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  بس در لیبی ارزیابی مذاکرات آتش

 رویداد
 ملـی وفـاق دولـت بـین ١)۵+  ۵( نفـر ده از نظامی متشکل مشترک های کمیته نشست از دور اولین
و  شـد آبان آغاز ۱۲از روز  در شهر غدامس حفتر، خلیفه لیبی، ژنرال شرق نیروهای فرمانده و لیبی
 مـذاکرات آغـاز سـر بـر کشور این در درگیر طرفین ٢یافت. ادامه ۱۳۹۹آبان  ۱۴تا  روز مدت سه  به

 دربـاره دوبـار درگیـر طـرفین مـیالدی، جـاری سـال توافق، طی این از پیشبس توافق کردند.  آتش
   .داشت ادامه همچنان ها درگیری و بمباران ولی رسیدند توافق به بس آتش

 کـه ژنـو نشسـت اهـداف تحقـق در غـدامس مـذاکرات دارند برخی کارشناسان و تحلیلگران انتظار
 همـوار را بـس آتش عملـی مسـیر شد، بتوانـد یبیل بحران در درگیر های طرف میان دائم بس آتش موجب

کند. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نظری خالف این نوع ارزیـابی دارنـد و آینـده خـوبی بـرای ایـن 
  ایم. بس در لیبی پرداخته مذاکرات متصور نیستند. بنابراین در این یادداشت به ارزیابی مذاکرات آتش

  تحلیل رویداد
بس و حل منازعات لیبی برگزار شـد،  سیاسی به مذاکرات قبلی که در مورد آتشبا نگاهی تاریخی و 

 نوع مذاکرات وگوها همچون مذاکرات قبلی است. این گفت و نوع مذاکرات جنس و شود روشن می
 هـا درگیری و اند، گشته باز اول نقطه به طرف دو وگو گفت هر پایان در اما شده، انجام ۲۰۱۵ سال از

 .نشـد اجرایـی و مانـد نتیجـه بی اما شد، امضا بس آتش دو جاری نیز سال در. ده استکر پیدا ادامه
بس صـورت گرفتـه  هایی که از این آتش حال با توجه به سابقه مذاکرات و تحوالت جدید و حمایت

  پردازیم. است به ارزیابی مذاکرات غدامس می

  ارزیابی مذاکرات غدامس
گاه منابع  اینکـه جز شد، انجام مثبتی فضای در عموم صورت به مذاکرات که داشتند اظهار لیبیایی آ
 دلیـل بـه نفتـی تأسیسات از حمایت گارد هیئت ویژه به لیبی، شرق نمایندگان اعضای برخی غیبت
 مـذاکرات افتاد، اتفاق وگوها گفت شروع از پیش روز یک که لیبی ارتش ویژه نیروهای فرمانده مرگ

                                                                                                                                        
   .شرکت کردند طرف دو هر از ارشد افسر ۵ مذاکرات . در این ١
  .شد برگزار لیبی داخل نشست بار این اولین برای بودند. کرده برگزار سوئیس ژنو در را خود دیدار چهار این از . پیش٢
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   ١کرد. مختل اندکی را
وگوهاسـت. ایـن  گفت روند با مغایرت در درگیر، طرف دو نظامی فرماندهان اظهاراتاز طرفی 

دهـد امـا آنچـه مهـم اسـت نظـر و  می نشان را میان طرفین درگیر نظر اختالف اظهار نظر آنها عمق
  تصمیم حامیان خارجی آنهاست.

  بس حمایت آمریکا و روسیه از آتش
 کننـد و بـه و روسیه از مذاکرات غدامس حمایت می دو بازیگر خارجی در صحنه لیبی یعنی آمریکا

در مـورد مـذاکرات  ٢پیش از آغاز مـذاکرات، مسـکو و واشـنگتن هفته هستند. دو آن موفقیت دنبال
 اظهـار داشـت سیاسـی، کارشـناس الهرام، مراعی زمینه، همین در ٣وگو کردند. بس لیبی گفت آتش

 بـازیگر دو همـین امـا اثرگـذار نیسـتند، لیبی تحوالت صحنه در ظاهر به مسکو و واشنگتن هرچند
 صـحنه پشـت آنهـا نماینـدگان زیـرا دارند، لیبی های درگیری در را تأثیرگذاری بیشترین المللی، بین
  .دارند کشور این در جنگ بحران مدیریت در اساسی نقش

  بس   حمایت مصر و امارات از آتش
 سیاسـی رونـد بـه بندی پای خواستار مشترکی یهبیان انتشار نیز با امارات و مصر خارجه امور وزارت
کید و شدند برلین کنفرانس روند طریق از و متحد ملل سازمان نظر زیر  تنهـا سیاسی روند کردند تأ
  است. آن ارضی تمامیت و وحدت حفظ و لیبی در صلح تحقق برای راه

 س  ب در خصوص آتش ترکیهتردید 
نشان داد تحـوالت نظـامی و سیاسـی در لیبـی، بـر اسـاس  جمهور ترکیه با تردیدافکنی آشکار خود رئیس
بس در لیبـی میـان  توافق آتش« :ه بوداردوغان در واکنش به این توافق گفت ت.های او پیش نرفته اس خواسته

مسئوالن بلندپایه به دست نیامده و مورد اعتماد نیست و من درباره اجرای آن تردید دارم. گذر زمان بـه مـا 
دانـیم کـه آیـا مزدورانـی  ما نمی .بس در لیبی اجرا خواهد شد یا خیر نامه آتش که آیا توافق نشان خواهد داد

  ٤»؟نشینی خواهند کرد یا خیر همچون نیروهای واگنر از لیبی طی سه ماه عقب

                                                                                                                                        
  ، ۱۴/۰۸/۱۳۹۹، »ژنو توافق کردن نهایی برای تالشی امس،غد نشست« هدیه، . زاید١

www.independentpersian.com  .  
 ریچارد و آفریقا، شمال و خاورمیانه امور در روسیه جمهوری رئیس ویژه نماینده بوگدانف، میخائیل نشست این . در٢

 سفیر سالیوان، جان حضور در لیبی جنگ بحران سیاسی فصل و حل مورد در لیبی، در متحده ایاالت سفیر نورلند،
  .کردند وگو گفت مسکو، در آمریکا

لتقی: لیبیا«الالفي،  عبداللطیف . علي٣
ُ
الـثالث،  المسـارات طریق وخارطة الحالي نوفمبر ۹ یوم تونس في الحوار م

۰۴/۱۱/۲۰۲۰ :http://www.minbarlibya.org/?p=20521   
ــا٤ ــان معلق ــي، أردوغ ــک آر ت ــة عربی ــا: ضــعیف المصــداقیة،  . وکال ــي لیبی ــار ف ــف اطــالق الن ــاق وق ــی اتف عل

http://www.independentpersian.com
http://www.minbarlibya.org/?p=20521
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ــل ــی تمای ــه کشــورهای غرب ــابراین از آنجــا ک ــرای بســیاری بن ــدن ب ــت  بازگردان ــاز فعالی و آغ
المللی نیـز تمایـل دارنـد در لیبـی  بین های س دارند و از سویی شرکتطرابل به خود های سفارتخانه
 دروازه کـه کشـوری تالش خواهنـد کـرد بـرای المللی بین های کنند؛ بنابراین قدرت گذاری سرمایه
  .یابند  سیاسی دست موقت حل به راه آفریقاست، به ورود اصلی

    5+5توافق طرفین در نشست 
  به شرح زیر است: آنها ترین مهم بند توافق کردند که ۱۲بر  سب آتش اجرای طرفین درگیر برای

 مـورد در )۵بـه عـالوه  ۵ده ( کمیتـه در کنندگان شـرکت بازگشـایی مسـیرهای زمینـی: . توافق بر ازسرگیری پروازها و ۱
   ١کردند. توافق غدامس و سبها شهرهای به پروازها ازسرگیری

 در امنیتـی مشـترک کمیته تعیین و المللی بین ناظران جمله از رتیهای نظا . توافق در مورد اقدامات سازمان ۲
 منطقه؛ در امنیتی ترتیبات برقراری

ها نظارت خواهد  پادگان به مسلح نیروهای بازگشت بر این کمیته . توافق برای تشکیل کمیته فرعی نظامی: ۳
 دومـین بنـابراین. شـد انتخـاب نظـامی کمیتـه پایگـاه عنوان به در مذاکرات غدامس، سرت ٢ کرد.

 شد. خواهد برگزار سرت در جاری ماه در مذاکرات نشست
 فرمانده حضور با نفتی تأسیسات از حفاظت جلسه اولین: . توافق برای برگزاری جلسه در مورد تأسیسات نفتی ۴

) ۱۳۹۹ آبـان ۲۶( نـوامبر ۱۶ در امنیتی مأموران و نفت ملی شرکت مدیر نفتی، تأسیسات حفاظت
 شـده داده ارجـاع نظامی مشترک کمیته به آن کارهای و شود می برگزار در شرق لیبی لبریقها شهر در

 .است
 از نظـامی کارشناسـان همکـاری بـا زدایـی مین هـدف با :های مهندسی نظامی مشترک . توافق بر ایجاد تیم ۵

   اطالعات؛ سرویس و ملل سازمان
 شد. خواهند ادغام کشور این نهادهای در بیاییلی مسلح نیروهای: . توافق بر ادغام نیروهای مسلح ۶
لیبـی را  نیروهای خـارجی، ماه آینده سه تا حداکثر توافق شد . توافق بر خروج نیروهای خارجی از کشور: ۷

 نامـه توافق مطـابق را لیبـی در ترکیه های نیروی بقای که ژنو توافق این بند از توافق با مفاد ترک کنند.
 دارد. منافات کند، می حفظ طرابلس و آنکارا میان امضاشده

نبرد ادامه  های جبهه را در بس دو طرف درگیر توافق کردند آتش بس و پرهیز از تنش نظامی: . توافق بر آتش ۸

                                                                                                                                        
۲۳/۱۰/۲۰۲۰،arabic.rt.com  

  ،۰۴/۱۱/۲۰۲۰ المرتزقة، وتراجع لمقراتها القوات عودة علی اتفاق.. غدامس اجتماع اإلخباریة، . العین١
 https://al-ain.com  

 مقرهـای بـه نیروهـای خـارجی بازگشت برای نظامی فرعی کمیته تشکیل  مذاکرات جلسات نتیجه ترین . برجسته٢
  .بود خود

https://al-ain.com
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 ١نظامی اجتناب کنند. تنش از دهند و
 و ندهـم باشـ شریک لیبی سیاسی فرآیند در دو طرف توافق کردند . توافق بر مشارکت در فرایند سیاسـی: ۹
 و لیبـی حاکمیـت تا بگیرند نظر در خود قومی و شخصی منافع از باالتر را کشورشان منافع همگی
  ٢.بماند مصون آن ملی وحدت و ارضی سالمت و استقالل

 و) غـرب ـ هیئتی از شورای عـالی دولـت (طرابلس شدرار در پایان این نشست بعد از توافق، ق
 تـونس در ملـل سـازمان ) زیـر نظـر١٣٩٩ آبان ١٩نوامبر ( ٩ )شرق ـ طبرق( لیبی پارلمان از هیئتی
 .بنشینند وگو گفت به لیبی آینده سیاسی درباره ساختار و کنند برگزار نشستی

  بس لیبی حل آتش راه
 مقـام یـک انتخـاب بـس لیبـی را حـل آتش متحد، تنهـا راه ملل سازمان موقت استیفانی ویلیامز، نماینده

  ٣داند. می شرقی منطقه در بازیگران اجماع و الوفاق فعلی دولت در اتیاصالح ایجاد یا جدید اجرایی
 جنگجویان همه خروج بس در لیبی بیان کرده بود: یکی، حل برای آتش نیز دو راه ٤سالمه غسان
  ٥.ملی وحدت دولت تشکیل آنها و دیگری ملیت به توجه بدون لیبی، از خارجی

سـپس  و اساسـی قانون پرسی همه چگونگی مورد در نشستی که در تونس برگزار خواهد شد در
انتقـالی بحـث خواهـد شـد؛ امـا آنچـه  مرحله پایان در انتخابات و سازماندهی انتخابات برگزاری

در دور  همچنـین ٦اساسی هستند. قانون پرسی همه مخالف در لیبی احزاب از روشن است بسیاری
 اساسـی، قـانون مشکالت های حل راه سر بر برای توافق شد مذاکراتی که در قاهره برگزار شد، ثابت

  کنند. می شرکت احزاب همه
 تا آنها به عرصه رقابت بازگردنـد و صورت گیرد  ملی لیبی هماهنگی احزاب میان در صورتی که

شـکل دهنـد،  انتقـالی و گـذار از مرحلـه انتخابـات برگزاری ملی را با وحدت دولت زمینه تشکیل
 که نیست معنی گیرد، اما به این بس شکل می برای حل منازعات و آتش ای دوره میان و اولیه موفقیت

  نخواهد شد.  تشدید بعدها اختالفات

                                                                                                                                        
   ،۳۱/۱۰/۲۰۲۰، »غدامس مدینة في) ۵+  ۵( العسکریة اللجنة اجتماع: قناة العالم، لیبیا. «١

https://www.alalamtv.net/  
  . همان.٢
لتقـی: لیبیـا« الالفي، عبداللطیف . علي٣

ُ
 المسـارات طریـق وخارطـة الحـالي نـوفمبر ۹ یـوم تـونس فـي الحـوار م

   http://www.minbarlibya.org/?p=20521 : ۰۴/۱۱/۲۰۲۰،»الثالث
شورای امنیت هنوز بر سـر معرفـی فرسـتاده جدیـد بـه  .در ماه مارس استعفا کرد که فرستاده سازمان ملل در لیبی. ٤

  .تر کرده است های صلح در این کشور را پیچیده تالش . این مسئلهتوافق نرسیده است
، »دائـم نـار إطـالق وقـف" إلـی لیبیـا فـي الهدنـة ویـلتح خطة یکشف سالمة غسان«. وکالة عربیک إسبوتنیک، ٥

۱۹/۰۱/۲۰۲۰  :https://arabic.sputniknews.com  
  رسید. تصویب به عضو ۴۳ اکثریت با اساسی لیبی قانون نویس پیش ۱۳۹۶مرداد  ۵ . در٦

https://www.alalamtv.net
http://www.minbarlibya.org/?p=20521
https://arabic.sputniknews.com
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  گیري نتیجه
 رفت برون های راه و است پیچیده و غربی لیبی بحرانی و شرقی مناطق در اجتماعی و سیاسی شرایط

 اعتمـادی بی باعث ساله نجپ نظامی درگیری رسد. از سویی به نظر می دشوار کشور کنونی بحران از
هـای  غـدامس و حمایت در ۵ بـه عـالوه ۵ توافـق از پـس شـده اسـت. امـا متخاصم طرف دو بین

 بـه دادن پایـان آمیز مسالمت حل راه ای و حامیان طرفین درگیر زمینه ای و فرامنطقه های منطقه قدرت
  .خواهد شد فراهم بس لیبی و آتش در جنگ بحران
 ترکیـه پیدا کرده زیرا همگرایی تدریج به مصر و روسیه ترکیه، میان منافعنیز  گذشته ماه یک طی
 و کـرده تقویـت نفتی تأسیسات بر را خود کنترل روسیه کرده، ایمن مدیترانه دریای در را خود پایگاه

گیری  بس و ارتباط مصر نیز خواهان آتش .است کرده ایجاد لیبی مورد در ترکیه با ارتباطی کانال یک
  یل لیبی است.با قبا





  
  

  1آمریکا 2020هاي جنبش  چالش

  رویداد
 ششم از کشور، این پلیس به دست آمریکایی، پوست سیاه شهروند فلوید، جورج شدن کشته پی در

 ادامـه بیش و همچنان کم که شد شروع آمریکا در ممتد خیابانی تظاهرات) ٢٠٢٠ می ٢٦(  خرداد
هایی  ها و ظرفیت این جنبش به رغم فرصت .است گرفته ارقر توجه کانون در آن مختلف ابعاد و دارد

هایی برای استمرار و رسیدن به اهدافش مواجه است که در این نوشتار  که درون خود دارد، با چالش
  شود.  کوتاه به برخی از آنها اشاره می

  تحلیل رویداد
یي بـراي بسـط و هـااسـت، چـالش ٢٠٢٠مثابه ظرفیِت گسترش جنـبش جدا از فاکتورهایي که به 

  شود:گسترش این جنبش وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته مي

  الف) گرایش به خشونت و شورش
 اعتراضات مرتبط با جنبش سیاهان در آمریکا بدون خشونت بوده اسـت. در اتفاق به قریب اکثریت
 فعالیـت یـا خشـونت بـه دسـت تظاهرکننـدگان اعتراضات مرتبط با این جنبش، درصد ٩٣ از بیش

سراسـر ایـاالت  در مشـخص مکـان ٢٤٠٠ از بـیش در آمیز مسـالمت اعتراضات .اند نزده تخریبی
 محـدود مکـان ٢٢٠ از کمتر به آمیز اعتراضات خشونت حال، همین در .است شده گزارش متحده
 .انـد کرده تجربـه را آمیز مسالمت اعتراضات است که مناطقی درصد ١٠ است. این میزان زیر شده

طبـق  اسـت،بوده  آمیز سیاهان مسالمت جنبش با مرتبط تظاهرات دهد می نشان که هایی داده رغم به
 در سـیاهان جنـبش بـا مـرتبط معترضـان بیشتر معتقدند دهندگان پاسخ درصد ٤٢ نظرسنجی، یک

دیگـري از  نظرسـنجی مسـئله مطـابق کننـد. ایـن تخریـب را اموال یا تحریک را خشونت اند تالش
ژوئن حمایت و طرفـداري از اعتراضـات بـه اوج خـود  ٣گوید در  یکایي است که میمؤسسات آمر

 افـراد هاي اجتماعي، هرچـهشدت کاهش یافته است. برپایه نظریات جنبشرسید، اما پس از آن به 
 و جنـبش آن از حمایـت بـرای بیشـتری انگیزه کنند، پنداریذاتهم جنبش یک با اجتماعی نظر از

 احسـاس ایجاد باعث که اجتماعی های جنبش مقابل، در کنند. می پیدا آن قیتموف تسهیل به کمک
. شوند برخوردار مردمی های حمایت از توانند نمی شوند، می میان ناظران اجتماعی جدایی و فاصله

                                                                                                                                        
  کارگروه آمروپا ١٣٩٩سال . برگرفته از پژوهش راهبردی سه ماهه دوم  ١
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 از نـاظران بـین را اجتمـاعی شناسایی احساس که دهند می انجام اقداماتی که هایی جنبش بنابراین،
  برند، می بین

ً
  شوند. می رو روبه مخالفت با حتی یا دهند می دست از خود را حمایت احتماال

  هاب) استفاده ابزاري دولت از رسانه
گیري ها خود یکي از عوامل اصلي گسترش اعتراضات هستند، اما متأسفانه پس از اوجاگرچه رسانه

محققـانی  ،٢٠٠٠ دهـه اوایل ها را مهار و کنترل کرده است. دراعتراضات در آمریکا، دولت رسانه
اتخـاذ  اعتراضـات امروزی درباره هایرسانه که را ای شیوه ٢لود مک داگالس و ١هرتوگ جیمز نظیر
 پوششی تـالش دارنـد بـه ها بااین رسانه رسیدند که قرار دادند و به این نتیجه کنند، مورد تحلیلمی

 صحنه در حیاتی بازیگران عنوان به آنها از ایفای نقش نادیده بگیرد و را خواست معترضین طور کلی
  نامیدند. ٣»اعتراض الگوی« را پدیده جلوگیری کنند. این تحلیلگران این سیاسی

 و سیاسـی هایگرایش سبب کاهش دامنه اعتراضات به واشنگتن، دانشگاه از براساس تحقیقاتی
اسـت. عـالوه بـر آن، در آمریکـا بـوده  خشـن تظـاهرات نامتناسب پوشش مانند مغرضانه ای رسانه
اشـاعه  هـدف کـه بـا ای یافته سـازمان اطالعـاتی ضـد های کمپین ٤افترا، ضد لیگ مانند هایی گروه

 تصـویر کننـد، بـافعالیـت مـي اعتراضـات در درگیر های جنبش یا ها گروه از نادرست خصوصیات
تند و از بیـرون از هسـ ٥فـامثابه افراد افراطی و خشن که عضو سازمان آنتی فعاالن جنبش به کشیدن

  اند.   ها کاستهویژه میان سفیدپوست گیرند، از محبوبیت جنبش سیاهان بهکشور خط می

 کننده خشونتج) نفوذ عوامل تحریک
 کننـده یـا تحریک عوامل از هایی گزارش است، شده تبدیل خشونت به تظاهرات که موارد برخی در

 .ندکن می تحریک را خشونت که دارد وجود ها نفوذی
او را بـه  ها کـه رسـانه مردی برگزار شد، مینیاپولیس در ماه مه ٢٧که در  تظاهراتی در مثال، برای

 یکـی گزارش ها بود. اینفروشگاه هایشیشه شکستن حال معرفی کردند در ٦»چتر مردی با«عنوان 
 ایجـاد را تـنش و خصـومت جو و بود روز آن در مخرب های فعالیت به مربوط های گزارش اولین از

                                                                                                                                        
1. James Hertog  
2. Douglas McLeod 
3. Protest Paradigm 
4. the Anti-Defamation League 

افراطـی  چپ اغلب (که چپ سمت به آنها سیاسی عقاید که رود می کار به مردم از طیفی وسیع تعریف برای اصطالح . این٥
 و هـاشـرکت توسـط ثـروت آورینوعی به جمـعبه  و کند می حمایت مظلوم جمعیت از فاآنتی مواضع .دارد تکیه هستند)
 جوانـان فـاآنتـی جدیـد اعضـای بیشـتر ترامپ، جمهور رئیس انتخاب زمان از حال این با .آمریکایی اعتراض دارد نخبگان
کـا ایـن گـروه را در آمری .کردنـد اعتراض ٢٠١٧ ژانویه در جمهوری ترامپ ریاست تحلیف مراسم در همچنین آنها .هستند

  .  کنند می کنترل ها رسانه و دولتی نخبگان که آمریکا را باورند این بر آنها .نامند می »سیاه بلوک«نیز 
6 . umbrella man 
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 دیگـر مثالی نژادی را گسترش دهد. در ناآرامی نزاع و خواستمی مرد کرد. به تعبیر کارشناسان، این
 آمیز خشـونت رفتارهای انجام برای غیرمقیم افراد از تعدادی که شد گزارش دیترویت، در مه ٢٩ در
  .آنها انجامید دستگیری به که کردند سفر شهر این به تظاهرات یک طی

  ب شدید دولتیج) سرکو
اي در قبال جنبش موضع تند و خصمانه دولتی نیروهای ،ACLED های براساس داده کلی، طور به

  زنـدگي سـیاهان جنـبش بـا مـرتبط تظاهرات که واقعیت این رغم  به داشتند. ٢٠٢٠اعتراضي 
ً
 غالبـا

  یا درصد ٩ از بیش است، بوده آمیز مسالمت
ً
و سـرکوب  همداخلـ بـا نفـر یـک نفـر ١٠ هر از تقریبا

درصد بـوده اسـت.  ٣هاي دیگر حداکثر است که این آمار براي جنبش شده رو روبه نیروهاي دولتي
 گذشـته بـوده سـال در زمـان این به نسبت مداخله میزان کلی افزایش معنای به همچنین مسئله این
 ٣٠ از اعتراضـات (کمتـر همـه از درصـد ٢ از کمتـر در مقامـات کـه ٢٠١٩ ژوئیه برخالف. است

 رویـداد) ١٧٠ از بـیش (یـا تظـاهرات کـل از درصد ٩ در ،٢٠٢٠ دخالت کردند، در ژوئیه واقعه)
درصـد تظـاهراتی کـه نیروهـای دولتـی در آن حضـور  ٥٤کردند. در این میان، در بیش از  مداخله

 یا فلفل و اسپری پالستیکی های گلوله آور، اشک گاز شلیک شده است مانند استفاده زور داشتند، از
 داشته زیادی افزایش پیش، سال در مقایسه با یک این مسئله نیز باتوم. با تظاهرکنندگان شتم و ضرب
کـرده  اسـتفاده زور از تظاهرات سه در فقط دولت پرسنل ،٢٠١٩ ژوئیه ها در براساس گزارش .است

در خشـونت  تظاهرکننـدگان علیـه رویـداد ٦٥ در کم دسـت کـه ،٢٠٢٠ ژوئیه با مقایسه در بودند؛
بـا  سـیاهان جنبش با مرتبط رویدادهای کل از درصد ٥ از دستور کار قرار گرفت. در این میان بیش

درصـد در سـایر  ١کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا برخـورد کمتـر از  است شده  رو روبه زور مقامات
 اماعـز ٥٥ از فلویـد، بـیش شدن کشته زمان دهد. باید گفت ازاعتراضات، رشد زیادی را نشان مي

هـاي رغـم دادهبه سراسر ایاالت متحده صورت گرفته است. با این حـال بـه ملی گارد و فدرال گارد
 ضـد و غیردولتـی دولتـی، عناصـر آمیز در آمریکا، با سرکوب خیلي کم از وقوع اعتراضات خشونت

 ایـن التهـاب بـرای را متعـددی اقـدامات هستیم. برخي معتقدنـد دولـت رو روبه کنندگان تظاهرات
شدیدتر با مخالفان درگیر  دولتی نیروهای قطبی، حد از بیش فضای این است. در داده انجام ها تنش
 حـل دنبال به کنندگان تظاهرات ضد کنند وعمل مي تر قاطع و تر فعال دولتی غیر بازیگران شوند، می

  . هستند خیابان در خود سیاسی اختالفات
 ماهیـت مقامات دولت ترامـپ سـعی داشـتند تـا تر شدن اعتراضات در آمریکا، پس از گسترده

 در ایـن منتسب کننـد. ترامـپ فاآنتی به موسوم به اعضای گروه اعتراضات را از برخی آمیز خشونت
 اختیـار فـدرال دولت داند هرچندباره اظهار داشت که دولت این گروه را یک سازمان تروریستی می
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  گروه به یک زدن برچسب برای قانونی
ً
 خـارجی تروریسـتی های سازمان تعیین شیوه به خلیدا کامال

کـه بتـوان آن را  نیسـت رسـمی مرکـزی دفتـر یـا رهبـر یـک دارای گـروه عالوه بر آن، این .را ندارد
  تشکیالتی ساختارمند بیان کرد. 

  گیري نتیجه
اعتـراض و  در آمریکـا، معتقدنـد هـر ٢٠٢٠برخی تحلیلگران ضمن اذعان به اهمیت اعتراضـات 

رسد ساختار سیاسـی آمریکـا تـا حـدی  به نظر می .شد نخواهد ختم تحول به این کشور در تغییری
کند که موجب تغییرات اساسی نشود. از طرفی نظام سیاسی آمریکا  اعتراضات خیابانی را تحمل می

کنـد. اگـر اعتراضـات در  بسته به میزان توانایی خود در کنترل اعتراضات، مواجهه خاصی اتخاذ می
کنـد و  د باقی بماند، سعی در قطع پشتیبانی افکار عمومی از آن و سرکوب معترضـین میحد محدو

تر و بنیـادی بـه خـود بگیـرد، نظـام سیاسـی آمریکـا بـرای حفـظ  اگر این اعتراضات شکل گسترده
هـا اعتراضـات را منحـرف یـا خـاموش  های اساسی ساختار کشور، با انعطاف در برخی حوزه بنیان

مدت پلیس آمریکا توانسته اسـت از گسـترش ایـن اعتراضـات  رسد در کوتاه ر میخواهد کرد. به نظ
جلوگیری کند؛ اما این به معنی خاموش شـدن اعتراضـات و مطالبـات معترضـین نیسـت. فضـای 

توانـد اوضـاع را  خورده می برانگبز انتخابات آمریکا و عدم قبول نتیجه از سوی نامزد شکست چالش
  ز هر زمانی کند.تر ا در این کشور بحرانی

  
 



  
  

  هاي عربی بازتاب اتمام تحریم تسلیحاتی ایران در رسانه

  رویداد
 تسلیحاتی های تحریم ۱۳۹۹مهر  ۲۷روز یکشنبه  بامداد امنیت در شورای ۲۲۳۱ قطعنامه براساس
 .عربی داشـت های رسانه در گسترده بازتابی رویداد این رسید. پایان به ایران اسالمی جمهوری علیه
  این نوشتار ضمن بازتاب این رخداد، تحلیلی کوتاه در این زمینه ارائه خواهیم کرد. در

  تحلیل رویداد
 های قـدرت و ایران اختالفات بحبوحه در پیش سال ۱۳ بار نخستین ایران تسلیحاتی تحریم موضوع
 تر یـقعم ایـن اختالفـات ابعـادی روز هـر زمان گذر با. شد مطرح ای هسته های برنامه سر بر غربی
 بـر عـالوه کـرد، می تصـویب ایران علیه که هایی قطعنامه در امنیت شورای آن موازات به و یافت می

 فـروش و خریـد بـود، کشـورها برای مشترک ممنوعیتی که ای هسته سالح فروش و خرید ممنوعیت
 توافـق دنشـ حاصل از پیش تا ترتیب این به. کرد  ممنوع ایران با ارتباط در هم را متعارف های سالح
 ذیـل آنهـا همـه مفـاد که رساند تصویب به ایران علیه متوالی قطعنامه چند امنیت شورای ای، هسته
 ای گسترده اقتصادی های تحریم شدن، نقض صورت در و گرفت می قرار متحد ملل منشور ۴۱ ماده
سـال، ایـن  ۱۳امـا اکنـون پـس از  .کـرد می اعمال ای هسته مسئله به مربوط های تحریم بر عالوه را

های عربـی از جملـه مخـالف و موافـق نظـام  تحریم ظالمانه شکسته شد و در همین ارتباط رسـانه
  اند که به شرح زیر است.  جمهوری اسالمی ایران مواضع گوناگونی اتخاذ کرده

 سـردبیر و عـرب جهـان سرشناس نویسنده عطوان، به قلم عبدالباری رأی الیومروزنامه و رسانه 
 یـک را آن و پرداخـت ایـران تسـلیحاتی های محـدودیت پایـان بـه ،الیـوم رأی ترونیکیالک روزنامه
 ایـن باشـد؟ در عصـبانی بایـد آمریکـا که چـرا کرد مطرح را سؤال این و دانست ایران برای پیروزی
 یکشـنبه شامگاه از سالح فروش و خرید برای تسلیحاتی های محدودیت پایان است آمده یادداشت

 در ابتـدا شـد: مواجـه شکسـت بـا ها تحریم این تمدید در دوبار آمریکا دولت که ددا رخ آن از پس
 و مـردم کـه زمـانی دیگـر بـار و امنیـت شورای دائم نکردن اعضای همراهی به علت امنیت شورای
  و مقاومت دیپلماتیک و نظامی لحاظ از تحریم این برابر در اقدام و آمادگی با ایران رهبری

ً
 این عمال

 پـس که را پیروزی این ایرانی مسئوالن که زمانی: «نوشت ادامه در کردند. عطوان اثر بی را ها تحریم
 حامیـان و ها اسـرائیلی سـر بر نگرانی و حزن ابرهای بودند، گرفته جشن شد، می محقق سال ۱۳ از

 کار ی دوبرا در را ایران دست تسلیحاتی، های محدودیت پایان زیرا بود؛ انداخته آنها سایه   آمریکایی
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 و ۳۵سـوخو و ۳۰ سـوخو مثـل پیشـرفته های جنگنـده توانـد می ایـران نخسـت اینکـه کند: می باز
خصوص  به پیشرفته های تانک و ۱۰چینی جی  های جنگنده همچنین و روسیه تهاجمی بالگردهای

و  بفروشد را خود تندروی های قایق و پیشرفته های موشک تواند می دوم، ایران بخرد. روسی  ۹۰تی 
  دست یابد. آمریکا اقتصادی های تحریم با مقابله برای مالی درآمد به

 چـارچوب در ایـران تسـلیحاتی های محـدودیت پایـان متعلق به عراق نیز بـا بیـان نیوز الفرات
 آمریکـا و آلمان فرانسه، انگلیس، چین، روسیه، کشور پنج و ایران بین امضاشده ای هسته نامه توافق
کید ،۲۰۱۵ درسال  در بایـد ایـران تسلیحاتی ممنوعیت که است کرده تعیین نامه توافق این که کرد تأ
 وزارت سـخنگوی زاده، خطیـب محسـن اظهارات همچنین الفرات یابد. شبکه پایان سال پنج طول

 ایـران بـه تسـلیحاتی محدودیت شدن برداشته بود گفته که داد بازتاب کامل طور به را ایران، خارجه
 ایـران دفـاعی سیاسـت براسـاس را آن بـه مربـوط مـالی مبادالت و سالح صادرات و واردات اجازه
  داد. خواهد

 ملـل سـازمان های محـدودیت شـدن برداشـته« تیتر زمینه این در نیز نیوز السومریه تلویزیونی شبکه
  .پرداخت رویداد این خبری پوشش به و کرد انتخاب را »کالسیک ایران های سالح فروش و خرید برای

 اسـاس بـر کـه کرد اعالم ایران: نوشت باره این در عربی متعلق به امارات نیز نیوز اسکای هشبک
 طـور بـه یکشـنبه امـروز از متعارف سالح فروش و خرید ممنوعیت امنیت، شورای ۲۲۳۱ قطعنامه
 امـور وزارت بیانیـه جزئیات به ادامه در امارات حمایت مورد خبری شبکه شد. این برداشته خودکار
  پرداخت. ظریف محمدجواد عربی توییت و رابطه این در هخارج

 کـه کـرد اعالم یکشنبه امروز ایران آمریکا، های تالش رغم به: نوشت نیز ۴۸ عرب خبری پایگاه
 بـه بود، کرده وضع کشور این علیه ۲۰۰۷ سال از ملل سازمان که تسلیحات فروش و خرید تحریم
 امـور وزیـر ظریـف، محمدجواد عربی توییت ادامه در خبری پایگاه شد. این برداشته خودکار طور

  داد. بازتاب را رابطه این در کشورمان، خارجه
 ایران خارجه وزارت یکشنبه امروز بامداد ابتدایی دقایق: نوشت نیز الجدید العربی خبری پایگاه

 فـروش و خرید با رابطه در کشور این علیه المللی بین های تحریم که کرد اعالم تفصیلی ای بیانیه در
 را امـروز ایـران خارجـه وزارت کـه نوشـت همچنـین خبری پایگاه است. این رسیده پایان به سالح
  کرد. توصیف المللی بین جامعه برای مهم بسیار روزی
 پایگاه این. کرد اعالم را تسلیحاتی های تحریم پایان ایران نوشت هم االخبار بوابه خبری پایگاه 
  کرد. منتشر را رابطه این در کشورمان خارجه امور وزارت بیانیه ادامه در خبری

 علیـه تسـلیحاتی های تحریم پایان نیز الفرات و السومریه المیادین، مانند عربی های رسانه سایر
  .دادند بازتاب را ایران اسالمی جمهوری
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  گیري   نتیجه
 بـا کـه هسـتند شورهاییک ترین مهم از روسیه و چین ایران، تسلیحاتی محدودیت رسیدن پایان به با

 کلیـد ایـران بـه تسلیحات فروش برای را ای گسترده همکاری خود، مشترک منافع به دستیابی هدف
 چنین صادرات و واردات برای ممنوعیتی تواند نمی المللی بین مقررات پس این از زد؛ چون خواهند

مهوری اسالمی ایران ایـن های مخالف ج در این میان برخی رسانه. کند ایجاد تجهیزاتی و ها سالح
اند و برخی دیگر ایـن  اثر در آینده سیاسی و اقتصادی ایران دانسته اهمیت و بی ای بی فرصت را مقوله

های  تـوان گفـت رسـانه عمل را برای آینده منطقه و مردم آن خطرناک تلقـی کردنـد. در مجمـوع می
ه قدرت داشتند، سعی کردند ایـن عربی مخالف ایران، از این تصمیم خوشحال نیستند و تا جایی ک

 اهمیت جلوه دهند دستاورد را عادی و بی
  


