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انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا
باالی افغانستان وتدوام اشغال

قسمت دوم
 -2اهمیت جیوپولیتیکی وجیوستراتیژیکی افغا نستا ن :
الزم پنداشته میشود تا به تاریخچه مختصر موقیعت جغرافیایی استراتیژیک افغانستان
کمی مکث نما یم وتا حدی به توضیح بعضی از نکات مهم آن بپردازیم :
یک موقیعت افغا نستان یک کشورمحاط به خشکه درجنوب مرکزی قاره آسیا موقیعت
دارد وتوسط بعضی ازجغرافیه شنا سا ن موقیعت افغانستان را در ادوار مختلف از ازمنه
ها چنین عنوان کرده اند که این کشور درآسیای مرکزی  ،جنوب آسیا در همجواری
شرق میا نه موقیعت دارد همسا یه های در به دیوار این کشور درغرب ایران  ،درجنوب
پاکستان وازآن گذ شته هند وستان درشما ل ترکمنستا ن  ،ازبکستا ن  ،وتاجکستا ن ود ر
شمال شرق کشورچین موقیعت دارد ازنظرموقیعت جغرافیاوی خود این کشور از مد ت
های طوالنی یک کشور کهن وباستا نی وبه دلیل موقیعت جیوپولیتیکی خود این کشور
درکا نون توجه جها نیا ن شناخته شده ویا قرار داشته است که اکنون نیز ناحیه مهم
واسترتیژیک خاورمیا نه  ،آسیای میا نه واوقیا نوس هند را باهم وصل میکند وازهمه
مهمترکه درگذ شته های نه چندان دورجاده ابریشم که معبرومسیر رفت وبرگشت تجاران
وسیاحان وجها ن گردان بود از جغرافیای این کشور عبور میکرد که ازنظرموقیعت مهم
جیوستراتیژیکی خود شرق وغرب آسیا وشرق میا نه راباهم اتصا ل میداد وافزون برآن
این کشور در طول تاریخ موجود یت خود میدان ویا صحنه ای تاخت وتا زمها جما ن
وجنگجویان وسرزمین تصادما ت وبرخوردهای قد رت های بزرگ وامپراتوران ولشکر
کشا یا ن وهم میدان حمالت و زدوخوردهای قدرت های محلی بود تا آنکه احمد شاه
دورا نی امپراتور درسا ل ( )7171افغا نستا ن نوین را ا یجا د نمود .
این کشوردراواخرقرن نزدهم بعنوان یک دولت حا یل )  (Bufferبین هند بریتانوی
وامپراتوری روسیه شناخته شد واین که چرا افغانستا ن بحیث یک کشور حا یل پذیرفته
شد نتیجه ترس بریتانیا از روسیه بود چونکه روسیه در اثر لشکر کشی ها وتها جما ت
خود که اکثر کشورهای آسیا میا نه ازجمله بخارا وثمرقند و .....را درتحت تصرف خود

آورده بود بریتانیا بعد از بررسی ومطا لعا ت و بعد از ختم جنگ دوم افغان وانگلیس
(  )7117-7111در ( )62ماه می سال ( )7111با امیر یعقوب خان معهده گند مک را
امضا نمود که یکی ازمندرجا ت این توافقنامه موضوع شناسایی افغانستان بعنوان یک
کشور حایل بین هند بریتا نوی وروسیه تزاری بود .قا بل تذ کر ا ست که افغا نستا ن
بعد ًا میدان جنگ بین قدرت های بزرگ سیا سیی اعم از ایاالت متحده امریکا و
اتحادجماهیر شوروی در دوران جنگ سرد گردید .
دو -چشم انداز تاریخی  :جغرافیای یک کشور  ،تاریخ ،سیا ست وماهیت مردم آن
مرزوبوم را تعین میکند  ،افغانستا درگذشته ها با نام های زیا دی مسمی گردیده است
ازجمله شاعر بزرگ قاره هند عال مه محمد اقبال ،افغانستان را بنام «قلب آسیا» نامیده
و الرد کروز« »Lord Curzاین کشوررا«کابین خلبان آسیا» اسم برده است بهرصورت
اهمیت موقیعت جیوپولیتیکی افغانستان از هنگام اولین حمله ای آریا یی ها در تقاطع
بین دریای عرب وهند وبین آسیای مرکزی وآسیای جنوبی شنا سا یی گردید  ،یعنی که
این کشور درواقع به حیث سپر سپاه پاسداران در سرتاسر راهها ومسیرهای درشبهه
قاره هند قرارداشت چنانچه حاکم پنجاب «مهاراجه رانجیت سنگ» رسماً چنین افاده
میکرد که کلید امنیت هامون «جلگه» هند درکابل قراردارد.
افغانستان همیشه به صفت دم راستی «تنفس کشیدن آرام » ،مسا بقا ت  ،برداشت ها
وپیروزیها وناکا می ها بین امپراتوران وفاتحان درقرون وسطی ودر زمان حاضر باقی
مانده است ؛ حتی قبل از ایجا د افغا نستا ن نوین این سرزمین بعنوان یک نها د سیاسی
جغرافیا یی پد ید آمده است یعنی صحنه ای زد وخورد ومنطقه رقابت برای نفوذ وتسلط
بین منگولیان  ،ایرانیان ،مغوالن وهمچنان روسایی قبایل محلی بوده؛ مرزهای سیا سیی
کنونی این کشوردراواخر قرن گذ شته ( )7117-7111به تاسی از نتیجه رقابت بین هند
بریتا نیا وروسیه تزاری تکامل یا فته است ویا تعین گردیده ا ست؛ ایجاد یک دولت حایل
میان دوقدرت غول پیکردرآسیا یک اجبار سیاسی ونظامی بودوازسوی دیگراین دوقدرت
بزرگ برای آنکه توانسته باشند که مردمان این کشور را از ضرر رسا ند ن بخود دور
نگه داشته باشندآنها را بینهم با رنگ دادن قوم وزبان ومذهب درگیر اختالفات ساخته اند.
افغانستان ازنقطه نظر چشم آنداز امنیتی در دوران بازی بزرگ درقرن نزدهم بین
دوقدرت بزرگ امپریالیستی بریتانیا وروسیه یک نقش محوری را با زی کرد چونکه
تاریخ سراسرقرن نزدهم درآسیا تاریخ تضا دها وخصومتها بین روسیه وبریتانیا بود
واین افغانستان بود که بعنوان یک کشور حا یل ما نع رویا روی وتصادمات بین این دو
امپراتوری میگردید وبه همین دلیل درقدم نخست با آغاز بازی بزرگ دراین کشور –
موجب شد که سرحدات کنونی افغانستان را تعین نمودند وثبات افغانستان را به حیث
عا مل کلیدی حفظ تعادل امنیت شکننده درمنطقه مطمح نظروهدف خود قرار دادند بدون

ازآنکه نیاز حاکمیت این کشور را درنظر میگرفتند.
سه -ارتباط جیوستراتیژیک افغانستان بعد ازجنگ دوم جهانی:بعد ازجنگ
دوم جها نی حکومت استعما ری بریتا نیا درشبه قاره سقوط کرد واتحاد جماهیر شوروی
بعنوان یک قدرت خارق العاده در راس بلوک کمونیستی در شرق درتقا بل بلوک
امپریالیستی درزیررهبری ایاالت محده امریکا عرض وجود کرد وبا خروج بریتانیا از
هند ؛ افغانستان اهمیت ستراتیژیکی خود را از دست داد بخصوص هنگا میکه غرب
پاکستان را بصفت متحد خود دریا فت تا که توسط پاکستان مانع پیشرفت اتحاد جماهیر
شوروی در نیم قاره هند گردد ولی بعد ازتجا وز اتحاد جماهیر شوروی برافغانستان
درسا ل ( )7111این کشور مجد ًا به محل مورد توجه وتما شا ی عموم قرار گرفت
وباردیگر درشبهه قاره با دخالت شوروی توجه غرب را بخود جلب کرد که این کشور
باید درتعادل ستراتیژیک قرار گیرد ولی با انقراض اتحاد جماهیر شوروی  ،افغانستان
به بارثا نی اهمیت بیشتر پیداکرد یعنی که این کشور به عنوان یک مرکز جدید برای
تروریزم درآمد.
چهار:افغانستان پس ازدوران جنگ سرد وبازی بزرگ جدید:
خروج ا تحاد جماهیر شوروی از افغا نستا ن یکبا ر د یگر اهمیت جیوپولیتیک
و جیوستراتیژیک افغانستان را دچار د گرگونی ساخت  ،خالی قدرت  ،اختالفات میان
فرماندهان مجاهید ین  ،دولت ضعیف دوکتور نجیب هللا مرحوم درکابل و عدم حما یت
عام وتام ایاالت متحده امریکا از پاکستان «که تا حد زیادی مسو ل در امور افغانستان
بود» یکجا با بی تفاوتی جامعه جهانی درقبا ل افغانستان همه وهمه عواملی بودند که
دراین کشور فاجعه عظیم را بار آورد.
افغانستان دربین دوقدرت هسته ای (چین وپاکستان)وایران که آن کشورنیزدراستانه
ساخت سالحهای هسته ای اش است ازیکطرف و از طرف دیگر درمجاورت نزدیک
دوکشوردیگر هسته ای (هند وروسیه) محا ط گردیده است واین کشور را درچنان شرایط
ناگوارودشوار قرارداده که درمنطقه نخواهد توانست برای نفوذ خود درآینده ها جای پا ی
سراغ نما ید .
ظهور دولت های جدید درآسیای مرکزی درسال ( )7117توجه ومالحظات عموم را
به محل غنی ازمنابع وذخایرهیدروکاربن درمنطقه جلب نمودودرپرتو این امر افغانستان
یکبار دیگر به نسبت موقیعت خود ازاینکه رهرو ومعبر بین آسیای مرکزی تا دریای
عرب رامیسا زد اهمیت مجد د را بد ست آورد .
پنج :طالبان وتا ثیر برمحیط ستراتیژیک جغرافیا وی  :هنگامیکه روسیه
درنهایت امراز افغانستان خارج شد  ،مجاهید ن افغان تحت حمایت ایاالت متحده امریکا
زمام امور دولت افغانستان را بدون آنکه پرنسیپ های پذ یرفته شده یک دولت حایل را

مرعات نما یند بد ست گرفتند وامریکا بدنبال آن ازمنطقه خارج شد که با خروج خود
خالی قدرت را بوجود آوردوبا استفاده ازاین خالی قدرت طالبان کنترول دولت افغانستان
را بدست گرفتند وبد ینسان بعد از آنکه افغانستان از چنگا ل غرب وروسیه نجا ت یا فت
،طالبان نیز بد ون رعا یت پرنسیپ های یک دولت حایل به تحقق وانطبا ق برنامهای
خود پرداختند – وافغانستان که ازنظر موقیعت خود به حیث بخشی از پل زمینی آسیای
مرکزی بخا نه وکا شا نه ای بنیادگرایان وجها دیا ن ازکشمیر تا جدا یی طلبان ایغور
( )Uighurچین وبه مهد مرکز فعالیتهای این گروه ها درآسیای مرکزی مبدل گردید ،
لهذا پس زمینه جیوپولیتیکی وتاریخی افغانستان وضیعت را در این منطقه هرچه بیشتر
مغلق وپیچیده تر ساخت .
طالبان درابتدا با ادعای اینکه آنها میخواهند که به هرج ومرج کنونی درافغا نستان
نقطه پایانی گذارند ازطرف مردم زجر دیده از جنگ استقبال شدند واما تالش های بعدی
آنها بخاطرتصرف عام وتام قدرت بدون تمایل به تقسیم قدرت با دیگر جناح های سیاسی
افغانستان را باردیگر با تحمیل فشار مواجهه به بی ثباتی وعدم استقرار ساخت .
افغانستان تا ماه دسمبر سال ( )6117بعوض یک سرزمین واحد به سرزمین پارچه
پارچه شده با قی مانده بود وطالبان بزودی نقش یک میزبان مهربان را برای سا زما ن
القاعده ورهبرآن« اوسامه بن الدن » با زی کردند وبدین سان افغانستان درسال ()7117
که برای کشورهای آسیای مرکزی به یک مرکز تهد ید وشا نتاز از طرف بنیاد گرایان
اسالمی درآمده بود پیوسته به آن مناسبا ت بین طا لبا ن وچیچینها و ایغورهای تجزیه
طلب هرچه نزدیکترودوستا نه ترگردید ودرکنارآن بمب گذاری های درسفارت خانه های
ایاالت متحده امریکا درسال ( )7111ایاالت متحده امریکا وطا لبا ن را درمسیر برخورد
وتقابل باهم قرار داد تا آنکه رخداد « »1/77بوقوع پیوست وامریکا را واداشت تا یکجا
با جامعه جهانی برطا لبا ن وهمکا ران آنها هجوم آورد و به انقراض دولت طا لبان
درافغانستان پا یا ن دهد .
بد ین سان جنگ سرتا سری علیه ترورزم درمنطقه توسط ایاالت متحده امریکا به
راه انداخته شد وحضورایاالت متحده امریکا درافغانستان برای امریکا این فرصت را به
ارمغا ن آورد که امریکا بتواند کشورهای اعم از روسیه  ،چین  ،پا کستان وایران وهند
وبخصوص کشورهای دارای سالح های هسته ای را تحت نظا رت دقیق خود قرار دهد
اما یک وظیفه را که ایاالت متحده امریکا همین اکنون اشکا ر ًا آغاز کرده است آنست
که امریکا استراتیژی افغانستان را کام ً
ال وابسته به همکاری های ارتش پاکستان میداند
که شرایط ستراتیژیکی این خواست امریکا به هیچ وجهه تاحا ل پایان نمایش خودرا
پیشکش نکرده است؛جیوپولیتیک ایاالت متحده امریکا بجوش آوردن یک دیگ جادوگری
درافغانستان بادادن اولویت به حساسیت های استراتیژیک ارتش پاکستان برای کنترول

افغانستان چنان است که باخروج امریکا درهرلحظه ای از زمان امکان بوجود آمدن
خالی قدرت میباشد که این خال شاید به مداخله روسیه وایران وهند پر شود .

چراافغانستان نظربه موقیعت جغرافیاوی خود برای کشورهای قدرتمند
وکشورهای همسایه اش مهم است ؟ :اگر به نقشه افغانستان در اطلس جها ن
نگاهی ژرف انداخته شود درآنصورت به ارتباط افغانستان ومنطقه یک کمی معلومات
وشنا خت بد ست خواهیم آورد که چرا این کشور مورد تهاجم نظامی قدرت های بزرگ
قرار میگرد اما دالیل واقعی مبنی بردخا لت نظامی غرب ودر راس آنها ایاالت متحده
امریکا شا ید تا حدی نا مشخص وپنهان با قی مانده با شد .
اما آنچه که مسلم است ؛ اینست که افغانستان درمجاورت کشورهای نفت خیز خاور
میا نه که سرشار ازمنا بع نفت وگاز طبعی میباشد موقیعت دارد گرچه که خود افغانستان
ممکن نفت وگاز به مقا د یر کافی نداشته باشد اما اینکه درهمسایگی ایران وترکمنستان
که غنی ازمواد نفتی وگازطبعی بعد ازروسیه درمقام دوم وسوم میبا شد واقع شده است.
ترکمنستان کشوری است که درموردحجم ومقدار گا زطبعی ونفت آن کسی بیشتر چیزی
نمیگوید ویا از آن اگاهی نداردحالنکه این کشورسرشار از ذخایر نفت وگاز طبعی مازاد
از مصرف خود است تا جایکه میتوان در صورت موافقت ترکمنستان نفت وگاز آن را
از طریق اعمار وتمد ید خط لوله گاز به مارکیت های جهان وبه کشورهای نیاز مند به
نفت وگاز انتقا ل وبدسترس آنها قرار دا د کشوری که تا سال ( )7117بخشی از اتحاد
جماهیر شوروی بود ودادوستد گاز وانرژی این کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی
مدیریت میشد اکنون روسیه خط جدید لوله گاز شمال وچینایی ها خط لوله گاز شرق
را زیر سا خت خود دارند و ایاالت متحده امریکا درصد د انتقال گاز طبعی ازمسیرهای
مختلف به مارکیت ها وبازارهای جهان میبا شد وبه با درنظرداشت د سترسی به منابع
گازونفت ترکمنستان هییت های بلند رتبه ای روسیه وچین وایاالت متحده امریکا وقت ْا
فوقت ْا با مقا ما ت دولت ترکمنستان دید وبازدید مینما یند چنا نچه امریکا بخاطر سرپرستی
و مد یریت بهتر انرژی ایروآسیا ( )EurAsiaنما ینده د یپلوما تیک خود را به این کار
گما ریده است تا منا بع مواد انرژی را تحت نظا رت خود قراردهد.
رقابت به ارتباط مسیر خط لوله گاز ونفت از منابع انرژی نشان دهند ای رقابت
بین کشورها برای قدرت وکنترول وگسترش نفوذ درمنطقه است واهمیت اعمار وتمد ید
خط لوله گازدرحال حاظرهما نند اهمیت ساخت خط راه آهن دهه های قرن( )71میبا شد.
بهرصورت دسترسی به منابع موجود شرکای تجاری منطقه را در رقابت ها ودر تغیر
توازن قدرت تحت تا ثیر قرارداده است که با درنظرداشت همین اصل میتوان گفت که
افغانستان یک قطعه ستراتیژیک ازدارایی وملکیت درمبا رزه جیوپولیتیک برای کسب
قدرت وسلطه درمنطقه میبا شد یا به عباره دیگر هر آن قدرتی که درافغانستان حضور

ونفوذ داشته باشد آن قدرت میتواند به آسانی ازنزدیک این منا بع را درتحت نظارت
وکنترول ودسترسی خود قرار دهد.
ایاالت متحده امریکا درسال ( )7111طی طرح یک برنا مه اقتصادی خود در صد د
سا خت وتمد ید یک خط لوله گاز طبعی از منابع ترکمنستا ن از طریق افغانستان به
جنوب گردید خط لوله گازی را که ازترکمنستان به کندهار و پاکستا ن وازآنجا به هند
میرسد.به ارتباط انطبا ق این پروژه ریچارد با وچر ( )Richard Boucherدستیا ر
وزیرامورخارجه امریکا درسال ( )6111دریک نشست خبری خود گفت «:یگانه هد ف
ما درافغانستان تامین صلح وثبات است تا اگر درپرتو آن بتوانیم انرژی (گاز ونفت)
آسیای مرکزی را از مسیر افغا نستا ن به جنوب انتقال دهیم » .البته که امریکا از مدت
های طوالنی دخالت کامل درتجارت و دادوستد نفت وگا ز شرق میا نه داشته ودراین
بخش تجارب زیا دی دارد؛ تا آنجا که کا نادا خواسته و ناخواسته از سیا ست داد وستد
امریکا در تجا رت نفت وگا ز حمایت تام مینماید.
واشنگتن خط لوله گازی را که میخواهد از ترکمنستان به هند اعمار نماید بنام خط
لوله گاز تاپی ( )TAPIمسمی ساخته است که حرف نخست نام هرکشور را بکار برده
است یعنی ترکمنستان  ،افغانستان ،پا کستا ن وهند وستان .تا جایکه به ارتباط این پروژه
تا حال درطی هفت سا ل یازده بار جلسا ت نما ینده های کشورهای شا مل پروژه
دایر گردیده است وقابل تذ کر ا ست که این پروژه به حما یت مالی با نک توسعه آسیا
وبه پیشتبا نی پولی چند جا نبه (ازجمله کانادا) ساخته میشود که کار اعمار آن درسال
آینده آغاز میگردد.
بخاطر آغاز کار این پروژه تا حال سه کانفرانس از دونرها دایرگردیده وافغانستان نیز
کار این پروژه رادرپالن توسعوی سال ( )6111خود گنجانیده بود وکشور کانادا غرض
اشتراک دراین کنفرانس ها نما ینده خودرا به سطح وزیر معرفی نموده بود که از آن
کشور نما یند گی نماید ِ بن ْا رهبران ما باید بدانند که از بحث وگفتگوهای بیشتر به ارتباط
این پروژه تاپی ( )TAPIاجتناب ورزند .
نخست وزیر کانادا اقای ستیفان هارپر( ) Stephen Harperدرمورد این پروژه
چنین گفت  :نیروها نظامی ما درسال ( )6177از افغانستان بیرون میشوند ونیروهای
با قی مانده ما در پهلوی اعمار مجد د افغانستان از پروژه احداث خط لوله گاز ()TAPI
نیز وارسی ومحافظت خواهند کرد.
رقابت به ارتبا ط تمد ید واحداث خط لوله گاز طبعی در اروپا کمی بیشتر قابل
مشاهده است ؛ اوکراین دروازه اصلی برای صد ور گا ز روسیه به اروپا میبا شد
وایاالت متحده امریکا در صد د سا خت خط لوله گاز طبعی متنا وب بوده وبه همین
اسا س کشورهای اروپا یی را با وارد کردن فشا ر تشویق مینما ید که در دسترسی به

کسب منابع انرژی (گازونفت) شان تنوع را بار آورند چنا نچه دراین اواخر کشورهای
بلوک غرب در تحت حما یت امریکا در صد د ساخت خط لوله گاز طبعی جد ید از
منا بع طبعی گاز ونفت اذربا یجان وانتقال آن از طریق گرجستان به ترکیه در رقا یت
به صادرات گاز ونفت روسیه به اروپا میبا شند که این خود در واقیعت امر نصب
جواهرات درتاج از استراتیژی ایاالت متحده امریکا میبا شد ازاینکه این خط لوله گا ز
از روسیه وایران دور میزند .
رقابت ها به ارتباط برنامه انتقال خط لوله گاز از روسیه ومنطقه ای دریای خزر به
اروپا ادامه دارد  .روس ها طرح جدید را روی دست گرفته اند وآن اینکه میخواهند که
خط لوله گازرا از زیردریای سیاه به بلغاریا تمدید نمایند وازسوی دیگر امریکا واتحادیه
اروپا میخواهند که خط لوله گازرا بنام ( )Nabuccoازطریق ترکیه فراهم سازند یعنی
که این لوله گاز طبعی را ازمنابع گا ز اذربایجان از طریق گرجستان به ترکیه وسرانجام
به اروپا انتقال دهند اما چیزی که قابل تذکر است اینست که این مقدار گاز طبعی که باید
ازاذربایجان به ترکیه انتقال داده شودمقدارکافی گاز ی نیست که نیازمند یهای کشور های
نیازمند به گا ز وانرژی را تکا فونما ید تا آنکه اگر به این خط لوله گاز()Nabucco
منابع انرژی وگا ز طبعی ترکمستا ن وصل نگردد واما این روسیه است که هرگز
نخواهد گذاشت که این خط لوله گا ز طرح شده اروپا امریکا از طریق دریای خزر
عبور نماید البته که ایران منبع دیگری از نفت وگا ز میبا شد که در رقابت به لوله گاز
( )TAPIمیخواهد گاز خودرا ازطریق پا کستان به هند صا در نما ید که البته پا کستان
پیشنهاد ایران را پذیرفته ولی هند وستا ن تا حا ل دراینمورد اظها ر نظر قاطع نه نموده
است لذا باید اذعان کرد که به ارتباط جیوپولیتیک مزاحمت ها درهرگوشه ازجهان با
یک بازی بسیا ر بزرگ درجریا ن است تا جا یکه روزنامه نگا ر سیاسیی امریکا اقای
ستیبین لیبن ( )Steven Levenبه ارتباط «خط لوله گاز هدایت شده » درمنطقه چنین
میگوید :
« دیگر کشورها نیز در صد د ساخت وساز خط لوله گاز ودادوستد انرژی میباشند ؛
بازی با انرژی تا حد زیاد ازنظرها پنهان با قی مانده است توسعه و تمرکز پیرامون
موضوعات بشرخواهی وتا مین امنیت مسا له درخور اهمیت میباشد ولی موضوع
قابل تذ کر اینست که چرا افغانستان در دو انتخابات گذشته از نظر دورنگهداشته شد ».
از سوی دیگر سفیر دولت بریتانیا در واشنگتن درتماس با مقامات ایاالت متحده امریکا
موضوع مورد بحث را چنین می پندارد وحسب پیش بینی که اودراین زمینه میکند چنین
است که نزد او یک سوال معقول ومنطقی خطور میکند وآن اینکه چرا امریکا وناتو
درافغانستان حضور دارند ؟ شاید حضور آنها ایجاد پل نظامی دایمی بخاطر دسترسی
به منابع انرژی با شد  .دسترسی به منابع انرژی از طریق نظامی دارای ارزش باال

به دالر زندگی واخالق است که عواقب بلند مدت برای همه در پی دارد از همین
سبب رای دهندگان کانادا میخواهند بدانند که چرا افغانستان بسیا ر مهم است .

تجزیه وتحلیل جیوپولیتیک افغانستان
قد رت درکجا متمرکز است
بازیگران منطقه درامورافغانستان :همانطور یکه در باال ذکر نمودیم

افغانستان
از نظرستراتیژیک خود درتقا طع مسیر بسیا ری ازجهان گردان وتجا ران وفاتحان قرار
گرفته است وازقرن ها به اینطرف دستخوش تهاجم وآسیب رسا نی ومیدان جنگ بیگا نه
ها ی دور ونزدیک بوده که این مداخالت تا هنوز هم دوام دارد.
اما آنچه که در خور اهمیت است اینست که این بازیکنان در این منطقه وبویژه در
مورد افغانستان چه مطا لبا ت و خواست ها دارند که با ید دقیقاً خواست ها ومطالبات این
بازیکنان بزرگ وخورد در افغانستان ودرمنطقه شناخته شود که آنها ستراتیژی کنونی
وآینده خودرا چه درسطح منطقوی وچه در سطح جها نی بروی کدام خواسته ها تعین
نموده ویا تعین مینما یند  .ازاینکه افغانستان با شش کشور اعم از چین ،پاکستان  ،ایران
،ازبکستان  ،تاجکستان وترکمنستان هم مرز وهمسا یه میباشد از جمله این شش کشور
همسایه سه کشوراعم ازچین وایران وهمسا یه (ازبکستان تاجکستان ،ترکمنستان) روسیه
ازجمله بازیگران بزرگ شمرده میشوند و روسیه کشوری است که تاچند سا ل قبل
کنترول همه کشورهای آسیا یی مرکزی را بد ست داشت گرچه هنوز هم تاحدی کنترول
کشورهای آسیا میا نه را در د ست دارد .
چین – اژدها دیگر درخواب طوالنی نیست  :اقتصاد چین بصورت برق آسا
در راه صعود وبا لند گی است ؛ که منجر به توانایی نظامی قابل توجیهی شده است که
نگرانی قدرت های بزرگ غرب را بوجود آورده است قابلیت تولیدات روزافزون سخت
افزاروخد ما ت نظا می چین سبب شده است که چین را درمنطقه ای آسیا واوقیانوس هند
مقتدر سازد باوجودیکه اقتصاد چین در حال رشد است اما بخا طر رشدهرچه سریعتر
اقتصاد خود به انرژی وموادخا م ضرورت بیشتر دارد تا غذای صنا یع خودرا تهیه
وتدارک نماید که هردو یعنی انرژی ومواد خام دریک منحنی رو به باال نمایی تشریحی
وتعریفی دارد که با درنظرداشت همین اصل ؛ چین تما یل شد ید د سترسی به گاز طبعی
ونفت کشورهای آسیای مرکزی دارد تا که بتواند برای انکشاف سریع اقتصا د خود
مواد خوراکه صنا یع خودرا بد ست آورد .این میل وتقاضا ؛ چین را درتضا د مستقیم
با جهان غرب وبا شرکت های غربی مواجه ساخته است چونکه کشورها وشرکت
های غرب شدید ًا درصد د انحصار این منابع انرژی ومواد خام کشورها میبا شند .
اشتباهات اخیر توسط قدرت های غربی  :این اشتباهات بویژه درطول سال

( )7111صورت گرفت وجای تعجب دراین است که رویدادهای بوقوع پیوسته میتوانست
به آسانی درک شودوازوقوع آن میشد که تا حدی جلوگیری بعمل می آمد ولی دولت های
غربی بویژه واشنگتن ولندن توانستند که دیرتر از تاریخ بیا موزند ویا که توانستند به
اشتباهات خود ناوقترمتوجه شد ند وآن اینکه همه ما میدانیم که قشون سرخ اتحادجماهیر
شوروی مجبور به ترک از افغانستان شدند ورژیم دوکتور نجیب هللا بعد از مقاومت
مستقالنه چند ی سقوط کرد وسپس به نسبت جاه طلبی و کسب قدرت دولتی توسط
مجاهیدین آتش جنگ داخلی در گرفت اما در طول این مدت ایاالت متحده امریکا ودیگر
قدرت های تحت فرمان امریکا بطور تراژیک وغم انگیز ؛ افغانستان و پاکستان را به
باد فراموشی سپردند ویا از رویداد های غم انگیزدرمنطقه چشم پوشی نمود ند چنا نچه
پاداش آنرا اکنون می بینند.
در طول مد ت جنگ افغانستان وشوروی در دهه ( )11امریکا  ،پا کستا ن را بصفت
یک متحد خود پذیرفت ولی قابلیت های هسته ای و نزدیکی پاکستان را به چین درنظر
نگرفت واز آن اگاها نه ویا نا اگاهانه اغما ض نمود –درحا لیکه پاکستان برای غنا ی
سالح های هسته ای خود برخی ضروریات هسته ای خودرا ازچین بد ست آورد وبد ین
سان روابط چین وپاکستان درطول سال( )11هرچه نزدیک ومستحکمتر گردید.
ازسوی دیگر پا کستا ن متوجه شد که خاک خود را برای بهره گیری ازامریکا
با حضور داشت مجاهیدن افغان به اصطالح «مبارزان آزادی » درپاکستان که درمقابل
قشون سرخ درگیر درجنگ هستند چگونه مورد استفاده قراردهد واگاهان سیاسی پاکستان
به این باور بودند که ایاالت متحده امریکا بخاطر هدف اصلی اش که عبارت از شکست
اتحاد شوروی درافغانستان بود ناگزیر ًا میخواهد با پاکستان متحد گردد ویا پاکستا ن را
بعنوان دوست ومتحد خود بپذ یرد اما بمجرد خروج ویا شکست اتحا د جماهیر شوروی
در افغانستان ویا بعد از بدست آوردن هدف خود پاکستان را نیز از نظر بدور انداخت
وزمینه را چنان مساعد ساخت که پاکستان باچین هرچه نزدیک ونزدیکتر شود چونکه
پاکستان نزدیکی خودرا بخاطر دشمنی ایکه باهند دارد با چین برقرار ساخت .
استراتیژی مسیر آبی چین « حلقه مروارید» :تمایل «چین» بغرض دسترسی
به اعماق دریای بند ر گوادر ( )Gwaderدرشمال غرب پاکستان  ،نزدیک به تنگنا ی
«هرمز»به تقویت روابط نزدیک این دوکشورهمسا یه«چین وپاکستان»کمک نموده است
؛این منافع مضعاف استراتیژیک چین وپاکستان ؛پا کستا ن ازدید گاه چین کشوربیسارمهم
شمرده میشودبویژه باتوجه به ذخایرعظیم نفت وگازآسیای مرکزی وبادرنظرداشت اگاهی
از استراتیژی امریکا؛ لذا ازهمین جهت چین میخواهد که بندر گوادرهمه جانبه بدسترس
اش قرارگیرد ونگذارد که شرکت های غول غربی از این معبرویا بندر برای نقل وانتقال
مال التجاره خود استفاده نما یند .

چین همه جانبه اگاه است که شرکت بین المللی گاال( )Galaبه نماندگی از شرکت های
نفتی غول امریکا فعالیت مینماید وکار اصلی این شرکت نزدیکی به سران کشورهای
آسیای مرکزی بغرض دسترسی به منابع وذخایر انرژی آن کشورها میبا شد چنا نچه
بگونه مثال شرکت بین المللی گاال درتعامل با ریس جمهور سابق ترکمنستا ن کسی
که دراین نزدیکی ها دراثر حمله قلبی درگذ شت میخواست مبلغ ( )011میلیون دالر
به او تحت نا م قرضه حسنه بپردازد تا اگر بتواند به نفت وگا ز ترکمنستان درمنطقه
دریای خزر که یکی از بزرگترین زخایر جهان را درخود احتوامیکند دسترسی پیدا کند .
معاون ریس جمهورایاالت متحده امریکا اقای دیگ چینی بعنوان مد یر عامل هالبرون
( )Halliburnویکبا زی کن بزرگ درصنعت نفت ومدیر صنعت نفت درسال ()7111
گفت  :من نمیتوانم ویا نمیتوانستم یک زمان فکرکنم که ما دریک منطقه ای بطورناگهانی
ظهورمینمایم ومالحظه میکنیم که دریای خزر به حیث یک محل ستراتیژی قابل توجیهی
تبدیل میشود .
هنگامیکه اگرچین بندر گوادر را بد ست آورد درآنصورت غیر ممکن خواهد بود که
برای شرکت های غربی اجازه دهد که اموال تجارتی وبخصوص نفت وگاز را ازاین
بند ر به جاهای دیگر انتقال دهند .
کنترول «چین» بر بندر گوادر در رونق بخشیدن استراتیژی مسیر آبی برای «چین»
یک نقش کلیدی را بازی خواهد کرد که پایگاه نیروی دریایی خودرا دراین بندرحیا تی
بخاطر دسترسی «چین» درسراسر منطقه آسیا و اوقیانوس گسترش دهد که با این شکل
گیری برنامه (حلقه مروارید) چین جامه عمل خواهد پوشید ومانع استفاده امریکا ازاین
بندردرسراسرمنطقه خواهد شد ؛لذا بادرنظرداشت همین اصل حضورامریکا درافغانستان
از نظر امریکا مهم پنداشته میشود.
تهد ید از جا نب ایران  :با توجه به مخا لفت ورویا روی کنونی بین ایران وقدرت
های غربی ودر راس آن امریکا ؛وضع بجای رسیده است که شرکتهای امریکایی هرگز
نمیتوانند که بغرض نقل وانتقا ل اقالم صا دراتی وواردا تی خود از دریا ها وبنادر ایران
استفاده بعمل آورند؛ ایران می فهمد که«چین» تمام گاز طبعی را که از قزاقستان بدست
می آورد آن را باالی هندوستان وپاکستان بفروش میرسا ند ودرپهلوی آن« ایران» اینرا
نیز میداند که بسیاری از دولت های غربی نمیخواهند که رژیم کنونی ایران همچو در
آمد را از فروش گاز ونفت خود به آسا نی وبدون موانع بد ست آورد.
بناً ایران احساس مینماید که حضور ایاالت متحده امریکا درافغانستان برای ایران یک
تهدید وشا نتا ژ است ،چنانچه دراین راستا شک وگما ن های زیادی وجود دارد که ممکن
امریکا به ایران تجاوز نماید ورژیم را درایران تغیر دهد وبنا به همین دلیل است که
ایران ازشورشیا ن ضد دولت افغا نستا ن واز دولت سوریه درمقا بل شورشیان ضد

سوریه حما یت بیدریغ مینما ید .تا جا یکه بعضی از اگاهان امور سیا سیی چنین
می اند یشید ند که امریکا ترجیح میداد که به عوض حمله وتجاوز باالی عراق وازبین
بردن صدام حسیتن به ایران حمله صورت گیرد اما آن فرصت درحال حا ضر ازدست
رفته است و وضع جهان چنا ن برآشفته شده است که در صورت تجا وز باالی ایران
احتما ل جنگ سوم جها نی را نمیتوان رد کرد.
براساس شواهد چندی رژیم ایران برعالوه ارسال سالح ومهمات جنگی به سازمان
القاعده تالش نموده است که برای جنگجویان آن سازمان پناه گاهای امن درمنطقه نیز
تدارک نما ید .
لهذا میتوان گفت که ایران یکی از عامل ومحرک اصلی جنگ ناخواسته در افغانستان
علیه منافع مردم افغانستان ونیروهای «ناتو» میباشد ؛ ایرانی ها میخواهند مشاهده نمایند
که سربازان خارجی درافغانستان دراین جنگ بی وقفه هالک گردند درجنگی که برنده
وبازنده ای آن تا هنوز معلوم نیست وایران خواهان آن است که این جنگ بیشتر تشد ید
شود ولی تهدیدات ایران تنها به جنگ نظا می از نظر ایرانی ها محدود نمیشود بلکه
ایران میخواهد که منافع اقتصادی غرب نیزمورد حمله ونابودی قرارگیرد ،حسب گذارش
سازمان (سی آی ای) ،ایران درسال( )7111درحدود ( )11ملیارد دالر جعلی را چاپ
وآنرا درسراسرجهان پخش نمود که ایران با نشروپخش این دالرجعلی خواست تا جنگ
اعالم ناشده درعراق وافغانستان تشد ید گردد و ازسوی هم ایران در صد د آن شد تا
بغرض توسعه سالح هسته ای خود همانطور که پاکستان به چین نزدیک وقریب شده بود
با روسیه نزدیک وقریب شود چنا نچه بعضی ها به این با وراند که روسیه برای ایران
دراین بخش کمکهای همه جا نبه نموده واکنون ایران سالح هسته ای کام ً
ال آماده بد ست
دارد .
شواهدی چندی دردست است که ایران با مداخالت اش در امور ومسا یل داخلی
افغانستان تالش نموده که جنگجویان وشورشیان مربوط حزب اسالمی گلبد ین حکمتیا ر
وایمن الظواهری را از نظر سالح های پیشرفته نظیر موشک ها  ،بمب های کنار جاده
تیراندازهای از خفا بشمول پول نقد تجهیزوتمویل نموده ومینما ید وایران در بین دولت
افغانستان عوامل خودرا دارد که به کمک آنها سود میبرد چنانچه «احمدی نژاد» درکابل
هنگام بازدید خود اشکار ًا حضور نیروهای امریکا وناتو را ازتربیون کابل محکوم کرد
واز ریس جمهور حامد کرزی خواست که این نیروهای بیگانه وخارجی را وادارد که
افغانستان ومنطقه را ترک نما یند تا ثبات درمنطقه اعاده شود اما کرزی دراینمورد از
خودهیچ واکنش نشان نداد ونگفت که شورشیان تحت حما یت ایران درجنوب وجنوب
غرب کشور ش چرا با گذ شت هر روز زیاد میگردند وایران مستقیماً در بسیج کردن
آنها نقش کلیدی دارد .

تهدید از سوی روسیه  :قدرت وتوان اقتصا دی ونظا می روسیه دراین منطقه از
«بازی بزرگ» به حیث یک عا مل مهم باقی مانده است که به تاسی از آن روسیه دراین
منطقه ازتجربه طوالنی برخوردار ا ست که هرگز قا بل تخمین و برآورد نمیبا شد ،
آنچنانیکه درغرب اکثر مردم به این باور اند که قدرت وتوان سازمان جاسوسی روسیه
( )KGBهنوزهم درمنطقه کامالمحوه ونابودنگردیده بلکه اکنون اسم آن به سازمان()FSB
باحمایت ازنخبگان شبهه نظامی گروه الفا ( )Alphaنمونه ای از ( )SASارتش بریتانیا
تبد یل شده است  ،تغیر نام از ( )KGBبه ( )FSBتوسط بوریس یلتسین بخا طر نمایش
یک تصورمبنی برضعیف نشان دادن روسیه کارسازی شده بود وآنهم بخاطر فریب دادن
غرب تا جایکه مقامات رهبری روسیه با حرکات چندی توجه جها نیا ن را چنان بخود
جلب نمود که گویا روسیه درنظردارد که سازما ن اطالعاتی خود را کا م ً
ال خلع سالح
نماید وروس ها درعین زما ن خواستند که برخی از افراد ازجمله شاید هم ( )M16و
( )CIAودیگر سازما نهای غربی را به این با ور رسا ند که دیگر ( )KGBو( )FSBدر
روسیه وجود ندارد  ،حاالنکه این سازمان اطالعاتی شناخته شده روسی به عنوان
یک قدرت خارق العاد همچنان مثل گذ شته مصروف فعالیت های خود میباشد .
نباید فراموش کرد که روسیه همین اکنون از نفوذ بیشتر درکشورهای آسیا ی میانه
برخورداداست که میتوان بگونه نمونه از پایگاه نظامی روسیه در تا جکستان نام برد که
در آن پایگاه نظامی همین اکنون ( )61111سربا ز مجهز با سالح های پیشرفته جا بجا
ودرحال آماده با ش هستند وازمرزهای افغا نستا ن وتا جکستان نظا رت بعمل می آورند
وجلو انتقال محموله های مواد مخدره ازافغانستان به تاجکستان را میگیرند .
باید اذعان کرد که روسیه شکست شرم آور خودرا درافغانستان فراموش نخواهد کرد
شکستی که توسط مجاهیدن افغان باالثر حمایت وپیشتیبا نی غرب ودر راس آن ایاالت
متحده امریکا صورت گرفت وبا درنظرداشت همین شکست ونا کا می که روسیه در
افغانستان توسط امریکا مو اجه شد به با وربعضی ها اکنون روسیه میخواهد که با تمد ید
شدن جنگ درافغانستان انتقام خودرا از غرب وازامریکا بگیرد .
روسیه همین اکنون بسیاری از حامیان وعوامل افغانی مورد اعتماد خودرا که شامل
اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان« خلق وپرچم » ودرکنار آن بسیاری
از رهبران اتحاد شمال و رهبری جنبش ملی اسالمی وبویژه اجنت های خود را در
دولت کنونی افغانستان دارد واعضای سازمان کی بی جی ( )KGBو اف اس بی ()FSB
خودرا تحت نام تاجران به افغانستان بغرض جاسوسی واستخبارات گسیل میدارد واینها
کسانی اند که طرح های کوتاه مدت و بلند مدت منافع روسیه را در افغانستان تحت
مطالعه قرارمیدهند پس میتوان گفت که روسیه به نحو از آنحا در جنگ های نیا بتی
واسخبارا تی در افغانستان نیز سهم فعال دارد که این خود نما یند گی از مداخله روسیه

در امور داخلی افغانستان مینما ید.
تهد ید از جا نب پاکستان  :کسا نیکه از عمق اوضاع موجود پاکستان شناخت دارند
به این با ور هستند که رژیم ودولت پاکستان بی ثبات وبقاء آن زیر سوال است ویکی
از دالیل بی ثبا تی پاکستا ن ترس ووحشت اش نا شی از اختالفا ت پاکستان با هند به
ارتباط موضوع کشمیر است که بخاطر بقا ء خود د ست به ایجاد ارتش بزرگ و ساخت
سالح هسته ای زد تا اگربتواند درمنطقه باقی بماند واز هم نه پاشد – همه ما مید ا نیم که
پاکستان بعد از پارتیشن از هند جدا شد که عمرآن بعنوان یک کشور بد ون تعین مرزها
بیش از ( )21سال نمیبا شد واز زمان ایجاد خود تالش بخرچ داده است تا تمرین یک
کشور مستقل را درمنطقه بازی نماید – ولی دراین روزها تشویشی که پاکستان را فرا
گرفته است توافقات همکاریهای هند وامریکا میباشد چنانچه ما در فوق از تغیر سیاست
ایاالت متحده امریکا به ارتباط هند مفص ً
الیاداوری نمودیم ؛ بهرصورت تنش روز افزون
بین هند وپاکستان یک تهد ید بزرگ برای ثبا ت منطقه است واز سوی هم این پاکستان
است که وعده های میان تهی وبی اعتنا یی های ایاالت متحده امریکا را از سا لیا ن
قبل درک نموده است واز همین جهت تالش بخرچ میدهد تا منا سبا ت خود را با چین
هرچه نزدیکتر سا زد .
بعد ازسقوط هواپیماء بحث برانگیز ریس جمهور نظامی پاکستان جنرال ضیا ءالحق
چند دولت به اصطالح دموکرات در پاکستان به قدرت رسید ولی با آنهم از فساد گسترده
درپاکستان نه تنها که کاسته نشد بلکه فساد هرچه بیشترگردید .وبدهی پاکستان به سرعت
زنگ هشدار را برای دولت پاکستان به صدا درآورده ازاینکه حجم قروض ووام باالی
پاکستان تا سرحد ( )01ملیارد دالر رسیده است که این وام ها را امریکا وبانک جهانی
وکشورهای غربی با ربح باال داده اند و همه بدهیها قا بل پرداخت میبا شد که البته
پا کستا ن قادر نیست که این وام ها را دروقت وزمان اش بپردازد .
از سوی دیگر هنگامیکه ارتش پاکستان طی یک کودتای نظامی به اصطالح دولت
دموکراتیک «نواز شریف » را سرنگون سا خت ؛ جنرال پرویز «مشرف» حاکم
نظامی جدید پاکستان امور دولت را بدست گرفت وبه سرعت داد گاه بنام پاسخگوی
ملی (کسی را دفعتاً نسبت جرم وفساد دستگیر کردن ) را ایجاد نمود تا که سیاستمداران
فساد پیشه وکسانیکه دارایی های پاکستان را حیف ومیل نموده اند به محاکمه بکشاند ودر
این داد گاه محکوم به جزا شوند وازسوی هم این جنرال درصد د آن شد تا پاکستان روی
پای خود با یستد اوخودرا درنظر عامه به حیث ناجی وصرفه جویی درمصارفات معرفی
کرد وخواست تا حضور جغرافیا یی سیا سی خودرا درمنطقه داشته با شد .
همگی اگاه ومطلع اند که جنرال پرویز«مشرف» توسط سازمان مخوف (آی اس آی)
با وجودیکه اودر داخل پا کستا ن حضورنداشت بقد رت رسید واین جنرال نظامی حاکم

پاکستان بعد از رخداد « »1/77دراثر فشار ایاالت متحده امریکا موقف دولت خودرا
درقبال افغانستان تغیر دادو او در ازای این تغیر پا لیسی خود از ایاالت متحده امریکا
وانگلستان تقاضا بعمل آورد که آنها از قروض و وام داده شده ای خود صرف نظر
نمایند یعنی که وام های خودرا به پاکستان ببخشند وبه اقتصاد بیما ر پاکستا ن با سرما یه
گذاری های خود رونق جد ید ببخشند – این جنرال حاکم پاکستان درهنگامیکه نیروهای
هوایی امریکا برمواضع طالبان در افغانستان بمب گذاری میکرد او به این با ور بود که
جورج دبلیو بوش بعد از انقراض دولت طا لبا ن ایتالف شما ل را بر اریکه قد رت
درافغانستان نخواهد رساند چونکه پاکستان در دشمنی با هند نیز نمیخواست که ایتالف
شمال ازاینکه با هند دوستی داشتند بقد رت برسد اما امریکا دراینمورد پا لیسی خودرا
تغیرداد وایتالف شما ل را بقد رت رسا ند که پاکستان ازاین تحول ناراض گردید .
اما باوجود این شکر رنجی که عاید حال رهبران نظامی پاکستان شده بود  ،امریکا
براطالعات امنیتی کلیدی که توسط (آی اس آی) پاکستان ارایه میشد تکیه میزد وامریکا
به این با ور بود که پا کستا ن به نفع امریکا درجنگ علیه تروریزم وظایف خودرا به
خوبی اجرامینما ید وازهمین سبب پا کستان را ازجمله متحد ین خود می شمرد اما بی
خبر ازآنکه پا کستا ن دراینمورد نقش دوگا نه ای را با زی میکرد واین با زی تا همین
اکنون دوام دارد .
سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی ) از مدت های طوالنی سوئ ظن ومقاصد
ایاالت متحده امریکا را درمنطقه درک کرده بود که امریکا میخواهد به تحقق برخی از
حرکت های استراتیژی خود در منطقه بپردازد وآن اینکه امریکا درصد د آن بود تا
به ایجاد یک هند بزرگ واستوار بمنظور تعادل نفوذ اش درتقابل گسترش نفوذ چین
در منطقه داخل اقدام شود ؛ چونکه امریکا شد ید ًا به این باور بوده که جلو نفوذ چین
بویژه جلواستراتیژی« حلقه مروارید یاراه آبی» چین را که بشکل نا محدود دراوقیانوس
دسترسی حاصل کرده بگیرد وبا درنظر داشت همین اصل به ایجاد یک هند بزرگ که
مرزهای آن تا رود سند برسد تالش بخرچ میداد که با عملی شدن این اقدام امریکا بی
چون وچرا طبعاً پاکستان منحل میشد وستراتیژی امریکا این بود که سند وپنجا ب را
دوباره به هند و منا طق قبا یل آزاد را با برخی از بلوچستان با افغانستان متصل وملحق
میساخت و ساحات دورادور بند ر گوادر را بحیث یک منطقه خودمختار که باید توسط
حاکم قبیله کترول میشد اعالم مینمود همسا ن که رهبر بلوچستان مرحوم اکبر بگتی
میخواست وبه ا ینسان کنترول بندر گوادر بد ست امریکا می افتاد ونقشه ای چین از بین
میرفت .
این گما نه زنی ها که ازآن درفوق یاد کرد یم با مداخله نظامی امریکا درافغانستان
وبدنبال آن تجاوز مشترک امریکا وانگلستان باالی عراق وازبین بردن صدام حسین به
حا شیه گذاشته شد چونکه افتضاح بعدی در عراق اوضاع سیا سی در حوزه افغانستان

را بمرا تب بد تر ساخت وانرژی تازه از جاه طلبی های گسترده تر را به قدرت های
منطقه داد ازجمله مقاومت ومخالقت علیه حضور ایاالت امریکا ونا تو درافغانستان ،
مسلح ساختن شورشیان افغانی بخاطرحمله وتخت وتاز باالی سربازان ونیروهای خارجی
درافغانستان تا آنکه امریکا مجبور گردد که نیروهای جنگی خودرا ازافغانستان خارج
سا زد همانطوریکه قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی را از افغانستان خارج ساختند
وبادرنظرداشت این وضع وحاالت ،پاکستان درآینده های نه چندان دوراص ً
ال د صد د آن
نیست ویا اعتماد ندارد که به حیث یک متحد امریکا درمنطقه باقی بماند واز همین سبب
است که پاکستان تالش دارد که منا سبا ت خودرا با روسیه وچین بهتر سازد .
ما همه میدانیم ویا اگاه هستیم که بسیا ری از وقایع اخیر مثل تظاهرات  ،محاصره
مسجد سرخ  ،جنگ با جنگجویان طالبان در وزیرستان وبرخی ازحمالت انتحاری
درپاکستان بطورکامل توسط (آی اس آی) سازماندهی وهماهنگ شده بود وسازمان (آی
اس آی) برخی ازاین رویدادها را بخاطر ارسا ل یک سگنا ل به غرب تنظیم نموده بود
وپاکستان درتالش آن بود که خود را به این شکل درتضاد با تروریزم جلوه دهد تا اگر
بتواند اعتماد غرب را بخود جلب نماید  -اکنون بسیاری درغرب به این باوراند که این
همه جنجال ها را پاکستان وسازمان (آی اس آی ) او بوجود می آورد یعنی که اعتماد
غرب باالی پاکستان متزلزل ونا استوار است چنانچه دراین اواخر ایاالت متحده امریکا
اعالم نموده است که اگر پاکستان از ته دل در ازبین بردن القاعده درمناطق قبایلی دست
بکار نمیشود امریکا میخواهد که در این منا طق قبایلی القاعده را محوه ونابود سازد که
با این اعالمیه امریکا اکنون درمنطقه از حمالت انتحاری وانفجارات تا حدی بسرعت
کاسته شده است که این خود نشانه ای از مداخالت وتحرکا ت (آی اس آی ) چیزی
دیگری نیست .
پاکستان اکنون مصروف یک بازی قوی وفوق العاده خطرناک دیگری است وآن اینکه
از «چین» بدون توجه به ایاالت متحده امریکا جا نبداری میکند وبا «چین » هرگز به
ارتباط منا سبا ت دوستی ومشارکت ستراتیژی خود به محد ود یت ها وقع نمیگذارد ودر
پالیسی های خود تجد ید نظر نمیکند ودرعین حال میدان جنگ را درافغانستا ن بخا طر
درگیری بیشتر امریکا وناتو گرم نگه میکند یعنی پاکستا ن درزیر چتر حما یت روسیه
وچین وایران ونفوذی که در بعضی از حلقات در داخل دولت افغانستان دارد دامنه جنگ
را با مانورهای گوناگون گسترش میدهد و آن عده از مهاجرینی افغانی که در خاک
پاکستان مسکون اند از آنها سرباز گیری نموده آنها را غرض ترور و فعالیت های
انتحاری به افغانستان می فرستد واز سوی دیگر این پاکستان است که اکنون با زی
دوگانه را درقبال افغانستان از آن خود ساخته چنا نچه این موضوع را وزیر دفاع
بریتا نیا در یک نشست خبری خود اظهار نمود  .وگفت پاکستان در ظاهر امر با امریکا
دوستی نشان میدهد وخودرا متحد امریکا درجنگ علیه تروریزم جامیزند ولی درباطن
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