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 1۱/۲۰/۰۲1۲      گرد آورنده ، ترجمه و اختصار: غوث جانباز
 

 ای تازۀ روسیه در مورد افغناستانبرنامه ه
 و انکشاف اوضاع پیرامون آن

 

افغانستان کمافی السابق پیچیده باقی مانده، و اوضاع در افغانستان، پس از ختم مأموریت چندین سالۀ نظامی ناتو در 
مراتب جدی نگرانی را برای سایر کشورهای منطقه برمیانگیزد. تهدیدات امنیتی، که عوامل آن تشدید فعالیت های 
گرو های ضد دولتی و تغییر پالیسی غرب در افغانستان میباشد، بازیگران منطقه یی را ترغیب مینماید تا در روشنائی 

 .های تازه ستراتیژی خود را پیاده سازندچلنج 
در گذارش مشترکی که ذیالً ارایه میگردد، صاحب نظران " کلوب تحلیگران ایرو اشیا " طرز دید خویش را پیرامون 

"سازمان  های عضو ستراتیژی احتمالی مسکو در پیوند به تقابل با تهدید های جدید در استقامت افغانستان، که کشور
 .ت دسته جمعی " با آن روبرو استند، شریک میسازندقرار داد امنی

روسیه در نظر دارد مجموعه ای از اقداماتی را به منظور کاهش خطرات برای متحدین خویش در آسیای مرکزی و 
 .منافع خود روسیه عملی نماید

 

 : حل و فصل سیاسیسناریوی مثبت ""
 

"مشابه به مداخلۀ امریکا" نادرست میداند. تدابیر برای تأمین مسکو مداخلۀ وسیع نظامی و اقتصادی را در افغانستان 
 .ثبات سیاسی در افغانستان با اتکاء به ظرفیت ها و امکانات روسیه و چین معقول تر به نظر میرسد

های تداوم بحران در افغانستان حمایت شبکه های استخباراتی پاکستان از طالبان و  در شرایط کنونی، یکی از موتور
اصطالح "داعش افغانی" میباشد. وضعیت متذکره از تقابل اسالم آباد و دهلی جدید سرچشمه گرفته که در آن به 

افغانستان بخاطر اختالفش با پاکستان از بابت "خط دیورند" و همچنان نفوذ قابل مالحظه ای فرهنگی و اطالعاتی هند 
از حلقات نظامی در پاکستان ارتباط با تروریستان را به  افغانی میتواند جانب هندوستان را بگیرد. بعضی در جامعه  

ارزیابی  دهلی –مثابۀ آخرین چانس شان برای حفظ نفوذ باالی اوضاع در افغانستان و جلوگیری از ایجاد انحنای کابل 
 .مینمایند

ندند، ابی نتیجه باقی میمادر گذشته تالش ها بخاطر به راه اندازی مذاکرات با اسالم آباد به اشتراک ایاالت متحدۀ امریک
چون اسالم آباد باور نداشت که در صورت قطع منازعه و اباء ورزیدن از حمایت اپوزیسیون مسلح واشنگتن قادر 

 :ی غیر قابل قبول برای کابل مانندخواهد بی طرفی افغانستان را تضمین نماید. در پیوند به این موضوع تقاضا ها
افغانستان به طالبان طرفدار پاکستان، به شمول وزارت امور  در حکومت آیندۀ تفویض برخی از پُست های کلیدی

 .خارجه مطرح میگردید
مساعی مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری مردم چین منجر به آن گردید که حکومت افغانستان  ۰۲1۲در سال 

ه فدراسیون روسیه کلیدی بمعتقد به نرم ساختن موضعگیری های خویش حین مذاکرات گردد. در اینجا موضعگیری 
نظر میرسد، زیرا مسکو همزمان با دهلی جدید و اسالم آباد روابط دوستانه دارد. دوستی همزمان با این دو کشور 

ین پاکستان نقش تضم –هند  -زمینۀ آنرا مساعد میسازد تا مسکو در سرنوشت معاملۀ آینده میان " مثلث " افغانستان
 .کننده را بازی نماید

چین و پاکستان نیز به راه انداخته شدند. ) آخرین مالقات این سلسله در اخیر  -سله مذاکرات در ترکیب روسیهیک سل
در مسکو جا داشت( طی مذاکرات متذکره طرفین باالی چهارچوب آیندۀ گفتگوها با اپوزیسیون مسلح ۰۲1۲سال 

افغانستان به گفتگوهای مذکور دعوت گردند، در نظر است تا نمایندگان رسمی حکومت  ۰۲1۲توافق نمودند. طی سال 
 .تا بدنترتیب نقشۀ قطعی دیالوگ سیاسی تدوین و نهائی گردد

روسیه جنبش طالبان را منحیث یک پارتنر برای همکاری های دو جانبه در نظر ندارد. یگانه هدف از تماسها تشویق 
تمال امضای موافقتنامه های دو جانبه با طالبان و ترغیب آنها بخاطر اشتراک در پروسۀ صلح افغانستان میباشد. اح

 .( در شرایط کنونی بررسی نگردیده استکه فعالیت شان در روسیه قانوناً منع است)
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طالبان " به اشتراک ناظرین از مسکو، پیکن و احتماالً اسالم آباد نیز در  –به راه اندازی مذاکرات در ترکیب " کابل 
تذکره و انعقاد موافقتنامه های مربوطه قرار است جناح های اصلی طالبان به فعالیت نظر است. در نتیجۀ مساعی م

های رسمی سیاسی شروع نمایند، حکومت انتقالی ائیتالفی به میان آید، و احتماالً تعدیالتی در قانون اساسی کشور 
ی دست ازمانهای بین المللی تروریستوارد گردد. جنگجویانی که به پروسۀ صلح میپیوندند باید از هرگونه تماسها با باس

 .های سین زیان ) در چین ( و تروریستهای قفقاز شمالی بکشند، به شمول القاعده، اویغور
هند و پاکستان تضمین نماید و امکان استفاده از زیربناهای  در عین حال افغانستان باید بی طرفی خود را در مناقشه  

 .عه حذف بسازدتوسط یکی از جوانب مناز نظامی خویش را
 

 سناریوی منفی" : دفاع ستراتیژیک"
 

دید ( میتواند منجر به تشبه شمول مداخلۀ کشورهای فرامنطقه ییآن دلیل ) توقف پروسۀ حل و فصل سیاسی به این یا
 بعدی منازعه الی تبدیلی آن به یک جنگ تمام عیار داخلی گردد. بر بنیاد معلومات دست داشته، ایاالت متحدۀ امریکا،
که قبالً فعاالنه پالیسی های خود را در منطقه پیش میبرد، در اینصورت قلمروی افغانستان را ترک خواهد گفت و از 
به دوش گرفتن مسوولیت انکشاف بعدی اوضاع دست خواهد کشید. متأسفانه عملی شدن همچو یک سناریو میتواند 

بحران نظامی شود و سیستم سیاسی قانونی فعلی را باعث سقوط رژیم موجود سیاسی در کابل گردیده و باعث تشدید 
 .تخریب نماید

روسیه کوشش خواهد کرد تا همچو یک بحرانی بروز ننماید، اما تدابیری معینی را برای مواردی فوق الذکر نیز آماده 
ظامی بزار نمیسازد. در صورت ناکامی میکانیزم های سیاسی، روسیه تصمیم دارد امنیت منطقه یی را با استفاده از ا

در چوکات  ۰۲1۲سیاسی، منجمله در چوکات "سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی" تأمین نماید. روسیه الی شروع  –
های مستقل و مشترک  ۀ نظامی توانسته است سطح آمادگی های جنگی کشوربپروگرام های همکاری های دو جان

حداقل در شروع متؤقف بسازند باال ببرد. در صورت المنافع را در سطحی که حمالت جنگجویان را در سرحدات شان 
مداخلۀ گسترده و همه جانبه از خاک افغانستان قوای نظامی فضائی و قوای کوماندوی هوائی فدراسیون روسیه قادر 

ساعت کمک مبذول بدارند. جابجا ساختن قطعاتی "عکس العمل  ۰۲هستند به متحدین منطقه یی خویش طی 
 .شبانه روز را در بر خواهد گرفت ۵-۴د امنیت دسته جمعی" در مناطق مورد نظر از عاجل"سازمان قرار دا

روسیه در این میان تالش میورزد تا خطرات جنگ را در منطقه به حد اقل آن برساند، و در جستجویی ُطرق امحای 
بارزه " جنگ در افغانستان متهدیدها در خودافغانستان نیز میباشد. بطور مثال، فدراسیون روسیه با "باال رفتن حرارت

خواهد کرد. در صورت اجتناب ایاالت متحدۀ امریکا و ناتو از مکلفیت های که به عهده گرفته اند، روسیه امکان 
استفاده از قوای هوائی فضائی خویش را در افغانستان مطابق "سناریوی سوریه" دور از امکان نمیداند تا بدین ترتیب 

ار مخالفین جلوگیری شده باشد. اعزام قوای زمینی به افغانستان مردود است. در صورت های تمام عی اردو از ایجاد
ناکامی دیالوگ سیاسی روسیه توجه خود را بر همکاری با نیروهای تعلیم یافته و روشنفکر که بتوانند امنیت را در 

جدد "ائتالف شمال" به شکلی شمال کشور تأمین نمایند متمرکز خواهد ساخت. در صورت بروز بحران امکان احیای م
به ضد طالبان میجنگیدند، تحت رهبری برخی از چهره های سیاسی  ۰۲۲1از اشکال و سایر گروپ های که در سال 

مطرح که حمایت جمعیت های را در مناطق شان با خود دارند بعید از امکان نیست. اگرچه، بدون شک، در هر حال 
و قانونی افغانستان میباشد. در صورت بروز "سناریوی منفی" هدف اصلی روسیه بهترین وسیله گفتگو با ادارۀ منتخب 

را ایجاد نوار امنیتی در امتداد سرحدات کشورهای مستقل و مشترک المنافع با افغانستان از هرات الی بدخشان تشکیل 
مت گرائیدن اوضاع، میدهد. این ساحه مرکب از مناطق هموار و دامنه های کوهستانها میباشد. در صورت به وخا

 .احتمال آن میرود که چین و ایران نیز به حمایت از نیروهای ضد طالبان بپیوندند
امکان تأسیس پایگاه قوای فضائی روسیه در قلمروی افغانستان بعید به نظر نمیرسد.لیکن باید خاطر نشان گردد که 

ظر میرسد، اگرچه پالن های عمل برای مورد امکان انکشاف "سناریوی منفی" که در باال ترسیم گردید ضعیف به ن
 .مذکور نیز ترتیب گردیده است

 

 حضور نظامی خارجی
 

کشور نیز میداند. صرف نظر از  روسیه در زمرۀ "تهدید های افغانی" علیه خود، حضور قوای خارجی را در این
الیت دارند. پایگاه های امریکائی فع پایان یافتن عملیات جنگی ناتو در افغانستان، در اینکشور کمافی السابق تعدادی از
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از این پایگاه ها برای جنگ علیه روسیه، چین و ایران میتواند استفاده صورت گیرد. عالوه بر آن، خطر آن نیز 
میرود که در صورت بروز "انقالبهای رنگه" در کشورهای "مستقل و مشترک المنافع" از پایگاه های متذکره به 

 .های کشورهای منطقه استفاده صورت خواهد گرفت منظور فشار باالی حکومت
در افغانستان سه پایگاه قوای هوائی امریکا در بگرام )والیت پروان(، در شیندند )والیت هرات( و کندهار )در ساحۀ 

امریکائی" یاد میشوند، لیکن در  –میدان هوائی آن والیت(فعالیت دارند.در روی کاغذ این پایگاه ها مشترکاً "افغان 
ر داشته، اموال، اسباب و پرسونل آن مقید رعایت قوانین افغانستان عمل تحت کنترول کامل ایاالت متحدۀ امریکا قرا

 .نمیباشند
اعمار مجدد  ۰۲1۴معلومات دست داشته نشان میدهد که خطوط نشست طیاره ها در میدان هوائی شیندند در سال 

گردیده  بن ستراتیژیک مناسگگردیده و برای نشست طیاره های عصری و ستراتیژیک، به شمول طیاره های بمب اف
به یک زیربنائی جنگ تعرضی در منطقه مبدل میگردد. منابع  است. بدینترتیب ظرفیت میدان هوائی مذکور عجالتا  

در میدان متذکره قوای هوائی باربری عصری به شمول طیاره های نوع هیرکولیس  ۰۲1۲باز نشان میدهند که در سال 
 .مستقر گردیده است 1۲۲

 

 :تهدید تروریستی
 

الیت های تروریستی در سطح بلند در مناطق شمال افغانستان، همچنان تهدید مستقیم را به کشورهای آسیای تداوم فع
مرکزی متوجه میسازد. خطر تأمین ارتباط میان داعش، جنبش اسالمی ازبکستان و سایر سازمانهای مشابه تندرو که 

 .در منطقه فعالیت های مخفیانه دارند کامالً وجود دارد
ل در پیوند به این مسئله میتوان از همدستی و فعالیت های مشترک با هسته های حزب "رستاخیز اسالمی بطور مثا

تاجکستان" که فعالیت آن در کشور مذکور منع اعالم گردیده است در والیات کندز یا بدخشان، قاچاق اسلحه، ایجاد 
گردید. معلومات دست داشته نشان میدهد که  کمپ های تمرین در امتداد سرحد، اعزام دسته های خرابکار، یاد آور

سازمانهای بین المللی تروریستی همین اکنون تالش دارند حمایت پروژه های مشابه را در محافل سیاسی تندرو ایران 
 .و عربستان سعودی به دست آورند

تواند امنیت قرار دارد، میدر وسط المدت ازبکستان که در شرایط فعلی از برکت اوضاعی نسبتاً آرام در والیت بلخ در 
هدف تعرضات تروریستی قرار گیرد. لیکن تندروها همین اکنون کوشش دارند از طریق جمهوریت های تاجکستان 
و قرغزستان به ازبکستان رخنه نمایند و مناسبات خویش را با هسته های "حزب تحریر ازبکستان" و سازمان "جهاد" 

ً باید به تأمین نمایند. ستراتیژی طویل المدت  تند روان را تحریک اعتراضات همگانی در وادی فرغانه که متعاقبا
 .بغاوتی مشابه به حوادث اندیجان بیانجامد، تشکیل میدهد

سطح تهدیدها را در ترکمنستان به سختی میتوان ارزیابی نمود. طی سه سال اخیر جنگجویان افغانی یک سلسله 
راه انداختند، به شمول حمله باالی پوسته های سرحدی، که قتل افسران را  تحریکات مسلحانه را به ضد ترکمنستان به

نیز در پی داشت. جغرافیای مناطق سرحدی میان افغانستان و ترکمنستان طوریست که رخنه ها را به ترکمنستان 
 نشان میدهندترتیب خطرات قاچاق مواد مخدر و مداخالت مسلحانه افزایش میابد. گزارشها  نهایت سهل میسازد. بدین

که افراطیون جوانان ترکمن را که در سایر کشورهای منطقه مصورف تحصیل استند فعاالنه به صفوف خویش جلب 
 ً سازمانهای تمام عیار مخفی را در داخل این کشور ایجاد کنند. تندروها  و جذب مینمایند، تا به این ترتیب بتوانند متعاقبا

 .حکومت کنونی با استفاده از مشکالت موجود اقتصادی به راه بیاندازندهمچنان هدف دارند تا بغاوت را به ضد 
 

 ترافیک مواد مخدر معضله  
 

های دیگر نیز در عرصۀ امنیتی که منافع ملی روسیه را در  در حال حاضر آسیای مرکزی همچنان با برخی از تهدید
در میرود، چون طی سالهای اخیر کشت برمیگیرند مواجه میباشد. در اینجا، قبل از همه حرف از ترافیک مواد مخ

بیشتر یافته، و اقدامات منسوبین پولیس ضد مواد مخدرافغانستان علیه آن ثمر بخش  خشخاش در خاک افغانستان توسعه  
نمی باشد. "مسیر شمالی" انتقال مواد مخدر از طریق آسیای مرکزی، فعاالنه توسط مافیای مواد مخدر استعمال 

جاور م امراضهای مستقل و مشترک المنافع با تهدید افزایش اعتیاد و انتشار  یل است که کشورمیگردد، به همین دل
 .مواجه میباشند
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

پائین  یتبا تأسف باید خاطر نشان ساخت که، عجالتاً مثمریت چگونگی محافظت از سرحد با افغانستان در سطح نها
اداری و معاشات نهایت پائین منسوبین امنیتی در کشورهای : کمبود ظرفیت ها، حضور فساد آن قرار داشته و علل آن

منطقه میباشد. بطور مثال میتوان گفت که مثمریت حفاظت از سرحدات تاجکستان در اوسط پائینتر از دورانی است 
که سرحدات این کشور توسط قوای سرحدی روسیه محافظت میگردید. قوای سرحدی روسیه در تاجکستان الی سال 

تن هیوئین را ضبط نمودند )وزن مجموعی 1،۵نیروهای امنیتی تاجکستان کمتر از  ۰۲1۵ر بود. در سال مستق ۰۲۲۴
سازمان ملل متحد سطح تولید هیروئین در  ارقامتن تقرب میکرد (. این در حالیست که بنابر ( 4مواد مخدر به )

تُن میرسید  ۵،۲ضبط شدۀ هیروئین به  رقم ۰۲۲۴تن پیش بینی شده بود. در سال  ۲۲۲افغانستان در زمان مورد بحث 
تُن پیش بینی ( ۲۲۲تُن تقرب داشت. در آن زمان تولید مواد مخدر در افغانستان )( ۱حجم سایر انواع مواد مخدر به))

گردیده بود. در این میان آن بخشی از مواد مخدر که معموالً از طریق خاک تاجکستان انتقال میابد، در بهترین صورت 
 .مرتبه کاهش میابد ۲تا ۰ی یابد، در حالیکه سطح ضبط آن از تغییر نم

در کنار خطرات واضحاً جنائی، تجارت مواد مخدر به یکی از عوامل حمایت از تروریزم نیز مبدل گردیده است. 
حقایق دست داشته ارتباط سازمانهای بین المللی تروریستی را با شبکه های قاچاقی در بدخشان کوهستانی )مربوط 
تاجکستان، والیت مرو )ترکمنستان(و والیت اوش )قرغزستان( ثابت میسازند. ترکیب تروریزم در تبانی با تجارت 
مواد مخدر میتواند سرانجام اتحادیه های بزرگ قاچاقچیانی مواد مخدر را مشابه کشورهای امریکای التین که دعوای 

ای حکومات کشورهای منطقه فراهم میسازد، ایجاد غصب قدرت سیاسی را نیز در سر داشته و موجبات خطر را بر
 .نمایند

 

 :برخی از نتایج
 

مسایل مربوط به کاهش تهدیدات نظامی و تروریستی برای کشورهای عضو "سازمان امنیت دسته جمعی" در شرایط 
 یاز طریق زمینه ساز کنونی برای روسیه در اولویت وظایف قرار دارد. مسکو سعی میکند وظایف فوق الذکر را

 برای به راه اندازی مذاکرات میان کابل، مخالفین مسلح و پاکستان که با مخالفین ارتباط تنگاتنگ دارد حل و فصل
کاهش شدت منازعۀ مسلحانه به منظور تأمین امنیت کشورهای آسیای مرکزی  نماید. هدف از فعالیت های مذکور

 .میباشد
انفرادی و دسته جمعی تدافعی را در چهارچوب "سازمان قرار در صورت انکشاف نامطلوب اوضاع، روسیه اقدامات 

داد امنیت دسته جمعی" بخاطر دفاع از منطقه و نگذاشتن انتشار منازعۀ افغانستان روی دست خواهد گرفت. در قدم 
اول، در نظر است تا از سرحدات دفاع صورت بگیرد. در قدم دوم، حمایت از نیروهای دوست و بی طرف به منظور 

جاد حداقل یک نوار امنیتی در شمال افغانستان، جلوگیری از رخنۀ تروریستان به مناطق جمهوریت های اسبق اتحاد ای
 .شوروی در آسیای مرکزی

موضوع پایگاه های نظامی ایاالت متحدۀ امریکا در منطقه، که مؤقف و هدف آنها نگرانی های را به میان آورده 
شنگتن و مسکو میتواند حل وفصل گردد. دورنمائی مناسبات دو کشور پس از است، حین گفتگوی دو جانبه میان وا

 .به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید امریکا خوشبینی های را به بار آورده است
لیکن هنوز هم برخی از مسایل در عرصۀ امنیت منطقوی از قبیل: ترافیک مواد مخدر، مهاجرتهای غیر قانونی، 

وادی فرغانه و "مسئلۀ آب" باقی مانده اند. روسیه مصمم است در حد امکانات خویش مناقشات سرحدی در اطراف 
 در رفع مشکالت فوق الذکر سهم بگیرد.

 
 پایان
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