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  بحران زا لبنان رفت برون روند در اهللا حزب عملکرد
  
  

  دادیرو
  الله، در سخنرانی به مناسبت تاسوعای حسینی گفت:  سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب

 را آمریکـا برانـدازی هـای طرح بار چندین مقاومت جبهه از عنوان بخشی لبنان به«
 را کشور این فروپاشی ملت لبنان قصد به اقتصادی فشار دشمنان با است. کرده خنثی
 اثبات را مسئله این اخیر وقایع است؛ ایستاده مقاوم همچنان مقاومت جبهه اما دارند،

 از مردم و حتما بشکند را غیرانسانی و ظالمانه محاصره تا کرده اراده مقاومت کند.می
 بخواهند سیاستمداران از برخی است ممکن کرد، اگرچه خواهند اقدام استقبال این

  »کنند. کارشکنی
 اسـت؛ زیـرا مطـرح ایـران اسـالمی جمهوری از انرژی و تسوخ خرید بحث که هاست مدت

 از بعضـی باشـند، داشته انرژی های حامل و نفتی مشتقات از راحتی استفاده مردم خواهند توانست
 را مسـئله ها اسـراییلی بـا گفتگوهایی با تا مایلند و کنند می ممانعت کار این از لبنان دولتی مقامات
 اگـر گویـد کـه می اللـه دبیرکل حزب. دهند اجازه آن به لبنان  در هک نیست چیزی این اما کنند، حل
 یـاری و کمـک بـه کـه داشـته آمادگی همیشه هم ایران و کنیم می اقدام خود ما نکند، اقدامی دولت
 . بیاید ستمش و ظلم تحت برادران سایر

  شرح رویداد
  شرایط، که یش اینداد؛ پذیر قرار گزینه دو بین را مقاومت وضعیت بحرانی اخیر لبنان،

ً
 نفـع به قطعا

سید حسن نصـرالله براسـاس یـک تصـمیم  انجام اقدامی واکنشی. نیست، یا مقاومت و لبنان ملت
سازمانی و کارشناسی، راهبرد تقابل با آمریکا و جنگ با بحران را در پـیش گرفـت و در ایـن راسـتا، 

 اساسـی اهـداف بـه واشنگتن تیابیدس از مانع که نمود اتخاذ را تصمیمات و مواضع از ای مجموعه
  در زیر به برخی از این موارد اشاره خواهد شد: که شد خود استراتژیک

» استراتژی صبر«منظور ممانعت از انفجار اوضاع امنیتی و اعمال  پیمانان آن به گیری در برابر تحریکات و اقدامات آمریکا و هم . موضع١

 حسـن سـید صـورت گرفـت، اللـه حزب تحریـک بـرای دیمتعـد رغم اینکه اقدامات به در سطح باال:
نخواهند شد؛ بنـابراین ویـه در گـام  ها وارد این توطئه کرد اعالم رسمی و هوشمندانه طور نصرالله به
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  بحران برآمد. اول با بینش، منطق و استدالل درصدد مدیریت
 داخلـی تحـوالت بـر اخیر خود نسخنا در الله رهبر حزب آفرینی ملی: بخشی و امید افزایی، آگاهی . بصیرت٢
 بحـران حـل به نسبت را مردم لبنان، ملت علیه آمریکا سفارت اقدامات تشریح ضمن و شد متمرکز
 از داخلی جنگ نداد که اجازه و وعده واردکردن سوخت از ایران را داد؛ بنابراین کرد امیدوار سوخت
 شود.  آغاز رسانی سوخت و برق های ایستگاه

کیـد »البنـاء« لبنـانی روزنامـه بـا گفتگـو در انگلیس، پارلمان پیشین عضو ،»گاالوی جرج«  تأ
 حـرف وقتـی کـه مـردی اسـت؛ نصـرالله حسـن سید نام به رهبری دارای لبنان مقاومت که کند می
 نـورمن«کنـد.  مـی عمل آن به بدهد، را ای وعده وقتی دارد و ایمان هایش گفته صدق به دنیا زند می

 شـیفتگی ابـراز ضـمن »االخبـار« لبنانی روزنامه با مصاحبه در یهودی، نیز اندیشمند ،»ونکلستین
کید نصرالله حسن سید به خود شدید  های سـال خـود، درایـت و هـوش منطـق، با وی که کند می تأ
 آن از شـدت به اسـرائیل کـه اسـت چیـزی ایـن و کـرد خواهد هدایت و رهبری را عرب جهان آینده

 امـری نیز دشمن برای حتی رهبر مقاومت لبنان سخنان بودن» لوعدا صادق« بنابراین دارد؛ وحشت
  است. بنابر این وعده مقاومت لبنان، مردم را امیدوار به حل بحران نمود. متقن و شده اثبات
ت وقفـه بـرای تشـکیل دولـ و اقدامات بی» طرف میانجیگری بی«های مختلف از جمله  . تالش برای پایان دادن به خأل سیاسی به روش٣

 میـانجیگری و اللـه حزب ابتکـاری طرح محصول لبنان جدید دولت در واقعو موفقیت آن: » نجیب میقاتی«
 لبنان عمومی امنیت اداره رئیس ابراهیم عباس سرلشگر که است سیاسی های جریان بین در آن فعال
 کرد. تقدیر الله حزب از و گذاشته صحه آن بر

 طـرح موفقیت احتمال و اجتماعی فروپاشی معرض در را کشور این که لبنان شده انباشته بحران
 مستقیم تقابل«اتخاذ راهبرد  با الله در گام بعدی دبیرکل حزب شد باعث آمریکا امور خارجه وزارت
بـرود و بـه سـفارت  مـردم فالکـت و با بحران جنگ به بود، تحریم و محاصره مسبب که »آمریکا با

  لبنان دخالت نکند. آمریکا هشدار داد که در امور داخلی 
 بـا بـازی خطرهـای و اللـه حزب هشـدارهای اعتبـار بودن جدی به آن پیمانان هم و ها آمریکایی

مرکـزی،  بانک بر تسلط ملت لبنان و علیه ها تحریم اعمال با نکردند و توجه ها لبنانی زندگی شرایط
 و بـه ضـرر مقاومـت بودنـد یبـاز قواعد تغییر دنبال به واقع در کردند. عبور الله حزب قرمز خط از

 اگـر از کـه کردنـد می تصـور لبنـان کننـدگان تحریم بار نگرفتند. این نظر در را الله حزب محاسبات
 اسـتفاده کننـد، توانند می کشور این فروپاشی جهت محاصره برای ای بهانه عنوان به الله حزب سالح
درواقـع  و نداشـته جـایی آن در سالح لهمعاد خواهند داد که قرار آور خفقان شرایطی در را الله حزب
 سـید امـا اسـت، مقاومـت سـالح خلع لبنان، فروپاشی از خروج درهای گونه وانمود کردند که این
اقتصاد و  خدمت را در کرد و سالح ایجاد جدید ای معادله »تدبیر و سالح« قدرت با نصرالله حسن
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  قرار داد.  رفع بحران

  با آمریکا تقابل اهللا در حزب راهبرد جدید نتایج
 لبنـان داخلی عرصه در جدیدی قواعد »ها کشتی جدید معادله«از طریق  نصرالله حسن سید .١
 روزه۳۳ جنـگ از بعـد شـده تثبیت »تـرس معادلـه« از فراتـر کـه نمـود ایجاد مقاومت برای دریا و
پـیش،  ماه دو کند؛ این در حالی است که حدود می اقتدار و قدرت تولید الله، حزب برای و باشد می
 انتقام و واکنش به بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تهدید اسرائیلی، کشتی به پهپادی حمله از بعد

مقاومـت  دریـایی نوظهـور قـدرت بلکـه نداشـتند، گیری انتقام توان تاکنون تنها اما نه نمود، جمعی
 و اسـت نمـوده مواجـه چـالش بـا را آمریکا دریایی حکمرانی و نمود تحمیل آنها بر جدیدی قواعد
 را نیز تشدید کردند. صهیونیستی رژیم امنیتی تنگنای
 سـید الوعـدبودن صـادق تثبیت و لبنان جامعه در الله حزب اجتماعی و سیاسی نفوذ توسعه. ٢
  .نمود مواجه چالش با منطقه را و لبنان در آمریکا اقتدار و اعتبار نصرالله که حسن
 برجسـته تحلیلگر ،»مناخیم بن یونی«لبنان.  در آمریکا لیداخ پیمانان هم تضعیف و شکاف. ٣
الله  حزب برای بزرگ پیروزی یک تنها نه را لبنان به سوخت حامل تانکرهای رسیدن اسرائیل، امنیتی
 جایگاه دانست که موجب تقویت پیمانان آن آمریکا و هم دولت ضعف از حاکی بلکه آن را ،داند می
 اجـازه لبنـان بـه کـرد مجبـور را آمریکـا دولت گوید که نصرالله ی میمنطقه خواهد شد. و در ایران

  .بدهد را سوریه طریق از هم آن اردن و مصر از برق و گاز واردات

  گیري نتیجه
اللـه بـا  حزب امـا است، ناتوان اقتصادی مبارزه در مقاومت کردند می تصور آن پیمانان هم و آمریکا

 لبنـان خـاک مثابه به سوخت کشتی اینکه با بیان و داد قرار اداقتص خدمت در را سالح تغییر راهبرد،
 سـالح اعتبـار درواقـع اسـت، لبنـان ملـی منـافع خـدمت در مقاومت سالح نمود که اثبات است،
 روزنامـه شـدند.  محاسـباتی اشـتباه دچـار هـا بنـابراین آمریکایی شد؛ دو چندان لبنان در مقاومت
 آمریکـا بـرای بـزرگ ناکامی یک و شد پیروز آمریکا با رقابت در الله نوشت که حزب تایمز نیویورک

  رقم خورد. ضدلبنان کشور این پروژه پایانی مراحل در
 و شکسـت را درهـم سـوریه و لبنـان ایـران، تحریم سه زمان، هم طور به تدبیر خود با الله حزب
ین اقدام انجـام شـود اگر ا دارد. وجود شود، لبنان سواحل در گاز اکتشاف عرصه وارد اینکه احتمال

 کـه کرده اسـت آمادگی الله اعالم شود. رهبر حزب یک گام بلند برای تأمین انرژی لبنان برداشته می
  کند. می تأمین را گاز اکتشاف برای ایرانی های شرکت امنیت

لبنـان  های زیرسـاخت روسـیه در تا شده گفتگو وارد نیز ها با روس مقلد حسن محوریت با الله حزب
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 دولـت مخالفـت با تاکنون که گرفته نظر در منظور این برای دالر میلیارد ۱۲ کند. روسیه نیز گذاری هسرمای
 از لبنـان رفـت برون بـرای ای گسـترده های ظرفیت الله حزب از این رو، است؛ نشده وارد سرمایه این لبنان
خواهنـد  حـل را نیـز اساسـی کاالهای دیگر و دارو بحران که اعالم کردند مقامات ارشد آن و دارد بحران

اللـه، لبنـان را از فروپاشـی امنیتـی و اجتمـاعی نجـات داد و رونـد  کرد؛ بنابراین رفتـار و عملکـرد حزب
دهد که مقاومـت لبنـان بـرای حـل بحـران ایـن کشـور برنامـه و راهبـرد داشـته و اراده  تحوالت نشان می

  یم لبنان دارد.مستحکمی در تقابل با آمریکا برای حل بحران محاصره و تحر



  
  

  عراق و فرانسه روابط ژئواستراتژیک تحلیل
  
  

  دادیرو
 اولـین در فاصله کمتر از یک سال دو بار به عـراق سـفر کـرد. فرانسه جمهور رئیس، مکرون امانوئل
 عـراق حاکمیـت از حمایـت بـرای را خود قصد او که یعنی هنگامی، بود ٢٠٢٠ سپتامبر ٣ در سفر
 بالفاصـله کـه خصـوص به، فرانسه بود برای عراق اهمیت مورد در روشنی امپی وی سفر. کرد اعالم
 کنفـرانس در شـرکت بـرای ٢٠٢١ آگوسـت ٢٧ در دوم سفر. شد انجام لبنان به او مهم سفر از پس

 خـود بـه تعهـد همچنـین و کـرد تکـرار را پیـام همان وی، آنجا در. بود بغداد مشارکت و همکاری
کیـد قـرار داد. ایـن موضـوع نشـانبا عراق ر استراتژیک مشارکت  در آشـکار تغییـر دهنـده ا مورد تأ
 آیا چیست؟ عراق به مکرون ناگهانی عالقه بود. اما دلیل منطقه بقیه و عراق به نسبت فرانسه رویکرد

 دالیـل یـا کردنـد؟ اشـاره تحلیلگـران برخـی کـه همـان طـور، شود می مربوط فرانسه انتخابات به
 چین؟ با اقتصادی و ژئواستراتژیک رقابت مانند، دارد وجود اشتیاق این پشت دیگری استراتژیک

  تحلیل رویداد
کیـد وی قـرار گرفـت. اولـین  در مـورد در جریان دیدار دوم مکرون از عراق چهار نکته مهم مورد تأ

 همچنـین و بغداد کنفرانس در ای منطقه غیر کننده شرکت تنها فرانسه زیرا، بود ژئواستراتژیک سطح
 سـطح در دوم مورد .است متحد ملل سازمان امنیت شورای دائم عضو که بود ای کننده رکتش تنها
 یـک موضـوع در ایـن. کرد تاکید عراق در داعش با مبارزه به فرانسه تعهد بر مکرون زیرا، بود امنیتی
 از ونـات و متحده ایاالت نیروهای خروج از پس بالفاصله سفر این زیرا، افتاد اتفاق مهم بسیار زمان

 افکار و ای منطقههای  دولت در تردید ایجاد باعث زده شتاب نشینی عقب این. شد انجام افغانستان
 برابـر در منطقـه امنیـت حفـظ در متحـده، ایاالت رهبری به غرب تعهد بودن جدی درباره عمومی
 مـلکا خـروج، متحـده ایاالت و های عراق دولت بین اخیر توافقات اساس بر. شد تروریسم تهدید
 ایـاالت نقـش، خـروج ایـن از پـس. رسـد می پایان به سال پایان تا عراق از آمریکا رزمی نیروهای
 بازگشـت مـورد در را خود جدیهای  نگرانی تحلیلگران. شد خواهد آموزش ارائه به محدود متحده
 .است افغانستان در طالبان به نوعی بازتاب به قدرت رسیدن که کنند می ابراز عراق به داعش
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، فرانسـه گـاز و نفت پیکر غول شرکت با همراهی دیدار این. است اقتصادی نکته یک سوم نکته
هـا  ده ارزش به بزرگی قرارداد که شد انجام - شد تاسیس عراق در پیش سال صد از بیش که - توتال
 دقصـ همچنین فرانسه دولت. کرد امضا بصره گازیهای  میدان در گذاری سرمایه برای دالر میلیارد

هـای  پروژه دیگر و بغداد متروی پروژه برای فرانسویهای  شرکت قرارداد و بودجه تأمین خود را برای
 اعالم کرد. دست داعش از شده آزاد عراق شهرهای در بازسازی
 سـه عـراق به خود سفر در است. مکرون فرهنگ به مربوط یعنی چهارم نکته مهمترین و آخرین

 تـرین مقـدس از یکـی که بود کاظمین حرم و مسجد از بازدید اولین. داد انجام فرهنگی مهم دیدار
 ی شـده آزاد پایتخـت، موصـل به مورد دوم. شود می محسوب جهان و عراق در شیعیان برای اماکن
  همچنـین و که پیامی برای اهل سنت بـود بازدید کرد النوری بزرگ مسجد از آنجا در رفت و داعش
 نیـز ارتبـاط برقـرار کـرد.  مسـیحیان ید کرد که از این طریـق بـامحلی را بازد برجسته کلیسای یک

 فرانسه، استراتژیک دیدار سه این با. کرد دیدار کرد رهبران با وی که جایی، بود اربیل به سفر سومین
 و تنـوع، وحـدت بـه و اسـت مختلف ایستاده قومیهای  زمینه همه باها  عراقی کنار در که داد نشان

 .گذارد می احترام عراق حاکمیت
اما همان طور که گفته شد برخی تحلیل گران یکی از اصلی ترین علـل توجـه ویـژه فرانسـه بـه 

 فرانسـه عراق را رقابت های استراتژیک فرانسه و به صورت کلی غرب بـا چـین مـی داننـد. نگرانـی
یعنـی ، شد آغاز ٢٠١٠ سال در استراتژیک توسعه حال در اقتصادی رقیب یک عنوان به چین درباره
 از سـنتی و تـاریخی لحـاظ از منطقه این. کرد مشارکت آفریقا اقتصاد در موفقیت با چین که زمانی
 قرن تا هجدهم قرن فرانسه بوده؛ زیرا غرب و شمال آن از توجه اقتصادی مورد و ژئواستراتژیکی نظر

 سـابق راتمسـتعم ایـن از بسـیاری، اسـتقالل آنهـا از پس حتی. بیستم مستعمره فرانسه بوده است
 در، حـال ایـن بـا. کردند حفظ فرانسه خود را با اقتصادی و سیاسی، فرهنگی قوی روابط آفریقایی،
 شـریک پشت سر بگـذارد تـا بـه بزرگتـرین را متحده ایاالت و فرانسه توانست چین، اخیرهای  سال

 فریقـاآ در چـین گـذاری سرمایه، ٢٠١٩ سال در. تبدیل شود آفریقایی کشورهای خارجی اقتصادی
 درصـد ٦٠ فرانسـه خـارجی تجارت کل از آفریقا سهم، ١٩٥٠ سال در. رسید دالر میلیون ١٩٢ به
 بـا. یافـت کـاهش ٢٠١٥ سـال در درصد ٥ به حتی و درصد ٨٫٧ به میزان این، ١٩٧٠ سال تا. بود
 وارد گـاز و نفـت درصـد ٣٥ حدود. ماند باقی فرانسه برای مهمی تجاری شریک آفریقا، این وجود
 .است آفریقا از توتال تولیدی گاز و نفت درصد ٢٨ و فرانسه به هشد

  ،غربی کشورهای اکثر و فرانسه آنچه
ً
 اقتصـادی اسـتعماری رویکرد، دانند می کننده نگران کامال

 وام چـین از آن قـدر آفریقـایی کشـورهای از برخـی. است بدهی در کشورها کردن غرق برای چین
. خـود دارد کنتـرل در را آنهـا داخلی تولیدات از توجهی قابل درصد موثر طور به چین که اند گرفته
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 چـین. قرار داده اسـت خطر معرض در و شکننده آنها را حاکمیت، بدهی ها بازپرداخت در ناتوانی
از  زیـادی سـهم کـه است داده وام توسعه حال در کشورهای به دالر میلیارد ٦٠٠-٤٠٠ مجموع در
  بوتیجی. دارد اختصاص آفریقا آن به

ً
 چـین بـه را خـود داخلـی ناخـالص تولیـد درصـد ١٠٠ تقریبا

 بـه را خود داخلی ناخالص تولید سوم یک حدود نیجر و کنگو دموکراتیک جمهوری. است بدهکار
 .  هستند بدهکار چین

 اظهـار، لودریـان ایـو ژان، فرانسـه اروپـای و خارجه امور وزیر چرا که است درک قابل بنابراین
 مکرون، ترتیب همین به». دارد قرار آفریقا در چین با درگیری قدرت وضعیت در هفرانس«  که داشت
 تهدیدی اسـت  آفریقا در چین دخالت افزایش«: داد  هشدار ٢٠١٩ سال در جیبوتی به خود سفر در
 سرمایه از جدیدی نسل خواهم نمی من. بود خواهد منفی بلند مدت دارای آثار و مدت میان در که

 ».کنـد تضعیف را آنها اقتصاد یا بزند آسیب ما تاریخی شرکای حاکمیت به المللی نبیهای  گذاری
 نقش تا کند می وادار را فرانسه که است چین بدهیهای  تله طریق از آفریقا حاکمیت علیه تهدید این

خـود  بـرای تنهـا نـه، دارد زیـادی ژئواسـتراتژیکی اهمیـت که ای منطقه، آفریقا در را خود تاریخی
 .کند بازیابی، غربی کشورهای بقیه برای بلکه، سهفران

، سیاسـی روابـط تـا شد تشویق آمریکا متحده ایاالت توسط اروپا و فرانسه، سرد جنگ طول در
 برابـر در منطقه از محافظت موثر برای ای وسیله عنوان به ،آفریقا با را خود قوی فرهنگی و اقتصادی
 در ،قـدرت موقعیـت آن گیری بازپس برای را خود وریتمأم فرانسه، امروز. کند حفظ شوروی نفوذ
  برابر

ِ
، سـاحل G5 از حمایـت طریـق از دارد قصد کشور این. است کرده اعالم ظهور حال در چین
 نفـوذ بـا، غربـی آفریقـای کشور پنج بین ای منطقههای  همکاری هماهنگی برای نهادی چارچوبی
 در مـرزی مشـترک نیـروی، سـاحل G5 لیاصـ دسـتاوردهای از یکـی. شود مواجه چین روزافزون
  .  است انسان قاچاق و تروریسم با مبارزه برای مشترک ابتکاری که است (FC-G5S) باماکو
 تـا کـرده تشویق را فرانسه آفریقا، در فرانسه محوریت با ساحل G5 موفقیت که رسد می نظر به
 کـاهش از پـس حتـی عـراق. نـدک ایفـا متحـده ایاالت و اروپا حمایت با عراق در را مشابهی نقش
 بـاالیی ژئواسـتراتژیکی ارزش بـاز هـم از ،منطقـه کـل و غـرب برای این کشور نفت نسبی اهمیت
 همچنـین و نفـت کننـده صـادر بـه متحـده ایاالت شدن تبدیل دلیل به کاهش این. است برخوردار
 در نفت کننده تولید دومین عنوان به، عراق .است انرژی جایگزین منابع به جهانی وابستگی افزایش
 بـاالیی ژئواسـتراتژیکی اهمیـت از همچنـان، جهان در نفت ذخایر بزرگترین از یکی دارای و اوپک
 اسـت معنـی این به آن جغرافیایی موقعیت، این بر عالوه. بود خواهد برخوردار جهانی اقتصاد برای
 .است آسیا و اروپا بازارهای بین مهم نقل و مسیرهای حمل کشور محل اتصال این که

 خطرنـاک پیامـدهای و بیشـتر را آن ژئواسـتراتژیک اهمیـت عـراق، بـه آمریکا بدفرجام تهاجم
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 رشـد منفـی، پیامـد تـرین برجسـته. کـرد اثبات خاورمیانه سراسر در این حمله را امنیتی و سیاسی
 بـا عـراق همـراه در امنیـت سـازی ثبـات بـی. اسـت بوده جهان و منطقه در تروریستیهای  جنبش

 میلیـونها  ده مهاجرت و آوارگی به منجر و شد آغاز قومی و مذهبیهای  خشونت پایان بیهای  وجم
 کـه، فرانسـه بـرای تنها نه؛ است برخوردار عمیقی ژئواستراتژیکی اهمیت از عراق بنابراین  .شد نفر

 حیاط را منطقه ینا اروپا که قاره بقیه برای بلکه، دارد اختیار در را اروپا در مسلمان جامعه بزرگترین
 بـدیهی، عـراق در اسـتراتژیک منافع داشتن بر عالوه، متحده ایاالت مورد در. دانند می خود خلوت
 روسیه و چین خود یعنی المللی بین رقبای توسط عراق کنترل از است ایاالت متحده مایل که است
 نمـی جهـان بقیـه نـه و حـدهمت ایاالت نه، این بر عالوه. کند جلوگیری ایران، آن ای منطقه رقیب یا

 .کنند تبدیل دیگری افغانستان به را عراق خواهند
 خلـیج بـه اخیـرهای  سـال در نیسـت و آفریقا به محدود متحده ایاالت و فرانسه با چین رقابت
 فـارس خلیج عربی کشورهای اقتصادی شریک عنوان به غرب، تاریخی نظر از. است رسیده فارس
 نفـت، در آمریکـا خودکفـایی بـا همراه چین چشمگیر اقتصادی رشد، میان این در. شد می شناخته
 از درصـد ٧٠ حـدود خـود کـه شـد فـارس خلیج نفت صادرات کل از چین سهم افزایش به منجر
 انجـام چـین بـه سـعودی عربسـتان نفـت صادرات سوم یک. دهد می تشکیل را کشورها این درآمد
 صـادرات چهـارم یـک. کند می دریافت روسیه از چین که است نفتی از بیشتر آن مقدار که شود می
 ارزش به قراردادهایی چین، گذشته سال دو در، این بر عالوه. شود می انجام چین به نیز کویت نفت
 و کـرده امضـا امـارات و سـعودی عربسـتان در فنـاوری و ارتبـاطیهای  پروژه در دالر میلیاردها  ده

 .کرده است را خریداری فارس خلیج بزرگهای  شرکت از عظیمی سهام همچنین
 کـه زمـانی یعنی ؛بود غرب برای اوضاع شدن ی بدتر نشانه ٢٠٢٠ مارس در هشداردهنده خبر
 آن را یـک ارزش جهـانی بانـک که، کرد امضا ایران با ساله ٢٥ راهبردی مشارکت قرارداد یک چین

طـرح  بـرای چـین تژیکاسـترا جهـانی راهبـرد توانـد می توافق این. است زده تخمین دالر تریلیون
 ایـن نظـامی جنبه، کند می تشدید بیشتر حتی را غرب نگرانی آنچه. کند تسهیل را »جاده و کمربند«

  است. توافق
 مسیر تـالش در چین تجاوز از جلوگیری برای ابزاری عنوان به عراق اهمیت بر فوق عوامل همه
 مرکـزی آسـیای در درتمنـدیق حضـور حاضـر حال در چین. افزاید می اروپا جنوب محاصره برای
 بـه دهد. را توضیح می عراق در فرانسه اخیرهای  همین موضوع افزایش تالش. دارد اروپا شرق یعنی
 منـافع حفـظ منظـور بـه را چـین استراتژیک گسترش کردن متوقف عملیات فرانسه که رسد می نظر

ویژگی هایی  چه فرانسه ؟ اچر: ماند می سوال باقی این اما. کند می هدایت منطقه در غرب اقتصادی
 نقـش ایـن غـرب طـرف از تـا بگیـرد عهـده بـر را کلیـدی نقش این که است شده باعث فرانسه در



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

11  
 

   کند ؟ ایفا منطقه در را استراتژیک
 بـرای هـای غـرب، تالش رهبـر عنـوان به تواند که می  است استراتژیک مزیت سه دارای فرانسه
، چـین تجـاوز از جلـوگیری همچنـین و گرایـی افـراط و تروریسم خطر برابر در منطقه از محافظت
 .شود شناخته

 برخـوردار ترکیـه اسـتثنای بـه منطقـه کشورهای همه با گرم سیاسی و اقتصادی روابط از فرانسه
 بـا مبـارزه ماننـد ای منطقـه مبارزات هرگونه در را اعتماد مورد شریک نقش تواند می بنابراین. است

 بـدنام شـدن بـا. بگیرد عهده بر اقتصادی استراتژیکهای  مشارکت یجادا یا گرایی افراط و تروریسم
 ترین شایسته به فرانسه، اروپا اتحادیه از بریتانیا خروج و عراق در خود نقش در ایفای متحده ایاالت
 .است شده تبدیل منطقه در غرب نماینده
 ایـن. است بریتانیا و متحده ایاالت اصلی متحد و امنیت شورای دائم عضو همچنین کشور این
 ترتیبـات بـرای را نیـاز مـورد المللـی بـین حمایت هرگونه که دهد می را امکان این فرانسه به موضع
 . کند بسیج امنیتی

 انگلـیس در جریـان قـرارداد بـا اسـترالیا و آمریکـا زده شـدن توسـط کنار از فرانسه که خیانتی 
 افـزایش منطقـه را در غـرب اصـلی بـازیگر برای تبدیل شدن بـه را این کشور عزم، کند می احساس
 بـه، کنـد تقویـت را خـود اسـتراتژیک وزن و قـدرت که دارد تمایل زیاد فرانسه احتمال به. دهد می

بـه ، فرانسـه بـا مشـورت بـدون دیگـر حرکـت یک تکرار از قبل انگلیس و متحده ایاالت که طوری
 با آن متعادل روابط و سو یک از عراق به حمله در فرانسه حضور تصمیم خود دوباره فکر کنند. عدم

 کـرده تبـدیل عـراق در شـریک ترین قبول قابل به را کشور این، دیگر سوی از منطقه کشورهای بقیه
الکـاظمین،  از دیـدار بـرای یک روز بیشـتر، را عراق به خود سفر آخرین که هنگامی مکرون. است

کید ق را طرفی بی این کرد، اربیل تمدید موصل و  رار داد.مورد تأ
 امـر ایـن. کـرده انـد رد را ایران با ای هسته توافق از آمریکا خروج ،آن اروپایی شرکای و فرانسه
 و عـراق در اقتصـادی و امنیتیهای  زمینه در ای منطقه بازیگر یک عنوان به فرانسه که شود می باعث
 حسـین را ایـن. شـود رفتـهپذی بیشـتر، هسـتند تأثیرگـذار بسیار بغداد در که، ایرانیان نظر از، منطقه

 در فرانسـه مشـارکت دربـاره خـود اظهـارنظر در، ایـران جدیـد خارجـه امور وزیر، امیرعبداللهیان
 در غـرب نفـوذ مـورد در ایـران منفی نظر رغم علی. کرد اعالم وضوح به بغداد گذشته ماه کنفرانس
 بـا خـود خـاص روابـط بـه توجه با. داند می گزینه کم ضررترین را فرانسه حضور این کشور ،منطقه
  کند. می عمل بالقوه میانجی یک عنوان به همچنین فرانسه، متحده ایاالت
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     نتیجه
 مزایـای آنهـا مهمتـرین. قابل تصور اسـت فرانسه در زمینه روابط با عراق برای مهم دستاوردچندین 

 دسـت بـه کتمشـار ایـن از حمایـت و تشـویق با توانند می غرب و فرانسه که است ژئواستراتژیکی
 کـه اسـت سـرد جنگ به نزدیک سطحی به شدن نزدیک حال در غرب و چین جهانی رقابت. آورند
 کـه دارد وجود زیادی دالیل. بود شده تجربه برلین دیوار سقوط تا و دوم جهانی جنگ از پسها  دهه
 در ورکش این، عراق داخل و منطقه در. است عراق برای غربی شریک بهترین حاضر حال در فرانسه
 چنـین. برخوردار نیسـت آن از دیگری غربی کشور هیچ که است برخوردار مقبولیتی از حاضر حال

 در حائـل منطقـه ایجـاد باعث فرانسه حضور. بود خواهد مفید کشور دو هر برای عراق با مشارکتی
 ،اقعـر از آمریکـایی نیروهـای خـروج، این بر عالوه شد. خواهد چین تجاوز راه در مانعی و منطقه

، تروریسـم بـا مبـارزه داسـتان تـداوم تضـمین برای را جایگزین المللی بین ترتیبات ایجاد ضرورت
  . کند می ایجاد



  
  

  انداز چشم و وزن جایگاه،: شانگهاي سازمان
  
  

  رویداد
سـپتامبر  ۱۴۰۰/۱۷شـهریور  ۲۶در  ١یشـانگها یعضو سـازمان همکـار یسران کشورها اجالس
. در این اجالس عضـویت دائـم جمهـوری برگزار شد کستان،یتاج ختتیدر شهر دوشنبه، پا ۲۰۲۱

اسالمی ایران در این سازمان مورد تأیید اعضا قرار گرفت؛ در حالی کـه پـیش از ایـن، درخواسـت 
  ایران برای تبدیل عضویت ناظر به عضویت دائم از سوی این سازمان رد شده بود.

به جایگاه و وزن سازمان همکاری شـانگهای اهمیت این رویداد برای جمهوری اسالمی ایران، 
بستگی دارد. بر این اساس، در این یادداشت درصدد هستیم جایگاه و وزن ایـن سـازمان را بررسـی 

  کنیم تا میزان اهمیت عضویت ایران در آن مشخص شود.

  تحلیل رویداد
ایی وجود دارد ه گمان در ظاهر یک نهاد مهم و قدرتمند است. مؤلفه ی بیشانگها یسازمان همکار

  اند از: ها عبارت دهنده جایگاه و وزن باالی این سازمان است. این مؤلفه که در نگاه اول نشان
ه
ُ
 ۴۲نفـر، حـدود  ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۲/۳کشور عضو دائم این سازمان با جمعیتی نزدیـک بـه  ٢ـ ن

  دهند. درصد از جمعیت جهان را تشکیل می
ه بازیگر دارنده سالح

ُ
  اتمی، در این سازمان هستند. ـ چهار بازیگر از ن

  ـ دو عضو این سازمان دو رأی از پنج رأی حق وتو در شورای امنیت را در اختیار دارند.
و حجـم  ٣دنـده یرا پوشـش مـ یناخـالص داخلـ دیدرصد از تول ۲۰ـ کشورهای این سازمان 

  زیادی از منابع معدنی و انرژی در این کشورها وجود دارد.
شامل چین، هند و روسیه به ترتیب رتبـه دوم، پـنجم و یـازدهم اقتصـاد ـ سه عضو این سازمان 

  جهانی را در اختیار دارند.
آیـد، وزن و جایگـاه سیاسـی، نظـامی، امنیتـی و اقتصـادی  های فوق برمی گونه که از داده همان

                                                                                                                                        
1. Shanghai Cooperation Organization  (SCO) 

  . چین، هند، پاکستان، روسیه، ایران، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان٢
3. GDP by Country, Worldometer website https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/ 

https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/
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سازمان شانگهای ناشی از حضور چین، روسیه و هند است. این سه کشور عالوه بر نفوذ و حضـور 
الملل نیز تأثیرگذارنـد. بـا  المللی، در مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه و بین ای و بین طقهمن

این حال سایر اعضای سازمان شانگهای نه تنها بر اقتصاد جهان تأثیرگذار نیستند، بلکـه از آن تـأثیر 
ب زیر است: ایـران سهم این کشورها در اقتصاد جهانی به ترتی ١،»وورلدمترز«پذیرند. طبق آمار  می
در رتبه پنجاه و پـنجم،  ۲۰/۰در رتبه چهلم، قزاقستان  ۳۸/۰در رتبه بیست و ششم، پاکستان  ۵۶/۰

درصـد در رتبـه  ۰۱/۰در رتبه هشتاد و سوم، و قرقیزستان و تاجیکسـتان هـر کـدام  ۰۶/۰ازبکستان 
  یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم.

تواند ظرفیت خوبی بـرای اعضـا  ، می»مجموعه«ی در قالب یک با وجود این، سازمان شانگها
ایجاد کند. این امر مستلزم مذاکره و رایزنی پیوسـته و ایجـاد انسـجام درونـی میـان اعضاسـت کـه 

  دهد. مسیری ناهموار و دشوار را پیش رو قرار می
گونـه  اینخود را  اهدافکه است  یدولت نیب یالملل نیسازمان بی یک شانگها یسازمان همکار

ؤثر مـ یهمکار یارتقا ،عضو یکشورها نیب یگیاعتماد متقابل و همسا تیاست: تقو تعریف کرده
ونقـل،  ، حمـلیو فرهنـگ، آمـوزش، انـرژ ی، فنـاورقـاتی، تجارت، اقتصاد، تحقاستیآنها در س
 نیحفظ و تضم یتالش مشترک براهمچنین ها؛  نهیزم ریست و سایز طی، حفاظت از محیگردشگر
 دیـجد یو اقتصـاد یاسـینظـم س کیـاسـتقرار  یسـو و ثبات در منطقه و حرکت بـه تیمنصلح، ا

  ٢ی.، عادالنه و منطقکیدموکرات یالملل نیب
قـدری مهـم و اساسـی اسـت کـه  اهدافی که سازمان همکاری شانگهای برای خود در نظر گرفتـه به

ازمان براسـاس اهـدافی کـه کند. به عبارت دیگر، ایـن سـ سمت خود جلب می مخاطب را در نگاه اول به
طور کلـی حـائز  برای خود تعریف کرده، درصدد است خود را نهادی با جایگاه و وزن باال، تأثیرگذار و بـه

گویـد کـه ایـن  ـ بـه مـا می شده ـ نه اهـداف تعریف آمده دست اهمیت معرفی کند؛ اما عملکرد و نتایج به
  زنی دارد و چقدر تأثیرگذار بوده است.الملل چه جایگاه و و سازمان در مسائل منطقه و بین

های نظامی آمریکا در برخی کشورهای آسـیای مرکـزی  جدا از ممانعت از تمدید استقرار پایگاه
شـکل  آورنـد، ایـن سـازمان به حساب می که آن را جزو عملکرد و دستاوردهای سازمان شانگهای به

الملـل نداشـته اسـت. درگیـری  بین، نقش تأثیرگذاری در مسائل منطقه و »کل«یک مجموعه و یک 
های مرزی  میان هند و پاکستان بر سر کشمیر، درگیری میان قرقیزستان و تاجیکستان درباره اختالف

  دهد. و تنش میان هند و چین کاهش کارآمدی سازمان شانگهای را نشان می
یگـری از ای د نمونـه ۲۰۱۴و بحران اوکراین در سال  ۲۰۰۸درگیری روسیه و گرجستان در سال 

                                                                                                                                        
  های گوناگون کننده آمار متنوع جهانی در زمینه . سایت تحلیل١

2. The Shanghai Cooperation Organisation, http://eng.sectsco.org/about_sco/ 

http://eng.sectsco.org/about_sco/
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علت حمایت از جدایی اوسـتیای جنـوبی و  انفعال سازمان شانگهای است. روسیه در این مقطع به
جزیره کریمه در اوکراین تحت تحریم غـرب و  طلبان شبه آبخازیا و چند سال بعد حمایت از جدایی

ژه سـازمان وی دنبال حمایت دیپلماتیک شرق، بـه انزوای دیپلماتیک قرار گرفت. مسکو در آن زمان به
  شانگهای بود؛ اما این سازمان در بهترین حالت ترجیح داد در این خصوص موضعی اتخاذ نکند.

افغانستان نیز عملکـرد و دسـتاوردی نداشـت.  ۱۴۰۰سازمان شانگهای در قبال تحوالت مرداد 
اما طالبانی  گرایی و تروریسم استوار است، با وجود اینکه بنیان تأسیس این سازمان بر مبارزه با افراط

داننـد و حتـی  در افغانستان حاکم شد که بیشتر اعضای سازمان شانگهای آن را گروهی افراطـی می
های تروریستی قرار داده است. به این ترتیب، سازمان  فراتر از آن روسیه این گروه را در فهرست گروه

ز اعضـای آن رویکـردی شانگهای در برابر تحوالت افغانستان کارآمدی الزم را نداشت و هر یـک ا
  جداگانه در قبال این تحوالت پیش گرفتند.
رو اسـت.  هایی است که سـازمان شـانگهای بـا آنهـا روبـه این عملکرد ناشی از موانع و چالش

هـا  ها اختالف رویکردهـای سیاسـی، امنیتـی و فرهنگـی اسـت. ایـن اختالف ترین این چالش مهم
شـود. بـه دلیـل  دهد و باعث تشـتت آرا می را کاهش میخود میزان همگرایی در این سازمان  خودبه

ها، اعضای سازمان نه در شکل یک مجموعه، بلکه به شکل انفـرادی و دوجانبـه بـه  همین اختالف
  پردازند. مسائل خود می

  گیري نتیجه
های فکـری و منـافع اعضـای آن  خـوانی زیرسـاخت علت عـدم هم سازمان همکاری شانگهای بـه

، از جایگاه و وزن متناسب بـا خـود در محـیط »سازمان«و » مجموعه«الب یک نتوانسته است در ق
عنوان چالش اصلی این  الملل برخوردار باشد. تفاوت رویکردهای سیاسی و فرهنگی به منطقه و بین

سازمان، مانع از اقدام مؤثر آن شده است. همین عامل باعث شده است که ایـن سـازمان بیشـتر بـه 
  تری برای آن متصور است، رو آورد. انداز موفق که چشم های اقتصادی همکاری

تواند بـه خـودی خـود در رفـع تهدیـدهای خـارجی بـه  سازمان همکاری شانگهای زمانی می
بسـازد. جامعـه » یتـیجامعه امن« کاعضای خود کمک کند و برای آنها امنیت به ارمغان آورد که ی

دن داشـته باشـند؛ در حـالی کـه چنـین گیرد کـه احسـاس یکـی بـو امنیتی میان اعضایی شکل می
  بینیم. احساسی را در سازمان شانگهای نمی

بـیش  یشانگها یسازمان همکار در  رانیدائم ا تیعضو رشیپذبر این اساس، نباید در اهمیت 
 ای یواحد پول ،اروپا هیاتحاد ینه مانند اعضا یشانگها یسازمان همکار یاعضااز حد اغراق کرد. 

 یفشـان جان گریکـدی تیـامن یناتو حاضرند برا ینده مشترک دارند و نه مانند اعضاکن اداره ینهادها
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 هیـدر مبـارزه عل یمرکـز یایآسـ یبـا کشـورها هیو روسـ نیچ یها یاست که همکار درست کنند.
 سـتیسازمان ن نیا وابسته به کدام چیاما ه است، شده تیتقو یطلب ییو جدا ییگرا افراط سم،یترور
 ازیـن علت ارتباطات بـه نیهم ا یشانگها یسازمان همکار جدا ازتصور کرد که  انتو یم یراحت و به

  ١.گرفتند یشکل م انبهروابط دوج یمبرم ط
گونـه کـه  عنوان سازمانی که در برابر غرب بایستد و آن بنابراین امید بیش از حد به این سازمان به

، فقـط نادیـده کشـدب »بـه چـالشرا  الملـل نیب استیتسلط کامل غرب بر س«کنند  برخی ادعا می
شـرط انسـجام بیشـتر در  الملل است. با وجـود ایـن، سـازمان شـانگهای به های بین گرفتن واقعیت

  یی آمریکا را تا حدودی مهار کند.گرا کجانبهتواند ی های سیاسی و اقتصادی خود، می برنامه
  

                                                                                                                                        
های عضـویت ایـران در شـانگهای؛ از نقـش برجـام تـا مخالفـت  ناگفتـه«ف نیـوز، ـ تحلیلی انصـا پایگاه خبری. ١

  .۱۴۰۰شهریور  ۲۶، »تاجیکستان



  
  

  ایران براي شانگهاي در عضویت پیامدهاي
  
  

  رویداد
اعـالم  ١٤٠٠شهریور  ۲۶جمعه  روز ،وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران ،اللهیانحسین امیرعبد

 .رسـیدایـن سـازمان یید سران أبه ت ١کرد که سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای
مهوری اسالمی اکنون سند عضویت دائم ج ،با کمال خرسندی«خود نوشت: صفحه توییتر  دروی 

جمهـور محتـرم کشـورمان بـه  یسئری شانگهای در شهر دوشنبه با حضور رایران در سازمان همکا
جانبـه ایـران در  هـای همـه ثیر مهمی بر رونـد همکـاریأین عضویت راهبردی ت. اید سران رسیدأیت

در این نوشته به پیامدهای عضویت ایران در سازمان  .»راستای سیاست همسایگی و آسیامحور دارد
 ود.ش همکاری شانگهای اشاره می

  تحلیل رویداد
 شهریور) با حضور سران ۲۶بیست و یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای روز جمعه (

 ،جمهوری اسالمی ایـران الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس ناظر از جمله آیت عضو ٤و عضو اصلی  ۸
جمهـوری  رئیسای، عالوه بر  در این اجالس منطقه .آغاز شد ،پایتخت تاجیکستان ،در شهر دوشنبه
عنوان کشور میزبان، سران قرقیزسـتان، قزاقسـتان، بـالروس، پاکسـتان، ترکمنسـتان و  تاجیکستان به

ســـای جمهـــوری روســـیه، چـــین، هنـــد و مغولســـتان ؤند و رشـــتازبکســـتان نیـــز حضـــور دا
  . ندکرد شرکت نشست این در مجازی صورت به نیز

مکاری شانگهای پیوست و یک سـال بعـد عنوان عضو ناظر به سازمان ه به ١٣٨٤ایران در سال 
بـه دالیـل متعـدد از جملـه  این درخواست، اما برای عضویت کامل در این سازمان درخواست داد

و سـرانجام در اجالسـیه  مواجـه شـدهـای زیـادی  های اعمالی آمریکا برای ایران، با چالش تحریم
. گفتنـی اسـت شـانگهای ، با عضویت کامـل ایـران موافقـت شـد١٤٠٠سران در سال یکم و بیست

 های چندجانبـه امنیتـی، اقتصـادی و فرهنگـی تشـکیل دولتی است که برای همکاری سازمانی میان
بـا  چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکسـتان توسط رهبران ١٣٧٥این سازمان در سال  شد.

                                                                                                                                        
1. Shanghai Cooperation Organization 
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؛ اما با پیوستن ازبکسـتان دشگذاری  موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه یهدف برقرار
 به این سازمان، 

ً
کننـده در  نقش اصـلی و تعییند. تغییر نام دا »سازمان همکاری شانگهای«به  رسما
و یـک سـال  ١٣٨٣سـال  در بر عهده دارند. مغولستاندو کشور چین و روسیه را  سازمان شانگهای

بـه سـازمان  عضـو نـاظر عنـوان هببالروس  پسسو  ) ایران، هند، پاکستان و افغانستان ١٣٨٤( بعد
  شانگهای ملحق شدند. 

نفسـه از اهمیـت زیـادی برخـوردار  بدون شک پیوستن ایران به سازمان همکاری شـانگهای فی
دنبال  است. در حالی که آمریکا و غرب همـواره از طریـق تحـریم، ایجـاد آشـوب و فضاسـازی بـه

 فرصـت اند، عضویت دائم در انزوای ایران در منطقه بوده
ً
های زیـادی را در  سازمان شانگهای عمال
سازد. دربـاره عضـویت دائـم  عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی برای ایران فراهم می

  ایران در سازمان شانگهای دو دیدگاه عمده وجود دارد:
 ،اعضـا اختالفـات شـدید درونـی بـین علت شانگهای بـهطبق این دیدگاه، سازمان  دیدگاه بدبینانـه:
. نگاهی به مراودات اقتصادی را ندارد یک قطب اقتصادی یابه یک قطب امنیتی  شدن قابلیت تبدیل

دهد که کمترین مبادالت اعضای این پیمان با یکدیگر است و در عوض  اعضای شانگهای نشان می
ف دیگـر عمده تجارت دو قطب اقتصادی آن یعنی چین و هند، با آمریکا و اتحادیه اروپاست. از طر

 
ً
تعریف چین، هند، پاکستان و حتی روسیه از شانگهای با تعریف ایران بسیار متفاوت اسـت.  اساسا

در  ،دانـد مثابه ابزاری برای مقابله با فشـارهای امنیتـی و اقتصـادی آمریکـا مـی ایران شانگهای را به
 خود، صورتی که هند و پاکستان

ِ
و چین و  دارندآمریکا  روابط راهبردی با با اختالفات شدید در میان

  روسیه هم
ً
  قصدی فعال

ً
هـای  در بلندپروازی برای چالش با آمریکا ندارند. عالوه بر این، ایران اساسا

چـین  »راه  ـ یـک کمربندیک « مسیر اصلی طرحتا جایی که  ؛اقتصادی چین جایگاه چندانی ندارد
کنـد و در صـورت اجـرا  ن عبور نمیدر آینده است، از ایرا این کشورترین کریدور اقتصادی  که مهم

ایـران بـه  در حالی کهگذرد؛  می ی فرعی آن از ایرانها راهچین و ایران، یکی از  ساله ٢٥شدن توافق 
تر حتی اگر ایران بخواهـد در شـانگهای  ترین مسیر برای چین بود. از همه مهم دالیل متعدد مناسب

هـای سـازمان ملـل و  اش رفع تحریم ، الزمهشودمند  عضوی موثر باشد و از منافع اقتصادی آن بهره
 ،سازی روابط ایران با غرب است. در صـورت چـالش بـا غـرب این امر در گرو عادی و ستآمریکا

گذاری اقتصادی در ایران نخواهد بود. از سـوی دیگـر، اگـر روابـط  حتی چین هم حاضر به سرمایه
  ایران با غرب عادی

ً
 و داشت نخواهد شرق با راهبردی اتحادانی به چند  ایران نیاز سازی شود، اساسا

 .یردبگ امتیاز آنها از و کند بازی طرف دو هر با غرب، و شرق بین توازن ایجاد با تواند می
هـای  سـازمان شـانگهای یکـی از ائتالفکنـد کـه  این دیدگاه بر ایـن مسـئله تأکیـد می  بینانه: دیدگاه واقع 
خصـوص در مقابـل  الملـل به دهنده در صحنه بین ست؛ نقش موازنها المللی عرصه بیندر مؤثر ای  منطقه
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هـای  نیروهـا و پایگاه همـه انـد تـا را تحت فشـار قـرار داده آمریکا اعضای این سازمان ناتو و آمریکا دارد؛
خـارج کنـد. طبیعـی اسـت افغانستان و حتی سایر کشورهای عضو سـازمان شـانگهای نظامی خود را از 

احیـای «ویژه  های کالن کشور در حوزه روابـط خـارجی، بـه شانگهای که با سیاستحضور دائم ایران در 
هـای  های راهبردی برای ایران است. با توجـه بـه همکاری منطبق است، دربردارنده فرصت» نگاه به شرق

بـانکی، انـرژی و فرهنگـی،  ـ های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی گسترده اعضای آن در حوزه
المللی جمهوری اسالمی و رشد و شکوفایی اقتصـادی  تری برای تعامالت بین طلوبفضای مشک  بدون

ه افغانسـتان، یـک فرصـت از این دیدگاه، خروج آمریکا از غـرب آسـیا از جملـ .دکرکشور فراهم خواهد 
نظیر برای تعامل گسترده ایران، چین و روسیه همراه سایر کشـورهای عضـو اسـت. بـه گفتـه والدیمیـر  بی

جمهور روسیه، با پیوستن ایران به سازمان شانگهای، به وزن و ظرفیت این سـازمان از لحـاظ  پوتین، رئیس
ت رسمی ایران در پیمـان اقتصـادی و امنیتـی اعالم عضویاقتصادی، سیاسی و امنیتی افزوده خواهد شد. 

ایـن دیـدگاه بـر ایـن  .سـاله آسـیایی اسـت ٢٥افزایی این سازمان  شانگهای، نقطه عطفی در روند قدرت
 کند که: مطلب پافشاری می

توانـد  بنابراین هم مـی ؛ایران، کانون تالقی اتصال شرق به غرب، و شمال به جنوب آسیاست.  ١
 سیاسـت هـم و ببـرد سـود آن از و باشد داشته ویژه تأثیراتی دالری، میلیارد ٣٣٠ بازاردر رونق این 
نـدتر از ر غـرب هـای تحریم حربـه و عملیاتی را غرب به منحصر نگاه از عبور و گرایی چندجانبه

َ
ا ک

 .ندکقبل 
عضویت امروز ایران در پیمان شانگهای از نگاه نگران غرب، نماد تحقق یک کابوس بـزرگ  . ٢

سیاستمداران غربی درباره انتقال محور قـدرت جهـانی از غـرب بـه شـرق که د سال بود است. چن
جـایی  دادند و اکنون با عضویت ایران در پیمان شانگهای، نقطه عطفی در این روند جابه هشدار می

 :ها را مرور کنید رخ داده است. این ارزیابی
قـدرت رهبـری آمریکـا در «روپا: مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه ا ،فدریکا موگرینی  ـ

شـده ندیـده بـودم.  در حال کاهش است. من هرگز آمریکا را تا این حد قطبـی شحال زوال، و قدرت
 »است.شده  ثبات   ترین دموکراسی دنیا بی آمریکا در درون منسجم نیست. بزرگ

ده و رقـابتی شـده، المللـی کـه بـیش از پـیش پیچیـ   در صحنه بین«سازمان سیا:  رئیس  ،ویلیام برنزـ 
های بـزرگ امنیتـی   ترین چالش ژئوپلیتیک آمریکاست... روسیه و ایران، دیگر تهدیـد  رویکرد چین، بزرگ

 .»ای داشته باشد  های ایران، راهبردی فراتر از مسئله هسته  هستند... آمریکا باید برای مقابله با تهدید
ویژه در  ای بـه در مسـائل منطقـه رنگ شود و ای ایران کم عنصر آمریکا باید از سیاست منطقه.  ٣

در تعامل با روسیه و چین حرکت کند. البته در برخی موضوعات،  حوزه افغانستان و آسیای مرکزی،
 بزرگ به

ِ
ویژه در حوزه زبـان فارسـی و فرهنـگ مشـترک، بایـد ایـران  نظیر اهمیت نقش تمدنی ایران
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  .گیری کند تر تصمیم صورت مستقل به
فعـالی در سیاست خارجی شود تا  در سازمان همکاری شانگهای موجب می ایران. عضویت  ٤

هـای مختلـف سیاسـی،  منطقه داشته باشد و روابط دوجانبه خـود بـا کشـورهای عضـو را در حوزه
یر سـاچـین، هنـد، پاکسـتان، روسـیه و اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تعریف کند و گسـترش دهـد. 

بـه شـرطی کـه ایـران بتوانـد از ظرفیـت آن در  ،گهای مهم اسـتهمسایگان ایران مهم هستند. شان
هـای  های اصولی خود بهـره ببـرد. ایـران در موضـوع افغانسـتان بایـد طرح راستای منافع و سیاست

پیشنهادی قابل قبولی ارائه کند تـا بتـوان از ظرفیـت ایـن سـازمان بـرای ایجـاد ثبـات و امنیـت در 
   .را جدی گرفت شانگهایباید  صادی بهره برد.افغانستان و سپس گسترش مناسبات اقت

٥ .   
ِ
ترین نقش را در آینده سیاست خـارجی ایـران و  مهمما  در نبود ابرقدرت آمریکا، همسایگان

شانگهای یکی از سـاختارهایی اسـت کـه در صـورت  .خواهند داشت کشورحتی توسعه اقتصادی 
  .بگذارد کشورر اختیار درا  تواند این امکان های سیاست خارجی ایران، می حل بحران

دنبال اثرگذاری بیشتر در آسیا و تخریب  های شانگهای به آمریکا با نفوذ در سازمان همکاری  . ٦
، یـک سیاسـت شانگهای با افزوده شدن ایران به سازمان ؛ اماهمگرایی بین اعضای این سازمان بود

  .پادآمریکایی به این سازمان اضافه خواهد شد
جمهوری حسن  دوره ریاستویژه در  در روابط خارجی ایران که به» انحصار غربشکستن «  . ۷
خصـوص از  به» بخشـی در حـوزه روابـط خـارجی ایجاد تـوازن و تنوع«و بود تشدید شده  روحانی

طریق احیای نگاه به شرق و گسترش تعامالت خارجی با چین، روسیه، هند و کشـورهای آسـیایی، 
ست که در دولت رئیسی در دستورکار قرار گرفته است. پس از امضای ا» یراهبردهای مهم«یکی از 

ساله با چین و آمادگی برای عقد توافق مشابه با روسیه، عضـویت  ٢٥سند جامع مشارکت راهبردی 
کننــده در حرکــت تهــران در  تعیین» گــام ســوم«هــای شــانگهای،  دائــم ایــران در ســازمان همکاری

 مزایای منحصربه میچارچوب احیای نگاه به شرق محسوب 
ً
فردی در ابعاد اقتصادی،  شود که قطعا

  .سیاسی، نظامی و امنیتی برای ایران خواهد داشت

 گیري نتیجه
هایی نظیـر شـانگهای  ایران برای تبدیل شدن به یک بازیگر سیاسی قهار در منطقه بایـد در سـازمان

دی، فرهنگی و امنیتی ایفـا های مختلف سیاسی، اقتصا عضویت داشته باشد و نقش فعالی در حوزه
ـــد.  ـــت. میکند هتجرباي را  هیژو ربسیا یطارش حاضر لحادر  انیراکن  هبالقو يناییهااتوو  ها ظرفی

 چند تمدنی هخاستگا دارای انرــی. اسـازگار نیسـتاش یـــلمللاینـــب دوـموج عیتـضو با انیرا
  بجنو به لماـش ورکریدو  بغر به قشر تالقی محلدر است و ساله  ارهز

ً
واقع شده است و عمـال
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همسـایه اسـت.  روـکش ١٥ با اکیـخو  بیآ يهازمرقرار دارد و از طریق  رهقا سه لتصاا یکیددر نز
 ١٧ و نفتی ابعـــــمن صددر ١٠ مالک، ٢١ نقردر  نجها ژينرا هعمد مرکزدو  ههندد لتصاا ایــــران

 در هـیچ حال تـا قبـل از پیوسـتن بـه سـازمان  ست؛ با این نیاد زيگا منابع صددر
ً
شـانگهای عمـال

نداشت. اما بـا عضـویت دائـم ایـران در سـازمان ـ امنیتی و اقتصادی حضور فعالی  سازمان نظامی
 زمینه برای فعال شدن ایران در حوزه

ً
های مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و  شانگهای عمال

توسـعه دهـد و در تواند روابط خـود را بـا کشـورهای آسـیای مرکـزی  امنیتی فراهم شده است و می
های منطبـق بـا منـافع مشـترک را طراحـی و  کالن راهبردی با روسـیه و چـین، سیاسـتموضوعات 

عملیاتی کند. بدون شک چین، روسیه و سـایر کشـورهای عضـو بـا تهدیـدهایی مشـترک از جملـه 
. در های بـازیگران معانـد و.. طلبی، مواد مخدر و قاچاق آن، شـرارت گرایی، تجزیه تروریسم، افراط

تواند در برخی موضوعات از جمله در مسئله افغانسـتان و طالبـان از  منطقه مواجه هستند. ایران می
گرایـی در جهـت گسـترش  های سه قدرت چین، هند و روسیه برای مهـار تروریسـم و افراط ظرفیت

  برداری کند. امنیت و ثبات در منطقه بهره
 
 





  
  

  تونس سیاسی آینده بر النهضه حزب اعضاي تغییر تأثیر
  
  

  رویداد
وزیر ایـن کشـور، صـدای  جمهور تونس، علیه پارلمان و نخسـت پس از کودتای قیس سعید، رئیس

العمری پیش از بیداری اسالمی، آرام آرام به گـوش  های مادام پای دیکتاتوری و بازگشت به حکومت
ا ایـن اتفـاق مهـم، در های مردمی بود، حال بـ دار انقالب رسد. تونس که خود خاستگاه و پرچم می

جمهوری گرفتار شده است که سـودایی جـز قبضـه کـردن  های رئیس تازی ها و ترک طلبی چنبره جاه
جانبه قدرت در سر ندارد. در چنین وضعی، راشد الغنوشی، رئیس حـزب النهضـه، در اتفـاقی  همه

مـدهای ایـن بس شگرف، همه اعضای اجرایی حزب را برکنار کرد. این مقاله درصـدد شـناخت پیا
  تصمیم مهم بر آینده سیاسی تونس است. 

  تحلیل رویداد   
ای از برکناری همه اعضای دفتر اجرایی ایـن جنـبش توسـط راشـد  جنبش النهضه با صدور اطالعیه

خبر داد و اعالم کرد که رئیس جنبش النهضـه تصـمیم بـه بـازنگری در تشـکیل آن گرفتـه  الغنوشی
کید شدهدر این اطالعیه . است که رئیس جنبش النهضه در تعامل بـا رونـد کلـی بـازنگری است  تأ

 مرحلـه در نیازهـا به آن مجدد تشکیل با تا ساختار دفتر اجرایی، همه اعضای این دفتر را برکنار کرد
کمیتـه مـدیریت عالوه تصریح شده اسـت کـه  آید. به دست به مطلوب کارآیی و شود داده پاسخ بعد

القومانی برای کمک به خروج کشور از وضعیت استثنایی که در آن بحران سیاسی به ریاست محمد 
  ١.دهد به وظیفه خود ادامه می ،قرار دارد

محمد القومانی در مصاحبه با وب سـایت الجزیـره عربـی، تصـمیم رئـیس حـزب النهضـه را 
گرفته از عملکرد اعضای دفتر حزب بیـان کـرد.  های مردم و انتقادات صورت واکنشی به درخواست

کید کرد که اعضای دفتر حزب  با هدف رسیدگی به مشـکالت داخلـی کشـور انتخـاب ا لقومانی تأ
ژوئیه (کودتـای قـیس سـعید) الزم بـود در کـادر اجرایـی  ۲۵شده بودند، اما بعد از بحران سیاسی 

                                                                                                                                        
   ، موجود در:٢/٦/١٤٠٠، »اعضای دفتر اجرایی حزب النهضه تونس برکنار شدند«. خبرگزاری ایرنا،  ١

https://www.irna.ir/news/84447695/. 

https://www.irna.ir/news/84447695/
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از سوی دیگر، زبیـر شـاهودی، از اعضـای برکنارشـده دفتـر  ١حزب النهضه تغییراتی صورت گیرد.
  ، اعالم کرد که انحالل دفتر اجرایی تصمیمی بود که اعضای اصالححزب النهضه

ً
طلب حزب قـبال
مطرح کرده بودند که راشد الغنوشی ابتدا از پذیرش آن امتناع کرد؛ با این حال در اتفاقی ناگهـانی و 

در این میان، تصـمیم الغنوشـی بـا  ٢بدون مشورت، رأی به برکناری اعضای دفتر حزب النهضه داد.
فت گسترده برخی اعضای ارشد حزب النهضه که خواستار برکناری او بودند، مواجه شد. آنهـا مخال

الغنوشی را متهم کردند که پس از تعلیق پارلمان و برکنـاری دولـت توسـط قـیس سـعید، نتوانسـت 
  ٣بحران سیاسی کشور را به طرز مطلوبی مدیریت کند.

بـا اقـداماتی خـود را در  اسـت یم گرفتـهتصـم حزب النهضه ای از تحلیلگران هم معتقدند عده
 یـافتن و بحـران مـدیریت منظور بـه را ای این حزب کمیته به همین دلیل، ؛میدان سیاست حفظ کند

 را دولتی مؤسسات وضعیت و شود بدتر شدن وضع تونس از مانع تا داد تشکیل ها تفاهم و ها حل راه
از آن برداشـته  پساخوانی دارد، ـ  ایش اسالمیاین گام جنبش النهضه که گر ل عادی برگرداند.روا به

 بـه کـه کردنـد دعوت هایی اشتباهاعتراف رهبران خود را به  ،شد که نمایندگان این حزب در پارلمان
 ٤.از بین رفتن اعتبار انتخاباتی آن سهیم بوده است و حزب این محبوبیت کاهش در آنها، گفته

ما و اگرهایی مواجه شده است. از یک سـو اگـر تغییـر با اقدام الغنوشی، آینده حزب النهضه با ا
هـای بنیـادین  اعضای دفتری حزب در راستای بازسازی و تقویـت مواضـع آن بـرای دفـاع از ارزش

گرایی، دفاع از حقوق مردم، رواداری سیاسی و اجتماعی و رعایت اصل تفکیـک  دموکراسی، اسالم
ینده دوباره جایگاه خود را بازیابـد و سـاختار سیاسـی توان امیدوار بود که النهضه در آ قوا باشد، می

جریان النهضـه ها بر این باور استوار است که  کشور هم از این تغییرات متأثر شود. اما عمده تحلیل
هـای سیاسـی،  ها در تـونس میـان بحران تبلـور عینـی نارضـایتی ،سال ماندن در قـدرت ١٠پس از 

کـه نشـان  ی استکار مدار کهنه سیاستهم غنوشی الاشد ر و اقتصادی و بهداشتی است  اجتماعی،
  ٥».پوشی از اصول خود باشد معنای چشم با همه شرایط سازگار شود، حتی اگر به«تواند  داده می

                                                                                                                                        
 المکتـب التنفیـذي للنهضـة؟»مراوغـة سیاسـیة«خطوة نحـو اإلصـالح أم «آمال الهاللی، .  ١

ّ
 ،».. مـاذا یعنـي حـل

  /https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/24 :للجزیرة نت، موقع ،٢٠٢١/٠٨/٢٤
  . همان. ٢
کة النهضـة وسـط انتقـادات ضـد طریقـة تونس: الغنوشي یعفي أعضاء المکتب التنفیذي لحر« نورالدین مبارکي، . ٣

  /https://www.france24.com/ar/20210824 :، موقع٢٤، فرانس ٢٠٢١/٠٨/٢٤، »تدبیره لألزمة السیاسیة
، »کناری اعضای دفتر اجرایی جنبش النهضه تونس/ تمدید تعلیق پارلمان تـا اطـالع ثـانویبر«خبرگزاری تسنیم، .  ٤
 /https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/02/2559421: ، موجود در٢/٦/١٤٠٠
،  »در دام خـود گرفتـار شـد ،گرایـی رهبـر جریـان اسـالم ،بحران سیاسـی در تـونس؛ راشـد غنوشـی«یورونیوز، .  ٥

  :، موجود در٢٩/٧/٢٠٢١
https://per.euronews.com/2021/07/29/tunisia-rached-ghannouchi-historic-islamist-leader-

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/24/
https://www.france24.com/ar/20210824/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/02/2559421/
https://per.euronews.com/2021/07/29/tunisia-rached-ghannouchi-historic-islamist-leader


فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

25  
 

تواند بر آینده سیاسی تـونس  با این تفاسیر، تغییر اعضای دفتر سیاسی حزب النهضه زمانی می  
لکرد خویش تجدید نظر کند و بـا پـیش گـرفتن رویکـردی تأثیرگذار باشد که راشد الغنوشی در عم

گیری دخالت دهد. در این  تر نسبت به سایر اعضای حزب، همه آنها را در فرایند تصمیم دموکراتیک
تواند در ساختار سیاسی و اجتماعی تونس تأثیر مهمی داشته باشـد و در  صورت، حزب النهضه می

دادن رأی اکثریت به حـزب النهضـه، نـه تنهـا عملکـرد و عین حال با مردمی آشتی کند که با وجود 
منش این حزب را برای رفع مشکالت تونس کافی ندانستند، بلکـه مخـرب هـم تلقـی کردنـد و بـه 

 همین علت به فراخوان الغنوشی برای اعتراض به کودتای قیس سعید، اعتنایی نکردند. 

  گیري   نتیجه
وزیر انجامید، راشد الغنوشی همه  ان و برکناری نخستپس از کودتای قیس سعید که به تعلیق پارلم

اعضای دفتر سیاسی حزب را برکنار کرد. این اقدام الغنوشی البته پیامدهایی هم برای آینده سیاسـی 
تونس خواهد داشت؛ به این معنا که برکناری اعضای دفتـر مرکـزی حـزب النهضـه، اگـر بـه تکثیـر 

توانـد  نامه و بهبود عملکرد حزب ختم شـود، می صول و مرامبندی به ا گیری و پای های تصمیم حلقه
چالشی جدی پیش روی قیس سعید و حامیان او ایجاد کند؛ زیرا حزب النهضه هنوز هـم از پایگـاه 

هـای  اجتماعی مطلوبی میان مردم برخوردار است و بـا بازسـازی و اصـالح رویـه گذشـته، قابلیت
گرایی، آشتی ملی، حفاظت از نهادهای مـدنی و  سالمدرخوری برای حفاظت از دموکراسی دینی، ا

مقابله با رجعت اقتدارگرایی به این کشور دارد. اما چنانچه الغنوشی با برکناری اعضای دفتر سیاسی 
محورانه خود ادامه دهد و تصمیم اخیر هم در همین راستا باشد، تونس  حزب، همچنان به رویه تک

تواند با کودتای اخیر و روش دیکتاتورمابانه قیس سـعید مقابلـه  از کارآیی تنها حزب و نهادی که می
  کند، محروم خواهد شد. 

                                                                                                                                        
caught-in-his-own-trap 





  
  

  ها آمازیغی جایگاه بر مغرب جدید دولت تأثیر
  
  

  رویداد
 عزیـز هایی کـه های مثبـت و وعـده گیر و موضـع ١»التجمع الوطنی لألحرار«روی کار آمدن حزب لیبرال 

 ١٩وزیر کشـور در  چـه پـس از معرفـی شـدن بـه عنـوان نخسـت اتیانتخاب کارزار طول در چه ٢أخنوش
داد، موجب شـد تـا میـان  کشور در آنها به بیشتر توجه و ها آمازیغی جایگاه ارتقای ، درباره١٤٠٠شهریور 

تر شـود. آغـاز  ها در دولـت جدیـد مغـرب پررنـگ های ارتقای جایگاه آمازیغی زنی اصحاب رسانه گمانه
ایـن  تأثیرگـذاریصحنه سیاسـی آینـده و میـزان  را در بسیاری یاه الؤ، سمغربمرحله سیاسی جدید در 

ها در کشور ایجاد کرده اسـت. بـه همـین دلیـل در ایـن  بر بازیابی هویت و فعالیت سیاسی آمازیغحزب 
  انداز روابط آنها بررسی شده است. ها و چشم یادداشت رابطه دولت جدید با آمازیغ

  تحلیل رویداد
کننـد، چـون آنهـا  می حمایت انتخاباتی کارزارهای در ها آمازیغ هاست از سال مغرب سیاستمداران
منطقـه  وزیر منتخـب، کـه اهـل مهم در انتخابات مغرب هستند. عزیز أخنـوش، نخسـت پایگاهی

در  ، بارها از حقوق فرهنگی و سیاسی این قوم سـخن گفتـه اسـت. ویمغرب استه سوس آمازیغی
نماینده طبقـه  و پادشاه دوست بوده است. أخنوش راشاورزی و شیالت وزیر ک دولت عباس الفاسی

) دالر میلیـون ١١٢ حدود( درهم میلیارد یک گذشته سال وی. کنند می توصیف دولت در بورژوازی
 اسـاس بـر .اهدا کرد کـه موجـب افـزایش محبـوبیتش شـد صندوق حمایت از بیماران کرونایی به

 اعـراب ثروتمنـدترین جـزء جهـان، ثروتمنـدان بندی رتبه در عزیز أخنوش ٣فوربس، گزارش مجله
 بـین و ١٣ در رتبـه عـرب میلیاردرهـای بین دالر میلیارد ١٫٩ ثروت با امسال. است شده بندی طبقه

حال باید دید این فـرد ثروتمنـد کـه اهـل  ٤گرفته است. قرار ١٦٦٤ رتبه در جهان افراد ثروتمندترین

                                                                                                                                        
 آزادگان ملی جمعیت . حزب١
 کشور است. استقالل زمان از وزیر منتخب نخست ساله، هفدهمین ٦٠. عزیز أخنوش ٢

3. Forbes  
نـه الـذي الملیـاردیر أخنـوش، عزیز«القویطي،  . سناء٤

ّ
، »المغربیـة للحکومـة رئیسـا السـادس محمـد الملـك عی

١١/٠٩/٢٠٢١ ،https://www.aljazeera.net . 

https://www.aljazeera.net
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هـایی  ای که در گذشته با این قوم داشته و حمایت توجه به صبغه زبان مغرب است، با منطقه آمازیغی
ها خواهد گذاشت. در ادامه بـه فعالیـت  که از آنها کرده است، چه تأثیری در بهبود جایگاه آمازیغی

هـا و در مقابـل  ها در عرصه سیاسی خواهیم پرداخت؛ سپس رابطه دولـت جدیـد بـا آمازیغ آمازیغ
  ررسی خواهیم کرد. را ب دولت از  حمایت آنها

  ها در عرصه سیاسی آمازیغ الف) فعالیت
 مطـرح آمـازیغی را تشـکیل احـزاب پـروژه ورود به عرصه سیاست، از قبل آمازیغی جنبش اعضای
 احـزاب تأسـیس اساسـی، قـانون اینکه طبق جمله از شدند رو روبه متعددی مشکالت با اما کردند
   .است ممنوع همنطق یا زبان قومیت، مذهب، اساس بر سیاسی

 را احمـد آمازیغ دموکراتیک حزب: گوید می آمازیغ سیاسی امور بوشطارت، پژوهشگر عبدالله
 را آن انحـالل حکـم ٢٠٠٨ سـال در ربـاط کرد، اما دادگاه تأسیس مغرب در ٢٠٠٥ الدغرنی سال

 هنوز و داشته ادامه آمازیغی احزاب تشکیل ها برای های آمازیغ فعالیت بعد به زمان آن کرد. از صادر
  دارد. ادامه هم

ای بیـان  در مصـاحبه تغییـر، بـرای تجمع رسمی سخنگوی و آمازیغی نگار روزنامه إسری، عمر
 سیاسـی تبـدیل شـده اسـت؛ اقدام به اعتراضی اقدام از آمازیغ جنبش داشته است که امروز گفتمان

 اسـت شـده اسـت. وی معتقـد یهای فرهنگ فراتر از خواسته ها مطالبات آمازیغ اینکه از پس ویژه به
 عملکـرد و جدید، رفتار رویکرد به سیاسی نیاز موفق شدن و مشارکت در عرصه برای آمازیغ جنبش
  دارد. متفاوت از گذشته سیاسی

احـزاب  بـا هـا آمازیغ دربـاره روابـط ،»والحزب األمازیغیة« کتاب بوشطارت، نویسنده عبدالله
 ها  ها و مطالبات آمازیغی درباره برآورده شدن خواسته یاحزاب سیاس با وگو سیاسی گفته است گفت
از گذشـته تـا بـه امـروز  آمـازیغ جنبش های چهره از بسیاری و نبوده است اتفاق جدیدی در کشور

تجربه ثابت کرده اسـت  اند؛ اما داشته اصلی کشور احزاب برخی سیاسی مختلفی در های مسئولیت
ها در دولت مطرح کننـد. ایـن پژوهشـگر  آمازیغ نفع را به هساد تقاضای یک حتی نتوانستند که آنها

 ها از فاصـله تـا دهنـد قـرار احـزاب درون را خـود خواهند کرد سعی ها سیاسی معتقد است آمازیغ
  ١بکاهند و مطالبات خود را در قالب یک حزب سیاسی در دولت مطرح کنند.

  

  ها ب) رابطه دولت جدید با آمازیغ 
                                                                                                                                        

، »األمازیغیـة الحرکـة رضـا لنیـل الـزمن تسـابق مغربیـة أحـزاب االنتخابـات اقتـراب مـع«. موقع عربی بوسـت، ١
٠١/٠٥/٢٠٢١ ،https://arabicpost.net. 

https://arabicpost.net
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هـای تأثیرگـذار در عرصـه سیاسـی مغـرب  التجمع الوطنی لألحرار به قومیتچرایی نزدیک شدن حزب 
خواهد از وزنی که قومیت آمـازیغی در کشـور دارد  امری واضح و روشن است. در واقع عزیز أخنوش می

برای تثبیت جایگاه و حفظ بقای خود در صحنه سیاسی استفاده کند. اگر رفتـار و گفتـار عزیـز أخنـوش را 
  انتخابات بررسی کنیم ، دلیل حمایت او از قومیت آمازیغ روشن خواهد شد. قبل و بعد از

هــای مغــرب درخواســت کــرد در  از آمازیغ قبــل از انتخابــات عزیــز أخنــوش . قبــل از انتخابــات: ١
هـای مغـرب محافظـت  هویت آمازیغ های سیاسی همچون شوراهای شهر فعالیت کنند تا از عرصه

، ایسـتادگی کننـد ها که احزاب اسـالمی دنبـال می شیه راندن آمازیغکنند و در مقابل سیاست به حا
گرای عرب، بیش از  عنوان یک حزب اسالم حزب عدالت و توسعه بهعزیز أخنوش،   طبق گفتهکنند. 
ه اسـت و گـذاری کـرد نـامو عربی های فلسطینی  نام هادیر بغزمان در شهر آ طور هم خیابان را به ٤٠

 زبـان تـا کـرد مداخلـه ٢٠١١ سـال در اساسی قانون کمیته در لحظه نآخری در همچنین این حزب
 بنکیران، .شود پذیرفته از عربی بعد دوم رسمی زبان عنوان به مغرب اساسی قانون ٥ فصل در آمازیغ
 بسـتگی چیـز سه به مغرب ثبات که داشت اظهار ،٢٠١١ سال در توسعه و عدالت حزب وقت رهبر
 تهدیـد را مغـرب ثبـات ها آمازیغ که بوده این وی منظور بسا چه .»عربیت و اسالم سلطنت،: «دارد
گرای مغرب برانگیخت  اسالم نگرانی را میان احزاب از موجی أخنوش عزیز اظهارات این ١کنند. می

  هویداست. ٢٠٢١گرا در انتخابات پارلمانی  که رد پای آن در سقوط احزاب اسالم
 ٢ضعف حزب جمعیـت ملـی آزادگـان است یکی از نقاط مسکین معتقد یونس . بعد از انتخابات: ٢

 کشور است. به گفته در مشاغل وابسته به حزب  سازمان و زنان فعال، بخش جوانان  نداشتن اتحادیه
 خیابانی اعتراضات هرگونه با مقابله برای آزادگان در آینده ملی دارد حزب جمعیت احتمال مسکین،

  هـای پـیش یکـی از چالش قوی سیاسی گفتمان فقدان شود. مشکل مواجه اجتماعی با نارضایتی یا
بنابراین برای فائق آمدن بر این چـالش، دولـت جدیـد رابطـه خـود را بـا  ٣روی حزب پیشتاز است.

رونـد، آغـاز کـرده  شـمار می عنوان یک گروه قومی تأثیرگذار در جامعـه مغـرب به هایی که به آمازیغ
 عزیز أخنوش طی

ً
 پخـش با زمان معلول،هم کودکان از حمایت برای ای خیریه از بازدید است. اخیرا

 عنوان به را آمازیغی ای نقره خنجر مراسم، انتهای و در کرده خوانی کف زده و هم آمازیغی های آهنگ
  ٤است. کرده دریافت هدیه

                                                                                                                                        
   ، ٠٣/١١/٢٠١٨، »بامتیاز سیاسیة قضیة غیةواألمازی محق أخنوش عزیز«بلقاسم،  . مبارك١

https://amadalamazigh.press.ma  .  
  لألحرار الوطنی التجمع . حزب٢
، »کیف سـیکون المشـهد السیاسـي المغربـي بعـد تصـدر حـزب أخنـوش لالنتخابـات؟ «بوست،  یموقع عرب. ٣

١٠/٠٩/٢٠٢١، https://arabicpost.net . 
ــة، ٤ ــة األمازیغی ــع بواب ــوش«. موق ــي أخن ــرقص یغن ــی وی ــام عل ــیقی أنغ ــة الموس ، ٠٨/٠٩/٢٠٢١، »األمازیغی

http://www.portail-amazigh.com . 

https://amadalamazigh.press.ma
https://arabicpost.net
http://www.portail-amazigh.com
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  ها از دولت جدید ج) حمایت آمازیغی
أخنـوش سـمت جدیـد را تبریـک گفتنـد و ها به عزیـز  المللی آمازیغ نمایندگان حاضر در گردهمایی بین

، رئـیس مجمـع لألحـرار ابـراز داشـتند. رشـید راخـا یرضایت و حمایت خود را از حزب التجمع الوطن
آمیـز و دموکراتیـک در تغییـر  همه شهروندان آمازیغی کـه بـرای مشـارکت مسـالمتاز  ها، جهانی آمازیغ

    ١.ه به عزیز أخنوش رأی دادند، تشکر کردهای رأی رفتند و آگاهان سیاسی و حکومتی به پای صندوق
 کردنـد کـه ای امضـا نامـه موافقت لألحرار الوطنی التجمع حزب با ٢جبهه اقدام سیاسی آمازیغ

 .شـوند ملحـق أخنـوش عزیـز حـزب بـه تواننـد ها از جبهه اقـدام می آن، اعضای فعال آمازیغ طبق
 هـیچ اظهار داشت: جبهـه اقـدام در ،آمازیغ سیاسی اقدام جبهه کننده حجاج، هماهنگ الدین محی
وگو و  بنـابراین اگـر گفـت ٣کند. وگو نمی ضدآمازیغی دارند، گفت های گرایش که احزابی با شرایطی
های وی از ایـن  علت گرایش آمازیغی و حمایت ای با حزب عزیز أخنوش صورت گرفته به نامه توافق

  جبهه بوده است.

  گیري نتیجه
 عنوان زنـگ خطـری بـرای ها به آمازیغ از انتخابات عزیز أخنوش دربارههای قبل و بعد  گیری موضع
گرا قـرار  شود؛ زیرا عزیز أخنوش قومیت آمازیغ را در مقابل احزاب اسـالم قلمداد می سیاسی اسالم

داده است و سعی دارد از ظرفیت این قومیت برای حفظ و بقای خود استفاده کنـد. از طرفـی رابطـه 
رژیم صهیونیستی و نزدیکی این قومیت به احزاب لیبرال نیز جـای تأمـل دارد.  های مغرب با آمازیغ

ها ارتقا یابد و مجاز به فعالیت سیاسی شـوند، جایگـاه  بنابراین اگر در دولت جدید جایگاه آمازیغی
  تر خواهد شد. گرای عدالت و توسعه بیش از این شکسته حزب اسالم

  

                                                                                                                                        
  ، ٠٩/٠٩/٢٠٢١، »أخنوش عزیز ویساند یهنئ راخا رشید«األمازیغی،  العالم . أخبار١

https://amadalamazigh.press.ma  .  
  األمازیغی السیاسي العمل . جبهة٢
  .، پیشین»األمازیغیة الحرکة رضا لنیل الزمن تسابق مغربیة أحزاب االنتخابات اقتراب مع«. موقع عربی بوست، ٣

https://amadalamazigh.press.ma


  
  

   با مالقات و روسیه هب اسد بشار آقاي سفر بازتاب بررسی
  غربی هاي رسانه در پوتین آقاي

  
  

  رویداد
سفر سرزده بشار اسد به مسکو، بـا در  ١٤٠٠شهریور  ٢٢دوشنبه  ،رؤسای جمهور سوریه و روسیه ،پوتین

از پیــروزی در انتخابــات  پــساولــین ســفر بشــار اســد بــه روســیه ســفر ایــن کردنــد.  دیــدار  یکــدیگر
های مختلف به مسـکو  سال اخیر سه بار در سال ١٠بشار اسد در . استه در سوریجمهوری اخیر  ریاست

 محرمانـهای پوتین و بشـار اسـد  دقیقه ٩٠جلسه ت. جمهور روسیه دیدار و رایزنی کرده اس سفر و با رئیس
در  ،وزیـر دفـاع روسـیه شـویگو، سـرگئی و ،وزیر خارجـه سـوریه، فیصل المقداد و پس از آن برگزار شد
تـرین محورهـای  مهمها  خبری و رسانه منابعبرخی دقیقه به طول انجامید.  ۴۵که شدند  حاضر ای جلسه

های جبهـه النصـره در  مناطق تحت کنترل تروریستبررسی  رارؤسای جمهوری سوریه و روسیه نشست 
و  هـای بـرق دانسـتند انـدازی نیروگـاه استان ادلب در شمال غرب سوریه و موضوعات اقتصادی و نیـز راه

 اعال
ً
د و تمرکـز روی مسـائل اقتصـادی و آزادسـازی اراضـی سـوریه بـوم کردند در این دیدار مهم عمدتا

  گرفت.المللی مورد بررسی قرار  ای و بین آخرین تحوالت منطقه
های جهـان و منطقـه  بازتابی گسترده در رسـانه سفر بشار اسد به روسیه و مالقات وی با پوتین،

گسترده بـه انعکـاس ایـن دیـدار و بررسـی تـأثیرات آن در آینـده صورت  های غربی به . رسانهداشت
 در پـوتین بـا مالقـات و روسـیه بـه اسد بشار تحوالت منطقه پرداختند. در این نوشتار بازتاب سفر

  شود. غربی بررسی و تحلیل می های رسانه

  رویداد تحلیل
سای جمهور سوریه و روسـیه، های ترکیه در واکنش به دیدار رؤ ویژه رسانه های غربی به برخی رسانه

های ترکیه معتقدند که سخنان  رسانه اعالم کردند. اردوغان به پوتین دار معنی این دیدار را حاوی پیام
های  موضـع نهـایی مسـکو و مخالفـت پـوتین بـا سیاسـت ازوالدیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد 

 اسـد ــ پـوتین دیـدار خبـر با ترکیه های رسانه مواجهه نوع حکایت دارد.اردوغان در پرونده سوریه 
 هـر و اسـت بـوده سوریه پرونده در درگیر های طرف از یکی همواره ترکیه زیرا دارد؛ خاصی اهمیت
 قـرار آنکـارا و اسـتانبول سیاسـی کارشناسـان و تحلیلگـران توجـه مـورد کشور، این در تحولی نوع
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اخطارهای پوتین به ترکیه در دیدار با بشار  اختالفات روسیه و ترکیه بر سر موضوع سوریه و .گیرد می
 و سـوزجو های ترکـی ماننـد جمهوریـت، های ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.  رسانه اسد، در رسانه

 ادلـب پرونـده در بالتکلیفـی و ابهـام بـه دادن پایـان ضرورت به معتقد اعالم کردند که روسیه قرار
 و افراطـی جهـادگر گـروه هـا ده حضـور بـا رتبطمـ سـردرگمی و آشوب از همچنان ترکیه است؛ اما
 نیز لیبی پرونده در روسیه و ترکیه کند. اگرچه می استفاده اهرم فشار یک عنوان به ادلب در تروریستی
 و مسـکو بـین دفـاعی و امنیتی ـ سیاسی نظر اختالف ترین مهم تردید بدون اما دارند، هایی اختالف
 و رویکردهـا بـه توانـد نمی ترکیـه اقتصادی، منافع و ها بستگیعلت وا به است. سوریه مسئله آنکارا،
  ١.بگذرد آن کنار از سادگی یا به باشد اعتنا بی روسیه انتقادات

سـی و  بی های مهم غرب و اتحادیه اروپا مانند ایندیپندنت، یورونیوز، رادیو فرانسه، بی در رسانه
والدیمیر  تقادها مطالبی مانند ان . این رسانهوله موضوع دیدار بشار اسد و پوتین بازتاب یافت دویچه
و  از حضور نیروهای نظامی خارجی که بدون اجازه و تصمیم سازمان ملل در سوریه هسـتند پوتین

کیـد ها و ویژه در بخش نظامی و مقابلـه بـا تروریسـت همچنین اعالم حمایت روسیه از سوریه به  تأ
در سـوریه را منتشـر و برای ایجـاد ثبـات نوان مانعی پوتین بر دخالت بیگانگان در امور سوریه به ع

ابعـاد مختلـف نظـامی، امنیتـی، لجسـتیکی و ه را در سفر اخیر بشار اسد به روسیو  ٢تحلیل کردند
  ند.ستناداقتصادی مهم 
های روسیه نیز دیدار پوتین با بشار را بررسـی کردنـد. بـرای مثـال خبرگـزاری اسـپوتنیک  رسانه

در  مخالفـان با وگو گفت روند که امیدوارم بسیار: «ات با بشار اسد را نقل کردسخنان پوتین در مالق
 دهد می را خود پاهای روی ایستادگی اجازه کشور به نیروها همه مشورت تنها. کند پیدا سوریه ادامه

 حضـور پـوتین تـاس نوشـت: والدیمیـر خبرگـزاری ٣.»شـد خواهد آغاز جلو به حرکت و توسعه و
 مسـائل و مشـکالت از یکـی را کشـور ایـن دولت و مقامات اجازه بدون سوریه در بیگانه نیروهای
های ضـدکرونای  روسـیه واکسـنبرشمرد. پوتین همچنین اعالم کـرد کـه  سوریه روی پیش اساسی

و گفتـه گیری کرونا در اختیار سوریه قرار داده  هرا برای مقابله با هم و اسپوتنیک الیت اسپوتنیک وی
کنیم. اولـین  روسـت همکـاری مـی هه با ویروس کرونا که امروز بشریت بـا آن روبـبرای مبارزاست 

                                                                                                                                        
  در: بازیابی ، قابل۱۴۰۰شهریور  ۲۴، »اسد دیدار در اردوغان به پوتین دار معنی پیام«خبرگزاری تسنیم،  .١

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/24/2572168 
، »کـرد حملـه سـوریه در ترکیـه و آمریکـا نیروهـای حضـور بـه اسـد بـا دیـدار در پـوتین«خبرگزاری یورونیـوز،  .٢

  در: بازیابی ، قابل ۱۴/۰۹/۲۰۲۱
 https://per.euronews.com/2021/09/14/putin-meets-assad-takes-swipe-at-us-and-turkish-

forces-in-syria 
  در: بازیابی ، قابل١٤/٠٩/٢٠٢١، »کرملین در اسد بشار و پوتین والدیمیر دیدار« اسپوتنیک،. خبرگزاری ٣

  https://ir.sputniknews.com/politics/202109148275179 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/24/2572168
https://per.euronews.com/2021/09/14/putin-meets-assad-takes-swipe-at-us-and-turkish
https://ir.sputniknews.com/politics/202109148275179
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  د. به سوریه رسیهم و اسپوتنیک الیت  ک ویمحموله واکسن اسپوتنی
 از ت  وغیرانسـانی و غیرقـانونی دانسـ را ها علیه مردم سـوریه بشار اسد نیز در این دیدار تحریم

شار اسد در این دیدار گفت کـه بازگشـت پناهجویـان کرد. ب تشکر روسیه »بشردوستانه« های کمک
  سوری به کشور تسهیل شده است.  

های غربی و روسی اعالم کردند که روسیه و سوریه بـرای بازسـازی سـوریه بـه توافقـاتی  رسانه
سای جمهور سـوریه و ؤوی رگو از محورهای گفتها،  رسیدند. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه

دهـد کـه سـوریه بـرای  برآوردها نشـان مـی. ر موضوع بازسازی سوریه بوده استروسیه در این سف
اسـت. در همـین نیازمنـد مشـارکت فعـال ایـران و روسـیه و میلیـارد دالر  ٦٠٠بازسازی به حدود 

پوتین قول داده به دولت سوریه برای بازسازی شـهرهای مختلـف  ،طبق اخبار منتشرشده ،چارچوب
  د.کمک کن ،یکی از شهرهای مهم اقتصادی سوریه عنوان به ،این کشور از جمله حلب

 ویژه غربی، های مختلف، به و رسانهناظران  ،تحلیلگرانکارشناسان، اغلب های  براساس تحلیل
ها از عراق در  سفر بشار اسد به روسیه تا حدودی به خروجی وضعیت افغانستان و خروج آمریکایی

تواند تا حدودی با مسائل فعلـی منطقـه  اسد به مسکو می آینده نزدیک ربط دارد. بر این اساس سفر
جمهـوری سـوریه گوشـزد کردنـد، خـروج  ها بـه رئیس تقارن داشته باشد. یکی از مسائلی که روس

 ،د کـه از نظـر روسـیهکرنیروهای خارجی غیرقانونی از این کشور بوده است. باید به این نکته اشاره 
 به دو دسته تقسیم مینیروهایی که در خاک سوریه حضور دارن

ً
نخست، نیروهایی کـه  :شوند د صرفا

 ،دوم شـود. میایـران و روسـیه شـامل اند کـه  به دعوت قانونی دولت سوریه وارد ایـن کشـور شـده
 
ً
هـای متجـاوز و اشـغالگر  عنـوان دولت بـه کشورهایی که حضور نامشروع در سوریه دارند و اساسـا

ینکـه پـوتین بـر خـروج نیروهـای مـذکور دسته هستند. ادر این ترکیه و آمریکا  شوند. محسوب می
  ١های خارجی در سوریه هستند. دنبال جمع کردن دخالت ها به دهد که روس دارد نشان میاصرار 

جمهوری روسیه به بازگشـت پناهنـدگان سـوری بـه کشورشـان  بخش دیگری از سخنان رئیس 
ها  ر ارتش سوریه به مقابله بـا تروریسـتدهد که ارتش روسیه در کنا ها نشان می . مؤلفهاستبط ترم

در  .به کشـور خـود بازگردنـدبار دیگر پرداختند و در نهایت برقراری امنیت باعث شد تا پناهجویان 
بـوده اسـت. نیروهـای روسـیه در بازگردانـدن سـوریه از مـردم اصلی خروج  واقع نبود امنیت علت

  د.آوارگان سوری نقش بسزایی داشتن
المللـی،  آثار تحرکـات بـینزمان با دیدار رؤسای جمهور سوریه و روسیه،  مشایان ذکر است ه 

با توجـه بـه دیـدارها و  ،یا عرصه سیاسی ،خواه در عرصه میدانی، مانند تحوالت اخیر درعا و ادلب
                                                                                                                                        

، ١٤/٠٩/٢٠٢١، »اسـت سوریه در ثبات مانع خارجی نیروهای غیرمشروع حضور: پوتین« ،وله دویچه . خبرگزاری١
 /a-59172370 /www.dw.com/fa-ir   در: بازیابی قابل

http://www.dw.com/fa-ir/
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های آمریکـایی و روسـی و دیـدار هفتـه آتـی  المللی، مانند دیدار هیئت گوها و مذاکرات بینو گفت
 از یکـی سـوریه همـه ایـن تحرکـات، در است. شدن نمایان حال یکا و ترکیه دررؤسای جمهور آمر

  د.گو و مذاکره خواهد بوو گفتمهم ی محورها
دو موضـوع خـروج اسـد،  بشـار و پـوتین دیـداردر های غربـی، نکـات طالیـی و مهـم  از دیدگاه رسانه

بـوده اسـت. در  سـازی سـوریهنیروهای نظامی کشورهای بیگانه از سوریه و کمک مسکو به دمشق بـرای باز
خصوص تبادالت تجاری و اقتصادی دو کشور روسیه و سوریه نیز مذاکراتی صـورت گرفـت. طبـق اعـالن 

، ۲۰۲۱در نیمـه اول  ه اسـت کـهگفتـ روابط تجاری کشورش با سـوریهباره درجمهور روسیه  ها، رئیس رسانه
مشترک ما نیز نتایج مشخصی دارد. مـن های  تالش« :درصد افزایش یافت ۲۵۰تجارت بین روسیه و سوریه 
های بشردوستانه روسیه به مردم سوریه، بلکـه در مـورد توسـعه روابـط تجـاری و  اکنون نه تنها در مورد کمک
  ١»ت.برابر افزایش یافته اس ٣٫٥کنم. در نیمه اول سال جاری، حجم تجارت  اقتصادی صحبت می

  گیري نتیجه
شـده، بازتـاب زیـادی   علت مباحث مهم مطرح روسیه بهرؤسای جمهور دو کشور سوریه و نشست 
درباره همکاری مشترک میان ارتش ویژه نکاتی که پوتین  المللی و غربی داشت؛ به های بین در رسانه

هـای  حـت سـیطره گروهی تدو کشور در زمینه مبارزه با تروریسـم و تکمیـل رونـد آزادسـازی اراضـ
بـدون مجـوز  سـوریهجی متعدد در مناطق مشخصـی از حضور نیروهای خارو انتقاد از  تروریستی
  .ارائه کرد سازمان ملل
گویند که این مالقات و دیدار، به احتمال بسیار زیاد، نشان از همـاهنگی سـوریه و  ها می رسانه

مقصد بعدی دمشـق روسیه برای اخراج نیروهای متجاوز به خاک سوریه یعنی ترکیه وآمریکا دارد و 
ت. در همـین های مهم تحت اشغال ترکیـه در شـمال سـوریه اسـ ی از استانو مسکو، پاکسازی یک

طـرف روس بـر موضـع اصـولی و : «اشـاره شـده اسـتدر بیانیه وزارت امور خارجه روسـیه راستا 
  همهوفصل  حمایتی خود مبنی بر حل

ِ
گیری حاکمیت و یکپارچگی کامل سوریه  بازپس مسائل مانع

گوهـا میـان مجلـس دموکراتیـک  و  اهمیـت تـداوم گفت رب  وشورای امنیت  ۲۲۵۴مطابق قطعنامه 
شـهروندان  همـههـای مشـروع  ابی به توافقاتی کـه پاسـخگوی آرمانیسوریه و دمشق با هدف دست

کید دارد.سوری باشد   ٢، تأ
زمانی این مالقات مهم و پافشاری دوکشـور بـر پاکسـازی کامـل سـوریه از اشـغالگران بـا  هم 

                                                                                                                                        
  در: یابیباز ، قابل۱۴۰۰شهریور  ۲۳ ،»پوتین با دیدار و مسکو به اسد نشده اعالم سفر« ،ایسنا خبرگزاری .١

 https://www.isna.ir/news/1400062316863   
شـهریور  ٢٧، »اسـت؟ سـوریه اسـتان کدام بعدی مقصد ،»درعا« تدریجی پاکسازی از پس« ،خبرگزاری فارس . ٢

 https://www.farsnews.ir/news/14000627000632  در: بازیابی ، قابل۱۴۰۰

https://www.isna.ir/news/1400062316863
https://www.farsnews.ir/news/14000627000632
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صـورت ویـژه بـه  های غربـی به ز افغانستان و عراق باعث شد که رسـانهخروج نیروهای آمریکایی ا
بررسی و تحلیل این موضوع بپردازند و سناریوهای مختلف مد نظـر روسـیه بـرای تقویـت نفـوذ و 

  ١جایگاهش در منطقه غرب آسیا را با حساسیت بیشتری پیگیری کنند.
 دولـت به مسکو نظامی کمک از سیه،رو جمهوری رئیس پوتین، نکته پایانی اینکه دفاع والدیمیر

های غربی خوشایند نیسـت. تفـاوت نگـرش روسـیه بـا کشـورهای غربـی در  سوریه، از نظر رسانه
های غربـی  موضوع سوریه و نزدیکی بیشتر روسیه به محور مقاومت موجب شـده اسـت کـه رسـانه

از سـوریه بپردازنـد و های خاص روسیه  صورت ویژه به تحلیل دیدار پوتین و بشار اسد و حمایت به
  درصدد جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه در سوریه و منطقه غرب آسیا برآیند.

                                                                                                                                        
، »با بشار اسد مداخلۀ نیروهـای خـارجی در سـوریه را محکـوم کـرد والدیمیر پوتین در دیدار« ،خبرگزاری فرانسه .١

  https://www.rfi.fr/fa/20210914 در: بازیابی ، قابل٢٠٢١/٠٩/١٤

https://www.rfi.fr/fa/20210914

