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واقع گرايي بدون توهم مسكو در افغانستان
نوشته  : Maxim A. Suchkovماكسيم .اي.سوشخوف  .محقق در Middle East Institute (MEI) Washington D. Cو Moscow
)State Institute of International Relations (MGIMO-University
ترجمه شروين احمدي

مسكو با طالبان در افغانستان از چندين سال پيش تماس برقرار كرده و از زمان فتح كابل ،
اين تماس ها افزايش يافته است  .هدف روسيه هم سود بردن از خروج آمريكا و هم
جلوگيري از تبديل اين كشور به پايگاهي براي حمايت از تروريسم است .اما مسكو توهم
زيادي در اين مورد ندارد.

 ٣اكتبر  ، ٢٠٢١در انفجاري در كابل دست كم  ١٩افغان كشته و بيش از  ٣٠نفر زخمي شدند .گروه
وﻻيت خراسان  ،شاخه اي از سازمان تروريستي داعش  ،مسئوليت حمله به اين مسجد را برعهده گرفت.
مسكو از جمله اولين كشورهائي بود كه اين حمله وحشيانه را محكوم كرد و از طالبان خواست كه اطمينان
دهند كه هيچ حمله اي از خاك آنها كشورهاي ثالث را هدف قرار نخواهد داد .وزير خارجه روسيه با
صدور بيانيه اي بر » ضرورت ادامه تﻼش ها براي ريشه كن كردن تروريسم در افغانستان« تأكيد كرد.

اين بيانيه  ،هر چند مختصر  ،براي درك اولويت هاي روسيه در مورد افغانستان و رژيم طالبان كافي
است .روسيه از اوايل دهه  ٢٠٠٠طالبان را يك »سازمان تروريستي« شناخته است .طالبان از سوي
ديگر تنها سازمان خارجي بود كه جمهوري خود خوانده چچن ايچكريا را به رسميت شناخت .مسكو
چندين سال با اين دولت جدايي طلب جنگيد تا اينكه وﻻديمير پوتين به اين جدايي طلبي پايان داد .اما ،
همانطور كه مي گويند  ،در مواجهه با خبيث ترين ها  ،شر به خير تبديل مي شود )از ترس عقرب
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جراره پناه بردن به مار غاشيه.م : (.هنگامي كه داعش بر ساير گروه هاي تروريستي پيشي گرفت و
جايگاه تهديد شماره  ١را يافت و قصد خود را براي توسل به هرگونه خشونتي براي دستيابي به اهداف
افراطي جهاني اش اعﻼم كرد ،مسكو اين سازمان را هدف اصلي مبارزه اش با تروريسم قرار داد .بدين
ترتيب  ،طالبان از اين زمان فقط به عنوان يك پديده محلي با عملكردي محدود شناخته شد.

حتي اگر اين جريان در مسكو مورد انتقاد شديد است و زياد نيستند كساني كه به مباني ايدئولوژيكي آن ،
نظري مطلوب داشته باشند ،جهت گيري روسيه در حال حاضر بر اساس اين نظر است كه آنها كمتر از
داعش امنيت روسيه را تهديد مي كنند .از آنجا كه مسكو هيچ راه حل نظامي اي درمقابل طالبان در نظر
نگرفته و با توجه به اينكه ديگر بازيگران اصلي  -از جمله چين و اياﻻت متحده  -با طالبان گفتگو مي
كنند  ،مقامات ارشد سياست روسيه معتقدند كه اگر بخواهند به بهترين نحو از امنيت كشورشان اطمينان
حاصل كنند  ،نبايد از طالبان دوري بجويند.

تعيين خطوط قرمز

حتي قبل از سقوط كابل  ،مسكو در  ٩ژوئيه  ٢٠٢١ميزبان هياتي از »جناح سياسي« طالبان بود .در جريان
مذاكرات  ،ضمير كابلوف  ،فرستاده ويژه روسيه در امور افغانستان  ،چهار حوزه مهم نگراني مسكو در
رابطه با وضعيت افغانستان را بيان كرد :خطرات احتمالي از اشاعه بي ثباتي افغانستان به آسياي ميانه؛
تهديدي كه داعش مي تواند از خاك افغانستان براي روسيه و متحدانش ايجاد كند؛ افزايش احتمالي
قاچاق مواد مخدر به روسيه ؛ خطرات امنيتي براي نمايندگي هاي ديپلماتيك روسيه.
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طالبان در اين مﻼقات سعي كردند در اين چهار مورد به طرف مذاكره خود اطمينان دهند .آنها قول
دادند »مرزهاي كشورهاي آسياي ميانه را نقض نكنند« و » امنيت نمايندگي هاي كنسولي و ديپلماتيك
خارجي در افغانستان را تضمين كنند« .آنها همچنين متعهد شدند » جلوي توليد مواد مخدر در افغانستان
را بگيرند« و بر »عزم راسخ خود براي پايان دادن به تهديد داعش در افغانستان« تاكيد كردند.

تقريباً دو ماه پس از به قدرت رسيدن در افغانستان  ،به نظر مي رسد كه طالبان به تعهدات خود پايبند
هستند .اما به ندرت كسي در مسكو اعتبار واقعي براي اظهارات آنها قائل است .رهبران روسيه به اين
باور رسيده اند كه دليل مذاكرات پشت صحنه طالبان با چيني ها و ايراني ها و ديدارهايشان با روس ها و
آمريكايي ها اين است كه مي خواهند موقعيت بين المللي خود را تثبيت كنند تا بدين ترتيب در اين
فاصله قدرت خود را تقويت كرده و مشروعيت ﻻزمه و حتي در بهترين حالت  ،كمك هاي مادي به
دست آورند .به عبارت ديگر  ،طالبان عﻼقه مند هستند كه به تعهدات خود عمل كنند .امري كه در حال
حاضر با منافع روسيه سازگار است.

در سالهاي اخير  ،ارتش و اقتصاد روسيه در چندين جبهه  ،از شرق اروپا و درياي سياه گرفته تا شرق

مديترانه و قفقاز فعال بوده اند .در حالي كه ياد و خاطره شكست مفتضحانه شوروي در افغانستان همچنان

زنده است  ،بديهي است كه از نظر مسكو فعاليت در اين كشور عملي غير ضروري است .ثبات آسياي
ميانه  ،امنيت حاشيه جنوبي روسيه  ،خطرات ناشي از گسترش ايدئولوژي هاي راديكال  ،موضوعاتي

هستند كه رئيس جمهور وﻻديمير پوتين شخصاً آنها را دنبال مي كند .او هميشه آماده است زمان و منابع
ﻻزم را به آنها اختصاص دهد و با اشتياق سياسي واقعي با اين مشكﻼت روبرو شود .به ويژه اكنون كه

فكر مي كند ارتش روسيه امكانات بسيار بيشتري نسبت به شوروي براي »آوردن فشار جدي« بر طالبان،
بدون نياز به مداخله نظامي در اين كشور دارد .اين بدان معناست كه براي روسيه  ،مذاكرات ماه ژوئيه
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با طالبان نه مجالي براي ابراز ساده نگراني ها و تعهدات مسكو ،بلكه فرصتي براي تعيين خطوط قرمز

بوده است.

آنچه در عراق و سوريه شكست خورد
بسياري از مردم روسيه نگران پيروزي طالبان هستند .آنها استدﻻل مي كنند كه موفقيت اسﻼم گرايان و
بازسازي امارت اسﻼمي پيام خطرناكي را براي همفكران طالبان در سراسر جهان ارسال مي كند » .پنجاه
رنگ سبز مختلف« يا به عبارت ديگر  ،تفاوتهاي سياسي و عقيدتي بين طالبان و داعش  ،فقط براي
گروهي از متخصصان و دانشگاهيان معنا دار است .براي اكثر مردم  ،به ويژه جواناني با هويت افراطي
اسﻼمي  ،همانطور كه دنگ شيائوپينگ  ،رهبر چين گفت » :رنگ گربه اهميتي ندارد  ،مهم موش گرفتن
آن است« .به اين ترتيب  ،اينكه طالبان نگرشي متمايز با داعش درباره دولت و دستور كار آن دارد و
پايگاه اجتماعي و سيستم ارتباطاتي اش متفاوت است  ،مهم نيست .آنچه اهميت دارد اين است كه آنها
تجسم يك داستان پيروزمندانه هستند » .آنچه در عراق و سوريه شكست خورد در افغانستان پيروز شد«
و بنابراين مي تواند تكرار شود .به همين دليل است كه روسيه ضمن برقراري ارتباط با طالبان از طريق
مجاري ديپلماتيك  ،تمرينات نظامي مشتركي را با سربازان تاجيك و ازبك انجام مي دهد و توانايي هاي
نظامي متحدان خود در سازمان پيمان امنيت جمعي ) (CSTOكه روسيه  ،ارمنستان  ،بﻼروس ،قزاقستان
 ،قرقيزستان و تاجيكستان را گرد هم مي آورد ،تقويت مي كند .اين رزمايش ها با هدف » پاسخ مشترك
به حمﻼت برون مرزي«  ،تانك ها  ،نفربرهاي زرهي  ،هواپيماهاي تهاجمي  ، Su-25هليكوپترها و ساير
تسليحات را در يك مانور شبيه سازي بسيج مي كند.
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روسيه مطمئناً از داشتن يك امارت اسﻼمي در مرزهاي نزديك خود خوشحال نيست .اما تا زماني كه
پروژه طالبان در محدوده مرزهاي محلي و بدون اهدافي جهاني – برخﻼف داعش -باقي بماند و بر اعمال
قوانين اسﻼمي در افغانستان متمركز باشد  -صرف نظر از اين كه مردم چه بهائي بايد براي آن
بپردازند ،-روسيه فكر مي كند مي تواند با آن كنار بيايد .سرويس هاي اطﻼعاتي ارتش روسيه ) (GRUبا
نظارت بر وضعيت به حالت آماده باش خواهند بود .وزارت دفاع همكاري نظامي خود را با همتايان خود
در آسياي مركزي توسعه مي دهد و سرويس امنيت فدرال ) (FSBبه دنبال نشانه هاي افزايش احتمالي
اسﻼم گرايي در آسياي مركزي و روسيه خواهد بود .سرويس فدرال كنترل مواد مخدر براي شناسايي
مسيرهاي جديد توليد و ارسال هروئين به روسيه در حالت آماده باش كامل قرار خواهد گرفت .اما تا
كنون  ،اين گزينه ها در نظر مسكو بهترين ها به نظر مي رسند و آنها را به يك دخالت نظامي  ،بدون
اهداف سياسي خاص و با هزينه هاي بالقوه سنگين ترجيح مي دهد .بايد ديد اين تحليل تا چه زماني
همچنان معتبر خواهد ماند.

»آمريكايي زدايي« از نظم بين المللي
هنگام بررسي اهميت پرونده افغانستان براي روسيه  ،مهم است كه به خاطر داشته باشيم كه موضوع فقط
به اين كشور محدود نمي شود .گفتمان غالب سياستمداران و كارشناسان روسي در مورد تحول وضعيت
در اين كشور حول سه موضوع اصلي مي چرخد .اگر نگراني ها درباره امنيت در آسياي مركزي را كنار
بگذاريم  ،بحث غالب حول انتقاد از حضور  ٢٠ساله آمريكا در افغانستان و مقامات طرفدار آمريكائي كه
رهبري اين كشور را بر عهده داشته اند  ،متمركز است.

orient XXI.
نشريه اينترنتي درباره سياست ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد ،ديپلوماسي

اكتبر

٢٠٢١

دو محور اول بحث در مورد شكست كامل اياﻻت متحده در ايجاد يك ارتش كارآمد افغانستاني قادر به
مقاومت در برابر طالبان است .تﻼش براي ملت سازي) (nation buildingآمريكا از همان ابتدا مورد انتقاد
شديد قرار گرفت .روسيه سعي دارد در شبكه هاي خبري خود بر اين امر تاكيد كند كه سقوط سريع
دولت افغانستان در مواجهه با طالبان  ،پيامد مستقيم شكست آمريكا است .اين ديدگاه به كشورهايي ارائه
مي شود كه از نظر روسيه  ،بيش از حد به حمايت اياﻻت متحده متكي هستند  ،مانند اوكراين يا
گرجستان .مسكو براي متقاعد ساختن رهبران يا نيروهاي مخالف در كشورهايي كه از درگيري هاي
مداوم دچار مشكل شده اند  ،هشدار مي دهد » :نه تنها امريكائي ها به شما كمك نخواهند كرد بلكه مي
توانند وضعيت را بدتر كنند« .هدف اين است كه آنها را وادار به تغيير موضع خود كرده و متقاعد سازد
تا با روسيه به عنوان شريكي جدي برخورد كنند .به عبارت ديگر  ،سناريوي افغانستان فرصتي را براي
»آمريكايي زدايي« بيشتر نظم بين المللي فراهم مي آورد .در نشست ژنو درباره افغانستان در ژوئن ٢٠٢١
 ،همانطور كه مطبوعات گزارش كردند  ،پوتين نه تنها به جو بايدن پيشنهاد نداد كه پايگاه هاي نظامي
روسيه را در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دهد .بلكه با هرگونه احتمال حضور نظامي آمريكا در خاك
متحدان روسيه در آسياي مركزي مخالفت كرد .مسكو مايل است از تبادل اطﻼعات با واشنگتن استفاده
كند  ،اما نه به قيمت حضور پرسنل آمريكايي.

در حال حاضر  ،روسيه موضع »انتظار و نظاره«)صبركن و ببين چه ميشود( را اتخاذ كرده است .اين كشور
مانند ذينفعان اصلي در مسئله افغانستان درگير است و بر ضرورت همكاري بيشتر منطقه اي تاكيد مي
كند .احتمال اينكه اتحاديه اروپا بتواند به شيوه اي مثبت در اين مسئله مداخله كند  ،بسيار كم است.

پيكربندي جديد روسيه را ملزم مي كند تا منابع بيشتري را به كشورهاي آسياي مركزي ،حومه بي
واسطه خود ،اختصاص دهد و نگاه دقيق تري به سياست داخلي آنها داشته باشد .فراتر از اين  ،براي
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جلوگيري از مشتعل شدن اوضاع  ،بايد »مديريت مسئوليت ها« را با كشورهاي متحد سازمان دهد و
ديپلماسي ظريفي را با طالبان دنبال كند .به نظر مي رسد آنها فعﻼ مايل به مذاكره هستند  ،اما اين جمله
كه »اشتها با خوردن غذا ايجاد مي شود« در مورد گروه هاي اسﻼم گرا صادق است .طالبان مي توانند به
دنبال انتشار ايدئولوژي خود و آغاز ماجراهاي حساب شده ژئوپليتيك باشند .چندين قدرت منطقه اي
مانند پاكستان  ،تركيه و برخي پادشاهي هاي خليج فارس ممكن است وضعيت افغانستان را فرصتي براي
افزايش نفوذ خود در منطقه و حتي فراتر از آن بدانند .در سالهاي اخير  ،مداخله روسيه در سوريه باعث
تقويت وزن مسكو در منطقه و در سطح بين المللي شده است .سياست روسيه در افغانستان ممكن است
به زودي همين نقش را ايفا كند.

