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 Geo strategic ستراتژيک جيو

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

  ٢٠٠٨ اگست ١٨

  

  برگشت ستراتژيك امپرياليزم روس به افغانستان
  

. بتواند حيثيت از دست رفته اش را باز گرداندروسيه درين اواخر به قدرت نمائی در سطح جھانی آغاز نموده تا 

جنگ در ناحيۀ . روسيه وارث حقوقی شوروی است و بازگشت به ايام عظمت طلبی شوروی را در سر ميپروراند

، نزديكی با كشور ھای اسالمی، مخالفت با گسترش ناتو در اروپای شرقی و )جورحيا، اوسيتا جنوبی، ابكازيا(قفقاز 

درين جا صرف اھداف ستراتژيك روس از .  در افغانستان ھمه حكايت از ھژمونيزم روس ميكنداعادۀ نفوذ گذشته

برگشت به افغانستان را مورد ارزيابی قرار داده و نقش تخريبی اين كشور را در آينده ای يك افغانستان ناتوان و 

  .مستعمره ازنزديك موشكافی می نمايم

 و عايد سرشار از توليدات نفت و گار، بدون ترديد در تحكيم قدرت بھتر شدن اقتصاد روسيه در سال ھای اخير

كشور ھای امپريالسيتی با بھبودی وضع اقتصادی، به بھانه ھای . نظامی و سياسی روس نقش برجسته داشته است

ساير مختلف به مانور ھای سياسی و نظامی در سطح جھانی و منطقوی می پردازند تا بدينوسيله خود را در تقابل با 

برای متجاوزين، حقوق بشر، آرامش . كشور ھای امپريالسيتی برازنده نشان دھند و سھمی در تقسيم دنيا بدست آورند

قدرت ھای امپرياليستی به ھر عمل تجاوزكارانۀ . مردم كشور ھای مظلوم و اسير و جنايات ضد بشری ارزش ندارد

 به ٫درين راستا. يدھند و بر تجاوز خود صحه ميگذارندخويش يك دليل و يا داليل سياسی و حتی حقوقی ارائۀ م

افغانستان . خدمت گرفتن مزدوران داخلی در راه رسيدن به ھدف جز پروگرام كار قدرت ھای امپرياليستی است

  .ميتواند بھترين مثال درين خصوص باشد

نجش ھای دقيق سياسی و برگشت امپرياليزم روس به افغانستان تصادفی نيست، بلكه بر مبنای يك محاسبۀ و س

سقوط طالبان و مداخلۀ امريكا و ناتو در افغانستان فرصت طالئی را در اختيار روسيه . ستراتژيك استوار بوده است

روسيه ميداند كه چه وقت و تا كدام اندازه . گذاشت تا دوباره اما حساب شده خود را در افغانستان اشغالی احيا نمايد

با شناختی كه از سياست افغانستان دارد، روسيه سعی ميكند كه . غانستان بھره برداری نمايدميتواند از وضع كنونی اف

بعوض، روسيه گذاشت كه امريكا و ناتو روز تا روز در باتالق افغانستان فرو . اينبار خود را علنی در دام نياندازد

.  امريكا در عراق و افغانستان باشدد و خودش تا زمان رسيدن فرصت مناسب، نظاره گر ناكامی ھای پی در پیرون
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البته اين بدين معنی نيست كه روسيه برای ھميش از افغانستان دست شسته و يا عالقه ندارد، بلكه صرف نميخواھد 

قدم ھای روسيه احتياط كارانه، اما بسيار خطرناك .  افتاده بود١٩٨٠كه بار ديگر در ھمان دامی بيافتد كه در دھۀ 

موجوديت يك رھبری وابسته به اجانب در افغانستان توام با بی امنيتی رو به تزايد و . اشغالی استبرای افغانستان 

خرابی وضع اقتصادی و اجتماعی ھر گونه فرصت مداخله را نه تنھا برای روسيه بلكه برای ساير كشور ھای 

تان فعلی به مركز ثقل جنگ سرد و در حقيقت افغانس. متجاوز ھمسايه و غير ھمسايه در افغانستان آماده ساخته است

با در نظر داشت سياليت سياسی . جنگ گرم نيرو ھای اشغالی و كشور ھای متجاوز ھمسايه مبدل گرديده است

  .افغانستان، روسيه ھم بدون ترديد طرح ھای برای خود دارد كه در تطبيق آن فرو گذاشت نخواھد كرد

سقوط نظام طالبی برای روسيه ھم آرامش خاطر بار .  را با خود داشتامريكا در تجاوز به افغانستان، حمايت روسيه

امريكا قادر شد كه از خاك كشور ھای آسيای مركزی برای اكماالت نظامی خود استفاه كند كه بدون پشتيبانی . آورد

انستان به امريكا ھم در عوض به روسيه پاداش داد و مزدوران اش را در افغ. روسيه اين يك اقدامی نا ممكن بود

يك تعداد از خلقيان، پرچميان و ستميان را در پارلمان راه . مقامات عالی دولتی نصب نمود و يا در خدمت گرفت

امريكا گذاشت كه برھان الدين ربانی و ساير عمال جعميت و شورای نظار عضويت ولسی را بدست آورند، اما . داد

دون اجازه در ارگ قدم رنجه نمود، امريكا از دست و پايش گرفته زمانيكه ربانی پا را بيش از حد فراتر گذاشت و ب

ضيا مسعود را معاون رئيس جمھور ساخت و . آن محل قبالً برای حامد كرزی تضمين شده بود. و بدورش افگند

امريكا ھمچنان ولسوالی كوچك . دستگاه استخباراتی افغانستان را از افراد شورای نظار و جمعيت اسالمی پر نمود

پنجشير را به واليت ارتقا داد و نفوس اش را ده مراتبه بلند تر ثبت نمود تا پنجشير چوكی ھای بيشتری را در شورا 

امريكا ھمچنان تعداد چوكی ھای وكالی متمايل به روسيه و ايران را بيشتر ساخت و بر اعمال ضد . بدست آورد

بدين ترتيب، امريكا رضايت روسيه و ايران را . تبشری و جرايم جنگی عمال روس، ايران و پاكستان صحه گذاش

كه متحد يكديگر اند، در حمايت از تجاوز خود به افغانستان جلب كرد، اما ھيچگونه نقش نظامی برای روسيه در 

اين پيمان برای "، ناتو بار ھا تاكيد كرد كه ٢٠٠٨ مارچ ١٨نظر به گزارش بی بی سی مورخۀ . افغانستان قايل نشد

ری روسيه با ناتو در زمينۀ ترانزيت و حمل و نقل سر گرم مذاكره است، الكن بحث حضور عساكر جلب ھمكا

) ؟(تصميم در مورد حضور عساكر روسی در افغانستان، تنھا از صالحيتھای ...روسيه در افغانستان مطرح نيست

نظام " صالحيت" مورد  عالمۀ سواليه از نويسندۀ مضمون است كه ادعای ناتو را در."دولت افغانستان است

  .مسعمراتی افغانستان مورد سوال قرار ميدھد

در مجموع روابط امريكا و روسيه به ارتباط افغانستان حتی تا دو سال بعد از تجاوز امريكا بر عراق ھم از نگاه 

 امريكا  ادارۀ اطالعات امريكا، كاندوليزا رايس وزير خارجۀ٢٠٠۵ اپريل ٢١طبق گزارش تاريخی . شكلی بد نبود

 الكن ."روسيه ھمكار ستراتژيك امريكا در جنگ عليه ترور و اسلحۀ امحای دسته جمعی است"اظھار داشت كه 

يكه تازی امريكا درصحنۀ سياست جھانی و ناديده گرفتن منافع ساير كشور ھا، توسعه ناتو در اروپای شرقی و 

ای مركزی و افغانستان و روش سياسی و جمھوريت ھای شوروی سابق، گسترش مراكز نظامی امريكا در آسي

بنابرين ھمان . نظامی امريكا در افغانستان و منطقه، روسيه را نسبت به نيات امريكا مشكوك و بدبين ساخته است

اين حالت خواھی . حسن نيت قبلی كه بعد از ختم جنگ سرد بر روابط امريكا و روسيه حاكم بود، ديگر وجود ندارد

ھمكاری قدرت ھای استعماری نميتواند دوامدار . سياسی و ديپلماتيكی را ھم در بر داشته استنخواھی تصادمات 

اھداف استعماری، منافع طويل المدت و باالخره شيوه كار كشور ھای امپرياليستی از ھم متفاوت بوده كه بعد . باشد

اين حالت را در تصادمات نظامی در ما . از مدتی ھر يك راه ھای مختلفی را در تامين منافع خود تعقيب ميكنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

. جورجيا و ناحيۀ قفقاز روسيه می بينيم كه حسن نيت امريكا و روسيه نسبت به يكديگر تقريباً به پايان رسيده است

  . در مورد افغانستان ھم تضاد ھای آشكار بين اين دو قدرت امپرياليستی پديد آمده است

از قول سفير روسيه در كابل به ارتباط ناكامی  (www.Afghanpaper.com) شبكۀ اطالع رسانی افغانستان

زمانی كه نفس امريكا برآمد، زمان آن فرا ميرسد كه ما يكجا با ھند و "ستراتژی ناتو و امريكا چنين گزارش داد، 

ك كردند طالبان ديدند كه امريكائی ھا با چه مشكالتی در عراق مواجه گرديدند و در... چين كار را به پايان برسانيم

 اين طرز صحبت آنھم از جانب سفير روس، عمق تشنج بين روسيه و امريكا ."كه بر اين ھيوال می توان پيروز شد

سفير روسيه يكی از علل وخامت اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان را اطمينان بيش از حد . را جلوه ميدھد

دول اروپائی ضرورت عاجل "سفير روسيه گفت كه . ند، دانستامريكائی ھا نسبت به اينكه آنھا بھتر از ديگران ميدان

روی ھمين .  اين گفتار زنگ خطری برای افغانستان خواھد بود."شركت روسيه در مسلۀ افغانستان را درك ميكنند

بازی ھای جدی سياسی روس است كه مزدوران مسكو در افغانستان مانند پدرام، ربانی، دوستم و سايرين بيشتر 

با .  گذشته در كردار و گفتار خود بيباك تر شده اند، زيرا ميدانند كه از حمايت يك قدرت جھانی برخوردارندنسبت به

قرار داد ھای مخفی احمد شاه مسعود با شوروی در پس منظر، برادران مسعود، قانونی و ساير عمال شورای نظار 

را برای روياروئی با يك فرد ضد ملی " جبھۀ ملی"مزدوران روس و ايران . ھم خود را گاه و بيگاھی تبارز ميدھند

 مارچ ١٧سفير روسيه در كابل حين مصاحبه با بی بی سی بتاريخ . ديگری مانند حامد كرزی بنيانگذاری نمودند

اين جملۀ سفير روسيه، ." ما آنھا را به عنوان مخالف دولت نمی بينيم"اظھار داشت كه " جبھۀ ملی" در مورد ٢٠٠٨

جبھۀ ملی متشكل از . "ثابت ميسازد" جبھۀ ملی"يال استعماری روسيه را در استفاده از مزدوران دورنمای ام

اين دو جناح افغانستان را به بربادی و . منافقين مذھبی و چپی ھای متقلب است كه در استخدام شوروی سابق بودند

از مدافعين پروپا قرص منافع روس در حال كه ھر دو جناح در يك جبھۀ ضد ملی گرد آمده اند، . تباھی كشانيدند

از . درينجا قابل تذكار ميدانيم كه روسيه دقيقاً پاليسی شوروی را در افغانستان دنبال ميكند. افغانستان بشمار ميروند

يكسو با حكومت مركزی در كابل روابط نزديك سياسی برقرار ساخته، اما از سوی ديگر با جناح ھای مخالف 

روسيه در ناكامی حكومت مركزی در كابل مخفيانه نقش بازی ميكند و از مزدوران . يك استحكومت در تماس نزد

  .جمعيتی ـ شورای نظاری درين خصوص استفاده می برد

  :با در نطر داشت نكات باال، اھداف كلی امپرياليزم روسيه در افغانستان طور آتی خالصه ميگردد

    سر انجام تجزيۀ كشورتشويق فدراليزم و تسلط بر مناطق شمال و.  ١

  تسلط بر منابع انرژی افغانستان.  ٢

   جبران شكست سوسيال امپرياليزم شوروی به ھر نحوی ممكن.  ٣

  دامن زدن اختالفات قومی، زبانی و مذھبی غرض ناتوان ساختن ھر چه بيشتر افغانھا.  ۴

   تضعيف حكومت مركزی در كابل . ۵

   احيای سلول ھای جاسوسی كی جی بی . ۶

   تحت فشار دادن و ناكام ساختن امريكا و ناتو.  ٧

برای پشيبرد مقاصد سياسی و استخباراتی و بی اعتبار جلوه دادن " جبھۀ ملی"استفاده از  . ٨

  افراد ملی گرا و ضد استعمار با برچسب زدن بر آنھا
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ذ و استفادۀ مشترك ھمكاری با ايران در مقابله با امريكا و تقسيم افغانستان به مناطق تحت نفو.  ٩

  از مزدوران داخلی

بازی آشكار با حكومت مستعمراتی كابل، كمك پنھانی به طالبان و گروه ھای ھای مخالف .  ١٠

  حكومت مركزی

يك افغانستان اشغالی در حال كنونی ميتواند بھترين طعمه . طوريكه مشاھده ميشود، روسيه افغانستان را رھا نميكند

 عمال روسيه در افغانستان در تمام ساحات به نفع اين كشور فعاليت دامنه داری را آغاز .برای شكار روسيه باشد

" جبھۀ ملی"قابل يادآوری است كه برھان الدين ربانی رھبر تنظيم منافقين جمعيت اسالمی و رھبر كنونی . كرده اند

 جنگی به افغانستان بر طبق فرھنگ خيانت بوطن، با سرسپردگی خاص خودش روسيه را از پرداخت غرامات

خاموشی و حتی رضايت ساير مذھبيون مانند نقيب، حضرت، محقق، خليلی، سياف و محسنی از حالت . معاف نمود

كنونی و حضور بيگانگان در كشور و ھمكاری اين گروه با عمال روس، لكۀ ننگ ابدی را بر چھره ھای ناپاك و 

در حمايت از ) شوروی سابق(طر سپاس ھميشگی به روس اعضای شورای نظار بخا. ضد ملی آنھا خواھد گذاشت

آنھا در دورۀ جھاد بر ضد مجاھدين اصيل و آماده ساختن شرايط برای سھم بيشتر آنھا در آيندۀ افغانستان، پشاپيش 

ھمچنان نقش خائنانۀ ناسيوناليست ھای کاذب و ضعيف النفس مانند . ساير گروه ھای متمايل به مسكو در حركت اند

پس می بينيم .  و ُشركا در ھمكاری با يك نظام مستعمراتی و ضد ملی فراموش مردم آزاديخواه ما نخواھد شداحدی

در . جديد مبدل ساخته است" بازی بزرگ"كه بازی ھای جديد سياسی بين امريكا و روسيه، افغانستان را به ميدان 

امن تغير شكل داده و در نتيجه روسيه به اھداف نتيجه، افغانستان به يك كشور مستعمره، اشغال شده، فقير و نا 

   .ستراتژيك خود خواھد رسيد

با وجود اين نا بسامانيھا، من آيندۀ روشنی را در افق سياسی افغانستان می بينم كه آن ارادۀ مردم آزادۀ كشور است 

ھد ساخت و جامعه ای ما را كه باالخره ميھن را از اشغال بيگانگان نجات خواھد داد، مزدوران اجانب را نابود خوا

امپرياليزم روس و يا ھر امپرياليزم ديگری بحكم تاريخ كشور در زير . بسوی آزادی و رستگاری ھدايت خواھد كرد

ضربات خرد كننده ارادۀ آھنين مردم ما با سرشكستگی كامل افغانستان را اجباراً ترك خواھد كرد و مزدوران داخلی 

   .يرون مرزی به قعر تاريخ فرو خواھند رفتآنھا ھم ھمراه با باداران ب

 


