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 داشته باشدکرملین مجبور است با یک افغانستان بدون کرزی سرو کار 

پالیسی حکومت فدراسیون روسیه در شرایط کنونی در قبال افغانستان به دلیل به وخامت گرائیدن مناسبات اش با 
 کشورهای غربی بحران در اوکرائین عمالً در چند راهی قرار گرفته است.

میالدی خاطرۀ تلخی را باالی اذهان ۱۹۸۰طی سالهای  سابق در افغانستانتجربۀ حضور نظامیان اتحاد شوروی 
سیاستمداران فدراسیون روسیه از خود بجا گذاشته است. بسیاری از تحلیلگران مسائل بین المللی به آن باور استند 

فروپاشی  باعث هعمده ای بود کیکی از عناصر  مادر خاک  ۱۹۸۹الی ۱۹۷۹که حضور نظامی اتحاد شوروی از 
 بهیچوجه حاضر نیستند مجدداً داخل جنگ شوند، جنگی که معاصرداران روسیۀ اتحاد شوروی گردید.  سیاستم

 غالب بدر آید.  از آن نه توان پیش بردن آنرا دارد و نه هم میتوانند روسیه در شرایط کنونی
 ) پایان معیاد حضور قوای نظامی ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان ( مقامات بلند پایۀ ۲۰۱۴در آستانۀ دسمبر 

روسیه بارها مراتب نگرانی خویش را از خروج " نهایت عجوالنۀ " ) به زعم برخی از سیاسیون  طراز اول ( 
قوای امریکا و ناتو از افغانستان ابراز میداشت. روسیه هراس داشت که مبادا بروز خالی ناگهانی قدرت باعث 

فعالیت های  تشدیدایش قاچاق مواد مخدر و تهدیدات بی شماری از قبیل انتشار اسلحه، تشدید فساد اداری، افز
 گرایان گردد. و بنیاد تروریستی و خرابکارانۀ افراطیون

آنچه ارتباط میگیرد به گروه های افراطی و بنیادگرا، اخبار اخیر حاکی از آن است که حلقات منسوب به " داعش " 
ی قبل شورای امنیت ملل متحد را فراخواند همین اکنون در حال جابجا شدن در خاک افغانستان میباشد. روسیه چند

 تا اقدامات فوری را برای توقف تحرکات توسعه طلبانۀ " داعش " روی دست گیرد. 
روسیه در پالیسی های رسمی خویش " داعشیان " و طالبها را گروه های دهشت افگن، جنگ طلب و بنیادگرا 

ش " در افغانستان برای منافع  دولت فدراسیون مینامد. در عین حال، به باور سیاسیون روسی حضور " داع
خطرناکتر از فعالیت های " طالبها " است. " داعش " در تفاوت با " طالبان " به فعالیت های سربازگیری در میان 
مسلمانهای جوان روسیه میپردازد. در حالیکه فعالیت های طالبها عمدتاً منحصر به افغانستان بود و است. " سرباز 

عشی " پس از آموزش خاص و عودت به وطن ) به روسیه ( دست به فعالیت تروریستی و خرابکارانه های دا
 میزنند. 

فدراسیون روسیه در عین زمان تا کنون هیچگاه در سطح رسمی  در مورد اشتراک به اصطالح طالبهای معتدل در 
روسیه بطور مثال بعضاً حتی  تأکید ادارۀ دولتی افغانستان مخالفت جدی خود را اظهار  نداشته است. حکومت 

مینمایدکه حین ادارۀ طالبها قاچاق مواد مخدر در افغانستان به مراتب کمتر بود، در حالیکه هنگام حضور امریکائیها 
و ناتو و مخصوصاً طی پنج سال اخیر قاچاق مذکور نهایت افزایش یافته است. یک قسمت بزرگ از مواد مخدر 

 راسیون روسیه راه میابد. افغانستان به قلمرو فد
روسیه در نظر دارد قوای بیشتری خود را به جمهوری های قرغزستان و تاجکستان اعزام دارد و تسلیحات مدرنتر 
را در اختیار اردوهای کشورهای متذکره قرار دهد. به باور ستراتیژیست های روسیه بدینترتیب باید " حوزۀ وسیع 

یاد گرایان و قاچاقچیان مواد مخدر از قلمرو افغانستان به آسیای میانه " ایجاد دفاع از روسیه در برابر رخنۀ بن
 میگردد.  

حلقات نزدیک به حاکمیت در فدراسیون روسیه آرزو داشتند تا رئیس جمهور اسبق افغانستان حامد کرزی با تیم   
آن " طالبان معتدل " و سایر حلقات اش در قدرت ابقاء گردند، سیاست مصالحۀ ملی به راه انداخته شود و در نتیجۀ 

میانه رو و غیر افراطی در تشکیل حکومت سهیم گردند. اما طوریکه همه میدانند سناریوی مذکور کامیاب نشد و 
 کرملین اکنون مجبور است با یک افغانستان بدون کرزی سرو کار داشته باشد. 

 ات ذیل را در قبال افغانستان روی دست خواهد گرفت: در اوضاع و احوال بوجود آمده روسیه به احتمال زیاد اقدام
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به حمایت از حلقات و نیروهای معین در مناطق مختلف افغانستان  متوسل خواهد شد  ۱۹۹۰روسیه مانند سالهای  -
و بدینترتیب به تداوم سیاست کهنۀ خویش، یعنی کوشش برای ایجاد منطقۀ حایل در امتداد سرحدات افغانستان با 

 کشورهای آسیای میانه خواهد پرداخت.  برخی از
روسیه تصمیم میگیرد تا به همکاری با ادارۀ رئیس جمهور غنی و احتماالً با " طالبان معتدل " رو بیاورد. آغاز  -

همچو همکاری روسیه به عقیدۀ برخی از ناظرین و کارشناسان میتواند تا حدودی ترافیک مواد مخدر را کاهش 
اک افغانستان کمافی السابق به حیث مرکز پخش افراطیون و تروریست ها باقی بماند را کم دهد، اما خطر آنکه خ

 نمیسازد. 
حکومت روسیه به صورت قطع عالقمند آن نیست تا با افراطیون و بنیادگراها ) منجمله در خاک افغانستان (    

) در   منازعۀ خونین در قفقاز شمالیمستقیماً داخل جنگ گردد و یا کدام جبهۀ جدید را به ضد آنها باز کند. 
جمهوریت های چیچنیا و داغستان... ( غم و اندوه فراوانی را برای مردم و حکومت فدراسیون روسیه در پی 

 داشت.
گفته میشود که روسیه میتواند ) هرگاه بخواهد ( به همکاری هایش با قوت های غربی بخاطر ایجاد مناطق تحت  -

سیای میانه ادامه دهد. عده ای از تحلیلگران به آن عقیده استند که همچو یک اقدام آدات با الحمایه در امتداد سرح
روسیه میتواند عکس العمل های مشابه را از طرف چین تحریک کند، حرکاتی که نهایتاً در تضاد با منافع روسیه 

غانستان را در کابل و سایر طبیعی است که حرکات مزبور عکس العمل تند حکومت مرکزی افقرار خواهند داشت. 
 .بخش های افغانستان در پی خواهد داشت

از جانب دیگر منازعۀ جدید روسیه با غرب از بابت بحران اوکرائین تا دیر زمانی مانع همکاری روسیه  و غربی 
 ها در مسائل مربوط به افغانستان و اطراف آن خواهد بود.

اینکه روسیه آخر االمر کدام مسیر و پالیسی را در برابر افغانستان برخواهد گزید، پیشگوئی آن آنقدر هم سهل  
 زمان نیست، چون عناصری که در باال به آنها اشاره شد در پالیسی های خارجی روسیه به نظر میرسند. در عین

اهد کرد تا مواضع اش را در سطح بین المللی شکی نیست که حکومت فدراسیون روسیه با تمام توانمندی سعی خو
 ۱۹۹۰در تفاوت با سالهای  قویتر بسازد. قابل یاددهانی است که فدراسیون روسیه در بسیاری از عرصه ها توانسته

. به نظر کارشناسان مسایل بین المللی، فدراسیون روسیه از و قویتر بسازد مؤقف جهانی خود را احیاء میالدی
وروی سابق باالخره در حال برخاستن است. با آنکه هنوز مثل سابق مبدل به یک ابر قدرت تمام خاکستر اتحاد ش

ئی و فراتر از آن باید آنرا در نظر  عیار نگردیده، اما از مؤقف یک بازیگر بزرگ و نیرومند در سطح منطقه
 داشت. 

بین المللی به کشور اش به مثابۀ یک  حکومت روسیه تحت قیادت رئیس جمهور والدیمیر پوتین آرزو دارد تا جامعۀ
همکار مساوی الحقوق حرمت بگذارد. در عین زمان از روشهای اخیر فدراسیون روسیه برمی آید که کرملین منبعد 
قصد ندارد دیگر از تکتیک های یکنواخت، یعنی استعمال قوت نظامی استفاده نماید، بلکه میخواهد با بکار گیری  

 متضاد را بازی کند. نقش های یده و ظریفانۀ دیپلوماتیک و روشهای چند  ُبعدی حیله و نیرنگ های پیچ
دۀ سیاست روسیه در قبال افغانستان نیز بوده است. به تعیین کننبدینسو  ۲۰۰۱در حقیقت همین مؤقف روسیه از سال 

باشد، اما هدفی برای تحت عقیدۀ ما، مسکو سخت عالقمند است تا در افغانستان و کشورهای آسیای میانه نفوذ داشته 
 کنترول درآوردن کشورهای مذکور را دنبال نمیکند. 

بر بنیاد آنچه در باال نگاشته شد میتوان نتیجه گیری کرد که فدراسیون روسیه به احتمال قوی در مسائل مربوط به 
ع روسیه در عرصۀ افغانستان از احتیاط کامل کار خواهد گرفت و مساعی خویش را عمدتاً بخاطر دفاع از مناف

 تأمین امنیت آسیای میانه، آنطوریکه خود میبیند و میفهمد متمرکز خواهد ساخت. 
ئین، شواهد و ظرفیت های کنونی روسیه با وضاحت تمام نشان میدهد که موقف و برخورد محتاطانۀ روسیه در قرا

وسیه بخواهد در افغانستان و اطراف آن قبال مسایل مربوط به افغانستان گزینۀ منطقی و مناسبی است، زیرا هرگاه ر
نقش فعالتر را بازی کند، از این عمل خویش چیزی را بدست نخواهد آورد، برعکس چیزهای زیادی را از دست  

است: از یک طرف نمیخواهد )  قرار گرفتهروسیه نتیجتاْ در یک وضعیت نامناسب  خواهد داد. طوریکه دیده میشود
ئیها به آسیای میانه راه یابند، در عین زمان اکنون نمیخواهد تا آنها حوزۀ مذکور را با مریکاقباْل هم نمیخواست ( تا ا

 اینهمه " عجله " ترک کنند. 
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