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  سنجی درگیري و منازعه پس از انتخابات آمریکاامکان

  رویداد
آمیز قدرت در صورت شکست در برابر جو بایـدن در مـاه  ع دونالد ترامپ از تعهد انتقال صلحامتنا

آمـد و پاسـخ  دهد که طرفداران ترامپ در صورت شکست وی به میـدان خواهنـد  نوامبر، نشان می
جمهوری  آمیز پسـت ریاسـت خواهند داد. ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ترک مسالمت

خـواه بـه  به زعم برخی کارشناسان، حزب جمهوری» افتد. باید ببینیم چه اتفاقی می«ت: اظهار داش
جمهور بارها تکـرار کـرده اسـت، آن را نادیـده  جای تهدیدآمیز دانستن بیانیه هنجارشکنی که رئیس

کننـد، دیـدگاه  گیرد. اما از نظر بسیاری از محققان و تحلیلگران که خشونت سیاسی را دنبـال می می
رسد. این نوشتار به دنبال آن است تا احتمال درگیـری  جمهور نوعی فراخوان اسلحه به نظر می یسرئ

  جمهوری آمریکا را واکاوی کند. و منازعه پس از انتخابات ریاست

  تحلیل رویداد
شهرهای آمریکا در حال حاضر در آستانه تنش و درگیری هستند. معترضـین خشـمگین در تابسـتان 

رو شدند.  های ضد معترض روبهها آمدند و با افسران پلیس، مأموران فدرال و گروهامسال به خیابان
ساعاتی پس از سخنرانی ترامپ و پس از آنکه هیئت عالی منصفه ایالت کنتاکی، هیچ اتهـامی را در 

ها در لوییزویل بسط و گسترش یافت. دو افسر مورد نقش پلیس در مرگ تیلور مطرح نکرد، درگیری
نفـر بـه بازداشـتگاه منتقـل شـدند و  ٤٦ف اصابت گلوله قـرار گرفتنـد و زخمـی شـدند، پلیس هد

  گرا نیز در خیابان مسلح دیده شدند.  نظامی راست های شبه گروه
ایاالت متحده به مبارزاتی  ٢٠٢٠با اینکه همه انتخابات سیاسی مبارزاتی هستند، اما انتخابات 

خواهـان آینـده انتخابـات ها و هم جمهـوریم دموکراتزا بدل شده است. هاز نوع خصمانه و تنش
ترسـانند. کنند و مردم را از ظهور فاشیسم یا کمونیسم در آینده کشور مـیآمریکا را مبهم تصویر می

در حال حاضر گرچه تنها بخشی از آرای مردمی به صندوق ریخته شده است، اما دو طرف، دیگری 
  کنند. را به توطئه برای جعل نتیجه متهم می

مـدت اسـت. اگـر یـک حـزب در شود سیاسـت یـک بـازی طـوالنی در علم سیاست گفته می
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مانـد. امـا سـت دهد و تا انتخابات بعدی منتظر مـی انتخابات پیروز نشد، به فعالیت خود ادامه می
 ٢٠٢٠ایـن نگـرش در سـال «یکی از مقامات سابق مبارزه با تروریسم، اظهار داشته اسـت  ١جونز،

هایی که منافع کشـور را در نظـر  سیاستمدارانی مانند ترامپ مخالفان خود را رادیکال کند.تغییر می
در انتخابـات «گویـد:  جـونز می». داننـد کنند و آنـان را خـائن و دشـمن می گیرند، قلمداد مینمی

دهنـدگان از نامزدهـا از بـین شود، عصبانیت فروخورده رأیکه برنده مشخص  ، حتی زمانی٢٠٢٠
گرایـان داخلـی کـه اغلـب بـا راسـت  این خشم پنهان همراه با افزایش تهدید افراط »هد رفت.نخوا

دارد: جـونز اظهـار مـی شـود.زا محسـوب مـیرادیکال و چپ افراطی همسو هستند، ترکیبی تـنش
» تهدید به خشونت سیاسی پس از انتخابات هرگز در تاریخ مدرن آمریکا بیشتر از این نبوده است.«

، ٢٠٢١ژانویـه  ٢٠روز بـین برگـزاری انتخابـات تـا روز تحلیـف در  ٧٩در فاصله «زاید: افوی می
بیشترین نگرانی وجود دارد و بیشترین بازه برای خشونت در قالب اعتراضات و تجمع در مورد نتایج 

ادارات  امـروزه» انتخابات خواهد بود و مردم از هر طرف مسلحانه به این اعتراضات خواهنـد آمـد.
کنند که اگر خشـونت پـس از روز  بینی میاند، پیش ها درگیر اعتراض بوده در شهرهایی که ماه پلیس

ها به ویژه اگـر نتـایج انتخابـات نامشـخص،  انتخابات به وقوع بپیوندد، چه باید بکنند. این درگیری
 رسد.نظر می تر بهبرانگیز باشد، خطرناکنزدیک یا مناقشه

جمهوری که بارها تمایل خود را برای استقرار نیروهای  هستند رئیس آمریکا نگران نظامیرهبران 
ابراز داشته است آنها را به منازعه پس از انتخابات نیز بکشـاند. در » قانون و نظم«فدرال برای حفظ 

نفــر از  ١٠٠، گروهـی متشــکل از Transition Integrity Projectآگوسـت نهــادی بـه نــام  ٣
ب را برای یک تمرین دور هم جمع کرد تا آنچه را که ممکن است پـس دو حزکارشناسان و خبرگان 

شده این بود که نامزدهـا پـس از شکسـت  اهداف اعالم سازی کنند. از روز انتخابات رخ دهد، شبیه
و اگر یکی یا هر دو نامزد حاضـر  روند در انتخابات یا بر هم زدن روند انتقال عادی تا کجا پیش می

ثبـات در جامعـه را حفـظ تواننـد  نباشند، نهادهای آمریکایی چقدر و چگونه میبه پیروی از قوانین 
کنند. مدل بازی منازعه انتخاباتی که در ماه ژوئن برگزار شد، چهار سناریو داشت: پیـروزی آشـکار 

و  ۲۰۰۰جمهوری سـال  نشده ماننـد انتخابـات ریاسـت بایدن، پیروزی تنگاتنگ بایدن، نتیجه حل
  مپ. نتایج و پیامدها در همه سناریوها بد در نظر گرفته شد.پیروزی آشکار ترا

خواهـان، و جـان  رئیس سابق کمیته ملـی جمهوری ٢اعضای این پروژه که شامل مایکل استیل،
هیالری کلینتون بودند، اظهار داشـتند دو تهدیـد بـزرگ  ۲۰۱۶رئیس ستاد انتخاباتی سال  ٣پودستا،

                                                                                                                                        
1. Seth Jones 
2. Michael Steele 
3. John Podesta 
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باعـث افـزایش و بسـط خشـونت خواهـد شـد. آنهـا » ابـاتتقلب در انتخ«و » دروغ در مورد... «
آمیز زیاد است، به خصوص که ترامپ طرفداران خـود را  پتانسیل درگیری خشونت«همچنین گفتند: 

ضررترین سناریو پیروزی قاطع بایدن در کالج انتخاباتی و آرای  بی »کند.به مسلح شدن تشویق می
کند و منتظـر رسـیدگی  لب در انتخابات را مطرح میعمومی است، هرچند ترامپ در این سناریو تق

 ماند.   به اتهام تقلب توسط دیوان عالی کشور می
اظهـار داشـته اسـت:  کـرد،ترامـپ فعالیـت مـی ۲۰۱۶که در کمپین انتخابـاتی  ١میشل کاپوتو

وقتی ترامپ حاضر به ایستادن در مراسم تحلیف نشود، تیراندازی آغـاز «و » خشونت در راه است«
خواهد برای محافظت از خود اسلحه بخرند زیرا خریـد اسـلحه در ها میاو از آمریکایی». شود می

 روزهای آینده سخت خواهد شد. 
افتـد. در  براساس تجارب گذشـته بایـد گفـت اسـتفاده از زور و خشـونت در خـأل اتفـاق نمی

کننـد، فراینـد لغـه مـیهای توطئـه مباوضعیت امروز آمریکا که مقامات آن هر روز بر تهدید تئوری
دموکراتیک تضعیف خواهد شد. کارشناسان مبارزه با تروریسم نگران هسـتند کـه چنـین وضـعیتی 

گرا را بـرای درگیـری مسـلحانه افـزایش دهـد. در ایـن میـان،  های راست افراطی و چپ انگیزه گروه
فـدار ترامـپ در پرسـت مسـلح  طر های میهننظامیان در حال افزایش است و گروه های شبه فعالیت

 اعتراضات در سراسر کشور حضور دارند.
گرایـی بـا  افراط«آی، در کمیته امنیت داخلی سنا اظهار داشـت: بیرئیس اف ٢کریستوفر ورای،

 از ایـدئولوژی  انگیزه نژادی بیشترین سهم را در پرونده
ً
های تروریسم داخلی این نهاد دارد که عمدتا

مقامات اجرایی قانون ایاالت متحده بیش از یک  »رفته شده است.طلبان سفیدپوستان الهام گ برتری
بـا ایـن  سفیدپوست افزایش یافته اسـت. طلب دهند تهدیِد تروریسم برتریدهه است که هشدار می

گرای ترامـپ  ای بـا طرفـداران راسـت وصف، تظاهرکنندگان خواستار عدالت نژادی به طور فزاینـده
 افزاید.ابعاد تنش می شوند که این مسئله بر مواجه می

متوسل شـود کـه بـه او اجـازه  ٣ساله ضد شورش ۲۱۳ترامپ بارها گفته که مایل است به قانون 
آمیز  دانـد، بـرای سـرکوب اعتراضـات خشـونت طور که صالح می دهد نیروهای نظامی را همان می

دهنده یـک  ، نشـاناعزام کند. تمایل آشکار به استفاده از قدرت نظامی به روی شهروندان آمریکایی
هـای داخلـی را خنثـی تغییر افراطی از رؤسای جمهور سابق آمریکاست که در تالش بودند ناآرامی

                                                                                                                                        
1. Michael Caputo 
2. Christopher Wray 

 استناد مورد کینگ، شتم و ضرب از پس آنجلس لس های شورش در ۱۹۹۲ سال پلیس در بار را آخرین قانون . این ٣
  .داد قرار



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

145
، 

1399
 

 

 

6  

کنند. در پاسخ، مقامات ارشد پنتاگون اصرار دارند گزینه استفاده از نیروهای فدرال در نقش مجری 
 یط مورد استفاده قرار گیـرد.ترین شرا ترین و وخیمقانون فقط به عنوان آخرین راه چاره و در ضروری

در صورت اختالف در مورد برگزاری «گوید:  رئیس ستاد مشترک ارتش، می ١در این باره مارک میلی،
های ایاالت متحده و کنگره موظف به حـل و فصـل هرگونـه  و نتیجه انتخابات، مطابق قانون، دادگاه

  »اختالف هستند، نه ارتش آمریکا.
هاسـت، از مقامـات ل از طریق گارد ملی که در کنترل فرمانداران ایالتارتش آمریکا به طور معمو

 هنگـام وقـوع طوفـان، زلزلـه یـا فجـایع  کند. محلی حمایت می
ً
گارد ملی را فرمانداران ایالت معموال

اما از اواخر ماه مه، هزاران عضو گارد ملی برای کمک به اجـرای قـانون ایـالتی و  خوانند. طبیعی فرامی
دارد معاون رئیس دفتر گارد ملـی، اظهـار مـی ٢مارک ساسویل، اند.راسر کشور فعال شدهمحلی در س

هـای خطرنـاکی  ها و ماه ها هفتـه گوید ایالت چنین فعالیتی همچنان ادامه خواهد داشت. ساسویل می
دهـد، بایـد پیش رو دارند. درست مانند آنچه برای مهیا شدن برای مقابلـه بـا بالیـای طبیعـی رخ مـی

  مینان حاصل شود که نیروهای گارد ملی برای محافظت از مردم و اموال در دسترس هستند.اط

  گیرينتیجه
جمهوری آمریکا چه رخ خواهد داد سخت است، امـا بـا  بینی این مسئله که پس از انتخابات ریاستپیش

) بـه یکـدیگر، ها و اتهامات دو طرف (بایدن و ترامپتوجه به شرایط و وضعیت موجود و همچنین لفاظی
نایـب رئـیس مرکـز  ٣رسـد. مطـابق گفتـه اورن سـگال،نظر می گسترش اعتراضات در آمریکا محتمل به

این واقعیت که ایاالت متحده پس از انتخابات به طور جدی با مسـائل مـرتبط  ٤افراطی اتحادیه ضد افترا،
 ید واقعی است.روست، یک تهد با خشونت سیاسی و نیروی نظامی برای مقابله با آن روبه

                                                                                                                                        
1. Mark Milley 
2. Marc Sasseville 
3. Oren Segal 
4. the Anti Defamation League  



  
  

  تبیین فرمایشات مقام معظم رهبري 
  المللی) به مناسبت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس (رویکرد بین

  دادیرو
در ارتبـاط تصـویری بـا مراسـم  ١٣٩٩شـهریور  ٣١رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز دوشنبه 

وضوعات داخلی در خصـوص کسوتان دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به م تکریم و تجلیل از پیش
شده آن برای مردم ایـران طـی جنـگ تحمیلـی،  برمال شدن چهره واقعی غرب و ظاهر تقلبی و بزک

فرمایشاتی ایراد کردند که به واسطه ارتباط آن با حوزه خارجی و تحلیل رویکردهای نظام سـلطه در 
  این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد. 

 در موضوع هدف اصـلی و چهـره واقعـی دشـمن فرمودنـد: ایشان در قسمتی از سخنرانی خود
ت بزک نکته مهم در«

ّ
س این است که ما را با ذات و واقعی

ّ
ن غرب آشنا کـرد؛   شده باب دفاع مقد

ّ
تمد

ت
ّ
ه چون مل

ّ
 لطمه خورده بود از غربی البت

ً
هـا یـک  ها یک جور، از آمریکایی ـ از انگلیس ها ایران قبال

ه در گذشته صـحنهـ آشنا بودند تا حدود جور
ّ
س دیده شد. البت

ّ
ا نه به قدری که در دفاع مقد

ّ
های  ی ام

ت ایران عناد و خیانت دولت
ّ
های غربی را از نزدیک دیده بودند؛ مثل همین اشغال  زیادی بوده که مل

ل، اشـغال بخش بخش
ّ

م،  هایی از کشـور بعـد از جنـگ جهـانی او
ّ

هـایی بعـد از جنـگ جهـانی دو
ه جنگ ایران و  ای انگلیسه ها و شرارت شیطنت

ّ
ها در جنوب، در بوشهر و در خلیج فارس، در قضی

ه افغانسـتان؛ دیـده بودنـد خیانت بعضی از قدرت
ّ
هـای  هـای دولت های دیگر و همین طور در قضی

س دیـده شـد، اگـر 
ّ

س دیده شد. آنچه در دوران دفـاع مقـد
ّ

ا نه به قدری که در دفاع مقد
ّ
غربی را، ام

ها دیده بودیم، کمتر [هم]  آن چیزی بود که در گذشته در طول سالیان دراز از غربینگوییم بیشتر از 
کرد یا بیشتر بود. غرب بـا هـر دو وجهـش [علیـه مـا بـود]؛ یعنـی نـه فقـط غـرب  نبود؛ برابری می

های غـرب  داری، [بلکه] غرب کمونیست؛ چون کمونیسم هم از فرآورده کاپیتالیست، غرب سرمایه
ت است. در هر دو 

ّ
الی

ّ
 فع

ً
ا
ّ

ت کرد، فرانسه علیه ما جد
ّ
الی

ّ
وجه! یعنی انگلیس علیه ما در دوره جنگ فع

ـت کـرد، 
ّ
الی

ّ
ت کرد، یوگسالوی هم که مال بلوک شرق بود علیه مـا فع

ّ
الی

ّ
 فع

ً
ا
ّ

کرد، آلمان علیه ما جد
ـ  دکردن ها ماها را از کمترین امکانـات محـروم می شوروی هم که خب معلوم بود؛ یعنی همه غربی

 از کمترین امکانات محروم می
ً
ـی سـالح  کردند واقعا

ّ
ـ هیچ چیز در اختیـار نداشـتیم از خـارج؛ حت

اِت خیلی آسان در اختیار ما قرار نمی
ّ
ی مهم

ّ
ـا] بـه طـرف مقابـل همـه چیـز  سبک، حت

ّ
گرفـت، [ام

العـات مـا ِاتاندارد برای زدن کشـتی دادند؛ از میراژ برای بمباران تا سوپر می
ّ

ای بـرای  هوارهها تـا اط
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مع نیروها و حرکت نیروهای ما، تا پول، تا تانک و انواع و اقسـام، همـه چیـز در 
ّ

گاهی از مراکز تج آ
ی سالح

ّ
ام سـالح  اختیار دشمن قرار دادند، تا سالح شیمیایی؛ یعنی حت

ّ
شیمیایی هـم دادنـد و صـد

ت خودش به کار برد؛  شیمیایی را، هم علیه ما به کار برد، هم
ّ
ام سالح علیه مل

ّ
یعنی در حلبچه، صد

عاهـای 
ّ
شیمیایی بـه کـار بـرد و در کشـور مـا هـم کـه فـراوان؛ یعنـی غـرب، اروپـا، روی همـه اد

ه دوستانه و حقوق  انسان
ّ
 خودش پا گذاشت، [آنها را] لگد کرد در قضی

ِ
تعامل با اینها؛ در دفاع   بشری

ام، همـه
ّ

بشری صـد
ّ

عاهـای   از حکومت فاسد و دیکتاتوری ضد
ّ
خـودش را تکـذیب کـرد. و ایـن اد

 باید بدانیم و بفهمیم که غربی
ً
ها این هستند و  شناخت عمیق برای ما خیلی مغتنم است؛ یعنی واقعا

ه به این آشنایی تصمیم بگیریم و فکر کنیم و کار کنیم.
ّ
  »  با توج

  ل رویداد یتحل
غی وسیعی داشته است ادعای حقوق بشری غرب به عنوان یک عنصر اجتماعی از دیرباز گستره تبلی

شود. این ابزار به عنـوان پیامـد تمـدن  و هم اکنون نیز به عنوان دستاورد نظام فکری لیبرال مطرح می
شود. اگر امـروز بـه بررسـی اوضـاع و احـوال حقـوق بشـر در کشـورهای جهـان  غربی معرفی می

ابـزار در دسـت  خورد. شاید بتوان گفت ایـن بپردازیم، وضعیت مناسب و خوشایندی به چشم نمی
 به اهرمی تبدیل شده است که عالوه بر فشار به کشورهای دیگر، جامعه غربی 

ً
سیاسیون غربی عمال

های تمـدن غربـی محسـوب  را نیز هدف قرار داده است. شایان ذکر است این تنها یکی از شاخص
ز بـا بحـران های دیگر تمدن غرب مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و حوزه سیاسـی نیـ شود. مؤلفه می

  اند. رو شده جدی روبه
 آرامش ظاهری جبهه مسلط جهانی«

ً
های غربـی و  ، یعنـی همـین قـدرت شاید بتوان گفت قبال

های اروپایی، از لحاظ اقتصـادی، از  ای که در دنیا حاکم بودند، چه قدرت آمریکا، چه قدرتسنتی
و یـک آرامشـی بـه ظـاهر بـر ای، از لحاظ استقرار اجتماعی در داخـل کشورهایشـان لحاظ رسانه

خوردگی نمایـان همهای این بهشان حاکم بود، اما امروز بر هم خورده است. هم اکنون نشانه زندگی
است. غرب مجهز بوده و هنوز هم هست، هم به پول، هم سالح، هم به ابزارهای تبلیغاتی، و نیز بـه 

لش راحت باشد و آرامشی بر آنها حـاکم علم. بنابراین قدرتی که با ابزار مجهز است، باید دیگر خیا
های متمادی بر تمدن غرب حاکم بود امـا امـروز ایـن آرامـش بـه هـم  باشد و بود. این آرامش سال

ـ  ترین امتیازشان پیشرفت اقتصادی و رشد اقتصـادی بودـ که مهم اقتصادی خورده است. در عرصه
اقتصادی است، هم آمریکا دچار بحران اقتصادی است؛ آن اقتصـاد بحران اکنون هم اروپا دچار  هم

هـای ورشکسـتگی را دارد. دولـِت کشـوری (آمریکـا) کـه بـیش از درآمـد مستقرض، امروز نشانه
بـرایش الظاهر برای نجات از این مقـروض بـودن اش مقروض باشد؛ و راهی هم علیناخالص ملی
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  ١»متصور نیست.
امروز دنیای «های اساسی شده است:  در بعد اعتقادی و معنوی تمدن غرب امروز دچار چالش

ها را نداشت. امروز  هایی جدی است که در صد و حتی پنجاه سال گذشته این آفت غرب دچار آفت
اسـت. ایـن  ها در غرب خیلی شدیدتر از گذشـته های جنسی، تزلزل روحیه های اخالقی، آفت آفت

شـان رو بـه  توان در مباحث اندیشمندان، متفکران غربی نیز مشاهده کرد. نسـل جوان موضوع را می
ها رو به تزاید است؛ مهـار ایـن  انحطاط است، جرم و جنایت رو به توسعه است، فروپاشی خانواده

  ٢»شان خارج شده است. موضوع هم از دست
جهانی غالب شـود بعـد اسـتثماری تحمیـل اندیشـه و  بعد دیگر ظاهر غربی که تالش شد بر جامعه

ت حـاکم کردنـد. ایـن کـاری بـوده اسـت کـه  غربی«تمدن غربی است: 
ّ
ن را بـر عـالم بشـری

ّ
ها این تمد

نی که آنها به دنیا عرضه کردند، جلوه اروپایی
ّ

های زیبـایی  ها در طول چهار، پنج قرن انجام دادند. این تمد
اوری و سرعت و سهولت و

ّ
ـا خوشـبختی انسـان از فن

ّ
ها را  ابزارهای زندگی را در اختیار مردم گذاشـت، ام

ت تأمین نکرد، عدالت را برقرار نکرد؛ به
ّ
ت عکس، بر فرق عدالت کوبید، مل

ّ
هـایی را  هایی را اسیر کـرد، مل

ت
ّ
هایی را تحقیر کرد؛ در درون خود هم دچار تضادها شد، از لحاظ اخالقـی فاسـد شـدند،  فقیر کرد، مل

دهنـد. یـک سیاسـتمدار  ها به ایـن معنـا گـواهی می یغربز لحاظ معنوی پوک و پوچ شدند. امروز خود ا
ن  کنیم. راست می ی گفت دنیای ما دنیای پوچ و پوکی است و این را حس میغرببرجسته 

ّ
گوید؛ این تمـد

رزرق
ُ
ت دارد.  ظاهر پ

ّ
ا باطن خطرناکی برای بشری

ّ
 ٣»و برقی داشت ام

هـای سیاسـی و اندیشـه آن باشـد. سـکوالریزم  ظاهری تمدن غربی چارچوبشاید بعد دیگر «
ی بر پایـه سـتیز بـا غرب . تمدن»تفکیک دولت از معنویت«ماحصل اندیشه غربی است؛ به عبارتی 

و حرکت علمی و صـنعتی را  تمدنمعنویت و طرد معنویت بنا شد؛ این خطای بزرگ کسانی بود که 
همیت دادند اما با معنویت به جنگ برخاستند؛ که انحـراف اساسـی در اروپا شروع کردند. به علم ا

شود؛ هـم خـود  مادی و دور از معنویت هرچه پیشرفت کند، انحرافش بیشتر می تمدنبود. لذا این 
گین خود تلخکام می آنها و هم همه بشریت را با میوه کنـد؛ همچنـان کـه تـا امـروز کـرده  های زهرآ

ترین و  های متمادی غـرق در سـخت ها انسان را سال ها کشور و میلیون ـ که ده است. پدیده استعمار
ـ یکی از چیزهایی است که در نتیجه تفکیک علم از معنویت، سیاسـت از  ها کرد شدیدترین محنت

هـای  معنویت و دولت از اخالق در اروپا اتفاق افتاد. دو جنگ جهانی اول و دوم هـم از همـان میوه

                                                                                                                                        
، »پانزدهمین اجالس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری«، بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. ١

١٥/١٢/٩٢ . 
 . ۱۳/۱۰/۸۶، های استان یزد یانات در دیدار دانشجویان دانشگاهب .٢
 .٨/١٠/٩٤،  یانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمیب .٣
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هـای تلـخ جـدایی  ها و میوه های اختناق مارکسیستی هم جـزو نتیجـه متتلخ بود. کمونیزم و حکو
حرکت علمی و صنعتی از معنویت بود. ویران شدن کانون خانواده، سیالب فساد جنسـی و طغیـان 

  ١»داری افراطی، همه نتایج همان تفکیک است. سرمایه

  گیري نتیجه 
رب و کشورهای غربی تحـت مؤلفـه فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ظاهر شدن چهره واقعی غ

تـوان در چـارچوب  اند، می را که در چارچوب اندیشه اومانیسم و ماتریالسم بنا شده» تمدن غربی«
شده غرب در جنگ تحمیلی برای ملـت ایـران و  آشکار شدن ظاهر بزک«گفتمانی ایشان تبیین کرد. 

قتصاد به عنوان سـاختار ابتـدایی، ا«نکته مهمی بود که رهبری بدان اشاره کردند. » کشورهای جهان
در تمـدنی » فرهنگ غربی در مباحث معنوی و خانواده، نظام اجتماعی و استعمار در بعد سیاسـت

شود.  غربی نیز دچار چالش و انحرافات اساسی شده است و به عنوان نقطه زوال غرب محسوب می
و چـه از ابعـاد اقتصـادی و حمایت غرب از صدام حسین و پشتیبانی آنها چه از لحاظ لجستیکی «

   شده چهره به ظاهر زیبای تمدنی غرب دارد. نشان از فروپاشی ظواهر ساختگی و عیان» سیاسی

                                                                                                                                        
 .١٤/٣/٨٤، (ره)بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی .١



  
  

  بررسی سیاست خارجی کویت در دوران امیر جدید

  رویداد  
شیخ نواف االحمد الصباح به عنوان شانزدهمین امیر کویت به جای شیخ صباح االحمـد الصـباح، 

سـالگی درگذشـت،  ٩١شنبه در بیمارستانی در آمریکـا براثـر بیمـاری در  ش که روز سها برادر ناتنی
  سوگند یاد کرد.

داده بودنـد. از » های عـرب شیخ دیپلمات«شیخ نواف در واقع جانشین کسی شد که به او لقب 
سال،  ۴۰، به مدت ۲۰۰۳تا  ۱۹۶۳آنجا که صباح االحمد جابر الصباح، امیر فقید کویت، از سال 

سـت وزارت و
ُ
زیر خارجه این کشور بوده است، چنین لقبی را بـه او دادنـد. سـابقه طـوالنی او در پ

 در کسوت میانجی میان طرف
ً
های  خارجه موجب شد که پس از تکیه زدن بر امارت کویت، عمدتا

 مختلف ظاهر شود.
مچنـین تالش برای حل بحران میان قطر و کشورهای چهارگانه به رهبری عربستان سـعودی و ه

ــانی از گفت ــال  میزب ــت در س ــی در کوی ــای یمن ــته را می ۲۰۱۶وگوه ــوان برجس ــات  ت ترین تحرک
گرایانـه او در خصـوص  آفرینـی میانجی گرایانه کویت در دوره صباح االحمد دانسـت. نقش میانجی

جنگ یمن موجب شد تا محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش انصـارالله یمـن، پـس از درگذشـت 
  ام تسلیتی برای او صادر کند.صباح االحمد پی

شود سیاست خارجی کویت در دوران امیر جدیـد ایـن کشـور از  در گزارش پیش رو تالش می 
  های عربی بررسی و تحلیل شود.  نگاه رسانه

  تحلیل رویداد
سال در وزارت خارجه کویت فعالیت کرد. حـال ایـن سـؤال مطـرح  ۴۰امیر فقید کویت نزدیک به 

خارجه کویت تحت تأثیر فقدان کسی که زمام امور آن را در چهار دهه گذشـته است که آیا سیاست 
  در دست داشته است، قرار خواهد گرفت؟

داهم القحطانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی کویت، تأکید کرد: سیاست خارجه کویـت در طـول 
ن شکل باقی خواهد ها ثابت بوده است. این سیاست در گذشته میانه و متعادل بوده است و به همی دهه

های  اظهار کرد: دلیل استمرار این سیاست اتکای آن بر سـتون ۲۱وگو با عربی ماند. القحطانی در گفت
تـرین آنهـا  های گذشته در برابـر فشـارهای بسـیاری مقاومـت کردنـد. مهم ثابتی است که در طول دهه

ای و دوری  مسـائل توسـعهسازی، طرح  حمایت از قومیت عربی بدون هیچ تعصبی، تالش برای انسان
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از مسائل مورد اختالف است. این نویسنده و تحلیلگر سیاسی کویت گفت: سیاست خارجـه کویـت 
ها و یافتن نقاط مشترک است؛ به همین دلیـل ایـن سیاسـت بـه عنـوان  میانه و بر اساس مبارزه با بحران
  شود و این رویکرِد کل کشور کویت است. دیپلماسی میانجی شناخته می

ها و قانون اساسی است و بـه همـین دلیـل سیاسـت خارجـه بـر  او افزود: کویت کشور مؤسسه
شود، بلکه در وهله اول حاکی از افکـار  گیری و رویکرد یک شخص خاص تعیین نمی اساس جهت

دهنده رویکردهـای حاکمیـت کویـت اسـت کـه همسـو و  عمومی کویـت و در مرحلـه دوم نشـان
این کشور است و هر دو طرف دولت و مردم رویکرد قومیت عربـی و های مردم  هماهنگ با خواسته

  ١اند. حمایت از آن را بدون هیچ تعصبی پیش گرفته

  اي وجود ندارد تغییر ریشه
های خلیج فارس در قطر نیز در این خصوص اظهار داشـت:  محجوب الزویری، مدیر مرکز پژوهش

دسـتی اتفاقـات و انتظـار بـرای  دم پیشسیاست خارجه کویت ثابت باقی خواهد ماند و بر اصل عـ
  تر شدن مسائل متکی خواهد بود. مدت بیشتری جهت روشن
کنم کویت در سیاست خارجه خـود بـه همـان راه ادامـه خواهـد داد و  الزویری گفت: فکر می

 با شرایط جدید، به زمـانی نیـاز دارنـد تـا 
ً
نسبت به هرگونه تغییر احتمالی محتاط خواهد بود و قطعا

هـای خلـیج فـارس در  یت را به شکل کامل بررسی و به خوبی درک کنند. مدیر مرکـز پژوهشموقع
ای وجود نخواهد داشت و حتی اگر تغییـری در آینـده رخ  قطر افزود: بر این اساس هیچ تغییر ریشه

 ایجـاد 
ً
دهد، زمان زیادی طول خواهد کشید. در کل افراد نقش دارند، اما هر تغییـری کـه احتمـاال

بند اسـت، دور نخواهـد بـود. او افـزود: رویکـرد  هرگز از اصول اساسی که کویت به آنها پایشود، 
گونه که در روند فعلی انتقال سیاسـی نقـش دارنـد، در رونـد  پارلمانی و مؤسساتی در کویت همان

 بر روند تصمیم تصمیم
ً
سازی نیز تـأثیر خواهنـد  گیری نیز نقش خواهند داشت و بر این اساس قطعا

  ٢شت و روند تغییر را اگر نگوییم غیرممکن اما محدود خواهند کرد.گذا
گری توسط امیر فقید اجرا شـد، امـا ایـن رویکـرد  های اولیه حاکی است که شیوه میانجی نشانه

هـای نزدیـک  شود رهبری جدید که از چهره بینی می یک کشور میانجی نیز بوده است؛ بنابراین پیش
  رویکرد ادامه دهد. گرانه بوده است، به این دامات میانجیامیر فقید کویت در هدایت اق

در قطر افزود: ما پیش از این یک نمونـه در عمـان داشـتیم  های خلیج فارس مدیر مرکز پژوهش
تـوان گفـت نشـانی از تغییـر سیاسـت  که با تغییر حاکم، دیپلماسی آن تغییر نکرد. بر این اساس می

                                                                                                                                        
1. https://arabi21.com/story/1303902 
2. https://eldorar.com/node/156165 

https://arabi21.com/story/1303902
https://eldorar.com/node/156165
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در کنـار امیـر  ۲۰۰۶خارجه وجود ندارد؛ به ویژه که امیر جدید پیش از این ولیعهد بوده و از سـال 
  نتیجه با این مسائل آشنایی دارد.کرده و در  فقید کویت کار می

های کویـت کمـی بـه  گری ادامه خواهد یافت، اما ازسرگیری فعالیت او در ادامه گفت: میانجی
گیری باز خواهد گشت و  تأخیر خواهد افتاد تا کشور مسائل داخلی خود را سامان دهد؛ اما میانجی

یـد، چـه بسـا بـا قـدرت بیشـتری بـاز با توجه به تغییر سیاسی که ایجاد شده است و آمدن امیر جد
  بینم. گری نمی ای دال بر ناپدید شدن میانجی خواهد گشت. بنابراین هیچ نشانه

های سیاست خارجه کویت  همچنین داهم القحطانی، تحلیلگر سیاسی کویت، تأکید کرد: پایه
ه اخیر کـه شـیخ اند و ارتباطی با اشخاص ندارند، بلکه به رویکرد کشور مرتبط هستند. در دور ثابت

الصباح در حال درمان بود، دولت کویت به رهبری شیخ نواف، امیر فعلی، با سفر وزیر خارجه این 
  گری خود در بحران منطقه خلیج فارس ادامه داد. کشور به دوحه به میانجی

  سازی گیری درباره عادی موضع
الگران اسـرائیلی اظهـار سازی روابط با اشـغ گیری کویت در قبال عادی القحطانی درباره موضع

وزیر در نشســت اخیــر در پاسـخ بــه اظهــارات ترامــپ دربـاره برنامــه کویــت بــرای  کـرد: نخســت
کنـد و بـه  سازی روابط خود با اشغالگران اعالم کرد که کویت از مسئله فلسطین حمایـت می عادی

حلی جـامع  ی که راهسازی را تا زمان گونه عادی کند هیچ بند است و تأکید می حل دو کشوری پای راه
ای کـه شـیخ  و عادالنه برای مسئله فلسطین وجود نداشته باشـد، نخواهـد پـذیرفت. حتـی در دوره

سـازی و اســتمرار  الصـباح بـه دلیـل بیمـاری غایـب بــود، سیاسـت کویـت در مخالفـت بـا عادی
  ها در بحران منطقه خلیج فارس ادامه داشت. گری میانجی

ها قبـل شـناخته شـده  ری کویت درباره مسئله فلسطین از سـالگی الزویری نیز شرح داد: موضع
  نیز تغییر نکرد. ۱۹۹۰است و حتی در شرایط بسیار سخت در اوایل دهه 

سـازی بـا اشـغالگران گفـت:  او در واکنش به اظهارات ترامپ درباره قصد کویـت بـرای عادی
هایشـان  گیری ییری در موضعگویند تغ شان می ها و دولت خواهد بگوید، اما کویتی ترامپ هرچه می

های  المللی و اجـرای قطعنامـه حل دوکشوری حامی قوانین بین وجود ندارد و آنها در مورد مسئله راه
  گیری تغییری نکرده است. هستند و در واقع این موضع ۲۴۲و  ۳۳۸

بینـی هـر گونـه تغییـری  هـای خلـیج فـارس در قطـر در ادامـه گفـت: پیش مدیر مرکز پژوهش
 شرایط بین زودهنگام

ً
ای ایجـاد هرگونـه تغییـری را بـا تـأخیر مواجـه  المللی و منطقه است. معموال

  رو است. ثباتی و ناآرامی روبه کند به ویژه در این مرحله که منطقه با بی می
سازی با اسـرائیل وجـود  کنم تغییر یا تالشی برای عادی بینی نمی او در پایان گفت: بنابراین پیش

ای آن دالیل زیادی دارم از جمله دالیل تاریخی همانند چگونگی برخورد کویت بـا داشته باشد و بر
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ای از تغییر رویکرد با وجود تغییری که در حاکمیت  مسئله فلسطین و حمایت از آن. همچنین نشانه
  شود، وجود ندارد. ایجاد شده است، براساس آنچه از امیر جدید شناخته می

ستمدار کویتی، در این باره تأکید کرد: سیاست خـارجی کویـت از سوی دیگر عاید المناع، سیا
  همانند دوره شیخ صباح االحمد خواهد بود و با آمدن نواف، تغییر نخواهد کرد.  

های پیشـین کویـت در برابـر بحـران  الین اظهار داشت: سیاسـت گو با خلیج اون و وی در گفت
اسرائیلی بدون تغییر چندانی باقی خواهـد  سازی با اشغالگران کشورهای حوزه خلیج فارس یا عادی

ماند و کویت تالش خود را در مسیر حل بحران کشورهای خلیج فـارس ادامـه خواهـد داد. وی در 
سازی با اسـرائیل وجـود دارد و آن ایـن  ادامه اشاره کرد: یک عبارت معروفی در کویت درباره عادی

ا خواهند پذیرفت و اسـرائیل را بـه رسـمیت سازی ر است که ما آخرین کسانی خواهیم بود که عادی
خواهند شناخت. این جمله امیر اسبق کویت، شیخ جابر االحمد، پس از آزادسازی کویـت اسـت 

ها همچنـان  اند. وی در ادامه افزود: امیر جدید و همه کویتی بند بوده ها تا امروز به آن پای که کویتی
هستند و باید یک کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بند  به موضع اولیه خود در مسئله فلسطین پای

    ١المللی باشد. های مشروع بین قدس تشکیل شود که مورد حمایت جهانی و دارای پشتوانه قطعنامه
رود روابط میان کویت و جمهوری اسالمی ایران در دوران امیر جدیـد بـه  در این باره انتظار می

  روی باشد.  ی تعادل و میانهدلیل حضور شیعیان در این کشور شاهد نوع
  گیری نتیجه

مشی شیخ نواف در عرصه سیاست خارجی تفاوت چندانی بـا امیـر سـابق  رسد خط به نظر نمی
شود در دوره شیخ نواف نیز سیاست کویـت بـر مـدار  بینی می کویت داشته باشد. از همین رو پیش

االحمـد نیـز سیاسـت کلـی  گری و حل و فصل اختالفات بچرخد؛ چنان که پیش از صباح میانجی
  کویت به همین صورت بوده است.
توان انتظار داشت در دوران حکمرانـی شـیخ نـواف، امیـر جدیـد  بر اساس آنچه گفته شد، نمی

  ای در ساختار سیاست خارجی این کشور رخ دهد.  کویت، تغییر و تحوالت ویژه
  

                                                                                                                                        
1. https://alkhaleejonline.net/% 
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  نیستیمذاکرات تعیین حدود مرزي میان لبنان و رژیم صهیوواکاوي 

  رویداد
از شـروع مـذاکرات بـر سـر حـدود  ١٣٩٩مهـر  ۱۰، رئیس مجلس لبنان روز پنجشـنبه »نبیه بری«

مرزهای آبی و زمینی میان لبنان و اراضی اشغالی طی روزهای آینده خبر داد. رئـیس مجلـس لبنـان 
یسـت. بـه اعالم کرد که تفاهم اولیه بر سر چارچوب مذاکرات ایجاد شده اما این چارچوب نهایی ن

گفته بری، افسران ارتش لبنان تحت نظارت میشل عون، در این مذاکرات نماینده لبنان خواهند بـود 
وگوها به سرپرستی سازمان ملل و مشارکت نمایندگان آمریکایی در پایگاه نیروهـای موسـوم  و گفت

بررسی ابعاد و زوایای شود. نوشتار پیش رو به  به یونیفیل، در منطقه ناقوره در جنوب لبنان برگزار می
  پردازد.  این مسأله می

 تحلیل رویداد 
موضوع ترسیم حدود مرزی میان لبنان و فلسطین اشغالی از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی مطـرح 
بوده و این رژیم همواره سعی نموده در پرتو اهداف مختلف امنیتی، آبی و اقتصادی به منابع نفتـی و 

ته باشد و بر این اساس بارها و در مراحل مختلف تاریخی و با تکیه بـر اندازی داش گازی لبنان دست
های مختلف به دنبال تحقق این اهداف بوده است؛ اما با موانعی در داخـل لبنـان و از  ابزارها و اهرم
ویژه جریان مقاومت مواجه شده است. در همین راسـتا، در سـال  های سیاسی لبنانی به سوی جریان

هـای رژیـم  خواهی های آمریکا بـرای تحمیـل خـط مـرزی طبـق زیاده غم تالشر شمسي به ۱۳۷۹
خواهی  معروف است، ارتش لبنان در برابر این زیـاده» خط آبی«صهیونیستي و یا همان خطی که به 

  آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد.
بعد از وقوع  مذاکرات مربوط به تعیین حدود مرزی در شرایطی مطرح شده است که کشور لبنان
وزیر جدیـد)  انفجار بندر بیروت و استعفای دولت حسان دیاب و شکست مصطفی ادیب (نخسـت

های اقتصـادی آمریکـا و افـزایش مـداخالت ایـن  در تشکیل کابینه و از سوی دیگر با اعمال تحریم
بـوده و های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه  کشور در امور لبنان، با فشارهای شدیدی در حوزه

  میلیارد دالر رسیده است.  ٩٥به حدود  ١٣٩٨حجم کل بدهی لبنان در سال 
نبیه بری، رئیس مجلس لبنان در خصوص شروع این مـذاکرات گفتـه اسـت کـه "آنچـه دربـاره 
تعیین مرزهای این کشور با رژیم صهیونیستی مورد توافق قرار گرفته تنهـا چـارچوب یـک توافقنامـه 

شمسي  ۱۳۷۵نامه سال  کند. ابتکاری که من به آن متعهد شدم تفاهم میاست که مسیر را مشخص 
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شورای امنیت سازمان ملل است و اینکه در این زمینـه جلسـات در مقـر سـازمان  ۱۷۰۱و قطعنامه 
ملل در ناقوره و تحت حمایت آن و زیر پرچم سازمان ملل برگزار شود. آنچه درباره ترسیم مرزها بـا 

  دست یافتیم نوعی توافق بر سر چارچوب مذاکرات است." رژیم صهیونیستی به آن
صورت غیر مستقیم میان لبنـان و رژیـم  طبق گفته نبیه بری، مذاکرات ترسیم مرزهای جنوبی به

صهیونیستی با محوریت ارتش لبنان انجام خواهـد شـد و در همـین راسـتا طـی چنـد روز گذشـته 
افسران به نمایندگی از لبنان برای نشستن پـای میـز فرماندهی ارتش لبنان نیز مأمور تشکیل تیمی از 

بالفاصله پس از اعالم توافق با طرف اسـرائیلی در مـورد  مذاکرات در کنار تیمی از کارشناسان شد.
ترسیم مرزهای جنوبی، فرماندهی ارتش با تشکیل تیمی از افسران و کارشناسان متخصص در امور 

، مأموریت خود را در این زمینه آغـاز کـرد. در همـین  ز لبنانالملل و مرزها به نمایندگی ا حقوق بین
جمهوری لبنان معرفی شد تا وي دیدگاه خود  راستا، فهرست اسامی پیشنهادي به میشل عون، رئیس

را درباره آنها اعالم کند. قرار است نخستین جلسه این مذاکرات اواسط ماه جاری میالدی با حضور 
  ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، برگزار شود.»دیوید شنکر«یک تیم آمریکایی به ریاست 

کیـد  همانطور که نبیه بری، رئیس مجلس لبنان بر انجام این مذاکرات به صورت غیر مسـتقیم تأ
جانبه (ارتش لبنان، یونیفل و ارتـش رژیـم  کرده است، پیش از این نیز، مذاکرات از طریق کمیته سه

 ۱۰المللی در ناقوره صورت گرفتـه اسـت کـه بـیش از  روهای بینصهیونیستی) در مقر فرماندهی نی
صورت جداگانـه، بـدون  ای که هر سه طرف به گونه اند؛ به سال به این شکل با یکدیگر مالقات کرده

صورت مستقیم با هیأت رژیم صهیونیستي وارد مذاکره شود، دور یک  اینکه هیأت نمایندگی لبنان به
  دهند.  نماینده سازمان ملل را مورد خطاب قرار می میز نشسته و هر یک از آنها

شمسـي  ١٣٨٧که در سال  ١هایی طرف لبنانی قصد دارد در این دور از مذاکرات با تکیه بر نقشه
کیلـومتر مربـع از  ۸۶۰، شـود ) می۲۳تـا نقطـه () ۱تهیه شده و شامل اصالح مرزبندی در نقطـه (

میت لبنان قرار دهد. این در حالی است کـه رژیـم صورت قانونی تحت حاک ای را به های منطقه آب
برداری سیاسی از این مذاکرات، سطح نمایندگی در مـذاکرات  منظور بهره صهیونیستی سعی دارد به

های وزارتی خود را پای میز مذاکره با طـرف لبنـانی  میان دو طرف را به سطح سیاسی رسانده و مقام
                                                                                                                                        

 ترسیم در که باشد می» ۱ب« نقطه همان که است ناقوره در زمینی مرز تفکیک نقطه ها، نقشه این در نکته ترین . مهم١
 شـده واقع ناقوره در نقطه این. داشت خواهد زیادی تأثیر اقتصادی انحصاری منطقه نتیجه در و دریایی مرزی خطوط

 ۲۰۱۸ سـال در لبنـان ارتـش. اسـت مستقر آن در رژین صهیونیستی ارتش دارد، قرار لبنان اراضی در اینکه وجود با و
 بـر اکمیـتح و گـرفتن پـس معنای به خشکی در اندک مسافت همین بر لبنان مجدد حاکمیت و شد منطقه این وارد

 سـعی تـر پیش رژیـم صهیونیسـتی است. البته دریا در اقتصادی انحصاری منطقه انتهایی نقطه در کیلومتر ۱۷ حدود
 کنـد ایجاد آن در تعدیالتی شمال، سمت به متر پنجاه حدود تا مرزها گسترش با امنیتی، دالیل از استفاده با بود کرده

 بـود معنا این به قطع طور به شمال، ناحیه از متر یک برای حتی اصالحیه، این زیرا است، کرده مخالفت آن با لبنان که
  دهد.  می دست از دریا در را کیلومتر ها ده لبنان که
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، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی نیـز اعـالم کـرد کـه ایـن »یوفال اشتاینس«بنشاند. در همین راستا، 
باشد. اشتاینس گفته است کـه دو  نخستین تماس رسمی این رژیم با لبنان پس از حدود سه دهه می

های آمریکا، از جمله دیوید شنکر، دستیار ارشـد مایـک پمپئـو،  سال مذاکرات غیر مستقیم و تالش
  روزهای آینده سوق داده است.  دو طرف را به آغاز مذاکرات مستقیم در

هایی مبنی بر حضور یوفال اشتاینس، وزیر انرژی رژیم صهیونیسـتي در  همزمان با مطرح شدن گمانه
مذاکرات ترسیم مرزها و پافشاری مقامات این رژیم بر حضور او در این مذاکرات، مقامات سیاسی لبنـان 

ژیـم صهیونیسـتي در رونـد مـذاکرات هشـدار ضمن ابراز مخالفت با این مسأله، نسبت بـه کارشـکنی ر
شـود و  عنوان خـط قرمـز جریـان مقاومـت تلقـی می دادند؛ زیرا ارتقای این مذاکرات به سطح سیاسی به

  گونه اقدام در این راستا با مخالفت طرف لبنانی مواجه خواهد شد.  انجام هر

  گیري   نتیجه
شـود کـه  ین اشغالی در شـرایطی مطـرح میانجام مذاکرات مربوط به ترسیم مرزهاي لبنان با فلسط

آمریکا با اعمال فشارهای گوناگون در سـطوح مختلـف سـعی دارد تـا پـیش از برگـزاری انتخابـات 
جمهوری در این کشور، زمینه را برای انجام مذاکرات میان طرف لبنانی و رژیم صهیونیستي  ریاست

مریکا در شرایط کنـونی سـعی دارد آغـاز ایـن با تکیه بر ابزار فشار اقتصادی فراهم سازد؛ در واقع، آ
گری خـود   مثابه ادامه انعطاف کشورهای عربی در قبال رژیم صهیونیستی بـا میـانجی مذاکرات را به

  برداری انتخاباتی داشته باشد.  قلمداد کرده و از این مسأله بهره
ایـن کشـور بـا بحـران چند دستیابی لبنان به منافع گازی شرق مدیترانه آن هم در شرایطی که  هر

هـا و فشـارهای شـدید اقتصـادی آمریکـا دسـت و پنجـه نـرم  شدید اقتصادی در پی اعمال تحریم
تواند به منزله تنفس اقتصادی برای این کشور باشد و نوعی گشایش در حوزه اقتصـادی  کنند، می می

ا لبنان و جریان مقاومـت های خود در ارتباط ب برای آن ایجاد کند؛ اما تا زمانی که آمریکا به خواسته
  خصوص در بحث سالح مقاومت دست نیابد، این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید.  به





  
  

  ها هاي جدید در ناجنبش شناسی هویت مفهوم

  مقدمه  
های نوظهـور در فضـای مجـازی اسـت کـه امکـان تشـکیل  های جدید یکی از پدیده ایجاد هویت

رونده در تغییـرات  های اجتماعی مجازی که نیرویی پیش بکهکند. ش اجتماعات مجازی را فراهم می
هـای سـنتی عمـل  سـاز جنبش آیند، در نقش الگـوی هویت اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می

دهی طیفـی  های گسترده خود در انتقـال اطالعـات و پوشـش های مجازی با ظرفیت کنند. شبکه می
مشترک در مواجهه با رویدادهای اجتمـاعی هسـتند و های  گسترده از کاربران، قادر به ایجاد هویت

کننـد. در ایـن نوشـتار تـالش  هـا را تسـهیل می دهی به تجمعات را تسریع و هدایت ناجنبش جهت
» هـا ناجنبش«های جدید با عنوان  گیری آنها در بستر جنبش های جدید و نحوه شکل شود هویت می

  تبیین و تشریح شود.

  تحلیل  
ترش ابزارهای جدید ارتباطی، شکل جدیدی از کـنش سیاسـی ـ اجتمـاعی در های اخیر با گس سال

ای فضـای  های مـاهواره حال پیدایش است. در این راستا ابزارهایی مانند اینترنت، موبایـل و شـبکه
 ۱۹۹۰انـد. از نیمـه نخسـت دهـه  مناسبی برای ایجاد ارتباط دوسویه و گاه چندسـویه ایجـاد کرده

های اجتمـاعی ـ سیاسـی بـا حضـور در  های غیردولتی و گروه ، سازمانهای اجتماعی جدید جنبش
ها، اعتراضات شهروندان در مورد مسائل محلی، ملی و جهـانی را تجهیـز  فضای مجازی و ماهواره

سو ابزاری برای تبلیغ و اشـاعه نمادهـای   های نوین از یک دهند؛ بنابراین رسانه کنند و جهت می می
های کنشگران اجتماعی گوناگون هستند و از سوی  ی، باورها و ایدئولوژیسیاسی، اجتماعی، فرهنگ

گاهی سیاسی ـ اجتماعی در جهان و ارتباط فعاالن سیاسی با مردم و برانگیزاننـده  دیگر، منبع مهم آ
عنوان ابزاری سـاده بـرای انتقـال معـانی  ها که در ابتدا به  آیند. رسانه رفتارهای اعتراضی به شمار می

های اطالعـاتی،  اند که با تأسیس شاهراه شدند، در عصر حاضر دارای چنان جایگاهی شده یتلقی م
  اند. های متفاوتی را در زندگی پدید آورده کل حیات انسان را تحت تأثیر قرار داده و معانی و کنش

هـای اجتمـاعی، بـه  ها را بیان کـرد. جنبش ها و ناجنبش پیش از هر چیز باید تمایز میان جنبش
کننـد،  ویژه آنهایی که در جوامع غربی به لحاظ سیاسی باز و از نظر تکنولوژیک پیشـرفته عمـل می 
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گاه با قدرت چالش سازماندهی« ها  اما ناجنبش ١شوند. تعریف می» های موجود شده، بادوام و خودآ
. شـود های جمعی فعاالن غیرجمعی گفتـه می کنش«ها به  هایی نیستند. ناجنبش واجد چنین ویژگی

شـان  های پراکنده اما یکسان آنها برآیند رفتارهای یکسان تعداد زیادی از مردم عادی هستند که کنش
آورد، حتی اگر این رفتارها تابع هیچ ایدئولوژی یا رهبـری  ای به وجود می تغییرات اجتماعی گسترده

محور. به نحو  وژیمحورند، نه ایدئول ها عمل دیگر این ناجنبش بیان  سازماندهی مشخص نباشد. به 
 به  گیری خاموش چشم

ً
هـای  شوند نه بـا هـدایت گروه طور فردی مطرح می اند، زیرا مطالبات عمدتا

 افرادی را برای فشـار آوردن بـر  که در جنبش واحد. همچنین در حالی 
ً
های اجتماعی رهبران معموال

هـای  رغم تحریم فعـاالن بـههـا،  کنند، در ناجنبش شان بسیج می مقامات برای دستیابی به مطالبات
 برای آنچه می

ً
  شوند. خواهند وارد عمل می دولت، مستقیما

است. حال سؤال این است کـه » های مشترک هویت«ها برای کنش جمعی،  اساس عاملیت ناجنبش
شـوند؟ اگـر  انـد، سـاخته می هایی که در وهله نخست خـرد و پراکنده ها چگونه در میان سوژه این هویت
  کنند؟  صورت جمعی عمل می اند، چرا به  شان بسیج نشده ها یا رهبران سوی سازمان عامدانه از

 در نهادهـای بـاز و قـانونی  توان گفـت هویت ها می در پاسخ به این سؤال
ً
هـای جمعـی، صـرفا

 بـه دلیـل سـرکوب از آنهـا محـروم شـده شبکه
ً
شـوند.  اند، ایجـاد نمی های همبسـتگی کـه عمومـا

های ورزشــی،  ها، اســتادیوم ـ در محــالت، دانشــگاه ضــاهای عمومیها نخســت در ف همبســتگی
» های انفعـالی شـبکه«ـ از رهگـذر آنچـه آن را   ها و... های عمـومی، بازداشـتگاه ها، پارک فروشگاه

هـا هسـتند. آنهـا بـه  ، ویژگـی کلیـدی ناجنبش»های انفعـالی شـبکه«شـوند.  نامند، ساخته می می
طـور  شـان، بـه  اند کـه از طریـق شناسـایی ضـمنی اشتراکات ه مرتبطارتباطات آنی میان افراد اتمیز

گیرند. از  های جمعی شکل می صورت غیرمستقیم از طریق رسانه  مستقیم در فضاهای عمومی یا به
صـورت هـر روزه  ها به  فروشان خیابانی فقیر با توجه به یکدیگر در گوشه و کنار خیابان رو دست این 

برند، هرچند ممکن است هرگـز یکـدیگر را  ان در فضاهای عمومی پی میش به وضع ناگوار مشترک
نشناسند و با یکدیگر سـخن نگوینـد. زنـانی کـه قـوانین پوشـش را در فضـاهای عمـومی رعایـت 

 با مشاهده یکدیگر درونـی می کنند هویت مشترک نمی
ً
کننـد یـا جوانـان در  شان را در خیابان صرفا

های جمعی نـوین موقعیـت جمعـی نـوین  ها یا رسانه رید، دانشگاهها، مراکز خ گوشه و کنار خیابان
یابنـد. همچنـین  خود را بازشناسی، مدها، مدل موها و سالیق اجتماعی مشابه میـان خـود را درمی

بـوک،  های اجتمـاعی فعلـی همچـون فیس های شـبکه ویژه سـایت تکنولوژی ارتبـاطی جدیـد، بـه
ای، از واسطه فضای فیزیکـی عبـور کننـد و بـا  در دنیای شبکهتوانند با مرتبط کردن افراد پراکنده  می

                                                                                                                                        
  های خیابانی (جنبش تهیدستان در ایران)، ترجمه اسدالله نبوی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه. . آصف بیات، سیاست١
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  های انفعالی و فعال ایجاد کنند.  نظیری برای ساختن شبکه این کار فرصت بی
کننده مهمـي دارنـد.  ها چنانچه به حیات خود در جامعه ادامه دهند، خود تأثیر دگرگون ناجنبش

ها بیرون از جامعـه نیسـتند  ربه بزنند، زیرا دولتتوانند یك دولت را تضعیف کنند یا به آن ض آنها می
که تنها از رهگذر سرکوب بر آن حکومت کنند، بلکه منطق خود را به بافـت جامعـه، بـه هنجارهـا، 

هـا ایـن منطـق قـدرت را بـه چـالش  کنند. کـارکرد ناجنبش قواعد، نهادها و مناسبات با  قدرت می
هـا را بـراي  همی تالش کنند رفتارهای برانـداز ناجنبشف طور قابل   ها ممکن است به گیرد. دولت می

شان از کار بیندازند. اما این کار آسان نخواهـد بـود، زیـرا گـرایش  مثال با ادغام آنها در منطق قدرت
ها ممکن است توانایي دولت را براي خنثي کردن تأثیرات آنها تضـعیف  فزاینده مطالبات در ناجنبش
واهد به مطالبات آنها پاسخ دهد، ممکن است تأثیر آن اصـالح جـدي کند. در نهایت اگر دولتي بخ

  ١خود دولت باشد.
هـا بـا توجـه بـه خاصـیت  گونه که پیشتر بـدان اشـاره شـد، امـروزه در بـروز و ظهـور ناجنبش همان 

 شبکه
ً
کننـده  های اجتماعی مجـازی نقشـی تعیین ها و شبکه  ها، رسانه ای این ناجنبش غیرمتمرکز و عمدتا

هـاي هـا ریشـه در هویـت ند. ایجاد هویت، مقدم بر کنشگري، سازماندهی و اعتراض است. ناجنبشدار
هـاي هاي اجتماعي، ظرفیت زیادی براي ایجاد هویت جمعي به نـام جنـبش فردي و گروهي دارند. شبکه

هـاي  اجتماعي جدید دارند. با برقراري ارتباط و تبادل اطالعـات و باورهـا در فضـاي سـایبرنتیکي هویت
  ٢توانند یك جنبش اجتماعي را تشکیل دهند.فردي و گروهي برخوردار از باورهاي مشترك، مي

  گیري نتیجه
 در نهادهای باز و قـانونی شـبکه گونه که اشاره شد، هویت همان

ً
های همبسـتگی  های جمعی، صرفا
 به دلیل سـرکوب از آنهـا محـروم شـده

ً
نخسـت در  ها شـوند. همبسـتگی اند، ایجـاد نمی که عموما

های عمـومی،  ها، پارک های ورزشی، فروشگاه ها، استادیوم ـ در محالت، دانشگاه   فضاهای عمومی
ــد، ســاخته می می» های انفعــالی شــبکه«ـ از رهگــذر آنچــه آن را  ها و... بازداشــتگاه شــوند.  نامن

ها  بـه  بشها هستند. به طور کلی هویت جدید در جن ، ویژگی کلیدی ناجنبش»های انفعالی شبکه«
سازی بـا سـایر اعضـا در بسـترهای  شود که افراد به موجب آن خود را در هویت راهبردی اطالق می

اجرایی و عملیاتی جـاری زنـدگی (محـیط پیرامـونی، عالیـق و احساسـات، منـافع و دسـتاوردها) 
  کنند. بازتعریف می
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