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:طالبان وفیدراسیون روسیه میان  «تماس»برقراری   

جنگ؟ مرحلٔه نوین بهافغانستان ورود   
 

 :"ضمیر کابلوف"اظهارات تا  "جو بایدن"سخنان از 

آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور ایاالت متحده در مصاحبه ای با مجلٔه نیوزویک اظهار میالدی  2011در ماه دسمبر 

مورین عالی رتبٔه مأ  سایرآقای بایدن، ظاهراً غیرمترقبٔه اظهارات این . به دنبال 1«طالبان دشمن امریکا نیستند»داشت که 

بلکه آوردن صلح در آن کشور  ،که هدف ایاالت متحده در افغانستان از بین بردن طالبان نهتأئید نمودند  ایاالت متحده

نجا از بحث روی این مطلب که آوردن صلح در افغانستان با موجودیت در ایبه منظور جلوگیری از طوالت کالم، )است. 

صرف  ،تا چه حد امکان پذیر است ازوی نظامی پاکستان در جنگ اعالن ناشده علیه افغانستان تلقی می شوند،، که بطالبان

 نظر می شود.(

افغانستان را ببار آورده و موجب شدند  تعجب حلقه های رسانه ئی و عامٔه مردم جهان و آقای بایدن در آن زماناظهارات 

انه یک نشست رسدر علناً را در قبال افغانستان  نظامی ایاالت متحده - تا حامد کرزی، رئیس جمهور وقت، موضع سیاسی

آقای بایدن و اظهارات . مع هذا، یاد کند« سیاست دو ُرویه و دو ُپشته» به نامو از آن  دهانتقاد قرار دو  سؤالمورد ئی 

خش های و چرمتغیر مأمورین ایاالت متحده در ارتباط با دشمن نبودن آن کشور با طالبان، برای آنانی که با طبیعت سایر 

 .بودچندان قابل تعجب نمتعارف و غیرآشنائی دارند، در گذشته سیاست جهانی معجزه آسای 

)صدراعظم بسمارک اوتو فون به گاهی منتظره در روشنی مقوله ای که  این چنین چرخش های ظاهراً عجیب و غیر

الی  1۸۵۹های  صدراعظم برتانیه بین سالن )وتالرد پالمرسگاهی هم به ( و 1۸۹0الی  1۸۷1آلمان بین سال های 

وف بازیگران معربه نظر ایندو سیاستمدار کارکشته و نسبت داده می شود، کامالً قابل درک اند. بدین معنی که ( 1۸۶۵

ع فو در صورتی که منا؛ دارنددایمی نه، بلکه منافع دایمی ملت ها دوست (، balance of power) ءدرامٔه توازن قوا

 خواهند کرد.خود دیروز قربانی دشمن در یک چشم بهم زدن را امروز خود کند دوست حکم شان 

                                                           
 در آدرس انترنیتی ذیل مطالعه کرد: 2011دسمبر  20.گزارش اظهارات جو بایدن را میتوان در دیلی میل مؤرخ 1

http://www.dailymail.co.uk/news/article-20۷6564/Taliban-enemy-says-Joe-Biden-US-negotiate-deal-end-Afghanistan-war.html 
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ه از ای را در این زمین ن کشور نیز توصیهآو نخستین رئیس جمهور ایاالت متحده فاتح جنگ استقالل جورج واشنگتن، 

د بوده و در مواقع الزم به آن معتقحده به آن روز ایاالت متمداران اخود به میراث گذاشته است که بسی از سیاست م

برقرار می سازد، خود را  دشمنی یا دوستی دایمیملتی که با ملت دیگری : »واشنگتن چنین می گوید 2.جسته اندتمسک 

خود را  وظیفٔه اصلیدشمنی دایمی میشود،  یابردٔه دوستی که ملتی  به گفتٔه واشنگتن،« قرار میدهد.گی در موقعیت برده 

)که ابقای ملت است( نادیده می گیرد و منافع ملی خود را )که شیرازٔه ملت بودن است( در پای چنین دوستی ها و دشمنی 

 قربان می کند. ها

اخیر ضمیر کابلوف )نمایندٔه خاص ا که در باال به آن اشاره شد، اعالن ملت ه)و دشمنی( دوستی قانون در روشنی 

مطلبی چند هر، رابطه برقرار کرده است با طالبان مبنی بر اینکه فیدراسیون روسیهوالدیمیر پوتین در امور افغانستان( 

ثر اوقات و اک است باران دیدهگرگی آقای کابلوف که به نظر می رسد، نباید چندان تعجب آور تلقی شود. و بیسابقه تازه 

 کی جی بی شوروی سابق،سازمان استخباراتی  تبىربلند به حیث عضو زندگی روزانه را در خمار ودکا بسر می کند، 

شته و یکی از متخصصین با نام روسیه در قضایای افغانستان به حساب با امور افغانستان سر و کار دااز سه دهه بدین سو 

ا باخیراً به خبرگزاری انترفاکس گفت که روسیه در ارتباط با مبارزه علیه نیروهای داعش در افغانستان می رود. وی 

ه کعالوه کرد آقای کابلوف در این اعالمیه « معلومات با این گروه است. مشغول تبادلهٔ »منافع مشترک داشته و طالبان 

اما این کار را "با احتیاط و به صورت تجارتی" انجام  روسیه حاضر است به دولت افغانستان تجهیزات نظامی بدهد،»

ی با و همنوائ مبارزه علیه دهشت افگنیر مبنای اصل بدین معنی است که ماسکو نه بکابلوف بیان اخیر ) 3.«خواهد داد

 (اقدام خواهد کرد. ، به فروش اسلحه به کابل، بلکه به هدف تمتع از بازار اسلحه در افغانستانکابلسیاسی ضع امو
 

  کابلوف: ضمیر تأویلی از بیانات و  یه هافرض

ت سیاس طوالنیداستان  محتمالً از آغاز فصل جدیدی در، آقای کابلوف فوق یامعنرمز و پر ولی پر  با بیان مختصر

شرکت روسیه از  احتماالً  افشای تماس مقامات روسی با طالبان،با اطالع می دهد. چنین می نماید که وی خارجی روسیه 

ج لیـخ ،آسیای میانه الی کرانه های بحر هند و قفقاز ساحٔه وسیعه ــدارد کــبر میپرده ده ای ــدر بازی بزرگ و پیچی

  4را احتوا می کند.و بحیرٔه احمر  ،بحیرٔه عرب ،مدیترانهسواحل بحیرٔه  ،فارس

طالبان ». وی می گوید: نباید نادیده گرفته شودکه دیگری نیز اشاره می کند بکر به مطلب کابلوف آقای  ،در این مصاحبه

شناسند اند که ابوبکر البغدادی )رهبر داعش( را به عنوان خلیفه به رسمیت نمی افغانستان و طالبان پاکستان هر دو گفته

                                                           
ران، ایشاه رضا محمد طئٔه سی آی ای خلع قدرت گردید(، سرنوشت رهبرانی نظیر نو دین دیم )ٰرئیس جمهور ویتنام جنوبی که در نتیجٔه تو 2 

توصیٔه که تطبیق حامد کرزی، حاکی از مواردی است رئیس جمهور پانامه، حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر و به معنای خاصی  نوریگا
 در عمل نشان میدهند. را  جورج واشنگتن

 متن این خبر را می توان در صفحٔه فارسی سایت بی بی سی در آدرس ذیل مطالعه نمود: 3 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151222_zs_afghan_taliban_isis 

ادعای کابلوف را در بارٔه تماس روسیه با طالبان در صفحٔه  ان،ب، سخنگوی شاخٔه منصور طالذبیح هللا مجاهدمع هذا، باید در نظرداشت که  4 

ا به ای ردر حالی که گروه طالبان تماس با کشورهای منطقه»تویتیر خود رد کرد. قرار گزارش سایت فارسی بی بی سی وی نوشته است: 
کشوری در تماس بوده و نه نیازی به همکاری داند، اما در مورد مبارزه با داعش، نه با منظور حل موضوعات افغانستان حق خود می

 آدرس انترنیتی ذیل دیده شود:« دارد.
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151225_mar_mujahed_denied_russian_support 
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سیاسی ، در صورتی که از صداقت اظهارات آقای کابلوفاین  5«شناسند. این خیلی مهم است.و داعش را به رسمیت نمی

روسیه در دیدگاه خود مبنی بر دشمن احتماالً ( 1 :نشان می دهد کهصراحتاً برخوردار باشد، و مهر تصدیق کرملین 

، دوام  یدهشت افگن با مخالفتزیر عنوان  ،را این گروهبا مقاطعٔه سیاسی خود من بعد پنداشتن طالبان تجدید نظر کرده و 

 داعش() طالبان افغان و پاکستانی علیه دولت اسالمی دینیو اعتبار  ی جنگینیرو روسیه درنظر دارد از( 2؛ و خواهد دادن

تمل )این هم مح استفاده نماید.به حساب می آید، تری مهلک نیروی بس  ،دکترین سیاسی و متودولوجی جنگی از نگاهکه 

است که اعالن آقای کابلوف محض یک بلوف سیاسی بوده و به منظور ایجاد درز و اختالف میان طالبان و حامیان 

 پاکستانی و عربی آنها صورت گرفته باشد.( 

ه یو شرکت روسیه در جنگ سور با طالبان ماسکودر بارٔه تماس  بلوفااعالن آقای ککه  از ظواهر امور چنین بر می آید

سیاسی -اغمأ و انزوای نظامی از نشانٔه آن است که رژیم آقای والدیمیر پوتین، پسهمخوانی داشته و ارتباط و باهم 

چند ُبعدی بغرنج و در بازی  نهو شرکت فعاالرا برای احراز مجدد قدرت اوضاع سیاسی جهان زمان و باالخره طوالنی، 

، میتوان گفت که روسیه در صدد پایان بخشیدن به بازی یک قطبی جهانی اگر واقعاً چنین باشدمساعد یافته است. جهانی 

  ( در جهان آمادگی می گیرد.یا شیرگرمبرآمده و برای یک دور جدید جنگ سرد )

مطرح بحث و فرامنطقه ئی  ئی و نقش آن در درگیری های منطقهی که موقف جهانی روسیه و آیندٔه افغانستان ـتا جائ

ای پنداشت که محتمالً سیاست جهانی و منطقه  تازه سناریویمی توان به حیث سرآغاز را آقای کابلوف افشاگری است، 

  الهام می گیرد: ذیل اهداف ملحوظات و  ازمحتمالً . این سناریو و محتوا خواهد بخشید شکلئی روسیه را در آینده 

 ی که از ناحیٔه دوام جنگ در شرق میانه و افغانستان عاید حال ایاالت متحده روانی ا نقاحتو سیاسی خستگی ا ب

د سیاسی خو-نظامیپرستیز از دست رفتٔه راز ــو اح درتــابرقو ناتو شده است، روسیه زمان را برای احیای مجدد نقش 

 ؛ مساعد می بینددر منطقه و جهان 

   دوست را دوست و دشمن  در سیاست خارجی معروف بودناپذیری در گذشته به یکدندگی و انعطاف روسیه که(

رب چیزهای تازه ای آموخته و به سیاست چند ُبعدی ـان غـــجهاز ، در ِسَمِت یک شاگرد خوب، (خطاب می کردرا دشمن 

 استواری های مقطعی فرصت طلبچرخش ها و موضعی و که اساس آن بر دوستی های  ده استــد شــمعتق ه ایو چند جانب

 ؛هد بودخوا

  سازمان دول مستقل مشترک المنافع  وی های ناتو در مرزهای ممالک شامل درپیش رَ از روسیه

(Commonwealth of Independent States )و روابطی  ها هخود را در راو ثبات و امنیت  استوش ــی و مشــضنارا

 باشد؛ها این پیش روی تداوم قادر به جلوگیری از جستجو می کند که 

  سعی خواهد است و و مسرور نارضایتی های جهان اسالم در برابر ایاالت متحده آگاه  شکوه ها و ازروسیه

نقش جهانی خود را توسعه بخشیده و در صورت  ،اشک تمساحچند و ریختن  با استفاده از این نارضایتی هاورزید تا 

 و در نهایت، فراهم آورد؛در جهان اسالم برای خود را بزرگ تری مطمئن و امکان جای پای 

                                                           
 5 _zs_russia_taliban_ties2015/12/151223http://www.bbc.com/persian/afghanistan/ 
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  سیاسیه ــوجهای ــرا برای احیو جهان اسالم نظامی خود در شرق میانه -نقش فعال و حضور سیاسیروسیه-

به کمک بشراالسد پیوسته، جنگ سوریه به و از این جاست که  ح جهان ضروری می پنداردــود در سطــاقتصادی خ

 .استو راه معانقعه با طالبان را گشوده  ،شتافته
 

 را از عبدهللا-نظام سیاسی کنونی و حکومت غنیچنین به نظر می رسد که ماسکو ا جائیکه افغانستان مطمح نظر است، ت

دیموکراسی نوع غربی در  ابیو قابل دوام نمی پندارد. روسیه از کامی ، قابل اعتماد،مطلوب خوددیدگاه منافع درازمدت 

سایر  وچنین نظامی را که می تواند الگوئی برای کشورهای آسیای میانه  مؤفقیتافغانستان نه تنها مطمئن نیست بلکه 

ماسکو قرین به حقیقت باشد، میتوان  چهارچوب فکریاگر این گمان در باب  شود، به نفع خود نمی بیند.ممالک اسالمی 

 :روسیه در قبال افغانستان را در پیش بینی های آتی خالصه کردآیندٔه سیاست 

 مبارزه علیهخاص و یا بر مبنای ابط خود را با کابل بر بنای ملحوظات و مشترکات ایدیولوژیکی روسیه رو 

 :استوار خواهد ساختاگماتیک رپعملی و ملحوظ  بر پایٔه چهارنخواهد ساخت، بلکه اساس این روابط را  تروریزم استوار

( ایجاد حکومتی در کابل که نفوذ 2 ؛افغانستان( فراهم ساختن زمینه برای خروج نیروهای ایاالت متحده و ناتو از 1

( 3 ؛دهدتن در ناین منطقه به وسوسٔه تخریبات نیابتی )به نفع ناتو( در روسیه را در آسیای میانه به رسمیت بشناسد و 

سیل آسای  صدور( توقف ۴و  ؛از سرایت داعش و سایر جهادیون بین المللی به دروازٔه جنوبی آن فیدراسیونجلوگیری 

بتواند روسیه را در امر در افغانستان که یا حکومتی  واد مخدر از افغانستان به آسیای میانه و قلمرو روسیه. هر نظامم

برای ماسکو قابل حمایت و صرف نظر از میالن ایدیولوژیکی آن، کمک نماید، گانه  چهاربرآورده شدن این اهداف 

 پذیرش خواهد بود.

  شده است که نظام سیاسی کنونی افغانستان توانائی برآورده ساختن اهداف فوق بدین نتیجه واصل محتمالً ماسکو

        را ندارد و نخواهد داشت.   

 من جمله  همکارانشو  روسیه حکومت کنونی حاکم در افغانستان را، بنا بر ارتباط خاص آن با ایاالت متحده(

ه، روسیه تداوم وبرعال .نمی پنداردماد خود در منطقه، مفید و قابل اعت درازمدت برای تأمین اهداف عربستان سعودی(

 حضور امریکا در منطقه تصور می کند.و تثبیت ابل را موجب تداوم کام و حکومت کنونی در ظن

 غنیوج نهائی نیروهای امریکائی از افغانستان، حکومت رروسیه به این نتیجه واصل شده است که پس از خ-

 ؛ نخواهد بودقابل دوام  ،با خصوصیات مشابه ،آن جانشینیا و عبدهللا 

 ی میا غیرجدی و للی ناتوان ـــشت افگن بین المهعبدهللا را در امر مبارزه با نیروهای د-ت غنیـه حکومـــروسی

 یانه درِ مآسیای گرایان با طالبان به حیث نیروی رقیب داعش و اسالمخود را مجبور احساس می کند تا و بنابرین پندارد 

 بگشاید.مفاهمه را 

  ،ت قرین به حقیقاز امری غیرمحتمل به امری خروج نهائی ایاالت متحده و ناتو از افغانستان در حالی که برعالوه

اقالً تا  ،تا بتوانداحساس می کند پاکستان( حامی آنها یعنی )و لبان امعامله با طتبدیل شده است، روسیه خود را مجبور به 

یری جلوگدر افغانستان به قدرت رسیدن نیروهای بدتر از طالبان بروز خالی قدرت و یا از راه حل بهتری، زمان یافتن 

 نماید.
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5   صفحه 5  از   ه  شمار
 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com : ارسال مقاالت

 با  می پندارد کهچنین تابی هراس دارد و  و اعمار لولٔه گاز)از طریق پاکستان( دیکی طالبان با چین زروسیه از ن

 جلب نماید.خود  هبدر این زمینه ست همکاری طالبان را نعرضٔه بسته ای از مشوقات سیاسی و اقتصادی خواهد توا
 

تان ه در قبال افغانسیچرخش در سیاست روس همنجر باحیاناً تازه که احتمالی بدین ترتیب، با این ملحوظات و مؤلفه های 

که پایان آنرا به  های داخلی و نیابتی شودتازه ای از جنگ  رحلهٔ ــکه افغانستان وارد م این احتمال وجود داردخواهد شد، 

پیچیدگی های استراتیژیک و خطرات احتمالی ای می کند عمق همٔه این نشانه ها حکایت از  مشکل می توان پیش بین شد.

عبدهللا و حامیان خارجی آنها قادر -که افغانستان در حال حاضر با آن روبرو است. اینکه آیا حکومت ناقص الخلقٔه غنی

 در آینده روشن خواهد شد.ی است که پاسخ آن سؤالی ها و خطرات خواهند بود یا خیر، به مدیریت سالم این پیچیدگ

 محمد ولی نیستانی

 سدنی
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