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ایــن خالصــه پالیســی تعامــل روســیه بــا افغانســتان را در ســال 2021 م و بعــد از آن مــورد بررســی قــرار میدهــد. در ایــن خالصــه پالیســی روی 

چگونگــی خــروج برنامــه ریــزی شــده نیروهــای ایــاالت متحــده از افغانســتان طــی ســال 2021م، کــه مــی توانــد بــر منافــع منطقــه ای  و داخلــی 

روســیه تاثیــر بگــذارد، بحــث میشــود. خالصــه پالیســی مذکــور تعامــل آینــده روســیه را بــا افغانســتان، تحــت بررســی قــرار داده و ســناریو هــا، 

ــی  ــهء پالیس ــن خالص ــرد. ای ــی گی ــی م ــه کاوش و بررس ــی را ب ــای اروپای ــت ه ــایر پایتخ ــکو و س ــل و مس ــی کاب ــل پالیس ــاز تعدی ــا و نی ــد ه پیام

همچنــان، زمینــه هــای همگرایــی )تقــارب( بالقــوه را بــرای همــکاری نزدیــک بــا رشکای اروپایــی، در رابطــه بــه افغانســتان مــورد بازنگــری قــرار 

میدهــد.

ــم  ــرن نوزده ــوان در ق ــی ت ــتان را م ــوی افغانس ــه س ــیه ب ــراتیژیک روس ــش س گرای

ــه  ــوان صحن ــه عن ــتان را ب ــیه افغانس ــه روس ــود ک ــی ب ــم زمان ــرد، آن ه ــتجو ک جس

ــت - در  ــر گرف ــود در نظ ــی خ ــای جنوب ــه در مرزه ــای قدرمتندان ــازی ه ــرای ب ای ب

آغازهمــراه انگلیــس و بعــداً بــا ایــاالت متحــده در طــول جنــگ رسد . طــی چهــار دهــه 

گذشــته، منطــق ســراتیژیک روســیه در قبــال افغانســتان بــا تجربــه خونیــن و در نهایــت 

تهاجــم شــوروی، در ســال 1979م رهنمــون شــده اســت. از زمــان فروپاشــی رژیــم 

ــوان یــک  ــه عن وابســته، در ســال 1992م، نخبــگان سیاســت روســیه، افغانســتان را ب

تهدیــد امنیتــی بــا اثــرات بعــدی متشــکل، از اســالم رادیــکال ، تروریــزم ، مــواد مخــدر 

و بــی ثباتــی، در نظــر داشــته انــد. در ســالهای اولیــه مداخلــه ناتــو بــه رهــری آمریــكا 

در افغانســتان ، روســیه ایــن ماموریــت را یــك عامــل ثبــات بــرای منطقــه مــی دانســت. 

امــا ، از زمــان عقــب نشــینی نیروهــای آمریــکا در ســال 2014 م، روســیه همــه طــرف 

هــا را مشــغول درگیــری هــای افغانســتان کــرده اســت تــا خطــر بــی ثبــات ســازی بــرای 

خــود و آســیای میانــه را کاهــش دهــد. بــا در نظرداشــت رقابــت قــدرت بیــن ایــاالت 

متحــده و روســیه و تهدیــدات احتاملــی ناشــی از افغانســتان بــه آســیای میانــه ، روســیه  

ــه  ــک بازیگــر غالــب در جغرافی ــاً ی ــاالت متحــده، مطمئن ــس از خــروج نیروهــای ای پ

سیاســی پیچیــده افغانســتان خواهــد بــود.

1. پــروژه »از ابهــام تــا اســراتیژی: گزینــه هــای آینــده ســناریو هــای win-win در  مجــاورت افغانســتان کــدام هــا انــد؟« یــک تــالش مســتقالنه بنیــاد فریدریــش ایــرت  )FES( بــرای تدویــن و بحــث روی ســناریوی هــای احتاملــی بــرای همســایه هــای 
افغانســتان، تعدیــل پالیســی هــا، و نیــاز بــه یــک اســراتیژی جامــع در میــان پالیســی ســازان خارجــی اروپائــی مــی باشــد. ایــن خالصــه پالیســی بخشــی از  رسیالــی اســت کــه توســط تیمــور شــاران و اندریــو واتکنــز بــرای بحــث روی تأثیــرات خــروج 
نیــرو هــای امریکائــی و مذاکــرات جــاری صلــح در ابــراز موجــوده، منافــع اســراتیژیک و چالــش هــا بــرای مراجــع ذیدخــل در داخــل و خــارج افغانســتان، نوشــته شــده اســت. فهرســت مکمــل ایــن خالصــه هــای پالیســی از آدرس ذیــل قابــل دسرســی 
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ــر  ــده در نظ ــاالت متح ــراتیژیک ای ــی س ــع امنیت ــه مناف ــتان را از دریچ ــیه افغانس روس

ــود. در  ــف ش ــد تضعی ــو بای ــی نات ــعه طلب ــری از توس ــرای جلوگی ــه ب ــت ک ــه اس گرفت

عیــن زمــان، روابــط متشــنج بیــن ایــاالت متحــده، اتحادیــه اروپــا و روســیه در رابطــه 

ــی در  ــگ نیابت ــا جن ــو ت ــرش نات ــال ، از گس ــه مث ــه گون ــی )ب ــر جهان ــایل دیگ ــه مس ب

اوکرایــن و ســوریه( بــه صــورت غیــر مســتقیم سیاســت مســکو در قبــال افغانســتان را 

تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. بدیــن گونــه ، دیــدگاه کنونــی روســیه نســبت بــه حضــور 

ــف  ــو توصی ــد دوپهل ــی توان ــکل آن، م ــن ش ــه بهری ــتان، ب ــده در افغانس ــاالت متح ای

شــود.

در حالــی کــه مســکو موجودیــت طوالنــی مــدت ناتــو را در افغانســتان تهدیــدی جــدی 

بــرای منافــع منطقــه ای خــود مــی دانــد ، امــا، نســبت بــه خطــرات خــروج ناگهانــی و 

عجوالنــه نیروهــای آمریــكا كــه مــی توانــد امنیــت منطقــه را بالخصــوص در کشــورهای 

آســیب پذیــر آســیای میانــه بــی ثبــات كنــد ، هشــدار داده اســت. هــدف اصلــی امنیتــی 

روســیه در افغانســتان جلوگیــری از گســرش تروریســم و اســالم رادیــکال ، از جملــه 

داعــش ، بــه آســیای میانــه و روســیه مــی باشــد

قفقاز و آسیای میانه. منبع: ویکی پدیا
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”
“

ــای  ــده نیروه ــزی ش ــه ری ــروج برنام ــرات و خ ــه مذاک ــت نتیج ــا در نظرداش ب

آمریــكا در ســال 2021 م، پالیســی ســازان مســکو، آینــده افغانســتان را در ســه 

ــر دارد:. ــل، در نظ ــناریوی ذی س

یــک دولــت بــا ثبــات و قانونــی: ســناریویی کــه در آن دولــت  	

افغانســتان بــه شــکل فعلــی خــود باقــی مبانــد و پــس از خــروج ناتــو 

ــناریو  ــن س ــوند. ای ــی وارد ش ــون اساس ــوب قان ــان در چارچ ، طالب

ــرای  ــکو ب ــه مس ــی از جمل ــن امللل ــرای رشکای بی ــی ب ــی عال فرصت

تحکیــم ثبــات در منطقــه و مترکــز بــر همــکاری اقتصــادی و امنیتــی 

منطقــه ای و ادغــام بیــن آســیای میانــه و آســیای جنوبــی اســت کــه بــه 

ــود. نفــع همــه خواهــد ب

پایــدار ، امــا نــه خوشــآیند: در ایــن ســناریو ، بســاط دولــت معتــدل  	

و میانــه رو برچیــده مــی شــود. نیروهــای ســتیزه جــو و رادیکالــی کــه 

هیــچ تعهــدی در قبــال حقــوق بــر و قانــون اساســی موجــود ندارنــد 

، بــه احتــامل زیــاد طالبــان بــه کمــک عملیاتهــای داعــش در مناطــق 

مختلــف کشــور، زمــام امــور را بــه دســت میگیرنــد. اتحادیــه اروپــا و 

ایــاالت متحــده احتــامالً مترکــز خــود را بــه کمــک هــای توســعه ای 

ــراه  ــیه  هم ــکاری روس ــد. هم ــی دهن ــر م ــک تغیی ــاعی دیپلامتی و مس

ــرات  ــاید خط ــتان ش ــامل در افغانس ــدرت ش ــزاران ق ــان و کارگ طالب

ــاید  ــه ، ش ــن هم ــا ای ــد. ب ــش ده ــه کاه ــیای میان ــرای آس ــی را ب امنیت

ــدر ،  ــواد مخ ــاق م ــل ، قاچ ــکالت دیگر)مث ــیعی از مش ــف وس طی

ــدگان(، وجــود داشــته باشــد. پناهن

روســیه از لحــاظ تاریخــی آســیای میانــه را در حیطــه نفــوذ خــود تصــور مــی کنــد و بــه عنــوان مرجــع آورنــده 

ثبــات در منطقــه عمــل مــی کنــد. بــی ثباتــی در آســیای میانــه اغلــب بــا کمبــود ظرفیــت روســیه یــا تخصیــص 

منابــع ارتبــاط داشــته اســت. عــزل صــدر اعظــم قرقیزســتان، کوباتبــک بورونــوف، از طــرف مظاهــره کننــدگان در 

اکتوبــر 2020 م، نشــانهء شــکنندگی ایــن کشــورها واهمیــت  ایــن رابطــه مــی باشــد. وضعیــت مســکو منحیــث 

یــک ابرقــدرت - بازتــاب دهنــده ، اگــر نــه چیــز دیگــری ، از درک خــود روســیه در نظــم جهانــی در حــال وقــوع 

– بیانگــر آن اســت کــه ایــن کشــور همچنیــن از ایــن کشــورها در برابــر تهدیــدات امنیتــی ناشــی از افغانســتان 

ــا  ــتان ب ــیه درافغانس ــه روس ــدم مداخل ــط ع ــته، رواب ــه گذش ــر ، دردو ده ــت ام ــد. در واقعی ــی کن ــت م محافظ

راهــکار فزاینــده ای بــرای کمــک بــه کشــورهای آســیای میانــه در امنیــت مــرزی آنهــا، جایگزیــن شــده اســت.

مســکو در کنــار حامیــت از طالبــان از طریــق کمــک هــای مالــی و تســلیحاتی و توســعه روابــط خــود بــا افــراد 

قدرمتنــد و نخبــه هــای قومــی در شــامل کشــور2، از روابــط خوبــی بــا دولــت کابــل برخــوردار بــوده اســت. 

ــود را  ــه ای خ ــه منطق ــا وزن ــد دارد ت ــتان، قص ــای افغانس ــری ه ــا در درگی ــه طرفه ــراه هم ــازی هم ــا ب ــیه ب روس

افزایــش داده و نهایتــاً از منافــع امنیتــی آینــده خــود، در صــورت ســقوط دولــت یــا، بدســت آوردن قــدرت توســط 

طالبــان، محافظــت کنــد.

ــاالت متحــده ،  ــا ای ــای سیاســی آن ب ــق جغرافی ــی مغل ــا افغانســتان در پویای ــده روســیه در رابطــه ب پالیســی آین

ــت.  ــه اس ــم آمیخت ــه در ه ــیای میان ــران و آس ــن، ای ــا چی ــر آن ب ــرده ت ــط گس ــتان و رواب ــا و پاکس ــه اروپ اتحادی

روابــط روســیه و همــکاری شــبکه هــای اطالعاتــی آن بــا ایــران در افغانســتان و فراتــر از آن، احتــامل دارد ایــن 

ــا  ــرا کــردن رابطــه ب ــق برق ــه، از طری ــن در منطق ــوذ چی ــرای کاهــش نف ــد. روســیه ب ــر منای ــده ت تحــرک را پیچی

اســالم آبــاد ، تــا حــدی پالیســی نزدیــک شــدن بــه پاکســتان را دنبــال کــرده اســت. ارتباطــات روســیه بــا چیــن 

در مــورد پــروژه هــای مهــم انــرژی در آســیای میانــه، تحــرک دیگــری در بــازی اســت کــه تــا کنــون ســازنده هــم 

مــی باشــد.

موجودیــت  مســکو  کــه  حالــی  در 

ــتان  ــو را در افغانس ــدت نات ــی م طوالن

ــه  ــع منطق ــرای مناف ــدی ب ــدی ج تهدی

نســبت  امــا،   ، دانــد  مــی  ای خــود 

و  ناگهانــی  خــروج  خطــرات  بــه 

عجوالنــه نیروهــای آمریكایــی كــه مــی 

ــژه در  ــه وی ــه را؛ ب ــت منطق ــد امنی توان

کشــورهای آســیب پذیــر آســیای میانــه 

ــت. ــدار داده اس ــد، هش ــات كن ــی ثب ب

ســناریوی جنــگ داخلــی: در ایــن ســناریو ، نیروهــای ناتــو از  	

افغانســتان خــارج مــی شــوند و بــدون توجــه بــه نتیجــه توافــق صلــح 

ــی  ــی و امنیت ــاع مل ــه دارد. نیروهــای دف ــگ ادام در حــال انجــام ، جن

ــی  ــی و مال ــت نظام ــدم حامی ــتان در ع ــت افغانس ــتان و دول افغانس

آمریکایــی و اروپایــی متالشــی خواهــد شــد. موسســات کمــک کننــده 

ــاع  ــای دف ــت از نیروه ــه حامی ــرای ادام ــی ب ــه کم ــی عالق ــن امللل بی

ملــی و امنیتــی افغانســتان خواهنــد داشــت. ایــاالت متحــده، از لحــاظ 

تاریخــی و پــس از خــروج نیروهــای خویــش از منطقــه یــا مشــارکت 

، در کاهــش قابــل مالحظــه کمــک هــای مالــی مصمــم اســت. 

مشــارکت اتحادیــه اروپــا شــاید بــه کمــک هــای بردوســتانه محــدود 

شــود. در ایــن ســناریو ، جنــگ گســرده ای  ازطــرف بازیگــران منطقــه 

ــع  ــت مناف ــرای تقوی ــب، ب ــی رقی ــای محل ــت از نیروه ــا حامی ای، ب

ــامل خطــر  ــی شــان، انتظــار مــی رود. احت ــی سیاســی جغرافیای امنیت

ــاد اســت.  ــرای روســیه بســیار زی ــه، ب ــات ســازی آســیای میان ــی ثب ب

ــا اعــزام نیــرو بــه افغانســتان، نــه فقــط بــه  ــا ایــن وجــود ، روســیه ب ب

ــر،  ــع بیش ــن مناب ــتان و نداش ــود در افغانس ــق خ ــه ناموف ــل تجرب دلی

ــوریه ،  ــه - س ــن جبه ــالً در چندی ــکو قب ــه مس ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب بلک

ــر کــردن  ــرای پ ــوده و اشــتیاق اندکــی ب ــی - مشــغول ب ــن و لیب اوکرای

خــالی موجــوده دارد. ســراتیژی مــورد ترجیــح روســیه احتــامالً مهــار 

ــلح  ــت و مس ــا حامی ــتان ب ــی افغانس ــای جغرافیای ــات در مرزه منازع

ــد، در شــامل مــی باشــد. ــراد قدرمتن کــردن اف

سناریوهای احتاملی در افغانستان: دیدگاه مسکو

2. گیبونس-نــف ، ت. ، )2017( ، »روســیه اســلحه بــرای طالبــان مــی فرســتد ، جــرال بلنــد رتبــه ایــاالت متحــده تاییــد مــی کنــد« ، واشــنگن پســت ، 24 اپریــل 2017 ؛ روولــت ، ج. ، )2018( ، »روســیه« مســلح کــردن طالبــان افغانســتان »، ایــاالت 
متحــده مــی گویــد« ، بــی بــی ســی ، 24 مــارچ 2018.



نشست؟ روسیه، افغانستان و اروپا

یافنت زمینه های تقارب

افغانســتان بــرای تبدیــل شــدن بــه میــدان رقابــت قــدرت نیابتــی، از هــر امــکان بالقــوه 

ــاالت متحــده و روســیه  مشــرکاً در  ــا ، ای ــه اروپ ای برخــوردار اســت. هــرگاه اتحادی

زمینــه هــای همــکاری مبتنــی بــر موضــوع بالقــوه کار کننــد ، امــکان آن وجــود دارد تــا 

از ایــن امــر جلوگیــری کــرد.

ــاالت  	 ــا ، ای ــه اروپ ــی اتحادی ــوه واقع ــکان بالق ــه ای: ام ــک منطق جیوپلیتی

ــتان،  ــه ای افغانس ــی منطق ــکالت امنیت ــل مش ــرای ح ــیه، ب ــده و روس متح

وجــود دارد. امــا ، آنهــا بایــد انعطــاف پذیــری را در نــگاه فراتــر از افــق بــازی 

ــی  ــع امنیت ــه مناف ــتان از دریچ ــاهده افغانس ــد ، و از مش ــان دهن ــی نش طوالن

ــه ای  ــادی منطق ــکاری اقتص ــب هم ــه قط ــه را ب ــوند و منطق ــکا دور ش آمری

ــل  ــوب، تبدی ــه و جن ــیای میان ــتان و آس ــیه و افغانس ــن روس ــی بی و همگرای

ــد. مناین

ضــد تروریــزم: آجنــدای ضــد تروریــزم منطقــه متحــد کننــده اســت کــه منافــع  	

ــی  ــدا م ــرک پی ــه مش ــیه در آن نقط ــده و روس ــاالت متح ــا ، ای ــه اروپ اتحادی

کنــد. بــا وجــود ناراحتــی ، روســیه مــی توانــد بــا حضــور نیــروی باقــی مانــده 

ضــد تروریســم در افغانســتان، موافقــه منایــد

اتحادیــه اروپــا بــرای تعامــل مبتنــی بــر مســأله یکدســت و معنــادار بــا روســیه در مــورد افغانســتان ، از جملــه سیســتم برنامــه هــای مشــرک حیاتــی ماننــد ضــد تروریــزم  	

و ادغــام اقتصــادی آســیای مرکــزی و جنوبــی ، بایــد ســراتیژی ای ایجــاد منایــد

مســکو مــی توانــد نقــش اساســی ای را در رونــد صلــح پایــدار در افغانســتان بــازی کنــد. ســراتیژی نزدیــک شــدن ایــن کشــور بــه پاکســتان و روابــط نزدیــک آن بــا  	

ایــران، بایــد توســط ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا حامیــت کننــده از رونــد صلــح رسمایــه گــذاری شــود. بــا مســکو بایــد بیشــر ماننــد یــک رشیــک »برابــر« در رونــد 

صلــح افغانســتان رفتــار شــود و بایــد در پروســه صلــح اشــراک داشــته باشــد. بــا ایــن حــال ، بــا توجــه بــه ســناریوهای فــوق الذکــر، مســکو همچنیــن مــی توانــد بــا 

اســتخدام زودهنــگام شــخصیت هــای قدرمتنــد منطقــه ای، بــرای ایجــاد منطقــه حایــل در اطــراف مــرز شــاملی، بــر پرروســه صلــح صدمــه وارد منایــد. روســیه مــی 

توانــد از اهــرم فشــار خــود بــرای تغییــر ســاختار تشــویقی طالبــان و رشکای دیگــر ملــی، اســتفاده کنــد.

ــا و ایــاالت متحــده  	 ــه اروپ ــا ازبکســتان و قزاقســتان در رونــد صلــح افغانســتان، تشــویق کننــده مــی باشــد. اتحادی ســراتیژی ایــاالت متحــده بــرای تعامــل بیشــر ب

ــاً زمینــه موفقیــت پروســه صلــح را مســاعد ســازد. ــا نقــش فعالــری در رونــد صلــح افغانســتان بــازی کــرده و علن همچنیــن بایــد روســیه را تشــویق کننــد ت

ــن  	 ــرای تضمی ــد ب ــی توانن ــیه م ــا و روس ــه اروپ ــتان: اتحادی ــات در افغانس ثب

بوجــود آمــدن یــک دولــت فراگیــر و پایــدار بعــد از توافــق صلــح بــا 

ــی یکســانی در  ــا و روســیه نگران ــه اروپ ــد. اتحادی یکدیگــر، همــکاری مناین

مــورد خــروج ناگهانــی نیروهــای ایــاالت متحــده در ســال 2021م ، دارنــد 

ــه  ــالمگرا ، از جمل ــکال اس ــای رادی ــروه ه ــرای گ ــال را ب ــد خ ــی توان ــه م ک

داعــش ، بــرای پــر کــردن و گســرش عملیــات خــود در خــارج از افغانســتان، 

ــد. ایجــاد منای

رصف نظــر از نتیجــه رونــد صلــح ، بــا کاهــش حضــور غــرب و اهــرم فشــار ، از تــرس 

ــر  ــال ت ــزی فع ــیای مرک ــیه در آس ــم روس ــار داری ــتان ، انتظ ــز از افغانس ــرات رسری تأثی

باشــد. روســیه قبــالً بــا تقویــه امــکان بالقــوه جنگــی نظامیــان آســیای میانــه از طریــق 

ســازمان پیــامن امنیــت جمعــی »اقدامــات پیشــگیرانه« بــرای چنیــن نتیجــه ای اتخــاذ 

کــرده و از ســاختار ضــد تروریســتی ســازمان همــکاری شــانگهای ، واقــع در بیشــکک 

و قرقیزســتان ، بــرای مبــارزه بــا تروریســم و شــبکه هــای مــواد مخــدر اســتفاده کــرده 

ــه حضــور نظامــی  ــالً در ســه کشــور آســیای میان ــه روســیه قب اســت. در آســیای میان

داشــته و در قرقیزســتان، پایــگاه هوایــی دارد.

پیشنهادها

در باره نویسندگان

داکــر تیمــور شــاران، پروفیــر پالیســی عامــه در پوهنتــون امریکایــی افغانســتان اســت و قبــال تحلیلگــر ارشــد گــروه 

بیــن املللــی بحــران بــرای افغانســتان بود.

انــدرو واتکینــس محقــق و تحلیلگــر مســایل مربــوط بــه جنــگ و چشــم اندازهــای صلــح افغانســتان اســت؛ و در 

ــع  ــد، جوام ــل متح ــازمان مل ــا س ــتان ب ــال در افغانس ــد. او قب ــی باش ــل م ــق دخی ــۀ عمی ــه گون ــه ب ــری منازع جلوگی

ــوان محقــق آزاد کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب بــری، دولــت ای

درباره عکس روی جلد
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ــتفادۀ  ــه اس ــر گون ــرت ه ــش ای ــاد فریدری ــی بنی ــازۀ کتب ــدون اج ب

ــاز  ــرت، مج ــش ای ــاد فریدری ــده بنی ــر ش ــات منت ــی از نری تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نریــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 


