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  يحریر سعد استعفاي پیامدهاي و ابعاد بررسی

   

  رویداد
وزیـر لبنـان از سـوی میشـل  ماه از تاریخ انتصاب به عنوان نخسـت ٩سعد حریری بعد از گذشت 

آن هـم در  ویتیر) از سـمت خـود اسـتعفا داد. اسـتعفای ٢٤جوالی (١٥عون، سرانجام در تاریخ 
شرایطی که لبنان با شدیدترین بحران اقتصادی در پی کاهش ارزش پول ملـی ایـن کشـور دسـت و 

دهد که نوشـتار پـیش  یای از ابهام قرار م کند، آینده سیاسی و اقتصادی لبنان را در هاله نجه نرم میپ
  پردازد.  انداز این موضوع می رو به بررسی ابعاد و چشم

  تحلیل رویداد 
ی از پارلمـان لبنـان، از سـوی میشـل عـون أر٦٥با کسـب  ١٣٩٩بعد از آنکه سعد حریری در آبان 

بـا جریـان میشـل عـون و  ویتشکیل کابینه معرفی شد، با توجه به اختالفات عمیـق مور أعنوان م به
مطرح شـد  ،یند تشکیل کابینهآهای مختلفی در ارتباط با فر زنی گمانه ،جبران باسیلبا طور خاص  به

مدت خواهد بـود و چـه  طوالنی ،و اینکه این بار نیز روند تشکیل کابینه با وجود اختالفات دو طرف
  نهایت منجر به استعفای سعد حریری شود.  بسا در

سعد حریری از همان ابتدا، پیشنهاد تشکیل دولت تکنوکرات غیرحزبی را مطرح کرد و در واقـع 
هـای سیاسـی در داخـل  احـزاب و جریـان و وزن جایگاه، بدون درنظرگرفتن موقعیت تا سعی نمود

هـا در داخـل  هـر یـک از جریـان و سـهم ،خصوص جریان منتسب به میشل عون بهلبنان، پارلمان 
ه زمینـه را بـرای بـروز ئلن مسـ. ایـدولت، به سمت تشکیل دولت تکنـوکرات غیرحزبـی پـیش رود

  اختالف میان حریری و میشل عون فراهم ساخت.
هـا  لذا از همان ابتدا، سعد حریری در تشکیل کابینه تکنوکرات با مانع سخت و محکم مسیحی

آنکـه جلسـات متعـددی رغم  بـهو شخص میشل عون مواجه شد و  طور خاص جریان ملی آزاد و به
بخش  گاه این جلسات و گفتگوها ثمـر له کابینه برگزار شد، اما هیچئمیان دو طرف در جهت حل مس

نبود. در واقع، جریان آزاد ملی با توجه به وزن و جایگـاهی کـه در داخـل پارلمـان از آن برخـوردار 
  شینی از حق خود نبود.ن است، به هیچ وجه حاضر به عقب
میان حریری و عون و پافشـاری حریـری در تشـکیل کابینـه  ها فبر همین اساس، تشدید اختال
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داد،  ثیر قرار میأطور مستقیم منافع جریان وابسته به میشل عون را تحت ت تکنوکرات غیرحزبی که به
  ی در لبنان فراهم ساخت.گیری انسداد سیاس شکل ،زمینه را برای عدم تشکیل کابینه و به موجب آن

بـه کـاخ ریاسـت ، تیـر٢٤استعفای خـود در روز پـنج شـنبه اعالم پیش  یک روز سعد حریری
جمهوری رفته و فهرست کابینه پیشنهادی خود را به رئیس جمهور ارائه کرده بود. لیست ارائـه شـده 

ان انتصـاب هـای زمـانی مختلـف از زمـ های پیشین وی که طی بازه از سوی سعد حریری با لیست
این بار نیز سعد حریـری  .کرد وزیر به میشل عون ارائه شده بود، تفاوت چندانی نمی عنوان نخست هب

همچون جریـان ملـی  ،ها در پارلمان های حائز اکثریت کرسی بدون در نظرگرفتن مالحظات جریان
هایت با مخالفت میشل مهور ارائه کرد که در نج لیستی از افراد ناشناس را به رئیس ،الله آزاد و حزب

  عون مواجه شد. 
کیـد کـرد أوزیر را معرفی و ت٢٤در همین راستا، حریری چهارشنبه کابینه تکنوکراتی متشکل از 
این ترکیـب را بـه  ،اما جریان رقیب، که بر اساس طرح ابتکاری فرانسه، تکنوکرات و غیرحزبی است

ارجه و دفاع را به دو مسیحی مارونی چرا که وی دو وزارت، خ ؛معنای حذف خود از قدرت دانست
، داماد میشل عـون ،و ارتدوکس واگذار کرده که مورد پسند جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل

ماه قبل به درخواسـت عـون بـه یـک  ٨نبوده و پست وزارت کشور را که در کابینه پیشنهادی اول در 
  سنی واگذار کرده بود.مسیحی ارتدوکس داده بود، در چینش جدید به یک فرِد 

دانست لیست وی مغـایر بـا مواضـع تـیم ریاسـت جمهـوری  در واقع، حریری درحالی که می
است، آن را تحویل میشل عون داد و تنها چند ساعت به او برای اعالم نظرش در این زمینـه مهلـت 

ف بـرای اسـتعفا وزیر مکل منابع لبنانی این امر را غیر عادی و در راستای همان تصمیم نخست .داد 
رخ داد و حریری بعـد از دیـدار بـا میشـل عـون  ژوئیه ١٥دانستند؛ اتفاقی که سرانجام روز پنجشنبه 

  استعفای خود را اعالم کرد. صورت رسمی به
ابتکـاری  ،رئیس پارلمان لبنـان ،»نبیه بری«استعفای سعد حریری در شرایطی رخ داد که پیشتر 

وزیر آینده را جهت  تمام عیار خود از سعد حریری برای نخستبرای تشکیل کابینه مطرح و حمایت 
امـا  ،بست سیاسی و در نهایـت فروپاشـی کشـور اعـالم کـرده بـود تر شدن بن جلوگیری از پیچیده

و درنظرگـرفتن منـافع حـداکثری ، مریکا و سعودیآسعدحریری به علت فشارهای خارجی از سوی 
هـای سیاسـی در داخـل  یگاه و وزن احـزاب و جریـانجریان مستقبل و عدم اهتمام به موقعیت، جا

ها در داخل کابینه دولت و گـرایش بـه سـمت تشـکیل دولـت  پارلمان و سهم هر یک از این جریان
  مخالف حداکثری میشل عون، به سمت استعفا گام برداشت.  ،تکنوکرات غیرحزبی و به تبع آن
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  گیري   نتیجه
ارجی از سوی ریاض و واشنگتن سـعی نمـود کـه در معرفـی در پی فشارهای خ حریریبعد از آنکه سعد 

های دارای وزن در پارلمـان، ماننـد جریـان  اسامی کابینه پیشنهادی خود به میشل عون، مالحظات جریان
ملی آزاد، را نادیده گرفته و به سمت تشکیل دولت تکنوکرات غیرحزبی طبـق طـرح ابتکـاری فرانسـه گـام 

نسـداد سیاسـی در لبنـان و عـدم تشـکیل کابینـه و در نهایـت اسـتعفای وی از بردارد، زمینه برای  ایجاد ا
شـدید  های تحریم وزیری فراهم شد. استعفای سعد حریری در شرایطی مطرح شد که لبنان تحت نخست
های مـالی خـود بـه ایـن  خصوص سعودی، کمک قرار گرفته و کشورهای عربی، به المللی بین و ای منطقه

اند. آمریکـا  گرفت، قطع کرده از آن در چارچوب تزریق ارز به اقتصاد لبنان صورت میکشور را که تا پیش 
المللـی پـول را منـوط بـه پیشـبرد پرونـده  خصوص از سوی صندوق بین و اروپا نیز ارائه هرگونه کمک، به

  اند.  سیاسی و تشکیل دولت تکنوکرات در این کشور کرده
صوص آینده سیاسی لبنان بعـد از اسـتعفای سـعد های مختلفی در خ در حال حاضر گمانه زنی

ترین احتمال بیانگر معرفی شخصیت دیگری از سوی سعد حریری  شود، اما قوی حریری مطرح می
تمـام «و » نجیـب میقـاتی«باشد که در این بـین نـام  وزیری می برای به عهده گرفتن منصب نخست

  یش از تمام سالم است. مراتب ب شود که احتمال معرفی میقاتی به مطرح می» سالم





  
  

  کشور این هاي رسانه در افغانستان خاك از ناتو اشغالگران خروج بازتاب

   

  رویداد
بس با طالبان بدان متعهد شده بود خروج نیروهای این کشـور از افغانسـتان  آنچه که دولت ترامپ در آتش

موضوع، در نهایت پـذیرفت کـه  بود. دولت بایدن پس از چندماهی معلق نگه داشتن ۱۴۰۰تا اردیبهشت 
عمل کند. در پی این مسأله، دیگر اعضای نـاتو نیـز بـا  ۱۴۰۰به این تعهد با تأخیری چندماهه در شهریور 

هـا و خـروج سـریع  سرعت روی به خروج نیروهای خود از افغانستان آورده و جهانیان شاهد تخلیه پایگاه
ف (آیساف) از خاک افغانسـتان هسـتند. ایـن خـروج بـه ناتو به عنوان رکن اصلی نیروهای موسوم به ائتال

های جهان، منطقه و افغانستان انعکاس یافته است. در ایـن یادداشـت بـه بازتـاب  انحاء مختلفی در رسانه
  پردازیم. های افغانستان می این خروج و در واقع اخراج در رسانه

  تحلیل رویداد
های بسـیار مهـم جهـانی و  ستان در فضای وبسایتها و دیگر اعضای ناتو از افغان خروج آمریکایی

انگلیسی زبان بازتاب خاصی داشته است؛ به نحوی که ما در میان آنها شاهد بارها و بارهـا تصـریح 
آمریکا در افغانستان در نشریات مهم انگلیسی » شکست(«هستیم. » شکست«و تأکید بر کلیدواژه 

ای  فرز مورد تصریح قرار گرفته است که بایستی در مقالهالملل مانند فارین ا زبان در حوزه روابط بین
  جداگانه به آن پرداخت.) 
انـد. امـا در  های ایران و پاکستان به طرق مختلف به این مسـأله پرداخته در سطح منطقه، رسانه

ای اثرگذار بـوده اسـت. در هـر دو  بندی رسانه ها در صف هر دو کشور عقبه اعتقادی و سیاسی گروه
انی که بیشتر تمایل به غرب دارند، از خروج آمریکا گله کرده و به نوعی خواهان بازگشـت کشور کس

های منتقد نسبت به نظم موجـود جهـانی، شـاهد  ایاالت متحده به افغانستان هستند. ولی در طیف
  بار آمریکا از منطقه و مبارک بودن این امر است. این هستیم که بیشتر تأکید بر اصل خروج خفت

ود افغانستان سه خط کلی قابل مالحظه است. طالبان و فاطمیون دو گروه اصـلی هسـتند در خ
ها  ها و رسـانه انـد. برخـی سـایت که به صراحت از اخراج آمریکا به شکلی بسـیار مثبـت یـاد کرده

های وابسته به دولـت مرکـزی افغانسـتان  گرایی و رسانه موضعی میانه داشته و نهایتا در اردوگاه غرب
  شود. ها مشاهده می ال نکات منفی این خروج و به نوعی درخواست برای بازگشت آمریکاییمعمو
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هایش (االماره، مجله حقیقت و مجلـه شـهامت و ...): وبسـایت االمـاره در  . طالبان و رسانه۱
مقاالت مستقلی یا مقاالتی که از مجالت طالبان (حقیقت و شهامت) بازنشر کرده به ایـن موضـوع 

ه مقاله مهمتر را به اجمال بررسی میکنیم:پرداخته ا
ُ
  ست که برای فهم نگاه طالبان، ن

  

  الف) بر حذر باش ای فاتح

  دهد: فارسی است و به صورت خالصه دید طالبان نسبت به مسأله را نشان می این مقاله به قلم احمد
 قریـب عن هشـاءالل ان و است منزل به ورود انتظار در ها دروازه عقب در فتح نوید و مژده«

 از اشـغال و جنـگ آتـش در سو این به دهه دو از که رنجدیده مردم و مظلوم ملت چشمان
 بر آزادی پرچم و شود می روشن سوزند، می دیگر سوی از داخلی اجیران ستم و ظلم و یکسو
 اشـغالگران. رفـت خواهـد بـین از فسـاد های ریشه و آمده در اهتزاز به کشور این های قله
 کردند کشور در که ای چپاولگری و دزدی خیانت، بر بنا نیز آنان داخلی جیرانا و روند می
  »ندارند. دیار این در پایی جای دیگر

نویسنده در این مقاله اعضای طالبان را مورد خطاب قـرار داده و ضـمن خرسـندی از پیـروزی 
 علیه آمریکا آنان را از غرور و هوای نفس پرهیز داده است.

  

  هایی که سودی نداشت له؛ هزینهب) جنگ بیست سا

  سمنگانی است و شرحی از بیست سال گذشته از نگاه طالبان را ارائه کرده است: به قلم حبیبی
 افغانستان در نظامی امریکا ساله بیست حضور که امریکا، جمهور رئیس بایدن، جو اعالن با«
 و دسـتاوردها اکنـون د؛بخش می پایان شرطی پیش هیچگونه بدون امسال سپتمبر ماه ۱۱ تا را

 قرار اجتماعی و خبری های رسانه در ها بحث محوری موضوع درازمدت، جنگ این های هزینه
 این یا و کیست جنگ این بازنده و برنده که است گذشته این از حرف اکنون بلی،. است گرفته
 و آمار ختلفم خیر؟... نهادهای یا داشته هم دستاوردی آیا یا و داشته هایی دستاورد چه جنگ
 بر همه آنچه اما کنند؛ می ارائه امریکا مالی و جانی سنگین های هزینه مورد در را مختلفی ارقام
 بـه افغانسـتان در ای اداره ها، هزینه همه این با که اینست دارند، جدی نگرانی یا و اند متفق آن

 حفـظ را خـود ودوجـ امریکا های کمک بدون بتواند ماه چند برای کم دست که نیامده وجود
  کند...
 باید بلکه بندند، می رخت کشور این از خودشان تنها نه ساله، بیست جنگ پایان با
 در خصـوص بـه و مختلـف عنـاوین بـه دهه دو این در ها این با که را یی ها افغان آنعده
 همـه بـا که معناست بدین این. ببرند خود با هم کردند، می همکاری نظامی های پایگاه

 گران اشـغال گماشتگان برای امن  خانه  به افغانستان هم باز ها، غربی تکاپوی و جستجو
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 ترک را استعمارستیز کشور این شان دسته و دار با تا اند شده ناگزیر آنها و نشده است تبدیل
  ...کنند

 جای به باید و است افغانستان در صلح آمدن برای خوبی فرصت حقیقت اکنون در
 میان بـه خصـوص به مسائل بقیه برای تری جدی و بعدی های گام آن، روی کردن درنگ
 ملـت تمـام بـین وصـل نقطه که افغانستان اسالمی در شمول همه و مستقل نظام آمدن

  برداشته شود... است، کشور این مسلمان
  وحشیانه هجوم از پیش سال بیست که سیکوالرانی و دموکراتان این است عجب اما
 ناتو و امریکا خروج آیا پرسند می امروز کردند، می استقبال وقاحت تمام با ناتو و امریکا

 تن چند شما خواست به ناتو و امریکا وقتی که! است عجب است؟ مسئوالنه افغانستان از
 مسئوالنه آن کردند، اشغال را افغانستان و آمدند  توپ و تانک با فراریان و خودفروختگان

 ایـن رونـد، می پـس هـا افغان با توافق روی از و شکست دیدن از پس که حاال اما بود؛
  »است! غیرمسئوالنه

  
  پ) پرچم آمریکا از فراز بگرام تا زیر پا

 نظامی باالیی مصنوعی هوش و افکنی بمب و موشکی قدرت چه با آمریکا! الله سبحان«
 سر خطه این در دوباره مجاهدان که کرد نمی گمان کس هیچ شاید که آورد یورش ما بر
 مهندسـان های برنامه و معادالت تمام. خورد رقم دیگر ای گونه به تاریخ اما. کنند دبلن

 بـازهم کـه بـود اینجـا و درآمد آب از اشتباه شان بندی زمان خورد؛ هم به آمریکا نظامی
 قبرسـتان بـار، اولـین نامیـد... بـرای »ها امپراطوری قبرستان« را افغانستان نگار، تاریخ
  های تانک

ِ
  محوطه در را بقسا شوروی

ِ
 چشمانم کردم؛ مشاهده نیمروز والیت قومندانی

 وسیعی قبرستان چنین است، شده واقع افغانستان از ای گوشه یک در که نیمروز. شد خیره
 خود تو! است چگونه افغانستان والیات سایر و روز حال  پس دارد، شوروی های تانک از

  ».مرا بهار من گلستان از کن قیاس
  ها تاریخ بنونضیر در بگرام و دیگر پایگاهت) تکرار 

 چند دوستانم از یکی که بود اندازه این به گر اشغال یها نیرو این جسارت و دبدبه حتی«
 دیواری روی در بودم، زندانی بگرام در وقتی: کرد تعریف برایم بود، زندانی بگرام در سال
 کـه »خـوریم نمی تشکسـ هرگـز ما« یعنی (We never defeet) دیدم را جمله این

 حال در کرده قبول را شکست ذلت، تمام با ها آمریکایی بودند. اکنون نوشتهها  آمریکایی
َو  کشور از شدن بیرون

ُ
ِذي است...ه

َّ
  ال

َ
َرج
ْ
خ
َ
  أ

َ
ِذین

َّ
ُروا ال

َ
ف
َ
  ک

ْ
  ِمن

ِ
ل
ْ
ه
َ
  أ

ِ
اب
َ
ِکت
ْ
ِهْم  ِمـن ال

ِ
ـار
َ
 ِدی
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ِل 
َّ
و
َ
... ِأل

ِ
ر
ْ
ش
َ
ح
ْ
  »ال

  

  شم (خطاب به نظامیان افغان)ث) از یک پدر هستیم؛ بیا به آغو

 هم دست در  دست است؛ نشده دیر تا بیا. رسید پایانش به استعمار دبدبه آغوشم؛ به بیا«
 با ها کن...آن جدا خائنان از را خود صف و بیا. بکوشیم مرزوبوم این آبادانی در و بدهیم
 اشغال ظلمت از کخا این تا خواهند نمی گاه هیچ آنها. روند می اشغال با و آمدند اشغال
 تحمیـل مـا بـر که بودند بیرون از یافتگانی پرورش آنان بلکه گردد؛ مستقل و آید بیرون

 در اشغالگران، یوغ از رهایی و آزادی های گل و است باز تو برای آغوشم که شدند... بیا
  »توست. منتظر دستانم

  

  ج) فتح عظیم و آزمون بزرگ

رت الله عزوجل در مقابل اشغالگران به دست پیروزی شکوهمندی را که به فضل و نص«
تـرین  دریغ گلگون کفنان بود که در سخت های بی نتیجه سعی، تالش و قربانی ،آوردیم

شرایط و در دشوارترین حاالت سینه برای مقابله زدند، نهراسیدند، معامله نکردند و برای 
 .»به اهتزاز درآوردن درفش توحید در خون خود تپیدند

  

   بزرگ فراموشت نشود چ) مجاهد

 سـومین شکسـت همانـا کـه بزرگ پیروزی و فتح! میهنم  دیده درد مرد! بزرگ مجاهد«
 اما. گویم می باد تهنیت و مبارک برایت را است افغانستان در (امریکا) جهان امپراطوری
! بـزرگ .. مجاهـد.است. نیامده دست به سهل به آزادی و فتح این که نشود ات فراموش
 دره از کـه هیهات دارند. نیاز مرحمت  و شفقت به  و اند دیده درد ما ملت که دنرو یادت
 در سـاله بیسـت جنـگ اصلی نشود که هدف فراموشت شوی... داخل کدورت و کینه
 غنائم. آوردن دست به یا  طلبی جاه یا جویی انتقام نه بوده؛  قرآن حاکمیت همانا کشور
 پرداختن جهاد به و گرفتن بدست سالح گوید می و کند می محکوم را ها این همه اسالم
 و ظلم ساختن کن ریشه و حق از دفاع الهی، قوانین تنفیذ برای و باشد الله راه در باید فقط

 »فساد.
  

  ها برای افغانستان اسالمی ح) فارغ از قومیت

چه مطرح  های مختلف با نظریات مختلف فقهی وجود دارند، اما آن در افغانستان قومیت
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و در این مسیر هر  باشد اسالمی می حکومتت، آبادی افغانستان، زیر پرچم و سایه اس
  »فغانستان از او استقبال خواهد کرد.ا کسی گام بر دارد، مطمئنا امارت اسالمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

های خـود دسـت کـم در مقـام سـخن، اقـوام  با اخراج آمریکا از افغانستان، طالبـان در رسـانه
کنـد کـه بایـد ایـن دعـوت را  اتحاد برای آرمان افغانستان اسـالمی دعـوت میگوناگون کشور را به 

  جداگانه در مقام عمل سنجید و نمره داد.
  

  خ) در بهار آزادی جای شهدا خالی

تنیـدگی گفتمانهـای رایـج در دو  عنوان این مقاله از این جهت جالب توجه اسـت کـه شـدت درهم
  دهد. کشور ایران و افغانستان را نشان می

 در و فتوحات این در مردانگی...جایتان و آزادی راه های اسوه ای! جهاد میادین شهدای«
  ».ست خالی مبارک عید این

فاطمیون در بیانیه بسیار خوبی خروج آمریکـا را دسـتاورد مـردم مسـلمان افغانسـتان  . فاطمیون:۲
ی در افغانستان را تا حد دانسته و با اتخاذ موضعی خوب برنامه دشمنان برای ایجاد جنگ شیعه ـ سن

  زیادی خنثی کردند.
 ای بسیار هوشمندانه و وحدت آفرین از سوی فاطمیون صادر شد: بیانیه ۱۴۰۰تیر  ۳۰در 

ترین  شک یکی از تاریخی تحوالت اخیر در جهان اسالم و کشورهای مسلمان منطقه بی«
اندیشـی و  ژرف های مسلمان رقم زده است که صبر، تأمل، تحمـل، را بر ملت ها دوران

ای جدید را در  تواند صحنه بصیرت مؤمنانه تمام مسلمین جهان در این برهه تاریخی، می
تر از همه تاریخ  زدن نظم لیبرالی جهانی پدید آورد و مستکبرین عالم را ذلیل عرصه بر هم
 ...به زانو بنشاند
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فول و ذلت در این بین تحوالت بیست ساله افغانستان قطعا نقطه عطفی جدید بر ا
ای الهی و  ای مردم مظلوم کشورمان نتیجه استکبار جهانی خواهد بود و مقاومت دو دهه

برخاسته از ذات اقدس احدیت جهت پیروزی مستضـعفان عـالم و شکسـت و تبـاهی 
کست آمریکا در افغانستان و خروج مفتضحانه د داد... شمستکبران جهان را در پی خواه
حامیان غربی او از کشور، قطعا و یقینا دل تمام مسلمانان از  و ذلیالنه استکبار جهانی و

جمله مردم مسلمان افغانستان را شاد کرده است. این شکست سنگین حاصل مقاومت 
داخلی و خارجی تمام مردم مسلمان افغانستان بوده و پایان اشغال افغانستان جشنی ملی 

  »هد بود.خوا و مردمی
ت شـیعی و انقالبـی اسـت ضـمن بیـان خوشـحالی از شکسـت این سایت که سای الف) آواپـرس:
هایی از وضعیت پساآمریکایی و چگونگی رفتار طالبان را بازتاب داده اسـت. ضـمنا  آمریکا، نگرانی

  نسبت به برنامه ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
نه میگوید که با نگاهی بدبینا» امریکا میراث انگیز، غم افغانستان«این سایت در مقاله  ب) جمهور:

 و گسـترش حـال در یهـا بیماری فراگیـر، فقـر جمعی، دسته یها آوارگی فاجعه، فروپاشی، مرگ،«
 سـالهـا  ده احتمـاال و اسـت امریکا میراث این. ندارد وجود آن به امیدی هیچ که تاری و تیره آینده
  »یافت. خواهد ادامه دیگر

 خـداحافظی احمدزی غنی اشرف حکومت با بایدها  هزاره«این سایت در دو مقاله  پ) افغان ایرکا:
ها و نه بـه  اید نه به ارگیب های مردمی نتیجه اصلی و نهایی خیزش«و » شوند مذاکره وارد طالبان با و

ضمن ابراز نگرانی از نحـوه خـروج آمریکـا ناامیـدی از دولـت غنـی را نیـز تبیـین » ها باشد طالب
 کند. می

رسانه وابسته به حزب التحریـر (حزبـی بـا فعالیتهـای مشـکوک در  ت) حزب التحریر والیت افغانستان:
 اگر دارد وجود جهان در امریکا تاریخ از که شناختی با«افغانستان) نکات مهمی را بیان کرده است: 

 سرنوشـتی و افغانستان در نظامی امریکا حضور سال بیست شود، گرفته کار سیاسی شعور از اندکی
 بحـران تـداوم بـر اعتماد و شیطان به اعتماد واقع در امریکا به اعتماد اند، جهموا آن با مردم اکنون که

 زیـاد سیاسـی قشـر میـان در امریکـا به امید و اعتماد که شود می دیده هم هنوز این وجود با. است
 بسـیاری حتـا و حکومت رهبران هم هنوز سیاسی، آینده از ناامیدی و بحران وجود با چنانچه. است
 انـدازه ایـن بـه را هـا برخی چشـمان قدرت چرا. دارند را امریکا دستگیری آرزوی سیاسی رهبران از
  »سازد؟ می نابینا

دهنده نگاه دولت غنی و تمجیدکننده او. این سایت به نامشروع بـودن جنـگ  بازتاب ج) آریانا نیوز:
 مسـلح قـوای اعلـی سـرقوماندان و غنی جمهور رئیس«پس از خروج آمریکا اشاره کرده و میگوید: 
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 ملـی و دینـی مشـروعیت طالبـان جنـگ که گفت خاص، یها عملیات اردوی قول از بازدید ضمن
  »...ندارد

گرایان افغانسـتان بـه مسـأله و در واقـع خـواهش از  مبتنی بر نگاههای غرب چ) روزنامه افغانستان ما:
  آمریکا برای بازگشت به افغانستان.

ای جالـب توجـه بـه پـروژه خطرنـاک آمریکـا:  یان؛ اما اشارهگرا مبتنی بر نگاه غرب ح) طلوع نیـوز:
 و یافتـه دسـت صلح توافق به امریکا با طالبان که حاضر حال در». ماند می داعش رود، می امریکا«
 منافع از حفاظت برای داعش جز دیگری بهانه هیچ اند، گشته برخوردار سیاسی نسبی مشروعیت از

هـا  واقعیت این به توجه ندارد. با وجود افغانستان و آسیا در تنواشنگ هژمونیک اهداف و استراتژیک
 کـار دسـتور در افغانسـتان بـا امریکـا صـلح از پـس آن زیرزمینـی نیروی گسترش و داعش تقویت

  دارد. قرار امریکا جاسوسی یها سازمان و پنتاگون یها استراتژیست
 پسـا افغانسـتان«ن در مقالـه گرایـان و خـواهش از آمریکـا بـرای مانـد نگـاه غرب خ) هشت صبح:

 ایـران، ویـژه  بـه منطقه کشورهای بر نفوذ و اشراف برای امریکا که است این غالب گمان«: »امریکا
 را کشـور ایـن افغانسـتان، الجیشـی سوق موقعیت و طبیعی سرشار منابع از استفاده و روسیه و چین
  .»کرد نخواهد ترک

 جمهـوری خارجـه امـور وزارت«هـا:  ازگشـت غربینگاه رسمی دولـت و اسـتقبال از ب د) أنیس:
 بـازنگری بـر مبنـی اسـترالیا خارجـه امـور وزیـر و وزیر نخست های صحبت از اسالمی افغانستان

  »نماید. می استقبال کابل، در استرالیا دایمی دیپلماتیک حضور احیای جهت آن کشور تصمیم
ای هزاره، به شدت ضـدنمادهای اسـالمی، ضـدایران و نگاه پان مغولیسته: هزارستان نیوز ذ) صفحه اینستاگرامی

  ضدفاطمیون و تأکید بر اینکه پس از خروج آمریکا تنها راه درست، تجزیه افغانستان است.
الخصوص ایـران در فضـای پسـاآمریکایی بـه  تأکید بر نقش مخرب همسایگان علی ر) افغان پیپر:
  .»نیستند اعتماد قابل ما یها همسایه«ویژه در مقاله 

طرفـدار ایجـاد حکومـت نظـامی در  ز) انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان (وابسته به وزارت خارجه آن کشور):
ــین شــده در نشســت   ها، فرصــت نیازســنجی،: نظــامی حکومــت«افغانســتان پســاآمریکایی، تبی

 لـدینا هالل جنرال نظامی، مسائل کارشناس عظیمی، ظاهر جنرال حضور با برنامه . این»ها چالش
 عـالی شـورای سیاسـی معـاون سـعادتی، اسـدالله داخله، امور وزارت امنیتی پیشین معاون هالل،
 را برنامه این گردانندگی. بود همراه ملی دفاع وزارت پیشین معاون زاده، یوسف منیره و ملی مصالحه
  داشت. عهده به نگار روزنامه کاوش، فردوس

 لـورو �ـکٻلو د ېپه افغان قضیه کـ«ای دلسوزانه با عنوان  مقاله درژ) مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی: 
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 اسـت ممکـن کـه دارد وجـود ایـن نگرانـی هنوز میگوید که ١»�کياتفاق او اختالف  د او دری�ونه
 نشـان گذشـته تجربـه. باشـند زور با قدرت حفظ یا آوردن دست به برای تالش در درگیر یها طرف
 احـزاب سـایر و ذینفعـان .نیسـت پـذیر امکان طـرف یـك برای زور با قدرت انحصار که است داده

 کامـل توافق به دستیابی کنفرانس، دو و کنفرانس یک در ویژه به اول، وهله در که بدانند باید سیاسی
نیست. پـس  پذیر امکانها  ارزش و جزئیات مورد در ویژه به برانگیز، بحث موضوعات همه مورد در

  اشد. بس ب باید فعال تمرکز روی آتش

  گیري نتیجه
هـا هسـتیم. ابـراز شـادی و امیـد  های افغانستان شاهد سه نوع نگرش به خـروج آمریکایی در رسانه

رو و تا حدی خنثی کـه  نسبت به آینده که طالبان و فاطمیون این نگاه را نمایندگی میکنند. نگاه میانه
شود و نگاه بدبینانه  انستان میهای منتقد دولت اما با حضور رسمی در قلمرو دولت افغ شامل رسانه

های غربگـرای افغانسـتان آن را  که عمدتا خواهان بازگشت آمریکـا بـه افغانسـتان اسـت کـه رسـانه
  کنند. نمایندگی می

ها، چه ضددولت و چه طرفدار دولت شاهد ِگله از آمریکـا و گسـترش  اما در کل در همه رسانه
گرایان نیـز  ستان هستیم. به این معنا که حتی غربهای افغان روحیه ضدآمریکایی در میان همه طیف

  اند. آمریکا را به خاطر رها کردن این طیف مورد نکوهش قرار داده
 

                                                                                                                                        
مواضع طرفین درگیر در پرونـده افغانسـتان و نقـاط . مقاله به زبان پشتو نوشته شده که معنای عنوان آن چنین است: ١

  توافق و اختالف



  
  

  ترکمنستان و تاجیکستان بر طالبان هاي پیشروي ثیرأت

  

  رویداد
 تحوالت افغانستان بیانگر قدرت گیری و تسلط مجدد طالبان بر جغرافیای افغانستان است و آنگونه

آید دولت آینده افغانسـتان متفـاوت از دولـت  که از بررسی تحوالت صحنه داخلی افغانستان بر می
کنونی و با محوریت طالبان شکل خواهد گرفت. این تغییرات مهم در افغانستان تاثیرات مهمـی بـر 

بـه این میان دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان  روابط این کشور با همسایگانش خواهد گذاشت. در
عنوان همسایگان شمالی این کشور بی تاثیر از این تحوالت نخواهند بود. بر همین اسـاس در ایـن 

  نوشتار کوتاه به بررسی تاثیر پیشروی ها و قدرت گیری طالبان بر این دو کشور می پردازیم.

  تحلیل رویداد
دو کشـور از آن متـاثر  در ارتباط با روابط افغانستان و تاجیکستان مولفه هایی وجود دارد کـه روابـط

 تهدیـدی تاجیکسـتان بـه مخدر مواد فزاینده ورود مساله و مرز با افغانستان امنیت شوند.  تامین می
 میـزان قابـل به تاجیکستان جمهوری ملی امنیت. است مرکزی آسیای کشورهای و تاجیکستان برای

 تـامین مساله لذا. است خورده گره افغانستان ویژه به و منطقه کشورهای در ثبات و امنیت با توجهی
  .است تاجیکستان خارجی سیاست های اولویت از افغانستان، در ثبات و امنیت

 اخیـرا و افغانسـتان شـمال در ازبکسـتان اسـالمی حرکـت و طالبان حضور از از طرفی نگرانی
 لهمسـا بـه دوشـنبه راهبردهـای و ها سیاست در مرکزی آسیای برای آن از ناشی تهدیدهای و داعش
 آسـیای کشـورهای اخیـر هـای ماه در چنانچـه. اسـت موثر تاجیکستان با اففانستان مرزهای امنیت
 وجود هایی گزارش و هستند نگران قندوز و بدخشان در ناامنی ناحیه از تاجیکستان جمله از مرکزی
 و قنـدوز هـای نبرد در میانـه، آسـیای کشـورهای مخـالف افراطـی های سازمان جنگجویان که دارد

 شمال در امنیتی اوضاع نگران نیز روسیه تاجیکستان، بر عالوه راستا  این در. دارند حضور بدخشان
 هـای جمهوری و افغانسـتان میـان امنیتی های همکاری که کند می ایجاب امر این است؛ افغانستان
 سـیهرو خارجه وزیر معاون ،»کابلوف ضمیر« اخیرا. شود بیشتر تاجیکستان جمله از مرکزی آسیای
 مرزهـای بـه داده قـول طالبـان کـه بـود گفتـه اسـت افغانسـتان مسـائل در کرملین ویژه نماینده که

 جزو تروریسم با مبارزه بنابراین .بگذرد احترام مرکزی آسیای در کشور این های  همسایه با افغانستان
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 افغانسـتان بـه را خود تولیدی برق از مقداری تاجیکستان است. کشور دو های همکاری مهم موارد
  .است مطرح تاجیکستان برق اصلی خریدار عنوان به نیز افغانستان و کند می صادر

لذا اگر طالبان نیز در آینده قدرت را در افغانستان بدست گیرد ناچـار از توجـه بـه آنهاسـت. در 
 الـدین برهان« حکومـت از تاجیکسـتان افغانسـتان، عمـده بخـش بر طالبان سیطره زمان گذشته در

 از بیشتر نیت حسن با همچنان روابط این نیز طالبان سقوط از پس و کرد جانبه همه حمایت »نیربا
 تاجیکسـتان و افغانستان مرزی اصلی گذرگاه در وضعیت فعلی طالبان .شد دنبال تاجیکستان سوی
 از یکـی قنـدوز شهر شمال در کیلومتری ۵۰ فاصله در خان شیر بندر کرده است. تصرف تصرف را

 دالری میلیـون ۳۷ و متـری ۷۰۰ پل که چرا .رود می شمار به طالبان کنترل تحت مناطق ینمهمتر
 شـد، در ایـن منطقـه قـرار دارد. اکنـون تکمیل آمریکا دولت اعتبارات با ۲۰۰۷ سال در منطقه این

  .کند می استفاده خود عملیات مالی تامین و غیررسمی های تعرفه اعمال برای پل این از طالبان
 مقامـات اسـت، گرفته دست در را تاجیکستان با مرز کنترل افغانستان طالبان گروه که لیحا در
 حاکمیـت حق که است داده اطمینان نیز گروه این و داده تغییر طالبان به نسبت را خود لحن تاجیک

  .شمارد می محترم را تاجیکستان
 هـای سـرویس که ودش می گفته. نیست روشن طالبان چندان درباره تاجیکستان رسمی موضع
 امـا .هسـتند افغانسـتان داخل در مختلف عناصر با پنهان وگوهای گفت حال در تاجیکستان امنیتی
 هـای رسـانه در. دهد می نشان دولت کلی موضع درباره هایی سرنخ حدی تا عمومی های اعالمیه
 ملـی یـتامن دولتـی کمیتـه .شـود نمـی صـحبت تحقیـر بـا طالبان درباره دیگر تاجیکستان دولتی

 از اخیـرا و گذاشـته کنـار را طالبان گروه بودن تروریستی درباره خود توصیفات آرامی به تاجیکستان
 بـه اطمینـان دادن درصـدد متقابـل بطور نیز طالبان .کند می استفاده" مسلح گروه" تر خنثی عبارت
 در در گذشـته نیـز طالبـان .اسـت بـوده تاجیکسـتان حاکمیت حق به احترام بر مبنی دوشنبه دولت
 کشـور دو هـر بـر اسـالمی امـارت: نوشت ای بیانیه در قرقیزستان و تاجیکستان مناقشات به واکنش
در این بیانیه  .نمایید حل وگو گفت راه از را خود مشکالت کنید تالش که خواهد می برادر و اسالمی

 آسـان شاید جنگ آغاز داریم؛ را جنگ های زیان مورد در عملی تجربه همه، از بیش ما: آمده است
 اسـت آن از بیشتر مراتب به آن از باقیمانده های زیان و عواقب و جنگ عملی جریان اما برسد، بنظر
  .شوند می  متحمل تفاهم صورت در جهت دو هر که

با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد نگرانی اصلی تاجیکستان از امنیـت مرزهـا، قاچـاق 
ر و از همه مهمتر حضور نیروهای افراطی در نزدیکی مرزهای ایـن کشـور و تاثرپـذیری ملـت موارد مخد

تاجیکستان و برخی جریانهای اسالمگرا از این گروهها است. بر همین اسـاس تاجیکسـتان تـالش کـرده 
ز در موضع گیری های اخیر خود لحن مالیم تری نسبت به طالبان اتخاذ کند و به نظر می رسد طالبـان نیـ
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تالش خواهد کـرد اطمینـان الزم را نسـبت بـه نگرانـی هـای تاجیکسـتان بدهـد. از سـوی دیگـر چـون 
تاجیکستان جز حوزه نفوذ و اقماری گذشته روسیه محسوب می شود لذا به نظر می رسـد روسـیه نیـز در 

 هفتـه در یهمذاکرات با طالبان، تضمین های الزم در ارتباط با نگرانی های این کشورها گرفته باشـد. روسـ
 کشـور ایـن بـه افغانسـتان، از امنیتـی تهدیـدهای با مقابله برای که داده اطمینان تاجیکستان به اخیر های
  .   کرد خواهد کمک افغانستان با مرز در آن مرزبانی ساختار تقویت برای و کند می کمک

 منـابع داشتن دلیل به در ارتباط با روابط دو کشور افغانستان و ترکمنستان باید گفت، ترکمنستان
 منـابع داشتن دلیل به چنین هم و است عرضه قابل جهانی بازارهای در بالفعل که نفتی و گازی غنی
  .است برخوردار العاده فوق اهمیت از افغانستان برای برق انرژی غنی

 از استفاده طالیی مرحله در که است درجهان طبیعی گاز منابع مالک کشور پنجمین ترکمنستان
 در چنـین هـم و طبیعی گاز کننده تولید کشورهای چهارم رتبه در کشور این. دارد قرار غنی منبع این
 جهـان در کشـوری تنها ترکمنستان. دارد قرار سابق شوروی نفت کننده تولید کشورهای چهارم رتبه
 ایـن آبـی سـرزمین در منحصـر هرگـز و دارد وجود آن خاک سراسر در نفتی و گازی منابع که است
 جهـان در پنبـه تولیدکننـدگان ترین بزرگ از یکی چنین هم کشور این. نیست خزر دریای در ورکش
  .است محصول این صدور برای هایی راه نیازمند همواره که است
 محصـوالت از بـرق انـرژی تولیـد بـاالترین کـه است کشورهایی از یکی کشور این چنین هم
 نزدیکـی دلیـل بـه آینـده هـای سـال در افغانسـتان برای تواند می مساله این و دارد را ناپذیر تجدید
  .باشد فرصت یک برق واردات مسیرهای
 ایـن در انـرژی منـابع وجود در تنها ترکمنستان اقتصادی ظرفیت که است یادآوری قابل مهم نکته این
 بـرای امنیتـی های تضـمین دنبـال بـه اسـت، گاز منابع از سرشار کشور یک که ترکمنستان، .نیست کشور
 بلکـه  .کنـد می متصـل یکدیگر به را منطقه های کشور و افغانستان و ترکمنستان که است بزرگی های پروژه
. اسـت تـر حیـاتی افغانسـتان و منطقـه بـرای دیگـر امر هر از بیش کشور این بازرگانی و ترانزیتی ظرفیت
 بـین کـالن هـای طـرح و دارد قـرار ابریشم راه مسیر در که است کشورهایی ترین مهم از یکی ترکمنستان
 تنهـا راه ایـن. رسـد مـی افغانسـتان به و گذرد می کشور همین از راه یک - کمربند یک خط چون المللی
  .است بخشیده ترکمنستان برای اقتصادی کالن ظرفیت یک که است مواردی از یکی

 بـا ذشـتهگ در ولی کرده، برقرار افغانستان دولت با محکمی روابط اخیر های سال در ترکمنستان
 در .کنـد جلـب کشـور ایـن در هایش پروژه از را گروه این حمایت تا است داشته تعامل نیز طالبان
 آمـده شـده، منتشـر ترکمنستان خارجه امور وزارت اینترنتی پایگاه در که طالبان به منتسب ای بیانیه
 و رفـاه تـامین هـدف با زیرساختی های طرح...  اجرای از را خود کامل حمایت" گروه این که است

 این هیات یک که کرده بود اعالم طالبان در گذشته گروه .است کرده" ابراز افغانستان مردم شکوفایی
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  .است رفته آباد عشق به ترکمنستانی های مقام با دیدار برای طالبان معاون مالبرادر رهبری به گروه
 مـرزی منـاطق بـه گروه این حمالت افزایش و طالبان گروه فعالیت تشدید با اخیر های هفته در

 هـا رسـانه برخی .است شده ناامن نیز کشور این با ترکمنستان مرز همسایه، کشورهای با افغانستان
 بـا کشـور ایـن مـرزی منطقه در ترکمنستانی سرباز ۱۸ شدن کشته از) ماه تیر ٢٩( جوالی ۲۰ روز

 قاچـاق مجراهـای از یکـی تانترکمنس روسیه، های رسانه اطالعات اساس بر. دادند خبر افغانستان
 از ترکمنستان مرزی های نگرانی رو، این از .رود می شمار به اروپا و روسیه به افغانستان مخدر مواد

عـالوه بـر ایـن، بحـث  .باشـد می مخدر مواد قاچاق مورد در بیشتر افغانستان با مشترکش مرزهای
توانـد یکـی از نگرانـی هـای آینـده تاثیرپذیری جریانهای اسالمگرا از گروههای افراطـی نیـز مـی 

ترکمنستان از گسترش حضور طالبان در افغانستان باشد. با این حال به نظر مـی رسـد بـا توجـه بـه 
تعامالت و ارتباطاتی که بین دولت ترکمنستان و گروه طالبان در گذشته بوده و طالبان نیز در موضـع 

ترکمنسـتانی بدهـد، و از طرفـی اینکـه ایـن گیری های خود تالش کرده تا اطمینان الزم را به طرف 
کشورها تحت حمایت روسیه قرار دارند لذا به نظر می رسد، حضور طالبان در افغانستان و نزدیکی 

  مرزهای ترکمنستان چالش اساسی برای ترکمنستان ایجاد نخواهد کرد.

  گیري نتیجه
نگرانـی هـایی در خصـوص دو کشور تاجیکستان و ترکمنسـتان بـه عنـوان دو همسـایه افغانسـتان، 

گسترش سلطه طالبان بر جغرافیای افغانستان و حضور انها در مرز بین دو کشور دارند. این نگرانیها 
عمدتا شامل قاچاق مواد مخـدر از افغانسـتان بـه ایـن کشـورها و تاثیرپـذیری برخـی از جریانـات 

ر مرز بین این کشورهاست. با اسالمگرا در این کشورها از گروههای افراطی در شمال افغانستان و د
این حال طالبان تالش کرده در موضع گیری ها و بیانیه های خود اطمینـان الزم را از تـامین امنیـت 
مرزها با افغانستان با این کشورها بدهد. از سوی دیگر نشانه اساسـی از موضـع گیـری تنـد طالبـان 

کشـور ترکمنسـتان و تاجیکسـتان را از  علیه این دو کشور موجود نیست و این می تواند نگرانی های
حضور طالبان در افغانستان کاهش دهد. همچنین به لحاظ انـرژی و ترانزیـت ایـن سـه کشـور در 
تعامل با یکدیگر بوده و افغانستان نیازمند استفاده از انژی بـرق و گـاز ایـن کشورهاسـت. بنـابراین 

ولـت و حکمـران اصـلی در افغانسـتان مـی طالبان نیز به عنوان گروهی که در آینده خود را مسول د
داند، توجه الزم را به این وابستگی و نیاز افغانستان به این کشورها دارد. نکته دیگر اینکه روسیه نیـز 
به عنوان قدرت اصلی در این منطقه و حامی اصلی این کشورها، اجازه ایجاد چالش اساسـی بـرای 

واهـد داد. بنـابراین حضـور طالبـان در افغانسـتان ترکمنستان و تاجیکسـتان از سـوی طالبـان را نخ
  تواند چالش اساسی برای این کشورها بوجود بیاورد. نمی

 



  
  

  آن در آمریکا متحده ایاالت نقش و کوبا هاي آرامی نا هاي ریشه
 

  

  رویداد
ند اعتراض به در ۲۰۲۱جوالی  ۱۴۰۰/۱۱تیر  ۲۰ یکشنبه روز کوبا مردم از نفر هزاران

ُ
 روند بودن ک

 دیگـر هاوانا، پایتخـت و های خیابان به نامیدند، می دولت توجهی بی که آنچه و کرونا واکسیناسیون
شدند. ایـن  جمهور میگل دیاز کانل برمودز، رئیس گیری کناره خواستار و آمدند کشور این شهرهای
شد و سپس بـه آغاز  هاوانا جوار در میسا آرته استان در بانوس دولوس آنتونیو سن از شهر اعتراضات

بـرق،  اساسـی، کاالهـای کمبـود بـه نسـبت هاوانا پایتخت گسـترش یافـت و تظـاهرات کننـدگان
  .  کردند اعتراض کوبا در مدنی های آزادی های محدودیت و ممنوعیت ورود مواد غذایی و دارویی

سابقه گزارش شده،  بی ۱۹۹۴این تظاهرات در کوبا که توسط مخالفین دولت این کشور از سال 
ابتدا در اعتراض به روند کند واکسیناسیون انجام گرفت؛ اما در ادامه رنگ و بوی سیاسی و براندازانه 

 شـد، پخـش کشـور این تلویزیون از چهار ساعته که سخنانی در کوبا جمهور به خود گرفت. رئیس
» ضــد انقــالب و مافیــای کوبــایی ـ آمریکــایی«ایــن تظــاهرات را تظــاهراتی دانســت کــه توســط 

 هـا ناآرامی سـازماندهی به را شود و به شدت آن را محکوم و دولت آمریکا ماندهی و هدایت میساز
 پـذیریم. و ما قصورمان را می بوده واقعی های مردمی، اعتراض گفت کرد. او همچنین متهم کوبا در
 ق مردمهای به ح اعتراض از اجتماعی های شبکه از گیری سواری و بهره موج با آمریکایی مزدوران اما
  . کرده و آن را به اعتراضی سیاسی و براندازانه تبدیل کردند استفاده سوء

جـوالی  ۱۴۰۰/۱۲تیـر  ۲۱ دوشنبه روز آمریکا جمهور بایدن، رئیس این در حالی است که جو
 اظهـاراتی در کوبـا، مـردم علیـه واشـنگتن غیرقـانونی و یکجانبه های تحریم به اشاره ، بدون۲۰۲۱
 اقتصـادی رنـج به دلیل آمریکا شد، مدعی و کرد حمایت کشور این در ها ناآرامی زا جویانه مداخله
 همچنـین در آمریکـا جمهـور اسـت. رئیس کوبـا مـردم کنار هاوانا، در دولت سوی از شده تحمیل
 آنهـا پـرطنین فراخـوان و کوبـا مـردم کنار در ما: شد مدعی کرد، منتشر را آن سفید کاخ که ای بیانیه
 هستیم اقتصادی محنت و رنج و سرکوب ها دهه و کرونا ویروس گیری همه از خالصی و آزادی برای
 اساسی حقوق بر شجاعانه کوبا مردم: افزود است. وی کرده تحمیل آنها به کوبا اقتدارگرای رژیم که
 تعیـین حـق و آمیز مسـالمت اعتـراض حـق شـامل حقـوق ایـن. کننـد می پافشاری خود جهانی و



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هشتم
، 

شماره
 

154
، 

1400
 

 

 

20  

 کوبـا رژیـم از متحـده ایـاالت: کـرد اضـافه گذاشت. بایـدن احترام آنها به یدبا که است سرنوشت
  توجه کند. مردم نیازهای به حیاتی لحظه این در و بشنود را خود مردم صدای تا خواهد می

  تحلیل
 تجاری های مساعدت و ارتباطات قطع و شوروی فروپاشی فشار زیر کوبا اقتصاد که ۱۹۹۴ سال از
 در عمـومی نارضـایتی از مـوجی و کـرد تجربـه را خـود بحران بدترین ،»رادرب کشورهای« مالی و

 اگـر اخیـر دهـه سـه ایـن در دیگـر خـورد، رقـم کاسترو فیدل خشمگین نگاه زیر کوبا های خیابان
  شد، می ابراز علنی صورت به مقاومتی و اعتراض

ً
 و سیاسـی فعـاالن کوچـک هـای گروه بـه عمـدتا

 از پـس کـه داد نشـان تیر، ۲۰یکشنبه  روز سابقه  کم اعتراضات و اتبود. اما تظاهر محدود فرهنگی
از  خصوصـا خـارجی و داخلـی عوامـل از ناشـی معیشـتی و اقتصادی بد وضعیت دوباره سال ۳۰

فشار زیادی بر جامعـه وارد کـرده  کرونا، مخرب و مهلک اثرات جمله تحریم های سخت آمریکا و
های مجازی و ارتبـاطی اینترنتـی بـه عنـوان اهـرم افـزایش است. افزون بر این شرایط، وجود شبکه 

فشار، هماهنگی و سازماندهی اعتراضات از بیرون مرزهای این کشور نیـز در گسـترش تظـاهرات، 
 گرانما، کردند. در همین ارتباط، روزنامه مردم را به نافرمانی مدنی تشویق می که اثر بسیاری داشتند

 ناشـی ناممکنـاتی از کوبا های خیابان در ها تنش و مشکالت«کوبا نوشت:  کمونیست حزب ارگان
 بـرای نه جهان، با تجارت بودن ناممکن از اند؛ کرده ایجاد آمریکا ساله ۶۰ های تحریم که شوند می
  ».و...  دارو غذایی، مواد سوخت، مانند مایحتاجی خرید برای که اسلحه خرید

 آن از بیش و دار مسئله و ضعیف آن از بیش وباک که است این ها تحریم تدوام مخالفان استدالل
 کشـور ایـن اگـر و کند ایجاد خطر ای منطقه و کشوری برای که شده رونق بی اش انقالبی ایدئولوژی
 ایدئولوژی بـه مبلغ و انقالبی، مدرس مربی سرباز، سالح، انقالبی نیروهای از حمایت برای زمانی
به کشـورهای دیگـر اعـزام  درمانی کادر و پزشک آموزگار، اکنون فرستاد، می دنیا سوی آن و سو این
 بـد وضـعیت صـرف آورده را دسـت دوستانه انجام دهـد و هـم ارز بـه کند تا هم خدمت انسان می

(اواخـر دوره ریاسـت  ۲۰۱۶سابقه اوباما در سفر به هاوانـا در سـال  کند. چرخش بی اش اقتصادی
ها پس از شـش  ک با کوبا و برداشتن برخی تحریمجمهوری) و برقراری مناسبات سیاسی و دیپلماتی

شود. اما کمتر از یک سال پـس از ایـن و  دهه همجواری مناقشه برانگیز، در همین زمینه ارزیابی می
های کوبا افـزایش یافـت و ایـن کشـور را بـا  با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ جمهوریخواه، تحریم

  توان مشکالت کوبا را در موارد زیر خالصه نمود: باط میهای بیشتری مواجه کرد. در این ارت بحران
گیری کرونا را کنترل کند، اما  توانست همه ۲۰۲۰اگرچه کوبا در سال  الف) بحران جهانی ویروس کرونا:

 موج کرونایی جدید جهش یافته، طی چند هفته گذشته آمار ابتال در این کشور را افزایش داد و دلیل
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  .  ١این کشور نیز همین عامل اعالم شد ۱۴۰۰تیر  ۲۰ یکشنبه روز اعتراضات
 از یکـی کوبـا ـ کـه گردشـگری صـنعت کرونا، ویروس گیری همه با همزمان ب) وضعیت اقتصادی:

 بـر عمیـق تـأثیری مساله این و افتاد کار از شود ـ عمال می محسوب کشور این اقتصادی موتورهای
 و برق گسترده قطع تورم، افزایش دیگر سوی زا. گذاشت کشور این در اجتماعی و اقتصادی زندگی
  .٢افزود کشور این اوضاع وخامت به هم اولیه محصوالت و دارو غذا، کمبود

 مـاِلکون سـاحلی بلـوار در ۱۹۹۴ اوت اعتراضـات یکشـنبه، از اعتراضات پیش تا پ) دسترسی به اینترنت:
 حسـاب بـه کاسترو فیدل رهبری به کوبا کمونیستی انقالب زمان از دولتی ضد تظاهرات ترین بزرگ هاوانا
 امـروزه. نداشـتند اطالعـی بود، داده رخ کشور پایتخت در آنچه از کوبا مردم از بسیاری زمان آن. آمد می
 ایـن و دارنـد دسترسـی اینسـتاگرام و تـوییتر بـوک، فیس به جوانان ویژه کشور،به جمعیت از بزرگی بخش
  .  ٣آیند می حساب به ها آن اصلی اطالعاتی منابع اجتماعی های شبکه

های کوبا بود، اما عامـل  اگرچه کرونا و وضعیت بد اقتصادی کوبا از جمله عوامل بروز ناآرامی
دهی و سـازماندهی تظـاهرات از بیـرون  سوم که دسترسی به اینترنت است، عامل اساسی در شـکل

دهـه تحـریم و  ۵ش از نمایی تمامی خدماتی بود که دولت کوبـا طـی بـی مرزهای این کشور و سیاه
  فشارهای آمریکا به مردم کشورش ارائه داده بود.

 نشسـت یـک در ۱۴۰۰تیـر  ۲۲ شـنبه سـه روز کوبـا خارجه وزیر رودریگز، در همین ارتباط، برونو
: افـزود رودریگرز .دارد دخالت کوبا های آشوب و ها ناآرامی در مستقیم صورت به آمریکا که گفت خبری
 ایجـاد بـزرگ مسـئول و دارد دسـت جـوالی ۱۱ حـوادث در اینکـه بـه کنم مـی متهم را آمریکا دولت من

 و شـوند می مالی حمایت خارج از که کسانی جوالی ۱۱ حوادث در: گفت وی. است کشور های ناآرامی
 کننـد، می دیـدار آمریکـایی هـای دیپلمات با و سفر دیپلماتیک خودروهای با که کسانی گیرند، می دستور
 اقـدامات کوبـا اساسـی قـانون علیـه و کننـد می مراجعـه دیپلماتیـک مراکز و نهادها به یشههم که کسانی
  هایی بودند که تظاهرات را سازماندهی و حمایت کردند. دهند، همان می انجام آمیز تحریک

                                                                                                                                        
 آن اثـر بـر هـم نفـر ۳۱ و شده مبتال ۱۹-کووید به کوبا در نفر ۶۷۵۰ کرده بود اعالم دولت پیش از این یک هفته.  ١
 احتمـاال واقعی آمار با پروپاگاندای شدید گفتند، دولت مخالف های گروه از بسیاری اما. ددادن دست از را خود جان
  است و مردم را علیه نظام سالمت کشور و دولت شوراندند. میزان این از باالتر بسیار
 بـاال بـا همزمان که کرد مطرح را اقتصادی اصالحات جدید برنامه یک میالدی جاری سال ابتدای در کوبا دولت.  ٢
 دانشـگاه از ویـدال پـاول جملـه از اقتصـادی کارشناسـان. داشت دنبال به را ها قیمت شدید افزایش دستمزدها، بردن

 درصـد ۹۰۰ تـا ۵۰۰ بـین هـا قیمت آینـده مـاه چنـد طی که زنند می تخمین کلمبیا کالی شهر در خاوریانا پونتیفیکا
ت ونزوئال نیز موجب شده است تـا مـردم ایـن کشـور نگـران تبلیغات مخالفان و به رخ کشیدن وضعی .بیابند افزایش

  تجربه ونزوئالیی باشند. 
 اسـتفاده اعتراضـات سازماندهی برای اجتماعی های شبکه این . در تظاهرات یکشنبه، گروه های مخالف دولت از ٣
 در حـد زیـادی تا دادند  می پوشش را کوبا اخیر اعتراضات به مربوط اخبار که اجتماعی های شبکه واقع در. کردند می

  .داشتند نقش رویداد این سازماندهی
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ز، فرانسیس
ِ
 خواسـتار سـخنانی طـی آمریکـا، میـامی تبـار جمهوریخـواه کوبایی شهردار سوآر

شد. وی  کشور این در داخلی تشنجات گیری شکل پی در کوبا به آمریکا واییه حمله گزینه بررسی
 علیـه احتمـالی نظـامی اقدام برای ائتالف یک تشکیل داد، قرار بررسی مورد اکنون باید گفت آنچه

  .گرفت نادیده را آن توان نمی و گیرد قرار بررسی مورد باید گزینه این. است کوبا
لت کوبا، ایاالت متحده و برخی متحدان آن کشور مانند شیلی و نشین دو اگرچه مخالفان خارج

پرو از مواضع دولت کوبا انتقاد کردند، اما کشورهای چین، روسیه، مکزیـک، ونـزوئال، جمهـوری 
های اعمال شده بر کوبـا کـه مـردم ایـن  اسالمی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از تحریم

د کرده و خواستار برداشته شدن آنها شدند؛ تا مردم کوبـا نیـز ماننـد کشور را به زحمت انداخته انتقا
  .  ١های جهان زندگی بهتری داشته باشند دیگر ملت

  گیري نتیجه
هـایی  ها است که شکست خورده و منقرض شده اسـت. دولت های آن سال نظام کمونیستی و آموزه

و رشد کنند نیز باید ایـن سیاسـت را  خواهند ادامه مسیر داده هم که همچنان بر اساس آن تئوری می
هـای لیبرالیسـتی راه پیشـرفت  ناموفق بدانند و نسبت به ایجاد تغییر اقدام کنند. با وجود ایـن، آموزه

انـد، بـا در  نیست. زیرا کشورهای عقب نگهداشته شده مانند کوبا که تحت تحریم و محاصـره بوده
  فروپاشی خواهند شد.  های لیبرالیستی، به سرعت دچار پیش گرفتن سیاست

ایاالت متحده بیش از نیم قرن است که تالش نموده تا دولت کمونیستی کوبا را با انواع دسایس 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و امنیتی از قبیل کودتا، ترور و... از پا در آورد؛ اما موفق نشـده 

ی روابط، بتواند در این کشور نفوذ کـرده و است. بر این پایه از دوره اوباما تالش نمود تا با از سرگیر
تـوان  در کوبـا را می ۱۴۰۰تیـر  ۲۰هدف خـود را عملـی سـازد. تظـاهرات و اعتراضـات یکشـنبه 

های رنگی علیه دولتی مستقل و موفق به شمار آورد. کوبا اگرچه کشوری فقیر و  ای از انقالب نسخه
های ضد کرونا شـود  موفق به ساخت واکسنعقب نگهداشته شده است، اما توانسته با خوداتکایی، 

که با وجود تحریم، نشان از رشد علمی دارد. تالش ایاالت متحده در راستای سـرنگونی حکومـت 
گرا در منطقه آمریکـای التـین و تسـلط  کمونیستی این کشور به عنوان ستون معنوی کشورهای چپ

  مجدد بر این منطقه سرشار از ثروت است. 

                                                                                                                                        
 ملـل سـازمان عمومی مجمع مصوبه به کشور ۱۸۴رأی،  ١٨٩، از مجموع ٢٠٢١ژوئن  ١٤٠٠/٢٢تیر  ١. در تاریخ  ١
 و کلمبیا یعنی کشور، سه و بود اسرائیل و آمریکا آن از مخالف رأی رأی دادند. دو کوبا علیه ها تحریم لغو ضرورت در

  دادند. ممتنع رأی اوکراین و برزیل



  
  
  

  ترکیه و قطر با مصر روابط بودبه انداز چشم
 

  

  رویداد
 تحرکات دیپلماتیک مصر در قبال بعضی کشورهای غرب آسیا افزایش یافته و گویا این کشـور 

ً
اخیرا

درصدد بهبود روابط با برخی بازیگران کلیدی در این منطقه است. قطر و ترکیه دو کشـوری هسـتند 
. مواضع قـاهره نسـبت بـه ایـن دو بـازیگر، گویـای اند که در کانون دیپلماسی فعال مصر قرار گرفته

تغییراتی در روابط دیپلماتیک مصر با آنهاست؛ در حالی که مصر پیش از این، چندان روی خوشـی 
داد. با توجه به این چرخش دیپلماتیک، مقاله پیش رو درصدد پاسـخ بـه  به این دو کشور نشان نمی

اندازی  روابط مصر با ترکیه و قطر است؟ چه چشـم هایی مبین بهبود هاست که چه نشانه این پرسش
  توان برای این روابط توصیف کرد؟ می

  تحلیل رویداد
سال، تحوالتی در روابط مصر و ترکیه رخ داده که بیانگر تمایل مقامـات  ۸با گذشت   . روابط مصر و ترکیه: ۱

دوسـتانه اسـت؛ چنـان کـه  دو کشور برای کاهش سطح اختالفات و گام نهادن در مسیر آشتی و مناسبات
اعالم کرد روند جدیـدی در روابـط مصـر و  ۱۴۰۰جمهور ترکیه، اردیبهشت  رجب طیب اردوغان، رئیس

های امـور  های اطالعـاتی دو طـرف، وزارتخانـه وگو میـان دسـتگاه ترکیه آغاز شده و پس از شروع گفـت
سازی روابـط میـان ترکیـه و مصـر،  نشانه تالش برای عادی مچنین بهه خارجه با هم رایزنی خواهند کرد.

عـازم  ١٤٠٠، در اردیبهشـت معاون وزیر امور خارجـه ترکیـه، ای به ریاست سدات اونال یک هیئت ترکیه
کـه موضـوع کیـد بـر ایـن أبـا ت ،مولـود چـاوش اوغلـو، وزیـر امـور خارجـه ترکیـهقاهره شد. به عـالوه 

دیدار با سامح شکری، همتـای ز آمادگی برای اانجام گرفته است،  »فضایی مثبت«های قاهره در  گوو گفت
خبر داد. چاوش اوغلو در عین حال تأکید کرد کـه سازی روابط  به منظور پیشبرد روند عادی ،مصری خود

  المللی، با سامح شکری دیدارهایی داشته است. های بین پیشتر در حاشیه نشست
قـاهره،  شـروط از یکـین کـرده اسـت. با این حال، مصر برای برقراری روابط با ترکیه شروطی تعیـی 
  مهـم ایـن که بود کشور این از گروه آن اخراج و ترکیه در مصر المسلمین  اخوان گروه فعالیت تعلیق

ً
 تقریبـا
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 در المسـلمین اخـوان  ای رسـانه های فعالیت تعلیق به تصمیم آنکارا است. از این منظر، دولت شده  انجام
 کشـور به خود فعالیت و اعضا انتقال به اقدام و منحل کشور این در را ودخ دفتر نیز گروه این و گرفت ترکیه
های  شـبکه سیاسـی های برنامـه توقـف ترکیه دسـتورالعمل های کرد. همچنین چند ماه پیش، مقام دیگری

 ها ایـن شـبکه کردنـد. را صـادر» مکملـین« و »الشـرق« ،»الـوطن« المسـلمین ماننـد  منتسب به اخوان
  ١بردند. می آنتن روی به استانبول را از السیسی عبدالفتاح دولت علیه خود های برنامه
با استقبال از تحوالت اخیر در روابط مصر و ترکیـه اعـالم کـرد کـه تصـمیم سامع شکری هم  

های اجتماعی، گام مثبتـی اسـت و  المسلمین به شبکه آنکارا در ممنوع کردن دسترسی عناصر اخوان
المللی است و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، بدون  همسو با قوانین بین تصمیم ترکیه درباره اخوان،

با این حـال، شـکری تصـریح کـرد کـه هـیچ   د.سازی روابط دو کشور خواهد ش شک باعث عادی
تاریخ مشخصی برای ازسرگیری روابط مجدد میان مصر و ترکیه مشخص نشده است و قاهره انتظار 

الملل، از جمله عدم مداخله در امور داخلی  ل حاکم بر روابط بیندارد روابط دو طرف براساس اصو
  ٢آمیز باشد. و همزیستی مسالمت

اما درباره موضوع دوم، اختالف نظر مصر و ترکیه همچنـان پابرجاسـت، زیـرا قـاهره خواسـتار 
ان های گزاف در لیبی، چند خروج نیروهای ترکیه از لیبی است؛ حال آنکه آنکارا بعد از صرف هزینه

  تمایلی ندارد این میدان را برای رقبا خالی کند و سیاست خود را در این کشور تغییر دهد.
روابط مصر و ترکیه زمانی به تیرگی گرایید که پس از کودتـای عبـدالفتاح سیسـی علیـه دولـت  

مـدت بـرای  هـای طوالنی محمد مرسی و عزل او از قدرت و همچنین صدور احکام اعـدام و حبس
شـدت بـا ایـن اقـدامات  )، آنکارا به۲۰۱۳( ۱۳۹۲المسلیمن در سال  د سازمان اخوان اعضای ارش

هـای ایـن  مخالفت کرد. در پی این موضع ترکیه، مصر سفیر ترکیه را اخراج کرد و حضـور دیپلمات
کشور را به کاردار تنزل داد. ترکیه هم با اتخـاذ اقـدامات مشـابه، آتـش اخـتالف میـان دو طـرف را 

  د. از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی میان مقامات ترکیه و مصر انجام نشده است.  ور کر شعله
دارد.  در جبهه دیگر، مصر در مسیر تقویت مناسبات خود بـا قطـر گـام بـر مـی . روابط مصر و قطر: ۲
عنـوان  بـه» الدین بـری الشـربینی عمرو کمال«ترین نشانه بهبود روابط میان دو طرف، انتصاب  مهم
های چندجانبه میـان دو کشـور و تغییـر  قطر است. در واقع پس از نشستالعاده مصر در  فیر فوقس

العاده در قطر، مسـیر  لحن مقامات دوحه نسبت به قاهره، مصر تصمیم گرفت با انتصاب سفیر فوق
محمد بـن آشتی و تقویت مناسبات با این کشور را پیش بگیرد. در همین چارچوب، باید به سخنان 

                                                                                                                                        
  ، موجود در:۱۵/۴/۱۴۰۰، »المسلمین معامله ترکیه و مصر بر سر اخوان«. خبرگزاری آنا،  ١

https://www.ana.press/news/592880/  
  :، موجود در١٩/٧/٢٠٢١، »امصر: المباحثات مع ترکیا متوقفة وال موعد محدد الستئنافه «الخلیج الحدید،.  ٢

https://thenewkhalij.co/article/235050/ا 

https://www.ana.press/news/592880/
https://thenewkhalij.co/article/235050/


فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

25  
 

در  مصر کشـور بزرگـی اسـت و«، اشاره کرد که گفت: وزیر امور خارجه قطر ،دالرحمن آل ثانیعب
ایـن  کند. میدوحه نیز از این جایگاه حمایت  .کننده بر عهده دارد تعیین یای نقش های منطقه پرونده

وزیـر خارجـه » اسـت. های مختلـف دو کشور در پروندهموضوع باعث هماهنگی و نزدیکی روابط 
  .ان کردبیله فلسطین را بهترین نمونه برای همکاری قطر و مصر ئمس همچنینقطر 
های آشـکاری  ، مبین نشانه۱۴۰۰عالوه، سفر وزیران خارجه مصر و قطر به دوحه و قاهره در خرداد  به

از تمایل دو طرف به بهبود روابط است؛ چنان که سامح شکری، وزیر خارجـه مصـر در سـفر بـه دوحـه، 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، اعالم کرد کـه حامـل پیـامی مهـم از جانـب عبـدالفتاح  ضمن دیدار با

سیسی است.  شکری همچنین تأکید کرد این دیدار حاکی از اراده سیاسی قوی قطر بـرای احیـای روابـط 
ای  دوجانبه است. وزیر خارجه مصر در این دیدار، از امیر قطر برای سفر به قـاهره دعـوت کـرد. در واقعـه

 ه بـود، نامـهبه قاهره سفر کرد ١٤٠٠خرداد  ٤که  وزیر خارجه قطر ،محمد بن عبدالرحمن آل ثانیمشابه، 
جمهـور مصـر خواسـته بـود  ز رئیساداد. تمیم بن حمد آل ثانی در آن نامه تحویل  امیر قطر را به السیسی

سلمین، روابـط قطـر و مصـر الم گرچه بعد از کودتای سیسی علیه دولت مرسی و اخوان .به قطر سفر کند
) مصـر در همراهـی بـا عربسـتان، امـارات و ۲۰۱۷ژوئـن  ۵(۱۳۹۶خـرداد  ۱۵به سردی گرایید، اما در 

بحرین و به بهانه مبارزه با تروریسم، روابط خود را با قطر قطع کرد تا این کشور در محاصره کامل سیاسـی 
طر هم، پس از حضور مقامات دو کشور در چهـل و اقلیمی قرار بگیرد. تمایل برای احیای روابط مصر و ق

ژانویـه  ٥( ١٣٩٩دی ١٦در و یکمین نشست شورای همکاری خلیج فـارس در شـهر العـالی عربسـتان 
  ) ایجاد شد و مقامات دو طرف برای ازسرگیری روابط دوجانبه به توافق رسیدند.٢٠٢١

  گیري   نتیجه
موضـع قـاهره در مقابـل دو کشـور تـا حـدی  بررسی روابط مصر با قطر و ترکیه بیانگر آن است که

متفاوت است؛ به این معنا که مصر روابط رسمی خود را با قطر ازسـر گرفتـه، سـفیرش را در دوحـه 
انـد.  تعیین کرده و وزیران خارجه دو کشور، در راستای تقویت روابط، به قـاهره و دوحـه سـفر کرده

دارنـد. امـا  زدایی و بهبود مناسبات گـام بـر می نشهایی استوار به سوی ت بنابراین، قطر و مصر با گام
خصـوص  ماجرای روابط مصر با ترکیه از جنسی دگر است و با وجود تمایل مقامـات دو کشـور، به

ترکیه برای تقویت روابط، موانعی چند در این راه وجود دارد؛ زیرا مصـر هنـوز از مواضـع ترکیـه در 
مداخله آنکـارا در امـور داخلـی خـویش اسـت و  قبال دولت سیسی ناخشنود است، خواستار عدم

صـراحت  ضعی صریح دارد؛ حال آنکه ترکیـه به تر آنکه درباره خروج نیروهای ترکیه از لیبی مو مهم
بر حضور در لیبی تأکید کرده است. تا زمانی که این موانع وجود داشته باشد، بایـد دربـاره بهبـود و 

  گفت.   تقویت روابط مصر و ترکیه با احتیاط سخن
 


