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 آشفته هللا ميرعنايت

  ٢٠١۵ مارچ ٠۴

  

 داريم؟ ملی منافع ما آيا
 دانشمند دوست تلخيص و ترجمه دارد، ھمگانی بحث حق ملی قضايای که آنجائی از  :عزيز ھوطنان توجه قابل

 شان معرفت افتخار اجتماعی ھای شبکه ازطريق که را )سياسی وعلوم الدول بين حقوق استاد انبازج غوث جناب(

 به را اسرارديپلوماسی، ٨٣ و ٨٢ ھای قسمت شالودهٔ  ستايم؛ می را شان زحمات که اين ضمن ام؛ نموده حاصل را

  .رسانم می نظر صائب نخبگان دوست، وطن خوانندگان شما توجه

 بازيگران و خارجی سياست روابط کشور، ستراتيژی در چرخش و عمق لحاظ از تأريخی رارتک ھای شباھت و

ه ب را تشويشی )ديورند تحميلی خط( ميالدی ١٨٩٣ سال ۀموافقتنام تأثيرات .شود می مشاھده گمانمه ب یئ منطقه

 ملت، آگاھی بدون . . . و نهکابي تکميل از قبل ؟! جاللتمأبی يا جمھوری رياست محترم مقام مبادا که آورد می وجود

 تعھدات و یئاجرا ھای ضمانت بدون صلح نام به توافقاتی )% ۵٠ حکومت(زورآور دست به سالح چند با صرف

  .برساند امضاء به عجوالنه متحد؛ ملل امنيت شورای سطح در المللی بين

 و آن اھميت به را محترم دگاننخوان هتوج ساخته، برجسته مجدداً  شماره ۵ قيد در را نوشته از قسمتی خواستم بناءً 

  .نمايم جلب آن، عواقب

  کرد؟ رد را " سياتو " سازمان و " بغداد پاکت"  ه ئیمنطق  -نظامی سازمانھای در عضويت خان داوود محمد چرا+

  !برابرھمديگر در امريکا متحدۀ اياالت و افغانستان خارجی سياست جدی اشتباھات+

 کرد؟ می نفوذ افغانستان داخل در رقطُ  کدام از شوروی اتحاد+

  دانست؟ می شوری اتحاد با ھا رقابت برندۀ را خود امريکا چرا+

  کيست؟ " پشتونستان " مسألۀ اصلی لدوم+

  ميکرد؟ انتقاد خان محمود شاه حکومت از خان داوود محمد سردار چرا+

*******************************  

  " سند " مؤلفين باور به

 پائين نھايت غرب و شرق ميان تقابل در را آن اھميت نظامی عرصۀ در جمله من افغانستان، شديد ماندگی عقب ـ :١

  .ببيند صدمه جدی طوره ب ذيل بنابرعوامل تواند می افغانستان در امريکا منافع اينھمه، با  .است آورده
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  .١٩۵۴ در پاکستان و ترکيه ميان دفاعی جانبه دو معاھدۀ انعقاد ـ : ٢

 ھای کمک امريکا از پاکستان آن نتيجۀ در که ،١٩۵۴ در پاکستان و امريکا ميان جانبه دو امنيت تأمين معاھدۀ - : ٣

  .کرد می دريافت نظامی وسيع

 ،١٩۵۵ در امريکا ابتکار به ( سينتو ) " بغداد پکت " ايجاد١٩۵۴ در " سياتو " پک در پاکستان شموليت - : ۴

 پکت " ايجاد داوود محمد افغانستان صدراعظم که حالی در داشت، را الذکر فوق پکت ود ھر عضويت پاکستان

  .کرد می تقبيح شدت به را " بغداد

 بدينسو ١٩۴۶ سال از قبل، مدتھا بلکه کرد، می حمايت " پشتونستان " مسألۀ در کابل از تنھا نه شوروی اتحاد - : ۵

 شناختن رسميت به از تا کرد می تحريک را کابل )ھند استقالل کسب نجريا در ولی پاکستان تأسيس از قبل يعنی ( 

  .ورزد اجتناب " ديورند خط "

 ۀنقط ھمين در ھنوز تا افغان نجيب و متضرر ملت مداران، سياسيت افغانستان، - :شما ۀکار ھيچ ھموطن ۀتبصر

  .دارند قرار ؟!)حائل منطقه( کورگره و الينحل

 فريبانهٔ  عوام شعارھای انتخاب ھا، ايديولوژی و اديان شدن عمده با شان، سقوط و ھا یورتامپرا ظھور به توجه با

 آنچه .جھان و منطقه نيرومند کشورھای در احزاب؛ يا نظام سيستم؛ بر استوار ھای رژيم آمد و رفت ،عیمقط

  !دايمی دشمنی يا دوستی نه و باشد؛ می شان دايمی منافع تعقيب صرف دارد، قرار ھا ملت تعمق قابل واضحاً 

  داشت؟ خواھد فقيتیوم گرفتار؛ خوده ب پاکستان بدون خشکه؛ به محاط افغانستان در امريکا ۀمتحد اظالع منافع آيا

  خير؟ يا دارد قرار انگلستان و امريکا با تناقض در ھند و روسيه چين، منافع آيا

  ؟ باشد می حائل ۀمنطق فعالً  افغانستان آيا

 شرايط چه با دارند؟ را خود ملی منافع تعقيب داشتن حق آن، سياسيون و افغانستان مردم آيا ود؛ش می مطرح یلؤاس

  ملی؟ ستراتيژی کدام و

 منده عالق ھموطن اين به سياسی؛ وعلوم الدول بين حقوق استاد منحيث گرانمايه صاحب جانباز جناب دارم آرزو

 برتری ناسيوناليزم" نه و )گرا ملت(گرا ملی گرانقدر ھای شخصيت ۀزمين در  که دھند اجازه کشور؛ قضايای

 و روشنی کننده، تعيين و ساز سرنوشت موضوع اين پيرامون نظر صائب سياست، و علم اھل نُخبگان ؛"جويانه

  .نمايند نظر ابراز

 در ی،ئ قهمنط منافع و جھانی بزرگ ھای قدرت گذاری تأثير با ايديولوژيک مسائل از فارغ ما، کشور ملی منافع که

  .تواند می شده متبارز وچگونه کجا

 آشفته هللا ميرعنايت حرمت عرض با

  ١٣٩٣ حوت ١٢

  

  :يادداشت ھا

٨٢  

مساعی اياالت متحدۀ امريکا برای تحکيم ظرفيت دفاعی حوزۀ مورد بحث " : شد که  تأکيد می" سند " در ادامۀ  

ً در تضاد با منافع افغانستان قرار دارد، چون پاکس ً حساسيت شوراھا را در  تان را تقويه میقسما کند و نھايتا

مندی ه افغانستان در اين ميان به احتمال زياد اميدوار است که عالق. سرحدات جنوبی آن بيشتر بر  می انگيزد

  .خاطر دفاع از منطقه ادامه يابده امريکا ب
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شود که افغانھا از اقدامات  راً ديده میظاھ. نامد می" حايل " حکومت کابل، افغانستان را کمافی السابق  دولت 

را  خاطر تعويض نقش برتانيۀ کبير استقبال کرده و افزايش فعاليت ھای آنه اياالت متحدۀ امريکا در اين ناحيه ب

بنابرين افغانھا غالباً مثل سابق سعی خواھند کرد . کنند برای حفظ استقالل خود مثبت ارزيابی نموده از آن حمايت می

  . مندی امريکا به افغانستان، و در ُکل در منطقه حداکثر استفاده نماينده عالقتا از  

ً موضوع دريافت اسلحه و پيوستن به تشکيالت نظامی منطق   را بلند خواھد کرد، اگرچه میه ئیافغانستان وقتاً فوقتا

  . "داند که تطبيق برنامه ھای متذکره مشکالت معينی در بر دارد

را در تقابل ميان شرق  جمله در عرصۀ نظامی اھميت آن عقب ماندگی شديد افغانستان، من" ند س" به باور مؤلفين 

طور جدی ه تواند بنابرعوامل ذيل ب با اينھمه، منافع امريکا در افغانستان می. و غرب  نھايت پائين آورده است

  :صدمه ببيند

کند در برابر تھديد  که امريکا کوشش می) ايرانپاکستان و (  افغانستان از دو سو با کشورھای ھمسايه است - الف

  .  شوروی آنھارا  تقويه کند ھای روزافزون اتحاد

را بيشتر آسيب پذير از اقدامات اتحاد شوروی    عدم نيرومندی افغانستان و  فاصلۀ آن از مراکز عمدۀ غرب آن- ب

  )  ٢٢. (  قرار ميدھد،نافع غرب جريان داردرا ھدف فشارھای گوناگونی که در منطقه عليه م سازد، و نتيجتاً آن می

 يک نوع   ترتيب و تدوين نموده بودند امريکارا که  کار شناسان مسايل بين المللی" سندی  "  و تحليل  حين ارزيابی

  در آن ھا و بنيادھا برای پاليسی خارجی اياالت متحدۀ امريکاأقبل از ھمه منش. دھد احساس مختلط  به آدم دست می

  :  مورد عمده قيد گرديده است دودر عين زمان عکس العمل امريکا فقط در.  گرديده اندمنعکساد متض

   ؛ سطح رخنۀ اتحاد شوروی در افغانستان-

ه  منطق نظامیجمله در چھار چوب تشکيالت  سياسی با پاکستان، من–خاطر نزديکی نظامی ه  آمادگی افغانستان ب-

  . ئی

 طرح و تدوين گرديده اند يک ١٩۵۴يکا در پيوند با مسايل افغانستان که در سال تمام اسناد سياست خارجی امر

 اسناد مذکور فاقد يک برنامۀ عمومی و ھمچنان پالن مشخص  روش در قبال افغانستان می.  واحد دارندکمبودی

رسد که  ه نظر میب.  چندين دھه برمال گرديدند پس از  جدی بوده و عواقب آن اشتباه،ھمچو يک طرز العملی. باشد

ی  حکفرما بود؛ در عين حال دست ئدر ميان رھبری امريکا در رابطه به افغانستان يک نوع فضای بی اعتنا

  بودن و حتی تبرئۀ روش مذکور داليلی را جستمطلوبکردند تا برای  اندرکاران سياست خارجی امريکا تالش می

نخست تحليل و :  طرح و عملی گردد طور آتیاجراء بايد که ھويدا است سياست واقعی و قابل  قسمی. جو کنندو 

 . ارزيابی موضوع يا اوضاع، سپس نتيجه گيری و متعاقباً توسل به گرفتن تصاميم و فيصله ھای معين

ی در مورد ظرفيت و ايستادگی افغانھا در برابر تھاجم خارجی در ئطور مثال ارزيابی ھای کارشناسان امريکاه ب

ن عمده در برابر اسازد که مدافع تجربه با وضاحت  ثابت می.  قرار داشت اينکشورريخی تضاد با تجريۀ تأ

. و لشکرھای جنگی قبايل بودنددسته ھا ن برتانوی در سدۀ نزده پس از شکست اردوھای اميران افغانستان، امتجاوز

روی و مبارزۀ کنونی در قابليت نظامی و جنگی لشکرھای غير منظم افغانھا در نبردھای ايشان عليه اشغال شو

  . خورد برابر قوای بين المللی نيز به نظر می

شد که ھم افغانستان و ھم امريکا در پاليسی ھای خارجی خويش مرتکب اشتباھات جدی   ديده می١٩۵۵در سال 

ً . گرديد" پشتونستان " کومت افغانستان با روش ماجراجويانۀ خود مولد مسألۀ ح. شدند  باعث معضلۀ مذکور نتيجتا

حکومت ھا باالی يک ديگر اثر " که  تر آن دلچسپ.  افغانستان گرديددرنفوذ بی موجب و بی حد و حصر شوراھا 
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ً ملکی بودند که در قلمرو اتحاد " گذاشتند  نمی بلکه اين گروه ھای متعدد افغانھا در عرصه ھای نظامی و قسما

پس از گذشت چند . ل نفوذ شوراھا در کشور شان پرداختند به تعمي متعاقباْ شوروی تحصيل کردند و از اين طريق

  .   ھمچو يک سياست خود را با تھاجم نظاميان شوروی به کشور شان شاھد بودند پيامددھه افغانھا 

گر سياست کوتاه فکرانه و پراگماتيک اياالت متحدۀ امريکا نيز سبب شد تا اثرگذاری و نفوذ شوراھا در از جانب دي

  .  زايش يابدافغانستان اف

 اياالت متحدۀ امريکا به آن باور بود که برندۀ دور ھای اول رقابت ھا ،در ختم نخستين دھۀ پس از جنگ دوم جھانی

  : شمرد دست آوردھای خود را امريکا قرار ذيل می. با اتحاد شوروی است

   ؛)ربايجان و کردستان آنکشور ذاز مناطق آ ( ١٩۴۶وروی از ايران در ش خروج قوای -

  ؛ ١٩۵۴ شموليت ترکيه در پيمان ناتو در -

  ؛ ١٩۵٣ جلوس مجدد شاه ايران بر تخت شاھی آنکشور در -

  ؛ ١٩۵۴ انعقاد معاھدۀ دو جانبه دفاعی ميان ترکيه و پاکستان در -

، که در نتيجۀ آن پاکستان از امريکا کمک ھای ١٩۵۴ معاھدۀ تأمين امنيت دو جانبه ميان امريکا و پاکستان در -

  کرد؛  وسيع نظامی دريافت می

  ؛ ١٩۵۴در " سياتو "  شموليت پاکستان در پکت -

فوق الذکر را داشت، پاکستان عضويت ھر دو پکت . ١٩۵۵به ابتکار امريکا در ) سينتو " ( بغداد  پکت"   ايجاد -

  ) ٢٣. (کرد را به شدت تقبيح می" پکت بغداد " که صدراعظم افغانستان محمد داوود ايجاد  در حالی

را  به " خط ديورند " کند و  اعالم داشت که از موضع پاکستان حمايت می" سياتو "  پيمان ١٩۵۶اندکی بعدتر در 

در قلمرو پاکستان زندگی دارند اصالً " خط ديورند " ی که آنسوی  ئشناسد، و مسألۀ پشتونھا حيث سرحد قانونی می

که  خورد، در حالی  اياالت متحدۀ امريکا نيز به چشم میدر عقب اعالميۀ مذکور موضعگيری) ٢۴. (وجود ندارد

ً  واشنگتن آن غير  برای خود در ھمچو يک اوضاع و احوالی امريکا افغانستان را.  به زبان نمی آوردرا رسما

  .  ضروری می پنداشت

حمايت " پشتونستان " اتحاد شوروی نه تنھا از کابل در مسألۀ . موضعگيری مسکو در اين ميان طور ديگری بود

) يعنی قبل از تأسيس پاکستان ولی در جريان کسب استقالل ھند (  بدينسو ١٩۴۶کرد، بلکه مدتھا قبل، از سال  می

  .   اجتناب ورزد" خط ديورند " کرد تا از به رسميت شناختن  کابل را تحريک می

  ...ادامه دارد

 

٨٣  

اشت ھای خويش نيز از مورد فوق الذکر  امريکا در يادد سياست خارجی يکی از صائب نظران " نور حسينی " 

" پشتونستان " توان تأکيد کرد که مسألۀ  ھرگاه موضوع مذکور حقيقت داشته باشد، می) ٢۵. (يادآوری کرده است

در اين ميان از کار ُکشتگی سياسی طراحان شوروی در اين . افغانستان و اتحاد شوروی: دو مولد داشته است

  . رديگصورت بموضوع بايد تمجيد 

  .  به خرابی گرائيد ایهطور قابل مالحظه  ب۵٠ افغانھا با امريکائيھا در اواسط سالھای مناسبات

ه که خانوادۀ شاھی فيصلۀ تقرر محمد داوود را به حيث صدراعظم افغانستان ب قبل از آن" لويی ديوپری " به قول 

  .کرد ظيفه می ايفای و، اردوی افغانستانعمل بياورد، موصوف به حيث قوماندان قوای مرکز
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کرد، و اين مسأله باعث  از حکومت شاه محمود خان انتقاد میرگ با ھمدي محمد داوود در چھار مورد مرتبط 

افزايش محبوبيت وی در اجتماع  گرديده و موجب آن شد که باالخره به حيث صدراعظم کشور به قدرت برسد؛ 

  : چھار مورد قرار ذيل بودند

 که توسط امريکائيھا، ولی به پول افغانستان پيش برده می"  ارغنداب –ھلمند " ی  عدم تطبيق پروژۀ آبياری واد-

  شد؛ 

بی " ی ه ئخالف موقف عنعن تمايل ھرچه آشکار سياست خارجی حکومت شاه محمود خان به طرف غرب، -

مثمرتر و نتيجه محمد داوود به آن باور بود که سياست مستقل افغانستان در مناسبات با امريکا . افغانستان" طرفی

  بخش تر خواھد بود؛ 

  ؛ )در مناسبات با پاکستان" (پشتونستان " حکومت شاه محمود خان در مسألۀ " نرمی "  موضعگيری نھايت -

  ) ٢۶. ( حرکت  نھايت بطی اصالحات در عرصه ھای اقتصادی و اجتماعی کشور-

ولين پروژۀ مذکور ؤمس. را به شدت تکان داد" وادی ھلمند "  پروژۀ  ادارۀ   محمد داوود پس از به قدرت رسيدن

برخی . در عين حال فعاليت  پروژه  نيز نھايت غير مثمر بود.  غرق بودندحيف و ميل بيت المال   وسراپا در فساد

کردند که آنھا وادار به غارت از بيت  ،  پس از برطرفی از کار اعتراف می"وادی ھلمند " از مأمورين پروژۀ 

و " وادی ھلمند " در حقيقت پروژۀ ) ٢٧. (ی با آنھا شريک بودندئو متخصصين فنی امريکاشدند  المال می

  .  بود عرض وجود نموده بود که در قلمرو افغانستان یمخصوصاً ادارۀ آن يک نوع امريکای کوچک

فترچۀ   در د١٩۶٠ جون –ی حين مسافرتش به افغانستان در فبروری ئفيلسوف شھير امريکا" ولد توينبی آرن" 

  )٢٨. (در ھلمند ياد آور شده است" امريکای کوچک " خاطراتش از 

بيستم در افغانستان به حيث مشاور امور   سدۀ ١٩۶٠طی سالھای " گيورگی يژوف " يکی از مؤلفين اثر ھذا 

  افغانستان محمد نعيم در ترکيب ھيأتی آنوقتبنابر ھدايت وزير امور خارجۀ " يژوف" . کرد اقتصادی کار می

  :  حوزۀ مورد بحث اعزام و تحقيقات آتی را  انجام داده بود به  ١٩۶٠  شوروی در سال –افغان 

به دنبال ارزيابی ھا، ".  ارغنداب –ھلمند " ارزيابی ُکلی مجموعه ای ساختار ھای آب رسانی در وادی ھای  . ١

  مجدد مجموعه به مقامات زیخاطر رفع کاستی ھا در طرح ساختارھا و اعمار ه ھيأت مذکور توصيه ھای را ب

  . ه نمودئربط افغانی ارا

 آبھای سيالب و انتقال تنظيم يافتۀ آن به صص تحتانی دريای ھلمند برای تجمعارزيابی امکان اعمار بند آب در ح. ٢

 . کشور ايران

ان ملل  در ترکيب ھيأت سازم١٩۶۶ – ١٩۶۵ۀ خود طی سالھای  به نوب"کرپينکو . پ"  لف دوم اين کتاب ؤ م 

" وادی ھلمند " امريکای کوچک در " را در مورد " آرنولد توينبی " متحد در افغانستان حضور داشته و سخنان 

  . نمايد تأئيد می

معاشات به مراتب بلند را نسبت به ساير مأمورين در وزارت خانه ھای " وادی ھلمند " کارمندان افغان تبار پروژۀ 

تی در برخی  موارد خود را کردند و ح ی دود میئھای قيمت بھای امريکاوردند، سگرت آ دست میه افغانستان ب

  . دادند ی جلوه میئامريکا

 در جامعۀ افغانی در ُکل، در زمان مورد بحث يک نوع حساسيت در برابر اياالت متحدۀ امريکا  در حال جان 

آنھا در برخورد با اھالی ی نسبت به افغانھا، گستاخی ئ زندگی فيشنی  صدھا متخصص امريکاطرز. گرفتن بود

کردند، تو  امريکائيھا با افغانھا غالباً متکبرانه برخورد می. انگيخت بومی حساسيت ھا را در برابر شان بيشتر برمی
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عدم شناخت امريکائيھا از عنعنات محلی، مناسبات آنھا را با . ی درجه دوم بودندی افغانھا  برای آنھا انسانھائگو

  ) ٢٩. (ساخت ننده و گستاخانه میمردم محلی ھر بيشتر ز

ً نزديکی نظامی   –اما منبع عمدۀ نارضايتی جامعۀ افغانی را در برابر امريکا سياست آنکشور در آسيا و مخصوصا

  ) ٣٠. (داد سياسی آن با پاکستان تشکيل می

 ً وار گثير ناأ تامريکا باالیی در جامعۀ افغانی ئمد داوود و اذھان عامۀ ضد امريکا موضعگيری و اقدامات مح،طبيعتا

سايروس " پس از چندين دھه وزير امور خارجۀ امريکا . گرديد می به افغانستان  ھا کمکسد راه بذلنمود و  یم

پس از عودت برتانوی ھا از شبه قارۀ ھند، اياالت متحدۀ امريکا : " شد که در کتاب خود با تأسف يادآور می" وينز 

و حضور ديپلوماتيک امريکا در اينکشور محدود به کمک ھای اقتصادی داد  به افغانستان کمتر دلچسپی نشان می

افغانستان در پاليسی خارجی امريکا ارزش کشور حايلی را داشت که اتحاد . داشت بود که به افغانستان گسيل می

شتند جدا ايران و پاکستان که در جنوب افغانستان موقعيت دا، يعنی شوروی را از مناطق منافع اياالت متحدۀ امريکا

 ايران. در رابطه به ايران اين وزير اسبق امور خارجۀ امريکا اندکی دچار اشتباه  شده است) ٣١.  " (ساخت می

  . توانست  افغانستان در مورد ايران حايل بوده نمی بنابرين ھمسرحد با اتحاد شوروی بود،خود

اين موضوع . ساخت مینھايت پيچيده  امريکا را - افغانت موضوع ديگری نيز مناسبا١٩۵۵ -١٩۵۴طی سالھای 

تکميل حلقۀ رھبری سفارت امريکا در . ، سفير امريکا در کابل"آنگوس اورد " گرفت به شخصيت  ارتباط می

توجه وزارت امور خارجۀ اياالت متحدۀ به يک .  اھميت درجه اول  نداشت برای حکومت آنوقت امريکاافغانستان

 در روابط بين مذکورگرفت با نقش و وزنی که دولت   ارتباط می خارجوماتيک آنکشور درل ديپنمايندگی مشخص

 برای تصدی ُکرسی سفير در کشورھای مانند افغانستان معموالً مأمورين نچندان کار کشته و. کرد المللی بازی می

  .دشدن ودند که عنقريب بايد به تقاعد سوق می غالباً مأمورين مذکور کسانی ميب. شدند ه اعزام میيست شاکمتر

نھايت قليل بوده و انجام مأموريت در مورد بحث ۀ  در دور قابل ذکر است که تعداد افغانستان شناسان در امريکا 

  . شد اينگونه کشورھا کامالً ناگوار و طاقت فرسا خوانده می

  ...ادامه دارد

 

 


