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کشورها و دولتها که با توجه به اختالف ماهیت و ابعادشان منافع متفاوت و گوناگوین 

دارند، در چارچوب نظام بین امللل با یکدیگر تعامل دارند. تصمیم ســــازان در هر واحد 

سیاسی فعال در نظام بین امللل با توجه به مسائلی که حدود و دورنمای روابط یک کشور 

با دیگر کشــــورها را ترسیم یم کنن�د، در ســــطوح منطقه ای و بین املللی تصمیم گیری 

یم کنن�د. پژوهشگران روابط بین امللل در مورد تبیین حنوه تعامالت در نظام بین امللل و 

همچنین در تفسیر ماهیت و انگیزه ها در روابط بین امللل و ضوابطی در شکل دهی رفتار 

تصمیم ســــازان یک کشور در قبال سایر واحدهای سیاسی فعال، چه واقعی باشد و چه 

فریض، از همین روش اســــتفاده یم کنن�د. و یا اینکه در تصمیم سازی ها بر اساس عامل 

منافع ملی رفتار یم کنن�د که در بسیاری مواقع در قالب قدرت و نفوذ نمود پیدا یم کند.

اجلزایر نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم در سطح منطقه عریب و افریقا نیز از قالب 

و الگوی معادله بین امللل که ســــاختار بافت روابط بین امللل را شکل یم دهد، مستثنی 

نیست. از سال 1962 میالدی که انقالب آزادیبخش اجلزایر به استقالل کشور اجنامید و 

در تاریخ ماندگار شد و به دنب�ال تشکیل دولت ملی بر اساس اولین قانون اساسی کشور 

در ســــال 1963 میالدی، به سلطه صد و سی ساله استعمار فرانسه پایان داده شد، از آن 

زمان تا کنون، کشــــور اجلزایر در سیاست داخلی و خارجی خود چندین اصل را مبن�ا قرار 

داده و بدین ترتیب فلسفه یک کشــــور انقالیب نوپای تازه ای در منطقه عریب و افریقایی 

را با اســــتن�اد به بیانیه اول نوامرب 1954 میالدی بنیان گذاشــــت. گفتنی است که این 

بیانیه، جایگاه و ماهیت پیشــــتاز اجلزایر را در میان کشــــورهای منطقه و در سطح بین 

امللل معرفی کرد.

در این زمینه، پژوهشــــهای زیادی روابط اجلزایر با ایران را به حبث و بررســــی گرفته 

و از زوایــــای گوناگوین زیر ذره بین برده اند. در اینجا مســــأله تنها به وجود یا عدم وجود 

مناسبات مربوط نیم شود بلکه بیشرت به شــــاخصها و پیشینه این روابط و همچنین به 

عوامل تأثیرگذار در ســــیر تارییخ مسائل میان دو طرف و یا مسائلی که در سطح عریب 

و افریقایی برای هر دو کشــــور از اهمیت برخوردار است، مربوط یم شود؛ هرچند که در 

بررسی روابط اجلزایر و ایران و پرداخنت به مهمرتین مسائلی که به جهان عرب مربوط یم 

شود، ُبعد عریب آن بیشرت مورد کنکاش قرار گرفته است.

با توجه به رخدادهای دهه اخیر منطقه؛ از حتوالت سیاسی کشورهایی چون تونس، 

مصر، سوریه، لیبی، و غیره و پیامدها و تغییرات عمده در این کشورها گرفته تا حتوالت 

مهیم که در مســــأله فلسطین رخ داده است، تغییرات به وجوده آمده در روابط اجلزایر 

و ایران بــــه خاطر هماهنگ بودن رهیافت هر دو کشــــور با این حتوالت و افزایش نقش 
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ایران و گســــرتش نفوذ این کشور در منطقه عریب، توجه و تالش پژوهشگران را به خود 

معطوف داشته است. با توجه به این عوامل، سؤالهای پژوهش ما به شرح زیر طرح یم 

گردد: اصول سیاســــت خارجی اجلزایر کدامند؟ در جهاین که دائما در حال دگرگوین و 

دارای شرایط بسیار پیچیده است، آیا یم توان از اصول الیتغیر سیاست خارجی اجلزایر 

سخن گفت؟ چه عواملی بر روابط خارجی اجلزایر – ایران در قبال مسائل جهان عرب 

تأثیر گذار است؟ تصمیم ســــاز اجلزایری چگونه موارد اشرتاک یا تضاد منافع با نظام 

سیاســــی در ایران را تعیین یم کند؟ سیاســــت خارجی اجلزایر چگونه میان وفاداری به 

منافع جهان عرب و دستاوردهایی که از رهگذر تقویت روابط با ایران دارد، هماهنگی 

برقرار یم کند؟

این پژوهش در بررســــی پیچیدگی روابط اجلزایر – ایران بر این فرضیه کلی اســــتوار 

است که با توجه به سیر تارییخ روابط سیاسی با جمهوری اسالیم ایران، اجلزایر تالش 

یم کند با همه کشــــورهایی که در جهان عرب در مقابل نظام سیاسی ایران ایستاده اند، 

روابط نزدیک و همساین را حفظ کند. تصمیم ساز اجلزایری تالش یم کند اولویت بن�دی 

منافع اجلزایر را همچنان حفظ کند که در این راســــتا حتقــــق منافع ملی اجلزایر در صدر 

اولویتها قرار دارد. و در درجه دوم، وفاداری به مسأله قومیت عریب و همراهی با کشورهای 

عرب دوست در اولویت دوم قرار دارد. و تالش یم شود برای حتقق این دو هدف، همواره 

طرفهایی که در سطح منطقه تأثیرگذار هســــتن�د، را با خود داشته باشد که این امر در 

ســــایه حتوالت منطقه عریب و نگراین جهان عرب از نقش فزاینده ایران در این کشورها، 

معادله ای به غایت سخت و پیچیده است.

این پژوهش برای یافنت ســــؤاالت حتقیق که بیان شــــد، چندین مسأله عمده را مورد 

بررسی قرار یم دهد و در ابت�دا مهمرتین اصول سیاست خارجی اجلزایر و دیالکتیک ثابت 

و متغیر در آن را به حبث یم گیرد. سپس به پیشــــینه روابط اجلزایر با ایران یم پردازد. 

و در نهایت، موضع سیاســــت خارجی اجلزایر در قبال دو کفه ترازوی عرب و ایران را به 

خوانش یم گیرد.

نخست: اصول سیاست خارجی الجزایر و دیالکتیک ثابت و متغیر
در آثار و نوشته هایی که به سیاست خارجی الجزایر پرداخته مخصوصا آثار پژوهشگران 

و دانشگاهیان، زیاد دیده می شود که روی مسأله اصول "ثابت" سیاست الجزایر بیش 

از حد تکیه شده است و این توصیف، با توجه به ماهیت روابط حاکم میان کشورها و 

دولتها به طور عموم، نیاز به موشکافی و توضیح دارد. غالبا، در علم سیاست و تعامالت 
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بین الملل، ثابت و متغیر نســـــبت به تحوالت و دگرگونیهای ناشی از عوامل و منافع 

منطقه ای و بین المللی هر کشوری تعریف می شود. و سبب می شود که آن کشور، دائما 

چشم انداز و دیدگاه خود را درباره جایگاه و نقش خویش با واحدهای سیاسی فعال در 

فضای بین الملل مورد بازبینی قرار دهد.

بن�ابراین، علی رغم اینکه نظام سیاسی حاکم اجلزایر بارها تأکید کرده است که اصول 

ثابتی بر سیاســــت خارجی این کشور حاکم اســــت، اما این امر، مانع از آن نیست که در 

مواردی “ اجبار عمل گرایی” یا جانب منفعت گرایی غلیه کرده و سبب شود که تصمیم 

ساز اجلزایری در ایجاد روابط با سایر کشورها، به دور از مفهوم و صفت “ثابت” که قبال 

از آن سخن به میان آمد، به تعامل گزینشی دست بزند)1(.

از زمان اســــتقالل اجلزایر تا کنون چندین بار اتفاق افتاده است که وزارت خارجه و 

دستگاه دیپلماسی کشور، در موضعگیریهای خود از چارچوب و الگوی “اصول ثابت 

سیاست خارجی” پا را فراتر نهاده است که در این باره یم توان به مواردی اشاره کرد که 

از یک ســــو مصداق رفتار گزینشی و از ســــویی دیگر، مصداق تن�اقض و یا تعارض در 

موضعگیری ها است:

با توجه به اصل “ حمایت از حق ملتها در تعیین سرنوشت خود” که از اصول “ثابت” 

سیاســــت خارجی اجلزایر به حساب یم آید و در این نوشتار هم به آن اشاره ای خواهیم 

داشــــت، در مواردی اجلزایر با این مسأله بیشــــرت به مصلحت گرایی توجه نموده و در 

موارد دیگری اصال از این اصل چشــــم پوشی نموده اســــت. به عنوان نمونه، در اواخر 

دهه هشتاد قرن گذشته، مقامات اجلزایر از تأیید جنبش آزادیبخش اریرته علیه دولت 

اتیوپی خودداری کردند. این در حالی بود که این جنبش به طور گســــرتده ای در ســــطح 

قاره افریقا و هم در سطح بین امللل مورد حمایت قرار گرفته بود.

از سویی دیگر، در اوایل جنگ سرد که اجلزایر به عنوان یک قدرت حایم جنبشهای 

آزادیبخش مخالف قدرتهای امرپیالیست غریب، در اردوگاه شرق یعنی احتادیه جماهیر 

شــــوروی قرار گرفته بود)2( ، اما علی رغم این مســــأله، دســــتگاه دیپلماسی اجلزایر در 

برقراری روابط اقتصادی چند جانب�ه، سازوکار و رهیافتهایی در پیش گرفت که عمال این 

کشور را به کشورهای غریب و در رأس آنها ایاالت متحده نزدیک کرد.

ــهای  ــه ای و چالش ــش منطق ــاى نق ــان اقتض ــوار: می ــورهای همج ــال کش ــر در قب ــی الجزای ــت خارج ــی، “ سیاس ــد العال ــادر عب ــد الق ))) عب

امنیتــی”، نشــریه امنیــت و توســعه الجزایــری، )الجزایــر: مخبــر البحــث: امنیــت در منطقــه خاورمیانــه، شــمارگان 07، جــوالی 20١4(، 
ص ١2.

(2( Sam Younger, ”Ideology and Pragmatism in Algerian Foreign Policy“, The World Today, )London: Chatham House, 

Royal Institute of International Affairs, Vol. 34, No. 3, Mar 1978(, p108.
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در مورد ترســــیم دورنمای اصول “ثابت” سیاســــت خارجی اجلزایر، باید گفت که 

سیاســــت خارجی دستگاه دیپلماســــی اجلزایر از چندین منبع اصلی نشأت یم گیرد 

که بعد از اســــتقالل این کشور از استعمار فرانســــه در طول سالها، یک الگوی کاری را 

شــــکل داده است. در این زمینه یم توان به قانون اساسی )1976/1963میالدی(، و ماده 

86 قانون اساسی ســــال 1996 میالدی در خصوص ترسیم چشم انداز سیاست خارجی 

کشور اشاره کرد که در خصوص تنظیم اصول روابط بین کشورها بر اساس مساوات و 

احرتام به حق حاکمیت کشورها، بر پای بن�دی اجلزایر به اصول و اهداف تعیین شده در 

کنوانســــیونهای سازمان ملل متحد، سازمان وحدت افریقا و جامعه عرب، تأکید نموده 

اســــت)1(. عالوه بر آن، چارچوب کلی بیاني�ه اول نوامرب 1954 میالدی به عنوان سرلوحه 

اصلی انقالب اجلزایر و تشــــکیل دولت بعد از اســــتقالل نیز، جزو منابع اصلی اصول 

“ثابت” فعالیت سیاست خارجی اجلزایر را تشکیل یم دهد.

برای تعیین این اصول اساســــی و الیتغیر سیاست خارجی اجلزایر، عالوه بر مبارزه با 

استعمار و قدرتهای امرپیالیستی )ماده 92 قانون اساسی 1976 میالدی(، اصل همکاری 

میان کشــــورهای همجوار، اصل حل اختالفات میان کشــــورهای همسایه با شیوه های 

مساملت آمیز و پرهیز از توســــل به زور، در اینجا به دو عنصر مهم که برای حتلیل و تعیین 

ماهیت روابط اجلزایر با ایران الزم است یم پردازیم که عبارتن�د از:

اصل حمایت از حق ملتها در تعیین سرنوشت: طبق ماده 87 قانون اساسی سال 1976 

میالدی، حمایت از جنبشهای آزادیبخش به منظور تعیین سرنوشت ملت هایشان، یک 

عنصر اضافی مثبت در دیدگاه اجلزایر در خصوص روابط حســــن همجواری به شمار 

یم رود. زیرا همبســــتگی اجلزایر با تمام ملتهای افریقایی، آســــیایی و امریکای التین در 

مبارزه)2( برای آزادی سیاســــی و اقتصادی و برای حق تعیین سرنوشت و استقالل خبش 

عمده ای از سیاست کشور به شمار یم رود)3(.

اصل عدم دخالت در امور داخلی کشــــورهای همجوار: ماده 93 قانون اساســــی 1976 

میالدی به این مســــأله اشــــاره دارد که حمایت از همکاری بین املللی و توســــعه روابط 

دوستانه میان کشــــورها بر اســــاس برابری، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلی 

کشورها دو اصل اساسی سیاست کشور است.

))) فــؤاد جــدو، “بررســی تطبیقــی سیاســت خارجــی الجزایــر و سیاســت خارجــی مغــرب در قبــال منطقــه عربــی”، نشــریه حقــوق و آزادیهــا، 
)الجزایــر: مرکــز پژوهشــها و مطالعــات، شــماره ویــژه 20١7(، ص ١0.

)2) الجزایر، قانون اساسی دائمی الجزایر سال ١976، ماده 9٣.

ــای  ــوار و بایده ــورهای همج ــای کش ــان تهدیده ــر می ــی الجزای ــت خارج ــش، “ سیاس ــم كبي ــد الكري ــهب، و عب ــن لش ــرؤوف ب ــد ال ))) عب

ســازگاری” . مجلــه پژوهشــگر اجتماعــی، )الجزایــر: دانشــکده علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی، شــمارگان ١4، 20١8(، ص 504. 
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یم توان گفت که ایجاد تــــوازن میان اصول "ثابتی" که ارکان نظام اجلزایری از زمان 

تأسیس آن بعد از استقالل 1962 میالدی به آن باور دارد، و آچنه منافع و تغییرات منطقه 

ای و بین املللی اقتضا یم کند، برای دســــت اندرکاران سیاست خارجی اجلزایر کاری به 

غایت سخت و دشوار است. و همین امر سبب یم شــــود که نظام اجلزایر دائما خود را 

در "تنگنا" احســــاس کند و هر سیاستی را که ممکن است با اصول "ثابت" سیاست 

خارجی نظام در تضاد باشــــد، به هر حنوی توجیه کند. این مسأله در روند روابط اجلزایر 

و ایران، در مقایسه با پیامدهای سیاستهای ایران در منطقه عریب، بسیار روشن دیده یم 

شود.

با توجه به این مسأله، دستگاه دیپلماسی و تصمیم ساز اجلزایری در تالش است تا 

برای توجیه رویکردهای سیاســــی و جهت گیری های عملی، دست به دامن مواد قانون 

اساسی و دیگر متون قانوین شــــود؛ حتی اگر در برخی اوقات این سیاستها با آچنه باید 

باشد، کم و بیش در تضاد باشد.

دوم: پیشینه تاریخی روابط الجزایر و ایران
در اوایل دهه شصت قرن گذشته که الجزایر از استعمار فرانسه استقالل یافت، رهبران 

سیاسی الجزایر به تدوین دیدگاهها و رهیافتهای سیاسی پرداختن�د که روابط این کشور 

را با مناطق و فضاهای منطقه ای چهارگانه اصلی )عربی، افریقایی، اسالمی، مدیترانه 

ای( با تعیین اولویتها و اصول رویکرد و تعامل در این چارچوبها و فضاها، تعریف کند به 

گونه ای که احترام و اولویت های منافع سیاست خارجی کشور را که قبال به آنها اشاره 

داشتیم، تضمین کند.

در این زمینه، از نگاه سیاست خارجی اجلزایر، ایران یکی از برجسته ترین واحدهای 

سیاســــی فعال و تأثیر گذار در فضای اســــالیم درون کشور است. در نتیجه، رهیافت 

و دیدگاه کشــــور در این مورد، بر این اصل اســــتوار اســــت که جمهوری ایران در میان 

کشــــورهای غیر عریب، در کنار پاکستان یکی از دروازه های ورود به جهان اسالم است. در 

طول دهه های گذشــــته، رابطه میان اجلزایر و ایران گاهی شاهد ثب�ات و گاهی دیگر 

شاهد تنش و قطع روابط بوده است که درک علل این نوسان، بدون در نظر داشت برخی 

عوامل و شــــاخصهای اساسی امکان پذیر نیســــت. در اینجا به چند نمونه از این عوامل 

خواهیم پرداخت:

یک. تغییرایت که در شیوه رهربی سیاســــی اجلزایر از زمان استقالل تا کنون به وجود 

آمده اســــت. الزم اســــت در این زمینه دو رویکــــرد اصلی را از یکدیگــــر تفکیک کنیم. 



سیاست خارجی الجزایر در قبال ایران؛ میان وفاداری به محور عربی و اقتضای منافع ملی 8

رویکرد “انقالیب/ترقی خواه” مانن�د رویکرد دو رئیس جمهور درگذشــــته هواری بومدین 

و عبدالعزیز بوتفلیقه که ضمن گشــــایش با کشورهای خارجی تالش داشت در سطح 

منطقه ای )با محورهای چهارگانه اش( نقش آفرینی فعالی داشــــته باشــــد. و رویکرد 

واپسگرایانه که به دالیل چندی به پیشتازی و رهربی منطقه ای توجه چنداین نداشت. 

در اینجا یم توان به الگوی رهربی رؤسای جمهور شاذلی بن جدید و رئیس جمهور پیشین 

الیمین زروال اشاره کرد.

دو. تغییر و حتوالت داخلی که از زمان استقالل در حوزه ایدئولوژی حاکم در ارگانهای 

سیاسی تصمیم ساز به وجود آمده است )مانن�د کمونیستی تک حزیب / لیربالیست چند 

حزیب ( و یا تغییر و حتوالیت که در ماهیت نظام سیاسی اجلزایر رخ داده و ماهیت و ساختار 

آن را به طور کل تغییر داده است.

ســــه. رخدادهای پیایپ که در فضا و منطقه عریب به وقوع پیوســــته است مانن�د جنگ 

اول و دوم خلیج، جنگ عراق و ایران، حوادث بهار عریب، تنشهای منطقه مغرب عریب “ 

اجلزایر و مغرب” و غیره، و اینکه چگونه این رخدادها از یک سو باعث اختالف در میان 

کشورهای جهان عرب شد و از سویی دیگر، در تقویت و یا سردی روابط اجلزایر و تهران 

تأثیر گذاشت.

پژوهشــــگراین که به روابط اجلزایر و ایران پرداخته اند، مناسبات میان این دو کشور 

را به چند مرحله تقســــیم بن�دی کرده اند که هر دوره ویژگیهای متفاویت با دیگری دارد. 

روابط میان دو کشــــور از روابط نزدیک و محکم تا قطع روابــــط و نزدیکی محتاطانه، در 

نوسان بوده است. اکنون به بررسی این سه مرحله یم پردازیم:

الف. مرحله پایه گذاری و تحکیم روابط

درست است که روابط رسمی میان الجزایر و ایران بالفاصله بعد از استقالل الجزایر در 

سال 1962 میالدی شکل گرفت؛ اما ریشـــــه های این روابط به دوران استعمار فرانسه 

مربوط می شـــــود. جنبش ملی الجزایر به خاطر رویکردها و مسائل عادالنه ای که در راه 

مبارزه با استعمار فرانسه و مبارزه برای آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت الجزایر دنب�ال 

می کرد، از سوی رهبران سیاسی ایران در آن زمان مورد حمایت قرار می گرفت. بن�ابراین، 

انگیزه های اولیه برای ضرورت ایجاد این روابط، پیشینه ای تاریخی مشخصی داشت.

در این زمینه، الزم به ذکر است که دوره اول مناسبات اجلزایر و ایران؛ به ویژه در میانه 

ســــالهای )1962-1991میالدی( که تقریبا سه دهه کامل را پوشش یم دهد، سه رئیس 

جمهور )احمد بن بله، الهواری بومدین و شاذلی بن جدید( در قصر املرادیه حکم راندند. 

در حتکیم و تقویت مناسبات بین دو کشــــور، رئیس جمهور در گذشته الهواری بومدین 
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نقش بسیار برجسته ای داشت. که این امر در درجه اول مدیون شخصیت کاریزماتیک 

رئیس جمهور در آن زمان و همچنیــــن مدیون رویکردهای انقالیب وی در تمام چارچوبهای 

منطقه ای اجلزایر )مغرب عریب، عریب، آفریقایی و اسالیم( بود.

در مورد روابط اجلزایر و ایران در این دوره، عوامل چندی سبب شد که رهربی سیاسی 

اجلزایر به تقویت این روابط توجه نشان دهند. دســــتگاه دیپلماسی اجلزایر تمام توان 

خود را برای تقویت اشــــکال گوناگون منافع کشــــور در تقویت رابطه بــــا ایران به کار 

بست و تالش کرد در مســــائل منطقه ای ایران در چندین مورد نقش پیشتازانه ای ایفا 

کند که از جمله آنها یم توان به میاجنیگری اجلزایر در حل اختالفات مرزی میان عراق و 

ایران، تالشــــهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ عراق و ایران، و همچنین تالشهای 

پیگیر این کشور در پایان دادن به حبران گروگانهای امریکایی در ایران و برعهده گرفنت 

حفاظت از منافع ایران در ایاالت متحده امریکا اشاره کرد)1(. این شواهد حاکی از اعتماد 

مقامات ایران به اجلزایر و عمق روابط سیاسی میان این دو کشور در این مرحله است.

ب. مرحله تنش و قطع رابطه

نیمه دوم دهه هشتاد تا آغاز دهه نود قرن گذشته، یک دوره تاریخی و آکنده از تحوالت 

منطقه ای و بین المللی همچون گسترش حوزه دموکراسی در کشورهای اروپای شرقی 

و فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود. همچنین این دوره، شاهد تحوالت ریشه ای در 

ماهیت نظام سیاسی حاکم الجزایر بود که کشور را به “دهه سیاه” ُبرد. در این مرحله، در 

سطح داخلی، کشور از لحاظ سیاسی و امنیتی دچار بی ثب�اتی شد. و در سطح خارجی، 

انزوای دیپلماتیک و باز چینش شبکه روابط با سایر کشورهای خارجی از ویژگیهای این 

دهه بود. روابط الجزایر با جمهوری اسالمی ایران یکی از مسائلی بود که تحت تأثیر این 

رویدادها قرار گرفت و الگوی مناسبات میان دو کشور از روابط محکم با تنش و قطع 

روابط تغییر یافت.

لذا، طولی نکشــــید که ضرباهنگ حتوالت سیاسی داخلی اجلزایر سرعت گرفت تا 

اینکه نشانه های تنش میان دولتهای اجلزایر و ایران خود را نشان داد. رخدادهای چندی 

از جمله متوقف ساخنت روند انتخابات اجلزایر در سال 1991 میالدی در یپ پیروزی جبهه 

جنات اسالیم در انتخابات پارلماین و حوادث پس از آن یعنی استعفای شاذلی بن جدید 

رئیس جمهور، کنار گذاشنت قانون اساسی، دخالت ارتش و غیره، مهمرتین حتوالیت بود 

))) علــي ياحــی، “اظهــارات “دوســتانه” میــان الجزایــر و تهــران دورنمــای تــازه روابــط دوجانبــ�ه را ترســیم مــی کنــد”، ایندپن�دنــت عربــی، 

https://bit.ly/3rKJ18U ،2022 ــه ــد: ١6 فوری ــخ بازدی ــت 202١م(، تاري )10 آگوس

https://bit.ly/3rKJ18U
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که به سردی روابط اجلزایر و ایران اجنامید. ایران اقدام مقامات اجلزایر در ابطال نت�ایج 

انتخابات را محکوم کرد و رهربی سیاسی اجلزایر نیز این اقدام ایران را “دخالت آشکار” 

در امور داخلی این کشور دانست.

این شــــواهد تارییخ نشان یم دهد که تصمیم ساز اجلزایری حتی اندکی قبل از مرحله 

تنش، نســــبت به دخالت های ایران در اجلزایر و مخصوصا نزدیکی نظام والیت فقیه و 

رهربان حزیب که ممنوع الفعالیت شد، نگران بوده است. گفتنی است که عباس مدین 

رهرب این حزب، در ایران در سطوح باالیی مورد استقبال گرفت و با علی خامنه ای رهرب 

ایران دیدار کرد و این حزب حــــدود 5 میلیون دالر کمک مالــــی از ایران دریافت کرد)1(. 

ابراز خرســــندی جناح محافظه کار ایران از ترور محمد بوضیاف رئیس جمهور اجلزایر، 

کاسه اختالفات میان دو کشــــور را لربیز کرد و در ماه مارچ 1993 میالدی به قطع روابط 

دیپلماتیک میان دو کشور اجنامید.

ج. مرحله از سرگیری محتاطانه روابط

تقریبا بعد از یک دهه قطع روابط سیاسی میان الجزایر و ایران در سال 1993 میالدی، که 

در دوره رئیس جمهور اسبق ) الیمین زروال( تالشهایی از جانب ایران برای احیای روابط 

صورت گرفت، با آمدن بوتفلیقه در سال 1999 میالدی، مرحله ذوب شدن یخ روابط 

میان دو کشور فرا رســـــید. بسیاری از پژوهشگران این گشایش را نتیجه دیدار رؤسای 

جمهور دو کشـــــور ) بوتفلیقه و خاتمی ( در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد در نیویورک در ســـــپت�امبر 2000 میالدی می دانن�د که زمینه را برای تعیین و تب�ادل 

نمایندگان دیپلماتیک در اکتبر 2001 میالدی فراهم ساخت.

از سویی دیگر، در سخن از این نزدیکی و از سرگیری روابط باید شرایط و مخصوصا 

حتوالت داخلی اجلزایر را نیز در نظر گرفت. عبــــد العزیز بوتفلیقه رئیس جمهور با یک 

برنامــــه ای روی کار آمد که دو بعد را حلاظ کرده بود. از یک ســــو، از طریق سیاســــتها و 

رهیافتهایی چون )مصاحله مدین – پیمان آشــــتی ملی( به آرامش اوضاع و صلح داخلی 

همت گماشــــت و از ســــویی دیگر، تالش نمود تا روابط با کشورهای خارجی را مجددا 

احیا کند تا حمایت بین املللی را برای سیاســــتها و رویکردهــــای داخلی خود جلب کند و 

جایگاه تارییخ دیپلماسی اجلزایر را در خارج از کشور بازسازی کند. سفرهای دوره ای که 

بوتفلیقه در دوره اول حکومت خود به بسیاری از کشورهای جهان داشت و نیز ابتکارات 

ــران،  ــات ای ــه مطالع ــر”. مجل ــی الجزای ــت مل ــر امنی ــای آن ب ــران و پیامده ــی ای ــت خارج ــی در سیاس ــرد مذهب ــعيد، “ رویک ــمی س ))) قاس

ــارچ 20١8(، ص١00. ــم، م ــمارگان شش ــران، ش ــات ای ــی مطالع ــن الملل ــه بی ــاض. مؤسس )ری



سیاست خارجی الجزایر در قبال ایران؛ میان وفاداری به محور عربی و اقتضای منافع ملی 11

میاجنیگری اجلزایر برای پایان دادن به جنگهای منطقه ای مانن�د درگیری اتیوپی و اریرته 

و همچنین انعقاد پیمان اجلزایر در سال 2000 میالدی در همین راستا صورت گرفت)1(.

در این زمینه، تصمیم ساز اجلزایری ایران را یکی از کشورهایی یم دانست که احیای 

مجدد روابط با آن –با احتیاط و به صورت تدرییج – باید صورت گیرد. البت�ه در ایران نیز 

اراده سیاســــی مبنی بر ایجاد "ائت�الفهای" تازه ای در منطقه عریب وجود داشت؛ به ویژه 

بعد از حوادیث که بدنب�ال واقعه 11 ســــپت�امرب 2001 میالدی رخ داد و همچنین فشــــارهای 

کشــــورهای غریب و امریکا بر ایران به خاطر توسعه برنامه هســــته ای، آغاز شد. این امر 

سبب شد که ایران به داشــــنت همپیمانان تازه ای به خصوص در سازمان اوپک نیازمند 

شــــود. بن�ابراین، ایران از تالشهای بوتفلیقه در مورد رهیافت" مصاحله مدین" استقبال 

کرد. و با هدف همکاری در خبشهای صنعت و کشــــاورزی در راستای تشکیل کمیسیون 

اقتصادی مشــــرتک اجلزایر و ایران در ژانویه 2003 میــــالدی تالش نمود. همچنین در یپ 

سفر بوتفلیقه به تهران در 17 تا 20 اکترب 2003 میالدی، تعداد 18 سند همکاری دو جانب�ه 

در خبشهای قضایی، حمل و نقل، صنعت و سرمایه گذاری به امضا رسید)2(.

با مطالعه خط ســــیر روابط اجلزایــــر و ایران از آغاز تا کنون، به این نتیجه یم رســــیم 

که سیاســــت خارجی اجلزایر در تعامل با طرف ایراین در اکرث موارد حتت تأثیر مسائل و 

عواملی قرار گرفته که با اصول ثابت سیاست خارجی اجلزایر فاصله زیادی دارد و این 

امر به چندین مسأله باز یم گردد که در اینجا به مواردی از آنها اشاره ای خواهیم داشت:

- فلســــفه خطوط قرمز سیاست خارجی اجلزایر که مسأله “دخالت در امور داخلی 

کشــــور” در رأس آنها قرار دارد. علی رغم اینکه ایران یک کشور توسعه طلب است که 

مخصوصا بعد از انقالب اسالیم سال 1979 میالدی به دخالت در امور کشورهای عریب 

کمر همت بسته است، اما این مسأله در روابط با اجلزایر تأثیری نگذاشت تا اینکه در 

اوایل دهه نود، نظام اجلزایر احساس کرد که این خطر به حلقه نظام نزدیک یم شود. در 

این زمان بود که قطب نمای سیاست خارجی اجلزایر به سوی قطع روابط با ایران جهت 

گیری کرد.

- تالش اجلزایر برای ایفای نقش پیشــــتازانه در فضای عریب / اسالیم اقتضا یم کرد 

که این کشور با چندین محور و کشور از جمله جمهوری اسالیم ایران روابط تنگاتنگی 

))) مجموعــه اندیشــه راهبــردی، “ خوانشــهایی در پیمــان صلــح الجزایــر کــه میــان اریتــره و اتیوپــی بــه امضــا رســید”، )12 دســامبر 

https://bit.ly/37bSXjZ 2022م،  فوریــه   16 بازدیــد:  تاريــخ  2005م(، 

)2) شــريفه كالع، “ روابــط الجزایــر و ایــران: از نزدیکــی تــا قطــع روابــط و ســپس نزدیکــی محتاطانــه” مجلــه پژوهشــها و مطالعــات 

واحــات، )الجزایــر: دانشــگاه غردایــه، جلــد 04، شــمارگان ٣، 202١(، ص ٣90.

https://bit.ly/37bSXjZ
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برقرار نماید که این امر نیز به شخصیت کاریزماتیک رئیس دولت اجلزایر یعنی الهواری 

بومدین و عبد العزیز بوتفلیقه باز یم گردد.

- سیاســــت خارجی اجلزایر در تعامل با ایران، به ماهیت خنبگان حاکم و یا ماهیت 

نظام حاکمیت در تهران اعتن�ایی نداشــــت. جا دارد اشاره ای داشته باشیم به اینکه علی 

رغم اینکه در سال 1979 میالدی رژیم ایران عوض شد، اما روابط اجلزایر با ایران همچنان 

حســــنه و مســــتحکم باقی ماند و تا زمانیکه این رابطه به رویکرد اجلزایر یعنی به نقش 

آفرینی این کشــــور در منطقه کمک یم کرد و به منافع و امور داخلی اجلزایر آسیبی نیم 

زد، حتوالت ایران هیچ تأثیری در سیاست اجلزایر در قبال این کشور نداشت. و برخالف 

دیدگاهی که سایر کشورهای عریب نسبت به نظام والیت فقیه دارند، از نگاه اجلزایر، 

هیچ مشکلی نیست ماهیت رژیم در ایران چه باشد.

سوم: سیاست خارجی الجزایر میان کشورهای عرب و ایران
بررســـــی سیاســـــت خارجی الجزایر در قبال ایران با توجه به رویکرد محور عربی دارای 

اهمیت خاصی اســـــت. به طور کل، سخن از روابط میان جهان عرب و ایران ما را با سه 

الگوی رابطه آشنا می کند که هر روش و الگویی، با ویژگیهای خاصی که دارد با توجه 

به شـــــاخصها و پیش زمینه هایش سیاســـــت خاصی را در پیش می گیرد و در نتیجه، 

ماهیت هر الگو با بقیه الگوها متفاوت است. کشـــــورها و “قدرتهای فعال” عربی در 

تعامل با دولت های ایران یکی پس از دیگری، مخصوصا بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

در ایران و روی کار آمدن رژیم والیت فقیه، به سه بخش تقسیم شدند که در اینجا به آنها 

می پردازیم:

- نظامهای سیاســــی که به طور کل با رویکردها و سیاست های ایران در منطقه عریب 

مخالف هستن�د و آن را تهدیدی برای موجودیت، حاکمیت و تمامیت اریض خود یم دانن�د 

که از جمله یم توان به عربستان سعودی، امارات متحده عریب و حبرین اشاره کرد.

- نظامها و “قدرتها/ تشــــکیالت” عریب که طرفدار و همپیمان رژیم ایران هستن�د و با 

اندیشه ها و سیاست های ایران در منطقه عریب همراهی یم کنن�د و از سوی نظام والیت 

فقیه همه نوع حمایتهای مالی و نظایم دریافت یم کنن�د که در این مورد یم توان به رژیم 

سوریه، حزب هللا لبن�ان، شــــبه نظامیان حویث در یمن، تشکیالت شیعه در عراق اشاره 

کرد.

- نظامهــــای عریب که از تقابل جهان عرب و ایران اندکــــی فاصله گرفته و در منطقه 

خاکسرتی قرار دارند، روابط این کشــــورها با ایران با نوعی ابهام و گاهی تن�اقض و حتی 
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عملگرایی همراه است. مثال زنده در این مورد، رفتاری است که اجلزایر در کنار روابط 

با ســــایر کشورهای عریب، با ایران دارد. در حالیکه بررسی روابط کشورهای عریب و ایران و 

تعیین شاخصهای آن در دو الگوی اول و دوم، کاری آسان به نظر یم رسد، اما در الگوی 

سوم، تفسیر و حتلیل روابط با ایران کاری سخت و دشوار است و در نتیجه، آینده نگری 

در مورد این رابطه نیز امری به غایت دشوار است.

اجلزایر خوب دریافته اســــت که "میانه روی" در روابط با جمهوری اسالیم ایران در 

مقایسه با سایر کشورهای عریب، به این کشور امکان یم دهد که در قبال حتوالت مربوط 

به سیاست های ایران در قبال کشورهای عریب نرمش داشته و مجالی برای تعامل داشته 

باشد. اجلزایر از جمله معدود کشــــورهای عریب است که از زمان استقالل خود تا کنون 

روابط نســــبت�ا ثابت خود را با ایران را حفظ کرده اســــت؛ هرچند که در موارد اندکی این 

رابطه دســــتخوش مشکالیت شده اســــت)1(. اما این رویکرد "یکی به میخ و یکی به نعل 

زدن" با اصول و تعهدات این کشــــور در قبال منطقه عریب و مســــائل مهم جهان عرب، 

تن�اقــــض دارد؛ هرچند که طرفداران این رویکرد، توجیهــــایت برای آن دارند که در اینجا به 

چند نمونه از آنها یم پردازیم:

- منطقه و نظامهای سیاسی عریب حداقل در طول سه دهه گذشته تغییرات و حتوالیت 

را جتربه کرده اند که جوانب و چارچوبهای “اقدام مشرتک عریب” را تا اندازه ای حتت تأثیر 

قرار داده اند که مفهوم “اجماع” عریب در مورد ماهیت اولویت بن�دی مســــائلی که از نظر 

دولتها و تا حدی از نظر ملتها نیز مشرتک است، را دستخوش تغییرایت كرده است. و این 

چالش که بســــیار مهم است، نه تنها در موضعگیری کشورها و دولتهای عرب در قبال 

سیاستهای ایران بلکه در قبال ســــایر بازیگران اصلی منطقه و خاورمیانه مانن�د ترکیه، 

باعث به وجود آمدن چند دستگی شده است.

- جهان عرب در مورد مفهوم “امنیت ملی عرب” که بر اساس آن منابع تهدید امنیت 

شناســــایی یم شــــوند، اجماع نظر ندارند. در حالیکه برخی از کشورهای عریب و در رأس 

آنها کشورهای خلیج بر این باورند که جمهوری اسالیم ایران حتت رهربی و فلسفه نظام 

والیت فقیه که از ســــال 1979 میالدی شکل گرفته، بزرگرتین تهدید برای منطقه عریب 

اســــت که منافع، تمامیت اریض، امنیت، حاکمیت و اســــتقالل این کشورها را نشانه 

گرفته اســــت، این نگراین در میان سایر کشــــورهای عریب مانن�د اجلزایر یا وجود ندارد 

یا کمرت دیده یم شــــود. و ممکن است در برخی کشورهای دیگر، هرچند کمیاب، اصال 

))) علــی یاحــی، “ اظهــارات “دوســتانه” میــان الجزایــر و تهــران دورنمــای تــازه روابــط دوجانبــ�ه را ترســیم مــی کنــد، )١0 آگوســت 202١م(، 

https://bit.ly/3I8px30 ،تاريــخ بازدید: ١9 فوریــه 2022م

https://bit.ly/3I8px30
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چنین نگراین وجود نداشته باشد. برداشت متفاوت تصمیم سازان در حکومتهای عریب از 

مفهوم امنیت قویم عریب و همچنین ارزیایب متفاوت از حجم و میزان تهدیدی که از سوی 

ایران متوجه منطقه است، سبب پیدایش موضعگیریهای متفاوت در سیاست خارجی 

این کشورها در قبال رفتارهای ایران شده است.

بن�ابراین، تغییر و حتوالیت که سیاســــتهای نظامهای عریب در ســــه دهه گذشته به خود 

دیده است، ما را به این نتیجه یم رساند که سیاست خارجی اجلزایر حتت تأثیر حتوالت 

گوناگون داخلی و خارجی قرار گرفته است و در نهایت سبب شده است که دستگاه 

دیپلماسی کشور اینگونه با مسائل تعامل داشته باشد. در اینجا به چند نمونه از تغییر و 

حتوالت کشور اشاره ای خواهیم داشت:

- اجلزایر به عنوان کشــــوری که بعد از سال 1962 میالدی، تا کنون یک واحد سیاسی 

مســــتقل بوده اســــت، نظامهای حکومتی و رویکردهای ایدلوژیک متفــــاویت را )از نظام 

حکومت کمونیســــتی تک حزیب گرفته تا نظام حکومتی لیربالیســــتی چند حزیب( جتربه 

کرده است.

- پیامدهای ناشی از دوران “ دهه سیاه” “ )1990-2000 میالدی( کشور را در سطح 

منطقــــه ) مغرب عریب/ عریب/ آفریقایی ( و نیز در ســــطح بین امللــــل در انزوا قرار داد و 

رویکردهای داخلی کشور ذهن و توجه تصمیم ساز اجلزایری را به خود معطوف ساخت 

که به عنوان نمونه یم توان به سیاســــت های نمادین نظــــام اجلزایر در اوایل دوره ای که 

شــــعار “اجلزایر قبل از هر چیزی” دوران ریاســــت جمهوری الیمین زروال رونق داشت، 

اشاره کرد)1(..

- همزمــــان با این تغییر و حتوالت داخلی، موج جریان ملی گرای عرب یا گســــرتش 

ملی گرایی عریب که اجلزایر یکی از مهمرتین ســــتونها و بازیگران آن بود، به میزان زیادی 

فروکش کرد. این امر سبب شد که کشورهای عرب از جمله اجلزایر اولویتهای سیاست 

خارجی خود را تغییر دهند.

از سویی دیگر، نب�اید نقش "کنش ایران" را در وضعیت کنوین روابط دوجانب�ه اجلزایر 

و ایران نادیده گرفت. یب تردید، ایران با تمرکز بر مســــائل حساسی که ذهن تصمیم ساز 

اجلزایری را به خود مشــــغول داشته، برای حتلیل اقدامات اجلزایر و پیش بینی رفتارها و 

سیاستهای خارجی و درک مهمرتین ویژگیهای آن، رهیافتهای دقیقی دارد.

))) محمــد قيــراط، “رئیــس جمهــور زروال و پنــج ســال حکومــت”، نشــریه البیــان اماراتــی، )07 اکتبــر 1998م(، تاريــخ بازدیــد: 20 فوریــه 

https://bit.ly/34zH8mL  ،2022

https://bit.ly/34zH8mL
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در این راســــتا، رهربان ایران برای نزدیکی بیشــــرت به حکومت اجلزایر به سازوکارها و 

رهیافتهای چندی متوســــل شده اند. تهران همواره از مســــائلی که در سیاست خارجی 

اجلزایر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســــت مانن�د دیدگاه اجلزایر در مورد جنگ 

عرب و اسرائیل، ســــازوکار حل مســــأله صحرای غریب، روابط اجلزایر با مغرب و غیره 

حمایت کرده اســــت. این نکته بر صاحب نظران پوشیده نیست که ایران از تالش برای 

نزدیک شدن به اجلزایر چندین هدف را دنب�ال یم کند از جمله:

- کسب همپیمانان تازه ای در میان نظامهای سیاســــی عریب؛ این امر یم تواند تعداد 

کشــــورهای ضد ایراین را کمرت کرده و در میان کشــــورهای عریب اختالف و چند دستگی 

ایجاد کند.

- استفاده از اجلزایر به عنوان دروازه ای برای ورود به منطقه عریب و شمال آفریقا؛ بعد 

از اینکه در زمینه نفوذ در کشــــورهای شاخ افریقا و منطقه غرب آفریقا گامهای بزرگی 

برداشته است.

- در شرایطی که فشارهای بین املللی به ایران به خاطر برنامه های هسته ای این کشور 

در حال افزایش است، و پیامدهای احتمالی حتریمهای اقتصادی غرب بر این کشور روز به 

روز وخیم تر یم شود، ایران به حمایت اجلزایر در سازمان اوپک چشم دوخته است. در 

حوزه انرژی و مخصوصا گاز طبیعی، ایران و اجلزایر به ترتیب دومین و ششمین ذخیره 

جهاین این ثروت راهربدی را در اختیار دارند. به همین سبب این دو کشور در سال 2009 

میالدی، در صدد بر آمدند تا با مشارکت کشورهایی چون روسیه، نیجریه و قطر سازماین 

به نام مجمع کشورهای صادر کنن�ده گاز را بنیانگذاری کنن�د)1(.

با اینکه برخی پژوهشها و گزارشات مطبوعایت حاکی از این است که با روی کار آمدن 

رئیس جمهور پیشــــین عبد العزیز بوتفلیقه که به دوره قطع روابط پایان داد، مناسبات 

اجلزایر و ایران به خصوص در حوزه های همکاری اقتصادی و مبادالت جتاری بهبود یافته 

است، اما برای مطالعه و ارزیایب خط ســــیر این رابطه، نیم توان تنها به این گزارشات 

اکتفا کرد. جهش اقتصادی که حاصل نزدیکی میان دو کشور بود ) به عنوان نمونه، میزان 

مبادالت جتاری در ســــال 2008 میالدی به 50 میلیون دالر رسید و برای رساندن سقف 

مبادالت به 300 میلیون دالر طرح مشرتکی تدوین شد()2(، اگر ما ُبعد سیاسی و نقش 

((( Ariel Farrar-Wellman,“Algeria-Iran Foreign Relations“, critical threats, )May 09, 2010(, accessed 23 Feb 2022, 
https://bit.ly/37dky4i

(2( Ibid.

https://www.criticalthreats.org/team/ariel-farrar-wellman
https://bit.ly/37dky4i
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آن را در اقتصــــاد نادیده بگیریم، همه این آمارها نیز نیم تواند برای تفســــیر همه جانب�ه 

پویایی روابط اجلزایر و ایران کافی باشد.

پر واضح اســــت که هر دو کشــــور هرچند بطور ضمنی توافق نمودند که مسائل مهم 

سیاست خارجی یکدیگر را تأیید و حمایت کنن�د که در اینجا به آن یم پردازیم:

از نگاه اجلزایــــر، نزدیکی با ایران زیاین به منافع ملی عریب نیم رســــاند. در این زمینه، 

اجلزایر در موضعگیری میان کشورهای عریب و ایران به نوعی سیاست گزینشی دست 

یم زند. به عنوان مثال، اجلزایر از پیوسنت و یا حمایت از “عملیات طوفان قاطعیت” که 

به رهربی عربستان سعودی علیه شــــبه نظامیان حویث یمن اجنام شد، خودداری کرد. و از 

سال 2003 و 2011 میالدی همواره در قبال حوادث عراق و سوریه سیاست عدم مداخله 

“مطلق” را در پیش گرفت. و این سیاســــت ها ممکن است با آچنه اجلزایر از تالشهای 

شــــناخته شده منطقه ای برای برهم زدن ثب�ات سیاســــی و تهدید تمامیت اریض این دو 

کشــــور یم خواند، در تضاد باشد. گفتنی اســــت که ایران در مقایسه با سایر قدرتهای 

منطقه ای دیگر، بیشرتین دخالتها را در این دو کشور دارد.

در همین راســــتا، اگر اجلزایر هرگونه تهدیدی را در نزدیکی مرزهای خود احســــاس 

کند، از تمام توان برای مقابله با آن اســــتفاده خواهد کــــرد. از این رو، اجلزایر الزم دید که 

قانون اساسی کنوین درباره نقش ارتش اجلزایر خارج از مرزهای این کشور را مورد بازبینی 

قرار دهد که حاصل آن اصالح ماده 29 و 95 قانون اساسی در سال 2020 میالدی بود. این 

دو ماده قانون اساسی به ارتش اجازه یم دهد تا در چارچوب قانون بین امللل و یا قطعنامه 

های احتادیه کشورهای عرب یا از طریق هیئت های احتادیه آفریقا در ورای مرزهای اجلزایر 

نیز مأموریت اجنام دهد و یا برای مقابله با هرگونه تهدید داخلی به شــــکل قاطعی وارد 

عمل شود که اخراج وابسته فرهنگی ایران به اتهام تالش برای ترویج مذهب شیعی در 

اجلزایر از مصادیق آن است.

در حببوحه این حتوالت، اجلزایر تالش یم کند تا فاصله و رابطه خود را با ایران در حد 

قابل قبولی حفظ کند تا بتواند در مســــائلی از قبیل مسأله صحرای غریب حمایت ایران را 

با خود داشته باشد. گفتنی است که دو کشور اجلزایر و مغرب هر کدام تالش یم کنن�د 

بیشرتین کشورها را برای حمایت از ســــازوکاری که برای حل مسأله صحرا دارند با خود 

همراه سازند. عالوه بر آن، دیدگاه مشرتک اجلزایر و ایران در خصوص روند جنگ عرب 

و اســــرائیل عامل دیگری برای نزدیکی این دو کشور است. در این مورد به نظر یم رسد 

ایران اینگونه مســــائل را برای تقویت روابط خــــود با اجلزایر به خدمت یم گیرد که در 

اینجا به چند نمونه از آنها اشاره یم کنیم:
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- ایران از موضع اجلزایر در مورد مســــأله صحرای غریب همه جانب�ه حمایت یم کند؛ 

زیرا از یک سو، ایران به نقش اجلزایر در منطقه مغرب عریب و شمال افریقا آگاه است 

و از سویی دیگر، با این کار با کشور مغرب که در صف کشورهای مخالف رویکردهای 

منطقه ای ایران قرار دارد، مقابله یم کند.

- ایران با حمایت از موضع اجلزایر مبنی بر مخالفت با هرگونه عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی، با کارت مسأله فلسطین بازی یم کند. به عنوان نمونه، رهربان ایران 

از اقدام اجلزایر در قطع رابطه با کشــــور مغرب استقبال کردند)1(. گفتنی است کشور 

مغرب بعد از عادی سازی روابط با اسرائیل و همچنین گسرتش همکاری با اسرائیل حتی 

در حوزه های نظایم و دفاعی، حمالت خود به اجلزایر را شدت خبشیده بود.

لذا، تصمیم ســــاز ایراین در ســــایه این حتوالت یعنی مقابله با کشور مغرب، کسب 

یک هم پیمان تازه در مغرب عریب و شــــمال آفریقا، یافنت جای پا در منطقه عریب و غیره 

فرصت را برای نزدیکی با اجلزایر و نیز تکمیل طرح نفوذ ایران در آفریقا را بسیار مناسب 

دیده است. البت�ه که پیش از این، ایران با افتت�اح بیش از 30 سفارتخانه در قاره افریقا در 

کشــــورهای شاخ آفریقا و کشورهای غرب افریقا نفوذ کرده است. و با استفاده از شبکه 

پیچیده تاجران لبن�این و مخصوصا تاجران شــــیعه لبن�ان بر بیش از 80 درصد شــــرکتهای 

جمع آوری و صادرات کاکائو و قهوه در کشــــورهای غرب آفریقا و نیز جتارت الماس در 

سیرالئون، سایه انداخته است)2(.

بن�ابراین محاسبات سیاست خارجی اجلزایر که تمرکز بر مسأله صحرای غریب و مسأله 

رابطه با کشور مغرب را در اولویت قرار داده است، با توجه به تالش ایران برای استفاده 

از این نقطه ضعف، ممكن است در آینده نزدیک با تکمیل پروژه ایران که بعد از نفوذ در 

منطقه غرب آفریقا، به مرزهای جنویب اجلزایر یم رســــد، برخورد کند. لذا، حتقیق درباره 

این دیالکتیک ما را به درک خبشــــی از حقیقت در مورد رابطه دو جانب�ه مصلحتی و چند 

ُبعدی که پیشینه ای پر فراز و نشیبی دارد، رهنمون یم کند. در حالیکه ایران به اجلزایر به 

عنوان خبشــــی از راهربد بزرگ خود برای نفوذ در قاره آفریقا و ایجاد چند دستگی در میان 

کشــــورهای عریب یم نگرد، اجلزایر نیز به ایران به عنوان ابزاری “ موقتی” برای کســــب 

ــه  ــد: 2٣ فوری ــخ بازدی ــامبر 202١م(، تاري ــبت�ا، )٣0 دس ــز س ــران”، مرك ــر و ای ــط الجزای ــی در رواب ــد عملگرای ــروق، “ ُبع ــتور ش ))) مس

 HTTPS://BIT.LY/3VKDJBX  ،2022

ــی  ــره، )3 م ــهای الجزی ــز پژوهش ــد؟” مرک ــی کن ــازی م ــا ب ــرب آفریق ــود در غ ــای خ ــا کارته ــه ب ــران چگون ــيداتی، “ ای ــيخ س ــ�ه الش )2) الهيب

https://bit.ly/3t29pvQ 2015م(، تاريــخ بازدیــد: 23 فوریــه 2022م، 

https://bit.ly/3t29pvQ
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حمایت برای مســــائل اساسی سیاســــت خارجی خود یم نگرد و پیچیدگی معیارهای 

موازنه میان اهدافی که هر دو کشور دنب�ال یم کند، در همین جا نهفته است.

برآیند
علی رغم اینکه از زمان تأســـــیس وزارت خارجه الجزایر به شکل رسمی زمان زیادی نمی 

گذرد، اما نهادهای تصمیم ســـــاز در وزارت خارجه الجزایر از زمان اســـــتقالل تا کنون 

فعالیتهای دیپلماتیک زیـــــادی را در کارنامه ثبت کرده اند. اما نیاز اســـــت که در مورد 

شاخصهای فعالیت در چارچوب نهادهای تصمیم ساز و همچنین چارچوب سیاست 

خارجی الجزایر پژوهش های دقیق و ژرفی انجام شـــــود. زیرا علی رغم وضوح اهداف و 

اصول اعالم شده آن، گاهی جزئیات و کیفیت مبهمی دارند. و این با توجه به تغییرات 

سریع و پیچیده ای که در سیاست بین المللی رخ می دهد و ثابت و متغیر را با هر چیزی 

در هم می آمیزد یک وضعیت طبیعی به شمار می رود.

از این رو، مسأله مورد مطالعه یعنی سیاست خارجی اجلزایر در قبال ایران هنوز نیاز 

به حبث و بررســــی زیادی دارد؛ به ویژه در شرایطی که منطقه عریب شاهد تغییر ساختار و 

تشکیل موازین قدرت است. و این تغییرات ناشی از حتوالت بین املللی و منطقه ای در 

سه دهه گذشته، به طور واضیح بر فعالیت و جایگاه بسیاری از نظامها و دولتهای عریب 

تأثیر گذاشته است به گونه ای که وجود، تمامیت اریض و حق حاکمیت آن کشورها را 

تهدید یم کند. و در این میان، ایران در ایجاد چنین شــــرایطی مخصوصا در عراق، لبن�ان، 

سوریه و یمن نقش بسیار پر رنگی دارد.

بن�ابراین، تصمیم ســــاز در نظام سیاســــی اجلزایر باید این حتوالت را در نظر بگیرد و 

ضرورت بازنگری مفهوم “امنیت ملی” را با دو ُبعد وسیع آن )در سطح جهان عرب( و 

ُبعد محدود آن )در سطح ملی و کشور(، مد نظر داشته باشد. زیرا ادامه سیاست میانه 

روی که به نفوذ بازوهای ایران در منطقه عریب و آفریقایی میدان داده اســــت، یب تردید با 

طرح ایران برای منطقه مغرب عریب و شمال آفریقا در آینده نه چندان دور برخورد خواهد 

کرد.

در مقابل، این موضع ناپایدار دســــتگاه وزارت خارجه اجلزایر ریشــــه در حتوالت و 

مسائل جهان عرب دارد. یعنی همان مسائل و عواملی که به اختالفات در جهان عرب 

و مخصوصا در مســــائلی که برای سیاست نظام حاکم اجلزایر دارای اهمیت است؛ که 

به عنوان نمونه یم توان به دو مسأله جنگ کشورهای عرب و اسرائیل و اختالف میان 

اجلزایر و کشور مغرب بر سر مسأله صحرای غریب اشــــاره کرد. جمهوری اسالیم ایران 
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همواره در تالش بوده اســــت تا از این رخنه ها برای نفوذ در عمق کشــــورهای عریب برای 

کسب بیشرتین دســــتاورد ممکن استفاده کند و شکاف های سیاسی بزرگی در صف 

کشورهای متحد جهان عرب پدید آورد.



www.rasanah-iiis .org
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info@rasanahiiis.com
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