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 ـ امنیتی ایران و سوریه پیامدهاي پیمان نظامی

  دادیرو
ای بــرای جمهــوری اســالمی و  خاورمیانــه در دو دهــه اخیــر فضــای امنیتــی ویــژهوضــع بحرانــی 

ای اهمیـت و جایگـاه  هـای منطقـه ها و پیمان پیمانانش ایجاد کرده است؛ به همین علت ائتالف هم
نامـه نظـامی و امنیتـی بـا سـوریه کـه روز  در قالب یک توافقای یافته است. بدین منظور ایران  ویژه

 د.کنـ به امضا رسید، به تقویت سامانه پدافند هوایی این کشـور کمـک می ١٣٩٩ تیر ١٨ چهارشنبه
و نیـز منـافع  یا منطقـه یهـا ژئوپلیتیـک قـدرت همچنـین و یسیاسـ ـ یمنافع اقتصاد گفتنی است

و رقابت میان آنها در خاورمیانه، شرایطی را رقم زده است که امنیت هر یک  یا فرامنطقه یها قدرت
از تأثیر  یا منطقه در چرخه نیست وپذیر  دیگر امکان یدون در نظر گرفتن واحدهاآن ب یاز واحدها
  فته است. قرار گر یو تأثر امنیت

، گیـرد پـی میبا توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران امنیت خود را در قالب تعاریف موسع امنیـت 
 هرگونه تغییر و تحول در سطوح منطقه

ً
 رتـأثی مانامنیـت کشوربر ابعاد مختلف المللی، در  ای یا بین طبیعتا
هـای مختلـف بـین  ای بـدون ایجـاد وابسـتگی متقابـل در زمینـه هیچ نظام پایدار و متعادل منطقـه دارد.

ثبـاتی در سـطح  در صـورت بـروز هرگونـه نـاامنی و بـی . به عبارت دیگر،یابد بـازیگران اصلی دوام نمی
    ١.شوند های زیادی می ای متحمل هزینه امنطقهای یا فر هبازیگران اعم از منطق همهمنطقه، 
  در یا ظریه مجموعه امنیتی منطقهن

ُ
آن،  پـردازان مشـهور نظریـه ارائه شده است.پنهاگ مکتب ک

مجـاورت، تـاریخ مشـترك،  ماننـدمفـاهیمی  یسـاز در این نظریه با برجسته ،بوزان و ال ویور یبار
فرهنـگ، تـاریخ و  یها اند مؤلفه توانسته کردن، یمشابه امنیت یها دوستی و دشمنی و شیوه یالگوها

را بـا یکـدیگر درآمیزنـد و  یو فراماد یجغرافیا را در تحلیل مسائل کشورها وارد کنند و عناصر ماد
را با منـافع ملـی  یا و مسائل منطقه یفراکشور ییندهاآرا با فر یکشور همسان با آن، تحوالت درون

    ٢.کشورها تلفیق کنند
گیری ایـن پیمـان امنیتـی در مقطـع  شود پس از پرداختن به علل شـکل ار تالش میدر این نوشت

ای مـذکور، مخـاطراتی کـه در شـرایط عـدم پوشـش  کنونی، با چارچوب نظری مدل امنیتی منطقه

                                                                                                                                        
 .١٣٨٦، ٤٣ فصلنامه راهبرد، ش ،»سفار ای خلیج راق جدید و نظام امنیت منطقهعیران، ا« ،ربرزگکیهان  .١
 پژوهشـکده: الملل، ترجمه رحمان قهرمانپور، تهـران ساختار امنیت بین: ها مناطق و قدرت ویور، و ال وزانباری ب .٢

 .١٣٨٨، مطالعات راهبردی
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  دهد، مورد بررسی قرار گیرد. ای برای جمهوری اسالمی و کشورهای منطقه رخ می امنیتی منطقه

  ل رویدادیتحل 
منظـور از ـ سوریه را در چارچوب نظریه وابستگی متقابل تبیین کرد.  ن پیمان دوجانبه ایرانشاید بتوا

مجموعـه  یوابستگی متقابل امنیتی این است که تغییر و تحـوالت امنیتـی در هـر یـک از واحـدها
علـت اسـتفاده از معیـار د. شـو مجموعـه مـی یباعث ایجاد تغییر و تحول در موقعیت سایر اعضـا

یـک یـا چنـد واحـد از مجموعـه  در صورتی کـهیعنی ؛ تأکید بر تأثیر و تأثر امنیتی است» متقابل«
در  ١.نیسـت ید، آن مجموعه دیگر مجموعه امنیتـنامنیتی در یک چرخه تأثیر و تأثر قرار نداشته باش

از هـم گذارنـد و  موجود در آن مجموعه بـر یکدیگر تــأثیر مـی یاه مجموعه امنیتی منطقه، دولت
نظر بوزان، مجموعـه امنیتـی در جـایی  ازت. هم وابسته اس رو امنیت آنها به این ازد؛ پذیرن یمتأثیر 

و آنهـا را  کـردهاز روابط متقابل امنیتی، گروهی از کشورها را از سایرین جدا  یا وجود دارد که شبکه
وعـه در مجم یل امنیتـی در میـان اعضـابکه شدت وابستگی متقا یطور به؛ بـه هم پیوند زده باشد

توانـد  همچنـین وابسـتگی متقابـل امنیتـی مـید. خارج از مجموعه بیشتر باش یمقایسه با واحدها
یعنی ناامنی در یک مجموعه موجب نــاامنی در مجموعـه  ؛باشد ی (سلبی)یا منف ت (ایجابی)مثبـ

 در. شدامنیت واحد دیگر داشته با ییا ازدیاد قدرت در یک واحد تأثیر مثبت رو شود (منفی)دیگـر 
  ٢.است یا امنیتی منطقه یهـا واقع وجود ترس و نگرانی رقبا از یکدیگر از ملزومات مجموعه

 بررسـی کـرد. دوسـتی یـا دشـمنی یالگوهـاتوان از منظر  در چارچوب دیگر، این پیمان را می
دوسـتی و دشـمنی  یلگوا«نظر بوزان، وجود  از یا دهنده یک مجموعه امنیتی منطقه عنصر تشکیل

تا انتظار حمایت  یوسیع از دوستی واقع یها طیف دوستی در روابط میان دولت. ست»ها دولت میان
شود و منظور از دشمنی اشـاره بــه روابطـی میـان واحدهاســت کــه در آن  و حفاظت را شامل می

تشـکیل  یدوستی و دشمنی شرطی اساسـی بـرا یبنابراین وجود الگود. سوءظن و ترس حاکم باش
، یتواند از اختالفات مرز واقع این الگو می درت. در دیدگاه بوزان اس ای یتی منطقهیک مجموعه امن

تمایالت قومی یک واحد نسـبت بـه واحـد دیگــر، همسـویی ایـدئولوژیک و ارتباطـات تـاریخی 
  شود.حاصل 

مالك عمل  یا موجودیت یک مجموعه امنیتی منطقه یکه برا یسومین معیار، مجاورتالگوی 
در امنیـت، مجـاورت مهـم ت. مجموعـه اسـ یرد، وجود نزدیکی جغرافیایی میان اعضاگی قرار می

                                                                                                                                        
فرهنگـی  مؤسسـهن: تهـرا ریـزی دکتـرین امنیـت ملـی، ای بـر طـرح های امنیت، مقدمه نظریه خانی، هللاعبدا . علی١

 .١٣٨٣ر، الملل ابرار معاص مطالعاتی و تحقیقات بین
 ی، سترجمه احمد صادقی، فصـلنامه سیاسـت خـارج، »زا ساختاری همواره کشمکش: خاورمیانه« بوزان،. باری ٢
 .١٣٨١، ٣، ش ١٦ا
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 د. هرچنـدکننـ تر از فواصل طـوالنی طـی مـی مراتب راحت ا فواصل کوتاه را بههزیرا تهدید، است
ایـن  اما ،ستم االز یا تشکیل یک مجموعه امنیتی منطقه یعامل مجاورت و نزدیکی جغرافیایی برا

د؛ نظـر قـرار گیـر دمـهـا  شـناخت مجموعـه یر مقام ویژگی اساسی و قطعی بـراتواند د عامل نمی
طور که دو کشور روسیه و آمریکا چه در دوران جنگ سرد و چه پـس از آن نقشـی فعاالنـه در  مانه

  ١یستند.لحاظ جغرافیایی متعلق به این منطقه ن از در حالی که اند کردهتعامالت امنیتی اروپا ایفا 
ـ امنیتی مورد توجه است الگوی بـازیگر مـؤثر اسـت.  های نظامی ه در قالب پیمانالگوی چهارمی ک

توان یک مجموعـه امنیتـی را  نمی ،مطابق این معیارالزم است.  وجود حداقل دو بازیگر مؤثردر این الگو 
تعدادی کشـور ضـعیف  ،این مالكد. براساس کر ای تصور بدون حداقل دو بازیگر قدرتمند و مؤثر منطقه

 کم دسـتگیری آن با حضـور  اما شکل؛ ای تشکیل دهند توانند مجموعـه امنیـت منطقه ز یک منطقه نمیا
  .پذیر است امکان ،ای مؤثر و چندین کشور ضعیف دو قدرت منطقه

 یا بالقوه یها تحلیل و تبیین چالشبه ه ماندیشمندان مکتب کپنهاگ، در ادا یها بر اساس یافته 
 یا منطقه یها تحوالت داخلی سوریه و مداخله مستقیم و غیرمستقیم قدرت از متأثرکه  پردازیم می

  ٢.شدن دارند و قابلیت بالفعل قرار داردامنیت منطقه ایران  یفرارو ،در این بحران یا و فـرامنطقه

  پیامدهاي توافق امنیتی
 توافق صـورت

ِ
هژمونیـک  شـود وجـود بسـترهای جدیـد و طـراز گرفته دیـده می اولین تحلیلی که در پس

هـای  ین ایران و سوریه براساس نیازبهای نظامی و امنیتی  همکاری ایجادشده در منطقه است؛ یعنی بیشتر
 تغییـر بـه بـا توجـه .اما دوران جدید، شرایط امنیتی و نظامی خاص خود را دارد ؛ش بوده استیدوران خو
قـدر توافقـات   هـر چـهنماید.  وری میضر اقدامات تغییر در ایران و سوریه، منافع علیه امنیتی تهدیدهای

هــای  ود و در زمانخواهــد بــنگر  آینــده بیشــترتر باشــد،  تر و حقــوقی امنیتــی و نظــامی دو کشــور دقیــق
چنانچه توافقات نظامی و امنیتی بین دو کشور متناسب با شرایط حال و آینـده و . آید کار میه تری ب طوالنی

  د.شو های آتی کمتر دچار تنش می کاریالملل تنظیم شود، هم اقتضائات حقوق بین
تنیدگی امنیتی دو کشور است  آید وجود اتحاد و درهم دومین پیامی که از این تعامل امنیتی برمی

مدت و در سـطح اهمیـت، از تـاکتیکی بـه راهبـردی،  ها را از مقطعی به طوالنی که سطح همکاری
  دهد.   تغییر می

ای  م توافق مذکور را جلـوگیری از گسـترش نفـوذ منطقـهشاید بتوان یکی دیگر از پیامدهای مه 

                                                                                                                                        
: سازی در جهان نوین، ترجمه سید جالل دهقانی فیروزآبادی، تهران ای امنیت های منطقه ظمن مورگان، . پاتریک ام.١

  .١٣٨١، پژوهشکده مطالعات راهبردی
 فصـلنامه، »ای جمهـوری اسـالمی ایـران بحران سـوریه و امنیـت منطقـه« ،امیرمسعود شهرامنیو  اسداله مرادی .٢
 .١٣٩٤، ١٥ ، ش٤ های راهبردی سیاست، س ژوهشپ
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در  ،محمد باقری، رئیس سـتاد کـل نیروهـای مسـلح ایـرانایاالت متحده دانست؛ چنان که سردار 
نامه همکاری نظامی و امنیتی با سوریه ایـن اقـدام را تصـمیمی مشـترک بـرای  مراسم امضای توافق

  ١.ارهای آمریکا توصیف کرده استمقابله با فشبه منظور تقویت اراده دو کشور 

  گیري نتیجه
اتخـاذ  ،بـوزان یبـه عقیده بـارست. بحران سوریه تضعیف محور مقاومت امهم  ییکی از پیامدها

هـا در برابـر اسـرائیل،  در حمایت از فلسـطینی خاورمیانه یموضع محکم و اصولی برخی کشورها
بنابراین بدون . دیآ میحساب  هایشان به ها در مقابل ملت ناپذیر از مشروعیت حکومت جزء جدایی
امنیتـی مشـابه در ایــن  یهـا ایـدئولوژیکی، صـرف دغدغـه و مشترك فرهنگـی یها این پیوستگی

توجـه  ابد. تواند الگویی جدا از وابستگی متقابل امنیتی را شکل ده منطقه نمی یمجموعه کشـورها
صل حاصل جمع صفر اسـت، سـود محـور تابع ا یقاعده باز یا به اینکه در مجموعه امنیتی منطقه

جـامع را در  یایران و سـوریه همـواره راهبـرد ؛ زیراعکسه مقاومت به زیان محور سازش است و ب
، سیاسی، امنیتی و فرهنگی با یکدیگر و در چارچوب محور مقاومت دنبـال یابعاد مختلف اقتصاد

انـد موضــوع وابسـتگی متقابـل  شـتهکه دو طرف همواره به آن توجه دا یا ترین مسئله مهمد. ان هکرد
ای به نفـع جبهـه  تواند ضمن کاهش تنش منطقه ؛ بنابراین پیمان امنیتی مذکور میامنیتی بوده است

مقاومت، موجب تقویت منافع مشترک شود. همچنین وضعیت رژیـم صهیونیسـتی پـس از توافـق 
 تری خوا گرفته در خصوص سامانه پدافند هوایی، محـدودتر و مقبـوض شکل

ً
هـد شـد؛ زیـرا عمـال
ابتکار برتر این رژیم در معادالت نظامی بر پایه توان موشکی و هوایی آن معطوف است؛ اما در ایـن 
 مرزهـای امنیـت خـود را تـا نزدیکـی مزرهـای رژیـم صهیونیسـتی 

ً
توافق، جمهوری اسالمی عمال

تعیین استراتژی قطعی گسترش داده است. جنبه دیگر که به عنوان پیامد این توافق مورد توجه است، 
جمهوری اسالمی در خصوص ثبات و تقویت حاکمیت سوریه است. ایـن توافـق سـایر بـازیگران 

کند و احتمال دارد آنها  صحنه سوریه مانند ترکیه، لبنان، روسیه و حتی عراق را متوجه اهمیت آن می
 .کند را به نزدیک شدن به سوریه ترغیب 

                                                                                                                                        
   per.euronews.com  . wwwاز سایت: ٢٨/٤/٩٩بازدید در  .١



    
  

  تصادي آلمان و چینهاي گسترش روابط اقزمینه

  رویداد
تجاری  شریک ترین چین (بزرگ آلمان با همکاری اقتصادی تجدید امروز بین ترامپ و مرکل درباره

 دلیـل بـه چـین کـه حالی در .دارد وجود اختالفات زیادی پس از شیوع ویروس کرونا، این کشور)
  و ویروس کرونا شیوع منشأ درباره بیشتر شفافیت اتهاماتی از قبیل عدم

ً
زیر پا گذاشتن  دلیل به اخیرا

 و متحـده ایـاالت در ویـژه بـه غربی کشورهای از بسیاری در کنگ هنگ در دموکراتیک هنجارهای
مرکـل  .اسـت کـرده به این مسائل محتاطانه عمل پاسخ اما مرکل در گرفته، قرار انتقاد مورد انگلیس

از  متحـده که ایـاالت چین علیه ها تحریم نوع از آیا که سؤال این به پاسخ در مطبوعاتی کنفرانس در
 مهم چین با روابط«: کند، پشتیبانی خواهد کرد؟ پاسخی روشن نداد و اظهار داشتمی آن حمایت

های همگرایی این نوشتار به دنبال آن است تا زمینه» .برخوردارند استراتژیک اهمیتی از آنها و است
  د.دو کشور چین و آلمان را مورد بررسی قرار ده

  تحلیل رویداد
انـد کـه صـدراعظم آلمـان در دوگانـه حقـوق بشـر و امروزه بیشتر کارشناسان به این نتیجـه رسـیده

 صـادراتی بـازار یـک عنـوان به چین تجارت، عملگرایی را در دستورکار قرار داده است و بر اهمیت
الت ماشین در بخش خودرو و ویژه به آلمانی کاالهای برای ی ماننـد فـولکس های و منـافع شـرکت آ

کیــد دارد. از  عنــوان بــه ۲۰۰۵ ســال در مرکــل انتخــاب زمــان واگــن، مرســدس بنــز و زیمــنس تأ
 رسـیده گذشته سال در یورو میلیارد ۱۰۰رقم  به شده و برابر پنج چین به آلمان صادرات صدراعظم،

 رایپکـن بـ تقاضـای روزافـزون چـین، اقتصادی رشد با معتقدند اقتصاددانان برخی هرچند .است
 اسـتراتژی از سـتونی همچنان کشور خرید کاالهای آلمانی کاهش خواهد یافت، اما باید گفت این

   شود. رشد چین محسوب می اصلی محرک و برلین اقتصادی
پذیری  ، آلمان برای رهایی از این بحـران و برگشـت۲۰۰۸ـ۲۰۰۹های  پس از بحران مالی سال

وقفه و مسـتمر تـا زمـان  زمان روابط اقتصادی دو کشور بیاقتصاد خود به چین اعتماد کرد و از این 
 بـرای مرکل تمایل گسترش ویروس کرونا ادامه داشته است. برخی مقامات کشورهای اروپایی عدم

 رهبـری عنـوان به او و اعتبار ها در تصویرانتقاد از چین در مورد مسئله هنگ کنگ را یکی از خدشه
اند. مرکل این وجهه و اعتبـار  شد، دانستهشناخته می خالقی اروپاا نمای قطب آن به مثابه از پیش که

  مهاجر سوری به دست آورده بود. میلیون یک از بیش پذیرش با ۲۰۱۵را پس از سال 
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اویغورهـا و  اما باید گفت مرکل به زعـم منتقـدانش، بـین مسـئله سـرکوب در تبـت، بازداشـت
  امروزه آلمان .است داده قرار اولویت در را مسائلی از این قبیل تجارت

ً
 چـین تجارت سوم یک تقریبا

 مرکـل (از سـال تصـدی زمـان از سـال ۱۵ اسـت. طـی داده اختصـاص خود به را اروپا اتحادیه با
  چین به آلمان صادرات )،۲۰۰۵

ً
درصد تولیـد ناخـالص داخلـی ایـن کشـور بـوده  ۳ حدود تقریبا

تر شده است.  هوری ترامپ در آمریکا پیچیدهجم است. در واقع، این ارتباطات و تبادالت با ریاست
 ۵انـدازی نسـل  مواضع ترامپ و مرکل در مـورد مسـئله چـین و فعالیـت شـرکت هـواوی بـرای راه

 کـه هنگـامی اسـتهـا ارتباطات در اروپا به شدت خصمانه شده است. یکی از مصادیق این تـنش
 داد کرد که نشان می رد ژوئن هما در واشنگتن در G7 نشست برای را ترامپ دعوت آلمان صدراعظم
خوش تغییـرات عظیمـی شـده اسـت. آمریکـا تـالش داشـت در ایـن  های دو کشور دست سیاست

اجالس کشورهای اروپایی را از چین دور و به نوعی چین را محاصره اقتصادی و سیاسی کند. یکـی 
به رهبری آمریکا  ١ریناوب عملیات دیگر از این موارد اختالفات، شرکت نکردن آلمان در طرح آزادی

جنوبی بوده است که سایر شرکای اروپایی نظیـر انگلسـتان و فرانسـه در آن حضـور  چین دریای در
های این منطقـه  ها در آبوگو در مورد اختالفات و تنش دارند. در واقع آلمان حتی در بحث و گفت

  کند.  خودداری می
سـئله هنـگ کنـگ اسـت. گلسـیر های تنش میان مقامـات دو کشـور میکی دیگر از زمینه

 بـه مـه مـاه اواخـر کنـگ، هنگ در خواهدموکراسی مشهور فعال دو ٣وونگ، جوشوا و ٢کونگ
 در خودمختـاری ایـن بخـش درآیـد. کونـگ از دفـاع بـه تـا شـدند متوسـل مرکـل صدراعظم
 در برابر حمایت را آلمان اساسی های ارزش« مرکل است امیدوار که داشت اظهار ای مصاحبه

  .»نکند قربانی چین دلخوشی و اقتصاد از
 روسـت. نیلـز جدا از این مصادیق، مرکل در دو حـوزه داخـل و خـارج بـا فشـار سیاسـی روبه

حزب دمـوکرات  مؤتلف با (حزب آلمان دموکرات سوسیال حزب خارجه امور سخنگوی ٤اشمیت،
 گذشـته آن از سـال ۱۰ کـه چـین از ای ایـده بـا« که کرد وی انتقاد از فوریه ماه در مسیحی مرکل)،

بیـان  سـبز، حزب یکی از رهبران ٥باربوک، همچنین آنالینا». کنداست، درگیر است و به آن فکر می
  کرده است که آلمان باید مواضع سختی در قبال مسئله چین و هنگ کنگ داشته باشد. 
گیرند.  ه میجدا از آن در خارج از آلمان، آمریکا و برخی مقامات اروپایی از مواضع مرکل خرد

                                                                                                                                        
1. Freedom of Navigation Operations 
2. Glacier Kwong 
3. Joshua Wong 
4. Nils Schmid 
5. Annalena Baerbock 
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 انـد. بـرای مثـال بـاراک هـا انتقـاد کردههای آلمانی به چینـی مقامات آمریکایی از واگذاری شرکت
 تجهیزات سازنده شرکت تا از فروش داد قرار فشار تحت را برلین آمریکا، وقت جمهور رئیس اوباما،

 چـین ضد روهایخودداری کند. عالوه بر آن، نی چینی شرکت یک به Aixtron آلمانی میکروچیپ
 انجـام حـال در اسـت، ١بـانون اسـتیو ترامـپ، سـابق آنها مشاور ترین که مشهور متحده ایاالت در

در ایـن  بانون .هستند برای مقابله با پکن واشنگتن با اروپا همگرایی مواضع اتحادیه برای مأموریت
تبـدیل  یکی از توابع چین به ااروپ اتحادیه ندهد، تغییر را مسیر اروپا این اگر که است کرده باره بیان
 بـه پکـن، اقـدامات به نسبت اروپایی دولت چندین شیوع ویروس کرونا، آغاز زمان از .شد خواهد
  اوقات اغلب که چینی های دیپلمات های لفاظی و آن »ماسک دیپلماسی« ویژه

ً
هـای سیاسـت علنـا

امـا در طـرف مقابـل مرکـل . اند کرده خشم گیرند، ابراز ها را به سخره میبهداشت و درمان اروپایی
و  های آمریکاییتالش دارد زمینه تبادالت تجاری آینده با چین را به سرعت فعال کند و با این بحث

 گردد.شود و از این مسیر بر نمی ، متقاعد نمیاروپایی

  گیرينتیجه
های آتی میـان ت سالبا توجه به افزایش رقاب آلمان« ٣برلین، در مارشال صندوق از ٢بارکین، گفته به

امـا بـه رغـم همـه فشـارهای ». اتخـاذ کنـد پکن به تری نسبت راهبردی چین و آمریکا باید رویکرد
داخلی و خارجی، مرکل همچنان به تقویت روابط اقتصادی با چین تأکید دارد. مرکـل در ایـن بـاره 

بایـد  بلکـه دیدی شـویم،ج قطبی گرفتار دو نباید ما« دارد: به مقامات کشورهای اروپایی اظهار می
گرایی  چندجانبـه تجربیـات و نتـایج را مد نظر قرار دهیم و براسـاس چین مانند کشوری کنیم سعی

 جـایگزین خـانم مرکـل » رویکردی متناسب اتخاذ کنیم. گذشته،
ً
اگرچه برخی معتقدند که احتماال

آلمـانی بـه ایـن نتیجـه آتی، شاید مواضع متفاوتی نسبت به پکن اتخاذ کنـد، امـا مقامـات  در سال
اند که در بازی قدرت میان دو ابرقدرت باید موازنه مثبت را در دستور کار قـرار دهنـد و از آن رسیده

 برداری کنند. به نفع خود بهره

                                                                                                                                        
1. Steve Bannon 
2. Barkin 
3. the German Marshall Fund in Berlin 





  
  
  هاي نظامی در یمن دالیل تشدید درگیري

  رویداد
عودی شـدت بیشـتری های گذشته تبادل آتش بین نیروهای انصارالله و ائتالف متجاوز سـ طی هفته

 عمـق در گسـترده نظامی عملیات از یمن انصارالله به وابسته ارتش سو نیروهای گرفته است. از یک
 بـا" نجـران" و" جیـزان" و" أبهـا" در مهـم مراکـز و نظـامی هـای پایگاه گیری هدف و عربستان خاک
 ائـتالف های دادنـد و از سـوی دیگـر جنگنـده خبـر مسیریاب هواپیماهای و بالستیک های موشک
 خـود حمالت هدف را یمن شرق شمال در مأرب استان مرتبه ۱۰ عربستان امر تحت عربی متجاوز
 واقع البیضاء استان شمال در ناطع ناحیه ائتالف این های جنگنده مأرب، استان بر عالوه .دادند قرار
قـرار دادنـد.  دفه مرتبه دو را حجه استان غرب شمال در حرض شهر و مرتبه هفت را یمن مرکز در
 گیرد می صورت آن از پس روز یک حجه و البیضاء مأرب، های استان به ائتالف هوایی حمالت این
 در الجـوف اسـتان بـه عربـی ائـتالف هـوایی حمـالت جریـان در کرد، اعالم انصارالله جنبش که

  شدند. زخمی و کشته کودک و زن چند جمله از غیر نظامی ۳۱ عربستان با مشترک مرزهای

  تحلیل رویداد
ها در یمن و گسترش تبادل آتش میان ائتالف سـعودی  در طی چند هفته اخیر، تشدید روند درگیری
  تواند ناشی از چند دلیل اصلی باشد: و نیروهای مقاومت به رهبری انصارالله می

نخست آنکه، اکنون انصارالله یمن یک موضع بازدارنـدگی را در قبـال ائـتالف سـعودی دنبـال 
سال گذشته ائتالف سعودی به یمـن  ۵ند؛ به بیان دیگر انصارالله یمن از ابتدای تجاوز بیش از ک می

از موضع دفاعی به یک موضع تهاجمی و از موضع تهاجمی بـه یـک موضـع بازدارنـدگی رسـیده و 
هـای زمینـی، هـوایی و دریـایی یمـن  بس و لغو تحریم بارها اعالم کرده که شرط توقف جنگ، آتش

و حاضر نیسـت ایـن حـداقل شـروط را   عربستان سعودی تا کنون به این موضوع تن نداده است. اما
ویژه آمریکا و انگلیس نیز در  ها تن بدهد. از سوی دیگر، حامیان عربستان به پذیرفته و به لغو تحریم

 جنـبش سـخنگوی ،»عبدالسـالم محمد«پایان دادن به این جنگ جدیت الزم را ندارند. همچنانکه 
 در سخنانی تأکید کرده بود یمن ملی هیأت رئیس و راللهانصا

ً
 دربـاره شـده مطرح اظهارات که اخیرا

  یمن در صلح برای عربستان آمادگی
ً
 بـه یمن علیه جنگ زیرا، است انگلیس و آمریکا تبلیغات صرفا

 در چنین شرایطی اسـتراتژی .است گرفته صورت کشور این های سالح با و انگلیس و آمریکا دستور
پیمانـان آنهـا دسـت از تجـاوز  ها و هم انصارالله یا دولت صنعا این است که تا زمـانی کـه سـعودی
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حرکت بازدارندگی در عمق خاک عربستان را ادامه خواهند داد. در این راستا شاهد بـودیم   برنداشته
یمـن صورت رسمی اعالم کرد کـه  که چهارشنبه گذشته رئیس سازمان اطالعات ارتش انصارالله به

از این پس در مرزها از خود دفاع نکرده، بلکه مرحله دفاع و بازدارندگی را بـه عمـق خـاک دشـمن 
یعنی عربستان، امارات و اسرائیل خواهند کشاند. از آن پس نیز حمالتی که صورت گرفته در مناطق 

داخـل  ها و روزهای آینده این حمالت بـه بسیار حساس داخل عربستان بوده و ممکن است در هفته
رسد که رویارویی انصارالله با متجاوزین در حـال ورود بـه  رو به نظر می امارات کشیده شود. از این

 بـه ها سعودی اگر بین این یک مرحله جدید است که از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. در
 حتـی و داشـت خواهد تداوم طرف دو بین رویارویی این نکنند لغو را ها تحریم و نداده تن بس آتش
  .کند پیدا ای ویژه شرایط است ممکن

های امارات برای وارد کردن رژیم  هایی در خصوص تالش زنی دوم آنکه، در روزهای اخیر گمانه
 ارتـش اطالعـات سـازمان صهیونیستی به میدان نبرد یمن مطرح شده است، موضـوعی کـه رئـیس

ها در خصوص هرگونه اقدام نظـامی  به صهیونیست صورت ضمنی آن را تأیید کرده و انصارالله نیز به
هـا در  ها و اماراتی در یمن هشدار داده است. اگرچه تا پیش از این هم رژیم صهیونیستی از سعودی

جنگ یمن در ابعاد مختلف اطالعاتی و تسلیحاتی حمایت کرده است، اما در شرایط کنونی به نظر 
تالق یمن در صدد باز کردن پای رژیم صهیونیسـتی بـه رسد امارات و عربستان برای خروج از با می

ها از سـوی رهبـران انصـارالله و تشـدید  این جنگ هستند. در چنین شـرایطی تهدیـد صهیونیسـت
تواند پیامی برای مقامات رژیم صهیونیستی باشد تا خود را  حمالت نظامی علیه ائتالف سعودی می

  از صحنه جنگ یمن دور نگه دارند.
، رژیـم صهیونیسـتی یعنـی مـاجرا طـرف سـه جدی شکلی به ابتدا همین از صاراللهاندر واقع، 

 دهنـد گسـترش را خـود نظـامی تجـاوزات بخواهنـد اگر که است کرده تهدید را امارات و عربستان
 شـک بدون که موضوعی. کشاند خواهد آنها های سرزمین به خود موشکی قدرت طریق از را جنگ
 به ها سعودی اگر بنابراین،. داشت خواهد همراه به ای نشده بینی پیش تبعات مثلث این ضلع سه برای
 جدیـدتری تهـاجمی روند در طرف دو بین رویارویی این نکنند لغو را ها تحریم و نداده تن بس آتش
  . کند پیدا ای ویژه شرایط است ممکن حتی و شد خواهد دنبال

ها  تان مارب توسط انصارالله، سـعودیسوم آنکه، با نزدیک شدن به زمان عملیات آزادسازی اس
اند تا به نحوی بتوانند نیروهای نظامی ایـن جنـبش را  حمالت نظامی خود را در صنعا گسترش داده

 آزادسـازی در صحنه دیگر درگیر کرده و تمرکز انصارالله را در جبهه مأرب بهم بزنند، زیرا عملیـات
 نبرد صحنه راهبردی در تحولی تواند ن استان میای راهبردی با توجه به اهمیت مأرب، راهبردی شهر

ایجاد کند. اگرچه انصارالله چندان مایل نیست این استان به دلیل ثقل آن و  آینده جنگ یمن میدانی
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حضور گسترده قبایل در آن وارد مرحله نظامی شود. بنابراین، انصارالله در حال مذاکره با قبایل بوده 
هـای  حل رسـد اگـر ایـن راه فصـل شـود. امـا بـه نظـر می و یز حلآم تا مشکالت از طریق مسالمت

آمیز به نتیجه نرسد دور از انتظار نیست که انصارالله از توان نظامی خـود بـرای آزادسـازی  مسالمت
 در اختیار دولت  این استان بهره گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد تمام استان

ً
های بخش شمال یمن عمال

  ود. نجات ملی صنعا خواهد ب
  شرایط و در آخر اینکه، در

ً
 صـلح و بس آتش برای اندازی هیچ چشم کنونی تحوالت یمن تقریبا

نیز به جایی نرسـیده  ها تحریم لغو و بس آتش های انصارالله برای نداشته و درخواست وجود یمن در
 اتیـک دیپلمـ کـه یمـن هـم امـور در ملـل سازمان نماینده مارتین گریفیتس، میان، این است. در

 مهار و المندب باب در خود استراتژیک فوق پروژه نجات برای و پنجم چرخ عنوان به، است ای حرفه
 قبلی کارگزاران از پس که گریفیتس. کند می عمل آن از جهانی بازیگران و ها مؤلفه از بسیاری کنترل
 ، گرفته دست به را پروژه این

ً
عربسـتان  کـه کند یم فعال را خود نمایشی های تالش مراحلی در دقیقا

در چنـین شـرایطی . گیرنـد می قرار ها یمنی و انصارالله ضربات راهبردی خطر در امارات و سعودی
ویژه انصارالله چندان عجیب نیست، زیرا با بسته شـدن  احتمال تشدید جنگ یمن از سوی طرفین به

گزینـه نظـامی را در  فصل سیاسی بحران یمن، دو طرف برای پیشبرد اهداف خود بار دیگـر و راه حل
  دستورکار قرار خواهند داد. 

  گیري نتیجه
 و یمـن زمینـی مرزهـای از گستره آن فراتر بیند که روی خود می را پیش  بزرگی تحوالت امروزه یمن
فصل سیاسـی بحـران یمـن از  و انداز حل در واقع، تیره شدن چشم. خواهد بود آن مجاور کشورهای

صهیونیستی از سوی دیگر، احتمال اینکه رونـد  –اماراتی  –عودی سو و تحرکات نظامی جدید س یک
های  ها در یمن تشدید شود را افـزایش داده و بـا توجـه بـه تهدیـدات ارتـش و کمیتـه نظامی درگیری

 حتـی و بخورد رقم امارات و عربستان عمق در تحوالتی آینده روزهای رسد می نظر مردمی یمن، به 
  انصارالله باشد.  مد نظر خارج از مرزهای این دو کشور در اهدافی که بود نخواهد انتظار از دور





  
  

  ارزیابی مواضع ترامپ و پمپئو درباره ایران

  رویداد
 ترامپ و پمپئو مدعی شدند که رفتار این کشور بـا ایـران دچـار تغییـر بنیـادین شـده اسـت. اگرچـه 

ً
اخیرا
ومتی آمریکا مسبوق به سابقه بوده و بیشتر دارای ابعـاد ها در مورد ایران از نظر نخبگان حک گونه لفاظی این

 متـأثر 
ً
جنگ روانی است، اما باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. این تغییر رفتار بنیادین آمریکـا احتمـاال

سـاله ایـران و چـین باشـد. ایـن  ٢٥از تالش کمپین انتخاباتی ترامپ و هراس از انعقاد معاهده راهبـردی 
  ل آن است تا این مسائل را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. نوشتار به دنبا

  تحلیل رویداد
ترامپ امروز با توجه به شرایط داخلی آمریکا، برای پیروزی در انتخابات کار سختی پـیش رو دارد. 

افتاده است. در واقع این شـرایط  عقب بایدن جو از تا حد زیادی وی که دهد می نشان ها نظرسنجی
تـالش کننـد جایگـاه انتخابـاتی  کـه ساختار آمریکایی نیست ها وتبلیغات رسانه تیجهو موقعیت، ن

های خود او در کنترل و مدیریت بیماری کرونا  ترامپ را تنزل دهند، بلکه این وضعیت نتیجه تصمیم
 حـال، بـه اعتقـاد کارشناسـان داخلـی آمریکـا، رونـد ایـن و پیامدهای اقتصادی آن بوده است. بـا

 را خود لفاظی بپذیرد، را خود های اشتباه تواند می از نظر این کارشناسان، ترامپ .است رپذی برگشت
 در رفتـاری (و نه واگرا) سازد. از نظر این تحلیلگـران، چنـین متحد را کشور کند تالش و دهد تغییر

 کار دستور دارد ترامپ قصد رسد می نظر به. ندارد شناسی وی وجود روان حتی یا شخصیت سیاسی
  .کند دنبال دیگری را در دو جبهه داخلی و خارجی

 شـدن کشـته زمـان از متحـده در ایـاالت کـه اعتراضاتی نخست آنکه ترامپ در تالش است از
 انقـالب یـک خطـر بـرانگیختن با دارد قصد برداری کند. اوبه وجود آمده است، بهره فلوید جورج
 انـدازد، خطـر بـه را متحـده ایـاالت ویـته و نمادهـا اصـلی، های ارزش تواند می که گرایانه چپ

 از اهـرم و راهکـاری کـه کنـد می تـالش ترامپ .بترساند سفید ساکت را اکثریت ویژه به شهروندان
استفاده کرده بـود، الهـام  ۱۹۶۸ سال جمهوری ریاست انتخاباتی مبارزات طول در نیکسون ریچارد

 هایکندی و وقوع جنبش رابرت و کینگ لوتر مارتین های قتل پی بگیرد. نیکسون این راهکارها را در
  ویتنام، به کار برد.  جنگ علیه شدید اعتراضات و مدنی حقوق گسترده

 از بـیش گذشـت بـا که ویژه درگیری تجاری جدیدی با چین است؛ به حال در ترامپ دوم اینکه
 کشـور تغییـر ایـن جـالبی در قبـال طرز به واشنگتن سیاسی واژگان دیپلماتیک، روابط از دهه چهار
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از  دولـت ترامـپ مقامات .شده است هاروایت چین در جایگزین» چین کمونیست حزب« و کرده
برای مثال  .کنند می یاد متحده ایاالت ملی امنیت برای اصلی تهدید عنوان حزب کمونیست چین به

 بـدان این و ... هستیم بزرگ هایقدرت رقابت دوران در ما«اسپر، وزیر دفاع آمریکا، اظهار داشت: 
 تـرین بزرگ چین وی، گفته به ».هستند روسیه سپس و چین ما استراتژیک برتر رقبای که است معنی
 اقتصاد این کشور تالش دارد جای آمریکا را در صحنه جهانی بگیـرد. و جمعیت زیرا است، مشکل

و  با چـین، فیداقتصادی م روابط از دهه چندین گذشت از در واقع به تعبیر یکی از کارشناسان، پس
 متوجـه نـاراحتی ابـراز بـا قیمت چینی، اکنون کاالی ارزان از آمریکایی کنندگان برخورداری مصرف

کمونیستی بـوده اسـت. امـروز  کار شر از ناشی آنها آمریکایی پایان بی رؤیای از فصل این که شدند
 تجـاری هـای متحری ناخرسـندند و کشـور دو بـین تجـاری گسـترده کسری از آمریکایی شهروندان
  .کنند می تحسین را پکن علیه ترامپ

طرف نیز اختالف و درگیری  دو سیاسی گفتمان در اقتصادی، شواهد و تنش چنین از نظر صرف
 کند با به رخ کشیدن قدرت نظـامی آمریکـا در به وجود آمده است. برخی معتقدند ترامپ سعی می

 آمریکـایی را دوبـاره احیـا کنـد. بنـابراین رفته غـرور ازدسـت تـایوان، تنگـه یـا جنوبی چین دریای
 در سازی روابط عادی زمان از نقطه، ترین پایین در چین و متحده ایاالت روابط که نیست آور تعجب
اما منتقدان ترامپ، وی را از درگیری با چین و وقوع جنگ سرد جدیـد . داشته باشد قرار ۱۹۷۹ سال

  دارند.  که خطرناک و غیرضروری است، باز می
بودن از پیشینیان در قبال ایـران  جدا از این درگیری، ترامپ سعی دارد تالش خود را برای متمایز

به منصه ظهور برساند. برخی از تحلیلگران آمریکایی معتقدند سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه 
مـپ تـالش ایران شکست خورده و نتوانسته است ایران را پای میز مذاکره بیـاورد. در ایـن راسـتا ترا

خواهد کرد تا چند ماه مانده به انتخابات، به نـوعی درگیـری محـدود و قـاطعی را علیـه جمهـوری 
  اسالمی ایران به نمایش بگذارد. 

ترامپ به این نتیجه رسیده است کـه حمـالت هدفمنـد  ترور و شهادت سردار سلیمانی، از پس
  تواند در داخل برعلیه ایران (چه فیزیکی و چه انسانی) می

ً
 مـواردی از اعتبار ترامپ بیفزایـد. اخیـرا

 رسـد می نظر به که نطنز ای سایت هسته در انفجار جمله از است داده رخ ایران مشکوک در حوادث
بر ایـن اسـاس برخـی معتقدنـد  .بوده است آمریکا رضایت خرابکارانه صهیونیستی با عملیات یک

 ظـاهر ایـران رژیـم صهیونیسـتی علیـه و آمریکا سایه جنگ
ً
 مشـکوک، هـایسـوزی آتش طریـق از ا

همـین کارشناسـان معتقدنـد ایـن  .اسـت وقوع حال در سایبری حمالت و انفجارها ها، خرابکاری
ای برای درگیری مستقیم آمریکا و ایـران در اکتبـر خواهـد بـود. موفقیـت در چنـین اقدامات مقدمه

 هد و بازگشت و احیای جایگاهکاهش د بایدن با را خود کمک کند شکاف ترامپ به تواند جنگی می
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 ایگزینـه متحـده کند. بر این اساس در حـوزه نظـامی، ایـاالت تضمین را خود سیاسی و انتخاباتی
 علیـه الکترونیکـی و سـایبری جنـگ و عملیـات همچنـین و موشـکی هوایی، حمالت انجام برای

 تأسیسـات یـایی،فـارس و سـایر نقـاط در خلـیج در سـپاه دریـایی نیروی هایکشتی مانند اهدافی
  و برخی تأسیسات مهم در داخل ایران دارد. نفتی تأسیسات بنادر، نظامی، های پایگاه ای، هسته

  گیري نتیجه
رو، ایـن با توجه به اجماع کارشناسان مبنی بر تنگاتنگ بودن رقابت بین بایدن و ترامپ در انتخابات پـیش 

اسـاس احتمـال حوزه سیاست خارجی باشد. بر این ای در  امر محتمل است که ترامپ به دنبال برگ برنده
درگیری و مواجهه مستقیم با ایران وجود دارد و در این راستا باید اقدامات یکجانبۀ دولت ترامپ در منطقـه 
رصد شود. اگرچه یکی از اهداف چنین درگیری مستقیم و محدودی برای ترامپ، نشـان دادن قاطعیـت و 

هدف اصلی، تالش برای ناکارآمدی نظام و بـروز نـاآرامی و اعتراضـات  توانمندی نظامی آمریکاست، اما
ها و زمان کـم، تـالش  داخلی است. در واقع ترامپ در چند ماه منتهی به انتخابات، با توجه به محدودیت

های نظامی موجود نظیر درگیری مستقیم و گسترده، عملیات علیه متحدین ایران، محاصـره دارد بین گزینه
هوایی و هدف قرار دادن تأسیسات راهبردی و حساس ایران، گزینه آخر را مد نظر قرار دهـد زیـرا  دریایی و

های ضد جنگ در داخـل آمریکـا  گذارد افکار عمومی و گروهنه تنها به مجوز کنگره نیازی ندارد بلکه نمی
  بیش از پیش فعال شوند. 





  
  

  ارزیابی موضع روسیه در پرونده لیبی

  رخداد
فرانسه، ایتالیـا، عربسـتان، امـارات، هر چند کنند.  زیادی در تحوالت لیبی ایفای نقش می بازیگران

امـا وقتـی بحـث  ،کننـد هـم در معـادالت لیبـی دخالـت مـیمصر و برخی کشورهای دیگر هنـوز 
بیشـتر توجهـات روی دو کشـور ترکیـه و روسـیه  ،آیـدهای خارجی به میان مـی آفرینی قدرت نقش

 ،قرار دارند. ترکیه در کنار قطر از فـائز سـراج این تحوالت ر دو قطب مخالفشود که د معطوف می
کنـد. در حمایـت مـی ،یید سازمان ملل و ایاالت متحـده اسـتأکه مورد ت ،رئیس دولت وفاق ملی

مسائل در خاورمیانـه  مقابل روسیه با وجود اختالفات وسیعی که با عربستان و متحدانش در برخی
  د.کن کشورها از خلیفه حفتر حمایت و پشتیبانی میدر کنار این  ،دارد

هایی که دولت قانونی لیبی و ترکیه در مقابل نیروهای حفتر به دست آوردند و عـدم اجمـاع  با موفقیت
موضـع خـود را در حمایـت از  ١٣٩٩رسد روسـیه از ابتـدای سـال  المللی نسبت به حفتر، به نظر می بین

 زیر سعی شده است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. حفتر تغییر داده است. در یادداشت

  بیان رخداد
، ایـن دو کشـوربه بحران لیبی و رویکردهای حـال حاضـر ترکیه و روسیه های ورود جدای از انگیزه

 
ً
توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده، احتمال توافـق ترکیـه و روسـیه در لیبـی و تکـرار  آنچه اخیرا

گسـترش  . پس ازپیشتر نیز سابقه داشته استدر روابط طرفین  ینین اقدام. چاستسناریوی سوریه 
 وجـبکـه م هدیای، هر زمان اوضاع به نقطه حساس و بحرانی رسـروابط دو کشور در مسائل منطقه

مشـترک  یسای جمهـور ترکیـه و روسـیه در اقـدامؤ، ره استافزایش بحران در روابط دو کشور شد
 اند. ورهآ در خود کنترل تحت را بحران
های دو کشور نسبت به هم وجود دارد. در حالی  و سیاست هادر رویکرد یتناقض توان گفتمی

که همانند دو قدرت درگیر رودروی هم قـرار گرفتـه و از طریـق نماینـدگان خـود جنـگ نیـابتی راه 
مثـال  رایکننـد. بـ با هم همکاری مـی سیاسی و دیپلماتیک،حل  اند، برای رسیدن به یک راهانداخته

کند و روسیه توان به بحران سوریه اشاره کرد؛ با وجود اینکه ترکیه از مخالفین مسلح حمایت میمی
از بشار اسد، اما برای رسیدن به توافق مشترک، مذاکرات آستانه را در دستور کار خـود قـرار دادنـد. 

 هانه تغییـر قـرار دادکه روابط دو کشور را به شـدت در آسـت استمورد آشکارترآن بحران اخیر ادلب 
 شود. میاز جدایی ترکیه و روسیه  صحبت که به طوریاست، 
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دهد که این کشور به یک دو راهی جدید و بسیار پیچیده وارد شده تحوالت اخیر لیبی نشان می
های بـزرگ  است. بازگشت طـرفین درگیـر بـه میـز مـذاکره بسـیار سـخت و دشـوار اسـت. قـدرت

حل سیاسی جامع و مقبول در چارچوب یک دولت واحد،  ی رسیدن به راهای براالمللی و منطقه بین
دولـت وفـاق  های ترکیـه ازحل دیگری هستند. حمایت اند و به دنبال راه به حالتی از ناامیدی رسیده

 ۲۰۱۹آوریـل  ۴ ارتش ملی لیبی وابسته به ژنرال حفتر به مرزهـای خـود در ه استملی موجب شد
مجلـس  رئـیس ،هـای جبهـه ترکیـه، عقیلـه صـالحرگیـری و موفقیـت. در اوج دعقب نشینی کنـد

نمایندگان لیبی، درخواست آغاز مذاکرات با نظارت سازمان ملل را مطرح کرد. حفتر ضمن رد هـر 
شود بـر که گفته میزمینه ها در این اقدام روس. کرد توصیفخود را یگانه رهبر لیبی  ،اینوع مذاکره

از یک سو خارج کردن واگنرها (گروه نظامی ویژه روسیه)  ،گرفته استاساس توافق با ترکیه صورت 
و از سـوی دیگـر  انجامیـدهنشینی حفتر از مناطق مـورد توافـق  که  به عقببوده از خط مقدم جبهه 

است. بر این اساس غرب لیبی بوده های نظامی برای جلوگیری از فروپاشی جبهه شرق تداوم کمک
د و شرق آن تا منطقـه سـرت، بـه دسـت دولـت حفتـر وش میی واگذار و طرابلس به دولت وفاق مل

کنــد موقعیــت مجلــس نماینــدگان در طبــرق را کــه ارگــان افتــد. روســیه همچنــین تــالش مــی می
به عنوان یکی از طرفین احتمالی مـذاکره تقویـت  است،گذاری مشروع از سوی سازمان ملل  قانون

و مشارکت بر سر آن، با طرفین مورد حمایت ترکیـه در کند. عالوه بر این سعی دارد در موضوع نفت 
 د.طرابلس وارد مذاکره شو

دهد که طرفین گیری مذاکرات نشان می های روسیه برای شکلشرایط حال حاضر لیبی و تالش 
بـه یعنی در عـین درگیـری،  ؛درگیر(به خصوص روسیه) به دنبال اجرای مدل سوریه در لیبی هستند

یید سازمان ملل کنترل أدهند. در هر دو کشور نیروهای دولتی مورد تامه میهمکاری و هماهنگی اد
 ترکیـه در. است متفاوتاوضاع را بر عهده دارند، با این تفاوت که موضع و رویکرد بازیگران اصلی 

سیاسـت  ،کنـد. بـر عکـسدر لیبی از نیروهای دولتی حمایت میو از مخالفین مسلح نظام  سوریه
لیبـی  در دولـت قـانونی ،شار اسد در سوریه و حمایت از مخـالفین فـائز سـراجروسیه حمایت از ب

ر صـورت است، دن وی ااینکه برتری میدانی با بشار اسد و حامیبه است. در صحنه سوریه با توجه 
بروز درگیری میان نیروهای دولتی و معارضین تحت حمایت ترکیه، ابتکار عمل در دست حاکمیت 

حـل مناسـبی بـرای جلـوگیری از دیپلماسی و بازگشت بـه میـز مـذاکرات را راه. بنابراین ترکیه است
بینـد. تحـوالت گسترش نیروهای دولتی و حامیان آنها و همچنین باقی ماندن در صحنه سوریه مـی

  ادعاست. این بر دلیلی خود اخیر ادلب
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  گیري نتیجه
که باید با بازیگر اصلی طرف مقابل روسیه با ارزیابی منافع خود در لیبی، به این نتیجه رسیده است 

ها از ناتوانی حفتـر و توانـایی فـائز سـراج و ترکیـه در  وارد مذاکره شود؛ به عبارت دیگر، درک روس
تواننـد منـافع خـود را تـأمین  معادالت لیبی، آنها را به این نتیجه رسانده است که مانند گذشـته نمی

را از مقابله صرف بدون مذاکره به مذاکره در عـین کنند. بر این اساس، درصدد برآمدند موضع خود 
کند. با این حال  مقابله تغییر دهند. در همین راستا، روسیه همچون پرونده سوریه با ترکیه مذاکره می

 روسـیه و ترکیـه توافق مخالف و...بازیگران صحنه لیبی از جمله فرانسه، ناتو، ایاالت متحده، مصر 
 خواهد شد. بییلتضعیف جبهه غربی در  وجبم کشور این دو گیهماهن و همکاری هستند، زیرا

  


