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  بررسی ابعاد و پیامدهاي تظاهرات ضد آمریکایی در عراق
  رویداد
، بـا حضـور و تجمـع در ١٣٩٨بهمـن  ٤ویژه در بغداد از نخستین ساعات روز جمعه  عراق به مردم

تظاهرات گسترده ضد آمریکایی برگزار کردند. تظاهرکنندگان » الجادریه«ها به ویژه در منطقه  خیابان

ضمن اعالم مخالفت خود با حضور نیروهای نظـامی آمریکـایی، خواسـتار خـروج آنهـا از عـراق 

  شدند. 

  تحلیل رویداد
گذاری تظاهرات روز جمعه عـراق عنـوان شـده کـه از جملـه  در واقع، اصطالحات زیادی برای نام

هـا در تأییـد محـور و مکتـب  توان در چند کلمه خالصه کـرد: رفرانـدوم عراقی ترین آنها را می مهم

پرسـی  )، همه٢٠٢٠و ثـوره العشـرین الثـانی  ١٩٢٠مقاومت، ثوره العشرین الثانی (ثوره العشرین 

  .   اخراج نظامیان آمریکایی

آنچه مسلم است اینکه چنین تظاهرات و اجتماع مردم عراق برای یـک موضـوع خـاص پـس از 

میالدی را شـاید  ١٩٩٠سابقه بوده است. البته جنبش انتفاضه شعبانیه در دهه  حدود یکصد سال بی

 -های تحلیلـی هـا و سـایت گزاریبتوان استثناء دانست. اغلب نـاظران و کارشناسـان سیاسـی، خبر

ای میزان جمعیت حاضر در ایـن تظـاهرات را بـیش از  های تلویزیونی و ماهواره خبری بعالوه شبکه

، فرمانده پلیس فدرال عراق نیـز بـا »جعفر البطاط«یک میلیون نفر ارزیابی کردند. در همین زمینه، 

  بیش از یک میلیون نفر تخمین زد.  تأیید چنین ابعادی از جمعیت تظاهرکننده، تعداد آنها را

اخبار یا اظهار نظر برخـی از مقامـات رسـمی و غیـر رسـمی   در اینجا قصد پرداختن به بازتاب

های وابسته به محـور مقاومـت و حتـی مواضـع و اظهـارات برخـی مقامـات  سیاسی عراق، جریان

نداریم، بلکه آنچه مهم اسـت نفع و یا مخالف این تجمع میلیونی را  کشورهای دیگر یا بازیگران ذی

طـرح «عراق مبنی بر خروج نظامیان آمریکـایی و » مصوبه پارلمان«اینکه این رویداد، پس از طرح 

، در واقـع »ای جدی برای حضور نظامیان آمریکایی در عراق پسا داعـش موضوع عدم وجود فلسفه
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وضـوح  بود کـه به» اخلی عراقها در امور د عدم مداخله آمریکایی«حامل پیام بسیار مهمی مبنی بر 

  در شعارها، پالکاردها و بیان برگزارکنندگان آن نمود یافت. 

(از زیــر » بــابلیون«رســد اظهــارات ریــان الکلــدانی، دبیــر کــل جنــبش مســیحی  بــه نظــر می

های حشد شعبی و همسو با محور مقاومت)، در خصوص تظـاهرات روز جمعـه گویـاتر  مجموعه

ها قیـام کردنـد... مـردم  تمام قشرهای مردم عراق امروز علیه آمریکایی«گوید  است؛ آنجایی که می

ها  آمیز و قانونی برای اخراج نظامیان آمریکایی را انتخاب کردند، امـا تمـام گزینـه عراق راه مسالمت

  »روی میز است.

توان گفت که در واقع، این تظـاهرات حامـل پیـام مهمـی بـرای  با دقت در چنین اظهاراتی، می

ها و بازیگران همسو با آنها در عراق بوده است و پیـام گیرنـده را ابتـدا در چـارچوب یـک  یکاییآمر

توجهی، ممکن است عواقب وخیمی در  دهد. از سوی دیگر، در صورت بی گزینش عقالنی قرار می

 ، بـه»توانـد بـا اراده و آبرومندانـه باشـد خروجـی کـه می«ای کـه  گونـه انتظار گیرنده پیام باشـد؛ به

  تبدیل شود. » اخراجی مفتضحانه«

در عراق کـه » گفتمان واحد سیاسی ضد اشغالگرانه«سازماندهی تظاهرات حاکی از آن بود که 

هـا باشـد، اکنـون تقویـت شـده و  ها و گروه شد محدود و مختص به برخی جریان تر تصور می پیش

می آمریکایی تا پیش از ایـن دامنه آن گسترش یافته است و ادعاها و اظهارات مقامات سیاسی و نظا

بـا عالمـت سـؤال » ها خواهان بقای نیروهای آمریکایی در عراق هسـتند عراقی«تظاهرات مبنی بر 

چند روز پیش از تظاهرات ضد آمریکایی مـدعی شـد کـه » مایک پمپئو«بزرگی مواجه شده است. 

  ید دارند. ها بر ضرورت بقا و حضور نیروهای نظامی آمریکایی در کشورشان تأک عراقی

مردمـی  ـ های نهضـتی توان گفت که تظاهرات یادشده را بایـد در شـمار تکمیـل حلقـه رو، می  از این

حقوقی را در پارلمان و دولـت ایـن  - تر روندی قانونی ارزیابی کرد؛ مسیری که پیش» ها اخراج آمریکایی«

ایـن   انـد در واقـع ره کردهاللـه مدرسـی، از علمـای عراقـی اشـا کشور طی کرده است. همانگونه کـه آیت

  است. » احقاق حق مطلوب«تظاهرات گامی مهم برای 

جمع شدن چادرهای برخی از معترضان همسو با جریان صدر در میدان تحریـر بغـداد پـس از 

در » مـوج عظـیم ضـد اشـغالگری«اظهارات و توئیت مقتدی صدر در توبیخ آنها، نیز نشان داد که 
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و شـعارهای گذشـته معترضـان علیـه » مبارزه با فسـاد«راق است و حال حاضر اولویت اول مردم ع

دنبـال » هـا از عـراق خـروج آمریکایی«حکومت عراق، باید در فضایی از استقالل کامل و پـس از 

  شود. 

  گیري  نتیجه
، نشـان داد کـه اکثریـت ١٣٩٨بهمن  ٤آنچه مسلم است اینکه تظاهرات ضد آمریکایی روز جمعه 

سیاسی اخراج نظامیان آمریکایی از کشورشان شریک  -ها، در مصوبه حقوقی یقریب به اتفاق عراق

های نظـامی بـرای  گزینـه«ها به خروج از عـراق،  هستند و در واقع، در صورت عدم التزام آمریکایی

  کند.  های وابسته به محور مقاومت مشروعیت پیدا می از سوی جریان» مقابله با بقا و حضور

توان سرآغاز یک جنـبش گسـترده دانسـت کـه  ها را می عراقی  آمریکایی در واقع، تظاهرات ضد

منظور افزایش فشارها برای خروج (یا بهتر  مراحل بعدی آن، مسیر را برای تحرکات سیاسی و ملی به

بگوییم اخراج) هموارتر خواهد کرد و به مطالبه عمومی بدنه اجتماعی از دولتمردان عراقـی تبـدیل 

 خواهد شد. 





  
  

  )1سازي راهبرد مقاومت در تئوري و عمل( رتقد
  مسئله

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بـر اسـاس نفـی هـر «قانون اساسی،  ١٥٢بر اساس اصل 

جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفـاع از حقـوق  پذیری، حفظ استقالل همه جویی و سلطه گونه سلطه

آمیز متقابـل بـا دول غیـر  و روابـط صـلح گر های سـلطه همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قـدرت

بر همین مبنا جمهوری اسالمی ایران به عنوان پیشگام مقاومت در منطقـه و ». محارب استوار است

ــا ســلطه جهــان اســالم، همــواره از گروه طلبی غــرب، رژیــم  هــا و کشــورهایی کــه در راه مبــارزه ب

یت و پشتیبانی کـرده اسـت. حمایـت دارند، حما صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین گام برمی

گرایانـه انقـالب  های ایـدئولوژیک و آرمان جمهوری اسـالمی از مقاومـت، کـه در قالـب سیاسـت

فهمـان داخلـی یـا معانـدان خـارجی بیـان  اسالمی قابل تبیین است، برخالف آنچه بعضـی از کج

منان خارجی و کنند، خارج از منافع ملی و سیاست کسب قدرت جمهوری اسالمی نیست. دش می

کنند که سیاسـت جمهـوری اسـالمی در  ای در داخل کشور متأثر از تبلیغات دشمنان، ادعا می عده

زا بـرای جمهـوری  بینانـه و هزینـه گرایانـه، غیرواقع هـای مقاومـت، سیاسـتی آرمان حمایت از گروه

ین اسالمی است. این نوشتار درصـدد اسـت بـا بررسـی راهبـرد حمایـت از مقاومـت، ضـمن تبیـ

پذیری آن بر اساس  سازی اتخاذ این راهبرد از سوی جمهوری اسالمی ایران در منطقه، توجیه قدرت

گرایانه را بررسی کند. شایان ذکر است با توجه به اهمیت موضوع و لـزوم  منافع ملی و سیاستی واقع

  د.تبیین مناسب، بررسی و تحلیل مسئله فوق در این شماره و شماره بعدی منتشر خواهد ش

  تحلیل مسئله
گرایی اسـت. در  ترین تئوری که در اصول خود بر منافع ملی و قدرت تأکید دارد، تئـوری واقـع مهم

های ایـن نظریـه، راهبـرد  گیری از ایـن تئـوری و منطبـق بـر مؤلفـه شود با بهره این نوشتار تالش می

  حمایت جمهوری اسالمی از مقاومت تبیین و تحلیل شود.

ترین شاخص هویتی و کارکردی رئالیست را باید در تحلیل آنارشی مورد توجه  . اولین و اصلی ١
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الملل  قرار داد. آنارشی به معنی فقدان قوه فائقه مرکزی است؛ یعنی به هیچ وجه قانون در روابط بین

الملل  الملل داشته باشد. نهادهای بین وجود ندارد و نباید هیچ کشوری انتظار قواعد در سیاست بین

توانند امنیت کشورها را تضمین کنند.  المللی به هیچ وجه نمی های بین الملل و سازمان وق بینو حق

الملـل خواهـد بـود. در فضـای  بنابراین امنیت معطوف قدرت و توانمندی کشورها در سیاسـت بین

سازی کند، زیرا قدرت مرجع اصلی حفاظت از واحـدهای سیاسـی  آنارشی باید هر کشوری قدرت

 شود. تلقی می

المللی را قبول دارد و تالش کرده است بر اساس ضوابط  با اینکه جمهوری اسالمی نهادهای بین

المللی رفتار کند، اما این مسئله بر جمهوری اسالمی پوشیده نیسـت کـه ایـن قواعـد و  و قواعد بین

خـود نهادها نیز ساخته و پرداخته کشورهای غربی است و در موارد مختلف همین کشـورهایی کـه 

  برد.  اند و لذا جهان در یک آنارشی به سر می بند نبوده واضع این نهادها و قوانین هستند، به آن پای

ای جـز حمایـت از کشـورها و  الملـل چـاره جمهوری اسالمی با وقوف بر این جنبه از نظام بین

های  هـای قـدرت خواهی سـازی و مقابلـه بـا زیاده سـازی، قدرت هـای مقاومـت بـرای ائتالف گروه

الملـل، ایـن مسـئله را بـه  المللی ندارد. به عبارت دیگر فضـای آنارشـیک نظـام بین ای و بین منطقه

جمهوری اسالمی تحمیل کرده است تا برای حفظ بقای خود و مصون ماندن از تهدیدها، قـدرت و 

 بازیگری خود را خارج از مرزهای فیزیکی خود تعریف کند و راهبـرد حمایـت از مقاومـت معلـول

 الملل است. شرایط آنارشیک نظام بین

. دومین شاخص رئالیسم خودیاری است. خودیاری به مفهوم آن است که هـر کشـوری بایـد  ٢

منافع، قدرت و امنیت خود را تولیـد و حفـظ کنـد. در فضـای خودیـاری، همـه کشـورها، دوسـت 

 براساس منافع خو
ً
د بایـد ایفـای نقـش تاکتیکی و دشمن تاکتیکی هستند و واحدهای سیاسی صرفا

 کنند.

الملل، جمهوری اسالمی به خوبی بر این مسئله واقف اسـت کـه بایـد  در فضای آنارشیک بین

توانـد  های خود مورد توجه قرار دهد. اصل خودیاری از این منظـر می اصل خودیاری را در سیاست

أمین امنیت نیز ضعیف مورد توجه قرار گیرد که منطقه خاورمیانه یک منطقه بحرانی است و از نظر ت

  های فشار و نیروهای طرفدار خود را در این منطقه در اختیار دارد.  است. غرب به اندازه کافی اهرم
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ن و یشــیســپردن اختالفــات پ یبــه فراموشــ یبــرا یران پس از انقالب اسالمیا یها تالش

ران پس ینشد. بـه اعتقاد اعراب، اواقع   مفید  روابـط دوستانه با اعراب در منطقه نیز چندان یبرقـرار

 یل شـده و رهبــریرگـذار تبـدیتأث یبـیز بـه رقی، در حوزه جهان اسالم نیانقالب اسالم یروزیاز پ

  ده است.یکش  چالش  ز بـهیاعـراب در جهـان اسـالم را ن

سازی برای همکاری و افزایش اقدامات اعتمادآمیز میان ایران و دنیای  هر چند همکاری و زمینه

عرب ضروری است و ارتقای سطح روابط و از میان برداشتن هرگونه سوءتفاهم میان ایران و مصر و 

عربستان و ... استراتژیک خواهد بود، ولی این وضعیت تابع عوامـل بسـیاری اسـت کـه در اختیـار 

  بر است. ایران نیست و به عوامل و متغیرهایی وابسته است که زمان

های مقاومـت  الله لبنان و گروه وری اسالمی ایران، سوریه، حزببنابراین محور مقاومت (جمه

ای جـز  الملـل، چـاره در عراق و فلسطین) به عنوان یک واحد تجدیدنظرطلب در منطقه و نظـام بین

خودیاری و اتکا به خود و استمرار راهبرد مقاومت ندارد. در اینجـا جبهـه مقاومـت بـه عنـوان یـک 

رفته شده است و اصل خودیاری در مقابل محـور سـازش در منطقـه ائتالف و محور واحد در نظر گ

  کند. معنا پیدا می

سـت؛ یعنـی حفـظ نظـام سیاسـی و حفـظ بنیادهـای »بقـا«گرایی، اصـل  . مؤلفه دیگر نظریه واقع ٣

شـود. بنـابراین امنیـت سـرزمینی و امنیـت  ساختاری کشور در حوزه موضوعات مربوط به بقا مطـرح می

هایی، هر کشور بایـد بتوانـد بـه بیشـترین مـازاد  فع حیاتی است. براساس چنین مؤلفهساختاری حوزه منا

شود که درک منافع و تحقق منافع ملی حاصل شـود. در  قدرت دست یابد. مازاد قدرت زمانی حاصل می

کنـد، نگهـداری خـویش اسـت. هـر  شود: نخستین هدفی که هر دولت تعقیب می یک توصیف گفته می

کم بقای خود را تأمین کند و به این منظور امنیت جسمی و مـادی خـود را سـازمان  دستکوشد  دولتی می

 بخشد.

از عناوین ثانویـه » حفظ نظام«در جمهوری اسالمی نیز به این مسئله توجه شده است. عبارت 

مشهور در متون فقهی است و منظور از آن توجه به اموری است که بقای جامعه وابسته به آن اسـت. 

عنوان یک اصل مهم و مورد عنایت شریعت اسـالمی  را به » حفظ نظام«خمینی(ره) نیز راهبرد امام 

ها و رفتارهای سیاسی  در مباحث حکومتی مطرح و بر لزوم ناظر شدن راهبرد مذکور بر همه تصمیم
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  نظام تأکید کردند. 

شـرایط فعلـی ای که در این میان وجود دارد، امنیت و بقای جمهوری اسـالمی اسـت. در  نکته

شود، بلکـه  فشار دشمنان غربی و عربی محدود به فضای مرزهای سرزمینی جمهوری اسالمی نمی

ای ایران، مسیر سخت استراتژی تغییر رژیـم در  ها در تالش است با حذف بازوان منطقه دشمن سال

جمهـوری  ها تجربـه تحـوالت و اقـدامات دشـمنان ایران را با موانع کمتری دنبال کند. بعد از سال

اسالمی در منطقه، اگر جمهوری اسالمی امنیت خود را در حفظ مرزهای سـرزمینی خـود تعریـف 

های ایـن خطرهـا تشـکیل گـروه  خطایی بسیار بزرگ انجام داده است. یکی از آخـرین نمونـه کند،

ای  اللـه خامنـه طور کـه رهبـر معظـم انقـالب، حضـرت آیت داعش در سوریه و عراق بود که همان

جنگیدیم، باید در کرمانشاه، همدان، اصفهان و ... بـا  ند، اگر با داعش در عراق و سوریه نمیفرمود

های  الملـل و بـا فشـارها و دسیسـه شدیم. بنابراین در شرایط فعلی منطقـه و نظـام بین آن مواجه می

دشمنان غربی و عربی، امنیت و بقای جمهوری اسالمی جدای از امنیـت و بقـای محـور مقاومـت 

  ست.نی

کیـد دارنـد. آنچـه جهـت . منافع ملی از اصول مهمی است کـه واقع ٤ گیری و  گرایـان بـر آن تأ

اسـت کـه بـر سـایر معیارهـای » منـافع ملـی«کنـد،  می های کالن را هدایت  گذاری تصمیم هدف

های کالن و جمعی که  گیری دارد. یکی از نمادهای اساسی و بارز تصمیم گیری جمعی غلبه  تصمیم

 الملل است. گیری یک واحد ملی است، عرصه سیاست خارجی و روابط بین صمیممعرف ت

عنوان یک نظـام سیاسـی برخاسـته از اندیشـه اسـالم   منافع ملی در جمهوری اسالمی ایران، به

شود  می سیاسی، مفهومی ترکیبی از هویت ملی و هویت دینی است. این ترکیب، مسائلی را موجب 

  در سیاست خارجی است. » مبانی اسالمی«و » نافع ملیم«که از جمله آنها نسبت 

عنـوان یـک بـازیگر عقالنـی در عـین   از منظر نخبگـان اجرایـی سیاسـت خـارجی، ایـران بـه

بین است و میان منافع ملی خـویش و مبـانی اسـالمی، جمعـی  نگری)، واقع آل نگری (ایده مطلوب

  است.  منطقی برقرار کرده 

شوند. برای مثال هدف  دئولوژیک همپوشان مییگرا و ا قع اهداف واقعبنابراین در بسیاری از موا

توانـد در راسـتای گسـترش نفـوذ،  ک) مییدئولوژیـک هـدف ایـعنوان  صدور انقالب اسالمی (به 
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عنوان   ری از طرف مقابل (بهیازگیگر و باالخره امتیان کشورهای دیعیاستفاده هدفمند و حمایت از ش

  تلقی شود. انه)یگرا های واقع استیس

مالحظـات ایـدئولوژیکی   از  بیش  سیاست جمهوری اسالمی در قبال حمایت از سوریه، چیزی

کـه در بیانـات مقامـات   کند و جزء منافع ملی مهم جمهوری اسالمی اسـت؛ همچنـان را دنبال می

  شاره شد. و دور کردن تهدیدهای امنیتی از مرزهای فیزیکی ا  استراتژیک  سیاسی ایران نـیز بـه عـمق

هــای مقاومــت در عــراق، تشــکیالت مجاهــدین افغــان در  اللــه لبنــان، گروه حمایــت از حزب

های اشغال افغانستان توسط شوروی و انصارالله یمن از موارد مشابه دیگری است که بـا اینکـه  سال

 برآمده از سیاست
ً
ترین  های ایدئولوژیک جمهوری اسالمی است، اما در واقع منافع ملی مهم ظاهرا

ش قدرت ملی مد نظر بوده یعنوان منبع افزا ها به  هاست. این سیاست اصل در حمایت از این جریان

  است.

تردید به نوعی برداشـت خـود از تهدیـد و امنیـت را طـرح  الملل بی . همه نظریات روابط بین ٥

ترند. بر اساس بـاور  های آن در این زمینه برجسته گرایی و زیرشاخه کنند. در این میان نظریه واقع می

شـود. مشـکل  منجـر می» بحـران امنیتـی«الملل بـه  گرایی، موقعیت آنارشیک نظام بین نظریه واقع

برخورد با این معضل یا معمای امنیتی دو جنبه دارد: یک جنبه ادراکی و دیگـری   در  گذاران سیاست

ات واقعی حریف به س جـنبه اسـنادی. در دنیای واقعی نمی
ّ
  برد و عـمل مــتقابل ادگی پی توان به نی

شـود. تقلیـل  مقابل یک دولت بستگی به ادراکی دارد که پس از بررسی اقدامات آنها حاصل می  در

الملـل  هـا در نظـام بین تهدیدها و افزایش ضریب امنیت از اولویت اصلی سیاست خـارجی دولت

هـا و  های متقابل میـان دولت الملل، تحقق بازدارندگی است. بهترین روش تأمین و حفظ امنیت بین

 گیری موازنه قدرت است. شکل

» بحـران امنیتـی«الملـل بـه  گرایی، موقعیـت آنارشـیک نظـام بین بر اسـاس بـاور نظریـه واقـع

انجامد. محیط فوری امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نیز محیطی ناامن است و ایران مجبور  می

تـوان  ها می ملی و رفع تهدیدها صرف کند. از این ویژگیهای فراوانی برای تأمین امنیت  است هزینه

ای اسـت؛ زیـرا ایـران یـک کشـور  نتیجه گرفت که رویکرد اصلی ایران در تأمین امنیـت، فرامنطقـه

های جهـانی  ای و قـدرت المللی است و جغرافیای سیاسی آن به بسـیاری از کشـورهای منطقـه بین
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  شود. مربوط می

عنوان متحد راهبردی جمهوری اسالمی در منطقه و در مبارزه با  ه ساقط کردن دولت بشار اسد ب

توانست به کاهش امنیت جمهوری اسالمی منجر شود و تهدیدهای امنیتـی را  رژیم صهیونیستی می

الله لبنان در پـی داشـته باشـد.  ای آن همچون حزب در آینده برای جمهوری اسالمی و بازوان منطقه

گرایی تدافعی)، حضور دولت در خـارج از مرزهـای ملـی در شـرایط  در چارچوب این نظریه (واقع

بـدون در   حمـاس  و   اللـه های ایران بـه حزب گیرد. تحلیل چگونگی کمک تصور ناامنی صورت می

شامل از دسـت   حداقل  سوریه  ثباتی نظر گرفتن نقش سوریه بسیار مشکل است. برای ایران خطر بی

و متحدان شـیعی   ـ اسرائیل، فلسطین اشغالی فوذ در منازعات اعرابرفتن بخشی از توانایی اعمال ن

  الله است. خصوص گروه حزب خود در لبنان و به 

  قلمـداد ینخسـت جبهـه مقاومـت اســالم  زیخـاکر  ران دمشق رایا یاسالم یدر واقع جمهور

ت یـاز موقع یریگ امانتقـ ینـوع  را  هیسـور یدرونـ یهـا یو ناآرام  اعتراضات  لین دلیو به هم  کند یم

  هیگر سوریداند. از طرف د یخود م یا  ه نظام سلطه و متحدان منطقهیه در مقاومت علیبرجسته سور

 یجمهـور  بـا  انهیدر منطقـه خــاورم  آنهـا  مانانیپ و هم  یغرب یکشورها یابتیکانون تضاد منافع ن  به

  ل شود.یران تبدیا یاسالم

  گیري نتیجه
ـ فایده کردن امور، موضوعات را از زاویه قـدرت  با تأکید بر عقالنیت و هزینه ای که ترین نظریه مهم

، ینـیبر مسائل ع  دیتأک  لیگرایی به دل ه واقعیگرایی است. نظر کند، نظریه واقع و منافع ملی دنبال می

ها و واکنش آنها نسـبت بـه  دولت  یخارج  استیکرد سیل رویمناسب برای تحل یها هیاز نـظر یکی

 شان است. رامونیوالت پتح

راستا راهبرد جمهوری اسالمی در حمایـت از جبهـه مقاومـت (حمایـت از سـوریه،   نیدر هم

هـای مقاومـت در عـراق و یمـن) عـالوه بـر ابتنـا بـر منطـق  الله لبنان و گروه حماس در غزه، حزب

هـا  حفـظ ایـن جریانکند؛ زیرا  یم یرویگرایی نیز پ واقع یگرایی و ایدئولوژیک، از منطق نظر آرمان

  نیگران مـتفاوت در ایتر آنکه حضور بـاز . مهم رساند  یران مدد میا یا و مـنطقه یحفظ مـنافع مل  به

 یژئـوپلیتیک  یبـاز  کی یریگ گر، سبب شکلیکدیو قرار گرفتن منافع متعارض آنها در مقابل   بحران
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 شود. یم یقتل یگریباخت د  یمساو  یکی  ، بـردیبـاز  نیا  شده که در

ها و مسائل ایدئولوژیک، حمایت از محور مقاومت و مقابلـه بـا دشـمنان  بنابراین خارج از نگاه

 عقالنـی و واقع
ً
گرایانـه اسـت و نظـام  جمهوری اسالمی ورای مرزهای سرزمینی ایران، امری کامال

  خطرها ندارد.ای جز مقابله با دشمنان در خارج از مرزهای خود و دفع  برای حفظ بقای خود چاره

صورت مکـانیکی  توان نسبت میان منافع ملی و مبانی اسالمی را در صحنه عمل به  هرچند نمی

بندی کرد، با این حال نگارنده بر این باور است کـه در پیگیـری  بندی و به صورت دقیق اولویت  رتبه

بر اسـاس منـافع ملـی  گرایانه و های به کاررفته، عقالنی، واقع ها و تاکتیک های کالن، روش سیاست

  هستند. 

گرا و بر این باور است که فواید و منـافع  گرایی دیدگاهی است خردگرا، ماتریالیست و فایده واقع

 در چارچوب بیشینه
ً
هاسـت و آنهـا بـر اسـاس  کننده رفتـار دولت سازی قدرت) تعیین مادی (عمدتا

هـای  قبـال حمایـت کشـورها و گروه سیاست خارجی ایران در .کنند فایده رفتار می ـ محاسبه هزینه

 فایـده مقاومت در منطقه را هرچند نمی
ً
گرا دانسـت، امـا ایـن  تـوان سیاسـتی ماتریالیسـتی و تمامـا

سیاست بر اساس عقالنیت و منافع ملی است و گسترش نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه و جهان 

  ١جمهوری اسالمی بوده و خواهد بود. کننده منافع اسالم را در پی دارد و در نهایت این مسئله تأمین

                                                                                                                                        
  . بخش دوم و نهایی این مقاله در شماره بعدی منتشر خواهد شد.١





  
  

  سردرگمی سیاست خارجی عربستان در قبال ایران
  رویداد  

وگو بـا خبرنگـاران در حاشـیه  ، وزیر امور خارجـه عربسـتان سـعودی در گفـت»فرحان فیصل بن«

پنجاهمین اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، اعالم کرد که ریاض آماده مذاکره با ایران برای 

فصل اختالفات میان دو کشور است. وی اظهار داشت که ما آماده مذاکره با ایران هستیم، امـا  و حل

آمیز  این موضوع به مقامات تهران بستگی دارد و ایران باید درک کند که با انجـام اقـدامات خشـونت

  ای طی کند. تواند مسیر بیشتری در راستای اهداف منطقه نمی

وزیر امور خارجه عربستان در خصوص استقبال عربستان از مـذاکره که پس از سخنان  در حالی

با ایران و واکنش مثبت مقامات ایرانی، بسیاری از ناظران از احتمال آغاز مذاکرات میـان دو کشـور 

خبر دادند، اما اندکی بعد، مقامات رسمی عربستان با متهم کردن ایران بـه ایجـاد تـنش در منطقـه، 

، وزیـر مشـاور در امـور »عـادل الجبیـر«شرط مذاکره دانستند. در همین راستا،  تغییر رفتار ایران را

اساس  وگویی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در اظهاراتی بی خارجه عربستان در گفت

مان را با ایـن کشـور احیـاء  توانیم رابطه زمانی که ایران مانند یک کشور عادی عمل کند می«گفت: 

  ».  کنیم

دهد کـه ریـاض در مـورد مـذاکره بـا  هارات متناقض مقامات عربستان سعودی نشان میاین اظ

تهران و برقراری روابط عادی میان دو کشور دچار سردرگمی است و تا تغییر اوضاع روابط دو کشور 

  صورت اساسی هنوز راه زیادی وجود دارد. به

  تحلیل رویداد
، رهبـران سـعودی ضـمن در پـیش »سلمان بن محمد«و ولیعهدی » ملک سلمان«با آغاز پادشاهی 

ای ایـران، هرگونـه  های منطقـه گرفتن یک رویکرد تقابلی و غیر تعاملی با بهانـه قـرار دادن سیاسـت

وگو و تعامل با ایران را رد کرده و روابـط دو کشـور را بـه بـاالترین سـطح تـنش سـوق دادنـد؛  گفت

ای تا حـد زیـادی از  های نوین منطقه و رقابت رغم ریشه داشتن در عوامل ساختاری هایی که به تنش
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هـای ایـران ناشـی  سلمان و همچنـین واکنش نگاه متفاوت و تهاجمی رهبران سعودی در دوره ملک 

ها بـر خـالف  زای اخیر در روابط ایـران و آمریکـا، سـعودی شده است. اما پس از رخدادهای تنش

هایی را  ایرانی پرهیز کردند، بلکـه سـیگنالهای ضد  گیری رویکردهای گذشته خود نه تنها از موضع

زدایی در روابط دو طرف ارسـال کردنـد. از نگـاه  عربستان با هدف تنش –برای آغاز مذاکرات تهران 

ها را به ایـن نتیجـه رسـانده  گران، کنش و واکنش آمریکا در تحوالت اخیر، سعودی برخی از تحلیل

های ترامپ امیدوار باشند و نه با تقابـل، ایـران را  مایتطور کامل به ح توانند به است که دیگر نه می

  منزوی و محصور نگه دارند.

االسـد عـراق و عـدم  جویانـه بـه پایگـاه آمریکـایی در عین در واقع، اقدام ایران در حمله تالفی

پاسخگویی نظامی آمریکا، مقامات عربستان را به این نتیجه رساند که اگر جنگ نظامی علیـه ایـران  

رو، مقامـات   بیفتد، پیامدهای آن تمام منطقه از جمله ریاض را در بـر خواهـد گرفـت. از همـینراه 

وگو بـا تهـران سـخن گفتنـد. بـر ایـن اسـاس،  ریاض ضمن دعوت ایران به خویشتنداری، از گفـت

مقامات عربستان که تا پیش از این تحوالت، بارهـا و بارهـا از مقامـات آمریکـایی خواهـان انجـام 

بودند، اما حجم، سرعت، شدت و دامنـه   ن اقدامات از جمله حمله نظامی علیه ایران شدهشدیدتری

تحوالت اخیر در منطقه آنان را مجاب کرد که کنار آمدن با ایران شاید سودمندتر از مقابله با تـوان و 

نفتـی ای آن باشد. ضمن آنکه باید اشاره کرد که ماجرای حمله انصارالله به تأسیسـات  قدرت منطقه

ها در  پیشرفته آمریکایی توسط ایران نیز در این تغییـر رویـه سـعودی آرامکو و ساقط شدن پهپاد فوق

 تأثیر نبوده است. قبال ایران بی

هـا بـا ایـران و  های نظامی و امنیتـی گسـترش تنش ها از تبعات و هزینه بنابراین نگرانی سعودی

وگو  ترین عامل و انگیزه برای انجام گفـت اصلی عنوان توان به ضرورت جلوگیری از بروز جنگ را می

های نظامی و امنیتی ایـران  با تهران قلمداد کرد. بر این اساس، دو مؤلفه اصلی شامل بروز توانمندی

هـای  و محور مقاومت و ارتقای اعتبار نظامی و دفاعی ایران از یکسو و ناامیـدی ریـاض از حمایت

امنیت این کشور در هر گونه حادثه امنیتی و نظـامی باعـث نظامی و امنیتی دولت ترامپ و تضمین 

عنوان  های گذشته در مورد ایران پرداخته و تعامل با ایران را به شده تا رهبران سعودی به تغییر ارزیابی

های بیشتر مد نظر قـرار دهنـد. ضـمن آنکـه اسـتقبال ایـران از  تری برای فرار از هزینه گزینه مناسب
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ها بـرای مـذاکره بـا ایـران مـؤثر بـوده  ش با عربستان در رویکرد جدید سعودیوگو و کاهش تن گفت

  است.

گیری حاکمیت سعودی سبب شـد  های جدید اثرگذار در ساختار تصمیم اگرچه ورود این مؤلفه

فرحـان، وزیـر خارجـه ایـن کشـور از ضـرورت  تا برخی از مقامات عربسـتان از جملـه فیصـل بن

ای سـخن بگوینـد، امـا در همـین زمـان برخـی دیگـر از  فات منطقـهوگو با ایران و حل اختال گفت

مقامات ریاض همچون  عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجـه عربسـتان، در اظهـار نظرهـای 

زای گذشـته عربسـتان در  های تـنش گیری های بی اساس به ایران، همان جهت زنی خود ضمن اتهام

دهنده آن  رویکرد متناقض مقامات سعودی در قبـال ایـران نشـان کنند. این دو قبال ایران را دنبال می

ویژه  های آینده خود در قبال ایران بـه اند در خصوص سیاست است که مقامات ریاض هنوز نتوانسته

اعتمـادی یـا  توانـد تـا حـدی بـه دلیـل بی موضوع مذاکره با تهران به یک نتیجه واحد برسند کـه می

های اثرگذار بر روابـط  ق باشد. همچنین باید پذیرفت که تعدد متغیرانداز ضعیف هر گونه تواف چشم

اثرگـذاری بـازیگران جهـانی و وفصل اغلب مسائل را دشوار ساخته است. در واقـع،  دو کشور، حل

ربحران منطقه
ُ
عنوان یکـی از  ای باعث شده اسـت تـا جایگـاه رقابـت و تـنش همچنـان بـه شرایط پ

 ن و عربستان مطرح باشد.های کلیدی در روابط ایرا مشخصه

نام آمریکـا و  ای بـه زدایی عربستان با ایران با یک مانع بسیار مهم فرامنطقـه در همین راستا، تنش

دولـت » فشـار حـداکثری«ویژه آنکه عربستان در استراتژی  جمهور آن ترامپ مواجه است؛ به رئیس

عربستان سـعودی تـالش دارد تـا  رو، ترامپ علیه ایران نقش بسیار حساس و پررنگی دارد. از همین

  ضمن جلوگیری از تشدید منازعه با ایران، خشم دولت ترامپ را هم برنیانگیزد.  

زدایی در روابط میان ایران و عربستان، به قرار گـرفتن هـر دو کشـور در یـک  مانع دیگر در تنش

و کشـور بـه یـک های متفاوت مربوط است. ایـن مسـأله باعـث ورود د منطقه ناآرام و وجود نگرانی

بـرد در  -پایان شده است، به نحوی که قرار گرفتن دو کشور در چارچوب یک بـازی بـرد مسابقه بی

ای را دشوار کرده است. در واقع از آنجایی که مشکالت ایران و عربسـتان از  خصوص مسائل منطقه

از دید مقامـات  مناسبات میان دو کشور خارج شده و به فضایی فراتر از منطقه گسترش یافته است،

کم در آینـده  جانبـه میـان دو کشـور دسـت ریاض، احتمـال دسـتیابی بـه یـک صـلح پایـدار و همه
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 سازد. مدت را دشوار می کوتاه

عنوان یکـی از   ویژه رژیـم صهیونیسـتی را بایـد بـه ای ایـران بـه در عین حـال، نگرانـی رقبـای منطقـه

زایـی بـا ایـران و  که در پشـت صـحنه، سیاسـت تنش ترین موانع نزدیکی عربستان به ایران برشمرد اصلی

سـاز حـل  تواند زمینه کنند، چرا که از نگاه آنها، آشتی تهران و ریاض می انزوای تهران در منطقه را دنبال می

ساز انـزوای  فارس باشد؛ موضعی که تحقق آن زمینه اختالفات تهران با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج

  ه خواهد شد.بیشتر اسرائیل در منطق

  گیري نتیجه
آمریکا و پیامدهای احتمالی آن برای منطقه، در ظـاهر باعـث تغییـر  -های ایران اگرچه تشدید تنش

هایی از  زدایی شده است و در همین راستا نیز سـیگنال زایی به تنش رویکرد مقامات سعودی از تنش

ت، امـا در عمـل، وجـود عوامـل وگو با ایران ارسال شده اس سوی مقامات عربستان برای آغاز گفت

هـای  زای ساختاری همچون تعارض منافع دو کشـور در منطقـه بـه دلیـل رقابـت در حوزه اختالف

ای همچون رژیم صهیونیسـتی و آمریکـا بـا  ای و فرامنطقه های منطقه مختلف و نیز مخالفت قدرت

 -وگوهای احتمـالی تهـران انداز گفت بهبود روابط عربستان با ایران، سبب شده است تا نه تنها چشم

کم در  ریاض همچنان دور از انتظار باشد، بلکه هر گونه تغییر مثبت در مناسبات دو کشور نیز دست

 مدت بعید به نظر برسد. کوتاه

 



  
  

  ه با اخوان مصریشه اخوان سوریاند یقیتطب یبررس
  

از  یکـیو  یاسـالم   یاسـیس یهـا ن گروهیرترین و فراگیتر از گسترده یکین به عنوان یالمسلم اخوان

قرن گذشته بوده اسـت.  یجهان عرب ط ین جنبش اسالمیترتحوالت جهان، مهم یگران اصلیباز

 ین جنـبش مبتنـیا یدئولوژیشد. ا یگذار هیتوسط حسن البنا در مصر پا ١٩٢٨این جنبش در سال 

ر صـدر د یخواهـان بازگشـت بـه حکومـت اسـالم یو اجتماع یاسیبر اسالم است و در اصول س

سـکوالر  یهـا انیگرا در مقابـل جر اسـالم ین به عنوان جنبشیالمسلم اسالم است. جماعت اخوان

از  یریخالفـت و جلـوگ یآن مبـارزه بـا الغـا یریگ شـکل یجهان عرب ظهور کرد. اسـاس و مبنـا

 یدر قالـب امپراتـور یکـه خالفـت اسـالم یطیك در جهان اسالم بود. در شرایالئ یگسترش الگو

در  یو ترکـ یعرب یگرا یسکوالر و مل یها انیده بود و جریت جهان اسالم فرو پاشیدر مرکز یعثمان

کـرد  یگـذار هیپا یدی، جنبش جدیالبنا با طرح دعوت اسالم اندام بودند، حسن  حال رشد و عرض

آن قـرار داشـت و بـه همـین دلیـل بـه  یاسـیس یها مجدد خالفت در رأس امور و برنامه یایکه اح

  ای جلب مسلمانان در داخل و خارج مصر تبدیل شد. کانونی بر

ی سـکوالر یـگرا گیری رو به گسترش ملی ن که به ویژه در مقابله با جهتیالمسلم رسالت اخوان

ن یـج در ایت کرد و به تـدریجهان عرب سرا یشد، در مصر محدود نماند و به کشورها خالصه می

ژه یـاسـالم، بـه و یایـت خـود، بـه دنیل فعالن در مرحله اویالمسلم افت. اخوانیکشورها گسترش 

ن مشـکالت بـود، امـا در مرحلـه دوم، شـعب یـر ایـداد و درگ یآن توجه نشان م یاسیمعضالت س

در دمشق آغاز به کار  ١٩٣٧ن شعبه آن در سال یگوناگون آن در خارج از مصر شکل گرفتند و نخست

  کرد.

مختلـف، در  ینـه و مـداوم در کشـورهایرغم عـدم ارتبـاط نهاد ن به یالمسلم اخوان یها شاخه

تـوان  ین، نمیـها شباهت و اشتراك داشـتند؛ بـا وجـود ا و روش یاسین سیادیبن یها شهیاند یاریبس

 یهـا ها و تفاوت ن شـباهتیده گرفت. در ادامه به ایآنها را ناد یو رفتار یساختار یها تفاوت یبرخ
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  شود:  یشتر پرداخته میب یو رفتار یساختار

کند و اسالم یاخوان در پرتو فهم خود از اسالم حرکت م :و حکومت یاسینگاه به نظام س. نوع  1

از  یامبر حکومـت را سـتونیـکـه پ دیـگویالبنا م داند. حسن یاز ارکان خود م یز حکومت را رکنین

د و اصـول و نـه در ین رو، موضوع حکومت در بخش عقایکرده است؛ از ا یاسالم معرف یهاستون

  و  فروع قرار دارد.ات یفقه

ه بـه طـور یدر سـور یجاد حکومت مذهبیل حکومت، فکر اید اخوان مصر بر تشکیبه رغم تأک

شـه یبا اند یف و قابل انعطاف بود و به کلیار ضعین به طور اخص بسیالمسلماعم و در حلقه اخوان

تـر و تیـلفعا ه کمین در سـوریالمسـلمدر مصر تفاوت داشت. حرکت اخوان ین حکومتیجاد چنیا

ن مصـر تـا یالمسـلمه بـر خـالف اخـوانین سـوریالمسـلم تر از حرکت مصـر بـود. اخواندامنه کم

 یهـااز ضـعف یکین مسئله ید همینبود و شا یل حکومت اسالمیبه دنبال تشک یدیمد یها مدت

  ن تشکل باشد.یا

 ین گروهـیمسـلمال از آنجـا کـه اخوان : یاسالم يها و محتواد بر اصول، الگوها، ارزشی. تأک 2

د، در مرحلـه یـآ یه آن بـه شـمار میاز اهداف اول یمانیو ا یاسالم یها گراست و تحقق آرمان اسالم

ك، همچنان بر اصـول، الگوهـا و یو دموکرات یعرف یاسیس یها رش چارچوبیز به رغم پذین یکنون

مـد نظـر   یوکراسـاند نشان دهنـد دم ها در تالش یگر، اخوانید دارد. به عبارت دیتأک یسنت اسالم

بـه مفهـوم فقـدان مطالبـات  یخواه یسـازگار اسـت و دموکراسـ یها و اصـول اسـالم آنها با ارزش

مـا در مصـر «د: یـگو ین باره میعاکف، مرشد سابق اخوان، در ا یست. محمدمهدیانه نیگرا اسالم

 یم بـرات اسالم و مبنـا بـودن اسـالین، مرجعیم؛ بنابرایخواه یت اسالم میبا مرجع یحکومت مدن

  » ن است.یالمسلم مورد توجه اخوان یجد یها از موضوع ین در چارچوب حکومت مدنیتمام قوان

بـا  یعـال یهـا و ارزش یدیـز معتقد است که اسالم بـا جـوهره توحیه نین سوریالمسلم اخوان

ن طـرح ین گـروه همچنـیشود. ا یم یه تلقیجامعه سور ین اصل برایتسامح و تساهل به عنوان بهتر

 یاصول و محورها یداند. برخ یعت میه بر اساس قرآن، سنت و اهداف شرینده سوریآ یرا برا خود

، حفـظ حقـوق زنـان ییکردن نظام قضـا یاند از: اسالم ها عبارت ید اخوانیمهم مورد تأک یاسالم

ماننـد نهـاد زکـات، حرکـت بـه  یتیحما یجاد نهادهایسنت وقف، ا یای، احین شرعیمطابق مواز
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ه جهـاد یجاد روحی، ایاسالم یگذار هیسرما یجاد بانك و نهادهایاز جمله ا یاسالم سمت اقتصاد

  و مبارزه با فساد. یاسالم یها ارزش یایو اح

ن در یالمسـلم ن مسـئله در مـورد اخوانیتـر مهم :و تحزب ییدگاه اخوان درباره تکثرگرای. د 3

از یـمـورد ن یتکثرگرا یکردهایرو است که آن را از یکرد انحصارطلبید آن بر رویتأک یعرصه داخل

ربـاز بـه مخالفـت بـا ین از دیالمسـلم کند. جماعت اخوان یز میمتما یدر جوامع متکثر و چندحزب

کرده کـه  یمعرف یاسیس یمشهور بوده و همواره خود را جماعت یاسیت سیدر فعال یمفهوم چندحزب

صـرف بـوده اسـت.  یآن حزبـ ی ا و هسـته یباالتر و برتر از حزب است، حال آنکـه سـاختار هرمـ

طلب بـوده اسـت کـه  انحصـار یکامل از حزب یا ، نمونهیمش ن از نظر خطیالمسلم جماعت اخوان

  کرد. یواحد تالش م یشان در حزب کردن  کپارچهیلغو احزاب و انحالل آنها و  یبرا

در  یحزبـ یکرد بـا کسـب مجوزهـا یمختلف سع ین در کشورهایالمسلم ن حال، اخوانیبا ا

س حـزب ورود بـه پارلمـان و یرسد هدف از تأس یکند و به نظر م ینیآفر نقش یستیب پارلمانتارقال

ن یالمسـلم ق انتخابـات و پارلمـان بـوده اسـت. جماعـت اخوانیعت از طریشر یاجرا یتالش برا

و نظارت  یگذار ق انتخابات آزاد و صالح به منظور قانونیندگان از طریل مجلس نمایه بر تشکیسور

کبر ام   رد.یپذ یمتعدد را م یاسیو وجود احزاب س ییکند و تکثرگرا ید میور کشور تأ

مهـم در  یاز محورهـا یکی: شهروندان یـ اجتماع  یاسیها و حقوق س ي. نگاه اخوان به آزاد 4

هـا در  افـراد و گروه یاساسـ یهـا ین توجه بـه حقـوق و آزادیالمسلم اخوان یاسیکرد سیتفکر و رو

 ین راستا، مسائل مختلفیك است. در ایدموکرات یها و نهادها ب با چارچوبمتناس یعرب یکشورها

شـهروندان،  ی، اصل برابریو مذهب یض نژادیو عدم تبع یمذهب یها، آزاد ان و رسانهیب یمانند آزاد

  شود. یل مطرح مین قبیاز ا ییها یاجتماعات و حقوق و آزاد یآزاد

ن گروه یدر خصوص ا یدگاه منفیهرگونه د یمذهب یادد بر آزیکند با تأک یم ین سعیالمسلم اخوان

ن بـه یالمسـلم اخوان یها دگاهیـن نـوع دیـدن آن را کاهش دهـد. در واقـع، ایبه قدرت رس یامدهایو پ

هـا در  ر گروهیسـا یهـا ین گـروه و کـاهش نگرانیا یبرا یساز تیشتر به مشروعیه بیخصوص در سور

ی یها دگاهیـتواند بـه عنـوان د ین اساس میت. بر ادن آن معطوف اسیبه قدرت رس یامدهایخصوص پ

 یخـوان ن همیالمسـلم انه اخوانیگرا اسـالم یاسـیتفکـر س یمطرح شود، به خصوص که با مبان یابزار
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  ندارد.  یچندان

المسـلمین همـواره موضـعی انتقـادی در اخوان :نیالمسلم اخوان یالتیو تشک یاسیت سی. فعال 5

ها و اقدامات حکومت دارد و بـرای بیـان انتقـادات خـود از حکومـت و مخالفـت بـا قبال سیاست

آمیز و شـرکت در  مسـالمت یهای آن، عالوه بر وعظ و پند و انـدرز، روش عملـها و برنامهسیاست

داند. اخوان مصر همواره در قالب حضـور و های حکومتی، به ویژه پارلمان را بهترین راه میدستگاه

  بپردازد.  یو اجتماع یاسیت سیکرده است به فعال یارلمان سعمشارکت در پ

را به دلیل رفتارهـای یشتر یک گروه انقالبی مخفی است، زیالمسلمین سوریه بدر مقابل، اخوان

نتیجـه  بی یالمسـلمین تالشـآمیز و رادیکالی، توسط دولت سوریه منحل اعالم شد. اخوان خشونت

ت کـرد یـای حما، از بیانیه٢٠٠١ه انجام داد. برای مثال در برای کسب مجدد حق فعالیت در سوری

حزبی و برقراری انتخابات  که مورد حمایت طیفی از مخالفان بود و در آن پایان دادن به ساختار تک

المسـلمین  هـا، امـروز اخوانگونـه تـالش دموکراتیک درخواست شده بود. با توجه به شکسـت این

توان گفت اخـوان ین رو میهای ضد نظام حاکم است. از ا از گروهگسترده  یسوریه بخشی از ائتالف

  افته است.یکشور ن یاسیت در قالب ساختار سیفعال یبرا یه فرصتیسور

آمیز داشته و بـه  های مسالمت المسلمین مصر از ابتدا تأکید بر روش اخوان هاي تعامل: روش. 6

آمیز را در برخـورد بـا  لمی و مسـالمتها و اعضا در مقاطع مختلف، روش س رغم فشار برخی گروه

ترین تفاوت اخوان سوریه بـا اخـوان  دولت و برای رسیدن به اهداف خود دنبال کرده است، اما مهم

های مورد استفاده آنها برای رسیدن به اهداف خویش اسـت. اخـوان سـوریه از چنـد  مصر در روش

یز را در برخورد با دولت دنبال کرده آم دهه قبل و بعد از مصطفی سباعی، روش رادیکالی و خشونت

  و این روش باعث ایجاد برخورهای تقابلی دولت با آنها شده است. 

-هماننـد اخـوان یه از نظر ساختارین سوریالمسلماخوان :نیالمسلماخوان یگاه اجتماعی. پا7

ر، ر تجـار بـازایـن جامعـه نظییعناصر طبقـه متوسـط و متوسـط پـا یشتر از سوین مصر، بیالمسلم

ان ذکر اسـت از دو یشد. شا یت میها حما و بورکرات یاون، معلمان، دارندگان مشاغل حرفهیروحان

 یشـتر طرفـداران آنهـا را قشـرهاین حوزه رخ داده و اکنـون بیدر ا یر معنادارییش تا کنون تغیدهه پ

دهند که یل مین دست تشکیاز ا ییهاان، کارمندان، صنعتگران خرد و گروهیمتوسط شامل دانشگاه



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

23  
 

دوچنـدان کـرده  یو فرهنگـ یاخوان را در حـوزه اجتمـاع یهااستیها و سر در برنامهییضرورت تغ

ن یالمسـلم آن در اخوان یو شـاخه شـهر یین روسـتاییاست؛ اما بر خالف مصر، طبقه متوسـط پـا

  آمدند.یمهم به حساب نم یه عناصریسور

  يگیر نتیجه
 یدتیـو عق یفکر یعنی یه به لحاظ ساختاریمصر و سورن یالمسلمتوان گفت اخوان یدر مجموع م

و... بـه هـم مـرتبط  ید آنها در خصوص حکومت، آزادیگر، عقایهستند؛ به عبارت د  كیبه هم نزد

ن مهـم یـل حکومت نبوده و با گذر زمان به ایه ابتدا به فکر تشکین تفاوت که اخوان سوریاست، با ا

افتـه ینمـود  یـیو اجرا یشتر به لحاظ رفتـاریه بیر و سوراند. تفاوت دو جنبش اخوان در مصدهیرس

  تر از اخوان مصر است.کالیه رادین گونه که اخوان سوریاست؛ بد

در انتخابـات  یمرس یروزیگرا در مصر باعث پمختلف اسالم یهاگر، اجماع گروهید یاز سو 

اد و بـه همـان نسـبت ن قـرار دیالمسـلم ار اخوانیـکشور را در اخت یاسین کشور شد و زعامت سیا

که مخالفـان بشـار اسـد از جملـه  یرا باال برد؛ در حال یمردم یهابرآوردن خواسته یانتظارات برا

و  ین کشـور را طـوالنیـمواجه هستند و مقاومت دولـت، بحـران ا ین کشور با تفرقه درونیاخوان ا

ل صـبغه یـبـه دل ن کشـوریـحل بحران را دوچندان کرده اسـت، امـا اخـوان ا یضرورت مذاکره برا

 دانند. ینم یرفتنیآن را پذ یکالیراد





  
  

  )1ساختار دینی اندیشۀ سیاسی النهضه (
  مقدمه

ای شـده اسـت.  گرایی در تونس، پس از انقالب این کشور، دچار تغییرات مهم اندیشه جریان اسالم

ن است؛ امـا بـه المسلمی برخی معتقدند این دگرگونی به منزلة جدایی و انشقاق این جریان از اخوان

نفسه بسترهای فکری مناسب دینی ندارد. اگرچه  های دینی اخوان فی رسد ساختارها و انگاره نظر می

نماید،  گرای منطقه کار دشواری می های اسالم بندی اخوان در جریان اثبات این ادعا با توجه به دسته

ایی و حضور جـدی در عرصـه رسد عملکرد اخوان مصر و تونس در دوره فعالیت اجر اما به نظر می

هـای اندیشـه دینـی اخـوان بسـتر  کند که شاید چارچوب سیاسی و حزبی، این فرضیه را تقویت می

گیری ساختارهای اجرایی در عرصه عمل نیست. این پژوهش تالش دارد در گـام  مناسبی برای شکل

یهی اسـت بازشناسـی ابتدایی به بررسی ساختارهای دینی اندیشه سیاسی النهضه تونس بپردازد. بـد

ای مناسب برای تبیـین  تواند مقدمه کوتاه النهضه و بررسی صحنه اجرایی و عملکرد آن در تونس می

  این اندیشه شناخته شود.

  تحلیل رویداد
گیری النهضه حاصل تضاد فرهنگـی بورقیبـه بـا تسـلط سیاسـی و نظـامی فرانسـه و تـأثیرات  شکل

ت کـه باعـث درگیـری گسـترده و خـونین بـا مـذهبیون و بوده اس ١٩٥٠فرهنگی این کشور در سال 

 انجامید ۱۹۶۱ ژانویه هفدهم در گسترده نهضتی گیری شکل به تضاد گرایان شد. سرانجام این اسالم

 خلیـف بـه عبـدالرحمن رهبـری بـه مردمی قیام داشتند. این عهده بر را آن رهبری رجال مذهبی که

مهـاجرت  و رفتن کشـاورزی میان از و اقتصادی شدید وابستگی شرایط این در شد. سرکوب شدت

 کـه جدی بحران این شد. جامعۀ تونس در طبقاتی شکاف و فقر ازدیاد موجب شهرها به روستاییان

 را زمینه داشت، مذهبی و فرهنگی بستر تاریخی، و اجتماعی های شکاف طبقاتی، اختالف در ریشه

 فـراهم سـکوت دهـه دو از پـس تونس میاسال رشد جنبش برای اساسی پایگاهی گیری شکل برای
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   ١کرد.

 یدیگـذاری جنبشـی در دانشـگاه سـ ن اثنا راشد الغنوشی همراه دوستانش اقدام بـه پایهیدر هم

بـه  ١٩٧٩یوسف کرد که پس از پیوستن انجمن حفاظـت از قـرآن و افـزایش طرفـدارانش در سـال 

تغییـر نـام داد. » سـالمیاالتجـاه اال«جنبش جماعت اسالمی تبدیل شـد و سـال بعـد بـه جنـبش 

به شرط دریافت امتیازاتی از جمله بـه رسـمیت شـناختن جنـبش و » بن علی«الغنوشی در کودتای 

بازگشایی دانشکده الزیتونیه و تبدیل آن به دانشگاه، همراهی کرد. حکومت اقتدارگرای بـن علـی در 

  فروش دچار چالش اساسی شد. با خودسوزی یک جوان دست ٢٠١١سال 

 ، النهضـهیعل بن زین العابدین سقوط از پس انتخابات نیاول یبرگزار ، با٢٠١١انقالب  زا بعد

 کنـد کسب کرسی) را ٨٩مجلس ( های یکرس تعداد نیشتریب توانست منسجم یسازمانده لیدل به

 را یاسـیس یهـا ر گروهیسا با ائتالف و یسامانده با سیاسی دولت اولین تشکیل فۀیوظ آن از پس و

 مقابل را ییفرسا طاقت سخت و آزمون النهضه یروزیپ گرفت. اما برعهده  ٢اسمینی البانق از پس

 ریسـا بـا رقابـت و تـونس جامعـۀ یفکـر یمهندسـ بـر عالوه آنها قرار داد، زیرا تونس انیگرا اسالم

 خیشـ شیپـ دهۀ دو حدود که ینو بسازند. حزب از را جامعه ارکان داشتند نظر در ،یاسیس یروهاین

 از متـأثر و کردنـد سیتأسـ تـونس سـرکوبگر هـای دولت واکنش بـه در یراشد الغنوش و احعبدالفت

 و تجربیات ها، مارکسیست و گرایان اسالم میان ها دانشگاه در و علمی فکری شدید مقابله و درگیری

انقـالب  همچنـین  و سـودان ترکیـه، مانند کشورهایی اسالمی های اجتماعی جنبش ـ سیاسی تفکر

 های با کمـک شـبکه )،۲۰۱۱ کشور (اکتبر و منصفانۀ آزاد انتخابات نخستین در ران بود،ای اسالمی

   ٣دهد. اختصاص خود به را رأی دیکتاتوری توانست بیشترین مخالفان و النهضه محلی

 یها دهیـل ایـت باعـث تقلیـدر حاکم یداریـالنهضـه بـرای پا ییجو رسد مصـالحه یبه نظر م

 النهضـه نمایندگان پارلمانی جدید، اساسی قانون سر بر مذاکرات ایاثن شد؛ برای مثال در یاسالم

صـرف بـه  یابتدا نظر خود را در خصوص نظام پارلمان دادند. ای کننده تعیین و مهم بسیار امتیازهای

                                                                                                                                        
  .١٣٩٠، ٦ای، ش  منطقه های ژوهشپ مجله ،»تونس در سیاسی اسالم بازخوانی« محمد ذوالفقاری،  .١
  گلی خوشرنگ که نماد بیداري است. مردم تونس  انقالب خود را یاسمین نامیدند.   .٢
کید با تونس النهضه حزب بر اسالمی انقالب تأثیر« محمدجواد رحمانی، . ٣  امـام خمینـی حضـرت افکـار بر تأ

  .١٣٩١، ٢٨اسالمي، ش  انقالب ، مطالعات»الشریف) سره (قدس
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ن یـیاز منـابع تع یکـیعت را به عنـوان یر دادند و در گام دوم، شرییتغ یاستیو ر یپارلمان مهین ینظام

  ذف کردند.ح یقانون اساس

با توجه به صبغه النهضه و تغییرات بنیادی در شیوه اجرا و عملکرد آن در حـوزه دینـی و فاصـله 

رسـد کـه ایـن رویکـرد  گرا، بررسی این نکته مهم به نظـر می گرفتن از اخوان به عنوان جنبش اسالم

ساس میزان انتظـار نتیجه و بازخورد چه اندیشه و تفکری به مقوله دین خواهد بود؟ نگرش به دین برا

گرایی اعتقـادی و  و نوع عملکرد، قابل تقسیم شدن به سه گـرایش کلـی اسـت: گـرایش اول: کمـال

  گرایی معرفتی. گرایانه و گرایش سوم: تقلیل گرایی عمل رفتاری؛ گرایش دوم: تقلیل

ون هـای کمـال دیـن در تمـام شـئ باید گفت گـرایش اول بـر انگاره در تبیین کوتاه موارد مذکور  

اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... تأکید دارد و اصل خاتمیت و کامل بودن دیـن 

کند. در گرایش دوم، ضمن قبول خاتمیـت و تکامـل دیـن در  را مترادف ذوابعاد بودن آن تعریف می

شناختی را عمل و اجرا، با توجه به تغییر شرایط و محیط و متناسب با موقعیت، ناتوانی دین در حوزه 

شود. گرایش سوم در حوزه معرفتی پس از مشاهده ابهامات پیش  پذیرید و خود دست به کار می  می

زند و به محدود بـودن دیـن در امـور شخصـی و ذهنـی  گرایی دینی سر باز می رو، از پذیرش آرمان

  کند. کفایت می

و استفاده از ابـزار اجرایـی  های معرفتی ها، انتخاب مؤلفه حل مواجهه با تعالیم دین، گزینش راه

هـا و  های محـیط بیرونـی جایگـاه افـراد و حتـی گروه هر کدام در برخـورد بـا موضـوعات و سـوژه

 از تـوان یم یزمـان گـر،ید عبـارت بـه کنـد. ها مشخص می بندی های فکری را در این دسته گرایش

 شـود. داده مشروط یموکراسد نه و یدموکراس ت بهیاولو که برد نام سکوالر عنوان با النهضه انیجر

 میون) تقسیزاسیسکوالر ندی(فرا ینیع زمیسکوالر ) وی(معرفت یذهن زمیبه سکوالر زم،یسکوالر اگر

قـول  به تجربه نیا و نکرده دایپ تیحاکم اسالم جهان در تا کنون یذهن زمیشود، باید گفت سکوالر

 در شیبـ و کـم ون،یزاسـیسکوالر از یهای گونـه اختصاص دارد؛ با این حال غرب یایدن به» گلنر«

 اسـت یاسـالم یگرا حداقل انیجر النهضه حزب قتیحق شود. در می مشاهده یاسالم یکشورها

 بـه داند، امـا یم مطلوب و یعیطب یحت و ردیپذ یم را آن و دارد شیگرا ونیزاسیسکوالر ندیفرا که به

 نیـد یبرتـر بـرا یگـاهیجا اثبـات پـی در همچنان و دهد ینم نشان خوش یرو یذهن زمیسکوالر



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

ششم
، 

شماره
 

133
، 

1398
 

 

 

28  

  ١است.

  يریگ جهینت
توان گفت گرایش النهضه به سکوالریسم یک نگرش و برداشت به مقوله دیـن  تر می در بیانی صریح

یابیم خالفت، به خصوص در  های قدیمی دارد. با غور در تاریخ در می است که در اهل سنت ریشه

یفه و از طرف دیگر، فقها و علمـای امـت. دوره عباسیان، به دو جایگاه تقسیم شد: از یک طرف خل

 خلفا به امور سیاسی و اجتماعی و جنگ
ً
پرداختند و علمای امت اسالمی زمـام قضـا و  ها می عمال

امور دینی مردم را در دست داشـتند. شـاید بتـوان ایـن نـوع سکوالریسـم را بـه واسـطه مشـورت و 

گرایانه مـورد  گرایی عمل ان نوعی تقلیلداری، به عنو حکومت  پذیری خلفا از علما در روش نصیحت

  گرایی در حوزه معرفتی نبوده است. پذیرش قرار داد، اما خروجی و نتیجه آن غیر از تقلیل

                                                                                                                                        
س  مطالعات خاورمیانه، فصلنامه  ،»سیاسی گرایی حداقل به گذار مصر: در سیاسی اسالم«. سیدعبداالمیر نبوی،  ١

  .١٣٨٤، ٣٣، ش ١٢



  
  

  کستانین در تاجیالمسلم زان نفوذ اخوانیم یبررس
  دادیرو

فـر ن ۲۷) مقامات دادستانی کل تاجیکستان دستور بازداشت ۱۳۹۸  دی ۱۶ماه گذشته (روز دوشنبه 

و » دوشـنبه«المسلمین صادر و اعالم کردند ایـن افـراد در شـهر  را به اتهام عضویت در گروه اخوان

های سغد و ختالن در عملیات نیروهـای پلـیس در روزهـای آغـاز سـال مـیالدی بـه اتهـام  والیت

 یها کستان خانهیتاج یتیامن یروهایاند. ن المسلمین بازداشت شده عضویت در گروه ممنوعه اخوان

المسـلمین  بازرسـی  هـای مـذهبی متعلـق بـه گـروه اخوان شدگان را با هدف یافتن کتاب بازداشت

المسلمین در تاجیکستان با حکم دادگاه عالی این کشـور از  است فعالیت گروه اخوان یکردند. گفتن

د، المسلمین در تاجیکستان فعالیت چندانی ندار ممنوع شده است. با اینکه گروه اخوان ۱۳۸۴سال 

) به جرم یصدها تن (اعم از امام جماعت مساجد تا استاد دانشگاه و افراد عاد ۲۰۲۰ یاما از ابتدا

ــروه اخوان ــویت در گ ــلم عض ــدهیالمس ــت ش ــاند. در تحل ن بازداش ــه می ــر ب ــل حاض ــوذ ی زان نف

  شود. یکستان پرداخته مین در تاجیالمسلم اخوان

  دادیل رویتحل
  اشاره کرد: ید به سه نکته اساسیبا ین در تاجیکستان،المسلم اخوان زان نفوذیم یدر بررس

 سـنیشتر مردم تاجی. ب ١
ً
ت یـاز هو ی) هسـتند و اسـالم بخشـیحنفـ یکستان مسلمان (عمـدتا

اسـت حکومـت یدهـد، امـا س کستان را تشـکیل مییاز جمله تاج یمرکز یایآس یمردمان کشورها

ل مخـالف دخالـت و ورود یـن دلیمـاستوار اسـت و بـه ه »استین از سید ییجدا«کستان بر یتاج

 یحتی از ورود به کارهـا ینید یها است. گروه یاسیبه امور س یاسالم یها انیو جر یرهبران مذهب

 یهـا ژه رهبـران گروهی، به وین بهانه که رهبران مذهبیکستان با ایحکومت تاج ١اند. منع شده یدولت

گانه به کشـور یب یدئولوژیو با ا  دهیوزش دخارج از کشور آم ینید یها گرا، در مدارس و حوزه اسالم

 یهـا اسـت در مـورد گروهین سیـدخالت کنند. ا یاسیدهد در امور س اند، به آنها اجازه نمی بازگشته

                                                                                                                                        
 ۱۹۸۸شـود کـه زمـان تأسـیس آن در سـال  . همه امور دیني مسـلمانان تاجیکسـتان توسـط اداره قاضـیات اداره مي١

  ) و حکومت اتحاد شوروي بوده است.۱۳۶۷(
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ن علـت در یتندرو همواره وجود داشته اسـت و بـه همـ یسلف یها ت و گروهیوابسته به وهاب یافراط

، یوع اعالم شد. از آنجا که مرحـوم عبداللـه نـورز ممنین نیالمسلم ت گروه اخوانیفعال ١٣٨٤سال 

ن مصـر یالمسـلم جماعت اخوان یها شهیکستان، متأثر از اندیتاج یگذار حزب نهضت اسالم انیبن

بـود و در آغـاز اسـتقالل، بـا سیاسـت  ابـواالعلی مـودودی یالبناء و حت  د قطب و حسنیژه سیبه و

کستان با هر یتاج یکرد، مقامات عال ت میهای اسالمی مخالف کستان در حذف گروهیحکومت تاج

ن حـزب یمـان صـلحی بـیکردنـد. پ ین برخـورد میالمسـلم ان اخوانیـا گروه وابسته به جریان یجر

حـزب نهضـت  یامضا شد، اما محدودساز ١٣٧٦کستان در سال یو حکومت تاج ینهضت اسالم

، ١٣٨٤در  یدعبدالله نـوریسـ افت و با فوتین ادامه یالمسلم از اخوان یریرپذیل تأثیبه دل یاسالم

د شد تا جـایی کـه هـر ین تشدیالمسلم ان از جمله اخوانیگرا کستان با اسالمیبرخورد حکومت تاج

 ۱۳۸۴المسلمین در تاجیکستان بر اساس حکم دادگاه عالی این کشـور از سـال  فعالیت اخوانگونه 

    ) ممنوع و این گروه به عنوان سازمان افراطی شناخته شد.۲۰۰۵(

 یشد تـا دادگـاه عـال یا  تندرو در آن بهانه یها كیتاج یه و شرکت برخیش داعش در سوریدایپ

شـه یرا کـه اند ین منظـور امامـان جماعـت مسـاجدیها بیفزاید و بـه همـ کستان بر محدویتیتاج

(می  ۱۳۹۵دادگاه والیت سغد در خرداد کند.  یم یکنند، بازداشت و زندان غ ین را تبلیالمسلم اخوان

نفـر از امامـان مسـاجد ایـن منطقـه را بـه علـت  ۵دستور بازداشت » کانی بادام«) در ناحیه ۲۰۱۶

ن صــادر کــرد و آنهــا را بــه اتهــام عضــویت در گــروه ممنوعــه یالمســلم عضــویت در گــروه اخوان

سـال زنـدان محکـوم  ۵های سوریه بـه  المسلمین و ترغیب جوانان برای مشارکت در درگیری اخوان

) صـدها تـن بـه ۲۰۲۰از آغاز سال نو میالدی (ها ادامه یافت. تنها  یریگ ز سختینپس از آن  کرد.

ل برخورد حکومِت سـکوالر یاز دال یکیاند.  ن بازداشت شدهیالمسلم جرم عضویت در گروه اخوان

 ییج جـدایو تـرو یاسیکن کردن اسالم س شهین ریالمسلم منتسب به اخوان یها کستان با گروهیتاج

  ست.است این از سید

ن یالمسـلم ان اخوانیـاز جر یحزب نهضت اسالم یجیحذف تدر یکستان برای. حکومت تاج ٢

و  یانیـدر سـطوح م یرهبران حزب نهضت اسالم یریدستگ یکه برا ین معنیکرد؛ به ا یز استفاده مین

ن بـه یالمسـلم ت اخوانیـکرد کـه طبـق قـانون، فعال یبودن متهم و ادعا م ین، ابتدا آنان را به اخوانییپا
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 یسـتیترور یو حت ین افراد را به اسم افراطیب این ترتی، ممنوع است و به همیك سازمان افراطیعنوان 

ن یالمسـلم ان اخوانیمتأثر از جر یتا حدود یکرد. درست است که حزب نهضت اسالم یبازداشت م

تنهـا حـزب ار کـم و محـدود بـه یکسـتان بسـین در تاجیالمسـلم ت اخوانیبوده است، اما نفوذ و فعال

جهـان اسـالم «در » اسالم سیاسـی»  شود. حزب نهضت اسالمی تاجیکستان در حوزه یآن م یاسالم

باشد، برای آن احتـرام قائـل بـود. در » المسلمین اخوان «ر جماعت یش از آنکه تحت تأثیب» اهل سنت

و سـید قطـب و  المسلمین مانند شهید حسن البنـاء گذاران و رهبران عقیدتی جماعت اخوان بنیانواقع 

همچنین مؤسس جماعت اسالمی، ابواالعلی مـودودی، بـرای حـزب نهضـت اسـالمی تاجیکسـتان 

ن و تنهـا یتر برجستهن است که یت ایمحترم و تجارب و آثارشان مورد توجه رهبران این حزب بود. واقع

ن یالمسـلم اخوان انیـش از آنکه متـأثر از جریکستان، بیو تاج یمرکز یایمعتدل در آس یحزب اسالم

و در دوران  یباشد، به علت اشتراکات فرهنگی فراوان میان تاجیکستان و ایران، بـه ویـژه اشـتراک زبـان 

حضـرت امـام خمینـی(ره) و همچنـین مقـام معظـم رهبـری  یها شـهیپساشوروی، بسیار متأثر از اند

ت. حکومـت العـالی) و انقـالب شـکوهمند اسـالمی ایـران بـوده اسـ ای (مـد ظلـه  آلله خامنـه آیت

بـود. هـر  یه انقـالب اسـالمیشـب یاسیان سیو جر یاسیك اسالم سی یریگ کستان مخالف شکلیتاج

 یران به علت نقش برجسـته حـزب نهضـت اسـالمی در مقطعـیکستان با ایچند مناسبات دولت تاج

 یاسـالم ین حزب در دولـت جمهـوریها نسبت به ا استیس یر برخییج با تغیافت، اما به تدریبهبود 

، ظهـور داعـش یاسـالم یداریـا (بی، و سپس تحوالت غـرب آسـیژه دولت حسن روحانیران، به ویا

و سـپس حـذف تنهـا حـزب  ینـه خـود را در محدودسـازیریاسـت دیکسـتان سیو...)، حکومت تاج

شتر دولت دوشنبه با رهبـران حـزب ینه برخورد بیز زمیران نیکرد. انفعال ا یاتیکستان عملیتاج یاسالم

ن در یالمسـلم ت کـردن گـروه اخوانیـالفعال ن ممنوعیکستان را فراهم کرد. بنـابرایتاج ینهضت اسالم

  د.یآ یکستان به شمار میتاج یحذف حزب نهضت اسالم یبرا یا نهیزم یکستان به نوعیتاج

هسـتند،  یحنفـ یدرصد از مسلمانان آن سن ٨٥ش از یکستان که بی. بدون شك در کشور تاج ٣

گذارند و هـم  ریسم تأثیوبندیت و دیان وهابین گرفته تا جریالمسلم ز اخوانا یاسالم یها انیهم جر

ر انقـالب ین تـأثیه و... . همچنـیسـویه، یـه، کبرویـه گرفتـه تـا قادریاز نقشبند یصوف یها قتیطر

العـالی) در مسـلمانان   ای (مـد ظلـه آلله خامنـه آیت(ره) و ینیامام خم یها شهیران و اندیا یاسالم
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 یگذار اسـتیامـا نـوع سکستان قابل انکار نیسـت. یتاج یژه حزب نهضت اسالمیو کستان بهیتاج

ن و یالمسـلم از جملـه اخوان یاسـالم یها گونه با گروه کستان و برخورد حذفیدولت سکوالر تاج

و تندرو فراهم کـرده اسـت.  یافراط یها بروز گروه ینه را برایزم یرو نهضت اسالم انهیتنها حزب م

گیرانه، فعالیـت  های سـخت جیکستان تالش کرده است با اتخـاذ برخـی سیاسـتدولت سکوالر تا

 را های اسالمی در این کشور را محدود کند؛ به همین علت حزب نهضت اسالمی تاجیکستان گروه

ها و  بزرگ و معتدل این کشور بود، منحـل کـرد. امـا اعمـال ایـن محـدودیت اسالمی احزاب از که

رائـه قرائتـی خـاص و محـدود از اسـالم، باعـث شـده اسـت برخـی ها و تالش برای ا گیری سخت

های تروریست مانند داعش و طالبـان  های اسالمی تندرو در این کشور به سمت برخی گروه جریان

  سوق یابند.

کستان که پس از صلح بـا دولـت یتاج یحزب نهضت اسالم یعنیرو،  انهیم یتنها حزب اسالم

کـرد، چنـد  یشـرکت م یانتخابـات یها بود و آزادانه در رقابتم یکستان، در ساختار قدرت سهیتاج

الدین کبیری، رهبر حزب نهضـت اسـالمی  (شرکت محی یبه بهانه واه ١٣٩٤ل مهر یش اوایسال پ

اعالم شـد.  یرقانونیت و سپس غیالفعال تاجیکستان، در کنفرانس وحدت اسالمی در تهران)، ممنوع

ز بـه خـارج یـن یر و بازداشت شدند و شمارین حزب دستگیا یانین پس همه رهبران ارشد و میاز ا

کسـتان و یتاج یکستان با حـزب نهضـت اسـالمیو استبدادگونه دولت تاج یختند. برخورد سلبیگر

و تندروانـه  ینـیرزمیز یها تیفعال ینه براین حزب در سراسر کشور موجب شده است زمیروان ایپ

 بدنـه اجتمـاعیمرهبران حـزب نهضـت اسـال یریفراهم شود و با دستگ
ً
ن حـزب بـه یـا ی، عمـال

کسـتان بـا یل شـود. برخـورد سـخت و متعصـبانه دولـت تاجیمتما یو وهاب یتندرو سلف یها گروه

 یاض در ازایـسو و گسترش روابط دوشـنبه بـا ر  كیو تندرو خواندن همه آنها از  یاسالم یها گروه

 ید یاز ســو یوهــاب دان دادن بــه مبلغــانیــو م یون دالریــلیم ٨٠ یاقتصــاد یهــا کمك
ً
گــر عمــال

 یدادسـتان کـل تاجیکسـتان مـدع نکـهیمواجه خواهد کرد. بـا ا ینده با مشکالتیکستان را در آیتاج

آیـد، امـا  ترین عامل تهدیدکننده امنیـت ملـی ایـن کشـور بـه حسـاب می ، بزرگ»تروریسم«است 

 به گسترش ترور
ً
  ١کند. یکمك مسم در کشور یحکومت تاجیکستان با اقدامات غلط خود عمال

                                                                                                                                        
 کـه شـده ثبت ۲۰۱۹در سال  گری و افراطی تروریسم به مربوط جنایت مورد ۱۰۶۲گفته حکومت تاجیکستان،  . به١
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  يریگ جهینت
 یمعتدل (حزب نهضـت اسـالم ید در تنها حزب اسالمیکستان را باین در تاجیالمسلم نفوذ اخوان

ت و سـپس یـالفعال ل یادشـده ابتـدا ممنوعیـن حـزب بـه دالیـوجو کـرد؛ امـا ا جست  کستان)یتاج

غ یـا تبلیـن یالمسلم خوانن حزب به بهانه وابسته بودن به ایاز رهبران ا یاعالم شد و بخش یرقانونیغ

 یهـا از ورود گروه یریو جلـوگ یسـاز ینیردیاسـت غیشـدند. س یآن بازداشت و زندان یها شهیاند

 در یالمسـلم ان اخوانیـشده است تـا جر یا نهی، زمیادارات دولت یبه قدرت و حت یاسالم
ً
ن عمـال

و پنهـان  یررسمیافل غاین جنبش در مح یها شهیکستان چندان فعال نباشد؛ اما بدون شك اندیتاج

  شود. یغ میتبل

                                                                                                                                        
 ملـی امنیـت شـورای دبیـر زاده، وطـن محمـدعلی .دهـد می نشـان افزایش را فقره ۳۰۶ ،۲۰۱۸ سال با مقایسه در

 کشـورهای امنیـت بـا را افغانستان امنیت تهران، در ای منطقه امنیت وگوی گفت کنفرانس دومین نیز در تاجیکستان
 جنـگ سال ۴۰ از بیش به جمعی همکاری با باید«: گفت و دانست تنیده درهم کشور این همسایگان ویژه به منطقه

 امنیـت برای افزایش به رو تهدیدی افعانستان شمال در تروریستی های گروه توسعه .داد پایان افعانستان در ناامنی و
 احتمـال کشـور، ایـن شـمال در هاي تروریسـتي گروه این حضور تثبیت و گسترش به وجهت است. با مرکزی آسیای
 نیافتگی توسعه و در این بین فقر .دارد وجود منطقه این در تروریستی های گروه سوی از مستقل حکومت گیری شکل
 هـای والیت در آنهـا ذنفو افزایش و منطقه مردم از سربازگیری در تروریستی های گروه موفقیت اصلی دالیل از یکی

  ».است افغانستان شمالی





  
  

  بررسی روابط ترکیه و آلمان
  رویداد

در اسـتانبول بـا رجـب طیـب  ۲۰۲۰ژانویه  ۱۳۹۸/۲۴بهمن  ۴آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، در 

وگو کرد. مرکل به دعوت اردوغان و در صدر یک هیئـت  جمهور ترکیه، دیدار و گفت اردوغان، رئیس

رفت. چندی پیش هم اردوغان و مرکل در کنفرانسی درباره تحوالت لیبی موسـوم رتبه به ترکیه  عالی

برگزار شـده بـود، بـا یکـدیگر دیـدار و  ۲۰۲۰ژانویه  ۱۳۹۸/۱۹دی  ۲۹که در » کنفرانس برلین«به 

وگو کرده بودند. به این مناسبت در این یادداشت سعی خواهد شد روابط ترکیه و آلمـان مـورد  گفت

  قرار بگیرد. بررسی و ارزیابی

  تحلیل رویداد
تـرین  روابط اقتصادی ترکیه با آلمان در سطح عالی برقرار است. آلمان مهم . روابط اقتصادي:1

میلیـارد دالر  ۳۰شریک تجاری ترکیه در اروپاست. در حال حاضر حجم تجاری دو کشور بیش از 

د دالر هم رسید. ایـن حجـم میلیار ۳۷های پیش به رقم تقریبی  است؛ در حالی که این رقم در سال

دلیـل ایـن کـاهش نیـز بـه مسـائل و  ١چهارم تجارت ترکیه با اتحادیه اروپاست. تجارت معادل یک

  گردد. های سیاسی بین دو کشور بازمی تنش

میلیارد دالر بوده کـه در ایـن بـین آلمـان بـا  ۱۶۵حجم صادرات ترکیه به جهان  ۲۰۱۹در سال 

ه اول را بین کشورهای مقصد داشته است. کاالهای تولیـدی ماننـد میلیارد دالر رتب ۱۳رقمی حدود 

های اول صادرات ترکیـه بـه  پوشاک، تولیدات مونتاژشده مانند خودرو و محصوالت کشاورزی رتبه

الت پیشرفته و مواد اولیه شیمیایی نیز از آلمان به ترکیـه  آلمان هستند. فناوری و تجهیزات و ماشین آ

  شود. وارد می

گذار خـارجی در ترکیـه  تـرین سـرمایه ابع، آلمـان و برخـی دیگـر انگلسـتان را بزرگبرخی منـ

های آلمانی از  تواند ناشی از احساس عدم اطمینان برخی شرکت ها می جایی رتبه دانند. این جابه می
                                                                                                                                        
1. Helge Tolksdorf, Economic Challenges and Opportunities for Turkey and Germany – A German 
Perspective, http://www.ces-munich.de/DocDL/forum-2016-2-tolksdorf-turkey-germany-june.pdf 

http://www.ces-munich.de/DocDL/forum-2016-2-tolksdorf-turkey-germany-june.pdf


هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

ششم
، 

شماره
 

133
، 

1398
 

 

 

36  

شـده را بـه تـأخیر  ریزی های برنامه گذاری وضعیت و روابط سیاسی آنکارا ـ برلین باشد کـه سـرمایه

  دازد.ان می

کنند که بیشتر در بخـش خـدمات ماننـد  بیش از هفت هزار شرکت آلمانی در ترکیه فعالیت می

الت و مـواد غـذایی  گذاری مالی، و بخش تولیـدی ماننـد ماشـین گردشگری، بانکداری و سرمایه آ

ئـه کنند، فناوری پیشرفته ارا های مهمی در ترکیه ایجاد می گذاران آلمانی شغل حضور دارند. سرمایه

شـود بـا تأسـیس کمیسـیون  بینـی می کننـد. پیش های ارزشمندی را منتقـل می دهند و تخصص می

و مجمع انرژی ایـن دو کشـور بـه عنـوان  ۲۰۱۸آلمان و ترکیه در سال  ١مشترک اقتصادی و تجارت

  گذاران و بازرگان، روابط اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد. وگو بین سیاست تاالری برای گفت

روابط سیاسی ترکیه و آلمان از چند موضوع تأثیر گرفته است کـه در زیـر بـه  بط سیاسی:. روا2

  شود: آنها اشاره می

درصدد الحاق به اتحادیـه اروپـا بـوده  ۲۰۰۵الف) الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا: ترکیه از سال 

ادید برای شهروندان است تا از مزایای اقتصادی، سیاسی و امنیتی این اتحادیه از جمله آزادسازی رو

رفـت؛ امـا بـه  های ابتدایی، مذاکرات ترکیه با این اتحادیه به خوبی پیش می خود بهره ببرد. در سال

تدریج با تغییر رویکردی که اردوغان در داخـل و خـارج پـیش گرفـت، شـرایط بـرای ایـن الحـاق 

ها همـواره بـا  که اروپاییتر شد و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. جدا از اسالمی بودن ترکیه  سخت

نگریسـتند، تنـزل معیارهـای دموکراتیـک و حقـوق بشـری در ترکیـه و  دیده تردید به این کشـور می

  گرایانه اردوغان مانع اصلی در این روند بوده است. سیاست خارجی تقابل

و نگـاه  راستا با این اتحادیه پیش رفتـه های اروپا، هم در این میان، آلمان به عنوان یکی از قدرت

کنـد بـا  انتقادآمیزی به اقدامات غیردموکراتیک آنکارا داشته است. بـا وجـود ایـن، ترکیـه سـعی می

برقراری رابطه با برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان ایـن پرونـده را پـیش ببـرد و بـه سـرانجام 

ریاست آلمان بـر برساند. در حال حاضر با روابط خوب ترکیه و آلمان، آنکارا امیدوار است در دوره 

  اتحادیه اروپا شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه باشد.

ب) سوریه: ترکیه و آلمان در سوریه گاه مواضع مشترک و گاه مواضعی متفـاوت دارنـد. آنهـا در 

                                                                                                                                        
1. JETCO: Joint Economic and Trade Commission 
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بس، منطقه حائل و عدم حمله نیروهای سوری و روسی بـه ادلـب مواضـع مشـترکی  خصوص آتش

یکی از مخالفان حمله ترکیه به منطقه شرق فرات در سوریه بـوده و  داشته و دارند؛ با این حال آلمان

دانسته است. آلمـان بـه منظـور  حتی این اقدام را نوعی اشغال و ضمیمه کردن خاک سوریه به ترکیه 

مخالفت با تهاجم ترکیه به شمال سوریه، اعالم کرد صادرات تسلیحات به ترکیه را محـدود خواهـد 

  کرد.

کیه به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در موقعیت بسیار خوبی قـرار دارد. ایـن ج) پناهندگان: تر

ترین مسیر رفت و آمـد آوارگـان و پناهجویـان آسـیایی، بـه ویـژه پناهنـدگان سـوری بـه  کشور مهم

آفرینی برای اروپا دارد. دولـت ترکیـه  کشورهای اروپایی است؛ به همین دلیل نقش مهمی در بحران

زنی در برابر کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان، استفاده کرده  متیاز به عنوان ابزار چانههمواره از این ا

  است.

چندین بار آلمان و سایر کشورهای اروپایی را بـه نادیـده گـرفتن تعهـدات  ۲۰۱۹ترکیه در سال 

ی خود از جمله پرداخت نکردن کمک مالی مورد توافق متهم و آنها را به نقض تعهدات متقابـل مبنـ

بر عدم حفظ پناهندگان و کنترل مهاجرت آنهـا بـه اروپـا تهدیـد کـرده اسـت. از آنجـا کـه مسـئله 

پناهندگان به دلیل آثار منفی سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای دولـت آلمـان بسـیار مهـم 

 های مـالی، دولـت ترکیـه را بـه اند با مذاکرات بسـیار و وعـده است، مقامات این کشور سعی کرده

  بند کنند. تعهدات خود پای

کنند که نقش مهمـی در  تبار در آلمان زندگی می های مقیم آلمان: حدود سه میلیون ترک د) ترک

تبارهـا از آنهـا در جهـت  روابط سیاسی دو طرف دارند. آنکارا سعی کرده است با نفـود در ایـن ترک

گاهی از ای ن موضوع سعی در کنترل ایـن نفـوذ منافع سیاسی خود استفاده کند. دولت آلمان نیز با آ

  دارد.

تبار نیز در برخی احزاب آلمان عضویت دارند که  های مقیم آلمان، نمایندگان ترک عالوه بر ترک

 از سیاسـت
ً
خواهنـد در  کننـد و از مقامـات آلمـانی می های اردوغـان و حـزبش انتقـاد می معموال

ک را کنار بگذارند و به طور آشکار و صریح داری دیپلماتی دیدارهای خود با مقامات ترکیه، خویشتن

  از سیاست آنها انتقاد کنند.
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هـ) کردها: آلمان میزبان مهم و اصلی کردها و اعضای پ.ک.ک اسـت، در حـالی کـه آنکـارا 

داند که برای امنیت ملی ترکیه تهدیدزاست. به همین دلیل ترکیـه  پ.ک.ک را گروهی تروریستی می

کند و خواستار توقف فعالیت سیاسی و اقتصـادی  از پ.ک.ک متهم میهمواره آلمان را به حمایت 

  این گروه در آلمان است.

 از نحوه برگزاری تبعیض
ً
آمیز تظـاهرات عمـومی در آلمـان شـکایت کـرده  دولت اردوغان غالبا

 با شک و ظن به تجمع گویند دولت و رسانه است. آنها می
ً
ای کـه در   های عمومی های آلمان معموال

کنند، در حالی کـه تظـاهرات   شود، نگاه می ن برای حمایت از اردوغان و دولت ترکیه برگزار میآلما

گونه نقدی برگـزار  زند ـ به راحتی و بدون هیچ های پ.ک.ک در آن موج می کردها ـ که اغلب پرچم

 شود. می

از کودتـای  الله گولن، به ویـژه بعـد و) گروه گولن: پس از اختالف دولت حاکم در ترکیه با فتح

، برخی از اعضای گروه گولن از ترس بازداشت و زندانی شدن بـه آلمـان فـرار کردنـد. ۲۰۱۶ژوئیه 

پس از آن اردوغان بارها در دیدار با مقامات آلمانی، از جمله آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، لیستی 

اسـت کـرده اسـت مـانع از های وابسته به گروه مذکور را ارائـه داده و از آنهـا درخو از افراد و شرکت

ها شوند و آنها را به ترکیه تحویل دهند؛ در حالی که دولت آلمان در برابـر  فعالیت این افراد و شرکت

این خواسته مقاومت کرده و در بسیاری از موارد خواستار اسناد و مدارک معتبر برای محکـوم کـردن 

  گروه گولن شده است. 

که قابلیت تأثیرگذاری بر روابط ترکیـه بـا آلمـان را دارد، ها: موضوع دیگری  کشی ارمنی ز) نسل

دهـد.  کشی واکنش منفی نشـان می هاست. ترکیه در برابر به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنی نسل

گاهی از این موضوع، در ژوئن  » کشی نسل«را به عنوان  ۱۹۱۵وقایع  ۲۰۱۶پارلمان فدرال آلمان با آ

  به رسمیت شناخت.

هایی که مقامات آلمان بـه آن معتـرض بـوده و  وندان آلمانی: یکی از موضوعح) بازداشت شهر

هستند، بازداشت خودسرانه شمار زیادی از شهروندان آلمـانی توسـط ترکیـه اسـت. دولـت ترکیـه 

بسیاری از شـهروندان آلمـانی را بـه اتهـام جاسوسـی و مشـارکت در اقـدامات ضـد امنیـت ملـی 

نویس آلمانی، و بازداشت یک  ت. بازداشت جان دوندار، گزارشالخروج و بازداشت کرده اس ممنوع
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های چنـین  از نمونـه ۲۰۱۹وکیل ترکی ـ آلمانی همکار با سفارت آلمان در آنکارا، در اواخـر سـال 

در ترکیـه خبـر  ۲۰۱۹شهروند آلمـانی در سـال  ۶۰هایی است. برخی آمارها از بازداشت  بازداشت

  ت طرفین بوده است.دهند که موضوع مهمی در مذاکرا می

های یادشده، آنکـارا و بـرلین دربـاره عملیـات ترکیـه در شـرق مدیترانـه بـرای  عالوه بر موضوع

اکتشاف منابع انرژی و به دنبال آن تنش با یونان و قبـرس جنـوبی، برخـی مواضـع ترکیـه در لیبـی، 

دن اعضای دستگیرشـده های اسالمی آنها، بازگردان حمایت مالی ترکیه از مسلمانان آلمان و فعالیت

داعش به کشورهای خود از جمله آلمان و خرید سامانه پدافنـد موشـکی روسـیه توسـط ترکیـه نیـز 

  اختالف دارند.

روابط نظامی ترکیه با آلمان بیشتر در قالب خرید تسـلیحات و نـاتو اسـت. بنـا بـر  . روابط نظامی:3

آلمانی، رتبه اول را به خـود اختصـاص داد؛  ، ترکیه بین مشتریان تسلیحات۲۰۱۹آمار منتشرشده در سال 

در حالی که برخی نمایندگان و احزاب آلمانی، به دلیل تنش ترکیه با برخی اعضـای اتحادیـه اروپـا ماننـد 

  اند. قبرس، خواستار تحریم تسلیحاتی ترکیه شده

نیروهـای  عالوه بر این، ترکیه و آلمان در سازمان ناتو متحد هستند و به همین دلیـل تعـدادی از

نظامی آلمان در پایگاه نظامی اینجرلیک در ترکیه حضور دارند. با وجود این اتحاد نظـامی، دولـت 

، به هیئت آلمـانی اجـازه بازدیـد از نیروهـای ۲۰۱۷ترکیه در بحبوحه تیرگی روابط با آلمان در سال 

ا از پایگـاه اینجرلیـک نظامی آلمانی در پایگاه مذکور را نداد. به همین دلیل آلمان نیروهای خـود ر

  خارج و به اردن منتقل کرد تا روابط دو طرف همچنان تیره بماند.

هـای  تـرین پروژه میان ترکیه و آلمان رابطه فرهنگـی نیـز برقـرار اسـت. مهم . روابط فرهنگی:4

  :اند از های آموزشی آلمان و ترکیه عبارت روابط فرهنگی و سیاست

کادمی فرهنگی ترابیا   کند. ن استانبول که اقامت هنرمندان را فراهم میدر استا ١ـ آ

  ـ ارتباط دادن جوانان آلمان و ترکیه با هدف تقویت مبادله دوجانبه جوانان؛

  ای ـ آلمانی در استانبول؛ ـ دانشگاه ترکیه

 ١ـ مدارس آلمانی در آنکارا، استانبول و ازمیر.

                                                                                                                                        
1. The Tarabya Cultural Academy 
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  گیري نتیجه
گـاه بـه  سی زیاد، مسیر یکنواختی را طی کرده که هیچهای سیا روابط ترکیه و آلمان با وجود اختالف

های سیاسی مـورد اخـتالف زیـادی وجـود  بحران ختم نشده است. در روابط ترکیه و آلمان موضوع

ایم، بـه  در این روابط بـوده  تواند باعث تنش در این روابط شود؛ چنان که گاه شاهد تنش دارد که می

اند. با وجـود  ها تشبیه کرده رها، مقامات آلمانی را به نازیطوری که مقامات ترک در برخی اظهارنظ

 اند روابط سیاسی خود را وارد روابط اقتصادی نکنند.  این، آنکارا و برلین سعی کرده
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