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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ اگست ٠۶
  

 طلبان افغانستان جوالنگاه اشغالگران و جنگ

  )بخش ھشتم(

گيری از  دھد که در پی بھره ن میشود اھدافش نشا ھای بازی بزرگ در افغانستان محسوب می پاکستان که يکی از طرف

ھا با حمايت  به ھمين سبب است که جنگ با افغانستان که آغازگر آن پاکستانی. منافع سرشار اقتصادی افغانستان است

ھای مسلح و تربيت شده در خاک پاکستان  را گروه» نيابتی«ھای  اند، افزايش جنگ ھای غربی بوده  و ديگر قدرتامريکا

 .اند اند و باعث تباھی افغانستان شده ی مذھبی طالبان، القاعده،  داعش، مجاھدين و غيره سپردهھا ھم چون گروه

گران سياسی مبارزه با تروريسم و مواد مخدر در افغانستان و ناامن کردن منطقه بستگی به  به ھمين داليل از نظر تحليل

  .کند ادی در افغانستان توجيه میھای خارجی را تا مدت زمان زي ھای بزرگ است که حضور قدرت بازی

کم پای  ھمين موضوع سبب شد تا کم. بار تروريست و طالبان در اين کشور انجاميد  فاجعهۀجنگ داخلی که به ظھور پديد

 با نام رسمی عمليات بلندمدت آزادی در پی امريکا افغانستان توسط نيروھای ٢٠٠١جنگ .  به افغانستان باز شودامريکا

 و ھشدار جورج دبليو بوش ٢٠٠١مبر  سپت١١الدن به نيويورک و واشنگتن در   به رھبری اسامه بن القاعدهۀحمل

 به گروه طالبان مبنی بر اخراج گروه تروريستی القاعده از افغانستان و رد اين امريکاجمھور وقت اياالت متحده  سئير

 فرمان حمله به افغانستان در امريکاخواست در پی خودداری طالبان از پذيرش . درخواست از سوی طالبان؛ آغاز شد

  .  صادر شد٢٠٠١بر سال و اکت٧روز 

ً ھدف اصلی اين جنگ، ظاھرا. ھای نظامی مستقل خود را در افغانستان آغاز کرد ، فعاليت٢٠٠٢انگستان از سال 

راف افغانستان پراکنده شد و با  يک ماه بعد طالبان در اطًتقريبا. مبارزه و از بين بردن القاعده، طالبان و حاميان آن بود

  .جمھوری افغانستان شد سئيبرگزاری کنفرانس بن، حامد کرزی به قدرت رسيد و ر

 معادالت ۀمپ که ھم ترۀگذاری در افغانستان و عدم رسيدن به تفاھم با طالبان در دور  بعد از بيست سال سرمايهامريکا

تواند  بيند نمی  میامريکا رسيده که ئی نشست، اکنون وضعيت به جا با اين گروه به مذاکرهًگذشته را به ھم زد و رسما

اش رھا کند و نيروھا و  برای ھمين قصد دارد افغانستان را با معضالت حل نشده. بيش از اين در افغانستان بماند

و نظامی زيکی  در حال حاضر حضور فامريکاجمھوری  سئيسياست جو بايدن، ر. جا خارج کند امکانات خود را از آن

  .حداقلی در سراسر کشورھای جھان با ھدف تمرکز بر قدرت گرفتن چين و روسيه است
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 در افغانستان ھزينه ئیخواھد به تنھا اروپا نمی.  در افغانستان خواھد بودامريکا رو سياست ه اتحاديه اروپا دنبالًاحتماال

ثر و مستقل ؤھای جھان از سياست م در ديگر قارهفريقا، اتوان گفت به غير از  ت میأطی نيم قرن گذشته به جر. کند

برای ھمين به محض اين که جو بايدن اعالم کرد . ھاست  آنۀافغانستان ھم از جمل. بينيم اروپا در معضالت مختلف نمی

که نيروھای خود را از افغانستان خارج خواھد کرد، اروپا نيز اعالم کرد نيروھای خود را از افغانستان خارج خواھد 

 .کرد

ھای طالبان نيز باعث شده که کشورھای منطقه به اين نتيجه   در افغانستان و تشديد فعاليتامريکاکاھش نقش نظامی 

جدال درونی در . تری داشته باشند توانند در آينده اين کشور نفع بيش ھا می برسند که آينده افغانستان در ابھام است و آن

  .ن وضعيت استثير ايأحکومت مرکزی افغانستان تحت ت

، باز ھم رقابت بر سر نفوذ در امريکابدين ترتيب بيست سال پس از اشغال افغانستان توسط ائتالف نظامی به رھبری 

شرايطی که يادآور رقابت . تر می کند ر وضعيت امنيتی لرزان افغانستان را پيچيدهيياين کشور شدت يافته و اين تغ

 ۀھای دھ ھای دوران جنگ سرد در سال رن نوزدھم و اوايل قرن بيستم و رقابتھای بريتانيا و روسيه در ق وریتامپرا

  .ھشتاد ميالدی است

از سوی . ثباتی کند تواند تمام منطقه را دچار بی ای دارد و بالقوه می ژيک ويژهيستراتافغانستان، کشوری که موقعيت 

  .برد زی دوگانه را پيش میديگر پاکستان، که حامی اصلی گروه طالبان است، متھم شده که يک با

مقامات ناتو و . کند  نيروھای خود را از افغانستان خارج میئیامريکاناتو ھم اعالم کرده است به دنبال خروج نيروھای 

شان از افغانستان اين کشور دوباره به دوران جنگ داخلی   در صورت رفتنًاند که احتماال  تلويحا گفتهئیامريکا

  .گردد بازمی

ريزی در افغانستان برای فردای خروج  ی در حال برنامهئ ی و فرامنطقهئ در حالی است که بازيگران منطقهاين ھمه 

 .نيروھای خارجی از اين کشور ھستند

 ھمه در حال امريکا عربی، اروپا و ۀايران، ترکيه، روسيه، پاکستان، چين، عربستان سعودی، امارات متحد

  . ن ھستندريزی برای نفوذ در افغانستا برنامه

ھا در افغانستان بر امنيت   ايغورھاست از اين رو نگران است که تشديد ناآرامیۀ در شرق کشور درگير پروندبيجينگ

برای ھمين . نگرد  ترديد میۀ و اروپا به ديدامريکاھای  و به ھمين دليل حتی نسبت به سياست. ثير مستقيم بگذاردأآن ت

يه ھماھنگ کند و با ترکيه در ارتباط دائم باشد و در عين حال دخالت مستقيم در چين تالش دارد سياست خود را با روس

 ممکن ۀترين ھزين ل شرايط با کموگر تحوالت افغانستان ھستند و به دنبال کنتر  نظارهًھا فعال آن. افغانستان نداشته باشد

  .ھستند

اند و جمھوری اسالمی ايران را   افغانستان رسيده به توافقی با يکديگر بر سرامريکارسد ترکيه و روسيه و  به نظر می

 تعليق شده است، ايران و روسيه مذاکراتی انجام ً در قطر که فعالامريکا مذاکرات طالبان با ۀدر بحبوح. اند دور زده

 ھمه اين ايران طرحی را ارائه داده بود که اول از.  با طالبان از قافله عقب نمانندامريکااند تا در صورت توافق  داده

اند  ھا رفته ھا ترک ئیامريکااند اما به سراغ  ھا اين طرح را گرفته  روسًھا در ميان گذاشت، اما ظاھرا طرح را با روس

  .ھا قرار دھندمذاکره بدون اين که مقامات جمھوری اسالمی ايران را در جريان اين 

ھا از افغانستان،  اند تا بعد از خروج نيروھای خارجی  به توافق رسيدهامريکادھند که ترکيه با روسيه و  شواھد نشان می

شود از حمايت ناتو نيز برخوردار است و حتی ترکيه  طرحی که گفته می. نمايندھا نيروھايشان را به اين کشور گسيل  آن

 .کنند را به انجام اين کار ترغيب می
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 قرار نيست جمھوری اسالمی ايران در ًه ظاھراترکيه اين روزھا در تدارک کنفرانس استانبول برای افغانستان است ک

 .آن، حضور داشته باشد

چه  آن. ترکيه تالش کرده است ھم با طالبان ارتباط بگيرد و ھم با حمايت غرب با دولت کابل در تماس نزديک باشد

 قدرت در  اصلیۀالمسلمين در ھست ھای اسالمی نزديک به خود به ويژه اخوان مدنظر ترکيه است، گنجاندن جريان

 اخير دولت ۀای که در يک دھ ھزينه. المسلمين است  قدرت توسط اخوانۀبھترين حالت برای ترکيه قبض. افغانستان است

به اين ھدف رسيدن . المسلمين کرده، اين کشور را به نيروی مسلط بر اين جريان تبديل کرده است ترکيه برای اخوان

ھای ترکيه سبب شده است تا غرب و روسيه به اين نتيجه برسند  ويژگی. ترين ھدف است برای ترکيه در افغانستان عالی

ھای اسالمی،   ارتباطات نزديکش با گروهۀکننده در افغانستان باشد و به واسط لوتواند بازيگری کنتر که دولت ترکيه می

  .ل خارج شودوباشد و نگذارد امور از کنتر سياسی افغانستان ۀميدان دار عرص

 سياستی مشابه ًھای اخوانی دولت ترکيه تنظيم کرده است و تقريبا رسد قطر ھم سياست خود را با سياست به نظر می

قطر با طالبان ارتباط بسيار نزديک دارد و آن را قدرتی نزديک به ايدئولوژی . برد سياست ترکيه را پيش می

 افغانستان را با ۀبرای ھمين آيند. ثر حساب کندؤتواند روی آن به عنوان بازيگری م بيند که می یالمسلمين م اخوان

  .گيری طالبان در اين کشور می بيند قدرت

 به دنبال منافع خود ھستند و قبل از ھر ًھا بيش از ھر چيز برای اعمال نفوذ در افغانستان صرفا روشن است که روس

  . اين کشور را مد نظر دارندچيز امنيت مرز ھای شمالی

رود  برای ھمين گمان نمی. اند چنان خاطرات اشغال ناکام افغانستان را ھم از خاطر نبرده ھا ھم اما در عين حال روس

به ويژه اين که روسيه در حال حاضر در اوکراين و سوريه درگير است . حضور نظامی جدی در افغانستان داشته باشند

ھا و    برای اين منطقه برنامهًباغ نيز دست به گريبان است و احتماال  روسيه با معضل قره.و حضور مستقيم دارد

امنيت مرزھای شمالی .  سياسی داردۀتر جنب بنابراين دخالت در امور افغانستان، بيش.  را طراحی کرده استئیسناريوھا

شوند ھم   خلوتی برای روسيه محسوب میطياچنان ح اند اما ھم  که از شوروی سابق جدا شدهئیھا اين کشور و جمھوری

 .مھم است

ھای مخالف حکومت افغانستان به واليات شمالی اين کشور   نبرد و فعاليت گروهۀھای گذشته، کشيده شدن عرص طی سال

ھای سابق اتحاد  در مرزھای مشترک با کشورھای آسيای ميانه و استان سين کيانگ چين، دولت روسيه و جمھوری

  .نگران کرده استشوروی را 

ھا با طالبان مخالفت کرده، آن را  دولت روسيه سال. شود ر مھم محسوب میيينرمش روسيه در قبال گروه طالبان يک تغ

در برابر طالبان » ائتالف شمال« نود ميالدی از ۀھای داخلی افغانستان در دھ ناميد و در جنگ يک گروه تروريستی می

  .کرد حمايت می

اھداف طالبان با « يک ديپلمات ارشد روسيه گفت در مبارزه با گروه موسوم به دولت اسالمی ٢٠١۵مبر اما در دس

  ». برای تبادل اطالعات دارندئیھا کانال«و روسيه و گروه طالبان »  داردئیسو اھداف ما ھم

کشورھای «روسيه و د کردند که نمايندگان اين گروه طی دو سال گذشته چندين بار با مقامات ئيأمنابع طالبان نيز ت

  .اند در روسيه مالقات کرده» ديگر

. ناميد جمھوری اسالمی طالبان را گروه تروريستی می. روابط جمھوری اسالمی ايران و طالبان نيز به ھمين منوال بود

ت از المللی به خاطر حماي ھای طالبان با روسيه و ايران به پاکستان کمک کرد که از فشارھای بين با اين وجود تماس

  .طالبان کاسته شود
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 در جھت بھبود روابط دفتر سياسی طالبان ئیھا گرای طالبان گام ترين حامی سياسی گروه افراط عنوان مھم دولت قطر به

 جمھوری ۀدر آغاز مذاکراتی مخفی بين برخی مقامات وزارت خارج.  برداشت١٣٩٧و جمھوری اسالمی در سال 

ت رسمی از طالبان به تھران سفر کرد و با أ، يک ھي١٣٩٧ سال ]جدی[ماهاسالمی صورت گرفت و سرانجام در دی 

  . جمھوری اسالمی مذاکره کردندۀبرخی مقامات وزارت خارج

اين بار .  جمھوری اسالمی به باالترين سطح خود رسيدۀ، روابط دفتر سياسی طالبان و وزارت خارج١٣٩٩در سال 

 ۀ به دعوت وزارت خارج]١٣٩٩[سال گذشته]دلو[البان در بھمن ماه گذاران ط مال عبدالغنی برادر، يکی از بنيان

 جمھوری اسالمی ايران در امور افغانستان ۀ ويژۀجمھوری اسالمی به تھران سفر کرد و با محمدجواد ظريف و نمايند

ت را خبر اين مذاکرا. ديداری که موجب انتقاد دولت افغانستان از جمھوری اسالمی شد. ديدار و مذاکره کردند

  .ای کرد  رسانه١٣٩٩ ]دلو[ بھمن٧گوی وزارت امور خارجه جمھوری اسالمی در تاريخ  سخن

سفر نمايندگان اين .  به مسکو رفتمذاکرهت طالبان برای أ، يک ھي٢٠٢١ جوالی ٨شنبه  عالوه بر ايران، روز پنج

 از رھبران دفتر سياسی جنبش در ت را يکیأھدايت اين ھي. جنبش به پايتخت روسيه دو روز به طول خواھد انجاميد

طالبان با ضمير . س دپارتمان روابط با شھروندان افغانستان بر عھده داشتئي، ر»الدين دالور شھاب«قطر، به نام 

  .س بخش دوم آسيا در وزارت امور خارجه روسيه ديدار کردندئيس جمھور در افغانستان و رئي رۀ ويژۀکابلوف، فرستاد

ثباتی اوضاع در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواست تا از سرايت   از بیکابلوف در اين ديدار

ھا قصد ندارند از خاک اين کشور برای  در پاسخ طالبان گفتند که آن. به خارج از افغانستان جلوگيری کنند ھا  درگيری

ان امنيت مرزھای کشورھای آسيای ميانه و ت طالبأاعضای ھي. حمله به ساير کشورھا از جمله روسيه استفاده کنند

  .ھای خارجی در خاک اين کشور را تضمين کردند خانه سفارت

  . مبنی بر استفاده نکردن از خاک افغانستان عليه کشورھای ديگر را تکرار کردت طالبان موضع خودأ، ھيلسهجدر اين 

ھا  آن. مند ھستند يابی به صلح پايدار در افغانستان عالقه ھا به دست  اطمينان دادند که آن چنين نمايندگان طالبان، ھم 

  .مين خواھند کردأطور معمول ت ھای مرزی با کشورھای ھمسايه را به چنين قول دادند عملکرد گذرگاه ھم

  به گزارش.ھای خود را برای افغانستان و ساير کشورھا اعالم کردند نمايندگان طالبان پس از مذاکرات در مسکو برنامه

  .شده است  دفتر سياسی جنبش طالبان مطرح ۀھا در بياني خبرگزاری رسمی روسيه اسپوتنيک، اين طرح

 .پارچگی کشورھای آسيای ميانه را ندارند از جمله نمايندگان طالبان اطمينان دادند که نيروھای آن قصد نقض يک

 بود كه اوضاع در افغانستان به سرعت گفته  روسيه ۀ، سرگئی الوروف، وزير امور خارج٢٠٢١ والیج ٧چھارشنبه 

  . از اين کشور پيوند دادئیامريکااين موضوع را به خروج نيروھای   روسيهۀوزير خارج. رود رو به وخامت می

جا از جمله در رابطه با  کنيم که اوضاع در آن افتد را دنبال می چه در افغانستان اتفاق می ما از نزديک آن: الوروف گفت

  .رود  و ساير نيروھای ناتو به سرعت رو به وخامت میئیامريکا نيروھای ۀخروج عجوالن

به ھر ترتيب، مسکو به تعھدات خود در چارچوب سازمان پيمان امنيت جمعی : کيد کردأ روسيه تۀوزير امور خارج

 اين ۀن دبيرخاننمايندگا: او خاطرنشان کرد. ادامه خواھد داد و ھمه کارھا را برای سرکوب تجاوز انجام خواھد داد

  ..سازمان برای ارزيابی وضعيت موجود از منطقه مرزی بازديد کردند

٢٠٢٢ست گا پنجم - ١۴٠١ -  اسد-جمعه چھاردھم مرداد  

 . ادامه دارد

ادرۀ - .، قبل از سقوط حاکميت پوشالی نگلشته شده استاز متن نوشته بر می آيد، که بيشترين قسمت آن: يادداشت
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