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 شناخت؟ خواهد رسمیت به را طالبان مسکو آیا
 

 : آنکه مورد در افغانستان برای روسیه فدراسیون جمهور رئیس خاص نمایندۀ کابولوف، ضمیر اخیر اظهارات
 ،"...بکشد دست تروریستی سازمان حیث به طالبان گروه نمودن عنوان از معینی شرایط تحت تا است آماده روسیه"

 .است نموده برپا جهانی مختلف های رسانه در را زیادی همهمۀ
 حکومت نمایندۀ اظهارات شود، کشانیده مذاکره میز به طالبان تا میکند تالش که سالهاست امریکا متحدۀ ایاالت
 : گفت کیربی جان امریکا خارجۀ امور وزارت نمایندۀ. داد قرار تأئید مورد بالفاصله را روسیه

. است طالبان مورد در امریکا متحدۀ ایاالت روش به مشابه تقریبا   دیگر اکنون روسیه فدراسیون موضعگیری"
 " .ببخشد تازه قوت و تحرک افغانستان در را سیاسی پروسۀ میتواند مسکو جدید پالیسی

 با زودتر چه هر دارند آرزو که نیستند کسانی تنها دیگر جهان در آنها که شدند تر مطمئن بدینترتیب امریکائهیا
 .برسند موافقت یک به طالبان
 از بخشی تا میاورند دست به آنرا امکان سفید قصر زمامداران گردد طالبان با نزدیکی به قادر روسیه هرگاه

 عین در. اندازند بی روسیه فدراسیون های شانه به طالبان با مذاکرات انداختن راه به قسمت در را ها مسوولیت
. شد خواهد روسیه برای معینی سرهای درد ایجاد به منجر مسکو جدید روش که اند نظر ینا به امور آگاهان حال،
 طی عمال   که پاکستان حتی. اند بوده پذیر انعطاف کمتر و اند داده نشان سرکشی خود از موارد غالب در طالبان
 طالبان درآوردن کنترول تحت به قادر میرود حساب به مذهبی -نظامی دستۀ این اصلی ایجادگر تنظیمی های جنگ
 شهرهای در پی در پی انتهارات و انفجارات طالبان از پاکستان جانبۀ همه کنترول عدم های ثبوت از یکی. نیست
 .برود حساب به میتواند پاکستان مختلف
 سهیم نیروی یک عنوان به آن اعالم حتی یا تروریستی، غیر سازمان یک حیث به نطالبا شناختن برسیمت با مسکو
 دهشت از طالبان آنکه ضمانت. سازد نمی رفع را ثبات و امنیت تأمین مشکل افغانستان، آیندۀ حاکمیت در سیاسی
 .ندارد وجود کشید خواهند دست آن از فراتر و کشور داخل در افگنی

 به ها دسته این از یکی هر در. اند گردیده منقسم دسته چند به کنونی شرایط در طالبان میشود مشاهده طوریکه
 اما. دارند حضور است گردیده مبدل شان پیشۀ به مخدر مواد تجارت و قتل که تندرو ها، سرکش افراد کافی اندازۀ
 مقابله در میشود آنها از و اند" داعش" گروه از تر خوب معاصر طالبان که اند نموده محاسبه کرملین سازان پالیسی

 .نمود تکتیکی و ابزاری استفادۀ ها داعشی با جنگ و
 رئیس مثال طور به. دارد نیز روسیه فوقانی حاکمیت دهلیزهای در را خویش نفوذ پُر طرفداران مذکور نظریۀ

 در روسیه رادیو با مصاحبۀ ضمن باگداساروف سایمون" مرکزی آسیای و نزدیک شرق کشورهای مطالعات مرکز"
 : داشت اظهار زمینه این
 از قبل ما برای. میکردیم کار آنها با و میدادیم تغییر طالبان قبال در را خود های موضعگیری قبل مدتها باید ما"

 جمهوریت طرف به داعشیان های پیشروی مانعی آنها و اند" داعش"دشمنان طالبان که است ارزش با و مهم همه
 " .استند میانه آسیای های
 به را آنها حداقل یا درآورند کنترول تحت را طالبان نتوانستند چینایئها و امریکائیها که میدهد نشان تجربه ولی

. نرسیدند جایی به جهت این در هم ها پاکستانی و ها سعودی های کوشش. دهند سؤق نظر مورد و الزم استقامت
 .شد خواهد شده یاد فوقا   های کشور اشتباهاتی مرتکب نیز مسکو که میدهند نشان قرائین

 بیشتری نواحی احتمالی تصرف پروسۀ مسکو تروریستی، غیر سازمان حیث به طالبان شناختن رسمیت به با
 آسیای های جمهوریت به را اسالمگرایان رخنۀ زمینۀ بدیترتیب و ساخت خواهد تسریع گروه این توسط را افغانستان

 .ساخت خواهد تر فراهم میانه
 حرکت این ظهور. میرود بشمار سیاست علم های تکنالوژی در همتا بی حرکت یک شک بدون" داعش" گروه ایجاد

 حتی حال عین در. زد برهم و دگرگون کامال   منطقه فرا و منطقه در را نظامی -سیاسی موجود معادالت و تصورات
 .است مانده باقی ابهام و تاریکی در گروه این اصلی مبتکر هم امروز
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 نقض پیرامون را خود های نگرانی فوقتا   وقتا   تاجکستان همه از قبل میانه، آسیای بنیاد نو های دولت از بعضی
 برای را اقداماتی تا وامیدارد را مسکو سرحدات امتداد در واقعات. میدارند ابراز افگنان دهشت طرف از سرحدات
 رخنه صورت در"  داعشیان"  که است بدیهی. بگیرد دست روی افغانستان با سرحدات در" ها درز" ساختن مسدود

 قزاقستان، به شمال طرف به پیشروی به بالفاصله بلکه نمود، نخواهند همانجا در تنها ازبکستان( یا) و تاجکستان به
 میرود آن خطر اند، بینی پیش قابل غیر طالبان چون یافت، تذکر باال در طوریکه. داد خواهند ادامه روسیه و قفقاز
 به را خویش های پیشروی طالبان تروریستی، غیر سازمان یک منحیث گروه این شناختن رسمیت به از پس که

 .بخشید خواهند سرعت شمال طرف
 نخواهد کافی گروه این علنی های فعالیت برای مسکو طرف از صرف طالبها شناختن رسمیت به دیگر جانب از
 این متحد ملل سازمان امنیت شورای و افغانستان قانونی حکومت جانب از گروه این شناختن رسمیت به با. بود

 .کند کسب سیاسی و رسمی هویت بیش و کم بود خواهد قادر گروه
 : میسازد نشان خاطر اش مصاحبه از دیگری بخش در کابولوف ضمیر

 به آن با مدت این تمام طی روسیه حکومت گرفت، قرار متحد ملل امنیت شورای سیاه لیست در طالبان آنکه از پس"
 العمل طرز و ها برنامه در که تغییراتی داشت نظر در با امروز، اما. میکرد برخورد تروریستی سازمان یک حیث

 " .مینمائیم ارزیابی و تحلیل آنرا تمام دقت با ما است، گردیده رونما طالبان
 به رابطه در برانگیز مشاجره حتی و برانگیز بحث اظهاراتی نیز قبال   کابولوف ضمیر که است آوری یاد قابل

 روزنامه به موصوف قبل چندی مثال، بطور. است داشته ابراز افغانستان مرکزی حکومت های ضعف و طالبان
 : بود ساخته نشان خاطر" تاس" رسانی خبر آژانس و" ایزویستیا" های

 افغانستان قلمرو در" داعش" علیه را مشترک مبارزۀ توانند می طالبان گروه با یکجا روسیه فدراسیون مسلح قوای"
 فدراسیون سفیر افغانستان اسالمی جمهوری خارجۀ امور وزارت که گردید باعث متذکره اظهارت. "بیاندازند راه به

 .اندفرابخو وزارت آن به توضیحات بخاطر احتجاج رسم به را مانتینسکی الکساندر آقای کابل در روسیه
 آن بر افزون. است ننموده تأئید روسیه فدراسیون حکومت با را نزدیکی و همکاری هیچگونه اکنون تا طالبان گروه
 همکاری و کمک به و ننموده بحث روسیه با"  داعش"  علیه مشترک مبارزۀ مسایل پیرامون که میکند تأکید طالبان
 .ندارد نیاز مسکو

 و ناظرین تعجب موجبات دیگر طالبان گروه سران با روسی و امریکائی مسوولین تماسهای میشود دیده جائیکه تا
 .سازد نمی فراهم را نظران صاحب

 

 ظاهرا   مذکور گروه صورت این در. رسید خواهند موافقت به طالبان با واشنگتن یا مسکو که روزی نیست دور
 .گرفت خواهد قرار فلسطین در" حماس" و لبنان در"  هللا حزب"  مانند مختلط های گروه صف در مدتی

 نموده موافقت اصول در نتیجه در و بپردازند، طالبان گروه ساختن نابود به نخواستند بود که دلیلی هر به امریکائیها
 .داشت خواهند جا افغانستان سیاسی آیندۀ ساختار در انحا از نحوی به طالبان که اند
 

 خواهد افزایش آن با تماسها تأمین برای روسیه دلچسپی افغانستان، قلمروی بر طالبان نفوذ گسترش صورت در
 از.ساخت دور افغانستان نظامی و سیاسی صحنۀ از کامال   نمیشود را طالبان که است بدیهی دیگر زیرا یافت،

 توافق به شکلی یک به آن با باید پس دارد را خود تأثیر و نفوذ افغانستان مختلف مناطق در مذکور گروه آنجائیکه
 از دیریست مسکو. بیند می"  داعش"  با مبارزه و مقابله در را طالبان اهمیت و نقش همه از قبل مسکو. رسید
 اعزام روسیه حال عین در. است نداشته اعالم رسما   را خود تصمیم این آنکه با کشیده، دست طالبان با مخفی جنگ
 گذشته تجارب داشت نظر در با آنجا، در داعش ساختن مار و تار برای افغانستان خاک به کنونی شرایط در را قواء

 در آن از میخواهد و نموده مشاهده بخوبی طالبان ستراتیژی در را تحول روسیه. نمیداند مصلحت و پذیر امکان
 .نماید اعظمی استفادۀ داعش یعنی اش دشمن علیه مبارزه

 

 هدف دو طالبان با گفتگو تأمین پالیسی گرفتن دست روی با مسکو که اند باور آن به سیاسی مسایل نظران صاحب
 :مینماید دنبال را عمده

 و اسالمی حزب طالبان، گروه اشتراک به جدید ادارۀ آمدن کار روی و افغانستان فعلی حکومت تعویض احتمال -
 دیگران
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 روسیه، ناپذیر آشتی دشمنان با مقابله در آنها جنگی روحیۀ و انگیزه طالبان، بشری نیروی از اعظمی استفادۀ -
 ." داعش" یعنی
 یک آنرا و بوده طالبان با مناسبات تأمین طرفدار ُکل در آنکه با روسیه مسوول سیاستمداران از برخی زمان عین در
 .نماید خودداری طالبان با حد از بیش نزدیکی از روسیه حکومت که میکنند تأکید ولی میدانند نظامی – سیاسی نیاز

 یانپا
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