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  بغداد در عراق ایههمس کشورهاي اجالس زوایاي و ابعاد واکاوي
  
  

  رویداد
 خواهـد بـود،» کشورهای همسـایهاجالس «عراق میزبان )، ١٤٠٠شهریور  ٦(٢٠٢١اواخر ماه آگوست 

  غیر از همسایگان عراق، در این نشست حضور پیدا خواهند کرد.نیز،  اما گویا کشورهای دیگری
وزیر امـور خارجـه را بـه  ریزی را به کویت، وزیر برنامه ،وزیر عراق در روزهای گذشته، نخست

های  نامـه وزیر دفـاع را بـه مصـر فرسـتاد تـا دعوت و عربستان و ایران، وزیر دارایی را به اردن ،ترکیه
رسمی را به سران این کشورها ابالغ کنند. یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه عراق تأکید کـرد 

اند و افزود کـه عربسـتان منتظـر  ستقبال کردهایران و ترکیه از مشارکت در این نشست ا، که عربستان
اطالع از سطح مشارکت ایران و ترکیه در این نشست اسـت تـا دربـاره مشـارکت شـخص ولیعهـد، 

  محمد بن سلمان، تصمیم بگیرد.
سـطح  ، قـرار اسـت بـرایضـمن اسـتقبال از اصـل ایـدهنیـز  ی دیگربه گفته این مقام کشورها

أکید کرده که فرانسه نیز وارد میدان شـده و در تمـاس بـا سـران مشارکت تصمیم بگیرند. این مقام ت
 رود امانوئـل ای کـه احتمـال مـی گونه ؛ بهبرخی کشورها آنها را به مشارکت در آن تشویق کرده است

  کند.ماکرون نیز در آن شرکت 
وزیر فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسـمی » حسن ناظم«
منطقه حضور خارج کشورهای مهم و اساسی از منطقه و ، تأکید کرد که در نشست بغداد وراین کش

تـرین  او با تأکید بر اینکه اولین محور این نشسـت محـور دیپلماتیـک اسـت، مهم خواهند داشت.
هدف از این نشست را تحقق ثبات در عراق با تفاهم کشورهای منطقـه دانسـت و گفـت کـه وقتـی 

بازتـاب نیـز این وضـعیت در عـراق ، ر پی کاهش اختالفات میان یکدیگر برآیندکشورهای منطقه د
ای  عراق روابط گسترده؛ زیرا اقتصاد است، تأکید کرد که محور دوم این نشست ناظم خواهد یافت.
های گوناگون با کشورهای منطقه دارد و افزود کـه ایـن نشسـت بـا تصـمیمات مهمـی در  در بخش

  محیطی همراه خواهد بود. با تغییرات زیست عرصه اقتصادی و مبارزه
ای بغداد، نیروهای امنیتی عراق اقـدامات  همزمان با نزدیک شدن به روز برگزاری نشست منطقه

باش نیروهای امنیتـی، عملیـات  مین امنیت این کنفرانس اتخاذ کردند. آمادهأای را در جهت ت فشرده
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از  ،های مقاومت برای عدم حمله به منافع آمریکا های نظامی سرزده، مذاکره با گروه بازرسی، گشت
مقام امنیتی در مصـاحبه بـا العربـی الجدیـد گفـت کـه یک جمله تدابیر امنیتی دولت عراق است. 

دستور تمرکز بر مناطق نزدیک به فرودگـاه بغـداد و مسـیرهای  ،وزیر عراق نخست ،مصطفی کاظمی
  .منتهی به منطقه الخضراء را داده است

  یدادتحلیل رو
بـه  ،کوشد تا از رهگذر برگزاری این نشسـت ثبـات امنیتـی بـه ارمغـان آورد بر اینکه می عراق عالوه

عنـوان  از این نشست بـه . از سوی دیگر این کشور،چشم دوخته استنیز گذاری  موضوعات سرمایه
ین با توجه به همچن .ای خود را ارتقا دهد بتواند جایگاه و نقش منطقه تاکند  یک دستاورد استفاده می

ای که با حضور عراق، مصر و اردن برگزار شـد، مصـطفی کـاظمی بـه دنبـال ایـن  نشست سه جانبه
 ارتقا دهد.است که جایگاه سنتی عراق را در معادالت جهان عرب و در ارتباط با قبایل عرب 

ای  جایگـاه و موقعیـت منطقـه یها درصدد ارتقـا که کاظمی با این نشست ندبرخی بر این باور
گیری از آن بـرای کسـب امتیـازات اقتصـادی  هایی که با دیگر کشورها دارد و بهره عراق، حل پرونده

پیوند عراق با کشورهای منطقه را تقویـت  ،ها است. در واقع، موافقان بر این باور هستند این نشست
  کاهد. های آن می و از چالش

 اهداف داخلی عراق از اجالس بغداد 
ً
کـه کمتـر از دو مـاه تـا  ویـژه آن نظر دارد، بـه دررا کاظمی قطعا

وزیر بدون مشارکت خود حساب بـاز کـرده  که در آن نخست ست زمان باقی انتخابات زودهنگامبرگزاری 
 حمایـت دوره دومـین بـرای وی وزیـری نخسـت ادامه از که  تشکیل شوداز بازیگران خارجی که ائتالفی 

  داخلی نیز به اقداماتی مبادرت ورزیده است.گونه که در عرصه بازیگران  کند؛ همان می

  دو نگاه متفاوت به این نشست
در  تشـریفاتی اسـت و  نـد کـه نشسـتبر ایـن باوردر حالی که برخی نگاه بدبینانه به این نشست دارند و 

سطح سران نخواهد بود و وزیران خارجه برخی کشورهای منطقه در آن مشارکت خواهند کرد، اما برخـی 
و سـران کشـورهای  متفاوتی است و بر این باورند که نشست در سطح عالی برگزار خواهد شـد دیگر نگاه

وارد میـدان شـده  نیـز ،رئـیس جمهـور فرانسـه، ویژه که ماکرون به ،منطقه در بغداد حضور خواهند یافت
  رساند که نشستی در سطح مهم برگزار شود. به عراق یاری می این موضوع، است و

  جالس بغدادغیاب سوریه در ا
ترکیـه و اردن ارسـال ، عربستان، ایـران جمله از عراق، همسایه کشورهای برای ها نامه دعوت با اینکه



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

5  
 

و ایـن در حـالی  ١اما هنوز دعوتی از دمشق برای شرکت در این نشست به عمل نیامـده اسـت ،شده
نشسـت،  عـراق کـه هـدفش از ایـن. است که عراق و سوریه پیوندهای عمیقـی بـا یکـدیگر دارنـد

بدون حضور و مشارکت سوریه نخواهد توانسـت بـه اهـداف  ،دستاوردهای مثبت برای بغداد است
  ٢مورد نظر خود دست یابد.

 اشـتراکات بسـیار و مشـترک آن، زبـان بـر عالوه و دارنـد هم با جغرافیایی پیوند عراق و سوریه 
 در که است قرار گذشته، آن از و است سوریه از متأثر عراق امنیتی حوادث از بسیاری. دارند دیگری
کنـد، گفتگـو و رایزنـی شـود و  ا آن دست و پنجـه نـرم میب منطقه که مشکالتی به راجع نشست این

  ؟چطور ممکن است که کشوری مهم مانند سوریه در این نشست مشارکت نداشته باشد
 ،ور سـوریهجمهـ رئـیس ،یک منبع عراقی اعالم کرد: امانوئل ماکرون مانع دعوت از بشار اسـد

: نوشـت مذکور منبع از نقل به الیوم روسیا برای حضور در اجالس بغداد شد. براساس این گزارش،
اجالس بغداد، ایده مشترک عراق و فرانسـه اسـت. یکـی از شـروط مـاکرون بـرای موفقیـت ایـن «

  ٣.»چراکه او با حضور در کنار اسد مخالف است ؛اجالس، عدم دعوت بشار اسد به اجالس بود
                                                                                                                                        

رئیس سازمان حشد شعبی در سفری به دمشق بـا بشـار  ،»فالح فیاض«چندی پیش شبکه المیادین گزارش داد که  .١
عمـل آورد. پــس از انتشـار ایــن خبــر، وزارت ه داد، دعـوت بــبغــ اسـد دیــدار و از وی بـرای شــرکت در اجـالس

مصـطفی «های رسـمی بایـد توسـط دولـت و بـه نـام  نامـه ای صادر و با اشاره به اینکه دعـوت بیانیه عراق خارجه
  .صادر شود، هر گونه ارتباط دولت با دعوت از بشار اسد را رد کرد ،عراق نخست وزیر، »کاظمی

تصـمیم بـه عـدم  کـه در همین رابطه تصـریح کـرد ،یون روابط خارجی پارلمان عراقعضو کمیس ،مختار موسوی .٢
دعوت از سوریه به اجالس سران در بغداد، تصمیمی خارجی است و هدف از آن راضی کردن کشورهایی است که 

حضـور  ولی روابط خوبی با سوریه ندارند. احتماال ایاالت متحده آمریکا در عدم ،کنند در این اجالس شرکت می
این نماینده پارلمان با اشاره به عملکرد اخیر آمریکا در خصـوص مسـائل  .سوریه در این نشست نقش داشته است

هـا  ایاالت متحده آمریکا قابل اعتماد نیست و دولت عـراق نبایـد آنچـه را آمریکـایی« افغانستان خاطر نشان کرد:
  .»خواهند گوش دهد و اجرا کند می
الیوم در مطلبی درباره نشست کشورهای همسایه عراق در بغداد که قرار است در اواخـر مـاه جـاری  یرأ رسانه عرب زبان .٣

از دعوت اسد برای حضور در نشست کشورهای همسایه عـراق بـا  کاظمی آیا انصراف که میالدی برگزار شود، آورده است
فرانسه همسایه بغداد است کـه مـاکرون رهبـری فشار آمریکا انجام شده است؟ این دشمنی با سوریه به چه دلیل است؟ آیا 

 گیرد؟ از تحوالت افغانستان درس عبرت نمی الکاظمی این نشست را برعهده داشته باشد؟ آیا
شگفت زده کرد؛ نخست دعوت از بشار اسد رئیس جمهـوری  را کاظمی دو بار ما مصطفی«نویسد:  این رسانه می

راق که قرار است در اواخر ماه جـاری مـیالدی برگـزار شـود، و سوریه برای حضور در نشست کشورهای همسایه ع
این دعوت را تکذیب کرد و شرایطی ایجـاد کـرد کـه بـه  غیردیپلماتیک زده و به شکل دوم هنگامی که خیلی شتاب

 .»کند، منجر خواهد شد های زیادی دست و پنجه نرم می بحران داخلی در کشوری که با بحران
کنیم که این تکذیب و در قالب بیانیه رسمی، ما را شوکه کرد و این دومین بـاری  اعتراف می«این رسانه گزارش داد: 

همکـاری  ومـهظمن گیرد. اولـین بـار زمـانی بـود کـه در نادیده می آمیز سوریه را به شکل تحریک کاظمی است که
 آن ادیـده گرفـت وای شامل اردن و مصر و عـراق موسـوم بـه شـام جدیـد، شـام تـاریخی یعنـی سـوریه را ن منطقه
خود را هنگـامی کـه از بشـار اسـد بـرای  آمیز مواضع تحریک کاظمیه است که الیوم نوشت رأی» .مشارکت نداد را

شرکت در نشست امنیتی با نام کشورهای همسایه عراق، دعوت نکرد، ادامه داده است. بسـیاری از کشـورها ماننـد 
و سـوریه کـه بـیش از هشـت هـزار سـال  انـد دعوت شده ،ستندمصر و امارات و قطر و فرانسه که همسایه عراق نی

  .دعوت نشده است ،همسایه عراق است
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که سران دیگر کشورها نیـز در مضـیقه  منبع مذکور همچنین گفت که دولت عراق نیز به دلیل آن
، استاد حقوق در دانشگاه دمشق ،»التکروری عصام« البته قرار نگیرند، با نظر ماکرون موافقت کرد.

 رسـد بـه دلیـل ای است که بـه نظـر می لهئعدم دعوت از دمشق، مس« گوید: می نظر دیگری دارد و 
آمـادگی  کـه شـده بـه ایـن اجـالس بـا وجـود آن کشـورهای دعـوت اغلبزیرا  ؛وتوی آمریکا باشد

مخـالفتی از خـود  سـوریهبا حضـور  ،سازی رابطه با دمشق در خارج از چتر آمریکا را ندارند عادی
ضمنی به نقش محوری است که ممکن است دمشـق در حـل  یاند. این امر خود، اعتراف نشان نداده
  »ایفا کند. ،نطقه که برخی از کشورهای منطقه در تثبیت آن نقش دارندمشکالت م

عدم دعوت از دمشق در واقع نادیده گرفتن واقعیت جغرافیایی سوریه اسـت کـه با این اوصاف، 
های موجـودیتی مهـم و مشـترکی بـا  رود و دارای پرونـده ترین کشور همسایه عراق به شمار می مهم

 در داعـش تروریسـتی گـروه و آمریکایی اشغالگران حضور ها، ن پروندهترین ای مهم که ،بغداد است
 مهمـی نتیجـه بـه سـرعت بـه خواسـتند می کنفرانس این در کنندگان شرکت اگر. است کشور دو هر

یی و نیز تهدیدهای وجودی مشـترک جغرافیا موقعیت دلیل به دمشق از که بود ضروری یابند، دست
  ز سایرین دعوت به عمل آید.بین دو کشور عراق و سوریه قبل ا

  گیري   نتیجه
 اسـت. منطقـه و همسـایه کشورهای های دیدگاه کردن نزدیک دنبال به نشست این برگزاری از بغداد

 سـطح در مشـارکت سـطح یعنی برود، پیش دارند، انتظار عراقی مقامات که گونه آن این نشست اگر
  باشد. داشته دنبال به عراق خود و منطقه ایکشوره برای بسیاری ارمغان تواند می باشد، خود باالی

عراق همچنان مسائل بالتکلیفی با کشورهای همسایه خود دارد که بسیاری از آنها به دوره رژیم 
هـای  مسـائل آبـی بـا ترکیـه و ایـران، فعالیت ،ها شود. از جمله ایـن پرونـده منحل بعث مربوط می

های عـراق بـه کویـت و توافقـات  ه، بـدهیها در مرزهای عراق و سـوری ک، تردد تروریست.ک.پ
  تجاری و نفتی با اردن است.

به هر حال باید منتظر ماند که سطح مشارکت در این نشست به چـه نحـوی اسـت و از سـویی 
ثمرات سیاسی و اقتصادی و امنیتی این نشست برای عراق و کشورهای منطقه چه خواهد بـود و آیـا 

  ؟خیر تصمیمات آن تاثیرگذار خواهد بود یا
بتوانـد  ،های منطقه نباشد و از سوی دیگـر ای برای چالش سو به دنبال این است که عرصه عراق از یک

نقش سابق خود را در منطقه و جهان عرب احیا کند، اما اینکه تا چه اندازه بتواند اهدافش را محقـق کنـد، 
  .برخوردار استزیرا روند تحوالت منطقه از پیچیدگی خاصی  ؛ای از ابهام است در هاله

تالشی برای آب کردن یخ روابط در منطقه  د بهتوان اجالس کشورهای همسایه عراق میهر چند 



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

7  
 

بـه هـر حـال  تبدیل شود، اما دخالت بیگانگان در منطقه را باید مانع اصلی این مهم ارزیـابی کـرد.
نع از مـابایـد بتوانـد گفتگو میان کشورهای منطقه بـرای حـل مشـکالت بسـیار ضـروری اسـت و 

د که همواره نفـع خـود را در کشـمکش و هـرج و مـرج و درگیـری میـان وهای بیگانگانی ش دخالت
ویژه که آنها همـواره  به ،بینند. ریشه مشکالت منطقه در حضور بیگانگان است کشورهای منطقه می

قـه سعی دارند وانمود کنند که کشورهای منطقه از بلوغ و قـدرت کـافی بـرای دفـاع از منـافع و منط
های منطقه باید بـرای شـکوفایی آن بـه نفـع مـردم  از ثروتبه هر حال، خودشان برخوردار نیستند. 

های منطقه از سوی بیگانگان به یغما بـرود. گفتگـو همـواره  نه اینکه ثروت ،برداری شود منطقه بهره
  حالل مشکالت منطقه و رشد و رونق آن است.





  
  

  مأرب ناستا خصوص در یمن انصاراهللا صلح طرح

  

  رویداد
حل سیاسـی در  برای جلوگیری از درگیری و رسیدن به راه را ای ماده٤طرحی  تازگی یمن به انصارالله

 یـک تشـکیل ابتـدا ،در ایـن طـرحه اسـت. مورد کنترل استان مأرب به عدن و ریاض پیشنهاد کـرد
 عناصـر تمـامی جاخرا و ثبات و امنیت حفظ جهت مأرب استان ساکنان از مشترک مدیریتی سازکار
مـرور، آزادی و تضـمین آزادی عبـور  ،در بند دوم این پیشـنهاد است. شده پیشنهاد داعش و القاعده

متضررین، بازگشت پناهندگان و عدم حمله به غیـر نظامیـان به شدگان، دادن خسارت  تمامی ربوده
اختصاص درآمـد  دولت صنعا همچنین در پیشنهاد سوم خود خواستار .مورد تأکید قرار گرفته است

 .ها شده است های نفتی در الحدیده برای پرداخت حقوق کشتی
 .چهارمین بند پیشنهاد صنعا نیز به موضوع منابع نفـت و گـازی اسـتان مـأرب اختصـاص دارد

، رعایت های پمپاژ گاز خود ایستگاهاین بند، خواستار ازسرگیری  کننده دولت صنعا در ت مذاکرهئهی
رأس  –تعمیـر خـط لولـه صـافر  از نفت و گاز و تشکیل کمیته مشـترکی بـرایهای دیگر  سهم استان
  شده است. عیسی

  تحلیل رویداد
 ،کننده دولت نجات ملی یمـن و سـخنگوی جنـبش انصـارالله ت مذاکرهئرئیس هی، »محمد عبدالسالم«
درخواسـت  عمان به صنعا، دولت نجات ملی یمن بـه از تئهییک سفر راستای تازگی اعالم کرد که در  به
رهبر انصارالله، ابتکار عملـی را در خصـوص اسـتان مـأرب ارائـه کـرده ، »بدرالدین الحوثی عبدالملک«

عبـدالملک خاطرنشان کـرد کـه عبدالسالم  .قرار دارد آن اولویتاین استان در  است که پرونده انسانی در
تـا همزمـان بـا پرونـده انسـانی  هالحوثی ابتکار عمل عادالنه و منصفی را از طریق هیأت عمانی ارائه کرد
 .کند اجرا شود و این ابتکار عمل در وهله اول، منافع ساکنان مأرب را حفظ می

وگو بـا المسـیره، ابتکـار عمـل در  در گفـت ،ب رئـیس پارلمـان یمـنینا، »عبدالسالم هشول«
ر حل بحران یمن و صلح فراگیر در این کشـودر جهت  رب را رویکردی واقعی و عملیأخصوص م
هـای نادرسـت  گیری جهت ،منطقی و منصفانه نگاهیاین ابتکار عمل با  که کید کردأت . ویدانست
 .کار کرددرباره صلح در یمن را آش عربستان سعودی آمریکا و
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کند و به همه مـردم کشـور  این ابتکار عمل حقوق و عزت را برای همه حفظ می«هشول گفت: 
وی .» دهد اطمینان خاطر می خود درباره استفاده از ثروت استان، ربأفرزندان م، س آنأیمن و در ر

ه رب بـأخواهیم که ابتکار عمل را در خصـوص مـ ما از طرف مقابل می« همچنین خاطرنشان کرد:
ب رئـیس پارلمـان یمـن تصـریح ینا .»دست گرفته و امنیت و منافع همه مردم یمن را در نظر بگیرد

های متجاوز بـرای تـداوم تجـاوز خـود بـه یمـن در ازای  تردید این ابتکار، سیاست قدرت بی«کرد: 
 .»کند های یمن در این و آن جبهه را برمال می های ارتش و کمیته توقف پیشروی

نیز ابتکـار ملـی در  ،کننده دولت نجات ملی یمن ت مذاکرهئب رئیس هیینا، »انجالل الرویش«
المللـی را در  این ابتکار، جامعـه بـین«کلید حل و صلح در یمن خواند و گفت: را رب أخصوص م

معرض یک امتحان واقعی قرار داد و ثابت کرد که هیچ قصد جدی برای دستیابی به صـلح در یمـن 
حلـی را  هـیچ راه ،تجاوز علیه یمـنالمللی  بینحامی آمریکایی و حامی «د: افزو وی .»وجود ندارد

 .»انتظار داریم همچنان این ابتکار نادیده گرفته شود ،ین روااز ، خواهد نمی
شـدن ایـن  بـا اسـتفاده از فرصـت مطـرحکـه رب خواست أاین مقام یمنی از طرف مقابل در م

 .مبـدل کنـد این استانرسانی به مردم و ایجاد ثبات در  های عملی برای خدمات به گام آن را ابتکار،
مین برق مطرح شده أرب و تأموضوع ازسرگیری کار ایستگاه گاز م، پیش از این«افزود:  وی در ادامه

 راسـت راه به مقابل که طرف امیدواریم  حال .اجرای آن شدالمللی مانع از  های بین بود، اما تصمیم
 »دهد. قرار اولویت در را کشور منافع ابتکار، این گرفتن دست در با و شده هدایت

وگو بـا المسـیره  در گفـت نیز ،ضو کمیته عالی حزب سلفی الرشاد یمن، ع»محمد طاهر انعم«
سـری بـه  با خیره مقابلسفانه طرف أمت«گفت:  رب را منصفانه و به نفع شهروندان خواند وأابتکار م

هـا و  رب بـه دنیـا نشـان داد کـه گروهأابتکـار مـ«کید کرد: أت وی.» دهد ها اهمیتی نمی منافع یمنی
سـعود  امـا رژیـم آل، ها هسـتند حل منصفانه و عادالنه برای همه یمنی احزاب ملی یمن خواهان راه
شود که هـیچ  رب، تضمین میأبر اساس ابتکار م« د:افزو انعم .»ها نیست خواهان صلح میان یمنی

 ایـن کشـور رب و دیگر مناطق اشغالیأدر ماکنون  های یمن، مانند آنچه که از ثروت ظلم یا سرقتی
 .»صورت نگیرد ،دهد می

حل درسـت  رب نیز ابتکار رهبر انقالب یمن را راهأای در استان م های قبیله چهرهاز طرف دیگر، 
رب، شـیخ أاز بزرگـان قبیلـه مـراد مـ، »عبدالله مجاهـد نمـران« .خواندند اقعیایجاد صلح و برای

از شیوخ قبیله جهمـو ، »ناجی المصری الجهمی«از بزرگان قبیله مجزر، شیخ ، »حمدان الشریف«
رب، أوگو با المسیره ضمن استقبال از ابتکـار مـ از قبیله القرامیش در گفت، »محسن ذیاب«و شیخ 

، تروریسـتیو  سـرزمین ماسـت و مـا حـق داریـم آن را از عناصـر تکفیـری ربأمـ« :تاکید کردنـد
 ،ابتکـار را نپـذیردایـن ائتالف سـعودی اگر  که کید کردندأآنها ت .»متجاوزان و اشغالگران آزاد کنیم
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 .خواهد رب و ملت یمن را نمیأیعنی خیر و صالح فرزندان م
مدیریتی و امنیتی مشـترک از اهـالی  شامل تشکیل نیروهایگونه که اشاره شد،  هماناین طرح  

، ایـن اسـتانهای تروریستی داعش و القاعـده از  استان مأرب تحت فرماندهی مشترک، اخراج گروه
های گـاز مـأرب، اختصـاص درآمـد  رسانی از جملـه ایسـتگاه اندازی مراکز سوخت بازگشایی و راه

یل کمیته مشـترک بـرای تعمیـر ها در مأرب، تشک های نفتی در الحدیده برای پرداخت حقوق کشتی
مـورد  ،رغم اسـتقبال نماینـدگان عمـان  بهعیسی (الحدیده) بوده که  لوله صافر (مأرب) به رأس  خط

 .موافقت عربستان قرار نگرفته است. در ارتباط با این موضوع چند نکته قابل ذکر است
نیسـت و مربـوط  این پیشنهادات که در مصاحبه اخیر عبدالسالم تشریح شده، موضوع جدیدی

ای نموده است. نکتـه دیگـر  به گذشته است و انصارالله به دالیل دیگری در شرایط فعلی آن را رسانه
ماه پیش نیز این پیشنهادات را نپذیرفته و در حال حاضر نیـز شـواهدی مبنـی بـر   سعودی دو ،که این

 .شود ایجاد تغییر در تصمیم عربستان دیده نمی
های شرقی یمـن و خبـر اسـتقرار  ا اعالم ورود نیروهای انگلیسی در دروازهب ،که بعدی این نکته 

  شود مبنی بـر این رسمی شنیده می  نیروهای آمریکایی در جنوب این کشور، اخباری غیر
ً
کـه ظـاهرا

منصورهادی را کنار گذاشـته  ،با ارائه یک طرح سیاسی که مثلث آمریکا، انگلیس و امارات بنا دارند
 انصـاراللهرسد کـه  ، به نظر میجمهوری را جایگزین او نمایند. بر این اساس  استو یک شورای ری

ای سعی داشته تا ابتکار عمل مذاکرات را به دسـت گیـرد و خـود را طرفـی  این اقدام رسانه از طریق
کنـار  ،شـرط انصـارالله بـرای هـر طـرح سیاسـی که پیش  آماده برای مذاکره معرفی نماید. نکته این

  .هادی است دن منصورش گذاشته

 گیري نتیجه
چه روشن است، با وجـود لجاجـت سـعودی و  رغم همه این مسائل آن  بهتوان گفت  می ر مجموعد

 خالی آن در میدان و عدم پذیرش ابتکارات متوازن، منطقی و معقولی کـه توسـط عبدالسـالم  ِدست
 میان انداز کوتاه ای شد، چشم رسانه

ً
اسـتمرار نـزاع و درگیـری  ،ربمـدت بـرای مـأ مدت و احتمـاال

  .خواهد بود





  
  

  افغانستان در ناتو بشري حقوق کارنامه بررسی

   
  

  رویداد
فصلی از تـاریخ افغانسـتان بـه پایـان  ۲۰۲۱با خروج آخرین سربازان ناتو از افغانستان در ابتدای سپتامبر 

ای از  ین بیست سال چه کارنامـهدقت بررسی کرد که این قوای اشغالگر در طول ا خواهد رسید؛ اما باید به
 از سـفارت مقامـات کابـل، در آمریکـا سـفارت خصوص که در فرآیند تخلیـه اند؛ به جای گذاشته خود به
 اسـتفاده آنهـا علیـه منفـی تبلیغـات عنوان بـه ممکن است که آنچه را و محرمانه اسناد اند خواسته کارکنان
  های سطل و کننده تجزیه مواد سوزها، زباله در شود،

ِ
نـابود  سـفارت محوطـه داخـل سـوزاندن مخصوص

 شبیه وضعیت سفارت آمریکا در تهران در 
ً
  ).  ۱۳۵۸آبان  ۱۳کنند (تقریبا

گفتنی است نیروهای آمریکایی در این بیست سال با برخورداری از قانون کاپیتوالسـیون هرگـز 
المللـی  مجـامع بین اند. همچنـین در علت ارتکاب جرم و جنایـت محاکمـه نشـده در افغانستان به

 الهه المللی بین دادگاه بارها آمریکا امکان مجازات مرتکبین این جنایات فراهم نشده است و دولت
  .است کرده تحریم افغانستان در آمریکایی نظامیان جنگی جنایات بررسی برای را

  تحلیل رویداد
افغانستان آغاز کرد. مجمـوع را با حمله به »(!) عملیات بلندمدت آزادی« ۲۰۰۱اکتبر  ۷آمریکا در 
ها نفر نیز در ایـن جنـگ  اند و میلیون های این عملیات بالغ بر یک میلیون نفر بوده ها و زخمی کشته

ــاتو را می آواره شــده تــوان در مــواردی از  اند. امــا قســاوت نیروهــای آمریکــایی و ســایر اعضــای ن
  های عجیب لورفته از آنها بهتر درک کرد. خشونت
(رولینـگ اسـتون، گـاردین و ...)  ۱۳۹۰با افشاگری چند مجلـه و روزنامـه در سـال  تار:. تیم کش ۱

  آمریکـا، نظـامی واحـد ماجرای تیم کشتار آمریکایی در قندهار لو رفت. یـک
ِ
 پـنجم تیـپ جمعـی

سـاله) را  ۱۵گناه (از جملـه یـک پسـر  منطقه قندهار، تعداد زیادی از افراد بی در مستقر استرایکت
عنوان یادگاری برای خـود  و بازی کشته بودند و سپس دست یا انگشتان آنها را بریده و به برای تفریح

به آمریکا آورده بودند. وزارت دفاع آمریکا در پی این حادثه مجبور به عذرخواهی شـد و ادعـا کـرد 
  پرونده این افراد در دست بررسی است.
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  اندرو هلمز، از اعضای تیم کشتار

 در آمریکـا ارتـش سریع واکنش تیم قالب در ۲۰۱۰ سال در کورک جف گروهبان :. کودکان قربانی ۲
 آمریکـایی نظامیـان کـه کـرد اعتراف »وار مودرن انیسیتو« پادکست در داشت. او حضور افغانستان
 پاکسـازی بـرای آنهـا ترغیـب بـرای کردند و می استفاده کودکان از انفجاری های تله پاکسازی برای
 .دادند می غذایی های بسته و بازی اسباب شکالت، به آنها ها، کوچه
هایی از  نظامیان آمریکایی برای تحقیر و آزار زندانیان افغـان نسـخه ۱۳۹۱در سال  . پاره کردن قرآن: ۳

  قرآن را آتش زدند. بعدها با لو رفتن این مسئله وزارت دفاع آمریکا مجبور به عذرخواهی شد.
 نحوه رفتار آمریکایی

ً
هـزار  ۴۰ترین پادگان و زندان تحت امر خود (فقـط  در این بزرگها  اساسا

جمهـور وقـت  نیروی آمریکایی در بگرام مستقر بودند)، چنان وحشیانه بود که حامد کـرزی، رئیس
 بایـدن، جـو با که نشستی در ۲۰۰۸ سال در«گوید:  افغانستان را مجبور به اعتراض کرد. کرزی می

 آنـان داشـتم، آمریکـایی سـناتور گراهـام، پـل و آمریکا، جمهوری ریاست انتخابات نامزد و سناتور
 شـک شـما مـردم سر اگر حتی ما. کنیم می بندی (زندانی) زیادتر تعداد به را شما مردم ما که گفتند
 کردند می افغانستان در ها شوروی که است کاری این گفتیم برایشان ما. کنیم می بندی باشیم، داشته
 تـری بزرگ تأسیسـات مـا خیـر، نـه کـه گفتند آنها شد. افغانستان مردم جهاد و عظیم قیام باعث که
  ».کنیم می زندانی را شما از بیشتری مردم و سازیم می

هـای عروسـی و  ها یا پهپادهای آمریکایی بـه کاروان بارها جنگنده های عروسی و عزا: . حمالت به کاروان ۴
  عزا در افغانستان حمله کردند.
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  قندهار حمله کردند.» معروف«های آمریکایی به یک کاروان عروسی در ولسوالی  جنگنده ۱۳۹۷مهر  ۱۴ر د

 
های نیروهـای نـاتو لـو  م) یک مورد دیگر از خشـونت ۲۰۲۰( ۱۳۹۹در آبان  کوپتر: . پرتاب از هلی ۵

علت کمبــود جــا در  یــک اســیر را بــه ۲۰۱۳رفـت و جنجــالی شــد. ســربازان اســترالیایی در سـال 
 نظامیـان سـی نیـوز پخـش شـد، بی کشتند. طبق گزارشی که در ایـن رابطـه از شـبکه ای کوپتر هلی

 نظامیـان سـرتیم اند. بنـابر اعتـراف شـده جنگـی جنایـات مرتکـب بارهـا افغانسـتان در استرالیایی
ها بازداشـت  افغان از تن هفت ها، ها و استرالیایی آمریکایی، در یک عملیات مشترک میان آمریکایی

 آمریکا هوایی نیروهای از داشتند. عهده بر استرالیایی نظامیان را ها بازداشتی انتقال ولیتمسئ شدند.
 نفـر هـر هفـت انتقـال بـرای جـا کـه بود گفته بالگرد خلبان اما شد، خواسته کمک شان انتقال برای

 یکـی لبمط این شنیدن از بعد استرالیایی سرباز آمریکایی، مقام این گفته ندارد. به وجود بازداشتی
 آن از پـس و شـد شـنیده گلولـه صـدای سـپس و کشید کناری به خود با را بسته دست های افغان از

  کند. پرواز تواند می و هستند نفر ۶ حاال داد: اطالع خلبان به استرالیایی نظامی
 دیگـر، عملیـات یـک در کـرد خاطرنشان استرالیایی نظامیان قساوت درباره همچنین شبکه این
 فاصـله در کـه را افغـان یـک اسـترالیایی نظامیـان نشسـت، زمین به ویژه نیروهای الگردب که زمانی
  .کشتند اش سینه به شلیک با کرد، می تماشا را آنها آمدن فرود و بود نشسته  جمع از دورتری
فیلمی از حمله سگ یک سرباز استرالیایی به یک افغانستانی موجود است که . نمازگزاری در مزرعـه:  ۶
ن فرد افغان در مزرعه خود در حال نماز خواندن است. پس از حمله سگ و ترسیدن مرد افغان، در آ

کشد و سپس با سگ خـود  شود و با شلیک چند گلوله افغان را می سرباز استرالیایی به او نزدیک می
 شود. از مزرعه خارج می

گونـه بررسـی  ارد دستگیری افـراد بـدون هیچدر بسیاری از مو دلیل و انتقال به گوانتانامو: های بی . دستگیری ۷



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هشتم
، 

شماره
 

157
، 

1400
 

 

 

16  

های مـد نظـر آمریکـا  گرفت یا در برخی موارد افراد بزرگی که ارتباطی با سازمان دقیقی صورت می
شـدند ماننـد شـهید دکتـر سـیدمحمد علیشـاه موسـوی  نداشتند دستگیر و به گوانتانامو منتقـل می

 تهاماتی واهی، راهی گوانتانامو شد.گردیزی که از بزرگان شیعه شرق افغانستان بود و با ا
های عروسـی و عـزا، صـدها مـورد حملـه بـه  جز حمالت پهپادی به کاروان. حمالت کور پهپادها:  ۸

شهروندان افغانستان (با اندک شکی نسبت به هویت وی) صورت گرفته است. ایـن حمـالت یـک 
سـاله، بـه زنـدان  ۳۳ هیـل دانیـل پروژه بوده و بارها و بارها رخ داده است. افشاکننده این حمالت،

 علت بـه کـه گفتـه بـود دادگـاه بـه شـده، بندی افشای اسـناد طبقه اتهام درباره محکوم شده است. او
 از دور کـه دفـاع غیرنظامیانی بی شد باعث وی باور به که ای برنامه در داشتن دست از گناه احساس
 درز بـا ری زده است. او متهم شـد کـهدست به افشاگ شوند، کشته بودند افغانستان در جنگ صحنه

 افکنـدن مخـاطره بـه باعـث افغانسـتان در آمریکـایی نظامی پهپادهای برنامه از محرمانه اطالعات
  است. شده آمریکا ملی امنیت جدی

 فشـرده برنامـه یـک اجرای بر ناظر آمریکا، اسبق جمهور رئیس اوباما، طبق یک گزارش، باراک
 ۳۷۹۷ شـدن کشـته باعث صورت گرفت. این حمالت  حمله ۵۴۲ آن طی که بود پهپادی حمالت
  .شد غیرنظامی (شامل تعدادی کودک) ۳۲۴ جمله حداقل از نفر

  گیري نتیجه
نیروهای ناتو عالوه بر اینکه طی بیسـت سـال گذشـته هـزاران تـن بمـب بـر سـر مـردم افغانسـتان 

ای تفـریح و بریـدن دسـت و گناهان بر اند، مرتکب جنایات خشن متعددی از قبیل کشتن بی ریخته
های عروسی و عزا، قربانی کـردن کودکـان افغـان  انگشتان ایشان به عنوان یادگاری، حمله به کاروان

با فرستادن آنها پیشاپیش خود در مسیرهای خطرناک، کشـتن اسـیر، رفتارهـای وحشـیانه در زنـدان 
ال بـه مـوج نفـرت از نیروهـای اند. مجموع این رفتارها بدون شک در این بیست س بگرام و ... شده
هـا افـزود و در نهایـت آمریکـا را بـا سرنوشـت شـوروری در  خصـوص آمریکایی اشغالگر نـاتو، به

بـه جـو بایـدن (در آن زمـان:  ۲۰۰۸افغانستان مواجه کرد. بسیار جالب است کـه کـرزی در سـال 
د که شوروری نیـز براثـر سناتور بایدن) نسبت به بدرفتاری نیروهای آمریکایی هشدار داده و گفته بو

چنین کارهایی در افغانستان با قیام مواجه شـد و شکسـت خـورد، امـا بایـدن گفتـه بـود کـه مـا بـا 
  ایم و موفق خواهیم شد. تجهیزات و قدرت بیشتر از شوروی به اینجا آمده



  
  

  ملی هویت بر تاکید با افغانستان سیاسی شناسی جامعه

  
  

در نظر دارد بـا  اند، پایه هویت در افغانستان فرض که منازعات و مناقشات شپیش رو، با قبول این پینوشتار 
بـا اتکـا بـه رویکردهـای این کشـور  های هویتی، چارچوبی برای فهم تحوالت ها و نظریه اتکا به پارادایم

 یاست کـه در قالـب دولـت تجلـ یتیهو ،یمل تیهوفراهم آورد.  های هویتی شناختی و رهیافت جامعه
 نی. بنـابراردیـگ یجامعـه (ملـت) را برعهـده مـ یاعضـا ینـدگینما ،یاسینظام س کیعنی ی ؛کند یم دایپ

و  یاسـیس یمرزهـا یاسـت. هرجـا کـه در دو سـو یملـ تیـهو لیالزمـه تشـک یبه دولت مل یوفادار
 تیـهو تر قیـبـه عبـارت دق ایـو مذهب مشترک  نید خ،ینژاد، تار ت،یبا فرهنگ، قوم یدمانمر یالملل نیب

 یدایـناپ یشده نداننـد، مرزهـا شناخته یالملل نیو ب یاسیس یبه مرزها دیکنند و خود را مق یندگهمگن ز
 تیـمتما یتیهو یدایناپ ی. مرزهاشوند یم داریپد ،است یو فرهنگ یاسیس تیهو زیتما دهییکه زا تیهو
مواجـه  یاسـرو هستند با چالش اس روبه یو فرهنگ یاسیس تیهو یدوگانگ نیرا که با ا ییکشورها یارض
ملـی   تیـهو ی،شناخت منظر جامعه ازسؤال این است که . است یدولت مل لیتشک ایرب یو مانع ١کند یم

  داشته است؟افغانستان  یاسیبر تحوالت س یریچه تأث
 تیهو و قدرت. ستین دولت در منحصر تیهو و قدرت ،دیجد میپارادا دردر ابتدا باید گفت 

 تـوان که هستند یقدرت صاحبان ها تیهو .جوشد یم بالعکس و نییپا به باال از و هست جا همه در
 همـه بـه را تـوان نیـا یفناور در انقالب. دارند را آن دنیکش چالش به و دولت برابر در ینیآفر نقش
 عنصر بر دیتأک. هست زین یمقاومت هست، یقدرت هرجا. شوند قدرت صاحب بتوانند کهاست  داده

. باشـد پسـامدرن میپـارادا دوران در ها تیهو به نسبت ژهیو به درتق یتجل نیبارزتر دیشا مقاومت
 متشـکل قیـطر از بلکـه کنـد، ینمـ عمل آنها تیفعال کردن محدود و افراد سرکوب قیطر از قدرت
 در. دارد را دولـت برابـر در یگـرید یها تیهو لیتشک توان خود و زند یم عمل به دست آنها کردن
  قدرت تینها

ً
  .است شده ییزدا مرکز و پاره پاره مقاومت نیا هرچند ،زدیانگ یبرم را مقاومت ضرورتا

پردازان اجماع نظر دارند کـه هویـت  اکثریت نظریه افغانستان یاسیس یشناس جامعهدر رابطه با 
 اسـت.ای همچنـان فعـال  های قومی و قبیلـه طور کامل در این کشور شکل نگرفته و شکاف ملی به
 تیـهو نبـود ایـ تیـهو بحـران کنون، تا سیتأس زمان ازافغانستان  امعهج یژگیو نیتر مهم نیبنابرا

                                                                                                                                        
  .١٣٨٧بهار و تابستان  ، ۲۴، ش یپژوهش حقوق عموم بیداقی، و احد نیعفری ولدااصغر ج . ١
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 انجامیـده جامعـه در یکپـارچگی بحران و ندهیفزا شکاف به ای یژگیو نیچن .است بوده ریفراگ یمل
چـه  گـرید یها را بدون توجه به مداخله قدرت ی جامعه افغانستاناسیس یها تیهو؛ هر چند است

شناخت.  توان ینمافغانستان آنها در منطقه و  یخیو رقابت تار یعد جهانو چه در ب یا در بعد منطقه
ایـن کشـور در را  یسـتیترور یها گروهویژه  بهها  گروه رشد خرده نهیمتحده زم االتیا یمداخله نظام

 نیـا تـا جـایی کـه کـرد. دیرا تشـدها ماننـد طالبـان  طلبی برخی گروه قدرت هیدوچندان کرد و داع
   شدند. لیخشن در برابر دولت تبد یا وهیمطالبات خود به ش انیب یبرا یابزار ها به گروه خرده

رنـگ اسـت و افـراد در ایـن جامعـه در  در شرایط فعلی هم در افغانستان هویت ملی بسـیار کم
گاه ضـعف هویـت ملـی  ١گردد. جایگاه یکسانی قرار ندارند. این مسئله به ضعف هویت ملی برمی

هـای  شـدت بـه عنصـر قومیـت وابسـته اسـت. تفاوت است که هویت به در این کشور به این علت
زبانی، قومی، فرهنگی و مذهبی در افغانستان به جای اینکه به هویت ملی فراگیر ختم شود و زمینـه 

ماندگی و ... شـده اسـت. در واقـع  پیشرفت و توسعه را فراهم کند، سبب تعارض، پراکندگی، عقب
جامعه متکثر افغانسـتان امکـان تمرکـز قـدرت در شـخص حـاکم را  ای در های قومی و قبیله ارزش

های قومی بوده است  منتفی کرده است.  جامعه چندقومیتی افغانستان در طول تاریخ، محور گرایش
دهـد و  ها را تحت فشار قدرت خویش قرار می و گروه حاکم در دوره حکمرانی خودش سایر قومیت

هـای  ه از دوره حکمرانـی یـک گـروه، شـاهد بـروز هویتبه همین علت پس از گذشت مدتی کوتا
دنبال سـهمی از قـدرت  ها بـه هستیم که در رقابت با سـایرگروه» هویت مقاومت«سیاسی در قالب 

خصوص در این دوره زمانی که طالبان قدرت  برای خود هستند. ساختار قدرت سیاسی افغانستان به
بخش خویش است، فراتر از  شدن به هویت مشروعیتای در حال تبدیل  گونه را در دست گرفته و به

  دغدغه هویت ملی به سمت طالبانیسم در حرکت است.
بینی کرد که جامعه افغانسـتان   توان پیش از آنجا که هویت ملی در افغانستان ضعیف است، می 
های سیاسـی جدیـد  گیری هویت (طالبان) شاهد شکلبخش تیمشروع تیهو با تقابلدر  زودی به
 قـرار یوضـع در کـه شـود یمـ جادیا یکنشگران دست به تیهو نیا الب هویت مقاومت باشد.در ق
 ییسـنگرها بنـابراین. شـود یمـ زده آن بر ننگ داغ ای دانسته ارزش یب سلطه منطق طرف از که دارند
 جامعه ینهادها تیحما مورد اصول با متضاد و متفاوت اصول یمبنا بر بقا و مقاومت یبرا متفاوت
 قـرار اسـت آن مروج دولت که یبخش تیمشروع تیهو با تقابل در تیهو نوع نیا. شود یم ساخته
  .   است خود ینیگزیجا و دولت تیحما مورد تیهو از تیمشروع زدون درصدد و ردیگ یم

                                                                                                                                        
1. Hettne, B,"Development and Security :Origins and Future", Journal  of Security Dialogue , 

Vol.41, No.1, P. 34. 
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  گیري نتیجه
هـای مـدرن در افغانسـتان تکـوین نیافتـه  عنوان مشخصۀ اصلی دولت ـ ملت مفهوم هویت ملی به

گیری و برجستگی هویت  باعث شکل افغانستان ای متعدد در های قومی و فرقه کافاست. وجود ش
واسـطه عوامـل تـاریخی و سیاسـی مختلـف  ای در این کشور شده و این نوع هویـت به قومی ـ فرقه

ای بـرای  هـای قـومی ـ فرقـه عنوان تالش گروه به افغانستان رو، سیاست در ینتقویت شده است. ازا
دهی  هـا، سـهم هایی ماننـد اجمـاع و همکـاری گروه شـود و سـنت کسب قدرت بیشتر تعریـف می
های تـاریخی اسـت.  ها برای پیشبرد اهداف و منافع ملی فاقد زمینه سیاسی و تشریک مساعی گروه

جویای قدرت بیش از آنکه دوره جدید را فرصتی برای ایجـاد لیبـرال  های گروه در حال حاضر خرده
 دموکراسی تلقی کنند، آن را فرصتی برای پرداختن به خشونت و ایجاد پراکنـدگی در توزیـع قـدرت

  شمارند.  های اصلی این کشور می میان جوامع و گروه
ود را بـا جامعـه سیاسـی ساختار جدید بپـذیرد و خـ در واقع دولت باید تنوع هویتی را یا درون
ثباتی سیاسی و زوال مشـروعیت سیاسـی خـود را در  منطبق کند یا به مقابله با این تنوع برخیزد و بی

گویی  خورده در عرصه پاسخ جامعه شاهد باشد که نتیجه آن توسعه خشونت و ظهور دولتی شکست
هـا نسـبت بـه  ویتتوانـد ذهنیـت سیاسـی ه های جامعه است. ایـن وضـعیت می به مطالبات گروه
    گرایانه حکومت را نابود و خشونت را پدیده همیشگی جامعه سیاسی کند. رویکرد تساهل

  





  
  

  فرانسوي نیروهاي خروج از پس مالی امنیتی ـ سیاسی انداز چشم

   

  رویداد
در  آفریقـا سـاحل در بحثـی در دسـت گرفـت، افغانسـتان در را قدرت طالبان آنکه از پس روز یک

های مسـلح داعـش و  ، گروه٢٠٢٢ فرانسوی از مالی در ابتدای سال یا با خروج نیروهایگرفت که آ
به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان  گرفت؟ در پی خواهند دست این کشور به را در القاعده قدرت
 مقرهای بستن و نشینی تدریجی عقب درباره فرانسه، جمهور رئیس مکرون، امانوئل اخیر و اظهارات
های مسـلح  را  دست گروه سقوط مالی به تحلیلگران سناریوی مالی، کارشناسان  و شمال در نظامی

 خـروج از پـس مـالی امنیتـی ـ سیاسی انداز محتمل دانستند. به همین علت در این یادداشت چشم
  شود. فرانسوی تحلیل و ارزیابی می نیروهای

  تحلیل رویداد 
 و شمال نشینان یهحاش بین استعمار از ناشی های درگیری و استقالل زمان از و ناامنی در مالی بحران
هـای امنیتـی  ای که گسترش بحران گونه ارتش وجود داشته است؛ به و غیرنظامیان مالی و بین جنوب
موفـق شـدند های مسلح  گروهکه  ٢٠١٢سال  ١است. سیاسی در این کشور شده های بحران موجب

مـانع  ندتوانسـتی عملیاتنیروهای فرانسوی طی د درآورند، کنترل خو بهرا  یهای مال دوسوم سرزمین
 بـه منـاطق برخی که رود می آن بیم فرانسوی نیروهای تعداد ند. اکنون نیز با کاهشآنها شو ویپیشر
   ٢درآید و سناریوی سقوط مالی رقم بخورد.های مسلح  گروه کامل کنترل

طور  بـه را خـود نظامی نیروهای ٢٠١٣از سال  که است اروپایی کشور تنها گفتنی است فرانسه
 کشـورهای از بسـیاری اگرچـه .اسـت کـرده مستقر آفریقا طور کلی در سواحل به و مالی خاص در
 سـاحل در کـه اسـت کشـوری تنهـا فرانسـه امـا کنند، می »باماکو«لجستیکی از  پشتیبانی اروپایی
  دارد. دائم نظامی حضور

 امتـداد سـرخ دریـای تـا اطلس اقیانوس ساحل از هـ ک ساحل آفریقا در منطقه مسلح های گروه 
                                                                                                                                        

    ،٣٠/٠٥/٢٠٢١، »بعد انقالب مالي.. مظاهرات الستبدال الفرنسیین بالروس«. خلیل ولد اجدود، ١
https://www.alarabiya.net 

    ، ١٩/٠٨/٢٠٢١، »أفغانستان؟ في أمریکا مصیر مالي في فرنسا تلقی طالبان، هل سیناریو«آرتي،  . موقع تي٢
www.trtarabi.com  

https://www.alarabiya.net
http://www.trtarabi.com
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ــت دارد و ــور ١٤ کم دس ــامل را کش ــتند در بخش شود می ش ــایی ـ توانس ــالی، از ه ــانی، م  موریت
  ١گسترش پیدا کنند. مرکزی آفریقای جمهوری و چاد بورکینافاسو،

 زگیـری ا بـا عبرت انـد درخواسـت کرده کشـور مقامـات از نخبگان سیاسی و اجتماعی باماکو
کنـد. از  می داد بـی کشـور در زیـرا فسـاد کنند، آغاز را درون کشور اصالحاتی افغانستان، وضعیت
 بـرای هـای امنیتـی چالش و خطرهـا با مقابله به قادر المللی بین حمایت وجود با مالی ارتش طرفی
 شـدن پس از بسـته و کنونی زمان در ٢نیروهای فرانسوی خروج با اعالم. طوالنی نخواهد بود مدت
 هـای فعالیت است ممکن ،٢٠٢٢ سال مالی با آغاز شمال در تمبکتو و تیسالیت های کیدال، پایگاه

  ٣بگیرد. مسلحانۀ القاعده و داعش در این منطقه شتاب بیشتری
  پیـروزیمعتقـد اسـت ، رجسـومطالعات  در مرکز گرا اسالم های گروه کارشناس، فهیشر عباس

 بـه را سـیگنال مثبتـی طور غیرمسـتقیم بـهنیروهـای آمریکـایی  نشـینی طالبان در افغانستان و عقب
های مسـلح در هـر  کند که امکان به قدرت رسیدن گروه صادر میجهان  سراسر های مسلح در گروه

  در مـالی ناگفتـه نمانـد شـرایط ٤ـ وجـود دارد. ـ همانند به قدرت رسیدن طالبان کشوری
ً
 بـا کـامال

 ارتـش بـه گویـد، اتکـا می سیاسـی تحلیلگـر داکونـو، بابـا هک طور همان است. متفاوت افغانستان
های کشـور  فرقـه همـه اندیشی بـا نشست و هم حلی برای حفظ امنیت در کشور باشد. راه تواند نمی
 تنهـا مسـئله ایـدئولوژیکی زیـرا حلی مناسب برای جلوگیری از سناریوی سقوط باشـد، تواند راه می

 از مردم سرخوردگی  دغدغه ترین اصلی گیرد. عالوه بر این، دربرمی را آنها گفتمان از کوچک بخشی
  ٥است. عملکرد دولت

پـژواک پیـروزی طالبـان در سـاحل «ود بـا عنـوان خروزنامه فرانسوی لوموند در گزارش اخیر 
و کاهش تعداد  نخواهد شدفرانسه از منطقه ساحل دور  که اشاره کرده است »خواهد شدانداز  طنین

جدیـد بـرای حضـور هبـردی ارها بخشـی از یـک برنامـه  تعطیلی برخی پایگاه و نیروهای فرانسوی
 ٦.نظامی در مالی است

دولت  فقدانهای تحقق سناریوی افغانستان در مالی را  یکی از نشانه ٧مجله فرانسوی لو پوینت
یت داند. در این مجله هشدار داده شده است که در مالی امن کشور میاین باثبات و فساد گسترده در 

                                                                                                                                        
   www.qiraatafrican.com، ٢٢/٠٨/٢٠٢١، »االستقرار وحلم الفرنسي النفوذ بین مالي»  . ولید وفیق،١
 .گشت باز خواهند نیرو ٣٠٠٠ تا ٢٥٠٠ هستند، مستقر ساحل منطقه در که فرانسوی نیروی ٥١٠٠ . از٢
 آرتي، پیشین.  . موقع تي٣
  . همان. ٤

5.  Le Point,"Au Sahel, les regards sont braqués vers Kaboul", 18/08/2021, https:// www. 
lepoint.fr 

   آرتي، پیشین. . موقع تي٦
7. Le Point. 

http://www.qiraatafrican.com
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) ١٤٠٠های مسلح هنوز ادامه دارد و حتی در اوایل آگوست (شـهریور  وجود ندارد و حمالت گروه
 گائو مانند شهری فرانسه، ارتش حضور . بدونعلیه غیرنظامیان در منطقه گائو رخ داد چندین کشتار
  ١کند. سقوط دقیقه ٣٠ از کمتر در ممکن است

های شـورای  تصـمیم«گونـه تبیـین کـرده اسـت:  این مجله فرانسوی اوضاع سیاسی مالی را این
 بهبود نیافته است. اقتصادی در کشور تا به امروز وضعیت و رود می پیش کند در مالی بسیار انتقالی

تظـاهرات  و اعتصـابات طور کـه همـان اجتماعی در کشور حاکم نیسـت؛ لحاظ اوضاع مناسبی از
 در کـارگران زنـدگی شـرایط بهبـود تارمـردم خواسـ. مؤید اوضاع نامناسب اجتماعی اسـت گذشته
  ٢»کشور هستند. سراسر در خصوصی و دولتی های بخش

های اخیر باورهـای ضدفرانسـوی در مـالی و بورکینافاسـو در حـال گسـترش اسـت. در  در ماه
بسیاری از مردم معتقدند فرانسه قصد تضعیف مالی را دارد تـا بتوانـد » باماکو« یابانیخاعتراضات 

  طالی صحرا را به تاراج ببرد. طبق نظرسـنجیذخایر نفت و 
ً
درصـد از مـردم فرانسـه  ٥١ها، تقریبـا

ابـراهیم صـالح، نویسـنده و تحلیلگـر سیاسـی  ٣های این کشور در صحرا هسـتند. مخالف فعالیت
شـده اسـت؛ زیـرا هـای تروریسـتی  بـه نفـع گـروه ویفرانس نیروهای حضور معتقد است کهلی، ما
بنـابراین  ٤انـد. افراد بیشتری را به گروه خود ملحـق کرده مبارزه با استعمار، بهانه های مسلح به گروه

در ایـن کشـور  را تروریستی های گروه پای سال حضور و مداخله خود در مالی نه تنها ٩فرانسه طی 
  نارضایتی مردم شده است. و قطع نکرده بلکه موجب ناامنی کشور

  گیري نتیجه
. ١ است؛ زیـرا همچنان مبهم در مالی که شاهد چندین کودتا بوده، سیاسی و امنیتی های ترسیم افق

 بـازیگرانی تعـداد.٢ دهد؛ می رخ کشور این در تغییراتی پی در پی و است آشفته وضعیت در کشور
 برای مساعدی شرایط مالی در مرج و هرج علت به. ٣ است؛ بسیار کنند می آفرینی نقش مالی در که

است. اما اینکه حضـور نیروهـای نظـامی فرانسـه تضـمینی  شده اهمفر مسلحانه های حرکت ظهور
شـود؛  برای بهبود وضعیت و جلوگیری از سناریوی سقوط مالی باشد نیز ادله ضـعیفی ارزیـابی می

های مسلح در ساحل صـحرا و  زیرا نه تنها حضور نیروهای فرانسوی موجب کاهش و تضعیف گروه

                                                                                                                                        
1. Le Point,"Au Sahel, les regards sont braqués vers Kaboul"18/08/2021, https:// www. 

lepoint.fr    
2. Ibid. 
3. Takudzwa Hillary Chwanza,"France Has Assassinated22 African Presidents since 1963", 

30/01/2019, africanexponent.com 
  ،٢٠/٠٨/٢٠٢١، »أفغانستان؟ سیناریو إلی مالي تتجه برخان، هل انتهاء قرب مع«. موقع سکاي نیوز عربیة، ٤

www.skynewsarabia.com  
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از حضور نیروهای فرانسوی در کشور را نیز بیشتر کـرده و مالی نشده است، بلکه نارضایتی مردمی 
 برخی جوانان مالی را به ورطه ورود به گروه

ً
های مسلح سوق داده است تا به زعم خود، کشور  بعضا

  را از سلطه استعمار فرانسوی برهانند.
 دگیزنـ شـرایط و بازگردانـد مـردم به را حاکمیت اجتماعی و سیاسی اگر دولت بتواند در زمینه

 فـراهم رو هسـتند با مشکالت معیشتی و اقتصـادی روبـه که افرادی از نفر ها میلیون برای را مناسب
کند، بقای خود را تضمین کرده است؛ اما باید دید دولت انتقالی جدید تـا چـه حـد در ایـن زمینـه 

  موفق خواهد شد.
گرانما  های اسـالم گروه دست در صورتی که سناریوی سقوط مالی پس از خروج نیروهای فرانسوی به

 را های مسلح این خواهد بود که چگونه قادر خواهنـد بـود راه ترین بحران پیش روی گروه مهم  رقم بخورد،
  .  کنند ایجاد ساختاری در کشور تغییرات و باز المللی بین و ای منطقه تفاهمات برای

  



  
  

  الجزایر علیه مراکش و صهیونیستی رژیم همگرایی بر تحلیلی

   

  رویداد
نحوی کـه  سابقه رسیده است؛ به شدت افزایش یافته و به سطحی بی ها میان الجزایر و مغرب به تنش

مقامات بلندپایه الجزایر در نشست شورای عالی امنیت اعالم کردند در روابـط بـا مغـرب بـازبینی 
کـرد کـه مغـرب  ای تأکید خواهند کرد. در سوی دیگر ماجرا، وزارت خارجه الجزایر با صدور بیانیه

دنبال کشاندن پای رژیم صهیونیستی به ماجراجویی خطرناک علیه الجزایر است. با عنایت به این  به
مباحث، مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه دالیلی باعث همگرایی رژیم صهیونیسـتی و 

  مغرب علیه الجزایر شده است؟

  تحلیل رویداد 
و الجزایـر و پشـتیبانی رژیـم صهیونیسـتی از مواضـع ربـاط،  با بروز اختالفات جدی میان مغـرب

در ای نسبت به همگرایی این رژیم و مغـرب علیـه منـافع خـود هشـدار داد.  الجزایر با صدور بیانیه
هـای  از برخـی طرف» المـاک«طلـب  گروه جدایی ر آمده است کهیالجزات بیانیه شورای عالی امنی

اقـدامات  بنـابراینکنـد.  ی حمایت و پشتیبانی دریافت میویژه مغرب و رژیم صهیونیست هخارجی ب
 در امنیتی نظارت تشدید و کشور دو بین روابط بازنگری مستلزم الجزایر علیه مغرب خصمانه مکرر

کـه بنـا بـر اتفـاق افتـاد افزار جاسوسی پگاسـوس  رسوایی نرم هم پیش از این .است غربی مرزهای
نفری که تحـت  هزار ۵۰رین هدف این برنامه بود. در فهرست ت المللی، الجزایر بزرگ تحقیقات بین

نگاران و  روزنامـه های سیاسی و نظامی، الجزایری از جمله شخصیت ۶۰۰۰ ،جاسوسی قرار گرفتند
هـای ایـن  به نوشته روزنامه فرانسـوی لومونـد کـه یکـی از طرف. تجار این کشور نیز وجود داشتند

 زیـرر را یـدست آورده بودنـد، الجزا ه جاسوسی اسرائیل را بهتحقیقات بود، مقامات مغربی که برنام
اقدام سفیر این کشور در  علت مغرب را بهموضع ر یالجزادر همین راستا،  ١.نظر دقیق قرار داده بودند

سازمان ملل متحد که با ارائه یادداشتی به کشورهای غیرمتعهد، خواستار به رسمیت شـناختن حـق 

                                                                                                                                        
  ود در: ، موج۳۱/۵/۱۴۰۰، »رود؟ سابقه تنش میان الجزایر و مغرب به کجا می تشدید بی«. خبرگزاری فارس،  ١

https://www.farsnews.ir/news/14000531000133 
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. این اقـدام در واقـع اتخـاذ محکوم کردر شده بود، یدر شمال الجزا» لیامردم القب«تعیین سرنوشت 
طلبان در این منطقه بود. به همین دلیل، مقامـات  گامی رسمی از سوی مغرب در حمایت از جدایی

عالوه،  . بـهالجزایر خواستار توضیح رسمی در این خصوص شدند، اما مغرب به سکوت بسنده کرد
یزبانی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و دادن اجازه بـه او بـرای اظهـارنظر ر اقدام مغرب در میالجزا

ایـن زمینـه در جریـان  در خفا در آنچه خصوص در کرد و شدت محکوم ر را بهیخصمانه علیه الجزا
  .است، ابراز نگرانی کرد

بـا در ترین دلیل اختالف مغرب و الجزایر بر سر صحرای غربی اسـت؛ زیـرا مغـرب  اما اصلی 
ناپذیر از  جزئی جدایی ذکورمنطقه م، معتقد است که درصد خاک صحرای غربی ۸۰ یار داشتناخت

اتحادیـه  ،الجزیره در قالب رویکـرد دیپلماتیـک خـود. اما رود شمار می قلمرو و سرزمین مادری به
ه له صحرای غربی را به رسمیت بشناسد که به خروج مراکش از این اتحادیئآفریقا را اقناع کرد تا مس

هـزار پناهنـده صـحراوی در  ۱۰۰در حال حاضـر بـیش از  . عالوه بر بحث استعمارزدایی،انجامید
ها و حمایـت از آنـان یکـی از  به صـحراوی نبرند. پناه داد های تیندوف در الجزایر به سر می اردوگاه
ر و مراکش و یکی از نقـاط اخـتالف جـدی میـان ایـن دو محسـوب یهای اختالف میان الجزا بستر
عالوه بر این الجزایر با حمایت از جبهه پولیساریو، گروه نظامی فعال در صحرای غربـی،  ١د.شو یم

  خشم مغرب را برانگیخته است. 
در طرف دیگر، و به نوشته باری عطوان، رژیم صهیونیستی به چند دلیل همگرایی با مغرب علیه 

  الجزایر را انتخاب کرده است: 
بوتفلیقـه بـا آن دسـت بـه  زضعفی کـه در دوران عبـدالعزی خروج الجزایر از وضعیت ،نخست

  .گیری نقش پیشرو خود در منطقه خاورمیانه و آفریقا گریبان بود و حرکت به سمت بهبود و بازپس
رهبری یک کمپین دیپلماتیک برای لغو عضویت رژیم صهیونیسـتی در اتحادیـه آفریقـا و  ،دوم 

 ۱۴ و پیوسـتن  دست آورده است این کشور در این مسیر بهن از این قاره و پیروزی مهمی که آاخراج 
  .کشور آفریقایی به الجزایر

اصرار الجزایر به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و پس گرفتن کرسـی خـود و در نتیجـه  ،سوم 
  . مشارکت در نشست آتی سران عرب که تا چند ماه دیگر در الجزایر برگزار خواهد شد

ای مانند سوخو و سـامانه  های پیشرفته درتمندی دارد که مجهز به سالحالجزایر ارتش ق، چهارم
روسیه است. افزون بر اینـه ایـن کشـور علیـه رژیـم صهیونیسـتی در سـنگر » ۴۰۰ـ اس«پدافندی 

  .مقاومت قرار دارد
                                                                                                                                        

ــر و مــراکش«پژوهشــکده تحقیقــات راهبــردی، . ١ ، »بحــران صــحرای غربــی؛ جبهــه پولیســاریو و منازعــه الجزای
 https://csr.ir/fa/news/1314 ، موجود در:٣٠/١١/١٣٩٩

https://csr.ir/fa/news/1314
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گذاری، مبـارزه  نهادهای اجرایی، قضایی و قانونر، احیای بهبود وضعیت داخلی الجزای ،پنجم 
    ١.شده ملت این کشور های غارت تالش برای بازگرداندن داراییبا فساد و 

در همین حال، رژیم اسرائیل مانند مراکش از گسترش روابط جمهوری اسالمی ایران و الجزایر 
بـا ناصـر  ، وزیر خارجه این رژیم، در نشسـت خبـری مشـترکیائیر الپیدناخشنود است؛ چنان که 

ما دربـاره نقـش کشـور الجزایـر در منطقـه «کرد:  اعالم نکاوزیر خارجه مغرب، در کازابال ،بوریطه
تر شده و در حال حاضر نیز موج [مخـالفتی]  کشور به ایران نزدیک . اینهای مشترکی داریم نگرانی

عالوه باید این نکتـه  به.» عنوان عضو ناظر راه انداخته است علیه پذیرش اسرائیل در اتحادیه آفریقا به
اللـه، حمـاس و جبهـه پولیسـاریو  های مقاومت ماننـد حزب زایر حامی جنبشرا اضافه کرد که الج

 بیند.  ها را با منافع خویش در تضاد می است؛ حال آنکه رژیم صهیونیستی بقا و تقویت این جنبش

  گیري نتیجه
ها میان الجزایر و مغرب، مقامات دو کشور مواضـع شـدیدی علیـه یکـدیگر اتخـاذ  با افزایش تنش

شـدت انتقـاد  اند. مقامات الجزایر از تالش مغرب برای همگرایی با رژیم صهیونیسـتی هـم به کرده
طلب  هـای جـدایی اند. در واقع، رژیم اسرائیل و مغرب مـتهم هسـتند کـه در حمایـت از گروه کرده
سوزی اخیر در الجزایر، جاسوسی از مقامات این کشور، طرح بحث اسـتقالل منطقـه  اک، آتشالم

انـد. در بـاب  القبایل و انزوای الجزایر در منطقه و جهان اسالم سیاستی مشابه و یکسان پـیش گرفته
توان گفت که رژیم صهیونیستی از اقدام الجزایر برای لغو عضویت ناظر ایـن  علل این همگرایی می

کنـد. از سـوی دیگـر  شدت ناخشنود است و مغرب هم از مواضع ایـن رژیـم حمایـت می رژیم به
حمایت الجزایر از استقالل صحرای غربی، اختالف این کشـور بـا مغـرب را تشـدید کـرده اسـت. 

عالوه، رژیم اسرائیل و مغـرب هـر دو مخـالف جبهـه مقاومـت هسـتند و بـه مقابلـه سـخت بـا  به
اند. حال آنکه الجزایـر جـزء معـدود کشـورهای اسـالمی اسـت کـه  رداختههای این جبهه پ جنبش
کند. روابط نزدیک الجزایر با جمهوری اسالمی ایـران هـم  داری می قد از جبهه مقاومت جانب تمام

به مذاق مغرب و رژیم اسرائیل خوش نیامده است، زیرا هر دو بازیگر اخیر در صف دشمنان ایـران 
ید اصرار الجزایر برای بازگشـت سـوریه بـه اتحادیـه عـرب و داشـتن ارتـش هستند. به این موارد با

ها، با نگرانی و وحشت رژیم صهیونیستی و مغرب مواجه شده  قدرتمند را هم اضافه کرد. این مؤلفه
 و دو طرف را به همگرایی علیه الجزایر سوق داده است.   

                                                                                                                                        
  ، موجود در: ٢٣/٥/١٤٠٠، »د؟چرا اسرائیل از همگرایی ایران و الجزایر وحشت دار«. مشرق نیوز،  ١

https://www.mashreghnews.ir/news/1258780 
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  )متحده دشاهیپا( انگلستان در سیاسی مخالف هاي جریان سنجی ظرفیت

  

  مسئله
مردمی  یاه دهد جریان ترین تحوالتی که در سپهر سیاسی کشورها روی می یکی از بارزترین و مهم
ها قادرنـد اثرگـذاری  که در بسیاری مواقع ایـن پدیـدهعلت است ان دها ب است. اهمیت این جریان

 کشـورها یـا گذاری در کشورها داشـته باشـن بر سپهر سیاسی و فرآیند سیاست یریگ چشم
ً
د. اصـوال

 ازهـا را  هـا و پویایی انـد ایـن جریان مایل دارند،هایی که منافعی خاص در یک کشور میزبان  دولت
لحاظ منطق اثرگذاری در سپهر سیاسی کشور میزبان تحت تأثیر خود قرار دهند یـا آنهـا را هـدایت 

های مردمی یـا حتـی بـا  جنبش های سیاسی و های مرتبط با جریان کنند. بنابراین تحوالت و پویایی
 شوند. رصد میدیگر  یصورت جدی از سوی کشورها احزاب سیاسی به

المللی، انگلسـتان (پادشـاهی متحـده) اسـت کـه  یکی از این کشورهای اثرگذار در صحنه بین
های مخالف سیاسی در این کشور را در جهـت تأثیرگـذاری بـر سیاسـت آنهـا و در  توان ظرفیت می

  ور مقاومت باز شناخت. جهت منافع مح

  تحلیل مسئله
انگلسـتان،  هیـکه از اتحـاد چهـار ناح شود یشناخته م گرا هیاتحاد یعنوان واحد متحده به یپادشاه

 نـژادی ـ یقوم یواحدها یاسیسناحیه شده است. هر چهار  لیو ولز تشک یشمال رلندیاسکاتلند، ا
 نیبر هم زیمناطق چهارگانه ن یاسیس یها شو جنب ها انیموجود در جر ییگرا یمل .شوند یشناخته م
 یبرا ییاهدیبه ظهور تهد تواند یم نفسه یف یاسیس یگرایی در واحدها . ملیشود یم فیاساس تعر
مسـتقل در  یاسـیس یاتحاد و ظهور واحـدها نیا یآن فروپاش جهیشود که نتختم متحده  یپادشاه

هـا و  و ولـز جنبش یشـمال رلنـدی، ااسـکاتلند یاسـی. در سـه واحـد ساسـت ینواح نیاز ا کیهر 
نسـبت بـه  یگرایانه و موضـع انتقـاد ملی یها شیگرا یدارا یاسیچپ س فیبر ط یمبتن یها انیجر
چهارگانـه  یاسیس یاست که در واحدها نیا یمتحده هستند؛ اما سؤال اصل یپادشاه یها استیس

 موضـوع مـورد یبـاال بـرا ظرفیـتبا  ییها انیعنوان جر به توانند یم یاسیس یها انیاز جر کی کدام
  مطالعه در نظر گرفته شوند.
قـدرت و  یدارا ،گـرا یملـ یاسـیعنوان دو حـزب س به ،اسکاتلند و آلبا یدر اسکاتلند حزب مل
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امـا حضـور مقامـات  دارد،آلبا  از یشتریب  اسکاتلند گرچه سابقه یهستند. حزب مل  گسترده ینفوذ
از حـزب  نپارلمـا  نـدهیچنـد نما وستنیپ نیموند و همچنجمله الکس س حزب در آلبا از نیسابق ا
 یدارا تـوان یم زیآلبا را ن نیحزب وارد کرده است؛ بنابرا نیبه ا زیادیاسکاتلند به آلبا ضربات  یمل

به گسـترش  SNPهنوز مانند  هرچنددر اسکاتلند دانست؛  یاسیس یندهایبر فرآ یاثرگذار ظرفیت
 یهـا  ظرفیتآلبا  رسد ینظر م هسنجی ب ظرفیت یدو نامزد برا نیا انیاست. از م دهینرس تیو محبوب

 یگرایی در اسکاتلند حزب ملـ تکامل ملی خیدر طول تار راید؛ زراداسکاتلند  یحزب مل از یشتریب
 یها اســتیضدس یهــا شیگرا یحــزب دارا نیـا ،دوره نخســتدر  .دوره را تجربـه کــرده اســتدو 

 نیـا یقطبـ ییایـردریو اسـتقرار ز متحـده  ایاالتهای  یاستس ویژه مخالفت با بزرگ به یها قدرت
 یمتحده خواستار برگـزار یپادشاه یها استیزمان ضمن انتقاد از س لوخ بوده و هم یکشور در هال

 یها شیحزب گرا نیا ،است ریاخ یها استقالل بوده است. در دوره دوم که مصادف سال پرسی همه
 نیمتحده و همچن  مناسب و سطح باال با ایاالت روابط یقراررا جذب کرده و خواستار بر یکیآتالنت
 کالینـ یصـورت خـاص مصـادف رهبـر دوره به نیـاسکاتلند مستقل در ناتو بوده است. ا تیعضو

 یاسـت کـه حـزب ملـ یا ند رهبـر دورهوالکـس سـم گـرید یحزب است. از سو نیاستورجن بر ا
در سـطح  یا از خلـع سـالح هسـته زمان هماسکاتلند با جنگ کوزوو و جنگ عراق مخالف بوده و 

الکـس   اسـکاتلند در دوره یحزب مل استیس ن،یاست. عالوه بر ا کرده یم تیالملل حما نظام بین
متحده بوده   ویژه ایاالت بزرگ به یها قدرت یخارج استینسبت به س یانتقاد تیماه یسموند دارا
 از دشیـو حـزب جد یند و انتقـاد وسمو کستوسط ال آلبا یگرا یحزب مل سیتأس نیاست؛ بنابرا

بـا  .حزب در حزب آلبـا باشـد نیسابق ا یها شیظهور گرا دهنده نشان تواند یم SNP یها استیس
متحـده، مخالفـت  یمتحده و پادشاه  های ایاالت سیاست هایی مانند مخالفت آلبا با توجه به مؤلفه

 نیویژه عـراق و کـوزوو و همچنـ بهنقاط مختلف جهان  ربزرگ و ناتو د یها درتقکه  ییها با جنگ
های محـور مقاومـت و حـزب  مؤلفـه انیـاز اشـتراک م ییها رگـه تـوان یم اند نداختهافغانستان راه ا

ر غـزه و د لیحـزب آلبـا در چنـد مـورد اقـدامات اسـرائ ،نیـعالوه بر ا آلبا را مشاهده کرد. یاسیس
  محکوم کرده است. را  میاورشل
بـا  یبیاست که روابط پـر فـراز و نشـ همتحد یپادشاهدیگر  یاسیس یاز واحدها یشمال رلندیا

 ـ گرایانه و ملی مذهبی ـ یا فرقه یها تنش ریدرگ یشمال رلندیکه ا ۱۹۹۸تا  ۱۹۲۱. از سال ردادلندن 
 فـایا یاسـیدر تحـوالت س  برجسـته ینقش نیف نیگرا مانند ش احزاب ملی ،بوده است انهیگرا هاتحادی
 یبـرا یمناسـب یهـا تیظرف یدارا یشـمال رلنـدیا یاسیس یها و جنبش ها انیررو ج اند. ازاین کرده

یـد با آن دسـته  یعـیصورت طب به یاسیس یها انیاحزاب و جر انیمطالعه هستند. از م موضوع مورد
 ازرا  نیفـ نیشـ رو نیـو ازا دارنـد یاسـیس یندهایدر فرارا  یاثرگذار نیشتریکه ب رندینظر قرار گ مد
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 نیـ. اانسـتمـورد مطلـوب د کیعنوان  به توان ینظر م مد یها لیو پتانس یرگذاراث ت،یلحاظ اهم
و  انیـجر نیـا انیـپس از توافـق م ،بود رلندیا خواه یارتش جمهور یاسیکه جناح س یاسیحزب س

و لندن به مبارزه مسـلحانه برخاسـت.  یشمال رلندیدولت در ا هیاسلحه به دست گرفت و عل ایتانیبر
 رلنـدیدر ا یاسـیشـدن در قـدرت س میمسـلح بـا سـه یگرا یمل انیجر نیا ،ستپس از توافق بلفا

دارد. عالوه بـر  ریچهار وز یشمال رلندیا نهیشده است و در کاب لیتبد یاسیحزب س کیبه  ی،شمال
حـزب افـزوده  نیـا تیـبر اهم ندر پارلما یشمال رلندیا یکرس ۱۸از مجموع  یکرس ۷ شتندا نیا

مورد مطلوب شناخته شود  کیعنوان  حزب به نیا شود یکه باعث م ییها هبردارو  ها استیاست. س
 شناسـد یم رلندیا  رهیجز خیاستعمارگر در تار کیعنوان  متحده را به یپادشاه نیف نیاست که ش نیا

از مخالفـان  نیفـ نیاسـت. شـ یدیتاو ضـدآپار یضداسـتعمار یهـا شیگرا یمبنـا دارا نیو بر هم
. نگـرش کنـد یمحکوم م ینیشهروندان فلسط هیکشور را عل نیمات ااست و اقدا لیسرسخت اسرائ

. دانـد یمـ یدیـنژادپرستانه و آپارتا یتیماه یرا دارا میرژ نیاست که ا نیا لیبه اسرائ نیف نیش یکل
 نیـا  جانبـه یک یها میتحر نهیمتحده در زم  ایاالت دیمخالف شد نیف نیش ،شدهیادعالوه بر موارد 

 هـا هبـردار نی. مجموعه اکند یشدت از آن انتقاد م جمله کوباست و به رها ازکشو یبرخ هیکشور عل
و  یاسـالم یگیری جمهـور ارتبـاط یمتحده برا یدر پادشاه یاسیحزب س کیعنوان  بهرا  نیف نیش

مخالفـت بـا  ،یزیسـت لیهر دو مورد اسرائ در رایز ؛کند یم لیمطلوب تبد یمحور مقاومت به مورد
  استعمارگر وجود دارد.  کیعنوان  متحد به ینظرگرفتن پادشاهمتحده و در  ایاالت

گیری دارنـد. در خصـوص  ارتبـاط یتوجـه بـرا تیـقابل یتا حـدود گرا یمل یها در ولز جنبش
صـورت  نیـدر ا .نظـر قـرار داد را مد یخاص فیمحتاط بود و ظرا یدبا  یتا حدود یگرایان ولز ملی
 یورگیری با جمهـ ارتباط یبرا یمناسب یها لیر ولز پتانسد گرا یها و احزاب مل گفت جنبش توان یم

گرایی در ولز است کـه از  حرکت ملی نیتر  مهم یکمر دی. حزب پالدارندو محور مقاومت  یاسالم
 نیـحـال ا  این اشغالگرانه دارد؛ با ینگاه لیبا محور مقاومت همسو است و نسبت به اسرائ یجهات

همـان  همسـئل نیـ. ادهـد یمورد سرزنش قرار مـ لیاسرائ هیلعلت اقدامات ع به زیحزب حماس را ن
 نیـمحور مقاومـت در ا یروهایو ن یکمر دیاشتراک پال  د. نقطهکربه آن توجه  یدبا است که  یظرافت

  . دانند یم ها ینیفلسط یها نیکننده و غاصب سرزم را اشغال لیاست که هر دو طرف اسرائ
متفـاوت اسـت. در  گـرید یاسیستان با سه واحد سدر انگل یاسیو احزاب س ها انیجر تیوضع
 یاسـیراسـت س فیـبـر ط یمبتنـ یهـا انیو ولـز جر یشـمال رلنـدیاسـکاتلند، ا یاسیسه واحد س

 کـردیرو یدموکراسـ الیسوس ایـچـپ  فیـبـر ط یمبتن یها انیکه جر  حالی گرا هستند؛ در هیاتحاد
 ایـ یاسـیراسـت س یهـا انیانگلسـتان جرمتحده دارند. در  ینسبت به پادشاه دانهو نقا انهیگرا یمل

 ایـاحـزاب  نیـا .کننـد یگرایـی را دنبـال مـ ملی ی،سیبر فرهنگ و تمدن انگل هیبا تک یراست افراط
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در  انـهیچپ م یها انیجر گرید یکارانه دارند. از سو محافظه ایگرایی  سنت کردیرو شتریب ها انیجر
هسـتند.  یسـیانگل تیـجای هو بـه ییایـتانیبر تیـگرایی و هو اتحادیـه تیـخواستار تقو انانگلست
و  یردولتـیغ یها سازمان ای یاجتماع یها انیجر رسد یانگلستان به نظر م یاسیدر واحد س نیبنابرا
نـه یزم نیـ. در ادارندموضوع پژوهش  یبرا یشتریب یها لیپتانس ی،اسینهاد نسبت به احزاب س مردم
اسـت کـه از ابعـاد  یحزبـرییردولتـی و غغ یهـا انیجر نیتر از برجسـته یکـیتوقف جنگ  نیکمپ
  دارد. یخوان با محور مقاومت هم یمتفاوت

آن تقابـل بـا   اسـت کـه فلسـفه یردولتـیو غ یحزبـریائتالف غ کیتوقف جنگ  یائتالف مردم
سپتامبر بـوده اسـت.  ۱۱پس از   متحده در دوره  متحده و ایاالت یپادشاه  طلبانه جنگ یها استیس
 یتوجـه و برجسـتگ درخـور نفـوذ  یکـه در انگلسـتان دارا شود یمحسوب م یائتالف از موارد نیا

جنگ مخالفت کرد و سپس به انتقاد  نیابتدا با ا نیکمپ نیبا وقوع جنگ افغانستان ا است. یشاخص
در کنـار  نیکمپـ نیـدر خصوص جنـگ عـراق پرداخـت. ا ایتانیمتحده و بر  ایاالت یها استیاز س
طلبی کـه  ضـدجنگ یکردهـایواسـطه رو به ایتانیانجمن مسلمانان برو  یا خلع سالح هسته نیکمپ

در سطح پادشاهی متحده نیـز . شوند یمتحده محسوب م یجمله موارد مطلوب در پادشاه دارند از
جناح چپ حزب کارگر که رهبر سابق این حزب، جرمی کوربین، نیـز از همـین جنـاح بـود، دارای 

با جمهوری اسالمی و محور مقاومـت اسـت. اعضـای ایـن گیری های مناسبی برای ارتباط ظرفیت
جناح مانند جرمی کوربین ارتباط نزدیکی با کمپین اتحاد برای فلسطین یا توقف جنـگ دارنـد و بـا 

برند. عالوه بر ایـن، مخالفـت ایـن جنـاح بـا سر می گرایان ایرلندی نیز در ارتباطی تنگاتنگ بهملی
های دیگر نزدیکـی آن بـا متحده از زمینهاهی متحده و ایاالت ـ نظامی پادش افزایش مناسبات دفاعی

  محور مقاومت است. 

  گیري نتیجه
 یو نـژاد یقـوم یهـا یژگـیو یچهارگانـه دارا ینـواح یشـمال رلندیو ا ایتانیمتحده بر یدر پادشاه

ر طلب در هـ و اسـتقالل گـرا یملـ یها انیجر دیامر ظهور و تشد نیا یمنطق جهینت نیهستند؛ بنابرا
 یدر پادشـاه یاسـیو احـزاب س هـا انیدر خصـوص جر یفرمول کل کیاست.  ینواح نیکدام از ا

 انیـو ولز هر جر یشمال رلندیاسکاتلند، ا یاسیاست که در سه واحد س نیوجود دارد و آن ا هحدمت
 یـیگرا یمل یژگیو یبه آن دارا کینزد فیط ای یدموکراس الیبه چپ و متعلق به سوس لیمتما ایچپ 

 ،یکمـر دیـاولسـتر، پال انیـگرا یملـ ن،یفـ نیاسکاتلند، آلبا، ش یاست. حزب مل یطلب استقاللو 
  .شوند یچپ محسوب م فیط یها انیاز احزاب و جر یپروپل و مانند آن همگ

راسـت  فیـبـر ط یاحـزاب مبتنـ هیـناح نیـدر ا رایـانگلستان اوضاع متفاوت اسـت؛ ز هیاما در ناح
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 یهـا انیاحـزاب و جر گرید یاسی. در سه واحد سکنند یم جیو آن را ترو اند هرفتیرا پذ یسیانگل ییگرا یمل
در  هو محور مقاومـت هسـتند. البتـ یاسالم یگیری جمهور ارتباط یالزم برا تیظرف یچپ دارا یاسیس
دنبـال  و بـه افتـهی یکـیآتالنت یها شیگرا ریاخ یها اسکاتلند در سال یتوجه داشت حزب مل دیبا انیم نیا

 نـهیالکس سموند از زم یدر اسکاتلند حزب آلبا به رهبر نیاسکاتلند مستقل در ناتو است؛ بنابرا تیعضو
  اسکاتلند برخوردار است. ینسبت به حزب مل یتر مناسب تیو ظرف
و  لیاسـرائ اسـتیبـا س بـا توجـه بـه مخالفـت ن،یف نیش ژهیو به یرلندیا انیگرا یمل یشمال رلندیدر ا
تر عمـل کـرد  محتـاط یکمید با ولز  دربرخوردارند.  یالعاده مناسب فوق تیظرف از ها ینیبا فلسط یهمدرد
امـا  ،دانـد یمـ ینژاد ضیتبع دهنده جیاشغالگر و ترو رژیم کیرا  لیاسرائ نکهیا با یکمر دیحزب پال رایز

 یبـراحـزب و  نیـدر مواجهه با ا رو نیازا داند؛ یدر بروز حادثه مقصر م زانیم کیرا به  لیحماس و اسرائ
  باشد.  لیاسرائ  خصمانه و اشغالگرانه یها استیبر همان س یاصل تمرکز یدبا  یریگ ارتباط
گـرا  هیاتحاد یراست و احزاب چپ تا حدود فیاز ط گرا یمل یها انیانگلستان احزاب و جر در

 لیاز پتانسـ رسـد یبه نظر مـ یاجتماع یها و جنبش ها انیجر یاسیس  هیناح نیدر ا نیهستند؛ بنابرا
و  یا خلـع سـالح هسـته نیائتالف توقـف جنـگ، کمپـ نهیزم نیبرخوردار باشند. در ا یتر مناسب
  ند. وش میتوجه در نظر گرفته  درخور  یاجتماع یها انیها و جر از جنبش ایتانیمسلمانان بر منانج

 





  
  

  آسیا غرب از خروج براي بایدن راهبرد

  

  رویداد
زده و بـدون ایجـاد نظمـی کـه بـا  بار، شـتاب ای خفت گونه ه، بسال اشغالگری بیستآمریکا پس از 

و تالشی که طی دو دهـه بـرای شد خارج کم بتواند پنج سال دوام بیاورد،  دستاز افغانستان  خروج
باورناپذیر و در کمتـر با سرعتی  ،کار بسته بود دهی به دولت و ارتشی مدرن به نابودی طالبان و شکل
جمهور آمریکـا، بـرای  شود راهبرد جو بایدن، رئیس ین نوشتار تالش میدر ا از یک هفته فروپاشید.

  خروج از غرب آسیا به محک آزمون گذاشته شود. 

  تحلیل رویداد
 
ً
جمهـور ایـاالت متحـده  عنـوان چهـل و ششـمین رئـیس روی کار آمدن جو بایدن بهزمان از  تقریبا
متحده آمریکا بوده است. به عبـارت  تداوم سیاست خارجی ایاالت یاترین بحث تغییر  مهم ،آمریکا

که جو بایدن چه تغییراتی را در مقایسه با دولـت قبلـی ایـاالت است ترین بحث این بوده  دیگر مهم
 خصـوص غـرب آسـیا ، بهجهـان مختلـفدر الگوی رفتاری این کشور در قبال موضوعات  ،متحده

  ایجاد خواهد کرد. 
جو  ،ایاالت متحده آمریکا این است که به زعم بسیارییکی از دالیل باور به این تغییر در رفتار 

هـای  شناخت بیشتری از اصول حـاکم بـر نظـام جهـانی و متغیر ،دونالد ترامپ در مقایسه بابایدن 
منطقه غرب  ازویژه  به ،قدند این شناختتعمثیرگذار در سیاست خارجی آمریکا دارد. حتی برخی أت

 رئـیس در کسوت و چه شناسد ی میخوب ن خاورمیانه را بهجو بایداگرچه توجه است.  درخور ،آسیا
ای کـه معـاون بـاراک  ساله ۸سال در آن کار کرده و چه در دوران  ۱۷ که سنا مجلس خارجی کمیته

با رهبـران و نخبگـان آنهـا از نزدیـک دیـدار  کرده، ، از بیشتر کشورهای خاورمیانه بازدیدهاوباما بود
علت تحوالت پرشتابی که در  کرد به توجه باید ، اماده استکره برقرار دوستان یداشته و با آنها روابط

 امـروزی خاورمیانـه خصوص در غرب آسیا مانند آبشاری بر منطقه در حال ریزش است، جهان و به
ها، راهبردهـا،  اهـداف، سیاسـت. اسـت کـرده پیـدا اساسـی تفـاوت گذشته های سال خاورمیانه با

. شد رائیل، نفت و کمونیسم خالصه میاس رژیم محور سه در زمان، آن در آمریکا منافع و رویکردها
غرب  سیاست خارجی جو بایدن در منطقه غرب آسیا این است که بارهمفروض اولیه دربا این حال، 
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  بود.  دخواه(اختیاری یا اجباری) شاهد برخی تغییرات  آسیا
طـرح بایـدن بـرای  رده نشده است.راهبرد بایدن برای غرب آسیا در دولت اوباما به فراموشی سپ

دولـت کردهـا در  :به سه دولت تقسـیم شـود این کشورآینده عراق پس از اشغال آمریکا این بود که 
کم تشکیل نظام فـدرالی  مذهب در جنوب یا دست و دولت شیعه مرکزمذهب در   شمال، دولت سنی
 بایدن که است ن شده و دشوارتر از آندگرگو شرایط بسیار امروز ی. با این حالکنفدرال فراگیر یا نظام

   کند. عملی بتواند چنین طرحی را
حوزه منافع رقبـایی ماننـد ایـران و روسـیه را  مردد است که این کشوربایدن در مورد سوریه نیز 

خصـوص کـه  بداند و آنجا را ترک کند یا بماند و از منافع ایاالت متحده و اسرائیل حمایت کنـد؛ به
سـازد و  داند کـه از تهدیـدها، فرصـت می ناپذیر می بینی دشمنی پیش را روسیه ورجمه رئیس پوتین،

 دهد.  ایاالت متحده را در تنگنا قرار می
جمهور آمریکا، مبنی بر خروج یا کاهش نظامیان ایـن کشـور از  اعالم تصمیم جو بایدن، رئیس

حدان این کشـور اعـم از خصوص خلیج فارس، موجی از نارضایتی و نگرانی را بین مت غرب آسیا به
ویژه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. البته این نگرانی  عربستان سعودی، امارات متحده عربی به

برای کشورهای عربی و در صدر آنها عربستان موجب گشایش مسیر جدیدی برای تعامل و کـاهش 
  خصوص ایران شده است.  ها با سایر کشورهای منطقه به تنش

هـایش از اقـدامات رژیـم صهیونیسـتی (در مقایسـه بـا دوره  بایدن و کـاهش حمایت اما این تصمیم
سران سیاسی و نظامی اسـرائیل تحـوالت  ترامپ)، مقامات این رژیم را در شوک سنگینی فرو برده است.

زه ویژه که آنها هنوز از شوک ناشـی از جنـگ غـ به ؛ای زیر نظر دارند سابقه با نگرانی بیرا کنونی افغانستان 
  د.ان خارج نشده، (عملیات سیف القدس) و شکست نظامی و روحی که متحمل شدند

او کـه تـیم اصـلی  مشاور امنیت ملی ،و جک سالیوان ،خارجه وزیر ،آنتونی بلینکن، جو بایدن
هسـتند های انترناسیونالیستی  از لیبرالاز لحاظ کنش سیاسی،  دهند، سیاست خارجی را تشکیل می

تجربه کافی برای مقابلـه از چیز جدیدی نیست و آنها های آن برای  و پرونده آسیااند غرب  که مدعی
های چندجانبه از جمله  نهاد اقدام در چارچوبمعتقد به برخوردارند. تیم بایدن با مشکالت منطقه 

هایی  موضوعات و محور ،های سنتی ایاالت متحده هستند. با این تفاسیر تحدمسازمان ملل، ناتو و 
 کنـد، یری میـاحتمال زیاد دولت بایدن در منطقه غرب آسیا هماننـد سـایر نقـاط جهـان پیگ که به
 »های سـنتی تقویت اتحاد«، »حمایت از تقویت و گسترش دموکراسی«مبتنی بر سه اصل تواند  می

 باشد. »بازگرداندن رهبری آمریکا«و در نهایت 
غیرقابـل  حـاد و هـای بحران دچار کشورهای عربیدهد که  های میدانی منطقه نشان می واقعیت

 بـه دنبـال نجـات نظامیـان 
ً
حل هستند؛ اما ایاالت متحده اقدام مؤثری برای حل آنها نکرده و صرفا



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

37  
 

  خود با خروج از منطقه و تمرکز بر اهدافی با درجه اهمیت باالتری از غرب آسیاست. 
قـرن بـر  کـه طـی حـدود نیمتواند و ناچار است غرب آسـیا را تـرک کنـد، امـا متحـدانش  آمریکا می

هایی را در راسـتای  ثباتی خصوص نظامی این کشور حساب باز کرده و بی های مادی، معنوی و به حمایت
اند، امروز خود را در انزوا و ضعف شدید در برابر کشـورهایی  اهداف بلندمدت این قدرت جهانی رقم زده

نظران غربـی،  بنـابراین بـه بـاور برخـی صـاحببینند که مورد خشم و فشارهای آمریکا قـرار داشـتند.  می
خصـوص مـردم  ایاالت متحده با نوع خـروج از افغانسـتان و واگـذاری آینـده و سرنوشـت ایـن کشـور به

است. توصیف آمریکا به عنـوان متحـدی » متحد غیرقابل اعتماد تبدیل شده«افغانستان به طالبان، به یک 
کنـد؛ چـون  اعتمـاد می یکا ناامید و نسبت بـه ایـن کشـور بیغیرقابل اعتماد کشورهای دیگر را هم از آمر

» دسـتانۀ حملـه پیش«براندازی که طی دو دهه گذشته در چارچوب تئـوری  های خانمان آمریکا در جنگ
بوش کوچک برای براندازی طالبان راه انداخت، اشغال دو کشور مستقل و اسـالمی افغانسـتان و عـراق را 

گنـاه افغانسـتان و عـراق، تقویـت و  شته شدن صدها هزار نفـر از مـردم بیاشغال کرد و موجب ویرانی، ک
ها نفر از مردم ایـن دو کشـور و سـایر کشـورهای منطقـه و صـرف  گسترش تروریسم، فقر، آوارگی میلیون

  شد.  ٢٠٠٣و  ٢٠٠١تریلیون دالر در دو جنگ  ٧کم  دست
جود آمده و ریشه بسیاری از آنهـا نیـز بنابراین بایدن باید مسائل و مشکالتی را که در منطقه به و

طور مسـتقیم، فلسـطین و یمـن  افروزانه آن (مانند افغانستان و عراق بـه های جنگ آمریکا و سیاست
طور غیرمستقیم) بوده است، پیش از خروج از منطقه حل کند تا نشان دهد که برای منطقه غـرب  به

  آسیای پساآمریکا راهبرد دارد. 
مـدیریت «بـه » هـا بحران لحـال«نقش آمریکا را از  علت ضعف کنونی، به تواند می بر این پایه بایدن

ای، قـدرت موشـکی و پهپـادی  ای، نفـوذ منطقـه ، پرونده هستهقدرت نرمکاربرد با  ودهد  کاهش »بحران
 بیشـتر روابـط سـازی عادی  فلسطین و اسرائیل و توسعه کشور دو ، راهکار ایجاد»مذاکره« با عنوان ایران را
، »مهـار«و ترکیـه را بـا سیاسـت روسـیه تـازی  ترک ،»دیپلماسی فعال«اسرائیل را در قالب  رژیم با اعراب

با حاکمان خودکامـه ماننـد عربسـتان را بـا توسـعه  عربی های اساسی در کشورهای محترم شمردن آزادی
جامعــه  شنقــ ســازی فعال«بــا  را یمــن و لیبــی کنتــرل بحــران در ســوریه، و» هــا و حقــوق بشــر ارزش«
های آمریکایی را دوبـاره زنـده  ها، آمریکا و ارزش به انجام برساند. موفقیت در حل این پرونده »المللی بین
سازد. در حالی که در وضعیت کنونی، نه برای دولـت بایـدن،  کند و از این کشور، متحدی با ثبات می می

ود است، بلکه برای هر دولتمرد دیگـر دار دولتی ضعیف و پرمسئله از رؤسای جمهور پیش از خ که میراث
  آمریکایی نیز دور از دسترس است.
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  گیري نتیجه
بایدن و تیم او ادعای شناخت غرب آسـیا و مسـائل آن و توانـایی حـل و فصـل آن را دارنـد. بایـدن 

کم کـاهش افـراد و  همچنین مصمم است راهبرد آمریکا در منطقه را که مبتنی بـر خـروج یـا دسـت
صـورت ضـعیفی  از منطقه است (که در دولت اوباما آغـاز و در دولـت ترامـپ به تجهیزات جنگی

های  زده از افغانسـتان و فروپاشـی همـه سـازه تداوم یافته بود)، به سرانجام برساند. اما خروج شتاب
هـایی  خصـوص دولت ویژه نخبگـان و به این کشور طی فقط چند روز، فشار افکار عمومی جهان به

ویژه افغانستان، بایدن را بر سـر  مسئولیتی دولت آمریکا در قبال غرب آسیا به به بی نظیر آلمان نسبت
  دوراهی زیر قرار داده است:

الف) اصرار بر تداوم راهبرد کنونی خروج و واگذاری مسائل منطقه به کشورهای منطقه و نظـاره 
بـر اولویـت بـا منظور تمرکـز  کردن از دور بدون درگیر شدن در مناقشات و منازعات آن بـه

  درجه اهمیت باالتری به نام چین؛
های  ای خود و تالش برای حل یا مدیریت بحران ب) احساس مسئولیت در قبال متحدان منطقه

ها و محبـوب بـاقی  منظور ایجاد ثبات و آرامش برای متحـدان بـا پـذیرش هزینـه موجود به
  ماندن ایاالت متحده در نظر آنان.

و راهبرد جو بایدن است؛ زیرا آمریکا، چین را تهدیدی وجـودی تحقق گزینه نخست، خواست 
ناپذیرتری را بـرای ایـن کشـور در پـی  داند که غفلت از آن، خسارات جبران برای ابرقدرتی خود می

هـای قـدرت آنهـا در ایـاالت متحـده  خواهد داشت. اما تحقق گزینه دوم، خواست متحدان و البی
اعتنـایی  ای خود، با بی گر آمریکا در قبال مسائل و متحدان منطقهاست. این طیف بر این باورند که ا

ثباتی شود که دولت بایدن مجبور شود بار دیگر غـرب  رفتار کند، ممکن است منطقه چنان دچار بی
علت  آسیا را اولویت نخست خود قرار دهد و با استعداد بیشتر نظامی، به آن باز گردد. ایـن امـر، بـه

توانـد  رگونه رخدادها و تحوالت، برای بازگشـت نظـامی ایـاالت متحـده نمیآهنگ پرشتاب و آبشا
  مانند امروز باشد.  
در  پـس از شکسـت های جدی طرفداران گزینه دوم این موضع بایدن اسـت کـه یکی از نگرانی

حتـی یـک  ،جمهورش فرار کرده اسـت کشوری که رئیس ردمبرای دفاع از م« :تأکید کرد افغانستان،
اگر همین صحنه در اراضـی اشـغالی به باور آنها  »نخواهد فرستاد.سوی مرگ  کایی را بهسرباز آمری

بگوید حتی یک سـرباز آمریکـایی  جمهور آینده آمریکا رئیسممکن است جو بایدن یا  وجود آید، به
بـا توجـه بـه در ایـن صـورت،  !به فلسطین اشغالی نخواهـد فرسـتاد  برای دفاع از رژیم اسرائیل،را 

اسـرائیل، های  در مرزو حضور قوی آن افزایش قدرت محور مقاومت ای راهبردی اسرائیل، ه ضعف
  حمایتی، رقم بخورد. علت بی نیز بهاسرائیل ممکن است نابودی 



  
  سوخت محموله تحویل درباره المللی بین هاي واکنش بررسی

  لبنان به  ایران اسالمی جمهوري از

  
  

  رویداد
 های صـف ایجـاد مسـئله باعـث همـین و است رو روبه شدید سوخت ودکمب با هاست که ماه لبنان

 گـزارش بـه. اسـت شـده کننـدگان مراجعه بین شدید های درگیری و سوخت های جایگاه در طوالنی
 خشـونت حتی به لبنان در سوخت کمیاب منابع سر بر ها تنش لبنان، خبرگزاری از نقل به و الجزیره
اسـت ادامه بحران سوخت موجـب شـده انجامیده است.  دستی نارنجک و چاقو اسلحه، با بار مرگ

تعطیـل  لبنانها در  ها و حتی نانوایی زین و گازوئیل، تعدادی از بیمارستاننهای ب بسیاری از پمپکه 
سیدحسن نصـرالله در سـخنرانی  ند.  در این اوضاع بسیار وخیم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،شو

بـه  از ورود نخستین کشتی حامل سوخت از ایـران )،١٤٠٠رداد (در م خود به مناسبت روز عاشورا
خبر داد. وی همچنین افزود که ایـن کشـتی تنهـا محمولـه نخواهـد بـود و  ای نزدیک آینده در لبنان
 کشـتی گویم ها می ها و اسرائیلی به آمریکایی وی تأکید کرد که در راه هستند.های دیگری نیز  کشتی

   م.دانی می» قلمرو لبنان«ایران را 
 بود به کشورهایی  الله هشداری اظهارات رهبر حزب

ً
کـش را  ند ایـن نفـتشتقصد دا که احتماال

د. سید حسن نصرالله همچنین اعالم کرد که دومین و سومین کشتی حامل سوخت هـم مصادره کنن
به  روانه شده است و در صورت نیاز لبنان به اسالمی ایران از ایران خریداری شده است. سوخت از

خرید سوخت از ایران ادامه خواهیم داد. حتی این آمادگی وجود دارد کـه از نیروهـای ایرانـی بـرای 
کـه سیدحسـن را های ایرانـی سـوخت  حمولـهاستخراج نفت در لبنان کمک بگیریم. ناگفته نماند م

عنوان  ری بهو از لحظه بارگی اند کردهبدان اشاره کرد، گروهی از تجار شیعه لبنانی خریداری  نصرالله
دربـاره انتقـال  المللـی هـای بین . در این یادداشت به بررسی واکنششود مایملک آنها محسوب می

  لبنان خواهیم پرداخت. به اسالمی جمهوری از سوخت

  تحلیل رویداد
ریزی  برنامـه ناشـی ازهای اقتصادی و سیاسی کـه بیشـتر  در کنار چالش ،سیاسی و نبود دولت خأل

شدت درگیر کـرده اسـت.  است، امروز عروس خاورمیانه را به مقاومت مخالف های غرب و جریان
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برق نیز در این  دار ههای بسیاری ایجاد کرد و بحران ادام اگرچه موضوعاتی مانند بحران زباله چالش
رسـد بـا  ایـن بـار بـه نظـر می اما کند، های لبنان را تهدید می کشور همچنان بسیاری از زیرساخت

   د.ای حل کن قصد دارد بحران سوخت را تا اندازه مقاومت ها، وجود مخالفت
های داخلـی لبنـان  نکته مهم اینجاست که آمریکا و رژیم صهیونیستی با یارگیری از میان جریان

برای رفع ایـن  طرفی و ازاستفاده کنند از لبنان  انتقام ها برای گروکشی و کنند از این بحران سعی می
هـای اقتصـادی در لبنـان  یا سـوخت یـا بحران برق بنابراین بحراند. کنن شی میترا ها نیز مانع بحران

تـالش غـرب بـرای  پیامـد ،ها در این کشور باشـد زیرساخت فقدانناتوانی و ناشی از بیش از آنکه 
دلیل نگرانـی رژیـم صهیونیسـتی از  ت.اس مقاومت از سالح انتقام و سرانجاملبنان گیر کردن  زمین
تواند از موضوع بحران سوخت در داخـل بـرای ضـربه  این است که دیگر نمی الله اخیر حزب اقدام
  د.و انحراف افکار عمومی لبنان استفاده کن مقاومت زدن به

سـریع  از ایـران واکنشـی گازوئیـل و بنزین خرید درباره نصرالله حسن سید سخنرانی به آمریکا
 ،تماسـی تلفنـی بـا میشـل عـون یـروت طـیب سـفیر آمریکـا درها اعالم کردند که  نشان داد. رسانه

که گـاز از مصـر بـه اردن منتقـل و بـرای  پذیرفته استاعالم کرده که واشنگتن  ن،جمهور لبنا رئیس
برق تولیدشـده در اردن از طریـق سـوریه بـه لبنـان د. تولید برق صادراتی به لبنان از آن استفاده شو

هـا تسـهیل  بـرای حـل مشـکل سـوخت لبنـانی شود. همچنین انتقال گاز از مصر به لبنان صادر می
حال انجـام مین هزینه خرید گاز مورد نیاز لبنان نیز در أمذاکرات با بانک جهانی برای تد. خواهد ش

 زیرا ندارد، ایران نفت به نیازی لبنان، اعالم کرده است که لبنان در آمریکا ، سفیردوروتی شیااست. 
  ١!هستند سوخت تخلیه انتظار در زیادی تانکرهای

جمهور لبنان گفته است که آمریکـا در تـأمین انـرژی  در خبرگزاری میدل ایست مطرح شده که رئیس 
خـاور نزدیـک، گفتـه  امـور در آمریکـا وزیر خارجه سابق دستیار به لبنان کمک خواهدکرد. دیوید شنکر،

 خارجـه امـور وزارت سـخنگوی پرایس، ند. است باورنکردنی داستانی لبنان به از ایران نفت آوردن است
 پابرجـا ایـران علیـه هـا تحریم همـه گفـت: لبنان به ایران سوخت فروش خبری درباره نشستی آمریکا، در
  .است نکرده تغییر چیزی نفت مورد هم در نفتی و محصوالت مورد هم در. هستند
موضـوع گفت که ، نماینده پارلمان سوریه ،محمد خیر العکام الیوم، روسیا خبرگزاری گزارش به

رسانی سوریه به لبنان در سفر اخیر وزرای سوری به اردن مـورد  انتقال برق اردن از طریق شبکه برق
 آمریکـا پیشـنهاد اردنـی مقامـات امان، به سوریه برق و نفت وزیر اخیر سفر ت. دربررسی قرار گرف

 خواسـتار پـیش ها مـدت از دمشق .کردند مطرح را سوریه طریق از لبنان به اردن از برق انتقال برای
                                                                                                                                        

مـرداد  ۲۹، »ریخـت هـم بـه لبنـان در را متحـدانش و آمریکـا دولت نصرالله اقدام: الیوم رای«خبرگزاری تسنیم،  .١
  /https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/29/2557115 :در بازیابی ، قابل۱۴۰٠

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/29/2557115
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 در تصـمیم ایـن کـه اسـت امیدوار و بود شده یکدیگر با منطقه عربی کشورهای اقتصادهای ارتباط
  ١.انجام گیرد لبنان نجات برای آمریکا ابتکار با نه و عربی چارچوب

های ناامیدانه سفیر آمریکـا و دسـتیار پیشـین وزیـر  عربی با تحلیل تالش های سایت وببرخی 
 ویتنـام از کـه اند: کسـانی هوشتنمانده خود در پرونده لبنان  شور برای حفظ آبروی باقیخارجه این ک

 الله حزب مانند ای منطقه قدرتمند یک با توانند نمی اند، خورده شکست افغانستان در و نگرفته درس
 منطقـه آینـده تعیـین در اساسـی بازیگری که است محوری پیکان نوک که اللهی حزب کنند. مقابله
 که است نگران است. گفتنی است واشنگتن آن های اولویت رأس در منطقه از آمریکا اخراج و ستا

 محبوبیـت موجـب ایران از سوخت خرید زیرا باشد، داشته پیوند مقاومت محور کشورهای با لبنان
یج انتبر ایران از  اثر بودن فشار حداکثری آمریکا بیالمیادین اشاره کرده است که  .شود می الله حزب

کارزار فشار حداکثری که در دولت دونالد ترامپ راه افتاد زیرا  ؛استارسال سوخت از ایران به لبنان 
  نتوانست ایران را تسلیم کند و انتظار می

ً
 رود که دولت بایدن نیز همان کارزار را ادامه دهد، اما عمال

شـده  تأثیر بی بعدی حداکثری فشار معادالت همه و ندارددولت او دیگر جایی برای تشدید فشارها 
 پـروژه اسـت. گیری شـکل حـال در ها تحریم اثر قطعی کردن خنثی برای زمینه و است ریخته فرو و

 و هـا بـه غربی تمایـل عـدم و آمریکا های تحریم شکستن درهم آغازگر لبنان به ایران سوخت ارسال
  .دهند پایان آمریکا هژمونی دوران به تا است ای شده تحریم کشورهای برای خوبی فرصت

سـی  بی های مختلف غربی از جمله دویچه، ایندیپندنت، یورونیوز، میدل ایسـت، بی در رسانه 
های  و... موضوع تحویل سوخت ایران به لبنان بازتابی گسترده و وسـیع داشـته اسـت. البتـه رسـانه

  ٢پرداختند. ای دادند و به تحلیل آن منطقه مانند العربیه هم این موضوع را پوشش رسانه
 حال در صهیونیستی رژیم معتقدند های غربی مطرح شده است که کارشناسان در برخی رسانه 
 شـدن شکسته جلوی دارد قصد سو یک از چون گرفته است؛ قرار سختی آزمایش معرض در حاضر
 حامـل ایرانـی های کشـتی علیـه حرکتی هیچ انجام به قادر دیگر، سوی از و بگیرد را لبنان محاصره
آغاز روند واردات سوخت از ایران به لبنان عالوه بـر آثـار مثبتـی کـه  .نیست لبنان سمت به سوخت

ویژه رژیم صهیونیستی را با یک معضل بـزرگ مواجـه کـرده  برای این کشور دارد، متحدان آمریکا به
 شـده آن گرفتـار کـه معضلی نیز و لبنان علیه خود خصمانه محور در صهیونیستی رژیم ت. البتهاس
. اسـت متحـده ایـاالت سـرکردگی بـه محور این دهنده تشکیل اجزای از یکی واقع در و نیست تنها

 سـوخت حامل ایرانی های کشتی حرکت به واکنشی هنوز صهیونیستی رژیم رسمی مقامات هرچند
                                                                                                                                        

 ٣٠، »کنیم می بررسی خود منافع طبق را لبنان به اردن برق انتقال برای آمریکا پیشنهاد: دمشق«ری فارس، خبرگزا .١
  http://fna.ir/35ly4 :در بازیابی ، قابل۱۴۰٠مرداد 

ــان می نصــرالله«. خبرگــزاری دویچــه، ٢ ــه لبن ــران چنــد روز دیگــر ب ــه ســوخت از ای  ، اول»رســد : دومــین محمول
  www.dw.com/fa-ir/a-5895360 در:   ازیابیب ، قابل۱۴۰٠شهریور

http://fna.ir/35ly4
http://www.dw.com/fa-ir/a-5895360
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 های رسـانه موضـع در صهیونیستی محافل میان ایجادشده نگرانی اما اند، نداده نشان لبنان سمت به
  رائیلیاس

ً
 ایران، توسط لبنان سوخت بحران حل منفی پیامدهای درباره که است شده مشخص کامال

 امـور در متخصـص دیفـنس، اسـرائیل سـایت وب زمینـه همین در .کنند می صحبت اسرائیل برای
 ارتـش اگر است. داده قرار باتالق در را اسرائیل نصرالله« که کرد اعالم ای مقاله در نظامی، و امنیتی
 ایجـاد از کـه شـود می شـناخته طرفـی عنوان بـه لبنـان مردم نظر از کند، تعرض ها کشتی به اسرائیل
 کـه اسـت آن معنـای بـه ایـن و کرده جلوگیری الله حزب طریق از لبنان سوخت بحران برای حل راه

 براینبنـا ١ .»کنـد می بازیـابی اسـرائیل بـا مبـارزه حال در گروه یک عنوان به را خود چهره الله حزب
 محـور هـای پروژه ایرانـی، های کشـتی علیـه آمریکـا و صهیونیسـتی رژیـم جانب از تحرک هرگونه
 مقاومـت کـردن معرفـی و اللـه حزب مردمـی محبوبیـت بـردن بین از برای صهیونیستی ـ آمریکایی

 سـوخت های کشتی رسیدن دیگر طرف از. برد می بین از را لبنان اقتصادی های بحران عامل عنوان به
 طریـق از ایـران اسـالمی جمهوری که دارد دنبال به ها صهیونیست برای را نگرانی این لبنان به ایران
                       .کند پیدا ها لبنانی میان در بیشتری مشروعیت الله حزب

  گیري نتیجه
 آن، از ناشـی پیامـدهای و لبنـان در سـوخت بحـران حل برای تالش در الله حزب پیش ماه چند از

 برآمـد. ابتـدا ایـران اسـالمی جمهـوری آنهـا صدر در و دوست کشورهای از گرفتن کمک درصدد
 از سـوخت گرفتنـد. واردات تمسـخر  بـه را ایـده این لبنان در آن داخلی های مهره و آمریکا سفارت
شـکند و همـین  لبنـان را می داخـل آمریکـا در سیطره تحت بزرگ های تحریم شرکت احتکار ایران،

های خـارجی بـا فریبکـاری و ادعـای دروغ علیـه تـوان جبهـه  باعث شده است کـه رسـانهموضوع 
واردات سوخت از ایـران بـه لبنـان اعتبـار های زیادی در این زمینه انجام دهند.  مقاومت،کارشکنی

گذاری ایـران بـاز  بازارهـای بیشـتری بـرای سـرمایه ،نخست :شکند آمریکا را از دو جهت درهم می
 وم،د .اکنون محاصـره لبنـان را نیـز شکسـته اسـت ،از شکست محاصره ونزوئال پس چونشود  می

الله محاصره آمریکا ضـدایران را  معنی است که حزباین   سمت لبنان به های ایرانی به حرکت کشتی
ها، تحلیلگران، کارشناسـان و مسـئوالن  ت. همین موضوع باعث شگفتی بسیاری از رسانهنیز شکس

های تحریمـی علیـه ایـران  ها به دالیل شکسته شـدن سیاسـت که در رسانه غربی شده است؛ چنان
  کنیم: که در زیر به چند دلیل  اشاره می ٢صورت گسترده اشاره شده است به

                                                                                                                                        
، ۱۴۰٠مـرداد  ٣٠، »شـد آن گرفتـار اسرائیل که بزرگی معضل و ایران از لبنان سوخت واردات«خبرگزاری تسنیم،  .١

  www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/30/2557535 در: بازیابی قابل
، »دریافـت سـوخت از ایـران باره در نصرالله حسن راتاظها به حریری سعد تند واکنش«خبرگزاری ایندیپندنت،  .٢

  https://www.independentpersian.com/node/170631  :در بازیابی ، قابل۱۴۰٠مرداد  ٢٨

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/05/30/2557535
https://www.independentpersian.com/node/170631
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کنـد و سـوخت  اثـر مـی بیرا های ایاالت متحده در زمینه فروش مشتقات نفتی  ایران تحریم .١
  د. کن مین میأت ،لبنان را که از نیازهای ضروری این کشور است

موضوع تحریم است که در آن  بارهایران در حال حاضر در حال ایجاد یک سیاست جدید در. ٢
آینـد و بـا  لبنـان) گـرد هـم مـی وشود (ونزوئال، سوریه  ها علیه آنها اعمال می کشورهایی که تحریم

  د.تحریم را کم خواهند کر رثاآسرعت  همهمکاری 
 عـدم دهـد. قرار پیچیده و سردرگم وضعیت یک در را ونیستیصهی رژیم توانست الله حزب .٣ 
 نـاتوانی دیگـر بـار لبنـان بـه ایـران سـوخت حامـل های کشـتی ورود بـه صهیونیستی رژیم واکنش

 معادلـه اسـاس بـر بـار دیگـر الله حزب قدرت و کند می اثبات مقاومت را در مقابل ها صهیونیست
  است. شده اسرائیل نظامی و سیاسی محافل نگرانی موجب مورد دو هر شود. می آشکار بازدارندگی

ویژه کشورهای غربـی و آمریکـا، ایـن نکتـه مهـم  ای و سیاسی دنیا به در محافل مختلف رسانه 
 هـای آب در آن برای جدیدی قوت نقاط اکنون الله، حزب زمینی قدرت تثبیت مطرح شده که پس از

بهه مقاومت باعث شده است که کشـورهای هراس زیاد از قدرت جدید ج .آشکار شده است منطقه
  غربی تالش زیادی برای عدم موفقیت ایران اسالمی در ارسال محموله به لبنان انجام دهند.

 
  


