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  هاي عربی  بازتاب حمله اخیر انصاراهللا به عربستان در رسانه

  ویدادر
در پی تعلل آمریکا و عربستان در پایان دادن به جنگ یمن، جنبش انصـارالله بـر دامنـه حمـالت 

هـای یمنـی چنـدین  ترین عملیات، پهپاد هوایی خود به عمق خاک عربستان افزوده است. در تازه
نقطه حساس نظامی از جمله پایگاه هوایی ملک خالد را در عربستان هـدف قـرار دادنـد. دولـت 

ریکا هم در بازنگری در روابط با ریاض، برخی قوای نظامی خـود را از عربسـتان خـارج کـرده آم
  شود.  های عربی بررسی می است. در ادامه بازتاب این حمله انصارالله در رسانه

  تحلیل رویداد
دفاع یمن به حمالت  در حالی که رژیم جنایتکار سعودی در هفتمین سال حمله به ملت بی

های مردمی یمن نیز پاسخ این جنایات را با موشک  دهد، ارتش و کمیته دامه میهوایی خود ا
شـنبه در  هـای مسـلح یمـن، روز پنج دهند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو و پهپاد می

حساب کاربری خود در شبکه توئیتر از حمله پهپادی علیه چند موضع حسـاس در ریـاض، 
هـای  زارش شـبکه المسـیره یمـن، سـخنگوی نیروپایتخت عربستان سعودی، خبر داد. به گ

مسلح یمن اعالم کرد که نیروی پهپادی ارتش توانسته است در ریاض با چهار پهپاد مواضع 
کید بر اینکه برخورد با هدف دقیق بوده  حساس و مهمی را هدف قرار دهد. یحیی سریع با تأ

ردم یمـن در واکـنش بـه است، اعالم کرد که این اقدام در چارچوب حق طبیعی و مشروع م
های یمنـی  نیرو«ها و محاصره یمن صورت گرفته است. یحیی سریع همچنین گفت:  تجاوز

پایگاه هوایی ملک خالد در منطقـه خمـیس مشـیط را  k-2 با دو فروند پهپاد از نوع قاصف
کید کرد: » هدف قرار دادند. ها  های نظامی ارتش یمن تا زمان تداوم تجاوز عملیات«سریع تأ

  ١»و محاصره یمن ادامه پیدا خواهد کرد.
 پیش از اعالم انصارالله، ادعا 

ً
ها و  هایی درباره رهگیری پهپاد مقامات سعودی که معموال

ها را الپوشانی کنند. وزیر  کنند، این بار نتوانستند حمالت یمنی های یمنی منتشر می موشک
ان، به این موضوع که اهـدافی در  ان وگو با شبکه سی شنبه شب در گفت خارجه عربستان پنج

هـای  خاک این کشور در پی حمالت ارتش یمن هدف قرار گرفته است، اذعان کـرد. در ماه

                                                                                                                                        
1. https://www.almasirah.net/ 

https://www.almasirah.net/
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ها حمله موشکی و پهپادی به عمـق خـاک عربسـتان انجـام  اخیر، انصارالله و ارتش یمن ده
متحـد ها نیـز بـرای نجـات  ها شده است. حتی آمریکایی اند که موجب نگرانی سعودی داده

کنند تا انصارالله را از حمالت پهپادی و موشکی به تأسیسات نفتی و منـاطق  خود تالش می
اند تا زمانی که حمالت ائتالف سعودی به ملـت  ها گفته نظامی عربستان بازدارند؛ اما یمنی

  دارند. یمن ادامه داشته باشد، حق دفاع از خود را محفوظ می
ول پـرس نوشـت: انفجـار شـدیدی جنـوب و شـرق در همین حـال پایگـاه اینترنتـی اال

های اجتماعی در عربستان از شنیده  عربستان سعودی را لرزاند. در همین حال فعاالن شبکه
تـرین شـهر نفتـی در شـرق عربسـتان، خبـر  شدن صدای انفجارهایی در شهر ظهـران، مهم

  ١آمد. شهر فرود میگفتند که بر این  های پهپادهایی سخن می اند. این فعاالن از موشک داده
یمـن سـازنده «از سوی دیگر دکتر علی مطـر، تحلیلگـر لبنـانی، در مطلبـی بـا عنـوان 

هـا سـال ششـم جنـگ خـود را در  در پایگاه اینترنتی مدیا نوشت: یمنی» ای معادالت منطقه
اند که در آن معادالت قدرت به نفع مـردم  کنند که حوادث بزرگی را رقم زده حالی سپری می

های میـدانی بـه  ییر کرده است. آنها تفاوت مهمی در صنایع نظامی و روند رویارویییمن تغ
المللی بـرای توقـف جنـگ یمـن افـزایش  های بین اند.  در حالی که درخواست وجود آورده

ها  ها و سـعودی ها، صهیونیست یابد، دستاوردهای نظامی صنعا در سال جاری آمریکایی می
خواسـتار ادامـه جنـگ بـرای از بـین بـردن قـدرت روزافـزون  زده کرده است. آنهـا را حیرت

انصارالله هستند و در عین حال از ترس اقدامات غافلگیرکننـده انصـارالله علیـه عربسـتان، 
  آویو، خواستار توقف جنگ هستند. ابوظبی و تل

 های پدافندی عربستان را ناکارآمد کردند و توانستند ها توانایی وی در ادامه نوشت: یمنی 
به اهدافی در قلب عربستان دست پیدا کنند؛ هرچند عربستان و امارات از خریـداران بـزرگ 

  ٢های پدافندی در جهان هستند. سامانه
موشـک و دفـاع موشـکی زیـاد   این تحلیلگر لبنانی در پایان نوشت: تفاوت میان هزینـه

. بـا اینکـه کاهـد است و روشن است که این مسئله از ارزش بازدارندگی دفـاع موشـکی می
پدافند هوایی و موشکی فعال از عناصر اصلی راهبرد ائتالف متجاوزان سعودی اسـت تـا از 

ها در توقـف یـا حتـی کـاهش حمـالت موشـکی  آثار حمله موشکی بکاهد، اما این سامانه
پیمانانش در منطقه  اند. ائتالف سعودی نگران توانایی آمریکا و هم انصارالله شکست خورده

  های ارتش یمن هستند.   موشکبرای مهار 
                                                                                                                                        
1 . https://alawalpress.net/archives/25868 
2 . https://laamedia.net/articalview.aspx?art= 8511 

https://alawalpress.net/archives/25868
https://laamedia.net/articalview.aspx?art=
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ها ادعا کرده است که قصد دارد به جنگ یمن پایان دهد،  با اینکه دولت جدید آمریکا بار
ها انجام نـداده اسـت.  اما در عمل اقدامی برای کاستن از حمالت رژیم سعودی علیه یمنی

با فاجعه مشارکت آمریکا در جنایات عربستان علیه ملت یمن سبب شده است که این کشور 
  انسانی مواجه شود. 

  گیري نتیجه
انـد.  های عربی در پرداختن به حادثه حمله پهپادی انصارالله مواضـع مختلفـی گرفته رسانه
های قطـری مثـل الجزیـره اظهـارات سـخنگوی  های یمنی همچون المسیره و رسـانه رسانه

های سعودی همچون  انصارالله در حمله به مواضع سعودی را پوشش دادند؛ در مقابل رسانه
  الشرق االوسط سعی کردند از اهمیت این حمله بکاهند و آن را ناموفق جلوه دهند. 

کننـده ایـن تـذکر مـداوم رهبـر  گفتنی است حمالت پهپـادی انصـارالله یـادآور و ثابت
های راهبردی و ابزارهای دفاعی قدرتمندی در اختیار داریم کـه  ما گزینه«انصارالله است که 

از سوی دیگر این حمله نشان داد که در صورت تداوم جنگ ». مغلوب خواهد کرددشمن را 
ناپذیر و سخت انصـارالله قـرار خواهـد گرفـت.  بینی های پیش یمن، عربستان در برابر گزینه

انـد،  هرچند دولتمردان جدید آمریکا خود را متعهد به دفاع از عربستان در منطقه اعالم کرده
 در حال تجد

ً
های نظامی با ریاض هستند. در ایـن بـاره روزنامـه  یدنظر در سیاستاما ظاهرا

جمهـور آمریکـا، در  روز جمعه در گزارشی نوشـت: جـو بایـدن، رئیس وال استریت ژورنال
بازنگری روابط واشنگتن با ریاض، برخی از قوای نظامی آمریکا را از عربستان خـارج کـرده 

پیمانان عربستان هم از دفـاع از ایـن  ترین هم دهد که حتی نزدیک است. این مسئله نشان می
ای جز تسلیم شـدن در  اند و چاره ها و پهپادهای انصارالله عاجز مانده کشور در برابر موشک

  برابر اراده ملت یمن ندارند. 
 





  
  

  سازي روابط ترکیه و مصر هاي عادي بررسی چالش

  رویداد
تصـمیم  ۲۰۲۱سیسی در مصر از اوایل سـال های رجب طیب اردوغان در ترکیه و عبدالفتاح  دولت

سازی روابط  های خود را کاهش دهند و با ازسرگیری روابط سیاسی، به سمت عادی گرفتند اختالف
و بـه مـذکراه روی   پیش روند. بدین منظور آنکارا و قاهره  اظهارنظرهـای زیـادی در ایـن بـاره کـرده

بـوده اسـت.  ۲۰۲۱می  ۱۴۰۰/۵اردیبهشت  ۱۵ اند که آخرین آن سفر هیئت ترک به قاهره در آورده
، رونـد ۱۳۹۹سـازی روابـط از تابسـتان  دو طـرف بـرای عادی  های اراده رغم آشکار شدن نشـانه به

هـایی در مسـیر  هـای مصـری نشـان از چالش طوالنی این موضوع و اظهارنظرهای تهدیدآمیز مقام
  پردازیم. یسازی روابط دو طرف دارد که در این یادداشت به آن م عادی

  تحلیل رویداد
اگر طرف مصری گام مثبتـی در زمینـه روابـط میـان دو کشـور «با اینکه وزیر خارجه ترکیه گفت که 

ای برای وجهـه  ، اما واضح است که این سخن رسانه»بردارد، ما هم گامی متقابل بر خواهیم داشت
سازی روابـط  ه پیشگام عادیبخشیدن به ترکیه در عرصه داخلی و خارجی بوده است. در واقع، ترکی

چنـد نشـانه دیگـر وجـود دارد کـه  مذاکره با قاهره پس از هشت سال،بوده است نه مصر. عالوه بر 
ای آنکاراسـت: کـاهش محسـوس رویکـرد و اظهـارات تنـد  گویای تغییر مسیر در سیاست منطقـه

رات با عربستان برای های خارجی از جمله امارات، فرانسه و یونان، مذاک اردوغان علیه برخی دولت
ــاز عادی عادی ــط و آغ ــازی رواب ــی از  س ــی ناش ــه همگ ــتی ک ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــازی رواب س
  جمهوری جو بایدن در آمریکاست. ریاست

دچار تنش شد و تا اخراج سفیر هـم پـیش رفـت. در  ۱۳۹۲/۲۰۱۳روابط ترکیه و مصر از سال 
یی از حکومت برکنار و محاکمه شد و جمهور اخوانی مصر، در کودتا این سال محمد مرسی، رئیس

ژنرال عبدالفتاح سیسی قدرت را به دست گرفت. دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ترکیـه 
خواندنـد. در پـی ایـن کودتـا، » تروریست«به شدت این کودتا را محکوم کردند و دولت سیسی را 

مد مرسی)، به دلیـل سـابقه بـد ها عالوه بر از دست دادن یک دولت متحد (دولت اخوانی مح ترک
  کودتا در ترکیه، روش برکناری او را هم نپذیرفتند. 

تـوان بـه  های دیگری بر اختالف آنکارا ـ قاهره افزوده اسـت کـه می از آن زمان تا کنون، موضوع
های ترکیه در ادلب سوریه برای حضور و نفـوذ در ایـن کشـور؛ حمایـت  موارد زیر اشاره کرد: اقدام
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) سوریه علیـه ترکیـه ماننـد PYD/YPGهای مدافع خلق ( حزب اتحاد دموکراتیک و یگانمصر از 
های مدافع خلق در قاهره و اختصـاص یـک  گشودن دفتر نمایندگی حزب اتحاد دموکراتیک و یگان

جبهه متشکل از رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس جنـوبی حضور مصر در  ١کانال تلویزیونی به آن؛
ریای مدیترانه شرقی؛ حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی فائز سراج در لیبی که مصـر به دلیل مسئله د
های عربی به دنبال سقوط آن بودند؛ توافق منطقه انحصـاری اقتصـادی بـین ترکیـه و  و برخی دولت

لیبی و در برابر آن توافق دریایی بین مصر و یونان. به طور کلی، مصر در ایـن دوران در کنـار برخـی 
  ای عربی و غیرعربی مخالف ترکیه در جبهه واحدی علیه آنکارا قرار گرفت.ه دولت
المسلمین و لیبـی اسـت. اگرچـه  ترین اختالف عبدالفتاح سیسی با اردوغان موضوع اخوان مهم

اسـت، امـا در مقایسـه بـا موضـوع   دشـوار  هـا مسیر دو طرف برای مـذاکره دربـاره برخـی اختالف
رسند. از این رو، این دو موضوع را بایـد چـالش  ان سخت به نظر نمیالمسلمین و لیبی، چند اخوان
  سازی روابط ترکیه و مصر قلمداد کرد. عادی

تفسیر دولت حاکم در ترکیه ـ بر آمده از حزب عدالت و توسعه ـ از اسالم، مطابقت زیـادی بـا 
زدیک است و به همین المسلمین دارد؛ از این رو، نگاه اجتماعی و سیاسی آنها به هم ن تفسیر اخوان

هایی بـرای بـه قـدرت رسـیدن ایـن جریـان در  المسـلمین اسـت و اقـدام علت، ترکیه حامی اخوان
  دهد. کشورهای مد نظر انجام می

المسلمین در استانبول، فـراهم کـردن  کمک مالی، اعطای مجوز ایجاد ایستگاه تلویزیونی برای اخوان
های اخـوان کـه  ان در ترکیه و پناه دادن بـه برخـی شخصـیتهای این جری زمینه و شرایط برگزاری همایش

  المسلمین است. های ترکیه از اخوان حکومت مصر به دنبال مجازات آنهاست، از جمله حمایت
ترین آنها حمایت معنوی جریان  آورد که مهم ها منافعی نیز به دست می ترکیه در پی این حمایت

های اسالمی در جهان اسالم از ترکیه اسـت؛  ارترین جریانالمسلمین به عنوان یکی از تأثیرگذ اخوان
المسلمین را گروهی تروریستی و فعالیت آن را ممنوع اعالم  در حالی که دولت سیسی جریان اخوان

کنـد کـه بـه دنبـال خلـع  کرده است. به عبارت دیگر، از نظر سیسی، ترکیه از جریـانی حمایـت می
گیری مصـر در ایـن خصـوص در  طبیعی اسـت کـه سـختقدرت و سرنگونی وی هستند. بنابراین 

  سازی زیاد باشد. مذاکرات عادی

                                                                                                                                        
گرامی مرکز تحقیقات صابر عسکر اوغلو، اتحاد کثیف علیه ترکیه در سوریه، ترجمه سید علی قائم مقامی، کانال تل. ١

  :ترکیه و غرب آسیا
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/gorus-suriye-de-turkiye-karsiti-kirli-ittifak/1805882 
GÖRÜŞ - Suriye’de Türkiye karşıtı kirli ittifak Türkiye’ye karşı cephe alan Suudi Arabistan-
BAE-Mısır üçlüsü Suriye politikasını değiştirerek, Şam yönetimiyle diplomatik ilişki 
kurmayı, silahlı grup... 

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/gorus-suriye-de-turkiye-karsiti-kirli-ittifak/1805882
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المسـلمین، نـه تنهـا نظـر  ترکیه در صورت قبول درخواست مصر برای قطـع حمایـت از اخوان
دهد، بلکه این مسـئله باعـث کـاهش نفـوذ ترکیـه در  مساعد این جنبش را نسبت خود از دست می

ی این کشور در جهان اسالم خواهد شد. از طرف دیگر، اگر بـه ایـن اخوان و نیز خلل در نفوذ معنو
سـازی روابـط، مسـیر  درخواست تن ندهد، برای رضایت قاهره به ازسرگیری روابط سیاسی و عادی

  دشواری پیش رو خواهد داشت.
موضوع چالشی دیگر برای ترکیه پرونده لیبـی اسـت. دولـت فـائز سـراج در لیبـی فقـط بـا حمایـت 

و آموزشی ترکیه توانست خود را در برابر نیروهای خلیفه حفتـر و حامیـان خـارجی وی حفـظ  تسلیحاتی
کند. به همین دلیل، مصر به طور جدی به دنبال قطع این حمایت و بیرون رفتن نیروهـای نظـامی ترکیـه و 

 های پیرو آن از لیبی بوده اسـت. دور از ذهـن نیسـت کـه درخواسـت وزیـر خارجـه لیبـی، نجـالء گروه
المنقوش، از مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، مبنی بر خروج همه نیروهای بیگانـه و مـزدور 

  از جمله عناصر نظامی وابسته به ترکیه از لیبی، ناشی از فشارهای مصر بوده است.
 ها برای برقراری نظم مد نظر خود در خروج از لیبی برای ترکیه اقدامی راحت و نافع نیست. ترک

اند که با خروج از این کشـور، بسـیاری  های سیاسی، امنیتی، مالی و انسانی زیادی کرده لیبی هزینه
ها از دست خواهد رفت. عالوه بر این، موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی لیبی برای ترکیـه  از آن هزینه
یـن آورد، اما در صـورت اصـرار مصـر بـرای خـروج از ایـن کشـور، ا های خوبی فراهم می فرصت
ها از دست خواهند رفت. به همین علت، آنکارا به دنبال زمان و مـذاکرات بیشـتر بـا طـرف  فرصت

  مصری بود تا در پرونده لیبی از مصر امتیاز بگیرد.

  گیري نتیجه
با گذشت هشت سال از کاهش محسوس روابـط ترکیـه و مصـر و بـه دنبـال آن افـزایش و انباشـت 

سـازی روابـط امـری طبیعـی  های مهـم بـرای عادی چالش های مورد اختالف دیگر، وجود موضوع
آید، به این معناست که ایـن اراده وجـود  سازی سخن به میان می است. با وجود این، وقتی از عادی

  میل نیستند. دارد و دو طرف بی
ترکیه و مصر با توجه به وضعیت اقتصادی خود، اختالف درباره مسائلی همچون منـابع انـرژی 

هایی کـه بـه دالیـل  برداری از آن را برطرف خواهند کـرد؛ امـا در موضـوع ترانه و بهرهدر دریای مدی
المسلمین و لیبـی، دچـار  سیاسی و امنیتی از اهمیت بیشتری برای طرفین برخوردارند، مانند اخوان

  تری است.  چالش خواهند شد که نیازمند مذاکرات بیشتر و فشرده





  
  
 تهاجمی یا تدافعیاي  کا؛ بودجهتحلیل افزایش بودجه نظامی آمری

  رویداد
خود را آماده کرده است. در ایـن طـرح  ٢٠٢٢جمهوری آمریکا، طرح بودجه سال  جو بایدن، رئیس

 ١٫٥میلیـون دالر افـزایش یافتـه کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته، افزایشـی  ٧١٥بودجه پنتاگون به 
توانـد  وتی وجود دارد که هریـک میهای متفا درصدی داشته است. در خصوص این افزایش دیدگاه
د. بنابراین در ایـن نوشـتار بـه تحلیـل افـزایش بیانگر تفاوت بنیادی در نگاه نظامی دولت بایدن باش

 بودجه پنتاگون پرداخته خواهد شد.

  تحلیل رویداد
  انداز ترامپ . بیشتر از سال قبل اما محدودتر از چشم ١

بودجه رشد یـک و نـیم درصـدی در مقایسـه بـا سـال  برخی تحلیلگران معتقدند گرچه این افزایش
های تهـاجمی در پنتـاگون نیسـت؛ زیـرا بـا  گذشته داشته است، اما به معنای تشدید روحیه و برنامه

تر از چیـزی قـرار دارد کـه ممکـن بـود دولـت ترامـپ در  وجود افزایش، همچنان در سطحی پایین
شـده  یـن تحلیلگـران، بودجـه نظـامی تصویبصورت رأی آوردن تصویب کند. از این رو از نگـاه ا
بینـی  تـوان آن را افزایشـی تهـاجمی دانسـت. پیش همچنان رشدی منطقی دارد و به هیچ وجـه نمی

 بیلیون دالر باشد. ٧٢٢شد بودجه مورد تصویب ترامپ  می
 

  ای برای مقابله با تورم . بودجه ٢

های حمایتی جدیـد دولـت بایـدن و  ستدر سال آینده و سال فعلی، آمریکا آماده است به دلیل سیا
ای معتقدند افزایش یـک و نـیم  توزیع ارز و خدمات غیرارزی، سالی دارای تورم را تجربه کند. عده

درصدی بودجه به معنای تالش پنتاگون برای مقابله با تورم موجود است. با در نظر گرفتن این تورم، 
های خـود را  حدود زیادی تالش کرده است هزینـهاین افزایش بودجه به این معناست که پنتاگون تا 
  ثابت نگه دارد و فقط با تورم پیش رو مقابله کند.

اند که با توجه بـه تهدیـدهای روزافـزون چـین و  خواهان به بایدن انتقاد کرده در همین حال جمهوری
دو بـازیگر نخواهـد  روسیه، این بودجه پاسخگوی مقابله با نیازهای دفاعی و تهاجمی آمریکا در برابر ایـن
اند. مـیچ مـک کانـل  بود. از جمله سناتور جیم اینهوف و مایک راجرز خواهان افزایش بودجه نظامی شده
 شد. نیز گفته است جدیت بایدن در مقابله با چین با مقدار بودجه نظامی سنجیده خواهد
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  . بایدن در فشار ٣

تی تحت فشار است. از یک سو، با توجه در حال حاضر بایدن از دو سمت برای تنظیم بودجه سال آ
هـای خـود،  شده، بخش نظامی و صنایع نظامی این کشـور از طریـق البی به بودجه نظامی تصویب

نمـایی  توانـد بـه صـورت بزرگ بایدن را برای طرح مد نظـر تحـت فشـار قـرار خواهنـد داد کـه می
اداران و متحدان چپ خود نیز تهدیدهای خارجی در سیستم امنیتی آمریکا باشد. بایدن از سوی هو

های رفاهی کاهش دهد. آنها معتقدند با توجه بـه  تحت فشار است تا بودجه نظامی را به سود بودجه
آسیب دیدن اقتصاد و جامعه آمریکا در طول دوران بیمـاری کرونـا، ضـروری اسـت بایـدن بودجـه 

  ها افزایش دهد. بخش غیرنظامی و رفاهی را برای افزایش مشاغل و حمایت از خانواده
ها و طرفداران  شده بایدن در طول ماه گذشته، باید گفت فشار چپ های تصویب با توجه به طرح
تر از فشار بخش نظامی بوده است. نمـود آن تصـویب چنـدین طـرح حمـایتی  رفاه بر بایدن، موفق

بینـی  ز پیشاثر بودجه بخش نظامی بوده است. پیش از این نی کالن و همچنین رشد نامحسوس و بی
گری میان بخـش راسـت و  شد دوران بایدن به دورانی پرتنش و پرکشمکش از نزاع سیاسی و البی می

هـا در پیـروزی  هـا و چپ چپ جامعه سیاسی آمریکا تبدیل شود. با توجه بـه نقـش بدنـه دموکرات
 در این نزاع آنها از توان بیشتری در تأثیرگذاری بر تصمیم

ً
وردارنـد. بـا ایـن های وی برخ بایدن، قطعا

هـا و تخریـب  ای بـرای توقـف طرح خواهان و مخالفین بایدن نیز ابزارهـای گسـترده حال جمهوری
 های وی دارند. برنامه

 
  ای آن . بودجه نظامی آمریکا و کارکرد منطقه ٤

ای هنـوز ظرفیـت آمریکـا بـرای  گرچه بودجه نظامی فعلی آمریکا افزایش نیافته، اما در سطح منطقه
تـوان ایـن  ای نمی عملیات نظامی محدود، درخور توجه اسـت. از ایـن رو در سـطح منطقـه اجرای

تواند بیانگر این نکته  ای برای فرو رفتن آمریکا در الک دفاعی دانست؛ با این حال می بودجه را نشانه
بحران  ای ندارد. همچنین با توجه به باشد که آمریکا تمایلی برای آغاز زد و خوردهای گسترده منطقه

اوکراین و افزایش تنش بین روسیه و این کشور، در حال حاضر توجه آمریکا و اروپا به طور گسـترده 
مدت، نگرانی نظامی آمریکا در قبـال  تواند در کوتاه به این بحران معطوف شده است. این مسئله می

از پیش جانـب  اهمیت روسیه و چین را افزایش دهد و موجب شود این بازیگر در حوزه نظامی بیش
  د.احتیاط را رعایت کند تا بتواند در صورت لزوم آمادگی خود را برای مقابله با روسیه حفظ کن
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 گیري نتیجه
در نگاه ایران، افزایش تهدیدهای خارج از منطقه علیه آمریکا یک فاکتور مثبت است؛ زیـرا موجـب 

منطقـه شـود و معطـوف کنتـرل  شود ظرفیت نظامی آمریکا بیش از آنکه درگیـر مـاجراجویی در می
تهدیدهای خارج از منطقه و حفظ بازدارندگی آمریکا در برابر تهدیدهای بازیگرانی همچون روسـیه 

ه برجـام هسـتند، از اهمیـت ئلباشد. این مسئله به ویژه در شرایط فعلی که ایران و آمریکا درگیر مسـ
هـای غیردیپلماتیـک کـاهش  حرکتزیادی برخوردار است؛ زیرا بیش از پیش ظرفیت آمریکا بـرای 

تر مسئله  تواند تمایل آمریکا به حل سریع کند و اولویت یافتن تهدیدهای امنیتی پیرامونی می پیدا می
برجام را افزایش دهد. در همین حال بودجه نظامی محدود، ایـن خطـر را در پـی دارد کـه متحـدان 

نطقه، به صورت انفـرادی یـا متحـد اقـدام بـه ای آمریکا، با نگرانی از آینده نقش آمریکا در م منطقه
هـا یـا اقـدامات اطالعـاتی و  گیـری از البی تخریب روندهای سیاسی و دیپلماتیک موجـود بـا بهره

توانـد شـامل حمـالت سـایبری بـه  تهاجمی پنهان کنند. این اقدامات بـه ویـژه در حـوزه اتمـی می
  های اتمی یا تأسیسات انرژی باشد. مجموعه

وابسـته بـه چنـدین امـر، از جملـه  ٢٠٢٢ورد خروجی بودجه نظامی آمریکـا در سـال بنابراین برآ
ای ایـن کشـور اسـت. ایـن عوامـل در کنـار البـی  المللی آمریکا و رفتار متحدان منطقـه های بین تنش

مخالفین بایدن ممکن است به ابزار فشاری تبدیل شود تا دولت بایدن رویکردی تهاجمی اتخاذ کند یا 
  اثر شود. ای آن، بی هزینه متحدان منطقه تدافعی دولت با اقدامات تهاجمی اما کم های سیاست





  
  

  هاي عربی بازتاب لغو اقامت پناهندگان سوریه از سوي دانمارك در رسانه

  رویداد
 زمـان هم اقدام این. کند می لغو را ها سوری اقامت مجوز که اروپاست اتحادیه عضو اولین دانمارک

 دمشـق دولـت بـا تهدیـد  دیگـر کشورشـان به بازگشت در ها سوری اینکه بر مبنی رکدانما اعالم با
 جنـگ بـا اینکـه اسـت گفتـه دانمارک در این بـاره خارجه وزیر .است شده انجام شوند، مواجه نمی
. اسـت »متفاوت« اوضاع کشور این از هایی بخش در دارد، ادامه سوریه نقاط از بسیاری در داخلی
 ۹۴ اخیـر، های هفتـه اسـت. در بازگشـت بـرای امنی منطقه دمشق که معتقدند کیدانمار های مقام

ایـن موضــوع . اسـت شــده باطـل دانمـارک در شــان اقامت مجوزهـای کـه اند شــده مطلـع سـوری
  شود.  ای عربی داشته است که در ادامه به آن اشاره می  هایی در رسانه بازتاب

  تحلیل رویداد 
 دربـاره ویـژه اظهارنظر از) آوریل ۱۳( شنبه سه روز اروپایی ره نوشت: کمیسیونروزنامه رأی الیوم در این با

 احتـرام افـراد ابتـدایی حقـوق همـه بـه باید دانمارک که با این حال گفت کرد، خودداری دانمارک تصمیم
 و داد تری مسـتقیم پیـام گذشـته نوامبر اروپا، اتحادیه خارجی سیاست مسئول بورل، جوسپ البته .بگذارد
 .شـوند می مواجـه خشونت و شکنجه بازداشت، با شوند می بازگردانده کشورشان به که هایی سوری گفت
 بسـیاری تهدیـدهای و موانع است گرفته صورت که محدودی های بازگشت: در ادامه اظهار داشت  بورل
 .هسـتند مواجـه آن همچنـان بـا کشورشـان داخـل در پناهجویـان و خانمـان بی افراد که دهد می نشان را

 دالیـل از اجبـاری سـربازی داد نشـان مالت در مستقر اروپا در پناهجویان از حمایت دفتر جدید گزارش
 بایـد سـاله ۴۲ تا ۱۸ بین مردان همه سوریه در .است کشورشان به بازگشت از ها سوری خودداری اصلی
 دالر هـزار ۱۰ تـا ای یمـهجر تواننـد می و برند می به سر کشور از خارج که افرادی. بروند سربازی خدمت
  ١.شوند معاف خدمت از توانند می بپردازند،

  رسانی فلسطین در اروپا نیز نوشت:  سایت مرکز اطالع
گرا در پارلمان دانمارک به این تصمیم دولت انتقاد و اعالم کردند  احزاب چپ

 ای میان دانمارک و نظام سوریه در این باره وجود ندارد و در نتیجه هیچ همکاری

                                                                                                                                        
1  .  https://www.raialyoum.com/index.php 

https://www.raialyoum.com/index.php
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  ١توان پناهندگان سوری را به کشورشان بازگرداند. اکنون نمی
وگو بـا پایگـاه اینترنتـی حفریـات بـا  نگار سوری، در گفت از سوی دیگر صخر ادریس، روزنامه

  انتقاد از این تصمیم دانمارک اظهار داشت: 
موضع دولت دانمارک در اخراج پناهندگان سوری موضع جدیدی نیست و آنها 

های افراطی خود در برابر پناهندگان سوری  روع نشان دادن سیاستبه دنبال مش
هستند؛ با آنکه دولت اسکاندیناوی درآمد اقتصادی زیادی دارد و شهروندانش 

برند و بحران حادی در این کشور وجود ندارد. عالوه بر ایـن  در رفاه به سر می
ولت باشند. تنها پناهندگان زیادی در این کشور وجود ندارند که باری بر دوش د

هزار پناهنده در این کشور حضور دارند. در این باره کشمکشی میان احزاب  ٢٠
سیاسی رقیب در انتخابات وجود دارد. این احزاب از پرونده پناهنـدگان بـرای 

کنند. ایـن اقـدام علیـه پناهنـدگان بـرای  طرح هویت ملی و قومی استفاده می
  ٢به فکر سفر به دانمارک هستند. ترساندن پناهندگانی است که در آینده

  در این باره نوشت:  ٢١از سوی دیگر سایت عربی 
هدف بلندمدت دولت سوسیالیسـت کنـونی دانمـارک اجـازه نـدادن بـه ورود 

  پناهندگان در آینده و سیاست صفر کردن پناهندگان است. 
    بیر موریتسن، استاد علوم سیاسی دانشگاه آرهوس، در این باره اظهار داشت:

های اخیر موضع خود را در برابر مهاجرت تشدید کرد تا در برابر  دولت در سال
تری داشته باشد. وی افزود: تنها راه جلب نظـر  گرا، جایگاه قوی احزاب راست

گرایان در دانمارک آن است که در پرونده مهاجرت قاطع برخورد شـود.  راست
ای بازگشت پناهندگان برگزار المللی بر ناگفته نماند دولت سوریه کنفرانسی بین

هـا  یـک از ایـن کنفرانس کرد اما مسئله درخور توجه آن است که اروپا در هیچ
ها و دلیل آشکاری است که آنها  شرکت نکرد. این بهترین دلیل برای نفاق غربی

به آینده مردم سوریه توجهی ندارند و همه این اقدامات نمایش سیاسی است تا 
خود را به عنوان نماد بشردوستی نشـان دهنـد و در حـال ها از خالل آن  غربی

کرده مد نظر خود، زمان  حاضر پس از دستیابی به جوانان متخصص و تحصیل
  هایی رسیده است که هیچ منفعتی برای دانمارک ندارند.  اخراج سوری

  در همین حال روزنامه مصری الیوم نوشت: 
                                                                                                                                        
1.  Fatehmedia 
2.  https://hafryat.com/ar 

https://hafryat.com/ar
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رکی علیه پناهندگان سوری در سازمان عربی حقوق بشر از اقدام مقامات دانما
کوچاندن اجباری آنها به کشورشان انتقاد و سوریه را فاقد کمترین میزان امنیت و 

  ١نیازهای معیشتی توصیف کرد.
نامـه اروپـایی  و توافق ١٩٥١نامه  این سازمان عربی از مقامات دانمارک خواست بر اساس توافق

کشور امتناع و با فراهم شدن شروط قانونی، از آنها  حقوق بشر، از اجبار پناهندگان سوری برای ترک
  درخواست خروج از کشور کنند. 

  گیري   نتیجه
هـای حزبـی و  های عربی مسـئله اخـراج پناهنـدگان سـوری از دانمـارک را برآمـده از رقابت رسانه

 انتخابات در این کشور و سیاست صفر کردن پناهندگان در دانمارک دانستند. در همین حال برخـی
های عربی از خروج اجباری پناهندگان سـوری انتقـاد کردنـد و خواسـتار توقـف ایـن اقـدام  رسانه

دانمارک شدند. در حالی که دولت دانمـارک، دمشـق و منـاطق اطـرف آن را امـن اعـالم کـرده و از 
هایی این کشور را به مقصد سوریه ترک کنند. برخی  پناهندگان خواسته است در قبال دریافت کمک

ر این اقدام دانمارک را برای فشار بر دولت سوریه و افزایش بحران برای حاکمیـت آن ارزیـابی و دیگ
  کنند. برخی این خبر را نشان از ثبات نسبی و اذعان به کنترل شرایط داخلی سوریه بیان می

 

                                                                                                                                        
1. https://www.almasryalyoum.com/news/details/٢٣١٣٧٤٨ 
 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/




  
  

 رویکرد جو بایدن نسبت به مسئله تطبیع
  

  مسئله
ویژه پـس از انقـالب اسـالمی ایـران،  دهه اخیر، به اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا در چند 

تضمین امنیت رژیم صهیونیستی در محیط ناامن پیرامون بوده است. رؤسای جمهوری آمریکـا نیـز 
جمهوری اذعـان داشـته و ناچـار بـه طـرح  همواره به نفوذ رژیم صهیونیستی در انتخابـات ریاسـت

های عربـی در  روابط رژیم صهیونیستی با رژیماند. با گسترش  حمایت جدی خود از این رژیم بوده
شود. بنـابراین بـه  کردهای آمریکا برای این رژیم کاسته می از هزینه  سازی، بخشی عمده قالب عادی

رسد آمریکا خالف این رویه را مطلوب خود بداند. اما برخـی تحـوالت نیـز حـاکی از آن  نظر نمی 
کا در حال تبدیل شدن به موضـوعی ثانویـه اسـت. است که مؤلفه رژیم صهیونیستی در داخل آمری

  حال آیا این روند رویکرد بایدن نسبت به تطبیع را متأثر خواهد کرد؟
  

  تحلیل رویداد
در قالب بیداری  ۱۳۸۹تحوالت عربی سال : . ضرورت تطبیع در سیاست آمریکا در یک دهه اخیر با تمرکز بر دولت بایدن ۱

یونیستی را بیش از هر موجودیتی در منطقه متزلزل کرده بود؛ امـا اسالمی، موقعیت امنیتی رژیم صه
های تکفیری در توسعه جنگ  کار از جریان با انحراف این جریان و حمایت آمریکا و اعراب محافظه

ای در تحوالت منطقه پیدا کـرد. از سـوی  سابقه آفرینی بی به حوزه مقاومت، این رژیم ظرفیت نقش
نه همگرایی و اتحاد راهبردی رژیم صهیونیستی با اعراب مخالف ایران را دیگر، تصویب برجام، زمی

ها، در  خـدمتی بـه صهیونیسـت سابقه وی در خوش فراهم کرد. روی کار آمدن ترامپ و اقدامات بی
ای ترسـیم کـرد  گونـه مقایسه با رؤسای جمهور سابق آمریکا، چهره رژیم صهیونیستی را در منطقه به

نان موقعیت برتری در منطقه دارد که سایر کشورهای عـرب ناچـار بـه توسـعه که گویی این رژیم چ
ویژه اوباما و کاندیدهای ایـن حـزب   ها، به روابط با این رژیم هستند. با این حال، رویکرد دموکرات

آمریکا، حاکی از تغییر نگرش تدریجی بخشی از بدنه داخلی آمریکا نسبت بـه  ۱۳۹۹در انتخابات 
  این رژیم است.

جمهوری اوباما، آمریکا به قطعنامه ضد اسرائیلی رأی ممتنـع داد و  در روزهای پایانی ریاست    
رژیم صهیونیستی محکوم شد. خروج نظامیان آمریکایی از افغانسـتان در دوره بایـدن حـاکی از آن 
ل است که او نیز رویکرد ترامپ و اوباما مبنـی بـر کـاهش تعهـدات آمریکـا در غـرب آسـیا را دنبـا



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هشتم
، 

شماره
 

151
، 

1400
 

 

 

20  

تر شده اسـت. سـاختار ایـن  آویو ضعیف های شراکت راهبردی واشنگتن با تل کند. همچنین پایه می
 طـی دوران ریاسـت روابط با نامالیمات اصلی روبه

ً
تر  جمهوری بایـدن قـوی رو است کـه احتمـاال

مدت که رژیم صهیونیستی به جای یک مسئله دوحزبـی بـه یـک مسـئله  خواهد شد. روند طوالنی
های اخیر تسریع شده است. بسـیاری از  شود، در سال در ایاالت متحده تبدیل می» خواه جمهوری«

ها، تمایل دارند درگیری رژیم صیهونیسـتی و فلسـطین را از دریچـه  جوانان آمریکایی، به ویژه چپ
حقوق بشر ببینند و انتقادات بیشتری از سیاست این رژیم در مقایسه با هموطنان قدیمی خود دارند. 

اند و چندین کاندیدای این حزب در انتخابات سال  یاستمداران دموکرات این احساسات را دریافتهس
ها به رژیم صهیونیستی در قبال تغییر سیاسـت  گذشته حمایت بالقوه خود را از مشروط کردن کمک

یـت ها مطرح کردند. با این حال، بخشی بزرگ از آینده رژیم صهیونیستی به موقع نسبت به فلسطینی
تواند  جهانی آمریکا در آینده بستگی دارد. اگر روند افول آمریکا تسریع شود، رژیم صهیونیستی نمی

کم در سیاست  همین مواضع کنونی را در قبال منطقه و در مرکز آن فلسطین و ایران دنبال کند. دست
ی دارد. داخلی آمریکـا و در ارتبـاط بـا حـزب دمـوکرات، رژیـم صهیونیسـتی جایگـاه رو بـه افـول

ها و جوامع در  ارتباط با این رژیم است و این حزب بر مسائل اقلیت ها بی ترجیحات آینده دموکرات
دهد در دوره خود موقعیت رژیم  شود. در نتیجه بایدن ترجیح می حاشیه در داخل آمریکا متمرکز می

  سازی نیز در این راستاست. صهیونیستی را تثبیت کند. حمایت از عادی
رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا در منطقه به یک بازیگر مهـم  ضع بایدن در ارتباط با مسئله تطبیع:. موا ۲

 سیاست خارجی بایدن در آینده در منطقه و جهان، منافع ایـن بـازیگر را 
ً
تبدیل شده است و احتماال

گرایی آمریکـا در  نیز لحاظ کند و این رژیم را به یک موقعیت برتر برساند. با این حال پایان یکجانبه
شود. امروز سه بـازیگر اصـلی خـارج از منطقـه، رقابـت بـزرگ قـدرت در  خاورمیانه احساس می
کنند: ایاالت متحده، روسیه و چین. با ظهور ایاالت متحده بـه عنـوان یـک  خاورمیانه را تعریف می

صادرکننده بزرگ نفت و گاز، انتقادات فزاینـده از شـرکای آمریکـایی در منطقـه و شکسـت نظـامی 
های گذشته نامشخص شده اسـت. بایـدن  در منطقه به همان اندازه دهههای آمریکا  داعش، اولویت

سازی با رژیم صهیونیستی  وگوی خود با رئیس امارات متحده عربی بر اهمیت مسئله عادی در گفت
  تأکید کرد. بایدن در کمپین انتخاباتی خود نیز از مسئله تطبیع حمایت کرده بود.

در وزارت خارجـه رژیـم صهیونیسـتی نیـز اعـالم کـرد: الیاف بنیامین، رئیس اداره خاورمیانـه 
کند و آماده ادامه این روند است. ما با آنهـا بـرای  سازی را تأیید می دولت جدید آمریکا روند عادی«

البته مسئله حمایت بایدن از تطبیع ممکن است تحـت تـأثیر » کنیم. تحقق این مسئله همکاری می
واسـطه نفـوذ در   ا عربستان قرار گیرد و رژیـم سـعودی بـهمواضع دولت آمریکا نسبت به روابطش ب

سازی را برای امتیازگیری آهسته کند. امـا منطـق سیاسـتمداران عـرب  های عربی، روند عادی دولت
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گـذرد و عربسـتان بـرای فـرار از  آویو می ها این است که راه واشنگتن از تـل منطقه از جمله سعودی
حقوق بشری خود در محافـل غربـی، زودتـر از آنچـه در دوره های آمریکا و ترمیم وجه ضد  تحریم

  سازی فرو افتد. این روند مطلوب بایدن است. شد، به دامان عادی ترامپ تصور می
  

  گیري نتیجه
ها  رسد  با کاهش تعهدات آمریکا در منطقه، این کشور مایل به تثبیت جایگاه صهیونیست به نظر می

یدن ناچار به حمایـت از ایـن رونـد خواهـد بـود. هرچنـد بایـدن در روابط خود با اعراب باشد و با
خواهد داشت، اما بـرای تثبیـت دولـت   برخالف ترامپ نسبت به این موضوع، رویکردی محتاطانه

خواهان باید حسن نیـت خـود را نسـبت بـه تطبیـع بـه  خود با حمایت آیپک در رقابت با جمهوری
 م صهیونیستی نشان دهد.های صهیونیست در داخل آمریکا و رژی جریان





  
  

  اهش سلطه دالر در بازارهاي جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد تحریمک

  رویداد
درصـد  ٥٩هفته گذشته این خبر منتشر شد که سلطه دالر در بازار مالی جهانی کـاهش یافتـه و بـه 

یـز تا کنـون ن ٢٠١٤شروع شده است. از سال  ٢٠٠٠رسیده است. روند کاهش سلطه دالر از سال 
المللی پول منتشر کرده  درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش که صندوق بین ٧ارزش دالر 

رو   درصـد خواهیـد رسـید. نوشـتار پـیش ٥٠است، در یک دهه آینده میزان سلطه دالر به کمتـر از 
  کند. دالیل کاهش سلطه دالر در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد تحریم را بررسی می

  حلیل رویدادت
ها در حال از دسـت  شده توسط دولت دالر به عنوان ارز اصلی مبادالتی و همچنین ارز اصلی ذخیره

دادن قدرت خود و جایگزین شدن با سایر اشکال سرمایه و ارزهـای رسـمی اسـت. ایـن وضـعیت 
لـی هـای داخ هـا، تجـارت و همچنـین کنتـرل بحران ترین ابـزار آمریکـا در تحریم تواند اصـلی می

اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد و موجـب کـاهش شـدید ظرفیـت آمریکـا در مـدیریت 
جهان شود. از این رو، این نکتـه اهمیـت دارد کـه بـدانیم کـاهش قـدرت دالر چـه آثـاری در بعـد 

 توان از این تأثیر برای مقابله با اقدامات آمریکا بهره برد. المللی دارد و چگونه می بین
 به علت نقـش و  ت که قدرت آمریکا در طول سالجالب اس

ً
های پس از جنگ جهانی دوم عمال

استفاده از دالر افزایش پیـدا کـرد. پـس از جنـگ جهـانی دوم، در حـالی کـه اقتصـاد اروپـایی در 
هایی همچون طرح مارشال در اروپا و جهـان موجـب اعتیـاد بـه  فروپاشی بود، دالر و اجرای طرح

ای افـزایش داد. آمریکـا  تقاضای دالر را در خارج از آمریکا به صورت فزاینـده دالر شد و این مسئله
های مستقیم جنگ در اروپا در امان مانده بود، توانست تجارت و اقتصاد خود را در  نیز که از آسیب

  المللی و فقدان رقیب جدی نقش مهمی در این روند داشت. این دوره رشد دهد. تقاضای بین

 المللی ش آن در اقتصاد بینسلطه دالر و نق
ای زیـاد بـرای  شکسته از جنگ نیازمند صرف هزینـه های پس از جنگ جهانی دوم، اروپای درهم در سال

های کالنی به اقتصادهای اروپـایی و پـس از آن اقتصـاد  بازسازی بود. آمریکا از این فرصت بهره برد و وام
های مقابله بـا کمونیسـم داد.  های بازسازی و طرح ای و طرح های توسعه کشورهای آسیایی در قالب طرح

همچنین به دلیل رشد گسترده اقتصاد آمریکا و نیاز آن بـه منـابع انـرژی، دالر بـه ارز مسـلط در مبـادالت 
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انرژی تبدیل شد. اولین دستاوردی که این اتفاق برای آمریکا داشت این بود که توانسـت تـورم را مـدیریت 
یر کشورهای جهان، تقاضا برای ایـن ارز افـزایش یافـت و در نتیجـه ارزش آن در کند. با صدور دالر به سا

سطح باالیی حفـظ شـد. بـدون وجـود چنـین تقاضـایی، و بـا وجـود عرضـه گسـترده دالر و همچنـین 
 های باالی آمریکا، تورم داخلی این کشور ممکن بود به تورمی بزرگ تبدیل شود. بدهی

المللـی، جایگـاه  دالر نبود. دالر با تبـدیل شـدن بـه ارز مسـلط بین المللی اما این تنها کارکرد بین
داد در نقطـه  اصلی را در مناسبات تجاری به دست آورد. این مناسبات تجاری به آمریکـا فرصـت مـی

کلیدی کنترل اقتصاد جهان قرار بگیرد. به همین علت سیستمی مانند سیستم سوئیفت شـکل گرفـت و 
های تحریمی خـود را اعمـال کنـد و حـق  ین قدرت برخوردار شد که سیاستبر مبنای آن، آمریکا از ا

دانـد، محـدود یـا قطـع کنـد. کشـورهای  دسترسی به دالر را بـرای کشـورهایی کـه دشـمن خـود می
 خردشونده قرار گیرند یا تن  تجارت

ِ
کننده نیز به دلیل وابستگی گسترده به دالر در نهایت یا باید در فشار

ریکا بدهند. از این رو دالر ابزار تسلط آمریکا بر قـدرت در سـطح جهـانی، توزیـع، های آم به خواسته
  و در نهایت شکل دادن به روندها و رفتارهای دوستان و دشمنان این کشور است.  تنبیه، پاداش

 چگونه سلطه دالر کاهش یافت؟
مالی جهان شده های گذشته سه عامل موجب کاهش قدرت دالر در تسلط بر بازارهای  در طول دهه

های باالی تولیدی  اند با ظرفیت است. نخست، اقتصادهای جدیدی در جهان شکل گرفته و توانسته
توان به چین و هنـد اشـاره  خود، به رقیبی جدی برای آمریکا تبدیل شوند. از جمله این اقتصادها می
جـدی در اقتصـاد جهـانی کرد که با داشتن نیروی کار زیاد و ارزان بـه تولیدکننـده و صـادرکنندگان 

تبدیل شدند و همین مسئله روپیه و یوان را نیـز بـه ارزهـای محبـوبی در جهـان تبـدیل کـرد. رشـد 
های گذشته کارشناسان را به این تحلیل سوق داد کـه ایـن  گسترده اقتصادی چین و هند در طول دهه

 شند.توانند به صورت جدی قدرت آمریکا را در جهان به چالش بک دو اقتصاد می
هایی همچون روسیه به عمد و با هدف کاهش تسلط دالر، اقدام بـه ذخیـره  از سوی دیگر دولت

گیری از ذخایر طالی خود، نیازمندی خود به دالر را  طال به جای دالر کردند تا در طول زمان با بهره
 کاهش دهند.

قیمـت، کـاربران و  عامل سوم ظهور ارزهای دیجیتال بوده است که با حضور در بازار و افـزایش
توان از این ارزها به منظور معامالت در جهان حقیقی  ها را به این سمت هدایت کردند که می دولت

از این ارزها، امروز  بازار ارزهای دیجیتال به یک بـازار رو بـه رشـد و از   بهره برد. با استقبال گسترده
رخور توجـه ایـن ارزهـا ایـن اسـت کـه بازارهای اصلی مالی جهان تبدیل شده است. نکته ویژه و د

توانند از هر ارزی استفاده کنند و ورود به این بازار به هیچ وجـه نیازمنـد دالر نیسـت.  خریداران می
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المللی کمـک کـرده اسـت. بـا  بنابراین، این بازار به ورود ارزهای دیگر غیر از دالر به معامالت بین
ها نیز به سـمت معرفـی رمـز ارزهـای خـود و  ، دولتگسترش استفاده از این ارزها در بازار جهانی

  اند. در نتیجه تکیه به دالر به شدت کاهش یافته است.  معامله با این رمز ارزها حرکت کرده

 گیري نتیجه
آمریکا در طول چند دهه گذشته از تسلط خود بر بازار مالی و قدرت دالر به منظور مدیریت قـدرت 

الملـل  ابزاری در دست آمریکا برای تشـویق و تنبیـه در روابـط بینجهانی استفاده کرده است. دالر 
بوده است؛ اما جایگزین شدن ارزهای مختلف و نیز ورود ابزارهای مالی جدید کـه از ویژگـی غیـر 
متمرکز بودن برخوردارند، توانایی آمریکا را بـرای اسـتفاده از دالر بـه منظـور ابـزار قـدرت کـاهش 

المللی را با ارزهای غیردالری و همچنین ارزهای دیجیتـال و  معامالت بینتوان  خواهد داد؛ زیرا می
  المللی را گرفت. طال انجام داد و جلوی مداخله آمریکا برای کنترل مبادالت بین





  
  

  آمریکا و صحراي غربی

  رویداد
با روی کار آمـدن بایـدن، ایـن سـؤال میـان کارشناسـان حـوزه شـمال آفریقـا مطـرح شـد کـه آیـا 

تواند از تصمیم ترامپ مبنی بر شناخت حاکمیت مغرب بر صحرای  جمهور جدید آمریکا می رئیس
وگویی که بـا وزیـر  نشینی کند؟ در پاسخ به این سؤال وزیر امور خارجه آمریکا در گفت غربی عقب

انجام داد، گفت: دولت بایـدن سیاسـت ترامـپ دربـاره بـه  ١٤٠٠اردیبهشت  ١٠خارجه مغرب در 
حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را تغییر نخواهد داد. حـال سـؤالی کـه نـاگزیر  رسمیت شناختن

شود این است که چرا دولت بایدن رویه ترامپ را در خصوص صحرای غربی پیش گرفتـه  مطرح می
هایی که بایدن را به ادامه سیاسـت ترامـپ سـوق داده  است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا به چالش

  کنیم. اندازی از مناسبات آینده آمریکا و صحرای غربی را ترسیم می شمو سپس چ  است، اشاره

  تحلیل رویداد
وگوی تلفنی با وزیر خارجـه مغـرب بـه او  آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، جمعه در گفت

گفت که دولت فعلی کشورش سیاست دولت پیشین آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیـت 
غربی را تغییر نخواهد داد. در چند مـاهی کـه از روی کـار آمـدن دولـت بایـدن  مغرب بر صحرای

 هیچ تماسی میان واشنگتن و دولت مغرب برقرار نشده بود. در بیانیه وزارت خارجـه  می
ً
گذرد تقریبا

ای بـه مسـئله صـحرای  وگوی تلفنی بلینکن با وزیر خارجه مغرب، اشـاره آمریکا در خصوص گفت
کسیوس گفته غربی نشد؛ اما دو گاه به آ انـد و بلیـنکن  اند که دو طرف در این باره رایزنی کرده منبع آ

  ١گفته است دولت بایدن قصد تغییر سیاست دولت پیشین آمریکا را ندارد.
متحـده ایـن اسـت کـه بایـدن سیاسـت  به عقیده جان بولتون، بهترین نتیجه از زاویه سیاست ایاالت 

صحرای غربی را تغییر دهد؛ اما با توجـه بـه روابطـی کـه میـان ربـاط و ترامپ درباره حاکمیت مغرب بر 
ای در  درجـه ١٨٠خواسـت چـرخش  آویو شکل گرفته است، انجام این کار آسان نیست. اگر بایدن می تل

 ٢رسـاند؛ قبال سیاست ترامپ داشته باشد، باید بالفاصله پس از روی کار آمدن، این مهم را بـه انجـام می
پرسی ندانست، بلکـه بـا طـرح ترامـپ  شرط حل مسئله صحرای غربی را انجام همه تنها پیشاما بایدن نه 

  درباره حاکمیت مغرب بر صحرای غربی موافقت کرد.
                                                                                                                                        
1  . Barak Ravid, "Reverse Trump's Western Sahara Move, U.S. Tells Morocco", 30/04/2021, 

https://www.axios.com 
2. John Bolton, "Biden Must Reverse Course on Western Sahara", 15/12/2020,  

https://foreignpolicy.com/ 

https://www.axios.com
https://foreignpolicy.com/
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  الف) دالیل ادامه سیاست ترامپ درباره صحرای غربی

  از: اند هایی که دولت بایدن را ناچار به ادامه سیاست ترامپ در قبال صحرای غربی کرد، عبارت چالش
ـ واشنگتن         نامه دوستی بین رباط ، توافق١٧٨٧در سال  پیمان راهبـردی): میان آمریکا و مغرب (هم  . روابط دیرینه ١

هـای نظـامی در  امضا شد و آمریکا برای دستیابی به اهداف راهبردی در خاورمیانه و آفریقـا، پایگاه
بـه  ۱۷۷۷ین دولتی بود که آمریکا را در سـال مغرب اول ١جزایر قناری، اسپانیا و مغرب احداث کرد.

  ٢رسمیت شناخت.
تصریح کرد آمریکا با استقرار دولتـی در صـحرای غربـی  ١٩٧٤هنری کیسینجر در اواخر سال  

که متحد دشمنان آمریکا باشد، موافقت نخواهد کرد. بر اساس اظهارات عبدالهادی بوطالب، سفیر 
جمهوری رونالـد ریگـان  ی آمریکـا در زمـان ریاسـتهای اطالعـات مغرب در واشـنگتن، سـازمان

) با پشتیبانی سیاسی و اطالعاتی از مغرب، این کشور را در رأس کشورهای متحـدی ١٩٨٩ـ١٩٨١(
متحده درباره  در دوره ریگان، ایاالت  ٣کردند. های نظامی دریافت می قرار دادند که از آمریکا کمک
  ٤حل سیاسی بر مذاکره طرفین تأکید داشت. اهطرف بود، اما در ر منازعه صحرای غربی بی

با پایان یافتن جنگ سرد، موضع آمریکـا در قبـال مسـئله صـحرا تغییـری ملمـوس کـرد، زیـرا  
های سازمان ملل، مواضع متعادلی برای حل مناقشه صـحرای  های آمریکا با حمایت از تالش دولت

های مربوط بـه  د که باید با اجرای قطعنامهبنابراین آمریکا همچنان معتقد بو ٥غربی و مغرب گرفتند؛
سازمان ملل، منازعه صحرای غربی را حـل کـرد؛ از ایـن رو در آن زمـان از بـه رسـمیت شـناختن 

  حاکمیت مغرب بر صحرای غربی امتناع ورزید.
جمهوری کلینتون، حـل بحـران در صـحرای غربـی بـرای آمریکـا اولویـت  در دور دوم ریاست
به  ١٩٩٧ئله صحرا در سازمان ملل مطرح شد تا اینکه جیمز بیکر در سال یافت؛ به همین علت مس

توجـه ایـن اسـت کـه  عنوان نماینده سازمان ملل برای حل بحران صحرا معرفی شد. نکتـه درخـور 
منازعه صحرا به قدری برای آمریکا اهمیت داشت که برای فشار وارد کردن به طرفین منازعـه، وزیـر 

 ٦ا به این سمت منصوب کرد.اسبق امور خارجه خود ر

                                                                                                                                        
، المجلـه »السیاسه الخارجیه في منطقه المغرب العربي مع الترکیز علی النزاع في الصحراء الغربیه«ن، . بوقاره حسی١

 .١٣١، ص ٢٠٠٢، کلیه العلوم السیاسیه واإلعالم، جامعه الجزائر، ٢الجزائریه للعلوم السیاسیه واإلعالمیه، العدد 
، مرکـز ألفـا بوسـت »اإلستراتیجي رغم قدمها تاریخیاالعالقات الغربیه األمریکیه تفقد طابعها «. حسین مجدوبي، ٢

  .http://alifpost.com، ٠١/٠٦/٢٠١٣للدراسات اإلستراتیجیه، 
، جریـدة األنبـاء الکویتیـه، الکویـت، اإلثنـین »صراع الصحراء الغربیه ینتهي باالسـتفتاء«. فرج ناصر الحرباطي، ٣

 .٢٨، ص ٠٣/٠١/٢٠١١
ــة األمریک«. أحمــد المــؤمني، ٤ ــف الدبلوماســیه والتســویه الرؤی ــین المواق ــه ب ــه تجــاه قضــیه الصــحراء المغربی ی

 Www.elmoumni.maktoobblog.com  :٢٠/١٠/٢٠٠٥،»األممیه
، مجلـة عربنـا »االسـرائیلي -الموقف األمریکي مـن القضـیه الصـحراویه والـدور الیهـودي«. عبدالهادي الجواد، ٥

 .٢، ص ٢٠٠٧اإللکترونیه، موریتانیا، 
، جامعه مصـراته، ١٠، العدد »٢٠١٦-١٩٩٠الموقف األمریکي تجاه القضایا العربیه «لیفه عمر البکباک، . مفید خ٦

http://alifpost.com
http://www.elmoumni.maktoobblog.com
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اما در دوره جدید، آمریکا دو رویکرد را در مقابل جبهه پولیساریو و مردم صحرای غربـی پـیش 
  گرفته است:

خودمختاري  شامل دادن امتیاز نیمـه ١جیمز بیکر  دولت آمریکا از آخرین طرح و مصالحه حل سیاسی: ـ راه
امـا مغـرب خودمختـاری را فقـط در  ٢ندوم حمایت کـرد؛سال پس از برگزاري رفرا ٥تا  ٤به مغرب براي 

پـذیرفت. در واقـع آمریکـا بـرای مصـادره حـق تعیـین  چارچوب حاکمیت خود بر صـحراي غربـي مي
زده، بدون مشـورت  سرنوشت به نفع مغرب تالش کرد. در آخر سال گذشته نیز ترامپ در تصمیمی شتاب

تـرین همسـایگان، در  و الجزایر و موریتـانی بـه عنـوان مهمبا جبهه پولیساریو به عنوان نماینده صحراییان 
  .نهایت حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت

خواهـان در آمریکـا،  جمهوری ترامپ و با روی کار آمدن جمهوری در دوره ریاست حل نظـامی: ـ راه
تـرین  از مغرب، از مهمنظامی  ـ  اتخاذ سیاست تهاجمی در قبال پولیساریو و پشتیبانی جدی سیاسی

جمهوری  تری قرار داد؛ اما در دوره ریاست های خارجی بود که پولیساریو را در موضع ضعیف علت
  حل نظامی آخرین گزینه خواهد بود. بایدن راه

اسرائیل به ویـژه «اسماعیل حمودی معتقد است: : ها سازی روابط اسرائیل با مغرب و البی صهیونیست . عادی ٢
های یهودی در اروپا و آمریکا و برخی متحـدان آنهـا کـه در مغـرب  غرب و همچنین البییهودیان م
از طرفـی  ٣»آورند. سازی روابط بین مغرب و اسرائیل فشار می اند، برای تسریع در عادی مستقر شده

شود رباط از گفته خود برای  رساند و باعث می ـ رباط آسیب می آویو لغو سیاست ترامپ به روابط تل
زسرگیری روابط دیپلماتیـک بـا اسـرائیل کـه در چـارچوب توافـق بـا ترامـپ انجـام شـده اسـت، ا

شک دولت جدید آمریکا تحت فشار البی یهودیان قرار گرفته است که  بنابراین بی ٤نشینی کند. عقب
  نتوانست طرح سیاست حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را تغییر دهد.

در اتحادیه اروپا درباره صحرای غربـی سـه جریـان وجـود دارد: : ترامپ. حمایت فرانسه از ادامه سیاست  ٣
جمهور جدید آمریکا انتظـار دارد بـه سیاسـت ترامـپ در قبـال  جریان اول فرانسه است که از رئیس

انـد و  صحرای غربی ادامه دهد. جریان دوم شامل اسپانیا، پرتغال و ایتالیا موضع دیگری اتخاذ کرده
                                                                                                                                        

 .٣١٩ـ٣١٨ص 
. وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده (در دوران جورج بوش پدر) و فرستاده ویژه پیشین سازمان ملل در امور صحرای ١

 غربی است.
، رساله ٢٠٠٥ـ ١٩٧٥من اإلنسحاب اإلسباني إلی مخطط بیکر الثاني . عمرون محمد، تطور نزاع الصحراء الغربیه ٢

ماجستیر، کلیه العلوم السیاسیه واإلعالم، قسم العلـوم السیاسـیه والعالقـات الدولیـه، جامعـه یوسـف بـن خـده، 
  .٢٠٠٧ـ٢٠٠٦الجزائر، 

ل اتفاقیـات التطبیـع فـي ال رحالت مع إسرائیل دون قنصلیه أمریکیه في الصحراء... المغرب یؤج«. عربی بوست، ٣
 https://arabicpost.net، ٢١/٠١/٢٠٢١، »انتظار موقف بایدن

4. Barak Ravid, Author of from Tel Aviv, “Biden in no Rush toRreverse Trump's Move on 
Western Sahara”, 24/02/2021, https://www.axios.com. 

https://arabicpost.net
https://www.axios.com
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نشینی یا آن را اصالح کند. جریان سـوم کـه شـامل  د از مواضع ترامپ عقبخواهند دولت جدی می
حل نهایی را سـازمان ملـل  کشورهای شمال اروپا مانند سوئد، هلند و آلمان هستند، تأکید دارند راه

  ١بگیرد.
ل ای در داخـ وزیر مغرب، سـعدالدین العثمـانی، در بیانیـه نخست: . تغییر سیاست منوط به تأییدیه کنگره ٤

نشینی بایدن از به رسمیت شناختن حاکمیت مغرب بر صـحرا بسـیار  پارلمان مغرب گفت که عقب
  ٢دشوار است، زیرا تغییر این سیاست نیاز به تصویب قانونی در کنگره آمریکا دارد.

سیاست به رسمیت شناختن حاکمیت مغـرب بـر صـحرای غربـی، منـافع  . منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل: ٥
متحـده را در آفریقـای  های ایـاالت  فارس را تـأمین و همچنـین فرصـت  ل و کشورهای حوزه خلیجاسرائی

بنابراین حفظ منـافع اهمیـت راهبـردی در ٣کند. غربی، اقیانوس اطلس جنوبی و مدیترانه غربی فراهم می
  مقابل تغییر سیاست پرونده صحرای غربی و در نهایت تیره کردن روابط با مغرب دارد.

  

  انداز شمب) چ

پیمـان دیرینـه خـود، مغـرب، بـه بـاالترین سـطح  آمریکا به دنبال این است که روابط خود را با هم
سیاسی، اقتصادی و امنیتی برساند و از طرفی بایدن به برقراری روابط با دولت الجزایر کـه احتمـال 

ه دنبال تحکیم روابط تواند امیدوار باشد؛ در نتیجه ب شکنندگی اوضاع در جامعه آن وجود دارد، نمی
  با مغرب، در وضعیت فعلی از سیاستی که به نفع منافع رباط باشد، حمایت خواهد کرد.

حـل سیاسـی  های راه ها و درگیری در منطقه صحرای غربی افـزایش یابـد، زمزمـه چنانچه تنش
تـر  پرسی و تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی) در کابینه دمـوکرات بایـدن پررنـگ (برگزاری همه

کنـد، ممکـن  زده تغییـر می طور که مواضع آمریکا به راحتی و به صـورت شـتاب همان خواهد شد.
است به همان سرعت سیاست معکوس شود؛ بنابراین سیاست بایـدن در ایـن زمینـه ممکـن اسـت 

  زده ترامپ در مورد صحرای غربی تغییر کند. بعدها با سیاست شتاب

  گیري نتیجه
ار دلیل اصلی و مهمی که بایدن را به پذیرفتن سیاست ترامپ درباره مسئله بنا بر آنچه گفته شد، چه

  . مغرب متحـد و شـریک راهبـردی آمریکاسـت. ١اند از:  صحرای غربی مجاب کرده است، عبارت
که البی یهودی در مجلس سنا  . البی یهودیان: از آنجا ٣. ازسرگیری روابط میان مغرب و اسرائیل؛ ٢

. پادشـاهی ٤ن اجازه تغییر سیاست و بازگشت از ایـن تصـمیم را نخواهنـد داد. وجود دارد، به باید
                                                                                                                                        

بعد قرار ترامب... االتحاد األوروبي ینتظر قرار بایدن حول نزاع الصحراء لبلوره موقف موحد ککتلـه «. ألف بوست، ١
 /https://alifpost.org، ٢٠٢١/٠١/١٣، »غربیه

 . عربی بوست، پیشین. ٢
 . همان.٣

https://alifpost.org
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به رسمیت شناخت؛ بنابراین مغرب از نظـر  ١٧٧٧مغرب برای اولین بار استقالل آمریکا را در سال 
متحـده آمریکـا بسـیار نزدیـک اسـت و تغییـر سیاسـتی کـه  تاریخی، سیاسی و اقتصادی به ایاالت 

ـ ربـاط  ـ رباط و واشنگتن تواند روابط تل آویو زی مغرب با اسرائیل است، میسا شرط آن عادی پیش
 را تیره و تار کند؛ در نتیجه تغییر رویکرد در وضعیت فعلی برای آمریکا ممکن نیست.





  
  

  هاي اسرائیلی بازتاب تحوالت امنیتی اخیر رژیم صهیونیستی در رسانه

  رویداد
سـوزی  کـات تروریسـتی رژیـم صهیونیسـتی در ایـران ماننـد آتشها درباره تحر زنی با افزایش گمانه

نیروگاه نطنز، نیروهای مقاومت با حمله به قلب صنایع نظامی، حملـه موشـکی نزدیـک تأسیسـات 
های اشغالی و انفجار مهیب در پاالیشـگاه نفتـی حیفـا، امنیـت  دیمونا، حمالت راکتی به سرزمین

های رژیـم  ای در شبکه ها بازتابی رسانه امنیتی و ناامنی رژیم صهیونیستی را تهدید کردند. تحوالت
  پردازیم. صهیونیستی داشت که در این نوشتار به آن می

  تحلیل رویداد
داند، اقـدام بـه  ترین تهدید امنیتی خود می ترین و مهم رژیم صهیونیستی که محور مقاومت را بزرگ

ای ایـران، و خرابکـاری در  نشـمندان هسـتههای مقاومت در سوریه و عراق، تـرور دا حمله به پایگاه
ای ایران با هدف افزایش ضریب امنیتی خود کرد. اما حمالت اخیر به کارخانه مهم  تأسیسات هسته

ای ایـن رژیـم یعنـی  وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و حمله به قلب هسته» توِمر«نظامی 
ات نفتی حیفا نشان داد رژیم صهیونیسـتی در و سرانجام انفجار در تأسیس» دیمونا«تأسیسات اتمی 

های نتانیاهو نه تنها ضریب امنیتی این رژیم را افزایش نداده، بلکه امنیـت  تله امنیتی افتاده و شرارت
ای اسرائیل بیش از پیش متزلـزل شـده اسـت. در ادامـه بـه اختصـار بـه ایـن تحـوالت  خانه شیشه

ای و عملیات روانی برای خـود  قط با تبلیغات رسانهپردازیم تا مشخص شود رژیم صهیونیستی ف می
  ای پوشالی ایجاد کرده است. هیمنه
های رژیم صهیونیسـتی خبـر از انفجـاری بـزرگ در مرکـز  رسانه ۱۴۰۰. چهارشنبه اول اردیبهشت  ۱
گیرانه و سانسـور شـدیدی کـه ارتـش بـر آنهـا  ها به علت قوانین سخت اشغالی دادند. این رسانه  فلسطین

چندان مهم جلوه دادند؛ در حالی که حجم آتش و دود برخاسـته  ای نه  کند، این انفجار را حادثه مال میاع
شـد. روزنامـه  وضـوح مشـاهده می از این انفجار مهیب بـه حـدی بـود کـه از فاصـله بسـیار دور نیـز به

انـه نظـامی مهـم شنبه) در کارخ هاآرتص در خبری افشا کرد که این انفجار یک روز پیش (سه صهیونیستی
» دان گـوش«شـهری  در منطقـه کالن» الرملـه«وابسته به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در شهر » توِمر«

 ۱۱شـنبه  (یک ۲۰۲۰ مـی ۳۱رخ داده است. گفتنی است وبگاه کالکالیسـت ِتـک در مطلبـی در تـاریخ 
هـای پیشـرفته تولیـد  ریتأسـیس کـه فناو این شـرکت تازه«) در معرفی این کارخانه نوشته بود: ۹۹خرداد 
ای دارد. در حقیقت، تومر یک شـرکت تحـت مالکیـت دولـت اسـرائیل  کند، مدیریت بسیار محرمانه می
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  »  های راکتی است. است که هدفش قرار داشتن در مرکزیت تخصص حوزه پیشرانه
شنبه دوم اردیبهشت، اعالم شـد از سـمت سـوریه موشـکی بـه سـمت  . بامداد روز بعد، پنج ۲
های دفاعی نیز  ای رژیم صهیونیستی، شلیک شده است و سامانه سات اتمی دیمونا، قلب هستهتأسی

ضـمن تأییـد اصـل خبـر، بـا   اند. ارتش رژیم صهیونیستی لحظـاتی بعـد موفق به رهگیری آن نشده
شدن هشدار، یک فروند موشک هوا بـه زمـین از   به دنبال گزارش فعال«ای اعالم کرد:  صدور بیانیه
وریه به داخل اسرائیل شلیک شد که در منطقه نقب سقوط کرد. در پاسخ به آن، چند دقیقـه خاک س

 » بعد، ارتش اسرائیل سکوی پرتاب موشک زمین به هوا را در منطقه سوریه هدف حمله قرار داد.
اردیبهشت نیز اعالم شد تأسیسات نفتـی در حیفـا دچـار نقـص فنـی شـد و  ۱۰. روز جمعه  ۳

ش گرفت. با این  حال منابع محلی خبر از انفجـاری مهیـب در منطقـه حیفـا داده و قسمتی از آن آت
 سابقه و بسیار بلند بوده است. اعالم کرده بودند صدای آن بی

رنـگ کننـد، امـا گـاهی بـه علـت  کنند حـوداث را کم های صهیونیستی سعی می با اینکه رسانه
 شوند.  گیر شدن اخبار حقیقی، مجبور به گفتن حقایق می همه

روزنامه تایمز اسرائیل درباره انفجار مهیب پاالیشگاه حیفا نوشت: شهردار حیفا هشدار داد باید 
صنایع شیمیایی و مواد خطرناک از این منطقه به جای دیگـری منتقـل شـود. او از دولـت خواسـت 

ت بایـد های خود را برای انتقال این صنایع خطرناک از خلیج سرعت بخشد و تأکید کرد دولـ تالش
هرچه زدوتر به این موضوع بپردازد تا حیفا فاجعه انفجار بیروت را تجربه نکند. او در ادامه مصاحبه 

تن ذخیره آمونیومی داشت کـه عامـل انفجـار بـود. حیفـا هماننـد  بنـدر  ۳۰۰۰افزود بندر بیروت 
ده بنـدر بیـروت، بیروت، دارای مواد خطرناک نفتی و شیمیایی است؛ لذا قبل از تکرار انفجار گستر

 تر انتقال یابند.  این مواد باید هرچه سریع
ترین منطقه صنعتی این رژیـم بـه شـمار  های اشغالی، بزرگ  خلیج حیفا واقع در شمال سرزمین

های  هـزار  نفـر سـکونت دارنـد. درسـرزمین ۹۰۰رود. در مناطق مسکونی نزدیک ایـن خلـیج  می
های فرآوری،  های نفت و کارخانه تی از جمله پاالیشگاهکارخانه صنع ۶۰اشغالی دو بندر و بیش از 

  ١سازی وجود دارد. ها و تأسیسات ذخیره نیروگاه
روزنامه یسرائیل هیوم برای تهیه گزارشی از حمله موشکی به دیمونـا بـه اهـالی اطـراف دیمونـا 

موشـک نشـان  مراجعه کرد و از زبان آنها شنید که پدافند هوایی ارتش اسرائیل هیچ واکنشی به ایـن
زبـان  ای که موشک در آن سقوط کرد، به این روزنامه عبری نداد. سونیا ریویو، یکی از ساکنان منطقه

مـان شـنیدیم  بامداد صدای مهیبی شنیدیم. بعد صدای سقوط شیئی را داخـل منزل ۲گفت: ساعت 
                                                                                                                                        
1. https://www.timesofisrael.com/mayor-of-haifa-home-to-oil-chemical-facilities-warns-of-beirut- 

style-disaster/ 

https://www.timesofisrael.com/mayor-of-haifa-home-to-oil-chemical-facilities-warns-of-beirut
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خانه مشاهده  ای شبیه یک اتو را داخل استخر اما در آن ساعت شب چیزی پیدا نکردیم. صبح قطعه
  آمد؟ افتاد چه بر سر ما می کردیم. اگر این حادثه در روز اتفاق می

نشین منطقه دیمونا هم در این باره به یسرائیل هیوم گفتنـد: در  های صهیونیست شهرداران شهرک
ترین دغدغه ما آن است که اطمینان دهیم این منطقه امن اسـت. در همـین حـال  حال حاضر بزرگ

ها گفت:  وگویی به رسانه یادلین، رئیس پژوهشکده امنیت رژیم صهیونیستی، در گفتژنرال عاموس 
  ١سازی نطنز نیست. مطمئن باشید این پاسخ ایران به حادثه مرکز غنی

  گیري نتیجه
اشـغالی بـار دیگـر  های ترین مراکـز نظـامی در عمـق سرزمین حمالت روزهای اخیـر بـه حسـاس
ه رخ کشید. رژیم صهیونیستی در طول سـالیان متمـادی تبلیغـات ناکارآمدی سامانه گنبد آهنین را ب

آویو آن را کارآمدترین  بسیاری درباره نفوذناپذیر بودن سامانه گنبد آهنین انجام داده است و سران تل
های اسرائیلی و حتی غربی نیز با تکنیک دروغ بـزرگ  اند. رسانه پوشش ضد موشک در جهان نامیده

اند. امـا در پـی  های اشـغالی را نفوذناپـذیر دانسـته ه آسمان و زمین سرزمینو عملیات روانی هموار
 از بین رفت و بر همگان مسجل شد کـه ایـن 

ً
حوادث اخیر، هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی کامال

  کند. ترین تهدیدی ترس بر همه شهرهای آن سیطره پیدا می پذیر است و با کوچک رژیم بسیار آسیب
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