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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١٧ فبروری ٢٧

  

 قدرت نمائی مسکو در مسکو
 که در آن نمايندگان روری کنفرانسی پيرامون بحران افغانستان در مسکو به راه انداختب ف١۵فدريشن روسيه به تاريخ 

ين اجتماع شش گانه از امريکا دعوت نشده  ادر. کشور ھای افغانستان، پاکستان، ھند، ايران و چين اشتراک نموده بودند

. روی ھمين دليل بود که افغانستان يک نمايندۀ پائين رتبۀ خود را به مسکو فرستاد تا باعث غضب امريکا نگردد. بود

اندازی شد که سران ناتو روسيه را متھم ساخته اند که اين کشور روش امريکا را برای حل اين کنفرانس زمانی راه 

سناتور مکين امريکائی حمايت  مسکو را از طالبان محکوم نموده و متذکر شد .  ال برده استؤمسايل منطقه ئی زير س

ی دعوت نشدن امريکا را در مبصرين سياس". روسيه در صدد به مبارزه طليبدن امريکا در افغانستان است"که 

دانند، زيرا روسيه می خواھد که بار ديگر در سياست افغانستان داخل شود و ابتکار عمل را  کنفرانس مسکو عمدی می

  .  رسد بازی بزرگی  در افغانستان در افق  به مشاھده می. که در سوريه انجام داد از امريکا بربايد، طوری

سکو به ارتباط افغانستان زمانی برگزار شد که چند روز قبل از آن جنرال نيکلسون روری در مب ف١۵کنفراس تاريخی 

روسيه با برقراری رابطه با گروه طالبان در "قومندان قوای متجاوز امريکا در افغانستان در کانگرس اين کشور گفت 

نفرانس مسکو خوشنود نبودند، امريکا و افغانستان در مجموع از ک". ِ و ضعيف ساختن حکومت کابل استیثبات پی بی 

 ياد آور شد که فقدان دعوت از امريکا نبايد دباي. َکه از امريکا قيم دولت مستعمراتی کابل دعوت نشده بود باالخص اين

دولت . اشتباه سياسی زعامت روسيه تلقی شود، بلکه يک اقدام عمدی و ناچيز شمردن اين کشور از جانب مسکو بود

مور درجه سوم خود را به مسکو فرستاد تا از يکسو سھمی در أ خوشنودی امريکا، يک ممستعمراتی کابل برای

 دو ماه قبل مسکو جلسۀدر . کنفرانس داشته باشد و از سوی ديگر ناخوشنودی خود را از عدم حضور امريکا ابراز کند

 ادعا می کند هافغانستان ھميش. يدو نبود نمايندۀ دولت مستعمراتی کابل، قھر و غصب افغانستان اشغال شده را سبب گرد

در . ًکه در ھر گردھمائی در مورد افغانستان، بايد قبال با اين کشور تفاھم صورت بگيرد و سھم کابل صد در صد باشد

  . که نه روسيه و  نه پاکستان چنين وقعی به افغانستان قايل شده اند حالی

لذا، . ًکابل و مخالفان يک موضوع کامال بين االفغانی استدولت مستعمراتی کابل معتقد است که مذاکرات صلح بين 

دارد  کابل ادعا می. شود مندی کشور ھای ديگر بدون استيذان کابل، مداخله در امور داخلی افغانستان شمرده میه عالق

)  ھای بيگانهکشور (بنابران اگر ديگران . مذاکرات صلح با حزب اسالمی با ابتکار ھر دو جناح به موفقيت انجاميد"که 

به عقيدۀ دولت کابل، ".  نمايند، دولت کابل اين ظرفيت را دارد که با مخالفان به توافق برسدمداخله و کارشکنی ن
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ين جاست که آيا  اال درؤس. برد مداخالت ديگران جريان صلح را از مسير اصلی منحرف می سازد و به بيراھه می

ن را دارد که مخالفان را به پای ميز مذاکره بکشاند؟ مخالفان ھم بار ھا گفته دولت مستعمراتی کابل توانائی و قابليت اي

معاھدۀ صلح دولت کابل با حزب . اند که دولت کابل را به رسميت نمی شناسند و حاضر به مذاکره با اين دولت نيستند

دولت کابل نه . مود و توبه کردًحزب اسالمی قبال سر اطاعت به امريکا خم ن. اسالمی بدون اشارۀ امريکا نا ممکن بود

صالحيت حقوقی دارد و نه حاکميت سياسی که بتواند به تنھائی ابتکار مذاکرات صلح را  با ھر جناحی که باشد، به 

  . دوش گيرد

بدون کمترين ترديد که فدريشن روسيه به تعقيب منافع خود و . به راه افتاد" بازی بزرگ"کنفرانس مسکو در چوکات 

 بين روسيه و برتانيه ١٩قرن " بازی برزگ" خاطر نشان ساخت که دباي. دادن امريکا در افغانستان استکشت و مات 

بدين معنی .  بين روسيه و امريکا جھانشمول است٢١اما بازی بزرگ قرن . منحصر به آسيای مرکزی و جنوب آسيا بود

در صدد ناکام ساختن  يک ديگر در ھر مکان که اين دو کشور در سراسر جھان با ھمديگر به رقابت برخاسته اند و 

و " پايان تاريخ"ی، امريکا آقای بالمنازع جھان شد و متفکرين اين کشور وبعد از فروپاشی شور. مورد نظر اند

بعد از مدت ده سال، روسيه تحت . الکن، موفقيت امريکا دير پا نبود. پيروزی نظام ليبرال را به نفع امريکا اعالم کردند

علی رغم اقتصاد ضعيف و فشار غرب، روسيه، . پوتين خود را برای مقابله با امريکا و ناتو آماده ساخترھبری 

بحران اوکراين و کاميابی . امريکا و اروپای غربی را به مبارزه طلبيده و تابع خواست آنھا در سياست جھانی نمی شود

ًا جدا به مقابله وادار ساخت که نتايج آن الحاق کريميه و موقتی امريکا در به راه انداختن کودتا به نفع غرب، روسيه ر

روسيه مصمم شد که برای . امريکا بازی اول را در اوکراين برد، اما بازی دوم را باخت. تداوم جنگ در اوکراين است

ی خواھد که تواند و نم روسيه نمی. نبرد سياسی و حتا نظامی آمادگی بگيرد که نمونۀ آن را در سوريه مشاھده می کنيم

بنابران، ديپلماسی روسيه در افغانستان را ھم . ين تحمل نمايد ادگرگونی حوادث عراق و ليبيا را به نفع امريکا بيش از

  .  در ورای بحرانات جھانی مورد ارزيابی قرار داد و از آن نتيجه گيری نموددباي

ًاين کنفرانس زمانی صورت گرفت که دقيقا .  بودشيارانهوابتکار روسيه  در به راه انداختن کنفرانس مسکو بسيار ھ

 طور افتضاح آميزی به شکست خود در افغانستان اعتراف کرد و با ١٩٨٩روری ب ف١۴ سال قبل و در روز ٢٨روسيه 

داند که چه خطای جبران ناپذيری را رھبران آن وقت کريملين  اکنون روسيه می. سرشکستگی کشور ما را ترک نمود

اکنون وقت آن رسيده تا دوباره به تياتر . ًدر تجاوز به افغانستان مرتکب شدند که قسما زوال شوروی را سبب گرديد

 روش آن وقت غرب عليه شوروی، امريکا و ناتو  را در افغانستان زير فشار قرار نکار برده افغانستان برگردد و با ب

  . ور بيرحمانه ای در سراسر جھان در حال تکوين می باشد است   که ط٢١قرن " بازی بزرگ"دھد که جزء ھمان 

دولت مستعمراتی کابل که فاقد ھر گونه صالحيت ابتکار عمل است، با فرستادن يک مقام درجه سه اين پيام را به 

ان کشورھای منطقه از سياست افغانستان در برابر ھراس افگنی حمايت کنند و رابطۀ آن: "اشتراک کنندگان کنفرانس داد

مين أ ھای افغانستان برای ت دولت افغانستان اميدوار است تا تمام کشورھای منطقه از تالش... با کابل دولت محور باشد

نمايندۀ . َنبود کشور قيم افغانستان يعنی امريکا: اما درد افغانستان در جای ديگر بود". امنيت کامل اين کشور حمايت کنند

 ھای اقتصادی و سياسی دولت افغانستان است و  امريکا حامی مھم برنامه" گفت که دولت مستعمراتی در کنفرانس مسکو

از لحن صحبت نمايندۀ افغانستان اشغال شده بر می ."  کندأمين صلح و ثبات در افغانستان ايفأتواند نقش عمده در ت می

 خاطر نشان دباي.  ور بوده استايد که دعوت نشدن امريکا در کنفرانس مسکو برای دولت مستعمراتی کابل چقدر دردآ

 وزير خارجۀ روسيه ديدار داشت، اما نظر "روفوال" يک ھفته قبل در روسيه بود و با "صالح الدين ربانی"ساخت که 

 وزارت خارجۀ دولت هدر کنفرانس مسکو شرکت نکرد و به عوض يک فرد درجه س) امريکا(به ھدايت مقامات باالئی 
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تماس روس ھا با طالبان ھمراه با "ين وقت مقامات رسمی امريکا اعالم کردند که عدر . مستعمراتی کابل فرستاده شد

دھد و دولت فعلی افغانستان و فعاليت ھای ضد تروريستی ناتو را تخريب می  ايران و پاکستان به طالبان مشروعيت می

ماسی کشت و مات امريکا و ناتو در روسيه به اين گفتار امريکا وقعی قايل نشده و ھنوز ھم بر مبنای ديپل". نمايد

  . رود افغانستان به پيش می

توان روسيه را در مسايل عمدۀ دنيائی   نمی: کنفرانس مسکو به ارتباط افغانستان يک موضوع مھم را به جھان فھماند

اسی در که بحرانات و حوادث سي دور انداخت، باالخص اينه منزوی ساخت و اين کشور را از معادالت ستراتيژيک ب

 ھمانطوری"روف وزير خارجۀ روسيه خاطر نشان ساخت، وکه، ال دلچسپ اين. مجاورت اين کشور اتفاق افتاده باشد

اين جمله در ديپلماسی و ". که ما با امريکا در سوريه به توافق رسيديم، می توانيم در افغانستان ھم به توافق برسيم

انس ھمچنان به جھان نشان داد که رقابت بين روسيه و امريکا در افغانستان اين کنفر.  را افاده می کنداسياست ده ھا معن

که منافع جھانی روسيه توسط غرب شناخته شود و از  رسد، مگر اين در حال گسترش است و به اين زودی به پايان نمی

د کرد و به نفع روسيه در خصوص منافع و امنيتش ھرگز عقب نشينی نخواھ. بی ثباتی روسيه جلوگيری به عمل آيد

انھدام عراق و ليبيا و خلق بحران اوکراين درس ھای آموزنده ای برای روسيه . امريکا صحنه را ترک نخواھد گفت

ناکامی امريکا در افغانستان و عروج دوبارۀ طالبان، .  است که تکرار آن برای اين کشور غير قابل پذيرش خواھد بود

روسی را امريکائی " زخم خونچکان"ا را در افغانستان زير فشار قرار دھد و مسکو را بيشتر تشجيع نموده تا امريک

در حال گسترش امريکائی " زخم خونچکان"معامالت پنھانی روسيه با طالبان به بھانۀ مبارزه عليه داعش بر . بسازد

 تۀانستان به چند نککه، اھداف روسيه در افغ خالصه اين. نمک می پاشد تا فغان زخم خورده به آسمان ھا بلند شود

  : خالصه می گردداساسی

  .بازی جديد بين روسيه و امريکا جھانی شده که افغانستان يک گوشۀ آنست .١

امنيت کشور ھای آسيای مرکزی در اولويت روسيه قرار دارد و مسکو سعی می کند مانع ھر نوع افراط  .٢

 .ين منطقه  شوداگرائی مذھبی و رخنۀ آن از افغانستان در

 . ن تنھا انحصار غرب نيست و منافع روسيه نبايد درين کشور ناديده گرفته شودافغانستا .٣

 . توافق با طالبان برای بازدارندگی داعش از رخنه کردن به آسيای مرکزی برای امنيت روسيه حتمی است .۴

روسيه بلند بردن توانائی روسيه در چانه زنی سياسی جھانی که افغانستان يک محل مناسبی درين راستا برای  .۵

  . تلقی می گردد

بھره برداری از تدوام جنگ و ناکامی امريکا و ناتو در افغانستان، بھترين زمنيه سازی برای بازگشت روسيه  .۶

 . شود به افغانستان شمرده می

افغانستان می . شده بودزده بازگشت روسيه و رقابت با امريکا در سياست جھان که مدتی توسط امريکا کنار  .٧

 . آن کشور ھا باشدتواند يکی از 

 . متزلزل ساختن جايگاه امريکا در افغانستان ھدف واالی  روسيه است .٨

دست آوردن امتيازات در افغانستان که در حقيقت فھماندن کشور ھای آسيای مرکزی از موجوديت و قدرت ه ب .٩

 . روسيه در منطقه است

ذخاير گاز آسيای مرکزی و انتقال .   استمندی  روسيه در افغانستانه انگيزۀ اقتصادی فکتور ديگری در عالق .١٠

تماس با طالبان و آرامش درمناطق تحت . آن به جنوب آسيا دست روسيه را در معادلۀ ستراتيژيک باال می برد
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تسلط طالبان برای انتقال گاز آسيای مرکزی به مسکو آرامش می بخشد و حضور روسيه را در منطقه تقويت 

 . می نمايد

 .  روسيه از عين تکيتک امريکا استفاده می کند.   از امريکا در افغانستانانتقام شکست شوروی .١١

اين نظام نه در داخل حاکميت  سياسی و حقوقی دارد و . دولت مستعمراتی کابل است" بازی بزرگ"بازندۀ اصلی درين 

اعادۀ  استقالل و ترويج دولت کابل بايد بداند که بدون . نه در سطح جھانی از حيثيت قابل مالحظه ای برخوردار است

 . ال برانگيز خواھد بود و حاکميتش پا در ھوا باقی خواھد ماندؤآزادی ھای دموکراتيک مشروعيتش س

 

 

 

 

 


