
 

 

 فـــــرید ســــیاووش 

یک رسکشید در یادداشت "  ژ اتت 
ن و  تیغِه یخ سیاست از آب بازی های استر " آمده بود که: " روسیه، چی 

و های خودی طالب که بر ضد داعش و   یک با هم رسحدات خود را توسط آن نت  ژ اتت 
ایران در تفاهم استر

ن راهکار یم چرخد.  ... یم جنگند، حفاظت میکنند. دلیل   سقوط رسیــــع محالت رسحدی هم بر محور همی 
امریکا رفت وگلیم  برنامه ها و منافع اش را هم رقبایش توسط  سخت افزار ساخته خود امریکا جمع خواهند 

 کرد." 

 بر   جمیع
ی

زیر پوست سیاست  ؛ همچنان گفته شده بود:"داشتند   تردید هم    کسانن  و  آن قلم زدند  تائید  بزرگ
ن لرزه ها گواِه باز شدن دهانِه آتشفشان بازی های  در افغانستان تحوالت شگرفن در جریان است و زمی 

یک و رویکرد های غت  منتظره یم باشد. "  ژ اتت 
 کالن استر

یک به بدست باد و برق افتاد  ژ اتت 
اف استر که نماینده ویژه رئیس   گونهبدین  ؛دهانه آتشفشان باز شد و اعتر

ویهور روسیه برای افغانستان  جم های طالبان در شمال افغانستان  بدلیل دشمنن طالبان با داعش، پیشژ
 را برای امنیت کشورهای آسیای مرکزی مثبت دانست. 

وی  »ضمت  کابلوف«  های طالبان نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفت که مسکو پیشژ
در شمال افغانستان را به دلیل دشمنن این گروه با گروه تروریسنر داعش برای امنیت کشورهای آسیای  

 کند. مرکزی مثبت ارزیانی یم 

وی پیشژ والدای« گفت که  بحث  »باشگاه  نشست  در  در کابلوف  طالبان  برای   های  افغانستان  شمال 
 متحدان روسیه در آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و ازبکستان مزایای امنینر دارد. 

ن روزافزون عنارص داعش در شمال افغانستان خواند،   ن با ابراز نگرانن از آنچه قدرت گرفیر نماینده ویژه پوتی 
 دهد. ها را شکست یم کند و آنافزود که طالبان دستکم با این گروه تروریسنر مقابله یم 

ل مناطقر در شمال افغانستان هستند، جنبه   این واقعیت که طالبان در حال کنتر کابلوف ترصیــــح کرد: 
ن دارد. چرا؟ زیرا بیشتر این گروه  معطوف به امور داخیل نیستند، بلکه به  )داعش(های افراطگرا  مثبنر نت 

 آسیای میانه ، پاکستان یا ایران توجه دارند. 

یگ و استخبارانر نمایان شد. با  ژ اتت 
اف جانانه  ُرخ پنهان بازی استر  این اعتر


