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  تشدید درگیري بین نیروهاي دمکراتیک سوریه 
  ق فراتو عشایر در منطقه شر

  رویداد
هـا میـان عشـایر عـرب منطقـه شـرق فـرات و  هـا و درگیری های اخیر سطح تنش طی روزها و هفته

رد (نیروهای دمکراتیک سوریه) روند فزاینده شبه
ُ
ای به خود گرفته، تا جایی کـه طـی چنـد  نظامیان ک

مطشـر «اره، ، شیخ عشـیره بقـ»علی الویس«روز گذشته برخی از شیوخ عشایر این منطقه از جمله 
، شیخ عشیره عقیدات  توسط افرادی ناشناس ترور شدند. در پی ترور این دو شـیخ عشـیره، »الهفل

رد نشانه رفت و تظاهراتی در اعتراض به وقوع این رویـداد  های اتهام به سمت شبه انگشت
ُ
نظامیان ک

نیز با رویکرد تقـابلی ها برپا شد که این تظاهرات  در منطقه شرق فرات از سوی اعضاء و بدنه عشیره
عناصر نیروهای دمکراتیک سوریه مواجه شد. نوشتار پیش رو به بررسی ابعاد و ماهیت اختالفات و 

رد در این منطقه می ها میان عشایر عرب و شبه درگیری
ُ
  پردازد.  نظامیان ک

  تحلیل رویداد
ر عشایر و قبایل منطقه شرق فرات از زمان به قدرت رسیدن شبه

ُ
د در این منطقه نسـبت بـه نظامیان ک

ردها و نوع تعامـل آنهـا بـا عشـایر 
ُ
ناکارآمدی ساختار نظامی و سیاسی آن با محوریت و کنشگری ک

اند. اوضاع نابسامان معیشتی در مناطق سکونت عشـایر و کمبـود خـدمات  این منطقه ناراضی بوده
ردها در تعامل با آنها زمینه اجتماعی و رفتار تبعیض

ُ
آمیـز  های اعتراض گیری حرکت لساز شک آمیز ک

 از سوی عشایر شده است. 
ردها و نابسامانی وضعیت معیشتی و خدماتی و 

ُ
بخش عمده اعتراض عشایر به الگوی رفتاری ک

عدالتی آنها در توزیع ثروت و درآمدهای حاصل از فروش نفـت و گـاز و عـدم اعطـای  همچنین بی
گـردد؛ در واقـع، توزیـع نامناسـب و  ر بـاز میهای نظامی و سیاسی به شـیوخ قبایـل و عشـای پست

رغم آنکـه عشـایر عـرب جمعیـت حـداکثری را تشـکیل  ناعادالنه ثروت و قدرت در این منطقه بـه
های منابع میدانی،  ها شده است. بر اساس گزارش ساز بروز این اختالفات و درگیری دهند، زمینه می

ردها وابسته بـوده و درصد جامعه به لحاظ روانی و پرداخت دستم ٢٠تنها 
ُ
درصـد  ٨٠زد و پول به ک

  کنند.  وپنجه نرم می دیگر با مشکالت متعدد اقتصادی دست
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نشین شرق فرات دچار مشکالت اقتصـادی بـوده و شـیوخ قبایـل  در شرایط کنونی مناطق عرب
را بـرای پول و بودجه الزم برای کنترل عشیره و قبیله خود را در اختیار ندارند و همـین مسـأله زمینـه 

رو، با وجـود آنکـه ایـن  تشدید اختالف و برپایی تظاهرات در این مناطق فراهم ساخته است. از این
صورت موقت مهار و کنترل شده، اما همچنـان  ها با تکیه بر ابزار قدرت و زور به اختالفات و شکاف

رد در این منطقه بـه شـمار رفتـ منزله یک تهدید و چالش برای شبه به
ُ
ـردی  ه و گروهنظامیان ک

ُ
هـای ک

  سعی دارند با اتکا بر زور و قدرت صداهای مخالف را مهار کنند. 
رد با اتکا بر حضور عناصر آمریکـایی در ایـن منطقـه توانسـته گفتنی است که شبه

ُ
اند  نظامیان ک

 ها با عشایر بومی این منطقه را مدیریت کرده و با استفاده از ظرفیت نظامی و ها و درگیری سطح تنش
شـک،   امنیتی آمریکا صداهای مخالف و معترض علیه سیسـتم حکمرانـی خـود را مهـار کننـد. بی

ـرد در  بدون حضور آمریکا در این منطقه امکان استفاده از ابـزار زور و قـدرت بـرای شـبه
ُ
نظامیان ک

راستای تقابل و یا حذف صداهای مخالف و برجسته از جمله سران شیوخ و عشـایر وجـود نـدارد.  
وه بر این، بخش اعظم نیروهای دموکراتیک سوریه از معارضان مسلح عرب بوده کـه بـا خـروج عال

آمریکا از منطقه شرق فرات از بدنه این نیروها جدا خواهند شد؛ چنانکه بـا خـروج آمریکـا از ایـن 
ردهای سوریه برای به دست گرفتن کنترل مناطقی که جمعیت 

ُ
 معارض ک

ِ
 عربی

ِ
منطقه، انگیزه عشایر

  الب آن عرب هستند، افزایش خواهد یافت.غ

  گیري نتیجه
رد و عشایر عرب در منطقه شرق فرات در مسائل  در شرایط فعلی عمده اختالفات بین شبه

ُ
نظامیان ک

مالی و توزیع ثروت و همچنین رفتار آمرانه فرماندهان نیروهای دمکراتیک سوریه بـا عشـایر بـومی 
عرب بـه دلیـل برخـوردار نبـودن از پشـتوانه الزم (نظـامی و  شود، اما عشایر این منطقه خالصه می

ردها نشده و از طـرف دیگـر  مالی) و همچنین فقدان انسجام داخلی، به
ُ
صورت جدی وارد نزاع با ک

عنوان عاملی بازدارنده در برابر عشـایر و اقـدامات  حضور عناصر آمریکایی در این منطقه نیز خود به
  کند.  اعتراضی آنها ایفای نقش می

بنابراین، نیروهای دموکراتیک سوریه در سایه شراکت و پشتیبانی آمریکا، سیاست سرکوب را در 
ردی معارض و یا ساکنان عرب منطقه به کار گرفته

ُ
انـد،  مناطق تحت سیطره خود در قبال نیروهای ک

بـه اینکـه  ویژه بـا توجـه اما با خروج آمریکا دیگر این امکان برای آنهـا وجـود نخواهـد داشـت، بـه
  دهند.  ها تشکیل می جمعیت غالب مناطق شرق فرات را عرب



  
  
  

  انتخابات زودهنگام در کانون توجه جریانات سیاسی عراق

  رویداد  
را موعـد  ۱۴۰۰وزیر عـراق طـی سـخنانی تـاریخ خـرداد مـاه  ، نخسـت»مصطفی الکاظمی«

وزیر و  اخـتالف میـان نخسـت برگزاری انتخابات زودهنگام عراق اعالم کرد؛ امری که باعث ایجاد
رئیس مجلس نمایندگان عراق  پیرامون زمان برگزاری انتخابات زودهنگام و همچنـین نهـاد مسـئول 

های سیاسی نیز به نوبه خود به این اقدام مصطفی الکاظمی  برگزاری انتخابات شد. احزاب و جریان
د اقـدام مصـطفی الکـاظمی بـه ها و احزاب سیاسی  ضمن تأیی واکنش نشان دادند. برخی از جریان

ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام اشاره کرده و برخی دیگـر ضـمن تأییـد آن، نسـبت بـه زمـان 
  برگزاری و همچنین نهاد مسئول دیدگاه متفاوتی دارند.

  تحلیل رویداد
های  ها و همچنین سخنان شخصـیت های جریان گیری این روزها در صحنه سیاسی عراق موضع

شود. در کنـار طـرح ایـن موضـوع، تکمیـل  امون برگزاری انتخابات زودهنگام شنیده میسیاسی پیر
برانگیز  های انتخاباتی بحـث ویژه در زمینه تعداد حوزه قانون انتخابات و همچنین مزایا و منافع آن به

شده است. موضوعی که باید به آن پرداخته شود مسـیری اسـت کـه دولـت الکـاظمی از خـالل آن 
انتخابات زودهنگام را برگزار کند. مصطفی الکاظمی در این زمینه نخست اولویت دولـت  تواند می

خود را برگزاری انتخابات زودهنگام با اجـرای کامـل قـانون احـزاب اعـالم کـرد. همچنـین وی در 
ای به سازمان ملل متحد نخستین مأموریت دولت خود را برگـزاری انتخابـات زودهنگـام بیـان  نامه

  کرد.
برگزاری انتخابات زودهنگام و صحبت از آن موضوعی است که بـرای نخسـتین بـار در  موضوع

صراحت به موضوع انتخابات زودهنگـام اشـاره  عراق در حال تجربه است. در قانون اساسی عراق به
نشده و در واقع قانون اساسی عراق نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام با نوعی خأل روبرو است. 

قانون اساسی عراق به موضوع برگزاری انتخابات در صورت انحالل مجلس در ایـن  ۶۴ند تنها در ب
گران به موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام با نگاه شـک  کشور اشاره شده است. بسیاری از تحلیل

  کنند. و تردید نگریسته و موعد انتخابات آینده عراق را پایان دوره نمایندگی مجلس کنونی  بیان می
و نقشی که پارلمـان در  ۱۳۸۱گیری نظام سیاسی پارلمانی در عراق بعد از سال  ا توجه به شکلب
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کند، دولت عراق صالحیت انحالل پارلمان عـراق را بـه تنهـایی  تشکیل نهاد دولت در عراق ایفا می
 تواند درخواست انحالل پارلمـان را مطـرح کـرده و پـس از تنها می ۶۴ندارد. دولت بر اساس ماده 

گیری شـود.  جمهور این موضوع در پارلمان مطرح شده و نسبت به آن تصـمیم کسب موافقت رئیس
قانون اساسی عراق به روشنی میان درخواسـت و نهـاد اجـرا تفکیـک قائـل شـده  ۶۴در واقع، ماده 

عنوان نهـادی کـه نماینـدگی ملـت را بـر عهـده دارد و نماینـدگان  است. با توجه به اینکه مجلس به
تواند مجلس عراق را منحـل کنـد  شوند، تنها مرجعی است که می از سوی مردم انتخاب میمجلس 

توانـد در  همان مجلس بوده و این صالحیت انحصاری قوه مقننه در عراق است. انحالل مجلس می
جمهور و تصویب اکثریت مطلق نماینـدگان مجلـس  وزیر و با موافقت رئیس پی درخواست نخست
نمایندگان پارلمـان مبنـی بـر انحـالل و تصـویب از سـوی اکثریـت مطلـق  یا درخواست یک سوم

  نمایندگان صورت پذیرد.
سازی شرایط برای برگزاری انتخابات نیز دولت تنها  در مرحله بعد از انحالل مجلس یعنی آماده

تواند دعوت و درخواست برگزاری انتخابات عمومی در سراسر کشور را داده و نهاد مجری یعنـی  می
کننده انتخابات خواهد بود. بعد از انحالل  میساریا که تحت نظارت پارلمان عراق قرار دارد، برگزارک

عنوان عضـوی از  جمهور به کننده برای برگزاری انتخابات زودهنگام، رئیس پارلمان نیز مرجع دعوت
جمهـور و  قانون اساسی، قوه مجریه از رئـیس ۶۶قوه اجرایی یعنی دولت است (بر اساس نص ماده 

دارد: در صـورت انحـالل  قانون اساسی بیـان مـی ۶۴ماده  ۲هیأت وزیران تشکیل شده است). بند 
جمهور دعوت به برگزاری انتخابات عمومی در سراسر کشور در ظرف زمـانی کمتـر  پارلمان، رئیس

  روز از تاریخ انحالل خواهد کرد.  ۶۰از 
  گیری نتیجه

قانون اساسی بیان شده است، دولـت  ۴۷ک قوا که در ماده بر این اساس و با توجه به روح تفکی
کننده را در ایـن زمینـه بـا ارائـه  صورت مستقیم حق انحالل پارلمان را نداشته و تنها نقش تسـهیل به

یابـد خـود در نهایـت  کند. قوه مقننه در عراق که در قالب نهاد پارلمان نمـود می درخواست ایفا می
  ل پارلمان خواهد بود.گیرنده و مجری انحال تصمیم

با توجه به شرایط موجود در عراق و همچنین تحوالت و رویدادهای صحنه سیاسی این کشـور، 
 مطرح

ِ
شـده در  دولت عراق مسیر دشواری در فرآیند انحالل پارلمـان بـا توجـه بـه مطالبـه عمـومی

ت زودهنگـام های سیاسی نخواهد داشت. برگـزاری انتخابـا ها و همچنین همراهی جریان تظاهرات
هـای انتخابـاتی و تعیـین  منوط به مهیا شدن تمامی شرایط و در درجه نخست مشخص شدن حوزه

  تکلیف کامل قانون انتخابات است.



  
  
  

  ؛ ابعاد و پیامدها2توافق ریاض 

  رویداد
در خبری گزارش داد که عربستان سـعودی بـا تحویـل نسـخه  ۱۳۹۸مرداد  ۷الجزیره در تاریخ   شبکه

جمهور مستعفی یمـن و نیروهـای متحـد امـارات، طـرفین درگیـر در  توافق ریاض به رئیس جدیدی از
جنوب یمن را به امضای هر چه زودتر این توافق تشویق کرده است. طبق منبع این گـزارش، در نسـخه 
کید شده که شورای انتقالی باید انصراف خود از خودمختاری را پیش از آغاز هـر  جدید توافق ریاض تأ

تدابیر سیاسی اعالم کند. این منبع در ادامه گفت که در نسخه جدید توافق، بـر تعیـین اسـتاندار و  گونه
مدیر امنیت عدن و همچنین آغاز روند خروج نیروها و تحویـل سـالح بـا نظـارت عربسـتان سـعودی 

کید شده است. منبع یادشده همچنین اعالم کرده در این توافق اشاره شـده کـه نخسـت ای وزیری بـر تأ
روز مأموریت خواهد یافت. این منبع  ۳۰رایزنی با تشکیالت مختلف در خصوص تشکیل دولت طی 

در ادامه گفت که در پیشنهاد جدید، بر عدم اعالم تشکیل دولت تا زمان اتمـام اجـرای تمـام بنـدهای 
عدم اعالم  تشکیل دولت تـا زمـان بازگشـت اوضـاع بـه حالـت طبیعـی در جزیـره  ونظامی در عدن 

کید شده است. طبق گفته این منبع، در نسخه جدیـدی کـه عربسـتان سـعودی آن را اعـالم س قطری تأ
کرده، سهم شورای انتقالی چهار وزارتخانه اعالم شده است. این منبع در پایـان اعـالم کـرد کـه سـایر 

  های غیر حاکمیتی میان بقیه تشکیالت سیاسی توزیع خواهد شد. وزراتخانه

  تحلیل رویداد
مـیالدی بـه  ۱۳۹۸با محوریت شـخص ملـک سـلمان در آبـان » ریاض«نتیجه موسوم به  بی توافق

امضاء رسید. تعارض ماهوی منافع امارات و عربستان سعودی در یمن از یکسو، اختالفـات جـدی 
های درگیر در یمن  محور گروه های منفعت امارات با منصور هادی از دیگر سو و همچنین تعدد نگاه

یل به نتیجه نرسیدن توافق اول ریاض بود. توافق جدید ریـاض نیـز در حـالی اعـالم ترین دال اصلی
شود که همچنان این مسائل و البته مسائلی از همین جنس الینحل باقی مانده و در واقع به پاشنه  می

توان  آشیل هر توافق در خصوص جنوب یمن تبدیل شده است. با در نظر گرفتن مفاد این توافق، می
نشانده را مستقر کـرده و  ارات و عربستان سعودی تالش دارند تا در جنوب یمن دولتی دستگفت ام
شود تا بـین دو گـروه شـورای انتقـالی و دولـت مسـتعفی کـه  های آنها با این هدف انجام می تالش
خواهنـد خـأل  تر با هم درگیر شده بودند، آشتی صورت  گیرد. در واقع، امارات و عربسـتان می پیش
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توانند توان بیشتری در برابر انصارالله کـه در  کنند با این اقدام می شده را پر کرده و احساس میایجاد
الملـل  خواهند برای نظـام بین های بزرگی از یمن مستقر است، کسب کنند. همچنین آنها می بخش

ن تـر اختالفـاتی کـه بـی اینگونه توجیه کنند که در جنوب یمن یک دولت مشروع مستقر است. پیش
داد  نظامیان تحت رهبری شورای انتقالی پیش آمده بود اجازه نمـی نظامیان دولت مستعفی و شبه شبه

ای برای مداخله در یمـن  که بتوانند یک شاخه سیاسی در این منطقه ایجاد کنند و عربستان هم بهانه
پیوسـته نقـض ها شکل گرفته بـود  نداشت. در چنین شرایطی توافقی که از سال گذشته بین این گروه

گرفته بین گروه شورای انتقالی و دولت مسـتعفی، اکنـون ریـاض  رو، با توافق صورت شد. از این می
  کند تا ترتیباتی برای تشکیل یک ساختار اجرایی در جنوب یمن ایجاد کند.  تالش می

نشانده در جنوب یمـن تشـکیل شـود، هـم ریـاض و هـم  گفتنی است تا زمانی که دولتی دست
توانند بر آنجا سیطره پیدا کنند و به جهان نیز اینگونه القا کنند کـه بـه دعـوت  به این بهانه میابوظبی 

اند. این در حالیست که پیش از این توافـق، دسـت  این دولت در آن منطقه از یمن حضور پیدا کرده
  توانستند اهداف خود را پیش ببرند.  عربستان و امارات خالی بوده و نمی

نشانده و اختالفـات   ین است که دو کشور احساس کردند که نبود یک دولت دستمسأله دیگر ا
 توانسته بر کل یمن سیطره پیدا 

ً
بین این دو جریان، باعث پیشرفت انصارالله شده و این جریان تقریبا

کند. در نتیجه آنها با در نظر گرفتن این موضوع تمام تالش خود را به کار گرفتنـد تـا بتواننـد بـین دو 
  کنند آشتی ایجاد کنند. گروهی که از آنها حمایت می

در خصوص آثار و پیامدهای این توافق نیز باید گفت که با وجود امضای ایـن توافـق، بـاز هـم 
 درگیری

ً
رسد این توافق نیـز  هایی بین دو گروه مخالف انصارالله ایجاد شد. بنابراین، به نظر می اخیرا

ویژه آنکه دو طرف به لحاظ اعتقادات مذهبی و اجتماعی  هد بود، بهمانند دو توافق قبلی پایدار نخوا
هـا بـه دلیـل  طلب بـوده و جنوبی نیز با هم تعارضاتی دارند. در واقع، این توافق بین دو گروه قدرت

  توانند به تفاهم برسند. شکاف زیادی که بینشان وجود دارد حتی با اراده امارات و عربستان نیز نمی
انـد، امـا  سال گذشـته بارهـا بـا هـم توافـق کرده ۵ارات و عربستان طی بیش از در عین حال ام

از   رو، انصـارالله هـیچ گونـه نگرانـی هایشان دست پیدا کنند. از ایـن اند به خواسته هیچگاه نتوانسته
های شکننده نداشته و همچنین دریافته کـه چنـین تـوافقی کوششـی بـرای سـرپوش  سوی این توافق

  های طرف مقابل است.  گذاشتن بر ضعف
در واقع، این دو جریان و حامیان آنها به دلیل ضعفی که در برابر انصارالله دارند در مقطعـی بـه 

اند، اما همچنان اختالفات بین آنها بسیار زیاد اسـت. در نهایـت بایـد در نظـر  یکدیگر نزدیک شده
  لـوبی دارد؛ بـهداشت که جریان انصارالله در حال حاضر در یمن موقعیت بسیار مط

ً
ویژه کـه اخیـرا

صـورت  خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این جریان یک پهپاد عربستان که ساخت آمریکـا بـوده را به
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  دهنده قدرت انصارالله در شرایط فعلی است. و این امر نشان  سالم به پایین کشیده

  گیري نتیجه
هفته بـه عـدن بـازگردد، دولـت او  ٧بنا بود منصور هادی طی  ١٣٩٨که طبق توافق ریاض  در حالی

امور را در دست گرفته و نیروهای نظامی شورای انتقالی جنوب در نیروهای هادی ادغام شوند، امـا 
ها عملیاتی نشد، بلکه اختالفات به حدی تشدید شد کـه مجلـس انتقـالی  نه تنها هیچ یک از توافق

حت حاکمیت هادی را از سیطره او های وسیعی از مناطق ت جنوب اعالم خودمختاری کرده و بخش
 جنوبی

ِ
هـا و  خارج کرد. در شرایط کنونی نیز و در حالی که در جنوب یمن دست برتر نظـامی از آن

رسد نیروهای مجلس انتقالی حاضر بـه تمکـین از حکومـت و  امارات است، بسیار بعید به نظر می
ین شـرایط حیـات سیاسـی تر دولتی شوند که هم در میدان جنگ شکست خورده و هم در ضـعیف

  د.خود قرار دار
 بـر ایـن امـر توافـق  رسد در چنین شرایطی به نظر می 

ً
هم امارات و هم عربستان سعودی کامال

دارند که هیچ دود سفیدی از دودکش توافقنامه جدید بیرون نخواهد آمد. اصـرار ایـن دو کشـور بـر 
کارگیری آخـرین  یر ریـاض در واقـع بـهها و منصور هادی در سایه توافقاتی نظ نزدیک کردن جنوبی

  ها برای متحد کردن این دو در برابر انصارالله یمن است.  تالش
حرکـة «هـای جنـوب ماننـد  بر خالف نسخه نخسـت توافـق ریـاض کـه گروه نکته آخر اینکه،

ها در مذاکرات  در آن حضور داشتند، این گروه» الحراک الثوری«و » االئتالف الجنوبی«، »النهضة
اماراتی قـرار دارنـد.  -های ائتالف سعودی ونی جایی نداشته و در عمل در جبهه مخالف سیاستکن

 ١٣٩٨با مخالفان بیشتری در مقایسه با توافق نخست ریـاض در آبـان مـاه  ٢بنابراین، توافق ریاض 
 مواجه است.





  
  
  

 تعویق انتخابات در ایاالت متحده آمریکا

  رویداد
 اعـالم کـرده اسـت کـه نداز شکسـت در انتخابـات پـیش ا جمهور ترامپ با چشـم رئیس

ً
رو اخیـرا

جمهوری این قدرت را نداشته که زمـان  انتخابات باید به تعویق بیفتد. در تاریخ آمریکا، هیچ رئیس
ــات فــدرال را کــه از قــرن   مــدِت  ١٩برگــزاری انتخاب

ِ
ــان ــاریخ پای ــانون اساســی ت ــوده و ق ثابــت ب

  ، تغییر دهد. جمهوری را تعیین کرده است ریاست
اظهارات ترامپ در توییتر اندکی پس از آن اعالم شد کـه وزارت بازرگـانی آمریکـا گـزارش داد 

سـال گذشـته  ٧٠خـود در طـول  تـرین حـدتولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل گذشته به پایین
اقتصـادی  رسیده است. با ارائه این آمار، ترامپ که در تالش بود یکی از نقاط قوت خـود را مسـائل

  پذیری و چالش مواجه خواهد شد.بیان کند، با بیشترین آسیب

  تحلیل رویداد
ای تلویزیـونی  رهبر اکثریـت سـنا در مصـاحبهدرخواست ترامپ برای تعویق انتخابات در پاسخ به 

بینـی شـده  طور کـه پیش نـوامبر، همـان ٣رو شویم، انتخابـات را در  ما با هر شرایطی روبه«گفت: 
همچنین سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا، نانسی پلوسی، با ارسـال » ار خواهیم کرد.است، برگز

جمهور، تاریخ برگزاری انتخابات ملـی  توییتی با اشاره به قانون اساسی اظهار کرد کنگره، و نه رئیس
  کند. را تعیین می

ای  دموکراسـی معتقدم آمریکـا تنهـا«گوید:  استاد حقوق دانشگاه نیویورک، می ١ریچارد پیلدز،
وی بـا اشـاره بـه جنـگ » است که هرگز انتخابات را به تعویق نینداخته است حتی در زمان جنـگ.

و برگزاری انتخابات در بحبوحه چنین جنگی که همه کشور را درگیر کرده بود، اظهار  ١٨٦٤داخلی 
توقـف کنـد، بـه تواند انتخابات عمـومی را ماگر جنگی که وجود کشور را تهدید کند نمی«کند:  می

  » احتمال زیاد کرونا نیز چنین ظرفیتی ندارد.
باید گفت انتخابات محلی و ایالتی در آمریکا به دالیل مختلف به تعویـق افتـاده اسـت (بـرای مثـال 

ســپتامبر). انتخابــات ســطح مقــدماتی انتخابـــات  ١١انتخابــات شــهرداری نیویــورک در تــاریخ 

                                                                                                                                        
1. Richard Pildes 
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جمهوری  کرونا به تعویق افتاد؛ امـا تـاریخ انتخابـات ریاسـت جمهوری نیز به دلیل شیوع ویروس ریاست
جـایی آن وجـود ایاالت متحده، طبق قانون مشخص شده است و فقط با تغییر قانون امکان تعویق و جابه

ژانویـه بـه پایـان  ٢٠جمهوری آمریکـا  دارد. براساس اصالحیه بیستم قانون اساسی آمریکا، دوره ریاسـت
جمهور بتوانـد پـس از ایـن تـاریخ در سـمت  ای از قانون وجود ندارد که رئیسصرهرسد. هیچ بند و تب می

 :پیلـدز گفـتاظهـارات خود بـاقی بمانـد حتـی در مواقـع اضـطراری. بـه ایـن ترتیـب بایـد بـه اسـتناد 
  هیچ قدرتی برای به تعویق انداختن روز انتخابات ندارد.به تنهایی جمهور  رئیس

درصد عقـب افتـاده  ١٠تا  ٧ها از بایدن بین  یکا، در نظرسنجیجمهور آمر دونالد ترامپ، رئیس
جمهوری در آن  در انتخابات ریاسـت ١٩٧٦است. برای مثال در تگزاس، که هیچ دموکراتی از سال 

با طـرح اتهـام ایالت پیروز نشده است، در یک وضعیت سخت قرار دارد. وی در این شرایط بغرنج 
ــب  ــه اســت: تقل ــا رأی«گفت ــا ب ــری همگ ــال گی ــق پســت، س ــانونی ٢٠٢٠نی از طری ترین و  غیرق

ترامپ با این ادعا مـدعی اسـت تـا فرارسـیدن زمـان » کالهبردارترین انتخابات تاریخ خواهد بود.
زعـم کارشناسـان بـه  مناسب برای انجام انتخابات قابل اعتماد، باید انتخابات را به تعویق انداخت.

شـوند. آمریکایی، این به وضوح تهدیدی است برای سیستمی که نمایندگان از طریق آن انتخاب می
ای بـه  ها نگرانی گسترده در حالی که ترامپ قدرت تغییر تاریخ انتخابات را ندارد، در میان دموکرات

تواننـد تـالش  یـالتی میوی در واشـنگتن یـا متحـدین وی در نهادهـای امنصـوبات وجود آمده که 
تبع آن تغییر نتیجه انجام دهند. امـا مسـئله ای برای تغییر روند برگزاری انتخابات ایالتی و به  گسترده

 بعدی زمان محدود ترامپ برای کسب رضایت عمومی است.
ای کنند. در کارولینـ گیری را به افراد شروع می مقامات ایالتی از اوایل ماه آینده ارسال تعرفه رأی

چهـار ایالـت  کننـد.سپتامبر آغـاز مـی ٤دهندگان را از  شمالی، مقامات محلی ارسال تعرفه به رأی
گیـری یـا  هـای رأیکلیدی دیگر از جمله پنسـیلوانیا، میشـیگان، فلوریـدا و مینسـوتا ارسـال تعرفـه

ناظره در انتخابات همه اینها قبل از اولین م کنند. گیری زودهنگام را از پایان ماه سپتامبر آغاز می رأی
 سپتامبر است که ترامپ چشم امید به آن دارد.  ٢٩جمهوری، در تاریخ  ریاست

درصـد از  ٧طور میانگین  ، ترامپ با ورود به آگوست، بهReal Clear Politicsبراساس نظرسنجی 
 بایدن عقب است. چند ماهی است که ترامـپ بـا امیـد کنتـرل کرونـا و مـدیریت اقتصـادی تـالش دارد

 ها بهبود یابد. اما باید گفت تنها چیزی که ترامپ به آن احتیاج دارد زمان است.نظرسنجی
دهندگانی کـه هنـوز در تصـمیم خـود مـردد  چهار سال پیش ترامپ از یک جمعیت آماری رأی

اظهار داشتند کـه تصـمیم خـود را  ٢٠١٦دهندگان در سال  درصد از رأی ١٣بودند، بهره برد. حدود 
انـد. بـا توجـه بـه نظرسـنجی داخلـی دموکراتیـک و  ها یک هفته قبل از انتخابـات گرفتهمیان نامزد
کمتر است.  ٢٠١٦اند در مقایسه با سال  دهندگان که هنوز تصمیم نگرفته خواه، تعداد رأی جمهوری
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دهند. طبق نظرسنجی اخیر رویتـرز،  دهندگان را این گروه تشکیل می درصد از رأی ١٠اکنون حدود 
  اظهار داشتند در صورت برگزاری انتخابات در حال حاضر، به بایدن رأی خواهند داد. درصد ٦١

گیری از طریق پسـت ایـن اسـت کـه  خواهان در مورد رأی یکی دیگر از دالیل نگرانی جمهوری
کننـد. در تر عمل میهای ایالتی و محلی فعالها و حامیان و پایگاه انتخاباتی آنان در حوزه دموکرات

دهندگان قبل از روز انتخابات یا از طریق پستی و بـه صـورت  درصد از رأی ٤٠، حدود ٢٠١٦سال 
گیـری حضـوری بـا  رود تعداد این افراد به دلیل نگرانـی از رأی غیرحضوری رأی دادند که انتظار می

  گیری گسترش یابد. وجود شیوع ویروس کرونا، به طرز چشم
، در هفتـه گذشـته در ایالـت Catawbaر کـالج اسـتاد علـوم سیاسـی د ١به گفته میشل بیتـزر،

 شـش برابـر بیشـتر (از همـین بـازه زمـانی در سـال 
ً
دهنـدگان  ) رأی٢٠١٦کارولینای شمالی تقریبا

هاست که بیش از نیمـی از  اند. این افزایش بیش از حد به نفع دموکراتدرخواست رأی غیابی داشته
درصـد  ١٤خواهان فقـط  گفته بیتزر، جمهوری اند. طبقها را به خود اختصاص داده همه درخواست

بـا کـاهش  ٢٠١٦درصـد سـال  ٣٦اند و ایـن میـزان نسـبت بـه میـزان  ها را تشکیل داده درخواست
هــای خــود را بــر  دهنــدگان بالفاصــله رأی رو بــوده اســت. بســیاری از ایــن رأی گیری روبــه چشــم

 شود.ارسال می بینی کنید چه زمانی آرای مردمی گردانند و دشوار است پیش نمی
روزه  ٢٩گیری  توان گفت در یك سال عادی در کالیفرنیا، ایالت پرجمعیت و دارای دوره رأیمی

 نیمی از کل آرای پستی به طور معمول حدود 
ً
روز قبل از روز انتخابات باز گردانده  ١٠پستی، تقریبا

های رقابتی کـه را در ایالت تواند انتخابات با وجود این، حتی بخشی از آرای زودهنگام می شود. می
تنهـا بـا  ٢٠١٦رقابت تنگاتنگی میان دو نامزد وجود دارد، تغییر دهد. در مینسوتا که ترامپ در سال 

سـپتامبر  ١٨گیـری زودهنگـام از  هزار رأی نتیجه را به هیالری کلینتون واگذار کـرد، رأی ٤٥حدود 
یکـی از  ٢شود. استیون اسـلوگوکی، بر آغاز میاکت ٧گیری زودهنگام از شود. در آریزونا رأی آغاز می

نـوامبر  ٣روز انتخابـات «نمایندگان حزب دموکرات، به فعاالن حزب در این ایالت اظهار داشـت: 
گویم به معنای واقعـی  یابد. من همیشه به مردم می نوامبر ادامه می ٣اکتبر است و تا  ٧نیست، بلکه 

 »هفته قبل از روز انتخابات، برنده یا بازنده را تعیین کنید. توانید در آن هفته اول، سه کلمه، شما می

  گیرينتیجه
رغم  دهی از طریق پست را محدود کنند. به رأیها در  دموکراتاند مزیت  خواهان در تالش جمهوری

ها به سمت های آرای خود را در ایالتخواهان سعی دارند جامعه و پایگاهسخنان ترامپ، جمهوری
خواهـان، متمرکـز بـر یق کنند؛ اما باید گفت دیـدگاه ترامـپ بـرخالف جمهـوریروش پستی تشو

                                                                                                                                        
1. Michael Bitzer 
2. Steven Slugocki 
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دهندگان روز انتخابات است. از طرف دیگر به تعبیر برخی کارشناسان، پیام اخیر ترامـپ مبنـی  رأی
تر کمپین انتخاباتی ترامپ محسـوب بر تعویق انتخابات و ادعای تقلب در آن، بخشی از پازل بزرگ

گیری، طرفداران خـود  دارد در صورت مشاهده پیروز نشدن در ساعات پایانی رأیشود که سعی می
  های انتخاباتی را تحت فشار قرار دهد. ها بکشاند تا با ادعای تقلب، هیئترا به خیابان

 



  
  
  

  بیداري اسالمیدوم هاي موج احتمالی  ران پس

  مسئله
جهـانی قـرار گرفـت، مـوجی از در صـدر سیاسـت  ۲۱بیداری اسالمی که در دهـه نخسـتین قـرن 

یعنـی خـود ای و جهانی را در برابر خود داشت و در نتیجه به مطلـوب  های داخلی، منطقه مخالفت
هـای  ران رسـد پس نظـر می ساالر رها از سلطه داخلی و خارجی نرسـید. بـه  های مردم برقراری نظام

ایـن آمیز بودن   ال موفقیتکه احتمشود  محسوب میهمچنان موانع جدی بیداری اسالمی موج دوم 
داخلـی، ها در هر سـه سـطح  ران را با تردید جدی مواجه کرده است. این پسموج بیداری اسالمی 

  کند: همچنان وجود دارند. این نوشتار به این موانع در سه سطح اشاره میالمللی  ای و بین منطقه

  کشوري ران داخلی یا درون پس
جوامع اسالمی همواره هر جنبش بیداری را بـا شکسـت مواجـه  گر فراگیر در نبود یک نیروی بسیج

نیـز مشـهود بـود کـه دو نتیجـه داشـت: دولـت بـا شـیوه  ۲۰۱۱کرده است. این تجربه در بیـداری 
در جوامعی هم که به سرنگونی دیکتاتوری منجر شد، عـدم  و تر به سرکوب مردم پرداخت  استبدادی

ر به تنش و حتی جنگ داخلی انجامید. لیبی در بدترین وفاق بر سر اهداف و تعارض نیروهای درگی
های شـکننده و ناکـام  ای از دولت حالت و تونس در بهترین حالت، ضمن تعارض نیروها، مجموعه

هـا یـا مـوج بیـداری  اند. بنابراین وضعیت کنونی بهتـر از وضـعیت دوران دیکتاتوری را تجربه کرده
عمومی این جوامع را مجاب کند که هـر گونـه تحـول گذشته نیست. این شرایط ممکن است افکار 

کاری در سـطح جامعـه  و در نتیجه موجب تـداوم محافظـهشود  میدیگری باعث بدتر شدن شرایط 
شود. از سوی دیگر، بقای نیروهای استبدادی در برخی جوامع مثل مصر سـبب شـده اسـت قلـع و  

های اخوانی در مصر و سرکوب مخالفـان قمع مخالفان با شدت بیشتری دنبال شود. برخورد با نیرو
های گـذار در داخـل بـه شـدت  نشین توسط عربستان سعودی دو نمونه است. بنابراین زمینـه خارج

گرا که در صدر بیـداری مـوج اول بودنـد، نتوانسـتند  ویژه که نیروهای اسالم محدود شده است؛ به 
رهای جامعه مدنی ممکـن اسـت مـوج اهداف و وضعیت مطلوبی ایجاد کنند. بنابراین در نبود بست

  جدید با سرکوب شدیدتری مواجه شود.
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  اي ران منطقه پس
های منطقه راه تداوم خود را در اتحاد بیش از پـیش بـا  سبب شد دیکتاتوری ۲۰۱۱تجربه بیداری اسالمی 

ف یکدیگر دنبال کنند. بحث اجرایی شدن نیروهای سپر جزیره، تالش برای تشـکیل نـاتوی عربـی، ائـتال
دریای سرخ و اتحاد استراتژیک برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی قابل مقایسـه بـا دوره گذشـته 

سازی دشمن مشترک که اغلب متمرکز بر ایران است، بین ایـن کشـورها بـیش  نیست. در این دوره برجسته
کنـد.  تر می برجسـته از گذشته نمود یافته است. طرح معامله قرن برای حذف مسئله فلسطین این اتحـاد را

عنوان ابزار رقابت همچنان بـرای انحـراف   های ژئوپلیتیکی، قومی و مذهبی همچون دوره گذشته به ارزش
از سـوی دیگـر در  ای خواهد شـد. های منطقه در موج دوم فراهم است. بنابراین موج دوم نیز درگیر رقابت

شدت افزایش یافتـه اسـت.   وریستی در منطقه بههای تر های اخیر روند میلیتاریزه شدن و توسعه گروه سال
های اقتصادی کشـورهایی همچـون عربسـتان، امـارات و قطـر در سـایر کشـورهای  گذاری عمده سرمایه

 وهابی اسالمی در اساس برای حمایت از جریان
ِ
هـای  مسـلک بـوده اسـت. حمایـت از گروه های افراطی

نظـر   ا توجه به سیر فزاینده خشونت پس از موج اول، بهوهابی در تونس، سوریه و عراق از این نوع است. ب
  های بیشتر را ندارد. رسد منطقه کشش خشونت می

  المللی ران بین پس
هـای مختلـف در  در این زمینه تداوم حمایت و حضور کشورهای غربـی از جملـه آمریکـا در حوزه

ش کـرده اسـت روابـط بـین به بعد تـال ۲۰۱۶گرایی از  منطقه مهم است. آمریکا در دوران پساافراط
هـای نظـامی  کشورهای مرتجع منطقه را بیش از گذشته تحکیم کند. تالش بـرای اسـتحکام ائتالف

های جدید در این راستا بوده است. از سـوی دیگـر یکـی از عوامـل ناکـامی  گذشته و ایجاد ائتالف
 از سـوی ترامـپ ـ می کـه  ویژه در بحرین همین مؤلفه بود. طرح ناتو  بیداری موج نخست به

ً
اخیـرا

های ناتو در خلیج فارس و تالش برای عضویت اعـراب ایـن  مطرح شده، در راستای توسعه فعالیت
منطقه در این پیمان است. اگر این امر محقق شود، هـر نـوع تهدیـد داخلـی و خـارجی بـرای ایـن 

  شود.  جوامع با واکنش ناتو مواجه می

  گیري نتیجه
 با پسموج دوم بیداری اسالمی عمد
ً
های سیاسی مواجه است. نیروهای موج قبلی نشان دادند  ران تا

که ظرفیت دموکراسی را ندارند. در برخی کشورها مثل مصـر و لیبـی هـم پـس از سـرنگونی نظـام 
های گونـاگون  حاکم، دیکتاتوری جدیدی پیش گرفته شده است. همچنـین بـه سـبب وجـود زمینـه

های پنهان در دوره استبداد خواهد انجامید  ه فعال شدن شکافبحران در این جوامع، هر نوع تغییر ب
  که نتیجه آن اغلب توسعه خشونت بوده است.



  
  
  

 اهداف سیاست خارجی عربستان سعودي در آفریقا

  مسئله
المللی بوده اسـت. عربسـتان  ای و بین طی یک دهه گذشته قاره آفریقا عرصه رقابت بازیگران منطقه

های اخیر حضور پررنگی در بیشتر کشورهای ایـن قـاره  ست که طی سالیکی از کشورهای مهمی ا
به ویژه کشورهای مسلمان آفریقایی داشته است. این کشور اهداف و راهبردهایی برای حضور خـود 

  پردازیم.  در آفریقا تعریف کرده است که در این نوشتار کوتاه به بررسی آنها می

  تحلیل مسئله
نها کشوری بود که هنگام صحبت از جهان عرب اهمیت بیشتری بـرای تا سه دهه پیش شاید مصر ت

غرب داشت، اما در پایان جنگ سرد و افزایش اهمیت ژئواکونومیسم در کنار مسـائل ژئوپلیتیـک و 
تـرین کشـور جهـان عـرب از حیـث  تفوق اقتصاد و جایگاه اقتصادی، نقـش مصـر بـه عنـوان مهم

ا کاهش محسوس یافت. از طـرف دیگـر وقـوع انقـالب در ژئوپلیتیک، در خاورمیانه و شمال آفریق
های هشت ساله با عراق سبب تضعیف تـوان دو کشـور قدرتمنـد  ایران و درگیر شدن ایران در جنگ

خاورمیانه شد. با حمله عراق به کویت و جنگ خلیج فارس و مشکالت اقتصـادی فزاینـده ایـران و 
 سعودی

ً
زدنـد، بـا  ون گود تنها به آتـش تفرقـه دامـن میهایی که بیر ضرورت بازسازی کشور، عمال

پیمـانی غـرب و پـذیرش  ـ نظامی، سعی کردنـد بـا هم مشاهده ضعف رقیبان خود از نظر اقتصادی
نقش در شبکه نظم نوین آمریکایی در منطقه، به افزایش قدرت خود مبادرت ورزند. افزایش تـوان و 

دالرهای نفتی به خزانه و داشتن ذخایر  تروقدرت اقتصادی عربستان سعودی در قالب سرریز شدن پ
کننده تضمینی سوخت و جریان انرژی جهـانی، جایگـاه  عظیم نفت و گاز، به ریاض به عنوان تأمین

  ای بخشید.  ویژه
وری در صــنایع پتروشــیمی و ایجــاد  تـالش بــرای تنــوع منـابع اقتصــادی و افــزایش تــوان بهـره

های  متخصـص از سـوی دیگـر، سـبب جـذب سـرمایهها از طرفی و کمبود نیروی کار  زیرساخت
) و تبدیل شدن عربستان به یکی از مقصدهای کاری کشـورهای آفریقـایی و FDIخارجی مستقیم (

سابقه  ها که با رشد بی یافته شده است. افزایش قدرت اقتصادی سعودی سایر کشورهای کمتر توسعه
و تمایل عربسـتان بـرای ادغـام بـیش از همراه شد  ۲۰۰۳های انرژی در سال  قیمت نفت و فرآورده

های سـرمایه  کننـده تـرین تأمین المللی موجب شد که ریاض به یکی از بزرگ پیش در نظام مالی بین
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زنی این کشور بـا اسـتفاده از ایـن تـوان مـالی  در بازارهای جهانی تبدیل شود و نقش و قدرت چانه
 با تأمین سـرمایه برخـی

ً
المللـی همچـون  تـرین نهادهـای بین از بزرگ افزایش یابد. عربستان  عمال

بهـره،  های کم های بالعوض و وام سازمان ملل متحد که با مشکل بودجه مواجه بوده است، و کمک
الفراق حضور غرب در بازارهای سرمایه به دلیـل بحـران گسـترده مـالی  دامنه نفوذ خود را در منطقه

نفوذ سـرمایه خـود را بـه منظـور همسـو کـردن ، افزایش داد و توانست شبکه بزرگی از ۲۰۰۸سال 
دیگران و همراه کردن آنها با خود ایجاد کند. این مسئله باعث شد عربستان به طور خاص و شـورای 

ـ پـولی  تر به بخشی از معادله نابرابری و (عدم) توازن مـالی و ثبـات مالی ای کلی همکاری به گونه
همگرایی از دروازه سرمایه و نقل و انتقال انرژی، از یک جهان تبدیل شوند. عربستان با توجه به این 

سو در تالش برای افزایش روابط استراتژیک خود با ایاالت متحـده و غـرب بـوده اسـت و از سـوی 
راستا شدن با منـافع خـود  دیگر به ایفای نقش رهبری جهان عرب، به خصوص بلوک سنی، برای هم

ب و اسالمی اهـل سـنت دارد و همچنـین ایفـای نقـش به عنوان کشوری که داعیه رهبری جهان عر
  ای پرداخته است.   میانجی در منازعات مختلف منطقه

های  بنـدی تـوان در قالـب بلوک ای را می تالش عربستان سعودی برای ایجاد نظم جدید منطقـه
ــارس، ســازمان  ایدئولوژیک ــیج ف ـ هــویتی و از ســوی دیگــر اســتفاده از شــورای همکــاری خل

های اسالمی مشاهده کرد. ریاض درصدد شکل دادن به روند  ی اسالمی و سایر سازمانها همکاری
بنـدی جدیـد قـدرت بـرای تبـدیل  همگرایی شورای همکاری خلیج فارس و گسترش و بسط بلوک

مـدت و  ـ سنی است. یکـی از منـاطقی کـه در برنامـه میان شدن به هژمون بالمنازع در جهان عرب
ـ اسـالمی مـد نظـر  سو کردن و همچنین افزایش قـدرت بلـوک هویتیبلندمدت عربستان برای هم

  ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، قاره آفریقا و کشورهای مسلمان این قاره است.  سعودی
  کند:  توان گفت عربستان از حضور در آفریقا این اهداف را دنبال می به طور خالصه می

 وهابیزاسیون و گسترش شاخه  
ِ
  های اسالم

ِ
 همسو برای پیشبرد منافع؛  افراطی

ِ
 وهابی

 های اقتصادی و ژئوپلیتیک آفریقا برای عربستان؛  جاذبه 
 ثباتی در آفریقا و شکل دادن به نظم مد نظـر سـعودی استفاده از خأل حضور غرب و بی  

های آفریقایی به خود به خصـوص کشـورهای اسـالمی در  از طریق وابسته کردن دولت
 آفریقا؛ 

  کنترل شاهراه آبی دریای سرخ و تنگه باب المندب به منظور بسط نفوذ در شاخ آفریقـا و
 تالش برای تثبیت هژمونی خود؛

 هـای آتـی  تالش برای بسط نفوذ به منظور کسب حمایت کشورهای آفریقـایی در بحران
بـا ـ راهبـردی  های متداخل و متقـاطع امنیتی خلیج فارس و خاورمیانه و ایجاد ائتالف
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 پیمان آفریقایی؛ عضوگیری و استفاده از توان لجستیکی و نظامی کشورهای هم
  تالش برای استفاده از پتانسیل قاره آفریقا به منظور پاسخگویی به نیازهای استراتژیک خـود و

  گذاری در بخش کشاورزی آفریقا. تأمین امنیت آبی و امنیت غذایی خود از طریق سرمایه
تان سعودی در قاره آفریقـا دارای راهبـرد کـالن بـرای منـافع ژئوپلیتیـک و رسد عربس به نظر می

ژئواستراتژیک خویش است. از طرفی نیاز حیاتی عربستان به آفریقـا بـرای تـأمین امنیـت غـذایی و 
امنیت آبی خـود، بـا توجـه بـه جمعیـت رو بـه افـزایش و کـاهش منـابع آبـی و کشـاورزی، سـبب 

ر بخش کشاورزی کشورهایی همچون سـودان، اتیـوپی، تانزانیـا و ها د گذاری کالن سعودی سرمایه
  سایر کشورهایی شده است که در حوزه تأمین مواد اولیه غذایی و کشاورزی این کشور هستند. 

مسلکانه آفریقایی با توسعه فعالیـت در احـداث مـدارس و  رو و صوفی وهابیزاسیون اسالم میانه
ای تزریق پول و ارائه خدمات اجتماعی به کشورهای فقیـر و های دینی وهابی، تالش بر تربیت مفتی

های ناکارآمد آفریقایی و کنترل بخش بوروکراتیک این کشـورها در نهایـت موجـب گسـترش  دولت
پایگاه پایدار اجتماعی در این کشورها و همسو کردن و برکشیدن سیاستمداران وابسـته بـه سـعودی 

و فقیر از جمله نیجر، مالی و سـومالی و کشـورهایی از خواهد شد. در این زمینه کشورهای کوچک 
توانـد در تبـدیل شـدن  ها دارنـد. ایـن مسـئله همچنـین می ای برای سعودی این دست اهمیت ویژه

عربستان به مرجعیت دینی جهان اسالم کمک و ریاض را به شریک قابل اعتماد این کشورها تبـدیل 
  فزایش دهد.کند و اعتبار این کشور را در جهان اسالم ا

از طرف دیگر مقابله با ایران و گسترش نفوذ در خأل حضور و نفوذ غـرب انگیـزه دیگـری بـرای 
سازی سیاست خارجی بوده است. استفاده از نیروی نظامی کشورهای آفریقایی  عربستان در تصمیم

رهبری ایـن ـ راهبردی در شاخ آفریقا، در کنار تسلط نسبی و  های حمایتی لجستیکی و ایجاد زنجیره
ها بـرای  را بـه سـعودی  کشور در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، امکان ماجراجویی

شان با استفاده از قدرت سخت و دیپلماسی اجبار بر کشور هدف فـراهم و دسـت  حفاظت از منافع
  کند.  ها را برای دخالت در سایر مناطق به منظور بسط نفوذ خود باز می سعودی

المندب نیز از دالیل روی آوردن بـه کشـورهای  ت و تالش برای کنترل کامل تنگه بابحفظ امنی
های  شاخ آفریقا و حاشیه غربی دریای سرخ است. در این راستا عربستان در تالش برای ارائه مشوق

ای و زیرساختی و تقویت نظامی کشورهای فقیـر ایـن حـوزه  گذاری در بخش توسعه مالی و سرمایه
توانـد  ی، سودان، اریتره و جیبوتی و همچنین احیای روابط عمیق با مصر است کـه میشامل سومال

المندب و دریـای سـرخ و ایجـاد و  به سیادت این کشور بر جهان عرب کمک کند. کنترل تنگه باب
 تبدیل شدن به هژمون منطقه احداث پایگاه

ِ
ای  های دریایی و نظامی، به عربستان برای سیاست کالن

  کند.  با توجه به توان مالی این کشور، کمک مؤثری میقدرتمند، 
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  گیري نتیجه
ـ  های ایدئولوژیک بنـدی ای در قالـب بلوک تالش عربستان سعودی برای ایجاد نظم جدیـد منطقـه

هویتی، نیاز حیاتی عربستان به آفریقا برای تأمین امنیت غذایی و امنیت آبـی، وهابیزاسـیون اسـالم 
ر در آن سوی دریای سرخ در شاخ آفریقا و تالش برای کنترل و حفظ امنیت رو آفریقایی، حضو میانه

المنـدب و  های شرق آفریقا و تنگه اسـتراتژیک باب تجاری کشتیرانی در این منطقه، و کنترل شاهراه
ترین اهداف عربستان در آفریقاست. بـه طـور خالصـه راهبـرد  مقابله با نفوذ و حضور ایران از مهم

ای و  توان دنباله دستورکار این کشور برای تبـدیل شـدن بـه هژمـون منطقـه یقا را میعربستان در آفر
رهبری جهان اسالم سنی و جهان عرب دانسـت کـه بـا طراحـی چنـدوجهی امنیتـی، لجسـتیکی، 

 ـ سیاسی درصدد ایفای نقش و پیشبرد منافع خویش است. نظامی، و اقتصادی
  


