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  سازي روابط مغرب با رژیم صهیونیستی دالیل و پیامدهاي عادي

  درویدا
روابــط خــود را بــا رژیــم  ١٣٩٩آذر  ٢٠شــنبه  اســت کــه روز پنج ١مغــرب ششــمین کشــور عربــی

 دوجانبـه هـای تماس اسـت مدعی ششم، مغرب، محمد صهیونیستی آشکار کرد. با اینکه پادشاهی
وارد نخواهـد  فلسـطین آرمـان مغرب از حمایت در آویو خللی ـ تل  رباط دیپلماتیک روابط و رسمی

 بـه اقـدام پیامـدهای منفـی بـه دنبـال خواهـد داشـت؛ زیـرا بـا مشـروعیت بخشـیدنکرد، اما این 
صهیونیستی در افکار عمومی مردم مغـرب تضـعیف خواهـد   آویو، ایدئولوژی ضد های تل سیاست

سازی تعمیق و تقویت استبداد رژیم صهیونیستی است؛ از این رو  شد. در واقع روی دیگر این عادی
  مصالحه روند سازش با کشورهای عربی قرار خواهد گرفت. ال ها وجه حقوق فلسطینی

سازی روابط این کشور با رژیم  های مغرب و دالیل و پیامدهای عادی در این یادداشت به انگیزه
  صهیونیستی خواهیم پرداخت.

  تحلیل رویداد
قـول  هر چند مقامات واشنگتن و رباط سعی دارند اعـالم حاکمیـت مغـرب بـر صـحرای غربـی و

کارشناسان و  اما ندانند، مرتبط اخیر گرفته سازش صورت را با ٢مغرب در آمریکا های گذاری یهسرما
 مغرب دانند و معتقدند پادشاهی های جدا بافته از هم نمی تافته را موضوع دو این تحلیلگران سیاسی

 رژیــم بــا روابـط ســازی عادی مغـرب بــرای موافقــت ازای در اســت پشـت درهــای بســته پذیرفتـه
  بشناسد. رسمیت به را غربی صحرای بر کشور این حاکمیت آمریکا ونیستی،صهی
قبل از پرداختن به دالیل و پیامدهای سازش میان مغرب و رژیم صهیونیستی، بایـد بـه نقـش و  

  سازی اشاره کنیم. گری عربستان و امارات در تسریع دومینوی عادی میانجی
که  ،سعودی ولیعهد ،محمد بن سلمان بط مغرب با رژیم صهیونیستی:سازی روا . نقش عربستان و امارات در عادی ١
رایزنـی و تـالش کـرد او را بـرای  ،پادشـاه مغـرب ،با محمد ششـم ،های مجللی در رباط دارد کاخ

  ٣.مجاب کندرژیم صهیونیستی برقراری رابطه با 
                                                                                                                                        

) قبل از مغرب روابط خود را با رژیـم ۲۰۲۰)، امارات، بحرین و سودان (۱۹۹۴( )، اردن۱۹۷۹( . کشورهای مصر١
  سازی کردند. صهیونیستی عادی

  .دهد انجام سال سه طی را مغرب در دالری میلیارد سه های گذاری سرمایه است شده متعهد . واشنگتن٢
  ./https://ar.timesofisrael.com، ۱۳/۱۰/۲۰۲۰، »التطبیع اتفاق في دورا لعبت السعودیه«تایمز،  طاقم .٣

https://ar.timesofisrael.com
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کنسولگری سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی، ابوظبی تصمیم گرفت  اعالم عادی از پس
بـرای ترغیـب پادشـاه مغـرب بـا هـدف  و به دنبـال آن مـذاکراتی را ١تأسیس کند غربی صحرای در

 غربـی فقـط صحرای حکومت مغرب بر آغاز کرد و مدعی شد اشغالگر رژیم با روابط سازی عادی
٢آویو ممکن خواهد شد؛ سازی با تل عادی طریق از

بنابراین امارات متحده نیـز نقـش ملموسـی در  
  رقراری سازش داشته است.ب

 حاضـر حـال در ابـوظبی«سازی مغـرب گفـت:  ه نیز درباره نقش امارات در عادیدریس عطیادکتر 
 بـه شـدن تر نزدیـک که سازد متقاعد را فارس  خلیج و عربی کشورهای کند تا گری را ایفا می نقش میانجی

 خواهد کـرد؛ را تضمین شان منافعخواهد داشت و  برای آن کشورها و اقتصادی سیاسی اسرائیل، خدمات
  ٣»هستند. کشورهای مسلمان نابودی و منطقه نفوذ در دنبال به فقط ها حالی که اسرائیلی در

  سازی . دالیل رژیم صهیونیستی برای عادی ٢

 هـای رژیـم وجود منابع طبیعی عظیم در مغرب یکـی از انگیزه گیری از منابع طبیعی: بهره ف)ال
 ١٠٠ در واقـع بوکراع منطقه در فسفات ذخایر«اری روابط با این کشور است. صهیونیستی برای برقر

 کـه شـود می زده تخمـین تـن میلیـارد ١٠ غربـی، صحرای در العیون شهر شرقی جنوب کیلومتری
 در ایـن .اسـت درصـد ٧٥ تـا ٧٢ بین آن خلوص و دهد می تشکیل را جهان درصد فسفات ٢٨٫٥
در  ٤وجود دارد. منابع آبزیـان نیز... و مرمر سنگ آهن، نگنز،م مس، معدنی دیگری مثل مواد منطقه

تواند انگیزه ایجاد روابط با این  منطقه مغرب و صحرای غربی نیز از جمله منابع طبیعی است که می
 از درخـور تـوجهی ذخـایر مطالعات، کشور را برای رژیم صهیونیستی افزایش دهد. براساس برخی

  ٥»دارد. وجود غربی یصحرا سواحل در گاز نیز و نفت
  پیوستن کشورهای عربی به قطار عادی ب) اهداف سیاسی:

ً
سازی برای رژیم صهیونیستی صـرفا

ها  خواهد سدی در برابر احقاق حقوق فلسطینی بعد رسمی دارد نه مردمی. در حقیقت این رژیم می
 تشکیل کشور فلسطینی بر اساس قطعنامه

ً
سـازمان ملـل را  های میان جهان عرب ایجاد کند و عمال

  کان لم یکن سازد.
 اعـالم از گفته است پـس ٦عال ال اسرائیلی هواپیمایی ـ رباط: آویو اندازی پرواز مستقیم تل ج) راه

                                                                                                                                        
  غربی، آغاز به کار کند. صحرای شهر ترین العیون، بزرگ در مقرر شد کنسولگری امارات. ١
یل مع التطبیع بقطار یلتحق المغرب.. إماراتیه بجهود«کمال،  . أشرف٢

ٔ
  ، ۱۰/۱۲/۲۰۲۰، »ٕاسرای

https://alkhaleejonline.net. 
   . همان.٣
  منفی بگذارد. تأثیر بیولوژیکی بر تعادل اینکه بدون شود صید می ماهی تن میلیون یک حدود . ساالنه٤
   ،۱۱/۱۲/۲۰۲۰ ،»المغربي؟ التطبیع دالالت ما.. االعتراف مقابل الصحراء«ه، عائد عمیر. ٥

https://www.noonpost.com 
6. EL AL Airlines 

https://alkhaleejonline.net
https://www.noonpost.com
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 را بررسی خواهد کـرد، چـون رباط و آویو تل بین مستقیم پروازهای انجام سازی، امکان عادی توافق
 بـا اصـالت یهودیـان کـه تعـداد از آنجـا  ١شد. هدمواجه خوا ها اسرائیلی با استقبال سفرهایی چنین
 کننـد، هزار یهودی هـم در مغـرب زنـدگی مـی ٦رسد و حدود  می نفر هزار ٧٠٠ از به بیش مغربی

  سازی است. اندازی پرواز مستقیم میان دو طرف یکی از اهداف این عادی راه
  سازی . دالیل مغرب برای عادی٣

ترین مسئله در شمال  ون نزاع بر سر این منطقه پرمناقشهاکن  همغربی:  صحرای بر الف) حاکمیت
شناسـد؛ البتـه ایـن  آفریقاست. سازمان ملل حاکمیت مغرب یا جبهه پولیساریو را به رسـمیت نمی

 حاکمیـت شناسـایی بـا آمریکـا اخیـر کننده پذیرفته اسـت. موافقـت جبهه را به عنوان طرف مذاکره
رژیـم  با توافق به دادن نشان سبز چراغ برای را مغرب اهپادش که بود چیزی غربی، صحرای بر مغرب

 صـحرا بـر مغرب حاکمیت شناختن رسمیت به کرده است و در حقیقت هزینه صهیونیستی مجاب
 است. خواهی باج برابر در شدن تسلیم معنای به

در دو دهه اخیر مغرب تالش کرده است با ترغیب گذاری:  ب) افتتاح کنسولگری و جذب سرمایه
گذاری در بخش تحـت کنتـرل خـود در صـحرای غربـی بـه  ورها به افتتاح کنسولگری و سرمایهکش

نوعی سرنوشت سیاسی این منطقه را به منافع اقتصادی کشورهای دیگـر گـره بزنـد و از طریـق ایـن 
اهرم، در آینده آنها را به اتخاذ مواضعی همسو با سیاست رباط در قبال صحرای غربی وادارد. اعالن 

» ٢اقتصادی امور انجام تأسیس کنسولگری در شهر الداخله در صحرای غربی برای«پ مبنی بر ترام
  .در این راستا قابل ارزیابی است

آویو و ربـاط،  سازی روابط میان تل بعد از خبر عادی :MQ-9B) خرید هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته ج
  ٣.در اختیار این کشور قرار دهد را »MQ-9B«چهار فروند پهپاد پیشرفته تهاجمی  آمریکا متعهد شد

ارتبـاط  ها اسـرائیلی های مغرب قبل از سازش، بـا شرکت ) ارتباط تجاری با رژیم صهیونیستی:د
 سـال سـه در ربـاط و آویو تـل بـین ٥از مبـادی غیررسـمی تجاری مبادالت حجم ٤داشتند. تجاری
  گذشته

ً
روابـط ننگـین میـان مغـرب و رژیـم اکنـون کـه ایـن  ٦اسـت. بـوده دالر میلیـون ۶۳ تقریبا

                                                                                                                                        
  .۱۰/۱۲/۲۰۲۰،»وإسرائیل المغرب بین مباشره جویه رحالت تسییر بحث«. إسکاي نیوز عربیه، ١
 مـع المغـرب عالقـات تطبیـع یعلـن ترامـب.. الغربیـه الصـحراء علـی الرباط بسیاده تعترف واشنطن«. الجزیره، ٢

 /https://www.aljazeera.net: ۱۰/۱۲/۲۰۲۰، »إسرائیل
  ، ۱۱/۱۲/۲۰۲۰، »للمغرب محتمله أمریکیه طائرات صفقه.. االحتالل مع التطبیع بعد« ،۲۱. عربي ٣

https://arabi21.com. 
  ، ۱۱/۱۲/۲۰۲۰، »المغربي؟ التطبیع دالالت ما.. االعتراف بلمقا الصحراء« عمیره، . عائد٤

https://www.noonpost.com. 
  گیرد. اروپایی صورت می کشورهای در مستقر واسطه های شرکت طریق . مبادالت از٥
  ، ۲۳/۰۱/۲۰۲۰، »والرباط أبیب تل بین التجاریه المبادالت تنعش الصادرات المغربیه« لدیب، . محمد٦

https://www.hespress.com. 

https://www.aljazeera.net
https://arabi21.com
https://www.noonpost.com
https://www.hespress.com
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  صهیونیستی علنی شده است به راحتی و بدون واسطه این مبادالت تجاری صورت خواهد گرفت.
سـازی همـه جوانـب را دربـر خواهـد گرفـت زیـرا رژیـم  عادی: سازی روابط بـا رژیـم صهیونیسـتی . پیامدهای عادی ٤

  و ورزشی مغرب ورود پیدا خواهد کرد.صهیونیستی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
هـا و  عادی شدن روابط برای حـل و فصـل بحران شان: ها به اقدام خائنانه حکومت الف) واکنش مغربی

سـازی روابـط میـان دول  ها برای هر جامعه و دولتی امری پسندیده اسـت؛ امـا بـا عادی ریزی اتمام خون
ام منازعه فلسطین نـه تنهـا حـل نشـده، بلکـه بـه تـداوم عربی و رژیم صهیونیستی، بحران هفتاد ساله به ن

هـای آگـاه بـه  ها انجامیده است؛ بنابراین مغربی خواهی و ادامه مصادره و تصرف سرزمین فلسطینی زیاده
  .کردند قلمداد خیانت را سازی عادی و دادند نشان واکنش سازش این برابر در این قضیه

 سـازش بـه ای هـای مردمـی و منطقـه واکنشقدس:  هکمیت ریاست از مغرب ب) احتمال برکناری
  بگیرند. ١مغرب ممکن است تا جایی پیش برود که ریاست کمیته قدس را از مغرب

 بـه دنبـال الجزایـر جمهـور بـا اینکـه رئیس ج) محدود شدن روابط دیپلماتیک الجزایر با مغـرب:
موجب کاهش سـطح روابـط  اما این اقدام مغرب ممکن است بود، رباط با مناسبات در زدایی تنش

  الجزایر و مغرب شود.
سـازی روابـط بـا  خواهی پادشـاه مغـرب بـرای عادی باجها در صحرای غربی:  د) تشدید درگیری

مغرب بر صـحرای غربـی، موجـب شـده اسـت تـا  حاکمیت شناختن رسمیت آویو در مقابل به تل
نـد و در آینـده ممکـن اسـت گیری ک در مقابل این اقدام مغرب موضـع شدت به »پولیساریو جبهه«

 های در این منطقه باشیم. شاهد افزایش درگیر
آویو دومینوی  سازش رباط با تلسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل:  هـ) تسریع دومینوی عادی

 سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را تسریع خواهد بخشید. عادی
در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی باعث اقدام کشورهای عرب و) شکاف در جهان اسالم: 

شکاف در جهان اسالم و میان کشورهای عرب و غیر عرب شـده و موضـع شـورای همکـاری را در 
قبال مسئله فلسطین تضعیف کرده است. در نتیجـه کشـورهای عضـو شـورای همکـاری در جهـان 

لط خواهند شـد. ثـروت نفتـی بر منابع نفتی آنها مس اسالم منزوی و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی
  ٢برند. گری هزینه خواهد شد و این کشورها در غفلت به سر می آنها برای تأمین هزینه این سلطه

                                                                                                                                        
  ) است.O.I.Cاسالمی ( کنفرانس سازمان قدس کمیته دائمی رئیس . مغرب١

2. Imran Malik, "Recognising Israel", The Nation,13/12/2020, WWW.NATION.COM.PK.  

http://www.NATION.COM.PK
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  گیري نتیجه
طور که گفته شد، عربستان و امارات در سازش اخیری که میـان مغـرب و رژیـم صهیونیسـتی  همان

بـل بـه رسـمیت شـناختن آمریکـا و گیری داشتند و پادشاه مغرب در مقا صورت گرفت، نقش چشم
رژیم صهیونیستی بر حق حاکمیت مغرب در منطقه صحرای غربی، روابـط خـود را بـا ایـن رژیـم 
علنی کرد که در صورت تحقق آن جبهه پولیساریو مشروعیت خود را در صـحرای غربـی از دسـت 

ون نگرانـی از بـاز و بـد  خواهد داد و این فرصت برای ارتش مغرب فراهم خواهد شد تـا بـا دسـت
  المللی وارد این منطقه شود. های محتمل بین  واکنش

رود در صورت شناسایی حق حاکمیت مغرب بر صحرای غربی توسط آمریکا و رژیم  انتظار می
صهیونیستی، برخی کشورهای متحد این دو و برخی کشـورهای مـردد نیـز حاکمیـت مغـرب را بـه 

  رسمیت بشناسند.
 
 





  
  

  عربستان در شاخ آفریقا اقدامات ایدئولوژیک

  رویداد
رسـد  ای فعال در کشورهای شاخ آفریقاست که به نظـر می عربستان سعودی یکی از بازیگران منطقه

در کنار پیگیری اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی خود، ایدئولوژی و تفکر وهابیـت را نیـز 
روز  ١جیبـوتی در عربسـتان سـعودی کند. سـفیر صورت جدی و پررنگ در این منطقه ترویج می به 

 روابـط بـه ٢جیبـوتی اوقـاف و فرهنـگ اسـالمی، امـور وزیـر در دیداری با ١٣٩٩دوشنبه یکم دی 
پرداخت. حال تحلیلگران سیاسی به دنبال پاسـخگویی بـه  فرهنگی و مذهبی های زمینه در دوجانبه

کشورهای شاخ آفریقـا وجـود با  عربستان مذهبی دیپلماسی میان ای این پرسش هستند که چه رابطه
دارد؟ بنابراین در این یادداشت به بررسی اقدامات ایدئولوژیک عربستان سعودی در کشورهای شاخ 

  آفریقا خواهیم پرداخت.

  تحلیل رویداد
و بـوده وهابیت  مورد عالقه از دیرباز، فارس  خلیجنزدیکی به یمن و کشورهای  علت  شاخ آفریقا بهمنطقه 

هـای شـاخ  ملت نگـاه و عمـومی افکـار وضـعیت. منطقه صورت گرفته است این نیز در زیادیتبلیغات 
 غیرمسـتقیم مسـتقیم یـا صـورت ـ وهابی در این منطقه، به  های سلفی رشد اندیشه در کنار به غرب آفریقا

  و متمایل به محور عربی و غربی کرده است.  را پرنوسان شاخ آفریقا کشورهای های سیاست
 تـأمین و اند از: تأسیس رژیم عربستان سعودی در کشورهای شاخ آفریقا عبارتبرخی اقدامات 

 کشورهای شاخ آفریقا، در مذهبی رهبران حقوق پرداخت و کودکان برای رایگان قرآنی مدارس مالی
 امـور فعـال در نهـاد مردم های انـدازی سـازمان راه عظـیم، مـالی منابع با خصوصی ایجاد بنیادهای

شـاخ  مـذهبی مـدارس آمـوزان دانش بهترین جذب برای بورسیه اعطای نظام تدوین دوستانه، انسان
  جمعی و ... . های رسانه در گذاری سرمایه های عربستان، دانشگاه در آفریقا

بـرای بسـط و گسـترش  کـه هستند اقدامات ایدئولوژیک آل سعود محرکه موتور وهابی علمای
 از خـارج خـود را مـذهبی هـای عی دارنـد فعالیتسـ ٣های گزاف  صرف هزینه ایدئولوژی وهابی با

 و ابعـاد مسـلمان هسـتند، نفـوذ در شاخ آفریقـا منطقه مردم مرزها افزایش دهند و از آنجا که غالب

                                                                                                                                        
 مطر، سفیر عربستان در جیبوتی آل عبدالله بن . عبدالعزیز١
  بری، وزیر امور اسالمی فرهنگ و اوقاف جیبوتی حسن . مؤمن٢
  .نیست کشور این تسلیحاتی های هزینه کند کمتر از گونه اقدامات خود می هایی که عربستان صرف این . هزینه٣
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  در دستور کار علمای آل سعود قرار گرفته است. فرهنگی گوناگون سطوح
ایـدئولوژی وهابیـت در برای بررسی اقدامات ایدئولوژیک عربستان در ابتدا باید دالیل تـرویج 

  این منطقه مورد تحلیل قرار بگیرد.

  الف) دالیل ترویج ایدئولوژي وهابیت در منطقه شاخ آفریقا
 تحـت زیادی حدود تا وهابیت ترویج ایدئولوژی . رقابت و جلوگیری از گسترش ایدئولوژی مقاومت اسـالمی:١
 بـرای تهدیـدی را آنهـا کـه اسـت یکشـورهای بـا در رقابت و ای منطقه های جریان و تحوالت تأثیر

دیگر   به عبارت هستند. اسالمی مقاومت محور کشورهای بارزترین آنها که داند می خود ایدئولوژی
سعود با دیپلماسی مذهبی وارد منطقه شاخ آفریقا شده است تا از گسترش اندیشه مقاومت   رژیم آل
  های یمن در این منطقه جلوگیری کند. و حوثی
 هـای کانون وجـود و ژئـوپلیتیکی دالیـل بـه منطقه شاخ آفریقـا های مذهبی ـ  ایدئولوژیکی: نونوجود کا .٢
منطقـه  در وهابیـت ایـدئولوژی و مـادی مورد توجه بازیگران است. حضور ایدئولوژیکی ـ  مذهبی

 کشورهای های ـ جهادی انجامیده است تا جایی که سیاست  های سلفی شاخ آفریقا به ظهور جریان
 آل سعود نقش بنابراین نباید از و متمایل به محور عربی و غربی کرده است؛ نوسان را پر آفریقاشاخ 
  .غافل شویم منطقه این تحوالت گیری جهت و وقوع در

 گسـترش بـرای هایی کشـمکش شاهد آفریقا شاخ گذشته در منطقه از . جلوگیری از گسترش مسـیحیت:٣
بنابراین  ایم؛ بوده وهابی ـ سلفی های جریان همچنین و غربی تفکرات و مسیحی مذهبی های جریان

  شود. منطقه این عربستان به دنبال ترویج وهابیت است تا ایدئولوژی وهابیت، گفتمان غالب در
مذهبی  و فرهنگی اجتماعی، های قرابت و جغرافیایی مجاورت های ضـعیف: . مجاورت جغرافیایی و دولت٤
 و رادیکــال فعــاالن نفـوذ مســتعد را شـرقی آفریقــای بسـتان،عر جزیره شــبه و شـرقی آفریقــای بـین

 های وجود دولت کارشناسان، گفته عالوه بر آنچه ذکر شد، به ١ـ سلفی کرده است. وهابی ایدئولوژی
 شده است. ورشکسته در این منطقه موجب ترویج بیشتر اندیشه وهابیت و ضعیف

  آفریقا ب) اقدامات ایدئولوژیک عربستان سعودي در منطقه شاخ
  توان اقدامات ایدئولوژیک عربستان در این منطقه را به شرح زیر برشمرد: می

 آفرینـی نقش مورد در شبهه ایجاد و هراسی ایران طبل بر کوبیدن با عربستان زا: . ایدئولوژی حساسـیت١
داده  رقرا مقاومت محور و ایران مقابل در بیشتر چه هر را آفریقا شاخ کشورهای جبهه یمن، در ایران

  است.
                                                                                                                                        
1. Gabriel R. Warburg, “The Muslim Brotherhood in Sudan: From Reforms to Radicalism,” 

The Project for Research of Islamist Movements (PRISM), GLORIA Center, August 2006. 



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

11  
 

 دیپلماسی چارچوب در الملل به عرصه روابط بینو مذهبی ورود مباحث دینی  . دیپلماسی مـذهبی:٢
ای از عوامل مانند قرار گرفتن مکـه و یکی از تحوالت جدی چند دهه اخیر است. مجموعه فرهنگی

ب وجـهـا مهـای سیاسـی سـعودیهای تاریخی و همچنین انگیـزه، زمینهعربستان مدینه در قلمرو
-بـزرگ کـه  طـوری به  ١؛اهمیت یافتن دین در رفتار دیپلماسی فرهنگی عربستان سعودی شده است

، بـه عنـوان بـازوی دیپلماسـی فرهنگـی منطقه شاخ آفریقاگری در ترین مراکز ترویج اندیشه سلفی
  اند از: . از جمله این مراکز عبارتدنکننقشی اساسی ایفا می ،عربستان سعودی

این مؤسسه وابسته به عربستان سعودی در کشورهای سـومالی و اتیـوپی بـه  ٢حرمین:  خیریه ـ مؤسسه
 بـاالترین را شرعی علوم نشر و اسالمی تبلیغات مؤسسه، این ٣پردازد. می مدارس قرآنی ساخت مسجد و

  .دهد می انجام مقصود، این به وصول برای را امداد و رسانی کمک گونه هر و داند می خود هدف
این نهاد از طریق بانک توسعه اسالمی وامی برای حمایـت مـالی از  ٤مسلمان: جوانان جهانی مجمع ـ

 درسـی هـای است. همچنین این مجمع کتاب کرده  فعال سومالی سراسر در درآمد، جوان کم دانشجویان
عـال اسـت و مجمع جهانی جوانان مسلمان در جیبوتی نیز ف ٥کند. تألیف می سومالی آموزان برای دانش را

بهداشـتی و مقابلـه بـا ویـروس کرونـا، از پناهنـدگان یمنـی نیـز پشـتیبانی و بـه آنهـا  های عالوه بر کمک
پناهنـدگان  از کـه پشـتیبانی هـا و از حمایت ای رسـانه با پوشـش کند. پادشاهی عربستان امدادرسانی می

 .بخشد ذهان عمومی بهبوددر ا را خود به دنبال این است که وجهه دهد می ارائه جیبوتی در یمنی
 بـه را هنگفتـی  سـرمایه خـود، نرم قدرت افزایش و نفوذ تقویت آل سعود برای . دیپلماسی مساجد:٣
 گیری شـکل موجـب رویکـرد ایـن. دهـد می اختصاص دنیا مختلف کشورهای در مساجد ساخت

 کـه یـهترک بـرخالف است. عربستان سـعودی شده »مساجد دیپلماسی« به موسوم جدید دیپلماسی
 ایـن کشـور سراسـر در کوچـک مسـجد چندین دهد می ترجیح ساخته، جیبوتی در ٦بزرگی مسجد
این اقدام هوشمندانه و ایدئولوژیک عربستان یعنـی احـداث مسـاجد در همـه منـاطق  ٧کند. ایجاد

کشور موجب خواهد شد ایدئولوژی وهابیت بر همه قشرهای مردم در نواحی محروم و دور از شـهر 
  رگذار باشد.نیز تأثی

                                                                                                                                        
 سـازمان موردکـاوی: عربسـتان فرهنگی دیپلماسی در مذهبی الگوی«سرادا،  حمید االسالمی و شیخ . محمدحسن١

 .١٠٣ص   ،١٣٩١اسالم،  جهان سیاسي های پژوهش ،۴ ش ،۲ ، دوره»االسالمی المالع رابطه
2. Al-Haramain Al-Haramain Islamic Foundation 
3. Angel Rabasa, " Radical Islam in East Africa, United States", Project Air Force, 2009 p:45, 

available from www.rand.org 
  االسالمی للشباب العالمیه . الندوه٤

5. Angel Rabasa, Ibid. 
 در کشور جیبوتی بنا کرد. ١٣٩٨ سال در دوم را عبدالحمید ترکیه مسجد .٦

7. Hugo Lacomre, "Djibouti L’Arabie saoudite déploie sa diplomatie religieuse", available 
from https://orientxxi.info 

http://www.rand.org
https://orientxxi.info
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  ها خانواده نشین منطقه بالباال، حاشیه مناطق در
ً
 مـدارس خـود فرزنـدان آمـوزش بـرای معموال

 در بـرای ایجـاد امکانـات بودجـه میـزان سـعودی عربسـتان کلی طور به .کنند می را انتخاب قرآنی
 بیشـتر چه هر جیبوتی آموزان دانش. است داده افزایش جیبوتی را در خاص طور و به شرقی آفریقای

پیـدا خواهنـد  وهابیـت بـه تعلق بیشتری احساس شوند، آشنا سعود  آل مذهبی و فرهنگی هویت با
 نمـازگزار بـرای هـزار شـد، افتتـاح جیبـوتی در ١٣٩٥ سال که» عربستان کنسولگری مسجد«کرد. 

  ١آید. بزرگ آل سعود به شمار می گذاری سرمایه از این مسجد یکی گنجایش دارد.
مسلمانان صاحب کسـب و کـار  شده، ساخته مساجد بسیاری اتیوپی در گذشته، سال ٣٠ طی
در ایـن کشـور  نیـز وهابیـت عربستان سـعودی و تعـالیم محوریت با افراطی های گرایش اند و شده
تهدیدهای بزرگی است که متوجه این کشور شـده  از یکی وهابیت واقع رشد در. است یافته افزایش

  .کند آن را پشتیبانی می نیز سعودی است و عربستان
نیز بـا  امروزه و قرآنی مدارس ساخت و ساز مساجد، از با حمایت وهابیت قرن بیستم، اوایل از
  ٢نفوذ کرده است. آفریقا شاخ به کشورهای بشردوستانه و دولتی مختلف های پروژه
  در جیبوتی که) ١٩٩٤-١٩٩١( داخلی جنگ از پس های دینی: . تماس با شخصیت٤

ً
 دالیـل بـه عمـدتا

کیـد بـر شد و تبدیل ملی وحدت از نمادی به اسالم بود، قومی  بـر اسـالم دولت وقت توانست با تأ
تر  کویـت آسـان و سعودی، ترکیـه عربستان کشورهای از آن پس زمینه ورود آید. فائق داخلی جنگ
  ٣باشند. مستقیم تماس در جیبوتی دینی مراجع ای که توانستند با به گونه شد

 نامـه تفاهم ١٣٩٦ سـال از بـری، حسـن جیبـوتی، مـؤمن اوقاف و فرهنگ اسالمی، ورام وزیر
 متعهـد مـذهبی زمینـه در همکـاری تقویت به امضا کرده است و طرفین سعودی طرف با همکاری
 بـا سـعودی، اعظم مفتی و علما بزرگان شورای رئیس الشیخ، آل عبدالله بن عبدالعزیز شیخ. شدند
 و مشـورت هـدف بـا اسـالم جهان های شخصیت و علما دیدار اهمیت بردیدار و  حسن بری وزیر

کید مابین فی همکاری   ٤کرده است. تأ

  گیري نتیجه

                                                                                                                                        
1. Hugo Lacomre, "Djibouti L’Arabie saoudite déploie sa diplomatie religieuse", available 

from https://orientxxi.info 
2. Desta Heliso, "Ethiopia’s Increasing Vulnerability to Islamic Extremism and What that Means 

for The Horn of Africa", 17/11/2020, Religion Unplugged, https:// religionunplugged. com 
3. Hugo Lacombem, "Djibouti L’Arabie saoudite déploie sa diplomatie religieuse", available 

from https://orientxxi.info 
الجیبـوتي،  واألوقـاف والثقافـة اإلسالمیة الشؤون بوزیر یلتقي جیبوتي لدی المملکة السعودیة، سفیر األنباء وکالة .٤
٢١/١٢/٢٠٢٠  :https://www.spa.gov.sa 

https://orientxxi.info
https://orientxxi.info
https://www.spa.gov.sa
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 منطقـه ایـن در خـود اراده اعمـال و تأثیرگـذاری و فرهنگـی عرصـه در نفوذ برای سعودی عربستان
  .است داده رقرا خود بلندمدت و مدت کوتاه راهبردی برنامه در را آفرینی نقش و فعال حضور

های مـالی در چـارچوب آموزشـی، و  این کشور با تأکید و اعتقاد به تفکر وهابیت و با صرف هزینـه 
  های وهابی در تالش برای ترویج ایدئولوژی وهابیت در کشورهای شاخ آفریقاست. حمایت از گروه

 با دیگر، سوی از و سازد منطقه شاخ آفریقا دور از انقالبی را درصدد است امواج سعودی عربستان
 به و محور مقاومت اسالمی زیان به را قوا موازنة و کند تضعیف این مناطق آنها را در ثباتی بی ایجاد
  .دهد تغییر متحدانش و خود سود





  
  

  هاي غربی بازتاب حمله سایبري به دولت آمریکا در رسانه

  رویداد  
اخباری مبنی بر هک و حمله سایبری به  ١٣٩٩آذر  ٢٧و  ٢٦شنبه برابر  چهارشنبه و پنجدر روزهای 

های  ای و نظامی این کشور منتشـر شـد. پـس از گمانـه های امنیتی آمریکا و تأسیسات هسته سیستم
های  بوده است، امـا سیسـتم ١٣٩٨ای، مشخص شد آغاز این حمله و نفوذ از اسفند  متفاوت رسانه

اند. در ایـن  ه این رخنه اطالعاتی شدهامنیتی سایبری این کشور و متحدانش در روزهای اخیر متوج
های متفاوت را بازنشر و ارائه کردند. در این نوشتار در تـالش هسـتیم  های غربی دیدگاه راستا رسانه

  ارائه کنیم.در این زمینه ها، تحلیلی  ضمن بازتاب این گزارش

  تحلیل رویداد 
. اسـت شـده تبـدیل کشورها رب استیال برای پرقدرت افزاری جنگ به سایبری جنگ حاضر عصر در

 بـودن، هزینـه کم دلیـل به است که کرده پیدا سوق نرم تهدیدهای سمت به کنونی امنیتی تهدیدهای
 از بـیش... و آمیز خشـونت هـای روش از اسـتفاده عـدم ملی، اقتدار حوزه افزاری نرم عوامل بر تأثیر
 نیـروی بـر اراده تحمیـل هدیدها،این ت همه مشترک نقطه. است گرفته قرار آن طراحان نظر مد پیش

 و ترین خطرنــاک حــال عــین در و کارآمــدترین مــؤثرترین، امــروز ســایبری جنــگ. اســت مقابــل
 حـذف و با هزینه کمترین با توان می چون است، کشور یک ملی امنیت علیه تهدید نوع ترین پیچیده

   رسید. هدف به فیزیکی، های مقاومت بردن بین از و لشکرکشی
 اطالعـات آمریکـا فنـاوری بخـش کارکنـان نمـایش صـفحه روی ١٣٩٩رتبـاط در بهـار در همین ا

 ۱۸ کننـد. رسـانی روز به را  ١سـوالر وینـدز پرطرفدار افزار نرم کرد می دعوت را آنها که شد ظاهر ای صفحه
 از خبـر بی کردنـد دانلـود خـود دفاتر برای را آن جدیت با مختلف های دولت و ها شرکت در کارمند هزار
 ها از ایـن رخـداد، مشـخص شـد ایـن پس از گذشت ماه .است انفجاری تله یک شده، دانلود فایل اینکه

                                                                                                                                        
 حـوزه در نظـارت و مـدیریت افزارهـای بـزرگ نرم کننـدگان تولید از )، یکـیSolar Windsسوالر ویندز ( . شرکت١

شرکت . دارد جهان سراسر در مشتری هزاران است و شده تأسیس ١٩٩٩ سال در شرکت این. است اطالعات فناوری
 افزارهـای نرم پیچیدگی و هزینه کاهش موجب موجود، موانع رفع با است توانسته مداری مشتری شعار سوالر ویندز با
 مانیتورینـگ مختلف بـرای های ماژول را همراه  Orionنام به خود مانیتورینگ افزار نرم شرکت، این. شود مانیتورینگ
 ترین بنـام از محصـوالت سـوالر وینـدز کـه. است کرده ارائه و معرفی اطالعات فناوری حوزه در متفاوت های بخش

 مـدیریت کاربردی، های برنامه و سرورها مدیریت شامل ندشو می محسوب شبکه مانیتورینگ و مدیریت محصوالت
 کنترل و باند پهنای مدیریت طور همین و مجازی ساختار و سازی ذخیره های سیستم مدیریت و لوگوها، امنیت شبکه،
  است. دور راه از کاری های ایستگاه
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 کـد یـک هکرهـا حملـه، این در. شده است سایبری حمله یک قربانی پیش، هفته چند آمریکایی شرکت
 از بعـد تـال،دیجی قدرتمنـد عامل این .کردند وارد شرکت این افزار نرم روزرسانی به فایل به را کوچک سری
 در مخـابراتی و فنـاوری های سازمان و ها دولت به متعلق کامپیوتری شبکه هزاران در خاموشی، هفته چند

 تـا آن زمـان کـه حـالی در سـپس. شـد فعـال ناگهـان خاورمیانـه و آسیا اروپا،  شمالی، آمریکای سراسر
 خبـر خـود سـازندگان بـه اتـ گرفت تماس خانه با اینترنت طریق از نداشت، خبری وجودش از کس هیچ
  توانند وارد خانه شوند.  و آنها نیز می است نظر مد محل داخل که دهد

 در تا داشتند فرصت ماه چندین هستند، سایبری ملی نظامی گروه یک زیاد احتمال به که هکرها
 .ببرنـد سـرقت بـه را آنهـا اطالعـات و بزننـد گشـت مختلف سازمان هزاران کامپیوتری های شبکه
  که بوده آمریکا دولت کنون  تا سایبری حمله این قربانی ترین مهم

ً
 هـم هکرهـا اصلی هدف احتماال

جمله اداره ملی مخـابرات و اطالعـات،  از دولتی مختلف نهاد چندین ها، گزارش بر است. بنا بوده
ت داری، وزار خزانـه وزارت ای آمریکا، وزارت دفاع پنتـاگون، وزارت خارجـه، سازمان امنیت هسته

  .اند گرفته قرار حمله این هدف آمریکا داخلی امنیت وزارت و بازرگانی یا تجارت، وزارت انرژی
 و دولتـی های های مهـم آمریکـا، سـازمان پس از رونمایی از این رخنـه اطالعـاتی در سـازمان

 در سـوالر وینـدز ویـروس بـه آلـوده محصـوالت کـردن  غیرفعال برای جهان سراسر در خصوصی
 اند، گذاشته هک این روی را »برست سان«نام  که کردند. محققان تالش سختی به خود های سیستم
 ها سال تواند می بزرگ تاریخ بوده است، سایبری حمالت از این ویروس که یکی شناخت گویند می
 معتقـد بریتانیـا، سایبری امنیت سازمان سابق رئیس نایب لورد، برایان حال، این با .بینجامد طول به

 حملـه ایـن دیگر سوی است. از نفوذ برای هکرها اصلی تاکتیک ،»مسئله ترین کننده نگران«  است:
های غربـی در قبـال ایـن حادثـه  بازتاب رسـانه. است کننده نگران  بسیار هم ملی اطالعات جنبه از

  پردازیم:  متفاوت بوده است که در زیر به شرح آن می
 و مـرزی امنیـت با رابطه در آمریکا داخلی وزارت تمقاما های ایمیل هکرها رویترز، گزارش به
  ١اند. داشته نظر زیر را سایبری حمالت با مبارزه

 اند توانسـته کـه هکرهـایی انـد داده هشـدار فدرال مقامات ،تایمز نیویورک روزنامه گزارش طبق
 بـه نسـبت دیگری های فنون و بدافزارها از دهند انجام آمریکا دولت های سیستم به عمیقی نفوذهای

 آمریکا داخلی امنیت وزارت .اند کرده استفاده حمالت این پیشبرد برای شده می تصور ابتدا در آنچه
 تـایمز  نیویـورک .اسـت نکـرده زمینه اشـاره این در بیشتری جزئیات به کرده صادر را هشدار این که

 شـرکت ایـن از پـیش کـه است هایی نگرانی مؤید آمریکا داخلی امنیت وزارت است هشدار نوشته
 کـه بـود گفتـه شـرکت ایـن. بـود کرده مطرح) سایبری امنیت زمینه در فعال شرکت یک( »آی فایر«

                                                                                                                                        
1. www.reuters.com 

http://www.reuters.com
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  هکرها
ً
  ١اند. کرده استفاده خود حمالت پیشبرد برای مسیر چندین از احتماال

 مهـم مراکز به خود سایبری حمالت ادامه در نوشت: هکرها پولیتیکو آمریکایی همچنین نشریه
 نیـز آمریکـا ای هسـته امنیـت ملی سازمان و ای هسته زرادخانه اینترنتی های شبکه به یکا،آمر دولتی
 ملـی امنیـت سـازمان کـه کردند اعالم آمریکایی اند. این نشریه در ادامه افزود: مسئوالن کرده نفوذ
  کـه هسـتند مهمـی نهادهـای جزو کشور این ای هسته زرادخانه های شبکه و آمریکا ای هسته

ً
 اخیـرا

  ٢.اند گرفته قرار سایبری حمالت هدف
: نوشـت و داد خبـر بـزرگ سـایبری حمله این از دیگری ابعاد از گزارشی، در نیز آسوشیتدپرس

 ایـن در اسـت ممکـن ای هسـته و نظـامی اسـرار جملـه از آمریکـا، اسرار ترین محرمانه از برخی«
  ٣»باشند. شده هک سایبری عملیات

  گیري   نتیجه
از آنجا که بیشـترین اتهامـات  د.شو ها تنش افزایش باعث تواند برست می سان هرسد حمل به نظر می

 علیـه هـا تحریم از ای مجموعـه گذشته های سال نیز طی آمریکا«به سمت روسیه نشانه رفته است و 
، احتمـال »اسـت کـرده مطرح کشور این نظامی هکرهای علیه اتهاماتی هم تازگی به و وضع روسیه

 داده نشـان وضوح به روسیه حال، این با این بستر بین دو رقیب بسیار زیاد است.درگیری و تنش در 
 در  تـنش مسـئله ایـن. بکاهـد خـود سـایبری های فعالیت سرعت از خواهد نمی و ندارد هراسی که

 خواهـد سیاسـی جـدی هـای درگیری به مدت طوالنی در و کند می تشدید را روسیه و آمریکا روابط
 پیمانـانش هم و آمریکا دولت سوی از نشده بینی پیش های واکنش بروز احتمال آن بر عالوه انجامید.

 عمـده درگیـری یـک از خـوبی بسیار نمونه برست سان سایبری حمله .دارد وجود مجازی فضای در
 پیامـدهایی ممکـن اسـت خـورد و زد شود. تشـدید ایـن می محسوب رقیب کشورهای میان مجازی
د. با توجه به تـازگی موضـوع، پیامـدها و نتـایج مخـرب ایـن هـک باش داشته فیزیکی همراه جدی

  های جدید امنیتی باشد. تواند آغازگر  پرونده های نشده است اما در آینده می گسترده هنوز رسانه

                                                                                                                                        
1. https://www.nytimes.com/ 
2. https://www.politico.com/section/magazine 
3. https://www.ap.org/en-gb/# 

https://www.nytimes.com/
https://www.politico.com/section/magazine
https://www.ap.org/en-gb/#




  
  

  شوراي اهل حل و عقد و جایگاه آن در آینده افغانستان

  رویداد
های اصـلی  تان دو خواسـته را بـه عنـوان خواسـتهگروه طالبان در مذاکرات صلح با آمریکا و دولت افغانس

خود مطرح ساخته است، اول خروج آمریکـا از افغانسـتان و دوم برپـایی نظـام اسـالمی در ایـن کشـور. 
داننـد و  مـی» شورای اهل حـل و عقـد«طالبان یکی از عناصر اساسی در تأسیس نظام اسالمی را تشکیل 

مولوی هبة الله آخوندزاده ـ را نیـز ناشـی از انتخـاب ایشـان مشروعیت رهبران خود ـ از مال محمدعمر تا 
تشکیل این شورا برای مشروعیت بخشی بـه دولـت مجاهـدین  ١اند. توسط شورای اهل حل و عقد دانسته

نیز مسبوق به سابقه در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است. اما در سوی دیگر مذاکرات، دولت بر نظـام 
اهل حـل و «کند. در این نوشتار برآنیم که به چیستی مفهوم  راتیک تأکید میجمهوری و حفظ اصول دموک

  و امکان رسیدن به یک تفاهم ملی حول مفهوم نظام اسالمی در افغانستان بپردازیم. » عقد

  تحلیل رویداد
  الف) شوراي اهل حل و عقد چیست؟ 

تئـوریزه کـردن آن مـرتبط صورت تاریخی نظریه اهل حل و عقـد بـه انعقـاد خالفـت خلیفـه اول و به 
های اولیه و میانی تاریخ اسالم، بیشتر ناظر به این امر بود که جمعی  اما بعدها و در طول سده ٢شود می

های  از عالمان شریعت بر سر انتخاب یک امیر اجماع کنند و این شیوه انتخاب به عنوان یکـی از شـیوه
ز حل (گشـودن) و عقـد (بسـتن، گـره زدن) شود. در لغت نی مشروعیت حاکم نزد اهل سنت تلقی می

اشاره به این معنا دارد که اهل حل و عقد کسانی هستند کـه شایسـتگی حـل و عقـد امـور مسـلمین را 
کننـد. در مـورد تعـداد و  دارند و به همین دلیل امیری برای رسـیدگی بـه امـور مسـلمین انتخـاب مـی

ه.ق) کـه  ۴۵۰. ابوالحسن ماوردی (متوفی های اهل حل و عقد نظرات بسیاری ابراز شده است ویژگی
 ٣باشـد اندیشمندان سیاسی و فقیهان تاریخ اهل سنت است و مورد احترام طالبان نیز مـی ترین از بزرگ
را به عنوان یکی از دو صورت مشروع انعقاد امامت ـ در کنـار والیتعهـدی » اهل حل و عقد«انتخاب 

  د: گوی کند و می امام مشروع پیشین ـ معرفی می
در انتخاب امام به واسطه اهل حل و عقد، فقیهان در حد نصاب افرادی که به «

                                                                                                                                        
، ۱ بخـش/ دوحه پیمان از پس اسالمی امارت جهاد حیثیت/ شریعت نگاه از افغانستان معاصر . اإلماره دری، جهاد١

  http://alemarahdari.net/?p=90470؛ ۲۰۲۰اکتبر  ۱۸
  .۱۴، ص ۱۳۹۱ری، حاتم، اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران، تهران، سمت، . قاد٢
  http://alemarahdari.net/?p=۸۵۵۱۴ . ۲۰۲۰ اوت ۱۰، »اسالمی امارت رهبری های ویزگی« اإلماره دری، .٣

http://alemarahdari.net/?p=90470
http://alemarahdari.net/?p=
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هایی گوناگون ابـراز  یابد اختالف کرده و نظریه انتخاب آنان، امامت انعقاد می
اند... چون اهل حل و عقد برای برگزیدن گرد هم آیند، وضع شایسـتگان  داشته

قام برخـوردار هسـتند، بررسـی امامت را که از شروط الزم برای تصدی این م
تر دارد و مردم به  تر و شروطی کامل کنند و از میان آنها آن را که فضیلتی افزون می

دارنـد بـرای بیعـت  شتابند و در بیعت با او درنگ روا نمـی فرمانبرداری او می
  ١»گزینند. برمی

عقـد امامـت، «کـه تواند مسـئولیت را نپـذیرد چـرا  کند که فرد منتخب شورا می سپس بیان می 
و در این صورت اهل حل و عقـد بـه سـراغ  ٢»قراردادی مبنی بر رضایت طرفین و نیز اختیار است.

روند. به گفته مـاوردی و دیگـر  نفرات دیگری که شایسته مسئولیت اداره جامعه مسلمین هستند، می
امعه اسالمی فقهای اهل سنت پس از بیعت اهل حل و عقد با حاکم، حاکمیت مشروع یگانه در ج

 او است. طالبان نیز در فرآیند تشکیل امارت اسـالمی خـود در سـال 
ِ
از رونـد تشـکیل  ۱۳۷۵از آن

شورای اهل حل و عقد برای انتخاب امیر استفاده کردند، با این تفاوت که آنها به دنبال انتخاب امیر 
خالفـت بـرای همـه و تشکیل امارت اسالمی در افغانستان بودند و نـه انتخـاب خلیفـه و تشـکیل 

های اسالمی. مولوی وکیـل احمـد متوکـل، وزیـر امورخارجـه حکومـت طالبـان، فرآینـد  سرزمین
  انتخاب امیر در میان گروه طالبان را چنین شرح داده است:

تقریبا یک و نیم هزارتن از علمای دیـن در قنـدهار  ۱۳۷۵حمل  ۱۴به تاریخ «
ر مجاهد در افغانستان به عنـوان گردهم آمدند و به اتفاق آراء، به مالمحمدعم

امیرالمؤمنین بیعت کردند. شکل رهبری، امارتی و شورایی بود، اما چون تعداد 
اعضا و چارچوب مشخص برای عضویت وجود نداشت، این کار بـا مشـکل 

  ٣»مواجه بود.
  

  ب) اهل حل و عقد، نظام اسالمی و آینده سیاسی افغانستان
نتخاب امیر شرعی توسط اهـل حـل و عقـد را از عناصـر اصـلی چنانچه گفته شد طالبان همچنان ا

 جامعـه، رهبـر انتخـاب در شریعت علمای حضور دانند و نیز معتقدند که تشکیل نظام اسالمی می
 بـازیگران«در دولت مجاهدین این شورا به این شکل تأسیس شـد کـه  ٤است. کشور مصونیت مایه

                                                                                                                                        
گـی، ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، آیین حکمرانی، ترجمه حسین صابری، تهـران، انتشـارات علمـی و فرهن .١

  ۲۶، ص ۱۳۹۱
  همان .٢
  ۲۵، ص ۱۳۸۴. متوکل، مولوی وکیل احمد متوکل، افغانستان و طالبان، ترجمه وحید مژده، کابل، میهن کتابفروشی، ٣
 اسـت، شـده ثبـت دیـن عالمـان نـام به که بزرگی های کارنامه این«اند:  در سایت رسمی خود در این رابطه نوشته .۴

 دینی رهبری این. کند داری نگه و اعاده را ها ملت تاریخی عزت و حیثیت تواند یم علما، رهبری که سازد می واضح
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 رهبـری شـورای فیصـلۀ بنیـاد بـر فغانسـتان،ا اسـالمی جمعیـت رأس در اسالمی انقالب محوری
 و حـل اهل شورای عنوان تحت را ملت نمایندگان شورای که شدند آن پی در پیشاور، در مجاهدین

 کـه رهبری گیرد، بدست را امور زمام مردم، ارادۀ بر مبتنی مشروع رهبری یک تا گرد هم آورند، عقد
متأسفانه دولت مجاهـدین خیلـی زود  ١».کند می وجود عرض رهبر و ملت بین قرارداد یک براساس

درگیر زد و خوردهای داخلی شد و انتخاب ناشی از اجماع علمای شریعت اعم از پشتون و تاجیک 
توانست اسالمیت و وحدت کشور را حفظ کنـد، دیـری نپاییـد. در دوره  و هزاره و ازبک و ... که می

ت خـود آورده اسـت حسـاب و نصـاب طالبان هم چنانچه مولوی وکیـل احمـد متوکـل در خـاطرا
مشخصی برای تشکیل امور شورایی نبود و شورای اهل حل و عقد اولیه برای انتخاب امیر هم بیشتر 
از یک قوم افغانستان یعنی پشتونها بودند و کمتر تالش شده بود که شورایی فراگیـر از عالمـان اقـوام 

  گوناگون افغان کنار هم گردآیند.
های مختلف حول مفهـوم نظـام  ستان باید توجه کرد که اگر بنا است گروهدرخصوص آینده افغان

اسالمی به یک نقطه مشترک برسند (فراتر از اینکه نـام آن امـارت اسـالمی یـا جمهـوری اسـالمی 
  باشد) باید به سه نکته توجه کنند:

هـم اکنـون و در  های اسالمی مد نظر قرار گیرد. البتـه اندیشه اول اینکه انطباق قوانین با عقاید و
قانون اساسی کنونی هم به این مسأله اشاره شده اما کسی متولی پاسداشت آن نیست. در ماده سـوم 

 دیـن احکـام و معتقـدات مخـالف توانـد نمـی قانون هیچ افغانستان در«قانون اساسی آمده است: 
  ».باشد اسالم مقدس

دانیم کـه  مشـترک اسـت. مـی این مسأله میان اهداف مجاهدین (در سالهای جهـاد) و طالبـان
 و عدالت تأمین افغانستان، آرامش شریعت، تطبیق«احمد شاه مسعود در مذاکره با طالبان گفته بود: 

  ٢».است حالم و دیرنه آرزوهای از کشور استقالل حفظ
 اهل سنت افغانستان مسأله اهل حـل و عقـد بـه معنـای انتخـاب رهبـری 

ً
دوم اینکه در جامعه عمدتا

 اقـوام  ط شورایی از علماء امری پذیرفتنی به نظر میجامعه توس
ً
رسد اما به شرط اینکه شورای علما حقیقتـا

گوناگون کشور را نمایندگی کند و انتخاب آن از سوی اکثر مردم جامعه (با هر قومیتی) مورد پـذیرش قـرار 
شـیعه بـرای  ) و مـذهب۱۳۰گیرد. در قانون اساسی کنونی مذهب حنفی به عنوان مذهب اصـلی (مـاده 

                                                                                                                                        
 اشغال، و فساد ضد بر اإلماره دری، جهاد» .ساخت مصون را کشور، اسالمی اصیل تشخص و غیرت ننگ، قوت،

  http://alemarahdari.net/?p=۷۶۴۶۴. ۲۰۲۰فوریه  ۱۷اخیر،  و چهارم بخش/ امارت مثالی رهبری و
  .١٣٩٤دی  ١٢، بمناسبت بیست و سومین سالگشت شورای اهل حل و عقدسایت تلویزیون نور افغانستان،  .١

http://www.nooraf.tv/ 
  .۱۳۹۶شهریور  ۱۸گذشت؟،  چه طالبان با مسعود شهید دیدار روزنامه ماندگار، در .٢

https://mandegardaily.com/ 

http://alemarahdari.net/?p=
http://www.nooraf.tv/
https://mandegardaily.com/
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) در نظر گرفته شده است و باید در آینده افغانسـتان نیـز همـین اشـاره بـه ۱۳۱امور شخصیه شیعیان (ماده 
  حقوق اقلیت شیعه در قانون و انتخاب و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی ذکر گردد.

شـود مگـر اینکـه از تجربـه  سوم اینکه تحقق دو هـدف گفتـه شـده در بنـدهای پیشـین میسـر نمـی
گیری شود و با تشکیل مجلسی انتخابی ماننـد مجلـس  ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران بهره مردم

خبرگان، عالمان شریعت از سرتاسر افغانستان در شورایی گردآمده و به انتخاب رهبـری بـرای حفاظـت از 
در چـارچوب شـریعت  اصول اسالمی جامعه اقدام کنند و در زیر نظر آن رهبر نیز سایر مقامات انتخابی ـ

های وسیع تـاریخی و  اسالم ـ به وظایف قانونی خود بپردازند. در چنان شرایطی افغانستان به مرور قابلیت
  های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بروز داده و بالفعل خواهد کرد. تمدنی خود را در عرصه

  گیري نتیجه
مسأله انتخـاب رهبـری جامعـه اسـت. های مذاکرات صلح بین االفغانی  ترین گلوگاه یکی از اصلی

کید بر کلید واژه نظام اسالمی، بر انتخاب امیر توسط شورای اهل حـل و عقـد کـه یـک  طالبان با تأ
کید می کنند و دولت نیز در نقطه مقابل بـر حفـظ  مفهوم اساسی در فقه سیاسی اهل سنت است، تأ

کید دارد. تشکیل شورای اهل حل و عقـد در دولـت مجاهـدین و  جمهوریت و اصول دموکراتیک تأ
در انتخاب رهبری گروه طالبان مسبوق به سابقه است اما رسیدن جامعه کنونی افغانستان به شـکلی 
از شورای اهل حل و عقد ـ به عنوان راهی برای شرعی بودن نحوه انتخاب حاکم ـ که مورد رضایت 

گذارد، بدون سه شـرط ممکـن نمـی اکثر مردم افغانستان واقع شود و فرآیندی عادالنه را پشت سر ب
گرا در افغانستان در مورد ضرورت فعـال  سخن شدن نیروهای مختلف اسالم دل و هم شود: اول، هم

کردن قوانینی نظیر ماده سوم قانون اساسی کنونی مبنی بر تطبیق قوانین با عقاید و احکـام اسـالمی؛ 
رای اهل حل و عقد و تصـریح بـر دوم حضور عالمان سطح یک همه اقوام و مذاهب در تشکیل شو

قـانون اساسـی کنـونی)؛ و سـوم  ۱۳۱رعایت حقوق اقلیت مذهبی شیعه در افغانستان (نظیـر مـاده 
ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران و تشکیل مجلس انتخابی خبرگان  گیری از تجربه مردم بهره

انتخابی اجرایی و ... در  جهت حضور عالمان شریعت در انتخاب رهبری جامعه و فعالیت مقامات
  چارچوب شریعت اسالم و در زیر نظر رهبر منتخب از سوی شورای عالمان و خبرگان دینی.



  
  

  رویکرد بایدن در قبال ونزوئال

  رویداد
های بایـدن در  مـدل رویـارویی و سیاسـت درباره بسیاریهای  زنی ها و گمانه اخیر تحلیلهفته طی 

ها بـا  در فضای مجازی منتشر شده است. برخـی رسـانه ،به خصوص ونزوئال، قبال آمریکای التین
 اعـالم  های ارائه استناد به داده

ً
شده از سوی منابع نزدیک به تیم سیاست خارجی جو بایـدن تلویحـا

اتخـاذ  ونزوئالتری در قبال  های مالیم سیاست ،ها پس از استقرار در کاخ سفید اند که دموکرات کرده
 در موضـوعات حقـوق بشـری تنـدتر  معتقدند ایـن سیاسـتنیز برخی دیگر  .خواهند کرد

ً
ها صـرفا

گـزارش داد کـه محرمانة نزدیک به دولت بایـدن  پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع خواهد شد.
بـرای  ،جمهوری ونزوئال جو بایدن در حال آماده شدن برای مذاکره با دولت نیکالس مادورو، رئیس

نوشـتار پـیش رو بـه بررسـی سیاسـت خـارجی  ست.در این کشور ا »بحران انسانی« پایان دادن به
  بایدن در قبال ونزوئال خواهد پرداخت.

  تحلیل رویداد
با ابتال به بحـران  )٢٠١٩(ژانویه  ١٣٩٧از بهمن  های عظیم نفت و طال، کشوری با گنجینه ،ونزوئال

هر کشوری با توجه به . ایان تبدیل شدگر گرایان و چپ به صحنه کشمکش راستسیاسی و اقتصادی 
پرخطر ایفا کند. در این میان آمریکـا و برخـی  ةنقشی در این صحن شتگرایش دولت خود سعی دا

 دادند.متحدانش در آمریکای التین بیش از دیگران برای دخالت در ونزوئال از خود اشتیاق نشان 
دخالـت در امـور  با سفید کاخدر واقع  .ذخایر نفتی است به بیآمریکا در ونزوئال در پی دستیا 

 سعودی عربستان های سیاست که وضعیتی در. کند مدیریت را جهان انرژی ونزوئال قصد دارد آیندة
 
ً
 متحـد آمریکـا با ها سعودی همانند انرژی زمینة در دومی کشور اگر آمریکاست، با هماهنگ کامال

 سایرکشورهای روسیه، ایران و  ،انرژی ةزمینهد توانست در خوا راحتی به کشور این باشد، راهبردی
 های پاالیشـگاه بـرای ونـزوئال نفت از سوی دیگر .بگذارد فشار تحت را آمریکا مخالف های دولت
  آمریکا

ً
تا حـد  را خود های هزینه تواند می این نفت داشتن اختیار در با آمریکا و است مناسب کامال
 بـرای پل آخرین حیاط خلوت آمریکاست و ونزوئال در حقیقت آمریکای التین. دهد زیادی کاهش

  به این منطقه است.  کامل بازگشت
های اقتصادی، ضربات سـنگینی بـر اقتصـاد  دولت آمریکا از زمان باراک اوباما با اعالم تحریم

های داخلی گسترده از حکومت سوسیالیستی این کشور شـد.  ونزوئال وارد کرد که موجب نارضایتی
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و انتخاب مجدد نـیکالس مـادورو، وارد فـاز  ٢٠١٨جمهوری سال  انتخابات ریاستآمریکا پس از 
دخالت سیاسی در این کشور شد. ترامپ با حمایت از چهره اپوزیسیون، خوان گوایدو، تالش کـرد 

های  کودتایی سیاسی را علیه مادورو مدیریت کند. به طور کلی دولت دونالد ترامپ با اعمال تحریم
در قالب سیاست فشار حـداکثری علیـه ونـزوئال، در پـی وادار کـردن مـادورو بـه  مالی و اقتصادی

گیری از قدرت بود، اما نتوانست به این هدف دست یابد. دولت او با اینکه روزهای آخر حیات  کناره
های جدیدی را علیه دو فرد و یک شرکت به بهانـه  تحریم کند، جمعه گذشته سیاسی خود را طی می

  د.اعالم کر ١ونزوئال در انتخاباتآنها نقش داشتن 
هوری ایاالت متحده، اغلب کارشناسان بر جم ریاست ٢٠٢٠با پیروزی جو بایدن در انتخابات 

این باورند که رویکرد ایاالت متحده نسبت به ونزوئال تغییر خواهد کرد. بایدن در کارزار انتخابات، 
کـه  ٢٠١٩. بایدن در سـال کره دیگر قاره آمریکا خواند در روابط با نیم» یک توپ نابودگر«ترامپ را 

های شورای روابط خارجی گفته بـود  د، در پاسخ به سؤالش جمهوری آماده می برای نامزدی ریاست
که هدف اصلی سیاست در قبال ونزوئال، برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه اسـت تـا مـردم ونـزوئال 

  دموکراسی خود را بازیابند و کشورشان را بازسازی کنند. 
ت جو بایدن، گفـت شی به نقل از سه منبع نزدیک به دولرروز جمعه در گزا خبرگزاری بلومبرگ

بـه منظـور پایـان دادن بـه بـدترین ، که او در حال آماده شدن برای مذاکره با دولت نیکالس مادورو
بر اساس این گزارش، این منابع که به علت ضـرورت  ت.کره غربی اس زای آمریکا در نیم رابطه تنش

شان فاش نشـود، در ایـن بـاره تصـریح  اند نام ، خواستهمذاکره محرمانگی تیم در حال تشکیل برای
کردند که دولت بایدن قصد دارد برای انتخابات آزاد و عادالنه در ونزوئال تـالش کنـد و در ازای آن، 

 دهد.های آن کشور را تخفیف  تحریم
با دولت ونزوئال در تضاد با سیاست دولت فعلـی آمریکاسـت کـه اصـرار چنین رویکردی به مذاکره 

تـیم  اند کید کردهأاین منابع تد. دارد فقط در شرایط تسلیم و ناچاری ناشی از فشارها با کاراکاس مذاکره کن
های موجود و اقدامات الزم در ایـن زمینـه  جمهوری منتخب آمریکا در حال بررسی گزینه مشاوران رئیس

حرکـت » هدف دموکراتیک«المللی خود هستند و اینکه اگر مادورو به سمت این  کاری متحدان بینبا هم
 .توانند در دستور کار قرار دهند را میها  ف تحریمیاز جمله تخف، کند چه اقداماتی

کـه  ددهـ مـی، نشـان کند ونزوئال به آمریکا مخابره می های بسیاری که در طرف مقابل، سیگنال
 ، در کنفرانسی مطبوعاتیجمهوری ونزوئال رئیس ،نیکالس مادورو. ایل به مذاکره استمنیز مادورو 

                                                                                                                                        
ات پارلمانی برگزار کرد که نتایج حاکی از آن است کـه حـزب نـیکالس آذر) انتخاب ۱۶ونزوئال روز ششم دسامبر (. ١

 ۶۷جمهور این کشور موفق به کسـب  و احزاب متحد رئیس» سوسیالیست متحد ونزوئال«مادورو موسوم به حزب 
 های پارلمانی شدند. آمریکا در ادامه تحرکات خود علیه دولت ونزوئال، این انتخابـات را متقلبانـه درصد از کرسی

  .شناسد نتایج آن را به رسمیت نمیاست خوانده و گفته 
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بـا روی کـار  ر اسـتامیـدواه کـه گفت امیدواری از برقراری مذاکره با دولت آینده آمریکا ضمن ابراز
گو با ایاالت متحده باز و آمدن دولت بایدن، آنها زمانی را برای فکر کردن اختصاص دهند و راه گفت

در جهانی عاری از اقـدامات قهرآمیـز و زورگـویی  جمهوری ونزوئال پیشتر نیز گفته بود رئیس شود.
  است.آمریکا، آماده برقراری بهترین روابط بر پایه احترام و همکاری متقابل با واشنگتن 

  گیري نتیجه
هـای کـاخ سـفید،  بـه خصـوص دموکرات ،ترین کشـور حـوزه آمریکـای التـین بـرای آمریکـا مهم

رسد در رویکرد آمریکای دوران بایدن نسـبت بـه ونـزوئال تجدیـد نظرهـای  به نظر می. ونزوئالست
های ونزوئال وارد مـذاکره  مختلفی صورت خواهد گرفت، ولی باید دید که آیا مادورو و سوسیالیست

ئال ها و مادورو بر سر انتخابات مجـدد در ونـزو د یا خیر. ممکن است دموکراتنشو با تیم بایدن می
ای که در اینجا باید مـد نظـر قـرار  شوند، اما نکته وارد مذاکره  کم دستتوافق برسند یا به با یکدیگر 

جمهوری ونـزوئال  رئیس ت.بگیرد این است که مادورو به دنبال ایجاد یک حاشیه امن برای خود اس
ل آن هسـتند تـا هایی که در کنار او در رأس قدرت ایـن کشـور قـرار دارنـد، بـه دنبـا و سوسیالیست

اطمینان حاصل کنند که اگر چرخش قدرت در کشورشان به وجود آمد، هیچ تهدیدی متوجـه آنهـا 
نخواهد بود. به این علت آنها به دنبال یک فضای امن در صورت برگـزاری مجـدد انتخابـات بـرای 

یست؛ زیرا گردند. بر این اساس هنوز انجام مذاکره مجدد میان آمریکا و ونزوئال مشخص ن خود می
تـوان آنهـا را قطعـی  انبوهی از اخبار درست و غلط در فضای مجازی منتشـر شـده اسـت کـه نمی

؛ تر از ترامپ در قبال این جغرافیا بـه کـار خواهـد بسـت بایدن سیاستی مالیمدانست. به طور کلی 
 توانـد می مسئلههمین  .پوست را به عنوان وزیر کشور آمریکا منصوب کرده است که یک سرخچنان 

 د.گویای بهبود احتمالی روابط واشنگتن با کشورهای آمریکای التین باش





  
  
  طلبان اسکاتلنديبرگزیت و خیز جدایی

  رویداد
 ۲۰۱۶پرسـی ، با گذشت چهار سال و نیم از همه۲۰۲۰دسامبر  ۲۴توافق برگزیت سرانجام در روز 

رأی دادند و پس از چندین دوره مـذاکره بـر میالدی که اکثر مردم بریتانیا به جدایی از اتحادیه اروپا 
سر مسائل تجاری دوجانبه پس از دوره گذار از این توافق، به امضا رسید. یک ساعت پس از اعـالم 

اکنـون توافق توسط بوریس جانسون، نیکوال استورجن، وزیر اول اسکاتلند، در تـوییتر نوشـت کـه 
. نوشتار پیش رو بـه شود لیتبد» اروپا هیادمستقل و عضو اتح یکشور«نوبت اسکاتلند است که به 

  خواهی اسکاتلند و تأثیر توافق برگزیت بر آن خواهد پرداخت. بررسی روند تمایالت استقالل

  تحلیل
به عنوان کشوری چنـد بخشـی کـه از سـرزمین اسـکاتلند، ولـز، ایرلنـد  »پادشاهی متحد بریتانیا«

در بریتانیا،  با خطر تجزیه مواجه بوده است. هموارهشمالی و سرزمین اصلی انگلیس تشکیل شده، 
اسکاتلند و ایرلنـد شـمالی همیشـه داعیـه کار هستند، گرا و محافظهها که افرادی درونبه غیر ولزی

از هـر ، هـایی اند. در میان مردم این دو کشور، همـواره افـراد و گروه خود را حفظ کرده یطلب جدایی
حسی که گـاهی بـا  ؛کنن دا شدن از اتحاد بریتانیا استفاده میگرایی و ج فرصتی برای بیان حس ملی

شود و گاهی هم با اعتراضات خیابـانی، حملـه بـه نیروهـای  پرسی عمومی بیان می درخواست همه
  .شود همراه میآمیز  اقدامات خشونتپلیس و 

سـت. جهات با اسکاتلند متفاوت ا یشرایط سرزمینی ایرلند شمالی از بسیارالزم به ذکر است 
ای جداگانه در همسایگی جمهوری ایرلنـد قـرار دارد. امـا  ایرلند شمالی از نظر سرزمینی در جزیره

 د.اسکاتلند در شمال کشور انگلستان قرار گرفته و در یک خاک مشترک با هم همسایه هستن
یـا بـا در ایرلند شمالی حاصل هماوردی اتحادگرایان طرفدار پادشاهی بریتان ٢٠١٣سال های ناآرامی 

طلب بود. اما اهالی این منطقه به دلیل شکاف مـذهبی گرایان جدایییا به عبارتی، ملی جمهوری خواهان
دسـت حـزب انـد. از طـرف دیگـر با ایرلند جنوبی، تا چند سال اخیر، از وحدت با بریتانیا حمایت کرده

لیبـرال دمـوکرات نـدارد و بـه  ای در مقایسه با حزبراستی مانند شین فین، پایگاه اجتماعی قابل مالحظه
  است. ای شکل نگرفتهطلبی برجسته این دلیل در ایرلند شمالی جنبش استقالل
هایی های اخیر توانسته است گامطلب بریتانیا است که در سال اسکاتلند از دیگر مناطق جدایی

نفـت و گـاز های ساحلی اسـکاتلند ذخـایر مهـم در آببه سوی استقالل بردارد. در دریای شمال، 
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شـود. ترین شهر اسکاتلند، از شهرهای مهم صنعتی بریتانیا محسوب میوجود دارد. گالسگو بزرگ
ای انگلیس در اسکاتلند مستقر اسـت. بنـابراین، اسـکاتلند های هستهها و زیر دریاییبیشتر موشک

  برای بریتانیا بسیار حائز اهمیت است. 
 خوب میان اسکاتلندی

ً
ا دولت مرکزی تا روی کار آمدن مارگارت تاچر که نمـاد ها بروابط نسبتا

ها شناخته شد، پابرجا بـود. اقـدامات و روش تـاچر، روحیـه ضدیت با هویت تاریخی اسکاتلندی
هـا نسـبت بـه انگلـیس و اعتمـادیخواهی را در اسکاتلند برانگیخت و به بـی گرایانه و استقاللملی

مـیالدی دامـن زد. بـه ایـن ترتیـب  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های هسیاستمداران لندن در میان نسل جوان ده
دانسـت. بـا تصـویب ای شکل گرفت که رؤیای استقالل اسکاتلند را ایدئولوژی خود مـینسل تازه

ها دارای پارلمان محلی و دولـت شـدند؛ امـا ، اسکاتلندی۱۹۹۸قانونی در پارلمان بریتانیا در سال 
  اند.ان و کسب استقالل حقوقی کامل بودهگرایان همواره خواستار وحدت انگلستملی

به رغم اتحاد سیاسی یاد شده، اسکاتلند دارای نظام حقـوقی و آموزشـی مسـتقل از انگلـیس، ایرلنـد 
کنـد. المللی این بریتانیا است که به عنوان یک کشور عمل میشمالی و ولز است. اما در امور سیاسی بین

و گازی در دریای شمال مربوط به حـوزه اسـکاتلند اسـت.  درصد از درآمدهای نفتی ۹۰همچنین حدود 
  ها و منابعش را در اختیار خود بگیرد.دولت محلی اسکاتلند مایل است که تمام دارایی

ها اسـت، بـه دنبـال  ی اش اسـتقالل اسـکاتلنداز این رو، حزب ملی اسکاتلند که هدف اصـلی
پرسی اسـتقالل الزم را برای برگزاری همه ، مشروعیت۲۰۱۱پیروزی در انتخابات پارلمانی در سال 

 ۵۰برگزار شد که در نهایت با رأی منفی بیش از  ۲۰۱۴سپتامبر  ۱۸پرسی در به دست آورد. این همه
پرسـی، جامعـه درصد، اسکاتلند به عنوان بخشی از بریتانیا باقی ماند. به رغـم شکسـت ایـن همـه

، ظرفیتی را فراهم ساخت تا در شرایط دیگر به اسکاتلند بیش از گذشته دو قطبی شد و این وضعیت
  اشکال مختلفی بروز و ظهور کند.

درصـد رأی دهنـدگان اسـکاتلندی خواهـان  ۶۲پرسی برگزیـت، در نتیجه همه ۲۰۱۶در سال 
ماندن در اتحادیه اروپا بودند. این اتفاق برای حزب ملی اسکاتلند به معنای تغییر ماهوی در شرایط 

» اشبـرخالف خواسـته«پرسی استقالل را توجیه کند. چرا که اسـکاتلند جدد همهبود که برگزاری م
-بـرای همـه در شرف خروج از اتحادیه اروپا بود. از این زمان به بعد، حزب ملی اسـکاتلند تـالش

حامیـان برگـزاری پرسی مجدد را افزایش داد؛ اما هر بار با مخالفت مقامات انگلیس مواجـه شـد. 
ها بـه خـروج از  ر مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسیپرسی مجدد د همه

. بمانـد  اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییـر داده و ایـن منطقـه مایـل اسـت کـه در اتحادیـه اروپـا بـاقی
کننده  هـا هـزار شـرکت های جدایی طلب تاکنون چندین تظاهرات اعتراضـی بـا حضـور ده اسکات

  .اند طلبی سر داده استقالل برگزار کرده و فریاد
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از اتحادیه اروپا خارج و مقرر شده بود که تـا پایـان ایـن سـال، در  ۲۰۲۰بریتانیا در اوایل سال 
زمینه امور تجاری توافقاتی میان دو طرف انجام شود. مذاکرات این توافق بارها انجام شد؛ اما هر با 

از توافق بـا اتحادیـه اروپـا خبـر داد. یـک دسامبر، جانسون  ۲۴شد. تا اینکه در شکست مواجه می
ساعت پس از اعالم توافق تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا، نیکوال استورجن، وزیر اول اسکاتلند، به 

پرسی مجدد برای جدایی از بریتانیا شد و به نوعی حجت را بـر بریتانیـا تمـام سرعت خواستار همه
هر چیزی، برگزیت بر خالف میل اسکاتلند اتفاق افتاد و  کرد. وی در توییتر نوشت که قبل از شروع

گیرد را جبران کند. او همچنین گفت کـه ای وجود ندارد که آنچه برگزیت از ما میهرگز هیچ معامله
تر از هر زمان دیگری است و اسکاتلند اسکاتلند به هیچ توافقی رأی نداده است و موضع آنها روشن

نوان یک کشور مستقل انتخاب کند و مزایای عضویت در اتحادیه اروپا را حق دارد آینده خود را به ع
پرسـی سـال درصـد رأی منفـی بـه برگزیـت در همـه ۶۳بازیابد. الزم به ذکر است که اسکاتلند بـا 

  ، خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بود.۲۰۱۶
ن بسـیار ناراضـی داننـد و از آها که این توافق را خالف منـافع سـرزمینی خـود مـیاسکاتلندی

انـد. و تبعیض دولت مرکـزی لنـدن تنهـا مانـده خواهیکنند که در مقابل زیاده هستند، احساس می
همچنین مقامات محلی اسکاتلندی به شدت به خاطر نادیده گرفته شدن از سوی دولـت جانسـون 

اامیـدی را در ای از ندر طول مذاکرات ناراحت هستند. واقعیت این است که این توافق موج گسترده
، انتخابـات مجلـس ۲۰۲۱سـال  ها ایجاد کرده است. اسکاتلند قرار اسـت در مـاه میمیان اسکات

ها حاکی از آن است که حزب ملـی اسـکاتلند بـه قانونگذاری در ادینبورگ را برگزار کند. نظرسنجی
اسـتقالل را  پرسـیتواند اکثریتی را کسب کند که موضع وی برای برگزاری همهرهبری استورجن می

  کند. این امر باعث تشدید اختالفات میان لندن و ادینبورگ خواهد شود. تقویت می

  گیرينتیجه
ها حداقل بـه لحـاظ ذهنـی، رونـد تبـدیل توافق برگزیت راه استقالل اسکاتلند را باز خواهد کرد. اسکات

برانگیزی را برای حفـظ  از چالشاندتوان چشماند. بنابراین، میشدن به یک دولت ـ ملت مستقل را پیموده
بینی کرد. جانسون هنوز در مقابل مواضع استورجن موضعی نگرفتـه اسـت.  ساختار بریتانیا در آینده پیش

به این ترتیب، او تالش خواهـد کـرد کـه ». االن وقتش نیست«بگوید  اما ممکن است او نیز مانند ترزا می
  .ایی از انگلیس مواجه سازدهای طرفداری جد حزب ملی اسکاتلند را با چالش

اگـر مـردم اسـکاتلند د. تأثیرگـذار خواهـد بـو بسیار ٢٠٢١انتخابات مجلس اسکاتلند در سال 
نظـر دموکراسـی غیـرممکن و  از همچنان به حزب ملی اسکاتلند رأی بدهند، حفظ موضع انگلیس

ز سـوی دیگـر، شـد. اخودداری از تصویب رفراندوم استقالل تنها باعث تشدید نارضایتی خواهـد 
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 برگزاری آن.هدف نیکوال استورجن، پیروزی در همه
ً
  پرسی است و نه صرفا

جانسون ممکن است کـه در توافـق تجـاری برگزیـت، در آخـرین رسد که در مجموع، به نظر می 
توانـد جهـت شود که مـیهای آینده با نبرد اسکاتلند رو به رو میلحظات، پیروز شده باشد؛ اما در ماه

دهـد کـه مختصـات ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیـک اسـکاتلند نشـان مـی بریتانیا را مشخص کند.آینده 
الملـل تواند موجب تضعیف جایگاه این کشـور در نظـام بـین استقالل این منطقه از بریتانیا چگونه می

ای  المللـی و منطقـهتواند جایگاه انگلیس را در نهادهای بینها به استقالل میشود. رأی مثبت اسکات
  مانند شورای امنیت سازمان ملل و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) با تهدید مواجه کند.

 



  
  

  انداز مناسبات روسیه و آمریکا در دوره جو بایدن چشم

  رویداد
های زیـادی در  زنی جمهوری در آمریکا و انتخـاب جـو بایـدن، گمانـه با برگزاری انتخابات ریاست
یکا به روسیه در دوره بایدن مطرح شده اسـت کـه ایـن سـؤال را ایجـاد خصوص رویکرد جدید آمر

  کند یا به سمت همکاری؟  کند که آیا مناسبات دو طرف به سمت تنش بیشتر حرکت می می
نوع مناسبات روسیه و آمریکا در مواضع برخی کشورها، از جمله جمهـوری اسـالمی ایـران در 

گذار است و به همـین دلیـل از اهمیـت خاصـی برخـوردار المللی تأثیر ای و بین قبال مسائل منطقه
  است. بر این اساس، در یادداشت زیر درصدد هستیم به سؤال فوق پاسخ دهیم.

  تحلیل رویداد
ها در این دوره نیز مانند دوره قبل ترامپ بود و نظر خـوبی نسـبت بـه روی کـار  گزینه مطلوب روس

هـا و اتهـام  به بایدن که بیشتر ناشی از نارضـایتی روسآمدن بایدن نداشتند. تبریک دیرهنگام پوتین 
های ایـن نارضـایتی اسـت. جالـب آنکـه برخـی  دخالت در انتخابات آمریکاست، یکـی از نشـانه

  مسئوالن روسی در حمایت از ترامپ پا را فراتر گذاشتند و از او خواستند مقاومت کند.
 افـتیخواهد  شیدر روابط دو کشور افزاتنش  دنیمعتقدند با آمدن با هیروس یریگ میتصم ریدوا

 کـایحضـور فعـال آمر یعنی دنیکار آمدن با یروز نظر آنها، د. اشو روابط سردتر از گذشته خواهد 
 هبـبـاغ  قره یرمنستان و حت، ابالروس ن،یکراو، دخالت فعال در پرونده اهیروس کینزد یها در حوزه
 نااز مخالفـ تیـو حما یحقـوق بشـر یهـا ثانداختن بح انیبه جر، انینیشیپ یغرب کردیرو علت
ی، بـیل ه،یدر سـور هینقش روسـ فیو تضع انهیو فعال در خاورم میمستق دخالتی، مثل ناولن نیپوت

و  هـا از روس هیحـل بحـران سـور تیـمحورو گـرفتن  هیسـور یاسیس ندهیتر در آ نقش فعالایفای 
  ی.افراط یها و گروه یکرد انیاز جر تیحما

هـا  شده بهتر از بایدن اسـت. ایـن مسـئله آنقـدر بـرای روس ه ترامپ ضعیفها گزین برای روس
های داخلی آمریکا اقدام خاصی علیه این کشور نکردنـد.  ها و شورش اهمیت داشت که طی آشوب

با اینکه فرصت خوبی برای افزایش اعمال فشار و طرح مسائل حقوق بشری برای روسیه فراهم شده 
داننـد کـه ترامـپ باعـث  به خـوبی می  بر آن سکوت کند. مقامات روسبود، ولی ترجیح داد در برا

الملل و ایجاد شـکاف  افزایش اختالفات داخلی آمریکا و مانع وحدت آمریکا و اروپا در مسائل بین
بین کشورهای اروپایی در مقابل روسیه شد. این موضوع کمک بزرگی به روسیه بـرای جلـوگیری از 
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  ه این کشور بود.گیری یک جبهه واحد علی شکل
در عـین حـال  ؛کرد می روسیه انتقادهای  همواره از سیاست ،بایدن زمانی که در مجلس سنا بود

وانیك را که برای روسـیه بسـیار ـ  های تجاری جکسون جلوی تصویب قوانینی مثل اصالحیه تحریم
مریکـا آهای  ه خواستهگرفت تا بر مسکو فشار بیاورد و این کشور را وادار کند ب حائز اهمیت بود، می

در موضوع اوکراین نیز به عنـوان  ،یکی از طرفداران پروپاقرص گسترش ناتو به عنوانتن دهد. بایدن 
کـرد. او از  یف برای خروج از حلقه ژئوپلیتیکی روسیه حمایت مـی های کی نماینده اوباما از تالش

همواره به دنبال راهـی  ز این رو؛ امریکاستآمعدود سیاستمداران دموکرات حامی تولید نفت و گاز 
ژانویـه  ٢٠جـو بایـدن کـه روز . برای کاهش نفوذ روسیه در حوزه انرژی به ویژه در اروپا بوده است

وارد  در حوزه مسائل خارجی یك تازه ،کند مریکا سوگند یاد میآجمهور جدید  یسئبه عنوان ر ٢٠٢١
اندازهای آینـده  ها و چشم ه به خوبی اولویتکسوتی است ک بلکه پیش ،لوح نیست گرا یا ساده آل ایده
آغـاز  ٢٠٠٩های اوباما برای بازنگری در روابط با روسیه کـه در سـال  داند تالش شناسد و می را می
  .به جایی نرسیده است ،شد

 
ً
های مهم امنیت ملی در دولت خود در نظر دارد با او  ایی که بایدن برای پسته همه گزینه تقریبا

اکثریـت اعضـای تـیم او کسـانی هسـتند کـه به عبارت دیگر،  سائل اتفاق نظر دارند.در مورد این م
کـه اسـت کید کـرده أت ،هریس، معاون اول بایدن کاماال نسبت به همکاری با مسکو بدبین هستند.

الملـل در برابـر پـوتین  های دموکراتیك، حقوق بشر و حاکمیت قانون بین همواره در دفاع از ارزش«
تضعیف «بر اهمیت  ،گزینه بایدن برای تصدی وزارت امور خارجه ،آنتونی بلینکن». خواهد ایستاد

کیـد کـرده اسـت. انتظـار أت »المللی و انزوای سیاسی این کشور نقش سیاسی روسیه در مجامع بین
یر مقامات برجسته در دولت جدیـد ساو  ،رود بلینکن و جیك سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن می

    .تری در قبال روسیه اتخاذ کنند گیرانه سختهمگی رویکرد 
تواند بدون تـرس از مـتهم شـدن بـه  از سوی دیگر بایدن مثل ترامپ در مظان اتهام نیست و می

کـه اسـت جویانه بگیرد و به مسـکو امتیـاز بدهـد. او ثابـت کـرده  ای آشتیه تبانی با روسیه، ژست
است که در تیم امنیت ملـی اوبامـا همـواره بـه این  شهایی از پراگماتیسم در خود دارد و شاهد رگه

  رو و احتیاط شناخته می عنوان صدای میانه
ً
کنـد  تـالش مـی شد. با این حال دولـت بایـدن احتمـاال

هـا و  سال بـا موفقیـت از نگرانـی چهارآزادی عمل روسیه را در عرصه جهانی کاهش دهد. کرملین 
قابل اعتماد بودن ترامپ استفاده کـرد تـا متحـدان ناپذیری و غیر بینی پیش بارههای جهانی در دغدغه
مریکا قـرار ندهنـد و آهای خود را در سبد  مرغ مریکا در اروپا و آسیا را قانع کند که همه تخمآاصلی 

 .با روسیه بر هم نزنندرا به خاطر این کشور روابط خود 
مریکـا آوابـط آلمـان و که ترامپ بـه ررا عمده از آسیبی  یرود بایدن بخش با این حال انتظار می
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که در زمان اوباما به اوج خود را و اتحاد میان دو کشور در مقابله با روسیه  کندجبران  ،وارد کرده بود
دوباره احیا کند. بـرلین و واشـنگتن در دوران اوبامـا در زمینـه تحـریم و کـاهش نفـوذ  ،رسیده بود

امل توقف داوطلبانه پروژه انتقال گاز نـورد له شئاقتصادی روسیه به اتفاق نظر رسیده بودند و این مس
مریکـا و چـین را ن آشد. اگر دولت بایدن موفق شود تنش در روابط میا از سوی آلمان می ٢استریم 

بـه ویـژه اگـر  ؛له بخشی از منافع پکن در حمایت از مسکو را کـم کنـدئشاید این مس ،کاهش دهد
 .ها را تا حدی جبران کند علیه چینی های ناشی از جنگ تجاری ترامپ بایدن بتواند آسیب

کـاهش ارزش  های دیپلماتیك برای همکاری با ایـران، رود دولت بایدن تالش عالوه بر این انتظار می
 
ً
در راسـتای  روسیه برای جمهوری اسالمی و همکاری دوباره در سوریه را از سـر بگیـرد. بایـدن احتمـاال

هـای شـوروی سـابق بـه  ی خود را برای وارد کردن جمهـوریها تمام دولت اوباما تالش تکمیل پروژه نیمه
مریکـا قـدرت اقتصـادی و دیپلماتیـك خـود را بـرای آکند. دولت جدید  بیشتر می جمع کشورهای غربی

 .گیرد نقاط جهان، از بالروس تا ونزوئال، به کار می یهای روسیه در اقص مقابله با تالش
کا در جهان هیچ منفعتـی بـرای روسـیه نخواهـد داشـت و مریآبنابراین دولت بایدن با احیای جایگاه 

مریکا بتوانـد در آکرملین نیز که چیزی برای از دست دادن ندارد، امیدوار است آشفتگی سیاسی در داخل 
 .از انرژی آن را بگیرد عمده ید و بخشنتیم بایدن را مشغول ک ٢٠٢١های سال  نخستین ماه

با روسیه به توافق جدیدی در حوزه کنترل تسلیحات کند  درست است که دولت بایدن تالش می
اما نگرش غالب این است که کنترل تسلیحات به نفع روسیه هم هست و به همین دلیل نباید  ،برسد

تالشی برای  ٢های انرژی روسیه مثل نورد استریم  ها یا وعده عدم مداخله در پروژه با کاهش تحریم
کرملین نیز با این رویکرد بعیـد اسـت انـرژی زیـادی را  ود.تر کردن توافق با مسکو انجام ش جذاب

  ؛صرف تالش برای همکاری با دولت بایدن کند
ً
کشـورها  سایردر مورد روابط مهم خود با  اما قطعا

 .مریکا تالش خواهد کردآنگران است و برای محافظت از آنها در برابر مداخله 

  گیري نتیجه
انداز مناسبات روسیه و آمریکا در دوره بایدن  نسبت به چشم های مختلفی در روسیه نظرات و دیدگاه

دهنده ابهـام در ایـن خصـوص بـه علـت داشـتن ذهنیـت منفـی بـه سـابقه  شود که نشان مطرح می
شـک در آمریکـای دوره بایـدن شـاهد تـنش بیشـتر در  ها نسبت به روسیه اسـت؛ امـا بی دموکرات

 مناسبات طرفین خواهیم بود.
کنـون در برابـر  مریکا که تاآاین است که با خروج دونالد ترامپ، شرکای  خطری که وجود دارد

تـر  راحت توانند می اکنون ،کردند های واشنگتن برای کاهش روابط خود با روسیه مقاومت می تالش
له ممکن است مجبور شود نه تنهـا در ئکرملین برای جلوگیری از این مس با دولت بایدن کنار بیایند.
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بلکـه در  ،له اوکـراین)ئجمله در برابر امانوئل مکرون و آنگال مرکل در مس (از ای دیگره برابر دولت
المللی انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. از  گذاران بین های بزرگ چندملیتی و سرمایه برابر شرکت

 
ً
 یر کشـورها وسـاکند با توقف برخی اقدامات خود، بهانه به دسـت  روسیه تالش می این رو احتماال

  ها برای بازنگری در روابط خود با این کشور ندهد. شرکت
از جمله  ـ در عین حال در شرایطی که کرملین درگیر مسائل مربوط به دوران گذار از پوتین است

اصالح ساختار سیاسی کشور، پیدا کردن جایگزینی برای پوتین در درازمدت و تالش برای سـرعت 
ممکن است مسکو به این نتیجه برسد که  ـ ای اقتصاد روسیههای ملی با هدف احی هبخشیدن به پروژ

مریکا نباید دردسر جدیدی ایجاد کند. در مقابل اگر تیم بایدن به این نتیجـه برسـد کـه آدر روابط با 
مریکا در دوران پسا کرونا به یك دوره صلح و آرامش نیاز دارد، آن وقت شاید مسـکو و آبرای احیای 

بـا یکـدیگر مـذاکره و همکـاری کننـد و فرآینـد  »ثبـات راهبـردی«وص واشنگتن بتواننـد در خصـ
البتـه موضـوعات امنیتـی ر نقاط حیاتی جهان نیـز اجـرا کننـد. سایزدایی در سوریه را در مورد  تنش

تمدیـد «از مذاکرات و مناسبات دو کشور را به خود اختصاص خواهـد داد. موضـوع   بخشی عمده
 برد ای میـان های هسـته یمان منع موشـک، پ»٣ استارتهاجمی قرارداد کاهش تسلیحات راهبردی ت

)INF تـرین موضـوعاتی  ، استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا و آسـیا مهم»ازبآسمان « )، پیمان
 انداز مناسبات دو کشور را تعیین خواهد کرد. هستند که توافق درباره آنها افق و چشم

  


