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 مسکو و طالبان
  

سيه در اين بار ھم مانند دھۀ ھشتاد دو قدرت جھانی امريکا و رو: ديگر شده است" بازی بزرگ"افغانستان داخل يک 

کشور ھائی  که برای جنگ قائم مقامی بين امريکا و روسيه . آمادگی می گيرند" جنگ سرد دوم"تصادم اند که برای 

افغانستان، اوکراين، سوريه و کشور ھای بالتيک در اروپای شرقی اھداف . نشانه گيری شده، از قبل تعيين گرديده است

شود، اما حضور  در حال حاضر حاکم بال منازع افغانستان شمرده میامريکا . روند اولی اين دو قدرت به شمار می

افغانستان جائی بود که سوسيال امپرياليسم شوروی از آن با . گردد ناخواسته اش ھر روز به مقاومت مخالفان مواجه می

ريکا را به اکنون نوبت روسيه است که ام. سرافگندگی بيرون رفت و مسکو امريکا را عامل عمدۀ شکست خود دانست

مسکو سعی می ورزد که با طالبان کنار بيايد و امريکا را در تنگنا . سرنوشت نکبتبار خود در افغانستان مواجه سازد

  . روابط تناتنگ مسکو با طالبان، امريکا و دولت مستعمراتی کابل را آشفته و مضطرب ساخته است. قرار دھد

. دھد ھدات و پيمان ھای قبلی ارزش خود را آھسته آھسته از دست میسياست منطقه به سرعت در حال تغيير بوده و تع

ی داخلی ه ئبازيگران جديد سياسی ھم در سطع ملی و ھم در سطح منطقه ئی ظھور کرده اند که کمتر تابع ضوابط عنعن

نيرو . ر خورده استًاز زمان تجاوز شوروی و بعدا امريکا به افغانستان، چھرۀ کشور ما از ريشه تغيي. و بين المللی اند

امروز گروھی به نام طالبان به يک واقعيت جديد . ھای جديد سياسی در کشور جانشين بازيگران گذشته شده است

برای من تعجب ندارد که چرا طالبان در محاسبۀ . کرد سياسی کشور مبدل گشته  که کمتر در تخيل کسی خطور می

ياست بازی  در مجموع در افغانستان بسيار عاميانه و مبتذل گشته است سياسی افغانستان  داخل شده اند، زيرا  سطح س

که در پرتو آن ظھور گروه ھای مانند طالبان و حزب اسالمی و جمعيت اسالمی و ديگران يک پديدۀ طبيعی به نظر می 

ا دامن می زنند، در راستای آن، بازيگران منطقه ئی و جھانی که حامی گروه ھای داخلی اند و منازعات درونی ر. آيد

رقابت  و ھمکاری ميان قدرت ھای رقيب  گذشته و نو در افغانستان .  سازند خود را برای روياروئی جديدی آماده می

. در حال تکوين است و کشور ما ھم از قبل به  يکی از قربانگاه ھای زور آزمائی جھانی و منطقه ئی مبدل شده است

که روسيه بعد از بحران اوکراين در اروپا در  بل پيش بينی بود، باالخص اينبرگشت روسيه در سياست افغانستان قا

سوريه در شرق ميانه و افغانستان در جنوب غرب آسيا مجرائی بود که روسيه توانست از فشار . مضيقه قرار گرفت

تر  عميق "ه می نمايند که امريکا و دولت مستعمراتی کابل اظھار عقيد. ناتو فرار نمايد و امريکا  را  به مبارزه بطلبد

 شدن و خراب تر شدن  به منظور سرنگونی دولت  افغانستان می تواند باعث پيچيده شدن روابط بين روسيه و طالبان
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روسيه به ايران "جنرال نيکولسن قومندان قوای متجاوز امريکا در افغانستان خاطر نشان ساخته است که ". امنيت شود

استدالل روسيه اين است ... واھانه در افغانستان پيوسته و به طالبان مشروعيت بخشيده استو پاکستان برای نفوذ بد خ

دھد، مبنای واقعی  اين حقانيتی  که روسيه به طالبان می. جنگد، نه دولت افغانستان که اين طالبان است که با داعش می

با پيروی از ."  ای ناتو در افغانستان استھ ندارد، اما برای تضعيف دولت افغانستان و تحت شعاع قرار دادن تالش

حمايت روسيه از طالبان "امريکا، مقامات دولت مستعمراتی کابل ھم لب به شکايت گشوده و متذکر شده اند که 

 ھائی که در مسکو و تاجيکستان بين دو طرف انجام شده،  اما سلسله مالقات. افغانستان تاکنون بيشتر سياسی بوده است

حمايت ...عی و اطالعاتی افغانستان را نگران حمايت مستقيم مالی و يا ارسال سالح برای طالبان کرده استمقامات دفا 

  ". روسيه از طالبان يک روند جديد خطرناک تلقی می گردد

الکساندر . ئيد قرار داده  و داليل خود را اظھار داشته اندأدولت روسيه و طالبان تماس ھای دو جانبه را  مورد ت

 روابط کشورش با طالبان به  تيسکی، سفير روسيه در مجلس اعيان دولت مستعمراتی کابل در بارۀ چگونگی مان

روسيه و طالبان در جنگ با داعش در افغانستان منافع مشترک دارند و اين کشور به "سناتوران توضيح داد و گفت که 

گروه داعش کوشش دارند تا خود شان را به آسيای جنگجويان ... منظور  تأمين امنيت اتباعش با طالبان تماس دارد

...  ھای داعش در افغانستان نگران است  روسيه و چين برسانند و روی ھمين دليل،  روسيه از افزايش فعاليت،مرکزی

ت توانند ھراس افگنان را شکس که نمی   ھائی به وجود آمده اند وقتی اين ھمه پايگاه نظامی امريکا در اينجا به چه ھدف

روسيه خواھان صلح در افغانستان است که تنھا از طريق "نطاق وزرات خارجۀ روسيه ھمچنان متذکر شد که ". بدھند

  ".  ھا از جمله طالبان ممکن خواھد بود ارتباط ھمه گروه

سياسی داريد گی  درکشور ما نمايند"يکی از سناتوران دولت مستعمراتی کابل اعتراض کرد و به سفير روسيه گفت که "

يک سناتور ديگر ھم صدای ". کنيد شناسيد اما از مخالفينش تقاضای مصونيت می که حکومتش را به رسميت می

ست و ما احکومت بايد مقامات روسی را تفھيم و متقاعد کند که داعش دشمن مشترک ھمه "اعتراض را بلند کرد و گفت 

اين عمل روسيه نقض روابط ديپلماتيک و مداخله در امور . ا بيايندآرام نمی نشينيم که داعش از مرزھای ما به سمت شم

موازی به صحبت ". کشور است که با دشمنان يک کشور صدای دوستی بلند می کند و به دنبال نفع بردن از آنان است

ئيد أسکو تسفير روسيه در مجلس اعيان دولت مستعمراتی کابل، طالبان ھم دھن به گفتار گشودند و تماس شان را با م

ی ھم ئکه امريکا و متحدانش را از افغانستان بيرون کنيم، به حمايت نياز داشتيم و از سو برای اين: "طالبان گفتند. کردند

روسيه خواستار خروج سريع نيروھای خارجی از افغانستان بود، که بر ھمين اساس اتحاد روسيه و طالبان شکل گرفته 

  ".است

سکو با طالبان تا کجا پيش خواھد رفت و چه ابعادی خواھد گرفت؟ اگر عاليق مسکو با ال اينجاست که تماس مؤ  س

ًرفا سياسی و امنيتی باشد، در حالت عدم موجوديت يک دولت مستقل ملی در افغانستان، فھم آن قابل درک صطالبان 

با گروه ھا جھادی مستقر در اما اگر اين نوع تماس ھا به مانند ھمکاری و کمک مادی و نظامی امريکا . خواھد بود

 –مانند دولت خلقی (پاکستان در دھۀ ھشتاد تغيير جھت دھد، اين جاست که مو بر اندام امريکا و دولت دست نشانده اش 

  .  ستاده خواھد شد و مردم افغانستان ھم صدای اعتراض را بلند خواھند کرديدر کابل  ا) پرچمی

. عرض توطئه و تجاوزات قدرت ھای جھانی قرار داده و آسيب پذير ساخته استجغرافيای افغانستان، اين کشور را در م

، ٢٠در قرن . بين روسيه تزاری و برتانيه، افغانستان را دستخوش حوادث ناگواری ساخت" بازی بزرگ"، ١٩در قرن 

روی به راه انداخت و را در افغانستان بين امريکا و شو" بازی بزرگ"تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان، 

. امريکا توانست که با حمايت از گروه ھای جھادی مستقر در پاکستان، شوروی را در تنگنای سياسی و نظامی قرار دھد
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بازی  "ۀحن، ص٢١در قرن . اما اين رشادت مردم ما بود که  سرانجام شکست شوروی  را در افغانستان تسجيل نمود

اينک . باز ھم در تقابل قرار گرفته اند) بازماندۀ شوروی(ار شده و امريکا و روسيه در افغانستان بار ديگر تکر" بزرگ

 استفاده نمايد تا انتقام شکست خود  را ،نوبت روسيه است که از عين تکتيک امريکا در تحت فشار قرار دادن شوروی

مندی زيادی به بحران القه عتا زمان پيشروی ناتو به سوی اروپای شرقی و خلق بحران اوکراين، روسيه . بستاند

در سال ھای اول تجاوز امريکا و متحدين به افغانستان، روسيه  به قوای امريکا و ناتو اجازه داد . افغانستان نشان نداد

الکن .  استفاده نمايدی در نقل و انتقال مواد لوژيستيککه از خطوط مواصالتی اين کشور و ممالک آسيای مرکز

اتو به سوی اروپای شرقی و نزديک شدن  به سرحدات روسيه،  زنگ خطر را در مسکو به پيشروی خالف انتظار ن

  . صدا در آورد و ھمکاری جای خود را به رقابت و صف آرائی جديد داد

برای قدرت نمائی و مات ساختن ناتو، مسکو با . بين امريکا و روسيه شد" جنگ سرد دوم"بحران اوکراين، نقطۀ اوج 

. که ناتو و امريکا بتوانند کمترين کاری انجام دھند ميه را دوباره به روسيه ملحق نمود، بدون اينسرعت جزيرۀ کري

ر اسد انداخت تا از اًتھاجم سياسی و نظامی روسيه در شرق ميانه آغاز شد  و مسکو عمال لنگر خود را در عقب نظام بش

ه به سرنوشت عراق و ليبيا مواجه شده و پارچه پارچه ًواقعا اگر کمک روسيه نمی بود، سوري. انھدام کامل نجات يابد

 آورد تا امريکا را در فشار یًروسيه بعدا به افغانستان رو. شد که ھنوز ھم اين خطر درکمين اين کشور قرار دارد می

 حسن نيت ظاھری روز ھای اول  مسکو نسبت به تجاوز امريکا به افغانستان جای خود را به ضديت. سياسی قرار دھد

شناخت اين گروه من حيث يک جناح غير قابل : تماس مسکو با طالبان دو معنی دارد. و تخريب جايگاه امريکا داده است

جنگ "اين بدين معنی است که افغانستان در . انکار در سياست افغانستان و استفادۀ ابزاری از طالبان در مقابله با امريکا

  .  دارد که ھر دو را در روياروئی مستقيم قرار داده استبين امريکا و روسيه نقش محوری " سرد دوم

يک . ثير دولت مستعمراتی کابل در چنين يک تحول بسيار اندک است، زيرا  فاقد وجاھت سياسی و ملی استأنقش و ت

. تواند وزن سياسی داشته و با قوت در صحنۀ سياست داخلی و جھانی عرض اندام نمايد نظام با اين خصوصيت نمی

ضعف دولت . برد ترحم کشور اشغالگر به سر میبه اميد  پرچمی –ت مستعمراتی کابل مانند دولت مزدور خلقی دول

مسکو . ع می نمايد که بتازند و ابتکار عمل را در دست گيرنديجه ھای مخالف مانند طالبان را تشمستعمراتی کابل، گرو

  .   ان بکشد ومستانه بغردھم منتظر فرصت است تا فغان امريکا و ناتو را در افغانست

  

   

  

 

  

 

 


