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  افغانستان برای روسيه و جهانبلم پرا

  

ام های                   دادی از دول خارجی و جز و ت ا نخواستن تع ایی ی جنگ داخلی متداوم در افغانستان و عدم توان

ا و تعرض های                          نظ د ه ا، تهدی روز مخالفت ه امی شان که صلح و تفاهم در افغانستان بجود آید، باعث ب

  :بدین معنی که. روسيه و دیگر کشور ها گردید اساسی برای

ه آن    - ه در نتيج در ک واد مخ ر م د و خط ادی از تهدی مار زی روز ش روئين  ام يه، ه ادین روس معت

دا    ه ان انيرا ب وده    افغ اد استعمال نم ه         زه زی دهش رو ب ن مرض ُم ه ای ان ب داد عمومی مبتالی  و تع

ت  زون اس ر    . اف د س ر رش ال اخي نج س ان پ ر آن در جری الوه ب روپ عیع روئين گ ادرات ه   ص

 .روسيه مشاهده ميگردد افغانستان به زا )بنگ، تریاک و غيره چرس ،" (يسلکنناب"

ه         رخط - ان افراطی در آسيای ميان ی گرای ای جنایتکار مل ا تجارت     راتقویه گروپه ستقيم ب اط م تب

ه آن را از افغا      يای ميان شورهای آس ق ک ته و از طری در داش واد مخ ال   م يه انتق ه روس ستان ب ن

 .ميدهند

ای    - اه ه ز پایگ ای مجه ه ه ه شکل حلق اتو ب ا و ن امی امریک ای نظ د و خطر حضور نيروه تهدی

 .آن اک افغانستان و دولت های مجاورنظامی در خ

ی             در مجموع امروز افغانستان      ور داخل ع  آبر اثر عمليات نظامی و مداخالت خارجی در ام  خطر   ن، منب

  .و تهدیدی ميباشد که مستقيم و یا از طریق کشور های آسيای ميانه بر روسيه فيدراتيف اثر گزار است

ومی آن         درت عم دی و ق ده و از نيرومن يه گردی ضعيف روس ث ت ب باع ت و نامناس عيت ناثاب ن وض ای

ا و ت                  بدین وجه در  . ميکاهد د ه اع کشور از تهدی ض های   عر  حال حاضر متودها و تکنيک های موثر دف

عيارهای نظامی و   و این مرتبط است با وضعيت اساسی جدیدیکه راه حل های و م   . متذکره وجود ندارد  

 .اقتصادی بر آن تاثير ندارد

  

  راه های اساسی انتقال مواد مخدر از افغانستان به روسيه

 

انگ      ه بي ه رئال       تحليل و تجزی ه طریق ه یگان ارت از        ي ر آن است ک ا عب ا و تعرض ه د ه ن تهدی ستی محو ای

  .ساختار دولتی هر چه عاجل افغانستان و تبدیل آن به یک کور قوی و مستقل است

ا ز        د        بدین منوال ضرور است ت ه و طرق اساسي جدی شر         مين ه در بخش هاي ب اریخي و    ،يآ سياسي، ت

ه در    پ راه ها و متود هاي جدید     . جو گردد جه باشند جست   اقتصادي مؤثر و در خور تو      -اجتماعي شرفته آ ي

ه تخریب شده               آمجموع براي افغانستان     از لحاظ   (زادي بياورد، نظام انرا مستحكم سازد، از حالت جامع
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ات        ) اقتصادي مواد مخدر اضافه از نيم محصوالت داخلي نا خالص آنرا تشكيل ميدهد             ا ثب ه ب به یك جامع

دون اس      حد افغ   مترقي و مت   ه ب د بطور          اني آ دگي خوبرا تضمين نمای نده ان زن ردم و هر باش راي م تثنا ب

  .عبور آند عسری

 

  پایگاه های نظامی امریکا که روسيه را از نگاه حدود اربعه احتوا می کند

 

  "رابلم افغانستانپ"موضعگيریها در جامعه روسيه بخاطر حل 

يه  ه روس اني"در جامع ه اش" مصيبت افغ ه در نتيج ات نظامي آ اك عساآر شوروي در عملي تراك المن

روري      1979افغانستان از دسامبر     ا فب وز             1989 ت ستان صورت گرفت هن داري از حكومت افغان  بطرف

  .ادامه دارد

آثيرات بس    ليدر سال هاي تضعيف و بعدًا فروپاشي اتحاد جماهر شوروي سوسيا     ستي این مدت ده سال ت

ي            . ه حقارت نگریسته مي شد    منفي نموده و به آشور شوروي به دید        ن وجه در اساس ان مليت گرائ دری

اي      ال ه داران آن در س ه جانب ه آ شكل یافت ي ت رحدات 1980روس يه  ) РСФСР( س وري روس جمه

ي                 ليشوروي فيدراتيف سوسيا   ستي را براي دولت جدید روسيه قابل قبول شمرده و حضور روسيه را حت

ه  ياي ميان ستان (در آس ایش" دور"افغان دهرا بج راي )  مان ي"ب افع مل روري و " من ر ض يه غي روس

اي  (فزادگان  خش اعظم اشرا   ولوژي  برتر ب   یمليت گرائي روسي بشكل سابق اید     . نامطلوب شمردند  آالنه

  .شمرده مي شد) ایدیولوژي اساسي(بمانند داآترین منستریموم ) سياسي

رائي در این جامعه سوق داده       اما غير ضروي بودن اساسي این ایدیولوژي آه به حفاظت تاریخي ملي گ            

  .شده بود بر همگان آشكاراست

اهر شوروي سوسيا          س در این مورد نه تنها فروپاشي اتحاد جم ه در  ل ه ج  "تي آ رین فاجع وسياسي  دبزرگت

ه      ) پوتين.و.و(" قرن بيستم  ه فاجع ستقل، اوضاع ناثابت        ) СНГ(به شمار ميرود، بلك اد دولت هاي م اتح

رم از، جنگ ب وبي در آگست تال در آسدر قفق راین بخاطر 2008ين جن ، جهت ورزي گرجستان و اوآ

د                      " ناتو"شموليت آنها در     ه یكي از آشورهاي قدرتمن درت ب ك آشور ابرق اریخي از ی يه ت برگشت روس

  .منطقه نيز داللت براین امر ميكند

د    تائي ش ارت از روس ر عب ال اخي ست س ان بي ي روسي در جری ي گرائ رین مل ل دآت ستقيم تعمي ر م ن اث

صادي                . زندگي در روسيه معاصر ميباشد     در نتيجه از یكطرف آشور با سيستم هاي عميق سياسي و اقت

ابع    بحران  . مواجه گردیده و شدیدًا با آنها مرتبط بود        ه از من اقتصادي بزرگ و دیگر پروسه هاي منفي آ

ـاثير گذاشت  ر آن ت ز ب ت ني شمه ميگرف ارجي سرچ د  . خ ان چن ط در جری ر فق ب دیگ ر از جان ال اخي س

  .روسيه آوشش مي نماید تا در مسائل آليدي امور جهان شرآت ورزد
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ائي              رابلم هاي جغرافي ا پ اي سياسي ب دن آالنه اوت مان یكي از شواهد عيني روستایي شدن نفوس، بي تف

د                    " دور"افغانستان   ا وجود فاصله هاي بعي ر ب ر "ن هر سال      آبود آه در جریان ده سال اخي ه  " نزدیكت ب

راي سياست روسيه یكي از                      . راتيف ميگردد  روسيه فيد  ا ب ل چشمان م ستان در مقاب حل معضالت افغان

  .اولویت هاي اجنداي روز به شمار مي آید

صا  (از یك جانب هفت سال گذشته نشان داد آه مفيدیت و مؤثر بودن پروسه ُبن                 ن     متعميل ت رانس ُب يم آنف

ال       ل در س ازمان مل رف س ه از ط ستان  آ ورد افغان د 2001در م ذار گردی اي  )  برگ ضور نيروه و ح

ه        ) نيروي بين المللي همكاري و امنيت و ایساف       (خارجي و بين المللي      ستان جامع بخاطر امنيت در افغان

اني               . پوشيدعملي ن  ه جه شرفته ودرمجموع جامع ه دیگر آشور هاي پي از جانب دیگر نه تنها روسيه بلك

يده  فاقد ستراتيژي واضع بوده و متودهاي ُبّران و مو    ثر براي احياي عاجل و استحكا مليت دولت فروپاش

ر       ي ب س منف أثيرات ب ته و ت ق دارد نداش در در آن رون واد مخ ارت م صاد و تج ه اقت گ آ ت جن در حال

اعي                    . اوضاع منطقه مي نماید    ي و اجتم ين الملل ه سياست ب ستقيم ب د م ستان تهدی رابلم افغان -بدین ترتيب پ

ه                 زیرا این آشو  . اقتصادي روسيه هست   وده و ب ؤثر ب ه و م ان حل راه هاي سياست صلح جویان ر خواه

ه  دیولوژي سياسي خود خواهان ي"شكل سریع ای صاد " دولت مل دیولوژي اقت ا ای ازاري"را ب ه در " ب آ

در این حالت ایجاد و فورملبندي موضعگيریها و متودهاي     . روسيه فيدراتيف و آشورهاي ُمدغم ميسازد     

  . در ارتباط به افغانستان اهميت فوق العاده دارداساسي آالنها و جامعه روسيه

  :تا امروز سه موضعيگري مختلف و بغرنج بخاطر حل پرابلم هاي افغانستان قابل مالحظه است

ه  :  Iموضعگيري  ر سياست عدم            عدم مداخل د متكي ب ستان بای ال افغان ن موضعگيري روسيه در قب  ای

روژه هاي آوچك                 مداخله متداوم در امور آنكشور بوده و صرفًا م         شري و پ حدود به بعضي آمك هاي ب

د م باش مبوليك رق م مصرف و س واي  . آ م حضور ق ده ه ا در آین يه الزم است ت راي روس دار ب راین پن ب

ستان               ي در خاك افغان ين الملل تالف ب اتو و ائ اد       آشورهاي امریكا، ن ام نه سته و از جنگ ن را ضرور دان

  .مایدامریكا و متحدینش عليه تروریزم حمایت ن

ه    : IIموضعگيري   التي                    سياست واقعبينان ه روسيه در ح ن موضعگيري آن است آ واي اصلي ای  محت

ذار باشد        ر گ ضاد     . نيست و یا نميتواند  براوضاع موجوده افغانستان در مجموع اث ر آن مسئله ت زون ب اف

ر ممك       فنژادي امروز در افغانستان طوري است آه امكان عملي ح          اًء  . ن است اظت افغانستان واحد غي بن

ا                     ه عائق   "الزم است تا به والیات شمالي افغانستان ارتباط قائم نموده و با این اآتفا در خاك آنه ا  " منطق ی

ود    اخته ش اعي س د دف ر بن ت    . آم دي حكوم دن بع ضعيف ش ورت ت ه    در ص ا از تجزی ت ت رور اس ض

ل اتن                ًا قبائ ا اغلب د،      افغانستان به دو دولت شمالي و جنوبي آه در سرحدات آنه ده گي دارن يكي مختلف زن

  .پشتيباني گردد
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  تجزیه افغانستان به شمال و جنوب

  ایجاد افغانستان واحد و مستقل با یك دولت قوي: IIIموضعگيري 

اور       ط راین ب د       رفداران این موضعگيري ب ه من يه عالق ه روس ا        هستند آ اني ب وي افغ ه دولت ق ي واخر ب

امع     حدات موجوده آن    سر ه بمدت ن ار گ   آ ته شده دارد    لوم آن سئله   و ذاش د  "حل م ه  " خط دیورن حيث  را ب

ي  .  آنار بگذاردسرحدات دولتي افغانستان براي    تنها دولت قوي و واحد افغاني ميتواند آه اقتصاد هروئين

وده و          و تروریزم را از بين برده و         ان افراطي تنگ نم ي گرای بدین ترتيب شرایط را براي موجودیت مل

رد  انع عملك ان م رددپایگهمچن ود گ ارجي در خاك خ امي خ اي نظ ستقل . اه ه د و م ستان واح ا افغان تنه

د                سایگان تضمين نمای سميكه یكي از تحلي      .ميتواند آه صلح را در خاك خود و هم ران    ق د ورمولبفل گ ي ن

ه  ود آ وده ب ه است ":نم اور ميان ب خ ستان قل ين   . افغان دن از ب ام اعضاي ب ردد، تم اره گ ب دوپ ر قل اگ

  ."ميرود

 ن واحد و مستقلافغانستا

  

راي               شناسانسه موضعگيري فوق نه تنها جوامع سياسي و آار         را ب ایز ساخته و فرصت ان را از هم متم

را منحصر                    ه آن ستان داشته باشد، بلك ال افغان روسيه نميدهد تا سياست واحد، هدفمند و مشخص را در قب

ه ت           به سياستهائيكه ناشي از احساسات شخصي،      اه ب توار است،          غير منسجم و گاه گ ول اس ر معق دابير غي

  .ميكشاند

 همانا ایجاد دولت واحد،      -تحليل ها نشانگر آن است آه یگانه راه حل برون رفت از بحران براي روسيه              

ه حيث              .مستقل و قوي افغانستان است     وده و روسيه را ب انيرا حل نم رابلم افغ ا پ شود ت تنها بدین وسيله مي

اني د  درت جه ر ق اواب اره تب د     ز داد، رب ته و رش انيرا داش اي جه رابلم ه ل پ ائي ح ه توان ي آ ي دولت یعن

د، سازماندهي           اني اشتراك ميورزن همگاني روسيه را توأم با آشورهاي دیگر آه در حل پرابلم هاي جه

  .آند

 مداخله روسيه در امور افغانستان، در حقيقت امریكا و آشورهاي ناتو را به       ستراتيژي ُمد روز شده عدم    

د     ) تخته خيز  (ارمدپالس  تشكيل  شویق و ترغيب مي نمای يا ت ن صورت حضور    . جنگي در قلب آس در ای

د                        شان ميده ه هفت سال گذشته ن سميكه تجرب اتو ق قواي خارجي در افغانستان تحت فرماندهي امریكا و ن

اامني           . قابليت بوجود اوردن صلح در منطقه را ندارد        ي حمایت از ن رعكس است، یعن امًال ب سئله آ این م

ا                  دائ ا و ازدی واتر بخاطر تثبيت حضورشان در آنج اه هاي       دمي، تحریك عمليات جنگي مت بخشيدن پایگ

ه     د، بلك انحطاط دولت هاي    نظامي در منطقه مسئله تجزیه والیات شمالي نه تنها پرابلم افغانيرا حل ميكن

ي خاور وده مل ا موج ت ه ان مخالف م چن ي آورد و ه ود م ه را بوج زرگميان د ب ات جدی  را  و تحریك
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د   در اتي اوضاع       . دولتهاي شوروي سابقه آسياي ميانه عرض اندام ميده ات شمالي باعث ناثب ه والی تجزی

ي نمای      ه م ضعيف و خف وليس را ت اي پ ي و ارگانه ات محل ده، مقام اي   گردی ه ه ه آن حلق ه در نتيج د آ

ن خاك     جنایتك ق ای ا گسترش مي    ار ملي گراي تاجيكي و ازبكي تقویه شده و انتقال مواد مخدر از طری ه

  .یابد

اامن      " منطقه عائق"از دیدگاه طرفداران موضعگيري دوم مسئله شناختن     وب ن ه را از جن ه آسياي ميان آ

ه و    ياي ميان ه سرحدات آس اامني ب ه ن صورت دامن رد، و بدین وس را ميگي كل معك د ش دا آن ستان ج افغان

  .روسيه نزدیكتر ميگردد

د مت  يه بای ي روس عگيري اساس وال موض دین من د و در  ب ستقل باش د و م ستان واح اد افغان ي برایج ك

  .موضعگيري دیگر ذآر شده با در نظر داشت حقایق موجود اشتباه محسوب ميگردد

  

 افغاني) ملي(آشتي همگاني

اني                       ه افغ ل در جامع ایجاد دولت واحد، مستقل و قومي در افغانستان ضامن صلح و تفاهم بين اقوام و قبائ

  .ميباشد

ه خاطر آینده افغانستان و تمام خاورميانه بدون مشارآت تمام مردم و نهادهاي سياسي   پروسه مذاآرات ب 

  .و حتي آنهائيكه در اپوزیسيون قرار دارند، امكان پذیر نيست

ستان از                  2001ناآامي تصميمات آنفرانس ُبن در سال         ا در افغان وثر خارجي ه ر م امًال غي  و حضور آ

تحت  " صلح و ترقي در افغانستان    "ند تا آنفرانس بين المللي جدید        تا حال داللت بر آن ميك      2001اآتوبر  

ه در ترآيب و خواست          . رهبري سازمان ملل متحد تدویر یابد      تباهاتي آ این آنفرانس باید به تأسي از اش

ه پروسه صلح       دهدف اساسي ان باید اتخاذ تدابير الزمه باش        . هاي آنفرانس ُبن مطرح بود تنظيم گردد        آ

ل        . نرا در افغانستان تضمين نماید    و رشد بعدي آ    ثًال در شهر آاب ستان م د در افغان این آنفرانس باید هدفمن

  .دائر گردد

ان     جهت اشتراك در آن الزم است تا بدون استثنا از تمام نمایندگان مردم     ات آشور و همچن ل و والی ، قبائ

ند دعوت    مذاآرهنمایندگان تمام نهادهاي سياسي فعال به شمول مخالفيني آه به دیالوگ و          مثبت آماده باش

  .گردد

  : از جانب افغانستان در آنفرانس باید اشتراك آنند

  نمایندگان حكومت افغاني -

 نمایندگان اپوزیسيون مسلح -

 نمایندگان نهادهاي ملكي -

 نمایندگان موسسات اآادميك وتحصيالت عالي -
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 .اشخاصيكه از اعتبار ملي و بين المللي برخوردار باشند -

 :ع بين المللي در آنفرانس باید شرآت آننداز طرف جوام -

 هيئت سازمان ملل متحد -

  (ШОС)هيئت سازمان همكاري شانگهاي  -

  سازمان قرارداد امنيت جمعي (ОДКБ) اتحاد دولتهاي مستقل و (СНГ)هيئت هاي  -

 هيئت سازمان آنفرانس اسالمي -

 هيئت جنبش غير منسلك -

 هيئت هاي همسایه هاي افغانستان -

 منجمله هيئت روسيه ،هاي منطقه آه نقش عمده را در افغانستان بازي مي آنند        هيئت هاي آشور   -

 .فدراتيف

 هيئت اتحادیه اروپا -

 هيئت ناتو -

ستم هاي            ان ساختار سي اشتراك آنندگان آنفرانس باید پالن تامين صلح و رشد بعدي آشور و همچن

ضور نيروهاي نظامي   شرایط و اهداف ح،سياسي در افغانستان را مشخص ساخته، موعدهاي معين       

بًال از                    .خارجي را تعيين نمایند    ه ق ستان آ ومي افغان الن رشد عم ا پ ود ت  در آنفرانس خوبتر خواهد ب

شورهاي   ر آ يه و دیگ ود ذطرف روس ردد بررسي ش اده گ ه آم ه  . یعالق ه جرگ د از لوی ان بای همزم

ابي ق                  رار داده، اصالحات و     دعوت بعمل اید تا  تصایم اتخاذ شده در آنفرانس را مورد بحث و ارزی

 .تغيرات ضروري را در آن درج نماید

د                       ده، ميتوان ستان اشتراك نورزی اله در افغان روسيه بحيث آشوریكه قوایش در جریان جنگ هفت س

  .داور آزاد و بيطرف بين تمام جوانب ذیدخل و در حال گير قرار گيرد

رانس              ذعقابل ا  ين آنف دویر چن ستان    صلح و    "ان است آه روسيه مبتكر ت ن     " ترقي در افغان شده و ای

  .پيشنهاد را به سازمان ملل متحد ارائه نماید

  

 طالبان آيستند؟

د      . غير ممكن است  " پرابلم طالبان "دست اورد صلح پایدار در افغانستان بدون حل          ضرورت مي افت

  . آه طالبان آي بوده و چه قسم به پروسه صلح آشانده شونددانسته شود

  . اشتباهي بعدي در مورد طالبان پخش شده استدر حال حاضر تعبيرات

ك مرآز واحد                          وده، از ی م آهنگ ب ان یك سازمان تنظيم شده خوب و ه ه طالب تعبير اول آن است آ

  .انعطاف ناپزیر تشكيل یافته و رهبر آنها مال عمر مي باشد
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وده،           ده ب دار القاع ان طرف ه طالب وني ميباش    اشتباه دوم آن است آ ستها و افراطي سئوليت   تروری ه م ند آ

  .اعمال تروریستي این سازمانرا بعهده دارند

ده و           دار القاع ا راطرف تعبير اشتباه سوم آن است آه تمام پشتونها را به طالبان نسبت ميدهد و بعدًا آنه

  .تروزیزم مي شمارند

دین اساس وظائف          خدر حقيقت جنبش طالبان گروپ هاي م   وع داشته و ب ه اهداف متن ي هستند آ تلف

  :طالبانرا ميتوان به سه گروه متفاوت تقسيم نمود. ك شانرا گاه گاه و آم آم هم آهنگ مي سازندمشتر

I-  ا       ( مزدوران بين المللي     :طالبان سياه ه از دیگر       ) اعراب و نمایندگان دیگر مليت ه هستند آ

ن اشخا  . آشورها به افغانستان آمده اند  ول       صای وده و بخاطر پ ستان نب ندگاه اصلي افغان  باش

 باداران آنها در عوض برافروختاندن جنگ در جنوب افغانستان          .نگ اشتراك ميورزند  در ج 

ستي      . و متشنج ساختن اوضاع آنكشور براي شان پول مي پردازند          ال تروری ده اعم بخش عم

  .سبتي با مردم افغانستان ندارند اجرا ميگرددفقط توسط این اشخاص آه هيچگونه منا

II-  فغانستان زندگي داشته، پروفيشنل هاي جنگ محسوب           این اشخاص در ا    :طالبان خاآستري

ين           . گردیده و عمًال به آارهاي صلح آميز مصروف نميباشند         زم ب ه تروری اط ب ا ارتب ولي آنه

ه سي سال        طالبان خاآستري بخاطري  . عده ندارند المللي و بویژه القا     جنگرا پيش مي برند آ

شبرد     در آشور صلح و آرامي نبوده، قواي بيگانه در خاك آن             راي پي مستقر بوده و شرایط ب

 .جنگ آماده گردیده است

III-   صاد                :طالبان سفيد را اقت  اشخاص اند آه گاه گاهي در عمليات جنگي اشتراك ميورزند، زی

د    فآشور از بين رفته و آنها دیگر امكاناتي ندارند تا            انرا اعاشه نماین ا خود   . اميل هاي ش آنه

،در صورتيكه      تشكيل داده  رااآثرا مخالفين مسلح    " يدطالبان سف ."را به طالبان نسبت نميدهند    

 .آار و دیگر شرایط براي شان مهيا گردد زندگي صلح آميز را برتر مي شمارند

ا       ت ت ستان الزم اس لح در افغان راري ص ر ق ت ب ياه "جه ان س د " طالب ي گردی ه  ،هخنث ال تخریبان  - اعم

ه آ  شورها، منجمل سه آ ك سل اي جاسوسي ی تگاه ه ستي دس سایه قطع شتروری رایط دشورهاي هم ه و ش

اده                               شند آم فيد از جنگ دست بك ان خاآستري و س ه طالب ز آ دگي صلح آمي راي زن اقتصادي و سياسي ب

  .گردد

وبر سال                ضرور است دانسته شو    اتو در اآت ستان    2001د آه از آغاز عمليات نظامي آمریكا و ن  در افغان

ان "وص  منطقي نظریه مخص   حبراساس آتمان ها و فریبهاي واض      شابه     " طالب وم آن مت ساخته شد و مفه

این موقع داد و    . بودن پشتونها، طالبان و تروریستهاي بين المللي را آه گویا از یك قماش اند احتوا ميكند               

ستان و         ه دولت رسمي افغان تا حال به امریكا و ناتو فرصت ميدهد تا عمًال همه نيروهاي مخالفرا آه علي
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ستان و بخصوص               قواي امریكا و ناتو آه در      ردم افغان راي م ن آشور مستقر و در حقيقت ب  سرزمين ای

  .پشتونها غاصبين شمرده ميشوند تروریست خطاب آنند

ستان را برائت            " تروریست" را مترادف آلمه  " طالب"آلمه   ساخته تا حضور نيروهاي خارجي در افغان

د            " :دهند ان مي جنگن ا طالب ه م ست   . در افغانستان علي ان تروری ا     طالب وده و م ر ضد          ها ب ان ب ام جه در تم

  ."بدین منظور قواي ما در افغانستان قرار دارند. ه مي نمائيمزتروریستها مبار

داد       و پشتونها را آه مردم بزرگ     مبا استفاده از نظریه متذآره تما      د طالب قلم ستان ان  مؤسس دولت افغان

  .ر گردیدعمليه ضد تروریستي مبدل به جنگ بر عليه نصف نفوس آشو.نمودند

اني،     ان و نيروهاي           در عين حال براي امریكا و ناتو هيچ امك ا طالب ا دوسال نزدیك ب ك ی ه در ی دون آنك ب

دارد  ود ن د وج ذاآره بياین الف از در م ه   . مخ ا وقتيك ه ت ردد، آ ع گ ن است طوري واق راین ممك ي ب مبتن

س "و " طالبان "حمسؤلين رسمي روسيه نظر به آاهلي خویش مصروف تقبي  ا و   " تانتروری باشند، امریك

  .هاد مفاهمه قراد داد نمایندنبه نام " طالبان"آشورهاي ناتو از فرصت استفاده نموده وبا 

  

 نقش امریكا و ناتو

ا پس از هفت سال از                " براي تأمين امنيت   " بي اساس بطی و   ادامه عمليات    توسط اضالع متحده امریك

ي         ين الملل تقرار نيروهاي ب ان اس م چن ساف   آغاز آن و ه اري و امنيت و ای تحت  ) МССБ-ISAF(همك

ه آوششهاي              2003فرماندهي ناتو در آگست سال       رد آ ري آ وان نتيجه گي ل متحد در او         ميت سازمان مل

دون      . جانبداري از اوضاع ثابت در افغانستان منجر به ناآامي شد          د و شرط    قدر حقيقت امر افغانستان ب ي

واد     .  گرفتدر اختيار عام و تام امریكا و ناتو قرار     شدید م د و ت سابقه تولي دليل عمده این موضوع رشد بي

  .مخدر است

ا و   داف واقعي امریك ه اه ين آن است آ ان مب شورهاي مختلف جه ده آ ران ورزی ل گ ري تحلي ه گي نتيج

دارم  شكيل پالس ارت از ت ستان عب اتو در افغان شورهاي ن ز( آ ه خي تراتيژیكي، ) تخت ي، جئوس جنگ

صادي   و اقت ي و جئ ا  جئوسياس ز یورازی صي در مرآ سل    ) ЕВРАЗИЯ( شخ اي مسل اه ه وده و پایگ ب

ام             ستان وتم وي را در خاك افغان د       خاورنظامي ق ا مي نمای ه جابج زم        . ميان ا تروری دراینصورت جنگ ب

ان        ه در زم ه آ اتو در منطق ا و ن ده امریك ازماندهي ش اي س ين ه ت دادن ماش د و برائ راي تزئي ه ب بهان

  .ر نميكنند، محسوب ميگرددحضور خود از هيچ چيز صرف نظ

  

  موقعيت پایگاه هاي نظامي و ميدان هاي هوائي نظامي امریكا و متحدانش
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د  19به امریكا امكان داد تا به تعداد " یزمرجنگ با ترو"وقایع یازدهم سپتامبر و آغاز    پایگاه نظامي جدی

سازد   ه ب ياي ميان ه و آس اتو  . در خاورميان ا و ن واي نظامي امریك ار در خاك  در نتيجه ق راي نخستين ب  ب

  .جمهوریت هاي سابقه شوروي پدیدار گشت

روژه    ) تئوري نظامي(اساس داآترین  ر پ ه ب ا در منطق خاور   )Greater middle East (حضور امریك

آسياي ) "Greater central Asia (آه جهان اسالم را از افغانستان تا مراآش و پروژه " نزدیك بزرگ

ر                 آه آنترول   " ميانه بزرگ  ا شمال هندوستان در ب عموميرا بر قلمرو وسيع یعني از سایبریایي روسي ت

  .ميگيرد استوار است

ام   تاد بن دریك اس اب فری ه در آت زرگ (طوریك ه ب ياي ميان اري در آس سایه  " همك ستان و هم راي افغان ب

ارچ       " هایش اه م ه در م ه       2005آ ده است آ يد آم شر رس ه دست ن رین جئو  :  ب  ساحتي،آسيايم هدف داآت

ه تغي  ك ب زرگ و آم ه ب ام منط يميان ستان و تم ردن افغان ون آ ستان قر دادن و دگرگ سته آن افغان ه ه ه آ

وده،       ثل اصول ها  مميباشد به یك منطقه با امنيت آشور هاي آزاد است آه م            ي فعال بازارهاي اقتصادي ب

رم شمرده               م هاي اداري نسبتاً   سيست اع را محت وق اتب ته، حق تانه داش شر دوس ط مثبت و   باز و ب و از رواب

د         ا حمایت نمای ا امریك ه                     .فعال ب وان در آسياي ميان ين لحظه ميت ه از هم ه راآ ن منطق دایش ای ظهور و پي

  ."رشد افراطيت جلوگيري نموده وامنيت قاره ئي را تقویه مي نمایداز بزرگ ناميد، 

ي سياست خارج               وي ول ه اهداف منطق ا آ شكيل مجدد امریك ه   ضمنًا درین آتاب پرابلم ت ي واشنگتن را ب

ا  ا و ادارات امریك اد ه ایي در داخل بعضي نه دد جغرافي سيمات مج ث تق انع " حي د، م دي ميكن فورمولبن

ه  اد منطق زرگ "ایج ه ب ياي ميان ردد " آس د ميگ ز آن ميباش ستان مرآ ه افغان اع و . آ سمًا در وزارت دف ق

ن   وزارت خارجه،  ا روسيه در ی       ي جمهور جپ وأم ب ه ت ا     سابق در آسياي ميان ه یورازی وده آ  ك گروپ ب

(ЕВРАЗИЯ)در صورتيكه افغانستان در بخش جنوب آسيا موقعيت دارد.  ناميده مي شود. 

 

 

  

 

  آسيای ميانه بزرگ

  

ومي دولت                     افع و خواست هاي عم ا من این طرز تقسيمات براي ادارات دولتي امكان عملي انرا نميدهد ت

اي  زرگ  "ه ه ب ياي ميان د " آس ساس نمای ط م    ا. را درك و اح ا رواب ذارد ت ر آن نميگ زون ب رف ين  ثم  ب

  .آشورهاي اسياي ميانه بزرگ و همسایه هاي منطقوي شان بوجود آید
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زرگ           " آه ماهيت     دتحليل ها خاطر نشان ميساز     ه ب اري جهت رشد آسياي ميان ي   " همك ه بوس تاد  "ه  لآ اس

ده شنهاد گردی ين و ا " پي يه، چ شارآت روس دون م يا را ب وب آس ه و جن اي ميان ران تحت اداره دولت ه ی

  .امریكا متحد مي سازد

اد  زرگ "ایج ه ب ياي ميان د آس راي رش اري ب ا   " همك ه تنه ا ن د ت ا فرصت ميده ده امریك ه اضالع متح ب

د،               " آغوش"آشورهاي اسياي ميانه را از       ه مستقر آن روسيه و چين ربوده و بطور قطعي در آسياي ميان

وائي نظامي       بلكه همه منطقه را تحت نفوذ خویش آورده و افغانس      دانهاي ه تانرا به حيث قلمرو خشكه مي

د   ستان بعوض محو                 . قرار ده ستي در افغان ات ضد تروری ن مطلب عملي الوده ای اه هاي نظامي      برش پایگ

ستان   اتو در افغان ا و ن رام  (امریك يندند، بگ رات، ش دهار، ه ل، قن ه  ) آاب ياي ميان ستان، ( و آس ازبك

ادري بدست           حرماشينهاي  . مستقر گردیدند ) قرغزستان ، تاجيكستان   بي تشكل یافته امریكا و ناتو امكان ن

تفاده        " نقطه"آوردند تا از یك      ا اس روسيه، چين، ایران را تحت مراقبت داشته و در صورت ضرورت ب

  .ه را مورد حمله و تاخت و تاز قرار دهندقاز امكانات اآماالتي خود آشورهاي دیگر منط

ژي سنكي  ي زبيگن" جيوستراتيژیكي آه ده سال قبل بدین ترتيب امریكا و ناتو از نگاه  ستقيمًا   "  ف ب را م آن

  .ناميد بر یورازیاي مرآزي مستقر شدند" برد عمده جئوسياسي امریكا"

  

  

  شرق ميانه بزرگ

  

يش   "اروپا قبًال در حين جنگ سرد در           ه              " صف پ دریجًا ب رار داشت در حال حاضر ت " صف عقب   "ق

د و    ي آی ائي در م اي امریك ت ه ه"در سياس كارا   " جبه ور آش روز بط ه ام يا جائيك ق اس آن در عم

  .مرآزجهاني تشددها و مخالفت هاي سياسي شده است قرار دارد

راق     عودي و ع ستان س ران، عرب زرگ ای ز ب ت خي اي نف شور ه ز آ ن مرآ ه (بطرف غرب ای در نتيج

د      بطرف جنوب ان قدرتهاي   . موقعيت دارند ) آمپاین نظامي تحت آنترول امریكا در آمد       د اتمي هن و   جدی

ا                          پاآستان در طرف     راي آمریك ده ب ه در آین ه آ االخره در شرق آن چين در حالت تقوی شمال روسيه و ب

د      رار دارن شود ق مرده مي خت ش ي و سرس ب اساس شمير،    . رقي ستان، آ الي افغان اطق جنج ا من در اینج

  .ين زیان چين و غيره موقعيت دارندسجمهوریت هاي سابق شوروي 

 است آه امروز امریكا و ناتو به بهانه مبارزه با تروریزم در آسياي ميانه، مسائل و اهداف      قابل مالحظه 

  آتي را در افغانستان حل مي نمایند

  آنترول نمودن روسيه، چين و ایران -

 " СНГ" اتحاد دولت هاي مستقل"جلوگيري نمودن از همگرائي  -
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 .مناطق قفقاز، آسپين و آسياي ميانهمراقبت از منابع انرژي و مواصالت مفيد انتقال آنها به  -

 "انعطاف ناپذیر"آنترول بر ایران  -

 .تحریك آشمكشهاي منطقوي آه بهانه و علتي براي آغاز عمليات نظامي بزرگ گردد -

ر همچو قلمرو                قابل تذآر است آه عملكرد امریكا بخاطر استحكام و رشد آینده اقتصادي و جئوسياسي ب

  .ت ميكندبق نظریه نام نهاد جهاني شده و ایجاد یك قطبي تطارازیاي مرآزي باووسيع مانند ی

ه            ستان آ درین ارتباط الزم است مجددًا بر داآترین عدم مداخله در وقایع پيش شده و صورت گرفته افغان

ا، نظامي        . در بين سياسيون روسيه بطور وسيع مشهور شده است اشاره نمود           به عقيده اآثریت دیپلوماته

ناسان شان آه گویا در صورت عدم مداخله بر اوضاع افغانستان بر ضعف سياسي و               هاي دولتي و آارش   

دین  ه زده و ب شتر لطم ا بي صادي امریك ب از ااقت اتي عترتي يه و ناثب ر ضد روس ان ب ه ش ال خرابكاران م

ر مسلكي است         صریحبطور  . اوضاع در قفقاز جلوگيري مي آنيم      بينانه و غي ن  .  این یك قضاوت خوش ای

  .غين وطنپرستانه، بعضي فاآت هاي واضع و روشن را لجوجانه نادیده مي گيرددرو" باور"

براي مقایسه در جریان هفت سال اول     .(بسنده است   . در وهله نخست ضرر امریكا و ناتو بسيار آم است         

داد       يد          5703جنگ در افغانستان بتع ل رس ار           )  سرباز نظامي شوروي بقت ا و گفت ه ه ام اعالمي دینرو تم ب

ه   2003از سال    (اض آميز بر ضد جنگ در آمریكا، اخراج نيروهاي امریكائي از عراق را              هاي اعتر   ب

د شته ش ائي آ ارهزار سرباز امریك د چه د) بع ه ميكن يچ . مطالب ا ه ردم امریك ستان م ورد افغان ي در م ول

 تا عالوه بر آن رئيس جمهور جدید آمریكا آقاي برك اوباما مصمم است. چيزي نگفته  بخاطر نمي آورند  

د           اده آن ه      . یك قسمت از عساآر امریكائيرا از عراق آشيده و به افغانستان پي شود آ نيده مي وًال ش ًا معم ثاني

ر                              " د و ب يچ وجه مراقبت نميكنن ه ه اه هاي نظامي خود ب امریكائيان و ناتو اوضاعرا در خارج از پایگ

روز نمي شوند         ه           ". مافياي مواد مخدر پي د آ دین وجه هيچكس سوال نميكن ر از           :ب اتو بغي ا و ن ا امریك  آی

د؟             محدوده هائي آه سربازان شان در آن مستقر هستند،         رل نماین ستان آنت را در افغان د چيزدیگری ميخواهن

ه است،                          شار یافت ات پخش و انت ه در والی وئي آ برعكس تبليغات ناتو در شبنامه ها و پروگرام هاي رادی

ارجي م      اي خ ه نيروه ه وظيف ده آ ذآر داده ش ب ت ا      بمرات ارزه ب سائل مب ت و م زم اس ا تروری ارزه ب ب

   .افغانستان بوده و به آنها ارتباط ندارند" آزاد"خشخاش،مواد مخدر و غيره پرابلم هاي 

بخش عمده یی از مصارف نظامی در افغانستان به خاطر کمک های مالی دولتی پنهان شدهء موسسات 

ه می شود که بدینصورت این مبالغ از وجه عمال بلند برد)  صنعتی–اتحادیه دفاعی  (ONKامریکائی 

خریداری سالح، تادیه . (ماليه پردازان امریکائی پرداخته می شود و پس در امریکا مصرف می گردد

  ).به متخصصين و غيره

افزون بر آن حمایت از اوضاع ناثابت و متشنج در افغانستان و موجودیت خطرهای دائمی، تحفه یی 

بدون . ه ساله مصارف نظامی پالن شده را از کانگرس زیادتر مطالبه می کندبرای پنتاگون بوده که هم
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شک این مسئله منافع امریکا را بویژه در وضعيت بحران اقتصادی که در جریان سی سال اخير توسط 

  .آنها ساخته شد، برآورده می سازد

کا و ناتو یک منطقه در وهله چهارم افغانستان با در نظرداشت موقعيت جغرافيائی خویش برای امری

خاص موضعگيير جهت استقرار نيروهای نظامی، ستراتيژیکی و گروپهای تعرضی که به ذات خود 

  .پایگاه عظيم ميدانهای هوائی نظامی است، می باشد

بنابر آن از آوان آاز مداخالت، قوای امریکا و ناتو شروع بکارهای سریع السير ساختمانی در اطراف 

دند و بگرام نموده و تعدد زیاد ساختمانهای زیر زمينی و رو زمينی اعمار نمودند ميدانهای هوائی شين

که می توان از پایگاههای مجهز نظامی توام با شهرهای زیر زمينی بمثابه هدف عمده تثبيت حضور 

ميدانهای هوائی شيندند و بگرام به پایگاههای نظامی . امریکا و ناتو در خاک افغانستان یادآوری کرد

وائی مبدل شدند که مجهز به سيستم ها و وسائل دید فضائی بوده و قلمرو نشست و برخاست های ه

  .هوائی تمام یورازیا را تحت مراقبت خود دارند

در وهله پنجم ناثباتی اوضاع در افغانستان برای امریکا فرصت ميدهد تا مصارف مالی زیاد خرج 

 ایران پشتيبانی و استفاده نموده ، پاکستان و نکرده، از تشنج هميشگی در سرحدات چين، هند و

  .کشورهای آسيای ميانه را ناامن ساخته و بدینصورت خطر دائمی برای روسيه ایجاد نماید

تبدیل افغانستان به یکی از بزرگترین توليد کنندگان جهانی مواد مخدر و هروئين، سبب : در وهله ششم 

رایان افراطی شده که از فروش و تجارت مواد مخدر تضمين بودجه مالی و فعاليت گروپهای ملی گ

، کودتاهای دولتی، سازمانهای تروریستی، افراطی گری و جدا طلبی در تمام "انقالبات گل"بعضی 

در اینصورت امریکا با درنظرداشت بعد فاصله و جدائی مساحت خاک خود . جهان سازماندهی می کنند

وده و تمام استعمال و توسعه تشنجات، تروریزم، مواد مخدر، از تهدیدات مواد مخدر افغانی در امان ب

اقتصاد هروئينی و فساد آن بر پيکر افغانستان و دیگر کشورهای همسایه ضربه وارد نموده، ضرر 

  .مستقيم بر روسيه کرده و روابط اش را با کشورهای آسيای ميانه تيره و تنگ می سازد

روسی که در انتظار شکست امریکا و ناتو " رستان دو آتشهوطنپ"و بالخره در وهله هفتم هيچ کس از 

که عمليات خود ) نظر به بعضی علل نمی خواهند بدانند(در افغانستان هستند فکر نمی کنند و یا 

 سياسی بویژه در اوضاع کامال –تروریستی بيمورد، تثبيت حضور پيمان ناتو را بمثابه اتحاد نظامی 

  .برائت می دهد) حران پيمان ناتوب (2001 – 2000اخير سال های 

بر این مبنا انتظار شکست امریکا و ناتو در افغانستان غير منتظره و غير مسلکی بوده و حضور آنها 

  :در منطقه افغانی عواقب زیر را برای روسيه ببار می آورد 

شوروی در امریکا توانست پالن خود را مبنی بر رسيدن به زیر بناهای جمهوریت های سابقه : اوال 

این امکان داد تا سلسله ميدانهای هوائی نظامی را با معيارهای امریکائی . آسيای ميانه عملی نماید
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عصری ساخته، خصوصيات منطقه را عمال مطالعه و ارزیابی نموده و کنترل خود را بر قلمروهای 

  .فضائی تقریبا همه یورازیا قائم سازد

پایگاههای کرائی گسترش داده و این فرصت می دهد تا تمام مصارف معينه را بابت : در مرحله دوم 

  .منابع عمده ستراتيژیکی روسيه را تحت مراقبت داشته باشد

 اقتصادی اوال و –در مناطق و ساحاتی که نيروهای هوائی امریکا دسترسی دارند، منابع نظامی 

حيثيت خطری را دارد که گویا در بنابر آن افغانستان تسليح شده برای روسيه . سایبریا آشکار می گردند

  . برای امریکا خلق نموده بود1962در سال " بحران کرابين"دوران 

اینصور مشخصات منفی نه تنها در ارتباط به کشور ما عملی می گردد، بلکه از پایگاه : در مرحله سوم 

راتيژی و نظامی مناس که در نزدیکی بشکيک موقعيت دارد پوليگونهای راکتی و دیگر منابع ست

  .چين قرار دارد تحت مراقبت قرار می گيرند" عقب جبهه"یا " عقب صف"اقتصادی که در عمق 

افزایش دادن پایگاههای نظامی در آسيای ميانه و ادغام کردن آن به پایگاههای نظامی و گروپ های 

برای )  آرامآسيا و اوقيانوس (ATPنيروی هوائی امریکا در جاپان، کوریای جنوبی و دیگر کشورهای 

امریکا فرصت می دهد تا بر قسمت های عمده سرزمين آسيا و هم چنان از طرفی بر اوقيانوس های 

آرام و هند که منابع اساسی و ستراتيژیکی تقریبا همه کشورهای آسيائی شمرده می شوند کنترول داشته 

  .باشد

ا گروپهای نيروهای هوائی امریکا در شرایط معين پایگاههای نظامی امریکا در آسيای ميانه مشتراکا ب

در کوریای جنوبی و جاپان می توانند منبع فشار و تهدید قوی بر روسيه، چين، ایران، پاکستان و 

عالوه بر آن امریکا با در نظرداشت .  سياسی گردند–هندوستان بویژه در اوضاع تشدید یافته نظامی 

ده نموده و برای حمایت از سازمانهای مختلف تثبيت حضور نظامی خود از مخالفت های منطقوی استفا

بناًا حضور طویل المدت نيروهای نظامی . می خواهد تا بر حکومات کشورهای آن منطقه تاثير نماید

بيگانه در منطقه، تعادل موجوده قوا را فلج ساخته و خطرهای اساسی برای امنيت کشورهای منطقه 

ای منطقه را بهم نزدیک ساخته، نيروهای شان را بر ضد این مسئله باید کشوره. مذکور خلق می نماید

  .اینقسم حضور متحد گردانيده و همچنان تعادل قوا را احيای مجدد نماید

بناٌا الزم است تا هر چه زودتر موعد حضور نيروهای نظامی خارجی در افغانستان مورد بحث قرار 

شرائط و موعد قرار .  قرار گيردگرفته و همچنان اهداف و کارهای شان بشکل اساسی مورد غور

داشتن نيروهای خارجی در افغانستان باید با جامعهء بين المللی و رهبری افغانستان به شمول پارلمان 

  .تفاهم و تنظيم گردد

  

  خاور ميانه جدید
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برای روسيه، چين، ایران، هند و ترکيه داکترین خاورميانه بزرگ و آسيای ميانه بزرگ و همچنان 

 ساکسونی در جریان –که توسط کارشناسان و سياستمداران انگليسی " حدات عادالنه جدیدسر"نظریه 

  .پانزده سال اخير طرح شده بود قابل پذیرش نيست

 موثریت خود را نشان نداده و این داکترین ها باعث پارچه (nation – building)متود ساختار ملی 

که مطابق با منافع باشنده های این مردم نبوده و پارچه شدن و انحطاط کشورهای خاورميانه گردیده 

  .بطور استثنائی از منافع خارجی آنها استفاده کرده می توانند

در پيشگوئی های واضح و روشن که در حقيقت پيشنهادات پروژه ئی معلوم می گردند توسط رالف 

نوشته شد که خاورميانه بهتر گردانده شده به چه " سرحدات خونين" در مقاله (Ralph Peters)پيترس 

  " در مجله نيروهای مسلح(Armed Forces Journal, No 6 2006). شکل بنظر خواهد رسيد

عدالنه "به تاسی از این پيشنهادات، سرحدات موجودهء تمام کشورها در منطقه باید تغيير خورند تا که 

  ".در منطقه بياورندصلح را "و " شوند

  

  

  

  به چاپ رسيد" سرحدات خونين"پيشنهاد رالف پيترس که در مقاله 

  

  

  

اما پارچه شدن و توسعه شدن خاورميانه در هيچگونه شرایط، سرحدات را عادالنه نساخته و صلح را 

ازی چنين ستراتيژیها برای حل منافع یک سلسله منافع شخصی خارجی نقش ب. در منطقه تقویه نمی کند

و یا " گوادار"مثٌال رسيدن چين به خليج فارس از طریق پاکستان و بندر پاکستانی . کرده و می کنند

  .تحت مراقبت قرار دادن ذخائر نفتی عراق از طریق تجزیه آن به چند بخش قابل اداره

ن برین مبنا وظيفه عمده جئوسياسی و دیپلوماسی روسيه در بيست سال نزدیک عبارت از تغيير داد

به قلمرو وسيع و حائز اهميت ) از قزاقستان تا هند شمالی و خليج فارس(آسيای ميانه و خاور ميانه 

جغرافيائی است که اوضاع ثابت و رشد صنایع در آن حکمفرما بوده و برا اساس صنعتی ساختن سریع 

ن، ترکمنستان، افغانستان و منطقه، همکاری متداوم با روسيه، هند، چين، ایران، پاکستان، قزاقستا

  . قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستتان و ارمنستان، آذربایجان و ترکيه داشته باشد
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مفهوم درخور توجه این قلمرو را که می توان خاورميانه جدید نام نهاد، باید یک محدوده واحد و عيار 

مقاصد تمام جئواقتصادی و جئوکلتوری باشد که از تقسيمات و تجزیه جئوسياسی و هم چنان 

  .جئوستراتيژیکی خود خواهانه بعضی کشورها بر حذر باشد

الزم است تا این قلمرو را از تخته خيز منازعت و کشمکش های جئوسياسی که وسيلهء منفعت برای 

بعضی کشورها می بادشد به هسته مرکزی بازار عمومی یورازیای مرکزی و ميدان دیالوگ و مفاهمه 

  . کلچرها تبدیل کردجهت تحکيم هرچه بيشتر مردم و

  

  

  

  

  به چاپ رسيد" سرحدات خونين"پيشنهاد رالف پترس که در مقاله 

  کشورهائی که مساحت شان کم گردیده

  کشورهائی که مساحت شان زیاد شده

  

  

تنها خاورميانه جدید می تواند که مسائل بغرنج و الینحل بعدی را برای روسيه و کشورهای همسایه حل 

  :نماید 

افغانستان به حيث دولت واحد، آزاد و موثر اقتصادی که نه تنها صادرات ناامنی، احيای مجدد  -

مواد مخدر و تروریزم را قطع می نماید، بلکه دولتی گردد که صنعت و پيشرفت را تسریع 

 .بخشد

 .امنيت و ثبات دسته جمعی قائم را تضمين نماید -

 .ه برآورده سازدرا در منطق" دور"غير مسلح ساختن نيروهای کشورهای خراجی  -

بحيره عرب ( اکماالتی که سایبریای روسی را با ابحار جنوبی –قلمرو اقتصادی و ترانسپورت  -

اتصال دهد و با گذشت زمان پلی بين اوقيانوس منجمد شمالی و اوقيانوس هند ) و خليج فارس

 . گردد، تشکل دهد

پرابلم های معضل آبی زیربنای واحدی برای تضمين آب کشورهای جنوبی در منطقه جهت حل  -

 . ایجاد نماید
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نگذارد که افغانستان و آسيای ميانه تخته خيزی برای امریکا و ناتو جور شود که چين، ایران و  -

 .یا همه جانبه مراقبت نماید" پائين تا به باال"روسيه را از 

سيه، بخش های اروپائی رو(طرح اساسی جغرافيائی تدوین گردد که اصوٌال مانع جدائی روسيه  -

 .از اورال گردد) سایبریای شرقی و شرق دور

نگذارد که امریکا و ناتو عليه ایران که در ساختار خاورميانه جدید مشارکت دارد به جنگ  -

 .بپردازد

با تعميل پروژه خاورميانهء جدید، فرهنگ و اقتصاد از جمله اولویت های بدون قيد و شرط می  -

 .گردند

  

  

  

  انه جدیدلين های جدید سرحدات خاورمي

  

  

  

  

اوال خاورميانه جدید بدون سيستم جدید معنویت و ارزشهائيکه با پرنسيپ تفاهم و ثقافت مردم بخاطر 

  .ترقی و انکشاف، مساعی مشترک نداشته باشد امکان پذیر نيست

برای عملکرد پروژه خاورميانه جدید ضرورت است در بازار مشترک یعنی جامعه واحد : دوما 

پروگرامهای زیاد ) مقایسوی با تعداد نفوس اروپا( مليون نفر 400 نفوس تقریبا اقتصادی که برای

  .صنعتی و معيارهای جدید ارتقای زنده گی را عملی سازد، ایجاد گردد

افزون بر آن ، تنها صنعتی شدن سریع افغانستان و انکشاف دیگر کشورهای خاور ميانه جدید بر مبنای 

 آینده تابناکی را جهت عملکرد داعيه سایبریا که در خاک آن دست آوردهای علوم و صنعت روسی،

برای سایبریای صنعتی الزم است تا به .  صنعتی و تحصيلی قرار دارد باز می نماید–مراکز علمی 

در پهلوی تشکل خاور دور روسی و جهت یابی . بحرهای گرم جنوبی و بازارهای بزرگ راه پيدا کند

ميانه و شرق ميانه، سایبریا آینده درخشانی برای سازماندهی رشد یافتن محض به کشورهای آسيای 

  .صنعتی، تحصيلی و علمی دارد
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اگر برای . اشکال و موعد صنعتی ساختن در قلمروهای مختلف شرق ميانه جدید مشابه نخواهند بود

گی سایبریای روسی مرحله سوم صنعتی ساختن یعنی توسعه تکنالوژی جدید در جهت ارتقا کيفيت زند

و جامعه مرفه و با دانش مطرح می گردد، ولی برای یک تعداد خاک های جنوبی صنعتی سازی 

  .ابتدائی حاز اهميت است

اساس قلمرو واحد اقتصادی را باید زیربناهای عمومی انرژی برق، آبياری، اداره و انسجام ترانسپورت 

  .اکماالتی و تضمين مشغوليت یا کار در آینده تابناک تشکيل دهد

 کيلومتر بين ایستگاه 800 ایران که بفاصله تقریبا – ترکمنستان – قزاقستان –شاهراه راه آهن سایبریا 

اوزین قزاقستان و ایستگاههای بریکيت، اترک و گورگين ترکمنستان احداث می گردد و همچنان 

کستان از اهميت شاهراه راه آهن افغانی از شهر مشهد ایران از طریق هرات و قندهار تا شهر کویته پا

  .فوق العاده و بسزائی برخوردا است

همچنان پروژه های دیگر ترانسپورتی و از آن جمله پروژه انتقال آب که بدون آن صنعتی ساختن منطقه 

کافی است اشاره گردد که یکی از شرائط عمده رشد اقتصادی و . ناممکن است، آینده بس درخشان دارد

این سيستم در بخش افغانی دریای آمو سطح .  سيستم جدید آبياری استتامين صلح در افغانستان ایجاد

آبرا بمراتب بلند برده و امکان استفاده از آن را در کشورهای همسایه بخصوص ترکمنستان و 

  .ازبکستان از یک جانب و پاکستان از طرف دیگر خيلی خراب می سازد

 آب دریای اوبی سایبریا را به آسيای ميانه کم و  فيصد20بدین ملحوظ الزم است تا پروژه انتقال حدودًا 

  .بيش ارزش نگرفته و مطالعه جدی آن آغاز گردد

 

 

  

  پالن رشد عمومی افغانستان

  

ایجاد افغانستان قوی، واحد و آزاد بدون احيای مجدد اساسات زندگی و فعاليت های باشندگان آن ناممکن 

صد می رسد و بيشتر از نصف محصوالت داخلی  في80در شرائطی که آمار بيکاری نزدیک به . است

ناخالص کشور از وجه توليد، کاشت و قاچاق مواد مخدر تشکيل می شود، وجيبه مهم رهبری افغانستان 

و جامعه بين المللی عبارت از احيای زیربناهای حيااتی برای تامين زندگی است که هر باشنده افغانی 

آب آشاميدنی و ده ليتر آب مصرف ضرورت را گرفته یک کيلو وات برق در فی ساعت، سه ليتر 

  .بتوانند
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نام نهاد و پيشنهاد شدهء افغانستان با کاستی عمده بعنی عدم محورهای " پالنهای رشد"هم اکنون تمام 

این پالنها معموٌال مسائل تادیه کمک های دونری کشورهای دیگر را به . ستراتيژیکی روبرو است

برای افغانستان .  و تشکل خود کفائی و آزادی اقتصادیرا در بر نمی گيردافغانستان ارزیابی نموده

  .که بر مبنای اصول ها و اساسات جدید استوار باشد ضرور است" پالن رشد عمومی"

متود سریع صعودی و احيای مجدد اساسات و فعاليت های زندگی ایجاد می نماید تا عناصر صنعتی 

 یعنی پالنيزه –تصاد فيزیکی پيشی می گيرند، با هم ترکيب گردند سازی که از رشد وسائل توليد و اق

  . نمودن رشد اتصادی توام با مصارف ضروری و اضافی که پایه علمی و عملی داشته باشد

عبور از حالت فعلی به یک وضعيت حياتی و ضروری بدون اعمار زیربنای ستراتيژیکی امرار حيات 

 عملی، –ثير استوار است ناممکن بوده و برای ایجاد علوم علمی که بر مبنای تشکيل نيروهای مولده ک

انکشاف تحصيالت و تعليم و تربيه، صنعت ابتداعی عصری و غيره، افغانستان باید مشترکا با دیگر 

  .کشورها داخل اقدام شود

بخاطر رشد اقتصادی افغانستان، انکشاف انرژی و بویژه انرژی برق که قابليت تحریک رشد صنعت 

  .  داشته، سطح و کيفيت زندگی باشندگان آن را ارتقا بخشد از اهميت بسزائی برخوردار استرا

که در ) پالن دولتی برقی سازی روسيه(ایجاب می گردد تا پالن دولتی برقی سازی افغانستان مانند 

  . شوروی را به حرکت در آورد تکوین گردد–اوایل قرن بيستم بکار گرفته شد و صنعت روسی 

هی است تا برج های کامل دستگاههای بند برق بر دریاهای افغانستان و در قدم اول بر دریاهای بدی

ضمنا جهت تضمين برق در کشور الزم است تا . قندوز، کوکچه، کابل، هلمند، و هریرود اعمار گردد

صری لين های اتصال برق از تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان لين دوانی شده و ع

  .گردد

پاکستان ( کویته – قندهار – هرات –) ایران (یکی از اهداف ستراتيژیکی باید اعمار خط راه آهن مشهد 

  .باشد که افغانستان را با شاخه جهانی راه آهن و سيستم انتقال مال التجاره ملحق می سازد

ی رشد است این کشور هم چنان در اطراف این خط دهليز توسعوی افغانستان که مهد  تمرکز پروژه ها

  .را قوی و از نگاه اقتصادی آزاد ساخته تا در مورد ترقی و تعالی آینده اش متکی برخود باشد

مورد " صلح و ترقی در افغانستان"قابل اذعان است تا پالن رشد عمومی افغانستان در کنفرانس کابل 

  .ارزیابی قرار گيرد

  

  صدور رشد و انکشاف
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 افغانستان و اطراف آن برای روسيه امکان اخصی پيدا می گردد تا نه تنها در شرایط موجود آمده در

  .سياست جدید را در مورد آن کشور، بلکه اساسات جدید سياست خارجی خود را تعيين و مشخص سازد

برای روسيه ایجاب نمی کند تا از طریق تجرید شدن و به روستاگرائيدن در جریان بيست سال اخير که 

  . ناسيوناليزم ملی است، خاک خویش را از ابرفدرت جهانی جدا سازدمشخصه تعميل 

روسيه هميشه موجودیت داشته و دائما بمثابه ابرقدرت جهانی کامل، توانائی طرح و حل و فصل پرابلم 

  (ru.kroupnov.smd.www)های جهانی را دارد 

 روسيه بمثابه ابرقدرت جهانی تعادل را عليه صدور دموکراسی در جهان حفظ تعميل و تعميم داکترین

نموده، متودها و تکنالوژی های رشد مجموعی و دسته جمعی را به کشورها و مناطق دیگر با طرز 

تنها با عملکرد صدور رشد و ترقی به دیگر کشورها، روسيه می . فعاليت های آنها صادر می نماید

  . سياسی و اقتصادی مبارزه نموده و بين وجه به مدارج تعالی برسد– و مباحث معنوی تواند با بندش ها

صدور دموکراسی نه تنها توان و زور طبيعی خود را ، بلکه ناموثر بودن ظاهری خود را نيز نشان می 

  .دهد

و  اقتصادی و مناقشات جنگی گردیده –عالوه بر آن صدور دموکراسی عمال باعث صدور بحران مالی 

  .بدن امر ضامن صدور ناثباتی می گردد

روسيه توانائی کامل دارد تا بر مبنای اصول سياست خارجی خود نقش عنعنوی مبانی توسعه و رشد 

متاسفانه انتقادهای بی اساس بر  شوروی سابقه و امپراطوری نام نهاد . دیگر کشورها را بازی کند

ریخی یعنی تقویه عام المنفعه و بی شائبه در امر روس، سير اصلی فعاليت های بين المللی روسيه تا

 تخنيکی به آنها را در اذهان عامه کاهش داده – تحصيلی و صنعتی –تربيه کادرها و کمک های علمی 

  . و غير حقيقی جلوه بخشيد

ایجاب می گردد تا امروز نه تنها عدالت اجتماعی را احيای مجدد نمود، بلکه این وجيبه ملی ما را تا 

سيپهای رشد مشترک باال برد و بدین وسيله صدور رشد را اصوال با تمام وسائل آن در جهت ارتقای پرن

  .کيفيتی در کشورها عملی نمود

" دموکراسی"ماهيت صدور شد و فرق آن از صدور دموکراسی آن است که در کشورهائيکه پذیرای 

ر آن شده ولی در کشورهای دیگر می گردند، طرزعلمل ها و طرز دیدگاههای بيگانه و اجنبی دامنگي

تحصيل " نيروهای توليدی با وسعتی که اجزای عمده آن سه عنصر است تشکيل می گردد یعنی 

  .انکشاف یافته، علم تحليلی و عملی و صنعت ابداعی

داعيه روسيه در ارتباط به افغانستان بر ایجد نيروهای توليدی با وسعت که با اهداف مطروحه مطابقت 

 .شد استوار استداشته با



 21 

قسما اعالميه . استدالل هائی برای پذیرش اینطور دکترین در سطح رهبری سياسی روسيه موجود است

سازمان همکاری "صدر اعظم روسيه فدراتيف والدیمير پوتين که در شورای سران حکومات 

: ار مهم است برگزار گردید بسي) قزاقستان( در شهر آستانه 2008 اکتوبر 30که به تاریخ " شانگهای

الزم است تا با مساعی . ، ارزشها و اشکال پيشرفت می گردد)بين کشورها(موضوع رقابت ها "

مشترک هر چه زودتر کاخ امنيت و رشد عظيم منطقه یی را تغيير شکل داده، آنها را به وقایع جدید 

  ".قرن بيست و یکم حينی که ثبات و ترقی مفاهيم جداناپذیر می گردند، آشنا ساخت

بدین لحاظ دکترین صدور رشد روسی . برای روسيه افغانستان قوی، با امنيت و دوستانه ضرور است

صدور رشد برای تمام آسيای ميانه صلح و . می تواند مبانی حل پر ابلم های موجوده این کشور گردد

حکم نموده  و ترقی را ببار آورده، ارتباطات اقتصادی و سياسی را بين همه کشورهای آسيای ميانه مست

  .همچنان نمونه عملکرد برای دیگر ابرقدرتهای بزرگ می گردد

بحيث نخستين قدم، روسيه فدراتيف می تواند که به افغانستان و دیگر کشورهای ذیعالقه تدوین پالن 

  .رشد عمومی را پيشنهاد نموده و مصارف اوليه را جهت تشکيل این کار به عهده خود گيرد

  

  انستانپروژه های رشد افغ

  

یکی از علل عمده جنگ متداوم در افغانستان، عدم شرایط اقتصادی برای زندگی مرفه و تضمين شده 

بسياری از مردمی که در جنگ اشتراک ورزیده اند این کار را به علتی انجام می . باشندگان آن است

  .ده نمی تواننددهند که با موجبات شرائط اجتماعی اقتصادی موجوده فاميل های خود را اعاشه کر

بدین منوال به خاطر قطع جنگ در افغانستان و احيای مجدد صلح الزم است تا تصاميم و راه حل های 

اقتصاد ورشکسته افغانستان . اوليه اجتماعی اقتصادی جهت رفع پرابلم ها در کشور در نظر گرفته شود

ميل و تعميم این پروژه ها باید طالب ایجاد پالنها و پروژه های رشد عمومی بوده و همچنان برای تع

  .نيروها و کار دسته جمعی و مشترک همه باشنده های کشور تنظيم و انسجام گردد

برای مردم افغانستان شکل زندگی دهاتی عنعنوی بوده و سيستم رشد کشور باید این رسالت مهم را 

 پایه های اقتصاد زراعتی بدین وجه اساس اقتصاد افغانستان باید بر. حفظ نموده و بر آن متکی باشد

  .پيشرفته و عصری استوار باشد

سمبول افغانستان بعد از ده سال باید دهقان صادق و با تخصص عالی باشد که فاميل خویش را اعاشه و 

  .اباطه نموده، زندگی مرفه داشته و آرام به آینده خوب بنگرد

الت زراعتی باشد، بلکه وسایل در مجموع رشد اقتصاد زراعتی باید نه تنها تربيه و زرع محصو

  .صنعتی برای تهيه و ترتيب محصوالت زراعتی را نيز احتوا کند
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والیات جنوب افغانستان به ميوه خود معروف بوده بدین ملحوظ برای آنها بخش موثر اقتصاد زراعتی ، 

  .شاندن و نشو و نموی ميوه می باشد

عتی به حد زیادی از بين رفته و فعال بسياری  سال جنگ داخلی نظم پيشبرد اقتصاد زرا30در جریان 

بنابراین یک یاز پروژه های اساسی بادی ایجاد . اشخاص نمی توانند تا زمين را شخم زده و زرع نمایند

یک سلسله موسسات تحصيالت زراعتی در کشور گردیده که فارغ التحصيالن آنها قابليت تشکيل 

این انستيتوتها و کالج ها باید موسسات تحصيالت با . داقتصاد زراعتی موثر و عالی را داشته باشن

پرستيژ در کشور گردیده و فارغان آن اشخاص محترم در جامعه شده و به خاطر رفاه مردم خود کار 

  .نمایند

موجودیت تخنيک آالت با کيفيت زراعتی ضرورتی است برای شناختن اقتصاد زراعتی موثر بدین 

ين المللی که در مورد رشد افغانستان دائر می گردد باید سازماندهی خاطر موضوع عمده هر کنفرانس ب

اکماالت تخنيک آالت و ترميم آنها و همچنان فرستادن متخصصين جهت آموزش باشندگان افغانستان و 

جامعه بين المللی و کشورهای دونر باید حمایت . آشنا کردن به این وسائل و طرق استفاده از آنها باشد

دم اول از تخنيک آالت و تجهيزات مسلکی، متخصصين با تخصص عالی نموده، فروش خود را در ق

تضمين شده محصوالت زراعتی را که اکثرٌا پول آنها به مردم افغانستان نرسيده و در جيب های کميشن 

  .کاران سرازیر می گردد سازماندهی کند

مونه های رشد در مساحت های کار را بطور جدی در یک یا دو والیت به شکل تجربوی که بعدٌا ن

. مشخص می گردند شروع نموده و بعدٌا به خاطر رشد دیگر والیات از این نمونه ها استفاده نمود

ایجاب می گردد تا رشد عمومی این والیات که پروژه های زراعتی، صنعتی، زیربنائی، برقی، راه 

  .سازی، آبياری و غير ه را احتوا می کند، ایجاد گردد

ننگرهار و هلمند را می توان بطور نمونه انتخاب نمود، یعنی مناطقی که تشکيل ادارات مسلکی والیات 

  .و تجربوی در آنها قابل اجرا و هدفمند برای پروسه های پيشنهاد شده می باشد

  

  پروژه های توسعه ننگرهار

  

 احيای مجدد کانال آبياری ننگرهار -1

 یای کابل و اعمار بندها در امتدد دریااحيای مجدد و اعمار کامل برج بند برق بر در -2

 ایجاد مزارع به خاطر زرع نيشکر و فابریکات توليدی شکر -3

 احيای مجدد فارم زیتون و ساختن فابریکه جهت توليد روغن زیتون -4
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 ایجاد فارم گلداری به خاطر توليد عطریات از گل -5

 احيای مجدد فابریکه کنسرت جهت کنسرت نمودن سبزیجات -6

 م های ترشی باب به خاطر نشو و نموی ليمو، مالته، سنتره و گروپ فروت احيای مجدد فار -7

  

  پروژه های رشد هلمند

  

انار افغانی از نگاه کيفيت بر انار افریقائی . ایجاد فارم های انار و کارخانجات توليد شربت انار -1

 .بی باشدبرتری داشته و بدین ملحوظ این پروژه می تواند که بسيار با ارزش برای والیات جنو

این پروژه در (ایجد مزرعه های گل آفتاب پرست و فابریکات توليد روغن گل آفتاب پرست  -2

 ).بدخشان هم عملی شده می تواند

 دالر قيمت داشته 2500در بازار جهانی یک کيلوگرام زعفران . ایجاد فارمهای کشت زعفران -3

 . می گرددو تقاضای زیاد به آن وجود دارد که این پروژه بسيار با منفعت

 ایجاد فارمهای کشت مرچ سرخ -4

 سازماندهی توليد و بسته بندی ميوه خشک -5

 ایجاد فارمهای پنبه جهت توليد کتان و البسه -6

 ایجاد ذخيره گاه های یخچال دار جهت نگهداری سبزیجات -7

پروژه های رشد هلمند ميتواند که در دیگر والیات جنوبی مثٌال در ارزگان و قندهار نيز تعميل 

در مجموع هر والیت باید فهرست رشد پروژه های خود را که توانائی کمک فوق العده را . گردد

مثال در بغالن ضرور . برای آن والیت داشته و جای کار برای باشندگان آن تامين نماید تدوین کند

  :است تا مزرعه ها به خاطر زرع لبلبو و فابریکه ها جهت توليد شکر ایجاد گردد 

این قسم پروژه ها .  تن شکر را مصرف نموده و به آن اشد ضرورت دارد800نه افغانستان ساال

  .رشد اقتصادی والیات را تحریک نموده و برای هزاران نفر جای کار آماده می سازد

برای استخراج ذخائر نفت و گاز افغانستان باید کمپنی ملی نفت و گاز ایجاد گردد که استخراج نفت 

  .همچنان استخراج گاز را در سرپل و دیگر قسمت ها سازماندهی کندرا در لوگر و پکتيا و 
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باید استخراج آن آغاز گردیده . در افغانستان گاز طبيعی جهت مصرف خود مردم به حد کافی است

روسی همکاری " گازپروم"و در این بخش برای اکماالت تخنيکی استخراج و انتقال گاز می تواند 

  .داشته باشد

 و چهار معدن عمده آن در کشور که اکثرٌا به شکل غير قانونی استخراج و جهت استخراج طال

  .دزدی می گردد باید تحت مراقبت جدی دولت قرار گيرد

ایجاد فابریکه سمت، : الزم است تا با پالن مشخص احيای مجدد صنایع موثر توسعه داده شود 

والیات همچنان احيای مجدد فابریکه نساجی، فابریکات کود کيمياوی در مزار شریف و دیگر 

برای این مقصد ضرور است تا از مودل بازار آزاد استفاده نشده و . کارخانجات جنگلک در کابل

همچنان قابل ازعان است تا رشد پروژه هایی که در . قشر صنعتگران افغانی  ایجاد و حمایت گردد

  .ه شودزمان اتحاد شوروی سابق در افغانستان ساخته شده بود از سر گرفت

اما پروژه های رشد افغانستان نه تنها باید به اقتصاد اکتفا نموده، بلکه اهميت بسزای اجتماعی و 

  .فرهنگی داشته باشند

فعال در . الزم است تا پرابلم آموزش تحصيالت عالی فارغ التحصيالن مکاتب افغانی حل گردد

، بدین ملحوظ ساالنه تقریبا از  مليون شاگرد مشغول آموزش هستند5مکاتب افغانستان در حدود 

  . هزار شاگرد از مکتب فارغ می گردند450 تا 300

بدین خاطر فرق .  هزار محصل بپذیرند15پوهنتونها در حال حاضر می توانند ساالنه در حدود 

بدیهی است تا ده . فاحشی بين فارغان مکاتب و کسانی که شامل پوهنتون می گردند بوجود می آید

 محصل برسد و تعداد عمومی 60000یرش به پوهنتونها زیاد گردیده و تعداد آنها تا سال آینده پذ

  . محصل ارتقا داد250000 هزار محصل به 45000محصلين را افزایش داده و از 

  .بدین اساس الزم است تا کنفرانس بين المللی رشد تحصيالت عالی در افغانستان تدویر یابد

اندهی رشد افغانستان در مرحله نخست می تواند که رشد پروژه اشتراک فعال روسيه در امر سازم

  :مثال : های بشری، اجتماعی و کلتوری را عملی ساخته و حتمی باشد 

 )ننگرهار، هلمند، بلخ، بدخشان و باميان(اعمار پنج مکتب در افغانستان در  -1

وده و بعد از ایجاد پنج موسسه حمایه طفل و مادر، که در حين شکمداری به مادران کمک نم -2

 .تولد اطفال از مرگ و مير آنها جلوگيری نماید

  تحقيقاتی روسيه در افغانستان بر پایه دیپارتمنت لسان روسی پوهنتون کابل –ایجاد مرکز علمی  -3

 احيای مجدد پولی تخنيک کابل -4
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 اعمار کالج روسی در جالل آباد -5

  

  همكاري همسایگي جهت پيشرفت

  

  : احتمال زیاد از دو جهت تعيين ميگرددصلح پایدار در افغانستان به 

دینرو موعد خروج    . افغانستانرا نباید به حيث پوليكون آزمایش پروژه هاي جئوسياسي شمرد            -1 ب

افع                        ه من اني آ وي و جه روي منطق و هر ني ان جل نيروهاي خارجي باید مشخص گریده و هم چن

  .خود را در افغانستان در نظر بگيرد گرفته شود

اتي د  -2 ا ثب يم ب ا      تحك ده ب ق ش ت تواف ه سياس اس یگان ر اس د آن ب ازماندهي رش ستان و س ر افغان

د شرفت ميباش ر پي سایگانش در ام د، در  . هم ي آی ر بدست م ب زودت ستان بمرات صلح در افغان

ان  م چن اتي و ه ا ثب ضمين امنيت و ب روي خود را جهت ت ه ني سایگانش هم ام هم صورتيكه تم

يه،      . جدید وقف نمایند  امنيت دسته جمعي تمام منطقه خاورميانه        برین مبنا پاآستان، ایران، روس

ل            رانس آاب چين، هند، تاجيكستان، ازبكستان، ترآمنستان و قرقيزستان باید بطور وسيع در آنف

ستان" ي در افغان ده، " صلح و ترق تراك ورزی شور  اش أمين صلح در آ اطر ت ائي بخ راه حل ه

 .ایجاد نمایند

ثًال مسير    . شكيل رشد افغانستان، ضرورت مهم محسوب ميگردد       همكاري با آشورهاي همسایه جهت ت      م

اري        ) پاآستان (آویته  - قندهار -هرات) ایران(رشد افغانستان، خط راه آهن در مشهد         ر همك ه اث د ب ميتوان

  .ایران و پاآستان و هم چنان مشارآت فعال روسيه بمثابه انسجام دهنده قوت هاي بين المللي اعمار گردد

ؤثر                  براي افغانستا  ن همكاري با همسایه ها بخاطري ضروراست تا خود را بمثابه آشور واحد، آزاد و م

اقتصادي آه نه تنها صدور ناامني، مواد مخدر و تروریزم را قطع مي نماید، بلكه آشور نمونه اي جهت        

  .تسریع رشد وصنعت باشد احياي مجدد نماید

ستان را در           شكيل               براي آشور هاي همسایه الزم است تا افغان اتي و ت ومي و باثب أمين امنيت عم سمت ت  ق

دراین صورت افغانستان باید موقف بيطرفي خود را       . قلمرو واحد و آرام خاورميانه جدید استعانت نمایند       

د   رانس                        . تضمين نمای داي روز در آنف دي آجن ن مسئله یكي از مسائل آلي ا ای شنهاد ميگردد ت صلح و   "پي

  . آشورهاي خاورميانه جدید اشتراك ميورزند مطرح گرددآه در آن همه" ترقي در افغانستان
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  همسایه هاي افغانستان  باید تمام نيروي خود را

  .جهت تامين صلح، ثبات و امنيت در آشور متحد سازند

  

  نقش سازمان همكاري شانگهاي

ستان در چوآات                        رابلم افغان سایه بخاطر حل پ ين آشورهاي هم تراتژیكي ب اري س ان سازم "تعميق همك

انگهاي   اري ش ود   " همك د ب ر خواه ه        . مثمرت دي منطق ورد حل مسائل آلي ازمان در م ن س نقش اساسي ای

وردار است  ت خاصي برخ ال حاضر از عمومي ا در ح ه اعضاي  . یورازی ب است آ م و جال سيار مه ب

سایه هاي                 " سازمان همكاري شانگهاي  " تثناء هم دون اس د، ب اظررا در آن دارن و یا آشورهائيكه موقف ن

ار                      ا د اعم اي جدی دین ترتيب شرائط مساعدي جهت ایجاد و توافق ستراتيژي و پالنه وده و ب فغانستان ب

  .دولت قوي و آزاد افغانستان بوجود مي آید

انگهاي "مسلمًا   ذاري           " سازمان همكاري ش روژه هاي سرمایه گ ل رشد پ ه ضامن تعي د توانست آ خواه

  .قتصادي، اجتماعي و بشري گردددرازمدت و بزرگ جامعه بين المللي در بخش هاي ا

ابع   " سازمان همكاري شانگهاي "در) صندوق تعاوني (بدین منظور ایجاد فوند      ره من آه مسائل مالي و غي

ود                 د ب رابلم  . را جهت عملي ساختن پالن رشد عمومي افغانستان در جریان بياندازد،هدفمند و مفيد خواه پ

د از طرف آشورهاي           ده      افغانستان بطور جدي وقاطع بای انگهاي     " اشتراك آنن اري ش در " سازمان همك

سازمان  " بدین منوال الزم است تا به حد اعظم از آنفرانس      . محضر جامعه جهاني بررسي و گذشته شود      

  .دائر خواهد گردید استفاده شود) 2008 اگست 29مؤرخ " همكاري شانگهاي

هر یكاترینبورگ روسيه تدویر  در ش2009را آه در تابستان " سازمان همكاري شانگهاي"نشست بعدي 

  . مي یابد، اآثرًا باید به مسائل و قضایاي تأمين امنيت و رشد افغانستان محول ساخت

  

  )تفاهم روسها و پشتونها(  پشتوني-دیالوگ روسي 

دگي و               –مسئله اتنيكي    ه در زن  تاریخي مردم پشتون در جریان سي سال اخير اورا مردم جهاني ساخته آ

د               وقایع بين المل   انيرا حل نماین رابلم هاي جه ا پ د ت شتونها    . لي سهم فعال گرفته و سعي ميكنن دین لحاظ پ ب

الوگ هستند          ه دی شتونها    . معاشرت جهانيرا با تمام مردم جهان تشكل داده و عالقه مند تقوی ودن پ صاف ب

ائز اه   ب و ح ان جال ردم جه ه م راي هم شتونها را ب ده پ سئله آین ران، م ا دیگ سمت معاشرت ب ت در ق مي

  .ميسازد
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دگي                      راري زن براي روسيه امكان مساعد ميگردد تا از تجربه فرهنگي و معنوي خاص خود در امر برق

دین                  150مشترك با بيشتر از      رار و ب ستقيم برق الوگ م  مردم و حفظ عنعنات استفاده نموده، با پشتونها دی

  .ترتيب سهم خود را در حل پرابلم افغاني ادا نماید

ا و                           براي روسيه الزم     دهاي هئيت ه ال، دي بازدی اي معاشرت فع ر مبن ه ب الوگي را آ ددًا دی ا مج است ت

نمایندگان پارلمان،دیپلوماسي فعال مردمي، مشحصات والیات و شهرها از نگاه ترآيب قومي و قرابتي،              

  .آموزش لسان پشتو در روسيه و نشر آتب به لسان پشتورا از ابتدا شروع نماید

ژه سياسي     این امكانات در خورتوج    وري       -ه، تشكل وی اعي و آلت ه            – اجتم ر پای ه ب شتونها را آ اریخي پ  ت

ه                      عنعنات ورسم و رواج ها استوار بوده و تا حال از جانب بسياري از سياستمداران و آار شناسان بمثاب

د         ره مي زن شود، گ ات تلقي مي ا خراف ه پرستي ی ي و      . آهن ر بطور اطومات در نظرشان معن ن تعبي و ای

اند           مفهوم عقب  شرفت نكردن را ميرس احش و محض          .  ماندگي و حتي قابليت پي تباه ف ه، اش ن نظری ا ای ام

  .است

وم                        ع و شرط اساسي مفه آهنه پرستي نه تنها دليل عدم مدرن بودن و حالت عصري بودن بوده، بلكه منب

  .بزرگ بودن را احتوا مي آند

د اهميت خارق ال       " پشتون والي "آئين زندگي پشتونها     اه          بدون تردی شتونها داشته و از نگ راي پ اده اي ب ع

ه پرستي محسوب ميگردد               رآن از نظر اساسات و          . قدامت و طرز ایجاد آن گنجينه پربهاي آهن عالوه ب

  .پایه هاي زندگي بوده آه اهميت آن در جامعه آینده افغاني صعود ميكند

د   ودن وعصریت در آن   از دیدگاه آاهلي، آهنه پرستي به شكل منفي بررسي گردیده آه ارزشهاي م رن ب

ساني                      -به مشاهده نميرسد   سله مكاتب ان ار چوب یك سل ه در چه وده آ امًال مصنوعي ب ه آ ن نظری ا ای  ام

  .شناسي آغاز قرن بيستم بوجود آمده و بدین ترتيب بسيار آهنه شده است

ت داري           لي دول كل اص اد ش رح و ایج راي ط ي ب ط محرآ ه نق وده بلك انعي نب دش و م تي بن ه پرس آهن

اتي از  .ستا ز مطالب را در آن ني شابه است، زی د دولت داري روسي م رابلم هاي رش ا پ ن وضعيت ب ای

  .دیدگاه دولت مدرن وعصري قابل ایجاب است

سازند   دریرا ب يه دولت داري مقت ستان و روس ردم افغان ذارد م ه نميگ سيار روشن آ ن طریقت ب ار "ای آث

يس تمداران انگل اب -سياس سمتي از آت سوني در ق اي  ساآ ري بریتاني ور بح اع و ام ر دف تيار وزی دس

  "دولت پس از مدرن و نظم جهاني"روبرت آوپر )  Robert kooper(آبير

)kooper R. the postmodern state and the world order. London .1996)  

  .آمده است

درن،       : آوپراظهار ميدارد  يش از م درن و  ما در عصري زندگي مي آنيم آه در عين حال دولت هاي پ  م

  .متطابق را تشكيل ميدهند وجود دارد" پسا مدرن  آه سه جهان
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ا                . جهان اول پيش از عصري و پيش از مدرن است          د ی ه ان وز نياموخت ه هن د آ دگي دارن در آن آنهائي زن

 مدرن را از دیدگاه تومنولوزي آوپر آه در جریان اخير مشهور است             –فراموش آرده اند تا دولت ملي       

  .اعمار نمایند

ي  و خارجي           "دنياي پسا معاصر و یا پسا مدرن مطابق نظریه آوپر            محو آامل اختالفات بين امور داخل

شد       " مرده مي ي ش ور داخل وي ام كل عنعن ه ش رًا ب ته اآث ه در گذش ل آ ي متقاب ه و بازرس ل "، "مداخل ح

  .و غيره ميباشد" اختالفات بدون زور ومناقشه

زرگ صنعتي و سرماي        " G7آشورهاي   (دولت هاي پس از مدرن            از نقطه نظر آوپر،    هفت آشور ب

املتر            ) داري ویتر و آ اني ق م جه اختن نظ رار س اطر برق درن، بخ يش از م ابقه پ يم س تفاده از ت ا اس ب

د،          اليزم هدف تأسيس و تضمين نظم                "ضرورت به گماشتن یا انتخاب رهبریت دارن د امپری در تيپ جدی

  ".ون استوار است دارددر تشكيالت را آه بر مبناي اصول داوطلبانه ب

سلمًا آشكاراست  د م شكيل آنن ري خود را ت ه رهب شورها آ اليزم. تقاضاي بعضي آ ن اميری د،  و ای جدی

ه ضروریات   . اساسي براي وظائف مدرن شدن به شكل معيار و نمونه ميباشد          اما افغانستان و روسيه هم

ر       را بخاطر ایجاد نكردن امپریاليزم جدید پيشنهاد شده دارند و بای    د طرز و شكل واقعي رشد را متكي ب

  .تجارب و عنعنات چند قرني تدوین نمایند

د          ) عنعنات و مروجات  (ترادیسئوناليزم   ازي نمای ه از   . جدید ميتواند نقش عمده را درین مسئله ب ن نظری ای

سان شناسي             شمند ان ا دان ساندر پيك سان   (طرف الك دایش ان د    ) پي شنهاد گردی ات   . روسي پي موصوف امكان

د  ا           رش وأم ب اریخ ت گ و ت ده فرهن ظ ش وب حف وي خ اي عنعن ه ه ام پای ه را در ادغ ه جانب ل و هم آام

  .تكنولوژي جدید حتي تا سرحد عبور به انتظام تكنولوژي جدید مشاهده ميكرد

ار                   ترادیسوناليزم جدید پشتونها بمثابه ماشينيكه دولت داري جدید افغانيرا بر پایه پيش از مدرن شدن اعم

  .مه امكانات برخوردار استنماید، از ه

  

  آجندا براي همكاري روسيه و افغانستان در سطح عالي

ه در                ستان آ  در شهر    2008 آگست    29سفر رئيس جمهور فدراسيون روسيه  به جمهوري اسالمي افغان

اریخي               ًا از اهميت ت د، واقع ه عمل آم ه ب ورد آن موافق دوشنبه توسط رئساي جمهور هر دو آشور در م

  .جهت تحكيم صلح پرابلم افغاني برخوردار خواهد بودبسزائي در 

اتيف                        ه الترن رین صدور رشد بمثاب ه از داآت در جریان سفر رئيس جمهور روسيه به افغانستان مي شد آ

هم چنان ابتكار روسيه فدراتيف در جهت تكوین رشد        . خالق بر داآترین صدور دموآراسي صحبت آرد      

ه دوش                    عمومي افغانستان پيشنهاد و اعالم م      ذآره را ب ام مصارف مت ا تم اده است ت يگردید آه روسيه آم

  .خود گيرد
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ا                   د ت شنهاد نمای مًا پي رئيس جمهور ميتوانست آه تمام جوانب درگير جنگ را به تفاهم دعوت نموده و رس

ستان     "آنفرانس آابل    دابير                 " صلح و ترقي در افغان ستان ت اهم در افغان راي بدست آوردن صلح و تف ه ب آ

  .ا مورد غور قراردهد تدویریابدالزمه ر

راه به سوي صلح و تفاهم در افغانستان با موضعگيري آه روسيه اتخاد مي "  تحليلي – مقاله پروژه ئي 

اري هاي روسي              " نماید یقين ميگردد   د همك ات جدی وین نظری اني است    -اولين طباعتي در تك نتيجه  .  افغ

  . جدید روسيه در قبال افغانستان ميباشدنهائي این آار پيشنهادات جامعه آارشناسان سياست

ستان                  رابلم هاي رشد افغان ه پ پيشنهاد مي نمائيم تا در قدم بعدي آنفرانس پروژه ئي در مسكو آه راجع ب

د دویر یاب د ت ه  . باش اني آ ار شناس ران و آ ل گ اعي، تحلي تمداران، اشخاص اجتم رانس سياس ن آنف در ای

  .ان را ترتيب و تدوین نمایند شرآت ورزندبتوانند نظریه پالن رشد عمومي افغانست

اري                        ه همك ه ب ام اشخاص ومؤسساتيكه عالق وي از تم اجرت و رشد منطق انستيتوت جمعيت شناسي، مه

  .داشته باشند دعوت به عمل مي آورد

سو ستان ىراه ب اهم در افغان ده  ىموضعگير،  صلح و تف يه آین ستانروس ورد افغان ي در م ردد تعي ن ميگ

   تحليلي–ي مقاله پروژه ئ

ر تجارتي        (AHOمسكو   - ار غي اجرت و رشد           ) مؤسسه خود مخت ستيتوت جمعيت شناسي، مه ان

  2008منطقوي 

ه  سو" مقال ستان ىراه ب اهم در افغان ده  ىموضعگير،  صلح و تف يه آین ستانروس ورد افغان ي در م ن تعي

اعي    توسط انستيتوت دموگرافي، مهاجرت و رشد منطقوي همراه با جنبش رشد م            " ميگردد وي اجتم نطق

د روسيه    . تهيه و تدوین شده است    مقاله مذآور تزس ها را براي غور و مباحثه جهت تكوین سياست جدی

  .در قبال افغانستان پيشكش مي نماید

ستان نقطه نظرهاي           در مقاله از موارد گفتگوها با آار شناسان روسي و افغاني آه در مورد وضع افغان

اني               مختلف دارند، آمار آارشناسان      وي افغ ات منطق افغاني، روسي و خارجي، موضوعات مرآز تحقيق

)Regional studies Center of Afghanistan (        ستان ي مرآز آموزش افغان تبصره هاي تحليل

تفاده                      ائل اطالعات جمعي اس معاصر و هم چنان انتشارات مؤسسات غير دولتي روسي و خارجي و وس

  .شده است

  :مؤلفين

روژه  راهنم(یوري آروپنف    ان،           ) اي پ ري نيكي درانيك دی ور باتيرشين، ان ف، سيرافيم     ایلن ارليس آروپن ب

  .ميلينت یف

 محمد قاسم: مترجم
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