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  نافغانستا در آمریکا برنامه از رمزگشایی
  
  

  رویداد
بس با طالبان، مواضع ایـن گـروه در  با زیر پا گذاشتن چندباره مفاد پیمان آتش ۱۴۰۰آمریکا در اول مرداد 
 را طالبـان مواضـع آمریکایی ۵۲ بی های مرداد نیز جنگنده ۱۰شدت بمباران کرد. در  نزدیکی قندهار را به

این حمله و حمالت مشـابه بـار دیگـر ایـن  .اند کرده بمباران هرات (مناطق مسکونی و شهری هرات) در
 از  پرسش مهم را مطرح کرده است که به

ً
راستی برنامه آمریکا برای افغانسـتان چیسـت؟ آیـا آمریکـا واقعـا

کند؟ چه دلیل یـا دالیلـی پشـت  کشد و دولت نزدیک به خود در این کشور را رها می افغانستان دست می
  انستان وجود داشته است؟صحنه خروج نظامیان آمریکا از خاک افغ

  تحلیل رویداد
جد مطرح بـود کـه چـرا آمریکـا پذیرفتـه  برای بسیاری از کارشناسان مسائل افغانستان این مسئله به

است از افغانستان خارج شود؟ آیا آمریکا واقف به این امر نیست که در صورت خالی کـردن پشـت 
 بـر افغانسـتان حـاکم دولت کابل، به احتمال زیاد این دولت سقوط خواهد کـر

ً
د و طالبـان مجـددا

خواهند شد؟ آیا طالبان و آمریکا پیمانی پنهانی با یکدیگر دارند و قرار است طالبان منافع آمریکـا را 
گـرای کنـونی هـزاران  در این کشور حفظ کنند؟ البته همه شواهد حاکی از این است که دولت غرب

پیمان وجـود  جایی این هم یچ دلیل معقولی برای جابهتر است و ه بار برای واشنگتن بهتر و هماهنگ
انـد، دو تریلیـون دالر  هزار زخمی ناتو که طالبان مسـبب آن بوده ۲۱کشته و  ۳۵۰۰ندارد؟ در واقع 

درصد مردم آمریکـا  ۷۷مخارج آمریکا، و فشار سنگین افکار عمومی آمریکا (طبق یک نظرسنجی، 
ستان هستند) از عوامـل اصـلی تصـمیم ایـن کشـور بـرای موافق خروج نیروهای این کشور از افغان

خروج از خاک افغانستان است. همچنین امکان فعال کردن بیشتر داعش در پرتو هرج و مرج ناشـی 
  تواند یکی از اهداف اصلی آمریکا یعنی ناآرام کردن محیط چین و روسیه را محقق کند. از جنگ می

بـه نیروهـای طالبـان، بـیش از پـیش طـرح اصـلی اما امروز با حمالت هـوایی پیـاپی آمریکـا 
شـود. در دوم و سـوم تیـر مصـادف  ها برای میدان سیاسی و نظامی افغانسـتان روشـن می آمریکایی

حضور غنی در آمریکا، پهپادهای ایاالت متحده مواضع طالبـان را در قنـدوز و بغـالن هـدف قـرار 
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مریکـا از نظامیـان افغـان را داد. ژنـرال دادند. بایدن نیز در این سفر وعده حمایـت قطعـی ارتـش آ
در سفر به کابل همین وعده را تکرار کرد و در نهایت در زمـان نزدیـک  ۱۴۰۰تیر  ۲۱مکنزی نیز در 

شدن طالبان به قندهار و شهرهای دیگر دیدیم که آمریکا به این وعده خود مبنی بر حمایـت هـوایی 
  بند ماند. از ارتش افغانستان و دولت غنی پای

 ۲۰۲۰وجو کـرد. در اکتبـر  اما ریشه این تصمیم را باید در نوع نگاه بایدن به افغانستان جسـت 
  ای بـه قلـم ریچـارد آی جمهوری ایـاالت متحـده، مقالـه پیش از انتخاب قطعی بایدن بـه ریاسـت

)، در وبگـاه میـدل ایسـت NSC( آمریکا متحده ایاالت ملی امنیت شورای سابق مشاور  ١کالرک،
یو منتشر شد که حاوی نکاتی بسیار مهم در این رابطه است. (در بدرهای پیشـین و در زمـان اینستیت

  ایم.) به این مقاله اشاره کرده ۲۰۲۰نزدیک به اکتبر 
و در » کرد اشغال نمی را افغانستان هرگز متحده ایاالت بود بهتر«گوید:  در این مقاله کالرک می

 مشـکل رفـع بـرای تـالش در شـد جمهـور رئیس کـه میهنگـا اوباما باراک«گوید:  توضیح آن می
هـزار  ۱۰۰ از بیش هزار به ۳۰ حدود از را سربازان آمریکایی تعداد ،متحده ایاالت ناکافی نیروهای
 افـزایش موجـب امـر ایـن: مـوج گفـت این با مخالفت با، جمهور رئیس معاون، بایدن جو. رساند
 طالبـان، تری بازگشـتند پـایین سـطوح بـه ریکـاییآم نیروهای وقتی و شود می متحده ایاالت تلفات

 روشـی از بـود. بایـدن درسـت بایـدن حـرف کـه شـد ثابت. کنند می بازیابی را خود های سرزمین
کید آمریکا هوایی نیروی بر که کرد می حمایت ـ کـه   آمریکا ویژه نیروهای از پشتیبانی با و داشت تأ
 ایـاالت طـرح ایـن در. شـد می اجرا ـ بودند گرفته جای افغانستان ارتش واحدهای در آنها از بعضی
 بـرای طالبـان تهدیـد از ولـی کننـد، نمی تأمین را روستایی مناطق امنیت کابل و دولت ناتو، متحده
 باید که بود چیزی و گرایانه واقع راهبرد یک این ،من نظر به. کنند جلوگیری می بزرگ شهر یک کنترل

  »کردیم. می دنبال، کرد پیشنهادبایدن  که ۲۰۱۱ یا ۲۰۰۱ در را آن
 سـال ۲۰ مدت به ما که را آمریکا افغانستانی متحدان، طالبان اگر«نویسد:  کالرک همچنین می

 ایـاالت اعتبـار، کنند اخراج نظامی شهرهای بزرگ با جنگ سایر و کابل از، ایم کرده حمایت آنها از
 شـدن کشـته و شـکنجه طـور موجـب نهمی و رود می بین از قبل] [ز بیشتر جهانی سطح در متحده
 آن در کـه کنـد ایجـاد می شـرایطی و ایـم داده حمایـت قـول آنهـا بـه که شود می کسانی از بسیاری

 در ایـاالت جملـه از، دیگر نقاط به حمله پایگاه عنوان به کشور این از توانند می تروریستی های گروه
 در کـه برگردد افغانستان برای خود اصلی رحط به باید، شود انتخاب بایدن کنند. اگر استفاده متحده

 سـال در بایدن طرح طبق. کند می کنترل را کشور گسترده خالی جناحی فضای چه نیستیم نگران آن

                                                                                                                                        
1. Richard A. Clarke  
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  »داد. خواهیم ادامه نیروی هوایی و ویژه نیروهای حضور به ما، ۲۰۱۱
رات بـه منـاطق انـد و حتـی در هـ ها همین سیاسـت را پـیش گرفته بینیم که آمریکایی اکنون می

کنند تا مانع از تسلط طالبان بر این شهر بزرگ شوند؛ در حـالی کـه برخـی  مسکونی شهر حمله می
های مجیب الرحمن انصاری و خیل انبوه مسـتمعین او، بیـانگر وجـود نـوعی  قرائن از جمله خطبه

به این شـهر  کم چندده هزار نفری از طالبان در این شهر است. طالبان با ورود حمایت مردمی دست
توانند طرفداران خود را سازماندهی کنند. مشـابه چنـین وضـعی در لشـگرگاه هلمنـد، غزنـی و  می

میدان وردک وجود دارد که احتمال حمالت هوایی آمریکا به طالبان به نوبـه خـود باعـث پیوسـتن 
  تعداد بیشتری از مردم به این گروه خواهد شد.

ها خاطرنشان کرد.  گاه هوایی نزدیک افغانستان را به آمریکاییاما همه اینها نیاز به ایجاد یک پای
به همین علت قصد ایجاد پایگاه در بلوچستان پاکستان یا تاجیکسـتان یـا ازبکسـتان را داشـتند کـه 

شان در این زمینه ناکام ماند. اما اکنون با برخاسـتن هواپیماهـای آمریکـایی از العدیـد، طـرح  طرح
  شود. افغانستان اجرا می ها در بمباران آمریکایی

  گیري نتیجه
ای را در مورد افغانستان در سر پرورانده و مطرح کرده بود که مبتنی بـر  بایدن از زمان سناتوری، ایده

این حقیقت است که حضور نیروی نظامی زمینی آمریکایی در خاک افغانستان باعث تلفات بیشـتر 
منظور حفـظ  مایت هوایی از ارتش افغانستان تنها بهشود و راه درست برای آمریکا ح ها می آمریکایی

  شهرهای بزرگ است.
تر از بـاتالق  هـای سیاسـی آمریکـا بـرای خـروج هرچـه سـریع از طرف دیگر رقابت بین چهره

افغانستان و مخارج و تلفات سنگین جنگ باعث شده بود که ترامپ به مـذاکره بـا طالبـان و تعیـین 
یی تن بدهد و سپس وقتی بایدن به جـای ترامـپ نشسـت، خـط زمان برای خروج نیروهای آمریکا

شده توسط دولت ترامپ در مورد افغانستان را متمایل به ایده اصلی خود در مـورد افغانسـتان  ترسیم
تواند در ایـن شـرایط  شکلی هوشمندانه در حال اجرای آن است. مضاف بر اینکه آمریکا می دید و به

و روسیه را بر هم بزند و این نیز با سیاست کالن جدید آمریکا با خلق و گسترش داعش محیط چین 
گرایی مطابق افتاده است (مهار چین و توجه به محدوده اقیانوس آرام). آخر سـخن  مبنی بر پسیفیک
 و غنی دولت از حمایت مسیر در انگلیس اقناع برای تالش و لندن به محب حمدلله اینکه باید سفر

 در ترکیـه مانـدن( کابـل فرودگـاه در نـاتو کشـورهای از یکـی نیروهای ظحف برای آمریکا تالش نیز
 کرد. تحلیل راستا همین در را) کابل فرودگاه





  
  

  روسیه و ایران روابط به اسرائیلی نگاه

  
  

  رویداد
با تغییر دولت آمریکا و کنار رفتن نتانیاهو در اسرائیل و همزمـان تقویـت روابـط ایـران و روسـیه در 

یـر، اظهـارات متعـددی ناشـی از نگرانـی توسـط مراکـز تحقیقـاتی وابسـته بـه رژیـم های اخ سال
 یـک ها طـی صهیونیستی از روابط ایران و روسیه منتشر شده است. بر اساس تعدادی از این گزارش

 مواضع این روابط، مرکز در که دادند ادامه خود سیاسی روابط تقویت به ایران و روسیه، گذشته سال
 بـه روسـیه ٢٠٢٠ پاییز و تابستان در. تر است از همه پررنگ ای هسته توافق مورد رشده د هماهنگ
 ماشـه و مکـانیزم کردن فعال برای ترامپ دولت تالش با متحد ملل سازمان امنیت شورای شدت در
 وین در انجام حال در مذاکرات در. کرد مخالفت ایران علیه تسلیحاتی تحریم برداشتن از جلوگیری

 آغـاز سـفید کـاخ بـه بایدن جمهور رئیس ورود از پس که، ای هسته توافق به ازگشتب خصوص در
 بر عالوه. است ایران مواضع به ترین نزدیک روسیه مواضع، مذاکرات در دخیل قدرت شش از، شد
 ذخـایر و اورانیـوم سـازی غنی زمینـه در قوانین ایـران نقض قبال در مداراگونه رویکردی مسکو، این

 ایـران، با توافق به دستیابی توانایی به نسبتها  روس، این بر عالوه است. داده نشان یومانباشت اوران
 و هسـتند بـدبین آن ای منطقـه  های سیاسـت مهـار و موشکی یها قابلیت کردن محدود همزمان با

در  .هسـتند مخـالف مـذاکرات در موضـوعات ایـن گنجاندن بر مبنی آمریکا درخواست با بنابراین
  نگاه اسرائیل به روابط ایران و روسیه منعکس شده است. ادامه نوع

 تحلیل رویداد
 برای مذاکرات در طرف دو که زمانی ویژه به؛ هستند به یکدیگر شدن نزدیک حال در مسکو و تهران

 آنهـا بـین منـافع تضـاد دلیـل بـه هنـوز اگرچه. میز هستند طرف یک در ای هسته توافق به بازگشت
. یابـد افـزایش کشور دو یها همکاری ،نزدیک آینده در رسد می نظر به اما، دارد وجود نظر اختالف

 بـه تمایـل بـر مبنـی ییها گزارش به توجه با ویژه به؛ باشد کننده اورشلیم نگران برای باید امر این آیا
 سوریه؟ هوایی حریم در اسرائیل فعالیت کردن محدود

 کرده نزدیک یکدیگر به را ایران و روسیه گذشته سال یک طی خاورمیانه در رشد به رو روندهای
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 تهـران و مسـکو. دارد باز استراتژیک متحدان به شدن تبدیل از را آنها ،متضاد منافع اگر حتی است؛
 در و هماهنـگ را خـود مواضع ای هسته توافق به بازگشت خصوص در وین در جاری مذاکرات در

 نظامی روابط مورد در و همچنین کنند می کاریهم آمریکا نفوذ بردن بین از برای مختلف یها زمینه
. گیـرد مـی صـورت بیشـتری تبلیغات، شود تسلیحاتی معامالت به منجر رود می انتظار که دفاعی و

 تشـدید مبـادا کند تـا اورشلیم ارسال می به را داری لزوم خویشتن یها پیام حتی گاهی از هر روسیه
 بـرای مسـکو تمایـل، حـال این با. یابد توسعه مالیش عرصه در سرعت به ایران و اسرائیل بین تنش

 عمـل آزادی اسـرائیل ایـن موضـوع بـه و اسـت باقی همچنان سوریه در ایران استقرار کردن محدود
 بایدن یها دولت بین سیاسی گفتمان پیشبرد در ای سازنده نقش تواند می اسرائیل، بنابراین. دهد می
 .کند ایفا سوریه مورد در پوتین و

 دولت کار به آغاز از پس بالفاصله، ٢٠٢١ ژانویه در ایران خارجه امور وزیر ظریف وادمحمدج
 حـوزه در امنیـت«زمینـه  در روسـیه بـا همکـاری توافقنامـه آنجـا در و کـرد دیدن مسکو از، بایدن

 را نامـه تفـاهم بسیاری، ایـن. کرد را امضا) است سایبری حوزه شامل روسیه نظر از که( »اطالعات
 ، عمـل در امـا، کردنـد تفسیر دو کشور بین تکنولوژیکی کاریجهت هم

ً
ارتقـای  آن هـدف عمـدتا

 در مداخلـه عدم و سایبری حوزه در حاکمیت مورد در المللی بین یها سازمان در مشابه بینی جهان
 .است داخلی امور

 جدیـد ردادهـایقرا ایران و روسیه اینکه بدون، گذرد می ایران به تسلیحات فروش تحریم لغو از ماه نه
 آسـتانه در. شـود مـی تـر عمیق زمینه این در آنها همکاری، صحنه پشت در اما، باشند کرده اعالم علنی را

 ارائـه حـال در روسـیه کـه شـد گزارش آمریکایی یها رسانه در)، ٢٠٢١ ژوئن ١٦( بایدنـ  پوتین اجالس
 ایـران اختیـار در نظـامی اهـداف ایبر جمله از دقیقی اطالعات که است ایران به زمین رصد ماهواره یک
 و بفروشـد ایران به ای ماهواره دارد قصد روسیه که نپذیرفت پوتین جمهور رئیس، حال این با. دهد می قرار

 .ندارد وجود کشور دو این بین سالح فروش زمینه در پیشرفتی هیچ که شد مدعی همچنین
 تـا کنـد مـی وادار را دو ایـن روسیه، و ایران علیه آمریکا یها تحریم وسیع دامنه که است بدیهی

 از آمریکـا دشـمنان بـا مقابلـه قـانون بـه توجه با. کنند پنهانها  رسانه از را خود نظامی روابط میزان
 های جریمـه بـا کننـد می تهیه سالح مسکو از که کشورهایی )، CAATSA قانونها ( تحریم طریق

 خـود نوبـه بـه مسـکو، حـال ایـن بـا. شوند یم روبرو واشنگتن از سوی باالیی اقتصادی و سیاسی
 مجـازات و داد انجـام نظـامی نهادهـای تبلیغـاتی الزامـات کـردن برطـرف برای را قانونی اقدامات
 تسـلیحات صـنعت. کـرد وضـع، کنند گزارش را ارتباطاتی چنین که نگاران روزنامه برای را سنگینی
 فـراهم تهـران بـرای را بلندمدتی و خوب مالی ایطشر تواند می و دارد نیاز بسیار ایران بازار به روسیه

 .کند برطرف را ایران فعلی مالی مشکالت که کند
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 فاقـد و نـدارد را روسـی تسـلیحات خریـد دغدغـه، است تحریم تحت صورت هر در که ایران
 از توانـد پـس تسـلیحاتی اسـت و از ایـن رو می پیشـرفته تجهیـزات خرید برای بهتر یها جایگزین
 گذشته ماه چند در .کند امضا روسیه با جدیدی قراردادهای ،وین در مذاکرات تیجهن شدن مشخص

 از. اسـت داشته وجود دریایی نیروی زمینه در ویژه به این دو کشور بین بیشتری نظامی همکاری نیز
 سـوریه مسـیر در مدیترانـه دریای در ایرانی یها کشتی از روسیه دریایی نیروی، ٢٠٢١ سال ابتدای

 همـاهنگی مکانیسـم ایجـاد از اسـپوتنیک روسـیه ملی خبرگزاری، آوریل ماه در. کند می محافظت
 خبـر، سـوریه بـرای ایران نفت تامین از اطمینان منظور به، مدیترانه دریای در سوریه و ایران، روسیه

 ایرانـی یها کشـتی علیـه حمـالت برابـر در اسـرائیل برای پیامیها  گزارش این رسد می نظر به. داد
 را »بازی تغییر«دارای قابلیت  اسلحهها  کشتی این، اسرائیلی منابع گفته به. باشد اسرائیل به نتسبم
، ویـن مـذاکرات آغـاز آسـتانه در، فوریـه مـاه در. نفت محموله فقط نه و کردند می حمل سوریه به

 آن به چین، انایر اولیه یها گزارش وجود با و( داد انجام ایران با مشترک دریایی رزمایش یک روسیه
 در روسـیه دریـایی نیـروی روز رژه در ایرانی یها کشتی بار اولین برای جوالی ماه در). نشد ملحق
 همکـاری بـه سوریه در ایران و روسیه نظامی نیروهای، حال همین در. کردند شرکت پترزبورگ سن
 اسـت شـده منتشر آنها بین تنش از نیز ییها گزارش اما، دهند می ادامه اسد رژیم از دفاع برای خود
 کند. ارتقا پیدا می طرف دو نیابتی نیروهای بین شدید یها درگیری به گاه که

 بـا را خـود روابـط و کـرد تقویـت لبنـان الله حزب با را خود روابط روسیه امسال، این بر عالوه
 یـک ،مارس ماه در. کرد حفظ، است عراق در ایران حامی نظامی شبهها  ده شامل که، حشدالشعبی

، الوروف سـرگئی با و کرد دیدن مسکو از گذشته دهه یک در خود سفر اولین برای الله حزب هیئت
 حـزب تعریف با روسیه، متحده ایاالت یا اروپایی کشورهای برخالف. کرد دیدار خارجه امور وزیر
 لبنان در مشروع سیاسی نیروی یک عنوان به را آن و است مخالف تروریستی گروه یک عنوان به الله
 فـالح، آوریـل در. دارد سـوریه در ایـران بـا مشـترک مبـارزه زمینه در آن با نزدیکی روابط و داند می

 دبیـر، پاتروشف نیکوالی با و کرد دیدن مسکو از، شبه نظامی حشدالشعبی سازمان رئیس، الفیاض
 عـراق بمراتـ سلسـله در پاتروشـف همتـای فالح، رسمی طور به. کرد دیدار روسیه امنیت شورای
 .ندارد وی با تماس به تمایلی ایران با عمیق روابط دلیل به متحده ایاالت اما، است

 تعمیـق در کشـور دو توانـایی بر اینها و دارد وجود ایران و روسیه بین متضادی منافع، حال عین در اما
 بـه دوحـه در کـه یهنگـام، الوروف خارجـه این ناراحت بودند که وزیر از ایرانیان. گذارد می تأثیر روابط
 از، گذشـته بـه ایـن کشـور رفتـه بـود مارس در فارس خلیج حاشیه کشورهای به او سفر از بخشی عنوان
 سـفر ایـن در اینکـه از تهـران. داد خبـر قطر و ترکیه، با حضور روسیه جدید سیاسی چارچوب یک ایجاد
 در سیاسـی ترتیبـات ردپیشـب بـرای چـارچوبی ایجـاد همچنین و است شده گذاشته کنار الوروف توسط
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 مشـکل، شـود مـی شـناخته آستانه ترکی در –روسی  - ایرانی  گروه رقیبی برای عنوان به ایران در که، سوریه
 علیـه حمـالت پـذیرش ویژه به و( اسرائیل و فارس خلیج حوزه کشورهای با روسیه مستحکم روابط. دارد

، کشـورها بـین اختالفـات از دیگر یکی. شود می یتلق ایران نظامی منافع با مغایر) سوریه در ایران اهداف
 در کـه حـالی در، اسـت ١٩-  کوویـد ویروس برابر در ایران به روسیه سوی از اسپوتنیک یها واکسن ارائه
 .دارد وجود شده توافق میزان به روسیه توسطها  واکسن ارائه عدم بر مبنی انتقاداتی ایران

  هک هاست سال ایران و روسیه اقتصادی روابط
ً
 جـذابیت و انـرژی بـازار در آنهـا بین رقابت دلیل به ظاهرا

 چـارچوب نامـه توافـق امضـای از انتظارات. است داشته رکود ایران اقتصاد برای روسیه تجاری تولید محدود
 بـرآورده) شـد امضـا ایران و چین بین مارس در که ای نامه توافق مشابه( ایران و روسیه بین جدید استراتژیک

 سـال در کـه را »ایـران و روسـیه بـین روابط اساسی اصول توافقنامه« تمدید طرفین مارس ماه در. است نشده
 هـر نامـه توافق زیرا، آید ضروری به حساب می غیر رویداد یک این، عمل در. علنی کردند، شد امضا ٢٠٠١

 .دکن مخالفت کار این با طرفین از یکی اینکه مگر، شود می تمدید خودکار طور به سال ٥

 ارزیابی و گیري نتیجه
 و حضـور آن کـاهش عمده که، هستند المللی بین و ای منطقه منافع از انبوهی دارای روسیه و ایران
 این با .کند می محدود را آنها روابط عمق نظر، اختالف چندین اما؛ است خاورمیانه در آمریکا نفوذ
 در ایـران و روسیه همکاری ادامه برای ریبیشت انگیزه که کرد شناسایی را روند چندین توان ، میحال
 . کند می ایجاد آینده یها ماه

ً
 ، اوال

ً
 تهران روابط، ای هسته توافق آینده مورد در سناریویی هر در تقریبا

) پکـن بـا و( مسـکو با خود شراکت از تواند نمی که ای گونه به، بود خواهد متشنج همچنان غرب با
  .بردارد دست

ً
 نفـت جهـانی بـازار بـه بود خواهد قادر ایران، ای هسته توافق دتمدی صورت در، ثانیا

، بنـابراین. دارد پالس اوپک طریق از خود یها قیمت تنظیم در مهمی نقش روسیه آن در که بازگردد
 . یابد می افزایش آنها انرژی فعالیت هماهنگی به نیاز

ً
، افغانسـتان از آمریکایی نیروهای خروج، ثالثا

 بـه افراطی اسالم تهدیدات سرایت از جلوگیری برای را خود روابط تا کند می ادارو را تهران و مسکو
 .کنند محکم خود یها سرزمین

 صـدمه آن منـافع بـه سوریه خاک در ایران و اسرائیل تنش نظامی افزایش که است نگران روسیه
 ٢٢ از روسـیه ارتش یها بیانیه در که همان طور( کند مهار را اسرائیل یها فعالیت خواهد می و بزند
 ، شد شروع ژوئیه

ً
 بـا، حال این با .)قبل روزهای در اسرائیل به منتسب حمالت افزایش از پس ظاهرا

، سوریه در روسیه قدرت یها محدودیت و است مشترک ایران با که، روسیه تر گسترده منافع به توجه
 کنـد اجتناب کشور این در نایرا استقرار کردن محدود برای فعال اقدامات از دهد می ترجیح مسکو

ــــــوض در و ــــــم ع ــــــی چش ــــــا فعالیت از پوش ــــــرائیل یه ــــــه را اس ــــــد ادام .ده



  
  

  آفریقا اتحادیه در صهیونیستی رژیم عضویت پیامدهاي
  

  رویداد
 اتیـوپی در خـود سـفیر طریق از کرد اعالم اسرائیل خارجه امور وزارت ١٤٠٠تیر  ٣١شنبه  پنج روز
صـورت  کشور آفریقایی به ١٤در شنبه این هفته  .شود می ملحق ریقاآف اتحادیه به ناظر عضو عنوان به

رسمی مخالفت خود را با عضـویت اسـرائیل ابـزار داشـتند. سـؤالی کـه نیـاز بـه تحلیـل آن میـان 
کشـور  ٤٦با وجـود اینکـه بـا  آویو تل کارشناسان و تحلیلگران سیاسی وجود دارد این است که چرا

دارد؟ همچنـین عضـویت  اصـرار ١آفریقـا اتحادیـه در عضـویت بر آفریقا روابط برقرار کرده است،
  اسرائیل چه پیامدهایی برای منطقه و تحوالت سیاسی دارد؟

  تحلیل رویداد
بـوده  نـاظر وحـدت آفریقـا عضـو آفریقـا اتحادیه تأسیس و آفریقا وحدت سازمان انحالل از قبل اسرائیل
 پـذیرش از مـانع و آورد آفریقـایی فشـار کشـورهای بـر قـذافی تشکیل اتحادیه آفریقـا، از پس اما است؛

بـه اتحادیـه  را خـود درخواست بار ١٠ از بیش ٢٠٠٢ سال از شد. رژیم صهیونیستی اسرائیل درخواست
اینکـه در مـاه جـاری  تـا آورد فشار غنا و کنیا اتیوپی، مانند آفریقا در خود متحدان بر و ٢کرد آفریقا ارسال

  ٣عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا پذیرفت. اسرائیل را به یقا،آفر اتحادیه رئیس فکی، موسی
 دهد در سـال المللی نشان می های اسرائیل برای عضویت در مجامع بین بررسی تاریخی تالش

شکل گرفت،  آسیایی و آفریقایی کشور ٢٩ حضور با اندونزی تعهد در عدم جنبش هسته که ١٩٥٥
ین سازمان کرد. با این حال نه تنها رژیم صهیونیستی بـه ایـن هایی برای عضویت در ا اسرائیل تالش
 کردند. اما همین کنفرانس نقطه محکوم عربی های سرزمین را به اشغال آن بلکه نشد، مجمع دعوت

های  از آن زمان تاکنون اسرائیل تالش ٤شد. آفریقا قاره سوی به اسرائیل گیری جهت در مهمی عطف
  یه آفریقا کرد و سرانجام عضویت ناظر آن به نتیجه رسید.بسیاری برای عضویت در اتحاد

                                                                                                                                        
  .عضو است کشور ٥٥ آفریقا با قاره در زمانسا ترین مهم و ترین بزرگ آفریقا . اتحادیه١
 بـه نـاظر عضـو عنوان بـه را خود اعتبارنامه ٢٠٠٢ سال در بار اولین اتیوپی، برای در اسرائیل سفیر ادماسو، . آلیلین٢

  .کرد ارائه آفریقا اتحادیه
ع إسرائیل«عمر،  صالح . محمد٣

ّ
، »األفریقـي التحـادا عضـویة عبـر والسیاسـیة واالقتصـادیة األمنیـة مکاسبها توس

٢٧/٠٧/٢٠٢١، www.aljazeera.net 
 . همان. ٤

http://www.aljazeera.net
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آویو به اتحادیه آفریقا به عنوان عضـو نـاظر، از  های اسرائیلی ضمن استقبال از پیوستن تل رسانه
عنوان یک پیـروزی دیپلماتیـک بـزرگ یـاد کردنـد. نـاظران اسـرائیلی هـم در حـال شـمارش  آن به

های عربـی چنـین  هستند. اما عجیب اینکـه بیشـتر رسـانه دستاوردهای اقتصادی و سیاسی اسرائیل
  ای عادی است و ارتباطی به جهان عرب ندارد. خبری را سانسور کردند؛ گویی مسئله

    آفریقا با اسرائیل روابط . فراز و نشیب 1
 چنـدین آفریقـا بـا کشـور ایـن روابـط ،١٩٤٨ سـال در موجودیت رژیم صهیونیستی اعالم زمان از

  ١است: گذاشته سر تپش را مرحله
 روابـط ١٩٦٧ تـا ١٩٤٨های  در طـول سـال ):١٩٦٧ـ ١٩٤٨الف) اولین دوره نفوذ رژیم صهیونیستی به قاره آفریقا (

  ٢کند. برقرار روابط آفریقایی کشور ٣٣ با و این رژیم موفق شد برقرار آفریقایی کشورهای با اسرائیل
 بیشـتر ،١٩٧٣ اکتبـر جنـگ از پس ):١٩٧٧ـ١٩٦٧م صهیونیستی (ب) قطع روابط دیپلماتیک کشورهای آفریقایی با رژی

 روابـط و دادنـد نشـان همبسـتگی اعـراب بـه اسـتثنای تعـدادی محـدود، بـا آفریقایی، کشورهای
 دیوید کمپ صلح نامه توافق طریق از آویو تل با این حال کردند؛ قطع این رژیم با را خود دیپلماتیک

  .شد تحریم ردیوا شکستن به موفق) ١٩٧٨( مصر با
شـد تـا  فرصـتی دیویـد کمـپ پیمـان امضای سازی روابط اسرائیل با کشورهای آفریقایی: ج) دوره بازگشت و عادی

 اسـلو، نامـه توافق و مادرید مذاکرات از اقدام کند. پس آفریقا با خود روابط احیای در نو از اسرائیل
 طراحی دوباره آمریکا حمایت با را ریقاآف با خود روابط نقشه توانست اسرائیل ،١٩٩٠ دهه اوایل در

بازگشـت  بنـابراین اسـرائیل آفریقـا روابـط برقـرار کنـد. در کشور ٤٦ کند و موفق شد تا به امروز با
 .آمیزی به قاره سیاه داشته است موفقیت

    آفریقا در .  اهداف اسرائیل 2
  ٣توان برشمرد: گونه می اهداف کلی اسرائیل در آفریقا را این

 کشورهای آفریقایی به المللی بین و ای قاره مختلف مجامع در اسرائیل ر زمینه سیاسی و دیپلماتیک:الف) د
دنبـال  کشورهای آفریقایی در وهله اول بـه با روابط ایجاد با بنابراین. کند آن حمایت از که دارد نیاز

                                                                                                                                        
 . همان.١
 لیبریـا شـد. آغاز لیبریا توسط اسرائیل شناختن رسمیت به با ١٩٤٧ سال در بار اولین برای آفریقا با اسرائیل . روابط٢

 سـال در اسـرائیل که بود آفریقایی کشور اولین غنا. شناخت رسمیت هب جهان در را اسرائیل که بود کشوری سومین
  از بـود، آپارتایـد حکومـت تحـت کـه ١٩٥٨ سال در نیز جنوبی آفریقای. کرد افتتاح آن در را خود سفارت ١٩٥٧
  .شناخت رسمیت به را اسرائیل که بود کشورهایی اولین

 عمر، پیشین.  صالح . محمد٣
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   ١تحقق این هدف است.
 بـه که حدی به دارد، آفریقا در گرانبها فلزات از ار برداری بهره بیشترین اسرائیل ب) در زمینه اقتصـادی:

  .است شده تبدیل منابع سایر و اورانیوم طال، الماس، صادرکنندگان ترین بزرگ از یکی
سـالح، چـه  فـروش زمینـه در در حوزه نظامی و اطالعاتی چـه اسرائیل ج) در زمینه نظامی و اطالعاتی:

 آفریقایی بیشترین فعالیت را دارد. ارتش کشورهای امنیتی به نیروهای های آموزش
  راحتی این اهداف را تحقق بخشد. تواند به سان پیوستن اسرائیل به اتحادیه افریقا می بدین

 . پیامدهاي عضویت اسرائیل در اتحادیه آفریقا 3
وگو بـا الجزیـره  ، در گفتاسماء الحسینی، کارشناس مسائل آفریقا: الف) اختالف میان کشورهای آفریقایی

اسرائیل برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظـامی در «مباشر اظهار داشت: 
که مداخالت این کشور در کشورهای آفریقـایی  حاکی از این استآفریقا برنامه دارد و همه شواهد 

ر در مقابل کشورهایی که موافق عضویت اسـرائیل بـه عنـوان نـاظر د ٢»است. برخالف منافع مردم
کشور آفریقایی برای اخراج رژیم صهیونیسـتی از اتحادیـه آفریقـا توافـق  ١٤اتحادیه آفریقا هستند، 

کردند. آفریقایی جنوبی، تونس، اریتره، سنگال، تانزانیا، نیجر، مجمع الجزایر قمر، گابون، نیجریـه، 
  اند. زیمباوه، لیبریا و سیشل موافقت خود را با تصمیم الجزایر اعالم کرده

شعث، پیوستن اسرائیل به اتحادیـه آفریقـا  اسامه به عقیده دکتر: تهدیدی بر امنیت کشورهای شمال آفریقا ب)
زیـرا بـا حمایـت سـایر کشـورهای  ٣آفریقـا های شـمال عرب ملی امنیت برای تهدیدی خواهد بود

  راند. های آفریقایی را به حاشیه می آفریقایی، عرب
 عضـو عنوان بـه اسـرائیل حضـور: های مختلف اتحادیه آفریقا مندی از پروژه یی و بهرهج) تعمیق روابط با کشورهای آفریقا

 هـای پروژه از و آفریقایی فـراهم خواهـد کـرد کشورهای با روابط اسرائیل تعمیق برای ناظر، فرصتی
 و مهـاجرت کمیتـه آب، و روسـتایی توسـعه کشـاورزی، کمیتـه در ویژه بـه آفریقا، اتحادیه مختلف

 و انـرژی ای، منطقـه و ای قـاره بین های زیرسـاخت ها، زیرسـاخت نقـل، و حمـل کمیته ،پناهندگان
  ٤استفاده خواهد کرد. گردشگری به نفع خود

 بـر دنبال تأثیرگـذاری اسرائیل با عضویت در اتحادیه آفریقـا بـه: د) تأثیرگذاری بر توازن قدرت به نفع اسرائیل
                                                                                                                                        

 سـطح در کرسی ١٥ از کرسی ٣ دارد: متحد ملل سازمان عمومی مجمع سطح در کرسی ١٩٣ از کرسی ٥٤ .آفریقا١
 از کرسـی ١٣ و متحـد ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی شورای سطح در کرسی ٥٤ از کرسی ١٤ امنیت، شورای
 بشر. حقوق شورای سطح در کرسی ٤٧

، ٢٤/٠٧/٢٠٢١، » الخطـوة؟ هـذه دالالت ما ..األفریقي االتحاد في مراقب عضو إسرائیل«.موقع الجزیرة مباشر، ٢
https://mubasher.aljazeera.net  

  . همان.٣
  ، ٢٧/٠٧/٢٠٢١، »اإلفریقي؟ االتحاد إلی »إسرائیل« انضمام سیغیره الذي ما«وشنان،  . آمال٤

www.trtarabi.com  

https://mubasher.aljazeera.net
http://www.trtarabi.com
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باشد مانند تـنش در منطقـه  اسرائیل اصلی منافع بقمطا مناطق آفریقاست تا برخی در قدرت توازن
  ١تیگرای و اختالف بر سر سد النهضه و درگیری در صحرای غربی و... .

 در فلسـطین مشـاور و سیاسـی علـوم اسـتاد شعث، اسامه دکتر: هـ) زنگ خطری برای فلسطین در قاره سـیاه
 را نـاظر عنوان بـه آفریقـا اتحادیـه بـه اسـرائیل پیوسـتن اسـپوتنیک بـا الملل، در مصاحبه بین روابط
به عقیده وی، بـا پیوسـتن اسـرائیل بـه  .دانست آنها مشروع ملی حقوق و فلسطین مردم به ای ضربه

و از  ٢خواهـد یافـت کـاهش وضـوح به الملـل اتحادیـه در نظـام بین موقعیت سیاسی اتحادیه آفریقا
  اش دور خواهد شد. مواضع ضداستعماری

 رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقـا، دسترسـی عضویت: و دستاوردهای سیاسی اسرائیلو) پیروزی دیپلماتیک 
 ممکـن کـه را نهـادی هـر و ای منطقـه های سـازمان از بسیاری رسمی و قانونی مجاری به این رژیم

 خواهد کرد. همچنین عضویت اسـرائیل بـر تسهیل شود، تأسیس آفریقا چارچوب در آینده در است
دنبـال دارد، تـأثیر خواهـد  رژیم صهیونیستی را بـه منافع که موضوعاتی درباره یهاتحاد های تصمیم

  گذاشت.

  گیري نتیجه
 در ضدصهیونیسـتی موضـع شـدن رنگ کم نشانه آفریقا اتحادیه در صهیونیستی رژیم عضویت

 کشورها این مردم اذهان از فلسطین آرمان شدن پاک برای خطری و آفریقایی است برخی کشورهای
شـود کـه ایـن دودسـتگی  شد. این عضویت موجب دودستگی میان کشورهای آفریقایی می خواهد

 کند آنها را از اهداف اصلی خود که از قضا هدف ضداستعماری آن متوجه اسرائیل است، دور می

                                                                                                                                        
  . همان. ١

  ، ٢٤/٠٧/٢٠٢١، »الفلسطینیة؟ القضیة علی األفریقي لالتحاد إسرائیل انضمام تأثیر ما«موقع اسپوتنیک،  ٢. 
https://arabic.sputniknews.com  

https://arabic.sputniknews.com


  
  

  بایدن و پوتین راهبردي مذاکرات بر تحلیلی
  

  رویداد
جمهور ایاالت متحـده آمریکـا، در اولـین  یسجمهور روسیه، و جو بایدن، رئ والدیمیر پوتین، رئیس

در خصـوص انجـام مـذاکره دربـاره ثبـات  ۲۰۲۱/ژوئن ۱۴۰۰دیدار و مذاکره با یکدیگر در خرداد 
 دهنـد. راهبردی توافق کردند. براساس این توافق، مذاکرات مد نظر را نمایندگان منتخـب انجـام می

اولـین  ،کـایخارجـه آمر ریوز اریدست ،رمنش یو وند ،هیخارجه روس ریمعاون وز ،ابکوفیر یسرگئ
  برگزار کردند. ۲۰۲۱ژوئیه  ۱۴۰۰/۲۸مرداد  ۶نشست این مذاکرات را در ژنو سوئیس در 

های برتر و  عنوان قدرت های آمریکا و روسیه به با توجه به قابلیت تأثیرگذاری مذاکرات و تصمیم
  د این مذاکرات را بررسی خواهیم کرد.الملل و منطقه، در این یادداشت ابعا مؤثر، بر مسائل بین

  تحلیل رویداد
های روسـیه و  های مقام های مهمی هستند که در تماس ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات از موضوع

انجـام  برای کایآمربه  ۱۳۹۹اند. در فراخوان روسیه در سال  های گذشته مطرح شده آمریکا طی سال
عدم استقرار تسلیحات در فضا مهم و اساسی جلـوه داده  درباره کنترل تسلیحات، موضوع مذاکرات

   شد؛ اما آمریکا از این موضوع استقبال نکرد.
عبارت  شود؛ بـه سخن گفته می ندهیدر آ حاتیکنترل تسلهای  در مذاکرات ثبات راهبردی، از راه

اهش دهـد. ای را ک دنبال انجام اقداماتی است که خطر درگیری و جنگ هسته دیگر، این مذاکرات به
ها پـیش از ایـن،  ، سـال٢»اسـتارت«پیمـان و  ١برد انیم یا هسته یها منع موشک مانیپدر حالی که 

  میان دو طرف منعقد شده بود.
، پیمـان در دوره دونالد ترامپ برد انیم یا هسته یها منع موشک مانیپبا وجود خروج آمریکا از 

تمدید شد،  ٢٠٢٦ن به مدت پنج سال دیگر تا تر است و با روی کار آمدن باید استارت که راهبردی
شود که بـا وجـود ایـن پیمـان،  همچنان به قوت خود باقی است. به این ترتیب، این سؤال مطرح می

هایی  پوتین و بایدن چیست؟ آیا این مذاکرات موضوعمیان  راهبردیثبات دالیل و اهداف مذاکرات 
  شود؟ جدا و متفاوت از پیمان استارت را شامل می

                                                                                                                                        
1. INF: Intermediate-Range Nuclear Forces 
2. START: Strategic Arms Reduction Treaty 
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نیـز امضـا شـد، کـاهش » اسـتارت جدیـد«در معاهده استارت که تمدید و پس از آن معاهده 
ــی،  کالهک ــای اتم ــکه ــت های موش ــاره کیبالس ــایپ ق ــکم ــا ، موش ــت یه ــدرریز کیبالس و  ییای
بینی شـده اسـت. بـا توجـه بـه وسـعت و  پیش کروز یها موشکو  دوربردو  نیسنگ یها افکن بمب

انـد،  رسـد مـذاکرات جدیـد کـه دو طـرف آغـاز کرده ، به نظـر میشمولیت باالی معاهده استارت
  گیرد که در معاهدات قبل وجود ندارد. موضوعاتی فراتر از این موارد را دربرمی

 امـروز رایـز ؛کنـد یمـ دنبـالاز مسائل را  عیوس ای مجموعهمسکو ـ واشنگتن  ۲۰۲۱مذاکرات 
 یتهـاجم دارد که عالوه بر تسـلیحاتسرد  نگتر از دوران ج دهیچیپ اریبس یمفهوم راهبردی،ثبات 
اسـتقرار های مـافوق صـوت،  موشـک، یدفـاع موشـکسیسـتم  های دیگـری ماننـد مؤلفه ی،ا هسته
را نیـز شـامل  یبریسـا یهـا تیـو قابل پـذیر تیهدا دوربرد متعارف یها ستمیس، در فضا حاتیتسل
 حاتیتوانـد بـه کنتـرل تسـل یکنـد کـه مـ یکار م یزمیمکان یرومذاکرات ثبات راهبردی  شود. می
احتمـال و را کـاهش و  ییپاسـخگوواکـنش و شـود کـه زمـان منجر  یا دهیچیخطرناک و پ ،دیجد

 تیـقابلدهند. به عبارت دیگر، این مـذاکرات بـه دنبـال  را افزایش می یتصادفهای  دورنمای جنگ
  ی است.نیب شیپ

را وارد  هیمتحـده و روسـ التایـاز ا ریـغ مذاکرات درصدد است بازیگران دیگـری نیاعالوه  به
عالوه بر هدف محـدود کـردن روسـیه و آمریکـا توسـط یکـدیگر، . تعهدات کاهش تسلیحات کند

مسکو و واشنگتن درصدد کنترل و محدودیت متحدان و دوستان طرف مقابل نیز هستند. روسـیه در 
ژیم کنترل تسلیحات وسیله اعمال نوعی ر دنبال محدود کردن کشورهای اروپایی به این مذاکرات، به

بگنجانـد. از  حاتیتسـلکنتـرل این رژیم در  زینرا فرانسه و انگلستان خواهد  می هیروسبر آنهاست. 
  خواهد چین را مشمول این رژیم کند. طرف دیگر، آمریکا نیز می

دنبال ایـن مـذاکرات بـرای ایجـاد یـک وضـعیت باثبـات  در این میان، روسیه بیش از آمریکا به
. روسیه همواره استقرار سپرهای دفاع موشکی در اروپا را تهدیدی علیه خـود قلمـداد راهبردی است

کرده و نسبت به آن معترض بوده است. در صورت اعمال مکانیزمی که هدف مذاکرات فوق اسـت، 
یابد. به همین دلیـل، مسـکو خواسـتار ایـن اسـت کـه مـذاکرات  این تهدید علیه روسیه کاهش می

بـه  یا عالقـه ییکـایمقامـات آمراروپـا را نیـز دربربگیـرد. در حـالی کـه  جدید، سپر موشـکی در
کننـده  علت همین اختالف است که ریابکوف، مذاکره . شاید بهندارند یدفاع موشکسپر  تیمحدود

  ارشد روسیه گفت در این دور از مذاکرات به توافق نرسیدیم.
الملل،  بین مانند مسائل کالن نظام های زیاد میان روسیه و آمریکا در موضوعاتی  وجود اختالف

های دو طرف به یکدیگر مبنی بر نقـض معاهـدات میـان  پرونده الکسی ناوالنی و حقوق بشر، اتهام
دو طرف، حمایت روسیه از اوستیای جنوبی و آبخازیا علیـه گرجسـتان، بحـران اوکـراین و الحـاق 



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

17  
 

های موشکی ناتو  ه مسکو، استقرار سامانههای آمریکا و اروپا علی جزیره کریمه به روسیه، تحریم شبه
های آمریکا در کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، بحران سوریه، حمایـت  در اروپای شرقی، دخالت

روسیه از لوکاشنکو در بالروس، ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکـا، بازداشـت شـهروندان 
طور کلـی  مـور داخلـی یکـدیگر و بـههای سـایبری، مداخلـه در ا یکدیگر به جرم جاسوسی، حمله

گرای آمریکا، مذاکرات جامعه ثبات راهبردی را در مسیر بسیار دشـواری قـرار  رویکردهای یکجانبه
توان گفت این مـذاکرات بـرای  ترین حالت می بینانه ها، در خوش دهد. با توجه به همین اختالف می

  رسیدن به حداقل نتیجه نیازمند زمان زیادی است.

  گیري نتیجه
رونالـد بایدن و پوتین با رضایت به انجام مذاکرات ثبات راهبردی بر حقیقت این سـخن پیشـینیان خـود، 

در سـال  یشـورو ریرهبر اتحاد جمـاهآخرین گورباچف،  لیخائیو م ،کایآمراسبق جمهور  سی، رئگانیر
 . بـا وجـود ایـن،»یـدجنگ دیـشـد و هرگـز نبا روزیتوان پ ینم یا در جنگ هسته« که کردند اذعان ۱۹۸۵
های زیاد روسیه و آمریکا، رویکرد ضدروسی دولـت بایـدن، عـدم تـالش او بـرای بازگشـت بـه  اختالف

صورت یکجانبه از آن خارج شد و دخیل بودن کشورهای اروپـایی کـه خـود را در  هایی که ترامپ به پیمان
دیگر، اگرچـه هـدف نهـایی  اندازی واضح و روشن نیست. به عبارت بینند، گویای چشم تهدید روسیه می

مذاکرات فوق کاهش تسلیحات راهبردی و رفع رقابـت تسـلیحاتی اسـت، امـا تـاریخ و تجربـه رفتـاری 
ها جـای  رود و فقـط افـزایش کمیـت موشـک دهد رقابت تسلیحاتی از بین نمی روسیه و آمریکا نشان می

نه تنها در مناسبات روسـیه » ح مسلحصل«دهد. نتیجه این رفتار ایجاد شرایط  خود را به افزایش کیفیت می
  و آمریکا، بلکه میان متحدان آنها خواهد بود.  





  
  

  واقعیت تا افسانه از افغانستان، در داعش
  

  رویداد  
های کارشناسی و غیرکارشناسی متعـددی دربـاره  با افزایش قدرت طالبان، حرف ۱۴۰۰در تابستان 

سـخنان مهـم را دسـتیار ویـژه پـوتین در امـور  نقش داعش در افغانستان مطرح شـد. یکـی از ایـن
 مورد حمایت آمریکا در  ۱۴۰۰مرداد  ۹افغانستان در 

ِ
گفته است. وی برای چندمین بار خطر داعش

کـابلوف در میزگـرد شمال افغانستان و نیز نقش مثبت طالبان در مبارزه علیه داعش را مطـرح کـرد. 
  مجازی بنیاد سیاسی گورچاکوف در مسکو گفت: 

ضور گروه طالبان در شمال افغانستان از رشد تهدید داعش برای کشورهای آسـیای ح«
به گفته این دیپلمـات ارشـد روس، در ایـن اراضـی (شـمال د. کن مرکزی پیشگیری می
کنند و ایـن  جمله داعش فعالیت می های تروریستی از ها پیش گروه افغانستان) از مدت

ثبات کردن کشورهای همسایه اسـتفاده  برای بیتوانند از وضعیت افغانستان  ها می گروه
  » د.کنن

  گفت:  (کابلوف) س اداره دوم آسیای وزارت خارجه روسیهئیر
صورت فعاالنه با  ها به این سال همهگروه طالبان روابط بسیار بدی با داعش دارد و در «

 نیکنـو دولـت حتـی یا ناتو و آمریکا که طوری است؛ کرده مبارزه این گروه تروریستی
  »ببرند. جایی به راه داعش با مبارزه در اند نتوانسته افغانستان

این مقام روس در همین نشست تحلیل مهمی نیز در رابطه با چرایی این هرج و مرج و فعالیـت 
  داعش در افغانستان ارائه کرد و گفت: 

 تیجهن افغانستان کنونی وضعیت و شد مرتکب افغانستان در راهبردی اشتباه چند آمریکا«
 سعی که بود این آمریکا نخست است. اشتباه بوده متحدانش و واشنگتن های اشتباه همین
 این به کمک جای به کند. آمریکا تحمیل افغانستان ملت به را خود نظر مد دموکراسی کرد

 تصور هایش، سنت به افغانستان تکیه و خود اقتصاد و حکومت ساختار توسعه برای کشور
 نظامی های پایگاه از ای شبکه کرد. ایجاد تحمیل کشور این به را راسیدموک مورد در خود
  »واشنگتن بود. دیگر اشتباه آمریکا توسط افغانستان در

داعش یک افسـر راهنمـایی و راننـدگی در منطقـه آبـدان  ١٤٠٠مرداد  ١٠شایان توجه است در 
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  قندوز را اعدام کرد.

  تحلیل رویداد
ای در خانه  به تهران آمد و در جلسه ۱۳۹۶دی  ۱۷لت افغانستان، در امرالله صالح، چهره امنیتی دو

اندیشمندان علوم انسانی سخنرانی کرد. راقم این سطور که در آن جلسه حاضر بود، مشاهده کرد که 
داعـش در «کنـد:  صالح خط واحدی را در تحلیل مسائل مربوط به داعش در افغانسـتان دنبـال می

همین خط تـا کنـون از » ای بیش نیست. هرچه هست طالبان است. فسانهافغانستان وجود ندارد و ا
زیادی دنبال شده است و مـدام بـا اسـتفاده از عبـاراتی نظیـر سوی مقامات دولت افغانستان تا حد 

طالبان داعشی و امثال آن سعی در یکی نشان دادن این دو در افغانستان دارنـد. امـروزه بـا اتفاقـات 
 بزرگ بین طالبان و داعش در شـمال افغانسـتان (بـه

ً
ویژه در درزاب)  متعدد و حتی چند جنگ نسبتا
 واضح است کـه فعالیـت داعـش این حرف میان کارشناسان ام

ً
ور آن کشور خریداری ندارد و اتفاقا

هـا میسـر نبـوده  هایی خاص در سیستم امنیتی افغانستان و نیز آمریکایی بدون حمایت حداقل حلقه
است. از ابتدای  فعالیت داعش در افغانستان نیز کارشناسان مستقل و صادق نکات مهمـی در ایـن 

زمانی که هنوز داعش به یک تشـکیالت  ۱۳۹۳دی  ۲۹وحید مژده در کردند. مرحوم  باره مطرح می
  درخور توجه در افغانستان تبدیل نشده بود، گفت: 

هـای تنـدرویی ماننـد گـروه تروریسـتی داعـش  تضعیف گروه طالبان به تقویت گروه«
 گـروه یـک داعـش و هستند دیوبندی مدارس از برآمده افغانستان .. طالبان.انجامد یم

 این در داعش حضور و را ندارد ها دیوبندی با سر سازش که است تندرو شدت به سلفی
  ».دارد تبلیغاتی جنبه بیشتر کشور

که داعش به یک گروه قابل توجه (هرچند کوچک) در  ۱۳۹۷و اوایل سال  ۱۳۹۶در اواخر سال 
والیت با بالگرد  افغانستان تبدیل شده بود، ظاهر قدیر، نماینده ننگرهار، اعالم کرد که داعش در این

 چنین کاری با هدایت خـود دولـت انجـام می جا می به جا
ً
هـا نیـز خبـر از  شـود. روس شوند و یقینا

فروردین  ۲۱دادند. مرحوم وحید مژده در همان زمان (در  ها از ننگرهار به شمال می برن داعشی هلی
  ) اعالم کرد: ۱۳۹۷

 بر مبنی ،نماینده والیت ننگرهار ،یرسکوت دولت افغانستان در برابر اظهارات ظاهر قد«
 و تـأمین از ای نشـانه تواند می داعش، تروریستی گروه از دولتی حلقات برخی حمایت
چرا دولت افغانستان درباره چنین  ،زیرا اگر چنین نیستد؛ باش داعش توسط دولت تجهیز

  »ت.اظهاراتی سکوت اختیار کرده اس
پـی (تحریـک  تی بریده از طالبان، تعدادی از افـراد تی ها تعدادی از نیروهای در خالل این سال
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طالبان پاکستان) و سپاه صحابه و لشکر جهنگوی، افراد سرگردان وابسته به حرکت اسالمی ترکستان 
و نیز اتباع کشورهای دوردست (از اروپـا و آسـیای جنـوب شـرقی، ترکیـه، کشـورهای عربـی و...) 

نفـر  ۱۰۰۰۰تـا  ۵۰۰۰شود در نهایـت بـین  ند و برآورد مینیروی داعش در افغانستان را تأمین کرد
 در شرق (بیشتر ننگرهار) و شمال (بیشتر جوزجان) فعالیـت داشـتند، در 

ً
باشند. این افراد که عمدتا

های عجیب داعشی (با نصـب  برخی مواقع موفق به غلبه بر طالبان شدند و اسرای طالبان را به شیوه
) اعدام کردند؛ اما در بیشتر مواقع از طالبـان شکسـت خـورده و بـه دینامیت به اسرا و منفجر کردن

های میان داعش و طالبان ایـن اسـت کـه در برخـی نبردهـا  اند. نکته مهم در جنگ عقب رانده شده
 به داعش کمک کرده نیروی هوایی ارتش و آمریکایی

ً
  اند. ها مواضع طالبان را هدف قرار داده و عمال

اوت جدی میان داعش و طالبان وجود دارد و نزدیکی میان این دو گروه از لحاظ ایدئولوژیک تف
انـد. بـرای نمونـه  ممکن نیست و به همین علت مقامات طالبان هم بارها از داعش ابراز برائت کرده

  ای اعالم کرده است:  های مهم سیاسی طالبان، در مصاحبه عبدالنعیم حقانی، از چهره
 در ما دارد. تفاوت فقهی لحاظ از و فکری لحاظ از شداع و سلفیت با اسالمی امارت«

 سلفیت نداریم. نسبتی نوع هیچ داعش و سلفیت با و هستیم حنفی مذهب پیرو افغانستان
 بـرای اسالمی امارت ندارند. بنابراین مهمی و مردمی جایگاه افغانستان در نیز داعش و

 نهـاد نام گـروه بـا فساد دفع و فتنه دفع و مسلمانان بین اختالفات و ها جنجال از دوری
 داعش تفکر طرز و داعش فکر با که مذهبی مشکالت کند. می مبارزه افغانستان در داعش
 در شکی است... افغانستان مسلمان مردم بین از فتنه و فساد دفع برای بیشتر دارد، وجود
 ها الشچ هست تا کابل استخبارات و آمریکایی پدیده افغانستان در داعش که نیست این
 دولت جنایات بر سرپوش نیز نوعی به و کند ایجاد افغانستان عزیز مردم برای مشکالت و

ند نیز را افغانستان اسالمی امارت جهادی امور و بگذارد کابل
ُ
 ناتو و آمریکا کند. همان ک

  ».کنند ایجاد مشکل طالبان جهادی امور در تا هستند داعش پشت افغانستان دولت و

  گیري نتیجه
 ب

ً
رخالف گفته برخی مقامات امنیتی و سیاسی دولت افغانستان، طالبـان و داعـش دو پدیـده کـامال

علت اختالفـات ایـدئولوژیک  اند. بـه متفاوت در افغانستان هستند که با یکدیگر به نبرد نیز پرداخته
وجـود  میان این دو گروه (طالبان حنفی و داعش وهابی است) امکان نزدیکی میان این دو گروه نیـز

های امنیتی افغان و آمریکایی درصدد استفاده از ابزار داعش بـرای  دارد و به همین دلیل برخی حلقه
تری نظیر آسیب زدن به چین، روسیه  ها اهداف کالن شک آمریکایی مقابله با طالبان هستند. البته بی
ویـژه پـوتین در  کننـد و بـه همـین علـت شخصـی ماننـد دسـتیار و ایران را از این طریق دنبـال می
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  کند. افغانستان، پیشروی طالبان در شمال افغانستان را امری مثبت ارزیابی می



  
  

  طالبان سیاسی شناسی جامعه بر درآمدي
  

  رویداد  
جنبش طالبان بر بیشتر خاک افغانستان تسلط یافتـه اسـت و بـا رونـد کنـونی  ۱۴۰۰در نیمه مرداد 

خود درخواهد آورد، مگر اینکه نیروهای نـاتو بـا بمبـاران  خیلی زود شهرهای بزرگ را نیز به تصرف
گسترده مناطق شهری و روستایی، پیشروی طالبان را متوقف کنند. حال در چنین وضـعیتی بـیش از 

های  شود که نیروهای طالبـان چـه کسـانی هسـتند؟ آیـا چنانچـه رسـانه پیش این پرسش مطرح می
وهای خارجی و پاکستانی هستند یا افغان هستند؟ اگـر شوند، آنها نیر حکومتی افغانستان مدعی می
شان کجاست و حامل کدام ایدئولوژی هستند؟ کدام خصال قـومی  افغان هستند، چایگاه اجتماعی

های فرهنگـی خراسـان بـزرگ  کنند؟ چه نسبتی با زبـان فارسـی و سـنت و فرهنگی را نمایندگی می
  ری بر کنش سیاسی این جنبش داشته است؟شناختی چه تأثی دارند؟ مجموعه این عوامل جامعه

  تحلیل رویداد
شک ادعای پاکستانی بودن نیروهای طالبان یک شوخی بزرگ، بیش نیست و اگر جنبش طالبـان  بی

دهم این میزان موفقیت در این کشور  گرفت، قادر به یک ها نمی اصل و اساس نیروی خود را از افغان
ن است که عالوه بر پانزده، بیست میلیون پشتون این سـوی مـرز نبود. البته نکته مهم در این میان ای

کم سه میلیون نفـر  کنند که دست دیورند، حدود چهل میلیون پشتون نیز در آن سوی مرز زندگی می
های حکومـت کمونیسـتی در افغانسـتان یـا در  آنها مهاجران پشتون افغانستانی هستند کـه در سـال

ها مـرز میـان دو کشـور پاکسـتان و  اند. در واقـع پشـتون تان رفتههای قبل و بعد به طرف پاکس زمان
اند و آمد و شد بسیاری از این مرز دارند. ممکن است چنـد هـزار نفـر از  رنگ کرده افغانستان را کم

های آن سوی مرز بین طالبان افغانستان حاضر شـده باشـند؛ امـا ایـن عـده فقـط بخشـی از  پشتون
درصـد) نیروهـای طالبـان  ۹۰دهند. اکثریت قاطع (بیش از  کیل میجمعیت نیروهای طالبان را تش

اهل خود افغانستان هستند که میان آنها عده زیادی پشتون هستند؛ با ایـن حـال، طالبـان تاجیـک و 
نحوی کـه آثـار زبـان و  ها و ... نیز کم نیستند؛ بـه ها و ایماق ای ازبک و حتی اقوام کوچک نظیر پشه

شـود از ازبکـی حـرف زدن  ای طالبـان دیـده می هـای میـدانی و رسـانه الیتقومیت آنها در همه فع
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 ١نیروهای طالب در میدان تا مجالت فارسی تا سرودهای تاجیکی و ازبکی در کنار سرودهای پشتو
 این اقـوام متکثـر حـول  در رادیو صدای شریعت و صفحه

ً
های مجازی طالبان و طرفدارانش. طبیعتا

اند. همه نیروهـای مختلـف طالبـان از اقـوام  فرهنگی مشترک گرد آمده باورهای دینی و برخی سنن
هایی از تصوف  مختلف پیرو مذهب فقهی اکثریت مردم افغانستان یعنی فقه حنفی هستند. شاخصه

های صـوفیانه  دار در نقاط مختلف افغانستان و باور به زیارت مزار اولیا و اصفیا و نیز موسـیقی ریشه
شـود. از  آهنگ تند یا الله یا هو) میان ایشان دیده می ی قادریه و چشتیه با ضربها (متأثر از طریقت

گرا هستند و به حفظ سبک زندگی افغانستانی عالقـه دارنـد کـه در پوشـش  لحاظ فرهنگی نیز سنت
کیـد دارنـد. در دل  لباس بلند افغان و دستار یا کاله های سنتی نمود دارد و بـر عنصـر غیـرت نیـز تأ

کید بیشتری بر پرده فرهنگ، پشتونهمین نوع  نشینی زنان دارند (در خیلی از نقاط افغانسـتان و  ها تأ
 برای حجاب از واژه فارسی پرده استفاده می

ً
(در معنـای اصـیل » ننـگ«شود.) زیـرا  پاکستان اساسا

شدت با حفظ ناموس گره خورده است و برای ایشان مطـرح  خود به معنای شرف) در این فرهنگ به
کیـد بیشـتر بـرای زنـان ازدواج  ن حرف و حدیثی در این رابطه فوقنشد العاده مهم است. اما ایـن تأ

نکرده است و الگوی مادری که حتی گاهی با دالوری، سلحشوری و سخنرانی در میدان جنـگ بـه 
  شود. تشجیع کل قبیله در جنگ علیه دشمن یاری رسانده است، جزء فولکلور آنان محسوب می

سـال و  ۲۰سال و حتـی بخـش بزرگـی از آنـان زیـر ۳۰ای رزمی طالبان افراد زیر بیشتر نیروه
 فقیر روستایی افغانستان هستند و به

ً
 از طبقات نسبتا

ً
کشیده و اهـل کـار زیـاد و  شدت سختی معموال

 راه خود را حق و مرگ در ایـن راه را بـرای خـود 
ً
فرمان بردن از بزرگان خود هستند. این نیروها کامال

دانند. عنصر اساسی انتقام در جامعه افغانستان و سن کم نیروهای رزمی طالبـان باعـث  می سعادت
خصوص اگـر پـس از کشـته  شود که گاهی در برخورد با دشمنان خشونت زیادی نشان دهند، به می

شان باشد. اما رویه کلی طالبان بر این است که رفتارهـا بـه سـمت  سنگران شدن تعداد زیادی از هم
کید بـر عناصـر شـرعی و ریش گیری انتقام های قبیلگـی  سـفیدی های کور نرود و بزرگان بتوانند با تأ

  نحوی بهتر مسائل را مدیریت کنند. به
ها هم در این زمینه آثار مثبت و منفی دارد؛ چنـان کـه ماونـت اسـتوارت  قوانین قبیلگی پشتون 

نـوزدهم، پـس از زنـدگی میـان  هـای هجـدهم و دان اسـکاتلندی قرن محقق و تـاریخ ٢الفینستون،
های شـورا و جـوانمردی در  ها بیان کرده است، حرمت مهمـان یـا اهمیـت دادن بـه تصـمیم پشتون

خواهی نیز میان آنان بسیار قوی  هاست؛ با این حال عنصر کین جنگیدن و ... از ارکان فرهنگ پشتون
تشـدیدکننده خشـونت در تواند در صورت خروج از وجوه شرعی به عنصـری  است و این دومی می

                                                                                                                                        
  . پشتون، نام قوم و پشتو نام زبان است. ١

2. Mountstuart Elphinstone 
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  جامعه تبدیل شود.
 حداقلی از سـواد را دارنـد (بـرخالف 

ً
از نظر سطح تحصیالت و سواد، نیروهای طالبان معموال

، در  بسیاری از مردم افغانستان)، اما این سطح سواد بین اکثریـت نیروهـا کـه بسـیار جـوان هسـتند
علم و قلم هـم بـین جنـبش طالبـان کـم سطح پایین است؛ با این حال تعداد عناصر اهل فرهنگ و 

های فارسی، پشتو و عربی (به ترتیب حقیقـت، شـهامت،  نیست. نحوه تولیدات قلمی آنها در مجله
های پیشین، انگلیسی و اردو) و سـطح سـواد برخـی  زبانه آنها (عالوه بر زبان الصمود) و سایت پنج

ویان طالبـان (سـهیل شـاهین و اعضای دفتر سیاسی (نظیر شیرمحمد عباس اسـتانکزی) و سـخنگ
دکتر محمد نعیم) که مسلط به چندین زبان هم هستند، حاکی از وجود چنین افرادی است. سـمیع 
 خوب و اهل فضلی بود. (بسـیاری از اشـعار 

ً
الله سلحشور، از نیروهای میدانی طالبان، شاعر نسبتا

 متأثر از اقبال الهوری است. سلحشور در نبرد با آمری
ً
ها کشته شـد.) از گذشـته دور و  کاییاو کامال

یافته به زبان پشتو توجه به شعر و شاعری چه به پشتو و چه به فارسی نزد آنـان  از اولین متون نگارش
های شـعر و  ، شاعر و عارف پشتون قرن دهـم هجـری، از قلـه»پیر روشن«بسیار فراگیر بوده است. 

شاعران پشتون (از جمله شاعره عارفه، عایشـه  هاست (مورد عالقه طالبان). سایر شاعری نزد پشتون
رغم  اند. امـروز هـم اعضـای پشـتون طالبـان بـه درانی) توجه زیادی به فرهنگ و ادب فارسی داشته

عنوان  تمایل زیاد به حفظ آداب و سنن قبیلگی و اهمیت دادن به زبان پشتو، از زبان فارسـی نیـز بـه
ترین کتب دینی و فقهـی حنفیـان از  ند. (برخی از مهمکن یک زبان فرهنگی و حتی دینی استفاده می

های دور در بخارا و سمرقند و ... به فارسی نوشته شده است؛ بنـابراین یـک طلبـه حنفـی در  گذشته
 بـه زبـان فارسـی و جایگـاه فرهنگـی آن عالقه

ً
 نشـانه منـد می این منطقه حتمـا

ً
ای از  شـود.) واقعـا

های پشـتون پیرامـون  اسـت (بـرخالف برخـی ناسیونالیسـتستیزی میان طالبان دیده نشده  فارسی
 کهن

ِ
هـای ایرانـی شـرقی  ترین بخش اوسـتا، از دسـته زبان غنی). خوِد زبان پشتو نیز همچون زبان

  است و در اساس با زبان فارسی پیوند و خویشی نزدیک دارد.
رانــ تقســیم می ١ها بــه چهــار دســته بــزرگ پشــتون

ُّ
ی هریــک شــوند کــه غلزایــی (غلجــایی) و د

اجمال  زیرمجموعه یکی از این چهار دسته هستند؛ اما به دلیل شهرت بیشتر این دو قبیله در اینجا به
شود؛ چنان که مال عمر، رهبر اول طالبان، غلزایـی  گوییم که از هر دو قبیله میان طالبان دیده می می

های اول  انـی هسـتند. در سـالبود و مال اختر و مال هبة الله (رهبران دوم و سوم طالبـان) پشـتون در
  های غلزایی در آن بیش از سایرین بوده است. گیری طالبان حضور پشتون شکل

کارشناسی، طالبان در دوسـتی و  های شبه در انتها باید بر این نکته تأکید کرد که برخالف برخی حرف
غلزایی اما مـورد غضـب  اند؛ چنان که دکتر محمد نجیب، پشتون دشمنی تعصبات قومی را مبنا قرار نداده

                                                                                                                                        
 . قرقشتی، سربنی، کرالنی و بتانی ١
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  شود. طالبان بود. در مورد دیگران هم همین نحوه تعامل ایدئولوژیک (غیرقومی) دیده می

  گیري نتیجه
های جامعـه افغانسـتان و  شناسی جنبش طالبان را باید بیش از هر چیز در تعارض میان سنت جامعه

ها (هـم غلزایـی و هـم  ی میان پشـتونمدرنیته وارداتی به این کشور فهم کرد. طالبان با پایگاه وسیع
ای از باورهـای  ها و ... و بـا مجموعـه ای هـا، پشـه ها، ازبک درانی) و با پایگاهی نسبی میان تاجیک

گیری سـخت و ...) در  نوازی، انتقام ـ صوفی) و خصال قومی (اشغالگرستیزی، مهمان  دینی (حنفی
در جای جای افغانستان در برابـر آداب و  تا حد زیادی نماینده سنت منطقه زیست خود ۲۰۲۱سال 

شود. بیشتر اعضای طالبـان  سنن غربی است که بیشتر از سوی حکومت مرکزی کابل نمایندگی می
سـتیزی  جوان، باسواد (اما سواد اندک) و از طبقات فقیر روستایی هستند. این جنبش روحیه فارسی

 بسیاری از کتـب گرایی آنان زبان فارسی یک زبان ف ندارد زیرا در سنت
ً
رهنگی و دینی است و اساسا

درسی دینی آنها همان کتب فارسی حنفیان بخارا و سمرقند است که به فارسی منظوم و منثور نوشته 
شناختی طالبان، ایشان را بـه کـنش سیاسـی ضداشـغالگری و  شده است. در مجموع عوامل جامعه

  کشاند. فغانستان میگریز در ا ستیز یا سنت ضدنمایندگان فرهنگ جدید سنت



  
  

  طالبان بر مودودي ابواألعلی سیاسی اندیشه تأثیر

  دکتر طاهره پورغالمی
  

  مسئله
آنـان، متـأثر از  یاسـیویژه طـرح سـازش س برخی بر این باورنـد کـه مبـانی فکـری و عملـی طالبـان، بـه

قاره  جغرافیایی شـبهدر حوزه  ١٩٢٠از متفکران دینی سده  ١ابواالعلی مودودیهای مودودی است.  اندیشه
هـا و  گیری گروه قاره هنـد تـأثیر زیـادی در شـکل هایش در خـارج از شـبه هند است کـه افکـار و اندیشـه

مشـی  هـای فعـال اسـالمی بـا خط ای کـه برخـی ظهـور گروه گونه های اسالمی داشته است؛ به جماعت
، »حاکمیـت خداونــد« مخصـوص دربــاره مفهـو مسـلحانه و حتـی غیرمسـلحانه را متــأثر از افکـار او به

تـوان بـه  در همین راستا می ٢دانند. می» لزوم تحقق جامعه اصیل اسالمی«و » تمدن غرب«، »جاهلیت«
آیـا تصـویری کـه های مودودی بر افکار و عملکرد طالبان نیز پرداخت. سؤال ایـن اسـت کـه  تأثیر اندیشه

بوده است یا خیـر؟ مـودودی تـا طالبان  بردهد واجد آن اثرگذاری  مودودی از تفکر سیاسی خود ارائه می
  ؟نقش داشته استطالبان در دوره جدید سیاسی  بر تفکر و عملکرد چه اندازه

  تحلیل مسئله
  های سیاسی مودودی الف) اندیشه

از نظر مودودی، اسالم نظامی جامع و ناظر بر همه شـئون زنـدگی بشـر اسـت. از نظـر  . اسالم: ١
  ح زندگی کردن و طرز تفکر و عمل، دین اسالم است.قرآن، یگانه شیوه واقعی و صحی

مودودی بر این باور است که خداوند در قرآن اصول و مبانی کلی را که انسـان  . ارائه برنامه سیاسی و اجتماعی: ٢
برای زندگی سالم به آن نیازمند است، بیان کرده و پیامبر نیز با استقرار یک نظام سیاسی و اجتماعی، آنچـه 

  صورت کامل برای ما آشکار کرده است. وضیح این اصول نیاز بوده، بهرا در ت
در » حاکمیـت اللـه«بینی اسالمی از مفهوم کلیـدی  مودودی در توضیح جهان . حاکمیت خداونـد: ٣
کنـد کـه تنهـا خداونـد اسـت کـه  گیرد و بر پایه آیات قرآن تبیـین می بهره می» حاکمیت بشر«برابر 

                                                                                                                                        
، تهـران: نشـر ۱. سعید اسعد گیالنی، نگاهی به احوال، آثار و افکار ابواالعلی المودودی، ترجمـه نـذیر احمـد سـالمی، ج ١

  .  ۱۳۸۰احسان، 
  در اورنگ آباد دکن واقع در جنوب هندوستان به دنیا آمد. ۱۳۲۱برابر سوم رجب  ۱۹۰۴سپتامبر  ۲۵ابواالعلی مودودی . ٢
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کنـد. در  وایی را دارد و تنها اوست که قوانین عادالنه برای مردم وضع میشایستگی مالکیت و فرمانر
هـدف نهـایی رسـالت انبیـا در دنیاسـت و همـه » حکومت الهی«باور ابواألعلی مودودی، برپایی 

گیرد. او پـیش از هـر چیـز  ها سرچشمه می های زندگی اجتماعی، از فساد حکومت فسادها و تباهی
ان اصالح آن است. از این نظر، وجود این فساد توسل به خشونت را روا برای بازسازی جامعه خواه

داند. از نظر مودودی، قیام برای برپایی  دارد و مودودی جهاد و مبارزه را نشانه بالندگی جامعه می می
  حکومت دینی در شریعت نه تنها مطلوب و مقصود است، بلکه جهاد برای آن واجب است.

در نظر مودودی، خداوند همه مؤمنان را خلیفه برحـق خـود روی زمـین  ان:. خالفت عمومی مسلمان ٤
اند و با اجـرای قواعـد  داند؛ یعنی خالفت حق همه افرادی است که حاکمیت خداوند را پذیرفته می

  برند. کار می منظور تحقق آن به الهی، قدرت سیاسی را به
ایدئولوژیک است؛ در نتیجه امور حکومت اسالمی از نظر مودودی، حکومتی . حکومت اسـالمی: ٥

آن را باید کسانی اداره کنند که به مبانی و اصول آن اعتقاد داشته باشند. هدف چنین حکـومتی تنهـا 
منظور کسـب خیـر و سـعادت  برقراری امنیت نیست، بلکه برقراری احکام الهی در سطح جامعه به

کنی ظلـم و  ان و استقرار عدل و ریشهحقیقی بشر، دعوت به تعالیم اسالمی و نشر آن در سراسر جه
  ستم است.

در دیدگاه مودودی، اصل شورا و مشورت مبنـای تـدبیر امـور و شـئون سیاسـی جامعـه . شـورا: ٦
های مجلس شورا مبتنی بر رأی اکثریت و مبنای قانونی بودن پـذیرش آنهـا از سـوی  تصمیم ١است.

  د است.گذاری، اهل حل و عق اکثریت است. مراد از مجلس قانون
پردازد.  مودودی به مسئله قیام علیه حکومت فاسق و باطل در جامعه اسالمی می. قیام علیه حکومت باطل: ٧

به اعتقاد او، کوشش برای نفی طاغوت و استقرار حاکمیت الهی امری ضروری است و با توجـه بـه وضـع 
سالمی تنهـا از طریـق نامطلوب حاکمیت طاغوت در جهان، برقراری حاکمیت الهی در قالب حکومت ا

  رود.  شمار می آید که نقطه اوج تقابل اسالم و غیراسالم به دست می انقالب اسالمی به
  داند: مودودی برای تحقق انقالب اسالمی اقداماتی زیر را الزم می

 ای بر مبنای قرآن و سنت با هدف بازسازی کل جامعه؛ پیدایش یک جنبش توده  
 کنند باید دارای فهم درست، اخالق اسالمی، صـبر  می کسانی که در نهضت اسالمی شرکت

  و مقاومت و توانایی مبارزه باشند.
 .بسیج و انسجام و تشکیل جمعیت، شرط اساسی تحقق انقالب اسالمی است  
 .وقوع انقالب مستلزم اقدام سیاسی و مبارزاتی است  
 ی جامعه امـری دست گرفتن قدرت و رهبری سیاس وجود رهبر صالح در روند انقالب برای به

                                                                                                                                        
  .۲۹ـ پاوه، ص ، تهران: بیان۱. ابوالعلی مودودی، خالفت و ملوکیت، ترجمه خلیل احمد حامدی، ج  ١
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  کلیدی است.
  کنـد و آن را عامـل  اش رد می گرایـی علت خشـم مخـرب و افراط مودودی روش انقالبی را به

دانـد. انقـالب از نظـر  ها و آثار فرهنگی و تمـدنی جامعـه می ها، ارزش اساسی نابودی سنت
واعـد مودودی، ظهور حرکت و جنبشی است بر اساس فکر و نظریه حیاتی اسالم و بـر پایـه ق

آمیز. از نظـر  اخالقی و عملی مبتنی بر تعلـیم و تعلـم نـه یـک انقـالب فیزیکـی و خشـونت
ها و افکـار جدیـد  های افراد و تربیت آنها بر اسـاس ایـده مودودی، تغییر دادن افکار و اندیشه

کارگیری خشونت باید محتـاط عمـل  گوید در به امری آسان نیست. در این زمینه مودودی می
برای ایجاد حکومت اسالمی باید متکی بر اصالح تدریجی و گام بـه گـام باشـد.  کرد. تالش

  کرد.  رژیم صحبت می» در«رژیم که از مبارزه » بر«در واقع مودودی نه از مبارزه 
از نظر مودودی، جهاد در حقیقت، کوشش مستمر و مبارزه مدام برای تحقق نظام الهـی  . جهاد:٨

داند. مـودودی  قق هیچ دینی را بدون تشکیل حکومت ممکن نمیوی تح ١و دینی روی زمین است.
بر آن است که کوشش برای تشکیل حکومت اسالمی و اقتدار سیاسی دینی وظیفه همـه مسـلمانان 

 مربـوط بـه  است و هر کوششی برای رسیدن به آن جهاد در راه خدا تلقی می
ً
شود. امر جهـاد صـرفا

ها، اعم از فکری، فرهنگی، سیاسـی،  برگیرنده همه حوزهحوزه جنگ و پیکار نظامی نیست، بلکه در
افزاری و هـم  اقتصادی و اجتماعی است و در واقع منازعه میان دو اردوگاهی است کـه هـم سـخت

  افزاری است. نرم
  

  ب) مبانی فکری و عملی طالبان و تأثیر مودودی بر آن
است که در گذر زمان با  خویش خاص دارای مبانی فکری ،طالبان مانند هر گروه ایدئولوژیک دیگر

شـان  ابعـاد فکـری طالبـان در رویکـرد سیاسی طور پیوسته تداوم داشته است. اندکی فراز و فرود، به
 مشهود است. 

ً
طور که گفته شد، مودودی دستیابی به قدرت سیاسی مسـلمانان را منـوط  همانکامال

تـوان از تـأثیر مـودودی بـر  منظـر می داند. از ایـن به آمادگی ذهنی و روانی و پرهیز از خشونت می
گیری  های فکری الزم را برای شـکل گیری گفتمان جدید سخن به میان آورد. این گفتمان زمینه شکل
های رادیکال مانند طالبان در حوزه نظری  های بنیادگرای اسالمی فراهم آورد. بسیاری از گروه جریان

ودند که به فراخور شرایط سیاسی و اجتماعی، مـورد ملهم از آرا و افکار مودودی و میراث فکری او ب
  استفاده این گروه قرار گرفتند.

است، تنهـا حکومـت  ینیل حکومت و خالفت دیدنبال تشک لبان که بهطا . طالبان و تشکیل خالفـت: ١
س ین تأسـیراشد یامبر و خلفاینظام پ یو الگو ینیداند که بر اساس اصول د می یمشروع را حکومت

                                                                                                                                        
  .۱۰۷ـ  ۱۰۴، ص ۱۳۷۷، تهران: احسان، ۲های نماز جمعه، ترجمه آفتاب اضغر، چ  . ابوالعلی مودودی، خطبه ١
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صـدر  یخالفت اسـالم یبا الگو  یخود را امارت اسالم ینظام حکومت. بر همین اساس شده باشد
  است. اسالم نام نهاده 

ن یبـر اسـاس قـوان یحکومـت اسـالم ییمطرح کردن ضرورت برپـاطالبان بر  :. حکومت اسالمی ٢
 یماصطالح اسـال ها و جوامع به خواندن حکومت ی، جاهلیرالهین غیاسالم، نامشروع دانستن قوان

، شـود یثابـت م یه خالفت همگانیت آن بر اساس نظریکه مشروع یحکومت اسالم یتئور هو ارائ
کید دارد.   تأ

به همـان  دیجد یاسیبات سیو ایجاد ترت افغانستانان دادن به بحران یپا یبرا: . انقالب، جهاد و شـورا ٣
ز نیز پیشگام شده اسـت؛ یآم لحص یها حل استفاده کرده، در مسیر راه ینظام یها حل اندازه که از راه

ز از لحاظ نظـری و یآم مسالمت یها حل در قبال راه یهای مختلف چنان که در صحنه سیاسی، دیدگاه
در بـرای قـرار گـرفتن طالبـان تحوالت افغانستان در این روزها حاکی است کـه عملی داشته است. 

افـزاری نیـز  زاری که از رویکـرد نرماف است و نه تنها از رویکرد سخت تغییر موضع داده ،موضع برتر
آمیز کـه در اندیشـه مـودودی  های مسـالمت یعنی در کنار رویکرد نظامی، از طرح کند؛ استفاده می

کید بر امر شورا نامیده می گوید. بر این اساس طالبان در راسـتای برپـایی اهـداف  شد، سخن می تأ
سـوی دیگـر از  .کنـد را رد نمـی حـل سیاسـی راهخویش که همان برپایی امـارت اسـالمی اسـت، 

موضع برتری نسـبت  نیز در مذاکراتتاکتیکش را تغییر دهد و  مناطق بیشتربرای تصرف خواهد  می
د یل دولتی جدیز عبارت است از تشکیآم مسالمت یها گویند طرح برخی می ١.به دولت داشته باشد

حضــور رهبــران آن در  قیــن مشــارکت از طریــکــه طالبــان در آن مشــارکت داشــته باشــد، خــواه ا
صـورت  باشـد و خـواه به افغانسـتانطره آن در جنـوب یت منـاطق تحـت سـیریا مدیها  خانه وزارت
وگو و سازش در چند سال گذشـته مـورد  گفت یها ن جنبش. طرحیژه ایو یاسیك حزب سیل یتشک

اصـرار  نافغانسـتادر  یحکومـت اسـالم ییطالبان نبود، با ایـن حـال بـر برپـا یاقبال رهبران کنون
  اند.  دهیورز

 

                                                                                                                                        
1. https://www.isna.ir/news/1400032921555/%D8%B7%D8 
  

https://www.isna.ir/news/1400032921555/%D8%B7%D8


  
  

  اسرائیل سیاسی آینده در نتانیاهو

  
  

  رویداد
رأی، به بـن بسـت سیاسـی در اسـرائیل  ٥٩رأی موافق در برابر  ٦٠ژوئن، با  ١٣کنست اسرائیل، در 

سال متـوالی، دولـت  ١٢پایان داد و با برکناری نخست وزیر پیشین بنیامین نتانیاهو از قدرت پس از 
تأیید کرد. علی رغم اظهارات نتانیاهو مبنی بر اینکه وی با کمـک ائـتالف مخـالف در بنت الپید را 

کنست، تمام تالش خود را برای سرنگونی دولت جدید انجام خواهد داد؛ بـا ایـن حـال، در همـان 
های سیاسی، قضایی و قـانونی بسـیاری روبـرو اسـت کـه ممکـن اسـت آینـده  زمان، وی با چالش

  وی را تهدید کند. سیاسی و سرنوشت شخصی

  تحلیل رویداد
شکی نیست که پس از برکناری نتانیاهو از قدرت و با روی کار آمدن دولت جدید، از نفوذ سیاسـی 

کنـد، کـه  نتانیاهو کاسته شده و این به تقویت فشار بر نتانیاهو و تضعیف بیشتر نفـوذ وی کمـک می
 این موضوع در چندین زمینه قابل مشاهده بود:

لزوما به ایـن معنـی اسـت » الپید-بنت«های فساد اداری: پیروزی اتحاد  در دادرسیتسریع  -١
بخش عمده ای از نفوذ سیاسی خود را به عنوان نخست وزیر از دسـت داده اسـت، و » نتانیاهو«که 

بر اساس قانون اساسی اسرائیل، این موقعیت به او مصونیت سیاسی نمی دهد. این امر به تسریع در 
کند. این امر به صراحت در رد نظر قضـات دادگـاه، در  کمک می» نتانیاهو«فساد علیه  های دادرسی

ژوئن، بر اساس درخواست وکیل نتانیاهو برای به تعویق انداختن دادرسی بـه بعـد از تعطـیالت  ١٦
بزرگ یهودیان در سپتامبر آینده، به این دلیل که آنها نیاز به مطالعه اسـناد جدیـد مربـوط بـه تعقیـب 

کید کرد که روند دادرسی طبق برنامه ادامه خواهد یافـت ق ضائی دارند قابل مشاهده است. دادگاه تأ
 ژوئیه آینده تمدید کرد. ٢٠و فقط مهلت ارسال اسناد دفاعیه را تا 

مجبور به شـرکت » نتانیاهو«به عالوه، به احتمال زیاد، بر خالف رویه سابق، در ماه های آینده، 
اهد شد. در این زمینه، برخی از ناظران صـحنه سیاسـی در اسـرائیل بـر ایـن در جلسات دادگاه خو

هـای خـود بـرای  باورند که نتانیاهو به دنبال ایجاد اصالحاتی در قوانین، متناسب با اهداف و تالش
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فاصله گرفتن از دایره اتهامات بوده، اما با از بین رفتن نفوذ وی بـه عنـوان نخسـت وزیـر، او اکنـون 
  تواند به این حربه دست پیدا کند.دیگر نمی 

قانون جدید علیه نتانیاهو: طی روزهای گذشته، رسانه های عبری گزارش دادند کـه احـزاب  -٢
تشکیل دهنده دولت جدید اسرائیل قصد دارند الیحه جدیدی را تصویب کنند تا از نـامزدی فـردی 

 در که دو دوره رئیس دولت است، جلوگیری کند. این قـانونی اسـت کـه ف
ً
قـط نتانیـاهو را مسـتقیما

دهد و نه شخص دیگری را. این قانون نتانیاهو را از نفوذی کـه  صحنه سیاسی اسرائیل هدف قرار می
در زمان نخست وزیری یا حتی عضویت کنست داشت، محروم کرده و بدون هیچ گونه صـالحیت 

شـود، بـه  می محافظت از وی یا مصـونیت کـه باعـث محاکمـه وی در پرونـده هـای فسـاد مـالی
 دهد. دادگستری اسرائیل تحویل می

خطرات پیرامون نتانیاهو به طرفداران وی در حزب لیکـود هـم تعمـیم یافتـه اسـت؛ زیـرا آنهـا 
معتقدند که اکنون زمان آن رسیده است که جایزگزینی برای نتانیـاهو پیـدا شـود تـا از نفـوذ حـزب 

اسرائیل اطمینان حاصل شود. ایـن موضـوع  راست گرای لیکود در سیاست اسرائیل و تضمین منافع
در اظهار تمایل برخی از اعضای حزب لیکود مبنی بـر نـامزدی بـرای رهبـری حـزب در انتخابـات 

، که قصد دارد یک کنفرانس »نیر برکات«مقدماتی آینده، منعکس شد؛ به ویژه شهردار سابق قدس، 
انداز خود را برای اسرائیل در  کند و چشم را در تل آویو، با مشارکت هزاران عضو حزب لیکود برگزار

، منـابعی از حـزب لیکـود اظهـار داشـتند کـه وزیـر »برکـات«سال های آینده ارائه دهد. عالوه بـر 
نیز قصد دارد برای رقابت با نتانیاهو کاندید شود. مقامات اسرائیلی » یولی ادلشتین«بهداشت سابق 

، به عـالوه کـه »نتانیاهو باید جایگزین شود«اشت که در گزارشی اظهار داشتند که ادلشتین اظهار د
». در روزهای اخیر با فعاالن برجسته لیکود دیدار کرده تا حمایت آنها از نامزدی وی را جلب کنـد«

ادلشتین در مورد این ادعاها توضیحی نداد، اما در عین حال آنهـا را انکـار نکـرد و بـا ایـن روش از 
 ت کرد.احتمال نامزدی خود بیشتر حمای

، وزیر دارایی سابق، که در گذشـته اعـالم کـرده بـود پـس از خـروج »یسرائیل کاتز«همچنین، 
 برای این رقابت نامزد می

ً
شـود و شـاید  نتانیاهو از سیاست به دنبال یک نقش رهبری است، احتماال
  این زمان ایده آل برای ورود به رقابت در حزب لیکود باشد.

ادی را در حزب لیکود و جامعه اسرائیل برای خود حفظ کـرده اسـت، بـا اگرچه نتانیاهو محبوبیت زی
این حال، شکی نیست که این رقابت ممکن است نفوذ وی را تضعیف کند و بقای وی را بـه عنـوان رهبـر 

تـوان گفـت طرفـداران نتانیـاهو در حـزب  حزب تهدید کند؛ به ویژه با توجه به دادگاه های فسـاد، کـه می
 الفان خود و رقبا در ائتالف دولت جدید، منتظر نتایج آن هستند.لیکود بیش از مخ

شود، به احتمال زیاد با راحتـی  سال یکبار برگزار می ٥بنابراین، انتخابات مقدماتی لیکود که هر 
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علیـه  ٢٠١٩زیادی برای نتانیاهو سپری نخواهد شد، همان طور که در انتخابـات قبلـی در دسـامبر 
٪ از آرا را بـه ٧٢٫٥حـدود » نتانیـاهو«، اتفاق افتاد؛ یعنی هنگـامی کـه »گیدئون ساعر«رقیب او، 

دست آورد. تعدد نامزدهای احتمالی این بار، همراه با شرایط نامناسب سیاسـی، قضـایی و قـانونی 
برای نتانیاهو، ممکن است تأثیرات و عواقب منفی بر شانس پیروزی نتانیـاهو در انتخابـات داخلـی 

 داشته باشد.

  جریان معارضه به عنوان گریزگاه رهبري
نتانیاهو به عنوان رهبر بزرگترین حزب مخالف، به طور خودکار رهبـر ائـتالف مخالفـان در کنسـت 
شد، و این موضوع گریزگاه راحتی برای گذر از موانع پی در پی که در حال حاضر با آن روبرو اسـت 

 » بد«کند. اگر نتانیاهو موفق شود دولت  برای وی فراهم می
ً
را از نظر خـود سـرنگون کنـد، احتمـاال

تواند دوباره اتحاد راسـت خـود را بازسـازی کنـد و  شود که نتانیاهو می انتخابات جدیدی برگزار می
 مجددا به قدرت برگردد.

در این زمینه، شکی نیست که نتانیاهو، مخالف سرسخت دولت جدید خواهد بود. نشانه هـای 
کند. در این میان مضامین لفاظی وجود دارد کـه در سـخنان مکـرر  مختلفی این موضوع را تأیید می

وی منعکس شده است. آخرین سخنرانی وی در کنست قبل از رای گیری بـرای دولـت » خصمانه«
 گفـت:  ١٣جدید در 

ً
مـن روزانـه بـا ایـن حکومـت بـد و دولـت «ژوئن بود، جایی که وی صـریحا

واهم کرد؛ به یاری خدا، این اتفاق خیلی زودتر گرای خطرناک و با هدف سرنگونی آن مبارزه خ چپ
 ».از آنچه تصور کنید محقق خواهد شد

نتانیاهو برای سرنگونی دولت بر اکثریت کمی که در کنست به دست آورده است اتکـا دارد کـه 
رود نتانیـاهو از اختالفـات طـرفین  تواند سرنگون شود؛ زیرا انتظار می فقط با یک رای به راحتی می

 در دهه اول قرن بیست و یکم این کـار را برای س
ً
قوط دولت در اسرع وقت سوء استفاده کند؛ او قبال

 کرده بود.
اسرائیل است که نشـان  ١٢این موضوع مطابق است با نتایج نظرسنجی منتشر شده توسط کانال 

٪ ٣٠٪ از اسرائیلی ها معتقدند که دولت فقط برای مدت کوتاهی دوام خواهد داشت و ٤٣دهد  می
٪. که ١١ساله خود، در مقایسه با فقط  ٤ماند، اما نه برای پایان دوره  معتقدند که برای مدتی باقی می

  گفتند دولت تا پایان دوره خود باقی خواهد ماند.
توانایی نتانیاهو در سرنگونی دولت منوط به توانایی دولـت فعلـی در جلـوگیری از موضـوعات 

اول، با تمرکز بیشتر بر روی مسائل اقتصادی و اطمینان از انسجام  بحث برانگیز، به ویژه در ماه های
بین اجزای آن است، به طوری که نتانیاهو فرصت را برای دامن زدن به اختالفات ایـدئولوژیک بـین 
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 آنها از دست بدهد.
سرنوشت مبهمی دارد که به عوامل تعیین کننده زیـادی » نتانیاهو«توان گفت که  به طور کلی می

ی دارد، از جمله میزان موفقیت دولت جدید در ادامه و تقویت انسجام و همچنین نتایج دادگاه بستگ
توانـد او را  علیه او. اگر امروز نتانیاهو در صورت اثبات اتهامات به ده سال زندان محکوم شـود، می

  های آینده در زندان نگه داشته و برای همیشه به کار سیاسی وی پایان دهد. برای سال
ر این زمینه، بعید است که نتانیاهو در جریان محاکمه خود از رئـیس جمهـور جدیـد، ایـزاک د

ژوئیه منصب را به دست خواهد گرفـت،  ٩هرتزوگ، رئیس سابق حزب کارگر، که به طور رسمی از 
جمهوری را دریافت کند، به ویژه از آنجـا کـه ایـن تصـمیم بـرخالف رویـه افکـار  بخشش ریاست
 باشد. که چندین ماه پیش خواستار محاکمه نتانیاهو به جرم فساد شده بودند می عمومی اسرائیل،

  گیري نتیجه
سرنوشت سیاسی نتانیاهو در حال حاضر در معرض خطر است و رای دادگاه، عنصر تعیین کننده در 
تعیین این سرنوشت و پیامدهای آن خواهد بود؛ چه در مورد خود حـزب لیکـود و چـه در سیاسـت 

به طور کلی در دوره آینده و چه در مورد ماهیت اتحادهای جدیدی که ممکن است با توجه  اسرائیل
به عدم حضور نتانیاهو در صحنه سیاسی، با توجه به شکننده بودن ثبات دولت فعلی از نظر عقیدتی 

   و سیاسی به وجود بیاید.


