
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ariana  

Online 

Afghanistan  

 نالینآ
http://www.ariana-afghanistan.com 

 افغانستان آریاان
تأریخیاو  هنریسیاسی،  ملی ،  

 صفحه 3 از 1هٔ  شمار

یل کلیک نمائید!برای ارسال مقاالت به روی لینک ذ  

info@ariana-afghanistan.com 

 

 کریملین در افغانستان پتاقالف و 

Stephen Blank   نویسنده:

الوقوع    ارزیابی   قریب  تصرف  مورد  در  روسیه  دولت  عمومی  مواضع  توسط  دقیق  ،  طالبانافغانستان 

آسیای مرکزی به طور  در  را    رفتارش خارج از کشور و    منازعاتمسکو در قبال  روش  تصویری آشکار از  

(  جوالی  TASS   ،16   ،21خاص ارائه می دهد. در حالیکه از شکست واشنگتن در افغانستان لذت می برد )

دسترسی  ۀاجازمفکورۀ ، روسیه همچنین  می نمایدانتقاد عقب نشینی امریکا از افغانستان ناقص  از طرح و 

اما  یر بحث گرفتهز  را  روسی در آسیای مرکزی    مراکزی به  ئمریکاا نیروهای   موقف انتقادی خود را     ، 

آسیای مرکزی وارد    دولی را بر  ئ، مسکو فشارهاوقتین  ح  جوالی(. در   Mid.ru   ،21)  تکذیب می نماید

معهذا  ژوئیه(.    Mid.ru   ،16)  دوری جویند   ی در کشورهای خود ئمریکاا   قوای  کرده است تا از میزبانی  

پنبه    بهو    دنغر ز  نوع  این نمائی کردن پهلوان  انی های عمیق تر روسیه را در مورد وخامت  نگر  خود 

   اوضاع امنیتی در افغانستان پنهان می کند. 

، روسیه به جوالی(  EDM   ،13در تاجیکستان )نگاه کنید به  باالخص  به افزایش عالئم نگرانی    سخپادر  

طالبان و گروه های وابسته به آن در مورد گسترش تروریسم )و مواد مخدر( در آسیای مرکزی هشدار داده  

؛ خبرگزاری آناتولی   23)اخبار کاسپین ، ژوئیه    بخشیدهو مانورهای نظامی مشترک خود را در آنجا افزایش  

( را برای کمک CSTOی به رهبری مسکو )ژوئیه( و با صدای بلند آمادگی سازمان پیمان امنیت جمع  27،  

   ،2019به دفاع از هر عضوی که توسط طالبان یا دیگر شبه نظامیان تهدید می شود، اعالم کرد. در سال  

داعش    یانجنگجو  5000(، الکساندر بورتنیکوف، هشدار داد که  FSBفدرال روسیه )  یامنیت  خدمات  رئیس  

ن زمان اکثر سرویس های اطالعاتی خارجی این ادعاها را به عنوان اگرچه در آ   ،به شمال افغانستان آمده اند

   (.2019،  21بیش از حد رد کردند )رادیو آزادی ، مه مبالغۀ 

طالبان و دولت کابل تاکید    نبیبر توافق تقسیم قدرت  حین وقتعلیرغم این نگرانی های ظاهری، مسکو در 

 را با آنها شریک ساخته است مسائل استخباراتی  و    داده  اسلحه    طالبان    به  2013از سال  میورزد. روسیه  

(Ifri.org   ،21    2018سپتامبر  .)همچنان میدارد  روسیه  "تروئیکای    اظهار  اعضای  به  خواهد  می  که 
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  -ازه دهد تا در چارچوب سازمان همکاری افغانستان  اج  -روسیه، چین، ایاالت متحده و پاکستان    -گسترده"  

ژوئیه   Mid.ru   ،16افغانستان مذاکره کنند )بحران  ( برای مذاکره در مورد حل و فصل  SCOشانگهای )

،  ژوئیه(. سرگئی الوروف  TASS   ،8حفظ کرده است )تماس خود را با آنها    ،طالبان  از    روسیه با دعوت  .  (

افغانستان الزم نیست و طالبان و دولت  توافق جدیدی در مورد  داشته است که هیچ  اظهار  وزیر خارجه 

ابزارهای موجود برای حل و فصل   جنگ استفاده کنند  موضوع  افغانستان در کابل باید از توافقنامه ها و 

(TASS   ،16    عالوه بر این ، دیپلمات ارشد روسیه تأکید کرد 21،    21ژوئیه .)  که راه حل افغانستان باید

   ژوئیه(. Mid.ru  ،16شامل همه عناصر سیاسی و مردم افغانستان باشد )

که در آن نه طالبان و نه دولت کابل آمادگی مذاکره    -با توجه به واقعیت های موجود    ات  ارزیابی این پیشنهاد

ی است خشم  یک نوع فریاد وصرف    روسیه    شدیدتصنعی  نشان می دهد که فعالیت    -با یکدیگر را دارند  

عزام  مسکو قصد ا   ،اول اینکه  خود آن را طراحی کرده است.  واقعی  اهداف  برای پنهان کردن  این کشور  که  

ادعا کرده اند که طالبان دیگر عالقه ای به   روسیه نیروهای خود به افغانستان را ندارد. ثانیاً، دیپلمات های 

طالبان را به مسکو  روسیه  افغانستان ندارند. ثالثاً، حتی در حالیکه    سرحداتحمایت از تروریسم در خارج از  

 صحبت می نماید. ستان افغان فعلی، در مورد فروش سالح به دولت دعوت می کند

به طور   افغانستان  این است که وضعیت  بماند.  اما هدف واقعی روسیه  باقی  تهدید  موثر چنین  در حالیکه 

است که برای اهداف سیاسی روسیه ا  ه  تروریسم به آسیای مرکزی ممکن است واقعی باشد، اما مدت  گسترش 

مه    24و    2015اکتبر    EDM   ،22گرفته است )های آسیای مرکزی بیش از حد مورد توجه قرار    و رژیم

( که میتواند هنوز هم همینطور باشد. گفته 2015،  مارچ  20،  ؛ نگاه کنید به نظارت بر تروریسم  2018

ت نمی کند  أ فعالیت های جنون آمیز، چندین هدف پنهان شده است که مسکو جر  این همه  عقبدر  که    میشود

حتی    -. بدیهی است که تهدید تروریسم تا اندازه ای همانند قاچاق مواد مخدر واقعی است  نمایدآنها را اعالم  

انند  م  ی ها  روسیه  از جمله افسران و دولت  امنیتی    فاسد    تا حدی به دلیل مشارکت نیروهایچه که  اگر  

های روسیه در اینجا کامالً با تمایالت    فعالیت:  نکته مهمتر(.  2009، اکتبر    Rand.orgتاجیکستان باشد )

همه  فریب دادن  که این کشور به دنبال داوری و در نتیجه  ئیا مطابقت دارد، جاه  و در سایر درگیریمسک

  سود میبرد   در جنگ  از طریق فروش سالح به همه افراد درگیر   که به موجب آن   طرفهای متخاصم است

(EDM   ،29  ؛ به    2017  جنوری  26و   2011را ببینید. ،    اپریلJamestown.org   ،20  2018بر  منو  

هر گونه    برعالوه بر این، مسکو مصمم است تا    مراجعه کنید(.   2020  جون،    Marshallcenter.org؛  

 وسیلۀ نفوذیک  رئیس جمهور، طالبان یا شخص دیگر،     ،آینده در افغانستان، اعم از اشرف غنی  حکومت
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چاق مواد  ی و قائتروریسم، افراط گرا با  همراه با تهدیدهای مرتبط    -جنگ    تا زمانیکهسیاسی داشته باشد.  

   . خدمت می کند جنگ های حل نشده در افغانستان به خوبی به اهداف مسکو ، محلی باقی بماند  -مخدر 

با توجه    گوریالئیجنگجویان  سرانجام، روسیه هیچ تمایلی به دفاع از آسیای مرکزی در برابر تروریسم و  

به عنوان مدافع  باید  موقعیت خود را    که شده    و مدت زمان چنین جنگ ها ندارد. اما به هر قیمتیمصارف  به  

آنجا   در  را  خود  امپراتوری  جدید  موقعیت  و  عظیم  قدرت  تا  کند  حفظ  منطقه  پیشنهاد  نماید   تثبیت اصلی   .

آزمایشی روسیه به ایاالت متحده برای دسترسی به پایگاه های خود نشان می دهد که هنوز منطقه را به نوعی 

 مستقل. تمرینات مشترک و لفاظی پر سر و صدا کشورهای کامالً   از  متعلق به خود میداند و نه مجموعه ای  

  19،  2018نومبر  29،   2010 جون CSTO - (EDM   ،28در مورد پایبندی به تعهدات خود از طریق 

بسیار چشمگیر به نظر میرسد، اما در واقع ترس مسکو از    -( را ببینید  2021،    19  جوالی  ،    2021  یم

حرف  که سابقه آن بیشتر از نقض ضمانت های امنیتی    است    زمانی سااین  عمل به تعهدات را پنهان می کند.  

اگر طالبان یا نیروهای زیر چتر آن بتوانند به آسیای مرکزی منتقل شوند    آن.  برای اعضای  تا خدمت  میزند،  

رای روسیه یک کابوس و شورشی طوالنی مدت را در آنجا آغاز کنند )به عنوان مثال در تاجیکستان(، این ب

معمول آن در    عملکرد ، در حالیکه سیاست های روسیه در مورد افغانستان از نظر ظاهری با  واست. از اینر

الف و  در حقیقت مسکو در اینجا    اش در خطر باشد،منافع    باالخص که    ،خارجی مطابقت دارد  منازعات

 خود را تبارز میدهد. گزاف 

از تعهدات    مرکزی، کشورهای آسیای  ضمندر این  می نامد یا خیر.    الفآیا کسی آن را    که  البته باید دید

شان کاهش می یابد. اما اگر آنها مجبور شوند    ظاهری دفاعی روسیه سود می برند زیرا بار نظامی خود

که از نظر اقتصادی راکد است  ای  ، یک روسیه  مقابله نمایند    رو برو  یاسالم  تندروان    اتتجاوز برابر  

خواست های امپراتوری  به    جا های دیگر،  در اوکراین، سوریه و غیره  وجود گیر ماندن    با مجبور میشود  

برای رژیم مفیدیت نخواهد    متخاصم  . همانطور که تاریخ روسیه نشان می دهد، چنین شرایط  خود عمل نماید 

 داشت.
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