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 ۰۶/۰۳/۲۰۱۵غوث جانباز                                                                                                    

 دو روسیه کدام سو میرون ستانمناسبات افغان

مأموریسسسست ن سسسسامی و سیاسسسسسی کشسسسسور ا  ر سسسسو پیمسسسسان نسسسساتو در افغانسسسسستان  بر سسسسی از دو   پسسسس  از تغییسسسسر ا سسسسدا 

جائیکسسسه دیسسسده میشسسسود  پروسسسس   تسسسا  منطقسسسه نیسسسز مجبسسسور شسسسدند تغییراتسسسی را در مو سسسوریر   سسسا   سسسوی  بیاورنسسسد 

 تحو  موا ع رسمی کشور ا  نوز  اتمه نیافته  و در حا  تکوین و تدوین است  

قسسسه  یکسسسی از دولسسست  سسسا  کسسسه مو سسسوریر  ان در ارتبسسساط بسسسه مسسسسای  افغانسسسستان دل سسسس   در میسسسان کشسسسور ا  منط  

 مهم و در  ور توجه میباشد  مو ع  دولت فدراسیون روسیه است  

انکشسسسسا  او سسسسال در دا سسسس  افغانسسسسستان و اطسسسسرا  ان طسسسسی سسسسسالها  ا یسسسسر نشسسسسان مید سسسسد کسسسسه مقامسسسسات روسسسسسیه و 

ینسسسسی در  بسسسسا  افغانسسسسستان نداشسسسسته و  میشسسسسه سسسسسوی نمسسسسوده م صوصسسسساا وزارت امسسسسور  ارجسسسس  ان کسسسسدام مو سسسسوی مو

مو سسسوریر   سسسود را مسسسواز  بسسسا تحسسسو ت و تغییسسسرات در افغانسسسستان و پیرامسسسون ان شسسسک  داده  بسسسا در ن سسسر داشسسست 

 امکانات  وی   ریار و تدوین نماید  

ی روسسسسیه در رسسسین حسسسا   نسسسا رین و صسسساحل ن سسسران مسسسسای  روابسسسط بسسسین الم  سسسی یسسس  نسسسول دو سسسانری را در پالیسسسس

راجسسع بسسه افغانسسستان میح سسه مینماینسسد  طسسور  بسسه ن سسر میرسسسد کسسه ادارات م ت سس  فدراسسسیون روسسسیه بسسا  سسم دیرسسر 

در یسس  نسسسول ت سساد  سسسرار داشسسسته و  نسسوز نمیتواننسسسد سسستراتیی  مسسسن م  مسسسدون  پسسی  بینسسسی شسسده و واحسسسد را در مسسسورد 

ا بسسسسرا  تطبیسسسس  سسسسستراتیی  مسسسس کور پا لیسسسسسی  سسسسا  کو سسسس    تکتیسسسس   سسسسا    سسسسود را افغانسسسسستان بر زیننسسسسد و متوا بسسسسا

 ریار بسازند  

ا امریکسسسا و انر سسسستان   در افغانسسسستان نیسسسز  دو سسسانری مسسس کور منجم سسسه در رابطسسسه بسسسه ح سسسور  سسسوا   سسسارجی   رمسسسدتا

ب سسسوبی مشسسسا ده میشسسسد  روسسسسیه از یسسس  سسسسو حمایسسست  سسسود را از ح سسسور ن امیسسسان ائسسستی  بسسسین الم  سسسی  بسسسه ر بسسسر  

ز میداشسسست  امسسسا از جانسسسل دیرسسسر ادارات متنقسسس  روسسسسیه از  بیسسس  وزارت امسسسور  ارجسسسه    نسسساتو در افغانسسسستان ابسسسرا

ا نررانسسسی و نار سسسایتی  سسسود  ا فو تسسسا ادارۀ فسسسدرالی کنتسسسرو  بسسسر دوران  مسسسواد م سسسدر    ن امیسسسان  اسسسست بارات    و تسسسا

  سسسی را بسسسه رسسسدم را از فوالیسسست  سسسا  نسسساتو  بیسسسان میدارنسسسد  مقامسسسات فسسسو  السسس کر روسسسسیه کشسسسور ا  ائسسستی  بسسسین الم

اتمسسسسام مسسسسسوو ن  مأموریسسسست ن سسسسامی در افغانسسسسستان  افسسسسزای  کشسسسست کوکنسسسسار  تولیسسسسد و ترافیسسسس  مسسسسواد م سسسسدر در 

افغانسسسسستان  افسسسسزای  تنسسسسدرو  مسسسس  بی در انجسسسسا    حسسسسین ح سسسسور  سسسسوا   سسسسارجی  مسسسستهم  نمسسسسوده   سسسسرو  ن امیسسسسان 

 غرل را از افغانستان ا دام رجو نه می وانند  

شسسسن ود    نسسسرم    سسسود را در رابطسسسه بسسسه انوقسسساد توافقنامسسسه  سسسا     مکسسسار  سسسستراتییی    و   مقامسسسات روسسسسی نا  

سسسس  بیشسسسستر از تقریسسسسر کسسسسم و بسسسسی  پ سسسسر سسسسسر  امنیتسسسسی    میسسسسان افغانسسسسستان و امریکسسسسا  سسسساطر نشسسسسان سسسسسا تند  ولسسسسی در ک 

 وصدا  مو ع موتد   وی  پی  نرفتند   

پسسس  از  سسستم مرح سسس  اشسسسترا  در جنرهسسسا و رسسسودت  سسسسمت رمسسسدۀ ن امیسسسان غربسسسی از افغانسسسستان  فدراسسسسیون روسسسسیه 

احسسسسسا  کسسسسرد کسسسسه او سسسسال در انسسسسسو  سسسسسرحدات جنسسسسوبی    سسسسسازمان کشسسسسور ا  مسسسسستق  مشسسسستر  المنسسسسافع     

بررایسسسد   سسسسازمان مسسس کور از کشسسسور ا  اتحسسساد شسسسورو  سسسساب  ترکیسسسل یافتسسسه اسسسست   میتوانسسسد متسسسدرج  بسسسه و امسسست
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بسسسدتر از  مسسسه انکسسسه اوجریسسسر  و شسسسدت نسسساامنی  سسسا  احتمسسسالی در افغانسسسستان  سسسادر انسسسد بسسسه مسسسرور زمسسسان بسسسه دولسسست 

  ا  نو  هور اسیا  میانه   ترکمنستان  ازبکستان و تاجکستان   ر نه نماید و انها را بی ثبات بسازد  

ه در رابطسسسسه بسسسسه افغانسسسسستان و صسسسسر  ن سسسسر از تنسسسسول ن ریسسسسات  رسسسسدم موجودیسسسست یسسسس  مو سسسسوریر  تسسسسدوین یافتسسسس

اریمیسسه  سسا  مت سساد  کسسه از طسسر  مقامسسات روسسسیه  سساه و بیرسساه منتشسسر میشسسود   ابسس  تسس کر اسسست کسسه روسسسیه در 

مأموریسسست ن سسسامی غسسسرل را بسسسه ر بسسسر  ایسسسا ت متحسسسدۀ امریکسسسا در سسسسط  شسسسورا  امنیسسست م سسس  متحسسسد  ۲۰۰۱ا یسسسر 

بسسسین الم  سسسی  در تشسسسری  مسسسساری  ر یسسسه تروریسسسزم    تأئیسسسد نمسسسوده و  مکسسسار   سسسا  موینسسسی را در ترکیسسسل ائسسستی 

 مب و  داشت  

بیسسسرون از ان موتقسسسد اسسسستند کسسسه رسسسدم  م نسسسان  رسسسده ا  از ا ا سسسان مسسسسای  سیاسسسسی در دا سسس  فدراسسسسیون روسسسسیه و 

موجودیسسسست سسسسستراتیی  واحسسسسد و تن سسسسیم یافتسسسسه در اسسسسستقامت افغانسسسسستان  بیشسسسستر ما یسسسست  سسسسا ر  داشسسسسته  در حقیقسسسست 

در حقیقسسست امسسسر  در اسسسستقامت افغانسسسستان وکسسسو  دارد  یونسسسی طرزالومسسس  کنسسسونی حکومسسست روسسسسیهمونسسسی و مقهسسسوم م

   بر سسسسسی از رناصسسسسسسر ایسسسسسن سسسسسسستراتیی  را میتسسسسسوان  سسسسسسرار  یسسسسس  برشسسسسسسمرد: میباشسسسسسسد روسسسسسسیه وا وسسسسسسی سسسسسستراتیی 

 روسسسسیه بهی وجسسسه ری منسسسد نیسسسست از مسسسسای  سیاسسسسی افغانسسسستان در سسسسط  منطقسسسو  و بسسسین الم  سسسی بسسسه دور بمانسسسد  -

ا   میکوشد تا یکی از بازیرران مهم ان با ی بماند؛  موکوسا

روسسسسیه میکوشسسسد روشسسسی متسسسوازن بسسسا امکانسسسات سیاسسسسی و ا صسسساد   سسسوی  در مسسسسای  افغانسسسستان ا تیسسسار نمایسسسد و  -

 نمی  وا د بی  از حد در حوادث ان  ید    ردد؛

افغانسسسستان   از  مکسسسار  و تسسسأمین روسسسسیه در شسسسرایط نسسسامط ول کنسسسونی   السسسی تسسسأمین ثبسسسات  ابسسس  پسسسی  بینسسسی در  - 

 روابط طوی  المدت ا تصاد  وغیره با افغانستان  وددار   وا د کرد؛

ا بسسسسر محسسسسور رییسسسس  دو جانبسسسس  سیاسسسسسی  مونسسسسو  و تسسسسا حسسسسدود   - اشسسسسترا  روسسسسسیه در مسسسسسای  افغانسسسسستان رمسسسسدتا

 فر نری متمرکز  وا د بود؛ 

حسسسد اکثسسسر بسسسرا  منسسسافع طویسسس  المسسسدت و ر یسسسا  فدراسسسسیون  روسسسسیه تسسسی  میکنسسسد تسسسا از ان سسسه در افغانسسسستان میرسسس رد -

 روسیه در سطوح منطقو  و بین الم  ی استقاده نماید؛

در صسسسسورت  سسسسرورت  ت سسسساد در ن ریسسسسات میسسسسان ادارات م ت سسسس   فدراسسسسسیون روسسسسسیه  از  بیسسسس : وزارت امسسسسور  -

مسسسسای  افغانسسسستان  حقسسس  و  ارجسسسه  ادارۀ فسسسدرالی کنتسسسرو  بسسسر دوران مسسسواد م سسسدر  اسسسست بارات    در رابطسسسه بسسسه 

 شدید تر  وا د شد؛ 

کارشناسسسسسان مسسسسسای  بسسسسین الم  سسسسی و جاموسسسس  ر یمسسسسی افغانسسسسستان شناسسسسسان روسسسسسیه نیسسسسز افکسسسسار نهایسسسست متقسسسسر  و  -

 متنا ض در رابطه به انکشا  او ال در افغانستان دارند؛ 

 ویر  ن نسسسدان مط سسسوبی رابدینسسسسو   تصسسس ۱۹۹۱رسسسسانه  سسسا بسسسه نوبسسس   سسسود طسسسی سسسسالیان متمسسساد    حسسسدا   از سسسسا   -

 نموده اند      حوادث افغانستان در ا  ان رام  مردم و سیاسیون روسیه تداری و  از

ا مسسسرتبط بسسسه حسسسوادث تروریسسسستی  رم یسسسات  تصسسسویر افغانسسسستان در رسسسسانه  سسسا  صسسسوتی  تصسسسویر  و نوشسسستار  غالبسسسا

یسسسر  سسسانونی مسسسواد م سسسدر  احتمسسسا  ن سسسامی  سسسوا   سسسارجی یسسسا افغسسسان ر یسسسه م سسسالقین مسسسس    کشسسست  تولیسسسد و دوران غ

ر نسسس  تنسسسدروان مسسس  بی بسسسه کشسسسور ا   مسسسسرحد بسسسا فدراسسسسیون روسسسسیه و وا وسسسات از  مسسسین دسسسست متمرکسسسز بسسسوده و 

  نوز  م است 
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در میسسسان ن بسسسه  سسسان سیاسسسسی و بر سسسی از یورنالیسسسستان سرشسسسنا  روسسسسیه  سسسر  سسسه بیشسسستر شسسسنیده میشسسسود کسسسه  ویسسسا   

   و ما را نباید به ان کار  باشد   بوده قو   امریکاافغانستان دیرر جغرافیا  سیاسی و ن

بسسسه احتمسسسا   سسسو  روامسسس  و د یسسس  فسسسو  السسس کر و تجسسسارل   شسسسته   ح سسسور ده سسسسال   سسسوا  شسسسورو  در افغانسسسستا   

ا اشسسسترا  مسسسستقیم نبارسسسث شسسسده باشسسس د تسسسا ر بسسسر  فدراسسسسیون روسسسسیه در مباحسسسث مربسسسوط بسسسه افغانسسسستان و م صوصسسسا

 دۀ سیاسی نشان نداده و بیشتر  وددارانه رم  کند  فزیکی در ان از  ود ارا

بسسسا ایسسسن  مسسسه فدراسسسسیون روسسسسیه و متحسسسدین ک یسسسد  ان در   سسسسازمان کشسسسور ا  مسسسستق  مشسسستر  امنسسسافع   پیوسسسسته 

او سسسال را در انجسسسا زیسسسر ن سسسر داشسسسته  انکشسسسا  کوشسسسیده انسسسد افغانسسسستان را از دیسسسد  سسسوی  دور نسسسسازند  و  رسسسونری

غانسسسستان  مسسسواره بسسسه اجسسسی  سسسسران   سسسسازمان  مکسسسار  شسسسانها    بسسسه حیسسسث نسسسا ر درسسسوت باشسسسند  افسسسزون بسسسر ان اف

میشسسسسود  در  رد مسسسسایی سسسسسازمان دیرسسسسر منطقسسسسو    سسسسسازمان موا سسسسدۀ امنیسسسست دسسسسسته جموسسسسی     روسسسسسیه در ایسسسسن 

ن سسسامی افغانسسسستان پیوسسسسته و  مسسسه جانبسسسه مسسسورد غسسسور و  -سسسسازمان نقسسس  ک یسسسد  را بسسساز  میکنسسسد  او سسسال سیاسسسسی

  رار میریرد    ارزیابی

سسس     در او سسال و احسسوالی متحسسو  بسسین الم  سسی کنسسونی  بسسه تشسسسند  رائیسسدن روابسسط فدراسسسیون روسسسیه بسسا نسساتو و در ک 

بسسا غسسرل  دولسست فدراسسسیون روسسسیه  بسسه ن سسر اینجانسسل  در  بسسا  افغانسسستان در برابسسر اانجسسام ا سسدا  و و سسای  اتسسی 

  رار دارد:

 حقسسس  مو سسس  متسسسوازن در مسسسسای  مربسسسوط بسسسه افغانسسسستان   سسسه در سسسسط  منطقسسسو  و  سسسه  سسسم در سسسسط  بسسسین الم  سسسی؛  -

 حق  نقو  رنونو   وی  در دولت  ا  پسا اتحادشور   در اسیا  میانه؛ -

تقویسسسه و حمایسسست  مسسسه جانبسسسه از انوسسسده سسسسازمانها و نهسسساد  سسسا  بسسسین الم  سسسی و منطقسسسو  کسسسه ا نسسس  اصسسس ی را در  - 

 ا  ود فدراسیون روسیه یا جمهور  مردم  ین مینوازد؛انه

 غانسسستان بسسه کشسسور ا  اسسسیا  میانسسه دفسسع ر نسس  احتمسسالی دارشسسی  سسا  طالبهسسا و مجا سسد  سسا  تنسسد رو از   مسسرو اف  -

 حمایت و پشتیبانی  مه جانب  ن امی از دو  حوزۀ م کور  

ر دفسسسع  امکسسسان ر نسسس  افراطیسسسون بسسسه اسسسسیا  ادامسسس   مکسسسار   سسسا   سسسسمی و مشسسسروط بسسسا غسسسرل   بسسسا نسسساتو   ب سسساط -

 میانه؛

حقسسس   مکسسسار   سسسا  دو جانبسسسه حسسسدا   در سسسسط  کنسسسونی بسسسا حکومسسست جدیسسسد در افغانسسسستان  در صسسسورت امکسسسان  -

 افزای  ان  

رو  کسسسار امسسسدن حکومسسست جدیسسسد در افغانسسسستان و ا سسسدامات ن سسسستین ان در ررصسسس  سیاسسسست بسسسین الم  سسسی بسسسه و سسساحت 

روسسسیه بیسسرون از ح قسساتی  سسرار  رفتسسه اسسست کسسه ر بسسر  منت سسل افغانسسستان بسسرا   سسود نشسسان مید سسد کسسه فدراسسسیون 

در سسسسساح  سیاسسسسست  سسسسارجی تویسسسسین نمسسسسوده اسسسسست  در صسسسسورتیکه طسسسسرفین از  سسسسود ابتکسسسسارات نسسسسوین و جوابرسسسسو  

مقت سسسیات مواصسسسر  سسسر دو کشسسسور نشسسسان ند نسسسد     مناسسسسبات میسسسان دو دولسسست بسسسه احتمسسسا   سسسو  حسسسدا   در حسسسدود 

  وا ند ماند  کنونی با ی 

 غوث جانباز 

 مشاور اسب  حقو ی سقارت افغانستان در مسکو
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