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همکاری رر میدودت ب وان سورده اوز تاز ای رر فوادنیی همکیاریهیای ادیوان و
روسیه رر رور دس از فووداش شوروی به شمار م آدی ادوان و روسیه تا دییش از
ب وان سورده سابهه همکاری رر ب وان تاجیکستان و تاایوری ب وان افغااسیتان را
با دکیدگو راشتهاای ،اما همکاری رر موعوع سورده بنا به ر دل موتلف از اهمیت و
ودژگ متفاوت بواوررار است رر هیچ دک از رو ب وان گنشته همکیاری ادیوان و
روسیه بوای سادو قیر های منطههای و دا فوامنطههای اساسیت بوااگیز و دا اگوان
کننی ابور است و مهمتو از آن ادنکه ،اد همکاریها اگوچه اهش تیییی کننیی ای
رر ابا سازی منطههای راشتهاای ،اما تیودف تاز ای از اوم منطههای ارائه اکیور اایی
بو االف رو مورر گنشته ،اوع همکاری ادوان و روسیه رر موعوع سورده م تواایی
 مدیر گروه مطالعات اوراسیا ،مرکز تحقیقات استراتژیپ

اهش تییی کننی ای رر شکلره به اوم آدنی منطههای رر ایوز ااورمیاایه ادفیا
کنی (و دا ایاقل گمان بو اد است که م تواای چنیی باشیی روسییه بیا امادیت
جمهوری اسالم ادوان به دک بازدگو اًل رر ب یوان سیورده تبییدل شیی و اگیو
مهاومت ادوان رر سورده ابور ااتما ر روسیه عوًه را رر سورده به موالفیان رولیت
بشار اسی واگنار کور بور اگو بپندودم که مواله اوسیت همکیاریهیای عملییات
ادوان و روسیه رر سورده تاکنون به شکل موفهییت آمییزی منجیو بیه تثبییت رولیت
سورده شی  ،مسئله اًل اد است که رر مواله بیی دین مواله مناکوا

سیاس ،

رو کشور چه راهبوری را بادی می اوو قوار رهنی؟
مسئله سورده بوای اوستی بار ادوان و روسیه را رر ااورمیااه به ل ار عملییات
رر دک جبهه قوار رار به رغم آنکه ط اد می

هم ادوان تالش کیور اسیت تیا بیه

ایووی زمین روسیه تبیدل اشور و هم روسیه تالش کور است تا اهش ایووی هیواد
ادوان را بازی اکنی ،اما رو کشور از طودق تهسیم وفادف تیاکنون توااسیتهاایی میااع از
رستیاب موالفان رولت اسی به اهیاف اور رر اد کشور بشوای به عبار

ردگو ،هیو

چنی ادوان و روسیه هیف واایی را تاکنون رر سورده راباد کور اایی و از دیک منویو
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بیووا هو رو کشور رر جبهه مشتوک قوار رارای ،اما واقیییت ادی اسیت کیه هیو رو
طوف از طودق دک تهسیم وفیفه هوشمنیااه رر جبهه اور جنگییی اایی ایه ادیوان رر
سورده رر جبهه روسیه بازی م کنی و اه روسیه رر جبهه ادوان با اد ایاد ،تیا زمیاا
که رستور کار رو طوف رر سورده تغییوی اکور است م توان ااتوار راشیت کیه ادی
همکاری مبتن بو تهسیم وفادف ،به شکل که تضیمی کننیی اهییاف هیو رو کشیور
باشی ،ار امه دییا کنی ،اما رر ًیور
م تواای کامال تغییو دییا کنی به عبار

تغیییو رسیتورکار هیو دیک از رو کشیور شیوادط
ردگو ،رر هو شوادط امکان تهسیم کیار کیم و

بیش بوابو میان ادوان و روسیه رر سورده وجور ایارر چنااچه روسیه بوواهی رر ارامیه
مسیو تموکز اور را از عملیا

اوام به تیالشهیای ردپلماتییک تغیییو رهیی ،عمیالر

میدودت مسئله به طور عمی رر ااتیار روسیه قوار اواهیی گوفیت و امکیان کمتیوی
بوای تهسیم وفادف به عنوان دک را همکاری میان رو طوف وجیور اواهیی راشیت
اگو بپندودم که رر ب وان سورده اه ادوان ااعو به دندوفت میدودت روس است و ایه
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روسیه ااعو به دندوفت میدودت ادوان ،بنابواد تهسیم وفادف بهتود را کیار بیوای

همکاری میان رو طوف است
از همان آغاز ،اهیاف روسییه از ورور بیه ًی نه عملییا

اویام رر سیورده

تفاو هاد با اهیاف ادوان از ورور به اد ً نه راشت بیوای ادیوان افیب جبهیه
مهاومت از طودق افب رولت اسی مهمتود هیف به شمار می رفیت رر ایال کیه
بوای روسیه افب رولت اسی رر ایی که طوفهای مهابیل را متهاعیی بیه دیندوش
سهم اد رولت رر رولت آدنی امادی ،می اوو بور بنیابواد  ،بیوای روسییه از آغیاز
میااله اوام ابزاری رر جهت رسیین به اهیاف سیاس و ردپلماتیک بور به همی
رلیل به م ض فواهم شین شوادط ،روسها طوحهای متیییری بیوای ایل و فصیل
ردپلماتیک ب وان ارائه کور اای روسیه رر اد زمینه تاکنون موفق شی است رو گیا
بسیار مهم را با موفهیت بورارر :اود ،آغاز گفتگوهای مستهیم میان تمام طوفهیای
ررگیو و رو  ،بوقواری آتشبس سواسوی میان طوفهای میناکو کننیی رر موالیه
سو روسیه از طودق تیامل با ادا

مت ی امودکا به راباد رستیاب به طوا بوای

اوا سیاس آدنی سورده است اگوچیه رر جودیان گفتگوهیای رو جاابیه امودکیا و
روسیه از تالش بوای تنویم قااون اساس جیدی سورده سیو گفتیه می شیور ،امیا
تاکنون طوح دیشنهاری روس ها طوح فیرالیز کورن سیورده بیور اسیت فییرالیز
کورن سورده با هیف ادجار امکان اعطای سهم به هودک از طوفهای اًل ب یوان
اقلیم کوری و اقلیم سن اشی م شور تا چه اایاز با اوو موافیق طیوفهیای ردگیو
قابل عملیات شین باشی ،اما اد مسئله مشوص اسیت کیه چنااچیه روسییه از ادی
طودق اتواای افوذ اور را ایاقل رر منطهه علویاشی که رمشق ،ذقیه ،طوطوس و
سواال سورده رر رردای میدتوااه را رربو م گیور ،افب کنی ،عمالر هیچ رسیتاورری
از ورور به ً نه عملیات ابور رر سورده ایاشته است طوح فیرالیز کورن سیورده
ممک است بوای ادوان ایز از دک اگا اییاقل گزدنیه مطلیوب باشیی ،امیا از دیک
سورده عمالر تجزده شی ام توان ااتویار راشیت کیه الهیه قیرتمنییی رر زاجییو
مهاومت رر بوابو رژدم ًهیوایست باشی
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م باشی هنوز مشوص ایست که اد طوح که فاهوار شامل سه اقلییم علیویاشیی ،

عالو بو اد  ،فیرالیسم اگوچه ممک است بنیان مطلوب بوای آدنی سیورده از
اوو روس ها باشی ،اما اد طوح مشکل اساس سورده و کیل منطهیه دینی اضیور
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جودانهای افواط را ال ام کنی رر واقع طوح مشوص روسها رر اد زمینیه رر
وهله اوست م یورسازی امادتهای اارج از جودانهیای افواطی و رر وهلیه
رو ادجار دک ائتالف بی الملل بوای مهابله با آاهاست رر راایل سیورده روسهیا
امییوار هستنی که از طودق قطع ارتباط توکیه با مناطق ت ت اشغاد راعیش م اًیو
اد ایووها را تنگتو کننی
طوح فیرال کورن سورده با توجه به تطابق مناطق فیرال سورده و عواق ،ادی
اطو را رارر که عمالر منجو به تشکیل سه کشور سن اشی  ،شییهاشیی و کیوری از
توکیا مناطق فیرال رر عواق و سورده گورر البته با توجه به دیوای سوزمین مییان
مناطق کوری و سن اشی رر عیواق و سیورده از دیک سیو و فاًیله جغوافییاد و
تفاو های موجور میان علودان سورده و شیییان عواق از سوی ردگیو ،مطیابق ادی
طوح ما ااتما ر شاهی رو رولت موکزی عییف رر رمشق و بغیار و منیاطق بیه هیم
دیوسته کوری و سن رر رو کشور اواهیم بور
طوحهای روسیه بوای سورده همانگواه که گفته شیی تیاکنون ایوب دیشیوفته
است اما هنوز شادی زمان مناسب بوای قضاو
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سو و مطلوب بورن اد موفهیت بوای ادوان از سوی ردگو اباشی
چنااچه روسیه بتواای چه از طودق اوام و چه از طودق ردپلماتییک موفیق بیه
میدودت اد ب وان بشور ،هم موقییت اور را رر سطح بی الملل تا اییور زدیاری
بهبور اواهی بوشیی و هم به دک بازدگو تیییی کننیی رر منطهیه ااورمیاایه تبییدل
اواهی شی روسیه با سوماده م یور و سوماده گیناری م ییورتو بیه رابیاد کسیا
رستاوررهای بزرگ رر ااورمیااه است اد موعیوع ردسیک رفتارهیای روسییه را
بوای تمام بازدگوان اًل رر ااورمیااه از جمله ادوان افزادش م رهیی عیالو بیو
اد  ،روسیه تالش م کنی تا از طودق اد ب وان مسائل اور را با غوب ایل کنیی و
دا ایاقل آاها را به ااشیه ببور رر تالش های ردپلماتیک بوای ال و فصیل ب یوان
سورده ،روسیه امیی زداری به همواه و همکاری امودکا رارر
اکته اائز اهمیت رر مورر همکاری های ادوان و روسیه رر سورده اد است که
اگوچه رر آغاز اد فوادنی روسیه به شی
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رر مورر موفق بورن روسییه از دیک

ایازمنی همکیاری و دشیتیباا جمهیوری

اسالم ادوان بور ،اما رر ارامه ممک است از میزان ایاز روسیه به جمهوری اسیالم

ردگو ،اگوچه ورور فیا اه روسییه بیه ب یوان

ادوان رر منطهه کاسته شور به عبار

سورده با کمک و همواه ادوان میسو شی ،اما روسیه ممکی اسیت رر ارامیه مسییو
الزامار تنها به تیامل با ادوان اینیدشی
روسیه رر ااورمیااه دک قیر

اوم ساز ابور و ایست و ات رر ادی منطهیه

دس از فووداش شوروی به راباد موازاه گوی رر بوابو غوب ایز ابور است روسییه
تمادل ایارر که اهش موازاهها را تغییو رهی و رر اد چارچوب ادوان را دک بازدگو
رر کنار سادو بازدگوان م بینی به عبار

ردگو ،طواا روسیه بوای ااورمیااه الزامار

بو روی همکاری همهجاابه با ادوان بسته اشی است البته جمهیوری اسیالم ادیوان
به رلیل سوابق همکاری با روسیه و همچنی همسود های کالن رو کشور رر سیطح
بی الملل  ،از بیشتود فوفیت بوای تیاو همکاریهیای اسیتواتژدک بیا روسییه رر
ااورمیااه بواوررار است اما با اد ااد به اوو می رسیی رر رادزای هیا بادیی اویو
رهبوان روسیه را به موارر زدو جلا کور:
 1با توجه به ادنکه اه ادوان ااعو به قوارگوفت ذدل اا روسییه رر ااورمیاایه
است و اه متهابالر روسیه ،الگوی تهسیم وفادف که رر سورده مییان ادیوان و روسییه
شکل گوفت م تواای رر کل منطهه ااورمیااه کاربور راشته باشی؛
 2جمهوری اسالم ادوان از قییر
م تواای به ادجار ابا

اویام و ردپلماتییک توکییا ادی رو

و اوم رر ااورمیااه کمک کنی؛

 3جمهوری اسالم ادوان بیه رلییل راشیت سیاسیت ایارج مسیتهالاه تنهیا
کشوری است که روسیه م تواای از طودق همکاری بیا آن و دیا بیه عبیار

بهتیو از

طودق تهسیم کار با آن ،همچنان افوذ و تأایوگناری اور را رر ااورمیااه افب کنی؛
 4همکاری با غوب بوای عبور از ب وان عوور

رارر ،امیا غیوب رر اهادیت

اجاز اوواهی رار روسیه ااورمیااه را به اوز افوذ اور تبیدل کنی؛ و
 5اگا بازاری به ااورمیااه و تالش بوای بهو گیوی از همه فوًتهای ممک
اگوچه رر کوتا می
ررازمی

ممک است منافی بوای روسیه راشته باشی ،اما رر دک اگیا
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منطهه بواوررار اسیت و روسییه از قییر

گفتمیاا و افیوذ فوهنگی و سیاسی رر

اد کشیور را بیه قییرت مسیئولیتدیندو و مت ییی قابیل اعتمیار بیوای

کشورهای منطهه تبیدل اوواهی کور
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