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 تعالیبسمه

 پژوهی جهان اسالم موسسه آینده

 19 شماره ویژه گزارش

 »مراکش و ایران جانبه دو مناسبات به نگاهی«

 »مقدمه«

 فاصله رغم به. است بوده نشیب و فراز پر اسالمی همواره انقالب پیروزي زمان از مغرب و ایران جانبه دو روابط
تا  .ستا برخوردار خارجی سیاست در مهمی جایگاه از آفریقایی کشور این ،ایران به نسبت مغربکشور  جغرافیایی

 چند روابط ي با پادشاهی مراکش برخوردار بود. هر، ایران از روابط حسنه1357در سال  پیش از انقالب اسالمی
 در دهه اول بعد از انقالب آفریقا شمال و آسیا غرب منطقه اسالمی ـ عربی کشورهاي اکثر مانند رباط و تهران میان
ز ا عراق با کشورها این همبستگی و تحمیلی جنگ تحوالت و طرف یک از ایران جدید هايسیاست ثیرأت تحت

رهبري سیاسی توسط ایران و چرخشی که در سطوح مختلف  598اما با پذیرش قطعنامه  .گرفت قرارطرف دیگري 
 شد. عربی منطقه از جمله مراکش عادي در کشور صورت گرفت، به تدریج روابط تهران با اکثر کشورهاي

 هاي دیپلماتیکجنگ تحمیلی به مثابه پایان تنش از رباط در دوران پسسازي روابط تهران ـ با این وجود عادي
قطع  هاي مختلفدیپلماتیک خود با تهران را به بهانهبار روابط  بلکه مغرب در یک دهه گذشته دو ،دو کشور نبود

کرده است؛ مرتبه آخر بهار امسال بود که وزارت خارجه این کشور بدون هیچ زمینه قبلی و دلیل مشخصی اعالم 
 یسیاس چند بهانه رسمی مغرب، حمایت حزب اهللا لبنان از سازمان کند. هرکرد که رابطه خود با ایران را قطع می

ها حاکی از این است که تهران با ارائه شواهد اما گزارش .پولیساریو از طریق سفارت ایران در الجزایر بود نظامی ـ
که  ـاهللا، تالش کرده تا رباط را قانع کند عدم وجود چنین حمایتی از جانب ایران یا حزب و مدارك موثق مبنی بر

 .ه استموفق نشد البته در این زمینه

هاي دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، فشار حداکثري اقتصادي علیه حاضر سیاست با توجه به اینکه در حال
تهران و فشار حداکثري سیاسی علیه کشورهاي منطقه و فرامنطقه براي تجدید نظر در کیفیت روابط دیپلماتیک 

 ه و یا محدود ـر تالش است تا با تدوین و انتشار ـ گستردخود با آن است، موسسه آینده پژوهی جهان اسالم د
ضمن بررسی  ،اي)با محوریت موضوعات مربوط به روابط خارجی ایران (به ویژه روابط منطقه هاي ویژهگزارش

تحلیلی ابعاد مختلف این روابط با بیان مشکالت موجود در این حوزه، پیشنهاداتی را در رابطه با موضوع مخصوص 
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م، ایجاد پیوند میان دانشگاه و نخبگان فکري با نخبگان اجرایی ارائه نماید. هدف موسسه آینده پژوهی جهان اسال
 است تا از این طریق بتوان با استفاده از نقاط قوت هر حوزه، خالءهاي دیگري را پوشش داد. 

در راستاي این هدف گزارش ویژه حاضر مناسبات ایران و مراکش را با تمرکز بر علل پشت پرده قطع روابط 
این گزارش حاصل مطالعه متون تخصصی،  ،دهد. شایان ذکر استرباط مورد بررسی قرار میدیپلماتیک از جانب 

تر جلسات کارشناسانه درون موسسه با تحلیلگران و سفیران سابق ایران در مراکش است. البته همانطور که پیش
ران بررسی شده؛ تر نقاط ضعف و قدرت سیاست خارجی ایذکر شد، این مطالعه موردي در چارچوب موضوع کالن

تر موضوع صورت تر و روشنهایی خارج از موضوع خاص مراکش براي بیان دقیقبنابراین وجود مصادیق و مثال
 گرفته است. 

 » مراکش مروري بر روابط ایران ـ«

که مغرب با ایران در دوران  آغاز شد. در حالی 1335روابط ایران و مراکش از زمان استقالل این کشور در سال 
. در این دشی گسترده خوش تحوالتتاما وضعیت این مناسبات بعد از انقالب دس ،هلوي دوم روابط مناسبی داشتپ

بندي شده است که شرح آن در ذیل  دهه گذشته، سه دوره تقسیم 4گزارش ویژه براي بررسی روابط دو کشور در 
 آید:  می

 1358-1370**دوره اول: 

اي ثیر تحوالت سریع داخلی و منطقه، اما تحت تأحفظ شد رباط بعد از انقالب اسالمیبا وجود آنکه روابط تهران و 
رضا پهلوي از روابط شخصی نزدیکی با  در مدت زمان کوتاهی قطع شد. از آنجا که محمد به تدریج تیره و نهایتاً

 10سلطنتی، حدود ملک حسن دوم برخوردار بود، بعد از خروج از ایران در پی اعتراضات و سرنگونی حکومت 
چند پذیرش شاه مخلوع از طرف نیروهاي انقالبی و دولت موقت ایران امري  هفته مهمان پادشاه مغرب باشد. هر

ا رض غیر قابل پذیرش بود و باعث شد تا سفیر ایران از سوي دولت مهندس بازرگان در اعتراض به حضور محمد
 تا سطح فراخواند تهران از را خود سفیر نیز مغرب دام، دولتشاه در رباط، فراخوانده شود. در واکنش به این اق

صمیماتی بلکه ت ،تیرگی روابط در این سطح باقی نماند .یافت تقلیل کاردار سطح به 1358 مهرماه در کشور دو روابط
 امور ارتکه تهران در رابطه با جبهه پولیساریو اتخاذ کرد، ضربه دیگري به روابط متزلزل دو کشور زد. در واقع وز

 آفریقا وحدت سازمان سران کنفرانس شانزدهمین تصمیم 16/05/1358 تاریخ در ياطالعیه ایران طی خارجه
 داد قرار تأیید مورد را سرزمین آن در عمومی آراء به مراجعه و صحرا مردم سرنوشت تعیین حق شناسایی بر مبنی

 .شد موافقت تهران در پولیساریو جبهه دفتر افتتاح با 05/09/1358 تاریخ در و
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 در و فراخواند را اداري کارمند یک بجز تهران در خود سفارت کارمندان ،مغرب دولت تصمیم این به اعتراض در
  .رسید ممکن سطح تریننازل به کشور دو روابط و شد عمل ترتیب همین به نیز مغرب در ایران سفارت مورد

حمیلی عراق علیه ایران وارد کرد. صدام حسین در طول جنگ تسومین ضربه به این روابط را حمایت مراکش از 
، پادشاه وقت مراکش را تا آنجا به هراس انداخت که هاي ایران بعد از آزادسازي خرمشهر از اشغال عراقموفقیت

در حمایت از صدام در فاس میزبان سران عرب شود.  با وجود آنکه ملک حسن دوم در این اجالس تالش کرد تا 
 تا کرد استفاده فرصت اینرغم اینکه در این تالش ناکام ماند، از و لیبی را با صدام آشتی دهد اما علی سوریه

 هايآسیب عملیات این در که عراق زمینی نیروهاي احیاي براي را یعربکشورهاي  هايپول از دالر هامیلیارد
 دادبام در در نهایت شد باعث که بود مسائل این تمامی. بریزد صدام جنگی ماشین حساب به بودند، دیده جدي

 لکام قطع به رسمی صورت به بود، رسیده پایان به بود هامدت که رباط و تهران مناسبات 1359 ماه دي اول روز
 سسپ و مالزي دولت ابتدا کشور، دو رابطه قطع از بعد .بیانجامد مراکش و ایران دیپلماتیک و سیاسی روابط
 .گرفتند عهده بر را کشور دو منافع حفاظت ترتیب به عمان نشینسلطان و امارات هايدولت

 فطر دو تمایالت ابراز ایران و علیه عراق تحمیلی جنگ در بسآتش شروع با کشور دو روابط مجدد سرگیري از
جمهور  رئیس با مغرب وزیر نخست که دیداري در 1370 ماه آذر در و نهایتاً ،شد جدي روابط سطح افزایش براي
 در کشور دو روابط تجدید آورد، به عمل داکار در اسالمی کنفرانس سازمان سران اجالس حاشیه در ایران وقت

 .شد اعالم سفیر سطح

 1370-1397**دوره دوم:

 که طی گردد؛ زمانیبرمی 1387 سال به اواخر ،بار که مغرب بعد از انقالب روابط خود با تهران را قطع کرد دومین
 در قهمنط عربی کشورهاي هايخانهسفارت با ایران گزینشی رفتار آنچه به نسبت اعتراض ضمن ي رسمیبیانیه
 و راضاعت بود، ایراناستان  ینچهاردهم بحرین اینکه بر مبنی »نوري ناطق اکبر علی« اظهارات به نسبت ـ تهران
 ناراحت موضوع این از مراکش مقامات زمان آن در واقع در. کرد قطع را ایران با خود روابط ؛ مغربکردند انتقاد
 ادردر رابطه با اظهارات مذکور ص کشور این که اعتراضی بیانیه دلیل (به تهران در این کشور سفیر احضار که شدند
 رهبران یگرد عملکرد به نسبت ایران که افتاد اتفاق حالی در شد، نیز مطبوعاتی اتفاقاً که ـ وي به تذکر بود) و کرده
 از دلجویی براي اردن، که پادشاه ،»عبداهللا ملک« و مصر، وقت جمهور رئیس ،»مبارك حسنی«  جمله از( عربی

 .نداد نشان مشابه واکنشی) کردند سفر کشور این به بحرین

 جهت در مغرب در ایران سفارت مسئله، ادعاي را هم مطرح کردند که این کنار ها در آن زمان درالبته مراکشی
 شورک دو مردم میان ،عالئقی که اساسی داشت توجه نکته این به باید چند هر. است کردهمی تالش »گريشیعه«
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 ایرانیان به نزدیک آنها مراسم و آداب و دارد قرار مراکش مردم دل در به تشیع به عبارت دیگر عالقه دارد؛ وجود
 که حالی در است، ایران تاریخ با همزمان مراکش در فطر عید روز و مبارك رمضان ماه آغاز اعالم مثال براي. است

 در نه ار بیت اهل هااي دیگر، مراکشیدر نمونه یا. کنندمی اعالم عربستان با را هماهنگ تاریخ این الجزایر و تونس
 . دارند قبول و پذیرندمی عمیقاً بلکه لفظ

 هايتفعالی به نسبت مراکش هايحساسیت برخی به نسبت نیز تهران رسدمی نظر به میان این در با این وجود
 کتب دجل صدها شودمی گفته موثق، هايگزارش اساس بر .است نداشته کافی توجه کشور این در سفارت فرهنگی
 ندان،اندیشم در آنجا براي هاکتاب این که بود شده فرستاده مراکش به ایران از ـ فارسی زبان به جمله از ـ مختلف

 این دقت به مراکشی مقامات که است حالی در این. شدمی ارسال غیره و دانشگاه اساتید روحانیون، جمعه، ائمه
 به را ودب شده توزیع که کتابی هايبسته کشور، این پلیس شودمی گفته حتی و داشتند نظر زیر را هافعالیت
  .است بازگردانده ایران سفارت

اما با روي کار آمدن دولت یازدهم در ایران، دو  .انجامدطول میبه هر حال این قطع روابط حدود شش سال به 
یر ایران به به عنوان سف» محمد تقی موید« گیرند و بدین ترتیبمی کشور تصمیم به از سرگیري روابط با یکدیگر

 سازمان همکاري اسالمی از ایران ،رود. شایان ذکر است که دعوت مراکش به عنوان رئیس کمیته قدسرباط می
براي شرکت در نشست این کمیته، مقدمه از سرگیري روابط دیپلماتیک دو کشور است. در این اجالس طرف 

مندي هایی را با نمایندگان ایران نسبت به کشور مطرح کردند. نکته جالب توجه این است که عمده گلهمراکشی گله
ی به ثیر گروه وابسته به یک روحانی ایرانت تأبلژیک و هلند بود که تحآنها از فعالیت شیعیان در کشورهایی نظیر 

اي با شود نمایندگان تهران نیز توضیح دادند که ایران هیچ رابطهکردند. گفته میعمل می» صادق شیرازي«نام 
 ندارد.  بین این دو وجود این گروه ندارد و اساسا هم سازگاري

 شود.ه میگرفتبرقراري مجدد روابط دیپلماتیک  به به هر ترتیب با گشایش دوباره تعامالت میان دو طرف، تصمیم
گذارد؛ شروطی نظیر اینکه سفیري که از ایران به این از سرگیري روابط میمراکش شروطی را براي بار  اما این

رود نباید یک شخص روحانی باشد، فردي جوان نباشد، خارج از وزارت خارجه نباشد، و غیره. همانطور کشور می
ار شود.  البته در کنموید به اتفاق آراء به عنوان سفیر جدید ایران در رباط انتخاب می محمد تقی که گفته شد

شروط مذکور، مراکش از همان ابتدا مالحظات دیگري هم در کیفیت رابطه خود با ایران در نظر داشت از جمله 
ي ظریف به کشورها د آنکه محمد جوادبا وجو یا مثالً ،اینکه خواستار تبلیغاتی نشدن روابط میان دو کشور بود

اتی چند سفر مقام پذیرفت. هراما مراکش سفر یک مقام ایرانی در این سطح را نمی ؛همسایه مثل الجزایر سفر کرد
پذیرفت و مقامات این کشور هم خیلی خوب از ایرانیان رفتند را به مغرب می المللیهاي بینکه براي اجالس

هاي اقتصادي میان دو کشور در این دوره اشاره کرد توان به فعالیتنار مسائل سیاسی، میکردند. در کاستقبال می
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میلیون دالر بود،  5/1 حجم تجارت دو کشور ،. در حالی که در دوران قطع روابطاست که رشد قابل توجهی داشته
 میلیون دالر رسید. 50سال اول برقراري روابط به 

 نامعلوم -1397**دوره سوم:

سرگیري مناسبات دیپلماتیک کم مراکش از زمان  ایران ـ روابطدومین دور  توان گفت تقریباًجود آنکه میبا و
ي رباط گیرهایی نظیر حمله به کنسولگري و سفارت عربستان در ایران، موضعحاشیه گذشت و حتی در اوج بحران

ت این کشور به طور ناگهانی تصمیم به اما مقاما ،گیري ریاض و شوراي همکاري خلیج فارس همسو نبودبا موضع
 قطع روابط با ایران گرفتند. 

دو هفته بعد از بازگشت سفیر سابق به ایران (بعد از پایان ماموریت در مراکش)، وزیر خارجه مغرب به وزارت 
سفر  محمد جواد ظریف دیدار کند؛ هرچند درباره علتسفر و با خواهد به تهران که می اطالع دادخارجه ایران 

ی هایخواهد فقط با وزیر خارجه کشور دیدار کند. در آن زمان حدسکید کردند که ایشان میضیحی ندادند و تأتو
 مقام این احتماالً که بود این ـ ضعیف هرچند ـ داخلی هايگمانه از از جمله یکی ،درباره دالیل سفر مطرح شد

 زمینه این در مسکو با تهران رابطه ازو  1کند گفتگو ملل سازمان امنیت شوراي مصوبه درباره خواهدمی مغربی
 .نماید استفاده

پیغام دیگري براي همتاي ایرانی خود داشت و آن هم این بود که مغرب چند ماه است در » ناصر بوریطه«چند  هر
مغرب که بر سر منطقه صحراي غربی  جنوب در نظامی ـ سیاسی نظر دارد جبهه پولیساریو (به عنوان یک سازمان

جزو کشورهاي حامی این  کهبا رباط مناقشه دارد و از حمایت کشورهاي خارجی برخوردار است؛ از جمله ایران 
با حزب اهللا لبنان در الجزایر با یکدیگر متصل شدند و یکی از کارکنان  شناخت)جنبش بود و آن را به رسمیت می

گروه است. بوریطه در این دیدار همچنین اسامی تعدادي از اعضاي حزب اهللا لبنان  سفارت ایران هم رابط این دو
 دهند. به پولیساریو می 6و سام  9هاي سام کند که تسلیحاتی از جمله موشکرا نیز مطرح می

که  دکندهد به مراکش اعالم میدر واکنش به این اظهارات، وزارت خارجه ایران بر اساس تحقیقاتی که انجام می
 ،شونداز جنوب لبنان خارج نمی اعضاي حزب اهللا که رباط مدعی است با پولیساریو متصل هستند، اصالً تعدادي از

کی از ري یی مبنی بر دستگییچون در فهرست سیاه رژیم صهیونیستی قرار دارند. البته در عین حال که خبرها
ا از آنجا مده تقرار داشته و از نیویورك به کازابالنکا آ هاي واشنگتنکه در فهرست تحریم مسئوالن مالی حزب اهللا ـ

 ینا با رابطه در امنیت شوراي که اخیر قطعنامه. کندمی صادر مراکش غرب در صحرا منطقه با رابطه در را ايقطعنامه یکبار سال دو هر یا سال هر شورا این .۱
 ادعایی است؛ رالجزای کشور مقابل طرف گویدمی بلکه بیند؛نمی خود مقابل را پولیساریو هرگز رباط چون شودمی تعبیر مغرب منافع علیه کرده، تصویب موضوع

 .کند مذاکره با پولیساریو باید مغرب گوید دولتمی امنیت شوراي مصوبه جدید حال. پذیردنمی الجزایر که
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اما اینکه بتوان این ارتباطات را به ایران  ؛هم وجود داشته که در این حد داراي صحت است به لبنان بازگردد ـ
 اساس آن روابط دیپلماتیک را قطع کرد، منطقی نیست. وصل و بر

 مغرب جامعه در هاییزمینه که کرد گوشزد را نکته این رباط اماتمق به تهران که است این توجه دیگر قابل نکته
. نیست هاییسیاست چنین دنبال به اما .ببرد بهره کشور این علیه یا خود نفع به آن از تواندمی ایران که دارد وجود

 همان تهران اینکه با آن، سرگیري از و روابط قطع بین ساله 6 فاصل حد در که کندمی اشاره ایران دیگر طرف از
. داشتن هاسال این در جنبش این با تعاملی هیچ اما ،است شناخته رسمیت به را پولیساریو جنبش انقالب اوایل
 لهفاص ایندر  داشت، را رباط با خود روابط یا مغرب دولت به رساندن آسیب قصد ایران اگر که است حالی در این

 .بود فرصت بهترین ساله 6

 ،ها از جانب حزب اهللا به پولیساریو هم نه فقط ایران این موضوع را تکذیب کردموضوع ارسال موشکدر رابطه با 
بلکه دولت الجزایر هم نسبت به این خبر اعتراض و حتی تهدید به بستن کنسولگري مغرب در این کشور نمود. 

اند صحیح توهللا با پولیساریو نمیمقامات آگاه این است که انتقال تسلیحات و اساس ارتباط حزب ا البته تحلیل
چرا که بر اساس درایت و عقالنیتی که خود حزب اهللا دارد، به خوبی مطلع است که پولیساریو فاقد اهمیت  ـ باشد

ن طریق بزند و از ای هاییهاي رباط دست به چنین فعالیتو انگیزه استراتژیک است تا بخواهد با توجه به حساسیت
 را تحت تاثیر قرار دهد. ایران روابط مراکش ـ

 »بررسی دالیل قطع روابط مغرب با ایران«

اما دست کم در داخل ایران، این باور و  .تر ذکر شدچند دالیل رسمی مغرب براي قطع روابط با تهران پیش هر
جه وبهانه است و دالیل دیگري پشت پرده این تصمیم وجود دارد. باید ت تحلیل وجود دارد که این موارد صرفاً

داشت که پادشاه مراکش پیش از تیرگی و قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض (در نتیجه حوادث مربوط به 
 روابط هک ابتدا همان با این وجود از .با ایران گرفت روابط سرگیري از به خانه) بود که تصمیمکنسولگري و سفارت

 . رفتگ شکل تهران با کشور این رابطه در خصوص رباط بر ریاض فشارهاي گذاشت، وخامت به رو ایران با عربستان

 عجیب عربستان براي خاطر همین به .دانستمی ترنزدیک خود به هم امارات از حتی را مراکش عربستان اساساً
 ایران اب روابط قطع براي تنها نه مشهد و تهران در عربستان کنسولگري و سفارت به حمله از بعد مغرب چرا که بود

 وجود اب تحلیلگران از برخی اعتقاد به که است ذکر شایان. داد ادامه را تهران خود با رابطه مسیر بلکه ،نکرد اقدام
 را تهران رد خود نمایندگی سطح سفیر، تعیین بدون توانستمی زمان از سرگیري رابطه با تهران در مراکش اینکه

 دو طرواب سرگیري از بعد ایران بر این باور هستند کهآگاه  منابع این در حالی است که( ؛کند حفظ کاردار حد در
 سال 1 حدود براي اما بود، رفته مراکش به ایران نماینده که حالی در. کرد تعجیل رباط به سفیر اعزام براي کشور
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انست توکرد. بنابراین مغرب بعد از ماجراي سفارت هم میمی فعالیت کاردار سطح در تهران در مغرب نماینده نیم و
 اما این کار را نکرد).ـ به همین وضعیت ادامه دهد 

 بود این بر کشور پادشاه تصمیم اما ؛بود هاسعودي فشار تحت شدت به مغرب ی که ذکر شد،شرایط آن در چند هر
 سفارت ردعملک و رفتار البته. ایستاد خود تصمیم پاي هم فشارهااین  وجود با اتفاقاً و شود برقرار روابط با تهران که

 تحت ار خانهسفارت شدت به که هامراکشی زیرا ،بود موثر گیري و رویکرد مثبتتصمیم این در نیز رباط در ایران
نه کنند. براي نمومی عمل ضوابط و قوانین مطابق کامالً کادر دیپلماتیک ایران که شدند متوجه ـ داشتند نظر
 داد. زمانی قرار توجه مورد را ایران به سفر براي دهی به شهروندان مراکش ویزا در سفارت برخورد نحوهبه توان می
 ايتقاضاه با ایران شد، دشوار ترکیه خاك طریق از داعش تروریستی گروه به پیوستن براي عراق به سفر که

 یزاو دریافت براي ـ کنند سفر خواستندمی ازدواج قصد به که زنان ویژه به مراکشی شهروندان جانب از متعددي
 اب ازدواج براي بودند مدعی که زنان ویژه به( شهروندان این بود مسلم خانهسفارت براي که آنجا از. شد روروبه

اي رب دارند، را داعش به پیوستن قصد) کنند سفر ایران به خواهندمی اهواز مثل شهرهایی از ویژه به ایرانی مردان
 کردند. نمی صادر ویزا آنها

 وضوعم در. نکردند همراهی عربستان با هامراکشی هم دیگري موارد در که هستیم شاهد ایران، مسئله کنار البته در
 سعودي رهبري به عربی ائتالف اختیار در نیز هواپیما حتی و کرده همراهی ریاض موضع با ابتدا از چند هر یمن
به ماموریت نیروي  کرد، سقوط آنها هوایپماي اولین وقتی هم و نکردند اعزام زمینی نیروي هم اما ،دادند قرار

 فساد ضد کمپین موضوع در ریاض با مراکش همراهی عدم دیگر هوایی خود در ائتالف عربی پایان دادند. نمونه
 این در آنها هايکاخ و اموال رباط داشت انتظار عربستان آنکه وجود با است؛ سعودي شاهزادگان و مقامات علیه

 . نداد انجام را کار این مراکش اما ـ کند ضبط را کشور

 جمله از. داشت قرار ریاض فشارهاي تحت عربستان ـ ایران روابط شدن وخیم ابتداي همان از مراکش حال این با
 میلیارد یک زیر به میلیاردي چند هايکمک از مالی هايکمک سیر که ايگونه به بود؛ عربستان مالی فشار فشارها،
 براي ايبهانه تربیش پولیساریو با اهللا حزب روابط بحث شدن مطرح گفت توانمی خاطر همین به. یافت کاهش

به . ندک ایستادگی تهران علیه هاسعودي فشار برابر در توانستنمی دیگر مغرب واقع در و بود ایران با رابطه قطع
 این کشور دارد، بودجه کسري دالر میلیارد 20 حدود نیست و ثروتمندي کشور مغرب که توجه کرداین نکته باید 

 . دارد وجود کشور این در هم اقتصادي فساد از حدي و است، نفت مثل انرژي طبیعی منابع فاقد

 امریکا رسفی. داد قرار توجه مورد نیز را امریکا فشارهاي باید عربستان، اقتصادي و سیاسی فشارهاي کنار در البته
 کار روي زمان از که است حالی در این. کندمی انتخاب را وي جمهور، رئیس که است سفرایی جزو مراکش در

جدي  ـ به عنوان رقیب الجزایر در واشنگتن سفیر آنکه وجود با نشده؛ تعیین رباط براي سفیري هنوز ترامپ آمدن
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 مراکش، رد امریکا سفیر تعیین اهمیت به توجه با ،شودمی گفته دیگري تحلیل براساس. است شده انتخاب مغرب ـ
 یگرد عبارت به. کرد تلقی واشنگتن رضایت و حمایت جلب براي توانمی را ایران با روابط قطع در مراکش اقدام
 اتمالحظ گرفتن نظر در با اما ،شدمی اعمال عربستان جانب از مراکش به اصلی فشار که حالی در گفت توانمی

 یلدل به( رباط در ایران سفیر نبود و طرف یک از متحده امارات و بحرین مثل عربی کشورهاي فشارهاي و امریکا
 . است بوده تاثیرگذار مراکش گیريتصمیم در دیگر طرف از) جدید سفیر تعیین عدم و ماموریت زمان پایان

 »بررسی جایگاه اهمیت مراکش براي ایران«

و به لحاظ جغرافیایی هم دور از ایران  شودنمی محسوب ایران براي همسایه کشورهاي جزو مغرب کشور چند هر
 لحاظ به که کشورهایی به نسبت حتی و است برخوردار آن براي توجهی قابل اهمیت از مختلف دالیل به اما ،است

توان در ابعاد این اهمیت را می .دارد اولویت هم) تونس و الجزایر مثل( هستند ترنزدیک تهران به جغرافیایی
 و ایران به مغرب مردم هاي فرهنگی، اقتصادي، و سیاسی مالحظه کرد. اولین اهمیت مراکش مسئله عالقهحوزه

 فقط ورکش این در که داشت توجه باید. کنند بیان را موضوع این توانندنمی آنها اینکه رغمعلی است، تشیع به
  2.شدند شناخته رسمی ادیان عنوان به یهود و) مالکی بر تاکید با( سنی اسالم

ان در کشور تونس مردم این کشور از مردم ین در افکار عمومی مردم مغرب است.اهمیت مسئله فلسط ؛مسئله دوم
تر هستند و هم به شدت به مسئله فلسطین عالقه و حساسیت دارند. در حال حاضر یک سوال الجزایر متدینو 

کند، این است که با توجه به اینکه روند کشورهاي اسالمی به سمت رب آن را مطرح میجدي که جامعه مغ
س سازش با این روند عربستان و در راس مخالفت با آن ایران قرار دارد، رود و در رأهی با اسرائیل پیش میهمرا

 .چرا دولت در این وضعیت رابطه خود با ایران را قطع کرده است؟

 چند باید تجاري است. هر ي ـت و همچنین بسترهاي تعامل دوجانبه با مراکش، حوزه اقتصاداز دیگر دالیل اهمی
توان گفت بخش خصوصی مشکالت داخلی که عمده صادرکنندگان دارند را مورد توجه قرار داد؛ به عبارت دیگر می

ارجی است. دور بودن مغرب برنامگی و عدم اراده الزم و کافی براي انجام تجارت خایران دچار مشکالتی نظیر بی
 دهد. وضعیت ایران به لحاظ هاي موجود را تحت تاثیر قراربه لحاظ جغرافیایی نیز مزید بر علت شده تا پتانسیل

 توان در مقایسه با ترکیه بهتر درك کرد.اقتصادي با کشورهاي آفریقایی را می تجاري ـ

. نه داردخاتر این کشورها سفارتسال بعد از ایران تصمیم به فعالیت در آفریقا کرد. ایران در بیش 20آنکارا حدود  
که دیگر کشورها را هم تحت پوشش  د در چند کشور شاخص آفریقایی است،خانه محدوسفارت اما ترکیه داراي

 پادشاه اولین شاید مغرب پادشاه. کنندمی زندگی اسرائیل داخل در ها پیرو آیین یهودیت)(مغربی مغربی یهودي هزار 900 تا 800 حدود حاضر حال در .2
 .است پادشاه مشاور یونسکو، کنونی رئیس پدر دارد؛ یهودي مشاور که است اسالمی کشور
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رواز دارد. بعد از آنکه چین به لحاظ اقتصادي وارد کشور آفریقایی پ 40دارد. در حال حاضر ترکیش ایر به حدود 
سال پیش فعالیت خود را در کشورهاي مختلف این قاره آغاز کرده، و حاال هم  15آفریقا شد، ترکیه هم از حدود 

دهد با وجود آنکه ایران زودتر از دیگر ژاپن به تدریج در حال افزایش فعالیت خود است. این موضوع نشان می
اما نتوانسته دستاورد اقتصادي  ،نطقه و حتی فرامنطقه به لحاظ سیاسی وارد عمل در آفریقا شدکشورهاي م

 ملموسی بدست آورد. 

 »رباط جانبه تهران ـ موانع بر سر راه روابط دو«

ساز نظم امنیتی غرب آسیا و شمال هاي سرنوشتاي قابل توجه در بحرانبزرگ و با نفوذ منطقه ایران کشوري
در سوریه، عراق، و یمن  هاثیرگذاري خود ثابت کرده است که بحرانایران با حضور و تأست. با وجود آنکه آفریقا ا

ه رسد بیاما روندهاي گذشته و حال در منطقه یک بعد دیگر نیز دارد. به نظر م ؛بدون آن حل و فصل نخواهد شد
 کهاست رخی کشورهاي منطقه مسجل شده این امر براي ب شود،دالیل مختلفی که در ذیل به آن پرداخته می

توانند بدون هزینه قابل توجهی، روابط خود با ایران را تحت الشعاع مسائل دیگر از جمله روابط خود با رقیبان می
 و دشمنان تهران قرار دهند. 

جانبه به صورت یک ـ و بدون دالیل منطقی، رابطه خود را با تهران تراشیمغرب دست کم دو بار با بهانه ،بدون تردید
چرا هزینه ه آورد کبلکه این سوال اساسی را بوجود می ؛زندالمللی ایران ضربه مینه تنها به اعتبار بین ،کندقطع می
اي) تر (به لحاظ جایگاه قدرت منطقهحتی از جانب کشورهاي کوچک ورزي علیه ایران ـ در ابعاد مختلف ـخصومت

اي تنظیم چرا ایران نتوانسته مناسبات خود را با این کشورها به گونه ،ه عبارت دیگرتا این اندازه پایین است؟ یا ب
کند که حداقل در روابط با آنان، قربانی فشارهاي خارجی رقیبان خود از جمله عربستان بر این کشورها نشود؟ در 

 شود تا به این موضوع بپردازیم. تالش می ادامه

رابطه با چگونگی تعامالت خارجی خود با  براي اجماع نظري ایران داخل درکه  رسدمی نظر در درجه اول به
 روابط روند از سرگیري مثال اي به طور عام و در قبال مراکش به طور خاص وجود ندارد. برايکشورهاي منطقه

 ار خود نامه استوار ایران جدید سفیر آنکه از بعد هفته یک درست بگیریم؛ نظر در را سال 6 از بعد رباط ـ تهران
 نای انتشار از بعد. کرد منتشر مراکش پادشاه علیه ايمقاله هاي داخلی،یکی از خبرگزاري داد، مراکش تحویل
شد.  احضار کشور این خارجه وزارت به ،داشت حضور رباط در زمان آن در که مغرب در ایران وقت کاردار مقاله،

 بعد روز اما چند ،مذکور درباره گزارش خود عذرخواهی نکردالبته در واکنش به این اتفاق، هرچند خبرگزاري 
 امهن استوار مراکش سفیر وقتی دوباره خبرگزاري با این وجود، این. کرد منتشر موضوع همین در مثبت گزارشی

 . کرد منتشر پادشاه همسر علیه منفی ايمقاله بدهد، تحویل ایران در را خود
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 هاينظام با رابطه به نسبت انقالب اوایل نگاهی را که که همچنان هستند هاییتوان گفت در این میان گروهمی
واست خمی عربستان وقت پادشاه ،عبداهللا ملک وقتی دیگر اينمونه در. کردند وجود داشت، حفظ منطقه پادشاهی

. ندبود نوشته فحش و شعار وي علیه دیوارها روي بیاید، ایران به اسالمی همکاري سازمان اجالس در شرکت براي
 ند،ک برقرار عربستان با خوبی روابط ایران باید هستند که باور این بر گروهی که حالی یا در چند سال اخیر در

 . شوندمی ورکش دو دیپلماتیک روابط قطع باعث و کنندمی حمله ایران در کشور این کنسولگري و سفارت به گروهی

 اگر. است داخلی اجماع عدم و تفکرات همین بروز واقع در کشور خارجی رفتارهاي گفت توانمی دیگر عبارت به
 مسائلی از برخی به تردید بدون بود، خارجه امور وزارت دست در کامل طور به خارجی سیاست عرصه در قدرت

خانه کنترل کافی و مطلق بر امور که این وزارت ؛ در حالیکردمی توجه دارد حساسیت آن به نسبت جهان که
 یا است انقالب کند اعالم باید تهران که است این زندمی ایران درباره عربستان که حرفی خارجه را ندارد. اتفاقاً

  ؟.دولت یک یا است انقالبی حکومت یک ایران آیا یعنی دولت؛

ی نیز بازدارندگهایی است که فاقد منافع استراتژیک براي ایران هستند و جنبه موضوع دیگر حمایت از برخی گروه
 تنش در آنان با که گروهی هر متبوع هايدولت مقابل در را تهران ها،گروه این از حمایت تردید ندارند. بدون

تاجیکستان براي شرکت در » حزب رستاخیز اسالمی«توان به دعوت ایران از از جمله می. داد خواهد قرار هستند
است که فعالیت این حزب در تاجیکستان ممنوع شده و اقدام همایش وحدت اسالمی اشاره کرد. این در حالی 

ایران، واکنش دوشنبه را برانگیخت تا آنجا که برخی از تحلیلگران در اشاره به چرایی تیرگی روابط دو پایتخت و 
 کنند. به این موضوع اشاره میـ نزدیک شدن تاجیکستان به عربستان 

به این دایره اضافه کرد. با توجه به اینکه اظهارات مقامات کشوري و کاري در سیاست خارجی را نیز باید موازي
هایی از جانب این مقامات صورت سخنرانی هاي خارجی برخوردار است، بعضاًلشکري از حساسیت باالیی براي طرف

 هایی سیاسی براي کشور ایجاد نماید. تواند هزینهگیرد که میمی

 

 

 »ربط روابط تهران ـداتی براي از سرگیري پیشنها«

 این اب رابطه سرگیري از آمادگی نشده، قدم پیش مراکش با دیپلماتیک روابط کردن قطع در ایران که همانطور
 و اساسی دالیل بدون 1387 سال هم و 1397 سال روابط قطع هم که تجربه این به توجه با. دارد نیز را کشور
 د،ش ایران با روابط سرگیري از خواستار رباط که آتی دفعه است الزم گرفته، صورت خارجی فشار تحت تربیش
 بطروا سرگیري از براي مغرب که همانطور دیگر عبارت به. نگیرد صورت ایران طرف از شرطپیش بدون کار این
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 تعیین شرط) نباشد روحانی یا جوان مثالً( باشد داشته هاییویژگی چه ایران سفیر اینکه با رابطه در تهران با خود
 را یشروط روابط سرگیري از براي آن موجب به که نماید تعیین را دستورالعملی باید نیز ایران خارجهوزارت کرد،

 :موارد زیر اشاره کرد تواند بهاز جمله شروط پیشنهادي می .کند مشخص

 تهران؛ با روابط قطع واقعی دالیل توضیح براي مراکش از درخواست اول

  کننده؛قانع دلیل بدون روابط قطع خاطر به ایران از عذرخواهی دوم

 وقتی که چرا. نکند قطع بهانه با و دلیل بدون را خود دیپلماتیک روابط دوباره که شود متعهد باید مراکش سوم
 . گذاردمی منفی ثیرتأ ایران المللیبین اعتبار و وجهه به تردید بدون دهد، رخ دوباره اتفاق این

 ايارتق عدم و نشدن تبلیغاتی خواستار رباط که روحانی حسن دولت در روابط دوباره سرگیري از برخالف چهارم،
 سطح رد دوجانبه هاينشست که شود متعهد باید بار این نبود، سیاسی عالی سطوح در دوجانبه هاينشست به آن

 .شد خواهد برگزار کشور دو بین عالی

 وابط،ر سرگیري از با ندارد دلیلی. باشد تردقیق خود عملکرد به نسبت باید نیز ایران خارجه وزارت حال عین در
 ،دیپلماتیک هايهیئت اعزام خانه،سفارت بازگشایی از اعم روابط پیشرفت. شود اعزام ایران از سفیر سرعت به

 خصمش گام هر انجام زمان کم دست یا بگیرد صورت مقابل کشور با همسو باید غیره و سفرا استوارنامه تقدیم
 .شود

 »بنديجمع«

دهه بعد  4گذرد. هرچند دو کشور مسیر پر فراز و نشیبی را در بیش از شش دهه از آغاز روابط ایران و مراکش می
بار روابط دیپلماتیک خود را به صورت یکجانبه  3از انقالب طی کردند. رباط از زمان وقوع انقالب اسالمی تاکنون 

تا ضمن  شده است، موسسه آینده پژوهی جهان اسالم تالش 18ارش ویژه شماره با ایران قطع کرده است. در گز
 .طع رابطه را مورد بررسی قرار دهیمرباط، با نگاهی موشکافانه دالیل آخرین ق مناسبات دوجانبه تهران ـ مروري بر

ي روابط دو کشور اي ایران، موانع پیش رودر ادامه همچنین با بررسی جایگاه اهمیت مراکش در معادالت منطقه
مطرح شد در راستاي اینکه اگر دو کشور دوباره تصمیم بگیرند تا  در نهایت پیشنهاداتمورد ارزیابی قرار بگیرد. 

 بگیرند، ایران چه مالحظاتی را باید در نظر بگیرد.  روابط خود را از سر
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