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 بزرگ یقدرت ها تیافغانستان با امن تیمتقابل امن ۀرابط

تواند محدود بماند و  یش، نه منیسرزم میضخ یوارهایتنها در پشت د یکشور چیامروز، ه یایدن تیوضع در

کشور ها را  ۀشد نییتع یها سرحدشده، عبور از  یدر عصر جهان اتسرحدشدن  دهید نور نه در امان بماند. در

 ینم دار خور بر یامتناع چیکشور ها از ه یتینفوذ بر قدرت امن ،یآسان ساخته است. برخالف تصور عموم

 .باشد

داده است، به همان مراتب  شیرا افزا تیاحساس امن زانیاکنون، همان اندازه که م یصنعت یایشدن دن زهیتالیجید

را  زیشده، همه چ یجهان یایو دن تهیتوان گفت که مدرن یسخن م کیبرده است. به  را باالاحتمال خطر  زانیم

از نو  دیرا با زیهمه چ گرگونه،ید تیوضع نیگون کرده است. در ا گریرا د یهم زده است و تمام نظم سنت بر

 .قرار کرد بر دیجد ۀنسبت نمود و رابط نییکرد و از نو تع فیتعر

داند که  یضرورت م یاجتماع یرا در زندگ میمفاه فیو باز تعر فیتعر لیدل نیشدن، به ا یو جهان تهیمدرن

 میتوان مفاه ینم گرید ت،یوضع نیاست. با ا افتهی رییهم خورده است و تغ بر میمفاه یبرا یمکان طیآن شرا گرید

 ییایاست که در دن کردیرو نی. به هممیببرشد، بکار  یکه قبال به کار برده م یرا با آن جرئت یعلوم اجتماع

 گرید میبرد یقبل به کار م یتوان مفهوم استقالل و استعمار را آن گونه که در سده ها و دهه ها ینم گرید یاسیس

بودند  یمیمعاصر، مفهوم استقالل و استعمار از جمله اصطالحات و مفاه خیاز تار ۀ. در بخش گذشتمیبه کار ببر

 یمعنا کینداشت و همه  دیاصطالحات شک و ترد نیا یکس در برابر معنا چیداشت و ه یالذهن نیب یکه معنا

 .کردند یمشترک را تصور م

با جرئت تمام به  میتوان ینم را نیاصطالحات ثابت و مع نیا یاست که حت افتهی رییامروز آنگونه تغ یایدن اما

نمانده است.  یگذشته باق تیروابط کشور ها نسبت به آن وضع گریحاکم امروز، د طیشرا تی. در وضعمیکار ببر

کشور  نیکشور در چند کی یاست که حت دهش دهیو در هم تن دهیچیامروز روابط کشور ها آن قدر پ یایدر دن

 یاسیو استقالل س یمل تیحاکم نیقدرتمندتر یدارا زبانیآن کشور م کهیمنظم دارد در حال ینظام گاهیپا گرید

استقالل  یبه راحت اریگذشته بس باشد. در یهم م گریکشور د کی ینظام گاهیپا زبانیحال م نیباشد. اما در ع یم

 انیهم در م ۀشک و شبه چیرفت و ه یسئوال م ریز گانه،یکشور ب کی ینظام یروهایبا حضور ن زبانیکشور م

 یو اصطالحات به قدر میاستفاده مفاه طیو مح طیباشد. اما امروز شرا یاستدالل منطق ازمندیوجود نداشت که ن

کانتکست را  وشده است. رابطه تکست  یادیبن راتییدچار تغ یاالذهان نیمشترک ب میکرده است که مفاه رییتغ

آن کشور   میسبب است که اگر بخواه نیوان تصور کرد و به آن قانع شد. به همت یم یبه راحت تیوضع نیدر هم

 یروهایاستقالل آن را به سبب حضور ن میاگر بخواه ایو  میرا مستعمره بدان گانهیب ینظام یها گاهیپا زبانیم
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و  یسنت ییایدر دن کهی. در حالمیباش یم یو استدالل منطق حاتیتوض ازمندیبه شدت ن م،یسؤال ببر ریز یخارج

خود به  میبود یم گریکشور در کشور د کی ینظام یروهایگذشته به صرف حضور شواهد که همان حضور ن

 .به استدالل مضاعف نبود ازین گریکرد و د یم دایپ ۀرفت و حالت مستعمر یسؤال م ریخود استقالل آن کشور ز

فرق نکرده  چیه هیکنند، قض یم یگذشته زندگ یرو فک یذهن تیکه در وضع یکشور ها و انسان ها زین امروزه

 ینظام یروهایمانند افغانستان صرف با حضور ن یاز مردم در کشورها یسبب است که شمار نیاست. به هم

از  یرفته است. اذهان شمار ؤالس ریکند که استقالل افغانستان ز یم یتلق نگونهیا یبه راحت یخارج یکشور ها

است.  ریتأث ینسبت به آن ها ب یجهان نیو ا یمنطق یاستدالل ها یاست که حت افتهین رییتغ یبه قدر زیمردم ن

داد.  رییتغ یامروز یشود با استدالل ها ینم ایتوان و  یمسبوق به گذشته را نم یها تیکه ذهن نستیهم ا لشیدل

موجود  یخارج یکه نمونه ها یاست و زمان یبصر شتریب یسنت ییایدر دن یزندگ یها دهیبا پد یروابط ذهن رایز

شود که استقالل  یحکم م یخارج ینظام یروهاین دنیصرف با د کردیرو نیکند. به هم یم تیباشد همان کفا

 .سؤال قرار گرفته است ریافغانستان ز

 یار مبرقر وندیامروز پ ۀشد یجهان یایکشور ها دردن تیبحث مورد نظر، به موضع رابطه مشترک امن نیهم با

 یتجرب جهینت نیشده اند و به هم معتقد کشور ها امروز کامالا  یتیامن یها ستی. دولت ها مخصوصا استراتژمیکن

خود محدود کرد و نسبت به آن  یرسم یخود را در داخل مرزها یکشور ها تیتوان امن ینم گریکه د اند دهیرس

امروز از حد کشورها فراتر  تی. امنستیمقوله واحد و محدود ن کیامروز  تیخاطر جمع شد. همه معتقدند که امن

داشت  انیبه صراحت ب کایمرا لوی درستیزدانفورد  یآقا روزید نیاست. تا هم داکردهیپ یرفته و حالت فرامنطقو

 کیرا داشته باشد که  نیا یآمادگ دیدر افغانستان قدرتمند ظاهر نشود، با کایمرامتحده  االتیکه اگر حکومت ا

سخن  کی. بلکه ستین یاسیکالم س کیدانفورد  یآقا ۀگفت نیرخ خواهد داد. ا کایمرادر  گرید پتامبریس ازدهی

ا یدق کایمراشود.  یمطرح م ینظام ستیاستراتژ کیاست که از زبان  یتیامن  یپتامبراستراتژیس ازدهیاز  بعد قا

 یتیامن یاستراتژ 2001 پتامبریس ازدهیکرده است. قبل از  نیو تدو میتنظ یتئور نیخود را براساس هم یتیامن

ا یبود  که تقر رانهیشگیپ یاستراتژ کایمرا در زمان بوش پدر و پس از سقوط جنگ  1991سپتامبر ازدهیپس از  با

 .فارس رونما شد جیتوسط بوش پدر در جنگ خل یجهان نینو نظم نیسرد به وجود آمد که با هدف تأم

ا یدق  ستیبود که استراتژ یتجارت جهان گانۀدو یبه برج ها ستانیو حمله ترور 2001 پتامبریس ازدهی ۀپس از حادث قا

مجبور  کایمراقاره ها مورد خطر قرار گرفته است و  ییاز ماورا کایمرا تیمتوجه شد که امن کایمرا یتیامن یها

 یتیامن یهدف بود که استراتژ نیکند. به هم بیتعق کایمرافراتر و دور تر از  ییایرا در دن کایمرا تیاست که امن

خود را  تیامن کایمرادستانه،  شیپ یشد. در استراتژ نیدستانه تدو شیبه صورت پ رانهیشگیاز حالت پ کایمرا

مورد خطر  یستیموهوم ترور یکه احساس کند که از جانب قدرت ها یکند که درصورت یم نیتأم یاه به گون

 .زند یدست به اقدام م د،یاحساس تهد نیبا هم رفص رد،یگ یقرار م

ا یدق  یافغانستان و کشورها تیخودش و امن تیامن انیم کایمرادانفورد،  یآقا ۀاست که بنا به گفت تیوضع نیبه هم قا

کشور  یتیشود و مجبور است که در بخش امن یکند و مجبور م یمشترک را تصور م ۀمشابه افغانستان رابط

 .کند یسهل انگار دیوجه نبا چیمانند افغانستان به ه یها

  پایان

 

 


