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 1گزارش کامل

ها و پیامدهای تحول در تاب: زمینه ها، عاملرونمایی از ک"نشست 

از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی  "ای روسیهسیاست خاورمیانه

ای )کارگروه دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه

به صورت وبینار برگزار شد.  1399دی  30اوراسیای مرکزی(، در تاریخ 

نبوی، دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و دکتر عبداالمیر در این نشست 

اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر علیرضا نوری استادیار 

، به طرح نقطه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 .بودزاده شیوا علینظرهای خود پرداختند. مدیر نشست نیز دکتر 

شیوا اسیای مرکزی، دکتر مرکز مطالعات اور معرفی کتابدر نشست 

ها و پیامدهای تحول در سیاست کتاب زمینه ها، عامل»گفتند:  زادهعلی

ای از مقاالت، اثر دکتر الهه کوالیی و دکتر ای روسیه، مجموعهخاورمیانه

حمید رضا عزیزی است که خانم عفیفه عابدی و دکتر محمد سلطانی 

اند. این کتاب پیشتر با نام ها همکاری داشتهنژاد در نگارش برخی مقاله

علل و پیامدهای توسعه روابط روسیه و اسراییل منتشر شده بود و اینک 

ایشان در ادامه از دکتر نبوی «. با افزودن چندمقاله تجدید چاپ شده است

 خود بپردازند. هایدیدگاهخواستند به طرح 

کتاب نگاه های این یکی از ویژگی»دکتر عبداالمیر نبوی در ابتدا گفتند: 

دهد تا با واقع بینانه حاکم بر آن است که به خواننده این امکان را می

ای درباره های معتبر و تحلیل واقع بینانهآخرین اطالعات و آمار و داده

رو شود. این اثر راهنمای خوبی برای کسانی موضوع مورد بحث روبه

در حوزه  مند به فعالیتاند و عالقهاست که وارد کنش سیاسی شده
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یکی از »ایشان گفتند: «. ها( هستندسیاست خارجی )مانند دیپلمات

است.  "ویرایش"کند بحث مسائلی که به باالبردن کیفیت کتاب کمک می

های کتاب کمک خواهد کرد. بازخوانی مجدد به اصالح معدود نادرستی

بندی همچنین این کار پژوهشی بین مجموعه مقاالت و کتابی که فصل

ی دارد معلق مانده است. اگر این مجموعه، کتابی مستقل در نظر منظم

ها در آن ضرورت داشت و انسجام جایی بعضی بخششد، جابهگرفته می

 «. کردمطالب را بیشتر می

نگاه »ایشان نکته آخر سخنان خود را در قالب پیشنهادی ارائه کردند: 

برجسته دکتر کوالیی روسیه به خاورمیانه مهم است و باید از نظر اساتید 

طور که در این کتاب همانشود و دکتر عزیزی بهره برد، اما پیشنهاد می

روابط روسیه با ایران، اسراییل و سوریه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 

های بعدی، روابط روسیه با ترکیه، عربستان و حتی است، در ویراست

ه رویدادهای تاریخی . همچنین اگر بمصر هم مورد واکاوی قرار گیرد

شد. بررسی نوع رابطه تر میتر و کاملشد، این کتاب جامعاخیر توجه می

های آنها در خاورمیانه و روسیه با ترکیه و نگاه دو کشور به هم و سیاست

یا رابطه روسیه با عربستان سعودی در چارچوب کنترل انرژی در این 

ه شود، محتوای کتاب های بعدی گنجاندکتاب خالی است. اگر در چاپ

 «. تر خواهد شدکامل

با تاکید بر اهمیت در ادامه آقای دکتر نوری به سخنرانی پرداختند. ایشان 

با توجه به برخی »ای روسیه گفتند: پرداختن به سیاست خاورمیانه

شود، آیا پرداختن به مساله انتقادهایی که در محافل دانشگاهی مطرح می

ایشان در پاسخ به این «. عی تکراری است؟روسیه و خاورمیانه موضو

های روسیه و سطح روابط مساله جایگاه ایران در سیاست»سوال گفتند: 

 ای بسیار مهم است که باید به آن پاسخیدوطرف، برای ایران مساله

کارشناسانه داد. کتاب حاضر کوشیده است پاسخی کارشناسانه به این 



 
 

3 

دومین نکته این است که سیاست »ایشان افزودند: «. مساله راهبردی بدهد

بین الملل امری پویا است اما اگر فردی مطالعات زیربنایی داشته باشد 

دست آورد. های جاری بهتواند درک بهتری از تحوالت و پویاییمی

هایی مانند احتمال اجرای مجدد ریسِت بین روسیه و زه پرسشامرو

آمریکا و پیامدهای آن برای ایران مطرح است که پاسخ به آن، بدون توجه 

در ادامه آقای دکتر نوری به روابط «. به روندهای گذشته دشوار است

 .روسیه و ایران در سال های اخیر پرداختند

قشه راهی باشد بر آن دسته از کسانی تواند ناین کتاب می»ایشان گفتند: 

دانند. نکته بعدی درباره که به اشتباه روابط ایران و روسیه را راهبردی می

کند به محتوای کتاب است. بحث روسیه و خاورمیانه به ما کمک می

های روسیه در خاورمیانه دست یابیم. روسیه در ساختار در درک سیاست

-بوده است؛ چه به صورت منفرد، اقدام حال تغییر خاورمیانه تاثیرگذار

های هایی که در سوریه انجام داده است و چه به صورت روابط با کشور

ترکیه، ایران و بقیه در چینش قدرت این منطقه تاثیرگذار بوده است. ما در 

توانند پنج شمه از گوییم که کارگزاران در عرصه بین الملل میسیاست می

اگر هر پنج وجه قدرت را داشته باشند هژمون قدرت را داشته باشند و 

شوند که البته روسیه در آن جایگاه نیست. یکی از مباحث مهمی که می

در این کتاب اشاره شده است روابط روسیه و اسرائیل است. اگر 

تاریخچه این کشور را بررسی کنیم بسیاری از کسانی که در اسرائیل در 

 اند.و و یا روس داشتهاند، ریشه اسالجایگاه قدرت بوده

طور که کتاب درباره روسیه و خاورمیانه در مورد اهداف روسیه، همان

در حالی که توجه جهانی به شرق آسیا »است، پرسش بنیادین این است: 

نکته «. است؛ چرا روسیه توجه خود را روی خاورمیانه گذاشته است؟

دوشیدن دارد و مهم این است که گاو شیرده خاورمیانه هنوز شیر برای 

نصیب بماند. نکته بعدی این است که روسیه مایل نیست از این سفره بی
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آید خاورمیانه یک منطقه نیست و مانند اوراسیا یک فرامنطقه به شمار می

نکه مسائل خاورمیانه، ضوع مهم آن تروریسم است. توضیح ایکه مو

«. گیرندر میهای دیگر جهان را در بمحدود به این منطقه نیستند و بخش

مندان روسیه و خاورمیانه ایشان در پایان اشاره کردند این کتاب به عالقه

هایی که کمتر به آنها توجه شده است و تربیت برای آشنایی با جنبه

 کارشناسان خبره کمک بسیاری خواهد کرد. 

زاده از حضور دکتر عبداالمیر نبوی و دکتر در پایان این نشست دکتر علی

 نوری تقدیر و قدردانی کردند.علیرضا 
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