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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳دلو۱۱الی ۴از(۱۰۲:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا

گذار، تا نهادهاي سیاستگرددمنطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک وانگ

ن استفاده نمایند.آاز 
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مقدمه

ې او په افغانستان کې د دغو دوو  ې ج ه کې، د امريکا او روسيې ترمن د نوې پيلېدونکې س د اوون تحليل په دې 

ل او همداراز هند ت واکونو د مخ کېدو د احت او، د زبر ه د امريکا د ولسمرش بارک اوباما د وروستي سفر په ت

ې شننې لولئ. ان نيزې  ې نو مرکز د  ې سرتاتېژيکو او سيمه ييزو 

و له پيدا کېدو  يوالو موضوعاتو کې د شخ يواله کچه د روسيې او امريکا ترمن په ن په دې وروستيو کې او بيا په ن

ينې رويس شنونکو د دغو  يوالو قضيو وروسته،   ر د ن ې؛ م دو نظريه ورک ې د پې واکونو ترمن د تودې ج دوو زبر

ي؛ د نظامي توازن  ېدل ناشو برې ې پې او د روسيې او امريکا وضعيت ته په کتو رسه، د دوی ترمن د مخامخ ج

ي، خو پ خه ډډه وک کر  ن نور هم ډېر الملونه شته چې دواړه هېوادونه به له مخامخ  ه نورو اشکالو د دوی ترمن د تر

رونو کې له  ل ډېر زيات دی. دا مهال ترډېره دا باور زيات دی، چې روسيه به په نورو هېوادونو او بېالبېلو ډ کر احت

ل زيات دی.  کر احت ي او له دې جملې په افغانستان کې هم د دوی ترمن د  امريکا رسه مخ کې

کر دا چې په افغانستان کې دننه کېدو لپاره د روسيې لېوالتيا ولې زياته شوې؟ او په افغانستان کې د امريکا او روسې د 

ه پيغامونه  ، پاکستان او افغانستان لپاره  ل شته دی؟ همدا راز هند ته د ولسمرش اوباما سفر، د چ ومره احت

يې د شننو تفصيل لولئ:دلتهدرلودل؟ هغه موضوعات دي، چې 
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هد امریک ه ج ایانو او روسانو نوې س

ې، چې پولې يې په  ن آسیا ډېری سیمې الندې ک ۍ کې رويس امپراتورۍ د من م کال کې د ۱۸۷۸په نولسمه پې

رېزان واکمن وو، چې له همدې کبله دواړې امپراتورۍ په  آمو تر سینده راورسېدلې. په بل اړخ کې، په هند کې ان

ن آسیا او افغانستان کې ر ته ووتلې او د دوی دغه سيايل بیا د من په اصطالح ونومول شوه.» لویې لوبې«د سيال ډ

ایه  کي د کمونېزم انقالب راووست. له همدې  رس ې په وروستيو کې، لېنن او  یوالې ج ۍ ن په روسیه کې د لوم

ې پیل هم بويل ې ج ه (کمونستي انقالب) له لوېدی رسه د س که دغه انقالب د غرب د ينې مؤرخین دغه پې ؛ 

او د روسیې انقال حکومت د  ه راپورته شوی و، په همدې ت وال نظام د یوه جدي رقیب په تو رقیب او د غر پان

خه اخیستي وو، انکار وک او امریکا هم د  امریکا د هغو پورونو له ورکولو، چې د روسیې تزاري امپراتورۍ له امریکا 

کال په ډسمرب ۱۹۱۷ينې نورو الملونو له کبله، د روسیې له نوي انقال حکومت رسه د روسیې د همدې چلند او

ې. میاشت کې اړیکې پرې ک

ته شو، چې امریکا یې ۱۹۳۳- ۱۹۲۹خو په  ولو سرت اقتصادي بحران رامن ۍ تر  کلونو کې په امریکا کې د شلمې پې

پله او دغه اقتصادي بحران ته ن یې "great depression"بیا د له اقتصادي پلوه سخته و ل شو، تر نوم هم ورک

ې وې؛ نو له  واښ رسه مخ ک ې یې له  ی و او د امریکا  ه رس راپورته ک واک په تو جاپان هم په سیمه کې د یوه 

ه، چې په "روزویل"ولسمرشهمدې کبله د امریکا د هغه مهال  کال کې د شوروي ۱۹۳۳د دې اړتيا احساس ک

ي او له بلې خوا په روسیه کې هم یو شمېر حکومت و له یوې خوا پرې د جاپان مخه ډب ک ، تر په رسمیت وپېژ

ي.  ې ترالسه ک ریزې  سودا
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ل بيا په  وړې شوې اړیکې، يو  نازي دفاعي او تعرض نه کولو -کال کې د شوروي۱۹۳۹د امریکا او شوروي نوې ج

)Non-aggressionون له کبله زیا ، نو شوروي ) د ت لر پر شوروي یرغل وک نې شوې؛ خو کله چې د نازي جرمني هې

ه ال پای ته  یواله ج که دویمه ن مهالې وې،  واکونو په اېتالف کې ور شو. خو دغه اړیکې بیا هم لن هم د اتحادي 

یوال نظام او د سیمو  د الېن له چرچېل او روزوېل رسه د راتلونکي ن وېش پر رس په بحثونو کې نه وه رسېدلې، چې س

ې  ه د س ې له پای ته رسېدو رسه، د دوی دغه اختالفات په رسمي تو یوالې ج ل او بيا د دویمې ن اختالفات پيدا ک

ه تر  ه ج ې په نامه یاد شول. د دوی ترمن دغه س ېوال سیاست یې پر دوو ۱۹۹۱ج کال پورې روانه وه، چې ن

قطبونو ووېشه.

ای ته رسېدلی!قطبیتوب پ-یو

ه۱۹۷۹ ې پرېک ې ج ۍ په ډېری هېوادونو کې د کال، د س که په دغه کال کې د کمونستانو له خوا د ن ییز کال و، 

ن یې شوروي، چې د کمونیستي نظریې مور هېواد و، پر افغانستان  واښ رسه مخ شوې وې او تر ې له  امریکا 

ه د امریکا بریزنیسک خه د ویتنام پاتې غچ واخيل. یرغل راووړ. په دې تو ر موقع وموندله، چې له شورویانو  ي او کار

واکونو د مالت له کبله، باالخره شوروي په افغانستان کې ماتې  یوالو  هاد او له افغان مجاهدينو رسه د ن د افغان ج

ه هم ۱۹۹۱وخوړه او امپراتوري یې هم په  ه ج ې رسه، س ه شوه. له دغې پې پای ته ورسېده او امریکا کال کې ړن

ې-پکې د پوس واک شو. -س ې وروسته) یوازېنی زبر ې ج ې (له س ج

، خو تر ۲۰۰۱په  های سازمان جوړ ک کال کې چین او روسیې د امریکا د همدې یو قطبیتوب نظام پرخالف د شان

وله. چین او روسیې پر افغانستان امريکا د ی۲۰۰۸ ؛ خو کال پورې یې امریکا ونه نن رغل پرمهال د امریکا مالت وک

ه کې متذبذب شول.  دواړه بیا د عراق په ج

ه یې ۲۰۰۸دغه حالت باالخره په  کال کې هغه مهال بدلون وموند، چې کله روسیې په جورجیا یرغل وک او په دې تو

تنې الندې راووست او وروسته یې له چین رسه یو  ۍ یو قطبیتوب تر پو ل د ن ي  رو ملتونو کې د په لوم ای، په مل

ل، چې یو يې د سوریې پرخالف د اقتصادي بندیزونو  و ک سوریې پرخالف د لوېدی دوه سپانرس شوي قراردادونه هم وي

او و. په اړه و او بل يې هم پر سوریې د یرغل په ت

ۍ نوره یوه قطبه نه ده او نه پ ک واهه، چې ن و په دغه حقیقت مېخ  ۍ یوازینی خو د اوکراین پې کې امریکا د ن

واکونو رسه هم په یوه  ن روسیه له چین، هند، سوېلې افریقا او برازیل په شان اقتصادي  واک دی. د دې تر زبر
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ل؛  وا ېوال سیاست ډېری نظامونه هم و ي. دغه سازمان د ن اقتصادي بالک کې ننوتله، چې د برېکس په نامه یادی

وري. "ایم ایفآی"که روسیه او چین د لویدی  ه  ته د شک په سرت

زاړه لوبغاړي؛ نوې لوبه او افغانستان

و کولو رسه او اوس ۍ به په راتلونکي کې بيا بیاد سوریې پرخالف د قراردادونو له وی ې دا ثابتوي، چې ن د اوکراین پې

غه زاړه ې په ه ې ج ه اروپا به له ماډل رقابت کې اخته وي. روسیه به له چین رسه وي،-هم د س جاپان او لویدی

ې په شان، د روسيې په لور ميالن ولري او د دغو رقابتونو  ې ج لې وي، د التیني امریکا هېوادونه به د س امریکا رسه ت

ه ن آسیا په غني سیمو کې وي.پرېک کر به د من ییز 

و د خپلو هغو یانو په مقابل کې، چې په خپلو کې د افغانستان خ به په طبیعي حالت پاتې کېدو کې وي، تر اون

ه د هند او پاکستان، د چین او هند او همدا راز د امریکا او چین ې په تو ي. د بېل - رسه رقیبان دي، ناپېيلی واوسې

. روسیې ترمن باید په خپل بهر سیاست کې توازن وسا

په افغانستان کې د روسانو بیا دننه کېدل:

ې  ې ج ې او هم روسانو د س و ملبې اوچتې ک پر مهال په افغانستان کې داسې رول ولوباوه، چې هم یې دلته د ج

خه نه دی رغېدلی او الهم په دغه  اوه. افغانستان ال تراوسه د روسانو د اشغال له تباه  ان پرې وسو یې خپل 

ي، چې هېواد يې په بې ې لیدل کې رونو کې له ستونزو رسه مخ هېواد کې د شورویانو د تاړاک ډېرې داسې ن البېلو ډ

ی دی. ک

ه د شوروي پراخه شوې  تل او په دې تو روسان په پای کې له لس کلن اوږده اشغال وروسته د حیرتانو له پله واو

وله او کوچن شوه. روسانو د مجاهدینو د حکومت له رات رسه د ایران په مرسته  ای ته ور د يو امپراتورۍ بېرته خپل 

هغه رويس رستېري، چې د جهاد جاهدينو حکومتماو بيا له هغه وروسته د وبللمسکو ته ورشمېر جهادي ډلو مرشان

ایه د  ودل. له همدې  او روسیې ترمن اړیکې، چې بنس یې د افغان جاهدينو د حکومتمپرمهال یې نیويل وو، پرې

ودل شوی و، د رغېدو په لور والړې. جهاد پرمهال اې
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ي رس کې افغانستان ته ډېره پاملرنه نه کوله؛ خو وروسته چې کله د افغانستان په سیايس تیاتر طالبان روسانو په لوم

ن آسیا کې افراطیت او د مخدره موادو خپرېدنه  ند شول، له روسيې رسه دا وېره پيدا شوه، چې هسې نه په من ر را

ن له خه قوي زیاته يش، له همدې کبله دوی د هند او ایران تر  ( لوالې (احمد شاه مسعود او استاد ربا يل  ش

 . مالت وک

خه مالت کاوه، نو طالبان اړ شول، چې د ازبکستان د  لوالې  يل  کله چې روسیې د طالبانو د امارت پرمهال له ش

ي او وروسته بیا په  رو ته پناه ورک ن مرش طاهر یلداش او د ده مل نه یوازې دا چې د کال کې ۲۰۰۰اسالمي غور

ي. ، بلکې په کابل کې ورته د سفارت خالصولو اجازه هم ورک بوسنیا حکومت په رسمیت وپېژ

ېني. په پای کې د  ون له کبله روسیه هم اړ شوه، چې له طالبانو رسه خربو اترو ته ک وا غرب د طالبانو د دغه 

ې، چې په دې خربو کې روسانو ومنله، روسیې په استازیتوب ضمیر کابلوف د طالبانو له استازو رس  ه خربې اترې پیل ک

لوالې مالت نه کوي؛ خو د وحید مژده په اند، چې هغه مهال د افغانستان په بهرنيو چارو وزارت  يل  چې نور به له ش

ني ختي د سیايس میز مدیر و، طالبانو له روسیې رسه د خربو اترو دغه ډيپلوماتیک فرصت ضائع ک 1.کې د من

: ، د دریو الملونو له کبله د امریکايي یرغل مالت وک ن ې وروسته روسیې هم د چین تر مرب د يولسم له پې د سپ

ی: ن آسیا او د چ په سینکیانک ايالت کې افراطیت زیات لوم دواړو هېوادونو وېره درلوده، چې هسې نه په من

که د طالبانو د واکمن پرمهال ډېری داسې سخ ې ډلې په افغانستان کې مېشتې وې، چې له يش؛  ت دری

او درلود؛ ن آسیا له هېوادونو رسه يې ت سینکیاک ايالت او د من

لې بلله؛ په داسې حال کې چې چ او روسيې د مخدره موادو دویم: دوی د مخدره موادو خپرېدنه له طالبانو رسه ت

ن يې د ميل ن ډېر روږدي درلودل او د زياتو تلفاتو تر بودیجې يوه اندازه پیسې هم په هغوی مرصفېدلې. د دې تر

ه پورته کوي؛ ې ډلې  خه سخت دری ومان کاوه، چې د مخدره موادو له قاچاق  دوی 

ۍ عامه رايه هم له امریکا رسه په درېیم: که د ن ن کې درويل وو،  ې ډېری د امریکا په  مرب پې د یولسم سپ

وليز ډول د همدغو الملونو له مخې روسیه او همدردۍ کې وه. د د واک و، چې په  ۍ یوازینی زبر ن امریکا د ن ې تر

چین هم له امریکا رسه ودرېدل.

وابونه یې په  ول  ه راتودې شوې،  رن ل بيا  کلونو کې ۲۰۰۹او ۲۰۰۸دا چې له روسیې رسه د افغانستان اړیکې يو 

کال کې په افغانستان کې ۲۰۰۹اکنو له الرې د امریکا ولسمرش شو او په کال کې بارک اوباما د ۲۰۰۸دي. په 

ولولئ: د وحيد مژده کتاب، افغانستان و پنج سال سلطۀ طالبان.-1
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اکنو کې د  ه بريالی راووت. په دغو  نجالونو وروسته حامد کرزی د ولسمرش په تو اکنې وشوې، چې د درغلیو له ج

ه په کتابونو کې شت س او د کای آی ې ه دي. د اوباما او امریکا له خوا ډېرې السوهنې وشوې، چې جزیات یې د رابرټ 

او ده د روسیې د مېدوېدوف په نوم یو  ریچارډ هالربوک دغو السوهنو د حامد کرزي سیاست ته تغی ورک او په همدې ت

ل. له همدغه  کال وروسته په افغانستان کې د ۲۰۰۹لیک واستاوه او بيا وروسته یې چین او مسکو ته سفرونه هم وک

خه اخیستي وو، روسیې لېوالتيا مخ په زياتېدو شوه او افغانستان ته يې هغه پورونه، چې کمونستي رژیم له شوروي 

ل . 2معاف ک

ی، په همدې موخه یې افغانستان ته خپل نوی سفیر، الکساندر منتسکي،  ت حس ک دا چې روسانو د افغانستان ارز

و او وروسته د سویيل آسیا په هېوادونو؛ کال کې د شوروي په بهرنیو چارو وزارت کې ډيپلومات۱۹۸۴راواستاوه، چې په 

لکه پاکستان، هند او نیپال کې هم سفیر پاتې شوی دی. ده له  خپل رات رسه سم وویل، چې روسیه غواړي خپلې 

ي. ې پاتې شوې پروژې بیا پېل ک نیم

ن آسیا؛ د  ر!۲۱من ۍ د رقابتونو ډ مې پې

ونکي جوسیف نای په اند، ې واک"چې د د مشهور امریکايي  ۍ "نرم  اصطالح کاروونکی هم دی، په یوویشتمه پې

خه د آسیا په لور والړ يش. دی دغه خربه د خپل ذوق له مخې نه کوي، بلکې په دې  واک له امریکا او غرب  کې به 

ۍ اقتصا تیا هم د ن واک اړه د آسیايي هېوادونو اقتصادي ارقام د ده په خربه د حقیقت پرده غوړوي، چې په ری دي 

آسیا ته راروان دی. 

ۍ کې د آسیا شپ هېوادونه (چین، هند، روسیه، جاپان، ترکیه او د  ونکو له نظره به، په راتلونکې ن ې يوالو  د ډېری ن

ینې یې (لکه هند او جاپان) د  ول تر ډېره له یو بل رسه هم اختالفات لري او  خليج هېوادونه) مهم رول ولوبوي. دوی 

ي رقابتونو له کبله امریکا او لوېدی ته هم ډېر نېژدې دي.همدغو خپلم ن

ۍ د  ن اسيا سيمه، چې روسیه، چین، ایران، او اروپا وررسه رسحد لري او په دې سیمه کې د ن ن به د من د دې تر

ي. دا چې دغه سیمه به ولې د  ر ر و تې دي، د راروانو وختونو د رقابتونو ډ ې هم نغ يوالو رقابتونو ډېری هېوادونو  ن

که هغه مهال -2 او درلود کنه؟  تیا هم دغو پورونو په افغان ملت او افغان حکومت پورې ت ه هم دا د ډېر بحث وړ موضوع ده، چې آیا ری افغان ملت که 

ه بوخت و. د شورویانو له دنه یواز  ی و، په ج ه بوخت و، بلکې له شورويانو رسه هم چې هېواد يې اشغال ک ۱۲غو ې دا چې له کمونیستي رژيم رسه په ج

ې د دغه وطن دوه ملیونه بچیان اخېستي وو، ډېرې سیمې یې  که د دوی ج خه زیات، بالعکس هغوی زموږ پوروړي وو،  ې ملیاردو ډالرو پورونو  ورانې ک

ه... ی و او نور ډېر  کته ک وې، اقتصاد یې صفر ته را
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واکونو د انرژۍ لوړېدونکې تقاضا او په  ۍ د اقتصادي  ي، المل یې د دغې سيمې غني طبیعي زېرمې، د ن ر ر  ډ

غرافیه ۍ کې د دغې سیمې سرتاتېژيک موقعیت دی، چې نومیايل برېتانوي ج ت سل کلونه ن ر یې ارز پوه میکلېن

ی و،  ۍ به واکمن وي.وړاندې په خپله نظريه کې داسې بيان ک وک په دې سيمه واکمن وي، نو په ن چې که 

کال کې د امریکا نومیايل سرتاتيژي پوه برېژنیسکي هم په دې اړه یو کتاب ليکلی او امریکا ته یې پکې مشوره ۱۹۹۸په 

ې خو  یوال حیثیت د ساتنې لپاره اړینه ده، چې امریکا په دغو سیمو کې خپلې  ې، چې د امریکا د ن ي. ورک ندي ک
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سفر اوباما به هند؛ پیامی به کشورهاي منطقه

مین سالروز دیموکراسی خود را جشن گرفت. آنچه که این روز را از گذشته 66جنوري کشور هندوستان 26روز دوشنبه 
مسرش براي عنوان مهمان خاص این جشن بود. اوباما و هه ، حضور باراك اوباما رئیس جمهور امریکا بساخته بودمتمایز

یک سفر سه روزه عازم هندوستان شدند.

شرکت ،شوداوباما نخستین رئیس جمهور امریکا بود که در این جشن در کشوري که بزرگترین دیموکراسی دنیا خوانده می
صر ریاست سابقه بود. اوباما سپس به قرندرا مودي صدراعظم هند در میدان هوایی از اوباما استقبال نمود که کاري بیاکرد. ن

عمل آمد.ه مراسم رسمی استقبال از وي ب،جمهوري هند رفت و در حضور پراناب مکرچی رئیس جمهور هند

هاي مختلف علم و صنعت به نمایش هاي هند در بخشپرشکوه و پرزرق وبرق بود و در آن پیشرفت،مراسم این جشن
ر پخش مستقیم خویش آنرا نمایش قدرت هندوستان به هاي متعدد تلویزیونی هند ددرآمد که واقعا همانگونه که شبکه

هاي مختلف بود.جهانیان خواندند، نماد قدرت این کشور بزرگ آسیایی در بخش

هاي سمبولیک:سفري با پیام

مهم سفر اوباما شرکت در یک اجالس جهانی یا تبادل نظر و گفتگو در مورد یک ۀنکت،به نوشتۀ الس آنجلس تایمز
ریزي شده بود تا اوباما فرصت کافی براي دیدار دوستانه با نارندرا مودي بلکه این سفر طوري برنامه،ودموضوع خاص نب

صدراعظم هند داشته باشد. 
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ه هاي سمبولیک دانست که مخصوصا در پاکستان بتوان یک سفري با پیامسفر اوباما به هندوستان را از چند نقطۀ نظر می
اوباما با شرکت در جشن دیموکراسی هند، با مسئلۀ کشمیر از دیدگاه پاکستان مخالفت خوبی احساس شد. نخست اینکه 

ساله روز کنند و از حمایت پاکستان برخوردار اند، همهمبارزه می،ها که براي آزادي این منطقه از سلطۀ هندکرد. کشمیري
نیز چنین کردند.اند که امسال استقبال کرده» روز سیاه«عنوان ه دیموکراسی در هند را ب

پیام سمبولیک دیگر در این سفر، اقامت رئیس جمهور اوباما و همسرش در هوتل تاج محل بود. این هوتل که در سال 
قرار گرفت، اکنون به نماد دخالت پاکستان در هند تبدیل شده است و پیام بسیار از سوي لشکر طیبه هدف حمله2008

هاي منفی به معناي این است که دیگر سیاست،ین هوتل براي اقامت اوباما و همسرشروشنی براي پاکستان دارد. انتخاب ا

.براي ایاالت متحدة امریکا قابل قبول نیست،م پاکستان در منطقهزو صدور تروری

اهمیت این سفر براي دو کشور:

ان از نظر عملی نیز از اهمیت بلکه هم براي ایاالت متحدة امریکا و هم هندوست،این سفر تنها یک سفر سمبولیک نیست
زیادي برخوردار است. دو هفته قبل، رئیس جمهور اوباما وزیر خارجه جان کري را به منظور آماده ساختن مقدمات این سفر 

دو کشور دارد.به دهلی جدید فرستاد که نشان از اهمیت سفر براي هر

دهلی جدید برگزار گردید، از به اعت بعد از ورودش اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترك با صدراعظم هند که چند س
انداز جدید همکاري میان امریکا و هند سخن گفت؛ وي گفت که من و صدراعظم هند در جهت گسترش چشم

هاي چشمگیري در عرصۀ پیشرفتبه هاي دفاعی و امنیتی به توافق دست یافتیم. دو کشور هند و امریکا همکاري
توانیم در ارتقاي روابط نمایانگر این حقیقت است که ما می،اند و این گام مهمامی دست یافتههاي هستوي غیرنظهمکاري

فیمابین همکاري کنیم.

کشور را نمایانگر ارتقاي روابط و هاي هستوي در عرصۀ غیرنظامی میان دونارندرا مودي صدراعظم هند نیز توافق همکاري
امریکا خواند و گفت که روابط میان دو و گسترش روابط اقتصادي میان هند کشور و فرصت مناسبی براياعتماد میان دو

بست بسیار مهم در حوزة امنیت کشور وارد مرحلۀ جدیدي شده است. مذاکرات اوباما با مقامات هندي به شکست یک بن
گردد.هاي استراتژیک محسوب میهستوي میان دو کشور منجر گردید که قدم بسیار مهمی در جهت همکاري

اي نیز صحبت شد. هندوستان سومین کشور تولید کنندة خانهدر این سفر روي مسایل دیگري از جمله کاهش گازهاي گل
،انداما رهبران هند تاکنون خود را به کاستن از میزان این گازهاي مضر متعهد ندانسته،اي در جهان استخانههاي گلگاز
هاي این کشور قرار دارد. از راه رشد اقتصادي در صدر اولویت سیاستبراي رهبران هندوستان کاهش فقرازیر
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تقویت هند و توازن استراتژیک در منطقه:

نهفته است و آن هدف، برنامۀ امریکا در براي یها هدفی بزرگها، لبخندها و دست فشردناما در عقب همۀ این صحبت
هاي بالقوه را که در بتواند در این مقام باقی بماند، باید جلو همه چالشماندن در مقام رهبري جهان است. امریکا براي اینکه 

هاي بالفعل در برابر رسیدن به این هدف مبدل گردد، بگیرد. امریکا از قبل تصمیم به مقابله با تواند به چالشآینده می
سوریه و وقایع اوکراین، در عراق ومیان آمدن گروه دولت اسالمی ه مشکالت خاور میانه و ببه دلیل اما ، ها داشتچالش

شد، به تعویق انداخت.هایی که باید در این راه برداشته میگام

هاي چین دانست و تاکید اوباما به تعامل با آسیا با توان عنوان دیپلوماتیک براي مهار بلند پروازيتوازن استراتژیک را می
سال باقی ریاست جمهوري گیرد. اوباما قصد دارد در دوصورت میین هدفی ـــنـبا چ،هدف تقویت روابط تجارتی با هند

هاي اقتصادي، نظامی و سیاسی را که به دلیل وقایع غیرمترقبه به تعویق افتاده هاي ایاالت متحده در عرصهخویش، اولویت
بود، جامۀ عمل بپوشاند.

هد تا همچنان به توسعۀ اقتصادي خود توجه داشته دهاي جهان ندارد و ترجیح میاي به دخالت نظامی در بحرانچین عالقه
حال رشد در آسیا را کمک کند تا تواند به این قدرت درهاي اقتصادي، میباشد. همکاري میان هندوستان و امریکا در زمینه

اقتصادي چین تواند از توسعۀ با چین به رقابت بپردازد که این کار می،هاي دیگر نفوذ نمودههاي چین در کشوردر بازار
بکاهد.  

سابقه آغاز شده است که صورت جدي از این سفر نامتعارف و بیه ب،توان گفت که بازي آسیایی امریکاعبارة دیگر میه ب
تواند خالي وجود اتحاد هایی است که میظرفیتهایش قرار دارد. زیرا چین داراي امکانات ومهار چین در صدر برنامه

جنگ سرد موجب ایجاد توازن استراتژیک در جهان شده بود، پر کند. وسعت خاك و جمعیت چین، شوروي را که در دوران
هاي چین براي ایجاد بازار گسترده همراه با رشد اقتصادي، عضویت در شوراي امنیت و قدرت نظامی، نشان از توانمندي

هاي امریکا دارد.خواهیتوازن استراتژیک در برابر تمامیت

اي، یک هدف ها در چین به این باور اند که حضور نظامی امنیتی امریکا در آسیا و اقیانوس آرام به هر بهانهنخبهزمامداران و 
المللی مطلوب نظام چندقطبی است و این نظر با نظام زیرا از نظر چین، نظام بین؛کند و آن مهار چین استمهم را دنبال می

میان آورده که در صورت ه هاي منطقوي شرق آسیا این نگرانی را براي امریکا بنفوذ روز افزون چین بر نهادالمللیبین
ها توسط چین به مسیري خالف منافع امریکا سوق داده شوند.تسلط چین بر این نهادها، ممکن است این کشور
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تاثیر این سفر بر اوضاع منطقه:

ستان را افزایش دهد. خواست امریکا از پاکستان براي پاکخصوص میان هند وه هاي منطقوي بتواند تنشسفر اوباما می
اند که در بازي ها دریافتهنتیجه بوده است. پاکستانیبارها مطرح شده و بی،هاي دوگانهم و جلوگیري از بازيزمهار تروری

باشد. بزرگ امریکا در آسیا، این هندوستان است که مورد توجه امریکا می

ن پاکستان این سفر را با نگرانی دنبال نماید و همزمان با سفر اوباما به هند، راحیل شریف پس عجیب نیست اگر زمامدارا
ها در عکس العمل به سفر لوي درستیز نیروهاي پاکستانی به چین سفر کرده با مقامات نظامی چین دیدار نماید. پاکستانی

هم گزینۀ دوستی با چین را در اختیار دارند.اوباما به دهلی جدید، خواستند به امریکا خاطر نشان سازند که آنها

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

w.csrskabul.comwwوب سایت:

رۀ  +)93(784089590اس: ش
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