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  روسیه و دولت اشرف غنی
  صلح افغانستان)(سفر حنیف اتمر به مسکو و آخرین تحوالت 

  رویداد
بر اساس دعوت رسمی وزیر امـور  ١٣٩٩اسفند  ٨افغانستان، روز  خارجه محمد حنیف اتمر، وزیر امور

روزه از فدراسـیون  خارجه فدراسیون روسیه، در رأس یک هیئـت بلندپایـه در چـارچوب یـک دیـدار سـه
ان، هـدف از ایـن بازدیـد، گسـترش براساس اعالمیه وزارت امور خارجه افغانست. شد وارد مسکو  ،روسیه

المللــی در قبــال رونــد صــلح افغانســتان، و افــزایش  ی و بین ا روابــط دوجانبــه، تقویــت اجمــاع منطقــه
 .یافته در منطقه است سازمان  ها در راستای مبارزه مشترک با تروریزم و جرایم همکاری

، و شـماری از مقامـات حنیف اتمر طی بازدید از مسکو با سرگئی الوروف، وزیر امور خارجـه
  .وگو کرد رتبۀ دولت روسیه دیدار و گفت عالی

  تحلیل رویداد
المللی مورد تحلیل قرار داد، زیرا  تر بین سفر حنیف اتمر به مسکو را باید در دل یک چارچوب وسیع

تـوان بـه درک درسـتی از ایـن سـفر رسـید. بـرای ترسـیم ایـن  بدون توجه به چنین چارچوبی، نمی
(مـاه  ۲۰۲۱ید به سفرهای دو مقام بلندپایـه روس و آمریکـایی بـه پاکسـتان در فوریـه چارچوب با

خود به اسالم آبـاد بـه دنبـال ترغیـب  کنزی، فرمانده سنتکام، در سفر گذشته) توجه کرد. ژنرال مک
بـس بـا  آی) بـرای راضـی کـردن طالبـان بـه ادامـه آتش اس ارتش پاکستان و دستگاه امنیتی آن (آی

ها بود. در واقع اکنون با روی کـار آمـدن دولـت جدیـد در آمریکـا و سـردرگمی دسـتگاه  آمریکایی
و ادامـه وضـع موجـود، اهمیـت » خریـدن وقت «سیاست خارجی این کشور نسبت به افغانستان، 

زیادی برای ایاالت متحده پیدا کرده است. در نقطه مقابل، ضمیر کابلوف (دسـتیار ویـژه پـوتین در 
در دیدار با شاه محمود قریشی (وزیر خارجـه) و ژنـرال آباد سفر کرد و  نیز به اسالم امور افغانستان)

کید کـرد.  قمر جاوید باجوا (فرمانده ارتش پاکستان) بر ضرورت خروج آمریکایی ها از افغانستان تأ
کنـد.   او همچنین اعالم کرد که روسـیه از تشـکیل دولـت ائتالفـی موقـت در افغانسـتان دفـاع مـی

پیشتر مقامات طالبان (به مسکو و تهران) و حنیف اتمر (به ریاض) نیز بیانگر این وضعیت  سفرهای
کننـد و در طـرف  کلی است که آمریکا و نیروهای نزدیک به آن، بیشتر از دولـت غنـی حمایـت می

هایی حداقل سیاسی (با اشکال و اهداف مختلف) از مخالفان دولـت غنـی صـورت  مقابل حمایت
راین سفر اتمر به مسکو را باید در چنین فضایی و چنین چارچوبی تحلیل و توجـه کـرد گیرد. بناب می
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که این سفر به معنای تالش دولت اشرف غنی برای اقناع کـردن مسـکو بـه ادامـه وضـع موجـود در 
 نسبت به حضور آمریکا واکنش چندانی نشان ندهد و از طالبـان 

ً
افغانستان است؛ یعنی مسکو فعال

فان دولت غنی، حمایت جدی نکند زیرا در صورت خـروج آمریکـا، احتمـال سـقوط یا سایر مخال
دولت مستقر در کابل نیز به شدت افزایش خواهد یافت. اتمر تا این حد موفق بوده است که مسـکو 
را به بیان این امر راضی کند که آن کشور عدم حمایت خود از بازگشت امارت اسالمی در افغانستان 

  را بیان کند.
انـدازه حـائز  ر کنار این تحوالت نباید از نظر دور داشت کـه نقـش پاکسـتان در ایـن میـان بید

 به همین دلیل ژنرال مک
ً
کنزی و ضمیر کابلوف اسالم آباد را مقصد سفر خـود  اهمیت است و اتفاقا

هایی نظیر خلیلی (از رهبـران شـیعیان) و احمـد ولـی مسـعود (بـرادر احمـد شـاه  اند و چهره کرده
اند. ژنرال بابر افتخار،  سـخنگوی ارتـش پاکسـتان، اعـالم کـرده  عود) نیز به پاکستان سفر کردهمس

جانبه طالبان در افغانستان نیست و تنهـا بـه رونـد صـلح  است که این کشور خواهان حاکمیت یک
کند؛ هرچند باید در عمل دید که میزان حمایت ارتش پاکسـتان از طالبـان بـه چـه انـدازه  کمک می

های آینده، طالبان بـا چـه تجهیزاتـی بـه میـدان  اهد بود و در صورت وقوع جنگ شدیدتر در ماهخو
ها با توجه به تعداد اندک نیروهایشان در حـال حاضـر و همچنـین  آیند. از سوی دیگر آمریکایی می

 خروج هشت هزار نیـروی سـردرگم دیگـر نـاتو را نیـز در پـی 
ً
برای تمهید خروج خود (که احتماال

هـا و  کننـد و میـزان و انـواع تانک هد داشت) حسـاب بیشـتری روی ارتـش افغانسـتان بـاز میخوا
های  دهنـد. (البتـه در کمـال ناصـداقتی زیرسـاخت تجهیزات نظامی ارتش این کشـور را ارتقـا می

ها حتـی در اختیـار ارتـش  کننـد تـا ایـن زیرسـاخت های خود را قبل از خروج تخریـب مـی پایگاه
  رار نگیرد.) افغانستان نیز ق

 از جهـات سیاسـی، امنیتـی و  متأسفانه ارتش افغانستان، دست
ً
کم در سطح رهبـران آن، کـامال

های ایـن ارتـش بـا  سنخی پیدا کـرده اسـت. تـأمین بیشـتر هزینـه پیمانی و هم فرهنگی با غرب هم
ا کمک جایی هوایی مشکوک داعش از ننگرهار به شمال ب گیرد؛ جابه های آمریکایی انجام می کمک

کم اطالع این ارتش صورت گرفته است و از جهـت فرهنگـی نیـز جشـنواره هفتـه گذشـته  یا دست
در مورد بازتاب نقش نظامیـان ایـن کشـور در » افغان فلم«سازمان سینمایی دولتی افغانستان با نام 

در حجـاب  سینما، بیانگر اوج انحطاط اخالقی ارتش افغانستان بود که در آن یـک زن رقاصـه و بی
حضور فرماندهان ارتش و مقامات وزارت دفاع افغانستان به اجرای برنامـه پرداخـت. در رابطـه بـا 
مسئله فرماندهی نظامی (و شاید تا حدی اجتماعی) جنگ احتمالی دولـت و طالبـان نیـز بـه نظـر 

 رسد که حسابی ویژه روی ژنرال دوستم (مارشال عبدالرشید دوستم) باز شده است؛ زیرا وی بـا می
  کّر و فّر و طمطراق خاصی هفته گذشته وارد کابل شد و مورد استقبال مقامات دولتی قرار گرفت.
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رسـد  زاد، نماینده آمریکا در مورد صلح افغانستان که بـه نظـر می در خالل این تحوالت، خلیل
 تمایل به تشـکیل دولـت موقـت در افغانسـتان داشـت (بـرخالف 

ً
روابط گرمی با غنی ندارد و قطعا

ویکرد جدید دولت بایدن)، به دیدارهای خود با مقامات افغان ادامه داده و هفتـه جـاری بـا دکتـر ر
دفتر شورای عالی مصالحه ملی گفته است که در این دیـدار، دو طـرف عبدالله مالقات کرده است. 

و روند مذاکرات صـلح از سـوی دولـت جدیـد ایـاالت   نامه مذاکرات صلح، بازنگری توافق  درباره
زاد روی تسـریع رونـد مـذاکرات صـلح،  همچنین عبدالله و خلیل. اند وگو کرده متحده آمریکا گفت

های پیشرفت در مذاکرات صلح و دسـتیابی بـه  ها، راه دور دوم مذاکرات در دوحه، کاهش خشونت
زاد قـرار اسـت از  وگو در حالی انجام شد که خلیـل این گفت. اند صلح دایم بحث و تبادل نظر کرده

 .کشورهای دیگر مانند پاکستان، امارات متحده عربی و برخی کشورهای منطقه دیدار کند
 طالبان برای مدت کوتاهی به مذاکرات صلح 

ً
با توجه به شرایط عمومی کشور و منطقه، احتماال

االفغانی در دوحه بازگردند؛ اما در صورت عهدشکنی آمریکا و باقی ماندن نیروهای این کشـور  بین
هـا زیـاد اسـت.  افغانستان، احتمال دست به اسلحه بـردن مجـدد طالبـان علیـه آمریکایی در خاک

ای تسنیم اعالم کـرده  سیداکبرآغا، وزیر سابق دادگستری طالبان، در مصاحبه با خبرنگار دفتر منطقه
اگر آمریکا بخواهد از توافقات قطر سرپیچی کند، مـردم افغانسـتان شـدیدتر از گذشـته در «است: 

ها دچار خواهند شد... مردم افغانسـتان  کنند و آنها به سرنوشت روس ل این کشور ایستادگی میمقاب
کننـد و اگـر مقامـات آمریکـایی بخواهنـد در  ها را قبول نمی به هیچ وجه حضور و دخالت خارجی

مقابل این ملت ایستادگی کنند، بدون شک شکست خواهند خورد. پس به نفع این کشور است کـه 
یکـی دیگـر از مقامـات .» ها نشود انستان را ترک کند و باعث ویرانی بیشتر و آوارگی افغانخاک افغ

الدین حقانی) نیز با اشـاره بـه اینکـه امـروز بـرخالف دیـروز مـا مجهـز بـه پهپـاد و  طالبان (سراج
های پیشرفته هستیم، وعـده شکسـت امپراتـوری بـزرگ جهـان کنـونی (آمریکـا) در خـاک  موشک

هـای بریتانیـا و اتحـاد جمـاهیر شـوروی در  داده است. (اشاره بـه شکسـت امپراتوری افغانستان را
  های نوزدهم و بیستم میالدی از مردم افغانستان دارد.) سده

. ۴«...  انـد: طالبان در یک بیانیه رسـمی بـه مناسـبت سـالگرد توافـق دوحـه نیـز چنـین آورده
و ثبات در افغانسـتان ایجـاد کـرده اسـت. اگـر در نامه دوحه راه عملی را برای برقراری امنیت  توافق

  .باشد شود، نتیجه آن از همین اکنون به ناکامی محکوم می مقابل آن، به هر بدیلی دیگر تالش می
هـای خـود کـاهش قابـل  نامه دوحه، امارت اسـالمی افغانسـتان در عملیات . به اساس توافق۵

خباراتی دشـمن حمــالت انجـام نشــده، ای آورده اسـت، بــر مراکـز بـزرگ نظــامی و اسـت مالحظـه
ها  هـای سـقوط والیـات گرفتـه نشـده و بـه ولسـوالی های استشهادی صورت نگرفته، پالن عملیات

  .سقوط داده نشده، که این برای همه واضح و آشکار است
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البته، جهت مقابل در این مورد مسئولیت خـود را بـه درسـتی ادا نکـرده، اکنـون هـم بمباردهـا 
نامه منع اسـت، از سـوی جهـت مقابـل  های تهاجمی، که به اساس توافق ... و عملیاتها] [بمباران

. رود هـا بـاال مـی بینند و همچنان گراف [نمـودار] جنگ یابد و بیشتر مردم ملکی زیان می انجام می
دیگر اینکه در این اواخر بعضی حلقات به یک سلسله رویدادها به خصوص هدف قرار دادن مـردم 

خواهنـد بـه ایـن شـکل  ها گره خـورده اسـت. اینهـا می شان با خارجی اند، که منافع دهملکی رو آور
  .جویی کنند وضعیت را متشنج نشان بدهند و برای دوام اشغال و جنگ کشور بهانه

نامه به سوی مثبـت روان اسـت، کـه از  های عملی، باز هم توافق با موجودیت بعضی کمبود. ٦
نامه، بخش زیادی نیروهای خارجی به  هستند. از روی همین توافق ها برخوردار نتایج آن همه جهت

مانده نیز باید در وقت  اند. نیروهای باقی خصوص نیروهای ایاالت متحده آمریکا از کشور ما برآمده
شده از کشور ما خارج شوند. همچنان امارت اسالمی افغانستان نیز به تکمیل تعهـدات خـود  تعیین

  »  ه و بر تعهدات خود ایستاده است.التزام کامل نشان داد

  گیري نتیجه
سفر حنیف اتمر به مسکو در حالی انجام شد که حدود دو هفته پیش از آن ضمیر کابلوف (نماینـده 
پوتین در امور افغانستان) در اسالم آباد از ایجاد دولت ائتالفی موقت دفاع کرده بود. دولت غنی کـه 

کند (نسبت به دوره ترامـپ) بـا  ا پشت سر خود احساس میاکنون حمایت بیشتری از سوی بایدن ر
کم این موفقیـت را بـه دسـت آورده اسـت کـه  اعتماد به نفس بیشتری با روسیه مذاکره کرده و دست

جانبه طالبان و بازگشت امارت اسالمی در افغانستان نیست  مسکو اعالم کند خواهان حکومت یک
سوی دیگر طالبان با جدیت اعالم کـرده اسـت کـه  (بدون عدول صریح از بحث دولت موقت). از

عهدشکنی آمریکـا را نخواهـد پـذیرفت و در صـورت بـاقی مانـدن نیروهـای آمریکـایی در خـاک 
افغانستان، نیروهای طالبان دوباره علیه آمریکا دست به سالح خواهند برد و این بار مجهز به پهپاد و 

 ۱۴۰۰هـا در بهـار  توجـه بـه احتمـال افـزایش تنش های پیشرفته این کار را خواهند کرد. بـا موشک
شـده از سـوی مقـام  ـ با توجـه و تبعیـت از راهبردهـای اعالم ضرورت دارد جمهوری اسالمی ایران

ـ بـرآوردی نسـبت بـه اهـداف،  ها از منطقه غرب آسیا معظم رهبری نظیر ضرورت اخراج آمریکایی
هـای آمریکـا و افغانسـتان  البان و ارتشها و تهدیدهای خود در صورت جنگ وسیع میان ط فرصت

 تر به خود را نیز در افغانستان سازماندهی کند. داشته باشد و بر آن اساس نیروهای نزدیک



  
  

  تحلیلی بر پیروزي نسبی مردم کشمیر 
  بر حزب افراطی بی.جِی.پی در انتخابات شوراها

  رویداد
 ۲۸ای شـورای روسـتاها از روز  دوره میانها و انتخابات  ای شورای شهرستان انتخابات هشت مرحله

ــوامبر  ــه ۱۳۹۹آذر  ۸( ۲۰۲۰ن ــت  ۲۰) در هم ــدرالی جــامو و کشــمیر (ایال ــه ف شهرســتان منطق
حوزه انتخاباتی آغاز شد. این انتخابات اولـین انتخابـات پـس از لغـو  ۲۸۰خودمختار سابق) و در 

) در B.J.Pتیا جاناتا پـارتی (خودمختاری و فشارهای شدید ارتش هند و حزب هندوی افراطی بهار
رغم حضـور نداشـتن نیمـی از واجـدین شـرایط در  یک سال اخیر بر مردم کشمیر بوده اسـت و بـه

انتخابات، باز هم ائتالف گسترده احزاب کشمیری (ائتالف مسـلمانان بـا نـام ائـتالف گوپکـار کـه 
ی.پـی خواهان بازگشت خودمختاری به کشمیر هستند)، توانست به پیروزی نسبی 

ِ
بـر حـزب بی.ج

  شود) دست یابد. (که از سوی دولت هند و هندوهای جامو یا مهاجر به کشمیر حمایت می

  تحلیل رویداد
ای مقـدس شـمرده  ، بـرای ادیـان شـرقی، منطقـه»ایران صغیر و بهشت گمشده«کشمیر معروف به 

تانی) و سـپس نضـج و های بلبل شاه ترکسـ شود و از آغاز ورود اسالم به این سرزمین (با فعالیت می
گسترش آن توسط میر سید علی همدانی (هر دو در قرن هشتم هجری) بـه مهـد پـرورش عارفـان و 

قاره ایفـا  قاره هند تبدیل شد و نقشی مهم در شکوفایی فرهنگی و ادبـی شـبه عالمان مسلمان در شبه
ینگ) که موجب در قرن جاری و پس از خیانت حاکم سیک کشمیر (دوگرا ماهاراجه هاری س ١کرد.

شـد، ایـن سـرزمین بـه سـرزمین خـون و شـکنجه و  ۱۹۴۷انضمام کشمیر به قلمرو هند در سـال 
بـه  یر اشغالیا اعالم کرده در شش دهه گذشته کشمیون حقوق بشر آسیسیمظلومیت تبدیل شد. کم

 کنند که ممکن اسـت هـر یم یزندگ ین منطقه هزاران شهروند عادیل شده است. در ایدره مرگ تبد
کند، کشته شوند. از سـال   یاد می» یتیامن یروهاین«که دولت از آنها با عنوان  یلحظه به دست کسان

که موج جدیدی از قیام مردم کشمیر علیه دولت هند (به ویژه حضور بسیار ستمگرانه ارتـش  ۱۹۸۹
، ۲۰۱۲ هند که نزدیک به پانصد هزار نیرو را در دره کشمیر مستقر ساخته است) آغاز شـد تـا سـال

                                                                                                                                        
شناسی هندو و نیز آغاز گسترش اسالم در این سرزمین بنگرید به: بهـرام  . برای آشنایی با جایگاه کشمیر در اسطوره ١

  .۱۳۹۷اسفند  ۲۲، روزنامه اطالعات، »کشمیر، ایران صغیر«زاهدی، 
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هزار و  ١١٤اند  همچنین منابع رسمی گزارش کرده ١هزار نفر از مردم کشمیر به شهادت رسیدند. ۸۹
 ١٠٥همچنـین . اند نفر از این تعداد بـه قتـل رسـیده ٦٩٣٦نفر از غیرنظامیان دستگیر شده و  ٩٤٨

یی از بـین ساختمان و تأسیسات براثر ایجاد حریق و تخریب تأسیسـات و امـور زیربنـا ٦٣١هزار و 
هزار  ١٠٧زن، همسران خود را براثر این حوادث از دست داده و همچنین  ٦٠٦هزار و  ٢٢اند و  رفته

اند. تعداد زنانی که بـه آنهـا تجـاوز شـده و مـورد آزار و اذیـت جنسـی قـرار  کودک یتیم شده ٨٠و 
یک مجلس ایالتی، با وجود چنین فجایعی، کشمیر باز هم از  ٢نفر رسیده است. ٩٧٧٦اند به  گرفته

و چنـد سـال پـس از  ٢٠١٩دولت ایالتی و قانون اساسی داخلی برخوردار بود تا اینکه در آگوسـت 
بند را لغـو کـرد و  گیری حزب هندوی افراطی بی.جی.پی، دولت هند همین خودمختاری نیم قدرت

  موج جدیدی از خشونت در کشمیر آغاز شد.

خابات اخیر با حساسیت خاصی برگزار شد. دولت هنـد در در چنین وضعیتی و با چنین اوصافی، انت
ایجـاد توسـعه و تقویـت دموکراسـی در سـطوح «هدف از سلب خودمختاری کشمیر را  ۲۰۱۹آگوست 
در کشمیر اعالم کرد، اما درست در همین زمان، رهبران همه احزاب کشمیری را به مـدت یـک » مختلف

اری این انتخابات چنـد مـاه پـیش آنـان را آزاد کـرد. رهبـران سال بازداشت کرد! البته دولت هند برای برگز
                                                                                                                                        

وحدت مسـلمین بـرای . فاجعه کشمیر همواره مورد توجه رهبران دلسوز جهان اسالم بوده و ایشان همیشه خواهان   ١
اند. حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز سخنان بسیار مهمی در مـورد کشـمیر بیـان   نجات مردم کشمیر بوده

 چطـور باشـد، کلمـه توحیـد اگـر«فرمایند:  اند. امام(ره) در جایی با اشاره به مسائل مختلف جهان اسالم می کرده
 از را مسـلمین و بگیرنـد شـما دسـت از را شـما فلسطین توانند می طورچ دزد، یهود مشت یک این اینها، توانند می

 کشـمیر توانـد می بـدبخت هنـدوی چطـور کنید، کلمه توحید اگر بکنید؟ کاری هیچ نتوانید و کنند بیرون فلسطین
 اسـت واضـحات جـزو که است مطالبی اینها نیاید؟ بر آنها از کاری هیچ و بگیرد مسلمین از و بگیرد ما از را عزیز
  ).۱۲۱ـ  ۱۲۰: ۱ج  نور، (صحیفه» است الزم تذکر منتهی
  .. ..است مصیبت یک است فاجعه یک کشمیر قضیه فرمایند: امروز می رهبری معظم مقام
. برای آشنایی بیشتر با ابعاد دهشتناک جنایات هند و کشف گورهـای دسـته جمعـی در کشـمیر و ... بنگریـد بـه:  ٢

  .۱۳۹۱خرداد  ۳۰، اسالم تایمز، »نی دیگرکشمیر، فسلطی«ابراهیم مروی، 
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تشکیل دادند تا به منظور تالش بـرای  ١»ائتالف مردمی بیانیه گوپکار«احزاب کشمیری نیز ائتالفی به اسم 
تنها یـک حـزب از احـزاب کشـمیری در  ٢بازگرداندن خودمختاری کشمیر به مبارزه سیاسی دست بزنند.

» آپنـی«این منطقه، طرفدار ادامه وضع موجود است. ایـن حـزب کوچـک بـه نـام  خیانتی آشکار به مردم
کند. متأسفانه عمران رضا انصاری (فرزند مولـوی  نقش نیروی نیابتی بی.جی.پی را در دره کشمیر ایفا می

افتخار انصاری که از علمای شیعه منطقه بود) نیز از رهبران حزب آپنی است. خود حزب بی.جی.پی نیـز 
نطقه فعال است و بیشتر در بخش جـامو کـه جمعیـت هنـدوی زیـادی دارد، دسـت بـه تبلیـغ زده و در م

توانسته است پایگاه رأیی میان هندوها (به ویژه هندوهای افراطی) برای خود پیدا کند. شعبه حـزب کنگـره 
اینـدگان ملی هند نیز در انتخابات شرکت و از گفتمـانی شـبیه گفتمـان ائـتالف گوپکـار پیـروی کـرد. نم

 موفقیت خوبی به دسـت آوردنـد. نتـایج 
ً
مستقل و غیر حزبی زیادی نیز از روستاها کاندیدا شدند و اتفاقا

  انتخابات به این شرح حاصل شد:
  ۲۸۰ها:  تعداد کل حوزه

  میلیون نفر ۶تعداد واجدین شرایط حضور در انتخابات: 
  درصد (کمی بیش از سه میلیون نفر) ۵۱مشارکت: 
  حوزه ۱۱۰کار: ائتالف گوپ

  حوزه در کشمیر) ۳حوزه در جامو و  ۷۲حوزه ( ۷۵بی.جی.پی: 
  حوزه ۵۰کاندیداهای مستقل: 

  ۲۶کنگره ملی: 
  حوزه ۱۲حزب آپنی: 

  حوزه ۵دیگران: 
  حوزه ۲نشده:  اعالم

تـوان گفتمـان طرفـدار  با توجه به نزدیکی گفتمان ائتالف گوپکار، کنگره ملـی و مسـتقلین، می
حوزه و گفتمان طرفدار حاکمیت مستقیم هند بر منطقه (بی.جی.پـی  ۱۸۶برنده در خودمختاری را 

 جامو) دانسـت. بـه ۸۷و آپنی) را برنده انتخابات در 
ً
رغم تحـریم انتخابـات از سـوی  حوزه (عمدتا

نیمی از مردم کشمیر (در اعتراض به وضعیت موجود)، حضور نیمی دیگر از مردم، بیشتر ناشـی از 
ها و  در جامو و ترس از حاکم شـدن گفتمـان بی.جی.پـی در شـوراهای شهرسـتان فعالیت هندوها

                                                                                                                                        
1. People's Alliance for Gupkar Declaration  

ـ از حمایـت  ـ با توجه به شـدت جنایـات ارتـش هنـد در ایـن منطقه     . گفتنی است مبارزه مسلحانه نیز در کشمیر  ٢
ایـت وسـیع مردمـی از مجاهـدین ای از حم مردمی برخوردار است. تشییع با شکوه پیکر شهید برهان وانـی نمونـه

تولد یک تـراژدی، کمشـیر «شده در جلسه رونمایی از کتاب  کشمیری است. در این رابطه بنگرید به سخنان مطرح
  .۱۳۹۹مهر  ۹، »کشمیر بحران کهنه زخم درمان اسالمی؛ هویت حفظ و مقاومت«؛ ایکنا، »۱۹۴۷
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روستاها بوده است. عوامل دیگری مانند تهدید و تشویق نیز وجود داشته است. برای نمونه در یکـی 
شـود و بیشـتر جوانـان آن در زنـدان بـه سـر  از روستاهای مسلمان که کانون مقاومت محسـوب می

شـان از  ه داده شده است در صورت حضور در انتخابات، فرزنـدان و خویشانبرند، به مردم وعد می
زندان آزاد خواهند شد. هـدف دولـت هنـد از برگـزاری ایـن انتخابـات، بیشـتر نمایشـی در سـطح 

 منطقه بـه دولـت  بین
ِ
الملل برای مشروعیت بخشیدن به حضور خود در کشمیر و تبلیغ اعتماد مردم

  ١بوده است.

  گیري نتیجه
و وضعیت به شدت ملتهب کشمیر در سه دهه گذشـته  ۲۰۱۹خودمختاری کشمیر در آگوست  لغو

که منجر به شهادت جمعیتی نزدیک به صدهزار نفر از مسلمانان منطقه به دست ارتـش هنـد شـده 
است، احتمال حضور نیافتن مردم در اولین انتخابات پس از لغو خودمختاری را زیاد کرده بود، امـا 

المللی بـرای خـود داشـت، بـا آزادی  نیاز به برگزاری این انتخابات و کسب وجهه بین دولت هند که
رهبران احزاب مسلمان کشمیری (پس از بازداشتی یک ساله) تـا حـدی در تنـور انتخابـات دمیـد. 

همراه احزاب کنگره ملی و مستقلین » ائتالف گوپکار«رهبران کشمیری با تشکیل ائتالفی موسوم به 
حوزه برنـده انتخابـات شـوند و  ۱۸۶اهان بازگشت خودمختاری هستند، توانستند در که همگی خو

 ۵۱پیروزی نسبی را برای مردم مسلمان کشمیر در انتخابات رقم بزنند. یکی از علل اصلی حضـور 
رغم همه فجایعی که ارتش هند در دره کشـمیر انجـام دادــ تـرس از  ـ به درصدی مردم در انتخابات

ان حزب هندوی افراطی بی.جی.پی در شوراهای شهرستان و روستا بـوده اسـت؛ غالب شدن گفتم
زیرا این حزب پایگاه نسبی  میان هندوهای جامو دارد. یک حزب کشمیری به نام حزب آپنی هم بـا 

 نماینده بی.جی.پی در دره کشمیر است. این مسئله می
ً
توانست باعـث  خیانت به مردم کشمیر عمال

  ی.پی بر شوراها شود. در تحلیل نهایی بیان پنج نکته ضروری است:تسلط طرفداران بی.ج
. دولت هند به موفقیت نسبی در این انتخابات دست پیدا کرد و نوعی مشـروعیت بـرای خـود  ۱

  با حضور مردم در انتخابات به دست آورد.
  .ها نصیب طرفداران خودمختاری کشمیر شد های دولت هند، اکثریت کرسی رغم تالش . به ۲
. دولت هند توانسته است سطح انتظارات احزاب سیاسی را از استقالل کشـمیر بـه بازگشـت  ۳

  خودمختاری تقلیل دهد.
طلبانه در کشمیر از حمایت مردمی برخوردار بوده و حضور نیـافتن  . مبارزه مسلحانه استقالل ۴

                                                                                                                                        
با استفاده از مطالـب منـدرج در نخسـتین شـماره بـولتن  . اطالعات آماری و بسیاری از نکات دیگر این یادداشت ١

  .۱۳۹۹تحلیلی چنار نوشته شد: اندیشکده جریان، چنار (بولتن تحلیلی جامو و کشمیر)، شماره نخست، دی 
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ا نفری که طـی چنـد دهـه ه ها (میلیون نیمی از مردم در انتخابات بیانگر روحیه بسیاری از کشمیری
شـده از سـوی  اند) مبنی بر عدم اعتماد بـه سـازکارهای ترتیـب داده گذشته شهید و زخمی و ... داده

های  حزب حاکم بی.جی.پی و ارتش هند در منطقه کشمیر است و مقاومت ضد دولت هند در الیه
 زنده، اما بیشتر به صورت آتش 

ً
 زیر خاکستر است.گوناگون اجتماعی مسلمانان کشمیر کامال

 به نتیجه دلخواه خود نخواهد رسید و در صورت کـاهش  ۵
ً
. مبارزه مسلحانه در کشمیر احتماال

 سطح مقاومت مسلحانه نیز بـه 
ً
سطح خشونت دولت هند و تحقق نسبی عدالت در منطقه، احتماال

  د برگزینند.های بیشتری اشکال مدنی و سیاسی را برای مبارزه خو شدت کاهش پیدا کند و کشمیری



  
  

  عهدشکنی آمریکا و احتمال از سرگیري جنگ میان نیروهاي این کشور و طالبان

  رویداد
جو بایدن در نخستین دیدارش از پنتاگون به عنوان رئیس جمهـور آمریکـا گفـت کـه ممکـن اسـت 

دیدار  ) را کنار بگذارد. بایدن در این۲۰۲۱مهلت خروج نیروها از افغانستان در ماه ِمه سال جاری (
همچنین تاکید کرد که با این حال کاخ سـفید بـه دیپلماسـی بـه عنـوان نخسـتین ابـزار کشـورداری 

دهد. در حالیکه کامال هریس معاون اول بایدن و لوید آستین وزیر دفاع  او در این دیدار  اولویت می
ع حیـاتی مـردم حضور داشتند، بایدن گفت که هرگز در استفاده از نیروی نظامی برای دفـاع از منـاف

آمریکا دریغ نخواهد کرد. وی در عین حال تاکید کرد کـه تنهـا درصـورت لـزوم از نیـروی نظـامی 
  استفاده خواهد کرد. 

  تحلیل رویداد
آنچنان که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند و ما نیز در شماره های پیشین بدر اشاره کـرده 

نی درنگ مجدد آمریکـا در موضـوع افغانسـتان اسـت. در بودیم، روی کار آمدن دولت بایدن به مع
قرارداد دوحه که در زمان ترامپ بسته شده بود، آمریکا متعهد به خروج تمامی نیروهایش تا مـاه ِمـه 

از افغانستان شده بود اما اکنون همه قرائن و شواهد حـاکی از عالقـه آمریکـا بـه شـکل  ۲۰۲۱سال 
رای خود است چرا که بایـدن و دولـت او در شـرایط کنـونی، دادن مذاکرات جدید و خریدن زمان ب

دانند که از صحنه سیاسی افغانستان چـه مـی خواهنـد و چگونـه بایـد بـدان  خود نیز به خوبی نمی
دست یابند؟ گروه مشاوران نزدیک به بایدن عمدتا طرفدار باقی ماندن آمریکا در افغانستان تا مـدت 

ریکا در تاریخ اعالم شـده را باعـث ضـربه خـوردن بـه منـافع زمان طوالنی تری هستند و خروج آم
درازمدت آمریکا می دانند. گزارشهای مختلفی در این رابطه منتشر شده است که از جمله مهمترین 

صفحه ای است که از سوی گروه مطالعات افغانستان خطاب به کنگره آمریکا (اما  ۸۸آنها گزارشی 
) تهیـه شـده اسـت. در ایـن اندیشـکده (گـروه مطالعـات در اقع خطاب بـه دولـت جدیـد آمریکـا

حضور دارند. عنـوان رسـمی ایـن گـزارش  ١افغانستان) افراد قدرتندی همچون ژنرال ژوزف دانفورد
  چنین است:

  
                                                                                                                                        
1. General Joseph F. Dunford Jr. (Ret.): 

 .داشت ژنرال چهارستاره آمریکایی که پیشتر ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا را بر عهده
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Afghanistan Study Group, (اندیشکده تهیه کننده گزارش) 
Final Report, 
February 2 0 2 1 

  در این گزارش آمده است که:
غیر مسووالنه نیروهای آمریکایی احتماال به آغاز جنگ داخلی جدید  خروج«

های ضد آمریکـایی تروریسـت منجـر  در افغانستان و سازماندهی دوباره گروه
تواند سرزمین ما را تهدید کرده و به تصور آنها به پیروزی مقابل  شود که می می

  »قدرتمندترین کشور جهان ختم شود.
ن اشاره به وجود فساد بیش از حد در دولت کنونی اما پیشنهاد شده همچنین در این گزارش ضم

است که آمریکا به صورت همه جانبه از ساختار فعلی حکومت در افغانستان حمایت کنـد و نیـز از 
  نادیده گرفتن همپیمانان آمریکا در ناتو خودداری کند.

تی دولت افغانسـتان تقریبـا این همه در حالیست که جنگ میان نیروهای طالبان و نیروهای امنی
در همه استانهای کشور به صورت پراکنده ادامه دارد و طالبان اعالم کرده است که در صورت بـاقی 

است و جنـگ » آماده قربانی دادن برای استقالل افغانستان«ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان 
مجاهد سخنگوی طالبـان گفتـه اسـت را مجددا با آمریکا شعله ور خواهد ساخت. ضمنا ذبیح الله 

طلب داخلی به جنگ تشـویق  ها نباشد و حلقه جنگ اگر حمایت و تأمین مالی توسط خارجی«که: 
 به نتیجه رسیده و کامیاب می نشود، مذاکرات بین

ً
  »شود. االفغانی حتما

سرگشاده  مال عبدالغنی برادر نیز به عنوان معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در نامه ای
ما درک می کنیم که ایاالت متحده آمریکا و متحدین آن به ایـن «خطاب به مردم آمریکا گفته است: 

اند که معضل افغانستان تنها از راه تفاهم ممکن است حل شود. بنا بـر ایـن مـذاکرات  نتیجه رسیده
سـال از پیمـان  که یک مثبتی را برای تحقق یافتن پیمان دوحه، با امارت اسالمی انجام دادند. اکنون

گذرد، خواست ما از جهت امریکایی این است که مطابق با تعهدات خود به تطبیق کـردن  دوحه می
  »پیمان متعهد بماند.

گفته است  ١آمریکا در این طوالنی ترین جنگ تاریخ خود» حیثیت«او با اشاره به از دست رفتن 
زدن به امنیت سایر کشورها از خاک افغانسـتان که گروه طالبان بر تعهد خود برای اجتناب از آسیب 

  پایبند خواهد بود.
چند روز پس از این نامه، وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بلژیک گرد آمدند تا موضـع نـاتو در 
مورد زمان خروج از افغانستان را اعالم کنند اما ایشان به دلیل عـدم مشـخص بـودن سیاسـت آمریکـا 
                                                                                                                                        

  میالدی آغاز شده است طوالنی ترین حضور آمریکا در یک نبرد نظامی است. ۲۰۰۱جنگ افغانستان که از سال  . ١
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خروج نیروهای ناتو (حدود هشت هزار غیرآمریکـایی کـه بـا دوهـزار و پانصـد نهایتا اعالم کردند که 
خواهـد بـود و قصـدی بـرای » وابسته به شرایط«نیروی آمریکایی مجموعا حدود ده هزار نفر هستند.) 

خروج نیروهای خود در آینده نزدیک از افغانستان ندارند. البته در کنار این موضع مبهم، ایـن حقیقـت 
رد که خستگی و هزینه های ناشی از جنگ بیست ساله باعث تحلیل رفـتن نیروهـای نـاتو نیز وجود دا

نیرو در افغانستان داشت در ابتدای سـال  ۳۵۰۰در افغاستان شده و به عنوان مثال نیوزیلند که زمانی تا 
  نفر بودند) را از افغانستان خارج ساخت.  ۶آخرین نیروهای خود (که تنها  ۲۰۲۱

ین تحوالت طالبان بیانیـه ای صـادر کـرده و خطـاب بـه فرمانـدهان نـاتو هشـدار در رابطه با ا
  شدیداللحنی داده است. در این بیانیه گفته شده است که: 

سال گذشته مسئولیت  ۲۰هرکس که خواستار دوام جنگ و ِاشغال باشد، مثل «
ها است؛ هیچکسی نباید محاسـبه نادرسـت کنـد و فریـب  آن نیز بر دوش آن

  »طلب را بخورد. ای جنگه حلقه
از سوی دیگر بایدن در سخنرانی اول اسـفند خـود در کنفـرانس امنیتـی مـونیخ دربـاره مهمتـرین 
تغییرات در سیاست خارجی آمریکا سخن گفت که دو مورد از این تغییرات در مورد صلح افغانستان و 

سازند. راهبـرد  ط وثیقی نیز برقرار میمعاهده برجام با ایران بود که یقینا در تحلیل کالن با یکدیگر ارتبا
قطعی جمهوری اسالمی ایران آنچنان که از سوی مقام معظم رهبری اعالم شده است اخراج نیروهـای 

رغم هر تغییر و تحولی، این راهبرد در سطح کـالن  از منطقه غرب آسیاست لذا علیتروریست آمریکا 
برای به ثمر رساندن این راهبرد بایسـتی ضـمن  و دراز مدت دنبال خواهد شد. جمهوری اسالمی ایران

ــه  ــدرت در آن کشــور ب ــأل ق ــه افغانســتان و مخــاطرات ناشــی از خ ــف جامع ــه ظرای ــه هم توجــه ب
عصرپساآمریکایی افغانستان به صورت جدی بیاندیشد و برای آن برنامه داشته باشد. با توجه به چنـگ 

یخ برای چین و روسیه نشان داد احتمـاال ایـن و دندانی که رئیس جمهور جدید آمریکا در کنفرانس مون
دو کشور در افغانستان به عنوان یکی از معرکه های تقابل میان خود و آمریکا به دنبـال تضـعیف بیشـتر 

ایران و نیز پاکسـتان در رابطـه بـا مسـائل - روسیه- آمریکا خواهند بود ولذا امکان هماهنگی میان چین
نکته ای که ایران بایستی در کنار راهبرد قطعی اخراج آمریکـا افغانستان به صورت جدی متصور است، 

از افغانستان و منطقه مدنظر قرار دهد ایجاد تفاهم میان گروه های اسـالمی و جهـادی افغـان و ایجـاد 
ضمانت قطعی برای حقوق اقوام و مذاهب مختلف افغانستان (تاجیک و پشتون و هزاره و ازبـک و ...) 

ای و  در کنـار عوامـل منطقـهـ یطی در افغانسـتان اسـت کـه دسـتیابی بـه آن در صورت ایجاد هر شرا
  از مسیر گفتگوهای جدی بین االفغانی می گذرد. ـ المللی بین

نیروهـای طالبـان خـود را «حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی اعالم کرده است که 
  ت عدم خروج آمریکا از افغاستان)(در صور» برای جنگی تمام عیار در بهار آینده آماده می کنند.
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پس کشورهای مخالف حضور آمریکا در افغانستان از اکنون بایستی راهبرد خود در مـورد نبـرد 
محتمل نسبتا گسترده در ماه های آینده میان طالبان و قـوای آمریکـایی (و بقیـه اعضـای نـاتو و نیـز 

ن)، گزارشی در مورد نیروهای بلک واتر) مشخص سازند. البته یکی از سایتهای نزد
ُ
یک به طالبان (ن

چرایی خروج آمریکا از افغانستان منتشر ساخته و در آن خستگی مردم آمریکا از این جنگ و هزینـه 
دو تریلیون دالری این جنگ برای آمریکا را از عواملی برشمرده که حتما باعث خروج آمریکاییهـا از 

  افغانستان در موعد مقرر می شود.

  گیري نتیجه
ولت جدید آمریکا تا حدی نسبت به آینده سیاست این کشور در افغانستان در وضعیت سـردرگمی د

برد و بیشتر به دنبال آغاز مذاکره جدید و خریدن وقت برای خود است. طالبان اعالم کرده  به سر می
ن پذیرد و در صورت تخلف آمریکا نسبت به معاهده دوحه و باقی ماند است که چنین چیزی را نمی

اسـت. نحـوه » آماده قربـانی دادن بـرای اسـتقالل افغانسـتان«آمریکایی ها در افغانستان، این گروه 
روابط آمریکا با چین و روسیه نیز نشان می دهد که رقابت آمریکا با روسیه و چـین رونـد صـعودی 

سیاستهای آمریکـا در افغانسـتان در میـان چـین، خود را ادامه خواهد داد ولذا امکان همکاری ضد
روسیه، ایران و نیز پاکستان به خوبی متصور است. مقامات امنیتـی افغانسـتان نیـز از آمـاده شـدن 
طالبان برای یک درگیری تمام عیار در بهار پیش رو خبـر مـی دهنـد و بـه همـین دلیـل کشـورهای 

را در خصـوص بـاالگرفتن احتمـالی زد و  مخالف حضور آمریکا، بایسـتی از اکنـون راهبـرد خـود
خوردها و شاید جنگ نسبتا گسترده میان طالبان و نیروهای آمریکایی در مـاه هـای آینـده مشـخص 

گردد که به نظر می رسد یکـی از  کنند. در انتهای این یادداشت این توصیه از سوی نگارنده ارائه می
راستای نشان دادن عزم جزم مردم افغانستان بـرای عواملی که می تواند در تنشهای احتمالی آینده در 

اخراج آمریکایی ها از کشورشان مورد استفاده قرار گیرد تمرکز عملیاتی علیه نیروهـای بـدنام بلـک 
هزار نفر از نیروهای بلک واتر بـه عنـوان پیمانکـار ارتـش آمریکـا در  ۱۷هزار تا  ۶واتر باشد. (بین 

یاتی علیه این نیروها نشان خواهد داد که امکان عملیات علیـه افغانستان حضور دارند.) قدرت عمل
ارتش آمریکا نیز وجود دارد و بهتر است قبل از تلفات گسترده در میـان سـربازان آمریکـایی (کـه از 
شأن باالتری نسبت به اعضاء خشن بلک واتر در جامعه آمریکا برخوردار هستند)، دولت تصمیم به 

ان بگیرد؛ در غیر این صورت ارتش نیـز تلفـات بیشـتری خواهـد داد و خروج نیروهایش از افغانست
نارضایتی عمومی در میان مردم آمریکا راجع به سیاست خارجی دولت جدید (بایدن) نیز به وجـود 

  خواهد آمد.





  
  

  تأثیر حوادث اخیر روسیه بر روابط خارجی آن با آمریکا و اروپا

  زینب یوسفوند

  رویداد
رسید بـا تغییـر دولـت واشـنگتن روابـط روسـیه و آمریکـا وارد همگرایـی و  می در حالی که به نظر

هـا و معـادالت را بـه  بینی جمهور جدید آمریکا همه پیش همکاری بیشتری شود، نطق آتشین رئیس
هم ریخت. از سوی دیگر آمریکا و اروپا نسبت به دستگیری الکسی ناوالنی، رهبر مخالفین دولـت 

رو به بررسی تأثیر حوادث اخیر روسیه بر   های تندی داشتند. نوشتار پیش یگیر فعلی روسیه، موضع
  روابط این کشور با اروپا و آمریکا خواهد پرداخت.

  تحلیل رویداد
الکسی ناوالنی، سیاستمدار، فعال ضد فساد روسی و مخالف دولت پـوتین، قـرار اسـت بـار دیگـر 

نش دست به تظـاهرات بزننـد و بـا پلـیس و محاکمه شود. این مسئله موجب شده است که طرفدارا
ها نیروهای امنیتی روسیه بیش از پنج هزار نفر  نیروهای امنیتی روسیه درگیر شوند. در این تظاهرات

اند. مسئله ناوالنی گرچه موضوعی داخلی اسـت، امـا اروپـا و آمریکـا در قبـال آن  را بازداشت کرده
هـایی را علیـه  پا اعالم کرده اسـت احتمـال دارد تحریماند؛ چنان که اتحادیه ارو موضع تندی گرفته

روسیه اعمال کند. روسیه در مقابل سه دیپلمات اروپایی را به دلیل مشارکت در اعتراضـات اخـراج 
کرده است. آمریکا اقدامات روسیه علیه مخالفین را محکوم کرد و بایدن نیز اعالم کرد دوران کوتـاه 

رسـد بـرخالف دوره  ی روسیه به پایان رسیده اسـت. بـه نظـر میهای تهاجم آمدن در برابر سیاست
ترامپ، با روی کار آمدن بایدن تنش بین روسیه و آمریکا شـدت گرفتـه و آمریکـا بـه دنبـال اعمـال 

 .های متفاوتی در قبال روسیه است سیاست

  . روسیه در نگاه آمریکا و اروپا 1
سیه باید پیش از هر چیز بدانیم اروپا و آمریکـا های جدید آمریکا و اروپا علیه رو برای درک سیاست

بینند و چه درکی از این کشور و اهداف آن دارنـد. از دیـد کشـورهای اروپـایی،  چگونه روسیه را می
های جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بـه  چنان که سال  روسیه یک تهدید جدی نظامی برای آنهاست؛

کرد و حتی لهستان را بـه اشـغال خـود درآورد. صورت نظامی در کشورهای اروپای شرقی مداخله 
همچنین آنها با نگاه به تجربه اوکراین معتقدند چنین سیاستی هنوز بـه پایـان نرسـیده اسـت و اگـر 
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جـوار ابـایی  روسیه نسبت به منافع خود احساس خطـر کنـد از دخالـت نظـامی در کشـورهای هم
های گذشـته همـواره تقویـت  و در طـول دهـهنخواهد داشت. از این رو رویکرد اتحادیه اروپا و نـات

جوار روسیه از نظر نظامی بوده است تا ظرفیت مقابله ایـن  کشورهای اروپای شرقی و کشورهای هم
کشورها با تهاجم احتمالی روسیه را افزایش دهند و عالوه بر این یک فضای راهبـردی بـین اروپـای 

 .این بازیگران کاسته شود غربی و روسیه ایجاد کنند تا از درگیری مستقیم بین
ـ بـه عنـوان رهبـر  ها، روسیه نماد دشمن اصلی آمریکا  ها و به ویژه دموکرات از دیدگاه آمریکایی

های آمریکـایی و لیبـرال جهـان را زیـر سـؤال  ـ و نماینده و رهبر جهانی است که ارزش جهان لیبرال
هـای  گیـر کـردن آن در حوزه آن و زمینبرند. از این رو محدودسازی روسیه، افزایش هزینه برای  می

هـای سـخت  مختلف مأموریتی جدی برای آمریکاست که در دوره بـاراک اوبامـا بـه شـکل تحریم
ها معتقدند ثبات راهبردی موجـود در سـطح  اقتصادی علیه روسیه اعمال شد. با این حال آمریکایی

 .ر این زمینه خودداری شودای میان آمریکا و روسیه همچون سابق باید حفظ و از تنش د هسته

 . رویکرد آمریکا و اروپا علیه روسیه 2
هـایی  گیر کردن روسیه، آمریکا در چنـدین حـوزه، راهبرد برای نیل به راهبرد مطلوب به منظور زمین

سنتی را علیه روسیه طراحی کرده است که به طور معمول و بـدون تغییـرات گسـترده در حـال اجـرا 
کنند تا یـک  جوار روسیه را از نظر نظامی تقویت می کا و اروپا حوزه همشدن هستند. نخست، آمری

حوزه تهدید علیه روسیه ایجاد کنند و هزینه اقدامات نظامی را برای روسیه افزایش دهنـد. در سـطح 
اند تـا از آن بـه عنـوان  اقتصادی نیز همواره روسیه را در شرایط تحریم و فشار اقتصـادی نگـه داشـته

های روسیه استفاده کنند. در سطح داخلی، از نگاه آمریکای  زنی و اصالح سیاست چانه ابزاری برای
دموکرات، روسیه همواره باید درگیر ناآرامی داخلی باشد تا بخشی عمده از ظرفیت امنیتی، سیاسـی 
و اقتصادی آن در جبهه داخلی برای سرکوب و کنترل اعتراضات صرف شود. از نگاه آمریکا و اروپا، 

توان آن را به زانـو در آورد، امـا الزم اسـت ایـن بـازیگر همـواره در  سیه غول بزرگی است که نمیرو
 .شرایط محدودشده نگهداری شود

 هاي سنتی . رویکرد روسیه؛ خروج از تاکتیک 3
هایی کـه آمریکـا و اتحادیـه اروپـا در حـوزه  های گذشـته روسـیه بـا درک محـدودیت در طول سال

های جدیدی پـیش گرفتـه اسـت تـا بـر  اند، تاکتیک برای این کشور ایجاد کرده المللی و داخلی بین
کید بر نبرد بـا آمریکـا و اروپـا در میـدان  محدودیت های راهبردی خود غلبه کند. روسیه به جای تأ

های نفوذ در این حـوزه کـرده  نظامی متقارن، اقدام به طراحی نبرد سایبری و همچنین اجرای کمپین
های  خواهد با اجرای راهبردهای مخفی و غیرقابل رهگیری از یک سـو زیرسـاخت یاست. روسیه م
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حساس این بازیگران را در معرض حمالت سایبری با هدف تخریب و کشف اطالعات قرار دهـد و 
ــا بهره ــر، ب ــوی دیگ ــری از کمپین از س ــالش و  گی ــار چ ــا را دچ ــی آنه ــوذ سیاســت داخل ــای نف ه

آمریکـا بـوده  ٢٠٢٠و  ٢٠١٦هـای  هـای نفـوذ در انتخابات پینزدایی کند. نمونـه آن کم مشروعیت
سـازی رفتـار کـاربران مجـازی غربـی در حـال  هاسـت بـا شبیه ها در ایـن حـوزه سال است. روس

های  هـا نسـبت بـه سیاسـت دهی به فضای سیاسی آمریکا و اروپا و رادیکالیزه کـردن ذهنیت جهت
 .های سیاسی هستند های خاص یا ایجاد ناآرامی موجود با هدف به پیروزی رساندن احزاب و گروه

 گیري نتیجه
تـوان  حوزه تقابل میان آمریکا و روسیه یک حـوزه تقابـل سـنتی اسـت کـه از ابتـدای جنـگ سـرد می

های ثابتی را در آن پیگیری کرد. آمریکا به ضرورت حفظ ثبات در سطح راهبردی بین آمریکـا  سیاست
دن این ثبات ممکن است نتـایج خطرنـاکی بـرای جهـان در پـی و روسیه معتقد است زیرا بر هم خور

های متفاوت در سـطوح غیـر  داشته باشد و به جنگ میان دو بازیگر بینجامد؛ از این رو اجرای تاکتیک
راهبردی با هدف کنترل روسیه و افزایش هزینه برای این کشور، راهبـرد اساسـی آمریکـا در ایـن حـوزه 

روسـیه و آمریکـا در دوره ترامـپ، بـا حضـور بایـدن در کـاخ سـفید، است. به رغم کاهش تنش میان 
در مجموع با توجه به اینکـه  .های سنتی خود در حوزه روسیه بازگشته است آمریکا بار دیگر به سیاست

راهبردهای آمریکا و اروپا در خصوص روسیه تثبیت شده و ثبات در آن برای آمریکا و اروپا از اهمیـت 
  های آنها در برابر روسیه را داشت. ید انتظار تغییر گسترده در سیاستبرخوردار است، نبا





  
  

  پیدا و پنهان روابط طالبان با چین

  رویداد
دفتر سیاسی طالبان، با توجه به احتمال عهدشـکنی آمریکـا در ارتبـاط بـا معاهـده  ۱۳۹۹در بهمن 

وی این دفتـر راهـی تهـران، هایی از س دوحه بین طالبان و آمریکا، به شدت فعال شده است و هیئت
مسکو و عشق آباد شدند. البته طی چهار سال گذشته نمایندگان طالبان بارها به این سـه شـهر سـفر 
کرده بودند. هیئت سیاسی طالبان پیش از این در پکن و دوحه بـا نماینـدگان دولـت چـین مالقـات 

ای و جهانی، دیدار مهم دیگـری  کنند با توجه به روندهای منطقه بینی می کرده بود. کارشناسان پیش
گیرد. به این مناسبت به بازخوانی و تحلیـل مناسـبات میـان  میان نمایندگان طالبان و چین انجام می

  پردازیم. طالبان و چین می

  تحلیل رویداد
دالیل زیادی برای اهمیت افغانستان از منظر چـین وجـود : ترین دلیل اهمیت افغانستان برای چـین الف) اصلی

د. افغانستان با چین دارای مرز مشترک است و مسائل و حوادث ایـن کشـور قابلیـت تسـری بـه دار
نشین شین جیانگ (در ایران معروف به سـین کیانـگ) را دارد.  خاک چین، به ویژه به استان مسلمان

به علت این همسایگی حتی امکان تأثیرگذاری و بلکه محاصره چین توسط رقبای جهانی این کشور 
های شرقی  آمریکا از طریق خاک افغانستان وجود دارد. در واقع در کشاکش بزرگ میان قدرت مانند

(یا سازمان همکاری شانگهای) با آمریکا و ناتو، موقعیت جغرافیـایی افغانسـتان، آسـیای مرکـزی و 
د و کن گرایانه به قدرت طالبان نگاه می ایران بسیار حساس است و به همین دلیل چین با نگاهی واقع

از اولین کشورهایی بوده است که با طالبان شروع به مذاکره و تعـامالت سیاسـی و اقتصـادی کـرد. 
برای درک بهتر مسئله افغانستان از نظرگاه چین باید تقابل شانگهای و ناتو در منطقه آسیای مرکزی و 

  د.را بهتر شناخت و روابط طالبان و چین را در این چارچوب فهم کر» بیضی راهبردی«
در شـهر  ۱۹۹۶در سـال  ) و تقابل آن با سـازمان پیمـان آتالنتیـک شـمالی (نـاتو):scoب) سازمان همکاری شانگهای (

ای میان پنج کشور روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزسـتان منعقـد  شانگهای چین معاهده
ن سـازمان ایـن شکل گرفت. هدف اصلی ایـ» ۵شانگهای «شد و بر همین اساس، سازمانی به نام 

بود که از تعداد نیروهای نظامی منطقه مرزی میان چین و کشورهای شوروی سابق کاسته شود. ایـن 
آمیزی  بـه صـورت موفقیـت ۲۰۰۱هدف با برگزاری چندین نشسـت در کشـورهای عضـو تـا سـال 

) و در نشست جدیدی که در شهر شانگهای برگزار شد، ازبکستان ۲۰۰۱پیگیری شد. در این سال (
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تغییر پیدا کرد. چند ماه پـس از ایـن » ۶شانگهای «نیز به عضویت این گروه درآمد و نام سازمان به 
سـازمان «ها نام گروه را تغییـر دادنـد و تأسـیس  نشست، کشورهای عضو با افزایش سطح همکاری

) را اعالم کردند. بعدها شـش Shanghai Cooperation Organisation( ١»همکاری شانگهای
یگر خواستار عضویت در این سازمان شدند که از این میـان، دو کشـور هنـد و پاکسـتان از کشور د

موفق به عضویت کامل شدند و چهار کشور بالروس، افغانستان، مغولستان و ایـران بـه  ۲۰۱۷سال 
صورت عضو ناظر در این سازمان عضویت دارند. شش کشـور جمهـوری آذربایجـان، ارمنسـتان، 

هـای ایـن سـازمان پذیرفتـه  وگو در اجالس یه و سری النکا به عنوان شرکای گفتکامبوج، نپال، ترک
 شوند.  می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رنگ سبز: اعضای اصلی سازمان

  رنگ آبی: اعضای ناظر سازمان
  وگو در سازمان رنگ بنفش: شرکای گفت

  
ینـی های رسمی آن روسی و چ مقر دائمی سازمان همکاری شانگهای در پکن واقع است و زبان

ای از مسائل سیاسی، اقتصـادی، امنیتـی، نظـامی و فرهنگـی دنبـال  است. در این سازمان مجموعه
ترین کارکرد سازمان همکاری شانگهای حفظ امنیت انرژی برای  رسد اصلی شود؛ اما به نظر می می

های  ـ اقتصادی این کشـورها بـرای مقابلـه بـا سیاسـت کشورهای عضو و نیز افزایش قدرت سیاسی
                                                                                                                                        

بـه صـورت  organization/organisation. در متـون رسـمی و سـایت خـود سـازمان همکـاری شـانگهای واژه  ١
  شود. نوشته می Sبریتانیایی آن و با حرف 
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  المللی است. گرایانه آمریکا در معادالت و مخاصمات ژئوپلیتیک بین کجانبهی
تبیین دو مفهوم بیضی راهبردی و بازی بزرگ جدیـد بـه فهـم ج) بیضی راهبردی و بازی بزرگ جدید: 

کند. بیضـی راهبـردی بـه  تر کارکردها و راهبردهای سازمان همکاری شانگهای کمک می دقیق
جزیره عربستان تا شمال دریـای خـزر  ـ شمالی آن از شبه ه بازه جنوبیشود ک ای گفته می منطقه

 گیرد. ـ غربی آن از غرب چین و هند تا دریای مدیترانه را دربرمی است و بازه شرقی
  
  
  
  

  
  

  
  
  

درصد ذخایر نفت و گاز جهان در ایـن منطقـه قـرار گرفتـه اسـت. بـازی بـزرگ نیـز  ۷۰حدود 
ارتباط بـا رقابـت میـان امپراتـوری روسـیه تـزاری و امپراتـوری اصطالحی است که نخستین بار در 

به بعد بـرای  ۱۹۹۰بریتانیا بر سر تسلط بر منطقه آسیای مرکزی در قرن نوزدهم به کار رفت. از دهه 
اشاره به رقابت میان روسیه، آمریکا و چـین بـرای دسـتیابی بـه منـابع انـرژی در آسـیای مرکـزی از 

  تفاده شده است.اصطالح بازی بزرگ جدید اس
بخش مهمی از بیضی راهبردی در منطقه جغرافیایی اجالس شانگهای قرار دارد و بـازی بـزرگ 

گیرد. همچنین با احتسـاب ایـران، سـازمان همکـاری  جدید نیز در بخشی از این جغرافیا انجام می
سـت. درصد ذخایر گاز جهان را در خود جـای داده ا ۵۰درصد ذخایر نفت جهان و  ۲۰شانگهای 

در ضمن باید در نظر داشت جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مجموع برابـر 
کنندگان  ترین مصـرف حدود نیمی از جمعیت مردم جهان است و کشورهای چین و هند نیز به بزرگ

ترین تولیدکننده گـاز طبیعـی در جهـان اسـت؛  اند. روسیه نیز بزرگ نفت و گاز در جهان تبدیل شده
براین این سازمان نقش بسیاری مهمی در حفظ جریان جهانی انرژی برای اعضای خود و دیگران بنا

دارد و از آنجا که سازمان ناتو به رهبری آمریکا همواره سـعی در تسـلط بیشـتر بـه منـابع انـرژی در 
ت خلیج فارس و آسیای میانه دارد، تقابلی جدی میان این دو سازمان بر سر مسائل مـرتبط بـا امنیـ
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انرژی در جهان شکل گرفته است. با توجه به روندهای موجـود جهـانی مبنـی بـر کـاهش منـابع و 
  افزایش تقاضا، این تقابل اهمیتی بیش از پیش خواهد یافت.

گرفته میان اعضای سـازمان همکـاری شـانگهای باعـث  های راهبردی شکل مجموعه همکاری
ان مـانعی جـدی سـر راه اهـدف سیاسـی، های اتخاذشده از سوی این سـازم شده است که تصمیم

ها، بـا  تـرین ایـن تصـمیم نظامی و اقتصادی آمریکا در منطقه راهبردی آسیای مرکزی شـود. در مهم
های نظامی خـود در خـان آبـاد  االجلی از سوی این سازمان، آمریکا مجبور شد پایگاه تعیین ضرب

فاقد هرگونـه پایگـاه  ۲۰۰۷آمریکا از سال ازبکستان و ماناس قرقیزستان را ترک کند و به این ترتیب 
نظامی در آسیای مرکزی شد. حمایت چند سـال اخیـر دو عضـو اصـلی اجـالس شـانگهای یعنـی 
روسیه و چین از طالبان در افغانستان نیز در همین راستا قابل تحلیل است که با توجه به همسـایگی 

این منطقه (به اضـافه منـابع مهـم معـدنی افغانستان با آسیای مرکزی و وجود منابع متنوع انرژی در 
خود افغانستان)، مجموعه سازمان همکاری شانگهای درصدد دور کـردن قـدم بـه قـدم آمریکـا از 
محیط جغرافیایی نزدیک به خود و تسلط بیشتر بر جریان انرژی است تا به این شـیوه بتوانـد دسـت 

 ی و امنیتی پیدا کند.برتری نسبت به رقیب خود در مجموع مجادالت اقتصادی، سیاس
طالبان در سـال بـیش از دو میلیـارد دالر درآمـد دارنـد کـه بخـش  د) مناسبات اقتصادی طالبان و چـین:

گیرند. تعدادی از ایـن  ای از آن ناشی از مالیاتی است که از پیمانکاران معادن طال و لیتیوم می عمده
اردادند. شاهدیم چـین بـه دلیـل اهمیـت ها طرف قر پیمانکاران چینی هستند و تعدادی نیز با چینی

تـرین منبـع آن در افغانسـتان اسـت و کـاربرد  منابع معدنی افغانستان، به ویژه معادن لیتیوم که غنی
تاب و موبایل دارد، مبالغ زیادی به طالبـان بـرای حفـظ امنیـت در  های لب زیادی برای تولید باتری

  کند.  مناطق معدنی مد نظر خود پرداخت می
بر اساس دالیل یادشده، چین به انفتاح در روابـط سیاسـی خـود بـا  مناسبات سیاسی طالبان و چـین:هـ) 

ای که با پاکستان داشـت، توانسـت بـه راحتـی بـا طالبـان  طالبان نیازمند بود و به دلیل روابط حسنه
ال در وگو کند و به تنظیم روابط خود با آنـان بپـردازد و نقـش خـود را بـه عنـوان بـازیگری فعـ گفت

مـال های مهم میـان رهبـران طالبـان و مقامـات چینـی،  افغانستان افزایش دهد. در یکی از مالقات
 ۳۱ای از طالبـان در  عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی گروه طالبـان، همـراه هیئـت هشـت نفـره

کـرده  با دینگ شیجون، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، در شهر پکن مالقـات ١٣٩٨شهریور 
ای خوب  در این دیدار دینگ شیجون به هیئت طالبان گفته است توافق آمریکا و طالبان گزینه است.

. سـید اکبـر آغـا، از کنـد ها در افغانستان است و چـین از آن حمایـت می برای حل صلح آمیز تنش
در قطر با سـفر گوید که نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی این گروه  فرماندهان پیشین طالبان نیز می

وگوهـای صـلح  کوشـند دیدگاهایشـان را دربـاره گفت به برخی کشورهای منطقه از جمله چـین می
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جمهــور چــین) در نقشــی  افغانســتان بــه اشــتراک بگذارنــد. همچنــین شــی جینــگ پینــگ (رئیس
جمهور غنی در قرقیزستان گفته بود کـه کشـورش آمـاده اسـت بـا  جویانه در دیدار با رئیس مصالحه

جمهـور چـین نقـش پاکسـتان را در ایـن  انستان برای رسـیدن بـه صـلح همکـاری کنـد. رئیسافغ
وگوها اثرگذار دانسته و گفته است که پکن تالش خواهد کرد پاکستان را برای همکـاری رونـد  گفت

  صلح افغانستان تشویق کند.

  گیري نتیجه
که جغرافیای ایـن کشـور در یکی از دالیل اصلی اهمیت افغانستان، نقش کلیدی و اثرگذاری است 

 جاری میان قدرت
ِ
های شـرقی (یـا سـازمان همکـاری شـانگهای) و ایـاالت  تقابل عظیم و جهانی

کوشد تا آمریکـا را از  متحده آمریکا دارد. چین در کنار سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای می
بینـد.  گیری با طالبـان می طمحدوده بیضی راهبردی دور سازد و به همین دلیل منافع زیادی در ارتبا

ارتباط عمیق چین و پاکستان و تخاصم قدیمی هر دو کشور با هند موجب تسهیل رابطه میان طالبان 
و چین شده است. طالبان نیز که عالوه بر حمایت سیاسی چین به ارتباط اقتصادی با این کشور نیاز 

وگو کرده اسـت.  مقامات این کشور گفتدارد، چندین بار هیئت سیاسی خود را به پکن فرستاده و با 
های چینی در خاک تحت تصرف طالبان ( یا گـذر  وجود معادن غنی در افغانستان و حضور شرکت

هـا و  دهی چینی ایشان از این خاک) باعث کسب درآمد سرشاری برای طالبان شده اسـت (مالیـات
راین طالبان نیز از هر جهت از ارتباط ها به طالبان برای حفظ امنیت)؛ بناب پیمانکاران مرتبط با چینی

  برد.  می با چین سود



  
  

  پیامدهاي تطبیع براي جوامع عربی

  مسئله
ها با اعراب گرچه معضل امنیت پیرامـون را بـرای ایـن رژیـم تـا حـدودی  سازی روابط صهیونیست عادی

سـازی افـزایش  ادیای ناشـی از ایـن ع عربـی و منطقـه هـای درون ها و ناامنی کند، اما چالش برطرف می
گرایی در جوامع غـرب آسـیا یـک نتیجـه دارد کـه همـان  سازی همسو با راهبرد فرقه یابد. راهبرد عادی می

ها و مذاهب درون کشورها برای تحریـک  گرایی بر قومیت افزایش تنش در منطقه است. اگر در راهبرد فرقه
هـای منطقـه اسـت. در  تـنش بـین دولتسازی هدف افزایش  شود، در راهبرد عادی علیه دولت تمرکز می

 ملی و منحصر به مـردم  واقع این راهبرد، مسئله فلسطین را از سطح کالن و جهان اسالم به مسئله
ً
ای صرفا

  پردازد. سازی می کند. این نوشتار به پیامدهای این عادی فلسطین می

  تحلیل رویداد
ـ اعراب را که به مـدت چنـد  زعه اسرائیلسازی، وجهۀ عربی منا عادی : رنگ شدن مسئله فلسـطین . کم۱

رسد این مسئله برای اعـراب  کند. به نظر می رنگ می دهه گسل ژئوپلیتیک غرب آسیا بود، بسیار کم
 عـرب محافظـه دیگر فقط ماهیت اسرائیلی

ِ
کار اکنـون حـامی رژیـم  ـ فلسطینی دارد. بنابراین محور

ـ دشـمنی در غـرب آسـیا را  لگوهای دوستیصهیونیستی در حل بحران فلسطین است. این روند، ا
زا و فلسـطین و حامیـان آن، عناصـر  کنـد و رژیـم صهیونیسـتی، ثبـات حول فلسـطین دگرگـون می

سازی و اتحادهای جدیدی بین اعراب و  شوند. در نتیجه، ائتالف ستیز ترسیم می کننده و صلح ناامن
  رژیم صهیونیستی در آینده شکل خواهد گرفت.

ها در  سازی افزایش نقش صهیونیست ترین پیامد عادی مهم صهیونیستی در تحوالت غرب آسیا: . نفوذ رژیم۲
ای متشـکل از  هـای درونـی و فرامنطقـه تحوالت آینده غـرب آسیاسـت. ایـن منطقـه درگیـر رقابت

های مختلف است. رژیم صهیونیستی در ایـن رقابـت  ای از بازیگران با منافع و ایدئولوژی مجموعه
آفرینـی رژیـم  است منافع و امنیت خود را تأمین کنـد. نقش  صورت محدود تا کنون توانسته  حتی به

صهیونیستی در بحران کردستان عراق، بحران سوریه، یمن، لیبی و مصر و حتی افزایش سطح روابط 
هـای نظـامی و جاسوسـی در  این رژیم با پیرامون ایران برجسته است. اکنـون طـرح سـاخت پایگاه

دهی به روابط این جوامع با  رب حاشیه خلیج فارس و نقش رژیم صهیونیستی در شکلکشورهای ع
سـازی، نقـش  پیرامون خود یک تهدید برای افزایش تنش است. رژیم صهیونیستی بـا راهبـرد عادی

ای  دهـد و در مقابـل نقـش منطقـه شدت کـاهش می اتحادیه اروپا و روسیه را در مسئله فلسطین به 
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ـ فلسـطین حتـی از  یابد. در نتیجه حل بحـران اسرائیل ی این رژیم، افزایش میآمریکا، حامی اصل
  شود. المللی خارج می دستورکار نهادهای بین

سازی به توسعه روابط اقتصادی اعراب با  رکن مهم عادی . تعهد اعراب به حمایت از امنیت رژیم صهیونیستی:۳
های اقتصـادی  گذاری بـا افـزایش سـرمایه ها در قالب معامله قرن مربوط است. اعراب صهیونیست

درصد باشد، متعهد به تأمین امنیت ایـن  ۷۰خود در مناطق اشغالی که طبق این معامله باید حدود 
های خود خواهند شد. نتیجه ایـن رونـد، افـزایش میلیتـاریزه شـدن  رژیم برای تأمین امنیت سرمایه

هد افـزایش فشـارهای اعـراب حـامی رژیـم غرب آسیا علیه خوِد مجموعه است. بنابراین بایـد شـا
  های عربی در راستای تأمین امنیت این رژیم باشیم. صهیونیستی بر سایر دولت

ویژه  سازی ندارند؛ به  همه کشورهای عرب موضع واحدی در برابر عادی. افزایش واگرایی بین اعراب: ۴
ر افکار عمومی جوامـع عربـی بند هستند. از سوی دیگ برخی اعراب کماکان به راهبرد مقاومت پای

معنای پذیرش دوستی بـا   اند، اما این به سازی داشته گرچه اغلب موضعی خنثی نسبت به این عادی
ها نیست. بخشی از این سکوت ناشی از ساختار دیکتاتوری حکام این جوامـع اسـت.  صهیونیست

 انقالب مصر که به سرنگونی مبارک انجامید، نشـان داد کـه در فضـای دموک
ِ
راتیـک، اولـین دشـمن

ها  ها بودند که در قالب حمله انقالبیـون بـه سـفارت صهیونیسـت تحوالت این کشور، صهیونیست
هـا بـوده اسـت. ایـن همگرایـی  تجلی یافت. رژیم صهیونیستی همواره حامی تداوم این دیکتاتوری

بـت مخربـی شود. ممکن است شـاهد رقا موجب افزایش رقابت بین مصر، ترکیه و عربستان نیز می
ای باشیم. این واگرایـی و تـنش در روابـط اعـراب حـامی  برای دوستی با این رژیم بین رقبای منطقه

ها  یابـد. افـزایش نقـش صهیونیسـت ها با محور مقاومت از جمله ایران بیشتر نمود می صهیونیست
  پیرامون ایران یک تهدید بالفعل است. مواضع تند ایران علیه جوامع عربی حامی عادی

ً
سازی اخیـرا

  گویای این وضعیت است. 

  گیري نتیجه
ها حس وجـود ابـزار قدرتمنـدتری  اگرچه برقراری روابط رسمی اعراب خلیج فارس با صهیونیست

سـازی مسـئله نـاامنی را در غـرب آسـیا  دهد، اما ایـن عادی برای مقابله با ایران را به این جوامع می
با محوریت رژیـم صهیونیسـتی و دشـمنی مشـترک بـا  دهد. در نتیجه طرح ناتوی عربی افزایش می

کنـد.  ها در منطقـه را تـأمین می سازی مشـروعیت صهیونیسـت شود. این عادی تر می ایران برجسته
 دوسـت را در برابـر محـور عربی عادی

ِ
ـ ایرانـی مقاومـت قـرار  سازی، رژیم صهیونیستی و اعراب

سازی روابط با رژیم صهیونیسـتی  اهد بود. عادیدهد و رژیم صهیونیستی در این مبارزه تنها نخو می
المللـی بـرای اعـراب  ای و بین از سوی کشورهای عربی در درجه اول در سه سطح داخلـی، منطقـه
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پیامدهایی دارد. در سطح داخلی، حکام این کشورها بـه دنبـال اسـتحکام جایگـاه خـود بـا کسـب 
برابـر ایـران و ترکیـه مطـرح اسـت و در ای ایجاد توازن در  حمایت خارجی هستند. در سطح منطقه

سازی در واقـع  المللی قرار گرفتن در جبهه قدرت برتر یعنی آمریکا. برای آمریکا نیز عادی سطح بین
ای ایـن کشـور را فـراهم  تشکیل ائتالفی از متحدان است که زمینه تداوم و اسـتحکام نقـش منطقـه

 .دهد آفرینی رقیبان را کاهش می کند و زمینه نقش می
 

  


