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  طالبان کابینه ترکیب به نگاهی
  

  

  ددایرو
شـهریور  ١٦ شـنبه روز سه، سه هفته پس از اشـغال کابـل، سخنگوی گروه طالبان ،الله مجاهد ذبیح
  ۀدر ایـن کابینـ .کابینه دولت جدید افغانسـتان را اعـالم کـرد ،در یک کنفرانس خبری ١٤٠٠

ً
تمامـا

 های قومی، مذهبی و سیاسی جایگاه مشخصی تعیـین نشـده پشتونی (جز دو نفر)، برای سایر گروه
  ت.شمول نیس همه یافراگیر  خبری از دولت ،این کابینه رغم موقت بودن است و به
 در و دارد ادامـه ها مشـورت و وگوهـا گفت موقـت، کابینـه تکمیل برای که مدعی است مجاهد
سـخنگوی گـروه طالبـان بـا اشـاره بـه اینکـه  شوند. می معرفی کابینه مابقی تدریج به آینده روزهای

: افـزود شـود، نمی داده تظـاهرات اجـازه کس هـیچ به مردم برای آن تشریح و وانینق تکمیل زمان تا
  ١شوند. می مدیریت کشور بیرون از کنند می تظاهرات روزها این که افرادی

  تحلیل رویداد
ها، اعالم شد؛ اما معلوم نیست تا  وحدیث کابینه موقت دولت طالبان، پس از سه هفته تعلل و حرف

هد داشت و منظور طالبان از برگزاری انتخابات در آینده چیست و چگونه انجـام چه وقت ادامه خوا
هـای حزبـی و سیاسـی در کابینـه  خواهد شد. با توجه به حضور جدی نداشتن سـایر اقـوام و گروه

اعالمی طالبان، انتقادها به کابینه افزایش یافت و پس از آن بود که مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت 
موقت است و در آینده انتخابات برگزار خواهد شد. بدون شک تعریفی کـه طالبـان از  که این کابینه
شمول یا برگزاری انتخابات دارد، با تعریف اصطالحی آن تـا حـدودی متفـاوت اسـت و  کابینه همه

کنـد. البتـه شـیرعباس  همین مسئله ابهامات درباره صداقت در گفتار و عمل طالبـان را تشـدید می
 
ً
 گفته بود که در دولت اعالمی، افرادی نظیر حامد کرزی، دکتـر عبداللـه، حکمتیـار، استانکزی قبال

محقق و... جایگاهی نخواهند داشت. به هر حال انتخاب عنوان سرپرسـتی بـرای کابینـه اعالمـی، 
دید که طالبان چه سیاستی را اجرا در عمل و باید صبر کرد و رساند  نوعی هوشمندی طالبان را می به
  های خود عمل خواهد کرد.  و تا چه حد به گفته دکن می

                                                                                                                                        
  .١٤٠٠شهریور  ١٦. ایرنا،  ١
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بـاقی  ی اعالمـیها این سرپرسـتان بـرای چـه مـدت در پسـتمشخص نکرده است که  طالبان
فهرست اعالمی کابینه در  پشتونی است یا نه! شمول، همان همه و منظور از دولت همه خواهند ماند

بـه از بدخشـان و عبدالسـالم حنفـی  نالدی فصیح قاری فقط و هستند پشتون قاطع ، اکثریتموقت
انـد،  هگفت گروه طالبان همواره از دولت فراگیر سـخن  رهبران د. هرچندهستنازبک ترتیب تاجیک و 

 
ً
ـ  قومیمعلـوم شـد کـه از دولـت فراگیـر خبـری نیسـت و ایـن کابینـه  اما با اعالم این کابینه عمال

  ایدئولوژیک،
ً
  .استه مسئله حاکمیت، نگاهی انحصاری است و نگاه طالبان ب از یک قوم تقریبا

گـروه  این مشهور های شخصیت از و طالبان گروه عضو دولت، ی، همه اعضایسیاس از دیدگاه
 حضـور فهرسـت ایـن در افغانسـتان دیگـر سیاسـی های شخصـیت و ها از جناح یک هیچ هستند و
 اخه دّرانی و غلجـایی) تعلـق(ش پشتون قوم به شده اعالم افراد مطلق اکثریت از نگاه قومی،. دندارن
و  حنیـف محمـد دین قاری و ازبک قوم از دوم معاون عنوان به حنفی عبدالسالم مولوی فقط و دارند

 از شـورای  تاجیک ارتش، فرماندهان الدین، قاری فصیح
ً
هستند. از لحاظ طیفی هـم اعضـا عمـدتا

 ،جنـاحی طالبـان نگـاه دروناز  کویته یا شورای پیشاور یـا همـان شـبکه حقـانی هسـتند. بنـابراین
  .تقسیم شده است شورای پیشاور یا شبکه حقانیشورای کویته و  ین دو جناحها ب وزارتخانه

  : در تحلیل ترکیب کابینه طالبان باید گفت
ـ طالبان مـدعی اسـت در طـول بیسـت سـال گذشـته، رهبـران و نیروهـای طالبـان بـا آمریکـا 

  دانند. ق حکومت در افغانستان میاند و به همین علت خود را مستح جنگیده
 حکومـت  ها در طول تاریخ افغانستان مدعی حاکمیت مطلق بر کشور بوده ـ پشتون

ً
اند و عمـال

دانند و به همین علت، همه اعضای کابینه طالبان از قوم  در این کشور را حق طبیعی و ذاتی خود می
  پشتون هستند.

 پشتونی ـ 
ً
دانـد،  (جز دو نفـر)، خـود را مسـتحق حکومـت می علت دیگری که این کابینه تماما
طور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در  غنی و همه رهبرانی است که بـه فساد سیاسی و اداری دولت اشرف

گرا در کابینه نظام اسـالمی  گوید نباید افراد فاسد و غرب اند. طالبان می حکومت گذشته نقش داشته
بان را در اعالم کابینه از یـک جنـاح سیاسـی و قـومی حضور داشته باشند. این مسئله نیز دست طال

  خاص باز گذاشته است.
طلبی و توجه به منافع حزبی و گروهی رهبران جهادی و جریان شمال هم موجب شـد  منفعت ـ 

ها نتوانند عملکرد درسـتی  های سیاسی وابسته به جبهه متحد شمال سابق یا غیرپشتون تا این جریان
. مطامع سیاسی و منافع گروهی مانع از آن شد تا ائتالف شمال، اتحاد خـود در گذشته داشته باشند

را هم درون دولت وحدت ملی حفظ کند و هم سیاست درستی در مقابل طالبان پیش بگیرد. بـدون 
های فاحش سیاسی بیشترین تأثیر را در حذف جریان شمال داشته است و با تضـعیف و  شک اشتباه
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اند، قدرت و اختیار طالبان در  هبران آن به خارج از افغانستان کوچ کردهحذف این جریان که عمده ر
 پشتونی بیشتر شده است.

ً
  اعالم کابینه تماما

نوعی حمایت پاکستان و دسـتگاه اطالعـاتی  نکته آخر اینکه طالبان به پشتوانه توافق دوحه و به ـ 
ای ژنـرال  م کند. حضـور یـک هفتـهآن، توانست همه اعضای کابینه موقت را از رهبران طالبان اعال

های طالبان از جمله در اعالم کابینه موقت  فیض حمید در کابل و مدیریت و هدایت برخی سیاست
  و نیز جنگ پنجشیر و سایر موضوعات، در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. 

ر برخی اعضای کابینـه گرایانه آن در گذشته و حضو با توجه به سابقه طالبان، نگاه قشری و افراط
تـر  آی، سیا و... و از همه مهم اس ویژه آی های اطالعاتی به در زندان گوانتانامو و نقش فعال سرویس

های قومی و مذهبی در ساختار دولـت آینـده، بعیـد اسـت طالبـان بتوانـد دولتـی  حذف سایر گروه
  گذاری کند.  باثبات و مستحکم را در افغانستان پایه

آنچه برای جمهوری اسالمی ایران مهم است ثبـات و امنیـت و سـپس اقتصـاد در حـال در این میان 
کوشد تعامالت خود را با دولت آینده افغانستان گسـترش دهـد و  همین علت می  رشد افغانستان است؛ به

  مانع شود که بازیگران مقابل و معاند موجب تخریب روابط دو کشور همسایه شوند.

  گیري نتیجه
کننـد کـه از  این گروه کسانی را در دولت آینده شـریک می که دهد می طالبان نشان یمفهرست اعال

هایشان را بپذیرنـد.  لحاظ فکری، مذهبی، قومی و سیاسی از جنس آنان باشند و راهبردها و سیاست
های سیاسی در دولت اعالمی طالبان معرفی نشده است.  به همین علت کسی از سایر اقوام یا جناح

توانایی، کارآمدی و عملکرد طالبان در آینده افغانستان، معرفی نشدن افراد توانمنـد از سـایر  فارغ از
 صداقت رهبران طالبان را در تشکیل دولت فراگیـر زیـر سـؤال بـرده  گروه

ً
های قومی و حزبی، عمال

دسـت آورد و  است و بدون شک اگر طالبان نتواند در داخـل حـدی از مشـروعیت و مقبولیـت را به
هـا، تحصـیل و اشـتغال زنـان و... را  شکالت معیشـتی، بیکـاری، بـانکی و خـروج و ورود افغانم

ویژه  ای نیز با مشکل مشروعیت مواجه خواهد شـد؛ بـه ای و فرامنطقه وفصل کند، در بعد منطقه حل
غنی و  ای، طبق توافق دوحه و معامله با آمریکا و شخص اشـرف که طالبان بر خالف تبلیغات رسانه

ها در جنوب و  دست گرفته و جز بخشی از پشتون انت برخی در درون دولت گذشته، قدرت را بهخی
شرق، اقبال عمومی در مناطق مرکزی و شمالی به طالبان بسیار شکننده و سطحی و اجباری اسـت. 
بنابراین قدرت فعلی طالبان، بیش از آنکه اکتسابی و مشروع از سوی مردم باشـد، بـا زور و معاملـه 

کید طالبان بر مشی طالبانی با قوم خاص و بی هب توجهی به سایر  دست آمده است و به همین علت تأ
 های دولت دوم طالبان خواهد شد. های سیاسی در سایر اقوام و مذاهب موجب تزلزل پایه ظرفیت





  
  

  کابل در) CIA( سیا پایگاه شدن برچیده از تحلیلی
  
  

  دادیرو
) سـیا( متحـده ایـاالت مرکـزی اطالعات سازمان پایگاه آخرین آمریکایی نیروهای ۱۴۰۰ شهریور ۶ در

 دلیـل انفجـار نوشت: شنبه روز تایمز نیویورک، ایرنا گزارش کردند. به منهدم را ١»عقاب پایگاه« به موسوم
  افتد. نمی طالبان دست به آن در مانده جا به اطالعات و تجهیزات شود تضمین که بود این پایگاه

و در سراسـر جنـگ افغانسـتان  یافت تغییر بزرگ مرکزی به کوچک پاسگاه یک از اب،عق پایگاه
 محلـی شد. مـردم  گرفته کار به افغانستان اطالعاتی های دستگاه ضدتروریسم نیروهای آموزش برای

 طوری و شد  می محافظت شدت به مجتمع این. داشتند پایگاه درباره این کمی اطالعات، افغانستان
، رسـید متـر می ۳بیش از  به آنها ارتفاع که بود. دیوارهایی غیرممکن آن به نفوذ که بود شده طراحی
 بـه، داخـل به خودروها ورود برای ضخیم فلزی دروازه یک و بودند کرده احاطه را مکان این اطراف
  شد. می بسته و باز سرعت

 از قبـل اسـناد و شـوند بازرسی بودند تا امنیتی ایست سه از عبور به ملزم ورود از پس خودروها
 آسـانی کـار پایگـاه این کردن منهدم، سیا پیشین پیمانکار یک گفته شد. به می کنترل پایگاه به ورود
 بـین از بایـد نیـز حسـاس تجهیـزات، ها دیسـک هـارد کـردن خرد و اسناد سوزاندن بر عالوه. نبود
  نیفتد.  طالبان دست به تا رفت می

 تحلیل رویداد
ـ  های اطالعاتی های اشغال افغانستان، به انواعی از فعالیت گذشته، یعنی در سالدر بیست سال  سیا

 تجـارت مـواد مخـدر) مشـغول بـود. ربـودن  امنیتی، فرهنگی
ً
ـ اجتماعی و حتـی اقتصـادی (مـثال

  های بی مخالفان و شکنجه آنها در زندان
ً
نام و نشان متعددی که در نقاط مختلف افغانسـتان (بعضـا

های اصـلی سـیا بـود. تجـارت مـواد  ی آمریکایی مثل بگرام) واقع بودند، یکی از برنامهها در پایگاه
 ۲۰۰۲به  ۲۰۰۱ها گسترش فراوانی پیدا کرد (تنها از سال  مخدر نیز از اولین سال حضور آمریکایی

 سـیا در کنـار ارتـش آمریکـا  برابری کشـت و تجـارت خشـخاش بـوده ۱۰شاهد رشد 
ً
ایم) و قطعـا

                                                                                                                                        
1. Eagle Base 
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، سراسـیمه و دسـتپاچه، در  اند ی این مواد بودند. اما امروز کارکنان سیا مجبـور شـدهسوداگران اصل
کنار نظامیان ایاالت متحده از افغانستان خارج شوند و در آخرین لحظـات هـم مجبـور بـه انهـدام 
 سعی در ادامـه حضـور نامحسـوس خـود 

ً
پایگاه خود در نزدیکی فرودگاه کابل شدند (هرچند یقینا

 از 
ً
 هـم ضـربات متعـددی در افغانسـتان عمدتا

ً
طریق جاسوسان محلی خواهند داشت). سـیا قـبال

که به احتمال بسیار زیاد حامل  ۱۳۹۸بهمن  ۷دریافت کرده بود. سقوط هواپیمای مربوط به سیا در 
قاتل شهید سلیمانی، مایکل دی. آندریا بود، یکی از این ضربات است. ضربه مهلک دیگـر حملـه 

 در سـیا پایگاه را در  سیا مأمور هفت ،۲۰۰۹ دسامبر ۳۰ وی است که موفق شد دردکتر هومن البال
دکتر بالوی اردنی که تحت تأثیر دیـدن وضـعیت  .با یک عملیات انتحاری هالک کند خوست شهر
ها در اردن سخت روحیه ضدآمریکایی پیدا کرده بود، توانست ذره ذره  های فلسطینی بار اردوگاه رقت

ولـی در  ،اسـت کـرده نفـوذ القاعـده سـران حلقه در بود ا به خود جلب کند. او مدعیاعتماد سیا ر
نهایت مشخص شد که هدفش تنها ضربه زدن به آمریکـا و دسـتگاه اطالعـاتی آن یعنـی سـیا بـوده 

 سـیا تـاریخ در بوده کـه نظیـری برای سیا گذشته سال ۲۵ در واقعه ترین تلفات پر، حمله است. این
 کـاله سـیا سـر ،گفتـه دروغ سـیا های خبرچین از زیادی تعداد ،قبل های دهه طول در .نداشته است

 کـه سـیا افسـر اغفـال بـه اقدام کس هیچ بودند؛ ولی کرده فرار یا دزدیده پول کرده، خیانت ،گذاشته
  بود. نکرده وی کشتن و دام به او کشاندن و بوده او با رابط مسئوِل 
 که شد باعث ها اشتباه از زنجیره یک که رسید نتیجه ینا به سیا داخلی تحقیقات ۲۰۱۰ سال در
 و امن بسیار پایگاه به آسان و راحت خیلی و عبور رخنه امکان ،البالوی هومن، ساله ۳۲ پزشک این

 بازرسـی های پسـت از کنـد بـدنی بازرسی را او کسی اینکه باشد. بدون داشته را سیا شده محافظت
  شود. حاضر بودند، وی با مالقات منتظر مشتاقانه که سیا افسران از کثیری در جمع و بگذرد

  الظواهری، ایمن تواند می که بود داده قول البالوی
ِ
 بـه رهبـر القاعـده، را الدن، بـن اسامه معاون

شـده  گذاری دهد و در روز واقعه با ادعای داشتن خبری در ایـن بـاره بـا خـودروی بمب تحویل آنها
  سیا در خوست رسانده بود. سرعت خود را به قلب پایگاه به

ای سخت بـه سـیا و افسـانه  خان کانسی ضربهها قبل هم یک پشتون پاکستانی به نام ایمل  سال
طـی عملیـاتی بسـیار پیچیـده در نزدیکـی مقـر  ١٩٩٣نفوذناپذیری آنها وارد کرده بود. او در سـال 

دادن پـنج نیـروی سـیا شـده جا موفق به هدف قرار  مرکزی سیا (النگلی ویرجینیا) مستقر و از همان
بود. (دو نفر از آنها کشته و سه نفر زخمی شدند.) او چند سال بعد شناسـایی و دسـتگیر و در سـال 

با تزریق سم به بدنش در آمریکا کشته شد. صدها هزار نفر در پاکستان از پیکر او استقبال و  ٢٠٠٢
  دند.بسیاری از مردم پاکستان به مثابه یک قهرمان به او نگاه کر

ها از افغانستان و مجموع ضرباتی که سیا و نظامیـان آمریکـا در  بار آمریکایی نحوه خروج خفت
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های سعودی و صهیونیسـتی هسـتند. بـه  رژیم اند از عوامل مؤثر در افزایش ترس ها خورده این سال
اعتراف عاموس یادلین صهیونیست (رئیس سابق امان)، شکست آمریکا در افغانستان یک شکسـت 
فاحش اطالعاتی بود و بنا بر تحلیل عبدالباری عطـوان در رأی الیـوم و تحلیـل سـلیمان صـالح در 

اند.  ها از تکرار سرنوشت آمریکا در افغانستان، برای خودشان دچار بـیم شـده الجزیره، صهیونیست
 کارشـناس و تحلیلگـر مـایلز، رژیم سعودی نیز چنین وضعیتی دارد و به وحشت افتاده است. هیـو

 و افغانسـتان از آمریکـا خـروج از دارنـد حـق سـعودی مقامات که است معتقد خاورمیانه، مسائل
 امنیـت گـرفتن قـرار خطـر معـرض در احتمـال بـه توجـه بـا کشـور، ایـن در طالبان گرفتن قدرت

 هـم سـعود آل«: معتقـد اسـت کننـد. مـایلز نگرانی و نارضایتی، ناراحتی احساس شان، حکمرانی
 هماننـد عربسـتان بـر حـاکم خانـدان زیرا است؛ مواجه افغانستان در کننده نگران وضعیتی با اکنون
 تکیه آمریکا بر داخلی تهدیدهای و خارجی دشمنان از ماندن امان در برای افغانستان، پیشین دولت
 سیاسـت علمـی مرکز عضو و خاورمیانه کارشناس اولریچسن، کوتس همچنین کریستین» اند. کرده

 نفتـی شـرکت آرامکـو، علیـه گرفته شـکل حمالت: کرد خاطرنشان رایس، دانشگاه در بیکر عمومی
 به واشنگتن سوی از شده ارائه امنیتی های تضمین تا شد باعث ۲۰۱۹ سپتامبر در سعودی، پیکر غول

مسئول کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تصـریح کـرده  .برود سؤال زیر شدت به ریاض
  به آمریکا متکی بود و اروپا هم باید برای خود فکری کند... . توان است که دیگر نمی
دو عضو اصلی کمیته روابط ای است که  گونه بار شکست آمریکا در افغانستان به وضعیت خفت

 هـر آیـداهو،خواه اهل  جمهوری ،و جیمز ریش ،دموکرات اهل نیوجرسی ،خارجی سنا، باب منندز
مفتضـحانه  یشکسـت را افغانسـتان از آمریکـا خـروج و  کـرده حملـه بایـدن دولـت شدت بـه به دو
. بلینکن برای پاسخگویی به آنها در سنا حاضر شده، ولی خشـم نماینـدگان همچنـان بـه ندا ستهدان

  قوت خود باقی است.

  گیري نتیجه
های مهـم غـافلگیری، تحقیـر و  تعطیلی سفارت آمریکا و منهدم شدن پایگاه سیا در کابل از نشـانه

ها در افغانستان است. پایگاه سیا در افغانستان (پایگاه عقاب) از مراکزی بود کـه  کاییشکست آمری
بر همه امور امنیتی و اطالعـاتی آمریکـا در افغانسـتان و منطقـِه پیرامـون آن (از جملـه ایـران) اثـر 

 گذاشت و امروز دولت ایاالت متحده آمریکا چنین پایگاهی را از دست داده است (هرچند آنهـا می
های دیگر از جمله از طریق جاسوسان محلی به فعالیت اطالعاتی خـود  تالش خواهند کرد به شیوه

های گذشته بر پیکر سـیا وارد شـده بـود از جملـه  ادامه دهند). ضربات مهلک دیگری نیز طی سال
دست یک دکتر اردنی و نیـز سـقوط هواپیمـایی کـه  مأمور ارشد سیا در پایگاه خوست به ۷هالکت 
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 حامل مایکل دی. اندریا بود. وضعیت کنونی سبب ترس دولتاحت
ً
هایی چون سعودی و رژیـم  ماال

ویژه تصـویر هـالیوودی و  هـا بـه ناپذیری آمریکایی صهیونیستی شده اسـت، زیـرا افسـانه شکسـت
هـا هسـتند، در  ـ که حامیان اصلی این رژیم  ِای آی ـ سی العاده آژانس اطالعات مرکزی آمریکا خارق
  کسته شده است.هم ش



  
  

  افغانستان  در ترکیه حضور انداز چشم
  
  

  رویداد
ترکیه از جمله کشورهایی است که در قالب ناتو در افغانسـتان حضـور داشـته اسـت؛ امـا براسـاس 
توافق صلح طالبان و آمریکا، نیروهای این کشور نیز همراه سایر نیروهای خارجی باید از افغانستان 

آگوست  ١٤٠٠/١٥مرداد  ٢٤پیش از تصرف کابل، پایتخت افغانستان، در  خارج شوند. طالبان چه
 یالمللـ نیبـبهانه حفاظـت از فرودگـاه  ، چه پس از آن، همواره با ماندن ترکیه در افغانستان به٢٠٢١

شـهریور  ٤فرودگـاه کابـل در  ویژه انفجـار کابل مخالفت کرده است. اما تحـوالت افغانسـتان، بـه
شــهروند افغانســتانی و تعــدادی نیــروی  ١٧٠، و کشــته شــدن حــدود ٢٠٢١آگوســت  ١٤٠٠/٢٦

ای که طالبـان و ترکیـه  گونه آمریکایی باعث توجه بیشتر به موضوع حضور ترکیه در افغانستان شد؛ به
  در این خصوص با یکدیگر مذاکره کردند.
ایران حائز  تواند از ابعاد مختلف برای جمهوری اسالمی حضور نیروهای ترکیه در افغانستان می

  انداز این حضور را ترسیم کنیم. اهمیت باشد. بر این اساس، در این یادداشت درصدد هستیم چشم

 تحلیل رویداد
با قطعی شدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، موضوع ماندن نیروهای نظـامی ترکیـه بـرای 

ا این موضوع مخالفـت کـرد و صراحت ب المللی کابل مطرح شد. طالبان به محافظت از فرودگاه بین
عنوان  از آنکارا خواست تا نیروهای خود را از افغانستان خارج کند؛ در غیر این صـورت بـا آنهـا بـه

شود. با وجود این، طالبان خواستار قطع روابط با ترکیه نبود. پس از تصرف کابـل  اشغالگر رفتار می
اعـالم آمـادگی کـرده و خواسـتار حضـور توسط طالبان، این گروه بارها بـرای همکـاری بـا آنکـارا 

  اقتصادی، فنی، آموزشی و مدیریتی ترکیه بوده است.
ثبـاتی بـوده اسـت؛ بـه  ها دچـار بی زده است و سال طالبان کشوری را در اختیار گرفته که جنگ
های اقتصادی، آموزشی، فنی،  های زیادی در حوزه همین دلیل، حکومت طالبان با کمبودها و نقص

های ضـعف و  رو خواهد شد. انفجار فرودگاه کابـل یکـی از نمونـه نظامی و امنیتی روبه ساختاری،
توانـد در رفـع  های آینده طالبان است. از نظر طالبان، ترکیه از جمله کشورهایی است که می چالش

اند از: تـأمین نیازهـای  این نواقص کمک کند و منافعی برای این گروه داشته باشد. این منافع عبارت
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اقتصادی، رفع نقایص فنی، آموزش نیروهـای نظـامی و فنـی، مشـارکت در بازسـازی افغانسـتان و 
  رسمیت شناختن حکومت طالبان. به

با وجود این، طالبان و آنکارا درباره نوع حضور ترکیه در افغانستان اخـتالف دارنـد؛ بـه عبـارت 
افق دارند، امـا طالبـان مخـالف دیگر هرچند دو طرف بر سر حضور اقتصادی ترکیه در افغانستان تو

ویژه در فرودگاه کابل است. با این حال ترکیه از مخالفت طالبان بـا  ها به ـ امنیتی ترک حضور نظامی
حضور نیروهایش در افغانستان ناامید نخواهد شد و بـر خواسـته خـود اصـرار خواهـد کـرد؛ زیـرا 

دنبال تحقـق آنهاسـت. ایـن منـافع  و بـهمنافعی اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای خود در نظر گرفته 
  اند از: عبارت

های ترکیه با آمریکا و ناتو از جمله اقدام ترکیه در خریـد سـامانه  اختالف ـ بهبود روابط با آمریکا و ناتو:
هـای اقتصـادی، بـا بـه قـدرت  طلبانه اردوغـان و تحریم روسی، رفتارهای توسعه ٤٠٠موشکی اس 

ی آمریکا که در مواضع خود نشان داده است رویکرد مثبتی به ترکیه جمهور جو بایدن، رئیسرسیدن 
ندارد، نگرانی زیادی برای دولت حاکم در ترکیه ایجاد کرد. به همین دلیل، اردوغان درصـدد اسـت 

 مسـائل بـارهدر نظرهـا اخـتالف ایجاد کند تا بتواند آمریکا و ناتو با یهمکارجدید برای  ییها نهیزم
  نفی آن برای خود را تعدیل کند.و پیامدهای م گرید

هـایی اسـت کـه ارتبـاط  حضور ترکیـه در افغانسـتان کـه دارای قومیت ی:ـ تقویت نفوذ در آسیای مرکز
هـا در  تواند باعث تسهیل حضور و نفوذ بیشـتر ترک مستقیمی با کشورهای آسیای مرکزی دارند، می

بـه ایـن ادی بـا ترکیـه هسـتند، شـود. ی زیـخیتار و یزبان ،یمذهباین کشورها که دارای اشتراکات 
یـک قـدرت در  عنوان بهتواند خود را  ، می»جهان ترک«ترتیب، ترکیه عالوه بر نزدیک کردن خود به 
 از جمله روسیه استفاده کند. های دیگر  این منطقه معرفی و از این حضور علیه قدرت

های حامی  مکان ارتباط مستقیم با گروهاردوغان با حضور در افغانستان عالوه بر اـ ایجاد ابزار فشـار: 
تواند از اویغورهای این کشور و اویغورهای چین بیش از پیش حمایت و  خود در آسیای مرکزی، می

های ضدایرانی نیز رابطه برقرار کند. به هر میزان که ترکیه در این امر موفـق شـود، ابـزار  حتی با گروه
خواهـد داشـت و از آن در معـادالت منطقـه اسـتفاده  فشاری علیه روسیه، چین و ایـران در اختیـار

  خواهد کرد.
حضور ترکیـه در کشـوری کـه بـر اثـر جنـگ تخریـب شـده، نیازمنـد بازسـازی ـ منافع اقتصـادی: 

طور قطـع سـود خـوبی دارد.  گذاری و مدیریت فنی و اقتصادی است کـه بـه ها، سرمایه زیرساخت
های اقتصادی چـین از جملـه طـرح  ها در طرح ش ترکعالوه بر این، حضور ترکیه در افغانستان، نق

  دهد. کمربند و جاده را افزایش می
ترکیـه و افغانسـتان، نگـاه مثبـت مـردم  یفرهنگـ و یمـذهبعالوه بر منافع یادشده، اشـتراکات 

ــازیگران و  افغانســتان بــه ترکیــه و قــدرت نــرم ترک ــط خــوب آنکــارا بــا ب هــا در ایــن کشــور، رواب
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عنوان دو بـازیگر  فوذ، همکاری و روابط بسیار نزدیک با قطر و پاکستان بـههای محلی بان شخصیت
هـا در مسـائل فنـی،  اصلی و تأثیرگذار بر طالبان، حمایت آمریکا و اروپا، پذیرش توان و نقش ترک

مدیریتی و اقتصادی توسط طالبان، نیـاز طالبـان بـه مـورد شناسـایی قـرار گـرفتن از سـوی جامعـه 
نی طالبان در مسـائل فنـی، مـدیریتی، آموزشـی، امنیتـی و اقتصـادی، و سـرانجام الملل و ناتوا بین

ویژه سنی بودن دولت اردوغان از عوامل مهمی هستند که امکان حضور و نفوذ ترکیه در  اسالمی و به
  کنند. افغانستان را فراهم می

چـون ایـن انفجـار در این میان انفجار فرودگاه کابل حضور ترکیه در افغانستان را تقویت کـرد، 
هایی را که در آینده برای طالبان متصور است، و نیز ضـعف طالبـان را نمایـان  حس ناامنی و چالش

فرض خود مبنی بر توان مدیریت و رفـع مشـکالت فنـی و  کرد. این مسئله ترکیه را در اصرار بر پیش
  کند. تر می امنیتی و بر این اساس، درخواست خود مصمم

ها و موانعی نیز مواجه اسـت. جـدا از مخالفـت  ه برای این حضور، با چالشبا وجود این، ترکی
هـای داخلـی ترکیـه کـه در  هـای احـزاب و گروه طالبان که پیش از این توضیح داده شـد و مخالفت

تـرین چالشـی  هایی مانند روسـیه و ایـران، مهم های اردوغان تأثیری ندارد، مخالفت قدرت تصمیم
 افغانسـتان بحـران در ریـدرگقرار دارد؛ چون این دو کشور که از بازیگران است که پیش روی آنکارا 

چه در قالب ناتو یا در قالب خارج از ناتو و براساس  را افغانستان رمؤثر ترکیه د نقش هرگونههستند، 
پذیرند. ترکیه و روسیه نسبت به تجربه رفتاری ترکیـه در سـوریه و  های آنکارا، نمی اهداف و سیاست

شده را  ها اهدافی فراتر از اهداف اعالم و مناطق دیگر نگاه مثبتی ندارند و بر این باورند که ترک قفقاز
نظامیان و مـزدوران خـارجی بـه  در افغانستان دنبال خواهند کرد. تجربه چنـدین نمونـه انتقـال شـبه

بـاره حفاظـت از مناطق درگیری که ترکیه انجام داد، عضویت در ناتو و مذاکره و توافق با آمریکـا در
  المللی کابل باعث بدبینی روسیه و ایران به حضور ترکیه در افغانستان شده است. فرودگاه بین

  گیري نتیجه
خأل ایجادشده در افغانستان، اردوغان را برای حضور و نفـوذ بیشـتر در ایـن کشـور تحریـک کـرده 

ن، امنیـت و اقتصـاد ایـن است. عالوه بر حضور نداشتن قدرت برتر داخلی و خارجی در افغانسـتا
ها در افغانستان به عواملی مانند رفـع یـا  توان گفت آینده حضور ترک کشور نیز دچار خأل است. می

ماندگاری مشکالت سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور و نقش بازیگرانی مانند روسـیه، ایـران و 
  د.چین در رفع این خألها و نحوه مخالفت با حضور ترکیه، بستگی دار
ها بیشتر از  ران دهد که وزن پیش ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر حضور ترکیه در افغانستان نشان می

اجبار مواضع سخت خود را در قبال حضـور  هاست. بر این اساس احتمال دارد که طالبان به ران پس
ئـل شـود.ـ امنیتی نیروهای ترک تعدیل کند و در معـادالت افغانسـتان بـرای ترکیـه نقـش قا نظامی



  



  
  

  پارلمانی انتخابات در مغرب گرایان اسالم شکست پیامدهاي و دالیل
  

  رویداد
 
ِ
برگـزار شـد،  ١٤٠٠شـهریور  ١٧پارلمـانی کـه در  انتخابـات در توسـعه مغـرب و عدالت حزب اخوانی

ای از  هـای رسـانه ترین کرسی را کسب کرد و شکست سهمگینی را متحمل شد. بـر اسـاس گزارش پایین
(از نزدیکـان پادشـاه  ٢به رهبری عزیـز اخنـوش ١»لألحرار الوطنی التجمع«لیبرال  انتخابات، حزب نتایج

سـال  ١٠های پارلمان را کسب کـرد و حـزب اخـوانی عـدالت و توسـعه پـس از  مغرب) بیشترین کرسی
گیر و تاریخی حزب عـدالت  دست آورد. چنین شکست چشم حکومت، رتبه هشتم را در این انتخابات به

آفریقـا تلقـی  شمال منطقه در گرا اسالم دولت آخرین شکست عنوان بهتوسعه در کارنامه اسالم سیاسی،  و
دولت، شکسـت بزرگـی را متحمـل  و پارلمان تعلیق از پس تونس شود. پیش از این نیز حزب النهضه می

یجاد کرده است کـه ا را در اذهان عمومی مردم و جامعه نخبگان شمال آفریقا هایی سؤال شد. این اتفاقات
 در سیاسـی اسـالم رونـد گفـت تـوان یمیان در مغرب چیست؟ آیا گرا اسالم شکست و پیامدهای دالیل
ها در این یادداشـت، دالیـل  است؟ برای پاسخ به این سؤال بحران از گذار حال در یا رسیده پایان به منطقه

  و پیامدهای این شکست تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  حلیل رویدادت
 بـرای شـاه دسـتور و عربـی بهار اعتراضات فضای در ۲۰۱۱ سال در حزب اخوانی عدالت و توسعه

 این حـزب در انتخابـات ٣رسید. قدرت به استفاده کرد و آمده یشپ فرصت از اساسی، قانون اصالح
  برنده انتخابات مغرب شد. ٤های پارلمان نیز با کسب اکثریت کرسی ٢٠١٦

مطبوعـاتی اظهـار داشـت: حـزب جمعیـت ملـی  یدر کنفرانس ،دالوافی لفتیتعب ،وزیر کشور

                                                                                                                                        
  . حزب جمعیت ملی آزادگان١
که وزارت کشاورزی را در  ۲۰۰۷از سال  ،مغربهای مطرح در فضای سیاسی  از شخصیتعنوان یکی  بهاخنوش . ٢

های انتخاباتی حضـور داشـته اسـت. او همچنـین در کنـار سیاسـت، بـه تجـارت  دست گرفت، همواره در رقابت
عزیز اخنوش از افراد بسیار نزدیک به ، ها رود. به گفته رسانه شمار می پردازد و از سیاستمدارن ثروتمند مغرب به می

  این کشور است.پادشاه  ،محمد ششم
  .www.saharamedias.net ،١١/٠٩/٢٠٢١،»المغرب.. الملك یعین عزیز أخنوش رئیسا للحکومة«،. محمد حرمه٣
  کرسی را در اختیار داشت. ١٢٥، ٢٠١٦. حزب عدالت و توسعه در انتخابات ٤

http://www.saharamedias.net
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کرسـی،  ٨٢ ١سـمآرا را کسـب کـرد و حـزب اصـالت و مدرنی یشترینکرسی ب ٩٧آزادگان با کسب 
دسـت آوردنـد و  کرسـی بـه ٢٠ ٣کرسی و حزب پیشرفت و سوسیالیسـم ٢٦ ٢حزب جنبش مردمی

  گیری را ثبت کرد. چشمکرسی کاهش  ١٢ با کسب حزب عدالت و توسعه نیز
درصد اعـالم کـرد و گـزارش داد: میـزان مشـارکت در  ٥٠٫٣٥وزارت کشور میزان مشارکت را 

درصد اعالم شده  ٤٣که  ٢٠١٦درصد بود که در مقایسه با انتخابات سال  ٦٦برخی مناطق جنوبی 
شامل انتخابات گیری برای اولین بار در تاریخ مغرب در یک روز  یرأبود، کمی افزایش داشت. این 

هزار کرسـی بـود کـه بـه گفتـه  ٣١ای و محلی با بیش از  کرسی و انتخابات منطقه ٣٩٥پارلمانی با 
  ٤ناظران موجب افزایش میزان مشارکت شد.

گرا و حـزب  برخی احـزاب سیاسـی از جملـه حـزب عـدالت و توسـعه، ائـتالف فـدرال چـپ
گیری از جمله رشوه دادن بـه  وانین رأیها و نقض ق هایی از برخی تخلف سوسیالیست متحد گزارش

ارائه کردند و از مقامات مغرب خواستند برای مقابله  های آنها دهندگان و عدم اطمینان از هویت یرأ
  ٥با این تخلفات وارد عمل شوند.

یر را از حزبـی کـه بیشـترین کرسـی را در وز نخسـتمحمد ششم، پادشاه مغرب، پس از انتخابات، 
یر مکلـف، وز نخسـتانتخاب کرده و قرار است  جمعیت ملی آزادگانحزب  ورده یعنیدست آ پارلمان به

تشکیل دهد. بـه ایـن ترتیـب حـزب  ساله پنجعزیز اخنوش که از این حزب است، کابینه جدیدی با عمر 
به قدرت رسید، شکست سختی خـورد و سـهمش از  ٢٠١١عدالت و توسعه که در چارچوب بهار عربی 

  کرسی در پارلمان جدید رسید. ١٢اش رو به پایان است، به  انی که دورهکرسی در پارلم ١٢٥

  گرایان مغرب الف) دالیل شکست اسالم
کنار رفتن اخوان مغرب  در فضـایی آزاد و دموکراتیـک  برخالف موارد اخوان در مصر، تونس، سودان و...

ای سیاسـی، امنیتـی، ه ای دالیل شکست اخوان را به انـواع محـدودیت صورت گرفت. ممکن است عده
 این
ً
طـور نبـوده اسـت. حتـی از لحـاظ  اقتصادی و حاکمیتی یا انواع تبلیغات سوء ربط دهنـد کـه اتفاقـا

تـوان  ین احزاب اخـوانی جهـان عـرب اسـت و نمیگراتر عملترین و  هویتی، اخوان مغرب یکی از لیبرال
  ٦رب سخن گفت.در فضای اجتماعی مغ» ییگرا اسالمتنفر عمومی ضد«ی از یک راحت به

                                                                                                                                        
 والمعاصرة األصالة . حزب١
 ة الشعبیةحزب الحرک. ٢
  واالشتراکیة التقدم . حزب٣
 .www.alhurra.com، ٠٩/٠٩/٢٠٢١، »المغربیة البرلمانیة االنتخابات في قاسیة لإلسالمیین هزیمة«. الحرة، ٤
، ٠٩/٠٩/٢٠٢١، »؟والتنمیـة العدالـة لنهایـة یؤشـر قـد الـذي السیاسي التسونامي أسباب ماهي«غبشي،  . بوعالم٥

www.france24.com/ar. 
 های یادداشـت ،١٤٠٠ شـهریور ١٩ ،»شکست اخوان مغرب و طـرح یـک مالحظـه«مقدم،  . محمدرضا عشوری٦

  .mr_ashoori@در کانال تلگرام،   سیاسی اسالم مطالعات

http://www.alhurra.com
http://www.france24.com/ar
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های حضـور در قـدرت بـه شـعارهای  شکست حزب اخوان بـه ایـن دلیـل بـود کـه طـی سـال
سـازی  پـذیرش عادی مغـرب واوضاع نابسـامان بیکـاری در  آن  ؛ نمونهاش عمل نکرد گرایانه اسالم

وزیر اخـوانی صـورت گرفـت و در تـاریخ هـم  که با امضای شخص نخستاست روابط با اسرائیل 
آنان را از چشم افکار عمومی انداخت. نـاتوانی  ،گرایی و تنازل بیش از حد اخوان عمل ماندگار شد.

این حزب در حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی مردمی که با هدف بهبود شرایط زنـدگی خـود بـه 
در ادامه به تشریح موردی دالیل  از عوامل دیگر شکست این حزب بود. ١،این حزب رأی داده بودند

 پردازیم. گرایان مغرب می شکست اسالم
پایگاه اجتماعی خود را میان مردم ، گرای عدالت و توسعه حزب اسالم. از دست دادن پایگاه اجتمـاعی:  ١

 ،نوعی از عرصه سیاسی به حاشیه رانده شد. رشـید لـرزق و جامعه نخبگان مغرب از دست داد و به
ه در طول حکومت خود انتظـارات معتقد است که حزب عدالت و توسع ،استاد علوم سیاسی مغرب

و  ٢شهروندان مغربی را در زمینه بهداشت، تحصیالت و بهبود کیفیت زندگی بـرآورده نکـرده اسـت
  موجب سلب اعتماد مردم به این حزب شد.مسئله این 

الدین العثمانی به بهانه تأمین منافع ملـی  وزیر سعد نخستزمانی که سازی با رژیم صهیونیستی:  . عادی ٢
را امضا کرد، محبوبیـت ایـن حـزب میـان مـردم و جامعـه  ٣سازی با رژیم صهیونیستی افق عادیتو

 ایـن در .ای است که بسیاری از کارشناسان بر آن توافق دارند و این نکته نخبگان مغرب از بین رفت
رغم  بـه حزب عدالت و توسـعه که اند متوجه شده مغرب بسیاری از مردم: گوید یم رابطه احمد بوز
 پـس یژهو بـهگفتمان،  اند. این دوگانگی یری را پیش گرفتهمغا های شیوه های آرمانی، شعارها و وعده

اعتبـاری  موجـب بی جـاری، سـال ابتـدای در اسـرائیل و مغرب بین سازی یعاد قرارداد امضای از
  .مردمی شد محافل حزب میان

، کابینه ایـن کشـور نسـبت ٢٠١٦ی مغرب در سال با تغییر قانون اساس: . حمایت پادشاه مغرب از احزاب لیبرال ٣
دست آورد. در این مقطع حزب عدالت و توسعه توانست با کسب بیشـترین  به گذشته اختیارات بیشتری به

ها در مغرب، دولت تشکیل دهد. با وجود ایـن پادشـاه مغـرب همچنـان اختیـارات زیـادی  میزان کرسی
یرهمسـو بـا  دربـار را غیری یک اکثریـت پارلمـانی گ شکله داشت و تحت تأثیر نفوذ او، نظام حاکم اجاز

، پادشاه مغرب بـا هـدف کـاهش قـدرت و نفـوذ ٢٠١٦داد. با این حال طی انتخابات پارلمانی سال  نمی
حزب عدالت و توسعه و با استفاده از احزاب همسو از جمله حزب مجمع ملی آزادگان، موانع زیـادی در 
                                                                                                                                        

 . همان.١
، »زیمة مؤلمـة... أسـباب خسـارة حـزب العدالـة والتنمیـة المغربـي االنتخابـاته«موقع إسبوتنیك نیوزعربیك، . ٢

٠٩/٠٩/٢٠٢١، https://arabic.sputniknews.com  
 ،در حضور محمد ششـم مغرب و رژیم صهیونیستی،سازی روابط میان دو کشور  نامه عادی توافق ١٣٩٩دی  ٢در . ٣
 .رسیدسعدالدین العثمانی ، به امضای ادشاه مغربپ

https://arabic.sputniknews.com
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عبداللـه بـن کیـران،  کنار گذاشتنرا ناگزیر از  گرا اسالمکرد و این حزب  فرایند تشکیل دولت جدید ایجاد
یری کرد. از سوی دیگر به حاشـیه رانـدن بـن کیـران موجـب وز نخست رهبر کاریزماتیک خود از منصب

ترین نتـایج خـود را در  ها از این حزب شد و در نتیجه این حـزب ضـعیف گرا اسالمگردانی سبد رأی  یرو
  ١دست آورد. لمانی اخیر بهانتخابات پار

برخی ناظران معتقدند که یکی از دالیل شکست حزب عدالت و . اشتباه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه:  ٤
در مقایسه با تعـداد نامزدهـای حـزب  نامزد انتخاباتی کم تعدادانتخابات محلی، معرفی توسعه در 

شده بستگی  یمعرفهای  نامزد به تعداد پیروزی هر حزبی در انتخابات محلی زیرا؛ رقیب بوده است
نـامزد انتخابـاتی بـرای کسـب هـزار  ٢٦در این انتخابات حزب جمعیت ملی آزادگان حدود  دارد.

نفـری ارائـه داده  هـزار ٩لیست عدالت و توسعه بود، در حالی که حزب کرده  کرسی محلی معرفی
، معتقـد اسـت کـه هـر چـه تعـداد ، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی مغربـییعمر الشرقاو ٢بود.

در  دهنـدگان یکه تعداد رأ ویژه به ؛نامزدها بیشتر باشد، سهم موفقیت در انتخابات بیشتر خواهد شد
  ٣نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت. یگذار انتخابات محلی بر انتخابات قانون

را گرا  اسـالمب مسـکین، شکسـت حـز یـونس نگار مغربی، روزنامه. ائتالف احزاب مخالف در مغـرب:  ٥
 تکـرار از جلـوگیری و توسـعه و عدالت حزب بال قطع برای شده ریزی هماهنگ ناشی از یک برنامه

 و در واقع وی معتقد است که با تسـامح داند. می ٢٠١٦ و ٢٠١١ های انتخابات در آنها های یروزیپ
ذب به احـزاب مخـالف ج افراد بسیاری برای دارند، زیادی در کشور مالی توانایی که احزابی تبانی

  ٤اند. ترغیب و تشویق شده گرا اسالمحزب 
یری رأی مـردم گ جهـتزیـادی در  تـأثیر سـازی یعادکرد که پـروژه  خاطرنشان مسکین یونس
 اسـت؛ کـرده ایجـاد حـزب عـدالت و توسـعه طرفدار های گروه بین سیاسی شوک نوعی گذاشته و

  ٥ر این انتخابات بودیم.د حزب خود از مردم یتحما عدمی که شاهد ا گونه به

  گرایان ب) پیامدهاي شکست اسالم
در مصـاحبه خـود بـا  ،نویسنده و پژوهشگر سیاسی ،شامة درشول. انشعاب میان حامیان حزب عدالت و توسعه: ١

مغرب گفت کـه وضـعیت کنـونی حـزب  یگرا و آینده حزب اسالم این شکست اسپوتنیک درباره پیامدها
                                                                                                                                        

 . /https://jaraian.com، ٢٠/٠٦/١٤٠٠، »٢٠٢١نتایج انتخابات پارلمانی مغرب «اندیشکده جریان، . ١
، ٠٩/٠٩/٢٠٢١ ،»ما سبب فشل حـزب العدالـة والتنمیـة المغربـي فـي االنتخابـات التشـریعیة؟«المیادین نت، . ٢

www.almayadeen.net.  
  .https://www.aa.com ،٢٠٢١ /٠٩/٠٩موقع األناضول، التطبیع وراء خسارة "العدالة والتنمیة" انتخابات المغرب،  ٣
، ٠٩/٠٩/٢٠٢١، »ما سبب فشل حـزب العدالـة والتنمیـة المغربـي فـي االنتخابـات التشـریعیة؟«المیادین نت، . ٤

www.almayadeen.net.  
  . همان.٥
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سمت انشعاب سوق دهد تا یک حزب جدید ایجاد کنـد کـه  ین حزب را بهعدالت و توسعه ممکن است ا
  ١.در دوره دولت فعلی روی خود کار کند و چشم به انتخابات آینده داشته باشد

عبدااللـه بـن نداشـتن  برخی کارشناسان یکی از دالیل افول حزب عدالت و توسـعه را حضـور
 یـرانبـن ک ن العثمانی از لحاظ کاریزما مانندند. سعدالدیا هکیران در صحنه رهبری این حزب دانست

انتخابات فعلـی  تا قبل از یریوز از سمت نخست یراننبود. اختالفات داخلی از زمان برکناری بن ک
پذیرش زبان فرانسوی در مـدارس  سر بربا العثمانی  یراناختالف بن ک آنهاجمله  که از ادامه داشت
  ه است.حزب کمک کرد انشعابخود در  که کشور بود

گرایان در  ها و شکست اسـالم با روی کار آمدن لیبرال . رشد تفکرات لیبرال و حامی اسرائیل در شمال آفریقا:٢
مغرب، تفکرات لیبرال در کشور گسترش خواهد یافـت و در دولـت جدیـد شـاهد تقویـت روابـط 

 دربـاره د رابارهـا نظـر مسـاعد خـو مغـرب جدیـد وزیر مغرب با اسرائیل خواهیم بود؛ زیرا نخست
 توسـعه و عـدالت حـزب کـه حـالی در اسـت؛ کرده اعالم صهیونیستی رژیم با روابط سازی عادی

   ٢بودند. سازش مخالف
، معتقد اسـت های اسالمی جنبش فرانسوا بورگا، پژوهشگر فرانسوی گرایی: . تالش برای بازیابی اسـالم٣

دوره رهبران کنونی کـه جریـان اسـالم  که جریان اسالم سیاسی در مغرب به پایان نرسیده است، اما
اسـالم  ،کردند به پایان رسیده است و در مرحله انتقال از نسلی به نسـل دیگـر سیاسی را راهبری می

 احـزاب ،ها موج ابو هنیه نیز معتقد است که در آینده شاهد سیاسی به حیات خود ادامه خواهد داد.
 را اسـالم نسـل جدیـد کـه معنـی ایـن به بود؛ در منطقه خواهیم سیاسی اسالم جدید یها جنبش و
اسـت،  شـده مرتکـب قبلـی نسل که را هایی اشتباه همه و گرفته نظر در خود سیاسی مرجع عنوان به

  ٣اصالح خواهند کرد.
  گیري نتیجه
 
ً
یان مغرب آشی بوده که در آشپزخانه دربار تهیه و توسط اخوان مصـرف شـده گرا اسالمحذف  ظاهرا

رود مانند مصر و تـونس،  ن آن را پایان کار اخوان مغرب دانست، ولی گمان میتوا است. گرچه نمی
ای را در حالت کما و بازیـابی تـوان خـود در عرصـه سیاسـی و اجتمـاعی سـپری  کم دو دهه دست

 خواهند کرد و در صورت حضور مجدد در عرصه آینده و 
ً
جدیـد، وابسـتگی   ۀوار نشـانبـا  احتمـاال

احـزاب  سیاسـی در سایه خواهند داشت. بنابراین با این تحـوالت،  آینـده بیشتری به دربار و دولت
  است. ابهام در خصوص مغرب همچنان اخوانی در منطقه شمال آفریقا به

                                                                                                                                        
   پیشین.موقع إسبوتنیك نیوزعربیك، . ١
 پیشین. ،. محمد حرمه٢
ــي ٣ ــع عرب ــون«، ٢١. موق ــرحون محلل ــي یش ـــ عرب ــباب ٢١ ل ــارة أس ــة خس ــة العدال ، ١٠/٠٩/٢٠٢١، »والتنمی

https://arabi21.com. 

https://arabi21.com




  
  

  لبنان در کابینه تشکیل به المللی بین هاي واکنش بررسی
  

  رویداد
بـری  نبیـه ،)جمهـور سرئـی( عـون جانبه، میشـل در یک دیدار مشترک سه ١٤٠٠شهریور ١٩ وز جمعهر
را بـه امضـا رسـاندند تـا  لبنانفرمان تشکیل دولت  )وزیر لبنان نخست(و نجیب میقاتی  )رئیس پارلمان(

بسـت سیاسـی  از بـن ،بدیـا حسـان رهبـری بها گذشت بیش از یک سال از استعفای دولت ب این کشور
بـه یـک نزدیک خارجی، پس از  های داخلی و رغم بسیاری از کارشکنی دولت جدید لبنان بهد. خارج شو

  تشـکیل شـد. رهبـران و مقامـاتاللـه  طرفانـه حزب هـای بی گری در نهایت با میانجی ،سال خأل سیاسی
د. وزیر اسـتقبال کردنـ ۲۲نه از تشکیل دولت جدید لبنان با اجداگ یهای یانیهبو جهان در کشورهای منطقه 

  تشکیل کابینه در لبنان خواهیم پرداخت.المللی به  های بین در این نوشتار به بررسی واکنش

  تحلیل رویداد
شده برای کابینـه  اعضای معرفی فهرست ،جمهور لبنان رئیس ،بست سیاسی، میشل عون ماه بن ۱۳از  پس

 هـا، نهایـت پـس از ماه در امضـا کـرد و کرده اسـت،تعیین  ،وزیر نخست ،نجیب میقاتی که اراین کشور 
 و د. با اعالم ایـن خبـر، مسـئوالن دولـت لبنـان، مقامـاتتشکیل ش اتیدولت جدید لبنان به ریاست میق

 کردنـد. اسـتقبال لبنـان جدیـد دولـت تشـکیل از جداگانه هایی بیانیه در جهان و منطقه کشورهای رهبران
دولـت این از  ،ز تشکیل دولت جدید لبناناستقبال ا ابای  در بیانیهنیز  ،ل سازمان مللکآنتونیو گوترش، دبیر

بـر تعهـد سـازمان ملـل بـرای  در ایـن بیانیـهگـوترش  .ت برنامه اصالحات مشخصی را اجرا کنـدخواس
اعالمیـه  ،نامـه طـائف حمایت از لبنان در تقویت حاکمیت، ثبات و استقالل سیاسی خود مطـابق توافـق

 های قطعنامــه ســایر و) ۲۰۰۴(  امنیــت شــورای ۱۵۵۹ و) ۲۰۰۶( ۱۷۰۱ های قطعنامــه  بعبـدا و اجــرای
بتوانـد  ،وزیر جدیـد نخست ،و ابراز امیدواری کرد که نجیب میقاتی  تأکید منطقه و لبنان ثبات برای طمرتب

برد، عبـور  سر می باری که در آن به های لبنانی را گرد هم آورد تا ملت لبنان بتواند از بحران فاجعه همه گروه
تشـکیل دولـت  نیـا روز جمعـه ازنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و وزیر امـور خارجـه بریتاسخ ١ د.کن

 پـس لبنـان دولت تشکیل نیز از آمریکا د. دولتوزیری نجیب میقاتی استقبال کردن به نخست جدید لبنان
 پـرایس، ند .شد کشور این اقتصاد اصالح برای »فوری اقدامات« خواستار و کرد استقبال انتظار ماه ۱۳ از

                                                                                                                                        
قابـل بازیـابی  ،۱۴۰٠شهریور  ٢٠ ،»لبنان جدید دولت تشکیل به ملل سازمان دبیرکل واکنش« ارس،خبرگزاری ف. ١

  https://www.farsnews.ir/news/14000619000533 در:

https://www.farsnews.ir/news/14000619000533
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 دولـت تشکیل برای لبنان رهبران موافقت اعالم از همتحد ایاالت: گفت آمریکا، خارجه وزارت سخنگوی
 از دولـت سـریع تأییـد خواستار ما. کند می استقبال منتخب، وزیر نخست نجیب میقاتی، رهبری به جدید
 در اقتصـادی اوضاع وخامت با مقابله برای مشخصی بتواند اقدامات جدید کابینه تا هستیم پارلمان سوی
  ١.انجام دهد لبنان

 اوضـاع تثبیـت منظور بـه مهـم گـام ایـن از مسکو که کرد اعالم ای بیانیه در نیز روسیه جهخار وزارت
 اجتمــاعی و اقتصــادی بحــران از کشــور ایــن خــروج بــرای الزم شــرایط ایجــاد و لبنــان داخــل سیاســی
این وزارتخانه افزود: ما بر موضع قاطع روسـیه در حمایـت از حاکمیـت و  .کند می استقبال مدت طوالنی

 خـارجی دخالـت هـیچ بـدون هـا لبنانی خـود توسـط  میت ارضی لبنان و ضرورت حل همه مسـائلتما
  ٢کنیم. می تأکید

 ضـروری گـامی را آن لبنـان در دولت تشکیل از استقبال با هم فرانسه، جمهور رئیس ماکرون، امانوئل
 المللـی بین جامعـه بـه که اصالحاتی انجام برای را الزم تعهدات باید لبنانی سیاستمداران گفت: خواند و
رهـایی کشـور «بـرای  »گامی ضروری«را داشته باشند. وی اصالحات  کند، کمک لبنان به دهد می اجازه

جمهوری فرانسه آمـده اسـت کـه ایـن  در بیانیه ریاستد. توصیف کر »از بحران عمیقی که در آن قرار دارد
  د. آن قرار داریک اقدام ضروری برای خروج لبنان از بحران عمیقی است که در 
 فـوری اصالحات لزوم بر و استقبال انگلیس نیز از تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست میقاتی

کید این کشور در از دولـت  کشـورشگفـت کـه  ،دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیسکرد.  تأ
 تشـکیل دولـت جدیـدانحـام دهـد. باید اقدامات مشخصی این دولت اما  ،کند جدید حمایت می

انگیز در بنـدر  گیری شفاف تحقیقات درباره انفجار غم لبنان باید با اجرای اصالحات فوری و نتیجه
دومینیک راب در ادامه حمایـت  د.بیروت و برگزاری انتخابات در زمان مناسب سال آینده همراه باش

 یید شاهد اقدامکند، اما با شد: انگلیس از لبنان حمایت می  یادآورلندن از بیروت را مشروط کرد و 
  م.هماهنگ [از سوی دولت جدید لبنان] باشی

یک منبع در دبیرخانه اتحادیه عرب گفـت: امیـد و آمـال مـردم لبنـان بـه  نوشت که روسیا الیوم
 کـرد، خواهـد اتخـاذ خـود قانونی های صالحیت چارچوب در که  های اصالحی تشکیل این دولت و گام

نقـش  هستند، مواجه آن با کشور این مردم که انسانی و قتصادیا بحران کاهش چون در است شده زده گره
دشوار کنونی بـه  وضعیتاین منبع افزود: اتحادیه عرب به همراهی و حمایت از لبنان برای خروج از د. دار

                                                                                                                                        
  :قابل بازیابی در ،۱۴۰٠شهریور  ٢٠ ،»لبنان دولت تشکیل از المللی بین استقبال« ،ایسنا خبرگزاری. ١

 https://www.isna.ir/news/1400062014162/   
قابـل بازیـابی  ،۱۴۰٠شـهریور  ٢١ ،»لبنان جدید دولت تشکیل از جهانی استقبال« ،روزنامه اطالعات خبرگزاری .٢

  https://www.ettelaat.com/?p=578183  :در

https://www.isna.ir/news/1400062014162/
https://www.ettelaat.com/?p=578183
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احمـد ابـوالغیط، دبیرکـل اتحادیـه  ١د.دسـت آور دهد تا لبنان ثبات خود را بـه تر ادامه می وضعیتی باثبات
بسـت سیاسـی کـه بـیش از سـیزده مـاه بـه طـول  کیل دولت جدید لبنان پس از وضعیت بنعرب، از تش

 کنـونی دشوار شرایط از خروج برای  لبنان از همچنانانجامید، استقبال و خاطرنشان کرد که اتحادیه عرب 
نیـز از  دوحـه. کند و پشتیبانی می حمایت آورد، دست به را خود تعادل  لبنان آن در که تر باثبات وضعیتی به

 وظـایفش انجام در جدید دولت برای و استقبال  اعالم تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی
حمایت کامل دولـت قطـر  ،ای که جمعه صادر شد وزارت امور خارجه قطر در بیانیهکرد.  موفقیت آرزوی

د. اعـالم کـر »پیشرفت و رفـاه های مردم برادر لبنان برای توسعه، تحقق آرمان«منظور  از دولت جدید را به
نحوی کـه امنیـت و ثبـات در ایـن  در این بیانیه، دوحه بر آمادگی دائم قطر برای ایستادن کنار مردم لبنان به

  ٢ .کید کردأکشور را افزایش دهد، ت
هایی درباره کابینـه جدیـد لبنـان ارائـه شـده اسـت.  المللی نیز تحلیل های بین در بعضی رسانه

هـای  در ایـن کابینـه چهـره«تن پست در توصیف کابینه جدیـد لبنـان نوشـته اسـت: روزنامه واشنگ
هـایش بـرای  ها و فداکاری تالش علت به که وجود دارد ،جدیدی نظیر فراس االبیض، وزیر بهداشت

 از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار است؛  ،۱۹گیری بیماری کووید  نجات جان مردم در دوره همه
های سیاسی هستند و در قبال سیاستمدارانی کـه  مه وزرا شغل خود را مدیون وابستگیاما در لبنان ه

مطـابق قـوانین حـاکم بـر  د.اند، باید پاسخگو باشن از آنها برای رسیدن به این منصب حمایت کرده
بـه نوشـته ایـن » دیگر مسلمان باشند. یلبنان، هنگام تشکیل کابینه باید نیمی از وزرا مسیحی و نیم

های فساد مالی افشاشده  در اختیار داشتن قدرت، با برخی پروندهاز امه، میقاتی در دوره پیشین روزن
ها وجود دارد. همچنـین یوسـف  نقش او در این پرونده بارهردهایی  یزن در کشور مرتبط بود و گمانه

دم نقـش داشـتن در اعـالم عـ علت به ،خلیل، وزیر دارایی که پیشتر در بانک مرکزی حضور داشت
شـد و حـاال ایـن دو  المللی پول برای کمک به لبنان سرزنش می نظر صندوق بین پذیرش شروط مد

 د.سوی آینده هدایت کنن باید کنار هم لبنان را به
معتقد اسـت در بهتـرین حالـت ایـن کابینـه  ،سسه کارنگی در لبنانؤماها یحیا، مدیر اجرایی م

شده در کابینه جدیـد در حـوزه  ، برخی وزرای معرفیبه گفته او .»تزریق یک دز مورفین است«شبیه 
 «هایی توانا هستند اما باقی وزرا  تخصصی کار خود انسان

ً
ای از امور مربـوط بـه  هیچ سررشته واقعا

هـای سیاسـی و حمایـت رهبـران احـزاب و  وابسـتگی علت بـه«و تنهـا » شان ندارنـدهای وزارتخانه

                                                                                                                                        
  :ی درقابل بازیاب ،۱۴۰٠شهریور  ١٩ ،»لبنان جدید دولت کابینه تشکیل از عرب اتحادیه استقبال« ،ایرنا خبرگزاری .١

 https://www.irna.ir/news/84466518 

 ،۱۴۰٠شـهریور  ٢٠ ،»لبنان دولت تشکیل از المللی بین ، استقبالآخرین تحوالت خاورمیانه« ،تابناک خبرگزاری .٢
  https://www.tabnak.ir/fa/news/1075444  :قابل بازیابی در

https://www.irna.ir/news/84466518
https://www.tabnak.ir/fa/news/1075444
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  ١د.شون اند وارد کابینه ثیرگذار توانستهأاشخاص ت
 مطـابق بحـران، از لبنـان خـروج خواستار و کرد استقبال دولت مصر نیز از تشکیل دولت لبنان

احمد حافظ، سخنگوی وزارت خارجه مصر، گفت کـه مصـر از شد.  خود اساسی قانون اختیارات
ر پایان های مردم برادر لبنان د منظور دستیابی به خواسته حفظ منافع بیشتر لبنان به ایرباین گام مهم 

  کند. مدت در این کشور و بازگرداندن امنیت و ثبات قدردانی می دادن به بحران طوالنی
وزارت امور خارجه اردن نیز ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید لبنان بر حمایت امان از این 

های مردم لبنان و دستیابی بـه امنیـت،  ها و مشارکت در تحقق خواسته گام مهم در مواجهه با چالش
انتصـاب  ،وزیر امور خارجه کویت نیز در تماس با وزیر امور خارجه لبنـاند. کید کرأثبات و رفاه ت

امور خارجه را تبریک گفـت و بـرای وی در تصـدی ایـن سـمت و روابـط مسـتحکم  ترزاوی به و
عربـی و غربـی و نهادهـای  کشـورهای د. در مجمـوعدوجانبه میان دو کشـور آرزوی موفقیـت کـر

   .استقبال کردندمیقاتی المللی از تشکیل دولت جدید لبنان به ریاست  بین
هـای  اند در طرح یک سال پیش فرانسه معیارهـا و ویژگـی کارشناسان مسائل اروپا گفتهبا اینکه 

توانـد دولت لبنان تعیین شده است و این دولت یا باید تکنوساالر باشد یا دولت وحـدت ملـی کـه ب
طبـق گفتـه رو نشـد.  بـه امـا ایـن طـرح در داخـل لبنـان بـا اسـتقبال رو، موافقت همه را جلب کند

 های اخیر برای تشـکیل کابینـه تـالش کـرده و در تماس ،جمهور فرانسه مکرون، رئیس ،کارشناسان
ت. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بـرخالف دیـدگاه فرانسـه و ها را تحت فشار قرار داده اس برخی گروه

خبرگزاری های سیاسی تشکیل شده است.  مکرون، دولت جدید لبنان با حضور همه احزاب و گروه
که دو نفر از اعضای کابینـه لبنـان از اعضـای گـروه است رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده 

  د.الله لبنان هستن حزب

  گیري نتیجه
المللی مواجه شـد. کشـورهای  ستقبال بینبست سیاسی، تشکیل و با ا ماه بن ١٣کابینه لبنان پس از 

ویژه کشورهای غربی انتظار دارند براساس تعهـدات دولـت میقـاتی، وضـعیت لبنـان در  مختلف به
های آینده بهبود نسبی پیدا کند و در موضوعات مهم ماننـد تـأمین سـوخت و اوضـاع اقتصـادی  ماه

ی شفاف دادگـاه رسـیدگی بـه انفجـار بنـدر ویژه برگزار المللی به پیچیده در لبنان و سایر مسائل بین
آمریکا (بدون هیچ اشاره بـه تحـریم  بیروت، اقداماتی اساسی و سریع انجام گیرد. برای مثال دولت

لبنان را به موافقت سریع با این  لبنان و نقش این کشور در افزایش بحران اقتصادی بیروت)، پارلمان

                                                                                                                                        
  :قابل بازیابی در ،۱۴۰٠شهریور  ٢١ ،»؟»تکرار« کابینه یا »امید« کابینه« ،. سایت روزنامه اعتماد١

  https://www.etemaad.ir/fa/main/detail/173499 

https://www.etemaad.ir/fa/main/detail/173499
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 وضـعیت منظور حـل بـه گیر چشـم اصـالحات انجام یبرا بتواند دولت جدید کابینه تشویق کرد تا
دولـت  گفته اسـت کـهومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز کند. د اقدام لبنان اقتصاد بحرانی

گیری شفاف تحقیقات درباره انفجار بندر بیـروت و  جدید لبنان باید اجرای اصالحات فوری، نتیجه
کند،  بریتانیا از لبنان حمایت می سال آینده را پیگیری کند. شده در برگزاری انتخابات در زمان تعیین

م. اما نکته اساسی اینجاست کـه دولـت آمریکـا، انگلـیس و هماهنگ باشی یاما باید شاهد اقدامات
   فرانسه چگونه از تشکیل کابینه در لبنان حمایت خواهند کرد؟ 

الله  علیه مقاومت و حزب این کشور نه تنها مردم ،تر شدن فشارهای اقتصادی بر لبنان با طوالنی
اللـه  و حـزبر ایـن ؛ ازانـد مریکا پی بردهآبلکه برعکس بیشتر به ماهیت غرب و  ،اند وارد عمل نشده
گاهی عمومی ممکن است موجب کاهش نفوذ غـرب در لبنـان شـود. قوی باقی مان دولـت د. این آ

اللـه بـرای  حـزب .ر خود قرار داده استلبنان نگاه به شرق و نزدیکی به روسیه و چین را در دستورکا
کاستن از بار فشارهای اقتصادی و تحریمی وارد عمل شده و موقعیت و محبوبیت خود را بین مـردم 

اللـه سـکوت خـود را در برابـر  که حـزباست شدت نگران  رژیم صهیونیستی به. افزایش داده است
ت را بـه هـم بریـزد یـا مقاومـت و فشارهای تحریمی بشکند و به اقداماتی دست بزنـد کـه معـادال

  د.الله تقویت شو حزب
 یوزیـر های لبنانی، میقاتی در حالی به نخست سی و رسانه بی به گزارش رویترز، ِایدر مجموع 
های  تـرین تهدیـد بـرای ثبـات خـود از زمـان جنـگ داخلـی سـال بـا بـزرگ لبنانکه  هانتخاب شد

کـاهش مشـکالت لبنـان ایجـاد شـده اسـت،  هایی برای حال که زمینه مواجه است. ۱۹۷۵ـ۱۹۹۰
اند با دولت جدید لبنان و نجیـب میقـاتی تعامـل و ارتبـاطی  کشورهای مختلف اعالم آمادگی کرده

رود تشـکیل  نتظار مـیالمللی لبنان کاهش پیدا کند. ا سازنده داشته باشند تا مشکالت داخلی و بین
  د.المللی پول نیز پایان ده بست مذاکرات لبنان و صندوق بین کابینه جدید به بن

 





  
  

  بایدن صلح پرتو در صهیونیستی رژیم و مصر روابط آینده
  

  رویداد
جمهور مصر، تقویت  روابط مصر و رژیم صهیونیستی در دوران زمامداری عبدالفتاح سیسی، رئیس

نحـوی  انـد؛ بـه مابین را گسترش داده های فی ها، همکاری شده است و دو طرف در بسیاری از زمینه
داننـد؛ زیـرا او  ای از جانب خـدا بـرای اسـرائیل می که سیاستمداران صهیونیست، السیسی را هدیه

ها از طرح صلح جو بایدن  برداری رسانه ترین متحد رژیم اسرائیل در منطقه است. حال، با پرده مهم
ژیم با مصـر شود که رابطه این ر برای حل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی، این سؤال مطرح می

  دارد؟  به چه سمت و سویی گام بر می

  تحلیل رویداد 
هـایی مواجـه شـده بـود، بـا  جمهوری محمد مرسی با چالش روابط مصر و اسرائیل که در دوران ریاست

مـابین را تقویـت  آویو کوشـیدند مناسـبات فی کودتای سیسی و ارتش، رو به بهبود گذاشت و قـاهره و تـل
های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی چنان گسترده شد کـه نـاظران را  ر حوزهها د کنند. این همکاری

وفصـل  جمهـور آمریکـا، بـرای حل به شگفتی انداخت. با ارائه طرح صلح بلندمـدت جـو بایـدن، رئیس
ایـن  ـ اسرائیل، روابط مصر و رژیم صهیونیستی هم با تحوالتی همراه خواهد شد؛ زیرا در مناقشه فلسطین

بـیش از پـیش بـه نفتـالی  ،ها ، بایدن در دوره آتی برای اجرای طرح صلح بلندمدت با فلسطینیدازان چشم
مصر، اردن و برخی کشورهای حوزه خلـیج فـارس تکیـه خواهـد کـرد. ایـن  ،وزیر اسرائیل بنت، نخست

 دارد. طرح بر برقراری آرامش در اراضی اشغالی و توسعه هماهنگی امنیتـی بـا قـاهره در نـوار غـزه تمرکـز
کرانـه بـاختری اشـغالی بـا اردن همکـاری و محـیط  دولت بایدن همچنین درصدد است درباره وضعیت

 یموریتأمناسبی را برای حمایت از تشکیالت خودگردان فلسطین فراهم کند، مشروط بـر اینکـه مصـر مـ
ز حمایـت دولـت بنـت ا ،در مقابـل ایـن اقـدامات .موازی برای تأمین امنیت داخلی فلسطین انجام دهد

مـت ومین امنیت رژیـم صهیونیسـتی و توقـف اقـدامات مقاأجوار برای ت واشنگتن و کشورهای عربی هم
او و بـود موفقیـت سیاسـی بـرای بنـت خواهـد این طرح نـوعی فلسطین برخوردار خواهد شد. همچنین 

ویژه با مصـر  بهسازی روابط با کشورهای عربی و توسعه اجتماعی و اقتصادی آن  عادی قابلیتاز  تواند می
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  ١مند شود. بهرهو عربستان 
تاکنون همواره از رژیـم  ۲۰۱۴السیسی از زمان روی کار آمدنش در سال طور کلی،  روابط سیاسی: به

عنوان دوست مصر یاد کرده اسـت و از هـیچ فرصـتی بـرای تأکیـد بـر ایـن مسـئله دریـغ  صهیونیستی به
ســالمت شــهروند «بــر ضــرورت  ۲۰۱۷ســپتامبر  کنــد. او در ســخنرانی خــود در ســازمان ملــل در نمی

جمهـور آمریکـا،  در دیـدار بـا دونالـد ترامـپ، رئیس ۲۰۱۷تأکید کرد و عالوه بر آن در آوریل » اسرائیلی
به موازات این رابطه دوستانه میـان مصـر و رژیـم  ٢را مورد تأکید قرار داد.» معامله قرن«بندی خود به  پای

طرف را بیش از گذشته به هـم نزدیـک کـرده اسـت و دیـدار مقامـات صهیونیستی، طرح صلح بایدن دو 
های مختلـف،  سازی مفاد طـرح صـلح در عرصـه آویو بیشتر خواهد شد؛ زیرا پیاده ـ تل سطح باالی قاهره

     مستلزم مذاکرات فشرده و متعدد میان مقامات اسرائیلی و مصری است.  
یل و مصر همکـاری نزدیکـی بـا هـم دارنـد؛ روابط اقتصادی: در بعد اقتصادی هم رژیم اسرائ

میلیون دالر و میـزان صـادرات  ۶۵٫۸۱میزان صادرات مصر به اسرائیل  ۲۰۲۰نحوی که در سال  به
     ٣میلیون دالر بوده است. ۸۸٫۲۰اسرائیل به مصر هم در این سال 

یک راهکـار عنوان بخشی از  به کمک کند تاقاهره به  تواند طرح صلح بایدن میدر همین ارتباط 
، داردگیری از عناصر اقتصادی برای ملت فلسطین و بهبـود معیشـت آنهـا را  تر که اجازه بهره گسترده

فلسـطین را  و آویو گام در عین حـال، قـاهره، تـل. این وفصل کند نشده این پرونده را حل مسائل حل
صـر همچنـین در کنـار دو م .کنـد اکتشافات گازی و مواد نیتروژنی می  پایدار در زمینه یوارد شراکت

پرونده خطوط مرزی و انرژی به مسئله گردشگران صهیونیسـت چشـم دوختـه اسـت و سـعی دارد 
رو شورای امنیت داخلی رژیـم   این  در دریای سرخ را نیز گسترش دهد. از شهای استراحتگاهکاربرد 

نا و شرم الشیخ را صهیونیستی برای اولین بار از بیست سال پیش تاکنون سطح تهدید در سواحل سی
 از سطح یک به سطح سه کاهش داد. 

ً
شود که بایـدن بـه  هایی مربوط می به ضمانتاین تغییر اساسا

  ٤.داده است ،جمهور مصر رئیس ،دولت عبدالفتاح السیسی
هـای  های مصر و رژیم صهیونیستی در حوزه موازات گسترش همکاری ـ امنیتی: به روابط نظامی

بعد امنیتی و نظامی هم دو طـرف سـعی در تعمیـق مناسـبات دارنـد. بـرای سیاسی و اقتصادی، در 
های امنیتی علیه تروریسم را شروع کردنـد  ، مصر و رژیم صهیونیستی همکاری۲۰۱۵مثال، از سال 

                                                                                                                                        
  ، موجود در:۳۰/۵/۱۴۰۰، »نسخه بایدن برای مسئله«. خبرگزاری ایسنا،  ١

https://www.isna.ir/news/1400053020735/ 
  در: موجود، ١٣٩٧، »نگاهی به روابط مصر و اسرائیل«المللی قدس،  خبرگزاری بین.  ٢

http://qodsna.com/fa/323905 
3. Israel Exports to Egyp, 2021, Available at:  https://tradingeconomics.com/israel/exports/egypt 

، ٣٠/٠٥/١٤٠٠،»بایدن درصدد اجرای نسخه جدیـدی از طـرح سـازش در فلسـطین اسـت«. خبرگزاری فارس،  ٤
 /https://www.farsnews.ir/news/14000530000243 در: موجود

https://www.isna.ir/news/1400053020735/
http://qodsna.com/fa/323905
https://tradingeconomics.com/israel/exports/egypt
https://www.farsnews.ir/news/14000530000243/
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نظامیان در  هـای اسـرائیلی، عملیـاتی را علیـه شـبه و هواپیماهای بدون سرنشـین، بالگردهـا و جت
عالوه، اسرائیل موافقت کرده است که مصـر بتوانـد بـرای مقابلـه بـا  د. بهان صحرای سینا انجام داده

     ١داشته باشد.۱۹۶۷گرا، حضور نظامی بیشتری نسبت به معاهده صلح  نیروهای اسالم
ـ اقتصادی مصـر و رژیـم صهیونیسـتی را  های امنیتی طرح صلح بایدن، همکاری در این میان، 

طرح، به دو شیوه به ثبات و امنیـت ایـن رژیـم یـاری خواهـد تعمیق خواهد بخشید و قاهره در این 
رساند. در بعد اول، مصر همراه اردن به تشکیالت خودگردان کمک خواهند کرد تا بـا سـرکوب هـر 
نوع حرکت اعتراضی، امنیت را در کرانه باختری رود اردن تأمین کند. در بعـد دوم، مصـر رهبـران و 

تحت فشار قرار خواهد داد تا به شروط طرح بایدن تمکین و بـا فعاالن جنبش حماس در نوار غزه را 
ترسیم مرز بودن با این منطقه، جریان مقاومت را تضعیف کنند. همچنین  استفاده از حربه نفوذ و هم

 در صدر دسـتورکار قـاهره قـراررژیم صهیونیستی خطوط دریایی میان مصر و فلسطین (نوار غزه) و 
  های رژیم صهیونیستی و مصر باشد.  ای برای تعمیق همکاری اند وسیلهتو دارد و این موضوع هم می

  گیري نتیجه
روابط مصر و رژیم صهیونیستی با به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی تقویت شـد و دو طـرف طـی 

محیطی  هـای سیاســی، اقتصـادی، امنیتــی، نظـامی، اجتمــاعی و زیســت های اخیــر در حوزه سـال
اند. با ارائه طرح صلح بلندمـدت بایـدن،  ها را افزایش داده طح همکاریقراردادهایی امضا کرده و س

ـ اسرائیل است، مصر جایگاهی مهم در این عرصه یافته اسـت. بـه  که درصدد سازش میان فلسطین
این معنا، قاهره و رژیـم صهیونیسـتی و تشـکیالت خـودگردان در زمینـه اکتشـافات گـازی و مـواد 

عالوه، مصر از ظرفیت گردشگران اسرائیلی بـرای تقویـت  ند کرد. بهنیتروژنی با هم همکاری خواه
صنعت توریسم بهره خواهد برد. در زمینه سیاسی هم تعامل و همکاری میان رژیم اسرائیل و مصـر 

طـرح صـلح  ،یابد و دیدار مقامات دو کشور رو به فزونی خواهد گذاشت. عالوه بر ایـن افزایش می
توانـد  کند که خود می منیت کرانه باختری و نوار غزه به مصر واگذار میبایدن، نقشی مهم در تأمین ا

                        های امنیتی مصر با رژیم صیهونیستی را تسهیل کند.       زمینه گسترش همکاری

                

                                                                                                                                        
1. "Israel-Egypt Relations: Overview of Bilateral Cooperation , 2021, Available at: https:// www 

.jewishvirtuallibrary.org/overview-of-israel-egypt-cooperation 





  
  

  )اماراتی( عربی هاي رسانه در ایران جدید دولت انتخاب بازتاب
  

  رویداد
جمهوری ایـران، دولـت امـارات، همچـون متحـد خـود،  الله رئیسی به ریاست تخاب آیتپس از ان

نمایی و خبرپراکنی علیه ایشان کـرد. در  های داخلی شروع به سیاه عربستان سعودی، از طریق رسانه
  پردازیم. می اماراتی های رسانه رویکردهای و مواضع تحلیل اختصار به این نوشتار به

  تحلیل رویداد
سـال در  مـاراتتشـکیل ا از زمـان  رد.اد یهای تـاریخی عمیقـ ت متحده عربی ریشـهاه ایران با اماررابط
ین سـطح روابـط را براسـاس منـافع ملـی یشـترسـایر همسـایگان خـود، بدو کشور در مقایسه با ، ١٩٧١
 جـدی یها آسیب دچار سلمان، بن های سیاست از پیروی علت به اخیر های سال در امارات اما اند. داشته

 مـردم علیـه جنـگ در در سیاست داخلی و خارجی خود از جمله در روابط با ایران شده است. مشارکت
به تبعیـت از عربسـتان، از  جملـه  ایران علیه تهاجمی های کارگیری شیوه به قطر و اقتصادی محاصره یمن،
دولت و در نتیجه تضـعیف  گیری این از استقالل نداشتن در تصمیم امارات بوده است که های بزرگ اشتباه

  سیاست خارجی آن حکایت دارد. با این حال پس از تغییر رویکرد عربستان سعودی و تغییـر ادبیـات بـن
 در منطقـه در را تری مسـتقل سیاسـت بایـد است کـه رسیده نتیجه این به امارات نیز ایران، قبال در سلمان

کنـد، امـا در  ت سیاستی همگرا با ایران اتخاذ میدهد. گفتنی است امارات برخی اوقا قرار دستورکار خود
  گیرد.  برخی مواقع از ترس سعودی، سیاست واگرایی را پیش می

پس از انتخاب آقای رئیسی، نماینده ویژه دولت امارات برای حضور در مراسم تحلیف به تهران 
 رئیسـی اراده نوشـت: ١٤٠٠مـرداد  ١٥سفر کرد.رسانه العین در پوشش این سفر در تیتر خبـری در 

 جمهـور رئیس رئیسی، دارد. این رسانه در ادامه سخنی از ابراهیم امارات با روابط برای توسعه جدی
 بـا مالقـات رئیسـی در». گیرد نمی را توسعه روابط دو کشور جلوی مانعی هیچ« نقل کرد که ایران،
 در تسـریع بـرای کـرد کـه عربی، اظهار متحده امارات ویژه نهیان، فرستاده آل مبارک بن نهیان شیخ
کار اسـت مناسب روابط، توسعه روند

ِ
 تحکـیم هـای راه و هـا ظرفیت تـا شـود مشـترکی ایجـاد سـاز

هـای  نیـز پیام نهیـان شود. شـیخ عملیاتی مختلف های زمینه در کشور دو های همکاری و مناسبات
 رئـیس نایـب تـوم،مک آل راشد بن محمد شیخ امارات، رئیس نهیان، آل زاید بن خلیفه شیخ تبریک
 کـل فرمانـده معـاون و ابـوظبی ولیعهـد زاید، بن محمد شیخ و دبی، حاکم و وزیر نخست امارات،
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  ١ کرد. منتقل ایران جمهور رئیس به را امارات قوای
 »نظـامی شکست« و افغانستان مرداد هم در تیتری خبری به تحوالت ٢٥رسانه العین در تاریخ 

 در آمریکـا »نظـامی شکسـت« از ایـران، جمهـور رئیس رئیسـی، مآمریکا پرداخت و نوشت: ابراهی
 از آمریکـا کـه خـروج اظهار امیدواری کرد طالبان، گروه از بردن نام بدون و کرد استقبال افغانستان
شـود. العـین در  تبدیل کشور این در پایدار صلح و امنیت زندگی، احیای برای فرصتی به افغانستان

 کـرد موظـف را ملی امنیت عالی دبیر شورای و خارجه امور وزیر یران،ا جمهور ادامه نوشت: رئیس
  ٢ .دکنن گزارش او به را مراتب افغانستان، تحوالت پیوسته و دقیق رصد ضمن

جمهوری ایـران  پس از آنکه مشخص شد آقای رئیسی به منصب ریاسـت ١٤٠٠خرداد   ٣١در 
 نوشـت: پیـروزی» عمامـه دو بـین ایـران«انتخاب شده است، رسانه العرب در یادداشتی با عنـوان 

 رئیسـی انتخـاب ابـراهیم بـا وضعیت ایران که نیست معنی این به ضعیف انتخاباتی در سیاه عمامه
 زمـان وضعیت ایـران در که باشیم داشته خاطر به باید شد، بلکه خواهد بدتر جمهور، رئیس عنوان به

 کار خط فکری یک در یسی و روحانی هر دواین رسانه در ادامه نوشت: رئ .نبود بهتر روحانی حسن
العـرب در . شـود آنهـا پیشـرفت مانع که هستند چیز هر دشمن و انقالب سربازان کنند و هر دو می

[امـام]  با دسـت که هستند سکه یک روی دو کار محافظه رئیسی و طلب اصالح ادامه آورد: روحانی
 بایـد دارند. قرار فقیه ولی چتر کار زیر طلب و محافظه اصالح گروه هر دو. است شده ضرب خمینی

 رئیسـی یـا نبود؛ زیـرا روحـانی بهتر روحانی حسن زمان که وضعیت ایران در باشیم داشته خاطر به
 ٣.شوند مختلف سطوح در ایران پاسداران سپاه عملیات انجام مانع توانند نمی

آمیز و  نـی تـوهینبـا لح ١٤٠٠خـرداد  ٢٩رسانه العرب روز پس از انتخـاب آقـای رئیسـی در 
 علیه جنایت جرم به ایران جدید جمهور رئیس درباره تحقیق خواستار الملل بین ادبانه نوشت: عفو بی

اسـت.  ایران در مجازات عدم قانون یادآور رئیسی شده است. العرب در ادامه آورد: انتخاب بشریت
 وی و شـد ایران جدید جمهور رئیس رئیسی، ابراهیم درباره جنایی تحقیقات خواستار الملل بین عفو
 ای بیانیـه در سازمان این .متهم کرد بشر حقوق »آمیز خشونت سرکوب« و بشریت علیه جنایت را به
 علیـه جنایـت جرم به مجازات شدن جای به تندرو، کار محافظه نامزد رئیسی، ابراهیم شد که مدعی

  ٤.است رسیده جمهوری ریاست به و شکنجه، قتل بشریت،
  

                                                                                                                                        
1. https://fa.al-ain.com/article/raisi-uae-relations 
2. https://fa.al-ain.com/article/raisi-afghanistan-us-defeat 
3. https://alarab.co.uk 
4. https://alarab.co.uk 

https://fa.al-ain.com/article/raisi-uae-relations
https://fa.al-ain.com/article/raisi-afghanistan-us-defeat
https://alarab.co.uk
https://alarab.co.uk
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  ريگی نتیجه
ای، دولت رئیسی را دولتی ضعیف  نمایی رسانه دولت امارات در ابتدای انتخاب آقای رئیسی با سیاه

نمایی دولت جدید در سیاست خارجی  و رأس آن را شخصی متخلف معرفی کرد؛ اما پس از قدرت
ای بـه ایـران اعـزام کـرد و بـه  دهی به کشورهای ضعیفی همچون امـارات، نماینـده خود و عدم باج

تعریف و تمجید از آقای رئیسی پرداخت. این موضـوع نشـان از ضـعف سیاسـت خـارجی دولـت 
امارات دارد که همچون اغلب کشورهای متخاصم با ایـران، گـاه سیاسـت همگرایـی و گـاهی نیـز 

 گیرد.  سیاست واگرایی را پیش می





  
  

  آمریکا متحده ایاالت براي 2001 سپتامبر 11 میراث
  

  رویداد
هواپیمای مسـافری را  ٤نفره  ١٩یک گروه تروریستی ، ۱۳۸۰شهریور ۲۰ برابر ۲۰۰۱مبر سپتا ۱۱در 

آنجلـس بودنـد،  نیوآرک نیوجرسی، بوستون و واشنگتن عازم سانفرانسیسکو و لسی ها که از فرودگاه
صبح به وقت محلـی،  ٨:٤٦ در ساعت ،آنجلس بود که عازم لسرا هواپیمایی ها  . تروریستربودند

شده متعلق بـه  دقیقه بعد، دومین هواپیمای ربوده ۱۷. کوبیدندهای دوقلوی نیویورک  برج به یکی از
هم به سـاختمان وزارت دفـاع آمریکـا را و سومین هواپیما  زدندبه برج جنوبی را نیز یونایتد ایرالینز 

گـاهی عل شـده بـه ی ربودهچهارمین هواپیمااما . واقع در ارلینگتون ویرجینیا کوبیدند(پنتاگون)  ت آ
زمینی نزدیک شانکسویل در های امنیتی از ماجرای ربایش هواپیماها و حمالت تروریستی،  دستگاه

 .پنسیلوانیا سرنگون شددر ایالت 
 ١هواپیماربا ۱۹که با در نظر گرفتن  ندشد  کشتهنفر در این دو حمله  ٢٩٧٤شده،  بنا بر آمار ارائه

ها شـهروندان  شـدگان ایـن حملـه بیشـتر کشته. یدتـن رسـ ۲۹۹۳ها بـه  های این حمله شمار کشته
کـه در تجـارت جهـانی دوقلوی های  بود. برجمتعلق کشور جهان  ۹۰ آنها به ملیت که بودند عادی
کـه برخـی از آنهـا  بودنـدوکار  کسبنوع  ۴۰۰بیش از  هدف حمله قرار گرفتند، میزبان ٢٠٠١سال 
   .دندآم شمار می هببزرگ در جهان های معتبر مالی  شرکت

 ۸هـای دوقلـو،  بـه برج شـده هواپیماهـای ربوده برخورد زمان در فقط تایمز،  نیویورک به نوشته
 و  ها، صـدمات وارده بـه سیسـتم آب با در نظر گرفتن تخریب تجهیزات، زیرسـاختو میلیارد دالر 

حده آمریکا خسارت مالی به ایاالت متمیلیارد دالر  ۵۵های ناشی از انفجارها،  برق و ایجاد آلودگی
 میزان تورم و... محاسبه وارد شد که با 

ً
  . است ۲۰۲۱میلیارد دالر در سال  ۹۵۰معادل  تقریبا

کل خسارات مالی واردشده به ایاالت متحـده ناشـی از حمـالت تروریسـتی یـازدهم سـپتامبر 
الغ بـر رقمی ب ۲۰۲۱توانست داشته باشد، تا سال  ای که می ، با محاسبه تورم یا ارزش افزوده۲۰۰۱
 ۱۱ـ از حمـالت  سال ۲۰شود. عالوه بر ایـن، ایـاالت متحـده طـی  میلیارد دالر برآورد می ۱۰۰۰

                                                                                                                                        
حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر را در ایـاالت متحـده  که القاعده تروریستی عضو گروه۱۵ها نشان داد  . بررسی ١

انـد. برخـی  بوده برخـوردار هـم رژیـم یـنا فکـری و مـالی پشتیبانی از و بوده عربستان سعودی انجام دادند، اتباع
  اند. نفر اعالم کرده ٩های عربستانی را  ها نیز تعداد تروریست گزارش
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ـ هزاران میلیارد دالر هم به خود و هم به  ۲۰۲۱سپتامبر  ۱۱تا خروج از افغانستان در  ۲۰۰۱سپتامبر 
  صورت اجمال بررسی و تحلیل خواهد شد. مردم جهان خسارت وارد کرده است، که به

  تحلیل رویداد
بـه  ٢٠٠١بـار یـازدهم سـپتامبر  غافلگیرکننده، سهمگین، کوبنـده و مرگ، سابقه حمالت بیدنبال  به

همچنـین  آمریکـا،داخلـی عمـومی تحـت فشـار افکـار مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتـاگون، 
ظیـر پردازانی ن های فکر و تئـوری خصوص طراحی اتاق بههای صنعتی نظامی،  طلبی مجتمع فرصت

های غرب با تمدن اسالمی) را مطـرح کـرده و  ها (جنگ ساموئل هانتینگتون که نظریه برخورد تمدن
اکتبـر  ۷در  ،جمهـوری وقـت آمریکـا رئیس ،جورج دابلیو بوشدانستند،  آن را برای غرب ناگزیر می

    .صادر کرد» مبارزه با تروریسم اسالمی«با عنوان دستور حمله به افغانستان را  ٢٠٠١
شـد ایـن  نها توجیه آغاز حمالت نظامی آمریکا به افغانستان، حکومت طالبان بود که گفته میت

گروه شبکه القاعده را در افغانستان پرورش و برای انجام حملـه بـه آمریکـا تحـت آمـوزش و مـورد 
پشتیبانی قرار داده است. بنابراین از نظر مقامات آمریکـا، افغانسـتان، خـاک القاعـده تلقـی شـد و 

گیری از گسترش تروریسم، بـه ایـن کشـور اسـالمی  گرایی و پیش منظور مبارزه با تروریسم، افراط به
  حمله نظامی و آن را اشغال کردند. 

های  بهانـه وجـود سـالح نیـز به ۲۰۰۳در سـال جمهـوری آمریکـا،  جورج دابلیو بـوش، رئیس
دفـاع «هـای جنـگ)، بـا عنـوان  های فکر (بخوانید اتاق سازی اتاق با تئوری کشتارجمعی در عراق،

و از بـین اصـطالح تروریسـم  از گسترش بـه منظور جلوگیری ، به»نگ پیشگیرانهج«یا » دستانه پیش
صادر و ایـن کشـور اسـالمی را نیـز هماننـد دستور حمله به عراق را های کشتارجمعی،  بردن سالح

 افغانستان اشغال کرد.
ک شرق و پیمان ورشو، تئوری مبارزه با کمونیسـم و تبع آن فروپاشی بلو با فروپاشی شوروی و به

جنگ سرد بین دو قدرت برتر جهان پایان یافت و تئوری دشمن فرضی نیز رنگ باخت. بر ایـن پایـه 
طور جدی هم توسط اعضای اروپـایی و هـم  خصوص پیمان ناتو، به فلسفه وجودی بلوک غرب، به

های آمریکـایی، بـا  هـای فکـر و اندیشـکده اتاق سایر کشورها زیر سؤال رفت. اینجا بود که کـارکرد
جـایگزین  را» مبارزه با تروریسم«های هانتینگتون،  سازی جدید متأثر از نظریه برخورد تمدن تئوری

  مبارزه با کمونیسم پساشوروی کرد. 
ها نیز با حمله و اشـغال دو کشـور اسـالمی افغانسـتان و عـراق در  های اجرایی جنگ تمدن گام

تروریسـت را از بـین نـه تنهـا ایران برداشته شد. اما مبارزه با تروریسم ایاالت متحـده  شرق و غرب
ها در  نبرد، حتی آن را کاهش نداد، بلکه سبب افزایش عددی و گسترش گستره اقـدامات تروریسـت
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جغرافیای جهانی شد. همچنین با ترویج، تهییج و هدایت افکـار عمـومی غربـی علیـه مسـلمانان، 
های  در جهان شد و نه تنها امنیتی برای غرب ایجـاد نکـرد، بلکـه هزینـههراسی  اسالمرواج  موجب

  شدت افزایش داد. اش را نیز به امنیتی ایاالت متحده و متحدان اروپایی
تریلیـون دالر بـرای جنـگ در  ۸/۵زنند که ایـاالت متحـده  تخمین می ١محققان دانشگاه براون 

بـر همچنـین  ٢.هزینه کرده است ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱از حمالت  های ناشی افغانستان و سایر درگیری
 ۳/۲های جنـگ دانشـگاه بـراون، جنـگ در افغانسـتان تـاکنون  پروژه هزینـهمدیریت اساس اعالم 

 ٣.تریلیون دالر هزینه داشته است
 ،تریلیون دالر ۲نزدیک به حضور نظامی در افغانستان را  هزینه نیزسناتور مایکل بنت دموکرات 

نیـروی  ١١٠٠نظـامی آمریکـایی، مـرگ هـزار زخمـی  ۲۱ی، نزدیـک بـه ظامن ۲۴۰۰بیش از  مرگ
اعـالم کـرده هزار عضـو ارتـش و پلـیس افغانسـتان  ۶۶هزار شهروند افغان و  ۴۷متحدان آمریکا، 

تریلیـون دالر هزینـه  ۲ نیـز بیـانگر ها در عراق و سوریه درگیریدرباره گزارش دانشگاه براون  است.
یر مناطق آفریقـا، ساموسوم به ضدتروریستی در مناطقی چون سومالی و دیگر های  اتو عملیمالی 

  .استمیلیارد دالر هزینه  ۳۵۵حدود 
های نظامی متحمل شده، بـرای کنتـرل بـر  علت مداخله گفته که به های پیش آمریکا افزون بر هزینه

یض و طویـل اطالعـاتی و های عـر ها و سـازمان های گزاف، دستگاه تحوالت جهانی، با صرف هزینه
 آگوسـت ۶مقامات اطالعاتی و امنیتی وقـت آمریکـا در جاسوسی ایجاد کرده است. در همین ارتباط 

جمهـوری  رئـیسجـورج دابلیـو بـوش، بـه ... ها و ، رسانهجاسوسان مخفی های اساس داده بر ۲۰۰۱
  آمریکاست. حمله به  صدددر ،رهبر القاعده ،اسامه بن الدناعالم کرده بودند که  ،وقت

داخلی و خارجی این کشـور نـه امنیتی  های جاسوسی و ها و سازمان همه دستگاه، وجود اینبا 
سپتامبر القاعده را کشف کنند، حتـی نتوانسـتند  ١١عملیات هواپیماربایی و حمالت نتوانستند تنها 

س از آن به مدت های خونین پ ، تا آن فجایع هولناک و جنگشوندبه مراکز مهم حمله  انجاممانع از 
اش از حملـه  گیر بشریت نشود. تنها دستاورد ایاالت متحـده و متحـدان غربـی بیش از دو دهه دامن

                                                                                                                                        
در دفاع از تصمیم خود برای خروج از افغانستان، به نتایج تحقیقـات دانشـگاه  ،جمهوری آمریکا یسئر ،جو بایدن.  ١

تریلیـون دالر فراتـر رفتـه  ۲از می آمریکـا در افغانسـتان های جنگ و حضور نظا هزینهکه  تأیید کردبراون استناد و 
  .میلیون دالر دانست ۳۰۰ روزانهطی دو دهه،   هزینه جنگ در افغانستان را بایدن همچنین .است

پـاداش  و های مستقیم و غیرمستقیم برای همه چیز از تجهیزات نظامی گرفته تا امنیت داخلی شامل هزینهرقم این .  ٢
  .شود های سربازان آمریکایی می همرگ به خانواد

هزار نفر از افغانستان قبل  ۱۲۳ای که دولت بایدن برای تخلیه  ونقل هوایی گسترده حمل. طبق اعالم دانشگاه براون،  ٣
 یسـت.نشـده  های اعالم در میـزان هزینـهانجام داده است،  آگوست ۳۱تاریخ از خروج نیروهای نظامی آمریکا در 

حضـور نظـامی رغم پایـان یـافتن  ههای مداوم پزشکی برای سربازان قدیمی، ب مراقبت مثلها  نهبرخی هزیعالوه،  به
  .داشتادامه خواهد همچنان  ،ایاالت متحده در افغانستان
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ساله این کشور، کشتن اسامه بـن الدن بـوده اسـت. در عـراق نیـز  ٢٠نظامی به افغانستان و اشغال 
های  جـود سـالحهای اطالعاتی و جاسوسی این کشور مبنـی بـر و های دستگاه اعالم کردند گزارش

های  دار دسـتگاه ای امـا جهـت اساس بوده است. چنـین رفتـار غیرحرفـه کشتار جمعی، دروغ و بی
اعتباری، دستاورد دیگـری بـرای  عریض و طویل اطالعاتی و جاسوسی آمریکایی، جز رسوایی و بی

  ایاالت متحده نداشته است. 
، لجزایـر گسـترده ضدتروریسـموجود یک مجمـع ااز  ۲۰۱۰واشنگتن پست در سال بنگاه خبری 

بـا صـرف شرکت خصوصی متمرکز بر مبارزه با تروریسـم  ١٩٣١نهاد دولتی و  ١٢٧١از حدود  متشکل
مجوزهـای امنیتـی صدور همچنین مستلزم آمریکا جنگ با تروریسم  ١های گزاف، پرده برداشت. هزینه

از نظـر  .بـرای اسـکان آنهـا بـودهزار نفر و ایجاد دفاتر و تأسیسات بیشـتر  ۸۵۴ رای تعدادفوق سری ب
  ، چنین توسعهشورای روابط خارجی آمریکا

ً
 سـاختمان کنگـره آمریکـا ۲۲پنتاگون یا برابر سه  ای تقریبا

   ٢های این کشور را افزایش داده است. شدت هزینه شود، که به می فضا )میلیون فوت مربع ۱۷حدود (
های امنیتی است که در  زیابی تهدید و گلوگاهار ،نهادهای اطالعاتی آمریکاهای دیگر  ناتوانیاز 

ارزیابی ساختگی اطالعاتی دربـاره تسـلیحات  و افزون بربارها تکرار شده است  سال ۲۰طول این 
های تروریسـتی بـه  ناتوانی در از میـان بـردن شـبکه القاعـده، گسـترش شـبکهکشتارجمعی عراق، 

هـا و شـهرهای  ، مراکـز ایالتورش در پایتخـتناتوانی در جلـوگیری از شـهای اروپا و آفریقا،  قاره
آوری دولت و ارتـش آمریکـایی افغانسـتان  و اشغال آن، ارزیابی مبنی بر تابیورش به کنگره  بزرگ،

با وجود حضور نظامیان ناتو و آمریکا در افغانسـتان  ،روز ۱۱در برابر حمالت طالبان که در کمتر از 
های اطالعـاتی  گیر شـدن سیسـتم ای سایبری و زمین، افزایش تهدیدهتوسط طالبان در هم شکست
  .اند های بارزی است که مقامات کاخ سفید هم به آنها اعتراف کرده آمریکا در مقابله با آنها نمونه

کـه عنـوان ایـن آمریکـا در گزارشـی بـا  »شـورای روابـط خـارجی«اندیشـکده در همین رابطه 
 کنـونیوضـعیت  »انـد؟ چه تغییری کرده ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱سال پس از  ۲۰تهدیدهای تروریستی «

اگرچـه سـران اصـلی القاعـده  ،از نظر این اندیشکدهگونه بیان کرده است:  را اینتروریسم در جهان 
امـا  ،اند شدت تضعیف یا دستگیر شـده همچون بن الدن، الظواهری و سیف العدل از بین رفته یا به

مثـال، در حـال  رایده به همان اندازه قوی است. بـمتأسفانه ایدئولوژی و انگیزه مورد حمایت القاع
                                                                                                                                        

از جملــه بخشــی از قــانون امنیــت ملــی ایجــاد شــد،  در چــارچوب ،۲۰۰۲در ســال  کــه وزارت امنیــت داخلــی. ١
  داده است. افزایش راهای مربوط به امنیت ملی  هزینه و امنیتی است کههای عریض و طویل اطالعاتی  سازمان

میلیـارد دالر  ۷/۳۷بـه  ۲۰۰۳میلیار دالری در اختیار داشت. این رقم در سال  ۵/۱۹ای  در ابتدا امنیت ملی بودجه. ٢
در حـالی کـه  ؛میلیارد دالر در نظر گرفتـه شـده اسـت ۲/۵۲بالغ بر ای  بودجههم  ۲۰۲۲برای سال افزایش یافت. 

های امنیت داخلی ایـاالت  ، هزینه۲۰۱۴تا  ۲۰۰۱بر این باور است که از سال  »سسه اقتصاد و صلحؤم«مطالعات 
میلیارد دالر در سال برای امنیـت  ۷۳طور متوسط دولت آمریکا  یعنی به ه است؛تریلیون دالر بود ۱/۱متحده آمریکا 

  .داخلی هزینه کرده است
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هـای  عنـوان سـازمان بـهآنها را های تروریستی سلفی جهادی که وزارت خارجه آمریکا  حاضر گروه
 ١.اند سپتامبر چهار برابر شده ۱۱در مقایسه با ، کرده استتروریستی خارجی تعیین 

هـا همچنـان نبایـد فکـر  ه آمریکاییاندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا بر این باور است ک
مور أیک مـ ۲۰۱۹به ایاالت متحده حمله کند. حمله تواند  یا نمیخواهد  کنند که القاعده دیگر نمی

تحت آموزش سعودی به پایگاه هوایی نیروی دریایی آمریکا در پنسـاکوالی فلوریـدا کـه منجـر بـه 
توانـد بـا  بود که القاعـده هنـوز میهم متن دیگر شد، یادآور این  ٨نفر و زخمی شدن  ٣کشته شدن 

ایـن اندیشـکده  ٢.المللـی را انجـام دهـد عملیات تروریسـتی بین ،همکاری یکی از نیروهای خود
 کند میکید أتداند و  میبه عراق آمریکا  ۲۰۰۳سال همچنین بدترین شکست را بدون تردید، حمله 

 شت که به ظهور دولت خودخوانده اسـالمیدنبال دا ای از حوادث را به ناخواسته زنجیره ،این تهاجم
 ٣، انجامید.تر و بدون محدودیت از القاعده ای خشن (داعش)، نسخه

بهانه مبـارزه  افغانستان به هسال حمله ب ۲۰پس از اکنون که آمریکا و متحدان ناتویی این کشور، 
حمـالت تروریسـتی  همچنان نگران ،اند با تروریسم، به اشغال نظامی خود در این کشور پایان داده

  هستند.
ِ
وحدت، هـدف و سرنوشـت امروزه آن ، شورای روابط خارجی اندیشکدهاز نگاه تخصصی

سپتامبر گـرد هـم آورد، دیگـر وجـود  ۱۱را پس از حمالت  موزاییکی آمریکا کی که جامعه شبهمشتر
 دولـت آمر میاز جمله تهدیدهایی است که سیاسی، های  بندی ندارد و قطب

ً
یکـا را در توانـد عمـال

  .سازی برای نسل بعدی تهدیدها فلج کند آماده

  گیري نتیجه
های ساموئل هانتینگتون، اراده کـرد  ایاالت متحده آمریکا متأثر از تئوری ضداسالمی برخورد تمدن

تا با انجام سلسله حمالتی به کشورهای اسالمی که هدف غایی آن نیز حمله به جمهوری اسـالمی 
و دارای گفتمان مؤثر در برابـر غـرب اسـت، گفتمـان و فرهنـگ آمریکـایی را  عنوان اسالمی پویا به
هـای  عنوان تنها قدرت هژمون در جهان نهادینه کند و بر جهان تسـلط یابـد. امـا کشـتی موفقیت به

                                                                                                                                        
تیم نظارتی سازمان ملل متحد هم به رشـد بالمـانع القاعـده در آفریقـا، اسـتقرار در سـوریه و جدیدترین گزارش .  ١

  .کرده استاستان افغانستان و نیز ادامه روابط نزدیک آن با طالبان اشاره  ۱۵حضور در حداقل 
ای در  هرگونه حملـهاین بوده که  ،سپتامبر ۱۱نخستین موفقیت آمریکا پس از که است معتقد اگرچه این اندیشکده .  ٢

را هشـدار مهمـی از  ۲۰۱۹امـا تیرانـدازی در پنسـاکوال در سـال  ،را خنثی کرده است سپتامبر ۱۱حمالت مقیاس 
القاعـده بـه وابسـته شـعبه ترین  جزیره عربستان فعال بر اساس این گزارش، شعبه شبه .داند ناکامی در این زمینه می

 که بـا دهه گذشته علیه یک هواپیمای تجاری طیتروریستی موفق را  القاعده هم نخستین حمله یک شعبه از .است
  .انجام دادروسیه بودند،  عازماز مصر  مسافرنفر  ۲۵۹

زعـم خـود  کشور جهان به ۸۳پنج سال طول کشید تا ائتالفی از کند که  . اندیشکده شورای روابط خارجی تأیید می ٣
اهـداف غیرنظـامی در شـهرهایی از  علیـهبـاری را  داعش حمالت مرگاما در آن دوره،  ؛بتوانند بر داعش غلبه یابند

  .جمله بروکسل، نیس، نیویورک و پاریس اجرا کرد
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سختی توانست خود را نجـات بدهـد.  سال، به ۲۰ظاهری آنها در منطقه به گل نشست و با گذشت 
بـار ایـاالت  هژمونی آمریکا، نـه در منطقـه بلکـه در جهـان. خـروج خفت این نجات پایانی بود بر

متحده آمریکا از منطقه نه تنها به بیان دشمنان و مخالفان، بلکه به بیان دوستان و متحدان آن کشور، 
افروزی در غـرب آسـیا  آغازی بود بر پایان آمریکا. این تنها میراثی است که ایاالت متحده از جنـگ

  ت. کسب کرده اس



  
  

   ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی هاي جریان ظرفیت به نگاهی
  آلمان فدرال جمهوري در

  

  مسئله
. اهمیـت ایـن ندسـتهمردمـی  یاهـ بارز و مهم در سپهر سیاسـی کشـورها جریانتحوالت یکی از 
ر سـپهر سیاسـی و فرآینـد د یگیـر که در بسیاری مواقع اثرگـذاری چشـم دان علت استها ب جریان
 کشورها یا دولترندذاری کشورها داگ سیاست

ً
منـافعی خـاص در یـک کشـور از هایی کـه  . اصوال

سیاسی  عرصهلحاظ منطق اثرگذاری در  ازها را  ها و پویایی اند این جریان مایل برخوردارند،میزبان 
تحـوالت و کشورهای دیگر کشور میزبان تحت تأثیر خود قرار دهند یا آنها را هدایت کنند. بنابراین 

صورت  بهرا های مردمی یا حتی با احزاب سیاسی  های سیاسی و جنبش های مرتبط با جریان پویایی
 کنند. یجدی رصد م

هـای  تـوان ظرفیت المللـی، آلمـان اسـت کـه می یکی از این کشورهای اثرگذار در صـحنه بین
  باز شناخت. مخالف سیاسی در این کشور را در تأثیرگذاری بر سیاست آنها و منافع محور مقاومت 

  تحلیل مسئله
 یضدجنگ و حقـوق بشـر یها داری و جنبش فدرال آلمان احزاب چپ و ضدسرمایه یدر جمهور
احـزاب چـپ فعـال در آلمـان دو حـزب  انیدارند. از ممطالعه و شناخته شدن  یبرا زیادی ظرفیت

حـزب چـپ  ،درا دارنـایـن کشـور در  یاسیس یندهایبر فرآ یاثرگذار تیاثرگذار و برجسته که قابل
بـا نظـام  تیحزب چپ آلمان مخالفت و ضدمهم  های از ویژگی. هستند/ سبزها ۹۰آلمان و اتحاد 

زمـان از  و موجود اسـت و هم یمنتقد ساختار فعل یالملل نیب ظامحزب در ن نیداری است. ا سرمایه
بزرگ  یها قدرت استیخالفت با سمواضع این حزب م نیتر مشهور. از کند یم تیخلع سالح حما
حزب همواره اعـالم کـرده کـه حضـور نـاتو در  نیاست. ا یشمال کیآتالنت مانیدر قالب سازمان پ

 سـتمیس کیـ یـدبا  ینظـام مانیپ نیجای ا است و به ندهیفزا یثبات یموجب ب الملل نینظام ب ساختار
 تیرسـم آن بـه یاز اعضا یکیعنوان  به زین هیروس ونیکه فدراس وجود آید بهدر جهان  یجمع تیامن

 یروهاین است  معتقد رایاست؛ ز ینظام مانیپ نیخروج آلمان از ا طرفدارحزب  نیشناخته شود. ا
گرفته کار  به ،کشور ضرورت ندارد نیا یکه برا یخود و در موارد یمسلح آلمان در خارج از مرزها

 ی دیگـرها یژگیوساختار از  نیاصالح ا یانتقاد به ساختار سازمان ملل متحد و عالقه برا شوند. می
متحـده   ایـاالت یکه به رهبـراست  ییها مخالف جنگحزب چپ . استآلمان  یاسیحزب س نیا

 ینیع یاه از نمونه هیدر سور ینظام  دو جنگ عراق و افغانستان و مداخله .اند رخ داده انهیدر خاورم
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  .شوند یمحسوب مها  این جنگ
موضـوع مـورد مطالعـه  یبـرا یمناسـب کـه نـامزد یاسیچپ س فیعالوه بر احزاب متعلق به ط

حقـوق  یهـا انیجر  فعـال در آلمـان کـه در زمـره یردولتیو غ یحزبریغ یها انیجر یبرخ هستند،
 نیـا انیـ. در ممطالعـه و شـناخت هسـتند یبـرا یمناسـب یها نهیگز ،و ضدجنگ قرار دارند یبشر

آلمان از  ییکایضدآمر جنبش نیو همچن میو تحر یگذار هیعدم سرما کوت،یها دو جنبش با جنبش
 یگذار هیعدم سـرما کوت،یجنبش باخط و محور فعالیت برخوردارند. مطالعه  یبرا زیادی ظرفیت
در  لیقائل به مذاکره بـا اسـرائ زین انیجر نیهرچند ا ،بنا شده است یزیست لیاسرائ یبرمبنا میو تحر
 هیـعل لیاسـرائ یاعمـال یها اسـتیمخالفـت بـا س تأمین شود. ها ینیاست که منافع فلسط یطیشرا
  نـه انیـجر نیـا رای؛ زاست میو تحر یگذار هیعدم سرما کوت،یجنبش بااز مواضع مهم  انینیفلسط
در  لیاسـرائ یاشـغالگر انیخواستار پا بلکه داند، یم ها ینیفلسط یکننده اراض را اشغال لیاسرائ تنها
اسـتار خوجنـبش  نیـد اردن اسـت. ارو یحائل در کرانه باختر واریشدن د دهیو برچ ها نیسرزم نیا

کامـل شـهروندان  یبرابـر نیو همچنـ شـانیها خانه بهبازگشت  یبرا ینیحفظ حقوق آوارگان فلسط
  شده است. لیدر اسرائ یلیو اسرائ ینفلسطی ـ عرب
 انیـو حام ینیفلسـط یها که همه گروه داند می یجنبش فرامل کخود را یجنبش  نیکه ااین گرید  نکته 

برداشـتن ه بـ لیوادار کـردن اسـرائ یجنـبش بـرا نیا هیتوص و زی. تجوگیرد را دربرمیاسر جهان آنها در سر
و مجـازات  میبـه تحـراقـدام  یـدبا یالملل نیب  است که جامعه نیا انینیفلسط هیخصمانه عل یها استیس

؛ شـود انینیسازمان ملـل متحـد و حقـوق فلسـط یها قطعنامه تیکشور مجبور به رعا نیتا ا دکن لیاسرائ
  .ها در این زمینه تاکنون شکست خورده است المللی و تالش چون همه فشارهای بین

 یژگـی. وی مطالعات بیشـتر اسـتفعال و مناسب برا یها انیآلمان از جر ییکایجنبش ضدآمر 
  کـالن ایـاالت یها اسـتیمخالفت و تقابـل بـا س ،داستیگونه که از نام آن پ جنبش همان نیبارز ا

از آلمان  آمریکا ینظام یها گاهیشدن پا دهیخواستار برچ انیجر نین و آلمان است. امتحده در جها
  و در صورت امکان سراسر اروپاست. 

  گیري نتیجه
با توجه به آنچه بیان شد، در جمهوری فدرال آلمان احزاب مبتنی بر طیف چپ ماننـد حـزب چـپ 

تر و شناخت بیشـتر برخوردارنـد.  میق/ سبزها از ظرفیت مناسبی برای مطالعات ع٩٠آلمان و اتحاد 
عـدم  کوت،یبـارسـد جنـبش  هـای اجتمـاعی بـه نظـر میهای غیرحزبی یا جنـبشاز میان جریان

هـای الزم و مناسـبی در ایـن  و همچنین جنبش ضدآمریکایی آلمان ظرفیت میو تحر یگذار هیسرما
تواند در همسویی و  حزاب میها و ا تر روی این جریان زمینه دارند. شناخت بیشتر و مطالعات عمیق

های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی جهـان اسـالم و  برداری از ظرفیت آنها در راستای سیاست بهره
 جمهوری اسالمی مؤثر باشد.


