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 ۲۹/۱۰/۲۰۱۷      1یو منطقو کیستراتژمرکز مطالعات 
 

 اعتمادی روز افزون در روابط افغانستان و روسیه بی
 

 
 

به حمایت  در والیت پکتیا، برای نخستین بار روسیه را رسما  اش  رئیس جمهور افغانستان هفتۀ گذشته در سخنرانی
«. اند لیون افغان را ریختاندهیم ونیم کنند که خون یک طالبان از کسانی کمک دریافت می»طالبان متهم کرد و گفت: 

 .ه به روسیه بوداشارچند رئیس جمهور غنی از کشوری نام نبرد، اما هدف سخنان وی  هر
های قربانیان حملۀ طالبان بر قوماندانی والیت   رئیس جمهور غنی این اظهارات را در مراسم همدردی با خانواده

تن دیگر  ۲۳۶ حدود تن کشته و ۶۰امنیۀ این والیت، نزدیک به  پکتیا ابراز داشت که در پی آن به شمول قوماندان
 زخم برداشتند.

 

های افغان و امریکایی از جمله ریکس تیلرسن وزیر خارجۀ ایاالت متحده، روسیه را به  گرچند پیش از این نیز مقام
حکومت افغانستان روسیه را به بود، ولی این نخستین بار است که بلندترین مقام   کمک نظامی با طالبان متهم کرده

 کند.  پشتیبانی گروه طالبان متهم می
 

ای گفته است که مسکو،  وزارت خارجۀ روسیه در واکنش سخنان رئیس جمهور افغانستان، با نشر خبرنامه
بیند و اینگونه اظهارات از شخص اول افغانستان برای آنان "قابل  افغانستان را به عنوان یک کشور دوست می

 2نیست. قبول"
های اخیر  جنجال کار آمدن حکومت وحدت ملی و   مسکو، روابط دو کشور پس از روی-در این تحلیل روابط کابل

 در این روابط، مورد بررسی قرار گرفته است.
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 مسکو-روابط کابل
تم ها تبدیل شد. در قرن بیس ها و روس در قرن نوزدهم میالدی افغانستان به میدان رقابت "بازی بزرگ" انگلیس

گان مهم خارجی در عرصۀ اقتصادی و نظامی برای افغانستان مبدل گردید و  کننده میالدی روسیه به یکی از کمک
های اقتصادی و نظامی بیش از یک میلیارد دالر به افغانستان کمک نمود.  م در بخش۱۹۷۸م تا سال ۱۹۵۴از سال 

زرگ جهان تبدیل شده بود؛ اما این بار به جای های ب های قدرت در این زمان نیز افغانستان به میدان رقابت
 ها قرار داشتند. ها، امریکایی ها در مقابل روس انگلیس
کردند؛ ولی زمانیکه در  فکر خود در افغانستان کمک می های متحد و هم م با حکومت۱۹۹۱ها تا سال  روس

و در ماه نوامبر همین سال از جمله  ستراتیژی خود را در قبال این کشور تغییر دادندافغانستان شکست خوردند، 
ها استاد برهان الدین ربانی قرار داشت، با  گان چهار تنظیم که در رأس آن هفت تنظیم مجاهدین افغان، نماینده

بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه در مسکو دیدار و توافق کردند که در مقابل آزادی اسیران روسی از 
کند و نیز از همکاری با حکومت داکتر نجیب هللا دست  خود را از کابل بیرون می سوی مجاهدین، مسکو مشاورین

 بردارند. می
های داخلی در  های مجاهدین پس از سقوط رژیم داکتر نجیب هللا، جنگ های روسیه با مقام باوجود تقویت همکاری

ه شد، اما روابط دیپلوماتیک مسکو با بست  سفارت روسیه نیز در کابل ۱۹۹۲که در اگست  غاز شد، تا اینآافغانستان 
م ادامه یافت. از ۱۹۹۷رژیم مجاهدین از طریق قنسولگری روسیه در مزارشریف تا زمان بسته شدن آن در سال 

 3آن ببعد نیز روسیه یکی از حامیان اصلی "ائتالف شمال" که از مخالفان قوی طالبان بود، باقی ماند.
، بلکه تن حمایت کردگاز سیاست ضد طالبانی واشننه تنها اینکه مسکو  ،۲۰۰۱از حمالت یازدهم سپتامبر  پس

گون از جمله ترانزیت نظامیان امریکایی،  های گونه  برای ادامۀ عملیات نظامی علیه طالبان، بر همکاری
 های سیاسی، با ایاالت متحده امریکا موافقت کرد.   های اطالعاتی و سایر همکاری  همکاری

، ولی در دورۀ دوم حامد بود ا دورۀ دوم ریاست جمهوری حامد کرزی روابط دو کشور عادیم ت۲۰۰۱پس از سال 
 های افغان به روسیه، بیشتر شد.  های مقام وآمد تر و رفت های او با واشنگتن، این روابط گرم کرزی به دلیل مخالفت

 

 حکومت وحدت ملی و روابط با روسیه
گرایی و "تروریزم"  تالش اجماع منطقوی در امر مبارزه با افراط کار آمدن حکومت وحدت ملی، کابل در با روی

برآمد. برای دستیابی به همین هدف، رئیس جمهور غنی و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی وی، سفرهایی به روسیه 
 ها نیز دست همکاری را به افغانستان دراز کرد.  نیز داشتند و روس

ها در شمال کشور و آغاز فعالیت گروه "دولت اسالمی" در افغانستان  کرد که ناامنی حکومت افغانستان گمان می
بیشتر با افغانستان گردد، اما بالعکس مسکو بر مبارزۀ   های نظامی ها به کمک تواند موجب ترغیب روس می

-بلحکومت افغانستان با جنگجویان داعش در افغانستان مشکوک شد و به دلیل نزدیکی روابط با طالبان، روابط کا
 مسکو روبه خرابی گذاشت.

های بلندرتبۀ دو کشور سفرهای رسمی به کابل و مسکو نیز داشتند، ولی این روابط  گذشته مقامباآنکه در سه سال 
ای  بدون حضور نماینده ۲۰۱۶دسامبر  ۲۷پاکستان که در -چین-جانبۀ روسیه نشست سهها بیرون نشد.  اعتمادی از بی

اعتمادی روز افزون میان  نشانگر بی، افغانستان در مسکو برگزار گردید از حکومت وحدت ملی روی قضیۀ
ها اکنون سخنان اخیر رئیس جمهور غنی مبنی بر حمایت روسیه  اعتمادی در ادامۀ این بیافغانستان و روسیه بود و 

 تر ساخت. از طالبان و واکنش تند روسیه به اظهارات وی، این روابط را بیش از پیش وخیم
 

 مسکو -در روابط کابل ها نجال ج
در اوج نفوذ « خالفت»با اعالم « دولت اسالمی»حکومت وحدت ملی زمانی در افغانستان تشکیل یافت که گروه 

ز احتمال نفوذ گروه ا ۲۰۱۴خود در عراق و سوریه بود. والدمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اواخر سال 
گی  ن قضیه )حضور جنگجویان داعش در افغانستان( باعث تیرههمی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد و بعدا  

از  های روسی مکررا   های عمیق در روابط میان دو کشور گردید. در طول دو سال گذشته مقام اعتمادی روابط و بی
د های روسیه زمانی بیشتر ش باوری ها و بی کنند. نگرانی حضور جنگجویان این گروه در افغانستان ابراز نگرانی می

های ناشناس در مناطق تحت نفوذ این گروه  های محلی حکومت و اعضای پارلمان، طیاره که به قول برخی مقام
 اند. نشست کرده

های امریکا در امر مبارزه با  سیاست های روسی، به خصوص نمایندۀ خاص روسیه در افغانستان، مکررا   مقام
 عکس العملرا، مورد انتقاد قرار داده است. روسیه در های آن کشور در منطقه  "تروریزم" و در مجموع سیاست
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بار خواند و گفت که  ستراتیژی را تأسفستراتیژی جدید امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی نیز، این به اعالم 
 4بیهوده" است. عملیس جمهور دونالد ترامپ یک "ئطرح اعالم شده از سوی ر

ران گن ییامریکا افغان و های و مقامکند  را به حمایت از طالبان متهم می روسیه ،در جانب دیگر، ناتو و امریکا
های  ( گزارش داده است که روسیه به شرکتThe Timesگی روزنامۀ تایمز ) به تازه .اندطالبان  روابط روسیه و

نیم میلیون دالر پول فرستند و طالبان با فروش این تیل، هر ماه به ارزش دو  وابسته به طالبان در افغانستان تیل می
 5کنند. آورند و با آن سالح و مهمات خریداری می به دست می

ریکس تیلرسن، وزیر خارجۀ امریکا در ماه اگست سال جاری میالدی اظهار داشت که روسیه طالبان را مسلح 
همکاری  المللی است. وزیر خارجۀ روسیه اما گفت که هیچ مدرکی در مورد نقض اصول بین کند که واضحا   می

ه تنها در بارۀ مصونیت اتباع روسیه و نیز تشویق یروسیه با طالبان تاهنوز ارائه نشده است. وی قبول کرد که روس
 طالبان به مذاکرات صلح با دولت افغانستان، با طالبان در تماس است.

اگر دولت افغانستان  ضمیر کابلوف نمایندۀ خاص روسیه برای افغانستان در ماه جوالی سال روان میالدی گفت که
تفاوت نخواهد ماند و  و امریکا در مبارزه با گروه "دولت اسالمی" در افغانستان ناکام شوند، مسکو در این مورد بی

به گزینۀ نظامی متوسل خواهد شد. چیزی که تصویر مبدل شدن افغانستان به میدان جنگ امریکا و روسیه را با 
واکنش به اظهارات این مقام روسی، هشدار داد که داشتن هر نوع تماس با  خود دارد. حکومت افغانستان نیز در

 .تواند وضعیت را در منطقه خطرناک کندهای "تروریستی" از سوی هر کشوری، میگروه
 

 گیری نتیجه
قضیۀ حضور جنگجویان گروه سو روبه خرابی نهاده است. هرچند  روابط افغانستان و روسیه از سه سال به این

داعش در افغانستان روی این روابط تاثیر گذاشته، ولی در کل روسیه در یک جنگ سرد با ایاالت متحده در 
 افغانستان درگیر است.

های افغان و امریکایی در مورد آن سخن گفته، بلکه  روابط روسیه با طالبان یک حقیقتی است که نه تنها مقام
ها به صورت عمدی در مورد روابط  پذیرند، ولی حکومت افغانستان و امریکایی یز آنرا میها و طالبان ن روس

های روسی نیز در این مورد اظهارات  کنند و این قضیه بیشتر جنبۀ تبلیغاتی دارد. مقام روسیه و طالبان مبالغه می
های خویش را  کنند و تماس کار میهای نظامی روسیه با این گروه ان اند، ولی در کل از همکاری ضد و نقیض داشته

آمیز قضیۀ افغانستان، جلوگیری از نفوذ و پیشروی جنگجویان گروه داعش به آسیای  ها برای حل مسالمت به تالش
 کنند. های شان در افغانستان، توجیه می میانه و مصؤنیت دیپلومات

مسکو -ها در روابط کابل اعتمادی رسد بی در حال حاضر و پس از سخنان اخیر رئیس جمهور غنی، به نظر می
افزایش خواهد یافت، چون روسیه بدون شک از جنگ سرد با امریکا در این کشور عقب نخواهد رفت و این 

 انجامد.  تر شدن هرچه بیشتر قضیۀ افغانستان می وضعیت به زیان افغانستان و پیچیده

 

 پایان
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