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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ش)ـه1393ثور20الی 13از (69: شماره

لیسی و انگ، دري، هاي پشتواست که به زبانوار ین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سیاسی و اقتصادي هفتها

ن استفاده نمایند.آاز گذار، تا نهادهاي سیاستگرددعربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوي تهیه و نشر می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه کې الندې مطلبونه لولئ: په دې 

؛ یو له پامه  ېدلی خو مهمرانزی یتوبغور لوم

مقدمه·

سه وتيل فرصتونهله ال او بهرنیو مرسته تکیهپر·

رانزی بالقوه فرصت· او وروست پروژېد 
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تقابل روسیه وغرب بر سر اوکراینة ابعاد گسترد

بحران اوکراین براي امریکا این فرصت را فراهم خواهد کرد تا به نفوذ بیشتر در اروپاي شرقی بپردازد و حتی به این ·
خود در افغانستان توفیقی نداشت و حتی در میان اعضاي این ۀ اسلحه بفروشد. در شرایطی که ناتو در تجربها کشور

تواند وسیله اي براي بخشیدن جان تازه به پیکر میشد، روسیه هراسیمیسازمان نظامی نشانه هائی از اختالف دیده
ناتو باشد.
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؛ یو له پامه  ېدلی خو مهمرانزی یتوب غور لوم

مقدمه

ل د پروژې د پيل کېدو لپاره، د تاجکستان په پالزمېنه  د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان تر من د رېل پ

ار کې  وړه شوه او دوشنبه  ه ج ه غون ل اصيل مس دو ۱۶۰کيلومرته او فرعي مس ۶۳۵د دغې پ

شو.کيلومرته ومنل

دي کال په مې مياشت کې۲۰۱۳د ،د دغې اوسپنيزې الرې د جوړولو په اړه د درې واړو هېوادونو د ،زې

ه شوې وه. ولسمرشانو تر من هوک

ه وشوه، چې  ه کې پرېک ونو هم مهاله کار په اوسن درې اړخيزه غون د تاجکستان له خوا به په دواړو مس

ي او د فرعي مس پروژه به ت رسه يميل۲۴۰د د دريو کلونو په موده کې، پيلې ون امريکايي ډالرو په ل

ي، چې  ې موضوع د سرتاتېژيکو او همدا رسچينه وي. به د ترانزي له پلوه غوره عايداد افغانستان لپاره بشپ

ل شوې ده: ې نو مرکز د اوون تحليل د بورډ له خوا  ې سيمه ييزو 

سه وتيل فرصتونهله الاو بهرنیو مرسته تکیهپر

ه باندې لسو کپه تې الرې نشتوالی، په دولت الونو کې د یوې هر اړخیزې او اغېزناکېرو  و اقتصادي ت

ې حکومت ، د  ی ظرفیت، ناامن خ اداري فساد، وال نشتوالی، په دولتي ادارو کې پراخصويص سکتور کې 
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ونو لکه ليوبراقتصادي بنس از، رېل پ نا،  رونو او داسې نورو، لويو ترانې ي الرو، سرتو هوايي ډ ته پام نه زی

ونه ينې اقتصادي ودې پر وړاندې د الملونه لوی او واړه او یو شمېر نور کول ي. ل کېخن

کال وروسته د افغانستان د ميل انکشايف پالن په ۲۰۰۲کومه طرحه چې له د اقتصادي کارپوهانو په اند، 

تې شوې او هغه ډول چې مخ پا، تر ډېره د کاغذ پرر کمزوریو رسه رسهلو یو شمې، له خپچوکاټ کې جوړه شوې

ه پالن د ميل انکشايفتيني ډولر په اړتیا ده، . ېعميل شو هده نپه تو

ه باندې یوه لسیزه کې تر ډېره پ خواه لبهرنیانودشوې، په داسې حال کې چې تکیه بهرنیو مرستو رپه تېره 

ودمرستې دویمېلهدا چې لکه به اغېزناکې وي،وختينېايي چې ،يکېورکوللپارهوخومان

یوالې ېن زمنې ثابتې اغېد اقتصادي ودې لپاره نه کې بیارغو په اروپاد،ېمخلهپالنمارشالدورستهج

ندکېافغانستانپهخو ؛شوې ر نکېدای يشچې ،نه ویې اغیز  یزو عواملو تر  المل دا یويېد نورو بنس

. وههمسیايسبلکې،نهاقتصاديېیواز يې موخهچې هم وي،

کوالی اقتصادي ودې په لور حرکت چې افغانستان هغه مهال د باثباته ،باور ديپه دې ر اقتصادپوهان یو شمې

ي رس او هر اړخیزه افغا حل الره موندل شوې وای؛ پ، چې د اقتصادي ستونزو لپاره یوه اغېزناکهشوای ه لوم

تونو ل ول شوې وایکې باید د ل جې په چوکاټ کې د مرصف او د ميل بوداوپاره معقولې عایدا رسچېنې ل

الره غوره شوې وایعاید ترمن  ته شوی وای او بیا داسې یوه ميل اقتصادي ت ول رامن او ، چې په لن مهال ان

ی وای. هاوږد ند ک ر مهال کې يې د افغانستان اقتصادي لیدلوری 

کولو اوماشینیزهدونو له الرې د بهېدونکو اوبو مدېریت او د کرنې د سکتور د مدرنیزه اوبند اوبو د کوچنيو

يتوب رې د پايېدونکېپراختیا له ال  خه ده چې یو په پام کې نيول،اقتصادي ودې لوم ه له هغو موضوعاتو 

ه یادوي او واييله صادي کارپوهان یې د اقت لید باالقوه په دغه سکتور کې د تو ، چېالسه وتيل فرصت په تو

تې او له بله پلوه په دې ظرفیتونه لکه برشي رسچېنې، پرې مکې او د ره د برخه کې تر ډېنه اوبه او پراخې 

هامنیت، انرژۍ او ظرفیت  ودنه کويل ونه چې په دې برخه،اړتیا د دې  وو. ممکنکې پرمخت
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رانزی بالقوه فرصت او وروست پروژېد 

هرانزید ناوړهثریت دمؤ د دې برخې ناکې افغانستانپهخو؛ويوړپامدکېعوایدوپههر هېواددون

،ییزېسيمه ،سیال يدناامن ونورانزی اخپر دکېادارودولتيپه، لاحکومتو کمزورې،نشتوايلد بنس

ي. او داسې نورو له امله بلل کېفساد

يافغانستاندنظره،لهجغرافيېاقتصاديد  ترانزی ههدی او زياتخوراارز مودهميېبېل الرورې

یراکمډېرچېهليې،ترانسپورتمکنیاوسمندرياودهبرخمنهخهشهرتتاریخيلهچېده، و؛ک

الرېدغېدنوي، وکېراوړتياوېاقتصاديپراختیا په غوړېدو ده او ژوندۍ صادياقتاو اوس چې په آسیا کې 

هم هیلې زیاتې شوې دي. تهکېدلوراژونديبیا

یوالو محافلو کې ېتر ډ ېرالر د و مد ورېره په ن انې ې په  په په داسې حال کې چې؛يمطرح کېموضوع 

یتوب ته کاې. پکار ده، چې په ډېه خوا نه دي وړاندې شو لابتکاري ډول د حکومت  ه دغه لوم ر ويش او د ره بی

ژیک او جیوایکونومیک موقعیت په برخه کې د افغانستان جیوسرتاتېسیمې په کچه د ترانزی او ترانسپورت

ي.  ژوندی ک

م ليلويې الر د ود ورې رانزی او یا هم رېل پ نا د  ازو او برې چې پورې،وژوهغو پر و ترې له پروژې رانیولې د 

ې، خورا زیات  یوالو د کار د پیلولو یادونه ک تسیايساواقتصاديوخت ناوخت یې دولت او ن دا لري. ارز

زيات ،د لوړېدو، اقتصادي ودې او داسې نورو له پلوهد کچېعوایدودرانزيدو،فرصتونکاريپروژې د

هاودیچمتوتهکېدوپيلوروژ پرازدغهدډولبشپپهافغانستاندا چېلري.اهميت سرتېله بلې خوا دارن

ینه هوساهولنیز اوثباتسیايساواقتصاديکېسیمهپهچېيش،کوالیپروژېياقتصادېيیز سیمه

ي ته ک يتوب د ې مسئلې تهچې د،کار ده؛ نو افغان دولت ته پرامن پام ور واړوي.په ډولیوه لوم
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تقابل روسیه وغرب بر سر اوکراینة ابعاد گسترد

اتومی، تصور این بود که دیگر این ۀ جهانی به اسلحهاي بعد از جنگ جهانی دوم و بخصوص پس از دسترسی قدرت
دوقطبی بجاي از ترس نابودي جهان، جرئت نخواهند کرد تا آغازگر یک جنگ جهانی تازه باشند. از آن ببعد دنیاي ها قدرت

هاي در تالش این بود تا پاي دیگري را در بحرانها باشد، هریک از ابرقدرتها اینکه شاهد درگیري مستقیم میان ابرقدرت
دیگر بکشد و از این راه یکی از دیگري قربانی بگیرد.هاي متعارف و نیابتی در کشورهاي بین المللی و جنگ

اي میان روسیه و غرب شکل گرفت که اگر از یکطرف روسیه با سرد، توافق نانوشتهبا فروپاشی اتحاد شوروي و پایان جنگ
خروج از اروپاي شرقی از ادعاي خود مبنی بر ابرقدرت بودن دست کشید، از جانب دیگر غرب هم در ابتدا تالش نکرد تا 

بکشد. اما رقابت میان روسیه و غرب نفوذ اتحاد شوروي سابق به چالش ة منافع روسیه را در اروپاي شرقی و در مجموع حوز
شان فراتر از مالحظات و منافع ة در مورد آیندها در این حوزه در میدان اقتصادي و فرهنگی موجب شد تا مردم این کشور

روسیه و غرب تصمیم بگیرند. در اینجاست که امریکا بعنوان حامی به اصطالح دیموکراسی و حق انتخاب براي مردم، پا به 
انگیزد. میگذارد و حساسیت روسیه را برمیمیدان

توان اروپاي نمیو پایان جنگ دوم جهانی فاصله گرفته است و1945بدون تردید جهان از نظر زمانی دهها سال از سال 
نفوذ فدارسیون روسیه قبول کرد اما این نکته هم قابل دقت ة شرقی را همچنان بعنوان میراث دوران اتحاد شوروي، حوز

بارز از ۀ اوکراین نشانهاي بیشتر جلوگیري گردد؟ رویدادهاي ت که غرب باید با چه تعاملی با روسیه دست یابد تا از تنشاس
تنش در روابط میان روسیه و غرب بوده و نشان از تغییر جهان در ابعاد بزرگتر دارد.

در صدد یارگیري در میان کشور هائی است که زیاد رسد که روسیه بار دیگر به میدان رقابت برگشته و میاما اکنون به نظر
بودیم که جهان بار میاز امریکا دل خوشی ندارند. اگر نیروي ویرانگر سالحهاي اتومی نبود، ما تکرار این تجربه را شاهد

گذاشت تا نیروي برتري که از میان خاکسترهاي چنین جنگی قدعلممیدیگر قدم به دوران یک جنگ جهانی دیگر
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کرد اما در جهان امروز ظاهرا چنین جنگی که هیچ برنده اي نخواهد داشت، دور مینمود، قواعد بازي را سر از نو تعیینمی
از امکان است.

حرکت ناتو بسوي شرق چالشی بود که اگر در گذشته روسیه دربرابر آن واکنش نشان نداد، نه ناشی از بی تفاوتی بلکه ناشی 
اکنون که روسیه بار دیگر در سطح بین المللی قامت برافراشته و در صدد احیاي نفوذ خود در از ضعف این کشور بود و 

منطقه است، امریکا قدرت کمتري براي مقابله با ایجاد موانع از جانب روسیه دارد.

علیه روسیه الحاق کریمه به فدارسیون روسیه روابط میان امریکا و روسیه را بشدت تیره ساخت و غرب به وضع تعزیرات 
رسد که وضع نمیپرداخت. هرچند روسها تالش کردند تا با تماس با امریکا از تیره شدن بیشتر روابط بکاهند اما به نظر

کامال به حالت عادي برگردد. بخصوص که مقامات اوکراینی اتهاماتی باال تر از مداخله در امور داخلی اوکراین را بر روسها 
نظامی به اوکراین متهم کرده اند.ۀ ه حملوارد نموده و روسیه را ب

در سطح جهانی به همکاري روسیه نیازمند است. در عین ها ناظران سیاسی به این باور اند که امریکا براي مقابله با چالش
یاز محیط زیستی به همکاري روسیه نهاي حال امریکا براي استفاده از منابع قطب شمال، تحقیقات فضائی و مقابله با چالش

دارد.

انجامد که با منافع امریکا در آسیا سازگار میاز جانب دیگر تجرید روسیه توسط غرب به چرخش روسیه به سوي شرق
نزدیک نقش مهم در معادالت ة جهانی بسوي آسیا در حال تغییر است و این قاره در آیندۀ داند که صحنمینیست. امریکا

تواند منافع امریکا را در آسیا با چالش مین روسیه بسوي شرق و بخصوص چینبین المللی خواهد داشت. بنابراین راند
منطقوي چون بریکس، سازمان همکاري شانگهاي، سازمان پیمان امنیت هاي مواجه سازد. روسیه تالش دارد تا ساختار

شود تا اروپا مید. این کار موجباورآسیائی را تقویت نماید و براي منابع انرژي خود خریدارانی در شرق بیابۀ جمعی و اتحادی
کمبود انرژي مواجه گردد.ۀ بیشتر از ناحیهاي با فشار

علیه ماسکو زده است اما این نکته مشخص است که ها امریکا براي مقابله با روسیه دست به اعمال یک سلسله تحریم
نود ۀ نب دیگر دنیاي امروز هم با دنیاي دهدوران فروپاشی اتحاد شوروي کامال متفاوت است. از جاۀ امروز با روسیۀ روسی

افغانستان و عراق ثابت هاي میالدي کامال فرق کرده است. امروز نفوذ ایاالت متحده در جهان در حال افول است. جنگ
کرد که امریکا بعنوان قدرتی که مدعی رهبري جهان بود، در حل مشکالت جهانی ناکام مانده است. دلیل این امر اینست 

سنجد.میمریکا حل هر مشکلی را با منافع ملی و استراتژیک خود در سطح جهانیکه ا

داند که این مناقشه فقطمیبنابراین امریکا مجبور خواهد شد تا در کشمکش بر سر اوکراین با روسیه کوتاه بیاید زیرا
سوال ببرد کاري که قبال در سوریه جهانی زیر هاي تواند ضعف امریکا را بعنوان یگانه ابرقدرت جهان در حل کشمکشمی

اتفاق افتاد و امریکا در برابر ایران و روسیه که به حمایت از رژیم اسد پرداختند، در نقشی ضعیف و منفعل ظاهر شد.
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اما بحران اوکراین براي امریکا این فرصت را فراهم خواهد کرد تا به نفوذ بیشتر در اروپاي شرقی بپردازد و حتی به این 
خود در افغانستان توفیقی نداشت و حتی در میان اعضاي این سازمان ۀ اسلحه بفروشد. در شرایطی که ناتو در تجربها کشور

تواند وسیله اي براي بخشیدن جان تازه به پیکر ناتو باشد.میشد، روسیه هراسیمینظامی نشانه هائی از اختالف دیده

یه بر سر اوکراین وجود ندارد و حتی امکان دارد تا سرانجام امریکا خواست در چنین شرایطی امکان جنگ میان امریکا و روس
غرب علیه این کشورهاي روسیه براي نظام فدارالی در اوکراین را هم بپذیرد اما نگاه روسیه به شرق براي دور زدن تحریم

تواند تحوالتی را در آسیا موجب گردد.می

باشد. هرچند بعد از فروپاشی اتحاد شوروي، آسیاي ها تواند یکی از همین راهمیایجاد دردسر براي روسیه در آسیاي میانه
نگرد. میمیانه بخشی از این کشور نیست اما روسیه به مرزهاي جنوبی اتحاد شوروي هنوز هم به چشم مرزهاي نفوذ خود

در سازمان ملل، قزاقستان و امریکا سعی دارد تا نفوذ خود را در این منطقه گسترش بخشد. در محکوم کردن روسیه
تواند مایه امید براي امریکا باشد تا از همگرائی با میقرغیزستان به الحاق کریمه به روسیه راي ممتنع دادند. این مسئله

این همگرائی را بحدي باال ببرد که روسیه توان پرداخت آنرا نداشته باشد.ۀ روسیه جلوگیري نماید و یا هزین

هاي تواند براي روسیه گران تمام شود و بلندپروازيمیانستان بعنوان کانونی براي تهدید روسیه در جنوب،افغهاي ناامنی
کریملین براي مبدل شدن به یک ابرقدرت را مهار نماید. بنابراین روسیه بزودي مجبور خواهد بود تا بسرعت در سیاست 

پایانزمان در انتظارش نخواهد ماند.آسیائی خویش به تجدید نظر بنیادي بپردازد در غیرآن 
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