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 میزگرد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 "بررسی سیاست خارجی روسیه در افغانستان "در رابطه با  

 ۱۳۹۵جدی  ۱۶

 

بررسی سیاست روسیه "، میزگردی را تحت عنوان 2017جنوری سال  5برابر با  1395جدی  16انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز 
برگزار کرد. خانم وژمه فروغ، مشاور وزارت دفاع افغانستان و رئیس انستیتوت زنان و صلح به عنوان گرداننده این میزگرد و آقایان  "در افغانستان

خارجه افغانستان، دکتر عمر نثار، رئیس انستیتوت مطالعات افغانستان در مسکو و دکتر سردار سلطان احمد بهین، رئیس دیپارتمنت سوم وزارت 
گروهی از کارشناسان مسایل سیاسی، فعالین جامعه مدنی،  رحیمی استاد دانشگاه و معین وزارت معارف افغانستان، سخنرانان این میزگرد بودند.

 شرکت کننده در این برنامه بودند. اساتید دانشگاه، محققین و خبرنگاران از حضار 

و عدم  1ها پیرامون نشست اخیر سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستانبا محوریت نگرانیرا در ابتدا خانم فروغ موضوع میزگرد 
ی و برگزار 2اش به جانب طالبان نشان دادن روسیه در سیاست خارجی نرمشگفت . خانم فروغ شرح دادحضور افغانستان در آن 

نشست سه جانبه بدون حضور افغانستان، سبب ساز مطرح شدن این سوال شده است که جایگاه افغانستان در بررسی و مدیریت 
 مسایل بین المللی چگونه است و موقف افغانستان در این رابطه چیست. 

از موقف رد کاو تاکید میزگرد به تشریح مختصر سیاست خارجی افغانستان در قبال روسیه پرداخت.  بهین به عنوان سخنران اولآقای 
. به گفته آقای بهین مسئله کندصحبت می مسئولیت تنظیم روابط با روسیه، چین و منطقه را برعهده دارد اش که رسمی اداره 

برای فهم میت واقعی اش بزرگنمایی شده است و باید ها بیشتر از اهیه در برابر طالبان از سوی رسانهنشست سه جانبه و نرمش روس
( 2ط میان افغانستان و روسیه ( رواب1هایش را حول چهار محور آقای بهین صحبت وضعیت باید به اسناد و مراجع اصلی مراجعه کرد.

 ( نشست سه جانبه پیگیری کرد: 4های روسیه در افغانستان و منطقه ( نگرانی3ای روسیه به افغانستان هکمک

                                                        

بدون حضور امین صلح و ثبات در افغانستان های تبررسی راه نشستی را برایهای روسی، چینی و پاکستانی در مسکو مقام، 1395جدی  7به تاریخ 1 
 برانگیخت. افغانستان برگزار کردند. دعوت نشدن افغانستان دراین نشست انتقادات زیادی را از سوی افغان ها

اما  روسیه تماس با طالبان را تاییدکه مسکو با طالبان برای مقابله با داعش همکاری می کند.  کردنداز قول آقای کابلوف سفیر روسیه نقل  رسانه هااخیرا  2 
ht د،همکاری با این گروه را رد کر t p://da.azadi radi o.com/a/27691302.html 
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روابط افغانستان با روسیه ای و بین المللی است جا که روسیه یک بازیگر مهم منطقهاز آن روابط میان افغانستان و روسیه: (1
ن با روسیه های گوناگوو در بخش یپلماتیک با روسیه دارداین افغانستان روابط همه جانبه د شود. بنا بربسیار مهم تلقی می

های جانبین را تعریف ی اقتصادی، سیاسی و نظامی همکاریهاهای روابط میان دو کشور در بخشدر تماس است. مکانیزم
 کند. می

و عهده  برگزار کرده است کمیسیون اقتصادی تنظیم کننده روابط اقتصادی میان دو کشور تا حال سه بار جلسه :اقتصادی( الف
 های اقتصادی دو کشور است. دار ترسیم نقشه راه همکاری

دهد. کشور را مورد بررسی قرار می های خارجه دو کشور تمام ابعاد روابط میان دوخانههای سیاسی وزارت: مشورتسیاسی ب(
در مورد مسایل آسیای  بخصوص افغانستان سوم وزارت خارجه دیپارتمنت و م وزارت خارجه روسیهدو در همین راستا دیپارتمنت

  گیرد.های میان دو کشور مورد بررسی قرار مید و نقاط اشتراک و افتراق در همکارینپردازمیمیانه با روسیه به تبادل نظر 

دهد. روسیه سهم مهمی در تربیه نیروهای تشکیل میهای نظامی کمکهای روسیه به افغانستان را قسمت مهم کمک نظامی:ج( 
. از طرف روسیه ده هزار میل شودهای ساالنه به محصلین افغانستان داده میبورسدر این بخش و  افغانستان داردنظامی 

 شده است. کمک کالشینکوف به افغانستان 

سال اخیر به افغانستان جز در حاالت استثنایی کمک اقتصادی  16روسیه طی  روسیه به افغانستان:اقتصادی های کمک (2
از  هابدهی . به گفته آقای بهین مسئله پرداختباشدمی افغانستان بر هایبدهی نکرده است و دلیل آن به عدم پرداخت

 . دستور کار قرار داردجانب دولت افغانستان در 
 

 نگرانی عمده در منطقه دارد:  چهاربه گفته آقای بهین روسیه  منطقه:های روسیه در افغانستان و نگرانی (3

یم       افزایش در منطقه بر اساس منابع روسی تعداد افراطگرایان سال به سال : مسئله افراطگرایی مذهبی در آسیای میانه اول(
هم اکنون در سوریه مشغول جنگیدن هستند  های افراطی متعلق به کشورهای منطقهیابد. چهارهزار نفر از گرویده گان به گروه

 که بازگشت آنها به منطقه برای روسیه نگران کننده است.

مقامات روسیه از حضور هزاران نفر از اعضای داعش در افغانستان نگرانند : ظهور داعش در افغانستان هشدار دهنده است دوم( 
 کنند. ور را جدی تلقی نمیدرحالی که مقامات افغانستان حضور نیروهای داعش دراین کش

های معتاد، د افغانها دارند، ساالنه تقریبا برابر به تعدابه اساس ارقام و آماری که روساعتیاد به مواد مخدر در روسیه:  سوم(
 میرند. در اثر اعتیاد می معتادان روس

در میان مهاجرین های داعش تروریستبه شمول شمار زیادی از تروریست ها  نگران است کهروسیه  سیل مهاجرین:چهارم( 
 ها این نگرانی خود را با پاکستان هم مطرح کرده اند. پاکستان خود را به مرزهای روسیه برسانند. روس بازگشت کننده از

هم در مسکو  اما هایی صورت گرفته بلکه این نشست سوم است.این بار اول نیست که چنین نشست  نشست سه جانبه: (4
و هم در پکن سعی کرده اند تا این نشست بی اهمیت جلوه داده شود. حتی سه روز پیش از برگزاری این نشست، مقامات 

از آن اظهار بی اطالعی کردند. آقای بهین گفت با توجه به تغییرات منطقه ای و جهانی مانند بحران سوریه در  چین
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درحالی که روسیه در  ای است.یه درپی اعمال فشار بر غرب از طریق روابط منطقهخاورمیانه و اوکراین در شرق اروپا، روس
شود، مسکو  قصد دارد افکار عمومی را زیر تاثیر روی داشته است و در امریکا رئیس جمهور جدید سر کار میسوریه پیش

ادی مربوط به اتحاد اقتص که "پوتین پروژه طالیی"چین و پروژه موسوم به  "یک جاده و یک کمربند "دو پروژه بزرگ  . ببرد
 با هم توافق کرده اند. برای همکاری  "پوتین" و "نگیشی جین پ"در مالقات سال گذشته  را بیشتر به هم نزدیک کرده است، چنانچه شود چین و روسیهمی یااوراس

وابط با سعی کرده است تا حضور خود را در ربه نوبه خود افغانستان های کالن، با به میان آمدن این پروژهبه گفته آقای بهین 
چین و روسیه برجسته سازد. افغانستان هم با رهبران چین و روسیه در سطوح عالی صحبت کرده و توافق شده است که در دور 

 شامل ساخته شود. کابل بعدی گفتگوها 

یروهای امنیتی افغانستان با طالبان، بار دیگر بر این نگرانی تاکید کرد که روسیه نباید در خانم فروغ با اشاره به جنگ جاری ن
ه گفته بنان مردم افغانستان مشروعیت بدهد. دولت افغانستان را نادیده بگیرد. روسیه نباید به دشم بررسی مسایل منطقه ای

رات . سابقه مذاکه است خبر دادور بر سر قدرت مردمی طالبان سه کشز توافق خانم فروغ، رسول شاهین نماینده طالبان در قطر ا
، مایکل سمپل دیپلمات امریکایی 2010شود بلکه در سال اخیر روسیه با طالبان نمی هایتماسپنهانی با طالبان تنها محدود به 

ام ن کردنبیرون  مسئلهبخاطر برقرار کردن روابط مخفی با طالبان از کشور اخراج شد.  او همچنان موقف تعلیقی روسیه را در 
ا ناتو تفاهم روسیه بعدم گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی افغانستان از لیست سیاه سازمان ملل متحد نگران کننده خواند. 

اخیر جنرال نیکلسون سرقومندان ناتو که از  اظهاراتاین موضوع را دهد. بخش دیگری از نگرانی دولت افغانستان را شکل می
کند. روسیه در مورد حضور داعش درافغانستان اغراق می 3سازد.خاطر نشان میهم نزدیکی روسیه با طالبان ابراز نگرانی کرده 

ای شریک ساخته افغانستان باید در معادالت منطقهولسوالی به سه ولسوالی کاهش یافته است.  9ر افغانستان از حضور داعش د
 شود و نباید منافع روسیه بر منافع افغانستان برتری پیدا کند. 

ر بررسی داشت، د آقای دکتر عمر نثار رئیس انستیتوت مطالعات افغانستان در مسکو که از طریق اسکایپ در این میزگرد حضور
های افغانستان و سیاست خارجی روسیه عوامل بحران در افغانستان را به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم کرد و در نگرانی

. از ه کردتوضیح ارائ توافق وجود ندارد هاو نیز بر کدام بخش مورد اینکه کدام بخش بر بحران افغانستان تاثیرگذاری بیشتر دارد
نثار برای تحلیل وضعیت موجود،  بازیگران خارجی موثر در بحران افغانستان را به دو دسته بازیگران مستقیم  سوی دیگر آقای

 و بازیگران غیر مستقیم تقسیم کرد و گفت نقش روسیه در گروه دوم قابل بررسی است. 

ستان و دخالت در جنگ، مداخله این بازیگران بر مبنای کمک به بازسازی افغان الف( بازیگران خارجی با دخالت مستقیم:
 مستقیم در بحران افغانستان دارند.  

                                                        

 
 ،مریکا از مناسبات روسیه و طالبانتشویش مقامات افغانستان و ا 3

a-36688354 /طالبان-و-هیروس-مناسبات-از-کایامر-و-افغانستان-مقامات-شیتشو/http://www.dw.com/fa-af 
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روسیه از جمله بازیگران خارجی موثر در بحران افغانستان است که به طور  ب( بازیگران خارجی با دخالت غیر مستقیم:
مکاری روسیه با کشورهای در دو بعد ه 2014تا سال  2004از سال روسیه  سیاست خارجیغیر مستقیم در افغانستان نقش دارد. 

 و همکاری روسیه با کشورهای منطقه قابل بررسی است:غربی و ناتو 

، روسیه با غرب و ناتو به طور بی سابقه همکاری کرده نظایر آن( همکاری روسیه با غرب و ناتو: در زمینه توافقات ترانزیتی و 1
 اما در مجموع بی تقریبا در موردش اختالف نظر نداشته اند.ای بوده که روسیه و غرب ، افغانستان نقطه2014تا سال  است.
ها روسیه انتظار داشت که توسط غربی شده است. استراتژیکها در سطح دی میان دو جانب مانع گسترش این همکاریاعتما

فغانستان، غرب از مشکالت امنیتی را در افغانستان برطرف کند و همچنان امیدوار بود که در بدل همکاری روسیه در مسئله ا
ی اروسیه بیشتر نمایشی و تاکتیکی بوده است تا کشورهغرب با همکاری  سایر نقاط جهان در برابر روسیه عقب نشینی کند.

و نشان دهد ائتالف بزرگ بین المللی درمورد افغانستان وجود دارد. همین موضوع باعث شد که  دادهمنطقه را زیر تاثیر قرار 
کشورهای منطقه به شمول پاکستان و ایران به امضای سند همکاری های استراتژیک میان امریکا و افغانستان زیاد اعتراض 

 نکنند.

یک استراتژایران و کشورهای آسیای میانه  به شمولی منطقه همکاری روسیه با کشورها ( همکاری روسیه با کشورهای منطقه:2
  است. سازمان امنیت جمعی، درپی تامین امنیت منطقه  با استفاده ازاست. روسیه 

، در اثر یک سلسله  2014تغییر سیاست خارجی روسیه پس از سال : 20۱4پس از سال سیاست خارجی روسیه در تغییر 
 :گرفتعوامل داخلی و خارجی صورت 

ت حکوم مال افغانستان رو به وخامت گذاشت وهمزمان با تشکیل حکومت وحدت ملی، اوضاع امنیتی در ش : در افغانستان -
وحدت ملی اراده و عزم جدی برای مبارزه با تروریزم نشان نداده است. مخالفان دولت افغانستان هم تا جایی ثابت کردند 

این درحالی است که تهدید حضور داعش در افغانستان نیز برای روسیه یک رود. که اهداف شان از افغانستان بیرون نمی
رانی نگرود. روسیه به این نتیجه رسیده است که سطح اعتمادش به افغانستان کاهش یافته است. تهدید جدی به شمار می

 فغانستان کرده است. روسیه را وادار به چرخش در سیاست خارجی اش در قبال ابرای تامین امنیت آسیای میانه، 
ها این تنش، تنش میان ایاالت متحده امریکا و روسیه را تشدید کرد.  یناوکراو  در سوریهبحران  : در عرصه بین المللی  -

دید تش زیر سوال برد و منجر به تغییر سیاست روسیه در عرصه بین المللی شد. ها میان غرب و روسیه را بعد اول همکاری
 و واشنگتن باعث شد تا روسیه به چین که حامی استراتژیک پاکستان است، نزدیک تر شود. ها میان مسکوتنش

را مطرح کرد: نقش ایاالت متحده امریکا  تاین سواالمی، سخنران آخر میزگرد، خانم فروغ در مقدمه سخنرانی آقای دکتر سردار رحی
رامپ رئیس جمهور جدید ایاالت متحده امریکا در برابر روسیه در سیاست خارجی روسیه چگونه قابل ارزیابی است و موقف دونالد ت

عدم روشن بودن موقف امریکا در برابر روسیه هنوز حاکی از تنش جنگ سرد میان دو طرف است. جایگاه افغانستان  چگونه خواهد بود؟
 دراین میان چگونه تعریف می شود؟

ارجی روسیه، پرداختن به روابط بین المللی بخصوص رابطه امریکا، آقای رحیمی گفت الزمه بحث در مورد افغانستان و سیاست خ
ناشی از موازنه قوا در اروپا بوده است که در طول از دوره عبدالرحمان به بعد، گیری افغانستان معاصر روسیه و چین است. اساسا شکل

گوی تاریخی مشابهی در دوران آقای نیکسون رئیس در مورد سیاست خارجی آقای ترامپ، التاریخ به انحای گوناگون ادامه یافته است. 
نیکسون به جنگ  جمهور اسبق ایاالت متحده امریکا وجود دارد. هر دو رئیس جمهور از جناح جمهوری خواهان برخاستند. آقای
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امریکا این  راتژیکتوانست میان چین و روسیه شکاف ایجاد کند. اکنون تفکر استویتنام پایان داد، روابط با چین را بهبود بخشید و 
واشنگتن به حساب نمی آید و فشار بر چین نقطه ثقل سیاست خارجی برای جدی است که روسیه تهدید اقتصادی و حتی نظامی 

یق که از طر مشارکت روسیه در مدیرت مسایل بین المللی مورد توافق ایاالت متحده امریکا قرار دارداکنون امریکا را شکل میدهد. 
 را مختل کند. تعامل نزدیک روسیه و چین  تواندآن امریکا می

به گفته آقای رحیمی موقف آقای ترامپ مبتنی بر ترکیب دو مکتب همیلتونی و جسکونی است در ترسیم سیاست خارجی امریکا در 
ه از امریکا بود کطول تاریخ نقش عمده داشته است. الکساندر همیلتون، نخستین وزیر خزانه داری و از بنیانگذاران ایاالت متحده 

ا طرفدار امنیت فیزیکی مردم امریک، اقتصاد با نشاط ملی حمایت می کرد و اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا
مانند کشورهای خاورمیانه و افغانستان نیست. بلکه اکنون بود. امنیت ایاالت متحده امریکا الزاما مثل گذشته معطوف بازیگران کوچک 

بین  توانسته است تا در مسایلعمال امریکا  مریکا متوجه بازیگران کالن بین المللی است تا منافع خود را در سطح جهان تامین کند.ا
 با خود همکار داشته باشد.افغانستان روسیه را مسئله و  خاورمیانهالمللی مانند بحران 

خواهد پای روسیه را در مسایل بین المللی باز کند. روسیه پس امریکا می روسیه شریک امریکا در مدیریت مسایل بین المللی:
آقای یلتسین، روسیه واقعگرایی سیاسی را در کرده است. در مرحله اول، در دوره غرب گرایی از جنگ سرد چهار مرحله را تجربه 

ر دوره ریاست جمهوری مدودوف، تا اینکه ددر دوره بعدی روسیه به واقعگرایی اقتصادی پرداخت و آنرا تثبیت کرد. پیش گرفت 
واقعگرایی فرهنگی مد نظر قرار گرفت. با روی کار آمدن دوباره آقای پوتین، روسیه بار دیگر واقعگرایی ژئوپولیتیک را مد نظر قرار 

ا به امریکا از این منظر، ایاالت متحدروسیه در صدد است تا نفوذ خود را در آسیای میانه و در شرق اروپا گسترش دهد. داده است. 
ایاالت  تاهای بین المللی به روسیه واگذار شود برخی از مسئولیت موافق است کهسیاست خارجی روسیه مخالفت جدی ندارد و 

 متحده امریکا برای بازسازی خود فرصت پیدا کند. 

امریکایی دارد و این برای کند دولت افغانستان ماهیت روسیه فکر میاز نظر روسیه دولت افغانستان ماهیت امریکایی دارد: 
نشان  اکرده اند تش تالدر طول دو سال گذشته  مانند البی گران پاکستان روس ها قابل قبول نیست. برخی از حلقات دیپلماتیک

 داعش در منطقه ست. دولت افغانستان یک دولت امریکایی و بخشی از پروژه که  دهند

، ینچبا توجه به تعامالت جاری میان روسیه، ایاالت متحده امریکا و  حده امریکا:جایگاه افغانستان در تقابل روسیه و ایاالت مت
افغانستان تالش عمده ای برای هماهنگ سازی روابط بین المللی اش انجام نداده است. وضعیت فعلی برای افغانستان هم تهدید و 

 هم فرصت است. 

دهد که جهت گیری ین انجام داده است. اما شرایط فعلی نشان میدر چند سال گذشته افغانستان تالش هایی برای نزدیکی با چ
ثمر بخش نخواهد بود. به نظر امریکا هزینه واشنگتن در افغانستان بیشتر از فایده بوده است و بنا بر حداقل طی دهه آینده افغانستان 

 این امریکا حاضر به سرمایه گذاری بیشتر درافغانستان نیست. 

تواند زمینه اعتماد سازی با روسیه باشد. کاری روسیه و امریکا بر سر مشارکت در مدیریت مسایل بین المللی میاما از سوی دیگر هم
حکومت افغانستان عمال خالف جریان حرکت کرده است. ایجاد نگاه مثبت در راستای تعامالت بین المللی چالش عمده پیش روی 

ملتی باشد که  -تواند تمثیل کننده دولت( دولت افغانستان می1ابل تصور است: دولت افغانستان است. برای افغانستان دو حالت ق
( اگر افغانستان نتواند تمثیل کننده تامین توازن قوا 2در سطح بین المللی دارد. به نفع منافع افغانستان قدرت برقراری توازن قوا را 
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اکام رو به تجزیه شدن خواهد بود و بخش بزرگی از منافع اقتصادی و امنیتی خود را از تمثیل کننده دولت نمانند گذشته باشد، 
 دست خواهد داد. 

 میزگرد با جلسه پرسش و پاسخ ادامه یافت و برخی از حضار نگرانی های خود را با سخنرانان در میان گذاشتند. 

یفه ی افغانستان به استثنای چند نفر، توانایی ایفای وظافغانستان سیاست تدوین شده توسط پارلمان این کشور ندارد و سفرا -
  ندارند.

روسیه در صدد شکست دادن امریکا در منطقه است و از هر گروهی به شمول داعش برای عقب راندن امریکا استفاده خواهد  -
 کرد. 

ی معضل بین المللی تلق می دانند اما داعش یکافغانستان کشورهای منطقه به شمول روسیه، طالبان را یک معضل داخلی  -
 شود.  شود که برای مقابله با آن استفاده از هر وسیله توجیه میمی

های تروریستی منطقه به شمول جنبش اسالمی ازبکستان و گروه طالبان با پشتیبانی پاکستان پرورش دهنده تمام گروه -
 های تهدید کننده امنیت روسیه است. دیگر گروه

های تروریستی، افغانستان را منحیث استراتژیک پاکستان است و پاکستان در بهره برداری از گروهاکنون آسیای میانه عمق  -
 کند. گذرگاه استفاده می

کند و در این راستا نیروهای امنیتی افغانستان تلفات زیادی را دولت افغانستان در جنگ علیه تروریزیم قاطعانه عمل می -
 متقبل شده اند. 

 مشروعیت دادن به طالبان است. قباحت زدایی و  داعش پروژه ای برای -

 ثبات در افغانستان، ثبات در منطقه است، اگر افغانستان بی ثبات شود، کشورهای منطقه هم ثبات نخواهند داشت.  -

حمایت از طالبان در مقابل داعش بودجه کالنی را برای ارزیابی وزارت خارجه افغانستان از وضعیت خوشبینانه است. روسیه  -
 در نظر گرفته است. 

 ،. موقعیت ژئوپولیتیک افغانستان برای امریکا مهم استبسیار مهم است و ایاالت متحده امریکا افغانستان برای روسیه، چین -
نظارت داشته باشد. منابع طبیعی افغانستان به شمول آب هایش به شمول ایران های هسته ای منطقه تواند بر قدرتزیرا می

 آید. به شمار می عامل مهم مناقشه

ش شده است. نیروی نو از افراطیت افغانی به نام داعآنها با یکدیگر فرقی ندارند. تنها لباس تبدیل افغانستان طالبان و داعش  -
 وجود ندارد. طالبان و داعش جدایی ناپذیر اند، همانطور که پاکستان از تروریزم جدایی ناپذیر است. 

  :بندی خود را در رابطه با نگرانی های مطرح شده توسط حاضر بیان کردند در پایان سخنرانان میزگرد، جمع

دارد و نتایجی هم به دست آورده مشخص دولت افغانستان سیاست خارجی آقای بهین گفت  دیپلماسی پروسه زمانبر است:
را به سمت آسیای  آنرامیلیون دالر کاهش بیاورد و  600پاکستان  میزان تجاری بااست. دولت افغانستان موفق شده است تا در 

مانند پروژه کوتاه مدت  تواناقدامات دیپلماتیک را نمی. توافقات مثبت داشته استازبکستان با  افغانستان اخیرا . میانه سوق دهد
ه بزارت خارجه روسیه سال گذشته وسخنگوی در نظر گرفت و منتظر نتایج آن شد. موقف روسیه طرفداری از طالبان نیست. 

 وقفن در نظر گرفتن طالبان ممکن نیست. مصلح در افغانستان بدو کند امامسکو از طالبان حمایت نمی اعالم کرد کهصراحت 
 گیرد. در نظر میروسیه را مهم و بنا برآن نقش  دولت افغانستان نیز همین است
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های در سال های اخیر برای روسیه روند آقای نثار گفتافغانستان نتوانسته است در روابط با روسیه اعتماد سازی کند: 
عالقمندی اقتصادی به  2011تا سال منطقه ای مهم بوده است و بنا براین دخالت مستقیم در افغانستان نداشته است. روسیه 

آقای اخیر های شریک کند. در مورد حر ف خودرا در مناسبات اقتصادی  روسیهاست اما افغانستان نتوانسته  داشتافغانستان 
یکی از دالیل تغییر شود. مبالغه میدر مورد نزدیکی مسکو با طالبان  (روسیه درافغانستان فرستاه ویژه رییس جمهور)کابلوف 

ترش مسکو بتواند با هزینه کم نفوذ روسیه را گسسیاست روسیه در قبال افغانستان مسئله گسترش نفوذ روسیه است که چگونه 
شود. دهد. اظهارات کابلوف کمتر متوجه افغانستان و بیشتر متوجه رقبای بین المللی مسکو بخصوص ایاالت متحده امریکا می

اهرا ظ .یردپذنمیها بین روسیه و طالبان در سطح پایین است و منطق روسیه تقاضای ایجاد رابطه نزدیک با طالبان را تماس
دهند. برای افغانستان مفید نیست که عکس العمل شدید نشان دهد ها به این مسئله واکنش نشان میدیگران از طریق افغان

و  میان افغانستانمشکل این است که  چرا که نتیجه چرخش سیاست خارجی روسیه در مسئله افغانستان هنوز معلوم نیست.
 است. روسیه اعتماد الزم بوجود نیامده 

در برابر جامعه جهانی اسناد کافی ها پاکستانی آقای رحیمی گفتافغانستان نیاز به البی گری موثر و تقویت دولت دارد: 
البی گری  خود یادعاپاکستان برای پیشبرد که قربانی تروریسم بوده اند و بیشترین تلفات را متحمل شده اند.  نشان داده اند

، ادعا که ثبات افغانستاناین موثر کند.  گری افغانستان بتواند برای تعریف دوست و دشمن البیمهم این است که قوی دارد. 
های کالن منطقه ای مانند جاده ابریشم، کنیم می بینیم که در برنامه تریقاگر نگاه دقی ادعایی ساده است. ثبات منطقه است،

و  های دیموکراتیک هستند، امنیت مردمی اهمیت ندارددولتافغانستان دور زده شده است. برای کشورهای منطقه که فاقد 
توانیم توقع داشته باشیم که کشورهای منطقه ثبات خودشان و ثبات ، بنا براین ما نمیتامین حاکمیت برایشان مهم تر است

بین المللی نقاط اشتراک  تواند میان منابعافغانستان را یکی بدانند. امنیت افغانستان به خودش بستگی دارد و اینکه چگونه می
 .شودنمی تطبیقهای تقویت دولت به درستی اما مکانیزم ،بسیار ضروری استافغانستان تقویت دولت در این راستا ایجاد کند. 

  های بین المللی هم اشتباه است و منجر به باخت افغانستان خواهد شد.تکیه افغانستان به یکی از قدرت

 

 

 

 

 


