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تضعیف اتحاد ایران و روسیه
در سوریه پساداعش افسانه است

 ëëبه مذاکرات «آستانه»
ادامه از
صفحه  11اشــاره کردیــد .تدویــن
پیشنویــس قانــون
اساســی ســوریه در چه مرحلهای اســت و
چرا مسکوت مانده است؟
غربیهــا تــاش میکننــد ،مذاکــرات
«آســتانه» را بــه شکســت بکشــانند؛ امــا
اجازه این کار را نخواهیم داد .زیرا ارتقای
ســطح امنیــت و ثبــات ســوریه ،مرهــون
تالشهــای روســیه و ایران و ترکیه اســت
و هیچیــک از ایــن ســه کشــور همپیمان،
مشکلی در مورد کمیسیون قانون اساسی
و اعضای آن ندارند و طرح مشترک خود
را تحویــل نماینــدگان محتــرم ســازمان
ملــل در امــور ســوریه دادهانــد امــا مورد
پذیــرش آنهــا واقع نشــد .بــه اعتقاد من
علــت رد این طرح مشــترک ،فشــارهای
امریکا و متحدانش بر نمایندگان سازمان
ملــل در امور ســوریه بــود .زیرا واشــنگتن
و متحدانش مایل نیســتند ،در شــرایطی
کــه مذاکــرات «ژنو» بــه نتیجه نرســیده،
مذاکرات «آســتانه» موفق شــود .درواقع
آنــان بــه موفقیــت مذاکــرات «آســتانه»
حســادت میکنند .بااینحــال امیدواریم
با شــروع بــه کار آقــای «گییر پدرســن»،
بهعنوان نماینده جدید ســازمان ملل در
امور ســوریه ،فعالیتها از سرگرفته شود؛
بویژه که قرار اســت ایشــان ســفرهایی به
روســیه و ســایر کشــورهای منطقه داشته
باشند.
 ëëتحلیــل شــما از صــدور فرمــان خــروج
امریکا از سوریه چیســت؟ آیا این خروج،
پیشپــرده اســتراتژی جدید امریــکا برای
کاهــش حضور نظامی در منطقه اســت یا
خروجی تاکتیکی اســت که بــا هدف خیز
ترامپ بــرای اقــدام تهاجمــی دیگری در
منطقه انجا م شده است؟
روســیه بارهــا تأکید کرده فقــط نیروهایی
حق حضور نظامی در یک کشــور را دارند
کــه مقامــات قانونــی آن کشــور ،چنیــن
درخواستی را مطرح کرده باشند .دمشق
از مســکو و تهــران درخواســت کمــک و
اعــزام نیــرو کــرد .بههمین دلیــل حضور
مســکو و تهــران در خــاک ســوریه قانونی
و منطبــق بــا قواعــد حقــوق بینالملــل
اســت .اما با توجه به اینکه دولت ســوریه
درخواســت مشــابهی از ایاالتمتحــده
نداشــته اســت ،حضور نظامی امریکا در
ســوریه غیرقانونی و نقض آشــکار حقوق
بینالملــل اســت .مــن بــه چنــد دلیــل
خــروج واقعــی امریــکا از خــاک ســوریه
را بــاور نــدارم .اول اینکــه اگــر قرار اســت

چنیــن خروجــی ،اجرایــی شــود ،آینــده
پایــگاه نظامــی امریــکا در «التنــف» چــه
خواهــد شــد؟ دوم آنکــه آینــده مناطــق
شــمالی ســوریه و بویــژه منطقــه اطــراف
«فــرات» نامشــخص خواهد مانــد .البته
مــا در حــال تالش برای حل مســائل این
منطقه با محوریت حفظ تمامیت ارضی
ســوریه هســتیم و با تمامی کســانی که در
ایــن منطقــه هســتند ،از کردهــا گرفتــه تا
ترکیــه و ایــران ،در حال مذاکره هســتیم.
نگاه شــخص من به فرجام این مذاکرات
خوشبینانــه اســت امــا درمجمــوع،
بهصداقــت امریکاییهــا در اجرای وعده
خروج نظامی از سوریه اعتماد ندارم.
 ëëگفتیــد بــا کردهای ســوریه هــم در حال
مذاکــره هســتید .وضعیــت کنونــی آنان
را چگونــه ارزیابــی میکنید؟ بهنظر شــما
آیــا دولت ســوریه بــرای حفــظ تمامیت
ارضــی و وحــدت ملی حاضر خواهد شــد
امتیازهایی مشــابه آنچه دولــت بغداد به
کردهــای عراقــی داد را به کردهای ســوری
بدهد؟ یا از تحــوالت آینده ،بوی جنگ در
سوریه به مشــامتان میرســد؟ اگر دولت
ســوریه و کردهــای ایــن کشــور وارد فــاز
درگیری نظامی شوند ،مسکو چه موضعی
در قبال طرفین اتخاذ خواهد کرد؟
تمــام کشــورها بایــد بــه تمامیــت ارضی
جمهوری عربی ســوریه احترام بگذارند.
کردهــای ســوریه در شــروع بحــران ایــن
کشــور مرتکب اشتباه شدند .آنها بهدلیل
اعتمــاد بیشازحد بــه امریــکا ،رودرروی
دولــت خود قــرار گرفتنــد .اما گــذر زمان
و بویــژه ادعــای ترامــپ درباره خــروج از
ســوریه -کــه بایــد آن را خــروج احتمالی
نامیــد زیــرا تحقــق آن هنــوز نامشــخص
اســت -بــه کردهــای ســوری ثابــت کرد،
امریکاییهــا قابلاعتمــاد نیســتند.
بههمیــن دلیــل ،بعــد از اینکــه ترکیــه
اعــام کــرد بــه ســمت «منبــج» و ســایر
مناطــق کردنشــین حرکــت خواهند کرد،
کردهــا مطمئــن شــدند ،امریــکا کمکــی
بــه آنها نخواهد کــرد .بنابرایــن به انجام
مذاکــرات با دولت مرکزی ســوریه عالقه
نشــان دادند .ما باید یک بــار دیگر تأکید
کنیــم بهتریــن راهحــل ،خــروج کردهــا
از بخشهــای عربــی ســوریه و بازگشــت
آنــان به مناطق کردنشــین اســت .کنترل
بخشهایــی کــه در حــال حاضــر مــورد
مناقشه ترکیه است ،باید به ارتش سوریه
واگذار شــود .چون این مناطق بخشــی از
خــاک ســوریه هســتند وباید بــه تمامیت
ارضــی این کشــور احتــرام گذاشــت .این

حق دمشــق اســت که کردهای خود را در
سرزمینهای ســوریه حفظ کند و اگر این
اتفــاق رخ دهد ،نگرانی ترکیــه هم بابت
فعالیت کردهای ســوریه که ازنظر آنکارا
تروریست هستند ،برطرف خواهد شد.
 ëëموضــع روســیه را از زوایــای مختلــف
تشریح کردید اما از آینده و منافع کردهای
سوریه سخنی نگفتید...
روســیه از مذاکــرات کردهــا و عربهــای
ســوریه حمایــت میکنــد و بــا همــه
طرفهــا در تمــاس اســت .زیــرا هــدف
مــا بازگردانــدن صلــح و ثبات به ســوریه
اســت .بنابراین معتقدیم دولت ســوریه
باید منافع کردها را هم در نظر بگیرد .ما
نمیتوانیــم به آنها دیکتــه کنیم ،چگونه
تصمیــم بگیرنــد .عربهــا و کردهــای
ســوریه خود باید مذاکره کنند و بهتفاهم
و توافق برســند .مذاکره باید بدون فشــار
و البتــه با محوریت حفظ تمامیت ارضی
ســوریه برگزار شــود .این همان موضعی
اســت کــه مــا بارهــا در نشســتهای
«آســتانه» مطــرح و تأکیــد کردهایم خود
ســوریها بایــد در مورد آینده کشورشــان
تصمیــم بگیرنــد و تنها کاری کــه ما باید
انجام دهیم کمک به آنان است.
 ëëوقتی ســخن از ســوریه و خــروج امریکا
از خــاک ایــن کشــور بــه میــان میآیــد،
خواهناخواه بحث به اســرائیل نیز کشیده
میشــود 15 .ســرباز روســیه در جریــان
حمالت اســرائیل در سوریه جان خود را از
دســت دادند .با این حال ،واکنش روسیه
کنتــرل شــده بــود و کرملین همچنــان که
بارها اعالم کرده ،خواســتار تــداوم روابط
دیپلماتیــک خــود بــا اســرائیل اســت.
ایــن در حالی اســت کــه ایــران بهعنوان
متحد استراتژیک روســیه ،همواره روابط
تنشآلــودی با اســرائیل داشــته و تلآویو
نیز همواره جمهوری اســامی را از اهداف
اصلــی دیپلماســی خصمانــه و تهاجمــی
خود معرفی کرده اســت .بــا توجه به این
واقعیتهــا ،برنامــه دیپلماســی روســیه
برای تنظیم روابط همزمــان خود با ایران
و اســرائیل درگیر تنش متقابل چیســت؟
بویــژه آنکــه مســکو دارای نفــوذ باالیی در
ســوریه اســت و تهران و تلآویــو ،اهداف
و منافــع متفاوتــی در ایــن کشــور تعقیب
میکنند...
دیپلماســی روســیه بــا ســایر کشــورهای
حاضــر در منطقــه ،تفــاوت بزرگــی
دارد .مســکو بــا همــه کشــورها ،گروهها و
جناحهــای سیاســی منطقــه در تماس و
ارتبــاط اســت .در یمــن ،هم بــا حوثیها

 حتی اگر مسابقه تسلیحاتی وجود داشته باشد ،آغازگر آنروسیه نیست .پایگاههای نظامی پرشمار ناتو و امریکا در
جهان را با پایگاههای نظامی بسیار کم شمار روسیه در دنیا
مقایسه کنید .آیا این نابرابری نباید واکنش روسیه را در پی
داشته باشد؟

 غربیها تالش میکنند ،مذاکرات «آستانه» را به شکستبکشانند .اما اجازه این کار را نخواهیم داد .زیرا ارتقای سطح
امنیت و ثبات سوریه ،مرهون تالشهای روسیه و ایران و
ترکیه است و هیچیک از این سه کشور همپیمان ،مشکلی با
یکدیگر ندارند
در تماس هســتیم و هم بــا دولت منصور
هادی .با همیــن رویکرد تماس همزمانی
بــا اســرائیل ،جهــاد اســامی ،حــزباهلل
لبنــان و ...داریــم .ایــن ویژگــی منحصــر
بهفرد روســیه اســت که با همه طرفهای
درگیــر بحــران ارتبــاط برقــرار میکنــد و
کانالهــای ارتباطی خود را با همه طرفین
مناقشــات حفظ و آنان را به خویشتنداری
فــرا میخوانــد تــا امــکان برقــراری صلح
و ثبــات منطقــهای افزایــش یابــد .البتــه
طبیعــی اســت ،گاهــی ارتباطــات مــا بــا
طرفین مناقشهها به نتایج خوبی میرسد
اما رســانهای کــردن آنهــا را بــه مصلحت
نمیدانیــم؛ سیاســت پشــت پــرده خیلی
مهم است.
 ëëاماعملکــرد اســرائیل انتقــاد جامعــه

جهانــی را برانگیختــه تاحــدی کــه برخــی
کشورهای اروپایی که متحد سنتی اسرائیل
محســوب میشــوند ،مرزبندیهایــی با تل
آویــو داشــتهاند و درمــواردی در مجامــع
بینالمللــی بــه نفــع فلســطینیها رأی
دادهانــد .در چنیــن شــرایطی ایــن ســؤال
همچنان بیپاسخ مانده که چرا مسکو روی
ریــل حمایت از اســرائیل حرکــت میکند
و محدودیتی در مناســبات خــود با تلآویو
ایجاد نمیکند؟
همانطور که گفتم ما با همه روابط خوبی
داریــم و اســرائیل هــم یکی از آنها اســت.
مــا عالقه نداریــم روابط ایران و اســرائیل،
ایــران و لبنــان ،ایــران و ســوریه و ایــران و
هرجــای دیگــری آمیختــه به تنش باشــد.
ولــی این به آن معنا نیســت کــه بخواهیم

با ایران علیه اســرائیل یا با اســرائیل علیه
ایران متحد شــویم .نگران روابط خوب ما
با اســرائیل نباشید .همان طورکه ما نگران
روابط خوب شما با اوکراین نیستیم.
 ëëتفــاوت اوکراین و اســرائیل زیاد اســت.
ما بــا اوکراین روابــط خوبی داریــم و وقتی
مســألهای مثــل بحــران «کریمــه» بــروز
کــرد ،ایران تــاش کــرد ،ضمن احتــرام به
تمامیت ارضی کشــورها ،برخالف بسیاری
از کشــورهای دیگر از محکوم کردن روســیه
در سازمان ملل اجتناب کند...
امــا وقتــی اوکرایــن در مورد نقــض حقوق
بشــر در کریمــه قطعنامــه پیشــنهادی بــه
ســازمان ملل ارائه داد ،ایران میتوانست
رأی ممتنع دهد و ما هم تشکر میکردیم.
اما رأی تهران ممتنع نبود و جلسه را برای
اینکــه هیچ رأیــی ندهــد ،ترک کــرد .البته
همانطــور که گفتم ما نگــران روابط ایران
با اوکراین نیستیم .شــما هم نگران روابط
ما با اسرائیل و عربستان نباشید.
 ëëاز عربســتان گفتیــد .اتفاقــاً یکــی از
انتقادهــای رســانههای غربــی از روســیه به
موضــع مســکو در پرونــده قتل خاشــقچی
مربــوط اســت .درحالــی کــه کشــورهای
بســیاری بــا اســتناد بــه فیلمهــای منتشــر
شــده و مدارک و شــواهد موجــود ،مقامات
عالیرتبه «ریاض» را مسئول صدور فرمان
و اجرای قتل «خاشــقچی» میدانســتند و
سعودیها را بابت این قتل فجیع محکوم
میکردند .روســیه مدتی ســکوت پیشه کرد
و درنهایــت ،ســخنگوی رئیــس جمهوری

روســیه اعالم کرد« :دلیلی وجــود ندارد که
روسیه به ســخنان پادشاه عربســتان مبنی
بــر بیاطالعــی او از قتل جمال خاشــقچی
در ترکیه شــک کنــد» .عالوه براین ،انتشــار
تصاویــر دســت دادن پوتین با بن ســلمان
در حاشــیه نشســت گروه  20نیــز انتقادهای
بسیاری برانگیخت .علت موضع متفاوت
روسیه نســبت به سعودیها در پرونده قتل
«خاشقچی» چه بود؟
هنــوز هیــچ حکمی صــادر نشــده و نتیجه
پرونده نیز اعالم نشــده اســت .چرا پوتین
نباید با محمد بن ســلمان دســت بدهد؟
ما مشکلی نمیبینیم...
 ëëامــا ازنظــر افکارعمومی جهانــی و حتی
رهبران بســیاری از کشــورها ،رد پای دولت
ســعودی در ایــن پرونــده کامــاً پررنــگ
اســت و اســنادی که ترکیه منتشــر میکند،
 ،تأییدکننــده نقش دولت ســعودی در این
قتل است.
فقــط یــک پاســخ دارم .رســیدگی بــه این
پرونــده هنــوز در جریــان اســت و حکمــی
صادر نشده است.
 ëëتعامل نزدیک نفتی روســیه و عربســتان
در شرایطی که ریاض درصدد ضربه زدن به
شــریان صادرات نفت ایران است ،برخی
منتقــدان روســیه در ایران را حســاس کرده
است .پاسخ شــما بهعنوان سفیر روسیه به
منتقدان ایرانی چیست؟
بلــه .مــا هــم ایــن انتقــادات را شــنیدیم و
تأکیــد میکنــم اینهــا شــایعات هســتند.
مــن شــایعه را دوســت نــدارم .بارهــا بــه

روابط ایران و روسیه از زاویهای دیگر
روســیه امنیــت ملــی
ادامه از خود را در مرزهای دوره
صفحه  11شــوروی جســت وجو
میکنــد .بنابرایــن در آســیای مرکــزی
حضــوری قدرتمنــد دارد(پایــگاه هــای
نظامی روســیه در تاجیکستان) .در قفقاز
پایگاه و زرادخانه هســتهای در ارمنســتان
دارد ،قــره بــاغ را ازجمهــوری آذربایجان
بــه گــروگان گرفتــه اســت ،در گرجســتان
«اســتان اوســتیای جنوبی» و «جمهوری
خودمختار آبخازیــا»(از قلمرو حاکمیتی
جمهوری گرجستان) را به اشغال نظامی
در آورده و آنهــا را بهعنــوان کشــورهای
مســتقل مورد شناســایی قرار داده است.
شــبه جزیــره کریمــه را از حاکمیــت ملی
اوکرایــن ،بــه خــاک خــود ضمیمــه کرده
اســت و اوکرایــن را تحــت ســیطره خــود
دارد ،در منطقــه ترانــس دنیســتر در
مولــداوی نیروهای نظامی را نگهداشــته
و بــه بحرانــی شــدن منطقه اقــدام کرده
اســت .در حال تشــکیل دولتی جنینی در
شــرق اوکرایــن در مناطــق روس نشــین
اســت .با بــاروس کــه در جبهــه غربی با

پیمان ناتو رویاروست ،در برابر غرب جبهه
گرفته اســت .ایران با چنین کشــوری روابط
نزدیک دارد.
روســیه با ابزار قدرتمند حق وتو ،برای خود
و هم پیمانان خود ســدی دفاعــی در برابر
«در بــر گیــری» غــرب ایجــاد کــرده اســت.
روســیه اگر چه روابط نزدیک بــا ایران دارد
ولــی در صحنه روابــط بینالملــل به همه
قطعنامههای شــورای امنیت علیه پرونده
هســته ایران رأی مثبت داده است .موضع
روسیه در برابر ایران برقراری موازنه مثبت
است ،به سخنی دیگر ،پشتیبانی از ایران در
عین بهرهگیری و امتیازگیری از کارت ایران
در بــازی با دیگــران بویژه غرب اســت .این
یــک حرکت در بازی اســت که هر دو طرف
را راضــی میکنــد و منافع روســیه را تأمین
میکنــد ،اگرچــه ســهم مــا خیلــی کمتــر از
سهم روسیه اســت ،ولی درعین حال بازی
حاصــل جمع صفر هــم نیســت .گاهی ما
بــه آن هم خشــنود میشــویم .ایــن همان
موردی اســت که در پرونده هســتهای پیش
رفــت که ســرانجام بــه برجام رســید که در
نوع خود همه طرفها با کاستن مقداری از

خواســتههای خود ،بــه مصالحه تن دادند.
همــه راضــی بودند و خارج شــدن ایــران از
فصل هفت منشــور ملل متحد ،که «اقدام
در مــوارد تهدید علیه صلــح ،نقض صلح
و اعمال تجــاوز» را در پی داشــت ،نکتهای
اساسی بود .بر اســاس این مفاد این فصل
زمانی که شــورای امنیت بخواهد تهدیدی
جدی علیه کشوری را مطرح کند ،آن کشور
را ذیــل فصــل هفتم قــرار میدهــد .بدین
ترتیــب خطــر جنــگ از ما دور شــد ،در این
فرآیند بیشک روسیه نقش اساسی داشت
و مانــع از رفتارهــای تنــد و زیــان آور دیگــر
اعضــای دائــم شــورای امنیت علیــه ایران
شد .با این حال روسیه بهعنوان یک قدرت
هســتهای ،بــا دیگــر قــدرت های هســتهای
عضــو باشــگاه اتمــی ،عالقــهای بــه ورود
عضــوی جدید چون ایــران به این باشــگاه
ندارند و ما بر ورود به این باشــگاه پافشاری
داریم .این نقطه تضاد ما با روســیه اســت،
زیرا روسیه تلویحاً مخالف به ظهور رسیدن
یک قدرت هستهای در جنوب خود است.
ëëروسیه و خاورمیانه
همکاری ایران و روســیه در ســوریه ،فضای

دیگــری از تعامــل دو کشــور در یــک صحنه
عملیاتــی ترســیم کــرده اســت .بــه نوعــی
میتوان گفت روســیه برای خــروج از انزوای
بحــران شــبه جزیــره کریمه حضور خــود در
ســوریه را تحکیــم کرد تــا به نحوی بــا ایجاد
بحران جدید ،بحران قبلی را تحت الشــعاع
قــرار دهــد .در این صحنه ایران و روســیه هر
کدام با منافع و نگرانیهای متفاوت خود که
در برخی موارد تاکتیکی بوده با هم همکاری
داشــتهاند و منافع آنها با هم گره میخورده
اســت .در برخی موارد هــم تضادهایی بروز
کرده است .ایران در این صحنه با نزدیکی به
مرزهای جنوبی ســوریه ،خــود را به مرزهای
اسرائیل نزدیک و موجب ایجاد تهدید علیه
این دشــمن خــود شــده اســت .در حالی که
روســیه روابط نزدیکی با اسرائیل دارد .ایران
نمیتواند به روســیه در این مــورد اعتراضی
داشــته باشــد ،زیرا روابــط نزدیک روســیه با
اســرائیل در چارچــوب منافــع ملــی روســیه
تعریف میشود.
در واقــع حضــور روســیه در ســوریه در گام
نخســت ،امکان ادامه حضور و بهر ه برداری
از پایــگاه دریایــی طرطــوس اســت کــه تنهــا

پایــگاه نظامــی روســیه در مــاورای بحــار در
شــرق مدیترانــه در قلمرو حاکمیتی ســوریه
اســت که از دوره شوروی تا کنون روسیه از آن
بهرهبرداری میکند .نکته دیگر اعالم رسمی
ورود به صحنه ســوریه از نگاه نماینده روسیه
در شــورای اروپا ،انهدام باندهای تروریســتی
قفقاز شــمالی در خاک روسیه بوده که از این
منطقــه بــه گروههــای تروریســتی در ســوریه
پیوســته بودند .ولی در واقع حمایت روســیه
از حکومت ســوریه ،ترس از سقوط بشار اسد
و احتمــال روی کار آمدن دولتی هوادار غرب
بود که میتوانســت به بهرهبرداری روسیه از
تنها پایگاه دریای ماورای بحار روسیه خاتمه
دهد و به انزوای بیشــتر روسیه در صحنه آب
هــای بینالمللی بینجامد .از طرفی ،کاســته
شــدن از اهمیــت خاورمیانــه در سیاســت
خارجی امریکا ،توجه به شــرق آســیا و حوزه
اقیانوس آرام اســت که در آنجا درگیریهای
احتمالی چین با ایاالت متحده بر ســر جزایر
مــورد مناقشــه اســپراتلی بیــن هــم پیمانان
امریــکا و چیــن ،ایجاد جزایــر مصنوعی روی
جزایــر غیرمســکونی ،کــم وســعت و متعدد
مرجانــی در دریــای چیــن جنوبی و ســاخت

تأسیســات نظامــی در آنها و مهــم تر از همه
حمایت از جزیره تایوان در برابر قدرتگیری
و توســعه ارضــی چیــن اســت .بنابرایــن
خروج امریــکا از خاورمیانه طبق یک نقشــه
اســتراتژیک است تا بخشی از توان اقتصادی
روســیه در این منطقه بهکار گرفته شــود و در
داخــل ســرمایهگذاری در زیــر ســاختها و
خدماترســانی عمومــی را با کمبــود مواجه
ســازد که به نارضایتی مردم منجر شود .این
همــان اســتراتژی ســرمایهداری در کشــیدن
شــوروی بــه مســابقه تســلیحاتی بــود کــه در
نهایت به سقوط شوروی منتهی شد .در سال
 2018ایاالت متحــده امریکا معادل نیمی از
کل تولیــد ناخالــص داخلی روســیه را صرف
بودجه نظامی خود کرده اســت ،در حالی که
ایــن بودجه تنهــا  4درصــد از تولید ناخالص
داخلــی امریــکا را تشــکیل میدهــد .روســیه
ناگزیــر وارد این مســابقه شــده اســت و چون
نمیتوانــد بــه همان میــزان بودجــه نظامی
داشــته باشــد ،تــوازن اســتراتژیک خــود را با
اختراع و ســاخت تســلیحات محیرالعقولی
جبــران میکند که بــا نمایش قدرت تخریب
آنها قصد به رخ کشیدن توازن نظامی خود را

دارد ،هرچند بسیاری از آنها از جمله اس 400
هنوز در میدان عمل بهکار گرفته نشده است
و بیشــتر به یک بلوف شبیه است تا تاکتیک.
ایــن همان چیزی اســت که از روســیه انتظار
دارنــد و صحنه را به روســیه واگــذار کردهاند.
غرب بر این باور اســت کــه خاورمیانه متکی
بر فروش انرژی است و از این بابت با روسیه
اقتصادهای تکمیلی ندارند .این غرب است
کــه مصرفکننده انــرژی خاورمیانه اســت و
بازارهای آنها به هم وابســته اســت و روســیه
کاالیی بجز تســلیحات و تکنولوژی هســتهای
برای فروش بــه خاورمیانه ندارد .این همان
موردی اســت که غرب آن را از قبل با واردات
نفت اشــباع کرده اســت و جایی برای روسیه
باقی نمانده است.
روســیه در روابــط بــا ایــران در صحنــه
خاورمیانه ،از نفوذ ایران برای ورود و استقرار
در منطقــه بهرهمنــد میشــود .در حالــی که
در نقطــه مقابل ،با عضویت دائــم ایران در
شــانگهای در شــمال موافــق نیســت ،چون
جمهوریهای مسلمان نشین مناطق ولگا و
قفقاز شــمالی و بخش های آسیایی ،در کنار
جمهوریهای مسلمان آسیای مرکزی عضو

