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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                        غوث جانباز:ترجمه   ٢٦-١٠-٢٠١٠  ني
 

  روسيهديگر بازی 
 )نيکيته ميندکوويچ: نويسنده (

 
 * سوچی اگست سال روان در شهر ١٨تاجکستان و پاکستان که به تأريخ  ،افغانستان ه،مالقات سران کشورهای روسي

روسيه . قه در منط سوپرپاورها نفوذ  روی مسايل آسيای ميانه صورت گرفت، در حقيقت مرحلۀ ديگری بود، در راه
های خويش کتفأ نموده و از ميانجيگری  افغانستان ا مربوط به صادق در مسايلداللنميتواند صرف به نقش يک 
مسکو طی يک مدت . را داراستخويشروسيه در منطقه منافع با اهميت حياتی ؛ وردايامتيازات سياسی به دست ب

 دولت در را يش خونفوذ مالقات سوچی سعی کرد تار  در حاشيۀ پاليسی منطقوی قرار داشت و دزمان طوالنی عمأل
  .قايم نمايدهای آسيای ميانه 

  :  افغانستان روسيه با مشکالت آتی روبروستمورد در 
  ؛)هندوستان - پاکستان  - افغانستان-ترکمنستان( "تاپی " پايپ الين گاز مسئلۀ-
   مشتقات آن به خارج؛قاچاق  توليد مواد مخدر و-
  . در سروی و استخراج منابع طبيعی افغانستان اشتراک روسيه-

  . مورد تحليل قرار بگيرند،تا طرق حل احتمالی مسايل ياد شده از طرف مسکو به عمل می آيد  در نوشتۀ هذا کوشش 
  مسائل اقتصادی

 ،صدور گاز ترکمنستان به طور کامل از کنترول کمپنی بزرگ روسی "تاپی"در صورت ايجاد پايپ الين 
طی مدت زمان طوالنی، صدور گاز ترکمنستان به بازارهای بزرگ خارجی، منجمله . خارج ميگردد **"گازپروم"

 خصوصيت روسيه ميتوانست به اين  با استفاده از.بازارهای اروپا صرف از طريق قلمرو روسيه صورت ميگرفت
 طرق ايجاد برایمات همه جانبه را در اين اواخر عشق آباد اقدا.  را ديکته نمايدخود ترکمنستان پاليسی قيمت گذاری

 و چين - قزاقستان- ازبکستان–اعمار پايپ الين گاز ترکمنستان :  دست گرفته استمتنوع صدور گاز روی
  . ايران–ترکمنستان 
  ازدياد راه هایکه هدف آن  Nabuccoر داليل گوناگون نميتوانند در ترکيب پروژۀ اروپائی ب ا بناين طريق   هردوی

 راستا ن در اي"ماورای کسپين"مثل مسير  "تاپی" به کشورهای اتحاديۀ اروپا است شامل گردند، اما مسير صدور گاز
موضوع را کابل و مسکو به خوبی درک ميکنند و نهايت سمبوليک به نظر ميرسد اهميت اين . دورنمای بهتری دارد

ت سران در سوچی موافقتنامۀ اعمار مسير پس از مالقا) ٢٠١٠ست  اگ٣١به تأريخ ( کمتر از دو هفته که با گذشت
 .ميان کابل و عشق آباد به امضأ رسيد" تاپی"

 درولی زمان .  به نظر نميرسدتحقـقـپذيرپروژۀ مذکور در شرايط کنونی به دليل جريان جنگ ها در افغانستان 
 و فعاليت آن کاسته خواهدشد از شدتد رسيد و يا هم نمجادالت مسلحانه دير يا زود در کشور به پايان خواه ،گذراست

 احتمال آنکه روابط ايران با غرب بهبود يابد نيز دور از امکان نيست، در اين .خواهد گرديد های ساختمانی آغاز
  .صورت گاز ترکمنستان در اثر ميانجيگری ايران به اروپا صادر خواهد شد

 . کردنفیميشه قطع يا ولی آنرا نميتوان برای ه را ميتوان متوقف ساخت "تاپی" پروژۀ وق الذکر  بربنياد داليل ف
 برای روسيه منطقی به نظر ميرسد تا در پروسه اشتراک نموده و بدينترتيب حداقل باالی قسمتی از اوضاع کنترول

  سهم روسيه در جريان٪۴٠ با  UNOCALزمانی که مساعی برای اعمار پايپ الين نفت بلوسيلۀ کمپنی . داشته باشد
  . حفظ کرده بود١٩٩٠های  موضعگيری مشابه را طی سال "ومگازپر"، بود

در صورتيکه روسيه تالش های خويشرا تکرار . نامبرده در اثر تخلف طالبان از مکلفيت هايشان قطع شد  پروژۀ 
 مسئلۀ. ميشودقويتر  بلکه نگرديدهآن در منطقه تضعيف  قفمونموده و به حيث سهمدار به اين پروژه ملحق گردد، 

 مگر در آن قيد گرديده است که روسيه مصمم است در ر در اعالميۀ مالقات سران در سوچی انعکاس نيافته،مذکو
اعمار سيستم انتقال انرژی برق از تاجکستان به افغانستان و پاکستان و همچنان ساير  ("١٠٠ -CASA"پروژۀ 

  .داشته باشد سهم ")پروژه های مختلط در عرصۀ انرژی و انکشاف زيربنای ترانسپورتی"
سای جمهور به ئمنافع مستقيم روسيه در منطقه روتوجه به زمينۀ  در از نتايج مالقات سران در سوچی برميآيد که

ی افغانستان از اتسسات توليدؤدر اعالميۀ مالقات سران از پروگرام های اعمار مجدد زيربناها و م. تفاهم رسيده اند
 در مزارشريف، توليد برق کارخانه های کود کيمياوی وارياب، بلخ،  نفت و گاز در سرپل، فهای پروژهآنجمله 
  . وادی ننگرهار يادآوری شده استوزراعت  آبياریپروژۀ خانه سازی در کابل و فابريکۀ
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ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اکنون مشغول ارزيابی سرمايه گذاری و تمويل پروژه های  همين معلومات دست داشته نشان ميدهد که جانب روسيه 
 صورت انعقاد و تطبيق موافقتنامه روی مسايل فوق، سهم روسيه در اقتصاد افغانستان انکشاف متذکره ميباشد؛ در
 از نقطۀ نظر ستراتيژيکی سرمايه گذاری و تمويل معادن نفت و گاز افغانستان که در شمال اين. قابل مالحظۀ ميابد

ره برداری از منابع طبيعی  سهم روسيه در سروی پروگرام های به. قرار دارند نهايت پر اهميت استکشور
  . درب روسيه را در آسيا به مثابۀ يکی از صادرکنندگان مواد سوخت نهايت باالخواهد  جيوپوليتيکیعاليق افغانستان، 

 "افسوتر"دست اندرکاران موسسۀ . به روسيه ارايه کرده استپروسس نيز عرصۀ جانب افغان ابتکارات معينی در 
 اکنون به کمپنی ترانسپورتی روسيه ) ايجاد گرديده بود در افغانستاناتحاد شوروی سابقکمپنی مذکور قبأل با شرکت (
 اسهام ٪۴٩ارسال و افغانستان  عراده الری بار بری به ۶٠٠ -۵٠٠ پيشنهاد کرده است تا از "سويوزونيشترانس"
 مذکور عوايد خالص اين موسسه جانب افغان به اين عقيده است که در اثر معاملۀ. را به دست بيآورد" افسوتر"پنی کم

گفته ميشود . تقسيم کند" سويوزونيشترانس" ميليون دالر را تشکيل خواهد داد و حاضر است مناصفۀ آنرا با ۵٠رقم 
پيشنهاد افغانها را مورد غور و ارزيابی قرار " سويوزونيشترانس"که وزارت ترانسپورت روسيه يکجا با کنسرن 

  .داده اند
 ترافيک مواد مخدر

ساحۀ کشت خاشخاش در سال گذشته . توليد مواد مخدر در افغانستان يکی از درد سرهای بزرگی برای روسيه ميباشد
ر د. را در بر ميگيرد کشت خاشخاش جهان ٪٨٠ رقم اضافه از اين و هبه يکصدو بيست و سه هزار هکتار رسيده بود

مطابق (د، خاشخاش به صورت آشکار کاشته ميشود برخی از واليات افغانستان که از طرف طالبان کنترول ميگردن
ذرد که به وسيلۀ آن خدر افغانستان از قلمرو روسيه ميگدرات مواد ما عمدۀ صطرق يکی از). ج .متن روسی غ

  . هيروين در کشور ما تقويه ميگردندقاچاق" مشغولين"
يری حکومت روسيه در زمينۀ ترافيک مو   حکومت کماکان .  استاد مخدر در منطقه نهايت جدی بودهموضع

  . دامات جدی جزائی روی دست گرفته شواصرار مينمايد که عليه مولدين افيوم و عرضه کنندگان مشتقات آن اقد
 عمليات در افغانستان به خاطر از بين بردن مزارع و حاصالت خاشخاش به راه افتادند ٢٠٠٩ -٢٠٠۶طی سال های 

کاهش مذکور تلفات . اش در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی کشور کاهش يافتجۀ آن ساحۀ کشت خاشخکه در نتي
 ولی از بين بردن مزارع خاشخاش در مناطق . کم ساختل و اعتياد به مواد مخدر نيزانسانی را از بابت استعما

طق برای تيم های موظف عمال ناممکن  افيوم افغانی را تشکيل ميدهد به دليل اقتدار طالبان در اين منا٪٨٧جنوبی که 
  .ميباشد

 والياتی پاک آمار سازمان ملل متحد نشان ميدهند که کميت .   مسئلۀ است پيچيده، مواد مخدر در افغانستانوضوعم
 دهاقين که طی  ازهاسيرپ همه . کاهش يافته است١٧ الی ٢٠ سال روان از درشده از کشت غير قانونی خاشخاش 

 در ٪٢٧، از  آنها کشت خاشخاش وجود دارد به راه افتادند نشان دادند که کميت قريه های که در٢٠١٠زمستان سال 
  .اکثر اين قريه ها در جنوب اين کشور موقعيت دارند.  باال رفته است٢٠١٠ در سال ٪٣۵ به ٢٠٠٩سال 

ورد قبول قرار نگرفته تقاضاهای مکرر جانب روسيه در بارۀ امحای مزارع خاشخاش بلوسيلۀ طياره ها تا هنوز م
خطری است برای مزارع و  "هيربی سايد"زريعۀ مادۀ کيميائی مخصوص   آندر مزارعامحای خاشخاش . اند

ده و بته های خاشخاش از ارتفاع اندکی باالتر از قد انسان پاشيده ش" هيربی سايد" در باغها مادۀ . حاصالت مشروع
 چند ع از ارتفا"ها پاشيدن هيربی سايد" که تجربه نشان ميدهد ی طور قرار ميگيرند؛ در عين حالآن مستقيمأ آماج

ر خيلی گانستان زمينهای قابل زرع با يکديدر شرايط افغ.  از هدف به خطا برودمترو  کيل٢صد متر ميتواند الی 
درنظر داشت با .  مفيد و مشروع زيان ببينند زياد ميباشدی خطر آنرا که بته ها و وضعيت مذکورشتهنزديک قرار دا

  . باشدبارميتواند فاجعه طرز العملی  چنين يک اوضاع ناهنجار مواد غذائی در افغانستان
 Pleosporaنظر متفق متخصصين برآنست که در شرايط افغانستان برای نابودی نطفه های خاشخاش بايد از مادۀ 

papveracaeشان  ن"ستقل و مشترک المنافعم"تطبيق مادۀ متذکره در حوزۀ کشورهای  . استفاده صورت بگيرد
ديدگاه تخنيکی، آنهم از طريق از  اينکه مادۀ مذکور .متضرر نميگردندميدهد که حين استفاده از آن  بته های مشروع 

  .دست داشته جوابی در اينباره نميده ديد يا خير، معلومات به ريشه های بته های نامطلوب خواهد رس الزامأهوا
جانب : " کهترجمه شود همچنان متن روسی ميتواند (الف استفاده از اقدامات پوليسی  مخویجانب افغان به طور عنعن

روبندگان خاشخاش تا اکنون مورد کدام . خاشخاش است روببه ضد دهاقين .) ج .غ...افغان کماکان عليه تدابير جدی 
ر موارد از علل فقر و تنگدستی روبيدن خاشخاش در اکث ناظرين عقيده دارند که. رفته اندپيگرد قانونی قرار نگ

پرداخت مصارف محافل مجلل و ) يا(خريد اشيای قيمتی و " روبندگان"سرچشمه نگرفته است، بلکه اهداف بعدی 
  .گزاف شيرينی خوريها و عروسيها ميباشد

مان از در س"ادارۀ مواد مخدر و جنايات" اجرائيوی  آمر چندی پيش به حيثيوری تيخونوفتقرر ديپلومات روسی 
احتمال آن ميرود که با تعيين اين مأمور مسکو موقع آنرا . ملل متحد برای دفاع از مواضع روسيه ممد واقع خواهد شد

 تا توصيه های به دست آرددريابد تا نفوذش را باالی صاحبنظران در عرصۀ بين المللی افزايش داده و امکان آنرا
  . صورت بگيرندواد مخدر  به کابل در راستای مبارزه با معضلۀ معتبرتریم
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  نتايج
داشته به نظر ميرسد که روسيه حين ديدار سران در شهر سوچی کدام دست آوردی بزرگی  در استقامت افغانستان ن 

 منافعش در اين با در نظر گرفتنمسکو يکبار ديگر . نرا عجالتأ ميتوان مثبت ارزيابی کرداست، اما رويهمرفته نتايج آ
فورمات طويل المدتی ديگری را برای مشوره های متقابل ميان کشورهای اين "همزمان  يک منطقه تاکيد کرده و 

  . توجه اند افزون برآن دست آوردهای مسکو در عرصۀ همکاری های اقتصادی  قابل. پيشنهاد کرد"ناحيه
 مسکو .ی روبرو استولی با اينهمه نبايد فراموش کرد که پاليسی روسيه در استقامت افغانستان با دشواری های معين

  . استبه دست نياورده) جمله موضوع مواد مخدرمن(تا هنوز تفاهم کامل را با کابل روی مسائل اصولی 
 دولتی و غير دولتی دوايرهمين اکنون : دن روسيه نيز وجود دار داخل افغانستان درمشکالتی معينی در رابطه به

 غير قانونی مواد مخدر، وزارت ترانسپورت وغيره با  دوراناروسيه از قبيل وزارت امور خارجه، ادارۀ مبارزه ب
هريک از ادارات فوق الذکر غالبأ وظايف و اهداف اما . ادارات مرتبط افغانستان در تماس و همکاری قرار دارند

تمرکز . منوط به خود را در منطقه تعقيب نموده و اکثرأ از فعاليت سائر ارگان های روسی در افغانستان آگاه نميباشند
زدائی متذکره و همچنان فعاليت های پارۀ از تحليلگران مسائل سياسی روسيه، درک موضع حکومت روسيه را در 

پست "به عقيدۀ ما در اوضاع و احوال کنونی منطقی ميبود اگر . رابطه به اکثر مسائل برای افغانها پيچيده ساخته است
ايجاد ميگرديد، چيزی که همين اکنون در برخی از  "تان خاص رئيس جمهور روسيه در مسائل افغانسنمايندۀ

و موسسات  اترا از جملۀ ادار "شورای دايمی مشورتی"روسيه هکذا ميتواند . کشورهای اروپائی عمأل وجود دارد
تشديد فعاليت های سياسی روسيه در . دنستان فعاليت دارند تشکيل دهدولتی و غير دولتی روسی که همين اکنون با افغا

  . گرائی و دايمی بودن منافع آنرا در منطقه فراهم مينمايدسيای مرکزی بدون شک موجبات مرکزآ
  

  پايان
  سايت افغانستان رو: منبع

  ٢٠١٠ سپتمبر ٢۴: تأريخ نشر
 Большая игра России: عنوان مضمون به زبان روسی

  شهر زيبا در جنوب روسيه در سواحل بحيرۀ سياه*
   روسيه در عرصۀ نفت و گازی  بزرگترين کمپنی انحصار**

 
   
  
 

 


