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کارت های وحشی جد ید درجنگ افغانستان  :روسیه
A New wild card in Afghanistan : Russia
جستجو برای راه حل وبیرون رفت :
روسیه نگران است که تروریست ها برای مقا بله وجنگ شا ید از سوریه به
افغانستان سرازیر شوند واین خود یکی از اهداف ایاالت متحده امریکا
درافغانستان میباشد اما با انگیزه های از هم متفا وت .

رحمت گل
د سمبر  : 9122-29-92ماه آینده دونالد ترومپ طوالنی ترین جنگ کشورش را به
ارث خواهد گرفت  ،جنگ درافغانستان که بعد از سپری شدن پانزده سال تصمیم ایاالت
متحده امریکا برآن شد تا به تعداد ( )0111سربازان خودرا بمنظور حمایت از نیروهای
افغان درنبرد علیه طالبان درافغانستان باقی گذارد – درحالیکه دولت اسالمی افراطی
عراق وسوریه (داعش) نیز دراین کشور برای خود جای پای بدست آورده اند.
ریس جمهور منتخب ایاالت متحده امریکا که از ملت سازی نفرت دارد او(اوباما) را
به نسبت خروج سربا زان امریکا از افغانستان قبل از موعد مقرر به باد انتقاد گرفته

واضا فه مینماید که با وجود مشکالت چند با زهم در افغا نستا ن گزینه های چندی نیز
بچشم میخورد که باید درمورد این گزینه ها دقت نمود .
باید خاطرنشان ساخت که مذاکرات صلح با طا لبا ن به میزبانی پاکستان هیچ جای را
نگرفت ویا اص ا
الهیچ ثمری نداد  ،گزینه ای دیگراینکه نیروهای مسلح افغانستان تا حدی
توان دفاع از کشور شا ن را دارند ولی با آنهم متکی به نیروهای هوایی ایاالت متحده
امریکا میبا شند واز جانبی هم همین اکنون کنترول بسیاری بخش های ازافغانستان بعد از
سقوط آنها درسال ( )9112در زیر نظر طالبان بوده و با گذ شت زمان ساحه کنترول
طا لبا ن بر دیگر بخش های ازقلمرو افغانستان گسترش می یا بد .
موضوع قابل تذکر اینکه یک کارت غیر اهلی (عنصرویا نیروی غیرقابل پیشبینی)
روسیه است ،چنانچه در همین هفته ای که سپری شد ؛ روسیه میزبان سومین جلسه ای
سران ونماندگان چین وپاکستان درمسکوبود یعنی که دراین جلسه ای منعقده نمایندگان
چین و پاکستان به حضور داشت ومیزبانی روسیه برآن شد ند تا راه برقراری امنیت را
درافغانستان جستجو نما یند – تحلیلگران واگاهان سیاسیی به این باور اند که روسیه به
نسبت حضور قریب الوقوع افراط گرایان اسالمی در مرز های از کشورش که منتج به
به نارامی وهرج ومرج خواهد شد سخت نگران میباشد.
باید بصراحت اذعان کرد که  :آیا مسکو میتواند ویا میخواهد که یک شریک مفید در
افغانستا ن قرار گیرد ؟ ویا با درنظرداشت رقا بت ها و سبقت جویی ها میخواهد که
درگیری درمنطقه دوام داشته باشد ؟
شماچگونه بخوبی ازافغانستان شناخت دارید ؟ مارا امتحان کنید:باید گفت

که افغانستان هرگز سوریه نیست  ،در آنجا روسیه یک رژیمی را حما یت میکند که
ایاالت متحده امریکا مخا لف پیشتیبا نی روسیه از آن رژیم میبا شد اما در افغانستان
هردو قدرت رقیب( روسیه وامریکا) میخواهند که از وجود پناهگاه که به داعش والقاعده
میدهند ازآن به دولت کابل انکار نمایند یا به عباره ساده باید گفت که امریکا یی ها به
(داعشی ها) و روسیه به (طالبان ) در صد د ودرتدارک جا های امن و پناهگاه میبا شند
وازاین عمل واقدام خو.یش به دولت کا بل انکا رمینما یند  .که میتواند یک اجندای
کا رمشترک هردو درحا ل حاضر باشد.
روسها ازاینکه ازفا صله های دورمی بینند که امریکا یی ها درمعضالت و پرابلمهای
کنونی افغانستان درگیرشده اند خرسند وراضی میباشند ولی از آنجا یکه داعشی ها در
افغانستان در حال تاخت وتاز وپیداکردن جای پای اند  .....ازاین جهت فکر میشود که

روس ها شروع به نگرانی نموده اند این مطلب را لیزاکورتیس ( )Lisa Curtisیک
متخصص جنوب آسیا ازبنیاد هریتیچ ( )Heritageمربوط به اتاق تنویر محافظه کاران
یاددها نی نمود .
ازسوی دیگرروسها که تا هنوز مصیبت های حاصله از تجا وز سال ( )2292خودرا
باالی افغانستان بخاطر دارند بادرنظرداشت همین اصل آنها درافغانستان یک اجندایی
محدود تر نسبت به اجندای امریکایی ها دارند .
با ید اذعان نمود که روسها منافع بیشتر خودرا درافغانستان نمی بینند ولی در صد د
مهار وجلوگیری نمودن هرنوع بی ثبا تی درآسیای مرکزی میباشند این مطلب را پاول
سترونکسی ( )Paul Stronksiعضو ارشد بنیاد کارنیگی ( )Carnegieبرای صلح بین
المللی خاطر نشان ساخت .
برنامه روسها درافغانستان پیگیری اجندای است وچنین هشدار میدهند که مبارزان
دولت اسالمی ا فراطی عراق وسوریه (داعش) سرخورده از جنگ در سوریه در راه
عزیمت به افغانستا ن اند که روسیه ازحضور آنها درافغانستان تشویش داشته ازاینکه
آنها درعقب جبهه درحمله به روسیه قرار نگیرند وبا درنظرداشت همین اصل روسها
بدنبال ریشه کن کردن داعشی ها از پناهگاهای شان درافغانستان با طالبان کنار آمده اند
واز طالبان حمایت مینمایند این مظلب را یک تحلیلگر درمنطقه بیان وافاده نمود اند.
از جانب دیگر  :یک هد ف امریکا چنین است که میتواند مذاکرات سیاسی رویا روی
طالبان با کا بل مفید باشد اما هرگونه حما یت ما دی برای طالبان تمام مساعی امریکارا
برای ایجاد وتقویت نیروهای افغان به شکست مواجهه خواهد ساخت ونیروهای افغان
نخواهند توانست که تمام ستیزه جویان را تضعیف سا زد و در عین زما ن روسیه از
هرگونه کمک های یش را به طا لبا ن رد مینما ید وچنین اذعان مینما ید که ما در صد د
کشاندن طالبان به میز مذاکره بوده میخواهیم که از راه مذاکره در افغانستان صلح را
پیاده نما یم .
آنچه را که من از جانب مسکو می بینم یک برخورد ویا یک رویکرد تاکتیکی کوتاه
مدت است که میتواند این برخورد نتیجه معکوس به آنها بدهد این مطلب را خا نم
کورتیز ( )Ms. Curtisیک د یپلومات اسبق ومشا ور وزارت امور خارجه ایاالت
متحده امریکی دریک صحبت خبری خود افاده نمود .
از سوی دیگر دیپلوماسی روسیه باعث نا خوشی مقامات رسمی دولت کا بل شده
چنانچه که مقامات رسمی درکابل درهمین هفته ای که گذ شت مسکو را نکوهش نمود
مبنی بر اینکه بدون حضورداشت نماینده افغانستان سومین جلسه ازنما یند گان پاکستان
وچین را درمسکو میزبا نی نمود اما سران شامل در جلسه مسکو وعده سپردند که در
جلسه آینده خویش از افغا نستان نیز دعوت بعمل خواهند اورد که در جلسه شان با جمع

از نما یندگا ن پاکستا ن وچین ومسکو اشتراک ورزد .
درجلسه منعقده مسکو نمایدگان پاکستان وچین و روسیه از سازمان ملل متحد خواستند
که بخاطر هموار شد ن راه برای تا مین صلح درافغانستان آن همه تحریم ها را که بر
مسافرت طالیان در سراسر جهان ویا درمسا فرت های بین المللی وضع نموده آن تحریم
ها را بردارد وبگذارد که طا لبا ن بخاطر مذاکره وگفتگو بتوانند به هرجا سفر های آزاد
بنمایند .
نقطه مهم قابل تذکر اینست که ریس جمهور منتخب ایاالت متحده امریکا دونالد ترومپ
از مشاهدات خود درافغا نستا ن چند سرنخ را که تا حد زیاد ازد ید عمو افتاده وپنهان
مانده بود بد ست داد اوگفت چرا اقای (اوباما) نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا را
بدون دستاورد قبل ازموعد مقرره از افغانستان وعراق بوطن فراخواند وزمینه را برای
ایجاد ویا تاسیس دولت اسالمی افراطی عراق وسوریه مساعد ساخت که امروز به مقابل
ما د ست بکا ر شده اند  .وبادرنظرداشت این فرموده دونالد ترومپ واگاهان سیا سیی
منطقه بعید به نظر می آید که به این زودی ها درافغانستان صلح تامین شود .
خانم کرویتز ( )Crutisطی یک صحبت خبری خود چنین گفت شا ید که دونا لد
ترومپ بخاطر حل منازعه افغانستان ومبارزه علیه تروریزم قد م های استوار وثا بت
را هرچه به سرعت عالوه بر آموزش وحمایت از نیروهای افغان بردارد .
ازسوی دیگر اقای الورینس کورب( )Lawrence Korbعضو ارشد درمرکز متمایل
به اندیشه ها چپ ومترقی امریکا درمورد معضله افغانستان چنین اظهار نظر نمود وگفت
یکی از تفاوت های که روشن به نظر میخورد اینست که رهبران کنونی افغانستان
برخالف نظرنورالمالکی نخست وزیر اسبق عراق خواهان باقی ماندن نیروهای نظامی
امریکا درافغانستان میبا شند او همچنان در ادامه صحبت خود متذ کر میشود که ما همین
اکنون دریک مضیقه تنگاتنگ کمی هزینه وبودجه قرار داریم وبا درنظر داشت همین
اصل گمان نه میرود که ما دراین جنگ موفق گردیم اما با آنهم باخت ما چشمگیر
نخواهد بود وامید است که ما بتوانیم به نحوه از آنحا به یک نوع از راه حل وفصل
این معضله دست یا بیم .
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