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 Political  سياسی

  
  ولی نيستانی

 ٢٠١۵ دسمبر ٢۶
  

 :دراسيون روسيه و طالبانفميان » تماس«برقراری 
  ٔورود افغانستان به مرحله نوين جنگ؟

  

  :"فضمير کابلو" تا اظھارات "جو بايدن"از سخنان 

ٔ معاون رئيس جمھور اياالت متحده در مصاحبه ای با مجله نيوزويک جو بايدن ميالدی آقای ٢٠١١در ماه دسمبر 

ٔبه دنبال اين اظھارات ظاھرا غيرمترقبه آقای . ١»طالبان دشمن امريکا نيستند«اظھار داشت که  مورين أ، ساير مبايدنً

ياالت متحده در افغانستان از بين بردن طالبان نه، بلکه آوردن صلح در ٔعالی رتبه اياالت متحده تأئيد نمودند که ھدف ا

به منظور جلوگيری از طوالت کالم، در اينجا از بحث روی اين مطلب که آوردن صلح در افغانستان با . (آن کشور است

د، تا چه حد امکان موجوديت طالبان، که بــازوی نظامی پاکستان در جنگ اعالن ناشده عليه افغانستان تلقی می شون

  .)پذير است، صرف نظر می شود

بار آورده و موجب ه ٔ در آن زمان تعجب حلقه ھای رسانه ئی و عامه مردم جھان و افغانستان را ببايدناظھارات آقای 

 جلسۀًنظامی اياالت متحده در قبال افغانستان را علنا در يک -، رئيس جمھور وقت، موضع سياسیحامد کرزیشد تا 

ُسياست دو رويه و دو پشته«نام ه ال و انتقاد قرار دھد و از آن بؤه ئی مورد سرسان مع ھذا، اظھارات آقای . ياد کند» ُ

 و ساير مأمورين اياالت متحده در ارتباط با دشمن نبودن آن کشور با طالبان، برای آنانی که با طبيعت متغير و بايدن

  .شنائی دارند، غيرمتعارف و چندان قابل تعجب نبودچرخش ھای معجزه آسای سياست جھانی در گذشته آ

صدراعظم  (اوتو فون بسمارکًاين چنين چرخش ھای ظاھرا عجيب و غيرمنتظره در روشنی مقوله ای که گاھی به 

 الی ١٨۵٩صدراعظم برتانيه بين سالھای  (الرد پالمرستونو گاھی ھم به ) ١٨٩٠ الی ١٨٧١لمان بين سال ھای ا

بدين معنی که به نظر ايندو سياستمدار کارکشته و بازيگران معروف . ً می شود، کامال قابل درک اندنسبت داده) ١٨۶۵

 و در صورتی که منافع  ، ملت ھا دوست دايمی نه، بلکه منافع دايمی دارند)balance of power (ءٔدرامه توازن قوا

  . ديروز خود خواھند کردھم زدن قربانی دشمنه شان حکم کند دوست امروز خود را در يک چشم ب

                                                 
  : در آدرس انترنيتی ذيل مطالعه کرد٢٠١١ دسمبر ٢٠توان در ديلی ميل مؤرخ  گزارش اظھارات جو بايدن را می.١

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2076564/Taliban-enemy-says-Joe-Biden-US-negotiate-deal-end-
Afghanistan-war.html  
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ز جورج واشنگتن، فاتح جنگ استقالل اياالت متحده و نخستين رئيس جمھور آن کشور نيز توصيه ای را در اين زمينه ا

 از سياست مــداران امــروز اياالت متــحده به آن معتقـد بوده و در مواقع الزم به آن اخود به ميراث گذاشته است که بس

 برقرار می سازد، خود را دشمنی يا دوستی دايمیملتی که با ملت ديگری «: اشنگتن چنين می گويد و٢.تمسک جسته اند

ٔبه گفته واشنگتن، ملتی که برده دوستی يا دشمنی دايمی می» .دھد در موقعيت بردگی قرار می ٔشود، وظيفه اصلی  ٔ

در پای چنين دوستی ھا ) ٔرازه ملت بودن استکه شي(ناديده می گيرد و منافع ملی خود را ) که ابقای ملت است(خود را 

  .و دشمنی ھا قربان می کند

ٔنماينده خاص  (ضمير کابلوفملت ھا که در باال به آن اشاره شد، اعالن اخير ) و دشمنی(در روشنی قانون دوستی 

کرده است، ھرچند که فيدراسيون روسيه با طالبان رابطه برقرار  مبنی بر اين)  در امور افغانستانوالديمير پوتين

 که گرگی است باران ديده و اکثر کابلوفآقای . مطلبی تازه و بيسابقه به نظر می رسد، نبايد چندان تعجب آور تلقی شود

 ." بی. جی.کی"ٔسر می کند، به حيث عضو بلند پايه سازمان استخباراتی ه  را در خمار ودکا بۀاوقات زندگی روزان

ن با نام روسيه در قضايای او با امور افغانستان سر و کار داشته و يکی از متخصصشوروی سابق، از سه دھه بدين س

ًوی اخيرا به خبرگزاری انترفاکس گفت که روسيه در ارتباط با مبارزه عليه نيروھای . افغانستان به حساب می رود

 در اين کابلوفآقای » .گروه استٔبادله معلومات با اين ممشغول «داعش در افغانستان با طالبان منافع مشترک داشته و 

با احتياط و به "روسيه حاضر است به دولت افغانستان تجھيزات نظامی بدھد، اما اين کار را «اعالميه عالوه کرد که 

 بدين معنی است که ماسکو نه بر مبنای اصل مبارزه عليه کابلوفبيان اخير  (٣.»انجام خواھد داد" صورت تجارتی

ی با مواضع سياسی کابل، بلکه به ھدف تمتع از بازار اسلحه در افغانستان، به فروش اسلحه به دھشت افگنی و ھمنوائ

  .)کابل اقدام خواھد کرد

  

  :  فرضيه ھا و تأويلی از بيانات کابلوف

ً محتمال از آغاز فصل جديدی در داستان طوالنی سياست کابلوفبا بيان مختصر ولی پر رمز و پر معنای فوق، آقای 

ًچنين می نمايد که وی با افشای تماس مقامات روسی با طالبان، احتماال از شرکت . روسيه اطالع می دھدخارجی 

ٔدارد کــه ساحه وسيع قفقاز و آسيای ميانه الی کرانه ھای بحر ھند،  روسيه در بازی بزرگ و پيچيــده ای پرده بر می

ٔخـليج فارس، سواحل بحيره مديترانه، بحيره عرب    ٤. می کندء احمر را احتوأو بحيره  ٔ

طالبان «: وی می گويد. آقای کابلوف به مطلب بکر ديگری نيز اشاره می کند که نبايد ناديده گرفته شوددر اين مصاحبه، 

شناسند  را به عنوان خليفه به رسميت نمی) رھبر داعش(اند که ابوبکر البغدادی  افغانستان و طالبان پاکستان ھر دو گفته 

                                                 
ٔرئيس جمھور ويتنام جنوبی که در نتيجه توطئه  (نو دين ديمسرنوشت رھبرانی نظير   2  شاه محمد رضا،  )خلع قدرت گرديد." ای. آی. سی"ٔ

اردی است که تطبيق ، حاکی از موحامد کرزی، رئيس جمھور مصر و به معنای خاصی  حسنی مبارک رئيس جمھور پانامه، نوريگاايران، 
 . دھند ٔتوصيه جورج واشنگتن را در عمل نشان می

  :ٔ متن اين خبر را می توان در صفحه فارسی سايت بی بی سی در آدرس ذيل مطالعه نمود 3
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151222_zs_afghan_taliban_isis 

ٔ را در باره تماس روسيه با طالبان در صفحه کابلوفٔ، سخنگوی شاخه منصور طالبان، ادعای  مجاھدذبيح هللا مع ھذا، بايد در نظرداشت که  4 ٔ
ی را به ئ در حالی که گروه طالبان تماس با کشورھای منطقه«: قرار گزارش سايت فارسی بی بی سی وی نوشته است. تويتير خود رد کرد

ما در مورد مبارزه با داعش، نه با کشوری در تماس بوده و نه نيازی به ھمکاری داند، ا منظور حل موضوعات افغانستان حق خود می
  :آدرس انترنيتی ذيل ديده شود» .دارد

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151225_mar_mujahed_denied_russian_support 
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، در صورتی که از صداقت کابلوفاظھارات آقای  اين ٥».اين خيلی مھم است. شناسند ا به رسميت نمیو داعش ر

  :ًسياسی و مھر تصديق کرملين برخوردار باشد، صراحتا نشان می دھد که

ٔاحتماال روسيه در ديدگاه خود مبنی بر دشمن پنداشتن طالبان تجديد نظر کرده و من بعد مقاطعه سياسی خود ) ١  با اين ً

روسيه درنظر دارد از نيروی جنگی و اعتبار ) ٢گروه را، زير عنوان مخالفت با دھشت افگنی، دوام  نخواھد داد؛ و 

که از نگاه دکترين سياسی و متودولوجی جنگی، نيروی بس ) داعش(دينی طالبان افغان و پاکستانی عليه دولت اسالمی 

 محض يک بلوف سياسی بوده  کابلوفاين ھم محتمل است که اعالن آقای. (مھلک تری به حساب می آيد، استفاده نمايد

  .) و به منظور ايجاد درز و اختالف ميان طالبان و حاميان پاکستانی و عربی آنھا صورت گرفته باشد

سکو با طالبان و شرکت روسيه در جنگ ٔدر باره تماس م کابلوفاز ظواھر امور چنين بر می آيد که اعالن آقای 

- ، پس از اغمأ و انزوای نظامیوالديمير پوتينٔ باھم ارتباط و ھمخوانی داشته و نشانه آن است که رژيم آقای سوريه

سياسی طوالنی، باالخره زمان و اوضاع سياسی جھان را برای احراز مجدد قدرت و شرکت فعاالنه در بازی بغرنج و 

توان گفت که روسيه در صدد پايان بخشيدن به بازی يک  میًاگر واقعا چنين باشد، . ُچند بعدی جھانی مساعد يافته است

  . در جھان آمادگی می گيرد) يا شيرگرم(قطبی جھانی برآمده و برای يک دور جديد جنگ سرد 

ٔتا جائـی که موقف جھانی روسيه و آينده افغانستان و نقش آن در درگيری ھای منطقه ئی و فرامنطقه ئی مطرح بحث 

ً را می توان به حيث سرآغاز سناريوی تازه ای پنداشت که محتمال سياست جھانی و کابلوفگری آقای ءاست، افشا

ًاين سناريو محتمال از ملحوظات و اھداف ذيل الھام می .  خواھد بخشيدءمنطقه ئی روسيه را در آينده شکل و محتوا

  :  گيرد

 دوام جنگ در شرق ميانه و افغانستان عايد حال اياالت متحده ٔی که از ناحيه ت روانيھبا خستگی سياسی و نقا

-ٔ از دست رفته نظامیژو ناتو شده است، روسيه زمان را برای احيای مجدد نقش ابرقــدرت و احــراز پرستي

  سياسی خود در منطقه و جھان مساعد می بيند؛ 

  دوست را دوست و (معروف بود  روسيه که در گذشته به يکدندگی و انعطاف ناپذيری در سياست خارجی          

ِ، در سمت يک شاگرد خوب، از جھـــان غـرب چيزھای تازه ای آموخته و به )دشمن را دشمن خطاب می کرد َِ

ُسياست چند بعدی و چند جانبه ای معتقــد شــده است که اساس آن بر دوستی ھای موضعی و چرخش ھا و فرصت 

 د؛طلبی ھای مقطعی استوار خواھد بو

  سازمان دول مستقل مشترک المنافع  َروی ھای ناتو در مرزھای ممالک شامل درپيشروسيه از

)Commonwealth of Independent States ( ناراضــی و مشــوش است و امنيت و ثبات خود را در راه

 جو می کند که قادر به جلوگيری از تداوم اين پيش روی ھا باشد؛ و ھا و روابطی جست

 ز شکوه ھا و نارضايتی ھای جھان اسالم در برابر اياالت متحده آگاه و مسرور است و سعی خواھد روسيه ا

ورزيد تا با استفاده از اين نارضايتی ھا و ريختن چند اشک تمساح، نقش جھانی خود را توسعه بخشيده و در 

 ؛ و در نھايت،صورت امکان جای پای مطمئن و بزرگ تری را برای خود در جھان اسالم فراھم آورد

                                                 
5  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151223_zs_russia_taliban_ties  
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 سياسیۀنظامی خود در شرق ميانه و جھان اسالم را برای احيــای وجھــ- روسيه نقش فعال و حضور سياسی -

اقتصادی خــود در سطــح جھان ضروری می پندارد و از اين جاست که به جنگ سوريه پيوسته، به کمک 

 .ه با طالبان را گشوده است راه معانق شتافته، وراالسدابش

 را عبدهللا-غنیسکو نظام سياسی کنونی و حکومت نظر می رسد که مکه افغانستان مطمح نظر است، چنين به  ئیتا جا

موکراسی نوع غربی دروسيه از کاميابی . از ديدگاه منافع درازمدت خود مطلوب، قابل اعتماد، و قابل دوام نمی پندارد

می را که می تواند الگوئی برای کشورھای آسيای ميانه و فقيت چنين نظاودر افغانستان نه تنھا مطمئن نيست بلکه م

سکو قرين به حقيقت باشد،  اين گمان در باب چھارچوب فکری ماگر. ساير ممالک اسالمی شود، به نفع خود نمی بيند

  :ٔتوان سياست آينده روسيه در قبال افغانستان را در پيش بينی ھای آتی خالصه کرد می

 و يا بر مبنای خاص مبارزه عليه و مشترکات ايديولوژيکابل بر بنای ملحوظات روسيه روابط خود را با ک 

ٔتروريزم استوار نخواھد ساخت، بلکه اساس اين روابط را بر پايه چھار ملحوظ عملی و پراگماتيک استوار 

جاد اي) ٢فراھم ساختن زمينه برای خروج نيروھای اياالت متحده و ناتو از افغانستان؛ ) ١: خواھد ساخت

به نفع (ٔحکومتی در کابل که نفوذ روسيه را در آسيای ميانه به رسميت بشناسد و به وسوسه تخريبات نيابتی 

ٔجلوگيری از سرايت داعش و ساير جھاديون بين المللی به دروازه جنوبی ) ٣در اين منطقه تن در ندھد؛ ) ناتو

ھر نظام . ستان به آسيای ميانه و قلمرو روسيهتوقف صدور سيل آسای مواد مخدر از افغان) ۴دراسيون؛ و فآن 

يا حکومتی که در افغانستان بتواند روسيه را در امر برآورده شدن اين اھداف چھار گانه کمک نمايد، صرف 

  .سکو قابل حمايت و پذيرش خواھد بودنظر از ميالن ايديولوژيک آن، برای م

 ی کنونی افغانستان توانائی برآورده ساختن اھداف ًسکو محتمال بدين نتيجه واصل شده است که نظام سياسم

 .          فوق را ندارد و نخواھد داشت

  من جمله (روسيه حکومت کنونی حاکم در افغانستان را، بنا بر ارتباط خاص آن با اياالت متحده و ھمکارانش

عالوه، ه ب. ی پنداردبرای تأمين اھداف درازمدت خود در منطقه، مفيد و قابل اعتماد نم) عربستان سعودی

روسيه تداوم نظام و حکومت کنونی در کابل را موجب تداوم و تثبيت حضور امريکا در منطقه تصور می 

 .کند

  غنیروسيه به اين نتيجه واصل شده است که پس از خروج نھائی نيروھای امريکائی از افغانستان، حکومت-

 وام نخواھد بود؛ و يا جانشين آن، با خصوصيات مشابه، قابل دعبدهللا 

  را در امر مبارزه با نيروھای دھشت افگن بين المـــللی ناتوان و يا غيرجدی عبدهللا- غنیروسيـــه حکومـت 

ين خود را مجبور احساس می کند تا با طالبان به حيث نيروی رقيب داعش و اسالمگرايان امی پندارد و بنابر

 .ِ در مفاھمه را بگشايد،آسيای ميانه

 در حالی که خروج نھائی اياالت متحده و ناتو از افغانستان از امری غيرمحتمل به امری قرين به عالوهه ب ،

احساس می کند ) و حامی آنھا يعنی پاکستان(حقيقت تبديل شده است، روسيه خود را مجبور به معامله با طالبان 

ا به قدرت رسيدن نيروھای بدتر از ًتا بتواند، اقال تا زمان يافتن راه حل بھتری، از بروز خالی قدرت و ي

 .طالبان در افغانستان جلوگيری نمايد
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  ٔو اعمار لوله گاز تابی ھراس دارد و چنين می پندارد ) از طريق پاکستان(روسيه از نزديکی طالبان با چين

 خود ٔکه با عرضه بسته ای از مشوقات سياسی و اقتصادی خواھد توانست ھمکاری طالبان را در اين زمينه به

 .جلب نمايد

ًبدين ترتيب، با اين ملحوظات و مؤلفه ھای احتمالی تازه که احيانا منجر به چرخش در سياست روسيه در قبال افغانستان 

را  ٔخواھد شد، اين احتمال وجود دارد که افغانستان وارد مــرحله تازه ای از جنگ ھای داخلی و نيابتی شود که پايان آن

ی می ستراتيژيک و خطرات احتمالئھمه اين نشانه ھا حکايت از عمق پيچيدگی ھای . بين شدبه مشکل می توان پيش 

 و حاميان خارجی عبدهللا-غنیٔکه آيا حکومت ناقص الخلقه  اين. رو استه کند که افغانستان در حال حاضر با آن روب

لی است که پاسخ آن در آينده روشن خواھد اؤآنھا قادر به مديريت سالم اين پيچيدگی ھا و خطرات خواھند بود يا خير، س

  .شد

  سدنی -محمد ولی نيستانی

 

 

 
 


