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 2۶/۰۸/2۰1۸              فردوس
 

 رند؟یگیها انتقام مروس ایآ
 

فته . مسکو گکندیرا در مورد افغانستان برگزار م یایاعالم کرده است که در شروع ماه سپتمبر نشست جهان هیروس
یاند که در نشست مسکو شرکت نم. کابل و واشنگتن گفتهکندینشست دعوت م نیبه ا زیاست که گروه طالبان را ن

 تینام نیشیاتمر، مشاور پ فیحن ینگرفته است. آقا یجدتا هنوز نظرات کابل را  نیکه کرمل رسدی. به نظر مکنند
کرد و نظرات کابل را به اطالع او رساند. تا کنون  داریدر کابل د هیروس ریبا سف شیپ یچند ،یجمهور استیر یمل

 ندگانیاست که نما دایآنان پ یهایریگاند، اما از موضع چه گفته حیصر هٔ ها به کابل به گونکه روس ستیمشخص ن
هشتاد به  هٔ به تکرار حوادث ده لیمیب هیروس هٔ حاکم أتیدر ه یاعده دیخواهند شد. شا نیحتماً مهمان کرمل طالبان

ها از طالبان در . اگر روسکنندیم ریتعب یریگانتقام یها را نوعرفتار روس نیا هایارینباشند. بس گرید ینحو
 د،یدر کاخ سف گانیجمهور رونالد ر رئیسبا  یضد شورو یها کیرهبران چر 1۹۸۶کنند، مالقات  ییرایپذ نیکرمل

 خواهد شد. یتداع کنند،یدنبال م کیرا از نزد که اوضاع یبه افکار آنان
 

را به واشنگتن دعوت کرد.  یضد شورو یها میتنظ نیاز رهبران پشاور نش یشمار 1۹۸۶در اواخر سال  دیسف کاخ
 ب،یدو رهبر، پس از سقوط حکومت دکتر نج نیرهبران بودند. ا نیهم جزو ا یهللا مجدد و صبغت یربان نیالدبرهان

متحده خواستند  االتیاز ا یضد شورو ستیجهاد یراگ مالقات، رهبران اسالم نیبه دست گرفتند. در ا زمام امور را
ها را ساقط کنند. روس یجنگ یهاهیلیکوپتر و طیارات آنان بدهد تا  یها کیبه هوا، به چر نیزم یهاراکت که 

 یها راکتتنها با  روین نیبرتر دارند و ا ییهوا یروین ها یگفتند شورو گانیبه ر یضد شورو یها کیرهبران چر
 .خواستندیم نیآفرافزار تحولجنگ ای راکترهبران در واقع  نیشکند. ایستنگر م

 

ً یتقر گرید 1۹۸۴سال  در  است. ارتش سرخ و دهیبست رسدر افغانستان به بن یروشن شده بود که جنگ شورو با
در کنترول داشتند. بنادر  کردیشهرها را به هم وصل م نیکه ا یئها و راه تیپر جمع یشهرها اشیمتحدان داخل

 اشیتوسط ارتش سرخ و متحدان داخل زینمهم بود  یها شهرها و شاهراه تیامن یکه برا یو مناطق کیژیسترات
ها حضور داشتند، اما  گرا بودند، در روستااسالم یهاکیکه متشکل از چر یضد شورو یروهای. نشدیکنترول م

 یقدرت مانور مخالفان نظام شد،یارتش سرخ که به روش جستجو و شکار انجام م خاص یروهاین یها اتیعمل
بست به نبرد شکل داده بود که بن دانیرا در م یتیوضع ،یشورو یروهاین ییرا صدمه زده بود. آتش هوا یشورو
 خصوصمسکو به  یآن برا میتحک بست و. حفظ بنشدیم میتحک شان یداران داخل و طرف یشورو یروهایسود ن

 یاو برا هٔ طلب و پروژبود. گرباچف اصالح خرجپر  اریطلب بس کار آمدن گرباچف اصالح یپس از رو
، اما با آن هم ارتش را رو کرد یاتحاد شورو یدرون یها ها و تضاد از ضعف یاریبس ،یشورو یسازدگرگون
 همچنان حفظ کرده بود. اشییهوا یرویبست جنگ افغانستان را با استفاده از نسرخ بن

 

 پس از آن گانیصورت گرفت. ر یمالقات کایجمهور وقت امر سرئی گان،یگرباچف و ر نیب 1۹۸۶نوامبر سال  در
 نیافغانستان پس از ا یضد شورو یها کیان چرطلب است. رهبر دوست و اصالح مالقات گفت که گرباچف صلح

 نیز اا یکیظاهر شدند.  یخبر شستن کیدر  گانیرهبران پس از مالقات با ر نیمالقات به واشنگتن دعوت شدند. ا
کار آمدن گرباچف در جنگ  ی. او گفت ارتش سرخ پس از رودهدیم بیرهبران گفت که گرباچف غرب را فر

کرده بود که پس  صلهی. گرباچف فسوزاندیو روستاها را م کندیعمل م یشتریب یرحمیب شده، با یافغانستان تهاجم
که  ستین یدی. تردکندیم رونیرا از قلمرو افغانستان ب یشورو یروهاین یانطقهم یهاو قدرت کایاز تفاهم با امر

 دنیرس و یپلوماسیشدن د یکرده بودند که پس از جد صلهیف یاسیس میتصم نیدر کنار ا یروس انیگرباچف و نظام
 یهااتیکه عمل بود لیدل نیبه هم دینبرد دست باال داشته باشند. شا دانیاست که در م ازین ،یاسیتوافق س کیبه 

 شد. دیها در زمان گرباچف تشدروس
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ستنگر بدهد، حکومت  ییافزار ضد هوااز واشنگتن خواستند که به آنان جنگ 1۹۸۶در  مالقات سال  هامیتنظ رهبران
 گنیرا با کابل قطع کند، اما رونالد ر کشیپلوماتیبشناسد و روابط د تی، به رسمرا که قرار است آنان بسازند یموقت

ابل، در ک کایسفارت امر تی. او گفت که فعالرفتیرا نپذ هامینظرهبران ت یهاخواست نیاز ا کی چیدر آن مالقات ه
به  یجهان تیمشروع هامیاست. در آن مالقات رهبران تنظ یضرور یداران شوروطرف یکنترول اطالعات یبرا

در  یضد شورو یها کی. چررفتیپذ زیرا ن ها میتنظ گرید یها رفته خواست متحده رفته االتیدست آوردند. ا
 افزار جنگ نیستنگر مجهز شدند. ا ییضد هوا هٔ شرفتیپ یافزارهابه جنگ 1۹۸۷ال و شروع س 1۹۸۶ لآواخر سا
 بیافزارها هدف قرار گفت، مسکو درک کرد که ضرجنگ نیبا ا یروس یهالیکوپترهی یبود. وقت نیآفرها تحول

و را بدون ها توافقات ژنل بود که روسیدل نیبه هم دیاست. شا افتهی شیافزا اریبست در افغانستان بسحفظ بن هٔ نیهز
بودند که  فیقدر در موقف ضعها آنکردند. روس ءمشخص از طرف مقابل امضا یتیامن یها نیتضم افتیدر

را  یتیثیو ح یمال ،یانسان نیسنگ یها نهیحفظ آن هز یحکومت طرفدارشان را در کابل که برا اتینتوانستند ح
 نداد. نیمورد تضم نیها در اروس به یکنند. کس مهیمتحمل شده بودند، ب

 

 یتیکند، آن هم در وضع یزبانیطالبان م ندگانیقصد دارد از نما نیکرمل بارنی. اشودیتکرار م یبیبه طرز عج خیتار
 کایمرطالبان با ا ندگانیتعهد کرده است. نما یاسیمتحده به ختم جنگ افغانستان از راه مذاکره و توافق س االتیکه ا
 هٔ شناس را به کار گماشته است تا پروژافغانستان هٔ کارکشت پلوماتید زاد،لیخل یدوباره زلم کای. امرکنندیوگو مگفت

یم طبل مخالف هیحساس، روس تیوضع نیدر ا یکند، ول تیریرا مد یاسیتوافق س کیختم جنگ افغانستان از راه 
خلق  هیوسر یرا به راه اندازد. روشن است که هدف اصل کایامر یهابا تالش یروند مواز کی خواهدیو م نوازد

به درد سر  شتریمتحده را ب االتیتا اگروه طالبان است  یبرا یجهان تیمشروع یو تا حدود یامنطقه تیمشروع
 مواجه کند.

 

خودشان  یبرا یدیدر منطقه و افغانستان را تهد کایامر یاند که حضور درازمدت نظام داده گنالیبارها ز هاروس
روشن  گریحاال د یول کردند،یم هینام مبارزه با داعش توج ریبا طالبان و کمک به آنان را ز . آنان قبالً تماسدانندیم

 تواندیگروه نم نیداعش نابود شده است و ا یکیزی. خالفت فستین هیروس یهم برا یاست که داعش خطر حتا اندک
را در افغانستان  کایامر خواهندیم هیاست. روس کایها امر روس یام نگرانکند. تم هیروس هیعل یدر افغانستان کار

ها روس هدف نیبه ا دنیرس یکالن به مسکو بدهد. برا ازیامت ایدهد،  حیمواجه کند تا فرار را بر قرار ترج لنجبا چ
 کنند، یزبانیم نیاند که رهبران طالبان را در کرملگرفته میتصم 1۹۸۶در سال  هایئکایاز رفتار امر دیبه تقل دیشا

که حاال  رسدیبه نظر م دیطالبان قرار خواهد داد؟ بع اریستنگر در اختمثل  ینیآفرافزار تحولمسکو جنگ ایاما آ
 هٔ یو داعطالبان  ،یپلوماسید دانیاما در مطالبان قرار دهد،  اریدر اخت ییاخطرناک ضد هو یافزارهاجنگ هیروس

است  نیخواهد کرد. مشکل ا تیتقو کا،یاز امر شتریب یریازگیامت یاز افغانستان را برا یالمللنیب یروهایخروج ن
ینم شنهادیافغانستان پ یبرارا  یلیبد یتینظام امن چیاما ه شوند،یم یئکایامر یروهایها خواستار خروج نکه روس

 یداریپا یاسیشان، توافق سنتوانستند پس از خروجبودند،  واریدر به د هٔ یکه با افغانستان همسا یتی. آنان در وضعکنند
جنگ به چچن و  بیکرده نتوانستند. با سقوط حکومت نج نیخود را تضم سرحدات تیرا شکل دهند. آنان حتا امن

 یستیونالیجنبش ناس کی. طالبان ماندیها هم در قبال افغانستان ناکام مروس یکنون استی. سافتیداغستان گسترش 
را با  یکستانیو اوزب یچچن انیگراهستند که جنگ اسالم یستیجهاد یامارت یگرا. آنان گروه اسالمستین روشیپ

 .دانندیمشروع م هیروس
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