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 چگونگی ونحوه پیچیدگی مناسبات بین المللی در منطقه
ههای بیرون رفت از بن بست کنونیجستجوی را  

    

 های یکی ازبنیادی ترین تفاوت  می باشد که برخوردار  شایانی اهمیت  مسأله ازاین  قبل ازهمه تذکر    

واضح   بهمگانمسأله این  ۰می گردد پیچیدگی آن محسوب  تفاوت در ٬قدیم وبا جهان سنتی  جهان کنونی

ها متغیر ٬مجموعه ای ازعوامل ٬می افتد  ما اتفاق درجهان کنونی رخداد وهرحادثه ای که هراست که در

بخشیده   گونه گونه پیچ اندر پیچ و ماهیت  ٬به رخدادهای جهان معاصرهمین امر ۰وعناصر دخالت  دارد

گی ها به سادگی این پیچیددرک  ۰شده است احاطه روابط از رازها٬ معانی ودنیایی است که  هرکدام  با 

اقسامی از دانش های  و  انواع ٬زندگی  مختلف با حوزه های   دلیل٬ متناسب  امکان پذیر نیست و بهمین

 همفقابل درک و ار دشوار یده وچپی  خاص این دنیای یک گوشه   ه است که هرکدامبوجود آمد  تخصصی

   ۰می سازد

 دراین اواخر  میشوم که اوضاع کنونی امنیتی کشورعزیزما آوریاد  وارد گردیده وت أیبه جز ازکلیات    

 ٬درمورد متذکره ۰"وضعیت نامطلوب" تعریف می گردد٬نظامی شامل درقضایای موجودتوسط نیروهای 

 ۰قرار داده اند جمعی  وسایل اطالعات  ی را در اختیارمحرمانه ناتو٬ مطالب  گزارشبسیاری ها در باره 

 و  ایاالت متحده  ساله چندین   تالش های و سعی  رساند که   عمالٌ به اثباتاین  واقعیت را حوادث سیر 

 ۰گردید  ثابت بیهوده  عبث و ٬نیروه های امنیتی کشور  تربیه و آماده سازی همپیمانانش در بخش تعلیم و

همجوار هم کشورهای چسان هم افغانستان ومیآید که  بمیان  بصورت واضح ومبرهن پرسشی  ٬بدینترتیب

خطر اسالمیزم رادیکال چگونه می توانند از بوده و  امنیت تأمینقادر به   میانه  آسیایو دول  کشورهای 

       در امان باشند؟

قوای مسلح   پیاده  واحدهای مجموع  جمعی بنشررسیده٬ از  اطالعات وسایلتوسط    ی کهاتدرگزارش   

طی سال  مسلح  نیروهای  تلفات ۰باشدمی مبارزه مسلحانه را دارا  نبرد ویک واحد آن توان   تنها ٬کشور

 نشان  ۲۰۱۴با  سال   را در مقایسه درصدی  ۴۲افزایش   که میگردد هشت هزارنفر تخمین بتعداد  ٬قبل



وستن عده ای منسوبان آن وپی دیگری که قوای مسلح کشوربا آن مواجه است٬ مسأله فرارمشکل  ۰می دهد

از  ٬مسلح مخالفنیروهای  باید داشت که پس درنظر ۰می باشد  های مسلح مخالفازآنها به صفوف نیرو

ند که مناطق کشور تشدید بخشید گردیده و حمالت شانرا بر بسیاری از والیتها وتقویه  ٬لحاظ تعداد نفرات

  ۰بخصوص ما شاهد چنین امری در جنوب کشور بودیم

سرباز گیری از اهالی  ٬ بیش از پیش در صدد نظر باید داشت که "طالب"هادر ٬چنین یک وضعیتیدر   

جنوبی کشور را یا بصورت مستقیم و یا   بسیاری از بخشهای والیت های ٬آنها در عمل ۰ملکی می باشند

تأثیر آنها را تحت تسلط تحت   باید برآن باشد تا مناطق سعی  ۰قرار داده اندتأثیر خویش بال واسطه تحت 

  ۰حاکمیت دولت مرکزی قرار داد

از نیرو  نیز (داعش)نظر دور داشت که در کشورما روز تاروز"خالفت اسالمی"را ازواقعیت  نباید این   

داده  قرار خویش  اشغال   تحت  را شرق کشورآنها  مناطقی در ۰ی گرددم رداربیشتری برخو  قدرتو 

  ۰گردد که به تشکیل وایجاد "خالفت" سراسری در افغانستان مبادرت ورزندوپیشبینی می 

متعهد  ان به افغانست (نظامی ۵۰۰) نیروهای اضافی داشتند که به اعزام   بل اعالمقامریکایی ها چندی    

 ۰تن بالغ می گردد ۹۸۰۰کشوردرافغانستان به تعداد مجموعی نظامیان آن  ٬دروضعیت کنونی ٬می باشند

  ۰افگنان کافی بنظرنمیرسدبمنظوراجرای عملیت محاربوی ومبارزه علیه دهشت  ٬بصورت قطع این تعداد

 مذاکرات سیاسی با بنأءا٬ٌ مسأله  ٬نمود  وضعیت و شرایط  کنونی در کشور را میتوان اسفناک  توصیف

گان افغانستان٬ نمایند ٬هفته  قبل  در پاکستان چنانچه  ۰"نیروهای مخالف" در دستور روز قرار می گیرد

پاکستان٬ ایاالت متحده و چین طی مالقاتی٬ ضرورت تداوم  مذاکرات  و امکان سهمگیری "طالب"ها را 

فته و مسایل کابل تدویر یادر مذاکرات یادشده  دوم دور  دادند٬بحث وگفتگو قرارورد م ٬مذاکرات چنیندر

    ۰ادامه دهد٬ قرار است دور بعدی گفتگوها در اسالم آباد به کارش دندنمو مطرحعدیده ای را 

وجنگی یا مجدداٌ نیروهای نظامی ۰گرفته اندامریکایی ها درقبال جایگرین غم انگیزی قرارمیرسد بنظر   

باب مذاکره وگفت  نمایند که با "طالب"های میانه رو وانمود بیشتری به افغانستان بفرستند ویا اینکه چنین 

  ۰گشایندمی وشنود را 

مسأله٬ مهم پنداشته می شود که اگررهبران سیاسی ونظامی ایاالت متحده بخود اجازه می دهند تذکراین    

   واقعیتی   هیچو چنین  پندارند  که گویی  ببندند  انکارناپذیر٬ چشمانشان را عینی ودرقبال واقعیت های تا 

 فرا خواهد گرفترا  منطقه ما تمامی   بنیادگرایییک وضعیتی٬  به مشاهده شان نمی رسد٬ درچنین اصالٌ 

دولتهای همچنان کشورهای منطقه ما وبسیاری از پخش وگسترش رادیکالیسم اسالمی٬ همچنان خطرات و

در منتشره باره چنین نیت غرب در ۰قرارخواهد داد کشورهای آسیای میانه را در گام نخست مورد تهدید

بچاپ  نیزکشور مطبوعات  بصورت غیرمترقبه در  گزارش ناتو در مورد وضعیت اردوی افغانستان که

  ۰سیاسی در کشور بود -رسید٬ باید بیش ازهرزمان دیگرمتوجه وضع نظامی 

ومساعدت های غرب کمکها  در این میتوان اظهارنمود که بیش از ٬وضعیت کشور  با تحلیل و بررسی   

گوناگون بیشماری در مورد استدالل های  ۰بصورت چشمگیری کاهش بعمل آید  ممکن ٬بدولت افغانستان

البته  ۰محسوب می گردد ایاالت متحده  توسط ناتو و  زدن افغانستان ارائه می گردد که خود بازگوی دور

کشورما سپری درمدت زمان را  شترین رسانیده و بی  افغانستان بمصرفغربی ها مقادیر بیشمار مالی در

 ٬مشکل عمده معضل و اما  ۰مدتها قبل ایجاد گردیده است اردوی افغانستان  ٬آنها  نظامیان بنظر ۰نمودند



 ۰باشدمی  درتجهیزکامل اردوی کشوربلکه نبود وعدم عالقمندی ناتو  ٬هاردوی کشورما ندرنبود ظرفیت 

پیشرفته و موثر در کشور را در اولویت   نیرومند و مجهز با تسلیحات ایجاد اردوی ایاالت متحده و ناتو 

شور ما جنگی بیشتربه کاما اظهارنظرهایی مبنی برگسیل نیروههای نظامی و ٬دادندریشان قرار نکا های 

از  ٬ادعاها باید اضافه نمود که بلی ایاالت متحده در قبال چنین اظهارات و ۰اینجا وآنجا صورت می گیرد

الت متحده افراموش نمود که ای ٬ اما نباید متوسل گردید به افغانستان  نظامیاضافی قوای   به گسیلجمله 

گام نخست بمنظور دستیابی به آن به اقداماتی لح خویش بوده و ناگزیراست تا دردرپی دفاع ازمنافع ومصا

ز آن نوعی که کنون د٬ اایاالت متحده قبل ازهمه  به پایگاههای هوایی ضرورت اشد  دار ۰گردد  متوسل

و همه قبل از ٬یتداوم اقدامات اینچنین در ۰افغانستان اعمار وایجاد نموده اندظاهراٌ بمنظورتداوم جنگ در 

 حیاتی ایاالت متحده  منافع  ٬ناخورده و به نحوه دست یک کل  بصورت  ٬موارد مورد نظر سایر بیش از

به  نیزایاالت متحده  طرفدار  حاکمیت  پشتیبانیآنها  بمنظور حمایه و  دیگر٬ ازجانب  ۰می باشد مضمر

  ۰دنماینضرورت اشد احساس می  چنین پایگاه هاییموجودیت 

 ٬سال ۱۵طول مدت زمان گردید٬ دروارد کشور ما  "شعار"مبارزه علیه تروریسم تحت  ٬ایاالت متحده   

ختم نموده و به برای همیش  ومشکل یادشده را یکبار و قادر بدان بودند تا معضله ٬نظامیان کشور متذکره

نگردیده٬ باید یادآور شد که  فصل  مشکل حل و گذاشتند٬ واما اگر اکنون این معضله وآن نقطه پایان می 

به حل وفصل آن   از عینیت آن گریبان می دریدند٬ یا تاکنونموجودیت و واقعیت وجودی معضله ای که 

بمنظور توجیه اعمال وکرده هایشان٬ با ایجاد ینکه اصالٌ وجود خارجی نداشت و اما اقدام نورزیدند و یا ا

حربی ایاالت متحده٬ جز زرادخانه های صنایع  جنگی و  و تولید "جنگجویان دشمن" ساخت حریفچنین 

د؟  یقایل گردمی توان  خاک زدن به چشم مردم چه تعریف دیگری برآن  

دد که آیا با خروج نیروههای رزمی ایاالت متحده وناتوازافغانستان٬ دراین مقطع سوالی مطرح می گر   

بوجود آمده توسط چه کسانی رفع خواهد گردید؟ خالی   

نمودند٬ کلیه   صرف عراق  اردوی  ایجاد و بپا ایستادن  بمنظورمدیدی را  مدت زمان  ها امریکایی    

گرجستان و افغانستان تکرار  دادند٬ عین وضعیت در  اقدامات نامطمئن امنیتی که آنها در آن کشور انجام

امریکایی   بگمان اغلب ٬ماکشور  بارهدر ۰ورزیده اند  مبادرت گردیده و اکنون به ایجاد اردوی اکرائین

هیز کامل قوای هوایی کشور خودداری جاز واگذاری سالح سنگین وتسعی بخرچ دادند تا دراوایل امرها 

  ۰آن گردیدندبخشی از فراهم آوریاما پس ازبگومگوهای فراوان و مشکالت زیادی٬ حاضر به  ٬ورزند

سیرحوادث در  ۰نمی باشد برخوردارثبات الزم اصالٌ از ٬است که اردوی کشور قابل فهم ٬این واقعیت   

دار مورال ضعیفی برخوراز ٬(از لحاظ روانی)این حقیقت را برمال ساخت که صفوف اردوی کشورکشور

که این امر  برخوردار اند  کشور از مهارت های خوبی   محاربوی اردوی  بعضی از قطعات ۰می باشند

تا بیشترین بخش های اردو چنین مهارت  وسیعتری از اردو باید گردیده   بصورت فراگیر٬ شامل ساحات

جهد صورت جد ودر بهترشدن صفوف اردو باید بیشتر وبیشترکارو ۰ی ومحاربوی را فراگیرندهای جنگ

می باشد  مطرحنیز منطقویر مورد تجهیز بهتراردو٬ بلکه درمورد مسایل اتنیکی و گیرد٬ سخن نه تنها د

این عرصه  دیگری درفاکتور  نباید از ۰پذیرفته شده است سنت   بمثابه که در افغانستان و جامعه افغانی 

سالروان در   ماه جنوری ۲۴بتاریخ   وآن عبارت از گفتگوهای بین االفغانی می باشد که پوشی نمود مچش

تا گفتگوهای متذکره طی ماه  قرار است  ٬داد  بکارش ادامه  آغاز و یکهفته پس از آن در کابلاسالم آباد 



ز چنین مالقاتها و ٬ ا٬ همه طرفهای درگیر در مسایل مربوط به کشوردلو سالروان دراسالم آباد تداوم یابد

     ۰مذاکرات و شرکت چین و ایاالت متحده در جلسات آن٬ بگرمی استقبال و پشتیبانی می نمایند

هم  گرد "اتحاد شمال"تشکیل دروفرماندهان محلی که عمدتاٌ  دارند که قوماندان ها  اطالع  چنانچه همه   

به اثبات   شانرا به "طالب"ها  وفاداری  جنگند تامی علیه همدیگر بیشترین بخش آنها  کنون آمده بودند٬ ا

همکار متحد و  "اتحاد شمال" بمثابه ۰می گردد بفردشان محسوبکه البته این آرزومندی  منحصر برسانند

پروگرام های جنگی کشور اخیرالذکر  اجرایبمنظورشایانی  نظامی وحربی ایاالت متحده٬ کمک  عملیات

 های موجود  درکشور می گردید٬ تحت  فشار  اقلیت های متشکل از پښتون که تشکیل  غیر ۰دادند  انجام

بوقوع  فوق   عملکرد  مشابه  صورت ٬وضعیت کنونیدر  ۰به عقب نشینی  گردیدند "طالب"ها٬ مجبور

اما خواسته  ۰دارندحاکمیت قرار درایاالت متحده  هم پیمانانچون درکابل بگونه رسمی٬  ٬نخواهد پیوست

  ۰ب"ها مبنی بر خروج قوای نظامی از افغانستان در صدر تقاضاهای آنها قرار داردهای "طال

چنین ادعا می نمایند که ایاالت متحده در صدد ترک کشور  ٬مورد بحث  بسیاری از کسان شاغل درامور   

افغانستان و سربازان آنها از  نیروهها و خروج   می پندارند که اما نظامیان امریکایی چنین  ٬می باشد  ما

بشکلی از اشکال٬ حضور آن  بنحوی از انحا و بنحوه ای صورت عملی بخود گیرد که   باید ٬شورترک ک

در  ٬شاید آنچه در وقت وزمانش در ویتنام جنوبی صورت گرفت ۰دبای کشور در افغانستان همچنان تداوم 

بصورت ناقصی  انستان که موجودیت قوای مسلح افغ ٬بلی ۰ردیگبخود نیز صورت عملی مورد کشورما 

وهمچنان نمایند مهارت های الزم نظامی را کسب بدان نشدند تا ه وقادرگرفتقرار تحت تعلیم وتربیه نظامی

موجودیت سلسله فاکت های دیگر٬ آیا هزینه نمودن مقادیر با سربازان از صفوف قوای مسلح ومسأله فرار

برای هیچ بود؟ در اینجا سوالی مطرح می  اینهمه تلفات انسانی در افغانستان  هنگفت پولی توسط غرب و

  نماید؟ ده می تواند افغانستان را در وضعیت کنونی وبدون هدف رهاحگردد که آیا ایاالت مت

بکارگماشته  زیادی باید  منابعامکانات و ٬ببینید ۰سعی می ورزد تا چنین وضعیتی اتفاق نیافتدواشنگتن    

مادی٬ غرب "سود" ژئوپولیتیکی   مصارف سنگین و  تلفات تحمل  و به افغانستان  نتیجه هجومدر  ۰شود

  ۰افغانستان می باشدمحکم نمودن جای پایش در صددناتو در با اینهمه ٬ ٬ب گردیدنصی

در یک حالت   بمنظور تخلیه می باشند که  وضعیت چاشنی های معلوماتی کنونی در صدد آماده سازی   

 ۰نمایند همچنان حفظماامریکایی ها درصددند تا دید کامل شانرا درکشور۰غرب انجام پذیردمناسب برای 

ایاالت متحده در صدد رگا ۰تالشند تا در مذاکرات وگفتگوهای بین االفغانی اثر گذار باشندآنها همچنان در

دولت و  برای  غم انگیزی  نتایج  کرات ٬ مذاصورتی  چنینگفتگوها باشد٬ می توان گفت که در مدیریت 

یقین کامل که امتیازات بیشتری تقاضا  همه به خواهد آورد٬ چه "طالب"ها قبل از مردم افغانستان بارمغان

  ۰خواهند نمود

ادعا می نمایند که "این   چنین ٬اما غربی ها درکل ٬ایاالت متحده درصدد ترک کامل کشورما نمی باشد   

رهانمودن آنهمه دستآورد  " اما ازجانب دیگر٬ درامر۰افغانی" منابع بزرگ وحجیمی را می بلعد"باطالق 

  ۰هاییکه طی دهه اخیرحاصل گردیده٬ متأسف می باشند

ا استفاده از چه وسایلی٬ ایاالت و ب طرقی  به چه چسان و این مسأله در هاله ای از ابهام قرار دارد که    

را خواهد  ه بخشی از آنرا "طالب"ها  تشکیل  می دهند٬ باب  مذاکره  و گفتگو متحده با حاکمیت  جدیدیک

ل وفصل سیاسی قضایا به مشاهده آرزومندی ایاالت متحده در دستیابی به راهها و وسایل ح ٬اینجا ۰گشود



جانب کشورهای پیشنهاداتی هم از ۰گیری می باشدشرف شکل کوششهای متذکره همین اکنون در ۰رسدمی

در امر کمیت های کشورهای آسیای میانه زمانی که حا ۰می باشد فهم گردیده که قابل حمطر  میانه آسیای

بزرگ"٬ از ایده "آسیای میانه  فی نفسه٬ مفکوره و ٬سهم می گیرند  افغانستاندر  بهبود وضعیت استقرارو

  ۰جانب هیچکسی مورد تردید قرار نمی گیرد

بزرگی از روشهای  ایاالت متحده٬ حجم که در خواهد بود  اینهم مسأله دیگر قابل بحث٬ از جمله یکی    

اجرأ میگردید٬ اما اکنون یکدست   صورتآن کشوربسیاست خارجی  ٬اینقبل بر ۰باشدمی گوناگون موجود

در ین کامالٌ واضح ومبرهن است که ا ۰داردبرسیستم نامتعادلی قرار ٬ وجود نداشته ومفاهیم کلی درمورد

"خروج ازافغانستان وهمزمان با آن تداوم حضور"٬ بمشکل بتوان به تطبیق وانجام مفکوره  زمینه یادشده 

  ۰موفق گردند

گرایی و تروریسم می باشد؟ آیا ایاالت متحده حاضر به شرط بندی بر بنیاد     

اما باید پذیرفت که در سیاست نه دوست  ۰بگفته ناظران امور٬ اینهمه درواشنگتن راه اندازی می گردد   

در حالیکه امریکایی ها در  ۰می باشد  منافع مسأله  ٬مهم است  آنچه ٬دایمی وجود دارد و نه دشمن دایمی

دستیابی به چه هدفی بوده و آیا منابع و امکانات الزم افغانستان درصدد  نهایت امر اصالٌ نمی دانند که در

   ۰گیری در مورد٬ قبل از وقت بنظر می رسدو یا نه؟ هنوز نتیجه در اختیار دارند 

نحوه ایی   به چه چسان و گیرد که می  صورت  صحبت های اندکی  اینباره اما بخاطر باید داشت ودر   

در کندز٬  سقوط  از پس  بخصوص ٬می گردد بر"طالب"ها   آوردنآماده  فشار (داعش)خالفت اسالمی""

  ۰دیچاپ رسموضوعاتی ب توسط نشریات مشابه بزبان انگلیسی٬ ۲۰۱۵درختم سال   مربوط مسایل  مورد

در  ٬مجله تایم وبعدها نشریه اندیپندنت ٬دراول امر ۰بریتانیایی ها فعال بودند ٬بیش از همه ٬دراین عرصه

 مطالب و موضوعاتی را  بقدرت دست می یابد٬ افغانستان در (داعش)"خالفت اسالمی"باره اینکه بزودی 

  ٬۰ بیرق های سیاه برافراشته گردیدنیز به نشرسپردند٬ در جالل آباد

علیه "خالفت اسالمی")داعش(٬ سخن  "طالب"ها در امر مقابله می توان از مداومت موضع و موقعیت    

"طالب"ها واقعیت امراینست که  ۰وظایف عملی٬ پافشاری می نمودند  نبمنظوربسر رساندگفت٬ چه آنها 

می آوردند٬ آنها این ماده بدنام را به قاچاقبران وارد  با استفاده از قاچاق مواد مخدر٬ سود فراوانی بدست 

"طالب"ها را بصورت کل٬ یکدست ن همه اتواما نمی ۰شده ازعربستان سعودی وقطربفروش می رسانیدند

یتوان ادعا م ۰نمود٬ همه ی آنها به " خالفت اسالمی" )داعش( سوگند وفاداری یاد نخواهند نمودمحسوب 

 ۰داشت  نخواهد  چشمگیری دستآورد یت و کشور٬ موفق"خالفت"  نامبرده  در  ٬کوتاه مدتنمود که  در 

  ۰جنگجویان آنها قادر به تسخیر شهرهای بزرگ خواهند شد اما نه اضافه از آن

"خالفت اسالمی")داعش(٬ طرحیست که از جانب غرب بمنظور اجرای وظایف د فراموش نمود که نبای   

موفقیتی در پی خواهد داشت ویا  ٬اینکه این طرح ونقشه مورد نظر ۰ایجاد گردیده است معین ومشخصی 

     ۰گذشت زمان پاسخ خواهد گفت ٬نه

۲۰۱۶بیست و دوم ماه جنوری سال     

   


