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 ۲۲/۰۸/۲۰۲۲                                                                                نوشته : غوث جانباز 

 

 مناسبات مسکو و طالبان  هٔ خچ یبه تار یگاه مختصرن
 
 شناسد؟ ینم تیافغانستان به رسم یتا اکنون طالبان را به عنوان حاکمان رسم هیچرا روس 

  ک یبه فکر متوازن نمودن و پراگمات  نکشوریا  یدهد که رهبر  یپراگنده مسکو در حال حاضر نشان م  یهاتالش
روابط شان با مسکو    ی ک یعالقمند نزد  زیکه طالبان ن  ست ین  یبا گروه طالبان افتاده است. شک   شیساختن روابط خو

دشمن    کیتوان استنباط نمود مسکو و طالبان ظاهرا حد اقل    یم  کهی. تا جائ نندیب  ی بوده و در آن منافع خود را م
" یحال، مبرهن است که واشنگتن  از "ابزار نفوذ و اثر گزار  نی. در عکاستیمتحده امر  االتیمشترک دارند که ا

 طالبها برخوردار است.  یباال ینی مع
در رابطه    هیروس  لگرانیو تحل  ونیاسیس  انیرا در م  ی قدرت در افغانستان توسط طالبان جرو بحث ها  عیسر  غصب

گروه   تیسفر نموده، به راه انداخته است. فعال  هیمسکو در جهت گروه طالبان که بارها به روس  یسیپال  یبه دورنما
 باشد.  یممنوع م وناهنوز هم قان هیدر قلمرو روس یستیسازمان ترور ثیطالبان به ح

 ی افع ملو من  تیامن  ه یرا عل  یدهایطالبان تهد  ایپرسند : آ  یم  شیتعداد همواره از مقامات خو  کی  هیداخل روس  در
مناسبات مسکو  با   ندهیبه شدت از آ  یحال عده ا  نیمتوجه ساخته است؟ در ع  یمرکز  یایآن در آس  نیو متحد  هیروس

 طالبان شود، نگران اند.   ارشناختن اقتد تیتواند باعث به رسم یکه م یطیطالبان و شرا
افغانستان   ۲۰۲۱اگست    ۱۵شام    ی دهد که ال  یدست داشته نشان م  شواهد مسکو معتقد بود که طالبان و حکومت 

 ه یروس   کیپلومات یروش د  از افغانستان  یجمهور غن  سی رئ  متیعز  کنی.  لندی نما  جادیخواهند توانست اداره موقت را ا
 ی مارت اسالمحکومت ا  جادیاز داخل ارگ در باره ا  یگروه طالبان خبر دادند که به زود  یداد. سردسته ها  رییرا تغ

 خبر خواهند داد. 
 

 مذاکرات یال ارهیو طالبان از غصب ط هیمناسبات روس  خچهیتار
  

. وستیقبل از  اشغال کابل در دوره اول، به وقوع پ  ه یطالبان و روس  انیجنجال پر سر و صدا در روابط م  نینخست
را به حکومت    یو مهمات جنگ   لیتن وسا   ۳۰پرواز نموده بود و    ایکه از البان  هیروس  ارهیط  ۱۹۹۵اگست    ۳  خیبه تار

  ۷.  دیکندهار  فرود آ یهوائ  دان یجت طالبان وادار ساخته شد تا در م  ارهیداد، توسط ط  یانتقال م  یربان  ن یبرهان الد
 جهیشدگان در نت  فیاگست توق   ۱۶  خ یسال بعد به تار  کی  بایشدند. تقر  ریو اس  ریتوسط طالبان دستگ   ارهیتن از امله ط
 توانستند از بند "موفق به فرار شوند"...  یمعامله پنهان

نشناخت. طالبان در دوره نخست،   تی نه در آن دوره، و نه اکنون طالبان را به عنوان حکومت مشروع به رسم  مسکو
 ماندند.  یدر قدرت باق  ۲۰۰۱سال  یال

در حومه    نکشوریا  یل قنسولگر پرسونل آن، صرف دفتر جنرا  ه یدر کابل و تخل  هیاز مسدود شدن سفارت روس  پس
شده رفت، مسکو مجبور    کتریجبهه جنگ هرچه نزد  ۱۹۹۷  یکرد. پس از آنکه در ماه م  یم  تیفعال  فیمزار شر
 در افغانستان ببندد.  زیخود را ن  کیپلوماتید یندگینما نیشد آخر

 کستان،ی تاجکستان، ازب"مستقل و مشترک المنافع" )   یکامال به سرحدات کشور ها  گریطالبان د  ۱۹۹۸  یجوال  در
  ی مذکور هشدار دادند که در صورت مداخله در امور طالبان و کمک به قوا  یشده و به کشورها  کیترکمنستان( نزد

اعالم داشت که سطح دفاع از سرحدات    اهآنگ   هی" مواجه خواهند شد. روسدیدر حال شکست دوستم با "عواقب شد
 برد. یرا با افغانستان باال م یمرکز یایآس یها تی جمهور

ک  انیم  ن یا  در پنج  به   عمال  رس   یلومتریجنگها  همدیتاجکستان  مقارن  جنگجو  نی.  اسالم  انیزمان   ی"حرکت 
ستان شده و از آنجا کوشش  قرغز  میطالبان را باد خود داشتند از خاک تاجکستان داخل حر  تی" که حماکستانیازب

 . ابندیراه   کستانینمودند به قلمرو ازب
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شناسد، و آماده است   یم  تی( را به رسما یریچک ی" )اای نیچیطالبان اعالم داشت که استقالل "دولت چ  ۲۰۰۰  یجنور  در
  ی خبر داد که گروه طالبان همچنان با جدا  هیروس  یتی . مقارن همان زمان منابع امندینما  نیتام  کی پلوماتیبا آن روابط د

چ توافق رس  ینیچیطلبان  ج   ده یبه  اردوگاه  تا  با    هیضد روس  ینیچی چ  انینگجو بود  افغانستان   امتداد سرحد  در  را 
در قلمرو   چنیچیچ دیحکومت در حال تبع ی. افزون بر آن، طالبان وعده داده بود که به اعضا دیجابجا نما کستانیازب

 دهد. یم یهندگافغانستان پنا
 ب ی ترت  نیجهاد را اعالن کنند، تا به ا  هیروس  هیرا فراخواند تا عل  یاسالم  یگروه طالبان کشور ها  ۲۰۰۰  یفبرور  در

دست بکشد. دلچسپ تر آنکه، در مارچ همان سال   نیچ یدر چ  ینظام  اتیرا وادار سازد که از  ادامه عمل  هیروس
که پروژه نشرات    میجالب است بدان   ارینمود. بس  غازآ   یبه زبان روس" نشرات خود را  عتیشر  یطالبان "صدا  یویراد

 شد...؟  یم لیو تمو یطراح یاز طرف ک یبه زبان روس
اعالم داشته و    یستیسازمان ترور  ثیگروه طالبان را به ح  هیستره محکمه روس  ۲۰۰۳سال    یفبرور  ۱۴  خیتار  به

ل  هیآنرا در قلمرو روس  تیفعال مانع آن نشد تا به    چگاهی" هیاسیامر بنابر "مالحظات س  ن یا  کنیممنوع قرار داد. 
 . ندیطالبان" بارها به مسکو سفر نما  ندگانی اصطالح "نما

  م، یکه با طالبان تماس دار  میکتمان ننموده ا  چگاهیگفت : "ما ه  ه یخارجه روس  ریالوروف، وز  یرگئیس  ۲۰۱۸سال    در
 دهد." یم لیه افغانستان رادتشک از جامع یچون طالبان بخش

داشت، پس چرا برخالف انتظار، طالبان را به   یهرگاه آگاه  د؟یمسکو خبر داشت که طالبان به قدرت خواهد رس  ایآ
 نشناخت؟  تیرسم
 ه ی( گفت که "روسهیخارجه روس  ریالوروف )وز  یرگئیدو روز پس از غصب قدرت در کابل توسط طالبان، س  فقط

  ن یکشورها، از جمله چ  رینمود که موقف مشابه را سا حیشناختن طالبان ندارد"، او توض تیبه رسم یکدام عجله برا
 نموده اند. اریاخت زین
داده    زهیاعزام شده بود و  هیکه از طرف طالبان به روس  پلوماتید  نیبه نخست  ۲۰۲۲همه، مسکو در مارچ    نیبا ا  کنیل

 ستر نمود.راج پلوماتید ثیو آنرا به ح
 

 را کرد؟    نکاریکه مسکو چر ا ا نجاستیسوال ا حاال
 
به شمول سازمان   گر،ید  یافغانستان در کشور ها یهنوز هم در تمام سفارت خانه ها تی نظام جمهور یها پلوماتید

  ی قانون ملغ  دگاهیاز د  یآنها در اهتزاز است، چون نظام جمهور  یباال  یملل متحد حضور داشته و پرچم جمهور
شناختن   تیدر مسکو قبل از اعالن به رسم  لبانخالص طا  یندگیحال، احتمال ظهور نما  نیاست. در ع  دهیاعالم نگرد

 .ستیدور از امکان ن زین
  

 نموده است؟ دیشناختن طالبان ق تیبه رسم یرا برا طیکدام شرا مسکو
 

شناختن طالبان عنوان   تیبه رسم  یرا برا  لیذ  طیراش    رایافغانستان اخ  یبرا  هیخاص روس  ندهی کابولوف، نما  ریضم
 کرد :  

حقوق زنان )اعاده حق کار، حق    تی(، رعا  یسیاس  یروهایاقوام و ن  ندگانیهمه شمول )به اشتراک نما  تیحاکم  جادیا
 بشر. یحقوق عموم تیزنان( ، رعا یبرا  یحقوق مدن ریآموزش و سا

طالبان، نسبت به   یاشاره نموده گفت : "با رهبر  یتازه اش به موضوع دلچسپ  یاز مصاحبه ها  یک یدر    کابولوف
." کابولوف در همان مصاحبه  دیتوان به توافق رس  ی م  یموضوعات به سادگ  یرو   تیحکومت جمهور   نیمسوول

 خوانده است.  دنیبه توافق رس یبرا تیو آنرا فاقد ظرف دهیحکومت وقت افغانستان را اداره دست نشانده نام 
 

 طالبان و مسکو وجود دارد؟ انیارتباط و تماس م یها نلیچ کدام
 

 شود :   یکار گرفته م نیروابط طرف نیتام یبرا یاساس نلی حال حاضر، اساسا از دو چ در
 در کابل؛ هیروس سفارت

ر وزارت  د  ایدوم آس  پارتمنت ی د  سیافغانستان. کابولوف همزمان رئ  یبرا  هیخاص روس  ندهیکابولوف نما   ریو دفتر ضم 
  ی قرار دارند، م  رهی، هند  وغ  رانیچون پاکستان، ا  یآن برعالوه افغانستان، کشورها  تی مومیکه در ق   هیخارجه روس

 باشد.
  ن ی.  منبع اگذاردیطالبان اثر م  یروابط با مسکو "ابزار فشار واشنگتن" باال  یدر شروع نگاشته شد، باال  کهیطور

متعلق به افغانسنان که در حال حاضر در بانک   یاسعار  ری( قبل از همه در  ذخایاسیفشار ) برعالوه مالحظات س
خطر آن وجود    ن،یباشد. بنابر  یبشر دوستانه، م  یها  ککم  هیقرار داشته و همچنان روند ارا  کایاروپا و امر  یها

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ر ییخود را  تغ  یاسیس  یریتواند موضعگ  یواشنگتن مفشار    دیو تشد  شیدر صورت افزا  نده،یدارد  که طالبان در آ
 .دیقرار داشته باشد، اتخاذ نما هیو منافع روس یسیبدهد و روش را که در تضاد با پال

 
 با طالبان داشته باشد؟  یعالقمند است مناسبات عاد هیروس چرا

 
 ن یبا طالبان داشته باشد، تا به ا  کیمناسبات متوازن و پراگمات   دینما  یدر فوق اشاره شد، مسکو کوشش م  کهیطور
 نموده باشد. یریجبوگ انهیم یایآس یها تیدر جمهور یگرائافراط شتریاز نفوذ  هر چه ب بیترت

اند. در حال حاضر، ظاهرا هر دو دشمن مشترک دارند که    عالقهیمناسبات شان به مسکو ذ  یک یدر نزد  زین  طالبان
  ی اقتصاد  یایدر قسمت اح  هیهستند تا روس  دواریطالبان در تحت ذهن شان ام  کنی. لکاستی متحده امر  تاالیهمانا ا

که    کیتحوالت درامات  کینام ی. با در نظر داشت ددینماکمک    یالملل  نیب  یطالبان از انزوا  دنیکش   رونیافغانستان و ب
موارد   یو در پاره    دهیچیمسکو  پ   یها برا  تیمامور  نگونهیرخ داده، انجام ا  یروابط جهان  یروزها در آجندا  نیا

 رسد. یناممکن به نظر م یحت
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