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از طالبان هیروس تیعواقب حما  

  
ارزیتابی  و خطرنتا  جتد  هر چه بیشتتر عواقب جیوپولیتیکی حمایت روز افزون روسیه از گروه طالبان در افغانستان

میشود. از آنجائیکه فدراسیون روسیه بته احتمتاق قتو  اینکتار را غتر  غترا انتیتا  زشتیدن از ایتاات متحتد  امریکتا 
از طالبتان روسیه  حمایت. خطر مواجه میسازد بهفع خویش را در منطیه  منابی خبر از آن باشد زه شاید  انجا  میدهد، 

 جیوپولیتیک منطیه زه آنرا "باز  بزرگ جدیتد"  در آستیا  مرزتز  یتاد میکننتد، گستر چرخش خطرنا  و  جالبی در 
قترار ایاات متحد  امریکا و جمهتور  مترد  چتین  در برابر روسیه با همچو اقدامی متضاد خود را . میشود پنداشته نیز

مناستبات روستیه بتا احتمتالی  نزدیکتی  بطور مثتاق .مساعد میسازدرا در افغانستان آندو تنگاتنگ  داده و زمینۀ همکار 
 به چند دلیق تضعی  خواهد ساخت.  و روسیه چین میانهمکار  ها  ستراتیژیک طالبان اساسات 
ستییماً حداقق در تضاد با یک اغق زلید  حیوق بین الدوق، یعنی اغق عد  مداخله در امتور از طالبان محمایت روسیه 

 . قرار دارد آنرا جداً رعایت میکند،سایر زشورها زه چین  
 میخواهنتد بته نرتر ستطحی بنگترد، چتون هتردو  شتانجمهور  مرد  چین نمی تواند به تحرزات روستیه در افغانستتان 

سته شترارت: جتدایی طلبتی، افتراط  . مبتارزه بتانیش رهبر  زننده را در ستازمان همکتار  هتا  شتانگها  بتاز  نماینتد
بتا ستهولت  زارنامته هتا  طالبتان دررا تشتکیق میدهتد. همکار  ها  شانگها ی سازمان گرایی و تروریز  اغوق اساس

زشتورها  تمتا   و امنیتت ثبتات د. پدیتده هتا  مترزورزترمشتاهده  عالی  مستتیی  تروریتز  و افتراط گرایتی را تما  میتوان
تهدیتتد  مستتلمانها  ایغتتور تبتتار استتتند، نباشتتندگان  آ حتتوز  آستتیا  مرزتتز  را بتته شتتموق ایالتتت ستتیندزیان چتتین زتته  ازثتتر

 مینماید.
 چنتتد متتاه قبتتق پتتیکنستتیا  مرزتتز  زمتتانی آغتتاز گردیتتد زتته در واقعیتتت، رقابتتت میتتان روستتیه و چتتین در افغانستتتان و آ

اشتترا  فدراستیون روستیه  ، تاجکستتان و پازستتان بتدونافغانستان را  مبارزه علیه تروریز  به ترزیبمیکانیزمی را ب
 ایجاد نمود. 

اهتدا  جمهتور  طالبان در تضاد بتا  از گروه ها  افراطی مثقچین تعجب آور نیست، چون حمایت روسیه  حرزتاین 
 .است در ایالت خود مختار سین دزیانسرزوب افراطیون مرهبی  زیرا چین خود مغرو  مرد  چین قرار دارد،

. چتین در زلتق نستبی در افغانستتان ح تر گردنتد است تا ماهیتت زت  و بتیش ستیکوار ستاختار دولتتی و ثبتاتعالقمندپیکن 
یح میدهتد مؤق  محتاطانه را در مورد طالبان اختیار نموده، از گروه مرزور زدا  پشتیبانی فعاق بعمتق نمتی آورد و تترج

سیکوار افغانستان در زابق سرو زار داشته باشد. در شرایط زنونی زته احتمتاق همکتار  هتا  دو  ز  و بیشبا حکومت 
تتا همکتار  هتا ختود  د  امریکا امکان آنرا بدستت آوردهچین در افغانستان رو به زاهش است، ایاات متح -جانبۀ روسیه

همکتار   در رابطته بته معضتلۀ زوریتا  شتمالیاعتال  نمودنتد زته   زشتور ) بته گونتۀ مثتاق دو با چتین از ستر بگیترد را
  مینمایند (.

از نگرانی ها  چین در عرغۀ امنیتی به ن تع ختویش استت اده نمتوده  و بتدین ترتیتب فعالیتت هتا  ایاات متحد  امریکا  
 . خنثی میسازدروسیه را در افغانستان 

قتوا  مستلح و آموزش منسوبین  در افغانستان می تواند با چین همکار  نماید تا در قسمت تحکی  امنیت هکراء واشنگتن
امنیتی افغان دیریستت تتالش میورزنتد تتا بته نیترو  متؤثر نرتامی در راه مبتارزه بته ضتد  قوا . باشد  افغانستان همکار

) زته از آن در بتاا یتاد  چینایها در مناطق شرقی افغانستتان نرامی طالبان مبدق گردند. با در نررداشت حضور احتمالی
خواهتد داشتت.  یطر قانونی ساختن و تحکی  حضور نرامی چینائیهااهمیت عریمتاشد ( همکار  میان امریکا و چین بخ

بتته ایتتاات متحتتد  امریکتتا زمتتک خواهتتد نمتتود تتتا اوضتتاب را در زشتتور ثبتتات ببخشتتد و از انتشتتار و رخنتتۀ  ایتتن همکتتار 
. از آنجائیکته نمایتدو بترعک  از آنجتا بته افغانستتان جلتوگیر   چتین فراطیون از قلمرو افغانستان به ایالت ستین دزیتانا

واشنگتن و پیکن هتر دو عالقمنتد تتنمین ثبتات در افغانستتان متی باشتند، تهدیتد  زته از طتر  طالبتان مستلح ستاخته شتده 
 همکار  تنگاتنگ تشویق و ترغیب نماید. می تواند امریکا و چین را به توسط روسیه برمیخیزد 

از طالبتان میتوانتد منجتر بته دور  هتر چته بیشتتر زشتورها  آستیا   آن،تعییب پالیستی حمایتت فعتاق و آشتکارعالوه بر 
مرزز  از روسیه گردد و آنها را زه در جستجو  تضمین امنیت خویش استند هر چه بیشتر به چین نزدیک بستازد. در 

. بتاز نمایتدکار  تنگاتنگ زشورها  مرزور با ایاات متحد  امریکا نیز عین حاق پالیسی مرزور میتواند راه را برا  هم
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شواهد قو  وجود دارد زه ستایر ستازمانها  افراطتی در منطیته نیتز از برزتت حمایتت طالبتان توستط روستیه ستود هتا  
معینی برده اند. سازمانها  افراطی مرزور در نتیجۀ حمایت روسیه از طالبان عملیات موفیانه تر ) بعضاً تحتت رهبتر  

 بلند تر گردیده است.  در میدان جنگ شان قرا به راه انداخته و  مورا مستیی  طالبان (
تاجکستان و ازبکستان  مثق نیاز است تا خطر نزدیکی و اتحاد احتمالی روسیه را با گروه افراطی طالبان به زشورها  

 و  دست بگیرند. ا برا  تنمین امنیت در حوز  شان ر. زشورها  منطیه باید مشترزاً اقداماتی روضیح و تشریح دادت
تما  زوشتش ختودرا متمرزتز ستاخته تتا بته منتافع ایتاات متحتد   در شرایط زنونی روسیهتا جائیکه میتوان برداشت نمود 

میتوانتد امنیتت ختود را در خطتر بیانتدازد، روابتط نهایتت  بتدین ترتیتب امریکا در منطیه غدمه برساند، بی خبر از آنکه
و  ربرساند. اختال  نرآسیب ن ور خویش در آسیا  مرزز  نیز ناز  خود را با چین مختق بسازد و به حوز  عنعنو  

از بابتت  اعتال  حمایتت از گروطالبتان ) بگترار  ستیا  مرزتز ان روستیه و چتین و روستیه زشتورها  آتضادها  زه میت
پت  از مالقتات رو در رو  عرا وجود نموده اند نهایت عری  بوده و نمیتوان آنها را مد نرر نگرفتت.  بیشتر ل ری (

معضلۀ زوریا  شمالی،  در پیوند باهمکار  دو زشور  ،سی دزین پین رئی  دولت چین ترامپ ورئی  جمهور امریکا 
  چتتین در استتتیامت جمهتتور  متتردد همکتتار  ختتود را بتتا میتوانتتزنتتونی  بتتا استتت اده از فرغتتت ایتتاات متحتتد  امریکتتا 

 نمایند.  افغانستان نیز شدت بخشد
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