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  هاي اسالمی هاي جنبش بازخوانی کارویژه

  مسئله
مسـلمانان  یاسـیات سیـح یژگین ویتر د بتوان برجستهیگرا را شا اسالم یها ظهور و گسترش جنبش

 یادیـزان زیـتـوان بـه م یرا م یاسالم یها ستم قلمداد کرد. به عبارت بهتر، جنبشیدر سراسر قرن ب
دانسـت کـه  یا کننده نییتع یها ها و پاسخ ها، سؤال ها و فرصت بازنمود روندها و ساختارها، چالش

هـای  اند. با اینکـه جنبش ستم شکل دادهیقرن ب یمشترك جوامع اسالم یخیتجربه تاردر مجموع به 
هـایی بـرای خـود  گیری آرمان ها و ... هسـتند و در آغـاز شـکل اسالمی معلول این روندها، چالش

کردند، اما با گذشت زمان و به دلیل فشارهای پیرامـونی  تعریف و در راستای رسیدن به آن تالش می
خواهی خود  های اسالمی از مسیر آرمان ای متأثر از این تحوالت پیرامونی، جنبش اندیشه و تغییرات

های اسالمی و نقش و  های خود را از دست دادند. با توجه به اهمیت جنبش فاصله گرفتند و کارویژه
تـرین  شـود مهم اثرگذاری آنها در تحوالت جهان اسالم ، در این نوشـتار طـی دو شـماره تـالش می

  های اسالمی بازخوانی شود.  های جنبش رویژهکا

  تحلیل مسئله
کید بر اسالم یـ اعتقاد ی. ایجاد تحول فکر ١ ژه ی، کارویاسالم یها نقش نهضت یفایدر ا ینقطه اساس: با تأ
ن اصـالح، بـه صـورت بازگشـت بـه یـاست. ا یدرون جوامع اسالم یو اعتقاد یجاد تحول فکریا

 یز فرهنگـین رسـتاخی، به مشارکت در ایاعم از حکام و مردم عاد ،ین و دعوت همگانیاسالم راست
و  یر نظـام ارزشـیین کارکرد، به کنترل رفتار حاکمان، تغیها با استفاده از ا افته است. نهضتیظهور 

 یان اصـلیاند. جر ن مسلمانان پرداختهیب ینیو ضد د ینیردیغ یدتیـ عق یفکر یها انیمقابله با جر
و  ییق پاسـخگویـاز طر یو اجتمـاع یاسیمؤثر در مسائل س یحضور یدر پ، یاسالم یها نهضت
را در رجـوع  یدتیـو عق یبه مشکالت روز مسلمانان است و تنها راه عالج فکـر یحل مترق ارائه راه

  داند. ین اسالم مید یو بازگشت به دستورها ینیل دیمجتهدانه به منابع اص
مهـم  یاز دردهـا یکـیمعاصـر،  یاسـالم یهـا گذار نهضـت هی، پاین اسدآبادیالد د جمالیس

د مسـلمانان خوانـده یـل و نفـوذ خرافـات در عقایرا فاصله گرفتن آنها از اسالم اص یجوامع اسالم
ها و حکـام  ، اعم از تودهیجوامع اسالم یداریدجمال بیمهم س یها از اهداف و برنامه یکی ١است.

                                                                                                                                        
دجمال، تهـران: دفتـر نشـر فرهنـگ یس یها شهین در اندی، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمیداحمد موثقی. س١

 . ٤٣، ص ١٣٧٣، یاسالم
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ن نکتـه یانگر ایه، بیتا روس یغرب یتا هند و از اروپااو از مصر  یغیتبل یها آنان بود و سفرها و برنامه
گـاه یشرو، در پیو پ یاسالم یها دجمال، همه نهضتیاست. پس از س و  ینـیق دیـعم یتحقـق آ

  ١اند. مسلمانان بوده یو اجتماع یات فردیزدودن مظاهر جهل از ح
 یمختلفـ یاسیس یها هیش آرا و نظریداین حوزه، به پیان در ایگرا اسالم یها تیها و فعال چالش

را فـراهم  یاجتماع یها در عرصه یحضور عمل یبرا یك و فکریدئولوژیالزم ا یشد که مبان یمنته
م شـد، یترسـ یآل اسـالم دهیـك حکومـت ایـ ید، الگوهـایجد یها هینکه در نظریکرد. عالوه بر ا
، بـه ینیو د یاله یو اجرا نکردن دستورها یستگیاقت و شایل عدم لیز به دلیموجود ن یها حکومت

   ٢شدت مور انتقاد قرار گرفتند.
هسـتند و اسـالم را   نیبـر شـرع مبـ یمبتنـ یا توسـعه یعرضه الگو یدر پ یاسالم یها نهضت
ات یـاسالم را در ح یدستورها یا، گسترش و اجرایها اح ن نهضتیدانند. ا یم ین راه زندگیتر کامل

 یها دگاه نهضـتیـدانند. در واقع، از د یم فه و هدف مهم خودیرمسلمانان، وظیغ یمسلمانان و حت
  ، اسالم تنها راه نجات انسان است.یاسالم

مسلمانان را در بازگشـت بـه  یت و قدرتمندین موفقی، سعادت بشر و تضمیاسالم یها نهضت
انـد و تفـاوت  سـم قـرار دادهیسـم و مارکسیتالیها اسـالم را در برابـر کاپ ن نهضتیدانند. ا یاسالم م
و  یاسـیان بـرخالف متجـددان کـه راه توسـعه سیگرا دانند. اسالم یبودن آن م یا در الهآن ر یماهو
 ین امریبشر را بدون د یجهان و آن یجهان نیدار ایاند، سعادت پا ن جدا کردهیرا از حوزه د یاجتماع
کننـد کـه  یوجو م جسـت یسعادت را در راهـ یاسالم یها گر، نهضتیدانند. به سخن د یمحال م
 یاندن راه سعادت بـه بشـر اولـیش از همه در نمایز بیها نشان داده و او ن آن را به انسان یتخالق هس

ن، بلکـه در وارد یـبرخالف غرب، راه توسعه را نه در ترك و کنار نهادن د یاسالم یها است. نهضت
گاهانه د   اند. وجو کرده جست ین در متن زندگیساختن آ

گـره خـورده و  یو فرهنگـ یدتی، عقیبا مسائل فکر، یو اجتماع یاسینقطه شروع هر نهضت س
ن مقولـه اسـت. یـزان اهتمـام نهضـت بـه ایـها، عنصـر فرهنـگ و م نهضت یاز عناصر ماهو یکی

ن حـوزه از یدر ا یخاص یخود، از برجستگ یو مذهب ینیت دی، با توجه به ماهیاسالم یها نهضت
 یهـا بـه عنـوان ابزارهـا و کانالها  ها و شـعائر نهضـت ملـل برخوردارنـد. سـمبل یات اجتماعیح

مشترك  یها مسلمانان پاسخگوست، در عرصه ارزش ینکه در حوزه نظام ارزشی، عالوه بر ایارتباط
  برخوردار است. ییباال یرگذاریز از تأثین یانسان

ها و شـعائر  ، از سـمبلیجوامع اسـالم یفرهنگ یها از داشته یریگ با بهره یاسالم یها نهضت
                                                                                                                                        

  سازان نور. الملل، مؤسسه اندیشه نیب نظام دیجد گرانیباز یاسالم یها . حمید پاشاپور، نهضت١
 .١٠٩تا، ص  یجا، ب یاالسرار، ب کشف ،ینیالله خم . روح٢
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بـر  یرگـذاری، راه انـداختن انقـالب، اصـالح و تأثیمستبد داخلـ یها زه با حکومتمبار یبرا ینید
انـد.  اسـتفاده کرده یبرای اهداف نهضت در عرصه مل یز افکار عمومیو تجه یاسیس یها یمش خط

ملـل و  یکپـارچگی، ین مقوله را در جهت تحقق راهبرد اتحاد اسالمیها ا ، نهضتیدر حوزه فرامل
  اند. گانگان به کار گرفتهیب ین مقابله با رسوخ و نفوذ فرهنگیبر غرب و همچندول مسلمان در برا

ژه در یـمعاصـر، بـه و یاسـالم یها جنبش یژه اصالحین کارویتر مهم. تالش برای تشکیل حکومت اسالمی:  ٢
ق اعمـال فشـار یاز طر یدار امور حکومت و مملکت یسازمانده یجانبه برا همه یر، چالشیاخ یها دهه
و  یاسـیو س یبه منظور کسب مناصب حکـومت یاسیزمامداران، مشارکت س یاسیهای س میترل تصمو کن
ن اصـالح یـاسـت. ا یاسالم یموجود در کشورها یاسیز حکومت و نظام سیا قهرآمیز یآم ر مسالمتییتغ

 ابـد.ی یاست تبلـور مـیعرصه س یعمل یها دانیشود و در م یآغاز م یاسیمختلف در فقه س یها هیاز نظر
در  یو محـور یه را بـه عنـوان اصـل اساسـیـن نظریـاست که این از سید یریناپذ ییه جدایطرفداران نظر

ان و نهضـت مهـم یـقرار دارند. سه جر یخواه ن اصالحیاند، در خط مقدم ا خود به کار بسته یها تیفعال
 یبـه رهبـر یحسن البنـا، جماعـت اسـالم ین به رهبریالمسلم جنبش اخوان یعنیمعاصر،  ییگرا اسالم
 یخواه ن اصـالحیـ(ره)، در رأس اینـیامـام خم یران بـه رهبـریـا یو نهضت اسـالم یمودود یابواالعل
انـد.  ن سـه نهضـت بزرگیـاز ا یکـیرو یـرو و پ دنبالـه یز بـه نحـویها ن ر گروهیقرار داشتند که سا یاسیس
آنـان، کوشـش  یو مـذهب ی، فرهنگـییایـجغراف یها ها با وجود تفاوت ن نهضتین نقطه اشتراك ایتر مهم
  ١است. یو تحقق احکام اسالم یجاد حکومت اسالمیا یبرا

از  یریـگ ، همـراه بـا بهرهیل حکومـت اسـالمیتشک یبرا یاسالم یها اراده و خواست نهضت
 یهـا ها و چارچوب هیـبـر پا یجوامـع معاصـر و مبتنـ یاسـیو س ی، اجتمـاعیفرهنگ یدستاوردها
ك و یـو دموکرات یجمهور یها ، نظامیمردم یها آنها حکومت یبوده و الگو و مدل حکومت یاسالم
که اسالم و  ین تلقینکه در غرب، ایاست. با ا یو اقتصاد یخواهانه اجتماع بر اهداف عدالت یمبتن
ن یـد ایـمؤ یاسـالم یت موجود در کشـورهایاند، غلبه دارد، واقع یان نوسازیان ضد جریگرا اسالم

 یهـا نـد و در واقـع، از نظامیگرا مردم یاسـیس یهـا نظام یر پـد یاسـالم یها نکته است که جنبش
مشارکت در قـدرت و  یبرا یاسیباز س یموجود در جوامع خود، خواهان فضا یو استبداد یسلطنت

  زند. یآم کسب آن به صورت مسالمت
ت و یریدر نحوه مـد یطلب و اصالح یخواه که در واقع اصالح یاسالم یها ژه نهضتین کارویا

 یهـا مشـروع نظام یها و ابزارهـا وهیاز شـ یاریشـود، بسـ یرا شامل م یر ممالك اسالمحکومت ب
ا و یـپو ی، مـدلیحکـومت یو اسـتبداد یسـنت یش رو را مد نظر دارد و در مقابل الگوهـایپ یاسیس

                                                                                                                                        
، ١٩٣٥٤، روزنامـه اطالعـات، ش »معاصـر یاسـالم یها نهضـت یو رهبـر ینیامام خم«، یخ راشد الغنوشی. ش١

٢٩/٣/١٣٧٠. 
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، انتخابـات، پارلمـان، احـزاب و یاسیکند که در آن مشارکت س یات زمان عرضه میبر مقتض یمبتن
 ١ وجود دارند. یمردم یها کومتح یر نهادهایسا

را  یدر جوامـع اسـالم یو فرهنگـ یاصـالح فکـر یها از ضـرورت یکـی یاسالم یها نهضت
را بـدون تحقـق  یداننـد و هـر اقـدام یاز دسـت نـااهالن و ظالمـان م یاسـیقدرت س یریگ بازپس

سالم هـر ن مورد معتقد است که ایدجمال در ایشمارند. س یت نمین با موفقی، قریحکومت اسالم
 ین نباشـد، نفـیاحکام د یرا که صاحب آن متکفل اجرا یا عت و هر سلطهیرا که خالف شر یقانون
 یزیـکـه بـرخالف گفتـه خـدا چ یین و خلفایز معتقد بودند همه سالطی(ره) نینیکند. امام خم یم

باشـد کـه االمـر  یتواند اول یم یستند و فقط کسین یاالمر یق منصب اولیاند، به حکم عقل، ال گفته
، هـر یطلب ن اصـالحیـا ٢امبر نکنـد.یبرخالف گفته خدا و پ یچ حکمیت، هیدر سراسر دوره مأمور
بـه  یك کشور صورت گرفت، اما در عمل با فرهنـگ مسـلط جهـانی یاسیس یچند در درون مرزها

  مبارزه برخاست. 
ت س حکومـیبـدون تأسـ یاده شـدن احکـام الهـیـکنند که پ یاستدالل م یاسالم یها نهضت
کـه حکومـت بـه دسـت  ییها ز در برهـهیـمسـلمانان ن یاسیخ سیرممکن است و در تاریغ یاسالم

شـده اسـت. البتـه زدودن  یمسـلمانان جـار یمسلمانان عادل و عالم افتاده، اسالم در مـتن زنـدگ
 یها راسـته از سـنتیو عرضه اسالم به شکل خـالص و پ ینیجاهالنه از باورها و اعمال د یزنگارها
رش نظـام یپذ یاجتماع یبسترها یساز آماده یمهم برا یها از ضرورت یکی، یخیو تار یغلط قوم
  است. یاسالم

های یک جنبش اسالمی، داشتن برنامه برای مدیریت نظام سیاسی است، که منطبق  از ضرورت
کند. نظام سیاسی مطلوب یک جنبش اسالمی بایـد دو  بر حوزه سرزمینی باشد که در آن فعالیت می

های اسالمی باشد. دوم بتوانـد ملزومـات اداره  ها و آرمان را تأمین کند: نخست، حافظ ارزشهدف 
درست امور عمومی را داشته باشد؛ به عبارت دیگر هم نظامی اسالمی باشد و هـم نظـامی کارآمـد 

  در اداره کشور.
کی مقام معظم رهبری نیز بارها به ضرورت مسئله نظام اند  د داشـتهسازی در کشورهای انقالبی تأ

و معتقدند اگر در کشورهایی که تحولی ایجاد شده است به همان سیاق قبلی حرکت کننـد، جنـبش 
ها،  یکی دیگر از هـدف«شود و افراد انقالبی نیز تغییر خواهند کرد:  اسالمی از مسیر خود خارج می

ا را خطـر تهدیـد سازی نشـود، آنهـ سازی است. اگر در این کشورهایی که انقالب کردند، نظام نظام
ای داریم مربوط به شصت هفتاد سال پیش؛  کند. در همین کشورهای شمال آفریقا ما یک تجربه می

                                                                                                                                        
  . حمید پاشاپور، پیشین.١
 .١٢٠، ص ١٣٧٠هان، ی، تهران: انتشارات کیاسالم یها در نهضت یشه اصالحی، اندی. محمدجواد صاحب٢
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اواسط قرن بیستم. در همین تونس انقالب شد، نهضت شد، کسانی آمدند سر کار؛ در همین مصـر 
ـ امـا  ورـ در جاهای دیگر هـم همـین ط انقالب شد، کودتا شد، نهضت شد، کسانی آمدند سر کار

هـا از بـین  سازی که نکردند، این موجب شد که نه فقـط آن انقالب سازی کنند؛ نظام نتوانستند نظام
ی آن کسانی که به نام آن انقالب

ّ
ها سر کار آمده بودند، خودشان از ایـن رو بـه آن رو  رفت، بلکه حت

خـود آن شدند، صد و هشـتاد درجـه جایشـان را عـوض کردنـد؛ خودشـان هـم خـراب شـدند... 
سـازی کننـد. بایـد در ایـن  ها هم عـوض شـدند؛ هـم فکـر نداشـتند، هـم نتوانسـتند نظام انقالب

سازی شود؛ باید یک قاعده مستحکمی به وجود بیاید. ایـن هـم  کشورهایی که انقالب کردند، نظام
  ١»یکی از مسائل مهم است.

، خواسـتار عـدالت یسـطوح ملـدر  یاسـالم یها نهضـت . تالش برای پاسخگویی به مطالبات مردمـی: ٣
ده شدن مظاهر فساد و فحشـا از یو برچ ی، حکومت مردمیاسی، مشارکت سی، رفاه عمومیاقتصاد

 یان خـارجیمستبد و نامشروع و حام یها ر، به مبارزه با حکومتین مسیاند و در ا جوامع خود بوده
و مبـارزه  یاسـیدرت سك روش کسـب قـیـبـه عنـوان  یخواه ب، اسالمین ترتیاند. بد آنها پرداخته

  ٢منطقه به کار گرفته شده است. یپادشاه یها حکومت یاستبداد یها با روش یمردم

                                                                                                                                        
های جهان اسالم و بیداری  کنندگان در اجالس جهانی استادان دانشگاه بیانات در دیدار شرکت«معظم رهبری،  مقام ١

  :١٣٩١آذر  ٢١ای،  دعلی خامنهیالعظمی س  الله تیرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ گاه اطالعی، پا»اسالمی
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741 

  این مبحث در شماره بعدی هفته نامه منتشر خواهد شد. . ادامه٢

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741




  
  

  آغاز دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی و خطوط قرمز 
  کننده هاي مذاکره طرف

  رویداد
حـه هیأتهای مذاکره کننده از سـوی دولـت افغانسـتان و طالبـان در دو ۱۳۹۹دی ماه  ۲۰در تاریخ 

سـخنگوی شـورای » فریـدون خـوزون«قطر، دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی را آغاز نمودند. 
عالی مصالحه از دوحه شروع دور دوم مذاکرت را تأیید کرده است اما خبری تکمیلی در این رابطـه 
و جزئیات جلسه مطرح نشده است. در همین روزها نیز زلمای خلیـل زاد نماینـده افغـانی االصـل 

های سیاسی افغـان مالقـات کـرده و طبـق   ولت آمریکا در امور صلح افغانستان با تعدادی از چهرهد
 -ها و احزاب افغان است  که خواسته بسیاری از گروه-اخبار غیر رسمی بحث تشکیل دولت موقت 

رسد آنچه در ادامه مذاکرات  بار دیگر به صورت جدی در این جلسات مطرح شده است. به نظر می
 مذاکرات بیش از هر مسأله حائز اهمیت باشد خطوط قرمزی است که دو و 

ِ
 موازی

ِ
جلسات سیاسی

طرف اصلی منازعه (یا به تعبیر دقیق تر طرفهای مختلف منازعه شامل دولت، طالبان، مجاهـدین و 
...) برای خود تعریف کرده اند؛ این خطوط قرمز هستند کـه تعیـین کننـده امکـان یـا عـدم امکـان 

  بی به صلحی پایدار در افغانستان هستند.دستیا

  تحلیل رویداد
در حالیکه دولت ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان عجله داشت، تصمیم دولـت 

هاله ای از ابهام قرار دارد، هرچند طبق موازین حقوق بـین الملـل دولـت   بایدن در این خصوص در
ط دولت قبلی آمریکا پایبند بوده و از افغانستان خارج شود. بایدن بایستی به عهدنامه امضاشده توس

با این توصیف دور دوم مذاکرات از جهت ناپیدایی افق سیاست آمریکـا در افغانسـتان بـه صـورت 
ها بـرای   ها و اعـالم برنامـه  شکننده تری نسبت به دور اول آغاز شده است اما به هر صـورت زمزمـه

افزایش یافته و از سوی هر حـزب و محفلـی سـاز و کـاری بـرای چگونگی دستیابی به صلح شدیدا 
به ویژه نظـرات مطـرح شـده از سـوی دولـت و -شود. جمع بندی نظرات گوناگون  صلح اعالم می

بیانگر این هستند که در این میان چهار مسأله به عنوان خطوط قرمز اصلی مطـرح هسـتند:  -طالبان
، حقوق زنان و نظـام آموزشـی. در ایـن یادداشـت ایـن شکل نظام سیاسی، دستاوردهای نوزده ساله
گیرند و از آنجا که کمتـرین بحـث و تحلیـل علمـی در  خطوط قرمز به اجمال مورد واکاوی قرار می

  پردازیم. مورد نگاه طالبان به حقوق زن بوده است، در اینجا به صورت جدی تری به این موضوع می
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  نظام سیاسی )الف
در، اندیشه سیاسی طالبان مورد بحث قرار گرفت. نظـام سیاسـی مطلـوب از های پیشین ب  در شماره

نظر ایشان با حضور یک امیر شرعی منتخب از سوی شورا (شورای اهل حل و عقد) و جاری بـودن 
ساله خود را برای بیرون راندن آمریکـا و  ۱۹شود و طبیعتا طالبان، مبارزه  شرع در جامعه تعریف می
دانند. البته طالبان در مذاکرات به جای امـارت اسـالمی  مارات اسالمی) میتشکیل چنین نظامی (ا

هـای مختلـف اسـالمی در   کنند و همین امر جای مباحثـه بـا گروه از واژه نظام اسالمی استفاده می
کند. در سوی دیگر دولت ضمن بیان اینکه رعایـت شـرع بـر همـه  افغانستان را تا حد زیادی باز می

ن کنونی نیـز بـر شـریعت تکیـه کـرده اسـت، سـاز و کـار دموکراتیـک و حفـظ واجب است و قانو
داند. مشخص است که در وضعیت فعلی نه شـرع بـه صـورت  جمهوریت را مرز غیرقابل بحث می
شود (به جز در نقاطی که شـرایط اجتمـاعی بـه گونـه ای اسـت کـه  جدی در افغانستان رعایت می

 -بـه دالیـل مختلـف از جملـه نـاامنی-اسـا تـوده مـردم امکان تخطی از آن وجود ندارد) و نـه اس
مشارکتی در انتخاباتهای گوناگون دارند (برخی نمایندگان کابل چهار میلیونی با رأی حدود دو هزار 
نفر به مجلس راه یافته اند). همچنین مشخص است که اگر طالبان قصد داشـته باشـند بـه صـورت 

وی گروه خـود شـورایی تشـکیل داده و انحصـارا امیـری یعنی از س-یکطرفه مسائل را فیصله دهند 
تواند دو خط قرمز مطرح  حکومتی فراگیر و باثبات شکل نخواهد گرفت. اموری که می -تعیین کنند

  شده را به صورتی منطقی و واقع گرایانه به هم نزدیک کند به ترتیب عبارتند از:
ویـژه احـزاب جمعیـت اسـالمی و  بازیابی نقش احزاب جهادی اسالم گرا در افغانستان (بـه - 

  وحدت اسالمی)
  مذاکرات ایشان با طالبان - 
تشکیل مجلسی از علمای همه مذاهب و اقوام و تعیـین رهبـری شـرعی و نیـز تعیـین سـاز و  - 

  کاری برای فعالیت نهادهای اجرایی و قضایی در زیر نظر منتخب شورای سراسری علما.
تی دو طرف تعیین کننده مسیر آینده خواهد بود در غیر این صورت همچنان قدرت نظامی و امنی

و ممکن است در نبرد طوالنی میان طالبان و دولت هیچ چیز بـرای آینـده افغانسـتان بـاقی نمانـد و 
-آلود ماهی خـود را صـید کنـد. (داعـش و برنامـه ریـزان آمریکـایی داعش نیز از میان این آب گل

  صهیونیستی آن)

  دستاوردهاي نوزده ساله )ب
این عنوان مفاهیم مثبت و منفی فراوانی پنهان شده اند. تأکید بر حقوق اقلیتها به ویژه اشاره بـه ذیل 

حقوق شیعیان در قانون اساسی از دستاوردهای مثبت نوزده سال اخیر هستند اما در همـین مـدت، 
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های اسالمی های تلویزیونی و ماهواره ای و ... متعددی به شکلی وقیحانه و رو به تزاید، ارزش  شبکه
و افغانی را زیر پا گذاشته و تهاجم فرهنگی تمام عیاری را علیه افغانستان به راه انداخته اند. یکـی از 

های شبکه طلوع (متعلق به خانـدان محسـنی و وابسـته بـه   مفتضح ترین و البته معروف ترین برنامه
قسـیم «معروف به » براهیمیقسیم ا«امپراطوری رسانه ای مرداک یهودی) برنامه ای است که توسط 

های ناهنجـار (حتـی بـی حجـابی کامـل کـه هنـوز در   شـود و در آن انـواع پوشـش اجرا می» جان
شـود) و رفتارهـای ناهنجـار (حتـی رقـص قسـیم  افغانستان یک هنجارشکنی بـزرگ محسـوب می

و گـرفتن بـا شود و جوانان افغان در شهرهای بزرگ در حال خـ ابراهیمی با چنین زنی و ...) دیده می
  چنین فرهنگی هستند و بدون شک این امر مطلوب آمریکا و دیگر استعمارگران نوین غربی است.

هـای مختلـف اسـالمی   بایستی مرز میان حق و ناحق در دستاوردهای نوزده سـاله توسـط گروه
  گرایان در زیر پوشش این نام مخفی نشوند. مشخص شود تا غرب

  حقوق زنان )ج
های مختلف اجتمـاعی بیشـتر شـده اسـت امـا همزمـان   یر حضور زنان در عرصهدر نوزده سال اخ

شـوند و در  شاهد رواج بی ببند و باری نیز هستیم و زنانی نیز معموال از سوی حکومت برگزیـده می
دی به حفظ پوشش شرعی نداشته باشـند. طالبـان در آخـرین  مناصب سیاسی قرار می

ّ
گیرند که تقی

خود به صورت نسبتا مفصلی به موضـوع حقـوق زنـان پرداختـه و در ایـن های رسمی   موضع گیری
در مجله حقیقـت (در دو بخـش) » ی سکوالررزن در نظام اسالم و جمهو«مورد در مقاله ای با نام 

کوشند از ادعای حقوق زنان اسـتفاده  مدعیان حقوق زنان در سخنان کاذبشان می«چنین نوشته اند: 
فاع از نظام جمهوری سیکوالر، بیشتر از همه شعار آزادی و حقوق زنـان را ها در د  نادرست کنند. آن

دهنـد.  کنند، و ضمن این شعار همواره مسلمانان و نظام اسالمی را مورد انتقادات قرار می زمزمه می
دهنـد، گویـا زن در  ها با شعار دروغـین مسـاوات، دموکراسـی را بـر نظـام اسـالمی تـرجیح می  آن

  .١»دی برخوردار است ... [و در اسالم چنین نیست]دموکراسی از آزا
در بخش دوم نیز اشاره به حق زنان برای تحصیل و تجارت (به شرط رعایت حدود شرعی) داشـته 
اند و این مسائل را جزء حقوق سلب نشدنی زنان دانسته اند. ایشان مثالی نیـز از صـدر اسـالم آورده و 

همسر پیامبر صلی الله علیه و [آله] و سلم تجارت بزرگـی  س)(ام المؤمنین خدیجة الکبری«اند:  گفته
و این مسأله را به عنوان تأییدی برای حق فعالیـت شـرعی زنـان در جامعـه  ٢»بین حجاز و شام داشت.

  اند: چنین نوشته» زنان و نقش برجسته شان در جهاد«دانسته اند. در مقاله دیگری نیز با عنوان 

                                                                                                                                        
  .۶۰، ص ۴۳دوماهنامه حقیقت (مجله رسمی طالبان)، شماره  .  ١
  .۳۲-۳۳، ص ۴۴دوماهنامه حقیقت، شماره  .  ٢
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مرد بودن و یا زن بودن نیست. چه بسـا زنـانی کـه مدار برتری در دین اسالم «
هزاران بار برتر از مردان هستند... چنان مادارنی را هم سراغ داریم که برای جهاد 

خواست و بعد از مدتی که آن جوان با  و شهادت، از میان فرزندانش داوطلب می
خورد کـه هنـوز  گیرد و هنوز زنده است، مادرش افسوس می مادرش تماس می

هید نشده است. آری، مادران و خواهرانی را سراغ داریم که عاشقان شهادت ش
ایم که در عین بمباردمان (بمباران) دشمنان  اند... مادران و زنانی را ما داشته بوده

و در بحبوحه مشکالت، به یاری مجاهدان جسته اند، نـان پختـه انـد، لبـاس 
  ١»اند... ای خود انتقال دادهه ها را بر شانه  اند، وسایل جنگی و سالح شسته

های اسالمی افغانسـتان بـر حفـظ حـدود شـرعی و حضـور زنـان در   رسد همه گروه به نظر می
  های آموزش و اقتصاد و .. با حفظ این حدود موافق باشند.  عرصه

  نظام آموزشی )د
مشکلی ندارد های جدید و آموزش مسائل مهندسی و پزشکی و ...   طالبان اعالم کرده که با دانشگاه

ها   و حتی برای حفظ و تقویت آنها خواهد کوشید اما درخصوص علوم انسانی در مدارس و دانشگاه
های موافق با دین هستند و در حوزه رفتار متعلمین و معلمین نیز   خواستار تعلیم مسائل دینی و آموزه

ر آموزش قـدیمی و خواهان حفظ حدود شرعی هستند. همچنین نسبت به قطع نشدن شیوه و ساختا
  مدرسه ای افغانستان (مکتبها و مدارس علمیه) نیز حساس هستند.

  گیري نتیجه
دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی در حالی آغاز شده است که دو طرف در مذاکرات قبلـی و در 
فضای بین دو دوره مذاکرات مدام بر خطوط قرمز خود تأکید کرده انـد. خطـوط قرمـزی کـه بـدون 

و تفکر انتقادی پیرامون آنها نمـی تـوان بـه راه حلـی بـرای آینـده افغانسـتان دسـت یافـت.  سنجش
مهمترین این خطوط عبارتند از: ساختار نظامی سیاسی، دستاوردهای نـوزده سـاله، حقـوق زنـان و 
نظام آموزشی آینده افغانستان. با جدا کردن حرفهای منطقی هر یک از دو طرف از سخنان بی بنیـاد 

توان اینگونه نتیجه گرفت که با فعال شدن  های ایشان می ن و با لحاظ کردن بخش منطقی حرفایشا
تـوان بـه  های مجاهدین و تشکیل شورایی از علمای بزرگ همه مـذاهب و اقـوام، می  و بازیابی گروه

های شرعی بودن و افغـان شـمول بـودن   شکلی از نظام اسالمی در افغانستان رسید که در آن دغدغه
عد مثبت و منفـی 

ُ
قابل تحقق باشد. در مورد دستاوردهای نوزده ساله احتیاج شدیدی به جدا کردن ب

                                                                                                                                        
  .۲۶، ص ۴۴. دوماهنامه حقیقت، شماره ١
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ها به ویژه جریانات جهادی وجود دارد. در مورد مسأله حقوق زنـان   این دستاوردها توسط همه گروه
وجـود  رسد که اتفاق آراء بر فعالیتهای آموزشی و اقتصادی زنان با حفـظ حـدود شـرعی به نظر می

داشته باشد و نهایتا در مورد نظـام آموزشـی نیـز اتفـاق آراء بـر ضـرورت حفـظ و گسـترش تعـالیم 
مهندسی و پزشکی در افغانستان است اما از جهت علوم انسانی طالبان خوهان لحاظ شدن اصـول 

 های قـدیمی  ها است و خواهان قطع نشـدن نظـام مدرسـه  های مدارس و دانشگاه  اسالمی در برنامه
رسد با فعال شدن احـزاب جهـادی  افغانستان در کنار آموزهای جدید هستند. در مجموع به نظر می

هـای اهـل علـم همـه جریانهـای اسـالمی در افغانسـتان،   اسالم گرا و گفتگوهای عمیق میان چهره
رسیدن به مبانی مشترک برای صلحی پایدار در افغانستان کاری غیرممکن نباشـد و بتـوان از طریـق 

که برای ثبات و امنیت منطقه و نیز بـرای -ذاکرات سنجیده و دقیق به نظامی شرعی و افغان شمول م
  دست یافت.  -بسترسازی در جهت تشکیل تمدن اسالمی مفید باشد





  
  

  دوقطبی شدن در جامعه آمریکا 
  و پیامدهاي آن براي سیاست داخلی این کشور در دوره بایدن

 مقدمه
های سیاسی شـده اسـت. ایـن  گیری ه گذشته درگیر رادیکالیزه شدن جهتجامعه آمریکا در یک ده

 سفیدپوسِت افراطی، احساسـی از اقلیـت بـودن و در  مسئله سبب شده است بین جمهوری
ِ
خواهان

هـا و سـایر نژادهـا بـه وجـود آیـد.  معرض تهدید سیاسی و اجتماعی قرار گرفتن از سـوی دموکرات
هـای  داننـد کـه سـایر گروه ه سبک زنـدگی اصـیل آمریکـایی میسفیدپوستان افراطی خود را نمایند
دهنـد از  سـازی آن هسـتند؛ بـه همـین علـت بـه خـود حـق می اجتماعی در حـال تخریـب و تهی

های آمریکایی در برابر تهدیدهای موجود دفاع کنند. این مسئله موجب دوقطبی شدن جامعـه  ارزش
ت دوقطبـی جامعـه آمریکـا و تـأثیر آن بـر رو بـه بررسـی وضـعی  آمریکا شده است. نوشـتار پـیش

  پردازد. های جو بایدن می سیاست

  تحلیل رویداد
 سفیدپوسِت افراطـی اقـدام بـه تشـکیل میلیشـای مسـلح و  در طول دوره یادشده جمهوری

ِ
خواهان

اند و با ملحق شدن نظامیان سابق آمریکایی به این طیف سیاسی، نیروهای نظامی  دیده کرده آموزش
اند. از نظر عمق نفوذ، آنهـا جایگـاهی ویـژه در بدنـه نظـامی و امنیتـی  ده نیز شکل گرفتهدی آموزش

آمریکا دارند؛ زیرا از نظر ساختار ذهنی و ارزشی، بیشترین قرابـت را بـا سـاختار امنیتـی و نظـامی 
و پیروزی جو بایدن، این دوقطبی شدن خود را در حمله  ٢٠٢٠آمریکا دارند. پس از انتخابات سال 

به کنگره نشان داد. مهاجمین نشان دادند از این ظرفیت برخوردارند که برای رسیدن به اهداف خـود 
حمـل سـالح  هـا، هـای قبلـی ایـن گروه دست به خشونت بزنند. همچنین براساس تجربه تظاهرات

شان رایج است. به همین علت برای برگزاری مراسم تحلیـف  های کوچک بین اتوماتیک و سالح نیمه
   اند. دن، هزاران نیروی گارد ملی به واشنگتن انتقال داده شدهبای

در این دوره سـعی شـده اسـت از نیروهـایی بـرای گـارد ملـی اسـتفاده شـود کـه فاقـد سـابقه 
ای از آنهـا از نیروهـای  های نژادپرسـتانه افراطـی هسـتند. بخـش عمـده خواهی یا دیدگاه جمهوری

دهد ساختار سیاسی آمریکـا و تـیم جدیـد  له نشان میاین مسئ. هیسپانیک و غیرسفیدپوست هستند
  دولت اعتماد چندانی به سفیدپوستان افراطی ندارند.

کننـد کـه  های متعددی از رویترز، فارن پالیسی و ای.پی نیوز روی این مسئله تأکید می گزارش 
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جمـان بخشی از نیروهای امنیتی طی حمله به کنگره به عمد از همکاری و کمـک بـرای کنتـرل مها
گذاران کنگره مدتی پیش  از سوی دیگر به گزارش نیویورک تایمز، برخی از قانون اند. خودداری کرده

کننده به  های حمله از حمله، اقدام به برگزاری تورهایی در کنگره کرده بودند که در آن افرادی از گروه
این حملـه دسـت داشـته کنگره حضور داشتند. این احتمال وجود دارد که برخی از آنها در طراحی 

جویی، تـرور یـا  هـای افراطـی، انتقـام اعتمادی، ترس و نگرانی از احتمال حرکت این امر بید. باشن
دهـد و  هـا را افـزایش می های میلیشا از سوی نظامیان و سیاسـیون علیـه دموکرات همکاری با گروه

نیروهـای غیرسیاسـی و ممکن است موجب شود تیم سیاسی آینده آمریکا وزن و اهمیت بیشتری به 
 .غیرسفیدپوست بدهد

خـواه  برخی نمایندگان جمهوری: . پیشنهاد برای استیضاح بایدن پس از تحلیف؛ زنگ خطری برای کارشکنی سیاسی ١
رسـد  خواهان ایـن هسـتند کـه بایـدن پـس از تأییـد تحلیـف خـود، استیضـاح شـود. بـه نظـر می

ی تخریـب کارآمـدی عملکـرد دولـت بایـدن و به دالیل مختلف، اقـداماتی بـرا خواهان  جمهوری
خواهنـد بـرای حفـظ حیـات جریـان  استیضاح وی انجام دهند. در واقع به لحاظ سیاسـی آنهـا می

ای بـین  خواه، مانع موفقیت اقدامات بایدن شوند؛ بـه ویـژه کـه جایگـاه سیاسـی گسـترده جمهوری
کردنـد. ایـن جامعـه خـود را در  شان بـه کنگـره حملـه بخشی از جامعه آمریکا دارند که نمایندگان

میلیشیاهای محلی تجمیع کرده است و پس از وقـایع حـال حاضـر آمریکـا، بـیش از پـیش نگـران 
 جایگاه و آینده سبک زندگی خود هستند.

ها باشـد و مجبـور شـوند بخـش عمـده  ای پر تنش برای دموکرات ممکن است دوره بایدن دوره
های مخـالفین کننـد. مخـالفین  اندازی خرابکاری و سـنگوقت خود را در بعد قانونی، صرف مهار 

های مختلف جامعه از جمله رسـانه و صـنعت کـار را بـرای او دشـوار  توانند در بخش بایدن هم می
دانند که برای کسب قدرت در دولت آینده نیاز دارند نظر مثبت  خواهان به خوبی می کنند. جمهوری

ها از وی را  طیف همراه خود را جلب کنند و از سوی دیگر با تخریب اقدامات بایدن، حمایت لیبرال
  کاهش دهند.

ی موجود ممکن است موجب های تنش در دوره بایدن که دوقطب حوزههای تنش در دولت بایدن:  . حوزه ٢
 اند از: سازی در آنها شود عبارت بحران

ای در هم تنیده از نژادهای مختلف اسـت، امـا  با اینکه جامعه آمریکا جامعه :یالف) حوزه نژاد
تواند آنهـا را در  نفوذ گسترده سفیدپوستان افراطی در کنار احساس به حاشیه رانده شدن و تهدید می

رفتارهای خشن سوق دهد. ممکن است در حوزه نژادی شـاهد افـزایش قتـل  همه ابعاد اجتماعی به
پوست به دست سفیدپوسـتان باشـیم. همچنـین  های رنگین پوستان به دست پلیس یا قتل پلیس سیاه

  پوستان افزایش یابد. های کاری علیه رنگین تبعیض در محیط
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توانند بسیاری از اقدامات وی را  گذاری می مخالفین بایدن در حوزه قانون :یگذار ب) حوزه قانون
های سیاست خارجی (به صورت ویژه روابط با ایران و مسئله برجـام)، مسـئله  متوقف سازند. حوزه

های مرتبط با خانواده و کنترل سالح در معـرض تهدیـد گسـترده عـدم  های اجتماعی، سیاست بیمه
 همکاری مخالفین بایدن قرار دارد.

هـای  گیری علت افزایش دوقطبی در جامعه آمریکا و نگرانی از انتقام به :حج) افزایش خرید سال 
 سفیدپوستان جمهوری

ِ
خواهان از بـه حاشـیه رانـده شـدن،  خواه و همچنین نگرانی جمهوری نژادی

  احتمال افزایش فروش سالح و در پی آن افزایش خشونت در جامعه آمریکا وجود دارد. 
در دوره اوبامـا و همچنـین دوره ترامـپ،  :ید دموکراسید) خشونت علیه تجمعات خیابانی و تهد

های خیابانی، زد و خورد مسلحانه، زیر گرفتن افراد در خیابان مشـاهده شـد. در ایـن دوره  خشونت
نیز احتمال دارد اگر سفیدپوستان افراطی نتوانند به جایگاه سیاسی مد نظر خود دست یابنـد، دسـت 

 یاسی بزنند.های نژادی و س به خشونت علیه گروه
هـای میلیشـیا و تـأثیر  تجمع گسترده سـالح، آمـوزش دیـدن گروه :هـ) ظهور تروریسم خانگی 

های توطئه ممکن است موجب بروز خشونت به شکل تروریسم شـود. سـناریوهایی  گسترده تئوری
گذاری و تیراندازی در مدراس دور از ذهن نیست. از سـوی دیگـر بـا تمرکـز دسـتگاه  همچون بمب

هـای سفیدپوسـت، احتمـال دارد سـایر بـازیگران تروریسـتی از ایـن  تی آمریکا بر تهدیـد گروهامنی
 موقعیت برای بروز و ظهور استفاده کنند.

 گیري نتیجه
های مخالف خود و افزایش تضاد سیاسی و اجتماعی  در صورت ناتوانی بایدن برای جلب نظر گروه

ولتی ناکارآمد در آمریکا تبدیل کنـد. از سـوی دیگـر تواند دولت بایدن را به د موجود، این تضاد می
های اجتماعی هـم ممکـن اسـت خشـونت  احساس منفی سفیدپوستان افراطی و نگرانی سایر گروه

 اجتماعی در آمریکا را افزایش دهد. 





  
  

  بحران سیاسی و اجتماعی آمریکا: 
 خواهان مواضع افکار عمومی و جمهوري

  رویداد
ترین وقایع تاریخ سیاسـی خـود  به وقت ایران، آمریکا شاهد یکی از عجیب در پایان روز چهارشنبه

جمهور این کشور، از هواداران خود برای اعتراض بـه نتیجـه  بود. در پی دعوت دونالد ترامپ، رئیس
انتخابات، آنها در برابر کنگره آمریکا تجمع و اقدام به ورود به این سـاختمان کردنـد کـه بـا سـرقت 

ساختمان کنگره و کشته شدن چهار نفر پایان یافت. ایـن اقـدام ترامـپ موجـب شـد اشیا، تخریب 
خواهان از وی کاهش یابد و از سوی دیگر اعضای کنگره به دنبال محـدود کـردن  حمایت جمهوری

اقدامات وی و حتی استیضاح او باشند. از سوی دیگر توییتر اکانت رسمی ترامپ را بست و امکـان 
  های اجتماعی را برای وی محدود کرد.  نشر محتوا در شبکه
گیری ایـن  رو با شرح بحران سیاسی و اجتماعی آمریکا، به بررسی چگونگی شـکل  نوشتار پیش
داده در  خواهـان را نسـبت بـه وقـایع رخ پردازد و سپس مواضع افکار عمومی و جمهوری بحران می

  .کند کنگره بررسی می

  رویداد تحلیل
های قدیمی موجود در جامعه آمریکا شکاف بین اکثریت یکی از بحران عی آمریکا:. بحران سیاسی و اجتما ١

های مختلـف درگیـر پوست این کشور است که جامعه آمریکا را در دوره سفیدپوست و اقلیت رنگین
نشده باقی مانده است. حمله روز چهارشنبه به کنگره آمریکا هم بخشـی  بحران کرده و همچنان حل

  ریخی آمریکاست. از این مشکل تا
های آمریکـایی در معـرض  راستی که معتقدند سبک زندگی و ارزشسفیدپوستان افراطی دست

کردند صـدایی در حکومـت  های نژادی وی، احساس خطر است، با آمدن دونالد ترامپ و سیاست
ی هـا، این کشـور را از آسـیبMake America Great Againتواند با شعار  اند که می ه پیدا کرد
پوسـتان  های نژادپرست سفیدپوست، رنگین جریانبه اعتقاد این  پوستان و مهاجرین حفظ کند. سیاه

پوستان، تهدیدی برای سبک زندگی آمریکـایی هسـتند. هرچنـد ایـن مسـئله  و به صورت ویژه سیاه
ز ریشه تاریخی دارد، اما تشدید آن در طول چند سـال اخیـر، در فراینـدی آرام و خزنـده بـوده کـه ا

  خارج از آمریکا هدایت شده است.
های سفیدپوست افزایش یافـت کـه قـدرت  با روی کار آمدن باراک اوباما این نگرانی بین گروه 
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پوستان ممکن است موجب تضعیف و تهدید سبک زندگی آمریکـایی شـود. بنـا بـر  پیدا کردن سیاه
سایبری روسیه از این واقعیت در  های های نظارتی آمریکا، تیم های امنیتی و ارزیابی سازمان گزارش

بوک و توئیتر کـه  جامعه آمریکا برای افزایش شکاف در این کشور استفاده کردند. هزاران اکانت فیس
پوسـتان و سـایر  هـای سفیدپوسـت نژادپرسـت، سیاه شـدند، در قالـب جریان از روسیه هـدایت می

شـدت دوقطبـی در جامعـه  ،دامات خودهای افراطی شکل دادند و با اق ها کارزاری از دیدگاه اقلیت
به عنوان کمپین نفوذ در انتخابات آمریکا شناسایی  ٢٠١٦آمریکا را افزایش دادند. این روند در سال 

گردد. دوقطبـی موجـود و فزاینـده بـه  های پیش از انتخابات بازمی شد، ولی دامنه فعالیت آن به سال
های  سازی اقلیت ید آن در همین قالب با حساسپیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ختم شد و تشد

شـده  های دموکرات موجـب شکسـت وی شـد و در نهایـت بـه حملـه سازماندهی آمریکا و جریان
 هواداران ترامپ به کنگره انجامید.

ها برای ایجاد دوقطبـی در گیری روسیه از این ریشههای سیاسی و اجتماعی یادشده و بهرهریشه
گری سیاسی در آمریکـا انجامیـد و شـرایط اجتمـاعی و سیاسـی رشد افراطی بحران به بستری برای

ضروری را برای رخدادی که در هفته گذشته شاهد آن بودیم، فراهم کرد. اما آنچه موجب شـد ایـن 
بحران به اقدام خشن طرفداران ترامپ تبدیل شود، ادعای وی بـرای تقلـب در انتخابـات بـود. ایـن 

هـای گذشـته خـود را مسـلح کـرده بودنـد، عـاملی امـپ کـه طـی سـالسخنان برای طرفـداران تر
  های واقعی، مانع از این تقلب شوند.کننده بود تا به عنوان آمریکایی تحریک

توان آنها  های مختلفی درباره وقایع آمریکا دارند و می افکار عمومی دیدگاه . بررسی دیدگاه افکار عمومی: ٢
هـای موجـود در جامعـه آمریکـا کـه های اخیر نظرسنجی ول سالرا به چند طیف تقسیم کرد. در ط

مبتنی بر افکارسنجی از طریق فضای مجازی هستند، چندان با واقعیات و نتایج همخـوانی ندارنـد. 
های جنــگ اطالعــاتی مخــالف آمریکــا از جملــه ســاختارهای فعــال در روســیه و ســایر  ســرویس

های فعال در  شماری از اکانت یکا با تعداد بیکشورهای رقیب، در حال مدیریت فضای مجازی آمر
های موجـود و حتـی  نمایی دیـدگاه بوک هستند که این مسئله ممکن است موجب کج توییتر و فیس

 .های واقعی شود تأثیرگذاری بر دیدگاه اکانت
  :اند از با این حال این طیف عبارت

ر وی در قـدرت را موجـب های مخالف دونالد ترامپ کـه ادامـه فعالیـت و حضـو . دموکرات ١
 .داننـد های آمریکایی از جمله آزادی و نقش مثبت آمریکا در رهبری جهـانی می دار شدن ارزش لکه

به عقیده آنها، ترامپ در حال افزایش تنش و دوقطبـی در جامعـه آمریکاسـت. از دیـد آنهـا، وقـایع 
ری خودخواهانـه ترامـپ و دهنده افزایش شکاف در جامعه آمریکا به علت رهب روزهای گذشته نشان

 سوءاستفاده او از قدرت است. 
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پوسـتان آمریکاسـت و  هایی که معتقدنـد ترامـپ تهدیـدی بـرای رنگین پوستان و اقلیت . سیاه ٢
 .پوستان باید برای دفاع از خود آماده باشند پوستان و رنگین سیاه
ریکـایی و حمایـت از هـای آم که معتقدند ترامپ نماینده و حامی ارزشخواهانی  . جمهوری ۳

های  های مـذهبی و سیاسـت سبک زندگی سفیدپوست مسیحی است و با اقدام علیه نژادها و اقلیت
 مهاجرتی خود به دنبال بازسازی مجدد آمریکاست.

  .دانند ها و قوانین آمریکا می خواهانی که ترامپ و رفتارهای او را مغایر سیاست . جمهوری ٤
های موجود در فضـای مجـازی آمریکـا  گفت چه مقدار از دیدگاه توان با این حال به سختی می

هـای نفـوذ  دهنـده کمپین های مختلف و چه میزان بازتاب کننده دیدگاه واقعی مردم و طیف منعکس
  .سایبری در فضای مجازی این کشور است

ی، پـس از ا هـای رسـانه های موجـود و گزارش براساس نظرسنجی خواهان: . بررسی دیدگاه رسمی جمهوری ٣
خواهـان بـه شـدت  وقایع اخیر آمریکا و حمله به کنگره، محبوبیت دونالـد ترامـپ میـان جمهوری

درصـد از  ٦٠سایت مورنینگ کانسولت، پیش از حمله به کنگره،  کاهش یافته است. به گزارش وب
میزان به  دادند که پس از حمله این کنندگان در نظرسنجی کارایی ترامپ را مورد تأیید قرار می شرکت
دادنـد از  درصد کاهش پیدا کرد. همچنین کسانی که کارایی وی را به شدت مورد انتقاد قرار می ٥٠
  .درصد افزایش یافت ١٠درصد به  ٥

ــه کنگــره،  ــه ب ــه محبوبیــت پــیش از حمل ــین در زمین خواهــان  درصــد از جمهوری ٨٤همچن
ی که پس از حمله این مقـدار بـه کننده در نظرسنجی نگاهی مثبت به ترامپ داشتند؛ در حال شرکت
   درصد رشد پیدا کرد. ٢١درصد کاهش پیدا و تعداد مخالفین به  ٧٨

خـواه بـرای  از وضعیت موجود ترامـپ چنـین توصـیفی دارد: حـزب جمهوری واشنگتن پست
ای بود کـه بـرای سـرگرمی سـوار آن شـد و وقتـی آن را تحویـل داد،  ترامپ مانند یک ماشین اجاره

  .ی آن پر از زباله بود، باک آن خالی شده و سپر ماشین شکسته شده بودها زیرصندلی

  گیري نتیجه
بحران سیاسی و اجتماعی موجود در آمریکا که در قالب شـکاف نـژاد و حزبـی بـروز کـرده، نتـایج 

تواند  مدت و بلندمدت بسیاری برای سیاست داخلی و خارجی این کشور دارد که هر کدام می کوتاه
  ر برابر یک شرایط رادیکال قرار دهد:آمریکا را د

های تنـدروی نژادپرسـت و افـزایش حـس سـرخوردگی  خواه و طیف ـ فشار بر حزب جمهوری
توانـد موجـب  مدت بین این گروه که با توجه به سازماندهی میلیشای مسلح، در بلندمدت می کوتاه

 بار نسبت به مخالفین شود. واکنش خشونت



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

149
، 

1399
 

 

 

22  

 ها؛ ـ اتحاد بین دموکرات
 افزایش دوقطبی در آمریکا؛ ـ

 تر و مشابه دوره اوباما؛ ـ برگشت سیاست خارجی آمریکا به ریل منطقی
 های جناحی. گیری ـ تمرکز سیاست داخلی آمریکا بر انتقام



  
  

  افزایش حضور عربستان سعودي 
  در نظام آموزشی افغانستان و مخاطرات آن

  رویداد
ای  بـا انتشـار اطالعیـه ٢٠٢١ژانویه  ٢٢ـ ١٣٩٩بهمن  ٣وزارت امور خارجه افغانستان روز جمعه 

  نامـه اعالم کرد که محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه این کشور، در سفر به عربسـتان سـعودی توافق
طبـق ایـن اطالعیـه، وزیـر خارجـه . همکاری با وزارت آموزش و پـرورش ایـن کشـور امضـا کـرد

پرورش عربستان سعودی، در ریـاض دیـدار و  شیخ، وزیر آموزش و  افغانستان با حمد بن محمد آل
های عربسـتان سـعودی  و کمک  اتمر در این دیدار خواستار گسترش همکاری. وگو کرده است گفت

وزیر آموزش و پرورش عربسـتان . های علمی و فنی شده است ها در بخش در زمینه آموزش به افغان
پرورش افغانستان گفت که عربستان نیز ضمن تأکید بر ادامه همکاری کشورش در بخش آموزش و 

های کارشناسی و کارشناسی ارشـد بـه دانشـجویان افغـان را افـزایش  های تحصیلی در دوره بورسیه
مدرسـه توسـط  ١٠٠گفتنی است سفیر عربستان سـعودی در کابـل پیشـتر از سـاخت . خواهد داد

  .ریاض در سراسر افغانستان خبر داده بود

  تحلیل رویداد
یر راهبرد گسترش مدارس وابسته و حضور در نظام آموزشی کشورهای هدف، یکـی های اخ در سال

عربستان سعودی برای گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی بوده است. این راهبـرد   از راهبردهای اصلی
شود؛ به نحوی که طبق گزارش یکـی از  هاست در کشورهایی مانند پاکستان با قدرت دنبال می سال

کند.  هزار مدرسه را در پاکستان تغذیه مالی می ۲۴(کریس مورفی)، عربستان  سناتورهای آمریکایی
م) عربسـتان ۱۹۶۰قـرن اخیـر (پـس از سـال  کنـد کـه طـی نیم همین گزارش به این نکته اشاره می

سعودی حدود صد میلیارد دالر صرف تأمین بودجه مدارس و مساجد وابسـته بـه خـود در سراسـر 
  جهان کرده است. 

هـای مـالی  کمک«بـا نـام » اداره کل سیاسی پارلمـان اروپـا«گزارشی از سوی  ۲۰۱۳در سال 
منتشـر شـد کـه در آن بـه فعالیـت خزنـده » ـ وهابی به مؤسسات آموزشی، اجتماعی و دینی سلفی

عربستان سعودی در مدارس کشورهای مختلف جهان اسالم توجه شده بود. نویسنده در آن گزارش 
 کمک هبه این نتیجه رسیده بود ک

ِ
 شـبکه در سالیان اخیر، تـأثیر

ِ
های سـلفی/ وهـابی بـه  هـای مـالی

گیر بـوده اسـت. ایـن موضـوع، بحثـی  مؤسسات آموزشی، اجتماعی و دینی در جهان اسالم چشـم
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کنـد. مطلـب اصـلی  ها و تغییرات بسیار سریع اسـت، بـاز می سیاسی را در محیطی که درگیر تنش
 کمک های مالی چیست؟ آیا این کمک ن کمکتحقیق یادشده این بود که هدف از ای

ً
هـای  ها صـرفا

خیریه است یا ابزاری برای کنترِل سیاسی است؟ این تحقیق کـه چنـین موضـوعی را در کشـورهای 
 مشـترکی بـرای ایـن پـنج  مصر، تونس، بوسنی، پاکستان و اندونزی بررسی کرده بود، به نتیحه

ِ
گیری

فی/ وهابی، چه حکومتی یا افراد خصوصی، بـه طـور های مالی عناصر سل کشور رسیده بود. کمک
  سیستماتیک با هدف تحقق نفوذ سیاسی بوده است.

هایی نزدیک مرزهای فرهنگی و سیاسی ایران، به ویـژه  در چند سال اخیر شاهدیم چنین فعالیت
 میلیـون دالری میـان ۳۵ای  نامـه توافق ۱۳۹۶زبان افزایش یافته است. در سال  در کشورهای فارسی

های تاجیکستان و عربستان برای تجهیز مدارس تاجیکستان بسته شد. حدود شش مـاه پـیش  دولت
آفـرین  مدرسه توسط عربسـتان در افغانسـتان جنجـال ۱۰۰) نیز خبر تأسیس ۱۳۹۹(در تیر و مرداد 

شد؛ بدین معنا که پس از انتقادها و اعالم خطرها در افغانستان، سفارت عربستان در کابـل سـاخت 
مدرسه دینی در افغانستان را تکذیب کرد؛ اما این مسئله به این معنـی بـود کـه عربسـتان صـد صد 

  مدرسه معمولی را در افغانستان تأسیس خواهد کرد.
ترین سد در برابر گسترش تفکر وهابیت و داعـش در افغانسـتان بـوده، نظـام  آنچه تا کنون بزرگ

جدی آن با وهابیـت اسـت؛ امـا حضـور خزنـده  های فکری و اعتقادی رایج در افغانستان و تفاوت
تواند به صورتی بسیار نرم و بدون ایجاد حساسیت، بستر  عربستان در سیستم آموزشی افغانستان می

الزم را برای وهابیت در آن کشور فراهم کند. ممکـن اسـت دروس معـارف و امثـال آن در مباحـث 
تنظیم شوند که مطابق نظام فکـری مـد نظـر  ای شناسی و ... به گونه خداشناسی، معادشناسی، قرآن

هایی پـرورش دهنـد. همچنـین از لحـاظ  ها باشد و نسل نو افغانسـتان را بـا چنـین دیـدگاه سعودی
و خط سـازش و تسـلیم در برابـر غـرب در » بن سلمانیسم«سیاسی و اجتماعی احتمال دارد نوعی 

عربسـتان بـر محـدوده هـرات، بـا  های درسی مدارس زیر نظر عربستان گنجانده شود. تمرکز کتاب
 آن به مرزهای جمهوری اسالمی ایـران و 

ِ
توجه به نقش فرهنگی مهم این شهر در افغانستان، نزدیکی

 ساده و فراوان اهالی آن محدوده به داخـل ایـران و ... می
ً
توانـد خطـر بیشـتری در  رفت و آمد نسبتا

  شته باشد.مقایسه با فعالیت عربستان در سایر نقاط افغانستان دا
آمیز رهبر طالبان خطاب بـه پادشـاهان عربسـتان و  روابط تیره طالبان و عربستان و نامه نکوهش

سازی روابط با رژیم صهیونیستی) نکته مثبتی است که حکایت از  امارات (در خصوص روند عادی
از  عدم امکان فعالیت عربستان در منطقه تحت تسلط طالبان دارد؛ هرچند ممکـن اسـت عربسـتان

طریق مدارس وابسته به خود در پاکستان سعی در تأثیرگذاری بر این مناطق و مردم ساکن آن قلمـرو 
  داشته باشد.
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  گیري نتیجه
قرن اخیر بیش از صد میلیارد دالر صرف تأمین بودجه مدارس و مساجد  عربستان سعودی که در نیم

زبان بـه  خاصی بـه کشـورهای فارسـیهای اخیر توجه  وابسته به خود در جهان اسالم کرده، در سال
ای میان دو کشور عربسـتان سـعودی و افغانسـتان در  نامه ویژه افغانستان داشته است. امضای توافق

های آموزشی که در سفر اخیـر حنیـف اتمـر بـه ریـاض انجـام گرفـت،  ارتباط با گسترش همکاری
ل بـر تواند آثار نرم و درازمدت اما بسیار خطرناکی بر نظام فکری  می و فرهنگـی افغانسـتان و بالمـآ

وضعیت امنیتی منطقه داشته باشد. آنچه بیش از هر چیز سد راه نفوذ وهابیـت در افغانسـتان بـوده، 
تواند باعـث  نظام باورهای رایج در افغانستان است و حضور عربستان در نظام آموزشی آن کشور می

هـای وهابیـت (ولـو بـدون نـام  بـا آموزهای شود که نسـل نـو افغانسـتان  تنظیم کتب درسی به گونه
و خط سازش و تسلیم » بن سلمانیسم«وهابیت) خو بگیرد و از لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نوعی 

در برابر غرب از طریق کتب درسی نهادینه شود. از جهت جغرافیایی نیز باید توجه کرد که عربستان 
بـا تـاریخ درخشـان و فرهنـگ غنـی همواره چشم طمع خاصی بر محدوده هرات به عنوان شـهری 

اسالمی داشته است تا با تحت تأثیر قرار دادن این منطقه مهم، بتواند پایگـاهی بـرای خـود و منبـع 
 تهدیدی برای ایران و تشیع نزدیک مرزهای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند.





  
  

  حوزه و بازگشت به دوران اوباما 17هاي ترامپ در  لغو تصمیم

  رویداد
هایی کـه در  مریکا، جو بایدن، یک روز پس از مراسم تحلیف، بر اساس وعدهآجمهور جدید  سرئی

دسـتورهای   کمپین انتخاباتی خود داده بود، تعدادی از دستورهای اجرایی ترامپ را لغو کرد. عمـده
المللـی آمریکاسـت کـه  ها، بحث نـژادی و تعهـدات بین لغوشده در حوزه مهاجرت، مسائل اقلیت

  ان به موارد زیر اشاره کرد:تو می
 . بازگشت به سازمان بهداشت جهانی؛ ١
 . بازگشت به معاهده پاریس در زمینه تغییرات آب و هوایی؛ ٢
 . تالش برای ایجاد برابری نژادی؛ ٣
 ها؛ . دربرگیری غیرشهروندان در سرشماری ٤
 . لغو منع ارائه پاسپورت به هفت کشور مسلمان؛ ٥
 رامپ در زمینه افزایش قدرت بخش مبارزه با مهاجرت؛. لغو دستورهای ت ٦
 . توقف ساخت دیوار مرزی. ٧

کند که در ادامه بـه  یادشده، چند سؤال را به ذهن متبادر می های های جو بایدن در حوزه تصمیم
  پردازیم:  آنها می
 ؛های فوق توسط جو بایدن . چرایی لغو تصمیم ١
 جمهوری جو بایدن؛ گیری در دوره ریاست . آینده تصمیم ٢
 گیری بایدن در آینده. . تأثیر مدل تصمیم٣

 تحلیل رویداد
المللـی  های بایدن به تعهـدات بین بخشی از تصمیم های دونالد ترامپ توسط جو بایدن: . چرایی لغو تصمیم ١

خواهـان کـه بـه دنبـال  هـا، بـرخالف جمهوری شـود. در نگـاه لیبـرال دموکرات آمریکا مربـوط می
المللی آمریکا هستند، ایـن کشـور نقـش یـک  ای بازگشت به داخل و کاهش تعهدات بینه سیاست

توانـد از مسـئولیت و  کند. از این رو نـه تنهـا آمریکـا نمی رهبر جهانی برای جبهه لیبرال را بازی می
نشینی کند، بلکه باید سهم و مسـئولیت بیشـتری بـرای حمایـت از  المللی خود عقب های بین نقش
 های وابسته به آن و همچنین برای حل مسائل جهانی به عهده بگیرد. م و نگاهلیبرالیس

های اقتصـادی مختلفـی را بـر  در دوره دونالد ترامپ، معاهده پاریس به دلیل آنکـه محـدودیت



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

149
، 

1399
 

 

 

28  

کرد، با مخالفت ترامپ مواجه شد؛  از این رو دستور به خروج از  آمریکا در زمینه صنایع تحمیل می
اد. همچنین سازمان بهداشت جهانی به دالیـل مختلـف، از جملـه مسـئله رقابـت این معاهده را د

های ترامـپ تبـدیل  ای نـامطلوب بـرای سیاسـت آمریکا با چین و تحمیل هزینه بر آمریکا، به مسئله
ها، آمریکا وظیفه دارد به عنوان رهبر لیبرالیسم جهانی در مسـائل  شد؛ در حالی که در نگاه دموکرات

المللـی بـه عنـوان نمـاد  های بین مله محیط زیست و همچنین در حمایت از سـازمانمختلفی از ج
قدم باشد. از این رو بایدن برای بازگرداندن نقش رهبری جهان لیبـرال  نهادگرایی لیبرال، فعال و پیش
های ترامپ در خصوص معاهده پاریس و سـازمان بهداشـت جهـانی  به آمریکا اقدام به لغو تصمیم

 کرده است.
 این مسئله،

ِ
های نژادی و مذهبی ترامپ را  های مبتنی بر محدودیت بایدن تصمیم  در سوی دیگر

ترین بخش خود ریشـه در جایگـاه فعلـی حـزب دمـوکرات در  لغو کرده است. این مسئله در عمیق
هـای مختلـف شـامل  جامعه آمریکا دارد. آنچه به بایدن قـدرت بخشـیده ائتالفـی اسـت از اقلیت

هـا کـه در کنـار  ها، طرفداران محـیط زیسـت و سـایر اقلیت نژادی، مذهبی، سوسیالهای  جمعیت
ها خواهان آن هستند کـه  این گروه اند. ها پایگاه سیاسی فعلی حامیان بایدن را تشکیل داده دموکرات
شان دفاع کند. از این رو  های مد نظر آنها احترام بگذارد و از حقوق جمهوری آمریکا به ارزش رئیس
هـای سیاسـی،  های ترامپ را که علیـه اقلیت ها تصمیم یدن برای ایجاد رضایت سریع در این گروهبا

مذهبی و نژادی این کشور بوده است، لغو کرد. در مجموع دو عامل باورهای لیبرال و پایگاه سیاسی 
 اند. های ترامپ بازی کرده کننده در لغو تصمیم حزب دموکرات نقشی تعیین

داند که آینده قـدرت  بایدن در جایگاه دشواری ایستاده است. او می گیری در دوران بایدن: . آینده تصمیم ٢
هـا از  هـا و سـایر اقلیت سیاسی وی، رابطه او با سایر نهادهای آمریکا و همچنین حمایـت دموکرات

در ها را راضی کند. از سوی دیگر، وی  ای است که بتواند همه این گروه گذاری وی، نیازمند سیاست
بینـد کـه بـر اسـاس اسـناد  خواهـان را می یافته و خشـمگینی از جمهوری مقابل خود گروه سـازمان
آی در خصوص حمله بـه کنگـره، حاضـر بـه ایجـاد کودتـا هسـتند تـا از  بی منتشرشده از سوی اف

  های خود در برابر سبک زندگی غیر آمریکایی حمایت کنند. ارزش
های خود، مخالفانش را راضی کنـد و  هد توانست با تصمیمداند که به هیچ وجه نخوا بایدن می

های وی موجب اتحاد و انسجام بیشتر آنها خواهد شد. از سوی دیگر برای حفـظ  بر عکس، تصمیم
محیطی و مهاجرتی اقدام به اعطـای  های نژادی، زیست اتحاد بین حامیان خود ناچار است در زمینه
مکن است رضایت حامیان بایدن را همراه داشته باشد، امـا امتیازات بیشتری کند. این مدل گرچه م

  در مقابل نتایج متضادی برای آمریکا خواهد داشت.
های بایدن در حوزه داخلی و خارجی، موجـب افـزایش  عمده تصمیم گیری بایـدن: . تأثیر مدل تصمیم ٣
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ها  نسبت به اقلیت گیرانه های سهل هزینه برای آمریکا خواهد شد. از یک سو در بعد داخلی سیاست
های اقتصادی برای شهروندان آمریکا و سفیدپوستان را کاهش خواهـد داد و از  و مهاجرین، فرصت
های دولـت در زمینـه کمـک بـه عـدالت اجتمـاعی و نـژادی موجـب افـزایش  سوی دیگر سیاست

لف های بخشی دولتی خواهد شد. این مدل در بلندمدت زمینه را برای تقویـت مواضـع مخـا هزینه
  بایدن فراهم خواهد کرد.

های بایدن در زمینه حفظ رهبری آمریکا در جبهـه لیبـرال بـه افـزایش  در بعد خارجی، سیاست
المللی خواهد انجامید؛ در حالی که در طـول  های بین های این کشور در قالب ناتو و سازمان هزینه

هایی را به این کشور  نی، هزینهدهه گذشته بسیاری معتقد بودند نقش آمریکا در قالب یک رهبر جها
کند که موجب خواهد شد آمریکا در رقابت با سایر کشورها از جمله چین و هنـد فشـار  تحمیل می

بیشتری احساس کند. همین امر موجب شد شعار بازسازی آمریکا توسـط ترامـپ محبوبیـت پیـدا 
خـارجی آمریکـا در برابـر گذاری خود به دنبال افزایش هزینه برای شـرکای  کند. ترامپ در سیاست

 های این کشور در تأمین نظم جهانی بود. کاهش هزینه
های دولت بایدن ممکن است در تعارض با ظرفیت قـدرت آمریکـا و نقشـی  از این رو سیاست

باشد که این کشور خواهان آن است و همین مسـئله بـه کـاهش قـدرت نسـبی آمریکـا در سیسـتم 
 بینجامد.المللی و اضافه بار برای آن  بین

  گیري نتیجه
گیری وی و فشـارهای  جمهوری بایـدن بـر اسـاس مـدل تصـمیم چنان که گفته شـد، دوره ریاسـت

تواند یک دوره پرتنش در سیاست آمریکا باشد؛ زیرا وی از یک سو با تقاضـای حامیـان  محیطی می
تعارضات داخلی رو است. از سوی دیگر  به خود و از سوی دیگر با فشار رو به افزایش مخالفانش رو

  تواند روندی رو به افزایش را طی کند. در محیط سیاسی و اجتماعی آمریکا می
هـای  این وضعیت برای جمهوری اسالمی ایـران نیـز تبعـاتی دارد. ایـن تعارضـات و مخالفت

خواهان را برای فشار بر دولت بایدن افزایش خواهد داد که ممکـن اسـت  داخلی، توانایی جمهوری
ای ایران به روندی از فشار فزاینده روی دولت بایدن تبدیل شود و فرصت زمانی وی  هستهدر پرونده 
سازد که  ای ایران را محدود سازد. همچنین این خطر را برجسته می گیری در پرونده هسته برای نتیجه

ی ا گیرانه در دوره بایدن، در صورت به نتیجه نرسیدن سـریع تـیم او در پرونـده ایـران، رونـد سـخت
  نسبت به این پرونده اتخاذ شود.

 

  


