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 بررسی وتحلیل الگوهای موجود

 
با طرح  مسایل و موضوعات کلی درمورد  جنگ نیابتی  یادآور باید شد که جنگ  ٬اینک  قبل ازهمه    

اینکه   درگیر٬ بعوض نیابتی یا  جنگ وکالتی  به وضعیت  وحالتی  گفته  می شود که در آن قدرت های 
مساعدت های مالی٬  با یکدیگر شوند٬ با پشتیبانی ها ونبرد  گیری وروارد د باالفعل  و  مستقیم  بصورت

تسلیحاتی و راه اندازی تبلیغات٬ از کشورها یا گروهای مسلح دیگری که با طرف مقابل یا متحدین آن در 
  ۰فشار برآن می نمایند وارد نمودن جنگند٬ سعی در تضعیف آن قدرت یا

با   آنها نظامی مستقیم   گیریدر ٬نظامی بیشتر قدرت های اصلی  در بسیاری از موارد به سبب توان    
 ٬باشد اقتصادی و انسانی باالیی را برای هردوطرف در پی داشته  ٬سیاسی  هزینه هاییکدیگر می تواند 

و گروها ازطریق  حمایت از  ٬وارد شدن به جنگ تمام عیار بدون  می ورزند تا تالش   از اینرو طرفین
درموارد دیگرممکن است دو قدرت اصلی به جنگ  ۰وارد نمایند  ث به طرف مقابل ضربهدولت های ثال

کشور ثالث  گروها وبا حمایت از  باشند٬ اما همزمان درمناطق دیگری  مستقیم علیه همدیگر مشغول شده
گروهایی که زیرا  ۰وجود ندارد تقریباٌ  جنگ نیابتی خالص  ۰به جنگ نیابتی با قدرت مقابل نیز بپردارند

٬ معموالٌ به دنبال منافع و هدف های خاص خود هستند که ممکن با می باشند علیه کشورخاصی در جنگ 
  ۰منافع وهدف های کشورحامی آنها همخوانی نداشته باشد

وسیله می توان  واسطه یی در دوران جنگ سرد بود٬ زیرا بدین  جنگ های کاربرد  معموالٌ بیشترین     
بسیار پرهزینه٬  و تمام عیار ٬بزرگ  طرف مقابل و ورود در یک جنگ  مستقیم با قدرت بدون درگیری 

  می شد٬ زیرا  پنداشته جنگ سرد٬ امرمعمول جنگ های نیابتی درطول ۰بر قدرت مقابل ادامه دادبه فشار



 هراس از بروز جنگ هسته یی٬ تمایلی به درگیری   اتحاد شوروی( به علت )ایاالت متحده و دوابر قدرت
در واسطه های خود  حمایت ازخود٬ به  افزایش دامنه نفوذ بمنظور نداشتند و بجای آن  یکدیگربا   مستقیم

اما  ۰می پرداختند جنگ های افغانستان٬ انگوال٬ کوریا٬ ویتنام و همچنان در خاورمیانه و امریکای التین 
آگاه ساختن  جامعه و فعاالن  و  و  حفظ هوشیاری ٬بنظر می رسد مهم ورما  بوده و مربوط  به کش  آنچه

به پیآمدهای سنگین و جبران ناپذیر داخلی٬ منطقه یی وجهانی سیاست های توسعه طلبانه ت نسبکنشگران 
می  و معطوف به باطالق ایاالت متحده در منطقه ومخالفت فعال با این گونه سیاست ها ومداخالت نظامی

  کاشتن باد و دروکردن طوفان نخواهد بود؟  بمثابهآیا محصول چنین سیاستی  ۰باشد
با   مطابقت در ٬بین المللی  اقتصادی  سباتامن  کاراندست اندر و  امور روابط بین الدول کارشناسان    

مسایل افغانستان   "بررسیتحت عنوان   مسایلی ٬بین المللی کنفرانس های  تصمیم ها و فیصله نامه های 
مشخصات حوادث مربوط  وضعیت و در زمینه چگونگی در متن آسیای مرکزی" و همچنان مواردی را 

 کنونی تحقیقات٬ دورنمای وضعیت در نتیجه بررسی ها و وبررسی قرار داده  به کشورما تحت مطالعه و
 ٬نستانافغاخارجی درظامی اینهمه سال ها موجودیت قوای نرا  پس از در کشورماوتکوین  بعدی حوادث 

 به شرح ذیل فورمولبندی نمودند: 
در درگیری های داخلی  که افغانستان  حاکی از این امر می باشد  بدبینانه یی  طرح نخست٬ بصورت    

ازبک ها و ٬تون ها از یکجانب و مجموعه ای از تاجیک هاغوطه ور گردیده٬ گروهبندی های قومی پښ  
یت دلخواه یکی از طرفین موجود حاکم ٬درنتیجهف آرایی نموده ودرمقابل هم ص هزاره ها از جانب دیگر

جنگ طلب به قدرت سیاسی در افغانستان، قبل ازهمه، با دستیابی نیروهای  ۰جامعه مسلط خواهد گردیدبر

خطرات وتهدیدهایی متوجه کشورهای همجوار افغانستان گردیده و همچنان اقدامات وحرکت های جنگی و 

تشنج برفضای حاکم  ،در چنین وضعیتی ۰را در مناطقی از کشورهای یادشده تحریک خواهد نمود نظامی

نیز سبب  را   شانگهای  همکاری های نکشورهای عضو سازمادر کشورهای  مستقل  مشترک المنافع  و 

  ۰گردیده و زمینه ساز اقدامات بعدی خواهد گردید

در  ایط و وضعیترش  با آینده قابل پیشبینی و در پیوند مرکزی طرح دوم در ارتباط به دورنمای آسیای     

گیرد که صورت می  پیشبینی هایی نیز  چنین ،هدر متن طرح متذکر ۰مطرح بحث می باشد  کشورعزیزما

میان افغانستان و کشورهای  مقیاس کامل آنجنگ تمام عیار درها به قدرت، وقوع  "طالب" حتی با برگشت

مانند  خواهند شد تا در صدد آن  آسیای مرکزی   حاکمیت های کشورهای ۰نمی رود آسیای مرکزی انتظار

با بازی جغرافیایی شان سود برده و موقعیت از ،گوناگون همکاری هاسال های قبل در بخش های مختلف و

را  توسط  بخشی   اعظمی اروپایی(، نفع  و  وسی، امریکایی، چیناییخارجی )ر  سیاست با "کارت"های 

 ،رقابت های ژئوپولیتیکی به راه افتاده، نصیب گردند عرصه آنها در ابتکار منطقوی که به حرکت های از

بین المللی   یگرانباز توازن کلیه   مشاهده یکی هم  مسایل   از جمله عمده ترین ،نزدیک  اما در آینده های

با آن   روسیه و همزمان و و روسیه، اتحادیه اروپا  مناسبات ایاالت متحده   می باشد که  در شرایطی  آنهم

      ۰چین بهبودی حاصل نماید - روسیه  مناسبات

بصورت دقیق و هوشیارانه و با در  ،حاصله قبال وضعیت درالزمی بنظر می رسد تا  ،تیحال در چنین     

  مبادرت ورزید: اتخاذ موضعگیری معینی در زمینهنظرداشت مسایل زیربه 

؛محسوب میگردد شده موقعیت محدودبرمطلوبیت تداوم همکاری در مبتنی که کوتاه مدت برنامه  -الف       

از سرحدی بمنظورمانع گردیدن   تحکیمات  برنامه طوالنی مدت که بصورت یک کل دربرگیرنده -ب     

بغرض نقل و   عمدتا  متذکره،  مرور خرابکاران وجلوگیری از بکارگیری تروریست ها از مناطق  عبور و

   ۰می باشدوقاچاق مواد مخدرانتقال 

ایشنامه مآینده ها شاهد تعدد وافزایش ندر  کهنمود   توان ادعا می متذکره  یت هایعواق با درنظرداشت    

گردیده نخستین نمایشنامه در مورد یادشده بصورت بدبینانه یی مطرح  ۰بود خواهیمکشورهای اینچنینی در

نژادی  وتنش های قومی  درگیری ها و  گردیدن مورد حاد گمان هایی در حدس و پیشبینی ها و که شامل



  می باشد که  ین المللی تأمین امنیت از کشورما نیروهای  پس از خروج کامل کشور٬ بخصوصداخلی در

 توسط "طالب"  ییها پیش شرط مقابل٬ ممکندر ۰پی خواهد داشتنامطلوبی را در  خود عواقب  بخودی

های مطرح گردیده وشرایط و وضعیت را به گونه سال  تصاحب قدرتنظوربمهای کینه توزوآشتی ناپذیر

  تروریزم  برای فعالیت ها وعملکردهای  محرابی بهو تحت رهبری "القاعده"   کشورما  که حاکمیت شان

   ٬۰ حاکم نمایندبین المللی و به تهدیدی برای کشورهای منطقه وجهان مبدل گردیده بود

درد سر بمثابه عامل ایجاد  ستبعمل آمد، می توانتذکرآن درفوق از ی ها، نمایشنامه ای کهبه گمان بسیار   

   بشمارآید، ازجمله:افغانستان ی نا شده ای برای کشورهای همجوارتهدید های احتمالی پیشبینها، خطرات و

گسترش اقدامات نظامی وجنگ داخلی دراراضی دول کشورهای تاجیکستان وازبکستان که با افغانستان  -  

 هم مرز می باشند؛

؛گردید محسوب می میانهآسیای دامن زدن برخوردهای قومی در مسبب بی ثباتی سیاسی داخلی که -    

خارج  به اراضی  کشورما  از سرزمین بیشتر   مهاجران  سرازیری  و درنتیجهوقوع تنش های قومی  -  

 ازافغانستان ؛

گرمی بیش ازحد و کمبود آب آشامیدنی؛ بدترشدن شرایط صحی وبهداشتی دراثر -    

بمنظور انجام   فرغانه  و بخصوص در دره  مرکزی گروهای مخفی در آسیای  نب وجوش ج فعالیت و -  

"سلول و اتحاد آنها با  اساسات نظام های موجود سیاسی تخریب پایه ها و نظامی ضد دولتی و  فعالیت های

های خوابیده" در افغانستان که با جنگجویان جنبش اسالمی ازبکستان و گروهبندی تیپ و نوع "القاعده" از 

   ۰ندبودداشتن پایه واساسی برخوردار 

بسر این امربود که با  ازحاکی و همطرح گردید بسیار بدبینانه بصورت   گمان اغلبنمایشنامه دوم که به    

شدیدی بمنظور کسب قدرت سیاسی  موجود، مبارزه   حامد کرزی، میان گروهای رسیدن دوره زمامداری 

و در نتیجه رقابت ها وضد و نقیض گویی های میان گروهی در داخل، "طالب های در کشور آغاز گردیده 

در اینمورد نظرات مختلفی ابراز  ۰گردیدمیانه رو" به قدرت رسیده وحاکمیت سیاسی را متصرف خواهند 

متذکره در کوتاه مدت، اثرات دراماتیکی برای   گردیده و چنین ادعا می گردید که با تطبیق عملی نمایشنامه

 آسیای مرکزی ببار خواهد آورد، از جمله: 

فت درمنطقه "طالب"ها اصال  در پی دستیابی به موفقیت درآسیای مرکزی و درصدد ایجاد وبرپایی خال -   

 نخواهند بود؛

مواضع شان در داخل محدوده   ازبک ها وتاجیک های موجود درافغانستان، قبل ازهمه عالقمند تحکیم -   

به خویش اصال    کشور بوده و درپی تبلور منافع خویش در آسیای مرکزی و در میان مردم و اقوام  مربوط

   ۰نمی باشند

نمایشنامه وسناریوی خوشبینانه بمثابه یک نتیجه پنداشته شده  ،وسیع کلمه مفهوماگر به  ،درازمدتاما در    

پاکستان ، رقابت هایی را  -افغانستان  دوستانه  نه چندان   حادگردیدن اختالفات و مناسبات ویا در صورت 

مبدل   از قوه به فعل تمامی کشورهای آسیای مرکزی بدینترتیب تهدید امنیتی ،می شددر داخل کشور باعث 

  ۰گردیدمی 

گونه خوشبینانه ای مطرح گردید که محتوای اصلی آنرا مصالحه ملی درکشوروطرح به  ،نمایشنامه سوم   

منافع کلیه نیروهای   دولت ائتالفی که تبارز دهنده  و براساس آن ایجاد وتشکیل  تشکیل داده  استقرارمجدد

سایر ملیت  ازبک ها و ،تاجیک ها ،از پښتون ها  افغانستان اعم  شهروندان عمده سیاسی و گروهای عظیم 

که  خلع سالح  متضمن  یادشده  طرح ۰بود نیز پیشبینی گردیده  ،باشد نژادی گروهای اتنیکی وو  اقوام ،ها

مذهبی که  گروهبندی های تشکیالتی وحتی حذف دسته بندی ها و  بوده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار

حمایت گسترده افراطیون مذهبی درافغانستان،یا "القاعده" ارتباط داشته و از ناپدیر" و"آشتی طالب های با   

   ۰پاکستان وحتی در کشورهای آسیای مرکزی برخوردار بودند، نیز پیشبینی گردیده بود



محسوب می گردید:  مرکزی  برای کشورهای آسیای  ذیل  اثرات وعواقب سبب ساز ،سناریوی متذکره     

کشور؛  از خارج بی ثباتی  تهدید   موجودیت در نبود وعدم   سیاسی رژیم های  بیش از پیش  تحکیم  -     

و رژیم های سیاسی؛  ها تحاکمی  سیکوالریستی  خصوصیات تقویتو انکشاف درمنطقه وتداوم  حفظ -     

  ۰افغانستان به کشورهای جنوب آسیاانرژی به افغانستان واز طریق توسعه طرح های انتقال   امکانات -   

ممکن دراین عرصه را می توان به شرح ذیل خالصه نمود:  اوضاع     

ارائه  ،با افغانستان متکی بر بنیاد اتحادیه اورآسیا الف ـ رشد و انکشاف مناسبات کشورهای آسیای میانه    

یگانگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و   دول کشورهای مستقل با داشتن و موجودیت  طرح ایجاد کنفدراسیون

در مطابقت کامل با ساختار همگرایی منطقوی؛ گمرکی  

تمام عیار آن   که بصورت "میگای امریکایی"، احیای"راه ابریشم"طرح   پروژه و اجرای تطبیق  -ب     

را   سیاست غربی  گسترش مدل پخش و  و جنوب آسیا وهمچنانآسیای میانه سیاسی  -همگرایی اقتصادی 

؛همراه با همگرایی دول همسو در این منطقه میسر ومهیأ می نماید  

آسیای میانه قبل   چین، هند، ترکیه در این زمینه، چه دول کشورهایتأثیر گذاری روزافزون تشدید  -ج     

درصدد رشد وگسترش مناسبات اقتصادی با فدراسیون روسیه  ،چند جانبه متکی برسیاست وسیع و ،ازهمه

   ۰دیه اروپا می باشنداو اتح

کنونی در ارتباط با حل و فصل معضله کنونی  باید متذکر گردید که در شرایط و وضعیت نهایت امر در    

قرار  بحث  مطرح  ،با نکات نظر قبال  ارائه شده  تقابلبصورت کل و در مفکوره هایی کشورما، نظرات و

منوط به  پایدار در کشور را   دستیابی به صلح و امنیتمعضله کنونی و  عده ایی حل وفصل  ۰استگرفته 

مخالفان  معتقدند که با شکست کامل یگریعده د ،می پندارندنظامی خارجی ازکشورخروج کامل قوت های 

قابل یادآوری  ۰می رسدینده های نزدیک بعید به نظرآآخری درکه نظرمی باشد مسلح، امر فوق امکان پذیر

 سود  زمینه بلند مدتی در  از پیشبینی  نمی توان ،در کشورعزیزما با توجه به بی ثباتی اوضاع  می باشد که

موجودیت فزیکی قوت های از افغانستان کشورهای غربی در ،شرایط  موجود و اوضاع   کلیتدر ۰جست

اتکای بیشتر کنترول و نظارت  بر اردوی کشورما  و همچنان از و از  سود بردهنظامی جنگی و پایگاهای 

  ۰به اهرم کمک های بین المللی نیزبرخوردار می باشند

"طالب تفکیک میان ،مسلح مخالفان  کنونی  قابل پیشبینی با انشعاب در مجموعه   در آینده های ،احتماال      

در ، سازش هایی با   شاید خیرالذکرا گروه  ۰یر می باشدذهای بنیادگرأ" و "طالب های میانه رو"، امکان پ

نشاندهنده  وضعیت کنونی نباید فراموش نمود که  ۰گردند ادغام حاکمیت و سیستم سیاسی کشور   مجموعه

 ایش هبا جدیت موفقیت  کابل اما ،برزخ موقعیت داردسیاسی داخلی کشوردر سیستماین واقعیت می باشد که 

  ۰جهانیان به نمایش می گذاردو به جهان  را 

شکست  به یک تجربه بیشتر ،افغانستان ،که در واقعیادآورشد  نبشته حاضر می توانبمثابه نتیجه گیری     

ها "طالب" ادارهو   تسلط  تحت  محالت بعضی از  درحین اینکه ۰مانند استمتمرکز  دموکراسی  خورده 

 بوده و اما  گسترده پهن و کنترول   ناپایدار رهبران غیرقابل سلطنت   بساط  در مناطقی هم  گرفته و قرار

  سلسله موجودیت  با   همراه  قبول غیرقابل  و  نامساعد  سناریو های ۰می باشد  راه در نیز  انشعاب هایی

بیش  و ایجاد یک سیستم کم همه دست بدست هم داده و می توانند تمامی تالش ها برای  ،فاکتورهای موجود

 دموکراتیک، نهادهایتقویت  ،سیاسی سیستم عرصه های درسازی بهتر ،اصالحات مقامات دولتی ،منسجم

تالش ها بمنظور احیای اقتصاد و زراعت ،نظامی  قوت های تخریب شدهبازسازی نیروها و  ،امنیت دولتی

       ۰نثی نموده ونقش برآب نمایدخزیرساخت های ویران شده را  ملی و

      

  دهم ماه جون سال دوهزار وهفدهمفه 


