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همان طور که بارها گفته شده است، روسیه ترجیح می دهد تا در فاصله بسیار دورتر از مرزهاي خود با تروریسم بجنگد  -   

  .تا این که نبرد با آن ها را در درون سرزمین هاي خود تجربه کند

روسیه وجود دارند که از سال هاي گذشته، با مخالفان سوري نیز مالقات ها و گفتگوهایی مراکز و افراد مؤثر بسیاري در  -

این نشان می . حتی برخی از این مخالفان در مسکو زندگی می کنند. را برقرار کرده و شرایط را مورد بررسی قرار می دهند

حاضر در فضاي سیاسی سوریه نیز تعامالت و  دهد که روابط روسیه تنها منحصر به بشار اسد نبوده و با سایر جناح هاي

  .همکاري هایی برقرار شده است

مشکل اساسی ما پیرامون تصمیم گیري درباره خاورمیانه، ضعف بدنه کارشناسی و فقدان کارشناسان ارشد این منطقه در  -

 .نظام تصمیم گیري سیاست خارجی روسیه است

راکز سنتی مطالعات این مناطق همچون آستاراخان نیز بسیار محدود مباحثی همچون عرب شناسی و ایرانشناسی در م -

 .در نتیجه، سیاستگذاري هاي اخیر ما در ارتباط با مناطقی است که عمال شناخت درستی درباره آن ها نداریم. شده است

کشور و یا کیفیت  در ارتباط با ایران، ما به صراحت نمی توانیم مثال از دانش دقیق درباره ویژگی هاي مذهبی این -

حتی بسیاري از کارشناسان معتقدند که ضعف عملکرد ما در ارتباط با ایران پس از . تعامالت منطقه اي آن صحبت کنیم

  .از این عدم آشنایی کافی و فقدان ایران شناسان خبره در بدنه تصمیم گیري سیاست خارجی ناشی شده است 1979انقالب 

  

  :اهم محورهاي سخنان دکتر شوري
مرحله اول؛ تالش براي ممانعت از سقوط : همکاري هاي ایران و روسیه در بحث سوریه داراي سه مرحله بوده است -

مرحله دوم؛ مرحله متقاعد کردن طرف هاي مقابل براي پذیرش اسد به عنوان یک طرف مذاکره . رژیم بشار اسد است

 . کل دهی به دولت جدید در سوریه می باشداما مرحله سوم که شاید مهم ترین مرحله است، شامل ش. است

اگر این دو کشور بتوانند در مرحله سوم نیز در ضمن تأمین منافع توأمان دو کشور باهم همکاري کنند، آن گاه، فضاي  -

 اما اگر در این مرحله و در. تازه اي هم در روابط دوجانبه ایران و روسیه و هم در شرایط منطقه اي به وجود خواهد آمد
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نوع نگاه به آینده، بین ایران و روسیه شکافی ایجاد شود، قطعا تمامی دستاوردهاي گذشته نیز با خطر مواجه    
 . خواهد شد

چیستی دولت آینده سوریه، جزء موضوعاتی است که تاکنون بین ایران و روسیه درباره آن تفاهم کاملی صورت  -
درنظرنگرفته است، اما ایران، بر طی شدن دوره قانونی  روسیه، الزامی براي حفظ رژیم بشار اسد. نگرفته است

 .دولت اسد تأکید دارد

روسیه، مبارزه با افراط گرایی اسالمی را به عنوان . دومین موضوع مورد اختالف، تفاوت در اولویت ها است -
براي ایران، این اما . اولویت نخست خود در نظر گرفته و دولت آینده سوریه، اولویت بعدي آن را تشکیل می دهد

 . دو موضوع و اولویت هاي آن ها از یکدیگر تفکیک شده نیست

ایران تاکنون به این جمع بندي نرسیده است که می توان با حذف رژیم اسد، مبارزه با افراط گرایی را به طور  -
 . مؤثر دنبال کرد

همکاري ایران در منطقه و به موضوع دیگري که می تواند محل اختالف واقع شود، محدود بودن طرف هاي  -
عبارت دیگر، مشخص بودن همکاران استراتژیک ایران در خاورمیانه اعم از حزب اهللا لبنان، دولت عراق و دولت 

  .اسد است؛ در مقابل، تالش روسیه براي ایجاد و حفظ روابط با تمامی طرف هاي موجود در این منطقه می باشد

و یا تعامل با آمریکا در بحران سوریه، به خودي خود، عاملی منفی در روابط با روابط توأمان روسیه با اسرائیل  -
اما مشکل احتمالی از آن جایی آغاز می شود که روسیه بخواهد به توافقاتی با این طرف . ایران محسوب نمی شود

 .ها برسد که ممکن است الزاما در چارچوب منافع ایران نباشد

اما در همین . با حزب اهللا لبنان و گروه هاي مقاومت فلسطینی نیز روابط خوبی داردالزم به ذکر است که روسیه  -
شرایط نیز اگر روسیه بخواهد در بین گروه هاي فلسطینی و حزب اهللا از یک سو و اسرائیل از سوي دیگر، معادله 

  .خاصی را ایجاد کند، این براي ما نگران کننده خواهد بود

روسیه در روابط با آن ها نیز جزء مواردي است که ممکن است در آینده به زمینه اي  بحث کردها و رفتار اخیر -
 . اختالف زا در روابط ایران و روسیه تبدیل شود
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این شرایط براي ایران مشکلی ایجاد نمی کند؛ اما قدرتمند تازمانی که کردها در حال مبارزه با داعش هستند،  -

کردن کردها چه در سوریه و چه در عراق، می تواند زمینه جدایی طلبی آن ها را فراهم کند که این امر به هیچ 
 .وجه مورد عالقه ایران نیست

  

نخبگان و سیاستمداران ارائه امروز من مبتنی بر معرفی دیدگاه هاي  :الکسی آنتوشیندکتر سخنران نخست، 
» مسکو«روسیه در خارج محیط پایتخت بوده و آن چیزي است که غالبا در رسانه هاي رسمی و فضاي سیاسی 

نخستین سؤالی که عموما از من پرسیده می شود، درباره عالقه روسیه به خاورمیانه و . دیده و شنیده نمی شود
ه در گذشته، جزء حوزه هاي اصلی که در اسناد چشم انداز این منطق. انگیزه هاي ورود نظامی به سوریه است

کشورهاي عراق، سوریه و حتی ایران، بسیار دور از . سیاست خارجی روسیه ذکر می شد، محسوب نمی گردید
آستانه نگاه روس ها واقع شده اند و شاید اگر پیمایشی انجام شود، نیمی از مردم روسیه، نسبت به موقعیت 

من در حدود ده سال است که در دانشگاه هاي روسیه . شورها نیز اظهار بی اطالعی می کنندجغرافیایی این ک
آمد که مجبور شوم نام دروس شرق شناسی را ارائه می کنم و تا همین اواخر، موقعیت هایی به وجود می

رغم تحصیل در را روي تخته کالس بنویسم و دانشجویانی بودند که تا آن زمان و علی » اسد«خانوادگی آقاي 
هرچند من و اساتید دیگر، همواره بر اهمیت و موقعیت ویژه این . رشته شرق شناسی، این نام را نشنیده بودند

» جامعه«بنابراین، دالیل قابل ذکر براي ورود روسیه به تحوالت خاورمیانه، شاید براي . منطقه تاکید می کردیم
  .روسیه چندان قابل قبول به نظر نرسد

مقاطع حساس و بسیار مهم در تاریخ روسیه، برچیده شدن نظام سرواژ و روابط ارباب رعیتی در جامعه و یکی از 
به نظر من، این تحول، بر اثر یک . اقتصاد روسیه است که توجه بسیاري از تاریخ دانان را به خود جلب کرده است

جایگاه روسیه در اذهان مردم جهان و نیز در میان مطالبه اقتصادي نبود و بیشتر عنوان می شود که انگیزه آن، ارتقاء 
روسیه براي بهتر شدن چهره . سایر کشورها به عنوان کشوري دموکراتیک و با رعایت کرامت انسانی بوده است

باشد، اما، اید این نظر من مخالفینی هم داشته ش. خود در نظام بین الملل، مجبور بود نظام سرواژ را منحل کند
روسیه براي افزایش  2015حال، وقتی در سال . روسیه مشابه وضعیت آن در دوران مذکور استوضعیت امروز 

فعالیت خود در خاورمیانه و مبارزه با تروریسم در سوریه تصمیم گرفت، بسیاري از مردم را به یاد مبارزه با هیتلر 
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با نظام آلمان هیتلري را آغاز » داعش«مردم روسیه مقایسه . جهانی دوم انداختو آلمان نازي در جریان جنگ    
در جنگ . به نظر من، انگیزه هاي این تحوالت در تاریخ روسیه، چندان بدون مشابهت با یکدیگر نیست. کردند

در مبارزه با هیتلر در آن دوره، عملکرد روسیه . جهانی دوم، کشورهاي دنیا براي مبارزه با هیتلر با هم متحد شدند
حتی این انتظار، . باعث شد تا وضعیت روسیه در جهان تغییر پیدا کرده و دیدگاه ها نسبت به این کشور بهبود یابد

البته در جامعه روسیه وجود دارد که همکاري اخیر بین روسیه و ایاالت متحده در تقابل با معضلی جهانی و 
حریم ها علیه روسیه و یا حتی برداشته شدن آن ها را فراهم کند و در دشمن مشترك بشریت، زمینه نرم تر شدن ت

  .کنار آن، از شدت هجمه تبلیغاتی بر علیه روسیه بکاهد

در دوسال گذشته، هرگاه در روسیه صحبت از سیاست خارجی به میان می آمد، همه اذهان به سمت اوکراین 
أثر از آسیب ها و تلفات جنگ، این مسئله به هدایت می شد و علی رغم احساسات وطن دوستی موجود، مت

در این وضعیت، حضور روسیه در سوریه توانست از این . وضعیتی فرسایشی و آزاردهنده تبدیل شده بود
مردم، به خصوص جوانان روسیه به این احساس که کشورشان بار دیگر در قالب . فرسودگی تاحدودي بکاهد

پس از گذشت هفتاد سال از پیروزي روسیه بر آلمان نازي، . ، نیاز دارندبازیگري جهانی در حال ایفاي نقش است
بار دیگر روسیه در قالب ترکیبی بین المللی در حال نبرد است و تبلیغات مؤثري نیز در رابطه با کارآمدي سالح 

، این ها به نظر من. این ها تاثیرات مثبتی در روحیه مردم روسیه داشته است. هاي روسی در حال انجام است
  .عوامل بسیار مهم و حتی تعیین کننده اي هستند

منطقه خاورمیانه، یکی از مناطق با قابلیت باال براي تبدیل شدن به . عوامل ناخوشایندي نیز در این میان وجود دارد
حال، فرصتی پیش آمده است تا ما بتوانیم توان سالح هاي خود را به نمایش . بازار سالح هاي روسی است

در همان زمانی که روسیه در شرف تصمیم گیري براي حضور یا عدم حضور در سوریه بود، آقاي . اریمبگذ
نکیالي سوخوف، عضو آکادمی علوم روسیه در مسکو در جریان مصاحبه اي با یکی از کانال هاي تلویزیونی در 

فرصتی اینچنینی براي این که  هیچ گاه«پاسخ به پرسشی درباره چرایی حضور روسیه در سوریه چنین پاسخ داد که 
قابلیت تسلیحات خود را به کشورهایی که احتماال در آینده مشتریان ما خواهند بود، نشان دهیم، به دست نخواهیم 

در مقایسه با یک جنگ واقعی، هیچ نمایشگاه و یا تمرین نظامی نمی تواند خوب بودن یک اسلحه را بدین . »آورد
مردم . ر، منابع نفتی و هیدروکربوري منطقه خاورمیانه نیز بسیار بااهمیت استاز جانب دیگ. شکل نشان دهد

روسیه االن درك می کنند که قیمت نفت چه تأثیري در اقتصاد و زندگی آن ها داشته است و این که براي ایجاد 
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  .هرگونه تغییري در این زمینه می بایست در ابتدا روابط خود را با سایر کشورهاي درگیر در این مسئله تنظیم کنیم

همان طور که بارها گفته شده است، روسیه ترجیح می دهد تا در فاصله بسیار دورتر از مرزهاي خود با تروریسم 
از . البته دالیل تاریخی نیز بی تأثیر نیستند. آن ها را در درون سرزمین هاي خود تجربه کندبجنگد تا این که نبرد با 

عراق، سوریه و سازمان آزادي بخش . دوره جنگ سرد، ما دوستان و هم پیمانان خوبی در این منطقه داشتیم
یی در این روابط به وجود و متأثر از شرایط پس از فروپاشی، وقفه ها 1990در دهه . فلسطین، از این جمله اند

بسیاري از کشورهاي اسالمی و عربی از رفتار آقاي گورباچوف در قبال جنگ عراق و کویت رضایت . آمد
در هر صورت، حداقل کاري که صدام حسین در دوره جنگ سرد انجام داد، حفظ جبهه ها و انگیزه هاي . نداشتند

این دوره، روابط شخصی و خانوادگی بسیاري نیز به وجود  در. اتحاد جماهیر شوروي در منطقه خاورمیانه بود
اما متاسفانه وقتی دولتمردان ما از این منطقه خارج می شوند، اکثرا چندان توجهی به آینده این دوستان خود و . آمد

  .چنین شرایطی در سوریه نیز روي داد. صدماتی که خواهند دید، نشان نمی دهند

مورد نظر » شطرنج«توصیف براي چشم انداز ژئوپلیتیک این مناطق، همان،  بااین حال، شاید مناسب ترین
اما شطرنجی که در زمین بازي آن، انسان هاي واقعی حضور دارند و یک تصمیم اشتباه هزینه . برژینسکی باشد

ظرهاي حتی در یک نگاه دقیق به سیاست هاي روسیه در سوریه و فارغ از اظهار ن. هاي گزافی را به دنبال دارد
شاید خیلی ها فکر کنند . رسانه هاي غربی، به نظر می رسد که رویکرد ما در این منطقه بسیار زیرکانه بوده است

اما مراکز و افراد مؤثر بسیاري در . که ما، به صورتی یک جانبه، به دنبال حفظ قدرت خانواده اسد در سوریه هستیم
الفان سوري نیز مالقات ها و گفتگوهایی را برقرا کرده و شرایط روسیه وجود دارند که از سال هاي گذشته، با مخ

این نشان می دهد که روابط . حتی برخی از این مخالفان در مسکو زندگی می کنند. را مورد بررسی قرار می دهند
روسیه تنها منحصر به بشار اسد نبوده و با سایر جناح هاي حاضر در فضاي سیاسی سوریه نیز تعامالت و 

بسیاري از تبعه هاي سوریه نیز در کشور ما حضور دارند، از جمله دانشجویان که . ري ها برقرار شده استهمکا
تصویري که این افراد . علی رغم سکوت در برابر اقدامات روسیه، بر ضد رژیم بشار اسد آزادانه سخن می گویند

که رسانه هاي رسمی و جمعی روسیه به همکاران و همکالسی هاي خود از سوریه نشان می دهند، با تصویري 
بنابراین، برخالف آنچه که تبلیغ می شود، ما چندان اصراري براي . منعکس می کنند، بسیار متفاوت است

  .یز نیستالبته، این موضوع نفی کننده روابط قدیمی روسیه با این خانواده ن. نگهداشتن آقاي بشار اسد در قدرت نداریم
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به نظر من مشکل اساسی ما پیرامون تصمیم گیري درباره خاورمیانه، ضعف بدنه کارشناسی و فقدان کارشناسان 

افرادي که در رسانه هاي روسیه  معتقدم، آن. ارشد این منطقه در نظام تصمیم گیري سیاست خارجی روسیه است
درباره منطقه خاورمیانه و تحوالت آن اظهار نظر می کنند، نه تنها کارشناسان واقعی این منطقه نیستند، بلکه، حتی 

در دهه هاي اخیري که روسیه از خاورمیانه خارج شده . مقبول مخاطبان نبوده و از محبوبیتی نیز برخوردار نیستند
حتی مباحثی همچون . اکز تخصصی و مطالعاتی معطوف به این منطقه نیز در روسیه از بین رفتندبود، بسیاري از مر

در . عرب شناسی و ایرانشناسی در مراکز سنتی مطالعات این مناطق همچون آستاراخان نیز بسیار محدود شده است
حتی در . درباره آن ها نداریم نتیجه، سیاستگذاري هاي اخیر ما در ارتباط با مناطقی است که عمال شناخت درستی

ارتباط با ایران، ما به صراحت نمی توانیم مثال از دانش دقیق درباره ویژگی هاي مذهبی این کشور و یا کیفیت 
حتی بسیاري از کارشناسان معتقدند که ضعف عملکرد ما در ارتباط با ایران . تعامالت منطقه اي آن صحبت کنیم

م آشنایی کافی و فقدان ایران شناسان خبره در بدنه تصمیم گیري سیاست خارجی از این عد 1979پس از انقالب 
که در اصل مسئول تنظیم  1979ب در تهران پس از .گ.حتی نقل شده است که رئیس دفتر کا. ناشی شده است

روابط شوروي با ایران در دوران جدید بوده است، فرهنگ ایران، روحانیون حاضر در فضاي سیاسی جدید و 
در نتیجه، ما شناخت درستی از فرهنگ . خطاب کرده است» بسیار ناشناخته«چهره دین در این کشور را با صفت 

البته ما، شرق . منحصربه فرد ایران نداشتیم و این شاید زمینه وقوع اتفاقات تلخ در روابط ما با ایران را فراهم کرد
امروز ایران و روسیه نداشته باشیم و این مطمئنا به همه ما شناسان روسیه، امیدواریم چنین تجربه اي را در روابط 

  .انشناسان روسیه بستگی خواهد داشتو شما، روس شناسان ایرانی و ایر

  

من مایلم درباره تحوالت خاورمیانه و نقش سوریه در روابط ایران و روسیه  :دکتر محمود شوريسخنران دوم، 
. صحبت کنم چرا که به نظر می رسد بحث خاورمیانه یکی از موضوعات جدي در روابط این دو کشور است

اهد تصور می کنم نوع همکاري ما با روسیه در خاورمیانه در روابط آینده ما با این کشور بسیار تعیین کننده خو
ک یبه عبارت دیگر، این همکاري ها به ما خواهد گفت که آیا روابط ایران و روسیه در جهان آینده استراتژ.  .بود

خواهد بود و یا این که اگر این روابط استراتژیک هم باشد آیا صرفا موردي بوده و با تغییر شرایط، ماهیت این 
آن، نوع این همکاري ها و روابط در آینده نظم بین المللی نیز مؤثر  عالوه برروابط نیز دستخوش تحول خواهد شد یا خیر؟ 
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کننده منافع هر دو کشور بوده و یا مدیریت بحران سوریه از جانب ایران و روسیه به نحوي که تأمین . خواهد بود

نشانه . حداقل، دربردارنده منافع طرف مقابل نباشد، به معناي ایجاد فضاي جدید در روابط بین الملل خواهد بود
هاي این فضاي نوین، ورود نیروهاي جدید و مؤثر هم در عرصه عملیاتی و هم در عرصه سیاسی در یکی از مهم 

  .یعنی خاورمیانه است ترین مناطق استراتژیک جهان

مرحله اول؛ تالش براي : به نظر من، همکاري هاي ایران و روسیه در بحث سوریه داراي سه مرحله بوده است
در این مرحله، اشتیاق اصلی از جانب ایران بوده و این ایران بوده است که . ممانعت از سقوط رژیم بشار اسد است

سیه در سوریه و امیدوارکردن روس ها براي حفظ رژیم بشار اسد سعی در فراهم کردن زمینه حضور نظامی رو
. مرحله دوم؛ مرحله متقاعد کردن طرف هاي مقابل براي پذیرش اسد به عنوان یک طرف مذاکره است. داشته است

به عبارت دیگر، پس از گذار از مرحله اول و حفظ رژیم اسد، در مرحله دوم، یک گام به جلو رفته و بشار اسد را 
این . به عنوان یکی از طرف هاي مذاکره و فردي که می تواند در آینده سیاسی سوریه نقش ایفا کند، قبوالنده است

همان مرحله اي است که ما اکنون در آن قرار داریم و در واقع، حضور نظامی روسیه بوده است که چنین شرایطی 
اما مرحله سوم که شاید مهم . این شرایط کرده استرا فراهم کرده و عمال، طرف هاي مقابل را مجبور به پذیرش 

همان طور که ذکر شد، در مرحله . ترین مرحله است، شامل شکل دهی به دولت جدید در سوریه می باشد
نخست، این ایران بود که پیش قدم بود و در مرحله دوم، این روسیه بود که کنترل اوضاع را در دست گرفت و 

ط را تغییر داد و اما در مرحله سوم، نوع همکاري ایران و روسیه است که بسیار تعیین البته با کمک ایران، شرای
اگر این دو کشور بتوانند در مرحله سوم نیز در ضمن تأمین منافع توأمان دو کشور باهم . کننده خواهد بود

ط منطقه اي به وجود همکاري کنند، آن گاه، فضاي تازه اي هم در روابط دوجانبه ایران و روسیه و هم در شرای
اما اگر در این مرحله و در نوع نگاه به آینده، بین ایران و روسیه شکافی ایجاد شود، قطعا تمامی . خواهد آمد

به بیان دیگر، در این مرحله اگر روسیه و ایران، هریک، تعریف . دستاوردهاي گذشته نیز با خطر مواجه خواهد شد
. یگر جدا کنند، نه ایران و نه روسیه، به اهداف خود دست نخواهند یافتخود از آینده نظام سوریه را از یکد

بنابراین، این بسیار مهم است که در این مرحله، روسیه و ایران بتوانند در تشکیل دولت آینده سوریه نقش ایفا 
   .کنند

تفاهم کاملی صورت چیستی دولت آینده سوریه، جزو موضوعاتی است که تاکنون بین ایران و روسیه درباره آن 
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روسیه، الزامی براي حفظ رژیم بشار اسد درنظرنگرفته است، اما ایران، بر طی شدن دوره قانونی . نگرفته است
هر چند ممکن است در شرایط مذاکره نظر ایران نیز کند، اما نظر اصولی ایران مبتنی بر . دولت اسد تأکید دارد

  .انتقال قانونی قدرت پس از پایان دوره حکومت اسد می باشد

روسیه، مبارزه با افراط گرایی اسالمی را به عنوان . ورد اختالف، تفاوت در اولویت ها استدومین موضوع م
اما براي ایران، این . اولویت نخست خود در نظر گرفته و دولت آینده سوریه، اولویت بعدي آن را تشکیل می دهد

ژیم اسد و مبارزه با افراط براي ایران، حفظ ر. دو موضوع و اولویت هاي آن ها از یکدیگر تفکیک شده نیست
ایران تاکنون به این جمع بندي نرسیده است که می توان با حذف رژیم . گرایی در یک مقوله واحد قرار می گیرند

این زمینه هاي ابهام و اختالف ها، جزو مواردي است که می . اسد، مبارزه با افراط گرایی را به طور مؤثر دنبال کرد
و گوها و تعامالت سیاسی رهبران دو کشور و نیل به تفاهم فکري بین کارشناسان و بایست از طریق این گفت 

  .چرا که وجود شکاف در این زمینه، به ضرر هر دو کشور خواهد بود. نظریه پردازان ایران و روسیه برطرف شوند

طقه و به موضوع دیگري که می تواند محل اختالف واقع شود، محدود بودن طرف هاي همکاري ایران در من
عبارت دیگر، مشخص بودن همکاران استراتژیک ایران در خاورمیانه اعم از حزب اهللا لبنان، دولت عراق و دولت 

این تالش . اسد است؛ در مقابل، تالش روسیه براي ایجاد و حفظ روابط با تمامی طرف هاي موجود در این منطقه
روابط توأمان روسیه با اسرائیل و یا تعامل با آمریکا در بحران . روسیه، فی نفسه، نتیجه منفی براي ایران در بر ندارد

اما مشکل احتمالی از آن جایی آغاز می . سوریه، به خودي خود، عاملی منفی در روابط با ایران محسوب نمی شود
ما . اشدچارچوب منافع ایران نبدر شود که روسیه بخواهد به توافقاتی با این طرف ها برسد که ممکن است الزاما 

میدانیم که در مدت اخیر، علی رغم تمام اختالف نظرها، روسیه سعی کرده است تا روابط خوب خود را با 
به رغم نوع نگاه منفی که نخبگان روس و حتی افکار عمومی روسیه نسبت به عربستان دارند، . عربستان حفظ کند

البته ممکن است، نگرانی از . ر کوشیده استدولت روسیه به دالیل مختلفی براي حفظ روابط خود با این کشو
روابط عربستان با برخی گروه هاي افراط گرا و تروریستی و احتمال تحریک آن ها و یا رفتارهاي آزاردهنده این 

همان طور که بیان شد، این . کشور در مسائلی از جمله قیمت نفت، به عنوان بخشی از این دالیل محسوب شود
لی رغم عالقه مند نبودن ایران و حتی نوع روابط با اسرائیل، تا زمانی که براي ایران نتایج روابط با عربستان، ع

در عین حال، الزم به ذکر است که روسیه با حزب اهللا . منفی دربرنداشته باشد، براي ایران قابل تحمل خواهد بود
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اما در همین شرایط نیز اگر روسیه بخواهد در بین . لبنان و گروه هاي مقاومت فلسطینی نیز روابط خوبی دارد
گروه هاي فلسطینی و حزب اهللا از یک سو و اسرائیل از سوي دیگر، معادله خاصی را ایجاد کند، این براي ما 

  .نگران کننده خواهد بود

ه در روابط با آن ها نیز جزو مواردي است که ممکن است در آینده به زمینه اي بحث کردها و رفتار اخیر روسی
در حال حاضر، روسیه در حال تسلیح کردها و استفاده از آن ها . اختالف زا در روابط ایران و روسیه تبدیل شود

واضح است که تازمانی . اخیرا دفتر نمایندگی کردها نیز در روسیه ایجاد شده است. در مقابله با تروریست ها است
که کردها در حال مبارزه با داعش هستند، این شرایط براي ایران مشکلی ایجاد نمی کند؛ اما قدرتمند کردن کردها 
چه در سوریه و چه در عراق، می تواند زمینه جدایی طلبی آن ها را فراهم کند که این امر به هیچ وجه مورد عالقه 

  .ایران نیست

ین بود که فرصت هاي همکاري و نیز زمینه هاي احتمالی چالش بین ایران و روسیه در حوزه در اینجا سعی بر ا
در این چارچوب، نوع روابط روسیه و آمریکا نیز می تواند بسیار . خاورمیانه، به صورتی فهرست وار ارائه شود

ند بحران سوریه را بهتر مدیریت روسیه در حال بهره گیري از روابط خود با آمریکا است تا بتوا. تعیین کننده باشد
اما نگرانی . این شرایط، به ایجاد و تشکیل چندین دوره گفت و گو در وین و مونیخ کمک کرده است. کند

آنجاست که این همکاري ها در آینده به نوعی معامله بین روسیه و آمریکا تبدیل شود و این نیز یکی دیگر از 
ها بارها این نوع رفتار آمریکا را تجربه کرده اند که این کشور، هرگاه قطعا روس . موضوعات نگران کننده است

دچار مشکل شده و نیاز داشته باشد همکاري می کند و هرگاه فرصت پیدا کند هم به روسیه و هم به ایران ضربه 
موضوع حال، این که تصمیم گیران سیاست خارجی روسیه بخواهند به نوعی بحران سوریه را به عنوان . می زند

تعامل این کشور با آمریکا قرارداده و مثال براي تعدیل فشارهاي آمریکا بر علیه روسیه و یا کاستن از فشار تحریم 
  .هاي غرب از آن بهره ببرند، می تواند نگاهی غیرمفید و غیرسازنده براي هر دو کشور باشد

  

 /پایان گزارش
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