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پیشگفتار

قطعا یکی از ویژگی های بارز کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، تحوالت سریع 
کارآمدی و حتی صحِت تحلیل های  و درهم تنیده آنان است. چنین امری، امکان 
نقطه ای و محدود را بسیار بعید می سازد، لذا تالش برای اتخاذ زاویه ی دیدی گسترده 
کشورها از یک سو و شبکه ای دیدن تحوالت آن ها در چارچوب معادالت  از تحوالت 
و  عینی تر  را  تحلیل  که  است  ضروری  امری  دیگر،  سوی  از  بین المللی  و  منطقه ای 

پیش بینی های نزدیک به واقع را دقیق تر خواهد ساخت.

اندیشکده راهبردی تبیین با فهم چنین ضرورتی، هم چون گزارش های ساالنه از برخی 
گزارش های تحلیلی  از رویدادها و روندهای  کشورها در سال 94، این بار هم تدوین 
کشورهای مهم پیرامونی ایران در سال 1395 را در دستور کار قرار داد تا بتواند خدمتی به 
جامعه تحلیل گران منطقه ای و سیاست خارجی و به ویژه تحلیل گران نسل سوم انقالب 

اسالمی عرضه دارد. امید که مقبول افتد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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افغانستان

1. تحوالت عرصه ی داخلی

1-1. روند صلح افغانستان
در  از سرنگونی حکومت طالبان  کم وبیش مدتی پس  افغانستان  روند صلح 
کشور آغاز شد و از آن زمان با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. پس از برگزاری  این 
که در نتیجه ی آن محمد اشرف  کشور در دوره ی پساطالبان -  اولین انتخابات این 
غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل به عنوان رئیس هیئت اجرایی 
گروه های  گردید  کرات صلح مجددًا مطرح شد و تالش  افغانستان معرفی شدند - مذا
کره آورده شوند. اصلی تریِن این گروه ها  مسلحی که مخالف دولت هستند، به پای میز مذا

را طالبان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار تشکیل می دهند. 

1-1-1حزب اسالمی حکمتیار

حزب اسالمی افغانستان در سال 1977 به رهبری گلبدین حکمتیار ایجاد شد و 
از آن زمان تاکنون با تمام حکومت هایی که در افغانستان وجود داشته اند در حال جنگ 
که بین دولت افغانستان و حزب اسالمی انجام شد، در  کراتی  بوده است. در پی مذا
مهرماه سال 1395 یک توافق 25 ماده ای بین آنان منعقد شد و دولت افغانستان رسمًا از 
سازمان ملل درخواست کرد نام حکمتیار از فهرست تحریم های آن سازمان حذف شود؛ 

که درنهایت در تاریخ 15 بهمن ماه سال 95 حکمتیار از آن لیست خارج شد.
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1-1-2. طالبان

روند صلح با طالبان به خوبی صلح با حزب حکمتیار پیش نرفته است. طالبان 
پس ازآنکه با حمله ی سال 2001 به افغانستان از قدرت به زیر کشیده شدند، به مبارزه ی 
مسلحانه علیه نیروهای خارجی و دولت مستقر در این کشور پرداختند. ارتباط طالبان با 
سرویس های امنیتی پاکستان و حضور نیروهای خارجی، دو مورد از دالیلی هستند که 
فرآیند صلح را با پیچیدگی مواجه ساخته اند. عالوه بر این، مرگ مال عمر و سپس مال اختر 
منصور و بعدها انشعابی که در این گروه به وجود آمد نیز خود عواملی پیچیده کننده در 
مسیر دستیابی به صلح با این گروه تلقی می شوند و دولت و شورای عالی صلح را با این 
کره نشست. این گروه روزبه روز در حال  پرسش مواجه کرده که با کدام طالبان باید به مذا
قدرت یابی است و مناطق بیشتری را به حوزه ی تحت تسلط خود می افزاید، به گونه ای 
کنترل دولت، طی یک سال، از 71 درصد به حدود 57 درصد رسیده  که مناطق تحت 
است. نکته ی مهمی که در رابطه با نقش آفرینی کشورهای خارجی در فرآیند صلح باید 
مدنظر قرار گیرد، این است که روسیه سعی دارد به فعال ترین بازیگر در این فرآیند تبدیل 
شود؛ اجالس سه جانبه ی روسیه-چین-پاکستان در مسکو را در همین چارچوب می توان 

تحلیل کرد. 

که طالبان درنهایت باید با انتخاب راه حل سیاسی، به  چنین به نظر می رسد 
کره بنشینند؛ از سوی دیگر، این تصور که بتوان آنان را  فرآیند صلح واردشده و پای میز مذا
به یک مصالحه ی بی قیدوشرط با دولت راضی کرد، تصوری دور از واقعیت های سیاسی 

و میدانی است.
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1-2. اختالفات درونی دولت وحدت ملی و چالش دولت سازی
متعاقب انتخاباتی که در خردادماه سال 1393 در افغانستان برگزار شد، محمد 
اشرف غنی احمدزی به عنوان برنده ی انتخابات معرفی شد. عبداهلل عبداهلل - رقیب 
اصلی اشرف غنی- نتیجه ی انتخابات را نپذیرفت و پس از درگیری های سیاسی که در 
آن کشور به وجود آمد، طرح شکننده ی دولت وحدت ملی به میانجیگری جان کری به 
دست آمد. طبق توافقی که بین عبداهلل و اشرف غنی امضا شده بود، قرار بود طی دو سال، 
لویه جرگه ی قانون اساسی از سوی رئیس جمهور تشکیل شود و با تغییر قانون، ریاست 
اجرایی شکل قانونی به خود گرفته و نظام حکومتی از ریاست جمهوری به نخست وزیری 
تغییر یابد. این اتفاقات نیفتاد و اشرف غنی تاکنون به تغییر نظام سیاسی تن نداده 
است.1 همچنین بین این دو شخصیت سیاسی، راجع به تعیین افراد بر سر پست های 

مهم و همچنین صدور فرمان های حکومتی از سوی اشرف غنی، اختالف وجود دارد.

اصلی ترین دلیل چالش دولت سازی در افغانستان را می توان سهم طلبی های 
گر خود افغان ها به راه حلی برای این مسئله  که ا قومی دانست. چنین به نظر می رسد 
دست نیابند، مجددًا زمینه ی دخالت آمریکا در فضای سیاسی این کشور فراهم  شده و 
افغانستان باز هم با دخالت خارجی، باید شاهد توافقی شکننده بین مسئولین آن باشد. 
این نکته نیز گفتنی است که یکی از دالیل قدرت گرفتن طالبان در دو سال اخیر را همین 
ضعف دولت و اختالفات مسئولین تشکیل می دهد. این اختالف نظر را می توان در به 
تعویق افتادن توافقنامه ای که قرار بود بین دولت و حزب اسالمی حکمتیار امضا شود نیز 
مشاهده کرد. توافقنامه ای که قرار بود در روز عید قربان امضا شود، طبق آنچه گلبدین 
حکمتیار اعالم کرد، به دلیل اختالفات داخلی دولت به تعویق افتاد.2 قدرت یابی طالبان 
و اختالفات داخلی و ضعف دولت، همچنین برگزاری انتخابات آینده ی ریاست جمهوری 

را نیز با چالش مواجه می سازد.
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2. تحوالت عرصه ی سیاست خارجی

کستان 2-1. اختالفات و درگیری ها با پا
اختالفات بین دو کشور افغانستان و پاکستان، دامنه ای از مسائل مختلف را در 
برمی گیرد که اختالفات مرزی اولین و بلکه مهم ترین مورد آن را تشکیل می دهد. دیگر 
موارد این اختالفات را به لحاظ تاریخی، جنگ افغانستان و روابط پاکستان با گروه های 
مخالف دولت افغانستان )ازجمله طالبان( و روابط رو به رشد افغانستان و هند تشکیل 

می دهند. 

2-1-1. خط دیورند

این خط مرزی در سال 1896 متعاقب معاهده ای که بین سر مورتیمر دیوراند، 
دیپلمات بریتانیایی و عبدالرحمان خان، حاکم وقت افغانستان منعقد شد، به وجود آمد. 
کشور وارث آن معاهده شد و آن را به عنوان  در سال 1947 و با تشکیل پاکستان، این 
خط مرزی خود با کشور افغانستان به رسمیت شناخت. بااین وجود، از آن زمان دولت 
افغانستان هیچ گاه آن خط را به رسمیت نشناخته و سرزمین های آن سوی این خط مرزی 

را جزئی از خاک افغانستان می داند. 

نکته ی مهمی که در رابطه با نقش آفرینی کشورهای خارجی در 
فرآیند صلح باید مدنظر قرار گیرد، این است که روسیه سعی دارد 
به فعال ترین بازیگر در این فرآیند تبدیل شود؛ اجالس سه جانبه ی 
روسیه-چین-پاکستان در مسکو را در همین چارچوب می توان 

تحلیل کرد. 
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در سالی که گذشت، این اختالف مرزی، همچنان یکی از عمده ترین اختالفات 
کشور بود. مسئولین دولت فعلی افغانستان، در مقایسه با دولت قبل،  رسمی بین دو 
مواضع کمتری راجع به این خط مرزی اتخاذ کرده اند و عمدتًا سعی نموده اند مسئله ی 
این خط مرزی را از بازخورد رسانه ها و افکار عمومی دور نگه دارند؛ تا جایی که حتی برخی 
کشور، دولت را به معامله ی پنهانی با پاکستان بر سر این خط  از فعاالن اجتماعی این 

مرزی متهم کرده اند.3

با توجه به اعالم تصمیم دولت پاکستان برای ساخت چهار گذرگاه در خط مرزی 
دیورند، احتمال افزایش تنش های سیاسی دو کشور وجود دارد.

پس از انفجاری که در اواخر بهمن ماه سال جاری در ایالت سند پاکستان به وقوع 
پیوست، این کشور تصمیم گرفت عبور و مرور از مرز تورخم و چمن را متوقف کند. عالوه 
بر آن، پاکستان به مدت چند روز حمالت راکتی گسترده ای را ازخاک خود به شهرستان 
»لعل پور« والیت ننگرهار و برخی دیگر از مناطق شرقی افغانستان انجام داد که احضار 
سفیر این کشور در کابل را در پی داشت. افغانستان همچنین اعالم کرد به دلیل اینکه 
پاکستان با بستن مرز چمن و تورخم تجارت بین دو کشور را با محدودیت مواجه ساخته، 

از این کشور نزد سازمان جهانی تجارت شکایت می کند.4

2-1-2. روابط پاکستان با طالبان

گروه های جهادی افغان، عمدتًا به دهه ی 1980 - زمان  ارتباط پاکستان با 
اصلی  تشکیل دهندگان  عمده ی  بازمی گردد.   - شوروی  سوی  از  افغانستان  اشغال 
طالبان، تحصیل کردگان مدارس دینی جمعیت اسالمی پاکستان بودند. پس از خروج 
نیروهای شوروی از افغانستان و استقرار حکومت طالبان در این کشور نیز، پاکستان - و 



اندیشکده راهربدی تبیین|منطقه در سال 95/ 8

علی الخصوص دستگاه اطالعاتی این کشور - حامی اصلی این گروه محسوب می شد. 
با سرنگونی حکومت طالبان در پی حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان، گفته شد 
رهبران این گروه به پاکستان گریخته اند. این مطلب در سخنرانی سرتاج عزیز - مشاور 
گرفت.5  امنیتی و بین المللی نخست وزیر پاکستان - نیز برای اولین بار مورد تأیید قرار 
کردن طالبان به آمدن بر سر میز  که در حال راضی  باوجوداینکه پاکستان مدعی است 
کره است، در آبان ماه امسال بود که عبداهلل عبداهلل از روابط پاکستان با طالبان انتقاد  مذا

کرد و آن را مانع بزرگی برای به نتیجه رسیدن فرآیند صلح دانست.6 

کرده بود پاکستان تمایلی ندارد  پیش از آن، شورای صلح افغانستان نیز اعالم 
کره بکشاند.7 به نظر می رسد با توجه به عمق روابط پاکستان با  طالبان را بر سر میز مذا
طالبان، دولت افغانستان در قانع کردن طالبان به راه حل سیاسی، به کمک پاکستان 

نیازمند است.

2-2. تالش مسکو برای نفوذ گسترده تر در افغانستان
بازیگر چندان فعالی در عرصه ی  افغانستان، روسیه  از  از خروج شوروی  پس 
سیاست داخلی این کشور نبوده است. این کشور در دهه ی 1990، در هماهنگی با تهران 
و دهلی نو به حمایت و پشتیبانی از ائتالف شمال در برابر طالبان پرداخت. پس از یازده 
سپتامبر و در پی حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان، روسیه یکی از حامیان آن ائتالف 

به شمار می رفت. 

روسیه دو مالحظه و نگرانی اصلی در قبال افغانستان 
که ضرورتًا آن را از حالت بی تفاوتی در قبال این  دارد 

کشور خارج می کند: داعش و قاچاق مواد مخدر
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روسیه دو مالحظه و نگرانی اصلی در قبال افغانستان دارد که ضرورتًا آن را از حالت 
بی تفاوتی در قبال این کشور خارج می کند: داعش و قاچاق مواد مخدر

2-2-1. داعش8

اولین و بلکه مهم ترین مالحظه، نگرانی از رشد داعش در افغانستان و استفاده از 
این کشور به عنوان جای پایی برای افزایش حضور در آسیای مرکزی است؛ دلیل عمده ی 
که  کشور  کرد. این  تحرکات سیاسی روسیه در سال 1395 را همین عامل می توان ذکر 
در سوریه در حال نبرد با داعش است، از باز شدن یک جبهه ی جدید در آسیای مرکزی 

واهمه دارد.

 این خطر، به حدی برای روسیه نگران کننده بود که پوتین را واداشت اعالم کند 
در صورت نیاز، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در مرز افغانستان، از پایگاه نظامی این 
کشور در تاجیکستان استفاده خواهد کرد.9 ضمیر کابولوف، نماینده ی ویژه ی روسیه در 
امور افغانستان نیز چندی پیش، از افزایش حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرد 

و مقصر اصلی این پدیده در افغانستان را ایاالت متحده دانست.10

هرچند که طبق اعالم برخی منابع طالبان، ارتباطات این گروه با روسیه به 
سال 2007 بازمی گردد، اما علنی و رسانه ای کردن این ارتباطات موضوع 
جدیدی است و موقعیت این گروه را در فضای سیاسی افغانستان متأثر 
گمان بر این است حمایت مسکو از طالبان، حمایتی  می سازد. بااینکه 
گروه و  گفته می شود بین سران این  که  سیاسی باشد، اما مالقات هایی 
برخی مقامات روسی در مسکو و تاجیکستان روی داده، نگرانی هایی را 

برای مقامات دفاعی و امنیتی افغان به وجود آورده است.
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2-2-2. مواد مخدر

دومین نگرانی روسیه را در قبال افغانستان، قاچاق مواد مخدر شکل می دهد. 
روسیه یک پنجم بازار مواد مخدر جهان را به خود اختصاص داده است؛11 به گونه ای که 
این مسئله، آن را دچار یک بحران سالمت اجتماعی نموده است. این کشور، طی چند 
سال گذشته، از یک معبر برای مواد مخدر صادره از افغانستان، به یک بازار مصرف برای 
آن تبدیل شده است. روسیه در موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز ایاالت متحده را سرزنش 
کشته متحمل شد،  گر ایاالت متحده در طول جنگ افغانستان حدود 2350  می کند. ا
ساالنه بیش از 7000 شهروند روس به خاطر مصرف بیش ازحد مواد مخدر جان خود را از 

دست می دهند.

کلی روسیه در برخورد با این دو مسئله، افزایش نفوذ در افغانستان  سیاست 
و تقویت ارتباط با طالبان است. در رابطه با برخورد با تهدید داعش، سفیر روسیه در 
افغانستان اعالم داشت که منافع روسیه و طالبان در راستای مبارزه با داعش یکسان است 
و پس ازاین موضع گیری بود که نمایندگان افغانستان وی را جهت ارائه ی توضیحات، به 
مجلس سنای این کشور دعوت کردند.12 وی همچنین پیش از آن گفته بود: »طالبان 
گر صلح و آشتی می خواهد،  یک جنبش سیاسی در افغانستان است و دولت افغانستان ا

باید به صورت مستقیم وارد گفت وگوهای صلح با طالبان شود.

کنسولگری روسیه و نیز برای   ما برای تأمین امنیت نمایندگی های سیاسی و 
تأمین امنیت آسیای میانه و روسیه، با طالبان ارتباط داریم.«13

هرچند که طبق اعالم برخی منابع طالبان، ارتباطات این گروه با روسیه به سال 
کردن این ارتباطات موضوع جدیدی است و  2007 بازمی گردد، اما علنی و رسانه ای 

موقعیت این گروه را در فضای سیاسی افغانستان متأثر می سازد.
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 بااینکه گمان بر این است حمایت مسکو از طالبان، حمایتی سیاسی باشد، اما 
گروه و برخی مقامات روسی در مسکو و  گفته می شود بین سران این  که  مالقات هایی 
تاجیکستان روی داده، نگرانی هایی را برای مقامات دفاعی و امنیتی افغان به وجود آورده 

است.

کتفا نکرده و به منظور افزایش نفوذ خود در  البته روسیه تنها به ارتباط با طالبان ا
افغانستان، به فعالیت های بین المللی چندجانبه نیز روی آورده است. در دسامبر سال 
گذشته ی میالدی، رسانه ها از برگزاری نشستی سه جانبه )روسیه، چین و پاکستان( 
به منظور بررسی روند صلح افغانستان در مسکو خبر دادند. به باور بسیاری از کارشناسان، 
اهداف اصلی روسیه از برگزاری این نشست را تقویت نفوذ خود در افغانستان و رسمیت 
دهی و مشروعیت بخشی به طالبان شکل می دهد. بااینکه نشستی که برگزار شد صرفًا 
با حضور این سه کشور بود، از ایران، هند و افغانستان برای نشست دوم مسکو دعوت 

به عمل آمده است.14

با توجه به عدم اطمینان راجع به سیاست خارجی ترامپ در قبال افغانستان، به 
نظر می رسد بازیگرانی مانند روسیه و چین سعی در استفاده از فضای به وجود آمده دارند و 
به دالیل امنیتی و یا گسترش حوزه ی نفوذ، تالش می کنند جای پای خود را در افغانستان 

باز و یا محکم نمایند.

گذشته  گذشت، طالبان دیپلماسی قوی تری را نسبت به  که  در سالی 
از طریق دفتر سیاسی خود در قطر به نمایش گذاشت. این کشور روابط 
کشورهای آسیای مرکزی و  دیپلماتیک خود را با روسیه، چین و برخی 
همچنین سازمان های بین المللی گسترده تر ساخته است تا با پیشنهاد 

مبارزه با تروریسم اشرف غنی مقابله نماید. 
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2-3. فعال تر شدن دیپلماسی طالبان
در سالی که گذشت، طالبان دیپلماسی قوی تری را نسبت به گذشته از طریق دفتر 
سیاسی خود در قطر به نمایش گذاشت. این کشور روابط دیپلماتیک خود را با روسیه، 
چین و برخی کشورهای آسیای مرکزی و همچنین سازمان های بین المللی گسترده تر 

ساخته است تا با پیشنهاد مبارزه با تروریسم اشرف غنی مقابله نماید. 

یکی از سفرهای سیاسی این گروه که در رسانه ها بازتاب قابل توجهی پیدا کرد، 
کره با مقامات چینی درباره ی گفتگوهای  سفر هیئتی از دفتر سیاسی آن به پکن برای مذا
صلح افغانستان بود. عالوه بر روسیه و چین، طالبان برای ایجاد و یا ارتقای روابط با 
کشورهای دیگری مانند آلمان، نروژ، فرانسه و ایاالت متحده نیز تالش هایی نموده است 
که از میزان موفقیت آن ها اطالع دقیقی در دست نیست. این گروه همچنین اعالم کرد 
در صورتی که ایاالت متحده دفتر سیاسی آن را در قطر به رسمیت بشناسد و اسم رهبران 
ارشد این گروه را از لیست سیاه سازمان ملل حذف کند، حاضر است با این کشور نیز بر سر 
گر  کره بنشیند.15 تحرکات سیاسی طالبان را می توان تا حدی مثبت ارزیابی کرد؛ ا میز مذا
این تحرکات به معنای فاصله گرفتن تدریجی این گروه از تروریسم و افراط گرایی و ورود 

آن به فرآیند گفتگو با دولت باشد.16
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دورنمای افغانستان در سال 96
با توجه به روندهایی که افغانستان در سال 1395 پشت سر گذاشت، در حوزه ی 
که در دولت وحدت ملی وجود دارد و  داخلی، به نظر می رسد با توجه به اختالفاتی 
همچنین با توجه به رویکردهای خودمحورانه ی حکمتیار، روند صلح با حزب اسالمی 
دچار چالش هایی شود و به نتیجه رساندن این فرآیند برای دولت افغانستان کار آسانی 
نخواهد بود. در رابطه با طالبان نیز، با در نظر گرفتن پیشرفت های میدانی که این گروه 
کرده، درنهایت نیازمند تبدیل این پیروزی ها به دستاوردهایی  کسب  در افغانستان 
سیاسی است. با توجه به رویکردی که مسکو در قبال طالبان اتخاذ نموده و همچنین 
با توجه به فعال تر شدن دیپلماسی دفتر این گروه در قطر، احتمال نسبتًا باالیی وجود 
دارد که درنهایت به تعاملی سیاسی با دولت افغانستان وارد شود. هرچند ورود به فرآیند 
سیاسی از سوی طالبان امکان باالیی دارد، اما هنوز نمی توان راجع به نتیجه ی این فرایند 

اظهارنظری قطعی نمود. 

در رابطه با ارتباط افغانستان با پاکستان، به احتمال زیاد درگیری های مرزی بین 
گذرگاه مرزی تورخم و چمن –  کشور در سال 1396 نیز - علی الخصوص در دو  این دو 
ادامه خواهد یافت و ارتباط برخی دستگاه های پاکستانی با طالبان افغانستان، روابط دو 

کشور را تا حدی پیچیده می سازد.
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آذربایجان

1. مهم ترین تحوالت داخلی

1-1. برگزاری تجمعات در اعتراض به وضع نامطلوب اقتصادی
در سال 95 تجمعاتی در برخی از شهرهای جمهوری آذربایجان در اعتراض به 
گرانی و بیکاری صورت گرفت. بعدازاین تجمعات الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 
که تا حدودی باعث فروکش حرکت های  کرد  کشور را مطرح  مسئله اصالحات در این 
اعتراضی شد. اما همچنان مسئله نارضایتی اقتصادی در عموم جامعه آذربایجان وجود 
دارد. این مسئله دولت را واداشته است تا تالش هایی را برای استقراض از نهادهای 

بین المللی آغاز کند. 

کو با جریان های تکفیرِی وهابی 1-2.  تشدید مقابله دولت با
طی سالیان متمادی سیاست دولت آذربایجان بر تقویت جریان سنِی وهابی 
کثریت شیعیان این کشور –که مخالفین بنیادین حکومت  برای قرار دادن آن ها در مقابل ا
گسترش موج تفکرات افراطِی  کشور محسوب می شوند- قرار داشت. با  سکوالر این 
گسترش انجام  گروه های تروریستی از دل این تفکر و نیز روند رو به  تکفیری و زایش 
حمالت و فعالیت های تروریستی در کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه، در سال 95، 
کرد.  دولت جمهوری آذربایجان شروع به مقابله جدی با جریان های تکفیری وهابی 
در این سال، چندین تن از اتباع آذری که برای اجرای عملیات تروریستی در آذربایجان 

برنامه ریزی می کردند توسط مأموران امنیتی کشته و یا بازداشت شدند.1
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1-3. برگزاری رفراندوم جهت افزایش اختیارات رئیس جمهور
در سال 95 دولت آذربایجان در جهت افزایش اختیارات رئیس جمهور این کشور، 
اقدام به برگزاری رفراندوم نمود. ازجمله تغییرات پیش بینی شده؛ تغییر مدت ریاست 
جمهوری از 5 به 7 سال، لغو شرط سنی برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری و نیز 
که الهام  حذف پست نخست وزیری و ایجاد پست معاونت اول ریاست جمهوری بود 
گذاشتن آن ها به رأی عمومی،  علی اف توانست موافقت دادگاه قانون اساسی را برای 
کسب کند. این اصالحات با مخالفت هایی در داخل کشور مواجه شد. مخالفین معتقد 
بودند علی اف درصدد است تا پسر خود را بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری بر مسند 
قدرت نشانده و همسر خود را نیز به عنوان معاون اول رئیس جمهور قرار دهد. مخالفان 
در اعتراض به این رفراندوم چندین تجمع برگزار نمودند اما دولت آن ها را به همکاری 
کرد. درنهایت رفراندم اصالحات قانون  کردن آذربایجان متهم  با غرب برای بی ثبات 

اساسی به رأی گذاشته و به تائید عمومی رسید.2

1-4. ادامه تهدید و بازداشت فعاالن سیاسی، رسانه ایی و دینی آذربایجانی

آذربایجانی در سال 95  بازداشت فعاالن سیاسی، رسانه ایی و دینی  تهدید و 
کانون حمالت حکومتی قرار داشتند. برگزاری  نیز ادامه داشت. دراین بین شیعیان در 
عزاداری های ایام عاشورا و تاسوعای حسینی در خیابان ها ممنوع و منحصر به مساجد 
گردید و دولت از برگزاری روز جهانی قدس در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی ممانعت 
کرد. همچنین برگزاری دادگاه و محاکمه »حاجی طالع باقرزاده« از روحانیون شیعه آذری 
و همراهان وی که به براندازی حکومت الهام علی اف متهم شده اند ادامه داشت که هنوز 

منجر به صدور رأی نشده است.3
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1-5. نارضایتی عمومی در پی برگزاری مسابقات »فرمول یک«
در سال 95 مسابقات اتومبیل رانی »فرمول یک« در جمهوری آذربایجان برگزار 
شد که به دلیل تحمیل هزینه های هنگفت بر دولت این کشور با نارضایتی های عمومی 
گر توان مالی  مواجه گردید. مردم معترض و جریان های سیاسی مخالف معتقد بودند ا
دولت به اندازه ای است که می تواند چنین مسابقاتی با هزینه ی سنگین برگزار کند چرا 
فکری به حال اقتصاد و معیشت مردم نمی کند؟ احزاب مخالف دولت برگزاری چنین 
مسابقاتی را در جهت تالش کاذب برای معرفی جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور 

پیشرفته و کسب وجهه برای خاندان علی اف ها دانستند.4

تهدید و بازداشت فعاالن سیاسی، رسانه ایی و دینی آذربایجانی در سال 
حکومتی  حمالت  کانون  در  شیعیان  دراین بین  داشت.  ادامه  نیز   95
ایام عاشورا و تاسوعای حسینی در  قرار داشتند. برگزاری عزاداری های 
خیابان ها ممنوع و منحصر به مساجد گردید و دولت از برگزاری روز جهانی 

قدس در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی ممانعت کرد.
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2. مهم ترین تحوالت خارجی

2-1. همراهی با دولت ترکیه برای مقابله با جریان فتح اهلل گولن 
بعد از کودتای نافرجام علیه ترکیه و اتهام هایی که دولت رجب طیب اردوغان 
کرد، دولت جمهوری  کودتا مطرح  گولن« مبنی بر دست داشتن در این  علیه »فتح اهلل 
آذربایجان در پاسخ مثبت به درخواست ترکیه برای محدود و اخراج عناصر وابسته به 
تشکیالت گولن، تعدادی از افراد وابسته را دستگیر و نهادهای مرتبط با این تشکیالت را 
تعطیل کرد. منتقدان سیاسی حکومت الهام علی اف بازداشت عناصر مرتبط با گولن را در 
آن مقطع را باهدف به حاشیه راندن و سکوت مخالفان در آستانه برگزاری رفراندوم در این 

کشور ارزیابی کردند. 

2-2. برگزاری چهارمین کنگره آذری های جهان
چهارمین کنگره آذری های جهان در 14 و 15 خردادماه 1395 در باکو برگزار شد. 
کشور جهان و نیز  کنگره پانصد تن از نمایندگان دیاسپورای آذربایجان در 49  در این 
مهمانانی از سیاستمداران،دانشمندان و افراد صاحب نفوذ اجتماعی از کشورهای مختلف 
شرکت کردند. جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که برنامه ریزی جدی را برای 
بهره برداری از دیاسپورای آذری در سایر کشورهای جهان انجام داده است. در این کنگره 
نیز مانند کنگره های قبلی مباحثی پیرامون تجزیه مناطق آذری نشین و زیرسوال بردن 

تمامیت ارضی ایران مطرح شد.

که برنامه ریزی جدی را  کشورهایی است   جمهوری آذربایجان یکی از 
برای بهره برداری از دیاسپورای آذری در سایر کشورهای جهان انجام داده 
کنگره های قبلی مباحثی پیرامون تجزیه  کنگره نیز مانند  است. در این 

مناطق آذری نشین و زیرسوال بردن تمامیت ارضی ایران مطرح شد.
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 2-3. جنگ نظامی جمهوری آذربایجان با ارمنستان
در بهار 1395 جنگ نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ 
آغاز شد. ارتش آذربایجان با اتکا بر تسلیحات خریداری شده از رژیم صهیونیستی به 
موفقیت هایی دست یافت اما پیشروی آن با مداخله سازمان همکاری و امنیت اروپا 
کرات پیشنهاد  به ویژه روسیه متوقف شد. بعد از آتش بس روسیه طرحی را برای شروع مذا
داد که در آن نیروهای روسی به عنوان میانجی و حافظ آتش بس ایفای نقش می کردند. 

اما این طرح با مخالفت جمهوری آذربایجان و ارمنستان روبرو شد.5

2-4. سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان
کردن  آذرماه 95، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی باهدف دور 
آذربایجان از ایران و نزدیک کردن هرچه بیشتر این کشور به رژیم صهیونیستی سفری را 
به این کشور داشت. طی این سفر موافقت نامه های متعددی به امضا رسید اما نکته ی 
گنبد آهنین برای  گذاشتن سامانه  مهم آن موافقت رژیم صهیونیستی برای در اختیار 
حفاظت از آذربایجان در برابر موشک های اسکندر ارمنستان بود. همچنین در این سفر 
مقرر شد تا جمهوری آذربایجان از نیروهای موساد جهت تأمین امنیت خود استفاده کند.6

در سال 95 و در راستای سیاست نزدیکی جمهوری آذربایجان با 
رژیم صهیونیستی هیئتی از مجلس ملی این کشور در مراسم دفن 
که بازتاب  کردند  شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی شرکت 

بسیاری در رسانه های هر دو طرف داشت.
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2-5. سفر هیئتی از مجلس ملی آذربایجان به تل آویو
در سال 95 و در راستای سیاست نزدیکی جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی 
هیئتی از مجلس ملی این کشور در مراسم دفن شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی 
که بازتاب بسیاری در رسانه های هر دو طرف داشت. اصواًل جمهوری  کردند  شرکت 
آذربایجان نزدیکی به رژیم صهیونیستی را برای مقابله با ارمنستان الزم و ضروری می داند 
و از طرفی دیگر رژیم صهیونیستی حضور در آذربایجان و داشتن روابط نزدیک با آن را 
کل روابط  به نوعی حضور در حیات خلوت جمهوری اسالمی ایران قلمداد می کند. در 

جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی در سال 95 رو به رشد بوده است.

تائیــد رفرانــدوم قانــون اساســی  آمریــکا و  بــا  ادامــه همــکاری   .6-2
کشــور ایــن  توســط  آذربایجــان  جمهــوری 

روابط جمهوری آذربایجان و ایاالت متحده آمریکا در سال 95 بدون حاشیه و مانند 
گذشته بر مبنای مالحظات راهبردی بوده است. آمریکا جمهوری آذربایجان را به عنوان 
کشوری که زمینه ی حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور را در منطقه ی قفقاز 
فراهم می کند می بیند. این مالحظات باعث شدند تا برخالف گمانه زنی های کارشناسان 
که آمریکایی ها درزمینه هایی مانند حقوق بشر متوجه مقامات جمهوری  و انتقاداتی 
آذربایجان می کنند، نتیجه ی رفراندوم قانون اساسی این کشور که اختیارات بی سابقه ای 

را در اختیار مقام ریاست جمهوری قرار می داد مورد تائید آمریکا قرار گیرد.7
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2-7. سفر الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان به ایران
در سال 95 الهام علی اف سومین سفر خود را طی سه سال گذشته به ایران انجام 
داد. بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان بیش از 120سند همکاری در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و گردشگری به امضا رسیده 
و در حال حاضر یک مبنای حقوقی بسیار مناسب برای توسعه روابط فی مابین در 
گردیده است. به طورکلی 40 سند از اسناد همکاری در حوزه های  همه عرصه ها فراهم 

اقتصادی به امضا رسیده و امضای 21 سند دیگر هم در دستور کار قرار دارد.8

2-8. برگزاری نخستین اجالس سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان

که با  در فروردین 95 نخستین اجالس سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه 
کشور به ریاست وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،  مشارکت هیئت های سه 
فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان برگزار و طرفین در خصوص زمینه های مختلف 
گسترش روابط و همکاری های دو و سه جانبه و مسائل منطقه ای گفتگو کردند. هرچند 
این اجالس نتیجه ی عملی و ملموسی را در پی نداشت اما بیانیه پایانی آن می تواند 

نقطه ی آغاز خوبی برای توسعه ی همکاری های بین سه کشور باشد.9
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3. چشم انداز سال آینده
درزمینه ی سیاست داخلی با توجه به اینکه دولت الهام علی اف برنامه جدی 
برای اصالحات به ویژه درزمینه ی اقتصادی ندارد، احتمال می رود همچنان نارضایتی 
کشور وجود داشته باشد. انتصاب »مهربان علی وا« همسر  عمومی از وضع اقتصاد این 
از عزم جدی  اولی رئیس جمهور، نشان  الهام علی اف به سمت معاون  ایرانی االصل 
علی اف برای قبضه ی هرچه بیشتر قدرت در دستان خود دارد که می تواند موجب شدت 
گرفتن فعالیت مخالفان آن در داخل و خارج کشور شود. برخورد با فعالیت های دینی و 
فعاالن مذهبی یکی از موضوعات بسیار برجسته در عرصه ی سیاست داخلی جمهوری 
آذربایجان است. محاکمه »حاجی طالع باقرزاده« در سال 96 ادامه خواهد یافت و بسته 
کثریت شیعیان این کشور  به حکمی که علیه این روحانی شیعه صادر خواهد شد جمعیت ا
واکنش نشان خواهند داد که هرگونه برخورد تند و خشن می تواند پایه های حکومت الهام 

علی اف را متزلزل کند.

کشوری  در عرصه ی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان همچنان به عنوان 
مهم و راهبردی برای غرب باقی خواهد ماند. یک وجه این اهمیت را نقشی که آذربایجان 
که  کند تشکیل می دهد. مسئله قره باغ  می تواند در مقابل روسیه و به نفع غرب بازی 
آذربایجان از آن به عنوان سرزمین های اشغالی توسط ارمنستان یاد می کند همچنان 
عاملی تعیین کننده در روابط خارجی این کشور باقی خواهد ماند. عاملی که آن را بیشتر و 

بیشتر به رژیم صهیونیستی نزدیک تر خواهد کرد.

الهام  دولت  اینکه  به  توجه  با  داخلی  سیاست  درزمینه ی 
درزمینه ی  به ویژه  اصالحات  برای  جدی  برنامه  علی اف 
اقتصادی ندارد، احتمال می رود همچنان نارضایتی عمومی از 

وضع اقتصاد این کشور وجود داشته باشد.
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اشتراکات  و  قرابت  و  آذربایجان  جمهوری  شیعه  درصدی   80 جمعیت 
غیرقابل چشم پوشی تاریخی، دینی و فرهنگی این کشور با جمهوری اسالمی ایران ازجمله 
عواملی هستند که دولت این کشور را مجاب می کند تا روابط ویژه ای را با ایران برقرار کند و 
همچنان که در طول سه سال اخیر بدون استثنا الهام علی اف به تهران سفر داشته است، 

انتظار می رود این روند در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.
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بحرین

1. سیاست داخلی

1-1. حرکت انقالب بحرین از رویکرد مسالمت آمیز به سمت رویکرد 
نظامی

انقالب بحرین در مقایسه با سال 94 رویکرد خشونت آمیز و مسلحانه تری به خود 
گرفته است. برخورد خشن و امنیتی رژیم آل خلیفه بخشی از بدنه اجتماعی معترض را به 
این نتیجه رسانده که تصلب سیستم سیاسی حاکم بر بحرین برای معترضان و مطالبات 
آن ها ارزشی قائل نبوده و حاضر نیست به خواسته های انقالبیون که مطالبات خود را از 
مسیر صلح آمیز پیگیری می کنند پاسخ درخوری بدهد لذا ناگزیر باید به سمت اتخاذ و 
در پیش گرفتن روش ها و کنش های خشونت آمیز و امنیتی حرکت کنند. بیشتر قائالن 
به این رویکرد جوانانی هستند که از احزاب و جمعیت های بزرگ مانند حزب الوفاق که 
معتقد به برخورد صلح آمیز هستند منشعب شده و حلقه های مخفی و مبارزاتی محدودی 
کرده اند. جریان الوفاء، جریان سرایا االشتر )گردان های اشتر( و جریان سرایا  را ایجاد 
المختار از جمله این گروه ها هستند که در سال 95 به اقدامات مسلحانه مبادرت ورزیده و 

بحران های امنیتی متعددی برای نیروهای امنیتی آل خلیفه ایجاد کرده اند.

تداوم برخوردهای خشن رژیم آل خلیفه در زندانی کردن رهبران معترضین، عدم 
مصالحه و سر سختی برای اصالحات و مداخله بازیگران منطقه ای در بحران بحرین و 
مماشات رهبران معترض در قبال برخورد امنیتی رژیم مستقر در منامه، افزایش حکم 
محکومیت شیخ علی سلمان از 4 سال به 9 سال و همچنین تداوم محاصره ی منطقه 
»دراز«، محل اقامت »شیخ عیسی قاسم« در مسلحانه شدن برخورد و رویکرد بخشی از 

انقالبیون بی تأثیر نبوده است.
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 به طور مثال اعدام سه تن از جوانان مبارز شیعه در تحوالت بحرین به جرم 
اقدامات تروریستی موجب شد جریان الوفاء رسمًا از آغاز عملیات مسلحانه علیه رژیم 
حاکم خبر دهد. جریان سرایا االشتر نیز چند روز پس از اعدام سه جوان انقالبی به یک 
کشته و تعدادی را مجروح  گشتی نیروهای امنیتی یورش برده و تعدادی از آن ها را 
ساخت. دو ماه بعد از این ماجرا، سرایا المختار یک مینی بوس حامل نیروهای امنیتی در 
نزدیکی زندان الجو را مورد هدف قرار داد. مدتی قبل نیز وزارت کشور بحرین مدعی شد 
گروهی مسلح به »زندان الجو« در شرق این کشور حمله کرده و شماری زندانی را فراری 
داده اند. بنا بر گزارش رسانه ها 5 مسلح به زندان الجو حمله کرده، یک زندانبان را کشته 
و 10 زندانی را فراری داده اند. وزارت کشور بحرین زندانیانی که فراری داده شده اند را به 
ادعای خود به جرم قتل، اعمال اقدامات تروریستی و خشونت ورزی به اعدام محکوم 

کرده بوده است.

 هم زمان با بیداری اسالمی و انقالب 14 فوریه 1000 نفر از معترضان به سیستم 
سیاسی بحرین بازداشت شده و به زندان مذکور انتقال داده شدند. در زندان »الجو« 
علمای مبارزی چون »شیخ عبدالجلیل المقداد«، »شیخ علي سلمان«، »شیخ محمد 

حبیب المقداد«، »شیخ میرزا المحروس« و »شیخ سعید النوري« محبوس بوده اند.

رهبران  کردن  زندانی  در  آل خلیفه  رژیم  خشن  برخوردهای  تداوم 
مداخله  و  اصالحات  برای  سختی  سر  و  مصالحه  عدم  معترضین، 
بازیگران منطقه ای در بحران بحرین و مماشات رهبران معترض در 
قبال برخورد امنیتی رژیم مستقر در منامه، افزایش حکم محکومیت 
شیخ علی سلمان از 4 سال به 9 سال و همچنین تداوم محاصره ی 
منطقه »دراز«، محل اقامت »شیخ عیسی قاسم« در مسلحانه شدن 

برخورد و رویکرد بخشی از انقالبیون بی تأثیر نبوده است.
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 همین موضوع ادعای رژیم بحرین در مورد هویت فراری داده شدگان مبنی بر 
گروه های خشونت ورز و قاتل را منتفی کرده و از هویت سیاسی و انقالبی فراری داده شدگان 
و فراری دهنده گان پرده برداری می کند. عملیات های مسلحانه پیشین را گروه های سرایا 
گروه ها  کدام از این  گرفته بودند اما این عملیات را هیچ  االشتر و سرایا المختار بر عهده 
که به مبارزه سخت معتقد  گروهی  بر عهده نگرفتند و همین می تواند از تولد جریان و 
است رونمایی کند. با این وجود دو جریان اصلی انقالب بحرین یعنی جوانان 14 فوریه 
و جریان الوفاق حمایتی از این اقدامات مسلحانه انجام نداده اند و همین مسأله می تواند 
به اختالف و تعارض میان انقالبیون منجر شود. )1( با این حال نکته قابل توجه در مورد 
انقالب بحرین در قیاس با سال 94 مسلحانه  و امنیتی شدن رویکرد حداقل بخشی از 

انقالبیون در قبال مواجهه و رویارویی با رژیم آل خلیفه است.

1-2. انحالل جمعیت الوفاق به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین 
جمعیت معترض

الوفاق گروه و جمعیتی است که در سال 2001 تأسیس شده است. حزب و جریان 
الوفاق، ائتالف شش گانه بزرگ و تأثیرگذاری را رهبری می کند. بیشتر جمعیت مردم 
بحرین عضو حزب الوفاق هستند. در سال 2007، 650000 هزار نفر، یعنی نیمی از جمعیت 
بحرین عضویت الوفاق را پذیرفته بودند و الوفاقی ها به این واسطه اعالم می کردند قادرند 
نیمی از جمعیت بحرین را زیر نظر و مدیریت داشته باشند. جریان الوفاق از زمان تأسیس 

و تشکیل خود در رابطه و رفتار با دولت  فراز و فرودهای مختلفی تجربه کرده است.
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 به طور مثال این حزب در انتخابات سال 2002 شرکت نمی کند و در انتخابات 
در  اما همین حزب  نمایش می گذارد؛  به  از خود  و مشروطی  2006 مشارکت محدود 
انتخابات سال 2010 مشارکت فعال داشته و موفق می شود 18 کرسی )45 درصد( از 40 
کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد. همین حزب در رویکردی منطقی و انقالبی 
بالفاصله بعد از برخورد خشن رژیم آل خلیفه با انقالبیون از نمایندگی استعفا داده و مجلس 
را از اعتبار و مشروعیت می اندازد. با این همه رهبری و کادر اصلی حزب همچنان روش 

مسالمت آمیز را تنها گزینه ی موفقیت و تحقق خواسته های مردم بحرین می دانند. )2(

با این وجود جمعیت الوفاق به گونه ای رفتار نکرده که مشروعیت سیاسی رژیم 
آل خلیفه را افزایش دهد بلکه کادر اصلی حزب مذکور به دنبال تغییر ساختار و حکومت از 
طریق مشارکت در قدرت هستند. به طوری که در نتیجه کنشگری آنان پارلمان واقعی، 
دولت واقعی تشکیل شده و اصالحات واقعی انجام بگیرد. با این اوصاف رژیم آل خلیفه 
حتی حاضر نشد حزب الوفاق که در درون ساختار و منطبق بر قانون اساسی کشور فعالیت 

می کرد را به رسمیت بشناسد.

لذا دادگاه عالی بحرین در تاریخ 27 تیر 1395 جمعیت الوفاق، بزرگ ترین گروه 
شیعی مخالف در این کشور را منحل و دستور مصادرۀ اموال آن را صادر کرد. بنا بر حکم 

دادگاه، اموال و دارایی های مصادره شده ی الوفاق باید به خزانه ی دولتی منتقل شود. 

انحالل جمعیت الوفاق به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین جریان 
معترض بحرینی ضمن اثبات خودکامگی رژیم آل خلیفه و پافشاری 
او بر برخورد امنیتی، غیر قابل اصالح بودن این رژیم مستبد را به اثبات 
رسانده و گروه های دیگر را به عبور از رویکرد مسالمت آمیز ترغیب کرده 

است.
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کرده و تقاضای تجدیدنظر نمود اما پس از  حزب الوفاق فورًا به حکم اعتراض 
کرده و حکم انحالل  سه ماه دادگاه عالی بحرین تجدیدنظر خواهی حزب الوفاق را رد 
این حزب را به اتهام  برانگیختن خشونت، تشویق به برگزاری تظاهرات و حمایت از 
»تروریسم« تأیید کرد. همزمان با این حکم شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق 
نیز با افزایش طول زندان مواجه شد و در دادگاه استیناف 4 سال حبس او به 9 سال 
افزایش یافت. »خلیل المرزوق« معاون شیخ علی سلمان نیز در همین راستا بازداشت و به 
حبس محکوم شد. انحالل جمعیت الوفاق به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین جریان 
معترض بحرینی ضمن اثبات خودکامگی رژیم آل خلیفه و پافشاری او بر برخورد امنیتی، 
غیر قابل اصالح بودن این رژیم مستبد را به اثبات رسانده و گروه های دیگر را به عبور از 
رویکرد مسالمت آمیز ترغیب کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد جمعیت الوفاق با توجه 
گر چنانچه به جای اصالح نظام اسقاط  به پایگاه گسترده ی مردمی و امکانات فراوان، ا
نظام را مطالبه می کرد وضعیت انقالب بحرین و حزب الوفاق از سرنوشتی که به آن دچار 

شد بهتر و مطلوب تر بود.
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2.سیاست خارجی

2-1. آیت اهلل شیخ عیسی قاسم و بیانیه سردار سلیمانی به رژیم آل 
خلیفه

 آیت اهلل شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب بحرین است که رابطه نزدیکی 
گسترده ای با تمام  با جمعیت الوفاق دارد. با این وجود شیخ عیسی قاسم ارتباطات 
جریان های مخالف آل خلیفه دارد و به نوعی پدر و رهبر معنوی انقالب بحرین است. 
این مسأله مورد پذیرش مردم بحرین نیز قرار گرفته است به طوری که در ماجرای انتشار 
نامه توهین آمیز از سوی وزارت دادگستری رژیم آل خلیفه در مخالفت با شیخ عیسی 
قاسم مردم، تمام نماز جمعه های کشور را تعطیل کرده و در نماز جمعه شیخ عیسی قاسم 
مشارکت کردند و این خود در رسانه ها نوعی رفراندوم تلقی شد که محبوبیت شیخ عیسی 

قاسم را به نمایش گذاشت.

وزارت کشور و نهادهای امنیتی بحرین با درک این محبوبیت در تاریخ 31 خرداد 
1395 در بیانیه ای با استناد به بند جیم دهم قانون تابعیت بحرین، سلب تابعیت شیخ 
کفن پوش در منطقه  کردند. همزمان با این اقدام مردم بحرین  عیسی قاسم را اعالم 

»دراز«، محل اقامت شیخ عیسی قاسم تظاهرات و تحصن کردند.

مختلفی  سلبی  و  ایجابی  پیامدهای  دارای  سلیمانی  سردار  بیانیه 
بود که یکی از پیامدهای مثبت پیام سردار قاسم سلیمانی در سطح 
منطقه ای و بین المللی، مطرح شدن مجدد انقالب فراموش شده 

مردم بحرین بود. 
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کرده و محل اقامت شیخ   دستگاه امنیتی آل خلیفه به این تظاهرات حمله 
عیسی قاسم را به محاصره درآورد و پس از گذشت مدت ها همچنان محل اقامت ایشان 
در محاصره ی نیروهای امنیتی است. در رابطه با این اقدام خصمانه حکومت بحرین، 
سردار قاسم سلمانی فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیانیه ای 
صادر کرده و اهانت و سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم را اقدامی خطرناک خواند. وی 
در ادامه بیانیه اعالم کرد »حامیان آل خلیفه بدانند اهانت به آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
و استمرار فشارهای بیش از حد به مردم بحرین سرآغاز انتفاضه خونینی است که عواقب 
به عهده کسانی خواهد بود که به گستاخی حکام بحرین مشروعیت می دهند.« بیانیه 
سردار سلیمانی دارای پیامدهای ایجابی و سلبی مختلفی بود که یکی از پیامدهای مثبت 
پیام سردار قاسم سلیمانی در سطح منطقه ای و بین المللی، مطرح شدن مجدد انقالب 
فراموش شده مردم بحرین بود. طی پنج سال گذشته و باالخص در دو سال گذشته با 
آنکه آل خلیفه ظلم های زیادی مرتکب شده است، اما توجه رسانه ها و افکار عمومی 
عمدتًا به بحران های سوریه، عراق و یمن بوده و بحرین به فراموشی سپرده شده بود. 
ادبیات بیانیه و انتساب آن به سردار سلیمانی موجب شد باری دیگر انقالب بحرین در 

رسانه ها و محافل بین المللی مطرح شود و مورد توجه قرار گیرد. )3(

بحرین و دولت های پادشاهی خلیج فارس تالش می کنند پیوندهای 
امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با دولت های فرامنطقه ای قدرتمند 
را افزایش دهند. این دولت ها امنیت را مساوی حضور قدرت های 
خارجی می دانند. لذا کاهش تمرکز سیاست خارجی آمریکا در منطقه 
را نوعی خأل قدرت در خلیج فارس می دانند و ازاین رو با روی آوردن 
به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به دنبال پرکردن این خأل 

امنیتی هستند.
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2-2. تالش آل خلیفه برای بازگرداندن انگلیس به منطقه و بحرین
که در سال 95 و در رابطه با بحرین می توان  از دیگر تحوالت قابل مالحظه ای 
عنوان کرد افتتاح پایگاه نظامی انگلیس در خاک کشور بحرین است. پایگاه نظامی مذکور 
که در بندر سلمان قرار دارد از سوی نیروی دریایی انگلیس و نیروهای ویژه این کشور مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. برای احداث این پایگاه نظامی 30 میلیون پوند هزینه شده 
کرده است.  که 75 درصد هزینه ساخت آن را بحرین و 25 درصد آن را انگلیس تأمین 
پایگاه دریایی مزبور ظرفیت استقرار 600 نظامی را دارا می باشد. انگلستان بعد از دهه هفتاد 
میالدی که از منطقه خلیج فارس خارج شد مجدد پس از 4 دهه قصد بازگشت به منطقه 
کشورهای  کنفرانس های  را دارد. مداخله در حل بحران یمن و شرکت در نشست ها و 
حاشیه جنوبی خلیج فارس مصادیقی هستند که ادعای مذکور را اعتبار می بخشند. به 
طور مثال »ترزا می« نخست وزیر انگلیس در آخرین نشست شورای همکاری خلیج فارس 
کرد »ما برای افزایش همکاری  که در منامه و در آذر ماه برگزار شد شرکت نموده و اعالم 
با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه های امنیتی و دفاعی تالش می کنیم و امنیت 

کشورهای حوزه خلیج فارس، امنیت انگلیس محسوب می شود.«

 یک وجه این مسأله به دالیل و اهداف انگلیس برای بازگشت به منطقه مربوط 
کشورهای حاشیه خلیج فارس برای میزبانی  است و وجه دیگر آن به تمایل بحرین و 
از کشورهای اروپایی همچون انگلیس و فرانسه مربوط می شود. بحرین و دولت های 
پادشاهی خلیج فارس تالش می کنند پیوندهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با 
دولت های فرامنطقه ای قدرتمند را افزایش دهند. این دولت ها امنیت را مساوی حضور 
قدرت های خارجی می دانند. لذا کاهش تمرکز سیاست خارجی آمریکا در منطقه را نوعی 
خأل قدرت در خلیج فارس می دانند و ازاین رو با روی آوردن به کشورهایی همچون انگلیس 

و فرانسه به دنبال پرکردن این خأل امنیتی هستند.



37/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

 از طرفی دولت های مزبور می کوشند به طرق مختلف پای دولت های اروپایی را به 
منطقه باز کرده و حضور آن ها را به منافع متعدد گره بزنند. به طوری که در مواقع بحرانی، 
دولت های اروپایی به واسطه ی منافع و راهبردهای خود هم که شده به نفع دولت های 
پادشاهی مواضع اعالمی و سیاست اعمالی اتخاذ کنند. به عبارتی به وجود آمدن منافع 
برای کشورهای غربی باعث می شود این کشورها در مواقع بحرانی پشتیبان رژیم های 
مرتجع باشند. چراکه تداوم و احصاء منافع آن ها به بقای رژیم های منطقه وابسته است. 
همین موضوع حمایت دولت های خارجی از بازیگران منطقه ای را اجتناب ناپذیر ساخته و 
در مقابل برای بازیگران مذکور امنیت مهیا می کند. لذا تالش بحرین برای منافع دار کردن 
کشورهای اروپایی در خاک خود در این چارچوب قابل تحلیل است و ایجاد پایگاه دریایی 

انگلیس در بحرین با هزینه و سرمایه گذاری منامه را باید در این چارچوب تحلیل کرد.

این راهبرد بحرین و سایر رژیم های مرتجع را می توان موازنه  سازی از طریق اتکا 
به نیروهای خارجی عنوان کرد؛ اما دولت های مذکور به دنبال موازنه سازی داخلی نیز 
هستند که این مقصود را از رهگذر گره زدن و ایجاد پیوند میان اقتصاد، سیاست و امنیت 
خود در قالب »اتحادیه خلیج فارس« دنبال می کنند. در این میان آل خلیفه به واسطه ی 
تهدیدی که از جانب انقالبیون بحرین احساس می کند بیشترین تالش را برای تشکیل هر 

چه سریع تر اتحادیه خلیج فارس انجام می دهد.
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3. دورنمای بحرین در سال 96
به نظر می رسد انقالب مردم بحرین مهم ترین موضوعی است که در سال 96 با 
قوت و قدرت بیشتری به حرکت خود ادامه خواهد داد. با توجه به تحوالت سال 95 و 
مسدود شدن راه های مسالمت آمیز مبارزه، خشونت در انقالب بحرین در سال 96 نقش 
پر رنگ تری به خود خواهد گرفت و در این مسیر بر جریان های معتقد به اسقاط نظام و 
میزان تحرک آن ها افزوده خواهد شد. از طرفی رژیم بحرین نیز همچون 6 سال گذشته با 
حمایت دولت های خارجی روش سرکوب، تهدید و ارعاب را در پیش خواهد گرفت. این 
رژیم در سیاست خارجی نیز تالش خواهد کرد تابع عربستان سعودی بوده و سعی در ابقای 
خود از طریق افزایش ارتباطات با بازیگران بزرگ دنیا و کسب حمایت امنیتی آن ها باشد.

منابع
1- »آیــا انقــالب بحریــن در حــال نظامــی شــدن اســت«، منتشــر شــده در اندیشــکده راهبــردی تبییــن، 

قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:
http://tabyincenter.ir/17944/

2- »بررســی وضعیــت امــروز بحریــن و انقــالب مردمــی آن«، منتشــر شــده در اندیشــکده راهبــردی 
ــر: ــد زی ــی در پیون ــن، بازیاب تبیی

http://tabyincenter.ir/15887/

3- »بیانیه ســردار ســلیمانی؛ برهم زننده محاســبات بازیگران«، منتشر شــده در اندیشکده راهبردی 
تبییــن، قابل بازیابــی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/12014/

حاشــیه  دولت هــای  راهبــرد  ایــران؛  علیــه  خارجــی  و  داخلــی  ســازی  »موازنــه  گلــی،  4-محمــد 
زیــر: پیونــد  در  بازیابــی  قابــل  تبییــن،  راهبــردی  اندیشــکده  در  شــده  منتشــر  خلیج فــارس«، 

http://tabyincenter.ir/15493/
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پاکستان

1. تحوالت عرصه ی داخلی
گذشت، اصلی ترین مسئله ی داخلی پاکستان، تروریسم و ناامنی  که  در سالی 
بوده و دیگر مسئله ای که توجه ناظران مسائل داخلی پاکستان را به خود جلب کرد، بحث 

ادغام مناطق قبیله نشین این کشور در ایالت خیبر پختونخواه بود.

1-1. تروریسم
تروریسم در پاکستان، با حمایت این کشور از جنگ مجاهدین علیه شوروی در 
افغانستان ریشه یافت؛ جنگی که جنگجویان زیادی را از سراسر دنیا به منطقه ی شبه قاره 
آورد. پس از خروج شوروی از افغانستان، همین نیروهای آموزش دیده در پاکستان به 
حرکت های تروریستی و جدایی طلبانه در افغانستان روی آوردند. این گروه ها درنهایت 
به این کشور متوقف نمانده و دامن گیر پاکستان نیز شدند. برخی از عمده ترین گروه های 
تروریستی فعال در این کشور عبارت اند از: تحریک طالبان، لشکر عمر، سپاه صحابه، 
لشکر جنگوی، سپاه محمد پاکستان، جماعه الفقرا و جبهه ی مردمی مقاومت مسلحانه.

پاکستان در سال گذشته از سوی مجمع جهانی اقتصاد، به عنوان یکی از ده کشور 
ناامن و خطرناک جهان معرفی شد1 و حرکت های تروریستی، جان حدود 1370 نفر را در 

1  خطرناک ترین کشورهای جهان از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، باشگاه خبرنگاران جوان، قابل دسترسی در:

تروریسم در پاکستان، با حمایت این کشور از جنگ مجاهدین علیه 
زیادی  جنگجویان  که  جنگی  یافت؛  ریشه  افغانستان  در  شوروی 
را از سراسر دنیا به منطقه ی شبه قاره آورد. پس از خروج شوروی از 
افغانستان، همین نیروهای آموزش دیده در پاکستان به حرکت های 

تروریستی و جدایی طلبانه در افغانستان روی آوردند.
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این کشور گرفت.2 عمده ی این حوادث تروریستی در پیشاور، الهور، کراچی، کویته، سند 
و بلوچستان اتفاق افتاده اند و بخش باالیی از قربانیان این حوادث را، شیعیان این کشور 

تشکیل می دهند.

کرده اند در  کشور، همواره اعالم  اگرچه سازمان اطالعاتی پاکستان و ارتش این 
پی تعقیب و نابودی این گروه های تروریستی هستند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
گروه ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود در  پاکستان از برخی از این 

قبال افغانستان و هند استفاده می کند.

1-2. ادغام مناطق قبیله ای در ایالت خیبر پختونخواه
مناطق قبایلی پاکستان3، شامل هفت منطقه با نام های »کرم«، »وزیرستان 
شمالی«، »وزیرستان جنوبی«، »مهمند«، »خیبر«، »اورکزی«، »باجور« و 6 منطقه ی 
مرزی در نوار مرزی مجاور با افغانستان است. این مناطق، زمان خروج بریتانیا از شبه قاره 
و تشکیل پاکستان، تمایلی برای پیوستن به این کشور نداشتند. سپس طی معاهده ای 
که بین آن ها و دولت مرکزی منعقد شد، قرار شد خودمختاری آن ها حفظ شود، اما تحت 
سرپرستی دولت مرکزی و نماینده ی آن )Political Agent( اداره شوند. حمل سالح در 
این مناطق آزاد و دفاع از آن جا تا حد زیادی به عهده ی خود این مردم سپرده شد. پس 
از حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان، این مناطق به محلی امن برای تروریست ها و 

سپس به مرور به یکی از منابع ناامنی در پاکستان تبدیل شد.

http://www.yjc.ir/fa/news/5818341/
2  South Asia Intelligence Review, Major incidents of Terrorism-related violence in Pakistan – 2016, 
at:
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/majorincidents2016.htm.
3  Federally Administered Tribal Areas (FATA).
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اواخر سال 95 بود که دولت پاکستان برنامه های خود را برای ادغام این مناطق 
که  کرد. اقدامی  قبیله نشین در ایالت خیبر پختونخواه طی یک بازه ی پنج ساله اعالم 
نظام دوفاکتوی حکومت خودمختار این مناطق را پایان می بخشد. علی رغم اینکه 
بازه ی زمانی در نظر گرفته شده برای انجام این برنامه پنج سال است، اما اعالم شده که 
برخی اصالحات نظیر پایان بخشیدن به مجازات یا تنبیه دسته جمعی و بسط فعالیت 

دادگاه های پاکستان در آن مناطق ظرف چند ماه صورت می گیرد.

به عقیده ی برخی ناظران، این برنامه جهت تسهیل فعالیت سیاسی دولت در آن 
مناطق برای کسب رأی در انتخابات سال 2018 میالدی در پاکستان صورت می گیرد، اما 
به نظر نمی رسد اصلی ترین هدف دولت از این ادغام، باز کردن مسیر برای فعالیت های 
انتخاباتی باشد؛ زیرا اواًل مشخص نیست آرای این مردم الزامًا به نفع جریان کنونی به 
صندوق ها ریخته شود، ثانیًا اینکه با توجه به نگرانی های امنیتی که در این مناطق وجود 

دارد، تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی کار چندان آسانی نخواهد بود.

ادغام مناطق قبایلی، می تواند گام مهمی در راستای فرآیند ملت سازی در پاکستان 
باشد و در طول زمان، کانون وفاداری را از قبیله به ملت منتقل نماید.

که دولت پاکستان برنامه های خود را برای ادغام  اواخر سال 95 بود 
این مناطق قبیله نشین در ایالت خیبر پختونخواه طی یک بازه ی 
پنج ساله اعالم کرد. اقدامی که نظام دوفاکتوی حکومت خودمختار 
این مناطق را پایان می بخشد. علی رغم اینکه بازه ی زمانی در نظر 
که  گرفته شده برای انجام این برنامه پنج سال است، اما اعالم شده 
برخی اصالحات نظیر پایان بخشیدن به مجازات یا تنبیه دسته جمعی 
و بسط فعالیت دادگاه های پاکستان در آن مناطق ظرف چند ماه 

صورت می گیرد.
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2. تحوالت سیاست خارجی

2-1. روابط با ایران
پاکستان به عنوان همسایه ی اجتناب ناپذیر ایران، اولین مقصد سفر خارجی 
که به دعوت نواز شریف -  کشور در سال 1395 بود. در این سفر  رئیس جمهوری این 
کشور، نفت، صنعت، معدن  نخست وزیر پاکستان - انجام شد، وزرای امور خارجه، 
و تجارت، نیرو، بهداشت و برخی دیگر از مسئوالن اقتصادی، رئیس جمهور را همراهی 
می کردند. نگاهی به ترکیب اعضای هیئت ایرانی، گویای آن است که اصلی ترین اهداف 
این هیئت از سفر به پاکستان را تعمیق روابط سیاسی و رونق روابط اقتصادی و تجاری )و 
به خصوص توافق نهایی برای خط لوله ی ایران-پاکستان( شکل می داد. دستاورد این 
سفر چند یادداشت تفاهم بود و به عقیده ی بسیاری از ناظران، آن چنان که بایدوشاید 
نتایج ملموسی به بار نیاورد. شاید اصلی ترین دالیل این مسئله را بتوان به حضور پررنگ 
اقتصادی چین در پاکستان و نفوذ جدی سیاسی آمریکا و عربستان در نظام این کشور 
ربط داد. از موانع اصلی درراه تأمین گاز پاکستان از سوی ایران، می توان به تصمیم این 
گاز تاپی4 نام  گاز از قطر و تأمین بخشی دیگر از نیاز خود، از خط لوله ی  کشور به خرید 
برد. در کل، به نظر می رسد سطح دستاوردهای سفر، با سطح هیئت ایرانی سفرکننده به 

پاکستان، همخوانی چندانی نداشته است.

اما این تنها سفر رئیس جمهوری به پاکستان نبود و آقای روحانی در اسفندماه 
کو وارد اسالم آباد شد و با  سال 95 نیز به منظور شرکت در اجالس سران کشورهای عضو ا
مقامات پاکستانی و دیگر کشورهای عضو، دیدار و گفتگو داشت. آقای روحانی و محمد 
نواز شریف، همچنین در حاشیه ی مجمع عمومی سازمان ملل نیز دیدار و گفتگو داشتند. 

.)Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India )TAPI  4
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عالوه بر سفرهای ریاست جمهوری، سفرهای دیگری نیز در سطوح مختلف 
توسط مقامات دو کشور صورت گرفت که سفر سرتاج عزیز )مشاور نخست وزیر پاکستان 
کشور( و ناصر  در امور بین الملل(، اعزاز احمد چودری )قائم مقام وزارت خارجه ی این 

جنجوعه )مشاور امنیت ملی پاکستان( مهم ترین موارد آن ها محسوب می شود.

در رابطه با روابط و مناسبات ایران و پاکستان، باید گفت که مواضع و دیدگاه های 
پاکستان در بسیاری از مسائل، به عربستان نزدیک تر است تا ایران. عالوه بر عربستان، 
کشور محسوب می شود. دو همسایه، در  ایاالت متحده نیز عاملی مخرب در روابط دو 
مسائلی مانند امنیت مرزها، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با گروه های تروریستی و مسائل 
تجاری منافع محتملی دارند؛ اما در حوزه هایی مانند یمن و افغانستان، تفاوت هایی در 

دیدگاه ها وجود دارد.

2-2. عربستان
پاکستان یکی از نزدیک ترین کشورها به عربستان محسوب می شود. آغاز تعمیق 
روابط دو کشور را می توان در دهه ی هفتاد میالدی جستجو کرد؛ زمانی که ضیاءالحق 
به شدت نیازمند کمک های مالی بود و دولت کارتر، عربستان را به اصلی ترین حامی مالی 

گاز پاکستان از سوی ایران، می توان به  از موانع اصلی درراه تأمین 
گاز از قطر و تأمین بخشی دیگر از نیاز  کشور به خرید  تصمیم این 
کل، به نظر می رسد سطح  گاز تاپی  نام برد. در  خود، از خط لوله ی 
ایرانی سفرکننده به پاکستان،  با سطح هیئت  دستاوردهای سفر، 

همخوانی چندانی نداشته است.
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آن کشور تبدیل کرد.5 از آن زمان تاکنون، پاکستان در زمره ی یکی از اصلی ترین متحدان 
عربستان به شمار آمده است.

روابط دو کشور در سال گذشته نیز همچنان در سطح باالیی ادامه یافت و در برخی 
حوزه ها تقویت شد. نواز شریف، طی یک سفر به عربستان در اردیبهشت ماه سال گذشته، 
که  دیدارهایی با مقام های سعودی و رئیس جمهور فراری یمن داشت و پس از آن بود 
برخی منابع از توقف موضع بی طرفی پاکستان در قابل جنگ یمن خبر دادند که این خبر، 
با تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اعزام نیرو به جنوب عربستان تأیید شد. اخباری که 
درباره ی دیدارها و مواضع مقامات دو کشور منتشر شد، عمدتًا حکایت از ماهیت نظامی 
این روابط داشت که از آن میان می توان به اعالم آمادگی پاکستان برای آموزش نیروی 
هوایی عربستان، سفر وزیر دفاع عربستان به پاکستان و دیدار با نخست وزیر و فرمانده 
کشور، سفر فرمانده نیروی هوایی عربستان به پاکستان و سفر »ژنرال  وقت ارتش آن 
کرد. عالوه بر این،  قمر جاوید باجوا« فرمانده جدید ارتش پاکستان به عربستان اشاره 
موضوعی که توجه بسیاری از ناظران روابط عربستان و پاکستان را برانگیخت، انتشار خبر 
انتصاب ژنرال راحیل شریف، فرمانده سابق ارتش پاکستان به فرماندهی نیروهای ائتالف 

سعودی علیه یمن بود.

نکته ای که در تحلیل روابط پاکستان با عربستان همواره باید مدنظر قرار گیرد، 
نیازهایی است که هریک از طرفین می توانند از یکدیگر برطرف نمایند. پاکستان دارای 
ارتشی قوی، علی الخصوص به لحاظ نیروی انسانی است و در روابطش با عربستان، 

می تواند نیاز به نیروی نظامی این کشور را برطرف نماید. 

5  گزارشی از کتاب »ایران و پاکستان، امنیت، دیپلماسی و تأثیر آمریکا«، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/17528/.
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از سوی دیگر، عربستان توان اقتصادی قوی تری نسبت به پاکستان دارد و 
می تواند منبع مالی قابل توجهی برای اقتصاد ضعیف این کشور باشد. این نقاط قوت و 
ضعف طرفین، به همراه عالئق شخصی ای که برخی از رهبران دو طرف نسبت به یکدیگر 

داشته اند، بن مایه ی اصلی روابط راهبردی پاکستان و عربستان بوده است.

2-3. هند
رابطه ی پاکستان و هند همواره رابطه ای پرتنش و توأم با درگیری بوده است. 
برمی گردد.  پاکستان  و تشکیل  استقالل هند  و  به سال 1947  کشور  تنش میان دو 
هسته ی اولیه ی اختالفات دو کشور را مسئله ی کشمیر شکل می دهد که تاکنون به سه 
جنگ در آن حوزه انجامیده است. در سال 1947، با توجه به اختالفی که بین دو کشور بر 
سر منطقه ی کشمیر وجود داشت، مسئله به شورای امنیت ارجاع داده شد و آن شورا طی 
قطعنامه ای، تصمیم درباره ی سرنوشت آن منطقه را به مراجعه به آرای عمومی مردم 
گذار کرد. موضع پاکستان در قبال این مسئله، بین المللی کردن موضوع و مراجعه  آن وا
به سازمان ملل است، درحالی که هند آن را مسئله ای داخلی می بیند و مراجع بین المللی 
را در آن صالح نمی داند. سالی که گذشت نیز شاهد اختالفات دو کشور در این حوزه بود. 

نواز شریف، طی یک سفر به عربستان در اردیبهشت ماه سال گذشته، 
دیدارهایی با مقام های سعودی و رئیس جمهور فراری یمن داشت و 
که برخی منابع از توقف موضع بی طرفی پاکستان در  پس از آن بود 
قابل جنگ یمن خبر دادند که این خبر، با تصمیم اخیر پاکستان مبنی 

بر اعزام نیرو به جنوب عربستان تأیید شد. 
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کنترل مرزی کشمیر درگیر و  در مهرماه سال گذشته، نیروهای دو کشور در خط 
چند تن از نیروهای نظامی دو طرف کشته شدند.

گذشته در هند برگزار شد، وزیر امور  که در آذرماه سال  کنفرانس قلب آسیا  در 
کشور را جهت میانجیگری بین هند و  خارجه ی جمهوری اسالمی ایران، آمادگی این 
کشمیر - اعالم  کشور - علی الخصوص مسئله ی  پاکستان در مسائل اختالفی بین دو 

داشت، که علی رغم استقبال پاکستان از سوی هند با سکوت مواجه شد.6

کشمیر متمرکز بود، اما  کشور در حوزه ی  تا پیش از دهه ی 1970، مناقشات دو 
پس از اولین آزمایش هسته ای هند در سال 1974 رقابت وارد حوزه ی هسته ای و نظامی 
نیز شد. نگرانی های دو طرف از توانمندی های موشکی و هسته ای یکدیگر، در سال 
1395 نیز ادامه داشت و در پی آزمایش مخفیانه ی یک موشک بالستیک با قابلیت 
کرد و  حمل کالهک هسته ای از سوی هند، پاکستان نسبت به این اقدام ابراز نگرانی 
اعالم نمود که این اقدام می تواند ثبات راهبردی در جنوب آسیا را تحت تأثیر قرار دهد. 
این نگرانی بیشتر ازآن جهت بود که هند، پاکستان را از انجام این آزمایش مطلع نکرده 
بود. پیرو قراردادی که در سال 2005 بین دو کشور منعقد شده بود، هریک از طرفین باید 

هرگونه آزمایش موشکی را پیش از انجام آن، به یکدیگر اطالع می دادند.

6  برای مطالعه ی بیشتر، بنگرید به:
ایران و میانجی گری بین هند و پاکستان، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/16144/. 

گذشته در هند برگزار شد،  که در آذرماه سال  کنفرانس قلب آسیا  در 
وزیر امور خارجه ی جمهوری اسالمی ایران، آمادگی این کشور را جهت 
میانجیگری بین هند و پاکستان در مسائل اختالفی بین دو کشور - 
علی الخصوص مسئله ی کشمیر - اعالم داشت، که علی رغم استقبال 

پاکستان از سوی هند با سکوت مواجه شد
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افغانستان، دیگر حوزه ای است که دو کشور بر سر آن تعارض دارند. در مناقشاتی 
که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، موضع هند حمایت از افغانستان است. در 
درگیری مرزی افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم و سپس موضوع اخراج مهاجرین 
که به  گذشته، هند اعالم نمود برای مهاجرانی  افغانی از پاکستان در اسفندماه سال 
افغانستان بازمی گردند آپارتمان های ارزان قیمت می سازد.7 هند و پاکستان همچنین بر 

سر مبارزه با تروریسم در افغانستان مواضع متعارضی دارند.

2-4. افغانستان
اختالفات بین دو کشور افغانستان و پاکستان، دامنه ای از مسائل مختلف را در 
برمی گیرد که اختالفات مرزی را اولین و بلکه مهم ترین مورد آن شکل می دهد. دیگر موارد 
این اختالفات را به لحاظ تاریخی، جنگ افغانستان و روابط پاکستان با گروه های مخالف 
دولت افغانستان )ازجمله طالبان( و روابط رو به رشد افغانستان و هند تشکیل می دهند.

2-4-1. خط دیورند

این خط مرزی در سال 1896 متعاقب معاهده ای که بین سر مورتیمر دیوراند، 
دیپلمات بریتانیایی و عبدالرحمان خان، حاکم وقت افغانستان منعقد شد، به وجود آمد. 
کشور وارث آن معاهده شد و آن را به عنوان  در سال 1947 و با تشکیل پاکستان، این 
خط مرزی خود با کشور افغانستان به رسمیت شناخت. بااین وجود، از آن زمان دولت 
افغانستان هیچ گاه آن خط را به رسمیت نشناخته و سرزمین های آن سوی این آن را جزئی 

از خاک افغانستان می داند.

7  تقابــل ادامــه دار هنــد و پاکســتان بــر ســر افغانســتان/هند بــرای افغان هــای اخراجــی از پاکســتان خانــه می ســازد، خبرگــزاری تســنیم، 
در: قابل دسترســی 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/20/1351039/.
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در سالی که گذشت، این اختالف مرزی، همچنان یکی از عمده ترین اختالفات 
کشور بود. مسئولین دولت فعلی افغانستان، در مقایسه با دولت قبل،  رسمی بین دو 
کرده اند و عمدتًا سعی نموده اند آن را از  کمتری راجع به این خط مرزی اتخاذ  مواضع 
بازخورد رسانه ها و افکار عمومی دور نگه دارند؛ تا جایی که برخی از فعاالن اجتماعی این 

کشور، دولت را به معامله ی پنهانی با پاکستان بر سر این خط مرزی متهم کرده اند.8

با توجه به اعالم تصمیم دولت پاکستان برای ساخت چهار گذرگاه در خط مرزی 
دیورند، احتمال افزایش تنش های سیاسی دو کشور وجود دارد.

پس از انفجاری که در اواخر بهمن ماه سال جاری در ایالت سند پاکستان به وقوع 
پیوست، این کشور تصمیم گرفت عبور و مرور از مرز تورخم و چمن را متوقف کند. عالوه 
بر آن، پاکستان به مدت چند روز حمالت راکتی گسترده ای را از خاک خود به شهرستان 
»لعل پور« والیت ننگرهار و برخی دیگر از مناطق شرقی افغانستان انجام داد که احضار 

سفیر این کشور در کابل را در پی داشت. 

8  فعاالن جوان: حکومت در مورد خط دیورند طور پنهانی معامله کرده است، رادیو آزادی، قابل دسترسی در:
http://da.azadiradio.com/a/27799121.html.

کشور افغانستان و پاکستان، دامنه ای از مسائل  اختالفات بین دو 
مختلف را در برمی گیرد که اختالفات مرزی را اولین و بلکه مهم ترین 
مورد آن شکل می دهد. دیگر موارد این اختالفات را به لحاظ تاریخی، 
دولت  مخالف  گروه های  با  پاکستان  روابط  و  افغانستان  جنگ 
هند  و  افغانستان  رشد  به  رو  روابط  و  طالبان(  )ازجمله  افغانستان 

تشکیل می دهند.
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افغانستان همچنین اعالم کرد به دلیل اینکه پاکستان با بستن مرز چمن و تورخم 
کشور نزد سازمان جهانی  کشور را با محدودیت مواجه ساخته، از این  تجارت بین دو 

تجارت شکایت می کند.9

2-4-2. روابط پاکستان با طالبان

ارتباط پاکستان با گروه های جهادی افغان، عمدتًا به دهه ی 1980 - زمان اشغال 
افغانستان از سوی شوروی - بازمی گردد. عمده ی عناصر اصلی طالبان، تحصیل کردگان 
از  شوروی  نیروهای  خروج  از  پس  بودند.  پاکستان  اسالمی  جمعیت  دینی  مدارس 
کشور نیز، پاکستان - و علی الخصوص  افغانستان و استقرار حکومت طالبان در این 
گروه محسوب می شد. با سرنگونی  کشور - حامی اصلی این  دستگاه اطالعاتی این 
حکومت طالبان در پی حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان، گفته شد رهبران این 
گریخته اند. این مطلب در سخنرانی سرتاج عزیز - مشاور امنیتی و  گروه به پاکستان 
بین المللی نخست وزیر پاکستان - نیز برای اولین بار مورد تأیید قرار گرفت.10 باوجوداینکه 
کره است، در  پاکستان مدعی است که در حال راضی کردن طالبان به آمدن بر سر میز مذا
آبان ماه امسال بود که عبداهلل عبداهلل از روابط پاکستان با طالبان انتقاد کرد و آن را مانع 
بزرگی برای به نتیجه رسیدن فرآیند صلح دانست.11 پیش از آن، شورای صلح افغانستان 

کره بکشاند.12  نیز اعالم کرده بود پاکستان تمایلی ندارد طالبان را بر سر میز مذا

9  افغانستان از پاکستان در سازمان تجارت جهانی شکایت می  کند، اسپوتنیک دری، قابل دسترسی در:
https://dari.sputniknews.com/opinion/201702261168685/.
10  Pakistan Has Finally Admitted That Afghan Taliban Leaders Are Living There, Time, at:
http://time.com/4247456/pakistan-taliban-afghanistan-sartaj-aziz/.

11  »تا حمایت پاکستان از طالبان قطع نشود، به میانجیگری آن کشور اعتماد نیست«، رادیو آزادی، قابل دسترسی در:
http://da.azadiradio.com/a/27327047.html.

12  پاکستان برای حضور طالبان در مذاکرات صلح افغانستان تمایلی ندارد، خبرگزاری تسنیم، قابل دسترسی در:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/07/1034028/.
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به نظر می رسد با توجه به عمق روابط پاکستان با طالبان، دولت افغانستان در 
قانع کردن طالبان به راه حل سیاسی، به کمک پاکستان نیازمند است.

2-5. آمریکا
پاکستان و ایاالت متحده، از بدو تشکیل پاکستان، روابط پابرجا، اما پرفراز و 
نشیبی را تجربه کرده اند. در دهه ی 1950 و پس ازآن، پاکستان به منظور برآوردن نیازهای 
نظامی خود، سعی در نزدیکی هرچه بیشتر روابط با آمریکا داشت، اما جنگ هایی که بین 
پاکستان و هند درگرفت، به وضوح قابل اتکا بودن آمریکا را به عنوان یک متحد زیر سؤال 
برد. اشغال افغانستان از سوی شوروی، این دو کشور را تا حدی به هم نزدیک تر ساخت، 
اما با خروج شوروی از آن کشور و پایان جنگ سرد، روابط این دو کشور نیز رو به سردی 
گرایید. در حمله ی ائتالف آمریکایی به افغانستان نیز پاکستان به اجبار، به جبهه ی 

مقابله با تروریسم پیوست.13

که اصلی ترین  کشور همچنان ادامه داشت  در سال 1395، تیرگی در روابط دو 
نمودهای آن را می توان در عدم تحویل جنگنده های اف-16 از سوی آمریکا، نزدیکی 
روابط امریکا با هند، قطع و مشروط کردن کمک های مالی و همچنین عدم صدور ویزا 

برای معاون مجلس سنای پاکستان مشاهده کرد.

13  برای مطالعه ی بیشتر بنگرید به:
گزارشی از کتاب »ایران و پاکستان، امنیت، دیپلماسی و تأثیر آمریکا«، اندیشکده راهبردی تبیین، قابل دسترسی در:

http://tabyincenter.ir/17528/.
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3. دورنمای سال بعد
با توجه به روند تحوالت پاکستان در سال 1395، به نظر می رسد در حوزه ی 
مسائل داخلی، پیشرفت ادغام مناطق قبیله ای در ایالت خیبر پختونخواه را شاهد 
خواهیم بود که ممکن است تنش هایی را نیز در این مناطق به دنبال داشته باشد. در 
سال 96 نیز همانند سال پیش، به احتمال فراوان شاهد ادامه ی عملیات تروریستی در 
که به همراه مناقشات مرزی پاکستان و افغانستان،  کشور خواهیم بود  شهرهای این 

روابط دو کشور را بازهم تنش آلود خواهد کرد.

همچنین علی رغم تالش مسئولین سیاست خارجی، به نظر نمی رسد تفاوت 
چشمگیری در روابط ایران و پاکستان - علی الخصوص در حوزه های تجاری و مباحث 

صدور انرژی - ایجاد شود.

در سال جدید، احتمااًل شاهد تعمیق بیشتر روابط پاکستان با عربستان و حتی 
احتمال ورود محدود این کشور به جنگ یمن خواهیم بود.

در رابطه با آمریکا نیز، پاکستان سعی خواهد کرد تیرگی های موجود را کاهش و 
روابط خود را با این کشور بهبود بخشد. با توجه به تماس هایی که اخیرًا بین سران دو 
کشور برقرار شده، بعید نیست در آینده ی نزدیک شاهد سفر برخی از مقامات پاکستانی به 

آمریکا باشیم.
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ترکیه

1. تحوالت داخلی

1-1. اعالن جنگ رسمی پ.ک.ک به دولت ترکیه
11 فروردین 1395، مراد کاراییالن فرمانده کل نظامی گروه پ.ک.ک علیه دولت 
ترکیه اعالن جنگ رسمی کرد. طی این اعالن فرمانده گروه »پ.ک.ک« )حزب کارگران 
کردستان( طی پیامی از طریق بیسیم آغاز جنگ همه جانبه با دولت مرکزی را اعالم و از 
کز دولتی و نظامی ترکیه حمله کنند.1 بعد از اعالم  کلیه نیروهای این گروه خواست به مرا
گروهک نظامی تروریستی و  ک ده ها مورد درگیری بین این  ک.  جنگ مسلحانه پ. 

دولت ترکیه عمدتًا در جنوب شرقی ترکیه رخ داده و موجب تلفاتی از دو طرف گردید.

1-2. تغییر نخست وزیر ترکیه از »احمد داود اوغلو« به »بن علی 
یلدریم« 

اردیبهشت 95 احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه اسبق و نخست وزیر ترکیه در 
یک کنفرانس خبری خواهان برگزاری کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه و تعیین 
رئیس جدید برای آن شد. این سخن داوود اوغلو به معنی کناره گیری از نخست وزیری 
ترکیه بود که با توجه به شواهد و قراین موجود این گونه تعبیر شد که تحت فشار رجب 
طیب اردوغان اتفاق افتاده است. دلیل این فشار بیشتر اختالف بر سر مسائل داخلی بود 
تا سیاست خارجی. داوود اوغلو بعد از استعفا هرچند در مورد دلیل اصلی استعفای خود 
سکوت کرد اما همچنان معمار سیاست خارجی ترکیه بر مبنای نوعثمانی گری محسوب 

می شود.
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به عنوان  یلدیریم  علی  بن  انتخاب  و  اوغلو  داوود  استعفای  تأثیر  مهم ترین 
نخست وزیر آماده شدن زمینه برای تغییر قانون اساسی ترکیه و نظام سیاسی این کشور از 

پارلمانی به ریاستی محسوب می شود.  

1-3. کودتای نافرجام ترکیه
با شکست کودتای بخشی از ارتش علیه دولت رجب طیب اردوغان در تیرماه 95 
کارمند دولتی، بازداشت  اعالم وضعیت اضطراری در ترکیه و به تبع آن اخراج ده ها هزار 
کادمیسین و تعطیلی ده ها روزنامه و انجمن توسط دولت ترکیه  هزاران روزنامه نگار، آ
باعث شد که روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به تیره ترین دوران تاریخی خود برسد. اتحادیه 
کرات عضویت ترکیه در این اتحادیه  اروپا با تصویب قطعنامه غیر الزام آور تعلیق مذا
یکی از برجسته ترین نشانه های تیرگی روابط دو طرف را نمایان کرد. اختالفات آنکارا و 
بروکسل به باالترین سطح خود نیز رسید به طوری که اتحادیه اروپا ترکیه را تهدید کرد که 
گر مجازات اعدام به این کشور برگردد، پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را برای  ا
کودتای  آمده پس ازاین  به وجود  ترکیه، فضای  داخلی  همیشه می بندد. درصحنه 
نافرجام، فرصتی را برای تحت فشار قرار دادن مخالفان در اختیار حزب حاکم قرارداد. 
پس از گذشت یک هفته موج بسیار شدیدی از دستگیری ها در این کشور به راه افتاد، که 
هنوز هم کم وبیش ادامه دارد. البته دستگیری ها مختص ارتش نبوده و شامل کارکنان 
دستگاه های دولتی بخصوص آموزش و پروش، اساتید دانشگاه ها و ُقضات و به طورکلی 

هر فرد منتسب به طرفداری از جنبش گولن شده است.2

یلدیریم  علی  بن  انتخاب  و  اوغلو  داوود  استعفای  تأثیر  مهم ترین 
به عنوان نخست وزیر آماده شدن زمینه برای تغییر قانون اساسی ترکیه 

و نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی محسوب می شود.  
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1-4. ترور سفیر روسیه در ترکیه
کارلوف« سفیر روسیه در آنکارا در 29 آذرماه 95 به وقوع پیوست.  ترور»آندری 
که این ترور یک روز قبل از اعالم نتیجه  کرد  بالفاصله پس از این ترور، روسیه اعالم 
کرات دو کشور در مورد سوریه و باهدف ضربه زدن به روابط روسیه و ترکیه انجام شده  مذا
است و روسیه اجازه نخواهد داد که این مسئله به روابط دو کشور ضربه بزند. بااین حال 
بعدازاین ترور بسیاری از تحلیل گران مسئله عمق نفوذ تفکرات گولنی به الیه های امنیتی 
ترکیه را موردتوجه قراردادند و وقوع چنین حمالتی از سوی محافظان شخص اردوغان 

علیه وی را نامحتمل ندانستند.

کمه گولن و 269 نفر دیگر به اتهام مشارکت در  1-5. آغاز محا
کودتای نظامی ترکیه

بعد از کودتای نافرجام نظامی و اتهاماتی که دولت ترکیه به فتح اهلل گولن مبنی 
کشور رسمًا محاکمه 2700 نفر از  کرد، دولت این  کودتا وارد  بر دست داشتن و هدایت 
که 152 نفر آن ها  کرد. مظنونان  کودتای نظامی نافرجام را آغاز  مظنونان دخالت در 
پیش ازاین بازداشت شده اند، شامل مقام های ارشد سابق ارتش ترکیه هستند. مهم ترین 
کسی که در این پرونده محاکمه می شود، بی شک فتح اهلل گولن است که بارها اتهامات 
آنکارا در خصوص دست داشتن در کودتای نظامی را رد کرده است. اما صاحب نظران و 
کسانی که اتفاقات ترکیه را رصد می کنند معتقدند » مسئله اصلی اردوغان، پس گرفتن و 
محاکمه گولن نیست. دغدغه وی این است که پایگاه های اجتماعی گولن را در داخل 
ترکیه از بین ببرد و مستمسک خوبی نیز برای این کار پیدا کرده است. اردوغان رسانه های 

فراوانی دارد و در سروصدای آقای اردوغان، صدای گولن کاماًل گم می شود.«3
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1-6. تهیه و تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه
در آخرین روزهای سال 95 پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه حاوی اصالحات 
کمیسیون قانون اساسی پارلمان رسید و در صورت  پیشنهادی حزب حاکم به تأیید 
گام عملی به سوی ریاستی شدن نظام  تصویب و تأیید نهایی در رفراندوم، مهم ترین 
که درواقع هدف نهایی قانون اساسی  ترکیه برداشته خواهد شد. مهم ترین تغییراتی 
جدید نیز محسوب می شود، حذف سمت نخست وزیری و تمامی ارگان های وابسته 
به آن است و در مقابل، مقام ریاست جمهوری با حیطه  اختیارات بسیار وسیع تری سر 
برمی آورد. کشورهای اروپایی با مخالفت با اصالحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه 
گر  که ا کرد  کشور دانست و ترکیه را تهدید  آنها را زمینه ساز ظهور دیکتاتوری در این 
اصالحات پیشنهادی تصویب شوند روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را متوقف 
کند.4 همچنین روابط بین ترکیه و برخی کشورهای اروپایی بدلیل ممانعت این کشورها 
از تجمع هواداران حزب حاکم ترکیه برای تبلیغ پینویس قانون اساسی ترکیه متشنج شد.

درصحنه داخلی ترکیه، فضای به وجود آمده پس ازاین کودتای 
نافرجام، فرصتی را برای تحت فشار قرار دادن مخالفان در اختیار 
حزب حاکم قرارداد. پس از گذشت یک هفته موج بسیار شدیدی 
از دستگیری ها در این کشور به راه افتاد، که هنوز هم کم وبیش 

ادامه دارد. 
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2. تحوالت خارجی

2-1. ورود نظامی ترکیه به سوریه
ترکیه پس از گذشت حدود 6 سال از بحران سوریه در شهریور سال 1395 طی یک 
اقدام مداخله جویانه نظامی،نیروهای مسلح خود را وارد خاک سوریه کرد. این کشور سوم 
شهریورماه دخالت نظامی خود در سوریه با نام عملیات درع الفرات )سپر فرات( را آغاز 

کرد.  در مرحله اول حدود 7 هزار سرباز ترک وارد سوریه شدند5 

2-2. عادی سازی روابط ترکیه با روسیه و رژیم صهیونیستی 
روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال 2010 میالدی پس از حمله نظامیان رژیم 
صهیونیستی به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه برای نوار غزه که منجر به کشته 
گردید. پس ازآن ترکیه سه شرط  شدن 10 نفر از شهروندان ترکیه شد، به شدت متشنج 
عذرخواهی، پرداخت غرامت و پایان دادن به محاصره غره را برای عادی سازی روابط 
خود با رژیم صهیونیستی تعیین کرد. 7 تیر95 »بینالی ایلدریم« نخست وزیر ترکیه در یک 
نشست مطبوعاتی از امضای توافقنامه عادی سازی روابط میان آنکارا و تل آویو خبر داد 
درحالی که علی رغم عذرخواهی و پرداخت غرامت هنوز شرط سوم مبنی بر رفع محاصره از 
غزه فراهم نشده بود. پس ازاین ترکیه در بین طرفداران مقاومت اسالمی به سازش با رژیم 

صهیونیستی متهم شد.6

در آخرین روزهای سال 95 پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه 
کمیسیون  تأیید  به  پیشنهادی حزب حاکم  حاوی اصالحات 
قانون اساسی پارلمان رسید و در صورت تصویب و تأیید نهایی در 
رفراندوم، مهم ترین گام عملی به سوی ریاستی شدن نظام ترکیه 

برداشته خواهد شد. 



59/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

2-3. نامه عذرخواهی اردوغان به پوتین به خاطر سرنگونی جنگنده 
روسی و درخواست عادی سازی روابط ترکیه با روسیه

آبان 1394 ، پس از سرنگونی جنگنده روسی، به نظر میرسید رابطه مسکو و آنکارا 
تا آیندهای غیرقابل پیش بینی تیره باشد، بااین حال باگذشت مدت کوتاهی، اظهارات 
اما در مقابل، روسها سه شرط عذرخواهی رسمی،  ترکها به سرعت آشتیجویانه شد. 
پرداخت غرامت و مجازات عامالن قتل خلبان روسی را برای عادی سازی روابط تعیین 
نمودند. شروطی که به نظر نمیرسید به سرعت از سوی آنکارا پذیرفته شود. به ویژه شرط 
که پرستیژ دولت اردوغان را به شدت هدف قرار میداد. بااین وجود،  عذرخواهی رسمی 
سرانجام در تیر ماه 95 رئیس جمهور ترکیه سختترین گام را برای بازسازی روابط با روسیه 
برداشت و نامه ای خطاب به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نوشت و علی رغم 
اینکه عبارتی مبنی بر عذرخواهی بکار نبرد، اما کلیت نامه حاکی از عذرخواهی ترکیه از 

روسیه بود.

چالش های ترکیه در دو سطح داخلی و خارجی، اولین دلیلی است که باعث شده 
است این کشور برای عادی سازی روابط با روسیه اقدام کند. به نظر میرسد اقدام آنکارا 
برای عادی سازی روابط با مسکو باهدف کاهش مسائل و مشکالت ترکیه در حوزه های 
اقتصادی و سیاسی است7 در سطح داخلی، تنش در رابطه با روسیه، به دو دلیل انتقادها 
از حزب حاکم را بیشتر می کند. از یک سو مقابله آنکارا با کردها شکل و شمایل جنگ داخلی 
به خود گرفته و از سوی دیگر اختالف داخلی در حزب حاکم عدالت و توسعه افزایش یافته 
است. در چنین شرایطی تنش در روابط مسکو و آنکارا، هزینه های اقتصادی به جامعه 

ترکیه تحمیل می کند که موجب افزایش نارضایتی در جامعه می شود.
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 در عرصه خارجی، اگرچه امکان تبدیل مشکالت و اختالف ها در رابطه ترکیه با 
اتحادیه اروپا و آمریکا به بحران کم است، اما می توان گفت یک سرخوردگی در این روابط 
وجود دارد که تا زمان حضور اردوغان در قدرت امکان تغییر آن کم است و بر این اساس 

نیز کارشناسان در آنکارا از لزوم نزدیک شدن رابطه با روسیه می گویند.8

2-4. تنش در روابط آمریکا و ترکیه پس از کودتای نافرجام
روابط بین ترکیه و آمریکا درباره بازگرداندن فتح اهلل گولن به تنش گرایید. دولت 
ترکیه تشکیالت فتح اهلل گولن را متهم اصلی کودتا در ترکیه می دانست و برای ادعای خود 
مستندات محکمی هم به آمریکا فرستاد و از آمریکا درخواست رسمی کرد تا فتح اهلل گولن 
بازداشت و به ترکیه بازگردانده شود. بازگرداندن فتح اهلل گولن آن چنان برای دولت ترکیه 
حیاتی بود که مقامات این کشور آمریکا را تهدید می کردند که آینده روابط دو کشور بستگی 
به این مسئله دارد. دولت ترکیه با فرستادن هیئت بلندمرتبه با ریاست »بکر بوزداغ« وزیر 
دادگستری ترکیه به واشنگتن جدیت خود را نشان داد و بر خواسته خود اصرار می کرد. 
گولن به قوانین داخلی ایالت پنسیلوانیا  دولت آمریکا با بهانه اینکه بازداشت فتح اهلل 
بستگی دارد و دولت آمریکا نمی تواند دخالتی در این مورد داشته باشد، فقط اعالم کرد که 

می تواند همکاری های حقوقی و قضایی با ترکیه انجام دهد. 
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2-5. اختالف با آمریکا در راستای آزادسازی رقه و موصل از دست 
داعش

کنند، یکی از مسائل اختالفی  گروه هایی در آزادسازی رقه مشارکت  اینکه چه 
ترکیه و آمریکاست. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک )پ.ی.د( را به عنوان شاخه سوری 
حزب کارگران کردستان یک گروه تروریستی معرفی می کرد و مخالف مشارکت نیروهای 
کامل می کند.  گروه حمایت  از این  پ.ی.د در عملیات آزادسازی رقه بود اما آمریکا 
درحالی که نیروهای ائتالف علیه داعش تحت رهبری آمریکا حمایت بسیار محدوی از 
عملیات سپر فرات ترکیه در الباب انجام می داد، روسیه تصاویری در اواخر سال 2016 

منتشر کرد که نشان از عملیات مشترک روسیه و ترکیه در سوریه بود.

 البته روابط راهبردی ترکیه و آمریکا هم چنان ادامه دارد. با موافقت ترامپ با طرح 
ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه، همگرایی این کشور بیشتر از قبل شده 

است. 

کره با ایران و روسیه در مورد  2-6. دور شدن ترکیه از آمریکا و مذا
بحران سوریه

علی رغم ادعاهای آمریکا در مورد مبارزه با داعش، آنکارا آمریکا را متهم می کرد 
که نه تنها از عملیات نظامی ترکیه علیه داعش حمایت نمی کند، بلکه گروه تروریستی 
پ.ی.د را مسلح به سالح های آمریکایی کرده است. دی ماه 95 درنهایت آنکارا تصمیم 
کره و همکاری مشترک با مسکو و تهران در مسئله سوریه بپردازد. این دقیقا  گرفت به مذا

در زمانی رخ داد که فرایند انتقال قدرت در آمریکا از اوباما به ترامپ در جریان بود.
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2-7. عقب نشینی ترکیه از سیاست براندازی نظام سوریه
یکی از اتفاقات مهم در سیاست خارجی ترکیه در سال 95، عقب نشینی رسمی 
این کشور از سیاست براندازی نظام سوریه و حذف بشار اسد از قدرت است. ترکیه با ورود 
به همکاری سه جانبه با ایران و روسیه قبول کرد تا تمرکز خود را بر روی مبارزه با داعش 
قرار دهد و هرچند موقتًا از سیاست حذف بشار اسد عقب نشینی کند. البته اردوغان تاکید 
کرده است که بشار اسد نمی تواند رئیس جمهور سوریه باشد اما در دولت انتقالی امکان 

حضور او وجود دارد. پیش تر، حضور اسد در دولت انتقالی نیز مدنظر ترکیه نبود.



63/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

3. دورنمای سال 96
تحوالت داخلی و موقعیت حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در سال 96 تا 
حدود بسیار زیادی بستگی به نتیجه همه پرسی قانون اساسی این کشور بستگی دارد. 
کسب  گر اردوغان نتواند موافقت عمومی با اصالحات پیشنهادی در قانون اساسی را  ا
کند، آینده ی حزبی که مؤسس آن محسوب می شود با افق تاریکی مواجه خواهد شد و 
شکست در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی می تواند مقدمه ی شکست این حزب 
در انتخابات شهرداری ها، مجلس و ریاست جمهوری را فراهم کند. در صورت تصویب 
نیز علی رغم تقویت پایه های قدرت حزب حاکم، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا را به شدت 
تیره خواهد کرد و احتمال دارد این اتحادیه موضوع پیوستن ترکیه به اعضای خود را از 

دستور کار خارج کند.

گمان می رود در سال 96 نیز ادامه داشته باشد و عمدتًا  درگیری با پ.ک.ک. 
کند. سخت تر  مناطق جنوب شرق این کشور را تحت تأثیر قرار داده و با ناامنی مواجه 
شدن موضع دولت در قبال کردها و دستگیری تعدادی از نمایندگان کرد مجلس و لغو 
مصونیت آن ها شرایط را برای گفتگو با آن بخشی از جامعه کردی این کشور که اقدام به 

مبارزه مسلحانه نکرده اند نیز سخت خواهد کرد.

در عرصه ی سیاست خارجی با توجه به شرایط دولت کنونی آمریکا، به احتمال زیاد 
کرده و  ترکیه همچنان تمایل خود به روسیه و ایران در مورد موضوع سوریه را حفظ 

درعین حال به روابط نزدیک خود با عربستان ادامه خواهد داد.
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پی نوشت:
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2  نبــوی، ســید مهــدی، کودتــای ترکیــه، پیامدهــای داخلــی و آینــده تحــوالت منطقه ای، اندیشــکده 

راهبــردی تبییــن، قابــل بازیابــی در آدرس زیــر:

http://tabyincenter.ir/13355

3  نشســت بررســی دالیــل و پیامدهــای کودتــای نافرجــام ترکیــه، اندیشــکده راهبــردی تبییــن، قابــل 
بازیابــی در آدرس زیــر:

http://tabyincenter.ir/11145

4  برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:
نورِی اصل احد، قانون اساســی جدید ترکیه و تاثیر آن بر آینده این کشــور، منتشــر شــده در اندیشــکده 

راهبردی تبیین، قابل بازیابی در آدرس زیر:

http://tabyincenter.ir/17989

5  http://www.mashreghnews.ir/news/674781

همچنین ر.ک. به: 
دســتمالی محمدعلــی، بررســی احتمــاالت مداخلــه ی نظامــی ترکیــه در ســوریه، منتشــر شــده در 

اندیشــکده راهبــردی تبییــن، قابــل بازیابــی در آدرس زیــر:

http://tabyincenter.ir/13883

6  برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:
ساســانیان ســعید، نقــش عامــل کــردی در همگرایــی ترکیــه و رژیــم صهیونیســتی، منتشــر شــده در 

ــر: ــی در آدرس زی ــل بازیاب ــن، قاب ــردی تبیی ــکده راهب اندیش
http://tabyincenter.ir/13402

همچنین ر.ک. به:
ابراهیم نیــا حســین، نــگاه مصــر و ترکیــه بــه غــزه، منتشــر شــده در اندیشــکده راهبــردی تبییــن، قابــل 

بازیابــی در آدرس زیــر:

http://tabyincenter.ir/13492

7  http://www.csr.ir/fa/news/8

8  همان
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رژیم  صهیونیستی

1. تحوالت داخلی

1-1. اعالن جنگ رسمی پ.ک.ک به دولت ترکیه
11 فروردین 1395، مراد کاراییالن فرمانده کل نظامی گروه پ.ک.ک علیه دولت 
ترکیه اعالن جنگ رسمی کرد. طی این اعالن فرمانده گروه »پ.ک.ک« )حزب کارگران 
کردستان( طی پیامی از طریق بیسیم آغاز جنگ همه جانبه با دولت مرکزی را اعالم و از 
کز دولتی و نظامی ترکیه حمله کنند.1 بعد از اعالم  کلیه نیروهای این گروه خواست به مرا
گروهک نظامی تروریستی و  ک ده ها مورد درگیری بین این  ک.  جنگ مسلحانه پ. 

دولت ترکیه عمدتًا در جنوب شرقی ترکیه رخ داده و موجب تلفاتی از دو طرف گردید.

1-2. تغییر نخست وزیر ترکیه از »احمد داود اوغلو« به »بن علی 
یلدریم« 

اردیبهشت 95 احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه اسبق و نخست وزیر ترکیه در 
یک کنفرانس خبری خواهان برگزاری کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه و تعیین 
رئیس جدید برای آن شد. این سخن داوود اوغلو به معنی کناره گیری از نخست وزیری 
ترکیه بود که با توجه به شواهد و قراین موجود این گونه تعبیر شد که تحت فشار رجب 
طیب اردوغان اتفاق افتاده است. دلیل این فشار بیشتر اختالف بر سر مسائل داخلی بود 
تا سیاست خارجی. داوود اوغلو بعد از استعفا هرچند در مورد دلیل اصلی استعفای خود 
سکوت کرد اما همچنان معمار سیاست خارجی ترکیه بر مبنای نوعثمانی گری محسوب 

می شود.
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به عنوان  یلدیریم  علی  بن  انتخاب  و  اوغلو  داوود  استعفای  تأثیر  مهم ترین 
نخست وزیر آماده شدن زمینه برای تغییر قانون اساسی ترکیه و نظام سیاسی این کشور از 

پارلمانی به ریاستی محسوب می شود.  

1-3. کودتای نافرجام ترکیه
با شکست کودتای بخشی از ارتش علیه دولت رجب طیب اردوغان در تیرماه 95 
کارمند دولتی، بازداشت  اعالم وضعیت اضطراری در ترکیه و به تبع آن اخراج ده ها هزار 
کادمیسین و تعطیلی ده ها روزنامه و انجمن توسط دولت ترکیه  هزاران روزنامه نگار، آ
باعث شد که روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به تیره ترین دوران تاریخی خود برسد. اتحادیه 
کرات عضویت ترکیه در این اتحادیه  اروپا با تصویب قطعنامه غیر الزام آور تعلیق مذا
یکی از برجسته ترین نشانه های تیرگی روابط دو طرف را نمایان کرد. اختالفات آنکارا و 
بروکسل به باالترین سطح خود نیز رسید به طوری که اتحادیه اروپا ترکیه را تهدید کرد که 
گر مجازات اعدام به این کشور برگردد، پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را برای  ا
کودتای  آمده پس ازاین  به وجود  ترکیه، فضای  داخلی  همیشه می بندد. درصحنه 
نافرجام، فرصتی را برای تحت فشار قرار دادن مخالفان در اختیار حزب حاکم قرارداد. 
پس از گذشت یک هفته موج بسیار شدیدی از دستگیری ها در این کشور به راه افتاد، که 
هنوز هم کم وبیش ادامه دارد. البته دستگیری ها مختص ارتش نبوده و شامل کارکنان 
دستگاه های دولتی بخصوص آموزش و پروش، اساتید دانشگاه ها و ُقضات و به طورکلی 

هر فرد منتسب به طرفداری از جنبش گولن شده است.2

یلدیریم  علی  بن  انتخاب  و  اوغلو  داوود  استعفای  تأثیر  مهم ترین 
به عنوان نخست وزیر آماده شدن زمینه برای تغییر قانون اساسی ترکیه 

و نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی محسوب می شود.  
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1-4. ترور سفیر روسیه در ترکیه
کارلوف« سفیر روسیه در آنکارا در 29 آذرماه 95 به وقوع پیوست.  ترور»آندری 
که این ترور یک روز قبل از اعالم نتیجه  کرد  بالفاصله پس از این ترور، روسیه اعالم 
کرات دو کشور در مورد سوریه و باهدف ضربه زدن به روابط روسیه و ترکیه انجام شده  مذا
است و روسیه اجازه نخواهد داد که این مسئله به روابط دو کشور ضربه بزند. بااین حال 
بعدازاین ترور بسیاری از تحلیل گران مسئله عمق نفوذ تفکرات گولنی به الیه های امنیتی 
ترکیه را موردتوجه قراردادند و وقوع چنین حمالتی از سوی محافظان شخص اردوغان 

علیه وی را نامحتمل ندانستند.

کمه گولن و 269 نفر دیگر به اتهام مشارکت در  1-5. آغاز محا
کودتای نظامی ترکیه

بعد از کودتای نافرجام نظامی و اتهاماتی که دولت ترکیه به فتح اهلل گولن مبنی 
کشور رسمًا محاکمه 2700 نفر از  کرد، دولت این  کودتا وارد  بر دست داشتن و هدایت 
که 152 نفر آن ها  کرد. مظنونان  کودتای نظامی نافرجام را آغاز  مظنونان دخالت در 
پیش ازاین بازداشت شده اند، شامل مقام های ارشد سابق ارتش ترکیه هستند. مهم ترین 
کسی که در این پرونده محاکمه می شود، بی شک فتح اهلل گولن است که بارها اتهامات 
آنکارا در خصوص دست داشتن در کودتای نظامی را رد کرده است. اما صاحب نظران و 
کسانی که اتفاقات ترکیه را رصد می کنند معتقدند » مسئله اصلی اردوغان، پس گرفتن و 
محاکمه گولن نیست. دغدغه وی این است که پایگاه های اجتماعی گولن را در داخل 
ترکیه از بین ببرد و مستمسک خوبی نیز برای این کار پیدا کرده است. اردوغان رسانه های 

فراوانی دارد و در سروصدای آقای اردوغان، صدای گولن کاماًل گم می شود.«3
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1-6. تهیه و تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه
در آخرین روزهای سال 95 پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه حاوی اصالحات 
کمیسیون قانون اساسی پارلمان رسید و در صورت  پیشنهادی حزب حاکم به تأیید 
گام عملی به سوی ریاستی شدن نظام  تصویب و تأیید نهایی در رفراندوم، مهم ترین 
که درواقع هدف نهایی قانون اساسی  ترکیه برداشته خواهد شد. مهم ترین تغییراتی 
جدید نیز محسوب می شود، حذف سمت نخست وزیری و تمامی ارگان های وابسته 
به آن است و در مقابل، مقام ریاست جمهوری با حیطه  اختیارات بسیار وسیع تری سر 
برمی آورد. کشورهای اروپایی با مخالفت با اصالحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه 
گر  که ا کرد  کشور دانست و ترکیه را تهدید  آنها را زمینه ساز ظهور دیکتاتوری در این 
اصالحات پیشنهادی تصویب شوند روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را متوقف 
کند.4 همچنین روابط بین ترکیه و برخی کشورهای اروپایی بدلیل ممانعت این کشورها 
از تجمع هواداران حزب حاکم ترکیه برای تبلیغ پینویس قانون اساسی ترکیه متشنج شد.

درصحنه داخلی ترکیه، فضای به وجود آمده پس ازاین کودتای 
نافرجام، فرصتی را برای تحت فشار قرار دادن مخالفان در اختیار 
حزب حاکم قرارداد. پس از گذشت یک هفته موج بسیار شدیدی 
از دستگیری ها در این کشور به راه افتاد، که هنوز هم کم وبیش 

ادامه دارد. 
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2. تحوالت خارجی

2-1. ورود نظامی ترکیه به سوریه
ترکیه پس از گذشت حدود 6 سال از بحران سوریه در شهریور سال 1395 طی یک 
اقدام مداخله جویانه نظامی،نیروهای مسلح خود را وارد خاک سوریه کرد. این کشور سوم 
شهریورماه دخالت نظامی خود در سوریه با نام عملیات درع الفرات )سپر فرات( را آغاز 

کرد.  در مرحله اول حدود 7 هزار سرباز ترک وارد سوریه شدند5 

2-2. عادی سازی روابط ترکیه با روسیه و رژیم صهیونیستی 
روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال 2010 میالدی پس از حمله نظامیان رژیم 
صهیونیستی به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه برای نوار غزه که منجر به کشته 
گردید. پس ازآن ترکیه سه شرط  شدن 10 نفر از شهروندان ترکیه شد، به شدت متشنج 
عذرخواهی، پرداخت غرامت و پایان دادن به محاصره غره را برای عادی سازی روابط 
خود با رژیم صهیونیستی تعیین کرد. 7 تیر95 »بینالی ایلدریم« نخست وزیر ترکیه در یک 
نشست مطبوعاتی از امضای توافقنامه عادی سازی روابط میان آنکارا و تل آویو خبر داد 
درحالی که علی رغم عذرخواهی و پرداخت غرامت هنوز شرط سوم مبنی بر رفع محاصره از 
غزه فراهم نشده بود. پس ازاین ترکیه در بین طرفداران مقاومت اسالمی به سازش با رژیم 

صهیونیستی متهم شد.6

در آخرین روزهای سال 95 پیشنویس قانون اساسی جدید ترکیه حاوی 
کمیسیون قانون اساسی  اصالحات پیشنهادی حزب حاکم به تأیید 
پارلمان رسید و در صورت تصویب و تأیید نهایی در رفراندوم، مهم ترین 

گام عملی به سوی ریاستی شدن نظام ترکیه برداشته خواهد شد. 
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2-3. نامه عذرخواهی اردوغان به پوتین به خاطر سرنگونی جنگنده 
روسی و درخواست عادی سازی روابط ترکیه با روسیه

آبان 1394 ، پس از سرنگونی جنگنده روسی، به نظر میرسید رابطه مسکو و آنکارا 
تا آیندهای غیرقابل پیش بینی تیره باشد، بااین حال باگذشت مدت کوتاهی، اظهارات 
اما در مقابل، روسها سه شرط عذرخواهی رسمی،  ترکها به سرعت آشتیجویانه شد. 
پرداخت غرامت و مجازات عامالن قتل خلبان روسی را برای عادی سازی روابط تعیین 
نمودند. شروطی که به نظر نمیرسید به سرعت از سوی آنکارا پذیرفته شود. به ویژه شرط 
که پرستیژ دولت اردوغان را به شدت هدف قرار میداد. بااین وجود،  عذرخواهی رسمی 
سرانجام در تیر ماه 95 رئیس جمهور ترکیه سختترین گام را برای بازسازی روابط با روسیه 
برداشت و نامه ای خطاب به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نوشت و علی رغم 
اینکه عبارتی مبنی بر عذرخواهی بکار نبرد، اما کلیت نامه حاکی از عذرخواهی ترکیه از 

روسیه بود.

چالش های ترکیه در دو سطح داخلی و خارجی، اولین دلیلی است که باعث شده 
است این کشور برای عادی سازی روابط با روسیه اقدام کند. به نظر میرسد اقدام آنکارا 
برای عادی سازی روابط با مسکو باهدف کاهش مسائل و مشکالت ترکیه در حوزه های 
اقتصادی و سیاسی است7 در سطح داخلی، تنش در رابطه با روسیه، به دو دلیل انتقادها 
از حزب حاکم را بیشتر می کند. از یک سو مقابله آنکارا با کردها شکل و شمایل جنگ داخلی 
به خود گرفته و از سوی دیگر اختالف داخلی در حزب حاکم عدالت و توسعه افزایش یافته 
است. در چنین شرایطی تنش در روابط مسکو و آنکارا، هزینه های اقتصادی به جامعه 

ترکیه تحمیل می کند که موجب افزایش نارضایتی در جامعه می شود.
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 در عرصه خارجی، اگرچه امکان تبدیل مشکالت و اختالف ها در رابطه ترکیه با 
اتحادیه اروپا و آمریکا به بحران کم است، اما می توان گفت یک سرخوردگی در این روابط 
وجود دارد که تا زمان حضور اردوغان در قدرت امکان تغییر آن کم است و بر این اساس 

نیز کارشناسان در آنکارا از لزوم نزدیک شدن رابطه با روسیه می گویند.8

2-4. تنش در روابط آمریکا و ترکیه پس از کودتای نافرجام
روابط بین ترکیه و آمریکا درباره بازگرداندن فتح اهلل گولن به تنش گرایید. دولت 
ترکیه تشکیالت فتح اهلل گولن را متهم اصلی کودتا در ترکیه می دانست و برای ادعای خود 
مستندات محکمی هم به آمریکا فرستاد و از آمریکا درخواست رسمی کرد تا فتح اهلل گولن 
بازداشت و به ترکیه بازگردانده شود. بازگرداندن فتح اهلل گولن آن چنان برای دولت ترکیه 
حیاتی بود که مقامات این کشور آمریکا را تهدید می کردند که آینده روابط دو کشور بستگی 
به این مسئله دارد. دولت ترکیه با فرستادن هیئت بلندمرتبه با ریاست »بکر بوزداغ« وزیر 
دادگستری ترکیه به واشنگتن جدیت خود را نشان داد و بر خواسته خود اصرار می کرد. 
گولن به قوانین داخلی ایالت پنسیلوانیا  دولت آمریکا با بهانه اینکه بازداشت فتح اهلل 
بستگی دارد و دولت آمریکا نمی تواند دخالتی در این مورد داشته باشد، فقط اعالم کرد که 

می تواند همکاری های حقوقی و قضایی با ترکیه انجام دهد. 
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2-5. اختالف با آمریکا در راستای آزادسازی رقه و موصل از دست 
داعش

کنند، یکی از مسائل اختالفی  گروه هایی در آزادسازی رقه مشارکت  اینکه چه 
ترکیه و آمریکاست. ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک )پ.ی.د( را به عنوان شاخه سوری 
حزب کارگران کردستان یک گروه تروریستی معرفی می کرد و مخالف مشارکت نیروهای 
کامل می کند.  گروه حمایت  از این  پ.ی.د در عملیات آزادسازی رقه بود اما آمریکا 
درحالی که نیروهای ائتالف علیه داعش تحت رهبری آمریکا حمایت بسیار محدوی از 
عملیات سپر فرات ترکیه در الباب انجام می داد، روسیه تصاویری در اواخر سال 2016 

منتشر کرد که نشان از عملیات مشترک روسیه و ترکیه در سوریه بود.

 البته روابط راهبردی ترکیه و آمریکا هم چنان ادامه دارد. با موافقت ترامپ با طرح 
ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه، همگرایی این کشور بیشتر از قبل شده 

است. 

کره با ایران و روسیه در مورد  2-6. دور شدن ترکیه از آمریکا و مذا
بحران سوریه

علی رغم ادعاهای آمریکا در مورد مبارزه با داعش، آنکارا آمریکا را متهم می کرد 
که نه تنها از عملیات نظامی ترکیه علیه داعش حمایت نمی کند، بلکه گروه تروریستی 
پ.ی.د را مسلح به سالح های آمریکایی کرده است. دی ماه 95 درنهایت آنکارا تصمیم 
کره و همکاری مشترک با مسکو و تهران در مسئله سوریه بپردازد. این دقیقا  گرفت به مذا

در زمانی رخ داد که فرایند انتقال قدرت در آمریکا از اوباما به ترامپ در جریان بود.
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2-7. عقب نشینی ترکیه از سیاست براندازی نظام سوریه
یکی از اتفاقات مهم در سیاست خارجی ترکیه در سال 95، عقب نشینی رسمی 
این کشور از سیاست براندازی نظام سوریه و حذف بشار اسد از قدرت است. ترکیه با ورود 
به همکاری سه جانبه با ایران و روسیه قبول کرد تا تمرکز خود را بر روی مبارزه با داعش 
قرار دهد و هرچند موقتًا از سیاست حذف بشار اسد عقب نشینی کند. البته اردوغان تاکید 
کرده است که بشار اسد نمی تواند رئیس جمهور سوریه باشد اما در دولت انتقالی امکان 

حضور او وجود دارد. پیش تر، حضور اسد در دولت انتقالی نیز مدنظر ترکیه نبود.
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3. دورنمای سال 96
تحوالت داخلی و موقعیت حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در سال 96 تا 
حدود بسیار زیادی بستگی به نتیجه همه پرسی قانون اساسی این کشور بستگی دارد. 
کسب  گر اردوغان نتواند موافقت عمومی با اصالحات پیشنهادی در قانون اساسی را  ا
کند، آینده ی حزبی که مؤسس آن محسوب می شود با افق تاریکی مواجه خواهد شد و 
شکست در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی می تواند مقدمه ی شکست این حزب 
در انتخابات شهرداری ها، مجلس و ریاست جمهوری را فراهم کند. در صورت تصویب 
نیز علی رغم تقویت پایه های قدرت حزب حاکم، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا را به شدت 
تیره خواهد کرد و احتمال دارد این اتحادیه موضوع پیوستن ترکیه به اعضای خود را از 

دستور کار خارج کند.

گمان می رود در سال 96 نیز ادامه داشته باشد و عمدتًا  درگیری با پ.ک.ک. 
کند. سخت تر  مناطق جنوب شرق این کشور را تحت تأثیر قرار داده و با ناامنی مواجه 
شدن موضع دولت در قبال کردها و دستگیری تعدادی از نمایندگان کرد مجلس و لغو 
مصونیت آن ها شرایط را برای گفتگو با آن بخشی از جامعه کردی این کشور که اقدام به 

مبارزه مسلحانه نکرده اند نیز سخت خواهد کرد.

در عرصه ی سیاست خارجی با توجه به شرایط دولت کنونی آمریکا، به احتمال زیاد 
کرده و  ترکیه همچنان تمایل خود به روسیه و ایران در مورد موضوع سوریه را حفظ 

درعین حال به روابط نزدیک خود با عربستان ادامه خواهد داد.
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سوریه

1. تحوالت میدانی
جابجایی شهرها و مناطق سوریه میان نیروهای مقاومت و تروریست ها، حاال به 
رویه تبدیل شده است. یک بار داعش تدمر را از ارتش سوریه می گیرد، بار دیگر ارتش آن را 
بازپس گرفته و چندی بعدتر دوباره داعش در تدمر پیشروی می کند و ... اما برخی مناطق 
این گونه نیستند و ثبات بیشتری بر آن ها حاکم است. در ادامه برخی از مهم ترین تحوالت 
میدانی در سوریه که از ویژگی راهبردی برخوردار هستند، تشریح می شود. البته برخی از 
موارد از جمله پیشروی های ارتش سوریه در غوطه دمشق که امنیت پایتخت را تثبیت 

می کند، مورد بررسی قرار نگرفته اند. 

1-1. آزادی حلب
آزادسازی حلب، مهم ترین رویداد میدانی سوریه در سال 95 است. این مهم، 
البته به صورت مرحله ای و با یک برآورد دقیق از معادالت منطقه ای و بین المللی محقق 
شد. زمانی که محاصره نبل و الزهراء در شمال شرق حلب شکست، امیدها برای آزادسازی 
حلب بیشتر و بیشتر شد. وقتی مزارع المالح و گذرگاه راهبردی کاستیلو به کنترل ارتش 
درآمد، نشانه های پیروزی درخشان تر شد. اما درست در زمانی که فرایند انتقال قدرت در 
ایاالت متحده آمریکا از اوباما به ترامپ جریان داشت، گروه های مختلف مقاومت اسالمی 
با همراهی جنگنده های روسیه موفق شدند تا حلب را آزاد سازند. و این پایانی بود بر آرزوی 
گروه های تروریستی مبنی بر ایجاد یک دولت موازی در داخل سرزمین سوریه به مرکزیت 
حلب. همین اهمیت راهبردی حلب برای معارضان و دولت اسد بود که ارتش سوریه را بر 

آن داشت تا مانع از سقوط کامل حلب در این سال ها شود.14 

ــن. 2 آذر  ــردی تبیی ــکده راهب ــه ای«. اندیش ــی و منطق ــادالت داخل ــر مع ــب ب ــهر حل ــی ش ــازی احتمال ــای آزادس ــو. »پیامده ــین آجورل 14  . حس
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البته پیشروی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت به سوی شرق و غرب حلب نیز، 
هم چنان ادامه دارد.

ایران،  ارتش سوریه،  بازیگران متعددی است.  بیان گر همکاری  آزادی حلب 
روسیه، حزب اهلل لبنان، فاطمیون افغانستانی،  زینبیون پاکستانی، النجبای عراقی، لواء 
القدس فلسطینی و ... همه در این پیروزی حضور داشتند.15 چنین اراده  و فتحی البته با 
هجمه رسانه ای بسیار شدید از سوی طرف مقابل پاسخ داده شد و متاسفانه آسیب هایی 

نیز وارد ساخت.16

1-2. ترکیه و عملیات »سپر فرات«
مبارزه با داعش، بهانه خوبی برای ترکیه بود تا به صورت میدانی و با حضور 
مستقیم، در معادالت سوریه دخالت کند. اوایل شهریور ماه 1395، ارتش ترکیه با همراهی 
برخی گروه های تروریستی از جمله ارتش آزاد، به شهر مرزی جرابلس حمله کرد. نام این 

عملیات، سپر فرات )درع الفرات( بود و هم چنان ادامه دارد. 

1395. قابل مشاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/14898

15  . »حلب را چه کسانی آزاد کردند؟«. اندیشکده راهبردی تبیین. 23 آذر 1395. قابل مشاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/15314
ــن.  ــردی تبیی ــته ها«. اندیشــکده راهب ــتی ها و بایس ــت؛ کاس ــور مقاوم ــانه ای مح ــرد رس ــه عملک ــی ب ــتانی. »نگاه ــن دهس 16  . بهم

10 بهمــن 1395. قابــل مشــاهده در؛
http://tabyincenter.ir/16732

است.  متعددی  بازیگران  همکاری  بیان گر  حلب  آزادی 
ارتش سوریه، ایران، روسیه، حزب اهلل لبنان، فاطمیون 
لواء  عراقی،  النجبای  پاکستانی،  زینبیون  افغانستانی،  
القدس فلسطینی و ... همه در این پیروزی حضور داشتند.
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کرده  بودند تا از بخش شرقی رود فرات  کردها عزم  که  این اتفاق زمانی رخ داد 
به سوی بخش غربی آن پیشروی کنند تا بتوانند تنها منطقه منفصل از سرزمین های 
کانتون عفرین را به  که تحت اداره شان است را به تصرف خود درآورده و  نوار شمالی 
سایر کانتون ها متصل سازند. این به هیچ وجه برای ترکیه قابل تحمل نبود، لذا آنکارا 
به صورت آشکار به خاک سوریه تجاوز کرد تا ضمن ممانعت از تحقق این هدف کردها، 

مشت میدانی اش را در سوریه ُپرتر سازد.

 البته ترکیه در ظاهر، سنگ بزرگ تری را برای زدن برگزیده بود؛ آزادسازی رقه! 
هدف نهایی او این باشد یا نباشد، او اکنون توانسته شهر الباب17 را از داعش گرفته و به 
سوی منبج که در اشغال کردهاست، حرکت کند. همه ی این اقدامات میدانی ترکیه که با 
توافق های سیاسی تقویت و زمینه سازی می شود، سرانجام بناست یک هدف مشخص 
که ترکیه از همان سال های ابتدایی بحران بر آن اصرار داشت؛  را محقق سازد؛ هدفی 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه.18 واقعیت این است که ترکیه هم در معادالت میدانی و 
هم در معادالت سیاسی، موفق شده تا زمینه را برای ایجاد چنین منطقه ای فراهم سازد. 
پیشروی های میدانی او دقیقا مبتنی بر این هدف است. در حوزه سیاسی اما با پیروزی 
ترامپ، اردوغان به مطلوب خود نزدیک تر شده است. اوباما و دولتش چندین بار اعالم 
کردند که مخالف ایجاد منطقه امن در سوریه هستند اما ترامپ در همان روزهای نخست 
ریاست جمهوری اش، در گفتگوی تلفنی با پادشاه عربستان گفت که موافق ایجاد منطقه 

امن است.19

ــل  ــفند 1395. قاب ــن. 18 اس ــردی تبیی ــکده راهب ــران«. اندیش ــداف بازیگ ــردی و اه ــت راهب ــوریه؛ اهمی ــاب س ــهر الب ــو. »ش ــین آجورل 17  . حس
مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/18019
18  . ســعید ساســانیان. »چــرا ترکیــه بــر تشــکیل منطقــه حائــل در ســوریه اصــرار دارد؟«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 9 آذر 1394. قابــل 

مشــاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/10890

ــا ایجــاد منطقــه امــن در ســوریه؛ اهــداف و پیامدهــا. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 28 بهمــن 1395.  ــو. موافقــت ترامــپ ب 19  . حســین آجورل
قابــل مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/17395
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 آلمان هم که عمیقا با مساله پناهجویان سوریه درگیر است، با اردوغان هم نظر 
بوده و هست. نظر انگلیس و فرانسه هم، اکنون مثبت تر از قبل شده است. از همه مهم تر 
اما، نظر روسیه است. مسکو اگرچه مخالف این طرح ترکی بود و حتی پس از موافقت 
ترامپ با آن، معترضانه گفت که آمریکا در این خصوص با ما مشورت نکرده، اما میخائیل 
بوگدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه چند روز بعدتر، اعالم کرد که تماس ها با دولت 
سوریه به منظور برپایی مناطق امن در این کشور برقرار شده است.20 البته روسیه پیش از 
این در موفقیت ترکیه در تصرف الباب نیز موثر واقع شده بود. در هر صورت، ترکیه با هدف 
محدودسازی کردها و با شعار مبارزه با داعش و آزادسازی رقه، در حال توسعه مناطِق در 

اشغال خود می باشد.

1-3. کردها و عملیات »خشم فرات«
پس از این که ترکیه عملیات »سپر فرات« را آغاز کرد، »نیروهای سوریه دموکرات« 
کردها اصلی ترین بازیگر آن هستند، در آبان ماه 95 عملیات »خشم فرات« )غضب  که 

الفرات( را با هدف آزادسازی رقه از چنگال داعش آغاز کردند.

20  . »برای نخستین بار روسیه با ایجاد منطقه امن در سوریه موافقت کرد«. العربیه. 27 فوریه 2017. قابل مشاهده در؛

http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2017/02/27/-برای-نخستین-بار-روسیه-با-ایجاد 
html.منطقه-امن-در-سوریه-موافقت-کرد

که ترکیه هم در معادالت میدانی و هم در  واقعیت این است 
معادالت سیاسی، موفق شده تا زمینه را برای ایجاد چنین 
منطقه ای فراهم سازد. پیشروی های میدانی او دقیقا مبتنی 
ترامپ،  پیروزی  با  اما  در حوزه سیاسی  این هدف است.  بر 

اردوغان به مطلوب خود نزدیک تر شده است.
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 اصلی ترین متحد و حامی آن ها در این عملیات، ایاالت متحده آمریکا است. 
که آن ها در این مدت توانستند پیشروی های میدانی قابل تاملی  واقعیت این است 
داشته باشند. کردها از شمال رقه، فاصله شان را با داعش به کمتر از 10 کیلومتر رساندند. 
در شرق رقه هم پیشروی هایی داشته و موفق شدند تا ارتباط دواعش رقه با دواعش 

دیرالزور را قطع کرده و به یک دستاورد راهبردی مهم نائل آیند. 

کردها بدون حمایت های آشکار آمریکا، با  گفته شد، پیشروی  که  همان طور 
این کیفیت ممکن نبود. اما سوال اساسی این است که آمریکا در میانه کردها و ترکیه، 
چه خواهد کرد؟ دولت ترکیه حتی حاضر به پذیرش حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در 
کرات سیاسی نیست چرا که آن را تروریستی می داند. از سوی دیگر اما کردها نیز حاضر  مذا
به همکاری با ترکیه نیستند و این کار آمریکا را دشوار می سازد. به  گفته ی ریچارد هاس، 
رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، »دوره ایجاد توازن بین روابط آمریکا با ُکردها و ترکیه 

تمام شده است. آمریکا زودتر باید انتخاب کند.«21 البته این تنها نظر در آمریکا نیست.

21  . »آمریکا هرچه زودتر بین ترکیه و ُکردها یکی را برگزیند«. خبرگزاری فارس. 6 آبان 1395. قابل مشاهده در؛ 
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950806000970

کردها برای فتح رقه، ظاهرا جدی است  آمریکا در حمایت خود از 
و البته احتماال ترکیه برای هدف اعالنی اش در خصوص فتح رقه، 
جدی نیست چرا که حضور در نوار شمالی و تحدید کردها برایش 
که این دو جدیت و  کرد  مهم تر است. البته این را نباید فراموش 
عدم جدیت، در یک جا با یک دیگر برخورد خواهند داشت؛ وقتی 
کنون خواهند شد و این  که کردها رقه را فتح کنند، بسیار قوی تر از ا

کار را برای ترکیه سخت تر خواهد کرد.
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 James Jeffrey سفیر سابق آمریکا در عراق و ترکیه در 19 بهمن در جلسه استماع 
کمیته امور خارجی سنا حضور یافت و در این خصوص گفت: »برنامه ی ما برای گرفتن 
گر اهداف  رقه در سوریه )هدف کلیدی باقیمانده( باید با همراهی ترکیه انجام شود.  آنکارا ا
درازمدت ایاالت متحده را درک کند، پس از همه پرسی قانون اساسی خود در اوایل آوریل 
2017، باید مایل باشد که حمایت بیشتر ما از »یگان های مدافع خلق« )YPG( در نبرد رقه 
گر ایاالت  را بپذیرد، البته با این فرض که از داشته های ترکیه در سوریه حمایت شود. و ا
متحده مایل به پیروزی سریع بر داعش است، احتمااًل مجبور است نیروهای پشتیبان 

بیشتری بفرستد و شاید حتی نیروهای محدودی برای نبرد زمینی اعزام کند.«22 

آمریکا در حمایت خود از کردها برای فتح رقه، ظاهرا جدی است و البته احتماال 
ترکیه برای هدف اعالنی اش در خصوص فتح رقه، جدی نیست چرا که حضور در نوار 
که این دو  کرد  کردها برایش مهم تر است. البته این را نباید فراموش  شمالی و تحدید 
جدیت و عدم جدیت، در یک جا با یک دیگر برخورد خواهند داشت؛ وقتی که کردها رقه را 
فتح کنند، بسیار قوی تر از اکنون خواهند شد و این کار را برای ترکیه سخت تر خواهد کرد.

22  . James F. Jeffrey. "The Plan to Defeat ISIS: Key Decisions and Considerations". The Washington 
Institute for Near East Policy.  February 7, 2017:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-plan-to-defeat-isis-key-decisions-and-
considerations

این گزارش در سایت اندیشکده راهبردی تبیین ترجمه و منتشر شده است؛
 http://tabyincenter.ir/17253

کم رنگ شدن  نکته بسیار مهم تر در چارچوب افزایش مشروعیت بشار اسد، 
شعار اسقاط او از سوی معارضان سرسختش می باشد. اردوغان که حتی حضور 
اسد در دولت انتقالی را هم تحمل نمی کرد، تغییر موضع داده و گفته است که 
اسد می تواند در دولت انتقالی حضور داشته باشد. معارضان سرسخت دولت 
سوریه هم با حضور در نشست های آستانه این را پذیرفته اند که در خصوص 

رفتن اسد از قدرت، بحث نکنند. 
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2. تحوالت سیاسی
تحوالت سیاسی در سوریه عمدتا معطوف به تالش های سیاسی برای حل بحران 

می باشد. در سال 95 در این حوزه، تغییراتی صورت گرفت.

2-1. بیانیه مسکو، قطع نامه 2336 و نشست های آستانه
30 آذر 1395، بیانیه ای از سوی سه کشور ایران، روسیه و ترکیه منتشر شد که به 
بیانیه مسکو شهرت یافت. این بیانیه، هم به لحاظ بازیگران دخیل در آن و هم مفاد، 
تفاوت هایی با سایر بیانیه های خروجی از نشست های مختلف در خصوص بحران 
سوریه داشت. عدم ایفای نقش آمریکا از یک سو و حضور ایران و ترکیه از سوی دیگر، 
این بیانیه را متفاوت می ساخت. نکته قابل تامل در این بیانیه البته، آخرین بند آن بود: 
»ایران، روسیه و ترکیه بر عزم خود برای مبارزه مشترک با داعش و النصره و تفکیک میان 
کنند.«23 معنای این بند، پذیرش تفکیک  گروه های معارضه مسلح تاکید می  آنها و 
گروه های مسلح مخالف بشار اسد در سوریه از سوی ایران می باشد. در هر صورت، بیانیه 
مسکو با ظاهری حقوقی، در قالب قطع نامه 2336 در آخرین روز سال 2016  در دی ماه 
95 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد. قطعنامه 233624 همراه با پنج 

پیوست منتشر شد. مفاد این قطعنامه به شرح زیر است؛

• تاکید بر قطعنامه های 2254 )2015(، 2268 )2016( و بیانیه 30 ژوئن 2012 
در نشست ژنو1.

23  . متن کامل این بیانیه که در سایت وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران منتشر شده است را می توانید در این جا مشاهده کنید؛
http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=20786&newsview=430265

24  . متن کامل این قطع نامه در آدرس زیر قابل مشاهده است؛
https://www.un.org/press/en/2016/sc12663.doc.htm
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• تاکید بر حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه.

• توجه به بیانیه مشترک توسط وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
روسیه و ترکیه در 20 دسامبر 2016

گرفته از سوی ترکیه و  • توجه و قدردانی از تالش های میانجی گرایانه صورت 
روسیه به منظور تسهیل در ایجاد آتش بس در سوریه.

• اجازه به آژانس های امداد رسانی برای دسترسی سریع، امن و بدون مانع به 
سراسر سوریه.

• تاکید بر این که تنها راه حل پایدار برای بحران کنونی در سوریه، از طریق یک 
گیر با هدایت سوری و مبتنی بر بیانیه ژنو1، قطعنامه های شورای امنیت  فرایند سیاسی فرا
به شماره های 2118 )2013( و 2254 )2015( و 2268 )2016( و بیانیه های مربوطه ی 

صادره از گروه بین المللی حمایت از سوریه است.

• استقبال و حمایت از تالش های روسیه و ترکیه برای پایان دادن به خشونت ها 
در سوریه و هم چنین پیش برد یک فرایند سیاسی و توجه به اسناد روسیه و ترکیه در این 

خصوص.

• تاکید بر اهمیت استقرار کامل قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه های 
2254 و 2268

• برگزاری نشست میان دولت سوریه و نمایندگان معارضان در آستانه ی قزاقستان 
کرات تحت نظارت سازمان ملل متحد در تاریخ 8  که گام مهمی پیش از ازسرگیری مذا

فوریه 2017 در ژنو است.
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که این قطع نامه، تفاوت ماهوی با قطع نامه 2254 و یا   واقعیت این است 
بیانیه وین2 نداشت که حتی آن ها کامل تر و دقیق تر از این بودند. اما نکته حائز اهمیت 
قطع نامه 2336 نقش دادن به روسیه و ترکیه بود. و این مساله آن قدر پررنگ بود که در 
کرات سیاسی سوریه کنار  فضای داخلی ایران، این سوال مطرح شد که آیا ایران از روند مذا

گذاشته شده است؟ البته این سوال دقیق نبود.25

کراتی در آستانه پایتخت  مبتنی بر بیانیه مسکو و قطع نامه ی 2336 سلسله مذا
قزاقستان با حضور ایران، ترکیه، روسیه، معارضان و نماینده سازمان ملل آغاز شد. برخی 
بازیگران دیگر از جمله آمریکا و اردن هم در برخی نشست ها به عنوان عضو ناظر حضور 
داشتند. روسیه در اولین نشست آستانه26 در 4 بهمن 95، قانون اساسی پیشنهادی خود 

را مطرح کرد که کامال سکوالر بود.27 

2-2. افزایش مشروعیت بشار اسد 
کاسته  که »اسد باید برود«  که زمان می گذرد، از میزان تکرار این جمله  هرچقدر 
که زمانی با برگزاری نشست های به  می شود. برای برخی دولت های اروپایی و غربی 
اصطالح »دوستان سوریه« سعی در تضعیف بشار اسد داشتند، حاال او یک گزینه اصلی 

برای مبارزه با تروریسم است.

ــن.  ــردی تبیی ــکده راهب ــد؟«. اندیش ــته ش ــار گذاش ــوریه کن ــران س ــی در بح ــد سیاس ــران از رون ــا ای ــه 2336؛ آی ــانیان. »قطعنام ــعید ساس 25  . س
ــاهده در؛  ــل مش 20 دی 1395. قاب

http://tabyincenter.ir/16123
26  . »نشست آستانه و »اولین بارهایی« که بعد از 6 سال محقق شد«. خبرگزاری تسنیم. 6 بهمن 1395. قابل مشاهده در؛ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/06/1307168
27  . »انتشار پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه«. اسپوتنیک. اول فوریه 2017. قابل مشاهده در؛ 

https://ir.sputniknews.com/world/201702012185663/
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 تونس28 و برخی کشورهای عربی دیگر29 در کنار هیئت های متعدد غربی که به 
گزینه اسقاط اسد،  کرده اند، به خوبی می دانند که  سوریه سفر کرده و با بشار اسد دیدار 
کنون هیئت های پارلمانی، سیاسی و امنیتی از اتحادیه اروپا،  دیگر معنایی ندارد. تا 
فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان، آمریکا، چک، بلژیک، هلند و ... به دمشق سفر کرده اند. 

اما نکته بسیار مهم تر در چارچوب افزایش مشروعیت بشار اسد، کم رنگ شدن 
شعار اسقاط او از سوی معارضان سرسختش می باشد. اردوغان که حتی حضور اسد در 
که اسد می تواند  گفته است  دولت انتقالی را هم تحمل نمی کرد، تغییر موضع داده و 
در دولت انتقالی حضور داشته باشد. معارضان سرسخت دولت سوریه هم با حضور در 

نشست های آستانه این را پذیرفته اند که در خصوص رفتن اسد از قدرت، بحث نکنند. 

28  . »از سرگیری روابط تونس و سوریه؛ دالیل و چالش ها«. اندیشکده راهبردی تبیین. 20 اردیبهشت 1394. قابل مشاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/14083

29  . ســیدمهدی پارســایی. »پیــدا و پنهــان ازســرگیری روابــط دیپلماتیــک جهــان عــرب بــا ســوریه«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 24 مــرداد 
1394. قابــل مشــاهده در؛

http://tabyincenter.ir/10868
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3. دورنمای سال 1396

3-1. عملیات آزادسازی رقه از داعش
گر حلب در سال 95 در کانون تحوالت بوده و عمده ی نگاه ها متمرکز بر آن بود،  ا
در سال 96 احتماال رقه از چنین ویژگی ای برخوردار است. رقه پایتخت خالفت داعش 
کردها مهم ترین عضو آن هستند، اکنون به  که  است و نیروهای سوریه دموکراتیک 
نزدیکی رقه رسیده اند. سرنوشت رقه و موصل، داعش و الگوی سازمانی آن را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. اگرچه ایاالت متحده آمریکا مهم ترین حامی کردها در این عملیات است 

اما باید دید آمریکا، چه خوابی برای آینده داعش دیده است.

3-2. منطقه امن در شمال سوریه
هرآن چه ترکیه برای ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه و در حدفاصل 
گر منبج مورد حمله ی ترکیه  جرابلس تا اعزاز نیاز داشته، اکنون فراهم شده است. حتی ا
که نشانه ها موید این است، ترکیه باز هم می تواند منطقه امن مدنظرش را  قرار نگیرد 
ایجاد کند. از منظر سیاسی هم، موافقت ترامپ و موافقت تلویحی روسیه در کنار نظرات 
مثبت دولت های اروپایی، کار اردوغان را آسان تر می سازد. لذا در سال 96، بحث منطقه 

امن در شمال سوریه یکی از مهم ترین موارد خواهد بود.
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کرات سیاسی 3-3. تشدید مذا
که هرچقدر تحوالت  تجربه این سال های بحرانی در سوریه نشان داده است 
کرات سیاسی هم پرمحتواتر خواهد بود. به نظر می رسد  میدانی چشم گیرتر باشد، مذا
سال 96 چنین خواهد بود. رقه، منطقه امن و مناطق تحت اداره کردها، بسترهای الزم 
کرات سیاسی برای حل بحران سوریه را فراهم می سازد. به نظر می رسد با  برای تشدید مذا
کرات  توجه به تالش آمریکا برای دورسازی ترکیه از سوریه، ورود مجدد آمریکا به متن مذا
سیاسی محقق شود. دولت ترامپ تا کنون برنامه مشخصی در خصوص سوریه اعالم 
نکرده است. او ناچار است سریع تر چنین برنامه ای را ارائه دهد که در این صورت، نقش 

آمریکا در حوزه سیاسی بحران سوریه ارتقا خواهد یافت. 

3-4. اختالف نظرات ایران و روسیه
به نظر می رسد هرچقدر که بحران سوریه به پرده های آخر خود برسد و هرچقدر 
کرات قرار گیرد، امکان برخی  که مسائل اساسی در خصوص آینده ی سوریه روی میز مذا
اختالفات میان ایران و روسیه نیز افزایش می یابد. با توجه به سرعت تحوالت میدانی، 
به نظر می رسد سال 96 این گونه خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران باید با تقویت نقش 
کار  سیاسی خود در بحران سوریه، سهم خود در چانه زنی ها را افزایش دهد. این، البته 

آسانی نیست.
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عراق

1. تحوالت میدانی
سال 95 برای عراق، از منظر پیشروی میدانی و آزادسازی مناطق اشغالی توسط 
داعش، سال خوبی محسوب می شود اگرچه مهم ترین هدف هم چنان محقق نشده 

است. برخی از رویدادهای مهم میدانی عراق در سال 95 به شرح زیر است؛

1-1. آزادسازی فلوجه
در اواخر خرداد 95، شهر فلوجه دومین شهر بزرگ استان االنبار و اولین پایتخت 
دست  به  بغداد،  شمال غرب  کیلومتری  در 69  تکفیری  تروریست های  ایدئولوژیک 
نیروهای ارتش و با مشارکت حشد الشعبی از اشغال داعش آزاد شد. حضور حشد الشعبی 
در این عملیات البته با یک محاسبه دقیق صورت گرفته بود. در حالی که مخالفان داخلی 
گروه در  و خارجی سعی بر القا تصویری خشن و طائفی30 از حشد الشعبی داشتند، این 
عملیات آزادسازی فلوجه وارد شهر نشده و با محاصره آن و فراهم سازی امنیت برای 

خروج شهروندان، اثرگذاری خود را آشکار ساخت.31

1-2. عملیات آزادسازی موصل
 عملیات آزادسازی موصل اما سرنوشت سازترین عملیاتی است که تا کنون علیه 

داعش در عراق صورت گرفته است.

ــه میــدان«.  ــی دشــمن؛ عقالنیــت در میان ــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن خصــوص ر.ک؛ ســعید ساســانیان. »حشــد الشــعبی و جنــگ روان 30  . ب
ــاهده در؛  ــل مش ــرداد 1395. قاب ــن. 26 خ ــردی تبیی ــکده راهب اندیش

http://tabyincenter.ir/10743
31  . »سازمان بدر عراق: به وعده آزادسازی فلوجه عمل کردیم«. خبرگزاری فارس. 7 تیر 1395. قابل مشاهده در؛ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950407000275
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 واقعیت این است که می توان بجای عراق پساداعش از عراق پس از آزادسازی 
موصل استفاده کرد. موصل مهم ترین جایی است که بخشی از آن هم چنان در اختیار 
داعش است، اگرچه داعش در برخی نقاط دیگر عراق به صورت ضعیف و پراکنده 
حضور دارد. در هر صورت عملیات آزادسازی موصل 26 مهر 95 آغاز شد. حیدر العبادی 
نخست وزیر عراق قبل ترها گفته بود که تا پایان سال 2016 موصل آزاد خواهد شد اما در 
دی 95، سال 2016 پایان یافت و تنها بخش شرقی موصل آزاد شد. اکنون پیشروی هایی 
از جنوب منطقه غربی موصل صورت گرفته اما هم چنان داعش در این بخش حضور 
دارد. اگرچه داعش سعی کرد در همان هفته های نخست آغاز عملیات آزادسازی موصل، 
کرکوک، توجهات را تا حدی از موصل دور سازد اما این گونه نشد. عملیات  با حمله به 
آزادسازی موصل بدون حضور حشد الشعبی در حال انجام است. حشد الشعبی برای 
جلوگیری از جنگ روانی گسترده مخالفان داخلی و خارجی خود، از همان ابتدای عملیات، 
شهر تلعفر در غرب موصل را محاصره کرد تا مانع از فرار دواعش از مرزهای غربی عراق به 
سوی سوریه شود. برخی گزارش ها از توافق العبادی با آمریکا مبنی بر عدم حضور حشد 
الشعبی در عملیات آزادسازی موصل از یک سو و عقب نشینی نیروهای پیشمرگ وابسته 
به اقلیم کردستان عراق از مناطقی که در موصل تصرف می کنند، از سوی دیگر حکایت 
دارد.32 پرونده موصل با همه تعدد بازیگران و اهداف، یکی از مهم ترین پرونده های عراق 

طی سال های اخیر است که بر آینده آن اثر مهمی برجای خواهد گذاشت. 33

ــرداد 1395.  ــارس. 30 م ــزاری ف ــت؟«. خبرگ ــعبی چیس ــد الش ــمرگه و الحش ــش پیش ــل؛ نق ــات موص ــای عملی ــات و پیچیدگی ه 32  . »اختالف
ــاهده در؛  ــل مش قاب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950530000533
33  . ســعید ساســانیان. »آزادســازی موصــل؛ گام نهایــی در مبــارزه بــا داعــش یــا آغــاز تجزیــه عــراق؟«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 

22 تیــر 1395. قابــل مشــاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/10749
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ک عراق 1-3. حضور ارتش ترکیه در خا
مساله میدانی دیگر که عراق را آزاد می دهد، ادامه حضور نظامی ارتش ترکیه در 
کشور است. 13آذر سال 94 نیروهای ارتش ترکیه وارد خاک عراق شدند. بر  خاک این 
گزارش ها 150 سرباز ترک به همراه 20 تا 25 دستگاه تانک در پایگاه نظامی در  اساس 
کیلومتری شمال شرق موصل مستقر  روستای الزلکان در منطقه بعشیقه واقع در 25 
شدند. دولت عراق از همان روز نخست بر خروج این نیروها تاکید می کرد اما دولت ترکیه 
پیوسته با آن مخالفت کرده مدعی بود که به درخواست مقامات عراقی وارد خاک این 
کشور شده است! پس از ماه ها کشمکش میان عراق و ترکیه که بعضا به تمسخر مقامات 
یک دیگر نیز رسید، در سفر نخست وزیر ترکیه به بغداد در دی ماه 95، توافقی بر سر خروج 
نیروهای نظامی ترکیه از خاک عراق صورت گرفت. شوربختانه اما ترکیه چند روز بعدتر، 

حرف های متفاوتی زد که نشان از عدم اراده آنکارا برای خروج از عراق داشت.

گزارش ها از توافق العبادی با آمریکا مبنی بر عدم حضور حشد  برخی 
الشعبی در عملیات آزادسازی موصل از یک سو و عقب نشینی نیروهای 
پیشمرگ وابسته به اقلیم کردستان عراق از مناطقی که در موصل تصرف 
می کنند، از سوی دیگر حکایت دارد.  پرونده موصل با همه تعدد بازیگران 
و اهداف، یکی از مهم ترین پرونده های عراق طی سال های اخیر است 

که بر آینده آن اثر مهمی برجای خواهد گذاشت.
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2. تحوالت سیاست داخلی

2-1. اعتراض صدری ها
سیاست ورزی مقتدی صدر با آن بدنه ی مردمی آماده به کارش، یکی از مهم ترین 
تصاویری بود که در سال 95 از عراق مخابره شد. او در این سال، بارها و بارها حامیانش را 
به خیابان ها کشاند تا برخی خواسته های مهم را از زبان آن ها فریاد زند. البته قطعا او این 
اعتراضات خیابانی را بدون در نظر گرفتن رقابت سیاسی میان احزاب و گروه های شیعی 
پیش نمی برد. حامیان صدر تا کنون بارها در اعتراض به فساد اداری و مالی به خیابان 

آمده و خواستار اصالحات گسترده شده اند. 

آن ها در اواسط اردیبهشت 95 در اعتراض به ناتوانی پارلمان در تائید نامزدهای 
هیئت دولت، پس از ورود به منطقه سبز بغداد، وارد ساختمان پارلمان شده و خسارت هایی 
به آن وارد ساختند. مقتدی صدر پیش تر از العبادی خواسته بود تا برای مبارزه با فساد و 
سوءمدیریت در عراق، تغییراتی را در کابینه این کشور ایجاد نماید. اما یکی از خونین ترین 
اعتراضات صدری ها در 23 بهمن 95 صورت گرفت. مقتدی صدر از حامیانش خواسته 
بود تا در اعتراض به نفوذ احزاب بر کمیساریای عالی انتخابات به صورت مسالمت آمیز 
تظاهرات کنند. اما نتیجه این اعتراضات، درگیری برخی از معترضین با نیروهای امنیتی 
که او با این اقدامات، در  کشته شدن 7 تن از آنان بود. منتقدان صدر بر این باورند  و 

شرایطی که نبرد با داعش ادامه دارد، زمینه ساز بی ثباتی سیاسی و امنیتی می شود.34

34  . فــرزان شــهیدی. »اعتــراض خیابانــی جریــان صــدر؛ اهــداف و پیامدهــا«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 14 اســفند 1395. قابــل مشــاهده 
در؛ 

http://tabyincenter.ir/17924
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ح های آشتی 2-2. چندصدایی شیعیان؛ رقابت  بر سر طر
اگرچه شیعیان عراق در چارچوب تحالف الوطنی )هم پیمانی ملی( در پارلمان 
مجتمع شده اند اما واقعیت این است که رویکردهای آن ها به مسائل سیاسی، چندپاره 
است. این را می توان به خوبی از صداهای متعددی که از آنان شنیده می شود، فهم کرد. 
در حال حاضر دو شخصیت برجسته شیعی در عراق یعنی مقتدی صدر و عمار حکیم، 
هر یک طرحی را برای آشتی ملی پیشنهاد کرده اند. حکیم رئیس حزب مجلس اعالی 
اسالمی عراق، از حدود سه ماه پیش ندای جدیدی را برای حل بحران های فرقه ای و 
آشتی ملی در عراق سر داد. در همین راستا مجلس اعالی عراق به تدوین طرحی برای 
ُکرد پرداخت تا در فردای  آشتی ملی گروه ها و فرق مختلف عراقی اعم از شیعه، سنی و 
پیروزی نهایی بر داعش در موصل، مورد توافق آن ها قرار گیرد و آینده مشترک عراقی ها را 
در سایه همزیستی مسالمت آمیز و به رسمیت شناخته شدن حقوق جماعت های مختلف 
عراقی شکل دهد. او برای تبیین این طرح و جذب نظرات کشورهای همسایه، سفرهایی 
به آن ها انجام داده است. البته آیت اهلل سیستانی ترجیح دادند تا حکیم را که خواستار 
تبیین طرحش برای ایشان بود، به حضور نپذیرند. برخی بر این باورند که عالوه بر نگاه 
ملی حکیم، او در پی برجسته سازی جایگاه خود در معادالت شیعی نیز هست؛ امری که با 

موافقت نوری المالکی همراه نخواهد بود.35

که حکیم برای تثبیت طرحش تالش های بسیاری می کند، مقتدی  در حالی 
صدر هم طرح 29 بندی اش را برای مدیریت عراق پس از آزادی موصل مطرح کرد.36

35  . منصــور براتــی. »جایــگاه طــرح آشــتی ملــی عمــار حکیــم در ســپهر سیاســی عــراق«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 27 بهمــن 1395. 
قابــل مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/17350
ــر الموصــل«. المکتــب الخــاص  ــد تحری ــة مــا بع ــد الســید مقتــدی الصــدر )أعــزه اهلل( یطــرح مشــروعًا لمرحل 36  . »ســماحة القائ

ــل مشــاهده در؛  ــی 1438. قاب لســماحة حجــة االســام و المســلمین الســید مقتــدی صــدر. 22 جمــادی األول
http://jawabna.com/index.php/permalink/9965.html
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 او در بخشی از طرحش خواستار خروج همه نیروهای اشغالگر و حتی نیروهای 
که منظور او از »دوست«، ایران  کشورهای دوست از عراق شده است. مشخص است 
می باشد! »بستن کلیه دفاتر گروه های مسلح یا تغییر آن به نهادهای فرهنگی، مدنی، 

اجتماعی یا انسان دوستانه« از دیگر بندهای این طرح است. 

در این میان اگرچه نوری المالکی طرحی با نام مستقیم یا غیرمستقیم آشتی ملی 
صادر نکرده اما در تالش است تا الگویی متفاوت برای رسیدن گروه ها به قدرت معرفی 
کثریت سیاسی است و در مقابل دولت وحدت ملی یا مشارکت  نماید. طرح او، دولت ا
کثریت سیاسی جهت مقابله با  ملی قرار دارد. نوری المالکی با تاکید بر تشکیل دولت با ا
که مشارکت در  کند، بر این باور است  کشور عراق را تهدید می  که امنیت  چالش هایی 
انتخابات و انتخاب بهترین فردی که حاکمیت کشور را تضمین می کند و به شهروندان 

آن اهتمام دارد، ضروری است.

 مالکی درباره اینکه گفته می شود به اقلیت اجازه حکومت داری داده شود تا به 
کردن دموکراسی عراق  گفته است: »حامیان این طرح به دنبال ویران  حاشیه نروند، 
که برای انتخاب  هستند. این حرف ناصوابی است و سلب حق رای دهندگانی است 
کثریت به مفهوم کنار زدن طیف،  نمایندگان خود به پای صندوقهای رای رفتند. دولت ا
مذهب یا دین خاصی نیست بلکه مفهوم آن اجرای تعاریف و اصول مورد توافق است.ما 

اما نتیجه این اعتراضات، درگیری برخی از معترضین با نیروهای امنیتی 
که او با این  و کشته شدن 7 تن از آنان بود. منتقدان صدر بر این باورند 
که نبرد با داعش ادامه دارد، زمینه ساز بی ثباتی  اقدامات، در شرایطی 

سیاسی و امنیتی می شود
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کثریت سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و مبدا وحدت عراق هستیم.«37  خواستار دولت ا

این چندصدایی حتی در حزب الدعوه نیز قابل مشاهده است. نوری المالکی 
در یک سوی این حزب ایستاده است. حیدر العبادی، مسئول سیاسی سابق الدعوه و 
کنونی دولت عراق هم در سوی دیگر. حتی برخی ها از هم سویی بعضی  نخست وزیر 
گفته اند.  از اعضای این حزب با عمار حکیم رئیس مجلس اعالی اسالمی نیز سخن 
اختالفات داخلی در الدعوه زمانی آشکار شد که نوری المالکی در پی نخست وزیری دوباره 
بود اما این حزب همراه با سایر اعضای تحالف وطنی که بزرگ ترین فراکسیون شیعیان 
کردند. همین امر باعث شد تا دو  در پارلمان است، العبادی را برای این سمت معرفی 
طیف اصلی در حزب الدعوه شکل بگیرد. نوری المالکی اما اگرچه می توانست رفتارهای 
اعتراضی خود را ادامه دهد، اما با تدبیر و متانت چنین نکرد. اما این باعث نشد تا انتقادات 
خود به العبادی را رسانه ای نکند. از سوی دیگر اما، العبادی با طرح حذف معاونت های 
ریاست جمهوری در چارچوب طرح اصالحی خود، سعی داشت تا نقش مالکی را در 
فضای سیاسی و حکومتی عراق کاهش دهد که در نهایت موفق نشد. مالکی هم در این 
مدت، از ضرورت تعویض العبادی سخن گفته است. برخی از نمایندگان عضو ائتالف 
دولت قانون در تحصن پارلمان حضور داشته و خواهان استیضاح العبادی بودند. عالوه 
بر این مالکی در گفتگو وال استریت ژورنال گفته که العبادی ضعیف است و بالفاصله پس 

از آزادی موصل باید برکنار شود!38

37  . »خواستار دولت اکثریت مبتنی بر قانون اساسی هستیم«. خبرگزاری مهر. 17 اردیبهشت 1393. قابل مشاهده در؛ 
http://www.mehrnews.com/news/2287309

38  . »نوری مالکی: نخست وزیر ضعیف است، باید به دنبال جایگزین بود«. خبرآنالین. 14 آذر 1395. قابل مشاهده در؛ 

برخی از جریان ها و نخبگان اهل سنت عراق، آشکارا در پی ایجاد اقلیمی 
سنی هستند. تا کنون تالش های معناداری از سوی آن ها برای دستیابی 
گرفته و این تالش ها در سال 95 افزایش یافته  به چنین هدفی صورت 

است چرا که آزادسازی موصل نزدیک است. 
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2-3. آینده اهل سنت؛ اقلیم سنی؟
برخی از جریان ها و نخبگان اهل سنت عراق، آشکارا در پی ایجاد اقلیمی سنی 
کنون تالش های معناداری از سوی آن ها برای دستیابی به چنین هدفی  هستند. تا 
که آزادسازی موصل  گرفته و این تالش ها در سال 95 افزایش یافته است چرا  صورت 
نزدیک است. البته همه ی اهل سنت عراق این گونه نیستند. به عنوان مثال جماعت 
علمای عراق به ریاست خالد المال یا هیئت علمای مسلمین عراق با صراحت چنین 
خواسته ای را رد می کنند. اما برخی نخبگان سیاسی از جمله ایاد السامرائی دبیرکل حزب 
اسالمی، اسامه النجیفی، صالح المطلک، رافع العیساوی، طارق الهاشمی و ... آشکارا 
کرده اند  کنون چندین نشست در این خصوص برگزار  در این راستا می کوشند. آن ها تا 
که آخرین آن بهمن 1395 در ژنو برگزار شد. موضوع این نشست، گفتگو پیرامون امکان 
گزینه های فراروی اهل  سنت عراق در  کلی  تشکیل یک اقلیم سنی در عراق و به طور 
مرحله ی پسا داعش بود. آن گونه که در اخبار آمده است، »دیوید پترائوس« مدیر سابق 
سازمان سیا؛ کسی که در سال 2007 شوراهای بیداری را در میان اهل سنت ساماندهی 
کرد و »دومینیک دو ویلپن« نخست وزیر اسبق فرانسه، برگزار کننده اصلی این کنفرانس 

بوده اند.39

2-4. قانونی شدن حشد الشعبی
با شکل گیری حشد الشعبی برای مبارزه با داعش در سال 2013، حرف وحدیث های 

زیادی در خصوص قانونی بودن یا نبودن آن مطرح شد.

http://www.khabaronline.ir/detail/608441/World/middle-east
39  . »مؤتمر جنیف عراقي: إقلیٌم مقابل تسویة الحکیم؟«. روزنامه االخبار. 16 فوریه 2017. قابل مشاهده در؛ 

http://www.al-akhbar.com/node/272643
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 اگرچه این گروه داوطلب مبارز، به صورت مستقیم زیر نظر دفتر نخست وزیری 
قرار داشتند اما باز هم ابهاماتی در خصوص جایگاه قانونی آن ها مطرح بود. ابتدا بحث 
تشکیل گارد ملی در استان ها برای ساماندهی حشد الشعبی در چارچوب قوانین مطرح 
شد که البته به سرانجامی نرسید.40 در نهایت، نمایندگان پارلمان عراق در 7 آذر 1395 با 
کثریت آراء قانون »حشد الشعبی« را که به موجب آن، این گروه به عنوان یک نهاد قانونی  ا
در کشور شناخته می شود، تصویب کردند. طبق این قانون، از این پس حشد الشعبی به 
عنوان یک نهاد قانونی در کشور شناخته می شود که دارای وظایف مشخصی بوده و از 
حقوق معینی نیز برخوردار است. به موجب قانون تصویب شده توسط نمایندگان پارلمان 
عراق، حشد الشعبی زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت می کند و تمامی 
تحرکات آن با صدور فرمان از سوی این فرماندهی انجام می پذیرد. این قانون زمینه ساز 
حضور جدی تر و بدون حاشیه ی حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل شد. البته 
بعید است با قانونی شدن حشد الشعبی، چالش های آن که عمدتا به دلیل عملیات روانی 

و رسانه ای مخالفانش می باشد، از میان برود.

2-5. مسائل کردی
مطالبه برخی جریان های کردی برای مستقل شدن، هم چون سال 9441، در سال 
95 نیز ادامه یافت. واقعیت این است که کردها بر سر استقالل اقلیم، یک دست نبوده و 
فارغ از مولفه های اثرگذار خارجی، در داخل نیز با موانع جدی ای برای مستقل شدن 

ــا پیــش  به ســوی تجزیــه؟«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 22 شــهریور 1394. قابــل  40  . ســعید ساســانیان. »گارد ملــی عــراق؛ امنیت ســازی ی
مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/10780
41  . بــرای مطالعــه بیشــتر در خصــوص ایــن مطالبــه کردهــا در ســال 94، ن.ک: »عــراق در ســالی کــه گذشــت«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 

22 اســفند 1394. قابــل مشــاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/10736
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روبرو هستند.42 آن ها از تابستان 94 تا کنون نتوانسته اند به یک جمع بندی مشخص در 
خصوص ریاست اقلیم دست یابند و لذا مسعود بارزانی هم چنان نفر اول اقلیم باقی مانده 
است. اگرچه استقالل خواهی کردها در سال 95 نیز محسوس بود اما برخی رویدادها نشان 
داد که علی رغم مواضع اعالنی بارزانی، مواضع ِاعمالی او در این خصوص قابل انعطاف 
است، اگرچه میزان این انعطاف، محل تامل و بحث می باشد. به عنوان مثال بارزانی 
پس از چندین سال دوری از بغداد، اوایل مهر 95 به آن سفر کرد تا بتواند ضمن گفتگو 
با مقامات دولت عراق، در برخی موارد با آن ها به تفاهم دست یابد. میان ارتش عراق 
و نیروهای پیشمرگ هم در چارچوب عملیات آزادسازی نینوا، همکاری های معناداری 
که برای اولین بار، ارتش عراق بعد از 25 سال برای گسترش  گرفت به گونه ای  صورت 
دامنه جنگ در عملیات موصل، وارد اراضی اقلیم شد. در خصوص بودجه سال 2017 
که در قانون اساسی ذکر شده، در مسیری  هم، سهم 17 درصدی اقلیم از بودجه عراق 
سهل مورد موافقت قرار گرفت در حالی که پیش از این، یکی از چالش های اربیل و بغداد، 
این مساله بود. در حوزه خارجی، مواضع اعالنی بازیگران غربی نسبت به استقالل اقلیم، 

خوشایند بارزانی نبود. 

جدای از مخالفت برخی دولت های اروپایی، مایک پنس، معاون رئیس جمهور 
کنونی آمریکا در دیدار با بارزانی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، به او گفت که آمریکا 

حامی عراقی متحد، فدرالی و دمکرات است.43

42  . احــد نــوری اصــل. »اقلیــم کردســتان عــراق و رویــای اســتقالل؛ موانــع داخلــی«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 14 مهــر 1395. قابــل 
مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/12748
43  . »مخالفت ضمنی آمریکا با استقالل اقلیم کردستان عراق«. پایگاه خبری کوردهه وال. 3 اسفند 1395. قابل مشاهده در؛

http://kurdhewall.com/مخالفت-ضمنی-آمریکا-با-استقال-اقلیم-کر
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3. تحوالت سیاست خارجی 
روابط و سیاست خارجی عراق در سال 95 عمدتا در چارچوب مبارزه با داعش 
سامان یافت. این البته مقدمه ای برای حضور موثر عراق در نظم منطقه ای نیز می باشد. 
می توان روابط خارجی عراق در سال 95 را در یک نگاه کالن در ارتباط با آمریکا، عربستان 
کرد. روابط با ایران نیز همچون سال 95 و عمدتا با محوریت مسائل  و مصر جستجو 

سیاسی و امنیتی ادامه یافت.

3-1. مصر
تحوالت منطقه ای در شرایط حاضر زمینه ساز نزدیکی مصر و عراق به  یک دیگر 
شده  است. در این میان البته روابط عربستان و مصر هم اثرگذار است. پس از این که روابط 
ریاض و قاهره بر سر مسائل مختلف از جمله عدم همراهی السیسی با سیاست عربستان 
در قبال بحران سوریه، دچار تنش هایی شد، مقامات سعودی تعهدات نفتی خود با مصر 

را برهم زده و همین امر منجر شد تا مصری ها به تامین نفت از عراق، بیشتر بیاندیشند. 

با قطع صادرات نفت عربستان، مصر توافقنامه نفتی مارس 2016 با عراق را مورد 
بررسی مجدد قرار داد. حبیب الصدر سفیر عراق در قاهره در این باره گفت: »دولت های 
مصر و عراق توافقنامه ای را برای تحویل یک میلیون بشکه نفت در ماه به مصر در آینده 
نزدیک اجرایی می کنند.«44 عالوه بر این پیوند اقتصادی، مصر به دلیل امکان تسری 
گروه های  روزافزون تروریسم به خاک خود، موضع قابل تاملی در قبال داعش و سایر 

تروریستی اتخاذ کرده است.

44  .  »در کارشــکنی عربســتان؛ عــراق ماهیانــه یــک میلیــون بشــکه نفــت بــه مصــر می دهــد«. خبرگــزاری تســنیم. 23 دی مــاه 1395. قابــل 
مشــاهده در؛

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/23/1294972/
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 این امر هم زمینه مواضع هم گرایانه مصر با بغداد را فراهم می سازد. البته به نظر 
می رسد با توجه به ظرفیت بالقوه عراق برای بازیابی جایگاه منطقه ای و رقابت با مصر، 
که درگیر تروریسم نباشد اما از دولتی مقتدر نیز  عراق مطلوب برای قاهره، عراقی است 

بهره مند نباشد.45

3-2. عربستان
روابط دیپماتیک عربستان و عراق پس از ربع قرن، در اوایل سال 2016آغاز شد. 
اولین سفیر عربستان در عراق نیز شخصی با سابقه امنیتی به نام ثامر السبهان بود که 
به دلیل رفتارهای غیرمتعارف و غیردیپلماتیک و هم چنین تالش برای مداخله جویی در 
امور داخلی عراق از جمله مسائل مذهبی و طائفی، با اعتراض رسمی دولت عراق مواجهه 
شد. عربستان ناچار به برکناری السبهان شد تا اولین تجربه دیپلماتیک بغداد و ریاض 
پس از 25 سال، چنین بی ثبات و جنجالی باشد. چنین رویدادی به خوبی بیان گر نوع 
نگاه عربستان به عراق می باشد. اما به نظر می رسد این مهم ترین تحول و رویداد میان 

دو کشور در سال 95 نیست.

 چنین امری را باید در سفر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به عراق جست. او 
در اسفند 95 به بغداد سفر کرد. در خصوص دالیل و اهداف سفر او، نکات مختلفی ذکر 
شده است از جمله؛ تالش برای واسطه قرار دادن عراق میان ایران و عربستان با احتساب 
بی طرفی عراق، آینده اهل سنت عراق در فضای پس از داعش، نزدیکی مصر به عراق، 

هراس از نفوذ جمهوری اسالمی ایران در شرایط کنونی و ... .

45  . سجاد مرادی کارده. دور جدید روابط مصر و عراق و فرصت های آن برای ایران. 17 بهمن 1395. قابل مشاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/16962
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3-3. آمریکا
روابط آمریکا و عراق در سال 95، حول داعش سامان یافته بود تا این که ترامپ به 
ریاست جمهوری رسید. در واقع با وجود اوباما در کاخ سفید، مسئله تازه ای در روابط این 
دو کشور ایجاد نشد جز همان مسائل قبل از جمله؛ افزایش نیروهای آمریکایی در عراق، 
فشارهای آمریکا به العبادی مبنی بر عدم به کارگیری یا محدودسازی حشد الشعبی، 
حمایت واشنگتن از اهل سنت و کردها و ... . اما با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا و استقرار او در کاخ سفید، اولین چالش در روابط بغداد و واشنگتن بروز 
کرد. ترامپ نام عراق را در میان هفت کشوری قرار داده بود که شهروندان شان امکان سفر 
به ایاالت متحده را نداشتند. این محدودیت در حالی رخ می داد که عراق متحد راهبردی 
کنونی نیز ائتالف بین المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا  آمریکا بوده و در شرایط 
در عراق حضور دارد. دولت و پارلمان عراق هم واکنش های اعتراضی شدیدی به این 
محدودیت نشان دادند. در نهایت اما ترامپ و یارانش در این تصمیم تجدیدنظر کرده و 
نام عراق را از میان این کشورها حذف کردند. عالوه بر این به نظر می رسد ترامپ درصدد 
است تا با توسعه نفوذ خود در عراق و بهره برداری از نفت این کشور، زمینه ی کاهش نفوذ 

ایران را فراهم سازد. 

که ترامپ طرحی را به مجلس  گزارشی نوشته است   مرکز اقتصادی عراق در 
نمایندگان کنگره امریکا پیشنهاد داده که عنوان »بازسازی عراق در برابر نفت« نام دارد. 
در این طرح تاکید شده که شرکت های آمریکایی وارد عراق شده و در فرایند بازسازی آن 

که در قبال نفت صورت می گیرد، مشارکت جدی داشته باشند.46

46  . »المرکزاالقتصــادي العراقــي یکشــف عــن مشــروع للرئیــس ترمــب لــم یعلــن عنــه.. اســماه )أعــادة اعمــار العــراق مقابــل النفــط(«. المرکــز 
االقتصــادي العراقــي. فبرایــر 26, 2017. قابــل مشــاهده در؛ 

http://economiciraq.com/2-26/02/2017/المركزاالقتصادي-العراقي-یكشف-عن-مشرو/
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4. دورنمای عراق 1396

4-1. تشدید فضای انتخاباتی
فضای سیاسی عراق، به تدریج در حال انتخاباتی شدن است. برخی از ایجاد 
حزبی جدید از سوی سلیم الجبوری رئیس پارلمان سخن می گویند. او تا کنون سعی کرده 
تا در برخی حوزه ها، خط خود را از دیگر نخبگان اهل سنت متمایز سازد. مانور سیاسی 
اهل سنت در دو انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی، بیش از هر چیزی به آزادسازی 
موصل بستگی دارد. حزب الدعوه که پس از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر 
در سال 2014 به دو جناح تبدیل شد، در فضای انتخابات شوراهای استانی و سپس 
کارشناسان  کرد. برخی  انتخابات پارلمانی، احتماال فضای جدیدی را تجربه خواهد 
می گویند العبادی با لیستی متفاوت در انتخابات شرکت می کند. نوری المالکی اما برای 
بازگشت به قدرت، جدی است. سیدعمار حکیم و مجلس اعال، فعال برای بیان نقش 
خود در عرصه سیاسی که می تواند برونداد انتخاباتی هم داشته باشد، از دِر »آشتی ملی« 

وارد شده اند. مقتدی صدر از همه زودتر خیز انتخابات علنی برداشته است.

کمیساریای عالی انتخابات، بعضا   اعتراض او و حامیانش به نفوذ احزاب بر 
به عنوان قدرت نمایی خیابانی برای بیان جایگاه مردمی جریان صدر است تا از این 
جایگاه در حضور یا عدم حضور در برخی لیست ها بهره ببرد. در فضای کردی اما جنبش 
که از دِل اتحادیه میهنی منشعب شده بود، حاال برای برقراری موازنه در اقلیم،  گوران 
دوباره با اتحادیه متحد شده است. این اتحاد خود را در انتخابات پارلمانی آشکار خواهد 

ساخت.



105/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

4-2. پایان حضور سازمانی داعش
سال 96 به احتمال زیاد، ساِل پایان حضور سازمانی داعش در عراق خواهد بود. 
اما تفکر داعش هم چنان در عراق، تولیدکننده بی ثباتی و ناامنی خواهد بود. این ناامنی 
به دلیل توزیع دواعش در نقاط مختلف کشور، بسیار محتمل است. امکان عملیات های 

محدود و تصرف های نقطه ای نیز از سوی عناصر داعش در عراق، وجود دارد.

4-3. اقلیم سنی؛ یک بحث اساسی در عراق
با آزادسازی موصل، بحث پیرامون تشکیل اقلیم سنی در عراق بسیار برجسته تر 
از قبل خواهد شد. چنین ایده ای تا کنون توانسته بسیاری از جریان های اهل سنت عراق 
را با خود همراه سازد. حتی سلیم الجبوری رئیس پارلمان و یکی از چهره های متنفذ اهل 
سنت عراق هم در این حوزه رفتارهای معناداری نشان داده است. او اگرچه در نشست 
ژنو که شرحش در باال آمد، به دلیل برگزاری نشست در یک کشور خارجی شرکت نکرد اما 

پیش تر در نشست دوحه شرکت کرده بود.

به نظر می رسد ترامپ درصدد است تا با توسعه نفوذ خود در عراق و 
فراهم  را  ایران  نفوذ  کاهش  زمینه ی  کشور،  این  نفت  از  بهره برداری 
سازد.  مرکز اقتصادی عراق در گزارشی نوشته است که ترامپ طرحی را به 
مجلس نمایندگان کنگره امریکا پیشنهاد داده که عنوان »بازسازی عراق 
در برابر نفت« نام دارد. در این طرح تاکید شده که شرکت های آمریکایی 
وارد عراق شده و در فرایند بازسازی آن که در قبال نفت صورت می گیرد، 

مشارکت جدی داشته باشند
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 به لحاظ قانونی نیز، زیرساخت فدرالیسم در قانون اساسی عراق فراهم است. لذا 
احتماال در سال 96، شکل گیری اقلیم سنی یک بحث اساسی در عراق ایجاد خواهد کرد.

4-4. استقالل کردها
رفتار کردها در فردای آزادسازی موصل چگونه خواهد بود؟ این مهم ترین سوالی 
است که در برآورد رفتار کردها باید به آن پاسخ داده شود. واقعیت این است که تا کنون 
محور میدان موصل، نه نیروهای پیشمرگ که ارتش و نیروهای امنیتی بوده و در غرب 
موصل یعنی تلعفر هم حشد الشعبی  میدان دار است. ارتباطاتی نیز میان این سه وجود 
دارد. اما این الزاما خواسته های بارزانی را خنثی نمی کند. با این وجود، به نظر می رسد در 
سال 96، کردها هم چنان شعار استقالل را سر دهند اما در عرصه عمل، تحول خاصی رخ 

ندهد. 
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عربستان

1. سیاست داخلی

1-1. تداوم جنگ یمن و مخاطرات پیش بینی نشده
مرگ ملک عبداهلل و آغاز پادشاهی ملک سلمان همراه با تغییر و تحوالت بزرگ در 
عرصه داخلی و منطقه ای بود که منجر به عبور عربستان از سیاست محافظه کارانه سابق 
به سمت یک سیاست تهاجمی منطقه ای شد. تحلیل گران این تغییر را در چارچوب 
تالش محمد بن سلمان وزیر دفاع برای کسب قدرت و رساندن خود به پادشاهی خاندان 
آل سعود ارزیابی کردند. با آغاز سال 94، عربستان به بهانه سرکوب انصاراهلل در فروردین 
ماه، رسمًا حمله به یمن را آغاز نمود. حمالت ائتالف استیجاری آل سعود به یمن که قرار 
گذشت 23 ماه، بدون  بود نتیجه سریع در پی داشته و با قاطعیت همراه باشد، بعد از 
هیچ دستاوردی به شکست رسیده است. از طرفی جنگ یمن، مخاطرات و تهدیدات 

پیش بینی نشده ای را پیش روی رژیم آل سعود قرار داده است.

فروپاشی عملی ائتالف استیجاری و تصادم اهداف متفاوت و متعارض امارات و آل 
سعود به عنوان بازیگران اصلی ائتالف در مورد تجزیه یا وحدت یمن، در مورد خودسری 
امارات در جنوب یمن، در مورد توافق و یا عدم توافق بر روی ریاست  جمهوری عبدربه 
منصورهادی رئیس جمهور مستعفی یمن و همچنین در مورد نقش علی عبداهلل صالح 
و پسرش احمد علی عبداهلل صالح و... اختالفات دو بازیگر اصلی ائتالف را به منصه ی 

ظهور گذاشته است.

مضاف بر این، اصابت موشک های انصاراهلل به 3 استان جنوبی و محیط امنیتی 
عربستان )عسیر، نجران و جیزان( ، شکل گیری خأل امنیتی در جنوب عربستان و تسهیل 
تحرک انقالبِی شیعیان ساکن در این مناطق، زیان شدید اقتصادی و تجلی آن در بحران 
و ریاضت اقتصادی و درنتیجه پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اجتماعی و سیاسی این 

بحران بر امنیت خاندان آل سعود است.
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 شکست در تثبیت رئیس جمهور مستعفی وابسته به ریاض در ساحت سیاسی 
یمن، موفقیت انصاراهلل در دولت  سازی و تدارک مشروعیت داخلی از طریق تشکیل 
کنترل انصاراهلل بر تنگه راهبردی  شورای عالی سیاسی و دولت نجات ملی، اشراف و 
باب المندب، تجهیز و به کارگیری موفِق موشک های میان برد و دوربرد برکان، زلزال، 
صمود و... از سوی انصاراهلل تنها بخشی از عالئم و مشخصه هایی هستند که شکست 

ائتالف و مخاطرات پیش روی آل سعود را به نمایش می گذارند.

در این میان عربستان برای کاستن از حجم مخاطرات، راهبردهای مختلفی در 
پیش گرفته است. عربستان توانست از طریق نبرد عظیم رسانه ای شلیک موشک به 
سمت فرودگاهی در جده را تالش انصاراهلل برای حمله به مکه جلوه داده و از این طریق 
که 50 عضو این  کند. به طوری  کنفرانس اسالمی را علیه انصاراهلل تحریک  سازمان 
سازمان حمله موشکی انصاراهلل به خانه خدا را محکوم کرده و متعهد شدند در این قبال 

به سازمان ملل شکایت کنند.

پس از اعدام شیخ النمر وضعیت شیعیان عربستان بحرانی تر شده و به 
شهادت رساندن جوانان و بازداشت علمای شیعه با شدت بیشتری 
دنبال شده است. به طور مثال ماموران امنیتی در تاریخ 4 فروردین 
کرم )ص(  95 »شیخ حسین الراضی« خطیب مسجد جامع پیامبر ا
کردند. اتهامی  در شهر »عمران« از توابع منطقه احساء را دستگیر 
کردند، »تمجید از  که نیروهای امنیتی متوجه شیخ حسین الراضی 
حزب اهلل لبنان، عدم خویشتن داری در بدگویی از حکومت و دفاع از 

شیخ النمر« بود
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تحمیل  با  تا  بود  بزرگ«  »جنایت های  به  زدن  دست  عربستان  دیگر  راهبرد 
هزینه های مالی و جانی فراوان بر انصاراهلل، این جنبش مقاوم را تسلیم خواسته های خود 
کند. این راهبرد با همراهی آمریکا عملیاتی شد. در راستای اجرایی شدن این راهبرد و نائل 
آمدن به هدف مطلوب یعنی تسلیم انصاراهلل، عربستان و آمریکا به سلسله جنایت های 
بزرگ دست زدند. تحریم های اقتصادی، محاصره ی یمن و تخریب زیرساخت ها، 
بمباران مراسم ختم صنعا با بیش از 700 کشته و زخمی و حمالت آمریکا به سایت های 
راداری یمن بخشی از این جنایت های بزرگ بودند که با هدف تحمیل هزینه بر انصاراهلل 
اجرایی شدند. فرمول استفاده شده در این جنایت ها مدل قطعنامه 598 ایران بود که 
بعد از انجام سلسله  جنایت های بزرگ از سوی آمریکا و عراق، ایران ناگزیر قطعنامه 598 

را پذیرفت.)1(

1-2- وضعیت شیعیان پس از اعدام شیخ نمر
عربستان در سال 94 آیت اهلل شیخ نمر النمر را به شهادت رساند. شیخ النمر از 
جمله رهبران معترض شیعی بود که بر خالف شیخ حسن الصفار و به بهانه عملگرایی، 
کره با حکومت  هیچ گاه از مواضع انقالبی و مشروع خود کوتاه نیامد. شیخ النمر همواره از مذا
به دلیل بی ثمر بودن آن امتناع می کرد. شیخ نمر بارها به دالیل واهی همچون برگزاری 
گرفت و در نهایت به اتهام اقدام علیه امنیت  کالس درس زندانی و مورد شکنجه قرار 
ملی، محاربه، دامن زدن به تحرکات قبیله ای و تروریستی به اعدام محکوم شد. پس از 
اعدام شیخ النمر وضعیت شیعیان عربستان بحرانی تر شده و به شهادت رساندن جوانان 
و بازداشت علمای شیعه با شدت بیشتری دنبال شده است. به طور مثال ماموران امنیتی 
در تاریخ 4 فروردین 95 »شیخ حسین الراضی« خطیب مسجد جامع پیامبر اکرم )ص( در 

شهر »عمران« از توابع منطقه احساء را دستگیر کردند. 
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از  کردند، »تمجید  الراضی  امنیتی متوجه شیخ حسین  نیروهای  که  اتهامی 
حزب اهلل لبنان، عدم خویشتن داری در بدگویی از حکومت و دفاع از شیخ النمر« بود. 
روحانی دیگری که توسط نیروهای امنیتی پس از اعدام شیخ نمر بازداشت شد، »شیخ 
محمد حسن الحبیب« است. حسن الحبیب از روحانیون برجسته منطقه الشرقیه 
که ضمن حمایت از قیام شیخ النمر در جریان بیداری اسالمی، مواضع سخت و  است 
سازش ناپذیری در مقابل سیاست های ضد شیعی آل سعود اتخاذ کرده است. شخصیت 
دینی دیگری که پس از اعدام شیخ النمر به اتهامات واهی دستگیر شده »شیخ جعفر آل 
صویلح« از منطقه قطیف است که به اتهام دفاع از حقوق بشر در کتاب های تألیفی خود، 

توسط نیروهای امنیتی در تاریخ 22 خرداد 95 دستگیر شد.

کشتار جوانان و فعالین شیعه نیز پس از اعدام شیخ النمر افزایش یافته است. به 
که در تاریخ 12 فروردین 95 در منطقه  طور مثال »مکی العریض« جوان شیعه ای بود 
القطیف ربوده و پس از دو روز در اثر جراحت های ناشی از شکنجه شهید شد. »محمد علی 
عبدالرحیم الفرج« جوان دیگری بود که در تاریخ 4 تیر 95 توسط نیروهای امنیتی و به 
ضرب گلوله شهید شد. در صف اعدام بودن »محمد علی النمر« برادرزاده شیخ النمر و دو 
فعال سیاسی دیگر به نام های »عبداهلل زاهری« و »داود مرهون« جلو ه دیگری از خشونت 

و نسل کشی است که علیه شیعیان معترض شیعی اعمال می شود.

که علیه شیعیان در این مدت اعمال شده، حمله به  نوع دیگری از خشونت 
که  مساجد شیعیان توسط سلفی های افراطی است. این خشونت مولود نفرتی است 
کرده اند. انفجار »مسجد الرضا«  مفتی های وهابی نسبت به شیعیان در جامعه تزریق 
در منطقه احساء در اسفند 94 مصداق روشنی از نمود عینی خشونت مذکور است. این 
کشته و بیش از 40 زخمی بر جای  گرفت 4  که داعش مسئولیت آن را بر عهده  انفجار 

گذاشت.
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 ممانعت از پخش اذان در مساجد شیعی، فشار بر ائمه مساجد و خطبای نماز 
جمعه و کنترل شدید حریم شخصی و اجتماعی مانند رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 

خشونت ها و محدودیت های است که پس از اعدام شیخ النمر تشدید شده اند.)2(

1-3- تشدید بحران اقتصادی عربستان
شرکت  است.  گرفته  قرار  بغرنجی  شرایط  در  عربستان  اقتصادی  وضعیت 
کسری بودجه ی 84 میلیارد  کرده و از  گزارشی منتشر  سرمایه گذاری آرامکو در سال 95 
در  مهم  متغیر  سه  می رسد  نظر  به  است.  داده  خبر  سال 2016  در  عربستان  دالری 
شکل گیری کسری بودجه  نقش اساسی ایفا کرده اند. خرید جنون آمیز تسلیحات و عقد 
قراردادهای متعدد با دولت های غربی، دخالت های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر 
تحوالت منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت های مختلف در چارچوب 
»دیپلماسی دالر«، مانند مصر، سودان و کاهش قیمت نفت در 2 سال اخیر، سه متغیر 

مهم مذکور هستند.

سه گانه ی مذکور آل سعود را با بحران مالی مواجه کرده که نمود و مصادیق این 
بحران در حوزه های مختلفی خود را به نمایش گذاشته است. 

ایفا  اساسی  نقش  بودجه   کسری  شکل گیری  در  مهم  متغیر  سه 
با  متعدد  قراردادهای  عقد  و  تسلیحات  جنون آمیز  خرید  کرده اند. 
دولت های غربی، دخالت های ریاض در یمن، سوریه، عراق و سایر 
تحوالت منطقه و کمک مستقیم و غیرمستقیم مالی به دولت های 
مختلف در چارچوب »دیپلماسی دالر«، مانند مصر، سودان و کاهش 

قیمت نفت در 2 سال اخیر، سه متغیر مهم مذکور هستند.
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مقامات آل سعود برای جبران کسری بودجه و فائق آمدن بر مشکالت اقتصادی، 
سیاست ریاضت اقتصادی را نقشه راه خود قرار داده اند. سیاست ریاضت اقتصادی نیز در 
حوزه های مختلف خود را به نمایش گذاشته است. توقف یک سوم پروژه های عمرانی 
در زمینه های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، منحل یا ادغام وزراتخانه ها در یکدیگر و 
اخراج هزاران کارگر خارجی مصادیق بحران اقتصادی و اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی 
هستند. از سویی یکی از پایه های دوام و قوام آل سعود بر توزیع پول در میان شهروندان 
استوار بوده است. اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی می تواند یکی از اصلی ترین پایه های 
امنیت رژیم آل سعود را تهدید کند. نشانه های اعتراض در جامعه ی عربستان در حال 
کرده  نمایان شدن است. روزنامه مستقل عربی رای الیوم نیز به همین موضوع اشاره 
است: »اوضاع در جامعه ی سعودی دیگر مانند گذشته نیست و رفاه از جامعه ی سعودی 
رخت بربسته و شهروندان سعودی به خوبی به این اوضاع واقفند؛ اما در برابر سختی ها و 

سخت گیری ها منتظر فرصت مناسبی برای اعتراض هستند.«)7(

عربستان در سال 95 تالش کرد نقش و جایگاه خود را در سازمان های 
منطقه ای ارتقا و افزایش دهد. عربستان بعد از تثبیت جایگاه خود 
در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، در سال 95 کوشید 
موقعیت خود را در سازمان همکاری های اسالمی تقویت کرده و این 
سازمان که بعد از سازمان ملل بزرگ ترین سازمان بین المللی است را 

به انقیاد خود در آورد. 
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2. سیاست خارجی

2-1. شکایت های متعدد عربستان از ایران در سازمان های 
بین المللی

در سال 95 عربستان به همراهی رژیم های تابع و مطیع منطقه شکایت های 
متعددی را در سازمان های منطقه ای و بین المللی علیه ایران و محور مقاومت مطرح 
کردند. عربستان در شهریور 95 طی یک شکوائیه رسمی، ایران را به نقض قطعنامه 2216 
سازمان ملل و حمایت از انصاراهلل در حمله به بخش های جنوبی عربستان متهم کرد. آل 
سعود در شکایت خود مدعی شد که انصاراهلل و متحدانش با حمله موشکی به مناطق 
جنوبی عربستان صدها غیرنظامی را کشته و به زیرساخت ها و زیربناهای غیرنظامی از 
جمله مدارس و بیمارستان ها در مناطق نجران و جیزان و عسیر در جنوب عربستان آسیب 
رسانده اند. همچنین امارات متحده عربی با دریافت دستور العمل از ریاض به همراه 10 
کشور عربی از جمله کویت، مصر، مغرب، سودان، اردن، دولت مستعفی یمن، بحرین، 
قطر و عمان، نامه ای خطاب به سازمان ملل نوشته و در آن، از آنچه سیاست های 
کردند. در این نامه  توسعه طلبانه ایران و بر هم زدن ثبات منطقه نامیده، ابراز نگرانی 
آمده است: »از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که به صادر کردن انقالب ایران به 
کشورهای دیگر فرا می خواند، نگرانیم؛ ایران کشوری حامی تروریسم در منطقه است که 
از حزب اهلل در سوریه و لبنان گرفته تا حوثی ها در یمن و گروه های تروریستی در بحرین، 
کاوی اهداف این شکایت ها  کویت حمایت می کند.« در تشریح و وا عراق، عربستان و 

می توان دالیل ذیل را بر شمرد:

کردن ایران به حمایت از تروریسم: ایران هراسی همواره   ایران هراسی و متهم 
بخشی از سیاست های غرب بوده که پس از انقالب اسالمی و به منظور تحقق بخشیدن 

به اهداف مختلف به کار گرفته شده است. 
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محورهای اصلی ایران هراسی به دنبال ارائه چهره ای تندرو و خشونت طلب از 
ایران است که سعی دارد این خشونت را به بخش های مختلف منطقه و جهان تسری 
دهد. گفتمان ایران هراسی بر انگاره ها و دقایقی چون معرفی ایران به عنوان محور شرارت، 
بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان، بزرگ ترین تهدیدکننده همسایگان و تهدیدی برای 
صلح جهانی و… استوار است. محور استکبار با به کارگیری این راهبرد، ضمن همراه سازی 
سایر کشورها به دنبال توجیه پذیر کردن جنایت های خود علیه ایران است. به زعم آمریکا 
اعمال تحریم های یک جانبه در موضوعات مختلف و ترور دانشمندان هسته ای و تدارک 
حمالت سابیری و … در چنین فضا و چارچوبی مشروعیت پیدا می کنند. لذا آل سعود 
کرده و ضمن همراه سازی سایر  نیز تالش می کند در راهبرد تشدید ایران هراسی حرکت 
کشورهای منطقه  و فرامنطقه ، شرایط و زمینه را برای اعمال تحریم و محدودسازی ایران 
کند. ایجاد فضای منفی در زمینه های سیاسی، نظامی، حقوقی و امنیتی هدف  مهیا 
دیگر ایران هراسی سعودی ها است. قرار گرفتن شکایت یازده کشور عربی از ایران در کنار 
شکایت عربستان، پازل و برنامه ریزی از پیش طراحی شده ای را افشا می کند که هدف 
آن، افزایش هزینه های ایران برای کنش گری در منطقه و ترغیب سازمان ها و نهادهای 

بین المللی برای برخورد با ایران و هزینه دار کردن رفتار ایران در منطقه است. )3(

 تالش برای اجماع سازی علیه ایران و محور مقاومت: عربستان و دولت های تابع 
کرده اند علیه ایران و استوانه های محور مقاومت در منطقه،  این رژیم، به کرات تالش 
اجماع سازی کرده و در نشست های مختلف بر ضد محور مقاومت بیانیه ای به تصویب 
برسانند؛ اما مخالفت برخی از دولت های منطقه، از شکل گیری اجماع علیه محور مقاومت 

ممانعت به عمل آورده و طرح سعودی ها را به شکست کشانده است.
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که فروردین سال 95 در  کنفرانس اسالمی   به طور مثال، در نشست ساالنه 
ترکیه برگزار شد، عربستان تالش کرد در بیانیه ی پایانی اجالس، بندهایی را علیه ایران 
گنجانده و قرائت کند که به دلیل مخالفت ایران و برخی کشورها موفق به انجام این کار 
نشد. در نشست اتحادیه ی عرب در سال 94 نیز همین وضعیت پیش آمد. در نشست 
مذکور، عربستان و دولت های مرتجع منطقه کوشیدند در بیانیه پایانی اجالس، بندهایی 
از بیانیه را به حزب اهلل لبنان اختصاص داده و این جنبش را در زمره گروه های تروریستی 
دسته بندی کنند که این بیانیه با مخالفت عراق، لبنان و الجزایر مواجه شد. لذا به نظر 
که در سال 95 بر ضد ایران  می رسد شکایت ها و محکومیت های مشابه و متعددی 
طراحی شدند، درصدد شکل دادن به اجماع و اتفاق علیه ایران و محور مقاومت بودند. 
با اضافه شدن کشورهای عربی به این طرح ها و شکایت ها، عرصه برای مخالفت ورزی 
سایرین تنگ تر شده و هزینه ایستادگی و مخالفت آن ها افزایش می یابد. به طور مثال 
الجزایر که در نشست اتحادیه عرب با تروریستی خواندن حزب اهلل لبنان مخالفت کرده 
بود در نشست اخیر سازمان همکاری اسالمی به ادعای عربستان مبنی بر مورد هدف قرار 
دادن مکه از سوی انصاراهلل صحه گذاشته و طرح آل سعود را امضا کرد. به دیگر سخن 
اینکه، شکایت ها و محکومیت ها، قطب بندی و فرقه گرایی منطقه ای را تشدید کرده و 

دولت ها را در دو راهی انتخاب محور مقاومت و محور ارتجاع قرار می دهد. )4(

2-2. تالش عربستان برای نقش آفرینی بیشتر در سازمان های 
منطقه ای

عربستان در سال 95 تالش کرد نقش و جایگاه خود را در سازمان های منطقه ای 
ارتقا و افزایش دهد.
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 عربستان بعد از تثبیت جایگاه خود در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه 
عرب، در سال 95 کوشید موقعیت خود را در سازمان همکاری های اسالمی تقویت کرده و 
این سازمان که بعد از سازمان ملل بزرگ ترین سازمان بین المللی است را به انقیاد خود در 
آورد. در همین راستا عربستان به بهانه های مختلف جلسات سازمان کنفرانس اسالمی را 
دایر کرده و سعی نموده علیه ایران و محور مقاومت برنامه ریزی و توطئه گری انجام دهد.

که به  به طور مثال سازمان همکاری اسالمی در جلسه ی   خود در آذر ماه 95 
درخواست عربستان برگزار شده بود تصمیم گرفت با رای 50 کشور از 57 عضو سازمان 
ادعای رژیم سعودی مبنی بر بمباران شهر مکه از سوی جنبش انصاراهلل را به سازمان 
ملل ارجاع دهد. همین وضعیت نشان از دست برتر عربستان در سازمان همکاری اسالمی 
دارد. در همین راستا و با اتکا به این موقعیت عربستان طرح اخراج ایران از سازمان 
کرده است. رژیم آل سعود تاکنون توانسته با بهره گیری از  همکاری اسالمی را مطرح 
سازمان های منطقه ای برای ایران و محور مقاومت موانع و مشکالتی ایجاد کند. بیشتر 
این موانع از مسیر اجماع سازی و در راهبرد نبرد دیپلماتیک آل سعود و محور ارتجاع علیه 

محور مقاومت عملیاتی شده است. )5(

خلیج فارس«  »اتحادیه  به  خلیج فارس  همکاری  شورای  تبدیل  برای  تالش 
کنشگری در سازمان های منطقه ای  که در راستای افزایش  کنش دیگری بوده است 
قابل تحلیل است. »ملک سلمان« در آذر ماه با سفر به کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس تشکیل اتحادیه خلیج فارس را با رهبران این کشورها در میان گذاشت. از 
طرفی در نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه نیز تسریع در تشکیل اتحادیه 
گفتگوها بود. در این اتحادیه قرار است سطح همکاری های  خلیج فارس محور اصلی 

اقتصادی، سیاسی و امنیتی نسبت به شورای همکاری خلیج فارس ارتقا و افزایش یابد.
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 البته عمان به عنوان عضو شورای همکاری استقبال چندانی از تشکیل اتحادیه 
نکرده است و این اتحادیه نیز در مسیر تشکیل خود با موانع و دشواری های فراوانی مواجه 

است. )6(

2-3. تالش عربستان و رژیم های مرتجع برای بازگرداندن 
قدرت های اروپایی به منطقه

عربستان و رژیم های حاشیه ی خلیج فارس نوع کنشگری آمریکا در پرونده ها و 
معادالت مختلف منطقه مانند عدم ورود مستقیم به بحران سوریه، توافق هسته ای با 
ایران و عدم حمایت قاطع از متحدان سابق خود را از دو منظر نگاه و تحلیل می کنند: 
»سیاست چرخش آمریکا به آسیای شرقی« و »ارجحیت ایران نسبت به متحدان سابق 

برای حل بحران های منطقه ای«

از دیدگاه رژیم های حاشیه ی خلیج فارس افول نسبی آمریکا و از میان رفتن 
مفهوم »ابرقدرتی« این کشور، ظهور قدرتهای بزرگی چون چین و به چالش کشیده شدن 
نظم تکقطبی جهان و تالش بازیگران مختلف برای شکلدهی به نظم آینده جهان، به 
مهم ترین دغدغه کارگزاران و نهادهای تصمیمساز ایاالت متحده تبدیل شده است. این 
که اواًل به غرب آسیا به عنوان  وضعیت  تصمیم سازان آمریکا را به این نتیجه رسانده 
منطقه ای که آمریکا در آن منافع مهمی دارد، نگاه نکنند. ثانیًا تمایل ذاتی آمریکا به حل و 
فصل مشکالت جدی در غرب آسیا، ناگزیر به جنگ، کشتار سربازان آمریکایی و در نهایت 
کاهش اعتبار و قدرت آمریکا ختم شده است. لذا آمریکا تالش می کند مداخله ی مستقیم 
خود در بحران های منطقه را به حداقل رسانده و در صورت امکان هدایت گر و بازیگر 

پشت صحنه باشد.
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مسئله ی دیگری که دولت های خلیج فارس از نظر دور نداشته اند مسئله آسیا-
پاسیفیک گرایی آمریکا است که مزید بر علت شده تا اهتمام این کشور به دغدغه های 
امنیتی، مناسبات و منازعات متحدان سابق خود کاهش یافته و این متحدان دوام و 
قوام خود که از مسیر حضور و پشتیبانی نظامی آمریکا حاصل می شد را در مخاطره ببینند. 
در این چارچوب آن ها تصور می کنند اهداف و اولویت های سیاسی و امنیتی شان برای 
آمریکا فاقد اهمیت واقعی شده است. از طرفی این رژیم ها از زمان پیدایش تا کنون امکان 
زیست مستقالنه را نیز نداشته اند. همین موضوع باعث شده رژیم های مذکور در غیاب 
حمایت و پشتیبانی آمریکا برای موازنه سازی مقابل ایران به سمت قدرت های دیگر غربی 

که در این منطقه نقش مهم و تاریخی مخربی داشته اند، حرکت کنند.

مسئله دیگری که دولت های حاشیه ی خلیج فارس را به سمت انگلیس و فرانسه 
متمایل ساخته ادراک و فهم نادرست آن ها از همکاری و معامله ی پنهان ایران و آمریکا 
بر سر موضوعات امنیتی منطقه است. به زعم رهبران شورای همکاری خلیج فارس 
دستیابی به توافق هسته ای، عدم قاطعیت آمریکا در پرونده سوریه و سقوط بشار اسد و 
دیدارهای متعدد وزرای خارجه ایران و آمریکا مصادیقی هستند که همکاری پنهان آمریکا 
و ایران را به اثبات رسانده و بر عدم پشتیبانی آمریکا از متحدان دیرینه ی خود مهر تأیید 
می زنند. در این راستا تنها گزینه برای پر کردن خالء امنیتی و سیاسی آمریکا در منطقه 
کشاندن نظامی و سیاسی دولت های انگلیس، فرانسه و نهادهای اروپایی به منطقه 
است. به گونه ای که در نتیجه ی این حضور و منافع مترتب بر آن، هزینه تهدید و در تنگنا 
قرار دادن این رژیم ها افزایش یابد. عربستان و دولت های پادشاهی خلیج فارس تالش 
می کنند پیوندهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با دولت های فرامنطقه ای قدرتمند 

را افزایش دهند. این دولت ها امنیت را مساوی حضور قدرت های خارجی می دانند. 
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در  قدرت  خأل  نوعی  را  منطقه  در  آمریکا  خارجی  سیاست  تمرکز  کاهش  لذا 
خلیج فارس می دانند و ازاین رو با روی آوردن به کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه به 

دنبال پرکردن این خأل امنیتی هستند.

از طرفی دولت های مزبور می کوشند به طرق مختلف پای دولت های اروپایی را به 
منطقه باز کرده و حضور آن ها را به منافع متعدد گره بزنند. به طوری که در مواقع بحرانی، 
دولت های اروپایی به واسطه ی منافع و راهبردهای خود هم که شده به نفع دولت های 
پادشاهی مواضع اعالمی و سیاست اعمالی اتخاذ کنند. به عبارتی به وجود آمدن منافع 
برای کشورهای غربی باعث می شود این کشورها در مواقع بحرانی پشتیبان رژیم های 
مرتجع باشند. چراکه تداوم و احصا منافع آن ها به بقای رژیم های منطقه وابسته است. 
همین موضوع حمایت دولت های خارجی از بازیگران منطقه ای را اجتناب ناپذیر ساخته 

و در مقابل برای بازیگران مذکور امنیت مهیا می کند. )8(

رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه های میدانی از محور مقاومت 
و ایران، تالش خواهد از معبر دموکراتیک وارد شده و استوانه های 
محور مقاومت را از ایران جدا یا دور سازد. افزایش ارتباط گیری با عراق 
و بهبود روابط با دولت لبنان برای فشار به حزب اهلل در این راستا قابل 

تحلیل است.
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3. دورنمای عربستان در سال 96
عربستان سعودی در سال 96 برخی از راهبردهای خود را تداوم خواهد بخشید 
گریبان گیر این رژیم خواهد بود. به  و همچنین برخی از مصائب و مشکالت همچنان 
طور مثال تالش برای موازنه سازی داخلی و خارجی علیه ایران و محور مقاومت و اتخاذ 
سیاست تقابلی در قبال محور مقاومت همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد. در 
کرده و  کرد به انحاء مختلف منطقه را دو قطبی  این چارچوب عربستان سعی خواهد 
دولت های منطقه را میان انتخاب ایران و عربستان مخیر کند. در این مسیر از حربه های 
تهدید و تطمیع برای اغوای دولت های کوچک و مطیع منطقه استفاده خواهد کرد. از 
طرفی برای ضربه زدن به محور مقاومت همکاری سیاسی و به ویژه امنیتی خود با رژیم 

صهیونیستی را آشکارتر و نمایان تر دنبال خواهد کرد.

از طرفی رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه های میدانی از محور مقاومت و 
ایران، تالش خواهد از معبر دموکراتیک وارد شده و استوانه های محور مقاومت را از ایران 
جدا یا دور سازد. افزایش ارتباط گیری با عراق و بهبود روابط با دولت لبنان برای فشار به 

حزب اهلل در این راستا قابل تحلیل است.

بحران یمن دومین چالش ادامه دار سعودی ها در سال 96 خواهد بود. عربستان 
بعد از 23 ماه هنوز نتوانسته چه به صورت استراتژیک و چه به صورت دیپلماتیک خود 
را از بحران خودساخته یمن رهایی بخشد. با تداوم وضعیت فعلی، عربستان امکان 
گزینه، توقف حمالت و  برون رفت از بحران یمن را نخواهد داشت و در این مسیر تنها 
به رسمیت شناختن قدرت انصاراهلل در یمن است. با توجه به صحنه میدانی و سیاسی و 
تحوالت 23 ماه اخیر، جز این، گزینه ای برای عربستان در قبال یمن قابل تصور نیست. 
کامل بر انصاراهلل را به هیچ وجه ندارد. لذا عاقالنه ترین  چون عربستان قابلیت تفوق 

راهبرد خروج از یمن و حل بحران به شکل یمنی-یمنی است.
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مسئله ی دیگر تداوم وضعیت بغرنج اقتصادی در سال 96 است. عربستان سعی 
خواهد کرد در راستای عملیاتی کردن چشم انداز 2030 که سرابی بیش نیست ریاضت 
اقتصادی بیشتری را بر مردم این کشور تحمیل کند. لذا انقباض بودجه بخش خدمات 

عمومی و اخراج کارگران خارجی همچنان ادامه خواهد یافت.

معضل پیچیده و مهم دیگر عربستان در سال 96 نحوه برخورد با انقالب متمایل 
به مسلحانه شده ی بحرین است. نیروهای سعودی در 5 سال اخیر با حضور خود پیروزی 
انقالب بحرین را به تأخیر انداخته اند. از طرفی انقالب بحرین روز به روز گرایش بیشتری 
به سمت خشونت و مسلحانه شدن پیدا می کند. لذا چگونگی مواجهه و برخورد با انقالب 
بحرین یکی از معضالت و مصائب آل سعود در سال 96 خواهد بود. چراکه پیروزی مردم 
بحرین و عمیق تر و شعله ورتر شدن انقالب مردم این کشور قطع به یقین بر روی جمعیت 

شیعیان عربستان تأثیر ایجابی خواهد گذاشت.

نوع مواجهه و برخورد با دولت جدید آمریکا دل مشغولی دیگر سعودی ها خواهد 
کرد با دادن امتیازات مختلف و متعدد به  بود. در این زمینه سعودی ها تالش خواهند 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را از خود خشنود و راضی نگه دارند و دولت آمریکا را علیه ایران 

تحریک کنند.

تقویت دیپلماسی چندجانبه گرا راهبرد دیگر سیاست خارجی عربستان در سال 
کرد با توزیع متوازن دیپلماسی ارتباط خود با  96 خواهد بود. این رژیم سعی خواهد 
قدرت های بزرگ و دولت های دیگر را افزایش دهد و این هدف با توسعه و گسترش رفت 
و آمد دیپلماتیک محقق خواهد شد. حضور و سرمایه گذاری در حوزه ها و کشورهایی که با 

ایران در آن  حوزه ها و کشورها دچار تعارض و تقابل است در این راستا دنبال خواهد شد.
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رقابت و جنگ قدرت بین محمد بن سلمان و محمد بن نایف در سال 96 نیز 
با قوت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد. همین مسأله تعارض و تفاوت راهبردها و 

سیاست ها در حوزه های مختلف را به دنبال خواهد داشت.
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فلسطین

1. تحوالت سیاست داخلی

ح ده بندی جهاد اسالمی برای ساماندهی اوضاع فلسطین 1-1. طر
 رمضان عبداهلل شلح، دبیر کل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، در همایشی که 
به منظور بیست و نهمین سالگرد تأسیس این جنبش )آبان ماه 95( و نیز سالگرد ترور 
شهید فتحی شقاقی، رهبر فقید و مؤسس جهاد اسالمی، برگزار شد طرحی 10 بندی برای 
عبور از وضعیت کنونی فلسطین مطرح نمود. این طرح را می توان نخستین ورود جهاد 

اسالمی به عرصه سیاسی دانست.

که طی 29 سال  جهاد اسالمی از معدود جنبش های مطرح فلسطینی است 
حیات خویش، هیچ گاه وارد معادالت سیاسی و دولت های ملی نشده است. طرح رمضان 
عبداهلل شلح، در ظاهر نشان از تغییر رویه جهاد اسالمی از راهبرد 29 ساله خویش دارد.  این 
جنبش مقاومتی تا پیش از ارائه این طرح حتی از حضور در انتخابات شهرداری های نوار 
غزه هم امتناع کرده و معتقد بود نمی توان دو سالح مقاومت و سیاست را با هم در دست 

گرفت و از میان آن ها، یکی را باید انتخاب نمود.

کاماًل یک  که این طرح  گوناگون طرح ده گانه نشان دهنده آن است  بندهای 
پیشنهاد سیاسی و تالش برای رسیدن به فرآیندی برای ایجاد دولت و وحدت ملی است. 
ارائه طرح از سوی جنبشی که تاکنون عملکرد سیاسی نداشته ، حائز اهمیت است. آن چه 
باید به آن دقت نمود، تأثیر ورود به عرصه سیاسی بر آینده این جنبش و رویکرد مسلحانه 

آن است.

کل جنبش جهاد   طرح ده گانه مطرح شده از سوی رمضان عبداهلل شلح دبیر 
اسالمی، ابتکار عملی است که حاوی نکات، پیامدها و واکنش هایی بوده است. برخی از 

آنان موارد عبارت اند از:
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 می توان این طرح را نخستین ورود جهاد اسالمی به عرصه سیاسی نامید.• 

 یکی از اصول جهاد اسالمی یعنی عدم پذیرش مشروعیت پیمان اسلو، در آن • 
بسیار پررنگ است.

کثریت جنبش های فلسطینی را با خود به دنبال داشته •   طرح ده گانه، استقبال ا
است.

 ارائه طرح از سوی یک جنبش غیرسیاسی، نشان از ضعف سیاسی تشکیالت • 
خودگردان و خارج شدن کنترل عرصه سیاسی از دست دولت رام اهلل است.

 واکنش مثبت محمد دحالن رقیب سرسخت محمود عباس به طرح جهاد • 
اسالمی، از نکات تعجب برانگیز بود.

 اما به باور برخی تحلیل گران ورود جهاد اسالمی به سیاست نه تنها مانع رویکرد • 
مقاومت و مبارزه مسلحانه نیست، بلکه می تواند تکمیل کننده مقاومت هم باشد.47

47  محمــد محســن فایضــی »آیــا جهــاد اســالمی وارد عرصــه سیاســی می شــود؟« اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشرشــده در تاریــخ 24 آبــان 
1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/14879/

 رمضان عبداهلل شلح، دبیر کل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، در همایشی 
که به منظور بیست و نهمین سالگرد تأسیس این جنبش )آبان ماه 95( و 
نیز سالگرد ترور شهید فتحی شقاقی، رهبر فقید و مؤسس جهاد اسالمی، 
کنونی فلسطین مطرح  برگزار شد طرحی 10 بندی برای عبور از وضعیت 
نمود. این طرح را می توان نخستین ورود جهاد اسالمی به عرصه سیاسی 

دانست.
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1-2. تعلیق انتخابات شهرداری های فلسطین
یکی دیگر از تحوالت مهم سال 95 اعالم تصمیم تشکیالت خودگردان برای 
کتبر  کرانه باختری و نوار غزه در مهر ماه 95 )ا برگزاری انتخابات شهرداری ها در سراسر 
2016( بود. پس از اعالم تصمیم تشکیالت حماس در اقدامی غافلگیرانه از آمادگی خود 
برای شرکت در این انتخابات خبر داد. انتشار خبر اعالم آمادگی حماس برای شرکت در 
این انتخابات، واکنش ها و تحلیل های گوناگونی با خود به همراه داشت. این تصمیم 
نشان از تالش حماس برای مبرا نمودن خود از اتهام عدم همراهی در ایجاد وحدت ملی 
کرانه  فلسطین و تصمیم برای رویارویی جدید با جنبش فتح و وضعیت فعلی خود در 

باختری و غزه از طریق ابزار صندوق رأی بود.

که با تحریم حماس همراه  گذشت 4 سال از انتخابات پیشین  حال پس از 
بود، جنبش حماس رسمًا از حضور خود در انتخابات پیش رو خبر داده است. عالوه بر 
حماس 13 جنبش دیگر فلسطینی از جمله جبهه خلق، جبهه دموکراتیک، حزب خلق 
و جهاد اسالمی هم آمادگی خود را برای شرکت در این انتخابات اعالم نموده اند. یکی 

از تصمیمات هوشمندانه حماس، اعالم عدم تشکیل لیست مستقل انتخاباتی است.48

گمان می نمود با عدم حضور حماس در انتخابات آتی  تشکیالت خودگردان 
شهرداری ها همانند سال 2012 می تواند بر چالش های خود با پیروزی در این انتخابات 
تا حدودی غلبه نماید. در سال 2012 محمود عباس تصمیم به برگزاری انتخابات 
شهرداری ها در کرانه باختری و عدم اجرای آن در غزه گرفت. این تصمیم محمود عباس 

موجب اعتراض حماس و تحریم انتخابات از سوی این جنبش گردید.

48  محمــد محســن فایضــی »انتخابــات 2016 شــهرداری های فلســطین و بازگشــت حمــاس بــه صنــدوق رأی« اندیشــکده راهبــردی تبییــن، 
منتشرشــده در تاریــخ 17 مــرداد 1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/12805/
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اما با نزدیک شدن به موعد انتخابات )17 مهرماه( و تصمیم حماس برای ورود 
به انتخابات بدون لیست مستقل و خنثی شدن نقشه تشکیالت خودگردان که برگزاری 
انتخابات را به یک فرصت عالی برای حماس تبدیل نموده بود؛ ترس صهیونیست ها و 
فشار دیگر بازیگران منطقه ای موجب شد در اقدامی بسیار تنش برانگیز برگزاری انتخابات 
از سوی دادگاه عالی فلسطین طی بیانیه ای در 18 شهریور تعلیق شود. این عقب نشینی 
تشکیالت خودگردان یک شکست بزرگ برای محمود عباس در مقابل اراده سیاسی 

حماس بود.

در روزهای پایانی سال 95 تشکیالت خودگردان پس از تأخیر هفت ماهه اعالم 
کرانه باختری دارد. تصمیمی که  کرد قصد برگزاری انتخابات در فروردین 96 و تنها در 
کرانه باختری  گروه های مخالف تشکیالت در داخل و خارج از  واکنش حماس و دیگر 
را برانگیخت. باید منتظر ماند و دید که آیا این انتخابات شهرداری ها در سال 96 برگزار 
خواهد شد و در صورت برگزاری واکنش حماس چگونه خواهد بود؟ آیا حماس مانند سال 
2012 بار دیگر انتخابات را تحریم خواهد نمود یا در حوزه های انتخاباتی کرانه باختری 

حضور فعال خواهد داشت؟

در روزهای پایانی سال 95 تشکیالت خودگردان پس از تأخیر هفت 
کرد قصد برگزاری انتخابات در فروردین 96 و تنها در  ماهه اعالم 
کرانه باختری دارد. تصمیمی که واکنش حماس و دیگر گروه های 
مخالف تشکیالت در داخل و خارج از کرانه باختری را برانگیخت. 
باید منتظر ماند و دید که آیا این انتخابات شهرداری ها در سال 96 
برگزار خواهد شد و در صورت برگزاری واکنش حماس چگونه خواهد 
بود؟ آیا حماس مانند سال 2012 بار دیگر انتخابات را تحریم خواهد 
کرانه باختری حضور فعال خواهد  نمود یا در حوزه های انتخاباتی 

داشت؟
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1-3. انتخاب یحیی سنوار به عنوان مسئول دفتر سیاسی حماس در نوار غزه

دوشنبه 25 بهمن ماه 1395، حماس با برگزاری انتخابات داخلی خود، یحیی 
سنوار را به عنوان مسئول دفتر سیاسی این جنبش در نوار غزه و خلیل الحیه را به عنوان 
کرد. این انتخاب از لحظات اولیه انتشار خبر با واکنش های  جانشین وی انتخاب 
گوناگونی همراه بود. واکنش بسیاری از رسانه های صهیونیستی مانند هاآرتص به سابقه 

اسارت سنوار بود.

یحیی سنوار، انتخابش آن قدر غافلگیرانه بود که رسانه ها نخست به دنبال این 
بودند که رئیس جدید دفتر سیاسی حماس در نوار غزه کیست؟ سنوار اولین بار در سال 
1982 به مدت 4 ماه تحت بازداشت اداری قرار گرفت و در سال 1985 به اتهام تأسیس 
سرویس های امنیتی ویژه حماس موسوم به »مجد« به مدت 8 ماه بازداشت شد؛ وی 
همچنین در سال 1988 تحت بازداشت اداری قرار گرفت و پس از انتقال مجدد به دایره 
بازجویی و تحقیقات، به 4 بار حبس ابد محکوم گشت تا اینکه در جریان مبادله شالیت 
یا همان مبادله وفاداری به آزادگان در سال 2011 از زندان های صهیونیستی خارج شد. 
حماس در جوالی 2015 سنوار را به عنوان مسئول پرونده اسرای صهیونیستِی در دست 
کره ای در این خصوص تعیین کرد و فرماندهان قسام به خاطر اعتمادی  حماس و هر مذا

که به وی داشتند، او را برای این سمت انتخاب کردند.

نزدیکی سنوار به طیف نظامی حماس، سابقه اسارت وی و آزادی اش 
گرفتن وی در لیست تروریستی واشنگتن در  در تبادل با شالیت، قرار 
کنار بنیان گذاران شاخه  گذشته و مطرح شدن نام وی در  سال های 
امنیتی حماس، همگی از حاشیه های زندگی سنوار است. این حاشیه ها 
با  غزه  در  حماس  سیاسی  رهبر  عنوان  به  وی  انتخاب  شد  موجب 

واکنش های گوناگونی همراه باشد.
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نزدیکی سنوار به طیف نظامی حماس، سابقه اسارت وی و آزادی اش در تبادل با 
شالیت، قرار گرفتن وی در لیست تروریستی واشنگتن در سال های گذشته و مطرح شدن 
نام وی در کنار بنیان گذاران شاخه امنیتی حماس، همگی از حاشیه های زندگی سنوار 
است. این حاشیه ها موجب شد انتخاب وی به عنوان رهبر سیاسی حماس در غزه با 
واکنش های گوناگونی همراه باشد. به نظر می رسد انتخاب وی نشان دهنده رویکردی 
جدید در حماس است که بر تصمیم گیران رژیم صهیونیستی و هم چنین پرونده تبادل 

اسرا تأثیرگذار خواهد بود.49

1-4. کنگره هفتم فتح
کنگره های فتح، طبق قانون و نظام داخلی جنبش هر 5 سال به منظور تعیین 
کنگره های خود را در  کمیته مرکزی برگزار می شود؛ اما جنبش فتح حتی یک بار هم 
موعد مقرر برگزار نکرده است. این مسئله بیشتر به مسائلی چون مکان برگزاری کنگره، 
همچنین  و  آن  برگزاری  به  مربوط  امنیتی  خطرات  آن،  کنده  پرا اعضای  جمع کردن 

رویکردهای سیاسی بر می گردد.

کنگره هفتم در حالی در آذر ماه 1395 و روزهای پایانی سال 2016 برگزار شد که 
7 سال از کنگره ششم گذشته و تأخیر دو ساله آن محمود عباس را تحت فشار قرار داده 
بود. هفتمین کنگره جنبش فتح با حضور 1322 نفر از مجموع 1400 نفر از اعضای این 
جنبش در رام اهلل برگزار شد. در این کنگره پنج روزه هیئت هایی از 28 کشور و نمایندگانی 

از گروه های فلسطینی از جمله حماس حضور داشتند.

49  محمــد محســن فایضــی »انتخــاب ســنوار؛ تقویــت رویکــرد نظامی گــری حمــاس و پیچیدگــی پرونــده تبــادل اســرا« اندیشــکده راهبــردی 
تبییــن، منتشرشــده در تاریــخ 10 اســفند 1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/17832
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 شیخ احمد الشیخ به نمایندگی از جنبش حماس، نامه خالد مشعل رئیس دفتر 
کید شده  سیاسی این جنبش در کنگره هفتم فتح را که در آن بر وحدت و مشارکت ملی تأ
بود، قرائت کرد. حضور نمایندگان جنبش جهاد اسالمی هم از نکات موردتوجه در این 

کنگره بود.

کثریت اعضای فتح،  کنگره با حضور ا حضور حماس و جهاد اسالمی، برگزاری 
انتخاب دوباره محمود عباس به عنوان رهبر فتح، عدم رأی آوری مخالفان محمود 
گرفتن برغوثی در  کمیته مرکزی و هم چنین در صدر قرار  عباس و طرفداران دحالن در 

انتخابات کنگره مرکزی از مهم ترین تحوالت کنگره هفتم بود.50

50  محمــد محســن فایضــی »پیــدا و پنهــان کنگــره هفتــم جنبــش فتــح« اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشرشــده در تاریــخ 4 دی 
1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/15571
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2. تحوالت امنیتی- نظامی

2-1. تداوم انتفاضه سوم فلسطین
10 مهر سال 1394 پس از انجام عملیات شهادت طلبانه از سوی مهند حلبی 
نوجوان فلسطینی در قدس، معادالت فلسطین دچار تغییراتی شد. تغییراتی که ابتدا یک 
خیزش یا خشم نفرت نامیده می شد اما با گذشت زمان از مخالفت با »انتفاضه« نامیدن 
این تحوالت کاسته شد. با گذشت یک سال  و نیم از انتفاضه فلسطینیان،  حدود 300  
فلسطینی به شهادت رسیده اند. سهم سال 95، نزدیک به یک سوم شهدای انتفاضه 
است. کاهش شهدای انتفاضه در سال 95 نسبت به شش ماهه دوم سال 94 را می توان 
همکاری امنیتی شدید نیروهای تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی دانست. شاید 
بتوان انفجار اتوبوسی در قدس اشغالی در ابتدای اردیبهشت ماه 95 را آغاز مرحله ای 
جدید در انتفاضه دانست. پس از عملیات انفجار اتوبوس در قدس اشغالی که حماس 
مسئولیت آن را رسمًا بر عهده گرفت، بسیاری از صهیونیست ها از خطر مسلحانه شدن 
انتفاضه خبر دادند. اوج گیری انتفاضه و اضافه شدن رویکرد مسلحانه موجب شد بار دیگر 
عملیات ها افزایش یابد و شاهد به شهادت رسیدن حدود 60 فلسطینی دیگر از اردیبهشت 
ماه تا سال روز انتفاضه در هفته نخست مهرماه باشیم. همچنین در دی ماه شاهد یک 

عملیات مسلحانه دیگر بودیم که حدود 8 صهیونیست کشته شدند.

خروج حماس و جهاد اسالمی از انزوا، افزایش نارضایتی از محمود عباس 
و تعلیق انتخابات شهرداری ها، اعتصاب اسرا و پیروزی اراده های آنان 
بر صهیونیست ها و ظهور نسل پسا اسلو در میان جوانان فلسطینی از 

مهم ترین تبعات انتفاضه در فلسطین است. 
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انتفاضه طی یک سال و نیم گذشته پیامدهایی با خود به همراه داشته است. 
خروج حماس و جهاد اسالمی از انزوا، افزایش نارضایتی از محمود عباس و تعلیق انتخابات 
شهرداری ها، اعتصاب اسرا و پیروزی اراده های آنان بر صهیونیست ها و ظهور نسل پسا 
اسلو در میان جوانان فلسطینی از مهم ترین تبعات انتفاضه در فلسطین است. به طور کلی 
می توان انتفاضه در سال 95 را انتفاضه ای مسلحانه نامید که تداوم آن امید را به جوانان 

فلسطینی باالخص در کرانه باختری و الخلیل )قلب انتفاضه( تزریق نموده است.51

و 3  روزهای 2  در  فلسطین  انتفاضه  از  حمایت  کنفرانس  ششمین  برگزاری 
اسفندماه، حمایت علنی جمهوری اسالمی از آرمان فلسطین را بار دیگر نشان داد. حضور 
سران گروه های مقاومت و تشریح و تکرار اصول حمایتی ایران از آرمان آزادی فلسطین 
می تواند مقدمه ای برای بهبود رابطه میان تهران و گروه های فلسطینی باالخص حماس، 

پس از تیره شدن روابط ناشی از اختالف در بحران سوریه باشد.

2-2- فعالیت گروه های سلفی-جهادی در نوار غزه
از ابتدای مهرماه 95 شاهد شلیک موشک هایی از نوار غزه به سوی شهرک های 
صهیونیستی از جمله سدیروت بوده ایم. اتفاقی که موجب واکنش رژیم صهیونیستی 
در  صهیونیستی  رژیم  حمالت  شد.  یونس  خان  در  حماس  پایگاه های  بمباران  و 
گروه سلفی »احفاد الصحابه فی  که پس از شلیک این موشک ها،  گرفت  حالی انجام 
کناف بیت المقدس« طی پیامی مسئولیت عملیات شلیک موشک به سمت شهرک  أ

صهیونیست نشین سدیروت را بر عهده گرفت.

51  محمــد محســن فایضــی »انتفاضــه ســوم فلســطین؛ فرآیندهــا و پیامدهــا« اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشرشــده در تاریــخ 3 اســفند 
ــد زیــر: ــل بازیابــی در پیون 1395، قاب

http://tabyincenter.ir/17598
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گروه خود را شاخه ای از داعش در نوار غزه می داند. »احفاد الصحابه فی   این 
کناف بیت المقدس« پس از عملیات شهادت طلبانه شهید مصباح ابوصبیح در قدس  أ
اشغالی در اواسط مهرماه که منجر به کشته شدن دو صهیونیست شد، در پیامی عجیب 
گر شهید مصباح ابوصبیح عضو حماس یا فتح بوده، جایگاهش جهنم است. مدعی شد ا

گروه های سلفی جهادی زیادی مشغول به فعالیت بوده  و هستند  در نوار غزه، 
که همگی آنان با توجه به رویکرد حماس در اداره جامعه، داشتن گرایش های اخوانی و 
برقراری آتش بس با رژیم صهیونیستی، این جنبش مقاومتی را تکفیر نموده و در برخی 

موارد با این جنبش، درگیری هایی هم داشته اند.

سوی  از  بیانیه  صدور  و  تکفیر  مختلف،  درگیری های  شاهد   2015 سال  از 
جنبش های مختلف سلفی در غزه و منطقه، علیه حماس هستیم. ایجاد انشقاق و 
تنش در نوار غزه از سوی گروه های سلفی، متهم شدن حماس توسط بخشی از جامعه 
اهل تسنن به تخریب  و تحدید شریعت اسالم به دلیل درگیری با جریان های سلفی و 
حمله هوایی به غزه به بهانه نقض آتش بس از سوی سلفی ها توسط رژیم صهیونیستی، 
بخشی از عواملی است که موجب شده تا بسیاری از تصمیم سازان رژیم صهیونیستی، 
گروه های سلفی در غزه و منطقه را تهدیدی جدی ندانند و به آن به عنوان یک موهبت 

راهبردی بنگرند.52

52  محمــد محســن فایضــی »گروه هــای ســلفی-جهادی در نــوار غــزه؛ تهدیــد یــا موهبتــی راهبــردی بــرای تل آویــو« اندیشــکده راهبــردی 
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب ــان 1395، قاب ــخ 8 آب ــده در تاری ــن، منتشرش تبیی

http://tabyincenter.ir/12851/
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2-3. ترور مهندس زواری، مسئول پهپادهای حماس در تونس
گلوله در صفاقس   بیست و پنجم آذرماه 95 )15 دسامبر 2016( صدای شلیک 
دومین شهر پرجمعیت تونس در جنوب این کشور آفریقایی شنیده شد و محمد زواری با 
تابعیت تونسی و بلژیکی هدف 28 گلوله قرار گرفت. صدای گلوله در سرزمینی شنیده شد 
که مردم آن و حتی سیاست مدارانش در سال های اخیر در حمایت از فلسطین، انتفاضه و 

مظلومیت غزه از پیشتازان جهان عرب و اسالم اند.

زواری یکی از مهندسین تونسی است که از سال 1991 از سوی حکومت دیکتاتور 
بن علی به سوریه تبعید شده بود و این تبعید مقدمه ای شده بود که وی با جنبش های 
مقاومت فلسطین مانند حماس ارتباط بگیرد و در راستای آرمان فلسطین مبارزه نماید. 
پس از پایان دوره تبعید ده ساله محمد زواری، این شهید بار دیگر به تونس برگشت و رفت 

آمدهای گوناگونی به سوریه و دیگر مناطق داشت.

کرد: »زواری 10 سال پیش به  کید  قسام طی بیانیه ای در خصوص زواری تأ
مقاومت فلسطین پیوست و به عضویت گردان های قسام درآمد و برای دفاع از فلسطین 
به نیابت از امت وارد عرصه نبرد با دشمن صهیونیستی شد و در عرصه رزم و مبارزه با این 
دشمن سربلند بیرون آمد… ترور زواری زنگ خطر را برای امت های عربی و اسالمی به صدا 
درآورد تا متوجه شوند که اسرائیل و مزدورانش در کشورهای عربی نقش های خطرناکی 
بازی می کنند و اکنون زمان آن رسیده است که این مزدوران بزدل خائن ریشه کن شوند… 
مهندس زواری یکی از فرماندهان ناظر پروژه پهپادهای ابابیل است، این پهپادها در 

جریان جنگ 51 روزه غزه در تابستان سال 2014 نقش چشمگیری ایفا کرد.«
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گرفتن  که پس از سال 2000 و قدرت  اما نکته حائز اهمیت ترور زواری آن است 
حامیان مقاومت در فلسطین و نوار غزه، رژیم صهیونیستی سعی نمود ترورهای خارج از 
فلسطین را متوقف نماید به گونه ای که پس از ترور ناکام خالد مشعل در امارات در سال 
1997، تنها شاهِد ترور عزالدین شیخ خلیل از فرماندهان گردان های قسام در اثر انفجار 
خودرویش در دمشق در سال 2004 و ترور محمود مبحوح فرمانده برجسته گردان های 
قسام در امارات در سال 2010 بوده ایم. آمار به خوبی نشان می دهد رژیم صهیونیستی 
ترورهای خارج از فلسطین را از ترس پاسخ مقاومت از سال 2000 بسیار محدود نموده 

است.

ترور زواری نشان دهنده دو موضوع است؛ نخست آنکه ترور محمد زواری می تواند 
آغازی بر ترورهای خارج از فلسطین یا انتقام از مقاومت در خارج از سرزمین های اشغالی 
باشد و دیگر اینکه نشان دهنده میزان هراس صهیونیست ها از تقویت و قدرت یابی توان 

آفندی حماس است.53

53  محمــد محســن فایضــی »تــرور مهنــدس زواری و تغییــر مشــی مبارزاتــی حمــاس« اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشرشــده در تاریــخ 27 
دی 1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/16314
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3- تحوالت سیاست خارجی

3-1. بهبود روابط مصر و حماس
گذشته طی یک فرآیند مشخص بسیار به هم  مصر و حماس طی یک سال 
نزدیک شده و دیدارهای گوناگونی میان هیئت های امنیتی و سیاسی خود برگزار کرده اند. 
جهاد اسالمی هم از این روند مستثنا نبوده و بسیار به مصر نزدیک شده است. ماه پایانی 
کرد: »حماس فصل جدیدی از  کید  سال 95 هنیه نائب رئیس دفتر سیاسی حماس تأ
روابط خود را با مصر آغاز کرد و امیدواریم که این روابط گسترش یابد. ما نسبت به روابط با 
قاهره بسیار تمایل داریم و بدون مداخله در امور داخلی مصر، نگرانی ها در رابطه با امنیت 
ملی این کشور را از بین خواهیم برد.« این اتفاق در حالی رخ داده است که مصِر سیسی، 
بسیار به تل آویو نزدیک بوده و رژیم صهیونیستی هم هیچ اعتراضی به اقدامات مصر در 
نوار غزه و فلسطین نداشته است. این اتفاق برای هر سه بازیگر یعنی سیسی، حماس 

)مقاومت غزه( و رژیم صهیونیستی منفعت هایی دارد.

سیسی با این نزدیکی به دنبال نقش آفرینی در صلح اعراب و رژیم، مشروعیت 
بخشی به وجهه خود در جهان عربی توأم با منفعت اقتصادی و همچنین کنترل امنیتی 
صحرای سینا و جلوگیری از ورود سالح به مصر است. رژیم صهیونیستی هم به نظر 
می رسد از این نزدیکی بسیار رضایتمند است. کنترل امنیتی صحرای سینا و اهرم فشار 
کنترل حالت انفجاری نوار غزه را می توان  علیه مقاومت در آتش بس های احتمالی و 

اصلی ترین دالیل این خشنودی دانست.

یکی از راه کارهای کنترل انفجاری نوار غزه، نقش آفرینی یک کشور ثالث برای 
تبادل کاال به درون نوار غزه و کنترل بر روی نظامی نبودن کاالهای ورودی است. تحقق 
این امر تنها از دست دو بازیگر مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترکیه به دلیل نزدیکی 
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به غزه امکان پذیر است. ترکیه به دلیل نداشتن مرز با نوار غزه و برخی مسائل دیگر، گزینه 
توانمندی برای کاستن محاصره نوار غزه نیست. هرچند پس از اعالم عادی سازی روابط 
ترکیه و رژیم صهیونیستی در بهمن ماه چند محموله سوخت از ترکیه وارد غزه شد که به 
نظر می رسد هدف از آن اقدام بیش از آنکه بهبود وضعیت غزه باشد، توجیه افکار عمومی 

حامی اردوغان در فلسطین و ترکیه بود.

رژیم  به  را  امکان  این  امنیتی  حوزه  در  باالخص  حماس  و  مصر  نزدیکی  اما 
صهیونیستی می دهد که با اعتماد به همکاری امنیتی دو طرف، به منظور کاهش تبعات 
گذرگاه رفح نقش تنفسی را برای ساکنان باریکه ایفا نماید. مصری  محاصره نوار غزه، 
گروه های نوار غزه نزدیک باشد، می تواند این نقش را برای رژیم  که به حماس و دیگر 

صهیونیستی بازی نماید.



اندیشکده راهربدی تبیین|منطقه در سال 95/ 140

4. دورنمای فلسطین در سال 96
شاید بتوان جنگ احتمالی نوار غزه، تغییر سیاست حماس ناشی از تغییر مدیریت 
آن و رهبری احتمالی اسماعیل هنیه و همچنین تشدید حالت انفجاری غزه را از مهم ترین 

مؤلفه های شکل دهنده فلسطین در سال 1396 دانست.

4-1- جنگ احتمالی نوار غزه
که در ماه های پایانی آن بارها جنگنده های  سال 95 در حالی به پایان رسید 
صهیونیستی به پایگاه های نوارغزه حمله نمودند و مسئولین صهیونیستی از لزوم جنگی 
جدید برای کنترل حماس و پیشرفت توان آفندی حماس )مانند تونل ها و توان نیروی 
دریایی( خبر دادند. شاید روی کار آمدن دولت راست گرای ترامپ نیز فرصت جنگ را برای 
نتانیاهو فراهم سازد؛ اما وقوع این جنگ به مؤلفه های بسیاری وابسته است یا بهتر است 
گر برطرف گردد  گفته شود، موانعی که اکنون در پیش روی رژیم صهیونیستی وجود دارد، ا

جنگ چهارم نوار غزه دور از ذهن نخواهد بود.

تشدید  به  توجه  با  ملی  وحدت  موضوع  با   96 سال  در  فلسطین 
همکاری های امنیتی تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی و ضعف 
محمود عباس بیش از پیش گالویز خواهد بود. نمونه بارز همکاری های 
که منجر به  تشکیالت و نیروهای رژیم در روزهای پایانی سال 95 بود 

شهادت باسل االعرج شد.
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4-2- انتخابات شهرداری ها و تشدید اختالفات درون فلسطینی
فلسطین در سال 96 با موضوع وحدت ملی با توجه به تشدید همکاری های 
امنیتی تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی و ضعف محمود عباس بیش از پیش 
گالویز خواهد بود. نمونه بارز همکاری های تشکیالت و نیروهای رژیم در روزهای پایانی 
که منجر به شهادت باسل االعرج شد. همچنین اعالم تشکیالت مبنی  سال 95 بود 
کردن نوار غزه  کرانه باختری و استثنا  بر برگزاری انتخابات شهرداری ها در سال 96 در 
برخالف توافق قبلی با گروه های فلسطینی، اختالف میان گروه های فلسطینی را بیش از 

پیش شعله ور خواهد کرد.

 ابومازن و تشکیالت سال به سال در حال از دست دادن جایگاه اجتماعی و سیاسی 
خود هستند و رقیبان و مخالفان وی بیش از گذشته طمع به قدرت  دارند. باالخص که 
برخی کشورهای منطقه ای مانند مصر و امارات به دنبال جایگزین کردن دحالن به جای 
محمود عباس اند. لذا تغییر در ساختار قدرت و شخصیت ها در سپهر سیاسی فلسطین در 

سال آتی چندان دور از ذهن نخواهد بود.
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لبنان

1. تحوالت داخلی
در بررسی داخلی لبنان، تحوالتی هم چون مشکالت ناشی از پناهجویان سوری، 
تحوالت اقتصادی، پایان بحران زباله، عملیات های تروریستی و ... وجود دارد اما به نظر 
می رسد مهم ترین و برجسته ترین تحول داخلی لبنان در سال 95 که بازتاب های گسترده 

جهانی نیز داشت، انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور این کشور بود. 

1-1. انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور
از 3 خرداد 1393 تا 10 آبان 1395، لبنان رئیس جمهور نداشت. در این مدت 
البته پارلمان 45 بار برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه داد اما در تمام این مدت 
نتوانست به حدنصاب الزم برای انتخاب رئیس جمهور دست یابد.54 در نهایت در 10 آبان 
95، پس از رقابت های سیاسی پیچیده و نزدیک، جریان 14 مارس پذیرفت که میهمان 

جدید کاخ بعبدا، ژنرال میشل عون باشد.

در این دو سال و نیم، حزب اهلل به صورت پیوسته بر کاندیداتوری میشل عون، 
رئیس جریان ملی آزاد لبنان تاکید داشت.  حتی تغییر تاکتیکی 14 مارسی ها و مشخصا 
سعد الحریری رئیس حزب المستقبل مبنی بر پذیرش سلیمان فرنجیه رئیس جریان 
المرده که عضو 8 مارس است هم نتوانست حزب اهلل را از تصمیم خود منصرف سازد و 
این در حالی بود که حتی جنبش امل و شخص نبیه بری هم سلیمان فرنجیه را بر میشل 

عون ترجیح می داد.

ــو. روندهــا و ســاختارهای انتخابــات پارلمانــی و انتخــاب رئیــس جمهــور در لبنــان. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 15 مهــر  54  . حســین آجورل
1394. قابــل مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/11607
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گروه های همسو، منجر به   با این وجود اما اصرار جریان ملی آزاد و حزب اهلل و 
این شد که سعد الحریری دست از سلیمان فرنجیه کشیده و به ریاست جمهوری میشل 
عون رضایت دهد. البته شرط الحریری برای این پذیرش، نخست وزیری خودش بود 
که محقق شد.55 اما واقعیت این است که پرونده ریاست جمهوری لبنان که عمدتا به 
دلیل مسائل خارجی به سرانجام نمی رسید، با تغییر موضع عربستان و دست برداشتن او 

از لجاجت های سیاسی، نهایتا بسته شد. 

در هر صورت مهم ترین پرونده سیاسی لبنان پس از دو سال و نیم، نهایتا به سود 
حزب اهلل و محور مقاومت تمام شد. عون اگرچه در ابتدای تشکیل ائتالف 14 مارس، 
یکی از اعضای اصلی آن بود اما پس از مدتی با بازنگری در رفتارهای سیاسی خود، به 

ائتالف 8 مارس پیوست.56 

55  . تشکیل کابینه جدید لبنان پس از 29 ماه تأخیر. اندیشکده راهبردی تبیین. 5 دی 1395. قابل مشاهده در؛
http://tabyincenter.ir/15641
56  . اندیشــکده راهبــردی تبییــن پــس از انتخــاب میشــل عــون به عنــوان رئیس جمهــور جدیــد لبنــان، نشســتی را بــرای بررســی بیشــتر ایــن 

ــو کارشــناس برجســته مســائل لبنــان، برگــزار کــرد؛ موضــوع بــا حضــور دکتــر حســین آجورل
  http://tabyincenter.ir/13069
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2. تحوالت خارجی
سرنوشت لبنان احتماال بیشتر از هر کشور دیگری به معادالت خارجی گره خورده 
است. شرایط ژئوپلیتیکی این کشور از یک سو و نفوذ قدرت های منطقه ای در آن از سوی 
دیگر، باعث شده تا حتی سیاست داخلی لبنان هم عمیقا رنگ و بوی روابط خارجی به 
گاهی از معادالت خارجی موثر بر لبنان می تواند مفید باشد. در  خود گیرد. بر این اساس، آ
ادامه برخی از مسائل خارجی لبنان ذکر می شود که در سال 1395 برجستگی معناداری 

یافته بود.

2-1. لبنان، ایران، عربستان
گروه ها و جریان های همسو با ایران در لبنان از آزادی عمل برخوردار  هرچقدر 
هستند، گروه های متحد عربستان عمیقا تابع ریاض بوده و حتی در برخی مسائل داخلی 
نیز با اجازه ی سعودی ها رفتار می کنند. چنین امری باعث پیچیده تر شدن معادالت 

لبنان شده است.

عربستان به صورت مشخص رقیب خود در لبنان را ایران می داند و الگوی رفتای 
خود را مبتنی بر چنین تلقی ای از ایران سامان می دهد. بر همین اساس می توان رفتار 

ریاض در قبال لبنان را در سال 95 تحلیل کرد. 

در اوایل دی ماه 1392، پادشاه پیشین سعودی، خبر اعطای کمک سه میلیادری 
به دولت و ارتش لبنان برای خرید سالح از فرانسه را به شکل رسمی اعالم کرد. در پی آن 
گانه  نیز اعالم شد که با هدف حمایت از تشکیالت امنیتی لبنان، مبلغ یک میلیارد دالر جدا
که از این مبلغ فقط 350 میلیون دالر به یکی از بانکهای بیروت  پرداخت خواهد شد 
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منتقل شد. در بهمن ماه 1394 عربستان اعالم کرد که مبالغ اعالم شده را به دلیل عدم 
همراهی دولت لبنان با سیاستهای عربی و سیاست خارجی سعودی متوقف کرده است. 
ماجرا اما باز می گشت به تصمیم متفاوت لبنان در نشست اتحادیه عرب. ریاض مدعی 
است که وزیر خارجه لبنان، جبران باسیل که داماد میشل عون و عضو برجسته ی جریان 
ملی آزاد لبنان هم هست، در اجالس اخیر وزرای خارجه اتحادیه عرب با خویشتن داری 
در مقابل محکومیت ایران به دلیل حمله به سفارت سعودی در تهران، اجماع عربی را 
نقض کرده است؛ لذا اکنون دولت لبنان باید به دلیل آن تصمیم، تنبیه شود و از کمک 

مالی عربستان محروم گردد!57 

این سیاست عربستان در حوزه های دیگر نیز ادامه یافت تا این که در نهایت با 
عقب  نشینی در پرونده ریاست جمهوری لبنان که به نوعی عقب نشینی در مقابل ایران 
کرسی ریاست جمهوری و سعد الحریری به نخست وزیر دست  بود، میشل عون به 
یافتند. در خصوص علت چنین رفتاری از سوی ریاض، موارد متعددی گفته شده است 
که به نظر مهم ترین آن، ناامیدی عربستان و متحدان لبنانی اش از سقوط بشار اسد در 

سوریه می باشد. 

عربستان پس از به قدرت رسیدن میشل عون نیز سعی کرد تا بهترین بهره برداری 
را از شرایط جدید نماید. او با این فرض که عون متحد حزب اهلل است، چراغ سبزهایی را 
برای عون روشن کرده است تا او را به خود نزدیک ساخته و یا حداقل، توازنی میان روابط 
او با تهران و ریاض ایجاد نماید. سفر میشل عون به عربستان در چنین چارچوبی تحلیل 

می شود، البته از زاویه ی دید عربستان.58 

ــن. 10  ــردی تبیی ــکده راهب ــت؟«. اندیش ــران اس ــه ای ای ــار منطق ــی مه ــی دالر« در پ ــا »دیپلماس ــه ب ــتان چگون ــانیان. »عربس ــعید ساس 57  . س
ــفند 1394؛ اس

http://tabyincenter.ir/13459
58  . محمد گلی. »بررسی اهداف سفر میشل عون به عربستان«. اندیشکده راهبردی تبیین. 5 بهمن 1395. قابل مشاهده در؛

http://tabyincenter.ir/16600
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نکته جالب در این سفر، شرط گذاری مجدد مقامات آل سعود برای لبنان جهت 
کشور بوده است. روزنامه لبنانی االخبار در این خصوص  کمک مالی به این  پرداخت 
می نویسد: »عربستانی ها پرداخت 400 میلیون دالر را به توقف حمالت رسانه ای علیه 
ریاض در لبنان مشروط کرده اند با وجود اینکه رسانه ها لبنان خالل 2 ماه اخیر از حجم 
کاسته اند و حزب اهلل و دبیرکل آن »سید حسن نصراهلل« جز پس از حمله  این انتقادها 
گروه های تروریستی، سقف حمالت  عربستان به یمن و قرار دادن حزب اهلل در لیست 
رسانه  ای علیه ریاض را افزایش ندادند. عالوه اینکه بسیاری از معلومات اطالعاتی امنیت 
لبنان ثابت می کند انفجارهای تروریستی که در ضاحیه مقر اصلی حزب اهلل انجام شده ، 

به اطالعات عربستان ارتباط دارد.«59

2-2. ارتقای بازدارندگی حزب اهلل در مقابل رژیم صهیونیستی 
در دومین روز سال 1395، سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در مصاحبه  
با المیادین گفت: »مشکل ]رژیم صهیونیستی فقط[ در انبارهای آمونیاک نیست که در 
حیفاست. کارخانه های دیگری نیز هست. این رژیم با موشک های حقیقی هدف گرفته 
نشده ]تا االن[. زیرساخت های پتروشیمی و آنچه بیولوژیکی است، تاسیسات اتمی و 
انبارهای اتمی و زرادخانه های کالهک های اتمی… اینها کارخانه ها و تاسیساتی است که 
گر اسرائیل  در شهرها و در جوار شهرهای اسرائیلی موجود است. این ها اهدافی است که ا
بخواهد زیرساخت های ما را بزند، حق ماست که هر هدفی که برای دشمن بازدارندگی 

ایجاد کند، هدف بگیریم.«60 

59  . »السعودیة تبتّز لبنان: الصمت مقابل 400 ملیون دوالر«. األخبار. ١٤ ژانویه ٢٠١٧. قابل مشاهده در؛
http://www.al-akhbar.com/node/270933

60  . السید نصراهلل: أي حرب علی لبنان سنخوضها بال سقف وال خطوط حمراء. المیادین. 21 مارس 2016. قابل مشاهده در؛
http://www.almayadeen.net/news/politics/33526
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این شدیدترین تهدیدی است که تا کنون از سوی حزب اهلل علیه رژیم صهیونیستی 
کرده، چنین تهدیدی جهت افزایش  که نصراهلل نیز تاکید  بیان شده است. همان طور 
بازدارندگی حزب اهلل می باشد. پیش از این نیز او مخازن آمونیاک در حیفا را مورد تهدید 
قرار داده بود: »صهیونیست ها از جنگ بعدی ]احتمالی[ می ترسند. می ترسند که مقاومت 
مخزن های گاز در حیفاء را که به مرگ و جراحت 800 هزار فرد در رژیم غاصب می شود، 
هدف بگیرد و معتقدند که آسیبی که از انفجار این مخزن ها ایجاد خواهد شد، معادل 
یک بمب اتم است. از دید آنان، ما بمب اتم داریم!«61 این تهدید به  لحاظ معناداری، 
برای رژیم صهیونیستی کامال معتبر بود62 و بر همین اساس نیز دادگاه رژیم صهیونیستی 
در 24 بهمن 1395 حکم تخلیه مخازن آمونیاک در خلیج حیفا واقع در اراضی اشغالی 
گزارش هایی در خصوص احتمال هالکت  کرد. این حکم پس از انتشار  1948 را صادر 
ده ها هزار صهیونیست در صورت حمله به این مخازن در هر جنگ آتی صادر شد. دادگاه 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد: »گزارش های اخیر حکایت از آن دارد در این مخازن 12 هزار 
تن آمونیاک ذخیره شده که در صورت بروز هرگونه جنگ، زندگی و سالمتی اسرائیلی ها 
به خطر خواهد افتاد، لذا باید آنها را تخلیه و به یک مکان امن تر منتقل کرد.«63 پس  از 
این تصمیم از سوی رژیم صهیونیستی، سیدحسن نصراهلل در سخنرانی خود در اواخر 
بهمن ماه 1395 اظهار داشت: »گفته شد تخلیه ی مخازن آمونیاک حیفا نشانه ی نزدیک 
بودن آغاز جنگ است. البته من آن را لزوما نشانه ی این موضوع نمی دانم اما قطعا 
که اسرائیلیان به سخنان و توانایی مقاومت اطمینان دارند.  نشان دهنده ی آن است 

پیش از آن نگاه، این گونه نگاه کنید.

61  . »خوف اسرائیلي جراء کالم السید نصر اهلل حول غاز "االمونیا" في حیفا«. المنار. 17 فوریه 2016. قابل مشاهده در؛ 
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=1426907
62  . بــرای اطــالع از ابعــاد ایــن تهدیــد رجــوع کنیــد بــه: »بررســی تهدیــد دقیــق ســید حســن نصــراهلل در مراســم بزرگداشــت فرماندهــان و 

ســرداران شــهید مقاومــت« در کانــال اندیشــکده راهبــردی تبییــن بــه آدرس:
https://telegram.me/Tabyincenter/3687

63  . »تصمیم اسرائیل برای تخلیه مخازن آمونیاک خود در اراضی اشغالی 48«. خبرگزاری ایسنا. 25 بهمن 1395. قابل مشاهده در؛
http://www.isna.ir/news/95112517336
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 اسرائیلیان بدانند این مخازن را هرجا ببرند باالخره دست ما به آن می رسد. خود 
گر نیروگاه حیفا به اندازه ی یک بمب اتم قدرت داشته باشد، کشتی ای  اسرائیلیان گفتند ا
اتم  تغذیه می کند 5برابر یک بمب  را  نیروگاه های دیگر  و  نیروگاه حیفا  آمونیاک  که 
خطرناک است. فرض کنیم نیروگاه ها را تخلیه کردند، کشتی را کجا می خواهند پنهان 
کنند؟ همچنین بنده به اسرائیلیان می گویم نیروگاه هسته ای دیمونا را تخلیه کنید چون 
خودتان می دانید این نیروگاه قدیمی و فرسوده است و اطالعات ما درباره اش کامل است 
و زدنش نیاز به قدرت موشکی باالیی ندارد. در هر صورت حزب اهلل توانسته است تهدید 
اسرائیل هسته ای علیه منطقه را به تهدیدی علیه خود رژیم و شهرک نشینان و متجاوزان 

اسرائیل تبدیل کند.«64

به نظر می رسد ارتقای سطح بازدارندگی حزب اهلل علیه رژیم صیهونیستی به 
دالیل زیر صورت گرفته است؛

توسعه کمی و کیفی روابط رژیم صهیونیستی و دولت های عرب• 

کاهش مشروعیت منطقه ای او در جنگ •  تروریست نامیده شدن حزب اهلل و 
احتمالی

تالش برای قطع کردن بازوهای ایران در منطقه با کارگزاری عربستان• 

تالش حزب اهلل برای مصون سازی منطقه ای خود فارغ از نتیجه احتمالی • 
بحران سوریه

تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا بر رژیم صهیونیستی• 

ــان.  ــالمی لبن ــت اس ــزب اهلل«. مقاوم ــران ح ــهادت س ــالگرد ش ــم س ــان، در مراس ــزب اهلل لبن ــر کل ح ــراهلل، دبی ــن نص ــید حس ــخنرانی س 64  . »س
ــاهده در؛ ــل مش ــن 1395. قاب 28 بهم

http://www.moqawama.ir/?speech=951128&title
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تهدیدات و تمهیدات رژیم صهیونیستی علیه حزب اهلل65• 

با توجه به قابلیت های حزب اهلل و شاخص های مطرح در حوزه بازدارندگی، 
تهدیدهای او برای رژیم صهیونیستی کامال معتبر شناخته می شود.66 اقدام رژیم اشغال گر 

قدس برای انتقال منابع آمونیاک خود از حیفا، بیان گر چنین اعتباری است.

ــردی  ــکده راهب ــت؟«. اندیش ــاء داده اس ــتی را ارتق ــم صهیونیس ــه رژی ــش علی ــطح تهدیدات ــان س ــزب اهلل لبن ــرا ح ــانیان. »چ ــعید ساس 65  . س
تبییــن. 14 فروردیــن 1395. قابــل مشــاهده در؛

http://tabyincenter.ir/11601
66  . ســعید ساســانیان. ارتقــاء ســطح تهدیدهــای حــزب اهلل لبنــان و شــاخصه های بازدارندگــی آن. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 9 فروردیــن 

1395. قابــل مشــاهده در؛
http://tabyincenter.ir/11598
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3. دورنمای سال 1396

منطقه امن و پناهجویان سوری در لبنان 
انکاری  امر قابل  لبنان  کشور  از حضور پناهجویان سوریه در  مشکالت ناشی 
نیست. میشل عون نیز نسبت به این مساله حساس بوده و چندین بار به آن اشاره کرده 
است. همین امر هم باعث شد تا میشل عون، نظر مثبت خود را با طرح ترکیه در خصوص 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه اعالم دارد. به نظر می رسد با توجه به پیشرفت این 
طرح ترکیه در عرصه میدانی )اشغال بخشی از شمال حلب( و سیاسی )موافقت آمریکا و 
دولت های اروپایی و هم چنین پذیرش تلویحی روسیه(، انتقال پناهجویان از لبنان به 

این منطقه )در صورت تشکیل(، یکی از مسائل مهم لبنان در سال 96 باشد.

افزایش عملیات های تروریستی
سال 95 نسبت به سال های گذشته، برای لبنان کمی آرام تر بود. احتماال در سال 
96 بحران سوریه شاهد پیشرفت هایی در حوزه سیاسی خواهد بود و گروه های تروریستی 
ممکن است از انسجام سابق برخوردار نباشند. این امر می تواند زمینه ساز حضور افراد 
کشورهای پیرامونی لبنان شود. در این صورت، به نظر می رسد  گروه ها در برخی  این 

عملیات های تروریستی در لبنان افزایش خواهد یافت.
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فشار بر حزب اهلل جهت خروج از سوریه
با توجه به احتمال پیشرفت های سیاسی در بحران سوریه در سال 96، فشارها 
جهت خروج حزب اهلل از خاک سوریه بیشتر خواهد شد. عالوه بر دولت های عربی و 
غربی، این فشارها از داخل نیز بر حزب اهلل وارد خواهد آمد. به نظر می رسد رئیس جمهور 
میشل عون نیز به دالیل مختلف از جمله مشکالت ناشی از پناهجویان سوری، فشار 
دولت های عربی، تنگناهای مالی و ... به این مساله ورود کرده و از حزب اهلل بخواهد تا 

از سوریه خارج شود.

حزب اهلل و جوالن
فارغ از مسائل متعددی که در بحران سوریه وجود دارد و برای رژیم صهیونیستی 
حائز اهمیت است، سرنوشت بلندی های جوالن برای او یک مساله حیاتی است. این 
رژیم خواهد کوشید تا مانع از حضور حزب اهلل در جوالن شود و از سوی دیگر حزب اهلل نیز 
می کوشد تا ضمن توسعه نفوذ خود در این منطقه، این نفوذ را تثبیت نماید. لذا با توجه 
به تحوالت میدانی و سیاسی مهم در سوریه که بیان گر حرکت به سوی پایان این بحران 

می باشد، به نظر می رسد در سال 96، کشمکش ها بر سر جوالن افزایش خواهد یافت.
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مصر

1- مسائل داخلی

1-1- مسائل امنیتی
کودتا علیه مرسی در سال 92 جدی تر شده بود،  که با  تحوالت امنیتی در مصر 
از یک سو و تحوالت امنیتی و  هم چنان ادامه دارد. حضور داعش در صحرای سینا 
انفجارهای متعدد در برخی شهرهای بزرگ مصر، از جمله مصائب امنیتی مصر در سال 95 
است. با این وجود بیشترین درگیری بین نیروهای امنیتی و ارتش با داعش و نیروهای 
تکفیری در صحرای سینا به وقوع پیوسته است. در ادامه به برخی از این رویدادهای 

امنیتی که برای دولت مصر چالش زا بوده است اشاره می شود.:

ارتش مصر بهمن 95 با اجرای عملیاتی در استان سینای شمالی 14 فرد مسلح را 
کشته و 10 فرد دیگر را دستگیر کرد. در این عملیات 6 انبار متعلق به تروریست ها کشف 
و 4 تن مواد شیمیایی برای ساخت بمب دستی کشف شد. همچنین در عملیات مذکور 
نیروهای ارتش توانسند یک تونل زیرزمینی در مرز مصر و فلسطین اشغالی را مسدود کنند. 
که به دنبال طرح ریزی و  همچنین پلیس قاهره 15 اسفند از کشته شدن 4 تروریست 
انجام چندین عملیات بزرگ بودند خبر داد. این تروریست ها در منطقه »منصوریه« در 

جنوب غربی قاهره با نیروهای امنیتی درگیر شده و در این درگیری کشته شدند.

در راستای بحران تروریست ها و معضل امنیتی در مصر سایت های وابسته به گروه 
تروریستی داعش تصاویری را منتشر کرده و از اقدام نیروهای این گروه در ایجاد ایست و 
بازرسی در منطقه العریش مصر پرده برداری کردند. در بهمن 95 نیز منابع امنیتی از کشته 
شدن 5 نیروی نظامی در مرکز صحرای سینا خبر دادند. بیشتر این اقدامات تروریستی را 
در مصر گروه موسوم به »والیت سینا« که در سال 2014 با داعش بیعت کرده انجام داده 

است. 
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در عملیات دیگری که ارتش مصر مهر ماه انجام داد بیش از صد تروریست داعش 
به هالکت رسیدند. در این عملیات که به شکل حمله هوایی صورت پذیرفت زرادخانه ها 
و پایگاه های تروریست ها مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند. گسترده بودن صحرای 
سینا مجال مناسبی برای تجمع تروریست ها فراهم کرده است. این عملیات تروریستی 
نیروهای  گرفته است. همین  به خود  بیشتری  زمان سقوط محمد مرسی شدت  از 
خشونت طلب در اقدامی دیگر و این بار با هدف نشانه رفتن غیر نظامیان در 21 آذر 95 
کلیسای قبطی ها در منطقه »العباسیه« قاهره را مورد هدف انفجار تروریستی قرار دادند 
که در نتیجه آن 25 نفر کشته و 45 نفر دیگر زخمی شدند. این اقدامات تروریستی ضمن 
ایجاد بحران امنیتی برای مصر گردشگری و سرمایه گذاری این کشور را نیز تحت تأثیر قرار 
داده است به گونه ای که درآمد ناشی از توریسم در سال های گذشته کاهش یافته است. 
گروه های تروریستی در استان سینا و فعالیت های مخرب آن ها در  لذا جوالن داعش و 

دیگر استان ها به یکی از بحران های امنیتی مصر تبدیل شده است.

 

 

کودتا علیه مرسی در سال 92 جدی تر  که با  تحوالت امنیتی در مصر 
از  دارد. حضور داعش در صحرای سینا  ادامه  بود، هم چنان  شده 
یک سو و تحوالت امنیتی و انفجارهای متعدد در برخی شهرهای 
بزرگ مصر، از جمله مصائب امنیتی مصر در سال 95 است. با این 
وجود بیشترین درگیری بین نیروهای امنیتی و ارتش با داعش و 

نیروهای تکفیری در صحرای سینا به وقوع پیوسته است.
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1-2- مشکالت اقتصادی و »انقالب بیچارگان«
مسأله ی دیگری که در سال 95 برای دولت مردان مصر مشکل آفرین بود مشکالت 
و وضعیت وخیم اقتصادی و تظاهرات و اعتراضات موسوم به »انقالب بیچارگان« بود. 
کونومیست در مرداد ماه 95 گزارشی منتشر کرده و از وخامت اوضاع اقتصادی و  مجله ا
گزارش این مجله میانگین بیکاری در میان جوانان مصری  سیاسی مصر خبر داد. به 
به 40 درصد رسیده است. این مجله در گزارش خود اشاره می کند که عبدالفتاح سیسی 
رئیس جمهوری مصر سرکوب گرتر از حسنی مبارک )دیکتاتور مخلوع( و بی کفایت تر از 
محمد مرسی )رئیس جمهور برکنار شده( است و نظام سیسی هم اکنون در حال جان 
دادن است و فقط با کمک های مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زنده مانده 
است و نفس می کشد.)1( در همین راستا وزیر رفاه دولت مصر از جیره بندی و کاهش تعداد 
نان اختصاصی هر شهروند مصری خبر داده است. همین موضوع موجب شد شهروندان 
مصری در 17 اسفند تظاهرات کرده و شعارهایی علیه دولت سیسی سر دهند. معترضان 
در استان های اسکندریه، دمنهور و کفرالشیخ راه آهن را مسدود کرده و مانع حرکت قطار 
شدند. در قاهره نیز مردم در منطقه »الوراق« تظاهرات کرده و خیابان های اصلی را مسدود 
کردند.)2( مصر در سال 95 با کسری 10 درصدی بودجه در تولید ناخالص ملی مواجه بوده 
و تورم 14 درصدی را تجربه کرده است. السیسی برای جبران کسری و به منظور اجرای 
اصالحات اقتصادی درخواست وام 12 میلیارد دالری ظرف 3 سال به صندوق بین المللی 
پول داده است. اجرای اصالحات اقتصادی و برنامه حذف تدریجی یارانه انرژی موجب 
شده قیمت برق 40 درصد گران شود. بحران و شکنندگی اقتصاد مصر درحالی است که 
السیسی همچنان بر اعمال مالیات ها و گرفتن مالیات از مردم به نفع گروه ها و طبقات 
سطح باال مانند ارتش، پلیس و دادگستری اصرار می ورزد. همین مسأله باعث شده 74 
درصد مردم مصر با ادامه حکومت السیسی مخالفت کرده و شرکت او در انتخابات سال 

2018 را با شکست همراه بدانند.



157/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

که به »انقالب بیچارگان«   همه این عوامل حرکتی را در مصر به راه انداخته 
انقالب، اطالعات  این  اجتماعی تشکیل دهنده ی  بدنه  موسوم شده است. در مورد 
مختلفی وجود دارد. طرفداران اخوان المسلمین بخشی از بدنه ی اعتراض را تشکیل 
می دهند که به واسطه کودتا، سرکوب و اعدام گسترده هواداران خود توسط دولت کودتا، 
از عبدالفتاح السیسی زخم خورده هستند. طرفداران حسنی مبارک نیز در میان معترضین 
حضور دارند که به دنبال بازگرداندن دیکتاتور اسبق مصر به قدرت هستند. معترضین به 
وضعیت اقتصادی و شرایط نامساعد زندگی، بخش دیگری از بدنه ی اعتراض را تشکیل 
می دهند. با این وجود همه معترضین یک خواسته دارند و آن هم ساقط شدن دولت 
السیسی به سبب وضعیت بد اقتصادی است. السیسی در مقام پاسخ به اعتراضات از 
جوانان مصر خواسته صبر پیشه کرده و در برابر مشکالت اقتصادی نارضایتی خود را اعالم 
نکنند. هم چنین السیسی پیشتر گفته بود: »انقالب بیچارگان که خواستار برکناری او به 
دلیل قیمت هاست به نتیجه نخواهد رسید.« از طرفی »یاسر العمده« هماهنگ کننده ی 
تظاهرات گفته است 80درصد مردم مصر از اعتراضات حمایت می کنند و در این را مصمم 

و ثابت قدم هستند.

کرده و از وخامت  گزارشی منتشر  کونومیست در مرداد ماه 95  مجله ا
اوضاع اقتصادی و سیاسی مصر خبر داد. به گزارش این مجله میانگین 
بیکاری در میان جوانان مصری به 40 درصد رسیده است. این مجله 
که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری  گزارش خود اشاره می کند  در 
کفایت تر  مصر سرکوب گرتر از حسنی مبارک )دیکتاتور مخلوع( و بی 
از محمد مرسی )رئیس جمهور برکنار شده( است و نظام سیسی هم 
کنون در حال جان دادن است و فقط با کمک های مالی کشورهای  ا

عربی حاشیه خلیج فارس زنده مانده است و نفس می کشد.
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2- روابط و مسائل خارجی

2-1- بهبود روابط مصر و روسیه
روابط مصر و روسیه از زمان روی کار آمدن ژنرال »عبدالفتاح السیسی« به عنوان 
رئیس جمهور مصر، بهبود چشم گیری داشته است. پس از سفر پوتین به قاهره در اواخر 
کشور در سال 94 نیز افزایش یافت. این افزایش  سال 93، حجم روابط میان این دو 
گردشگری دنبال شده و در سال 95 به باالترین  روابط در حوزه های تجاری، نظامی و 
سطح خود پس از فروپاشی شوروی رسید. در همین راستا ارتش مصر و روسیه رزمایش 
مشترک نظامی در اقلیم بیابانی مصر برگزار کردند. در رزمایش نظامی مذکور که با عنوان 
»حافظان دوستی 2016« و در مهر ماه برگزار شد 500 نیروی نظامی و 15 فروند هواپیما و 
بالگرد شرکت کردند. وزرات دفاع روسیه در بیانیه ای رزمایش مزبور را نخستین رزمایش 

مشترک ضد تروریستی مصر و روسیه عنوان کرد.

در بخش فناوری نیز روسیه و مصر توافق احداث اولین نیروگاه هسته ای برق در 
مصر را در دی ماه امضا نمودند. بر اساس این توافق روسیه به مصر، احداث، حفاظت و 
راه اندازی و تأمین سوخت هسته ای نیروگاه »الضبعه« را تعهد داده است. پروژه احداث 
این نیروگاه بزرگترین پروژه مشترک روسیه و مصر از زمان احداث سد آسوان در مصر به 
شمار می رود که در زمان ریاست جمهوری »جمال عبدالناصر« و با مشارکت دولت شوروی 

سابق احداث شد.

همکاری و گسترش روابط روسیه و مصر در حوزه های دیگر نیز به منصه ی ظهور 
رسید. به طور مثال این دو کشور در چهارم شهریورماه 95 کنفرانس »اهل سنت و جماعت 
کشورهای مختلف  کسانی هستند؟« را با حضور 200 تن از علمای اهل سنت از  چه 

مسلمان به مدت سه روز در گروزنی پایتخت جمهوری چچن برگزار کردند
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. در این کنفرانس هیأتی بزرگ از علمای االزهر مصر مانند احمد الطیب شیخ االزهر، 
شوقی عالم مفتی مصر، اسامه االزهری مشاور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و 
کردند که نخبگان رسمی مصر در امور دینی  علی جمعه مفتی سابق این کشور شرکت 
به شمار می آیند.)3( مشارکت این هیأت بلندپایه در این سطح، بدون تأیید شخص 
عبدالفتاح السیسی امکان پذیر نبوده است. لذا آسیب پذیری مشترک روسیه و مصر از 
جانب اندیشه و نیروهای عملیاتی تکفیری- سلفی این دو کشور را به سوی همکاری در 

این زمینه سوق داده است.

مصادیق دیگر این همکاری و بهبود روابط در جلسه شورای امنیت خود را به 
نمایش گذاشت. جایی که مصر به قطعنامه پیشنهادی روسیه در قبال سوریه رای مثبت 
داد. همین مسأله باعث برانگیخته شدن خشم کشورهای غربی و متحدان منطقه ای 
آن ها شد. مضاف بر این مسائل روسیه و مصر بارها در دیدارها و تماس های تلفنی از 
گسترش روابط و تعمیق همکاری های امنیتی، اقتصادی و نظامی سخن به میان آوردند. 
از طرفی موضع نسبتًا نزدیک این دو کشور در قبال بحران سوریه و عراق بیش از پیش 

آن ها را به یکدیگر نزدیک ساخته است.

مشکل عربستان با مصر سیسی مغایرت و استقالل سیاست خارجی 
کشور در برخی مسائل منطقه ای از جمله سوریه، عراق و یمن  این 
کار  کشور در روی  است. عربستان انتظار دارد با توجه به نقش این 
کمک های مالی ریاض به قاهره، السیسی سیاست  آمدن سیسی و 
خارجی منطبق بر خواسته ها، اهداف و مطالبات عربستان را پیگیری 
دولت  تابع  خود  خارجی  سیاست  در  نیست  حاضر  مصر  اما  کند. 

عربستان باشد.
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این گسترش روابط و چرخش مصر به شرق چندان به مذاق آمریکایی ها خوش 
نیامده است. به طوری که دولت آمریکا به برگزاری رزمایش مشترک روسیه و مصر روی 
خوش نشان نداده و با بی اعتنایی از کنار آن رد شد. از طرفی روابط آمریکا و مصر از زمان 
گراییده است و دلیل این دلخوری آمریکا را نیز  به قدرت رسیدن السیسی به سردی 
می توان کودتای السیسی علیه اخوان المسلمین دانست. دولت وقت آمریکا از برکناری 
محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر حمایت نکرده و خواهان گفتگوی طرفین درگیر 
بود. اما بالفاصله بعد از سقوط دولت مرسی، آمریکا در مقام نشان دادن نارضایتی خود، 
کمک یک میلیارد و 300 میلیون دالری خود و همچنین فروش جنگنده اف 16 به مصر 
را به حالت تعلیق در آورد.)4( این مسأله ضمن دامن زدن به تیرگی روابط آمریکا و مصر، 
موجب گرایش مصر به سمت مسکو و پکن شد. از طرفی روسیه نیز در چارچوب بر هم 
زدن موازنه قوا در نظام بین الملل به نفع خود و به زیان آمریکا، کوشید روابط خود با مصر 

را تقویت کرده و میان آمریکا و متحد 30 ساله ی وی فاصله بیندازد.

 

2-2- اختالف با عربستان و سایر دولت های شورای همکاری خلیج فارس

از دیگر مسائلی که در رابطه با مصر 95 می توان مطرح کرد تنش دامنه دار در روابط 
این کشور با عربستان و برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود. به 
گونه ای که در ادامه این تنش ها اتهامات لفظی بین طرفین به ویژه عربستان و مصر رد 
و بدل شده و عربستان برای مدتی سفیر خود از مصر را بدون اطالع قبلی فراخواند. تنش 
در روابط ریاض و قاهره، حدودًا زمانی آغاز شد که مصر بر خالف میل و خواسته عربستان 
سعودی، به نفع پیش نویس طرح روسیه در شورای امنیت درباره سوریه رای مثبت داد، 

این موضوع آغاز رویکرد خصمانه ریاض در قبال قاهره بود. 
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بعد از این ماجرا عربستان ضمن حمله به موضع مصر در قبال سوریه، علی رغم 
کار قرار داد. این نفت برای احیای اقتصاد  توافق قبلی قطع نفت به مصر را در دستور 
ورشکسته مصر در نظر گرفته شده بود که با قطع آن وضعیت صنایع در مصر با بالتکلیفی 

مواجه شد.

از طرفی مشارکت بیش از 20 چهره ی شاخص مذهبی مصری در کنفرانس گروزنی 
که وهابیت را از دایره اهل سنت خارج می ساخت باعث شد تیره گی روابط عمق بیشتری 
پیدا کند. این کنفرانس به هیچ وجه خوشایند سعودی ها نبود. چراکه در این کنفرانس 
شرکت کنندگان، وهابیت را فرقه ای انحرافی و خارج از چارچوب اهل سنت دانستند. از 
طرفی مشارکت علمای برجسته االزهر در این کنفرانس بدون اذن السیسی نمی توانسته 
صورت پذیرفته باشد. لذا همین مسأله دولت سعودی را به این نتیجه رساند که مصر با 
همکاری روسیه علیه عربستان سعودی توطئه مذهبی و سیاسی تدارک دیده است. پس 
از این ماجرا مقامات سعودی به السیسی حمالت لفظی شدیدی انجام داده و از اینکه او را 

در مصر به قدرت رسانده اند ابراز پشیمانی کردند.

اختالفات بر سر واگذاری دو جزیره استراتژیک »صنافیر« و »تیران« موضوع دیگری 
بود که بر عمق تنش میان ریاض و قاهره افزود. دولت مصر در سفر ملک سلمان )اواخر 
فروردین 95( به این کشور با عربستان توافقنامه مرز دریایی امضا کرد که بر اساس آن، 
دو جزیره استراتژیک تیران و صنافیر در آب های سرزمینی عربستان قرار می گیرد. بعد از 
اعالم امضای توافق مربوط به واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر از سوی دولت مصر به 
دولت پادشاهی عربستان سعودی، موجی از اعتراض ها و انتقادها از دولت و نظام مصر 
در داخل این کشور به راه افتاد و مردم مصر یک صدا خواهان لغو این توافقنامه شدند. اما 
سیاست ورزی و زیرکی مصر در این ماجرا خشم ریاض را بیش از پیش برانگیخت. مصر از 

لحاظ اقتصادی به شدت به پول و نفت عربستان وابسته بود.
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 بنابراین به دنبال راهی برای دریافت بیشترین کمک های مالی و سرمایه گذاری 
عربستان در مصر بود. توافق تیران و صنافیر با توجه به اهمیت استراتژیک این دو جزیره 
بهترین ابزار السیسی برای ترغیب ملک سلمان بود. در نهایت نیز السیسی موفق شد 20 
میلیارد دالر در قالب کمک های مالی و سرمایه گذاری از عربستان دریافت کند، اما پس از 
امضای توافق با عربستان، این توافقنامه باید به امضای پارلمان، البته بعد از تأیید آن 
در دادگاه اداری مصر، نیز می رسید. در اینجا السیسی خود را کنار کشید و اختیار کامل را 
برای تصمیم گیری به دیگر نهادها داد. در نهایت نیز دادگاه آن را با توجه به اینکه فروش 
بخشی از حاکمیت مصر تلقی می شد، باطل اعالم کرد)5(. نوع کنشگری مصر در این 
مسأله بر خشم و عصبانیت ریاض از قاهره افزوده و تنش بین طرفین را اقزایش داد. این 
موضوع موجب شد عربستان در اقدامی تالفی جویانه دست به اقدامات تنبیهی بزند. این 
کشور برای فشار بر دولت مصر برای کارگران مصری شاغل در عربستان محدودیت هایی 
ایجاد کرده و ملک سلمان پادشاه عربستان در اقدامی تحریک آمیز از سد النهضه که از نیل 
سرچشمه گرفته و محل اختالف مصر و اتیوپی است بازدید کرد. ملک سلمان این دیدار را 

از جانب کشور اتیوپی انجام داد.

گمانه زنی های  رسانه ها در رابطه با بهبودی روابط مصر و ایران نیز 
فراوانی انجام دادند. به طور مثال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام 
مصری از سفر »طارق المال« وزیر نفت و ثروت های معدنی مصر به 
ایران و دیدار او با »زنگنه« وزیر نفت ایران خبر داد. برخی کارشناسان 
و ناظران نیز دیدار »میشل عون« رئیس جمهور لبنان از مصر در بهمن 
گیری روابط میان  ماه را تالش برای واسطه گری لبنان برای از سر 
تهران و قاهره تعبیر کردند. از سویی در این میان میانجیگری بغداد 

نیز مطرح شد.
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که عربستان  کرد. به طوری  کشور نیز ادامه پیدا  جنگ لفظی بین مقامات دو 
کرده و دیدار  و شورای همکاری خلیج فارس مصر را به همکاری امنیتی با ایران متهم 
سامح شکری با محمد جواد ظریف در حاشیه نشست ساالنه سازمان ملل را قصد مصر 
برای رویارویی با اعراب ارزیابی نمودند. اما مصر در مقام واکنش به اتهامات عربستان و 
شورای همکاری خلیج فارس در آخرین نشست این شورا که در بحرین برگزار شد صراحتًا 
اعالم کرد هیچ همکاری و روابط پنهانی با ایران ندارد و فقط با وزیر خارجه ایران در حاشیه 

نشست سازمان ملل دیدار کرده است.

 تنش در روابط میان سعودی و مصر به حدی رسید که مؤسس جنبش کفایه و 
نماینده پارلمان مصر از احتمال قطع روابط دیپلماتیک میان ریاض و قاهره خبر داده و آن 
را به نفع جهان عرب دانست. مشکل عربستان با مصر سیسی مغایرت و استقالل سیاست 
خارجی این کشور در برخی مسائل منطقه ای از جمله سوریه، عراق و یمن است. عربستان 
انتظار دارد با توجه به نقش این کشور در روی کار آمدن سیسی و کمک های مالی ریاض 
به قاهره، السیسی سیاست خارجی منطبق بر خواسته ها، اهداف و مطالبات عربستان را 
پیگیری کند. اما مصر حاضر نیست در سیاست خارجی خود تابع دولت عربستان باشد. 
لذا منشأ تنش و فشارها از این مسأله شروع و افزایش یافته است. خود عبدالفتاح السیسی 
گفته  کرده است. السیسی در واکنش به فشارهای سعودی  نیز به این موضوع اشاره 
است: »استقالل در تصمیم گیری بیانگر شرافت و کرامت است و هر کس می خواهد اراده 

آزاد داشته باشد، باید فشارها را تحمل کند.«

این تنش بین مصر و کشورهای عضو خلیج فارس نیز در سال 95 جریان داشت. 
به طور مثال السیسی در کنفرانسی که در »شرم الشیح« برگزار شد با ذکر مساحت و جمعیت 
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس آن کشور را »در اوج عقب ماندگی« گرفتار خواند. 

میزان جمعیت و مساحتی که سیسی به آن اشاره کرد با کشور بحرین منطبق بود.)6( 
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این تنش در روابط مصر و قطر نیز نمایان بود. به طوری که امیر قطر درخواست 
مالقات رئیس جمهور مصر با وی را در حاشیه نشست ساالنه سازمان ملل نپذیرفت.

 

2-3- همگرایی با محور مقاومت در برخی مسائل
مصر در سال 95 به همان نسبتی که از عربستان و شورای همکاری خلیج فارس 
فاصله گرفته و دچار اختالف شد به همان نسبت به محور مقاومت نزدیکی نشان داد. این 
نزدیکی شاید به دلیل تهدید و فشار بر عربستان بوده باشد تا ریاض را مجاب کند از تهدید 
کند. اما با این وجود در سیاست خارجی مصر اصول  و ارعاب بی دلیل مصر صرف نظر 
ثابت و غیرقابل تغییری وجود دارد که در برخی موارد عمل و حرکت بر مدار این اصول 
موجب همگرایی مصر و محور مقاومت شده است. به طور مثال مصر در راهبرد سیاست 
خارجی برای امنیت و تمامیت ارضی کشورهای عربی اهمیت زیادی قائل است لذا حاضر 
نیست برای خوشایند عربستان امنیت کشورهای عربی را در مخاطره و تهدید ببیند. به 
طور مثال مصر در مورد سوریه با وجود تطمیع و تهدید عربستان موضعی متفاوت اتخاذ 
کرد که در نتیجه به حفظ ثبات و تمامیت ارضی سوریه کمک می کند. خود السیسی نیز 
در مصاحبه ای که در آذر ماه با تلویزیون پرتغال انجام داد به این موضوع اذعان کرد. او 
ضمن حمایت از اراده و خواست مردم سوریه و ایجاد حل سیاسی برای بحران این کشور، 
حفظ تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم توصیف نموده و از لزوم بازسای خرابی های پس 
از جنگ سخن گفت. نگاه متفاوت مصر به سوریه و امنیت منطقه باعث شد رئیس دفتر 
امنیت ملی سوریه همراه با هیأتی عالی رتبه به مصر سفر کرده و با مسئوالن مصر درباره 

همکاری مشترک علیه تروریسم بحث و گفتگو کنند. 
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کرد»هر دو در مقابل  کید  تأ با اشاره به سوریه و مصر  ایران دیدار  السیسی در 
تکفیری ها خواهیم ایستاد؛ سوریه و مصر در نبرد علیه دشمنان خود پیروز خواهند شد و 

جنگ سوریه به نفع دمشق پایان خواهد یافت«.)6(

مصر در سال 95 و در رابطه با عراق نیز سیاست خارجی مستقل و همگرا با محور 
کرد. به طور مثال »احمد حسن درویس« سفیر قاهره در بغداد با فواد  مقاومت اتخاذ 
معصوم رئیس جمهور عراق دیدار کرده و پیام السیسی را به او تحویل داد. در این پیام 
سیسی ضمن تبریک به عراق به واسطه پیروزی بر تروریسم، ثبات و پیشرفت عراق به 
عنوان ستونی از ستون های مهم امنیت ملی جهان عرب را آرزو کرد. در همین راستا و در 
چارچوب همکاری مصر با محور مقاومت وزرای نفت عراق و مصر یادداشت تفاهم برای 
صادرات نفت عراق به مصر را امضا کردند. در اثنای این یادداشت تفاهم بغداد پیشنهاد 

سرمایه گذاری در 12 میدان نفتی را به قاهره داد.)8(

رسانه ها در رابطه با بهبودی روابط مصر و ایران نیز گمانه زنی های فراوانی انجام 
دادند. به طور مثال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصری از سفر »طارق المال« وزیر 
نفت و ثروت های معدنی مصر به ایران و دیدار او با »زنگنه« وزیر نفت ایران خبر داد. 
برخی کارشناسان و ناظران نیز دیدار »میشل عون« رئیس جمهور لبنان از مصر در بهمن 
گیری روابط میان تهران و قاهره تعبیر  ماه را تالش برای واسطه گری لبنان برای از سر 

کردند.

گونه ای  کرد. به  کرد  در بهبود روابط، حماس نیز نقش قابل توجهی ایفا 
کرده و در راه همکاری سلفی ها با  که این جنبش تسلط بر تونل ها را بیشتر 
افراد مسلح صحرای سینا مانع ایجاد کرد. به عبارتی پاسخ مثبت حماس به 

مطالبات امنیتی مصر در بهبود روابط بی تأثیر نبوده است.
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 از سویی در این میان میانجیگری بغداد نیز مطرح شد. برخی نیز روسیه را به 
دلیل روابط نزدیکی که هم با مصر و هم با ایران دارد، گزینه مناسبی برای برقراری ارتباط 
بین تهران و قاهره دانستند.)9( با همه این مسائل به نظر می رسد جدای از سیاست ثابت 
مصر در قبال امنیت و تمامیت ارضی کشورهای عربی که ناخواسته با مطالبات محور 
مقاومت همگرا شده است تالش مصر برای نزدیکی به ایران، بیش از آن که از حب ایران 
و عالقه برای برقراری روابط با این کشور بوده باشد به دلیل بغض از عربستان و فشار به 

ریاض بوده است.)10(

 

2-4- بهبود روابط و همگرایی مصر و حماس
حماس پس از تأسیس در سال 1987 روابط پرفراز و نشیبی با قاهره داشته است، 
اوج ماهیت سینوسی این روابط را می توان پس از تحوالت مصر پس از سقوط حسنی 
مبارک برشمرد، حماس طی 3 سال سه رویکرد کاماًل متفاوت را در ارتباط با مصر تجربه 
کرده است. سال های 2012 و 2013 حماس در کسوت هم پیمان استراتژیک مصر مرسی 
ظاهر شد، در سال 2014 روابط تیره ای بین نظامیان حاکم بر قاهره و این جنبش شکل 
گرفت. در این برهه مقامات مصری مدعی شدند افرادی از داخل غزه امنیت مصر را 
متشنج می کنند. دادگاه مصر نیز ضمن طرح اتهاماتی علیه حماس گردان های القسام، 
شاخه نظامی حماس را در لیست گروه های تروریست قرار داد. اتهام دیگر مصر در قبال 
حماس حمایت این جنبش از اخوان المسلمین مصر بود. لذا در واکنش به این اتهامات، 
مصر ضمن در تنگنا قرار دادن حماس 80 درصد تونل هایی که مصر و غزه را به یکدیگر 
مرتبط می کرد را مسدود ساخت.  از سال 2015 تاکنون نشانه هایی از نزدیکی مجدد این 

دو بازیگر مهم منطقه دیده می شود.
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 از اواخر 2015 رویکرد دولت سیسی با حماس با تغییراتی مواجه شد، سیسی با 
چراغ سبز غرب، در صدد آن بود که پس از به بن بست رسیدن طرح صلح فرانسه طرح 
صلح جدید را پایه ریزی نماید. از ماه ها پیش از این، نیز نشانه های این تغییر آشکار شده 
بود در خردادماه 1394)ژوئن 2015( دادگاه فرجام خواهی مصر، رأی دادگاه اضطراری این 
کشور مبنی بر تروریست خواندن حماس را رد کرد. اوج تغییر رویکرد رژیم قاهره به حماس 
کرات قاهره آشکار شد. در  در دعوت گروه های فلسطینی توسط سیسی برای شرکت در مذا
اردیبهشت 1395)می 2016( فتح، حماس، جبهه اسالمی و جبهه دموکراسی آزادسازی 
فلسطین به دعوت سیسی در قاهره گرد هم آمدند و گفتگوهای مفصلی پیرامون آشتی 
ملی گروه های فلسطینی و سازوکارهای برقراری آتش بس با رژیم صهیونیستی صورت 
گرفت. در آذر 1395)دسامبر 2016( گذرگاه رفح به گونه ی بی سابقه ای بازگشایی شد، دو 
ماه بعد اسماعیل هنیه در قاهره با سیسی دیدار کرد و از تغییر و تحوالت بی سابقه در روابط 
مصر و حماس سخن گفت.)11( در بهبود روابط، حماس نیز نقش قابل توجهی ایفا کرد 
کرد. به گونه ای که این جنبش تسلط بر تونل ها را بیشتر کرده و در راه همکاری سلفی ها 
با افراد مسلح صحرای سینا مانع ایجاد کرد. به عبارتی پاسخ مثبت حماس به مطالبات 
امنیتی مصر در بهبود روابط بی تأثیر نبوده است. با این وجود به نظر می رسد مصر از بهبود 

روابط با حماس اهداف ذیل را دنبال می کند:

 کنترل مرزها و برقراری امنیت داخلی• 

 کسب حمایت غرب و اعراب• 

 بازگرداندن قاهره به قدرت منطقه غرب آسیا و شمال افریقا• 

 تالش برای نزدیکی حماس و رژیم صهیونیستی در چارچوب مطالبات آمریکا• 
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3- دورنمای مصر در سال 96
به نظر می رسد مصر در سال 96 همچنان با برخی از مشکالت و معضالت دست 
و پنجه نرم کند. مشکالت اقتصادی و مسائل امنیتی از جمله این مشکالت و معضالت 
است. مصائب و بحران اقتصادی با توجه به ورشکستی اقتصاد مصر و نابودی بیشتر 
صنایع این کشور در طول این چند سال تشدید خواهد شد. لذا همین مسأله اعتصاب و 
اعتراض مردم را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت. در دامن زدن به این اعتراضات با توجه به 
جهت گیری سیاست خارجی مصر در سال 95 نقش ترکیه، قطر و حتی عربستان پر رنگ 
خواهد بود. ترکیه و قطر با هدف اسقاط سیسی و به منظور بازگرداندن اخوان المسلیمن 
کرده و عربستان نیز به منظور تحت فشار قرار دادن سیسی برای  از تظاهرات حمایت 
حرکت در مدار سیاست خارجی عربستان به این اقدام مبادرت خواهد ورزید. در همین 
رابطه عربستان در اسفند 95 نامه ای محرمانه به السیسی نوشته و از او خواسته از ایران 
و محور مقاومت فاصله بگیرد. مفاد نامه عربستان به سیسی حول این محور می چرخد 
کمک از  که مصر حول محور ایران، روسیه و سوریه می چرخد نباید انتظار  که تا زمانی 

کشورهای خلیج فارس داشته باشد.)12(

در موضوع امنیتی نیز صحرای سینا همچنان محل تجمع گروه های تکفیری-
تروریستی خواهد بود و از این ناحیه مصر دچار چالش ها و بحران های امنیتی خواهد شد. 
در رابطه با سوریه و عراق نیز مصر اصول ثابت خود را ادامه داده و تالش خواهد کرد بر نقش 
مستقل خود در منطقه افزوده و خود را از سایه ریاض خارج ساخته و به بازیگر و کنشگری 
مستقل تبدیل کند. از طرفی با توجه تغییرات سیاست خارجی مصر در سال 95 امکان 
دارد مصر با قائل شدن نقش مستقل برای خود در پرونده های منطقه مدعی ایفای نقش 

میانجی گردد. به طور مثال در موضوع یمن، فلسطین و… این مسأله امکان پذیر است.
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 در موضوع ارتباط با قدرت های جهانی به نظر می رسد با توجه به روی کار آمدن 
ترامپ، سیسی تنوع بخشی به سیاست خارجی را در پیش بگیرد. یعنی ضمن ادامه و 

تقویت همکاری با روسیه روابط خود با آمریکا را نیز ترمیم ببخشد.

نگاه متفاوت ترامپ به مصر السیسی موضوعی است که می تواند مشوق مصر 
برای بهبود روابط باشد. رئیس جمهور جدید آمریکا امیدوار است با افزایش کمک های 
خارجی به السیسی بتواند از ظرفیت این کشور برای تحقق شعار مبارزه با تروریسم استفاده 
کند و همچنین بتواند با کمک تجهیزات نظامی مصر مدیریت بحران را در شمال آفریقا 
به دست بگیرد. در این زمینه ترامپ با انتقاد از سیاست های حمایت گرانه اوباما از اخوان 
المسلمین، بر این باور است که در راستای مقابله با تروریسم باید از السیسی حمایت شود. 
به زعم رئیس جمهور جدید آمریکا، پشتیبانی از السیسی توان واشنگتن را در مقابله با بی 
ثباتی لیبی و از بین بردن تروریسم افزایش می دهد؛ به ویژه آنکه ترامپ تاکید کرده است 
کشور  برنامه ای برای ورود به لیبی و دخالت در جریان بازگشت آرامش سیاسی به این 

ندارد.)13(
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یمن

1. جنگ یمن و پیامدهای آن

1-1.  تداوم کشتار و ویرانی های یمن
جنگ ویرانگر سعودی ها و ائتالف عربی علیه یمن در حالی در آستانه ورود به 
که از  کشته و زخمی شده اند  که بر اساس آمار 34863 نفر  سومین سال خود قرار دارد 
بین آن ها، 10 هزار کودک و زن و 25 هزار نوجوان اند. ائتالف عربی ضد یمن به سرکردگی 
عربستان، از آغاز تجاوز خود به یمن بیش از 2524380 موشک زمین به هوا، بمب های 
خوشه ای، فسفری، حرارتی و غیره استفاده کرده و همه آن ها برای اهدافی مسکونی و 

انسانی استفاده شده است.

ائتالف عربستان بر اساس آمار منتشر شده، 105 هزار حمله هوایی داشته که روزانه 
گزارش های وزارت دفاع آمریکا و انگلیس 170 هزار  150 حمله هوایی می شود و مطابق 
حمله هوایی علیه یمن صورت گرفته است، یعنی چیزی حدود 240 حمله هوایی در روز.

شدیدترین  تحت  بود،  خود  علیه  نابرابر  جنگ  شاهد  که  سال  دو  طی  یمن 
گرفته است و مردم آن در نتیجه محاصره دریایی، زمینی و هوایی در  محاصر ه ها قرار 
شرایط اسف باری به سر می برند. 20 میلیون نفر نیازمند دریافت کمک های انسانی فوری 
هستند. 2 میلیون کودک یمنی از آموزش محروم شدند. 3 میلیون کودک از سوءتغذیه 
رنج می برند. 10 میلیون کودکی یمنی به مراقبت های بهداشتی نیاز دارند. 8 هزار کودکی 
یمنی روزانه بر اثر نبود دارو و شیوع بیماری های کشنده جان خود را از دست می دهند. 
3 میلیون شهروند یمنی آواره و بی سرپناه شده اند و 15 میلیون در حالت گرسنگی به سر 

می برند.67

67  »جنایــات عربســتان علیــه یمــن طــی 700 روز بــه زبــان آمــار و ارقــام« وب ســایت خبرگــزاری فــارس، منتشــر شــده در تاریــخ 8 اســفند 1395، 
قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951208001880
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همچنین »استفان اوبرین« مدیر امور کمک های انسان دوستانه سازمان ملل در 
گر جامعه بین الملل  نیمه اسفند 1395 از خطر جدی قحطی در یمن خبر داد و گفت: »ا
دسترسی  همچنان  درگیری ها  طرفین  و  ندهند  افزایش  را  خود  مسئولیت  و  بودجه 
کمک های انسان دوستانه را محدود کنند، با خطر جدی قحطی در یمن روبرو هستیم.« 
کرد که 19 میلیون نفر از جمعیت 26 میلیون نفری  کنفرانس خبری اعالم  وی در یک 
یمن در حال حاضر به کمک های انسان دوستانه نیازمند هستند و هفت میلیون یمنی 
نمی دانند که وعده غذایی بعدی آن ها از کجا تأمین خواهد شد. هم چنین سازمان ملل 

خواستار کمک 2.1 میلیارد دالری به یمن شده است.68

1-2. حمله موشکی به ریاض و جده و حمله به ناوها، دو نقطه عطف 
در جنگ یمن

حمله موشکی به ریاض توسط نیروهای انصاراهلل در بهمن 95 در امتداد سلسله 
که باقدرت بیشتر و گسترده تر در حال  حمالت این نیروها به عربستان روی داد؛ امری 
کرد  پیگیری است. پس از حمله موشکی به ریاض، ارتش یمن طی بیانیه ای اعالم 

ــخ 10 اســفند 1395، قابــل  ــارس، منتشــر شــده در تاری ــزاری ف ــرو اســت.« وب ســایت خبرگ ــا خطــر جــدی قحطــی روب ــل: یمــن ب 68  »ســازمان مل
ــد زیــر: بازیابــی در پیون

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951210000714

برکناری خالد بحاح به عنوان مهره اماراتی ها از سوی عبدربه منصورهادی 
و تشدید اختالفات میان امارات و سعودی ها از دیگر تحوالت مهم یمن 
گذشته بود. در مجموع می توان پیروز تحوالت در یمن را دولت  در سال 
مستقر در صنعا دانست؛ زیرا آنان سعودی ها را در دست یابی به هدفشان 

ناکام گذاشتند.
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یک موشک به یک پایگاه نظامی در منطقه »المزاحمیه« واقع در غرب ریاض، پایتخت 
عربستان شلیک کرده است. یگان موشکی ارتش و انصاراهلل یمن اعالم کرد که موشکی 
کیلومتر پایتخت عربستان شلیک شد، از نوع  که به سوی یک پایگاه نظامی در 40 
بالستیک »ُبرکان 2« بوده است. این بیانیه می افزاید: آزمایش موفقیت آمیز موشکی 
اخیر که معادله بازدارندگی را به نمایش گذاشته است؛ پایتخت نظام متجاوز سعودی 
کنار شلیک موشک به جده که  را در تیررس موشک های ما قرار می دهد. این اتفاق در 
با فضاسازی شدید رسانه های عربی به منظور القای حمله به مکه همراه بود؛ به خوبی 

قدرت بازدارندگی انصاراهلل را افزایش داد.

یکی از پیامدهای این اتفاق، جدی تر شدن اقدامات علیه ایران با پررنگ کردن 
ناامنی در پنجمین پایتخت کشور عربی )ریاض پس از بیروت، صنعا، بغداد و دمشق( 
به واسطه نفوذ ایران در منطقه است؛ اما اعالم صریح سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر 
رد کمک هرگونه کمک به انصاراهلل، بیانیه ارتش یمن مبنی بر اسکاد بودن موشک )که 
برکان بهینه سازی شده آن است( و همچنین تالش سعودی ها برای بایکوت این اتفاق، 

شاید فضاسازی از سوی رسانه های عربی علیه تهران بسیار محدود یا کم رنگ شود.69

همچنین حمله موفق آمیز ارتش یمن به یک ناو سعودی در بهمن ماه از دیگر 
کرد یک  نقطه عطف های جنگ یمن بود. نیروی دریایی ارتش یمن در خبری اعالم 
ناوچه وابسته به ائتالف سعودی را در بندر الحدیده واقع در سواحل غربی یمن هدف قرار 
داده است. این ناوچه پیشرفته که »المدینه« نام داشت، حامل 176 سرباز، افسر و یک 

فروند بالگرد بود.

ــل بازیابــی  ــه نزدیکــی ریــاض« اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشــر شــده در تاریــخ 25 بهمــن 1395، قاب ــه موشــکی ارتــش یمــن ب 69  »حمل
ــد زیــر: در پیون

http://tabyincenter.ir/17306
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که سعودی ها تصمیم به تشدید تهاجم به الحدیده   این حمله زمانی رخ داد 
گرفته بودند و بندرهای مهم المخاء و ذباب در نزدیکی باب المندب توسط نیروهای 
وابسته به سعودی ها تصرف شده و دو ناو آمریکایی برای استقرار در نزدیکی های الحدیده 

مأموریت یافته اند.

از نکات جالب این اتفاق ادعای آمریکایی ها بود.  مقامات وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( مدعی شدند که حمله به ناوچه ائتالف عربستان در آب های »الحدیده« در 
غرب یمن با هدف نشانه گرفتن یکی از ناوهای آمریکایی انجام گرفته است. پنتاگون 
توضیح نداد چگونه، هدف شناورهای آمریکایی بوده اما شناور سعودی با موشک ارتش 
یمن منهدم شده است. پیش تر نیز آمریکا با ادعایی مشابه همین ادعا، به رادارهای 
ارتش یمن در جنوب این کشور حمله کرده بود. یکی از موضوعات مهم در خصوص بنادر 

ذباب و الحدیده، طرح فدرالی شدن یمن است.70

1-3. تحوالت میدانی جنگ
گذشته شاهد تحوالت مهمی بود. نخست با آنکه ائتالف  یمن طی یک سال 
سعودی حجم زیادی از انرژی و توان خود را صرف تصرف مارب به عنوان دروازه ورود به 
صنعا نمود، اما هیچ گاه به هدف خود یعنی رسیدن به صنعا و تصرف ِنهم در شمال شرقی 
صنعا دست نیافت. اتفاقی که یک پیروزی بزرگ برای مقاومت بود. البته قابل ذکر است 
که تالش سعودی ها برای تصرف مناطق شمال شرقی استان صنعا همچنان ادامه دارد؛ 

ــن 1395،  ــخ 30 بهم ــده در تاری ــر ش ــن، منتش ــردی تبیی ــکده راهب ــعودی«، اندیش ــالف س ــوی ائت ــده از س ــی در الحدی ــه نظام ــالم منطق 70  »اع
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب قاب

http://tabyincenter.ir/17495



177/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

اما در قسمت جنوبی یمن، یک سال گذشته چندان برای انصاراهلل خوش یمن 
نبود. سقوط المخا و ذباب و خارج شدن کامل کنترل باب المندب اتفاق تلخ سال 95 

است.

همچنین قدرت مانور نیروهای یمنی در مناطق مرزی یمن و عربستان باالخص 
در نجران، از دیگر امتیازات راهبردی انصاراهلل و ارتش یمن در سال گذشته بوده است. 
انصاراهلل با شلیک موشک به این مناطق و انجام عملیات های آفندی به پایگاه های 

نیروهای سعودی، تسلط عربستان را در این مناطق بسیار دچار چالش نموده است.

کنترل 100 درصد استان های  ارتش و نیروهای انصاراهلل یمن در حال حاضر 
صعده، عمران، الحدیده، البیضاء، المحویت، ریمه، ذمار و إب را در اختیار دارند. کنترل 
بیش از 90 درصد استان های صنعا و الحجه نیز در اختیار این نیروها قرار دارد. نیروهای 
کنترل بیش از 80 درصد استان های تعز و ضالع را در  ارتش و انصاراهلل یمن همچنین 
جنوب در اختیار دارند. در مقابل، بیش از 90 درصد استان های شبوه، لحج، أبیـن در 
جنوب،  المهره و حضرموت در شرق،  مأرب در مرکز  و الجوف در شمال یمن، به اشغال 
نیروهای رئیس جمهور مستعفی و ائتالف سعودی درآمده است. البته درگیری ها در غرب 
استان های شبوه، مأرب و الجوف ادامه دارد. حدود 80 درصد استان جنوبی »عدن« نیز 

در اشغال این نیروها است.71

ــی  ــل بازیاب ــفند 1395، قاب ــخ 9 اس ــده در تاری ــر ش ــرق، منتش ــزاری مش ــایت خبرگ ــت« وب س ــش اس ــرل ارت ــن در کنت ــتان های یم ــدام اس 71  »ک
ــر: ــد زی در پیون

http://www.mashreghnews.ir/news/695945

انصاراهلل  برای  چندان  گذشته  سال  یک  یمن،  جنوبی  قسمت  در 
خوش یمن نبود. سقوط المخا و ذباب و خارج شدن کامل کنترل باب 

المندب اتفاق تلخ سال 95 است.
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سبز: نیروهای انصاراهلل و علی عبداهلل صالح/قرمز: ائتالف سعودی/ مشکی: نیروهای القاعده

2. تحوالت سیاست داخلی

2-1. توافق انصاراهلل و کنگره ملی یمن

هفته نخست مردادماه 1395، خبر امضای توافق میان جنبش انصاراهلل یمن 
و کنگره مردمی یمن )موتمر الشعبی( وابسته به علی عبداهلل صالح در خصوص تشکیل 
شورای عالی سیاسی یمن، واکنش ها و پیامدهای گوناگونی با خود به همراه داشت. متن 
توافق منتشر شده نشان می دهد شورای عالی سیاسی متشکل از 10 عضو است که هر یک 
از گروه های کنگره مردمی یمن و متحدانش و همچنین انصاراهلل به همراه متحدانش 

به صورت مساوی 5 عضو در آن دارند. 
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هدف از تشکیل این شورا این است که تالش ها برای مبارزه با تجاوز سعودی ها و 
همراهان آن هم  افزا شود. این شورا می تواند برای مدیریت کشور و مقابله با تجاوز به یمن، 

تصمیم گیری و لوایحی را تصویب کند.

البته باید در نظر داشت هرچند این توافق امتیازاتی برای انصاراهلل به همراه 
سیاسی  دوران  آغاز  و  جنگ  از  پس  شرایط  برای  را  تصمیم گیری  اما  داشت،  خواهد 
پایان  از  پس  صالح  عبداهلل  علی  با  انصاراهلل  روابط  چگونگی  نمود.  خواهد  مشکل 
که امروز در صنعاست از  گروه های یمنی با دولتی  تهاجم سعودی ها و چگونگی روابط 
مهم ترین موضوعاتی است که هر مقدار بحران یمن پیش می رود، دادن پاسخی روشن 
به آنان سخت تر می شود. تحلیل گران تجربه سی ساله علی عبداهلل صالح و خیانت ها و 
نیرنگ های خونین پیاپی وی به هم پیمانانش را خطری جدی پیش روی انصاراهلل در 
آینده می دانند. برخی تحلیل گران روند میدانی یمن را حرکت به سوی تجزیه می دانند. 
تداوم جنگ، تثبیت مناطق جنوب در دست دولت عدن، کم رنگ تر شدن امکان تصرف 
صنعا از سوی حامیان دولت عبدربه منصورهادی و آل سعود، حضور گروه های تکفیری 
کرات صلح برای تشکیل  و القاعده در حضرموت و هم چنین نبود آینده امیدبخش به مذا
دولت وحدت ملی از مجموعه عواملی هستند که همچنان تجزیه یمن و بازگشت آن 

به پیش از سال 1990 را محتمل می سازد.

چگونگی روابط انصاراهلل با علی عبداهلل صالح پس از پایان تهاجم سعودی ها 
که امروز در صنعاست از مهم ترین  گروه های یمنی با دولتی  و چگونگی روابط 
که هر مقدار بحران یمن پیش می رود، دادن پاسخی روشن  موضوعاتی است 
به آنان سخت تر می شود. تحلیل گران تجربه سی ساله علی عبداهلل صالح و 
خیانت ها و نیرنگ های خونین پیاپی وی به هم پیمانانش را خطری جدی 

پیش روی انصاراهلل در آینده می دانند.
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توافق حزب موتمر و انصاراهلل می تواند امکان تجزیه را افزایش دهد؛ زیرا این 
گیر نبوده و نقش  توافق برخالف توافق قانون اساسی و شورای انتقالی ریاست جمهوری فرا
شمالی ها و علی عبداهلل صالح در آن بسیار پررنگ است. کینه ای که جنوبی ها و بسیاری 
از قبائل یمنی از علی عبداهلل صالح به دل دارند باعث شده است آنان هرگز حاضر به توافق 
و تشکیل دولت وحدت ملی با او نشوند. توافق انصاراهلل و کنگره ملی یمن وابسته به علی 
عبداهلل صالح ضمن آنکه غافل گیر کننده بود، پیامدهای بسیار مهمی داشت و به نظر 
می رسد به عنوان نقطه عطفی در کنار اتفاقات مهم دیگری چون کناره گیری علی عبداهلل 
صالح از قدرت، انتخاب عبدربه منصورهادی به ریاست جمهوری، آغاز موج دوم انقالب 
با رسیدن انصاراهلل به صنعا، قطعنامه 2216 سازمان ملل و حمله آل سعود به یمن قرار 

خواهد گرفت.72

2-2. تشکیل دولت نجات ملی یمن و آینده بحران یمن
انصاراهلل پس از تشکیل شورای عالی سیاسی، تصمیم به تشکیل دولت نجات 
ملی در صنعا گرفت. دولتی که پس از شکل گیری شورای عالی سیاسی و ائتالف انصاراهلل 

و علی عبداهلل صالح پس از چند ماه تأخیر به دلیل اختالفات ایجاد شد.

ــی یمــن«، اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشــر شــده  72  محمــد محســن فایضــی »پیامدهــای توافــق جنبــش انصــاراهلل و حــزب کنگــره مل
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب ــخ 21 مــرداد 1395، قاب در تاری

http://tabyincenter.ir/12857

کرات صلح با حضور نماینده سازمان ملل و با میزبانی کشور کویت  مذا
کرات به شکست منتهی شد. آل  در دو دور متوالی برگزار شد که این مذا
سعود در این مسیر کمترین امتیازی برای انصاراهلل در نظر نگرفت. این 
موضوع موجب شد انصاراهلل به َسمت دولت سازی در یمن حرکت کند.
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کرات صلح با حضور نماینده سازمان ملل و با میزبانی کشور کویت در دو دور  مذا
کرات به شکست منتهی شد. آل سعود در این مسیر کمترین  متوالی برگزار شد که این مذا
امتیازی برای انصاراهلل در نظر نگرفت. این موضوع موجب شد انصاراهلل به َسمت دولت 

سازی در یمن حرکت کند.

 تشکیل شورای عالی سیاسی و از سرگیری جلسات مجلس نمایندگان و در پایان 
که نهادسازی  مأموریت بن حبتور برای تشکیل دولت نجات ملی، مصادیقی هستند 

انصاراهلل در صحنه سیاسی را به اثبات می رساند.

در مورد این اقدام دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ دیدگاه نخست اقدامات انصاراهلل 
را به زیان صلح و وحدت یمن ارزیابی می کند؛ اما دیدگاه دوم فعالیت های انصاراهلل در 
صحنه سیاسی و نظامی را به نفع صلح، وحدت و تمامیت ارضی یمن می داند. با مقایسه 
دو رویکرد می توان دستاوردهای ایجابِی رویکرد دوم را مشاهده کرد. انصاراهلل اکنون در 
یمن پایه های دولت و قدرت انقالبی را پی ریزی کرده است. در طرف مقابل، آل سعود 
نه تنها به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته، بلکه عمق خاک خود را بستر اصابت 

موشک های انصاراهلل قرار داده است.73

2-3. برکناری خالد بحاح و تشدید اختالف عربستان و امارات برای اداره جنگ

امارات را می توان اصلی ترین هم پیمان سعودی در یمن دانست؛ اما اکنون پس 
از گذشت نزدیک به دو سال از جنگ، اختالفات این دو بازیگر بیش از پیش عیان شده 

است.

ــان  ــخ 3 آب ــده در تاری ــر ش ــن، منتش ــردی تبیی ــکده راهب ــن«، اندیش ــوالت یم ــده تح ــن و آین ــی یم ــات مل ــت نج ــکیل دول ــی، »تش ــد گل 73  محم
ــر: ــد زی ــی در پیون ــل بازیاب 1395، قاب

http://tabyincenter.ir/12863
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در ماه نخست سال 1395 عبدربه منصورهادی رئیس جمهور مستعفی و فراری 
یمن، »خالد بحاح« نخست وزیر خود را برکنار و احمد عبید بن دغر را به جای او منصوب 
که برکناری اش واکنش اماراتی را هم  گزینه امارات دانست  کرد. خالد بحاح را می توان 
به دنبال داشت. این اتفاق به نوعی جنگ سیاسی میان سعودی ها و امارتی ها بود که 
به شکست اماراتی ها منجر شد. منصورهادی در فرمانی دیگر، سرلشگر »علی محسن 

االحمر« را به عنوان معاون خود منصوب کرد.

امارات در یمن، به دنبال افزایش نقش و نفوذ خود در شبه جزیره عربستان، 
استقالل یا ایجاد فدرال جنوبی به منظور افزایش نقش خود در آنجا و نیز جلوگیری از تبدیل 
که عربستانی ها  شدن بندر عدن به عنوان رقیبی برای دبی است. این در حالی است 
تجزیه دوگانه ی شمالی- جنوبی یمن را به عنوان یک تهدید می نگرند، اتفاقی که موجب 
می شود ضمن حفظ تهدید انصاراهلل در شمال و دسترسی این جنبش به باب المندب، 
یمن جنوبی و بنادر آن تحت نفوذ اماراتی ها قرار بگیرد. این اختالفات، فرصتی برای 

انصاراهلل و محور مقاومت به منظور امتیاز گیری از سعودی خواهد بود.

در ماه نخست سال 1395 عبدربه منصورهادی رئیس جمهور مستعفی و 
فراری یمن، »خالد بحاح« نخست وزیر خود را برکنار و احمد عبید بن دغر 
را به جای او منصوب کرد. خالد بحاح را می توان گزینه امارات دانست که 
برکناری اش واکنش اماراتی را هم به دنبال داشت. این اتفاق به نوعی 
جنگ سیاسی میان سعودی ها و امارتی ها بود که به شکست اماراتی ها 

منجر شد.
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سناریوی مطلوب برای سعودی ها در یمن را می توان در طرح شش فدرالی شورای 
همکاری خلیج فارس که از سوی سعودی ها ارائه شد، مشاهده نمود. فدرالی شدن یمن، 
برونداد اصلی کنفرانس گفتگوی ملی یمن در اوایل سال 2014 میالدی نیز بود که تقسیم 

این کشور به شش منطقه ی فدرالی را پیشنهاد کرده بود.74

این اختالفات در روزهای پایانی سال باری دیگر عیان تر شده است. تشدید 
عبدربه  شد  موجب  عدن  فرودگاه  در  امارات  و  ریاض  طرفداران  میان  درگیری ها 
که با شکست مواجه شد و رهبران امارات از  کند. سفری  منصورهادی به ابوظبی سفر 
مالقات با او امتناع کردند. حتی رسانه ها خبر دادند که امارات با تشدید اختالفات خواستار 
کناره گیری خواهد  که عبدربه برکنار شود و در غیر این صورت از ائتالف  آن شده است 

نمود.75

74  محمــد محســن فایضــی »فرصت هــای پیــش روی انصــاراهلل و محــور مقاومــت از اختــالف میــان عربســتان و امــارات«، اندیشــکده 
راهبــردی تبییــن، منتشــر شــده در تاریــخ 28 اســفند 1394، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/11455
75  »هشــدار امــارات بــه عربســتان؛ حمایــت نکــردن از هــادی یــا خــروج از طوفــان قاطــع« وب ســایت خبرگــزاری فــارس، منتشــر شــده در تاریــخ 

18 اســفند 1395، قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951218000387
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3. تحوالت سیاست خارجی

ح ولدالشیخ و تالش کشورهای غربی برای نجات آل سعود 3-1. طر
کرات کویت، نماینده  پس از گذشت یک سال و نیم از جنگ یمن و شکست مذا
که برخی  سازمان ملل با پشتیبانی کشورهای غربی طرحی را در دی ماه 95 ارائه نمود 
تحلیل گران را به این مسئله سوق داد که گویی سعودی ها به دنبال پایان جنگ هستند.

 طرح اسماعیل ولد شیخ از 12 بند تشکیل شده که موضوعات مختلفی را شامل 
می شود. واکنش انصاراهلل به این طرح با موافقت مشروط همراه بوده است. به گونه ای 
که »محمد عبد السالم« ضمن رسانه ای کردن انتقادات خود به این طرح، به اسماعیل 
ولد شیخ گفته است: »این طرح به صورت واضح به دنبال برقراری امنیت، صلح و ثبات 
در یمن از طریق مشارکت تمام گروه های یمنی است.« علی عبداهلل صالح نیز نقشه ی  راِه 
ارائه شده ی اخیر را پذیرفته و دراین باره بیان داشته: »طرح ولد الشیخ برای حل بحران 
یمن، می تواند زمینه ی قابل قبولی برای حل بحران باشد اما باید توقف حمالت عربستان 

علیه یمن را نیز شامل شود.«

کرات برای  بر اساس رونوشت منتشر شده از این طرح، بند دوم؛ از سرگیری مذا
کرات می بایست تحت نظارت  پایان دادن به بحران را مدنظر قرار می دهد. این مذا
دولت های چهارگانه )امارات، عربستان، آمریکا و انگلیس( و شورای همکاری خلیج فارس 
بوده و دستوِرکار نشست های آن نیز، مرجعیات سه گانه )طرح خلیجی شورای همکاری 
خلیج فارس، نتایج گفتگوهای ملی و قطعنامه 2216 سازمان ملل( باشد. بر اساس این 
گرفته و نیروهای  گفتگوها، آتش بس باید در مناطق مختلف مورد احترام طرفین قرار 
انصاراهلل و علی عبداهلل صالح از 30 کیلومتری مرز عربستان فاصله بگیرند. به مجرد تحقق 
چنین امری، سازمان ملل، تشکیل دولت »وحدت ملی« را طی 30 روز اعالم خواهد کرد. 
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عبدربه منصورهادی و »علی محسن االحمر« رئیس جمهور مستعفی و معاونش، 
باید بعد از اعالم تشکیل دولِت »وحدت ملی« از این مسئله استقبال نمایند. از طرفی 
امارات به صورت آشکار و عربستان به صورت ضمنی موافقت خود با طرح مذکور را اعالم 
کرده اند. در این میان عبدربه منصورهادی به دلیل کنار گذاشته شدن از آینده ی یمن، 
تنها مخالف جدی طرح اسماعیل ولد شیخ بود. در همین راستا، سفیر عربستان در یمن 
با »احمد عبید بن دغر« نخست وزیر دولت مستعفی دیدار و او را به پذیرش طرح، تشویق 
کرد. عبدربه منصورهادی پس از اعالم طرح مزبور، تظاهراتی نمایشی در حمایت از خود 
در جنوب به راه انداخته که این اقداِم او را می توان در راهبرد فرار رو به جلو و تالش برای 

افزایِش نقش در آینده ی یمن، ارزیابی کرد.

این طرح برای انصاراهلل حاوی تهدیدات فراوانی است. تقدم عملی تشکیل 
دولت وحدت ملی بر عقب نشینی از صنعا، عقب نشینی 30 کیلومتری از مرزهای عربستان 
و دست کشیدن از »گزینه های راهبردی« و فدرالی شدن یمن، مصادیق و نمونه هایی از 

تهدیدات هستند.

 از سویی متن طرح حفره های بسیاری دارد که کارشکنی و قابلیت تفسیر مختلف 
را برای طرف مقابل مهیا می کند. به طور مثال، تحویل سالح و موشک بالستیک به طرف 
ثالث، یکی از این حفره ها است. مجموعه ی این مسائل، لزوم هوشیاری انصاراهلل در 
کرات را به اثبات می رساند؛ اما معادالت یمن به گونه ای پیش رفت که هم چنان  طول مذا
کرات بر اساس این طرح یا طرح های دیگری دیده  هیچ روزنه امیدی برای آغاز مذا

نمی شود.76

76  محمــد گلــی، »تهدیــدات طــرح جدیــد ســازمان ملــل در مــورد یمــن«، اندیشــکده راهبــردی تبییــن، منتشــر شــده در تاریــخ 27 آبــان 1395، 
قابــل بازیابــی در پیونــد زیــر:

http://tabyincenter.ir/14885
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3-2. آمریکا و تغییر نقش در یمن
برخی تحلیل گران معتقد بودند سعودی ها تا اتمام دوران اوباما پرونده یمن را باز 
خواهند گذاشت تا به امید تغییر سیاست آمریکا در دوران رئیس جمهوری جدید، پرونده 
کثر منافع دنبال نمایند. اکنون با آمدن ترامپ به نظر می رسد پرونده یمن  یمن را با حدا
وارد فاز جدیدی شده است. ترامپ در صحبت تلفنی خود با دو بازیگر اصلی تهاجم به 
یمن یعنی ملک سلمان پادشاه آل سعود و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولی عهد امارت، 
بر تقویت بیشتر همکاری به منظور جنگ با تروریسم اسالم گرا و »ایجاد مناطق امن در 

کید نمود. منطقه« در یمن تأ

 این سخنان را برخی نشان از آغاز فاز جدیدی در معادالت یمن می دانند. یکی 
دیگر از تحوالتی که می تواند نشان دهنده آغاز فاز جدیدی در بحران یمن باشد، انجام 
کرد در  عملیات نیروهای آمریکایی در یمن است. وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعالم 
اولین عملیات نیروهای ویژه آمریکا در یمن علیه القاعده که به دستور دونالد ترامپ بعد 
کار آمدنش انجام شد، 41 عضو القاعده از پای درآمده و یک سرباز آمریکایی و  از روی 
نوع خود، در دوره  آمریکایی در  اولین عملیات  این  کشته شدند.  نیز  16 غیرنظامی 

ریاست جمهوری دونالد ترامپ است.

کنون با آمدن ترامپ به نظر می رسد پرونده یمن وارد فاز جدیدی شده   ا
است. ترامپ در صحبت تلفنی خود با دو بازیگر اصلی تهاجم به یمن 
یعنی ملک سلمان پادشاه آل سعود و شیخ محمد بن زاید آل نهیان 
ولی عهد امارت، بر تقویت بیشتر همکاری به منظور جنگ با تروریسم 

کید نمود. اسالم گرا و »ایجاد مناطق امن در منطقه« در یمن تأ
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از آغاز سال 2015، بالگردهای آپاچی و پهپادهای آمریکایی، به صورت گسترده 
در آسمان استان البیضاء جوالن می دادند اما تاکنون هیچ حمله هوایی در این مقیاس 
گزارشی مدعی شد بنا به ادعای دو مقام  انجام نداده بودند. هم چنین فاکس نیوز در 
دفاعی آمریکا حمله انصاراهلل به یک ناوچه نیروی دریایی عربستان در نزدیکی سواحل 
یمن انتحاری بوده و در حقیقت قرار بود علیه یک کشتی جنگی آمریکایی انجام شود! 
حمله اخیر کماندوهای آمریکایی و اظهارات ترامپ و دیگر مسئولین آمریکایی به خوبی 
نشان می دهد که احتمااًل شیوه و سطح نقش آفرینی آمریکا در یمن در حال تغییر بوده و 

باید منتظر تغییرات جدی ای در معادالت یمن بود.77

ــد  ــی در پیون ــل بازیاب ــن 1395، قاب ــخ 17 بهم ــده در تاری ــر ش ــن، منتش ــردی تبیی ــکده راهب ــن«، اندیش ــکا در یم ــی آمری ــش آفرین ــر نق 77  »تغیی
زیــر:

http://tabyincenter.ir/16989
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4. دورنمای یمن در سال 1396

4-1. یمن پیش به سوی فدرالیسم

گانه را حالت مطلوب خود  سعودی ها فدرالی شدن و اماراتی ها تجزیه دو جدا
می دانند. تداوم تصرف و اشغال بنادر ساحلی دریای سرخ از جمله ذباب، مخا، الحدیده و 
میدی از سوی سعودی ها و حامیان وی خطر تجزیه فدرالی را در سال آتی بسیار پر رنگ تر 
گر آمریکا به حضور خود در بنادر ساحلی دریای سرخ ادامه دهد  خواهد کرد. ضمن آنکه ا
و به دنبال تأثیرگذاری بر عرصه میدانی باشد، سرعت خارج شدن کنترل قسمت سواحل 
غربی )که بر اساس طرح فدرالی، فدرال تهامه با مرکزیت حدیده است( از دست دولت 

صنعا، افزایش خواهد یافت.

ضمن آنکه تداوم حضور و تشدید عملیات های آمریکا در شرق یمن و استان 
حضرموت به بهانه حضور القاعده هم چندان دور از ذهن نیست. این حضور بخش 
دیگری از یمن را به سوی تجزیه سوق خواهد داد. فدرال حضرموت و تصرف آن از سوی 
حامیان سعودی می تواند مسیر انتقال انرژی از عربستان به آب های آزاد را بسیار کوتاه 

نماید.

انصاراهلل و دیگر حامیانش در صنعا باید ضمن تالش برای حفظ بنادر ساحلی، 
کردن به سوی تجزیه یا فدرالی شدن یمن با  سعی نمایند جنوبی ها را از سوق پیدا 
مشارکت دادن آنان در دولت وحدت ملی، دور نگه دارند. امری که شوربختانه تحقق آن 

با توجه به وضعیت کنونی دشوار به نظر می رسد.



189/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

4-2. چالش سیاسی پس از پایان احتمالی جنگ
یمن یکپارچه، یمن شش فدرالی، یمن دو فدرالی و یمن تجزیه شده شمالی 
و جنوبی همگی از سناریوهای پیش رو و حتی محتمل آینده یمن است. لذا قدرت 
دیپلماسی، هوشمندی چانه زنی و برتری در عرصه میدانی در سال آتی بسیار مهم و 

سرنوشت ساز خواهد بود.

با توجه به ایجاد شورای عالی یمن و دولت نجات ملی که رسمًا ائتالف سیاسی ای 
میان انصاراهلل و علی عبداهلل صالح ایجاد کرد؛ در هرکدام از سناریوهای باال، انصاراهلل با 
گر یمن به سرنوشت فدرالی یا  چالش سیاسی و ممشروعیتی جدی روبرو خواهد شد. ا
تجزیه دوگانه روبرو شود، چالش همکاری میان انصاراهلل و علی عبداهلل صالح به دلیل 

محصور بودن هر دو در یک قلمرو بسیار جدی تر خواهد شد.
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کند و چه تا پایان در قدرت  گفت علی عبداهلل صالح چه خیانت  در پایان باید 
در صنعا بماند؛ یک چالش اساسی برای انصاراهلل است. این موضوعی است که باید به 
آن توجه جدی  نمود. صالح شخصیتی منفور برای بخش زیادی از یمنی ها، باالخص 
جنوبی هاست و در صورتی که انصاراهلل به این هم پیمانی مصلحتی ادامه دهد، ضمن 
آنکه مشروعیت و محبوبیت خویش را از دست می دهد، انقالب سال 2011 که با هدف 

کنارگذاشتن یک دیکتاتور آغاز شد را کاماًل زیر سؤال خواهد برد.

یمن یکپارچه، یمن شش فدرالی، یمن دو فدرالی و یمن تجزیه شده 
شمالی و جنوبی همگی از سناریوهای پیش رو و حتی محتمل آینده 
یمن است. لذا قدرت دیپلماسی، هوشمندی چانه زنی و برتری در عرصه 

میدانی در سال آتی بسیار مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.
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