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 اھداف ستراتژيک امريکا در کنفرانس استانبول
  

تحکيم :  شده بود، اھداف ديگری داشتمين امنيت افغانستان تشکيلأمبر استانبول که در ظاھر برای تنواجتماع دوم 

با وجود صدور يک اعالميۀ . موضع امريکا در آسيای مرکزی، جنوب آسيا و تضيف سازمان ھمکاری شانگھای

مشترک متحدالمال که جزء مسايل تشريفاتی اجتماعات بين المللی است، امريکا در مجموع به اھداف ستراتژيک 

  شکست در صحنۀ سياست منطقه ئی و يا جھانی ،جھانی،  نرسيدن  به ھدفبرای يک قدرت بزرگ .  خود نايل نشد

  .   تلقی می گردد

کلنتن سفر ستراتژيک خود را از اسالم آباد آغاز کرد تا به دلجوئی پاکستان پرداخته و اين کشور را برای رسيدن به 

توانست نويد خوبی برای کنفرانس  موفقيت در استانبول می.  اھداف مھم تر  در استانبول مورد نوازش قرار دھد

امريکا بار ديگر افغانستان را به پاکستان " اکتوبر خود زير عنوان ٣١من در مضمون .  استعماری بن دوم باشد

اکنون آن را در چوکات .  يک قسمت از يورش سياسی و ديپلماتيک امريکا را مورد ارزيابی قرار دادم "فروخت

  .  خواست که بر آورده نشد يم که امريکا از اجتماع استانبول چه میوسعيتر منطقه ئی تحليل می نما

کشور ھای اشتراک کننده عبارت بودند از ھمسايگان افغانستان و کشور ھای ذيدخل در بحران اين کشور که مشتمل 

نستان، شدند بر ھند، چين، پاکستان، ايران، عربستان سعودی، قزاقستان، قرغزستان، روسيه، تاجکستان، ترکم می

نمايندگان ناتو، اتحاديۀ اروپائی و ملل متحد ھم حاضر بودند تا ).  کشور حاکم(ترکيه، امارات متحدۀ عرب و امريکا 

  . ئيد بگذارندأدر ظاھر برای حل بحران افغانستان اما در اصل برای طرح ستراتژيک امريکا مھر ت

توانست مقلد سازمان   که می."ھمکاری در قلب آسياامنيت و ": اجتماع استانبول نام بزرگی را با خود حمل کرد

.   دست آورده  آزاد برای تعرضات بعدی بفرصت امنيت و ھمکاری اروپا شود و بدين نحوه، ناتو درين قسمت جھان 

 عينترکيه يک کشور اسالمی است اما در .  محل کنفرانس عمداٌ شھر استانبول ترکيه پايتخت بيزانتين  انتخاب شد

و ساير مھمات نظامی امريکا در ) F-16 (١۶ اف ۀيک تعداد از طيارات جنگند.  د ستراتژيک امريکاوقت متح

بعد از اسرائيل، ترکيه از .   اروپای غربی ھم ندارندیشود که اين امتياز را حتی اکثر کشور ھا ترکيه توليد می

 ھای سياسی  ديپلماتيک حزب به سر امريکا کمترين مشکلی با روش.  اعتبار خاصی نزد واشنگتن برخوردار است
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بين تل ابيب و انقره ابراز نکرده است، گويا ) ؟(گونه تشويشی ھم در خلق تشنج  اقتدار اسالمی ترکيه ندارد و ھيچ

  .    ھمه امور برای باال بردن حيثيت ترکيه در منطقه از قبل چنين تنظيم شده است

مين اھداف أالٌ بر موضوع افغانستان متمرکز بسازد، بسوی تکه توجه خود را کام کنفرانس استانبول عوض اين

از ھمين جا بود که  با مقاومت و مخالفت کشور ھائی .  ستراتژيک  امريکا رفت که ترکيه در آن نقش کليدی داشت

 حد امريکا و ترکيه سعی نمودند که.  مانند روسيه، پاکستان، ايران و يک تعداد ديگر کشور ھای منطقه مواجه گرديد

سيس نمايند، اما با مقاومت شديد پاکستان و ايران مواجه أاقل يک گروه کار و مشورتی را غرض رسيدن به ھدف ت

سيس ھمچو سازمان ھای امنيتی أپاکستان ادعا نمود که زمان جنگ سرد سپری شده و ضرورتی برای ت.  گشتند

تواند از   صلح  در افغانستان و منطقه کافی است و مینمين امنيت و پياده کردأمکانيزم فعلی برای ت.  جديد نمی بيند

روسيه و چين ھم جانب پاکستان را گرفتند و طرح امريکا را در .  حمايت کشور ھای ھمسايه ھم برخوردار شود

ھند ھم آرزو نداشت که به خاطر خوشی واشنگتن، بھبودی نسبی اخير خود را با اسالم آباد برباد .  بطن خنثی نمودند

  ھند در روياروئی چند ماه اخير واشنگتن و اسالم آباد، خود را کنار کشيد و مانند گذشته جانب امريکا را .دھد

خواھد ماھرانه ھند را عليه  ھند درک کرد که امريکا از يکسو می.  نگرفت و صرف به حيث مشاھد نظاره گر بود

که کدام تعھدی به  د را به نفع خود برھم زند بدون اينچين استعمال نمايد و از جانب ديگر، مناسبات دھلی و اسالم آبا

واشنگتن "  تفرقه  بينداز و حکومت کن"شياری کشور ھای منطقه، ضربۀ ديگری بر ديپلماسی وھ.  دھلی بدھد

  .  گردد محسوب می

  : از اجتماع استانبول و تشکيل سازمان جديد امنيتی آسيائی داشتاساسیامريکا چھار ھدف 

ست آزاد در افغانستان دھد تا بتواند اسالم آباد را در چنگال امنيتی غرب نگھدارد و در نتيجه به پاکستان د .١

ٌ زير نظارت خود و ناتو قرار دھدأت پاکستان به اين نيت امريکا پی .  سيسات اتمی اين کشور را مستقيما

 .برد

 يعنی به اصطالح  ٢٠١٤ سال ن کننده به امريکا و ناتو در منطقه بعد ازيسازمان جديد امنيتی نقش تعي  .٢

" ستراتژيک امريکا و افغانستان"داد و به پيمان استعماری  خروج احتمالی امريکا از افغانستان می

توانستند که طبق ميل در ھر  در صورت موفقيت،  امريکا و ناتو می.  مشروعيت بيشتری می بخشيد

 .زمانی به يک کشور مورد نظر در منطقه تجاوز نمايند

خواست که با طرح جديد امنيتی، از اھميت سازمان ھمکاری شانگھای بکاھد و نفوذ  کا میي امر .٣

 .امريکا به اين ھدف نرسيد.  بر تمام آسيا مسلط سازدرا ستراتِژيک چين و روسيه را منھدم نمايد و ناتو 

ھا ھم باز  سازمان ھمکاری شانگھای را به روی ساير کشور بِ يد نيست که چين و روسيه به زودی دربع

 .  ن شوندز گزند احتمالی امريکا و ناتو مصونمايند و عضويت درين سازمان را وسعت دھند که بھتر ا

اين طرح .  گردد" راه جديد ابريشم"تواند پشتيبان طرح   امريکا متصور بود که سازمان جديد امنيتی می .۴

ل جنوب آسيا و آسيای مرکزی توانست افغانستان را به حيث مرکز تقاطع اتصا در صورت موفقيت  می

 .  مبدل گرداند  و در زير پوشش ھمکاری منطقه ئی، امريکا بر منطقه حاکم شود

کشور ھای .  امريکا به ھيچ يک از اھداف خود در استانبول  نرسيد و کنفرانس صرف با يک اعالميه پايان يافت

نقش ترکيه منحيث .   در انتظار آنھا خواھد بودمنطقه به نيات اصلی امپرياليستی امريکا پی بردند که چه مصيبتی

پيش کردۀ امريکا در تشويق و ترغيب کشور ھای منطقه بی  نتيجه ماند و دلجوئی امريکا از پاکستان برای پذيرش 

اعتبار امريکا در منطقه رو به  کاھش بوده  و تجاوزات پی در پی امريکا .  طرح جديد در حال کنونی عقيم گرديد
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ناکامی در استانبول، کنفرانس استعماری بن دوم .   ھای منطقه  را متوجه اين خطر تباه کن ساخته استھم  کشور 

 ء اکتفاپلماتيکثير ديأرا به تاريخ خواھد سپرد و اشتراک کنندگان برای دھمين سالگرد بن اول به نطق ھای بی ت
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