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 1کامل گزارش

 

 پرتو در روسیه و ایران روابط المللیبین همایش» نشستپیش دومین 

 هایفرصت» یکارشناس_یعلم شستنو  «ایمنطقه نوین تحوالت

 15 کشنبهی روز در «شوروی پسا حوزه در روسیه و ایران همکاری

 تهران دانشگاه یمرکز یایاوراس مطالعات مرکز یسو از 1۴۰۰ وریشهر

ای منطقه مطالعات یرانیا یعلم انجمن و قفقاز مطالعات ادیبن یهمکار با

نود و  در. شد برگزار ناریوب صورت به( یمرکز یایاوراس کارگروه)

 مطالعات گروه یعلم ئتیه عضوی برار اریخدا دکتر نشست نیدوم

 فولیشات الکساندر کترن و دتهرا دانشگاه جهان مطالعات انشگاهد هیروس

 یمال امور یدولت انشگاهی داسیس علوم و یشناس جامعه دانشکده سریی

 الهه دکتر نشست نیا ریمد. پرداختند خود یهادگاهید طرح به هیروس

 .بود ییکوال

 هایی در موردنخست دکتر کوالیی با ارائه توضیح این نشستدر 

دعوت کردند به طرح  یشانااز  ف،وعلمی دکتر شاتیل پیشینهو ها فعالیت

سخنرانی خود را این گونه آغاز  فودکتر شاتیل .دیدگاه خود بپردازند

 و یمرکز یایآس در هیروس استیس درباره که یمهم موارداز  کردند:

 ۲۰1۴ سال تا که است نیا کرد مطرح توانمی یپساشورو یکشورها

 با و  ۲۰1۴بعد از سال  .کشورهای منطقه وجود داشتدر ییهمگرا ینوع

 را فضا و شد شروع هیروس هیعلها میتحر مه،یکر ی جزیره دادهایرو

 خود بانیپشت را هیروس ،یمرکز یایآس یکشورها شتریپ اگر. کرد دگرگون

 هیروس سود به رییتغ نیا و کرد رییتغ تیوضع ۲۰1۴ سال از .تندسدانمی

 خود یروهاین کستانیتاج مانند ییکشورها در هیروس هرچند. نشد تمام

                                                           
 روسیه و ایران همکاری هایتفرص»این گزارش از نوار صوتی سخنران های محترم در نشست  1 

 استخراج شده است. « پساشوروی حوزه در
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 ترکمنستان و ازبکستان در ای کرده مستقر ینظامهای گاهیپا صورت به را

 ۲۰1۴ سال از پس اما دارد، یقو ارتباطات یاقتصاد و یاسیس نظر از

 یبرا. است کرده رییتغ کشورها نیا در دولتمردان یبرخگیری جهت

اند شده لیمتما غرب سمت به شتریب دولتمردان یبرخ قزاقستان در نمونه

 نخبگان ،)سی آی اس(همسود جامعه عضو یکشورها یبرخ در ای

 یقدرتها با واند کرده هیروس به وابستگی نیگزیجا را ییگرا چندجانبه

 «یروس جهان» دهیا نیا بنابر. کنندمی تیتقو را خود بطروا هم گرید

 گفت تواننمی یکنون مرحله در اما ،داشته ییکارکردها هیروس در اگرچه

 . هستند هیروس به یمتک و همگرا کشورها همه

 را خود استیس گرفت میتصم زین هیروس ۲۰1۴ سال یدادهایرو از بعد

 وضع و تعادل حفظ یراستا در را آن و داده رییتغ یمرکز یایآس قبال در

 اگر یحت تیکی را حفظ  کند  که یکند تا بتواند تعادل ژئوپل استوار موجود

 حفظ هیروس با را خود روابط همچنان دارند، لیتما هم غرب به کشورها

یرای آسیای مرکزی هایی راستا بود که روسیه تخفیف و وام ندر ای. کنند

 هیاتحاد مانیپ چارچوب در هاییمشوق در نظر گرفت و همینطور

 به نگرندهیآ نگاه یجا به یکل طوربه و کرده مطرح ییایاوراس اقتصادی

 .شدیاندمی موجود وضع حفظ

 رمسکو ب و شودمی ترانزیتی اسالم کریم اف در این مسیر تببین طرح

. بود منطقههای روابط خود را با کشور فظح یپ در رحط این ساسا

 را فعلی تعادل مختلفهای طرح با کرده تالش زین ازبکستان در مسکو

 شیپهای سال به نسبت یفعل مرحله در مسکو نیا بنابر. کند حفظ

 یایآس یکشورها نکهیا به توجه با .دارد منطقه نیا در یکمتر یرگذاریتاث

های طرف از یکی ،گرفتند شیپ در را ییگراچندجانبه استیس یمرکز

 یتجار رقابت این نابرب .است نیچ یگرید و کایآمر ،منطقه نیآفرنقش

 هم هیترک در سالهای اخیر .است دادهرخ منطقه در زین نیچ و کایآمر نیب
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  و داشته منطقه در موثری حضور ،خود ییگرایعثمان یدئولوژیا با

 ضعف نشانگر تیواقع نیا. است کرده عمل موفق نهیزم نیا در اردوغان

که نتوانسته پا به پای  است منطقه در خود یدئولوژیا شبردیپ در مسکو

 و قزاقستان زبان، ترک یکشورها اتحاد دهیا با هیترک ترکیه پیش رود. 

 در کههایی نهیزم در یحت .است کرده لیمتما خود طرف به را زستانیقرق

 دستبه یخوب تیموفق یدئولوژیا حوزه در نبوده، موفق یتجار حوزه

همگرایی خوبی با  بانز ترکای هاردوغان با اتحاد کشور ست.ا آورده

 دست آوردهبه یادیز یازهایامت ومنطقه ایجاد کرده است های کشور

 نبوده موفق چندان نهیزم نیا در کایآمر یحت و هیروس کهیحال در؛ است

 .اند

 به توجه با: گفتند افغانستان یدادهایرو به هیروس نظر مورد در شانیا

. دارد تیاهم هیروس یبرا مورد دو نطالبا یرگیچ و افغانستان یرخدادها

ی خواهند مرکز یایآس در تیامن و ثبات یبرا طالبان خطری که ،نخست

می روسیه را برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه شدت فعالیت کهداشت 

 یرگیچ یپ در کهاست   نیا هیروس یبرا آن مثبت نکته ماا بخشد.

 ممکن یمرکز یایآس گاننخب از یاریبس افغانستان، بر تندرو یهاگروه

 مانند یگرید کشور از هدیدهات دیریتم برای دیبا کنند احساس است

 نیتام و یتجار حوزه در است ممکن عالوهبه .گرفت کمک هیروس

 نکته. باشد داشته وجود هیروس یبراهایی فرصت ،زین کشورها یازهاین

یاد با توجه به اینکه بخش ز .است مهاجرت مساله هیروس یبرا گرید

، ممکن تاجیکستان است ازبکستان و هاینیروی کار روسیه از کشور

تواند برای می بیشتر شود که وسیهر هب مهاجرت از این کشورها است

که  اند ردهک طرحم ار یدها ینا برخی اگرچهشود.  روسیه مثبت برآورد

روسیه از این  تامهاجرین توسط سازمانی در روسیه انتقال داده شوند 

ی بین نخبگان و مختلفهای دگاهید که اجنآ از اما ،هره ببرداوضاع ب
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 همچنین .فتدا مین تفاقا ینا من رنظ هب ، روسیه وجود دارد بهمهاجرین 

 .دارد اییه همالحظ مسائل و  باغ قره و فیدس یهروس نباس،ود در هیروس

 درهایی چالش است ممکن و کند حفظ نیز آنها در را ثبات دیبا روسیه

شود که روسیه  در می پیش بینی فغانستانامورد  در .باشد داشته نهیزم نیا

مقاصد  با طالبان گفتگونظامی و -سیاسیهای گزینه زا یریگ هرهب باآینده 

 خود را پیش برد. 

*** 

 و رانیاهای یهمکار" نوانع باخود را  ی سخنرانیبرار دکتردر ادامه 

 با ژهیوبه افغانستان ریخا تحوالت به توجه با یمرکز یایآس در هیروس

 منطقه درمورد نکهیا از قبل فتند:گ و ردندک آغاز "کایآمر خروج به توجه

 .هستند چه منطقه در کالنهای روند ای ابرروندها میبدان دیبا میکن صحبت

 یبرا افغانستان و یمرکز یایآس تیاهم درباره بحث، به ورود از پیش

 . میکن یبررس را جدول چند هیروس و رانیا

، جمعیت رظاز ن :گفتند بودند کرده آماده که یهای ولجد به اشاره با شانیا

 رسد.می ملیون نفر 75پنج کشور آسیای مرکزی به حدود کل جمعیت 

 یعیطب منابع نظر از اگرچه منطقه یکشورها دهدمی نشان جدول ارقام

 یمناسب تیوضع یاقتصادهای شاخص نظر از اما ،هستند یغن اریبس

 از هیروس سهم منطقه، یتجار کانیشر نظر از نکهیا یبعد نکته .رندندا

 با. است دهیرس سوم کی ای درصد نه به درصد یس از تاکنون 1995 سال

 پس. است دهیرس درصد هفده به درصد چهار از نیچ سهم حال نیا

 ،است داده گسترش کشورها نیا با را یاقتصاد روابط 1995 سال از نیچ

 کهای منطقه در ها،میتحر و یخارج ،یداخل مشکالت لیلد به هیروس اما

 . است داده دست زا  را خود سهم ،داند یم خود خلوت اتیح
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 خارجه یوزرا سطح در چندجانبه چارچوب کی ۲۰15 سال از کایآمر

ابزارهای آمریکا در منطقه  .است داده لیتشک منطقه یکشورها و کایآمر

 بههایی کمک م،یمستقهای کمک دالر اردیلیم نهمالی! های چیست؟ کمک

 یخصوص یگذار هیسرما و دالر اردیلیم 5۰ زانیم به میمستق وام صورت

 یسو از تحصیلی و تبادل استاد و دانشجوهای بورس الر.د اردیلیم 31

 در کشورها نیا در پروژه 7۰ نیهمچن ،است شده انجام منطقه در کایآمر

 قبل یسالها از کایآمر پس. تاس دهش اجرا ارزشها حفظ و فرهنگ بخش

 . است کرده یگذار هیسرما منطقه نیا در

 کا،یآمر از الگوگرفتن با ۲۰۲۰ از زین نیچ یعنی هیروس یِبعد بیرق

 راه پروژه بزرگ بخش. کندمی برگزار منطقه درهایی کنفرانس و نشست

می عبور یمرکز یایآس از " راهیک  ،کمربندیک " طرح ای دیجد شمیابر

 که کرد توجه دیبا اما. دیانجام خواهد نیچ کیتیژئوپل نفوذ به نیا و کند

 به دلیل-چین  نسبت نخبگان یبرخ در ینیبدب کی ریاخهای سال در

 مونهن برای . است شده جادیا -«یبده دام» به کشورها افتادن زا نگرانی

بانک واردات و صادرات چین  وام گرفته است و نتوانست  قرقیزستان از

در  خودبرای پیشبرد اهداف  ینچ اکنونبدهی را پرداخت کند.  ۲۰۲۰تا 

 یناتوان و ینیبدب نیا از اطالع با جهت نفوذ بیشتر و جلب اعتماد کشورها

 کرده لیتسه راها وام نیا بازپرداخت خود، یبده بازپرداخت از کشورها

  .است

 در است؟ کرده چه ،این منطقه درحوزه تمدنی اش قرار دارد که رانیا اما

 تجارت سطح. است فتادهین ارقام و اعداد در یخاص اتفاق ریاخ سال چند

 به اشاره با ادامه در شانیا .است بوده کاهش روند رو زین افغانستان با ما

 ازای خچهیتار و هیتشب پاندورا جعبه به را افغانستان ،پاندورا جعبه افسانه

به این دلیل  فغانستانا هب :کردند ارائه افغانستان درها یامپراتور شکست

گویند که در قرن نوزده روسیه تزاری با ها میگورستان امپراتوری
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از آن هم  پس .افغانستان وارد نبرد شد و موفق به تسخیر این کشور نشد

 شدند.  وی و آمریکا به همان سرنوشت دچارشور ،بریتانیا

 منطقه نیا وردم در امروز چرا فتند:گ رکزیم سیایآ هب هرشاا اب ایشان

 شکل بستر و رانیا یتمدن حوزه در منطقه نیا چون م؟یکنمی صحبت

ما رقبایی داریم که  .است هیروس و رانیا یکیتیژئوپل مسائل یبرخ یریگ

 که همزمان .هم از نظر سیاسی و اقتصادی ممکن است مشکل ساز باشند

 در یارهمک امکان که میدارهایی منافع اشتراک م،یهست بیرق هیروس با

-واقع هاییهمکار یریگ شکلرای ب. کندمی جابیا راها حوزه یبرخ

 نیا. میکن یبررس منطقه در را ابرروندها نخست دیبا گرایانهعمل -گرایانه

 در چه و حاضر حال در چه را الملل نیب نظام تیفیک کالن یابرروندها

های نهیزم هم م،یبشناس را وندهارابر نیا ما اگر. کنندمی نییتع ندهیآ

 یبرا میتوانمی و میفهممی بهتر راها چالش هم و میکنمی دایپ را یهمکار

 .  میکن یزیر برنامه ندهیآ

 افتاد؟ خواهد منطقه نیا یبرا یاتفاق چه که پرسش نیا طرح با شانیا

 روبرو یساز ثباتیب با هم و یثباتیب با هم منطقه نیا یکشورها: گفتند

 کی مهاجرت مساله: گفتند منطقه یابرروندها نییتب در شانیا. هستند

 به هامنطقه و مرزها یراو یمسائل هم جهان سطح در که هست ابرروند

 مخدر، مواد از اعم قاچاق و سمیترور یبعد مساله. است آورده وجود

 .دارد تیاهم مخدر مواد قاچاق نهیزم در افغانستان .است انسان و سالح

 از قاچاقی ایران و روسیه است چرا که اصل هاینگرانی از اچاقق ینا

 دوم واروپا  و ترکیه ،به قفقاز رانیا از نخست دارد ریمس دو افغانستان

 ابرروند. است ییگراافراط سوم ابرروند .آسیای مرکزی به روسیه ریمس

 و منطقه کل یبراای گسترده یامدهایپ که ستیز طیمح مساله چهارم

بر سر دوباره طالبان  در حال تکرار است.تاریخ  .دارد یرامونیپ یکشورها
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چه  هک ندتصمیم بگیر و روسیه باید نیراا نابراینب است.قدرت امده 

 .اشتد خواهندهایی سیاست

تشدید  مانند هیروس و رانیا مشترک یتیامن یدهایتهد به اشاره با شانیا 

 و هند ،چین جمله ازای و غیرمنطقهای بازیگران منطقههای فعالیت

جابه جایی نیروهای داعش از خاورمیانه به آسیای  مچنینه وستان، پاک

می  هیروس و رانیا که ردندک اشاره ییابزارها به ،افغانستان و مرکزی

 سازمان ،یشانگها همکاری سازمان :بپردازند دهایتهد فعد به آن با توانند

این  ملهج ازاتحادیه اقتصادی اوراسیایی  نیهمچن و یجمع تیامن مانیپ

 یهمکار یبرا یبستر میتوانها میسازمان نیا قالب در مااست.  بزارهاا

 چارچوب به بتوانند هیروس و رانیا که دیام. میآور وجود به دوطرف

 .ابندی دست منطقه در ثبات و صلح یبرقرار یبرا یهمکار

*** 

تشکر کردند و گفتند:  مهماندرادامه  دکتر کوالیی  از سخنرانی  هر دو 

از این  یزدگشگفت نیا اما ،داد رخ سرعت با فغانستانا تحوالت

 زینها سال آن در .اندازدمی 1997 و 199۶ هایسال ادی به را منتحوالت 

 . شد رهیچ کشور بر سرعت به طالبان

 یفروپاش از پس که بودند مهم گریباز دو هیترک و رانیاایشان افزود: 

 رانیا. شوند فعال زقفقا و یمرکز یایآس در رفتمی انتظار یشورو

 قبال در را خود یاستهایس هیروس با یهمسوتر شکل به هیترک برخالف

 بینیم.روابط دو کشور می را در مسوییه اینآثار  .کرد میتنظ منطقه

رقابت و همکاری در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و این از ی یهاعرصه

 طرح به حاضران شستن دامها در. امروز در افغانستان وجود دارد

 . ختندپردا خود ایه دیدگاه ایها پرسش

*** 
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 هیروس با را مشترک منافع یزن سوریه رد رانیا یاسالم یجمهور :پرسش

 زمان در .میدیند هیسور در کشور نیا از را یمناسب چهره ما اما داشت

 یجا به را یخوب تجربه هیروس ،کشور نیا در دستاوردها میتقس

 ست؟ین افغانستان در تجربه نیا تکرار امکان ایآ. نگذاشت

 اعالم بارها نیپوت. است شطرنج یباز مانندها روس استیس: یبرار دکتر

 نیا از یدوست و یبرادر توقع ما اما ،دارد شیپ در گراعمل یاستیس کرده

 با مینتوان اگر و است گونه نیاهای روس رفتار میبدان دیبا .میدار کشور

های نگاه با و کنم محاسبه را دهیفا و نهیهز و میشو دانیم وارد باز چشم

. کرد میخواه تکرار بارها را تجربه همان نیم،ک گاهن سائلم به نانهیبرواقعیغ

 نیا ،میرینپذ را تیواقع نیا اگر اما .ستین هیسور مانند افغانستان البته

 ستفهر در هیروس در االن طالبان. شد خواهد تکرار بارها تجربه

 شکل کشور نیا در ریفراگ دولت اگر اما ،دارد قرار یستیترورهای گروه

 دیبا ما. دننک خارج ستفهر نیا از را طالبانها روس ودر یم گمان ،ردیبگ

 محاسبات بر اساس و یرواقعیغهای توقع بدون . بایدمیبشناس را روندها

 . میشو شطرنج یباز وارد نانهیب واقع و قیدق

. است تغییر کرده هیسور در تیوضع کنممی فکر من :فولیشات دکتر

 ولی ،داشتند تیحساس رانیا به نسبت گرید یکشورها و کایآمر پیشتر

 اعالم بارها روس هایمقام عالوهبه. است شده کم تیحساس نیا کنونا

 از یفیط هیروس خبگانین جامعه البته. میهست گراعمل ما کهاند کرده

 مهمها نگاه نیا ندیبرا. ارندد رانیا قبال در ار متفاوتهای نگاه و مواضع

 رییتغ زین هاگروه نیا مواضع هیسور در تیوضع رییتغ به توجه با. است

 به. دارند یغرب یالب ه،یروس هایانیجر یبرخ که کرد توجه دیبا .کندمی

 روس نخبگان نگاه در تواندمی زینها میتحر و رانیا خود تیوضع عالوه

 .باشد رگذاریتاث رانیا به نسبت
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 ریاخهای سال در زبانترک یکشورها یهمکار یشورا :پرسش

 بهار در و نیاوکرا و مجارستان شتریپ. است کرده دایپ یشتریبهای تیفعال

 تیعضو درخواست ،افغانستان در یغن دولت خارجه ریوز زین امسال

 یبرخ. اند داشته را زبانترک یکشورهای همکار یشورا در ناظر

 به زین هیروس شاید کهاند کرده طرح را گمانه نیااین  ترکیه لگرانیتحل

 گمانه نیا به نسبت شما نظر. وندندیبپ شورا نیا به ناظر عضو عنوان

 را نظرتان زین افغانستان بحران در هیترک نقش درمورد نیهمچن ست؟یچ

 .دییبفرما

 افغانستان هم و نیاوکرا هم مجارستان، هم بله. :فولیشات دکتر

 زبانترک یکشورها یشورا ناظر عضو تااند داده را خود درخواست

 زین هیروس که داشته وجود ادعا نیا. است نشده دییتا تاکنون اما ،شوند

 به توجه با را مساله نیا هیروس نخبگان ازهایی بخش و شود شورا وارد

 به ورود من خود .اندکرده مطرح هیروس مردم از یبرخ بودن زبانترک

می اردوغان تالش. دانمنمی مناسب را فرهنگی وی نید ،یزبان یشوراها

 زین رستانیباشق و تاتارستان در یافرادکند این موضوع را گسترش دهد. 

 هیترک سود به تواندمی تحقق صورت در کهاند کرده طرح را لیتما نیا

 یموضوع و ستین مثبت مساله نیا مجموع در من نظر به اما. باشد

 .است فکنا اختالف

 از دیپلماسی سیاسی و فرهنگی برای نفوذ بیشتر درها کتر: یاردکتربر

 ما که است یتیواقع ییگرایوعثمانن از و آسیای مرکزی استفاده کردند.قفق

حوزه نفوذ ترکیه گسترش پیدا  ایه،پ ینا بر .مینیبیم را آن یامدهایپ امروز

لی م منیتا دیتهد را مساله نیاها روس سرد جنگ دوران در. ستا هکرد

 هیروس در مساله نیا رامونیپ یینظرهااختالف اکنون اما ،دندیدمی خود

 شورا نیا به وستنیپ ما که گفت الوروف ۲۰1۶ سال در یحت. دارد وجود

 گاهیجا درها زبانترک ها،زبان روس از بعد هیروس در. میکنمی یبررس را
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 نیتام یبرا یروز که برسد جهینت نیا به هیروس است ممکن. هستند دوم

 هیروس مینکن فراموش. بپوندد ناظر عنوانبه شورا نیا به خود یمل منافع

ناتویی که تهدیداصلی برای امنیت  .ونددیبپ هم ناتو به داشت اصرار بارها

خواهند وارد ناتو ها میگفتند روسمی آمریکا ایهبرخی مقام .روسیه بود

 شوند که از درون آن را تضعیف کند.

 زین آنجا درروسیه  و هستند فعال هیروس ترکیه هم هم ،افغانستان در

 به طالبان امیپ نمونه یبرا. شود تعامل واردها طرف همه با کندمی تالش

در افغانستان به  هیروس سفارت یسو از ائتالف شمال مقاومت یروهاین

 گرایی پیشاین سیاست روسیه در چارچوب عمل بنابر .شد منتقل آنها

 پیوندند. می هاو منافع ایجاب کند به سازمانها رورترود و اگر ضمی

 یشورا وارد است آماده هیروس میگومی مزاح قالب در :فولیشات دکتر

 مهیکر پیوستن هم هیترک که یشرط به شود زبانترک یکشورها یهمکار

 !!ردیبپذ را هیروس به

 شرفا محمد هیعل گسترده ینظام هایاقدام از شیپ طالبان: ییکوال دکتر

های دهه در افغانستان. اندداشته مسکو و تهران دوحه، در ییگفتگوها یغن

. است بودهی اسالمی گرا افراطهای گروه پرورش مناسب بستر گذشته

 هیروس مهمهای دغدغه از یکی ۲۰۰1های سال تجربه گرفتن درنظر با

حضور نظامی روسیه های همین یکی از انگیزه و است "سمیترور" مساله

نگرانی از گسترش تروریسم به مرزهای فدراسیون روسیه  .ر سوریه شدد

 و 1997 پس از سال طالبان تجربه به توجه با ارد.د همیتا سکوم برای

 ریمس طالبان کندمی فکر هیروس ایآ ،199۰ دهه یانتها در طالبان استیس

 کار یرو را طالبان 1997 سال درها ییکایآمر رفت؟ خواهد را یمتفاوت

 آینده از یبراورد هیروس اما. است مشخص شورک این فیتکل و ردندآو

 خطر نیا چرا دارد؟ یداعش نوع از هم آن افغانستان در ییادگرایبن
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 علت ند؟یبنمی یجد را خطر نیا هیروس ایآ و شده یابیارز کوچک

 در کشور نیا استیس به نسبت هیسور در هیروس استیس در تفاوت

 ست؟یچ افغانستان

 به گرفت شکل یفردبه منحصر تیوضع افغانستان در :فولیاتش دکتر

 سه عنوان به طالبان و داعش القاعده، کشور نیا در نکهیا به توجه با ژهیو

 یبرا کایآمر را گروه سه نیا از کدام هر. هستند فعال یستیترور گروه

بل کند، طالبان را در القاعده را ساخت که با شوروی تقا .کرد جادیا یهدف

اهلل به صف کرد و داعش را به دلیل اینکه ثبات را از ابر نجیببر

 آگاه خطر نیا به نسبت هیروس به وجود آورد. بگیردمنطقه های کشور

دستان طالبان را در  و آورده جودوبه کایآمر را مساله نیا داندمی و است

 در را یرنگهای انقالب ما گرید سوی از. آسیای مرکزی باز گذاشته است

 . میاداشته خود رامونیپ یشورهاک

 خودهای تیفعال یمرکز یایآس در تا کرده فعال را طالبان کایآمر واقع در

 نیا هیروس و شوند فعال کستانیتاج در است ممکن. دهد گسترش را

 روند بر و کند مهار را مناقشه نیا کندمی تالش و فهمدمی را خطر

 یبرخورد طالبان با کندیم تالش هیروس. باشد رگذاریتاث دادهایرو

 مشکالت هیروس یبرا یمرکز یایآس در آنها تا باشد داشته محتاطانه

 چه و ی و نظامیتیامن چه ،یاقتصاد نظر از چه اورندیب وجود به یکمتر

زیادی از  التی در آسیای مرکزی به وجود آید، شمارمشک اگر .مهاجرت

که این اتفاق خوشایندی روند می از ازبکستان به روسیه یژهو بهمهاجران 

 در هیروس یانرژهای پروژه تواندمی طالبان نیهمچن. برای روسیه نیست

 فهمدمی را خطرها نیا هیروس. ندازدیب خطر به را ترکمنستان و ازبکستان

 .باشد داشته ارتباط طالبان با محتاطانه صورت به کندمی تالش و
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گرایی روسیه عمل ایه مصداق مورد رد یی در پاسخ به پرسشبرار دکتر

 در اما ،است یفلسف مفهوم -سمیپراگمات- راییگعمل اگرچه :گفتند

 نکهیا. میکنمی فیتوص گراییمصلحت -یشیاند مصلحت را آن استیس

 مشابه،های فیتوص و کندمی یباز رانیا کارت با هیروس شودمی گفته

 است کرده عالما آشکارا زین هیروس جمهور سییر .ستین ییمگو سخن

جایی که مصلحت روسیه  .گرایی را در دستور کار قرار دادیمکه ما عمل

  شویم.نمی شویم و اگر نکندمی ما وارد مذاکره ،اقتضا کند

 با هیروس یوقت کشور نیا در. است گونهنیهم زین افغانستان مورد در

 نظر در را خود منافع و کندنمی یمشورت رانیا با ،کندمی مذاکره طالبان

 اطالعات سازمان که شد منتشر یاخبار ۲۰1۴ سال در. است گرفته

 محرمانه توافق و پاکستان افغانستان طالبانهای گروه و کایآمر پاکستان،

یعنی از مسیر پاکستان یک  .اند داشته افغانستان به روهاین انتقال یبرا

 از نکهیا در مورد شد منتشر یاخبار ۲۰15 سال در ایجاد شود. راهرویی

 سال در. است شده جادیا یبانیپشت و یفن زیتجه یبرا ییراهرو پاکستان

 در کایامر که یطیشرا در - ناشناس یکوپترهایهل که شد گفته ۲۰1۶

 شده هیتخل افغانستان شمال در -دارد نظر ریز را تحوالت همه افغانستان

 و مدتانیمهای استیس به تا میکن رصد را روندها دیبا نیبنابرا  .است

 .میبرس مدت کوتاه

 تالش طالبان مدتکوتاه در. باشد شده ریغافلگ کایامر کنمنمی باور من 

 یمرکز یایآس وارد که و تضمین داده کند مجاب راها روس کندمی

)داعش،  هستند یگوناگون فیط و متنوع زین روهاین نیا اما. شد نخواهد

دو  که یزمان تا البته. باشند داشته اختالف باهم استن ممک وطالبان( 

. شوند هم با مناقشه وارد کمتر کنندمی تالش ،دارند مشترک دشمن ،گروه

 کندمی صادر نیچ به را خود گاز از یبخش ترکمنستان که کرد توجه دیبا

اگر قرار باشد  .ترین کشور آُسیای مرکزی استضعیف همزمان و
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ساله  3۰ار داد زیرا یک قر .شودمی ترکمنستان نا آرام شود چین هم متاثر

 گذاری کرده است(. روسیه)در بخش انرژی سرمایه با ترکمنستان دارد

 .گذاری کند و بیشتر مالحظات امنیتی داردسرمایهتواند در افغانستان نمی

خواهد مطمئن شود که قدرت مرکزی وارد حیاط خلوت می وسیهر

افع دوم اینکه از خال قدرت حضور امریکا برای من شود.نمی روسیه

 خودش بهره ببرد. 

 رانیا و هیروس روابط بر باغ قره در هیترک و هیروس یهمکار ریتاث: پرسش

 ست؟یچ منطقه نیا مسائل نهیدرزم

 دلخواه به اغب رهق حرانب در هیترک با هیروس یهمکار: فولیشات دکتر

. کرد یهمکار نیا به وادار را هیروس ،آمده وجودبه تیوضع .نبود مسکو

 هم ارمنستان هرچند که ،داشت ینظام -امنیتی قرارداد رمنستانا با هیروس

 هیروس گرید یسو از. نکرد از روسیه کمک درخواستاعالن جنگ و 

به همین دلیل با دقت و  .داشت جانیآذربا یجمهور با یخوب یهمکار

 .داندنمی مثبت را قفقاز در هیترک نقش تیتقو هیروس مالحظه اقدام کرد.

روند  کارربایجان را به خود نزدیک کرده است و با این آذ مهوریج رکیهت

 هرچند .در منطقه به وجود آورده است -وسیهر هب سبتن- گرایی راوا

از  ،آذربایجان در این مناقشه پیروز شد اما هر دو طرف درگیر مهوریج

 . هستندروسیه ناراضی 

 و نیراا بین یشتریب متقابل اعتماد و دارد تفاوت طیشرا رانیا مورد در

 مایه نیا واند دهید بیآسها میتحر از کشور دو هر. دارد وجود وسیهر

های یهمکار اساس نیا بر .است شده کشور دو روابط در ییهمگرا

 کشور دو نکهیا دوم نکته. ابدی یم گسترش کشور دو نیب ینظام و یاسیس

 و انافغانست با رابطه در. داشتند هیسور در یمثبت یهمکار وسیهر و ایران

 وجود کشور دو نیبای سازنده روابط نکهیا به توجه با هم یمرکز یایآس
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 خوشحال یمرکز یایآس و افغانستان در رانیا موثر قشن از هیروس .دارد

 . ودب واهدخ

دکتر براری و دکتر و سخنرانی در پایان نشست دکتر کوالیی از حضور 

 ف تشکر و قدردانی کردند. شاتیل

 انیپا
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