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  بدون توهم مسكو در افغانستان ييواقع گرا

 Moscowو  Middle East Institute (MEI) Washington D. C محقق در. سوشخوف .اي.ماكسيم :  Maxim A. Suchkovنوشته 

State Institute of International Relations (MGIMO-University)  

 ترجمه شروين احمدي

از زمان فتح كابل ،  وپيش تماس برقرار كرده سال  نيچنداز مسكو با طالبان در افغانستان 

و هم  كايهم سود بردن از خروج آمر هيهدف روس .است  افزايش يافته تماس ها نيا

توهم مسكو اما . است سميترور براي حمايت از يگاهيكشور به پا نيا لياز تبد يريجلوگ

  .ي در اين مورد ندارداديز

  

گروه . شدند ينفر زخم ٣٠از  شيافغان كشته و ب ١٩در كابل دست كم  ي، در انفجار ٢٠٢١اكتبر  ٣

. برعهده گرفت رامسجد اين حمله به  تيمسئول،  داعش يستياز سازمان ترور يخراسان ، شاخه ا واليت

 نانيكه اطم خواست لبانطا ازرا محكوم كرد و  انهيحمله وحشاين بود كه  كشورهائي نيمسكو از جمله اول

با  هيخارجه روس ريوز. ثالث را هدف قرار نخواهد داد ياز خاك آنها كشورها يحمله ا چيكه ه دهند

  .كرد ديتأك »در افغانستان سميكن كردن ترور شهير يضرورت ادامه تالش ها برا« بر  يا هيانيصدور ب

 

 يطالبان كاف ميدر مورد افغانستان و رژ هيروس يها تياولو درك ي، هر چند مختصر ، برا هيانيب نيا

از سوي  طالبان . شناخته است »يستيسازمان ترور«را يك   طالبان ٢٠٠٠دهه  لياز اوا هيروس. است

مسكو . ختشنا تيرا به رسم ايچكريخود خوانده چچن ا يبود كه جمهور يخارج سازمانتنها  ديگر

اما ، . داد انيپا طلبي  ييجدا به اين  نيپوت ريميوالد نكهيتا ا ديطلب جنگ ييجدا اين دولت با سال نيچند

از ترس عقرب ( شود يم خير تبديل  به  شرخبيث ترين ها ، ، در مواجهه با  نديگو يهمانطور كه م
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پيشي گرفت و  يستيترور يگروه ها ريبر سا  كه داعش يهنگام: .) م.به مار غاشيهپناه بردن جراره 

به اهداف  يابيدست يبرا يخشونتهرگونه سل به تو يو قصد خود را برا را يافت ١شماره  ديتهد جايگاه

بدين . قرار داد سميبا تروراش مبارزه  يسازمان را هدف اصل اينمسكو  ،اعالم كرد اش يجهان يافراط

  .شد شناختهمحدود محلي با عملكردي  دهيپد كيبه عنوان  فقط از اين زمان، طالبان  ترتيب

 

،  آن يكيدئولوژيا يمباناست و زياد نيستند كساني كه به  ديدر مسكو مورد انتقاد شد جريان نياگر ا يحت

از است كه آنها كمتر  نظر نيدر حال حاضر بر اساس ا هيروسجهت گيري  داشته باشند،مطلوب  ينظر

طالبان در نظر  درمقابلاي  ينظام حلراه  چيهمسكو از آنجا كه . كنند يم ديرا تهد هيروس تيامنداعش 

گفتگو مي با طالبان  -متحده  االتيو ا نياز جمله چ - اصلي گرانيباز گريد نكهيو با توجه به ا نگرفته

 نانياطمكشورشان  تيامناز نحو  نيمعتقدند كه اگر بخواهند به بهتر هيروس استي، مقامات ارشد س كنند

  . بجويند يورد طالباناز  ديحاصل كنند ، نبا

 

  قرمز  خطوط تعيين

 

 انيدر جر. طالبان بود »ياسيجناح س«از  ياتيه زبانيم ٢٠٢١ ژوئيه ٩قبل از سقوط كابل ، مسكو در  يحت

مسكو در  يمهم نگران حوزهدر امور افغانستان ، چهار  هيروس ژهيكابلوف ، فرستاده و ريمذاكرات ، ضم

 ي ميانه؛ايانستان به آسافغ يثبات يب از اشاعه يخطرات احتمال: كرد انيافغانستان را ب تيرابطه با وضع

 ياحتمال شيافزا ؛كند جاديو متحدانش ا هيروس يتواند از خاك افغانستان برا يم داعشكه  يديتهد

  .هيروس كيپلماتيد يها يندگينمابراي  يتي؛ خطرات امن هيقاچاق مواد مخدر به روس
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آنها قول . دهند نانيخود اطم طرف مذاكرهبه  موردچهار  نيكردند در ا يمالقات سع نيدر ا طالبان

 كيپلماتيو د يكنسول يها يندگينما تيامن «و  »را نقض نكنند انهيم يايآس يكشورها يمرزها«دادند 

مخدر در افغانستان  مواد ديتولجلوي « متعهد شدند  نيآنها همچن. »كنند نيدر افغانستان را تضم يخارج

  .كردند تاكيد» در افغانستان داعش ديدادن به تهد انيپا براي  عزم راسخ خود« برو  »بگيرندرا 

 

 بنديرسد كه طالبان به تعهدات خود پا يدر افغانستان ، به نظر م دنيدو ماه پس از به قدرت رس باًيتقر

 نيبه ا هيرهبران روس. اعتبار واقعي براي اظهارات  آنها قائل استدر مسكو  ياما به ندرت كس. هستند

روس ها و  ديدارهايشان باو ها  يرانيها و ا ينيبا چطالبان مذاكرات پشت صحنه  لياند كه دل دهيباور رس

تا بدين ترتيب در اين كنند  تيخود را تثب يالملل نيب مي خواهند موقعيتاست كه  نيها ا ييكايآمر

به  يماد يحالت ، كمك ها بهترين در يو حتالزمه  تيمشروعكرده و  تيقدرت خود را تقو فاصله

كه در حال امري . ، طالبان عالقه مند هستند كه به تعهدات خود عمل كنند گريبه عبارت د. دست آورند

  .سازگار است هيحاضر با منافع روس

  

گرفته تا شرق  اهيس يايجبهه ، از شرق اروپا و در نيدر چند هي، ارتش و اقتصاد روس رياخ يدر سالها

همچنان افغانستان در  يشورو شكست مفتضحانهو خاطره  اديكه  يدر حال. اند فعال بودهو قفقاز  ترانهيمد

 يايثبات آس. است يضرور ريغ عملي اين كشوردر  فعاليت  مسكو از نظر است كه يهياست ، بد زنده

 ي، موضوعات كاليراد يها يدئولوژيگسترش اناشي از ، خطرات  هيروس يجنوب هيحاش تي، امن انهيم

آماده است زمان و منابع  شهياو هم. آنها را دنبال مي كند شخصاً نيپوت ريميجمهور والد سيهستند كه رئ

اكنون كه  ژهيبه و. با اين  مشكالت روبرو شود يواقع ياسيس اقياشت باو  دهدرا به آنها اختصاص  الزم

 ،طالبانبر  »آوردن فشار جدي« يبرا ينسبت به شورو يشتريب اريبس امكانات هيكند ارتش روس يفكر م

 ژوئيه، مذاكرات ماه  هيروس يبدان معناست كه برا نيا. كشور دارد نيدر ا يبه مداخله نظام ازيبدون ن
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قرمز  وطخط نييتع يبرا ي، بلكه فرصتمسكو ها و تعهدات  يساده نگران ابرازمجالي براي با طالبان نه 

  .ه استبود

 

  شكست خورد هيدر عراق و سور آنچه

 

و  انياسالم گرا تيكنند كه موفق يآنها استدالل م. طالبان هستند يروزينگران پ هياز مردم روس ياريبس

پنجاه « . كند يسراسر جهان ارسال م درطالبان   همفكران يرا برا يخطرناك پيام يامارت اسالم يبازساز

 يفقط برا،  داعشطالبان و  نيب عقيدتيو  ياسيس ي، تفاوتها گريبه عبارت د يا  »مختلف رنگ سبز

افراطي  تيبا هو يجوانان ژهياكثر مردم ، به و يبرا. معنا دار است انياز متخصصان و دانشگاه يگروه

موش گرفتن اهميتي ندارد ، مهم  گربهرنگ « : گفت ني، رهبر چ نگيائوپي، همانطور كه دنگ ش اسالمي

و دستور كار آن  دارد و دولت درباره  با داعش نگرشي متمايزطالبان  اينكه،  بيترت نيبه ا. »استآن 

است كه آنها  نيا اهميت داردآنچه . مهم نيستاست ،  ي اش متفاوتارتباطاتسيستم و  اجتماعي گاهيپا

 »پيروز شدشكست خورد در افغانستان  هيآنچه در عراق و سور« . پيروزمندانه هستندداستان  كيتجسم 

 قياز طر لبانارتباط با طا يضمن برقرار هياست كه روس ليلد نيبه هم. تواند تكرار شود يم نيو بنابرا

 يها ييدهد و توانا يو ازبك انجام م كيرا با سربازان تاج يمشترك ينظام ناتي، تمر كيپلماتيد يمجار

قزاقستان  ، ، ارمنستان ، بالروس هيكه روس) CSTO( يجمع تيامن مانيمتحدان خود در سازمان پ ينظام

پاسخ مشترك « با هدف ها  شيرزما نيا. كند يم تيتقو ،آورد يرا گرد هم م كستانيو تاج زستاني، قرق

 ريو سا كوپترهاي، هل Su-25 يتهاجم يماهاي، هواپ يزره ي، تانك ها ، نفربرها »يبه حمالت برون مرز

  .كند يم بسيج يساز هيشب در يك مانور را حاتيتسل
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كه  ياما تا زمان. ستين خوشحالخود نزديك  يدر مرزها يامارت اسالم كيمطمئناً از داشتن  هيروس

و بر اعمال  باقي بماند -برخالف داعش –در محدوده مرزهاي محلي و بدون اهدافي جهاني پروژه طالبان 

آن  يبرا ديبا بهائيچه مردم كه  نياصرف نظر از  - باشددر افغانستان متمركز  ياسالم نيقوان

 با) GRU( هيارتش روس ياطالعات يها سيسرو. كنار بيايدتواند با آن  يكند م يفكر م هيروس ،-بپردازند

خود  انيخود را با همتا ينظام يوزارت دفاع همكار. آماده باش خواهند بود به حالت تينظارت بر وضع

 ياحتمال شيافزا يبه دنبال نشانه ها) FSB(فدرال  تينام سيسرو ودهد مي توسعه  يمركز يايدر آس

 ييشناسا يكنترل مواد مخدر برافدرال  سيسرو. خواهد بود هيو روس يمركز يايدر آس يياسالم گرا

اما تا . آماده باش كامل قرار خواهد گرفتحالت در  هيبه روس نيهروئال سو ار ديتول ديجد يرهايمس

بدون  ،  يدخالت نظام و آنها را به يك د نرس يبه نظر م هان يدر نظر مسكو بهترها  نهيگز نيكنون ، ا

 يتا چه زمان ليتحل نيا ديد ديبا. دهد يم حيترجسنگين بالقوه  يها نهيهزبا خاص و  ياسياهداف س

  .معتبر خواهد ماندهمچنان 

 

  يالملل نياز نظم ب »ييزدا ييكايآمر«

 

كه موضوع فقط  مي، مهم است كه به خاطر داشته باش هيروس يپرونده افغانستان برا بررسي اهميت هنگام

 تيوضع تحولدر مورد  يو كارشناسان روس استمدارانيگفتمان غالب س. شود يمحدود نم اين كشوربه 

را كنار  يمركز يايآسدر  تيها درباره امن ياگر نگران. چرخد يم يكشور حول سه موضوع اصل نيدر ا

كه  ئيكايآمر طرفدارو مقامات افغانستان در  كايساله آمر ٢٠انتقاد از حضور  غالب حول، بحث  ميبگذار

  .است متمركزرا بر عهده داشته اند ، كشور  نيا يرهبر
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قادر به  يارتش كارآمد افغانستان كي جاديمتحده در ا االتيشكست كامل ا در مورداول بحث  محور دو

از همان ابتدا مورد انتقاد  كايآمر )nation building(يملت ساز يتالش برا. استمقاومت در برابر طالبان 

سريع سقوط اين امر تاكيد كند كه  خود بر يخبر يدارد در شبكه ها يسع هيروس. قرار گرفت ديشد

ارائه  ييبه كشورها ديدگاه نيا. است كايشكست آمر ميمستق امديپ ،در مواجهه با طالبان  نستاندولت افغا

 اي نيهستند ، مانند اوكرا يمتحده متك االتيا تياز حد به حما شي، ب هيروس نظرشود كه از  يم

 يها يريكه از درگ ييمخالف در كشورها يروهاين ايمتقاعد ساختن رهبران  يمسكو برا. گرجستان

نه تنها امريكائي ها به شما كمك نخواهند كرد بلكه مي « : دهد يمشكل شده اند ، هشدار م چارمداوم د

موضع خود كرده و متقاعد سازد  رييست كه آنها را وادار به تغا نيهدف ا. »توانند وضعيت را بدتر كنند

 يرا برا يافغانستان فرصت يوي، سنار گريبه عبارت د. برخورد كنند  يجد يكيبه عنوان شر هيتا با روس

 ٢٠٢١در نشست ژنو درباره افغانستان در ژوئن . آورد يفراهم م يالملل نيب منظ شتريب »ييزدا ييكايآمر«

 ينظام پايگاه هاي كه نداد شنهاديپ دنيبه جو بانه تنها  نيوتپهمانطور كه مطبوعات گزارش كردند ، ، 

در خاك  كايآمر يبلكه با هرگونه احتمال حضور نظام. قرار دهد ييكايآمر يروهاين اريرا در اخت هيروس

 استفادهاست از تبادل اطالعات با واشنگتن  ليمسكو ما. كرد مخالفت يمركز يايدر آس هيسمتحدان رو

  .ييكايحضور پرسنل آمر نه به قيمتكند ، اما 

  

اين كشور . اتخاذ كرده است را )و ببين چه ميشود صبركن(»نظارهانتظار و «موضع  هيدر حال حاضر ، روس

 يم تاكيد يمنطقه ا شتريب ياست و بر ضرورت همكار ريدر مسئله افغانستان درگ ياصل نفعانيذ مانند

 .بسيار كم استمداخله كند ، در اين مسئله مثبت  يا وهياروپا بتواند به ش هياتحاد نكهياحتمال ا. كند

 

 يب ، حومهيمركز يايآس يكشورها را به يشتريكند تا منابع ب يرا ملزم م هيروس ديجد يكربنديپ

 ي، برا اينفراتر از . داشته باشدآنها  يداخل استيسبه   يتر قينگاه دقو  ، اختصاص دهدواسطه خود
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و  دهد سازمانمتحد  يرا با كشورها »ها تيمسئول تيريمد« دياوضاع ، با مشتعل شدناز  يريجلوگ

 جمله  نيبه مذاكره هستند ، اما ا ليرسد آنها فعال ما يبه نظر م. دنبال كندرا با طالبان  يفيظر يپلماسيد

توانند به  يطالبان م. اسالم گرا صادق است يدر مورد گروه ها »شود يم جادياشتها با خوردن غذا ا«كه 

 يقدرت منطقه ا نيچند. باشند كيتيحساب شده ژئوپل يخود و آغاز ماجراها يدئولوژيدنبال انتشار ا

 يبرا يافغانستان را فرصت تيفارس ممكن است وضع جيخل يها يپادشاه يو برخ هيمانند پاكستان ، ترك

باعث  هيدر سور هي، مداخله روس رياخ يدر سالها. فراتر از آن بدانند ينفوذ خود در منطقه و حت شيافزا

در افغانستان ممكن است  هيروس استيس. شده است يالملل نيوزن مسكو در منطقه و در سطح ب تيتقو

  .كند فاينقش را ا نيهم يبه زود

  

  


