
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

  نامه مطالعات راهبردي سبیل هفته
  

  سازان نور مؤسسه مطالعات راهبردي اندیشه
  روان  روشن  مرضیه آرا: تنظیم و صفحه

  158 شماره نشریه:
  1400 شهریور 24 تاریخ انتشار:

  صفحه  39  تعداد صفحات:
  



  
  
  

  اجتماعی حقوق به دوم طالبان نگاه

  
  

 سئلهم
هایی است که جامعه در برشی از زمـان بـا  گویی به ضرورت علت پاسخ اهمیت حقوق اجتماعی به

شـود کـه فـرد از آن  آن مواجه است. حقوق اجتماعی در یک معنی محـدود، بـه حقـوقی گفتـه می
کارگیری  کند یا بـا بـه ای می برخوردار است چون عضوی از جامعه است یا فعالیت شخصی و حرفه

گذار است. حقوق اجتمـاعی یعنـی مجموعـه قواعـدی کـه بـرای رفـع  خود در اجتماع تأثیر دارایی
هایی که این  شک یکی از نگرانی بی ١شود. های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته می عدالتی بی

روزها در صحنه سیاست افغانستان وجود دارد این است که بـا روی کـار آمـدن طالبـان، وضـعیت 
  رسد.  ویژه در مورد زنان به کجا می ی در افغانستان بهحقوق اجتماع

  تحلیل مسئله
در واقع اهمیت حقوق اجتماعی برای سالمت یک جامعه و از لحاظ حفظ کرامت انسانی است که 
در نصوص و در عمل و سیره پیشوایان دینی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. در اندیشـه اسـالمی 

توان در اصول متعدد مانند داشتن حـق کـار، حـق آمـوزش و  اعی را میهای نظام حقوق اجتم جلوه
از سـقوط دوره  سرپرست و... مشاهده کرد. درست است کـه پـس های بی رسیدگی به امور خانواده

اول حکومت طالبان، همچنان تبعیض علیه زنان و خشونت در جامعه افغانستان ادامه داشت، ولـی 
هایی در خصـوص اعتمـاد بـه آینـده زنـان، مشـارکت زنـان،  واپسیگیری دوباره طالبان، دل با قدرت

طالبـان در ایـن دور از اشتغال آنها، دسترسی به بهداشت، وضعیت کودکان و ... وجـود دارد. البتـه 
 متفاوت از دور اول قـرار دارنـد؛ به به

ً
ای کـه بسـیاری از  گونـه دست گرفتن قدرت در وضعیتی کامال

هـای ایـدئولوژیک  گویند. هرچنـد صـحبت از تغییـر در گروه سخن میتغییرات در رویکرد طالبان 
گاهی افکار عمومی از رفتار سیاسی  به راحتی پذیرفتنی نیست، اما در این دوره زمانی، نه تنها میزان آ

ها رابطه دولت و ملت در  مردان بسیار افزایش یافته، بلکه با گسترش ارتباطات و فعالیت رسانه دولت
                                                                                                                                        

  .۱۳۵ص ، ۱۳۸۵های عمومی و حقوق بشر، دانشگاه تهران،  . منوچهر طباطبایی موتمنی، آزادی ١
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 طالبـان هـم نمی تری مسیر شفاف
ً
توانـد خـود را از ایـن تغییـرات  از گذشته قرار گرفته است و قطعا

گاهی عمومی در جامعه افغانستان بسیار بیشتر شده و هـم فعالیـت  این جهانی دور بداند. از رو هم آ
ها در پذیرش عملکرد طالبان و دادن مشـروعیت بـه آنهـا اهمیـت زیـادی یافتـه اسـت. البتـه  رسانه
آنـه  تأثیر نخواهد بود. برای مثال، ل برخی کشورها و نگرانی آنها از رویکرد طالبان هم بیالعم عکس

بـا  کـه اعـالم کـرد ،پایتخت این کشـور ،طی اظهاراتی در استکهلم ،لینده، وزیر امور خارجه سوئد
    ١.رعایت حقوق بشر و زنان سخت خواهیم گرفت بارهکشورهای عضو اتحادیه اروپا بر طالبان در

ویژه در ارتبـاط بـا حقـوق زنـان، طالبـان در دوره اول  بحث وضـعیت حقـوق اجتمـاعی بـه در
گیرانه داشت تا جایی که حق درس خوانـدن زنـان در مراکـز  حکومت خود، رویکردی بسیار سخت

درصـد اشـتغال زنـان هـم هنـوز عمومی آموزش، حق رأی دادن و کار کردن ممنوع اعالم شد. البته 
درصـد  کشورهای آسیایی کم است و حتی بـه نسـبت دوره قبـل از طالبـان کـه افغان به نسبت سایر

امـا . اند دادند، اینک مردان در اکثریت و زنان در اقلیت زنان آموزگاران کشور را تشکیل می باالیی از
 
ً
اند که با تحصیل دختران مشکلی ندارند و زنان و دختران را به عـدم تـرس و  اعالم کردهطالبان  اخیرا
هـا بـه  نکته مهم دیگر ایـن اسـت کـه طالبـان امـروز بـا رسـانه. اند شان دعوت کرده نی از آیندهنگرا

  .رسانند به اطالع افکار عمومی میشان را  ها و اهداف برنامهنشینند و  وگو و مذاکره می گفت
کشور  یداخلفضای های ایجادشده در  برای رفع نگرانی شهای پیامدر یکی از  سخنگوی طالبان

امـا در حقیقـت خـود  ؛ها ممکن اسـت مفیـد باشـند یـا بـرعکس پیام«المللی گفت:  معه بینو جا
رو  هبخشـد. مـا در داخـل بـا مشـکالت زیـادی روبـ اقدامات به داخل و خارج اطمینان واقعـی می

  .»شناسیم نیستیم، زیرا ما در کنار مردم هستیم و مردم نیز با ما هستند و ما یکدیگر را می
ما وابسته به حقـوق زنـان هسـتیم. «گفت: ، دین اسالم درها  حقوق زنان و اقلیت وی با اشاره به

زنان حق آموزش، اشتغال، مالکیت و انتخاب زندگی خود را دارند. از این جهت خیال همه راحـت 
خواهیم فرصـت حـل  شود. ما فقط می گوییم که وضعیت در یکی دو روز بهتر می باشد. اما ما نمی

  ٢.»ه شودمشکالت به ما داد

 گیري نتیجه
تواند با مراقب از شهروندان جامعه خود و برآوردن آنچه نیاز  حکومت طالبان یا هر دولت حامی می

شهروندان است به افراد این فرصت را بدهد تـا متناسـب بـا هـوش، آمـادگی، اسـتعداد و تـالش و 
رعایت حقـوق زنـان در تواند ضمن  مراتب اجتماعی باالتری دست یابند. طالبان می کوشش خود به

                                                                                                                                        
1 . https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8 
2. https://www.isna.ir/news/1400060302645/%D8%B7%D8%A7%D  

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8
https://www.isna.ir/news/1400060302645/%D8%B7%D8%A7%D


فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

5  
 

عرصه نظر، جایگاهی برای مشارکت فعال زنان و دادن نقش اجتماعی و سیاسی به آنها تعیـین کنـد. 
بدین منظور تعیین حق سیاسی برای زنان،  اشتغال به تحصیل و اشتغال به کار برای زنان افغـانی در 

تکثر قومی و مذهبی است مسیر تقویت مشارکت آنها امری ضروری است. جامعه افغانستان دارای 
تواند در مدیریت جامعه افغانستان خلـل وارد  خواهی از سوی طالبان می و پیگیری رویکرد تمامیت

کند؛ بنابراین احترام و توجه به تکثر مذهبی و پرهیز از خشونت، آموزش و پرورش کودکان در کـف 
ها و  هـای طالبـان در رسـانه میدان اقغانستان امری ضروری است نه در عرصه نظر. تـا کنـون گفتـه

شان نسبت به حقوق اجتماعی در جامعه افغانستان دارد، اما اینکـه از  مذاکرات نشان از تغییر دیدگاه
  اند، از دید برخی، ادعایی ظاهری است. لحاظ ماهیت تا چه اندازه در مقایسه با گذشته تغییر کرده





  
  

  لبنان به سوخت ارسال و صهیونیستی محافل

  

 درویدا
 این کشورلیره رو است.  روبهلبنان با شدیدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ داخلی در این کشور 

در  از دسـت داده اسـت. آمریکـا درصد ارزش خـود را در برابـر دالر۸۵گذشته بیش از  در دو سال
سـید  شدت مختل کرده اسـت. زندگی مردم لبنان را به ،ویژه بنزین به، کمبود سوخت ،های اخیر ماه

الله برای واردات سوخت از ایران خبـر  بارها از تمایل حزب الله لبنان، ، دبیرکل حزبحسن نصرالله
بار در یک سخنرانی گفت که ایران حاضر است بدون گرفتن دالر و در مقابل  حتی یکوی داده بود. 

در  الله گرای حزب غرباما منتقدان و مخالفان  های نفتی به لبنان بفروشد. لیره لبنان، نفت و فرآورده
، دادن متحدان عرب و اروپایی خود بیم از دستهای جمهوری اسالمی ایران و  به بهانه تحریملبنان 

  دانند. واردات فرآوردهای نفتی و سوخت از ایران را مسبب تحریم لبنان از سوی آمریکا می
نی خـود بـه در سـخنرا )،٢٠٢١اگوست١٨(١٤٠٠مرداد ٢٧ چهارشنبهسید حسن نصرالله روز 

مـرداد  ۲۸شـنبه،  روز پنج لبنـانداد که یک محموله سوخت بـه مقصـد مناسبت روز عاشورا، خبر 
 ،های دیگر در آینـده ورود محموله ضمن خبردادن از وی همچنین، .شود از ایران ارسال می، ١٤٠٠

کید کـرد کـه ایـن أو اسرائیل درباره هرگونه اقدام احتمالی علیه این محموله هشدار داد و ت آمریکابه 
   آید.  می حسابلبنان به  قلمروکشتی به محض آغاز ارسال جزو 

صـورت علنـی در روز انجـام  کید کرده بود که واردات بنزین از ایران بهأدر ادامه تسید نصرالله 
خواهنـد  جمهـوری اسـالمیدنبـال آن از  بهنیز های دیگری  کشتی و شود و در شب نخواهد بود می
همـان طرفـی اسـت کـه جنـگ  کـرد،این تصـمیم  بهما را وادار که کسی گفت:  وی همچنین .آمد

بـه مسـئله زیرا ایـن  ؛طلبیدن ما دچار اشتباه نشود اقتصادی را به ما تحمیل کرد. احدی در به چالش
تمان هستیم عزت ملت ما مربوط می

ّ
گـاه  ایران با وجود تحریم هیچ. شود و ما مخالف خوارشدن مل

  .کشید و دوستانش را رها نکرداز متحدانش دست ن
 ۱۱ شـنبه نخستین کشتی حامل سوخت ایران برای لبنان که عازم این کشور شد، بامـداد روز پنج

 ،زاده سـعید خطیـب .های سوریه در دریای مدیترانه شد وارد آب)، ٢٠٢١سپتامبر٢(١٤٠٠ شهریور
رت نیـاز، ایـران آمـاده در صـو که اعالم کرد ایران، نیز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی

 های سوختی بیشتر به لبنان است. ارسال محموله
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های سوخت از ایران بـه لبنـان در محافـل  حال سوال اصلی این است که بازخورد ارسال کشتی
  اسرائیلی چگونه بوده است؟

  تحلیل
 را یـک تغییـر اسـتراتژیک مهـم از سـویارسال سوخت از ایـران بـه لبنـان های صهیونیستی  رسانه
تهدیـد سـید خـود،  هـای گزارش ها در آورند. این رسانه میبه شمار اسرائیل الله در مواجهه با  حزب

برای سـران  را حسن نصرالله درباره لزوم حفاظت از کشتی ایرانی که به سوی لبنان در حرکت است
 دانستند. کننده نگران اسرائیل

سـاعاتی پـس از سـخنرانی دبیرکـل تلویزیون رژیم صهیونیسـتی ۱۳المیادین، کانال به گزارش 
نسبت به تهدیدات وی در رابطه با کشـتی حامـل سـوخت ایـران  ،الله به مناسبت روز عاشورا حزب

اللـه  دبیرکـل حزباین شبکه تلویزیونی در گزارش خود اذعان کرد کـه تهدیـدات  واکنش نشان داد.
ت. کننـده اسـ ی نگـرانشـدت بـرای سـران رژیـم صهیونیسـت هبحامل سوخت،  درباره کشتی ایرانی

اللـه در واردکـردن  نوشته است که صرف موفقیـت ایـران و حزب ، روزنامه اسرائیلی،جروزالم پست
اللـه  در راسـتای منـافع حزب» تغییر عمده قواعد بـازی«نخستین کشتی حامل سوخت برای لبنان، 

ی لبنـان را یـک شدن کشتی حامل سوخت ایران به سو روانه نیزهای صهیونیستی  دیگر رسانه .است
  الله در مواجهه با رژیم اشغالگر به شمار آوردند. تغییر استراتژیک مهم از سوی حزب

از  .آزمایش سختی قرار گرفته است مواجهه با این تغییر استراتژیک دردر  یرژیم صهیونیستاکنون 
اقـدام  نجام هیچقادر به ا ،از سوی دیگر دارد. شدن محاصره لبنان را شکستهجلوگیری از قصد  ،یک سو
احسـاس  اسـرائیل ؛ بنـابراین،سـمت لبنـان نیسـت های ایرانی حامل سـوخت به علیه کشتی تهاجمی

ها را  اما عواملی وجود دارد که صهیونیسـت ،های ایرانی به لبنان شود کند باید مانع از رسیدن کشتی می
 ،های این کشـور ه تعرض به کشتیبر پاسخ قاطع ایران به هرگون عالوهزیرا  ؛کند نشینی می وادار به عقب

های ایرانی بـرای آمریکـا و اسـرائیل  الله نیز که خطوط قرمز خود را درباره کشتی با واکنش شدید حزب
البته هرچنـد مقامـات رسـمی رژیـم صهیونیسـتی واکنشـی  .مواجه خواهد شد ،مشخص کرده است

اند، اما نگرانی ایجادشـده  نداده سمت لبنان نشان  های ایرانی حامل سوخت به به حرکت کشتیآشکار 
 مشخص شده است که درباره پیامدهای  میان محافل صهیونیستی در موضع رسانه

ً
های اسرائیلی کامال

   .کنند منفی حل بحران سوخت لبنان توسط ایران، برای اسرائیل صحبت می
سکوت و  ،ستیهای ابتدایی برای این معضل رژیم صهیونی حل ترین راه در این میان یکی از مهم
تواند این معضل را از بین ببرد و اسرائیل تنها دو گزینه  اما سکوت نمی ،امتناع از هرگونه تهدید است

  .آمیز نشینی از هرگونه اقدام تحریک عقبیا ها  بیند: تعرض به کشتی روی خود می ِدشوار پیش
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ای اعـالم کـرد کـه  در مقالـه ،متخصص در امور امنیتی و نظامی، »اسرائیل دیفنس«سایت  وب
تعـرض ی ارسـالی ها نصرالله اسرائیل را در باتالق قرار داده است، اگر ارتش اسرائیل به کشتیسید 
حل برای بحران سوخت لبنـان  شود که از ایجاد راه عنوان طرفی شناخته می از نظر مردم لبنان به ،کند

عنوان یک  الله چهره خود را به بمعنای آن است که حز کند و این به الله جلوگیری می از طریق حزب
  .کند گروه در حال مبارزه با اسرائیل بازیابی می

هـای  های ایرانـی پروژه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشـتی سویهرگونه تحرک از  ،بنابراین
عنوان  الله و معرفی کردن مقاومـت بـه بردن محبوبیت مردمی حزب برای از بین اسرائیلی-آمریکایی
های سـوخت ایـران  رسیدن کشـتی، برد. از طرف دیگر های اقتصادی لبنان را از بین می انعامل بحر

دنبال دارد کـه جمهـوری اسـالمی ایـران از طریـق  ها بـه به لبنان این نگرانـی را بـرای صهیونیسـت
  .ها پیدا کند الله مشروعیت بیشتری میان لبنانی حزب

حامـل  های کشتی ت بر پروسه ارسال سوخت،تسلط کامل محور مقاومبرای الزم به ذکر است که 
شوند. سپس، از راه زمینـی بـه لبنـان  شده و تخلیه میدر سوریه اعزام  الذقیه به بندر ابتدا سوخت ایران
المللی هسـتند و  های سنگین آمریکایی و نیز بین هر دو تحت تحریم ،ایران و سوریهشوند.  فرستاده می

تری بـرای آنهـا نخواهـد  د ایرانی حامل سوخت، عواقب سـختهای جدی احتماال لنگرانداختن کشتی
  های حامل سوخت ایرانی برای سوریه امری عادی است.  رسیدن کشتی .داشت

لبنان بـه سـوخت  شدن اند، گفتند که باید از وابسته چهار سناتور آمریکایی که به لبنان سفر کرده
سـرطان «اللـه را یـک  حزب ،سفر به بیروتایران جلوگیری کرد. سناتور ریچارد بلومنتال در جریان 

ای درباره نفـوذ شـرورانه  کننده نگران بسیارهای  گزارش«توصیف کرد و گفت که  »بدخیم تروریستی
دلیلی نـدارد لبنـان بـه ایـران که این سناتور گفت » شنیده است. ،خصوص در ارائه سوخت به ،ایران

طـور بـالقوه دارای پیامـدهای  که به آن بی ؛ ستمنابع فراوان دیگری برای سوخت ه«؛ زیرا تکیه کند
دیگـر  ،به گـزارش آسوشـیتدپرس کـریس مـورفی» بار برای تکیه به نفت ایران باشد. شدید خسارت

طـور بـالقوه در معـرض  گفت که انتقال سوخت از طریـق سـوریه بـه ،سناتور دمکرات در این سفر
کننـد.  ها تالش مـی خت بدون اعمال تحریمهای کنگره است، اما آنها برای تسهیل انتقال سو تحریم

از اردن و  بـرقگفـت کـه بـه واردات نیز بعد از اعالم ارسال سوخت از ایران به لبنـان دولت آمریکا 
  تسهیل واردات گاز از مصر از طریق اردن و سوریه به لبنان کمک خواهد کرد.

ــر  ــد، وزی ــائیر الپی ــور ی ــه ام ــتیخارج ــم صهیونیس ــنبهرژی ــز روز چهارش ــهریور ١٠ ، نی ش
اقـدامات «رسانی به لبنان را در ردیف  الله در سوخت اقدام مشترک ایران و حزب)، ٢٠٢١سپتامبر١(

   .نامید» مغایر با امنیت ملی اسرائیل
ــه اســرائیلی هــاآرتص در گزارشــی )، ٢٠٢١اگوســت ٢٣( ١٤٠٠مــورخ اول شــهریور  روزنام
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 ارتباطی مسیر یک بازشدن و برای اسرائیلتحلیلی، ارسال سوخت از ایران به لبنان را چالشی جدید 
ارسال نفتکش از این روزنامه،  به نوشته سوئز توصیف کرده است. کانال طریق از کشور دو میان تازه

های  زمینـه«اللـه خواهـد بـود کـه برپایـه  ایران به لبنان، از طریق کانال سوئز دستاوردی برای حزب
ایران و  میان »مسیر ارتباطی جدید و بدون نظارت«یک  ،شود و از این طریق ایجاد می» بشردوستانه
بازشـدن ایـن مسـیر جدیـد میـان جمهـوری اسـالمی و ، گـزارشایـن کنند. نویسنده  لبنان باز می

مسـئله ایـن روی اسرائیل ارزیابی کرده و افـزوده اسـت کـه  عنوان چالشی پیش الله لبنان را به حزب
   ».بحث قرار گرفته استبدون شک در آخرین مذاکرات با مصر مورد «

به ارسال » درمورد نحوه واکنش«در گزارش هاآرتص آمده است که اسرائیل و مصر بدون تردید 
 در گـزارش دهند. اند و به بررسی موضوع همچنان ادامه می وگو کرده های سوخت گفت این نفتکش

سـخ جـدی بـه دو حملـه تازگی از پا به این نکته اشـاره شـده کـه اسـرائیل بـهاین روزنامه اسرائیلی 
  الله خودداری کرده است:  جمهوری اسالمی ایران و حزب

کـه زیـر نظـر شـرکتی متعلـق بـه یـک بازرگـان  ،»مرسر اسـتریت«حمله پهپادی به نفتکش  .١
 .کند اسرائیلی فعالیت می

  موشک از لبنان به ارتفاعات جوالن.  ۱۹همچنین پرتاب  .٢
های گسترده و شـدید بسـنده کـرده  یل به لفاظی، در هر دو مورد، اسرائهاآرتص براساس گزارش

های سوخت از ایران بـه لبنـان، ابـراز امیـدواری کـرده  با اشاره به ارسال نفتکش این روزنامه است.
دقت  بـه خـود،روی  راهبـردی پـیش  عنوان یک چالش له را بهئاست که کابینه امنیتی اسرائیل این مس

  مورد بررسی قرار دهد.
 و جویی را مبـارزه سـید حسـن نصـراللهسـخنان نیـز  زنامـه تـایمز اسـرائیلرو از جانبی دیگر،

نفتکش از درباره اینکه  سید حسن نصرالله افزود که و دانست، اسرائیل و آمریکا برابر در کشی گردن
 ، هیچ توضیحی نداد.چه مسیری به لبنان خواهد رسید و چگونه تخلیه خواهد شد

  گیري نتیجه
و محافـل سیاسـی،  قـرار گرفـت ی اسـرائیلیها بنان در صدر اخبار رسـانهل بهسوخت ایران  ارسال

ای رژیم صهیونیستی این مسئله را یـک تغییـر راهبـردی در جهـت تقویـت جایگـاه  امنیتی و رسانه
کنند و معتقدنـد کـه اسـرائیل بایـد بـا کمـک  الله لبنان و محور مقاومت در لبنان ارزیابی می حزب

  دقت آن را مورد توجه قرار داده و راه متوقف کردن آن را پیدا کند.  ود بهای خ متحدین غربی و منطقه
اثـر  ها را سسـت و بی آنها به خوبی متوجه شدند که ارسال سوخت به لبنان، نه تنها نظام تحریم

کند، بلکه اکنون فرمول بازدارندگی محور مقاومت علیه اسرائیل را نیز بـه پهنـه دریاهـا، اعـم از  می
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  ، دریای عمان، دریای عرب، دریای سرخ و دریای مدیترانه نیز بسط داده است.خلیج فارس
ای آنهـا سـعی در بسـط و گسـترش  در این راستا، رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدین منطقـه

اللـه، کـرده و  ویژه ایـران و حزب سازی و فشار مضاعف بـر محـور مقاومـت، بـه قراردادهای عادی
  ستورکار خود قرار خواهند داد.ها را در د افزایش تحریم

های اقتصادی از جمله بحران سوخت لبنان که توسط  بحران محور مقاومت نیز باید در مدیریت
ها و منـابع  و اسـتفاده از سـرمایه های داخلی تواناییاتکا به  با آمریکا و اسرائیل به وجود آمده است،

  در سراسر جغرافیای مقاومت اقدام کند. 
  
  
 
  
  
  





  
  

  امارات و ترکیه روابط سازي عادي به هینگا

  
  

 رویداد
شهریور  ٨ی، روز دوشنبه ابوظب عهدیول د،یزا بن محمد، و هیترک جمهور سیرئ، اردوغان بیط رجب
رتبه دو کشور نیـز  وگو کردند. برخی مقامات عالی تلفنی با یکدیگر گفت ٢٠٢١آگوست  ١٤٠٠/٣٠

الی که پیش از این روابط ترکیه و امارات بسیار پرتنش بود و اند. در ح با یکدیگر دیدار و مذاکره کرده
  آمد. میان می در برخی مواقع از قطع روابط سخن به

سازی روابط میان ترکیه و امارات در منطقـه، در ایـن  زدایی و عادی با توجه به تأثیر و پیامد تنش
  کنیم. وگوها را بررسی می یادداشت ابعاد و زوایای این دیدار و گفت

 تحلیل رویداد
هـای  روابط ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس پس از حمله آمریکا به افغانستان و عـراق در حوزه

 جیخلـ یهمکـار یبـا شـورا هیترک«گسترش یافت تا جایی که  یو نظام یاقتصاد ،یاسیسمختلف 
 یحله همکـاربه مر یابیو عالوه بر دست یرا سازمانده »یرتبه مذاکرات راهبرد ینظام عال«[فارس] 

  ١».برپا کرد یا نهیو نهاد یابعاد ساختار ،یراهبرد
روابط ترکیه با بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات پس از تحـوالت 

سـمت تـنش رفـت. در ایـن تحـوالت رویکـرد و  به ٢٠١١کشورهای عربی و شمال آفریقا در سـال 
های دیگـر سـرایت کـرد. ایـن  تدریج به موضوع رفت و بهمواضع ترکیه و امارات در مقابل هم قرار گ

های مورد اختالف آنکـارا و  ترین موضوع قدری زیاد بود که وارد مرحله اختالف شد. از مهم تنش به
المسـلمین، پرونـده سـوریه، لیبـی، قطـر و اتهـام دو طـرف مبنـی بـر  انـد از: اخوان ابوظبی عبارت

  دانی یکدیگر.جاسوسی و عدم رعایت حقوق شهروندان زن
شد دو طرف از ابزارهـا و منـابع خـود علیـه یکـدیگر اسـتفاده کننـد و  ها باعث می این اختالف

تـرین ایـن  اقداماتی را برای ضربه زدن به دیگری و کنترل رفتارهای طرف مقابل انجام دهنـد. از مهم

                                                                                                                                        
کدوغان لیاسماع. ١ ، »شده اسـت لیتبد هیکضدتر (فارس) جیخل یکشورها یها استیس دیبه صحنه جد هیسور«، آ

  .ایو غرب آس هیترک قاتیتحق مرکزمقامی، کانال تلگرامی  ترجمه سیدعلی قائم
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هـا  کشـی ارمنی ختن نسلشنا رسمیت  توان به موارد زیر اشاره کرد: تالش امارات برای به ها می اقدام
 ادبودی یامور خارجه امارات از بنا ریوز ان،یآل نه دیبن زا عبداللهتوسط امپراتوری عثمانی که دیدار 

ای از این تالش بود؛ پرداخـت  نمونه ٢٠١٧  هیدر ژوئارمنستان،  تختیپا روان،یدر ا اه یکشتار ارمن
از  یآنها اجازه ورود عناصـرتا «الحر  شیج یستریعنوان رشوه به سرکردگان گروه ترو مبالغ گزاف به

رنـگ و در  مناطق کـم نیا در هیرهگذر نفوذ ترک نیاز ا وداعش را به ادلب و مناطق اطراف آن بدهند 
رک انیم یادامه موجب بروز اختالفات

ُ
اتهـام ترکیـه بـه امـارات مبنـی بـر  ١؛شود هیو روس رانیها با ا ت

ای برای تخریب گردشگری ترکیـه؛ جاسوسـی  عالیت رسانه؛ ف۲۰۱۶ سال نافرجام یکودتاکمک به 
ویژه  دنبال آن زندانی کردن شهروندان؛ حمایت مالی و سیاسی امارات از کردها بـه علیه یکدیگر و به
هـای  در شـمال سـوریه؛ میزبـانی از افـراد و گروه مدافع خلـق یها گانیو  کیراتحزب اتحاد دموک

نظامیان کرد شمال سوریه؛ ارائه اخبار، گـزارش و  فرمانده شبه ،»یمظلوم کوبان«مخالف ترکیه مانند 
ها علیه یکدیگر؛ تحریک و ترغیب مضاعف عربسـتان بـرای دشـمنی  های منفی در رسانه یادداشت

سازی روابط امارات و بحرین با  با ترکیه؛ رقابت و تقابل در آفریقا؛ اتخاذ موضع تند ترکیه علیه عادی
ها به فلسطین و احتمال تعطیلی سفارت ترکیه در  فتن از خیانت اماراتیرژیم صهیونیستی و سخن گ

ای علیه ترکیه؛ البی در آمریکا برای  ی منطقهـ اطالعات یتیائتالف امن لیتشکاین کشور؛ تالش برای 
طور  ومـرج در منطقـه و بـه کـاری و هرج تحریک واشنگتن علیه ترکیه؛ متهم کردن یکدیگر به خراب

  پیشتاز امارات و سازماندهی در اقدامات علیه ترکیه.کلی ایفای نقش 
زدایی در روابط حکایت  ترکیه و امارات اقداماتی انجام دادند که از تنش ١٣٩٩اما از اواخر سال 

اعـزام  ٢،تـنش کـاهش یبـرا امـارات و هیترکی پنهان اقداماتها مبنی بر  داشت. ادعای برخی رسانه
 بـن طحنـون خیشـ گوی تلفنی محمد بن زاید با اردوغان، سـفرو سفیر جدید ترکیه به امارات، گفت

هـا و  ، تماساردوغـان باوگوی وی  به آنکارا و دیدار و گفت ی اماراتمل تیامن مشاور ان،ینه آل دیزا
های هواپیمـایی تـرک و  وگوهای تلفنی وزاری خارجه دو طرف، از سر گرفتن پروازهای شرکت گفت

ن سخنان و اظهارنظرهای تند بـه سـخنان دوسـتانه دو طـرف دربـاره اماراتی به دو کشور و تغییر لح
  هایی از این اقدامات است. یکدیگر نمونه

زدایی از روابط کشورهای عربی بـا قطـر و  اگرچه آثار منفی پاندمی کرونا بر اقتصاد ترکیه، تنش

                                                                                                                                        
 تیارامنــه را بــه رســـم یکشــ امــارات نســل ؛یتــنش در روابــط آنکــارا و ابـــوظب«. میــدل ایســت نیــوز، ١

  .۱۷/۰۲/۲۰۱۹،»شناسد یم
  است. رجوع شود به: و خبرگزاری بلومبرگ مطرح شده مزیتا ننشالیفا. چنین ادعایی در ٢

 استیس دهه کی دیزا بن/ شد؟ کینزد هیترک و رانیا به ناگهان امارات که شد چه«ـ تحلیلی انتخاب،  ـ پایگاه خبری
 .۱۴۰۰ خرداد ۲۳، »گذارد یم کنار را خود یتهاجم یخارج

  .۱۳۹۹ بهمن ۱۶، »هیترک درباره عربستان و امارات یپنهان اقدامات«ـ خبرگزاری ایسنا، 
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بـرای رفـع  ای از جمله پرونده لیبی و اراده ابوظبی های منطقه مشخص شدن وضعیت برخی پرونده
ترین دلیـل، نگرانـی از رویکـرد منفـی  زدایی با ابوظبی بوده، اما مهم تنش از دالیل آنکارا برای تنش

جمهوری دونالـد ترامـپ جسـارت  دولت جو بایدن نسبت به ترکیه است. اردوغان در زمان ریاست
، رفتار تهاجمی داد؛ اما با به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا بیشتری در محیط خارجی نشان می

گیری تعدیل کرده و تمرکز خود را بر دیپلماسی گذاشته است. ترس از اقـدامات  طور چشم خود را به
های مختلف درصدد خنثی کردن یا بـه حـداقل  تنبیهی بایدن علیه ترکیه باعث شد که اردوغان از راه

زدایـی بـا بـازیگرانی  ان تنشرساندن آثار منفی آن برآید. در این راستا، یکی از اقدامات مهم اردوغـ
  مانند امارات، عربستان، مصر و رژیم صهیونیستی است.

  گیري نتیجه
هـای قبـل، از اراده و  تفاوت اظهارنظرها و مواضع آنکارا و ابوظبی در قبال یکـدیگر نسـبت بـه دوره

 هـای کنـد. تغییـر در حوزه سـازی روابـط حکایـت می تمایل طرفین برای دور شدن از تنش و عادی
  زدایی بوده است. المللی عامل اصلی حرکت ترکیه و امارات به سمت تنش سیاسی، اقتصادی و بین

جمهوری آمریکا که بر بسیاری از  در این میان، به قدرت رسیدن جو بایدن در انتخابات ریاست
ایـی زد المللی تأثیر گذاشت، نقش اصلی را ایفا کرد. تالش ترکیه برای تنش مناسبات و معادالت بین

با امارات، عربستان، مصر و رژیـم صهیونیسـتی ناشـی از بـروز همـین متغیـر قدرتمنـد در سـطح 
الملل است. در واقع، این اقـدام ترکیـه، در نهایـت تالشـی بـرای اسـتفاده از مزایـای سیاسـی و  بین

  اقتصادی رفع تنش با امارات است. 
دن آن به روابط پایـدار دشـوار اسـت؛ با وجود این، بازسازی کامل روابط ترکیه و امارات و رسان

المسلمین میـان  ها از جمله اخوان زیرا عالوه بر برطرف نشدن نگاه منفی به یکدیگر، برخی موضوع
  دو طرف جدی است و هنوز حل نشده است. 





  
  

  افغانستان پرونده در قطر نقش بازخوانی

  
  

 رویداد
سال پـیش دفتـر ١٠حدود  ،ی است. طالبانگذار هاست که بر روی طالبان در حال سرمایه قطر سال

عمـده مـذاکرات و  ،هـا افتتـاح کردنـد و بعـد از آن سیاسی خود را در دوحـه و بـه میزبـانی قطـری
طـرف در تحـوالت  بـی یقطر خود را کشـور. گفتگوهای این گروه همواره در قطر دنبال شده است

سـال سـاختمانی مجلـل در ١٠ی کـه کشور تواند باور کند اما آیا کسی می .دهد افغانستان نشان می
  طرفی کند؟ ، حال ادعای بیهخانه و امکانات متعدد را در اختیار طالبان قرار داد حد یک سفارت

 ،بـرای تقویـت و در نهایـت ها سال ،ترین کشور عربی متحد طالبان مهمعنوان  قطر به ،در واقع 
 ،روج آمریکـا از افغانسـتانپـس از خـ .شـماری کـرده اسـت در افغانسـتان لحظـه آنها گیری قدرت

انـدازی فرودگـاه کابـل نیـز از  راه شد و حـال این کشورهواپیمای قطر اولین هواپیمایی بود که وارد 
، گیری خـود ترین موضع خارجه قطر در تازهامور  وزیر. سوی کارشناسان قطری در حال انجام است

حـه تمـام تـالش خـود را بـرای دو ، اظهار داشت کهتعامل جهانی با طالبانبرای  ضمن درخواست
تـر نقـش قطـر در  . در ادامه این نوشتار به بررسـی بیشبندد کار می هتثبیت مواضع طالبان در کابل ب
 شود.  تحوالت افغانستان پرداخته می

  تحلیل رویداد
 بـه را بـدیلی بی های فرصت قطری گیرندگان تصمیم برای یکم و بیست قرن دوم رسد دهه به نظر می

، امـارات عربسـتان، ائتالف آمریکا، در بایدن جو رسیدن قدرت به با سو یک از. است وردهآ ارمغان
 کـه اند ها بر آن شـده ) پایان دادند و هریک از دولت٢٠٢١-٢٠١٧مصر و بحرین به محاصره قطر (

 و افغانسـتان از آمریکـا نیروهـای خـروج اعـالم بـا دیگر، سوی بخشند. از بهبود را دوحه با روابط
در پرونـده قطـر آفرینـی  جدیـدی از نقش فصل این کشور، در طالبان رسیدن قدرت به آن، قبمتعا

 .گشوده شده استافغانستان را 
و اتخاذ سیاسـت  ٢٠١١های عربی در منطقه غرب آسیا از سال  با شروع خیزش ،دیگر عبارتبه 

و خواهان حفـظ  گر خارجی تهاجمی از جانب دوحه در قبال تحوالت منطقه، قطر از نقش میانجی
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بـه تغییـر  صورت فعال بهروی برگرداند و  )٢٠١٣تا  ٢٠١١ویژه در فاصله زمانی  صلح در منطقه (به
سـو ظرفیـت  اما دیری نپاییـد کـه از یـک ورزید. وضع موجود در مناطق دستخوش ناآرامی مبادرت

دن السیسی در آفرینی گسترده همچون قدرتی بزرگ در منطقه با به قدرت رسی حداقلی قطر در نقش
های غربـی بـه نقـش مخـرب قطـر در  نارضایتی و واکنش قدرت ،مصر نمایان شد و از سوی دیگر

بـار دیگـر ، امیـر قطـر ،حمـد موجب شـد تمـیم بـن، های تروریستی حمایت از گروه ، مانندمنطقه
 .گر را در منطقه از سر بگیرد دیپلماسی میانجی

طرف و  اتخاذ موضعی بی ،گری در منطقه روط میانجیترین ش که از مهم به سبب آن ،حال  این با
دوحـه پـس از سیاست خـارجی جانبدارانـه و تهـاجمی  عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست،

ویژه در  گرایانه (بـه ایفای نقشی فعال در قالب دیپلماسی میانجی ، موجب عدم موفقیت آن در٢٠١١
آمریکایی از افغانستان و آغـاز دور جدیـدی  مسئله خروج نیروهای ،وجود این با شد.جهان عرب) 

بدیل بـرای بازگشـتن  ، فرصتی بی٢٠٢٠و طالبان به میزبانی دوحه در سال  آمریکااز مذاکرات میان 
بود که البته بـا بـه قـدرت رسـیدن طالبـان در  ،گر در منطقه عنوان میانجی به ،اش قطر به نقش سنتی
 .استتر نیز شده  پررنگ ٢٠٢١افغانستان از اوت 

گیری در قطر همواره روابط با طالبان را بـرای خـود مزیتـی نسـبی  دستگاه تصمیم ،کالم دیگر به
امـارت اسـالمی در ، ٢٠٠١تـا  ١٩٩٦های  در فاصـله سـالرغم اینکـه دوحـه  به .فرض کرده است

را با طالبـان حفـظ کـرد.  خود  های رسمی و غیررسمی اما تماس ،افغانستان را به رسمیت نشناخت
منظور  ، دولـت افغانسـتان و طالبـان بـهآمریکـامیزبان مذاکرات میان ، ٢٠٠١همچنین از سال ر قط

در ، ٢٠١٣دادن به جنگ داخلی در افغانستان بود. اولین دفتر نماینـدگی طالبـان نیـز در سـال  پایان
سـرویس اطالعـاتی قطـر بارهـا نقـش مهمـی در مبادلـه  کـه ذکر است دوحه بازگشایی شد. شایان

بـو «توان به آزادی یکی از سـربازان آمریکـایی بـه نـام  و طالبان ایفا کرد که می آمریکا یان میانزندان
، »انس حقانی«در ازای پنج رهبر طالبان در زندان گوانتانامو و نیز آزادی ، ٢٠١٢در مارس  »بوگدال

الزم بـه ذکـر  .اشـاره کـرد، ٢٠١٩معاون رهبر طالبان، در ازای آزادی دو استاد آمریکایی در نـوامبر 
در دوحـه  ، مانند مالعبدالسالم ضـعیف،های آنها است قطر همواره میزبان رهبران طالبان و خانواده

  .نیز بوده است
تـوان بـه نکـاتی  می ،باتوجه به آنچه حول روابط دوحه با رهبران طالبان بیان شـد ،ین ترتیببه ا 

  :آفرینی قطر در افغانستان اشاره کرد درباره نقش
ایفـای  ای  گـر و حـافظ صـلح منطقـه عنوان دولتی میانجی بار دیگر به تا ر تالش استقطر د .١

واسطه روابط گسترده و  دوحه به، به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان موجب شده است .نقش کند
ای و  هـای منطقـه گـر در کـانون توجهـات قـرار گیـرد و دولـت عنـوان میـانجی به این گروهدیرینه با 
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ای در رابطه با تحوالت افغانستان با دولت قطر رایزنی کنند. چنین فرصتی به دوحه امکـان  فرامنطقه
 .دهد میالملل  ای و بین نظام منطقهدر را  ٢٠٠٠دهه  ارتقای وجهه خود همانند

افغانستان و به  بعد، اتخاذ موضع صریح از سوی دوحه نسبت به به ٢٠١١ تحوالتبرخالف  .٢
های عربی از بازنمـایی  گرچه الجزیره برخالف دیگر رسانه ز نظر است.، دور اقدرت رسیدن طالبان

اما با توجه به این مهم که هرگونه اقـدامی (روابـط  ،کند اسالم رادیکال از سوی طالبان خودداری می
ای،  فرامنطقـه و ای های منطقـه اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک با طالبان) ممکن است بـرای قـدرت

 در غیررسـمی و رسـمی هـای تماس حفـظ بـه دوحـه باشد، برانگیز ، حساسیتروسیه و چین مانند
کـه درصـدد  ضـمن آن داد؛ ادامـه خواهـد ،ویـژه طالبـان بـه ،درگیر های طرف با گری میانجی قالب

هـای انسـان دوسـتانه،  گسترش نفوذ پنهان بر رهبران طالبـان و جامعـه افغانسـتان در قالـب کمـک
  ود. ب خواهد...  و ای حمایت رسانه

  گیري نتیجه
گری در امـور داخلـی کشـورها و اتخـاذ سیاسـت خـارجی  قطر مدت زمان کوتاهی با رویکـرد مداخلـه

هـای عمـده، از جملـه موقعیـت ژئوپلیتیـک  کرد، اما به علـت چالش آفرینی می تهاجمی در منطقه نقش
خـود را در زمینـه  پذیر، در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیـاورد. حـال دوحـه نقـش دیرینـه آسیب

آفرینـی دیرینـه قطـر در  رسد با توجه به تحوالت افغانستان و نقش گری بازیابی کرده که به نظر می میانجی
 ای نیز برجسته گردد.   های مختلف و مورد مناقشه منطقه پرونده این کشور، وجهه دوحه در پرونده





  
  

  لیبی بحران حل در ها آمازیغ نقش
  

 رویداد
 آمازیغن از هیئتی

ِ
 شـورای رئـیس بـا دیـدار در ١٤٠٠ شهریور ١٠ چهارشنبه روز لیبی های مایندگان

 فعـال مشـارکتی لیبـی جمهوری ریاسـت و پارلمـانی انتخابـات در کـه کردنـد اعالم انتقالی دولت
 کـافو، شـهردار حسـین کاباو، در این دیدار محمد المنفی با مراد مخلوف، شهردار .داشت خواهند
عـالی اباضـیه،  شـورای رئـیس العزابـی، و محمـد آمازیغ، عالی شورای رقیق، رئیسب هادی یفرن،
 این دیدار که با هدف دسـتیابی بـه ثبـات در کشـور انجـام شـد، خـط بطالنـی بـر ١وگو کرد. گفت

شود. بر این اساس ایـن سـؤال  محسوب می سیاسی رویدادهای در ها آمازیغ حضور سناریوی عدم
ها در انتخابات آینده لیبی روند حـل بحـران سیاسـی در  کت آمازیغیمطرح است که آیا پذیرش شر

هـا در حـل  کشور را سرعت خواهد بخشید؟ برای پاسخ به این سؤال در این یادداشت نقـش آمازیغ
  بحران سیاسی لیبی مورد بررسی قرار گرفته است.

  تحلیل رویداد
ه در مناســبات سیاســی ایــن منطقــه هــای اصــیل در شــمال آفریقــا هســتند و همــوار هــا از قومیت آمازیغ
های متعدد در شمال آفریقـا، ایـن گـروه قـومی هویـت  ـ ملت اند. پس از تشکیل دولت آفرینی کرده نقش

هـای سیاسـی بـه نمـایش گذاشـت. در لیبـی ایـن مسـئله در  متفاوت خود را از طریق بازی کـردن نقش
  پردازیم. در ادامه به تحلیل آن میای است که  تر شد که نمود آن در واقعه های اخیر پررنگ سال

  ها در لیبی . جایگاه آمازیغ 1
 در هـا آمازیغ نقش داشـتند. )٢٠١١ سال (در قذافی معمر سرنگونی در لیبی های ای از آمازیغ شاخه
 .مواجه بودنـد شدید عدالتی بی اجازه هیچ نوع فعالیتی نداشتند و با قذافی حکومت دهه چهار طول

 شورای«خود  برای دفاع از حقوق ٢٠١٣ ژانویه اواسط در لیبی در آمازیغی ساکن مناطق نمایندگان
و  اقلیـت ایـن حقـوق از دفاع شورا، این تشکیل اصلی از هدف .کردند تأسیس را »٢ها آمازیغ عالی

                                                                                                                                        
  :٠٢/٠٩/٢٠٢١ ،»القادمة باالنتخابات فاعلة لمشارکة تطلعهم یؤکدون لیبیا أمازیغ« بسرور، او لیبیا موقع .١

 https://ar.libyaobserver.ly/article/15520 
  لألمازیغ األعلی . المجلس٢

https://ar.libyaobserver.ly/article/15520
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 ١شناساندن هویت آمازیغی در جامعه لیبی بود. برای تالش و ها آمازیغ راندن حاشیه به جلوگیری از
 شـش ١٠ لیبی، جمعیت نسبت به کل ها زیغآما جمعیت

ً
نفـر) بـرآورد شـده  میلیـون درصد (تقریبا

 غـدامس، زواره، ساحلی شهر نفوسه و کوه میان رشته جنوب لیبی، و غرب در ها است. بیشتر آمازیغ
 جنـوب منـاطق در کمی درصد و اند شده الفقهه متمرکز و اوجله سوکنه، عتبه، وادی اوباری، غات،

 منـاطق و شـهرها در رسـمی زبـان عنوان بـه ،٢٠١٧ فوریـه در آمـازیغی زبـان ٢هستند.لیبی ساکن 
 حفـظ زبـان، از مراقبت برای گام اولین عنوان به رسمیت شناخته شد و این اقدام به لیبی نشین آمازیغ

  ٣رود. شمار می ها به آمازیغ فرهنگی میراث حفظ هویت و

  ر دهه اخیرها در بحران لیبی د . فراز و فرود آمازیغ 2
زمانی که کنگره ملی از آموزش آمـازیغی  .سه نماینده در پارلمان داشتند ١٣٩٢تیر  ٢٦ها در  آمازیغ

در مدارس امتناع ورزید، نمایندگان آمازیغی از کمیته تدوین قانون اساسـی و کنگـره عمـومی ملـی 
. سیاسی تحـریم کردنـد ها و جلسات انتخاباتی را برای ایجاد نظام گیری و شرکت در کنفرانس کناره

    ٥.را تحریم کردند ٤گوی صخیراتو شرکت در گفت آنها همچنین
 دولـت از هـا و تشدید جنـگ، آمازیغ ١٣٩٨آذر  ١٣ در طرابلس به حفتر نیروهای حمله آغاز با

 در ایـن جنـگ، عـرب نـژاد پیروزی ادعای و حفتر خصمانه موضع گرفتند؛ اما فاصله» ملی وفاق«
 از حمایـت بـرای را خـود مسـلح هـای گروه و همراه شوند السراج فائز با تا داشت نآ بر را ها آمازیغ
  .کنند بسیج دولت وفاق ملی صفوف

 نشـین در کشـور آمازیغ منـاطق تمـام کـه معتقد است لیبی، سیاسی فعال ،یبغن محمد طلعت
ایـت کردنـد. را پذیرفتنـد و از آن حم السـراج فائز رهبری به ملی وفاق دولت المللی بین مشروعیت

گونـه تبیـین  این را بـا حفتـر هـا دلیل خصومت آمازیغ شهر زواره، مقیم لیبی کارشناس ابوزید، وائل
 کند که اگر حفتر بر اوضاع جامعه مسلط شود و حکومت را در دست بگیـرد، تبعـیض نـژادی و می

 ملـل سازمان در سابق مشاور قراده، سعید موسی ابراهیم گفته به شود. ها آغاز می محرومیت آمازیغ

                                                                                                                                        
 :٠٢/٠٩/٢٠٢١ ،»القادمة باالنتخابات فاعلة لمشارکة تطلعهم یؤکدون لیبیا أمازیغ« بسرور، او لیبیا . موقع١

 https://ar.libyaobserver.ly/article/15520 
  ، ٠٥/١١/٢٠٢٠، »اللیبیة السیاسیة للحوارات ظهورهم یدیرون األمازیغ«هدیة،  . زاید٢

www.independentarabia.com. 
3. Nourredine Bessadi, "Pourquoi les Amazighs de Libye se méfient de Haftar", 27/01/2020, 

www.middleeasteye.net.  
سـازمان ملـل در  نظـر زیر ١٣٩٤ر منظور پایان دادن به دودستگی و جنگ و درگیری در لیبی در آذ نامه به این توافق. ٤

اعضای پارلمان لیبی و کنگره ملی رسید و بر تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست فـائز السـراج  به امضایمغرب 
 .ندکید کردأت
   ،»سیناریو یوغسالفیا یخیم علی لیبیا.. تقسیم وإقلیم أمازیغي«موقع سکاي نیوز عربیة، . ٥

www.skynewsarabia.com. 

https://ar.libyaobserver.ly/article/15520
http://www.independentarabia.com
http://www.middleeasteye.net
http://www.skynewsarabia.com
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 طـول در و کردنـد زیـادی کمـک مردمی قیام به پیوستند، ٢٠١١انقالب  به ابتدا از ها آمازیغ متحد،
  ١مختلف بسیار پرتالش بودند. های عرصه در نبردها

  آفرینی در سیاست لیبی پس از حفتر و فائز السراج . نقش 3
بـه  ١٣٩٩بهمـن  ١٧در  موقـت ل دولـتتشکی سر بر درگیر های های لیبی بعد از اینکه طرف آمازیغ
خواهند در عرصه سیاسـی  وگو با دولت انتقالی شدند و نشان دادند که می رسیدند، وارد گفت توافق

ونی، از قبایل طوارق، به موسی آفرینی کنند. انتخاب و حل بحران نقش
َ
سمت نائب رئیس دولت  الک

 در مشارکت و ملی وحدت خواستار جدید، همرحل در لیبی های انتقالی نیز مؤید آن است که آمازیغ
  ها در پارلمان لیبی باشیم.  ها هستند و چه بسا در آینده شاهد حضور آمازیغ مسئولیت و اداره

 تـاریخ و لیبـی هویـت مطـابق جدید اساسی قانون اصالح در دولت انتقالی خواستار ها آمازیغ
های لیبی بارهـا صـادر شـده  عالی آمازیغ هایی از سوی شورای هستند و در این راستا اعالمیه کشور

 هـا آمازیغ« در این باره گفته است: لیبی، آمازیغ عالی شورای اعضای از یکی حمادی، است. هشام
نـویس قـانون اساسـی مخالفـت  بـا پیش ابتدا همان از و نداشتند مشارکت اساسی قانون تدوین در

حضـور  نویس قانون اساسی بـا پیش باید ،آمده است اساسی کشور قانون در آنچه کردند؛ زیرا طبق
 اساسی، قانون نویس پیش سر بر اختالف ٢»شود. نوشته طوارق، و تبو جمله از های فرهنگی، اقلیت
  در این کشور خواهد شد. عمومی انتخابات برای شدن آماده و سیاسی وگوی گفت پرونده حل مانع

 و آمـازیغ تقد است تا زمانی که تبو،مع لیبی، های مشهور آمازیغ شخصیت از یکی مادی، سالم
 نگیرنـد، انتظـار قرار مشورت های کشوری مورد رانده شوند و در تصمیم حاشیه در کشور به طوارق

  ٣طور کامل حل شود. بحران سیاسی در لیبی به که رود نمی

  گیري نتیجه
که از گذشـته در هایی  با توجه به نشانه سیاسی رویدادهای در ها آمازیغ حضور تحقق سناریوی عدم

کشور وجود داشت، پررنگ بود، اما یکباره با پذیرش نمایندگان آمازیغی برای شـرکت در انتخابـات 
 دولـت انتقـالی تـا بـه  همه معادالت بازیگرانی که به

ً
دنبال تشدید بحران بودند، به هم خورد. ظاهرا

 لیبی فائق آیـد و فضـای ورام در تأثیرگذار های قومیت با امروز موفق شده است بر چالش هماهنگی
  ها در انتخابات ایجاد کند. علت شرکت آمازیغ ای را در جامعه به بینانه خوش

                                                                                                                                        
1. Nourredine Bessadi, Op.Cit.  

  ، ١٣/٠٦/٢٠٢١، »الدستور؟ مسودة علی التصویت اللیبیة األطراف بعض یرفض لماذا«هدیة،  . زاید٢
www.independentarabia.com . 

  ، ١٥/٠٩/٢٠٢٠، »السیاسي الحل مفاوضات من إقصاءها تشتکي لیبیة أقلیات«. شرق األوسط، ٣
https://aawsat.com  .  

http://www.independentarabia.com
https://aawsat.com
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  و کشور های سیاست مخالف این پیش از که هایی آمازیغ طور کلی مشارکت به
ً
 خواهـان بعضـا

 تسـرع را بحـران حـل و سیاسی ثبات کشور داخل در تواند می بودند، کشور در استقالل و جدایی
ها با دولـت انتقـالی و اعـالم مشـارکت آنهـا در  وگوی اخیر آمازیغ چه بسا پشت پرده گفت .بخشد

  های رأی بیایند. انتخابات، امتیازهایی به نفع قومیت آمازیغ داده شده است تا آنها پای صندوق
  



  
  

  آمازیغی هاي رسانه بررسی
  

 رویداد
هـا،  اساسـی در پیشـبرد اهـداف و منـافع دولت های اجتماعی نقشی مهـم و ها و شبکه امروز رسانه

های سیاسی و اجتماعی دارند. قوم آمازیغی یا بربر هـم کـه از  ها و گروه ها، سازمان ها، قومیت ملت
کننـد، بـرای  ترین اقوام این کره خاکی است و بیشتر جمعیت آن در شمال آفریقـا زنـدگی می قدیمی

اسـت. در   های اجتماعی چندی تولید کرده ها و شبکه ههایش، رسان بیان و تحقق مطالبات و خواسته
  ها مانند تلویزیون، وب سایت و رادیو بررسی خواهد شد.     این مقاله، چند رسانه مهم آمازیغی

  تحلیل رویداد
بـا هـدف  ٢٠٠٠وی نت یک شبکه تلویزیونی است کـه در ژانویـه  آمازیغ تیهای تلویزیونی:  . شبکه ١

غی آغاز به کار کرد. پخش مستند، تاریخ، سرگرمی، اخبـار سیاسـی، فـیلم و شناسایی فرهنگ آمازی
ورزش از محورهای این کانال است. ایسـتگاه پخـش ایـن شـبکه تلویزیـونی در هلنـد قـرار دارد و 

وی به آموزش زبان هلندی برای مخاطبـان اختصـاص دارد. تـالش  های آمازیغ تی ساعاتی از برنامه
آمـازیغی از اهـداف دیگـر ایـن شـبکه تلویزیـونی اسـت و در ایـن راسـتا، برای احیا و ترویج زبان 

  کند.  مهاجران مغربی در هلند و بلژیک را به یادگیری این زبان تشویق می
هایی در حـوزه جامعـه،  یک ایستگاه تلویزیـونی آمـازیغی اسـت کـه برنامـه١ وی: تامورات تی

شـدت  کند. این شـبکه گرایشـی به ایر پخش میالملل و منطقه قبایل الجز فرهنگ، اقتصاد، امور بین
خصوص منطقه قبایل، تأکید دارد. بـرای مثـال در  ها، به ناسیونالیسم دارد و بر خودمختاری آمازیغی

صورت حضوری یا تلفنی به میزگردهای این  این بخش، کارشناسان و استادان دانشگاهی آمازیغی به
خود را درباره لزوم استقالل منطقه قبایل از الجزایر بیان و   گاهشوند تا دید شبکه تلویزیونی دعوت می

های این شبکه تلویزیـونی بـه سـه زبـان تامازیغـت، فرانسـوی و عربـی پخـش  ترویج کنند. برنامه
ها و بازداشت فعاالن سیاسی آمازیغی در شمال آفریقا از کارکردهـای  شود. انتشار اخبار فعالیت می

  وی است. دیگر کانال تامورات تی
(رادیـو تلویزیـون  BRATبا نام  ٢٠٠٠یک کانال تلویزیونی است که در  ژانوبه  ٢وی: بربر تی

                                                                                                                                        
1. Tamurt TV 
2. Berber TV 
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بربر) آغاز به کار کرد و شناخت جهان آمازیغی و ترویج فرهنگ این قومیت را در دستور کـار خـود 
نـوامبر  ٢٥شـود و از  ساعته پخـش می٢٤صورت  های این کانال به ، برنامه٢٠٠٤قرار دارد. از بهار 

انـدازی  ، دو کانال دیگر به نام موسیقی بربر و فرهنگ بربر توسط مـالکین ایـن تلویزیـون راه٢٠٠٥
  شده است. ایستگاه این سه کانال تلویزیونی در فرانسه واقع شده است. 

ژوئیـه  ٢٢کانال تاماشقت (یا طواریق بربر)، یک ایستگاه تلویزیـونی اسـت کـه از  ١توئماست:
یس آغاز به کار کرده و از طریق ماهواره نایـل سـت قابـل دریافـت اسـت. ایـن کانـال از پار ٢٠١٤

کنـد و بـر فرهنـگ  هایش را به سه زبـان تامازیغـت، فرانسـوی و عربـی پخـش می تلویزیونی برنامه
های شـمال آفریقـا  های صحرا، مشکالت سیاسی طواریق و تأثیر عملکرد استعمار و دولت آمازیغی

  ها تمرکز کرده است.  بر زندگی آمازیغی
این شبکه تلویزیونی که از ماهواره نایل ست قابل دریافت است، در حوزه  ٢تامازیغت: ٨کانال 

کنـد. تمرکـز  ای و فـیلم فعالیـت می های رایانه ها، بازی سایبر (اینترنت)، کشف استعدادها، گزارش
 بر بخش سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت آما

ً
  هاست.  زیغیاصلی این کانال عمدتا

های بربـر  گـروه رسـانه ٣وی، های تلویزیونی آمازیغی دیگر عبارت است از: قبایـل تـی از شبکه
    ٥های تامازیغت (بربر). فیلم ٤لیبی،
تــرین وب ســایتی اســت کــه  مهم» ٦اخبــار جهــان آمــازیغ«وب ســایت  های اینترنتــی: . وب ســایت ٢

دهـد. ایـن  خصوص شمال آفریقا را پوشـش می رویدادهای مرتبط با این قومیت در سراسر جهان به
بوک، اینستاگرام، یوتیوپ، و توئیتر هم عضویت  های فیس زبان است و در شبکه وب سایت انگلیسی

ها، ویـدئو و  دارد و شامل هشت بخش اخبار، زبان تامازیغت، پناهندگان، فرهنگ، تـاریخ، دیـدگاه
بوط به آن حـوزه ارائـه شـده اسـت. بـرای هایی مر شود. در هر بخش، مقاالت و تحلیل حوادث می

مثال، در حوزه تاریخ، مطالبی درباره شخصیت و رویدادهای تاریخی قوم آمـازیغ منتشـر و از آنهـا 
ابـن بطوطـه، کاوشـگر آمـازیغی در جهـان «تجلیل شده است؛ چنان که مقاالتی با عناوینی ماننـد 

سـال  ٩٩یـادآوری نبـرد آنـوال، «، »ساهای آمازیغی در تاریخ کلی پرنفوذترین شخصیت«، »باستان
منتشر شده اسـت. بـه همـین منـوال در » ها در آمریکای قبل از کریستوف کلمب آمازیغی«و » بعد

زنـان مراکشـی و فرهنـگ «ها و آداب آمـازیغی پرداختـه و مقـاالتی ماننـد  بخش فرهنگ بـه سـنت

                                                                                                                                        
1. Toumast 
2. Channel 8 (Tamazight) 
3. Kabyle TV 
4. Libyan Berber Media Groups 
5. Tamazight (Berber) Films: 
6. https://amazighworldnews.com/ 

https://amazighworldnews.com/
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درآمدی بر هویت آمازیغی « ،»گیرند مردم آمازیغی سراسر جهان روز پرچم را جشن می«، »آمازیغ
بربرهـا، قبایـل «و » های هویـت آمـازیغی عنوان نشانه شعر، آواز و رقص به«، »در مغرب و الجزایر

نوشته شده است. مطالب این وب سایت بیانگر آن است که به ترتیب در حوزه زبـان » سنتی مغربی
، فرهنـگ ٥٥ها  ، دیـدگاه١٠٣، حـوادث ١١١، پناهندگان ١٢٧، ویدئو ١٣٣، اخبار ١٤٠تامازیغت، 

  مقاله انتشار یافته است.  ٤١و تاریخ  ٥٥
هاسـت کـه شـامل  المللـی آمازیغی وب سایت متعلق بـه ایـن نهـاد بین ١کنگره جهانی آمازیغ،

های مطبوعاتی است. ایـن  ها، جنبش آمازیغی، کنگره، دستور جلسات و اطالعیه ـ گزارش مطالعات
هـا  ان و هدفش را دفاع و ارتقای حقوق فردی و جمعی آمازیغیزب وب سایت، تامازیغت و فرانسوی

های متعـددی دربـاره  ها، گزارش بیان کرده است. در بخش اخبار وب سایت کنگره جهانی آمازیغی
خصوص الجزایر منتشر شده است. برای مثال  نقض حقوق این قومیت در کشورهای شمال آفریقا به

در ماه آگوست، هفت مقاله به نقـض حقـوق و سـرکوب در هشت مقاله منتشرشده این وب سایت 
  ها در الجزایر اختصاص یافته است.  حقوق آمازیغی

وب سایتی است که در حوزه اخبار، حقوق بشر، تاریخ، زبـان تامازیغـت و موسـیقی  ٢جهان آمازیغ،
ایـن هـایی دربـاره نقـض حقـوق  فعالیت دارد. برای مثال، در صفحه حقوق بشر این وب سـایت، گزارش

انـد از:  هـا عبارت قومیت در الجزایر، لیبی، مغرب و نیجر منتشر شده است. از جمله تیترهای این گزارش
زندگی زندانیان سیاسـی رایفـاین در خطـر «، »های اطلس ها در کوه مراکش: جرم تبعیض علیه آمازیغی«

بـرای مـردم «، »وقف کنیدنیجر: کشتار طواریق را مت«، »ها لیبی: تهدیدهای جدی برای آمازیغی«، »است
های طواریق نیجر مجبور بـه اسـتفاده از  آمازیغی«، »شان را به دست گیرند خواهند سرنوشت قبایل که می
تـوان  هـا در وب سـایت جهـان آمـازیغ می با بررسی مقاالت حوزه حقوق بشـر آمازیغی». اسلحه شدند

دهـد و خواسـتار مداخلـه  سترده پوشش میصورت گ دریافت که این رسانه مسائل مرتبط با این حوزه را به
  ویژه سازمان ملل است.                                                                           المللی به های بین کشورها و سازمان

کـه بـا هـدف  ٣توان به موارد زیر اشاره کـرد: ماقبایـل های آمازیغی فعال دیگر می سایت از وب 
گاهی ٤اندازی شده است؛ لیبی نت مردم قبایل در الجزایر راه استقالل بخشی حقـوق  که در راستای آ
زبان کـه اخبـار  وب سـایت فرانسـوی ٥های لیبی تأسیس شده است و موندو (جهان) بربر، آمازیغی
  دهد. طور کامل پوشش می ها را به آمازیغی

                                                                                                                                        
1. https://www.congres-mondial-amazigh.org/ 
2. http://www.amazighworld.org/ 
3. http://www.makabylie.org 
4. http://www.libyanet.com 
5. http://www.mondeberbere.com 

https://www.congres-mondial-amazigh.org/
http://www.amazighworld.org/
http://www.makabylie.org
http://www.libyanet.com
http://www.mondeberbere.com
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های ایـن قومیـت  ویـت و خواسـتههای رادیویی آمازیغی هم که برای حفظ ه ترین ایستگاه مهم
  ٤و رادیو نومادیا.٣رادیو قبایل ٢رادیو زووارا، ١اند از: رادیو نافوسا، کنند عبارت فعالیت می

  گیري   نتیجه
های شمال آفریقا مانند مغـرب، الجزایـر، لیبـی، موریتـانی، نیجـر،  مردم آمازیغ از دیرباز در بخش

هـا و  های مدیـد توسـط حکومت ها بـرای مـدت زیغیکنند. از آنجا که آما تونس و مصر زندگی می
ند، بـا انقـالب ارتباطـات و اطالعـات، بـرای بیـان  شـد شـدت سـرکوب می های مختلف به دولت

های مختلف تلویزیونی و رادیویی و  اندازی شبکه های خود، از ابزار رسانه کمک گرفتند. راه خواسته
شــان را در  امکــان را داده اســت تــا سرنوشتهــا ایــن  های اینترنتــی بــه آمازیغی بعــدها وب ســایت

شان را بـه گـوش جهانیـان برسـانند. انتشـار و پخـش  کشورهای شمال آفریقا رصد کنند و مطالبات
تـرین  هـای شـمال آفریقـا، مهم های متعدد از نقض حقوق، زبان و فرهنگ آمازیغی اخبار و گزارش

 سنت، فرهنگ، هویت و زبـان های آمازیغی برا هاست. وانگهی رسانه کارکرد این رسانه
ِ
ی ماندگاری

 زبان، تـاریخ و هنـر، تولیـد و  قومیت خویش، برنامه
ِ

های مختلفی در حوزه موسیقی، فیلم، آموزش
های  های سراسر دنیـا، از کارکردهـای دیگـر رسـانه کنند. تقویت همبستگی میان آمازیغی پخش می

هـا را در همـه کشـورها پوشـش  ار آمازیغیکوشد اخب این قومیت است. به این معنا که هر رسانه می
هـای مردمـی و مـالی  دهد و برای کمک به نهادهای این قومیت مانند کنگره جهانی آمـازیغ، کمپین

مثابـه ابـزار مهمـی در  های آمازیغی کارکردهای متعـددی دارنـد و به اندازی کند. بنابراین، رسانه راه
د شرایط آنهـا در کشـورهای شـمال آفریقـا و سـایر راستای ماندگاری میراث تاریخی این قوم و بهبو

  کنند.   نقاط جهان عمل می

                                                                                                                                        
1. Radio Nafousa 
2. Radio Zuwarah 
3. Kabyle FM Radio 
4. Radio Numydia 



  
  

  سریع واکنش نیروي تشکیل براي آمریکا با اروپا هاي اختالف عمق
  

 رویداد
ه ای کـ در مصـاحبه ،مسئول سیاست خـارجی اتحادیـه اروپـا ، سیاستمدار اسپانیایی وبورل زفجو

های ایـن  یی کوریره دال سرا منتشر شد، خواستار اقدام دولتدر روزنامه ایتالیا ١٤٠٠هشتم شهریور 
هـای  منظور آمادگی بهتر برای رویارویی با بحـران نهاد برای تشکیل نیروی واکنش سریع اروپایی به

 . افغانستان شدبحران در آینده مانند 
 تیـو امن یاسـت خـارجیول سئمس ،بورلجوزف  نیز نوشت خبرگزاری رویترزدر همین ارتباط 

ه اروپـا در یـران دفـاع اتحادیـوز) ١٤٠٠شـهریور  ٥( شـنبه دار روز پنجید ۀیدر حاش ،ه اروپایاتحاد
فرودگاه کابل نداشت و وابسـته  یساز منیکنترل و ا یبرارا الزم  ینکه اروپا آمادگیان ایبا ب ،یاسلوون
گـران، ید یاه میتصـم م وابسته بـهیخواه یکا بود، استدالل کرد: اگر نمیمرآ یها و برنامه یبه آمادگ

  م.یخاص خود را توسعه ده یها یها و توانمند تید ظرفیم، بایولو دوستان و متحدان خود باش
 ،مـاهبـردی ارکـه نقصـان در اسـتقالل  بورل در همین زمینه اظهار داشت: افغانستان نشان داد

تنها ظرفیت، بلکـه   نه بهایی دارد و تنها راه پیش رو این است که نیروهای خود را با یکدیگر ترکیب و
اعـزام و اسـتقرار نیروهـای ارتـش آمریکـا در افغانسـتان  اراده خود را نیز برای اقدام تقویـت کنـیم.

هـایش  نیاز اتحادیه اروپا به تسریع تـالش دهنده وضع امنیتی این کشور، نشان نزمان با بدتر شد هم
بـا وزرای دفاع اروپا، روز نشست پیش از آغاز دومین  او برای تدوین سیاست مشترک دفاعی است.

عملـی  یتر دست به اقدام کشور عضو خواست هرچه سریع ۲۷از  ،افغانستان حوادث تلخاشاره به 
 د.بزنننفری  ٥٠٠٠کم  با استعداد دستبرای تشکیل و گسترش نیروی دفاعی مشترک 

وکزامبـورگ، اتریش، بلژیک، قبرس، جمهوری چک، آلمان، یونـان، فرانسـه، ایرلنـد، ایتالیـا، ل
تشکیل  پیشنهاد کشور عضو اتحادیه اروپا، ٢٧از جمع  کشور ۱۴هلند، پرتغال، اسلوونی و اسپانیا، 

ین . ایده تشکیل نیروی واکنش سریع یا ارتش متحد اروپایی، نخسـتاند را کرده نیروی واکنش سریع
گوین و  نی و هرزههای صربستان و کرواسی با بوس پی مناقشات بالکان (جنگدر  ۱۹۹۹بار در سال 

 ١٥٠٠نیرویی متشکل از  ۲۰۰۷در سال  صربستان با کوزوو) مطرح شد، اما به مرحله اجرا نرسید.
از ایـن علت اختالف نظر بـین کشـورهای عضـو،  که به ،تشکیل شد ها ه با بحرانهسرباز برای مواج

 ١٤٠٠شد، اردیبهشت  نشد. آخرین بار که ایده تشکیل این نیرو مطرح و پیگیریگروه هرگز استفاده 
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  بود، اما هیچ گام عملی برای ایجاد آن برداشته نشد.

  تحلیل رویداد
زده نیروهای آمریکایی از افغانستان و به حاشیه راندن نیروهای نظـامی کشـورهای  در پی خروج شتاب

کـه  کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی هستند ۲۷وسیله پنتاگون، وزرای دفاع  اروپایی به
به این اتحادیه اجازه خواهد داد یک نیروی متحد واکـنش سـریع خـارج از سـازمان پیمـان آتالنتیـک 

صـورت  بتوانـد به ،فرودگـاه کابـل حادثـه تلـخکه در مواقع حساس مانند  ،شمالی (ناتو) تشکیل دهد
    دفاع کند. ،مستقل وارد عمل شود و از منافع اروپا بدون کمک گرفتن از ارتش آمریکا

اش در قالـب پیمـان آتالنتیـک  ونگی خروج نظامی ایاالت متحـده آمریکـا و متحـدان اروپـاییچگ
تـن از مـردم افغانسـتان و نیـز  ٢٠٠ای انسانی انجامید (نزدیک به  شمالی (ناتو) از افغانستان که به فاجعه

ل انجام دادنـد، نفر از نظامیان آمریکایی در انفجاری انتحاری که عناصر داعش در ورودی فرودگاه کاب ١٣
کشته شدند.) موجب فروپاشی اعتبار و هیمنـه آمریکـا و متحـدان اروپـایی آن (نـاتو) شـد و در محافـل 

هـایی گسـترده  ای کشورهای مختلف، از جمله آمریکا و اروپا، بازتاب نظامی، سیاسی، اجتماعی و رسانه
با فرار نظامیان این کشـور از سـایگون، داشت. این رویداد تلخ برای آمریکا که بسیاری از کارشناسان آن را 

هایی آموختنی برای کشورهای مهـاجم بـه افغانسـتان  مقایسه کردند، درس ١٩٧٥پایتخت ویتنام در سال 
، در تخلیـه یکبـاره ،جمهـوری آمریکـا رئیسجو بایدن،  رفتارنه تنها معترض نوع   اروپاییداشت. مقامات 

هستند که موجب شـد ایـن و رها کردن افغانستان  ی پساخروجریزی، بدون طرح جایگزین برا بدون برنامه
دست طالبان بیفتد، بلکه به تفکر پیشین تشـکیل نیـروی واکـنش سـریع  کشور در کمترین زمان ممکن به

انـد  پیمان و متحد قدیمی خود (آمریکا) ایمان آورده و اراده کرده مستقل برای اروپا و بدون وابستگی به هم
 را تأمین کنند.  منافع خود  ،کنش سریعتشکیل نیروی وابا 

 به مسئله چگونگی خروج از افغانستان و وقـایع تلـخ در فرودگـاه 
ً
اختالف اروپا با آمریکا صرفا

هایی که در طـول بیسـت سـال اشـغال  کابل، از انفجار تروریستی داعش گرفته تا آویزان شدن افغان
هـای نظـامی آمریکـایی و سـرانجام سـقوط و کشورشان با آمریکا همکاری کرده بودند، بـه هواپیما

و تسلط آنان بر پایتخت افغانسـتان، از ورود طالبان به کابل  شود. پیش کشته شدن آنها، محدود نمی
آنها را ؛ زیداشتند ییها افتاد، اعتراض کشورهای اروپایی نسبت به آنچه در افغانستان اتفاق می رخیب

 ها در حال بازی بـا افکـار عمـومی از طریـق رسـانه و اند دادهتغییر رفتار نهنوز طالبان معتقد بودند 
اما آنچه اکنون برای اروپا اهمیت دارد، پاسخ به این پرسش است که اتحادیه اروپا، متشکل . ندسته

اعضـا را بـدون  منـافع چگونـه خواهـد توانسـتآینـده عضو، با وجود وضـعیت کنـونی، در  ٢٧از 
  أمین کند؟وابستگی به ایاالت متحده آمریکا ت
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 همـه جهـان را درگیـر کـرد و  از آنجا اروپا که خاستگاه دو جنگ خانمان
ً
سوزی بـود کـه تقریبـا

های بسـیار سـنگین مـالی را بـه  ها و هزینـه ناپذیر چند ده میلیـونی، خسـارت تلفات انسانی جبران
جهـانی کشورهایی تحمیل کرد که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر جنگ بودند، از زمـان پایـان جنـگ 

سال اسـت  ٧٥دوم، تحت کنترل شدید نظامی و امنیتی ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت. نزدیک به 
  که سلطه آمریکا بر قاره سبز تداوم یافته است. 

دنبال داشـت،  پس از فروپاشی نظام کمونیستی شوروی کـه فروپاشـی پیمـان نظـامی ورشـو را بـه
بلوک شرق دچار فروپاشی شد. این فروپاشی در دهـه آخـر  عنوان تنها متحد اروپایی یوگسالوی نیز به

های  خصوص ایدئولوژیکی (شبیه جنگ گرایی به هزاره دوم، اروپا را درگیر منازعات ناسیونالیستی و قوم
صلیبی) اقوام بالکان کرد. اتحادیه اروپا نه تنها نتوانست از بروز مناقشه در درون قـاره جلـوگیری کنـد، 

رو دست به دامان ایاالت متحده آمریکا شد تـا بتوانـد  این ل و مدیریت آن برنیامد؛ ازبلکه از عهده کنتر
گیری از پیمان ناتو و با مداخلـه نظـامی کـه حملـه بـه  به منازعات پایان دهد. ایاالت متحده نیز با بهره

 مانده یوگسالوی سابق) را در پی داشت، به بحران خاتمه داد. صربستان (تنها باقی
کـرد: نخسـت، تبـدیل  متحده دو هدف عمده را از مداخله نظامی در بالکـان دنبـال میایاالت 

سازمان ناتو به بازوی نظامی شورای امنیت سازمان ملل متحد تا بتواند برای ناتو مـأموریتی رسـمی 
ها، در تحقـق ایـن هـدف  علت مخالفت سایر قدرت تعریف و از فروپاشی آن جلوگیری کند؛ اما به

های مختلف، توانست از فروپاشـی  کارگیری ناتو در مأموریت ریزی و به هرچند با برنامه ناکام ماند،
خاصیتی آن جلوگیری کند. دوم، تفهیم این حقیقت به کشورهای اروپایی کـه  انگیزگی و بی حتی بی

اروپا هنوز به بلوغ الزم برای مدیریت بر مسائل قـاره نرسـیده و همچنـان بـرای تـأمین امنیـتش، بـه 
االت متحده آمریکا وابسته است. به عبارت بهتر، ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، ای

امنیت و استقالل نظامی اروپا را گروگان گرفته است تا بتواند تسلط خود را بر این قاره تداوم بخشد. 
م نظـامی است، چون اروپا بـرای تـأمین امنیـت و اقـدا  آمریکا در تحقق هدف دوم موفق عمل کرده

  همچنان به آمریکا وابسته است. این وابستگی هم اجبار و هم ترجیح اروپاست. 
هـزار نیـرو، حتـی  ٦٠تـا  ٥٠یکی از مخالفان جدی تشکیل ارتش واحد اروپایی بـه اسـتعداد 

هزار نفر، ایاالت متحده آمریکاسـت؛ زیـرا هرگونـه  ٥٠٠٠تشکیل نیروی واکنش سریع به استعداد 
ر زمینه نظامی و امنیتی، ایاالت متحده را در انزوا قرار خواهد داد. بر ایـن پایـه ایـن استقالل اروپا د

کشور تاکنون اجازه تشکیل چنین ارتش یا نیرویی را نداده است. دلیلی که اروپا نیز استقالل نظامی 
ویژه  است. اعضای اتحادیه به» ترس از خود«و امنیتی را جدی دنبال نکرده است تا به نتیجه برسد، 

علت  شـد، بـه کشورهای فرانسه، آلمان و پیشتر انگلستان که عضوی از جامعـه اروپـا محسـوب می
طور که بیان شد، خاستگاه دو جنگ جهانی بودنـد،  هایی که علیه یکدیگر شکل دادند و همان جنگ
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ه از اینکه یکی از اعضا از لحاظ نظامی از دیگران پیشی بگیـرد، هـراس جـدی دارنـد. بـر ایـن پایـ
دهند نیرویی خارجی به کنترل آنها اقدام کند تا از قـدرت گـرفتن هـر یـک از اعضـا کـه  ترجیح می

تواند برای سایر اعضا خطرساز باشد (مانند حمالت آلمان در دو جنگ نخست و دوم جهانی به  می
همسایگان) جلوگیری کند. همین عامل ترس از خود اروپا سبب شده اسـت تـا اتحادیـه بـا وجـود 

های نظامی و مالی که دارد، نتواند به استقالل نظامی و امنیتی برسد. البته دالیل دیگری نظیر  ناییتوا
های مالی نیز مطرح است، که با توجه به اینکه ایـاالت متحـده آمریکـا بیشـترین هزینـه را در  هزینه

  کند، اروپا کمتر به فکر ارتش واحد اروپایی بوده است.  پیمان ناتو پرداخت می
تبع آن شـرکای اروپـایی و  وادث تلخ افغانستان و خروج بدون حساب و کتاب آمریکـا کـه بـهح

نشدنی به آمریکا و  هایی فراموش زده از این کشور شدند، درس ناتویی آن نیز مجبور به خروج شتاب
هـزار نفـری داشـتند کـه  ٥٠٠٠اروپا داد؛ از جمله اینکه اگر اروپاییان یک نیـروی واکـنش سـریع 

زده  صورت شتاب وانست امنیت فرودگاه کابل را تأمین کند، دیگر مجبور نبودند همراه آمریکا بهت می
و بدون در نظر گرفتن جایگزینی برای انجام وظایف پساخروج، اقدام به خروجی کنند که همچنـان 

  شان در افغانستان باقی بمانند و نتواند از این کشور خارج شوند. برخی از شهروندان
ادث تلخ در افغانستان، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا را بر آن داشت تا در این حو

نشست وزرای دفاع اتحادیه، ایده قدیمی تشکیل ارتش واحد اروپایی یا تا حد امکان تشکیل نیروی 
صـورت جـدی مطـرح کنـد و از وزرای دفـاع  نفـر را ایـن بـار به ٥٠٠٠واکنش سریع بـه اسـتعداد 

 از نظـر  یز بخواهد گامکشورهای عضو ن
ً
هایی جدی برای تشکیل آن بردارنـد. امـا ایـن اقـدام قطعـا

ایاالت متحده آمریکا نه تنها قابل قبول نیست، بلکه از پایه مردود است و در صورت عملی شدن، با 
  های این کشور مواجه خواهد شد.  کارشکنی

ت متحده آمریکا در آغاز دهه سوم هزاره البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جایگاه ایاال
سوم که با خفت از افغانسـتان گریختـه اسـت، بـا ایـاالت متحـده آمریکـای دهـه آخـر هـزاره دوم 

شد، بسـیار متفـاوت اسـت و فاصـله  پساکمونیست و شوروی که قدرت بالمنازع جهان شناخته می
ای مزمن و جدی این کشور مطلع ه توان گفت اروپا نیز که از ضعف محسوسی دارد. بر این پایه می

خصوص پس از خروج بریتانیا یـا همـان اسـب تـراوا یـا نفـوذی آمریکـا از اروپـا، شـاید  است، به
هـای عملـی سـاخت اسـتقالل امنیتـی و سـپس  وضعیت فعلی را بهترین زمان بـرای برداشـتن گام
د اروپـایی تشـخیص دنبال آن تشکیل ارتش واح استقالل نظامی با تشکیل نیروی واکنش سریع و به

  داده و اراده الزم را برای آن پیدا کرده است.  
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  گیري نتیجه
اتحادیه اروپا بیش از دو دهه است که خواهان استقالل نظامی و امنیتی از ایـاالت متحـده اسـت و 

اند که ایاالت متحده آمریکا در پرتو گروگان گرفتن امنیـت ایـن  مقامات عالی آن به این مهم پی برده
ه، توانسته است خواست خود را بر اروپا تحمیل و اروپا را در بیشتر مناقشات و منازعات جهـان، قار

ها برای اروپا شاید بیش از ایاالت  بدون توجه به دیدگاه مخالف آنها با خود، همراه کند. این مداخله
سـاله  ٢٠های مالی، سیاسی و حیثیتی داشته است. نمونه آن حملـه نظـامی و جنـگ  متحده هزینه

افغانستان است که اروپا به خواست و تحت فشار آمریکا، در آغاز با آن همراهی کرد و برای خـروج 
زده آمریکـا، مجبـور شـد مفتضـحانه  از این باتالق نیز بدون اراده خود و تحت فشار خروج شـتاب

  خارج شود و ننگی تاریخی را برای خود به یادگار بگذارد.
جمهوری دونالد  پنهان اروپا با ایاالت متحده آمریکا پیش از ریاست های بنیادی پیدا و اختالف

ای که  گونه جمهوری ترامپ، آشکارتر شد؛ به شد، اما در زمان ریاست ترامپ، کمتر علنی مطرح می
شـد. بحـران خـروج  گرایانـه او نمی جانبه های یک اروپا در مواردی حاضر به همراهـی بـا خواسـت

ار دیگر پرده از اختالف دوسوی آتالنتیک برگرفـت و موجـب شـد تـا مقـام زده از افغانستان ب شتاب
عالی سیاسی و امنیتی این قاره جوزف بورل، بر لزوم تشکیل نیروی واکنش سریع برای دفاع از منافع 

کیـد کنـد. ایـن موضـوع را  کشـور از  ١٤اروپا بدون کمک و وابستگی به متحد دیـرین، آمریکـا، تأ
  حادیه تأیید کردند و مورد تأکید قرار دادند. کشور عضو ات ٢٧مجموع 

ای باشد تا در آینده، ایـده تشـکیل ارتـش واحـد  تواند مقدمه تشکیل نیروی واکنش سریع اروپا می
هـای عملـی آن برداشـته شـود. خـارج  اروپایی که دو دهه پیش مطرح شده بود، بار دیگر مطرح و گام

توانـد اروپـا را در تحقـق اسـتقالل  هـا نیـز می اروپاییشدن اسب تراوای آمریکا (انگلستان) از جمـع 
های این کشور، موفق کند. اما تشـکیل نیـروی  امنیتی و نظامی از ایاالت متحده آمریکا دور از مداخله

کشور عضو اروپاست تا هـم در تشـکیل، هـم در مأموریـت و  ٢٧واکنش سریع مستلزم همراهی همه 
داشته باشند؛ در غیر این صورت، همانند گذشته بـه مرحلـه عمـل ها مشارکت  ها و هزینه هم در برنامه

نخواهد رسید. امید ایاالت متحـده آمریکـا بـرای ناکـام گذاشـتن تحقـق اسـتقالل امنیتـی اروپـا، بـه 
خصوص کشورهایی است که برای تشکیل آن نیرو، هنوز حمایت رسـمی  های داخلی اروپا به اختالف

منظور کارشـکنی در  رایزنی آمریکا با این کشورها و اعضـای دیگـر بـه اند. بر این پایه و همراهی نکرده
  .های اجرایی نیروی واکنش سریع اروپا، دور از انتظار نخواهد بود برداشتن گام





  
  

  سوریه به ایران اسالمی جموري امورخارجه وزیر سفر ابعاد بررسی
  

 رویداد
اش  در اولـین سـفر خـارجی ،ی ایـرانوزیر امور خارجـه جمهـوری اسـالم ،حسین امیرعبداللهیان

ای حمایت از عراق، روز شنبه ششم شهریور به بغداد سـفر کـرد.  منظور شرکت در نشست منطقه به
مقامات این کشور دیدار و جمهور سوریه، و برخی  بشار اسد،  رئیس وی سپس راهی سوریه شد و با

رضـایتی جمهـوری اسـالمی ایـران از منظور اعـالم نا د.  سفر عبداللهیان به دمشق، بـهوگو کر گفت
دعوت نشدن سوریه به اجالس بغداد و نشان دادن عمق روابط راهبردی ایران و سـوریه بسـیار مهـم  
بوده است. در این نوشتار به بررسی ابعاد، اهداف و پیامـدهای سـفر وزیـر امـور خارجـه ایـران بـه 

  سوریه خواهیم پرداخت.

  تحلیل رویداد
وی . ای حمایت از عراق در بغداد شـرکت کـرد نشست منطقه در ١٤٠٠ریور شه امیرعبداللهیان در

نشسـت نشده بـه  دعوتعنوان یکی از غایبان اصلی  از سوریه به بغداد در سخنرانی خود در اجالس
کید و بـر تحقـق أثبات و امنیت عراق ت برگفت: مایلم بر نقش و حمایت کشورهای منطقه  و نام برد

همسایگان عراق از جمله کشور دوست و برادر جمهوری عربی سوریه یاد امنیت با مشارکت جمیع 
شایان ذکر ١ م.سف کنأکنم و از اینکه جای سوریه در میان کشورهای حامی عراق خالی است ابراز ت

پیش از سفر به بغداد گفته بـود: مـا معتقـدیم الزم بـود از سـوریه نیـز  است وزیر امور خارجه ایران
توسـعه پایـدار   . البته در خصوص امنیت وشد میم عراق در این اجالس دعوت عنوان همسایه مه هب

کید بـر نقـش مهـم أمنطقه با رهبری سوریه در تماس و مشورت هستیم و در مورد اجالس بغداد و ت
کـرد. بیـان چنـین ای با دمشق مشورت مسـتقیم خـواهیم  کشورهای منطقه در هرگونه ابتکار منطقه

  ای پیدا کند. امیرعبداللهیان به سوریه اهمیت بسیار گسترده سخنانی موجب شد که سفر
جدا از ابعاد اعتراضی به دعوت نشدن سوریه به اجالس بغداد، این سفر اهـداف مهـم دیگـری 
هم داشت. توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه (که از زمان سفر آقـای قالیبـاف، رئـیس مجلـس 

اس شده است) از دستاوردهای مهـم ایـن سـفر اسـت. شورای اسالمی، وارد مراحلی جدید و حس

                                                                                                                                        
 حمایت ای منطقه نشست در خارجه، امور وزیر امیرعبداللهیان، حسین دکتر سخنرانی« ،سایت وزارت امورخارجه .١

 https://www.mfa.gov.ir/portal/newsview/649791 :قابل بازیابی در ،۱۴۰٠شهریور  ٦ ،»عراق از

https://www.mfa.gov.ir/portal/newsview/649791
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افـزایش ارتباطـات جدید در ایران و وزارت امور خارجه آن  هدف دولتطبق اعالم امیرعبداللهیان، 
 .جای معطوف شدن به چند کشور غربی اسـت اقتصادی و سیاسی با کشورهای دوست و همسایه به

، خأل حضور اقتصادی ایـران لت ابراهیم رئیسیدیپلماسی اقتصادی ایران در دوبا تقویت قرار است 
    های کالن و گسترده اقتصادی ایران در سوریه فراهم شود. گذاری در سوریه رفع و زمینه برای سرمایه

 ل قـانون تحـریمدلی های شدید نفتی و بانکی و اقتصاد سوریه به تحریم علت اقتصاد ایران بهاز آنجا که 
سـمت تشـکیل باشـگاه  همکـاری دوجانبـه و حرکـت بـه ند،سـتهرو  بههای گوناگونی رو قیصر با چالش

تـرین  مهمد. تواند نقش مؤثری در ناکام گذاشـتن تروریسـم اقتصـادی غـرب داشـته باشـ ها می تحریمی
راهکارهـای مقابلـه و بررسی اش، توسعه اقتصاد  محورهای دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای سوری

بـا دیـدار  امیرعبـداللهیان در دیپلماسی اقتصـادی بـود.و تقویت  این دو کشور با تروریسم اقتصادی علیه
جدید از روابط تجـاری  ای ایران و سوریه وارد مرحلهکرد  اظهار فیصل المقداد، وزیر امور خارجه سوریه،

های اقتصـادی و تجـاری بـرای  دو کشور در حال ترسیم نقشه توسعه فعال همکاری د وان و اقتصادی شده
 بیشـتر چـه هـر گسـترش و توسعه تا بر هستیم اینجا امروز  ١.های ظالمانه دشمنان هستند ابله با تحریممق

 دوسـت عنوان بـه تأکیـد کنـیم. سـوریه دارد، قـرار مقاومـت مقـدم خـط در سـوریه نیز بر اینکه و روابط
وزیـر  ،مقـداد. الاست گذاشته سر پشت خوبی به را پیشرفت و سربلندی مراحل ایران، اسالمی جمهوری

هایی برای توسعه اقتصادی و صنعتی میـان دو کشـور  در این دیدار بر لزوم ایجاد فرصتخارجه سوریه نیز 
  د.ها تأکید کر در پس پیروزی طرفین بر تروریسم و تحریم

شــاره بــه جمهــور ســوریه، بــا ا رئیس ،وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در دیــدار بــا بشــار اســد
سـازی کمیسـیون مشـترک  هـای اقتصـادی، بـر ضـرورت فعـال وزههـای دو کشـور در حـ همکاری
جمهـور سـوریه  رئـیس ٢کرد.کید أیر سازکارهای موجود در این زمینه تساهای اقتصادی و  همکاری

 بـارهدررا ای خـود ه های جمهوری اسالمی ایران از سوریه، دیـدگاه نیز با ابراز خرسندی از حمایت
ای و  هـا در موضـوعات منطقـه انبه و همچنـین همکـاریهای دوج های دو کشور در حوزه همکاری

 د.المللی تشریح کر بین
 مهـم بسـیار بـازیگر یک صهیونیستی رژیم با مقابله پازل در است و ایران راهبردی عمق سوریه

 ها تروریسـت جـوالن برای جایگاهی به شام داد نخواهد اجازه هرگز تهران بنابراین رود؛ شمار می به
 در فرابخشـی نقشـی آینـده در اسـالمی جمهـوری داشت انتظار توان می نگرش ینا با. شود تبدیل

  کند.  ایفا سوریه بازسازی
                                                                                                                                        

 دو اقتصـادی و تجاری روابط از جدیدی مرحله وارد :المقداد با دیدار در امیرعبداللهیان« ،. خبرگزاری شبکه العالم١
 .https://fa.alalam.ir/news/5773428 : قابل بازیابی در ،۱۴۰٠شهریور  ٧  ،»کشورشدیم

  :قابل بازیابی در ، ۱۴۰٠شهریور  ٧  ،»گذشت؟ چه اسد بشار با عبداللهیان دیدار امیر در« ،خبرگزاری ایسنا . ٢
 https://www.isna.ir/news/1400060705310/ 

https://fa.alalam.ir/news/5773428
https://www.isna.ir/news/1400060705310
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دیـدار  دمشـق در فلسـطین مقاومت های گروه جهادی رهبران برخی همچنین با امیرعبداللهیان
 هعلیـ صهیونیسـتی، رژیـم وزیر نخست بنت، نفتالی تهدیدهای از پس روز چند کرد. این دیدار تنها

 رژیـم بـا احتمـالی تقابـل بـرای مقاومـت محـور تقویت برای ایران تصمیم دهنده کشورمان، نشان
عنوان موضوع اساسی و  خصوص که در اجالس بغداد هم موضوع فلسطین، به است؛ به صهیونیستی

درستی مورد توجـه  ها و تحوالت غرب آسیا به اول دنیای اسالم، و نقش رژیم صهیونیستی در آشوب
هـای فلسـطینی  نگرفت. اقدام هوشمندانه وزیر امور خارجه ایران اسالمی در مالقـات بـا گروهقرار 

 های مقاومـت فلسـطینی اسـت. صراحت بیانگر حمایت رسمی ایران اسالمی از فلسطین و گروه به
  ت.اسبوده این دیدار خود حامل پیام بسیار مهمی برای رژیم صهیونیستی 

دربـاره های وی  به سوریه و صـحبتبه سفر امیرعبداللهیان تن پرداخخبرگزاری آسوشیتدپرس با 
ایـران یکـی از قدرتمنـدترین حامیـان «ها، ضمن اشاره به این نکته کـه  تروریسم اقتصادی و تحریم

حمایـت ایـران و روسـیه نقـش «و » هـای اخیـر بـوده در سـال ،جمهـور سـوریه یسئـبشار اسد، ر
هایی که ایاالت  نویسد: تحریم ، می»است وریه داشتهذاری در تثبیت وضعیت دولت کنونی سرگثیأت

وضعیت اقتصادی ایـن کشـور  کردند،های اخیر علیه سوریه اعمال  متحده و اتحادیه اروپا طی سال
هـا و  طی چند مرحله تعدادی از شـبکههم داری ایاالت متحده  را متزلزل کرده است.  وزارت خزانه

تحـریم  ،در رسـاندن سـوخت بـه سـوریه نقـش داشـتند ، وبودنـدمرتبط هایی را که با ایران  شرکت
هـا علیـه ایـران یکـی از  خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم :کرد.آسوشیتدپرس نوشت

را این کشور تا حد زیادی به واردات زیعواملی بود که سوریه را با بحران در حوزه انرژی مواجه کرد، 
   ١ه بود.انرژی از ایران وابست

خصـوص در حـوزه انـرژی و  تواند زمینه رشد تجارت بین دو کشـور به امیرعبداللهیان می سفر 
هـای جـدی بـین بخـش  گسـترش همکـاریدر سفر عبداللهیان بـه سـوریه،  سوخت را فراهم کند.

کیـد بـر أت. خصوصی دو کشور و تجار ایران و سوریه  مورد توجـه و رایزنـی دو طـرف قـرار گرفـت
هـم در سـفر وزیـر خارجـه ایـران مطـرح و   کشورهای منطقـهبین ادی های اقتص گسترش همکاری

بـین توانـد  بسـیاری از تبـادالت اقتصـادی مـیمعتقـد اسـت جمهوری اسالمی ایران پیگیری شد. 
سازی تبادالت اقتصادی و همچنین کاهش موانع گمرکـی انجـام  کید بر بومیأکشورهای منطقه با ت

هـای نخبگـان ایـن  توانـد نگـرش یان کشورهای منطقه مـی. خودکفایی و تعامالت اقتصادی م گیرد
زیـرا بـا ؛ ای ایجـاد کنـد کشورها را به یکدیگر نزدیک و زبان مشترکی را در راسـتای امنیـت منطقـه

هـا در منـاطقی ماننـد  های جمهوری اسالمی ایران و سردار شهید سلیمانی نقش تروریسـت تالش

                                                                                                                                        
  :قابل بازیابی در ،۱۴۰٠شهریور  ۸ ،»سفردوجانبه اولین براي امن انتخابي سوریه؛« ،روزنامه اعتماد .١

 https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/172866 
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دیده در منطقه اسـت. در  مناطق آسیبسایر سوریه و سوریه کاهش یافته و هم اکنون زمان بازسازی 
  د.رس ای مشترک میان مردم کشورهای منطقه ضروری به نظر می این راستا ایجاد یک هویت منطقه

مقابلـه بـا  ،هایی از قبیل تروریسم حل بحران ایربهای منطقه و مقامات سوریه  یزنی با دولترا 
سازی سوریه و عـراق از اهـداف مهـم سـفرهای اخیـر ویروس کرونا و آمادگی برای مشارکت در باز

 توجه به رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بـربا  بوده است.وزیر امور خارجه 
هـای  ای امید است منطقه با همکـاری اولویت روابط با همسایگان و افزایش روابط اقتصادی منطقه

  برسد.تصادی شکوفایی اق  امنیتی به صلح و امنیت و به اوج

  گیري نتیجه
ویژه  تحوالت منطقه به در برابرتهران که در سوریه نشان داد  ایران اسالمی خارجه حضور وزیر امور
 همگرایانه دارد ،کشورهای عربی

ً
در گرایانه در سیاسـت خـارجی،  تحولرویکرد . این نگاهی کامال

در ایـن میـان خواهـد داشـت. امنیـت  ای برای ثبات و ثیر بسزایی در ایجاد همگرایی منطقهأآینده ت
ا پیام هخواهد به آن حال می ،ها بود ها و سوری سنگر عراقی تهران که در سالیان مبارزه با تروریسم هم

خواهد بود. اعالم وزیر خارجـه و ابـراز عالقـه بـرای  شانو کنار ستاشان  دهد که همچنان پشتیبان
خارجـه  حضور وزیر .روشنی منعکس کرد پیام را به جانبه با دمشق و بغداد این توسعه مناسبات همه

رود  مـی ت. انتظـاردر این دو پایتخت، بازتابی از روابط مستحکم میان ایران با عـراق و سـوریه اسـ
 هـای حوزه در ای منطقـه هـای ای وزیر امور خارجه ایران موجب افزایش همکاری نتایج سفر منطقه

ویژه  و مشکالت در راه گسترش روابـط بـه شود ماتیکدیپل و گردشگری تجاری، اقتصادی، امنیتی،
در چند سال گذشـته مناسـبات اقتصـادی میـان در حوزه اقتصادی را کاهش دهد. شایان ذکر است 

ها از دو برابر شدن تجارت دو کشـور در  بینی سوریه و ایران سیری صعودی داشته است. اکنون پیش
ها روند ایـن رشـد تجـاری را کنـد کـرده  ریمتح هرچند ) حکایت دارد۲۰۲۱سال جاری میالدی (

میلیـارد  ٥میلیـارد دالری بـه  ۳۰کوچک شده و از تراز تجاری سوریه سطح اقتصاد با اینکه  .است
تـوان  ایـران میدارد،  سوی بازسـازی گـام بـر مـی سوریه به ز آنجا کهاما ا ،دالر تنزل پیدا کرده است

را مین برق و خدمات فنـی و مهندسـی أدسازی، تسازی و س ساز، پل ت اقالم حوزه ساخت واصادر
  دهد.به این کشور قرار  یصادراتکاالی در صدر فهرست 

وفصل مسائل منطقه بدون بازیگری مهم همچون سوریه که در یازده سال  ایران معتقد است حل
ی جدیـد هـا گذشته توانسته قدرتمندانه و مقتدرانه با تروریسم تکفیری مبارزه و مقابله کند تا جریان

  ،تروریستی در منطقه شکل نگیرند
ً
این کشور باید نقش واقعی خود را در منطقه  میسر نیست و حتما

د. این مسئله یکی از علـل مهـم در اجالس بغداد خالی بو این کشورایفا کند و به همین دلیل جای 
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  سفر آقای عبداللهیان به سوریه بود.
در اولین سفر خود، مناسبات ایران مور خارجه دولت عنوان وزیر ا امیرعبداللهیان به گفتنی است

ویژه با دولت جمهوری عربی سـوریه آغـاز کـرد. بنـابراین، مـذاکرات  جدیدی را در سطح منطقه به
  د.بشار اسد و امیرعبداللهیان در این چارچوب باید مورد بررسی قرار گیر

نارضایتی برخـی مقامـات رسد سفر وزیر امور خارجه ایران اسالمی موجب خشم و  به نظر می
های غربی نیز سیاست سکوت خبری را در برابر این سفر مهم  پـیش  غربی شده است. اغلب رسانه

 های مهم اروپایی خودداری کردند. گرفتند و از انعکاس اخبار این سفر در رسانه
  


