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 سرخورده و سرافگنده
 ()روسیه و ایران در تفسیر بحران زده گان

 
 

سااااااااااج پ  مز کاوی نمری اااییااا   ااه  41
مفغانساااااتا ت فرصاااااس کا در ع     ااااایهت 
دشااامنا  تکریس مسااالمی طال ا  مفغانساااتا  

ت کا رم در کاوی ملخ ومر  ه  درس در شاا ر
شااااااان  دمد  اااااام  تنف  نزمد مز من نه ی 

ی ا  ه ی  ه مصطلح کاسورمخ کا و کفره 
مقاومست  ه نکوی در شاااااااریس سااااااا امی 

ی شوند یه  ازی رم  یک ومس مفغانستا  س 
 دتری  تاریخ معاصااار ار ار سااااج کایمیس 
مل ر انی( در سااااوس و سااااز دیمویرمسااای 
ومردمتیت مریا  و ساااتو  کای کقوش  شااارت 

 ا ت دیمویرمسااای و  نایی می شاااوندمدی  ینز
مدمفعا  ا انی  یه در طوج تمای می  یمیدیت

نوومسااااااتند  ف مند دو  کقوش  شاااااار و نزمدی
ساااوی  کرم  مفغانساااتا  یه ی ی  ه   انه ی 

 دیده شده مسسیدمی تار ه ی مدنی دهت  ه اای سورمخ نشینا  یوه کات مز مرگ  ه مرگ مک وی شدت در عموتلف ملقا
یسااانی اای طال ا  رم   یرند یه در ر ار ساااجت دمار مز کسااتی و سااازنده سی مفغانسااتا  درنوردند و مز کمه  دترت 
ماریا  مغرمض کمسااایه سا ت ت لور دیمویرمساای غر ی در مت  مدعای میرمنی و روساایت  ه درسااتی تف یی می یرد 

یارت وانه ساما  و ودمهت شا  وویش رم نمایش دمدندت مسر پاییزه نمری ایی تا کد  یسانی یه مز کمرمکی  ا سر ازم 
ملی یه در  کرم  ا اد  -مز  اد پوج کای غر ی شااااتا  می سرفتند یه نرما  دج   شااااندت در ن ود شااااعور ساااایاساااای

 اااااد یرده  ودندت مفغانسااااتا  در تنوظ تنهیی کات  ه از مفغانسااااتا ت مفغانا  و مناف، ملی مات کرسونه ی تع دی رم مم
می یه مز مک مه ی وشااا  طال ا  یه  سااایار مواه نیز  ودت در کدی  ه ه لوفع عمله و  ی  دما  تر ن ود مز ساااط  و

هایت م  نمی رسیدند یه مسر ماندند و مز فرصس نوت زنده سی یافتندت کرسز الزی ن ود اای ننا  در مغز مستوو ناعس 
سته سی کای شا   ه  ی انهت ت نویرمتا  غر یت در ر ار رمه  روورد  ا د یه مز نکوه ی وم  ه مندمزه  ه عفونس   ش

 دنیات کنوز نمی تومنند مز سطور موج پارمسرمف مشی وارای  ه صفکه ی دی رت صعود ینند.
فه ند یه در مولنکرره  اشاادت وصااوصاایس م ت  مفغانسااتا  امو عیس اغرمفیایی و دموسرمفی( در  کایی ت یه می ی

می رساااند یه می  ینیی یشاااور کای پیرممو  مز تعریف  زمانی  ه ساااروورده سی و سااارمف نده سی  کای ما اری ن ت
 رژیی کات  ر ماموعه ی تکمیلی نارمضت در مندمزه می شا   ایج مند یه  ه نف، شا   اشد.  -مناف، ملی

ساااقوط طال ا ت کرسز  ه معنی نفی ن  وم عیس کایی نیساااس یه و تی موالفا  ننا   ه شااا ر کا و منکصاااار  درس رو 
نوردندت یادما نرود مل ر انی  ا سروکس شر و فساد در لویه ارسه ی  انو  مساسی  ا ف رستی مز  ازی رم  وم سته 

تعدیج نای مفغانسااتا  در شاارمیطی ر ی  وورد یه پ    ا مفزمیش ر ی مم ااادت طرح می زدند رزو ه میرم  و روساایهت 
مز ن  کمه  کرم ت رنی  نیتی  رمی تدموی  کرم   ود. کررند سروکس شر و فساد در مرمیه ی طرح واالس نور وود 
شااارمساااار شااادندت مما ک اااور نک  ننا  در منکصاااار پدساااس کا و رپاوج دمرمیی کات در کالی  ه دک  یای در  رم ر 

ه مز ویرمس ک اااور ننا  می ووردند و م قا شااادندت ولی رشاااته ی مودس رم در تار کای وای لطف غر یا  واساااس ی
  سته  ودند.  (ارو  والیس فقیه و کریف در هاکر پیشی 

در طوج یس دکه ی سذشاااتهت رفس و نمد کا  ا تواه  ر میااد ذکنیس کای  اااد مفغانیت  ه وصاااون  اااد پشاااتونیت 
ید می یند یه می ن رند  اواود مغماض و  ااااااایاظ کقوش  زرگ تری  وم عیس موالفا  دمولی می  یشاااااااور رم نامم
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مفغانستا  اپشتو  کا( دوستا  وارای در سیاسس سذمری کای مفغانستا ت مز وم عیس کا رشی پوشی نمی ینند. کرما  
ی  سااااقاوی یه نمونه ی روساااای مش اتااوز شااااوروی( نیز  ه یا  م دج شاااادت م -مز تغییرمس  نیادی سروکس سااااتمی

رپاوج یننده و  ااای، یننده ی صااد کا فرصااس مصااالکه ی ملیت  ا سرمیش  ه سروکس رم در مو عیس منکصااارسرت 
ج یمساتو ارمس منطقهت در سایمایی نشاا  می دکد یه مسر ساط  پایی  شاعور ننا  مز درت فرصاس کا  ا سرمیش  ه تم 

 ه مئتلف کای منطقه یی  ااد مفغانسااتا ت در  مفغانیت نزمو  معتماد  ر ننا  رم صاافر یردت دج ووشاای کا در پیوساات 
زمانی  ه سروورده سی و سرمف نده سی ننا  رسیده مسس یه دی ر کیچ منطش و مد یاتی  ادر  ه تعمیی غلط ف می در 

 میا  پیروم  منکرف نیسس. 
نمری ا نیسااااتندت   اده معلی یرد یه دشاااامنعی مازم مز ملقامیادی می نید و تی معاو   ارت مو امات طال ا  رم   اااایه 

ساد زور می زدند  ا تاویج یس ماموعه ی صوتی شر و ف سته  ه سروکس  وطر  تتصویری مستند -رسانه کای وم 
ینند. مفرمد وم ساااته  ه ننا ت کزمرم   ار در میز سفس و سوی  ساااررپهمی  سااایاساااس رم  رمی عا  س شاااوی وودشاااا ت 

 نای دور مز رسااامیاس نمری ا  ودت   وج می  دروه یه مدعیاس نمونه ی رورم ایرت مسر مسااات    غر یا  نشاااساااته مند. 
سانی پارسی مسست  ا طرد دوستا   ی   -سروکس کای  د مفغانستا   ر مسا  مندیشه ی ستمی سریت وم عیس ورم

ململلیت کررند مساااتفاده ی م زمری در ساااط  ک ومس رم  ه مصااای س نهای نایارم و  سااایار سااایاسااای می م دج یرد یه 
می یند و می  ویانس رم مز  ریس وارای می دمندت مما رشاای پوشاای مز     ن اشاادت فقط می وورد و رور کریه پشااتو
 .ت نویرمتا  پشتو ت نامم   مسس نقش  نیادی 

مفس مفغانساااتا  در م اج سرمیش کای مفرمدی یه  ا تکمیج  ر سااایساااتیت کزمر منومظ ویانس یردند و مما عااز مز درت 
ه سی و مینس در نو س تکویج سیری طال ا  مز سااااوی میرم  و روساااایهت  ه رنا  ساااارووردمو عیس و ساااایاسااااس کات 

سااطوح پایی ت در ف ااای ماازی  یدمری ف ریت درز و شااقاش رم  مفس ه توایه ن  درساارمفن نده سی می رساایده مند ی
و تعمیی درمزمدس  کررند  ه نف، مفغانساااااتا  در میا  سروکس کا مندموته مساااااست مما زیا  کای ومرده مز می  فرکن 

مسس در غی مفغانستا  و مفغانا  غم سار  اشندت نوظ تفسیر ما مز ف ای سیاسی  مم  ف ی مساله ی ملی یه شماری 
س  در  کای م ت  مفغانستا  یه مسر کمومره مز کد   ه دشومری می یشاندرم دموج یشور در تواه  ه اذ  مف اری 

 هت نمی تومند  ه وو ی مز ن اه شاااار و تفرصاااادور اومز صااااد کا  د   ا ما سااااود  رده مییت دساااات اه دولتی اوم عیس کا(
 . ت مستفید شودییسسترده سی اغرمفیا درکا مزمیای ت ارز وم عیس 

وومنش و ن رش مت  و ساایمای سااروورده سا  و ساارمف نده سا  موالفت لذس  وش و ووش مسااس. می  سااقوط یمس 
پردمزند یه در مو اا، تاریخت فرکن  و ک ااور ساایاساای  یش مز می یند در یشااوری  ه تعدیج مف ار  اطج وویش  

مسااس در ت یی  ناکنااری کایی یه می  مم  دی کای ننا   ه صاافر تقر  می یندت ر ج ساااجت در زمانی یه مرزشاامن
دم ج کینییت  ه می  نتیاه  رسند یه مسر ویری مز ک ور سیاسی  ه مصطلح کژمونی سروکس کا متصور نیسست 

دی رم ت در میزم  ساایاسااس کای  یرونیت  دمنند  نارومت کرمیت زیاده و  ا ماکاف  ره دسااس نورده مندت ولو  ا ن  ره  
یه مسر روزی تمویج می شاادند و پیروم   ی انه در تکریف ا اد و م ارزه مفغانا  شاادندت  یمس ننا  ریزی  یشااتر مز 

ینند و نوظ سااایاسااای ن ت  رپایی مکافجت کریس  کما  مزدورم  و مزد  یرمنی نیساااس یه در زما  نیاز مساااتودمی می
کات مکزم  و اریا  کایی سس یه مانند سروکس کای دمولی مفغانستا ت پ  مز تاریخ مصرفت ن  دک  می شوند و 

  ر سندی یه زده مندت می مندمزند. 
مادیاس ناروم در وو  مساااس در زمینه می یه در کر  و مر  ن ت  ه نا  و نومیی رسااایده مندت کدم ج  رمی کفه می  

شدید  کرم  دمو شا کالی  ه می  یشور ویانس ن نند یه ت سا  شعور پایی   ساعقلی ن   ر م ه ت در پیامدی یه کر ن  
شااوند یه مسر ساا ی مفغانسااتا  و ملس مفغا  رم ن وشااییت دوسااتا  وارای  اید   وج ینند و نمی شااودت مز مفادی مکروی 

غر یت ماازه مسااااس  رمی ساااااوتار  نیادی  و مک یت مز مومد و  ی دیمویرمساااایه پاسااااخ دکند در یدمی  ندت فقره و ماد
از وای ت  اتجت تنهیمیت فاساااادت انایت ار و  زمر  کرم  مفغانسااااتا ت کیچ نامیدر ی نه  ایه مصااااالکی مسااااتفاده ینند 

 ( دمرندت نشااا موصااوف ا االمزدور ندمرند. مسر تاریخ ر ار ساااله ی کایمیس مل ر انیت ریزی  یشااتر مز نو ه سا  
 مز میا  سرمف نده سا  ینونیت مشون ینیی. دکند تا

برای منافع شخخخ،خخوم ،وموم تن یمو و سااروورده و ساارمف ندهت دو مشااوصااه ی  ارز یسااانی سااس یه یادسرفته مند 
مما شااااویه شااااوند یه می  ینند یه تعریف مناف،  ی انهت تاریخ مصاااارف ننا  رم حزبوم افغانسخخخختان را فرامون ،نندم 

  شون یرده مسس.م
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