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  ن یپوت ریمیوالد  ریدر باره اهداف آشکار و پنهان  سفر اخ  یمختصر لیتحل

 به تاجکستان
----------- 

مرتبط به افغانستان   لی مجبور است  در مسا  یناچار  ی در حال حاضر از رو  هیتوان مشاهده نمود، روس  یم  کهیطور
نوع   کیافغانستان )گروه طالبان(    یبا حاکمان کنون  هیسو وزارت خارجه روس  کی. از  دیدر دو استقامت عمل نما

  ه ی روس  یتی امن  -  یاستخبارات  -یکه سکتور نظام  ستی ن، پنهان    گریمحتاطانه را به راه انداخته است؛ از جانب د  یباز
( هیروس   یکه دفتر خود را در  تاجکستان )متحد نظام   یجبهه مقاومت مل  یعنی،  طالبان  نیمناسبات خود را با مخالف

 نموده است. نیتام زیباز نموده، ن 
کشور به دست دارد،   نیسال است زمام امور را در ا  ٢٨  نکی جمهور تاجکستان، با آنکه ا  سی رحمان، رئ  یامامعل

راستا اتخاذ    ن یمهم را در ا  میو چه رسد به آنکه تصام  دیکند در مسائل افغانستان مستقالنه ابراز نظر نما  یجرئت نم
  ی س یدهد و با مشوره با آن پال  یمسکو گوش م  یرهنمود ها  هب  عانهیکند. رحمان در رابطه به افغانستان همواره و مط 

 .دینما یم ی و عمل نیخود را تدو یافغان
 یخود را دارد؛ گاه گاه برا  ینیمع   یها  یدگیچیافغانستان به راه انداخته پ  لیا که مسکو در مسا" دو گانه ری"باز

" چندان واقف  ی" باز  ن یبه اصول ا  زیخود ن  نیشود که مسووالن بخش افغانستان در کرمل  یناظرین تصور آن خلق م
 المدت محاسبه ننموده اند. لینبوده و عواقب آنرا در طو

تواند در   یم  ن،یدر اوکرائ  یشیجنگ فرسا  رغمینشان دهد که عل  یالملل  نیکند به جامعه ب  یش مهمچنان تال   مسکو
 فعال داشته باشد.  یپلوماسید زیو افغانستان ن یمرکز یا یاستقامت ها، به شمول آس ریسا

روزه اش به دوشنبه  و گفتگو    میو ن  کیسفر    انیدر جر  نیپوت   ریمیو آگاهان امور توجه نمودند که  که والد  ناظران
 بار از گروه طالبان نام نبرد. کی یرحمان حت یبا امامعل

به دوشنبه درز نموده به   نیبه سفر پوت   وندیدر پ  یرسم  ریو غ  یرسم  یکه در رسانه ها  زین  گری مورد جالب د  چند
 گردد :  یارائه م لیشرح ذ

  ی ها  رویدر افغانستان مناسبات دارد، بلکه  با تمام ن   یلخاطر نشان ساخت که مسکو نه تنها با حاکمان فع  نیپوت   -
 (دیاز گرفتن نام کدام گروه، به شمول طالبان ابا ورز نیافغانستان در تماس است؛ )پوت یاسیس
 ش ی داند که اوضاع در افغانستان از چه قرار بوده و چگونه پ  یجمهور رحمان "بهتر"  م  سیکرد که رئ  دیتاک  نیپوت   -
افغانستان    یداند که رحمان از جبهه مقاومت مل  یاو م  رایرسد، ز  یبه نظر م  یتصادف  نیپوت  یآور  ادی  نیرود. ا  یم

 د؛ ینما یم تیحما
 ن یب  ین در گردهمائطالبا  اتیرا در رابطه به اشتراک ه  نیاز خبرنگاران مصرانه کوشش کرد تا نظر پوت  یک ی  -

سوال    ن یاز جواب به ا  نیپوت  کنیبرگزار شده بود، بداند، ل  رزبورگیتیقبل در شهر سانکت پ  ی که چند  یاقتصاد   ی الملل
 .  اوردیطفره رفته و نام طالبان را به زبان ن زین

اسم آن شخص را به    رد،یگ  ینم  یدهد و او را جد  یارزش نم  یبه کس  نیپوت   یکه وقت  ندینما  یامور اشاره م  آگاهان
" را ینوالن  ی" الکس  یعنیخود را،    یبار هم اسم مخالف اساس کی  یتا اکنون حت  نیآورد؛ به طور مثال پوت  یزبان نم

 است. اوردهیبه زبان ن
  یکه م  یل منطقه ئو آگاهان مسائ  لگران یآنعده از تحل  ی ها  یداور   شینمود که پ  یریگ  جهیتوان نت  یم  ب،یترت  نیا  به

 که یدهد نادرست ثابت شد؛ طور  رییرحمان را در رابطه به طالبان تغ  یسیبار به دوشنبه رفته تا پال  نیا  نیگفتند پوت
 رییدر منطقه به شدت در حال تغ  یاسیس یبوده، محاسبه و معادله ها دهیچیشود انکشاف اوضاع به مراتب پ یم دهید

 استند.
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پس   نیباشد. پوت یم  نیپس از آغاز جنگ در اوکرائ  هیبه خارج از روس نیسفر پوت ن ینخست نیکه ا ستیآور ادی قابل
. دیعازم ترکمنستان گرد  ن،یکسپ   رهیحوزه بح  یاشتراک در اجالس سران کشور ها  یاز دوشنبه برا  دیاز ختم بازد

انجام داد.    ی ها  دارید  زین  شیخو  یستانو ترکمن  یجانیباآذر  ،یرانیا  انیبا همتا   نیعشق آباد پوت  یگردهمائ  ه یدر حاش
(  نیجمهور قزاقستان )همچنان کشور حوزه کسپ سیبا رئ دارید نیپوت ی ناظرین توجه نمودند که در گراف مالقات ها

در باره عدم    رزبورگیتی سانکت ّ  یدر گردهمائ  فیپس از اظهارات توکا  ف،یبا توکا   نیپوت  انیدرج نبود. مناسبات م
 .دیگرائ ی به سرد نیطلبان در اوکرائ یشناختن جدائ تیبه رسم

 ل یمسا   یرو  نیباشند، بنابر  یم  دخلیافغانستان ذ  یایدر قضا  یبه نحو  نیحوزه کسپ  یتمام کشور ها  بای تقر  کهیآنجائ  از
آن بعدا پرداخته    اتیبحث و تبادل نظر صورت گرفت، که  به جزئ   زیو ثبات در منطقه ن  تی امن  نیافغانستان و تام

 خواهد شد. 
  ک یمناسبات نزد  نیرا در تام  شیمثل سابق خو  نکشورهایکه ا  رساندیم  یمرکز  یایآس  یها  تیسران جمهور  اظهارات

در رابطه    زین  هیمتقابل از جانب روس  ی. عالقمندنندیب  یم  ه یبا روس  یاسیو س  یاقتصاد  یدر عرصه ها  افتهی  میو تحک 
مناسبات    قیو تعم  نیرا در تام  شیخو  یجنوب   رحداتس  تیقبل از همه امن  هیها وجود دارد؛ روس  تیجمهور  ن یبه ا
 . ندیب یها م تی جمهور نیبا ا کینزد

  ت یامن  نیتام  نهیمهره در زم  نیتر  فیو ضع  ریپذ  بیتاجکستان را کشور آس  یمنطقه ئ  لیصاحب نظران مسا  نهمه،یا  با
طالبان  ینی ب شیقابل پ ریگروه غ تی افغانستان تحت حاکم یگ یدانند. تاجکستان بر عالوه آنکه در همسا یدر منطقه م

طلبان در    ی جوانان و مشکل جدا  انیم  ریفراگ  یکاریب  ،یاجتماع  ،یاقتصاد   دیکشور با مشکالت شد  ن یقرار دارد، ا
 .استند، روبرو است هیلیمذهب اسماع رویبوده و پ یریآن پام یکه اهال یخود مختار بدخشان کوهستان تیوال

رحمان به رستم    یانتقال قدرت از پدر به پسر ) از امامعل  یعنی  گر،ید  یاتیمشکل ح  کیحال با    نیدر ع  تاجکستان
 یقانون  رینبوده و آنرا غ  یتاجکستان  یاز نخبه ها   یبخش  رشی" مورد پذی راثیانتقال "م  ن یمواجه است. ا  زیرحمان( ن

اقامت در دوشنبه از نفوذ خود در تاجکستان کار   نیح نیدانند. به باور ناظران و آگاهان امور پوت  یم یاخالق ریو غ
خانواده   انهیاقتدار گرا  یدهد و برنامه ها  رییها را به نفع خانواده رحمان تغ  یخواهد گرفت تا اذهان عامه تاجکستان

  ست ین یک ش ه،یتاجکستان به روس یاسیو س ینظام ، یاقتصاد دیشد یبا در نظر داشت وابستگ  د؛ینما دیرحمان را تائ
 باال خواهد رفت... نیخانواده رحمان پس از سفر پوت تیدیکه کر
 کهیاوضاع در افغانستان گره خورده، جائ  یبا چگونگ   ادیکه ثبات در تاجکستان تا حد ز  دینما  یدرک م  یبخوب  هیروس

خود را در افغانستان به طور    ی اهداف اصل  کنیرا با گروه طالبان به راه انداخته، ل  دهیچیو پ  یچند بعد  یمسکو باز
 شود. یمن دهید زیآن ن یسیپال جیدارد و نتا یشفاف اعالم نم

باال خواهد   یمدت  یمنطقه برا  بیرق  یبه دوشنبه نقش تاجکستان را در انظار کشور ها  نیکه سفر پوت  ستین  یشک 
قزاقستان و مخصوصا قرغزستان    کستان،یاز جمله ازب  بیرق  گانی همسا  شیوشنبه باعث تشوبه د  ادیتوجه ز  کنیبرد، ل

طرف و   کیدوشنبه از    انیدوشنبه از مقاومت ضد طالبان در افغانستان روابط را م  ت یگردد. به طور مثال، حما  یم
 بی متذکره طرفدار حفظ تعادل، تعق  یسازد، چون کشور ها  یم   دهیچیپ   گریو آستانه از جانب د  کیشکیتاشکند، ب 

تاجکستان   بیو رق  هیهمسا   یکابل استند. کشور ها  یدر افغانستان و تعامل محدود با حاکمان کنون   طرفانهیب  یسیپال
فروند    ٢۶و    یجنگ   ارهیط  ۳۵  کایمتحده امر  االتیا  نکه یخود را  از ا  یمراتب ناخشنود  یرسم  ریغ  یادر گفتگو ه

 نامند.   یعمل خالف اصول م  زیاسبق افغان به تاجکستان انتقال داده بودند، تصاحب شود، ن  انیرا که نظام   کوپتریلیه
در  شترینداشته و ب یخارج  یطالبان آجندا  ایکه گو ستیطور یمرکز یایدر حوزه آس یعموم دگاهیحال حاضر د در

و مساعد    طیشرا  رییوجود ندارد که در صورت تغ   ین ی تضم  چگونهیه  کنیباشند، ل  یافغانستان متمرکز م  یداخل  لیمسا
اجازه  داده نخواهند شد تا سرحد را عبور نموده    انمستقر در افغانست  کیو ازب   یتاجکستان  ستانیشدن اوضاع به ترور

 پردازند. والگا و قفقاز ب  یایدر  نیتاجکستان، سواحل مسلمان نش  کستان،یازب  یو سبوتاژ در کشور ها   ی و به خرابکار
گوناگون در آنجا    یستیترور یگروه ها میو تحک  زیدر افغانستان منجر به تجه  یثبات یو ب ینظم یب قیدوام  و تعم 

و افغانستان به   یمرکز یایآس قیکه بارها و کاال ها را از طر یک یستیمواصالت لوژ بیو آنها دست به تخر ده،یگرد
انتقال نفت و گاز را در    یها  نیال  پیپا  ان یر۹و  همچنان    رساندیو اروپا م  هیو از آنجا به روس  یایحوزه جنوب آس

و اروپا را     هیروس  ن،یچ  ،یمرکز  یایآس  یهمزمان خواهند توانست تا منافع کشور ها  یعنیمنطقه برهم خواهند زد،  
 بالفعل قرار دهند.   دیمورد تهد

  ی عنیدر برابر طالبان،    یرحمان عجالتا توافق نموده اند که روش فعل  یامام علو    نیدهند که پوت  یامور خبر م  آگاهان
گروه طالبان و   تیکوشش شود تا فعال  ابد؛یحکومت در افغانستان ادامه ب  ثیگروه به ح  نیشناختن ا  تیعدم به رسم

 ی توانائ  ندهیهم در آگروه نه در حال و نه    نیبماند و ا  انمنحصر به قلمرو افغانست  یستیترور  یسازمان ها  گرید
 نداشته باشند. یمرکز یایآس یها تیعبور سرحدات را با جمهور ینظام
 ی نظام مانیو پ یغرب  یکشور ها کهیهم داشت : از آنجائ گریعلت  اعالم ناشده د کیبه تاجکستان  نیپوت ریاخ سفر

  یفشار ها و محاصره اقتصاد  ریشمال و غرب ز  یرا از استقامت ها   هیعمال روس  نیجنگ در اوکرائ  لیناتو به دل
رحمان آمد تا به   یامامعل یعنی انه،یم یایدر حوزه آس  دنزد متحد مطمئن خو رانهیشگ ی اقدام پ کیبا  نیقرار داده، پوت
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داند که   یم  یبخوب  هی و حکومت روس   نیاحتمال باز شدن " جبهه دوم" را از جنوب دفع نموده باشد. پوت  ب یترت  نیا
  ها یبا غرب  دیتعامل جد  کیتوانند در    یهر لحظه م  یپاکستان  انینظام   یعنیآنها در منطقه،    یاصل  بانیطالبان و پشت

را در    هیقابل مالحظه روس  ینظام  یروین  بیترت  نینموده و به اخالل اوضاع در منطقه بپردازند و به ا  یک یدست را  
 استقامت مصروف نگهدارند. نیا

تمام منطقه را مشتعل ساخته   تواندی جرقه کوچک م کی  یداند( حت یم یرا به خوب نی ا نیاست که )و پوت نیا تیواقع
  ت یجمهور  گریاز د  شتر یجرقه ها در تاجکستان ب  نیدر منطقه حاکم گردد. وقوع ا  ی و طوالن  ریهمه گ  یثبات  یو ب
 یخود مختار بدخشان کوهستان  تیوخامت اوضاع در وال  دیمحتمل است : تشد  لینظر به علل ذ  یمرکز  یایآس  یها

  نیمنازعه خون  ه،یاسماعل  نیآئ  رویپ  یها  یریپام  هیحکومت تاجکستان عل  انهیو سرکوب گرا  یدر پ  یپ  یها  اتیو عمل
منتظر فرصت( حزب   کنی)ل  دهیخواب  یتاجکستان و قرغزستان و سر انجام حضور هسته ها  انیم  ی و دوامدار سرحد

 .رهیوغ  اجکستانت یاسالم زیرستاخ
جبهه مقاومت ضد طالبان در افغانستان ادامه    انیم  یزان یجنگ پارت  یکنون  طیمي دهند تا در شرا  حیترج  تاجکستان

اوضاع در تاجکستان و   بی تا به تخر  دیننما  دایها باشد و فرصت پ  یجنگ با مقاومت  ریطالب درگ  یادیز  یتا قوا  ابدیب
طالب خواهد    یک یو فز  یمنابع بشر  فیانتها باعث تضع  در  یشی. جنگ دوامدار فرسادست بزند   هیهمسا  یکشور ها  ای

 شد.
 : غوث جانباز  نوشته
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