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  »اخراج نظامیان آمریکایی«بررسی ابعاد و نتایج موضوع 
  واشنگتنـ  بین بغداددر مذاکرات 

  رویداد  
های  در شرایطی که دولت آمریکا در تکاپو برای نجات روابط خود با مقامات عراق و کاستن از فشار

فرمانـده ارشـد » مـک کنـزی«بغداد برای خروج نظامیان آمریکا از خاک این کشور اسـت، ژنـرال 
ر سـکوت خبـری بـه عـراق سـفر د ١٣٩٨بهمن  ١٥  های نظامی آمریکا در منطقه روز سه شنبه نیرو

ترین مقام نظامی آمریکا است که از زمان شهادت سردار سپهبد قاسم سـلیمانی بـه  کرد.وی بلندپایه
کند.مک کنزی در این سفر ضـمن مالقـات بـا  های متجاوز این کشور، از عراق دیدن می دست نیرو

  ی عین االسد دیدار کرد.های نظامی آمریکا در پایگاه هوای مقامات عراق در بغداد، با نیرو
در این راستا ،طی روز های گذشته،مسئوالن و مقامات آمریکایی و همچنین عراقی از دسـتیابی 

اند. بعالوه، عثمان  در پایگاه هوایی بلد ابراز نگرانی کرده ١٦-به هواپیماهای اف» های مسلح گروه«
رئیس هیأت سازمان ناتو در زمینـه  الغانمی، رئیس ستاد مشترک ارتش عراق و ژنرال چینی کاردینیا،

هـای آینـده بحـث و  های آموزشی و مستشـاری ایـن سـازمان در عـراق بـرای دوره گسترش فعالیت
، در ١٣٩٨بهمـن  ١٣اند. این در حالی است که عصر روز یکشـنبه وگو کردند و توافقاتی داشته گفت

امیان آمریکایی، بـدر الزیـادی، پی تصمیمات پیشین پارلمان عراق مبنی بر الزام دولت به خروج نظ
عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان به خبرگزاری عراقی (واع) اظهار داشـته اسـت کـه بـا انتخـاب و 

وزیر مکلف جدید (محمد توفیـق عـالوی)، بایـد در حکومـت آینـده،  تعیین وزرای کابینه، نخست
  اخراج نظامیان خارجی از عراق را عملیاتی کند.

 تحلیل رویداد
ها از عراق  به ویـژه پـس  آمریکایی ١های بحث خروج (یا به عبارت بهتر اخراج) واقع اولین تکانهدر 

                                                                                                                                        
وجه کرد. در واقع خروج بـه نـوعی حـاکی از نشینی باید به چند نکته ت . شایان یادآوری است که در بحث خروج، اخراج و عقب١

نشـینی نیـز نـوعی  اسـت. عقب» مواجهه با شـرایط اجبـار یـا از روی ناچـاری«داشتن اراده بازیگر است ولی اخراج به مفهوم 
مریکـایی رسد، برخی از دولتمردان آ رود. که به نظر می  به شمار می» اخراج آبرومندانه«آید و در واقع نوعی   تاکتیک به شمار می

احتمـال «نشـینی را بـا  پس از تحوالت منطقه مرتبط با ترور سردار شهید سلیمانی و همرزمانشـان،در تالشـند تـا قضـیه عقب
 جابجا نمایند. » ها از غرب آسیا خروج آمریکایی
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مـیالدی  ٢٠١٨تر پس از انتخابات پارلمـانی  به بعد و سپس به صورت پرشدت ٢٠٠٨های  از سال
ما در این کشور(متعاقب پیروزی دو فراکسیون برتر پیروز شیعی با صبغه ضد آمریکایی)  آغاز شد، ا

های برجسته مقاومت و مبارزه علیـه داعـش، ایـن  پس از مواجهه ناجوانمردانه آمریکایی ها با چهره
ای فراگیرتر تبدیل شد و موضوع اخراج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه بار دیگـر  موضوع به مطالبه

"عقده حقارت" در در کانون توجه قرار گرفت.البته استمرار این وضعیت می تواند با زنده نگه داشتن 
  میان جامعه عراق،طومار آمریکایی ها را در عراق بپیچد. 

هـا، موضـوع  عراقی در فرودگـاه بغـداد توسـط آمریکایی -پس از ترور نمادهای مقاومت ایرانی
و تخلف از معاهدات فیمابین میان مقامات عراقـی و » اخراج یا خروج نظامیان آمریکایی از عراق«

هـای  ی  گرفت و حتـی بـا حمایـت مردمـی در پـی فراخـوان برخـی جریانبیشتر  آمریکایی شدت
مـاه  ایـن موضـوع  دی ٢٧مقاومت نظیر جریـان صـدر، در تظـاهرات ضـد آمریکـایی روز جمعـه 

  مشروعیت  بیشتری یافت. 
دیدار سرزده ژنرال مک کنزی در بحبوحه تشدید احساسات ضد آمریکایی در عـراق، حمـالت 

هـای نظـامی آمریکـا در پارلمـان  یکا در بغداد و تصویب الیحه خروج نیروراکتی به سفارتخانه آمر
رسـد فشـارهای بسـیاری از سـوی مقامـات  عراق صورت گرفته است. از این رو،اکنون به نظـر می

اخــراج نظامیــان «آمریکــایی، بــر مقامــات عراقــی در جهــت انصــراف از تصمیماتشــان مبنــی بــر 
، »اقتصـادی بـر عـراق -های مـالی تشدید تحریم«احثی نظیر شود. عالوه بر مب وارد می» آمریکایی

، احتمال قرار گـرفتن مجـدد عـراق ذیـل »های آمریکایی در این کشور اخذ غرامت ساخت پایگاه«
 مقامات آمریکایی خطـر دسترسـی و 

ً
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، اخیرا

نمـایی  هـا را بزرگ زات نظامی آمریکا در برخی پایگاههای مسلح به فناوری ها و تجهی دستیابی گروه
  اند.  تر در قبال موضوع خروج وادار کرده کرده و مقامات عراقی را به اتخاذ برخی مواضع نرم

هـای وابسـته بـه  هـا جریان عبارت بهتر از دیـدگاه آمریکایی های مسلح (و به موضوع دستیابی گروه
موجـود در پایگـاه هـوایی بلـد، واقـع در چـارچوب  ١٦- فهـا و تجهیـزات ا حشد شعبی) به فناوری

ها در تالشند تا مقامات عراقی را به پذیرش نیروهـای  های قبلی و مستمسکاتی است که آمریکایی بهانه
  در چارچوب آموزش و خدمات مستشاری وادار کنند.   آمریکایی

سـناریوی دیگـری را نیـز دنبـال  ها، آنها های خود آمریکایی رسد به موازات فعالیت البته به نظر می
ها را اقناع نماید تا در چـارچوب سـازمان  ها و هم عراقی تواند هم آمریکایی کنند؛ سناریویی که می می
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عد رسانه
ُ
تبلیغاتی طی روزهـای گذشـته،  - ای ناتو، حضور نظامیان آمریکایی در عراق تداوم یابد.  در ب

 آمریکایی
ً
هـا و منطقـه، بسـیار  هـای آتـی آن را بـرای عراقی تها تهدیـد داعـش و خطـر عملیا مجددا
التماس برای «یا » استمرار حضور«رسد این موضوع نیز در چارچوب  اند و به نظر می نمایی کرده بزرگ

  گنجد.  می» ادامه حضور
با همه این اوصاف، در مسیر موضوع ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق، موانـع بسـیاری 

دو بلوک قدرتمند شیعی با صـبغه ضـد آمریکـایی در پارلمـان عـراق و داشـتن وجود دارد. حضور 
موضـوع اخـراج نظامیـان آمریکـایی از «هـا در  حمایـت از  پشتوانه تظاهرات عظیم میلیونی عراقی

ها بـرای  های پنهانی و اعمالی گذشته آمریکایی ، بعالوه آشکار شدن برخی سیاست»سرزمین عراق
ای و... )را  ها بر ادامه حضور به هر قیمتـی و بـه هـر وسـیله رار آمریکایینخبگان عراقی (در پی اص

  های استمرار حضور نظامیان آمریکایی به شیوه گذشته ارزیابی کرد. توان جزو موانع و چالش می

    گیري نتیجه
هـای  های مکرر مقامات و افکار عمومی در عـراق بـرای خـروج فـوری و کامـل نیرو به رغم تقاضا

ها را نادیـده  ریکا از خاک این کشور، مقامات واشنگتن تاکنون به طور عامدانه ایـن تقاضـانظامی آم
  گرفته اند.

در عراق و پیش کشـیدن بحـث خـروج نظامیـان آمریکـایی از عـراق و  ١٣٩٨تحوالت دی ماه 
 ها تمـایلی متعاقب آن نگرانی و اعتراض شدید دولتمردان آمریکایی به خوبی نشان داد که آمریکایی

هایی در خصـوص آن،  برای خروج (یا اخراج) از منطقـه ندارنـد و حتـی در صـورت بـروز زمزمـه
  دولتمردان و مقامات آمریکایی به شدت در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. 

هـا بـرای اسـتمرار حضـور نظـامی در  هـای آمریکایی رسـد بـه مـوازات تالش اکنون به نظر می
نمـایی تهدیـد، حضـور در قالـب نـاتو و ...، اکنـون  بزرگ های مختلف آموزشی، مستشاری، قالب

بـه اجمـاع نسـبی » تحدید نظامیان آمریکایی در عراق«غالب مقامات عراقی و بدنه اجتماعی حول 
های  مـالی و وابسـتگی -های بـانکی اند، اما به سبب عـدم اسـتقالل کامـل عـراق در زمینـه رسیده

هـا، در آینـده نزدیـک ایـن موضـوع  راق به آمریکاییامنیتی ع -ایجادشده در ساختار رسمی نظامی
صورت عملی به خود نخواهد گرفت. حتی ممکن است با به قدرت رسیدن محمد توفیـق عـالوی، 

وزیر مکلف عراق، این موضوع به تعویق انداخته شود و موضوعات داخلـی عـراق از جملـه  نخست
بـه جـای موضـوع اخـراج  -قامـات عراقـیبرگزاری انتخابات آینده و مبارزه با فساد، در اولویـت م
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  قرار گیرد. -نظامیان آمریکایی از عراق
هـا و مقامـات  رغم مجـادالت، مناقشـات و مـذاکرات میـان آمریکایی نکته مهم آن است که به

، بـه نظـر »خروج، ابقاء، تجمیع، تحدید یا تجمید نظامیان آمریکایی در عراق«عراقی در خصوص 
ویژه مقامـات حکـومتی وقـت  هـا و بـه هـای شـدید آمریکایی نگرانیرسد که این موضوع سبب  می

جمهور آمریکا (دونالد ترامـپ)  جمهوری برای رئیس آمریکا شده و به جهت انتخابات آینده ریاست
ای متحـد خـود را در ایـن راسـتا  ای تبدیل شده است و آنها بازیگران منطقه به موضوع بسیار حیاتی

  اند.  بسیج کرده
  



  
  

  )2ازي راهبرد مقاومت در تئوري و عمل(س قدرت
  مسئله

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفـی هـر گونـه «قانون اساسی،  ١٥٢طبق اصل 
جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقـوق همـه  پذیری، حفظ استقالل همه جویی و سلطه سلطه

آمیز متقابل بـا دول غیـر محـارب  صلح گر و روابط های سلطه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت
بر همین مبنا جمهوری اسالمی به عنوان پیشگام مقاومت در منطقه و جهان اسـالم، ». استوار است

طلبی غرب، رژیم صهیونیستی و حمایـت از  ها و کشورهایی که در راه مبارزه با سلطه همواره از گروه
. حمایت جمهوری اسالمی از مقاومت، کـه در دارند، پشتیبانی کرده است آرمان فلسطین گام برمی

گرایانه انقالب اسالمی قابل تبیـین اسـت، بـرخالف آنچـه  های ایدئولوژیک و آرمان قالب سیاست
کنند، خارج از منافع ملی و سیاست کسـب  فهمان داخلی یا معاندان خارجی بیان می بعضی از کج

داخـل کشـور بـا تـأثیر از تبلیغـات  ای در قدرت جمهوری اسالمی نیست. دشمنان خارجی و عده
هـای  کنند که سیاست حمایت جمهوری اسالمی در حمایت از گروه دشمنان، این ادعا را مطرح می

زا برای جمهوری اسالمی است. ایـن نوشـتار  بینانه و هزینه گرایانه، غیرواقع مقاومت، سیاستی آرمان
سازی اتخـاذ ایـن راهبـرد از  ن قدرتدرصدد است با بررسی راهبرد حمایت از مقاومت، ضمن تبیی

گرایانه  پذیری آن بر اساس منافع ملی و سیاستی واقع سوی جمهوری اسالمی ایران در منطقه، توجیه
را بررسی کند. شایان ذکر است بخش اول این مقاله در شـماره قبلـی منتشـر شـد و در ایـن شـماره 

  بخش دوم و نهایی مقاله آورده شده است.

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

گیـری از ایـن تئـوری و منطبـق بـر  تالش شده بـا بهره ١این مقاله که در دو بخش منتشر شده است،
  های این نظریه، راهبرد حمایت جمهوری اسالمی از مقاومت تبیین و تحلیل شود. مؤلفه
های علـم سیاسـت، بـه ویـژه در روابـط  هایی است که بارهـا در بررسـی یکی از واژه. قدرت  ١
کارگیری  گراسـت و بـر بـه گرایی، رویکردی تجربـی و عمل رود. رویکـرد واقع الملل، به کار می بین

                                                                                                                                        
  . بخش اول این مقاله در شماره قبلی هفته نامه منتشر شده است.١
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کیـد دارد. سیاسـت خــارجی   مـؤثر و عاقالنـه قـدرت توسط کشورها با هدف تأمین منافع ملـی تأ
تـرین هدفش، تأمین و تعقیب منـافع ملـی اسـت  محور است که مـهم یاسـتی مـنفعتگـرا، سـ واقع

ها، باید منافع ملـی تـأمین شـود و ایـن  شود. در نگاه رئالیست کـه براسـاس قدرت ملی تعریف می
گرایی به رهبـران  کند. تئوری واقع پذیر نیست. قدرت ایجاد امنیت می منافع ملی بدون قدرت امکان

ها براساس قدرت است و این امـر یـك اصـل بنیـادین در نظـام  آموزد تفاوت بین دولت میکشورها 
 شود. الملل تعریف می بین

ها یا قدرت با حجم نیروی نظـامی بـه معنـای صـریح کلمـه  گرایی مفهوم توانایی در نظریة واقع
دبعـدی اسـت کـه ای چن گویند قدرت پدیده گرایان می مترادف نبوده یا به ندرت مترادف است. واقع

دارای هر دو مؤلفه نظامی و غیرنظامی است. به طور خالصه، قدرت مرکب از عوامل کیفی و کمـی 
ها، از یک طرف با اهدافی که برای تحقـق آنهـا  ای از توانایی عنوان مجموعه  است. کارآیی قدرت به
یگرانی کـه قـدرت، شود و از طرف دیگر با وسایل موجود در دسترس سایر باز از قدرت استفاده می

  ای ضروری دارد. رود، رابطه هماهنگ با آنان یا علیه آنان به کار می
بــرای   اســت  ای های سیاست، مبـارزه مـانند سایر عرصه  المـلل  از منظر مورگنتا، سیاست بـین

، همیشه قدرت هدفی عاجـل  باشد  الملل هرچه ، و اهداف غایی سیاست بین قدرت  و حفظ  کـسب
کند: دولتی  اشاره می  ها به سـه نـوع سـیاست خارجی دولت  مورگنتا  شود. در این راستا می محسوب

توزیع قدرت تمایـل دارد، سیاسـت خـارجی حفـظ وضـع   در  حـفظ قـدرت و نه ایجاد تغییر  به  که
قدرت   دموجو  زدن روابط هم بـر  طـریق  به کسب قدرت بـیشتر از  که  کند؛ دولتی موجود را دنبال می
کند؛ دولتی که در پی نمایش قدرت موجـود خـود  را تعقیب می  افزایش قدرت  تمایل دارد، سیاست
کند. هـر چنـد هـدف از سیاسـت حفـظ  همان نمایش قدرت را دنبال می  یا  است، سیاست پرستیژ

گیـرد  وضع موجود، حفظ توزیع موجود قدرت است، ولی کشوری که چنـین سیاسـتی را پـیش می
 
ً
کند. بـرعکس کشـورهای حـامی وضـع  المللی عمل نمی برای جلوگیری از هر گونه تغییر بین لزوما

هـای اساسـی در توزیـع  موجود، در پی جلوگیری از آن نوع تغییر هستند که ممکـن اسـت دگرگونی
  آورد.    المللی قدرت به وجود بین

موجـود هسـتند و گیرد کـه درصـدد تغییـر وضـع  نمایش قدرت نیز توسط بازیگرانی انجام می
توانـد قابلیـت  گذارند. نمایش قدرت ماهیـت اعتبـاری دارد؛ یعنـی می قدرت خود را به نمایش می

بازدارنده داشته باشد. به عبارت دیگر، بـین سیاسـت نمـایش قـدرت، اعتبـار و بازدارنـدگی رابطـه 
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ن شـهرتی از یابد که یک کشور به چنـا مستقیم وجود دارد. سیاست کسب اعتبار هنگامی توفیق می
نظر قدرت دست یابد که استفاده عملی از قدرت برایش غیرضروری شود. کشوری نمـایش قـدرت 

  گذارد که از آمادگی الزم برای توسعه حوزه نفوذ برخوردار است. را به اجرا می
الملل، یکی از راهبردهای مهم قدرت بـزرگ شـدن، راهبـرد گسـترش  در تاریخ نوین روابط بین

  الملل بـه بحـث منطقـه های جریان اصلی روابط بین ده است. باید گفت بیشتر نظریهمنطقه نفود بو
اســت » تـوازن قـوا«. این نقطه از بحث، بخش مهمی از داسـتان نـظریه ســنتی  پردازند مـی  نـفوذ

  دست دادن یا کاهش مـناطق نـفوذ را اهرمی برای ایجـاد تعـادل در روابـط میـان  کـه گسترش یا از
داند. نـظریه رئالیسم نیز، هدف دولـت را افـزایش قـدرت بـه مــنظور حــفظ  می  بزرگ  ایه قدرت

های مختلف ماننـد گسـترش  روش  امـنیت و تـضمین مـوقعیت برتر دولت در روابط خـارجی، بـه
  داند. های نظامی می منطقه نفوذ یا با استفاده از اهرم

الملل، از  ی قدرت ملی است. در سیاست بینگسترش منطقه نفوذ، جنبه مهمی از تولید و ارتقا
  بــه» قـدرت متوسـط«سلسله مراتب قدرت و تقویت سطح قدرت خـود از   طی  برای  این موقعیت

شود. مـنطقه نـفوذ در سرنوشت سیاسـی و اقــتصادی  استفاده می» قدرت بزرگ«و » میانی  قدرت«
  منطقه  بزرگ  های قدرت  ههای بزرگ، به ویژ یک قـدرت بزرگ بسیار مهم اسـت. قـدرت

ً
ای، معموال

عنـوان یـک سیاسـت، منطـق   آورند. این به از این مناطق به دست می  را  شان قدرت  بخش مهمی از
های منابع ملی قـدرت یـک  توجه به محدودیت  با  که  ساده و در عین حال، مهمی دارد؛ به این معنی

ستره سرزمینی است تا بتواند امکان مـانور یـک قدرت مستلزم داشتن منابع قدرت و گ  ، بسط کشور
  بـه سـرزمین اصـلی آسـیبی برسد، فراهم آورد.  اینـکه  بدون  قدرت بزرگ را خارج از مرزهایش

شـد،  طور مستقیم) مـوضوع امـنیتی تــلقی نمی کم به  بحران سوریه با اینکه برای عربستان (دست
کـاهش نفوذ جمهوری اسـالمی ایـران   ارضان سوری برایحمایت از مع  در  ولی اقدام رهبران سعودی

عبارت  عنوان رهبر جهان اسالم و افزایش نفوذ خود در منطقه بود. به  در منطقه و اعمال نقشی فعال، به 
تقویت و ارتقای   عنوان فرصتی برای سوریه به   بـحران  دیگر، عربستان سـعودی درصدد بود از مـوضوع

گیرد. در صورت سقوط بشار اسد، عربستان دست برتر را در منطقه پیـدا  ش بهره ای خوی جایگاه منطقه
راهـبردی میان ایران و سـوریه را   اتـحاد  توانست کرد؛ از این رو، تغییرات در سوریه ضمن اینکه مـی می

کـرد و ایـن  رنگ می هـای مقاومـت در لبنـان و فلسـطین را نــیز کــم تضعیف کند، حمایـت از گروه
 کند.  یادشده، احیا  ای باشد تا عربستان بتواند نفوذ خود را در مناطق انست زمینهتو می
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توانـد باعـث گسـترش نفـوذ جمهـوری  های جبهـه مقاومـت می حمایت ایران از کشورها و گروه
سـایر   نیـات  و عـدم اطمینـان بـه  ، خودیــاری از سوی دیگـر، آنارشـی اسالمی در جهان اسالم شود.

المـلل موجب شده است تـا جمهـوری اسالمی ایران درصدد کسـب قـدرت  بـین  ابـطبازیگران در رو
دهی بـه  شـکل  بـرای  قـدرتش  کند از  می  بـرآید. بـه همـین علت ایـران تالش  خـود  برای تأمین امـنیت

  ای و جـهانی مـطلوب اســتفاده کند. منطقه  نظم
داند. سوریه پس از انقـالب  را جبهه مبارزه با اسرائیل می، آن  و ایران  ، لبـنان را منطقة حائل سـوریه

کـرد. ایـن امـر موجـب پیـدایش  اسالمی ایران، امکان حضور ایـران در لبنـان را تـأمین و تضـمین می
اشــغالی و فــشار بــر اسـرائیل شـد و نیـز تـداوم ایــن   الله، تشدید حرکت اسـالمی فلسـطین حزب

  شد.  آمیز تلقی می یار موفقیتها از نـظر صدور انقالب، بس جـریان
ــع . یکــی دیگــر از مؤلفــه ٢ ــب  های نظریــه واق گرایی تــوازن قــدرت اســت و تــوازن قــوا در قل

های آنها جای دارد. توازن قوا یعنی موازنه مبتنی بر تولید قدرت متوازن برای بازدارنـدگی.  نظرورزی
گرایان بر این  نماید. واقع ز را طبیعی میسا از دید رئالیسم، پیوند دو عامل قدرت و ترس، رفتار موازنه

المللـی  های بین الملل و سـازمان باورند که به لحاظ دشوار بودن تحصیل صلح از طریق حقوق بین
یا حتی از راه تشکیل حکومت جهانی، ضـروری اسـت تمهیـدات دیگـری بـرای مهـار و مـدیریت 

کنندة مهمـی بـرای  زن قدرت وسیلة تنظیمگرایان قائل به آن هستند که توا قدرت اندیشیده شود. واقع
 گذارد. جلوگیری از دستیابی یک کشور یا هر گروه سیاسی دیگر به برتری و استیال، در اختیار می

سازی و افزایش قـدرت و نفـوذ  جمهوری اسالمی ایران با حمایت از جبهه مقاومت در پی ائتالف
طلبی آنهـا در منطقـه  های غرب و سلطه سیاست خود در منطقه به منظور تغییر وضع موجود و مقابله با
توان در راستای سیاست تغییر وضع موجـود نظـام  است. بنابراین استمرار حمایت جبهه مقاومت را می

خـود از سـوریه، چــندین   حمایت  جمهوری اسالمی ایران با تداومالمللی تحلیل کرد.  ای و بین منطقه
تــوسعه   از  حوادث مشابه در خاورمیانه با هدف جلوگیری  وقوع  از  هـدف حیاتی دیگر نظیر جلـوگیری

دنبـال   نیـز  نـفـوذ رژیـم اسـرائیل در منطقه، حفظ ائتالف شیعی و حفظ تعادل ژئـوپلیتیکی منطقـه را
  کنـد. مـی

ها توجه به اصل خودیاری مهم است، امـا از طرفـی حمایـت و تعامـل  با اینکه در سطح دولت
جبهه مقاومت در منطقه، شرایطی به وجود آورده است تـا جمهـوری اسـالمی جمهوری اسالمی با 

در رقابت با برخی کشورهای منطقه، از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار باشد. کشـوری مثـل ایـران 
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شـود. ایـن بازدارنـدگی در برخـی  ای است که از طریـق بازدارنـدگی حاصـل  نیازمند توازن منطقه
  ق گسترش نفوذ در جهان عرب و حمایت از جبهه مقاومت به دست آید. تواند از طری ها می حوزه

کـرد، وضـعیت  های عضو مقاومت حمایـت نمی اگر جمهوری اسالمی ایران از کشورها و گروه
خورد. در سوریه با کنار رفتن دولت بشار اسـد، میـدان بـرای  در عراق و سوریه طور دیگری رقم می

شـد و در  ای آنها یعنی عربستان و امارات فراهم می امیان منطقههای افراطی و ح تاخت و تاز جریان
چیزی بود که در وضعیت فعلی وجود دارد. از طرفی بـا تسـلط  عراق نیز وضعیت شیعیان غیر از آن 

الله لبنان به عنـوان  های افراطی در سوریه و عراق، امنیت مرزهای جمهوری اسالمی و حزب جریان
افتاد و شرایط برای ایران در  در مبارزه با رژیم صهیونیستی به خطر میجبهه مقدم جمهوری اسالمی 

  شد. منطقه بغرنج می
از جملـه در عـراق، لبنــان، بحــرین، ســوریه و یمـن را   عـرب  های اخیر جهان تحوالت سال

ـ عبـری، تحلیـل  ـ عربی جمهـوری اســالمی ایـران و محور غربی» نیابتی  نبرد«توان در قالب  می
    .کرد

ای بسـیار حـائز  ای مسـئله سـازی منطقـه بنابراین حمایت از جبهه مقاومت، در راسـتای موازنه
اهمیت است. بر اساس رئالیسم تدافعی نیز که مبتنـی بـر رویکـرد موازنـه تهدیـد اسـت و بـه ایـن 

قاد هایی اعت سازی در بـرابر دولت معناست که باید تهدیدها شناسایی شوند، استفان والت به تـوازن
در این شاخه از رئالیسم، تهدیدی را بایـد  شوند. محسوب می  بقای یـک دولت تـهدید  برای  دارد که

تواند موازنه را بر هم زند؛ به همین دلیـل اسـتفان والـت از نظریـه موازنـه  مورد توجه قرار داد که می
   تهدید استفاده کرد.

تواند نقـش  می ایـران در خاورمیانـه مــیتنها متحد استراتژیک جمهوری اسال  عنوان  سوریه به
بسیار مهمی برای سیاست امنیتی ایران بازی کند. بحران سوریه ممکن بود موجب تحول سـاختاری 

بزرگ را به منطقـه بیشـتر بـاز کنـد. تــغییر در   های قدرت  در مجموعة امنیتی خاورمیانه شود و پای
ی فعلی میان کشـورها را در منطقـه تغییـر بند توانست صف سـاختار قدرت سوریه و سقوط اسد می

توانسـت  کشور به حکومت برساند. این نتیجه می  آن  دهد و گروهی ضد ایرانی را در قدرت سیاسی
و موازنه در منطقه را بـه به انزوای بیشتر جمهوری اسالمی ایران در محیط امنیتی مـنطقه خـتم شود 

 ای ایران یعنی عربستان تمام کند.طقهنفع مسلط شدن گفتمان اسالم افراطی و رقیب من
ها بـر آن تأکیـد  گیری، رویکرد انتخاب عقالیـی اسـت کـه رئالیسـت . یکی از رویکردهای تصمیم ٣
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دارند. این رویکرد در مقام تبیین بر آن است که حوادث اجتماعی، حاصـل جمـع اعمـال افـراد بسـیاری 
های  ها، دولـت نسـبت بـه مؤلفـه دگاه رئالیستکنند. در دی است که بر اساس محاسبات عقالنی عمل می

 کند. گیری و همواره عقالنی عمل می گوناگون جهت
بین و اولویت حفظ نظام جمهوری اسـالمی و  جمهوری اسالمی بر اساس همان عقالنیت واقع

های انقالبی خویش درصدد تأمین منافع ملـی  گرایی دینی و ملی، در کنار آرمان بر مبنای مصلحت
سایر عناصر دیپلماسی اسالمی برآمده است. حمایت از جبهه مقاومت برای دفع خطرها از  در کنار

مرزهای فیزیکی جمهوری اسالمی، بسط نفوذ و افزایش قـدرت و جایگـاه جمهـوری اسـالمی در 
ای از عقالنیت موجود در سیاست خارجی جمهوری اسالمی  ای، نشانه منطقه و ایجاد موازنه منطقه

  است.
گویند به گذشته توجه داشته باش و خود را برای فضـای ناپایـدار آمـاده کـن.  ها می یست. رئال ٤

های  الملل، استفاده از داده پردازی در مورد سیاست بین یکی از این اصول این است که هنگام نظریه
 های سیاسی و پیامدهای آنها ضروری است. تاریخی به منظور بررسی کنش

های گذشته جمهوری اسالمی و حمایت بخش مهمی از جهـان غـرب و  بر همین مبنا، تجربه دهه
ها دشمنی آنها با جمهوری اسالمی در منطقـه  عرب از رژیم صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران و سال

های متعدد، نشان داده است که جمهوری اسالمی به عنوان یک بـازیگر در منطقـه  و ایجاد محدودیت
توجه به تجربیـات گذشـته و تـاریخ منطقـه، امنیـت و فضـای اقـدام را  بیتواند  بحرانی خاورمیانه نمی

محدود به مرزهای فیزیکی خود کند. از سوی دیگر با اینکه جمهوری اسالمی بر اساس اصل بـرادری 
ای  های امنیتـی و ایجـاد سـازوکارهای مشـترک منطقـه زدایی، همکاری و مسلمانی، بارها پیشگام تنش

سـازی از طریـق تکیـه بـر  کشورهای عربـی منطقـه همـواره بـه دنبـال امنیتشده است، اما برخی از 
اند. نه تنها کشورهای منطقه، بلکـه  های خارج از منطقه و تضعیف جمهوری اسالمی ایران بوده قدرت

الملـل  بنـد تعهـدات خـود نیسـت و آنچـه در نظـام بین غرب نیز نشان داده است که به هیچ وجـه پای
المللی نیست، بلکه قدرت حرف اول و  ن وفای به عهد و رعایت تعهدات بیناصالت دارد، اصولی چو

های گذشته و تحوالت امروز روابط ایران بـا غـرب نیـز  زند. تجربیات سال آخر را در این معادالت می
پیمانـان  زنی بـا غـرب و هم دهد قدرت، پشتوانه مذاکرات دیپلماتیک است و بدون آن، چانـه نشان می

  ای جز باخت نخواهد داشت. ا نتیجهای آنه منطقه

  گیري نتیجه
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ـ فایده کردن امور، موضوعات را از زاویه قـدرت  ای که با تأکید بر عقالنیت و هزینه ترین نظریه مهم
بر مسائل عینـی،   تأکید  گرایی به دلیل گرایی است. نظریه واقع کند، نظریه واقع و منافع ملی دنبال می

ها و واکنش آنها نسبت به  دولت  خارجی  برای تحلیـل رویکرد سیاست های مناسب یکـی از نـظریه
راستا راهبرد جمهوری اسالمی در حمایت از جبهه مقاومـت   شان است. در همین تحوالت پیرامون

های مقاومت در عراق و یمن) عالوه بـر  الله لبنان و گروه (حمایت از سوریه، حماس در غزه، حزب
کند زیرا حفظ این  گرایی نیز پیروی می ایی و ایدئولوژیک، از منطق نظری واقعگر ابتنا بر منطق آرمان

تـر آنکه حضـور بــازیگران  . مهـم رسـاند ای ایران مدد مـی حـفظ مـنافع ملی و مـنطقه  ها به جریان
  گیری یـک و قرار گرفتن منافع متعارض آنهـا در مقابـل یکدیگر، سبب شکل  بحران  مـتفاوت در این

 شود. باخت دیگری تلقی می  مسـاوی  یکـی  بـازی، بـرد  این  ژئوپلیتیکی شده که در  ازیب
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

ای جز مقابله با دشمنان در خارج از مرزهای خود و دفع خطرهـا نـدارد.  ای حفظ بقای خود چارهبر
صـورت مکـانیکی   توان نسبت میان منافع ملی و مبانی اسالمی را در صـحنه عمـل بـه هرچند نمی

ی بندی کرد، با این حال نگارنده بر این باور است کـه در پیگیـر بندی و به صورت دقیق اولویت  رتبه
گرایانه و بر اساس منـافع  شده، عقالنی، واقع های به کار گرفته ها و تاکتیک های کالن، روش سیاست

  ملی 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  تکننده رفتـار دول سازی قدرت) تعیین مادی (عمدتا

هـای  سیاست خارجی ایران در قبال حمایـت کشـورها و گروه .کنند فایده رفتار می محاسبه هزینه ـ
 فایـده مقاومت در منطقه را هرچند نمی

ً
گرا دانسـت، امـا ایـن  تـوان سیاسـتی ماتریالیسـتی و تمامـا

می در منطقه و جهان سیاست بر اساس عقالنیت و منافع ملی است و گسترش نفوذ جمهوری اسال
  کننده منافع جمهوری اسالمی بوده و خواهد بود. اسالم را در پی دارد و در نهایت این مسئله تأمین



  
  

  روسیه و معامله قرن
  رویداد

از طــرح  ٢٠٢٠ژانویــه  ١٣٩٨/٢٨بهمــن  ٨شــنبه  جمهــور آمریکــا، روز سه دونالــد ترامــپ، رئیس
وزیر رژیم صهیونیستی، و برخی سـران و سـفرای  ، نخستدر حضور بنیامین نتانیاهو» معامله قرن«

های جامعه جهانی به این طرح متفاوت بود. برخی از کشـورها بـا آن  خارجی رونمایی کرد. واکشن
  موافقت و برخی مخالفت کردند و تعدادی نیز در میانه ماندند و سکوت اختیار کردند.

ر میـزان موفقیـت و اثرگـذاری آن، در ایـن با توجه به اهمیت رأی روسیه به طرح معامله قـرن د
یادداشت سعی خواهد شد واکنش و مواضع این کشور به طرح معامله قرن مورد بررسـی و واکـاوی 

  قرار گیرد.

  تحلیل رویداد
وگوی  وگوی تلفنـی و دو دیـدار و گفـت بنیامین نتانیاهو و والدیمیر پوتین طی پانزده روز یـک گفـت

گو کردنـد.  و به صورت تلفنی گفـت ١٣٩٨. آنها یک بار در اواخر دی اند حضوری با یکدیگر داشته
های اشغالی به منظور شرکت در مراسم تجلیل هولوکاست، آنها یک بار در  با سفر پوتین به سرزمین

بـا یکـدیگر  ٢٠٢٠ژانویه  ١٣٩٨/٣٠بهمن  ١٠اوایل بهمن و بار دیگر در سفر نتانیاهو به روسیه در 
د. نکته درخور توجه آن است که نتانیاهو بالفاصله پس از رونمـایی ترامـپ از گو کردن دیدار و گفت

  طرح معامله قرن، به روسیه رفت و اولین مالقات خارجی خود را با پوتین انجام داد.
دهد واکنش و مواضع روسـیه نسـبت بـه طـرح معاملـه قـرن بـرای رژیـم  این موضوع نشان می

ن رژیـم از نفـوذ و تأثیرگـذاری روسـیه بـر معـادالت صهیونیستی با اهمیت اسـت چـون سـران ایـ
گاهی دارند.    خاورمیانه آ

گوینـد مسـکو در حـال  با گذشت یک هفته از رونمایی طرح معامله قرن، مقامـات روسـیه می
بررسی و تجزیه و تحلیل این طرح است. اما براساس اظهارنظرهایی که تا به حال مقامـات رسـمی 

  ه موارد و وجوهی اشاره کرد که گویای موضع روسیه است.توان ب اند، می روسیه داشته
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امـور خارجـه روسـیه، در  . در نظر گرفتن نظر جهان اسالم:1

کنفرانس مطبوعاتی دو روز بعد از رونمایی معامله قرن، اعالم کـرد کـه مسـکو واکـنش کشـورهای 
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پیشنهاد شده، از نزدیک زیر نظر دارد. مسکو به هیچ  عربی نسبت به طرح فوق را که از طرف آمریکا
وجه نه تنها مایل به خدشه وارد شدن به منافع عینی و ملموس خود در روابط با کشورهای اسـالمی 

خواهد وجهه و اعتبار خود را در جهان اسالم از دسـت دهـد. بـه عبـارت دیگـر،  نیست، بلکه نمی
ای  از طرح معامله قرنی کـه چنـین محتـوای ناعادالنـه ای خود، روسیه برای حفظ قدرت نرم منطقه

داشته باشد، حمایت نخواهد کرد. این طرح بـه حـدی ظالمانـه و غیرمنطقـی اسـت کـه برخـی از 
اند. به همین دلیل اگر روسیه بـه طـور آشـکار از ایـن  شرکای رژیم صهیونیستی نیز به آن انتقاد کرده
یگران منطقه و حتی جامعه جهـانی را نسـبت بـه خـود طرح حمایت کند، نگاه منفی بسیاری از باز

  انگیزد. برمی
های گسترده در جهان (کشـورهای  ها به دلیل مخالفت روس . اعتقاد به عملی نشدن معامله قرن:2

اند کـه طـرح پیشنهادشـده،  مسلمان به طور خاص و جامعه جهانی به طور عام) به این نتیجـه رسـیده
ها در داخل رژیم  ح به حدی یکجانبه است که حتی برخی افراد و جریانشود؛ زیرا این طر اجرایی نمی

اند. بر همین اساس، نسبت به زنـده بـودن ایـن طـرح شـک  اشغالگر قدس نیز به انتقاد از آن برخاسته
انـد. بـر ایـن اسـاس، از نگـاه مسـکو،  کرده و به طور غیرمستقیم آن را یک طرح مرده به حساب آورده

 از طرحی که امید بسیار کمی به اجرایی شدن آن است، غیرمنطقی است. حمایت کامل و واضح
یکـی از وجـوه بـارز مواضـع روسـیه، مخالفـت بـا  گرایـی آمریکـا:   . مخالفت با یکجانبـه 3

تواند مبتنی بـر  حل مناقشه فلسطین ـ اسرائیل نمی گرایی آمریکاست. مسکو معتقد است راه یکجانبه
المللی و اهمیت فلسطین برای جامعه عرب و مسلمان را نادیده  ن بینبرنامه آمریکایی باشد که قوانی

بگیرد. از نظر روسیه، هر طرحی که برای صلح و سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی طراحـی 
شود، نه تنها نباید یکجانبه باشد، بلکه باید بازیگران مؤثر در این خصوص را نیز در نظـر بگیـرد.  می

ها خواهان ایفای نقش همه اعضای گـروه چهـار میـانجی در مناقشـه فـوق،  بر همین اساس، روس
شامل روسیه، آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا هستند. برای روسیه بسیار مهم اسـت کـه بدانـد 

شود؛ مهم است که روسیه  کند و به آن احترام گذاشته می المللی موجود، ایفای نقش می در نظم بین
  المللی شریک است. های بین گیری ماحساس کند در تصمی

هـای  در بیانیه وزارت خارجه روسیه و سخنان بسیاری از مقامات و دیپلمات طرفی فعال: . بی4
در زمینـه طـرح «، »ها هسـتند ها و اسـرائیلی طرفین درگیـر، فلسـطینی«هایی همچون  روسی جمله

و » ی از درگیری و مناقشه نیسـتروسیه جزئ«، »گیرنده نیستند معامله قرن مسکو و واشنگتن تصمیم
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شـود. در واقـع، مقامـات روس بـا  زیاد دیـده می» گیرنده هستند ها تصمیم ها و اسرائیلی فلسطینی«
  طرف نشان دهند. خواهند خود را بی چنین اظهاراتی می

اعتناسـت. مسـکو ماننـد برخـی   توان گفت روسیه نسبت بـه ایـن موضـوع بی با وجود این نمی
هـای  اند، سکوت نکرده اسـت و رایزنی طرفی اتخاذ کرده در این خصوص موضع بیهایی که  دولت

دهد. مسکو پس از رونمایی از طرح فوق، برای رهایی از این وضعیت،  دیپلماتیک خود را انجام می
گری میـان طـرفین نشـان  کنـد و خـود را مایـل بـه میـانجی تأکید می» دو دولت«همچنان بر طرح 

شود که قدس غربـی  دو دولت، قدس به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم میدهد. براساس طرح  می
  به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و قدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین شناخته خواهد شد.

اگرچه روسیه مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مخالفت آشکاری از خود نشان نداده، اما نباید 
از رژیم صهیونیستی قلمداد کرد و آن را حامی طرح معامله قـرن  چنین موضعی را به معنای حمایت

پنداشت؛ زیرا در رویکرد کالن روسیه نسبت به مناقشه فلسطین و اسرائیل، نگاهی متفاوت از نگـاه 
رژیم صهیونیستی وجود دارد. به عبارت دیگر، گرچه روابط روسیه و رژیـم صهیونیسـتی در سـطح 

 مخالفی در برابر ایـن رژیـم اتخـاذ کـرده عالی است، اما روسیه در برخی 
ً
موارد مهم مواضع کامال

اند از: مخالفت روسیه بـا اشـغال منطقـه جـوالن و بـه رسـمیت  است. از جمله این مواضع عبارت
های رژیم صهیونیستی در اراضـی  سازی شناختن حاکمیت سوریه بر این منطقه، مخالفت با شهرک

های فلسطینی از جمله فتح و حماس  ش مسکو برای اتحاد گروهاشغالی و غیرقانونی دانستن آن، تال
  که به طور مطمئن در صورت وقوع، چنین اتحادی تهدید بزرگی برای رژیم اشغالگر است.

عالوه بر این، مواضع برخی افراد در روسیه نسبت به طرح معامله قرن به حدی منفی و مخالف 
ضیه حمایت مسکو از طرح فـوق را بـا چـالش های رژیم صهیونیستی است که فر اهداف و سیاست
وگو  هـای روسـیه، در گفـت الله آشیروف، مدیر شورای مفتی کند. برای مثال، نفیق اساسی مواجه می

کشورهای اسالمی به ویژه سران این کشورها باید با توطئـه «گوید:  با دفتر مسکو خبرگزاری ایرنا می
» ت، مقابله کنند و از هـیچ اقـدامی دریـغ نکننـد.گیری شده اس معامله قرن که علیه فلسطین هدف

آشکار است که تهییج کشورهای اسالمی به مقابله با این طرح، به معنای حملـه بـه مواضـع رژیـم 
ژیـم چـون و چـرا از ر صهیونیستی است نه حمایت از آن؛ در حالی که اگر مسکو قصد حمایت بی

های روسیه جزئـی  داد زیرا شورای مفتی اشغالگر قدس را داشت، اجازه چنین اظهارنظرهایی را نمی
  از نظام سیاسی و حکومتی این کشور و تحت امر آن است و استقالل کامل ندارد.
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  گیري نتیجه
ت. طرفـی اسـ دهنده بی گیرد کـه بیشـتر نشـان ای در قبال طرح معامله قرن موضع می روسیه به گونه

روسیه نه از این طرح حمایت کرده و نه اقدام ملموسی برای مخالفت با آن انجام داده است، اما این 
طرفی بیشتر به سمت همراهی با موج جهـانی متمایـل  اعتنایی نیست. این بی طرفی به معنای بی بی

ا و ناعادالنـه گر بیند این طرح به خودی خود به دالیل مختلفی مانند یکجانبـه است. روسیه وقتی می
الملل مورد پذیرش نیست، دلیلـی بـرای  بودن قابل اجرا نخواهد بود و از جانب اکثریت جامعه بین

  بیند. موافقت با آن نمی



  
  

 )2ساختار دینی اندیشه النهضه (
  

  مقدمه
ای در حـوزه اجـرا، بـه علـت نبـود  در شماره پیشین اشاره شد کـه النهضـه در یـک فرآینـد اندیشـه

ای اسالمی، توان الزم را از خود بروز نداده و خواستار تجدید نظر  ای مستحکم و ریشهه زیرساخت
شود علل اصـلی ایـن اتفـاق مـورد  در حوزه عملکردی النهضه بوده است. در این نوشتار تالش می

دهیم،  گرای النهضه را مورد ارزیابی قرار مـی های شکست حزب اسالم بررسی قرار گیرد. ابتدا مؤلفه
برگزار شد، بـه  ٢٠١٦با تحلیل محتوایی سخنرانی الغنوشی در دهمین کنگره جنبش که در مه سپس 

  پردازیم. چرایی این تطور می

  تحلیل رویداد
گرا در عرصه منطقه  های معدود اسالم عوامل متعددی برای شکست النهضه به عنوان یکی از جریان

تـرین عامـل رقبـای  . شـاید اولـین و مهمشود که توانست قدرت سیاسی را به دست بگیرد، بیان می
های غیردینی چپ و لیبرال باشند که چندین دهه در تونس حضور دارند  سرسخت سکوالر و جریان

اند تجربیات الزم و مناسبی برای کار تشکیالتی و اداره امور به دست آورند. جریان شـعله  و توانسته
یک وحـدوی کـه دبیرکلـی آن را احمـد که چهره شاخص آن احمد کحالوی است یا حزب دموکرات

گرای تونس هستند. شـایان  االنیوبلی بر عهده دارد و همچنین حزب الدیمقراطی همگی رقبای چپ
کدام از احزاب مذکور با اسالم مشکل ندارند و در حوزه مقاومت فلسطینی مخالفت  ذکر است هیچ

  اند. خود را با رژیم صهیونیستی اعالم کرده
خـواه، مخالفـان سرسـخت جریـان  و حزب دموکراتیک ترقی ١مل حزب ندای تونساحزاب سکوالر شا

گرایی هستند؛ به خصوص حزب ندای تونس، در جریان انقالب در دولت موقـت نقـش اساسـی ایفـا  اسالم
هـای  ها رقبای سختی بـرای گروه گرایان را شکست دهد. این جریان توانست اسالم ٢٠١٤کرد و در انتخابات 

  شوند. به ویژه النهضه، محسوب میگرا،  اسالم
وجو  ها جست حزبی گرا و حتی هم های اسالم باید در خود گروه  دومین علت شکست النهضه را 

                                                                                                                                        
 آن را الباجی قائد السبسی بر عهده داشت.ترین حزب سکوالر که رهبری  . برجسته ١
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اسـالم مـد «کرد. شخصیتی مانند شیخ مورو، از راهبران قدیمی النهضه، که در میانه راه معتقد شد 
تقلی را از حـزب برگزیـد. از طـرف راه مسـ ١،»نظر النهضه بسیار فراتر از سطح جامعه تونس است

باعـث شـد سـمت و سـوی  ٢٠١١گرا پـس از انقـالب  هـای اسـالم دیگر رشد سریع و فراگیر گروه
گرایـی اسـالمی در تـونس افـزایش یابـد. ایـن موضـوع  هـا از آینـده افراط انتقادات و حتـی نگرانی

بـوده  ٢٠١٩هوری جم و ریاسـت ٢٠١٤هـای پارلمـانی  مستمسکی برای فشار سیاسی در انتخابات
حـزب «است. همین موضوع نیز غرب را نگران کرد. اعطـای مجـوز فعالیـت بـه دو حـزب سـلفی 

هـای سـلفی در همـین چـارچوب  و همچنین مسامحه با سایر گروه» جبهه اصالحات«و » التحریر
  شود. تحلیل می

ابتـدایی  علت سوم ناکامی النهضه در تونس ناکارآمدی اجرایی و پاسـخگو نبـودن بـه نیازهـای
  های مردم به ویژه جوانان تونسی که نقش مهمی در انقالب یاسمین داشتند، بوده است. توده

گرچـه رشـد  ٢٠١٣و  ٢٠١٢های  میزان رشد اقتصادی تونس مـنفی بـود؛ در سـال ٢٠١١سال 
 های سنجی . طبق نظر کننده نـبود وجه اقـناع درصد بود و به هیچ  ٣اقتصادی مثبت شد، ولی در حد 

دانستند، امـا ایـن  درصد مردم وضعیت اقتصادی را خیلی بد می ٢٠، ٢٠١١شده، در سپتامبر  انجام
رشد برای جذب بیش   درصد افزایش یافت. این میزان ٦٠به  ٢٠١٤تـلقی بـدبینانه در ابـتدای سال 

ده، در ش اساس یک مطالعه انجام  کرد. بر شده کفایت نمی هـزار ظـرفیت شـغلی وعده داده ٧٠٠از 
درصد جمعیت فعـال دچـار  ١٨رسـید، به طوری که   نـفر  هـزار  ٨٠٠، تعداد بیکاران به ٢٠١٣سال 

سـال  ٢٩تـا  ١٥سـوم جوانـان در سـنین  نخست پس از انقالب، یـک  سال  طی دو  ٢بیکاری شدند.
ا تـشکیل درصد جـمعیت کـشور ر ١٦التحصیالن دانشگاهی که  . بخش فراوانی از فارغ بودند  بیکار
  ٣بیکار کشور تبدیل شدند.  دادند، به جمعیت می

از   متأثر  زیادی  تا حد ٢٠١٤در مجموع پیروزی ائتالف ندای تونس (سـکوالرها) در انـتخابات 
و   ای ایـن شـرایط را به ضعف قبول بـود. سـکوالرها بـا فضاسازی رسانه شرایط اقـتصادی غـیرقابل 

هـای  بـه ایـن سـو، احـزاب و گروه ٢٠١٢دادند. از سـال  النهضه نسبت میگرایان  اسالم  ناکارآمدی
وخـیم اقـتصادی بـا نشانگانی همچون تورم صعودی، فساد اقتصادی، رکـود و   وضعیت  از  سکوالر

                                                                                                                                        
  .٤٥، ص ١٣٩٠های سیاسی،  ش اول،  ، فصلنامه پژوهش»گرایی و واکاوی تنوع درونی آن اسالم«. عبد االمیر نبوی،   ١
   ،  بازدید:  ٢٠١٣، »تحول در تونس نقش جامعه مدنی در انتقال قدرت«. شلی دنی،  ٢

http://www.international-alert.org 
3. CSS Analysis in Security Policy, Tunisia: the Challenges of Transition, Zurich: The Center 

for Security Studies(CSS), No.135, June 2013. 

http://www.international-alert.org
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عمومی را علیه النهضه تحریک کردنـد و بـه   و افکار  برداری کـردند شدت بـهره کـاهش تـولید، بـه 
های انتخابـاتی حکومـت جدیـد پـس از  به محقق نشـدن وعـده  د. معترضانسمت خود سوق دادن

روســتایی و منـاطق پیرامـونی جنـوب پافشـاری   منـاطق  در  انقالب برای ایجـاد اشـتغال و توسـعه
آرا در دور بعـدی انتخابـات در   ، کسـب هـا ترین هدف این اعتراض کردند و معترض بودند. مهم می

گرایان بود. استمرار شکاف توسعه و نـابرابری  گاه حمایتی و طبقاتی اسالممناطقی بود که تا کنون پای
جنوبی نیز دلیل دیگـری بـر   نیافته توسعه  یافته سـاحلی شمالی و مناطق ای بین مناطق تـوسعه منطقه

    ١ شد.  تلقی  ناکارآمدی النهضه
وجو کرد. ایـن  ستتوان در اتخاذ سیاست خارجی منسجم ج علت دیگر ناکارآمدی النهضه را می

گیری  کنـد. موضـع نگاه تونس را در حوزه سیاست خارجی متزلزل و خـارج از چـارچوب تحلیـل می
النهضه نسبت به تحوالت سوریه یک از این موارد بود. این کشور در بحران سوریه بـا دولـت عربـی و 

 را
ً
ه را بـرای حضـور جوانـان قانونی سوریه قطع ارتباط و سفیر این کشور را از تونس اخراج کرد و عمال

که در تونس برگـزار شـد و » دوستان سوریه«افراطی تونسی به میدان سوریه باز کرد. برگزاری کنفرانس 
گیر داشـتند، نشـان داد الغنوشـی عمـق  کشورهای حـامی تروریسـم و تکفیـری در آن حضـور چشـم

وریه بـه واسـطه حضـور در ای ندارد. او فراموش کرده که س استراتژیکی برای تحلیل موضوعات منطقه
  ٢محور مقاومت و تقابل با رژیم صهیونیستی مورد هجوم دول غربی و افراطی منطقه قرار گرفته است.

همین رویکرد در مواجهه با لیبی نیز تکرار شد؛ زمانی که روابـط حـزب الغنوشـی بـا قـذافی و 
ر اتخـاذ سیاسـت خـارجی علی پایان یافت، النهضه نشـان داد د پسرش به دلیل حمایت لیبی از بن

  کند. روند باثباتی را دنبال نمی

  گیري نتیجه
 النهضـه پشـتوانه اخـوانی خـود را در  به طور کلی می

ً
توان گفت پس از سقوط اخوان در مصر عمال

رسد در حوزه خارجی  منطقه نیز از دست داد و کار به مراتب برای الغنوشی دشوارتر شد. به نظر می
های افراطی منطقه، مردم مسلمان تـونس را از  ر موضوع فلسطین و جریانگیری شفاف د عدم موضع

پشمیان کرده است. همچنین وجود رقبای قوی و پر سـابقه در عرصـه  ٢٠١١انتخابات خود در سال 

                                                                                                                                        
گرایان النهضـه در تـونس،  مؤسسـه امـور  بحران مشروعیت و ناکارآمـدی و ناکـامی اسـالم  رضا عمویی،و  اله سردارنیا خلیل. ١

  .  ٢٢،  ص ٢٠١٤الملل،  بین
سـالم، بازدیـد: پژوهی جهـان ا ، تخلیص مصـاحبه تخصصـی، مؤسسـه آینـده»واکاوی علل شکست النهضه«. افقهی هادی،  ٢
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گرا کـه در ابتـدای راه بـا ایـن حـزب همراهـی  مسلکان اسالم سیاسی تونس و عدم حمایت الزم هم
هم داد تا النهضه را در چالش انتخـاب مـردم در عرصـه سیاسـی کردند، همگی دست به دست  می

  مقهور کند.



  
  

  انداز خروج نظامیان آمریکا از عراق ارزیابی چشم
  رویداد

مقـام سـازمان نیروهـای بسـیج  در پی شهادت سردار قاسم سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس، قائم
جمهـوری آمریکـا  الد ترامـپ، رئیسمردمی عراق به همراه هشت نفر دیگر که با دستور مستقیم دون

ها از خاک این کشـور  آمریکایی ماه طرح خروج نیروهای  صورت گرفت، مجلس عراق پانزدهم دی
نویس قانون اخراج نیروهای آمریکایی را امضا  نماینده مجلس عراق پیش ۱۷۰را به تصویب رساند. 

انجام شـد. عـادل عبدالمهـدی، گیری با حضور اکثریت و با رعایت حدنصاب قانونی  کردند و رأی
گیری مجلس این کشـور خواسـتار خـروج فـوری  وزیر دولت موقت عراق نیز در جلسه رأی نخست

کنـد نیروهـای خـارجی  نیروهای آمریکایی از عراق شد و گفت که منافع عراق و آمریکا ایجاب می
  خاک عراق را ترک کنند.

  تحلیل رویداد
توان این موضـوع را مـورد ارزیـابی  ریکایی از چند منظر میدر مورد چشم انداز خروج نیروهای آم
ها چند عامل و مانع از سوی مقامات امریکایی برای تحـت  قرار داد. در نگاه اول و در اولین واکنش

الشعاع قرار دادن مصوبه پارلمان عراق در مورد خروج نیروهای آمریکایی مطرح شد. دونالد ترامپ 
عبدالمهـدی نخسـت وزیـر عـراق کـه خواهـان خـروج نیروهـای در واکنش به درخواسـت عـادل 

آمریکایی از خاک این کشور شده بود گفت که بغداد باید سـرمایه گـذاری هـای چنـد سـاله اخیـر 
آمریکا در عراق را عودت دهد وگر نه نیروهای ارتش آمریکا در عراق می ماند. ترامپ در مورد نحوه 

گفت: ما هم اکنون مقدار زیادی از پول آنها را در اختیـار  اخذ وجوه سرمایه گذاری آمریکا از عراق
میلیارد دالر از پول آنها را در حسابی در اختیار داریم و من فکر مـی کـنم کـه آنهـا بـا  ۳۵داریم. ما 

» مورگان اورتـاگوس«پرداخت موافقت کنند. در غیر این صورت ما آنجا می مانیم. در همین ارتباط 
یکا جمعه شب گفت: واشنگتن خواستار بازگشت به روابط راهبردی بـا سخنگوی وزات خارجه آمر

عراق به جای خروج نیروهای این کشور است. وی افزود: هر هیأت جدید آمریکـایی کـه بـه عـراق 
اعزام شود، موضوع بازگشت به یک رابطه راهبردی به جای خروج نیروهای آمریکایی از ایـن کشـور 

خنگوی وزات خارجه آمریکا همچنـین بـر ادامـه حضـور نظـامی را مورد بحث قرار خواهد داد. س
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آمریکا برای مبارزه با داعش تأکید کرد و گفت: ما به حمایت از آمریکایی ها، عراقی ها و شرکای ما 
  در ائتالف علیه داعش متعهد هستیم.

های سیاسـی عـراق در مـورد خـروج نیروهـای نظـامی  موضوع دیگر عدم همراهی تمام جریان
هـای کـردی و اهـل سـنت در ایـن  ایی از عراق و مخالفت علنی با آن است که برخی از گروهآمریک

هـای  اند.به عبارت دیگـر برخـی از احـزاب سیاسـی و گروه های مشخصی داشته گیری راستا موضع
های نهان و آشکار خود بـا دولـت واشـنگتن خواهنـد کوشـید تـا  سیاسی در عراق به دلیل پیوستگی

های منطقه کـه  وج آمریکا از عراق کاهش یابد و در این خصوص با بعضی از دولتفشارها برای خر
  ها نیز خواهان باقی ماندن آمریکا در عراق هستند همسویی دارند. آن

انداز خروج نیروهای آمریکایی را حداقل در کوتاه مدت مبهم می  اما موضوع مهمتری که چشم
توانـد مسـوولیت پیگیـری  ر در عراق است کـه نمیسازد عدم ثبات سیاسی و وجود دولت غیرمقتد 

های  اجرای مصوبه پارلمان را بر عهده بگیرد و عالوی نخست وزیر جدید نیز با توجه بـه وابسـتگی
شود. به عبارت دیگر مـانع کلیـدی در راه  اش برای این منظور فرد مفید و موثری قلمداد نمی سیاسی

شدت  راق در مقطع کنونی است که با اغتشاشات اخیر بهها نبود دولتی مقتدر در ع خروج آمریکایی
گیری درباره صیانت از تمامیت ارضی و احترام به حاکمیـت  ضعیف شده و اقتدار الزم برای تصمیم

  است.  ملی در عراق را از دست داده
انداز خروج نیروهای آمریکایی را امری محتمل نشان دهد میزان پذیرش  تواند چشم اما آنچه می

نه توسط نیروهای آمریکایی در عراق و کل منطقه است.  مانند وضعیتی که پـیش از ایـن اتفـاق هزی
افتاد و باعث شد که دولت اوباما تصمیم به خـروج از عـراق را اتخـاذ کنـد. اگـر احسـاس نـاامنی 
ملموس و قابل توجهی برای سربازان و نیروهای نظامی حاضر در عراق به وجود بیاید آنهـا ناچارنـد 

ا در جهت حفظ امنیت نیروهای خود اقدام کنند. لذا اگر آمریکایی ها احساس امنیـت خـود را در ت
پایگاه های فعلی نظامی خود از دست بدهند، به دنبال تغییر مکان خواهند بود. در ایـن میـان تنهـا 

ع کننـد گزینه این است که آنها نیروهای خود را از پایگاه های فعلی که کوچک و پراکنده هستند جم
و به یک پایگاه در شمال عراق و اقلیم کردستان بفرستند. اگر آمریکایی ها حضور خـود را بـه اقلـیم 
کردستان محدود کنند، همزمان هم در عراق حضور خواهند داشت و هم عواقب این حضور چندان 

از عراقنـد  دامنشان را نخواهد گرفت. آنها دیگر درگیری با مقامات و عراقی هایی که خواهان خروج
را تجربه نمی کنند و امنیت نیروهـای آمریکـایی حفـظ مـی شـود و همزمـان بـر روی تصـمیمات 
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  سیاستمداران تاثیرگذار خواهند بود و نفوذ خود را بر آنها حفظ خواهند کرد. 
تواند اتخاذ یـک راه حـل میانـه باشـد کـه بـه موجـب آن تعـداد  رویکرد دیگر آمریکایی ها می

ای خروج کامل از عراق کاهش یابد. آنها ممکن است امیدوار باشند ایـن کـاهش نیروهایشان به ج
های مقاومت در پارلمان عراق را بـرآورده کنـد کـه رای بـه خـروج  های گروه خواسته نیرو در عراق، 

  نظامیان بیگانه از عراق داده بودند.

  نتیجه گیري
ت سیاست داخلی این کشـور همـراه رسد عدم ثبات سیاسی در عراق و مشکال در نهایت به نظر می

کارهای اعتدالی توسط نیروهای آمریکایی مبنی بر کاهش نیرو در عراق و همزمان اتخاذ  با اتخاذ راه
های جایگزین مانند طرح پرداخت غرامت توسط دولت عراق یا تهدید بـه انتقـال نیروهـای  تاکتیک

توانـد  انحرافی ماننـد معاملـه قـرن میهای  آمریکایی به منطقه کردستان و از سوی دیگر طرح بحث
یک شمشیر دو لبه باشد که از یک سو جریان مقاومت را دچار فرسایش و کاهش مطالباتش نماید و 
از سوی دیگر با ضربات مکرر به کیان مسـلمانان، آتـش خشـم نیروهـای مقاومـت را برانگیختـه و 

سراسر جهـان و منطقـه خاورمیانـه موجب افزایش حمله و آسیب به منافع آمریکا و شهروندانش در 
رسد در کوتاه مـدت و حـداقل تـا زمـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری  شود. به هر حال به نظر می

توان انتظار خروج کامل نیروهای نظامی امریکایی از منطقـه را داشـت و تنهـا بـا تغییـر  آمریکا نمی
یکا قابل پیگیری خواهد بود ریاست جمهوری آمریکا این موضوع با رویکرد جدید دولت جدید آمر

های نیروهـای نظـامی آمریکـا در منطقـه و تـالش ترامـپ بـرای تحقـق  مگر آنکـه افـزایش هزینـه
هایش مبنی بر خارج کردن نیروهایش از منطقه و از سوی دیگر اتخاذ استراتژی کاهش تعـداد  وعده
سـریع آینـده دیگـری را رقـم های عملیاتی، کوچک و واکنش  های بزرگ و تبدیل آنها به پایگاه پایگاه
  بزند.





  
  

  ها و اهداف اصالحات روسی به سبک پوتین؛ انگیزه
  رویداد

در مجمع فدرال روسیه  ٢٠٢٠ژانویه  ۱۵جمهور روسیه، در  سخنرانی سالیانه والدیمیر پوتین، رئیس
 با  پیامدهای زیادی در عرصه سیاسی این کشور همراه بود؛ بـه نحـوی کـه پـس از ایـن سـخنرانی،

وزیر و سایر وزرای کابینه از سمت خود استعفا کردند. عالوه بـر  دیمیتری مدودیف به عنوان نخست
تری در قانون اساسی روسیه بود که قرار اسـت در آینـده این، سخنرانی پوتین حاوی تغییرات بنیادی

زیری و در معرض آرای مستقیم مردم قرار گیرد. انتخاب سریع میخائیل میشوستین به سمت نخسـت
و تعیین کارگروهی برای بررسی تغییرات در قانون اساسی از جمله رویدادهای دیگری بود که نشـان 

شده قصد دارد تغییراتـی در سـاختارهای سیاسـی و قـانونی روسـیه بـه  داد پوتین در اقدامی حساب
ین در هایی در مورد آینده سیاسـی پـوت زنیشده موجب شد گمانه وجود آورد. در عین حال روند طی

جمهوری صورت گیرد. با توجه به تحوالت مـذکور، نوشـتار حاضـر  های پس از دوران ریاست سال
های پوتین از انجام تغییرات سیاسی و اصـالحات در قـانون اساسـی  در پی بررسی اهداف و انگیزه

  روسیه است. 

  تحلیل رویداد
ساله خواهد شد. بـر  ۷۱، ۲۰۲۴جمهوری خود در سال  والدیمیر پوتین تا پایان دور چهارم ریاست

کم یـک  جمهوری بایـد دسـت اساس قانون اساسی روسیه، برای انتخاب مجدد در سـمت ریاسـت
ساله خواهد شد و شـاید دیگـر  ۷۷گیری کند که اگر چنین اتفاقی روی دهد، در آن زمان  دوره کناره

وی خـود نیـز در سن او برای حضور در چنین پست مهمی چندان مناسب به نظر نرسد؛ چنـان کـه 
سی اعـالم  بی ای اختصاصی با شبکه ان ، در مصاحبه٢٠١٨جمهوری سال  آستانه انتخابات ریاست

گیری  از سیاسـت کنـاره ۲۰۲۴جمهوری در سـال  کرده بود که قصد دارد پس از پایان دوره ریاسـت
یوهایی را کند. با این حال تالش پوتین برای انجام اصـالحاتی در قـانون اساسـی، بـار دیگـر سـنار

 توان به موارد زیر اشاره کرد: درباره آینده حضور وی در قدرت مطرح کرده است که از آن جمله می
وزیری: بر اساس این سناریو، پـوتین بـا انجـام تغییراتـی در قـانون  . بازگشت در قالب نخست١

جمهوری  یاستوزیر در پی آن است که در پایان دوران ر اساسی و اعطای اختیارات بیشتر به نخست
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وزیری همچنان در قدرت باقی بماند. با این حال این مسئله کـه  خود بتواند با تکیه بر مسند نخست
هـایی مواجـه  پوتین ساختار سیاسی روسیه را به سمت یک ساختار پارلمانی سوق دهـد، بـا چالش

 سیستم است؛ زیرا نظام
ً
هـای سیاسـی  ظامتری نسبت به ن ثبات های بی های سیاسی پارلمانی معموال

ها به تعویـق بیفتـد یـا رقابـت  وزیر برای مدت ریاستی هستند و گاهی ممکن است انتخاب نخست
میان احزاب، آثار مخربی برای کشور در پی داشته باشد. نباید از یاد برد که روسیه پهناورترین کشور 

متفـاوت صـحبت زبـان  ۱۲۰قومیت حضور دارد و مردم آن بـه  ۱۸۰جهان است که در آن بیش از 
شـود، نیازمنـد  کنند. در نتیجه اداره این کشور پهناور به رغم اینکه یک فدراسـیون محسـوب می می

شـود؛ بـه  وجود یک اقتدار مرکزی است و وجود یک دولت مقتدر در مرکز تنها گزینه محسـوب می
ثبـات متحمـل شـده های زیـادی از سـاختارهای سیاسـی بـی خصوص که روسیه در گذشته آسیب

برد، احتمال آنکه  است. از این رو در شرایطی که مسکو در یک رقابت ژئوپلیتیک با غرب به سر می
  ثبات سوق دهد، اندک است.  پوتین نظام سیاسی روسیه را به سمت یک نظام بی

. ایجاد جایگاه رهبری: مطابق این سناریو، پوتین با اعمال اصالحات در قـانون اساسـی قصـد دارد ٢
بـرای خـود ایجـاد کنـد تـا پـس از » رئیس شورای دولتی«ون رهبری تحت عناوینی نظیر جایگاهی همچ

جمهوری بتواند در این پست قرار گیرد. با این حال اظهارات شخصی پوتین مبنـی بـر  پایان دوران ریاست
ین تواند راهگشای مسائل آینده روسیه باشد، احتمال ایجاد چنـ اینکه وجود رهبر همانند دوره شوروی نمی

  دهد.  پستی را کاهش می
سازی برای معرفی جانشین: طبق این سناریو، پوتین با انجـام اصـالحات در قـانون اساسـی  . زمینه٣

 در طـول دو دهـه گذشـته، والدیمیـر پـوتین مـرد  برای معرفی جانشین خود زمینه را فراهم می
ً
کند. تقریبا
ه اسـت. حتـی در دوره کوتـاهی کـه پـوتین جـای شماره یک کرملین بوده و نام روسیه با نام او عجنین شد

جمهوری به دیمیتری مدودیف داد، باز هم از او به عنوان مرد شماره یـک روسـیه  خود را در پست ریاست
شد. با این حال به دلیل محدودیت موجود در قانون اساسی، امکان حضـور مجـدد پـوتین در  نام برده می

ن بحث جانشینی وی در داخل ساختار سیاسی بسـیار جـدی جمهوری وجود ندارد. بنابرای پست ریاست
 پوتین میراث خود و قدرت سیاسی را در حرکتی حساب

ً
نشده به سایرین واگـذار نخواهـد  است؛ زیرا قطعا

جمهوری  خواهد میراث پوتین را پس از اتمام دوره ریاسـت کرد. در نتیجه باید مشخص شود چه کسی می
های مختلفی همچـون  مشی ادامه دهد. در این خصوص گزینه و خطوی حفظ کند و در همان چارچوب 

  سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، که نزد مردم نیز از محبوبیت باالیی برخوردار است، مطرح هستند. 
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با این حال سابقه رفتار سیاسی پوتین نشان داده که وی چندان به دنبال افراد قدرتمند و محبـوب 
است. هنگامی که دیمیتری مدودیف به عنوان گزینـه نهـایی پـوتین بـرای  برای جانشینی خود نبوده

تری وجود داشـتند مطرح شد، افراد بسیار با سابقه و معروف ٢٠٠٨جمهوری در سال  پست ریاست
که احتمال جانشـینی آنهـا بسـیار بیشـتر بـود. همچنـین انتخـاب میخائیـل میشوسـتین بـه سـمت 

های مشـهور و  دهد پوتین عالقه چندانی به استفاده از چهره وزیری در شرایط فعلی نشان می نخست
معروف ندارد. بنابراین احتمال آنکـه تغییـرات در دولـت و اصـالحات قـانون اساسـی، همگـی در 

سازی برای معرفی چهره جدیدی در عرصه سیاسی روسیه به منظور جایگزینی پـوتین  راستای زمینه
شود. البته قضاوت درباره اینکـه چهـره جدیـد مـد نظـر  باشد، یکی از سناریوهای موجود تلقی می

پوتین همان میشوستین است یا وی فرد دیگری را در نظر دارد، هنوز زود اسـت. ایـن امکـان وجـود 
دارد که میشوستین گزینه نهایی پوتین برای جانشینی خود باشد و در عین حال ممکن است او فقـط 

وزیری او از چهـره مـورد وثـوق پـوتین  د و در دوره نخستمدیریت دوره گذار را بر عهده داشته باش
  رونمایی شود. در این خصوص همه چیز به آینده و تحوالت پیش رو بستگی دارد. 

  گیري نتیجه
اصالحات مد نظر پوتین موجب نخواهد شد که نظام سیاسی روسیه به یک نظام پارلمانی تغییر کنـد؛ بـه 

کـه روسـیه بایـد یـک جمهـوری قدرتمنـد بـاقی بمانـد.  خصوص که وی به صراحت اعالم کرده اسـت
جمهور بـه یـک فـرد  وزیر به حدی نخواهد بود که رئیس همچنین از نظر پوتین، افزایش اختیارات نخست

جمهـور بایـد حـق تعیـین وظـایف و  نمادین در عرصه سیاسی روسیه تبدیل شـود، بلکـه شـخص رئیس
اونان او و وزرای فدرال را حفظ کند. همچنـین از نظـر وزیر، مع های دولت و حق برکناری نخست اولویت

  جمهوری روسیه باید قدرت الزم را برای معرفی مقامات ارشد دفاعی و امنیتی داشته باشد. پوتین، رئیس
وزیر و تـرمیم کابینـه و  گرفته در روسیه، چه در بعد تغییر نخست با این اوصاف تغییرات صورت
کم  ، موجب تحول جدی در داخل روسیه نخواهـد شـد. دسـتچه در بعد اصالحات قانون اساسی

ای مواجـه  تا زمانی که پوتین در قدرت قرار دارد، شرایط داخلی و خارجی روسیه با تغییرات گسترده
وزیر بیشـتر در راسـتای پیشـبرد امـوری همچـون  نخواهد شد. بنابراین ترمیم کابینه و تغییر نخست

شـود. اصـالحات در  ر مرتبط با نوسازی روسیه محسـوب میبهبود وضعیت اقتصادی و پیشبرد امو
قانون اساسی نیز با هر سمت و سویی باشد، در نهایت به تمرکززدایی از قـدرت مرکـزی یـا ترسـیم 
 
ً
ساختاری که بتواند انسجام داخلی روسیه را دستخوش تحول جدی کند، منجر نخواهد شد و صرفا
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  جایی یا بقای نخبگان سنتی تأثیرگذار باشد.  بهتواند بر معادالت قدرت در آینده و جا می



  
  

  واکاوي دو مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ایران
  رویداد

 دو طرح درباره افزایش قدرت کنگره در زمینه اختیارات جنگی را بـه 
ً
مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا

بـرای  ٢٠٠٢در سـال  جمهـور گیری مجوز اقدام یکجانبـه رئیستصویب رساند. ابتدا طی یک رأی
جنگ عراق را لغو کرد و در طرح دیگر استفاده از منابع مالیاتی برای اقدام نظامی علیه ایران را بدون 

 قطعنامه
ً
 ٢٨مـورخ  ٧٥٢ای در کنگره آمریکا با شماره تأیید کنگره ممنوع کرده است. همچنین اخیرا

های امنیتی نظـام در خصـوص فعالیتژانویه تصویب شده که مرتبط با حوادث و اغتشاشات آبان و 
قطع اینترنت و به اصطالح حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان بوده است. این نوشـتار بـه دنبـال آن 

  ها و اهداف آنها بپردازد.است تا به واکاوی این قطعنامه

  تحلیل رویداد
سردار سلیمانی بـود،  دنبال شدت گرفتن فضای سیاسی مواجهه ایران و آمریکا که برآمده از تروربه 

نمایندگان دموکرات کنگره که اکثریت را در دست دارند، خواهان پاسخگویی ترامـپ دربـاره علـت 
چنین اقدامی بودند و همچنین از تالش ترامپ برای مواجهه نظامی با ایران انتقاد زیادی داشتند. بـر 

 دو جمهور را کلید زدنـد و آن  این اساس قطعنامه کاهش اختیارات رئیس
ً
را مصـوب کردنـد و اخیـرا

 ٢٠٠٢جمهـور در سـال  طرح را در دستور کار قرار دادند که یکی لغو مجوز اختیارات جنگی رئیس
بود و دیگری اخذ مجوز کنگره برای حمله و تهاجم نظامی به ایران. الیوت انگل، نماینده دمـوکرات 

اختیار اعـالم جنـگ را بـه کنگـره قانون اساسی «کنگره و رئیس کمیته روابط خارجی، بیان داشت: 
سـوی یـک مناقشـه که ترامپ بدون هـیچ رایزنـی بـا کنگـره بـه جمهور. در حالی  دهد نه رئیسمی

همچنـین باربـارا » شان عمـل کننـد. دارد، اعضای کنگره باید به تعهداتخطرناک با ایران گام برمی
مثابـه چـک  ین مجوزی را کـه بـهباید چن«لی، یکی دیگر از اعضای دموکرات کنگره، بیان داشت: 

  »جمهور است، از آنان بگیریم. سفیدامضا برای رئیس
ای، واکـنش حکومـت ایـران بـه تظـاهرات و مجلس نماینـدگان همچنـین بـا صـدور قطعنامـه

اغتشاشات آبان علیه افزایش بهای بنزین و تظاهرات اخیر در خصوص سرنگونی هواپیمای اوکراینی 
ر اقدام دولت آمریکـا در تـأمین دسترسـی مـردم ایـران بـه اینترنـت آزاد و را محکوم کرده و خواستا
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های خـدمات اینترنتـی از اجـرای خواسـت حکومـت ایـران در محـدودیت ایـن خودداری شرکت
خدمات شده است. در این قطعنامه همچنین آمده است کـه مجلـس نماینـدگان آمریکـا از دولـت 

هـای مـدنی عمـل د در زمینه رعایت حقوق بشر و آزادیالمللی خوخواهد به تعهدات بینایران می
خواهد با درخواست تشکیل جلسه اضـطراری شـورای امنیـت و شـورای کند و از دولت آمریکا می

حقوق بشر سازمان ملل، نقض حقوق بشر توسط ایران را متـذکر و سـازوکاری بـرای مقابلـه بـا آن 
  طراحی شود. 

تأیید نمایندگان کنگره رسیده اسـت کـه یکـی خواسـتار  طور که بیان شد، دو طرح کلی بههمان
جمهور در قبال حمله به ایران و دیگری خواستار اقدام دولت آمریکـا  کاهش اختیارات جنگی رئیس

برای نقض قواعد حقوق بشری در ایران بوده است. بر این اساس، دو مبحـث در اینجـا بایـد مـورد 
  آید: تحلیل قرار گیرد که در ادامه می

  خواه و دموکراتناقشه دو حزب جمهوريم
خـواه و ترین مباحث جنجالی در حوزه داخلی آمریکا تقابل دو حزب جمهوریشاید یکی از قدیمی

خـواه بـوده طلبی حزب جمهوری دموکرات در موضوعات مختلف باشد. یکی از این مسائل، جنگ
گیـرد. برخـی از کارشناسـان نظر مـینوعی تأمین منافع ملی آمریکا را با ابزار سخت در است که به 

گرایی غربی اعتقاد دارند که ترامپ بر خالف پیشینیان خود پس از جنگ سرد، نوید و وعده حمایت
هـای  اقتصادی و نظامی را در دستور کار قرار داده که هدف از آن احیـای عظمـت آمریکـا از چالش

نـزل اقتصـادی، گسـترش جـرم و هـای آمریکـا، تاساسی آن شامل شیوع و گسترش فقـر در ایالـت
های ارتش آمریکاست. ایـن جنایات و مشکالت امنیتی داخلی و همچنین کاهش ظرفیت و توانایی

شود کـه  راهبرد فراگیر دولت ترامپ، برای بازگرداندن عظمت ملی آمریکا از این تشخیص ناشی می
هـای نظـامی و توسـعه  فیتپیشینیان ترامپ به طور مداوم منافع ملی آمریکـا را بـه نفـع تقویـت ظر

دهـد کـه  ی ترامـپ نشـان می»نخست آمریکا«اند. سیاست  اقتصادی متحدین آمریکا نادیده گرفته
به طور خاص، تعامل جهانی از طریق اشکال حاکمیـت   گرایی لیبرال الملل تعهد چند دهه برای بین

تـرویج حقـوق بشـر، های اقتصـادی از طریـق تجـارت آزاد و  چندجانبه، تعهد به افزایش همکاری
گرایانـه افراطـی در هـای ملـیهای لیبرال باید از بین برود و در عـوض سیاسـت دموکراسی و ارزش

طور که دولت ترامـپ بارهـا و بارهـا بـه آن اشـاره کـرده  ها، هماندستور کار قرار گیرد. این سیاست
های دیگـر، های خارجی ایاالت متحـده بـه متحـدان و کشـور گیر کمک است، شامل کاهش چشم
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مـدت بـا متحـدان و کنـار هـای امنیتـی طـوالنیمند و خروج احتمالی از ضـمانتتجدیدنظر نظام
های ترویج دموکراسی، حکمرانی خوب و حمایت از حقوق بشر در خارج از ایـن  گذاشتن سیاست

د نـوعی سـعی دارکشور است. جدا از آن ترامپ بارها با نادیده گـرفتن سـاختار قـانونی آمریکـا بـه 
گـرای ترامـپ نـه فقـط در حـوزه مجلس نمایندگان را به چالش بکشد. در واقـع رویکـرد یکجانبـه

گرایـی شناسی ترامپ، وی در حوزه داخلی نیز یکجانبه شود، بلکه با توجه به روانالملل اجرا می بین
  را در دستور کار قرار داده است. 

  هاي متفاوتاهداف واحد، روش
 ها در آمریکا سر کار بودنـد، برجـام کـارایی داشـت و بـهه اگر دموکراتشاید برخی مدعی باشند ک

ای کـه تـالش آن حمایـت از کـرد؛ امـا تصـویب قطعنامـهنوعی فشار علیه ایران کـاهش پیـدا مـی
اغتشاشات و ناآرامی در حوزه داخل ایران است، گویای آن است که ساختار سیاسی آمریکا همـواره 

ر قرار داده که همان نابودی نظام جمهوری اسـالمی ایـران اسـت. در یک هدف کلی را در دستور کا
-ها به واقع ترور سردار سلیمانی نیز برآمده از همین خواستۀ ساختار آمریکایی بود. اگرچه در رسانه

شود که ترامپ ترور سردار ایرانی را صادر کـرده بـود، امـا بایـد گفـت ظاهر این مسئله استنباط می
 آمریکایتی به وی مشورت داده بود تا با ترور ژنرال ارشد ایرانـی، بـه تنیده درهم ساختارهای سیاسی

  ای ایران را تضعیف کنند. نوعی بازیگری منطقه

  گیرينتیجه
هـایی در کنگـره آمریکـا برآمـده از جنـگ به زعم نگارنده، مناقشه و تصویب چنین طرح و قطعنامه

داخل اسـت. آنـان دارای اهـداف یکسـانی در قبـال خواه و دموکرات در زرگری دو حزب جمهوری
جمهوری اسالمی ایران هستند و فقط تفاوت آنها در اعمال ابزارهای سخت و نرم علیه ایـران اسـت 

شـده ببیننـد.  تـر، ایـران را تجزیهکه در نهایت تالش دارند در راستای اجرای طرح خاورمیانه بـزرگ
به نوعی به سیاست تغییر رژیم در ایـران دسـت یابـد،  آمریکا که چندین دهه در تالش بوده است تا

های استراتژیک خود که در مرکز ثقـل جهـانی امروز به این استنباط رسیده است که ایران با ظرفیت
عبـارت بهتـر، ابرقـدرتی را  قرار دارد، همواره توان، پتانسیل و مشروعیت ایجاد یک امپراتوری و بـه

ست خارجی آمریکا تالش برای فشار اقتصـادی حـداکثری و اجمـاع اساس امروزه سیادارد. بر این 
جهانی از بیرون و تهییج مناطق گسل اجتمـاعی در داخـل جامعـه ایـران اسـت و تصـویب چنـین 

 هایی در راستای تحقق چنین اهدافی است. قطعنامه
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