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 " النیخانه "م یمالقات در کاف
 

واشنگتن و   انیبار م   نی" را اگریانج یدارد نقش "م   یروزها سع   نیا  یکائیافغان االصل امر  پلوماتید  لزاد،یخل  زلمي
اش   ینیاوکرائ  ینموده تا با همتا  شنهادیدر واشنگتن پ  هیروس  ریانتونوف سف  یبه اناتول  لزاد یخل  د؛ینما  یمسکو  باز
معامله چه    نی: "طالبان در ایپرس  یشود، ناخود آگاه از خود م  یبرده م  لزادینام از خل  ی. هر بار، وقتدیمالقات نما

 خواهند داشت؟"  ینقش
رخ داده به نشر    Milanخانه واشنگتن به نام    یکه در کاف  یرا در باره مالقات  یگزارش دلچسپ  Politico  هینشر

) کارشناس مسیسائ  یتر یدر واشنگتن( و دم  هیروس  ر یانتونوف )سف  لزاد،یخل  یخانه زلم  ی کاف  نیرسانده است. در ا
  ان یگفتگو م  یموضوع  هیچاشت را نوش جان کردند. نشر  ی( مالقات نموده با هم غذاکایدر امر  هیمشهور مسائل روس

 " عنوان نموده است. نی و همچنان توقف جنگ در اوکرائ  ه،یو روس  کایمناسبات امر  یا یطرق اح  یورا "جستج  نیطرف
 ل یتسه  ای   گری انجیبه عنوان "م   لزادیشخص خل  افتنیرسد، همانا حضور    یمالقات دلچسپ به نظر م  ن یکه در ا  یزیچ

با طالبان در دوحه و در به امضا    کایده امرمتح  االتیدر راس معامله ا   لزاد یدارند که خل  ادیکننده"در آن است. همه به  
معامله   جهینمود. در نت  یرا باز  یرینقش چشمگ   ٢٠٢٠سال    یوررساندن موافقتنامه دوحه با گروه طالبان در فبر

 داده شد.  لیمذکور افغانستان عمال به گروه طالبان تحو
  ی ابقا یعنی ز،ین  گریعامل د  کیعوامل، به  ری" برعالوه سانیبزرگ اوکرائ یدر "باز لزادیخل افتنیحضور  احتمال

 ریکه دوام ضم  ستین   یکند. شک   یاش اشاره م  یافغانستان در کرس  یبرا  هیخاص روس  ندهی کابولوف، نما  ریضم
  ز ین   هیروس  تی پر نفوذ حاکم  یدر رده ها  راناز آماتورها و کهنه کا  یاش از طرف عده ا  یکابولوف در مقام کنون

را در جهت افغانستان عمال به شکست مواجه   هیروس  یسیکابولوف پال  ریافراد و شخص ضم  نیگردد. هم  یم  تیحما
 ساخته اند. 

  یهمه م  ن یشود. ا  یم  یآور  ادی  وستهیو کابولوف پ  لزاد یخل  انیمنطقه، از داشتن روابط خاص م  یاسیدر محافل س 
 دهد...؟   حیبزرگ را در افغانستان توض یباز وندیپ یتواند به نحو

  ی در کاف  لزادیکه مالقات خل  میریدر افغانستان دارد. هرگاه بپذ  یاسیو س  یمنافع قابل مالحظه تجارت  لزادیخل  گروپ
  گر ی بار د  کی بار مصرف نبوده، و او به دستور واشنگتن    کیو    یتصادف  هیروس  ر یبا انتونوف، سف  Milanخانه  
پروسه     ینمود که در البال  ینیب  شیتوان پ  یمصورت    نیگردد، در ا  یو دراز مدت م  ی جد  بزرگ،   یباز  کیداخل  

 یمسکو و واشنگتن" مسئله "برگشت به همکار  نیاعتماد متقابل ب  یای" و "احنیصلح در اوکرائ  نیبه تام  ی"دسترس
 عرض وجود خواهد نمود. زیدر جهت افغانستان" ن

 ی ک ی ستیلوژ  -  یک یتخن  یهمکار  ی دهه تجارب خوب  کی   بای تقر  یسپتمبر ط  ۱۱و مسکو در مرحله پس از حادثه    واشنگتن
  ی و فضائ  ینیزم  میمدت مذکور حر  یط  هیرا در افغانستان اندوختند. حکومت روس   یمبادله معلومات استخبارات   یو حت
قرار   یالملل نیائتالف ب اریدر افغانستان در اخت  کایناتو و امر یربناهایز نیتام یرا در بدل مبالغ هنگفت برا شیخو

 . دادیم
از    یگریو گروه طالبان فصل د  کایامر  انیبه انعقاد معاهده صلح دوحه م  یبه هدف دسترس  کایکمک به امر  بذل
آن پرداخته    یتا هنوز درست به علل اصل  یاز اقدامات واشنگتن در استقامت افغانستان که بنابر عوامل  هیروس   تیحما

را  ینقش مهم هیروس یپلوماسیدهد که د یم نشان یبخوب  ینگاه سرسر کی یحت کهی رود؛ در حال ینشده به شمار م
  ی سیپال  یکابولوف، مجر  ریاست. ضمنموده    یمعادله باز  ن یشدن ا  یدر پروسه دوحه در کل و سرانجام در اجرا 

باره چگونگ   ی بار هم  صدا  کی  یافغانستان، حت  یبرا  هیروس  یخارج پروسه دوحه و    یاعتراض خود د را در 
 باال ننمود.  دیسال طول کش میو ن کیموافقتنامه دوحه که  یمحتوا
و کابولوف    لزاد یخل  انیم  دیو متقابال مف  ی ها" مناسبات خصوص  ی"همکار  نیکه در چهارچوب ا  ندینما  یم  دیتاک   منابع

داشت،   یواشنگتن قرار م  ی مسکو در استقامت افغانستان در تضاد با خط مش  یسیسر و سامان گرفته است. هرگاه، پال
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موافقتنامه   یامضا  یصرف وادار ساختن طالبان برا   ار  یگریچه مدت د   هایکائیامر  نصورتیکه در ا  ستیمعلوم ن
 ساختند.  یصلح م

که   دیایم  انیسطح آن نزول نموده سوال به م  نیمسکو و واشنگتن به بدتر  انیدر حال حاضر که مناسبات م  کن،یل
داشت؟ دلچسپ تر آنکه    یمسکو در پ  یبرا  یامدیکابولوف" چه پ  -لزادیخل  ی"باز  نیموافقتنامه دوحه و تمام ا   یامضا

پردازند. با  یموضوع نم نینامعلوم به ا لیبه دال نونتا اک زین هیدر خود روس یمناسبات خارج نیو مسوول ونیاسیس
  ر یبرده اند. انکشافات اخ  یمعامله از آن نفع شخص  نیا  یاصل  گرانیاز "بد زبانها" باور دارند که باز  یعده ا  نهمه،یا

و نه   د،توانند آنرا هر لحظه فعال سازن  یآنها مو    دهی دو تن حفظ گرد  نیا  انیها مدهد که مناسبات و تماس  ینشان م
 .نیصلح در اوکرائ نیتام  یتنها برا

" با  یاسی"معامله دوم س  بیو ترت   نیدر حال حاضر مصروف تدو  کایمتحده امر   االتیدر باال اشاره شد، ا  کهیطور
او بنابر   را یاست، ز  ین یبشیقابل پ  یمعامله تازه به آسان  ی به راه انداز  ی برا  لزادیخل  یزلم   ی باشد. عالقمند  یطالبان م

 قدرت طالبان عالقمند است.  میدر تحک  یشخص قیعال
و قابل انطباق   دیمدل جد  کی   یآغاز نموده و در جستجو  یروند متحول ساختن طالبان را  در سطح رسم  واشنگتن

طالبان در کابل حفظ شود و    میقمند است تا رژحال، واشنگتن عال  نیباشد. در ع  ینفوذ مجدد در افغانستان م  یبرا
 باشد. یطالبان نم یکتاتورید  هیعل مسلحانهرساند که طرفدار مبارزه  یم یضد طالبان یهمزمان به حرکات ها

  ت ی ریکابولوف مد  ریدهه شخص ضم  میو ن   کی  نکیرا در قبال افغانستان که آنرا ا  هیوزارت خارجه روس  یریموضعگ
 واشنگتن دانست. یتوان متفاوت تر از خط مش ینم دینما یم

افغانستان در وزارت   نیکه مسوول  هیروس  یرا در رسانه ها  کایو معمول ضد امر  یسرسر  غاتی تبل  هرگاه بخش 
را در    یتوان کدام تفاوت جد  ینم  م،یریپوشانند مد نظر نگ  یآن م  لهیخود را به وس  یاقدامات اصل  هیخارجه روس

هم نباشد. سوال    یمورد تصادف  نیکه ا  ی قو  ال مسکو در برابر طالبان مشاهده نمود؛ به احتمطرز برخورد واشنگتن و  
 نمود؟  یرا تا اکنون بخاطر کدام هدف دنبال م یس یپال نگونهیکه مسکو ا نجاستیا
 :   النیخانه م یدر کاف یرسم ریدر باره مالقات غ گریبار د کی و

او همواره  یکه مخاطب اش بوده باشد، برا یرین ابراز داشته، هر سفخانه واشنگت یرا که درکاف  یزیهر چ لزادیخل
 مربوط به افغانستان نهفته است. لیآقا در بطن و چهارچوب مسا نیخواهد داشت، و منافع ا تیاش اول یمنافع شخص

م  ن،یبنابر "د  یمطمئنا  ها  یدر کاف  یپلوماس یتوان گفت که در صورت دوام  با   لزادیخل  یبعد  یخانه"، و مالقات 
واشنگتن و مسکو در جهت افغانستان که بحران    انیها م  یانتظار داشت که طرح تازه همکار  دیبا  ه،یروس  پلوماتانید

 آن باشد عرض وجود خواهد نمود. مهیضم یبه نحو زین نیاوکرائ
بپردازد و در بدل   نیاش در اوکرائ هیضد روس یسیپال  ریینچندان دور به تغ ندهیاحتماال در آ دیگونه مثال، کاخ سف به

 .اوردیبه "معامله دوم"  با طالبان به دست ب یدسترس یرا برا نیکرمل تیآن حما
نموده بود تا امکان "مبادله"   شنهادیبه واشنگتن پ  زی ورزند که مسکو قبال ن   یاصرار م  یاز حلقات سیاس  یا  عده

به آن    ن ینکرد. البته ا  افتیواشنگتن را در  تیآنگاه حما  شنهادیپ  نیا  کن،ی. لدینما  یبررس  نیافغانستان را با اوکرائ
پر قدرت را   گرانیباز یتالش ها کنیقرار خواهد گرفت، ل های کائیمسکو مورد قبول امر شنهادیپ نیکه ا ستین یمعن

 گرفت. دهیتوان ناد یرا نم نی" افغانستان و  اوکرائیها هیبخاطر مرتبط ساختن "دوس  در مسکو و واشنگتن
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