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 ساله ایران و چین 25نامه  نگاهی به توافق

  رویداد
، فضـای »مشـارکت جـامع اسـتراتژیک چـین و ایـران«ساله با چین به نـام  ۲۵اری نامه همک توافق

به خود اختصاص داد. نظرهای بسیاری درباره ایـن توافـق  ۱۳۹۹ای کشور را در تیر  سیاسی و رسانه
، »ترکمنچـای«، »ننگـین«طلبان تندرو و اپوزیسـون) آن را قـرارداد  ارائه شده است. برخی (اصالح

رو)  طلبان میانـه گراها و اصـالح دانند و برخی (اصـول و علیه منافع ایران می» دیدکاپیتوالسیون ج«
  کنند. خوبی که برای ایران منافع بسیاری دارد، قلمداد می» راهبرد«دیگر آن را 

العاده این توافق برای جمهوری اسالمی ایران در اوضاع کنونی که نتـایج  با توجه به اهمیت فوق
اند وضع را بهتر یا بدتر از گذشته کند، در این یادداشت درصدد هسـتیم ابعـاد تو و پیامدهای آن می

  مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

  تحلیل رویداد
های موجـود از مفـاد احتمـالی  های داخلی و خارجی در این مورد اجماع دارند که اولین داده رسانه

ارائه داد که در حوزه انرژی فعال اسـت.  ستپترولیوم اکونومیساله ایران و چین را نشریه  ۲۵قرارداد 
هـای وزارت خارجـه  بر اساس گزارش این رسانه که مدعی است ایـن اطالعـات را از یکـی از مقام

ایران به دسـت آورده اسـت، چـین در ازای تخفیـف در خریـد نفـت، اولویـت داشـتن در اجـرای 
میلیارد دالر در صنایع نفت  ۲۸۰ های توسعه و حضور پنج هزار نیروی امنیتی چینی در ایران، طرح

گذاری خواهد کـرد. عـالوه بـر ایـن،  میلیارد دالر در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه ۱۲۰و گاز و 
  گویند. های داخلی نیز با کمی تفاوت، از چنین مفادی سخن می رسانه

توجـه خـواهیم ها و نشریات غربی  های رسانه ها و نوشته با این حال، در این یادداشت نه به گفته
اند؛ زیـرا تـا زمـانی کـه ایـن  های داخلی که از مفاد این قرارداد خبر داده ها و نوشته کرد و نه به گفته

ها اعتمـاد کـرد.  ها و نوشـته کدام از این گفته توان به هیچ قرارداد به صورت آشکار منتشر نشود، نمی
ز نظر عقلی نیز نباید درباره درسـت یـا جدا از امیال و غرایز سیاسی که در این مطالب وجود دارد، ا

هـا  غلط بودن مفاد قراردادی که منتشر و تصویب نشده است، سخن گفت. بنابراین، فقط به احتمال
  و هشدارهایی که پیرامون این قرارداد وجود دارد، اشاره خواهیم کرد.

زهـایی نصـیب طـرفین نامه این است که بدانیم چه امتیا . نکته مهم و اساسی در تحلیل این توافق۱
دهد؟  نامه چه امتیازهایی را در برابر چه تعهداتی به چین و ایران می شود؛ به عبارت دیگر، این توافق می
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نامـه در فضـای مجـازی  ها براساس نسخه غیرقابل اطمنیان منتشرشده از ایـن توافق اینکه برخی رسانه
و ایجاد زیرسـاخت توسـط طـرف چینـی و گذاری  هایی برای سرمایه در قرارداد جز مشوق«گویند  می

های صـنعتی و تجـاری و مجموعـه اقـدامات سیاسـی، امنیتـی و نظـامی  همکاری در خلق مجموعـه
ای نظیر واگذاری بخشی از خاک ایران به چین بـرای اجـرای ایـن  مشترک، هیچ خدمات یا امتیاز ویژه

لوحانه اسـت. چـین در ازای چـه  سـادهبسیار  ١»های انحصاری وجود ندارد ها یا واگذاری امتیاز پروژه
العـاده خـود بـا  گذاری کنـد و روابـط تجـاری فوق امتیازی حاضر است با این وسعت در ایران سرمایه

را به خطر بیندازد و افزایش تنش با این کشور و خطر تحریم را بپـذیرد؟ آیـا فضـای سیاسـی و  ٢آمریکا
گذاری سـود ببـرد؟ بـه همـین دلیـل بایـد  مایهدهـد کـه از ایـن سـر اقتصادی ایران به چین اجـازه می

  خواهد به چین بدهد، به صورت دقیق و شفاف مشخص و تحلیل شود.  هایی که ایران می مشوق
. رفتار چین نشان داده است که نباید به این کشور به عنوان متحـد نگـاه کـرد. چـین در دوران ۲

ای از طریـق برخـی  هـای پیشـرفته یهـا فناور تحریم از ما نفت خریـده اسـت، بـا دور زدن تحریم
 ژونگ ژینـگ ( شرکت

ِ
) بـه ایـران انتقـال داده ZTEهای خود مانند شرکت بزرگ تجهیزات مخابراتی

هـا علیـه ایـران را دور زد،  گـذار شـرکت هـواوی تحریم است، توسط مدیر امور مالی و دختـر بنیان
 کونلـون در فاصـلۀ سـالها میلیارد دالر را توسط با واردات نفت از ایران به ارزش ده

ِ
های  نک چینـی

اما همین چین اقدامات زیـادی خـالف  ٣ها تصفیه حساب کرد؛ با دور زدن تحریم ۲۰۱۵و  ۲۰۱۲
منافع ایران انجام داده است از جمله فروش تسلیحات به عراق بیش از ایران در زمان دفاع مقـدس، 

خـود بـا ایـران بـه دلیـل  ٤یطرفه قرارداد پـارس جنـوبی و کـاهش حجـم مبـادالت تجـار لغو یک
هـای موشـکی بـه عربسـتان ماننـد ایجـاد کارخانـه جدیـد تولیـد  های آمریکـا، ارائـه کمک تحریم

                                                                                                                                        
  .۱۳۹۹ تیر ۲۲، خبرگزاری تابناک، + اسناد نیو چ رانیساله ا ۲۵قرارداد  سینو شیپ یینها شیرایو یمتن فارس. ١
  زده شده است. نیدالر تخم اردیلیم ۷۳۷٫۱حدود  ۲۰۱۸در سال  نیمتحده با چ االتیتجارت کاالها و خدمات ا. ٢

The People's Republic of China, Office of the United States Trade Representative, https:// 
ustr.gov/ countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china 

 افق غرب« کتاب. این مطلب برگرفته از ٣
ِ
 دن ، تألیف»ایاوراس دیجد کیتی: پکن و ژئوپلنیچ ی

ِ
ی است کـه ِست مارک لی

  آقای ثابتی با توجه به آن به نگارش این یادداشت پرداخته است. 
  ، قابل بازیابی در:۱۳۹۹مرداد  ۶ /۲۰۲۰ هیژوئ ۲۷سی فارسی،  بی ، بیست؟یچ یدر پ رانیدر ا نیچی، ثابت عرفان

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-53556734 
دالر  اردیلیم ۶٫۴به  ۲۰۲۰در پنج ماه نخست سال  نیچ ،خود یتجار کیشر نیتر با بزرگ رانیا یمبادالت تجار. ٤

شـده  ارائـه یاهـ داده براسـاس ثبت کنـد. ۲۰۱۹را نسبت به مدت مشابه سال  یدرصد ۴۱٫۳کاهش  کیتا  دیرس
دالر بوده   اردیلیم ۲٫۷۶ یدوره مورد بررس یبرا نیبه چ رانی، صادرات انیخلق چ یتوسط اداره کل گمرک جمهور

 اردیـلیم ۳٫۶۹مـدت  نیدر همـ نیعوض، چ در نسبت به سال گذشته است. یدرصد ۶۲٫۲از کاهش  یکه حاک
  ال را ثبت کند.در س یدرصد ۱٫۲کاهش  زانیصادر کرد تا م رانیدالر کاال به ا

Iran Sees 41% Decline in Trade With Top Partner China, financial tribune, June 30, 2020, 
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/104086/iran-sees-41-decline-in-trade-
with-top-partner-china 

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-53556734
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/104086/iran-sees-41-decline-in-trade
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های بالستیک در این کشور، دادن رأی علیه ایران در سازمان ملل، معامله پایاپـای کاالهـای  موشک
  چینی در برابر نفت ایران.

نشـده رقمـی  های تأیید اری کـه بـر اسـاس شـنیدهگذ . معلوم نیست چین در ازای این سرمایه۳
دهد بعیـد  میلیارد دالر است، چه امتیازاتی خواهد گرفت؛ اما منطق اقتصادی نشان می ۴۰۰حدود 

ها در ایـران باشـد. سـاختار اقتصـادی  درصد مد نظر چینی ۱۰است نرخ بازگشت سرمایه متعارف 
از شـبکه تجـارت جهـانی و تنگنـای سـخت زده و دارای بیمـاری مـزمن ایـران و دور بـودن  بحران
های چینی دارد؛ از این رو آنها  های باالیی برای دولت و شرکت جانبه آمریکا ریسک های یک تحریم

  ١کاری امتیازات و منافع بزرگی را طلب خواهند کرد. در این شرایط برای محکم
ژی نیاز دارد. کشورهایی . چین برای چرخه اقتصادی خود و عقب نماندن از اقتصاد دنیا به انر۴

توانند نفت خـود را بفروشـند، منبـع خـوبی بـرای تـأمین انـرژی  مانند ایران که به دلیل تحریم نمی
 ناشی از وابستگی بیش از  قیمت خواهند بود؛ با این حال، چین برای جلوگیری از آسیب ارزان

ِ
پذیری

  خرد. یه نیز نفت میحد به یک صادرکننده، از کشورهای دیگری همچون عربستان و روس
های گذشته، ایران بازار خوبی برای محصوالت چینی بوده است. این قرارداد نبایـد  . طی سال۵

ها و محصوالت ایرانی فضا و فرصت دهـد در غیـر  ها و محصوالت چینی بیش از شرکت به شرکت
  این صورت، آسیب بزرگ و جدی به تولید داخلی خواهد خورد. 

این قرارداد بگوییم که حضور چین در ایران باعث تحریک کشـورهای دیگـر  . اگر با استناد به۶
ایم؛ زیـرا وقتـی چـین پـول زیـادی بـه ایـران  برای حضور در اقتصاد ایران خواهد شد، اشتباه کـرده

های بزرگ و کوچک سودده، اول به این کشور پیشنهاد شود.  آورد، توقع خواهد داشت همه پروژه می
چنین پیشنهادی، جایی برای جلب همکاری دیگران باقی نخواهد مانـد. اگـر در صورت موافقت با 

های  مند به چین خواهیم بود. اگر بـا چنـین درخواسـت این اتفاق بیفتد، شاهد نوعی وابستگی نظام
  کاری خواهد کرد. چین موافقت نشود، این کشور نیز در قرارداد خود کم

دهد که کشورهای میزبـان ماننـد کشـورهای  می . تجربه رفتاری چین در مواردی مشابه نشان۷
ترین دالیل ایـن عـدم رضـایت  گونه همکاری راضی نیستند. از مهم آفریقایی و پاکستان از نتایج این

هایی که چین به کشـور میزبـان داده و هـدررفت منـابع کشـور میزبـان  های سنگین وام بازپرداخت
د ناخالص داخلی خود را به چین بدهکار است. درصد از تولی ۴۲٫۳برای مثال، قرقیزستان «است. 

میلیـارد  ۱۲۰، بـیش از ۲۰۱۷تـا  ۲۰۱۴های  طبق اعالم شورای کمربند ـ جاده، چین تنها بین سال
  ٢»های جدید هستند، وام داده است. دالر به کشورهایی که مشتاق ساخت زیرساخت

                                                                                                                                        
  .۱۳۹۹ مرداد ۴ سی فارسی، بی ، بی»یرانیا یاؤیساله و زوال ر ۲۵قرارداد «ی، افشار یعل. ١

2. Elisabeth Braw, China Can Buy Influence, but It Can’t Buy Love, foreign policy, July 20, 
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داننـد  هـا می کز کند، زیرا چینی. این احتمال وجود دارد که چین فقط به منابع انرژی ایران تمر۸
های دیگـر ندارنـد. بـه همـین دلیـل  وضعیت اقتصاد ایران مناسب نیست و امیدی به بازدهی بخش

هـای دیگـر را  گذاری در بخش سعی خواهند کرد با تمرکز بر نفت و گاز ایران عدم بـازدهی سـرمایه
ای از  زیـرا صـنایع دیگـر هـیچ بهـره جبران کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ایران بازنده خواهـد بـود،

  سرمایه چین نخواهند برد.
. نادیده گرفتن منابع و محیط زیست ایران احتمال دیگری است کـه ممکـن اسـت رخ دهـد. ۹

ها تخریـب محـیط زیسـت ایـران  سابقه چین در صید ترال در خلیج فارس نشان داد که برای چینی
  اهمیت ندارد.

طلبی نهفته است؛ به همین دلیل نبایـد از  طلبی و فرصت نفعتالملل م . در ذات سیاست بین۱۰
بازیگران این صحنه توقع رفتار منصفانه و عادالنه داشت. بر ایـن اسـاس، اگـر جمهـوری اسـالمی 
ایران برای خارج شدن از تنگنا و فشار اقتصادی شدیدی که در آن قرار دارد، به چـین امتیازهـایی در 

توانـد   له نیست؛ زیرا با دادن چنین امتیـازی عـالوه بـر اینکـه میحد معقول دهد، جای تعجب و گ
کنـد. برخـی امتیازهـا  محور مقاومت را فعال و مؤثر نگه دارد، خطرهای امنیتی خود را نیز دفـع می

هـای  مانند حضور شمار زیادی از نیروهای نظامی چینـی، واگـذاری بخشـی از سـرزمین، تخفیف
  تنها عمل به آن، بلکه حتی سخن گفتن از آن نیز جایز نیست. غیرمعمول و استعماری است که نه

. این تصور که چین با امضای این توافق مانع از اقدامات خصمانه آمریکا، رژیم صهیونیستی ۱۱
  لوحانه است. ساده و عربستان علیه ایران در منطقه خواهد شد، 

  گیري نتیجه
ساله میان آنها در یک شـرایط  ۲۵که قرارداد دهد  وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران و چین نشان می

و موضع نابرابر منعقد خواهد شد؛ با وجود این، وقتی جمهوری اسالمی ایران از یک سـو رویکـرد 
مقاومت در برابر سلطه را انتخاب کرده است و راضی به نرمش در برابـر آمریکـا نیسـت و از سـوی 

سیاسی و اقتصادی خود ندارد، چنین تـوافقی نیـز  های متنوعی برای حفظ نظام ها و گزینه دیگر، راه
  خوب خواهد بود.

  نامه نگریست. کـاری کـه بایـد انجـام داد، اعتنایی به این توافق  با این حال نباید با ناامیدی و بی
سنجی در عقد آن است. بنابراین، الزم اسـت کارشناسـان سیاسـی، اقتصـادی،  افزایش دقت و نکته

ی، فرهنگی و حتی محیط زیست با رویکردهای مختلف سیاسـی سـطر بـه نظامی، امنیتی، اجتماع
  سطر و کلمه به کلمه آن را بررسی کنند.

                                                                                                                                        
2020, https://foreignpolicy.com/2020/07/20/china-diplomacy-east-germany/ 

https://foreignpolicy.com/2020/07/20/china-diplomacy-east-germany/
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نباید گذاشت وابستگی ساختاری و انحصار صـورت بگیـرد. اگـر براسـاس ایـن قـرارداد چـین 
 ها انحصار دارد، بدون شک شاهد اقدامات یکجانبه احساس کند رقیب ندارد و در بسیاری از حوزه

  توجهی به منافع متقابل از جانب این کشور خواهیم بود. و بی
این قرارداد زمانی خوب است که مفاد آن تا حدود زیادی اهـداف گـرایش جمهـوری اسـالمی 
ایران به چین را برآورده کند؛ به عبارت دیگر، اگر مفاد این قراداد بتواند فشارهای اقتصادی ناشـی از 

گذاری و انتقال دانش، رشد و توسعه کشور  دهد و از طریق سرمایه تحریم را تا حدود زیادی کاهش
  را از حالت رکود خارج کند (دالیل موافقان قرارداد)، مناسب است.





  
  

  بررسی سفر الکاظمی به تهران

  رویداد
وزیر عـراق، پـس از لغـو سـفرش بـه  ، نخسـت»مصـطفی الکـاظمی«، ١٣٩٩تیر  ٣١شنبه  روز سه

ویژه حضـرت امـام  بـا مقامـات و مسـئوالن جمهـوری اسـالمی ایـران بـه ریاض، وارد تهران شد و
جمهور، رئیس مجلس، رئـیس شـورای عـالی  ای، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، رئیس خامنه

  وگو کرد.  امنیت ملی دیدار و گفت

  تحلیل رویداد
تن برود، اما سـفر وی اگرچه قرار بود ابتدا الکاظمی به عربستان سفر کرده و سپس به تهران و واشنگ

به ریاض به بهانه بستری شدن پادشاه این کشور (ملک سلمان) لغو شد. این در صـورتی اسـت کـه 
اسـت و نـه پادشـاه ایـن » محمد بن سلمان«گیرنده اصلی و مهره مهم سیاسی در عربستان،  تصمیم

ر از بیماری پادشـاه رسد لغو سفر الکاظمی به ریاض مبهم بوده و دالیلی دیگر غی کشور. به نظر می
تیـر  ٢٩عربستان داشته باشد. البته سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در روز یکشنبه 

تیـر  ٣٠شده الکاظمی به عربستان در روز دوشنبه  ریزی ، درست یک روز پیش از سفر برنامه١٣٩٩
 خوب مقامات عراقی از وی شاید یکی از دالیل خ ١٣٩٩

ً
شم یا نارضایتی عربسـتان و استقبال نسبتا

  سعودی از مقامات عراقی به شمار رود. 
های سیاسی پیش از سفر الکاظمی به تهران، همگی پیرامون سنگینی وزن سیاسـی  اگرچه گمانه

زد، اما پس از سفر وی بـه تهـران، وزن  وگوهای الکاظمی با مقامات ایرانی دور می امنیتی در گفت –
عد اقتصادی داده شد و در واقع برخی از توافقات منعقـد شـده وگو تر مذاکرات و گفت سنگین

ُ
ها به ب

  پیشین میان طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در همین زمینه باید اشاره کرد که در شرایطی که آمریکا به همه کشـورها از جملـه عـراق فشـار 

وزیر عـراق آشـکارا و  نخست کند، اما زیادی برای کاهش روابط اقتصادی و تجاری با ایران وارد می
هـای بسـیاری در  علنی در رأس هیأتی متشکل از هشت وزیر کابینه خـود وارد تهـران شـد و رایزنی

  بازرگانی انجام داد.  -راستای گسترش روابط اقتصادی و تجاری
ویژه در دیدار الکاظمی بـا رهبـر معظـم انقـالب  وگوهای میان طرفین به اگرچه در دیدار و گفت

، به صراحت، لطافت و ظرافت نکاتی مهم از خطـوط قرمـز جمهـوری اسـالمی ایـران بـه اسالمی
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های مخرب آمریکا (و عربستان سـعودی) در  ها و سیاست مقامات عراقی بیان گردید نسبت به رفتار
  عراق هشدار داده شد. 

عد مهم آن اشاره کرد: نخست، روابط و تأمل سفر الکاظمی می  در بررسی
ُ
دوجانبـه  توان به دو ب

میان جمهوری اسالمی ایران و عراق، و دوم، روابط خـارجی یـا سیاسـت خـارجی ایـن کشـور یـا 
  عبارت بهتر روابط بین عراق با کشورهای مختلف دیگر از جمله روابط عراق با آمریکا.  به

ویژه در چیـنش سـاختار  وزیری خـود، عملکردهـایی بـه اگرچه الکاظمی در دوره کوتاه نخست
رسـد انتظـارات  منیتی در جهت سنگین شدن وزن آمریکا در عراق داشته، اما بـه نظـر میا -سیاسی

تواند نادیده بگیرد. از جملـه انتظـارات  ای نمی ای و فرامنطقه تهران را در مناسبات و معادالت منطقه
 مهم جمهوری اسالمی ایران، اجرای مصوبه پارلمان عراق در زمینه الزام دولت به اخـراج نیروهـای

هـای  بندی خـروج آنهـا از عـراق اسـت؛ بـه هـر حـال، جریان نظامی آمریکایی و ارائه جدول زمان
اند و همین پارلمان نیـز مصـوبه خـروج   وزیری الکاظمی شده ساز نخست سیاسی در پارلمان زمینه

  نیروهای آمریکایی را تدوین کرده و ارائه داده است. 
وگوهای میـان طـرفین  نیز دستورکار مهم دیدارها و گفت های امنیتی تهران رو، رفع نگرانی از این

توان دولتی گـذرا و موقـت بـه شـمار آورد، زیـرا  بوده است؛ بر همین اساس دولت الکاظمی را نمی
واشـنگتن و  -ترین آن مذاکرات میان بغـداد دارای صالحیت و اختیارات کامل بوده که از جمله مهم

مریکا خواهد بود و باید در سفر خـود بـه آمریکـا انتظـارات و استمرار آن در سفر آتی الکاظمی به آ
  مطالبات جمهوری اسالمی ایران را نیز مطمح نظر قرار دهد. 

به هر حال، آنچه مسلم است اینکه جمهوری اسالمی ایران بـا درایـت تـالش دارد تـا ضـمن حفـظ 
ی عـراق تأکیـد کنـد تـا ایـن حاکمیت عراق، این نکته حائز اهمیت را به نخبگان سیاسی و بدنـه اجتمـاع

کشور تمام مقدرات و مقدورات خود را در اختیار اشغالگران آمریکـایی قـرار ندهـد؛ همانگونـه کـه ایـن 
  کند. های خود نیز صدق می ه عربستان و عدم عمل به وعده ویژ موضوع در خصوص کشورهای عربی به

  گیري نتیجه
 مطالبه و انتظـار جمهـوری آنچه مسلم است اینکه اخراج نیروهای نظامی آمریک

ً
ایی از عراق، صرفا
های سیاسی عراقی و جامعـه  اسالمی ایران از دولت الکاظمی نیست، بلکه مطالبه بخشی از جریان

عراق است. این موضوع از مواردی است که عالوه بر ابعاد اقتصادی سفر الکاظمی باید مورد تأمـل 
وزیر عـراق بـه تهـران  نخستین سفر خارجی نخسـتتوان گفت که  و توجه قرار گیرد. در مجموع می

  بغداد شد. -تجاری میان تهران -موجب افزایش و باال بردن سطح روابط اقتصادی



  
  

  اهداف اردوغان در تبدیل موزه صوفیه به مسجد ایاصوفیه

  رویداد
ت اردوغان با تأیید نظر شعبه دهم دادگاه عالی اداری، مصوبه تصـمیم دولـ  ٢٠/٠٤/٩٩روز جمعه 

را که بر اساس آن ایاصوفیه به موزه تبدیل شده بود، لغو کرد و طبـق مـاده  ١٩٣٤نوامبر  ٢٤ترکیه در 
درباره تشکیل و وظایف سازمان امور دینی ترکیـه، ایاصـوفیه را بـه ایـن نهـاد  ٦٣٣قانون شماره  ٣٥

  واگذاشت و سبب گشایش مجدد این مسجد به روی نمازگزاران ترکیه شد. 
اهمیت نگاه ترکیه به مسائل جهان اسالم و به کارگیری آن در سطح منطقه و از سـوی با توجه به 

زوایـای دیگر همسایگی این کشور با ایران و رقابت موجود میان آنکارا و تهـران، در ایـن یادداشـت 
  .   بررسی خواهد شد مختلف اقدام اردوغان

 تحلیل رویداد
استانبول ساخته و سه بار در همـان مکـان تجدیـد بنـا ترین کلیسای بیزانس، در  وفیا، بزرگصهاگیا 

کلیسـای «سـاخت و نـام  ٣٦٠) در سال ٣٦١ـ٣٣٧شده است.  این کلیسا را امپراتور کنستانتوس (
های  این کلیسا دارای نقشه اساسی و یک سقف چوبی بود. در پی شورش به خود گرفت.را  ١»بزرگ

سا تا حدی سوخت و ویـران شـد. کلیسـای دوم را کلی ٤٠٤مردمی علیه امپراتور آرکادئوس در سال 
حکمـت «سـاخت و نـام  ٤١٥) در سال ٤٥٠ـ٤٠٨معمار روفینوس در دوره امپراتور تئودوسیوس (

ورودی بـود. هاگیـا صـوفیا  ٣شبستان و  ٥ین بنا نیز دارای سقف چوبی، به خود گرفت. ا ٢»مقدس
آغـاز و در تـاریخ  ٥٣٢) کـه در سـال ٥٦٥ـ ٥٢٧نیز در نتیجه شورش علیه امپراتور یوستینیانوس (

 در همان محـل در » قیام نیکا«
ً
 ٢٣نامیده شد، سوزانده شد و از بین رفت و ساختمان جدید مجددا

 ٥٣٧دسـامبر  ٢٧سال بنـا و در  ٥هزار کارگر به مدت  ١٠با همکاری  هزار  صنعتگر و  ٥٣٢فوریه 
 ٣برای عبادت افتتاح شد.

شـهر کنسـتانتین (قسـطنطنیه) را فـتح کـرد و نـام آن را بـه  سلطان محمد فـاتح ۱۴۵۳در سال 
استانبول برگرداند و آن را پایتخت خود کرد. سه روز پس از فتح استانبول، ضمن برپا داشتن مراسـم 

در  .الدین، خطبه به نام پادشاه فاتح عثمانی خوانده شد نماز جمعه در ایاصوفیه به امامت آق شمس
                                                                                                                                        
1. Megala Ekklesia 
2. Hagia Sophia 
3. https://www.hurriyet.com.tr/galeri-ayasofya-ne-zaman-yapildi-ayasofyanin-tarihi-ve-yeniden-

cami-olma-sureci-41564873/2 

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-ayasofya-ne-zaman-yapildi-ayasofyanin-tarihi-ve-yeniden


هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

141
، 

1399
 

 

 

12  

صر اسالمی را به ساختمان کلیسا افزود و بنای مسجد مرمت و بازسـازی قرن بعد، معمار سینان عنا
ها در این دوران یا  ها و فواره های مختلفی نظیر کتابخانه، مقبره ها، میرآب و منبرها و بخش شد. مناره

بعدها به ایاصوفیه اضافه شد. برای اداره این مکان سلطان محمد دوم بنیاد وقفـی را تأسـیس کـرد و 
ترین اسـناد  نامه ایاصوفیه از قـدیمی دار شد. وقف ای مربوط به تعمیر و نگهداری آن را عهدهه هزینه

 ٣٨متـر و عـرض  ٦٥گـردد. ایـن سـند بـه طـول  بـر می ١٤٦٣وقفی دنیاست و تاریخ آن به سـال 
در  ١شـود. داری می متر روی پوست آهو نگاشته شده است و در موزه توپ کاپی استانبول نگـه سانتی
هـا و نمادهـای مسـیحی داخـل ایاصـوفیه  ها، نگارگری لطان سـلیمان اول (قـانونی) نقاشـیدوره س

  .پوشانده شد تا نماز جمعه در آنجا خوانده شود
به دستور  ١٩٣٤سال مسجد بود و در نهایت در سال  ٤٨١سال کلیسا و  ٩١٦ایاصوفیه به مدت 

  .آتاتورک و تصمیم شورای وزیران، به موزه تبدیل شد
بود که در طول » تغییر کاربری موزه صوفیه به مسجد«الدین اربکان پیشگام حرکت  جممرحوم ن

تالش کرد استبداد سکوالری  ٢»زنجیرها پاره شوند ایاصوفیه آزاد گردد«حیات سیاسی خود با شعار 
در  سـالمت ملـیداد، بشکند. حـزب  حاکم بر ترکیه را که با حمایت مطلق نظامیان ادامه حیات می

مجلس در میتینگ استانبول بـا حضـور هـزاران نفـر از طرفـداران خـود بـا نصـب  ١٩٧٧ت انتخابا
پوسترهای بسیار بزرگ از ایاصوفیه شعار فوق را به عنوان سمبل انتخاباتی مطرح کـرد و توانسـت بـا 

هـای اسـالمی، فشـارها،  نماینده به عنوان حزب سوم وارد مجلس شود. موضع ضـعیف جریان ٢٣
های زبانی و شعارهای تظـاهرات  ها در حد خواسته نظامیان سبب شد این تالش ها و قدرت سرکوب

 ت حاکمه سکوالر تداوم حیات دهد. ئنمادین علیه هی
شورای عالی اداری بـرای بازگردانـدن هویـت اسـالمی  ١٠فرمان اردوغان در تأیید حکم شعبه 

تـا کنـون  ١٩٧٠وش از دهـه های رهبر جریان ملی گـور ایاصوفیه در واقع عینیت بخشیدن به تالش
گراها در رأس حاکمیت ترکیه و اقدام آنی اردوغـان  سال از حضور اسالم ١٨بود.  اما بعد از گذشت 

در صدور حکم مذکور، صدق نیت ایشان با شائبه مواجه شده است. اردوغان با تبدیل ایاصوفیه بـه 
قتدار اردوغان و حـزب عـدالت و های سیاسی است. سیر نزولی ا برداری مسجد بیشتر به دنبال بهره

، وخامت اوضاع اقتصـادی ترکیـه، جـدایی رفقـای قـدیمی ٢٠٢٠تا اوایل  ٢٠١٤توسعه از ابتدای 
های اسالمی باعث شـده اسـت تـا  بندی جریان گرا و قطب اردوغان و تأسیس دو حزب جدید اسالم

هـای بعـدی،  برداری بهرههای ملی برای  جمهور ترکیه به دنبال برانگیختن احساسات و هیجان رئیس
                                                                                                                                        
1. http://www.gazetevatan.com/fatih-sultan-mehmet-in-ayasofya-vakfiyesi-ne-anlatiyor-nerede- sa-

1332757-gundem/ 
2. https://www.dunyabulteni.net/kultur-sanat/necip-fazil-zincirler-kirilsin-ayasofya-acilsin-h471878. 

html 

http://www.gazetevatan.com/fatih-sultan-mehmet-in-ayasofya-vakfiyesi-ne-anlatiyor-nerede
https://www.dunyabulteni.net/kultur-sanat/necip-fazil-zincirler-kirilsin-ayasofya-acilsin-h471878


فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

13  
 

ایجاد انشقاق در جبهه مخالفان برای تضعیف اقدامات آتی آنان و فرافکنی برای سـرپوش گذاشـتن 
  های ساختاری باشد. بر همه ضعف

اعالم این فرمان و بازگشایی ایاصوفیه برای عبادت، نشان داد که این موضوع دغدغه اصلی مردم 
رغم خواسـت تـاریخی خـود، ایـن اقـدام را  گرا نیز به اسالمهای  ترکیه نیست. حتی برخی از جریان

کننـد. طرفـداران  حرکتی سیاسی و دمیدن خون تازه در پیکـر خسـته عـدالت و توسـعه ارزیـابی می
های متعدد  سازی اردوغان به دنبال این بودند که با مخالفت اپوزیسیون در مقابل این اقدام، با صحنه

گراها و سـکوالرها، فضـای جدیـدی  لتهب و با ایجاد دوقطبی اسالمبتوانند فضای سیاسی ترکیه را م
هـا،  های حزبی غیر از حـزب دموکراتیـک خلق برای اقدامات خود ایجاد کنند. استقبال همه جریان

کند و  گونه اقدامات دیگر دردی را دوا نمی در به ثمر رسیدن این نقشه نیز کارگر نیفتاد و نشان داد این
  ه جامعه نیست. پاسخگوی نیاز عام

هـای اخیـر، کـاهش آرای ائـتالف جمهـور (حـزب  گرفته در ماه های متعدد صـورت نظرسنجی
گرایی و بـا  داد. حزب حاکم در بستر گفتمان نئو عثمـان عدالت و توسعه و حرکت ملی) را نشان می

سـات تکیه بر مفاهیمی همچون پایداری و مقاومت برای بازگشایی مجدد مسجد و ترکیبی از  احسا
و از بین برنـده » فاتح دوم«گرایی با تکیه بر عناصر تاریخی تالش کرد اردوغان را  گرایی و اسالم ملی

  نمادهای آتاتورک نشان دهد. 
بـه صـورت  ٢٠١٦همه ساختارهای حاکمیتی اعم از قوای مجریه، مقننه و قضـایی از کودتـای 

وی در طول این مدت به مثابه قـانون حتـی کامل در اختیار اردوغان بوده و همه رفتارها و گفتارهای 
شکنی دانست کـه دغدغـه  از سوی مخالفان مورد پذیرش قرار گرفته است. پس نباید اردوغان را بت

گرایی وی سبب اجابت خواست تاریخی مسلمانان ترکیه در بازگشایی مجدد مسـجد صـوفیه  اسالم
  شده است. 

ون در آنجا مسجد وجود نداشت، از ایاصـوفیه زمانی که سلطان محمد استانبول را فتح کرد، چ 
روی ایاصوفیه، مسـجد سـلطان احمـد  که در وضعیت خوبی قرار نداشت، استفاده کرد. امروز روبه

که یکی از زیباترین مساجد روی زمین است، قرار دارد. مساجد زیادی هم در آن حوالی است. ولی 
ه بیشتر برای ایدئولوژی فـتح در هـر زمنیـه موضوع، یافتن مکان برای عبادت نیست. باز کردن عرص

است. ما اکنون در قرن بیست و یکم قرار داریم، فتوحات تمام نشده است. اردوغان اسم خـود را در 
  ١کند. کوه، سنگ و تاریخ حک می

اردوغان در تالش برای تلفیق ناسیونالیسم ترکی با هویت اسالمی اسـت. قطـار اردوغـان روی 

                                                                                                                                        
1. http://www.duzceyerelhaber.com/banu-guven/64088-ayasofya-secim-kazandirir-mi 

http://www.duzceyerelhaber.com/banu-guven/64088-ayasofya-secim-kazandirir-mi
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گرایی با خوانش اخوانی است و سـوی دیگـر آن نظـام مـدرن  رف آن اسالمریلی است که در یک ط
ترکیه مبتنی بر سکوالریسم کـه گریـزی از ایجـاد تعـادل در آن بـرای تـداوم حیـات سیاسـی خـود 

سال حاکمیـت حـزب عـدالت و توسـعه بایـد رفتارهـای داخلـی و  ١٨بیند؛ چنان که در طول  نمی
  اسالم و سکوالر) تحلیل کرد.ای آنان را در این پارادوکس ( منطقه

  گیري نتیجه
با توجه به اهمیت ایاصوفیه به عنوان یک میراث جهانی باید اذعان کرد اقدام هیئت حاکمه ترکیـه در 

گرایان ترکیه به عنوان طلـب تـاریخی از  تغییر کاربری مجدد به مسجد، پاسخی به نیاز جامعه اسالم
شـود. امـا ایـن اقـدام  تاریخی و شجاعانه محسوب مینظام جمهوریت بوده و از این حیث اقدامی 

اردوغان این نگرانی را به وجود آورده است که اراده باطلی در آن بـرای مانـدن در قـدرت و سـاختن 
نمودهای خالفت مدرن وجود داشته باشد. جامعه اسالمی نیازی به فتح مجدد ایاصـوفیه نداشـت. 

 .شود ذبی برای مسلمانان ایجاد میهای کا ها و گرفتاری با این اقدام، درگیری



  
  

  اي امارات پرده تحرکات منطقه  پشت

  رویداد
های منطقه افزایش یافته  امنیتی امارات طی چند سال گذشته در بسیاری از کشور ـ تحرکات سیاسی

توان به حضور نظامی مستقیم این کشور در جنوب یمن اشاره کرد. همچنـین ایـن کشـور  است. می
کند. عالوه بر آن، این کشور در سوریه در مقـاطع  لیفه حفتر حمایت مالی و نظامی میدر لیبی از خ

نظامی علیه دولت بشار اسد پشتیبانی کرده و در لبنان نیـز در پشـت  های شبه مختلف زمانی از گروه
کند. گفتنی است که بـازیگری امـارات در منطقـه غـرب  آفرینی می پرده اعتراضات این کشور نقش

صورت روزافزونـی در حـال گسـترش اسـت. همچنـین  همین چند کشور محدود نشده و به آسیا به
  اند.  مقامات این کشور توسعه روابط با رژیم صهیونیستی را در دستورکار خود قرار داده

  تحلیل رویداد
ای ظـاهر شـود  امارات طی یک دهه گذشته سعی کرده در قامت بازیگری بانفوذ در تحوالت منطقه

این کشور در لبنان، سوریه و یمن اشـاره کـرد. فـارغ از اینکـه   توان به دخالت که از بازرترین آنها می
کشـور این  کند، اصول سیاست خارجی امارات در هر یک از این کشورها چه رویکردی را دنبال می

دهی به ساختارهای سیاسی  های ابوظبی برای ایفای نقش کلیدی در شکل طلبی  جاه تا حد زیادی از
قطـب   عنوان یـک و حکمرانی در منطقه شکل گرفته تا در بستر آن بتواند مسیرهای تجاری خود را به

سیاسـت  اقتصادی جهانی از شرق آفریقا تا جنوب آسیا حفظ کند. بنا بـر همـین اصـل، امـارات از
عنوان یـک  تدریج فاصله گرفته تـا نـه تنهـا بـه کارانه و متمرکز بر بقای این کشور به خارجی محافظه

  ای، بلکه در سطح جهانی ظاهر شود. های منطقه بازیگر بانفوذ در سیاست
تر از ظرفیت و حد و مرز جغرافیایی خود اعمال کند تـا  خواهد نقشی بزرگ در واقع، امارات می

 متضاد حضور داشته باشد تا  د را به محورهای مختلف وصل کرده و در جبهههمزمان خو
ً
های بعضا

تری نیز مرتبط شود؛ یعنـی خـود را  بخشی به وضع خود با موضوعات بزرگ بتواند ضمن مشروعیت
ای تعریف کند که هم بتواند با چین رابطه داشته باشد و هم با آمریکا و هند. در همین راسـتا،  گونه به
 پایگاه اینترنتی اندیشکده چتم هاوس در تحلیلـی دربـاره رویکـرد جدیـد امـارات در صـحنه اخی
ً
را

رسد مدل سیاست خارجی جدیـد امـارت مبتنـی بـر شـفافیت  سیاست خارجی نوشت: به نظر می
 سکوالر و لیبرال بـرای منطقـه باشـد کـه 

ً
اقتصادی، حکمرانی قدرتمند و یک محیط اجتماعی نسبتا

گرفتـه در هـم  ام سیاسی بسته که حول محور یـک دولـت امنیتـی مسـتحکم شـکل همراه با یک نظ
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آمیزد. همچنین امارات برای تحقق این رویکرد نیز سعی دارد تا هرگونـه ایـدئولوژی سیاسـی یـا  می
  مذهبی که ممکن است برتری دولت و رهبرانش را به چالش بکشد، کنار بگذارد. 

   های اسـالم  کننـد کـه ایـدئولوژی  نباط میدر واقع، مقامات امارات اینگونـه اسـت
ِ
 سیاسـی

ِ
گرایی

دهنـد، تهدیـدی وجـودی  المسلمین و حامیان آن از جمله قطر و ترکیه تـرویج می فراملی که اخوان
های فعلـی منطقـه بـوده و  برای رویکردهای سکوالرمآبانه این کشور در قبال دولت و ثبـات قـدرت

  کند.  ای عمل می قهعنوان محرکی برای رادیکالیسم منط به
ها از جملـه آمریکـا و رژیـم  بنا بر همین اصول نیـز امـارات تحـت حمایـت برخـی از قـدرت

المسـلمین   کننـد در برخـورد بـا اخوان صهیونیستی که از سکوالریزه شدن خاورمیانـه حمایـت می
 جسورتر شده است. این کشور همچنین برای اجرایی کردن ایـن رویکـرد خـود روابطـش بـا رژیـم

تـوان بـه ایجـاد غرفـه اسـرائیل در  صهیونیستی را بیش از پیش توسعه داده که از مصادیق آن نیـز می
موکـول شـده) اشـاره  ۲۰۲۱به ماه اکتبـر  ۱۹-دبی (که به خاطر کووید ۲۰۲۰المللی  نمایشگاه بین

هـای  کرد. در واقع، هدف بلندمدت امارات از بهبود روابط با رژیم صهیونیستی این است کـه پیمان
ای و یا چهره منطقه را به شکلی دیگر رقم بزند تا در آن دوگانه مقاومت و اسرائیل رنگ ببـازد،  منطقه

ترین مانع سکوالریزه شـدن  المسلمین اصلی های اسالمی از جمله اخوان زیرا در این دوگانه جنبش
  روند.  خاورمیانه به شمار می
از پـیش مسـیر   نشین امارات، که بـیش مندترین شیخترین و ثروت عنوان بزرگ بنابراین، ابوظبی به

کند بـا تحـول در مـدل سیاسـت خـارجی امـارات  حرکت این کشور را در داخل و خارج تعیین می
کند که در نتیجة آنها قـرار اسـت منـافع اقتصـادی بلندمـدت  اهداف سیاسی مشخصی را دنبال می

گرا از جملــه  هــای اســالم ا جریانامــارات تــأمین شــود. شــاکله اصــلی ایــن سیاســت را مقابلــه بــ
المسلمین تشکیل داده و این کشور در جریـان اعتراضـات بیـداری اسـالمی در خاورمیانـه و  اخوان

  شمال آفریقا نیز از هیچ تالشی برای سرکوب اعتراضات دریغ نکرده است.  
 مـذهبی کشـورهای -عالوه بر رویکرد کالن و بلندمدت امارات بـرای تغییـر ماهیـت سیاسـی

ای نیز در دستورکار امارات قرار گرفته که بر اساس آن، ایـن  منطقه، تبدیل شدن به یک قدرت منطقه
کشور برخالف چند دهه گذشته که بیشتر به مسائل داخلی همچون توسعه تمرکز داشت و کمتـر در 

 –کرد در برهـه فعلـی سـعی دارد بـا تعریفـی جـامع از منـافع سیاسـی  کشورهای منطقه دخالت می
هـای مختلـف اعـم از انـرژی و ... بـه شـکلی مسـتقیم در رونـد  قتصادی خود در منطقه در حوزها

  هـای خـود از جملـه منـابع مـالی گسـترده گیـری از منـابع و اهرم تحوالت حاضـر شـده و بـا بهره
های خود را در کشورهای مختلف پیش ببرد. امارات در یمـن ضـمن مقابلـه بـا بـه قـدرت  سیاست

ویژه عـدن  اخوانی به دنبال حضور در بندرهای استراتژیک این کشور بـه –ی زیدی ها رسیدن جریان
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گراها توسط امارات پیگیری شده، دستیابی بـه  است. در لیبی نیز به جز آنکه سیاست مقابله با اسالم
   های نفت و گاز این کشور نیز در دستورکار قرار دارد. چاه

در منطقه موفق بوده است باید گفـت اگرچـه  در خصوص اینکه سیاست خارجی امارات تا چه
بینی مشترکی در حـوزه سیاسـت خـارجی داشـته، امـا  زاید و محفل درونی مورد اعتماد او جهان بن

انـد کـه از  اند با یک نقشه راهبردی مشخص عمل کرده و رویکردهای متناقضی را بروز داده نتوانسته
ت خارجی همچون حمایت از تروریسم در سوریه ها در سیاس توان به برخی دوگانگی جمله آنها می
نشینی از این سیاست و همچنین تالش مقطعی بـرای نزدیکـی بـه ایـران اشـاره کـرد.  و سپس عقب

گران از وزن و ظرفیت محـدود امـارات بـرای بـازیگری در  موضوعی که به اذعان بسیاری از تحلیل
گران بـا اشـاره بـه شـرایط  از تحلیـلشود. بسـیاری  ای خاورمیانه ناشی می سطح یک قدرت منطقه

انداز چنـدان روشـنی بـرای تحرکـات روزافـزون امـارات  پیچیده و غیر قابل کنترل خاورمیانه چشم
ای  ترسیم نکرده و بر این باورند که سیاست مورد نظر ابوظبی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقـه

رو ممکـن اسـت امـارات در  همـین های قدرت این کشور همخوانی نداشـته و از چندان با شاخصه
  صحنه شطرنج سیاسی خاورمیانه بازنده شوند.

 گیري نتیجه
نشین ابوظبی منوط به افزایش سطح بازیگری امارات در تحوالت  اجرای الگوی توسعه مد نظر شیخ

های تجـاری ایـن  های اقتصادی و از بین بردن موانـع خـارجی برنامـه منظور ایجاد فرصت منطقه به
هـای  ت. بنا بر این الگو، پیشبرد برنامه سکوالریزه کردن منطقه از طریـق مقابلـه بـا جریانکشور اس
ای و به  ساز تغییر رویکرد حاکمان و جوامع منطقه تواند زمینه المسلمین می گرا از جمله اخوان اسالم

یاسـی هـای س تبع آن ایجاد تحوالت سیاسی جدید در خاورمیانه باشد کـه در بسـتر آن بتوانـد تنش
های خـارجی بیشـتر در امـارات  گذاری موجود در خاورمیانه را کاهش داده و شرایط را برای سرمایه

 –فراهم کند. سیاست امارات در بسیاری از کشورهای منطقه بـر پایـه تغییـرات بلندمـدت سیاسـی 
مـدت نیـز امـارات سـعی دارد بـا دخالـت در تحـوالت کشـورهای  مذهبی بنا شده است. در کوتاه

 مدت خود را پیگیری کند. مدت و میان تلف از جمله یمن و لیبی منافع کوتاهمخ





  
  

  بررسی رابطه دولت مصر با االزهر

  مسئله
رابطه دانشگاه االزهر و دولت مصر همواره نوساناتی داشته است. در دوره ناصری به منظور تحکـیم 

 توسعه دروس غیرمذهبی  آغاز شد که ۱۹۶۱های سوسیالیستی، اصالحات این نهاد در  دیدگاه
ْ
هدف

در نهادهای آموزش دینی بود و نتیجه اصلی آن نیز وابستگی علمای این نهاد به دولت بـود. بـا ایـن 
گرایان، فضای  افتاد. در دوره سادات برای محدود کردن چپ حال انحصار مذهبی به دست این نهاد 

د. در دوره حسـنی مبـارک، االزهـر گرا شـ های اسالم سیاسی سبب رقابت بین االزهر و سایر جنبش
 سیاست مماشات

ً
ای با حکومت داشت و طی اعتراضات علیه مبارک، خواهـان مـذاکره  گرایانه نسبتا

  با دولت بود. این نوشتار درصدد بررسی این رابطه در دوره سیسی است.

  رابطه دولت مصر با االزهر در دوران سیسی
کند مسـیری ترسـیم  مصر دوران جدید، االزهر تالش میهای ژئوپلیتیکی در  در شرایط بلندپروازی

کند که ضمن حفظ جایگاه خود به عنوان حافظ سنت اسالمی، استقالل خـود را تضـمین کنـد. تـا 
های سیسی را برای کنتـرل االزهـر از بـین ببـرد، امـا ایـن نهـاد در  کنون االزهر توانسته است تالش

یژه عربستان و امارات ناکام بـوده اسـت. سیسـی در و های خلیج فارس به  محدود کردن نفوذ دولت
کارد، در ابتدای کمپین  گرایی را می با اشاره به این ادعاها که برنامه آموزشی االزهر بذر افراط ۲۰۱۹

انتخاباتی خود بیان داشت غیرممکن است این نوع تفکر کل جهان را بـه منبـع آشـوب و خشـونت 
لی را نسبت بـه االزهـر پـیش گرفـت. سیسـی در موضـعی تبدیل کند. در واقع سیسی مواضع معتد

  های االزهر با اصالحات خویش است. اعالم کرد منتقد شدید مخالفت ۲۰۱۵انتقادی در 
در این دوره حمالت سیسی علیه االزهـر متـأثر از چنـد عامـل بـود: خشـونت افراطـی دولـت 

فسران اطالعـاتی مصـری بـا گیری اسالم مطلوب خود و تجارب ا اسالمی، فشار امارات برای شکل
هایی بـه  نظامیان. اسالم البهیری، یکی دیگر از منتقدان االزهر که به علت داشتن چنـین دیـدگاه شبه

االزهر بخشی از مشکل اسـت، نـه «زندان افتاد و بعدها مورد عفو سیسی قرار گرفت، متهم شد که 
ت را انجام دهد، تمام اقتدار خود را از تواند خود را اصالح کند زیرا اگر اصالحا حل. االزهر نمی راه

خواهند شما از دینی  جنگد و نه برای خود دین ... آنها می دهد. االزهر برای بقای خود می دست می
در این راستا سیسی تالش کرد کنترل دولت بر االزهر را افزایش ». کنند پیروی کنید که آن را درک می

  و ساختار قدرت در آن را تغییر دهد.
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کارسـاز نشـد. البتـه  ۲۰۱۶این حال، ایجاد اصالحات در االزهر حتـی بـا تصـویب قـانون  با
های سکوالر و اسالمی افراطی در این نهاد در این دوره تشـدید شـد. از سـوی  دوگانگی بین دیدگاه

دیگر پیچیدگی تالش برای اصالح اسالم، دوگانگی مشـترک بـین سیسـی و االزهـر اسـت. هـر دو 
داننـد و هـر دو خواهـان  پذیرنـد و خـود را حـامی اسـالم ارتدوکسـی می لت را میـ م مفهوم کشور

پذیرنـد. مطالعـات سـال  گرایان هستند. سیسی و االزهر مفهوم تمدنی امت را می سرکوب همجنس
 مذهبی است و معتقـد اسـت  ۲۰۰۶

ً
مرکز مطالعات جنگ آمریکا نشان داد که سیسی مردی عمیقا

مفهوم خالفت مرتبط است و خالفت با اطاعت از حاکمی که مشـورت دموکراسی در خاورمیانه با 
دهد، باید هـدف هـر دولتـی در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا باشـد.  با موضوعات خود را انجام می
های سیسی برای اصالح اساسی، هرچند بسیار گسـترده اسـت، امـا  مقاومت االزهر در برابر دعوت

، خصـومت  دار کـردن اسـتقالل االزهـر ها برای خدشـه شاین مسئله باعث شده است تاریخچه تال
 مداخله

ً
گرانه در قبال دخالت دولت و تعریـف آن از خـود بـه عنـوان حـامی سـنت اسـالمی  عمیقا

  تقویت شود.
نـوعی  نظر سیسی، االزهر دیگر آن اقتدار سابق در نهادهـای اسـالمی را نـدارد و بـه  در واقع از 

ت؛ در نتیجه اکنون برخورد بین متحـدان سـابق، سیسـی و االزهـر انحصار خود را از دست داده اس
کنفرانسی درباره جهان مـدرن در االزهـر برگـزار شـد کـه  ۲۰۲۰شکل گرفته است. با این حال در 
جمهور نباشـد،  ای که مخالف رئیس کنندگان برای اطمینان از نتیجه سیسی سرپرست آن بود. شرکت
هـای سیسـی بـرای کـاهش تـأثیر  کنندگان بـا تالش ه شـرکتکم دیدگا با دقت انتخاب شدند. دست

های اسالمی بر زندگی مصر و به اعتقاد برخی ناظران، بر زندگی مسلمانان در سراسـر جهـان،  آموزه
مخالفتی نداشته باشد؛ اما شیخ احمد الطیب، امام جماعت االزهر، بر خالف سیسی، کنفـرانس را 

این حال در همایش مذکور، بسیاری از دانشمندان مسـلمان  به عرصه رقابت با سیسی تبدیل کرد. با
کید کردند که میراث اسالمی برای هیچ تمدنی در جهان مدرن مناسب  عقاید سیسی را پذیرفتند و تأ

کید کـرد کـه  نیست؛ در حالی که احمد  الطیب مخالف چنین مواضعی در این کنفرانس بود. وی تأ
گیرنـد  لکه با مسلمانانی است که تاریخ خود را نادیده میمشکل مربوط به میراث اسالمی نیست، ب

اند.  اند، جدا شـده و از این رو از سعادت فکری که نیاکان مسلمان آنها در هر گوشه دنیا پخش کرده
های اجتماعی نـه تنهـا از مصـریان، بلکـه مسـلمانان در  گرمی تحسین شد. رسانه  الطیب به احمد 

پرداختند و امیدوارند که وی بـا ایـن اظهـارات، دسـت از حمایـت سراسر جهان به تمجید از طیب 
  کودتای نظامی سیسی برداشته و توبه کرده باشد.
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  گیري نتیجه
رسد رویکردی سکوالرمنش در کشورهای برتر جهان اهل تسـنن پـیش گرفتـه شـده و آن  نظر می به 

سیسـی انطبـاق  کاهش نقش نهادهای مذهبی و ایدئولوژی دینی در عرصـه سیاسـی اسـت. هـدف
جامعه مصری با جهان مدرنی است که در آن دیگر االزهر تـوان تأثیرگـذاری بـر افکـار عمـومی را 

رود و  ندارد. با کاهش قدرت االزهر، یک ابزار رقابت سعودی، ترکیه و امارات در مصـر از بـین مـی
  این کشورها مجبور به تعامل با دولت مصر خواهند شد.

  





  
  

  حزب دموکرات آمریکاتحلیل سند سیاستی 

  رویداد
های سیاسی حزب را حزب دموکرات، سندی غیرالزامی است که اولویتنویس جدید سیاستی پیش

ای از تغییـرات سیاسـتی حـزب ای آن نشـانهصـفحه ٨٠کنـد. مـتن رو بیان میدر چهار سال پیش 
فرایند اصالح و بازبینی در راستای  ١عضو کمیته پلتفرم ١٥٠دموکرات در آینده است که برای بیش از 

اند، مـاه آینـده در  منتشر شده است. این سند که نمایندگان کمپین انتخاباتی بایدن و سندرز نگاشـته
دهـد نویس نشان می اصالح و تصویب خواهد شد. پیش ٢میلواکیشهر ها در ملی دموکراتمجمع 

هـای وی را بـرای سیاسـتهای ترامـپ فاصـله بگیرنـد و  کنند از سیاست ها تالش می که دموکرات
نظامی شدن بیشتر سیاست خارجی آمریکا که جهـان را تـا آسـتانه یـک فاجعـه پـیش بـرده اسـت، 

سیاست خارجی پیشنهادی حزب دموکرات  دنبال آن است که بخشکنند. این نوشتار به محکوم می
  در منطقه غرب آسیا را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.

  تحلیل رویداد
های عدالت نژادی، مهـاجرت، تغییـرات آب و های طوالنی درباره سیاستبا داشتن بخشاین سند 

ویـژه الملـل، بـه های سیاست خارجی آمریکا در نظام بـینهای بهداشتی، اولویتهوایی و مراقبت
دارد که مقابله با کشورهایی مانند چـین در نویس جدید اظهار می کند. پیش غرب آسیا را مطرح می

. یکـی دیگـر از گرفت ل نباید نظامی باشد و باید دیپلماسی را به عنوان یک اولویت در نظردرجه او
برانگیز باشد، کاهش بودجه دفاعی ایـن کشـور تواند در حوزه داخلی آمریکا جنجالمسائلی که می
هـا و که بر لزوم جلوگیری از هدررفت هزینه ٢٠١٦نویس سال نویس برخالف پیشاست. این پیش

کید میبودجه  بر کاهش بودجه دفاعی آمریکا تأ
ً
کید داشت، عمال   کند.  های نظامی این کشور تأ

پایان آمریکا در منطقه غرب آسیا و تعهد بـه های بی نویس خواستار پایان دادن به جنگاین پیش
پایان دادن به نقش ایاالت متحده در جنگ یمن است. چنین سیاستی را باید تقابلی با روند گذشـته 

ها بر این  ولت اوباما برای مسلح کردن و کمک به ائتالف سعودی در جنگ یمن دانست. دموکراتد
های دیپلماتیک حمایت کنـد نـه اینکـه مـانع آن شـود. سـال  باورند که ایاالت متحده باید از تالش

گذشته کنگره برای پایان دادن به حمایت آمریکا از ائتالف بـه رهبـری عربسـتان سـعودی در یمـن، 
                                                                                                                                        
1. Platform Committee 
2. Milwaukee 
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ها تصویب کرد، اما در نهایت ترامـپ آن را وتـو کـرد. ایـن سـند ای را با حمایت دموکرات طعنامهق
دهـد و بـه  فـارس را مـد نظـر قـرار میهمچنین گسترش و تقویت روابط با کشورهای حوزه خلـیج 

های ترامپ در منطقـه بـرای کند؛ اما سیاست سازی سیاسی و اقتصادی این کشورها اذعان میمدرن
  کند.های نیابتی را محکوم میهای داخلی و جنگهای اقتدارگرایانه، رقابت ک انگیزهتحری

نویس شامل سیاست عـدم مداخلـه نظـامی در افغانسـتان و عملیـات ضـد  همچنین متن پیش
حل و فصل سیاسی پایدار و «ها از تروریسم در سراسر جهان است. در متن آمده است که دموکرات

کننـد و متعهـد  که مانع پناه گرفتن القاعده در ایـن کشـور شـود، حمایـت می »فراگیر در افغانستان
جمهور بـه منظـور اسـتفاده از زور در منـاطق مختلـف  شوند با کنگره برای لغو مجوزهای رئیس می

همکاری کنند. به اعتقاد جو بایدن، آمریکا باید ضمن قابلیت حفظ انجام عملیـات ویـژه، حضـور 
ستان کاهش دهد. به تعبیر یکی از کارشناسان آمریکایی، مهم اسـت کـه هـر نظامی خود را در افغان

-ها متعهد هستند که حزب در راستای دیپلماسی گـام برمـی دهنده آمریکایی ببیند که دموکرات رأی
پایان خاتمـه خواهـد داد. وی در های بی دارد؛ در حالی که دونالد ترامپ به دروغ گفته بود به جنگ

  های نظامی جدید قرار داده است.  تانه درگیریعوض ما را در آس
دارند که به متحدان خود در منطقه وفادارند، اما رویـه ترامـپ را ها همچنین اظهار میدموکرات

های دموکراتیک تغییر خواهند داد. در این سـند برای حمایت از اقتدارگرایی و زیر پا گذاشتن ارزش
ای را ترک کند ه معنای آن نیست که ایاالت متحده منطقهچنین سیاستی در غرب آسیا ب«آمده است: 

هـا بـه جـای مداخلـه در واقع، دمـوکرات» که در آن ما و شرکایمان هنوز دارای منافع پایدار هستیم.
  برای حضور و نفوذ در منطقه استفاده خواهند کرد.» دیپلماسی عملگرا«نظامی از 

گویـد  غییر رژیم در ایران نیسـتند. ایـن سـند میها به دنبال ت نویس، دموکرات براساس این پیش
وگوهـای  ای، گفتهـایی نظیـر دیپلماسـی هسـتهتالش دولت ترامپ برای جنگ با ایـران، اولویـت

نویس بازگشت به برجـام راهـی بـرای برد. در این پیشای و مسائلی از این دست را از بین میمنطقه
ای، برنامـه موشـکی با تهران در بازیگری منطقـهتالش جامع دیپلماتیک به منظور حل مسائل دیگر 

  بالستیک و به زعم آنان، سرکوب داخلی در نظر گرفته شده است.
در این سند آمده است که این حزب برای جلوگیری از احیای داعش در عراق، مداخلـه نظـامی 

ه در برابـر ادامـه مداخلـ«نـویس خواسـتار  دهد. ایـن پیشمحدود و متمرکز را در دستورکار قرار می
رد و سایر شـرکای منطقـه» حمله

ُ
ای علیه داعش در سوریه است و تالش برای همکاری با متحدان ک

رفت از وضعیت جنگ داخلی سوریه حل سیاسی را برای بروندهد و راه در سوریه را مد نظر قرار می
  گیرد.  در نظر می
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مـا بـا «در این سند آمده است: کند.  این سند هنوز هم از امنیت رژیم صهیونیستی حمایت می
هرگونه تالش برای اقدامات علیه اسرائیل از جمله در سازمان ملل متحد یا از طریق جنـبش تحـریم 

هـای توسـعه سـرزمینی و در طـرف مقابـل، ایـن حـزب بـا سیاسـت» و بایکوت، مخالف هستیم.
گویـد بـا  لف است و میهایی از کرانه باختری مخا های این رژیم برای الحاق بخش همچنین برنامه
هـا  دموکرات«جانبه هر دو طرف مخالف است. همچنـین در ایـن سـند آمـده اسـت:  اقدامات یک

  »معتقدند که یک اسرائیل قوی، امن و دموکراتیک برای منافع ایاالت متحده حیاتی است.

  گیرينتیجه
کیـد بـر گرایـاالمللاگرچه ظاهر سند پیشنهادی حزب دموکرات برآمده از رویکرد بین ن لیبـرال و تأ

ماننـد حـزب الملل است، اما باید گفت سیاست حزب دمـوکرات نیـز گرایی در نظام بینچندجانبه
بـوده اسـت کـه از  ١»صلح از طریق قدرت«رویکرد های گذشته بر پایه  خواه در طول دههجمهوری

های کلـی و همه گزارهبرد. اگر ها و منافع آمریکایی بهره می اعمال قدرت سخت برای پیشبرد ارزش
متناقض سند پیشنهادی را براساس این رویکرد مد نظر قرار دهیم، بایـد بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه 

ویژه شخص بایدن، استفاده از ابزار هویج و چمـاق اسـت. جـدا از آن، های این حزب، به سیاست
یابی روزافزون چـین قدرتالملل و سیاست خارجی آمریکا نیز بیشتر تابع تغییرات ساختار نظام بین

این حزب که هشت بار از چین یاد شـده بـود،  ٢٠١٦نویس سال که برخالف پیشطوری است؛ به 
ترتیب  دفعه از چین یا قدرت نوظهور یاد شده است. همین مسئله در مورد ایران به ٢٥در سند جدید 

الملـل، با توجه به شرایط نظام بـینمرتبه بوده است. در واقع به زعم نگارنده، امروزه آمریکا  ٧و  ١٦
گرا افـول چین را به مرکز ثقل سیاست خارجی خود بدل کرده و در تالش است با رویکرد چندجانبه

 نسبی قدرت خود را در نظام جهانی کاهش دهد.

                                                                                                                                        
1. Peace-through Strength 


