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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

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

  م٢٢/٠٨/٢٠١٠                                   غوث جانباز: ترجمه
 
 

 ديدار سران  در سوچی به روسيه چانس ميدهد تا 
   در شرق ميانه شود»ماکلر صادق«

  )سيرينکو. آندری ن: نويسنده(
  

 آگست سال روان مالقات ١٨به تاريخ .  سياسی در شرق ميانه تبارز داديدروسيه عالقمندی خود را برای بازی جد
زرداری و امام . کرزی، آ. ميدويدوف، ح. د(ان، پاکستان و تاجکستان چهار جانبۀ روسأی جمهور روسيه، افغانست

معلومات دست داشته گواهی ميدهد که مالقات دو جانبه ميان ميدويدوف و . سوچی صورت گرفتدر ) علی رحمان
 استقالل خويش را از انگليسها جشن ميگيرند به  آگست، روزی که افغان ها استرداد١٩به تاريخ  است کرزی قرار
 به رسميت ١٩١٩ست  آگ١٩ برتانيۀ کبير به تاريخ روسيه اولين کشوری بود که استقالل افغانستان را از. عمل بيايد
  .شکی نيست که ليدران دو کشور طی ديدار هايشان بار ها از اين رويداد تاريخی ياد آور خواهند شد .شناخت

  
  "جمهور پروبلم دارروسأی "سوچی چانسی است برای 

مقررات .  چهار کشور تا هنوز هيچگاهی گرد هم نيآمده بودند اينيک ترکيبی، در قلمرو روسيه، سران با چنين 
بی همتا، حد اقل ( ين قبيل سياسی و آجندای سياسی ايجاب ميکند که در اخير ديدار های بی همتای از ا" گیدراماتور"

روابط حسنه، تالش های حفظ ": معمول در مورد  اعالميۀ يکاشتراک کنندگان آن صرف به نشر)  ترکيب آنبه دليل
در غير آن اولين .  اکتفا ننمايند"شات در منطقۀ آسيای ميانه و جنوبگی برای حل و فصل اختالفات و مناقهميش

  .مالقات ايشان، آخرين خواهد بود
صار واشنگتن و  انح که، علتی استای ناتو از پروژۀ افغانستانگی هويدای اياالت متحدۀ امريکا و کشور هخست

گی پيدايش خست. ه زوال کشانيده است افغانستان روب آيندۀتالف کشور های اتالنتيک برای ساختارئمتحدين او را در ا
 را در ميان کشور های  عضو پيمان ناتو در رابطه به موضوع یمذکور برای اولين بار گفتگو های دراماتيک

بايد (و ايران سازمان همکاری های شانگهای  تعقيب آن رقبای جيوپوليتيک ناتو، يعنی  به.افغانستان تحريک کرد
.  افغانستان مبدل گرديده است"بازار مشکالت"گفته شود که تهران هرچه بيشتر به يکی از استفاده جويان فعال در 

و باالخره طی چند ماه اخير ) رند موقف منطقوی و بين المللی خويش را باال ببدحاکمان ايران از اين طريق قصد دارن
، روسيه هر چه بيشتر عالقمندی مستقالنه به مسايل سازمان همکاری های شانگهایمجزا از چهار ديواری های 

  .کرملين در شرقميانه باشد" مسير جديد" مالقات سوچی شايد بنيانگذار رسمی .افغانستان و اطراف آن ابراز ميدارد
سه رئيس جمهور . ين ديدار سوچی د ربارۀ کدام مسايل گفتگو صورت خواهد گرفتهنوز مشکل است حدس زد که ح

 مهمان می آيند، هريک تحت فشار های شديد سياسی در سطوح داخلی و بين المللی قرار  به حيثکه نزد ميدويدوف
 ی شخصسياسیروسأی جمهور مذکور نه تنها مشوش تأمين امنيت ملی و منطقوی استند، بلکه با ادامۀ حيات . دارند

حکومت   کشور را به رخ کرزی ميکشند، در  اوضاع  بر مسايل فساد اداری و عدم کنترول.خويش نيز روبرو اند
پس از افشاگری های انترنيتی در برابر اتهامات ارتباطاتش با مخالفين مسلح حکومت افغانستان قرار گرفته  زرداری
 گفته ميشود که عملکرد های اخير .ورانۀ او منشأ گرفته اندانتقادات باالی امام علی رحمان از تمايالت ديکتات است،

 که هر سه ته نميتوانيم بگوئيم الب.تاجکستان سرچشمه گرفته است  در اقتصادی–رحمان از بحران ساختار اجتماعی 
سه کنجی  آن روبرو اند به  باش خويدر کشور های  که به سوچی می آيند از بابت دشواری های کهیرئيس جمهور

دشواری های .  سياسی قرار دارندبسريک ايشان در وضعيت نه چندان منا، ولی هويداست که هنده شده باشندرا
  . برتری های معينی به کرملين حين مذاکرات خواهد داد مهمان،سای جمهور سه کشورئروانی رو

      قات ها مکررأ افاده ميشوندگی که در اينگونه ماله های حتمی و معمولی و حتی هميشبه نظر ميرسد که برعالوۀ گفت
 اظهار تشويش از بابت دوران غير قانونی مواد مخدر، حمايت و پشتيبانی از مبارزه عليه تروريزم بين المللی،: مانند(

دعوت به گفتگو های مجدد، اجتناب از حل و فصل مسايل سياسی از طروق نظامی، ادامه و انکشاف همکاری های 
، يعنی فدراسيون روسيه بايد به اشتراک کنندگان اين مالقات چيزی بيشتری و از ، جانب ميزبان)اقتصادی وغيره

يک پروژۀ بزرگ "هويداست که اين چيز بيشتر و واضحتر بايد يک . لحاط سياسی واضحتری را پيشکش نمايد
فغانستان برابر  به ذوق حامد کرزی و اپروژۀ مذکور نه تنها بايد". پروژۀ بزرگ سياسی"باشد و يا هم کدام "اقتصادی

باشد بلکه مورد پسند پاکستان و تاجکستان که از بابت مسايل افغانستان و همچنان نابسامانی های داخلی خويش با 
  .نيز واقع گردد مشکالتی معينی مواجه اند،

  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  "بزرگ شرقی) "طرح(در جستجوی پروژۀ 
  به افغانستان ها روسيه مانند  سايرکشوراحتمال آنکه .نبايد بسيار خوشبين بود" پروژۀ بزرگ اقتصادی"در مورد   

 در شرايط کنونی چنين  روسيهکه بايد به خاطر داشت در قدم اول . کم به نظر ميرسد د،کمک های بالقيد و شرط  بکن
تا از فعاليت خويش در عرصۀ سياست خارجی به جای ی افغانستان ندارد، ثانيأ کرملين ترجيح ميدهد ارمبالغی ب
ل دورۀ وص چيزی بيشتر از لغوی قرضهای بی حفلهذا از مسکو نبايد انتظاری. مفاد به دست بيآورد  ، نمودنمصرف

  . را نبايد داشت مانند ارسال آرد بشردوستانه،" انتخابی"و کمک های .) ج . غ-مطابق متن روسی(شوروی 
سرپل، فارياب : انستانل افغ  ظاهرأ روسيه را ميتواند دورنمای سروی و استخراج معادن نفت و گاز در واليات شما

روسيه به گمان ).  گرديده استنفت کشف ذخاير  نيز که در آنو همچنان از چندی بدينسو واليت بلخ(و جوزجان 
اما مسايل امنيتی . دافغانستان  سرمايه گزاری های هنگفتی بکندر انرژی و مواد سوخت   اموراغلب حاضر است در

 برای رخنۀ فدراسيون .)ج . غ-مطابق متن روسی(به حکومت افغانستان از جانب واشنگتن " زجوا"و عدم صدور 
 سوال برانگيز  در قلمرو افغانستان ، احتمال تطبيق پروژه های روسی راروسيه در عرصۀ انرژی و مواد سوخت

  .ساخته است
البته حرف از . ، آيندۀ درخشانتری داردانهروسيه در حوزۀ شرق مي" پروژۀ بزرگ سياسی"   به عقيدۀ اين قلم 

غير قانونی مالت امعاشتراک نظامی و يا پوليسی روسيه در ماموريت افغانستان و ياهم کدام ستراتيژی جديد عليه 
طرح مبارزه با تهديد مواد مخدر مانند مجادله عليه مخالفين مسلح دشوارتر و . (مواد مخدر در منطقه مطرح نميباشد

افزون بر اين پيروزی در مبارزۀ مذکور در دورنمای نزديک سياسی ضعيف به نظر ميرسد، حتی . استپر مصرفتر 
 در عين حال اقداماتی که روی دست ).برای اشتراک در پروسۀ صلح و آشتی" مال های تندرو"ضعيفتر از واداری 

از " د هيروئينمبارزه عليه تهدي" تيژی جديدأ تصويب يافتۀ خويش به خاطراند بدان معنی نيست که مسکو از سترا
ولی مبرهن است که در اوضاع سياسی کنونی، ستراتيژی نامبرده در حاشيه قرار خواهد گرفت . کندافغانستان انکار 

، جلب نخواهد دنرافشمي ا دست ديميتری ميدويدوف راو با صراحت بايد گفت که توجه سه رئيس جمهوری را که فرد
  .کرد

منطق . نهفته باشد" ميانجيگری بزرگ سياسی" طرح ،  تصور ميرود که در بطن بازی جديد روسيه در شرق ميانه
 .پروسۀ جاری سياسی در منطقه ميرساند که ميانجيگری های اساسی بايد ميان پاکستان و هند به راه بيافتند

 روسی شباهت "ماتريوشکای"تر به بازيچۀ مودل تشنجات در نواحی آسيای ميانه و آسيای جنوبی امروز هر چه بيش
اختالفات مذکور به طور مستقيم باالی تشديد . ان هند و پاکستان نهفته اند بنياد و بطن آن اختالفات کهنه ميدر. دارد

اسالم آباد کابل را به عنوان متحد دهلی قلمداد نموده بدين منوال آنرا (تشنج و خشونت در افغانستان تأثير ميگذارد 
ر افغانستان متعاقبأ به تشنجات و خشونت ها در تبانی با افرطيت سياسی و مذهبی د). يب خويش ميپينداردرق

 رخنه نموده، اپوزيسيون محلی را تقويه کرده و رژيم های ، ازبکستان و ساير کشور های آسيای مرکزیتاجکستان
  .حاکم را در اين کشور ها مورد تهديد قرار ميدهند

 جنراتور های تداوم بحران کنونی در افغانستان است که ابت ميان پاکستان و هند در منطقه يکی از رق  بدينترتيب
 - صدور افراطيت مذهبی بنوبۀ خويش پديده های خشن و نامقبولی را مانند طالبها، دوران غير قانونی مواد مخدر،

  .افغانستان به ميان می آورند سياسی به خارج از سرحدات
در صورت که در . دار ديميتری ميدويدوف با آصف علی زرداری اهميت به خصوصی خواهد داشتدر اين رابطه دي

سيه به مثابۀ يک نتيجۀ گفتگوهای ميدويدوف و زرداری تفاهمات خاص، از قبيل به رسميت شناختن نقش رو
ی رحمان نيز  معضالت هند و پاکستان صورت بگيرند، مذاکرات با حامد کرزی و امام علميانجيگر به خاطر حل

  .موفقانه خواهند بود
  

  ماکلر صادق
را در روابط ميان دهلی و " ماکلر صادق" تا نقش يک انات بی همتا را به دست آورده در شرايط کنونی مسکو امک

بلکه اوضاع  ميانجيگری موفقانۀ مسکو نه تنها باعث تغيير روابط هند و پاکستان خواهد شد،. اسالم آباد بازی کند
، آرامی ها رخ ميدهند  ها و نا ناهنجاری سياسی حاکمان پاکستان و هند -یکه به علت بازی های نظامجاي افغانستان،

  .نيز متحول ميگردد
تضعيف مواضع . فقط چندی قبل نقش اول را در روابط ميان پاکستان و هند صرف اضالع متحدۀ امريکا بازی ميکرد

ن ناحيه پس از وقايع ط اتحاد شوروی و تقويۀ امکانات امريکا در ايروسيه در آسيای ميانه و آسيای جنوبی بعد از سقو
ولی افزايش عدم مثمريت . واشنگتن را برای مدتی يگانه ميانجيگر ميان هند و پاکستان ساخته بود ،٢٠٠١سپتمبر 

 - نطقهفعاليت های امريکا عليه مخالفين مسلح حکومت افغانستان، شک و ترديد واشنگتن در بارۀ انکشاف اوضاع م
جديد " مسير سختگيرانۀ"و زمانی هم به راه اندازی بازی ها با پاکستان، و باالخره  گاه اعالم حمايت از هندی ها



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 از آنها استفادۀ به جا صورت ميانجيگرانۀ امريکا شده اند، چونواشنگتن عليه اسالم آباد، باعث ذوب امکانات 
  .نگرفت

 سفيد در اطراف پروژۀ افغانستان که تا کنون به عنوان ضعف مواضع دور بودن روسيه از نقش آفرينی های کاخ 
 پيگيرانۀ واشنگتن در قبال پاکستان و پاليسی نا. ی ضروری پنداشته شدندتعبير ميشدند، به طور ناگهان روسيه سياسی

يل افزايش يکی از دال. هند باالخره باعث دلسردی و بی باوری هند و پاکستان بر بنيۀ ميانجيگری امريکا گرديد
دلگرمی پاکستانی ها و هندی ها به خاطر توسعۀ همکاری ها با روسيه نيز در دلسردی و نا اميدی از سياست امريکا 

  .نهفته است
  

 ميدان تفاهم منافع
حکومت روسيه تماس های مامورين   آگست،١٨قابل تذکر است که قبل از مالقات سران چهار کشور به تاريخ   

ل سال به طور مثال در اخير اپري. مله در مسکو با نمايندگان حکومت هند و پاکستان داشتندرسمی و غير رسمی منج
هئيت مذکور بر عالوۀ اشتراک در ميز .  قوای مسلح پاکستان به مسکو سفری داشتجاری هئيت مقام لوی درستيز

  با مامورين رسمی،ه بودداير شد مدوری که در رابطه به حل و فصل معضلۀ افغانستان و نقش اسالم آباد در آن،
  .های داشتنددولت روسيه نيز ديدار

 –مسافرتی سه روزۀ رسمی به پايتخت روسيه نيپوراما راو   در آغاز ماه آگست سال روان وزير خارجۀ هندوستان 
روی اوضاع در  نه تنها راو منابع ما خبر ميدهند که مقامات رسمی روسيه حين مالقات با ميرمن. مسکو نمود

بدينترتيب . نستان صحبت نمودند، بلکه او را از پروگرام ديدار سران چهار کشور در سوچی نيز مطلع ساختندافغا
 به قول خانم نيپوراما راو .اشتراک کنندۀ مذاکرات سوچی بود) درغياب(هندوستان پنجمين کشوریميتوان گفت که 

باالی پاکستان "تا اد دسوچی سعی به خرچ خواهند  که حين مالقات های د پايۀ روسيه به او وعده دادندمقامات بلن
بايد از طريق " معضلۀ تروريزم را در عين حال وزير امور خارجۀ هندوستان تاکيد کرد که." فشار وارد نمايند

  ."نه از طريق مساعی پراگنده جمعی حل و فصل کرد،اقدامات همه جانبه و 
حل "اقداماتی اند که  ميان دهلی و اسالم آباد،" گفتگوی نو"ايجاد  ،  ميانجيگری روسيه در روابط ميان هند و پاکستان

اجتماعی  چيزی که بدون آن انکشاف اقتصادی،(مسايل مربوط به تأمين امنيت در منطقه " جمعیو فصل همه جانبه و 
تان و با ثبات را دربر ميگيرند و نتيجتأ تأثير مثبت و فيصله کن باالی اوضاع افغانس) و بشری ناممکن به نظر ميرسد

 باشدامکان از اين نقطۀ نظر مالقات سران در سوچی  در آينده ميتواند . شدن وضعيت در آسيای ميانه خواهد داشت
برای ارزيابی و بررسی نتايج مقدماتی سياسی که کرملين در تماس های رسمی و غير رسمی با نمايندگان افغانستان، 

دهلی  کابل، وچی همچنان ميتواند ميکانيزم دستيابی به تفاهمات ميان مسکو،س. پاکستان و هندوستان به دست می آورد
  .و اسالم آباد نيز باشد

 آگست در سوچی، مسکو وظيفه خواهد داشت تا ٢٠-١٨ مبرهن است که در صورت پايان يابی موفقانۀ مذاکرات 
ه اندازی مذاکرات جديد و تعيين چنين استحکامی صرف از طريق به را. بخشدوزی های به دست آمده را استحکام پير

.  به دست خواهد آمد آنو افزايش تعداد اشتراک کنندگان" مشوره های دايمی سياسی"موقف اين مذاکرات به عنوان 
مالقات سوچی چانس آنرا دارد تا پروژۀ .  هندوستان ميباشد-اولين کشوری که بايد به اين مذاکرات فراخوانده شود

ی ز فدراسيون روسيه گرديده به حل اختالفات و مناقشات ميان هند و پاکستان پرداخته و موابين المللی سياسیمستقل 
  .به آن ثبات ستراتيژيک را در حوزۀ آسيای جنوبی و آسيای مرکزی تأمين نمايد

  
  پايان
  

  سايت افغانستان رو: منبع
  ٢٠١٠ست گآ١٧:  تاريخ نشر مضمون به زبان روسی

  :عنوان مضمون به زبان روسی
Сочинский саммит дает России шанс стать «честным маклером» на Среднем Востоке. 

  
  

 
 
 
 
 


