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  هاي عربی خلیج فارس بازتاب انفجار بیروت در رسانه

  رویداد  
ای بود کـه  این جمله» جار بندر بیروت شبیه انفجار بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن بود.انف«

قاضی مروان عبود فوجی، استاندار بیروت، بعد از بازدید از محل حادثه بر زبـان رانـد. ویـدئوهای 
  دهنده وسعت و شدت مهیب و وحشتناک این حادثه بود. منتشرشده از این انفجار نشان

خانمان، آخرین آمـار  هزار بی ٣٠٠ها مفقود، هزاران زخمی و نزدیک به  کشته، ده ٢٠٠ز بیش ا
دیدگان این انفجار مهیب است. این آمار در کنار خبر نابودی بخش اعظم سیلوهای گنـدم  از حادثه

 ها، تصـویری از وقـوع و آلودگی مابقی آنها به مواد سمی و شیمیایی و قابل استفاده نبودن این گنـدم
عیار  های سعودی به رمز عملیات جنگی تمام در رسانه دهد که به سرعت ای ملی در لبنان می فاجعه

  الله لبنان و محور مقاومت تبدیل شد. ای علیه حزب روانی و رسانه
  شود.  در گزارش پیش رو موضع کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره انفجار بیروت بررسی می

  تحلیل رویداد 
های سعودی در یـک عملیـات روانـی هماهنـگ  وقوع انفجار در بندر بیروت، رسانه دقایقی پس از

الله لبنان را مقصر این انفجار جلوه دهند. در این باره بالفاصله کـاربران سـعودی  سعی کردند حزب
الله بیروت را به آتش کشید) بمباران  (آمونیاک حزب» امونیا_حزب_الله_تحرق_بیروت«با هشتگ 

   گیری از محور مقاومت کلید زدند. الله را با هدف انتقام بای حز رسانه
ای جمهـوری اسـالمی  پیمانان مهم منطقـه الله لبنان به عنوان یکی از هم هدف قرار دادن حزب
سعود از محور مقاومت در عراق  های پی در پی آل  ها برای انتقام شکست ایران، دستورکار این رسانه

  و سوریه بود.

  ه محور مقاومتجنگ روانی علی
های سعودی در همان دقایق اول پس از حادثه کلید زدند، این بـود کـه انبـار  اولین روایتی که رسانه

صورت قطعی اعالم شد انفجار در انبـار   الله لبنان منفجر شده است. کمی بعد که به مهمات حزب
متمرکز شد که ایـن مـواد  حاوی محموله نیترات آمونیوم اتفاق افتاده است، مانورها روی این روایت

الله این مواد را  الله بوده است. حزب گیرد و متعلق به حزب برای ساخت سالح مورد استفاده قرار می
  در یک بندر تجاری انبار کرده بود تا از آن سالح بسازد.
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صورت گسترده پخـش  سیدحسن نصرالله را به  ٢٠١٩حتی در همین راستا فیلم سخنرانی سال 
گویـد: مـا نیـازی بـه بمـب اتـم علیـه رژیـم  طاب بـه سـاکنان و مقامـات اسـرائیل میکردند که خ

صهیونیستی نداریم؛ اصابت چند موشک مقاومت به منابع نیترات آمونیوم حیفـا یعنـی بمـب اتـم. 
یعنی بنیاد دفاع از دموکراسی منتشر کرده کـه یـک بنیـاد  FDD بار اینکه فیلم را نخستین نکته جالب 
 اسرائ

َ
کنـد و بسـیاری از  پشتوانه دولت ایاالت متحـده در آمریکـا فعالیـت می یلی است که به کامال
  ١های مشهور ضدایرانی و ضد مقاومت در این بنیاد حضور دارند. چهره

های فعال جریان سعودی است کـه در ایـن مـدت همـه  یکی از رسانه االوسط، الشرق روزنامه 
اخته است. این رسانه که یکی از بازوهـای اصـلی جنـگ الله اند مسئولیت انفجار را به گردن حزب

الله در حوزه تسلیحات دفاعی داشته است،  هایی که حزب روانی عربستان است، با اشاره به فعالیت
  الله معرفی کرد.  همان ابتدا این انبار نیترات آمونیوم را متعلق به حزب

هـایی کـه منتشـر کردنـد، اعـالم  های سعودی هم مثل العربیه و الحدث در گزارش سایر رسانه
 فعالیت نظامی حزب

ً
الله یک خطر برای جان مردم لبنان است. هشتگی هم بـا عنـوان  کردند اساسا

به سرعت توسط کاربران عربستان در توییتر داغ شـد تـا ایـن »  امونیا_حزب_الله_تحرق_بیروت«
بـا منـابعی ناشـناس متعلـق بـه وگو  ای را دنبال کند. شبکه سعودی العربیه نیـز در گفـت خط رسانه

های وابسته به عربستان سعودی را تکـرار کـرد و مـدعی  دستگاه اطالعاتی آمریکا، اتهام سایر شبکه
   الله لبنان بوده است. شده در بندر بیروت متعلق به حزب شد انبار منفجر

وشـت: در همین حال عبدالخالق عبدالله، مشاور اسبق محمـد بـن زایـد، در پیـامی تـوییتری ن
المللی بنادر دبی از دولت لبنان درخواست اداره بندر بیـروت را کـرده بـود و اگـر دولـت  شرکت بین

لبنان با این درخواست مخالفت نکرده بود، ما امروز شاهد ایـن انفجـار وحشـتناک نبـودیم. وی در 
با ایـن پیشـنهاد  الله لبنان در زمان دولت رفیق حریری این باره افرود: نیروهای لبنانی از جمله حزب

  ٢خواهند. امارات مخالفت کردند. آنها خیر و صالح لبنان را نمی
چرا از نخسـتین «در گزارشی به قلم عبدالباری عطوان با عنوان  رای الیومدر همین حال روزنامه 

آورد:  شـبکه تلویزیـونی العربیـه عربسـتان بـه » الله را متهم کردنـد؟ دقیقه وقوع انفجار لبنان حزب
اللـه در بنـدر  یی از نخستین لحظه وقوع انفجار ادعا کرد این انفجار ناشی از انبار سـالح حزبتنها

دهد این حادثه تصادفی بوده و در نتیجه  های رسمی نشان می بیروت بود. با وجود اینکه همه گزارش
ن آن الله و رهبرا انگاری و سوءمدیریت رخ داده است، این شبکه سعودی به طور مستقیم حزب سهل

                                                                                                                                        
1. https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/05/lebanon-nasrallah-threat-israel-

ammonia-goes-viral 
2. http://www.adennewsagencey.com/54915/ 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/05/lebanon-nasrallah-threat-israel
http://www.adennewsagencey.com/54915/
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الله تحریـک کنـد تـا رژیـم  را مسئول این انفجار معرفی کرد تا احساسات مردم لبنان را علیه حزب
  ١اسرائیل و آمریکا در این زمینه متهم نشوند.

هـای  لبنـان پـس از انفجـار بیـروت: چالش«ای بـا عنـوان  مرکز مطالعات الجزیره نیز در مقاله
هی غالـب وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن لبنـان در آورده است: دیـدگا» شکوفایی و ضرورت توافق

مدت به یک توافق سیاسی جدید نیاز دارد و این مسئله اختالفات میان نیروهای لبنـانی دربـاره  میان
نامه طائف با شکلی جدید یا ایجـاد تغییراتـی در  کند که به اجرای توافق تر می مسائل اصلی را عمیق

های  ه لبنان پس از انفجار بیروت به سوی تغییراتی در ائتالفشود. این به آن معناست ک آن منجر می
  ٢در حال حرکت است.  ٢٠٠٥آمده پس از سال  به وجود

  گیري   نتیجه
ها در  کند که این رسـانه های حوزه خلیج فارس به وضوح این موضوع را آشکار می رصد رفتار رسانه

اللـه را نشـانه  یـروت، تـوان نظـامی حزبالله لبنـان در حادثـه ب اند با مقصر جلوه دادن حزب تالش
الله را به مطالبه افکار عمومی مـردم لبنـان تبـدیل  بگیرند و آرزوی دیرینه خود در خلع سالح حزب

پیمانان مهم جمهوری اسالمی ایران در منطقه، از اهـداف اسـتراتژیک  کنند. خلع سالح یکی از هم
به پشتوانه حمایـت کشـورهای غربـی بـرای  ها سعود و رژیم صهیونیستی است که طی این سال  آل

  اند. دسترسی به آن از هیچ تالشی فروگذار نکرده
الله لبنان، در کنار فرماندهی استراتژیک ایران، تمـام  نباید فراموش کرد همین توان نظامی حزب

هـای تکفیـری در منطقـه را بـا  های عربستان سعودی برای بـه قـدرت رسـاندن گروه گذاری سرمایه
اللـه  رسد که عربستان سعودی به دنبال انتقـام از حزب مواجه کرد. اکنون طبیعی به نظر میشکست 

   هایش در خاورمیانه باشد. لبنان برای جبران شکست

                                                                                                                                        
1. https://www.raialyoum.com/index.php/ 
2. https://studies.aljazeera.net/ar/article/4760 

https://www.raialyoum.com/index.php/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4760




  
  

  البی ارامنه در آمریکا

  رویداد
بایـدن، نـامزد دمـوکرات انتخابـات  ها در آمریکـا بسـیار اهمیـت دارد؛ چنـان کـه جـو  البی ارمنی
ــــت ــــده ۲۰۲۰ری جمهو ریاس ــــی از وع ــــا، در یک ــــرای  آمریک ــــود، ب ــــاتی خ های انتخاب

چنانچه در انتخابات پیروز شوم، از قطعنامه بـه رسـمیت «ها گفته است:  ارمنی البی حمایت جلب
سـابق آمریکـا، نیـز در  جمهـور باراک اوبامـا، رئیس» کنم. می حمایت ها ارمنی کشی شناختن نسل

هرگز آن  که ها را داده بود کشی ارمنی به رسمیت شناختن نسل نخستین رقابت انتخاباتی خود، وعده
  را عملی نکرد.

جواری ارمنستان با ایران و تأثیراتی که مواضع و رویکردهای ایروان بر تهـران دارد  با توجه به هم
ها در آمریکا برای جمهوری اسالمی، در این یادداشت بـه  و همچنین قابلیت استفاده از البی ارمنی

  پردازیم. جایگاه این البی می نقش و

  تحلیل رویداد
 قدرتمنـدترین ،٢٠١٤ سـال در پالیسـی فـارین نشـریه اذعـان بـه : ها در آمریکا . جایگاه البی ١
 اسـرائیل، رژیـم ایرلنـد، هنـد، یونـان، چین، ارمنستان، منافع از دفاع به آمریکا در کنونی های البی

 ترتیـب به آمریکا قدرتمند های البی است حاکی نیز ها یلتحل از برخی اند. مشغول اوکراین و تایوان
 ترکیـه با مشترک دشمنی علت به سوم و دوم گروه دو منافع که هستند ها یونانی و ها ارمنی یهود، البی

جمهـوری  به اعتقاد زبیگینو برژینسکی، مشاور سابق امنیت ملی رئیس است. خورده  گره یکدیگر به
و   هـای بـانفوذ، موفـق هـا از البی هـا و کوبایی آمریکا در کنار البی یهودی ها در آمریکا، البی ارمنی

  فعال در آمریکا هستند.
گردد. نخسـتین  ها در آمریکـا بـه نیمـه اول قـرن هفـدهم بـازمی نخستین شواهد حضور ارمنی

گرفـت. نخسـتین مـوج بـزرگ مهـاجرت  شکل  ١٩٧٠ها در آمریکا نیز در اواخر دهه  جامعه ارمنی
هـا توسـط سـلطان  از امپراتـوری عثمـانی و پـس از کشـتار جمعـی ارمنی ١٨٩٠ها در دهـه  ارمنی

ها افزوده شد. آخرین آمار تـا  های متمادی بر جمعیت ارمنی عبدالحمید دوم انجام گرفت. طی سال
هـزار نفـر حکایـت دارد.  ٤٠٠میلیـون و   های آمریکا به یـک از افزایش جمعیت ارمنی ٢٠١٠سال 
آنجلس و شهرهای حومـه  شتر ساکن ایالت کالیفرنیا هستند و مرکز اصلی تجمع آنها لسها بی ارمنی

تـرین جمعیـت  هزار نفر) است. در حال حاضر آمریکا پس از ارمنسـتان و روسـیه، بزرگ ٦٠٠آن (
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  های جهان را دارد. ارمنی
گیر  یـالتی چشـمها، انتخاب و حضور آنها در مناصب مهم فـدرال و ا با توجه به میزان جمعیت ارمنی

توان به حضور در مجمع نمایندگان آمریکا و همچنین مجـالس ایـالتی اشـاره کـرد. انتخـاب  است که می
های  عنوان فرماندار ایالـت کالیفرنیـا در فاصـله سـال خواه آمریکا، به  جرج دکمجیان، از حزب جمهوری

  لتی آمریکاست.ها در مناصب ارشد دو ترین موارد حضور ارمنی از شاخص ١٩٩١تا  ١٩٨٣
حـدود یـک میلیـون ارمنـی در ایالـت کالیفرنیـا زنـدگی  ٢٠١٠طبق گزارش بانک جهـانی در سـال 

برابر مجموع تولید ناخالص جمهوری ارمنستان بود. در واقع کالیفرنیا یکـی از  ۱۵کردند که درآمد آنها  می
لس نمایندگان و همچنـین سـایر گری و نفوذ در سنا و مج ها برای البی های اصلی دیاسپورای ارمنی کانون

های بـزرگ تجـاری  و شرکت کالیفرنیا به دلیل وجود دره سیلیکون ولی متحده است. سیاستمداران ایاالت 
    شود. و فناوری، قطب اصلی توسعه فناوری و صنعت آمریکا محسوب می

ت کـه این کشـور اسـ  های سیاسی و اجتماعی ارمنی های آمریکا متشکل از سازمان البی ارمنی
کمیتـه روابـط مردمـی «و  ٢»مجمع ملی ارامنه آمریکـا« ١،»کمیته ملی ارامنه آمریکا«ترین آنها   مهم

هستند. در این میان دو سازمان نخست از اهمیت بیشتری برخوردارند.  ٣»ـ ارمنستان متحده ایاالت 
 از سـوی دولت برخالف البی

ً
و کشـور هـای ایـن د های ترکیـه و جمهـوری آذربایجـان کـه عمـدتا

نـدارد و   شوند، دولت ارمنستان هیچ نقشـی در فعالیـت ایـن البـی سازماندهی و حمایت مالی می
هـای مـالی بنیادهـای  های مذکور نیازهای مالی خود را از منـابع مختلـف از جملـه کمک سازمان

ریکا که کنند. برخالف کمیته ملی ارامنه آم ها و هدایای مردمی تأمین می ها و نیز کمک خیریه ارمنی
 بر ابتکارات مردمی با هدف بسیج رأی

ً
دهندگان مبتنـی اسـت، مجمـع ملـی ارامنـه  فعالیتش عمدتا

    ها با نفوذ در آمریکا دارد. آمریکا سعی در جذب حمایت ارمنی
بـرای  ٤توان نمونـه ارمنـی کمیتـه روابـط عمـومی آمریکـا و اسـرائیل مجمع ملی ارامنه آمریکا را می

های آمریکا، شناساندن میـراث فرهنگـی  ت خارجی دانست. ایجاد وحدت در ارمنیتأثیرگذاری بر سیاس
هـا، حمایـت از  ها به جامعه آمریکـا، حفاظـت از آثـار و بناهـای تـاریخی ارمنی و هویت تاریخی ارمنی

هـای آمریکـا، تشـویق  ویـژه ارمنی هـا بـه  ها و مطالعات در زمینه تاریخ، فرهنگ و مذهب ارمنی فعالیت
های سیاسی جامعه ایـن کشـور و حمایـت از حقـوق انسـانی و  ای آمریکا به مشارکت در فعالیته ارمنی

های مختلـف  های آمریکا از عمده اهداف این مجمع اعـالم و بـرای تحقـق آنهـا برنامـه شهروندی ارمنی

                                                                                                                                        
1. The Armenian National Committee of America 
2. The Armenian Assembly of America 
3. United States – Armenia Public Affairs Committee 
4. AIPAC 
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  دولتی، حقوقی، اجتماعی، آموزشی و دانشگاهی تدوین شده و به اجرا در آمده است.
هـا در تمـاس دائـم بـا  وقی مجمع ملی ارامنـه در زمینـه مسـائل مربـوط بـه ارمنیبخش دولتی و حق

طـور   شـده در ادوار مختلـف بـه اعضای کنگره آمریکا و دولت این کشور است و بنا بـر ادعاهـای مطرح
خـواه و دمـوکرات تحـت  نفر از اعضای شاخص کنگره از هر دو حـزب جمهوری ٧٠تا  ٦٠میانگین بین 

هـا را از  های مختلـف جامعـه ارمنی ها و بیانیه اند. این البی با انتشار گزارش ها قرار داشته یتأثیر البی ارمن
کنـد. یکـی از  ها تأثیرگذار باشد، بـاخبر می اقدامات دولتی آمریکا که ممکن است در امور مختلف ارمنی

و بعد از آن بود که بـه  ٢٠١٠های  های آن، امکان درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در سال بارزترین نمونه
آوری و  تشریح خطرهای آن برای ادامه حیات ارمنستان پرداختند. ایـن مجمـع همچنـین اقـدام بـه جمـع

های آموزشی مختلفـی را در ایـن زمینـه  ها کرده و جزوه کشی ارمنی انتشار اسناد و مدارک مهم درباره نسل
  ار داده است.تدوین کرده و در اختیار مراکز آموزشی و دانشگاهی قر

صـورت مسـتقل از یکـدیگر  ها در آمریکـا بـه  دهنده البی ارمنی اگر چه دو سازمان عمده شکل
های سیاسی در رقابت با یکدیگرنـد، امـا در چـارچوب  گیری کنند و از لحاظ برخی جهت عمل می

  توان به موارد زیر اشاره کرد: کنند که می ها اهداف مشترکی را پیگیری می البی ارمنی
 ها از سوی دولت آمریکا؛ کشی ارمنی . شناسایی رسمی نسل ١
 باغ؛ ـ قره . شناسایی استقالل و خودمختاری ناگورنو  ٢
 های مالی ساالنه دولت آمریکا به ارمنستان؛ . تضمین کمک ٣
 متحده آمریکا با جمهوری ارمنستان؛  . توسعه و تعمیق روابط ایاالت ٤
 حاتی آمریکا به ترکیه و جمهوری آذربایجان؛. جلوگیری از کمک مالی و تسلی ٥
  ها. هایی در تضاد با منافع ارمنی . جلوگیری از تصویب قوانین و قطعنامه ٦

 باغ؛ ـ کمک مالی ساالنه آمریکا به جمهوری ارمنستان و ساکنان قره
قانون حمایـت از  ٩٠٧ـ جلوگیری از فروش تسلیحات به جمهوری آذربایجان با استناد به ماده 

 آزادی آمریکا؛
 ؛١٩٧٠ـ به تعویق انداختن معامله تسلیحاتی با ترکیه در دهه 

 ایالت؛ ٤٤ها از سوی  کشی ارمنی ـ شناسایی رسمی نسل
  ایالت آمریکا. ٧باغ از سوی  ـ شناسایی رسمی استقالل جمهوری قره

ی مواجـه شـده ها با ناکام های آمریکا در برخی زمینه ها، تالش البی ارمنی در کنار این موفقیت
در کارزار انتخاباتی برای جلـب حمایـت البـی  جمهوری آمریکا است. اگر چه کاندیداهای ریاست

کنند، اما زمـانی کـه بـه  ها را مطرح می عام ارمنی ها بحث حمایت از به رسمیت شناختن قتل ارمنی
ون بسیاری شوند، همچ گذارند و با محذورات قدرت و روابط خارجی مواجه می کاخ سفید قدم می
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سپارند. این اتفاق از زمان بیل کلینتـون  های انتخاباتی دیگر، این مورد را هم به فراموشی می از وعده
  همواره در حال تکرار شدن است.

 گیري نتیجه 
ها در آمریکا از نظر نیروی انسـانی و پشـتیبانی مـالی ظرفیـت بسـیاری دارد و در سـه سـطح  البی ارمنی

هـا،  کارگیری همه این ظرفیت کند و در صورت به و نخبگان غیر ارمنی فعالیت میمردمی، نخبگان ارمنی 
هـا در  ای در پیگیری اهداف برخوردار خواهد شـد. تصـویب قطعنامـه کشـتار ارمنی العاده از قدرت فوق

، آخرین موفقیت بزرگ این البـی محسـوب ٢٠١٩دوره عثمانی در کنگره و سپس سنای آمریکا در دسامبر 
جمهور آمریکا در تأیید و اجرایی کردن ایـن قطعنامـه، گـواه  با این حال ناتوانی در همراهی رئیس شود. می

  شود. کننده محسوب می های البی ناتوانی این البی در مقایسه با سایر سازمان
با توجـه بـه  زیرا دارد، قرار آمریکا راهبردی منافع با تضاد در ها ارمنی البی منافع رسد می نظر به

عنـوان جـایگزین انـرژی و افـزایش نقـش ترکیـه در  ایش اهمیت کشور آذربایجان برای غرب به افز
ها باید بـا تعـدیل در راهبردهـای خـود و همـاهنگی بـا دولتمـردان  ای، البی ارمنی معادالت منطقه

 ویژه جمهوری آذربایجـان و ترکیـه را سازی روابط این کشور با همسایگان به  ارمنستان، فرایند عادی
 عنـوان  بـه زیادی های جذابیت نیز آذربایجان جمهوری و است ناتو عضو ترکیه زیراسرعت بخشد؛ 

  دارد. غرب راهبردی و اقتصادی شریک
  



  
  

  سناریوي سقوط دولت انتقالی سودان

  رویداد
وزیر انتقـالی، عبداللـه  سودان موجـب افـزایش سـطح تـنش در دولـت نخسـت اعتراضات مردمی

گیری دولـت انتقـالی و تشـکیل دولتـی مردمـی  ردم سودان خواستار کنـارهحمدوک، شده است و م
وزیری حمدوک گسترش پیدا کند،  ها در دوره نخست هستند. ممکن است با گذشت زمان تظاهرات

ند اسـت و تنهـا راهکـار بـرای 
ُ
زیرا پیشرفت کار دولت عبدالله حمدوک برای بهبود اوضاع، بسیار ک

  داند.  لیست سیاه و ارتباط با غرب می حل مشکل اقتصادی را خروج از
رفـت از مشـکالت سیاسـی و اقتصـادی و همچنـین بـرای احیـای  با اینکه سـودان بـرای برون

گذاری و در نهایت نشان دادن کارآمدی دولت انتقالی، تا کنون بارها از مقامـات آمریکـایی  سرمایه
ولت آمریکا همچنان از این اقدام سر خواسته است نام این کشور را از لیست سیاه حذف کنند، اما د

دولت انتقالی سودان بـار دیگـر آمـادگی خـود را بـرای ادامـه  ١٣٩٩مرداد  ١١زند. روز شنبه  باز می
اعـالم کـرد.  ١همکاری با واشنگتن برای حذف نام سودان از فهرسـت کشـورهای حـامی تروریسـم

های کـاخ سـفید بـه ابـراز  با سیاستمایک پومپئو نیز برای همراه کردن شورای نظامی ارتش سودان 
  خشنودی و استقبال از خروج از لیست سیاه اکتفا کرد.

اصحاب رسانه و کارشناسان عالوه بر بررسی دالیل وقوع این سناریو، به دنبال پاسخی برای این 
های اعالمی آمریکا، رژیـم صهیونیسـتی و بـازیگران عربـی و  سؤال هستند که چرا با وجود حمایت

  دولت حمدوک ناموفق بوده است؟  ه آفریقا،اتحادی

  تحلیل رویداد
 عمر البشیر فرق چندانی با سودان پساعمر البشیر ندارد؛ به عبـارت دیگـر ریـل همـان ریـل 

ِ
سودان

و مطالبات مردمی سودان اسـت. در   اند که برخالف خواسته  ها تغییر کرده است و فقط لوکوموتیوران
ت از طریق دموکراتیک و توجه به نقش مردم در سـاختار حکومـت واقع دولت انتقالی در حفظ قدر

  ناموفق بوده است.
 برداشـته و نـام  دولت حمدوک و شورای نظامی امیدوارند تحریم

ً
های آمریکا علیه سودان کامال

سودان از فهرست تروریستی حذف شود؛ اما این انتظارات تا کنون به واقعیت نپیوسته و کاخ سـفید 

                                                                                                                                        
  تا کنون در لیست سیاه بوده است. ١٩٩٣. سودان از سال  ١
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ها رضایت داده که تأثیری ملموس بر بهبود وضع اقتصـادی رو بـه زوال  خشی از تحریمتنها به لغو ب
وزیر حمـدوک، نـام سـودان همچنـان در  هـای نخسـت رغم تالش سودان نداشته است. همچنین به

به نقل از چندین منبع در دولت و ائـتالف آزادی  نیویورک تایمزروزنامه  لیست تروریستی قرار دارد.
نگرانی آنها بـرای وقـوع کودتـا علیـه حمـدوک خبـر داد؛ چنـان کـه چنـد وقتـی اسـت و تغییر، از 

گیرد و حمدوک از یک ترور در خارطوم جان  ثباتی دولت غیرنظامی صورت می هایی برای بی تالش
  سالم به در برده است. 

  روي دولت انتقالی  هاي پیش چالش
رای نظــامی انتقــالی نکاســته و ها میــان اعضــای شــو شــراکت در قــدرت از اختالفــات و ســوءظن

ـ عبری نیز موجب ثبات سیاسی و اقتصـادی و اتمـام اعتراضـات مردمـی  های محور عربی حمایت
هایی اتخاذ کرده اسـت  نشده است. دولت انتقالی چه در داخل و چه در سیاست خارجی، سیاست

  رو خواهد کرد. به که آن را با چالش رو
  

  های داخلی الف) چالش
هـای  از آغاز روی کار آمدن دولت جدید سودان، تالش برای مـدیریت بحران: ر بدنه قدرت. شکاف د ١

مانـده از نظـام سـابق، بـه ویـژه حـزب کنگـره ملـی البشـیر، و  های فساد باقی کشور از جمله برچیدن شبکه
ضـور آمیز کشور در دستور کار قرار گرفت. با این حال شـاهد تـداوم ح همچنین اصالح نظام حقوقی تبعیض

  مانده از رژیم پیشین در ساختار سیاسی جدید هستیم. های قدرت باقی ها و شبکه و نفوذ چهره
های سودان در این حکومت انتقالی تا زمـان برپـایی  بسیاری از ایالت: ثباتی سیاسی و اقتصـادی . بی ٢

دموکراسـی و احقـاق های تحقق نیـافتن  دولت دائمی، بدون نماینده هستند. نداشتن نماینده یکی از نشانه
حقوق مردم در دوران انتقالی است. عالوه بر آن در سودان هنـوز دولـت مرکـزی مقتـدری وجـود نـدارد، 

ای که مردم را بـه اعتـراض خیابـانی علیـه عمـر  گسیخته اختیارات دولت انتقالی شفاف نیست، تورم لجام
ای بـرای آن  اسـت و هنـوز چـاره زنـد و در حـال افـزایش البشیر واداشت در دولت انتقالی نیـز مـوج می

طور کـه  همان شوند. اندیشیده نشده است و جوانان سودانی همچنان به عنوان مزدور راهی یمن و لیبی می
هـای مـالی ایـاالت متحـده آمریکـا چشـم  گفته شد، سودان وضعیت اقتصادی باثباتی ندارد و بـه کمک

هـای اقتصـادی و  بـه البرهـان در زمینـه کمک های مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، دوخته است. وعده
  حذف نام سودان از لیست سیاه در آخرین تماس تلفنی میان دو طرف خود به تنهایی مؤید آن است.

مـاه نخسـت  ۱۸شده در سودان در  با توجه به توافق انجام : . حضور نظامیان در عرصه سیاست ٣
حـاکمیتی را در دسـت خواهنـد داشـت؛ در  ماهه)، نظامیان ریاست شـورای ۳۹(از دوران انتقالی 
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های دموکراتیک، نظامیـان بایـد فقـط نقـش دفـاع از امنیـت  حالی که به طور معمول و در حکومت
توان گفـت حکومـت  گذاری و حاکمیت را. بنابراین می کشور را بر عهده داشته باشند نه نقش قانون

سـاله عمـر  ۳۳یسه با مقـاطعی از دوران سودان در دوران انتقالی از نوع نظامی است و حتی در مقا
 ١های نظامی بیشتری دارد. البشیر جنبه

  
  های خارجی ب) سیاست

تــوان فــارغ از سیاســت خــارجی آن تحلیــل کــرد. هــر یــک از کشــورهای  دوران انتقــالی ســودان را نمی
یگران کـه از ای تالش دارند بر روند سیاسی، اجتماعی و نظامی سودان تـأثیر بگذارنـد. ایـن بـاز فرامنطقه

سودان بزرگ و یکپارچه هراس دارند به دنبال تقسـیم ایـن کشـور هسـتند. دولـت حمـدوک در سیاسـت 
کند؛ بنابراین به بهبود روابط با آمریکـا و رژیـم صهیونیسـتی  خارجی خود سیاست درهای باز را دنبال می

  ی شود.روی آورده است اما این سیاست در نهایت ممکن است موجب سقوط دولت انتقال
اگر بهبود روابط با رژیم اشغالگر به بهبود وضـعیت : . تالش برای بهبود روابط با رژیم اشغالگر ١

شـد؛ بنـابراین بهبـود  های اقتصادی مصر و اردن باید تا کنون حـل می انجامید، بحران اقتصادی می
رد. ریشـه و های اقتصادی سودان کمکی نخواهـد کـ روابط با رژیم صهیونیستی هرگز به حل بحران

های غلـط  المال، نبودن توسـعه پایـدار و سیاسـت مدیریت، غارت بیت علت این بحران فساد، سوء
داخلی همانند طرفداری از اتیوپی در بحران سد النهضه و سـپس انصـراف از آن و اعـزام نیروهـای 

های مالی است که در نهایت بـه جیـب مفسـدان  سودانی برای جنگ در یمن با هدف جذب کمک
  رود نه جیب ملت سودان. می

خارطوم براساس این تفکر که روابط با رژیم اشغالگر بـه نفـع ملـت سـودان اسـت، بـه دنبـال 
سازی روابط با ایـن رژیـم اسـت؛ امـا بایـد بدانـد کـه رژیـم اشـغالگر در  پیوستن به اردوگاه عادی

کـه   ه است؛ در حالیهای شدید داخلی و خارجی مواج ترین دوره خود قرار دارد و با بحران ضعیف
شـود و  تـر و قدرتمنـدتر می محور مقاومت که سودان نیز تا دیروز جزئـی از آن بـود، هـر روز بزرگ

  ها و بازوهای محور مقاومت از قدرت برخوردارند. شاخه
هـا را فرصـتی  واشنگتن نیاز حمدوک بـه مـذاکره بـرای لغـو تحریم: . بهبود روابط با واشنگتن ٢

های امنیتی مطلوب خـود در منطقـه دیـده اسـت. کـاخ  سودان به زمین بازی مناسب برای کشاندن
سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی بر دولـت حمـدک و  سفید برای شروع و تسریع روند عادی

ها از دیـدار جنجـالی عبـدالفتاح  کند؛ چنان کـه اواسـط بهمـن رسـانه نظامیان ارتش فشار وارد می
                                                                                                                                        

    ،۱۳۹۸شهریور  ۲۴گذاری گذشته،  ن در مسیر سیاستتشکیل دولت انتقالی سودا«. جعفر قنادباشی، ١
https://www.irna.ir/. 

https://www.irna.ir/


هفته
 

نامه
م 

طالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

143
، 

1399
 

 

 

14  

وزیر اسـرائیل، در اوگانـدا خبـر  یت سودان، و بنیامین نتانیاهو، نخستالبرهان، رئیس شورای حاکم
بـه صـورت «وگو با تلویزیـون الجزیـره اعـالم کـرد  دادند و سپس سخنگوی ارتش سودان در گفت

توافق شده است هواپیماهای تجاری از مقصد آمریکای جنوبی به اسـرائیل از حـریم هـوایی » اولیه
کـرده  یش از این از به رسمیت شناختن رژیـم صهیونیسـتی امتنـاع میسودان استفاده کنند. سودان پ

است، حال برای خشنود کردن مقامات صهیونیستی و کاخ سفید در اقدامی هرچند نمادین اما حائز 
های قدرتمنـد عربـی مقاومـت در منطقـه و  الله لبنان به عنوان یکی از شاخه اهمیت، فعالیت حزب

  سازی را در سودان ممنوع اعالم کرد. مخالف عادی
 ٢٥این اقدامات در عرصه داخلی سودان و در قبـال نیروهـای مخـالف غـرب نیـز ادامـه دارد. 

فروردین شورای حاکمیتی سودان اقدام بـه انحـالل سـازمان خیریـه الـدعوه االسـالمیه و مصـادره 
میم کمیته لغو تمکن، وابسته به شـورای های آن کرد. این اقدام با عنوان مبارزه با فساد و با تص دارایی

ها نیز بدون تحقق شرط و شـروط خـود  طبیعی است آمریکایی ١حاکمیتی سودان انجام شده است.
سـازی روابـط  تروریسم نیستند و بدین ترتیب، عادی حامیان حاضر به حذف نام سودان از فهرست

 اند. البرهان، بیان کرده را به عنوان یکی از شروط اصلی تحقق این خواسته آویو تل با

  گیري نتیجه
خـدمتی را بـرای کشـورهای  های پیش رو، نقش خوش دولت انتقالی برای پشت سر گذاشتن بحران

شـب بـازی شـدن  خدمتی به آنها و عروسک خیمه کند غافل از اینکه با خوش غربی و عربی ایفا می
  ت زیادی مواجه خواهد کرد. برای آنها، دولت و ملت خود را خار و خفیف و آنها را با مشکال

نامـه دموکراتیـک در  در عرصه عمل، دولت کنونی گرچه دولت انتقالی است، اما ضوابط و آیین
ثباتی سیاسی و مداخالت نظامیـان در امـور سیاسـی، آینـده ایـن  آن عملی نشده است و با ادامه بی

موجب اعتراضات مردمـی دولت از جهات مختلف مورد تهدید قرار گرفته و ممکن است در نهایت 
انـد مـانع  های خـارجی در تالش و سرانجام سقوط دولت شورای انتقـالی شـود. در مقابـل قـدرت

  تغییرات عمده و سقوط دولت انتقالی سودان شوند.
رفت از مشکالت باید  در سیاست خارجی خود بازنگری کنـد و از بـازیگران  سودان برای برون

رسد سودان بیش از هر زمان به استقالل واقعـی  بد. اکنون به نظر میتأثیرگذار بر این کشور رهایی یا
  های توسعه و پیشرفت نیاز دارد. برای تغییر ریل

 

                                                                                                                                        
ــت، ١ ــزاری الوق ــرل بحران«. خبرگ ــودان در کنت ــالی س ــت انتق ــامی دول ــل ناک ــا دالی ــروردین  ٣٠، »ه ، ١٣٩٩ف

alwaght.com.  



  
  

  هاانتخابات آمریکا براساس آخرین نظرسنجی

  رویداد
شـد، بـه بایـدن  گویند اگر انتخابات امروز برگـزار می دهندگان در حال حاضر می درصد از رأی ٥٣

کننـد. در ایـن مرحلـه بایـدن از درصد از آنها از ترامپ حمایت می ٤٥، در حالی که دادندرأی می
تـر دهندگان برخوردار است، هرچند پشتیبانی از ترامـپ بسـیار قـوی تری میان رأیحمایت گسترده

 ٤٦دارند کـه در مقایسـه بـا کمتـر از نیمـی (درصد) اظهار می ٦٦است. دوسوم هواداران ترامپ (
دنبـال آن اسـت تـا داران بایدن، از او حمایت جـدی خواهنـد کـرد. ایـن نوشـتار بـه درصد) از هوا

  کارگیری یک مدل بررسی کند. ها و بهرو را براساس آخرین نظرسنجیانتخابات پیش 

  تحلیل رویداد
 ٥٦ترین دلیـل حمایـت از وی اسـت. اکثریـت  از نظر هواداران بایدن، مخالفت بـا ترامـپ اصـلی

اند و عواملی ماننـد بایدن مخالفت با ترامپ را دلیل اصلی حمایت از وی دانستهدرصدی هواداران 
ها به خود اختصـاص داده درصد را در نظرسنجی ١٣و  ١٩عملکرد بایدن و شخصیت وی به ترتیب 

 یک
ً
سـوم هـواداران وی را  است. بیشترین نگرانی هواداران بایدن، سن و سالمتی وی است که تقریبا

  ت.نگران کرده اس
کنند، معتقدند نظر از اینکه از چه کسی حمایت می ها، صرفدهندگان نظرسنجینیمی از پاسخ

درصـد انتظـار  ٤٨جمهوری پیروز خواهد شـد، در حـالی کـه حـدود  ترامپ در انتخابات ریاست
دهنـدگان  ، اکثریـت رأی٢٠١٦پیروزی بایدن را دارند. ناگفته نماند در طول مبارزات انتخاباتی سال 

  گفتند که انتظار دارند کلینتون برنده شود.وسته میپی
کننـد دونالـد ترامـپ در بینـی مـی پیش Oxford Economicsهای دیگـری چـون نظرسنجی

» شکسـت تـاریخی«انتخابات ماه نوامبر به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا دچار 
مپ را برنده انتخابات معرفی کرده بـود. خواهد شد. همین نظرسنجی قبل از شیوع ویروس کرونا ترا

درصـد از آرای کـالج  ٢٤ارائه کرده این است کـه ترامـپ تنهـا  واشنگتن پستبینی دیگری که  پیش
جمهور همچنان بـه  های رئیس کند، مشروط به اینکه اقتصاد و رتبه نظرسنجی انتخابی را دریافت می

شده نیز نگاهی بـه  های ارائه ، باید براساس مدلهاروند نزولی خود ادامه دهد. اما جدا از نظرسنجی
  نتیجه انتخابات انداخت.

درصد شانس پیـروزی در  ٩١های آمریکا، ترامپ به گفته یکی از استادان علوم سیاسی دانشگاه
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بینـی  نیـز پیش  ٢٠١٦ماه قبـل از برگـزاری انتخابـات  ٨ ١انتخابات نوامبر  را دارد. هلموت نورپوث
هـای بـه پیـروزی  بینی ها و پیش پ پیروز خواهد شد؛ در حـالی بیشـتر نظرسـنجیکرده بود که ترام

انتخابـات  ٦بینـی وی از  پیش ٥تـا کنـون  ١٩٩٦خاص هیالری کلینتـون اشـاره داشـتند. از سـال 
هـای انتخابـات اش بر رقابت بینی گوید مدل پیش نورپوت می جمهوری صحیح بوده است. ریاست

و پرایمری) استوار است. بنابراین جـو بایـدن بـه دلیـل کـاهش  جمهوری (کاکس مقدماتی ریاست
جمهوری در آیووا و نیوهمپشایر  محبوبیت و طرفداری در دو دوره نخسِت نامزدی انتخابات ریاست

درصـد آرا در آیـووا در مکـان چهـارم قـرار  ٨/١٥در معرض شکست قرار دارد. بایدن تنها با کسب 
درصد آرا در نیوهمپشایر در مکان پنجم ایستاد؛ در حالی که  ٤/٨ گرفت و از این بدتر تنها با کسب 

ترامپ دور مقدماتی انتخاباتی را با قاطعیت پشت سر گذاشت. بنابراین نورپوت معتقد است نه تنها 
به  ٢٠١٦رأی در سال  ٣٠٤شود، بلکه آرای کالج انتخابی وی از  جمهور بار دیگر انتخاب می رئیس
یابد. در نهایت باید گفت مدل آقای نورپـوث براسـاس نحـوه افزایش می ٢٠٢٠رأی در سال   ٣٦٢

دهندگان واقعی و نه نظرسنجی اسـتوار اسـت. بـه  عملکرد نامزدها در انتخابات اولیه و مبتنی بر رأی
اعتقاد وی، توجه به انتخابات مقدماتی به مراتب بهتر از هر نظرسنجی دیگری است زیرا مبتنـی بـر 

  های تخمینی. است نه دادههای واقعی  داده

  گیرينتیجه
هـا چنـد درصـد از ترامـپ آید، گرچه بایدن براساس نظرسنجیهای باال برمیطور که از دادههمان

پیشی گرفته، اما این نتیجه برآمده از سوءمدیریت ترامپ در مقابله با کرونا و پیامدهای اقتصادی آن 
اند. همچنین به تعبیـر بیشـتر یدن امتیاز کمی دادهبوده است. مردم آمریکا به عملکرد و شخصیت با

کارشناسان، هواداران ترامپ افرادی متعصـب و وفـادار هسـتند کـه یکـی از ایـن قشـرها، اکثریـت 
دانسـت و  می» مـزاحم«پوست را  هستند. در طول تاریخ، جامعه نژادپرست، مردم سیاه سفیدپوست

توضـیح  ٢که مورخ مشهور ادموند اس. مورگـان طور گذاشت. همان جایی برای ملل بومی باقی نمی
اند. در ایـن کشـور خواهی و نژادپرستی سفید در ایاالت متحده با هم رشد کردهدهد، جمهوریمی

داری را نابود کرد، اما برتری سفید را همچنان حفظ کرد. قشر دوم کـه از ترامـپ  جنگ داخلی، برده
ستند. برخالف کانادا و بیشتر کشورهای اروپایی که در داران و کارفرمایان هکنند سرمایهحمایت می

گرا با مداخله گسترده در اقدامات تأمین اجتمـاعی و روابـط کارفرمـا و دو قرن گذشته، احزاب چپ
کارگر،  قدرت کارفرمایان را مهار کردند و به بیشـتر مـردم حقـوق اجتمـاعی و اقتصـادی ناشـی از 

                                                                                                                                        
1. Helmut Norpoth 
2. Edmund S. Morgan 



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

17  
 

هرگـز در ایـاالت متحـده رخ نـداد. بنـابراین بسـیاری از  شهروندی را اعطا کردنـد، چنـین اتفـاقی
ها نه تنها برای دستمزد یا حقوق، بلکه برای بیمه درمانی نیز به کارفرمایـان خـود نیازمنـد  آمریکایی

شـود کـارگران بیشـتر نگـران از هستند. همچنین شبکه امنیت شغلی ضعیف در آمریکا باعـث مـی
ترامپ از همان ابتدا تمایل خود بـرای پایـان دادن بـه تـأمین  دست دادن شغل باشند. در این راستا،

اجتماعی اعالم کرد. دولت وی، مالیات بر مشاغل و ثروتمندان را همراه مقررات بهداشتی، ایمنی و 
  محیط زیستی کاهش داده است.

ی فـرض و حتـی انتخـاب ای پیش ها، ترامپ گزینهمدیریتها و سوءثباتی رغم همه بی بنابراین، به
دهندگان سفیدپوست و صاحبان مشاغل در آمریکاست. حتی کشـته های مهم رأی مطمئن برای توده

هزار آمریکایی به علت شـیوع ویـروس کرونـا هـم باعـث تغییـر ایـن دیـدگاه  ١٧٠شدن نزدیک به 
هـا پوستگیری به طور نامتناسب افراد سیاه، بومی، رنگین شود، زیرا بخشی از قربانیان این همه نمی

 و کارگران فقیر هستند.





  
  

  سازي روابط امارات و رژیم صهیونیستی  بازتاب عادي
  هاي خلیج فارس در رسانه

  رویداد  
اش، جـراد کوشـنر،  که دونالد ترامپ و داماد یهـودی» معامله قرن«پس از شکست طرح موسوم به 

ر آمریکا، ترامپ کـه زمان با نزدیک شدن به انتخابات د برای حل مسئله فلسطین مطرح کردند و هم
های انتخاباتی خود از جمله حل مناقشات آمریکـا بـا سـایر کشـورها از کـره شـمالی  در همه وعده

های اصلی خـود  گرفته تا  ونزوئال، ایران، و حتی روابط تجاری با چین و... ناکام مانده یا به خواسته
رو اسـت. از ایـن رو در تـالش نرسیده است، نیازمند ترمیم چهره داخلی خود برای انتخابات پیش 

است با مدیریت توافقی دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی، آن را نوعی پیروزی برای خود در 
های فلسطینی به اسرائیل باید متوقـف  عرصه داخلی تلقی کند. بر اساس این توافق، الحاق سرزمین

هـای دوجانبـه  ه مشترک، همکاریشود. همچنین امارات و رژیم صهیونیستی بر اساس یک نقشه را
های عربـی بـه ویـژه  خود را به سطح روابط رسمی ارتقا دهند. این توافق بازتابی گسـترده در رسـانه

های حـوزه خلـیج  های خلیج فارس داشت. در گزارش پیش رو به بازتاب این توافق در رسانه رسانه
  پردازیم.  فارس می

  تحلیل رویداد 
سـازی روابـط امـارات و رژیـم صهیونیسـتی نوشـت: موضـع  ، درباره عادی، چاپ کویتالقبسروزنامه 

سازی با اسرائیل ثابت و تغییرناپذیر است. کویت آخرین کشوری خواهد بود کـه بـا  کویت در برابر عادی
سازی خواهد کرد. این روزنامه خاطرنشان کرد: سیاسـت خـارجی ثابـت کویـت در طـول  اسرائیل عادی

از مسئله فلسطین و پشتیبانی از آن بوده است؛ زیرا مسـئله فلسـطین مسـئله اول چند دهه گذشته حمایت 
  ١ها آن را بپذیرند. حلی است که فلسطینی حل آن  نیز  راه جهان عرب است و تنها راه

، چاپ عمان نوشت: روشنفکران عمانی مخالفت قاطع خـود را بـا الرؤیهاز سوی دیگر روزنامه 
ای  انـد. ایـن روشـنفکران در بیانیـه های عربی با اسرائیل اعالم کرده مسازی نظا های عادی همه شیوه

نگاران و صـاحبان مشـاغل  اعالم کردند: فرزندان عمان از نویسندگان، ادبـا، روشـنفکران، روزنامـه
های مختلف به شکل قاطعی دور شدن از مسئله محـوری خـود یعنـی مسـئله فلسـطین را رد  طیف

                                                                                                                                        
1. https://alqabas.com/ 

https://alqabas.com/
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ساز با اسرائیل خواستار بازگشت به مسـیر درسـت و احتـرام بـه اراده و  های عادی کنند و از نظام می
  ١رود. هایشان هستند که در آن فلسطین رکن اصلی به شمار می ضمیر ملت

در همین حال شبکه خبری الجزیره با پوشش اظهارات مفتی عمـان نوشـت: احمـد بـن حمـد 
جد االقصـی و اطـراف آن واجبـی الخلیلی، مفتی کشور پادشاهی عمان، اعالم کرد کـه آزادی مسـ

مقدس برای همه امت اسالمی است و دینی در گردن همه امت اسـالمی اسـت. الخلیلـی در ایـن 
دهد، پس حق ندارند بر  فتوای خود آورده است: اگر شرایط به مسلمانان اجازه آزادی االقصی را نمی

  زنی کنند و از آن کوتاه بیایند.  سر آن چانه
: از زمان حرکت پیامبر اکرم(ص) به سوی مسـجد االقصـی، ایـن مسـجد و وی در ادامه افزود

های مقدس آن به یک نماد برجسته اسالمی تبدیل شدند و بر مسلمانان واجب اسـت  همه سرزمین
  ٢با تمام توان از آن در برابر نااهالن حمایت و صیانت کنند.

ع عربستان در برابر توافـق صـلح از سوی دیگر پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره درباره موض
رژیم صهیونیستی و امارات نوشت: دولت عربستان با تأخیر در اعالم موضع رسـمی خـود در برابـر 
این توافق صلح از زبان فیصل بن فرحان، وزیر خارجه خـود اعـالم کـرد: عربسـتان تـا زمـانی کـه 

سـازی بـا اسـرائیل گـام بـر  دیدرگیری فلسطین و اسرائیل حل نشده باشد، در مسیر امارات برای عا
آویو  سازی روابط میان ابوظبی و تـل نامه عادی دارد. وی به شکل مستقیم موضعی در برابر توافق نمی

های فلسـطین بـه اسـرائیل را متوقـف کنـد،  اتخاذ نکرد، اما هر اقدامی را که برنامه الحاق سـرزمین
ار داشت: عربستان به طرح صلح عربی ستود. این وزیر سعودی در نشستی مطبوعاتی در برلین اظه

سـازی روابـط میـان اسـرائیل و همـه  حـل درگیـری فلسـطینی و اسـرائیلی و عادی به عنوان تنهـا راه
بند است. این وزیر سعودی افزود: طرح صلح عربی شامل یک تصـویر کامـل  کشورهای عربی پای

اما شروطی که این طـرح صـلح از روابط میان اسرائیل با کشورهای عربی از جمله عربستان است؛ 
  ٣دارد، محقق نشده است و اگر این شروط محقق شود، رابطه با اسرائیل ممکن خواهد بود.

 شـرق االوسـطدر همین حال ترکی فیصل، سـفیر پیشـین عربسـتان در واشـنگتن، در روزنامـه 
بـل آن نوشت: هر کشوری که در پی گـام برداشـتن در مسـیر امـارات اسـت، بایـد بهـایی را در مقا

دریافت کند و این بها باید گرانبها باشد. وی  در این باره افزود: عربستان سعودی بهای انجام صـلح 
دانـد.  ها را تشکیل یک دولت فلسطینی دارای حاکمیت به پـایتختی قـدس می میان اسرائیل و عرب

یر کـرد، امـا مـا این امیر سعودی اشاره کرد: امارات با امضای توافق صلح بـا اسـرائیل مـا را غـافلگ

                                                                                                                                        
1. https://alroya.om/post/268059/%D9%85%D8%B9- 
2. https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/15/%  
3. https://www.aljazeera.net/news/2020/8/19/ 

https://alroya.om/post/268059/%D9%85%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/15/
https://www.aljazeera.net/news/2020/8/19/
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های اسـرائیل  کنیم. امارات شروط مهمی را تحمیل کرد و آن تعلیق برنامه تصمیم امارات را درک می
  ١های جدید است. برای الحاق شهرک

  گیري   نتیجه
های عربی در برابر توافق امـارات و رژیـم صهیونیسـتی موضـعی خنثـی داشـتند و  تعدادی از رسانه

اللحن نبود. این کشورها به دلیل ارتباطی که با امارات و آمریکـا  دشان در این خصوص شدی مواضع
  دارند تالش کردند رفتاری منفعالنه داشته باشند. از جمله این کشورها، عربستان بوده است. 

های برخی کشورهای عربی و اسالمی با این موضوع همراهی کردند کـه البتـه تعدادشـان  رسانه
  ه حمایت بحرین یا مصر اشاره کرد.توان ب شمار است که می انگشت

ای   از میان کشورهای حوزه خلیج فارس تنها کویت هم در سطح رسمی و هم در سـطح رسـانه
 سازی روابط با رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد.    مواضعی در مخالفت با عادی

                                                                                                                                        
1. https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7 

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7




  
  

  روانتخاب هریس و تأثیر آن در انتخابات پیش 

  رویداد
از کالیفرنیـا را بـه عنـوان معـاون  ١زات انتخاباتی، سناتور کاماال هـریسبایدن هفته گذشته طی مبار

شـدت در دور  جمهوری آینده خود انتخاب کرد و با رقیـب انتخابـاتی حزبـی خـود کـه بـه ریاست
و اولـین زن  ٢ـ آمریکـایی مقدماتی از او انتقاد کرده بود، متحد شد. خانم هـریس نخسـتین آسیایی

جمهور برای  یکاست که کاندیدای انتخابات مقدماتی یا گزینه معاون رئیسپوست در تاریخ آمر سیاه
رو های انتخاب هریس در انتخابات پیش  یک حزب سیاسی شده است. این نوشتار تأثیرات و زمینه

  کند. را واکاوی می

  تحلیل رویداد
ت معاونـت تباری است که توسط یک حزب بزرگ برای حضور در پسساله اولین هندی ٥٥خانم هریس 

جمهوری معرفی شده و چهـارمین زن در تـاریخ ایـاالت متحـده اسـت کـه در کـارزار انتخابـاتی  رئیس
شود. وی یک فرد معتدل عملگراسـت کـه بیشـتر دوران کـاری خـود را بـه  جمهوری انتخاب می ریاست

ست، اتفـاق عنوان دادستان سپری کرده است. ناگفته نماند درون حزب دموکرات که دارای چندین شاخه ا
 حزب دموکرات، خـانم هـریس سـابقه 

ِ
نظری برای انتخاب هریس وجود نداشته است. از نظر جناح چپ

حمایت از آرای لیبرال سنا را در کارنامه دارد، در حالی که خانم وارن گزینه بهتری برای انتخـاب بـود؛ بـه 
- چپ است. در سـالخصوص که امروز حزب دموکرات از نظر عقیدتی در حال حرکت به سمت جناح 

های آینده فعاالن لیبرال حزب ممکن است برای اتخاذ اهداف اصـلی سیاسـت خـود بـا مشـکل مواجـه 
جمهوری را در سـال  های مجلس نماینـدگان، مجلـس سـنا و ریاسـت شوند، حتی اگر ریاست دموکرات
  ٢٠٢١های لیبرال در حزب در سال  ترین چهره آینده در دست داشته باشند. مهم

ً
 بایـدن، هـریس، احتماال

باشـند کـه همگـی از جنـاح  ٣های سنا، چارلز شومرسخنگوی مجلس، نانسی پلوسی، و رهبر دموکرات
  چپ حزب فاصله دارند.

 ٥٤دهـد کـه براسـاس آمـار،  نشان می واشنگتن پستنظر از این مسائل، نظرسنجی  اما صرف 

                                                                                                                                        
1. Kamala Harris 

 مدعی شده است هریس (بهر ادامه سیاست. ترامپ د٢
ً
رغم متولد شدن در کالیفرنیـا) های ضد نژادپرستی خود اخیرا

  اند.جمهوری آمریکا نیست، زیرا والدین وی مهاجرین هندی و جامائیکایی بوده واجد شرایط معاون ریاست
3. Charles Schumer 
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کنند. در ادامه عوامـل تأثیرگـذار ها انتخاب هریس را تأیید می درصد آمریکایی ٢٩درصد در مقابل 
  شود:بر انتخاب هریس از جانب بایدن بیان می

پوسـتان آمریکـایی و مهـاجران خواهـد بـود. کمپـین اولین گزینـه، کسـب حمایـت آرای سـیاه
هـای کلیـدی فلوریـدا، میشـیگان، کارولینـای  پوسـتان در ایالتانتخاباتی بایدن به دنبال آرای سیاه

درصـد جمعیـت ایـن  ٥و  ١١، ٢٣، ١٣، ١٣و ویسکانسین است کـه بـه ترتیـب شمالی، پنسیلوانیا 
دهندگان بـه بایـدن در انتخابـات  چهارم رأی دهند. بیش از یکها تشکیل میپوستها را سیاهایالت

 پوست به صالح بایدن است.   اند انتخاب یک معاون رنگین مقدماتی حزب گفته
ترین طرفـدار اصـالحات اساسـی سیسـتم عـدالت  های اخیر خود را اصلیهریس هم در سال

پوستان و مهاجران وضع شده است. او همچنین در زمره کسـانی کیفری معرفی کرده که علیه رنگین
هـای اقلیـت در دوران کرونـا کمـک کنـد. هـریس  کردند به گروه بود که دولت ترامپ را ترغیب می

مـادران در کشـور اسـت، چـون زنـان خواستار تخصیص بودجه بیشتر برای حل بحران مرگ و میـر 
پوست سه برابر زنان سفیدپوسـت جـان خـود را در پـی عـوارض ناشـی از بـارداری از دسـت  سیاه
های مهاجرتی ترامپ هم مخالف بوده است. هریس یکی از سه دمـوکراتی  دهند. وی با سیاست می

یوار مرزی با مکزیک بود که علیه طرح سازش با ترامپ برای تخصیص بودجه چند میلیارد دالری د
  مخالفت کرد. وی همچنین یکی از طرفداران حمایت از مهاجران بدون شناسنامه بوده است.

تبار در ایاالت متحده از بایدن است. حتی اگـر هـریس مسئله بعدی حمایت دیاسپورای هندی 
تبـار را هـای آفریقـایی پوست شناخته شود که سبک زنـدگی آمریکایی به عنوان یک سیاستمدار سیاه

هـا بـیش ـ آمریکایی توان نادیده گرفت. پراکندگی هند تجربه کرده است، اما ریشه هندی وی را نمی
ها، دومـین جمعیـت میلیون نفر است که بعد از مکزیکی ٤/٢درصد جمعیت آمریکا و معادل  ١از 

ــ پاسـفیک،  روند. بـه اعتقـاد یکـی از تحلیلگـران حـوزه آسـیا مهاجر بزرگ در آمریکا به شمار می
جمهوری یـک حـزب بـزرگ  انتخاب اولین زن جنوب آسیایی به عنـوان کاندیـدای معـاون ریاسـت

  تبارها در آمریکاست. اهمیت روزافزون سیاسی جامعه هندی دهنده آمریکایی، به خودی خود نشان
تر  عامل سوم تحت پوشش قرار گرفتن سن باالی بایدن است. هـریس دو دهـه از بایـدن جـوان

 یک است.
ً
سوم) درباره سن و سالمتی او است. عالوه بر آن،  بیشترین نگرانی هواداران بایدن (تقریبا

جمهور آمریکـا انتخـاب شـود، در انتخابـات دور  عنوان رئیس کنند اگر بایدن بهبینی میبرخی پیش
به دلیل سن باال، گزینه احتمالی حزب دمـوکرات خـانم هـریس خواهـد بـود.  ٢٠٢٤دوم در سال 

دارند که خـانم هـریس اظهار می YouGovدرصد) در نظرسنجی  ٥٤دهندگان (حدود  بیشتر رأی
  جمهور خدمت کند. واجد شرایطی است که در صورت لزوم به عنوان رئیس

مسئله دیگر ترغیب زنان به طرفداری از بایدن و دادن رأی به وی در انتخابـات اسـت. انتخـاب 
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دهنـد، بیشـتر درگیـر مرکز شـهرها و زنـانی کـه کمتـر رأی مـیشود تا زنان دور از  هریس باعث می
  انتخابات شوند و به بایدن گرایش یابند. 

 Alpha Kappa Alphaدر نهایـت بایـد گفـت عضـویت و ارتبـاط خـانم هـریس بـا گـروه 
Sorority  

ً
توانـد بـه تـأمین  هزار عضو و بودجه چند میلیون دالری است، می ٣٠٠که دارای تقریبا

  ها کمک کند.توان سازمانی در سراسر کشور به نفع دموکراتسرمایه و 

  گیرينتیجه
جمهوری تـأثیراتی جزئـی داشـته  دهد انتخاب معاون در انتخابات قبلی ریاست تحقیقات نشان می

است مگر آنکه شخص مد نظر دارای عقاید منحصر به فردی باشد یـا طرفـداران و حامیـان زیـادی 
خــاب خــانم هــریس تالشــی بــرای کســب آرای بیشــتر در جامعــه داشــته باشــد. بــا ایــن حــال انت

ترین تأثیر هریس روی افرادی پوستان و مهاجران ایاالت متحده است. عالوه بر آن، شاید مهم رنگین
دهند و ممکن است آنان را ترغیب کند تا به سبد بایدن رأی دهنـد. از  باشد که به طور کلی رأی نمی

  خالفان چپ و راست را علیه حزب دموکرات بسیج خواهد کرد. کمتر م ١طرفی معتدل بودن وی،
 

  
  
  

                                                                                                                                        
  دانند.ی می. اگرچه برخی منتقدان وی را دارای گرایشات سوسالیست ١


