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مقدمه
تهــران، پایتخــت ایــران روز 19 جــوالی 2022 میزبــان نشســتی بــود کــه رئیــس 
جمهــور ایــران بــا همتایــان روســی و ترکیــه ای خــود بــه دیــدار و گفتگــو پرداخــت. 
ــرای حــل بحــران روســیه انجــام شــد و در  ــد آســتانه ب ــدار در چارچــوب رون ــن دی ای
کنــار آن طرفهــای ســه گانــه در اظهــارات رســانه ای خــود مهمتریــن دغدغــه های 
امنیتــی، سیاســی و اقتصــادی خــود را نیــز بیــان کردنــد. همچنیــن تحــوالت بیــن 
المللــی و منطقــه ای نیــز بــر ایــن نشســت ســایه انداختــه بود. روســیه درگیر جنگ 
بــا اوکرایــن اســت و گفتگوهــای ایــران بــا قدرتهــای غربــی در خصــوص برجــام بــه 
بــن بســت رســیده اســت. و بــه نظــر مــی رســد کــه ترکیــه تنهــا طرفــی اســت که بر 
موضــوع ســوریه کــه دلیــل اصلــی نشســت ســه جانبــه بــود، تمرکــز داشــت. طــرح 
ترکیــه بــر حملــه نظامــی بــه شــمال ســوریه متمرکــز اســت کــه در چنــد مــاه اخیــر 
ترکیــه از ایــن امــر ســخن گفتــه اســت. البتــه دســتاورد کمیســیونهای همــکاری 
دو جانبــه )ایران-ترکیــه( و ) ایــران – روســیه( بســی بیشــتر از دســتاوردهای ایــن 
نشســت ســه جانبــه در خصــوص ســوریه بــود. بلکــه بایــد گفــت ســه طــرف در ایــن 
نشســت حتــی بــر یــک جــزء بســیار انــدک آن یعنــی حملــه نظامــی احتمالــی ترکیــه 
نیــز هــم رأی نبودنــد. در حالیکــه روســیه و ایــران مخالفــت خــود را بــا ایــن حملــه 

ابــراز کردنــد، ترکیــه از لغــو ایــن طــرح ســخنی بــه میــان نیــاورد. 
ــر پرونــده ســوریه، ســه طــرف در مــورد مســائل امنیتــی مهــم دیگــری  عــاوه ب
دغدغــه هــای مشــترکی دارنــد.  کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه مهاجــرت غیــر 
قانونــی، مســأله قاچــاق در مرزهــای ایــران و ترکیــه، فعالیتهــای اطاعاتــی ایــران 
در داخــل ترکیــه اشــاره نمــود. در ایــن میــان، مســائلی چــون اقلیــت تــرک در ایــران 
و رابطــه ترکیــه بــا رویکــرد رو بــه رشــد قومــی و جدایــی طلبــی در میــان ترکهــای 
ایــران و همچنیــن سیاســتهای نامتــوازن در قبــال عــراق و آذربایجــان از مهمتریــن 
دغدغــه هــای امنیتــی ایــران اســت. امــا روســیه بــه عنــوان یــک قــدرت جهانــی در 
اکثــر مســائل اختافــی میــان ایــران و ترکیــه نقــش دارد و گاهــی جانــب ایــران و 
گاهــی جانــب ترکیــه را مــی گیــرد. روســیه، پیمــان ناتــو را – کــه ترکیــه نیــز یکــی 
از اعضــای آن اســت- بزرگتریــن تهدیــد بــرای امنیــت ملــی خــود مــی دانــد. و بــه 
شــدت بــا هرگونــه پیشــروی ناتــو بــه ســوی مرزهایــش مخالفــت مــی کنــد. ایــن 
ــت از منافــع  ــو، در صــدد حمای ــه از رهگــذر عضویــت در نات در حالیســت کــه ترکی
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ملــی خــود اســت کــه مخالفــت بــا پنــاه دادن کشــورهای غربــی بــه گروههایــی 
چــون حــزب کارگــران کردســتان و جنبــش فتــح اللــه گولــن در رأس آنهــا قــرار دارد. 
گفتنــی اســت کــه ترکیــه بــه عنــوان یــک عضــو ناتــو بــا عضویــت کشــورهایی کــه 
بــه گروههــای تروریســتی پنــاه مــی دهنــد، مخالفــت مــی کنــد. عــاوه بــر آن، 
همــه ایــن کشــورها در روابــط خــود بــا ســایر کشــورهای دیگــر مســائل امنیتــی را 
لحــاظ مــی کننــد. و ایــن ســه کشــور، اینگونــه مســائل امنیتــی را مــد نظــر قــرار 

مــی دهنــد. 
 لــذا، در ســایه ایــن پیچیدگــی ژئوامنیتــی مســائل جغرافیایــی و رویکــرد توســعه 
طلبانــه ســه طــرف، و تضــاد منافــع و اولویتهــای امنیتــی و بــا توجــه بــه تجربــه 
هماهنگــی ســه جانبــه بــرای حــل بحــران ســوریه، ایــن ســؤال مطــرح مــی شــود 
کــه : ائتــاف راهبــردی روســیه، ایــران و ترکیــه تــا چــه انــدازه مــی توانــد 

تحقــق یابــد؟ 
ایــن مســأله مــی پردازیــم. اول:  بــه بررســی و تحلیــل  در اینجــا از چنــد منظــر 
اولویتهــای امنیتــی ترکیــه در ســوریه. دوم: اولویتهــای امنیتــی روســیه. ســوم: 
ــا ارائــه ســناریوهای احتمالــی  ــران. ایــن گــزارش در پایــان، ب اولویتهــای امنیتــی ای
روشــن مــی کنــد کــه چگونــه اولویتهــای روســیه، ایــران و ترکیــه جــز در مــواردی 
بســیار انــدک هــم پوشــانی ندارنــد. ایــن نوشــتار در نهایــت بــه ایــن نتیجــه مــی 
رســد کــه ایــن نزدیکــی ســه جانبــه بیشــتر بــه یــک همــکاری متقابــل شــبیه اســت 

تــا بــه یــک ائتــاف راهبــردی پایــدار.

نخست: اولویتهای راهبردی ترکیه در سوریه
یک. منافع ترکیه در سوریه

ــا توجــه بــه اینکــه حــزب عدالــت و توســعه خــود را بــرای انتخابــات آمــاده مــی  ب
کنــد، مســأله امنیــت و ثبــات در شــمال ســوریه اولویــت بســیار مهمــی اســت و 
مســأله پناهنــدگان ســوری یکــی از محورهــای مهــم در انتخابــات پیــش رو اســت. 
علــی رغــم اینکــه بحــران اقتصــادی کــه چندیــن ســال کشــور ترکیــه را درگیــر کــرده 
علــل گوناگونــی دارد، امــا گفتمــان عــوام پســند ایــن بیــکاری را ناشــی از حضــور 
پناهنــدگان ســوری در ترکیــه مــی دانــد. احــزاب مخالــف دولــت، از ایــن وضعیــت 
اســتفاده کــرده و حــزب عدالــت و توســعه و در رأس آن رئیــس جمهــور رجــب 
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طیــب اردوغــان را مســئول شــرایط کنونــی مــی داننــد. احــزاب رقیــب، بــه مــردم 
وعــده مــی دهنــد کــه در صــورت پیــروزی در انتخابــات، طــرح اخــراج پناهنــدگان 
ســوری بــه کشورشــان را روی دســت خواهنــد گرفــت و ایــن ایــده در جامعــه 
ترکیــه طرفــداران زیــادی پیــدا کــرده اســت. و احتمــاال افزایــش احساســات نــژاد 
پرســتانه علیــه ســوری هــا و ده هــا مــورد تــروری کــه رخ داده بهتریــن گــواه 
ــل  ــدگان ســوری یکــی از عل ــن امــر باشــد. درســت اســت کــه مســأله پناهن همی
بحــران اقتصــادی ترکیــه اســت امــا آنقــدر کــه احــزاب مخالــف دولــت آن را بــزرگ 
جلــوه داده، نیســت بلکــه حضــور پناهنــدگان ســوری بــرای گــردش چــرخ اقتصــاد 
ترکیــه مفیــد نیــز مــی باشــد. از ایــن کــه بگذریــم، آنچــه مســلم اســت ایــن اســت 
کــه بــرگ پناهنــدگان یکــی از مهمتریــن برگهایــی اســت کــه در انتخابــات ســال 
آینــده ) ژوئــن 2023 میــادی(، روی آن حســاب بــاز شــده اســت. و اردوغــان تمــام 
تــاش خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا ایــن بــرگ برنــده را از چنــگ رقبــا بگیــرد. لــذا، 
در ایــن مرحلــه منفعــت اردوغــان اقتضــا مــی کنــد کــه بــا ایجــاد یــک فضــا و محیط 
امــن بتوانــد بیشــترین تعــداد پناهنــدگان ســوری را بــه آنجــا منتقــل کنــد تــا آرای 
ــا حضــور ســوری هــا مخالــف هســتند را نیــز کســب  آن عــده از شــهروندان کــه ب
ــن اســت کــه در صــورت فراهــم نشــدن  ــد. و چالــش پیــش روی اردوغــان ای نمای
محیــط امــن و یــا در نتیجــه تفاهــم بــا رژیــم اســد، او نتوانــد پناهنــدگان ســوری را 
از کشــور خــارج کنــد کــه در اینصــورت وی حمایــت طرفــداران و همچنیــن حمایــت 

دیگــر اتبــاع ترکیــه را از دســت خواهــد داد. 
دو. محاسبات ایران و روسیه

ایــران و روســیه بــا برقــراری امنیــت در مرزهــای ترکیــه بــا ســوریه مشــکلی ندارنــد 
امــا مــی خواهنــد کــه ایــن امنیــت از طریق دســتگاههای امنیتی رژیم اســد تأمین 
شــود. و الزمــه ایــن امــر ایــن اســت کــه رژیــم اســد بــر تمــام خــاک کشــور تســلط 
داشــته باشــد و گروههــای مســلح مخالــف نظــام نیــز بایــد تســلیم شــوند. کــه 
در چنیــن وضعیتــی ترکیــه بــا دو مشــکل روبــرو خواهــد بــود؛ اول اینکــه بســیاری 
ــم اســد حاضــر  ــه رژی ــرس جــان و اقدامــات انتقامجویان ــدگان ســوری از ت از پناهن
نخواهنــد شــد بــه مناطــق تحــت کنتــرل رژیــم اســد بازگردنــد. و مشــکل دوم 
هــم ایــن اســت کــه برخــی از گروههــای مســلح بــا هرگونــه تفاهــم میــان اســد و 
ترکیــه مخالفــت کــرده و در مقابــل آن مقاومــت خواهنــد کــرد. در نتیجــه، شــمال 
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ســوریه همچنــان ناامــن باقــی خواهــد مانــد و نــه تنهــا اردوغــان بــه هــدف خــود 
نمــی رســد بلکــه مقــداری از محبوبیــت خــود را نیــز از دســت خواهــد داد. امــا بــا 
ایــن همــه، ایــن گزینــه همچنــان روی میــز اســت و احتمــاال اگــر حــزب عدالــت و 
توســعه گزینــه هــای دیگــری نداشــته باشــد، ایــن برنامــه را روی دســت بگیــرد. و 
شــاید هــم ایــران و روســیه، دولــت ترکیــه را بــه ایــن مســأله ترغیــب کننــد. رئیــس 
جمهــور ترکیــه در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی بــا همتــای ایرانــی اش گفتــه بــود: 
ــد. و مســأله  ــد  سیاســی را آغــاز کن مــا از دولــت دمشــق انتظــار داریــم کــه رون
ســوریه از موضوعــات اصلــی رونــد آســتانه اســت و مــا امیدواریــم کــه بــه نتایــج 

خوبــی در ایــن زمینــه دســت یابیــم. 
سه. اهرمهای فشار ترکیه

ترکیــه تــاش مــی کنــد تــا زمــان برگــزاری انتخابــات حــد اقــل شــرایط _ هرچنــد در 
ظاهــر_ بــرای بازگردانــدن پناهنــدگان ســوری بــه شــمال ســوریه را فراهــم کنــد. در 
ایــن زمینــه، ترکیــه کارتهایــی بــرای مذاکــره و اعمــال فشــار در اختیــار دارد کــه در 
مســائل امنیتــی کــه بــرای ایــران و روســیه اهمیــت دارد، بــه چانــه زنــی مــی پردازد. 

از مهمتریــن ایــن اهرمهــای فشــار ترکیــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
الــف. اســتفاده از نیروهــای مســلح مخالــف ســوریه بــرای حملــه بــه نیروهــای 
روســی و ایرانــی، کــه در ایــن مــورد، تشــدید جنــگ در ســوریه بــه هیــچ عنــوان بــه 
نفــع روســیه کــه اکنــون درگیــر جنــگ اوکرایــن اســت، نمــی باشــد و روســیه نمــی 
توانــد همزمــان دو جبهــه جنــگ را مدیریــت کنــد. عــاوه بــر آن، بازیگــران دیگــری 
در ســوریه حضــور دارنــد کــه از تحــوالت کنونــی آســیب مــی بیننــد و تــاش مــی 
کننــد میــان طرفهــای درگیــر یــک تــوازن ایجــاد کننــد و بــه رژیــم اســد و ایــران فشــار 
مــی آورنــد تــا بــرای رســیدن بــه یــک راه حــل سیاســی، امتیــاز بدهنــد. در ایــن زمینــه 
ترکیــه و اردن منافــع مشــترکی دارنــد. اندکــی بعــد از نشســت تهــران، پادشــاه 
اردن در یــک مصاحبــه مطبوعاتــی گفــت کــه هــر از چنــد گاهــی شــبه نظامیــان 
وابســته بــه ایــران در مرزهــای اردن حماتــی انجــام مــی دهنــد. او همچنیــن ابــراز 

امیــدواری کــرد کــه تهــران در اینگونــه رفتارهــای خــود تجدیــد نظــر کنــد. 
ب. ترکیــه مــی توانــد از طریــق جنــگ اوکرایــن، روســیه را تحــت فشــار قــرار دهــد. 
خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه گزارشــی را منتشــر کــرده اســت مبنــی بــر اینکــه 
گروههــای »ترکمــن« کــه زیــر نظــر ارتــش ســوریه فعالیــت مــی کننــد، در مناطــق 
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7 نشست تهران و ائتالف دشوار

تحــت کنتــرل خــود در مناطــق روســتایی اســتانهای حلــب، رقــه و حســکه در 
شــمال و شــمال شــرق ســوریه مراکــزی دایــر نمــوده انــد کــه دواطلبــان جنــگ در 
اوکرایــن را بســیج مــی کننــد تــا در مقابــل دریافــت حقــوق قابــل توجهــی در نبــرد 
ــه و  ــا حمایــت ارتــش ترکی ــن اقــدام ب ــد. ای ــه نیروهــای روســیه شــرکت نماین علی
نیروهــای ناتــو صــورت مــی گیــرد. البتــه پیــش از ایــن، نیروهــای مــزدور ســوری بــه 

لیبــی و آذربایجــان نیــز اعــزام شــدند.
ــه شــرط فراهــم  ــن ب ــکارا در مســأله صــادرات غــات اوکرای ــا اینکــه آن ج. مطمئن
شــدن زمینــه صــادرات غــات روســیه میانجیگــری مــی کنــد، بــا پرونــده ســوریه 
ــاداری  و در نظــر گرفتــن منافــع ترکیــه - هرچنــد در مرحلــه کنونــی- ارتبــاط معن

وجــود دارد.  
د. بــا توجــه بــه اختیاراتــی کــه اعضــای ناتــو در خصــوص موافقــت بــا عضویــت 
کشــورهای متقاضــی تــازه دارنــد، ترکیــه در مــورد پیوســتن ســوئد و فنانــد بــه 
ناتــو، نقــش تعییــن کننــده ای دارد. ترکیــه بــرای ایــن دو کشــور شــرط تعییــن 
کــرده اســت کــه از گروههــای تروریســتی همچــون حــزب کارگــران کردســتان و 
جنبــش فتــح اللــه گولــن دســت برداشــته و ســران ایــن گروههــا را بــه ترکیه تحویل 
دهنــد. اساســا، گســترش پیمــان ناتــو نــه تنهــا نفعــی بــرای روســیه نــدارد بلکــه از 
نــگاه روســیه، گســترش ناتــو، مســتقیما تهدیــدی بــرای امنیــت ملــی روســیه بــه 
شــمار مــی رود. بنابرایــن، مــی تــوان گفــت کــه مخالفــت اولیــه ترکیــه بــا عضویــت 
ســوئد و فنانــد در ناتــو و ســپس موافقــت مشــروط ایــن کشــور، نوعــی چانــه 
زنــی و فشــار بــر روســیه اســت تــا در پرونــده ســوریه از ایــن کشــور امتیــاز بگیــرد.
هـــ. ایــران بســیار نگــران اســت کــه مبــادا جنــگ آذربایجــان و ارمنســتان بــر ســر اقلیم 
ناگورنــی قــره بــاغ بــار دیگــر شــعله ور شــده و شــعله هــای آن بــه ایــران برســد؛  بــه 
ویــژه اینکــه در داخــل ایــران موضــع یکســانی در قبــال ایــن جنــگ وجــود نــدارد و 
تــرک هــای آذربایجــان ایــران از اینکــه کشورشــان در ایــن جنــگ در کنــار ارمنســتان 
قــرار گرفــت ناراضــی هســتند. و ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه ایــن نارضایتــی 
بــه گرایــش جدایــی طلبــی تغییــر شــکل دهــد. و ترکیــه هــم در ایــن مســأله بــی 
طــرف نیســت و از آذربایجــان حمایــت مــی کنــد و یکــی از دالیــل ایــن حمایــت 
بــه مســأله اشــتراک قومــی و زبانــی بــاز مــی گــردد؛ مســأله ای کــه ایــران بــا آن 
ــد. عــاوه  ــرای تمامیــت ارضــی خــود مــی دان مخالــف اســت و آن را تهدیــدی ب
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https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2022/06/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
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بــر آن، ترکیــه بــا تفاهمنامــه ای کــه بــا آذربایجــان در مــورد ایجــاد پایــگاه نظامــی 
در اقلیــم نخجــوان منعقــد ســاخته، ایــن مســأله را بــا پرونــده ســوریه پیونــد داده 
اســت. گفتنــی اســت کــه اقلیــم نخجــوان بــرون بــوم آذربایجانــی اســت کــه از 
خــاک آذربایجــان جــدا افتــاده و در مجــاورت مرزهــای ترکیــه قــرار دارد. بــا توجــه بــه 
اینکــه در زمــان جنــگ آذربایجــان و ارمنســتان، روســیه بــا هرگونــه دخالــت نظامــی 
ــا بــرای  مســتقیم ترکیــه در ایــن جنــگ مخالفــت کــرد و از ایــن کشــور خواســت ت
برقــراری آتــش بــس و رســیدن بــه یــک راه حــل مســالمت آمیــز همــکاری نمایــد، 
مــی تــوان گفــت کــه شــعله ور ســاختن مجــدد جبهــه ناگورنــی قــره بــاغ هــر لحظه 
ممکــن اســت و یــا حداقــل، ترکیــه ایــن فرصــت را در اختیــار دارد کــه بــا شــعله ور 
ســاختن مجــدد ایــن جنــگ، از روســیه و ایــران انتقــام بگیــرد. زیــرا ترکیــه و ایــران در 
شــمال عــراق اختــاف دارنــد و ایــران بیــم آن دارد کــه مبــادا ترکیــه مســیری بــرای 
ــن امــر  ــد کــه ای ــا فراهــم کن ــه ســوی اروپ صــادرات گاز اقلیــم کردســتان عــراق ب

منافــع ایــران را تهدیــد مــی کنــد.

دوم: اولویتهای راهبردی روسیه
یک. منافع روسیه در سوریه

روســیه در صــدد اســت نفــوذ خــود را در منطقــه دریــای مدیترانــه تقویــت نمایــد 
و رژیــم اســد چنیــن فرصتــی را بــرای ایــن کشــور فراهــم ســاخته اســت. بــا کاهــش 
قــدرت گروههــای مخالــف اســد، منافــع روســیه کــه بــه دنبــال احیــای قــدرت 
جهانــی خــود اســت، اقتضــا مــی کنــد کــه اســد همچنــان در قــدرت باقــی بمانــد. 
بنابرایــن، از نــگاه روســیه هرگونــه تفاهــم میــان اســد و ترکیــه بســیار مهــم اســت. 
زیــرا هرگونــه تحــول سیاســی در ســوریه مــی توانــد حضــور روســیه در ایــن کشــور 
ــدازد. همچنیــن روســیه تــاش دارد کــه نقــش آفرینــی ایــاالت  را بــه مخاطــره ان
متحــده در ســوریه را بــه صفــر رســانده و آن را وادار بــه خــروج از ایــن کشــور 
نمایــد کــه در ایــن مــورد بــا ایــران اشــتراک منافــع دارد. رهبــر ایــران علــی خامنــه 
ای در دیــدار بــا والدیمــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه و هیــأت همــراه در تهــران، 
خواهــان اخــراج امریکاییهــا از منطقــه شــرق فــرات در ســوریه شــد. بعــد از آغــاز 
جنــگ اوکرایــن کــه روســیه تمــام امکانــات خــود را بــرای کســب پیــروزی در ایــن 
جنــگ بــه کار مــی گیــرد، ایــن جنــگ بــرای روســیه هــدف تــازه ای در ســوریه 

https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8F%D9%87/
https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8F%D9%87/
https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8F%D9%87/
https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8F%D9%87/
https://bit.ly/3oiuNto
https://bit.ly/3oiuNto
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تعریــف کــرده اســت. یعنــی ســوریه بــه منبعــی بــرای بســیج و تأمیــن جنجگویانــی 
اســت کــه بــرای مســکو نبــرد کننــد. والدیمــر پوتیــن در 11 مــارچ 2022 بــرای جلــب 
هــزاران جنگجــو از خاورمیانــه در نبــرد علیــه اوکرایــن، چــراغ ســبز نشــان داد. ســرگی 
شــویگو وزیــر دفــاع روســیه در جلســه شــورای امنیــت روســیه گفــت کــه » 16 
هــزار داوطلــب از خاورمیانــه آمادگــی دارنــد در صــف نیروهــای مــورد حمایــت 
روســیه در منطقــه جدایــی طلــب دنبــاس در شــرق اوکرایــن نبــرد کننــد«. او 
همچنیــن ایــن ســخن پوتیــن را نقــل قــول کــرد کــه گفتــه بــود: » هــرگاه دیدیــد 
ــه کمــک مــردم دنبــاس  ــد ب ــول، حاضرن ــرای پ ــه ب کــه عــدده ای از روی اراده و ن
بشــتابند، مــا بایــد نیازهــای آنــان را بــرآورده ســاخته و کمــک کنیــم تــا آنهــا بتواننــد 
خــود را بــه منطقــه درگیــری برســانند«. بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن اقــدام روســیه 
در پاســخ بــه اقــدام نیروهــای غربــی بــود کــه جنگجویانــی را در قالــب نیروهــای 

»داوطلــب« بــه روســیه اعــزام کردنــد.
در فضــای دیپلماتیــک، جنــگ اوکرایــن بــا بحــران ســوریه گــره خــورد و بــه رســميت 
شــناخته شــدن اســتقال دو جمهــوری جدایــی طلــب دونتســک و لوهانســک 
توســط ســوریه، بــه قطــع روابــط دیپلماتیــک اوکرایــن و ســوریه منجــر شــد. 
والدیمــر زلنســکی رئیــس جمهــور اوکرایــن گفــت کــه از نظــر وی، روابــط بــا 
دمشــق پایــان یافتــه اســت و حکومــت اســد نیــز در یــک اقــدام متقابــل، روابــط 

ــا کــی یــف قطــع کــرد.  خــود را ب
دو. محاسبات ترکیه و ایران

بــه نفــع ایــران نیســت کــه در جنــگ روســیه علیــه اوکرایــن، چــه بــه طــور مســتقیم 
و یــا غیــر مســتقیم بــه نفــع مســکو در ایــن جنــگ دخالــت کنــد چــرا کــه ایــن امــر 
مــی توانــد حــد اقــل مذاکــرات برجامــی را بــا مشــکل روبــرو ســازد. امــا اگــر غــرب 
دســت بــه کار شــود و بــه هــر نحــوی بــه منافــع روســیه در ســوریه حملــه کنــد، 
ایــن بــه نفــع ایــران اســت چــرا کــه ایــن امــر ســبب مــی شــود ایــران بــه عنــوان یــک 
بازیگــر فعــال و اصلــی حضــور خــود را در میــدان حفــظ کــرده و مســکو بــه ایــران 
نیازمنــد گــردد. امــا اگــر عملیــات غربــی در ســوریه آنقــدر گســترده باشــد کــه رژیــم 
ــرای بقــای اســد در  ــرد، در اینصــورت منافــع تهــران  کــه ب ــز هــدف گی اســد را نی
ــا تغییــر  رأس رژیــم تــاش مــی کنــد، بــه خطــر مــی افتــد. در صورتیکــه روســیه ب

رژیــم در ســوریه مشــکل چندانــی نــدارد. 

https://bit.ly/3Pvlmml
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از ســویی دیگــر، ترکیــه از ایــاالت متحــده و کشــورهای غربــی بــه خاطــر حمایــت 
از گروهــک هــای تروریســتی انتقــاد مــی کنــد. امــا بــه نفــع ترکیــه نیســت کــه 
امریــکا کل نیروهــای خــود را از ســوریه خــارج کنــد و یــا اینکــه میــدان را بــرای تــک 
تــازی روســیه فراهــم ســازد. چــرا کــه چنیــن امــری ترکیــه را در موقعیــت ضعــف 
قــرار خواهــد داد. در اینجــا ذکــر ایــن مطلــب الزم اســت کــه جنــگ ســوریه بعــد از 
دخالــت روســیه در ســال 2015 میــادی وارد مرحلــه تــازه ای شــد. از ایــن رو مــی 
تــوان گفــت اینکــه ایــران و روســیه، پرونــده ســوریه را بــه ترکیــه واگــذار کــرده انــد، 
یــک اشــتباه راهبــردی اســت کــه آنــکارا در آن گرفتــار شــده اســت. بایــد ترکیــه 
ایــن مســأله را بــا حمایــت یــک قــدرت بــزرگ دنبــال مــی کــرد کــه در مذاکــرات هــم 
وزون روســیه باشــد. و احتمــاال ایــن وضعیــت کنونــی ســبب شــود کــه ترکیــه 

نتوانــد حداقــل، برنامــه خــود را بــرای تأمیــن منطقــه مــرزی تحقــق بخشــد. 

سوم: اولویتهای راهبردی ایران
یک. منافع ایران در سوریه 

ایــران بــا روســیه در مــورد مشــروعیت رژیــم ســوریه و تســلط نیروهــای حکومتــی 
ســوریه بــر تمــام خــاک ایــن کشــور و همچنیــن خــروج نیروهــای ایــاالت متحــده از 
آنجــا، منافــع مشــترکی دارد. از ایــن رو، ایــران بــرای حفــظ رژیــم اســد تمــام تــاش 
خــود را بــه کار مــی گیــرد. و در ایــن مــورد رابطــه تهــران بــا آنــکارا یــک رابطــه 
تقابلــی اســت. تهــران از تمــام امکانــات بــرای فشــار بــر ترکیــه اســتفاده مــی 
کنــد تــا رژیــم اســد را بپذیــرد. علــی رغــم اینکــه تهــران ظاهــرا بــا ترکیــه در مــورد 
تروریســتی بــودن گروههــای کــرد و نیــز تمامیــت ارضــی ســوریه اتفــاق نظــر دارد، 
امــا در عمــل بــا هرگونــه عملیــات نظامــی بــر علیــه گروههــای کــرد، مخالــف 
اســت زیــرا مــی دانــد ایــن گروههــای کــرد بــا رژیــم اســد یــک نــوع هماهنگــی دارند. 
ایــران چنیــن اســتدالل مــی کنــد کــه هرگونــه عملیــات نظامــی علیــه گروههــای 
کــرد، باعــث بحرانــی تــر شــدن اوضــاع و بــی ثباتــی شــده و در نهایــت بــه ســود 
گروههــای تروریســتی تمــام مــی شــود. ایــن در حالیســت کــه تهــران چندیــن 
عملیــات نظامــی علیــه کردهــا در مناطــق مــرزی عــراق انجــام داده اســت آنهــم 
بــدون اینکــه بــا حکومــت مرکــزی عــراق هماهنگــی بــه عمــل آورد. از نظــر ایــران، 
ایــن عملیــات نظامــی بــرای امنیــت ملــی ایــران یــک ضــرورت اســت و هیــچ خطری 

بــرای ثبــات منطقــه ایجــاد نمــی کنــد.
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اســد، ســوریه را تحــت ســلطه ایــران قــرار داده و بــا ایــن کار، بــه ایــن ایــران میــدان 
داده اســت تــا حــوزه نفــوذ خــود را در منطقــه گســترش دهــد. گروههــای شــبه 
نظامــی فرقــه گــرای وابســته بــه ســپاه پاســداران ایــران ابــزار توســعه طلبــی 
ایــران در منطقــه و یکــی از مهمتریــن عوامــل بــی ثباتــی در کشــورهای منطقــه 
هســتند. و اینجاســت کــه حضــور ایــران در ســوریه بــا پرونــده برجــام گــره خــورده 
اســت. یکــی از علــل ناکامــی مذاکــرات برجامــی اصــرار ایــران بــر حــذف نــام »ســپاه 
پاســداران« از لیســت گروههــای تروریســتی اســت. و بــرای ایــاالت متحــده بســیار 
ســخت اســت که این خواســته ایران را بپذیرد. زیرا اســرائیل که نیروهای وابســته 
بــه ایــران را در مرزهــای خــود مــی بینــد و هــر از چندگاهــی اهــداف نظامــی ایــران 
در ســوریه را هــدف حمــات موشــکی خــود قــرار مــی دهــد، بــا حذف نام ســپاه از 
لیســت گروههــای تروریســتی کامــا مخالــف اســت. عــاوه بــر آن، ایــن امــر میــان 
ایــاالت متحــده و همپیمانــان خلیجــی اش فاصلــه مــی انــدازد. زیــرا کشــورهای 
خلیــج اصــرار دارنــد کــه ایــاالت متحــده در مذاکــرات برجامــی منافــع آنــان را نیــز در 
نظــر بگیــرد و مســلما آنــان نیــز بــه یــک توافــق هســته ای کــه در نتیجــه آن امنیــت 

کشــورهای خلیــج بــه مخاطــره افتــد، رضایــت نخواهنــد داد. 
دو. محاسبات روسیه و ترکیه

در ایــن نوشــتار، بــه مهمتریــن محاســبات ترکیــه و روســیه اشــاره ای داشــتیم. 
در اینجــا ایــن مطلــب را اضافــه مــی کنیــم کــه بــرای روســیه ســخت اســت کــه بــا 
کمــک بــه ایــران و اتخــاذ مواضعــی کــه منافــع خــود را تهدید کند، از این کشــورها 
و در رأس آنهــا عربســتان ســعودی بــرای خــود دشــمن بســازد؛ گفتنــی اســت کــه 
عربســتان ســعودی در قبــال جنــگ اوکرایــن موضــع بــی طرفانــه گرفتــه و بــا 
کارت نفــت مــی توانــد وخامــت پیامدهــای تحریمهــای غــرب بر مســکو را تشــدید 
کنــد. تضعیــف حضــور ایــران در ســوریه از طریــق اســرائیل و ایــاالت متحــده و یــا 
از هــر طریــق دیگــری، در نهایــت بــه نفــع ترکیــه تمــام مــی شــود. اینکــه ترکیــه بــا 
تحریمهــای غــرب علیــه تهــران مخالفــت کــرده اســت، بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
آنــکارا در هــر حــال بــه کمــک تهــران بشــتابد. بلکــه اگــر حلقــه تحریمهــا بــر تهــران 
تنــگ تــر شــود، ترکیــه بــا اســتفاده از ایــن فرصــت حجــم مبــادالت تجــاری خــود را 
بــا ایــران افزایــش مــی دهــد. امــا اگــر ایــن تحریمهــا پیامدهــای منفــی بــر امنیــت 
و اقتصــاد ترکیــه داشــته باشــد، در اینصــورت آنــکارا راهبــرد چانــه زنــی را در پیــش 
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گرفتــه همراهــی خــود را بــا جامعــه بیــن الملــل توجیــه کــرده و خــود را بــه دیگــر 
قدرتهــا نزدیــک مــی کنــد. 

چهارم: سناریوهای احتمالی
 ســه کشــور روســیه، ترکیــه و ایــران در همــکاری و هماهنگــی بــا یکدیگــر بــا 
چالشــهای فراوانــی روبــرو هســتند و در چندیــن پرونــده بــا یکدیگــر تضــاد منافــع 
دارنــد. بــا توجــه بــه ایــن دو رهیافــت، مــی تــوان ســناریوهای احتمالــی در کوتــاه 

مــدت و میــان مــدت را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
یک. سناریوی ائتاف راهبردی

بــه طــور کل، ائتــاف راهبــردی بــا هــدف ایجــاد چشــم اندازهــا و سیاســت هــای 
مشــترک درازمــدت در همــه زمینــه هــا و نیــز بــرای همــکاری و هماهنگــی میــان 
طرفهــا در مقابلــه بــا چالشــها و خطراتــی کــه آنهــا را تهدیــد مــی کنــد، ایجــاد مــی 
ــرا  گــردد کــه در مــورد ایــن ســه کشــور، ایــن ســناریو بعیــد بــه نظــر مــی رســد زی
ایــن ســه کشــور، بــه حکــم نزدیکــی جغرافیایــی، و گرایشــهای توســعه طلبانــه ای 
کــه در سیاســت خارجــی خــود دنبــال مــی کننــد، در اکثــر مــوارد مســائل اختافــی 
را بــه ســمت یــک معادلــه بــرد- باخــت ســوق مــی دهنــد. در نتیجــه تدویــن یــک 

راهبــرد همــه جانبــه و دراز مــدت در میــان آنهــا امــری بــه غایــت دشــوار اســت.
دو. راهبرد درگیری

ایــن ســه کشــور اختافــات عمیقــی بــا یکدیگــر دارنــد کــه در بســیاری مواقــع 
امنیــت ملــی یکدیگــر را تهدیــد مــی کنــد. کــه در ایــن مــورد مــی تــوان بــه مســأله 
شــمال ســوریه بــرای ترکیــه، پرونــده هســته ای ایــران و جنــگ اوکراین و گســترش 
ناتــو بــرای روســیه اشــاره کــرد. لــذا، برخــی موضعگیــری هــای یکــی از کشــورها، 
ــد امنیــت و ثبــات کشــور دیگــر اســت. کــه  ــه معنــای تهدی در برخــی از اوقــات ب
در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه طرحهــای اطاعاتــی ایــران بــرای تــرور اســرائیلی هــا  
از جملــه دیپلماتهــای اســرائیل در اســتانبول و دیگــر عملیاتــی کــه بــرای تــرور 
مخالفیــن خــود انجــام داده اســت، اشــاره کــرد. امــا بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــان "دو کشــور " بــدل شــود چــرا کــه چنیــن  ــه جنــگ مســتقیم می ایــن اختــاف ب
جنگــی اگــر رخ دهــد هزینــه بســیار گزافــی بــر طرفیــن تحمیــل خواهــد کــرد. و هــر 
طرفــی نســبت بــه خطــوط قرمــز طــرف مقابــل کامــا آگاه اســت و ســعی مــی 
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کنــد کــه آن خطــوط را نادیــده نگیــرد. علــی رغــم ایــن تضــاد میــان ایــن ســه کشــور، 
امــا آنهــا میــان یکدیگــر همــکاری متقابــل دارنــد. بــه عنــوان مثــال، علــی رغــم 
وجــود تنــش در روابــط روســیه بــا ترکیــه، امــا منافــع روســیه اقتضــا مــی کنــد کــه 
نخبــگان کنونــی ترکیــه همچنــان در مســند قــدرت باقــی بماننــد و نخبگانــی کــه 
بــه امریــکا گرایــش دارنــد روی کار نیاینــد و تجربــه اوکرایــن در ترکیــه تکــرار نشــود. 
و از اینجــا مــی تــوان علــت موضــع روســیه در قبــال کودتــای نافرجــام 2016 ترکیــه 
را درک کــرد. زیــرا در صــورت موفقیــت کودتــا انتظــار مــی رفــت کــه نخبــگان 
سیاســی کــه بــه واشــنگتن نزدیــک بودنــد روی کار آینــد کــه چنیــن وضعیتــی 
اصــا بــه نفــع روســیه نیســت. لــذا، علــی رغــم اختــاف میــان پوتیــن و اردوغــان، 
مــی بینیــم کــه حــزب عدالــت و توســعه همچنــان رابطــه خــود را بــا روســیه حفــظ 

کــرده اســت. 
سه. سناریوی ائتافهای تاکتیکی ) یا سناریوی همکاری موقتی (

ایــن ســناریو کــه احتمــال تحقــق آن بیشــتر اســت، بــه نوعــی ادامــه وضــع کنونــی 
اســت. زیــرا ایــن ســه کشــور نیــک مــی داننــد کــه رســیدن بــه یــک توافــق نهایــی 
تقریبــا ناممکــن اســت. و در عیــن حــال، زمینــه هــای همــکاری زیــادی وجــود دارد 
که این کشــورها می توانند به شــکل دو جانبه و ســه جانبه با یکدیگر همکاری 
کننــد. در نتیجــه، میــان انــواع همــکاری در حــوزه هــای گوناگــون و اغلــب در حــوزه 
اقتصــادی تفــاوت قائــل خواهنــد شــد. آمــار مبــادالت تجــاری میــان ایــن ســه 
کشــور گــواه همیــن امــر اســت. گفتنــی اســت کــه مشــکات اقتصــادی و تحریــم 
هایــی کــه هــر کــدام از ایــن کشــورها بــه نحــوی بــا آن درگیــر اســت، ســبب افزایــش 
مبــادالت تجــاری میــان ایــن ســه کشــور شــده اســت. امــا در مســائل اختافــی 
کــه در حــوزه هــای امنیتــی و سیاســی اســت، توافقــات جزئــی بــه دســت مــی 
ــرده مــی شــود و  ــه پیــش ب ــه اولویــت هــر طــرف ب ــا توجــه ب ــد و مراحــل کار ب آی
هماهنگــی میــان ایــن ســه کشــور بــرای حفــظ حداقــل توافقهــا ممکــن اســت. 

برآیند
پیچیدگــی مســائل امنیتــی و جایــگاه محــوری آنهــا بــرای هــر ســه کشــور روســیه، 
ترکیه و ایران بیانگر این واقعیت اســت که این ســه کشــور تا چه اندازه در مورد 
ســوریه بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد و ایــن ســه کشــور نــه تنهــا در حــل یــک مســأله 



14 نشست تهران و ائتالف دشوار

از مســائل اختافــی موفــق نبودنــد بلکــه ایــن مســأله بــر ســایر مســائل دیگــری 
چــون جنــگ اوکرایــن، تنشــهای امنیتــی میــان ایــران و ترکیــه در شــمال عــراق 
ســایه افکنــده اســت. و ایــن امــر، گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن ســه کشــور 
بیــش از آنکــه بــا هــم توافــق داشــته باشــند، اختــاف دارنــد. و مشــکل اصلــی ایــن 
اســت کــه اولویــت هــا و محاســبات ایــن ســه کشــور بــا یکدیگــر اختــاف دارد. در 
نتیجــه، معادلــه بــرای یکــی از طرفهــا ماننــد مســاله شــمال ســوریه بــرای ترکیــه 
و جنــگ اوکرایــن بــرای روســیه یــک معادلــه بــرد- باخــت و بــرای بقیــه طرفهــا 
کامــا نامربــوط اســت. و ماحظــه مــی شــود کــه در عیــن حــال کــه طرفهــا در 
برخــی پرونــده هــا بــا یکدیگــر توافــق و همــکاری دارنــد، در برخــی پرونــده هــای 
دیگــر بــا یکدیگــر رفتارهــای خصمانــه ای دارنــد کــه بــر ثبــات روابــط میــان کشــورها 
ســایه مــی افکنــد. لــذا مــی تــوان گفــت کــه در نهایــت دســتاورد ایــن کشــورها 
توافقــات تاکتیکــی بــرای مراحــل زود گــذر اســت کــه پــای بنــدی طرفهــا بــه ایــن 
توافقهــا نیــز در پاییــن تریــن ســطح و زیــر فشــار نیــروی نظامــی اســت؛ همانطــور 
ــان مســلح  ــر مســتقیم ماننــد شــبه نظامی کــه طرفهــای مذکــور از ابزارهــای غی
و جنبشــهای مخالــف دولــت، بــرای دور زدن توافقــات و در واکنــش بــه اقــدام 
طــرف مقابــل در نقــض یــک تفاهــم دیگــر اســتفاده مــی کننــد. و اینگونــه اســت 
کــه فرضیــه ایــن گــزارش مبنــی بــر اینکــه اختافــات میــان روســیه، ترکیــه و ایــران 
رســیدن بــه یــک ائتــاف را ســخت مــی ســازد، ثابــت مــی شــود. و در پایــان الزم 

اســت مســائلی را بــه شــرح زیــر در مــورد هــر کــدام از ایــن کشــورها بیــان کنیــم:
یــک. در مــورد ایــران: ایــن نشســت ســه جانبــه ایــران، روســیه و ترکیــه نتوانســت 
ــد  ــدک در حــل بحــران ســوریه پدی ــو ان ــد کــه پیشــرفتی ول ــه نتایجــی دســت یاب ب
آورد. و اکتفــا بــه همــکاری دوجانبــه گویــای ناکارآمــدی سیاســت ائتــاف محــور 
اســت. و ایــن شــرایط، تهــران را تحــت فشــار قــرار مــی دهــد کــه رهیافــت همکاری 
را در پیــش گیــرد کــه منافــع قدرتهــای منطقــه ای و بیــن المللــی را در نظــر بگیــرد 
زیــرا ایــن قدرتهــا بــرای حمایــت از منافــع خــود اهرمهایــی بــرای اعمــال فشــار بــر 

ایــران در اختیــار دارنــد. 
از لحــاظ  بــا تهــران و مســکو  اینکــه ترکیــه  علــی رغــم  دو. در مــورد ترکیــه: 
جغرافیایــی فاصلــه دارد، امــا نتوانســت در مــورد مســأله امنیــت ملــی خــود در 
شــمال ســوریه موافقــت ایــن دو را جلــب کنــد. و ایــن امر نشــان مــی دهد که این 
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ســه کشــور تــا چــه انــدازه در حــوزه سیاســی و امنیتــی بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد. 
ــر عضویــت در ائتافهــای گوناگــون  ــه ایــن روش خــود مبنــی ب لــذا، اگــر ترکیــه ب
ادامــه دهــد، اعتمــاد تمــام قدرتهــای منطقــه ای و بیــن المللــی را از دســت 
خواهــد داد و بــا ایــن عضویــت در ائتافهــای متضــاد، بیشــتر در معــرض تهدیــد 
قــرار مــی گیــرد. بنابرایــن، الزم اســت کــه ترکیــه راهبــرد » ائتافهــای تاکتیکــی« 
کــه بــا دو کشــور ایــران و روســیه در پیــش گرفتــه تجدیــد نظــر کنــد زیــرا کــه چنیــن 

راهبــردی بــا هــر کشــوری جوابگــو نیســت. 
ســه. در مــورد روســیه: روســیه بــه عنــوان یک قــدرت جهانی قدرتهــای منطقه 
ای را تحــت فشــار قــرار مــی داد بــدون اینکــه ایــن قدرتهــا تــوان مقابلــه بــه مثــل 
داشــته باشــند. امــا جنــگ اوکرایــن ثابــت کــرد کــه یــک ابــر قــدرت نیــاز دارد کــه در 
مرحلــه بحرانهــا بســیاری از قدرتهــای منطقــه ای را بــا خــود همــراه ســازد. و حتــی 
بــی طرفــی قدرتهــای منطقــه ای نیــز مــی توانــد بــرای آن ابرقــدرت یک دســتاورد 
باشــد کــه نمونــه آن موضــع بــی طرفانــه عربســتان ســعودی در جنــگ اوکرایــن 
اســت. همچنیــن ایــن جنــگ ثابــت کــرد کــه ترکیــه بــرای امتیــاز گیــری در مســائلی 
کــه بــه امنیــت ملــی ترکیــه مربــوط مــی شــود، کارتهــای چانــه زنــی در اختیــار دارد. 
لــذا، روســیه در تعامــل بــا قدرتهــای منطقــه ای ایــن زاویــه از واقعیــت را نیــز بایــد 

مــد نظــر قــرار دهــد. 
چهــار. در مــورد عربســتان ســعودی: از یــک ســو مــی تــوان گفــت کــه نشســت 
تهــران در پاســخ بــه نشســت جــده صــورت گرفــت. و ایــاالت متحــده تــاش 
کــرد کــه پــای ریــاض را بــه سیاســت ائتافهــا بــاز کنــد. و احتمــاال دســتاوردهای 
نشســت جــده کــه هیــچ گفتمــان خصمانــه ای بــرای ایــران و روســیه نداشــت، 
و اختــاف نظــر میــان کشــورهای خلیــج و ایــاالت متحــده را روشــن کــرد، بــر 
نشســت تهــران تأثیــر گذاشــت. و بــا توجــه بــه ســناریوهایی کــه در ایــن نوشــتار بــه 
آنهــا پرداختیــم، سیاســت ایجــاد ائتــاف در ایــن مرحلــه تنهــا خواســت ایــران بــوده 
اســت. لــذا، روش عربســتان ســعودی و کشــورهای همجــوار منطقــه در دوری 
از سیاســت ائتافهــا و در پیــش گرفتــن مواضعــی کــه منافــع آینــده کشــورها 
را مــد نظــر داشــته باشــد، بهتریــن راه حــل در مرحلــه کنونــی اســت و دورنمــای 

چنیــن مواضعــی در نشســت جــده ترســیم شــد. 




