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  اي اتحادیه عرب  واکاوي دالیل نپذیرفتن ریاست دوره
  هاي عربی نهاز نگاه رسا

  رویداد  
 و لبنان سوریه، عراق، عربستان، شامل مصر، مؤسس عضو شش با ۱۹۴۵ سال در که عرب اتحادیه

 بحـران در دیگـری زمان هر از بیش اکنون تشکیل شد، عربی کشورهای میان و با هدف اتحاد اردن
 فلسـطین، کشـور شـش انصـراف .نیست متصور آن برای روشنی انداز چشم و برد می سر به هویت
 هـا نظر اخـتالف افزایش دلیل به عرب اتحادیه ای دوره ریاست از لیبی و لبنان کویت، کومور، قطر،
 ای منطقه سیاسی بلوک این الوقوع قریب فروپاشی از صهیونیستی، رژیم با روابط سازی عادی درباره

این اتحادیـه از  ای شود دالیل عدم پذیرش ریاست دوره در گزارش پیش رو تالش می .دارد حکایت
  های جهان عرب بررسی و تحلیل شود.  سوی کشورهای عضو از نگاه رسانه

  تحلیل رویداد 
 از العـاده فوق نشسـت برگزاری درخواست الله رام آویو، تل و ابوظبی میان سازش توافق اعالم از پس

 نشسـت بـه نیـازی بـود دبیرکل اتحادیه عرب، گفته ابوالغیط، احمد اما کرد، عرب اتحادیه دبیرخانه
 برگزاری از پس. کند می کفایت مسئله این بررسی برای عادی ای دوره نشست بلکه نیست العاده فوق

 فلسـطین اشـغالگران بـا سـازش را در امـارات اقـدام نشد حاضر عرب اتحادیه نیز ای دوره نشست
   کند. محکوم

 بـرای عـاملی فلسـطین ضوعمو خواهند نمی که گفتند می ها فلسطینی به عرب اتحادیه مسئوالن
 خشـم. بـود افتـاده عمـل در اتفـاق ایـن هرچنـد باشـد، عربی کشورهای میان اختالف و دوگانگی
 سـازش توافـق از تمجید به اظهاراتی در احمد ابوالغیط که پیش مدتی عرب اتحادیه از ها فلسطینی
 صـائب و شـد نـدانچ دو شده است، باختری کرانه اشغال مانع توافق این که شد مدعی و پرداخت
خواستار استعفای ابوالغیط شد و او را  فلسطین، بخش آزادی سازمان اجرایی کمیته دبیرکل عریقات،

  دانست.  منصب این صالحیت ابقا در فاقد
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 هـا نظر اختالف با سوریه جنگ آغاز زمان از که عرب در این باره شبکه الجزیره نوشت: اتحادیه
 سـازی عادی بـرای عربی کشور چند اقدام پی در و اخیر های اهم در شد، مواجه جدی های شکاف و

 بـرای اکنـون کـه نحـوی بـه شده است؛ مواجه خود آزمون ترین بزرگ با صهیونیستی رژیم با روابط
 براسـاس نهایـت در اسـت تـالش در و شـده مواجـه جـدی مشکلی با اش ای دوره ریاست انتخاب
  کند.  انتخاب خود برای یرئیس الفبا، حروف

 بـر مبنـی فلسـطینی قطعنامـه عـرب اتحادیـه کـه شـد شروع) شهریور ۱۹( سپتامبر ۹ از ماجرا
 ریاسـت نتیجـه، کرد؛ در رد را صهیونیستی رژیم با عربی های کشور روابط سازی عادی محکومیت

 پی در و پیش هفته دو کند، پیدا خاتمه مارس ماه در بایست می که عرب اتحادیه بر فلسطین ای دوره
 از فلسـطین یافت. امتناع خاتمه صهیونیستی رژیم با روابط سازی عادی برای بحرین و امارات اقدام
 لبنـان و لیبـی کویت، کومور، قطر، توسط مسئولیت این نپذیرفتن با عرب، اتحادیه بر ریاست ادامه
 عـذرخواهی شد. روند اتحادیه اعضای میان های شکاف از آشکارتری نمایش سرآغاز و یافت ادامه
 این نقش تضعیف دهنده نشان بلوک این ای دوره ریاست از عرب اتحادیه عضو های کشور پی در پی

 و اعـراب درگیـری مانند متعددی موضوعات و مسائل در که است جهانی و ای منطقه سطح در نهاد
 اسـت. ایـن داخلـی گسـترده اختالفـات دچـار...  و ترکیـه لیبی، یمن، سوریه، صهیونیستی، رژیم

 مسـتقل هرگـز المللـی، بین و ای منطقـه های اتحاد به اعضایش غیرمنطقی تعهد دلیل به که هاتحادی
  باشد. عرب جهان منافع کننده منعکس نتوانسته گاه هیچ نبوده است،

بـرای  نـداد؛ انجام توسعه و عدالت آزادی، برای تالشی هرگز سیاسی بلوک این بهتر، عبارت به 
 امور در مداخله عدم جای به نبود؛ بند پای ملل سازمان اصول به قائل نشد؛ ارزش اجتماعی توسعه

 صورت در اتحادیه این شود می بینی بود. پیش مشغول تخریب و اشغال توطئه، محاصره، به دیگران،
 نمـاز تـا شود اضمحالل دچار کوتاهی مدت در صهیونیستی، رژیم با روابط سازی عادی روند ادامه
 بدبینانه های یابد. سناریو تحقق »نابلس« در عرب اتحادیه نمادین نازهج تشییع در ها فلسطینی میت
 اتحادیـه این بینانه خوش سناریوی در اما دارند، حکایت آینده سال دو تا اتحادیه این فروپاشی از نیز
  شد. خواهد تقسیم تری کوچک های اتحاد به فروپاشی از پس

 بـر ضـربه تـرین بزرگ را صهیونیسـتی رژیم با امارات و بحرین روابط سازی عادی باید واقع در 
 فروپاشـی دیگـر ایـن مهـم بـود. دالیـل گرفتـه قـرار نـابودی آستانه در که دانست اتحادیه این پیکر

 ناهماهنـگ و نـاهمگن ها، بحران بلندباالی فهرست فصل و حل در بلوک این ناتوانی اند از: عبارت
  .موضعش اتخاذ بر نفتی های دالر سلطه و عرب جهان مشکالت و اعضا بودن

ت اتحادیه عرب به جایی رسیده است که برخی خواستار ینوشت: وضع القدس العربیروزنامه 
تبدیل این اتحادیه به سالنی برای برگزاری مراسم شادی شدند تا با این کـار خیـری بـه مـردم جهـان 
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ای را بپذیرنـد کـه  عرب برسد. در این باره طبیعی است کشورها نخواهند ننگ ریاسـت بـر اتحادیـه
کند و به ابزاری در دست حکام مصر، امـارات، عربسـتان و  آشتی با دشمن اسرائیلی را محکوم نمی

  ١بحرین تبدیل شده است و از پذیرش ریاست آن شانه خالی کنند.
های اجتمـاعی جهـان عـرب نیـز  های کـاربران شـبکه نپذیرفتن ریاست اتحادیه عرب با واکنش

برای مثال معتز مطر، از اصحاب رسانه مصر، در حساب کاربری خـود نوشـت: رو شده است.  روبه
ما گفته بودیم که اتحادیه عرب دچار مرگ بالینی شده است؛ پس تدفین آن را زودتر انجام دهیـد یـا 

  اسرائیل را به ریاست آن انتخاب کنید. 
از پذیرش ریاسـت  عبدالله الفارسی، نویسنده عمانی، نیز در حساب کاربری خود نوشت: لیبی

ای اتحادیه عرب امتناع کرده است؛ پس چه کسی پس از امتناع برخـی کشـورها از تـدفین آن،  دوره
  سپرد؟! پیکر این اتحادیه را به خاک می

قطب العربی، نویسنده مصری، در حساب کاربری خـود نوشـت: بـرای اولـین بـار کشـورهای 
ترین میـزان  ند. این اتحادیـه کـه نماینـده پـایینزن عربی از پذیرش ریاست اتحادیه عرب سر باز می
  ٢ساز با اسرائیل است. وجدان عربی بود، اکنون تنها نماینده محور عادی

  گیري نتیجه
 داد، نشـان خـود از صهیونیستی رژیم با بحرین و امارات سازش قبال در عرب اتحادیه که رفتاری با

 در گذشـته سـال ۷۵ طول در که اتحادیه این به بخش هویت عوامل از یکی به عنوان فلسطین مسئله
کید آن بر ها نشست همه ن بار از یبرای اول .است شده تبدیل افتراق و اختالف منشأ به اکنون شده، تأ

، شش کشور از اعضای این اتحادیه از پـذیرش ریاسـت ۱۹۴۴زمان تأسیس اتحادیه عرب در سال 
است که آیا زمـان مـرگ ایـن اتحادیـه فـرا رسـیده کنند. حال این سؤال  مطرح  ای آن امتناع می دوره

ای اتحادیـه  است؟ از نگاه کارشناسان و تحلیلگران، امتناع این شش کشور از پذیرش ریاسـت دوره
ای و شکسـت آن در انجـام  عرب نشانه ناتوانی این نهاد در حل و فصل اختالفات و مشکالت ریشه

غلب کشورهای عضو را همراه داشته باشد که به هایی است که موافقت ا وظیفه خود و اتخاذ تصمیم
 آن معناست که این اتحادیه کارآمدی خود را از دست داده است. 

                                                                                                                                        
1. https://www.alquds.co.uk 
2. https://stepagency-sy.net 

https://www.alquds.co.uk
https://stepagency-sy.net




  
  

  راهبرد اسرائیل در پرونده سد النهضه

  رویداد
 درگیـری دو طرف بارها یکدیگر را به و دارد ادامه پرونده سد النهضه در مصر و اتیوپی میان اختالف
 آفریقـا اتحادیـه میزبـانی به ۱۳۹۹ تیر در مذاکرات بر سر این پرونده د. آخرینان تهدید کرده نظامی

مسـئله  .اسـت النهضه سد پرونده در صهیونیستی رژیم رد پای توجه درخور اما نکته نتیجه ماند. بی
 رژیـم بـرای اساسـی نیـاز یـک نشـین صهیونیست های شـهرک برای آب تأمین و موضوعامنیت آبی 

  د.های نیل تحمیل کن موجودیت سیاسی و امنیتی خود را بر آب صهیونیستی است تا
ساخت ، اتیوپی دانند یدر حالی که مصر و سودان سد النهضه را تهدیدی برای منابع آبی خود م

 رئیسداند را برای توسعه و افزایش تولید برق ضروری میاین سد 
ً
جمهور اتیوپی از تولید برق  . اخیرا

 میلیـون ۶۵ به گفته کارشناسان، این نیروگاه برق مجلس سخن گفته است. تا قبل از پایان امسال در
  .کرد خواهد تأمین را اتیوپیایی

  تحلیل رویداد
گـردد؛  شـان برمی سـیس رژیـم جعلـیأهای نیل به قبل از تـاریخ ت ها در آب های صهیونیست ورزی طمع

جزیره سـینا  سازی در شبه شهرک پروژه ۱۹۰۳سال  ،گذار جنبش صهیونیسم بنیان ،تئودور هرتسل چنان که
  ١.های صهیونیستی در فلسطین اشغالی ضمیمه کند به شهرکآن را بعدها ارائه داد تا را 

بـا هـدف  ٢های صهیونیستی توسـط تئـودور هرتـزل های انتقال آب به شهرک فکر ساخت پروژه
به فلسـطین اشـغالی موضوع انتقال آب نیل  ٣آغاز شد. ۱۹۰۳انتقال آب رود نیل به اسرائیل از سال 

بود. یکی از کارشناسان آب اسـرائیلی  ۱۹۷۸ـ۱۹۷۹یکی از بندهای مذاکرات کمپ دیوید در سال 
یکـی دیگـر از  ٥نوشـت و شـائول آرلـوزوروف،  ۱۹۷۴پژوهشـی را در سـال  ٤به نـام الیشـا کـالی

  ٦تدوین کرد. ۱۹۷۷ای به نام یؤر آن را در سال  کارشناسان آب اسرائیل، با پروژه
                                                                                                                                        

، »نیـل هـای آب بـه اندازی چنگ ایبر ها صهیونیست اتیوپی؛ خیز و مصر برای شوم نقشه«. خبرگزاری مشرق نیوز، ١
۱۰/۰۴/۱۳۹۹ ،www.mashreghnews.ir  

2.Theodor Herzl 
3. Ronald Bleier, “Will Nile Water Go ti Israel? North Sinai Pipelines and the Politics of 

Scarcity,” Middle East Policy Council, No.3, Vol.v, 1997, www.mepc.org. 
4. Elisha Kali 
5. Shaul Arlozorov 

. الیشع کالی، المیاه و السالم: وجهة نظر إسرائیلیة، ترجمة رندة حیـدر، بیـروت: مؤسسـة الدراسـات الفلسـطینیة، ٦

http://www.mashreghnews.ir
http://www.mepc.org
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های اسرائیلی نیز به مطالعات آب در آفریقـا، بـه خصـوص مطالعـات روی کشـورهای  نشگاهدا
  ١حوزه رودخانه نیل، توجهی ویژه دارند.

  دالیل حمایت اسرائیل از اتیوپی در پرونده النهضه 
گیـرد؛  هـای دریـای سـرخ و اقیـانوس هنـد صـورت می درصد تجارت خارجی اسرائیل از آب ۲۰

ای برای اسرائیل دارد. از طرف دیگر تعداد یهودیان اتیوپی در اسرائیل به  یت ویژهبنابراین اتیوپی اهم
 ۳۰۰بـه  ۲۰۱۹حجم تبادل تجاری بین اتیوپی و اسرائیل تـا سـال  ٢رسد. هزار نفر می ۱۵۰تا  ۱۴۰

  ٣میلیون دالر رسیده است.
 آبابـا دیـسآ بـه خـود سـفر طـی صهیونیستی، رژیم وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین ۱۳۹۵ مرداد

 از تا کنیم می حمایت اتیوپی تکنولوژی از ما: «گفت کشور این پارلمان مقابل در) اتیوپی پایتخت(
 سـد در اتیـوپی از اسـرائیل صـریح حمایـت بیانگر نتانیاهو جمله این »کنیم. استفاده آن آبی منابع

  است. النهضه
 را خـود آب امنیت دارد سعی که حال عین در سد النهضه پروژه از اتیوپی در حمایت با اسرائیل

. آورد دسـت برای خود بـه را رودخانه آب از تضمینی درصدد است سهمی کند، تضمین آینده برای
 نصـب ۲۰۱۹را در سـال  »Spyder MR« نـام بـا خود هوایی پدافند سیستم آنها حتی جدیدترین

 کیلـومتری ۵۰تا  ۴۰ فاصله رد را رزمی هواپیمای زیادی تعداد تواند می دقت حداکثر با که اند کرده
  ٤.کند سرنگون

 گذاشته اسـت اسرائیلی آب را در اختیار متخصصان برق و آب وزارت بخشی از ساختمان اتیوپی هم
مشارکت دارند. شایان ذکـر اسـت  هایی بدهند که در پروژه سد النهضه تیم به را فنی تخصص و مشاوره تا

کنند. أحمد العضوی، یکی از نماینـدگان مصـری،  ایفا می اسرائیلی زیادی در این پروژه نقش های شرکت
ـ آدیس آبابا و حمایـت  آویو های اسرائیلی در اتیوپی هشدار داده و روابط دوجانبه تل درباره فعالیت شرکت

  ٥اسرائیل از پروژه سد النهضه را خطری جدی برای مصر قلمداد کرده است.
 ادامـه همچنـان سـد ایـن مسئله در اتیوپی از حمایت زمینه در ها صهیونیست های گیری موضع

                                                                                                                                        
  ، ۲۰۱۸، ۳۹۷، مجلة الجیش، لبنان، العدد »النیل و أزمة توزیعه«، و باسم شعبان، ۱۹۹۱

WWW.Lebarmy.gov. 
وراه في تخصص العلـوم السیاسـیة والعالقـات الدولیـة فـي الجامعـات . ولید عبدالحی، توجهات أطروحات الدکت١

  .www. Alzaytouna.net، ۰۱/۰۶/۲۰۲۰اإلسرائیلیة، موقع مرکز الزیتونة للدراسات و االستشارات، 
2. Sit of CNN, 2019/07/04. www. Edition.cnn.com.  
3. Sit of International Policy Digest, 04/09/2019, www,intpolicydigest.org. 

  ، ۲۰۲۰ یولیو ۱۵ ،۱۲:۰۳الشرق ، منطقة»اإلثیوبي؟ النهضة سد في إسرائیل مصالح هي ما«النجار،  . عبدالرحمن٤
www.sasapost.com  .  
5. Sit of Egypt Today, 22018/01/05, www. Egypttoday.com. 

http://www.Lebarmy.gov
http://www.sasapost.com
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  دارد. اسرائیل با راهبرد آشکار و پنهان در پروژه سد النهضه دخیل بوده است.

  نیل رود هاي آب کنترل در اسرائیل راهبرد آشکار
 اسـت. گرفتـه را مصـر مـرز نزدیک زیرزمینی های چاه اسرائیل های زیرزمینـی: برداری از چاه . پروژه بهره ۱
 هـدایت ١نقب صحرای سمت به  را از طریق لوله آب تواند می کار این با است معتقد اسرائیل دولت

  ٢کند.
 کانـال گسـترش بـا. کنـد می فـراهم را اسـرائیل بـه آب انتقال پروژه زمینه این ٣. پروژه الیشا کـالی: ۲

  ٤شود. می منتقل سوئز کانال زیر از از این طریق آب و یابد افزایش می آن در آب جریان اسماعیلیه
 کرد. سادات از متخصصـان پیشنهاد ۱۹۷۹ سال در حیفا در انور سادات طرح را این . پروژه کانال صلح: ۳ 

  ٥دهند. انجام قدس شهر به نیل آب رساندن برای علمی و قابل اجرا ای مطالعه خواسته بود
 آب سـازمان سابق معاون اولوزوروف، شائول اسرائیلی، کارشناس توسط که ای پروژه یؤر: . پروژه ۴

 بـا اسرائیل، و مصر بین صلح روند و دیوید کمپ مذاکرات زمان با هم و رسید تصویب به اسرائیل،
 تـوان می پـروژه با این شد. ارائه سادات جمهور رئیس به سوئز، کانال آب زیر در کانال شش ساخت

  ٦داد. انتقال نقب صحرای آبیاری آب برای مکعب متر میلیارد یک
 در اتیـوپی در اسرائیل کمک با و آفریقا توسعه بانک از اعتبار تأمین که با  این سد  . پروژه سد فیشـا: ۵

 بـر مکعـب، متـر میلیـارد ۰٫۵ حـدود سرقت با شد، ساخته ۱۹۴۸ سال در نیل رود های سرشاخه
  ٧گذارد. می تأثیر نیل رود آب از مصر سهم

 هـا بـرای حصـر آب و نیـل رود هـای آب نترلک در اسرائیل روشن است که طبق آنچه گفته شد،
دارد و با راهبرد آشـکار اهـداف خـود را  مستقیم نقش سودان و همچون مصر دست پایین کشورهای

                                                                                                                                        
شک، معنای به) نگب( ِنقب . صحرای١

ُ
 جـزو صـحرا ایـن. اشغالی است های سرزمین جنوب در وسیع بیابانی نام خ

  .است نشین بادیه اعراب زندگی محل اکنون هم و قدیم از و درآمده صهیونیستی رژیم اشغال به است که مصر خاک
   ، الموقع٠١/٠٢/٢٠١٨میاه النیل لعبة صهیونیة لضرب دول الحوض،  أسامة حسین أبو کیلة،. ٢

http://almoslam.net/node/112598. 
3. Elisha Kali 

    ،۰۱/۰۲/۲۰۱۸ النیل، میاه علی للحصول اإلسرائیلي المخطط عن تکشف دراسة أسامة حسین أبو کیلة،.  ٤
http://islammemo.cc. 

، شـرکاء التنمیـة للبحـوث واالستشـارات المائي في حوض النیـل ورقة خلفیة حول الوضع أسامة حسین أبو کیلة،.  ٥
  .والتدریب

ملیـارات دوالر... وعرضـت علـی کینیـا سـداد  ٧دراسة: إسرائیل تنفذ مشاریع بإثیوبیا بتکلفـة  بدرالدین ابراهیم،.  ٦
ا،  ٥٠٠جمیع دیونها وتقدیم


  . http://cutt.us/D4Y4o ،٠١/٠٢/٢٠١٨ملیون دوالر دعًما سنوی

   م،۰۱/۲۰/۲۰۱۸ النیل، نهر حوض دول في اإلسرائیلي التدخل ، آلیاتبدرالدین ابراهیم . ٧
http://cutt.us/g3drm. 

http://almoslam.net/node/112598
http://islammemo.cc
http://cutt.us/D4Y4o
http://cutt.us/g3drm
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  دارد. رود نیل های آب کنترل در کند؛ اما اسرائیل راهبرد پنهان نیز  دنبال می

  راهبرد پنهان اسرائیل در پرونده النهضه
 آنجا از. است آن راهبردی و جغرافیایی موقعیت دلیل به دارد که اسرائیل برای زیادی اهمیت اتیوپی

 ملـی امنیـت راهبـرد اهـداف از یکـی بـه دسـتیابی برای مناسب ورود نقطه یک عنوان به اتیوپی که
 هـای آب در اسرائیل های طلبی جاه شود، می گرفته نظر در اعراب آب امنیت تضعیف یعنی اسرائیل،

. اسـت شـده دست کشورهای پایین کشورهای حوضه نیل و بین اختالفات از ریبردا بهره باعث نیل
 تغییـر را اتیوپی رهبری به نیل حوضه باالدست کشورهای های ایده است تالش همچنین در اسرائیل

  ١شود. النهضه سد بحران در مصر با اتیوپی دهد تا مانع سازش
 اسـرائیل بـه دنبـال«حی منتشر کرده است طبق گزارشی که مرکز زیتون لبنان از دکتر ولید عبدال

 بـرای زیـادی امنیتـی خطرهـای مصـر، تر شـدن جامعه مصر است زیرا قدرتمنـد و دولت تضعیف
 تضـعیف بـا( سیاسـی نظـر اسرائیل توانسـته اسـت از اساس این بر ».داشت خواهد همراه اسرائیل
مرکـزی  منـابع دادن قـرار تـأثیر تحـت یا تحریم با(اقتصادی  نظر از ،)المللی بین و ای منطقه تمرکز
هـای  درگیـری بـا گروه و ،)سـینا در(درگیری مسـلحانه  با نظامی نظر از و ،)نیل رود جمله از مصر،

  دارد. نگه ضعیف اتیوپی، مصر را و سودان و کشورهای لیبی با مشترک مرزهای افراطی در

  گیري نتیجه
و  یسـتسـودان نـ  اتیوپیـ  اکرات مصرواقعیت آن است که موضوع سد النهضه تنها مربوط به مـذ

های اسرائیل برای تسلط بـر منـابع انـرژی در رود نیـل از یـک سـو و  طلبی جاه بیشتر به تمایالت و
  .داردبستگی ثرتر در قاره آفریقا از سوی دیگر ؤحضور گسترده و م

رد آشـکار و و بـا راهبـدر حال حاضر رژیم صهیونیستی بارزترین بازیگر در مسئله سد النهضه اسـت 
رودخانه نیل منبعـی شـده اسـت پنهان در این موضوع به دنبال رسیدن به اهداف خود است؛ به طوری که 

 تا مصر را تضعیف کند و کنترل آب را به دست بگیرد و مشکل کمبود آب اسرائیل در آینده را جبران کند.

                                                                                                                                        
  .http://youthmoth.com ،۳۱/۰۱/۲۰۱۸ اإلثیوبي، اإلسرائیلي التقارب مؤشرات عسکر، . أحمد١

http://youthmoth.com


  
  

 ابعاد تبعیض نژادي در آمریکا

  مسئله
پوست آمریکایی، به دست پلیس این کشور، از ششم  ، شهروند سیاهدر پی کشته شدن جورج فلوید

) تظاهرات خیابانی ممتد در آمریکا شروع شده است که همچنان کم و بیش ٢٠٢٠ می ٢٦خرداد  (
 سـابقه دارای آمریکـا در اخیر گرفته شکل ادامه دارد و ابعاد مختلف آن در کانون توجه است. جنبش

درگیـر شـدن . شـدند آورده آمریکـا به آفریقا غرب و شمال از دگانیبر که است ١٦١٩ از ساله ٤٠٠
 این کشور را ط ١١٠کم  شهر آمریکا و برگزاری دست ٢٥٠٠بیش از 

ً
هـا هفته یهزار راهپیمایی عمال

سـازی ایـن مسـئله  فلج کرد. این مسئله حکایت از تبعیض نژادی در جامعه آمریکا و قـدرت بحران
شود ابعاد مختلـف  ا توجه به اهمیت این مسئله، در این نوشتار تالش میبرای جامعه آمریکا دارد. ب

  تبعیض نژادی در آمریکا مورد واکاوی قرار گیرد. 

 تحلیل مسئله
نژادپرستی ریشه عمیقی در فرهنگ سیاسی آمریکا دارد که تقلیل آن به تنها یک واقعه، امـری دور از 

هراسـی، تـوان در بیگانـهنهادی و ... را می های نژادپرستی فرهنگی، فردی، حقیقت است. شاخص
مندی پایین آنها از آموزش و خدمات اجتمـاعی و سرکوب و عقاید (افراطی) در رابطه با نژادها، بهره

  گیرند: ها مورد اشاره قرار می میزان برخورداری از عدالت اجتماعی دانست که برخی از حوزه
  آمـوزان سیاه ، دانش٢٠١٦ــ٢٠١٥در سال تحصیلی  . آموزش: ١

ً
درصـد از کـل  ١٥پوسـت صـرفا

درصد  ٣٦شده و  آموزان تعلیق درصد دانش ٤٤دادند، با این حال  آموزان آمریکا را تشکیل می دانش
ــش ــوزان اخراجدان ــده، از سیاه آم ــد. ش ــتان بودن ــیلی  پوس ــال تحص ــ٢٠١٧در س ــزان ٢٠١٨ـ ، می
 ٧٩پوسـتان  رصد و این میـزان بـین سیاهد ٨٩التحصیالن دبیرستان در آمریکا بین سفیدپوستان  فارغ

  دهنده وجود سطح باالیی از نابرابری آموزشی است. درصد بوده که نشان
افتـد و گـاه بـه  های مختلف اتفـاق می ای که به صورت خاص در برهه مسئله . پلیس و نظام قضایی: ٢

کـه از آن بـا عنـوان آید، مصونیت مأموران پلیس یا مأموران اجرای قـانون اسـت  صدر اخبار نیز می
شود. مأموران پلیس و مأموران اجرای قانون در وهله اول موظف به رعایت  یاد می» مصونیت کیفی«

حقوق قانونی مردم هستند؛ به عبارت دیگر، مردم حقوقی قانونی دارند، اما استیفای آن حقـوق اگـر 
اگر یک فرد معمولی بخواهد از بخواهد در دادگاه مطرح شود، نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین 

پلیس به دادگاه شکایت کند، حکم دادگاه به این دعوا منـوط بـه صـراحت قـانونی آن مـورد خـاص 
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است؛ یعنی باید برای مثال در قانون به صراحت آمده باشد که گذاشتن پای پلیس بر گردن یک فـرد 
ا آن پرونده در دادگـاه بررسـی مجرم یا فرد عادی خالف قانون است؛ در غیر این صورت آن مسئله ی

داری را در کنگره آمریکا بـه  های دامنه بحث  شود. این مسئله شود و از رسیدگی دادگاه خارج می نمی
 مجلس نمایندگان قوانینی پیشنهاد کرده است تا این مصونیت کیفی کاهش 

ً
وجود آورده است. اخیرا

یشگیرانه برای جلوگیری از این فجـایع شـوند. پیدا کند و مأموران اجرای قانون موظف به اقداماتی پ
هایی را برای کاهش خشـونت  حال ممکن است نهادهای ملی و ایالتی آمریکا جسته و گریخته طرح

هـایی روی لبـاس اجبـار و ضـرورتی  پلیس دنبال و رفتار آن را کنترل کنند. برای مثال نصب دوربین
سوتا با تأخیر انجام شد  د، اما این اقدام در ایالت مینهان ها آن را دنبال کرده است که بسیاری از ایالت

بـرای پلـیس اجرایـی شـود.  ٢٠٢٢یا در ایالت ویسکانسین قرار است از دو سـال آینـده، یعنـی از 
تأخیری که در اصالحات نهادهای پلـیس و نهادهـای اجـرای قـانون در حـال وقـوع اسـت، عامـل 

  مریکا شده است.پوست جامعه آ سرخوردگی و ناامیدی طبقه سیاه
هـایی کـه از خودروهـا هـا و بازرسـیدرصد از توقـف ٨٨نمونه، در شهر نیویورک  یان براین میدر ا

  درصـد مـرتبط بـا سفیدپوسـتان بـود.  ١٠تبارهـا بـود و فقـط پوسـتان و التـین انجام شد، مـرتبط بـا سیاه
پوسـتان بیشـتر از سفیدپوسـتان گناه بودند.) احتمال بازداشت سیاهدرصد از موارد نیز مظنونین بی ٧٠(در 

ــدانی ــت و زن ــال محکومی ــت، احتم ــدن طــوالنی اســت و در صــورت بازداش ــاد ش ــیار زی ــدت بس م
درصد بیشتر از مردان سفیدپوست بـرای ارتکـاب جـرم یکسـان  ١٩پوست محکومیت مردان سیاه  است.
    پوستان به دست پلیس سه برابر بیشتر از سفیدپوستان است. همچنین احتمال کشته شدن سیاه .است
بیماران سفیدپوست از خدمات سـالمت و بهداشـتی بـا  ٢٠١٧تا  ٢٠١٣های در سال .سـالمت: ٣

درصـد نسـبت بـه  ٣٤اند. کیفیت خدمات آنها مند بودهپوستان بهرهکیفیت بیشتری نسبت به رنگین
پوسـتان بهتـر بـوده درصـد نسـبت بـه سـرخ ٤٠درصد نسـبت بـه سـیاهان و  ٤٠تبارها، ییاسپانیا
برابر بیشـتر  ٤تا  ٣های مرتبط با زایمان، پوست براثر بیماری همچنین احتمال فوت زنان سیاه است.

متحـده در بیمـاری  ایاالت دیده قشرهای آسیب از یکی ها،داده اساس براز زنان سفیدپوست است. 
 الـت راین ایـا میـر و مـرگ درصـد ١٩ اند که حدود آمریکایی بوده پوستان سیاه در نیوجرسی،کرونا 
 در .شـوندیشـامل مـ را یوجرسـین جمعیت از درصد ١٣دهند؛ در حالی که آنها حدود  می تشکیل
  .دهند می تشکیل را جمعیت از درصد ١٠ میر و و مرگ از درصد ٦ ها آسیایی حال، همین
 نارضـایتی عمـق که کنند می استدالل یاجتماعی و اعتراض یهاجنبش محققان :ی. شکاف اقتصاد ٤
 غیر از اعتراضات را در کنندگان شرکت شود کهیمنبعث م جامعه در او اقتصادی موقعیت از فرد یک

ای انکارناپـذیر اسـت.  های اقتصادی هم در آمریکـا مسـئله نابرابری. کند می متمایز کنندگان شرکت
ای اسـت کـه  پوسـتان مسـئله داری میان سفیدپوستان و سیاه ادی ناشی از نظام سرمایهنابرابری اقتص
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پوست  اند. با این حال نابرابری اقتصادی در طبقه سیاه هم به آن هشدار داده  حتی متفکران آمریکایی
ی کند. بـرا دهد و جلوه و نمود بیشتری پیدا می پوست جامعه آمریکا بیشتر خود را نشان می و رنگین

 ٣٦پوسـتان حـدود  نیاپولیس که نقطه شروع این اعتراضات بود، میزان فقر میان سیاهیمثال در شهر م
 یک بـازی  درصد است. این مسئله نشان می ١٢درصد و میزان بیکاری حدود 

ً
دهد اعتراضات صرفا

 دولت یا حکومت
ً
حـال  های محلی و ایالتی در آمریکا فکری به سیاسی و زودگذر نیست و اگر واقعا

های مختلـف دیگـری تکـرار  ها نکنند، ممکن است این اتفاقـات بـه بهانـه ها و نابرابری این تبعیض
اند. بـرای مثـال طـی  های گذشته اقداماتی کرده شود. البته دولت آمریکا و حکومت ایالتی طی سال

و میلیـارد دالر ای حدود یک و نـیم تـا د های مبارزه با فقر بودجه سه یا چهار سال گذشته برای برنامه
خانمـان هسـتند، یخانمانی را کاهش دهند، کسـانی را کـه بـ در نظر گرفته و دنبال شده است تا بی

پوستان  پوشش دهند یا وضعیت کار، وضعیت تأمین مسکن را در آمریکا به خصوص در جامعه سیاه
ا ادامـه دارد. البتـه خانمـانی در آمریکـ اند؛ چنان که مسـئله بی بهبود بخشند، اما چندان موفق نبوده

دار شوند، بلکه تنها قرار است بخشـی از  ها خانه خانمان ها به این معنا نیست که بی گونه حمایت این
هایی که  رغم تالش  بهای مسکن را تأمین کنند یا کاهش دهند. بنابراین این مسائل در آمریکا به اجاره

های مختلـف تکـرار  قاتی است که در برهـهشده است، وجود دارد که خود مبنای بروز بحران و اتفا
  شود. می

 نوبـت وقتـی«: واشنگتن، معتقد است دانشگاه شناسی جامعه از استادان یکی ١جانسون، ادیس
 ».باشـد مهـم شـما پوست رنگ اندازه به شما محله رنگ است ممکن رسد،می پلیس تیراندازی به

 ک فـرد در آنیـ کـه ای محلـه اقتصـادی و نـژادی ن کارشناس، آمارهـاییل ایه و تحلیبراساس تجز
 س باشـد. دریپلـ بـا درگیـری طـی شـدن کشـته احتمال در قدرتمند عاملی تواند می کند می زندگی
 فقیرنشین، احتمال کشته شدن مـردان مناطق مانند دارند باالیی درآمد نابرابری سطح که هایی محله
 مـردان از بیشـتر حتی شرایط این در ییاسپانیا مردان. بیشتر است پلیس در مواجهه با پوست رنگین
 مـردان میـان ،Social Science & Medicineبراساس آمار  .هستند رو روبه خطر با پوست سیاه

  ن هستند. یو منازعات خطرآفر یریدرگ معرض در بیشتر برابر دو تبار اسپانیایی مردان پوست، رنگین
ای کلـی اسـت و منحصـر بـه جامعـه  های اقتصادی و اجتمـاعی مسـئله اساس نابرابرین یبر ا

پوستان آمریکـا نیسـت، بلکـه جامعـه سفیدپوسـت نیـز از تبعـات منفـی ایـن نیپوستان و رنگ سیاه
  هستند.  یهای اقتصادی در رنج و سخت نابرابری

موضوع دیگر اینکه تسلط سفیدپوستان آمریکا بر نهادهای قـدرت و نهادهـای م کار نامتوازن: ی. تقس ٥
ها، تغییری در مبنا رخ نداده است.  رغم همه این اعتراض  کم و بیش ادامه پیدا کرده و بهاجرای قانون 

                                                                                                                                        
1 . Odis Johnson 
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ز به هم خوردن ثبات در شی اانها  وقوع جنبش گوید می» دموکراسی در آمریکا«ر کتاب وتکویل دد
ین توانند کنار هم زنـدگی کننـد. بنـابرا و سفید هیچ وقت نمی  در آمریکا هم نژاد سیاه است.جامعه 

ن یکـه چنـفقدان شرایط مساوی و برابر برای همه اسـت ، توان گفت یکی از شرایط وقوع انقالب می
بـه عقیـده  د.هـا اجـازه بـروز خواهـد دا ها به انقالب در آمریکا وجود دارد و همین نابرابری یتیظرف
  د شـد،که دچار انقالب خواهن ودر ش مییپنحوه تقسیم کار در جوامع صنعتی به سمتی  ،تکویلدو

  زوایـای اجتمـاعی، همـهاین عـدم تـوازن در  .جوامع هستیمن یازیرا شاهد تقسیم کار نامتوازن در 
العملی بـه  توان گفت این جنبش عکس شود. بنابراین می دیده می االت متحدهیا سیاسی و اقتصادی

تخدام در نـد اسـین گـزاره بـه فرایـق ایاز مصاد یکی ت.نحوه تقسیم کار در جامعه صنعتی آمریکاس
کننـده افـراد سفیدپوسـت هایشـان تـداعیکه رزومه افرادی که نام یطور شود، به کا مربوط مییآمر

کننـده هایشـان تـداعیکارگیری دارنـد تـا افـرادی کـه نـام درصد احتمال بیشتری برای به ٥٠است، 
 دو برابـر بیشـتر از افـ پوستان است. احتمال بیکاری افراد سیاه سیاه

ً
راد سفیدپوسـت پوسـت حـدودا

درصد و میان سفیدپوسـتان  ٥پوستان  ، میان سیاه٢٠١٩تا اکتبر  ٢٠١٨است. این آمار در بازه نوامبر 
درصـد کمتـر از  ٢٥درصد بوده است. همچنین در صورت استخدام، میزان درآمد آنها  ٣ک به ینزد

  همتایان سفیدشان است.

  گیري   نتیجه
هـای  پوست سرآغاز اعتراضات اجتمـاعی ماه فلوید سیاه با اینکه تبعیض نژادی و کشته شدن جورج

گذشته در شهرهای آمریکا بود، اما این به معنای رضایتمندی سفیدپوستان از وضـعیت اجتمـاعی و 
ن نظـر اسـت کـه یـد ایـدپوسـت در اعتراضـات مؤیت سفیـاقتصادی آمریکا نیست. حضـور اکثر

 افـراد و  ژادپرستی نیست. نحلـهاعتراضات در آمریکا منشأ واحدی ندارد و فقط مشکل ن
ِ
های فکـری

شـان در ایـن اسـت کـه  کنند نیز متفاوت است. وجه اشتراک هایی که در اعتراضات شرکت می گروه
 اختالف نظر هم دارند. عالوه بر تبعیض نژادی، دعوای فقیر 

ً
باید در تظاهرات شرکت کنند، اما قطعا

کردنـد در جامعـه  ها خود ادعـا می ست. آمریکاییگیری ا  و غنی نیز در جامعه آمریکا در حال شکل
داننـد، زیـرا در آن زمـان، تمـام یـا بخـش  آمریکا همه از فقیر و ثروتمند خود را طبقـه متوسـط می

ای از حداقل امکانات برخوردار بودند. در حال حاضر شـکاف درآمـدی و احسـاس فقـر در  عمده
ک طرف و احساس فقر و نـابرابری از طـرف جامعه آمریکا به شدت در حال افزایش است. فقر از ی

استریت هم به این علت رخ داد. در حال حاضـر دو جنـبش  دیگر در حال افزایش است. جنبش وال
زننـد.  اند و اعتراضات اخیر را رقـم می برابرخواهی نژادی و برابرخواهی اقتصادی با هم پیوند خورده

های آینـده رو بـه افـزایش خواهـد بـود، بـه  الاز آنجا که شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی در س
 در انتخابـات بعـدی در  بینی می خصوص به دلیل بحران کرونا و پیامدهای آن، پیش

ً
شـود احتمـاال

 شاهد چنین اعتراضاتی با شدت بیشتر خواهیم بود. ٢٠٣٢، ٢٠٢٨، ٢٠٢٤های  سال



  
  

 ها دولت مخالف مقاومت؛ تهدیدها و فرصت

  مسئله
ای و  کشـوری)، منطقـه در غـرب آسـیا همـواره متـأثر از سـه مؤلفـه داخلـی (درونمسئله مقاومت 

ای در  ای و فرامنطقـه های منطقه ویژه پس از انقالب اسالمی، تأثیر مؤلفه ای بوده است؛ به  فرامنطقه
ای که این دو عنصر، مؤلفه داخلی بـرای  گونه های مخالف مقاومت بیشتر شده است، به تداوم دولت

انـد. اگـر در عرصـه  شـدت محـدود کرده گیری آن را بـه  ی دولت مقاومت یـا منـع شـکلگیر شکل
ای مسـئله  ای پدیده دولت مستبد در برابر دولت مقاومت قرار گرفته است، در عرصه فرامنطقه منطقه

عبارتی دیکتاتوری جهانی مقابل این دولت ایستاده است. ایـن نوشـتار ضـمن تشـریح  استکبار و به 
 پردازد. های ناشی از آن می ف مقاومت، به تهدیدها و فرصتدولت مخال

  هاي دولت مخالف مقاومت مؤلفه
ای  ساالری است که پدیـده نخستین ویژگی دولت مخالف مقاومت گرایش به دیکتاتوری و منع مردم

شایع در جهان اسالم است. نتیجه اولیه این وضعیت پذیرش سلطه و گرایش به تبعیـت از اسـتکبار 
 و تصـرفات از بشـر زنـدگی محـیط متأسـفانه امـروز«چنان که رهبری انقالب بیان داشتند: است؛ 
 اینکـه. آمریکاسـت شـان رأس در البتـه،. است سرشار دنیا سرتاسر در استکباری های گروه عملکرد
  بـود، او مخـالف دولتی اگر که دهد می حق خود به دولتی

ً
  و صـریحا

ً
 خجـالتی هـیچ بـدون و علنـا

هـای دیکتـاتور منطقـه  تـداوم حیـات دولت» است. استکبار روح این اندازم، برمی را وا من: بگوید
پـذیر اسـت.  بدان علت که خاندان حاکم نزد مردم خود جایگاهی ندارد، با نزدیکی به آمریکا امکان

 تابند. بنابراین وجود هرگونه دولتی را که در تضاد با این مؤلفه باشد، برنمی
گرایی است. در واقع ایـن  گرایی و دوری از معنویت ولت، گرایش به مادیدومین ویژگی این د   

 چنین دولتی به معنای انکار گرایی کند. مادی های تمدن مدرنیته عمل می دولت در چارچوب ارزش
 دیگـر در ایـن دولـت باشـد. ویژگـی بـاالتر موضوعی گرایی معنویت اینکه نه است، گرایی معنویت

 رویکـرد جهـت تغییـر نقالب اسالمی که زیربنای دولـت مقاومـت اسـت،ا دیدگاه از جدید دوران
 فـردی عرصه در تنها نه که ای گونه به است؛ دین و گرایی معنویت محوریت سمت به بشر اجتماعی

 زمینـه این در اسالم دین محوریت با اسالمی انقالب. رود کار به اجتماعی عرصه در تواند می بلکه
 نیرویـی عنـوان بـه مـادی های ایـدئولوژی داران داعیه برابر در ت کهجهان اس برای عطف نقطه یک

کید با قدرت ساختار با تقابل در و مستقل   .تداوم یافته است معنوی عناصر بر تأ
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هـا بـا  داری و عقالنیـت ابـزاری اسـت. ایـن دولت ها گرایش به سـرمایه ویژگی سوم این دولت 
داری  دارنـد. سـرمایه یرش دیکتاتوری جهانی برمیداری، گام نخست را در پذ پذیرش اصول سرمایه

هـا را  انقالب و هـا جنگ قالب در خشونت و گری نظامی سلطه، امپریالیسم، دنبال خود استعمار،  به
های مخالف مقاومت در جهان اسالم کرده است. نتیجه این وضعیت توجه به عقالنیت  عاید دولت

های انسانی و حمایت از مظلوم و عدالت است. همـین  شگرایانه در برابر ارز ابزاری و منفعت مادی
 جهان اسالم می

ً
  کشاند.  ویژگی ضرورت دولت مقاومت را به عرصه جهانی و نه صرفا

هایی مخالف مقاومت شـده  این وضعیت در بسیاری از جوامع اسالمی موجب تشکیل دولت  
انـد. سـاختار داخلـی  بـدیل کردهای در تضاد با محور مقاومـت ت ای را به جبهه است که نظم منطقه

کند و این دو مؤلفه، ساختار  ای ضد مقاومت را ایجاد می هایی در داخل، ساختار منطقه چنین دولت
  های ضد مقاومت تحریک کرده است. ای را به حفظ دولت فرامنطقه

  ها و تهدیدها فرصت
ویژه جهـان   امع بههای جدید اجتماعی در جو گیری جنبش در شرایط کنونی نخستین فرصت، شکل

ها بود تا اهـداف خـود را خـارج از  یک تبلور از اقدام هماهنگ این جنبش ۲۰۱۱اسالم است. سال 
های نـوین مجـازی ابـزار  جویی کنند. رسـانه ها پی هایی و در کف خیابان ساختارهای چنین دولت

ها و اقدامات به  رزششوند حیطه اقدام آنها فراملی باشد و ا ها هستند که سبب می اصلی این جنبش
سرعت به کشورهای دیگر سرریز شود. فرصت دوم، ظهور و توسعه بازیگران غیردولتـی در جوامـع  

هـا تحـت فشـار قـرار گیـرد و  العمل دولت شـود دسـتور های این بازیگران سبب می است. فعالیت
ازیگران هـای جدیـد و بـ هـای ارتجـاع نداشـته باشـند. دو مؤلفـه جنبش کم گرایش به دولت دست

ای که  گونه های همجوار را شدت بخشیده است؛ به غیردولتی، اصل تسری جغرافیایی بین این دولت
  کند. ای از کشورها را فراهم می شروع تحول در هر کشوری احتمال توسعه آن به مجموعه

های مخالف مقاومت فرصت مهم دیگری بـرای  آفرین حاصل از دولت های تنش وجود شکاف 
گرایی و  های اقتصـادی شـدید، فرقـه هـایی بـرای تغییـر رفتـار اسـت. شـکاف نین دولتفشار بر چ

هایی برای تغییر رویه را شـدت بخشـیده اسـت.  دیکتاتوری خاندانی ظرفیت بحران در چنین دولت
ها در جهـان اسـالم اسـت کـه  فرصت دیگر افول قدرت و حضور آمریکا به عنوان حامی این دولت

های تحت حمایـت آمریکـا در  دولت  گرایی جریان مقاومت و کاهش قدرت نتیجه آن، تقویت عمل
  منطقه است.

ها به شدت بر اقتصـاد ایـن  ها همچنان وجود دارد. این دولت اما تهدیدهای ناشی از این دولت
ها تـداوم داشـته  جوامع مسلط هستند و با توزیع درآمدهای رانتی و ابزار سرکوب ممکن است سـال
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را بـه انحـراف بکشـند. تهدیـد دوم،  ۲۰۱۱همین حربـه توانسـتند بیـداری اسـالمی باشند؛ زیرا با 
هایی با رژیم صهیونیستی در سـکوت افکـار عمـومی ایـن جوامـع  پیمانی راهبردی چنین دولت هم

تواند خـأل قـدرت ناشـی از آمریکـا را جبـران کنـد. تهدیـد سـوم مربـوط بـه سـاختار  است که می
ها تا کنـون نتوانسـتند رویکـرد سیاسـی بـرای نفـوذ در بدنـه  جریانهای مقاومت است. این  جریان

اند. ساختار رهبری فردی یک تهدیـد  سرعت درگیر مسائل نظامی شده ها پیش گیرند و به  دیکتاتوری
  ها زیاد است. هاست که با ترور رهبران، امکان واگرایی این جنبش برای این جنبش

  گیري نتیجه
ون راهبرد ائتالف با بازیگران خارجی امنیت جمعی و خرید امنیـت های مخالف مقاومت اکن دولت

ها در کنار توسعه جریان مقاومت،  اند؛ زیرا واگرایی جوامع داخلی این دولت از خارج را شدت داده
رسد روند جدیـد یـک رونـد  نظر می  امکان ظهور موج جدیدی از تحوالت را ایجاد کرده است. به

ای و در نهایـت  ای زمینـه تحـوالت منطقـه ش سـاختاری فرامنطقـهوارونه است کـه بـا کـاهش نقـ
 بر باشد. ها فراهم خواهد شد حتی اگر این روند زمان کشوری در این دولت درون

  


