  25حجم رسانايی کاال به پيمانه 

حجم انتقال کاال  2008کنون، در سال . باال برده شود
ميليون تن می رسد  که  15 ميان چين و قزاقستان به

ميليون تن باال  20-19در سال های آينده شايد تا 
 .برود

مهچنان در برنامه است تا  يک داالن مرزی ديگر  -
راه آهن ميان قزاقستان و چين گشايش يابد و 

ژيتيگين  -راه آهن کورگاس) استيشن(ايستگاه 
اين خط امکان می دهد انتقال کاال از . ساخته شود
، )مهچنان افغانستان(آسيای ميانه، ايران چين به 

اروپای غربی و قفقاز را بسيار  کوتاه و ساده 
در سال های خنست راه اندازی اين خط، حجم . ساخت

ميليون تن در  5انتقال کاال از طريق آن شايد به 
در اين حال، فاصله ميان چين و . سال برسد

ا کشورهای آسيای ميانه و مناطق جنوبی قزاقستان ت
پيش بينی می شود که . کيلومرت کوتاهرت می شود 500

سر  2020حجم محل و نقل از طريق اين گذرگاه تا سال 
 8-7از مجله . ميليون تن کاال بزند 13 -11به 

 .   ميليون تن کاالهای ترانزيتی
حجم مبادالت جتاری ميان قزاقستان و چين در  -

حجم .ميليارد دالر بود 9.1به ميزان  2007سال 
 16.3به  2007بادالت جتاری با روسيه در سال م

 . ميليارد دالر در سال رسيد
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 -هم اکنون در سرزمين چين، راه آهن  ارومچی -
راه  2009خورگاس در دست ساختمان است که به سال 

 .اندازی خواهد شد
اين پروژه نيز برای مهه کشورهای : يادداشت(  

يت آسيای ميانه، قفقاز، ايران و  افغانستان امه
دارد چون انتقال کاال از چين به کشورما را آسانرت 

 ).و راه را کوتاهرت و قيمت آن را ارزانرت می سازد
   
يکی ديگر از پروژه های راه آهن که در دست  -

 -ساختمان است، احداث راه آهن جديد بينو
 2.3کيلومرت  با هزينه  988ژسکاسگان است به درازی 

زی آن، مسير ميليارد دالر که با راه اندا
ترانزيتيی نوی از طريق سراسر کشور از شرق به 
غرب کشيده خواهد شد که ايستگاه دوستيک چين را 
با بندر اکتاو در کرانه های شرقی دريای کسپين 

پياده ساخنت اين پروژه طول . پيوند خواهد زد
مسافه را با مناطق غربی کشور و ديگر کشورهای 

 600به فاصله  )ستانمهچنان با افغان(آسيای ميانه 
 . کيلومرت کوتاهرت خواهد ساخت

 
 :جنوب -در راستای کريدور مشال -
در دومين مهايش سران کشورهای پيرامون دريای  -

روسيه، قزاقستان، آذربايجان، ترکمنستان و (کسپين
، توافق صورت گرفت تا خط آهن جديدی در )ايران

 -نوار کرانه يی شرقی کسپين در مسر کريدور مشال
وب ساخته شود که اين خط آهن استان های مشالی جن

 -اتريک –برکت  –قزلگی  -ايران را در مسير اوزن
گرگان با شبکه سراسری راه آهن روسيه پيوند 

 -با اين حال، اين خط به کريدور اروپا. خواهد زد
پياده ساخنت . خليج فارس  پيوند می خورد -کسپين

تان و اين طرح، پاسخگوی منافع نه تنها قزاقس
ترکمنستان، بل نيز کشورهای روسيه، ايران و هند 

 .می باشد
 
روسيه از طريق  –احداث خط آهن ايران: يادداشت(  

برای افغانستان نير ترکمنستان و قزاقستان، 
 :به چند دليل. بسيار سودمند است
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خنست اين که کنون مهه کاالها از چين و قزاقستان  -
خط آهن آسيای  و روسيه از طريق دو شبکه موجود

ميانه از کشورهای قزاقستان، ازبيکستان و 
ترکمنستان می گذرد که فوق العاده اين خطوط را 
گرانبار ساخته و تردد واگون ها را با تاخير 

و نيز؛ با توجه به . فراوان به مهراه می گرداند
فرسودگی ريلس ها، هر چند گاه، بنا به داليل فنی 

 .  مسدود می شود
 

مهه کاالهای جتاری  2010اين خط، سر از سال با احداث 
چينی، روسی و قزاقستانی به گونه مستقيم از طريق 
ترکمنستان به ايران انتقال يافته و ديگر از خاک 

از اين رو، راه آهن . اربيکستان خنواهند گذشت
ازبيکستان برای مال التجاره به سوی افغانستان 

هيالت زيادی از طريق اين کشور مهوار خواهد شد و تس
برای محل و نقل کاال از چين و قزاقستان به 

 . افغانستان پيش خواهد آمد
 
افغانستان می تواند کاالهای  روسی  و  -

قزاقستانی را  از طريق بندر تورغندی مستقيما به 
دست بياورد و نيز خود می تواند به اين دو کشور  

مهچنان پاکستان و هند  . از مهين راه آهن سود جويد
         .نيز می توانند از تسهيالت اين خط هبره مند گردند

هم اکنون حجم رسانايی کاال در دريای کسپين  -
درصد آن از طريق  33ميليون تن می رسد که  30به 

بزرگرتين بندر دريايی در  -بندر اکتاو قزاقستان
: در دريای کسپين بندرهای(کسپين اجنام می شود 

کوروک، اکتاو و  ترکمن باشی در ترکمنستان؛
و ماخاج ) هشرتخان(باتينو در قزاقستان؛  اسرتاخان 

قلعه در روسيه؛ باکو در آذربايجان و بندرهای 
انزلی، امير آباد، نيکا و آسرتا در ايران فعال 

کنون کار بزرگی در  زمينه توسعه گسرته ). اند
بندر اکتاو اجنام می شود و در برنامه است تا دو 

از مجله . آن دو بار باالتر برود سال آينده ظرفيت
 . ميليون تن در سال 23ظرفيت صادرات نفتی تا 

برنامه هبره برداری از بسرت دريای کسپين،  -
توسعه بندر کوريک را با ساخنت ترمينال نفتی با 

ميليون تن در سال در بر می گيرد که  20ظرفيت 
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جيهان  -تفليس -برای انتقال نفت در مسير باکو
 . د گرديدعيار  خواه

انتقال (منظور از طرح ترانس کسپين: يادداشت -
نفت و گاز آسيای ميانه از راه بسرت کسپين و 
کشيدن لوله های رسانايی نفت و گاز از قزاقستان 
و نيز ترکمنستان به آذربايجان و سپس گرجستان و 

است که کنون بنا به داليل گوناگون عملی ) ترکيه
روی دست گرفته  نيست و شايد در چند سال آينده

 .شود
 

 : در عرصه ترانزيت
کشورهای آسيای ميانه، کنون، سهم ناچيزی در 

اين در حالی است که . ترانزيت جهانی دارند
پوتنسيال ترانزيتی آن ها ميان آسيا و اروپا 

بنا به ارزيابی های خربگان، سهم . بسيا باال است
کشورهای آسيای ميانه در ترانزيت کاالهای چينی به 

اين در حالی است که . درصد را می سازد 1روپا ا
وزن ترانزيت کاال از طريق خاک قزاقستان در دو 
سال گذشته، يک افزايش نزديک دو برابر را نشان 

 . می دهد
يعنی دو سال پيش سهم کشورهای آسيای ميانه نيم 

 . درصد بوده است
 

به هر رو، با توجه به پتنسيال بسيار باال، 
می توانند در زمينه ترانزيت با کشورهای منطقه 

تشريک مساعی بامهی کار بسيار بزرگی را اجنام دهند 
انتظار داريم که .  و اين نشانگرها را باال بربند

ميليون تن  40راه آهن قزاقستان   2020تا سال 
 19-17کاالی ترانزيتی را انتقال دهد از مجله 

 . ميليون تن کاالهای ساخت چين را
 0.18جم انتقاالت با چين ساالنه به  در گذشته، ح -

ميليون تن رسيد  12امسال به . ميليون تن می رسيد
. ميليون تن برسد  22به  2020و قرار است در سال 

 . برابر باال خواهد رفت 40يعنی 
دو روز پيش در نشست رهربان قزاقستان و  -

روسيه، يادداشت تفامهی ميان دو کشور در عرصه های 
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انزيت به امضاء رسيده است که ترانسپورت و تر
 . دورمناهای روشنی را ترسيم می منايد

حجم ترانزيت کاال از طريق روسيه ساالنه : يادداشت
 .  ميليون تن می رسد 27به 
 

 :  فرازهايی از سخنرانی وزير ترانسپورت تاجيکستان
برای توسعه جتارت و مناسبات اقتصادی با  -

چهار پل روی  مجهوری اسالمی افغانستان، تا کنون
رود آمو ساخته شده و در برنامه است تا سه پل 

 . ديگر هم ساخته شود
ساخنت تونل های جديد ميان مشال و جنوب  -

تاجيکستان و شرق و غرب و اين کشور کوهستانی، 
فاصله های راه ها بسيار کوتاه خواهد ساخت و 
کاهش خواهد خبشيد و زمينه را برای توسعه جتارت با 

 .  ستان بيشرت فراهم خواهد منودچين وافغان
توافق نامه سه جانبه يی ميان رييسان مجهور 
کشورهای تاجيکستان، افغانستان و ايران، برای 
احداث خطوط آهن و راه های موتر رو پيوند دهنده 
سه کشور به امضاء رسيده است  و وزيران 
ترانسپورت هر سه کشور روی آن مفامهاتی اجنام داده 

   .اند
در گفتگويی که با وزير ترانسپورت :  يادداشت    

مجهوری تاجيکستان در حاشيه ضيافت شام داشتم، 
 ايشان فرمودند که بايسته است تا هر چه زودتر در

کارشناسيک متخصصان هر سه کشور، گفتگوهای  تراز
سازنده و جديی را برای پياده  ساخنت اين طرح ها 

 .برگزار منايند
 
انسپورت در مجهوری برنامه توسعه خبش تر -

 .روی دست است 2015تاجيکستان تا سال 
مهچنان در برنامه است تا ترمينال جديد  -

فرودگاه دوشنبه با استاندراد های بين املللی 
 .ساخته شود و پارک هوايی کشور نو و بازسازی شود

ترانزيت کاال از راه مجهوری تاجيکستان برای ما  -
 .   امهيت اسرتاتيژيک دارد

 
طرح های کشيدن راه آهن و راه های موتر : داشتياد

رو از مجهوری چين از طريق مجهوری های قرغيزستان و 
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تاجيکستان به سوی افغانستان، دارای امهيت بسياری 
برای کشور است که در صورت پياده شدن آن، زمينه 
رشد و شگوفايی واليات حوزه مشال شرق کشور فراهم 

 . خواهد آمد
  

 :خنرانی وزير ترانسپورت پاکستانفرازهايی از س
پاکستان با توجه به وضع جيوپوليتيک خود،  -

باچين و قرغيزستان سازشنامه هايی در عرصه های 
گوناگون از مجله ترانسپورت و ترانزيت به امضاء 

 .  رسانيده است
پاکستان با افغانستان بر پايه  موافقت نامه  -

 . های دو جانبه مهکاری دارد
ی موتری و راه آهن پاکستان را می توان  شبکه ها -

 . خبشی از شبکه آسيای ميانه به مشار آورد
ما از طريق راه های افغانستان و نيز بندرهای  -

ايرانی با کشورهای آسيای ميانه روابط جتاری و 
 . اقتصادی داريم

در پاکستان اتوبان هايی در دست ساختمان و يا  -
 . بازسازی و نوسازی است

نان حجم انبارهای کانتيرتی در بندرهای مهچ -
 .             پاکستان رو به افزايش است

در سال های اخير حجم مبادالت بازرگانی با چين  -
اين . با آهنگ بس پر شتابی رو به افزايش است

کار، نياز به توسعه زيرساخت های ترانسپورتی ما 
 .را باال می برد

ی تواند به چين از طريق راه آهن پاکستان م -
منظور از : يادداشت(بندرهای عميق آبی بين املللی 

و بازارهای ) بندرهای گوادر و پورت قاسم است
از اين رو، پاکستان يک . منطقه يی راه پيدا منايد

گرهگاه مهم منطقه يی در زمينه ترانسپورت و 
 .  ترانزيت است

يکی از دستاوردهای سال اخير، بازسازی راه  -
 . آباد است جالل -تورخم

هتديد تروريزم و مواد خمدر برنامه های توسعه  -
مهکاری های منطقه يی را با چالش هايی جديی رو به 

رييس مجهور جديد پاکستان رسالت . رو گردانيده است
دارد با اين دو پديده شوم، مبارزه بی امانی را 

 . پيش بربد
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 :فرازهايی از سخنرانی وزير ترانسپورت ايران

ن به عنوان يک چهار راه بزرگ ترانسپورتی ايرا -
و ترانزيتی در سال های اخير به دستاوردهای 

 .چشمگيری در اين دو عرصه دست يافته است
ايران . کيلومرت راه اسفالته دارد 19000ايران  -

آی وی يا راه های (کيلومرت آزاد راه  1420به طول
کيلومرت  6180و ) چهار خطی در مقياس امريکا

و دو خطی  اتوبان يا راه های سه خطی (اه بزرگر
طول راه های اساسی .  دارد) در  مقياس اروپا

 .کيلومرت می رسد 21579کشور به 
آزادراه ها   2013ايران در برنامه دارد تا سال  -

 2525کيلومرت به  1420ی خود را  از ) آی وی ها( 
مهچنان قرار است تا طول .  کيلو مرت دراز تر سازد

 11180کيلومرت به 6180از ) اتوبان ها( اه ها بزرگر
 . کيلومرت افزايش داده شود

از مجله چهار . بندرگاه دريايی دارد 11اين کشور  -
بندر در خليج فارس و  7بندر در دريای کسپين و 

 دريای عمان
. ميلون تن است 136ظرفيت انبارهای بندری ايران  -

يليون تن م 160حجم انتقال کاال در سال گذشته به 
 .رسيد

 3.5 -ظرفيت انبار کانتيرهای بندرهای ايران -
 .ميليون کانتينر است

 . کيلومرت راه آهن است 11439ايران دارای    -
پاکستان در دست  -بافق  و زاهدان -راه آهن زاهدن

مهچنان در برنامه است تا راه آهن تا .  اجرا است
چاه بندر . ميلک  وصل شودبه بندرهای مير جوان و 

هبار يکی از بزرگرتين  بندرهای ايران است که راه 
آهن  ميان اين بندر و مشهد، خليج فارس را با 

 . آسيای ميانه و افغانستان پيوند می دهد
کيلومرت راه  700مشهد به طول  –راه آهن بافق  -

 900خليج فارس تا افغانستان و ترکمنستان را  
 . کيلومرت کوتاهرت ساخته است

کويته در پاکستان  -زی راه آهن تفتانبازسا -
برای اتصال شبکه های  راه آهن سراسری مجهوری 
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اسالمی ايران و پاکستان که اروپا و آسيا را باهم 
 . پبوند می دهدف نقش اساسی خواهد داشت

 370انزلی به درازی  -رشت -راه آهن قزوين -
 . کيلومرت ايران را با آذربايجان پيوند خواهد زد

آستارا نيز به مهين  -نان راه آهن رشتهم چ -
 . پيمانه مهم است

ميليون کانتينر  5/5بندر شهيد رجايی با ظرفيت  -
درسال، يکی از بزرگرتين طرح های بندری ايران 

حنوب  -جايگاه بندر چاه هبار در کريدور مشال.  است
و بازار های هند و کشورهای عرب خليج فارس و حتا 

و افريقا با مشال بسيار مهم حوزه های جنوبی آسيا 
 . است
کيلومرت به  11439قرار است طول راه های آهن از  -

مهچنان در برنامه است تا . کيلومرت باال برود 18804
ميليون تن کاال به  136امکانت انبار بندرها از 

به مهين . ميليون تن در سال افزايش داده شود 160
ميليون در  3.5ترتيب، امکان انباشت کانتينرها از 

 .  ميلون باال برده خواهد شد 7.5سال به 
برای مقايسه در مهه . (فرودگاه دارد  54ايران  -

فرودگاه  1300کشورهای جامعه کشورهای مستقل مهسود
در برنامه ) فرودگاه در روسيه 370از مجله . هست

فروند هواپيمای جديد، پارک  100 است تا با خريد
گونه جدی نوسازی و  ناوگان هواپيمايی کشور به

 . بازسازی گردد
تا  2000حجم ترانزيت کاال از اطريق ايران از سال -

درصد باال رفته است و انتظار می  60به ميزان  2008
 . پنجاه درصد ديگر هم باال برود  2020رود تا سال 
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 :بررسی اسرتاتيژيک
 1سيستم ناتوان

 :پيشگفتار
» ی امتی امريکا بر صلح جهانیتأثير برتر«مقاله 
فارين «پريس در . ج. ليرب و د. ا. ک: نوشته
صداهايی بسياری را در حمافل  و سر »آفيرز

. اسرتاتيژيک جهانی به ويژه روسيه بر انگيخت
رسانه های گروهی روسيه، وزارت دفاع و رييس مجهور 

نکوهش گرفتند و خواستار توجه جدی  را سخت به باد
دفاع مطمين و موثر از کشور  دولت در زمينه

وزارت دفاع نيز به ناچار دست به . گرديدند
برگزاری بزرگرتين رزمايش نظامی در دريای برنتز 
يازيد، تا به مردم کشور اطمينان دهد که روسيه 
يکی از دو ابر قدرت نظامی جهان است و شخص رييس 

ناوها و . مجهور پوتين نيز در رزمايش حضور يافت
های امتی روسيه برای نشان دادن چنگ و  زير دريايی

دندان های  امتی به حريف فرضی، به سوی اقيانوس 
   2.اتلس به راه افتادند

                                                 
اين مقاله در فصلنامه مطالعات اسرتاتيژيک به چاپ .  1

 .رسيده بود
يکی از مدرن ترين  در اين رزمايش، پوتين خود خلبانی.  2

را  داشت و نيز  160 -هواپيماهای مبب افگن اسرتاتيژيک  تو
پرتاب  موشک جديد بالستيکی قاره  در مراسم  آزمايش

و منايش کارايی سيستم دفاع اسرتاتيژيک در  X-555پيمای 
دستگاه پرتاب موشک  22که جمهز با  »پرت کبير«عرشه ناوشکن 

دستگاه پرتاب موشک های  12های بالستيک قاره پيما و 
پدافند هوايی است، شرکت ورزيد و اعالم داشت، روسيه 

در برابر هر جتاوزی پاسخ متقابل  توانايی آن را دارد،
او مهچنان اعالم داشت که جنگ افزارهای اسرتاتيژيک . بدهد
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اکادميک و نظامی روسيه هم در  -واکنش حمافل علمی

گروهی آن را فانتيزی يی . قبال مقاله متفاوت بود
که تنها به درد فيلم های هاليوود می خورد، 

آن را کارچاق کنی يی دانستند  برخی هم. خواندند
صنعتی  -که معموال دالالن و البی های کامپلکس نظامی

برای فروش تسليحات بيشرت به دولت، و توجيه ختصيص 
بودجه های جنومی بيشرت برای مقاصد نظامی از سوی 
رييس مجهور و تصويب آن از سوی کانگرس، به راه می 

يوريک هر چه است، مقاله بيشرت جنبه ت. اندازند
. دارد و بر پايه حماسبات صرفا رياضی بنا شده است

در عمل، هرگز مساله نابودی يک چهارم باشندگان 
 .زمين به گونه جدی در امريکا مطرح نبوده است

 
اين درست است که اياالت متحده بزرگرتين  ،البته

نيروی . نيروی رزمی جهان را در اختيار دارد
ی آن را دارد تا هوايی و موشکی اين کشور تواناي

ده هزار هدف از پيش تعيين شده را در يک روز 
مگر  اين که  يک جنگ هسته يی را . مبباران منايد

آغاز کند، روسيه و چين را نابود سازد و خود 
 .کمرتين آسيبی نبيند، گزافه يی بيش نيست

 
خنست اين که در مقاله، فرض بر وارد آوردن ضربه 

پرسشی که مطرح . استخنست و پيروزی گذاشته شده 
است، اين می باشد که هرگاه استخبارات روسيه از 
آمادگی و تصميم جدی  امريکا برای جنگ آگاهی 
يافته و خود بی درنگ دست به وارد آوردن ضربه 

                                                                                                                                                             
جديد ساخت روسيه، به اين کشور امکان می دهد ثبات 

 .  اسرتاتيژيک و توازن اسرتاتيژيک را در جهان نگهدارد
 

که  »دريابد کوزنتسف«در اين رزمايش،  ناو هواپيمابر 
هواپيمای پيشرفته و ده ها فروند جمهز با ده ها فروند 

دستگاه های پرتاب موشک است، و چند فروند  زير دريايی 
در رزمايش، از زير دريايی امتی نوع .  امتی، شرکت داشتند

موشک بالستيکی  16که جمهز با  »ايکاترينبورگ« -دلفين
قاره پيما است، يک فروند موشک بالستيکی به سوی هدف از 

در کامچاتکا  که  »کورا«اليگون پيش تعيين شده در پ
هزاران کيلومرت دورتر از منطقه مانور است، پرتاب شد که  

 .   موفقانه فرود آمد و به آن اصابت منود
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خنست بيازد، آن گاه چه؟ آيا اياالت متحده می 
تواند به يک برد بدون آسيب سنجش منايد؟ آيا 

توانايی را دارد که  سيستم دفاعی امريکا اين
چنين محله يی را کامال دفع منايد، بی آن که 
کوچکرتين زيانی ببيند؟ پاسخ روشن است که منفی می 

 .باشد
 
مقاله که زدن اهداف مشخص از پيش تعيين شده را  

حمور کار خود قرار داده است،  ضعف های تيوريک 
برای مثال، توان کيهانی روسيه و . بسياری دارد

افند کيهانی آن کشور را به درستی به قدرت پد
مهچنان موشک های توامنند . سنجش نگرفته است

 »ام -توپل «يا »ابوالو«بالستيک قاره پيمای نوع 
روسی که پرتوان ترين موشک های جهان اند و مهه به 
سوی شهرهای بزرگ امريکا نشانگيری شده اند، هم 

که  مهچنان فراموش شده است. ناديده گرفته شده است
مشار بسياری از موشک های قاره پيما و بالستيک 
روسی بر سکوهای روان سوار هستند و زدن آن ها 

می توان تصور کرد که .  کاری است بسيار دشوار
هرگاه به راستی جنگی در بگيرد، بسنده است تنها 

ام که در  -يکی از موشک های بوالوا يا  توپل
سته يی جمهز اوضاع جنگی می توانند با هشت کالهک ه

گردند، به يکی از شهرهای بزرگ چون سانفرانسيسکو 
 يا شيکاگو برسند، چه فاجعه يی رخ خواهد داد؟ 

 
از سوی ديگر، مشار مبب های امتی روسيه به اندازه 
يی است، که برای نابودی چندين باره زندگی در 

می توان گمان زد که . سياره زمين بسنده است
که خبشی از اين مبب ها در  مهچنان بسنده خواهد بود

آن گاه، پرتوهای . خود سرزمين روسيه منفجر شوند
راديو اکتيو پخش شده از آن می توانند به زندگی 

حال چه رسد به جنگ . در سياره پايان خبشند
هپناوری سرزمين . افزارهای شيميايی و بيولوژيکی

روسيه نيز که امکانات محله متقابل روسيه را باال 
 .به درستی در نظر گرفته شده استمی برد، 

 
در مورد هواپيماهای مبب افگن اسرتاتيژيک روسيه 

توان رزمی . نيز اشتباه حماسبه صورت گرفته است
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کمرت از   160 -و تو    TU_22Mهواپيماهای
اين که در صورت . هواپيماهای امريکايی نيست

درگيری يک جنگ، مهه اين هواپيماها يکسره نابود 
ونه يی که نتوانند حتا به پرواز هم شوند، به گ

مشار بسياری از اين . درآيند، هم اغراق آميز است
هواپيماهابی آن که در هوا باشند، در زمين 
پيوسته در حال آماده باش هستند و خلبانان در 
درون هواپيما ها آماده پرواز در هرگونه هوا 

 .اند
 
اين مساله که رادار های روسی توانايی رديابی  
استلث را ندارند، نيز پرسش  »نامريی« واپيماهایه

در جنگ يوگوسالوی، يکی از اين . بر انگيز است
هواپيماها در خنستين روزهای جنگ با يک فروند 

ساخت روسيه هدف قرار   6-موشک بسيار قديمی سام
امريکايی ها هنگامی که . گرفت و سرنگون شد

را ساختند، نيز دچار اشتباه  2-هواپيمای يو
وقتی اين هواپيمای ساخت . حماسبه شده بودند

در  »بده بيره«کمپانی لکهيت را از پايگاه 
پاکستان برای اکتشاف پايگاه اسرتاتيژيک بايکانور 
شوروی پيشين در قزاقستان به پرواز درآوردند، می 

رديابی و پنداشتند که رادارهای شوروی توان 
ندی و نيروهای پدافند هوايی شوروی توامن رهگيری

مگر برعکس، . سرنگون ساخنت اين هواپيما را ندارند
U-2   به حمض درآمدن در گسرته هوايی شوروی، هدف يک

فروند موشک پدافند هوايی قرار گرفت و به آسانی 
 .سرنگون شد و خلبان آن به اسارت درآمد

 
، کمپانی لکهيت برای اعاده »شکست«پس از اين 

ا که برای حيثيت خود، طرح بسيار باالبلندی ر
ماليه دهندگان امريکايی هشت ميليارد دالر هزينه 

 F-117برداشت، روی دست گرفت و هواپيمای املاسگون 
را ساخت که به گفته امريکايی ها رادارهای روسی 

موادی که هواپيما از . توانايی کشف آن را ندارند
آن ساخته شده است، از الياژهای بسيار پيچيده 

ا فرشی از لينوليوم بسيار است و روی هواپيما ب
اشتباه حماسبه . با کيفيت باال پوشانيده شده است

در ساخت اين نوع هواپيما در آن بود که به فرض 
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پنهان ماندن خود هواپيما، به هيچ رو منی توان 
جنگ افزارهايی را که بر هواپيما نصب می شوند، 

روشن است، مهچنان منی توان امواج . پنهان کرد
تباطی ميان هواپيما و  فرماندهی آن راديويی ار

. رادار های راديويی پنهان کرد »گوش«را از 
گذشته از آن، اين هواپيما ها تنها در هوای ابری 
يا در شب های تيره و تار کارايی دارند، زيرا در 
آمسان روشن و آبی، با چشمان برهنه حتا از زمين  

 مهين بود که از توليد انبوه آن .ديده می شوند
 .گذشتند

 
در يک سخن، مقاله بسيار سبکسرانه نوشته شده 

سناريوی راستين درگيری يک جنگ امتی بارها . است
ويرانگرتر، مرگبارتر و تکاندهنده تر از آن 

. خواهد بود که نويسندگان آن را پرداز منوده اند
شايد . حتا در مورد چين نيز گزافه گويی شده است

را در خاک امريکا چين نتواند به راحتی اهدافی 
مگر می تواند پايگاه های امريکايی را در . بزند

جاپان، تايوان،کوريای جنوبی، فيلپين، دييگو 
گارسيا، عراق، افغانستان و ديگر جاها از مجله 

 .   االسکا به خوبی بزند
          

اين گفته که روسيه در خاور دور کور است، نيز 
ناوهای جنگی زيرا مشار بسياری از . دقيق نيست

روسی در حوزه اقيانوس آرام  جمهز با رادارهای 
پيشرفته يی اند که با ماهواره ها و رادارهای 
زمينی پيوسته در ارتباط هستند و گسرته فراخی را 

 .زير پوشش دارند
  
دعا که در يک نربد امتی، برد با اياالت ا اين  

متحده امريکا خواهد بود، بی آن که خود آسيبی 
، بتواند  دو حريف بزرگ خود را از هپنه ببيند

گيتی بسرتد، گزافه يی بيش نيست؛  زيرا در صورت 
محله پيشگيرانه امريکا بر تاسيسات امتی روسيه و 
چين، پرتوهای راديو اکتيوی بسيار شديدی بر فراز 
آمسان سياره پخش خواهد شد که مهه باشندگان زمين 

با خطر از مجله امريکا و به ويژه کانادا را 
از سوی ديگر، هرگاه . مرگباری روبرو خواهد منود
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سيستم پدافند موشکی امريکا موفق به زدن موشک 
های روسی در آمسان خود امريکا يا در نزديکی 
کرانه های آن هم شوند، باز هم  از زيان پرتوهای 

حال . مرگبار راديو اکتيوی در امان خنواهند ماند
رفت که هرگاه موشک اين احتمال را بايد در نظر گ

های روسی با کالهک های چندگانه جمهز باشند، زدن 
در .  آن ها بر فراز آمسان بسيار دشوار خواهد بود

اين مدل، آسيبی که روس ها يا چينی ها می توانند 
بر االسکا و پايگاه های امريکا در سرتاسر آسيا و 
اروپا با هبره گيری از هواپيماها و موشک های 

تعارف و هم  جمهز با کالهک های شيميايی تاکتيکی م
يا بيولوژيکی يا هواپيماهای جنگی برسانند، نيز 

 .   در سنجش گرفته نشده است
 

در مورد توامنندی موشک های اسرتاتيژيک جديد ساخت 
روسيه نيز، نويسندگان مقاله دچار اشتباه شده 

برای مثال، . اند و تکيه بر مدارک کهنه منوده اند
 -امنيت «در جريان مانور 2004که در سال  درست است

که در حضور پوتين برگزار گرديد، موشک  »2004
پرتاب شده  »کاريل«بالستيکی يی که از زيردريايی 

بود، منحرف گرديده و نه تنها به هدف نرسيد، بل 
مهچنان در آزمايش . ثانيه منفجر گرديد 98که پس از 

يردريايی مهانندی، موشک بالستيکی ديگری که از ز
. شليک شده بود، اصال پرتاب نگرديد» نووامسکوفسک«

. مگر اين به معنای ناتوانی کامل روسيه نيست
جهانيان بارها شاهد ناکامی آزمايش های موشکی 
امريکا در کيپ کندی و کيپ کاناورال و ديگر 

برای مثال؛ درست، چند سال . پاليگون ها بوده اند
يی در برابر چشمان امريکا »چالنجر« پيش فضاپيمای

ميليون ها  بيننده منفجرگرديد و هشت کيهاننورد 
 . در ميان شعله های آتش سوختند و جان باختند

 
نويسندگان در مورد دقت موشک های جديد روسی نيز  

در رزمايشی که چندی پيش در . دچار حماسبه شده اند
اولينوگورسک اجنام شد، دو موشک پرتاب شده از 

دقيقا از پنجره يک ساختمان به   160 -هواپيمای تو
 .درون آن افتادند
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نويسندگان، آشکارا توان رزمی بسيار باالی 
زيردريايی های اسرتاتيژيک موشک انداز جديد روسی 

مهين اکنون، روسيه دست . را نيز ناديده گرفته اند
نسل «اندر کار ساخنت پنج زير دريايی به اصطالح

ز سه تای آن به نام است که کار ساخت و سا »چهارم
 و »يوری دولگوروکی«، »والديمير مونوماخ« های
رو به پايان يافنت  است که  در  »الکساندر نفسکی«

مهه اين زير . اقيانوس آرام  راه اندازی خواهد شد
دريايی ها جمهز با موشک های بالستيک قاره پيمای 

 . امتی اند
 
چه مربوط به ناوهای هواپيمابر می گردد،  آن
 يک فروند و روسيه تنها يازدهياالت متحده کنون ا

 -مگر چندی پيش دريابد ماسورين . فروند دارد
ما نيز  «فرمانده نيروی دريايی روسيه اعالم کرد که

به اين مرز خواهيم رسيد و در ده سال آينده کامال 
نيروهای اسرتاتيژيک دريايی خود را بازسازی و 

 ».نوسازی خواهيم منود
 
وط می گردد به باورمند بودن بيش از حد چه مرب آن

نويسندگان مقاله به مطلقيت کارايی بسيار باالی 
و جنگ افزارهای امريکايی، نيز بسيار  »های تک«

البته، درست است که اياالت . ترديد برانگيز است
مگر  از سويی . متحده تکنولوژی بسيار بااليی دارد

ت صد در هم  روشن است که هيچگاهی تکنولوژی مطلقي
برای مثال، چندی هبای بسيار . صد نداشته است

بااليی به جنگ افزارهای ليزری داده می شد و کنون 
مگر  چندی پيش، کارشناسان به . هم مهچنان می شود

اين نتيجه رسيدند که جنگ افزارهای ليزری، به 
رغم امکانات عظيم آن، سخت آسيب پذير هم هستند و 

های موثر مبارزه با کنون دانشمندان روسی روش 
جنگ افزارهای ليزری با امواج پارازيتی راديو 

 .     الکرتونی يی برای خنثی ساخنت آن يافته اند
 

در زير ترمجه مقاله يی را می آوريم که در مهين 
به قلم کيريل  2006ماه می  17سپهر به تاريخ 

کارشناس مسايل اسرتاتيژيک نگاشته شده  -کومارف
 :است
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افند موشکی امريکا در يک رزمايش سيستم  پد«
هنگامی گمراه شد که نتوانست تصميم بگيرد، که 

کارشناسان . خود موشک را بزند يا کالهک آن را
پنتاگون در موثريت سيستم پدافند موشکی ترديد 

بنا به . مگر آوديرتها ترديدی ندارند. دارند
مدارک آنان، از هفت کمپاننت اصلی  سيستم 

های طراحی و تعبيه شده، تنها در  در خبش» پروگرس«
در گزارش نشاندهی می . دو مورد واکنش نشان دادند

شود که موثريت اين موشک های راهگير که به عنوان 
سپر  پدافندی در برابر  ضربات موشکی در نظر 

ماموران . گرفته شده اند، پرسش بر انگيز است
پنتاگون اعالم منوده اند که به دليل تاخير در 

يش های کمپاننت های آنان، تا کنون ممکن نيست آزما
با اين هم، نظاميان . موثريت سيستم را تاييد منود

 58در برنامه دارند در سيستم پدافند موشکی 
 .ميليارد دالر ديگر را هزينه کنند

 
 :ناتوانی سيستم پدافند موشکی

اين امر را که پنتاگون منی تواند موثريت سيستم 
تاييد منايد، می توان از  پدافند موشکی يی را

اکتشافی کانگرس اياالت  -گزارش رييس ارگان کنرتلی
اداره يی که زير فرمان دولت امريکا  –متحده 

در گزارش آمده است که به گفته  .است، بازيافت
اوديرتان، از هفت کمپاننت اصلی سيستم پروگرس در 
خبش های طراحی و تعبيه شده، تنها دو تای آن 

بقيه، با دشواری هايی روبرو .  دادندواکنش نشان 
گرديدند که حتقق برنامه را با کندی روبرو 

دستگاه پدافند ضد  20اين گونه، به جای. ساختند
موشکی مستقر در روی زمين، که در نظر بود در 

تعبيه   2005االسکا و کاليفرنيا مقارن با دسامرب 
 . گردند، تنها ده دستگاه آن تعبيه شدند

 
آن، بی آن که منتظر پايان آزمايش موشک گذشته از 

در اين رابطه، . ها باشند، آن ها را تعبيه منودند
در گزارش آمده است که موثريت اين موشک های 
رهگير، که نقش سپر در برابر ضربات موشکی کوريای 
. مشالی و يا خاور ميانه را دارند، زير سوال است

است، با اين هم، به گونه يی که در گزارش آمده 
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در شش سال آينده، آژانس پدافند موشکی، در نظر 
ميليارد ديگر را در ساخنت سپر دفاع موشکی  58دارد 

خربگزاری رمسی روسيه  -مگر ايرت تاس. هزينه منايد
آژانش  2005گزارش می دهد که نظر به نتايج سال 

کماکان توانايی آن را نداشت موثريت سيستم را به 
زمايش ها ی کمپاننت های خاطر به تاخير افتادن آ

 . آن تاييد منايد
 

 : نسبت بودن يا نبودن سيسم پدافند موشکی يکی است
ام ساخت روسيه برای سيستم  -موشک بالستيکی توپل

پدافند موشکی امريکا غير قابل ديد و رديابی 
در اين باره اندکی پسانرت  روشنی می . است

 . اندازيم
 

االت متحده در ايجاد سيستم پدافند موشکی در اي
بنا به برنامه پنتاگون، . آغاز گرديد 1985سال 

کمپاننت های سيستم پدافند موشکی می بايستی در 
لرادو و آالسکا و موشک های رهگير در آالسکا و اک

مهچنان . کاليفرنيا نقاط فرماندهی می گرديدند
 -در هواپيما های بوينگ »جنگی«قرار بود ليرزهای 

ستگاه های مداری، ناوها و ، ماهواره ها، اي747
سيستم زمينی پدافند  –»آيجيس«سيستم های پدافند 

و موشک های پدافند  »تاد«موشکی در تياتر رزمی 
 .  سوار می گرديدند »پاترويت«هوايی 

 
شوروی و امريکا قرار داد پدافند  1972در سال 
را امضاء منودند  که  ) دفاع ضد موشکی (موشکی 

مگر . موشکی را در  نظر داشتحتديد سيستم پدافند 
پس از  آن که امريکا به گونه يک جانبه  2001در 

از آن خارج گرديد، اداره بوش بر آن شد تا سيستم 
مدرن پدافند هوايی را در گسرته امريکا ايجاد 

واشنگنت دليل دست يازيدن به اين کار را . منايد
ضرورت دفاع در برابر عراق، ايران و کوريای مشالی 

تا کنون، امريکا عمال توانسته است دو . ندخوا
در آالسکا . (پايگاه پدافند موشکی را  جتهيز منايد

مگر، بسياری از کارشناسان نظامی ) و کاليفرنيا
در موثريت سيستم پدافند هوايی ابراز ترديد می 
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 90سيستمی که امريکا تا کنون بر سر آن . منايند
 . ميليارد دالر را هزينه منوده است

 
رييس مجهور روسيه  –طرفه اين که چندی پيش پوتين

در يک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی به پاسخ آن عده از 
خربنگاران خارجی که می پرسيدند چرا  روسيه به 
جای موشک، لوله های رسانايی گاز می سازد؛ گفت 
هرگاه شوروی پيشين مهگان را از کالهک های امتی خود 

رای لرزانيدن می ترسانيد، کنون بسنده است ب
پوتين . شيردهن های گازی خود را ببنديم »حريفان«

با خونسردی افزود که کنون هم ما به اندازه کافی 
ما دستگاه های موشکی بسيار . موشک داريم

هرگاه روشن تر بگويم، دستگاه . نيرومندی داريم
های موشکی ما پاسخی است به سيستم پدافند 

ا نسبت بودن يا برای موشک های م]. امريکا[موشکی
چون . يکی است] امريکا[نبودن سيستم پدافند موشکی

می  پروازموشک های ما بر اساس هايپر اکوستيک 
می توانند مسير، مدار و ارتفاع پرواز خود . کنند

اين در حالی است که سيستم .  را تغيير بدهند
پدافند موشکی برای موشک های بالستيک طراحی شده 

 . اند
 

وتين آزمايش پيروزمندانه جديد ترين شايد منظور پ
 1م  12 -موشک های قاره پيمای بالستيکی آر اس

در ماه نوامرب نيروهای موشکی روسيه، . بوده باشد
اين موشک ها را از پاليگون کاپوستين يار پرتاب 

خود موشک  به سوی پاليگون باخلاش در . منودند
در مسير راه، .  کازاخستان پرتاب گرديده بود

هک موشک از بدنه آن جدا شده و با فريب دادن کال
سيستم پدافند موشکی آزمايشی، به نقطه  از پيش 
. تعيين شده فرود آمد و دقيقا به هدف اصابت منود

با اين کار، تاييد گرديد که سيستم پدافند موشکی 
امريکا می تواند در رويارويی با اين گونه موشک 

منايد که خود  چون منی تواند تعيين. ها گمراه شود
 موشک را بزند يا کالهک جدا شده از موشک را؟
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 3پريس. ج. ليرب و د. ا. ک  
 4تأثير برتری امتی امريکا بر صلح جهان

 : فشرده مقاله

برای چهار دهه روابط ميان قدرت های امتی اصلی را 
آسيب پذيری کلی شان شکل داده بود که به اطمينان 

اما ابزار . ه بوداز اهندام دو جانبه مشهور شد
جنگی اياالت متحده امريکا با سرعت پيشرفت کرده 
است در حالی روسيه پس مانده است و توان امتی چين 

لذا، عصر موازنه امتی به پايان . نيز کوچک است
خود رسيده است و اکنون دوره برتری امتی امريکا 

 . می باشد

 :بقا پس از ويرانی
دارای توان  به مدت حدود نيم قرن، دولت هايی

هسته يی از نگاه نظامی در يک بن بست قرار 
مشهور  »اطمينان از نابودی متقابل«داشتند که به 

، جنگ افزارهای امتی 1960تا اويل دهه. شده بود
اياالت متحده امريکا و شوروی به سرعت افزايش 

به گونه يی يک هيچ يک توان نابودی کامل . يافت
ست را غافلگيرانه هم حريف را نداشتند ولو ضربه خن

زيرا حريف هم دست به محله تالفی جويانه . می زدند
آغاز جنگ امتی برابر با يک خودکشی . می يازيد

 . بود
 

طی جنگ سرد، بسياری از حمققان و حتليلگران سياسی 
ثبات و صلح نسبی را  »وحشت امتی«باور داشتند که 

بر قرار کرده بود زيرا احتياط جدی را در عرصه 
است بين امللل پيش می آورد و مانع تشويق سي

                                                 

/ خارجی، منتشره در آپريل بر گرفته از فصلنامه امور(.  3
 )2006مارچ

 www.foreignaffairs.org is copyright 2002--2006 by the Council on 
Foreign Relations. 

 جعفر رسولی: ترمجه.  4



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
86 

 

کارگيری از هتديد امتی برای حل اختالفات و غالبا 
بن بست امتی در . (رفتار ابر قدرت را مهار می کرد

وحشت «، در آغاز عصر 1962حبران موشکی کوبا در 
لذا، عده يی از خوش .) به منايش گذارده شد »امتی

گ بين قدرت بين ها استدالل می کنند که زمان جن
. های بزرگ در تراز بين امللل به پايان آمده بود

منتقدان در مقابل می پندارندکه اين عامل نه 
تنها مانع توقف جنگ ميان قدرت های بزرگ گرديد 
. بلکه بر گسرته جويی خطرناک نيز تأثير داشت

شوروی منونه برجسته ) توتاليتاريزم(متاميت خواهی
فزار امتی توانست طول از اين منظر جنگ ا. آن است

 . را طوالنی تر منايد »امپراتوری ّشر« عمر

به اين مناظره ممکن است کنون به عنوان حبثی در 
اما اين موضوع . باره تاريخ باستان نگريسته شود

زيرا عصر . بيش از هر زمان ديگر مناسبت دارد
اکنون، امريکا . وحشت امتی نزديک به پايان است

پنجاه سال در آستانه برتری  برای خنستين بار طی
در آينده نزديک، شايد اين امکان . امتی قرار دارد

برای اياالت متحده فراهم شود که در ضربه خنست، 
موشک های امتی دور پرواز امتی روسيه و چين را 

 . بدون اين که خود کدام آسيبی ببيند. نابود سازد

اين تغيير عظيم در نظام  قدرت امتی ناشی از 
. عه پيشرفت در سيستم امتی امريکا می باشدجممو

نيروی . تسليحات امتی روسيه کاهش شديدی داشته است
هرگاه سياست . امتی چين هم چندان پيشرفته نيست

های نظامی واشنگنت تغيير نکند يا مسکو و بيجنگ 
به شدت توان هسته يی خود شان را تقويت ننمايند، 

ده برای مدت جهان در سايه برتری امتی اياالت متح
. درازی در سال های پيش رو  ناگزير خواهد بود

ديدگاه ها در باره پيچيدگی های اين تغيير به 
 . برداشت های تئوريک  نيز بستگی خواهد داشت

اصطالح  سياسی يی است که به ( باز ها يا شاهين ها
سياستمدران تندرو که در عرصه بين املللی بيشرت 

بر .) د؛ اطالق می شودمتمايل به کار برد زور ان
آن اند که امريکا يک قدرت خير انديش در جهان 

چون که اين . است و عصر نو امتی نويدخبش می باشد
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گروه اطمينان دارند که برتری کشورشان در عرصه 
جنگ افزارهای امتی و متعارف در برابر جتاوزگری 
ديگر کشورها جنبه باز دارنده خواهد داشت و از 

 . ح جهانی کمک خواهد کرداين راه به صل

برای مثال، برتری امتی امريکا رهربان چين را در 
موضوعاتی مانند موضوع تايوان بسيار حمتاط خواهد 
کرد زيرا آن ها می دانند که امريکا مداخله می 
منايد و توان امتی چين ضعيف است و آسيب پذير می 
باشد و منی تواند جلو مداخله اياالت متحده را 

هتديدات امتی چين ممکن است واشنگنت را تشويق  .بگيرد
اما . منايد تا به زرادخانه بيجنگ محله کند

اصطالح سياسی يی است که به سياستمداران ( کبوتران
ميانه رو در عرصه بين امللل اطالق می شود که در 
ديپلماسی کمرت متمايل به کارگيری ابزار نظامی 

امتی برای  کسانی که خمالف کاربرد هتديد-.) اند
وادار کردن ديگر دولت ها هستند؛ از يک امريکای 

 .  القيد و ناحمدود نگران خواهند شد

برتری امتی ممکن است امريکا را برای رفتارهای 
اين گروه از سياستمداران . جتاوزگرانه بر انگيزد

ميانه رو استدالل می منايند که اين موضوع بايد با 
سر . يکا ترکيب گرددابعاد متنوع از قدرت ملی امر

کسانی که نگران  -هستند بوم هااجنام، گروه سوم 
از ديدگاه اينان . وقوع جنگ در اثر يک تصادف اند

قدرت . برتری امتی امريکا وضعيت را پيچيده می کند
های ديگر امتی ممکن است اسرتاتيژی خود را تغيير 
دهند، مثال کنرتل جنگ افزارهای امتی را به مقامات 

در اين صورت، امکان جنگ . رتبه تر بسپارند پايين
نظريه پردازان اسرتاتيژيست . امتی افزايش می يابد

ياد می  »حبران بی ثباتی«از اين وضعيت  زير عنوان
 .کنند

 :دموکراسی چونان سالح

برای مدت پنجاه سال، طراحان نظامی پنتاگون 
سياست امتی خود را بر پايه هدف بازدارندگی محله 

اياالت متحده استوار کرده بودند؛ که در به خاک 
صورت نياز با فرض پيروزی در جنگ امتی با محله 
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پيشگيرانه که بتواند توان امتی دمشن را نابود 
بر پايه اين راهربد، اياالت متحده وابسته .  سازد

مبب افکن های اسرتاتيژيک، موشک : به سه ابزار بود
های  ،  موشک)ICBMs(های بالستيک قاره پيما 

اين . (SSBNs)بالستيک قابل پرتاب از زير دريابی
سه ابزار سبب می شد که دمشن نتواند مهه زراد خانه 

. غافلگيرانه نابود سازد ۀامتی امريکا را در يک محل
اطمينانی وجود داشت که امريکا می تواند تالفی 

 .  ويران کننده يی داشته باشد

از شهرها  چنين تالفی تنها می توانست درصد بزرگی
و مراکز صنعتی کشور مهاجم را نابود سازد و  اين 

عين ابزار . گونه، جنبه باز دارنده داشته باشد
امتی سه گانه می توانست در يک محله هتامجی در برابر 

مبب افگن . نيروهای امتی  دمشن به کار گرفته شود
های استلث که رادارهای دمشن توان رديابی آن ها 

دريايی ها می توانستند موشک های را ندارند و زير
خود را از نزديکی ساحل دمشن پرتاب منايند به گونه 
يی که رهربان و مرکز فرماندهی دمشن جمالی برای 

موشک های دقيق زمين به زمين می . پاسخ منی داشتند
توانستند که صدها سيلوی مستحکم و ديگر اهداف را 

ی دمشن، توانايی اهندام کل نيروی امت. نابود سازند
اين . امکان محله تالفی جويانه را از ميان می برد

مفهوم اکنون به ظرفيت ضربه اول يا برتری امتی 
 . مسمی می باشد

اياالت متحده امتيازات بسياری از  برتری امتی خود 
چه . در سال های پس از جنگ سرد به دست آورده است

برای مثال، در ( در چانه زنی در  برابر شوروی
) 1960و اوايل دهه  1950ن برلين در اواخر دهه حبرا

. و چه در برنامه ريزی عليه ارتش سرخ در اروپا
به اروپای غربی جتاوز می  1950اگر شوروی در دهه 

کرد؛ امريکا قصد داشت جنگ جهانی سوم را با يک 
ضربه بی درنگ امتی در برابر شوروی، اقمارش و 

اين . رساندمتحد چينی اش را با پيروزی به پايان 
طرح ها را بروکرات های ميان پايه در پنتاگون 

هر چند هم از سوی عالی ترين مقام . نپذيرفتند
 . حکومت امريکا تصويب شده بود
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پس از  1960برتری امتی اياالت متحده در اوايل دهه 
اين که ظرفيت اجنام محله متقابل شوروی تکميل 

يا [ گرديد؛ کاهش يافت و اين گونه بن بست امتی
ژی محله يواشنگنت اسرتات. پديد آمد] توازن امتی

پيشگيرانه خود را کنار هناد اما در سراسر دوره 
نابودی قطعی «جنگ سرد تالش می کرد تا از حالت 

خارج شود و برتری هسته يی خويش را بار  »طرفين
جنگ افزارهای امتی خويش را . ديگر احياء منايد

ی آن ها را باال هببود خبشيده و قابليت ويرانگر
 . برد

روی اين منظور، مراکز فرماندهی، سيستم های کنرتل 
و ارتباطی، سايت های دفاع موشکی نشانه گيری شده 

 SSBNsزيردريايی هايی برای هدف قرار دادن . بود
شوروی گسيل گرديده بو و کالهک های زمين پايه چند 
. منظوره دقيق به گونه فزاينده ساخته شد

ايی که می توانستند موشک های زيردريايی ه
بالستيک را پرتاب منايند و مهچنين مبب افکن های 
استلث و نيز موشک های کروز که قادر بودند کالهک 

 . امتی را محل منايند؛ تکميل گرديد

 »نابودی قطعی دو جانبه«برای از ميان بردن حالت 
شوروی هم به قصد دستيابی به برتری امتی اقدام به 

هيچ . دير بزرگ جنگ افزارهای  امتی منودتوليد مقا
يک از طرفين به توان اهندام قطعی در اثر ضربه 

با اين وجود، اشتباه است اگر . خنست دست نيافتند
به : مسابقه تسليحاتی را کامال غير عقالنی بدانيم

دو ابر قدرت از امتيار برتری هسته يی آگاه 
ادن را بودند و هيچ يک منی خواست که ريسک عقب افت

 . بپذيرد

از زمانی که جنگ سرد پايان يافته است؛ جنگ 
افزارهای امتی اياالت متحده بسيار هببود يافته 

امريکا موشک های بالستيک سوار بر . است
زيردريايی های خود را با موشک های بسيار دقيق 

تعويض منوده است که بيشرت آن ها  5دی. 2 -ترايدنت
و تازه يی را محل  می توانند کالهک های بزرگرت

نيروی دريايی امريکا در يک نسبت چشمگير . منايند
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SSBNs  خود را در اقيانوس آرام جابه جا منوده است
بنا بر اين، می تواند در نزديکی ساحل چين يا در 
نقطه کوريا شبکه رادار های روسيه را زير نظارت 

 .  بگيرند

  B-52نيروی هوايی اياالت متحده با مبب افگن های 
که موشک های امتی کروز را محل می منايند؛ جتهيز 

شايد رادارهای چين و روسيه نتوانند . گرديده است
نيروی هوايی دستگاه . اين ها را رديابی منايند

-Bهای الکرتونيکی فوق مدرن در مبب افکن های استلث 
خود نصب منوده است که به آن ها امکان می دهد  2

حتا پيچيده ترين  تا در ارتفاع بسيار کم که
رادارها توان رديابی آن ها را ندارند؛ به پرواز 

سر اجنام، گرچه امريکا طبق مفاد معاهده . در آيند
خود را تا  MXکنرتل تسليحات، موشک های ويرانگر 

های ديگر هببود  ICBMsاز کار می اندازد؛ ولی  2005
کيفيت چشمگيری يافته اند و کالهک های نيرومندتری 

سيستم رديابی اين جنگ . ها نصب شده است MXبر 
 . افزارها بسيار هبرت شده است

 :به هم خوردن توازن وحشت

از دوره پايان جنگ سرد، جنگ افزارهای امتی 
امريکا به سرعت تقويت شده است، در حالی که توان 

اکنون . امتی روسيه به شدت تضعيف گرديده است
موشک  %58مبب افکن های دور پرواز، % 39روسيه 

ICBMs  موشک % 80وSSBNs  کمرت از دوران شوروی
پوسيدگی حجم عظيم جنگ افزارهای  روسيه . دارد

بسيار کالن تر از آن است که در توافقات کنرتل 
 . تسليحات پذيرفته بود

زرادخانه امتی روسيه به دشوار می تواند کارايی 
اکنون مبب افکن های اسرتاتيژيک روسيه . داشته باشد

در دو پايگاه مستقر می باشند که در صورت تنها 
جت های اين . محله غافلگيرانه آسيب پذير اند

% 80بيش از . پايگاه ها بسيار کم مترين می منايند
موجود در سيلوها عمر مصرف شان به  ICBMsموشک های 

طرح های جانشين ساخنت اين . پايان رسيده است
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يا ابزارها يا گرفتار کندی توليد انبوه اند 
موشک . توليدات در مرحله آزمايش ناکام بوده اند

گرچه .به ندرت جابه جا می گردند  ICBMsهای متحرک 
می توانند از داخل آشيانه های خود در صورتی که 

ظاهرا . به موقع فرمان دريافت منايند؛ پرتاب شوند
 . زمان برای اجنام عمليات دارند

. ده استسومين پايه امتی روسيه بيشرت تضعيف گردي
روسيه تقريبا دو جا  SSBNs، موشک های 2000از سال 

در حالی که در . به جايی در سال اجنام گرفته است
در مقابل . (بار صورت می گرفت 60اين عمل  1990

بار در سال صورت  40اين عمليات در اياالت متحده 
بيشرت زير دريايی های جمهز با موشک های  .)می گيرد

پايگاه های دريايی لنگر می  باليستيک روسيه در
جايی که می توانند به سادگی هدف قرار  -اندازند
استفاده موثر از  ۀافزون بر آن، الزم. بگيرند

زيردريايی ها منوط است به کارگيری پرسنل کامال 
 . آموزش ديده

مهاهنگی موشک های عملياتی از زيردريا و گريز از 
بدون گشت  .محله نيروی دمشن کاری بسيار دشوار است

پيوسته، مهارت ملوانان روسی مهچون خود زيردريايی 
که ( 2004در مانور . ها گرفتار مشکل می باشد

از چندين ) والديمير پوتين خود حضور داشت
زيردريايی موشک های باليستيک پرتاب گرديد که يک 

يا اصال شليک نشدند : شکست کامل و مفتضحانه بود
و راه خود را گم  يا اين که تغيير مسير يافتند

در حقيقت، مهين شکست در مانور تابستان و . کردند
نيز  آشکارا ديده شد، به رغم تصوير  2005 پاييز

 . فريبايی که از توان امتی روسيه داده می شود

مجع اين مسايل را با سيستم ابتدايی هشدار دهنده 
نه در دوره شوروی و نه در . روسيه در نظر بگيريد

ماهواره های روسی منی توانند موشک  روسيه کنونی،
های پرتاب شده از زيردريايی های امريکا را 

در آخرين اظهارات علنی رمسی، يک . (رديابی منايند
جنرال بلند پايه روسی در باره سيستم های هشدار 
دهنده روسيه اظهار نوميدی کرد و آن ها را بيرون 
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در مقابل، فرماندهان روس به ) از رده خواند
ستم های رادار مستقر در زمين برای رديابی سي

موشک های پرتاب شده از زيردريايی ها و ديگر 
اما در ساحه يی که اين . کا دارندتموشک ها ا

موشک ها پوشش می دهند، يک منطقه کالن در شرق 
کشور به سوی اقيانوس آرام بيرون از دايره آن ها 

ز اگر از زيردريايی های امريکا ا. باقی می ماند
منطقه پاسفيک موشک هايی پرتاب شود؛ احتماال 
رهربان روس پيش از انفجار آن ها آگاهی خنواهند 

پوشش سيستم رادارهای روسيه در منطقه  .يافت
تنها چند دقيقه پيش . است ارسادريای مشال نيز ن

 . از رسيدن کالهک ها می توانند هشدار بدهند

يردريايی تا با يافنت منابع مالی ز همسکو تالش کرد
های خود را حفظ کند و موشک های متحرک خويش را 
پراگنده منايد و به اين گونه از آسيب پذيری خويش 

اين کار تنها راه درمان کوتامهدت خواهد . بکاهد
روسيه هم اکنون دوره استفاده از جنگ . بود

افزارهای دست داشته را که عمر شان به پايان 
الش برای نوسازی جنگ ت. رسيده است؛ متديد منوده است

. افزارها نيز مهچنان با ناکامی رو به رو است
برنامه نيروی دريايی روسيه برای نوع تازه از 
موشک باليستيک قابل پرتاب از زير دريايی، از 

به نظر می . زمان پيش بينی شده عقب افتاده است
عملياتی خنواهد شد و تا آن  2008رسد که پيش از 

يگری برای مستقر منودن وجود زمان هيچ جايگزين د
 . خنواهد داشت

در حالی که توان نيروی امتی روسيه حتليل رفته 
است، امريکا توانايی خود را برای رديابی زير 

. دريايی ها و موشک های متحرک هببود خبشيده است
افزون بر اين، اعتماد رهربان روسيه به توانايی 

در . (تبازدارندگی زرادخانه اين کشور کم شده اس
آشکارا نسبت به قابليت زيردريايی هايی که  1998

جمهز به موشک های باليستيک اند از رديابی امريکا 
گذشته از آن، مسکو طرح ). ابراز ترديد منودند

هايی برای کاهش موشک های قاره پيمای خود به 
 . را اعالم کرده است 2010ديگر تا سال % 35ميزان 
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 50د که در واقع بين کارشناسان پيش بينی می کنن
. درصد توان کنونی از رده خارج خواهد شد  75تا 

 150شايد تا پايان اين دهه برای روسيه چيزی حدود 
که برکاهش  1990از . راکت قاره پيما باقی مباند
موشک کنار گذاشته  1300تسليحات توافق شده است؛ 

کاهش بيشرت توان امتی روسيه، اجنام محله . می شود
 . برای اياالت متحده بسيار آسان خواهد کرد خنست را

اين واقعيت نشان می دهد که از زمان پايان جنگ 
ما . سرد به چه پيمانه موازنه بر هم خورده است

يک مدل کامپيوتری محله فرضی امريکا بر تسليحات 
امتی روسيه بر طبق فرمول های معياری ناحمرم را که 

ر می گيرند؛ حتليلگران برای چندين دهه از آن کا
کالهک های امتی امريکا به هدف های . نشان داده ايم

دقيق : روسی را بر پايه دو معيار تعيين کرديم
ترين سالح ها به سوی مستحکم ترين هدف ها و سريع 
ترين جنگ افزار ها به سوی آن خبش از نيروهای 

. روسيه که می توانند به سرعت واکنش نشان دهند
اقيانوس آرام کور اند و  زيرا روس ها در منطقه

رديابی جت های استلث و راکت های کروز که در 
ارتفاع پايين پرواز می کنند، برای آن ها بسيار 

ما هر سيستم روسی را با حد اقل يک . دشوار است
کالهک پرتاب شده از زير دريايی با موشک کروز هدف 

با محله سازمان داده شده به اين . قرار داديم
 . ا هيچ گونه اعالم خطر دريافت نکردندطريق، روس ه

اين مدل ساده شايد کمرت از اسرتاتيژی واقعی 
واشنگنت موثر باشد؛ طرح هايی که دولت امريکا دهه 

در . ها است که برای تکميل آن ها کار کرده است
پالن جنگ راستين امريکا، شايد مراکز فرماندهی و 

سيه يا کنرتل، از کار انداخنت سيستم های رادار رو
 .  ديگر اقدامات پيشگيرانه در هدف خنست باشد

بر پايه مدل ما، يک چنين محله غافلگيرانه، فرصت 
خوبی برای ويران کردن متام آشيانه های مبب افکن 
ها، زير دريايی ها و موشک های قاره پيما خواهد 

اين يافته ها بر پايه مفروضات در هبرتين . بود
يی استوار نشده است حالت يا سناريوهای غير عقال
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که راکت های ما دقيق عمل می کنند و کالهک ها به 
عمدتًا، . هدف های خود بدون خطا اصابت می منايند

ما فرضيات معياری را برای ختمين ميزان خطا و عدم 
اطمينان از سيستم های تسليحاتی امريکا به کار 

افزون بر اين، مدل ما نشان می دهد که . گرفتيم
حات اسرتاتيژيک روسيه منهدم می شوند حتا متام تسلي

تسليحات امريکايی کمرت از فرض ما دقت % 20اگر 
% 70داشته باشند يا اگر اطمينان به اين تسليحات 

بيشرت % 50باشد و يا اگر استحکام سيلوهای روسی 
البته، ( .باشند؛ از آن چه که ما ختمين زده ايم

مريکا را ارزيابی غير حمرمانه ما شايد توانايی ا
 .) دست کم گرفته باشد و موفقيت محله بيشرت باشد

بايد روشن کنيم که موفقيت ضربه خنست تضمين شده 
نيست چراکه در عمل عدم قطعيت های بسيار وجود 

البته، به اين معنا هم نيست که ضربه خنست . دارد
آنچه که حتليل ما نشان می دهد، عميق . حمتمل است

از اين پس، روی بازدارندگی روسيه منی تواند : است
امتی سنجش کند و اگر به سرعت راهربد خويش را هم 
تغيير دهد؛ تنها در آينده آسيب پذيری آن بيشرت 

 . خواهد شد

تسليحات امتی چين در مقابل محله امريکا بيشرت آسيب 
چه اين . چنين محله می تواند موفق باشد. پذير است

ر يک حبران با که محله غافلگيرانه باشد يا در اث
تسليحات اسرتاتيژيک امتی چين حمدود . هشدار به چين

ارتش آزاديبخش چين اکنون از راکت های قابل . است
پرتاب از زير دريايی ها يا مبب افکن های دور 

نيروی دريايی چين از دو . پرواز برخوردار نيست
زير دريايی جمهز به موشک های باليستيک استفاده 

آن ها غرق شده است و دومی  می کرد که يکی از
آنچنان ناتوان است که هرگز قادر نيست آب های 
چين را ترک گويد و مدت زيادی قابل استفاده 

 . خنواهد بود

 

مبب افکن های ميان پرواز چين غير موثر خواهند 
مبب افکن ها کهنه هستند و در برابر محله :  بود
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 بر پايه ارزيابی های غير. آسيب پذير می باشند
حمرمانه حکومت امريکا، موشک های قاره پيمای چين 

سايت ثابت می باشد که به حمض دريافت فرمان  18
کالهک هايشان در انبار است و : قابل پرتاب نيستند

موشک های  قاره ( خود موشک ها پر از سوخت نيستند
پيمای چينی با سوخت مايع که می تواند پس از 

ار پوسيدگی کند، بيست و چهار ساعت موشک ها را دچ
. پر کردن سوخت دو ساعت را می گيرد. کار می کنند

نبود سيستم هشدار سريع به آسيب پذيری اين ) 
به نظر می رسد . راکت های قاره پيما می افزايد

که چين در برابر محله زيردريايی های امريکا فاقد 
 .سيستم هشدار دهنده می باشد

الش دارد بسياری از منابع مدعی اند که چين ت 
برای کاسنت از آسيب پذيری موشک های قاره پيمای 

اما سيلوهای . خود؛ سيلوهای فريبنده احداث منايد
فريبنده منی توانند پايه حمکمی برای بازدارندگی 

نزديک به هزار سيلوی فريبنده الزم خواهد . باشند
بود تا خنستين محله امريکا را به چين به سان 

برساند و هيچ شواهد يا دشواری محله بر روسيه 
اطالعاتی در دست نيست که نشان دهنده اراده نيروی 
هوايی چين برای ساخنت ميدان های وسيع از سيلوهای 

و حتا اگر چين بتواند اين کار . فريبنده باشند
را هم بکند، فرماندهان چين مهواره نگران خواهند 
بودکه گيرنده های فوق پيشرفته بتوانند سيلوهای 

 . ن را از فريبنده تشخيص دهندراستي

به رغم گپ های بسياری که در باره نوسازی ارتش 
چين زده می شود؛ بيجنگ برای داشنت يک زرادخانه 
. بازدارنده راستين در دهه بعد شانس اندکی دارد

تالش نوسازی اردوی چين معطوف به نيروهای متعارف 
پيشرفت در نوسازی نيروی امتی بسيار کند . است
، چينی ها تالش 1980از ميانه های دهه . است بوده

کرده اند تا موشک های جديدی برای زيردريايی های 
امتی خود و مهچنين موشک های متحرک قاره پيما 

و اين موشک ) DF-31 and longer-range DF-31A(بسازند
های پيشرفته را  با موشک های قاره پيمای کنونی 

می کند که پنتاگون پيش بينی . تعويض منايند
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طی چند سال آينده صورت خواهد  DF-31sاستقرار 
 . گرفت

بر : گرچه اين پيش بينی با ترديد نگريسته می شود
پايه اطالعات جاسوسی امريکا، استقرار اين موشک 

حتا اگر اين کار هم . ها چند دهه طول خواهد کشيد
منی تواند از آسيب پذيری چين  DF-31sشود، باز 

کيلومرت برد خواهند  8000گان تنها اين پرند. بکاهد
داشت و مناطقی که بتواند در آجنا پنهان شوند، به 

 -اگر در گوشه مشال شرق چين. شدت حمدود خواهد بود
اصوال در استان هيلوجنيان، نزديک به مرز روسيه و 

. مستقر شود، به اياالت متحده می رسد -کره مشالی
ما بايد اما اين استان کوهستانی می باشد و لزو

در طول چند صد کيلومرت جاده يا در يک زمين مهوار 
 .حمدود در مرکز واليت استقرار يابند

اين حمدوديت ها آسيب پذيری اين راکت ها را باال  
می برد و اين پرسش را مطرح می سازد که آيا اين 
ابزار برای هدف قرار دادن سرزمين امريکا ايجاد 

ف گيری داده شده است يا بر روسيه و آسيا هد
تاريخ نوسازی آرام نيروی هسته يی .  خواهد شد

چين، اين گمان را به وجود می آورد که توان ضربه 
اکنون . دوم در آينده نزديک عملی خنواهد بود

اياالت متحده توان زدن ضربه خنست را به چين دارد 
و اين توان برای يک دهه و حتا بيشرت پا بر جا 

 . خواهد ماند

 نه؟طرح آگاها

آيا اياالت متحده آگاهانه در پی برتری امتی است؟ 
يا  برتری نتيجه غير ارادی و حاصل رقابت 
پنتاگون برای به دست آوردن سهم بيشرت از بودجه 
است و يا برنامه های طراحی شده برای هتديدات 
تازه مثال، تروريزم يا از ناحيه کشورهای ياغی می 

اما . ر بوده استباشد؟ درک انگيزه ها مهواره دشوا
قراين نشان می دهند که واشنگنت در واقع آگاهانه 

به يک دليل، رهربان اياالت . در پی برتری امتی است
متحده امريکا آرزومند بر آورده شدن اين هدف 

ماهيت تغييرات در تسليحات کنونی، . بوده اند 
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بالغت رمسی و سياست ها اين نتايج را نشان می 
 . دهند

می دهد که دولت اياالت متحده در پی قراين نشان 
هببود کيفيت جنگ افزارهای امتی فعاالنه در جستجوی 

برای مثال،  نيروی . دست يافنت به برتری می باشد
را که از زيردريايی   W-76دريايی کالهک های امتی 

کالهک های . ها پرتاب می گردد؛ تکميل منوده است
زمين عمل جديد تنها با انفجار در هوا  بر فراز 

اما هبره گيری از فيوزهای جديد امکان . می کنند
می دهد که در نزديکی زمين منفجر شوند که برای 
محله به اهداف مستحکم مانند سيلوهای راکت های 

. قاره پيما، يک وسيله ايده آل به مشار می آيند
حتقيقات ديگر در نيروی دريايی در حال اجنام است 

ليت هدفگيری موشک هايی که هدف آن باال بردن قاب
با . (است که از زير دريايی ها پرتاب می گردند

وجود که اکنون نيز دقيق ترين راکت ها را در 
ترکيب اين دو قابليت، .) جهان نيز دارا می باشد

قابل . از اين وسايل چيزی بسيار مرگباری می سازد
درک است که با چنين باال رفنت کيفيت، موشک ها 

ود تا  مشار بسياری از هدف های قادر خواهند ب
از چشم   B-2s هواپيماهای. مستحکم را ويران سازند

مهچنين ردگيری آن . رادارهای دمشن پنهان می مانند
ها توسط نيروی هوايی نيز به اين دليل که اين 
پرندگان در ارتفاع بسيار پايين پرواز می کنند؛ 

مأموريت اين جنگنده ها رخنه . دشوار خواهد بود
به حريم نظامی پيچيده سيستم دفاع پدافند هوايی 

 . چين در آينده يا روسيه می باشد

در دوره جنگ سرد، يک توضيح برای گسرتش مسابقات 
تسليحات امتی در اردوگاه های رقيب، گرفنت سهم کالن 
تر از بودجه بود که خود، آن ها را به سوی توليد 

امروز با  اما اياالت متحده. سالح بيشرت سوق می داد
 افزودن موشک های قابل پرتاب از زير دريايی ها 

SSBNs مبب افکن ها يا موشک های قاره پيمای ، 
ICBMs در زرادخانه های خود به برتری منی رسد  .

برنامه های نوسازی کنونی شامل هببود کيفيت سيستم 
 . های موجود می باشد
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در اين برنامه ها اولويت به نوسازی کالهک ها و 
داده  MXت های نيروی هوايی جمهز به موشک های ج

حتا گزارش هايی نيز وجود دارد که ( شده است 
کالهک های بيشرتی نيز بر روی موشک های مورد 

اين گونه، استفاده هبرت از . استفاده سوار می گردد
منابع است که با تئوری بر پايه رقابت حمدود 

ی منابع عمدتا بازتاب دهنده نربدها. انطباق ندارد
اين اقدامات مانند يک جمموعه . سازمانی می باشد

برنامه های مهاهنگ می باشد که به اياالت متحده 
 . توان وارد ساخنت ضربه خنست را می دهد

برخی ها ممکن است شگفتی زده شوند که آيا برنامه 
نوسازی اياالت متحده برای مبارزه با تروريسم و 

يکا با تروريسم  کشورهای ياغی می باشد؟ جنگ امر
ادامه دارد و اين کشور عالقه مند است تا تسليحات 
امتی برای ويران ساخنت پناهگاه های مستحکم 

بازتاب دهنده تالش های دولت بوش برای تکميل (
) اسلحه امتی جهت ويران کردن هدف های زير زمينی

شايد کسانی هم تصور کنند که باال . فراهم سازد
هدف قرار دادن تسليحات  برای W-76بردن کيفيت 

کشورهای ياغی يا غارهای مورد استفاده تروريستان 
هم . اما اين توضيحات ناکافی اند. طراحی شده است

اکنون امريکا دارای بيش از يک هزار کالهک امتی 
است که می تواند چنين هدف هايی را مورد محله 

اگر هدف نوسازی تسليحات امتی امريکا . قرار دهد
ها يا دولت های ياغی می بود، نيروی امتی تروريست 

کشور نيازی به هزاران کالهک اضافی قابل انفجار 
در سطح زمين منی داشت و آن هدف با نوسازی  

به زبان ديگر، به نظر . عملی می شد W-76برنامه 
می رسد که برنامه نيروی امتی امريکا اکنون و در 

سالح آينده برای اجرای محله پيشگيرانه جهت خلع 
 . روسيه و چين طراحی می شود

افزون براين، برتری امتی واشنگنت در عرصه بين 
املللی کامال با سياست اعالمی مبنی بر توسعه سيطره 

اسرتاتيژی امنيت ملی دولت . جهانی اش مهخوانی دارد
قوای ما به «: آشکارا می گويد  2002بوش در 

القوه اندازه کافی توامنند خواهد بود تا دمشنان با
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را از تعقيب آرزوی برتری يا برابری با اياالت 
برای رسيدن به اين نقطه،  ».متحده منصرف سازد

اين دولت آشکارا در متام ابعاد تکنولوژی نظامی 
مدرن در پی برتری است؛ هم در تسليحات متعارف و 

 . هم در امتی

برای مثال، سياست دستيابی به برتری امتی کمک می 
منتقدان . دفاع موشکی آن درک گرددکند تا برنامه 

برنامه دفاع موشکی استدالل می منايند که سپر ملی 
دفاع مانند، منونه هايی که اين کشور در آالسکا و 
کاليفرنيا مستقر ساخته است؛ در برابر مشار بسيار 
از موشک های واقعی و فريب دهنده که از سوی 

ذير روسيه يا چين پرتاب شده باشند؛ بسيار آسيب پ
حتا با وجود : آن ها درست می گويند. خواهد بود

يک سيستم زمينی، هوايی و دريايی دفاعی، اياالت 
متحده در برابر محله  گسرتده روسيه و چين آسيب 

اما اشتباه آن ها در  نتيجه . پذير خواهد بود
پس «گيری يی که می کنند است مبنی بر اين که

ين شيوه و به مه. »سيستم دفاع موشکی بيهوده است
دليل های مشابه، طرفداران برنامه دفاع موشکی 
استدالل می منايند که اين برنامه در برابر محله 
کشورهای ياغی يا تروريست می باشد؛ نه قدرت های 

 . عمده امتی

در هر دو ديدگاه، اين سپر موشکی ارزش اوليه 
در صورتی که . برای يک محله هتامجی دارد، نه تدافعی

تحده به چين يا روسيه محله پيشگيرانه امتی اياالت م
منايد، مشار اندکی از تسليحات برای اين دو کشور 

در اين حالت، يک سيستم ). اگر مباند( خواهد ماند
. دفاع موشکی وسيله خوبی برای حفاظت خواهد بود

چون دمشن جنگ افزارهای اندکی برای تالفی و انتقام 
 . در اختيار خواهد داشت

رد، وابستگی واشنگنت به اسلحه امتی تنها طی جنگ س
بازدارنده محله امتی نبود؛ بازدارنده نيروهای 
متعارف پيمان ورشو که دارای برتری بود؛ نيز 

بازدارندگی دومی سبب گرديد که امريکا از . بود
اکنون اين . تعهد به استفاده خنست صرف نظر کند

 ماموريت به پايان رسيده است و امريکا آغاز به
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واشنگنت به . دستيابی به برتری امتی کرده است
سياست خود دوام داد و توسعه توانايی حمدود دفاع 
. موشکی هتديد تازه شايد خطرناکرتی ايجاد کرده است

مهمرتين نتيجه منطقی اين است که توان جنگ امتی به 
حيث خبش مهمی از اجزای دکرتين دفاعی باقی خواهد 

چون سياست امريکا وجود ماند و هدف برتری امتی مه
 . خواهد داشت

 توقف نگرانی و عشق مبب؟

 »تضمين نابودی متقابل«طی دوره جنگ سرد، 
مباحثات در باره  عقالنيت برتری امتی کمرت مطرح 

اکنون حفظ موازنه دلچسپ به نظر منی رسد و . بود
بدون شک، شاهين ها برتری . مباحثات جدی روان است

از . زيابی می منايندامتی امريکا را مثبت ار
ديدگاه آن ها بازدارندگی وحشت خوب نبود زيرا که 

. کشور شان را در برابر محله دمشن آسيب پذير بود
در عصر پس از موازنه امتی، واشنگنت دارای چنان 

بدون خشونت . توانی است که می تواند جنگ را بربد
در موقعيت هبرت برای کنرتل بلند پروازی های .  عظيم
چين، ايران، کره مشالی : اک کشورهايی مانندخطرن

 . قرار دارد

از سوی ديگر کبوتران، از دنيای تک قطبی که در 
آن اياالت متحده برای هر گونه هتديد کردن خود را 

و بر آن اند  آزاد احساس منايد؛ نگران می باشند
که شايد امريکا برای اهداف سياست خارجی خود به 

به پنداشت آن ها، جنگ  .نيروی نظامی متوسل شود
افزارهای امتی هنگامی می تواند صلح  و ثبات 
بياورد که قدرت های امتی برابر و هم پايه آسيب 

 . پذير وجود داشته باشند

بوم ها نگران هستند که برتری امتی امريکا واکنش 
های بی ثبات ساز در کشورها ايجاد کند صرف نظر 

چين و روسيه از مقاصد واشنگنت گمان می زنند که 
برای کم کردن آسيب پذيری خود  تالش خواهند کرد 

. تعداد فراوان مبب، موشک و زيردريايی بسازند
قوای امتی خود را در حالت آماده باش کامل نگه 
خواهند داشت و سياست های انتقامگيرانه خويش را 
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اگر چين و روسيه . متناسب با خطر عيار می سازند
ند؛ خطر جنگ امتی در اثر به اين اقدامات دست ياز

حوادث اتفاقی به خصوص در زمان های حبرانی افزايش 
در چنان ترازی که در دهه های گذشته . می يابد

 . پيشينه نداشته است

 

سر اجنام، عقالنيت پيشگيری سياست برتری امتی 
امريکا در منت اهداف سياست خارجی کشور بايد 

ظ برتری اين کشور اکنون برای حف. ارزيابی گردد
دولت بوش سياست جلوگيری . جهانی خود در تالش است

از ظهور قدرت مهتای رقيب و دولت هايی که نتوانند 
در مناطق حبرانی مانند خاورميانه برآمد منايند، 

اگر واشنگنت بر اين باور . را تعريف کرده است
باشد که چنين برتری الزمه امنيتش می باشد؛ آن 

امتی بر خطرات آن رجحان  گاه ارزش و فايده برتری
اما اگر اين کشور يک سياست خارجی مهار . دارد

برای مثال، به صدور  -شده و مقيد را پيش گيرد
يا  ،دموکراسی از راه زور زياد مرتدد باشد

بپندارد که بايسته نيست که برای منع گسرتش جنگ 
در اين  -افزارهای کشتار مجعی به زور متوسل شد

 .ی با خطرات بسياری مهراه استرويکرد، برتری امت
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 گره های کور و فروبسته 

 کالوه سر درگم حبران افغانستان
 

 . افغانستان حمراق مهه سياست خارجی ما است«
عا                 هانی واق ست ج مهه سيا که  ست  يی ا طه  ين نق ا

 .»وابسته به آن است
 بارک اوباما

 
ان، به باور بسياری از کارشناسان مسايل افغانست

در کالوه سر درگم حبران کشور، چند گره کور است که 
تا باز نشوند، هر گونه سخن گفنت از صلح و امنيت 
و ثبات در کشور و منطقه، ياوه سرايی يی بيش 
خنواهد بود و بدون گشودن اين گره ها، حبران با 
گذشت هر روز پيچيده تر و ژرف تر و چند اليه تر و 

ار تر و دشوار تر خونبار تر شده، حل آن دشو
 .خواهد گرديد

 
طرح اين موضوع در اين برهه، به اين دليل مهم 
است که به باور برخی از آگاهان، از يک سو، حضور 
نيروهای ائتالف بين املللی در کشور برای تامين 
امنيت، صلح و ثبات، الرتناتيو ندارد و از سوی 
ديگر، ادامه حضور آن ها در سيمای کنونی، به بن 

ت رسيده است و خطر شکست شان در فرجام اين جنگ بس
فرسايشی بی پايان و در پی آن فروپاشی افغانستان 
به دو يا چند خبش و درگيری يک جنگ خامنانسوز پيش 

 . بينی ناپذير می رود
 
 :مهم ترين اين کور گره های قرار زير اند 
زير سوال بودن مشروعيت حضور نيروهای ناتو   -1

  در افغانستان
م اعاده وضعيت افغانستان چونان يک کشور عد -2

 بی طرف 
معمای قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک  -3

 پارادکسال ميان افغانستان و امريکا 
مداخله تعرض، عدم نبود قرار داد روشن عدم   -4

و عدم ادعای ارضی بر يک ديگر در امور يک ديگر 
 ميان افغانستان و پاکستان 
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انستان در پی عدم مشروعيت رهربی کنونی افغ -5
 تقلب گسرتده در انتخابات

نبود يک قانون اساسی کارا و پذيرا برای  -6
 کشور

ناکارآيی ساختار کنونی نظام سياسی در   -7
 افغانستان 

نبود اسرتاتيژی روشن مبارزه بی امان و   -8
 پيگير در برابر القاعده، طالبان و ديگر تندروان

نبود يک دولت فراگير ملی و خطر فروپاشی   -9
  کشور 

 عدم شفافيت در مبارزه با مواد خمدر  -10
 

روشن است گشودن گره های کور و فرو بسته حبران 
افغانستان کار ساده يی نبوده، مستلزم دگرگونی 
ريشه يی اسرتاتيژی امريکا است و بی ترديد موانع 

خوب، مگر اين . فراوانی بر سر راه آن قرار دارد
رگم گره های کور دردمندانه در اين کالوه سر د

وجود دارند و اگر گشوده نشوند، نبايد هم انتظار 
يافنت سر نخ کالوه را داشته باشيم و مهچنين امنيت، 
صلح و ثبات به هيچ رو تامين خنواهد گرديد و حبران 
می تواند به گونه لگام گسيخته ادامه يابد و چه 

 . بسا که پيچيدگی هايی از اين هم بيشرتی را بزايد
 

ين گره های کور می تواند از راه های گشودن ا
 :ديدگاه تئوريک قرار زير باشد

در آوردن مهه نيروهای ائتالف بين املللی زير  -1
 چرت واحد آيساف و پايان دادن به ماموريت ناتو

برگزاری يک کنفرانس بين املللی در باره   -2
افغانستان زير چرت سازمان ملل و اعاده وضعيت بی 

غانستان به عنوان طرفی افغانستان يعنی اعالم اف
يک کشور بی طرف و دادن تعهدات الزم در زمينه از 
سوی مهه کشور های ذيدخل در حبران افغانستان به 

 مشول سازمان های بين املللی
فسخ و لغو قرار داد قرار داد مهکاری های  -3

اسرتاتيژيک ميان امريکا و افغانستان برای جلب 
 اعتماد دوباره مهسايگان افغانستان
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عدم مداخله در امور  ،رار داد عدم تعرضعقد ق -4
ميان  و عدم ادعای ارضی بر يک ديگر يک ديگر

افغانستان و پاکستان زير نظر سازمان ملل و 
سپردن تعهدات بايسته در زمينه مانند توافقات 
ژنو در دوره داکرت جنيب از سوی امريکا، پاکستان و 
افغانستان با مهکاری چين، روسيه، ايران، هند و 

 .ربستانع
برگزاری لويه جرگه اضطراری و انتخاب يک  -5

رهيری مشروع به جای رهربی غير مشروع کنونی با 
 مهکاری سازمان ملل 

تغيير و اصالح قانون اساسی کنونی که عدم  -6
 .کارايی آن در عمل ثابت شده است

تغيير ساختار نظام سياسی ناکار آمد کنونی و  -7
رياستی  آوردن نظام رياستی خمتلط به جای رژيم

کليت گرای کنونی با اعاده کرسی صدرات و تقسيم 
افغانستان به چند زون و انتخابی شدن ارگان های 

واليت ها، ولسوالی ها، عالقه داری ها و (حملی قدرت 
 )شهرداری ها

تشکيل جبهه واحد ضد تروريستی در برابر  -8
القاعده و طالبان و ساير گروه های تند رو با 

مهسايگان افغانستان و مهه قدرت  اشرتاک ارگانيک مهه
های بزرگ زير نظر سازمان ملل و ادامه مبارزه 

پايان . پيگير و بی امان با آنان تا پيروزی کامل
خبشيدن به هر گونه مذاکره و بازی های ابزاری با 

بسيج مهه پتنسيال کشور برای نربد در . تروريست ها
برابر تروريسم يعنی القاعده، طالبان و ساير 

ندروان آشتی ناپذير و در صورت عدم مهکاری ت
پاکستان، وضع حتريم های بسيار شديد در برابر آن 
کشور از سوی سازمان ملل و جتريد مطلق آن  کشور 

 .از سوی جامعه جهانی
ايجاد يک دولت فراگير ملی با مشارکت گسرتده  -9

مهه اليه های جامعه افغانی به جای دولت تبار گرای 
در اين حال، در ساختار نظام . غير ملی کنونی

نوين بايسته است تا رييس مجهور پشتون و صدر اعظم 
تاجيک، هر يک چهار، چهار معاون از اقوام بزرگ 
افغانستان داشته باشند و رياست سنا و شورای ملی 
به منايندگان شايسته برداران هزاره و ازبيک 
سپرده شود تا در بافت افقی قدرت توازن پذيرا و 
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انه به ميان بيايد و مشارکت گسرتده ملی دادگر
 .تامين شود

مبارزه بی امان و خلل ناپذير در برابر کشت،  -10
توليد و قاچاق مواد خمدر از مجله به آتش کشيدن 
کشتزارهای مواد خمدر با مبب های آتشزا، نابودسازی 
آزمايشگاه های توليد اين مواد، تعيين جزای 

ل کميسيون بين اعدام برای قاچاقچيان بزرگ، تشکي
املللی مبارزه با مواد خمدر زير نظر سازمان ملل 
با اشرتاک کشورهايی که بيش از هر کشوری قربانی 

مانند روسيه، ايران، . مواد خمدر بوده اند
پاکستان، کشورهای آسيای ميانه، چين، افغانستان 

نيروهای ائتالف بين . و کشورهای اروپايی و امريکا
مبارزه با مواد خمدر در  املللی بايد در قبال

والياتی که حضور دارند، در برابر اين کميسيون 
مهچنين بايسته است يک . پاسخگو و مسوول باشند

کميسيون بين املللی نظامی مبارزه با مواد خمدر 
يرای کنرتل نظاميان خارجی در افغانستان تشکيل و 
در پايگاه های هوايی بگرام، شيندند، کابل و 

شوند با حق بازرسی از هواپيماهای  قندهار مستقر
 .ترانسپورتی نظامی

 
در واقع، اين يک چهارچوب تيوريک برای حل ريشه 
يی مساله است و پيش شرط آن برگزاری يک کنفرانس 
بين املللی ديگر به سان کنفرانس بن در يکی از 
کشورهای بيطرف در مساله افغانستان زير نظر 

 .سازمان ملل است
 

ورت ناگشوده ماندن اين گره های روشن است در ص
کور، مشکل افغانستان حل نشده و تنها شکل آن 
دچار استحاله شده و حبران به اشکال جديدی ادامه 

 . خواهد يافت
 

در اين جا به شرح  حتليلی و توصيفی گره های 
 :دهگانه برمشرده شده در باال می پردازيم

 
زير سوال بودن مشروعيت حضور نيروهای ناتو  -1

 :افغانستان در
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آن چه که روشن است، در زمينه حضور نيروهای  
آيساف کانسنسوس بين املللی و فيصله نامه سازمان 

از اين رو، تنها حضور آيساف در . ملل موجود است
مگر، مشروعيت حضور . افغانستان مشروعيت دارد

ناتو از سوی بسياری از کشورهای جهان و بسياری 
از اين رو، . ل استاز مردم افغانستان زير سوا

بايسته است تا چهار چوب حضور نيروهای ائتالف بين 
املللی از حضور ناتو که با فيصله سازمان ملل 
مهخوانی و مهاهنگی ندارد، به در آوردن مهه نيروهای 

يعنی حضور . خارجی زير چرت آيساف تغيير يابد
نيروهای ائتالف بين املللی مطابق فيصله نامه 

 . ومنند و هنجارمند شودسازمان ملل قان
 

در باره خماطرات و پيامدهای حضور نيروهای خارجی 
در افغانستان در سيمای نيروهای ناتو، بنده در 

در آستانه  2001اکترب سال  13سخنرانی مشرتکی که در 
محله نيروهای ائتالف بين املللی بر طالبان در لندن 
مهراه با روانشاد استاد جاويد و روانشاد عزيز 
نعيم در افغان اکادمی داشتم و نوار ويدئويی آن 

کتاب افغانستان  217-216. موجود است و منت آن در ص
به کجا می رود؟ هم بازتاب يافته است؛ چنين 

 :هشدار داده بودم
 
اشتباه بزرگی خواهد بود هرگاه کشور های غربی « 

هر چند، . در افغانستان زير نام ناتو عمل کنند
نيروی نظامی ندارد که به سازمان ملل خود 

افغانستان بفرستد و نظم را اعاده کند، اما از 
سوی ديگر، فينومن طالبان پديده استثنايی يی است 
که در هيچ يک از چهارچوب ها و موازين بين املللی 

از اين رو، اين ها می توانند و هنوز . منی گنجد
هم دير نشده است که استاتوس تازه يی وضع کنند 

چهارچوب آن بتوانند سربازان را از سوی که در 
ملل متحد با يک برنامه تنظيم شده و در سيمای 

زيرا يک حبث اين است . ديگر وارد افغانستان کنند
که سربازان ناتو وارد افغانستان شوند و حبث ديگر 
اين است که سربازان سازمان ملل متحد وارد اين 

 . کشور شوند
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يروهای بين املللی پس يک واريانت اين است که ن...
از سرکوب نيروهای افراطی، مدتی برای حفظ امنيت 

در . ماندگار شوند و سپس افغانستان را ترک گويند
اين حال، اين خطر وجود خواهد داشت که پس از 
بازگشت نيرهای بين املللی، دو باره تنش هايی 
پديد آيد و به روند ارائه ياری های بين املللی 

 .  خدشه وارد گردد
 

در واريانت ديگر، هرگاه هدف آن ها پاييدن در 
پرش افغانستان و تبديل ساخنت اين کشور به ختته 

اشتباه بزرگ غرب باشد، و شکسنت کمربند جنوب، 
خواهد بود، که هبای سنگينی به خاطر آن خواهند 

هد آورد که منی اپرداخت و فاجعه يی را با بار خو
 ».شود ابعاد آن را پيش بينی کرد

 
در مهين پيوند، روانشاد استاد عزيز نعيم 

شکل جتاوز را به خود ...اگر اين «: فرمودند
بگيرد، مقامات امريکا اين جتربه تاريخ را فراموش 
نکنند که در آمدن به افغانستان بسيار مشکل 

 .نيست، مگر برونرفت از آن خيلی گران خواهد بود
 

ز سرکوب اين که هدف آن ها از اين جتاو... 
آقای آريانفر  تروريست ها است يا به قول

شکستاندن کمربند، اين را می گذاريم به قضاوت 
آينده تاريخ، مگر نتيجه اين است که اين حرکت 
بنيادگرايی را در منطقه تقويت خواهد خبشيد و 

. مسلمانان جهان را در برابر امريکا قرار می دهد
تا و در دراز مدت احساسات مردم افغانستان را که 

کنون نسبت به امريکا خوشبين بودند، شايد جريحه 
 .»دار بسازد

 
به هر رو، در آغاز نيروهای ائتالف بين املللی زير 

مگر، پسان ها . نام آيساف وادر افغانستان شدند
ناتو مسووليت مبارزه با تروريسم را به عهده 

زيرا اين کار . گرفت و اين يک اشتباه آشکار بود
ن و هم کشورهای منطقه را در هم مردم افغانستا

قبال اهداف امريکا و انگليس مشکوک و مظنون 
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گردانيد و مهين موضوع موجب آن گرديد که اوضاع 
 . روز به روز تيره تر و پيچيده تر گردد

 
به گونه سنتی مردم افغانستان هر گونه حضور دراز 
مدت نيروهای خارجی را چونان اشغال کشور خود 

ر آن دست به خيزش بی امانی می پنداشته و در براب
از اين رو، برای تداوم حضور نيروهای . يازند

ائتالف بين املللی در افغانستان نبايد کاری می شد 
که موجبات خدشه ساخنت ذهنيت های آنان را فراهم 

 . می آورد
 

به هر حال، حضور نظامی نيروهای ائتالف بين املللی 
ا مغاير زير. زير نام ناتو توجيه پذير نيست

فيصله نامه سازمان ملل است و از ديدگاه حقوق 
دست . بين الدول مشروعيت آن را زير سوال می برد

کم موجب پايمال شدن غرور ملی مردم و بی اعتماد 
 . شدن مهسايگان ما  می گردد

 
عدم اعاده وضعيت افغانستان چونان يک کشور  -2

 : بی طرف
ستان، يکی از گره های کور ديگر در حبران افغان

اين است که به رغم انتظار مردم افغانستان، به 
منظور تامين امنيت، صلح و ثبات افغانستان 

وضعيت . استاتوس بی طرفی کشور اعاده نگرديد
) حايل(جيوپوليتيک افغانستان چونان يک کشور بوفر

ايجاب می منايد که اين کشور در کشاکش های جهانی 
تيک و فلسفه اين با سرشت جيوپولي. بی طرف مباند

. وجودی کشوری به نام افغانستان پيوند دارد
هرگونه پيوسنت يا گرايش به يکی از قطب های جهانی 
توازن و تعادل را در کشور برهم زده و موجب پديد 
آيی لرزه های جيوپوليتيک و جيو اسرتاتيژيک شديد 

 . نه تنها در کشور، بل در سراسر منطقه می گردد
 

ارجی افغانستان توانسته گردانندگان سياست خ
بودند در گذشته بسيار با مهارت در عرصه سياست 
خارجی عمل منايند و اين بيطرفی و تعادل و توازن 
را ميان پيمان های ناتو و وارسا نگهدارند و از 
مهين رو هم مادامی که اين تعادل و توازن برقرار 
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از مهان روزی .  بود، در کشور آرامی حکمفرما بود
بی طرفی برهم خورد، تا به امروز  که اين

افغانستان روی آرامی را به خود نديده است و 
مطمئنا مادامی که اين بيطرفی اعاده نگردد، 

 .خنواهد ديد
 

کنون به جای پيمان وارسا، سازمان شانگهای به 
از مهين رو، بايسته است تا . ميان آمده است

 ناتو و( افغانستان ميان دو اردوگاه بزرگ جهانی
تعادل و توازن را نگهدارد و اين مهم ) شانگهای

هنگامی ميسر است که استاتوس بی طرفی افغانستان 
از سوی سازمان ملل در يک کنفرانس بين املللی 
اعاده گردد و جوانب ذيدخل مهه تعهد بسپارند که 
به اين وضعيت افغانستان احرتام می گذارند و آن 

 .را حفظ می منايند
 

غانستان بايد به گونه يی باشد که سياست خارجی اف
بايد چند گونه تعادل را دست کم به گونه نسبی 

 :حفظ منايد
 ميان ميان اروپا و امريکا  -1
 ميان ناتو و شانگهای  -2
 ميان روسيه و چين  -3
 ميان هند و پاکستان -4
 ميان ايران و عربستان -5
 

هرگونه عدم توازن در روابط ميان اين قدرت های 
ی ثبات را به گونه بنيادی بزرگ جهانی و منطقه ي

مادامی که افغانستان . در کشور برهم می زند
نتواند چنين توازن هايی را برقرار منايد، بسنت هر 
گونه اميد به امنيت، صلح و ثبات تومهی بی خنواهد 

 .بود
  
معمای قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک ميان  -3

 :افغانستان و امريکا
ان منطقه، امضای از ديدگاه بسيار از کارشناس

قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک ميان افغانستان و 
سوء ظن ها ) هر چند هم در سيمای اعالميه(امريکا 

در مورد . و پرسش های  بسياری را بر انگيخته است
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افغانستان فيصله سازمان ملل هست که حضور آيساف 
سوالی که مطرح می گردد، اين . را مشروعيت می خبشد

ا موجوديت کانسنسوس جهانی و فيصله نامه است که ب
سازمان ملل، ديگر چه نيازی به مهچو قرار دادی با 

 يک يا دو کشور به گونه جداگانه هست؟
 

به ويژه بند هنم اين قرار داد بس شگفتی بر انگيز 
بر مهکاری دو کشور در زمينه هپن  ،در اين بند. است

از  ساخنت دمکراسی در منطقه تاکيد شده  است که
سوی کشورهای منطقه چونان صدور سخت ابزاری 

اين در . دمکراسی طراز امريکايی ارزيابی می شود
حالی است که چندی پيش بارک اوباما اعالم کرد که 
هدف امريکا از حضور در افغانستان درهم کوبيدن 

 !القاعده است، نه آوردن دمکراسی در افغانستان
 

جب مشکوک شدن هر چه است، امضای اين قرار داد مو
مهسايه های افغانستان در برنامه های راهربدی 

اين در . درازمدت امريکا در افغانستان شده است
حالی است که افغانستان با کشورهای منطقه از 
زمان امير امان اهللا خان تا کنون چندين قرار دارد 
که به کشور سومی اجازه برپايی پايگاه های نظامی 

 . ی دهدرا عليه آن کشور ها من
 

مشاری از کارشناسان از مهين پيش تر رفته و اين 
قرار داد را ناقض استقالل و متاميت ارضی 
افغانستان و پايان يافنت استاتوس کشور چونان يک 
کشور مستقل و آزاد و از مظاهر نئو کلونياليسم 

يک کشور دربند  بهمی پندارند که افغانستان را 
 .مبدل می گرداند

  
مهسايگان افغانستان در زمينه از  هر چه هست،

افغانستان خواهان توضيحات هستند که برای چه و 
چه منظوری چنين قرار دادی را به امضاء رسانده 
اند و چرا با امريکا؟ چون ماموريت نيروهای 
ائتالف بين املللی در افغانستان يک ماموريت جهانی 
بر اساس فيصله نامه سازمان ملل است که هيچ گونه 

 .وء استفاده ابزاری از آن را بر منی تابدس
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نبود قرار داد روشن عدم مداخله در امور يک   -4
 : ديگر ميان افغانستان و پاکستان

دست اندازی های پاکستان در امور افغانستان و 
مداخالت آن کشور و پشتيبانی حمافل و حلقات معلوم 
احلال آن کشور از تروريسم بين املللی در خور هيچ 

 .رح و بيانی نيست و بر هيچ کس هم پوشيدهش
 

مگر، پاکستان هر چه هست در قبال افغانستان 
. اسرتاتيژی مشخص، روشن و تعريف شده يی دارد

پاکستان در قبال مسايل افغانستان يک ديد 
اسرتاتيژيک دارد که برخاسته از رقابت سنتی آن 

پاکستان به هيچ رو، موجوديت . کشور با هند است
ت اولرتاناسيوناليست پشتون را در کابل که يک دول

بر سه چهارم خاک آن کشور ادعای ارضی داشته و 
خواهان نابودی پاکستان باشد، با محايت يک ابر 

چون اين مساله با هستی آن . قدرت بر منی تابد
 .کشور پيوند دارد

 
از مهين رو است که پاکستان در بازی با برگ پشتون 

اليسم حاکم بر کابل که از در برابر اولرتاناسيون
پشتيبانی امريکا برخوردار است، با برگ تند روی 
و بنيادگرايی اسالمی که بار ها کارا تر و برنده 
تر از برگ اولرتاناسيوناليسم پشتون است، برای 

 .جنات خود از نابودی به ميدان آمده است
 

برای گرفنت اين برگ برنده از دست پاکستان، 
مداخله  عدمامضای يک قرار داد  بايسته است تا با
 و عدم ادعای ارضی بر يک ديگر در امور يک ديگر

زير نظر سازمان ملل مانند توافقات ژنو در دوره 
داکرت جنيب، به اين بازی ابزاری و خونبار پايان 
داده شود و اين هنگامی ممکن است که يک دولت ملی 
که معتقد به حل اين مشکل باشد، در کابل روی 

در غير آن، جنگ افغانستان را پايانی . يدبيا
 . خنواهد بود

 
در اين مقاله عناوين زير به بررسی : يادداشت

گرفته شده است که به دليل تکرار آن در ساير 
 :مقاالت حذف گرديد
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عدم مشروعيت رهربی کنونی افغانستان             
 در پی تقلب گسرتده در انتخابات

 و پذيرا برای کشورنبود يک قانون اساسی کارا 
ناکارآيی ساختار کنونی نظام سياسی در  

 افغانستان 
نبود اسرتاتيژی روشن مبارزه بی امان و پيگير در  

 برابر القاعده، طالبان و ديگر تندروان
 نبود يک دولت فراگير ملی و خطر فروپاشی کشور   

 عدم شفافيت در مبارزه با مواد خمدر 
 
 
 

 ح سرگردان و ارواح خبيثه  عمو سام در جستجوی اشبا
 

در اين اواخر هر چه بيشرت و بيشرت در حمافل و 
ژورناليستيک پرسش هايی از اين دست  -حلقات سياسی
 :مطرح می گردد

آيا امريکا در نربد با القاعده و طالبان در 
 افغانستان به بن بست رسيده است؟

 آيا طالبان باز ديگر به قدرت خواهند رسيد؟ 
اصال شانسی برای پيروزی در اين جنگ  آيا امريکا

 فرسايشی بی فرجام دارد؟
چرا امريکا، طالبان و القاعده را در سرزمين 
پاکستان که النه ها و پايگاه های اصلی تروريسم 

 در آن قرار دارد، در هم منی کوبد؟
چرا پاکستان به عنوان شريک راهربدی امريکا در 

رابر دهشت مبارزه با تروريسم به گونه جدی در ب
 افگنان در خاک خود منی رزمد؟

چرا امريکا در زمينه بر پاکستان فشار بايسته را 
 وارد منی آورد؟

 
امريکايی . در مورد طالبان موضوع بيخی روشن است

ها از مهان آغاز در قبال طالبان و در کل در قبال 
افغانستان به بيراهه رفتند و کوره راه نادرستی 

. م به مهان کژراهه روان اندرا پيمودند و هنوز ه
آن ها هرگز برنامه روشنی برای از ميان بردن و 

راهربد . سرکوب طالبان در دستور کار نداشته اند
امريکا از آغاز، نه نابودی و سرکوب طالبان، بل 
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جلب و جذب آن ها به سوی خود و در آوردن آن ها 
زير چرت يک دولت اولرتاناسيوناليست تبارگرا در 

نيرومند «انديشه ايجاد يک دولت . وده استکابل ب
با حموريت تک تباری در کابل که به منظور ! »مرکزی

کشانيدن طالبان به سوی امريکا برنامه ريزی شده 
بود، لغزش بزرگ و ناخبشودنی امريکا در افغانستان 
بود و است که مهه ناکامی های آن کشور در مساله 

ين لغزش ريشه افغانستان و حتا منطقه و جهان در مه
 . دارند

 
اشتباه اسرتاتيژيک امريکا در افغانستان اين  

بوده  است که امريکايی ها از مهان آوان آغاز 
کارزار افغانستان با توجه به شناخت کمرنگی که 
از سرشت طالبان داشتند، پرونده طالبان را از 
القاعده جدا کردند و بر آن شدند تا با پيش گرفنت 

ه با اين دو گروه، يکی را سرکوب و برخورد دو گان
نابود و ديگری را به آغوش بکشند و به استخدام 
در آورند و روی مهين منظور هم به جای روی کار 
آوردن يک دولت فراگير ملی که انگيزه دفاع از 
کشور و نربد با طالبان را داشته باشد، در پی 
استقرار يک دولت اولرتاناسيوناليست تک تباری در 

ل شدند تا بتوانند طالبان را زير چرت مهداشت کاب
غافل از آن که . های تباری به سوی خود بکشانند

طالبان شاخه افغانی القاعده هستند و از ديدگاه 
 .سرشتی از القاعده جدايی ناپذير اند

 
ابزاری حمض، و چيزی  -نگاه امريکا به گروه طالبان

نبوده جز مبدل ساخنت آنان به سپاهيان اجير آينده 
است تا بتواند از آنان به عنوان گوشت دم توپ در 
نربدهای ممکنه آينده يا دست کم وارد آوردن فشار 
بر ايران، بی ثبات سازی کشورهای آسيای ميانه، 
سين کيانگ چين و فشار بر خود پاکستان و کنرتل 

يک در يک سخن ايجاد  –جماهدان در مشال کشور
 . ه بگيرددر افغانستان هبر اسراييل ديگر

 
راز روی کار آوردن يک دولت تبار گرای 
اولرتاناسيوناليست به جای يک دولت فراگير بر 
شالوده وحدت ملی و ارزش های دمکراسی در کابل با 
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سوء استفاده از کنفرانس بن و پشتيبانی پيوسته 
چنين بر می آيد . از آن هم در مهين حکمت هنفته است
نس بن در پی روی که امريکايی ها در مهان کنفرا

کار آوردن دولتی تبار گرا در افغانستان بودند 
که توانايی کشاندن طالبان مهتبار خود را به سوی 

 .امريکا داشته باشد
 

کنون که در ظاهر چنين دولتی غير دمکراتيک و ضد 
ملی در کابل ريشه گرفته و پايه يافته است، مشی 

گرفته  آشتی و گفتگو با طالبان در مهين راستا پيش
به اميد اين که بتوانند سر اجنام . شده است

طالبان را با خريد و تطميع و مشارکت دادن بالفصل 
به قدرت و واگذار منودن خبش هايی از سرزمين 
افغانستان به آن ها حتا جتزبه کشور به دامان خود 

 . بکشند
 

روشن است چيزی که در اين ميان به کشتار گاه 
دمکراسی و وحدت ملی و قربانی آورده می شود، 

از مهين رو است که . متاميت ارضی افغانستان است
دستاورد شوم چنين راهربدی از مهين حاال خود منايی 

 !فروپاشی افغانستان -می کند
 

چه شگفتی بر انگيز است اين که زمانی بوش ساخنت 
دمکراسی در افغانستان را چونان ماموريت آمسانی 

داده شده بود، پرداز می که اجنام آن به او اهلام 
مگر اکنون آقای اوباما می گويد هدف امريکا . کرد

ماموريت ما . ساخنت دمکراسی در افغانستان نيست
 ! درهم کوبيدن القاعده است

 
به هر رو، چيزی که روشن است، از مهان آغاز، در 

. برابر طالبان مساحمه و مدارا صورت می گرفته است
ار آنان به هزاران می زندانيان طالبان را که مش

رسيد، بی چون و چرا از زندان ها رها کردند و 
از مهان آغاز به گونه . کنون هم چنين می کنند

سامامنند تبليغ می شد که طالبان برای دولت 
خطر اصلی . افغانستان خطر راهربدی متوجه منی سازند

در مهين راستا بود که . از سوی جماهدان مشال است
ن مشال از کرسی های کليدی دولتی و راندن منايندگا
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خلع سالح جماهدان مشال به گونه سامامنند صورت گرفت 
و برعکس، شبه نظاميان جنوب مسلح ساخته شدند و 
مشار بسياری از منايندگان طالبان و حزب تند رو 

 .اسالمگرا در کرسی های بااليی دولتی آورده شدند
 

ر برابر دليل اين که امريکايی ها در افغانستان د
طالبان دست به عمليات گسرتده لشکری با هبره گيری 
وسيع از توان رزمی منی يازند، در هپلوی جلوگيری 

امريکايی . از تلفات بيشرت، درست مهين راهربد است
ها تنها در مواردی که جان سپاهيانشان به خطر 
بيفتد و يا هتديد های جدی يی برای پايگاه های 

بر طالبان دست به اقدامات شان پيش بيايد، در برا
بيشرت يورش های . واکنشی و دفاعی می يازند

امريکايی ها با تکيه به مبباران های هوايی و 
 . کاربری حمدود کماندوهای هوانيروز بوده است

 
اگر نيک بنگريم، امريکا در برابر طالبان از مهان 

نان قندی و تازيانه کار  -سياست استعماری انگليس
اين سياست در نيمه دوم سده نزدهم و . گرفته است

مگر، امروز . نيمه خنست سده بيستم کارايی داشت
 .ديگر در سده بيست و يکم منی تواند کارگر بيفتد

 
در يک سخن، طالبان با هبره گيری از مهين سياست 
لرزان و کجدار و مريز نه جنگ و نه صلح امريکا و 

سرزمين به سان اشباح سرگردانی در هپنه دولت کابل 
به تکاپو پرداختند وکنون نه تنها به  ياغيستان

حيات نکبتبار خود ادامه می دهند، بل به گونه 
چشمگيری دست باال هم پيدا منوده اند و بيم آن می 
رود که با بازگشت سپاهيان امريکايی، به کابل 
نيز برسند و فاجعه سال های دهه نود سده بيستم 

 .را تکرار منايند
 

ن دو چيزی را که امريکايی ها توانايی در اين ميا
 :درک آن  را ندارند اين است که

طالبان نه جنگجويان بومی پشتون تبار سنتی،  -1
از اين رو، آشتی . بل شاخه افغانی القاعده هستند

ناپذير هستند و مهه تالش ها برای کشاندن آنان به 
 .سوی امريکا بيهوده و ناکام و حمکوم به شکست است
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تبار گرای اولرتاناسيوناليست در يک دولت   -2
افغانستان شانسی برای پيروزی در دراز مدت 

چون هم با دمشنی پاکستان، هم با خمالفت . ندارد
ايران و هم با رويارويی باشندگان مشال که نزديک 

درصد نفوس کشور را می سازند و نيز کنون که  65به 
چنين دولتی قرار است زير چرت پشتيبانی امريکا، 

گليس و اسراييل حتکيم يابد، با خماصمت روسيه و ان
چين رو به رو است و سر اجنام با خمالفت خبش بزرگ 
توده های پشتون تبار که زير تاثير نفوذ پاکستان 
و اعراب و در بند متايالت  بنيادگرايی و تند روی 

از مهين رو هم . اسالمی قرار دارند، رو به رو است
 .جذب طالبان ندارداست که شانسی برای جلب و 

 
در افغانستان تنها يک دولت فراگير ملی با 
مشارکت راستين و دادگرانه و برابرانه مهه 
باشندگان با هم برادر کشور بدون تبعيض و امتياز 

دولتی که در آن منايندگان . می تواند فرمان براند
مهه باشندگان کشور در يک فضای دمکراتيک و آزاد 

ری ها مهم مشارکت داشته بتوانند در تصميم گي
 .باشند

 
ارزيابی طالبان و در کل پشتون های نوار مرزی از 
اين دولت کنونی چيزی جز از يک دولت دست نشانده 

طالبان نيک می دانند که . و مزدور و فاسد نيست
. امريکايی ها روزی از اين سرزمين رفتنی هستند

مگر پاکستان و آی اس آی سر جايش است و نبايد به 
خاطر گل روی مهمانان ناخوانده، مهسايه در به 

 .ديوار را رجناند
 
اين است راز به بن بست رسيدن راهربد امريکا در  

 !.افغانستان
  

تندروان آشتی  -جتربه نشان می دهد که طالبان
 -ناپذيری هستند و تنها يک زبان را می دانند

هرگاه قرار باشد طالبان در هم کوبيده . زبان زور
بايسته است تا در کابل به جای دولت  شوند،

تبارگرای اولرتاناسيوناليست کنونی که هدف جلب و 
جذب طالبان را پيش گرفته است و با تروريست ها 
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از در مساحمه و مصاحله و تسليم طلبی پيش می آيد، 
يک دولت فراگير وحدت ملی با هدف بسيج مهه 
 توانابی های کشور برای پيکار بی امان و مبارزه

اين تروريست  –خستگی ناپذير در برابر طالبان 
 . های آشتی ناپذير روی کار آورده شود

 
اين درست است که . و اما در مورد القاعده... 

امريکا در پی نابود سازی و درهم کوبيدن القاعده 
مگر، روشن است که . در افغانستان و پاکستان است

که  مادامی. به تنهايی توان چنين کاری را ندارد
امريکا احنصار مبارزه در برابر تروريسم را در 
دست خود داشته باشد، دشوار است بتواند روی 

 . کدامين پيروزی در اين کارزار سنجش داشته باشد
 

دشواری کار در اين است که تروريسم بين املللی يک 
پديده جهانی است و برای از پا در آوردن آن به 

نه . نی نياز استتشريک مساعی راستين سراسری جها
و اين درست چيزی است که . احنصارگرايی در آن

راهربد سازان امريکايی از درک آن عاجز هستند و 
يا منی خواهند  حقيقتی به اين تلخی را ببينند و 

 .  بپذيرند
 

واقعيت اين است که دمشنی با امريکا در جهان عرب 
از يک . به گونه روز افزونی رو به افزايش است

راج گنجينه های نفتی اعراب از سوی کمپانی سو، تا
های بزرگ امريکايی و از سوی ديگر، ادامه حبران 
خونبار فلسطين که در دهه اخير جنگ خونين عراق 
هم به آن افزود گرديده است؛ منظره بس تيره و 

 .تار رويارويی اعراب و امريکا را پرداز می منايد
 

جنبش (ربیدر کل، ناسيوناليسم عرب، بنيادگرايی ع
سه ) وهابيت(و تندروی عربی) اخوان املسلمين

گرايشی هستند که در جهان عرب و در کل جهان اسالم 
شايان ياد آوری . در برابر امريکا قرار دارند

است که در هپلوی اين سه جريان، جريان اصلی يی که 
جريان مبارز شيعه  -روياروی امريکا قرار دارد
در ايران در سراسر  است که پس از انقالب اسالمی

جهان تشيع به گونه آشتی ناپذيری در برابر 
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کنون . امريکا، انگليس و اسراييل قرار گرفته است
 .ديگر عامل ترکيه هم به آن افزود گرديده است

 
در يک سخن، جنگ نيابتی اعراب و مسلمانان با 

انگليس و اسراييل،  –امريکا و دو متحد اصلی آن
واست های اعراب و مادامی که امريکا به خ

مسلمانان در کل پاسخ مثبتی ندهد و با اعراب و 
مسلمانان چونان شريکان برابر دادگرانه رفتار 
ننمايد، در افغانستان و شايد هم در آينده در 
ساير نقاط ادامه پيدا خواهد کرد و به دشوار 

اميد بسنت به .  بتوان پايان آن را پيش بينی کرد
نربد بی پايان و بی  هر گونه پيروزی در اين

 .  فرجام، تومهی بيش نيست
  

در اين حال، پرسشی که مطرح می گردد، اين است که 
چرا امريکا، طالبان و القاعده را در سرزمين 
پاکستان که النه ها و پايگاه های اصلی تروريسم 

 در آن قرار دارد، در هم منی کوبد؟
 

 و ديگر اين که چرا پاکستان به عنوان شريک...
راهربدی امريکا در مبارزه با تروريسم به گونه 
جدی در برابر دهشت افگنان در خاک خود منی رزمد و 
چرا امريکا در زمينه بر پاکستان فشار بايسته را 

 وارد منی آورد؟
 

در پاسخ به پرسش خنست بايد گفت که امريکا توان 
اشغال متام عيار پاکستان و لشکرکشی بر نيروهای 

يورش های پراگنده . ر را نداردتندرو آن کشو
در ) هواپيماهای بدون سرنشين(هوايی با هپبادها 

نوار مرزی قبايل تا کنون جز از کشتار بی رويه 
باشندگان بومی و بر انگيخنت خشم توده های 
ميليونی پشتون های بينوای مرزی، دستاوردی برای 

 . امريکا به مهراه نداشته است
 

ستانی بر اعراب تندرو و گسرتش محالت نيروهای پاک
طالبان خودی نيز ره آوردی جز گسرتش حبران در خاک 
پاکستان و بروز دردسرهای بی پايان برای دولت آن 

در يک سخن، دولت پاکستان می . کشور نداشته است
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تواند تنها تا جايی در اين پيکار با امريکا 
مهراهی منايد که متاميت ارضی، استقالل و امنيت و 

منافع نظاميان  -کستان و از مهه مهم ترثبات پا
فرمانروايان اصلی کشور با خماطره رو  -اين کشور

 .به رو نشود
 

حال می گذريم از اين که دولت پاکستان اصال در 
مادامی که امريکا در پی . چنين نربدی ذينفع نيست

استقرار يک دولت اولرتاناسيوناليست تندرو که بر 
ی ارضی دارد، در کابل سه چهارم خاک پاکستان ادعا

باشد؛ روشن است برای پاکستان راه ديگری جز از 
بازی با برگ تندروی و بنيادگرايی اسالمی برای بر 

آشتی  اندازی چنين دولتی يا دست کم رويارويی
 . با آن منی ماند ناپذير

  
فشار بی رويه امريکا بر دولت پاکستان و نظاميان 

ها به تقويت چون تن. آن کشور نيز سودی ندارد
پايه های تندروان مسلمان در اين کشور و زيامنند 
شدن دمکراسی نيمبند در آن می اجنامد و خطر سقوط 

و گرايش  پاکستان به دست تندروان و بنيادگرايان
 .را بيشرت می سازد روز افزون پاکستان به سوی چين

 
تنها کاری که تا اندازه يی می توانست جلو رخنه 

را از پاکستان به افغانستان  نيروهای تند رو
بگيرد، کشيدن ديوار خار دارد برقی در مرز دو 
کشور بود که با واکنش تند و ناخبردانه کابل رو 

روشن است مادامی که يک دولت فراگير . به رو گريد
ملی که به منافع ملی کشور بينديشد و پابند 
باشد، در کابل روی کار نيايد و مادامی که يک 

رای اولرتاناسيوناليست و تاريک انديش دولت تبارگ
در کشور در قدرت باشد، نبايد در انتظار واکنش 

 . خرد ورزانه يی در زمينه باشيم
 

عدم  ،کابل از بسنت هر گونه پيمان عدم تعرض
و عدم ادعای ارضی بر يک مداخله در امور يک ديگر 

دليل آن هم . با پاکستان خود داری می ورزدديگر 
م انديشی و تاريک نگری در عرصه جز: روشن است

سياست خارجی و دل بسنت به سراب نادسرتس 
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با جتزيه و از ميان بردن » پشتونستان بزرگ«
 !پاکستان

 
خوب، برای پی بردن به اين که چرا امريکا و دولت 
پاکستان منی توانند در برابر تند روان در 
پاکستان به وجه شايد و بايد برزمند، توجه 

ا به يک مقاله دلچسپ در زمينه جلب خوانندگان ر
می کينم تا ببينند که چگونه عمو سام با اوارح 
خبيثه در پاکستان درگير نربد است و آيا اصال 

 شانسی برای پيروزی بر اين ارواح دارد؟ 
 

خط القاعده «پژوهشگر روسی در مقاله  -نيچيتايلو
در پاکستان ، القاعده  « :می نويسد» در پاکستان

ج مراکز پويايی های خود را از مناطق  به تدري
قبيله يی به  مراکز شهری امن تر  پنجاب و سند 

  .انتقال می دهد
 
در اين حال، القاعده امهيت درجه اولی به افزايش  

اين منطقه در واقع . حضور خود در پنجاب می دهد
در اين پرمجعيت ترين استان پاکستان . کليدی است

بزرگرتين مراکز صنعتی )  هميليون نفر باشند 72با (
. راولپندی، الهور، مولتان و گوجرانواله واقع است

سرازی مهو در اين جا مهاجران از مناطق ديگر کشور 
بی ثباتی اوضاع اثرات منفی جدی يی   .می گردند

  .برای کل پاکستان  خواهد داشت

به مقصد حتکيم موقعيت خود در ميان اليه  سلفی ها
ين جا ترجيح می دهند از طريق های گسرتده مردم ا

القاعده  برای پيشيربد . گروه های بومی عمل منايند
مشی خود بيشرت بر سازمان هايی چون طالبان پنجابی 

 جنگوی، جيش حممد و سپاه و در وهله خنست، لشکر
اين گروه ها را  .صحابه پاکستان تکيه می کنند

آرمان مبارزه بی امان و آشتی ناپذير برای 
 .ل کشمير باهم متحد می گردانداستقال

مهزمان، رهربی اين سازمان ها موقف ضد دولتی را  
طالبان  در ارتباط با محالت  اسالم آباد بر حتريک 

پاکستان در مشال باخرتی کشور و مهکاری آن با 
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واشنگنت در مبارزه با تروريسم  و خود داری عملی 
 .گرفته انداز رويارويی های رزمی با ارتش هند 

اين گروه های پراگنده در گذشته چندی پيش، کنون 
به اجنام اقدامات خرابکارانه بامهی در برابر 

طالبان پنجابی . حکومت پاکستان متمايل شده اند
پر شاخ و برگی  از ياخته ها  و اردوگاه   شبکه

های آموزشی نظامی در سراسر منطقه در دسرتس 
رايش پس از تقويت مهکاری با القاعده، گ. دارند

پايداری به سوی تنوع در گزينش آماج ها برای 
ماريوت هتل در اسالم آباد، : يورش ها ديده می شود

محله به تيم کريکت سری النکا، محالت متعدد به 
بسياری از تاسيسات سرويس های ويژه  کشور، و 

  .مهچنين هببود کيفيت خرابکاری های در دست اجرا
  

نزديک، با داوری  در اين حال، القاعده در آينده
از روی اظهارات رهربان آن، بر هيمه افگندن به 
آتش تنش های ميان مذهبی، فرقه يی، تباری، چالش 
های سياسی در جامعه پاکستان و مهچنين افزايش تنش 
ميان داراها و ناداران با تشويق ناداران به 

 . درگيری های مسلحانه ادامه خواهد داد

آن اند تا تبليغات مهزمان، ايدئولوگ ها بر  
» اسالم ناب«پويايی را در زمينه تعميق هنجارهای 

به راه بيندازند که اين کار داللت بر پايبندی 
غربی » وارداتی«روشن به شريعت و نفی ارزش های 

نظام حکومتی، که جامعه را به سوی ) غير اسالمی(
  .فساد و پوسيدگی و فروپاشی می کشاند؛ دارد

نا دسرتس  وازانه تا دو سال پيشاين اهداف بلند پر
اما کنون بيخی حتقق پذير مشرده . به نظر می رسيدند

علی اخلصوص، با توجه به نظر سنجی اخير . می شوند
در پاکستان در ميان جوانان افزايش شايان توجه 

، نا ناخشنودی از سياست های داخلی )٪ 84در حدود (
 .دولت مشاهده می رسد

 
درصد از جوانان ارزش های  60افزون بر اين، حدود 

اين در حالی است که يک . دموکراتيک را منی پذيرند
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سوم از آن ها  هوادار استقرار دولت شرعی در 
  .پاکستان اند

در اوضاع ناتوانی دولت در جهت هببود خبشيدن به 
شرايط اجتماعی و اقتصادی زندگی مجعيت، القاعده 

به هدر  به دنبال بی ثبات سازی اوضاع در کشور و
رفنت  منابع چشمگير در راستای به مبارزه ضد 
تروريستی به جای هزينه منودن اين منابع برای حل 

 .مسايل ديگر است

ايده القاعده برای تبديل ساخنت پاکستان به 
با تالش برای . چيز تازه ای نيست» حکومت شريعت«

بی اعتبار ساخنت ساختار سياسی پاکستان، داکرت 
معاون اسامه بن الدن، بارها با  -ايمن الظواهری

 130صدور بيانيه هايی، از مجله پخش رساله يی در
رساله در باره  -»بامداد و چراغ«صفحه با عنوان 

خصلت اسالمی قانون اساسی پاکستان برآمد منوده 
ظواهری با جتزيه و حتليل قوانين  در اين سند،. است

ی پاکستان، استدالل می کند که مهه هنادهای دولت
کشور در پاکستان در تضاد با اسالم اند و تقريبا 
غيرممکن است با موجوديت  شکل دموکراتيک دولت در 

 .کشور ادعای اسالمی بودن کرد
 

با تشديد اقدامات ضد تروريستی اسالم آباد در 
برابر گروه های تندرو اسالمی، القاعده آغاز به 

 ه منودن برنامهدبرداشنت گام های بلندی برای پيا
علی اخلصوص، ابو مصطفی آل . خود در کشور منود

رييس القاعده در افغانستان و پاکستان،  -يزيد
پيش از مرگ خود در ماه مه اين سال در پی محالت 

در وزيرستان ) هپبادها(سرنشين  یهواپيماهای ب
مهاهنگی  جنوبی، دفرت پاکستان اين سازمان را برای
اسالمگرا  اقدامات و احتاد با سازمان های بومی

 313جهاد االسالمی و تيپ جنگوی، حرکت مانند لشکر
 .کشمير فراخواند

 
با توجه به ويژگی های تباری، چيرگی  

ناسيوناليسم پشتون و عدم امکان پيش گرفنت مشی 
ها ناگزير به مهکاری  ، سلفیبومیمستقل در جامعه 
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در . با  گروه های جهادی منطقه يی گرديده اند
تيک، هر چه بيشرت پشتون های نتيجه تغيير تاک

اتنيکی به اشغال پست های فرماندهی در تراز وسط 
به . رهربی القاعده در پاکستان گماشته شده اند

منظور به دست آوردن وفاداری گروه های تندرو 
بومی، القاعده آغاز به گرفنت مسووليت اجنام اعمال 

چيزی که در  –تروريستی مشرتک در هند منوده است 
 .به آن  هيچ عالقه آشکاری نشان منی داد گذشته

در عين حال، القاعده از گروه های پاکستانی، که 
 .درگير جنگ کشمير اند، پشتيبانی نظامی می کند

، تقويت تعامل ميان فراکسيون های بومی اين گونه
در چهار چوب » اسالم ناب«اسالمگرا و هواداران 

می بومی اسرتاتيژی رخنه القاعده در چشم انداز اسال
برای جتمع نيروها و بازگرداندن توانايی های 
نظامی آن پس از درگيری طوالنی با نيروهای منظم 
پاکستان در مشال و جنوب وزيرستان برای آموزش 
بيشرت و ساخنت پرشگاه  جهاد در منطقه تدوين شده 

 . است

در تاييد اين تز می توان گزيده يی از سخنرانی 
اينده القاعده در پاکستان را من -امحد فاروق  استاد

ما تالش می کنيم که در پاکستان «: نقل قول منود
و کانون امنی برای مسلمانان » اسالم راستين«دولت 

و مهه جهان، صرف نظر از رنگ، نژاد و خاستگاه 
  .»ايجاد کنيم

محالت اخير بر مساجد جامعه امحديه در الهور و 
حتمالی محالت افزايش ا نيايشگاه مقدس دربار صوفيه،

نيروهای امنيتی و  در گذشته بهبه اهدافی را که 
 .نظامی حمدود شده بودند، نشان می دهد

 
متايل به برهم زدن تعادل بسيار شکننده در جامعه  
فرقه يی مذهبی پاکستان، به بسيج پيروان سلفی و 
مهچنين منايشی از مشار شايان توجهی از طرفداران 

ن ها در مبارزه با سلفی ها و توانايی های آ
: ، اجناميده و دليل کشتارهای زجنيره يی»مرتدان«

 دانشمند معروف -نعيمی مانند ترور سرفراز  امحد
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فرقه بريلوی و مهچنين رهربان جوامع شيعه و امحديه 
 .می باشد

 
سلفی ها در درازای چندين سال با پويايی با گروه 
ن های پاکستانی تندرو اسالمی مانند حتريک طالبا

کنون القاعده به . پاکستان  مهکاری می منوده اند
دنبال گسرتش نفوذ خود در منطقه از طريق تقويت 

در تفاوت از حتريک . مهکاری با گروه های نوپا است
طالبان پاکستان، که عمدتا شامل افراد قبيله يی 
پشتون اند، طالبان پنجابی از اليه  های گوناگون 

دگی می کنند و جامعه شهری و روستايی مناين
امکانات چشمگيرتری برای اجنام عمليات خرابکاری 

 . در استان دارند
 

های زير کنرتل القاعده مستقل از يکديگر عمل نيرو
در اين حال، هر يک از گروه ها در . می کنند

علی اخلصوص، بنا . انواع خاصی از محالت ختصص دارند
، به گزارش سازمان  اطالعات پاکستان، لشکر گنجوی

از مجله در (با هبره گيری از شبکه گسرتده خود از 
، توجه خود را بر گردآوری اطالعات )سرويس های خمفی

در باره اهداف بالقوه برای محالت، هتيه جنگ 
افزارها و مواد منفجره برای حرکت جهاد االسالم، 
آموزش دهی برای انتحاری ها و حتريک طالبان 

 .پاکستان متمرکز می منايد
 

تيپ  -از متحدان تازه القاعده در پاکستانيکی 
عبدالرشيد غازی است به رهربی  فدا اهللا ) لوای(

درنگ پس از رخدادهای پيرامون   ینيازی که ب  رحيم
دانش آموز  100مسجد سرخ، که به کشته شدن بيش از

مجعيت « و »مجعيت حفصه« مدارس دينی و اهليات از مساجد
ی از رهربان لعل و نيز يک» فريديه«و » فدا اهللا

 . عبدالرشيد غازی گرديد؛ به ميان آمد -مسجد
 

دست يازيدن به  -در ميان اهداف عنوان شده گروهک
مبارزه مسلحانه برای معرفی شريعت در پاکستان و 

در  راه انداخنت مبارزه بی امان در برابر کسانی که
محله به مسجد سرخ دست داشته اند و به طور مستقيم 
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ی معنوی آن ها عبدالرشيد غازی دخيل در مرگ پيشوا
  .دانسته شده اند، می باشد

تيپ رزمی عبدالرشيد غازی در اسالم آباد، 
 .راولپندی، الهور، سوات ، آژانس عمل می کنند

طالبان  حتريک رزمندگان تيپ پيوندهای نزديکی با
. پاکستان داشته و چونان خبشی از آن مشرده می شوند

جماهدان تيپ  ،ال وزيرستاندر جنگ ها در جنوب و مش
عمليات های مشرتکی را با حتريک طالبان پاکستان به 
راه می اندازند و نيز  کمک هايی در گسيل حتريکی 

جايی که هواداران  -ها به مناطق داخلی کشور
تيپ، بنا به نقشه . بسيار دارند، اجنام می دهند

های القاعده، بايد يکی از گره های اصلی ضربتی 
در اين  .های اصلی پاکستان مبدل گردددر شهر

راستا، برای اجنام عمليات خرابکاری، اين تيپ کمک 
های چشمگيری در آماده سازی مبب گذاران انتحاری و 
دهشت افگنان در سطوح باال، با استخدام فعال تازه 

 ».واردان  به اقدامات مسلحانه  اجنام می دهد

می شود، به هر رو، چنانی که از منت مقاله ديده 
لغزش های پی در پی امريکا در افغانستان در نه 
سال گذشته نه تنها به سرکوبی و نابودی دهشت 
افگنان بين املللی نينجاميده، بل که اين ارواح 
خبيثه با گذشت هر روز شبکه های عنکبوتی خود را 
در سرتا سر سرزمين پاکستان هپن تر و هپن تر می 

گزير شده است برای سازند و کنون ديگر امريکا نا
جنگيدن با اين ارواح خبيثه در سرتاسر پاکستان 

اين بار جنگ اطالعاتی و  -جنگ تازه يی را 
 .  استخباراتی گسرتده را هپن منايد

القاعده و مهپيمانان . اين تنها مهه مشکل نيست
بومی طالب آن، بيشرت از مجع پشتون های نوار مرزی 

ار نيروها و در اين اواخر با توجه به استقر
پايگاه های امريکايی در مشال افغانستان، دست به 
تنيدن شبکه های خود در مشال کشور يازيده اند و 
چنين پيش بينی می شود که با گذشت هر روز دامنه 

 . نا امنی های خونبار در مشال نيز گسرتده تر شود
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رخنه جنگجويان تندرو از استان های مشالی 
، ختار و کندز به مجهوری افغانستان مانند بدخشان

های آسيای ميانه و استان سين کيانگ چين که در 
اين اواخر به گونه روز افزونی گسرتش يافته است، 

پايان . به منازعه ابعاد تازه منطقه يی می خبشد
پرسشی  .اين درامه خونين دراکواليی هم روشن نيست

که مطرح می گردد اين است که آيا راهی برای 
اين کارزار خونبار هست؟ برای دريافت  برونرفت از

پاسخ خوانندگان را به مطالعه دو مقاله ديگر از 
 :مهين قلم فرا می خوانيم

گره های کور و فروبسته حبران خونبار  -1
 افغانستان

تنها  -پر اسرتويکا در عرصه سياست خارجی -2
 گزينه خردورزانه برای امريکا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ياغيستان«ر حکايت نربد عمو سام با اهريمن د
و ماجرای ساخنت دمکراسی وال اسرتيتی در آن  

  سرزمين
حتليل بلند توصيفی از اوضاع منطقه و پيش بينی (

 )هايی برای آينده افغانستان
 

ناگفته پيداست، مادامی که امريکا به گونه 
خود ) جهانشمول(بنيادی در اسرتاتيژی های گلوبال 

خود را از  بازنگری ننمايد و فلسفه سياست خارجی
ريشه دگرگون نسازد و در پی تدوين يک کانسپت 
گلوبال برای تامين صلح و ثبات سراسری جهانی و 
رسيدن سازش های بنيادی با ديگر قدرت های بزرگ 
جهانی مانند روسيه، چين و اروپا بر نيايد و بر 
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سر تقسيم دادگرانه منابع انرژی و گسرته نفوذ با 
ن گفنت از پايان يافنت آن ها  به تفاهم نرسد، سخ

حبران های منطقه يی از مجله حبران خونبار 
 .افغانستان گپ مفتی بيش خنواهد بود

 
مهچنين برای پايان خبشيدن به حبران های منطقه يی  

بر امريکا است تا با جهان عرب، کشورهای 
از مجله (افريقايی، کشورهای مسلمان غير عرب 

به يک ... هند و، کشورهای امريکای التين، )ايران
در . رشته تفاهم های ريشه يی و سامامنند دست يابد

يک سخن، امريکا نيز مانند شوروی پيشين به يک 
به ويژه در عرصه سياست ) پر اسرتويکا(دگرسازی 

 .  خارجی نياز دارد
 

 .اما حبران افغانستان... 
هويدا است که برد امريکا در کشاکش های منطقه يی 

افغانستان، در صورتی که خنواهد و  از مجله در حبران
يا نتواند با حريفان اسرتاتيژيک خود به سازش دست 
يابد، تنها در پشتيبانی از يک احتاديه منطقه يی 

افغانستان، نيرومند و بی طرف متشکل از کشورهای 
که توانايی ايستادن بر سر  ايران و پاکستان

ت سه ابر قدر -پاهای خود در برابر حريفان امريکا
روسيه، چين و هند را در آينده داشته باشند، و 
از محايت کشورهای ترکيه، عراق، سوريه، لبنان و 
. دولت آينده فلسطين برخوردار باشد، خواهد بود

نه در در افتادن و درگير شدن در يک نربد بی 
 .پايان فرسايشی با اين کشورها

 
هرگاه امريکا در راه آرايش چنين احتاديه يی 

ازی نکند، سراسر اين هپنه بزرگ و گسرتده زمينه س
را از دست خواهد داد و اين منطقه بزرگ و مهم به 

در اين حال . دست حريفان آن کشور خواهند افتاد
از پيروزی راهربدی امريکا در آسيای ميانه و 

 . قفقاز حتا سخن هم منی تواند در ميان باشد
 

ست اسرتاتيژي. روشن است چنين ديدگاهی تازه نيست
های امريکايی چنين طرحی را در دهه های شصت و 

مگر . هفتاد سده بيستم در دستور کار داشتند
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شوروی ها که چنين احتاديه يی را امپرياليستی و 
جتاوزکار می پنداشتند، توانستند با مهارت با راه 
اندازی کارزارهای پيچيده اپراتيفی مانند زمينه 

راه اندازی سازی و محايت از  انقالب ايران و 
کودتای داوود خان در افغانستان آن را خنثی 

امريکا هم ناگزير در برابر آن با راه . (بسازند
اندازی کودتای جنرال ضيا در پاکستان و پشتيبانی 
لگام گسيخته از تند رويی اسالمی به ويژه وهابيت 
در منطقه پرداخت که امروز پيامدهای آن را به 

 ).   چشم سر می بينيم
 
که بی ترديد يکی از وارد ترين رجال (يزر تتلرفر

سياسی بريتانيا که عميقا به مسايل منطقه آگاهی 
، زمانی در يک سخنرانی در لندن در )داشت، بود

پيوند با حل مشکل پشتون های نوار مرزی 
يکی از راه های حل «: افغانستان و هند گفته بود 

ه اردوگا«تشکيل «اين مشکل پيچيده و سر در گم؛ 
از ترکيه در باخرت تا پامير در » کشورهای مسلمان

کنفدراسيون کشورهای مسلمان از «يا حتا » خاور
هتديد «بر شالوده تز [ » ترکيه تا بنگال

 .است] »کمونيسم
 

ديدگاه تتلر، البته با يک رشته تفاوت ها در 
قرينه اوضاع پيچيده کنونی منطقه حتا تا به 

روشن است سخنرانی  .امروز الرتناتيو ديگری ندارد
تتلر در اوضاع جيوپوليتيکی ديگری صورت گرفته 
بود و طرح او به شکلی که در باال آمده است، 

با اين هم، . آرمانگرايانه بوده، عملی منی باشد
امروز برای فرونشاندن تنش ها ميان افغانستان و 
پاکستان و پايان خبشيدن به بدخبتی و سيه روزی های 

به ويژه پشتون های  -فغانستانبی پايان مردم ا
بينوای نوار مرزی که دردمندانه روزانه تا صد 
نفر کشته می دهند و کوتاه کردن دايمی دست درازی 
های بيگانگان در امور منطقه، بايسته است تا در 
گام خنست هر چه زودتر به مساله خط ديورند پايان 
داده شود و زمينه برای ايجاد يک احتاديه منطقه 

با اشرتاک افغانستان، پاکستان و ايران فراهم يی 
 .شود
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يکی از جالب ترين طرح ها را در زمينه فيلد 

رييس مجهور متوفی پاکستان داده  -مارشال ايوب خان
اختالفات ارضی «به گونه يی که در کتاب . بود

مارشال :  می خوانيم 323ص  5»افغانستان و پاکستان
خطاب  1341ر سال رييس مجهور پاکستان د -ايوب خان

به يک اجتماع بزرگ در کويته گفته بود که 
افغانستان، ايران و پاکستان در بين دو قوه بزرگ 
يعنی احتاد شوروی و هند قرار گرفته اند و نظر به 
اين وضع برای بقای اين سه کشور برادر، احتاد با 

زيرا در صورت اختالفات . هم يک امر ضروری می باشد
ن ها با فشارهای خارجی مشکل داخلی، مقابله آ

خواهد بود و شايد در اين صورت کشورهای سه گانه 
ولی هرگاه اين سه . از هم جدا شده و خامته بيابند

کشور با هم متحد شوند، از خود به خوبی دفاع 
 . خواهند کرد

  
رييس مجهور پاکستان در ميان کف زدن های ممتد حضار 

آيد، پاکستان گفت که اگر چنين پيشنهادی به عمل 
وی . از مهه پيشرت اين پيشنهاد را قبول خواهد کرد

گفت مردمان پاکستان، ايران و افغانستان به يک 
نژاد تعلق دارند و بين آن ها رشته های عميق 
تاريخی و کلتوری وجود دارد  و به عقيده وی 
مردمان اين سه کشور برای دفاع در مقابل فشارهای 

 »..حتاد را می پسندندخارجی و سعادت خود اين ا
 

چند روز بعد، آقای ذولفقاری سفير ايران در 
وزير  -کابل، هنگام ديدار با سردار نعيم خان

. خارجه در باره اين اظهارات ايوب خان گفتگو کرد
احتادی که ايوب «سفير ايران به نعيم خان گفت که 

نعيم خان . »خان از آن صحبت کرده، آرزوی مهه ماست
ولی اکنون موقع چنين . ين طور استبله مه«: گفت

ين اگر ما در حال حاضر دست به چن. تکاری نيس
اجنام اين عقيده . اقدامی بزنيم، نابود خواهيم شد

به هر . کار امروز و فردا نيست و وقت می خواهد
                                                 

اختالفات ارضی افغانستان و پاکستان به روايت اسناد .  5
تاريخی وزارت امور خارجه ايران، به کوشش حممد علی هبمنی 

 .1382قاجار، چاپ مرکز اسناد و خدمات پژوهشی، هتران، 
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حال، در چنين موقع حساس، به هيچ وجه جای طرح 
 . »اين موضوع نيست

 
شور بسيار دارای احتاد جيو اسرتاتيژيک اين سه ک

ی هستند که يکشورها ،زيرا اين سه کشور. امهيت است
زير چهار چوب هيچ پيمان و چرت دفاعی يی نيستند و 

از اين رو، با توجه . ميان خود هم پيمانی ندارند
به مهسايگی با سه ابر قدرت روسيه، چين و هند و 
نيز حضور نيرومند امريکا در منطقه، سخت آسيب 

از اين رو، پس از بيرون برآمدن . پذير هستند
امريکا از افغانستان، بايد بی درنگ دست کم 

 .زمينه های مهگرايی بيشرت را بررسی منايند
 

 -پيش شرط اصلی زيستايی و پايايی چنين احتاديه يی
تنها در  .بی طرفی آن در کشاکش های جهانی است

اين صورت اين احتاديه می تواند از يک سو از 
درت های بزرگ در امان مباند و از سوی کشاکش های ق

ديگر کمک های مهه جانبه آن ها را به ويژه در 
 .عرصه توسعه تکنولوژيک به دست بياورد

 
در اين راستا، بر امريکا است  برای جلب ايران 
به اين روند، با تالش برای ايجاد يک دولت مستقل 
فلسطينی و توافق بر سر يک فارمول پذيرا برای 

ر حبران عراق، در کنار حل مساله ايران د
افغانستان و پايان خبشيدن به حبران هسته يی ايران 
و لغو حتريم ها در برابر اين کشور، با آن راه 

کليدی ترين کشور  -چه، بدون ايران. تفاهم بپويد
خاور ميانه حل هيچ مساله يی در اين جغرافيا 

قه از مجله تشکيل احتاديه منط. امکان پذير منی باشد
 .يی بی طرف

 
چيزی که جالب است، اين است که به باور بسياری 
از کارشناسان، امريکا در قبال ايران از دو چيز 

 :غافل بوده است
اختالفات عينی عميق ميان ايران و روسيه در  -1

هپنه های دريای کسپين، قفقاز، آسيای ميانه و 
 افغانستان
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حتول تدريجی ايران و گذار آهسته و خاموش   -2
م آن کشور از يک نظام ايدئولوژيک به يک نظام نظا

 .مليگرا
شالوده اين ديدگاه تيوريک اين است که با گذشت 
زمان، به حمض کمرنگ شدن نظام های ايدئولوژيک، 

. جای آن را نظام های ناسيوناليستی پر می کنند
در اين روند جهانی، ايران منی تواند مستثنی 

بر ايران می تنها محله نسنجيده امريکا . باشد
تواند اين روند را وارونه بسازد که يک سره به 

 .زيان آن کشور خواهد اجناميد
 

 .و باز هم افغانستان...
روشن است بر پايه منطق رياضی، معادله سه جمهوله 

خشکانيدن منابع (حبران افغانستان بدون حل ايکس 
بسنت و در هم کوبيدن (و وای ) مای کشورهای عربی

منی تواند ) هشت افگنان در پاکستانپايگاه های د
از اين رو، ساده ترين منطق رياضی . حل گردد

بيانگر اين حقيقت است که اين جنگ بی فرجام می 
 .تواند تا بی هنايت و اليتنهاهی ادامه پيدا کند

 
در اين ميان، پرسش اساسی اين است که آيا امريکا 

ت منابع متويل دهش –می تواند چشمه های پولی اعراب
. افگنی را خبشکاند؟ پرسش روشن است که منفی است

در اين حال اگر دست روی دست گذاشته شود، اين 
روند می تواند تا چهل، پنجاه سال آينده يعنی تا 
به ته کشيدن و خشکيدن کامل چاه های نفتی جزيره 
منای عرب و در نتيجه بی پول شدن کشورهای عربی 

 . ادامه يابد
 

گردد اين است آيا افغانستان پرسشی که مطرح می 
برای امريکا ارزش آن را دارد که بر سر آن نيم 
قرن به جنگ بپردازد؟ آيا مادران امريکايی حاضر 
هستند نيم سده آزگار فرزندان خود را به 
کشتارگاه جنگ افغانستان بفرستند؟ آيا ماليه 
پردازان امريکايی حاضر هستند بار سنگين چنين 

 ی را بر پشت بکشند؟  هزينه چند تريليون
 .پاسخ، روشن است که منفی است 
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حال می بينيم که آيا امريکا توان نابودی و درهم 
کوبيدن پايگاه های دهشت افگنی را در خاک 

 پاکستان دارد يانه؟
 

در . بايد گفت که امريکا چنين توانی را ندارد
اين جا به برخی از حمدوديت های امريکا در زمينه 

 .می پردازيم
روشن است که پاکستان به هيچ رو خود حاضر  -1

نيست که شبکه های تندروان و جنگجويان اسالمی را 
. داليل آن هم روشن است. به دست خود در هم بکوبد

پاکستان از ديدگاه راهربدی چه به دليل سرزمينی، 
چه به دليل نيروی انسانی و چه از ديدگاه 

از . دتسليحاتی در برابر هند ضعف های بزرگی دار
اين رو، در جنگ های احتمالی متعارف حمدود مرزی 
با هند و يا شايد هم بر سر مساله کشمير، تکيه 
آن کشور تنها به تندروان اسالمی است که با تکيه 
بر ايدئولوژی حاضر هستند تا پای جان در برابر 

  .سپاهيان هندی برزمند
 

حال می گذريم از آوازه های خطر محله امريکا بر 
ستان که اين نياز را دو برابر بيشرت گردانيده پاک
 .است
 

در کارزار افغانستان نيز پاکستان چه به خاطر سد 
ساخنت نفوذ، روسيه، چه برای کاهش خبشيدن به نفوذ 
ايران و مهم تر از مهه تسلط يافنت امريکا، انگليس 
و اسراييل بر افغانستان به اين جنگجويان نياز 

در سه دهه گذشته توانست  در واقع پاکستان. دارد
گسرته پشتون نشين افغانستان را زير کنرتل خود در 

 .بياورد
 

هر چه است، تنها نيروهای تند رو اسالمی هستندکه 
می توانند اسالم آباد را از قوام يافنت يک دولت 
اولرتاناسيوناليست پشتون در کابل که بر آن کشور 

تان و ادعای ارضی داشته و خواهان فروپاشی پاکس
 .گرفنت سه چهارم خاک آن کشور است، وقايه منايند
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و سر اجنام، مهين نيروها تنها تکيه گاه ... 
پاکستان در مبارزه بر سر افغانستان در برابر 
هند هستند که در عمل می توانند جلو به حماصره 
افتاده اسرتاتيژيک پاکستان از سوی هند را  

 .بگيرند
 

وال بودن پاييدن پاکستان با توجه به زير س
نيروهای امريکايی در خاک افغانستان، منی تواند 
خود را در کشاکش های آينده بر سر افغانستان خلع 

 .سالح منايد
 
با توجه به اين که پاکستان يک کشور مستقل و  -2

دارای حاکميت ملی است، بدون فيصله سازمان ملل، 
نيروهای امريکايی منی توانند به گونه کالسيک بر 

چه، اين کار نقض آشکار حقوق . کشور محله منايندآن 
بين الدول و تعرض به متاميت ارضی پاکستان خواهد 

. که پيامدهای ترسناکی به مهراه خواهد داشت بود
حال می گذريم از اين که امريکا در اوضاع و 

 .احوال کنونی يارای چنين کاری را هم ندارد
 

خواهد و  ناگفته پيداست که امريکا به هيچ رو منی
توان آن را هم ندارد که چنين فيصله يی را در 
سازمان ملل مطرح و سانکسيون آن را به دست 

چه، چنين چيزی از يک سو، بيخی دست . بياورد
امريکا را از پاکستان کوتاه و آن کشور را به 
دامان روسيه، چين، اعراب و ايران خواهد افگند و 

فرجام ديگر  از سوی ديگر درگير شدن در يک جنگ بی
ماجراجويی  ،در هپلوی جنگ های عراق و افغانستان

 .  بيش خنواهد بود
 

حال می گذريم از اين که هيچ کشور اسالمی و حتا 
شايد . چين و روسيه با اين کار موافقت خنواهد کرد

تنها کشوری که با امريکا، انگليس و اسراييل در 
ت حتا دول. اين ماجراجويی مهنوا گردد، هند باشد
زيرا با . افغانستان جرئت چنين کاری را ندارد

خمالفت گسرتده مردمی رو به رو خواهد شد و پاسخی 
در برابر خشم و خروش توده های ميليونی کشور 

شايد تنها مشاری از تند روان . خنواهد داشت
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اولرتاناسيوناليست و مشاری هم از تندروان چپگرای 
ر موافق بازمانده از دوران جنگ سرد با اين کا

 .باشند
 
تنها چيزی که برای امريکا می ماند، يورش  -3

های هوايی بر گسرته نوار مرزی با هواپيما های بی 
به گمان غالب، شايد بر (است که ) دهااهپب(سرنشين 

هر از ) اساس کدام سازشنامه حمرم با دولت پاکستان
  .چند گاهی اجنام می شود

 
اچيز و روشن است، کارايی چنين روشی از پيش ن

از يک سو، در هيچ نربدی، آن هم نربد . کمرنگ است
نامتعارف در برابر نيروهای چريکی محالت هوايی به 

به تنهايی نتيجه نداده  ،رغم موثريت بسيار باال
) دهااهپب(دو ديگر، هواپيماهای بدون سرنشين. است

از نسل هواپيماهای نو و تکنولوژی تازه اند که 
قرار دارند و به کاربرد  هنوز در مرحله آزمايشی

از اين رو، اين روند می . انبوه نرسيده اند
 . تواند سال های سال ادامه پيدا منايد

 
سوم، موثريت عملياتی و تاکتيکی اين هواپيما ها 

در هپلوی آن حتريف عمدی . هنوز زير سوال است
اطالعات گمراه کننده استخباراتی در گسرته مرزی که 

کستان است، موجب شده است که به بيشرت در احنصار پا
جای اهداف اصلی، اهداف غير نظامی مبباران شوند و 

 .تلفاتی به بار بيايد
 

اين امر به نوبه خود منجر به تشديد تنفر از 
امريکايی ها در ميان باشندگان نوار مرزی و در 
سرار پاکستان و نوار پشتون نشين افغانستان و در 

ادامه پيدا منايد، در  هنايت اگر به گونه بی رويه
 .سراسر جهان اسالم خواهد گرديد

 
روشن است تند روان اسالمی برای اين که خود را از 
زير ضربه کشنده امريکا بيرون سازند، جغرافيای 

و هپن تر حضور خود را در خاک پاکستان گسرتده تر 
اين کار دامنه مانور امريکا را در . ساخته اند

و به مهين پيمانه، پيشربد زمينه نابودسازی آن ها 
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کار اطالعاتی در برابر آن هابه شدت حمدود می 
خطر ديگری که اين کار دارد، پخش شدن . سازد

انديشه های تروريستی در سراسر خاک پاکستان و 
تنيدن شبکه های بيشرت دهشت پروری است که سيالب 
های اخير بسرت مهوارتری را برای اين کار می 

 .گسرتاند
 

امريکا توانايی فرافگنی خن اين که فشرده س
کارزار جنگ در برابر تروريزم از افغانستان به 

را  يعنی تغيير جغرافيای جنگ سرزمين پاکستان
با توجه به مهه آن چه که در باال گفته . ندارد
پيشنهاد اخير رييس مجهور افغانستان مبنی بر آمد، 

تغيير اسرتاتيژی امريکا در جنگ با تروريسم و 
ندن آن به داخل پاکستان که بی ترديد از سوی کشا

مشاوران ارشد او تدوين شده است، بس شگفتی 
و از اين هم شگفتی بر ... ! برانگيز می منايد

انگيز تر پيشنهاد حتريم پاکستان از سوی امريکا  
 !از سوی کابل است

 
چنين به نظر می رسد که سردمداران کابل از سر 

 .گشاده سرنا پف می کنند
 

در اين پيوند، در اين اواخر پرسش هايی مطرح می 
گردد مبنی بر اين که چرا امريکايی ها برای 
دستيابی به پيروزی در جنگ با تروريسم، پاکستان 
را زير فشار منی گيرند و مانند ايران حتريم منی 
کنند؟ ببينيند، پاکستانی ها آشکارا تروريست ها 

شتيبانی می را آموزش می دهند، تسليح می کنند، پ
کنند، سربازان امريکايی را می کشند و با دهشت 

پس چرا امريکايی ها . افگنان پيوندهای ژرف دارند
 پاکستان را حتريم منی کنند؟

 
خوب، هرگاه ريچارد ارميتاژ در آستانه لشکرکشی 
امريکا به افغانستان به پاکستان هشدار داده بود 

امريکا  که هرگاه پاکستان در مبارزه با تروريسم
را مهراهی نکند، آن کشور را چنان مبباران کنند که 

پس چرا کنون که هزاران . به عصر حجر برگردد
سرباز شان کشته و زمخی شده و ميلياردها دالر شان 
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بر باد هوا رفته و اسرتاتيژی شان به ناکامی 
 اجناميده است، چنين هتديد هايی منی کنند؟  

 
وضعی نيست که بايد گفت که امريکا کنون در 

چه، اين امريکا است . پاکستان را زير فشار بگيرد
که در جنگ افغانستان و تامين حضور امريکا در 
منطقه دستنگر پاکستان است، نه اين که پاکستان 

 . خرقه در رهن امريکا گذاشته باشد
 

با توجه به لغزش های پی در پی امريکايی ها در 
نی با ايران و حبران خاور ميانه، اشغال عراق، دمش

درگير شدن در مرداب جنگ فرسايشی بی پايان و بی 
فرجام با قبايل پشتون گسرته مرزی افغانستان و 
پاکستان و تکيه بر يک دولت مافيايی و نامشروع 
در افغانستان، آن ها در جتريد وحشتناک بين املللی 
بسر می برند و نه تنها مهه ابزارهای فشار بر 

داده اند، بل ناگزير هستند  پاکستان را از دست
نزد پاکستانی ها به کرنش هم بپردازند و در واقع 
در مساله افغانستان، امريکا خود به گروگان 

 .  پاکستان و تا جايی هم روسيه مبدل شده است
 

از سويی هم، مگر می شود که امريکا از يک سو 
نغمه جنگ با ايران را سر کند و از سوی ديگر 

 يد به حتريم منايد؟پاکستان را هتد
 

متناسب به ميزان فشار امريکا بر پاکستان، آن 
کشور ناگزير به دوری  از امريکا و افتادن به 
دامان چين، روسيه، ايران و اعراب خواهد گرديد و 
به هر پيمانه که امريکا بر پاکستان فشار 
بياورد، به مهان پيمانه پاکستان ناگزير خواهد 

ن و بی اثر ساخنت فشار به گرديد برای موازنه کرد
در اين حال، امريکا اين . اين کشورها نزديک شود

ارزيابی را دارد که در صورت بيرون رفنت از 
افغانستان، تنها متحدی که در منطقه برای شان می 
ماند پاکستان خواهد بود و منی تواند اين ريسک را 
بکند که تنها مهپيمان خود را در منطقه از دست 

 .بدهد
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ايد اين نکته را در نظر گرفت که افزايش فشار ب
به ) بر نظاميان اين کشور ،در واقع( بر پاکستان

سود توسعه دمکراسی و دولت نيمجان غير نظامی اين 
کشور نينجاميده، بل که به تقويت تندروی و 
بنيادگرايی و جان گرفنت نيروهای اهريمنی منجر می 

 . گردد
 

که پس از تايوان،  از سوی ديگر، بايد توجه داشت
پاکستان دومين اولويت سياست خارجی چين را تشکيل 
می دهد و در صورت خراب شدن مناسبات امريکا و 
پاکستان، اين کشور با بندرهای اسرتاتيژيک کراچی 
و گوادرش يکسره به دست چين خواهد افتاد و  اين 
به معنای شکست راهربدی امريکا در نيمقاره خواهد 

 .بود
 

پاکستان يک هرم بس نيرومند ديگر فشار بر  مهچنين
امريکايی ها را در دست دارند، کاهش مهکاری با 
امريکايی ها در رس رسانی و در کل در مبارزه با 

 . تروريسم در افغانستان
 

حال تصورش را بکنيد هرگاه امريکا خبواهد بر 
پاکستان بيش از حد فشار بياورد، چه رخ خواهد 

پژوهشگر  -زامارايوا. آ.نرا  پاسخ اين سوال داد؟
امکان عمليات نظامی امريکا در «روسی در مقاله 

 :داده است» خاک پاکستان
سناتور  -دبير کل حزب مجعيت علمای اسالم«

هتديد امريکا به محله «: عبدالغفار حيدری اعالم منود
به خاک پاکستان بسيار جدی است چيزی که حکومت 

چشم های خود را داران ما را جمبور می سازد که 
در اين رابطه حزب مجعيت بس راديکال . باز منايند

 :از دولت خبواهد
 
خنست، مشی سياست خارجی کشور را بيخی تغيير  

و مهه انواع مناسبات با امريکا را برهم . بدهند
 . بزنند

دو ديگر، اين که بی درنگ ترانزيت بارهای ناتو 
پايان  به سوی افغانستان را از طريق خاک پاکستان

 .بدهند
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سه ديگر، چون پاکستان زير هتديد قرارر دارد، 
ارتش ما بايد به هتديدات امريکا پاسخ بگويد و 

مهه مردم پاکستان زندگی خود را فدای امنيت و «
 .»متاميت ارضی کشور  شان منايند

 
پاکستان می تواند در صورت وارد آمدن فشار زياد  

م ها يکسره از از سوی امريکا، از مجله اعمال حتري
امريکا بربد و خود را در دامان چين، روسيه 
کشورهای عربی و ايران بيفگند و به گونه لگام 

در . گسيخته به پشتيبانی از دهشت افگنان بپردازد
اين صورت، مهه راه های رس رسانی و مسيرهای هوايی 
به روی امريکايی ها بسته خواهد شد و امريکا در 

ی خواهند افتاد که نتيجه افغانستان در منگنه ي
آن گروگان شدن پروژه حضور آن در افغانستان نزد 

 . روسيه خواهد بود
 

در يک سخن، مهه کارزار افغانستان به ناکامی و 
شکست مفتضحانه اجناميده و امريکا ناگزير خواهد 
شد سر افگنده افغانستان را ترک و دو باره به 

نان دست پاکستان، القاعده و ديگر دهشت افگ
 . بسپارد

 
حتريم پاکستان تنها در يک صورت امکان دارد و آن 

بين املللی ) تفاهم(اين که در زمينه کانسنسوس
صورت گيرد و خمصوصا چين و ايران و نيز اعراب با 

در غير آن، امريکا منی تواند . آن موافق باشند
تيشه به ريشه خود بزند و خود را در منگنه 

اين . ير روس ها بسازدجيوپوليتيک افغانستان اس
کسانی که سخن از حتريم پاکستان از سوی گونه، 

امريکا بر زبان می آورند، روشن است ارزيابی 
کوتاهبينانه يی از مسايل منطقه يی و جهانی  

 .دارند
 

در يک سخن، در مسفونی خونبار افغانستان امريکا 
ی را گم کرده است که تا آن ها را )نت ها(گام ها 

گزير خواهد بود در يک تاالر هتی از نيابد، نا
چه، . بيننده به دادن کنسرت گوشخراش ادامه بدهد

با آغاز اين کنسرت حضار، يکه، يکه تاالر را ترک 
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اين  ،خواهند گفت و تاالر هتی از شنونده خواهد شد
کنسرت تا هنگامی ادامه پيدا خواهد کرد که 
نوازندگان خود نيز خسته شده و صحنه را ترک 

 .ندگوي
 

تنها راه برونرفت از اين وضع، گشودن گره های 
کور و فرو بسته يی است که بدون گشودن آن ها سر 

 .  نخ کالف سر در گم حبران افغانستان پيدا خنواهد شد
 

روشن است گشودن گره های کور و فرو بسته حبران 
افغانستان کار ساده يی نبوده، مستلزم دگرگونی 

ا است و بی ترديد موانع ريشه يی اسرتاتيژی امريک
خوب، مگر اين . فراوانی بر سر راه آن قرار دارد

گره های کور دردمندانه در اين کالوه سر درگم 
وجود دارند و اگر گشوده نشوند، نبايد هم انتظار 
يافنت سر نخ کالوه را داشته باشيم و مهچنين امنيت، 
صلح و ثبات به هيچ رو تامين خنواهد گرديد و حبران 

تواند به گونه لگام گسيخته ادامه يابد و چه  می
. بسا که پيچيدگی هايی از اين هم بيشرتی را بزايد

روشن است در صورت ناگشوده ماندن اين گره های 
کور، مشکل افغانستان حل نشده و تنها شکل آن 
دچار استحاله شده و حبران به اشکال جديدی ادامه 

 . خواهد يافت
 

ها در باره جتزيه کشور می آن چه مربوط به آوازه 
اگر چنين چيزی . گردد، من جتزيه را عملی منی بينم

مانند سال . هم رخ بدهد، موقت و گذرا خواهد بود
 .های دهه نود سده بيستم

 
جتزيه افغانستان کار بسيار خطرناک و خونباری است 
و با توجه به اين که هيچ يک از ابر قدرت ها و 

نی از آن سود خنواهند کشورهای منطقه به گونه عي
شايد تنها کشوری که در . برد و عملی خنواهد بود

 .آن ذينفع باشد، هندوستان باشد
 

روسيه به . موقف روس ها هم در زمينه روشن است
گيريم . هيچ رو جتزيه افغانستان را خنواهد پذيرفت

اگر هم بپذيرد، از آن زيامنند نشده و تنها سود 
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ر چند روسيه به اين ه. ه اندکی خواهد بردتالب
چه؛ مشال افغانستان از .سود اندک قانع نيست

روزگاران قديم حيات خلوت روسيه به مشار می رفته 
در جنوب نيز سر . است که در آن نفوذ فراوان دارد

اجنام روسيه که به گونه سنتی پشتيبان پشتونيسم  
و پشتونستان و به روايتی حتا طراح و مهندس آن 

بسيار دارد، هرگاه در کشاکش بر  بوده است، نفوذ
، بازنده هم خنواهد بود وآن را از دست نربد سر آن

دست کم اهرم های فشار بزرگی بر مو . خنواهد داد
دماغ کردن هر قدرتی که خبواهد آن را زير کنرتل 

 . داشته باشد، در دست دارد
 

ايران نيز هيچ سودی در جتزيه افغانستان ندارد و 
افغانستان، آن کشور را با درد سر ممکن است جتزيه 

های بسياری از ناحيه افغانستان 
 .رو به رو بسازد) پشتونستان(جنوبی

 
جتزيه، خبش جنوبی کشور را به سرزمينی که انگليسی 

يعنی  -می خواندند» ياغيستان«ها در گذشته آن را 
تروريسم جهانی و » پرورشگاه«و » چراگاه«به 

خواهد ساخت که کنرتل  کانون مواد خمدر جهانی مبدل
. آن بسيار دشوار و حتا غير ممکن خواهد گرديد

شايد امنيت سراسر جهان را با خماطرات پيش بينی 
 .ناشده يی رو به رو گرداند

 
در اين حال، روشن نيست سرنوشت اين کشور نوپا سر 
اجنام، به دست که خواهد افتاد؟ چه، با توجه به 

کستان، يا روسيه فقر اقتصادی؛ يا امريکا، يا پا
و يا چين و شايد هم کشور های عربی بايد قيموميت 

در اين حال، قدرت . اين کشور را به دوش بگيرند
های با هم رقيب، به شدت در برابر  هرکشوری که 
خبواهد پشتونستان را زير سيطره و کنرتل خود 

يعنی با جتزيه . بياورد، خواهند ايستاد
ايان خنواهد يافت، بل افغانستان، حبران در منطقه پ
 .   تنها شکل آن تغيير خواهد کرد

 
اين کار مهچنين حبران را به مشال خواهد کشاند و 
اوضاع مشال بسيار پرتنش و ناآرام خواهد گرديد و 
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چه بسا که ممکن است ميان تاجيک ها، ازبيک ها، 
ترکمن ها و هزاره ها بر سر تقسيم گسرته نفوذ، 

. له از بيرون در بگيردنربدهای خونينی با مداخ
روشن است کشانيده شدن کشورهای ديگر که بی اين 
هم اختالفاتی فراوانی ميان خود دارند، اوضاع را 
در سرتا سر منطقه پر تنش و ناآرام خواهد 
گردانيد و زمينه مداخالت قدرت های برومنرزی را در 

 .آن فراهم خواهد گردانيد
 

نيز  باال می  در اين حال، احتمال جتزيه پاکستان
روشن است اين جتزيه يک جتزيه ساده خنواهد بود . رود

و ممکن است به يک جنگ خونبار دامنه دار ميان 
پشتون ها و پنجابی ها از يک سو و پشتون ها و 
بلوچ ها از سوی ديگر و پنجابی ها و سندی با 
بلوچ ها از سويی بياجنامد که شايد سال ها ادامه 

 .يابد
 

شرتين زيان را از اين کار اياالت روشن است، بي
چه، پاکستان کوچکی که از دل . متحده خواهد ديد

اين جتزيه بيرون برآيد، بيخی از امريکا بريده و 
هويداست که چين . به دامان چين پناه خواهد برد

درد . به شدت در برابر چنين عملی خواهد ايستاد
سر امريکا در اوضاع جيوپوليتيک تازه بی چون و 

ا دو برابر خواهد گرديد و رقابت ها بر کنرتل چر
 . هر دو کشور بيش از بيش دامنه خواهد يافت

 
روشن است جتزيه تنها با حضور امريکا در منطقه 
عملی است و به حمض رفنت نيروهای اين کشور، 
نيروهای پاکستانی بسيار زود خالی پديد آمده قدرت 

کايی ها در اين حال، اگر امري. را پر خواهند منود
جنوب را به حال خود رها کنند و تنها در مشال 
سنگر بگيرند، پشتونستان زير محايت پاکستان با 
پشتيبانی چين و عربستان می تواند دامنه جنگ های 

در اين حال، روس ها، . خونين به مشال کشور بکشاند
ايرانی ها و چينی ها که به گونه سنتی در مشال 

ا حيات خلوت خود می نفوذ بسيار دارند، و آن ر
پندارند هم، برای حلظه يی هم که شده امريکايی را 

 .  آرام خنواهند گذاشت
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اگر برعکس، امريکايی ها مشال را رها منايند و 
تنها به جنوب بپردازند، خالی پديد آمده در مشال 

در اين . به سرعت از سوی روس ها پر خواهد شد
وسيه دال حال، تنها توافق سری ميان امريکا و ر

بر تقسيم کشور، شايد بتواند به گونه يی استاتوس 
در . کوو را برای چندی در منطقه بر قرار منايد

 .غير آن، تنش ها مهچنان با شدت ادامه خواهد يافت
 

اگر امريکا چنين در برنامه داشته باشد که با 
تقسيم افغانستان به دو کشور مشال و جنوب، از يک 

ده و از سوی ديگر خواهد سو با طالبان کنار آم
توانست مشال را با حامت پخشی ها و دست و دل بازی 
های فروان زير کنرتل خود بياورد، هم سخت در 

چه، چنين چيزی تنها برای . اشتباه به سر می برد
، نه برای )هرگاه هم اصال ممکن باشد(چندی ممکن است 
زيرا در جنوب با خمالفت شديد . يک مدت دراز

تا تا مرز برهم زدن مناسبات و پناهربدن پاکستان ح
کامل به دامان چين و ايران و بسنت مهه راه ها به 
روی امريکايی ها به مشول قلمرو هوايی رو به رو 
خواهد شد و در مشال در منگنه يی خواهد افتاد که 

بسنده است تصور . دشوار است آن را پرداز کرد
ی کنيم که روس ها هم راه های خود را به رو

آن گاه ديگر راهی به جز از . امريکايی ها ببندند
 . ترک خفت بار مشال خنواهد داشت

 
در يک سخن، پيشگويی حتول اوضاع در نوار های 
اسرتاتيژيک افپاک به ويژه در نوار های دوم و سوم 

از مهين رو هم است که . آن کار بسيار دشواری است
به ) پاکستان+افغانستان(بايد اسرتاتيژی افپاک 

. مبدل شود )پاکستان+افغانستان+ايران( ايرافپاک
آن هم نه در سيمای مستعمره امريکا، بل يک 
احتاديه آزاد و مستقل و بی طرف منطقه يی که 
بتواند در خالی اسرتاتيژيک ميان سه ابر قدرت 

 . روسيه، چين و هند سر پا بيستد
  

در اين حال، هرگاه عمو سام خبواهد برای دملشغولی 
را  ايجاد و آن را به » ياغيستان«کشور  خود
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خود مبدل گرداند و در اين ) خلوتکده(ارميتاژ 
انديشه باشد که در اين سرزمين خشک و دور افتاده 
و فلک زده در اوقات فراغت با خاطر آرام و دل 
آسوده به گلگشت و خوشگذرانی جيواسرتاتيژيک و پيک 

يبل نيک جيوپوليتيک و زدن جيک دانيل يا بلک ل
جيو اکونوميک و زدن بلک جيک و پوکر جيو 
سويلزاسيونی در کازينوی آن بپردازد، در گام خنست 
بايد در اين سرزمين با اهريمن تروريسم و مواد 
خمدر به نربد بی امان بپردازد و او را از پا در 
بياور تا بتواند در آن دمکراسی وال اسرتيتی را 

 .برقرار منايد
 
چيره گردد و شکست خبورد، که  اگر نتواند بر او 

چنين خواهد بود، به چنان روزگاری خواهد افتاد 
که برای شرح و بيان آن قلم نويسندگان امروزی 
ناتوان و عاجز است و بايد کسی از نويسندگان 
کالسيک زبان پارسی را دو باره زنده ساخت تا 

حکايت نربد عمو سام با اهريمن در ياغيستان برای «
را برای » اسی وال اسرتيتی در آن سرزمينساخنت دمکر

عربت و دادن پند و اندرز برای نسل های آينده 
جهان يا به رشته نظم در بياود و يا هم به نثر 

 . بپردازد
 

خداوندگار  -شايد هم شيخ مصلح الدين سعدی شيرازی
سخن پارسی دری در چند سده پيش در مهين باره 

 :وخشورانه سروده بود
 

ديبا   -خورد ازين خار که کشتيمخرما نتوان 
 نتوان بافت ازين پشم که رشتيم

هپلوی کبائر  -بر لوح معاصی خط عمری نکشيديم 
 حسناتی ننوشتيم

ما شب شد و  -پيری و جوانی چو شب و روز برآمد
 روز آمد و بيدار نگشتيم

کامروز  -ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز
 کسی را نه پناهيم و نه پشتيم

شايد که ز  -ر خواجه شفاعت نکند روز قيامتگ
 مشاطه نرجنيم که زشتيم
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 ساختار ايده آل نظام سياسي در افغانستان

 
در اين زمينه در لندن  2001من در ماه جنوری 

ساختار نظام سياسي «سخنرانی مبسوطی زير نام 
داشتم و منت اين سخنرانی هم در » آينده افغانستان

 2003که در سال » ان به کجا می رود؟افغانست«کتاب 
در کابل به زيور چاپ آراسته گرديده بود، بازتاب 
يافته است، و مهچنين اين مساله با اندکی ويرايش 
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ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان «در کتاب 
 .آمده است» افغانستان

 
با اين هم، با توجه به اين که بسياری کتاب  

؟ را در دسرتس ندارند و افغانستان به کجا می رود
ابرهای آشفته و «پاليدن موضوع در ال به الی کتاب 

نيز برای مشاری از » سياه بر فراز آمسان افغانستان
دوستان دشوار است، اينک ناگزير گوشه هايی از 
ديدگاه هايم را بار ديگر با اندکی ويرايش می 

  :آروم
 

قص برايند يک کپي برداري نانظام رياسيت کنوني ما 
در . مي باشد و ابزاری از نظام رياسيت امريکا

امريکا، نظام رياسيت در حايل کارايي دارد که در 
کشور نظام فدرايل حاکم است و تفکيک قوا وجود 
دارد و کرسی های گردانندگی ارگان هاي حملي قدرت 
انتخابي است و گورنرها از قدرت اجرايي بسيار 

داري هر ايالت از ديدگاه ا. بااليي برخوردار اند
 . خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود کفا است

 
به هر رو، جتربه نشان داد که نظام کنوني کارايي 
ندارد و بيهودگي و ناتواني آن براي کشور در 

 .اوضاع و احوال کنوني روشن گرديده است
 

روشن است ناکارايی چنين نظامی از مهان آغاز روشن 
کارشناسان، با توجه  مگر به باور مشاری از. بود

به ذينفع بودن امريکا مهانا در چنين نظام که هدف 
راهربدی آن تشکيل يک حکومت نيرومند مرکزی 
تبارگرا در افغانستان که توانايی جذب و جلب 
طالبان را داشته و در آينده زمينه را برای کنرتل 
پاکستان، خود افغانستان، ايران و ديگر مهسايگان 

 .درست مهين نظام بر ما حتميل شد فراهم می منود؛
 

به هر رو، حال که اين اسرتاتيژی با بن بست رو به 
رو گرديده است، کشور ما در برابر شرايط تازه يی 
قرار گرفته است و موضوع ويرايش و حتا تغيير 

 .نظام سياسی در آن مطرح است
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در اوضاع و احوال کنوني، هبرتين  از ديدگاه من،
نظامي (ما نظام رياسيت خمتلط نظام براي کشور 

مي باشد که در آن ) مهانند به نظام زمان داکرت جنيب
هم رييس مجهور با چهار معاون و هم صدر اعظم با 

در چنني . چهار معاون در نظر گرفته شده بود
نظامي، از يک سو، مشارکت افقي در بافت قدرت و 
از سوي ديگر تقسيم وظايف و مسووليت ها ميان 

که مسووليت مسايل سياسي و نظامي و (هور رييس مج
و رييس ) سياست خارجي را به دوش خواهد داشت

مالی،  که مسووليت مسايل اقتصادي،(شوراي وزيران 
اداري، فرهنگي، آموزش و پرورش و مانند آن را به 

 .تامني مي شود ) دوش خواهد گرفت
 

نظامی و  -در اين حال، کشور به چند زون امنيتی
اداری تقسيم شده و در راس هر زون يک  -اقتصادی

. مناينده با صالحيت رييس مجهور قرار داشته می باشد
با اين هم، ارگان های حملی قدرت مانند والی ها، 
ولسوالی ها، عالقه دار ها و شهردار ها انتخابی 

 . می باشند
 

در چنين ساختاری با توجه به اوضاع بسيار پيچيده 
لحتا هبرت خواهد بود تا و ناگوار کنونی کشور، مص

رييس مجهور باشد با ) ترجيحا درانی(يک پشتون 
در اين حال، . چهار معاون از چهار قوم بزرگ کشور

تباری، صدر اعظم بايد  دادگرانه برای حفظ توازن
حتما تاجيک تبار باشد با چهار معاون از چهار 

چنانی که در دروه داکرت جنيب چنين (قوم بزرگ کشور 
شن است در چنين ساختاری می توان رياست رو). بود

جملس شورای ملی و سنا را به برادران هزاره و 
مهين گونه می شود کرسی های . ازبيک تبار سپرد

را  )لوی چارنوالی(دادستانی کل  قاضی القضات و
به منايندگان اقوام ديگری مانند ايماق ها و 

 .نورستانی ها داد
 

امی، مستلزم روشن است دست يافنت به چنين نظ
بازنگری ريشه يی قانون اساسی با برگزاری لويه 

در اين نظام، انتخابات آزاد . جرگه می باشد
رياست مجهوری که به جتربه دريافتيم با توجه به 
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گسرتدگی تقلبات و سوء استفاده های ناجايز در آن 
، جای خود را به انتخاب )برای ما مناسب نيست

در اعظم، رييس شورای رييس مجهور، ص(رهربان کشور 
در ) ملی، رييس سنا، قاضی القضات و لوی چارنوال

 .لويه جرگه می دهد
 

ناگفته پيداست چنين روشی مادامی که ما به مرحله 
ملت شدن نرسيده ايم و پديده يی به نام شهروند 
ظهور ننموده است، امری مصلحتی و  ناگزير می 

 .   باشد
 

يونيتار خمتلط  به هر رو، حال هرگاه گزينش نظام
تک «رياسيت باشد، اين نظام به هيچ رو، نبايد 

زيرا حاکميت . باشد و منی تواند هم باشد» تباري
چناني که در گذشته نيز به  -تک تباري بر کشور

، پيامدهاي ]و کنون هم می بينيم[چشم ديدمي 
زيانباري را به مهراه داشته و شريازه کشور را سخت 

از اين رو، اين . گردانيد گسست پذير و سست خواهد
» بس تباري«نظام بايسيت از ديدگاه تباري مهجوش و 

و فراگري باشد؛ زيرا تنها با مشارکت گسرتده مهه 
باشندگان سرزمني ما است که زمينه براي رخيت طرح 

 . فراهم مي گردد» ملت-کشور«
 

در اين جا مهم ترين نکته اين است که روند 
زير نظارت مکانيسم های  تصميمگريي بايد مشارکيت و

يکي از داليل شکست و ناکامي دولت . کنرتلی باشد
کنوني اين است که نظام تصميمگريي سياسي آن مشروع 
و مشارکيت و مبتين بر شالوده هاي علمي نبوده و 

  6.داراي بار شخصي و تباري و ابزاري مي باشد
                                                 

اين در حايل است که نه تنها رهربي کنوني کشور از .  6
هاي الزم براي سکانداري برخوردار نيست، بل نيز شايستگي 

نتوانسته است تيم کاري توامنند و نريومندي را گرد بياورد  
و مهمرت از مهه مشاوران  ورزيده و آگاه به ويژه در عرصه 

 . سياست خارجي ندارد
 

به هدر رفنت ياري : از مهني رو است که برآيند کار روشن است
جه روبرو شدن کشور با حبران هاي جامعه جهاني و در نتي

اقتصادي، ناکامي در دولت سازي و ملت سازي و در نتيجه 
تشديد حبران هاي سردرگم اجتماعي و فرهنگي، ناکامي در 
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آن چه مربوط می گردد به نظام فدرالی، چنني بر مي 

مهان گونه که سال ها پيش از امروز يکي از آيد، 
ساختار نظام سياسي «: مبصران بي بي سي گفته بود

. »افغانستان در آينده دست کم فدرايل خواهد بود
مگر، به باور بسياری از کارشناسان، آوندهاي 
بسياري در دست است که در اوضاع و احوال کنوني 

 . چنني چيزي بس زيانبار است
 

 :اري از اين آوندها را مي آورميدر اين جا مش
روي آوردن به فدراليزم در اوضاع و احوال  -1

را بر هم مي زند » ملت -کشور«کنوني، روند تشکيل 
و اين براي کشور ما با ساختارهاي قبيله يي آن 
که در آستانه اين روند قرار دارد، سخت زيانبار 

 .است
با توجه به فراواني نا به هنجاري ها در  -2

ن نا به هنجاري ها به جاي اين که زدوده کشور، اي
شوند، به واحدهاي فدرال به گونه فيزيکي تقسيم 

برايند اين کار اين خواهد بود که . مي شوند
زمينه زدودن سراسري آن را بر پايه يک راهربد 

 .منظم و برنامه ريزي شده حمدود مي گرداند
در کشوري چون کشور ما که از ديدگاه  -3

ندارد و در برابر مداخالت بريوني جيوپوليتيک ثبات 
و دگرديسي هاي دروني بسيار آسيب پذير مي باشد، 
پديدآيي لرزه هاي سياسي در آن در هر حلظه امکان 

با اجياد ساختار فدرايل بر مبناي . دارد
اين امکان هست که واحدهاي ) سويس مانند(قومي

فدرال در صورت لرزه هاي سياسي، چونان آله دست 
مهچنان در اين صورت، . يگانه قرار گريندکشورهاي ب

امکان حتول رويدادها به گونه پيش بيين ناپذير مي 
رود و چه بسا که زمينه ساز چالش ها و تنش هاي 

 .منطقه يي گردد

                                                                                                                                                             
مبارزه با مواد خمدر و تروريزم و در نتيجه بدتر شدن 
اوضاع امنييت در سياسي در کشور و به ميان آمدن سپاه چند 

خمدر، خرابي روابط تقريبا با  ميليوني معتادان به مواد
مهه کشورهاي جهان از مجله نزديک ترين متحدان در جامعه 
جهاني و از دست رفنت اعتماد جامعه جهاني به دولت 

 .افغانستان
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شالوده هر نظام دمکرات و به ويژه فدرايل،  -4
و موجوديت يک ) جامعه مدني(موجوديت هنادهاي مدني 

قرار نظام دمکراتيک است. فرهنگ برتر سياسي است
فدرال در نبود جامعه مدني و نبود سنت هاي 
دمکراتيک در جامعه يعين در اوضاع کنوني بعيد از 

 .واقعيت است
چون بيشرت خنبگان بومي از منت جنگ هاي دو دهه  -5

اخري بريون آمده اند و بيشرت عناصر نيمه باسواد و 
جنگ ساالران غري اکادميک هستند، و مشروعيت آنان 

ير سوال است، هرگاه نظام فدرال تشکيل گردد، ز
حاکميت آن ها به گونه اتوماتيک تثبيت خواهد 

مگر، مشروعيت . گرديد و جنبه رمسي خواهد يافت
آنان در هر حال، مهچون رهربان واحدهاي فدرال 

اين کار  به هر رو، . کماکان زير سوال خواهد بود
. ردزمينه را براي توتالتاريسم فراهم خواهد آو

روشن است بازگشت به سوي توتاليتاريزم از نيم 
راه پيموده شده اتوريتاريزم به سوي دمکراسي، بس 

 .زيانبار است
چون کشور ما از ديدگاه توسعه اقتصادي يک  -6

کشور عقب مانده است و نظر به يک رشته مالحظات، 
خبش هاي جنوبي و خاوري و مرکزي آن به گونه 

تقرار فدراليزم يک بايسته رشد نيافته است، اس
در . نوع نامهاهنگي اقتصادي را به بار خواهد آورد

واقع، از ديدگاه خودبسندگي، استان هاي مشايل، مشال 
خاوري و مشال باخرتي کشور داراي اين گونه توامنندي 

 . هستند
درصد  95درصد نفوس،  65مي توان گمان زد که 

درصد کشاورزي و  70درصد بازرگاني و  70صنايع، 
دامداري و خبش بزرگ گنجينه هاي زيرزميين کشور در 

در صورت برپايي نظام . مهني استان ها متمرکز است
فدرايل، استان هاي ديگر که با ناداري و درماندگي 
روبرو خواهند گرديد، ناگزير دست به دامان 
کشورهاي مهسايه خواهند شد و اين کار شريازه 

 . زد بافتار و ساختار کشور را برهم خواهد
در رابطه با تيوري پيچيدگي، هرگاه در يک  -7

دستگاه، مهزمان هويت هاي گوناگون رشد بيابند، 
مادامي که ما هويت ملي . حبران هويت پديد مي آيد

پيدا نکرده امي يعين يک ملت متام عيار نشده امي، 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
150 

 

اجياد پيش از وقت و نا به هنگام نظام فدرال، 
ي گوناگون زمينه را براي رشد مستقل هويت ها

. فراهم ساخته و جلو هرگونه وفاق را مي گريد
مادامي که چونان يک ملت تبارز نکرده امي، هرگونه 
طرحي در کشور ما که موزاييکي از شيوه هاي 
توليدي حمتلف دارد و از کانگلومرياتي از تبارهاي 
گوناگون به هم بافته شده است، به جاي استحکام و 

شي و تباهي و بي ثباتي ثبات، ما را به سوي فروپا
 . و حبران خواهد کشيد

مادامي که پروژه قانون اساسي فدرال و   -8
قانون هاي اساسي واحدهاي فدرال به گونه جدي 
مطرح نگردد، بدون داشنت تصويري از شالوده حقوقي 
مستدل، سخن گفنت از فدراليزم پيش از وقت خواهد 

 .بود
هاي  روشن نيست تقسيمات اداري کشور به مجهوري -9

فدرال يا اياالت فدرال بر پايه کدامني نشانه ها 
تباري، زباني، مذهيب يا چيز : استوار خواهد بود

 ديگري؟
روشن است يک دولت فدرال با هبره گريي از حق  -10

تعيني سرنوشت ملت ها در شرايط آزاد و دمکراتيک 
که بر اساس تفاهم و انتخاب آزاد باهم يکجا شده 

برمي گزينند، به ميان مي  و يک ساختار فدرايل را
يکي از پيش شرط هايي چنني نظام هايي اين . آيد

است که تشکيل دولت فدرال آزادانه است و روشن 
است هرگاه ارزش هاي دمکراتيک رعايت شود، هر يک 
از واحدهاي فدرال برخوردار از اين حق نيز 

با توجه . خواهند بود تا از بافتار آن خارج شوند
از کشورهاي مهسايه در برخي از به نفوذ برخي 

در صورت اعالم جدايي کدامني استان يا  -مناطق کشور
مجهوري فدرال از بافتار ساختار فدرال و پيوسنت آن 
به يکي از کشورهاي مهجوار، هيچ پادزهر از پيش 

 .هتيه شده يي در برابر آن ندارمي
مهچنان روشن نيست منابع کشور چگونه ميان  -11

 سيم خواهد گرديد؟واحدهاي فدرال تق
در کشور ما که تا کنون ساختار ملي شکل  -12

نگرفته و فرهنگ ملي مهپيوسته وجود ندارد و هنوز 
خرده فرهنگ هاي بومي بر آن چريه است؛ مادامي که 
برخوردار از يک ساختار ملي و فرهنگ ملي نشومي، 
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روي آوردن به ساختار فدرايل در اوضاع کنوني نه 
برد، بل بس زيانبار نيز  تنها راهي به دهي مني

 .   خواهد بود
در اوضاع و احوال کنوني که نريوهاي امنييت،  -13

انتظامي و نظامي ما هنوز در تراز ملي تشکل 
نيافته است، روشن نيست که وضعيت اين نريوها با 

 . گذار زود هنگام به فدراليزم، چگونه خواهد بود
سر اجنام، نظام فدرايل زمينه برنامه ريزي  -14

 .  دي را در تراز کشور حمدود خواهد ساختراهرب
با توجه به حضور سنگين امريکا و متحدانش در  -15

کشور، روشن نيست پس از بازگشت اين نيروها 
 .سرنوشت دولت فدرال به کجا خواهد کشيد

اسرتاتيژی امريکا در افغانستان در نه سال  -16
چه، در . گذشته با فدراليسم مهاهنگی نداشته است

ين کشور در افغانستان در پی ايجاد اين سال ها ا
يک دولت مرکزی نيرومند پشتونی بوده است که در 
آن روند جلب و جذب طالبان به چنين دولتی 
تبارگرا در دستور کار قرار داشته است تا با 
تشکيل ارتش نيرومند پشتونی بتواند از يک سو 
پاکستان و از سوی ديگر ايران و نيز خود 

 .منايد افغانستان را کنرتل
 

حال که اين اسرتاتيژی با ايستادگی سرسختانه 
پاکستان به ناکامی اجناميده است، هرگاه امريکايی 
ها تالش بورزند برای حفظ پايگاه های نظامی شان 
در مشال، در ازای دادن خودخمتاری به مشاليان، طرح 
فدراليسم را پيش بکشند، با دردسرهای فراوانی با 

 .واهند شدپشتون ها رو به رو خ
 

زير تاثير (با توجه به اين که هم طالبان 
و هم دولت تبارگرا و اولرتاناسيوناليست ) پاکستان

حاکم بر کابل با توجه به انديشه های شوونيستی 
گردانندگان آن، هر دو به شدت با فدراليسم خمالف 
هستند، در اوضاع کنونی با مطرح شدن پروژه 

است تنش ها ميان فدراليسم از سوی امريکا، ممکن 
چيزی که . امريکا و رژيم کابل به شدت پا بگيرد

نشانه های آن را در کشاکش های تازه ميان کابل و 
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واشنگنت بر سر بسنت شرکت های امنيتی خصوصی از مهين 
 . حاال آشکار می بينيم

 
برعکس، مسکو، که به گونه سنتی مهواره پشتيبان 

دفاع از  پشتونيسم در افغانستان بوده است، با
طرح دولت مقتدر مرکزی پشتونی با گرمی 

درامه . گردانندگان کنونی را در آغوش خواهد کشيد
يی که در بازديد اخير کرزی از روسيه به منايش 

 .درآمد
 

با توجه به مهه آن چه که گفته آمديم، هبرت خواهد 
بود حبث نظام فدرايل را دست کم تا زماني که 

ما فراهم گردد، به  مقدمات تشکيل ملت در کشور
بايد به تنها گزينش تعويق بيفگنيم و به جاي آن 

خرد ورزانه و پراگماتيک يعين پافشاری به دستيابی 
به  نظام رياسيت خمتلط، انتخابي بودن ارگان هاي 

 .حملي قدرت و ريگيوناليسم اقتصادي رو بياورمي
 

به هر رو، به باور من، براي پرداز سيماي نظام 
ه، بايست به سنت هاي ديرين موجود در دوليت آيند

سازماندهي قدرت دوليت و ساختار جامعه در کشور از 
يک سو و به گرايش هاي نو و واقعيت هاي تازه در 

چه گزينش راهربدي . زمينه از سوي ديگر، توجه شود
 .در اين عرصه ميان دو جهت اصلي است

  
در اين راستا بايسيت الگويي را در نظر گرفت که 

واند از يک سو، به نگهداري جنبه هاي شايسته و بت
پسنديده سنت هاي ديرين بپردازد و به مهني پيمانه 
جنبه هاي ناپسند و زيان آور آن را بزدايد و از 

 .       سوي ديگر، پذيراي پرايش هاي نو در زمينه باشد
نچه بسيار مهم است، اين است که نظام سياسی در آ

ه کشور بر پايه کشور ويرايش يايبد، ادار
عيار گردد و ارگان ) زون ها(ريگيوناليسم اقتصادي

 .  »هاي حملي قدرت بايد حتما انتخابي باشند
 

شايان يادآوری است که دولت کنونی مهاهنگ با 
اسرتاتيژی اياالت متحده در نه سال گذشته، برای 
جذب نيروهای طالبان و ديگر تندروان پشتون تبار، 
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يخته به مسايل زبانی و با دامن زدن لگام گس
تباری در کابل و کشانيدن آن به ديگر مناطق 
کشور، کار را به جاي کشانيده است که دردمندانه 
و سوگوارانه در هيچ برهه از تاريخ کشور گسيختگي 
هاي نارواي زباني، تباري و مسيت و آييين سابقه و 
پيشينه نداشته است و با برهم خوردن توازن نسيب 

در سال هاي خنست رويکار آمدن دولت  برقرار شده
کنوني، شريازه وحدت ملي چنان در آستانه از هم 
گسيختگي و شاريدگي است که دشوار است پيامدهاي 
ناميمون آن را پيش بيين کرد و هرگاه تدبريهاي 
بايسته و خردورزانه در اين زمينه روي دست گرفته 

ه نشود و تعادل و توازن عادالنه و پذيرا براي مه
خطر فروپاشي اليه هاي جامعه برقرار نگردد، 

بنا به نشانه هاي تباري،  خونبار و بي درنگ کشور
زباني و آييين با برداشته شدن چرت نريوهاي  ائتالف 
بني املللي و برونروي اين نريوها به هر دليلي که 

 .     باشد، مي رود
 

اين کار، از سوي ديگر به اين تصور در ميان غري 
ها آفريده است که حاکميت کنوني به پشتون 

پشتيباني و يا دست کم با هبره گريي از  حضور 
نريوهاي ائتالف بني املللي و با هبره برداري از ياري 
هاي بني املللي و در گام خنست اياالت متحده، دست به 
حتکيم پايه هاي فرمانروايي يک گروه خاص تباري 

 بيشرت اين ه يافنتنيازده است که روشن است با دام
روند، باشندگان غري پشتون يکسره اعتماد خود را 
به جامعه جهاني و در گام خنست اياالت متحده از 

 .دست خواهند داد
 

مشاور ارشد  –در اين زمينه سخنان جنرال قارييف
افغانستان پش از «نظامي داکرت جنيب در کتاب 

تالش هاي هر «: جالب است» بازگشت سپاهيان شوروي
گروهي که خبواهد حاکميت مطلق خود را بر  حزب يا

سرتاسر افغانستان هپن منايد، دشوار خواهد بود به 
دير يا زود نريوهاي درگري در اين . پريوزي برسد

کشور ناگزير مي شوند راه تفاهم بپمايند و توازن 
پذيراي منافع را بيابند و تصاميم سياسي يي اختاذ 

نستان مهاهنگ منايند که با سنت هاي تارخيي افغا
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بوده و اجازه بدهد حد اقل عناصر الزم براي 
برپايي دولت مرکزي و استقالل نسيب اقوام و قبايل 

 .      »را به گونه معقول در بر گريد
 

بايسته است از هر گونه فزوخنواهي و تندروي در 
» هار«اين زمينه خود داري گرديده و جلو روندهاي 

يماري که در پشت گرفته شود و دست ماجراجويان ب
گرده اين کارروايي ها قرار دارند، از 

روشن است . سياستگذاري ها در کشور کوتاه شود
هرگونه احنصار گرايي در زمينه از سوي نريوهاي 
تندرو يک گروه با واکنش تند نريوهاي به مهني 
پيمانه تندرو ساير  گروه ها روبرو شده و در 

زجنريه يي  خنستني فرصت زمينه را براي تعامالت
 .ناخوشايند فراهم مي گرداند

 
تنها پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که آيا 
دولت کنوني توانايي يا اصال آرزوي چنني چيزي را 
دارد يا نه؟   با شناختی که  از گردانندگان 
 .  دولت کنونی داريم، دردمندانه پاسخ منفی است

 
برخورد انساني، اسالمي و ملی با اين قضيه 
الرتناتيف ديگري ندارد و بايسته است از بلنداي 

. نگرش هاي واالي ملي، با اين مساله برخورد گردد
تنها با گفتگوهاي سازنده، تنها با بي آاليشي، با 
يکديل و فروتين، با دلسوزي، مهرباني و تنها با 
گذشت هاي متقابل و با از خود گذري بر پايه ارزش 

اني، با ديد فراخ ، هاي واالي اسالمي، ملي و انس
با جهان نگري گسرتده، با رهايي از زجنري تنگ نگري 
هاي بيجاي مذهيب، تباري، زباني، باوري و سياسي و 
ارجگذاري به پلوراليسم، پراگماتيسم، دمکراسي، 
آزادي و احرتام به کرامت انساني و با خبيه زني و 
آژندزني مي توان گره کور بن بست کنوني را 

 . شکستاند
 

در هپلوی مهه اين ها بايسته است در يک کنفرانس 
بين املللی زير نظارت سازمان ملل، استاتوس 
بيطرفی افغانستان دو باره اعاده شده و به مشکل 

با پاکستان در ازای تضمين » خط ديورند«نام هناد 
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آن کشور مبنی بر عدم مداخله در امور افغانستان 
يان داده و دادن راه ترانزيت به افغانستان پا

در غير آن، کشور به سوی حبران برگشت . شود
ناپذيری پيش خواهد رفت که به دشوار بتوان 

 .پيامدهای دردناک آن را پيش بينی کرد
 

نياز تاريخی به راه اندازی  گفتمان بزرگ سراسری 
 در زمينه 

 دستيابی به امجاع ملی
 

شاهکليد پيروزی يک کشور در گشودن قفل های مشکالت 
ون و دستاويز اصلی آن در دستيابی به پربوزی گوناگ

و هبروزی در عرصه های گوناگون سياست داخلی و 
 .امجاع ملی در زمينه مسايل اساسی آن است -خارجی

 
در يک سخن، راه برونرفت از نا به هنجاری ها و 
نا به سامانی های کنونی  در گرو امجاع ملی به 

انندگان ويژه امجاع خنبگان و انديشمندان و گرد
روشن است بدون امجاع ملی بر سر کليدی . کشور است

ترين مسايل حاد زندگانی سياست داخلی و خارجی، 
 . منی توان کشور را از حبران کنونی بيرون کشيد

 
اقتدار ملی که بزرگرتين موهبت برای يک دولت است، 
هم بدون امجاع ملی در مسايل راهربدی به دست منی 

 .آيد
 

اندازی يک گفتمان صادقانه سراسری  از اين رو راه
ملی برای دستيابی به امجاع ملی در زمينه مهمرتين 
مسايل سياست خارجی و داخلی کشور از نيازهای 

روشن است پيروزی هنگامی به . تاخير ناپذير است
دست می آيد که مهه توان و نيروی ملی خود را در 

 در. راه دستيابی به اهداف مطرح شده بسيج مناييم
اين جا طرح دقيق اهداف، تشخيص آن ها و بررسی و 
ارزيابی آگاهاهانه آن ها و جستجوی راه های  

 . دستيابی به آن ها بس مهم است
 

از ديدگاه نويسنده در اوضاع و احوال کنونی بايد 
 :در زمينه های زير به امجاع ملی دست يافت
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نياز به حضور نيروهای ائتالف بين املللی در  -1

فراهم شدن زمينه برای استقرار امنيت، کشور تا 
 صلح و ثبات در کشور

سامامنند شدن و هنجارمند شدن حضور اين   -2
در آوردن مهه نيروهای ائتالف بين املللی  -نيروها

زير چرت واحد آيساف و پايان دادن به ماموريت 
 ناتو

برگزاری يک کنفرانس بين املللی در باره   -3
و اعاده وضعيت بی افغانستان زير چرت سازمان ملل 

طرفی افغانستان يعنی اعالم افغانستان به عنوان 
يک کشور بی طرف و دادن تعهدات بايسته در زمينه 
از سوی مهه کشور های ذيدخل در حبران افغانستان به 

 مشول سازمان های بين املللی
فسخ و لغو قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک  -4

و انگليس ميان امريکا و افغانستان و امريکا 
 برای جلب اعتماد دوباره مهسايگان افغانستان

، عدم ادعای ارضی بر قرار داد عدم تعرضعقد  -5
عدم مداخله در امور يک ديگر ميان  يک ديگر و

زير نظر سازمان ملل و  افغانستان و پاکستان
سپردن تعهدات بايسته در زمينه مانند توافقات 

پاکستان و ژنو در دوره داکرت جنيب از سوی امريکا، 
افغانستان با مهکاری جامعه اروپايی، چين، روسيه، 
ايران، هند، ترکيه و عربستان و نيز کشورهای 

 .آسيای ميانه
برگزاری لويه جرگه اضطراری و انتخاب يک  -6

رهيری مشروع به جای رهربی نا مشروع کنونی با 
 . مهکاری سازمان ملل

تغيير و اصالح قانون اساسی کنونی که عدم  -7
 .يی آن در عمل ثابت شده است در لويه جرگه کارا

تغيير ساختار نظام سياسی ناکار آمد کنونی و  -8
آوردن نظام رياستی خمتلط به جای رژيم رياستی 
کليت گرای کنونی با اعاده کرسی صدرات و تقسيم 
افغانستان به چند زون و انتخابی شدن ارگان های 

ری ها و واليت ها، ولسوالی ها، عالقه دا(حملی قدرت 
 )شهرداری ها
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تشکيل جبهه واحد ضد تروريستی در برابر  -9
القاعده و طالبان و ساير گروه های تند رو با 
اشرتاک ارگانيک مهه مهسايگان افغانستان و مهه قدرت 
های بزرگ زير نظر سازمان ملل و ادامه مبارزه 

پايان . پيگير و بی امان با آنان تا پيروزی کامل
مذاکره و بازی های ابزاری با خبشيدن به هر گونه 

بسيج مهه پتنسيال کشور برای نربد در . تروريست ها
برابر تروريسم يعنی القاعده، طالبان و ساير 
تندروان آشتی ناپذير و در صورت عدم مهکاری 
پاکستان، وضع حتريم های بسيار شديد در برابر آن 
کشور از سوی سازمان ملل و جتريد مطلق آن  کشور 

 .جامعه جهانیاز سوی 
ايجاد يک دولت فراگير ملی با مشارکت گسرتده  -10

مهه اليه های جامعه افغانی به جای دولت تبار گرای 
در اين حال، در ساختار نظام . غير ملی کنونی

نوين بايسته است تا رييس مجهور پشتون و صدر اعظم 
تاجيک، هر يک چهار، چهار معاون از اقوام بزرگ 

د و رياست سنا و شورای ملی افغانستان داشته باشن
به منايندگان شايسته برداران هزاره و ازبيک 
سپرده شود تا در بافت افقی قدرت توازن پذيرا و 
دادگرانه به ميان بيايد و مشارکت گسرتده ملی 

 .تامين شود
مبارزه بی امان و خلل ناپذير در برابر کشت،  -11

توليد و قاچاق مواد خمدر از مجله به آتش کشيدن 
تزارهای مواد خمدر با مبب های آتشزا، نابودسازی کش

آزمايشگاه های توليد اين مواد، تعيين جزای 
اعدام برای قاچاقچيان بزرگ، تشکيل کميسيون بين 
املللی مبارزه با مواد خمدر زير نظر سازمان ملل 
با اشرتاک کشورهايی که بيش از هر کشوری قربانی 

ايران، مانند روسيه، . مواد خمدر بوده اند
پاکستان، کشورهای آسيای ميانه، چين، افغانستان 

نيروهای ائتالف بين . و کشورهای اروپايی و امريکا
املللی بايد در قبال مبارزه با مواد خمدر در 
والياتی که حضور دارند، در برابر اين کميسيون 

مهچنين بايسته است يک . پاسخگو و مسوول باشند
ارزه با مواد خمدر کميسيون بين املللی نظامی مب

رای کنرتل نظاميان خارجی در افغانستان تشکيل و ب
در پايگاه های هوايی بگرام، شيندند، کابل و 
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قندهار مستقر شوند با حق بازرسی از هواپيماهای 
 .ترانسپورتی نظامی

نياز به جلب ياری های بين املللی در زمينه  -12
بازسازی و مديريت سامامنند و هنجارمند اين کمک 

کميسيون ا در سيمای پروژه های مشخص با ايجاد ه
 . مستقل ملی جلب و کنرتل کمک های بين املللی

 
روشن است در صورت دست نيافنت به امجاع ملی در 
زمينه مسايل باال، مشکل افغانستان حل نشده و 
تنها شکل آن دچار استحاله شده و حبران به اشکال 

 . نوی ادامه خواهد يافت
 

يشمندان، آگاهان مسايل سياسی و اميدوارم اند
کارشناسان با بررسی بندهای باال که ريشه های 
اصلی حبران در کشور را هدف گرفته اند، ديدگاه 

 .   های خود را با نوشنت مقاالت ابراز منايند

 

 

 اوسيپف . و

 7پيرامون بی طرفی افغانستان

                                                 

اين کمرتين در سال های پسين از : يادداشت گزارنده.  7
انگشت مشار کسانی بوده ام که با تکيه به آناليز عميق 

ک و جيو اسرتاتيژيک کشور و منطقه و با اوضاع جيوپوليتي
توجه به تاريخ ديپلماسی کشور، بارها و بارها ديسک جر 
آهنگ اعالم بيطرفی افغانستان را از سوی جامعه جهانی 
چونان يگانه راه برونرفت از حبران در عرصه سياست خارجی 
و شاهکليد گشايش بن بست کشور روی گرامافون سياسی و 

مگر، دردمندانه اين آواز رسا نه . امرسانه يی گذاشته 
تنها از سوی سکانداران سياست خارجی کشور ناشنيده ماند، 
بل حتا در برابر آن موضعگيری های بيمار گونه يی هم 

به پيمانه يی که وزير خارجه پيشين  اعالم . صورت گرفت
منود که اگر کنفرانسی در زمينه برگزار شود، در آن اشرتاک 

 !خنواهد کرد



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
159 

 

در سال های اخير، مساله وضعيت آينده افغانستان 
ين املللی با مطرح شدن موضوع اين کشور در روابط ب

. در دستور کار روز، وزن هر چه بيشرتی می گيرد
اگر مسائل مربوط به ساختار داخلی در افغانستان 
به پيمانه چشمگيری با تصويب قانون اساسی کشور 

حل و فصل گرديد، به نقش آن کشور در  2004در سال  
 .تروابط بين الدول امهيت کمرتی داده شده اس

مهراه با آن، با توجه به حتول اوضاع در داخل 
افغانستان و پيرامون آن، مشکالت تعيين ويژگی 
بسامد حقوقی بين املللی اين کشور، که به گونه 
تنگاتنگ با اهداف کلی راهربد ثبات در گسرته آن در 
هم آميخته است، به گونه فزاينده يی ابراز می 

 .گردد

امر، بازتاب يکی از آخرين شواهد بر اين 
فرمولبندی در باره پابندی به تعهد متقابل مبدل 
گردانيدن افغانستان به عنوان يک کشور صلح آميز 
و بی طرف در اعالميه مشرتک رييسان مجهور روسيه و 

 .امريکا  است

درست نفس موضوع بازتاب بيطرفی دولت افغانستان 
در اولويت دستور کار، به عنوان يکی از مکانيسم 

سيار اميدوار کننده هم برای برآورده شدن های ب

                                                                                                                                                             
ين در حالی است که اوضاع خونبار و دردناک کشور بررسی ا

مهه واريانت ها و جستجوی مهه راه های دستيابی به امنيت، 
صلح و ثبات را در مهه ترازها و در مهه جاها بدون استثناء 

 .دست کم چونان يک گفتمان سراسری ملی ديکته می کند

 به هر رو، خشنودم از اين که سر اجنام توجه برخی از
کارشناسان خارجی مسايل افغانستان هم به اين مساله جلب 

به باور سرسخت من، . شده است تا باشد راهی به دهی بربد
شعار  بی طرف ساخنت افغانستان به عنوان يگانه راه برون 
کشيدن کشور از تنگناهای کنونی و يگانه راهکار تبديل 
 چالش ها به فرصت ها بايد به يک شعار سراسری ملی در

کشور ما مبدل شود تا بتوانيم کشتی بشکسته سرنوشت کشور 
را با مساعی بامهی مهه باشندگان اين سرزمين به ساحل امن 

 .گ-.رهنمون گرديم
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آرمان های حکومت افغانستان برای تثبيت صلح 
پايدار در کشور و هم جلوگيری از رشد پتنسيال 
منازعات در قبال مهسايگان آن و ديگر بازيگران 
کليدی در کارزار افغانستان که اغلب منافع 
متضادی دارند و افغانستان را به عنوان گره مهمی  

 .حتقق منافع خود می مشارند، به مشار می رود در

ارزيابی علل چنين گرايشی و دورمنای توسعه آن 
بدون رويکرد به تاريخ استاتوس بيطرفی اين کشور 

سياست بيطرفی برای دولت  .کامل خنواهد بود
در واقع، شرايط . افغانستان نسبتا پديده نوی است

سعه برای حتقق آن تنها در اوايل سده بيستم تو
يافته و در گام خنست با تغيير در اوضاع بين 

 .املللی پيوند داشته است

تقويت مواضع آملان در منطقه، دامنه يابی گرايش 
های ضد انگليسی در آن و افت توامنندی لندن در 
زمينه تامين سخت ابزاری منافع بريتانيا، آن 
کشور را ناگزير گردانيد  سياست بيشرت 

در قلمرو نفوذ خود که بر خويشتندارانه يی را 
افغانستان 8روسيه و بريتانيا، 1907پايه سازشنامه 

 .هم در گسرته آن شامل می شد، پيش گيرد

به عنوان جايگزين بيشرت پذيرا برای فرو نشاندن 
نارضايتی فزاينده افغان ها از کنرتل سياست خارجی 

که بر پايه قرار .] (گ-از سوی انگليسی ها[کابل 
يان انگليس و افغانستان به سال داد گندمک م

در لندن تعيين ) در نظر گرفته شده بود1879
در دوره (استاتوس بی طرفی را برای افغانستان 

که تضمين کننده آرامش در ) جنگ های  با آملان
 .مرزهای مشالی بريتانيا هند باشد، بررسی کردند

اين ايده در ميان حمافل سياسی و اجتماعی 
تنها بی طرفی به پنداشتند که  افغانستان، که می

افغانستان اجازه می دهد از پيامدهای ويرانگر 
، جلوگيری منايد» بازی بزرگ«راه افتادن دگر باره 
 .بسيار دلپذير واقع شد

                                                 
 .گ-.منظور از کنوانسيون سانکت پرتبورگ است.  8
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افغانستان بيطرفی خود را  1914به تاريخ سوم اکترب 
اين تصميم در نوامرب . در جنگ جهانی اول اعالم منود

 .رگه مورد محايت قرار گرفتاز سوی لويه ج 1915

پايان جنگ جهانی دوم، پيروزی افغانستان در  با 
جنگ سوم انگليس و افغان و اعالم استقالل 

، اين کشور با راه اندازی )1919در (افغانستان 
 -برنامه گسرتده بازسازی اقتصادی و اجتماعی، د

فاکتو سياست بی طرفی را با ارزيابی عدم پيوسنت 
ی نظامی به عنوان يکی از شرايط به اردوگاه ها

 .کليدی برای حفظ ثبات سياسی درونی رعايت می منود

علی اخلصوص، کابل، با افزايش تعامل با شوروی در 
فنی به  -اقتصادی و نظامی-عرصه های بازرگانی

گونه سامامنند، پيشنهاد مسکو در زمينه ايجاد 
ميان شوروی، ايران، ترکيه  1928احتاديه نظامی در 

 .افغانستان را نپذيرفت و

حممد  -با آغاز جنگ جهانی دوم، پادشاه افغانستان
تصميم  1941در اکترب . ظاهر شاه اعالم  بی طرفی کرد

 .مهانندی از سوی لويه جرگه گرفته شد

پيشگيری سياست بی طرفی از سوی افغانستان در 
دوره جنگ سرد، ادامه يافت که به آن کشور امکان 

شدن در رويارويی های پيمانی و  داد تا از کشانده
جلو گيری .] گ-)ميان ناتو و وارسا[(اردوگاهی 

منايد و در عين حال به جذب کمک های چشمگيری از 
 . شوروی و امريکا موفق گردد -هر دو سو

عضو موسس  1955افغانستان در ماه اپريل سال 
 .سازمان عدم تعهد شد

نبود  در(فاکتو  -بيطرفی افغانستان، در عمل يا د
موازين حقوقی، از مجله بين املللی، تثبيت کننده 

با ) ژوری -وضعيت اين کشور به حلاظ حقوقی يا د
ورد سپاهيان شوروی برپايه قرار داد دوستی، حسن 

که از سوی برژنف و [ 1978مهجواری و مهکاری سال  
، در ماه دسامرب .]گ-تره کی به امضاء رسيده بود

 .ذيرفتبرهم خورد و پايان پ 1979
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مهان گونه که در باال اشاره شد، تا به امروز، 
موضوع احيای بی طرفی افغانستان و مهچنين در کل 
مساله تثبيت وضعيت حقوقی بين املللی افغانستان، 
در منت تالش های دولت افغانستان و حضور نظامی بين 
املللی برای با ثبات سازی اوضاع در اين کشور به 

 .و زير سايه رفتجايگاه دوم رانده شد 

افزون بر اين، وابستگی دولت افغانستان از 
پويايی های نيروهای ائتالف در مبارزه با تروريسم 
اين مبنا را به دست می دهد تا تنها از حق 

حمدود اين کشور و در نتيجه، ) استقالل(حاکميت 
 .ظرفيت حمدود آن در روابط بين املللی سخن گفت

ريکا و متحدانش برای با اين حال، آماده گيری ام
برونربی نيروهای شان از افغانستان، که بر پايه 
تصميم های کنفرانس لندن و کنفرانس بين املللی 
کابل افزايش يافته است، مسووليت کابل برای حل 
مسائل کليدی توسعه ملی ، به ويژه در امور 
امنيتی ، مستلزم آن است تا نقش افغانستان در 

 . کل بين املللی تعيين گرددروابط منطقه يی و در 

به نظر می رسد که درست وضعيت بی طرفی اين کشور 
امکان خواهد داد روند اعاده صلح در قلمرو خود 
را از طريق جلوگيری از مبدل شدن افغانستان به 
کارزار برخورد منافع کشورهای اطراف آن، تقويت 

 .اعتماد و تفاهم ميان آن ها حتکيم خبشد

ين موضوع به مناسبات ميان هند و در گام خنست، ا
پاکستان ربط می گيرد که تا حدودی به دليل هراس 
اسالم آباد در پيوند با اين که افغانستان می 

حماصره «تواند از سوی دهلی نو به منظور  
 .پاکستان استفاده شود، ربط می گيرد» اسرتاتيژيک

بی گمان، چشم انداز آينده تثبيت وضعيت بی طرفی 
غانستان هم بسته به عالقه مندی بايسته دولت اف

خود کابل و آمادگی آن در وارد منودن فارمول بندی 
بايسته در قانون اساسی کشور و نيز بسته به به 
رمسيت شناخنت بی طرفی افغانستان از سوی مهه 
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کشورهای مهسايه افغانستان و مهه بازيگران کليدی 
 .مساعی ثبات دهنده در کارزار افغانستان است

 
 
 

 سخنرانی
 در 

 :املللی آسيای ميانه و قفقاز  هفدمهين مهايش بين
 »و مهگرايی  هايی برای مهكاری زمينه«

 
:  املللی آسيای ميانه و قفقاز هفدمهين مهايش بين

به روزهای  »و مهگرايی  هايی برای مهكاری زمينه«
در هتران در ) 2010مارچ  9و  8 (شنبه   دوشنبه و سه
های بين املللی وزارت خارجه ايران،  سالون مهايش

با اشرتاک صدها تن از دانشمندان ايرانی و خارجی 
 .از بيست کشور جهان برگزار گرديد

 
در اين مهايش، مهچنان وزيران خارجه، نفت، راه و 
ترابری، نيرو و هبداشت ايران و نيز وزير انرژی و 
صنايع و معاون وزير خارجه مجهوری تاجيکستان به 

 .  ن مهمانان ويژه اشرتاک ورزيده بودندعنوا
 

آينده مهگرايی و «: سخنرانی اين جانب زير نام
واگرايی در گسرته آسيای ميانه و ديگر کشورهای 

منابع : بررسی موردی(عضو سازمان مهکاری منطقه يی 
با ارايه يک مقاله  )آبی، گاز و انرژی هسته يی

فت از پژوهشی و دو، سه پيشنهاد مشخص برای برونر
حبران انرژيتيک در منطقه ارائه گرديد که مورد 
توجه شايان اشرتاک کنندگان قرار گرفت و به ويژه 

وزير خارجه ايران  -جناب آقای داکرت منوچهر متکی
با استقبال و ستايش از  اين پيشنهادها، آن ها 
را خيلی مهم، بسيار دقيق و علمی و سازنده 

قق آن ها را در خواندند و اعالم منودند زمينه حت
اکو بررسی و  –چهارچوب سازمان مهکاری منطقه يی

 . پيگيری خواهند منود
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در جنب مهايش، مصاحبه هايی داشتم با شبکه های 
جهانی يکم و دوم صدا و سيمای مجهوری اسالمی ايران 

 . که در مهان روز خنست مهايش پخش گرديد
 

س هم از کار مهايش و سپ گزارشیدر اين نبشته، خنست 
مقاله ارائه شده در مهايش را که فشرده آن طی 

 :سخنرانی ارائه گرديد، خدمت پيشکش می منايم
 

 :فهرست سخنرانان
 :سخنرانان خارجی - أ
وزير انرژی و صنايع  –آقای شير علی گل -1

 تاجيکستان
معاون وزير خارجه  -آقای عبداهللا يولداشيف -2

 تاجيکستان
ملی رييس ديپارمتنت اسرتاتيژی  -داکرت نظرف -3

 وزير پيشين خارجه تاجيکستان -تاجيکستان
کارمند ارشد علمی  -داکرت انور کمال الدينف -4

مرکز مهاهنگی بين املللی آبداری کشورهای آسيای 
 ميانه تاجيکستان

استاد  دانشگاه  -داکرت دانيال هرادس تويت -5
 ناروی -اسلو 

رييس مرکز حتقيقات دانشگاه  –داکرت چرنيافسکی -6
 وزارت خارجه روسيه روابط بين امللل 

باز رس ارشد مرکز ضد  –داکرت مارينا کاچوبی  -7
 تروريستی جامعه کشورهای مستقل مهسود 

کارشناس مرکز مطالعات  -داکرت حممود احلسن -8
 اسرتاتيژيک پاکستان

پژوهشگر موسسه مسايل منطقه  -داکرت پارامانف -9
 ازبيکستان -يی تاشکنت

واهر استاد دانشگاه ج -داکرت مهتاب علم رزوی -10
 هند -لعل هنرو

 -استاد دانشگاه کييف –داکرت رومن پيتور  -11
 اوکرايين

کارشناس ارشد مرکز  -داکرت مينا سينگروی -12
 مطالعات دفاعی هند

استاد دانشگاه  -پروفيسور مانابو مشيزو -13
 جاپان -توکيو
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معاون مرکز  -پرفيسور ايگور پرکافييف -14
 مطالعات اسرتاتيژيک روسيه

سسه مطالعات کسپين رييس مو -داکرت لوتس متز -15
 آملان و استاد دانشگاه آزاد برلين

کارشناس ارشد  -داکرت بيال سيرليبايووا -16
 اقتصادی مرکز مطالعات اسرتاتيژيک قزاقستان

 -استاد دانشگاه ايروان  -داکرت سرگی شکريانس -17
 ارمنستان 

مدير موسسه  -داکرت روبين سافرانسانتس -18
 خاورشناسی اکادمی علوم ارمنستان

رييس برنامه امنيت منطقه يی  -وخيناالگا در -19
 گرجستان -موسسه مطالعات قفقاز جنوبی

کارشناس علمی مرکز امنيت  -داکرت کودرياشووا -20
 اروپا -اتالنتيک

کارمند مرکز حتقيقات  -بايف نيداکرت مراد سو -21
 راهربدی قرغيزستان

مدير مرکز بين املللی  –الگار ولی زاده  -22
 آذربايجان -مطبوعات باکو

پژوهشگر ارشد پژوهشکده  -ارل هاربوداکرت ک -23
 سويدن -امنيت و سياست توسعه

پژوهشگر مسايل منطقه از  –داکرت کوروش  -24
 کانادا -تورنتو

استاد دانشگاه قازان  -پروفيسور عظيمف -25
 تاتارستان

رييس کانون  -نگارنده، عزيز آريانفر  -26
 مطالعات و پژوهش های افغانستان

 
 :سخنرانان ايرانی - ب
 وزير امور خارجه –کیداکرت منوچهر مت -1
وزير هبداشت، درمان و آموزش  -داکرت دستگردی -2

 پزشکی
 وزير راه و ترابری -داکرت هببهانی -3
 وزير  نيرو -داکرت ناجمو -4
 معاون وزارت امور خارجه -داکرت خرمشاد -5
معاون خاور ميانه و کشورهای  -داکرت شيبانی -6

 مشرتک املنافع
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اسی مدير کل دفرت مطالعات سي -داکرت دولتيار  -7
 و بين املللی

رييس مرکز مطالعات آسيای ميانه  -داکرت کسايی -8
 و قفقاز

استاد دانشگاه هتران  -داکرت هبرام امير امحديان -9
 و کارشناس مسايل بين املللی

مدير کل پيشين دفرت مطالعات  -داکرت سجاد پور -10
در مقر  -و مناينده پيشين دايمی ايران در ژنو

 اروپايی سازمان ملل
معاون پيشين وزارت امور  -خرمداکرت علی  -11

 خارجه
مدير کل خبش اسناد و آرشيو  -داکرت نظر اهاری -12

 وزارت خارجه
مدير گروه اقتصاد بين امللل  -داکرت بی نياز -13

 در دفرت مطالعات سياسی و بين املللی
مدير کل مهکاری های اقتصادی  –داکرت موسوی  -14

 بين املللی
 وزير نفت -داکرت مسعود کاظمی -15
مدير کل انستيتوت مطالعات  -ملکی داکرت عباس -16

معاون پيشين وزارت امور  -)کسپين(دريای خزر 
 خارجه

سفير  -کارشناس مسايل بين امللل -داکرت رحيمی -17
 پيشين ايران در عمان

معاون اداره کشورهای مشرتک املنافع  -داکرت جنفی -18
 وزارت خارجه

عضو هيات علمی گروه علوم سياسی  -داکرت اميدی -19
 اندانشگاه اصفه

استاد جيوپوليتيک در دانشگاه  -داکرت زرقانی -20
 فردوسی مشهد

 .معاون وزارت نفت -داکرت نيکنام -21
...... 

روی هم رفته در دو روز، پنجاه نفر سخنرانی 
شايان يادآوری است که سر هم يک صد مقاله . منودند

از داخل و خارج برای سخنرانی در مهايش ارايه شده 
برای سخنرانی  بود که از مجله پنجاه مقاله

برگزيده شده و بقيه را قرار شد در کتاب جمموعه 
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مقاالت هفدمهين مهايش بين املللی آسيای مرکزی و 
 .  قفقار به چاپ برسانند

  
 :حمورهای اصلی مورد بررسی در مهايش

در فراخوان پخش شده از سوی دفرت مطالعات سياسی و 
 حتول«: بين املللی وزارت خارجه ايران آمده بود

در عصر پسا مدرن، تاثيرات عميقی » امنيت«مفهوم 
های جغرافيايی از  بر تعاريف جيوپوليتيک از حميط

طی . مجله منطقه آسيای ميانه و قفقاز داشته است
» امنيت آب، غذا، انرژی و محل و نقل«دهه گذشته 

از مجله موضوعات مطرح در حمافل سياسی و مراآز 
عات حموری در مطالعاتی جهان و مهچنين از موضو

های وابسته به سازمان ملل  های متعدد هناد نشست
 .متحد بوده است

 
نظران بر اين باورند آه نزاع بر سر آب  برخی صاحب 

و حنوه استفاده از آن، يكی از عوامل بروز 
های آينده  های سياسی و رويارويی طی دهه چالش

منطقه آسيای ميانه و قفقاز به رغم . خواهد بود
ری از منابع آبی گسرتده، به دليل اختالفات برخوردا

بر سر حنوه استفاده از اين منابع، ظرفيت ناامنی 
در حال حاضر . را در خود افزايش داده است

ثباتی ناشی از حبران غذا در برخی از آشورهای  بی
املللی را  های بين منطقه از مجله افغانستان، سازمان

. ته استبرای مهار اين حبران به تكاپو انداخ
منابع انرژی  و مسيرهای انتقال آن از ديگر 

زا در منطقه  های تنش باشد آه موجب رقابت عواملی می
        .شده است

های متعدد سران منطقه و نگاهی گذرا به حتوالت  نشست
منطقه آسيای مرآزی و قفقاز، حاآی از آن است آه 

رغم سربرآوردن هتديدها و چالش های مربوط به  به 
نيت آب ، امنيت غذا ، امنيت انرژی و امنيت محل ام

و نقل، نقش جيوپوليتيکی مجهوری اسالمی ايران در 
زمينه دستيابی به امنيت عوامل حياتی فوق و 

 -جنوب، شرق  -توسعه آريدورهای محل و نقل مشال 
غرب مورد توجه آافی قرار نگرفته است زيرا آه 

گردد آه در  توسعه محل و نقل باعث ايجاد امنيت می
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پی آن گسرتش ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و در 
 .يی را به ارمغان خواهد آورد  هنايت مهگرايی منطقه

 
با توجه به امهيت اين موضوع و پيامدهای آن در 

املللی، دفرت مطالعات سياسی و  يی و بين  سطوح منطقه
املللی  املللی در نظر دارد هفدمهين مهايش بين بين

انرژی، آب، «ی و قفقاز را با عنوان آسيای مرآز
برای مهكاری و  هايی  زمينه: غذا و محل و نقل

برگزار و ابعاد و پيامدهای آن را مورد » مهگرايی
 ».بررسی و حتليل قرار دهد

 
 :های مهايش موضوعات و حمور

غذا و محل و نقل در ايجاد   جايگاه انرژی، آب، -1
 يی  مهگرايی منطقه

وانب امنيت انرژی در ارزيابی ابعاد و ج   -2
  منطقه

املللی  يی و بين  ماهيت ملی، منطقه: آب و غذا -3
 آن

 ها و راهكارها چالش: محل و نقل  -4
پيامدهای سياسی و اجتماعی فقدان امنيت   -5

 انرژی، آب، غذا و محل و نقل در منطقه
املللی در  ها وجامعه بين دولت  مسووليت   -6

نقل در   و  برقراری امنيت انرژی، آب، غذا و محل
 منطقه

و   يی  تاثيرگذاری حتوالت نظام منطقه   -7
آب، غذا و محل و نقل  املللی بر امنيت انرژی،  بين

 مرآزی و قفقاز  در آسيای
يی برای مهكاری و مهگرايی و   های منطقه ظرفيت  -8

 نقش مجهوری اسالمی ايران در اين فرايند
غذا و محل و   آب،  انداز امنيت انرژی، چشم   -9

 نقل
راهكارهای مناسب برای مقابله با موانع و   -10

   غذا و محل  هتديدهای مهكاری و مهگرايی در انرژی،آب،
  نقل  و
 
 

 سخنرانی
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 !به اجازه جناب رييس

مدير کل دفرت  -به اجازه جناب آقای دکرت دولت يار
 ! مطالعات سياسی و بين املللی

به اجازه مهه سروران فرزانه، فرهيخته و ورجاوند 
 ! ر در مهايشحاض

 
جای بسی خشنودی و خرسندی است که امروز در اين 
مهايش خجسته و نيک آيين، در مرز پر گهر ايران، 
در شهر زيبای هتران در خدمت برادران مهريشه، 
مهتبار، مهکيش، مهفرهنگ، مهتاريخ، مهسرنوشت و 

با هبره گيری از فرصت، اجازه  .مهسرزمين خود هستم
بسيار عالی و خوب و مهمان بدهيد از سازماندهی 

نوازی سنتی ايرانی گردانندگان دفرت مطالعات 
سياسی و بين املللی وزارت خارجه ايران ابراز 

 . سپاسگزاری منايم
 

برای من که برای دمهين بار مهمان دفرت مطالعات 
سياسی و بين املللی هستم، و شايد اين نوعی 

دفرت  ريکورد به مشار برود، سخنرانی در مهايش های
مطالعات سياسی و بين املللی به يک سنت نيکو 

اجازه بدهيد از اين توجه ويژه . تبديل شده است
 .دست اندرکاران دفرت سپاسگزاری منايم

 
برای مهايش مقاله مفصلی نگاشته ام که اينک فشرده 

البته، روشن است منت . آن را خدمت پيشکش می منايم
 .پ خواهد رسيدکامل آن از سوی دفرت مطالعات به چا

 
 آينده مهگرايی و واگرايی 

در گسرته آسيای ميانه و ديگر کشورهای عضو سازمان 
 مهکاری منطقه يی

 )منابع آبی، گاز و انرژی هسته يی: بررسی موردی(
 :دو خبش دارد 9اين نبشته

                                                 
در اين نبشته، تا جايی از يادداشت های نويسنده در .  9

ر شده در مجهوری های مشاری از مهايش ها و نشست های برگزا
قزاقستان و قرغيزستان و نيز رسانه های گروهی کشورهای 

در   2009-2006آسيای ميانه در هنگام کار در سال های 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
170 

 

بر مهگرايـی  ) Hydropolitics(تاثري هايدرو پوليتيك -1
 و  واگرايی در گسرته آسيای ميانه

ه انرژی در گسرته آسيای ميانه و قفقاز و      آيند  -2
شور             ين ک نوان مهمرت به ع يران  سالمی ا هوری ا قش مج ن

 منطقه 
 
بر مهگرايـی  ) Hydropolitics(تاثري هايدرو پوليتيك -1

 : و  واگرايی در گسرته آسيای ميانه
ــدرو      ــاثري هاي ــه  ت ــردد ب ــی گ ــوط م ــه مرب آنچ

 بــر مهگرايــی و واگرايــی در) Hydropolitics(پوليتيــك
خرج              به  تالش  شته  ين نب نه، در ا سيای ميا سرته آ گ
شورهای            بی ک های آ ست  مدهای سيا تا پيا شده  داده 

 :منطقه در دو سيما تبارز داده شود
چونـان   -گسرتش مهکاري ها و مهياری های منطقه يی) 1

 نويد هبروزی
چونـان مايـه    –دامنه يابی چالش ها و تنش ها ) 2 

 سيه روزی
 

 :زمينه سخن
گو،    تزاران        بی گفت ها و درخ ستان  شتزاران، باغ ک

ها؛            چه  ها و دريا سارها، رودبار شمه  مون چ پيرا
بيشينه زنده جان ها در      خاستگاه و زيستگاه خنستينِ   

خنستين متدن های    «روشن است   . سياره زمين بوده است    
شش           تا  پنج  نابع آب در   ها و م نار رود شری در ک ب

شکل   هزار سال پيش در ميانرودان و کناره رود نيل      
  10.»گرفته است

 
در مرز پر گهر آريايی ما نيز حوضه هايی رودهای            
ند رود،            کارون، ارو سند،  ند،  بل، هيرم مو، کا آ

يا و           سير در خش،  شان، و نده رود، زر اف ... زاي
ستار و            های زي کانون  متدن و  شان  های درخ هواره  گ

 .خرمی و شادابی و آبادانی بوده اند

                                                                                                                                                             
کرسی سفير کبير  و مناينده فوق العاده مجهوری اسالمی 

 .افغانستان در اين کشور ها هبره گيری شده است
ک ايران و چالش های هايدرو پوليتي«علی ميرزايی، .  10

اقتصادی،  -، اطالعات سياسی»عراق با تاکيد بر اروند رود
 70. ، ص264-263مشاره های 
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سي       «  هاي اسا فه  کي از مول گاه     آب ي سعه از ن تو

ــي رود  ــار م ــه مش ــج ب ــاهيم راي ــي آب و ...مف بررس
ــژه در -) water diplomacy(ديپلماســی آب  کــه بــه وي

مه    شک و ني شورهاي خ ست          ک هم ا بس م ست،  طرح ا شک م خ
ــل       ــريين قاب ــه آب ش ــوط ب ــايل مرب ــه مس ــه ب ک

گـريي   شـکل  از منـابع و  )Recoverable reserves(بازيافـت 
زيرا آب ممکن اسـت  . زدپردا سياست هاي جهاني آب مي

در آينده به يک دستاويز سياسي مبدل شود و مطرح          
ين           شان از ا لل ن سازمان م تراز  سايل آب در  شدن م

» شوراي جهاني آب  «به دليل امهيت آب،    . موضوع است  
نيز که يک سازمان غري انتفاعي و غري دوليت است، در          

خنستني اجـالس خـود را در کانـادا برگـزار      1995سال 
  11.»کرد
 

نابع آب             که  م مناييم  شاندهی  يد ن شورخبتانه با
تنها سه درصد از    « آشاميدنی در جهان حمدود است و     

آب های جهان شيرين و آشاميدنی است و با احتساب          
درصد آب ها را در بـر مـی    7/1يخچال های قطبی که 

گيرند، کمرت از يک در صد آب های جهان و بر پايه          
صــد آب هــا شــيرين در8/0برخــی از داده هــا تنــها 

ند  سان،        12.»ا سياری از کارشنا باور ب سی  «به  دسرت
سده             هانی در  صلی ج شکل ا بی، م نابع آ به م آزاد 

 .   13»بيست و يکم خواهد بود
 
آب و رودخانه ها مي تواند هم سرچشمه تنش ها و          «

. کشاکش ها گردد و هم منشاء حسن مهجواري و مهکاري         
يه،         سايگان ترک خی از مه نه، بر سته    برای منو پيو

                                                 
هايدروپوليتيك افغانستان بر مهكاري يا  تاثري «رسولی، .  11

فصلنامه مطالعات اسرتاتيژيک،  /»رويارويی با مهسايگان
نشريه مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه افغانستان 

  .2005، سال 6و  5 مشاره های
چالش های هايدرو پوليتيک ايران و «علی ميرزايی،  . 12

اقتصادی،  -، اطالعات سياسی»عراق با تاکيد بر اروند رود
 70. ، ص264-263مشاره های 

مهکاری : احتاديه اروپايی و آسيای ميانه«فصلنامه .  13
، سايت انرتنتی 24. ، ص2009، ماه جون »تازه در عمل

www.cinsilium.europa.eu 
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شکواييه داشته اند که اين کشور در سال هاي اخري            
و نفوذ بر مهسايگان     اعمال فشار  از اين اهرم براي    
گرچه هبره گريي از آب به عنوان      . خود هبره جسته است    

خالف                ساني و  غري ان لي  ست عم کن ا سي مم هرم سيا ا
قي            لي تل بني املل مدون  قوانني  شرع و  عرف و  موازين 

ص    يي      شود، ويل در عر هوم واقعگرا ست و در مف ه سيا
 .»آن، امري قابل توجيه براي حفظ منافع ملي است

 
سمت          « قع در ق شورهاي وا موال ک هان، مع سر ج در سرا

مي    ياي رود  سعه          عل ند تو شت و رو بر سرنو ند  توان
صادي  گذار         –اقت تاثري  سفلي رود  شورهاي  ماعي ک اجت

 توانند با تغيري مسري رود يا هتديد       آن ها مي  . باشند 
سوي             مست و  به  سري را  شورهاي در م جنام آن، ک به ا

 14.»سياست هاي مورد نظر خود سوق دهند
 

در پيوند با کمبود آب در منطقه، در آينده شايد        
شيم        سياری با های ب شايندی  کن    .  شاهد ناخو چون مم

است در آينده آب جای نفت را بگيرد و مانند نفت         
گردد       بدل  کاال م به  گاز  برای برو   . و  هم  گر  فت  م نر

که            ست  هايی ه طرح  سازی  ياده  کان پ ها ام از تنگنا
ند؛              می آي ظر  به ن مانی   يی و آر سانه  مروز اف ا
مانند برگرداندن مسير يکی از شاخه های رود اوبی        

يکی از رودخانه های بزرگ سيربی، به سوی آسـيای   –
سپين       هم ک شايد  نه و ارال و  نالی    . ميا شيدن کا ک
هم کشيدن کانال    ميان کسپين و خليج پارس و شايد       

هايی از خليج پارس و دريای عمان به سوی بيابان          
گوارايی و               می،  خبش خر يد  که نو يران  شک ا های خ

 .سرسبزی در اين سرزمين خواهد بود
 

ين             با آوردن ا هايی  نين کار با چ مشاری  هم  ند  هر چ
بال در            تراز گلو حد در  بيش از  له  که مداخ ند  آو

مدهای ناخو        ند پيا می توا عت  مور طبي پيش    ا شايند 
 . بينی ناشده يی بينجامد، خمالف اند

 
يران            شته، ا هه گذ سه د که در  ست  يادآوری ا شايان 
سياســت بــس خردورزانــه و دور انديشــانه  يــی در 

                                                 
 .رسولی، مهان جا.  14
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آبی داشته است که می      ) سدهای (زمينه ساخنت بندهای    
توان آن را دستاورد بزرگ و بی نظيری برای منطقه        

و سرسبزی و هم    به مشار آورد که در توسعه کشاورزی     
در هبره گيری از آب برای توليد برق نقش سازنده و        

 . ارزنده يی داشته است
 

پيشگويی شرايط فوق العاده هايدرولوژيکی، 
ارزيابی ريسک ها و برنامه ريزی رژيم های کار 

سامانه های های منابع آبی، مانيتورينگ و اداره 
عملياتی سيستم های منابع آبی، روش ها و 

ژی تامين اطالعاتی روندهای اداره سامانه تکنولو
های منابع آبی؛ از مسايلی است که بايد در 

در آينده در نظر گرفته » آبداری«سامانه های 
 .شوند

 
چون ) انرتوپوژنی(به سنجش گرفنت عوامل تکنوژنی«

مسايل توسعه ساحات و اداره منابع آبی، وضعيت 
داره، فنی ساختارهای تاسيسات آبی، اشتباهات در ا

اقتصادی  -عوامل و پيامدهای آن، تاثيرات اجتماعی
در اختاذ تصاميم در عرصه اداره سيستم های آبی و 

 15.»نيز بس مهم اندمنابع، 
 

مهم ترين نکته در تنظيم و مديريت بارندگی ها 
امروز ديگر می توان با روش های پيشرفته . است

گسرته های ريزش باران ها را جا به جا کرد  و يا 
از ريزش آن  در برخی از جاها با هدايت آن در 

 . مناطق ديگر، جلوگيری کرد
 

طرات               مين، خ فزون ز شدن روز ا گرم  به  جه  با تو
 :از مجله. بسياری منطقه ما را هتديد می کند

که   16خطر آب شدن يخچال های هيماليا  و پامير       -1
ستان              شور پاک برای ک گی را  عه بزر ست فاج کن ا مم

زمين های کشاورزی اين کشور        بيافريند و نيمی از   
                                                 

به » فرغانه رو«برگرفته و برگردان از سايت انرتنتی .  15
 .زبان روسی

روشن است از اين هم ترسناکرت، خطر آب شدن يخچال های .  16
قطبی است که شايد خبش های گسرتده يی از بسياری از کشورها 

 . از مجله، انگليس، امريکا و هالند را زير آب منايد
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بربد        ير آب  سند ز ضه رود  عه     17.را در حو ين فاج ا
هد          يز خوا ستان ن بر افغان شايندی  مدهای  ناخو پيا

شت  ند          . دا می توا پامير  های  چال  شدن يخ نان آب  مهچ
موجب روان شدن سيالب های بزرگی در استان های مشال         
گردد و            ختار  شان و  ند بدخ ستان مان خاوری افغان

ــان  ــورهای    بيگم ــرای کش ــاری ب ــدهای زيانب پيام
شته           هم دا ستان  ستان و ترکمن ستان، ازبيک تاجيک

 .باشد
خشک شدن فزاينده درياچه ارال يکی ديگر از          -2

فاجعه های منطقه يی است که تاثيرات ناگواری بر            
هد          ست و خوا شته ا قه دا هوای منط لوژی و آب و  اکو

 . داشت
شکيدن              -3 بر خ نی  ست مب هايی ه نی  نان نگرا مهچ

سپين   تد  يای ک ندران (ريجی در يی      ) ماز عه  که فاج
خواهد بود جربان ناپذير و پيامدهای بس وحشتناکی         

  18.برای مهه منطقه به مهراه خواهد داشت
بر            -4 نه  سيای ميا شورهای آ نده ک فات فزاي اختال

يه             يز ما ها ن نه  های  رودخا يری از آب  هبره گ سر 
 .نگرانی است

ه هيرمنـد  به گمان فراوان، کم شدن آب رود خان -5
هامون و             ند ارال در  عه مهان يه فاج ست  کن ا هم مم
يران و          بط ا سايلی در روا يا م مد و  ستان بينجا سي

 . افغانستان پديد بياورد
کم شدن آب در حوضـه رودخانـه کابـل و توسـعه      -6

شت آب از        ياری در آن و بردا شاورزی  و آب شرت ک بي
اين حوضه ممکن است، روابط با پاکستان را گرفتار          

 .ش سازدتن

                                                 
در آن هنگام کسی به اين هشدار من که با دردمندانه .  17

 ،يک سال بعد از آن. بانگ رسا فرياد برآوردم، توجه نکرد
به راستی فاجعه بزرگ سيل ويرانگر و خامنان بر انداز يک 

پيامدهای سهمگينی  سوم خاک کشور پاکستان را فراگرفت و
  .به مهراه داشت

نه کمرتی از خشک شدن آن  آلودگی دريای کسپين نيز خطر . 18
دارد که بايسته است تدبيرهايی برای جلوگيری از آن روی 

برای مثال، به جای رسانايی نفت . دست گرفته شود
قزاقستان به ايران که کنون با کشتی های نفتکش صورت می 
گيرد، بايسته است هر چه زودتر لوله های رسانايی نفت از 

 .قزاقستان به ايران کشيده شود
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خاور ميانه و آسياي ميانه، از سرزمين های خشک و        

کشاکش ها بر سر آب     . کم آب در جهان به مشار  اند     
 . در اين سرزمني ها پيشينه بس بلند و ديرينه دارد

 
ست        « فراوان ني کااليي ارزان و  گر  مروز، آب دي . ا

ها             لت  سعه م براي تو ياد  صرف ز لت م به ع بود آن  کم
رود از مهان امهييت برخوردار شود     در ابعاد خمتلف مي    

بود      فت دارا  شته ن مل      . که در گذ به ع های  پژوهش 
آمده نشان مي دهد که منشای نود درصد بيماري ها            
شايع در کشورهاي جهان سوم از کمبود آب يا نبود          

 19.»آب پاکيزه است
 

در طول تاريخ «امهيت آب در ايران تا جايی است که 
ه عامل نفت، آب و دين سياسی معاصر ايران مهواره س

نقش اساسی و تعيين کننده و شکل گيری تعارضات 
مبانی قدرت و به طور کلی امنيت ملی داشته 

 20.»اند
 

 : هايدرو پوليتيک در آسيای ميانه و افغانستان
شورخبتانه و دردمندانه، امروزه رودخانه های 
آسيای ميانه که زمانی پيام آور خرمی و شادابی و 

 .، بوی خون می دهندسرسبزی بودند
 
خبش بزرگ مشکالت اکولوژيک آسيای ميانه، با «

توزيع، تقسيم و هبره گيری از منابع آبی مرتبط 
گسرتش مهکاری ها در زمينه هبره گيری بامهی و ... است

خردورزانه از منابع آبی موجب حتکيم امنيت منطقه 
يی و ثبات گرديده زمينه ساز توسعه اقتصادی می 

 . گردد
يل اکولوژيکی مرتبط با برداشت و رسانايی مسا

منابع آبی، و نيز پيوند آن با تغيير اقليم و 
 . حوادث طبيعی، علت نگرانی عمومی است

 
                                                 

 .رسولی، مهان جا.  19
مهکاری های بين املللی و «هپلوانی و حيرانی نيا، .  20

، فصلنامه مرکز حتقيقات )نفت، گاز(توسعه خبش انرژی 
 .اسرتاتيژيک، هتران
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در اين پيوند، احتاديه اروپايی برنامه يی را در 
ابتکار آبی جامعه (EUWI- EECCA) ( چهارچوب 

) اروپای خاوری، قفقاز و آسيای ميانه -اروپايی
برسانی مطمين، هبداشت آبياری، و کاربرد برای آ

  21.»مهگرايانه منابع آبی روی دست گرفته است
 

جدی ترين چالش های اکولوژيک، در آسيای ميانه، 
به ويژه آبرسانی و آبياری، پااليش آب، و تغيير 
اقليم، دارای بار منطقه يی اند و  روشن است 
برای حل موثر آن  به مهکاری در تراز منطقه يی 

مديريت منابع آبی، جدی ترين مساله . نياز است
اکولوژيکی در آسيای ميانه است که بی پروايی 
نسبت به آن می تواند منجر به هتديد جدی يی برای 

 22.»امنيت سراسر منطقه در کل در ميامندت گردد
 

يکی از مسايل شايان توجه در منطقه، بروز چالش 
رابطه با ها در مناسبات کشورهای آسيای ميانه در 

کشاورزی هر يک از کشورهای منطقه . مسايل آب است
آسيای ميانه در وابستگی از تفاهم متقابل و 

 . مهکاری مهه کشورهای منطقه در کل قرار دارد
 

روشن است خبشی از مشکالت کنونی به سياست های 
نادرستی که در گذشته در منطقه از سوی شوروی 

وری های آسيای پشين مبنی بر تک حمصولی ساخنت مجه
ميانه پيش گرفته شده بود، بر می گردد و مادامی 
که در شيوه های توليد اين مجهوری ها تنوع و 
دگرگونی ايجاد نشود، دشوار خواهد بود، گره از 

برای مثال، مجهوری . کار فرو بسته مشکل گشوده شود
ازبيکستان در ساختار شوروی پيشين عمدتا به کشت 

حالی که اين مجهوری امکانات در . پنبه می پرداخت
بسيار گسرتده يی دارد و از ديدگاه کان ها و 
خاستگاه های معدنی بسيار غنی است و زمينه های 

                                                 
مهکاری تازه : احتاديه اروپايی و آسيای ميانه«فصلنامه .  21

، سايت انرتنتی 25ص ،2009، ماه جون »در عمل
www.cinsilium.europa.eu 

مهکاری تازه : احتاديه اروپايی و آسيای ميانه«فصلنامه .  22
، سايت انرتنتی 43. ، ص2009، ماه جون »در عمل

www.cinsilium.europa.eu 
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خوراکی،  23بسيار خوبی برای توسعه صنايع هوايی،
 . دارد... و... جهانگردی، ريسندگی و بافندگی و

 
بسياری از قرار دادهای بسته شده ميان مجهوری های 

ميانه در زمينه های انرژی و آبياری يا در آسيای 
زمان شوروی پيشين بوده اند و يا هم در سال های 
خنست استقالل بسته شده اند که نياز به بازنگری و 

 .باز بينی ريشه يی دارند
 
پس از فروپاشی شوروی، برای برخی از کشورهای «

آسيای ميانه، رودخانه های آمو، سير دريا، زر 
الس به رودخانه های برومنرزی مبدل افشان چو و تا

کشورهای آسيای ميانه با به استقالل . گرديدند
رسيدن، آغاز به تعيين اولويت های اقتصادی خود 

از مهين رو، . بر پايه منافع ملی خود منودند
برخورد های آنان در قبال هبره گيری از منابع 

 24.آبی، متفاوت می باشد
 

ارت منابع آبی آسيای درآملاآتی پنج وز 1992به سال 
ميانه سازشنامه يی را به امضا رساندند زير نام 

سازشنامه در زمينه مهکاری در عرصه اداره بامهی «
. »هبره گيری و حفاظت از منابع آبی ميان کشوری

کميسيون بين « -ارگان واحدی هم ايجاد گرديد
 »الدولتی مهاهنگی آبداری آسيای ميانه

 Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia 

                                                 
در ازبيکستان کارخانه بزرگ تعمير هواپيماهای .  23

هست که هزاران کارشناس و  86 -غولپيکر باربری  ايل
اری از آنان کنون کارگر فنی در آن کار می کردند که بسي

دردمندانه از اين سرمايه بزرگ پس از . بيکار اند
. فروپاشی شوروی پيشين هبره گيری بايسته يی نشده است

درست در زمينه صنايع هوايی، ايران می تواند با 
 . ازبيکستان مهکاری های خوبی داشته باشد

در اين جا رفتارهای اين کشورها گويی در چهار چوب يک .  24
 -» هر کس به فکر خويش است«ه  انارشيک که در آن سامان

در باب ) نئو رئاليست ها(» نو واقعگرايان«مطابق ديدگاه 
شکل می گيرد که اگر دولتی خبواهد » قدرت حموری«گسرتش 

پايدار مباند و استقالل و متاميت ارضی خود را نگهدارد ، 
 .بايد در گام خنست در انديشه تامين امنيت خود باشد
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در شهر قزل اردوی قزاقستان در . که تاييد گرديد 
اقدامات بامهی در زمينه «سازشنامه در باره  1993

حل مسايل دريای ارال و پيرامون آن، هببود 
اجتماعی ناحيه  -اکولوژی و تامين توسعه اقتصادی

 .به امضای سران کشورها هم رسيد» ارال
 

ارگان پنج کشور آسيای ميانه در زمينه  -يونکميس
ادراه و توسعه منابع آبی و حفظ پايداری روندهای 
طبيعی و هيدرو اکولوژيکی در آب های برومنرزی 

. کميسيون دارای چند ارگان اجرايی است. است
مانند حوضه آبداری آمو دريا،  سير دريا،  دبير 

 25.»...خانه،  مرکز مهاهنگی هواشناسی و
 
اطالعاتی کميسيون بين الدولتی  –رکز علمیم«

مهاهنگی آبداری آسيای ميانه کنسرسيومی است متشکل 
پژوهشی که در جنب وزارت  -انستيتوی علمی 14از 

های کشاورزی و آبداری مهه پنج مجهوری آسيای ميانه 
اين مرکز دوازده سال است فعاليت دارد . شامل اند

تصويب  اد در عشق آب 1999و آيين نامه آن در 
 . گرديد

 
اين مرکز، يک مرکز آناليتيک و اطالعاتی کشورهای 
آسيای ميانه است در زمينه تدوين اصول و راه های 

مرکز در . آتيه آبداری منطقه آسيای ميانه توسعه
چهار مجهوری قزاقستان، تاجيکستان، ازبيکستان و 

مگر تا کنون منايندگی آن . قرغزستان منايندگی دارد
با اين مهه،  26.»نستان گشايش نيافته استدر ترکم

کميسيون، تا کنون به رغم صدور  اعالميه های 
نتوانسته است کار شايان توجهی اجنام » آنچنانی«

دهد و گره از کار فرو بسته مشکل آبياری و 
مهه . آبرسانی در گسرته آسيای ميانه بگشايد

گفتگوها در زمينه، به روندی مبدل گرديده است که 

                                                 
 :برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت نگاه شود به  . 25

www.icwc-aral.uz. 
به زبان » فرغانه رو«برگرفته و برگردان از سايت .  26

 .روسی
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چاپ قزاقستان آن » مگاپوليس«روزنامه  2006ال در س
 27.پرداز منود» آب در هاون کوبيدن«را چونان 

 
سال ها است که رژيم حقوقی امضاء پذيرايی برای 
هبره برداری از منابع آبی آسيای ميانه که مهه 

چنين به . کشورها آن را امضا منايند، در دست نيست
های نظر می رسد که کوشش های برخی از هناد

فرامنطقه يی نيز به جای گرهگشايی به افزودن کور 
 .گره های بيشرتی بر آن اجناميده باشد

 
و بانک جهانی  USAIDبه مهکاری  1998در سال «

سازشنامه چهارچوبی يی ميان قرغيزستان، 
هبره گيری از «ازبيکستان و قزاقستان در باره 

» انرژيتيک حوضه رود خانه سير دريا -منابع آبی
ين و به امضا رسيد که پسان ها تاجيکستان هم تدو

 . به آن پيوست
 

در اين سازشنامه مسايل هايدرو انرژيتيک، آبياری 
مگر، پس از گذشت . و زمينداری تنظيم گرديده بود

. سه سال، رنگ باخت و مربميت  خود را از است داد
برای مثال، سازشنامه يی که ميان قرغيزستان و 

جانبه امضا شده بود، تا از  قزاقستان بر پايه دو
کاسه ذخيره آبی توکتوگل برای قزاقستان آب بدهد، 

. مايه جر و حبث های شديدی ميان چند کشور گرديد
چون قزاقستان از قرغيزستان حجم معينی آب خريده 
بود که قرغيزستان آن را به سير دريا رها کرد که 
از خاک تاجيکستان و ازبيکستان می گذرد و در 

. در ظرف جداگانه يی ريخته نشده بودواقع 
تاجيکستان و ازبيکستان که سازشنامه را امضاء 
نکرده بودند، روشن است در قبال آن کدام تعهدی 
نداشتند و با توجه به کم آبی و نياز شديد به 
آب، نتوانستند، آب مربوط به قزاقستان را به آن 

در نتيجه، کار به کشاکش های سختی . کشور بدهند
 .ن آن ها کشيدميا

 

                                                 
، به 2006روز نامه مگاپوليس، چاپ آستانه، جنوری .  27

 .زبان روسی
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با آن که با مهکاری بانک توسعه آسيايی و 
» کميسيون بين الدولتی در زمينه توسعه پايدار«

چندين گروه خربگان تعيين گرديد که روی جستجوی 
مکانيزم های حل منازعات کار منايند، تا کنون 

 28.»راهی به دهی نربده اند
 

 پالن«به مهکاری سازمان ملل در ازبيکستان پروژه 
 . حتقق می يابد» ملی اداره مهگرايی منابع آبی

پروژه جتربی در اين طرح حوضه زر افشان تعيين شده 
است که در آن پنج منطقه مسرقند، قشقه دريا، جزاک 

مگر تا به امروز . خبارا و نوايی شامل می شوند
  .پروژه دستاورد شايان توجهی نداشته است

 
انداخته شده تا کنون دو بار تالش هايی به راه  

است تا اسرتاتيژی منطقه يی برای هبره گيری از آب 
به  1997-1995بار خنست در سال های . تدوين گردد

مهکاری بانک جهانی هنگامی که چهارچوب اصلی 
اسرتاتيژی منطقه يی آبی در تراز کميسيون و فوند 

 . ريخته شد» جنات آرال«بين املللی 
  

وند جهانشمول ف«پروژه  2001-1998در سال های 
دومين تالش را به خرج داد اسرتاتيژی » اکولوژی

منطقه يی و پنج اسرتاتيژی ملی را برای کشورهای 
هر اسرتاتيژی ملی بر . آسيای ميانه تدوين منايد

شالوده اولويت های کشورها در نظر گرفته شده 
مگر هنگامی که قرار شد هر پنج اسرتاتيژی را . بود

اسرتاتيژی منطقه يی واحدی  در يک چهارچوب ريخته،
تدوين گردد، روشن شد که نياز کشورهای منطقه به 
آب، يک و نيم بار بيشرت از آنچه است که منابع 

  29.آبی دست داشته امکان می دهند
 

هببود وضع «با پروژه ويژه سازمان ملل برای 
، اسرتاتيژی »اقتصادی کشورهای آسيای ميانه

ديد تا آن ها را کشاورزی و انرژيتيکی تدوين گر

                                                 
 .به زبان روسی» فرغانه رو«برگرفته از سايت انرتنتی .  28
 .»فرغانه رو«ت برگرفته از ساي.  29
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مگر ترکمنستان و ازبيکستان . با هم مهاهنگ بسازد
 . در اين پروژه مشارکت نورزيدند

 
اين گونه، با توجه به اين که انديشه تدوين 
اسرتاتيژی واحد هبره برداری از منابع آبی  از سوی 
مهه کشورهای تاييد نگرديده است، امروزه اسرتاتيژی 

نه هبره گيری از منابع منطقه يی تصويب شده در زمي
آبی وجود ندارد و مهه سازشنامه های کشورهای 
آسيای ميانه با يک ديگر تنها بر شالوده های دو 

 . جانبه استوار اند
 
به استثنای قزاقستان، تقريبًا مهه کشورهای آسيای «

مرکزی بطور کامل در حوزه درياچه آرال قرار 
قزل قوم  بيايان های گسرتده قره قوم و. گرفته اند

با مجعيت پراگنده خبش وسيعی از اين منطقه را 
اين بيابان ها از مست مشال و مشال . دهند تشکيل می

های تيان شن و پامير که اکنون  غرب به رشته کوه
کانون اصلی آبگيری برای دو رودخانه مهم يعنی 

  30.»شود آمو و سير دريا هستند، منتهی می
 

مو   ح       (رود آ يا جي ستان  سوس با بزرگ     -)وناک خبش 
ــايل آن  ــايگان مش ــا مهس ــتان را ب ــای  افغانس  -مرزه

هد        مي د شکيل  ستان ت ستان و ازبيک ساس   (تاجيک بر ا
 ). تعيني گرديد 1946که در  31»تال ِوگ«خط 
 

سد            مي ر لومرت  سه کي به  ناطق  خي م مو در بر نای آ . هپ
آمو که حکم مرز مشرتک ترکمنستان و ازبيکستان را          

پامير و هندوکش سرچشمه مي     نيز دارد، از کوه هاي    
پس از گذر از خاک ترکمنستان و ازبيکستان،       . گريد 

اين رود قابل کشترياني    . به درياچه آرال مي ريزد     

                                                 
 »فارسی رو«برگرفته از سايت انرتنتی . .  30

از دو  کلمه تـال و ويـگ    -به زبان آملانی» تال ويگ«  . 31
تال  به معنای دره ، وادی، جر، شيار و      .  ساخته شده است   

در علم  . بسرت رود خانه و  ويگ  به معنای راه و خط است         
يانی رود خ           خط م ست از  بارت ا لدول ع بين ا قوق  که   ح نه  ا

خط             مهين  نا   گذرد، مها شور ب يان دو ک مرز م گاه رود در  هر
يان دو              لی م بين املل مرز  نوان   به ع ساز  يا نيم يانگين  م

 .  کشور شناخته می شود
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به             سافربري در آن،  باري و م هاي  شيت  که ک بوده 
 .ازبيکستان آمد و شد دارند

 
شـريان حيـاتي   ) Kara_Kum(» قره قوم«کانال معروف 

می        مشار  به  ستان  شکالت     آب ترکمن حل م براي  رود و 
اين  . خشکسايل و کم آبي ترکمنستان احداث شده است        

کانال حجم بسيار زياد از آب رودخانه آمو را در        
شور            ين ک خاک ا به درون  ته،  ستان گرف خاور ترکمن

. کيلـومرت طـول دارد   1300قره قـوم  . جاري مي سازد
با               يان دارد و  غرب جر به  شرق  سري  نال در م کا

ومرت راه، آب شهرهاي ترکـي، مـرو،   کيل 1100پيمودن 
مي            تامني  قازاجنيق را  بت داغ و  باد، ن شق آ تج، ع

کيلومرت، يک ميليـون هکتـار    1100در طول اين . کند
شامل           به را  شتزارهاي پن که ک عي  های مزرو مني  از ز

 .شود، آبياري مي گردد مي
 

آغاز شد و يکـي   1960احداث کانال قره قوم در دهه 
هاي عمراني داخلي شوروي پيشين      از بزرگرتين پروژه   

شاهرگ حياتي    -آب کانال قره قوم    32.به مشار می رفت    
يک سوم آب هاي آمو را کانال قره       . ترکمنستان است  
عد     مي بل ستان     . قوم  خت ترکمن تا آب پايت شق   –ح ع

 .شود آباد  از آن تامني مي
 

امروز، با توجه به اين که خبشی از آب آمو از راه         
نستان می رود، مساله تقسيم آب     اين کانال به ترکم   

ستان        ستان و قزاق ستان، ترکمن شورهای ازبيک يان ک م
ست            يده ا بدل گرد جدی م ساله  يک م يژه    . به  به و

بی            های آ طرح  خی از  گر بر شورهای دي نی «ک » تفن
ترکمنستان را مانند ساخنت يک درياچه       » شکوهنده «و

صدکيلومرت           به دو  کی  نای نزدي با هپ صنوعی  حی م تفري
بع از   سه «مر نام      » کي به  مو  صر    «آب آ چه ع دريا

يی  باد             » طال به  بل آن را  سندند،  منی پ نها  نه ت
 .  نکوهش هم می گيرند

 

                                                 
32.H. L.Carlisle, Hydropolitics in post Soviet Central Asia,2003/12/18, 
file:a:\\IGCC 
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آبريز آمو مهمرتين شبکه رود براي تاجيکستان به         «
مي رود    مشايل            . مشار  چک  سبتا کو مرز ن خود  ما  ا
آمو از  . افغانستان را تشکيل مي دهد     -تاجيکستان  

شود   س مشال غرب جاري مي    اين نقطه در جهت غرب و سپ     
وخش مهمرتين شاخه فرعي     . تا به درياچه آرال برسد    

مي          ستان وارد  مست تاجيک که از  ست  مو ا شود و از   آ
هم               سيار م ستان ب براي تاجيک برق  يد  گاه تول ن

 33.»است
 
برای             « ها  شت  ياري د سرتده در آب طور گ مو ب از آ

توليــد پنبــه و توليــد بــرق در تاجيکســتان،     
سراجنام،  . شود  منستان استفاده مي   ازبيکستان و ترک 

مي            شک  چه آرال خ به دريا سيدن  پيش از ر نه  رودخا
 .گردد

 
چند موافقت نامه منطقه يي، برای هبره برداري از          
آمودريا در زمان شوروي پيشين در ميانه های سده          

بود      شده  ضا  ستم ام مه       . بي قت نا ين مواف يه ا بر پا
شد تا    د مي ها، يک کميسيون بني املللي مي بايست اجيا        
 1991از . به حنوه استفاده از اين رود رسيدگي کنـد 

تاجيکستان، ازبيکستان و ترکمنستان وارث مسووليت     
يد      سيون گرد ين کمي به      . هاي ا نون  تا ک ستان  افغان

 .اين موافقتنامه نپيوسته است
 

ترين رودخانه آسيای ميانه است که  آمو دريا  بزرگ
ساالنه اين مقدار آب . کيلومرت طول دارد ٢۵۴٠

کيلومرت مکعب در  ۴/١٠٨تا  ٩/۴۶رودخانه بين 
کيلومرت  ۵/٧٨نوسان است و ميانگين آن در حدود 

آب اين رودخانه به علت گل و الی . مکعب است
که با خود به مهراه می کشد، بيشرتين  بسياری

 .آلودگی را در ميان آب های جهان دارد
 

درصد  روی هم رفته، آمو و سيردريا تقريبًا  نود
آب قابل استفاده در حوزه درياچه آرال را تامين 

کيلومرت  ١٢۵کنند که به طور ميانگين ساالنه به  می
ده درصد باقی مانده آن از . رسد مکعب می

                                                 
ات سياسی و بين ، چاپ دفرت مطالعترکمنستانکتاب سبز،  . 33

 املللی وزارت امور خارجه ايران
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. شود های کوچک ديگر تامين می ها و چشمه رودخانه
. باشد تاجيکستان منطقه اصلی توليد جريان می

ريان های شکل درصد از کل ج ۴/۵۵سرچشمه بيش از 
 ٣/٢۵بيش از . باشد گرفته، در خاک اين کشور می

اين . گيرد درصد نيز در خاک قرقيزستان شکل می
گونه، اين دو کشور بيش از هشتاد درصد کل آب 

 .کنند مورد استفاده در آسيای ميانه را تامين می
 

 ۶٠دهد که نزديک به  پراکندگی منابع آب نشان می
درصد از  ٩يره حوضه آمو و درصد از جمموع ظرفيت ذخ

جمموع ظرفيت ذخيره سيردريا در کنرتل تاجيکستان 
درصد از  ۵٨قرار دارد، در حالی که قرقيزستان 

به . ظرفيت ذخيره حوضه سيردريا را در کنرتل دارد
رغم اين که منطقه اصلی توليد جريان آب و کنرتل 
واقعی متام منابع آب منطقه با اين دو کشور است، 

آب مورد استفاده توسط تاجيکستان و مقدار 
در . درصد است ١۵قرقيزستان در جمموع کمرت از 

مقابل ازبيکستان و ترکمنستان که از نظر منابع 
 ٧١طبيعی آب سهم کمرتی دارند ، مصرف کنندگان 

خبش عمده اين آب برای . درصد آب قابل دسرتسی هستند
 .شود آبياری کشتزارهای پنبه استفاده می

 
درصد از منابع آب در  ۵٠کمرت از  ١٩۶٠ تا دهه

اما با اجنام . شد دسرتس در آسيای ميانه استفاده می
های آبياری کالن مهچون قره قوم ، استفاده از  پروژه

کيلومرت مکعب  ٧/۶۴آب به سرعت افزايش يافت و از 
 ١٩٨٠کيلومرت مکعب در سال  ١٢٠به بيش از  ١٩۶٠در 
های  ب از رودخانهبنابرين، مقدار زيادی آ. رسيد

منطقه خارج شد که در واقع موجب توقف جريان آب 
 ١٩۶٠در نتيجه اساسًا از سال . به درياچه آرال شد
درصد  ٧٠درصد کاهش در سطح و  ۵٣آب اين دريا با 

 ٣٣٫٠٠٠منايان شدن . کاهش در حجم روبرو بوده است
کيلومرت مربع از بسرت قبلی دريا شديدًا بر پتانسيل 

دهد  حتقيقات نشان می. ی خاک افزوده استتوفان ها
ميليون تن گل و الی که دارای  ١۵٠که بيش از 

باشد، از  انواع منک ها، کودها و مسوم دفع آفات می
کيلومرت  ۵٠٠بسرت سابق دريا جدا شده و در حدود 

 .دورتر از دريا پخش شده است
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اقتصادی و اجتماعی  -زيست حميطی ويرانگرتأثيرات 

بيش از حد آب آمودريا و ديگر  عقب نشينی
های مهم آسيای ميانه مهراه با کاهش آب  رودخانه

درياچه به صورت مستند حتت عنوان يکی از بدترين 
موسسه (مصيبت های سده بيستم توسط يو ان دی پی 

 .منتشر شده است) توسعه بين املللی سازمان ملل
 

درصد از آبی که  ٣٠تا  ٢۵بر پايه آمار، کمرت از 
شود، به طور درست هبره گيری می  رودخانه جدا می از
های نادرست  بقيه اين آب ها به خاطر شيوه. شود

اين مساله منجر به باال آمدن . رود آبياری هدر می
تراز آب های زيرزمينی و منکی شدن خاک در منطقه 

شود و در هنايت موجب از بين رفنت خاک و  آبياری می
بازيابی . گردد شت میکاهش کيفيت زمين های قابل ک

جمدد اين زمين ها غير ممکن است و زمين مناسب برای 
 .توسعه بيشرت بسيار حمدود است

 
مقامات  نيز  جاري  در شرايط  با اين وجود و 

يی    پيچيده روابط  خود  مهسايگان  با  ازبيكستان  
برق  و توليد  آب  سر چگونگی توزيع  بر  حبث  . دارند 

تر  پيچيده هم  باز  را  روابط  اين  ی در آسيای مرکز
در  منطقه  اساسي  هاي  رودخانه سرچشمه  . کند   مي 
ها  آن و  شده  واقع  تاجيكستان  و  قرقيزستان  
هاي   نريوگاه براي فعاليت  آب،  توانند با ذخيره  مي 
آشورهای پايين دست  آبياري مزارع  و  آبي  برق  

از  خود  نوبه  به  ازبيكستان  . آنند اجياد  را  مشکالتی 
 1970 هاي  سال در  آه  مرآزي  آسياي  انرژی  واحد  شبكه  
آستانه  در  وسيله  بدين  و  شده  خارج  بود،  شده  اجياد  
آرده  اجياد  مشكالتی  خود  مهسايگان  براي  سرد  زمستان  

 34.»است
 

اوضاع در زمينه آبياری و آبرسانی در جنوب 
ن و منطقه پيرامون آرال بس نگران کننده قزاقستا

                                                 
معاون مدير انستيتوي حتليل سياسي ( الكساندر خرامچيخني.  34

، تعامل در فضای )»بررسي مستقل نظامي«و نظامي، نشريه 
رقابت؛ روسيه، آسيای مرکزی و افغانستان، سايت انرتنتی 

 .»فارسی رو«



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
186 

 

شبکه آبياری ناحيه ماختا آرال قزاقستان . است
يک صد و ده هزار هکتار  2007جنوبی که در سال 

دو سوم مهه پنبه (پنبه کشت گرديده بود، 
تنها از کانال دوستيک آبياری می شود ) قزاقستان

و بدون حجم کافی آب در کانال در باره حاصالت خوب 
تنها سخن منی تواند در ميان باشد، بل می شود  نه

چون می تواند . به کلی در باره آن فراموش کرد
 . موجب نابودی مهه کشتزارها شود

 
در پيوند با کمبود آب، قزاقستان در  2008در سال «

واقع تاجيکستان و ازبيکستان را در برابر بک 
جوالی اين دو  21هرگاه تا تاريخ : گزينش قرار داد

 85را به ميزان » دوستيک«شور تامين آب در کانال ک
مرت مکعب در ثانيه تامين ننمايند، آن گاه 
قزاقستان خريد انرژی برق از قرغيرستان را پايان 
خواهد خبشيد که اين کار منجر به قطع آب از توکتو 

 .گل به تاجيکستان و ازبيکستان خواهد گرديد
 

يکستان از کنون برای قزاقستان، ازبيکستان و تاج
مرت مکعب در ثانيه  440-410توکتوگل به سير دريا 

در اين حال، تا قيره قوم نزديک . آب رها می شود
حال اوضاع در . مرتمکعب در ثانيه می رسد 200به 

قيره قوم بسيار پيچيده است و با به دست آوردن 
مرتمکعب رها شده از توکتوگل  150مرتمکعب از 85-90

کشور در واقع اين آب را با برای قزاقستان، اين 
در اين حال، .  مهسايگان خود هم تقسيم می منايد

بايد آبی را که در نتيجه زا زدن در خاک و نيز 
خبار شدن به دليل گرما به هدر می رود، نيز به 

آب برای . درصد می رسد 35 – 30سنجش بگيريم که به 
نه برای دهقانان وادی . ت منی کنديهيچ کسی کفا

 .و نه برای پنبه کاران تاجيکستان فرعانه
 

در گذشته، هنگامی که نيروگاه آبی قرغيزستان 
شوروی در رژيم آبياری کار می کرد، مجهوری های 
ديگر زمستان ها برای نيروگاه برق حرارتی اين 

با فروپاشی شوروی، . مجهوری سوخت می رسانيدند
انرژيتيک به قرغيزستان از  -رسانايی منابع سوختی

کشورها به شدت پايين آمد که به خاطر آن  ديگر
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توليد برق در نيروگاه های حرارتی مجهوری کاهش 
يافت و نيازمندی به انرژی برق در خبش زيستاری در 

 . دوره زمستان به شدت افزايش يافت
  

ساخنت نيازهای روز افزون مردم به  برای برآورده
انرژی برق، ناگزير گرديدند نيروگاه آبی توکتوگل 
را از رژيم آبرسانی به به رژيم انرژيتيک 
بياورند که اين کار از ريشه رژيم آبدهی از 

 . ذخيره گاه آن را دگرگون ساخت
  
 5/8-6کنون حد اعظمی رها ساخنت آب در دوره زمستان 

کيلومرت مربع ساليان پيش  5/2کيلومرت مربع به جای 
است که بيشرت از سه بار از نشانگر طبيعی است و 

ره شدن آب در آن به دليل پايين آمدن تراز ذخي
کيلومرت مربع  5/6تا  5/4بارندگی ها روی هم رفته 

کيلومرت مربع قبلی تشکيل می  11تا  9را به جای 
اين کار منجر به آن گرديده است که زمستان . دهد

ها بيش از حد الزم آب برای توليد برق به هدر 
نوعی رو برود و تابستان ها منطقه با کم آبی مص

   35.»به رو شود

استاد اقتصاد  -بانو پروفيسور داکرت آزا ميرزايان
» جامعه کشورهای مستقل مهسود«وت تدر انستي

: آسيای ميانه«بيشکيک، در مقاله يی زير نام 
در باره مسايل انرژيتيک » 2009دستاوردهای سال 

می » بنياد کنيازيف«اين کشور ها  در سايت انرتنی 
حبران انرژيتيک از ريشه دارای بار  عوامل«: نگارد

يکی از مهم ترين آن ها عبارت است . اقتصادی اند
از مشی بيخی ناخبردانه هبره برداری از منابع آبی 

 . کشورها با سنجش کاهش يافنت جريان طبيعی آب

ــال   ــوز در س ــتان هن ــال؛ در قرغيزس ــرای مث  1995ب
کارشناسان در باره لزوم هبره گيری خردورزانه از        
. منابع آبی ذخيره آبی توکتوگل هشدار داده بودند       

در مهان هنگام در باره امکانات هبره گيری از رژيم        
يره        کار ذخ ناگون  کاهش      (های گو صورت  نی  در  يع
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شرت از           صرف بي که م مواقعی  خاير آب در آن  يابی ذ
انباشت آن است، برای تامين هم توليد انرژی برق          

سخن به ميان    ) یو هم آبياری برای نيازهای کشاورز     
 .آمده بود

 
 -در اين حال، به جای حل مساله به اين امهيت باال           

ضايعات ناشی از مصرف داخلی منابع انرژی، توليد         
به              شدن  يار  به ع غاز  شرت آ برق بي نرژی  ندگان ا کن
بود            يانگر ن ين ب ند و ا خارجی منود های  سوی بازار
برخــورد دولتــی بــا هبــره گيــری از منبــع اصــلی  

 . کشور استاسرتاتيژيک 
مروز            برق ا نرژی  ساله ا بزرگرتين م لب،  مان غا به گ
جای            به  که  گردد  می  صه  ستان در آن خال برای قرغيز
بازسازی و بسيج منابع در اين رشته، حکومت تصميم        
گرفته است موثريت آن را از راه خصوصی سازی باال        

 . بربد
 

يدگاه           کار از د ين  بی، ا نابع آ بود م ضاع کم در او
سليم نا   قل  ست  ع نه ا کار       . خبردا ين  که ا ست  عی ا طبي

يک             عه انرژيت ساله فاج حل م به  ند  شوار بتوا به د
 . سودی برساند

 
حبران               مدهای  که پيا ست  شن ا مهه رو برای  مروزه  ا
انرژيتيــک بــرای ســامانه هــای  اقتصــادی در     
قرغيزستان و تاجيکستان از کيسه منابع خودی قابل        

ی نيـاز  در هر دو مورد، به کمک خارج –زدايش نيست
ست  يا         . »ا سير در بی  ضه آ ضاع در حو مين   -او دو

نه،         سيای ميا بزرگ آ نه  مو      رودخا ند آ ست مهان در
سامانه آبياری اين حوضه از     . دشوار و پيچيده است   

سانی در          ياری و آبر شاورزی و آب برای ک غاز  مهان آ
ذخيره گاه کاسه آبی هنوز در      . نظر گرفته شده بود    

ساخت          سنجش  ين  با ا هم  شوروی  بود و    دوره  شده  ه 
ته           ظر گرف يان آب در ن ساله جر ندين  ظيم چ برای تن

در سال های پر آب، می شد جريان  آب را       . شده بود  
باز ايستاند و هنگام کم آبی يا بروز اوضاع جدی           
با تامينات آبی حجم های الزم آب انباشته شده را         

 .   برای آبياری رها کرد
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ن سرچشمه های تيان شان قرقيزستا سير دريا، از کوه
اين رودخانه دارای دو شاخه اصلی نارين . گيرد می

و قره دريا است که اين دو در ازبيکستان با 
. دهند يکديگر تالقی کرده و سيردريا را تشکيل می

از اين جا به بعد، رودخانه پيش از اين که بار 
ديگر وارد ازبيکستان شود، به داخل تاجيکستان 

رد قزاقستان شده و به يابد و در هنايت وا جريان می
طول اين رودخانه . مشال درياچه آرال می ريزد

. کيلومرت 2300در حدود  -تقريبًا به اندازه آمو است
اما مقدار آبی که از آن فرو می ريزد، بسيار کمرت 

کيلومرت مکعب با  ١/۵۴تا  ۴/٢١يعنی در حدود 
 .کيلومرت مکعب در سال است ٢/٣٧ميانگين 

 
ا از يک رود خروشنده و مست به کنون رود سير دري

. يک رودخانه کم آب نيمه خشکيده مبدل شده است
دليل اين کار، مبدل ساخنت سيستم کار ذخيره گاه 
آبی توکتوگل در قرغيزستان از رژيم ذخيره آبی به 

منابع، دردمندانه کامال . رژيم توليد برق می باشد
مگر در چنين اوضاعی، در . به مصرف رسيده اند

ه، اداره مهه سامانه آبياری از يک مرکز اجنام گذشت
در صورت نياز امکانات جربان جستجو می . می يافت

کنون با گم کردن تعامل عناصر سير دريا، . گرديد
سيستم آبياری منجر به اوضاع پيچيده يی گرديده 
است و اين به ويژه بر قزاقستان و ازبيکستان که 

يرات ناگواری در مناطق پايين آب قرار دارند، تاث
 . بر جا می گذارد

 
يکی از مهم ترين موضوعات در آسيای ميانه کاربرد 

 .سير دريا است -منابع آبی حوضه نارين
 

ازبيکستان در نظر دارد با قرغيزستان سازشنامه 
دو جانبه يی در زمينه هبره گيری از منابع آبی و 

. سير دريا به امضا برساند -انرژيتيک حوضه نارين
دشواری ها اين است که برخی از کشورها  يکی از

مانند ازبيکستان ترجيح می دهند سازشنامه های دو 
جانبه با ديگر کشورهای آسيای ميانه امضاء منايند 
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و از امضای سازشنامه های چند جانبه به داليل 
 . سر باز می زنند 36گنگی

 
مساله آب های آبياری برای قزاقستان مهه ساله 

ب در آسيای ميانه برای مهه بسنده آ. بروز می منايد
. نيست و اين کمبود مهه سال رو به افزايش دارد

مگر کشورهای تاجيکستان، ازبيکستان و قرغيزستان 
. منی توانند از سر مهر به حل مساله بپردازند

ازبيکستان اصال از امضای قرار دادهای چهار جانبه 
ر که به مهين خاطر مشکالت معينی د. سر باز می زند

 . ديروابط متقابل بروز می منا
 

قرغيزستان، ازبيکستان و تاجيکستان مشکلی با آب 
های روان ندارندو آن ها به داليل نامعلومی از 
رها کردن آب از ذخيره گاه ها به سير دريا که 
زمين های قزاقستان را آبياری می منايد، خود داری 

به علت سيل های ويرانگر، گاهی ده ها . می ورزند
هزار کيلومرت گسرته قزاقستان با خطر زير آب شدن 

 . رو به رو می گرداند
 

به خاطر نامهاهنگی در اقدامات تراز بين احلکومتی 
تقريبا مهه ذخيره گاه های آبی ازبيکستان خشک شده 

 .اند
 

در اين اواخر خشکسالی به گونه منظمی در هر پنج «
جود يعنی سيکلون معينی مو. سال به مشاهده می رسد

هر يازده دوازده سال کم آبی ناگهان با . هست
خشکسالی ناشی از گرم . مبدل می گردد» سيرآبی«

 . سياره است) گلوبال(شدن جهانگير
 

                                                 
ازبيکستان يکی . هر چند داليل تا جايی روشن هم هستند.  36

از پر مجعيت ترين کشورهای آسيای ميانه است که انتظار می 
ميليون نفر  50رود نفوس آن در دو، سه دهه آينده تا مرز 

با توجه به اين که پيشه بيشرت مردم اين سرزمين . برسد
روز افزون آب و  کشاورزی است و با توجه به کمبود

خشکسالی های پی در پی، اين کشور ناگزير گرديده است پيش 
 .  بين روزهای بد آينده باشد و صرفا به خود بينديشد
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در گذشته در سال های کم آبی و خشکسالی تنها در 
مگر در سال های . انديشه کشاورزی و صنايع بودند

له در مناطق پايين آب حوضه آمو حتا مسا 2000-2001
 . تامين آب آشاميدنی برای باشندگان بروز منود

 
اين قول که طبيعت وحشی يک موجود زنده است و 
کمبود آب را جربان خواهد کرد، در سال های پر آبی 

برخی از روندهايی . در نيامد» از آب«آينده درست 
اند که هرگاه به موقع در آن ها مداخله صورت 

منونه برجسته  و. نگيرد، برگشت ناپذير می گردند
 . آن حوضه درياچه ارال است

 
در دره فرغانه به ويژه در منطقه مننگان کنون 

با . تنها شصت درصد آب مورد نياز  در دسرتس است
آب به راستی که مشکالت جدی يی دارند و به پيمانه 

 . بسياری اين صرفا يک پديده طبيعی است
 

 
معادن  توسعه هايدرو انرژيتيک به خاطر حمدود بودن 

برای منونه در قرغيزستان به معنای آن است که از 
کاسه ذخيره آبی در موسوم زمستان بره برداری 

بر عکس، اولويت های ازبيکستان، . خواهد گرديد
ترکمنستان و قزاقستان در آن است که برای آبياری 

مهين است که موضوع . آب در زمستان هبره برداری شود
د که مستلزم جستجوی مورد اختالف بروز می مناي

  37.»راهيافت های در خور و بايسته است
 

کنون در کاسه ذخيره آبی توکتوگل قرغيزستان آب «
تا مرزی پايين آمده که به يک مرت می رسد و اين 

 . گونه گرفنت آب بيشرت از آن نامکمن گرديده است
 

دليل آن اين است که قبال توافق شده بود که 
ی قرغيزستان زغالسنگ و زمستان ها قزاقستان برا

ازبيکستان گاز می دهد و در عوض قرغيزستان از 
کاسه ذخيره بند توکتوگل زمستان ها برای توليد 
برق کار نگرفته و آن را برای تابستان نگهداشته 

                                                 
 برگرفته از سايت انرتنتی فرغانه رو به زبان روسی.  37
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و برای ازبيکستان و قزاقستان به رود نارين رها 
می کند و که در سر اجنام به سير دريا ريخته و از 

زبيکستان به منطقه مچکنت قزاقستان می طريق خاک ا
 .رسد 

 
 هبایمگر، با توجه به اين که سه کشور روی 

زغالسنگ و گاز و برق به و آ ب به توافق منی 
اين گونه، . رسند، کار به بن بست کشيده است

قرغيزستان برمهه سازشنامه های ميان کشورها پشت 
و نيز دوری گزيده است  1992پا زده و از سازشنامه 

کامال رژيم آبياری کاسه ذخيره را به رژيم توليد 
در نتيجه، بسرت سير دريا در . برق تعويض منوده است

برخی از جا ها خشکيده و منجر به نابودی آبزيان 
چيزی که در گذشته  در تاريخ منطقه . گرديده است

 .  نظير نداشته است
 

در دره فرغانه  2010تا  2001در دوره بين سال های «
خاک قرغزستان، تاجيکستان و ازبيکستان پروژه  در

اداره مهاهنگ منابع آبی وادی فرغانه عملی  می 
تا آغاز پروژه کاسه ذخيره آب کانال جنوب . گردد

فرغانه به طول بيش از صد کيلومرت که هزاران 
هکتار زمين را زير آبياری می گرفت به يک 

ل کنون کانا.  ميليارد مرت مکعب در فصل می رسيد
  38.»از سوی چهار سازمان خمتلف اداره می گرددد

 
باری، به دليل نرسيدن آب به چند ناحيه منطقه  

فرغانه ميان منطقه های انديجان و فرغانه به 
  . مناقشات شديدی منجر گرديد

 
کنون برای کشاورزی ازبيکستان نياز به نزديک به 
شصت کيلومرت مکعب آب  است و با صرفه جويی دست کم 

کيلومرت مکعب  12ست در صد آب در سال  نزديک به بي
آب به دست می آيد که می توان آن را برای توسعه 
آتيه اقتصادی و نيز برای با ثبات گرداندن 

 .اکولوژی مست داد
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با توجه به اين که ازبيکستان بيش از هر کشوری 
زمين های زير کشت دارد، اين کشور بزرگرتين سهم 

دريا را دارد که بيش از  از آب سير هبره مندی
و با توجه به اين . نيمی از آب آن را بر می دارد

که مهه زمين های قابل کشت را زير کار دارد، ديگر 
توسعه زمين های حاصل خيز در برنامه توسعه اين 

مگر موضوع در قرغيزستان برعکس . کشور شامل نيست
 . است

 
را درصد از آب سير دريا  14قرغيزستان که امروزه 

می منايد، در طرح های توسعه دورمنايی خود  برداشت
 .در برنامه دارد کشاورزی را دو بار توسعه دهد

اين گونه، هرگاه کنون در سال از پنج تا هشت 
کيلومرت مکعب مصرف می منايد، پس از بيست بيست و 
پنج سال برداشت آب قرغيزستان از سير دريا به ده 

مشکل در  . می سرد پانزده کيلومرت مکعب در سال –
-37اين جا است که منابع سير دريا حمدود است و به 

 . کيلومرت مکعب در سال می رسد 40
 

با  1984 -1983در دوره شوروی پيشين، در سال های 
توجه با آينده نگری، برای هر مجهوری حدی تعيين 

ها با توجه به  )ليميت(حقابه  اين. شده بود
مجهوری و شايد هم با مساحت زمين های زير کشت هر 

در . توجه به مشار باشندگان آن تعيين شده بود
ميان پنج وزارت  1992سازشنامه يی که در سال 

کشورهای آسيای ميانه به امضا رسيد، نشاندهی شده 
است که ليميت های دوره شوروی تا تعيين ليميت 

مگر مشکل در اين است . های تازه نافذ خواهد بود
نه ليميت های تازه تعيين شده  که امروزه تا کنون

و نه ليميت های تعيين شده در دوره شوروی رعايت 
 .  می گردد

 
به دليل کمبود بودجه؛ کمبود آب آشاميدنی در «

 . بسياری از مناطق آسيای ميانه به چشم می خورد
درصد  باشندگان  70-60در دره فرغانه تقريبا 

. ندروستاها از کانال های آبرسانی آب می آشامد
درست مانند سال های قبل که آب بارها پاک تر و 

 . پالوده تر از امروز  بود
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به دليل آلودگی منابع آب های آشاميدنی، بيماری 
ها در ميان مردم باال رفته و کيفيت فرآورده های 

شريان های اصلی آبی . کشاورزی پايين می آيد
ازبيکستان برای تامينات آبی به خاطر نبود شرايط 

 . اند خشکيدهعمال   لوژيک آب های  شيريناکو
 

برای ازبيکستان پنبه مواد خام اسرتاتيژيک به مشار 
که  استمنبع اصلی درآمدهای ارزی کشور که می رود 

نزديک به نيمی از در آمد ارزی کشور را تامين می 
از سوی ديگر، زندگی ميليون ها تن از . منايد

روشن . ه استباشندگان ازبيکستان بسته به کشت پنب
در دوره . است که پنبه به آب فراوان نياز دارد

شوروی ازبيکستان ساالنه تا شش ميليون تن پنبه 
توليد می کرد که نوعی ريکورد حتا در تراز جهانی 

کنون . برای يک کشور رو به رشد به مشار می رفت
ميليون تن در سال پايين آمده  5/2اين تراز تا 

، کبود آب و خشکسالی های يکی از داليل اصلی. است
 .پيهم است

 
سه ميليون از باشندگان منطقه قشقه دريا تنها از 
برکت کانال ماشينی قرشی که به آن آب با مببه های 

می توانند در آن  ،آبی از رود آمو باال می شود
به نوبه خود، . منطقه به زندگی خود ادامه بدهند

نال خبارا منطقه خبارا و خبشی از منطقه نوايی را کا
آبياری می منايد و منطقه سرخان دريا را کانال 

 .زنگ -آمو
 

در سامانه های آبرسانی ازبيکستان، مقادير بزرگ 
دليل آن اين است که تنها سی .  آب به هدر می رود

و پنج درصد کانال ها با عايق های ضد فلرتاسيون 
هزار کيلومرت  15آب پوشانيده شده اند  و بيش از 

درصد کانال ها را در  60که نزديک به  کانال ها 
 . بر می گيرد، به بازسازی نياز دارند

 
سامانه های آبرسانی و آبياری  سودمندضريب عمل 

اين در حالی است که . است 64/0ازبيکستان کنون 
اين کار منجر به آن می گردد . است 7/0نرماتيف آن 
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که ساالنه نزديک به سه ميليارد مرت مکعب آب از 
در صد آب های  30 -20که نزديک به . برود دست

 . سرازير شده به کشور است
 

حجم کل آب های روان در آسيای ميانه در حوضه 
در صد  آن  40. کيلومرت مکعب  می رسد 130ارال به 

درصد آن در گسرته  30در گسرته تاجيکستان، 
قرغيزستان و تنها ده در صد ديگر در ازبيکستان 

 . تشکل می يابد
 

کيلومرت مکعب  و  3/79زش ميانگين ساالنه آمو به ري
به .  کيلومرت مکعب می رسد 2/37از سير دريا  به 

 130حوضه دريای ارال، ريزش ساالنه رودخانه ها  به 
کيلومرت مکعب می رسد و ذخاير آب های زير زمينی 

ذخاير آب های پاک آشاميدنی . کيلومرت مکعب 30به 
تثنای تاجيکستان به کشورهای آسيای ميانه به اس

 . ميليارد مرت مکعب در سال می رسد 239
 

هزار مرت مکعب  1/6برای سرانه باشندگان ازبيکستان 
می رسد که تقريبا پنج بار پايين تر از 
نشاندهنده مهانند برای روسيه است که يکی از 

 . سيراب ترين کشورهای جهان می باشد
 

ر ده سال استفاده شباروزی سرانه آب در تاشکنت د 
ليرت کاهش يافته است که  530ليرت تا  1000گذشته از 

دو بار بيشرت از بسياری از پايتخت های ديگر 
مصرف عمومی آب  در ازبيکستان  .  کشورها می باشد

 . کيلومرت مکعب می باشد 65ساالنه 
 
  -در ازبيکستان عمده ترين مصرف کننده آب 

لی منابع درصد حجم ک 90زمينداری است که  که تا 
 .کيلومرت مکعب را در سال 60-50 -.آبی را می بلعد

 
-70در اسراييل سرانه مصرف آب های روان ساالنه  

در حالی که در ازبيکستان اين .  مرت مکعب است 180
دليل آن اين .  می رسدمرت مکعب  2500-2300رقم به 
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است که اسراييل بسيار کم آب دارد و بسيار با 
 . رسدصرفه به مصرف می 

 
اين در حالی است که کمبود آب های روان 
ازبيکستان را با پيامدهای فاجعه باری هتديد می 

 39.»منايد

تاجيکستان يکی از پر آب ترين کشورهای منطقه 
دردمندانه اين کشور به رغم داشنت منابع . است

بی در آستانه فاجعه ابی قرار گرفته آبرزگ 
مان نيکوکار ساز -در گزارش سازمان آکسفام «.است

تغييرات اقليمی و «بين املللی بريتانيايی با نام 
فربوری  ١٧که روز چهارشنبه  »ناداری در تاجيکستان

شهر دوشنبه رومنايی گرديد، » وحدت«در کاخ  2010
تاجيکستان در کنار  نه کشور جهان از آسيب 
پذيرترين ممالک در برابر تغييرات اقليمی عنوان 

 .شده است

ش آمده است در حالی که تاجيکستان در اين گزار
کند و از اين  يی کمرتی توليد می  گازهای گلخانه

قرار  ١٠٩حلاظ در ميان کشورهای جهان در رده 
با ساير کشورهای منطقه،  دارد، ولی در مقايسه 

اين کشور از تغييرات اقليمی و باال رفنت دمای هوا 
 .آسيب بيشرتی ديده است

سال اخير دمای هوا در  ۵٠شود در ظرف  گفته می
درجه باال  دومناطق خمتلف تاجيکستان از نيم تا 

در صد از يخچال  بيسترفته و اين امر به آب شدن 
 .های اين کشور منجر شده است

بر پايه گزارش سازمان آکسفام، امکان دارد تا 
در صد کاهش  ٣٠يخچال های تاجيکستان  ٢٠۵٠سال 

جاری شدن سيل يافته و اين وضع به افزايش موارد 
درصدی تراز آب  ۴٠و آخبيزی و در هنايت، به کاهش 

 .منجر شود» آمو«رودخانه 

                                                 
شناسان ازبيکستانی يا برگرفته از گفتگوی يکی از کار.  39

 .خربنگار فرغانه رو
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رهرب منايندگی سازمان آکسفام در  -اندی بيکر
تاجيکستان، گفت که بر اساس پژوهشی که اين 

و ) در مشال(سازمان در نواحی سپيتمن و غانچی 
در ) در جنوب تاجيکستان(واسع، فرخار و تيمورملک 

اجنام داده است، عمدتا ساکنان  ٢٠٠٩ه اکترب سال ما
روستاها، خبصوص کشاورزان از تغييرات اقليمی آسيب 

 .اند ديده 

آقای بيکر گفت که خبش های کشاورزی و انرژی از خبش 
پذير تاجيکستان در برابر تغييرات  های آسيب

تأکيد کرد با توجه به  او .شوند اقليمی حمسوب می
يک کشور عمدتا کشاورزی بوده و اين که تاجيکستان 

درصد مجعيت آن در روستاها به سر  ٧٠بيش از 
تواند باعث  برند، آسيب ديدن خبش کشاورزی می می

کمبود مواد غذايی، افزايش تعداد بيکاران و 
 .ميزان فقر در مناطق روستايی شود

گذشته از اين، به اعتقاد کارشناسان، کشت شدن 
ريزش خاک و فرو رفنت ها، خطر  غالت در تل و تپه

ها را به ميان آورده و به وضعيت حميط زيست  تپه
 .کند لطمه جدی وارد می

اندی بيکرگفت که در کنفرانس سازمان ملل متحد در 
مورد تغييرات اقليمی در کوپنهاگ در ماه دسامرب 

 دالرميليارد  ٣٠سال گذشته در مورد ختصيص حدود 
تغييرات کمک مالی برای مقابله با پيامدهای 

 .توافق شده است ٢٠١٢تا  ٢٠١٠اقليمی برای ساهلای 

 ١٠٠اين مبلغ تا به  ٢٠٢٠در نظر است در سال 
افزايش يافته و خبش اعظم اين مبالغ  دالرميليارد 

 .40»به کشورهای فقيری چون تاجيکستان ارائه شود

روشن است با توجه به اين که رود آمو که از 
ميانه سرازير می افغانستان به دشت های آسيای 

شود، يکی از سازواره های اصلی در شبکه آبی 
آسيای ميانه است، بدون ارزيابی نقش افغانستان 

 .  در موضوع ناقص و ناتکميل خواهد بود
 

                                                 
 .2010برگرفته از سايت فارسی بی بی سی، فربوری .  40
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در اين جا نگاهی می افگنيم به پيشينه برخورد 
حکومات گذشته افغانستان و شوروی پيشين در زمينه 

 . ومساله هبره گيری از آب رود آم
 

در افغانستان، آمو و رودخانه هاي فرعي آن براي        
ست            هم ا يت م بع هنا شور من ين ک مشال ا گه  ياري جل . آب

تا اين تاريخ، افغانستان از چهار پروژه در روي        
ست          يده ا هبره مندگرد نه  ين رودخا که      : ا پل  سه 

مرتبط         ستان  ستان و ازبيک به ترکمن ستان را  افغان
سازد    برای آ    . مي  پاژ آب  ساخت    پروژه پم ياري و  ب

 .در طول ديواره آمو» سيل بند«
 

در دوره رياست مجهوری داوود خان، در سال های دهه        
هفتاد سده بيستم، دولت افغانستان در  چهار چوب          
برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور          

ندی          شوروی ب مک  به ک شت  ظر دا را  روی ) سدی (در ن
سازد   مو ب سا     . رود آ که م گامی  گر هن نب   م با جا له 

شوروی مطرح گرديد، شوری ها از پذيرش آن سر باز          
 .زدند

 
بــرای گشــودن گــره مســاله آبيــاری نــواحی مشــال «

افغانستان، به جانب افغانی توصيه گرديد موثر تر         
از سرچشمه های رودخانه های کوکچه، کندز، و بلخ          

می داد          کان  که ام گردد  يری  ياری «هبره گ و » بازآب
 200ا را در سـاحه نزديـک بـه    آبرسانی به زمين هـ 

شيد      بود خب تار هب ساله      . هزار هک به م يد  صيه گرد تو
سانرت             مو، پ با آب رود آ شرت  های بي مين  ياری ز آب

ند           ساخنت ب مک  به ک نه  ياری را  گرديم و آب ) سد (بر
آبی، بل که به کمک دستگاه های مببه آبی بازنگری            

 .   مناييم
 

مناييم           نگ  ندکی در ست ا سته ا جا باي ين  به   در ا و 
گرديم    شته بر مشالی         . گذ های  مين  ياری ز ساله آب م

ساخنت            سيراب  ست و  طرح ا باز م ير  ستان از د افغان
زمين های قابل شخم از سوی رهربان افغان به عنوان          
ندم،            به گ مردم  های  برآوردن نياز شرايط  کی از  ي
برای              بو  بومی، و لبل صنايع  برای  به  تامين پن

از جنگ جهانی   پس  . توليد شکر، ارزيابی می گرديد      
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ستان          شوروی و افغان يان  کاری م که مه گامی  دوم، هن
کرد در          ضا  شوروی تقا ستان از  يد، افغان غاز گرد آ

 . حل مساله آبياری به آن کشور کمک منايد
 

يف             يه کل مو در ناح نه آ شد رود خا ته  صميم گرف ت
و نيـز کانـال   ) سـد (جايی که ساخنت بند  –) کلفت(

شوروی          های  نه  بزرگ در کرا ستان در  های  و افغان
گردد      عه  بود، مطال ظر  شن      . ن طرح، رو تدوين  پس از 

ــت   ــن واريان ــه در اي ــد ک ــه(گردي ــاک ) گزين در خ
افغانستان در ساحات وسيع زمين های خشک در ناحيه        

ست            کن ا عی مم شيوه طبي به  ياری  ندخوی، آب گر  . ا م
نتايج پژوهش ها به دسرتس جانب افغانی به آن هبانه          

بايد سراسر خبش مرزی رود      گذاشته نشد که در آغاز    
) سد (پنج و آمو بررسی گردد تا امکان مناسب بند          

شود   فت  قت         . يا شنهاد مواف ين پي با ا غانی  نب اف جا
هبره             بزرگ  مشه  شوروی   سان  ياری کارشنا به  کرد و 
برداری از منابع هايدرو انرژيتيک پنج و آمو در        

 . خبش های مرزی ترتيب گرديد
 

کان ب      ست و دو ام هم، بي يد    سر  سی گرد سازی برر . ند
مناسب ترين امکان ساخنت بند در خبش عليای رود آمو         

ريزشگاه   -در نزديکی های سرچشمه آمو    ) پنج پايين  (
مرزی    خش         -پنج  ستان رود و خاک تاجيک که از  جايی 

کاسه يا    (اين تاالب   . سرازير می گردد، شناخته شد     
گاه    يره  هارم آب            ) ذخ يک چ تا  ست  می توان بی  آ

يزش     ساحات      ساليانه ر هدارد و  نه را نگ دو رودخا
با  . گسرتده يی را در هر دو سوی کرانه سيراب منايد       

پروژه          ين  ساخنت ا برای  هم،  ين  ين      ،ا به ا شوروی 
هبانه موافقت نکرد که در تاجيکستان چراگاه مشهور        

برب  « سوی         » گودال  ستی در آن  شهر دو تا  يی  سرته  و گ
) ندز در مشال استان ک  (مرز ساحه تا شهر امام صاحب       

افزون بر آن، در صورت اعمار بند      . زير آب می شود   
گاه       ير  فاع، ذخ سه (کم ارت گی را   ) کا سرته بزر آب گ

 . گرفته و آب بسياری در تابستان خبار می گردد
 

در عوض، به افغان ها پيشنهاد گرديد شيمای عمومی         
آبی استان های مشالی      -هبره برداری از منابع زمينی    

کارشناسان شوروی پروژه های     . افغانستان هتيه گردد   
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ند   می داد           ) سد (ب کان  که ام ند  يه منود ها را هت
-150آبياری زمين ها يا آبرسانی به ساحه يی ميان 

رودخانه هـای بلـخ،   (هزار هکتار در مشال کشور  200
مگر حکومت داوود   . مساعد گردد  ...) کندز، کوکچه و  

جه          که در نتي شت  شاری دا ساله پاف نه خان در م  گزي
مار  شن   اع ستگاه (استي قدرت        ) اي به  بی  های آ به  مب

مرتمکعب در ثانيه روی رود آمـو در ناحيـه    100-110
به              برو  نال آ ستان و کا خاک افغان په در  خوش ت

کيلومرت برای آبياری صد هزار هکتـار از   154درازی 
 . هکتار زمين خشک و بی آب پديد آمد 38000مجله 

 
مد             با حم سی  برای برر شده  يه  سناد هت داوود، در ا

حکومت شوروی ابراز موافقت کرد برای طرحريزی اين         
پروژه وجوهی در چارچوب اعتبارات گذشته به دسرتس          

گردد     ستجو  ستان ج با     . افغان يدار داوود  گر در د م
نف   فت         (برژ صورت گر يات  ضای ه شرتاک اع بدون ا ، )که 

مه       پروژه کل کرد در  شنهاد  ساخنت ...« داوود پي » و 
ه دست خود آن را روی منت     و برژنف ب  . افزوده گردد  

بس غير منتظره    » ساخنت «تاثير افزودن کلمه    . نوشت 
مالی در         . بود  نابع  کار م ين  برای ا شته از آن  گذ

بود       شده  ته ن ظر گرف پس از       . ن ند روز  شت چ با گذ
ند            ندان بل هی از کارم غانی، گرو يات اف پرواز ه
پايه دولتی از آسيای ميانه با اين تقاضا به دفرت          

ع   سی مراج با          سيا مده  ست آ به د فق  که توا ند  ه کرد
 . افغانستان فسخ گردد

 
آن ها چنين آوند می آوردند که آسيای ميانه بدون          

از اين رو، نبايد   . آن هم از کم آبی رنج می برد       
برای رسيدگی به اين مساله،       . آب را به خارج داد  

کارشناسان شوروی يادداشت اطالعاتی را هتيه منودند        
 15که در خـاک افغانسـتان تـا    که در آن آمده بود 
بر پايه   ( آمو تامين می شود      -درصد ريزش رود پنج   

 25اطالعات داده شده از جانب افغانی اين رقـم تـا   
از ايــن رو، مطــابق کليــه ). درصــد را مــی ســازد

درصد  15موازين بين املللی جانب افغان حق دارد تا 
 . از ريزش ميانگين ساالنه آن را برداشت منايد
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افغان ها با احداث ساختمان های ساده  1947ل در سا
. درصد آب را می گرفتند 3/0نوع آبگردان نزديک به 

تا              شت آب  شوروی بردا که در  بود  حالی  ين در  ا
با ساخنت ايستگاه مببه      . پنجاه درصد ريزش می رسيد     

بی روی            سات آ مهه تاسي ندازی  په و راه ا خوش ت يی 
مو برداشت   رودخانه های افغانی شاخه های پنج و آ       

می توانست تا  2000آب از سوی افغان ها مقارن سال 
ايـن گونـه، از پـروژه صـرف نظـر      . درصد برسـد  3

يد  پنج       . گرد نه  سيم آب رودخا ساله تق گر م مو   -م آ
می               تر  حاد  سال  هر  شت  با گذ ست و  طرح ا کان م کما

 . گردد
 

 41.فاجعه اکولوژيک در حوضه درياچه آرال روشن است      
بـار   5/2بـيش از   1960ن در حجم ميـانگين آب در آ 

کاهش يافته است و ريزش ساالنه آمو و سير دريا شش          
مـرت افـت    14تراز آب در درياچـه تـا کنـون    . بار 

. مرت در سال ادامـه دارد  5/0داشته است و با سرعت 
کاهش برداشت آب از   » در گرو «جلوگيری از اين کار    

ند           می ريز يای آرال  به در که  ست  هايی ا نه  . رودخا
که مغاير با منافع زمينداری هم در کشورهای         چيزی 

 .آسيای ميانه و هم در افغانستان است
 

نافع             شته م که در گذ ستان  بر آن، افغان فزون  ا
به             ست  شيد د می کو فت، و  می گر ظر  شوروی را در ن
هيچ اقدامی که به مناسبات دو کشور زيان برساند،         
نزند؛ امروز ديگر پس از فروپاشی شوروی و تشکيل         

ند  خود             چ به  ند  می توا نه  سيای ميا ستقل آ لت م دو
به            يرد و  ظر نگ ها را در ن نافع آن  هد م جازه د ا
شت             ها آب را بردا به  با مب بی  های آ ستگاه  مک اي ک

يد  فق           . منا يا موا که آ سد  سی بپر که از ک بدون آن 
 است يا نه؟

                                                 
خشک شدن درياچه ارال يک صد هزار نفر را آواره .  41

روزانه . ساخته و شصت هزار ماهيگير را بيکار ساخته است
هزار تن منک و شن و مواد کيمياوی را از  200باد و توفان 

ديگر می برد که موجب شيوع طاعون، آبله و يک جا به جای 
 . سياهزخم و ديگر بيماری ها می گردد
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می               تار  ها رف شوروی  ها  شته  که در گذ نه  مهان گو
ند  بر آن  . کرد فزون  ب     ،ا عی  طر واق ها روز خ  برخورد

نه             سيای ميا شورهای آ خود ک يان  نه م ين زمي در ا
پر             شرت  هم بي ين  ضاع از ا هم او شايد  ست و  جود ا مو

       42.»تنش تر گردد
 
ساز در           «   ساخت و  يت و  سعه فعال هر رو، تو به 

مو و    ضه آ ستان       ... حو که از افغان بی  قدار آ از م
ست          هد کا گردد، خوا مي  يرون  گر،    . ب سوی دي از 

سايگان   فوق          مه ستان  صوص ترکمن به خ ستان،  افغان
ست،             ستان ا شمه آن افغان که سرچ به آب  عاده  ال
وابسته و در برابر اقدامات افغانستان آسيب پذير       

 43.»خواهد بود
 

يری             هبره گ برای  ستان  نده افغان ست در آي شن ا رو
بيشرت از گنجينه های آبی خود برنامه هايی را روی        

چرا ب          چون و  بی  که  فت  هد گر ست خوا شت آب را  د ردا
هد داد          فزايش خوا شور ا بی ک خاير آ برای  . از ذ
فربوری  2مثال، وزير کشاورزی افغانستان به تاريخ 

در يک مصاحبه که در رسانه های گروهی بازتاب  2010
هشت ميليارد دالر     خواستار يافت، از جامعه جهانی    

مک   يد ک می از آن در        گرد نده ني سال آي پنج  که در 
سا      ياری و  های آب ند  طرح  گردان   ) سد (خنت ب های آب

درصـد آب هـای    65او گفـت کـه   . هزينه خواهـد شـد  
ستان   گان «افغان سرازير       44»راي سايه  شورهای مه به ک

 .  »می گردد

                                                 
افغانستان مسايل جنگ و صلح، نوشته گروهی از .  42

دانشمندان و پژوهشگران روسی، ترمجه آريانفر، نشر 
 .55-52. ص.ص.1378، هتران »انديشه«

 .رسولی، مهان جا.  43
ان انباشت ساالنه بر پايه ارزيابی های گوناگون، ميز.  44

ميليارد مرت مکعب است  75آب در حوضه های آبی افغانستان 
ميليارد مرت مکعب آن در  25که از اين مقدار  نزديک به 

ميليارد مرت مکعب ديگر آن به  50کشور به مصرف می رسد و 
 . کشورهای مهسايه سرازير می گردد

گفت  هرگاه هبای هر مرت مکعب را يک دالر بگيريم، می توان
که ساالنه برابر با پنجاه ميليارد دالر آب رايگان به 

 . کشورهای مهسايه می رود
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شورهای           يان ک شمکش م هر رو، ک بدار «به  يا  » آ

بده « های      » آ شور  ير «با ک ست      » آب گ گاه در هر 
برای  . به جا های باريکی بکشد      شايد مديريت نشود،   

نه،  خر         منو ين اوا ستان و در ا ستان، ترکمن ازبيک
ستان و        ندهای آب در تاجيک ساخنت ب خمالف  ستان،  قزاق

از اين رو، فرمول تازه يی که        . قرغيزستان هستند  
هرگاه افغانستان هـم  . است 2در برابر  3مطرح است 

خبواهد روی رود آمور بند بسازد، در آن صورت اين        
خـواهی   حتـا . خواهـد گرديـد   3در برابـر   3فرمول 

شانيده            يرو دار ک ين گ هم در ا سيه  پای رو خنواهی 
خواهد شد که ناگزير يا در نقش مياجنی ظاهر شود و          
مانور                شور  پنج ک ين  يان ا ضاع م به او سته  يا ب

 .منايد
 
 
آينده انرژی در گسرته آسيای ميانـه و قفقـاز و   -2

 : نقش ايران به عنوان مهمرتين کشور منطقه
ژی مفهومی جيوپوليتيک پيش از جنگ سرد، انر تا«

ولی با پايان جنگ سرد، مفهوم جيواکونوميک . بود
در نظام بين امللل، جيو اسرتاتيژيک . به خود گرفت

نوين انرژی به عنوان روح جيو اکونومی در تعيين 
امنيت و ايجاد کشمکش های منطقه يی و بين املللی 

قرن بيست و يکم را می توان . نقش آفرينی می کند
  45.اکونومی با حموريت انرژی ناميد قرن جيو

 
چه مربوط به آينده انرژی می گردد، روشن است             آن

فزون              کاهش  روز ا صرف و  يه م بی رو فزايش  با ا
له            قه وارد مرح هان، منط تی در ج های نف نه  گنجي
می               ها  شاکش  ها و ک تنش  ها و  چالش  يی از  تازه 

مشال در         . گردد  يای  سکا و در خاير آال يافنت ذ يان  پا
ند  ها              آي چالش  ين  به ا يی  تازه  نه  يک تکا ه نزد

 . خواهد داد
 

                                                 
عزتی، ژئو اکونومی انرژی و پيامدهای امنيتی آن بر .  45

سه کشور ايرن، پاکستان و هند، فصلنامه سياست خارجی، 
 .1388هبار  1مشاره 
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با توجه به افزايش مصرف نفت، در نيمه دوم سده 
بيست و يکم، بيگمان گاز، جانشين نفت خواهد 
گرديد و جايگاه جيوپوليتيک و جيو اکونوميک 
ايران به عنوان دومين کشور دارنده گاز در جهان 

 . بسيار باال خواهد رفت
 

جهان را تکان  2009اوکرايين در  -روسيهحبران گازی 
داد و نشان داد که امهيت گاز به گونه روز افزونی 

امتناع . در بازار انرژيتيک رو به باالروی دارد
آشکار روسيه از تصويب منشور انرژی بر نگرانی 

مانور دهی روسيه در برابر . احتاديه اروپا افزود
 2008مستان و اوکرايين به ويژه در ز 2004بالروس در 

که به قطع گاز رسانی به اروپا  اجناميد، آژير 
 .های خطر را در اروپا به صدا درآورد

 
روشن است اروپا در آينده نزديک مهه ذخاير نفت و 

به   2030گاز خود را به مصرف خواهد رسانيد و تا 
 .وارد کننده متام عيار مبدل خواهد گرديد

 
سرشار گازی و ايران با برخورداری از گنجينه های 

واقع شدن ميان دو حوضه نفت خيز و گاز خيز خليج 
فارس و دريای کسپين،  نقش بس مهمی در منطقه و 

ايران پس از روسيه دومين دارنده . جهان دارد
اما کمرت از يک سوم توليد کل . کشور گاز جهان است

 .خاور ميانه را توليد می کند
 

سرشار منهای ذخاير ( ذخاير گازی دريای کسپين
 7تا  5/4ميان که ) احتمالی خبش متعلق به ايران آن

به رغم  ،تريليون مرت مکعب  برآورد شده است
چشمگير بودن آن منی تواند در درازمدت نيازهای 

ذخاير . و ترکيه را تامين منايد 46فزاينده اروپا
. تريليون مرت مکعب ثبت شده است 5/1گاز آذربايجان 

ميليارد مرت مکعب  14-12ه مصرف داخلی آن کشور ساالن
است و با توجه به قرار دادهای آن کشور با 

                                                 
احتاديه اروپا کنون پنجاه درصد انرژی مصرفی خود را .  46
درصد خواهد  75به  2030رد می کند که اين ميزان در  وا

 .رسيد
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ترکيه و ايران، به تنهايی منی تواند گاز  ،روسيه
گاز طبيعی يک . مورد نياز اروپا را تامين کند

مگر  47.چهارم چرخه انرژی مصرفی اروپا را می سازد
هرگاه چنانی که اميد می رود، کاوش ها در خبش 

سپين به نتيجه برسد، منظره بيخی ايرانی بسرت ک
 .دگرگون خواهد شد

 
با توجه به اين که تا کنون رژيم حقوقی دريای 
کسپين تعيين نشده است و انتظار هم منی رود با 
توجه به دور بودن مواضع پنج کشور حاشيه دريای 
کسپين از يک ديگر، در آينده های نزديک تعيين 

ان، حتا گردد، بدون گاز ترکمنستان و قزاقست
رنگ خواهد » ناباکو«پروژه پر زرق و برقی چون 

با توجه به قرار دادهای گازی روسيه زيرا . باخت
و آذربايجان، روسيه و ترکمنستان و روسيه و 
قزاقستان و نبود تضمين استوار مبنی بر رسيدن 
گاز کشورهای قزاقستان و ترکمنستان به لوله های 

رد دالری در ناباکو،  سرمايه گذاری هشت ميليا
 .اين پروژه توجيه ناپذير است

   
گاز               های  ستگاه  شيدن ذخايرخا ته ک به  جه  با تو
ناگزير           سيه  شور، رو ين ک باخرتی ا ناطق  سيه در م رو
مونی            فظ هز پا، و ح بودن درارو ست  برای باالد ست  ا
گازی خويش، گاز کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و        

ری (» لباز گسي  «آذربايجان را خريده و به اروپا      
سپورت  يد ) اک به         48.منا سايربيا  گاز  سانايی  يرا ر ز

                                                 
هبمن، نقش انرژی در روابط روسيه و احتاديه اروپا، .  47

 .88هبار  65فصلنامه آسيای مرکزی و قفقاز، مشاره 
تاشکنت در سال » آسيا ديتا پالس«به گزارش سايت خربي  . 48

کصد ميالدي، گازپروم جمموعا شصت و شش ميليارد و ي 2008
ميليون مرت مکعب گاز از کشورهاي آسياي ميانه خريداري 
کرده است که شامل چهل و دو ميليارد مرت مکعب گاز از 
ترکمنستان، چهارده ميليارد مرت مکعب گاز از ازبيکستان و 

. نه و نيم ميليارد مرت مکعب گاز از قزاقستان بوده است
ري آذرباجيان گازپروم مهچنني اخريا قرارداد خريد گاز از مجهو

به حجم اوليه پنجصد ميليون مرت مکعب با اين کشور امضا 
اين قرار  .کرده است که اين ميزان ساالنه افزايش مي يابد

ديميرتی مدودف عقد  2009داد در پی در سفر ماه جون 
 .گرديده است
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بوده         نه  پر هزي سيار  سويی ب پا از  سوی   49ارو و از 
ديگر،  با توجه به نياز روز افزون چين، جاپان و         
سی              های سيا صلحت  به م قرون  گاز، م ين  به ا يا  کور

ست    سيه ني نها        . رو نوان ت به ع يران  ين رو، ا از ا
پا و       برای ارو سيه  ناتيو رو چين و      آلرت برای  يز  ن

نه و               خاور ميا شور  ترين ک هم  نوان م به ع ند،  ه
 .آسيای ميانه مطرح خواهد بود

 
از اين رو، بيگمان ايران را می توان چونان رقيب        
کرد           يابی  پا ارز گازی ارو بازار  سيه در  نده رو آي

رقابت  مهاهنگ با هم عمل نکنند،      دو کشور  هرگاه  که  
نه  بط   ،در زمي ها  روا نده آن  سايه     را در آي ير  ز
 .خواهد برد

 
نقش کشورهايی چون پاکستان، ترکيه، عراق و سوريه        

شد           هد  سته خوا يز برج يران ن گاز ا يت  . برای ترانز
ساز              نه  گاز، زمي به  هانی  ياز ج فنت ن باال ر نان  مهچ
های             نه  له کارخا يران از مج گازی ا صنايع  سعه  تو

 .  توليد گاز مايع و صنايع پرتوشيمی خواهد گرديد
 
ه برآوردهای اجنام شده منابع بر پاي«

دست کم ) نفت و گاز طبيعی(هايدروکاربنی  انرژی 
مهچنان ستون اصلی مصرف جهانی انرژی  2030تا افق 

در اين ميان، در دو دهه . را تشکيل خواهد داد
ميليون بشکه  118آينده مصرف جهانی نفت در روز به 

اما سهم نفت از کل . خواهد رسيد  2025در سال 
درصد پايين خواهد  34درصد به  38ع انرژی از مناب

در صد افزايش  38درصد به  34آمد و سهم گاز از 
  50.خواهد يافت

 
                                                 

نياز به سرمايه گذاری در شرق دور و قطب مشال در کل .  49
 735به  2020تا   2003ل های خبش انرژيتيک روسيه طی سا

ميليارد دالر است که يک چهارم آن در خبش گازی خواهد 
 .بود

: برای به دست آوردن آگاهی های بيشرت نگاه شود به.  50
تعامل : آسيای ميانه و قفقاز در سياست جهانی«

سياسی،  -،  اطالعات اقتصادی»ژئواکونومی و ژيوپوليتيک
 . 64. ص 257 -258مشاره های 
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در زمينه خطوط لوله، افزون بر خطوط قديمی نفت و 
با قزاقستان و  2007گاز روسيه در ماه می 

ترکمنستان برای انتقال گاز اين کشورها به اروپا 
برای ساخت اين خط » تترانس نف«. به توافق رسيد

آغاز شده، يک ميليارد  2008لوله که از ميانه 
انتظار می رود تا . دالر هزينه ختصيص داده است

ميليارد مرت مکعب گاز از اين  20تا  ساالنه  1012
 . خطوط لوله صادر شود

 
برای انتقال گاز دريای کسپين که بيشرت آن در 

نياز   ترکمنستان است به ترکيه، به خط لوله يی
کيلومرت  1200به داری » ترانس کسپين«است به نام 

ميليارد مرت مکعب گاز را از  28که می تواند ساالنه 
 -کنون خط لوله رسانايی گازی باکو .خود گذر دهد

ارز روم کشيده شده است که ظرفيت خنستين  -تفليس
 . ميليارد مرت مکعب در سال خواهد بود 6/7آن 
 

تواند تا بيست ميليارد مرت  اين خط در فاز دوم می
مکعب را از حوضه کسپين به ترکيه و اروپا برساند 
و  شايد ظرفيت آن در آينده بتواند تا سی 

 . ميليارد مرت مکعب هم برسد
 
اروپا می خواهد در آينده وابستگی از گاز روسيه «

بر عکس، روسيه می خواهد . را به حد اقل برساند
ن در وابستگی که در آينده اروپا را کماکا

از مهين رو است که  51.»انرژيتيک از خود نگهدارد
در اين . است) بديل(اروپا در جستجوی الرتناتيو 

حال، امريکا هم از سويی از اين که اروپا گروگان 
گاز روسيه شود، هراس دارد و از سوی هم خمالف 
ترانزيت گاز ترکمنستان و قزاقستان از راه روسيه 

ين رو است که از طرح ناباکو از مه. و ايران است
مگر روشن است طرح ناباکو بدون . پشتيبانی می کند

مشارکت ايران رنگ چندانی خنواهد داشت و دير يا 
زود اروپا ناگزير خواهد گرديد به سوی ايران رو 

 . بياورد

                                                 
ناباکو امنيت انرژی اروپا و بازيگران «داکرت حيدری، .  51

 »منطقه يی و فرا منطقه يی
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 :کنون اروپا بر سر دو راهی قرار دارد
يا اين که به پيوسنت ايران به ناباکو تن در  -

با اين کار روابط خود را با امريکا تيره دهد و 
 سازد

و يا اين که از پروژه ناباکو در کل صرف نظر  -
 .و با اين کار به گروگان روسيه مبدل گردد کند
 

و اين يک گزينش جيو اسرتاتيژيک برای اروپا ... 
اروپا ناگزير است اين گزينه را داشته باشد . است

به هر . يابدتا از وابستگی گازی از روسيه رهايی 
. رو، پروژه ناباکو بدون ايران معنايی ندارد

که (فراموش نبايد شود که در هپلوی روسيه، چين 
خود از خريداران جدی گاز کشورهای آسيای ميانه 

، و حتا هند که نيز عالقه مند خريد گاز )است
 .   آسيای ميانه است، خمالف ناباکو هستند

 
در  2007ر ماه می پوتين و نظر بايف و بردی حممدف د

زمينه انتقال گاز ترکمنستان و قزاقستان از خاک 
اين در حالی است که  .روسيه به توافق رسيدند

پيوسته بر سر تعيين هبای گاز ميان دو کشور کشاکش 
به عنوان منونه، در شش ماهه . های روان بوده است

مرت مکعب گاز  1000روسيه در ازای هر  2008خنست 
دالر پرداخت کرده و در عوض هر  130ترکمنستان 

دالر به  370مرت مکعب گاز خود را به قيمت  1000
 .کشورهای اروپايی فروخته است

 
. درصد گاز جهان را توليد می کند 3/21روسيه کنون 

درصد کل گاز روسيه به احتاديه اروپايی صادر   4/84
درصد کل گاز وارداتی اروپا را  2/26می شود که 

درصد کل درآمد روسيه از انرژی  75. تشکيل می دهد
روسيه ساالنه  .ارسالی به احتاديه اروپا تامين شود

ميليارد مرت مکعب گاز به اروپا صادر می  2/128
  52.کند

                                                 
ميليون  6/216اين در حالی است که روسيه مهچنان ساالنه .  52

 . تن نفت به اروپا صادر می کند
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روسيه در مشال اروپا از طريق دريای بالتيک دنبال 
است و ) جريان مشالی(» نورد اسرتيم«احداث خط لوله 

اه به دنبال در جنوب اروپا از طريق دريای سي
می ) جريان جنوبی(» سوت اسرتيم«احداث خط لوله 

 .باشد
 

به هر رو، در آينده، اوپک گازی نقش به سزايی را         
شت       هد دا نرژی خوا عامالت ا کاری    .  در م باره مه در 

کرت               قای دا قه، آ گاز منط نده  شورهای دار های ک
ســفير ايــران در روســيه چنــدی پــيش  در  -ســجادی

گزاری       با خرب يی  صاحبه  يان رو « م فت » ر يک  : گ االن 
حال            مان در  يای ع به در خزر  يای  تی از در له نف لو

ها راه        ين  مهه ا ست و  حداث ا کاری   ا ست   های مه می  . ا
سه    صورت  هم         توان ب با  طر  سيه و ق يران، رو به ا جان

 . در زمينه گاز مهکاری کنيم
 

ست         هربدی ا گاه را يک ن ين  کايی . ا صرار     امري ها ا
يران و خاورم     نرژی ا ند ا چه      دار هر  سيه  نه و رو يا

شود      متام  تر  فت        . زود خاير ن سکا ذ شان در آال خود
هبره     لی از آن  ند و منی   دار ند  برداری  صاد آن  . کن اقت

ها با انرژی ارزان است و به خاطر مهين در کپنهاگ         
آن . حاضر نشدند که مصرف انرژيشان را کاهش دهند        

ها با فشار سياسی انرژی را ارزان نگه داشته اند         
سرمايه  می    و  می    گذاری  ند و  ند     کن ند روزی چ خواه

ند       عراق را برب فت  شکه ن يون ب گاه     . ميل يک ن ها  آن 
گر             سال دي جاه  تا پن ند  ساله دار ين م به ا هربدی  را
خاير              با ذ فت،  يان يا قه پا نرژی منط که ا مانی  ز

 .»انرژی که در اختيار دارند بر دنيا مسلط شوند
 

 :برق و انرژی هسته يی
وز هم کشورهای منطقه دچار     در زمينه توليد برق هن    

ستند      شتناکی ه ندگی وح قب ما سوم      . ع يک  نه  برای منو
برق کشورهايی چون جاپان و هلند از باد و خورشيد        

اين در حالی است که ما به رغم         . به دست می آيد     
نون            تا ک گان،  نرژی راي ين دو ا خورداری از ا بر
که           مناييم  ندانی از آن  يری چ هبره گ يم  سته ا نتوان

 .  و هلند حتا قابل مقايسه هم نيست با جاپان
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با توجه به اين که نزديک به يک چهارم گنجينه 
 -های اورانيوم جهان در کشورهای آسيای ميانه

جا ) درصد 5/4(و ازبيکستان ) هژده درصد(قزاقستان
دارد، بايسته است در چهارچوب اکو و شانگهای 
 ساخنت نيروگاه های برق امتی بر اساس پروژه های دو
جانبه و چند جانبه روی دست گرفته شود و در 

با اين کار، برای سراسر .  دستور کار قرار گيرد
منطقه از مجله ايران، افغانستان، پاکستان، 
ترکمنستان، ازبيکستان، تاجيکستان و قرغيزستان 
برق بسنده خواهد بود و از سوی ديگر از استفاده 

آب از آب  برای توليد برق جلوگيری شده و از 
. ای مقاصد آبياری و آبرسانی هبره گرفته شودرب

مهچنان از به هدر دادن نفت و گاز و زغالسنگ برای 
  53.توليد انرژی و سوخت جلوگيری خواهد گرديد

 
مهکاری ميان ايران و قزاقستان و ايران و 
ازبيکستان در چهارچوب اکو، شانگهای و سيکا در 

زاقستان و زمينه ساخنت نيروگاه های هسته يی در ق
 . ازبيکستان بسيار سازنده است

 
 
 

 54پيوست
 :انرژی هسته يی

پرسشی که در اين رابطه مطرح می باشد، اين است «
انرژی هسته يی نيازمند است و که آيا ايران به 

آيا اين انرژی را در راه منافع ملی خود کسب می 
کند ؟ ما بايد نياز ايران را به انرژی هسته يی 

فع ملی اش که کامالًَ قانونی و بر در راستای منا
                                                 

اين پيشنهاد نگارنده مورد پذيرش مهه اشرتاک کنندگان .  53
خارجه ايران  وزير  -مهايش به ويژه داکرت منوچهر متکی

معاون وزير امور خارجه  -قرار گرفت و آقای داکرت خرمشاد
در سخنرانی پايانی مهايش هم از آن به عنوان يکی راهيافت 
های سازنده که به گشودن گره مشکل کم آبی و حبران انرژی 

 .در منطقه کمک می کند، ياد منودند
به  اين خبش را آقای اصغری از منابع انگليسی ترمجه و.  54

دسرتس اين کمرتين گذاشته اند تا در مقاله ام از آن هبره 
که با سپاس از ايشان، آن را با توجه به امهيت آن .بگيريم

 .به صورت کامل پيوست مقاله آورديم
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پايه مصاحل اقـتصادی، اجتماعی و زيست حميطی می 
باشد، از آنچه که برخی از قدرت ها تالش اين کشور 
برای دستيابی به سالح های هسته يی عنوان می 

 .کنند، تفکيک کنيم
    

بايد يادآوری کرد که يکی از حبث های اصلی اياالت 
هسته يی ايران اين است که متحده بر عليه انرژی 

ايران دارای ذخاير بزرگ نفت و گاز می باشد و 
. بنا بر اين، نيازی به رآکتورهای هسته يی ندارد

بسياری . اين ادعای امريکا حملی از اعتبار ندارد
از کشورهايی که از حلاظ ذخاير انرژی فسيلی 
ثرومتند می باشند، مانند روسيه، بر نيروی هسته 

ن خبش چشمگيری از نيازهای انرژی خود يی به عنوا
در حالی که آملان، فرانسه،  جاپان و . متکی هستند

بسياری از کشورهای ديگر که ذخاير نفت و گاز 
ندارند، صرفًا به منظور کاهش دادن به واردات نفت 

کنون، . و گاز انرژی هسته يی را رها نکرده اند
 280رآکتور هسته يی وجود دارد که  1118در جهان 

رآکتور برای  400رآکتور برای حتقيقات هسته يی و 
توليد نيرو در کشتی ها و زيردريايی ها استفاده 

رآکتور ديگر برای توليد برق به کار  438. می شود 
رآکتور در  104گرفته می شوند که از اين تعداد 

در   نيروگاه 53در فرانسه  نيروگاه 59امريکا ، 
در  نيروگاه 19ه و در روسي نيروگاه 29جاپان، 

بنا بر اين، ادعای امريکا مبنی . آملان می باشند 
ايران به انرژی هسته يی حملی از  ینياز بیبر 

 . اعتبار ندارد
   

هر چند ايران دارای ذخاير بزرگ نفت و گاز است، 
اما اين کشور به منابع انرژی جانگزين نيز 

نياز ايران به انرژی های . نيازمند می باشد
زين آشکار و غير قابل حبث است، بنا براين، جايگ

حبث خود را بر مالحظات اقتصادی، اجتماعی و زيست 
 .حميطی متمرکز می منايم

 
بيشرت صادرکنندگان بزرگ نفت مانند ايران کشورهای 

اين کشورها بدون دارا بودن . رو به توسعه هستند
در . ابزار الزم با چالش مجعيتی روبرو خواهند بود
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ما در جهانی زندگی می کنيم که تکنولوژی و حقيقت 
سرمايه در کشورهايی متمرکز هستند که نياز 

کشورهايی که  خود  -فراوانی به انرژی دارند
چون آملان ، فرانسه و  (ذخاير بزرگ نفِتی ندارند 

در حالی که رشد سرسام آور مجعيت و ) جاپان
ناآرامی های سياسی و اجتماعی در کشورهای رو به 

عه که توليدکنندگان و صادرکنندگان نفت می توس
مانند عراق، عربستان و .(باشند، وجود دارد 

 )ايران
   

نفت و گاز ثروت ملی قابل جتديدی برای ايران و 
يک بار . ديگر صادرکنندگان نفت و گاز نيست

استخراج شده و يک بار هم صادر می شود و ديگر 
ن انتظار کسی منی تواند از ايرا. قابل تکرار نيست

خود را  برگشت ناپذيرداشته باشد که ثروت ملی 
بدون اين که در عوض منافع و فرآورده های 
. ماندگاری دريافت منايد، با بی مباالتی مصرف منايد

اما اگر ذخاير انرژی ايران متنوع نبوده و اين 
برگاز و نفت به عنوان منابع انرژی  يکسرهکشور 

ن بی مباالتی دور از بودجه ساالنه اش تکيه کند، اي
 .  انتظار نيست

  
هر صادرکننده نفتی به طور گسرتده بر درآمد به 
دست آمده از فروش نفت چنان تکيه می منايد که اگر 
هبای نفت برای مدت طوالنی پايين باشد، ممکن است در 

چنانچه . آن کشور ناآرامی و حتا انقالب رخ دهد
طول چند دهه متام ذخاير نفت و گاز اين کشورها در 

به سرعت پايان يابد، چه اتفاقی برايشان خواهد 
افتاد؟ مهچنين مسايل و مشکالتی که برای ملل صنعتی 

مهم و حياتی هستند، ) خمصوصًا در نيمکره غربی(
چنانچه ذخاير نفت و . بايد مورد توجه قرار گيرد 

گاز جهان به سرعت مصرف شود، چه اتفاقی برای 
 افتاد ؟صنعت بزرگ غرب خواهد 

   
آيا هبرت نيست که منابع جايگزين انرژی را توسعه 
داده و از نفت و گاز آرام تر و خردمندانه تر 
استفاده کنيم؟ اگر  پاسخ اين پرسش مثبت است، 

 چرا ايران منی تواند اين شيوه را در پيش گيرد ؟
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 : چشم انداز اقتصادی  
ان ميد 60با احتساب ميدان های نفت در حال مصرف،  

تا  1979از سال . نفتی ايران تقريبًا فرسوده اند
سرمايه گذاری بزرگی در صنعت نفت ايران  1997سال 

ايران موفقيت  1997هر چند از . اجنام نگرفته است
چشمگيری برای جلب سرمايه خارجی برای ذخاير نفت 
و گاز خود داشته است، ولی هنوز راه درازی برای 

ود در مقايسه با گسرتش ذخاير انرژی فسيلی خ
در عين . صادرکنندگان نفت در خاورميانه دارد

 8مصرف نفت ايران با نرخ  1990حال، از اوايل دهه 
درصد در سال افزايش نگران کننده يی داشته و 

اگر اين روند  55.مصرف کل انرژی نيز باال بوده است
تبديل به وارد  2010ادامه يابد، ايران در سال 

شد، فاجعه يی بزرگ برای خواهد بنزين  کننده
کشوری که بيش از نيمی از کل بودجه ساالنه اش 

اگر اين اتفاق رخ دهد، ايران . متکی بر نفت است
ميليون نفر در  100برای تأمين مجعيتی نزديک به 

 چه می تواند بکند ؟ 2025سال 
 
کنون، ايران چندين ميليارد دالر فرآورده های  

سال آينده  50يا  40 در. پرتوشيمی توليد می منايد
وقتی نفت به پايان برسد شده و گاز جايگزين آن 

) سال دوام دارند 200ذخاير گازی حداقل (شود 
ايران موقعيتی ممتاز به عنوان تأمين کننده اصلی 

بنا بر اين، چرا . اروپا و آسيا خواهد داشت
ايران بايد از نفت و گاز برای توليد برق 

ی تواند ديگر منابع استفاده کند در حالی که م
 انرژی جايگزين را توسعه دهد ؟

 
موضوع بنگريم،  از منظر ديگری به اين هرگاه 

ذخاير شناخته شده اورانيوم ايران توانايی توليد 
. ميليارد بشکه را داراست 45الکرتيسيته به اندازه 

با هر مالکی که بسنجيم، اين مقدار شايان توجهی 
ذخاير شناخته شده نفت  است، خمصوصًا اگر بدانيم که

                                                 
برای مثال، مشار خود روها تنها در هتران سر به چند .  55

 .گ -ميليون دستگاه می زند
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به سخن   .ميليارد بشکه می باشد 96ايران نزديک 
ديگر، اگر ايران بتواند  مهه ذخاير نفت خود را 

و در حدود ) که دور از امکان است(استخراج کند 
نيم آن را تنها برای توليد برق استفاده کند، 
برقی را توليد خواهد کرد که ذخاير شناخته شده 

 .م اين کشور می تواند توليد کندکنونی اورانيو
 

اگر اين مساله را از جنبه يی ديگر بررسی کنيم، 
هزار  20ظرفيت توليد برق ايران  هم اکنون بيش از 

درصد  8تا  5اما تقاضای ساالنه ايران . مگاوات است
ايران در حدود  2010بنا براين، در سال . می باشد
ايران اگر . هزار مگاوات ديگر نياز داردهفتاد 

در هبرتين شرايط باشد يعنی حتريم های اقتصادی اين 
کشور حذف شود و سرمايه های خارجی به صنعت نفت و 

بنا بر اين، پرسش اين . گاز ايران سرازير شود
است که انتظار داريد ايران چه روشی در پيش گيرد 

 ؟
برخی از آگاهان بر آن اند که برای ايران هبره  

اما . يد برق ارزانرت استگيری از گاز برای تول
 :ضرورت فاکتورهای  زير را در نظر منی گيرند 

استفاده از گاز برای توليد فرآورده های  -
 .پرتوشيمی که ارزش باالتری دارند

حفظ ذخاير گاز ايران برای نسل های آينده و  - 
سال آينده به عنوان  50يا  40موقعيت ايران تا 

 اتأمين کننده انرژی اروپا و آسي
جلوگيری از تأثير معکوس سوزاندن گاز و منجر  - 

شدن به انتشار کربن که نقش بزرگی را در گرم شدن 
 .زمين و اثرات گازهای گلخانه يی دارد

هزينه باالی مراقبت های پزشکی از کسانی که از  - 
بيماری های ناشی از آلودگی حميطی توسط نفت و گاز 

 .رنج می برند
 

ه توليد برق و اشکال ديگر برآوردهای عادی هزين
انرژی توسط استفاده از نفت و گاز تنها بر پايه 

اما اين قيمت ها  . قيمت های بازاری آن هاست
از مجله هزينه های (تنها هزينه توليد نفت و گاز 

نيروی انسانی و مواد استفاده شده برای استخراج 
آن ها از ذخاير زير زمينی و انتقال آن به مصرف 
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اما برخی از هزينه . را بازتاب می منايد) کننده 
. های مصرف نفت و گاز مستقيمًا پرداخت منی شوند

اين ها هزينه های پنهان نفت و گاز هستند که ما 
مستقيمًا برای مشکالت ناشی از آلودگی آب، هوا، 
خاک در نتيجه استفاده از نفت و گاز و ختريب حميط 

 .زيست می پردازيم
 

ا خمفی هستند، اما کل جامعه هر چند اين هزينه ه
اگر ما اين هزينه ها را . بايد آن ها را بپردازد

بسنجيم، هزينه توليد برق توسط رآکتورهای هسته 
يی بار ها پايين تر از توليد آن به وسيله گاز 

 .خواهد بود
    

 :از منظر رشد مجعيت و اجتماع ايران 
يبًا مشار باشندگان ايران تقر) 1357( 1979از انقالب 

ميليون به حدود  32از . بيش از دو برابر شده است
در حالی که ذخيره نفت اين کشور . ميليون هفتاد
بنا بر . درصد ميزان آن پيش از انقالب است 70تنها 

اين، پرسشی که مطرح می باشد اين است که چرا 
بر آن بودند که   1970امريکا و متحدانش در دهه 

آکتور نياز دارد در ايران به انرژی هسته يی و ر
کنونی بود  حالی که مجعيت ايران کمرت از نيم مجعيت

و موجودی نفتش نيز بيش از ميزان  کنونی، اما 
اکنون بر آن اند ايران نيازی به انرژی هسته يی 

 ندارد؟
  
 :از منظر زيست حميطی   

ايران دچار مشکالت بزرگ زيست حميطی ناشی از مصرف 
که در حال رسيدن به  مشکالتی. نفت و گاز است

به رغم تأسيس سازمان . ميزانی نگران کننده است
حفاظت حميط زيست و وجود ماده يی در قانون اساسی 

در مجهوری اسالمی ايران حفاظت «: که تصريح می منايد
از حميط زيست، که در آن نسل های حال و آينده 
بايد از زندگی اجتماعی عالی متمتع شوند، به 

هشت » .فه عمومی در نظر گرفته شودعنوان يک وظي
 120سال جنگ با عراق، حتريم های اقتصادی، رشد 

هدف پاکيزگی حميط زيست و بقاء .... درصدی مجعيت و
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اما حميط زيست و سالمت . آن را دچار مشکل منوده است
 .آن ديگر منی تواند مورد بی مهری قرار گيرد

 
( گاز بايد توجه داشت که هبره گيری از نفت و يا  

که نسبت به نفت و زغالسنگ منبع انرژی پاکيزه 
انتشار . باعث انتشار کاربن می شود) تری می باشد

کاربن مشکالت زيادی را فراسوی آلودگی هوا در 
هتران و ديگر شهرهای بزرگ قرار می دهد، آن چنان 
که می بايست مدارس ابتدايی بسياری از روزها 

آلودگی هوا تنها پيامدهای بلند مدت . تعطيل شوند
گذشته از . هزار قربانی می گيرد 17در هتران ساالنه 

مشکالت جدی ناشی از آسم، بيماری های قلبی و 
پوستی، هزينه های درمان اين گونه بيماری ها در 

 .حال رسيدن به ارقام جنومی است
 

هوای آلوده آسيب های جدی به خاک و منابع آب    
کردن آب باران زير زمينی که به وسيله آلوده 

افزون بر، خبش صنعتی . پديد می آيد، وارد می آورد
ايران با استفاده از نفت و گاز به عنوان انرژی، 
زباله هايی را توليد می کند که بسياری از 
رودخانه ها و آب های ساحلی را که آلوده کرده و 

اين  .هتديدی جدی برای منابع آب آشاميدنی می باشد
تفاده از انرژی های قابل جتديد در حالی است که اس

 2مانند خورشيد، باد، جزر و مد و غيره تنها 
درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد 

 .و ما بقی به وسيله نفت و گاز تأمين می شود
 

نا گفته پيداست که با توجه به بيابان های هپناور 
ايران، انرژی خورشيدی به گونه بالقوه می تواند 

اما اين . ی توليد انرژی و برق سودمند باشدبرا
تکنولوژی هنوز به خوبی گسرتش نيافته است و 
استفاده از منابع ديگر انرژی نيز برای رسيدن به 

اما ايران به . ميزان چشمگيری به زمان نياز دارد
وسيله انرژی هسته يی خنستين گام را در جهت متنوع 

 .»ساخنت منابع انرژی برداشته است
    
 
 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
217 

 

56سخنرانی  
در دفرت مطالعات سياسی و بين املللی وزارت امور 

 خارجه ايران
 بررسی حتوالت افغانستان

 )ميالدی 2010به روز سه شنبه، سيزدهم ماه جوالی( 
 !به نام آفريدگار بزرگ

 !دانشمندان فرهيخته و ورجاوند
اجازه بفرماييد، سخنرانيم را با اين سروده حضرت 

 :وی آغاز منايمابواملعانی بيدل دهل
                                                 

امون مسايل روان افغانستان انديشه سخنرانی اين کمرتين پير.  56
در نشست ويژه با اشرتاک مديران، رييسان، کارشناسان ارشد و 
ساير کارمندان و پژوهشگران خبش های معاونت آموزشی و پژوهشی 
وزارت خارجه ايران و استادان انستيتوی روابط بين امللل، 
مشاری از سفيران پيشين مجهوری اسالمی ايران در کشورهای منطقه 

گر کارشناسان ايرانی مسايل افغانستان؛ در ماه می سال و دي
مدير مرکز مطالعات  -از سوی جناب آقای داکرت کالنرتی 2009

آسيايی دفرت مطالعات سياسی و بين املللی وزارت خارجه ايران 
چهارمين کنگره بين املللی «در گفتگويی که با ايشان در جنب 

در » دن و مهکاریهنادينه ش/ سازمان های منطقه يی آسيايی
 . استانبول داشتم، برايم پيشنهاد شده بود

دردمندانه، بنا به داليلی، اين سخنرانی در چند ماه گذشته 
برای من هبرتين فرصت هنگامی بود که در . جمال حتقق پيدا ننمود

هفدمهين مهايش بين املللی آسيای «برای اشرتاک در  2010ماه مارچ 
ت دفرت مطالعات سياسی و بين املللی بنا به دعو» ميانه و قفقاز

مگر، در آن . وزارت خارجه ايران در هتران به سر می بردم
هنگام، جناب آقای کالنرتی در خارج تشريف داشتند و از مهين رو، 

 .آن را برای آينده گذاشتم
به هر رو، اين بار که برای اشرتاک در خنستين مهايش ميراث 

ی کتاخبانه، موزه و مرکز مکتوب افغانستان و ايران از سو
اسناد جملس شورای اسالمی دعوت شده بودم، زمينه آن فراهم 
گرديد تا در خدمت دوستان مهکيش، مهتبار، مهزبان، مهسرزمين، 

 .  مهفرهنگ و مهتاريخ ايرانی باشم
 20/4/1389در آغاز قرار بود اين نشست به روز يکشنبه تاريخ 

بين املللی برگزار گردد، در سالن خليج فارس ساختمان جمامع 
مگر دمای شديد باالی چهل درجه يی در هتران موجب گرديد تا چند 
روز پيهم تعطيالت عمومی اعالم منايند و از اين رو سخنرانی 
برای روز سه شنبه به تاخير افتاد که اين بار در يکی از 

متاسفانه در . اتاق های ساختمان دفرت مطالعات برگزار گرديد
مدير کل دفرت مطالعات  -جناب آقای داکرت دولتيار اين نشست

سياسی و بين املللی به دليل مسافرت خارج و جناب آقای داکرت 
ريس مرکز مطالعات آسيای ميانه و قفقاز به دليل  -کسايی

اين گونه . بيماری و بسرتی بودن در بيمارستان حضور نداشتند
 .ن حمروم بوديماز ديدار آن دو دانشور گرامنايه و فيض حضور شا
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 به دل گفتم کدامني شيوه دشوار است در گييت 
 پاس آشنايي هـا: نفس در خون تپيد و گفت

 
جای بسی خشنودی و خرسندی است که در ميان 
مهدياران و مهدالن و برادران مهفرهنگ، مهسرزمين، 
مهتاريخ و مهکيش خود هستم و در در شهر مينويی 

باشد . بين املللیهتران در دفرت مطالعات سياسی و 
که به پاس آشنايی ها بتوامن حلظاتی در خدمت مشا 

می کوشم . سروران بلند جايگاه و واالپايگاه باشم
فشرده مقاله يی را که در زمينه حتوالت افغانستان 

دوستان می توانند . نوشته ام، خدمت پيشکش منايم
منت کامل آن را در سايت انرتنتی کانون پژوهش ها و 

 .افغانستان مطالعه فرمايند مطالعات
 

نا گفته پيداست که شناخت و معرفت، به ويژه در 
روابط بين امللل از امهيت بسيار بااليی برخوردار 

 1857دردمندانه و سوگوارانه پس از قرار داد . است
پاريس، که ديوار سترب جدايی ميان دو کشور مهسايه 
و مهجوار ايران و افغانستان کشيده شد، شناخت 
باشندگان دو کشور از يک ديگر به پايين ترين 

 . تراز افت کرد
 

تاثيرات زيانبار اين جدايی حتميلی تا به امروز 
نبود شناخت کامل و يا کمبود . هم ديده می شود

در . شناخت پيامدهای ناگواری به مهراه داشته است
در هبارستان  2010مهايشی که به تاريخ سوم ماه جوالی 

مهايش ميراث مکتوب مشرتک ايران و  زير نام خنستين
افغانستان برگزار گرديد، جناب آقای داکرت 

رييس جملس شورای اسالمی بسيار به جا و  –الريجانی
بسياری از مصيبت ها ناشی «خردورزانه فرمودند که 

دردمندانه اين ».از عدم شناخت از افغانستان است
موضع نه تنها در باره مجهوری اسالمی ايران، بل 
نيز در باره ساير کشورهای درگير در حبران 

 . افغانستان صدق می منايد
 

در کل، تا کنون در ايران مطالعات و پژوهش های 
سامامنند و هنجارمندی در باره افغانستان سازمان 

يا علم » افگانستيکا«نيافته است و چيزی به نام 
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افغانستان شناسی بسيار کمرنگ است و دبستان رمسی 
شناسی چه که حتا کرسی افغانستان  افغانستان

شناسی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها وجود ندارد 
و اگر هم داشته باشد، حد اقل من تا کنون در 

 . باره آن چيزی نشنيده ام
 

من در سخنرانيم در کاخ هبارستان پيشنهاد منودم که 
در جنب دفرت » مرکز مطالعات افغانستان«بايسته تا 

بين املللی و يک پژوهشگاه يا مطالعات سياسی و 
پژوهشکده افغانستان در مشهد با پشتيبانی جملس 

اميدوارم در زمينه هر . مجهوری اسالمی پی ريزی شود
آن چه مربوط . چه زود تر اقدام بايسته صورت گيرد

به مرکز مطالعات افغانستان می گردد، در زمينه 
قبال طرحی را به دسرتس دوستان گذاشته ام و در 

ينه تاسيس پژوهشگاه افغانستان نيز حاضر هستم زم
 . طرحی را پيشکش منايم

 
حتوالت افغانستان  -به هر رو، موضوع سخنرانی امروز

 . است
 

پيشاپيش شايان يادآوري مي دامن که جداي از آن که 
خبش بيشرت آنچه که در اين جا  گفته می شود، 
برداشت ها و ارزيابي هاي خودم  خواهد بود، با 

 توصيفيهم می کوشم، بيشرت مسايل را از منظر  آن
نه اين که خبواهم ديد و  انديشه خود . پرداز منامي

را در يک چهارچوب از پيش ساخته و پرداخته 
از اين رو، تالش ورزيده ام تا جاي . بازتاب دهم

امکان ديدگاه ها و ارزيابي هاي کارشناسان و 
انشمندان پژوهشگران مسايل افغانستان و مشاري از د

 .  خارجي را بياورم
 

مسايلی که پيرامون آن سخن خواهيم گفت، به گونه 
ابرهای آشفته و سياه بر فراز «مفصل تر در کتاب 
دوستانی که مايل . آمده است»آمسان افغانستان

باشند اين کتاب را مطالعه بفرمايند، می توانند 
آن را در سايت کانون پژوهش ها و مطالعات 

 www.arianfar.com: خبوانند
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چون مسايل به گونه حتليلی و کارشناسيک مطرح شده 
اند، بس مهم است تا پژوهشگران عزيز اين امکان 
را داشته باشند تا به گونه مهه جانبه با آن 

 .آشنايی يابند
 
 
 
 
 
 
 

 شکست امريکا و پيشتازی چين 
 57در بازی جيو اکونوميک در آسيای ميانه

 
دو دهه اخير رشد و توسعه مجهوری توده يی چين در 
به گونه يی که امروز پس . بس چشمگيری داشته است

از امريکا به دومين اقتصاد نيرومند جهان و به 
حلاظ ديگر، پس از احتاديه اروپايی و امريکا به 
سومين اقتصاد بزرگ جهان و از ديدگاه داشنت 
انباشته های ارزی به خنستين کشور جهان مبدل 

 . گرديده است
 
ر سال های اخير پيوندها ميان مجهوری توده يی د

چين و کشورهای آسيای ميانه با آهنگ بس پر شتاب 
روشن . و فزاينده يی رو به بسط و گسرتش داشته است

است پس از فروپاشی شوروی پيشين؛ فضای نوی در 
اين اوضاع مقارن . گسرته آسيای ميانه پديد آمد

ان يک قدرت بود با تبارز چين در هپنه جهانی چون
از مهين رو، چين با به ميدان آمدن . بزرگ اقتصادی

در روند نوسازی کشورهای آسيای ميانه توانست نقش 
 .سازنده يی در امر توسعه اين کشورها بازی منايد

 

                                                 
آسيای «برای ارائه در مهايش بين املللی  مقالهاين . 57

مهکاری ترانس ناسيونال، حسن مهجواری  -ميانه و سين کيانگ
در دانشگاه سين کيانگ شهر ارومچی » و مهکاری منطقه يی

نوشته شده بود که دردمندانه بنا ،  2010چين در سپتامرب 
 .ک ورزمذيری نتوانستم در آن اشرتابه معا
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روش است مهپا با توسعه بيشرت چين، مصرف انرژی از 
مهين . مجله نفت و گاز در اين کشور باال می رود

از امريکا دومين مصرف کننده نفت اکنون چين پس 
درصد  ۶۵چين ناگزير است «. در جهان به مشار است

های نفت خام را در آينده از خارج  از نيازمندی
کشورهای آسيای ميانه که بيش از سه . تامين کند

هزار کيلومرت با چين مرز مشرتک دارند، در هپلوی 
ايران، يکی از منابع اصلی تامين انرژی اين کشور 

 ».خواهد بود
 

از سوی ديگر، چين با فروپاشی شوروی پيشن از 
ناحيه آسيای ميانه و افغانستان و به ويژه 
پاکستان با هتديد هايی هم رو به رو گرديد که 
بيشرت از ناحيه تروريسم جهانی و تندروی اسالمی و 

در پيوند با هتديدات «. نيز مواد خمدر بوده است
ميانه متوجه چين امنيتی يی که از سوی آسيای 

يک حتليلگر مسائل اور آسيا  -شود، ماتيو کلمنتس می
در لندن بر آن است که ايجاد سازمان شانگهای از 
اهداف چين برای پيشگيری از هتديداتی است که از 
سوی افغانستان و پاکستان  متوجه آسيای ميانه و 

.  نيز منطقه مسلمان نشين آن يعنی سين کيانگ است
چين در جايگاهی است که «ی گويد که وی مهچنين م

قادر است، تا حدی، امنيت منطقه و ثبات آن را 
چين هيچگونه بی ثباتی را در منطقه . »فراهم کند
 ».بر منی تابد

اين گونه، توسعه مهکاری های چين با کشورهای 
آسيای ميانه از عوامل موثر باال بردن ظريب ثبات 

 .در منطقه است
 

الی جيو اکونوميک، جيو نفس امهيت بسيار با
اسرتاتيژيک و جيو پوليتيک گسرته آسيای ميانه 

کشورهای بزرگ از مجله چين  -چونان خبشی از هارتلند
آسيای ميانه دارای «. را به سوی آن می کشاند

ميلياردها بشکه نفت قابل دسرتسی و هزاران 
 -ميليارد مرت مکعب گاز طبيعی، بين اروپا و چين

. ده منابع انرژی واقع شده استدو مصرف کننده عم
منطقه آسيای ميانه مهچنين در مرز جهان اسالم قرار 
می گيرد و پکن و بروکسل، هر دو، آسيای ميانه را 
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چونان سپری در برابر ظرفيت های هتديدات امنيتی 
می ... ايجاد شده از سوی افغانستان و پاکستان و 

 ».انگارند
 

ی ميانه، يکی از داليل پيشرفت چين در آسيا
پيشگيری مشی پراگماتيک و مترکز آن کشور بر 
اقتصاد و دوری گزينی از مالحظات ايدئولوژيک و 
درگير شدن به مسايل سياسی داخلی اين کشورها 

 . است
 
به گفته داکرت ژنگ يو، از آکادمی علوم اجتماعی، «

 :چني سياست خود را بر اصول زير بنا هناده است
دی و جتاری با اين کشورها روابط دوستانه اقتصا )1

بايد فارغ از تأثريات ايدئولوژيک و طبق اصول 
مهزيستی مساملت آميز و بدون ارتباط با سياست های 

 . ها باشد داخلی اين مجهوری
دولت چني اميدوار است با توسعه روابط دوستانه  )2

های آسيای ميانه بتواند امنيت و ثبات  با مجهوری
 .ای غربی خود گسرتش دهددر منطقه و در مرزه را

چني اميدوار است در رقابت با تايوان، جاپان و  )3
کوريای جنوبی در توسعه روابط با اعضای جامعه 

 ».آشورهاي مهسود  ابتکار عمل را به دست گريد
 

مهکاری ها ميان چين و اين کشورها زمينه های 
بسياری را در بر می گيرد که مهم ترين آن ها 

 :عبارت اند از
هبره برداری از (کاری در زمينه انرژی مه -

خاستگاه های نفت، گاز و برق و کشيدن لوله های 
 ) رسانايی نفت و گاز

احداث خطوط آهن (مهکاری در زمينه ترانسپورت  -
 )و راهسازی

 مهکاری در زمينه های صنعتی -
 مهکاری در زمينه مبادالت جتاری -
 ....و

گاز  چاپ چين، -به گزارش روزنامه ديلی پرتوليوم
آسيای ميانه به زودی به استان های جيانگ شی و 

اين روزنامه . هونان در جنوب اين کشور می رسد
با عملياتی شدن ) سينوپک(نوشت شرکت ملی نفت چين 
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 2010خط لوله های بيشرت گاز تا پيش از پايان سال 
ميالدی، نفت آسيای ميانه را به اين دو استان در 

 . کرد جنوب اين کشور منتقل خواهد
 

در مراسم باشکوهی خط  2009دسامرب ١۴روز دوشنبه 
لوله انتقال گاز آسيای ميانه به چين با حضور هو 

-رييس مجهور چين، نورسلطان نظربايف -چين تائو
 -رييس مجهور قزاقستان، قربان قلی بردی حممد اف

رييس مجهور  -رييس مجهور ترکمنستان و اسالم کريم اف
سران . تان گشايش يافتازبيکستان؛ در ترکمنس

کشورهای شرکت کننده در اين مراسم ابراز اطمينان 
کردند، اين خط لوله که به نوعی جاده قديمی 
ابريشم را احيا کرده است، به مهگرايی هرچه بيشرت 

 . کشورهای منطقه کمک خواهد کرد
  

خط لوله انتقال گاز آسيای ميانه به چين خنستين 
اين منطقه می باشد که خط لوله انتقال انرژی از 

بدون ترديد . بيرون از قلمرو روسيه احداث می شود
اين رويداد به معنای سرآغازی بر پايان احنصار 

از . مسکو بر منابع انرژی آسيای ميانه خواهد بود
معامله «اين رو مقامات منطقه از آن به عنوان 

 . ياد می کنند» قرن
 

رتده چين در درون کشور خود نيز شبکه های گس
رسانايی انرژی دارد و پيگيرانه در پی گسرتش و 

اين گونه، توسعه خبش . توسعه و بسط آن ها است
انرژی در چين و در کل اقتصاد عظيم آن کشور با 

خط لوله اصلی . آسيای ميانه پيوند و گره می خورد
کيلومرتی از نينگ شيا به جيانگ شی و مهچنين  1869

ری دومين طرح خط برخی شاخه های آن به خبش خاو
لوله گاز غرب به شرق شرکت سينوپک به مشار می رود 

کيلومرتی را در چين طی می کند و به  8700که مسير
خط لوله يی که از قزاقستان، ازبيکستان و 

 . ترکمنستان می گذرد، متصل می شود
 

انتقال گاز ترکمنستان از خبش غربی اين طرح گازی 
کيلومرت از شين  2746با کمک خط لوله اصلی به طول

جيانگ به نينگ شيا، از اواخر سال گذشته آغاز 
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به گزارش خربگزاری رويرت از پيکنگ، اين خط . شد
لوله با ظرفيت ساالنه سی ميليون مرت مکعب گاز، در 

ميالدی به طور کامل عملياتی می شود و  2011سال 
گاز به شهرهای جنوبی تری چون هنگ کنگ منتقل 

 .خواهد شد
  

ترين دشواريی که توليدکنندگان آسيای ميانه  گبزر
با آن رو به رو اند، پيدا کردن راهی برای 

اين نکته در . رساندن آن به مشرتيان شان است
باره مجهوری آذربايجان هم که در کنار دريای 

آن ها روی هم رفته . کسپين قرار دارد، صادق است
های  کنند که مسير املللی تکيه می های بين به شرکت

صادرات در اختيار شان گذاشته و دسرتسی آن ها را 
 . سازند به بازارهای جهانی ممکن می

 
سه مجهوری آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان در 

دريای کسپين با در اختيار داشنت نزديک   حاشيه
نفت خام، ) ميليارد تن ٧(ميليارد بشکه  ۵٠به

. نددرصد ذخاير قطعی جهان را دار 5/3نزديک به 
تريليون مرت  5/12ها با  افزون بر اين، اين مجهوری

درصد از کل ذخاير جهان را  8/6مکعب گاز، حدود 
 .در اختيار دارند

 
است که چين در آن گام های   ترکمنستان جايی
تنها در دو سال و نيم . است بلندی برداشته 

 ٢٢٠٠حدود) CNPC(گذشته، شرکت ملی نفت چين 
ال گاز در آسيای ميانه کيلومرت خط لوله انتق

» خبتيار ليگ«اين خط لوله از . احداث کرده است
در مشال ترکمنستان آغاز شده، از ازبيکستان و 

کيانگ چين ختم  قزاقستان عبور کرده و به سين
گازی خبتيار   برداری از حوزه احنصار هبره. شود می

 .ليگ در اختيار چين است
 

لوله جريان  کنون تنها مقدار کمی گاز در اين خط
، اگر توليد به خوبی صورت ٢٠١۴دارد اما تا سال 

ميليارد مرتمکعب  ۴٠بگيرد، اين خط لوله حدود 
 .گاز در سال منتقل خواهد کرد
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شرکت ملی نفت چين مهچنين در توسعه ميدان يولوتن 

رساند، ميدانی  جنوبی نيز به ترکمنستان ياری می
» و شرکا گفنی، کالين«که به گفته شرکت انگليسی 

که در زمينه مشاوره صنايع نفت و گاز فعاليت 
تريليون مرت مکعب و احتماال حد  ۴دارد، حد اقل 

اين . گاز دارد  تريليون مرت مکعب ذخيره ١۴اکثر 
يکی از   مقدار گاز اين ميدان را در زمره

دهد و  های گازی دنيا قرار می بزرگرتين ميدان
يابد که نه ترکمنستان به حلاظ نظری امکان می 

تعهدش در تامين گاز چين برآيد،   تنها از عهده
بلکه قادر به صدور گاز به روسيه، ايران و حتا 

 .احتاديه اروپا هم باشد
 

در اين شرايط، ترکمنستان گاز کافی برای صدور 
به هند و پاکستان هم خواهد داشت، مشروط بر آن 
که افغانستان آن قدر ثبات پيدا کند که اجازه 

 58.يی به جنوب آسيا را دهد  اث خط لولهاحد
 
ترکمنستان دچار مشکل کمبود منابع نقدی جهت  

باالبری تراز توليد خود   های برنامه تامين هزينه
                                                 

در . شرط مهم موفقيت اين طرح، پيوسنت هند به آن است.  58
غير آن بسيار دشوار است به پياده ساخنت موفقانه آن 

يکی از دشواری های چشمگير ديگر برای کشيدن . اميد بست
لوله های رسانايی گاز از ترکمنستان به پاکستان، وضع 

ه در به ويژه اين ک. پيچيده امنيتی در افغانستان است
بر نامه است که خط لوله از استان  های نا آرام 

درد سر . قندهار و هلمند و نيمه آرام فراه بگذرد
. ديگر، جذب سرمايه گذاری در اين پروژه به مشار می رود

تا . هزينه پروژه چند ميليارد دالر ارزيابی شده است
کنون تنها  بانک توسعه آسيايی وعده پشتيبانی مالی 

با اين هم، متويل کامل . ر زمينه داده استبايسته را د
بعيد به نظر می . طرح به سرمايه گذاری بيشرت نياز دارد

رسد که در اوضاع کنونی کسی حاضر به سرمايه گذاری در 
 . اين طرح باشد

 
با اين مهه، با توجه به نياز روز افزون هند به انرژی، 

هم آن کشور در برنامه دارد در آينده هم از ايران و 
 .از ترکمنستان گاز خبرد
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 ٢۵٠به  ٢٠٠٩ميليارد مرتمکعب در سال  ۴٠از 
با اين وجود، . است ٢٠٣٠ميليارد مرتمکعب در سال 

اين کشور هنوز در مورد اعطای اجازه دسرتسی 
به » يولوتون جنوبی«ستقيم به منابع عظيمی چون م

 .خارجيان به شدت حمتاط است
 

شرکت دولتی نفت چين مهچنين در مناطق غرب 
ازبيکستان و خبشی از درياچه آرال در حال اکتشاف 

 . نفت و گاز می باشد
 

هر چند که مقامات چينی با کشورهای منطقه آسيای 
رده اند ولی ميانه توفقنامه های دو جانبه امضا ک

در مواردی ناگزير می شوند که به مهکاری های چند 
به طور مثال در جريان . جانبه نيز روی آورند

ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به چين 
کشورهای ازبيکستان و قزاقستان به عنوان مسيرهای 

زيرا چين به اين دو کشور . ترانزيتی انتخاب شدند
انند گاز خود را از امکان داده است که می تو

 . طريق خط لوله ياد شده به چين انتقال دهند
 

کمپانی های چينی که در جهان از شهرت خوبی در 
امتام به موقع پروژه ها برخوردار می باشند، به 
کارگران حملی کشورهای آسيای ميانه نيز مهانند 
کارگران چينی آموزش می دهند و آن ها را استخدام 

ست های چين در منطقه تاثيرات اين سيا. می کنند
مثبتی داشته است و متايل کشورهای منطقه را به 

به اين ترتيب چين . مهکاری با چين برانگيخته است
در آستانه دستيابی به نفت و گاز منطقه و در 

. کنار آن اورانيوم و ساير منابع طبيعی آن است
کمپانی های چينی تقريبا نوعی امتياز  1990در دهه
ی برای صادرات منابع انرژی آسيای ميانه احنصار
اما با فعاليت های امروز چين در منطقه . داشتند

به نظر می رسد که اين امر بيشرت برای مهوار کردن 
زمينه بازی برای چين در اين منطقه اجنام شده 

 .است
 

پويايی های چين در منطقه آسيای  ،از سوی ديگر
ديگر در ميانه به معنای افزوده شدن يک قدرت 
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رقابت برای دستيابی به منابع نفت و گاز خزر 
خط لوله گاز  ، گشايشدر اين حال. خواهد بود

ميالدی  ٢٠٠٩ترکمنستان به چين در ماه دسامرب سال 
ازبيکستان و قزاقستان عبور می کند،  خاککه از 
ی تغيير جدی اوضاع جيو اکونومی منطقه ابه معن

ناسان بر اين کارش بيشرت. آسيای ميانه می باشد
باورند ، چين با افزايش سرمايه گذاری درطرح های 
انرژی آسيای ميانه به تدريج جايگاه خود را به 
عنوان يک قدرت مهم در اين منطقه تثبيت خواهد 

مقامات چينی هم بر آن اند، در رقابت روسيه . کرد
امريکا در زمينه نفوذ در آسيای ميانه نبايد  و

 .مداخله منايند
 

افزون بر ترکمنستان با قزاقستان در زمينه چين 
 .نفت مهکاری دارد

هم اکنون خبشی از نفت خام قزاقستان به چين صادر 
اما حتا زمانی که خط لوله چين بتواند . می شود

هزار بشکه در  ۴٠٠به حد اکثر ظرفيتش با حدود 
روز در سه يا چهار سال آينده برسد، مقدار اين 

ک سوم مقدار صادرات به صادرات تنها نزديک به ي
 .غرب خواهد بود

 
حال چين با اعطای ده ميليارد دالر وام به هربه 

های نفت و گاز  قزاقستان موفق شد برخی از شرکت
رسانی  کنون ساخت يک لوله نفت. اين کشور را خبرد

چين به » آالشانکاو«قزاقستان به » آتاسو«از 
پايان رسيده و ساختمان احداث لوله ديگر 

 .رسانی نيز از قزاقستان به چين ادامه دارد نفت
 

شرکت سرمايه گذاری ديگر چينی سال گذشته اقدام 
به خريد سهام شرکت نفت و گاز قزاقستان کرد که 

ميليون دالر اعالم شده  ٩٣٩مبلغ اين قرارداد 
يک خط لوله جديد انتقال گاز قزاقستان  کنون. است

مکان در دست ساخت می باشد که با تکميل آن ا
ميليارد مرت مکعب گاز به چين  ١٢انتقال ساليانه 
 . فراهم خواهد شد
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ميالدی، يک پنجم از  ٢٠٠٨اگر چين در اواخر سال 
ميزان کل توليد نفت قزاقستان را در اختيار 

ميالدی مواضع اين کشور  ٢٠٠٩گرفته بود، در سال 
به دليل اختصاص اعتبار مالی ده ميليارد دالری 

برای خريد سهام شرکت مشرتک نفت و به قزاقستان 
و جربان خسارات » مانگيستا و قز مونای گاز«گاز 

وارده از حبران مالی جهانی به شدت تقويت گرديده 
در اين شرايط خط دوم خط رسانايی نفت . است

کيلومرت و با  ٧۶١قزاقستان به چين به طول 
ميليون تن نفت در سال به هبره برداری  ٢٠ظرفيت
 . رسيد

 
چنين در سال گذشته ميالدی، خط لوله گاز موسوم مه

اين گونه، چين . به غرب قزاقستان چين افتتاح شد
به تدريج با دستيابی به منابع نفت و گاز 
قزاقستان در دريای کسپين به مهم ترين شريک و 

 .مهکار اقتصادی اين کشور تبديل خواهد شد
 

کشورهای آسيای ميانه با هم اختالفات بسياری 
نا به شايد اين اختالفات زمينه ساز . رنددا

در روابط آينده چين با اين کشورها  هنجاری هايی
در هر شرايطی چين در آينده با درد سرهای . گردد

برخاسته از سردی روابط ميان برخی از کشورهای 
 . آسيای ميانه رو به رو خواهد شد

 
در اوضاع پيچيده سياسی در کشورهای آسيای ميانه 

استه از مهچشمی های رهربان اين مجهوری ها و که برخ
آنان می باشد،  خودخواهی و خود برتربينی برخی از

هر کشوری برای سرمايه گذاری در اقتصاد اين 
به مهين دليل سران اين . مجهوری ها ريسک منی کند

مجهوری ها بدون انديشه در مورد پيامدهای نفوذ 
ه عنوان اقتصادی چين در کشورهای خود به پيکنگ ب

يک بانک بزرگ سرمايه گذاری نگاه می کنند که 
آماده واگذار منودن اعتبارات و وام های کالن برای 

در اين ميان مساله . کشورهای منطقه می باشد
اساسی اين است که در قبال نفوذ فزاينده چين در 
آسيای ميانه، روسيه به عنوان يک کشور تاثير 
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واکنشی نشان خواهد گزار در حتوالت سياسی منطقه چه 
 داد؟

 
حجم مبادالت جتاری چين با پنج کشور آسيای ميانه 

پس از فروپاشی . به پنجاه برابر رسيده است
های  شوروی، چين در بسياری از اين کشورها کارخانه

 .صنعتی و توليدی را خريداری کرد
 

 -ازبيکستان -با احداث راه آهن قرقيزستان
ين کشور را به راه ترکمنستان و چين که راه آهن ا

های ريلی ايران و ترکيه متصل منوده و ورود حمصوالت 
اين کشور به بازارهای اروپای غربی را راحت کرده 
و زمينه سرازير شدن سرمايه خود و حمصوالت 
توليدکنندگان چينی به منطقه اسرتاتيژيکی آسيای 

با اين حال چين قصد دارد، . ميانه را فراهم منايد
رتناتيو و در راستای احيای جاده به عنوان آل

ابريشم طرح های مورد نظر خودرا در آسيای ميانه 
 .حتقق خبشد

 
مبادالت بازرگانی چين و تاجيکستان در حال گسرتش 

ميالدی  ٢٠٠٩به گونه يی که چين در سال . می باشد
در اين زمينه از روسيه پيشی گرفته و به رقم 

راه ها و  احداث. ميليارد دالر رسيد ۵،١رکورد 
نيروگاه ها، سرمايه گذاری های کالن اقتصادی و 
اعطاء وام های عظيم از ديگر موارد مهکاری های رو 

 . به رشد تاجيکستان و چين می باشند
 

دولت چين قصد دارد، طرح مشرتک راه آهن منطقه يی 
بر اساس اين طرح . را در آسيای ميانه عملی منايد

يکستان و راه آهن چين به شبکه ريلی ازب
اين راه آهن از منطقه . قرقيزستان خواهد پيوست

انديجان ازبيکستان می گذرد که مهين که شرکت های 
 .چينی در حال اکتشاف و استخراج نفت و گاز هستند

 
در تاجيکستان نيز شرکت های چينی متعهد به ساخت 
دو نيروگاه چين مهزمان با تالش برای احنصار بازار 

در چندين طرح برق رسانی و  انرژی آسيای ميانه
در چارچوب اين . ساخت نيروگاه نيز مشارکت دارد
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برنامه دو خط انتقال برق در قرقيزستان و 
تاجيکستان در دست احداث دارد و چند شرکت چينی 

پايتخت برق  -روند بازسازی شبکه برق شهر تاشکنت
شده اند و قرارداد » نوآباد«و » شورآب«آبی 

مشابه ديگر نيز ميان دو طرف احداث سه نيروگاه 
دولت تاجيکستان نيز در ازای اين . امضا شده است

مهکاری ها امتياز استخراج چندين معدن مهم اين 
کشور از مجله طال، نقره، مس، و ولفرام و سنگ های 
گرانبها مانند لعل و ياقوت در منطقه بدخشان را 

 .به شرکت های چينی واگذار کرده است
 

های آسيای ميانه، داشنت خاستگاه يکی از ويژگی 
های بزرگ گنجينه های يورانيوم در اين کشورها 

درصد  18-17به گونه يی که قزاقستان بين . است
 5/4ذخاير يورانيم جهان و ازبيکستان نزديک به 

اين موضوع موجب . درصد يورانيوم جهان را دارد
راه افتادن رقابت جهان بر سر دستيابی به اين 

روشن است چين منی تواند . ا گرديده استخاستگاه ه
 .از اين رقابت برکنار مباند

 
کنون چند شرکت چينی سرگرم اکتشاف اورانيوم در  

زيرا چين در آينده به دليل . تاجيکستان می باشند
توسعه برنامه هسته يی غير نظامی خود نياز شديدی 

 .به اورانيوم پيدا خواهد کرد
 
انرژی امتی و شرکت  شرکت دولتی ،از سويی ديگر 

دولتی سوخت هسته يی گواندون چين با دولت 
قزاقستان که بزرگرتين کشور دارنده و صادر کننده 
اورانيوم در منطقه آسيای ميانه می باشد، 
توافقنامه بلند مدت استخراج و صدور اورانيوم از 

در ازبيکستان و . قزاقستان را امضا کرده اند
نی در حال اکتشاف قرقيزستان نيز شرکت های چي

 .معادن اورانيوم می باشند
 

از سويی ديگر، پيکنگ در بازسازی راه های 
. تاجيکستان و قرقيزستان مشارکت پويايی دارد

کنون کارگران چينی در تاجيکستان مشغول ساخت 
در . تونل در يکی از ارتفاعات اين کشور می باشند
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 نگاه ظاهری حضور چين در آسيای ميانه در مهکاری
های اقتصادی خالصه می شود که در ازای سرمايه 
گزاری در شبکه برق، محل و نقل، انرژی و معادن 
اين کشورها نفت و گاز و اورانيوم مورد نياز خود 

از ديدگاه چين آسيای ميانه يک . را وارد می کند
منطقه مهم به عنوان دارنده ذخاير انرژی مورد 

چينی می نياز چين و بازار خوب مصرف کاالهای 
 . باشد

 
اين گونه، چنانی که می بينيم، چين در رقابت های 
اقتصادی در آسيای ميانه دست بااليی دارد و بر 
امريکايی که در باتالق جنگ افغانستان درگير جنگ 
فرسايشی بی پايان با قبايل پشتون مرزی پاکستان 
و افغانستان گرديده است، برتری چشمگيری يافته 

 .است
 

چين بر احتاديه اروپايی نيز بس آشکار دستی باال
به نظر آلکساندر راهر، کارشناس شورای «. است

ها بر سر  روابط خارجی آملان، چين در رقابت
  دستيابی به منابع انرژی آسيای ميانه و حوزه

وی در . تر از غرب عمل کرده است دريای کسپين موفق
: گويد اين رابطه به خبش فارسی دويچه وله می

ها مدت هاست از احتاديه اروپا پيشی  چينی«
حاال چين در کنار روسيه خنستين کشوری . اند گرفته

. کند خواهد بود که گاز اين منطقه را وارد می
احتاديه اروپا در اين عرصه بايستی شتاب کند، در 

 ».دست خالی خواهد ماند آن،غير 
 

به رغم تالش های امريکا و احتاديه اروپا روند 
با کندی در حد » نابوکا«خط لوله  اجرائی طرح

توقف مواجه گرديد و کشورهای آسيای ميانه نيز مست 
و سوی سياست راهربدی خود را متوجه روسيه و چين 

 . کردند
 

روشن است پروژه نابوکا بدون مشارکت ارگانيک 
اين در حالی است . ايران چشم انداز روشنی ندارد

رفته  که امريکا با اين کشور تا مرز جنگ پيش
به باور بسياری از کارشناسان، آغاز جنگ . است
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پايان کامل شکست امريکا  –ميان امريکا و ايران 
طرفه .  در ميدان آسيای ميانه و قفقاز خواهد بود

آن که با تيره شدن روابط ترکيه و اسراييل و 
ناکام شدن تالش های اسراييل در راه اندازی 

ه راهربدی کودتاهای نظامی در ترکيه، از ديدگا
جيهان که برای  -تفليس -هزينه های طرح باکو

رساندن نفت قفقاز برای اسراييل در نظر گرفته 
 . شده بود، نيز برباد رفته است

 
مهچنين روشن است، بدون کنار آمدن با ايران، 
پروژه رسانايی گاز ترکمنستان به پاکستان و هند 

ن زيرا تامي. و نيز در هاله يی از اهبام می باشد
امنيت در مناطق باخرتی افغانستان بدون مهکاری 

 .ايران ممکن پنداشته منی شود
 

کشاکش های پايان ناپذير امريکا با ايران نيز از 
عواملی است که زمينه مانور آن را در آسيای 

مادامی که امريکا سرگرم . ميانه حمدود ساخته است
با ايران بوده است، چين توانسته » هسته يی«بازی 

ت با مهاهنگی روسيه کاميابی های شايان توجهی اس
 .در آسيای ميانه داشته باشد

 
لوله رسانايی گاز ترکمنستان   2010در هفته خنست 

اين کشور را » دولت آباد«به ايران که گاز ميدان 
اين دو . به شهرسرخس ايران می رساند، گشايش يافت

گشايش خطوط رسانايی گاز آسيای ميانه به ( واقعه 
در نزد کارشناسان انرژی به معنای ) ين و ايرانچ

شکست کامل غرب در بازی دستيابی به انرژی آسيای 
 . ميانه ارزيابی گرديد

 
بايد توجه داشت که پيش از اين  ،از سويی ديگر

روسيه با انتقال گاز ترکمنستان به چين موافقت 
خنست وزير  -مير پوتينيالدو کرده بود و زمانی که

ميالدی اعالم  ٢٠٠٩دسامرب سال  ٣ريخ روسيه در تا
کرد، مسکو با انتقال گاز ترکمنستان به شرق 

کارشناسان اين سخن پوتين را به .موافق می باشد
عنوان توافق مسکو و پيکنگ در جهت اختاذ سياست 
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واحد انرژی در آسيای ميانه و وارد منودن ضربه به 
 . منافع غرب ارزيابی کردند

 
ن شايان توجه است، بازی چيزی که در اين ميا

پس از . بسيار ماهرانه راهربدی  روسيه است
فروپاشی شوروی پيشين، روسيه در برابر چهار خطر 
عمده در خالی اسرتاتيژيک پديد آمده در گسرته آسيای 

 :ميانه رو به رو بود
 خطر بنيادگرايی و تند روی اسالمی -1
 خطر نفوذ اقتصادی چين   -2
 حضور راهربدی امريکا -3
 پان ترکيسم خطر  -4
 

روسيه نيک می دانست که با توجه به ضعف اقتصادی 
در جايگاهی نيست که بتواند به تنهايی با اين 

اين بود که سياست . چالش ها دست و پنجه نرم منايد
موازنه کردن و خنثی ساخنت اين چالش ها کم هزينه 

 .يکی با ديگری را پيش گرفت
 

شانگهای،  روسيه توانست با ايجاد سازمان مهکاری
پيمان امنيت دسته مجعی و تقويت ناسيوناليسم در 
اين کشور ها تا جايی زمينه رخنه انديشه های 
بنيادگرايی و تند روی اسالمی را در منطقه حمدود 

 .کند
 

با توجه به اين که روسيه در حدی نبود که بتواند 
نيازهای کشورهای آسيای ميانه را بر آورده سازد، 

ن نفوذ اقتصادی چين توانست با برای موازنه کرد
تشويق رهربان آسيای ميانه به پيش گيری مشی چند 
حموری اقتصادی با کشانيدن پای هند، جاپان، 
کوريا، کشورهای اروپايی، ايران، ترکيه و امريکا 
. تا جايی خطر نفوذ يک جانبه چين را خنثی بسازد

در اين راستا می توان پلوراليسم حضور حمدود  
کشورهای نام برده را چونان مانعی بر سر  اقتصادی

حضور احنصاری اقتصادی غرب در منطقه هم ارزيابی 
 .  کرد
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مهچنين روسيه با پشتيبانی از ناسيوناليسم و 
تقويت هويت ملی کشورهای آسيای ميانه و نيز هببود 
و گسرتش مناسبات با ترکيه توانست تا از سوی 

يک تر در ترکيه را متقاعد به برخورد پراگمات
قبال مساله پان ترکيسم و ارجحيت دادن به مسايل 
اقتصادی بر مسايل ايدئولوژيک بسازد و اين گونه 
لبه تيز تيغ پان ترکيسم را کند تر بسازد و از 
سوی ديگر، با ميدان دادن به ناسيوناليسم های 
بومی، موفق به حمدود تر ساخنت زمينه برای پذيرش 

 . ه و قفقاز گرددپان ترکيسم در آسيای ميان
 

مهچنين روسيه توانست به هبره گيری از گرفتاری های 
امريکا در عراق و افغانستان و نزديکی راهربدی با 
چين، ترکيه، ايران و هند، راندمان تند امريکا 

 . را به سوی آسيای ميانه کند منايد
 

يکی از داليل پيروزی چين در رقابت بر سر آسيای 
لغزش های پی در پی غرب در  ميانه، هبره گيری از
طرح موضوع حقوق بشر و فشار . اين گسرته بوده است

بر کشورهای آسيای ميانه از ديگر اشتباهات غرب 
. در قبال سران مجهوری های آسيای ميانه بوده است

زيرا غربی ها با اختاذ ژست دموکرات ماآبانه خود 
در ذهن و افکار سران کشورهای منطقه ايجاد ترس و 

ب منودند و در نزد آن ها چنين تصور پيدا شد که رع
بر اندازی  انديشهدر  امريکا و احتاديه اروپا

 . دولت آن ها می باشند
 

به ويژه امضای قرار داد مهکاری های اسرتاتيژيک 
و  )هرچند هم در سيمای اعالميه( ميان امريکا

افغانستان و انگليس و افغانستان تاثير بس منفی 
اکامی غرب در بازی آسيای ميانه يی در زمينه ن

اين قرار دادها موجب آن . بر جا گذاشته است
گرديد که کشورهای آسيای ميانه به اهداف غرب در 

به ويژه . افغانستان و آسيای ميانه مشکوک گردند
رويدادهای انديجان و بيشکيک به اين سوء ظن ها 
بيشرت افزود و موجب گرديد کشورهای آسيای ميانه 

 . ياط بيشرتی با نفوذ امريکا برخورد منايندبا احت
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از سوی ديگر چين با توجه به سرمايه گذاری هايی 
که در آسيای ميانه منوده است، کنون ديگر بيش از 
پيش در برابر سرايت حبران از افغانستان به 
آسيای ميانه و حتا مشال افغانستان حساس شده است 

نستان و افغا و در پی آن است تا حبران در مرز
چيزی روسيه هم با آن مهنوا  -پاکستان در جا بزند

 .است
 

در سال های اخير چين مهچنين مهکاری های خود را 
در اين مهکاری ها . با افغانستان گسرتش داده است

عرصه های گوناگون می گردد مانند  بر گيرنده
ساخنت بيمارستان ها، راه ها، هبره برداری از 

 .ی بازرگانیمعادن و توسعه پيوندها
  

در اين ميان چيزی که شايان توجه است، کشيدن 
شاخه هايی از شبکه راه آهن سراسری آسيای ميانه 
به سوی افغانستان است که می تواند جتارت ميان 
چين و افغانستان را به پبمانه شايان توجهی 

به ويژه از مجهوری های تاجيکستان و . گسرتش ببخشد
آباد، کندز و مزار  ازبيکستان به شهرهای فيض

. شريف و مهچنين از مجهوری ترکمنستان به شهر هرات
اين گونه چهار شهر بزرگ مشال افغانستان با شبکه 

 .سراسری مجهوری چين نيز وصل خواهند شد
 

در هپلوی اين ها پيوسنت شبکه های راه های 
اسفالته اين کشورها با شبکه راه های افغانستان 

در اين زمينه . د دار استاز امهيت بسياری برخور
امهيت اقتصادی «:  يکی از کارشناسان می نويسد

سنکينانگ مستقميما بستگی  -راه ميان فيض آباد
دارد به موقعيت مهم جغرافيايی افغانستان با 
داشنت منابع طبيعی دست ناخورده و رشد سرسام آور 
صنعت چين و نياز به ايجاد راه های بازرگانی 

چين را به کشورهای آسيای  کوتاه و متعدد که
ميانه، آسيای جنوبی، خليج فارس وکشور های عربی 

 ».وصل  منايد
 

به هر رو، چنين به نظر می رسد که امريکا جز از 
کنار آمدن با ايران و پايان خبشيدن به حبران های 
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خونين و بی فرجام عراق  و  افغانستان راهی 
انه و ديگری برای ادامه بازی در گسرته آسيای مي

چيزهايی که در آينده نزديک . قفقاز نداشته باشد
دستيابی به آن بس  دشوار می منايد و مستلزم 

 .بازنگری ريشه يی اسرتاتيژی امريکا در منطقه است
 منابع

بر سر دوراهی انتخابات شريکان  يانهآسيای م -1
 سايت  فرغانه رو  -خارجی

 -آسيای مرکزی و طرح های چين برای اين منطقه -2
 ت  ايران شرقیساي

باخت امريکا در بازی دستيابی به منابع   -3
 /Center Asia .RY/ انرژی آسيای مرکزی 

 /ايران شرقی 
سايت   -خوانی اهداف چين در آسيای مرکزی باز  -4

 ايراس 
 -ترکمنستان و بازی با کارت برنده گازی  -5

 سايت  فرغانه رو 
عفيفه عابدی  -خط لوله گاز ترکمنستان به چين  -6

 بررسی های اسرتاتيژيک: رفته از سايتبرگ
رقابت چين، احتاديه اروپا و روسيه بر سر -7

  فاطمه عطري، ايراس -انرژي آسيای مرکزی
) : گان(های بزرگ نويسنده روابط چين و قدرت -8

 نيا  حمسن شريعتی
 پيامدهای، سلطه اقتصادی چين و يانهسيای مآ-9

 فرغانه رو  -خربگزاری آن 
برابر  ۵٠چين با آسيای مرکزی مبادالت جتاری -10
 صدای آملان، طاهر شير حممدی و بابک هبمنش -شد
نفت  و گاز آسيای ميانه به شرق می رود   -11

 بولنت انرژی پالتز -يا غرب؟ جان رابرتز
  -مهکاري گسرتده چني و روسيه در خبش انرژي   -12

 ايراس 
امهيت راهربدی راه فيض آباد سين کيانگ برای  -13

 بارزعزيز  -افغانستان
 سايت انرتنتی افغانستان رو  -14
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 گزارش

ميراث مشرتک مکتوب ايران و «خنستين مهايش 
 »افغانستان

 15/7/2010شنبه، سوم ماه جوالی 
ساختمان قديمی (هتران، ساختمان تاريخی هبارستان 

 )جملس
 تاالر شهيد مدرس 

 
به  »ميراث مکتوب ايران و افغانستان«خنستين مهايش 

برابر با  2010شنبه تاريخ سوم ماه جوالی  روز
 –خورشيدی در تاالر شهيد مدرس 1389دوازدهم تيرماه 

تاالر قديمی جملس  -ساختمان تاريخی کاخ هبارستان
رييس جملس  -ايران، با اشرتاک آقای داکرت الريجانی

وزير  –شورای اسالمی ايران، جناب آقای داکرت حسينی
، جناب آقای داکرت فرهنگ و ارشاد اسالمی ايران

رييس کتاخبانه، موزه و مرکز اسناد جملس  –جعفريان 
شورای اسالمی، مشاری از شخصيت های رمسی ايران و 
افغانستان و گروهی از فرهنگيان و پژوهشگران دو 
کشور که هم از افغانستان و هم از مجع افغانی های 

 .باشنده ايران دعوت شده بودند، برگزار گرديد
 

ان مهايش که از سوی جناب آقای داکرت در فراخو
دبير علمی مهايش پخش گرديده بود، آمده  -موجانی

دو کشور مجهوری اسالمی ايران و مجهوری اسالمی «: است
افغانستان با تاريخ کهن خود، نه تنها به عنوان 
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يک رکن ماندگار و خاستگاهی تاريخی برای تبلور 
ذرگاهی زبان و انديشه مشرتک بوده اند، بل که گ

 . برای تبادل گويش های خمتلف نيز به مشار می آيند
 

دنيای امروز با تعريفی نوين از نقش تبادل 
اطالعات و با ابزارهايی متنوع و مدرن، زمينه 
افزايش تبادالت ميان فرهنگ ها و متدن ها را تسهيل 

 –اين بسرت در بطن روابط تاريخی. خبشيده است
رچه واجد جذابيت فرهنگی ايران و افغانستان اگ

های فراوانی است، اما به دليل حتوالت تاريخی يک 
صد و اندی سال اخير از تاثير گذاری به مراتب 

 . کمرتی نسبت به سايرين برخوردار شده است
 

بازشناسی تبادالت تاريخی و تاثير آن در شکلدهی 
به يک ميراث مشرتک و مکتوب به موازات بررسی 

جاد شده در حيات فرهنگی چرايی نشيب و فرازهای اي
و ميراث اين دوران، موضوع اصلی نشستی مقدماتی 
ميان انديشمندان، فرهنگ دوستان و حمققان معاصر 
در جامعه علمی دو کشور است که کتاخبانه و مرکز 
اسناد جملس شورای اسالمی  برگزاری آن را در تاريخ 

 . پيشنهاد مهت خود منوده است 12/3/1388
 

 : يک روزه موضوعاتی چون در اين نشست 
 
o       گسست يا پيوست در مکاتب شعر معاصر ايران

 و افغانستان طی يکصد و پنجاه سال اخير؛
o        مطالعه و حتليل يک سده تاريخنگاری ايران

 و افغانستان؛
o        تاثير مفاخر فرهنگ معاصر ايران و

 افغانستان در گسرته فرهنگ مکتوب مشرتک؛  
o    ايسه تطبيقی انديشه دوران مهاجرت و مق

نشريات مهاجران ايرانی جنگ اول و : تبعيد 
 نشريات مهاجران افغانی عهد اشغال؛  

o      فرهنگ اسالمی ، شالوده ميراث مکتوب معاصر
 ايران و افغانستان؛

o     بررسی و روش شناسی حتقيقات و تصحيحات حمققان
 سده اخير؛ و مصنفان در حوزه ميراث مکتوب طی يک
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o     مکاتب هنری و تاثير آن در آرايه ها و
 نگاره های موجود در ميراث مکتوب؛ 

 
 ».بررسی می گردد 
 

********** 
 

مهايش با پخش سرود ملی دو کشور، تالوت آياتی از 
افغانی » آهنگ -منا«کالم اهللا جميد و منايش دادن يک 
ش، دبير علمی مهاي -آغاز گرديد و سپس آقای موجانی

به مهمانان خوش آمد گفت و گزارش فشرده يی از 
کار تدارک و برگزاری مهايش و چگونگی برنامه های 

 . آن ارائه داد
 

رييس کتاخبانه، موزه  -آن گاه، آقای داکرت جعفريان
و مرکز اسناد جملس شورای اسالمی با ايراد سخنرانی 

 .گرم شان مهايش را به گونه رمسی گشايش خبشيدند
 

رييس  -ان رمسی مهايش، آقای داکرت الريجانیسخنران
نائب  -جملس شورای اسالمی، آقای ميرويس ياسينی

افغانستان، آقای داکرت ) شورای ملی(رييس اول جملس 
 .  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی بودند -حسينی

 
آقای داکرت الريجانی در سخنرانی جامع شان به طيف 

زهايی از آن گسرته يی از مسايل پرداختند که فرا
 :سخنان شان را در اين جا می آوريم

 
 . مهگرايی برای دو کشور يک نياز دوجانبه است -
بسياری از مصيبت ها ناشی از عدم شناخت از  -

 .افغانستان است
دو کشور در فراز و فرود تاريخ فرهنگ و ميراث   -

 .فرهنگی مشرتک داشته اند
سالم پيوندهای دينی مردم دو کشور بر آيين ا -

 .استوار است
نگاه مجهوری اسالمی ايران به افغانستان نگاه  -

 .فرهنگی است
مهدلی، مهزبانی و هم آيينی برای منطقه ما بسيار  -

 .مهم است
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تاريخ افغانستان نشان می دهد که ريشه های  -
 .فرهنگی و پشتوانه آن بسيار نيرومند است

ر يک جانبه گرايی به هبانه تروريسم و مواد خمد -
در يک منططقه خارج از دايره مسووليت سنتی ره 

 .آوردی خنواهد داشت
طرح خاور ميانه بزرگ امريکا به دليل دو رويی  -

 .و دروغگويی با شکست رو به رو شده است
استقالل خواهی در منطقه است  -تفکر مجهوری اسالمی -

 .و در افغانستان
به رغم سنگ اندازی ها و رفتارهای سنگ  -

 .    مراودات اقتصادی دو کشور عميق است اندازانه،
 

در سخنرانی داکرت الريجانی يک نکته بسيار مهم و 
برازنده مورد توجه فراوان مهمانان افغانی قرار 

 :گرفت
نگاه مجهوری اسالمی ايران به افغانستان نگاه  -

 .فرهنگی است
 

که به حلاظ امهيت،  اندکی پسانرت روی آن درنگ 
 .خواهيم کرد

 
وزير فرهنگ ايران در سخنرانی  -اکرت حسينیآقای د

شان ضمن تاکيد بر پيوندهای تاريخی و مهريشگی 
ميان مردمان دو کشور، سروده يی از شادروان 

را که در رثای روانشاد ملک الشعرا  59استاد خليلی
 :هبار انشاد فرموده بودند، برخواندند

 دريغا که آن ماه تابان نشسته
 هبلند آفتاب خراسان نشست

 دريغا که که ملک سخن بی ملک شد
 که از ختت معنی سليمان نشسته
 وزيد از کجا تند باد خزانی

 که از پا درخت گل افشان نشسته
 ...و تا پايان..... 

                                                 
روانشاد استاد خليلی اين چکامه را به مناسبت .  59

درگذشت ملک الشعرا هبار سروده بودند که از سوی روانشاد 
مهان سال ) ارديبهشت(گويا اعتمادی در روز پنجم ماه ثور 

در جملس برزگداشت و ياد بود هبار که در سفارت ايران در 
 .آريانفر -.خوانده شده بودکابل برگزارشده بود؛ بر 
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در اين جا فرازهايی از سخنان وزير فرهنگ و  
 :ارشاد اسالمی ايران را می آوريم

در طول تاريخ استعمار از هر وسيله يی برای « -
با اين هم . زی ملت ها از هم هبره گرفته استجداسا

روح واحدی در پيکر دو کشور دميده است که بر رغم 
 . جداسازی ها، باز هم يگانه مانده است

زبان پارسی، زبان مشرتک دو کشور، زبان منطقه  -
يی است که در زمان اورنگ زيب در هندوستان به 

ه عنوان زبان رمسی اعالم شده بود و از کاشغر تا ب
 .بوسنی به آن سخن زده می شد

فتنه هايی که انگليس و روس در ميان ايران و  -
افغانستان افگندند، زيان های جربان ناپذيری به 

 . بار آورد
روانشاد خليلی و روانشاد حبيبی خدمات  -

 . اجنام دادند 60ارزنده يی به زبان پارسی

                                                 
در کل، پشتون ها و ساير اقوام غير پارسی زبان .  60

باشنده سرزمين افغانستان در درازای تاريخ زبان شرين 
پارسی را زبان خود انگاشته، به آن مهر ورزيده و در 

بسنده . پرورش و بالندگی و شگوفايی آن کوشا بوده اند
پادشان پشتون تبار از بگوييم که زبان رمسی دربارهای مهه 

. امحد شاه درانی گرفته تا ظاهر شاه، پارسی دری بوده است
بسياری از پادشاهان پشتون تبار به زبان دری شعر سروده 

برای منونه شاه شجاع املک . اند و دفرت و ديوان دارند
وی که » مرغ سحر«درانی ديوان جالبی دارد و سروده معروف 

 -ه سرشناس و پر آوازه کشوراز سوی آواز خوان و سرايند
ظاهر هويدا اجرا شده است، بر سر زبان های هر باشنده 

 .سرزمين ما است
 

پادشاهان پشتون تبار هند در دربار دهلی نيز زبان پارسی 
 ربرای مثال سلطان سکند. دری را زبان رمسی ساخته بودند

 . لودی
 

ه بود ک زبانالبته، پيشاپيش مهه سلطان حممود غزنوی ترک 
زبان و فرهنگ پارسی را به هند برد و پس از پيرزوی در 

می . جنگ پانی پت، آيين اسالم را در آن سرزمين اشاعه داد
گذريم از اين که در دربار او بيش از چهار صد سخنور و 

 .سخنسرای دری زبان گرد آمده بودند
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جهان «پروفيسور هنری کربن فرانسوی زمانی از  -
جا دارد . مين هپناور ما نام بردسرز –»ايرانی

 .امروز بار ديگر به جهان خود باز گرديم
آب «: سخنور تاجيکستانی چه خوش سروده است -

 .»باز خود آشناست -اگر صد پاره گردد
بايسته است راه های نزديک تر کردن قلوب  - -

 .را فراهم کرد
 :بايسته است تا -
يادگارهای فرهنگی کشور افغانستان گرامی  -

 .شودداشته 
 .مرکز حتقيقات زبان فارسی ايجاد شود  -
 .فهرست نويسی آثار پارسی تدوين گردد -
به ديجيتالی کردن نسخه های خطی پارسی کمک  -

 .شود
هنری و علمی برگزار  -کارگاه های ادبی  -

 .گردد
به کتاخبانه های افغانستان کتاب ها و جمالت  -

 .اهدا گردد
 .شودمهکاری های فرهنگی ميان دو کشور هنادينه  -

                                                                                                                                                             
از شاهان ترک تبار فرهنگ پرور می توان شاهرخ تيموری و 

امير علی شير نوايی را نام  -ازبيک تباروزير کاردان 
 ... برد و مانند آن

 
شايان يادآوری است که زبان دربار ايران در دوره صفويه 
نيز ترکی بود که حممود و اشرف افغان به دليل عدم آشنايی 
با آن، پس از  گرفنت اصفهان، زبان پارسی را زبان رمسی 

 .دربار ساختند
 

ای نزدهم و بيستم، مشار در سال های پسين، در سده ه
فراوانی از سخنگويان و فرهنگيان کشور افغانستان که در 
گسرتش و شگوفايی زبان پارسی دری خدمات ارزنده يی اجنام 

برای منونه؛ روانشاد . داده اند، پشتون تبار بوده اند
غالم حممد طرزی، روانشاد حممود طرزی، روانشاد نويد کابلی، 

روانشاد استاد حبيبی، روانشاد روانشاد استاد خليلی، 
پژواک، آقای سليمان اليق، روانشاد اهلام، روانشاد امحد 

روانشاد بانو پروين، امحد ولی، ، )آواز خوان نسل ها(ظاهر
 ...روانشاد بانو رخشانه، استاد خيال، ناشناس و 
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به [شخصيت های فرهنگی آن کشور شناسايی و  -
 .معرفی شود.] آريانفر-جامعه ايرانی

در کابل [ منايشگاهی از آثار خطی افغانستان  -
 .برگزار گردد.] آ-و هتران

کارشناسان برای ارزيابی و بررسی آثار خطی  -
 .به افغانستان اعزام گردد

در زمينه حفظ آثار خطی افغانستان به آن  -
 .شود کشور کمک

 .فيلم های مشرتک سينمايی توليد گردد -
ما بايد در برابر هتاجم فرهنگی باخرت بر  -

 .فرهنگ مشرتک مان بييستيم
ما می توانيم در زمينه چاپ کتاب های  -

 .نويسندگان افغانی کمک مناييم
در يک سخن، ما بايد در مهه زمينه با هم  -

 » .مهکاری داشته باشيم
 

 حسينی، يادآوری از در  سخنرانی جناب آقای داکرت
يک روح واحد در دو پيکر، تاکيد بر بازآيی به 
جهان ايرانی، هنادينه شدن مهکاری های فرهنگی ميان 
دو کشور و جستجوی راه های نزديک تر شدن قلوب و 
گسرتش مهکاری ها در مهه زمينه ها شايان توجه است 

اندکی پسانرت . که بايسته است کنار آن درنگ کرد
 .فته ها خواهيم پرداختبه اين گ

******* 
 

حتقيقات و مطالعات «نشست خنست مهايش، در باره 
ضرورت ها و : اجتماعی افغانستان امروز -تاريخی
 :بود که در اين خبش آقايان »چالش ها

معاون وزارت اطالعات و  -داکرت دين حممد مبارز -
 فرهنگ افغانستان،

 تاريخ نويس و حمقق -وحيد مژده -
 تاريخ دان و حمقق -داکرت مهدی -
 تاريخدان و استاد دانشگاه -داکرت کاظم بيگی -
 تاريخ نويس و نويسنده -داکرت فاروق انصاری -
 تاريخ نويس و پژوهشگر -حممد علی هبمنی قاجار  -
 نويسنده و حمقق –استاد حبيب اهللا رفيع  -
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معاون  -رجل سياسی و فرهنگی -فاضل سانچارکی -
 پيشين وزارت اطالعات و فرهنگ

 
 .خنرانی پرداختندبه س

 
فرهنگ و ميراث مکتوب، «نشست دوم زير نام 

برگزار » چارچوبی برای شناخت نوين از افغانستان
 :در اين خبش آقايان. گرديد

 حمقق و نويسنده -داکرت انوشه -
تاريخ پژوهشگر مسايل  -عزيز آريانفر -

 و موضوعات متاجيوپوليتيک منطقهديپلماسی 
رايزن  –نشگاه داکرت کهدوی حمقق و استاد دا -

 پيشين سفارت ايران در کابل
 سخنور و پژوهشگر -کاظمی -
 رييس عمومی آرشيو ملی افغانستان –سخی منير  -
رييس  -تاريخدان و حمقق -داکرت ايرج افشار -

 بنياد موقوفات داکرت حممود افشار يزدی
مشاور پيشين وزارت معارف  -اشراق حسينی -

 افغانستان و استاد دانشگاه کابل
 

 .نرانی پرداختندبه سخ
 

ابزارهای فرهنگی «نشست سوم مهايش زير نام 
افغانستان در دنيای جديد، نشريات، رسانه ها، 

 .، برگزار گرديد»تارمناها و ارديو تلويزيون
 

 :در اين خبش آقايان
 مدير راديو تلويزيون افغانستان، -اقبال -
رييس کتاخبانه و آرشيو جملس  -تيمورشاه قويم -

 افغانستان
 حمقق و پژوهشگر -داوودی

 حمقق و استاد دانشگاه کابل  –داکرت عصمت اهلی -
 . سخنرانی منودند

 
مهچنان در مهايش تنی چند از بانوان افغانی به 

 :ايراد سخنرانی و خوانش سروده های شان پرداختند
 زهرا حسين زاده بانوسرکار  -
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 فرزانه  بانوسرکار  -
 زهرا موسوی بانوسرکار  -
 ده فروغخال بانوسرکار  -
 
در پايان مهايش، حبث آزادی پيرامون مسايل و  

موضوعات گوناگون به راه انداخته شد که 
سفير  -گردانندگان آن جناب آقای داکرت هبرامی

پيشين ايران در کابل و جناب استاد داکرت کهدويی 
در اين خبش مشاری از مهمانان افغانی که به . بودند

مقاالت شان در  بنا به داليل فنی موفق به ارائه
نشست های مهايش نگرديده بودند، به ايراد سخن و 

مانند آقايان : طرح مالحظات و پرسش ها پرداختند
 -استاد دانشگاه کابل، امحد سعيدی -سيد مسعود

حمقق و  -کارشناس مسايل سياسی، حسينی مزاری
 -رييس فرهنگ واليت بلخ -نويسنده و صاحل حممد خليق
سخنسرا و  -خن سنج، تابشسخنسرا، پژوهشگر و س

 ...نويسنده
 

دردمندانه و سوگمندانه چند برگ از يادداشت هايم 
که در روند نشست ها تند نويسی کرده بودم، در 
فرودگاه دبی از نزدم گم شد و در بازگشت به 
فرانکفورت تنها  فرازهايی چند از برخی از 

هرگاه . سخنرانان را از ياد باز نويسی کردم
ر آن ديده شود، اميدوارم سروران کاستی يی د

فرزانه  به بزرگواری خود شان بر اين کمرتين 
 :ببخشايند

 
 :آقای ميرويس ياسينی

 .ما در برزخ از خود بيگانی به سر می بريم -
 .بايد از خواب گران برخيزيم -
در عصر تيموريان سرزمين ما کانون درخشان   -

 .فرهنگ و متدن بود
 

 :داکرت مبارز
ای جغرافيای سياسی از ديدگاه ماندن در مرزه -

 .فرهنگی ناخوشايند است
تروريسم می خواهد فرياد رسای موالنا را خفه  -

 .سازد
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غزنه پايتخت ثقافت کشورهای  2010در سال  -
 .ب گرفته استقاسالمی ل

 
 :وحيد مژده

تاريخ کشور ما تاريخ خون است و ويرانی و  -
 .جنگ
تاريخ ما حمشون از فرصت های از دست رفته  -

 .است
چند شهر هم مانند . روستا دارد 36000کشور ما  -

درست بی .جزيره هايی اند در ميان اين روستاها 
پروايی به روستاها باعث شده است تا در سی سال 
اخير شاهد رويارويی شهر و روستا باشيم که تا 

 .کنون ادامه دارد
در سه دهه جنگ هفتاد درصد آثار موزه کابل  -

 .از دست رفته است
 

 :مهدی داکرت
خبشی از مشکالت ما در دگر بينی هايی که داريم  -

 .است و خبشی هم ريشه در تاريخ دارد
در کشور ما زبان پارسی از يک سو با هتاجم   -

فرهنگی بيرونی رو به رو بوده است و هم از درون 
تالش هايی روان بوده تا آن را به حاشيه بکشانند 

 .و ريشه های آن را خبشکانند
 

 :کاظم بيگی
پس از جنگ دوم هرات، ما هيچ اطالعی از تاريخ  -

افغانستان نداريم و درکتاب های تاريخ ايران به 
جز از چند مورد انگشت مشار، چيزی در باره 

 .افغانستان ديده منی شود
 .اجنمن تاريخ افغانستان تاسيس شد 1326در  -
 

 :حبيب اهللا رفيع
در افغانستان آثار بسياری هست که شايسته  -

برای مثال؛ دو کتيبه بسيار مهم رباطک . توجه است
 .و سرخ کتل

شاهنامه فردوسی گنجينه بزرگ فرهنگ مشرتک  -
 .منطقه است
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 :داکرت عصمت اهلی

از ديدگاه علم ارتباطات، معرفت و شناخت  -
مع االسف شناخت ما . شالوده و بنياد هر چيزی است

از يک ديگر در دو سده  و حتا دهه های اخير 
هر چند هم شناخت . ه استبسيار اندک بود

پناهگزينان افغانی از ايران به دليل مهاجرت در 
سه دهه پسين و بود و باش در کشور مجهوری اسالمی 

 .بيشرت بوده است
جای پژوهش ها و حتقيقات ميدانی در افغانستان  -

 .خالی است
 

 :حسينی مزاری
به رغم مشرتکات مهم و عديده، متاسفانه تا « -

يق و گسرتش اين مشرتکات کار آن کنون در راستای تعم
گر چه برگزاری چنانی صورت نگرفته و به تناسب، 

، اما الزم و اين مهايش را بسيار دير هنگام می دامن
موثر دانسته، عالقه مند هستم اين مطلب را عنوان 

و با امعان  با توجه به ضعف های گذشتهکنم که 
نظر به وجود ظرفيت های فراوان و اشرتاکات 

گون موجود ميان دو مردم و دو سرزمين ايران گونا
و افغانستان الزم به نظر می رسد که علما، 
انديشمندان و متفکران دو کشور، با مغتنم مشرن 
مشرتکات دينی، تاريخی، فرهنگی و اجتماعی در 
ايران و افغانستان، برنامه ريزی کوتاه و دراز 

  61».مدت منايند
 

******* 
 

فرهنگستان «ن افغانی از در جنب مهايش، مهمانا
بنياد دايره املعارف بزرگ «و » زبان و ادب فارسی

آقای  -و منايشگاه آثار مصور افغانستان» اسالمی
گرافيست و عکاس جوان و سرشناس کشور، در  -اکربی

نگارستان نيز بازديد منودند که در هر مورد با 
پذيرايی شايسته و بايسته گردانندگان رو به رو 

 . گرديدند

                                                 
 بر گرفته از منت کامل  پخش شده سخنرانی . 61
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مهچنان مهمانان به روز يک شنبه از ساختمان جمامع 
و کنفرانس های بين املللی وزارت خارجه مجهوری 
اسالمی ايران بازديد منودند که جناب آقای داکرت 

معاون آموزش و پژوهش وزير خارجه مجهوری  -خرمشاد
اسالمی ايران با آنان ديدار  و به ايراد سخن 

ر و توسعه روابط در پرداختند و بر مشرتکات دو کشو
مهه زمينه ها و به ويژه در زمينه های فرهنگی 

 . تاکيد منودند
 

در پايان، هيات افغانی از موزه و منايشگاه مرکز 
اسناد و تاريخ وزارت خارجه ايران بازديد منودند 

مدير کل  –که از سوی جناب آقای داکرت نظر آهاری
اين در . مرکز و مهکاران ايشان استقبال گرديدند
) فوتوکپی( جا بنده مشاری از کتاب ها و هم رونوشت

مشاری از اسناد و تصاوير مربوط دوره های امير 
دوست حممد خان، امير شير علی خان و نيز دوره 
امانيه را به آرشيو وزارت خارجه ايران هديه 

 .دادم
 

نفس پذيرايی هيات فرهنگی افغانستان از سوی جناب 
بر ارجگزاری ايشان به آقای داکرت خرمشاد، دال 

مناسبات ويژه با  کشورافغانستان و نشانه توجه 
 .افغانی است 62جناب ايشان به فرهنگمندان

 
 :در پايان ياد آوری چند نکته را شاينده می دامن

. مهايش بسيار شاندار سازماندهی شده بود -1
مهمان نوازی و پذيرايی بسيار خوبی از هيات بزرگ 

برنامه . غانی صورت گرفتنزديک به پنجاه نفری اف
پذيرايی در هتل پنج . ها بسيار جالب و دلچسپ بود

که با شکوه ويژه در » استقالل پارسيان« ستاره
دامنه های کوه الربز شهر هتران سر برافراشته است، 

 . بسيار باال بود
                                                 

» فرهنگيالی«که من از واژه  ؛ ترمجه يی است»فرهنگمند«. 62
 -که برای خنستين بار خوشحال خان ختک (به زبان پشتو 

کرده ام ) سخنور بزرگ زبان پشتو آن را به کار بسته است
و کار برد آن را هم در افغانستان و هم در ايران توصيه 

 . می منايم
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در اين پيوند، جا دارد از مهمان نوازی ها و رنج 

رييس  -انفراوانی که جناب آقای داکرت جعفري
کتاخبانه، موزه و مرکز اسناد جملس شورای اسالمی و 

دبير علمی مهايش و آقای کورش  -جناب آقای موجانی
در » پيام هبارستان«مسوول دفرت فصلنامه  -مرادی

سازماندهی مهايش برده اند، و به ويژه از توجهات 
رييس جملس شورای  -ويژه جناب آقای داکرت الريجانی

برگزاری  هر چه شکومهند تر مهايش  اسالمی در زمينه
 .ابراز سپاس و ارجگزاری مناييم

 
مهچنان شاينده است  از مهمان نوازی و توجه جناب 

معاون آموزشی و پژوهشی وزارت  -آقای داکرت خرمشاد
امور خارجه مجهوری اسالمی ايران و جناب آقای داکرت 

مدير کل مرکز اسناد و تاريخ وزارت  -نظر آهاری
مجهوری اسالمی ايران ابراز سپاس و ارجگزاری خارجه 

 . فراوان  مناييم
 
برداشت کلی هيات افغانی از مهايش روی هم  -2

رفته مثبت بود و بسيار بر آن بودند که اين مهايش 
چرخش و نقطعه عطفی در ديد و «را می توان چونان 

ارزيابی »نگرش ايران در قبال مسايل افغانستان
 .کرد

 
اشرتاک کننده در مهايش روی هم  کارشناسان افغانی

 :رفته بر آن بودند که 
از ديدگاه راهربدی، سياست مجهوری اسالمی ايران در 
قبال مسايل افغانستان که داشنت يک مهسايه باثبات 
و مستقل و آرام و دارای دولت فراگير و دوست 

. است، دچار کدام دگرگونی شايان توجه نشده است
وقعيت حساس جيوپوليتک و زيرا ايران با توجه به م

جيو اسرتاتيژيک خود و با توجه به اين که يک کشور 
نفت خيز است و برای توسعه و آبادانی خود نياز 
به ثبات دارد و روشن است نياز مربمی به آرامش و 

به ويژه در . ثبات در پيرامون مرزهای خود دارد
افغانستان که متاسفانه امروز به کانون ناآرامی 

نا امنی و مواد خمدر و دهشت افگنی مبدل و صدور 
 .گرديده است
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مگر، آن چه مربوط به بعد تاکتيکی مساله می 
گردد، در سه دهه گذشته رفتار و برخورد مجهوری 
اسالمی ايران در قبال مسايل افغانستان چند بار 

 .تغيير کرده و متحمل دگرگونی گرديده است
 
يلی با در دهه هشتاد که ايران درگير جنگ حتم -

عراق بود و افغانستان هم از سوی نيروهای شوروی 
پيشين اشغال شده بود و کشورهای غربی و عربی هم 
سرگرم سربازگيری از مجع جماهدان پشتون و در کل 
سنی در پاکستان بودند، مجهوری اسالمی ايران بر 

بيشرت بر ( احزاب و گروه های شيعی افغانستان
اين در حالی . شتتکيه دا) برادران هزاره تبار

است که شيعيان تنها نزديک به بيست درصد 
در کل، . باشندگان اين کشور را در بر می گيرند

جدا از ابزاری بودن چنين ديدی که از سر ناگزيری 
 . بود و واکنشی؛ ناکارايی آن در آينده روشن شد

 
در سال های دهه نود سده بيستم، پس از آن که  -

غرب، کشورهای عربی و دولت استاد ربانی از سوی 
پاکستان مغضوب قرار گرفت و اين کشورها در پی 
سرنگونی آن برآمدند، مجهوری اسالمی ايران از ترس 
افتادن افغانستان به دست نيروهای تندرو وهابی 
مانند طالبان و ديگر تندروان، باز هم از سر 
ناگزيری بيشرت به پشتيبانی از مجعيت اسالمی و 

ک سخن، تاجيک های سنی و متحدان در ي -شورای نظار
درست در مهين دوره بود که در هپلوی . آن پرداخت

آيين مشرتک، تز زبان و تبار و فرهنگ مشرتک نيز 
با اين مهه، تاکيد بر اين مسايل . مطرح گرديد

 .بسيار کمرنگ بود
 
به پندار مشاری از کارشناسان، کنون نيز  -

يری از مجهوری اسالمی ايران باز هم از سر ناگز
دولت تبارگرای کنونی افغانستان به رغم 
امريکافيلی بودن آشکار آن، از ترس واژگونی آن و 
افتادن دو باره افغانستان به دست طالبان و ديگر 
تند روان به ويژه وهابيون و نيز به دليل 
جلوگيری از نفوذ لگام گسيخته امريکا و اسراييل 
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) ظاتدر هپلوی ساير مالح(در دولت اين کشور 
 .پشتيبانی می منايد و با آن روابط گرمی دارد

 
در يک سخن، به پنداشت مشاری از کارشناسان، از 
ديدگاه تاکتيکی، در سه دهه گذشته ايران در قبال 
مسايل افغانستان فاقد يک بينش و نگرش منسجم، 
هنجارمند و سامامنند بوده است و رفتارهای آن 

جدا . ريزی شده بيشرت واکنشی بوده است تا برنامه
از آن که در برخی از برهه ها در برزخی از 

برای مثال؛ در سال . بالتکليفی به سر برده است
های پايانی رياست مجهوری داکرت جنيب که گردانندگان 
مجهوری اسالمی در برابر يک گزينش دشوار قرار 

 :گرفته بودند
پشتيبانی از داکرت جنيب چپگرا و يا تن دادن به 

آمدن يک دولت هوادار پاکستان و اعراب؟   روی کار
محله بر طالبان يا خويشتنداری و مدارا : و يا هم

در برابر آنان پس از شهيد شدن ديپلمات های 
 ايرانی در مزار شريف در دوره حاکميت طالبان؟  

 
روشن است که جامعه سنتی افغانستان بر شالوده دو 

توار اس 63ارزش های اسالمی و فرهنگ بومی: پايه
تکيه مجهوری اسالمی ايران در گذشته به ويژه . است

در دهه هشتاد سده بيستم بر شالوده تنها ارزش 
های اسالمی بوده است که آن هم بيشرت در سيمای 

 . فرهنگ تشيع بازتاب می يافته است
 

به باور بيشرت کارشناسان افغانی، آن چه که مهايش 
ورد و کنونی آن را برجسته ساخت، گواه بر برخ

نگرش تازه مجهوری اسالمی ايران در قبال مسايل 
تاکيد دو باره افغانستان است که در آن در هپلوی 

                                                 
 -روشن ترين مناد درهم آميزی اين دو پشتوانه ارزشی.  63

رفش شکومهند اسالم در روز نوروز در آرامگاه بر افراشنت د
 باورحضرت علی ابن ابی طالب در مزارشريف است که به 

در مهين . مردم افغانستان در اين شهر دفن گرديده است
 :پيوند جامی سروده است

در بلخ بيا ببين چه بيت  -گويند که مرتضی علی در جنف است
 الشرف است

خورشيد يکی و نور او  -ينجامی نه عدن گوی نه بيت اجلبل 
 .هر طرف است
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، بر بر ارزش های اسالمی و فرهنگ پر بار اسالمی
 . ارزش های فرهنگ مشرتک بومی نيز تاکيد گرديد

 
در اين جا سخنان داکرت الريجانی شايان توجه و  

نگاه «: الم منودندسزاوار نيکوداشت است که اع
مجهوری اسالمی ايران به افغانستان نگاه فرهنگی 

که در واقع در بر گيرنده هر دو بعد اسالمی  »است
اين در حالی . متدنی ما است -و بومی گسرته فرهنگی

است که در گذشته، گردانندگان مجهوری اسالمی ايران 
بيشرت و در بسياری از  موارد تنها بر ارزش های 

تکيه داشتند و نگاه )  بيشرت طراز شيعی(اسالمی 
شان به افغانستان بيشرت نگاه دينی بود و تنها در 
موارد انگشت مشاری بر ارزش های بومی گسرته 

 . متدنی خودی تاکيد می شد -فرهنگی
 

درست مهين نکته را مشار بسياری از کارشناسان 
ارزيابی و آن را به فال  نقطه عطفافغانی چونان 

در برخورد و رفتار چرخشی ند و چونان نيک گرفت
مجهوری اسالمی ايران در قبال افغانستان خوانده و 

و داربست  نگرش آينده سازآن را چونان يک 
ستودندکه مهايش ميراث مکتوب مشرتک، مصداق  64مهپوشان

                                                 
برتری يی که ديد فرهنگی دارد، اين است که از .  64

و در قرينه (ديدگاه فرهنگی، مهه داشته های معنوی بشری 
اعم از دينی و غير دينی زير ) افغانستان -مورد بررسی

 . داربست فرهنگ مشرتک قرار می گيرد
 

ی باشندگان از چشم انداز ديد فرهنگی، مهه زبان ها
افغانستان به جز از زبان های ازبيکی و ترکمنی که نزديک 
به ده درصد باشندگان کشور به آن سخن می زنند، جزو گروه 

مانند پشتو، دردی، پشه  -زبان های ايرانی مشرده می شود
 ...يی، بلوچی و

 
مهچنان از دريچه اين ديد، می توان مذهب حنفی را که مذهب 

صد باشندگان افغانستان است، مذهب نزديک به هشتاد در
چه امام ابو . خراسان اسالمی  و به تعبيری ايرانی انگاشت

حنيفه بنا به روايتی کابلی و خراسانی بوده و اين گونه 
جزو مفاخر بزرگ سرزمين تاريخی خراسان و ارثيه علمی 

ايرانی  -اسالمی –فقهی وی جزو ارثيه پربار فرهنگ خراسانی
 ).نگاه شود به ويکی پيديا. (مشرده می شود

 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
253 

 

آن پنداشته می شود و برداشنت گام خنست در اين 
 .           راستا

   
وزير فرهنگ و  -اکرت حسينیدر اين پيوند، سخنان د

ارشاد ايران و ياد آوری وی از سخنان پروفيسور 
جهان ] آريانفر-بازگشت به[هنری کربن مبنی به 

مورد توجه فراوان مهمانان افغانی قرار  ايرانی
 . گرفت

 
با توجه به اين که بنده به روز سه : يادداشت

شنبه تاريخ سيزدهم ماه جوالی در دفرت مطالعات 
و بين املللی وزارت خارجه ايران نيز سياسی 

سخنرانی يی در زمينه حتوالت افغانستان داشتم و در 
آن جا نيز برداشت هايم را در قبال مهايش بيان 
منودم، برای جلوگيری از تکرار از بازتاب آن در 

 .اين نبشته پرهيز می منايم
 

 منت سخنرانی 
 در مهايش ميراث مشرتک مکتوب 

 بی نيازبه نام پروردگار 
به اجازه دانشوران فرزانه و ورجاوند حاضر در 

 !مهايش
 !و با اجازه جناب رييس

 
جای بسی خشنودی و سرفرازی است که امروز در شهر 
مينويی هتران در مرز هپناور و پر گهر ايران در 

                                                                                                                                                             
که در از ديدگاه ديد فرهنگی، اختالفات مذهبی و فقهی 

دين، مانع بزرگی در راه  فروع است و نه در اصول
 .  متدنی مشرده منی شود –مهپيوندی، مهگرايی و مهسويی فرهنگی 

 
در واقع هم به پندار بسياری از کارشناسان، حتا از ديد 

ی چونان سد استواری در برابر ابزاری، مذهب حنف -سياسی
رخنه مذهب ظاله وهابی در کشورهای پاکستان، ترکيه، 
افغانستان و آسيای ميانه مشرده می شود و نزديکی تشيع 

به اين مذهب، در هپلوی تقويت ) اثنا عشری –مذهب جعفری (
که از سياست های اعالمی مجهوری » تقرب مذاهب اسالمی«تز 

 -ان اسالم است، در بعد فرهنگیاسالمی ايران در هپنه جه
 .  متدنی نيز کار ساز است
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اين مهايش ارزنده و شاينده که از سوی کتاخبانه و 
ستين گام مرکز اسناد جملس شورای اسالمی چوناِن خن

» ميراث مکتوب ايران و افغانستان«زير نام 
برگزار گرديده است، در خدمت استادان فرهيخته و 
بلندجايگاه و دلبستگان و شيفتگان علم و فرهنگ و 

 .ادب و هنر هستيم
 

اجازه بفرماييد با هبره گيری از فرصت، از مهمان 
نوازی ها و سازماندهی بايسته و شايسته برگزار 

 .ابراز سپاس و ارجگذاری بنمايم مهايشکنندگان 
 

مهچنين بايسته است بگوييم که برگزاری مهچو نشست 
ها گام بلندی است در راستای بزرگداری از ارثيه 

متدنی يگانه ما و اميدارويم در  -سرتگ فرهنگی
 -آينده به گونه سامامنند و هنجارمند هر از گاهی

ن و هم هر بار پيرامون يک موضوع مشخص هم در هترا
 .در کابل برگزار گردد

 
در زمينه، مهايش های بيشرتی در سزاوار است مهچنان 

کشورهای ديگر مهسرزمين منطقه ما چون تاجيکستان، 
آذربايجان، ازبيکستان و قزاقستان برگزار گردد 
تا از ديدگاه های کارشناسيک بررسی شده و 

 . راهکارهای مشخصی برای آن تعيين گردد
  

) اکادمی(فرهنگستان «ا، پی ريزی در اين راست
ميان سه کشور ايران، افغانستان و » علوم مشرتک

مهچنان . تاجيکستان از مسايل تاخير ناپذير است
سه کشور که قرار است » صدا و سيمای مشرتک« گشايش

در تاجيکستان راه اندازی شود،  از امهيت فراوان 
 .برخوردار است

 
در » افغانستان مرکز مطالعات«مهين گونه، ايجاد 

جنب دفرت مطالعات سياسی و بين املللی وزارت خارجه 
ايران و نيز تاسيس انستيتوت مطالعات افغانستان 

. از نيازهای تاخير ناپذير است) ترجيحا در مشهد(
 . بنده در اين زمينه طرح مشخصی دارم
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آن چه مربوط می گردد به بررسی ارثيه مکتوب 
يونی ايجاد گردد تا به مشرتک، بايسته است تا کميس

متدنی ما -بررسی و مطالعه آثار مکتوب گسرته فرهنگی
در مجهوری های تاجيکستان و ازبيکستان و قزاقستان 
و مهچنان در آرشيو ملی افغانستان که نسخ خطی 

 .بسياری در آن است، به کار بپردازند
 

شايان يادآوری است که گنجينه بزرگی از آثار 
ی ها و موزه های مسکو و مکتوب ما در بايگان

بايسته است کميسيون . سانکنت پرت بورگ روسيه هست
مشرتکی از سه کشور تعيين شود تا به کار سامامنند 

 .   در زمينه بپردازند
 

در ديداری که با  2004در اين راستا بنده به سال 
مدير کل اسناد و  -جناب آقای دکرت رضا نظر آهاری
هوری اسالمی ايران تاريخ وزارت امور خارجه مج

داشتم خدمت ايشان پيشنهاد منودم تا در چهار چوب 
يک پروژه برای بررسی مهه جانبه نسخ خطی و اسناد 
آرشيوی نگهداری شده در بايگانی ها، موزه ها و 
کتاخبانه های شوروی پيشين بايسته است کميسيون 
مشرتکی ايجاد گردد تا به کار سامامنند و پيگير 

 .بپردازد
 

هر رو، پس از چندی هم ايشان و هم بنده برای به 
ماموريت های ديپلماتيک به خارج رفيتم و اين 

خبت يارم شد  2004در مهين سال  .رشته از هم گسيخت
در سی و هفتمين  کشور که به عنوان رييس هيات

در . کنگره جهانی خاورشناسان در مسکو اشرتاک ورزم
انه وزارت جنب اين سفر، بازديدی از موزه و کتاخب

امور خارجه روسيه داشتم که از سر مهر مشاری از 
منحصر به فرد ترين اسناد مربوط به روابط 

 . افغانستان و روسيه را به بنده هديه دادند
 

در مهان هنگام من از معاون مديريت کل آرشيو 
تاريخ وزارت خارجه روسيه خواستم تا يک، يک کپی 

ارت خارجه از اين اسناد را برای منايش در وز
افغانستان به کابل بربند که اين کار را کردند و 
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کنون اين کپی ها در بايگانی وزارت خارجه 
 .   افغانستان هست

 
اجازه بفرماييد در پايان سخنران اين کپی ها را 

داکرت چونان برگ سبز حتفه درويش خدمت جناب آقای 
رياست حمرتم کتاخبانه و مرکز اسناد جملس  -جعفريان

 .ای اسالمی تقديم منايمشور
 

مهچنان مسرت دارم از اين که ده عنوان از کتاب 
هايم را نيز به کتاخبانه جملس شورای اسالمی اهدا 

 . می منايم
ميالدی  1838يکی از اين اسناد که شايد مربوط سال 

امير  -باشد، نامه يی است که امير دوست حممد خان
نوشته و عنوانی امپراتور روسيه  65»مملکت افغان«

حاجی حسين علی به سان پرت  -آن را مهدست ايلچی خود
بورگ فرستاد و طی آن با شکواييه از دولت انگليس 

والی پنجاب از امپراتور روسيه  -و رجنيت سينگ
اين سلسله جليله را به قرار «خواسته بود که 

دودمان عظيم الشان دولت گردون رفعت قاجاريه 
 .   »سازندمتصل به دولت فلک مرتبت خود 

 
سند مهم ديگر، نامه يی است که امير شير علی خان 

نبوی  1295شوال املکرم سنه  12به روز پنج شنبه 
 .عنوانی امپراتور روسيه نوشته است

  
آنچه مربوط می گردد به تاريخ مشرتک، روشن است 

تاسيس  -پيش از فروپاشی امپراتوری نادر افشار
دولت قاچار در  دولت درانی در خاور فالت و تاسيس

باخرت آن، تاريخ دو کشور افغانستان و ايران مشرتک 
بوده به پيمانه شايان توجهی از سوی دانشمندان 

با اين هم هنوز .  خارجی و خودی بررسی شده است
 .کار بزرگی در زمينه پيش رو است

                                                 
در آن هنگام هنوز کشور ما در مشايل کنونی و با .  65

مرزهای مشخص کنونی به نام افغانستان در نيامده بود و 
دوست حممد خان تنها در آغاز حاکم و سپس هم امير کابل 

خان روشن است در آن هنگام امير دوست حممد . خوانده می شد
بر قندهار و هرات تسلط نداشت و تسلط او بر ساير واليت 

 . هم امسی بود
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با آن که پس از فروپاشی امپراتوری نادری، تاريخ 

ده است، با اين هم دو کشور سير متفاوتی را پيمو
بايسته است تا تاريخ دو کشور زير چرت گسرتده تر 

چه، بررسی . تاريخ معاصرکل فالت در نظر گرفته شود
جتريدی و جداگانه آن با توجه به اسرتاتيژی های 
قدرت های بزرگ  که  بيشرت برای سراسر منطقه در 
نظر گرفته می شده و می شود، چندان موجه خنواهد 

 بود
 

 !  ندان بلند پايگاه و واالجايگاهدانشم
 : اجازه بفرماييد به يک موضوع ديگر بپردازم

مرکز «بنده طی ساليان داشنت مسووليت رياست 
» مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه افغانستان

کانون پژوهش ها و مطالعات «و سپس هم 
، پيوسته در تالش اين بوده ام که »افغانستان

برای مهسويی و مهگرايی منطقه يی چهارچوبی تيوريک 
ما بريزم که پس از نزديک به يک دهه تيوری 

را » ايرانستان«يا تيوری » اروآسيای ميانه بزرگ«
بر پايه تازه ترين دستاوردهای علوم سياسی معاصر 

 . تدوين منودم
 

ام  تدوين کرده کتابیمن اين تيوری را در سيمای 
يار مهگان در اختنزديک که اميدوارم در آينده 

مهچنين می توانيد آن را در سايت . قرار گيرد
 »کانون پژوهش ها و مطالعات افغانستان«انرتنتی 

 .نيز مالحظه بفرماييد
 

 
 

 »مرکز بين املللی صلح«گفتگوی 
 با عزيز آريانفر

 
 جتزيه افغانستان: موضوع گفتگو

 
 :پرسش ها

هر چند حبث جتزيه افغانستان حبث چندان تازه يی  .1
اما در چند ماهه اخير و توسط سفير سابق  .نيست
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امريکا در هند آقای بلک ويل به عنوانه يگانه 
به . راه جنات از خشونت ها در جنوب مطرح شده است

نظر مشا آيا طرح اين حبث  نشان دهنده افزايش 
ترديد ها نسبت به کارايی سياست های واشنگنت در 

می افغانستان و به ويژه در مناطق پشتون نشين 
 باشد ؟

به نگاه بسياری جامعه افغانستان دارای  .2
. شکافی عمده يی بين پشتون ها و غير پشتون هاست

به نظر مشا تا چه ميزانی اين طرح و نظريه بر 
مبنای اين تصور قرار دارد و آيا اين طرح بر 
رويکردی واقع بينانه استوار است يا اين که بيشرت 

برای خروج از به نسخه يی جتويز شده از طرف غرب 
 مشکالت چند اليه يی افغانستان؟

واکنش ها در افغانستان به ويژه  در حمافل   .3
قومی، سياسی و احزاب اين کشور را نسبت به اين 
طرح و طرح هايی مشابه آن را چگونه تفسير می 

 کنيد ؟
مشا به عنوان يکی از شخصيت های سياسی تا چه  .4

رای حل اندازه فدراليسم را به عنوان راه حلی ب
مشکل می دانيد و به نظر مشا فدراليسم در 
افغانستان تا چه اندازه يی می تواند از طرح 
 هايی شبيه به طرح جتزيه افغانستان جلوگيری کند ؟

 
 :پاسخ ها

با سپاس از پرسش های بسيار حساس، به جا و مهم 
پرسش هايی که مطرح منوده ايد، پرسش های . مشا

پيچيده و چند اليه اند بسيار حساس، در عين زمان 
که بايسته است هم از بعد تبارشناسيک، هم از بعد 
فرهنگی، هم از بعد تاريخی،  هم از بعد اجتماعی 
و هم از ابعاد سياسی و جيوپوليتيک و جيو 

 . اسرتاتيژيک به بررسی گرفته شوند
 

با اجازه مشا می خواهم پيش از هر چيزی، مسايل را 
اسخدهی به آن نه به به چند خبش تقسيم و به پ

ترتيبی که مشا مطرح ساخته ايد، بل به ترتيب زير 
 :بپردازم

چونان يک تيره و » پشتون«يکی مساله تبار  -خنست
تبار است که از سوی مهه دانشمندان بزرگ تبار 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
259 

 

ی جهان چونان يکی از تيره )اتنولوژيست ها(شناس
» ايرانی«های اصيل آريايی با خاستگاه 

من در اين جا . شناخته شده اند 66)»ايرانستانی«(
ايران بزرگ، = »ايرانستان«به عمد از واژه نو 

ايران زمين، فالت قاره ايران؛ کار می گيريم تا 
 -از هرگونه سو تفاهم و خلط مبحث با واژه ايرانی

مجهوری اسالمی ايران، = چوناِن يک کشور» ايران«
 .جلوگيری منايم

 
رزم آرا اند که پشتون ها مهان تيره يی جنگجو و 

فردوسی بزرگ در ستايش آن ها در شاهنامه چنين 
 :فرموده است

نژادش ز افغان سپاهش  -سپهدار چون قارن نامدار
 هزار  

 
به هر رو، پشتون ها برادران مهخون، مهتبار، 
مهنژاد، مهفرهنگ، مهسرزمين، هم آيين، مهزبان، 

 نه اين که به -مهتاريخ، مهکيش و مهسرنوشت ما هستند
گونه يی که مشاری از آن ها هيوالی ترسناک و 
زشتخوی و درنده و تاراجگر، پارسی ستيز و ايرانی 
ستيز و آمده از کدام قاره ديگر و حتا سياره 

اگر خون پشتون، تاجيک و !. ديگر پرداز کرده اند
هر تيره ديگر ايرانستانی را به آزمايشگاه بربيد، 

 . يد يافتمطمئن باشيد که تفاوتی در آن خنواه
 

ريشه های مهه چنين چيزهايی را بايد در دست 
نه در ريشه های . اندازی های خارجی جستجو کرد

 ...تباری، زبانی و 
 

در اين اواخر آوازه هايی پخش گرديده است دال بر 
من با قاطعيت چنين . اسراييلی بودن پشتون ها

نبايد هيچ ترديدی در آريايی . چيزی را رد می کنم
ايرانستانی بودن پشتون ها به خود راه بودن و 

البته، اين امکان است که يکی از قبايل بنی . داد
اسراييل دو هزار سال پيش يا منی دامن دو هزار و 

مگر، . چند سال پيش به خاور ايران کوچيده باشد
                                                 

کانون پژوهش  تارمنایدر » ايرانستان« :نگاه شود به .  66
 www.arianfar.comها و مطالعات افغانستان در 
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چنين چيزی به هيچ رو، دليل به يهودی بودن پشتون 
شناسی، داده های علمی، تبار . ها شده منی تواند

انرتوپولوژی، زبان شناسی، ريشه شناسی و 
 .باستانشناسی چنين چيزی را تاييد منی کند

 
مساله ديگر، مساله زبان شيرين پشتو است که  -دوم

آن هم از سوی مهه زبانشناسان بزرگ جهان چونان 
يکی از شاخه های گروه زبان های ايرانی 

ستگاه و خواهر مهريشه و مهتبار و مهخا) ايرانستانی(
نه اين که خالف . زبان پارسی دری شناخته می شود

آن چه که از سوی بدخواهان جلوه داده شده است، 
 !. آن هم دمشن زبان پارسی دری –زبانی باشد بيگانه

 :به چند واژه زير توجه فرماييد
 چار -کار
 خواهر -خور
 مادر -مور
 پدر -پالر
 )کوه(گر  -غر
 کار -چار
 يک -يو
 دو-دوه
 جپن-پنزه
 ُنه -ّنه
 هزار-زر
 از من -زما
 تو -تا
 نی -نه

 کاال -کالی
 آب -اوبه
 نان پخته شده با آتش-دودی
 سال -کال

 خبور -وخوره
 ارزش -ارزخ
 سرد -ساره
 مشير -مشار
 )دهقان(بزرگر -برزگر -بزگر
 دارو -درمل
 جامه-جامی
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 شام -ماشام
 ديگر، عصر -مازيگر

 صبح، بامداد -سبا
 شب -شپه
 سوراخ-سوری
 تاريکی -رتو

 ستاره-استوری
 به -په
 

در يک نگاه کوتاه هم می توان ديد که اين دو 
. زبان در واقع يک زبان اند در دو شاخه گوناگون

روشن است مشار واژه های مهگون و مهانند در اين دو 
اين در حالی است که . زبان سر به هزاران می زند

 مهچنين هزاران واژه يی اند که در هر دو زبان به
مانند يار، . عين شکل و مفهوم کاربرد دارند

دلدار، ديوار، زر، وزارت، هبانه، کتاب، کتابچه 
 ...و
 

مهين گونه هزارن واژه عربی هم است که در هر دو 
 .زبان به عين مفهوم و ترتيب به کار می رود

 
 :به اين بيت توجه کنيد

 په عاشقی کی هم ِگلی وی هم جنگونه جانانه
با اندکی دقت و توجه و پس . نيست نيازی به ترمجه

و پيش کردن واژه هامی توان پی برد که منظور از 
جانان من، در عاشقی هم گله ها است و  -اين است 
 هم جنگ ها

 
به هر رو، بسنده است هر گوينده زبان پارسی دری 

آن گاه خواهد . دو ماه پيگيرانه پشتو بياموزد
مهتبار و  توانست اين زبان شيرين را که مهزاد و

 .مهريشه زبان پارسی دری است، بياموزد
 

اين در حالی است که پشتون ها نقش بزرگی در 
شگوفايی زبان پارسی دری در خاور فالت پر گهر ما 

بايسته است بگوييم . در درازای تاريخ داشته اند
که پشتون ها زبان پارسی دری را مهواره زبان خود 

ز هيچ کوششی در دانسته و در فراز و نشيب تاريخ ا



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
262 

 

. پاسداری و شکوهندگی آن فروگذار نکرده اند
بسنده است بگوييم که مهين پشتون ها زبان پارسی 

سرزمين هپناور هندوستان، ايران  -را در سه اقليم
و ) که زبان رمسی دربار آن ترکی بود(صفوی

امپراتوری درانی زبان رمسی دربارها ساختند و به 
رييس پيشين  - جاويدگفته شاد روان استاد داکرت

دانشگاه کابل مشار سخنوران پشتوزبانی که به دری 
 . شعر سروده اند، به بيش از چهار صد تن می رسد

 
در دوره معاصر هم مشار بسياری از سخنوران و 

متدنی ما  -سخنسرايان بزرگ گسرته يگانه فرهنگی
خوشحال خان ختک و  -پشتون تبار بوده اند مانند

به شعر و ادب پارسی دری عشق و مهر رمحان بابا که 
 .  می ورزيده اند و نيک بر آن تسلط داشتند

 
روانشاد عالمه غالم حممد طرزی و شاه  -در سده نزدهم

روانشاد استاد خليل  -شجاع درانی و در سده بيستم
اهللا خليلی، روانشاد حممود طرزی و روانشاد نويد 

وران از بزرگان اديبان ما و از سرآمدان سخن...و
اين تنها عرصه يی . زبان پارسی دری بوده اند

نيست که برادران پشتون ما پيشتاز و پيشگام بوده 
خواننده نسل ها با  -شاد روان امحد ظاهر -اند

آواز شيوا و رسايش، آقای امحد ولی و مشار ديگر از 
هنرمندان، نويسندگان و هنروران و استادان و 

پارسی و فرهنگ فرهنگيان پشتون مهواره به زبان 
آن، شعر و موسيقی آن مهر ورزيده اند و در 
شگوفايی و شکوهندگی آن کوشش های فراوان منوده 

 . اند
 

مهه اين ها دال بر آن است که آن ها به حق اين 
فرهنگ بزرگ و يگانه و اين زبان شيرين را از خود 
و زبان خود دانسته و در پرورش آن رنج ها برده 

آن ها چونان . اوان منوده انداند و کوشش های فر
باشندگان فالت بزرگ ايران به پيمانه برابری با 
ديگر باشندگان اين مرز پرگهر در ارثيه سرتگ و 

فالت  -يگانه و جتزيه ناپذير گسرته فرهنگی فالت ما
حافظ، . ايرانستان سهيم هستند -هپناور ايران

سعدی، موالنا، خيام، فردوسی و ده ها تن از 
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رهنگ و ادب ما به مهان پيمانه که به بزرگان ف
فارس ها، آذری ها، خراسانی ها و باشندگان تاجيک 
تبار بلخ و غزنين و هرات و بدخشان و دوشنبه و 

 -تعلق دارند، به مهان پيمانه... مسرقند و خبارا و 
نه کم و نه بيش، به پشتون ها هم تعلق دارند و 

چه رسد  در اين حال، بيگانه مشردن پشتون ها، حال
 .     به دمشن مشردن آن ها لغزشی است ناخبشودنی

 
حبث ديگر، اختالفات و شگاف های ميان تباری،  -سوم

در افغانستان است ... ميان زبانی، ميان آيينی و 
که به باور عميق من بيشرت ريشه سياسی و بيرونی 

پيشاپيش می خواهم بگويم که . دارد تا درونی
يگانگان را کنار هرگاه دست اندازی های ب

بگذاريم، هيچ گونه مبنايی برای اين نداريم که 
در افغانستان ميان پشتون ها و غير پشتون ها خط 
فاصل دمشنی و پدر کشی و تشنگی به خون مهديگر 

 . بکشيم
 

آن هم ژرفی در  -اين درست است که شگاف هايی
هم از نوع ساختاری آن . جامعه و در کشور ما هست

مگر، با آن هم اين . گونه های آنو هم از ديگر 
شگاف ها در بيشرت موارد بار سياسی و ابزاری 
داشته و سرشتی نيستند و بيشرت زير داربست دست 
اندازی های بيگانگان پديد آمده و گسرتش يافته 

البته، چنين شگاف هايی در مهه کشورها و . اند
حتا جوامع بسيار پيشرفته اروپايی و  -جوامع 

 . م هستندامريکايی ه
 

چيزی که در کشور ما بسيار برجسته است، هبره گيری 
آن هم بيشرت از سوی  -ابزاری از اين شگاف ها

بيگانگان است تا اين که ريشه درونی داشته 
 .باشند

 
. »پشتونيسم«می ماند يک چيز ديگر به نام  -چهارم

پشتونيسم يک ايدئولوژی نانوشته است که بر پايه 
بنياد گذاشته شده است و يک  برتری خواهی تباری

است که در ميان جامعه سياسی پديده وارداتی 
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بياييد . پشتون افغانستان ريشه های ژرف ندارد
 ببينيم که پشتونيسم چيست و چه می خواهد؟

 
يهودی ها و  -برای مقايسه بايد گفت که يک حبث
صهيونيسم بين  -آيين يهود است و يک مساله ديگر

وژی تندرو ابزاری سياسی است امللل که يک ايدئول
روشن است . که به گونه مصنوعی به ميان آمده است

. ميان اين دو مقوله پرتگاه و شيار بزرگی هست
چونان يک تبار و  -درست عين چيز در ميان پشتون

چونان يک ايدئولوژی تندرو  -پشتونيسم
مصنوعی و وارداتی اولرتاناسيوناليستی ابزاری 

 .هست
 

اری از کارشناسان، پشتونيسم يک از ديدگاه بسي
ايدئولوژی تندرو التقاطی اولرتاناسيوناليستی است 
که خواستار برتری تباری و زبانی پشتون ها در 
افغانستان و تسلط مطلق آن ها بر کليت نظام 
سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتدار ملی 

رستا  -آرمان هنايی اين ايدئولوژی. افغانستان است
لوی « -به پشتو(» ستان بزرگافغان«خيز 

در چهار چوب مرزهای دولت دوران امحد ) »افغانستان
يعنی پشتونيسم خواستار جتزيه و . شاه درانی است

نابودی پاکستان، بازپسگيری سرزمين های پشتون 
نشين و بلوچ نشين پاکستان که پشتونيست ها آن را 

و تشکيل ... پشتونستان جنوبی می خوانند و
 .است» بزرگ پشتونستان«
 

هرگاه قرار باشد افغانستانی در چهار سيمای 
امپراتوری درانی که در واقع ايران خاوری بود، 
تشکيل گردد، روشن است چنين امپراتوری يی شامل 
سرزمين های بلوچ نشين ايران، استان های خراسان 

از . اين کشور و نيز پنجده ترکمنستان هم می گردد
ار دمشنان پشتونيسم می اين رو، ايران نيز در مش

 .آيد
 

ناگفته پيداست که با توجه به اين که دولت 
افغانستان به هيچ رو توانايی رسيدن به چنين 
آرمانی را با پشتوانه درونی ندارد، هر رژيم 
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پشتونيستی تنها می تواند با تکيه به يک نيروی 
يک ابرقدرت يعنی در ازای چشمپوشی  -بزرگ خارجی

دی افغانستان، به چنين دستاوردی از استقالل و آزا
مهين هم است که هر ابر قدرتی . سنجش داشته باشد

که در پی اشغال افغانستان برآيد، درست از جمرای 
شوروی . مهين ايدئولوژی شوم پا به ميدان می گذارد

پيشين از مهين ابزار هبره گرفت و کنون امريکا هم 
 .درست از مهين جمرا به افغانستان آمده است

 
پشتونيسم بر آن است که پشتون ها اکثريت مطلقی 
را در کشور می سازند و از مهين رو هم بايد قدرت 

 -مطلق را در دست داشته باشند و زبان شان پشتو
اين . بايد يگانه زبان ملی و رمسی در کشور باشد

در حالی است که چنين چيزی ادعای بی پشتوانه يی 
در افغانستان خنست اين که هيچگاهی . بيش نيست

. علمی صورت نگرفته استو دقيق آمار گيری درست 
دو ديگر، اين که آمارها ارائه شده با تفاوت های 

برای منونه در ميانه های . بسيار فاحشی آمده است
دهه نود سده بيستم مشار باشندگان هزاره 
افغانستان از ششصد هزار نفر تا هشت ميليون نفر 

 31مشار پشتون ها از  مهين گونه،. برآورد می شد
 .درصد قيد گرديده است 55درصد تا 

    
دو تن از تاريخ  -روانشاد غبار و روانشاد فرهنگ

افغانستان «نويسان بزرگ افغانستان در کتاب های 
» افغانستان در پنج قرن اخير«و » در مسير تاريخ
درصد خوانده اند که قرين به  40مشار پشتون ها 

ارقام را بر پايه مدارک چون اين . واقعيت است
حال بايد متوجه اين نکته باشيم . موثق آورده اند

که در سه دهه گذشته بيشرتين ميزان تلفات و 
مهاجرت های بی بازگشت در ميان پشتون ها بوده 

 . است
 

با توجه به مهه اين ها می توان گمان زد که کنون 
مشار پشتون ها در افغانستان و کشورهای مهسايه، 

با . درصد کل نفوس کشور می رسد 35-31به  نزديک
اين هم، پشتون ها بزرگرتين و گسرتده ترين گروه 

» اکثريت«. تباری در افغانستان به مشار می روند
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مشردن پشتون ها بيشرت بار سياسی دارد، تا بار 
 .واقعبينانه

 
بايد بی پرده بگوييم که اين ايدئولوژی می تواند 

وژی هر دولت دست نشانده در کوتامهدت چونان ايدئول
مگر، در . يی در افغانستان کاربرد داشته باشد

داليل اين ادعا قرار زير . درازمدت بردی ندارد
 :اند
 
خنست اين که اين ايدئولوژی پايگاه مردمی  -

پشتون های افغانستان  گسرتدهندارد و از پشتيبانی 
 .برخوردار منی باشد

اشغال  با توجه به اين که رژيم پشتونيستی با -
کشور از سوی يک ابر قدرت روی کار می آيد، با 
دمشنی شديد و آشتی ناپذير پشتون های آزاده و 

 . سرکش رو به رو می گردد
پشتونيسم بر پايه عدالت استوار نيست و چون  -

بيشرت بر پايه افسانه و دروغ و زورگويی و 
بيشخواهی استوار می باشد،  شانسی برای بقا 

 .ندارد
يسم خواهان برتری خواهی تباری و چون پشتون  -

زبانی در کشور است، روشن است با واکنش شديد 
درصد نفوس  65که نزديک به  -باشندگان مشال کشور

تاجيک  -را می سازند) در واقع اکثريت راستين(
ها، هزاره ها، ازبيک ها، ترکمن ها، ايماق ها ، 
قزلباشان و ديگر باشندگان کشور رو به رو می 

ا آن ها در يک کشمکش دايمی به سر می باشد و ب
 . برد
 

اين در حالی است که بيشرت زمين های کشاورزی، خبش 
بزرگ شهرهای صنعتی، کانسارها، بازرگانی و فرهنگ 

از اين . افغانستان درست در مشال واقع می باشد
ديز (بزرگرتين بی موازنگی رو، در بعد داخلی 

در وزن باالی يا پارادکس درونی افغانستان ) باالنس
نظامی بزرگ قبايل پشتون و وزن بسيار  -سياسی

پايين اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنان در کشور 
  .است
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زبان پارسی دری چونان زبان اکثريت مردم  -
فنی و ادبی و  -زبان رمسی، زبان علمی -افغانستان

از اين . فرهنگی و ميان تباری الرتناتيو ندارد
پشتو به جای آن راهی به  رو، نشاندن مصنوعی زبان

 .دهی منی برد
 
با توجه به اين که پشتونيسم بر سه چهارم  -

خاک پاکستان ادعای ارضی دارد، روشن است خواهان 
از اين رو، . نابودی پاکستان مهچون يک دولت است

پاکستان برای رويارويی با آن، با جنگ ابزار به 
بار ها تيز تر و خطرناک تر از پشتونيسم در 

ايدئولوژی  -اين ايدئولوژی. بر آن می ايستدبرا
و بنيادگرايی ) اکسرتيميسم(تند روی 

در . اسالمی باز هم پشتونی است) فوندامنتاليسم(
نتيجه اين کشاکش بی پايان، افغانستان و نوار 
مرزی پاکستان به کارزار کشاکش های خونبار دو 
کشور با مشارکت بازيگران ديگر منطقه يی و فرا 

يی مبدل می شود که بزرگرتين زيان آن هم به منطقه 
باشندگان بينوای پشتون نوار مرزی ميان 

 .افغانستان و پاکستان می رسد
 
پشتونيسم از ديدگاه سرشت خود، ايران را دمشن  -

تاريخی خود می پندارد و از مهين رو هم برای 
روشن است با فربه شدن . ايران بسيار خطرناک است
شود در برابر آن واکنش  آن، ايران ناگزير می

 . نشان دهد
 

می ماند، يک مساله ديگر و آن هم کشاندن پای  -
ابر قدرت ها و قدرت های با هم رقيب منطقه يی در 

برای مثال، کنون رويارويی های . مساله پشتون
پاکستان و هند، ايران و عربستان، امريکا و 
اروپا با  روسيه و چين مهه و مهه در سياهچاله 

پشتون است که هم امنيت افغانستان، هم مساله 
امنيت منطقه و درکل امنيت سراسر جهان را با 

از اين رو . هتديدهای بسيار جدی رو به رو می سازد
پشتونيسم يک غده سرطانی بسيار خطرناک و زيانبار 

 .است
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پشتونيسم هم برای پاکستان خطرناک است و هم  -
سود می  تنها کشوری که از آن پيوسته. برای ايران

برد، هند است که برای فشردن پاکستان از دو سو، 
 .پيوسته در آتش آن هيمه می افگند

 
با توجه به اين که پشتونيسم برای ازبيک ها،  -

تاجيک ها و ترکمن ها حقوقی قايل نيست، از اين 
رو، با خماصمت کشورهای مهسايه آسيای ميانه هم رو 

يتی در به رو است و با حاکميت يک دولت پشتونيس
افغانستان منی توان به مناسبات نيک و حسن مهجواری 

اين کار سخت . با کشورهای آسيای ميانه سنجش کرد
 . برای کشور ما زيانبار است

 
مهين گونه چون پشتونيسم مهواره يا به ياری  -

روسيه و يا امريکا روی کار می آيد، با دمشنی چين 
 .هم رو به رو می باشد

ونستی به کمک روسيه روی حال اگر يک دولت پشت -
در و چين کار بياييد، از سوی امريکا و انگليس 

چنان چه در دوره شوروی . هم کوبيده خواهد شد
پيشين چنين شد و کنون که از سوی غرب محايت می 
شود، از سوی قدرت های رقيب آن در هم کوبيده می 

غرب نيک می داند که پشتونيسم در هنايت به . شود
از مهين رو هم است که روسيه . اجنامدسود روسيه می 

در قبال آن در يک وضعيت فرصت طلبی روزمشاری می 
کند که چه وقت امريکا از آن رو بتابد تا آن را 

 .فرا چنگ بياورد
 
پشتونيسم به سان يک غده سرطانی است که به  -

هر پيمانه که فربه شود، به مهان پيمانه بدخيم تر 
آن و هم چالش ها و می شود و واکنش ها در برابر 

تنش ها چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی 
پيرامون آن بيشرت می شود و مرگ آن نزديگ تر می 

 .شود
 

و سخن آخر در اين زمينه اين که با مساله ...
بايد از بلندای نگرش های واالی انسانی، اسالمی و 

روزانه تا صد نفر پشتون قربانی اين . ملی نگريست
بايد بی درنگ . اک پشتونيست ها می شوندبازی خطرن
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روشن است پشتونيسم . به اين بازی پايان داده شود
به بعد سياست خارجی . تنها رويه داخلی مساله است

 . و جيوپوليتيک آن پسان تر می پردازيم
 

به نگاه بسياری جامعه «: حال می رسيم به پرسش مشا
و  افغانستان دارای شکافی عمده يی بين پشتون ها

به نظر مشا تا چه ميزانی اين . غير پشتون هاست
طرح و نظريه بر مبنای اين تصور قرار دارد و آيا 
اين طرح بر رويکردی واقع بينانه استوار است يا 
اين که بيشرت به نسخه يی جتويز شده از طرف غرب 

 »برای خروج از مشکالت چند اليه يی افغانستان؟
ه الی آن چه که به بر آمن که پاسخ خود را از ال ب

 .عرض رساندم، دريافت فرموده باشيد
 

آن چه مربوط به ساختار نظام سياسی و -پنجم
مهندسی سياسی در افغانستان می گردد و اين که 

فدراليته يا دولت واحد  -کدام نظام سياسی
برای افغانستان مناسب ) يونيتار مرکزی(سرتاسری 
 تر است؟

 
ه به چند پارچه افغانستان در سر اجنام با توج

بودن آن از ديدگاه ساختار و بافتار تباری، 
من اين . زبانی و آيينی، نظام فدرال خواهد داشت
مگر، در . را با ضرص قاطع پيش بينی می منايم

اوضاع و احوال کنونی، زمينه برای چنين کاری 
فراهم نيست و می تواند پيامدهای ناخواسته و چه 

 . راه داشته باشدبسا که پرتنش و خونبار به مه
 

روشن است نظام حاکم کنونی هم که از بيرون ديکته 
شده است و تنها گروهی معدود و انگشت مشار آن را 
به سود خود می مشارند، هم برای کشور ما سازگاری 
ندارد و در يک سخن جامه يی است که به تن ما 
برابر منی آيد و مدلی است از بيرون طراحی شده که 

 . ع بيگانگان دوخته شده استمطابق مناف
 

برايند يک کپي برداري ناقص نظام رياسيت کنوني ما 
در . مي باشد و ابزاری از نظام رياسيت امريکا

امريکا، نظام رياسيت در حايل کارايي دارد که در 
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کشور نظام فدرايل حاکم است و تفکيک قوا وجود 
دارد و کرسی های گردانندگی ارگان هاي حملي قدرت 

خابي است و گورنرها از قدرت اجرايي بسيار انت
از ديدگاه اداري هر ايالت . بااليي برخوردار اند

 . خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود کفا است
 

به هر رو، جتربه نشان داد که نظام کنوني کارايي 
ندارد و بيهودگي و ناتواني آن براي کشور در 

 .اوضاع و احوال کنوني روشن گرديده است
 

روشن است ناکارايی چنين نظامی از مهان آغاز روشن 
مگر به باور مشاری از کارشناسان، با توجه . بود

به ذينفع بودن امريکا مهانا در چنين نظام که هدف 
راهربدی آن تشکيل يک حکومت نيرومند مرکزی 
تبارگرا در افغانستان که توانايی جذب و جلب 

برای کنرتل  طالبان را داشته و در آينده زمينه را
پاکستان، خود افغانستان، ايران و ديگر مهسايگان 

 .فراهم می منود؛ درست مهين نظام بر ما حتميل شد
 

به هر رو، حال که اين اسرتاتيژی با بن بست رو به 
رو گرديده است، کشور ما در برابر شرايط تازه يی 
قرار گرفته است و موضوع ويرايش و حتا تغيير 

 .مطرح است نظام سياسی در آن
 

در اين زمينه در لندن  2001من در ماه جنوری 
ساختار نظام سياسي «سخنرانی مبسوطی زير نام 

داشتم و منت اين سخنرانی هم در » آينده افغانستان
 2003که در سال » افغانستان به کجا می رود؟«کتاب 

در کابل به زيور چاپ آراسته گرديده بود، بازتاب 
اين مساله با اندکی ويرايش يافته است، و مهچنين 

ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان «در کتاب 
کانون پژوهش ها و «الگ بدر وب » افغانستان

 .آمده است www.arianfar.com : »مطالعات افغانستان
 

از ديدگاه من، هبرتين مدل ساختار نظام سياسی در 
ل کنونی برای کشور ما مدلی است که اوضاع و احوا

 -نظام خمتلط رياستی -در زمان داکرت جنيب اهللا 
صدراتی که کارايی خود را در عمل ثابت ساخته 
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ساختار ايده آل نظام سياسی «من در مقاله . بود
نگاه . (به تفصيل به آن پرداخته ام» افغانستان

کانون پژوهش ها و مطالعات  تارمنای: شود به
در اين جا تنها می ). www.arianfar.comان در افغانست

گويم که در چنين نظامی کرسی رياست مجهوری به يک 
پشتون تبار داده شده بود که مسووليت سياست 

انتظامی را به  -خارجی و مسايل امنيتی و نظامی
ک در عين حال کرسی خنست وزيری به ي. عهده داشت

تاجيک تبار سپرده شده بود که مسووليت مسايل 
اجتماعی به وی  -مديريتی و فرهنگی -اقتصادی

 .سپرده شده بود
 

هم رييس مجهور و هم صدر اعظم هر يک چهار معاون 
پشتون، : داشتند از چهار قوم بزرگ افغانستان

 .تاجيک، هزاره و ازبيک
 

 در چنين نظامی، البته می توان کرسی رياست شورای
ملی را به يک ازبيک تبار و کرسی سنا را به يک 

 .هزاره تبار سپرد
 

چيزی که بسيار مهم است، در چنين نظامی مشارکت 
احاد مردم هم در ساختار افقی و هم در ساختار 

: عمودی قدرت با روش مردمساالری تامين می شود
استانداری ) واليات(ارگان های حملی قدرت مانند 

، عالقه داری ها )مانداری هافر(ها، ولسوالی ها 
. و شهرداری ها در آن انتخابی است) خبشداری ها(

اين در حالی است که کشور به هفت، هشت حوزه 
تقسيم شده و در راس هر حوزه يک مناينده با ) زون(

صالحيت و نيرومند رييس مجهور قرار دارد که اين 
گونه اقتدار دولت نيرومنمد مرکزی تامين می 

 . گردد
 
اين مدل، صالحيت های استانداران يا والی ها  در

اجتماعی  -مديريتی و فرهنگی -در مسايل اقتصادی
انتظامی به  -نظامی -خالصه می شود و مسايل امنيتی

دوش منايندگان رييس مجهور در حوزه ها يا زون ها 
می باشد که هر يک چند والی را زير فرمان خود 

 .دارد و زير نظر او کار می کند
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چه مربوط می گردد به نظام فدرالی، چنني بر مي  آن

آيد، مهان گونه که سال ها پيش از امروز يکي از 
ساختار نظام سياسي «: مبصران بي بي سي گفته بود

. »افغانستان در آينده دست کم فدرايل خواهد بود
مگر، به باور بسياری از کارشناسان، آوندهاي 

وال کنوني بسياري در دست است که در اوضاع و اح
 . چنني چيزي بس زيانبار است

 
 :در اين جا مشاري از اين آوندها را مي آورمي

روي آوردن به فدراليزم در اوضاع و احوال  -1
را بر هم مي زند » ملت -کشور«کنوني، روند تشکيل 

و اين براي کشور ما با ساختارهاي قبيله يي آن 
که در آستانه اين روند قرار دارد، سخت زيانبار 

 .ستا
با توجه به فراواني نا به هنجاري ها در  -2

کشور، اين نا به هنجاري ها به جاي اين که زدوده 
شوند، به واحدهاي فدرال به گونه فيزيکي تقسيم 

برايند اين کار اين خواهد بود که . مي شوند
زمينه زدودن سراسري آن را بر پايه يک راهربد 

 .منظم و برنامه ريزي شده حمدود مي گرداند
در کشوري چون کشور ما که از ديدگاه  -3

جيوپوليتيک ثبات ندارد و در برابر مداخالت بريوني 
و دگرديسي هاي دروني بسيار آسيب پذير مي باشد، 
پديدآيي لرزه هاي سياسي در آن در هر حلظه امکان 

با اجياد ساختار فدرايل بر مبناي . دارد
اين امکان هست که واحدهاي ) سويس مانند(قومي
ال در صورت لرزه هاي سياسي، چونان آله دست فدر

مهچنان در اين صورت، . کشورهاي بيگانه قرار گريند
امکان حتول رويدادها به گونه پيش بيين ناپذير مي 
رود و چه بسا که زمينه ساز چالش ها و تنش هاي 

 .منطقه يي گردد
شالوده هر نظام دمکرات و به ويژه فدرايل،  -4

و موجوديت يک ) جامعه مدني(موجوديت هنادهاي مدني 
استقرار نظام دمکراتيک . فرهنگ برتر سياسي است

فدرال در نبود جامعه مدني و نبود سنت هاي 
دمکراتيک در جامعه يعين در اوضاع کنوني بعيد از 

 .واقعيت است
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چون بيشرت خنبگان بومي از منت جنگ هاي دو دهه  -5
و  اخري بريون آمده اند و بيشرت عناصر نيمه باسواد

جنگ ساالران غري اکادميک هستند، و مشروعيت آنان 
زير سوال است، هرگاه نظام فدرال تشکيل گردد، 
حاکميت آن ها به گونه اتوماتيک تثبيت خواهد 

مگر، مشروعيت . گرديد و جنبه رمسي خواهد يافت
آنان در هر حال، مهچون رهربان واحدهاي فدرال 

به هر رو، اين کار  . کماکان زير سوال خواهد بود
. زمينه را براي توتالتاريسم فراهم خواهد آورد

روشن است بازگشت به سوي توتاليتاريزم از 
نيمراهه پيموده شده اتوريتاريزم به سوي 

 .دمکراسي، بس زيانبار است
چون کشور ما از ديدگاه توسعه اقتصادي يک  -6

کشور عقب مانده است و نظر به يک رشته مالحظات، 
خاوري و مرکزي آن به گونه خبش هاي جنوبي و 

بايسته رشد نيافته است، استقرار فدراليزم يک 
در . نوع نامهاهنگي اقتصادي را به بار خواهد آورد

واقع، از ديدگاه خودبسندگي، استان هاي مشايل، مشال 
خاوري و مشال باخرتي کشور داراي اين گونه توامنندي 

 . هستند
درصد  95درصد نفوس،  65مي توان گمان زد که 

درصد کشاورزي و  70درصد بازرگاني و  70صنايع، 
دامداري و خبش بزرگ گنجينه هاي زيرزميين کشور در 

در صورت برپايي نظام . مهني استان ها متمرکز است
فدرايل، استان هاي ديگر که با ناداري و درماندگي 
روبرو خواهند گرديد، ناگزير دست به دامان 

اين کار شريازه  کشورهاي مهسايه خواهند شد و
 . بافتار و ساختار کشور را برهم خواهد زد

در رابطه با تيوري پيچيدگي، هرگاه در يک  -7
دستگاه، مهزمان هويت هاي گوناگون رشد بيابند، 

مادامي که ما هويت ملي . حبران هويت پديد مي آيد
پيدا نکرده امي يعين يک ملت متام عيار نشده امي، 

هنگام نظام فدرال،  اجياد پيش از وقت و نا به
زمينه را براي رشد مستقل هويت هاي گوناگون 

. فراهم ساخته و جلو هرگونه وفاق را مي گريد
مادامي که چونان يک ملت تبارز نکرده امي، هرگونه 
طرحي در کشور ما که موزاييکي از شيوه هاي 
توليدي حمتلف دارد و از کانگلومرياتي از تبارهاي 
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شده است، به جاي استحکام و گوناگون به هم بافته 
ثبات، ما را به سوي فروپاشي و تباهي و بي ثباتي 

 . و حبران خواهد کشيد
مادامي که پروژه قانون اساسي فدرال و   -8

قانون هاي اساسي واحدهاي فدرال به گونه جدي 
مطرح نگردد، بدون داشنت تصويري از شالوده حقوقي 

خواهد  مستدل، سخن گفنت از فدراليزم پيش از وقت
 .بود

روشن نيست تقسيمات اداري کشور به مجهوري هاي  -9
فدرال يا اياالت فدرال بر پايه کدامني نشانه ها 

تباري، زباني، مذهيب يا چيز : استوار خواهد بود
 ديگري؟

روشن است يک دولت فدرال با هبره گريي از حق  -10
تعيني سرنوشت ملت ها در شرايط آزاد و دمکراتيک 

و انتخاب آزاد باهم يکجا شده  که بر اساس تفاهم
و يک ساختار فدرايل را برمي گزينند، به ميان مي 

يکي از پيش شرط هايي چنني نظام هايي اين . آيد
است که تشکيل دولت فدرال آزادانه است و روشن 
است هرگاه ارزش هاي دمکراتيک رعايت شود، هر يک 
از واحدهاي فدرال برخوردار از اين حق نيز 

با توجه . د تا از بافتار آن خارج شوندخواهند بو
به نفوذ برخي از کشورهاي مهسايه در برخي از 

در صورت اعالم جدايي کدامني استان يا  -مناطق کشور
مجهوري فدرال از بافتار ساختار فدرال و پيوسنت آن 
به يکي از کشورهاي مهجوار، هيچ پادزهر از پيش 

 .هتيه شده يي در برابر آن ندارمي
ن روشن نيست منابع کشور چگونه ميان مهچنا -11

 واحدهاي فدرال تقسيم خواهد گرديد؟
در کشور ما که تا کنون ساختار ملي شکل  -12

نگرفته و فرهنگ ملي مهپيوسته وجود ندارد و هنوز 
خرده فرهنگ هاي بومي بر آن چريه است؛ مادامي که 
برخوردار از يک ساختار ملي و فرهنگ ملي نشومي، 

ختار فدرايل در اوضاع کنوني نه روي آوردن به سا
تنها راهي به دهي مني برد، بل بس زيانبار نيز 

 .   خواهد بود
در اوضاع و احوال کنوني که نريوهاي امنييت،   -13

انتظامي و نظامي ما هنوز در تراز ملي تشکل 
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نيافته است، روشن نيست که وضعيت اين نريوها با 
 . بود گذار زود هنگام به فدراليزم، چگونه خواهد

سر اجنام، نظام فدرايل زمينه برنامه ريزي  -14
 .  راهربدي را در تراز کشور حمدود خواهد ساخت

با توجه به حضور سنگين امريکا و متحدانش در  -15
کشور، روشن نيست پس از بازگشت اين نيروها 

 .سرنوشت دولت فدرال به کجا خواهد کشيد
اسرتاتيژی امريکا در افغانستان در نه سال  -16

چه، در . با فدراليسم مهاهنگی نداشته استگذشته 
اين سال ها اين کشور در افغانستان در پی ايجاد 
يک دولت مرکزی نيرومند پشتونی بوده است که در 
آن روند جلب و جذب طالبان به چنين دولتی 
تبارگرا در دستور کار قرار داشته است تا با 
تشکيل ارتش نيرومند پشتونی بتواند از يک سو 

ان و از سوی ديگر ايران و نيز خود پاکست
 .افغانستان را کنرتل منايد

 
حال که اين اسرتاتيژی با ايستادگی سرسختانه 
پاکستان به ناکامی اجناميده است، هرگاه امريکايی 
ها تالش بورزند برای حفظ پايگاه های نظامی شان 
در مشال، در ازای دادن خودخمتاری به مشاليان، طرح 

ش بکشند، با دردسرهای فراوانی با فدراليسم را پي
 .پشتون ها رو به رو خواهند شد

 
زير تاثير (با توجه به اين که هم طالبان 

و هم دولت تبارگرا و اولرتاناسيوناليست ) پاکستان
حاکم بر کابل با توجه به انديشه های شوونيستی 
گردانندگان آن، هر دو به شدت با فدراليسم خمالف 

ونی با مطرح شدن پروژه هستند، در اوضاع کن
فدراليسم از سوی امريکا، ممکن است تنش ها ميان 

چيزی که . امريکا و رژيم کابل به شدت پا بگيرد
نشانه های آن را در کشاکش های تازه ميان کابل و 
واشنگنت بر سر بسنت شرکت های امنيتی خصوصی از مهين 

 . حاال آشکار می بينيم
 

ی مهواره پشتيبان برعکس، مسکو، که به گونه سنت
پشتونيسم در افغانستان بوده است، با دفاع از 
طرح دولت مقتدر مرکزی پشتونی با گرمی 
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درامه . گردانندگان کنونی را در آغوش خواهد کشيد
يی که در بازديد اخير کرزی از روسيه به منايش 

 .درآمد
 

و آخرين موضوع به بن بست رسيدن ...  -مشش
ر افغانستان و منطقه در راهربدهای امريکايی ها د

کل است که برای شکستاندن آن برخی از اسرتاتيژيست 
های امريکايی می خواهند هبای آن را از کيسه جتزيه 

هدف اين طرح، حفظ پايگاه . افغانستان بپردازند
. های امريکا در منطقه به هر هبايی که شده است

بگذار . چه فرقی می کند: منطق آن هم روشن است
گاه ها در مشال آرام باشند تا جنوب بی اين پاي

 .از اين چه هبرت! آرام
 
باز هم پيشاپيش می گويم که اين اسرتاتيژی از  

با آمدن . پايه بر سنجش های ناخبردانه استوار است
امريکايی ها از جنوب به مشال نه تنها جنوب به 
چراگاه دهشت افگنی بين امللل و کانون بزرگ توليد 

در مبدل خواهد گرديد و رويدادها و قاچاق مواد خم
در آن به گونه لگام گسيخته توسعه خواهند يافت، 
بل نيز دامنه حبران به مشال کشور کشانده خواهد شد 
و اين گونه سرتا سر کشور را فرا خواهد گرفت و 
افغانستان را به يک سياهچاله مرگبار جيوپوليتيک 

 .مبدل خواهد ساخت
 

در کشاکش های منطقه يی  هويدا است که برد امريکا
از مجله در حبران افغانستان، در صورتی که خنواهد و 
يا نتواند با حريفان اسرتاتيژيک خود به سازش دست 
يابد، تنها در پشتيبانی از يک احتاديه منطقه يی 

افغانستان، نيرومند و بی طرف متشکل از کشورهای 
که توانايی ايستادن بر سر  ايران و پاکستان

سه ابر قدرت  -خود در برابر حريفان امريکا پاهای
روسيه، چين و هند را در آينده داشته باشند، و 
از محايت کشورهای ترکيه، عراق، سوريه، لبنان و 
. دولت آينده فلسطين برخوردار باشد، خواهد بود

نه در در افتادن و درگير شدن در يک نربد بی 
 .پايان فرسايشی با اين کشورها
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کا در راه آرايش چنين احتاديه يی هرگاه امري
زمينه سازی نکند، سراسر اين هپنه بزرگ و گسرتده 
را از دست خواهد داد و اين منطقه بزرگ و مهم به 

در اين حال . دست حريفان آن کشور خواهند افتاد
از پيروزی راهربدی امريکا در آسيای ميانه و 

 . قفقاز حتا سخن هم منی تواند در ميان باشد
 

آن چه مربوط به آوازه ها در باره جتزيه   -مهشت
اگر . کشور می گردد، من جتزيه را عملی منی بينم

. چنين چيزی هم رخ بدهد، موقت و گذرا خواهد بود
جتزيه . مانند سال های دهه نود سده بيستم

افغانستان کار بسيار خطرناک و خونباری است و با 
توجه به اين که هيچ يک از ابر قدرت ها و 
کشورهای منطقه به گونه عينی از آن سود خنواهند 

شايد تنها کشوری که در . برد و عملی خنواهد بود
 .آن ذينفع باشد، هندوستان باشد

 
منافع ملی کشورهای منطقه ايجاب می منايد که در 
آينده  به جای جتزيه، احتاديه نيرومندی ميان 
کشورهای افغانستان، ايران و پاکستان به ميان 

د تا بتواند در برابر سه ابر قدرت روسيه، بياي
چين و هند قابليت زيستايی و ايستادگی داشته 

برد امريکا در پشتيبانی از چنين درست . باشد
که آن هم در اوضاع و احوال  احتاديه يی خواهد بود

کنونی به دليل اختالفات بزرگ ميان ايران و 
 امريکا بر سر مسايل فلسطين و عراق عملی خنواهد

 . بود
 
برخورد انساني، اسالمي و ملی با اين قضيه  

الرتناتيف ديگري ندارد و بايسته است از بلنداي 
. نگرش هاي واالي ملي، با اين مساله برخورد گردد

تنها با گفتگوهاي سازنده، تنها با بي آاليشي، با 
يکديل و فروتين، با دلسوزي، مهرباني و تنها با 

خود گذري بر پايه ارزش گذشت هاي متقابل و با از 
هاي واالي اسالمي، ملي و انساني، با ديد فراخ ، 
با جهان نگري گسرتده، با رهايي از زجنري تنگ نگري 
هاي بيجاي مذهيب، تباري، زباني، باوري و سياسي و 
ارجگذاري به پلوراليسم، پراگماتيسم، دمکراسي، 
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آزادي و احرتام به کرامت انساني و با خبيه زني و 
ندزني مي توان گره کور بن بست کنوني را آژ

 . شکستاند
 

در هپلوی مهه اين ها بايسته است در يک کنفرانس 
بين املللی زير نظارت سازمان ملل، استاتوس 
بيطرفی افغانستان دو باره اعاده شده و به مشکل 

با پاکستان در ازای تضمين » خط ديورند«نام هناد 
امور افغانستان آن کشور مبنی بر عدم مداخله در 

و دادن راه ترانزيت به افغانستان پايان داده 
در غير آن، کشور به سوی حبران برگشت . شود

ناپذيری پيش خواهد رفت که به دشوار بتوان 
 .پيامدهای دردناک آن را پيش بينی کرد

 
زمانی امير : مطلب ديگری هم به عنوان حسن ختام

ندوی است افغانستان ک«: عبدالرمحان خان گفته بود
. که در آن عسل کم و زنبورهای گزنده فراوان اند

حال هر کسی اين زنبور را بشوراند، وای بر 
 ! »حالش

 
 
 
 

 
 
 باد گودسربگ -گزارش مهايش بن

 طالبان چه کسانی هستند؟
 )افغانستان و پاکستان در درگيری منطقه يی(

 
ماه مارچ سال  28-26(يک شنبه  -به روزهای مجعه

اکادميکی زير نام  -مهايش بزرگ علمی) 2010روان 
افغانستان و پاکستان (طالبان چه کسانی هستند؟ 

با اشرتاک بيش از صد تن از ) در درگيری منطقه يی
دانشمندان، پژوهشگران و شيفتگان مسايل 
افغانستان از آملان، سويس، انگلستان، اتريش، 
فرانسه، هند و افغانستان در سالون مهايش های 

يلند شهرک باد گودسربگ بن برگزار اکادمی را
 .گرديد
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مهايش با مهاهنگی اکادمی رايلند شهرک باد گودسربگ 

مرکز «و » جامعه کاری علمی افغانستان«بن، 
سازماندهی گرديده » حتقيقات توسعه  دانشگاه بن

 . بود
 

 -مهايش با سخنرانی های خوشامد گويی يورگن کلومسن
پروفيسور داکرت مدير تدريسی اکادمی رايلند بن، 

دانشگاه بن » مرکز حتقيقات توسعه«از  -کنراد شيرت
اجنمن کاری علمی «و عضو هيات گردانندگان 

و بانو پروفيسور داکرت اينگيبورگ » افغانستان
پژوهشکده مطالعات آسيا و «استاد  -بالد هوف

ی دانشگاه هومبولت برلين گشايش يافت و »افريقا
نی ها، راه افتادن سه روز آزگار با ايراد سخنرا

پرُسمان ها و کنکاش ها و تبصره ها و گفتگوها  در 
 . جنب نشست ها ادامه يافت

 
با توجه به درگذشت نا به هنگام داکرت برنت 

دانشمند  –يکی از سازماندهندگان مهايش  -گالتسر
کسی که در ميان  -اس افغانستان شناس آملانینسرش

قب معنا دار افغانستان شناسان آملانی دادگرانه ل
ز گهواره «را داشت و به قول معروف » ريش سپيد«

زندگی اش را وقف مطالعه افغانستان منوده » تا گور
بود و با مهه اشتياق نتوانست به مهايش برسد، حضار 
برای يک دقيقه خاموش به پا برخاستند و ياد او 

 .   را گرامی داشتند
 

جامعه «در جنب مهايش، شام روز مجعه نشست ساليانه 
با اشرتاک گردانندگان و » کاری علمی افغانستان

اعضای جامعه برگزار گرديد که طی آن کارکردها و 
پويايی های جامعه در سال های گذشته ارزيابی 
گرديده و برنامه های آينده آن به بررسی گرفته 

 . شد
 

در خبش فرهنگی مهايش، شام روز مجعه فيلم مستندی از  
 . ان به پرده منايش گذاشته شداوضاع روان افغانست
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مهچنان شام روز شنبه، کنسرت هنرمندان افغانی و 
موسيقی  -گروه کورس آملانی به رهربی آقای بربک وسا

رهرب ارکسرت  -دان، آهنگساز و نوازنده نامدار کشور
 -فالرمونی شهر کلن و مهراهی آقای صابر شير زوی
کرت نوازنده و سراينده معروف کشور و آقايان دا

برگزار گرديد که با استقبال گرم .... رشيد و 
به ويژه اجرای پارچه . شنوندگان مواجه رو به شد

از ساخته (از سوی گروه کورس آملانی » بته فروش«
در دوره حتصيل شان  1972های آقای بربک وسا در سال 

مورد توجه فراوان ) در کنسرواتوريم مسکو
 .بينندگان قرار گرفت

 
بر فضای مهايش و سخنرانی ها، پرمسان  روی هم رفته،

ها، کنکاش ها و گفتگوهای جنب آن يک نوع روحيه 
نوميدی، دلگيری، سرخوردگی، کرختی، خستگی و 
دلزدگی از مسايل افغانستان که ناشی از درماندگی 
جامعه جهانی و بی برنامگی و ناکامی و ناتوانی 

 به. دولت افغانستان است، آشکارا به چشم می خورد
ويژه اشرتاک کنندگان بی توجهی دولتمردان آملانی 
را به ديدگاه های دانشمندان اين کشور به باد 

 .نکوهش و سرزنش تند گرفتند
 

بيشرت سخنرانی ها و پرمسان ها آگنده از نکوهش و 
سر زنش سياست های لغزش آميز دولت بوش و ناتو در 
کل و دولت آملان به خصوص، در قبال حبران 

ن و نيز دولت افغانستان و ابراز نگرانی افغانستا
از آينده اين کشور و دامنه يابی چالش ها در آن 
و سرازير شدن حبران به ديگر کشورها به ويژه 

 . پاکستان بود
 

گروهی از سخنرانان و حضار، راه اندازی جرگه 
را يک اقدام  بيهوده و مسخره و » صلح«نامنهاد 

چشمان مردم بازی ابزاری و خاک پاشانيدن به 
افغانستان و جامعه جهانی خوانده و کنفرانس اخير 

به باور آنان، . لندن را ناکام ارزيابی منودند
اين جرگه نه تنها هيچ دستاوردی خنواهد داشت، بل 

درونی کشور را ....شگاف تنش های تباری، زبانی و 
 . فراخرت خواهد گردانيد
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ژه اين گروه از دعوت جنايتکاران جنگی، به وي

آنانی که هزاران موشک بر کابل ريخته بودند، و 
بار مسووليت کشته شدن هزاران تن از باشندگان 
بيگناه کابل را بر پشت می کشند، برای مشارکت در 

به گفته آنان، . قدرت ابراز نگرانی شديد کردند
به جای اين که اين شيادان به تريبون های 

کت در جنايتکاران جنگی فرستاده شوند، به مشار
 .  قدرت دعوت می شوند

 
به گفته اين اشرتاک کنندگان، چنان که در گذشته 

چنين جرگه ) در دوره های بربک کارمل و داکرت جنيب(
های ابزاری به رغم هزينه های گزاف و هنگفت، هيچ 
نتيجه يی به مهراه نداشته بودند، اين بار نيز 

ه از اين رو، هبرت است ب. راهی به دهی خنواهد برد
جای پرداخنت به چنين بازی های بيهوده، برای 
مشکالت اصلی يی که افغانستان با آن رو به است، 
به برگزاری لويه جرگه ديگری برای بازنگری در 
قانون اساسی و رافنت راه حلی برای مشکالت نظام 

 .کنونی انديشيد
 

گروهی هم از افزايش کشت و توليد و قاچاق مواد 
افزايش اعتياد در افغانستان  خمدر در افغانستان و

و منطقه و اروپا ابراز نگرانی شديد منوده و خطر 
مواد خمدر در افغانستان که کنون به يک فاجعه 
جهانی تبديل شده است، بسيار نگران کننده 
خواندند و اقدامات اجنام شده در سال های فرصت 
های برباد رفته گذشته را در زمينه مبارزه با 

به هيچ رو بسنده و قناعت خبش  اين پديده شوم
ندانستند و خواستار اقدامات جدی جامعه جهانی در 

اين گروه، دست داشنت مشاری از . اين راستا گرديدند
گردانندگان دولت و اعضای خانواده های آنان را 

 .در بازرگانی مواد خمدر نگران کننده توصيف منودند
 

ظام در مشاری هم از پا گرفنت حبران عدم مشروعيت ن
افغانستان در پی تقلب گسرتده در انتخابات که 
بازتاب جهانی داشت و آينده دمکراسی در 
افغانستان را با چالش رو به گردانيده است، 
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ابراز نگرانی منوده، خطر تقلب گسرتده در انتخابات 
پارملانی پيش رو را برجسته ساخته، و به خاطر راه 

 . ار دادندافتادن احنصارگرايی در قدرت را هشد
 

روی هم رفته، اشرتاک کنندگان در يک موضوع هم نظر 
بودند و آن اين که جامعه جهانی به رغم درماندگی 
و بی چارگی، نبايد يک باره از افغانستان برآمده 

چون در . و اين کشور را به دست سرنوشت رها منايد
اين صورت، روی کار آمدن گروه های تند رو 

فتادن درگيری های گسرتده و اسالمگرا و خطر راه ا
توليد بی حد و حصر مواد خمدر و مبدل شدن 
افغانستان به النه دهشت افگنان از طيف های خمتلف 
بسيار زياد خواهد گرديد و به عنوان رهيافت 

و  چرخش بنيادی در افغانستانتاخير ناپذير از 
زمينه سازی برای روی کار آمدن يک دولت فراگير 

برای مهه مردم افغانستان،  ملی کارا و پذيرا
 . جامعه جهانی و کشورهای منطقه سخن راندند

 
حتا مشاری هم مشخصا و نام گرفته ادامه کار رهربی 

تيم کرزی را  -ناتوان و ناکام کنونی افغانستان
برای جامعه جهانی، انتخابات آينده  2011در سال 

امريکا و اتوريته شخص اوباما غير قابل حتمل 
 . خواندند

 
آن چه مربوط به طالبان می گردد، مهه سخنرانان و 
اشرتاک کنندگان در يک نکته ديد مشرتک داشتند که 
طالبان يک پديده پيچيده است و يک گروه خاص و 

در واقع، طالبان رنگين کمانی از . مشخص منی باشد
گروه های متعددی است که از باندهای وابسته به 

کستانی و چچنی و تندروان عرب گرفته تا طالبان پا
ازبيکستانی و اويغور و پاکستانی و افغانی را در 

تبار گوناگون  43در کل، منايندگان . بر می گيرد
در ) تبار 55بر پايه برخی ديگر از داده ها (

 .بافتار طالبان حضور دارند
 

مشار احزاب تند رو اسالمگرای پاکستانی به دو صد 
تقيم به می رسد که هر کدام مستقيم يا غير مس

. پيمانه های متفاوت با طالبان مهکار يا مهنوا اند



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
283 

 

در کل، می توان دو گونه طالبان را از هم تفکيک 
 :کرد

طالبان چونان يک جنبش فکری تند رو سياسی  -1
اسالمی گسرتده که معموال در ادبيات سياسی غرب با 

 .مشخص می شوند)  تی بزرگ(  T -حرف
که با ) ميليتانت(طالبان جنگجو و رزمنده  -2

 .   منايش داده می شوند) تی کوچک(  t -حرف
 

تصور کلی از طالبان، در ذهنيت باشندگان کشورهای 
باخرتی روی هم رفته منفی است و کشتار و انفجار و 
انتحار و خشونت و رفتارهای خشن با زنان و 

تصور نادرستی که در مورد . را تداعی می کند....
می پندارند مهه طالبان هست اين است که مشاری 

. پشتون ها يا طالب و يا هم هوادار طالبان اند
اين درست است که خبش اعظم و اکثريت مطلق طالبان 
پشتون تبار اند، مگر مهه پشتون ها طالب نيستند و 
مشار بسياری از پشتون ها نه تنها طالب و يا 
هوادار طالبان نه که با آنان به شدت خمالف هم 

زيان را طالبان مهو به پشتون  هستند زيرا بيشرتين
 . ها رسانده اند

 
امروزه در غرب مهه آنانی را که به گونه يی در 
برابر نيروهای ائتالف بين املللی به رهربی امريکا 

حتا . می جنگنند، از مجع طالبان به مشار می آورند
احزاب و گروه هايی را که در گذشته در زمان حضور 

شين مورد محايت امريکا نيروهای ارتش سرخ شوروی پي
مانند حزب اسالمی و گروه جالل الدين  –بودند 
 ...حقانی و

 
در يک سخن، سيمای طالبان بيشرت مهچون شبحی اسرار 
آميز و نامرئی و هيواليی پرداز می شود تا يک 

 . موجود واقعی
 

مشار نيروی های رزمنده طالبان را در افغانستان 
ساختار تشکيالتی . دختمين می زنن 36000 -25000بين 

مگر، می توان گمان . طالبان بسيار پيچيده است
برد که مانند هر سازمانی دارای دو ساختار افقی 

آن چه مربوط به ساختار افقی می . و عمودی هستند
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گردد، روی هم رفته، طالبان در پاکستان چهار 
که در واقع شورای (شورای کويته : شورا دارند

، شورای پيشاور، شورای گله )رهربی به مشار می رود
جنگل بلوچستان در گسرته مرزی نزديک به نيمروز و 

در هپلوی اين، سر هم ). ميرامشاه(شورای ميرانشاه 
در پاکستان ده کميته منطقه يی دارند که در واقع 

 . نقش وزارت خانه ها رابازی می منايند
 

در ساختار عمودی طالبان در درون افغانستان، آن 
ر واليت يک شورای نظامی دارند که نقش ها در ه

روشن است در . اداره واليت را بازی می منايد
و عالقه داری ) فرمانداری ها(ولسوالی ها 

و روستاهای زير کنرتل شان به مهين ) خبشداری ها(ها
 .       منوال شوراها و کميته هايی دارند

 
آن چه مربوط می گردد به زمينه های پديدآيی 

پشتوانه های باوری آنان، فشرده ديدگاه طالبان و 
های ارائه شده در مهايش را چنين می توان سرهم 

 : بندی کرد
طالبان، در واقع، در خالی قدرت به ميان آمده 
انديشه يی و قدرت در گسرته پشتون  سر بر آورده 

در گذشته، در گسرته مرزی پشتون، خان ها مهه . اند
با توجه به  کاره بودند و روحانيون و مالها

وابستگی مالی از خان ها و نيز اين که خان ها 
مورد محايت دولت بودند، به درجه دوم از قدرت 

مگر، در دوره جنرال ضياء مکتب . برخوردار بودند
. ديوبند به سوی جهاديسم و اسالم سياسی لغزيد

دالرهای باد آورده نفتی اعراب، و مهراه با آن 
سالح از سوی سی آی  انديشه های وهابی سيل پول و

ای  و آی اس آی و سپاه عريض و طويلی از مالهای 
وهابی از کشورهای عربی به گسرته پشتون سرازير 
گرديد و اين کار ساختار سنتی قدرت در ميان 
قبايل را دگرگون گردانيد و در هپلوی مالها، پديده 

کنون فرمانده (تازه يی به نام فرمانده جماهدان 
م ظهور منود که در برخی از موارد ه) بومی طالبان

 .  حتا مالها را در جايگاه دوم راند
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در واقع، اين امريکا و ناتو بودند که ساختار 
پرستيژ مالها و . سنتی پيشين را برهم زدند

فرماندهان  نظامی جماهدان نسبت به خان ها باال تر 
در هشت سال . رفت و ساختار قدرت دگرگون گرديد

ياری صورت گرفت تا اين مناسبات را گذشته، تالش بس
وارونه بسازند، مگر بيهوده و به نظر هم منی رسد 

زيرا کسانی که به . که ديگر بتوانند موفق گردند
جايگاه رهربان نو رسيده اند، در نظر ندارند به 

 .    آسانی با قدرت پدرود گويند
 

طالبان درست در اين خالی قدرت به جای جماهدان 
در واقع، مهان ارواح خبيثه يی که در . ظهور منودند

به » جماهدان»گذشته در گسرته مرزی پشتون در کالبد 
زور دالرهای سعودی و امريکايی و موعظه ها و 
تبليغات زهر آگين مالهای وهابی و پاکستانی دميده 

!. شده بود، کنون در کالبد طالبان حلول منوده است
هدان در نوار در واقع، طالبان مهان نقشی را که جما

مرزی پشتون نشين در دوره اشغال شوروی ها در 
برابر آن ها بازی می منودند، امروز در برابر 

 .امريکاييان بازی می منايند
 

در ميان طالبان و در کل پشتون ها در گسرته مرزی 
باور سرسختی هست؛ مبنی بر اين که امريکايی ها و 

هندوان  انگريزی ها و يهودان آمده اند تا به کمک
و دولت دست نشانده و وابسته شان در کابل پشتون 

چنان چه  از . ها و در کل اسالم را نابود کنند
مال عمر در برابر جنگ  -اين رو، امير املومنين 

افروزان اعالم جهاد منوده است و اين رسالت هر 
پشتون و طالبان کرام است تا با کافران جبنگند و 

را از سلطه کافران  پشتون ها و کل جهان اسالم
اين است که انديشه های ضد غرب و ضد . رهايی خبشند

. امپرياليستی در گسرته پشتون نشين پا گرفته است
و از مهين رو، طالبان در تبليغات خود بيش از پيش 

و پيکار با يهود و نصارا و » جهاد«و » اشغال«از 
 . هندو و ترسا سخن می زنند

 
تانی در مرزها و جنگ بی هزار سپاهی پاکس 120حضور 

امانی که ارتش پاکستان در برابر طالبان پيش می 
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برند، و افزون بر آن مبباران های پی در پی 
هواپيماهای امريکايی به ويژه هواپيماهای بی 
سرنشين آن کشور در گسرته قبايل در پاکستان 
دستاويز خوبی به دست طالبان می دهد تا انديشه 

ميان پشتون های باشنده دو  را نه تنها در» جهاد«
سوی خط ديورند که مشار آن ها را به سی ميليون 
نفر ختمين می زنند، بل نيز مهه مسلمانان پاکستان 

 .  و منطقه تبليغ منايند
 

برخی از سخنرانان و حضار افزايش فشار بر دولت و 
به ويژه نظاميان و سازمان استخبارات اين کشور 

نش در مرزهای را يکی از راه های کاهش ت
مگر، برعکس، . افغانستان و پاکستان می انگاشتند

برخی ديگر اين کار ناسودمند دانسته و برآن 
بودند که موازی با افزايش فشار بر ساختارهای 
پاکستانی، اوضاع، چنانی که جتربه نشان داده است، 

زيرا، پاکستانی . تيره تر و پيچيده تر خواهد شد
ساخنت فشارهای امريکايی ها ناگزيرند برای خنثی 

ها بر خود، آن ها را بيشرت در نربدها درگير 
بسازند و به برانگيخنت مردم در برابر امريکاييان 

 .بکوشند
 

آن چه بسيار شايان توجه است، اين است که در 
استان مرزی مشال باخرتی پاکستان مشار فراوانی از 
 نيروهای غير مذهبی و سکوالر هوادار طالبان اند و
حتا بسياری از دولتمردان به طالبان مهدری می 

خطر لغزش اين روحيه در ميان سکوالرهای . منايند
 . پشتون افغانستان بسيار است

 
گروه های بنياد گرا و اخوانی پاکستان مانند 
مجاعت اسالمی به رهربی قاضی حسين امحد هر چند هم 
بيشرت در کشمير  فعال است، با آن هم نيروی بزرگی 

استان مرزی مشال باخرتی دارد و کماکان پدر  در
 . معنوی احزابی چون حزب اسالمی مشرده می شود

 
احزاب و گروه های راديکال اسالمگرای پاکستان چون 
مجعيت العلمای اسالمی به رهربی مولوی فضل الرمحان و 

که مال عمر  در مدرسه او درس (مولوی مسيع احلق 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
287 

 

ر با گرايش های و ده ها گروه ديگ) خوانده است
وهابی بيشرت در گسرته قبايل، وزيرستان و در مشال 

اين گروه مورد محايت اعراب . بلوچستان پويا هستند
 . اند و هزاران تفنگدار در اختيار دارند

 
آن چه بسيار وحشتناک است، اين است که امروز 

طراز طالبانی با ) رزمنده و جنگجو(اسالم مليتانت 
در هم آميخته است و اين  بازرگانی مواد خمدر

گونه، از پشتوانه مالی نيرومندی برخوردار است و 
آهسته، آهسته در سراسر جهان اسالم مهه جا گسرت و 

امروز خطر طالبانيزاسيون به يک . هپن تر می شود
خطر جهانی مبدل گرديده است و روشن است لبه تيز 

 . تيغ آن به سوی متدن غرب نشانه گرفته شده است
 

فرزندان « -ی از سخنرانان و حضار، طالبان رابرخ
و مناد ايستادگی خاور » نامشروع گلوباليسم

به . زمينيان در برابر گلوباليسم فرهنگی خواندند
باور آنان، اين امريکايی ها بودند که طالبان را 
جهت هبره گيری ابزاری برای راهربدهای بلند 

ز مگر، بعدها طالبان ا. پروازانه خود آفريدند
از چراغ » جن«کنرتل آن ها بيرون گرديد و در واقع 

پريد آن هم در حالی که چراغ ديگر در دست 
خمالفان  -گلوباليست ها نبود و در دست های ديگری

يعنی حاال  ديگر بايد با مهه نيرو . آن ها بود
) تروريزم بين املللی(» جن«برای به دام انداخنت 
 !.   در سراسر جهان جنگيد

 
های » هايپرگلوباليست«سخن، امروز در يک 

امريکايی که در انديشه هپن ساخنت سيطره امريکا بر 
نئو «سراسر جهان هستند، درمنطقه در  برابر 

ها قرار گرفته اند که در پی پخش » طالبانيست
. سيطره اسالم طراز وهابی بر سراسر جهان هستند

يکی با شعار مبارزه در برابر تروريزم بين املللی 
 !. »شيطان بزرگ«ديگری با شعار مبارزه با و 
 

فشرده سخن، نربد ايدئولوژيک کنونی را که در جنگ 
متام عيار در افغانستان به منايش گذاشته شده است 
و کنون ديگر به پاکستان هم لغزديده است و در 
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جنگ عراق و يمن هم تبارز يافته است، می توان 
 »بانيسمنئو طال«و » هايپرگلوباليسم«رويارويی 

 .  در منطقه خواند که در حال جهانی شدن است
 

فهرست اشرتاک کنندگان با عنوان های  سخنرانی ها 
 :و مقاالت ارائه شده در مهايش

 
از شبکه حتليل های   -آقای توماس روتينگ

 )ساختار تشکيالتی طالبان(افغانستان، 
از انستيوت علوم سياسی  -داکرت يوخين هيپلر -1

طالبان در (ورگ ايالت هسن، دانشگاه دويس ب
 )پاکستان

انشگاه ويست منيسرت داز  –آقای کاوه اسپارتاک -2
جهانی شدن و حتول جنبش طالبان از  يک (انگلستان، 

 )جنبش بومی به يک جنبش منطقه يی و جهان مشول
از انستيوت خاور شناسی  -آقای فلوريان بروشک -3

 پايه های ايدئولوژيک (و آسيا شناسی دانشگاه بن، 
 )طالبان

پژوهشگر آزاد از برلين،  -آقای امين عظيمی -4
 )روپاگند فريبنده طالبانپ(
از جامعه کاری سياست  -آقای کارسنت ميشلس   -5

اسالمگرايان رزجمو در (بين املللی و امنيت کلن 
 )گسرته قبايلی پاکستان

از بنياد علم و سياست  -آقای بوريس ويلکا -6
 )نظاميان پاکستان و طالبان(برلين، 

بنياد صلح و «از  -داکرت کورنيلوس فريسن دروف -7
جنايات (هسن، فرانکفورت » حتقيقات منازعات

 )سازمانيافته و پليس ملی افغانستان
از جامعه مطالعات -بانو داکرت جانت کورساوی   -8

 )طالبان و اقتصاد مواد خمدر(و حتقيقات هايدلربگ 
استاد پژوهشکده  -پروفيسور داکرت آلربت استاهل -9

مقايسه جنگ (سياسی دانشگاه زوريخ سويس، علوم 
 ) های گذشته  پشتون ها با طالبان

پژوهشگر آزاد از نويی  -بانو داکرت الکا هوف -10
 )دورمنای سياسی -گفتگو با طالبان(ويد 
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از بنياد علم و سياست  -آقای فيليپ مونشن -11
بوندس «حتليل نيردهای طالبان از ديدگاه (برلين، 

 ) اننيروهای مسلح آمل(» وير
جامعه توده های «از -آقای تيلمن مشالسريد -12

طالبان و منازعات منطقه يی در » حمروم و زير ستم
 )مشال

پژوهشگر آزاد تاريخ از  -آقای ماتيهاس هوفمن -13
مناد نربدهای آزاديبخش  -طالبان(کريشن تلينسفورت، 

 )افغان ها؟
بنياد علم و سياست «از  -بانو داکرت چيتا ماس -14

 »اکزيت اسرتاتيژی«و گفتمان طالبان (، »برلين
 )راهربد خروج(

از مرکز پژوهش  -پروفيسور داکرت کنراد شيرت -15
 -»سرزمين های بی دولت«(های توسعه دانشگاه بن، 
 )آينده جنگ در برابر ترور

آيا صلح و (حتليل گر آزاد،  -آقای داکرت عصمت -16
 )هبروزی در افغانستان ممکن است؟

ژوهش ها و گرداننده کانون پ -عزيز آريانفر -17
بازی با کارت (مطالعات افغانستان از فرانکفورت، 

مقاله  -)طالبان و رهيافتی برای حبران افغانستان
 .بعدا به گردانندگان مهايش ارائه گرديد

مهچنان مشاری از پژوهشگران و دانشجويان  -18
افغانی باشنده آملان در مهايش حضور به هم رسانيده 

 .بودند
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 ازی با کارت طالبان ب
 و 

 رهيافتی برای حبران افغانستان
 

افغانستان، دردمندانه و سوگوارانه، امروز به 
ميدان رقابت های پنهان و آشکار قدرت های جهانی 
و منطقه يی، کارزار کشاکش های سرويس های 
اطالعاتی کشورهای گوناگون و گروه های رنگارنگ 

ی توان گفت  چنان که م. داخلی مبدل گرديده است
که بزرگرتين نربد استخباراتی جهان در آن روان 

 . است
 

 :مساله افغانستان يک مساله سه ُبعدی است
در ُبعد جهانی، اياالت متحده و هم پيمانان آن  -1

در ناتو، با روسيه و چين و در يک سخن ناتو با 
سازمان مهکاری شانگهای، در افغانستان روياروی هم 

 . قرار دارند
د منطقه يی، هند و پاکستان از يک سو، در ُبع -2

و ايران و عربستان از سوی ديگر در اين کشور 
درگير زور آزمايی سياسی و اطالعاتی فرساينده 

 .ديرپا اند
در ُبعد داخلی، در کل رويارويی ها آشکار و   -3

احزاب و گروه هايی چون مجعيت (پنهان ميان مشاليان 
اسالمی، حرکت اسالمی، شورای نظار، شاخه های وحدت 

اسالمی، جنبش ملی اسالمی و بازماندگان گروه های 
ناسيوناليست های تند (و جنوبيان ....) چپی گذشته

رو حاکم بر کابل، جنبش طالبان و احزاب اسالمگرای 
به رغم باز آرايی ها و چهره آرايی ) پشتون تبار
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های جديد سياسی و کشاکش های درونی ميان گروه ها 
 . 67جانب روان است و احزاب هر دو

 
آن چه مربط به کشاکش های جهانی می گردد، روشن 
است تا زمانی که ناتو و شانگهای به تفاهم 

فراگير در قبال امنيت جهانی و نظم ) کانسنسوس(
نوين جهانشمول و تقسيم عادالنه منابع انرژی و 
گسرته های نفوذ دست نيابند، درگيری ها و حبران 

حبران افغانستان را پايانی  های منطقه يی از مجله
 . خنواهد بود

 
از مهين رو، مادامی که ناتو و شانگهای در قبال 
مساله افغانستان به تفاهم دست نيابند و استاتوس 

افغانستان طی يک کنفرانس بين املللی زير  بيطرفی
نظر سازمان ملل تثبيت نشود، و ناتو به احنصار 

خمدر و روند  خود در مبارزه با دهشت افگنی و مواد
دمکراتيزاسيون در افغانستان پايان نبخشد و پای 

را به گونه ) خمصوصا روسيه، چين و ايران(شانگهای 
جدی به حل مسايل افغانستان نکشاند، دشوار خواهد 

 . بود مشکل افغانستان حل گردد
 

 -مشکل افغانستان تنها در فارمات مهکاری ناتو
ممکن است که  شانگهای قابل حل است و اين هنگامی

کانسپت نوين و گلوبالی برای امنيت جهانی مطرح 
گردد و اين مهم در صورتی می تواند عملی باشد که 

                                                 
با اين حال، در اردوگاه جنوبيان، اسالمگرايان تند رو .  67

ی چون حزب اسالمی و مانند جنبش طالبان و احزاب بنيادگراي
گروه حقانی، با ناسيوناليست های تندرو پشتون حاکم بر 

مهين گونه در اردوگاه . کابل در کشاکش پيوسته اند
مشاليان، کشاکش ها و مهچشمی هايی ميان گروه های گوناگون 
روان است که جبهه گيری های انتخابات رياست مجهوری در 

وجود در ميان مشاليان سال گذشته ميالدی به روشنی درزهای م
 .  را به گونه برجسته يی به منايش گذاشت

هر چند هم، ائتالف های تاکتيکی و موقتی هر چندگاهی ميان 
گروه ها و احزاب مشالی و جنوبی در مقاطعی صورت می 
پذيرد، مگر پايدار نيست و از پيوند ارگانيک برخوردار 

 . منی باشد و بسيار شکننده است
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را به عنوان يک  68امريکا نظم نوين جهان چند قطبی
واقعيت بپذيرد و از اسرتاتيژی های موهوم و 
بلندپروازانه که از اشغال افغانستان و عراق 

بر اندازی رژيم ها در آغاز شده و به تالش برای 
کشورهای پاکستان، ايران و ترکيه ادامه يافته و 
در سر اجنام به تسلط بر کشورهای آسيای ميانه و 
قفقاز و جتزيه روسيه و جدا ساخنت سايربيا از پيکر 

 .روسيه پايان خواهد يافت، دست بکشد
 

دست کم، مادامی که امريکا نتواند با پارتنرهای 
که به شدت (مان ترانس اتالنتيک اروپايی خود در پي

از تاراج يک جانبه منابع نفتی عراق از سوی 
، در قبال )کمپانی های امريکايی خشمگين هستند

مسايل گلوبال و ريگيونال به توافق و تفاهم 
نرسد، نبايد اميد چندانی به هببود وضع در 

 .  افغانستان داشت
 

ات و کنون چنين بر می آيد که افزايش پسلگد اختالف
چالش ها ميان امريکا و اروپا از يک سو، امريکا 
و چين از سوی ديگر، امريکا و روسيه، امريکا و 
پاکستان، امريکا و ايران، امريکا ترکيه و 

هر چند هم به (امريکا و سر اجنام کشورهای عربی 
تاثير منفی يی بر رخدادهای ) گونه پنهانی

نطقه در افغانستان و حتول اوضاع در اين کشور و م
کل داشته و موجب تيره تر شدن اوضاع و وخامت آن 

چنين بر می آيد که مواضع . در افغانستان می گردد
ترکيه، پاکستان، ايران، و کشورهای آسيای ميانه 

 .  در قبال افغانستان در حال نزديک شدن باشد
 

در ُبعد منطقه يی آن چه مربوط به کشاکش های 
می گردد، مساله به  ايران و اعراب در افغانستان

                                                 
هم تداوم حبران در افغانستان ناشی از اين  تا جايی.   68

است که کنون جهان در کل در  يک دوره گذار و انتقال به 
جهان دو قطبی فرو پاشيده است و روشن است . سر می برد

قواعد بازی در آن هم رنگ باخته است و هنوز جهان نو چند 
قطبی به گونه هنايی تشکل نيافته است و روشن است هنوز 

ه بازی برای چنين جهانی تدوين نشده و هنادينه قواعد تاز
 . نگرديده است
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رهربی جهان اسالم و مهچشمی های سنتی تاريخی ميان 
 . بر می گردد» وهابيسم«و » شيعه ايسم«دو دبستان 

 
هر چه است، تا زمانی که اعراب نفت و پول دارند، 
دشوار است تغييری در راهربدهای آن ها در 
افغانستان و منطقه که معطوف به توسعه 

پخش آيين وهابيسم با بنيادگرايی، تندروی و 
پشتونه دالرهای باد آورده نفتی و روی کار آوردن 
دولت های وهابی وابسته به عربستان در پاکستان، 
افغانستان و کشورهای آسيای ميانه است و 

 . اسرتاتيژی حماصره ايران؛ وارد بيايد
 

روشن است حمافل و حلقات معلوم احلالی در کشورهای 
متويل گروه های تند رو عربی هستند که توانايی 

وهابی و بنيادگرا از مجله احزاب اسالمگرا و جنبش 
از . طالبان را در افغانستان و پاکستان دارند

اين رو، اين که شايد جنگ در افغانستان دست کم 
چهار دهه ديگر، مادامی که اعراب  نفت  -تا سه

 .دارند، به درازا بکشد، بسيار زياد است
 

ی ايران اين است که اين کشور مهم ترين مساله برا
امريکا، اسراييل و عربستان از  -از سوی دمشنان آن

دو سو به حماصره کشانيده شده است و تنش آن با 
امريکا و اسراييل بر سر مساله هسته يی روز تا 

از اين رو، طبيعی . روز بيشرت و بيشرت شده می رود
است که افغانستان بايد به کارزار کشاکش های بی 

ايان ايران و امريکا و اسراييل و ايران و پ
روشن است به هر . عربستان از سوی ديگر مبدل گردد

پيمانه که تنش ميان اين کشورها بيشرت شود، پسلگد 
آن تاثير منفی يی بر اوضاع در افغانستان وارد 

 . خواهد کرد و بازتاب خواهد داشت
 

ناگفته پيداست که در صورت در گرفنت جنگ ميان 
سرايت اين جنگ به افغانستان و 69ان و امريکا اير

 . حتا پاکستان ناگزير خواهد بود
                                                 

روشن است احتمال برخورد نظامی ميان امريکا و ايران .  69
 هسته يی چون يورش حمدود هوايی بر تاسيسات. کم استبسيار 

اين کار، پايه های  . ايران به زيان امريکا خواهد اجناميد
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وار تر ساخته و نظام کنونی ايران را در درون کشور است

دستاويزی برای ادامه پويايی های امتی اين کشور خواهد 
و نه تنها داد و وجهه امريکا را در ميان مسلمانان 

 ين کشوردر سرتاسر جهان خمدوش ساخته و وضعيت امسلمانان 
چنين . را در عراق و افغانستان پيچيده تر خواهد ساخت

به پيمانه پيش محله يی به دهشت افگنی و تندروی در جهان 
 .بينی ناپذيری دامن خواهد زد

 
از سوی ديگر، محله گسرتده بر ايران، موجب ويرانی اين 
کشور گرديده و در سراجنام به وابستگی بيشرت اين کشور که 

درصد ذخاير گازی جهان را در اختيار دارد، به روسيه  18
چيزی که به هيچ رو به سود امريکا . و چين خواهد اجناميد

ه ويژه اروپا نيست و اروپا را در آينده به گروگان و ب
در حالی که يک .  انرژيتيک روسيه مبدل خواهد گردانيد

ايران نيرومند با روسيه  رقابت جدی يی در حوزه های 
کسپين، قفقاز و آسيای ميانه  و افغانستان خواهد داشت و 
در آينده می تواند با روسيه حد اقل در عرصه گازی به 

 . بپردازدرقابت 
 

محله به ايران، بی ترديد محالت متقابل ايران بر پايگاه 
و نيروی دريايی اين کشور های فزونشمار امريکا در منطقه 

به دنبال خواهد داشت که بيگمان زيان های مرگباری به  را
جنگ می تواند هنگامی به . نيروهای امريکايی خواهد رساند

عيار منطقه يی مبدل  فاجعه مبدل شود که به يک نربد متام
در چنين نربدی، پای عراق، اسراييل، سوريه، لبنان و . شود

محاس و حتا ترکيه نيز به کارزار کشيده خواند شد که می 
تواند به نابودی اسراييل و نابودی بيش از نيمی از مردم 
ايران در صورت استفاده اسراييل از جنگ افزارهای هسته 

ت کاربرد جنگ افزارهای هسته روشن است در صور .يی بيجامد
يی، سراسر منطقه از مجله نيروهای امريکايی مستقر در آن 

 .به شدت زيامنند  خواهند شد
  

دشواری در اين است که واکنش ايران در چنين جنگی پيش 
بينی ناپذير است که می تواند در برگيرنده زدن پايگاه 

زدن های امريکايی در ترکيه از مجله پايگاه اجنرليک، 
تاسيسات نابود سازی اسراييل، يی شهرها و تاسيسات هسته 

نفتی عربستان و ديگر کشور های حوزه خليج فارس و محله 
زمينی به عراق و افغانستان و بسنت تنگه هرمز گردد که بی 
. چون و چرا هبای نفت را دست کم دو برابر باال خواهد برد

 .چيزی که تنها به سود روسيه خواهد اجناميد
  

، به هر رو، در صورت درگيری جنگ ميان امريکا و ايران
چون از يک . اصلی خواهد بودگان بازند افغانستان نيز از 
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کشاکش های سنتی هند و پاکستان بر سر افغانستان، 
يکی ديگر از مهم ترين رقابت های منطقه يی است 
که پيوسته افغانستان را به ميدان بازی های اين 

هند به گونه سنتی . دو کشور مبدل گردانيده است
ناسيوناليست پشتون در کابل که اولرتا ک دولتاز ي

بر پاکستان ادعای ارضی داشته باشد، پشتيبانی می 
يعنی در واقع در بازی بر سر افغانستان، با . کند

در مقابل، . برگ ناسيوناليسم پشتون بازی می کند
پاکستان برای بر اندازی چنين دولتی، با برگ 

المی طراز بنيادگرايی و تندروی و راديکاليسم اس
 . بازی می کند) 70مانند طالبان(پشتونی 

                                                                                                                                                             
سو، با باال رفنت هبای نفت، افغانستان می تواند با حبران 
اقتصادی جدی رو به رو شود و از سوی ديگر، امکان محله 

و ) زاراسف(متقابل ايران بر پايگاه های بگرام، شيندند 
قندهار می تواند ماموريت امريکايی ها را در مبارزه با 
تروريزم جدا با خماطره رو به سازد و خطرناک تر از مهه 

 2-1راندن پناهگزينان افغانی از ايران که مشار آن ها به 
ميليون نفر می رسد، می تواند در افغانستان يک فاجعه 

ب اجتماعی انسانی به بار بياورد  و زمينه ساز يک انقال
 .گردد

 
شته از اين ها، محله زمينی به افغانستان به مقصد ذگ

حماصره نيروهای امريکايی در پايگاه های شيندند نيز 
 . پيامدهای بس ويرانگری را به دنبال خواهد داشت

     
از ديدگاه اين قلم، طالبان را می توان با توجه به  . 70

 :دی کردوابستگی آن ها، به چند گروه زير رده بن
 ) :آشتی ناپذير(طالبان سياه  -يکم

آی پاکستان اعم از . اس. طالبان وابسته به آی -1
شاخه يکم ( -پاکستانی و افغانی و  از ديگر کشورها

 . که تير پشت جنبش طالبان را می سازند) طالبان سياه
 طالبان وابسته به گروه های تند رو وهابی عرب -2

انستان شخصی به نام که رهرب آن در افغ(مانند القاعده 
اعم  )شاخه دوم طالبان سياه( -...و) مصطفی ابو يزيد است

برای مثال،  لشکر طيبه . از افغانستانی  و پاکستانی
پاکستان در مشار نزديک ترين گروه ها به القاعده مشرده می 

اين گروه از طالبان در واقع شاخه افغانی القاعده  .رود
 .اند
 ) :تی ناپذيرآش(طالبان خاکسرتی  -دوم

طالبان رزمنده و جنگجوی بومی افغانی در گسرته مرزی  -1
 ). طالبان خاکسرتی(که در واقع جنگجويان اجير اند 
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اين دسته از طالبان، هرچند هم در ظاهر با دو گروه ياد 
شده در باال پيوندهای تنگاتنگ و ارگانيک ندارند، مگر، 

تاثير باوری با آن هم، با دو گروه باال مهکار اند و زير 
 .و اقتصادی و روانی آن ها قرار دارند

گروه های مهکار  و مهسنگر با طالبان که در واقع از   -2
بازماندگان جماهدان پيشين هستند و مهکاری آنان با طالبان 
بيشرت جنبه تاکتيکی دارد مانند رزمندگان وابسته به 
احزاب و گروه هايی چون حزب اسالمی و گروه حقانی که از 

دگاه ايدئوژيکی هوادار اسالم سياسی طراز بنيادگرايانه دي
و اخوان املسلمين هستند و با طالبان سياه از ديدگاه 

هر چند هم گروه حقانی از ديدگاه (باوری متفاوت هستند
ايديولوژيک با گروه های وهابی بسيار نزديک است و با 

، با اين هم، )آی پيوندهای تنگاتنگی دارد. اس. آی
آن ها به خارجی ها ابزاری و مشروط است و تا  وابستگی

به هر . اندازه يی از استقالل عمل بيشرتی برخوردار اند
طالبان «رو، در مجع طالبان آن ها را هم می توان از 

 .  به مشار آورد» خاکسرتی
شايان ياد آوری است که مال عمر، گلبدين حکمتيار و حقانی 

درونتباری در برابر هر سه غلزايی هستند که از ديدگاه  
 .می رزمند) پوپلزايی(حکومت درانی

حزب اسالمی بيشرت در مناطق مشال و شرق کشور نفوذ دارد و 
جنگجو  3000مشار رزمندگان آن را برخی از منابع بيش از 

 .برآورد می کنند
 :  طالبان سفيد -سوم

در واقع، باشندگان بومی گسرته مرزی هستند که بنا به 
تباری و هم بنا به داليل باوری و يا  هم از داليل مالی و 

ترس زير تاثير طالبان هستند و ناگزير هستند با گروه 
روشن است طالبان سياه . های رنگارنگ طالبان مهکاری منايند

و خاکسرتی در جلب پشتيبانی از اين گروه و در صورت نياز 
انديشه مسلط بر . در سرباز گيری از مجع آن مشکلی ندارند

گروه اين است که روزی امريکايی ها از اين سرزمين  اين
. مگر، پاکستان و طالبان جايی رفتنی نيستند. خواهند رفت

از اين رو، به هيچ رو حاضر نيستند، از طالبان و 
از ديدگاه باوری، اين گروه . پاکستانی ها رو گردان شوند

گروييده و هم انديش طالبان هستند و با آنان مهدردی و 
 . يی دارندمهنوا

 
اين گروه پشتوانه مردمی، نيروهای ذخيره و پشت جبهه 

امريکايی ها و دولت افغانستان در پی آن . طالبان هستند
هستند تا اين گرروه را با تطميع و خريد و پخش پول های 
فراوان و دادن امتيازات رنگارنگ اقتصادی به سوی خود 

 . دمگر، شانس اندکی برای پيروزی دارن. بکشانند
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پاکستان که با هند رقابت و خماصمت ديرينه دارد و 
در برابر آن در مهه جبهه ها  ضعف دارد و از 
نداشنت عمق اسرتاتيژيک رنج  می برد؛ از موجوديت 
يک رژيم خمالف با خود در کابل هراس دارد و در پی 

ه وادار و متمايل آن است تا يک رژيم دست نشاند
تبار تند  71به خود را به رهربی  اسالمگرايان پشتون

                                                                                                                                                             
مشکل اصلی در اين است که طالبان با آن که بسيار 
پراگنده هستند و به ده ها گروه تقسيم می شوند، با آن 
هم به گونه شگفتی بر انگيزی در يک کانگلوميرات چونان 
يک کليت بسيار مهاهنگ مانند يک ماشين پيچيده بزرگ عمل 

ه می کنند که اين هم يکی از رازهای سر به مهر جامعه گسرت
مرزی پشتون و کالوه سر درگمی  است که سر نخ آن را بايد 

 .     آی پاکستان جسستجو کرد. اس. تنها در دستگاه آی
 

در يک تقسيم بندی ديگر، طالبان را از ديدگاه جغرافيای 
 :تکاپو و وابستگی ها به سه دسته تقسيم می منايند

شورای کويته که از سوی مال عمر رهربی می شود و در  -1
آی، نقش وهابيون عربی و .اس. ين شورا در هپلوی آیا

در واقع در . دالرهای بادآورده نفتی آنان بسيار باال است
گسرته عمل . اين شورا بيشرت القاعده نقش بازی می کند

کارروايی های اين شورا، در پاکستان شهرهای کويته و 
کراچی و در داخل افغانستان شهرهای قندهار، هلمند، 

 .است... زابل و ارزگان و ات، نيمروز، فراه، هر
شورای ميرامشاه که در اين شورا نقش گروه حقانی  -2

. هر چند شورا به گونه مستقيم از سوی آی. برجسته است
آی رهربی می شود، با آن هم اعراب نيز در آن نقش هر . اس

گسرته کارروايی اين شورا، بيشرت . چند هم کمرنگ تری دارند
 .  است... کتيکا، پکتيا، خوست و غزنی واستان هايی چون پ

شورای پيشاور که بيشرت رهربی آن در دست حزب اسالمی و  -3
ساير گروه های باقی مانده از جماهدان پشتون تبار پيشين 

آی پاکستان و .اس. بر اين شورا افزون بر آی. است
کشورهای عربی، به پيمانه معينی کشورهای ايران، چين و 

گسرته کارروايی اين گروه . دارند حتا روسيه هم نفوذ
لوگر، وردک، ننگرهار، کنرها، لغمان، بدخشان تا 

، کابل، مشالی، کاپيسا، پروان )سراسر مشال افغانستان(هرات
 .است... و 

 
پاکستان از حاکميت يک دولت غير پشتون در کابل نيز .  71

چون چنين دولتی را پشتون ها خنواهند پذيرفت . هراس دارد
يتی پشتون ها از چنين دولتی، موجب تقويت و نارضا

ناسيوناليسم پشتون خواهد گرديد که زمينه را برای نفوذ 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
298 

 

در افغانستان ) مانند رژيم طالبان(رو و راديکال 
داشته باشد، در غير آن، با خطر فشار دو جانبه 
گاز انربی رو به رو خواهد بود که برای آن کشور 

 . بسيار پر خماطره است
وناليست در سده گذشته، موجوديت يک رژيم ناسي

پشتون در کابل چه در دوره های ظاهر شاه و داوود 
خان و چه در حاکميت حزب دمکراتيک خلق تا 
سرنگونی داکرت جنيب و روی کار آمدن جماهدان مهواره 

از اين رو . برای اسالم آباد خوشايند نبوده است
پيوسته کوشيده است در بازی با برگ پشتون از 

به کمک حمافل و ( بنياد گرای و تند روی اسالمی
 . سود جويد) حلقات عربی

 
به هر رو، چنان چه ديده می شود در بازی بر سر 

 :افغانستان با دو برگ بازی می شود
 ناسيوناليسم تند رو پشتون -1
 بنيادگرايی و تندروی اسالمی پشتون -2
 

 :در دو سوی ميدان بازی، دو تيم صف کشيده اند
 :تيم يکم

 کنونو  در گذشته شوروی(يک ابر قدرت  -1
 )امريکا

 )هند(يک ابر قدرت منطقه يی  -2
يک دولت ناسيوناليست تند رو پشتون در کابل  -3

که بر پاکستان ادعای ارضی دارد و خواهان جتزيه 
و پيوسنت دو سوم ) در واقع نابودی آن(پاکستان 

استان مرزی مشال باخرتی و (خاک آن به افغانستان 
ه در سيمای مسال) منطقه قبايل و بلوچستان

در گذشته، دولت های . است» پشتونستان«
ناسيوناليست افغانستان به ياری شوروی پيشين 

 کنونیچنين نقشی را بازی می کردند و کنون دولت 
 . به ياری امريکا در چنين بازی يی درگير است

 :تيم دوم
، ارتش و .آی. اس. پاکستان با سازمان آی  -1

ی چون تند روان اسالمگرای اين کشور اعم از احزاب

                                                                                                                                                             
هند و روسيه در ميان پشتون های هر دو سوی خط ديورند 

 . فراهم خواهد کرد که به سود پاکستان نيست
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مجاعت اسالمی، مجعيت العلمای اسالمی و ده ها گروه 
 وهابی و راديکال شبه نظامی آن کشور

کشورها و حمافل معين اسالمگرای عربی به ويژه  -2
 گروه های وهابی اين کشورها

 ايران و کشورهای آسيای ميانه -3
در گذشته امريکا و کنون (يک ابر قدرت  -4

 ) چين+ روسيه
در  -رای پشتون افغانیگروه های تند رو اسالمگ -5

گذشته خنست جماهدان و سپس هم طالبان و کنون ديگر 
 »طالبان نو«
 

هر چه است، پاکستان به هيچ رو در استحکام و 
پايداری يک دولت ناسيوناليست پشتون در کابل 

از اين رو، منافع پاکستان با منافع . ذينفع نيست
 180امريکا که کنون حامی اصلی دولت کابل است، 

مشکل اصلی در . رجه با هم در تضاد قرار داردد
اين است که پايه های يک دولت ناسيوناليست تند 
رو پشتون در کابل، لرزان بوده و پيوسته با خطر 

داليل . واژگونی و شکست و فروپاشی رو به رو است
 :اين کار قرار زير است

چنين دولتی پيوسته با پاکستان که يک دولت  -1
ز آن است و در پی بر اندازی بارها نيرومند تر ا

. آن می باشد، در کشاکش و دمشنی به سر می برد
چنين دولتی با توجه به سرشت خود، به حمض آن که 
کمی سر پا ايستاده شود، به انديشه مداخله در 

می » پشتونستان«امور پاکستان و مطرح ساخنت مساله 
افتد که اين کار واکنش تند پاکستان را در قبال 

چنين دولتی پيوسته با هند روابط تنگاتنگ . دارد
به ويژه در عرصه های . و بسيار نزديکی دارد

اطالعاتی و امنيتی که روشن است دمشنی پاکستان را 
 .در برابر خود بر می انگيزد

روی کارآمدن و حاکميت چنين دولتی، پيوسته  -2
مستلزم اشغال افغانستان از سوی يک ابر قدرت و 

دراز مدت آن ابر قدرت در  حضور نظامی سنگين و
کشور می باشد که با خمالفت سرسختانه ابر قدرت 

در نتيجه، افغانستان را به . رقيب آن بر می خورد
کار زار کشاکش های خونين و ميدان نربدهای 
استخباراتی بی پايان ابرقدرت ها مبدل می 
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روشن است با حضور يک ابر قدرت در . گرداند
تان ناگزير خواهد بود تا افغانستان، دولت افغانس

پايگاه های نظامی خود را در اختيار آن ابر قدرت 
بگذارد که اين کار ناقض متاميت ارضی، استقالل و 
نقش تاريخی کشور است و آن را با خماطرات بسياری 

  .رو به رو می گرداند
 

از سوی ديگر، روحيه سلحشوری، آزادمنشی و بيگانه 
دگان اين مرز و بوم ستيزی پشتون ها و ديگر باشن

هر گونه حضور نيروهای بيگانه زير هر نام و 
نشانی که باشد را بر منی تابد و آن را چونان 
اشغال ارزيابی و در برابر آن نيروها و نيز دولت 

با . دست نشانده به نربد رهايی خبش ملی می پردازند
توجه به اين که پيکار در برابر توده های 

دراز مدت برد نداشته است و ميليونی هيچ گاهی در 
ندارد، از اين رو نيروهای اشغالگر حمکوم به شکست 
حمتوم هستند و دولت دست نشانده هم حمکوم به 

از اين، رو حاکميت چنين دولتی در گرو . واژگونی
دنباله رو بودن کشور و در رهن گذاشنت استقالل و 
آزادی آن است که به هيچ رو از سوی توده ها 

 .   ی شودپذيرفته من
چنين دولتی با خمالفت های آشکار و پنهان  -3

مهسايه نيرومند باخرتی آن و نيز کشورهای  -ايران
يعنی به . مهسايه مشالی آن رو به رو خواهد بود

جزيره يی مهانند است در ميان دريای از کشورهای 
. مهسايه خماصم با شش هزار کيلومرت مرزهای شفاف

دی پاسداری از روشن است چنين دولتی توامنن
در نتيجه آسيب پذير ترين . مرزهايش را ندارد

 .  دولت و کشور جهان است
چنين دولتی از درون با خمالفت شديد نيروهای  -4

در صد باشندگان کشور  65که نزديک به غير پشتون 
رو را می سازند يعنی با اکثريت باشندگان کشور 

اين خمالفت با گذشت هر روز و موازی . به رو است
با پا گرفنت و نيرومند شدن دولت ناسيوناليست تند 
رو پشتون در کشور بيشرت می شود و زمينه را برای 
تقويت ناسيوناليسم افراطی تاجيکی، هزاره يی، 

فراهم می کند که در سر .... ازبيکی، ترکمنی و 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
301 

 

اجنام به از هم گسيخنت وحدت ملی و  دريده شدن 
 .شيرازه هستی کشور خواهد اجناميد

. چنين دولتی زمينه متويل از درون را ندارد -5
از اين رو ناگزير است پيوسته در وابستگی از 

تناقض اصلی در آن است که چون .  بيرون به سر بربد
درصد نفوس کشور در مشال  و مناطق  65نزديک به 

در صد زمين  60مرکزی بود و باش دارند، نزديک به 
قريبا مهه های زراعتی افغانستان در مشال است و ت

صنايع و خبش بزرگ معادن در مشال واقع گرديده است 
و بيشرت اقالم صادراتی از مشال به دست می آيد، و 
اين گونه، نقش پشتون ها در اقتصاد کشور بسيار 
کمرنگ می باشد، چنين امری تناقض جدی يی در عرصه 
سياست داخلی افغانستان می باشد و با داعيه 

وازنه ناسيوناليست های سياسی و نظامی بلند پر
تند رو  پشتون مهاهنگی و مهخوانی ندارد و زمينه 

 .متويل چنين رژيمی را در کابل حمدود می گرداند
راهربد اصلی چنين رژيمی، به ميان آوردن يک  -6

به گونه يی که . دولت نيرومند مرکزی در کابل است
جتربه تاريخی نشان داده است، چنين چيزی با سرشت 

ستان که مناسب ترين نظام برای آن با کشور افغان
توجه به تنوع تباری، زبانی و آيينی آن نظام 
نامتمرکز است، منافات دارد و از مهين رو هم تا 

 . کنون راهی به دهی نربده است
 

بزرگرتين مشکل يک دولت نيرومند و متمرکز  در 
افغانستان اين است که زمينه متويل هزينه های 

کشور  وجود ندارد و از مهين کمرشکن آن در درون 
با اين هم، . رو، بايد پيوسته دست نگر خارج باشد

از سوی دولت (به حمضی که کمک های خارجی 
به هر دليلی کاهش يابد، پايه های ) استعمارگر

چنين دولتی آغاز به لرزش می منايد و هرگاه کمک 
خارجی قطع گردد، چنانی که واژگونی رژيم داکرت 

 . ، نابودی آن حمتوم استجنيب نشان داد
با توجه به خطر نابودی چنين دولتی، پس از   -7

بيرون رفنت نيروهای خارجی، روشن است در اوضاع 
کنونی کشورهای حامی آن منی توانند  به ارتش آن 
اعتماد داشته باشند و آن را برای ايستادن روی 

از اين رو، فرو پاشی . پاهای خود مسلح منايند
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انتظامی و امنيتی آن در فردای  نيروهای نظامی و
از اين رو، .  بيرون رفنت نيروهای خارجی حمتوم است

هر گاه به هر دليلی مداخالت و کمک های نظامی 
خارجی کاهش يابد و يا قطع گردد، سرنگونی چنين 

چنان چه در دوره داکرت . دولتی حمتوم خواهد بود
 72. جنيب اهللا ديده شد

 
دولت ناسيوناليست تند چنان چه ديده می شود، يک 

رو پشتون در کابل، در يک کشاکش پيوسته و دايمی 
 :با سه ضلع يک مثلث قرار دارد

در گذشته (نظامی جهان  -با يک قطب بزگ سياسی -1
 )ناتو، کنون شانگهای

پاکستان و ايران  -با دو قدرت بزرگ منطقه يی -2
 و ديگر کشورهای اسالمی و عربی

تند روان  با گروه ها و احزاب مشال و با -3
 اسالمگرای پشتون در درون کشور

 
اين گونه شانس پيروزی چنين دولتی در دراز مدت 

 .تقريبا نزديک به صفر است
 

به هر رو، چنان چه ديده می شود و جتربه تاريخی 
نشان می دهد، مشکل افغانستان رهيافت نظامی 
ندارد و هرگاه فکر درست و بنيادی يی برای آن 

اين که با گذشت هر روز پيچيده نشود، با توجه به 
تر و پيچيده تر می شود، ممکن است کار آن به 

هر (جاهای بسيار باريکی تا مرز انفجار و جتزيه 
 . بکشد) چند هم موقت

 
برای بيرون رفت از اين گرداب، و دور و تسلسل 

 :باطل، بايسته تا

                                                 
البته، نبايد از ياد برد که  هر دولتی هم که از .  72

يد، با خطر پيوسته واژگونی به سوی مشالی ها روی کار بيا
دست پشتون های باشنده پاکستان که پشتوانه نيرومند 

نظامی پشتون های مرزی افغانستان اند، رو به رو  -سياسی
از اين رو، تنها گزينه خرد ورزانه و . می باشد

دولت فراگير ملی با مشارکت راستين دادگرانه، تشکيل يک 
 . می باشد تانمهه اقوام و قبايل باشنده افغانس



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
303 

 

زير چرت سازمان ملل کنفرانس بين املللی يی   -1
تاتوس بيطرفی افغانستان اعاده برگزار و طی آن اس

بيطرف ساخنت افغانستان شاهکليد گشودن قفل . شود
زنگ زده مشکل افغانستان و گام خنست در راستای 

 . آوردن صلح و ثبات در کشور است
 -رهيافت مشکل افغانستان در فارمات ناتو -2

ناتو به تنهايی . شانگهای بررسی و ارزيابی گردد
 .ا ندارد توان حل مشکل افغانستان ر

پايان خبشيدن به کشاکش های افغانستان و  -3
»  خط ديورند«پاکستان تنها با پايان خبشيدن مساله 

از اين رو، حل اين مساله از موضوعات . ممکن است
اين موضوع را بايد در يک . تاخير ناپذير است

کانتکست با مناسبات پيچيده هند و پاکستان بررسی 
جهانی در آشتی  از اين رو، بايست جامعه. کرد

دادن هند و پاکستان با هم مساعی گسرتده يی را به 
 . خرج دهد

برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان،  -4
به جای جرگه بيهوده (برگزاری لويه جرگه اضطراری 

برای بازنگری ريشه يی در قانون ) صلح قبايل
اساسی، زمينه سازی برای لغو نظام ناقص رياستی 

ورکورانه و ناقصی از سيستم کنونی که کاپی ک
 -امريکا است و جاگزين کردن نظام خمتلط رياستی

مانند دوره داکرت جنيب که هبرتين الگو برای (صدراتی 
،  به جای آن؛ انتخابی ساخنت )کشور می تواند باشد

ارگان های حملی قدرت در مهه ترازها، تقسيم کشور 
و » اجتماعی -اقتصادی«) زون(به چند منطقه 

و زمينه ) مانند دوره داکرت جنيب(» امنيتی -امینظ«
سازی برای ايجاد يک دولت فراگير ملی از نيازهای 

 .    تاخير ناپذير می باشد
 
 
 
 
 

 یخارج استيدر عرصه س کايراسرتوپ
 کايامر یخردورزانه برا نهيتنها گز
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با  کايکه کنون امر یو دشوار دهيچيپ اريبس وضع
در افغانستان،  ژهيو به و انهيآن در خاور م

است و  دهيگرد بانيو عراق دست به گر نيفلسط
کشور در  نيا ندهيآ تيو تار وضع رهيت یدورمنا

 يیکايامر یها ستيژيمنطقه و جهان در کل؛ اسرتات
آن  یدر راهربد ها وستهيرا بر آن داشته است تا پ

 .نديمنا يیها یها و بازنگر شيرايکشور و
 

که راهربد سازان  ديآ یبر م نيهم، چن نيا با
 یجامع افتيتا کنون نتوانسته اند به ره يیکايامر

است  دهيکار موجب گرد نيا. ابنديدست ب نهيدر زم
در  یبرنامگ یو ب یروزمرگ ريمتحده در گ االتيتا ا

و به تبع از آن در کل جهان  یتيگوشه از گ نيا
 یفرجام و ب یب یشيفرسا یها یريشود و گرفتار درگ

 -گردد يیمنطقه  یاسيو س یاطالعات -ینظام انيپا
کشور و در کل  نيا یرا برا یروشن ندهيکه آ یزيچ

 .دهد یمن ديمهه جهان نو
  
 يی شهير) یکايپر اسرتو( یکه دگرساز ديمنا یم نيچن

 کيتفاهم بر سر  -کايامر یخارج استيس یاديو بن
و  تيبر سر صلح، امن) جهانشمول( کانسپت گلوبال

و  یدر اوضاع نو جهان چند قطب یجهان یثبات سراسر
 یقدرت ها ريبا سا نينو یدر چهار چوب ارزش ها

از  یوضع نيدرهم شکسنت چن یبرا یمطرح جهان
 .باشد ريناپذ ريتاخ یازهاين
 

متحده است تا در گام  االتيبر ا ،راستا نيا در
خود در اردوگاه ترانس  يیاروپا یخنست با پارتنرها

 یکايامر یکشورها ن،يچ ه،يو سپس با روس کياتالنت
 یو جمموعه کشورها یعرب یهند، کشورها ،یجنوب
 ران؛يپاکستان و ا ه،يترک ژهيعرب به و ريغ یاسالم

رشته سازش  کي هتوازن دادگرانه منافع، ب هيبر پا
 .ابديدست  یاديبن یها

 
 ميبر سر تقس ،یبه سازش بزرگ جهان یابيدست

کنار در (و گسرته نفوذ  یدادگرانه منابع انرژ
 ن،يمانند فلسط يیخونبار منطقه  یگشودن گره ها

تنها راه خرد ورزانه  -)عراق و افغانستان
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آن،  ريدر غ. است یبن بست جهان نيبرونرفت از ا
و در کل جهان  کايامر یادامه وضع کنون ستيروشن ن

 .دچار خواهد ساخت یبه چه سرنوشت را
 

در  یجهان یبه پس منظر کشاکش ها یجا نگاه نيا در
 :ميافگن یگسرته منطقه خود م

 
 يیآ ديو پد هيانقالب اکترب در روس یروزياز پ پس

 نيگرادنندگان ا ،یتزار هيروس یبه جا یکشور شورو
 یها یبا توجه به شکنندگ نيلن یکشور به رهرب

گوناگون،  یآن در عرصه ها یها یو ناتوان یشورو
از  یکمربند جاديا یخود در پ یساز منيا یبرا

 رامونيپ رطرف د یاگر نه دوست، دست کم ب یاکشوره
 .دنديخود گرد یکشور نوپا

 
 یاز کشورها یآراسنت نوار ژهيراستا، به و نيا رد
 یو متصرفات امپراتور یشورو انيم ليطرف و حا یب

 جايی –کشور نيا یجنوب یدر مرزها ايدر آس سيانگل
 »یحجاب عاجز شورو« -وقت جهان یاسيکه در قاموس س

روشن . ته بود، در دستور کار قرار گرفتنام گرف
 ه،يترک یرهاسخن بر سر کشو ،است در گام خنست

از  یبود که شورو نيمه. و افغانستان بود رانيا
 ه،ياتاترک در ترک ستيوناليناس ینوپا یها ميرژ

و پسان ها (و امان اهللا خان  رانيرضا خان در ا
و به  تيدر افغانستان محا) نادر خان و ظاهرخان

 یو ملت ساز یدولت ساز یها نهيکشورها در زم نيا
 .منود یفراوان یکمک ها

 
 
بود که با  نيکار، ا نيها از ا یشورو یاصل هدف 

ساخنت  رومنديسه کشور و ن نيا یاقتدار مل تيتقو
کشورها را در برابر سلطه  نيدر آن ها، ا یعرق مل

و در واقع  ديمنا هيو رخنه آملان وقا ايتانيبر
خود  یجنوب یدر مرزها یاستوار یافندپد واريد

 انيم مبنديروشن است در دوره صلح ن. برپا دارد
وقت جهان  یاسيو دوم، اوضاع س کمي یدو جنگ جهان

 یکيخطر آملان که لزوم نزد ژهيدر آن برهه به و
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که  ديکرد، موجب گرد یم کتهيرا د سيو انگل یشورو
 .برپا مباند یکمربند دخلواه شورو

 
قوا در جهان به رنگ  شيدوم، آرا یجهاناز جنگ  پس
متحده  االتيا یبرآمد ابر قدرت نوپا. درآمد یگريد

 دهيگرد سيکهنه کار انگل یامپراتور نيکه جانش
و  مقارهياز ن یسيانگل انيسپاه یبود، برونرو

نقشه  یدو کشور هند و پاکستان به رو يیدآيپد
به  -یژجهان و مساله تسلط بر منابع انر یاسيس
قرار گرفت،  گريد ليدر صدر مسا یمنابع نفت هژيو

 .را به خود گرفت یگريشکل د زيکمر بند جنوب ن
 
 انهيدر منطقه خاور م یجهان یها يیارويرو یمايس

 نيتوان چن یدر آن برهه را م انهيم یايو آس
 :پرداز کرد

 
نقش ) نيکسپ یايحوضه در(و قفقاز  انهيم یايآس در

قفقاز در  یه مجهورو س انهيم یايآس یپنج مجهور
 یها نهيگنج یکه دارا ديبرجسته گرد یگسرته شورو

 ژهياز نفت، گاز و به و یدست ناخورده بزرگ
. بودند یکان یخاستگاه ها گريو مس و د وميوراني

 ريذخا درصد 18-17به  کيمنونه، قزاقستان نزد یبرا
درصد  5/4به  کينزد کستانيو ازب وميوراني یجهان
قزاقستان . ان را دارا هستندجه ميوراني ريذخا
مس جهان را دارد و  ريبه ده درصد ذخا کينزد

از نفت و گاز در ترکمنستان،  یبزرگ یخاستگاه ها
 .وجود دارد جانيقزاقستان و آذربا کستان،يازب

 
) فارس جيخل یدر حوزه کشورها(فارس  جيحوضه خل در

از  یبزرگ یعرب خاستگاه ها یمنا رهيدر جز ژهيبه و
که  ميآور گرد اديبسنده است . ود داردنفت وج

 ینفت یها نهيدرصد گنج 26 يیعربستان به تنها
 کيهم نزد تيو کو درصد 12، عراق شده جهان تيتثب
به . جهان را دارا اند ینفت ريدرصد را ذخا دهبه 

عرب و  یمنا رهيدر جز کايامر رومنديهر رو، حضور ن
 رهيجز نيآن کشور در ا یبزرگ نفت یتسلط غول ها

 کياکونوم ويج یعمده کشاکش ها یها یژگيمنا از و
 .رود یبه مشار م ستميدوم سده ب مهيدر ن
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 –شود، دو ابر قدرت یم دهيکه د يیگونه  به 

 یجنگ جهان انيپا یدر فردا کايو امر نيشيپ شوروی
جهان و دو حوزه  یدوم بر دو حوضه بزرگ انرژ

. دشده بودن رهيچ ايآس کيژيحساس اسرتات اريبس
) و قفقاز انهيم یايآس( نيها بر حوضه کسپ یشورو

 یامن رهيجز(فارس جيها بر حوضه خل يیکايو امر
 ).عرب

 
دو  نياست که ا نيتوجه است، ا انيکه شا یزيچ 

 یاز هم جدا م ليحا یاز کشورها یحوضه را کمربند
ساز که متشکل اند بر هند، پاکستان، افغانستان، 

. و مصر ني، فلسطلبنان ه،يعراق، سور ران،يا
داشنت دو کشور  تيکمر بند موقع نيا گريد یژگيو

 یراب(و عراق در آن است  رانيا زينفت و گاز خ
کمر بند هبرت  نيمنودن تصور هبرت در باره ا دايپ

 ).مينگاه کن يیايخواهد بود اگر به نقشه جغراف
 
دو ابر  انيم» استاتوس کوو« یاست برقرار روشن 

دو حوضه، مستلزم  نيدر اثبات  نيقدرت و تضم
بودن آن  ليکمر بند و حا یکشورها یطرف یب تيوضع

. بود کيژياسرتات ويو ج تکيوپوليج دگاهيها از د
دو اردوگاه وارسا و  انيم یجهان یمگر، کشاکش ها

 یريدرگ بموج کايو امر یناتو و دو ابر قدرت شورو
 نيواقع در ا یبر کشورها یرگيبر سر چ ديرقابت شد

 .بود دهيگرد کمربند
 
 یکمربند برا یتسلط بر کشورها انيم نيا در 

 :داد یم یچند برتر هيروس
 
 نيدر حوضه کسپ تيمصوون نيتضم -1
 ويج ک،يتيوپوليمهم ج ارينوار بس کيتسلط بر  -2

 کيژياسرتات ويو ج کياکونوم
عراق و  کيتيانرژ یها نهيبه گنج یابيدست -3
 رانيا
 زينفت خ یوزه کشورهادر ح کايمنافع امر ديهتد  -4

 عرب یمنا رهيجز
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 نيشيپ یشورو ،کشاکش ها نيو دار مه ريگ در 
هند، افغانستان، عراق،  یتوانسته بود کشورها

و مصر را در کمربند جنوب  نيلبنان، فلسط ه،يسور
 .خود بکشاند یبه سو

 
 رانيپاکستان و ا یبر کشورها کايمقابل، امر در 

که  هيرهه، کشور ترکروشن است در آن ب. تسلط داشت
کنرتل  یکه برا لييکشور اسرا زيعضو ناتو بود و ن

 انيبه م سيانگل یها يینفت اعراب با کار روا
عرب به  یمنا رهيآورده شده بود، در کنرتل جز

. داشتند رکشاکش ها حضو دانيدر م کايامر یهوادار
و  هيترک ل،ييبر مثلث اسرا هيبا تک کايامر یعني

را در کنرتل  زيحوضه نفت خ نيت اپاکستان از سه جه
 .داشت

 
  
 
 یبر کشورها کايگونه، در مقابل تسلط امر نيا

را به آن  ريز یها یکمربند به نوبه خود برتر
 :ديخبش یکشور م

عرب و در  یمنا رهيدر حوضه جز تيمصوون نيتضم  -1
 فارس جيکل خل

 ويج ک،يتيوپوليمهم ج ارينوار بس کيتسلط بر  -2 
 کيژياسرتات ويجو  کياکونوم

عراق و  کيتيانرژ یها نهيبه گنج یابيدست -3
 رانيا
 یايآس( نيدر حوضه کسپ یمنافع شورو ديهتد  -4
 )و قفقاز انهيم
 
دوم و سوم  یکه بندها ميشو یجا متوجه م نيا در 

 یهر دو ابر قدرت مشرتک بوده است و بند ها یبرا
 .رديگ یاول و چهارم به عکس در تعارض قرار م

 
دوم سده  مهيکل، در جهان عرب در سراسر ن رد 
 :بود افتهي شيدو اردوگاه در برابر هم آرا ستميب
 
عربستان  یحمافظه کار به رهرب یاردوگاه کشورها-1

 نيدر ا. جهان اسالم را داشت یرهرب هيکه داع
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قطر، امارات، عمان  ن،يحبر ت،يکو یاردوگاه کشورها
 یمهکار یراشو«داشتند که پسان ها  تيو اردن عضو

 .را ساختند] فارس[ »جيخل
 سيير -ناصر یعرب به رهرب سميونالياردوگاه ناس -2

 ر،ياردوگاه مصر، اجلزا نيمجهور مصر بود که در ا
 یجنوب منيعراق و  ه،يچاد، لبنان، سور ،یبيل

جهان عرب را  یرهرب هيداع زيناصر ن. قرار داشتند
 .در سر داشت

 
و  کايامر تيمحا ريز حمافظه کار یکشورها اردوگاه 

 نيشيپ یشورو تيمحا ريز ستيوناليناس یکشورها
 .بودند

 
 یگردد به کشورها یهر رو، آن چه مربوط م به

و  یزن هيخب یدر پ وستهيپ یکمربند جنوب، شورو
درهم  یدر پ کايدر آن بود و امر یزن رهيزجن

 .شکستاندن آن
 
 جاديآن بود تا با ا یدر پ کايبرهه، امر نيا در 
را در برابر نفوذ  یاردوگاه ،يیمنطقه  مانيپ کي

در . ديارايب یحجاب عاجز شورو هيدر ناح سميکمون
 ه،يبغداد را با اشرتاک عراق، ترک مانيآغاز، پ

به  مانيپ نيمگر ا. آورد انيبه م هيو ترک رانيا
. ديفرو پاش ققاسم در عرا ميعبدالکر یکودتا ليدل

متشکل بر را  -سنتو مانيپ ديکوش کايسپس امر
از . دهد شيو پاکستان آرا رانيا ه،يترک

دعوت  مانيپ نيبه ا وسنتيپ یبرا زيافغانستان ن
مگر، افغانستان آن را بنا بر اختالفات . شده بود

با پاکستان بر سر موضوع پشتونستان و داشنت  یارض
 .رفتينپذ نيشيپ یبا شورو ژهيروابط و

 
  
 یمد، شوروآ انيبه م مانيپ نيکه ا یمهان آوان از

هم از فروپاشاندن آن درنگ نکرد تا سر  يیحلظه 
 یآن را برا رانيدر ا یانقالب اسالم یروزياجنام پ

 .ختيبرهم ر شهيمه
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است که در دهه  نيتوجه است، ا انيکه شا یزيچ 
 سميوناليطرح ناس دنيکش شيبا پ رانيهفتاد شاه ا

در برابر  سميايو آراسنت اردوگاه پان آر یرانيا
سه کشور  انيرا م يی هياحتاد ديکوش سميعربپان 

 جاديافغانستان و پاکستان ا ران،يتبار ا يیايآر
اردوگاه با  نيمگر چون قرار بود ا. ديمنا
رو  یشود، با خمالفت شورو جاديا کايامر یبانيپشت

داوود خان  یکودتا یکه با راه انداز ديبه رو گرد
. ديدانرو گر هيرو  یطرح را با ناکام نيا 1972در 

طرح را  نيا ديحاضر گرد زيپسان ها داوود خان ن
افسران هوادار حزب  یمگر با کودتا. رديبپذ

 .فتادبر ا شهيخلق طرح از ر کيدمکرات
 

واقع در  یهر رو، کشاکش بر سر تسلط بر کشورها به
کار آمدن حزب  یبا رو. کرد دايکمربند ادامه پ

 یروزيبه پ یمنود که شورو یم نيچن ،خلق کيدمکرات
. باشد افتهيدر تسلط بر کمربند جنوب دست  یقاطع

لبنان و  ه،يعراق، سور ران،يافغانستان، ا رايز
را از  نيپحوضه کس یسترب واريبه سان د نيفلسط

که حضور  نيکما ا. پوشاندند یم کايرخنه امر
را در  یعرب یحوزه کشورها ،در افغانستان یشورو

برهه  نيدر ا. داد یهم قرار م ديکل در معرض هتد
 . بود یهند هم هوادار شورو

 
در کمر بند مانده  کايامر یکه برا یتنها کشور

رو بود که پاکستان در  نياز مه. بود، پاکستان بود
 تيامه کايامر یبرا ستميدهه هشتاد سده ب یها لسا
برهه  نيراستش در ا. منوده بود دايپ یاريبس
 هيتوانسته بود مصر را در انتها ال کايامر

مگر، نقش آن کشور . خود بکشاند یکمربند به سو
 .نبود ريچندان چشمگ

 
اوضاع باز هم  ستميدهه نود سده ب لياوا در

تار  خنتيو از هم گس یشورو یفروپاش. ديدگرگون گرد
 یرا در باز يیوارسا صفحه تازه  مانيو پود پ

 یشد که جهان دو قطب یپنداشته م نيچن. بزرگ گشود
 نيا. شده است یهان تک قطبج گريو د ختهيفرو ر



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
311 

 

 انيم به یپر کردن خال یمتحده برا االتيبود که ا
 .شد دانيآمده در کمربند وارد م

 
که جهان تک  ديروشن گرد ستم،يسده ب لياوا در 

به  گريکه د کايتنها ابر قدرت امر یبه رهرب یقطب
بود، دارد به  دهيمبدل گرد) مگا پاور(فرا قدرت 

 کيرود و جهان در  یم شيپ یجهان چند قطب کي یسو
 یسخن، نظم دو قطب کيدر . دوره گذار قرار دارد

از  اشت،وجود د ینيمع یآن قواعد باز یکه برا
هنوز قواعد  ینظم چند قطب یرفته بود و برا انيم
 یچنان. و خطوط قرمز مشخص وجود نداشت یباز نيمع

 .که تا هنوز هم ندارد
 
و  ستيده بچه بود، در آغاز هزاره سوم و س ره 
کار زار  یتوانست با راه انداز کايامر کم،ي

عراق  -ابديگسرتده بر دو کشور مهم کمر بند تسلط 
 .و افغانستان

 
مربوط مي گرديد به عراق، بنا به پنداشت  چه آن 

مشاري از آگاهان، اسرتاتيژي امريکا در اين کشور 
 :در چند مرحله پياده شد

 
ايران و عراق و  در دادن آتش جنگ فرسايشي ميان-1

 .رانيصدام در برابر ا خنتيبر انگ
پايان دادن به جنگ ايران و عراق با پا در   -2

 مياني سازمان ملل
دادن چراغ سبز به صدام و بر انگيحنت او به  -3

 محله و اشغال کويت
محله گسرتده هوايي بر عراق و در هم کوبيدن -4

زيرساخت هاي نظامي و توان رزمي اين کشور به 
 هبانه اشغال کويت

، سازماندهی حماصره ده ساله عراقحتريم و  -5
کودتاهای پی در پی در آن کشور که مهه نافرجام 

و تضعيف تدرجيي آن کشور براي فراهم ساخنت  ماندند
 .زمينه محله بر آن

محله بر عراق به هبانه داشنت جنگ افزارهاي   -6
 هسته يي و اشغال آن کشور
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ربوط مي گردد، به افغانستان؛ آنچه م ،با اين هم 
به باور کارشناسان، امريکا اسرتاتيژي خود را در 

 :قبال اين کشور در چند مرحله پياده منود
 
بي ثبات ساخنت اين کشور از راه دامن زدن به  -1

بنيادگرايي اسالمي در دوره ظاهرشاه به کمک 
 کشورهاي عربي و پاکستان

امور  بر انگيخنت شوروي به مداخالت در -2
افغانستان که در راستاي دست يازي به اقدامات 
پيشگريانه و متقابل که منجر به روي کار آوردن 

 .داوود خان و سپس نظام دمکراتيک خلق گرديد
کشانيدن پاي شوروي در باتالق يک جنگ فرسايشي  -3

 در افغانستان
سياسي در  -راه اندازي کارزار گسرتده نظامي-4

مهه جانبه جماهدان که منجر برابر شوروي و تقويت 
به جنگ هاي خامنانسوز سال هاي دهه هشتاد و سر 

 .اجنام بازگشت سپاهيان شوروي از اين کشور گرديد
ميان » سوهاني«راه اندازي جنگ هاي فرسايشي  -5

گروه هاي جماهدان به منظور از ميان بردن توان 
نظامي  -رزمي آنان و راندن آنان از صحنه سياسي

 نافغانستا
عربستان و  یاريروي کار آوردن طالبان به  -6

پاکستان به عنوان جاده صاف کن و کمک به آنان 
براي تسلط بر سرتاسر افغانستان و تصفيه و خلع 

 سالح جماهدان
محله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به   -7

 هبانه مهکاري با تروريزم بني املللي
در افغانستان  حضور روزافزون و گسرتده نظامي  -8

و هپن ساخنت پايگاه هاي اسرتاتيژيک در اين کشور و 
زمينه سازي براي رخنه در کشورهاي آسياي ميانه و 

 ديگر اهداف اسرتاتيژيک
 
 ميقرار گرفته ا یگاهيچه هست، امروز در جا هر 

در . رفته است انياز م نيشيپ یشورو گريکه د
درت ابر ق کيمنطقه ما هند در حال مبدل شدن به 

 نيبه دوم یبه سان غول بزرگ اقتصاد نيچ. است
است و  دهيجهان مبدل گرد یکشور توامنند اقتصاد
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 نيتبه خنس 2025شود که تا سال  یم ینيب شيپ نيچن
 گريبار د زين هيروس. اقتصاد بزرگ جهان مبدل شود

 کيتياست و به سان ابر قدرت انرژ ستادهيسر پا ا
در  ینظام دگاهيدجهان از  رومنديکشور ن نيو دوم

 ان،يم نيدر ا. حضور دارد یجهان یهپنه کشاکش ها
 یقدرت ها ايابر قدرت ها  مهيبه ن رانيو ا هيترک

 .اند دهيمبدل گرد يیبزرگ منطقه 
 
 کاياز آگاهان امر یاريهر رو، به باور بس به 

پندارد و  یم )پاورمگا(فراقدرت  کيهنوز خود را 
 یمنا رهيهپنه جزتسلط نه تنها بر سرتاسر  یدر پ

کمربند و سراسر هپنه  یمهه کشورها زيعرب، بل ن
 یاست که قدرت ها نيا. و قفقاز است انهيم یايآس
و  هيترک ،یعرب یکشورها ن،يچ ه،يمانند روس گريد
 ريغ اي ميو حتا پاکستان در برابر آن مستق رانيا

 تيسخن، وضع کيدر . قرار گرفته اند ميمستق
در دهه هشتاد سده  یوروش تيمانند وضع کايامر
تنه با مهه جهان در  کياست که  دهيگرد ستميب

 .افتاده بود
 
گرفنت  شيتوانست با پ نيشيپ یشورو ،آن برهه رد 
رشته  کيگرباچف با ) یکايپر اسرتو( یدگرساز یمش

خود را از  یخرد ورزانه با توامنند یها ینيعقب نش
 یشورو. برهاند یجهان یکشاکش ها نيبار سنگ ريز

توانست با برون برآمدن از افغانستان و با آزاد 
و قفقاز مشکالت  انهيم یايمسلمان آس یساخنت کشورها

 .ببخشد انيپا بايخود را جهان اسالم تقر
 

 سم،يمارکس یدئولوژيسپردن ا یبا به فراموش نيمهچن
بسرت،  نيدر مه. ديخبش انيپا نيبه اختالفات خود با چ

به اختالفات  ،یخاور یبا برآمدن از اروپا یشورو
 نهيداد و زم انيپا یباخرت یاروپا یخود با کشورها

در . فراهم آورد يیاروپا هيآراسنت احتاد یرا برا
 یجهان یکشاکش ها ورطهخود را از  یپا ،سخن کي
 .ديکش

 
بر عراق و  ورشيها با  يیکايامر برعکس،

 ريناپذ انيپا یافغانستان خود را در مرداب نربدها
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کار موجب  نيا. ا جهان اسالم در افگندندب یشيفرسا
 یايو آس نيالت یکايرا در امر دانيکه م ديآن گرد

در درون اردوگاه . ببازند کسرهيو قفقاز  انهيم
خود در افتند و حتا در  يیاروپا مانانيبا مهپ

 .ندازنديدرون کشور خود هم درز ب
 

در گرداب برخورد  کايرود که امر یآن م ميب کنون
 یامر نيچن. ن ها با جهان اسالم غرق گرددبزرگ متد

و  ليياسرا -کايامر انيدر صورت درگرفنت جنگ م
پرونده  انيپا گمانيحمتمل است که ب یخيب رانيا

فراقدرت خواهد بود و در سر  کيبه عنوان  کايامر
مبدل  يی منطقهابر قدرت  کياجنام آن کشور را به 

ه دل از ت نيو چ هيکه روس یزيچ. ديخواهد گردان
 .خواهان آن هستند

 
 دگاهياز کارشناسان، از د یاريپنداشت بس به 
تواند  یبن بست م نيبرونرفت از ا یراه ها کيوريت

 :باشد نيچن کايامر یبرا
 
 کيدر درون کشور خود به  ديدر گام خنست با -1

 یخارج استيس ليراهربد واحد و امجاع در قبال مسا
 .ابديدست 

خود  مانانياست تا با مهپ ستهيبا ،یدر گام بعد -2
 .سان برسد کيدر اردوگاه ناتو به موقف 

کنار  یجهان ليبر سر مسا هيبا روس ديسپس با-3
چالش ها  نيکه مهم تر ديآ یبه نظر م نيچن. ديآ
در  هيروس تيبا مشول کايدو کشور خمالفت امر انيم

پدافند  یاستقرار سامانه ها ،یسازمان جتارت جهان
 ،یخاور یاروپا یز کشورهاا یدر برخ یموشک
 یليساآکاشو یکتاتوريد مياز رژ کايامر یبانيپشت

در  هيبا روس اکيجنگ تر یدر گرجستان، راه انداز
است تا در مهه  کايبر امر. باشد... افغانستان و

منوده و  ینيعقب نش هيها در برابر روس نهيزم نيا
تفاهم و  یبه آن کشور بدهد تا راه برا یازاتيامت

گلوبال باز  ليدر مسا هيبا روس نيراست تعامل
 .شود
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مشکل  نيگردد، بزرگرت یم نيآن چه مربوط به چ -4
آن  نيباشد که چ یم وانيتا رهيدو کشور جز انيم

 یمشارد و مادام یخاک خود م ريناپذ هيرا جزو جتز
 یباز نگرداند، من نيرا به چ وانيتا کايکه امر

دو  انيم در روابط نيتوان در باره هببود راست
به حبران  دنيخبش انيپا. کشور سخن بر زبان آورد

 نيزبان مشرتک با چ افنتي یها تياز اولو زين ايکور
 .خواهد بود

 
که  ديآ یبر م نيهم چن یجنوب یکايدر امر -5

باخته  رانيو ا نيچ ه،يرا به روس یباز کايامر
که  مانهيبه هر پ یروشن است در اوضاع کنون. باشد
به مهان  اورد،يکشورها فشار ب نيبر ا کايامر
 کايخمالف امر یکشور به دامان کشورها نيا مانهيپ

 یتنها راه خرد ورزانه برا. پناه خواهند برد
 اتيشناخنت واقع تياست که با به رمس نيا کايامر

کشور ها برخورد دادگرانه داشته  نيموجود با ا
در . ديايب شيو صلح و صفا پ یباشد و از در دوست

به  شهيمه یمونرو را برا نيدکرت دين، باآ ريغ
 .ندازديب خيتار یزباله دان

 
 کيژيکمربند اسرتات یآن چه مربوط به کشورها -6

 یاست که کشورها نيا تيگردد، واقع یجنوب م
 یکمربند جنوب تشنه آراسنت اردوگاه ها و ساختارها

سره و  کيخواست بر حق آن ها  نيهستند و ا نينو
و  یمهخوان يیشدن و منطقه گرا ینبا روند جها یخيب

و خود  یطرف یب ،یآزاد ،استقالل. دارد یمهاهنگ
خود از  یسر پاها ستادنيو ا یاقتصاد یبسندگ

. خواهد بود نينو یساختارها نيا زهيمم یشاخصه ها
موجود در  یها تياست تا با درک حساس کايبر امر

 یمناسبات کشورها یدگيچيمنطقه و با توجه به پ
 نياز ا ه،يو افغانستان با روس رانيا ه،يترک

 .دکن تيساختارها محا
 

 رانيمثال، سه کشور پاکستان، افغانستان و ا یبرا
 انيهستند و نه م يیمنطقه  مانيپ نينه عضو کدام

حساس  تيکه موقع یدر حال. دارند يی هيخود احتاد
و  نيسه ابر قدرت هند، چ انيسه کشور که در م نيا
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هم  انيکند تا م یم جابياقرار دارند،  هيروس
 یروزيپ یاصل رطش. اورنديب انيرا به م يی هياحتاد
 ريدر غ. مطلق آن است یطرف یب يی هياحتاد نيچن

 لييو اسرا ايتانيبر کا،يامر یآن، اگر به سو
آنان را در هم  نيچ ه،يروس یبشتابند، کشورها

 نيو چ هيروس یخواهند فشرد و برعکس اگر به سو
آنان را در  لييو اسرا ايتانيبر کا،يبروند؛ امر

 .ديهم خواهند کوب
 

از باخت  یريجلوگ یاست تا برا کايبر امر حال
با  ديبا ،کشورها نيشدن با ا ريدرگ یکامل به جا

نه با . ديآ شيپ یو خردورز یآن ها از در دوست
 يینا کارآ کسرهيکه  یسخت ابزار یکاربرد روش ها

 .خود را به اثبات رسانده اند
 

با اشرتاک  یدر عمل اردوگاه گر،يد یآن سو در
در  نيلبنان و فلسط ه،يعراق، سور ران،يا ه،يترک

در  لييکه اسرا یهميپ یکودتاها. است یريحال شکلگ
 کياز چر تيبود و محا هيآن در ترک یراه انداز یپ
 یبرا يیها گاهيکرد در خاک عراق و ساخنت پا یها

در  هيکرا با تر یهر گونه تفامه نهيآنان، زم
 یبرا یاردوگاه نيچن شياز آرا یريجلوگ نهيزم
 نيچن ليتشک گريد یاز سو. حمدود ساخته است کايامر
 رايز. هم خواهد بود کايبه سود امر يی هياحتاد
به استقرار ثبات در منطقه کمک  یساختار نيچن

 .خواهد کرد
 

در هر  رانيشود، ا یم دهيکه د یهر رو، چنان به
 کايحال، امر نيدر ا. است یديکشور کل هيدو احتاد

آن،  ريدر غ. ندارد رانيجز کنار آمدن با ا یراه
 یآغاز جنگ بزرگ یبه معنا رانيآغاز جنگ با ا

مسلمانان در سرتا سر منطقه خواهد بود که  انيم
و سر  دهياماجن لييکشور اسرا یدر فرجام به نابود

 .از پا در خواهد آورد زيرا ن کاياجنام امر
 

دشوار قرار گرفته  نشيگز کيبر سر  کايامر کنون
را  یکي ديبا کايامر. ليياسرا اي رانيا -است

 ل،يياسرا نشيروشن است با گز. ديانتخاب منا
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سرتاسر منطقه را از دست  یدر فرجام باز کايامر
از  یانيپا یب یشيجنگ فرسا ريخواهد داد و درگ

عراق،  ران،يپاکستان گرفته تا افغانستان، ا
و  مني کينزد ندهيو در آ نيان، فلسطلبن ه،يورس

خواهد  زيدور تر مصر و حتا عربستان ن ندهيدر آ
 .ديگرد

 
است  ريناگز کايامر ران،يکنار آمدن با ا یبرا

کدام  قياز طر رانيرا با ا ريز یشنهاديبسته پ
 :کند یبررس یاجنيم
 
 ینيکشور مستقل فلسط کيتر  عيهر چه سر ليتشک  -1
 .که بسيار حمتمل است عراقبرآمدن کامل از   -2
 یبه حبران افغانستان در مهاهنگ دنيخبش انيپا -3

 رانيکامل با ا
 نيها در برابر ا ميدادن به مهه حتر انيپا -4

با  کاياست گفت که امر ستهيجا با نيدر ا. کشور
در سازمان ملل دچار  رانيها در برابر ا ميوضع حتر

 مهه درها است و با بسنت دهيگرد يی یلغزش ناخبشودن
با  یآشت یکردن مهه پل ها مهه راه ها رانيو و و

در . خود بسته است یبه رو خودرا به دست  رانيا
و  هيروس یپلماسيد ريچشمگ یروزيبه پ ديجا با نيا

 ندهيروشن است در آ. بزرگ آن اذعان کرد یتوامنند
خواهد  ريناگز کايها امر ميحتر نيلغو ا یبرا
در . بدهد نيو چ هيه روسب یبزرگ ازاتيامت ديگرد
حاضر خنواهند  یبه آسان نيو چ هيآن، روس ريغ

 .به لغو آن بدهند نت ديگرد
 
در  رانيکه ا يیمهه جنگ افزارها بازپس دادن -5

مبلغ  ايکرده بود و  یداريخر کايزمان شاه از امر
 آن يیآن با سود سه دهه  یپرداخت

 
 یابيدست نهيبه فشارها در زم دنيخبش انيپا -6
و کمک در  يیهسته  زيصلح آم یبه فناور رانيا

برق  یبه انرژ رانيا کيتيانرژ یها ازين نيتام
 يیهسته 
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با  کايامر انيپا یب یها يیارويرو ن،يا ريغ در 
 کايامر یو شکست برا یجز ناکام یدستاورد رانيا

 .به بار خنواهد آورد
 

گشودن  یگردد، برا یچه مربوط به افغانستان م آن
ونبار افغانستان ده گره کور وجود دارد که مشکل خ

نگاه شود . (ديگره ها را بگشا نيا ستيبا کايامر
کور و فرو بسته حبران  یبه مقاله گروه ها

الگ کانون پژوهش ها و مطالعات بدر وب  -افغانستان
 ).www.arianfar.comافغانستان 

 
 کايامر ديافغانستان است که با نيدر مه درست 

 یدگرگون بسازد و برا شهيا از ربرخورد خود ر
به  یابيدست یدر پ یثابت کند که به راست انيجهان

 یواال یارزش ها هيبر پا یو ثبات جهان تيصلح، امن
 .است یانسان

 
در  نيشيپ یمانند شورو کايسخن، اگر امر کي در
خود در هپنه  یخود و در راهربدها یخارج استيس

مانند  یاديبن یها شيرايرشته و کيدست به  یجهان
در گرداب جنگ  ازد،يگرباچف ن یکايپرواسرتو

 ايبا جهان اسالم غرق خواهد شد  انيپا یب یشيفرسا
 .دست کم تا گلو فرو خواهد رفت

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
319 

 

 

 

 

 شکست اسرتاتيژيک امريکا؟

حتليل بلند توصيفی از يک دهه حضور امريکا در ( 
 )افغانستان

ارشناسان و خربگان در اين اواخر، مشار بسياری از ک
مسايل افغانستان سخن از شکست اسرتاتيژی امريکا 
در افغانستان و به بن بست رسيدن راهربد کالن اين 
کشور در سرتاسر منطقه در کل هم در خاور ميانه و 

» اکزيت پاليسی«هم در آسيای ميانه و پيش گيری 
، احتمال بازگشت دو باره )مشی برونربی سپاهيان(

ا هم از فروپاشی افغانستان به دو خبش طالبان و حت
 .می زنند... 

اين گفته ها در هپلوی آوازه هايی چون محله امريکا 
و در پاسخ محله (و اسراييل بر ايران و لبنان 

ايران بر افغانستان، عراق، اسراييل و حتا سراسر 
و يا تشديد ) و بسنت تنگه هرمز گسرته نفت خيز عربی

پشتون نشين پاکستان، تشديد محالت امريکا بر گسرته 
رقابت های جهانی و منطقه يی بر سر گنجينه های 
تريليونی گويا تازه کشف شده کانی در افغانستان، 
افتادن مصر به دست اخوان املسلمين پس از مرگ 
حسنی مبارک و بروز بی ثباتی در عربستان پس از 
درگذشت پادشاه بيمار آن کشور، ظهور يک 

چشم انداز بس تيره و ...ر يمن وافغانستان ديگر د
تاری را در برابر ما پرداز می منايند و به يک 

گفتمانی در زمينه ) روانگسيختگی(نوع شيزوفرينی 
 –نتايج حضور نزديک به يک دهه يی سنگين نظامی

 . سياسی امريکا در افغانستان دامن می زند

آينده افغانستان و منطقه در پرتو اين پيش بينی 
 رقم خواهد خورد؟ها چگونه 
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جا دارد به واکاوی اين مساله و ساير مسايل 
مربوط بپردازيم، چه حبران افغانستان در اقيانوس 

می ماند ) کوه يخی(سياست های جهانی به آيسربگی 
که تنها سر آن ديده می شود و تنه اصلی آن زير 
آب پنهان بوده و برای هر کشتی يی که از نزديک 

 . دارد آن بگذرد، خطر مرگبار

در اين کتابواره آگاهی خبش انرتنتی به مسايل زير 
 :پرداخته می شود

تيرگی روابط امريکا و چين و تاثير منفی آن  -1
 بر اوضاع افغانستان

تيرگی روابط امريکا و روسيه و تاثير منفی   -2
 آن بر اوضاع افغانستان

تيرگی روابط امريکا و پاکستان و تاثير منفی  -3
 انآن بر اوضاع  افغانست

تيرگی روابط امريکا و ايران و تاثير منفی  -4
 آن بر اوضاع افغانستان

کارزار جنگ تندروان عرب و  -افغانستان -5
 امريکا

به بن بست رسيدن اسرتاتيژی امريکا در  -6
افغانستان و راهيافتی برای حبران افغانستان در 

 بعد سياست خارجی 

تيرگی روابط امريکا و چين و تاثير منفی آن  -1
 :افغانستانبر اوضاع 

اياالت متحده امريکا، که پس از فروپاشی شوروی 
پيشين، در دهه نود سده بيستم به تنها فرا قدرت 

جهانی مبدل گرديده بود، با پيش گيری ) مگا پاور(
مشی چيره شدن بر سراسر جهان و به ويژه پر کردن 
خالی اسرتاتيژيک به ميان آمده در خاور ميانه و 

مگر، اين مشی در اوايل . ردآسيای ميانه، برآمد ک
 . هزاره دوم با چالش های جدی يی برخورد

ظهور چين چونان يک ابر قدرت اقتصادی تازه نفس، 
تبارز دگر باره روسيه چونان يک ابر قدرت نظامی 
و انرژيتيک، گسرتش جامعه اروپايی و به ميان آمدن 

پول واحد اروپايی در برابر دالر، پديدآيی  -يورو
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زيل چونان ابر قدرت های جوان اقتصادی، هند و برا
و سر برآوردن نيمه ابر قدرت ها چونان ترکيه و 

گويای پديدآيی يک جهان چند قطبی در ...ايران و 
 .   آينده نه چندان دور بودند

 2001امريکا پس از رويدادهای مشکوک يازدهم سپتامرب
نيويورک، با بر افراشنت درفش مبارزه با دهشت 

) و منطقه(ی با متحدانش در افغانستان افگنی جهان
حضور يافت و يک دولت هوادار خود را بر سرنوشت 

البته، در ظاهر مهه کارزار با . آن حاکم گردانيد
کارگردانی سازمان ملل زير چرت نيروهای ائتالف بين 

 . املللی و راه اندازی کنفرانس بن کار سازی شد

ايگاهی امروز پس از گذشت نزديک به يک دهه در ج
هستيم که به باور برخی از کارشناسان و آگاهان 
می توان گفت که امريکا نتوانسته است در کل، به 
اهدافی که در افغانستان و منطقه در بعد جيو 

 .اسرتاتيژيک برابر خود گذاشته بود، دست يابد

به هر رو، آن چه مربوط به ناکامی امريکا يا حد  
غانستان می گردد، اقل گرفتار آمدن آن کشور در اف

هم در بعد جهانی و منطقه يی و هم در بعد درونی 
 . قابل تامل است

در بعد خارجی، دليل اصلی ناکامی امريکا، نداشنت 
و نيافنت متحدان و مهپيمانان ارگانيک در جنگ 
افغانستان است که اين امر ريشه در هژمونی بلند 

ه پروازانه و آزمندی لگام گيسخته آن کشور دارد ک
امريکا را در برابر تقريبا مهه کشورهای جهان  

 . قرار داده است

مهسايه در  -در اين جا خنست از مجهوری توده يی چين
به ديوار افغانستان و ابر قدرت اقتصادی تازه 
نفس جهان در سده بيست و يکم و مهچشمی های امريکا 
با آن کشور و تاثير منفی آن بر رويدادهای 

 .کنيم افغانستان ياد می

رييس مرکز حتقيقات اسرتاتيژيک  -داکرت حممود واعظی
معاون پيشين وزير امور خارجه ايران، در  -ايران
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می  73»جايگاه چين در اسرتاتيژی کالن امريکا«مقاله 
 :نويسد

سه نوع خاص ستيز را برای آينده جهان می ... «
 :توانيم پيش بينی کنيم

 ستيز ميان منطقه اقتصادی يورو و دالر -
 ستيز ميان اقتصاد چينی و امريکايی  -
 ستيز و رقابت برای کنرتل منابع اسرتاتيژيک -

مکتبی است که در  -گرايش رايج در قبال چين... 
زمان بوش پسر به ويژه در پنتاگون رواج پيدا کرد 
که چين را به عنوان يک هتديد خاموش برای منافع 
امريکا در آسيای شرقی و رقيب قدرت امريکا در 

اين ديدگاه چين را يک رقيب . ده می بيندآين
اسرتاتيژيک حمسوب می کند و خواهان اين مساله است 
که امريکا بايد بيشرت جلو چين را بگيرد و حمدوديت 

 . های بيشرتی بر اين کشور اعمال کند

اين ايده بر آن است امريکا بايد با هبره گيری از 
ند و قدرت نظامی، بلندپروازی های چين را حمدود ک

پکن را وادار منايد تا به قواعد بازی امريکا به 
ويژه در رابطه با مسايلی چون کنرتل و گسرتش جنگ 

هدف . ، تن در دهد...افزارها، جتارت و حقوق بشر و
اين سياست، در واقع وادار کردن چين به تسليم 
شدن در برابر ايده ليرباليزه کردن نظام سياسی 

 .  اين کشور است

ظريه رئاليسم هتامجی برای قدرت های بر پايه ن
بزرگ، راه فايق آمدن بر معمای امنيت، حذف 

در . رقيبان و تبديل شدن به قدرت هژمون است
که  می انديشدواقع، يک رئاليست هتامجی اين گونه 

دنبال کردن قدرت هنگامی متوقف می شود که هژمونی 
به دست آيد چرا که در غير اين صورت توسط ديگر 

 . های بزرگ از بين می رودقدرت 

آن چه مربوط می گردد به اسرتاتيژی کالن هژمونيک 
امريکا، پس از پايان جنگ سرد، هدف آشکار امريکا 

                                                 
 نگاه شود به سايت مرکز حتقيقات اسرتاتژيک ايران.  73
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تثبيت و گسرتش هژمونی خود در نظام بين امللل بوده 
با  1992اين موضوع در ابتدا در ماه مارچ . است

معروف به رهنمود (» طرح اوليه پنتاگون«عنوان 
در نيويورک تايمز ) ريزی دفاعی پنتاگونطرح 

اين طرح نشان می داد که هدف اسرتاتيژی . منتشر شد
کالن امريکا حفظ برتری اين کشور به وسيله 

 . جلوگيری از ظهور يک رقيب قدرت مند است

نيز امريکا اعالم کرد که اين کشور به  2001در 
دنبال حفظ موازنه قدرت مطلوب خود در مناطق 

نند آسيای شرقی، خليج فارس و اروپا است کليدی ما
و اين هدف را با برتری نظامی قاطع خود حتقق 
خواهند خبشد و از آغاز يک رقابت نظامی برای به 
چالش کشيدن منافع امريکا در هر نقطه از جهان 

 74».جلوگيری خواهد کرد

به هر رو، به باور بسياری از کارشناسان، يکی از 
افغانستان در هپلوی ساير داليل حضور امريکا در 

داليل، مهار کردن چين و جلوگيری از راهيابی آن 
کشور به گنجينه های افغانستان، ايران، آسيای 
ميانه و خليج فارس است که به ناکامی اجناميده 

 . است

با توجه به اين که بيشرت تاسيسات اسرتاتيژيک هسته 
يی چين در استان سين کيانک در نزديکی مرز 

تان موقعيت دارد، پايگاه های هوايی افغانس
امريکا در خاک افغانستان هتديد بزرگ راهربدی برای 

 .آن کشور به مشار می رود

                                                 
اين مهه در حالی است، در درازای تاريخ مهه قدرت های  . 74

بزرگ بنا به داليل متعددی از مجله آن چه که پر خوارگی 
در اين . جغرافيايی ناميده می شود، منقرض گرديده اند

های هژمون خود  زمينه هنری کيسينجر بر آن است که قدرت
چارلز . باعث استهالک و حتليل رفنت توان خود می شوند

کوبچان هم در اين باره گفته است که قدرت های بزرگ با 
پذيرفنت ماموريت های زياد منطقه يی و بين املللی باعث 

 .کاهش توان و فرسايش جايگاه هژمونيک خود می شوند
   ..داکرت حممود واعظی: نگاه شود به 
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از سويی هم چين برنامه های بزرگی برای راهيابی 
به آسيای ميانه دارد، و در واقع بر سر پر کردن 
خالی اسرتاتيژيک پديد آمده پس از فروپاشی شوروی 

ميانه ميان چين و امريکا رقابت  پيشين در آسيای
هست که تا کنون چين برنده بی چون و چرای بازی 

با اين هم حضور امريکا در افغانستان . بوده است
و پيروزی اين کشور می تواند چونان مانع بزرگی 
بر سر راه چين در دستيابی به گنجينه های دست 

 .خنورده آسيای ميانه ارزيابی شود

ايــل اســت از راه پاآســتان ماز ســوي ديگــر، چــني 
آريدوري به سوي خليج فارس بگشايد و اين امر از          

ساخنت  . اولويت هاي سياست خارجي چني به مشار مي رود        
شش ميليارد دالري به      -بندر گوادر با هزينه چهار     

ياري چني از طرح هاي اسرتاتيژيکي يی است که رقابيت          
به راه              ستان  سر پاآ بر  چني  کا و  يان امري را م

ستان          ا کا و پاآ سنيت امري سبات  آه منا ست  ته ا نداخ
 . را به چالش مي کشد و زير سايه مي برد

 
در اين ميان، نزديکي چني با نريوهاي مذهيب پاکستان         

آوازه هايي  . از امهيت ويژه يي برخوردار مي باشد       
شنيده مي شود که حمافل و حلقات ويژه يي در چني و           

راب در پي هبره گريي    مهني گونه در روسيه، در هپلوي اع     
ابزاري از تندروي اسالمي در برابر حضور درازمدت        
گروه            خي از  ند و بر مده ا بر آ قه  کا در منط امري
هاي تندرو را در نوار مرزي متويل و پشتيباني مي         

 .منايند
 

حبران اسرتاتيژی افغانی «کيرسانف در مقاله 
می » بازتاب دهنده هنادهای دولتی امريکا -امريکا
کار به جايی رسيده است که کرزی حتا از «: نويسد

چينی ها خواهش کرد تا زمينه برپايی متاس های 
مستقيم ميان او گروه گلبدين حکمتيار را فراهم 

اين امر دال بر موجوديت روابط تنگاتنگ . سازند
ميان چين و نفس اين فاکت دال بر حمبوبيت پس 

س با پايين رهرب افغانستان است که برای برپايی متا
فرماندهان بومی کشورش به مياجنی های خارجی آن هم 

و مهچنان غير موثر بودن سازمان . چينی رو می آورد
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اطالعات و امنيت افغانستان و جتريد او در ميان 
 » .قبايل پشتون

 
با توجه به افزايش نفوذ چين در پاکستان در سال          
های اخير، پاکستان ديگر مني تواند مانند سال هاي          

هاي شصت و هفتاد سده بيستم دربست در راستاي        دهه  
سياست هاي واشنگنت باشد، بل ناگزير است در ميان          

نريو   سته        : سه  ند و پيو مل ک چني ع عراب و  کا، ا امري
ضع از               ين و که ا يد  مانور منا مل  سه عا ين  يان ا م
پيامدهاي جهاد افغانستان در سال هاي دهه هشتاد         

چني ر           عراب و  ست ا که د ست  ستم ا چرت   سده بي ير  ا ز
 .     مبارزه بامهي با خطر شوروي در پاکستان باز منود

 
پيداست که پاکستان مهو به مهکاري چني بود که به مبب            
هسته يي دست يافت و  اکنون هم نريوگاه هاي هسته           

مهه  . يي پاکستان به مهکاري چني در دست احداث است          
شک            سازي و مو ما  سازي، هواپي نک  هاي تا نه  کارخا

مپلکس          سازي پا  مهه ک با  سخن تقري يک  ستان و در  ک
ظامي  نی          -ن سان چي کاري کارشنا به مه ستان  صنعيت پاک

چني               صار  با در احن صه تقري ين عر شده و ا ساخته 
 . درآمده است

به هر رو، رقابت امريکا و چين در افغانستان و 
. پاکستان به گونه روز افزونی رو به افزايش است

 لبه تيز تيغ هر چند هم امريکا برای کند ساخنت
چين، امتياز هبره برداری از کانسار مس عينک لوگر 

پيشنهاد قزقستان 75را به رغم آن که در داوطلبی
بار ها به سود افغانستان بود، به چين واگذار 
منود، با اين هم، نتوانست جلو خمالفت چين را با 

 . حضور سنگين نظامی خود در افغانستان بگيرد

دارد تا در آينده گاز ايران     مهچنني چني در برنامه    
را از راه پاکستان با لوله هاي بزرگ رسانايي به        

                                                 
ر چند هم آوازه هايی هست در زمينه دادن رشوه های ه.  75

چينی به کميسيون  MCCچند ميليون دالری از سوی کمپانی
در باره کان مس )  متشکل از پنج وزير(دولتی افغانستان 

 . عينک
: برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به

 »کابل پرس«سايت انرتنتی 
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چيزی که امريکا به شدت با آن خمالف        . خاک خود بربد   
 . است و در راه آن با مهه نيرو سنگ اندازی می کند

 
بی            که  يران  چين و ا يان  هربدی م ندهای را سرتش پيو گ

رو به   توجه به حتريم های امريکا در برابر ايران،       
يان دو          گانی م بادالت بازر تراز م فزايش دارد و  ا
صورت            ست و در  سيده ا لر ر يارد دا سی ميل به  شور  ک

ست دو        کن ا نونی مم ند ک مه رو سه   ادا هم   تا  بر  برا
 .شود، سخت برای امريکا آزار دهنده است

با اين مهه، موضوع اصلی دمشنی چين با امريکا بر 
است که ) یفارموسا يا چين مل(سر جزيره تايوان 

در اين اواخر به دليل فروش جنگ افزارهای 
. پيشرفته امريکايی به آن، به شدت تيره شده است

چين، تايوان را خبش جدايی ناپذير سرزمين خود می 
داند و بازگرداندن آن را به سرزمين اصلی چين، 
مهم ترين بند سياست خارجی خود می مشارد و حضور 

اشغال می پندارد و  -نيروهای امريکايی را در آن
. به شدت خمالف مسلح شدن آن از سوی امريکا است

اين در حالی است که امريکا چندی پيش حمموله 
ميليارد دالر جنگ افزار  4/6بزرگی را به ميزان 

 .به تايوان فروخت

در عرصه اقتصادی رقابت شديد بازرگانی ميان چين 
ی و امريکا روان است و تراز مثبت بازرگانی کاالها

چينی در جتارت با امريکا به يک درد سر مزمن برای 
کشاکش های . دولت مردان امريکايی مبدل شده است

اقتصادی و بازرگانی دو کشور تنها به تراز 
انباشت روز افزون بازارهای . بازرگانی حمدود نيست

از مجله بازارهای امريکای التين که به  -جهانی
ا بوده است، با گونه سنتی در گسرته اقتصادی امريک

کاالهای ارزان چينی و سرازير شدن سرمايه چينی به 
کشورهای امريکای التين و و ديگر کشورها امريکا 

 . را با چالش جدی يی رو به رو گردانيده است

در رويارويی های جيو اکونوميک در آسيای ميانه، 
امريکا به رغم صرف هزينه های کالن بازنده ميدان 

های دست پخت امريکا مانند پروژه . بوده است
با شکست رو به رو شده » تراسيکا«و » نابوکا«
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: در اين زمينه مشاری از آگاهان می نويسند. اند
به رغم تالش های امريکا و احتاديه اروپا روند «

با کندی در حد » نابوکا«اجرائی طرح خط لوله 
توقف مواجه گرديد و کشورهای آسيای مرکزی نيز مست 

ت راهربدی خود را متوجه روسيه و چين و سوی سياس
دسامربسال گذشته ميالدی خط  ١۴در تاريخ . کردند

لوله انتقال گاز ترکمنستان به چين با حضور سران 
کشورهای چين ، ازبکستان و قزاقستان به ميزبانی 

مهتای ترکمنی آنان به  -قربان قلی بردی حممد اف
 . طور رمسی مورد هبره برداری قرارگرفت

 
ميالدی نيز خط لوله جديد  نوهفته خنست سال  در

انتقال گاز ترکمنستان به ايران که گاز ميدان 
دولت آباد اين کشور را به شهرسرخس ايران منتقل 

در نزد  رخداداين دو . گشايش يافتمی کند، 
ی شکست کامل غرب در اکارشناسان انرژی به معن

ارزيابی  يانهبازی دستيابی به انرژی آسيای م
بايد توجه داشت که بيش از  ،ی ديگرياز سو. ديدگر

اين روسيه با انتقال گاز ترکمنستان به چين 
خنست  -مير پوتينيموافقت کرده بود و زمانی که والد

ميالدی  ٢٠٠٩دسامرب سال  ٣وزير روسيه در تاريخ 
اعالم کرد، مسکو با انتقال گاز ترکمنستان به شرق 

ن پوتين را به کارشناسان اين سخ موافق می باشد،
عنوان توافق مسکو و پکن در جهت اختاذ سياست واحد 
انرژی در آسيای مرکزی و وارد منودن ضربه به 

 ».منافع غرب ارزيابی کردند
 
اگر مهکاری اقتصادی حمدود شرکت های امريکا در «

قزاقستان را استثناء مناييم، اياالت متحده عمال در 
حال آن . دارداقتصاد مجهوری آسيای ميانه حضور ن

که داشنت روابط اقتصادی عامل مهم حفظ نفوذ و 
تاثير هرکشور خارجی در آسيای ميانه می باشد و 
کنون امريکا در اين بازی از رقيبان خود عقب 

چرا که در شرايط ادامه حبران مالی . افتاده است
جهانی و وجود مشکالت زياد اقتصادی در کشورهای 

خارجی در اقتصاد اين  آسيای ميانه، سرمايه گذاری
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مجهوری ها عامل اساسی حفظ ثبات و امنيت می 
 ».باشد

 
افزون بر اين ها در بعد جيو اسرتاتيژيک، در 

گارسيا، يکي از  در جزيره دييگو -اقيانوس هند
بزرگرتين پايگاه هاي هوايي امريکا قرار دارد که 

. مستقر است 52 -در آن هواپيماهاي اسرتاتيژيک ب
وهاي بزرگي از اياالت متحده امريکا در مهچنان نري

مهه . منطقه اقيانوس هند و خليج فارس مستقر است
 .اين ها برای بيجنگ خوشايند نيست

 
در هپلوی مهه اين ها کشاکش ها و رويارويی های 

و کوريای ) متحد ديرين چين(کوريای مشالی
هست که در اين اواخر بيشرت ) مهپيمان امربکا(جنوی

 . گرديده استاز پيش تيره 

فشرده سخن اين که رقابت و مهچشمی روز افزون ميان 
امريکا و چين، افغانستان را به کارزار کشاکش 
های بی پايان اين دو ابر قدرت مبدل منوده است که 
تاثير بس منفی يی بر استقرار صلح و ثبات در 

 .کشور دارد

 

تيرگی روابط امريکا و روسيه و تاثير منفی  -2
 :افغانستانآن بر اوضاع 

افغانستان به دليل موقعيت جيوپوليتيک و 
جيواسرتاتيژيک خود، در سراسر سده هاي نزدهم و 
بيستم، پس از راهيابي امپراتوري هاي بريتانياي 
کبري به هندوستان و لشکرکشي هاي روس ها به سوي 

 –آنچه که راديار کيپلينگ(آسياي ميانه، کارزار 
، )گ ناميده بودسخنور انگليسي آن را بازي بزر

در آغاز (رويارويي قدرت هاي بزرگ با هم رقيب
روسيه تزاري و بريتانياي کبري و سپس هم شوروي و 

) دترمينيزم(و نيز قرباني اين جرب ) امريکا
 . جغرافيايي و رويارويي ها بوده است
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سخن » بازي سرتگ«در سده بيست و يکم، مي شود از 
بازي بسيار  به اين تفسري که ديگر ابعاد. گفت

گسرتده و چندهپلو شده است و مشار بازيگران از دو 
. بازيگر سنيت به چند بازيگر افرايش يافته است

 . افغانستان ميدان مرکزي کارزار اين بازي است
 

آن چه مربوط به روسيه مي گردد، سياست روسيه در 
خنستني مناينده  -حمور جنوب را هبرت از هر کسي، براوين

ر روسيه شوروي در کابل در يکي از تام االختيا
کميسار خلق در امور  -نامه هاي خود به چيچرين

براوين در . خارجي روسيه شوروي توضيح داده است
اوايل سده بيستم، در يکي از نامه هاي خود نوشته 

تاريخ روسيه ثبوت ترديد ناپذيري منيب بر «: بود
ر متايل راسخ و از پيش تعيني شده روسيه به سوي خاو

و به ويژه به سوي آسياي ميانه و هند در دست ما 
دست سرنوشت روسيه تزاري را به سوي هند . مي دهد

کشانيد و مهان دست امروز روسيه شوروي را بدان سو 
مهو در هند بايد مسايل جهاني فيصله . مي کشاند

شود و اين مسايل با برخورد روسيه با انگليس حل 
  76.»مي گردد

 
ست روسيه در قبال افغانستان از سوی ديگر سيا

مهواره فرصت طلبانه و ابزاری بوده و بر دو اصل 
 :استوار است

اشغال آن و پيشروی به سوی  ،در صورت امکان -1
 آب های گرم با حماصره ايران

انگليس و (در غير آن، درگير ساخنت حريف  -2
در يک جنگ فرسايشی و سوهانی دراز مدت و ) امريکا

ون تا مرز از پا در آمدن توانفرسا با قبايل پشت
و بيرون رفنت آن ها و باجگيری از حريف در ساير 
هپنه های سياسی جهانی با هبره گيری از گرفتاری آن 

 ها در تله افغانستان
 

در اين حال، دستاويز روسيه پيوسته هبره گيری از 
برگ اولرتاناسيوناليسم پشتون با مهاهنگی هند، و 

                                                 
، 071فدراسيون روسيه، فوند بايگاني سياست خارجي .  76
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ای پشتون به ادعاهای بر انگيخنت تند روان تبارگر
و ) دامن زدن به موضوع ديورند(ارضی بر پاکستان 

دامن زدن به اختالفات تباری در درون افغانستان 
با پشتيبانی از يک دولت پشتونيست هر چند هم 
وابسته به غرب  و بر انگيخنت باشندگان مشال در 

 .  برابر آن بوده است
 
ترک ها در  در آغاز سده بيستم، خنست آملاني ها و  

آستانه جنگ جهاني اول و سپس روس ها در فاصله 
ميان جنگ هاي جهاني اول و دوم در پي هبره  
برداري ابزاري از درگري ساخنت پشتون ها با 

براي . انگليسي ها براي ضربه زدن بر آن ها بودند
خنستني سفري شوروي در کابل در يکي  -براوين منونه،

ارجه روسيه شوروي از نامه هاي خود به وزارت خ
سازماندهي خيزش نريومند مسلحانه ضد «: نوشته بود

بلشويک » آخرين تري در ترکش«بريتانيايي پشتون ها 
هر چه بود، روس ها . »ها در خاور خواهد بود

توانسته بودند با برانگيخنت مسلمانان هند از مجله 
پشتون ها و با مسلح ساخنت غري مستقيم آن ها زمينه 

ورش و سپس انقالب در هند فراهم سازند را براي ش
که در سر اجنام منجر به بريون رفنت انگليسي ها از 
هند در فرداي پايان جنگ جهاني دوم و آزادي هند 

 . گرديد
 
در سال هاي دهه هشتاد، انگليسي ها به کمک  

امريکا و اعراب توانستند با سرازير ساخنت 
ب و رودباري از دالرهاي بادآورده نفيت اعرا

ايدئولوژي هاي اخوانيسم و وهابيسم به نوار 
پشتون نشني پاکستان و افغانستان و با راه اندازي 
جهاد در برابر کمونيسم، شوروي را درگري يک جنگ 
فرسايشي خونني و مرگبار با پشتون ها منايند و اين 

 .گونه انتقام خود را از روس ها بگريند
 

ا گسرتدانيدن اين بار ديگر نوبت روس ها بود که ب
دام بزرگ در گسرته پشتون نشني افغانستان و 
پاکستان، با عقب نشيين تاکتيکي از افغانستان، 

بي «امريکا و انگليس را درگري يک جنگ فرسايشي  
 .با پشتون ها منايند که چنني هم شد» پايان
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گفتين است که افغانستان با شوروي پيشني که اکنون 

قرار داد و معاهده  روسيه وارث آن است، چندين
که ) از زمان امان اهللا خان تا زمان جماهدان(داشت 

بر اساس اين معاهدات حق ندارد براي يک جانب 
سومي در خاک خود پايگاه نظامي عليه آن کشور 

اين کار ناقض متاميت ارضي افغانستان و . بدهد
تعهدات بني املللي آن به عنوان يک کشور مستقل 

ست که افغانستان اخريا با اين در حايل ا. است
هرچند هم (امريکا قرار داد مهکاري هاي اسرتاتيژيک 

 .امضاء منوده است) در سيمای اعالميه
 

محله امريکا بر  بسياري از آگاهان بر آن اند که
طالبان در واقع در چهارچوب يک اسرتاتيژي بزرگ 
صورت گرفت که هدف آن پر کردن خالي پديد آمده در 

فروپاشي شوروي پيشني و شکسنت کمربند منطقه پش از 
شوروي ها کوشيده بودند در . بود» جنوب«نامنهاد 

سال هاي پس از جنگ جهاني دوم کمربندي متشکل از 
کشورهاي هند، افغانستان، ايران، عراق، سوريه، 
لبنان و مصر در منطقه حجاب عاجز خود به عنوان 

د تنها کشوري که از اين کمربن. سپر دفاعي بکشند
 .بريون مانده بود، پاکستان بود

 
اگر نيک بنگرمي، اين کمربند از يک سو، منابع نفت 
و گاز درياي کسپني و آسياي ميانه و يورانيوم 
قزاقستان و ازبيکستان را از رخنه کشورهاي پيمان 
ناتو حفاظت مي کرد و از سوي ديگر، در خود 
کمربند دو کشور بسيار بزرگ نفت و گاز خيز چون 

سومني نکته اين که در . ان و عراق قرار داشتاير
صورت لزوم، با پرش از اين کمربند شوروي مي 
توانست به آساني کشورهاي نفت خيز خليج فارس چون 
عربستان سعودي، کويت، قطر، حبرين و امارات را 

 .زير فشار  بگريد
 
اسرتاتيژي شوروي اين بود که با کشانيدن پاکستان  

کيم روز افزون آن، در هپلوي به اين کمربند و حت
جلوگريي از راهيابي چني به خليج فارس و درياي 
عمان، زمينه رخنه خود را در سراسر منطقه خليج 
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بر عکس، اسرتاتيژي امريکا . فارس فراهم منايد
پيوسته اين بود که اين کمربند را بشکناند و از 
هم بگسالند و بدراند و از يک سو، سيطره خود را 

ن منايد و از سوي ديگر، زمينه رخنه خود بر آن هپ
 .را بر کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز  مهوار سازد

 
اين است که پس از فروپاشي شوروي، امريکا در پي 

 .تسلط بر کشورهاي واقع در کمربند مي برآيد
 

آنچه مربوط مي گردد، به افغانستان؛  به باور 
ال اين کارشناسان، امريکا اسرتاتيژي خود را در قب

 :کشور در چند مرحله پياده منود
بي ثبات ساخنت اين کشور از راه دامن زدن به  -1

بنيادگرايي اسالمي در دوره ظاهرشاه  به کمک 
 کشورهاي عربي و پاکستان

بر انگيخنت شوروي به مداخالت در امور  -2
افغانستان که در راستاي دست يازي به اقدامات 

کار آوردن  پيشگريانه و متقابل که منجر به روي
 .داوود خان و سپس نظام دمکراتيک خلق گرديد

کشانيدن پاي شوروي در باتالق يک جنگ فرسايشي  -3
   در افغانستان

سياسي در  -راه اندازي کارزار گسرتده نظامي -4
برابر شوروي و تقويت مهه جانبه جماهدان که منجر 
به جنگ هاي خامنانسوز سال هاي دهه هشتاد و سر 

 . اهيان شوروي از اين کشور گرديداجنام بازگشت سپ
ميان » سوهاني«راه اندازي جنگ هاي فرسايشي  -5

گروه هاي جماهدان به منظور از ميان بردن توان 
نظامي   -رزمي آنان و  راندن آنان از صحنه سياسي

 افغانستان
روي کار آوردن طالبان به عنوان جاده صاف کن  -6

ان و و کمک به آنان براي تسلط بر سرتاسر افغانست
 تصفيه و خلع سالح جماهدان

محله بر طالبان و واژگونسازي دولت آنان به  -7
 هبانه مهکاري با تروريزم بني املللي

حضور روزافزون و گسرتده نظامي در افغانستان  -8
و هپن ساخنت پايگاه هاي اسرتاتيژيک در اين کشور و 

و زمينه سازي براي رخنه در کشورهاي آسياي ميانه 
 اتيژيکديگر اهداف اسرت
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به هر رو، سياست روسيه در افغانستان در سال های 
 :بر چند پايه استوار بوده است

در گير ساخنت تدريجی هر چه بيشرت امريکا در  -1
 مرداب افغانستان

نگه داشنت امريکا در يک وضعيت بين پيروزی و  -2
 شکست و بيم و اميد 

تقويت پشتونيسم در افغانستان و رو در رو  -3
ا و پاکستان و دولت تبارگرای قرار دادن امريک

 . کابل با باشندگان مشال
باج ستانی هر چه بيشرت از امريکای در بند در  -4

 ساير هپنه ها به ويژه در تئاتر اروپا 

به هر رو، اختالفات روسيه و امريکا که خبش بزرگ 
آن ارثيه بازمانده از دوران جنگ سرد است، عرصه 

ی گيرد که از بسيار گسرتده جهانشمولی را در بر م
اسرتاتيژيک گرفته تا رقابت  –رويايی های نظامی 

در هپنه امريکای التين، اروپا، آسيای جنوبی و 
 . آسيای ميانه و خاور ميانه را در بر می گيرد

کنون بزرگرتين چالش ها در روابط دو کشور مهکاری 
های تنگاتنگ امريکا با گرجستان، پيشروی ناتو به 

روسيه، استقرار سامانه شرق به سوی مرزهای 
پدافند موشکی در پولند و مجهوری چک، سنگ اندازی 
امريکا در راهيابی روسيه به سازمان جتارت جهانی، 
گسرتش نفوذ روسيه در امريکای جنوبی، باال رفنت 
تراز مهکاری های اقتصادی ميان ترکيه و روسيه که 
کنون به سی ميليارد دالر می رسد و شايد در 

يک به مرز صد ميليارد دالر برسد، آينده نزد
نگرانی امريکا از افزايش پيوسته وابستگی 
انرژيتيک اروپا به روسيه، حضور امريکا در 
افغانستان و عراق و متايل امريکا به رخنه در 
آسيای ميانه و قفقاز و در گرفنت دو باره مسابقات 

 . می باشد... تسليحاتی ميان دو کشور و 

مريکا با گشايش قونسلگری ها به هر رو، اخيرا ا
در مزار شريف و هرات و گسيل سپاهيان خود به مشال 
افغانستان و تبارز  قصد خود مبنی بر ساخنت 
پايگاه های نظامی در مشال افغانستان به ويژه در 
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مزار شريف و کندز، آشکارا روس ها به چالش فرا 
 .خوانده اند

امريکا از ديدگاه ديپلماسی، گشايش قونسلگری های 
در مشال افغانستان مغاير منافع ملی افغانستان 

چه در گذشته دولت های بالنسبه مستقل . است
افغانستان در دوره های امان اهللا خان، نادر خان، 
ظاهر خان و داوود خان و نيز دولت های چپی 
افغانستان هرگز اجازه چنين کاری را منی دادند و 

ش قونسلگری ها مهين گونه به شوروی ها اجازه گشاي
چنين کاری . را در قندهار و جالل آباد منی دادند

هنايت خام انديشی امريکايی ها و نادانی و کوته 
بينی گردانندگان سياست خارجی کشور و بی اطالعی 
آن ها را از تاريخ ديپلماسی افغانستان می 

طرفه اين که سفارت امريکا در کابل تا يک . رساند
داشت و تا جايی که روشن سال پيش خبش قونسلی ن

است، منايندگی های قونسولی آن در کشور در مزار و 
حال اين که . هرات هم برای کسی ويزا منی دهد

امريکايی ها برای چه قونسلگری های خود را در 
مزار شريف و هرات گشوده اند، پرسشی است که تا 

 .کنون پاسخی برای آن نداريم

يی از جنوب پشتون مهچنين طرح گريز نيروهای امريکا
نشين و استقرار پايگاه های آن ها در مشال، کشور 

چه، . را با خماطرات مرگباری  رو به رو می گرداند
تروريزم و کارگاه » پناهگاه«و » چراگاه«جنوب به 

مواد خمدر مبدل گرديده و مشال بيخی نا آرام خواهد 
کما . گرديد و حبران به مشال انتقال خواهد يافت

اکماالت نيروهای امريکايی و رس رسانی اين که 
برای آن ها با دشواری بزرگی رو به رو شده و 

به ويژه . امريکا را گروگان روسيه خواهد گردانيد
هرگاه موضوع رساندن مواد نفتی را به مشال که در 
احنصار روسيه و متحدان آن در آسيای ميانه در نظر 

 .  بگيريم

ا امريکا در يکی از درد سرهای بزرگ روسيه ب
. پيوند با مساله افغانستان، مشکل مواد خمدر است

روسيه امريکا را متهم می کند که يک جنگ متام 
عيار ترياک را در برابر اين کشور از افغانستان 
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روسيه بزرگرتين قربانی مواد . به راه انداخته است
خبش بزرگ هيرويين توليد شده . خمدر افغانستان است
اين کار . روسيه سرازير می شوددر افغانستان به 

باعث می گردد تا ساالنه ميلياردها دالر از روسيه 
مشار تلفات جانی مواد خمدر در روسيه . خارج شود

نفر می رسد که بيشرت آن ها را  30000ساالنه به 
 .جوانان تشکيل می دهند

روسيه پيوسته امريکا را به خاطر افزايش لگام 
افغانستانی که بيش از  گسيخته توليد مواد خمدر در

هزار سپاهی ناتو و ده ها هزار نفر غير  150000
نظامی آن استقرار دارند، به باد نکوهش و سرزنش 

در اين حال، اين فاکت که درصدی باالی . می گيرد
مواد خمدر در واليات قندهار و هلمند که خبش بزرگ 
سپاهيان امريکايی و انگليسی در آن مستقر هستند، 

 . ی گردد، خود گويای حرف های بسياری استتوليد م

در يک سخن، رويارويی ها روسيه و امريکا در  
افغانستان و منطقه مادامی که کانسپت گلوبالی 
برای امنيت جهانی تدوين نگرديده و دو کشور بر 
سر گسرته منافع و تقسيم عادالنه منابع انرژی به 
توافق نسبی دست نيافند، کماکان ادامه خواهد 
يافت و پسلگد آن بر پيکر بيمار افغانستان وارد 

 .خواهد آمد

 

تيرگی روابط امريکا با پاکستان و تاثيرات منفی 
 :آن بر افغانستان

از ديدگاه نظاميان و (ديد پاکستان به افغانستان 
يک ديد اسرتاتيژيک است که ) سياستمدران پاکستانی

بيشرت در رويارويی سنتی هند و پاکستان ريشه 
پاکستان که در يک جبهه با هند در . ددار

رويارويی شديد است و در برابر آن به شدت مهه به 
حلاظ جغرافيايی و سرزمينی و هم به حلاظ اقتصادی و 
هم به حلاظ نظامی و جيو اسرتاتيژيک احساس ضعف می 
منايد؛ به هيچ رو منی خواهد از دو سو، زير فشار 

ست که هرگز از مهين رو ا. گاز انربی قرار بگيرد



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
336 

 

حاکميت يک دولت اولرتا ناسيوناليست پشتون را در 
در گذشته شوروی و (کابل که از محايت ابر قدرت ها 

برخوردار و دعوی سه چهارم خاک ) کنون امريکا
آن کشور را ) در واقع نابودی(پاکستان و جتزيه 

 . داشته باشد، بر منی تابد
 

امی و اعم از نظ -در اين حال، تندروان پاکستانی
مذهبی، پيوسته افغانستان را به آن متهم می 
منايند که با هندوها مهدست شده و با کشور مهسايه و 
برادر خود دمشنی می ورزد و بر سه چهارم خاک آن 
ادعای بی جای ارضی دارد و در پی نابودی پاکستان 

در اين حال، بر سر مهين قمار خطرناک، . است
ی خود را در گرو استقالل و متاميت ارضی و آبرو

گذاشته و منطقه و در کل جهان اسالم را با خطرات 
 . فاجعه باری رو به رو گردانيده است

 
باری، ابر قدرت کمونيستی  شوروی را به جان 
پاکستان آورد که پاکستان با دادن قربانی ها و 
تقبل رنج های فراوان توانست برنامه های آن را 

ه از آن، کشور گذشت. با ناکامی رو به رو سازد
سرزمين های از «خود را در راه رسيدن به سراب 

ويران ساخته، يک ميليون از باشندگان » دست رفته
خود در اين بازی کودکانه به کشنت داده و نزديک 
به دو ميليون ديگر را زمخی و معلول و معيوب و بی 
خامنان و بيش از پنج ميليون نفر را آواره و در 

بيشرتين بار اين خبط افغان ها به در گردانيد که 
 .  را پاکستان به دوش کشيد

 
و اين بار هم امريکا و انگليس و اسراييل را   

در اين حال، برای . با عين هدف شوم آورده است
پاکستان راه ديگری منی ماند جز اين که با مهه 
توان و نيرو و امکانات از خود دفاع منايد و برای 

 .منايد مبارزهارضی خود  بقا و پايداری و متاميت
در پشت پرده اين طرز ديد حمافل تند رو نظامی و 
مذهبی پاکستان، به رغم آن که حقايقی تلخی هنفته 
است، اهداف شيطانی و ديده درايانه نيز آشکارا 

 . ديده می شود
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اين درست است که دولتمردان بی جتربه و نا آگاه 
ست افغانستان در دست کم شش دهه اخير آله د

بيگانگان از مجله شوروی، هند، و اعراب و سر اجنام 
هم امريکا، انگليس و اسراييل بوده اند و پيوسته 
کوشيده اند با پاکستان از در دمشنی و مهچشمی بی 
جا و ناخبشودنی پيش بيايند و پيوسته به دست آن 

مگر، از سوی . کشور هبانه و دستاويز مداخله بدهند
وء استفاده از سياست های ديگر، پاکستان هم با س

ناخبردانه رهربان افغانستان حمله يی از مداخله و 
دست اندازی در امور افغانستان و کار در راستای 
مبدل ساخنت اين کشور به يکی صوبه های خود غافل 

 . نبوده اند
 

پاکستان برای دستيابی به اين اهداف شوم خود، از 
موده و بی هيچ جنايتی در افغانستان رو گردانی نن

ترديد گناه خبش بزرگی از تباهی هايی که در کشور 
 .    رخ داده است، را بر دوش می کشد

راه حل منطقی از اين تنگنا، روشن است پايان 
از سوی » خط ديورند«خبشيدن به مساله نام هناد 

افغانستان در عوض تعهد پاکستان مبنی بر عدم 
دن به مداخله در امور افغانستان و پايان خبشي

. پشتيبانی از تند رويی و بنيادگرايی اسالمی است
اين هنگامی ميسر است که يک دولت مستقل ملی و 
واقعگرا در کابل روی کار بياييد که به راستی به 

 .اين مهم باور داشته باشد

افغانستان؛ پاکستان را با مهين مرزهای شناخته 
پاکستان . شده بين املللی به رسيمت شناخته است

ن مرزهای کنونی به رمسيت ي، افغانستان را با مههم
مهه کشورهای جهان، هم پاکستان و هم . شناخته است

افغانستان را با مهين مرزهای بين املللی به رمسيت 
از اين رو، هيچگونه ادعای مرزی . شناخته اند

افغانستان بر پاکستان؛ حال چه رسد به راه 
کشور نه انداخنت دعوی بر سر سه چهارم خاک آن 

تنها منطقی نيست، و از هيچ پايه و شالوده حقوقی 
و برخوردار نيست، بل حتا مطرح کردن آن هم راهی 

اين مسفونی گوش خراش در هيچ جای . به دهی منی برند
 .جهان شنونده ندارد



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
338 

 

بايسته است به اين موضوع زيانبار در کنفرانسی 
بين املللی زير سرپرستی سازمان ملل نقطه پايان 

تاريخ يک بار ديگر درستی سخنان . ذاشته شودگ
صدر اعظم فقيد  -ارزمشند داکرت موسی شفيق

: افغانستان را تاييد می کند که زمانی گفته بود
ما نبايد افغانستان را قربانی پشتونستان «

  .».مناييم

 :تعارض منافع امريکا و پاکستان در افغانستان

بر يکي از پارادکس هاي جنگ امريکا در برا 
تروريزم بني املللي اين است که اين کشور از يک سو 
 -با پاکستان در اين زمينه احتاد اسرتاتيژيک دارد

چون بنا به هر دليلي . احتادي که الرتناتيف ندارد
که راه هاي مشال به روي نريوهاي ائتالف بني املللي 
بسته شود، راه ديگري جز پاکستان به افغانستان 

سوي ديگر، منافع پاکستان و مگر، از  77مني ماند
امريکا در افغانستان با هم در تقابل و تعارض و 

چون امريکا در نه سال گذشته . تناقض قرار مي گريد
مشی استقرار يک دولت تبارگرای اولرتاناسيوناليست 
پشتون را در کابل پيش گرفته بود که به ناکامی 

 از مهني رو است که امريکا ناگزير است در. اجناميد
 . چنني بسرت نامهواري در حمور افغانستان عمل کند

 
روشن است افغانستان به عنوان آشوري آه در خط 
خنست جبهه در مهسايگي يكي از بزرگرتين ذخاير 

                                                 
ما در گذشته شاهد بسته شدن پايگاه هوايي خان آباد .  77

به روي ) پس از رويدادهاي خونبار اندجيان(ازبيکستان 
خطر بسته شدن پايگاه .  نريوي هوايي اياالت متحده بودمي
 .يوسته وجود داردهوايي ماناس قرغيزستان نيز پ

قانون اساسي ترکمنستان اجازه گشايش چنني پايگاه هايي  
از مهني رو، کنون تنها کشور . را در خاک آن کشور مني دهد

مهسايه افغانستان که مي تواند پايگاه هاي هوايي خود را 
تازه . به دسرتس امريکايي ها بگذارد تاجيکستان است

جيکستان بايد از فراز هواپيماهاي ناتو براي رسيدن به تا
. کشورهايي چون گرجستان، آذرباجيان و قزاقستان بگذرند

حال به هر دليلي، هرگاه يکي از اين کشورها به 
هواپيماهاي نظامي ناتو اجازه پرواز از فراز خاک خود را 
ندهد، عمليات در افغانستان با دشواري هاي بزرگي رو به 

 .   رو مي شود
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که هفده درصد ذخاير (قزاقستان  –يورانيم جهان 
که چهار (و ازبيکستان ) تثبيت شده جهاني را دارد

، و در )رددرصد ذخاير تثبيت شده جهان را دا
مهسايگي دو حوزه بزرگ انرژيتيك خليج فارس و آسپني 

واقع است، بيش از هر آشور ديگري آسيب ) خزر(
از مهني رو، انتظار مي رود آه اوضاع . پذيرتر است

 .در آن به وخامت بگرايد
 

يعين به » سيندرم پشتونستان«هر چه است، انديشه 
فغانستان هم پيوسنت خبش هاي پشتون نشني پاکستان و ا

به گونه دراماتيکي باژگونه از ديورند به آمو  
هرگاه به هر دليلي، چه با جتزيه . سرايت منوده است

که به رغم اين که از ديدگاه تيوريک ( پاکستان 
امکان آن مي رود مگر در عمل با توجه به اين که 
به سود هيچ يک از قدرت هاي بزرگ جهاني و در گام 

هاي منطقه از مجله هند و  و کشور  78خنست امريکا
و چه با اجياد کنفدراسيون ميان ) افغانستان نيست

که به مهني پيمانه ناممکن ( افغانستان و پاکستان 
مي باشد و به سود هيچ يک از قدرت هاي بزرگ و 

، پشتون هاي دو سوي خط )کشورهاي منطقه نيست
ديورند با هم بپيوندند، اجياد دولت پشتونستان و 

وسنت ازبيک ها، تاجيک ها و ازبيک هاي به هم پي
افغانستان با مهتباران شان در آن سوي رود آمو 

چه، . امري اجتناب ناپذير و حمتوم خواهد بود
پيوسنت پشتون هاي دو سوي خط ديورند به هم، تعادل 
و توازن  نسيب تباري در افغانستان را بر هم زده 

ر شايد و زمينه ساز پديدآيي حتوالت پيش بيين ناپذي
 .    هم بس خونبار خواهد بود

 
از اين رو، بايسته است، سياستبازان حبث تلخ و 

سرزمني هاي از دست «ناگوار خط استعماري ديورند و 
را که يک حبث بسيار حساس و پيچيده تارخيي، » رفته

حقوقي و سياسي است و در اوضاع جيوپوليتيکي سده 

                                                 
به اين که منافع امريکا در داشنت روشن است با توجه .  78

يک متحد نريومند در سيماي يک پاکستان  واحد است، نه 
جتزيه آن  کشور به واحدهاي  سياسي پشتوني، بلوچي و 

 . پنجابي -سندي
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کي موجود نزدهم که از ريشه از واقعيات جيوپوليتي
تفاوت داشتند، بر ما حتميل شدند و سر دادن 

» افغانستان بزرگ«شعارهاي جتزيه پاکستان و اجياد 
را که دردمندانه امروز بسي پيچيده تر از گذشته 
گرديده و ابعاد گسرتده تر و خطرناکي به خود 
گرفته است، در اوضاع و احوال آشفته کنوني 

اي سياست شکيبايي پيشه منوده و موضوع را بر
شناسان و کارشناسان مسايل سياسي واگذار منوده و 
با پيشگريي رفتارهاي پراگماتيک در چهارچوب 
واقعيت هاي جيوپوليتيک کنوني عمل منايند و ديگر 
هبانه يي براي حمافل تندرو پاکستاني براي مداخالت 

    79.آشکار بيشرت در کشور ما به دست ندهند
 

تاب        که در ک نه  مي       اف«مهان گو جا  به ک ستان  غان
حل           »رود؟ نها راه  کرده ام، ت طرح  صيل م به تف  ،

آبرومندانــه و خــرد ورزانــه و دادگرانــه مســايل 
يي و             فت مهگرا ند، راهيا خط ديور چون  يي  يده  پيچ
مهپيوندي منطقه يي است که يک راهيافت نرم ابزاري          

ست  هم           . ا يازي  توان و ن مني  سايل را  نه م ين گو ا
 . بار سخت ابزاري حل کردنيست که با روش هاي خون

 
آنچه که از تکرار آن خسته مني شوم يادآوري اين 
نکته است که به باور بسياري از کارشناسان، خطر 
جتزيه و فروپاشي افغانستان امروز بيش از هر 

براي منونه؛ در گزارش جديد . زماني باال است
انستيتوت اتنوگرايف، مهاجرت و توسعه منطقه يي 

                                                 
يکي از شگردهاي تاريخ معاصر افغانستان اين است که .  79

» سازشنامه«به رغم اين که مساله پشتون هاي فرامرزي و 
ند بيش از يک سده حمور اصلي سياست خارجي و ديپلماسي ديور

ما بوده است، تا کنون اسرتاتيژي مدون و موقف مشخص و 
روشين در قبال اين مساله وجود ندارد که دقيقا افغانستان 

خواهان چه چيزي است  به رمسيت شناخنت کشور پاکستانبه رغم 
کسي  و حتا ترمجه دقيقي از اين سازشنامه در دست نيست و

به درسيت منظور دولت هاي افغانستان را از دولت هاي 
احقاق حقوق حقه «گذشته که شعار گنگ و گمراه کننده 

را سر مي دادند گرفته تا دولت » برادران پشتون و بلوچ
کنوني ما که حتا باري وزارت خارجه آن براي خنستني بار بر 

پس  پاکستان ادعاي ارضي منود و سپس بي درنگ حرف خود را
 . گرفت، در قبال اين مساله مني داند
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راه به سوي صلح و تفاهم در « روسيه زير نام
 :افغانستان مي خوانيم

تراز رويارويي تباري در افغانستان امروزي چنني «
... 80حفظ افغانستان واحد عمال ناممکن استاست که 

در صورت تضعيف آتيه دولت در افغانستان، بايسته 
است تقسيم افغانستان به دو کشور مشايل و جنوبي را 

امع گوناگون تباري در در مرزهاي بود و باش جو
 81.»نظر داشت

 
شايد کمرت کسي از پژوهشگران و کارشناسان مسايل 
افغانستان نقشه چاپ شده جغرافياي سياسي آينده 

                                                 
يکي از داليل ديگري که در هپلوي ساير داليل زباني،  . 80

تباري، مذهيب و منطقه يي، کشور را با خطر جدي جتزيه حمتوم 
رو به رو گردانيده است، اين مي باشد که در واليات خاوري 

در ) در نوار پشتون نشني(و جنوبي  هم مرز با پاکستان 
سه دهه آزگار کارروايي هاي سامامنند، پيگري و هدفمند  اثر

پاکستان و برخي از حمافل و حلقه هاي عربي، يک نوع  
حاکم گردانيده شده و به آن » اسالم تند رو«فرهنگ خشن 

دامن زده شده است که در واقع تضمني کننده وابستگي دربست 
خبش در حايل که باشندگان . اين مناطق به پاکستان مي باشد

هاي ديگر کشور اين امکان را داشته اند تا هوادار يک 
و ميانه رو باشند و حاضر  نگردند زير بار » اسالم معتدل«

 . تندروان و سلطه پاکستان و تندروان عرب بروند
 

در واقع، موجوديت دو فرهنگ متفاوت، دو برداشت متضاد از 
ت و اسالم، دو شيوه زندگي خمتلف و دو هويت فرهنگي متفاو

دو مستگريي سياسي متفاوت، شيار بزرگي را در کشور اجياد 
 .منوده است که پر کردن آن به سادگي ممکن مني باشد

 
شايد در آينده، افغانستان ساختاری کنفدرال متشکل بر خبش 
پشتونی خاوری و جنوبی و خبش غير پشتونی مشال خاوری، 

در سر  ،در اين صورت. مشالی، مرکزی و باخرتی پيدا منايد
کابل  پس از يک رشته رويدادهای خونبار دراماتيک، اجنام،

خواهد گرديد ممثل و زير فشارهای داخلی و خارجی پايتختی 
پيوند دهنده امسی دو خبش کشور با دولتی ائتالفی از 

   . منايندگان دو خبش کشور
 

: براي به دست آوردن آگاهي هاي بيشرت نگاه شود به.  81
، به زبان »ي صلح و تفاهم در افغانستانراه به سو«گزارش 

 www.Idmrr.ru هاي روسي، انگليسي و پشتو در سايت انرتنيت 
 .10نوشته پروفيسور يوري کروپانف،  ص 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
342 

 

 -رالف پيرتس» مرزهاي خونني«منطقه را که در مقاله 
دانشمند امريکايي بازتاب يافته است، نديده 

اي انديشه اصلي رالف پيرتسن اين است که منش. باشد
مهه تنش هاي منطقه يي را در خط کشي هاي استعماري 
و واحدهاي سياسي کنوني که در آن اقوام و اتنيک 
ها چند پارچه شده و در چهاچوب کشورهاي جداگانه 
به سر مي برند، مي بيند و براي حل آن  بازنگري 
در مرزهاي کنوني و اجياد واحدهاي سياسي جديد را 

و آييين باشندگان منطقه مبتين بر مهپيوستگي تباري 
 .را پيشنهاد مي کند

 
. هر چند از ديدگاه تيوريک انديشه او درست است

مگر، در اوضاع و احوال کنوني، هر گونه بازنگري 
در مرزها کار بس دشوار و خطرناک و آبسنت 
رويدادهاي دراماتيک است که دشوار است پيامدهاي 

به جدي از مهني رو، با توجه . آن را پيش بيين کرد
بودن اين خطر، بايسته است با متام نريو بکوشيم از 
حتول دراماتيک اوضاع در اين راستا جلوگريي کنيم و 
توجه خود را گسرته جغرافياي سياسي کنوني منطقه 

 .    متمرکز سازمي
 

در هپلوی اختالف امريکا و پاکستان بر سر مسايل 
افغانستان، مبباران و موشکباران گسرته مرزی 

کستان از سوی هواپيماهای بی سرنشين امريکايی پا
و فشار امريکا برای پويا تر شدن نيروهای 
پاکستانی در زمينه سرکوب تند روان خمالف امريکا 
در مناطق پشتون نشين به يک درد سر واقعی برای 

 . دولتمردان پاکستانی مبدل گرديده است
 

: کراچی«کارشناس روسی در مقاله  -نيچيتايلو
يکی از : می نگارد» اه طالبان و القاعدهپناهگ

مشکالت پاکستان اين است که در اثر عمليات های 
نظامی مشار بسياری از باشندگان خيرب پشتوخنواه و 
مناطق قبيله يی به ديگر شهر های پاکستان می 
روند و سرازير می شوند  و مهراه با آن جنگجويان 

ر می اين کا. حتريک طالبان نيز رخنه می منايند
تواند اوضاع را در سراسر پاکستان به ويژه در 

درصد در آمد ملی و  25ميليونی کراچی که  18شهر 
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دو سوم ارز کشور را تامين می کند، تيره بسازد 
به ويژه اين که در اين شهر رويارويی های مذهبی 

در کراچی مهين . و تباری و زبانی بسيار باال است
پنهان . باش دارند ميليون پشتون بود و 3.5اکنون 

شدن طالبان که خبش اصلی قاچاق مواد خمدر را در 
دست دارند کار سازمان های اطالعاتی را در کشور 

 . دشوار می سازد
 

بنا به برخی از ارزيابی ها در کراچی نزديک به 
رزمنده از گروه های رنگارنگ اسالمی بود و  5000

وی، حرکت اجملاهدون، لشکر جنگ: مانند. باش دارند
حرکت االجهاد االسالم، سپاه صحابه، حتريک خالفت، جيش 

 .حممد، لشکر طيبه و حتريک طالبان پاکستان
 

در اين رابطه مشار عمليات دهشت افگنی در کراچی 
محله به بانک ها بسته شدن . رو به افزايش است

فروشگاه های موزيکال، شعار های زنده باد طالبان 
 3000در کراچی. ی شودديده م! و طالبان خوش آمديد

مشهور ترين آن ها بينوری، مجعيت . مدرسه فعال است
الرشيد، احسان آباد، مجعيت اشرف املدارس، مجعيت 
انور القرآن، خالد بن وليد، دارالعلوم 

اين مدارس با القاعده روابط تنگاتنگی ...رمحانيه
در برنامه درسی . دارند و سرباز گيری می کنند

ره پراتيک جنگی در افغانستان اين مدارس ديدن دو
 . نيز شامل است

 
پارادکس ديگر اين است که با باال گيری عمليات 
نظامی در برابر طالبان در گسرته قبايل اوضاع 
تيره شده و محالت بر کاروان های تدارکاتی ناتو  
به افغانستان باال می رود که تلفات و ضايعاتی به 

امکان «مقاله  زامارايوا  در.  آ.ن.  مهراه دارد
در اين » عمليات نظامی امريکا در خاک پاکستان

در اين پيوند دبير . باره به بررسی پرداخته است
کل حزب مجعيت علمای اسالم سناتور عبدالغفار حيدری 

هتديد امريکا به محله به خاک پاکستان «: اعالم منود
بسيار جدی است چيزی که حکومت داران ما را جمبور 

در اين . چشم های خود را باز منايندمی سازد که 
 : رابطه حزب مجعيت بس راديکال از دولت خبواهد
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خنست، مشی سياست خارجی کشور را بيخی تغيير 
و مهه انواع مناسبات با امريکا را برهم . بدهند
 . بزنند

 
دو ديگر، اين که بی درنگ ترانزيت بارهای ناتو 

پايان  به سوی افغانستان را از طريق خاک پاکستان
 .بدهند

سه ديگر، چون پاکستان زير هتديد قرارر دارد، 
ارتش ما بايد به هتديدات امريکا پاسخ بگويد و 

مهه مردم پاکستان زندگی خود را فدای امنيت و «
 .»متاميت ارضی کشور  شان منايند

 
يکی از بزرگرتين خطرات برای امريکا افزايش 

بيشرت در که : نيروهای امريکايی ستيز در کشور است
ايالت خيرب پشتوخنواه و اداره فدرال اداری قبايل 

مگر، در اين اواخر حتا . بود و باش دارند) فتا(
به گزارش . به ديگر مناطق هم رخنه منوده اند

پويايی جنبش   17.10.2009روزنامه داون  تاريخی 
روند طالبانيزاسيون . طالبان پنجاب گسرتده است
 . ر نواحی کشور استهتديد بالقوه يی برای ديگ

 
با توجه به مهه اين مسايل، به گفته يکی از 

: کارشناسان روسی، می توان نتيجه گيری کرد که
امريکايی ها موفق نشده اند مساله اصلی را حل 

مهراه با متحدان افغانی و پاکستانی خود : کنند
اپارات موثر موثر کنرتل عبور و مرور از مرز را 

ندهی اقدامات مهاهنگ بامهی در ايجاد منايند و سازما
يعنی نتوانسته اند پايگاه اصلی . نواحی مرزی

و زير ساخت های تعامل . طالبان را نابود کنند
شورشيان را در کشور را بدون دستيابی به اين هدف 
مهه تعرضات سپاهيان امريکايی به پيمانه بزرگی 

 . خنواهد بود» منايش قدرت«چيز ديگری از 
 

. اسرتاتيژی امريکا در قبال پاکستانبر گرديم به 
به باور مشاری از کارشناسان، مشی امريکا در نه 
سال گذشته پيوسته اين بوده است که بتواند 
پاکستان را متقاعد به کوتاه آمدن در برابر 

که مغاير با اسرتاتيژی (اسرتاتيژی اين کشور 
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، يعنی ايجاد يک اسراييل ديگر در )پاکستان است
اولرتاناسيوناليست حاکم بر کابل  سيمای دولت

در اين راستا، تغيير رهربی در دولت . منايد
پاکستان، زمينه سازی برای نابود ساخنت سازمان 
اطالعات و امنيت اين کشور و در يک سخن روی کار  
آوردن يک دولت دست نشانده در پاکستان بوده است 

بزرگرتين ضربه را در . که به ناکامی اجناميده است
مينه بر اسرتاتيژی امريکا کشته شدن بانو بی ز

نظير بوتو زد که روزنامه های لندن مرگ وی را 
 .  در پاکستان برجسته ساختند» مرگ دمکراسی«چونان 

 
مصاحبه سپهبد محيد گل در مشاره اول جون اشپيگل 

در مصاحبه محيد . بارز ترين مناد اين اختالفات است
يش های مساملت گل هيچ نشانه يی از احتمال گرا

وضعيت افغانستان در حوزه . جويانه وجود نداشت
امنيت، بيش از هر زمان ديگر عليه دولت اين کشور 

 . و جامعه بين امللل می باشد
 

آخرين حرف هم سخنان زرداری در لندن بود که بی 
در واقع (پرده اظهار داشت که دولت افغانستان 

ت افگنی در مبارزه با دهش) امريکا –جامعه جهانی
چيزی که بی درنگ از سوی وحيد . شکست خورده است

 . عمر سخنگوی کرزی رد شد
 

سند  92000صرف نظر از مهه اين ها، افشای نزديک به 
حمرم از بايگانی های جنگ افغانستان، روابط  
امريکا و پاکستان را زبر داربستی از پرسش های 

 تا جايی که آغاز به بسنت اهتام. گوناگون کشانيد
 .بر يک ديگر منودند

 
در يک سخن، کشاکش های روز افزون امريکا با 
پاکستان که بيشرت در بازی با کارت پشتون خالصه می 

امريکا با کارت اولرتاناسيوناليسم پشتون و (گردد 
پاکستان با تند روی و بنيادگرايی اسالمی که در 

، در کنار )سيمای جنگجويان پشتون تبارز می منايد
ی سنتی هند و پاکستان در افغانستان، کشاکش ها

يکی از عوامل  زمينه ساز برای بی ثباتی و 
 . ناآرامی در کشور است



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
346 

 

 
مشکل اصلی در اين است که امريکا در نه سال 
گذشته می خواسته است از عامل پشتون چونان يک 

يعنی از يک سو، با . تيغ دو سر هبره گيری منايد
سيوناليست های نزديک ساخنت طالبان و اولرتانا

پشتون کابل، پاکستان را پيوسته زير فشار و کنرتل 
داشته باشد و از سوی ديگر، با ايجاد نيروهای 
مسلح اجير زير فرمان پشتون ها بتواند افغانستان 

و در عين حال از اين ارتش بزرگ . را کنرتل منايد
در صورت نياز در آينده ها با تسليح آن برای 

 . ميانه  کار بگيرد مهار ايران و آسيای
 

دليل اصلی يی که چرا امريکا به جای روی کار 
آوردن يک دولت فراگير ملی در افغانستان، يک 
دولت تبارگرای قبيله يی را روی کار آورد، درست 
در مهين بوده است که امريکا از مهان آغاز نه در 
پی نابودساخنت طالبان، بل تطميع و خريد و اجير 

اين بود که طالبان تنها از  .کردن آن ها بود
قدرت کنار زده شدند تا بعدا استخدام شوند، نه 

 .  اين که شکست داده شوند و از ميان برداشته شوند
 

درست مهين راهربد غير قاطعانه و کجدار و مريز 
امريکايی ها در امر مبارزه با تروريسم، موجب 

 .شده است که جنگ افغانستان به بن بست برسد
 

مهه تالش های امريکايی «: مارايوا می نويسدبانو زا
ها مبنی بر تشويق به ميدان کشانيدن متحدان و 
وادار ساخنت پاکستان به عمليات پويا در خاک خودش 

 . به ناکامی اجناميده است
 

امريکايی ها در افغانستان بر آن بودند که سر 
اجنام خستگی رهربان طالبان از جنگ، آنان را پای 

مگر، مشکل در اين است . خواهد کشاند ميز مذاکره
که بيشرت طالبان و رهربان شان جوان اند و اين 
روند در افغانستان می تواند دست کم ده سال ديگر 

اين در حالی است که هرگاه . به درازا بکشد
امريکايی ها روند برون بری سپاهيان خود را از 

و اين [آغاز کنند  2011افغانستان در ماه جوالی 
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فرصت به سر ] ند دست کم سه سال به پايان برسدرو
 .خواهد رسيد

 
يکی از بزرگرتين مشکالت امريکايی ها در افغانستان 
يافنت يک مهره نيرومند نسبتا که توامنندی برقراری 
نظم و خبيه زدن پارچه های اصلی جامعه افغانی به 

امروز کامال مشخص می توان . هم ديگر باشد، است
ی کرزی مبنی بر رسيدن تفاهم با گفت که تالش ها

. سران پشتون به ناکامی رو به رو گرديده اند
چشمداشت او بر اين که رياض و اسالم آباد به کمک 

 . او بشتابند، نيز نتيجه نداده است
 

فساد در افغانستان موجب تيره تر شدن اوضاع 
دزدی پول های امريکايی از سوی کرزی . گرديده است

زی نيست که از ديد طالبان و هواداران او چي
در يک سخن واشنگنت نتوانسته است . پنهان باشد

 ».شيار بزرگ ميان کابل و خمالفان آن را پر کند
 

در مقابل، پاکستان توانسته است با داغ نگه داشنت 
تنور تند روی و بنياد گرايی اسالمی در برابر 

 .بازی پشتونی واشنگنت مقابله و آن را خنثی منايد
 

ين جا متوجه می شويم که مهانندی شگفتی بر در ا
انگيزی ميان اسرتاتيژی های امريکايی ها و شوروی 
ها در هبره برداری ابزاری از برگ پشتون به چشم 

افغانستان پس «جنرال قارييف در کتاب . می خورد
ضمن نکوهش رفتارهای » از بازگشت سپاهيان شوروی

ت اين رهربان شوروی پيشين در زمينه عدم قاطعي
جتربه «: رهربان در مسايل افغانستان می نگارد

تاريخی نشان می دهد که مرگبار ترين اقدامات در 
اقدامات متزلزل، لرزان،  -عرصه سياسی و نظامی

  82».پراگنده، مرتدد و غير قاطعانه است
 
جالب است خاطر نشان گرديم که نزد رهربان سياسی «

تا پايان و نظامی شوروی در واقع از مهان آغاز 
انديشه معين سياسی و اسرتاتيژيک و طرح هدفمندانه 

                                                 
حممود قارييف، افغانستان پس از بازگشت سپاهيان .  82

 33. ، ص1998شوروی، ترمجه عزيز آريانفر، کلن، 
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طی ... کار برد نيرو در افغانستان وجود نداشت
سراسر سال های حضور سپاهيان در افغانستان در 
برابر آنان وظايفی در عرصه سرکوب و نابودی کامل 
جماهدان که بر اساس آن می شد طرح واحدی را 

گی با آن تصميم گرفت برنامه ريزی کرد، و در مهاهن
به کدام پيمانه نيرو و وسايل الزم است، قرار 

عمال متام وقت وظايف جمزا، گاهی هم . داده نشده بود
در عرصه سرکوب خطرناکرتين گروه های » بديهه يی«

 .مطرح می گرديد... شورشيان
 

هنگامی هم که سپاهيان مهپا با رخدادهای ديگر به 
د، عده يی از رهربان اقدامات رزمی کشانده می شدن

شوروی مانند اوستينف وسوکولف زير فشار رهربان 
افغان از سپاهيان شوروی اجرای اقدامات فعال 

مشار ديگر به گونه مثال . رزمی را تقاضا می کردند
اوگارکف از راه های گوناگون تالش می ورزيدند از 
کشانده شدن پای سپاهيان در اقدامات گسرتده جنگی 

 .يندجلوگيری منا
 

مگر از مهان آغاز گسيل . شگفتی بر انگيز نيست...
نيرو تا پايان حضور آن در افغانستان مشی مشخص 
مبنی بر اين که سپاهيان ما در اين کشور جبنگند 

 83.»!!يا نه موجود نبود
 

مهين گونه سر درگمی در اسرتاتيژی های امريکايی ها 
در هر دو مورد يک چيز مشرتک .  هم ديده می شود

بيشرت (نه شوروی پيشين می خواست جماهدان . است
را نابود و سرکوب کند و نه کنون ) پشتون تبار

امريکايی ها می خواهند طالبان را نابود و سرکوب 
هم شوروی ها در پی هبره برداری ابزاری از . منايند

برگ پشتون برای راهربدهای آينده خود بودند و هم 
 .دامريکايی ها در مهين انديشه ان

 
هر چه بود، هم شوروی ها در اين راه شکست خوردند 
و هم کنون امريکايی ها در اين کار ناکام شده 

هم شوروی ها برای جذب و جلب کشانيدن قبايل . اند
پشتون به سوی خود يک دولت تبارگرای 

                                                 
 .40. مهان جا، ص.  83
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اولرتاناسيوناليست را در کابل روی کار آوردند و 
 .هم امريکايی ها اين کار را کردند

 
ی را که نه شوروی ها و نه امريکايی ها چيز

نتوانستند درک منايند اين است که يک دولت 
اولرتاناسيوناليست پشتون در کابل هيچ شانسی برای 

مشکل اصلی در اين است که پايه های . بقا ندارد
چنين دولتی در کابل، لرزان بوده و پيوسته با 

. خطر واژگونی و شکست و فروپاشی رو به رو است
 :يل اين کار قرار زير استدال

چنين دولتی پيوسته با پاکستان که يک دولت  -8
بارها نيرومند تر از آن است و در پی بر اندازی 

. آن می باشد، در کشاکش و دمشنی به سر می برد
چنين دولتی با توجه به سرشت خود، به حمض آن که 
کمی سر پا ايستاده شود، به انديشه مداخله در 

می » پشتونستان«مطرح ساخنت مساله  امور پاکستان و
افتد که اين کار واکنش تند پاکستان را در قبال 

چنين دولتی پيوسته با هند روابط تنگاتنگ . دارد
به ويژه در عرصه های . و بسيار نزديکی دارد

اطالعاتی و امنيتی که روشن است دمشنی پاکستان را 
 .در برابر خود بر می انگيزد

يت چنين دولتی، پيوسته روی کارآمدن و حاکم -9
مستلزم اشغال افغانستان از سوی يک ابر قدرت و 
حضور نظامی سنگين و دراز مدت آن ابر قدرت در 
کشور می باشد که با خمالفت سرسختانه ابر قدرت 

در نتيجه، افغانستان را به . رقيب آن بر می خورد
کار زار کشاکش های خونين و ميدان نربدهای 

ان ابرقدرت ها مبدل می استخباراتی بی پاي
روشن است با حضور يک ابر قدرت در . گرداند

افغانستان، دولت افغانستان ناگزير خواهد بود تا 
پايگاه های نظامی خود را در اختيار آن ابر قدرت 
بگذارد که اين کار ناقض متاميت ارضی، استقالل و 
نقش تاريخی کشور است و آن را با خماطرات بسياری 

 .ی گرداندرو به رو م
از سوی ديگر، روحيه سلحشوری، آزادمنشی و بيگانه 
ستيزی پشتون ها و ديگر باشندگان اين مرز و بوم 
هر گونه حضور نيروهای بيگانه زير هر نام و 
نشانی که باشد را بر منی تابد و آن را چونان 
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اشغال ارزيابی و در برابر آن نيروها و نيز دولت 
با . خبش ملی می پردازنددست نشانده به نربد رهايی 

توجه به اين که پيکار در برابر توده های 
ميليونی هيچ گاهی در دراز مدت برد نداشته است و 
ندارد، از اين رو نيروهای اشغالگر حمکوم به شکست 
حمتوم هستند و دولت دست نشانده هم حمکوم به 

از اين، رو حاکميت چنين دولتی در گرو . واژگونی
کشور و در رهن گذاشنت استقالل و  دنباله رو بودن

آزادی آن است که به هيچ رو از سوی توده ها 
 .   پذيرفته منی شود

چنين دولتی با خمالفت های آشکار و پنهان  -10
مهسايه نيرومند باخرتی آن و نيز کشورهای  -ايران

يعنی به . مهسايه مشالی آن رو به رو خواهد بود
از کشورهای جزيره يی مهانند است در ميان دريای 

. مهسايه خماصم با شش هزار کيلومرت مرزهای شفاف
روشن است چنين دولتی توامنندی پاسداری از 

در نتيجه آسيب پذير ترين . مرزهايش را ندارد
 .  دولت و کشور جهان است

چنين دولتی از درون با خمالفت شديد نيروهای  -11
در صد باشندگان کشور  65که نزديک به غير پشتون 

رو ازند يعنی با اکثريت باشندگان کشور را می س
اين خمالفت با گذشت هر روز و موازی . به رو است

با پا گرفنت و نيرومند شدن دولت ناسيوناليست تند 
رو پشتون در کشور بيشرت می شود و زمينه را برای 
تقويت ناسيوناليسم افراطی تاجيکی، هزاره يی، 

در سر فراهم می کند که .... ازبيکی، ترکمنی و 
اجنام به از هم گسيخنت وحدت ملی و  دريده شدن 

 .شيرازه هستی کشور خواهد اجناميد
. چنين دولتی زمينه متويل از درون را ندارد -12

از اين رو ناگزير است پيوسته در وابستگی از 
تناقض اصلی در آن است که چون .  بيرون به سر بربد

درصد نفوس کشور در مشال  و مناطق  65نزديک به 
در صد زمين  65مرکزی بود و باش دارند، نزديک به 

های زراعتی افغانستان در مشال است و تقريبا مهه 
صنايع و خبش بزرگ معادن در مشال واقع گرديده است 
و بيشرت اقالم صادراتی از مشال به دست می آيد، و 
اين گونه، نقش پشتون ها در اقتصاد کشور بسيار 

ناقض جدی يی در عرصه کمرنگ می باشد، چنين امری ت
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سياست داخلی افغانستان می باشد و با داعيه 
سياسی و نظامی بلند پروازنه ناسيوناليست های 
تند رو  پشتون مهاهنگی و مهخوانی ندارد و زمينه 

 .متويل چنين رژيمی را در کابل حمدود می گرداند
راهربد اصلی چنين رژيمی، به ميان آوردن يک  -13

به گونه يی که . ر کابل استدولت نيرومند مرکزی د
جتربه تاريخی نشان داده است، چنين چيزی با سرشت 
کشور افغانستان که مناسب ترين نظام برای آن با 
توجه به تنوع تباری، زبانی و آيينی آن نظام 
نامتمرکز است، منافات دارد و از مهين رو هم تا 

 . کنون راهی به دهی نربده است
 

نيرومند و متمرکز  در بزرگرتين مشکل يک دولت 
افغانستان اين است که زمينه متويل هزينه های 
کمرشکن آن در درون کشور  وجود ندارد و از مهين 

با اين هم، . رو، بايد پيوسته دست نگر خارج باشد
از سوی دولت (به حمضی که کمک های خارجی 

به هر دليلی کاهش يابد، پايه های ) استعمارگر
رزش می منايد و هرگاه کمک چنين دولتی آغاز به ل

خارجی قطع گردد، چنانی که واژگونی رژيم داکرت 
 . جنيب نشان داد، نابودی آن حمتوم است

با توجه به خطر نابودی چنين دولتی، پس از   -14
بيرون رفنت نيروهای خارجی، روشن است در اوضاع 
کنونی کشورهای حامی آن منی توانند  به ارتش آن 

آن را برای ايستادن روی  اعتماد داشته باشند و
از اين رو، فرو پاشی . پاهای خود مسلح منايند

نيروهای نظامی و انتظامی و امنيتی آن در فردای 
از اين رو، .  بيرون رفنت نيروهای خارجی حمتوم است

هر گاه به هر دليلی مداخالت و کمک های نظامی 
خارجی کاهش يابد و يا قطع گردد، سرنگونی چنين 

چنان چه در دوره داکرت . وم خواهد بوددولتی حمت
 84. جنيب اهللا ديده شد

                                                 
د از ياد برد که  هر دولتی هم که از البته، نباي.  84

سوی مشالی ها روی کار بيايد، با خطر پيوسته واژگونی به 
دست پشتون های باشنده پاکستان که پشتوانه نيرومند 

نظامی پشتون های مرزی افغانستان اند، رو به رو  -سياسی
از اين رو، تنها گزينه خرد ورزانه و . می باشد
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چنان چه ديده می شود، يک دولت ناسيوناليست تند 
رو پشتون در کابل، در يک کشاکش پيوسته و دايمی 

 :با سه ضلع يک مثلث قرار دارد
در گذشته (نظامی جهان  -با يک قطب بزگ سياسی -4

 )ناتو، کنون شانگهای
پاکستان و ايران  -نطقه يیبا دو قدرت بزرگ م -5

 و ديگر کشورهای اسالمی و عربی
با گروه ها و احزاب مشال و با تند روان  -6

 اسالمگرای پشتون در درون کشور
اين گونه شانس پيروزی چنين دولتی در دراز مدت 

 .تقريبا نزديک به صفر است
 

به هر رو، چنان چه ديده می شود و جتربه تاريخی 
غانستان رهيافت نظامی نشان می دهد، مشکل اف

ندارد و هرگاه فکر درست و بنيادی يی برای آن 
نشود، با توجه به اين که با گذشت هر روز پيچيده 
تر و پيچيده تر می شود، ممکن است کار آن به 

هر (جاهای بسيار باريکی تا مرز انفجار و جتزيه 
 . بکشد) چند هم موقت

 
بيطرفی  راه برونرفت از اين بن بست، اعاده حيثيت

افغانستان، تشکيل يک دولت فرا گير ملی در کابل 
. به جای دولت اولرتاناسيوناليست کنونی است

البته، مشکلی در اين خنواهد بود که در راس چنين 
دولتی يک پشتون آگاه، روشنفکر و بيطرف قرار 

روشن است در چنين دولتی پشتون ها می . گيرد
ا توجه به اين درصد قدرت را ب 35توانند نزديک به 

که بزرگرتين گروه تباری در کشور هستند، در دست 
متفاوت از حالت کنونی که تقريبا . داشته باشند

مهه قدرت را در دست دارند و مشارکت ساير 
درصد باشندگان را تشکيل می  65باشندگان کشور که 

به ويژه در تصميم گيری . دهند، صوری و منايشی است
 . ش چندانی ندازرندها و سياستگذاری ها نق

 

                                                                                                                                                             
فراگير ملی با مشارکت راستين دولت دادگرانه، تشکيل يک 

 . می باشد مهه اقوام و قبايل باشنده افغانستان
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مساله حموری در چنين دولتی، بايد پايان دادن به 
اين ميراث شوم امپرياليسم  -مساله خط ديورند

انگليس و در نتيجه گرفنت هر گونه هبانه از دست 
 .نظاميگران و تندروان مسلمان پاکستان باشد

 
بزرگرتين راهربد و حموری ترين هدف ديپلماسی 

 کشور از عرصه کشاکش های افغانستان مبدل ساخنت
جهانی به مهکاری های بين املللی يعنی تبديل چالش 

دردمندانه، دستگاه ديپلماسی . ها به فرصت ها است
ما در اين عرصه اساسی در سی سال گذشته ناکام 

دليل اصلی آن هم هبره گيری ابزاری از . بوده است
افغانستان از سوی ابرقدرت ها در بازی با برگ 

تان و واکنش پاکستان در برابر آن با بازی پشتونس
با برگ بنيادگرايی و تندرويی اسالمی و ناتوانی 

 . دستگاه رهربی و ديپلماسی ما بوده است
 

تيرگی روابط امريکا با ايران و تاثيرات منفی آن 
 :بر افغانستان

ناگفته پيداست که ايران، کليدی ترين و مهم ترين 
ه نيمقاره هند، کشور منطقه است که در گرهگا

آسيای ميانه، قفقاز، آسيای صغير و جزيره منای 
خليج پارس : عرب و دو حوزه دريايی بسيار با امهيت

و دريای کسپين قرار دارد و تاثير بس شگرف و 
نيرومندی بر سرنوشت سراسر گسرته آسيای جنوبی 

اين تاثير تا به جايی است که ثبات در آن . دارد
سايه می افگند و بی ثباتی بر سراسر ثبات منطقه 

 .  سراسر منطقه را لرزان می گرداند -در آن
 

پيروزی انقالب اسالمی و واژگونی رژيم شاهنشاهی در 
ايران را بی گزافه می توان بزرگرتين ضربه بر 
پيکر متاميت راهربدهای بزرگ امريکا، انگليس و 
اسراييل در سراسر منطقه و سرآغاز شکست سنگين آن 

مهين بود که از فردای . جهانی ارزيابی کرددر هپنه 
پيروزی اين انقالب که پس از انقالب اکترب روسيه و 
انقالب کبير چين، بزرگرتين انقالب جهانی در سده 
بيستم مشرده می شود، امريکا در پی انتقاجمويی از 
ايران برآمد و از مهين رو هم رويارويی های دو 

 .  اده استکشور حلظه يی از جوش و خروش نيفت
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کارشناسان ايرانی، البته نه بدون دليل، امريکا 
را گناهکار اصلی و حمرک واقعی جنگ خامنان برداز 

جنگی که به کشته . عراق در برابر ايران می دانند
و زمخی شدن ميليون ها ايرانی و عراقی و ويرانی 
های بسيار در هر دو کشور که سر به شايد دو 

 .اجناميدتريليون دالر می زند، 
 

ايران به خاطر دمشنی امريکا بود که يک دهه آزگار 
سپس هم . بی مهری های جنگ با عراق را حتمل کرد

نزديک به يک دهه می شود که پس از اشغال عراق و 
افغانستان به مهکاری انگليس و اسراييل، در حماصره 

اين است . گاز انربی امريکا از دو سو افتاده است
هر چند (رزار نربدی سرنوشت ساز که دو کشور در کا

هم تا کنون نيابتی و خاموش از مجله در 
که سرنوشت جهان را در سده بيست و ) افغانستان

 . يکم رقم می زند، روياروی هم صف کشيده اند
 

اين رويارويی بدون هيچ ترديدی برای ايران 
سرنوشت حياتی دارد و با هستی و نيستی آن کشور 

امريکا هم به اين حلاظ  برای. گره خورده است
تعيين کننده است که سرنوشت تنها 

ماندن آن يا مبدل شدن آن کشور ) مگاپاور(فراقدرت
را به يک ابر قدرت در رديف روسيه، چين، هند و 

 .برازيل در آينده روشن خواهد کرد
 

رويارويی ايران و امريکا، بنا به داليل زير، از 
 :آن چه هست هم پيچيده تر می باشد

 ناسبات پيچيده ايران با روسيهم -
پيوندهای رو به گسرتش آن با چين، هند،  -

 برازيل و ديگر کشورهای امريکای التين
 نزديکی اسرتاتيژيک با ترکيه -
 پيوندهای راهربدی با کوريای مشالی  -
پيوندهای راهربدی با سوريه، حزب اهللا لبنان و  -

 محاس
 دمشن آشتی ناپذير با اسراييل -
 ربستان تيرگی روابط با ع -
 داشنت نفوذ چشمگير در عراق -
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 داشنت نفوذ قابل توجه در افغانستان -
 نزديکی رو به افزايش با پاکستان  -
پيشرفت های برق آسا در دهه اخير و به ويژه  -

 پيشرفت برنامه هسته يی ايران
 ....و -

درد سر اصلی امريکا در اين است که نه تا کنون 
خت هزينه توانسته است به رغم مهه تالش ها و پردا

های گزاف و هنگفت، نظام ايران را از درون 
فروبپاشاند و يک رژيم وابسته به خود و يا دست 

 .کم بيطرف را بر آن کشور حاکم گرداند
 

امريکا نه يارای يورش نظامی به آن کشور را دارد 
ادامه . و نه هم توانسته است با آن کنار بيايد
يد هم به کشاکش های فرسايشی کنونی هم که بی ترد

زيان امريکا و هم به زيان ايران است؛ تنها به 
سود روسيه، چين و تا جايی هم کشورهای امريکای 

 . التين و ديگر حريفان امريکا اجناميده است
 

روشن است، کشاکش ها و رويارويی های امريکا و 
ايران بيشرت از هرجايی به گونه نيابتی در نربدهای 

ی ها با اسراييل، و متناوب فلسطينی ها و لبنان
به گونه خاموش اما با شدت و پويايی بسيار باال و 
پيوسته در رويدادهای عراق و نربدهای افغانستان 

 . بازتاب می يابد
 

روشن است ايران خمالف حضور پيروزمند و درازمدت 
چيزی که رهربان  -امريکا در افغانستان و عراق است

اشته و آن کشور بارها آن را بی پرده ابراز د
خمالفت خود را با اشغال افغانستان در هرجايی و 

 . از هر تريبونی اعالم داشته اند
 

از سوی ديگر، ايران از پيروزی نيروهای طالبان و 
القاعده و ساير وهابيون که از سوی عربستان و 
ديگر کشورهای تندرو عرب متويل و پشتيبانی می 

 .شوند، در افغانستان نيز هراس دارد
 

چيزی  -آمدن و سازش ميان امريکا و طالبان کنار
که به رغم مهه تالش های امريکايی ها و هزينه کردن 
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ميلياردها دالر تا کنون نتيجه نداده است، نيز 
 .به هيچ رو به سود ايران نيست

 
تنها می ماند، ادامه جنگ فرسايشی و سوهانی بی 
پايان کنونی ميان امريکا، انگليس و اسراييل از 

و طالبان، القاعده و ديگر تند روان از  يک سو
سوی ديگر که با گذشت هر روز امريکا و متحدانش 
را هر چه بيشرت و بيشرت در مرداب جنگ افغانستان 

 .فرو می برد
 

روشن است، در صورت بروز جنگ ميان امريکا و 
که البته، امکان آن بسيار پايين است مگر (ايران 

حماسبه از سوی  با اين هم شايد در اثر اشتباه
امريکا و اسراييل و شايد هم به گونه تصادفی و 

، بيشرتين زيان را افغانستان )ناخواسته رخ بدهد
به ويژه هرگاه جنگ زمستان رخ بدهد و . خواهد ديد

هبای نفت ناگهانی به گونه سرسام آور باال برود و 
بسنده . جريان واردات نفتی به کشور برهم خبورد

آن گاه . نفتی به کشور نرسد است سه ماه مواد
 .فاجعه واقعی رخ بر خواهد منود

 
اخراج نزديک به دو ميليون پناهگزين افغانی از 
ايران شايد زمينه ساز يک انقالب اسالمی ديگر و 
شايد هم چيزی مهانند با انقالبات رنگی در 

دست کم اوضاع را از ريشه در . افغانستان گردد
 .دافغانستان دگرگون خواهد منو

 
از ديدگاه نظامی، روشن است توان امريکا و ايران 
قابل مقايسه نيست و امريکا می تواند ماشين جنگی 
ايران را درهم بکوبد و اين کشور را به گفته 
ريچارد ارميتاژ که در باره پاکستان گفته بود، 

 . با مبباران های گسرتده خود به عصر حجر برگرداند
 

می تواند امريکا را با اين هم، ايران باالقوه 
درگير جنگ پيش بينی ناپذيری گرداند که آغاز آن 
شايد آسان باشد و با فشار دادن يک دکمه کمرت يک 
ثانيه را در بر بگيرد، مگر پايان آن تنها با 

 .پايان داستان فراقدرتی امريکا فرا خواهد رسيد
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به باور بسياری از کارشناسان، می توان چنين 

از جنگ، ايرانی ها به هر هبايی پنداشت که با آغ
که شده است جنگ را زمينی و ميدانی ساخته و به 
گسرته کشورهای خليج فارس، به ويژه تنگه هرمز، 
عراق، افغانستان، اسراييل، لبنان، فلسطين، 
سوريه و خبشی از پاکستان و شايد هم سراسر گسرته 

 .نفت خيز کشورهای عربی هپن منايند
 

بزرگ نيروهای امريکايی در  حضور گروهبندی های
منطقه که مهه در تير رس هزاران فروند موشک ها و 
ده ها هواپيماهای ايرانی هستند، ممکن است منطقه 

. را به گورستان نيروهای امريکايی مبدل منايد
مهچنين امکان کشته شدن و به اسارت افتادن هزاران 
امريکايی در عراق و افغانستان به دست ايرانی ها 

 .رود می
 

در صورت محله زمينی ايران به عراق و افغانستان 
با هزاران دستگاه تانک و زرهپوش و صدها هزار 
سپاهی، خبش های گسرتده يی از خاک دو کشور به دست 
ايرانی ها خواهد افتاد و پيچيدگی های پيش بينی 

 . ناپذيری را در پی خواهد داشت
 

ابل ايران هر گونه محله به ايران، محالت موشکی متق
با هدف بازپسگيری ارتفاعات (و شايد هم سوريه 

، حزب اهللا و محاس را به اسراييل به دنبال )گوالن
خواهد داشت که در صورت ويرانی و حتا زيامنند شدن 
زرادخانه های هسته يی اسراييل، شايد منجر به 
رويدادی مهانند چرنوبل شده، نابودی آن کشور را 

اين صورت، محله هسته يی در . در پی داشته باشد
اسراييل به ايران از مجله با موشک ها از زير 
دريايی ها، ممکن است به کشته شدن ميليون ها تن 
در ايران و ديگر کشورهای منطقه گردد که از مجله 
دامنگير  هزاران سربازان امريکايی نيز خواهد 

 . گرديد
 

 امکان درگيری گسرتده ميان سوريه، لبنان و محاس با
 .اسراييل نيز بسيار حمتمل به نظر می رسد
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جنگ هنگامی به تراژدی واقعی مبدل خواهد گرديد 
که آشکار شود ايران به راستی جنگ افزارهای نا 

 .از مجله شيمايی در اختيار داشته باشد –متعارف
 

باال رفنت سرسام آور هبای نفت در بازارهای جهانی 
م به آتش در اثر بسته شدن تنگه هرمز و شايد ه

کشانيده شدن چاه ها و پااليشگاه های کشورهای نفت 
خيز عربی، اقتصاد اروپا و امريکا و در کل 
اقتصاد جهانی را با حبران بزرگی رو به رو ساخته 
و تنها به سود روسيه خواهد اجناميد و اين کشور 
را دست کم برای چندی تا بازسازی و راه اندازی 

عربی به يک قدرت  کامل تاسيسات نفتی کشورهای
 . احنصاری انرژی مبدل خواهد منود

 
مهچنين  با زيامنند شدن تاسيسات گازی کشورهای 
عربی، هبای گاز به گونه چشمگيری باال خواهد رفت و 
اين کار نيز به سود روسيه  و زيان کشورهای 

 .اروپايی خواهد اجناميد
 

نبايد فراموش کرد که ده ها فروند کشتی جنگی 
در خليج فارس نيز در برابر صدها فروند امريکا 

قايق های موشک انداز و ده ها فروند شناور مين 
هپن کن و نيز صدها فروند موشک های زمين به دريای 

حال چه رسد به . ايرانی بسيار آسيب پذير هستند
صدها فروند نفتکش و کشتی های ديگر غيرنظامی از 

 .کشورهای خمتلف غربی با هزاران سرنشين
 
ر صورت بروز جنگ نا متعارف و حتا متعارف د

گسرتده، بی چون و چرا ميليون ها نفر از ايران و 
ديگر کشورهای منطقه به کشورهای اروپايی سرازير 

 . خواهند شد
 

نابودی و يا دست کم ويرانی اسراييل هرم فشار 
نيرومندی را از دست امريکا برای کنرتل کشورهای 

هزينه حضور امريکا  نفت خيز عربی خواهد گرفت و
 .  را در منطقه باال خواهد برد
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و سر اجنام تروريسم در سراسر جهان چنان ....
دامنه و هپنا بيابد که ديگر گرفنت جلو آن ناممکن  

به ويژه . و در هبرتين مورد بسيار دشوار گردد
هرگاه جنبش اخوان املسلين با هبره گيری از هيسرتی 

صر به دست گيرد و يا ناشی از جنگ، قدرت را در م
 .   در عربستان و يمن شورش هايی به ميان بيايد

 
شايد هم روسيه با هبره گيری از درگيری امريکا با 
ايران، هنگامه يی را در گرجستان به راه انداخته 
و اين کشور را به هبانه يی به سرعت به اشغال خود 

 .    در بياورد
 

ود که تنها پرسشی که می ماند، اين خواهد ب
امريکا از چنين جنگی چه به دست خواهد آورد؟ 

يک ايران . روشن است اشغال ايران ناممکن است
ويران و ناتوان پس از جنگ، با مهه گنجينه های 
سرشار خود بی چون و چرا دستنگر روسيه شده و به 
دست آن کشور خواهد افتاد و برای امريکا در هپلوی 

يزی جز بدتر شدن ميلياردها دالر هزينه و زيان، چ
وجهه، جتريد بيشرت در ميان جهانيان و دست کم 
متنفر شدن بيش از حد در جهان اسالم دستاوردی 

 .خنواهد داشت
 

البته، پيامدهای ناگوار سياسی جنگ برای حزب بر 
سر اقتداری که در امريکا دستور جنگ را صادر 

 . منايد، را نيز نبايد از سنجش به دور انداخت
 

ن، جنگ امريکا و ايران، جنگی بس در يک سخ
ويرانگر و تباهکن با پيامدهای بسيار سهمگين و 
پيش بينی ناپذير برای هر دو کشور و سراسر منطقه 
از مجله افغانستان و در هنايت برای سراسر جهان 
خواهد بود که در سر اجنام بازندگان آن امريکا و 
ايران و کشورهای منطقه و برندگان آن روسيه و 

 . يگر حريفان امريکا خواهند بودد
  

و اما در صورت دامنه يابی رويارويی و کشاکش ...
بيشرت ميان دو کشور، هپنا يابی جنگ های نيابتی از 
مجله در لبنان و افغانستان و عراق و حتا هم در 
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پاکستان و يمن و نيز عربستان از امکان به دور 
 .  نيست

 
، به باور آن چه مربوط به افغانستان می گردد

مشاری از کارشناسان، ايران از سر ناچاری، خبواهد 
يا خنواهد ناگزير است يا کابل روابط در ظاهر 
حسنه داشته باشد و درست مانند روسيه، هر از 
چندگاهی با خزيدن در ميان شگاف اختالفات پيچيده 
واشنگنت و کابل، با مهارت از آن به سود خود هبره 

 . بردارد
 

برای هتران يک دولت تبارگرای ضعيف، از سويی هم 
بارها بر يک دولت نيرومند تند رو وهابی هوادار 
عربستان و تندروان پاکستانی ارجحيت دارد و حتمل 

از مهين رو،  ناگزير با کابل نرد . پذير تر است
 .   دوستی می بازد

 
به هر رو، به گونه يی که ديده می شود، پسلگد 

ان بر پيکر ناتوان تيرگی روابط امريکا و اير
افغانستان بس سنگين و توانفرسا است که ظاهرا 
راهی هم برای برونرفت از بن بست پديد آمده در 

به ويژه مواضع آشتی ناپذير دو . آن ديده منی شود
شايد امريکا . کشور در مساله فلسطين و اسراييل

با ابتکار پسين خود بکوشد راهی برای برونرفت از 
ه با دادن استاتوس يک دولت بن بست پديد آمد

مستقل فلسطينی در کنار به رمسيت شناخنت اسراييل 
از سوی دولت خودگردان فلسطين به رهربی حممود عباس 

چيزی که در ظاهر نه اسراييل با آن  -پيدا منايد
 .موافق است و نه فلسطينی ها

 
البته، ده ها مورد ديگر در روابط ايران و 

ز آن نام برد که پرداخنت امريکا است که می توان ا
مانند وضع . به آن بيرون از نبشته دست داشته است

حتريم های سنگين اقتصادی بر ايران، از مجله از 
طريق سازمان ملل، ضبط دارايی ها ايران در اروپا 
و امريکا، سنگ اندازی بر سر راه کشيدن خط لوله 
رسانايی گاز ايران به پاکستان و هند و چوب 

ی چرخ روابط ايران و روسيه و ايران و انداخنت ال
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کشورهای اروپايی و ايران و کشورهای قفقاز و 
که مهه و مهه گواه بر ...آسيای ميانه و مانند آن

 .داشنت روابط به شدت تيره ميان دو کشور می باشد
 

در اين ميان چيزی که شايان توجه است اين است که 
ای ايران با روسيه در حوزه های قفقاز و آسي

. ميانه و دريای کسپين تضاد منافع فراوانی دارد
مگر امريکا به گونه يی رفتار می کند که گويی 

 . اصال اين تضاد را منی بيند
 
 
 
 
 

 :کارزار جنگ تندروان عرب و امريکا  -افغانستان
حبران افغانستان جدا از مسايل ديگر مرتبط با 
 ايران، چني و آسياي ميانه، وابستگي مستقيمي از

از هنگامي که اعراب به نفت دست . نفت اعراب دارد
يافتند، حبران افغانستان آغاز گرديد و چنني بر مي 
آيد که  مادامي که آن ها نفت دارند، اين حبران 

  .ادامه خواهد يافت
 

شايد تصاديف نباشد که برخی از جنرال هاي انگليسي 
و امريکايي از  ضرورت تارخيي حضور چهل ساله در 

نستان تا سرکوب هنايي تروريزم بني املللي سخن افغا
درست کارشناسان زمني شناسي چنني پيش . مي گويند

بيين مي کنند که گنجينه هاي نفيت اعراب تا چهل 
 . سال هنايت تا پنجاه سال ديگر به ته خواهد کشيد

 
چنانچه مشاري از کارشناسان برآن اند که پيدايش 

ان با پيداشدن کشور اسراييل در نقشه سياسي جه
نفت در سرزمني هاي عربي پيوند داشته و به گمان 
بسيار با به ته کشيدن نفت اعراب، ديگري نيازي 
به هسيت آن کشور و صرف هزينه هاي گزاف چندين 
ميليارد دالري در سال ديده نشده و از نقشه گييت 

چون ديگر نيازي به آن خنواهد . سرتده خواهد شد
 . بود
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ان به يک معادله سه جمهوله مي ماند موضوع افغانست
آن مدرسه   yآن کمک هاي مايل سرشار اعراب، xکه 

هاي پاکستان و اردوگاه ها و پايگاه هاي آموزش 
چريک هاي تندرو در آن کشور  با نزديک به دو 
ميليون بنيادگرا و تندرو اسالمي باشنده آن کشور 

 . آن ميدان جنگ در افغانستان است zو سراجنام 
 
حل نگردد يعين سرچشمه هاي پويل و  xروشن است تا  

مايل جنگ در کشورهاي عربي خشکانيده نشود، هرگز 
درهاي مدرسه ها، پايگاه ها و اردوگاه هاي 

. بسته خنواهد شد yتندروان اسالمي در پاکستان يعين 
چون پاکستان يک کشور نادار است و به اين پول ها 

حل   yشود و تا  حل مني yيعين . نياز عيين دارد
يعين جنگ در کارزار . حل مني شودzنشود، روشن است 

 . افغانستان پايان خنواهد يافت
 

هر چه هست، روشن است پول و قدرت تابع يک قانون 
درست مانند اين که هرگاه سنگي به آب . گسرتش –است

مهني . افگنده شود، امواج آن دايره گون هپن مي گردد
به نفت و سرمايه دست  گونه، هنگامي که اعراب

يافتند، روشن است آغاز به گسرته جويي سياسي و 
با توجه به تسلط مذهب تشيع در . باوري منودند

ايران و مشاري ديگر از کشورها، اعراب بيشرتين پول 
و پاکستان به مصرف 85ها را در کشورهايي چون ترکيه

 . رسانيدند
 

 :در اين ميان دو چيز شايان توجه است

                                                 
در ترکيه، اعراب به رغم خرج پول هاي گزاف، با توجه .  85

به موجوديت الييسم نريومند در کشور و مهسايگي با غرب،  
دستاوردهاي چنداني نداشتند و مساعي شان تنها منحر به 

) در بعد داخلي(ت و جتدد اجياد يک نوع توازن ميان سن
گرديد و در ميان چند گرايش در عرصه سياست خارجي نيز 

به سوي مهگرايي با جامعه  -1(توازن به ميان آورد 
مهگرايي با جهان ترک زبان در قفقاز و   -2اروپايي، 

و سراجنام موجب ) مهگرايي با جهان اسالم -3آسياي ميانه و 
 . مدرن گرديد روي کار آمدن يک  دولت اسالمگراي
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غربي مايل نيستند که پول اعراب در  کشورهاي -1
 .برابر اسراييل استفاده شود

کشورهاي غربي مني خواهند که اين پول ها براي  -2
توسعه خود کشورهاي عربي به کار رود و اين 
کشورها با هبره گريي از درآمدهاي نفيت به کشورهاي 

زيرا در اين صورت، مصرف . توسعه يافته مبدل شوند
ند رفته و مازاد شايان توجهي نفت اعراب بسيار بل

اين وضعيت هنگامي براي . براي صادرات مني ماند
کشورهاي مصرف کننده خطرساز مي شود که گنجينه 
هاي نفيت کشورهاي عربي به ته بکشند و کشورهاي 
توليد کننده به دليل نيازهاي دروني ديگر چيزي 

از سوي ديگر، . براي صادر کردن نداشته باشند
باشد، کشورهاي نفت خيز توسعه يافته هرگاه قرار 

شوند و خود خبش بزرگ نيازهاي شان را توليد 
منايند، از وابستگي کشورهاي غربي رهايي يافته و 
اقتصاد آن کشورها را که بازارهاي عربي مشرتي هاي 
خرپول آن است، با چالش هاي بزرگي رو به رو مي 

 .  منايد
 

ها حيف و ميل  درست، از مهني روست که بايد اين پول
گردد و در زمينه هايي چون تقويت بنيادگرايي و 
تندرويي اسالمي در پاکستان و افغانستان، کشورهاي 
آسياي ميانه و سني زيانگ چني، گسرتش وهابيت و ساخنت 
مساجد گرانبها با گزينه هاي گزاف در سراسر گييت، 
پرداخت حقوق و معاش براي امامان و پيش منازان و 

را گسرتش مباشر پروري و هپن ساخنت شبکه از اين جم
 .  به مصرف برسد.... هاي ابزاري و 

 
جنگ افغانستان و نوار  -روشن است هبرتين چاه ويل

مرزي ميان افغانستان و پاکستان براي صرف اين 
مادامي که اين پول ها . پول هاي باد آورده است

در برابر شوروي پيشني و گسرتش کمونيسم مصرف مي 
مگر امروز که اين . ، واشنگنت خواب خوشي داشتشدند

پول ها بر ضد اسرتاتيژي هاي آن به مصرف مي رسد، 
 .  سخت پريشان و آشفته است

 
از سوی ديگر، هم غرب و هم خود دولت های عربی به 
فرافگنی حبران به بيرون از جزيره منای عرب ذينفع 



          سياهچاله                                                                                                                      –افغانستان 
364 

 

برای غرب، بردن بی درد سر و مصوون نفت . هستند
است و برای شيوخ عرب مليدن روی دالرهای باد  مهم

از مهين رو . آورده نفتی شان در حرمسراهای شان
الزم دارند که تند روان عرب و اخوان املسلمين به 
جای مبارزه با دولت های خود شان در يک جای 

آن هم چه هبرت . ديگری در بيرون از جزيره منا جبنگند
درست . سراييلکه در برابر امريکا و انگليس و ا

گسرته مرزی ميان افغانستان و پاکستان هبرتين جا 
 .برای اين کار است

 
در جهان عرب هم ناسيوناليسم عربی بسيار نيرومند 
است و هم جنبش های راديکال اسالمی مانند اخوان 
املسلمين و هم وهابيون که مهه ضد امريکايی هستند 

و يکم و می پندارند که امريکايی ها در سده بيست 
کشورهای عربی را در اشغال داشته و گنجينه های 

اين است که جنگ . نفتی شان را به تاراج می برند
بی امانی را در برابر امريکا برای به زانو 

دولت های . درآوردن آن در افغانستان پيش می برند
عربی هم با مهنوايی نشان دادن با اين جريانات می 

را در برابر خود کوشند لبه تيز تيغ های آنان 
 .کندتر بسازند

 
به هر رو، هرگاه اين گونه باشد، مادامي که نفت 
اعراب به ته نکشد، نريوهاي تندرو عرب حاضرند پول 
هاي بادآورده نفيت را به دسرتس تندروان در 

برآيند اين کار . پاکستان و افغانستان بگذارند
حبران افغانستان يک حبران دراز مدت اين است که 

 . و مبارزه در برابر آن هم زمانرب خواهد بود است

افزون بر مهه اين ها، اختالفات بر سر مساله 
افغانستان در درون دولت امريکا از يک سو، ميان 
امريکا و انگليس از سوی ديگر و اختالفات ميان 
امريکا و اروپا از سويی به پيچيدگی مساله می 

 . افزايد

جرگه خمالفان در اين اواخر پيوسنت ترکيه به 
امريکا به دليل تالش های پی در پی اسراييل برای 
بر انداخنت حکومت اسالمگرای ترکيه نيز مضاف بر 

 .مشکل گرديده است
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به بن بست رسيدن اسرتاتيژی امريکا در افغانستان 
و راهيافتی برای حبران افغانستان در بعد سياست 

 :خارجی

انس به هر رو با توجه به آن چه گفته آمد، ش
چندانی برای پيروزی اسرتاتيژی امريکا در 

در اين پيوند، داکرت . افغانستان ديده منی شود
در «: سفير پيشن ايران در کابل می نويسد -هبرامی

جمموع، آينده حضور نظامی ناتو و امريکا در 
افغانستان با اهبام و ترديد جدی مواجه بوده و 

هيچ  بعيد به نظر می رسد با ادامه سياست فعلی
رژه نظامی موفقی در جنگ افغانستان برای 
سربازانی که به کشور شان بر می گردند، قابل 

 » .تصور باشد

حبران اسرتاتيژی «پژوهشگر روسی در مقاله  -کيرسانف
بازتاب دهنده حبران در هنادهای  -افغانی امريکا
با تکيه به گواهی آگاه : می نويسد» دولتی امريکا

قاطعانه اعالم کرد که اهداف ترين منابع می توان 
 .اعالمی امريکا در افغانستان قابل دسرتسی نيستند

اين امر سودمندی حضور نيروهای امريکايی در 
 » .افغانستان را زير سوال می برد

 
شوروي ها پس از يک دهه جنگ و صرف ميلياردها 
دالر به اين نتيجه رسيدند که از راه هاي سخت 

کار فروبسته افغانستان افزاري مني توان گره از 
وزير  -گشود و اين بود که سر اجنام اندره گروميکو

خارجه کهنه کار و جمرب شوروي در يکي از نشست هاي 
دفرت سياسي حزب کمونيست شوروي به گرباچف گفت که 
بايد کار را به گونه يي به پايان برسانيم که در 

 86.فرجام افغانستان دست کم يک کشور بيطرف مباند
 

ان مي رود که کنون مشاری از امريکايی های خرد گم
ورز هم به مهني باور رسيده باشند و اگر هم نرسيده 

ابراز . باشند، سر اجنام به مهني نتيجه خواهند رسيد

                                                 
، نوشته »ارتش سرخ در افغانستان«: نگاه شود به.  86

جنرال گرومف، ترمجه آريانفر، چاپ دفرت مطالعات سياسي و 
 . بني املللي وزارت امور خارجه ايران
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آمادگی برای گشودن باب گفتگو با روسيه و ايران 
و اشاره به اين مطلب که حضور امريکا در 

شانه هايي است افغانستان دراز مدت خنواهد بود، ن
 .از مهني رويکرد

 
فراموش نبايد شود که جنگ افغانستان مايه تنش 
های فراوانی در ميان دولتمداران کشورهای 
گوناگون بوده است و چه بسا که قربانيان سياسی 

خنست وزير  -الکسی کاسيگين. بزرگی هم داشته است
رييس ستاد کل  -پيشين شوروی و مارشال اوگارکف

پيشين که از خمالفان جنگ در ارتش شوروی 
افغانستان بودند، از خنستين قربانيان سياسی آن 

 .بودند
 

وزير پيشين دفاع آملان و رييس مجهور اين کشور هم 
از مجله کسانی بودند که در پيوند با جنگ 

 .افغانستان ناگزير به کناره گيری شدند
 

کنون سندرم افغانستان به ساختارهای قدرت اياالت 
برکناری . امريکا نيز سرايت منوده استمتحده 

فرمانده نيروهای امريکايی در  -جنرال مک کريستال
افغانستان و در پی آن درز منودن ده ها هزار سند 
مربط به جنگ گواه بر پيداشدن درزها و حتا 
شيارهای بزرگ در دستگاه دولتی امريکا و 

 . ساختارهای نظامی آن کشور است
 

به سياهچاله جيوپوليتيکی  افغانستان در يک سخن
بزرگی مهانند است که هر روزی قربانيان هر چه 
بيشرتی را در خود فرو می برد و می بلعد تا ديده 

 .  شود که کار به کجا خواهد کشيد
 

سيا در مقر  1989فربوري  15به تاريخ «هنگامي که 
خود در لتنگل جشن پرشکوهي را به مناسبت بازگشت 

فغانستان چونان يکي از سپاهيان شوروي در ا
درخشانرتين دستاوردها که به آساني به آن کامروا 
گرديده بود، برپا کرد، يکي از ژورناليست هاي 
فرانسوي به گونه نيشخند آميز يادآور گرديده بود 

اياالت متحده با هزينه خود، رمزها و رازهاي «که 
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را در افغانستان باز خواهد » بازي بزرگ«
 87.«!شناخت

 
در لندن  2003خنراني يي که در ميانه هاي سال در س

» مرکز مطالعات و پژوهش هاي افغانستان«به دعوت 
فروپاشي شوروي و تاثريات آن بر «زير نام 

داشتم و منت آن در » افغانستان، منطقه و جهان
کتاب افغانستان به کجا مي رود؟ که در پايان مهني 

به  سال در کابل از سوي بنگاه انتشارات ميوند
 : چاپ رسيده است، بازتاب يافته است؛گفته بودم

درست مهانند ) به ويژه امريکا(کشورهاي غربي «
 -شوروي پيشني نياز به بازنگري در دکرتين نظامي

سياسي خود دارند و بايد فرايافت تازه يي را در 
دکرتين کنوني غرب  .قبال مسايل جهاني تدوين کنند
ليسيت يي است که پس تقريبا مهان دکرتين نيئوکلونيا

از جنگ جهاني دوم تدوين يافته بود که مبتين بر 
 .ميليتاريسم است و امروز ديگر کاربرد ندارد

 
امريکا و اروپا بايست در گام خنست در ميان خود و 
سپس با روسيه، هند و چني روي مسايل جهاني به 

زيرا در . دست يابند) جهانشمول(توافق گلوبال 
ميليارد انسان يا بيش از  2.6از اين سه کشور بيش 

اين . يک سوم و اندي باشندگان زمني زندگي دارند
توافق بايد شامل تقسيم عادالنه منابع انرژي و 

 . گسرته نفوذ  باشد
 

شوروی پيشين يک دهه آزگار «: کيرسانف می نويسد
ارتش افغانستان را با جنگ افزارهای پيشرفته جمهز 

که بتوانند دو، سه کرد و آموزش داد برای اين 
حاال امريکايی ها می خواهند . سال سر پا بيستند

اين اتوپی يی . اين کار را در سه سال اجنام دهند
آن هم در حالی که روشن نيست آيا . بيش نيست

امريکا اصال به ارتش افغانستان اطمينان دارد که 
 . آن را با جنگ افزارهای مدرن جتهيز منايد

                                                 
، نوشته مشاري از »جنگ در افغانستان«: نگاه شود به .  87
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يروهای خود را بکشد، رژيم هرگاه اوباما مهه ن

کرزی توانايی ايستادن روی پاهای خود را بيش از 
سه ماه ندارد و اين گونه مهه آن چه که امريکايی 

 . ها در يک دهه کردند، بر باد هوا خواهد رفت
 

چنين چيزی را در سی آی آی و پنتاگون درک می 
بروند و هر چه بادا : کنند و بر سر دو راهی اند

ين که بپايند و به جنگ فرسايشی بيهوده يا ا. باد
 ».ادامه بدهند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


