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تحوات و مسائل مرتبط با سياست خارجی ايران، آن چنان سريع و عميق است كه فهم، تحليل و واكاوی آن ها كار 
چندان ساده ای به نظر نمی رسد. بخشی از اين دشــواری طبيعتاً به دليل قرارگيری ايران در منطقه پرآشوب غرب 
آسياست كه درون خود منازعات طوانی شده متعددی دارد و بخش ديگری نيز از پرونده های مهم سياست خارجی 

ايران نشأت می گيرد.

درهم تنيدگی تحوات محيط امنيتی در كشورهايی چون عراق، سوريه، تركيه و لبنان در غرب، افغانستان و پاكستان 
در شرق و مسائل كشورهای حاشيه خليج فارس ازجمله يمن در جنوب ايران، وضعيتی پيچيده و همراه با فراز و نشيب 
پيش روی كشورمان قرار داده است. در عرصه سياست خارجی نيز تحريم و كارزار فشار حداكثری آمريکا، برجام، روابط 

اقتصادی با شركای مهمی مانند چين، مسائل موشکی و همکاری های

بين المللی ازجمله مهم ترين موضوعاتی است كه ارتباط وثيقی با منافع كشور دارد.

اهميت مجموعه موضوعات و مسائل پيش گفته، هسته اصلی تمركز رسانه ها، تحليلگران، انديشکده ها و در شکل 
كان آن، دستگاه سياست خارجی جمهوری اسامی ايران را به خود معطوف كرده است. با اين حال تحواتی كه 
در سال 1398 در عرصه سياست بين الملل و به ويژه محيط امنيتی ايران از يک سو و پرونده های موضوعی سياست 
خارجی كشور به وقوع پيوست، نشان داد بررسی و ارزيابی اين قبيل موضوعات، ضرورتی اجتناب ناپذير است كه ازقضا 

بايد بيش و پيش از گذشته به آن پرداخته شود.

در اين چارچوب، انديشکده راهبردی تبيين با فهم چنين ضرورتی، تاش كرد تا موضوعات مرتبط با حوزه سياست 
خارجی كشور را بيش از گذشته مورد توجه قرار دهد و مجموعه مقااتی را با هدف تحليل تحوات و روندهای هردو 
عرصه منطقه ای و سياست خارجی تهيه و منتشر كرد. اكنون و با توجه به پايان يافتن سال پرفراز و نشيب 1399، 
مجموعه حاضر با عنوان »سالنامه تبيين« مشتمل بر 15 عنوان مقاله در طيف متنوعی از موضوعات سياست خارجی 
و منطقه ای در اختيار مخاطبان گرامی قرار می گيرد. در هركدام از مقاات اين مجموعه، تاش شده تا عاوه بر ارائه 
يک شمای كلی از تحوات سال 1399، پيوند تمامی تحليل های منتشرشده در تارنمای انديشکده به صورت يک جا 

ارائه شود. 

هم زمان با آغازين روزهای سال 1400، هركدام از مقاات اين سالنامه، به صورت جداگانه در تارنمای انديشکده 
راهبردی تبيين منتشر خواهد شد.
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مقابله با تحرکات و ضدایرانی ایاات متحده آمریکا به ویژه تحریم ها مهمترین محور سیاست خارجی 
جمهوری اسامی ایران در سال گذشته بود و سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.

مقدمه

سياست خارجی جمهوری اسامی ايران در سال 99 
مانند سالهای گذشــته با رويدادهايی مواجه بود كه 
بر تصميمات و جهت گيری های آن تاثير گذاشتند. 
در كنار رويدادها، روندهايی كه ريشــه در تحوات 
سالهای گذشــته دارند نيز بر فرايند سياست خارجی 
موثر بوده اند. مهمترين رويداد سال 98 كه بر فضای 
كلی سياســت خارجی در سال 99 ســايه انداخته و 
تاثيرگذاشت، ترور شهيد حاج قاسم سليمانی فرمانده 
نيروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی بود كه 
توســط اياات متحده آمريکا در فرودگاه بغداد ترور 
شــد. اين اقدام دولت ترامپ تنش ها را به بااترين 
سطح خود رسانده و بعد از پاسخ اوليه ايران در حمله 
موشــکی به پايگاه آمريکايی عين ااسد در عراق، 
موجب شد سياست خارجی جمهوری اسامی ايران 
شکل تهاجمی و انتقام جويانه محسوسی به خود گيرد. 
در اين نوشتار تاش می شود ضمن مرور مهمترين 
رويدادها و روندهای سياســت خارجی در طی يک 
سال گذشته، چشم اندازی اوليه برای سياست خارجی 

جمهوری اسامی ايران در سال آتی ارائه شود.

1. تحریم

اگرچه در سال گذشته تحريم های ضدايرانی اياات 
متحده آمريکا پس از سه سال به نقطه اوج اثرگذاری 
خود رسيد، اما نتوانست انتظارات هيئت حاكمه آمريکا 
از تغيير رفتار سياست خارجی ايران را محقق كند. با اين 
وجود دولت ترامپ از اصرار خود برای اعمال تحريم 
های مختلف در حوزه های موضوعی متنوع بر ايران 
عقب نشينی نکرد و در آخرين روزهای كار خود چند 
فرد و نهاد ايرانی ديگر به ليست تحريم های ضدايرانی 

اين كشور اضافه شدند. 

در حالی كه دولت اياات متحده ادعا می كرد تحريم 
های ضدايرانی موارد انســان دوستانه را شامل نمی 
شود، اين تحريم ها در شرايط ناشی از شيوع ويروس 
كرونا، موجب اختال شديد در فرايند تهيه ملزومات 
مقابله با بيماری از جمله واكسن مورد نياز كشور شد. 
عاوه بر اين مسدودسازی دارايی های نقدی ايران 
در ساير كشورها و دسترسی به سيستم نقل و انتقال 
مالی بين المللی، مواردی مانند پرداخت حق عضويت 
در سازمان ملل متحد را با مانع مواجه كرد و ايران را 
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در معرض از دست دادن حق رای خود در اين سازمان 
قرار داد.

با شکست ترامپ در انتخابات رياست جمهوری، اگرچه 
زمزمه هايی در مورد بازگشت اين كشور به برجام و رفع 
بخشی از تحريم های ضدايرانی به گوش رسيد، اما با 
استقرار رسمی بايدن در كاخ سفيد، خيلی زود مشخص 
شد كه دولت جديد اين كشور برای جبران بدعهدی 
گذشته و خساراتی كه در طول اين مدت بر ايران وارد 
شده است، عجله ای ندارد. به اين ترتيب سال 99 نيز 
در حالی به پايان رسيد كه تحريم های آمريکا موانع 
اساسی را بر سر راه تجارت و اقتصاد ايران ايجاد كرده 

اند.

2. برجام

با وجود اينکه در ارديبهشت سال 1397 رئيس جمهور 
اياات متحده آمريکا بصورت رسمی از توافق هسته 
ای با ايران موسوم به برجام خارج شد، در سال گذشته 
و در پی اقدامات متقابل ايران برای كاهش تعهدات 
هســته ای، دولت ترامپ اعام كرد كــه قصد دارد 
سازوكار مشخص شده در اين توافق برای بازگرداندن 
تحريم های قبل از برجام را فعال كند. اســتناد دولت 
آمريکا به مکانيسمی بود كه در بندهای 36 و 37 برجام 
اشاره شده اســت. در چارچوب اين مکانيسم هر يک 
از طرف های توافق می توانند به كميسيون مشترک 
شــکايت كنند، و پس از يک فرصت 35 روزه، طرف 
شــاكی هنوز راضی نباشــد، می تواند موضوع را به 
شورای امنيت ارائه كند، و اين شورا بايد ظرف 30 روز 
درمورد قطعنامه ای برای ادامه  تعليق تحريم های ايران 
رای بدهد و چنانچه شورای به هر دليلی از جمله وتوی 
يکی از اعضا از تصويب چنين قطعنامه ای باز بماند، 
تمام تحريم ها از جمله تحريم های مشخص شده در 

قطعنامه 1929 شورای امنيت باز می گردند.

اين مکانيسم در صورت فعال شدن به ضرر ايران تمام 
می شــود چرا كه در نهايت اياات متحده می تواند 

با استفاده از حق وتو شــورای امنيت را در ارائه يک 
قطعنامه برای حل اختاف ناكام گذاشــته و تحريم 
هايی كه به موجب برجام لغو شــده اند مجددا اعمال 
شوند. دولت ترامپ با آگاهی نسبت به اين فرايند در 
تاش بود تا مکانيسم پيش بينی شده را فعال كند اما 

با عدم همراهی ديگر كشورها ناكام ماند.

همچنين با پايان يافتن تحريم تســليحاتی ايران در 
پاييز 99، دولت اياات متحده پيش نويس قطعنامه ای 
را در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح كرد كه 
تحريم خريد و فروش تسليحات به ايران را برای مدت 
نامحدودی تمديد كند. اما اين بــار نيز دولت ترامپ 
شکست سختی را تجربه كرد و اين قطعنامه با كسب 
يازده رأی ممتنع، دو رأی مخالف در مقابل تنها دو رأی 
موافق از تصويب در شورای امنيت بازماند. همراهی 
تنها يک كشور ذره ای )جمهوری دومنيکن( با اياات 
متحده آمريکا در جريان اين قطعنامه نشــان داد كه 
سياست بين المللی اين كشور تا چه اندازه در انزوا قرار 

داشته و با عدم همراهی بين المللی مواجه است.

بعد از خروج ترامپ از كاخ ســفيد و با شروع رياست 
جمهوری بايدن، اگرچه بازگشت به برجام به صراحت 
در سخنان مقامات جديد اين كشور مشاهده می شد، 
اما منوط كردن اين اقدام از سوی آمريکا به لغو اقدامات 
ايران كه در جهت كاهش تعهدات هسته ای برداشته 
شده بودند، موضوع را پيچيده تر كرد. موضع اصولی 
ايران در اين رابطه كه توسط مقامات كشور از جمله 
رهبر معظم انقاب بيان شد مشخص و صريح بود؛ بعد 
از بازگشت آمريکا به تعهدات برجامی ايران نيز اجرای 
تعهدات خود را از ســر خواهد گرفت. اما اين حقيقت 
كه اولين بار آمريکا بود كه صراحتا از برجام خارج شد 
موجب نشد كه دولت جديد اين كشور از موضوع باا 
و متکبرانه رفتار نکند و در صدد جبران بدعهدی های 

دولت گذشته ايرن كشور باشد.
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3. توقف اجرای پروتکل الحاقی

مقارن با روزهای آغازين فعاليت دولت جديد اياات 
متحده آمريکا، مجلس شورای اســامی قانونی را 
تصويب كرد كــه در صورت عدم لغــو تحريم های 
برجامی طی دو ماه پس ازتصويب اين قانون، دولت 
ايران را ملزم بــه توقف اجرای پروتــکل الحاقی به 
موافقت نامه پادمانی با آژانس بين المللی انرژی اتمی 
می كرد. اگرچه مهلت دو ماهه مشخص شده در اين 
قانون، 5 اسفندماه به پايان رسيد، اما با توافقی كه طی 
سفر مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران 
انجام شد، مقرر گرديد كه ضمن توقف اجرای پروتکل 
تا ســه ماه اطاعات دوربين هايی كــه در چارچوب 
اين پروتکل فعاليت اماكن متعدد هســته ای ايران را 
تحت نظارت دارند حفظ و نگهداری شود. اين توافق 
با واكنش های داخلی متعددی مواجه شد و برخی از 
نمايندگان مجلس شورای اسامی آن را مغاير با قانون 

تصويب شده دانستند. 

در واكنش به توقف اجرای پروتکل الحاقی )با شکل 
خاص توافق شده( از ســوی ايران سه كشور اروپايی 
انگلستان، فرانسه و آلمان در يک اقدام اوليه پيشنويس 
قطعنامه ای را در شــورای حکام آژانس بين المللی 
انرژی اتمی ارائه كردند كه اين اقدام ايران را محکوم 
می كرد و بعنوان مقدمه ای برای ارســال موضوع به 
شورای امنيت ســازمان ملل متحد مطرح بود. بعد از 
طرح اين پيشــنويس ايران تهديد كرد كه در صورت 
تصويب آن توافق انجام شده با مديركل آژانس بين 
المللی انرژی اتمی را لغو و اطاعــات دوربين ها را 
ذخيره نخواهد كرد. در برابر تهديد ايران ســه كشور 
اروپايی نيز با عقب نشينی از طرح خود اعام كرده اند 
كه قصد دارند از طريق ديپلماتيک مشکاتی را كه در 

ارتباط با توافق برجام پيش آمده حل كنند.

4. توان دفاعی موشکی 

محدودسازی توان دفاعی موشکی جمهوری اسامی 

ايران يکی از محورهای مهم كنشــگری كشورهای 
غربی به ويژه اياات متحده آمريکا را تشکيل می دهد. 
اين كشــورها در بيانيه ای كه پيوست دوم قطعنامه 
2231 شــورای امنيت ســازمان ملل متحد است، 
تاش كرده اند تا توان موشکی ايران را با محدوديت 
های تکنولوژيک كــه در رژيم كنتــرل تکنولوژی 
موشــکی )MTCR( تدوين و تحت عنوان ســند 
S/546/2015 در شــورای امنيت ثبت شده است، 

محدود كنند. 

در طی سال گذشته نيز اين موضوع بارها در مواضع 
مقامات كشورهای غربی مطرح شده و از ايران خواسته 
اند تا توان موشــکی خود را محدود كرده و از توسعه 
آن دست بردارد. اين در حالی است كشورهای غربی 
كشورهای منطقه را به انواع تسليحات مجهز كرده اند 
و عربستان ســعودی يکی از مشتريان اصلی اياات 
متحده آمريکا در خريد تســليحات متعدد است. در 
چنين شرايطی كشورهای غربی با اتخاذ يک موضوع 
متناقض و يکجانبه تاش می كنند تا اصلی ترين ابزار 
دفاعی ايران را محدود كرده و آن را در برابر تهديدات 

جدی خلع ساح كند.

كشورهای غربی تاش دارند تا موضوع محدودسازی 
توان موشکی ايران را بعنوان يک موضوع بين المللی 
مطرح و در هرگونه مذاكره احتمالی با ايران وارد كنند. 
اين كشورها به صراحت از ناقص بودن برجام و لزوم 
گنجانده شدن موضوع توان موشکی و سياست های 
منطقه ای ايران در توافقی گســترده تر صحبت می 

كنند.

5. گروه ویژه اقدام مالی 

اجرای استانداردهای مورد نظر گروه ويژه اقدام مالی 
بين المللی يا FATF در نظام پولی و مالی كشور يکی 
ديگر از موضوعاتی است كه طی سالهای گذشته در 
فضای سياســت داخلی و خارجی كشور مطرح بوده 
است. اگرچه تعداد نسبتاً باايی از مجموعه 41 توصيه 
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اين نهاد بين المللی در سالهای بعد از توافق هسته ای 
اجرا می شوند اما الحاق ايران به دو كنوانسيون مبارزه 
با جرايم سازمان يافته فراملی )پالرمو( و مبارزه با تامين 
مالی تروريســم )CFT( پس از تصويب در مجلس 
شورای اسامی مورد تاييد شورای نگهبان قرار نگرفت 
و به مجمع تشــخيص مصلحت نظام برای تصميم 
گيری نهايی ارجاع شــد. اما با پايان مهلت مشخص 
شده در آيين نامه اين مجمع نتوانست به جمع بندی 
برسد و موضوع از دســتور كار خارج شد. در اين بين 
گروه ويژه اقدام مالی بيــن المللی نام ايران را مجددا 
در فهرست كشورهای غيرهمکار اين نهاد قرار داد و 
نسبت به همکاری با سيستم مالی ايران هشدار صادر 
كرد. در سال گذشته با درخواست دولت از رهبر معظم 
انقاب موضوع مجدد در دستور كار مجمع قرار گرفته 

است و بايد در اين رابطه تصميم گيری شود.

6. توافق راهبردی با چین

يکی از تحوات مهم و اثرگذار سال گذشته تصويب 
پيش نويس نهايی برنامه 25ساله همکاری های جامع 
ايران و چين است. اين قرارداد چارچوب كلی و اساسی 
همکاری های دوجانبه ايران و چين را طی ربع قرن 
آينده ترسيم و مشخص می كند. اگرچه جزئيات اين 
سند كه هنوز توســط طرف چينی در دست بررسی 
اســت بصورت رسمی منتشر نشده اســت، اما طبق 
اطاعاتيکه بصورت غيررسمی منتشر شده اند ادعا 
شده است كه در قالب اين توافقنامه چين 280 ميليارد 
دار در صنعت نفت و گاز ايران و 120 ميليارد دار در 
صنعت حمل ونقل ايران سرمايه گذاری می كند. توافق 
ايران و چين در صورت نهايی شدن يکی از محوری 
ترين پايه های سياســت خارجی جمهوری اسامی 
ايران طی سالهای آتی خواهد بود و نقش قابل توجهی 
در تامين سرمايه گذاری ازم در بخش های مختلف 
ايفا خواهد كرد. به هر حال اين توافق بلند مدت بوده 
و سرنوشــت تاييد و تصويب آن توسط دو طرف در 

سالهای آتی مشخص خواهد شد.

7. سیاست خارجی در رابطه با همسایگان

در سال 99 نيز مانند سالهای گذشته جمهوری اسامی 
ايران سياســت اصولی خود در رابطه با همسايگان را 
پيگيری كرده اســت كه محورهايی مانند حمايت از 
تماميت ارضی، حاكميت ملی و صلح و ثبات داخلی را 
شامل می شود. در اين ميان دو تحول مهم در حوزه 
همسايگان برای سياست خارجی ايران از اهميت ويژه 
ای برخوردار بود. اول جنگ بين جمهوری آذربايجان و 

ارمنستان و دوم مذاكره با طالبان افغانستان. 

جنگی كه بين جمهوری آذربايجان و ارمنستان بر سر 
منطقه قره باغ از روز 6 مهرماه آغاز شده بود سرانجام 
با امضای معاهده آتش بس ميان جمهوری آذربايجان 
و ارمنستان با وساطت روسيه به پايان رسيد. در نتيجه 
اين جنگ كه با پيروزی جمهوری آذربايجان به پايان 
رســيد، پس از 26 سال ارتش ارمنســتان از مناطق 
اشغالی خاک جمهوری آذربايجان خارج شده و كنترل 
موقت منطقه قره باغ نيز به نيروهای صلح بان ارتش 
روسيه سپرده شد. از ابتدای شروع درگيری علی رغم 
اينکه جمهوری اسامی ايران همواره بر تعلق مناطق 
اشغال شده توسط ارمنستان پس از فروپاشی شوروی 
به جمهوری آذربايجان تاكيد می كرد، موضع بيطری 

اتخاذ و طرفين را دعوت به خويشتن داری كرد. 

با امضای موافقت نامه آتش بس و مشــخص شدن 
تغييراتی كه در ژئوپليتيک مرزهای شمالی ايران اتفاق 
افتادند، بسياری از لزوم تحرک فعال تر ايران نسبت به 
اين تغييرات سخن به ميان آوردند. ازجمله بی نيازی 
جمهوری آذربايجان از خاک ايران بــرای ارتباط با 
نخجوان كه می تواند ايران را از عوايد بسياری در حوزه 
های متعدد محروم سازد. به هر حال بسياری از تحليل 
ها، در كنار جمهوری آذربايجان، روسيه و تركيه را دو 
برنده بزرگ اين جنگ معرفی ميکنند كه توانستند به 

اهداف ملی و منطقه ای خود دست يابند.

مذاكره با طالبان افغانستان موضوعی است كه برای 
اولين بار توسط دولت ترامپ مطرح و پيگيری شد. در 
مهرماه 99 دولت آمريکا با هدف اعامی ايجاد صلح و 
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ثبات در افغانستان با طالبان وارد مذاكره شد و توافقی 
را پيرامون فعاليت های اين گروه و آزادســازی اسرا 
امضا شــد، اما با تحوات بعدی و اكراه دولت رسمی 

افغانستان برای اجرای آن نتوانست به نتيجه برسد. 

متعاقب ابراز تمايل طالبان برای مشاركت در ساخت 
سياســی افغانســتان و توقف حمات تروريستی، 
مقامات ايرانی بهمن ماه 99 با هماهنگی دولت رسمی 
افغانســتان هيئتی از طالبان را در تهران پذيرفتند و 
پيرامون چگونگی استقرار صلح و ثبات در افغانستان 
مذاكره كردند. اين مذاكرات بيش از هر چيز نشــان 
دهنده وجود اراده سياسی در جمهوری اسامی ايران 
برای نقش آفرينی در فرايند ايجــاد صلح وثبات در 
يکی از حساس ترين كشورهای همسايه خود است. 
از طرفی ديگر ناكامی توافق حاصل شده با آمريکا اين 
فرصت را در اختيار ايران قرار داده است تا با نشان دادن 
مســئوليت پذيری خود در قبال همسايگان سياست 

فعاانه ای را به نمايش گذارد.

چشم انداز سال 1400

سياســت خارجی جمهوری اســامی ايران در سال 
1400 نيز مانند سال 99 با چند موضوع محوری مواجه 
خواهد بود. اولين و مهمترين موضوع بازگشت آمريکا 
به برجام و لغو تحريم های هســته ای است. چنانچه 
بازگشــت آمريکا به برجام تا اوايل خرداد ســال آتی 
محقق نشود، زمان توافق انجام شده با آژانس نيز به 
اتمام خواهد رسيد و هيچ گونه نظارت فراپادمانی بر 
فعاليت های هســته ای ايران وجود نخواهد داشت. 
در اين صورت احتمال دارد موضوع هســته ای ايران 
از سوی شورای حکام به شــورای امنيت ارجاع شود. 
سياست ايرانی دولت بايدن از جمله مهمترين مولفه 
های موثر بر اين فرايند است. دولت جديد آمريکا در 
تاش است تا مجددا متحدان خود را در رابطه با ايران 
به اجماع برساند و بتواند يک سياست چندجانبه را در 
رابطه با ايران پيگيری كند. لذا در سال آينده ايران با 
تحركات متفاوتی از سوی دولت آمريکا مواجه خواهد 

بود كه نقطه ثقل آنها مجاب كردن ايران برای مذاكره 
و توافقی جديد پيرامون توان موشکی و سياست های 
منطقه ای است. انتخابات رياســت جمهوری ايران 
و نوع سياســت آتی در رابطه با تحركات غرب ديگر 
متغير تاثيرگذار در تحوات سال آتی سياست خارجی 

كشور است.

فهرست مقاات

مهمترين مقاات انديشکده راهبردی تبيين در حوزه 
سياست خارجی طی سال 99:

 واكنش ايران به تاش آمريکا در شورای حکام
http://tabyincenter.ir/41241

 ايران، آمريکا و بازگشت به برجام
http://tabyincenter.ir/40942

 مواجهه دولت بايدن بــا توافق هســته ای؛ روند و 
چشم انداز

http://tabyincenter.ir/41121

 تحريم های آمريکا عليه ايران در دوران ترامپ
http://tabyincenter.ir/39382

 روند صدور قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی 
عليه ايران

http://tabyincenter.ir/37845

 »فشار حداكثری«؛ آمريکا در بن بست
http://tabyincenter.ir/37474

 پرونده هسته ای ايران و انتخابات رياست جمهوری 
آمريکا

http://tabyincenter.ir/37369
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بحران كرونا و پيامدهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
آن، اختافات درونی ميان هيئت حاكمه با محوريت 
حزب ليکود و آبی- ســفيد و اعتراض های ساكنان 
اراضی اشغالی به فســاد مالی و وضعيت اقتصادی و 
گسترش شهرک ســازی، مهم ترين مسائل داخلی 
رژيم صهيونيستی در سال 1399 بوده است. در عرصه 
بيرونی نيز پيشــبرد روند عادی ســازی و توافقات با 
امارات، بحرين، ســودان و مراكش و نيز حمات به 
ســوريه را می توان از رويدادهای مهم پيرامون اين 

رژيم قلمداد كرد.

1- کرونا در صدر بحران 

همزمان با شــيوع بحــران كرونا در جهــان، رژيم 
صهيونيستی نيز با آن درگير شــد. طی سال گذشته 
 كرونا بــه بســتری از فرصت هــا و تهديدها برای 
نتانياهو مبدل گشت؛ به گونه ای كه از يک سو باعث 
اعتراض های گسترده ساكنان اراضی اشغالی عليه او 
شد و از سوی ديگر، نتانياهو تاش كرد تا از اين بحران 

برای حفظ قدرت و مقابله با رقبا استفاده كند.

 با آغاز بحران كرونا، رژيم صهيونيستی طبيعتًا شاهد 
افت شديدی در وضعيت اقتصادی بود و اين بحران 
تاثير شديدی بر اقشــار مختلف جامعه در فلسطين 

آرایش سیاسی احزاب و نظرسنجی ها نشان می دهد که هیچ کدام از جریان های سیاسی توانایی تشکیل 
کابینه ای منسجم را ندارند؛ روندی که نشانگر استمرار چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این 

رژیم خواهد بود.
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اشــغالی داشــت. خصوصی بودن عمده شركتهای 
اسرائيلی و متوقف شدن كسب و كارها، سبب شد تا 
نرخ بيکاری بسيار افزايش پيدا كرده و تعداد بيکاران 
به حدود يک ميليون برســد1. محدوديت های وضع 
شده برای مقابله با شيوع كرونا و افزايش نرخ بيکاری، 
اعتراضات گســترده و طوانی مدتی را عليه نتانياهو 
ايجاد كرد كــه يکی از معضات اين رژيم در ســال 

گذشته بود.

اما از همان ابتدای شــيوع كرونا، نتانياهو تاش كرد 
با بهره گيری از ظرفيت امکانــات و نيروهای نظامی 
بحران را مديريــت كند. از اين رو رســمًا عليه كرونا 
اعام جنگ نمود و در جهت امنيتيسازی اين بحران، 
ظرفيتهای نهادهای امنيتی موســاد، شاباک و اداره 
اطاعات ارتش را به كار گرفت. بارزترين جنبههای 
مديريت كان بحران كرونا در رژيم صهيونيســتی، 
نظامی-امنيتی  بودن، كم رنگی نقش نهادهای مدنی 
و تک رويهای نتانياهو و گريز از تصميمگيری جمعی 
بوده است. نتانياهو با ايجاد فضای امنيتی و سوق دادن 
جهتگيری كمکهای دوران كرونا به بخش خاصی از 
جامعه صهيونيســتی، به دنبال مقابله با اتهامات وارد 
شده به وی در دادگاه به جرم فساد مالی و تعويق پياپی 
برگزاری جلسات رسيدگی بود كه در اين زمينه موفق 

هم شد.

واكسيناســيون گســترده و مطــرح كــردن رژيم 
صهيونيستی به عنوان پيشرو در اين حوزه از اقدامات 
ديگر نتانياهو بــود كه تبديل به يــک فرصت برای 
وی در انتخابات بعدی شــد؛ به گونه ای كه وی برای 
كارزار انتخاباتی خود در عرصه سياست خارجی روی 
عادی سازی روابط برخی كشورهای عربی با تل آويو 
و عرصه سياست داخلی نيز روی واكسيناسيون كرونا 

حساب ويژه باز كرد.

1. خرگزاری ایرنا، »شمار بیکاران در فلسطین 
اشغالی به حدود یک میلیون نفر رسید«، 28 مهر 

1399، قابل بازیابی در پیوند ذیل:
https://www.irna.ir/news/84079813/

2- جدال در عرصه سیاسی

رژيم صهيونيستی در اسفند 1398 سومين انتخابات 
خود طی آن ســال را برگزار كرده بــود و بنابراين در 
ابتدای سال 1399 شاهد مذاكرات دو جناح رقيب يعنی 
ائتاف راستگرايان به رهبری »بنيامين نتانياهو« و 
ائتاف چپگرايان و ميانههــا به رهبری »بنی گانتز« 
بود كه نهايتًا وضعيت اضطراری ناشــی از شــيوع 
كرونا كمک كرد با توافق بر سر مکانيزم چرخش در 
نخست وزيری با هم ائتاف كنند؛ ائتافی كه شکننده 
بودن آن از ابتدا روشن بود و ديری نپاييد كه با اختاف 

بر سر تصويب بودجه فروپاشيد.

با تشکيل كابينه نتانياهو كه در شعارهای انتخاباتياش 
وعده الحــاق كرانه باختــری را به راســتگرايان و 
تندروهای مذهبی داده بود، نشان می داد كه به سمت 
اجرايی كردن اين وعده خود پيش می رود و البته گانتز 
و جناح ميانه رو ديدگاه هايی مخالف نتانياهو در زمينه 
چگونگی انجام اين كار داشتند كه سرانجام با ارزيابی 
پيامدهای منفی اين اقدام و توافقات عادی سازی، اين 

طرح عمًا از دستور كار خارج شد.

با تشکيل كابينه براساس مکانيزم چرخشی نتانياهو 
و گانتز در عمل به دنبال حذف يکديگر و رســيدن به 
قدرت مطلق بودند. در حالی كه فضای رســانهای بر 
عدم تمکين نتانياهو برای كنارهگيری از قدرت تاكيد 
داشت گانتز در ســمت وزير دفاع تاش ميکرد تا از 
پرونده فساد نتانياهو و خانوادهاش و نارضايتی مردمی 
از مديريت نتانياهو در زمينه مقابله با كرونا به عنوان 
ابزار فشاری برای كنار زدن او بهره گيرد. اما بيشترين 
تاكيد گانتز بر ضرورت تصويب هرچه سريعتر بودجه 
دو سال 2020 و 2021 بود و چندين ضرب العجل برای 
نتانياهو تعيين كرد كه با عدم اقدام نتانياهو سرانجام به 

فروپاشی ائتاف و انحال كنست منجر شد.

در واقع نتانياهو كه شــاهد كاهــش محبوبيت گانتز 
بود و با توجه به پيشــبرد روند عادی سازی روابط با 
كشورهای عربی رقيبی برای خود در صورت برگزاری 
انتخابات زودهنگام نمی ديد به وعده هايش در توافق 
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تشــکيل كابينه عمل نکرد و ترجيح داد باز همه چيز 
را به صندوق آراء و يک انتخابــات ديگر واگذار كند؛ 
انتخاباتی كه فکر می كند كســی جز او نمی تواند بر 

اساس آن كابينه ای را تشکيل دهد.

3- اعتراضات ساکنان رژیم صهیونیستی

رژيم صهيونيستی در ســالی كه گذشت با بحرانی به 
نام چالشهای اجتماعی مواجه بود. برگزاری چندين 
ماه تظاهرات ضد دولتی به دليل نارضايتی از مديريت 
كرونا و تبعيض گسترده سيستماتيک ميان شهروندان 
شکاف ها ميان اقشار مختلف جامعه ازجمله يهوديان 
اشکنازی و سفاردی را بيش از پيش نمايان ساخت و 
فساد سياســی و اقتصادی در هرم قدرت به اين روند 
دامن زده است. تظاهرات اعتراضآميز در سرزمينهای 
اشغالی تعداد قابلتوجهی از راســتگرايان را نيز عليه 
نتانياهو به ميدان آورد؛ اعتراضاتی كه گاه رنگ و بوی 

دينی می گيرد. 

بر اين اساس به نظر می رسد در سال 1400، استمرار 
اعتراضــات اجتماعی يکی از مباحــث اصلی و مهم 
برای رژيم صهيونيســتی خواهد بود. بعيد نيســت 
رژيم صهيونيستی برای خروج از وضعيت مذكور در 
سال جاری دســت به تحركاتی نظامی عليه يکی از 
جبهه های مقاومت زده تا بحران داخلی را به خارج از 
قلمرو حاكميتی خود سوق دهد. به طور كلی آنچه در 
ســاختار درونی رژيم صهيونيستی مشاهده می شود 
شدت گرفتن شــکاف های اجتماعی است كه يک 

پاشنه آشيل  برای اين رژيم محسوب می شود. 

4- شهرک سازی بدون توقف 

يکی از مباحث مهم درباره رژيم صهيونيستی در سال 
1399 مسئله شهرک سازی است. هر چند كه امارات 
و بحرين سازش با رژيم صهيونيستی را اقدامی برای 
توقف طرح الحاق كرانه باختــری و دره اردن عنوان 

كردند اما اقدامات رژيم صهيونيستی نشان می دهد كه 
اين طرح هرگز متوقف نشده است. اقدامات اين رژيم 
در تصويب و اجرای طرح های متعدد شهرک ســازی 
و نيز اقدامات صورت گرفته در قــدس برای تقويت 
يهودی سازی اين منطقه، بيانگر استمرار طرح الحاق 
است. گزارش ها حاكی از آن اســت كه دولت رژيم 
صهيونيســتی بعد از توافقات عادی سازی با احداث 
حدود 12 هزار واحد مسکونی جديد يهودی نشين در 
مناطق مختلف كرانه باختری اشــغالی تا اواخر سال 
2021 موافقت كرده است. در كنار شهرک سازی های 
غيرقانونی رژيم صهيونيســتی طی ســال 2020 به 
بهانه ساخت و ساز بدون مجوز 729 منزل و تاسيسات 

فلسطينيان را تخريب كرد2. 

بنابراين به نظر می رسد در ســال 1400 طرح الحاق 
كرانه باختــری و تثبيت اشــغالگری در قدس ادامه 
يابد؛ طرحی كــه برگرفته از اســتراتژی كان رژيم 
صهيونيستی اســت و سازش كشــورهای عربی نه 
تنها آن را متوقف نکرده بلکه مســير آن را هموارتر 
ساخته اســت. البته با توجه به اســتقرار جو بايدن در 
آمريکا، برخــاف دوران ترامپ، حمايــت آمريکا از 
شهرک سازی ها آشــکار نخواهد بود. دولت بايدن به 
دنبال احيای مذاكرات سازش است و ازمه اين كار 

برخی انتقادهای ظاهری از تل آويو است.

5- تداوم حمات پراکنده به سوریه 

نگاه رژيم صهيونيستی به سوريه نسبت به سال های 
گذشته تغيير چندانی نداشته است و اين رژيم حمات 
پراكنده نظامی به مواضع ارتش ســوريه را در قالب 
راهبرد »كارزار ميان جنگ ها« ادامه داده و خواستار 
تداوم حضــور نظامی آمريکا در ســوريه و حمايت از 
كردها برابر حکومت ســوريه بود. اين رژيم در سال 
2020، بيش از 50 بار اهدافی را در سوريه هدف حمله 

2. خرگزاری آناتولی، تخریب بیش از 700 خانه 
فلسطینیان توسط ارائیل طی سال 2020، 17 

بهمن 1399، قابل بازیابی در پیوند ذیل:
https://www.aa.com.tr/fa/2020/2098455
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قرار داد3.  همانطور كه آويو كوخاوی رييس ســتاد 
ارتش اســراييل اخيراً اعام كرد راهبرد كارزار بين 
جنگ ها متوقف نخواهد شــد و بنابراين حمات به 

سوريه در سال جاری ادامه خواهد داشت. 

6- موفق در عادی سازی روابط

عادی سازی روابط با كشورهای عربی يکی مهم ترين 
موضوعات سياســت خارجی رژيم صهيونيستی طی 
سال های گذشته بود و موفقيت حائز اهميت اين رژيم 
در ســال 99 در اين زمينه رقم خورد. در سال گذشته 
اقدامات چندين ساله اين رژيم برای عادی سازی روابط 
با برخی از كشورهای عربی به ثمر نشست و توانست 
در ماه های پايانی دوره ترامپ با استفاده از ديپلماسی 
و روابط شخصی او عادی سازی با چهار كشور امارات، 
بحرين، سودان و مراكش را نهايی كند. انتظار می رود 
اين رژيم در سال جاری زمينه ســازی هايی را كه در 
دولت ترامپ برای وارد كردن برخی از كشــورهای 

ديگر به اين جريان انجام شده است، ادامه دهد.

7- انتخابات چهارم

چهارمين انتخابات رژيم صهيونيستی اخيراً برگزار شده 
و اين سوال مطرح است كه آيا اين انتخابات می تواند 
ثبات را به عرصه سياسی اين رژيم برگرداند؟ انتخابات 
پيش رو دو تفــاوت با انتخابات قبلی دارد؛ نخســت 
انشقاق شديد در جناح راست كه جدايی گيدئون ساعر 
از ليکود و تشکيل حزب اميد نو نمونه بارز آن است و 
دوم اميدواری احزاب متعدد به تشکيل ائتافی منهای 
ليکود و احزاب مذهبی. اگرچــه احزاب متعدد چپ و 
3. The Guardian, Deadliet Israeli 
airtrikes on Syria in years kill 57, 
say observers, 13 Jan 2021, at: https://

www.theguardian.com/world/2021/

jan/13/deadliet-israeli-air-trikes-on-
syria-in-years-kill-57-say-observers

ميانه اميدوارند بتوانند متحد شده و كابينه را تشکيل 
دهند اما فاقد رهبر واحدی هستند كه بتوانند اين كار 
را انجام دهد؛ حتی اگر آن ها بتوانند كابينه ای تشکيل 
دهند به دليــل تفاوت های ايدئولوژيــک كابينه ای 
ناهمگن و متزلزل خواهند داشــت. بعيد است نتيجه 
انتخابات، ثبات سياســی را به اين رژيم برگرداند؛ در 
صورت تشکيل كابينه توســط نتانياهو، او همچنان 
مســائل چالش برانگيزی مانند پرونده های فساد را 
حل نشده خواهد داشت. كابينه ائتاف ضدنتانياهو نيز 
به دليل تفاوت هــای ايدئولوژيک و فقدان يک رهبر 

انسجام بخش نمی تواند ثبات چندانی داشته باشد.

نتیجه گیری

تحوات سال گذشته نشان می دهد رژيم صهيونيستی 
در عرصه داخلی با دورانی نه چندان مطلوب دست به 
گريبان بوده اســت. انتظار می رود در سال آينده اين 
رژيم تقابل با محور مقاومت را تشــديد كرده و روند 
عادی ســازی روابط را ادامه دهد. در حوزه اقتصادی 
محور تحركات اين رژيم در كنــار روابط اقتصادی با 
كشورهای عربی، فعاليت گسترده در حوزه مديترانه 
و دريای ســرخ با محوريت ســلطه بر منابع انرژی 
و ترانزيت دريايی در ســال 1400 تشــديد خواهد 
شــد. در اين ميان رژيم صهيونيستی تاش دارد تا از 
ظرفيت های آمريکا و اتحاديــه اروپا به عنوان حلقه 
نخســت حاميانش و نيز روســيه، چين، قدرت های 
نوظهور و ســازمان ملل به عنوان مؤلفه های بعدی 
فرامنطقه ای بــرای تحقق اهدافش بهــره گيرد. در 
اين ميان بايد توجه داشــت كه چالش های سياسی، 
اقتصــادی و امنيتی ايــن رژيم در عرصــه داخلی، 
دســتاوردهای جبهه مقاومت و تغييرات در سياست 
خارجی آمريکا در دوره بايدن، چالش هايی است كه 
رژيم صهيونيستی با آن ها درگير خواهد بود. آرايش 
سياسی احزاب و نظرســنجی های انتخاباتی نشان 
می دهد كه هيچ كدام از جريان های سياسی توانايی اين 
را ندارند كه كابينه ای منسجم تشکيل دهند؛ روندی 
كه نشانگر اســتمرار چالش های سياسی و به تبع آن 
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چالش های اقتصادی و اجتماعی اين رژيم خواهد بود.

فهرست مقاات

انديشــکده راهبردی تبييــن در ســال 99 با رصد 
دقيق تحوات حــوزه رژيم صهيونيســتی در كنار 
ارائه تحليل هــای كوتاه از اين تحــوات، مقاات 
متعددی منتشــر كرده كه در زير فهرســت آن ها به 
همراه پيوند دسترسی به منظور استفاده پژوهشگران 

و عاقه مندان اين حوزه ارائه می شود.
انتخابات رژيم صهيونيستی و چشم انداز تداوم بحران
http://tabyincenter.ir/36348/

الحاق دره اردن توسط رژيم صهيونيستی؛ از تبليغات 
انتخاباتی تا راهبرد اشغال گرايانه

http://tabyincenter.ir/36693/

تاثير شيوع كرونا بر مناســبات رژيم صهيونيستی با 
فلسطينی ها

http://tabyincenter.ir/37056/

نقش رژيم صهيونيستی و آمريکا در تروريست ناميدن 
حزب اه از جانب آلمان

http://tabyincenter.ir/37223/

برنامه جديد ارتش رژيم صهيونيستی: از طرح تا اجرا
http://tabyincenter.ir/37511/

بازخوانی جنگ 33 روزه؛ اهداف رژيم صهيونيستی، 
دايل شکست و پيامدها

http://tabyincenter.ir/37867/

جنگ قريب الوقوع حزب   اه و رژيم صهيونيســتی؛ 
علل و پيامدها

http://tabyincenter.ir/37895/

پيام ها و پيامدهای تفاهم نامه همکاری نظامی ايران 
و سوريه برای رژيم صهيونيستی

http://tabyincenter.ir/37995/

توافق صلح امارات و رژيم صهيونيســتی: اهميت، 
اهداف و پيامدها

http://tabyincenter.ir/38143/

همکاری راهبردی ايران و چين و نگرانی های رژيم 
صهيونيستی

http://tabyincenter.ir/38844/

تركيه و عادی سازی روابط اعراب با رژيم صهيونيستی
http://tabyincenter.ir/38995/

اهميت پروژه عادی ســازی روابط اعــراب با رژيم 
صهيونيستی برای واشنگتن

http://tabyincenter.ir/38961/

عادی سازی روابط اعراب و رژيم صهيونيستی؛ آثار و 
پيامدهای منطقه ای

http://tabyincenter.ir/39628/

رژيم صهيونيســتی و سياســت ترور دانشــمندان 
هسته ای

http://tabyincenter.ir/39957/

سياســت خارجی رژيــم صهيونيســتی در دوران 
پساترامپ

http://tabyincenter.ir/40472/

قرار گرفتن رژيم صهيونيســتی در حوزه مسئوليت 
سنتکام؛ اهداف و پيامدها

http://tabyincenter.ir/40593/

تاش تركيه برای بهبود روابط با رژيم صهيونيستی؛ 
اهداف و پيامدها

http://tabyincenter.ir/40806/
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مقدمه

ســال 1399 را می توان سال پســاتغييرات در عراق 
دانســت. اعتراضات اكتبــر 2019 و عمليات ترور 
فرماندهان مقاومت در ســال 1398 باعث شــد تا 
سياست داخلی و خارجی عراق در سال 1399 ملتهب 
و پرتنش باشــد. اين سال كه با شــگفتانه ای چون 
نخست وزيری مصطفی الکاظمی آغاز شد، با حمات 
مکرر به نيروهای آمريکايی، تداوم نسبی اعتراضات، 
تحوات پيرامون انتخابات زودهنــگام و درنهايت 
دورنمای تغيير در معادات قدرت در عراق با پيروزی 
بايدن در انتخابات رياست جمهوری آمريکا ادامه و با 
سفر پاپ به عراق پايان يافت. اگرچه تنوع كنشگران 
در عراق، سياست داخلی پرچالش و پرخبری را برای 
اين كشــور رقم زده، اما در سياســت خارجی، عراق 
همچنان متأثر از نقش آفرينی بازيگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای است. در مجموع پرداختن به رويدادها و 
روندهای عراق در سال 99 به نگارش يادداشت های 
متعددی نياز دارد، اما به اختصار می توان به چند مورد 
از مهم ترين تحوات داخلی عراق اشاره كرد و آن ها را 

مورد بررسی قرار داد.

1- نخست وزیری مصطفی الکاظمی

شــامگاه 18 ارديبهشــت 99 و 157 روز پــس از 
اســتعفای عادل عبدالمهدی، ســرانجام »مصطفی 
الکاظمی« توانســت رأی اعتماد پارلمــان عراق را 
برای نخست وزيری كسب كند. الکاظمی در شرايط 
دشواری به نخســت وزيری رسيد. روزهای پساترور، 
اعتراضات در شــهرهای جنوبی، قيمت پايين نفت و 
شيوع بيماری كرونا تنها بخشی از دشواری های پيش 
روی الکاظمی بود كه همچنان نيز ادامه دارد. دولت 
الکاظمی در نخســتين روزهای اســتقرار، برنامه ای 
شــامل 9 محور ارائه كــرد كه برگــزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی، انحصار ساح در دست دولت و 
رسيدگی به مسئله خشونت های به كارگرفته شده عليه 
معترضان تظاهرات اكتبر 2019 بخشی از مهم ترين 
برنامه های وی بود1. از همان ابتدا اما مشــخص شد 
كه نه جامعه عراق، آماده چنين تحوات مهمی است 
و نه الکاظمی، توانايی فردی و ساختاری اجرای چنين 

1.https://gds.gov.iq/iraqs-parliament-

approves-government-programme

عراق در سال 99 متأثر از ترور فرودگاه بغداد و اعتراضات اکتبر بود. با وجود این به نظر می رسد سیاست 
داخلی متکثر و چندپاره و سیاست خارجی تأثیرپذیر همچنان ویژگی کلیدی رویدادها و روندهای تحوات 

عراق بوده و خواهد بود.
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برنامه هايی را دارد.

شــايد مهم ترين ناكامی الکاظمــی را بتوان در عدم 
تحقق وعده وی در برخورد قاطع و قانونی با مســئله 
به كارگيری خشونت عليه معترضان تظاهرات اكتبر 
2019 مشاهده كرد. ترور »هشام الهاشمی« و »رهام 
يعقوب«، ربوده شدن 20 شهروند عراقی در روستای 
الفرحاتيه كه منجر به قتل هشــت نفر از آن ها  شد، 
كشته شــدن چهار تن از افراد يک عشيره در منطقه 
الخيانيه و همچنين تداوم درگيری ها و كشته شدن 
شهروندان در الناصريه، حاكی از شکست الکاظمی در 

اجرای برنامه های وعده داده شده است.

از سوی ديگر، دولت وی نتوانست در شعار خود مبنی 
بر حصر ساح در دست دولت نيز موفق باشد. حضور 
خيابانی گروه های مســلح ازجمله ســرايا السام و 
حمات متعدد بــه پايگاه های آمريکايی و پاســخ 
واشــنگتن، نشــان از شکســت الکاظمی در هدف 
اعامی خود مبنی بر برقــراری امنيت و اقتدار دولت 
بود. وی البته با مســائل ديگری نظير توافق با اقليم 
كردستان عراق بر سر بودجه ســال 2021، پرداخت 
حقوق بازنشستگان و مشــکات مداوم برق رسانی 
به مناطق گوناگون روبه رو شد. به هرروی الکاظمی 
روزهای دشــواری را پيش رو داشته و خواهد داشت. 
بايد ديد تاش وی برای ائتاف با كردها از يک سو و 
عمار الحکيم از سوی ديگر برای شركت در انتخابات 
زودهنگام پارلمانی می تواند به تداوم نخست وزيری 
وی منتهی شــود يا الکاظمی متأثر از تغيير در برخی 
رويکردهای دولت بايدن در غرب آسيا و از دست دادن 
احتمالی حمايت ايران با استقرار دولت جديد در سال 

1400، ناگزير از كنار رفتن خواهد شد.

2- انتخابات زودهنگام پارلمانی

يکی از مسائل مهم و پرچالش سياست داخلی عراق در 
سال 99، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود. 
الکاظمی اگرچه ابتدا وعده  ششــم ژوئن سال 2021 

را برای برگزاری انتخابــات تعيين كرد، مدتی بعد اما 
اعام شــد كه انتخابات به 10 اكتبر 2021 موكول 
شده است؛ در سال 99 برخی موانع قانونی برگزاری 
انتخابات ازجمله تصويب قانون تأمين مالی انتخابات، 
تعيين تکليف قانــون حوزه های انتخابيــه و تعيين 
كميساريای عالی انتخابات برطرف شد. بنابراين در 
لحظه نگارش اين يادداشت، به نظر می رسد از ميان 
موانع متعدد قانونی برای برگزاری انتخابات زودهنگام 
پارلمانی، صرفا قانون دادگاه فدرال مانده كه يکی از 
وظايف آن تأييد نتايج انتخابات اســت. اگرچه سير 
تحوات نشان می دهد اين مسئله نيز در مسير حل و 

فصل ميان بازيگران سياسی قرار دارد.

تحوات سال گذشته نشان داد كه سياسيون عراقی 
از هم اكنون برای انتخابات پارلمانی آماده می شوند. 
در اين چارچوب، با توجه به تعدد حوزه های انتخابيه، 
مشــاركت پايين احتمالی واجدين شــرايط و آرای 
ثابت و ايدئولوژيک هــواداران مقتدی، چندان دور از 
ذهن نيست كه صدر بدون نياز به ساير احزاب، بتواند 
تأثيرگذارترين فراكســيون پارلمانی را تشکيل دهد؛ 
چه اينکه صدری ها در اسفندماه 99 اعام كردند كه 
برای شركت در انتخابات پارلمانی به جای »فراكسيون 
سائرون«، با نام »فراكســيون صدر« حضور خواهند 

داشت.

صورت بندی وضعيت پيشــاانتخابات نشان می دهد 
مشاركت پايين، تداوم آرای ثابت صدری ها، احتمال 
ائتاف عمار حکيم با الکاظمی، تاش المالکی برای 
بازيابی قدرت با توجه به حضور بايدن در كاخ ســفيد 
و بهبود در ســبد رأی ائتاف فتح نسبت به روزهای 
پســااعتراضات اكتبر 2019، از مهم ترين روندهای 
فعلی است. در اين ميان اما هرگونه برتری يک جريان 
خاص يا ظهور يک دستی در پارلمان عراق، نمی تواند 
تأمين كننده منافع ايران باشد. با توجه به اينکه تهران 
با طيفی از گروه های سياســی در عراق كار می كند، 
پارلمان عراق نيز بايد عرصه حضور طيف های متنوع 
باشد. چنين پارلمانی طبيعتاً امکان سياست ورزی برای 

ايران را بيش از پيش فراهم خواهد كرد.



I
r

a
q

 i
n

 1
3

9
9

;
 e

v
e

n
t

s
 a

n
d

 t
r

e
n

d
s

13؛
99 

ال
ر س

ق د
عرا

دها
 رون

ها و
داد

روی

فروردین  1400   | صــفحه  18 

3- تداوم کنش و واکنش ســخت میان 
گروه های مقاومت و آمریکا

سياست راديکال آمريکا در عراق، ازجمله ترور فرودگاه 
بغداد در كشوری با شرايط اجتماعی و سياسی ملتهب و 
ناآرام عراق بود كه منجر به تولد گروه های مقاومت ضد 
آمريکايی شد. »ثار المهندس«، »عصبه الثائرين«، 
»اصحاب الکهف«، »سرايا اولياء الدم« و موارد ديگر 
گروه هايی بودند كه در سال 1399 اعام موجوديت 
كردند. فارغ از ارتباطات آنان با گروه های مشهوری 
مانند »كتائب حزب اه«، »كتاب سيدالشهدا« و غيره، 
تقريبا كمتر هفته ای از سال گذشته را می توان يافت 
كه حماتی ازســوی گروه های مقاوت به نيروها و 
مواضع آمريکايی صورت نگرفته باشد. حمله به مناطق 
پيرامونی فرودگاه اربيل كه با پاســخ دولت بايدن در 
منطقه البوكمال همراه شد و حماتی به منطقه سبز 
عراق، پايگاه التاجی و موارد ديگر ازجمله رويدادهايی 
بود كه سال گذشــته به وقوع پيوســت. نکته تقريبًا 
تکراری هركدام از اين حمات، واكنش سياســيون 
عراقی از احزاب مختلف مبنی بر لزوم كنترل ساح در 

اختيار دولت و جلوگيری از چنين حماتی بود.

به هرروی در ســال 99 و تا پيش از اســتقرار دولت 
جديد در آمريکا و براســاس اخبار منتشرشده برخی 
پايگاه های نيروهای ائتاف ضد داعش و همچنين 
 K1 نيروهای آمريکايی در عراق ازجمله پايگاه های
در كركوک، نينوا، اسپايکر، بســمايه و القياره تخليه 
شــدند و تعداد نيروهای آمريکايی حاضر در عراق به 
كمتر از 2 هزار و 500 نفر رسيد. با وجود اين اما پس از 
حمله نيروهای مقاومت به فرودگاه اربيل، ناتو اعام 
كرد تعداد نيروهای خود در عراق را از 400 به 4 هزار 
نفر خواهد رســاند. در اين ميان امــا دولت الکاظمی 
مدعی اســت كه با گفت وگوهای راهبردی عراق و 
آمريکا، توانسته از حضور نظاميان آمريکايی در عراق 

بکاهد.

4- روابط منطقه ای عراق

عراق اگرچه در گفتار سياستمداران خود تمايل دارد 
محور صلح و گفت وگو در منطقه باشد، واقعيت های 
ميدانی اما نشان می دهد دولت شکننده در اين كشور، 
مانع تحقق چنين خواســته ای است. سال 99 تركيه 
بارها با حمله به خاک عراق برای مبــارزه با عناصر 
PKK، تماميــت ارضی اين كشــور را نقص كرد. 

چه اينکه در هفته های پايانی سال گذشته نيز احتمال 
حمله تركيه به مناطق پيرامونی سنجار افزايش يافت 
كه با واكنش گروه های عراقی روبه رو شد. هرچند كه 
به نظر نمی رســد اردوغان در آغاز رياست جمهوری 
بايدن، ريسک حمله به كردها را بپذيرد، اما اين واقعيت 
غير قابل انکار است كه دولت مركزی در عراق، توانايی 

مقابله با حمات تركيه را ندارد.

از سوی ديگر دولت الکاظمی در سال 99 تاش كرد 
تا روابط خود با عربســتان را بهبود بخشد كه ازجمله 
می توان به افتتاح رسمی گذرگاه عرعر اشاره كرد. با 
وجود اين اما با توجه به مشکات عربستان در جنگ 
يمن و مسئله قتل خاشــقچی كه با استقرار بايدن در 
كاخ سفيد افزايش يافته، رياض فعا و در كوتاه مدت، 
تمركزی بر گسترش همه جانبه روابط با عراق نخواهد 
داشــت. در اين ميان، هم تركيه و هم امارات درحال 
تعميق روابط با گروه های برجسته اهل سنت در عراق 
هستند. چه اينکه محمد الحلبوســی رئيس پارلمان 
عراق در مقطعــی ابتدا به تركيه و ســپس به امارات 
نزديک شد و در ســوی مقابل نيز چهره هايی نظير 
خميس الخنجر نيز برای نزديکی به آنکارا تاش هايی 

را انجام دادند.  

5- روابط عراق با ایران

با نخســت وزيری الکاظمی در عراق و حمايت ايران 
از انتخاب وی، هم در عرصه سياسی و هم در عرصه 
عمومی، ميزانی از فشــارها بر ايران كاسته شد. زيرا 
كمتر قابل پيش بينی بود كه تهران با نخست وزيری 
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وی همراه باشد. در سوی مقابل اما رويداد ترور فرودگاه 
بغداد و پاســخ های متعدد و بعضًا جــدی گروه های 
مقاومت در عراق به اين جنايت، باعث سفرهای متعدد 
مقامات عراقی به ايران و درخواســت از تهران برای 
فشار بر همپيمانان عراقی جهت توقف حمات بود. 
مسئله ای كه به نظر می رســد پس از نخست وزيری 
الکاظمی به  صورت كامل و مطلــق در اختيار ايران 
نيست؛ چه اينکه برخی تحوات نشان از شکاف ميان 
ايران و برخی گروه های مقاومت به ويژه در ماجرای 

نخست وزيری الکاظمی داشت.

شيوع كرونا، فشارهای دولت آمريکا و روابط نه چندان 
مناســب دولت الکاظمی با تهران در سال 99 باعث 
آســيب هايی به تجارت ايران با طرف عراقی شــد. 
درحالی كه ســال 98 ميزان صادرات كاايی ايران 
به عراق به حدود 9 ميليارد دار رسيده بود، صادرات 
ايران به عراق در 10 ماهه نخســت سال 99 به 6.5 
ميليارد دار رســيد2  كه كاهش روزانه 100 ميليون 
داری و در مجموع كاهش 15 درصدی نســبت به 
سال 98 را نشان می دهد. ايران همچنين برای دريافت 
مطالبات حدودا 6 ميليارد داری خود از عراق، تاش 
بسياری كرد كه تقريبًا ناكام بود؛ هرچند كه اسفندماه 
گذشــته برخی اخبار از موافقت آمريکا در آزادسازی 
منابع ايران در عراق برای وارد كردن اقام ضروری 

منتشر شد.

نکته حائز اهميــت اينکه آنچه ايــران را به پذيرش 
نخست وزيری الکاظمی سوق داد، بيش از آنکه رويداد 
تروريستی فرودگاه بغداد باشد، شکل گيری يک درک 
جديد از تحوات عراق پسااعتراضات در ميان حداقل 
بخشــی از تصميم گيران جمهوری اسامی و البته 
تاحدودی تأثيرگذاری برخــی نهادهای داخلی ايران 
در پرونده عراق بود. از اين رو به نظر می رسد رضايت 
ايران به نخست وزيری فردی مانند الکاظمی و تأكيد 
بر حمايت از وی تاكنون را می توان تغيير در سياست 
ايران در قبال عراق -البته بــا تحليل های متفاوتی 
2. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/

news-3745765

از چرايی آن- دانســت. اما با توجه به سياليت عرصه 
سياسی عراق و روابط همچنان مســتحکم ايران با 
گروه های مقاومت در اين كشور، امکان بازگشت به 
سياست پيشين همچنان برای تهران ممکن است كه 
البته نقش متغيرهايی چون انتخابات پارلمانی آينده، 
نحوه كنشگری برخی بازيگران داخلی مانند مقتدی 
صدر و نوع مواجهه دولت جديد آمريکا با پرونده عراق 

در تحوات آتی اثرگذار خواهد بود.

نتیجه گیری

عراق در سال 99، روزهای ناآرام و ملتهبی را گذراند؛ 
هسته های خاموش داعش دوباره فعال شدند، تقابل 
آمريکا و گروه های مقاومت به اوج خود رسيد، تركيه تا 
مرز حمله همه جانبه به سنجار پيش رفت، ايران برای 
دريافت مطالبات خود به كاهش صادرات گاز به عراق 
روی آورد، ناتو نيروهای خود در خاک عراق را افزايش 
داد و اعتراضات داخلی در شهرهای گوناگون، به ويژه 
ناصريه به عرصه تقابل خونين معترضان و صدری ها 
كشيده شــد. اگرچه ســفر پاپ به عراق چندروزی 
آتش بس تنش های فزاينده در عراق بود، روندپژوهی 
تحوات اما نشان می دهد ســال آينده نيز روزهای 
چندان آرامی برای اين كشور نخواهد بود. اگرچه كه 
يک توافق مقدماتی ميان تهران و واشنگتن، می تواند 
از تقابل ايــن دو بازيگر در صحنه عــراق بکاهد اما 
مسائل ديگری نظير تروريسم، فساد، حضور نيروهای 
خارجی و ناتوانی دولت در حل مشکات اقتصادی، 
افق روشنی را پيش روی تحوات سال 1400 ترسيم 

نمی كند. 

فهرست مقاات

بنابراين در سالی كه گذشــت، روندها و رويدادهای 
متعددی در سياســت داخلی عراق بــه وجود آمد كه 
تحليل و ارزيابی آن ها واجد اهميت بوده و هست كه 
بخشــی از آن ها به صورت خاصه مورد اشاره قرار 
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گرفت. به همين منظور، انديشکده راهبردی تبيين با 
نگارش مقاات و يادداشت های متعدد در زمينه های 
مذكور و ساير موضوعات روز جامعه عراق، تاش كرد 
تا تصويری همه جانبه، موشــکافانه و واقع گرايانه از 
تحوات اين كشور ارائه دهد. در زير فهرست مقاات 
منتشرشده در سال 1399 به همراه پيوند دسترسی به 
آن ها آمده است كه می تواند مورد استفاده پژوهشگران 

و مخاطبان گرامی قرار گيرد.
يک سال پس از ترور فرودگاه بغداد؛ گسست يا تداوم 

در سياست منطقه ای ايران؟
http://tabyincenter.ir/40231

پيامدهای افزايش حضور ناتو در عراق
http://tabyincenter.ir/41203

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و صورت بندی 
جريان های شيعی

http://tabyincenter.ir/40420

ارزيابی كارنامــه 6 ماه نخســت وزيری »مصطفی 
الکاظمی«

http://tabyincenter.ir/39483

روابط تجاری ايران و عراق؛ الزامات و فرصت ها
http://tabyincenter.ir/39316

غلبه نرم افــزاری ايران بر حضور آمريــکا در عراق؛ 
الزامات و راهکارها

http://tabyincenter.ir/41067

سياست ورزی جريان حکمت ملی در عراق؛ چگونگی 
و چرايی

http://tabyincenter.ir/38370

سال 2020 و چالش های داخلی اقليم كردستان عراق
http://tabyincenter.ir/38349

چرا بغداد، حمات تركيه به شــمال عراق را پاســخ 
نمی دهد؟

http://tabyincenter.ir/37748

تاش عراق برای قطع وابستگی به برق و گاز ايران؛ 
ابعاد و پيامدها

http://tabyincenter.ir/37434

دولت جديد در عراق؛ مسائل و چالش ها
http://tabyincenter.ir/37326

كاهش درآمدهای نفتی چــه پيامدهايی برای عراق 
خواهد داشت؟

http://tabyincenter.ir/37029

شکاف در گروه های عراقی شيعه؛ دايل و روندهای 
احتمالی پيش رو

http://tabyincenter.ir/36692

گفت وگوهای راهبردی عــراق و آمريکا؛ زمينه ها و 
پيامدها

http://tabyincenter.ir/36694

نخســت وزير جديد در عراق؛ راِه طی شــده و مسير 
پيِش  رو

http://tabyincenter.ir/36705

معرفی »مصطفی الکاظمی« به عنوان نخست  وزير 
جديد عراق؛ علل و پيامدها

http://tabyincenter.ir/36469
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مقدمه

آمريکا در سال 1399 با مسائل و چالش های متعددی 
هم از جنبه داخلی و هم از جنبــه خارجی مواجه بود. 
شيوع گسترده كرونا و عدم مديريت صحيح اين بحران 
توسط دولت فدرال موجب شد تا عاوه بر ميزان باای 
مرگ ومير و مبتايان، كســب وكارهای كوچک نيز 
متحمل پيامدهای منفی قابل توجه شــوند. بحران 
كرونا را می توان يکی از متغيرهای موثر بر انتخابات 
رياست جمهوری امسال دانست كه به شکست دولت 

حاكم منجر شد. جو بايدن با استفاده از محدوديت های 
تحميل شــده كرونايی كه شکل بی ســابقه ای به 
رقابت های انتخاباتی بخشيده بود توانست خود را به 
كاخ سفيد برساند. همچنين اعتراضات كم سابقه ضد 
تبعيض نژادی، شکاف های عميق اجتماعی در آمريکا 
را بار ديگر در كانون توجه قرار داد. در عرصه خارجی 
نيز تداوم رويارويی های سياسی و اقتصادی با چين و 
پيگيری روندعادی سازی روابط كشورهای عربی و 
رژيم صهيونيستی در كنار تداوم فشار حداكثری عليه 

ايران از موضوعات مورد توجه بوده  است.

سال 1399 برای آمریکا در عرصه داخلی سال بروز همزمان بحران های متعدد بود. شیوع ویروس کرونا، 
رکود اقتصادی، بیکاری میلیونها نفر و همچنین گسترش اعتراضات ضد نژادپرستی، جامعه و دولت آمریکا 

را با انباشت بحران ها مواجه ساخت. 
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بحران کرونا

شــيوع ويروس كرونا كه دولت دونالد ترامپ در ابتدا 
سعی در كم اهميت جلوه دادن آن داشت به يک تراژدی 
در اين كشور بدل شد كه در نهايت به منبع نارضايتی و 
شکست ترامپ در انتخابات رياست جمهوری منتهی 
شــد. ابتای نزديک به 30 ميليون نفــر به بيماری 
كوويد-19 و مرگ بيــش از نيم ميليون آمريکايی بر 
اثر آن، ابعاد ســوءمديريت در كنترل بحران را نشان 
می دهد. دونالد ترامپ تصور می كــرد با كم اهميت 
جلوه دادن كرونــا می تواند اذهــان آمريکايی ها را از 

تبعات اقتصادی بحران منحرف كرده و از انتخابات به 
سامت عبور كند. با هر چه نزديک شدن به انتخابات، 
بحران كرونا بيش از پيش مورد غفلت دولت ترامپ 
قرار گرفت و به معضلی بدل شــد كه چشــم اندازی 
برای حــل آن در دولت ترامپ وجود نداشــت. البته 
محافظه كاری خاص بخش هايی از جامعه آمريکا بر 
اين رويکرد ترامپ بی تأثير نبود و وی تأمين خواسته 
مدنظر آمريکايی های طرفدار خود را در اولويت قرار 
داد. اين موضوع به بهای ابتای ميليونها نفر به كرونا 
در اين كشور تمام شد. ترامپ كه معيارهای انتخاباتی 

را سرلوحه كار خود قرار داده بود با شکست 

موارد ابتا به كرونا در آمريکا از ابتدای بحران تاكنون1
1. The New York Times, “Coronavirus in the U.S.: Latet Map and Case Count”, Available at:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

در انتخابات، مديريت كرونا را به كلی كنار گذاشــت 
كه اين موضوع موجب شــد سير صعودی موارد ابتا 
همچنان تداوم داشته باشد و ركوردهای جديدی ثبت 

شود.

  به طوری كه موارد ابتا به كرونا در 19 دی ماه از 300 
هزار نفر نيز فراتر رفت. با حضور جو بايدن در كاخ سفيد 
و اجباری شدن استفاده از ماســک در ادارات فدرال و 
ترويج فرهنگ استفاده از ماســک و توصيه به حفظ 
فاصله اجتماعی توسط دولت، موارد ابتا سير نزولی 
به خود گرفته است. واكسيناسيون روزانه حدود 2/5 
ميليون نفر در روز را می توان مهمترين دليل اين روند 
دانست. انتظار می رود از اواسط خردادماه، واكسن در 

اختيار تمامی افراد متقاضی قرار گيرد.

وضعیت اقتصادی

بحران اقتصادی كرونــا را می توان پايــان يکی از 
طوانی ترين دوره های رشــد اقتصــادی در آمريکا 
دانست. پس از رهايی از بحران 2008، اقتصاد آمريکا 
با يک دوره مثبت رشــد اقتصادی مواجه شد و دولت 
ترامپ توانســت اين روند را حفظ كنــد. اما كرونا و 
تعطيلی ناگهانی كسب وكارها، اقتصاد اين كشور را بار 
ديگر وارد يک دوره ركود مقطعی كرد. ميزان بيکاری 
در دوره اوج بحران كرونا يعنی در فروردين 1399 به 
حدود 15 درصد نيز رسيد كه از ميزان بيکاری در اوج 

بحران 2008 نيز بيشتر بود.
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توليد ناخالص داخلی آمريکا در ســه ماهه اول و دوم 
ســال 2020 اعدادی منفی را تجربه كرد به طوری 
كه در سه ماهه دوم تا منفی 30 درصد نيز رسيد. البته 
تعجيل ترامپ در بازگشــايی ها موجب بازيابی سريع 
اقتصادی در نيمه دوم سال شد. نرخ بيکاری در آذرماه 

به 6/7 درصد كاهش يافــت و توليد ناخالص داخلی 
نيز رشدی مثبت را تجربه كرد. اما در مجموع اقتصاد 
آمريکا در ســال 2020 با كاهش 3/5 درصدی توليد 

ناخالص داخلی مواجه شد.

نرخ بيکاری آمريکا در سال های اخير. منبع: اداره آمار كار آمريکا2
2. Congressional Research Service, “Unemployment Rates During the COVID-19 Pandemic: 
In Brief”, Available at: 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R46554.pdf 

 روند توليد ناخالص داخلی در آمريکا3
3. “Gross Dometic Product, Fourth Quarter and Year 2020 (Second Etimate)”, Available at:
https://www.bea.gov/news/2021/gross-dometic-product-fourth-quarter-and-year-2020-
second-etimate

اعتراضات ضد نژادپرستی

اعتراضات ضد نژادپرســتی عليه سياه پوســتان در 
سال 2020 يکی از بی ســابقه ترين و گسترده ترين 
اعتراضات در نوع خود در تاريخ اين كشور بود. انتشار 
تصاوير قتل بی رحمانه جورج فلويد توسط پليس شهر 

مينياپوليس بار ديگر بحث قديمی تبعيض نژادی در 
آمريکا را در فضای مجازی و واقعی برجســته كرد و 
موجی از اعتراضات را در پی داشــت. آمريکا با وجود 
اينکه يک كشور مهاجرپذير محســوب می شود اما 
همچنان تمايات بيگانه هراســانه و نژادپرستانه در 
ميان بخش هايی از جامعه، ملموس و مشهود است. 
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دونالد ترامپ كه با استفاده از همين شکاف ها و با جلب 
آرای سفيدپوستاِن آسيب خورده از آثار جهانی شدن به 
كاخ سفيد رسيده بود برای حفظ حمايت اين بخش از 
جامعه آمريکا در آستانه انتخابات، از همراهی با جنبش 
ضد نژادپرستی سر باز زد و ســعی كرد خشونت بروز 

كرده در تظاهرات را به بحث اصلی بدل سازد.

توجه به اين نکته ضروری است كه اساساً ترامپ هيچ 
وقت به آرای سياه پوستان حساب باز نکرده بود بنابراين 
اعتراضات ضد نژادپرستی را به عنوان عاملی مزاحم 
بر ســر راه انتخاب مجدد خود می ديد. اين موضوع را 
می توان به عنوان يکی از اشتباهات محاسباتی ترامپ 
در جريان كمپين انتخاباتی وی تلقی كرد. جدا از اينکه 
بر اســاس برخی برآوردها بين 15 تا 26 ميليون نفر 
در اعتراضات سراســری حضور داشتند4، نظرسنجی 
موسسه پيو در ژوئن 2020 حاكی از حمايت 67 درصد 
از مردم آمريکا از جنبش »جان سياهان مهم است« 
داشت5. آغاز اين جنبش -كه عليه خشونت پليس و هر 
نوع خشونت نژادی عليه سياه پوستان است- به سال 
2013 برمی گردد كه پليســی به نام جورج زيمرمان 
پس از قتل نوجوانی سياه پوست، توسط دادگاه تبرئه 
شد. اعتراضات ضد نژادپرستی كه ماه ها تداوم داشت 
و هم اكنون نيز به صورت پراكنــده ادامه دارد عمق 
شــکاف نژادی در جامعه و نفرت گروه های مختلف 
4. Larry Buchanan, Quoctrung Bui and Jugal 
K. Patel, “Black Lives Matter May Be the 
Larget Movement in U.S. Hitory”, July 3, 
2020, Available at:

h t t p s : / / w w w . n y t i m e s . c o m /

interactive/2020/07/03/us/george-loyd-
protets-crowd-size.html 
5. Kim Parker, Juliana Menasce Horowitz 
and Monica Anderson, “Amid Protets, 
Majorities Across Racial and Ethnic Groups 
Express Support for the Black Lives Matter 
Movement”, June 12, 2020, Available at:
https://www.pewresearch.org/social-
trends/2020/06/12/amid-protets-majorities-
across-racial-and-ethnic-groups-express-
support-for-the-black-lives-matter-
movement/ 

اجتماعی از يکديگر را نشان داد كه همچنان راه حل 
مشخصی برای آن ارائه نشده است. به نظر می رسد با 
تحركات بيشتر گروه های راستگرا در سال های اخير، 
پتانسيل بروز موج جديد اعتراضات در آمريکا در آينده 

وجود داشته باشد.

انتخابات ریاست جمهوری

صحنه انتخابات رياســت جمهوری 2020 آمريکا با 
انتخاب جو بايدن به عنوان نامزد حزب دموكرات در 
برابر دونالد ترامپ، شکل نهايی خود را به دست آورد. 
برنی سندرز دموكرات كه در ابتدا اميد بسياری برای 
كسب نامزدی حزب داشت در نهايت از رقابت ها كناره 
گرفت و حمايت خود را از بايدن اعام كرد. ســندرز 
و كســانی مثل او كه منتقد درون حزبــی جو بايدن 
محسوب می شدند نمی توانستند در مقابل ترامپ از وی 
حمايت نکنند. بدين ترتيب انتخابات شاهد شکل گيری 
دو جبهه متحد در برابر يکديگر بود. بايدن و ترامپ، 
هر دو از حمايت يکپارچه احزاب خود برخوردار بودند 
و اين موضوع وجه مميزه ايــن انتخابات با انتخابات 
چهار ســال قبل بود كه هنوز تهديدی مانند ترامپ 
برای بسياری از دموكرات ها ملموس نبود و هياری 
كلينتون نامزد ايده آلی برای متحد كردن حزب و جذب 

آرای مستقلين محسوب نمی شد. 

جو بايدن نيز كه در نهايت پيروز انتخابات شد از چند 
جهت با خوش اقبالی روبرو شد. شيوع ويروس كرونا 
باعث شــد كه به جز چند هفته منتهی به انتخابات، 
جلسات تبليغاتی با حضور گسترده مردم برگزار نشود. 
اين موضوع موجب شــد دونالد ترامــپ كه اين نوع 
گردهمايی ها را مزيت نسبی خود می دانست به ميزان 
قابل توجهی از اين مزيت محروم شود. همچنين بروز 
چندين بحران به صورت همزمان در آمريکا، ترامپ 
را در موضعــی تدافعی قــرار داد. همه گيری كرونا و 
تبعات اقتصادی ناشــی از آن و همچنين اعتراضات 
ضد نژادپرستی شرايط سختی را برای ترامپ به وجود 
آورد كه اين مسئله خود را در نظرسنجی ها نيز نشان 
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داد. در اين ميان جو بايدن كه سفرهای انتخاباتی خود 
را متوقف كرده بود به حفظ اين شــرايط تا انتخابات 

می انديشيد كه در نهايت موجب پيروزی وی شد.

يکی از چالش های اصلی انتخابــات 2020 آمريکا 
را می توان افزايش قابل توجه آرای پســتی نســبت 
به دوره های پيشــين به دليل شــيوع كرونا دانست. 
به دليل تشــويق طرفداران ترامپ از ســوی وی به 
رأی دهی حضوری و در مقابل، تمايل بخش بزرگی 
از دموكرات ها به رأی دهی پستی و با توجه به اينکه 
در بســياری از اياات، ابتدا آرای حضوری شــمرده 
می شــود از ماه ها پيش اين احتمال مطرح شده بود 
كه در ســاعت های ابتدايی اعام نتايــج، ترامپ از 
بايدن پيشــی گيرد. اتفاقی كه صورت گرفت و اين 
موضوع مستمسک مناسبی برای ترامپ بود تا خود را 
پيروز انتخابات اعام كند. به هر حال، گريز ترامپ از 
پذيرش نتايج انتخابات و تاش برای سلب مشروعيت 
از جو بايدن در ماه های پس از انتخابات و به خصوص 
در حادثه تسخير ســاختمان كنگره را می توان پايان 
فصلی آشوبناک در صحنه سياسی آمريکا دانست. البته 
احتمال تداوم فعاليت های سياسی ترامپ در انتخابات 
2022 كنگره و انتخابات 2024 رياست جمهوری نشان 
می دهد آمريکا همچنان پتانسيل تجربه مجدد چهار 

سال اخير را داراست.

تحوات در حوزه سیاست  خارجی آمریکا

مهمترين اقدام آمريکا در سياســت خارجی خود در 
قبال منطقه غرب آسيا را می توان نقش اين كشور در 
انعقاد توافقات موســوم به ابراهيم دانست كه موجب 
عادی ســازی روابط رژيم صهيونيستی با كشورهای 
بحرين و امارات شد و سودان و مراكش نيز در ادامه به 
اين جرگه پيوستند. اقدامات دولت ترامپ را می توان 
در راستای تاش برای ايجاد جبهه ای واحد از رژيم 
صهيونيســتی و كشــورهای عربی در مقابل ايران 
دانست. البته با وجود تاش های بسيار، عربستان از 
عادی سازی روابط خود با اسرائيل در مقطع فعلی سرباز 

زده است و به احتمال زياد در انتظار گرفتن امتيازهای 
بيشتر از سوی رژيم صهيونيستی است. به نظر می رسد 
دولت بايدن بــا وجود اعام حمايــت از اين فرايند، 
عادی سازی روابط را در اولويت برنامه های خود لحاظ 
نکرده و اساساً ضرورتی در ايجاد اتحادی در برابر ايران 

در منطقه احساس نکند. 

رويکرد دولت ترامپ در قبال ايران در ســال 1399 
را می توان تداوم روند ســال های گذشته در پيگيری 
سياست فشــار حداكثری دانســت. دولت ترامپ در 
اين سال سعی كرد حتی از مکانيســم تعبيه شده در 
توافقی كه خود از آن خارج شده است برای بازگشت 
تحريم های ســازمان ملل اســتفاده كند كه با عدم 
همراهی اروپــا روبرو شــد. در نهايــت، بايدن نيز 
ادعای دولت آمريکا در فعال ســازی مکانيسم ماشه 
را پس گرفت. با اين وجــود در حالی كه اعضای تيم 
سياســت خارجی بايدن پيش از پيروزی در انتخابات 
وعده بازگشت ســريع آمريکا به برجام را داده بودند، 
تحوات پس از روی كار آمدن دولت بايدن نشــان 
می دهد اين دولت مايل به بازگشــت به برجام بدون 
گرفتن امتياز از ايران نيست. دولت بايدن اعام كرده 
اســت كه به دنبال اصاح برجام و گفتگو در رابطه با 
موضوعات موشکی و منطقه ای است و به نظر می رسد 
مايل است اهداف خود را بدون تعجيل و به مرور زمان 
پيش برد. توافق ايران با آژانس در آستانه توقف اجرای 

پروتکل الحاقی نيز به اين روند كمک كرده است. 

مطابق انتظار، دولت بايدن همــکاری مجدد دولت 
آمريکا با نهادهای بين المللی را از ســر گرفته است. 
بازگشت مجدد به ســازمان بهداشت جهانی و توافق 
اقليمی پاريس را می توان در اين راســتا ارزيابی كرد. 
همانگونه كه در ســند مقدماتی امنيت ملی آمريکا 
كه اخيراً منتشر شد اشاره شده اســت، اين كشور به 
دنبال مقابله با روسيه و چين در زمينه های اقتصادی، 
نظامی، امنيتی و تهديدات سايبری است. آمريکا در 
اين راســتا نيازمند همراهی متحدان خود در اتحاديه 
اروپاست اما رويکرد دولت سابق آمريکا مسير دشواری 
را پيش روی دولت بايدن قــرار می دهد. توافق جامع 
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اقتصادی اتحاديه اروپا و چين علی رغم درخواست تيم 
بايدن برای به تعويق انداختن آن به امضا رسيد. آلمان 
نيز با وجود مخالفت آمريکا همچنان به دنبال پيگيری 
پروژه خط لوله انتقال گاز از روسيه است. مواردی از اين 
دست، پيچيدگی روابط آمريکا و اروپا در مقابل چين و 

روسيه را نشان می دهد. 

نتیجه گیری

ســال 1399 برای آمريکا در عرصه داخلی سال بروز 
همزمان بحران های متعدد بود. شيوع ويروس كرونا 
و سوءمديريت مشهود دولت، ركود اقتصادی، تعطيلی 
ناگهانی كســب وكارهای كوچک و بيکاری ميليونها 
نفر و همچنين گســترش اعتراضات ضد نژادپرستی 
و خشــونت پليس، جامعه و دولت آمريکا را با انباشت 
بحران ها مواجه ســاخت. تحوات پس از انتخابات 
رياست جمهوری و عدم پذيرش نتايج از سوی ترامپ 
و در نهايت تجمع منجر به تسخير ساختمان كنگره و 
استيضاح ترامپ، بحرانی سياسی را برای دولت آمريکا 
رقم زد. در عرصه خارجی، دولت ترامپ با وجود تشديد 
فشــار بر ايران در ابعاد اقتصادی و امنيتی، به اهداف 
اعام شده خود يعنی رسيدن به توافق هسته ای جديد 
و ايجاد محدوديت های منطقه ای و موشــکی دست 
نيافت. با اين وجود عادی ســازی روابط ميان برخی 
كشورهای عربی و رژيم صهيونيستی را می تواند به 
عنوان دســتاورد خود در عرصه سياست خارجی نام 
ببرد. روی كار آمدن دولت بايدن و افزايش همکاری با 
متحدان و نهادهای بين المللی سياست خارجی آمريکا 
را با تحواتی مواجه خواهد كرد، هرچند نحوه مواجهه 
دولت بايدن برابر ايران، روسيه و چين، اشتراكات قابل 
توجهی با دولت ترامپ دارد. رويکرد دولت بايدن در 
سال 1400 و انتشار احتمالی سند نهايی امنيت ملی 
كاخ سفيد تصوير روشن تری از نقاط اشتراک و افتراق 

دو دولت به دست خواهد داد.

فهرست مقاات

مقااتی كه در سال 1399 در رابطه با سياست داخلی 
و خارجی آمريکا در انديشکده راهبردی تبيين منتشر 

شده است به شرح زير می باشد:
رويکرد خارجی آمريکا از نگاه اعضای دولت جو بايدن
http://tabyincenter.ir/40872/

مواجهــه دولت بايدن بــا توافق هســته ای؛ روند و 
چشم انداز

http://tabyincenter.ir/41121/

راهبرد جديد آمريکا در مسأله فلسطين
http://tabyincenter.ir/40520/

نقشه راه مؤسسه َرند برای مذاكره با كره شمالی
http://tabyincenter.ir/39926/

توصيه های انديشکده بروكينگز به دولت آتی آمريکا
http://tabyincenter.ir/39408/

ارزيابی مواضع ترامپ و بايدن در سياســت خارجی 
آمريکا

http://tabyincenter.ir/39103/

ضرورت تغيير پارادايم آمريکا در غرب آسيا
http://tabyincenter.ir/38955/

اهميت پروژه عادی ســازی روابط اعــراب با رژيم 
صهيونيستی برای واشنگتن

http://tabyincenter.ir/38961/

نقش نظرسنجی ها در تحليل رقابت های انتخاباتی 
2020 آمريکا

http://tabyincenter.ir/39002/

تأثير سياست های دولت ترامپ بر فروش تسليحات 
آمريکا

http://tabyincenter.ir/38450/

راهبرد بايدن در قبال ايران؛ سخت گيری هوشمندانه
http://tabyincenter.ir/39337/
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ضرورت پايان جنگ های بی پايان
http://tabyincenter.ir/38250/

آمريکا و چين؛ بررسی دو الگوی حکمرانی در عصر 
كرونا

http://tabyincenter.ir/37937/

نگرانی آمريکا از پروژه مدرن سازی نظامی چين
http://tabyincenter.ir/37435/

تأثير اعتراضات ضد نژادپرستی بر سياست داخلی و 
خارجی آمريکا

http://tabyincenter.ir/37646/

چپ گرايان در حزب دموكرات آمريــکا و دالت ها 
برای ايران

http://tabyincenter.ir/37074/
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مقدمه

سال گذشته تحوات گسترده ای در عرصه سياسی و 
ميدانی و در بُعد داخلی، منطقه ای و بين المللی بحران 
يمن رقم خورده كه بررســی مهم تريــن آن ها حائز 
اهميت است. تشکيل دولت ائتافی برآمده از توافق 
رياض، حمات ائتاف ســعودی و پاســخ متقابل و 
قدرتمندانه ارتش و كميته های مردمی يمن به مناطق 
راهبردی و نفتی سعودی، عمليات آزادسازی مأرب و 
تحوات ديپلماتيک پس از اســتقرار دولت بايدن در 
آمريکا را می توان ازجملــه رويدادها و روندهای مهم 

پرونده يمن در سال 99 ارزيابی كرد.

الف( تحوات سیاسی

1- واکاوی تشــکیل دولت ائتافی برآمده از 
توافق ریاض

تشکيل دولت ائتافی زمانی انجام شد كه حدود يک 
سال از توافق رياض می گذشت. توافقی كه بر مبنای 
آن طرف های حاضر در ائتاف سعودی و همپيمانان 
آن ها پس از ماه ها اختاف و درگيری ميدانی در نهايت 
با فشارهای سعودی دور يک ميز جمع شده و توافقی را 
امضا كردند كه بر مبنای آن يک دولت واحد تشکيل و 
در عدن مستقر خواهد شد. طرف های اصلی حاضر در 

سال 99 را می توان مهم ترین سال از ابتدای جنگ یمن تاکنون دانست که در آن مجموعه ای گسترده  از 
رویداد ها و تحوات مهم و اثرگذار اتفاق افتاد که هرکدام ظرفیت بررسی و واکاوی دقیق را دارد.
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اين توافق نيز دولت مستعفی منصور هادی، شورای 
انتقالی جنوب و حزب اصاح بودند و قرار شد هريک 
از اين گروه ها در دولت آتی سهمی داشته باشد. گفتنی 
است اين كه تشکيل و استقرار دولت در عدن حدود يک 
سال پس از توافق به درازا انجاميد، خود روشن كننده 
عمق اختافات و تضاد منافع بين بازيگران گوناگون 
حاضر در اين ائتاف است. روشن است كه نيروهای 
شــورای انتقالی جنوب كه وابستگان امارات در يمن 
هستند و كنترل ميدانی اســتان عدن و دو سه استان 
همجوار عدن را در اختيار دارند، حاضر نيستند كه اين 
اقتدار خود را در عوض يک توافق سياسی كه پشتوانه 
چندانی نيز ندارد با رقيب تقسيم كنند. آن هم اقتداری 
كه به زور ســاح و به تدريج و با زحمــت از طريق 

درگيری به دست آمده است.

بر اين اساس شــکل گيری اين دولت در درون خود 
واجد چالش هايی اســت كه پرونده های پيچيده ای 
مانند كنترل مناطق تحت سلطه شورای انتقالی جنوب 
به ويژه در عدن، لحج، ابين و ســقطری از آن جمله 
است. اين مســئله زمانی چالش برانگيزتر خواهد شد 
كه می دانيم جدايی طلبان شــورای انتقالی جنوب نه 
تنها حاضر به تخليه مقرهای خود در عدن نيســتند، 
بلکه خواستار خروج نيروهای دولت مستعفی از مناطق 
جنوبی نظير شبوه و وادی حضرموت هستند. چالش 
دوم نيز اختافات بين »حزب ااصاح« و »شورای 
انتقالی جنوب« است. اين دو به عنوان دو طرف اصلی 
در توافق، يکديگــر را به نقض توافق و كارشــکنی 
متهم می كنند. بنابراين موضوعاتی مانند عدم تسلط 
بر اراضی كشــور و نبود اقتدار و اختافات جدی بين 
اعضای مختلف دولت در كنار مشکات اقتصادی و 
بحران مشروعيت، چالش هايی است كه دولت ائتافی 

عدن را با مشکل مواجه خواهد كرد.

اما پس از گذشت روزها و هفته ها در عمل روشن شد 
كه چالش های دولت ائتافی در عدن بيش از انتظارات 
تحليلگران اســت و ظرف همان هفته های ابتدايی 
پس از اســتقرار، اين دولت چندين بار با مشکاتی از 
قبيل حمله نيروهای امنيتی شــورای انتقالی جنوب 

به مقرهای دولتی مانند وزارتخانه ها و استانداری ها 
مواجهه بوده است كه در پی آن شــاهد بازداشت يا 
ربايش مقامات رســمی دولت ائتافی از سوی اين 
افراد بوده ايم. در آخرين مورد در سال 99 نيز تظاهرات 
بزرگی در عدن در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها، 
منجر به درگيری و تصرف كاخ رياست جمهوری در 
عدن شد؛ آن هم در شرايطی كه نخست وزير اين دولت 

و اعضای كابينه او در كاخ محبوس شده بودند!

2- بررسی حادثه فرودگاه عدن و پیامدهای آن

10 دی سال 99، هيئت دولت مستعفی يمن كه پس 
از يک سال تأخير تشکيل شده و در رياض در مقابل 
منصور هادی سوگند ياد كرده بود، وارد فرودگاه عدن 
شد تا به يکی از بندهای توافق رياض و در واقع يکی 
از اصلی ترين وعده های دولت تازه تأســيس مبنی بر 
استقرار در اراضی يمن جامه عمل بپوشاند كه ناگهان 
در حين پياده شدن اعضای دولت از هواپيما، چندين 
انفجار ناشی از بمب و شــليک موشک بخش های 
مختلف فرودگاه را لرزاند و ده ها كشــته و زخمی بر 

جای گذاشت.

فارغ از اينکــه اين حادثه نشــان داد وضعيت دولت 
برآمده از توافق رياض از آنچه پيش بينی شــده بود 
وخيم تر اســت، اما شناســايی عامان آن نيز دارای 
اهميت محسوب می شود. گرچه شخصيت های دولت 
مستعفی، ايران و انصاراه را در اين حادثه متهم كردند 
ولی با واكنش تند و تکذيب هر دو مواجه شد، اما برخی 
شخصيت های يمنی با ارائه دايل روشن و منطقی 
امارات را متهم اصلی در ايــن حادثه معرفی نمودند. 
چهره هايی كه امارات را پشــت پرده اصلی حمله به 
فرودگاه عدن می دانســتند، معتقد بودند از آن جايی 
كه كنترل عدن و بالتبع فرودگاه آن به طور كامل در 
اختيار نيروهای شورای انتقالی جنوب تحت حمايت 
امارات است، بعيد به نظر می رسد كسی بتواند بدون 
هماهنگی و اطاع آن ها چنين حمله  گســترده ای را 
ســازماندهی و اجرا كند. از ســويی بر كسی پوشيده 
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نيســت كه امارات و نيروهای تحت امرش در جنوب 
طی يک ســال پس از توافق رياض همواره در روند 
اجرای آن كارشــکنی كردند و مانع از استقرار دولت 
ائتافی در رياض بودند و در نهايت هم فشــارهای 
ســعودی، آن ها را به پذيرش اين موضوع سوق داد. 
بر اين اساس می توان گفت نه به صورت قطعی ولی 
به احتمال بسيار زياد امارات عامل اصلی و پشت پرده 
حادثه فرودگاه عدن بوده تــا از اين طريق بتواند پيام 
موردنظر خود را به دولت مستعفی و عربستان برساند 
كه دست برتر در عرصه ميدانی تحوات يمن در اختيار 

چه كسی است!

حمله به فــرودگاه عدن بــه خوبی نشــان داد هيچ 
چشم انداز روشنی برای جبهه سعودی-اماراتی رقيب 
انصاراه در يمن وجود ندارد. آن چه بديهی است اين 
جبهه، از چنددستگی، تشــتت و اختافات بسياری 
رنج می برد و ايــن  احتمال كه در آينــده نزديک و يا 
ميان مدت بتوان دورنمای اميدوار كننده ای برای ثبات 
و سامان يابی آن ها تصور كرد، ممکن نيست. بخشی 
از اين مسئله ناشی از تضاد در منافع قدرت های اصلی 
)عربستان و امارات( در صحنه يمن است. بخشی نيز 
ناشی از تعدد بازيگران داخلی و غير همگنی است كه 
به اجبار راهبردی در جبهــه ای واحد در كنار هم قرار 
گرفته اند. از نيروهای منصــور هادی و حزب اصاح 
تا بخشی از حزب مؤتمر و جدايی طلبان جنوب و حتی 
احزاب كوچک ملی گرای ناصری طيف گسترده ای از 
عايق و منافع را نمايندگی می كنند كه شــايد ايجاد 
اجماع كلی و اتخاذ تصميم نهايی را تا حد زيادی دشوار 

می نمايد.

3- درج انصاراه در فهرست تروریسم آمریکا 
و خروج آن

در واپسين روزهای دولت ترامپ و با فشارها و باج های 
پيدا و پنهانی كه توســط دولت عربســتان به آن ها 
داده شــد و به رغم محاســبات معقول و ديدگاه اكثر 
كارشناسان و صاحبنظران حوزه يمن، دولت ترامپ 

از طريق بيانيــه ای كه توســط وزيرخارجه آن يعنی 
مايک پمپئو صادر كرد، جنبش انصاراه و ســه تن 
از رهبران اصلی آن از جمله ســيد عبدالملک حوثی 
رهبر اين جنبش را وارد فهرست گروه های تروريستی 
وزارت خارجه نمود. پس از آن موجی از مخالفت ها و 
اعتراضات از سوی شــخصيت های آمريکايی و غير 
آمريکايــی، مجموعه ای از ســازمان های امدادی و 
حقوق بشری بين المللی و... نسبت به اين اقدام صادر 
شد و وجه مشترک تمام اين اظهارات هم اين بود كه 
اين اقدام دولت آمريکا تنها وضعيت انسانی فاجعه بار 
يمن را وخيم تر خواهد نمود و اوضاع را برای ميليون 
انسان گرسنه دشوارتر خواهد كرد؛ چرا كه اين تحريم 
موجب می شود هيچ طرفی از ترس عواقب آن حاضر 

به همکاری و كمک به دولت صنعا نباشد.

بر همين اساس بود كه با روی كار آمدن دولت بايدن 
در واشنگتن و اعام سياســت های اوليه توسط تيم 
سياست خارجی و شخص او روشن شد، دولت جديد 
بنا دارد با سياستی متفاوت در عرصه بحران يمن وارد 
كار شود. بايدن با »فاجعه راهبردی« خواندن جنگ 
يمن، اعام كرد می خواهد به ســرعت تاش های 
ديپلماتيکــی را به جهت پايــان دادن به جنگ يمن 
آغاز كند و در اين راســتا »تيــم لندركينگ« كه از 
ديپلمات های با ســابقه در امور خاورميانه است را به 
عنوان نماينده ويژه در امور يمن تعيين كرد. پس از آن 
بود كه پس از چند روز وزارت خارجه آمريکا ابتدا يک 
معافيت يک ماهه برای انصاراه از ليست تحريم های 
وزارت خارجه صادر و پــس از چندی نيز در پايان آن 
يک ماه وزارت خارجه، جنبش انصــاراه را به طور 

كامل از فهرست گروه های تروريستی خارج كرد.

البته در آن زمان نيز وزارت خارجه نام سه تن از رهبران 
انصاراه را به اتهام به خطر انداختن كشــتيرانی بين 
المللی و حمات موشــکی عليه يک دولت ديگر در 
فهرست تحريم ها نگه داشت. اما آنچه پيداست دولت 
جديد در آمريکا به اين فهم راهبردی رسيده است كه 
اوًا دولت سعودی توانايی و امکان خاتمه بخشيدن 
به جنگ را ندارد. از طرفی ايــن ناتوانی و بی كفايتی 
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عمًا آبروی ســاح آمريکايی را در منطقه و جهان 
برده است. از سويی اگر آمريکا به منظور حل و فصل 
بحران به طور جدی و فعال به پرونده يمن ورود نکند، 
ممکن است ابعاد فضاحت راهبردی سعودی ها، منافع 
كان آمريکا را در منطقه غرب آسيا به خطر بيندازد؛ 
همچنين اين مسئله نيز روشن است كه مواجهه ای از 
جنس دولت ترامپ نه تنها كمکی به حل بحران يمن 
نخواهد كرد، بلکه موجب پيچيده تر شدن ماجرا خواهد 
شد، لذا بر اين اساس تصميم راهبردی دولت بايدن بر 
اين مقرر شد كه با قيد فوريت وارد پرونده يمن شده و 
البته با مديريت و مطلوبيت های خود اين بحران را به 
سمت حل شدن سوق دهد و بديهی است در اين راستا 
سياستی متفاوت از دولت قبل در پيش خواهد گرفت. 

4- بررسی سفر شورای انتقالی جنوب به مسکو 
و ورود روسیه به پرونده سیاسی یمن

اوايل ماه فوريه هيئتی از شورای انتقالی جنوب يمن 
به رياست »عيدالروس الزبيدی« راهی مسکو شد تا 
با مقامات اين كشور در وزارت خارجه، دوما و شورای 
بررسی های راهبردی روسيه ديدار كند. سفير روسيه 
در يمن علت اين ســفر را آغاز روند سياسی و انجام 
مذاكرات بين طرف هــای يمنی برای حل اختافات 
دانســت و اظهار كرد كه حفظ و تداوم دولت برآمده 
از توافق رياض اولويت روسيه است. گرچه روسيه از 
زمان شوروی دارای نفوذی سنتی در يمن )جمهوری 
دموكراتيک يمن جنوبی( اســت ولی زمان اين سفر 
و تقاطــع آن با تحوات ديگر پرســش ها و ابهامات 

بسياری را برای ناظران تحوات يمن به وجود آورد.

درباره انگيزه ها و اهداف احتمالی اين ســفر نيز چند 
گزاره قابل طرح است. اول اين كه پس از وقايع فرودگاه 
عدن و تشديد اختافات بين دولت مستعفی و شورای 
انتقالی جنوب كه در واقع ناشی از اختاف عربستان 
و امارات در يمن اســت، لذا با توجه به رابطه مناسب 
روسيه با هر دو بازيگر، مسکو در تاش است تا بتواند 
اين اختافات را حل  و  فصل و نقش ميانجی را در اين 

ميان ايفا كند. 

گزاره دوم اين كه با توجه بــه اينکه طرف ناراضی در 
توافق رياض كــه در نهايت نيز به اجبــار اين توافق 
را پذيرفت، امارات و شــورای انتقالــی جنوب بوده و 
پيداســت كه به دايلی به رغم غلبه ميدانی، امکان 
به كرسی نشــاندن مواضع خود را در عرصه سياسی 
ندارند، ممکن است خواسته باشند تا از كارت روسيه 
برای رسيدن به اين منظور اســتفاده كنند تا از نفوذ 
خود بر عربستان برای تقويت موضع سياسی امارات 
در يمن بهره ببرند. چرا كه روس ها و اماراتی ها روابط 
گسترده ای در عرصه های مختلف ازجمله بحران ليبی 
دارند و در برخی حوزه ها نيز منافع راهبردی مشتركی 
تعريف كرده اند. ممکن اســت روس ها در راســتای 
تعامات جدی با اماراتی ها بــه دنبال ايفای نقش به 

سود آن ها در پرونده مهم يمن باشند.

آن چه روشن اســت روس ها اوًا در راستای  تقويت 
حضور خود در خاورميانه و دوماً به منظور عقب نماندن 
از آمريکايی ها در ارتباط بــا تحوات منطقه تاش 
دارند تا نقش فعال تری را در عرصــه يمن ايفا كنند. 
نکته حائز اهميت اينکه ايران بر خاف بحران سوريه، 
روسيه را وارد پرونده يمن نکرده و باشک برای اين 
تصميم دايل روشن و منطقی داشته است. شايد ورود 
اينچنينی روس ها از طريق امارات به پرونده يمن دليل 
امتناع شش ساله جمهوری اسامی را برای ناظران 

روشن كند. 

ب( تحوات میدانی

1- حمات موشــکی و پهپادی به عمق خاک 
عربستان

ارتش و كميته های مردمی يمن در سالی كه گذشت 
به شکل مستمر حمات گســترده ای به عمق خاک 
سعودی و به اشکال مختلف انجام دادند. طی يک سال 
اخير جبهه های زمينی كه در واقع سه استان سعودی 
همجوار با شمال يمن است همواره درگير بود و مانند 
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گذشته عمًا نيروهای مردمی انصاراه در عمق خاک 
استان هايی مانند جيزان، عسير و جازان حضور نظامی 
داشــته اند و تســلط نظامی خود را بر اراضی از پيش 
متصرف شــده، حفظ نموده اند. از سويی اين جبهه ها 
همواره به عنوان يک اهرم فشــار در اختيار يمنی ها 
مورد استفاده قرار گرفته است. يعنی هر زمان فشارها 
در عرصه ای خاص بر مردم يمــن افزايش می يافت 
ارتش و كميته های مردمی، با فعال كردن اين جبهه ها 
ائتاف سعودی را به منظور عقب نشينی تحت فشار 
قرار می دادند. از اهميت حضور و فشــار انصاراه در 
اين جبهه ها ذكر همين نکته كافی است كه حدود سه 
ماه قبل، گزارشی در رسانه ها منتشر شد كه عربستان 
طرحی به سازمان ملل ارائه داده كه بر اساس آن آماده 
است عمًا محاصره يمن را رفع كند ولی در ازای آن 
نيروهای يمنی ضمن تخليه اراضی سعودی يک خط 
حائل را در جوار مرزهای عربستان به رسميت بشناسند 

و امنيت آن را حفظ كنند.

جبهه ديگری كه ارتــش و كميته های مردمی يمن 
طی يک سال گذشته ضمن حفظ و تداوم آن بيش از 
گذشته آن را پوياتر فعال نگه داشتند، بحث حمات 
موشکی و پهپادی به عمق خاک سعودی عليه اهداف 
نظامی، اقتصادی و نفتی عربستان بود. يگان موشکی 
و پهپادی يمن طی سال گذشته ده ها حمله محدود و 
گسترده را عليه اهداف مختلف انجام دادند و به جرئت 
می توان گفت نقش بســزايی در تغيير موازنه جنگ 
به سود يمن داشــته اند. در يک سال گذشته اهدافی 
مانند پايگاه نظامی »ملک خالد« در خميس مشــيط 
يا فرودگاه ابها بارها هدف حمات موشکی و پهپادی 

قرار گرفت.

مجموعه عمليات های »توازن بازدارندگی« كه شش 
مرحله از آن در ســال اخير انجام شد در همين راستا 
صورت گرفت. در طی اين عمليات ها بارها تأسيسات 
غول نفتی آرامکو در شــهرهای مختلف هدف قرار 
گرفت و اهداف نظامی ازجملــه فرودگاه هايی كه از 
آن جا حمات هوايی عليه شــهرهای يمن صورت 
می گرفت، مــورد اصابت موشــک ها و پهپادها قرار 

گرفتند. اما در آخرين مورد از اين دســت حمات كه 
در راســتای عمليات توازن بازدارندگی ششم انجام 
شد، هدف قرار گرفتن شهر ساحلی و مهم »جده« و 
بندر بزرگ نفتی »رأس تنوره« برای نخستين بار بود. 
انتخاب اين اهداف يک پيام روشن برای سعودی ها 
داشــت؛ اينکه اوًا راهبرد توازن و معادله »چشم در 
مقابل چشم« همچنان معتبر و پابرجاست و دوم اين كه 
انتخاب اهداف جديد نيز حساب شــده و معنادار بود. 
چراكه شهر بندری جده يکی از مهم ترين قطب های 
اقتصادی و تجاری عربســتان و بندر راس تنوره نيز 
بزرگترين بندر نفتی عربســتان و محل ذخيره نفت 
شــركت آرامکو جهت صادرات است. دقيقاً به همين 
دليل بود كه فردای اين عمليات قيمت نفت برای اولين 
بار به بااترين ميزان خود طی يک سال اخير رسيد و 

باای 70 دار معامله شد. 

همچنين اين عمليات پيامی هم برای ديگران داشت؛ 
زيرا با توجه به موقعيت و فاصله بنــدر رأس تنوره از 
يمن كه حدود 1400 كيلومتر اســت، نشان داد همه 
كشورهای حاشــيه خليج فارس زير بُرد موشک ها و 
پهپادهای انصاراه است. اين موضوع پيامی روشن 
و معنادار برای اين كشــورها در آغاز ورود به مرحله 

جديد داشت.

در مجمــوع می توان گفت مجموعــه عمليات های 
موشــکی و پهپادی يمنی ها طی سال اخير به معنای 
واقعی توازن نبرد و معادلــه حاكم بر جنگ يمن را به 
گونه ای تغيير داد كه برای اولين بار زمزمه های پايان 
جنگ به صورت واضح تری شنيده می شود، زيرا وقتی 
سعودی ها هر از گاهی حتی پايتخت خود را آماج اين 
حمات می بينند و توانمندی های نظامی و پدافندی 
غربی ها نيز در عمل كمکی به آن ها نمی كند، در نتيجه 
می بايست خود برای رفع مشکات شان راه چاره ای 

بيابند!
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2- عملیات آزادسازی مأرب 

عمليات آزادسازی مأرب از حدود يک سال پيش توسط 
ارتش و كميته های مردمی يمن آغاز شده و در طول 
اين يک سال با فراز و نشيب ادامه داشته و هر از گاهی 
بر شدت آن افزوده شــده است. مهم ترين مقطع اين 
عمليات نيز مربوط به اوايل ماه فوريه 2021 است كه 
يمنی ها اين بار برای آزادی كامل اين استان، عمليات 
جدی و همه جانبه ای را آغاز كردند و بر اساس شواهد 
اين بار بــرای اين منظور عزمی راســخ دارند. اما چرا 
»مأرب« تا اين اندازه برای دوطرف درگيری در يمن 
دارای اهميت است؟ استان مأرب از چند جهت دارای 
موقعيتی مهم و تاثيرگذار است. اوًا اين استان در مركز 
يمن قرار دارد و به نوعی نقطه كانونی شرق و غرب اين 
كشور است. از ســويی موقعيت خاص آن به گونه ای 
است كه دروازه ورود به صنعا پايتخت يمن محسوب 
می شــود و از اين جهت كنترل آن بــرای هر طرفی 
حائز اهميت است. نکته دوم اين كه مأرب ذخيره گاه 
اصلی منابع نفتی يمن است. اين استان محل استقرار 
بيشترين و مهم ترين چاه های نفت اين كشور است. از 
سويی از گذشته مأرب پايتخت كشاورزی يمن بوده و 
هر طرفی كه كنترل اين استان را در دست داشته باشد، 
گويی كنترل و تأمين غذای يمن را در اختيار دارد. نکته 
سوم اين كه استان مأرب به سبب نزديکی و همجواری 
با مرزهای جنوبی عربستان از حيث ژئوپلوتيکی نيز 

دارای اهميت است.

بر اين اســاس حفظ و تســلط بر مأرب به موضوعی 
كليدی و تعيين كننده در جنگ يمن تبديل شده و هر دو 
طرف با همه توان سعی دارند كه نتيجه نبرد در مأرب را 
به سود خود به پايان ببرند و اغراق نيست اگر گفته شود 
كه اين نبرد به موضوعی كامًا حيثيتی تبديل شــده 
است. اين مسئله برای طرف ســعودی و همپيمانان 
يمنی آن بيشتر مصداق پيدا می كند، زيرا در صورت 
سقوط مأرب و تصرف آن توسط نيروهای انصاراه، 
دولت مستعفی يمن و در كنار آن ها حزب اصاح كه دو 
ستون اصلی ائتاف سعودی را تشکيل می دهند، عمًا 
آخرين پايگاه خود را در يمن از دست می دهند و فتح 

مأرب توسط انصاراه عمًا پايانی بر حضور ميدانی 
اين طرف ها در يمن خواهد بود. بايد درنظر داشت اين 
ماحظه اســت كه در دور اخير عمليات انصاراه كه 
سرعت پيشروی ها هم بسيار سريع و قابل توجه بوده، 
مجموعه ائتاف سعودی به تکاپو افتاد و همه نيروهای 
خود را از نقاط مختلف يمن به منظــور جلوگيری از 
سقوط مأرب جمع كرد و حتی اخباری مبنی بر حضور 
نيروهای القاعده در جبهه مأرب بــه منظور مقابله با 

انصاراه منتشر شد. 

با همه اين اوصاف و به رغــم تاش های همه جانبه 
ســعودی و بمباران های بی امان آن ها از يک ســو و 
فشارهای سياسی همپيمانان سعودی ازجمله آمريکا 
برای متوقف كردن عمليات انصاراه و حتی همراهی 
سازمان ملل با عربستان و آمريکا در اين مسير ازسوی 
ديگر، شواهد ميدانی حکايت از آن دارد كه گويا اين 
بار سقوط مأرب و تسلط انصاراه بر آن بسيار محتمل 

است. 

نتیجه گیری

پرونــده يمن در ســال 99 تحــوات و پويش های 
بســياری را تجربه كرد كه در نوشــتار حاضر تاش 
شد تا به اختصار مورد بررســی قرار گيرد. انصاراه با 
توجه به شــرايطی جديدی كه با استقرار دولت جديد 
در آمريکا برای پرونده يمن ايجاد شده، در تاش است 
تا برگه های برنده بيشتری برای استفاده در مذاكرات 
احتمالی آتی برای خود مهيا كند كه فتح مأرب قطعًا 
يکی از اين برگه ها و شايد از مهم ترين آن ها باشد. از 
سوی ديگر افزايش كمی و كيفی حمات پهپادی و 
موشکی انصاراه به ميادين نفتی عربستان، می تواند 
نقطه اتکای ديگری در تحوات ســال آتی بحران 
يمن باشــد. بحرانی كه به نظر می رســد به مراحل 

سرنوشت سازی نزديک شده است.
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فهرست مقاات منتشرشــده در سال 
1399

انديشکده راهبردی تبيين در سال 1399 مقااتی را 
برای بررسی تحوات يمن منتشر كرده كه عنوان و 

پيوند آن ها در ادامه می آيد:
حمله به فرودگاه عدن؛ نشانه   ها و پيامدها

http://tabyincenter.ir/40833/

سياست بايدن در يمن برای عربســتان چه معنايی 
دارد؟

http://tabyincenter.ir/41038/

راهکارهای مقابله با تروريستی اعام كردن انصاراه 
يمن

http://tabyincenter.ir/40556/

چرايی اتهام زنی مقامات دولت مستعفی يمن به ايران 
و انصاراه

http://tabyincenter.ir/40341/

سير تحول توان نظامی-تسليحاتی انصاراه يمن
http://tabyincenter.ir/39569/

احيای نقش تركيه در يمن؛ مزايا و مخاطرات آن
http://tabyincenter.ir/39358/

رويکرد انصــاراه و حزب اخوانی اصــاح در دوره 
پسامأرب

http://tabyincenter.ir/38765/

دور جديد عمليات بازدارندگی انصاراه؛ ويژگی ها و 
پيامدهای آن

http://tabyincenter.ir/37780/

روند آتش بس در يمن و چرايی نقض آن
http://tabyincenter.ir/37150/

آينده پيشــروی انصاراه در جبهه داخلــی؛ مزايا و 
معايب آن

http://tabyincenter.ir/36955/

بررسی تأثير چالش های مختلف بر رويکرد عربستان 
در جنگ يمن

http://tabyincenter.ir/36896/
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مقدمه

سياســت خارجی اتحاديه اروپا در ســال 1399، در 
گيرودار تنش داخلی در جريان برگزيت از يک ســو و 
مديريت تنش های خارجی با آمريکای ترامپ و روسيه 
پوتين از سوی ديگر بوده است. از مهم ترين محورهای 
سياست خارجی اين اتحاديه، مديريت جدايی بريتانيا 
پس از برگزيت بود كه در مواردی مانند تعهدات تجاری 
و دفاعی، خود را نشــان داد. هم چنين اتحاديه اروپا 
چشم انتظار انتخابات رياست جمهوری آمريکا بود و 
آشکار بود كه ترجيح بسياری از رهبران اروپايی، بايدن 
بوده است. دورنمای سياست خارجی اين كشورها نيز 
عمدتًا در تناظر با استقرار بايدن در كاخ سفيد و ترميم 

شکاف های دو سوی آتانتيک، قابل رديابی است.

برگزیت

از مهم ترين روند سياست خارجی اروپا در سال گذشته 
را می توان جدايی رســمی بريتانيــا در پاييز 1399 
دانســت. اتحاديه اروپا به دليل عدم توافق با بريتانيا 
درباره فرآيند جدايی اين كشور از اين اتحاديه، مجبور 
شد مهلت پايان حضور اين كشور را از دی 1398 به آذر 
1399 به تعويق بيندازد تا طی اين دوره انتقالی، بتوانند 
درباره آينده مناسبات شان با يکديگر به توافق برسند. 
اين موارد شامل موافقت نامه تجارت آزاد، حمل ونقل 
هوايی، ايمنی هوايی، انرژی هسته ای و همکاری های 
بين المللی بوده است. بوريس جانسون پيش تر تهديد 
كرده بود چنانچه تقاضاهای انگليس تامين نشــود، 
بدون توافق تجاری از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. 

رویدادهای مهم سیاست خارجی اروپا در سال 1399 از مدیریت برگزیت و تنش با روسیه و ترکیه تا 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را شامل شد. ولی به نظر می رسد مهم ترین روند در این سال، تداوم 

کرونا بود. 
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در اين صورت، انگليس با اتحاديه اروپا به عنوان طرف 
ثالث همانند استراليا براساس مقررات سازمان تجارت 

جهانی تجارت خواهد كرد1. 

اختافــات داخلی دولت و هيئت حاكمــه بريتانيا بر 
ســر اجرای برگزيت و هم چنين مجادات با هيئت 
مذاكره كننــده اتحاديه اروپــا دربــاره توافق های 
پسابرگزيت، تيتر اول بسياری از مطبوعات لندن در 
تابســتان و پاييز 1399 بود. اختافات ميان لندن و 
بروكسل هم چنان تداوم يافت زيرا جانسون خواستار 
پرداخت يارانه در حمايت از شركت های بريتانيايی در 
رقابت با ديگر شركت های اروپايی بود، ولی اتحاديه 
اروپا آن را برخاف نظام بازار آزاد دانسته و عقب نشينی 
در چنين موضعی را سبب تشــويق ديگر دولت ها به 
خروج از اتحاديه برمی شــمرد2. سرنجام پيش نويس 
توافق تجاری در دی 1399 منتشر گرديد كه طبق آن 
تجارت كاا بدون تعرفه و سهميه ادامه خواهد يافت و 
داوری مستقلی برای حل اختافات آينده وجود خواهد 
کرونــا،  بحــران  از  پــس  برگزیــت  جدیــد  چالــش   .1
شــورای راهــردی روابــط خارجــی، 26 فروردیــن 1399، 

قابــل دسرســی در
https://www.scfr.ir/fa/?p=123071

2. سباســتین ماابــی، برگزیــت بــه کدام ســمت مــی رود، 
شــورای روابــط خارجــی، 4 مهــر 1399، قابــل دسرســی 

در
https://www.cfr.org/in-brief/whats-going-
brexit?utm_content=092820&utm_
source=tw&utm_medium=social_owned

داشــت. در آينده بلندمدت دو بازار جداگانه از سوی 
بريتانيا و اتحاديه اروپا تشکيل خواهد شد3. برگزيت 
را می توان از روندهای هم ســو با روند فاصله گذاری 
دو ســوی آتانتيک در دوره ترامپ قلمداد كرد كه 
در بلندمدت به سود آمريکا نيست. زيرا تا پيش از آن، 
بريتانيا به مثابه ُپلی برای نفوذ آمريکا در بروكســل و 
ترغيب اروپا به تبعيــت از مطلوبيت های آمريکا بود 
كه در بلندمدت خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به زيان 
روابط آمريکا با اتحاديــه خواهد بود. در عين حال كه 
تبعات اين جدايی، قدرت هــای مركزی اروپا به ويژه 
آلمان و فرانسه را نسبت به حفظ يکپارچگی بيشتر اين 
اتحاديه و پيگيری سياست خارجی مستقل تر از آمريکا 

ترغيب خواهد كرد.

تجــاری  توافــق  از  اروپــا  اتحادیــه  دیپلمات هــای   .3
برگزیــت می گوینــد، 5 دی 1399، قابــل دسرســی در
h t t p s : / / w w w. b b c . c o m / n e w s / u k -
politics-55443780
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تنش ها با روسیه

يکی ديگر از روندهای سياســت خارجــی اتحاديه 
اروپا، تداوم منازعات با روســيه بود كه در مهم ترين 
رويدادهايــش در ســال گذشــته، در اعتراض های 
باروس و مسأله ناوالنی خودنمايی كرد. اروپا و آمريکا 
به خوبی توانسته بودند جريان بحران های انتخاباتی 
گرجستان در 2003، اوكراين در 2004 و قرقيزستان 
در 2005 را به نفع خود تمــام كنند و نيروهای متحد 
روســيه را كنار بزنند4. اما تاش اروپــا و آمريکا در 
تابستان 1399 در باروس برای حمايت از مخالفان 
لوكاشنکو، رييس جمهور مستقر، نتوانسته آن ها را به 
اهداف خود برساند زيرا روسيه از لحاظ امنيتی و مواضع 
سياسی قوی تر شــده و به ويژه با توجه به همسايگی 
باروس با اروپای مركزی و كشورهای عضو ناتو، سد 
محکمی در برابر توســعه ناتو به شرق اروپا محسوب 
می شــود. در عين حال كه اروپا نيز پــس از بحران 
اوكراين و تصرف شــبه جزيره كريمه توسط روسيه، 
رويکرد تهاجمی تری نسبت به مسکو اتخاذ كرده و از 
عقب نشينی در حوزه های منازعه اجتناب دارد. درباره 
4. محمودرضــا رهرقاضــی، اعراضــات در بــاروس؛ 
ــردی  ــکده راه ــیه، اندیش ــا و روس ــک اروپ ــل ژئوپلتی تقاب

ــی در ــل دسرس ــهریور 1399، قاب ــن، 31 ش تبیی
http://tabyincenter.ir/38640

ناوالنی نيز علی رغم عدم تمايل روسيه به بازگشت وی 
از آلمان، بافاصله پس از طی روند درمانی ناشــی از 
مسموميتی كه مدعی عامليت روسيه در اين باره بود، 
به مسکو بازگشت. دولت پوتين نيز ناگزير از بازداشت 
و محاكمه اش شد كه به اعتراض های گسترده تری 
منجر گرديــد و به ادعای رســانه های غربی حداقل 
3000 نفر در تظاهرات به نفع ناوالنی در شــهرهای 
مختلف، بازداشــت شــدند5. اروپا اين فرصت را نيز 
بهانه خوبی برای مداخله جويی در امور داخلی روسيه 
قلمداد كرد و اتحاديه اروپا مانند مورد باروس، ابزار 
تحريم را عليه افراد به زعم شان عامل در پرونده ناوالنی 
به كار گرفتند، ولی به نظر می رســد نسبت به پايگاه 
اجتماعــی پوتين و عوامل ثبــات زای حکومت وی، 

غفلت ورزيده اند.

5. اســتفان سســتانوویچ، پوتیــن و ناوالنــی، شــورای 
روابــط خارجــی، 6 بهمــن 1399، قابــل دسرســی در
https: / /www.cfr.org/in-brief/putin-
vs-navalny-can-russias-proteters-
prevail?utm_medium=social_owned&utm_
source=tw&utm_content=012621
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تنش با ترکیه در مدیترانه

منازعه تركيه با يونان دربــاره منابع انرژی در دريای 
مديترانه در تابســتان 1399 يکی ديگر از تنش های 
سياست خارجی اتحاديه اروپا بوده است. آنکارا برای 
اكتشــاف ميادين نفتی و گازی اقدام به فرســتادن 
كشتی های اكتشافی و ناوهای جنگی برای حمايت از 
اين شناورها در مديترانه  شرقی كرد. پس از رويارويی 
محدود نيروهای يونانــی و تركيــه ای در نزديکی 
آب های ســرزمينی يونان، تنش ها شــدت گرفته و 
كشــورهای مختلفی اقدام به موضع گيــری در اين 
رابطه كردند. آلمان با توجه به رابطه مساعدتر و حضور 
گسترده مهاجران ُترک تبار خواستار ميانجی گری و 
حل مسأله از روش های ديپلماتيک شد ولی فرانسه 
كه به دليل سابقه تنش ها در زمينه نسل كشی ارامنه 

و هم چنين تضاد منافع در ليبــی، با آنکار رقابت دارد، 
اقدام به حمايــت نظامی از يونــان از طريق حضور 
ناوهايش در مديترانه و فروش تسليحات به اين كشور 
نمود6. عاوه بــر اين، ناتو و اتحاديــه اروپا نيز دچار 
تفاوت موضع مشابهی شــدند. ناتو به دليل عضويت 
هر دو كشور خواستار حل مســالمت آميز مسأله بود 
ولی مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، آشکارا به 
حمايت از يونان و نقد تركيه پرداخت. اين اتحاديه كه 
به دليل رويکرد توسعه طلبانه تركيه در شمال آفريقا 
به ويژه تونس و ليبی، نگران توســعه نفوذ اين كشور 
در مناطق پيرامونی اروپا می باشد، تصميم به مداخله 

جهت محدودسازی آنکارا گرفت.
6. محمــد بذلی خطیبــی، ترکیــه و یونــان، منازعــه در 
مدیرانــه رقــی، 13 مهــر 1399، قابــل دسرســی در
http://tabyincenter.ir/38685

دورنمای سیاست خارجی اروپا

مهم ترين متغير در سياست خارجی آتی اتحاديه اروپا، 
تمايز رويکرد بايدن نســبت به ترامپ است. سياست 
»اول آمريکا« در دوره پيشين به كاهش همکاری های 
دو سوی اقيانوس اطلس منجر كه اختاف نظرها ميان 
آن ها در پرونده هايی مانند برجام، معاهده آب وهوايی 
پاريس، تجــارت با چين و نوع نگرش به روســيه، از 

نمونه های آن است. نظرســنجی ها در اروپا پيش از 
انتخابات نشان می داد اكثريت مردم كشورهای عضو 
اتحاديه، پيروزی بايدن را بر ترامپ ترجيح می دهند7. 
بايــدن با شــعار »آمريــکا بازگشــته اســت« در 
ســخنرانی اش در كنفرانس امنيتی مونيخ، نشان داد 
رويکرد آمريکا به متحدانش به موقعيت كاســيک 
ــد،  ــح می دهن ــپ ترجی ــر ترام ــدن را ب ــا بای 7. اروپایی ه

ــی در ــل دسرس ــر 1399، قاب ــنا، 30 مه ایس
https://www.isna.ir/news/99073022412/
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پيش از ترامپ تغيير يافته و بار ديگر بازيابی اتحادها با 
كشورهای هم سو از جمله اتحاديه اروپا را در دستور كار 
قرار داده است. به نظر می رسد سياست های تهاجمی 
اروپا عليه روسيه و سپس در مواردی چين، افزايش يابد 
و هم چنين همکاری های مشترک اروپا و آمريکا در 
غرب آسيا در پرونده هايی مانند افغانستان، سوريه و 

يمن نيز بيشتر شود.

روابط اروپا با ايــران نيز در آينــده از دريچه همين 
همراهی های مشــترک با آمريکا نگريســته خواهد 
شد. آن ها ســعی خواهند كرد در كنار اياات متحده، 
فشارهای چندجانبه به ايران برای پذيرش مذاكرات 
تکميلی در خصــوص برجام و هم چنيــن مذاكرات 
منطقه ای و موشکی را افزايش دهند. فرانسه، بريتانيا و 
آلمان حتی در دوره ترامپ نيز با تهديدنمايی از برنامه 
موشکی ايران، سعی بر محدودسازی برنامه دفاعی 
كشورمان داشــتند و تاش های شان برای وساطت 
ميان آمريکا و ايران نيز معطوف به وادارسازی ايران 
به مطلوبيت های امنيتی كشورهای اروپايی در منطقه 
آسيای غربی بوده است. طبيعی است يک متغير مهم 
در اثرگذاری اين فشــارها، ميزان همراهی روسيه و 
چين با سياست های اعامی آمريکا و اروپا عليه ايران 
است. تاكنون ديپلماسی جمهوری اسامی و هم چنين 
تراكم پرونده های اختافی اين دو قدرت آســيايی با 
بلوک غرب، مانع از هم سويی كامل بوده است. در عين 
حال كه تشديد فشارهای مشــترک آمريکا و اروپا به 
روسيه و چين در حوزه های تسليحاتی، حقوق بشری 
و نفوذ منطقه ای شــان در شــرق اروپا و آسيای دور، 
می تواند بهانه همکاری عليه ايران را از اين دو قدرت 
سلب كند و برخاف دوره اوباما، مانع اجماع شورای 

امنيت سازمان ملل عليه ايران شود.

فهرست مقاات 

در سال گذشته مقاات زير در حوزه اروپا در انديشکده 
تبيين منتشر شده اند:

ليبرال دموكراسی غرب در مواجهه با كرونا
http://tabyincenter.ir/37265

اعتراضات در باروس؛ تقابل ژئوپلتيک اروپا و روسيه
http://tabyincenter.ir/38640

تركيه-يونان؛ منازعه در مديترانه  شرقی
http://tabyincenter.ir/38685
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مقدمه

پرونده ســوريه در سال 1399 نســبت به سال های 
گذشته تاحدودی در وضعيت انسداد قرار داشت و تقريبا 
همانطور كه پيش بينی می شد چه در عرصه سياسی 
و چــه در عرصه ميدانی، كانون هــای اصلی منازعه 
همچنان پابرجا ماند. با ايــن وجود آغاز اجرای قانون 
سزار ازسوی اياات متحده و شيوع بيماری كرونا، نظام 

سياسی سوريه را بيش از گذشته در فشار اقتصادی قرار 
داد كه بخشی از نتايج آن در اعترضات درعا كه البته 
وجوه ديگری نيز داشت، ظهور و بروز يافت. از اين رو به 
نظر می رسد همچنان اين گزاره قابل تأمل، معتبر باشد 
كه پرونده ســوريه بدون توافق كان دو بازيگر مهم 
آن، يعنی آمريکا و روسيه تا آينده غير قابل پيش بينی، 

تغييرات اساسی و بنيادينی نخواهد داشت.

پرونده سوریه در سال 99 چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه میدانی در وضعیت انسداد قرار داشت و 
همچنان به نظر می رسد بدون توافق کان مسکو-واشنگتن، حل و فصل این منازعه دشوار باشد. 
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الف( تحوات سیاسی

1- دشواری پیشبرد نشست های تدوین قانون اساسی

نشست های تدوين قانون اساسی سوريه در سال 99 
اگرچه تداوم يافت، اما تاكنون تقريبا هيچ دســتاورد 
ملموس و روشنی نداشته اســت. درحالی دور پنجم 
اين گفت وگوها، بهمن ماه ســال گذشته پايان يافت 
كه فرستاده ســازمان ملل در امور سوريه از پيشرفت 
مباحث، ابراز نااميدی كــرد. چه اينکه پيش از اين نيز 
اختاف ديدگاه  ميان معارضان و نظام سوريه، باعث 
شده بود يکی از نشست ها با ترک جلسه از سوی برخی 

طرف ها متوقف شود.

طبيعتًا هيئت نظام سوريه، تمايلی به تغييرات اساسی 
و گسســت راديکال در قانون اساســی فعلی ندارد و 
تاش می كند زمــان بخرد تا بتواند بــاز هم با جلب 
رضايت مســکو در صحنــه ميدان پيش بــرود. در 
مقابل اما معارضــان به دنبال تســريع در روند تهيه 
پيش نويس قانون اساسی هستند تا هرچه زودتر هم 
نقطه اتکايی به لحاظ مشروعيت بيابند و هم بتوانند 
حمايت های بين المللی را جلب كننــد. به هرروی تا 
لحظه نگارش اين ســطور، همچنان تاريخ جديدی 
برای دور جديد)ششــم( گفت وگوها اعام نشــده و 
نماينده سازمان ملل همچنان مشغول ديدار و رايزنی 

با طرف های داخلی، منطقه ای و بين المللی است.

2- اجرای قانون سزار

يکی از مهم ترين تحواتی كه سال گذشته در قبال 
بحران سوريه اتفاق افتاد، آغاز اجرای قانون سزار عليه 
سوريه بود كه از 17 خردادماه اعمال شد. بر اساس اين 
قانون هر فرد و نهادی كه با دمشق و وابستگان به اين 
حکومت، وارد تعامل شود، تحريم خواهد شد. بنابراين 
نقطه اصلی تفاوت تحريم های مبتنی بر قانون سزار 
با موارد پيشين، تعميم پذيری آن به طرف های ثالث 
است1. هدف اصلی تحريم ها، افراد و شركت هايی از 
1.http://tabyincenter.ir/37752

ايران، روسيه، امارات، اردن و لبنان بودند كه با تثبيت 
قدرت اسد، تمايل داشتند در روند بازسازی مشاركت 

كنند2.

قانون ســزار و عواملی مانند كاهش دسترسی دولت 
ســوريه به درآمدهای حاصل از فروش نفت، باعث 
كاهش ارزش لير اين كشــور نيز شد. قيمت دار در 
سوريه پيش از شروع بحران، 50 لير بود كه با اجرای 
قانون ســزار به 3 هزار و 200 لير هم رسيد. در لحظه 
نگارش اين يادداشت، قيمت دار در سوريه با رسيدن 
به عدد 3 هزار و 750 لير به بااترين مقدار خود رسيده 
است. بنابراين به نظر می رســد جنگ داخلی، تأمين 
ضروريات زندگی مردم ازجمله آب، برق و سوخت را با 
اخال مواجه كرده و اكنون تحريم های آمريکا باعث 
تورم، كاهش دستمزدها و افزايش نارضايتی عمومی 

شده است.

آمارها نشان می دهند هم اكنون در سوريه حدود 89 
هزار بشکه نفت استخراج می شود كه 80 هزار بشکه 
آن در كنترل آمريکاست. تصويب بودجه 3.5 ميليارد 
داری برای سال 2021 در كشوری كه بيش از 400 
ميليارد دار خســارت ديده، تقريبًا هيچ محســوب 
می شود و نشــان از تداوم و حتی تشــديد بحران در 

سوريه دارد.

3- مذاکرات احزاب کرد سوری

مذاكرات احزاب كرد سوری در سال های اخير همواره 
يکی از مســائل چالش برانگيز در كردســتان سوريه 
بوده است. سال گذشــته اما با ميانجی گری آمريکا، 
مذاكرات شــورای ملی كردهای سوريه)KNC( و 
حزب اتحاد دموكراتيک كردستان)PYD( در يکی 
از پايگاه های نظامی آمريکا در »الحســکه« برگزار 
شــد. مذاكره كنندگان در بيانيه مشتركی از دستيابی 
به يک »چشم انداز سياســی مشترک« برای بررسی 
توافق 2014 دهوک درباره مشاركت در امور مديريتی 

و دفاعی خبر دادند.
2.http://tabyincenter.ir/37575
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با وجود اين، مذاكرات كردها در ســال گذشــته به 
كندی پيش رفت و در مقطعی نيز متوقف شد. به نظر 
می رسد اختاف ديدگاه كردها از يک سو و نارضايتی 
تركيه از تــاش آمريکا برای اتحاد ايــن گروه ها از 
ســوی ديگر و از همه  مهم تر روابط ويژه PYD با 
PKK از موانع توافق كردها در سوريه باشد. چه اينکه 

»مظلوم كوبانــی« فرمانده نيروهــای دموكراتيک 
ســوريه)SDF( در گفت وگو با المانيتور، اين مطلب 
را تأييد می كند كه يکی از مهم ترين موارد اختافی 
در گفت وگوها، گنجانده شــدن پاراگرافی در توافق 
نهايی است كه براساس آن PYD بايد روابط خود را 

با PKK قطع كند3.

در مجموع به نظر می رســد با توجــه رويکرد مثبت 
بايدن در قبال كردها، روابط مناســب وی با رهبران 
كرد سوری و همچنين مقامات اقليم كردستان عراق 
و رابطه نه چندان مطلوب وی با رئيس جمهور تركيه، 
روند گفت وگوی كردها در ســال جديد با ســرعت 
بيشتری پيش رود؛ چه اينکه حركت به سمت تشديد 
خودمختاری در شــرق فرات با توجه افزايش حضور 
نظامی آمريکا در اين منطقه به ويژه در اطراف چاه های 

نفت در هفته های اخير محتمل به نظر می رسد.

ب( تحوات میدانی

1- بن بست در صحنه نبرد

صحنه ميدانی سوريه، سال 99 نســبت به سال 98 
وضعيت آرام تری را تجربه كرد. تشديد منازعه ميان 
تهران و واشــنگتن و انتخابات رياســت جمهوری 
آمريکا و تمايل بازيگران عرصه سوريه به حفظ وضع 
موجود، باعث شــد تا به غم درگيری های پراكنده كه 
از ويژگی های يک منازعه طوانی شــده محسوب 

می شود، نبرد مهم و همه جانبه ای به وقوع نپيوندد.

3.https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2020/11/syria-mazlum-kobane-sdf-
mediate-pkk-us-election-biden-trump.html

در اين چارچوب به نظر می رسد سال 99 تداوم توافق 
روســيه و تركيه در اســفندماه 98 بود كه براساس 
آن، دو طرف بر ســر نظارت روی كريدور امنيتی در 
طول بزرگراه M4 توافق كردند. البته در سطح ُخرد، 
جابه جايی برخی پايگاه های نظامی تركيه در مناطقی 
از ادلب، حمات گاه و بی گاه گروه های تروريستی به 
محل استقرار نيروهای روسيه در حميميم و اذقيه و 
پاسخ روس ها و البته برخی تنش ها ميان ارتش سوريه 
با ترويست ها در اطراف بزرگراه M4 قابل اشاره است 

كه تأثير چندانی بر روند كلی تحوات نداشت.

در ســوی ديگر اما می توان به درگيری داخلی ميان 
گروه های تروريستی و متحدان تركيه نيز اشاره كرد. 
نارضايتی برخی گروه ها ازجمله حراس الدين از تركيه 
به دليل ضعف مقابل دمشق و مســکو در آزادسازی 
مناطقی از جنوب ادلب و تــاش تركيه در بازتعريف 
گروه تروريستی تحريرالشام در قالبی جديد كه البته به 
نظر می رسد همراهی غربی ها را نيز در اين مسير داشته 
باشد، بخشی از روندهای ميدانی تحوات سوريه بود. 
از اين رو احتمال به رسميت شناختن تحريرالشام در 
قالب جديد ازسوی آمريکا و ساير كشورهای غربی در 

آينده نه چندان دور وجود دارد.

2- تداوم حمات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

شايد ثابت ترين روند در منازعه سوريه كه سال 99 هم 
مانند گذشته تداوم داشت، حمات رژيم صهيونيستی 
به خاک سوريه بود. آمارها نشان می دهد سال 2020 
حدود 50 حمله ازســوی صهيونيســت ها به مناطق 
گوناگونی از سوريه انجام شده است4. اينکه چرا دمشق 
همچنان به حمات تل آويو پاســخ نمی دهد، دايل 
چندان نامعلومی ندارد، اما به نظر می رســد اين روند 
فعا تداوم خواهد داشت؛ چه اينکه مسکو نيز تمايلی 

به موضع گيری صريح درباره اين حمات ندارند.

4.https://www.theguardian.com/world/2021/

jan/13/deadliet-israeli-air-trikes-on-syria-
in-years-kill-57-say-observers
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به صورت كلی، سوريه در وضعيت منازعه زدگی قرار 
دارد و بسياری از تنش های بازيگران منطقه ای و حتی 
فرامنطقه ای در خاک اين كشــور تسويه می شود. در 
آخرين مورد آن كه در هفته منتهی به نگارش سطور 
اخير اتفاق افتاد، اسرائيل، ايران را به حمله به كشتی در 
مالکيت خود در دريای عمان متهم كرد؛ اما پاسخ را در 
جنوب سوريه داد. بنابراين سوريه امروز، فعا و تا آينده 
غير قابل پيش بينی زمين بازی بازيگران منطقه ای و 

فرامنطقه ای باقی خواهد ماند.

3- آشوب در درعا

يکی از مناطق در تصرف نظام ســوريه كه سال 99 
روزهای ناآرامی را داشــت، درعا بــود. همچنان كه 
پيش بينی می شــد، تداوم تحريم اقتصادی، كمبود 
ســوخت، كاهش ارزش ليره و روند ُكند بازســازی، 
نارضايتی مردم به ويــژه در مناطقــی جنوبی نظير 
دمشق و درعا را به بحرانی جديد تبديل خواهد كرد5. 
مسئله ای كه ســال 99 به وقوع پيوست و درعا شاهد 
ناآرامی ها و درگيری عناصر مسلح با دمشق بود. در اين 
چارچوب به نظر می رسد ريشه های تحوات درعا در 
سال گذشته را بايد در توافق مصالحه جست وجو كرد. 
زيرا از يک طرف معارضه تسليم را با اين تصور پذيرفت 
كه از فرصت مصالحه برای قدرت گيری و شــورش 
مجدد اســتفاده كند و از طرف ديگر مفاد اين توافق 

منافع دمشق را برای طوانی مدت تأمين نمی كند6.

با وجود اين، گمانه زنی ها درباره تنش ميان نيروهای 
نزديک به ايران و سپاه پنجم كه زير نظر روسيه است، 
افزايش داشته است. مشاهده تحوات ميدانی و برخی 
اعتراضات ضد ايرانی در جنوب سوريه، نشان می دهد 
چنين گمانه زنی  هايی چندان نادرســت نبوده است؛ 
هرچند كه با گذشت زمان، طرفين به سمت مديريت 
اختافات حركت كرده و در ماه های پايانی سال 99، از 

ميزان تنش ها در درعا و مناطق پيرامونی كاسته شد.

5.http://tabyincenter.ir/36411

6.http://tabyincenter.ir/37203

نتیجه گیری

تحوات سوريه اگرچه در سال 99 در وضعيت انسداد 
قرار داشت، اما به نظر می رســد با رياست جمهوری 
بايدن و تجربه تشديد فعاليت گروه های تروريستی در 
دوره مسئوليت دموكرات ها از يک سو و پايان نسبی 
پيش بينی ناپذيری رفتار آمريکای ترامپ، می توان در 
سال 1400 دورنمای برخی تحركات ميدانی و سياسی 
در سوريه را داشــت. در اين چارچوب، شرايط هم در 
شرق فرات و هم در ادلب، شــکننده به نظر می رسد. 
در شرق فرات به دليل روابط مساعد بايدن با كردها، 
تركيه با چالش های بيشــتری روبه رو خواهد بود. در 
ادلب نيز احتمال آغاز درگيری ها دور از ذهن نيست؛ 
هرچند كه اين منطقه از خاک سوريه راه حل نظامی 
ندارد. روابط كان مسکو و واشــنگتن نيز می تواند 
تأثيرات مهمی بر تحوات ســوريه برجــا گذارد. در 
اين چارچوب و با توجه به نارضايتی احتمالی پوتين از 
پيروزی بايدن در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، به 
نظر می رسد شکاف در روابط روسيه و آمريکا در پرونده 

سوريه تشديد خواهد شد.

ايران اما بايد با مجموعه ای فرصت ها و چالش ها در 
سوريه مواجه هســت. تضعيف موقعيت بشار اسد به 
دنبال مشکات شديد اقتصادی، می تواند ايران را در 
وضعيت نامناسبی قرار دهد. از اين رو بايد برای هرگونه 
تحولی آماده بود. تهــران تمايل به همکاری نظامی 
به ويژه تجهيز ســامانه های پدافندی ســوريه دارد، 
مسئله ای كه احتماًا چندان اولويت بشار اسد نيست. 
در نقطه مقابل اما دمشق نيازبه تأمين مالی پروژه ها، 
سرمايه گذاری، بنزين، نيروگاه و موارد مشابه دارد كه با 
توانايی مالی و اقتصادی ايران هم خوانی ندارد. آمارها 
نشان می دهند صادرات ايران به سوريه در هفت ماهه 
نخست سال 1399 حدود 74 ميليون دار بوده است. 
در اين شرايط احتماا الگوی همکاری های اقتصادی 

ميان دو كشور در سطح خرد تداوم داشته باشد.
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فهرست مقاات

انديشکده راهبردی تبيين در ســال 1399 مقاات 
و يادداشــت های متعددی را درباره تحوات سوريه 
نگارش و منتشر كرده كه عنوان و پيوند دسترسی به 

آن ها به شرح زير می باشد:
تولــد گروه هــای ضدآمريکايی در شــرق فرات؛ 

پيشران ها و موانع
http://tabyincenter.ir/38683

پيام ها و پيامدهای تفاهم نامه همکاری نظامی ايران 
و سوريه برای رژيم صهيونيستی

http://tabyincenter.ir/37995

قانون سزار و آثار داخلی و منطقه ای تحريم ها
http://tabyincenter.ir/37752

قانون سزار؛ اهداف و پيامدها
http://tabyincenter.ir/37575

مذاكرات احزاب كرد سوريه؛ اهداف و روندهای آتی
http://tabyincenter.ir/37451

افزايش منازعه در درعا؛ ابعاد، چرايی و پيامدها
http://tabyincenter.ir/37203

ارزيابی شکاف در روابط تركيه و گروه های متحد در 
سوريه و روندهای پيش رو

http://tabyincenter.ir/36958

جايگاه تحريرالشام در تحوات سوريه
http://tabyincenter.ir/36855

بررســی تحــول رويکرد غــرب در قبــال هيئت 
تحريرالشام –  بخش نخست

http://tabyincenter.ir/36585

بررســی تحــول رويکرد غــرب در قبــال هيئت 
تحريرالشام –  بخش دوم

http://tabyincenter.ir/36607
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مقدمه

بررســی تحوات و سياســت های تركيه به عنوان 
يک كشــور مهم و تاثيرگذار در منطقه حائز اهميت 
است. اين كشور در سال 99 در حوزه داخلی تحوات 
مهمی مانند اكتشافات گازی و در حوزه خارجی تداوم 
مداخات خارجی در سوريه، ليبی و عراق را داشت و 
برنامه افزايش گستره نفوذ خود در منطقه را دنبال كرد. 
در شرايطی كه اردوغان روابط مناسبی با دولت ترامپ 

داشت و آمريکا تقريبًا دست تركيه را در پرونده های 
منطقه ای از جمله برخورد با كردها باز گذاشــته بود، 
روابط آن ها بر سر خريد ســامانه موشکی اس 400 
روسيه دچار تنش شد. روابط اين كشور با اتحاديه اروپا 
نيز با اختافات در حوزه دريای مديترانه پرتنش دنبال 
و تحريم هايی از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا عليه اين 
كشور وضع شد. ســالنامه تركيه به بررسی روند اين 
تحوات و چشم انداز روندها و سياست های اين كشور 

در سال آينده خواهد پرداخت.

ترکیه در سال 99 مداخات خارجی خود را در سوریه، لیبی و عراق ادامه داد و برنامه افزایش گستره نفوذ 
خود در منطقه را دنبال کرد. 
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الف( تحوات داخلی

1- کرونا و وضعیت اقتصادی

ســال 99 را ميتوان برای تقريبًا تمام كشورها سال 
رويارويی به بحران كرونا ناميد. تركيه در ســال 99 
يکی از كشورهايی بود كه مخصوصًا به دليل جايگاه 
گردشــگری در اقتصاد اين كشور آســيب زيادی را 
از بيماری كرونا متحمل شــد؛  اقتصاد اين كشــور 
مخصوصًا در 6 ماه ابتدايی ســال ركود كم سابقه ای 
را تجربه كرد و پول ملی اين كشور حدود يک چهارم 
ارزش خود را در برابر دار از دســت داد1. آمار نشان 
می دهد كه درآمد تركيه از بخش گردشگری نسبت 
به سال قبل حدود 70 درصد كاهش يافته است. البته 
كرونا تنها دليل وضعيت نامناســب اقتصاد تركيه در 
سال 99 نبود. كارشناســان، يکی از دايل تضعيف 
پول ملی تركيه را كاهش ذخاير ارزی اين كشــور و 
به دنبال آن كاهش توانمنــدی بانک مركزی برای 
مداخله در بازار عنوان می كنند. همچنين كاهش نرخ 
بهره براساس سياست های پولی اردوغان و نگرانی از 
تضعيف استقال بانک مركزی عوامل مهمی قلمداد 

می شود2. 

عامل سياســت خارجی نيز نقش زيادی در وضعيت 
اقتصادی و تضعيف ارزش پول ملی تركيه داشته است. 
در واقع اقتصاد تركيه با فشار مضاعفی در حوزه سياست 
خارجی از جمله، هزينــه ماجراجويی های نظامی در 
سطح منطقه، تاش فرانســه و يونان برای تحريم 
1. یــورو نیــوز فارســی، رشــد اقتصــادی 15.6 درصــدی 
در ســه ماهــه ســوم؛ ترکیــه چگونــه بــر رکــود کرونــا غلبــه 
کــرد؟، متــر شــده در تاریــخ 10 آذر 1399، قابــل بازابــی 

در پیونــد ذیــل:
https://per.euronews.com/2020/11/30/

turkish-economy-grows-15-percent-third-
quarter-2020
2. Diego Cupolo, Turkish lira slips further 
as Central Bank unlikely to raise rates, al-
monitor, Sep 21, 2020, AT: https://www.

al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/
turkish-lira-drops-central-bank-inlation.
html#ixzz6ocGFc8Tb

تركيه به دليل رفتارهای تنش زا در مديترانه شرقی و 
نيز تحريم های آمريکا به دليل خريد سامانه های اس 
400 از روسيه و چشم انداز يک روابطه دشوار در دوره 

بايدن بين تركيه و آمريکا روبه رو بوده است.

2- اکتشافات گازی

در مقابل اين وضعيت اقتصادی، كشف ميدان گازی 
در دريای ســياه يک تحول مهم برای تركيه در سال 
99 بود. تركيه اعام كرده گاز طبيعی تازه كشف شده 
را تا سال 2023 آماده توزيع و فروش خواهد كرد؛ اما 
كارشناسان معتقدند استخراج گاز از اين ميدان، دست 
كم هفت ســال زمان نياز دارد. تركيه همواره نياز به 
تأمين انرژی از خارج مرزهايش داشته و ساانه حدود 
40 ميليارد دار گاز از ايران و روســيه وارد می كند.  
بنابراين از يک ســو تاش های گســترده ای برای 
تنوع بخشــی و حفظ امنيت انرژی كرده و از ســوی 
ديگر به دليل موقعيت جغرافيايی خاص خود در تاش 
برای تبديل شــدن به مركزی ترانزيتی برای انرژی 
بوده است. بر اين اساس در صورت استحصال گاز از 
ميدان تازه  كشف شده، بايد منتظر تأثيرات بلندمدت 
آن در اقتصاد تركيه و سياســت داخلی و خارجی اين 

كشور بود3. 

3- تغییر کاربری ایاصوفیه

يک تحول مهم داخلی ديگر برای تركيه تغيير كاربری 
بنای اياصوفيه بود. اياصوفيــه در زمان امپراطوری 
روم به عنوان نخستين كليســای مسيحی شناخته 
می شــد و در ســال 1453 ميادی از يک كليسای 
ارتودوكس يونانی به مســجد تغيير يافت. در ســال 
1935 كمال آتاتورک در راستای بسط سکواريسم 
3. محمــد بــذي خطيبــي، تأثیــر اکتشــاف گازی دریــای 
ســیاه بــر سیاســت داخلــی و خارجــی ترکیــه، اندیشــکده 
راهــردی تبییــن، متــر شــده در تاریــخ 17 شــهریور 

ــل: ــد ذی ــی در پیون ــل بازیاب 1399، قاب
http://tabyincenter.ir/38474
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در تركيه و فاصله گرفتن از ميراث اسامی امپراتوری 
عثمانی اين مســجد را به موزه تبديل كرد كه باعث 
نارضايتی اســام گرايان و محافظه كاران شد. رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيــه در اوخر تيرماه 
99 فرمان تغيير كاربری اياصوفيه از موزه به مسجد 
را امضا و دولت تركيه در اوايل مرداد 1399 نخستين 

نماز جمعه را در اين مکان برگزار كرد.

اين اقدام كه بــا واكنش كشــورهايی نظير آمريکا، 
يونان و قبرس، كليسای ارتدكس روسيه و بسياری از 
مسيحيان كشورهای مختلف دنيا روبه رو شد، از ديد 
بسياری از كارشناسان دستاوردی برای محافظه كاران 
و به نوعــی بازتوليد منازعــه آن ها با ســکوارها 
محسوب و در راستای »نمادگرايی« و بهره گيری از 
نمادهای هويتی و مذهبی برای پيشبرد سياست های 
توسعه طلبانه تفسير می شود. تغيير كاربری اياصوفيه 
در واقع اقدامی بوده است كه شعارهای اسام گرايانه و 
ملی گرايانه حزب عدالت و توسعه را همزمان برجسته 
می كند. شايان ذكر است كه در پی تحوات موسوم 
به بهار عربی تركيه به منظور گســترش نفوذ خود در 
كشورهايی كه زمانی جزو قلمرو امپراتوری عثمانی 
بودند، شعارهای اسام گرايانه خود را تقويت كرد اما 
با شکست غالب اين حركت ها به نظر می رسد دولت 
تركيه اكنون به دنبال تقويت شعار ملی گرايانه است. 
در واقع ابعاد ملی گرايانه در سياست خارجی و داخلی 
اين كشور نسبت به اسام گرايی برجسته تر شده است. 

ب( تحوات خارجی

تركيه در سال 99 مداخات خارجی خود را در سوريه، 
ليبی و عراق ادامه داده و برنامه افزايش گستره نفوذ 
خود در منطقــه را دنبال كرد. اين كشــور در ليبی به 
حمايت از دولت وفاق پرداخت و در جنگ قره باغ تغيير 

ژئوپليتک مهمی را به نفع خود رقم زد.

1- سوریه و عراق

با پيروزی های ارتش سوريه با حمايت ايران و روسيه 
و بازيابی كنترل تقريبٌا دو ســوم قلمرو اين كشــور، 
تركيه در هدف خود مبنی بر ســرنگونی بشار اسد از 
قدرت تجديد نظر كرده و در عوض گفتمان عملی و 
محتاطانه تری را متناسب با شرايط و تحوات جديد 
اتخاذ كرد و بنابراين تحوات ميدانی سوريه در سال 
99 وضعيت آرام تری يافت. در سال 99 اولويت تركيه 
جلوگيری از موج احتمالی پناهندگان از ادلب و خنثی 
كردن اقدامات گروه های كردی در جهت ايجاد يک 
دولت مســتقل بود. با اين حال، فضــای مانور برای 
تركيه كه در به تأخير انداختــن راه حل نظامی برای 
ادلب كه می تواند منجر به تلفــات قابل توجه و موج 
بزرگ پناهجويان به سمت مرزهای تركيه شود، موفق 
بوده به تدريج محدود شده است. از اين رو احتمال يک 
عمليات نظامی در ادلب، احتمال اختافات بيشتر بين 
تركيه روسيه و ايران را به عنوان حافظان مناطق عدم 
 تنش در بر دارد. روابط تركيه با »هيئت تحرير الشام« 
و تاش اين گروه برای به نمايش گذاشــتن مواضع 
معتدل تر و فاصله گرفتن از گروه های جهادی تندرو 
به منظور حذف شدن از ليست گروه های تروريستی 
سازمان ملل، در كنار حمايت آمريکا از اين اقدام يکی 
از حلقه های مهم در زنجيره مشکات مربوط به ادلب 
اســت. به طور كلی نارضايتی برخی گروه ها ازجمله 
حراس الدين از تركيه و تاش آنکارا در بازتعريف گروه 
تروريستی تحريرالشام در قالبی جديد كه البته به نظر 
می رســد همراهی غربی ها را نيز در اين مسير داشته 
باشد، بخشی از روندهای ميدانی تحوات سوريه بود4. 

در خصوص عراق، تركيه در سال 99 بارها برای مبارزه 
با عناصر حزب كارگران كردستان)پ.ک.ک(، تماميت 
ارضی اين كشور را نقص و به خاک عراق حمله كرد. 
4. Ercan Çitlioğlu, A Turkish Perspective on 
Syria, 27.10.2020, AT:

https://www.kas.de/documents/283907/10528725/
A + Tu r k i s h + P e r s p e c t i v e + o n + S y r i a _
Short+Summary.pdf/9d7d991b-ebda-819d-5595-
9ea00d742028?version=1.1&t=1603876494456
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ازجمله اين حمات عمليات پنجه عقاب 2 در بهمن 
ماه بود كه بنا به اظهارات وزيــر دفاع تركيه 50 مقر  
پ.ک.ک هدف حمله قرار گرفت و البته ســه تن از 
نيروهای تركيه نيز كشته شدند5.  همچنين شايعات 
و تحليل هايی در مورد احتمال حمله گسترده تركيه 
در شمال عراق وجود داشته است. اين حمات تركيه 
نگرانی ها از حضور بلندمدت نظاميان تركيه در خاک 
عراق و احتمال تکرار تجربه تركيه در شمال سوريه را 

در پی داشته است. 

2- لیبی

سال گذشته شديدترين درگيری های نظامی در غرب 
ليبی از زمان سقوط قذافی رقم خورد و نيروهای دولت 
وفاق ملی كه سال ها برابر ارتش ملی به رهبری خليفه 
حفتر در موضع دفاعی بوده و تا آستانه از دست دادن 
پايتخت اين كشــور نيز پيش رفتند، سرانجام با ورود 
نظامی سنگين ارتش تركيه موفق به تغيير وضعيت 
ميدانی و موازنه قوا در اين كشور شدند. در نبردهای 
بهار و تابســتان 99 قوای دولت وفــاق به مدد ورود 
تجهيزات نظامی ارتش تركيه نظير پهپادهای بيرقدار 
و ادوات توپخانه ای اين كشــور و همچنين مزدوران 
ســوری تحت حمايت تركيه كه به اين كشور اعزام 
شده بودند در مدت كوتاهی موفق به تصرف مناطق 
راهبردی زيادی شــدند. اقدامات تركيــه در ليبی به 
گونهای بود كه نگرانی شديد مصر را در پيش داشت 
و دو كشور تا آستانه رويارويی مستقيم در ليبی پيش 

رفتند. 

قوای مشــترک وفاق و تركيه به سمت غرب و شهر 
راهبردی ســرت پيشــروی كردند اما ورود پرتعداد 
جنگنده های روســی و تهديد ارتش مصر به دخالت 
مســتقيم در صورت ورود رقيب به منطقه موســوم 
به هال نفتی ليبی اين پيشــروی ها متوقف شــد. 

5. ایسنا،  » پایان عملیات “پنجه عقاب 2” ترکیه در 
شمال عراق«، منتر شده در تاریخ 26 بهمن 1399، 

قابل بازیابی در پیوند ذیل:
https://www.isna.ir/news/99112619141/

در شــهريور ماه تركيه و روســيه توافــق كرده اند 
تا تاش های مشــترک خود را در راســتای تشويق 
طرف های درگير در ليبــی به برقراری يک آتش بس 
پايدار به كار گيرند و زمينــه برگزاری مذاكرات ميان 
طرف های داخلی ليبی را با همکاری ســازمان ملل 
فراهم كنند. بنابراين دو طــرف منازعه در ليبی طی 
مذاكراتی با وساطت سازمان ملل متحد يک آتش بس 
موقت را اجرا كردند. گفت وگوهای سياسی طرف های 
درگير از سرگرفته شد كه در نهايت دولت وفاق و ارتش 
ملی در اوايل آبان ماه در مذاكرات ژنو به توافقی برای 
آتش بس فراگير دست يافتند. در گفت وگوهای تونس 
نيز بر سر زمان برگزاری انتخابات توافق حاصل شد 
و 24 دســامبر 2021)چهارم دی( را به عنوان زمان 

برگزاری انتخابات تعيين كردند.

3- قره باغ

يکی از مهم ترين اقدامات تركيه در سال 99 حمايت 
از آذربايجان در جنگ قره بــاغ بود؛ جنگی كه در آن 
آذربايجان توانســت بخش زيادی از سرزمين های 
اشغال شده قره باغ توسط ارمنســتان را پس بگيرد و 
نهايتًا  بعد از 45 روز با وســاطت روسيه پايان يافت. 
جنگ قره باغ برای تركيه، نمايشــی از نقش فزاينده 
آنکارا در منطقه قفقاز جنوبی بود؛ اين كشور با حمايت 
از باكو تا حدودی به آن چه كه می خواســت رسيد. در 
پايان اين جنگ ارمنستان مجبور به پذيرش شروط 
زيادی از سوی آذربايجان شد كه يکی از آن ها ايجاد 
گذرگاه زمينی ميان جمهوری آذربايجان و نخجوان از 
دورن خاک ارمنستان بود. با ايجاد اين گذرگاه ارتباط 
زمينی تركيه با جمهوری آذربايجان و همچنين آسيای 
مركزی برقرار می شود. تركيه اميدوار است اين تغيير 
ژئوپلتيک بتواند مقدمه ای بــرای پروژه های بزرگ 
جهت ارتباط شرق و غرب باشد و جايگاه اين كشور را 

به عنوان گذرگاه انرژی تقويت كند.
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4- روابط با رژیم صهیونیستی

تركيه كه با توافقات عادی سازی روابط امارات، بحرين 
و سودان با رژيم صهيونيســتی انتقادات تندی عليه 
اين كشــورها مطرح كرده بود با عادی سازی روابط 
مراكش كه دولتی اخوانی دارد با رژيم صهيونيســتی 
ادبيات خود را در خصوص روند عادی سازی تغيير داد 
كه در كنار گزارش ها در مورد وساطت رئيس جمهور 
آذربايجان و موضوع تعيين ســفير جديد تركيه برای 
حضور در تل آويو و همچنين اظهارات علنی اردوغان 
نشانه ای از تمايل اين كشــور به بهبود روابط خود با 
رژيم صهيونيستی ارزيابی شــده است. اين چرخش 
در سياست خارجی تركيه در قبال رژيم صهيونيستی 
را می توان به عوامل متعــددی مانند دولت جديد در 
آمريکا، تحريم های اياات متحــده و اروپا عليه اين 
كشور و روند عادی ســازی روابط كشورهای عربی 

با رژيم صهيونيستی و چشم انداز بازيگری تركيه در 
مسئله فلسطين نسبت داد.

5- روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا

در سال 99 در شــرايطی كه اردوغان روابط مناسبی 
با دولت ترامپ داشت و آمريکا تقريبًا دست تركيه را 
در پرونده های منطقه ای ازجمله برخورد با كردها باز 
گذاشته بود، روابط آن ها بر سر خريد سامانه موشکی 
اس 400 روسيه دچار تنش شــد. در خصوص دولت 
جديد در آمريکا می توان گفت تركيه در حال بازتعريف 
رفتار منطقه ای و سياســت خارجی خود متناسب با 
تغييرات احتمالی در سياست خارجی دولت بايدن در 
غرب آسياســت. يکی از اين تغييرات، رويکرد دولت 
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بايدن در خصوص سياســت داخلی تركيه محسوب 
می شود. بايدن در كمپين انتخاباتی خود گفته بود از 
مخالفان تركيه در مقابل اردوغان حمايت خواهد كرد و 
خواستار ورود مخالفان حکومت تركيه به روند سياسی 

شده بود.

روابط اين كشــور با اتحاديه اروپا نيز با اختافات در 
حوزه دريای مديترانه پرتنش و تحريم هايی از سوی 
آمريکا و اتحاديه اروپا عليه اين كشور وضع شد. اين 
وضعيت موضــوع عضويت تركيــه در اتحاديه اروپا 
را با چالش های اساســی روبه رو كرده و كميســيون 
اروپايی در گزارش ساانه خود درباره تركيه با اشاره 
به ساختارهای اقتصادی و سياسی و قضايی اين كشور 
و همچنين تداوم عمليات اكتشــاف نفت در دريای 
مديترانه توسط آنکارا اعام كرد كه مذاكرات مربوط 
به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا به شــکل موثری 

متوقف شده است و اين عضويت از هر زمان ديگری 
بعيدتر به نظر می رسد.

نتیجه گیری

تركيه به دليل اينکه صنعت گردشگری بخش مهمی 
از اقتصاد آن را تشــکيل می دهد يکی از كشورهايی 
بود كه بيشترين آسيب را از بحران كرونا متحمل شد 
و اقتصاد آن دچار ركود شديد و ارزش پول ملی آن به 
شــدت كاهش يافت. البته عامل سياست خارجی و 
نوع روابط اين كشور با آمريکا و اروپا نيز نقش زيادی 
در اين وضعيت اقتصادی و تضعيف ارزش پول ملی 
تركيه داشته است. كشف ميدان گازی در دريای سياه 
با 320 ميليارد متر مکعب ذخاير، يک تحول مهم برای 
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تركيه بود كه موضع اين كشور را برابر صادركنندگان 
گاز تقويت می كند. اين كشور مداخات خارجی خود را 
در سوريه، ليبی و عراق ادامه داد؛ در سوريه اولويت اين 
كشور جلوگيری از موج احتمالی پناهندگان از ادلب و 
خنثی كردن اقدامات گروه های كردی بود و در عراق 
نيز رويکرد جسورانه تری در مبارزه با كردها اتخاذ كرد. 
در ليبی به حمايت از دولت وفاق پرداخت و در جنگ 
قره باغ تغيير ژئوپليتک مهمــی را به نفع خود رقم زد. 
روابط تركيه با كشورهای اروپايی به دليل اقدامات در  
شرق دريای مديترانه پرتنش بود و روابط با آمريکا نيز 
در اواخر دوران ترامپ بر سر خريد سامانه موشکی اس 
400 روسی دچار تنش شد. با استقرار بايدن و با توجه به 
نگاه وی به سياست داخلی تركيه و همچنين اختافات 
در قبال برخی مسائل منطقه ای، انتظار می رود تركيه 
در روابط خود با آمريکا شرايط سختی پيش رو داشته 
باشــد. از اين رو می توان انتظار داشت كه اين كشور 
به بازتعريف رفتار منطقه ای و سياســت خارجی خود 
متناسب با تغييرات در سياست خارجی آمريکا بپردازد.

فهرست مقاات

انديشکده راهبردی تبيين در ســال گذشته با رصد 
تحوات تركيه به ارائه تحليل و انتشار مقاات متعدد 
پيرامون اين تحوات پرداخته است؛ فهرست عناوين 
مقاات منتشرشده انديشکده به همراه پيوند آن ها به 
منظور استفاده عاقه مندان و پژوهشگران اين حوزه 

به شرح زير است: 
ارزيابی شکاف در روابط تركيه و گروه های متحد در 

سوريه و روندهای پيش رو
http://tabyincenter.ir/36958/

احيای نقش تركيه در يمن؛ مزايا و مخاطرات آن
http://tabyincenter.ir/37473/

چرا بغداد، حمات تركيه به شــمال عراق را پاســخ 
نمی دهد؟

http://tabyincenter.ir/37748/

تغيير كاربری »اياصوفيه« و »نمادگرايی« در سياست 
خارجی تركيه

http://tabyincenter.ir/38056/

ســازگاری و ناســازگاری منافع روســيه و تركيه؛ 
فرصت ها و چالش های ايران

http://tabyincenter.ir/38274/

نفوذ فزاينده تركيه در لبنان؛ زمينه ها و پيامدها
http://tabyincenter.ir/38326/

نقش آفرينی تركيه در خليج فارس و روابط دو جانبه 
با عمان

http://tabyincenter.ir/38427/

تأثير اكتشاف گازی دريای سياه بر سياست داخلی و 
خارجی تركيه

http://tabyincenter.ir/38474/

توافق تركيه و روسيه برای آتش بس در ليبی: اهداف 
و پيامدها )بخش اول(

http://tabyincenter.ir/38535/

توافق تركيه و روسيه برای آتش بس در ليبی؛اهداف 
و پيامدها )بخش دوم(

http://tabyincenter.ir/38538/

تركيه-يونان؛ منازعه در مديترانه  شرقی
http://tabyincenter.ir/38685/

تركيه و عادی سازی روابط اعراب با رژيم صهيونيستی
http://tabyincenter.ir/38995/

تاش تركيه برای بهبود روابط با رژيم صهيونيستی؛ 
اهداف و پيامدها

http://tabyincenter.ir/40806/





R
u

s
s

i
a

 i
n

 t
h

e
 p

a
s

t
 y

e
a

r
;

 t
r

e
n

d
s

 a
n

d
 e

v
e

n
t

s

ت؛
ذش

که گ
لی 

 سا
ه در

وسی
ر

دها
 رون

ها و
داد

روی

فروردین  1400   | صــفحه  58 

مقدمه

كشور روسيه به دليل برتری های نظامی و سياسی در 
آسيا و شرق اروپا، قدرت مهمی به شمار می رود. اين 
كشور در سال گذشته با تبعات كرونا به ويژه در حوزه 
اقتصادی درگير بود. كاهش قيمت نفت، مسأله جدی 
برای اقتصاد رانتير روسيه محسوب می شود. در ابعاد 
ديپلماتيک، روسيه در رو.ند توسعه نفوذ منطقه ای اش 
در چهار مورد كوشيد. در دو پرونده در حوزه پيرامونی 
نزديک يعنی باروس و قره باغ تاش نمود تا ضمن 

حفظ متحدانش به آن ها گوشزد كند كه چشم دوختن 
به غرب حاصلی برای آنان در پی نخواهد داشت. در 
دو پرونده سوريه و ليبی نيز در تقابل با آمريکا، اروپا و 
هم چنين تركيه، در يکی در همراهی با دولت مستقر 
و در ديگری عليه آن گام برداشت. در حوزه بين المللی 
نيز رويدادهای تنش آلودی با غرب مانند اتهام ها نسبت 
به مداخاتش در انتخابات آمريکا و مجادله با برخی 
دولت های اروپا در پرونده های حقوق بشری به ويژه در 

مورد ناوالنی مد نظر بوده است.

مسکو در سال 1399 رویه ای تهاجمی تر اتخاذ کرده و در حوزه های پیرامونی نزدیک)باروس و قره باغ( 
و دورتر)سوریه و لیبی( سعی کرد عمق راهبردی خود را گسترش دهد. عاوه بر اینکه تنش هایی با غرب 

نیز داشت.
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باروس

اعام پيروزی الکســاندر لوكاشــنکو در انتخابات 
رياست جمهوری باروس در مرداد 1399 با موجی از 
اعتراض های خيابانی با ادعای تقلب در انتخابات روبرو 
شد. روابط روســيه با باروس مدتی قبل از انتخابات 
به دليل اختاف بر ســر قيمت نفت صادراتی مسکو 
به مينســک، دچار تنش بود. اين تنش با بازداشــت 
30 عضو يک شركت امنيتی خصوصی روسی به نام 
واگنر توسط دولت باروس تشديد شد كه لوكانشنکو 
مدعی شد قصد داشته اند عليه او در جريان انتخابات 
مداخله كنند. او كه از 2004 به بهانه های حقوق بشری 
تحت تحريم های اتحاديه اروپا قــرار گرفته بود؛ از 
2013 درصدد بهبود روابط با غــرب برآمد كه به لغو 
تحريم های مالی اتحاديه اروپا در 2016 و بازگشايی 
سفارت آمريکا در 2019 انجاميد. اما ادعای تقلب در 
انتخابات و تداوم اعتراض های خيابانی، اتحاديه اروپا 
را بار ديگر در تقابل با لوكاشــنکو قرار داد1. مسکو در 
ساعات ابتدايی پيروزی لوكاشــنکو را تبريک گفت 
ولی موضعی له يا عليه مخالفانــش اتخاذ نکرد. زيرا 
احتماًا گمان داشت اين منازعه بدون دخالت غرب 
پايان خواهد يافت، به خصــوص كه لزومًا جناح های 
مخالف لوكاشنکو نيز غرب گرا و مخالف مسکو نبوده اند 
و روسيه نيز دليلی نمی ديد كه به دولتی منفور در چشم 
معترضان بدل شود. ولی سفر »سوتانا تيخانوفسکايا« 
نامزد رقيب بــه ليتوانی، تحريم باروس از ســوی 
اتحاديه اروپا و كشــف ارتباط »شــورای هماهنگی 
مخالفان« با اوكراين، سبب شــد روسيه به حمايت 
از لوكاشــنکو بپردازد. زيرا باروس به دليل شباهت 
فرهنگی و زبانی، بيش از ديگر همســايگان روسيه 
برای اين كشور اهميت دارد. باروس عاوه بر اهميت 
سياســی، اهميت اقتصادی باايی نيز برای روسيه 
دارد. زيرا از آن برای دور زدن برخی تحريم های غرب 
بهره می برد. هم چنين با سرمايه گذاری در حوزه نفت 
و گاز اين كشور، اهرم های فشار بيشتری در برابر اروپا 
1. محمودرضــا رهرقاضــی، اعراضــات در بــاروس، 
ــردی  ــکده راه ــیه، اندیش ــا و روس ــک اروپ ــل ژئوپلتی تقاب

ــی در ــل دسرس ــهریور 1399، قاب ــن، 31 ش تبیی
http://tabyincenter.ir/38640

به دست می آورد. در نهايت پوتين به دولت باروس 
تضمين داد كه امنيت مــرزی آن را تأمين می كند و 
هم چنين پيشــنهادهايی برای كمک جهت جبران 
كســری بودجه اين دولت ارائه داد. اوروف نيز بيان 
داشــت كه از فرآيندی درونی و نه تحميلی از خارج 

برای گفت وگوی مخالفان و دولت استقبال می كند.

قره باغ

مهرماه 1399 بار ديگر بحران قره باغ ميان آذربايجان و 
ارمنستان به درگيری نظامی انجاميد و اين بار نيروهای 
نظامی باكــو با حمايت آنکارا توانســتند بخش های 
مهمی را آزاد سازند. مسکو كه از متحدان سنتی ايروان 
محسوب می شــود، اين بار مقداری صبر كرد و پس 
از شکســت های متوالی نيروهای ارمنستان به مثابه 
ميانجی گر وارد شده و در تدوين طرحی كه بر حضور 
نيروهای روسيه به مثابه حافظ صلح تأكيد داشت، به 
ايفای نقش پرداخت. روسيه به دليل آن كه خود را وارث 
اتحاد جماهير شوروی قلمداد می كند، نمی خواست كه 
با جانب داری از يکی از دو جمهوری های بازمانده از 
دولت پيشــين، هژمونی منطقه ای خود در محدوده 
قفقاز را خدشــه دار ســازد2. در عين حــال به دليل 
رويکردهــای غرب گرايانه پاشــينيان از 2018 كه 
در چينش كابينه وی و دعــوت از دارون عجم اوغلو، 
كارشناس مشــهور آمريکايی برای ساماندهی امور 
اقتصادی، نمود يافت؛ روســيه را از وی دور ساخت. 
مســکو كه پيش تر در جريان صــدور قطعنامه های 
پيشــين شــورای امنيت، پذيرفته بود كه مسئله در 
چارچوب گروه مينســک حل وفصل شود، اين بار در 
روند گسترش عمق راهبردی اش در ژئوپلتيک قفقاز، 
مستقل از غرب ورود كرده و حتی در مخالفت ضمنی با 
گروه مينسک، همراهی نسبی با تركيه داشت. بنابراين 
درباره ارمنستان نيز مانند باروس، پس از مدتی ورود 
2. احســان کیانــی، مطلوبیت هــای روســیه، ترکیــه و 
ــاغ، اندیشــکده راهــردی تبییــن،  ایــران در بحــران قره ب

ــی در ــل دسرس ــر 1399، قاب 21 مه
http://tabyincenter.ir/39077



R
u

s
s

i
a

 i
n

 t
h

e
 p

a
s

t
 y

e
a

r
;

 t
r

e
n

d
s

 a
n

d
 e

v
e

n
t

s

ت؛
ذش

که گ
لی 

 سا
ه در

وسی
ر

دها
 رون

ها و
داد

روی

فروردین  1400   | صــفحه  60 

كرد تا اين دو متحد دريابند كه نهايتًا اين روسيه است 
كه پشتيبانی اصلی آنان می باشــد و غرب تکيه گاه 

محکمی برای شان نخواهد بود.

سوریه

مســکو از 2015 با ورود نظامی به بحران سوريه از 
دولت مستقر به رياست بشاراسد به حمايت پرداخت. 
توسعه موقعيت اين كشــور در حوزه دريای مديترانه 
و دسترســی به آب های آزاد و هم چنين جلوگيری از 
استقرار متحدان آمريکا در منطقه از مهم ترين دايل 
اقتصادی و سياسی روســيه برای ورود به اين بحران 
بود. روســيه نه فقط در حوزه نظامی ارتش سوريه را 
در تســلط بر تماميت ارضی اين كشور ياری كرد كه 
با تماس با برخی گروه های سياســی مخالف دولت 
تاش نمود بُعد ديپلماتيک قوی تری از خود در سطح 
منطقه به نمايش بگذارد. برگزاری جلســات كميته 
قانون اساسی با پشتيبانی مســکو در تابستان 1399 
مهم ترين نمود اين اقدام ها بود. تداوم مذاكرات آستانه 
در طول سال كه آخرين جلسات آن در بهمن 1399 
برگزار شد نيز، نمود ديگری از اقدام های ديپلماتيک 
روسيه برای مديريت بحران سوريه بود. در عين حال 
كه در عرصه ميدانی، وضعيت نسبتاً آرام بوده و پس از 
عمليات موسوم به »سحر ادلب« در زمستان 1398 كه 
به آزادسازی بخش هايی از اين استان مهم انجاميد، 
جز درگيری های پراكنده ميان برخی نيروهای روسيه 
و تركيه و برخی حمات انتحاری عليه كاروان های 

روسيه، منازعه جدی مشاهده نشد.

لیبی

ليبی پس از سقوط قذافی شاهد نبرد داخلی خون باری 
بود. از 2014 خليفه حفتر از فرماندهان نظامی ارتش 
در برابر دولت مستقر به رياست فائزالسراج ايستاد و از 
2019 بخش های مهمــی از مناطق نفت خيز جنوب 
ليبی را به تصرف خــود درآورد. تركيه و قطر از دولت 

سراج كه گرايش های اخوانی در آن بروز دارد، حمايت 
كردند و در مقابل، مصر، عربستان و امارات به حمايت 
از حفتر برخاستند. روســيه نيز از مداخله در ليبی سه 
هدف اصلی را در پی دارد: بازيابی جايگاه بين المللی 
اين دولت به عنوان بازيگری كه برای حل مســائل 
بايد به آن رجوع كرد؛ توسعه نفوذ در ژئوپلتيک دريای 
مديترانه كه منافع اقتصادی چشــم گيری در حوزه 
انرژی دارد و ســرانجام حفظ ليبی در دايره متحدان 
روســيه كه از ديرباز در اين شــمول می گنجيد3. در 
عين حال حمايت از حفتر برای روسيه، برخاف ديگر 
حاميانش، بيش از سويه های ايدئولوژيک، از رويکردی 
عمل گرايانه برمی خيزد. مخالفت با دولت مورد حمايت 
آمريکا و برخی كشــورهای اروپايی و افزايش سطح 
تعامل با كشورهای حاشيه خليج فارس از اين دايل 
است. به واسطه همين رويکرد عمل گرايانه بوده كه در 
شهريور 1399 پس از حمايت نظامی آنکارا از طرابلس 
و جلوگيری از سقوط پايتخت توســط حفتر، روسيه 
درصدد توافق با تركيه برآمد كه هر دو درصدد ثبات در 
ليبی برای كسب منافع اقتصادی و هم چنين مخالفت 

با گسترش نفوذ غرب در اين كشور هستند.

همکاری ها با چین

تقويت روند روابط دوجانبه با چين به عنوان دو عضو 
دائم شــورای امنيت، بُعد ديگری از سياست خارجی 
مسکو در سال گذشــته بود كه به واسطه رقابت هر 
دو بــا اياات متحــده در ابعاد نظامــی و اقتصادی، 
اهميت دارد. دو كشــور كه چندين سند همکاری در 
خصوص انتقال فناوری های نســل نــوی اينترنت، 
تجارت الکترونيک، برنامه هسته ای و حوزه كشاورزی 
به امضا رسانده بودند، در ســال گذشته گفتگوهايی 
پيرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز 

3. ســید محمــود حســینی، توافــق ترکیــه و روســیه بــرای 
آتش بــس در لیبــی، اندیشــکده راهــردی تبییــن، 29 

ــی در ــل دسرس ــهریور 1399، قاب ش
http://tabyincenter.ir/38535
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و انرژی های برق و زغال سنگ نيز به انجام رساندند4. 
فروش تســليحات از جانب روســيه به چين، توسعه 
همکاری های مشترک در توليد تســليحات جديد، 
همکاری ها در خصوص فروش نفت روسيه به چين 
و هم چنين انتقال فناوری های هسته ای، از مهم ترين 
مواردی است كه نگرانی های تصميم گيران اياات 

متحده را برمی انگيزد.

انتخابات آمریکا

از مهم ترين رويدادهای سياســت خارجی روسيه در 
سال گذشــته، برگزاری انتخابات آمريکا بوده است. 
در ارديبهشت 1399، كميته اطاعات سنای آمريکا 
گزارش جامعه اطاعاتی اين كشور مبتنی بر ادعای 
مداخله روســيه در انتخابات 2016 اياات متحده به 
نفع كمپين ترامپ را تأييد كــرد. بدين ترتيب يکی از 
محورهای انتقادی كمپين تبليغاتی دموكرات ها عليه 
روســيه، احتمال مداخله مجدد مســکو در انتخابات 
آمريکا بود. اين ادعا نه فقط از سوی دموكرات ها بلکه 
از سوی برخی دولت مردان نيز تأييد شد. به گونه ای كه 
رييس اف بی آی و مدير امنيت ملی آمريکا در نشست 
مشتركی در مهر 1399 هشدار دادند كه ايران و روسيه 
در شبکه های اجتماعی درصدد عمليات روانی عليه 
رأی دهندگان آمريکايی هستند. ادعاهايی كه همواره 
از سوی كرملين تکذيب شد. اين رويداد را با توجه به 
مزيت نســبی ترامپ بر بايدن برای روسيه می توان 
درک كرد. به واقع فارغ از صحت وسقم اين ادعا، روابط 
شخصی نسبتًا مســاعد ترامپ با پوتين و هم چنين 
سياســت خارجی »اول آمريکا«ی كاخ سفيد كه راه 
را بر توسعه طلبی های مسکو در رقابت با ناتو در اروپا، 
هموار می كرد؛ به وضوح نشان می داد مطلوبيت مسکو 

پيروزی ترامپ می باشد.

تقویــت  در  ایــران  فرصت هــای  بهمــن،  شــعیب   .4
ائتــاف راهــردی چیــن و روســیه، اندیشــکده راهــردی 

تبییــن، 19 شــهریور 1399، قابــل دسرســی در
http://tabyincenter.ir/38455

مسئله ناوالنی

الکسی ناوالنی از رهبران اعتراض های 2011 تا 2012 
عليه پوتين، در مرداد 1399 مسموم شد و سپس برای 
مداوا به آلمان منتقل شد. دولت های غربی، كرملين را 
به دسيســه برای قتل وی متهم كردند. ادعايی كه از 
سوی روسيه تکذيب شد. با اين حال ناوالنی با بازگشت 
به مسکو در دی 1399، بار ديگر آتش تنش را در اين 
كشور شعله ور كرد. وی بافاصله بازداشت و محاكمه 
شد. حاميان وی اعتراض های خيابانی را سامان دادند 
و اتحاديــه اروپا در كنار آمريکا خواســتار آزادی وی 
شدند. به نظر می رسد در شرايطی كه خروج ناوالنی از 
روسيه و حضورش در آلمان، سبب فروكاستن تنش ها 
و آرامش در كشور شده بود و دولت روسيه نيز اصراری 
بر بازگشت وی و محاكمه اش نداشت، می توان احتمال 
دخالت دولت های غربی در ترغيب وی به بازگشــت 
به مســکو و تنش آفرينی در جامعه روسيه را محتمل 
دانست. زيرا از يک سو مستمسک خوبی برای ايجاد 
پرونده های به اصطاح نقض حقوق بشــر در روسيه 
خواهد بود و از سوی ديگر سبب می شود دولت پوتين 
چندصباحی به مديريت بحران های داخلی مشــغول 

شود.

نتیجه گیری

مهم ترين متغيــر در دورنمای كوتاه مدت سياســت 
خارجی روسيه، تغيير دولت در آمريکاست. تيم سياست 
خارجی بايدن در عين رويکرد تعاملی در حوزه هايی 
مانند »عدم اشاعه تسليحات هسته ای« با روسيه كه 
آن را در تمديد توافق »اســتارت جديد« نمود يافته، 
در حوزه های حقوق بشری و سياست های منطقه ای 
مسکو در شرق اروپا، رويکرد تقابل جويانه تری اتخاذ 
خواهد كرد. به طوری كــه كاماا هريس بر ضرورت 
بازپس گيری شــبه جزيره كريمه تأكيد داشته است. 
به نظر می رسد پرونده های حقوق بشــری و برنامه 
منطقه ای روســيه در شــرق اروپا از جملــه بحران 
اوكراين از جمله مسائلی باشــند كه به سياست های 
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تهاجمی آمريکا عليه روسيه شکل دهند و روسيه نيز 
با توسعه برنامه موشکی اش و عمق راهبردی اش در 
منطقه به آن پاســخ گويد. در عين حال كه بر تقويت 

همکاری هايش با چين بيفزايد.

فهرست مقاات

در سال گذشته مقاات زير درباره روسيه در انديشکده 
تبيين منتشر شده اند:

ســازگاری و ناســازگاری منافع روســيه و تركيه، 
فرصت ها و چالش های ايران

http://tabyincenter.ir/38274

نگاه به شرق، راهبرد زمانه انتقال قدرت از آتانتيک 
به پاسيفيک

http://tabyincenter.ir/38456

فرصت های ايران در تقويت ائتاف راهبردی چين 
و روسيه

http://tabyincenter.ir/38455

توافق تركيه و روسيه برای آتش بس در ليبی، اهداف 
و پيامدها

http://tabyincenter.ir/38535

اعتراضات در باروس، تقابل ژئوپلتيک اروپا و روسيه
http://tabyincenter.ir/38640

تركيه-يونان، منازعه در مديترانه  شرقی
http://tabyincenter.ir/38685

مطلوبيت های روسيه، تركيه و ايران در بحران قره باغ
http://tabyincenter.ir/39077
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سال گذشته برای فلسطينی ها ســالی بسيار سخت 
و پرتنشی بود. سال 99 در شرايط سخت همه گيری 
كرونا و درحالی كه دولت ترامپ به حمايت های يک 
جانبه از رژيم صهيونســيتی و ميانجی گری توافقات 
عادی سازی روابط می پرداخت، فلسطينی ها به لحاظ 
سياسی به شدت در انزوا قرار گرفتند؛ امری كه آن ها 
را در جهت حركت به ســوی وحدت و كنار گذاشتن 
اختافات سوق داد و عاوه بر نشست های مشترک 

متعدد، نهايتًا آن ها را به برگزاری انتخابات به منظور 
غلبه بر دو دســتگی و انشــقاق متقاعد كرده است. 
تحركات برای مقابله با طــرح الحاق بخش هايی از 
كرانه باختری از سوی رژيم صهيونيستی، واكنش ها 
به توافقــات عادی ســازی، ازســرگيری همکاری 
تشکيات خودگردان با رژيم صهيونيستی، رزمايش 
گروههای نظامی دوازدهگانه در غزه و نهايتًا تعيين 
زمان انتخابات سه گانه مهمترين تحوات فلسطين 
در سال گذشته بوده اســت كه در اين سالنامه به آنها 

پرداخته می شود.

تحرکات برای مقابله با طرح الحاق کرانه باختری، نشست های مشترک فتح و حماس، ازسرگیری 
همکاری تشکیات با رژیم صهیونیستی، رزمایش گروههای نظامی دوازدهگانه در غزه و تعیین زمان 

انتخابات سه گانه مهم ترین تحوات فلسطین در سال 1399 بود.
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1- تحرکات برای مقابله با الحاق کرانه 
باختری

در شرايطی كه رژيم صهيونيستی برای الحاق كرانه 
باختری آماده می شد، گروه های فلسطينی نيز برای 
مقابله با اين طرح به تکاپو افتادند. فتح و حماس برای 
مواجهه با پروژه الحاق رژيم صهيونيســتی نشست 
مشــتركی برگزار كردند كه با اشــتراک نظر صالح 
العاروری و جبريل رجــوب برای حمايت از تظاهرات 
و مقاومــت مردمی پايان يافت. اســماعيل هنيه نيز  
نامه هايی به رهبر انقاب اسامی و سيدحسن نصراه  
نوشت كه نشــان دهنده آمادگی گروه های مقاومت 
فلســطينی برای اقدام عملی عليه طــرح الحاق با 
هماهنگی ســاير اعضای محور مقاومــت بود؛ اين 
اقدامات تاثير مهمی در عملی نشدن اين طرح از سوی 

رژيم صهيونيستی داشت.

2- واکنش ها به توافقات عادی سازی 

در حالی كه رژيم صهيونيستی با حمايت دولت ترامپ 
به چندين موفقيت ديپلماتيک در زمينه عادی سازی 
روابط دست يافت، گروه های فلسطينی بيشتر متوجه 
ضرورت كنار گذاشــتن اختافات و حركت به سمت 
انسجام سياسی شدند؛ نشست فلسطينی ها در لبنان و 
رام اه يک اقدام در اين زمينه بود. سلب شناسايی رژيم 
صهيونيستی و كنار گذاشــتن كامل معاهدات اسلو، 
اصاح سازمان آزادی بخش فلســطين و مشاركت 
همه گروه های فلسطينی در آن، توافق بر سر گام های 
عملی در راستای تحقق وحدت و تاكيد بر حق مقاومت 
در تمام اشکال آن مخصوصاً مقاومت مسلحانه مسائلی 
بود كه در آن نشست از ســوی گروه های مقاومت بر 
آن ها تاكيد شد؛ اما روشــن بود كه هيچ افق نزديکی 

برای توافق نهايی در اين زمينه ها وجود نداشت. 

3-  ازسرگیری همکاری های تشیکات 
خودگردان با رژیم صهیونیستی

با توافق عادی ســازی امارات با رژيم صهيونيستی 
اعام شــد كه طرح الحــاق كرانه باختــری تعليق 
گرديد. از ايــن رو در حالی كه مذاكــرات بين فتح و 
حماس در خصوص آشــتی ملی در جريــان بوده و 
رژيم صهيونيســتی نيز از ســاخت هــزاران واحد 
مســکونی در اطراف قدس خبر داده بود، تشکيات 
خودگردان فلسطين ازســرگيری تماس ها و روابط با 
رژيم صهيونيســتی را كه در واكنش به طرح الحاق 
كرانه باختری قطع شده بود رسمٌا اعام كرد. عاوه 
بر تعليق طرح الحاق، وضعيت وخيم مالی تشکيات 
و نيز پيروزی بايدن و اميد بــه تغيير رويکرد و تعامل 
منصفانه تر اين كشور در قبال مسئله فلسطين عوامل 
ديگری بود كــه در تصميم عباس به ازســرگيری 
همکاری ها نقش بسزايی داشــت. اين اقدام عباس 
اميدهايی كه در پی نشست های جريان های فلسطينی 
به آشتی ملی ايجاد شده بود را كمرنگ ساخت و باعث 
شد كشورهای سودان و مراكش نيز با نگرانی كمتری 
راه امارات و بحرين را در عادی ســازی روابط با رژيم 

صهيونيستی ادامه دهند.

4- رزمایش »الرکن الشدید«

در اوليل دی ماه 1399 در شــرايطی كه همزمان با 
سالگرد ترور سردار ســليمانی، اياات متحده و رژيم 
صهيونيستی دست به تحركاتی نظامی در منطقه زده 
بودند، گروه های مقاومت فلسطين در غزه رزمايشی 
با عنوان »الركن الشــديد« برگزار كردند. برگزاری 
اين رزمايش توســط گروه هــای دوازده گانه نظامی 
حاضر در غــزه در چنين زمانی نشــان از هماهنگی 
كامل محور مقاومت در چارچوب آمادگی برای پاسخ 
به هرگونه اقدام نظامی در منطقه از ســوی آمريکا و 
رژيم صهيونيستی داشــت. اين رزمايش همچنين 
نوعی پاسخ به ارتش رژيم صهيونيستی كه به تازگی 
مانورهايی نظامی با تمرين اشغال نوار غزه برگزار كرده 
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بود و نيز پيامی به آن دسته كشورهای عربی محسوب 
می شــد كه روابط خود را با رژيم صهيونيستی عادی 

كرده  يا در اين مسير گام برمی داشتند. 

5- تعیین زمان انتخابات  

در اوخــر دی مــاه 1399، محمود عبــاس رئيس 
تشکيات خودگردان فلسطين، با انتشار بخشنامه ای 
رســمی زمان برگزاری ســه انتخابــات عمومی در 
فلســطين را صادر كرد. طبق اين بخشنامه انتخابات 
مجلس قانونگذاری فلسطين يکم خردادماه 1400، 
انتخاباترياست تشــکيات خودگردان نهم مردادماه 
و انتخابات شــورای ملی هم نهم شهريورماه برگزار 

خواهد شد. 

انتخابات سراســری رياست تشــکيات و مجلس 
قانونگذاری فلسطين تنها دو بار در سال های 1996 
و 2005-2006 برگزار شــده و با گذشت 15 سال از 
آخرين انتخابات به دليــل اختافات فتح و حماس و 
جدايی غزه و كرانه باختری ديگر برگزار نشــد. يکی 
از دايل مهم حركت فلسطينی ها به سمت برگزاری 
انتخابات اقدامات رژيم صهيونيستی و آمريکا در دوران 
ترامپ ازجمله ارائه طرح معامله قرن، طرح الحاق كرانه 
باختری و عادی سازی روابط از سوی كشورهای عربی 
بوده است كه فلسطينی ها را بر ضرورت وحدت ملی، 
رفع اختافات و بازسازی ساختار ساف به منظور مقابله 
با طرح های آمريکايی و صهيونيستی واقف ساخت. 
البته شکســت ترامپ و ورود بايدن به كاخ ســفيد، 
محمود عباس و جريان سازش را به اعمال فشار دولت 
آمريکا بر رژيم صهيونيستی در جهت احيای مذاكرات 
صلح اميدوار كرده است. بنابراين از اين منظر می توان 
گفت  تصميم به حركت در جهت برگزاری انتخابات، 
تاشی از ســوی عباس برای نشــان دادن پايبندی 
تشــکيات خودگردان به هنجارهای دموكراتيک و 
كسب مساعدت رئيس جمهور جديد آمريکا و حاميان 
غربی تشکيات خودگردان است. به عاوه تشکيات 
خودگردان با برگــزاری انتخابات، به دنبال كســب 

پشــتوانه مشــروعيت مردمی در مذاكرات احتمالی 
سازش اســت. در واقع محمود عباس اميدوار است 
با كســب رضايت رئيس جمهور جديد آمريکا شرايط 
بازگشت به مذاكرات صلح بين رژيم صهيونيستی و 
ساف يعنی تنها دليل وجودی تشکيات خودگردان را 

فراهم كند.

6- چشم انداز برگزاری انتخابات

 درمجموع هنوز برگزاری انتخابــات با موانع زيادی 
روبروســت. اگرچه حماس اكنون با برگزاری متوالی 
انتخابات ســه گانه به جای برگزاری همزمان آن ها 
موافقت كرده اســت اما اختافات بر سر بسياری از 
مسائل هنوز وجود دارد كه در گفت وگوهای آتی بايد 
برطرف شود. فقدان نهادی متشکل از همه گروه های 
فلسطينی، اختاف در مورد شيوه برگزاری انتخابات، 
زندانيان سياســی دو طرف و فعاليت های اجتماعی 
دو جريان ســازش و مقاومت در كرانه باختری و غزه 
ازجمله مهم ترين موانع برگزاری انتخابات بوده است 
كه راه درازی تا حل شدن آن ها باقيست. اما مهم ترين 
مانع و چالش پيــش روی اين انتخابــات اميدواری 
تشکيات خودگردان به دولت جديد آمريکا و تاش 
برای احيای مذاكرات ســازش اســت كه اختافات 
بنيادين بين گروه های فلســطينی را مجدداً نمايان 

خواهد ساخت.

اگر انتخابات برگزار شــود در صــورت پيروزی فتح 
در انتخابات شــورای قانونگــذاری و بــا توجه به 
سياست های دولت جديد در آمريکا، شرايط سياسی 
رژيم صهيونيســتی و همچنين روند عادی سازی، به 
احتمال زياد روند سازش از سر گرفته می شود؛ اما به 
نظر نمی رســد به نتيجه ای منجر شود كه گروه های 
مقاومت آن را بپذيرند، اجرايی شده و دوام داشته باشد. 
پيروزی حماس اما تازه شــروع تحوات پيچيده در 
عرصه فلسطين خواهد بود. حماس عضو ساف نيست 
و درخواست ها برای پذيرش مواضع آن برای تعامل و 
مذاكره با رژيم صهيونيستی را رد می كند. اما آيا اين 
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انتخابات می تواند مقدمه پيوســتن حماس به ساف 
باشد؟ و آيا در صورت پيوستن می تواند سياست های 
اين نهاد را تغيير دهد؟ به هر حال در صورت پيروزی، 
تاش حماس برای تغيير سياست های ساف كه قطعًا 
مطلوب رژيم صهيونيستی، آمريکا و كشورهای عربی 
نيست سرآغاز درگيری های جديد در مسئله فلسطين 

خواهد بود كه تحوات بنيادينی را رغم خواهد زد.

عاوه بر اختافات فتح حمــاس، رقابت های درون 
فتح و موضوع »محمــد دحان« يکی از مســائل 
مهم انتخابات پيش روســت. جريــان اصاح طلب 
دموكراتيک به رهبری محمد دحــان، در پيامی به 
كميته مركزی جنبش فتح، خواهــان پايان دادن به 
اختافات گذشــته با هدف متحد كردن اين جنبش 
شــده و منابعی از اين جريان نيز خواستار شركت در 
انتخابات با يک ليست مشترک همراه فتح هستند. اين 
جريان كه در نتيجه اختافات محمد دحان رهبر آن، 
با عباس و متهم شــدن او به اختاس، از جريان فتح 
كنار گذاشته شده برای بازگشــت به عرصه سياسی 
فلسطين روی انتخابات حساب ويژه باز كرده است. اما 
عاوه بر اختاف سياسی عباس با دحان يک مانع 
قانونی و قضايی نيز در اين مسير وجود دارد. مطابق 
قانون انتخابات فلسطين )2007(، نامزدها بايد گواهی 
عدم محکوميت از سوی دادگاه ارائه كنند. اما دحان 
متهم به اختاس بوده و به صورت غيابی محکوم به 
3 سال حبس شده است. بنابراين جريان دحان كه از 
حمايت قوی برخی كشورهای عربی مخصوصاً امارات 
برخوردار اســت تاش هايی را برای فشار به عباس 
برای اجازه دادن به او برای شركت دادن در انتخابات 
آغاز كرده است. در اين راســتا گفته شده كه رؤسای 
اطاعات مصر و اردن در اين خصوص با عباس ديدار 
كرده و از او خواسته اند كه قبل از انتخابات، فتح را متحد 
كرده و برای مقابله با حماس با ليست يکپارچه ای در 
انتخابات شركت كند. بنابراين محمود عباس بر سر اين 
دو راهی  است كه با توجه به اينکه دحان مخصوصاً به 
واسطه حمايت برخی كشورهای عربی، رقيبی جدی 
برای او در تصدی رياست تشکيات است، مانع حضور 
او و جريانش در انتخابات شود يا برای غلبه بر حماس 

در انتخابات شورای قانونگذاری او را بپذيرد.

نتیجه گیری

تحركات برای مقابله با طــرح الحاق بخش هايی از 
كرانه باختری از سوی رژيم صهيونيستی، واكنش ها 
به توافقات عادی سازی ازجمله نشست های مشترک 
ميان فتــح و حماس و ســاير گروه ها، ازســرگيری 
همکاری تشکيات خودگردان با رژيم صهيونيستی، 
رزمايش گروههای نظامی دوازدهگانه در غزه و نهايتًا 
تعيين زمان انتخابات ســه گانه مهمترين تحوات 
فلسطين در سال گذشته بوده است كه در اين سالنامه 
به آنها پرداخته شــد. مهمترين تحــول مورد انتظار 
برای ســال آتی برگزاری انتخابات است كه هنوز با 
چالش های بزرگی روبروست؛ انتخاباتی كه اگر برگزار 
شود، ســرآغاز تحواتی شگرف در ســال آتی برای 
مسئله فلسطين خواهد بود. همچنين محمود عباس 
و ديگر مقامات ســاف و فتح با خوش بينی نسبت به 
استقرار جو بايدن در اياات متحده به دنبال برگزاری 
يک كنفرانس بين المللی صلح هســتند و اميدوارند 
بتوانند مذاكرات ســازش با رژيم صهيونيستی را بر 
اساس طرح تشکيل دو كشــور احيا كنند؛ اتفاقی كه 
به نظر نمی رســد در اولويت های دولت بايدن جايی 
داشته باشــد و رژيم صهيونيستی نيز  هيچ عاقه ای 

به آن ندارد.
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فهرست مقاات

انديشــکده راهبردی تبيين در سال 99 در كنار رصد 
تحوات حوزه فلسطين و ارائه تحليل های كوتاه از اين 
تحوات، مقاات متعددی را نيز در اين زمينه منتشر 
كرده است. در زير عنوان اين مقاات به همراه  پيوند 

آن ها آمده است:
تاثير شيوع كرونا بر مناســبات رژيم صهيونيستی با 

فلسطينی ها
http://tabyincenter.ir/37056/

123 سال منازعه بر سر فلسطين؛ دگرگون سازی يا 
مديريت؟

http://tabyincenter.ir/37100/

نشســت گروه های فلســطينی در بيروت و رام اه؛ 
زمينه ها و دستاوردها

http://tabyincenter.ir/38928/

آينده نظامی حماس در چارچوب گفت وگوهای آشتی 
ملی)بخش اول(

http://tabyincenter.ir/39266/

آينده نظامی حماس در چارچوب گفت وگوهای آشتی 
ملی)بخش دوم(

http://tabyincenter.ir/39285/

عادی سازی روابط اعراب و رژيم صهيونيستی؛ آثار و 
پيامدهای منطقه ای

http://tabyincenter.ir/39628/

توافق صلح امارات و رژيم صهيونيســتی: اهميت، 
اهداف و پيامدها

http://tabyincenter.ir/38143/

رمضان عبداه؛ مردی از جنس مقاومت
http://tabyincenter.ir/37271/

تركيه و عادی سازی روابط اعراب با رژيم صهيونيستی
http://tabyincenter.ir/38995/

انتخابات فلسطين؛ چالش ها و پيامدها
http://tabyincenter.ir/40995/
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مقدمه

كشور چين با توجه به گستردگی جغرافيايی، جمعيت 
و رشــد اقتصادی قابل توجه، در كنار عضويت دائم 
در شورای امنيت ســازمان ملل متحد، از مؤثرترين 
دولت ها در روابط بين الملل محســوب می شود. در 
ســالی كه گذشــت، نام اين دولت با ويروس كرونا 
گره خورد كه بسياری از معادات ديپلماتيک و حتی 

سياست داخلی كشــورهای بزرگ از جمله آمريکا را 
متحول نمود. عاوه بر آن كه سعی نمود با توسعه نفوذ 
اقتصادی اش در مناطق ژئوپلتيک متعدد جهان از اروپا 
تا آفريقا و آمريکای اتين، هژمونی آمريکا را به چالش 
بکشد. در اين مقاله ســعی می شود ضمن مروری بر 
مهم ترين تحوات سياســت خارجی چين در سال 
1399، دورنمايی از موقعيت آتی آن در كوتاه مدت در 

عرصه بين المللی ترسيم گردد.

این یادداشت ضمن بررسی سیاست خارجی جمهوری خلق چین در سال 1399، در تاش است تا 
دورنمای کوتاه مدت آن را به ویژه با توجه به تغییر دولت در آمریکا، بیان کند.
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جنگ نرم با آمریکا

از مهم ترين رويدادهای سياســت خارجی چين پس 
از اپيدمــی كرونا، جنــگ نرم چيــن و آمريکا برای 
تصويرسازی از يک الگوی حاكميت مقتدر و كارآمد 
در عبور ســريع و كامل از بحران ها بوده است1. چين 
كه بارها از سوی دولت های غربی به استبداد و نقض 
حقوق بشر در يک ساختار تمركزگرای غيردموكراتيک 
متهم می شــد، اين بار توانســت در برابر ناكارآمدی 
الگوهــای ليبرال دموكراتيک در آمريــکا و بريتانيا، 
در روايت رســانه ای، موفق تر عمل كنــد. به ويژه در 
مقابل ايــن كارآمدی، آمار كرونــا در اياات متحده 
روزبه روز افزايش يافت و دولــت ترامپ بی توجه به 
اين امر، سياســت های متناقضی در پيش می گرفت. 
اين رويداد، نقطه عطف مهمی در روند جنگ تجاری 
چين و آمريکا بود كه از 2017 آغاز شد ولی در پايان 
2019 با عقد قراردادی، آرام گرفت. ولی نبرد روايت ها 
در خصوص كرونا، آن روند را نيز به تنش واداشــت، 
چنان كه بــه نبــردی ديپلماتيک مبنی بــر ادعای 
سرقت علمی چين از آمريکا و نهايتًا تعطيلی متقابل 

كنسولگری های شان انجاميد.

دیپلماسی کرونایی

شــيوع ويروس كرونا، فرصت هايی برای سياســت 
خارجی چين به همراه داشت. بازگشت زندگی عادی 
به چين پس از مهار كرونا، موفقيــت بزرگی بود كه 
می تواند مقدمه ای برای جلب توجه كشورهای در حال 
توسعه به سوی الگوی حکم رانی چينی بر مبنای تقدم 
توسعه بر دموكراسی، باشد. چين پس از عبور از بحران 
در داخل سعی كرد به مثابه منجی در خارج عمل كند. 
اين موفقيت ها به ايجاد زمينه ای كمک كرد كه چين با 
ارائه كمک های پزشکی، دارويی و خدمات كااهای 
مرتبط مانند كيت تشــخيص و واكسن، ديپلماسی 
ــی، آمریــکا و چیــن بررســی دو الگــوی  1. محمــود نوران
حکمرانــی در عــر کرونــا، اندیشــکده راهــردی تبییــن، 

6 مــرداد 1399، قابــل دسرســی در
http://tabyincenter.ir/37937

عمومی قدرتمندی از خود به نمايــش بگذارد2. اين 
مسأله در تقويت نقش بين المللی چين به عنوان قدرتی 
مؤثر در كمک به عبور جهان از بحران های انســانی 
نقشی جدی داشت. كرونا به جز ثمرات ديپلماتيک، 
برخاف ديگر كشــورها برای چين، منافع اقتصادی 
نيز در پی داشت. زيرا شــيوع اين اپيدمی به كاهش 
مشاغل و در نتيجه مصارف انرژی انجاميده كه نهايتًا 
كاهش شديد قيمت نفت را منجر شــد. چين از اين 
فرصت، نهايت بهره برداری را برای خريد ارزان قيمت 
نفت برای ذخيره ســوخت ازم بــرای پروژه های 

اقتصادی اش داشته است.

توسعه روابط در غرب آسیا

چين هم زمان با رشــد اقتصــادی روزافزون درصدد 
گســترش روند توســعه عمق راهبردی در مناطق 
ژئوپلتيک جهان برآمد. يکی از مهم ترين نمونه های 
توسعه روابط چين در غرب آسيا، همکاری در چرخه 
سوخت هســته ای عربستان در ســال گذشته بوده 
كه ســازمان های اطاعاتی آمريکا در گزارشی پرده 
از آن برداشــتند3. چين كه از مهم تريــن خريداران 
نفت دولت ســعودی اســت، با همکاری در تأسيس 
نيروگاه های هســته ای در عربستان سعی در تعميق 
روابط راهبردی اش در حوزه های تجارت و ديپلماسی 
با كشورهای حاشيه خليج فارس دارد. مورد مهم ديگر 
فرآيند عقد قرارداد تجاری راهبردی با ايران اســت 
كه پايه های حضور چين در آينده سياســی منطقه را 
مســتحکم تر كرده و امکانی برای ميانجی گری در 

ــداف  ــن اه ــی چی ــی کرونای ــردی، دیپلماس ــدی ک 2. مه
و پیامدهــا، اندیشــکده راهــردی تبییــن، 14 اردیبهشــت 

ــل دسرســی در 1399، قاب
http://tabyincenter.ir/36794

ــتان و  ــته ای عربس ــکاری هس ــل، هم ــد نوری اص 3. اح
چیــن، اندیشــکده راهــردی تبییــن، 12 شــهریور 1399، 

قابــل دسرســی در
http://tabyincenter.ir/38392
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منازعات منطقه ای بازيگران درگير ايجاد خواهد كرد4. 
اين دو رويداد سبب خواهد شد روند تعميق حضور چين 
در آسيای غربی گســترش يابد. پکن به دليل روابط 
اقتصادی با عمده بازيگران اعم از ايران، عربســتان، 
تركيه و حتی رژيم صهيونيستی، موقعيت بهتری برای 
گسترش نفوذ سياســی اش در آينده نسبت به آمريکا 
دارد. به ويژه كه اياات متحده درصدد خروج تدريجی 
نيروهای نظامی اش از منطقه برآيد و اين زمين بازی را 

برای چين، بی رقيب تر خواهد ساخت.

تعمیق روابط با اروپا

در اروپا چين توانســت بــه توفيقاتی در گســترش 
سرمايه گذاری زيرســاختی در اروپای شرقی و حوزه 
بالکان دست يابد. به همين دليل هر چند كه با شيوع 
كرونا، رسانه های اروپايی و آمريکايی بيش ازپيش بر 
طبل چين هراسی كوبيدند و توانستند افکار عمومی 
كشورهای اروپای مركزی و غربی را تا حدی همراه 
كنند ولی در اروپای شــرقی و جنوبی توفيق كمتری 
داشــتند. عاوه بر اينکه عقد توافق سرمايه گذاری 
جامع چين و اروپا در زمســتان سال گذشته نيز نشان 
داد كه قدرت اقتصادی چين بر جنگ رسانه ای آمريکا 
و بعضی قدرت های اروپای غربی غلبه كرده است كه 
يکی از دايل آن را می توان در افزايش فاصله دو سوی 

آتانتيک در دوران ترامپ جستجو كرد5.

آمریکای اتین

توســعه همکاری های تجاری و مالی بــا آمريکای 
ــن و  ــران و چی ــردی ای ــکاری راه ــنا، هم ــدی آش 4. مه
ــردی  ــکده راه ــتی، اندیش ــم صهیونیس ــای رژی نگرانی ه

ــی در ــل دسرس ــر 1399، قاب ــن، 8 مه تبیی
http://tabyincenter.ir/38844

5. احســان کیانــی، توافــق رمایه گــذاری جامــع چیــن 
ــن، 27 دی  ــردی تبیی ــکده راه ــا، اندیش ــه اروپ و اتحادی

ــل دسرســی در 1399، قاب
http://tabyincenter.ir/40507

اتين بخش ديگــری از سياســت خارجی پکن در 
سال گذشته بود كه نگرانی اتاق های فکر و نخبگان 
اياات متحــده را برانگيخت. توســعه روابط دولت 
چين در عمق راهبردی آمريکا را می توان پاسخی به 
مداخله جويی های واشنگتن در خاور دور و به ويژه حوزه 
پيرامونی چين قلمداد كــرد. در اين ميان دولت های 
بوليوی، كوبا و ونزوئا با گرايش های چپ گرايانه كه 
تحت فشارهای تحريمی آمريکا و اروپا هستند، بيشتر 
به سمت جلب فرصت های سرمايه گذاری چين پيش 
رفته اند. در عين حال كه چين در سال گذشته توانست 
بزرگ ترين شريک تجاری برزيل، پرو، آرژانتين، شيلی 

و اوروگوئه شود6.

همکاری ها با روسیه

تقويت روند روابط دوجانبه با روسيه به عنوان دو قدرت 
بزرگ مخالف هژمونی آمريکا، بُعد ديگری از سياست 
خارجی چين در سال گذشته بود. دو كشور كه چندين 
سند همکاری در خصوص انتقال فناوری های نسل 
نوی اينترنت، تجارت الکترونيک، برنامه هســته ای 
و حوزه كشــاورزی به امضا رســانده بودند، در سال 
گذشته گفت وگوهايی پيرامون انتقال انرژی از جمله 
احداث خطــوط لوله گاز و انرژی هــای برق و زغال 
سنگ نيز به انجام رســاندند7. روند اين ائتاف كه با 
سياست های يک جانبه گرايانه ترامپ افزايش يافته 
بود، با تشديد تنش های چين با آمريکا در شرق دور و 
روسيه با كشورهای غربی در شرق اروپا، بيش ازپيش 
گسترش يافت. قدرت نظامی مســکو در كنار توان 
اقتصادی چين، دو مؤلفه ای بــود كه هژمونی اروپا و 
آمريکا را به چالش كشيد و به دليل برخی اختافات دو 
6. احســان کیانــی، رقابــت آمریــکا و چیــن از نــگاه 
ــن، 7  ــردی تبیی ــکده راه ــی، اندیش ــکده های غرب اندیش

مهــر 1399، قابــل دسرســی در
http://tabyincenter.ir/38811

تقویــت  در  ایــران  فرصت هــای  بهمــن،  شــعیب   .7
ائتــاف راهــردی چیــن و روســیه، اندیشــکده راهــردی 

تبییــن، 19 شــهریور 1399، قابــل دسرســی در
http://tabyincenter.ir/38455



فروردین  1400   | صــفحه  73 

سوی اقيانوس اطلس و هم چنين در ميان كشورهای 
اتحاديه اروپا، سياست مؤثری در مقابل آن اتخاذ نشد.

هژمونی منطقه ای

چين در عين سياست های توسعه طلبانه در عرصه دور، 
از عرصه جغرافيای نزديک خود غافل نشد. در تابستان 
سال گذشته مانورهای نظامی متقابل آمريکا و چين در 
دريای چين جنوبی نشان داد كه نبرد تجاری طرفين 
می تواند با تشديد اختافات راهبردی به تقابل های 
نظامی نيز تســری يابد. انتقال نيروهــا و تجهيزات 
مهمی از ديگر حوزه هــای فرماندهی نظامی آمريکا 
به حوزه »هند و اقيانوســيه« نشــان گر عزم اياات 
متحده برای مهار چين در مرزهای اين كشــور است 
تا از تمركز پکن بر توســعه نفوذش بــه مثابه رقيبی 
راهبردی برای آمريکا در ديگر نقاط جهان جلوگيری 
كند8. از رويدادها در اين حــوزه می توان به تصويب 
قانون امنيت ملی هنک كنگ اشاره داشت كه با هدف 
مقابله با استقال طلبی، براندازی، تروريسم و  دخالت 
های خارجی در اين منطقه تصويب شد و طبق آن هر 

ــا  ــت ی ــی رقاب ــن جنوب ــای چی ــازی، دری ــان اعج 8. احس
شــهریور   4 تبییــن،  راهــردی  اندیشــکده  خصومــت، 

1399، قابــل دسرســی در
http://tabyincenter.ir/38301

گونه اقدامی در راستای موارد مذكور با مجازات های 
سنگينی روبرو می شود.

نتیجه گیری

رويدادها و روندهای سياســت خارجی پکن در سال 
1399 نشان می دهد جمهوری خلق چين از سياست 
خارجی »اول آمريکا«ی ترامــپ و افتراق در جبهه 
دولت های غربی برای توســعه نفــوذش در جهان و 
هم چنين ارتقای سطح نفوذش از حوزه اقتصادی به 
سياسی و ديپلماتيک استفاده كرده است. ولی احتمال 
دارد كه با استقرار دولت بايدن و تقويت اتحاد آمريکا 
و اروپا، سويه تدافعی در سياست خارجی چين نسبت 
به ســويه تهاجمی آن، مقداری تقويت شــود. برای 
مثال افزايش تعداد كاهک های هسته ای با احتياط 
بيشتری دنبال خواهد شد. همچنين احتمال تشديد 
رويکردهای مداخله جويانه اياات متحده در شــرق 
دور و به ويــژه مناطق پيرامونی چيــن مانند تايوان، 
هنک هنگ و تقويت همــکاری متحدانی مانند هند، 
كره، ژاپن و استراليا عليه پکن در دولت بايدن وجود 
دارد. به خصوص كه تشديد فشارها بر چين از مسائلی 
است كه اجماع نسبی در هر دو حزب در كنگره بر آن 
وجود دارد و به همين دليل چين از فرصت رفتارهای 
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نامتعارف و در مواردی تصميم های شخصی ترامپ 
بی بهره است. اين بار سيســتم آمريکا با يکپارچگی 
بيشتری در برابر سياســت های داخلی، ديپلماتيک و 

تجاری چين خواهد ايستاد.

فهرست مقاات

در سال گذشته مقاات زير درباره چين در انديشکده 
راهبردی تبيين منتشر شده است:

ديپلماسی كرونايی چين؛اهداف و پيامدها
http://tabyincenter.ir/36794

نگرانی آمريکا از پروژه مدرن سازی نظامی چين
http://tabyincenter.ir/37435

آمريکا و چين؛ بررسی دو الگوی حکمرانی در عصر 
كرونا

http://tabyincenter.ir/37937

همــکاری راهبــردی ايــران و چيــن و مطلوبيت 
كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس

http://tabyincenter.ir/38229

دريای چين جنوبی؛ رقابت يا خصومت
http://tabyincenter.ir/38301

همکاری هسته ای عربستان و چين؛ علل و پيامدها
http://tabyincenter.ir/38392

نگاه به شرق؛ راهبرد زمانه انتقال قدرت از آتانتيک 
به پاسيفيک

http://tabyincenter.ir/38456

فرصت های ايران در تقويت ائتاف راهبردی چين 
و روسيه

http://tabyincenter.ir/38455

مطلوبيت های ايران در صحنه رقابت های چين و هند
http://tabyincenter.ir/38658

رقابت آمريکا و چين از نگاه انديشــکده های غربی؛ 
جنگ سرد جديد

http://tabyincenter.ir/38811

همکاری راهبردی ايران و چين و نگرانی های رژيم 
صهيونيستی

http://tabyincenter.ir/38844

تکنولوژی اينترنت نسل پنجم؛ بستر جديد رقابت های 
جهانی

http://tabyincenter.ir/38686

توافق ســرمايه گذاری جامع چيــن و اتحاديه اروپا، 
زمينه ها و پيامدها

http://tabyincenter.ir/40507
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مقدمه

تحوات لبنان در ســال 1399 را می تــوان متأثر از 
روزهای ناآرام اين كشــور در ســال 1398 و به ويژه 
روندهای پس از اعتراضات دانســت. شکست قابل 
پيش بينی دولت حســان ديــاب، تشــديد بحران 
اقتصادی، انفجــار در بندر بيروت با صدها كشــته و 
زخمی و ميلياردها دار خسارت بر اقتصاد بحران زده 
لبنان، فشار آمريکا برای تشکيل دولتی بدون حضور 
حزب اه، تاش فرانسه برای افزايش نفوذ در لبنان و 
درنهايت بازی تکراری بازگشــت حريری به قدرت، 

ازجمله مهم ترين روندهای سياست داخلی و خارجی 
لبنان در سال گذشته بود. با استقرار بايدن در كاخ سفيد 
و افزايش اميدها درباره امکان درک مشترک واشنگتن 
و پاريس درباره واقعيت هــای جامعه لبنان، اگرچه به 
نظر می رسد از موانع تشــکيل دولت حريری كاسته 
شده، اما تعميق بحران اقتصادی به دنبال انفجار بندر 
بيروت و آسيب های جدی كرونا به صنعت گردشگری 
لبنان، نشانه های آشکار تداوم وضعيت نابه سامان اين 
كشور است. نوشتار پيش رو تاش می كند به اختصار، 
تحوات لبنان در سالی كه گذشــت را مورد ارزيابی 

قرار دهد.

تحوات لبنان در سال 99 را می توان با انسداد در تشکیل دولت، بحران اقتصادی و انفجار در بندر بیروت 
توضیح داد. به نظر می رسد این کشور فعا خارج از دایره توجه مثبت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 

قرار گرفته است.
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1- انفجار در بندر بیروت

انفجار 14 مردادماه حدود 2 هــزار و 750 تن نيترات 
آمونيوم در بندر بيــروت را می توان يکی از مهم ترين 
تحوات ســال های اخير لبنان دانست كه منجر به 
كشته شدن بيش از 170 نفر شد. اگرچه در روزهای 
ابتدايی اين انفجار، گمانه زنی هــای فراوانی درباره 
عمدی بودن آن مطرح شــد، تاكنون اما هنوز نتايج 
تحقيقات رسمی درباره اين حادثه منتشر نشده است. 
از اين رو به نظر می رسد فارغ از اتهامات برخی گروه ها 
عليه حزب اه درباره نگهداری مواد در معرض انفجار 
در بندر بيروت كه در روزهای نخســت پس از حادثه 
مطرح شد، مهم ترين پيامد اين رويداد، تعميق بحران 
اقتصادی در لبنان و فراهم كردن مقدمات استعفای 

دياب بود.

در روزهای پســاانفجار البته فرانســه تاش كرد تا 
به تقويت نفوذ خود ميان جامعه لبنان بپردازد. ســفر 
رئيس جمهور فرانسه به لبنان و طرح وی برای تشکيل 
دولت ائتافی در اين كشــور را می تــوان در همين 
چارچــوب ارزيابی كرد. طرحی كه به رغم اســتقبال 
حزب اه، با مقاومت آمريکا برابر حضور حزب اه در 
دولت و اختافات گســترده جريانات داخلی لبنان، 
حداقل تا لحظه نگارش اين ســطور به ســرانجامی 
نرســيده اســت. در مجموع، تحوات پس از انفجار 
بيروت چيزی فراتر از همــدردی جامعه بين المللی، 
دستاوردی برای لبنانی ها نداشــت. به صورت كلی 
كمک های مالی برخی طرف هــا ازجمله دولت های 
عربی به بيروت در ســال های اخير كاهش داشته كه 
حداقل بخشی از دايل آن را می توان در قدرت يابی 
حزب اه در لبنان و نارضايتی بازيگــران خارجی از 
عملکرد جريان 14 مارس در كنــار زدن حزب اه از 

قدرت رهگيری كرد.

ازسوی ديگر افزايش تنش در روابط تهران و واشنگتن 
در ســال های اخير و به نوعی انسداد در پرونده لبنان، 
باعث شکل خاصی از انفعال ميان دولت های عربی 
نسبت به تحوات لبنان شده است. هرچند كه برخی 
بازيگران منطقــه ای مانند تركيــه در روزهای پس 

از انفجار تاش كردند تا در مناطقــی از لبنان مانند 
طرابلس، به افزايش نفوذ خود بپردازند كه البته همين 
تاش ها و وعده های برخی دولت های عربی به كمک 
برای بازســازی بندر بيروت، تاكنون آورده اقتصادی 

خاصی برای مردم لبنان نداشته است.

2- شکست قابل پیش بینی دیاب

همچنان كه پيش بينی می شــد تشــکيل دولت در 
لبنان بدون مشاركت جريان 14 مارس، در شرايطی 
كه بازيگران خارجی، تمايلــی به نقش آفرينی مثبت 
در لبنان ندارند، به معنای شکست دولت خواهد بود، 
دولت حسان دياب با طی همين مسير، كمتر از هفت 
ماه پس از تشکيل، استعفا كرد. واقعيت اين است كه 
جريان 14 مارس با وجود رقابت ميان سعد الحريری 
و ســمير جعجع و در ميانه اختاف ديدگاه فرانسه و 
آمريکا، يک سناريوی چند مرحله ای را درپيش گرفته 
بود كه از اعتراضات مردمی سال گذشته در لبنان آغاز 
شد. تشــکيل دولتی با حمايت كامل هشت مارس و 
كناره گيری 14 مارس، فضاســازی در افکار عمومی 
پيرامون دولت حسان دياب با كليدواژه »اللون  الواحد«، 
شکست دولت منتخب در ماه های ابتدايی و در نهايت 
صورت بندی نظمی جديد با ويژگی هايی مطلوب تر، 
گام های بعدی اين سناريو بود كه البته همچنان ميان 

كشمکش بازيگران داخلی قرار دارد.

دياب اگرچه خود يک چهره تکنوكرات و غيرسياسی 
بود و تاش كــرد تا كابينــه ای متشــکل از افراد 
متخصص تشــکيل دهد، اما اين واقعيــت در لبنان 
بديهی به نظر می رسد كه دولت فراجناحی يا دولتی 
بدون حضور احــزاب برای جامعه ای كــه تا اعماق 
مناسبات اجتماعی و سياسی آن مبتنی بر طائفه گری 
و فرقه گرايی است، نه ممکن و نه البته در شرايط فعلی 
مطلوب می نمايد. با اســتعفای ديــاب، دور طوانی 
معرفی مأمور تشکيل كابينه آغاز شد كه از همان ابتدا 
نيز مشخص بود الحريری با وجود امتناع ظاهری از 
پذيرش اين مسئوليت، تنها گزينه موجود و البته ناگزير 
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در لبنان است.

پس از استعفای دياب و رايزنی های فراوان، مصطفی 
اديب مأمور تشکيل دولت شــد كه البته كمتر از يک 
ماه پس از آغاز مأموريت، از اين سمت انصراف داد. در 
ساعات نخست پس از اعام انصراف اديب از تشکيل 
كابينه جديــد لبنان، تقريباً هردو جناح هشــت و 14 
مارس، ديگری را مسئول شکست در تشکيل دولت 
اعام كردند. »سعد الحريری« گفت: »افرادی كه از 
شکست ابتکار عمل رئيس جمهور فرانسه خوشحال 
شــدند، برای از دســت رفتن اين فرصت استثنائی، 
انگشتان خود را خواهند گزيد«. دفتر مطبوعاتی »نبيه 
بری« نيز با صدور بيانيه ای تأكيد كرد: »هيچ كس به 
اندازه ما به ابتکار فرانسه متعهد نبود؛ اما كسانی هستند 
كه برخاف اصول، اين روند را به شکست كشاندند«. 
برخی اما فشــار رياض به الحريری بــرای پرهيز از 
مشاركت در دولت جديد و تهديد به حمايت از برادرش 
بهاء الحريری را عامل شکست اديب قلمداد كردند. در 
مقابل اما مخالفان هشت مارس، پافشاری حزب اه و 
امل برای انتخاب فردی وابسته به آن ها برای وزارت 

دارايی را مانع تشکيل دولت دانستند.

3- تشدید بحران اقتصادی

بحران اقتصادی لبنان كه از اواسط سال 2019 آغاز 
شد، در ماه های اخير به اوج خود رسيده است. براساس 
آمارها بيشترين رشد اقتصادی منفی منطقه در سال 
2020 را لبنان با رشــد منفــی 19.2 درصد به خود 
اختصاص داد كه نشان دهنده عمق بحران اقتصادی 
در اين كشور اســت1. قيمت دار در لحظه نگارش 
اين يادداشــت به بيش از 10 هزار دار افزايش يافته 
و دولت در تأمين و توزيع كافی و مناســب كااهای 
اساســی و نيازهای ضروری مانند سوخت، برق و ... 

دچار مشکات عديده ای است.

اعتراضات در لبنان ســال 99 و تا روزهای پايانی اين 
1 http://www.xinhuanet.com/english/2020-
12/01/c_139555969.htm

سال نيز تداوم داشــت. انســداد معابر و خيابان ها و 
حمله به بانک ها تقريبًا مهم ترين حركت اعتراضی در 
شهرهای بيروت، طرابلس، صيدا و ساير مناطق بود. 
آغاز واكسيناسيون در لبنان با واكسن فايزر نيز حداقل 
تاكنون نتوانسته بارقه هايی از اميد در اقتصاد بحران زده 
لبنان ايجاد كند و به نظر می رسد تا ميان مدت و زمان 
بازگشت رونق صنعت گردشگری به شرايط پيش از 
كرونا از يک سو و بهبود اوضاع داخلی لبنان برای جذب 
دوباره ســرمايه های خارجی از سوی ديگر، وضعيت 

اقتصادی اين كشور روبه بهبود نخواهد بود.

اينکه ريشه يابی بحران اقتصادی در لبنان را دقيقا بايد 
از كدام نقطه آغاز و چه مســيری را طی كرد، خارج از 
فرصت يادداشت حاضر است، اما يک نکته مهم اينکه 
بحران در لبنان را صرفا نمی توان ناشــی از عملکرد 
جريانات وابســته به 14 مارس دانســت؛ چه اينکه 
متحدان حزب اه نيز از منظرهای متفاوتی، بخشی 
از مناسبات فاسد و بحران ســاز در لبنان اند. به همين 
دليل تمايلی به اصاح ساختارها و نهادهای ناكارآمد 
و فسادزا در لبنان، ازجمله بانک مركزی، حتی ميان 
بخش مهمی از جريان هشت مارس نيز وجود ندارد 
كه نمونه روشــن آن را می تــوان در حمايت ضمنی 
نبيه بری از رياض سامه رئيس بانک مركزی لبنان 
مشاهده كرد2. دولت در لبنان به عنوان هسته مركزی 
نظام توزيع رانت كه عمومًا يا خود بخشــی از جريان 
فسادزا بوده و يا منافع طبقه متکی به رانت را نمايندگی 
می كرده، نه تنها نمی تواند عاملی برای مبارزه با فساد 

باشد، بلکه تسهيل گر آن است.

4- بازگشت حریری

پس از فراز و نشسب های بســيار، در نهايت اول آبان 
سال گذشته ســعد الحريری پس از كسب 65 رأی از 
پارلمان لبنان، ازسوی ميشــل عون به عنوان مأمور 
تشکيل كابينه معرفی شــد و همان سناريوی تقريبا 
هميشگی به تحقق پيوست. اين بار اما از همان ابتدا 
2 http://tabyincenter.ir/36734
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به نظر می رسيد كه شــکاف ميان الحريری و جبران 
باسيل، رهبر حزب مسيحی جريان ملی آزاد بيش از 
گذشته است. در نتيجه عاوه بر شکاف از پيش موجود 
درباره تشکيل دولت با يا بدون حضور حزب اه، اكنون 
اختاف ميان الحريری و باســيل نيز بــر آن افزوده 
شده است و درنتيجه تا لحظه نگارش اين يادداشت، 
الحريری با گذشت پنج ماه از آغاز رايزنی ها و سفرهای 
متعدد به كشورهايی مانند تركيه و امارات، همچنان 

نتوانسته دولت را تشکيل دهد.

آن چنان كه از فضای داخلی لبنان به دســت می آيد، 
الحريــری چنــدان توجهی بــه درخواســت های 
رئيس جمهور برای تشــکيل دولت نــدارد. جريان 
آزاد ملی هم كــه رهبر آن داماد و فــرد مورد اعتماد 
رئيس جمهور محسوب می شــود، نه می خواهد و نه 
مناسبات طائفه ای و فرقه ای در لبنان اجازه می دهد 
از حق خود عقب نشينی كند. حزب اه نيز در اين ميان 
اگرچه در حمايت از رئيس جمهور، امل را چندان همراه 
خود ندارد، اما معتقد است نخست وزير مانند همه ادوار 
گذشته بايد فهرست وزرای پيشنهادی را با هماهنگی 

احزاب و شخص رئيس جمهور تهيه كند.

5- روندهای پیش رو در لبنان

وضعيت فعلــی لبنان به لحاظ سياســی و اقتصادی 
شکننده است. تجمعات و بيانيه هايی هفته های اخير 
ازسوی احزاب مســيحی ضد مقاومت، نشان دهنده 
اين شکنندگی اســت. اگرچه توافق نانوشته ای ميان 
بازيگران داخلــی و خارجی برای كنتــرل تنش در 
وضعيتی پيش از جنگ داخلی وجود دارد، اما احزابی 
كه در سال های اخير خود را در موقعيت ضعف می بينند 
به دنبال تحميل »طائف«ی جديد به شطرنج سياسی 

لبنان اند.

در شــرايط فعلی لبنان، آمريکا و عربســتان تمايلی 
به حضور حزب اه در قدرت ندارند، فهم فرانســه از 
واقعيت های جامعه لبنان نيز اگرچه متفاوت اســت، 

پاريــس اما توانايی پايــان دادن بــه وضعيت فعلی 
ازطريق اجماع ميان جناح های داخلی لبنانی و جلب 
حمايت های اقتصادی خارجی را ندارد. بنابراين اگرچه 
با پيروزی بايدن در انتخابات رياست جمهوری آمريکا 
اميدهايی برای تغيير شــرايط در لبنان ايجاد شــده، 
اما احتماًا اين اميدها تا تحقق واقعيت های ميدانی 
فاصله دارد. بهبود شرايط داخلی لبنان فعا از اولويت 
بازيگران منطقه ای و بين المللی خارج شده و به همين 
دليل بايد به انتظار تحوات آتی برای تغيير شرايط بود.

در چنين شــرايطی به نظر می رسد سطح كنشگری 
حزب اه در دولت نبايد از سطحی فراتر رود. مسئوليت 
اقتصاد بحران زده لبنان نبايد با فضاســازی رسانه ای 
و كنارنشســتن آن هايی كه خود مهم ترين عامان 
وضعيت فعلی هســتند، بر يک جريان تحميل شود. 
اگرچه نحوه كنشــگری متقابل الحريری و عون در 
شرايط آتی لبنان مؤثر است، اما به نظر می رسد بهبود 
وضعيت در اين كشور تابع متغيرهای بيشتری است كه 
بخشی از آن ها چندان در اراده بازيگران داخلی نيست.

نتیجه گیری

تحوات لبنان در سال 99 متأثر از رويدادها و روندهای 
داخلی و منطقه ای سال های اخير در غرب آسيا بود. در 
اين چارچوب به همان ميزان كه شکاف داخلی ميان 
جريان های سياسی لبنانی فزاينده به نظر می رسيد، 
تنش ميان تهران و واشــنگتن و تأثيرات ناشی از آن 
در بيروت نيز اثر گذاشــت. انفجار در بندر بيروت، تير 
خاصی به دولت دياب بود و تقريبا نيمی از سال نيز 
لبنان در گيرودار رايزنی الحريری با عون قرار داشت. 
بی دولتی، اختافات داخلی و حتــی زد و خوردهای 
پراكنده ميان هواداران جناح های سياســی، مسئله 
جديدی در لبنان نيست، آنچه اما شرايط سال گذشته 
را برای مردم اين كشور دشــوار كرد، افزايش شديد 
قيمت ها، كاهــش ارزش ليره برابــر دار و ركود در 
صنعت گردشگری به عنوان منبع مهم درآمد لبنانی ها 
بود. اين وضعيت به دليل ناتوانی دولت در ارائه خدمات 
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عمومی نمی تواند تداوم داشته باشد و درصورت عدم 
سازش جريانات داخلی بر سر يک راه حل مورد حمايت 
و اجماع بازيگران خارجی، آينــده لبنان چندان افق 

روشنی نخواهد داشت.

فهرست مقاات

انديشــکده راهبردی تبيين برای تحليل و بررســی 
تحوات لبنان در ســال 1399، مجموعه مقاات و 
يادداشت هايی را منتشر كرده است كه عنوان و پيوند 

آن ها در زير می آيد.
پايان آتش بس در لبنــان و 10 نکته درباره تحوات 

اخير
http://tabyincenter.ir/36734

نقش رژيم صهيونيستی و آمريکا در تروريست ناميدن 
حزب اه از جانب آلمان

http://tabyincenter.ir/37223

فشــار آمريکا برای بازنگــری در مأموريت يونيفل؛ 
دايل و پيامدها

http://tabyincenter.ir/37675

جنگ قريب الوقوع حزب  اه و رژيم صهيونيســتی؛ 
علل و پيامدها

http://tabyincenter.ir/37895

شرايط شــکننده در لبنان و مطلوبيت های بازيگران 
خارجی

http://tabyincenter.ir/38082

علل و پيامدهای استعفای دولت لبنان و سناريوهای 
پيِش رو

http://tabyincenter.ir/38098

انفجار در بيروت؛ ابعاد و پيامدهای داخلی
http://tabyincenter.ir/38208

نفوذ فزاينده تركيه در لبنان؛ زمينه ها و پيامدها
http://tabyincenter.ir/38326

تحوات پساانفجار در لبنان و نقش آفرينی بازيگران 
خارجی

http://tabyincenter.ir/38406
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 مهمترین رویدادهای داخلی افغانستان

عمدهترين رويدادهای داخلی افغانســتان در ســال 
1399 را ميتوان در قالب امضای توافقنامه سياســی 
ميان اشرف غنی و عبداه عبداه در پی اعام نتايج 
نهايی انتخابات رياســت جمهوری افغانستان، آغاز 
مذاكرات صلح بين اافغانی ميان طالبان و نمايندگان 
دولت، و افزايش حوادث تروريســتی در افغانســتان 

بررسی و تحليل نمود.

1- امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی 
و عبداه عبداه

پس از اعام نتايج نهايی انتخابات رياست جمهوری 
سال 1398 افغانســتان، كه طبق آن، محمد اشرف 
غنی به عنوان رئيس جمهور افغانستان معرفی گرديد، 
اختافات ميــان عبداه عبداه، رهبــر تيم ثبات و 
همگرايی و اشــرف غنی، رهبر تيم دولتساز افزايش 
يافت. طوری كه در اتفاقی بی سابقه، دو مراسم سوگند 

رياست جمهوری در كشور به طور همزمان برگزار شد. 
با اعمال فشار  دولت ترامپ به خصوص قطع بخشی 
از كمکها افغانســتان، ميانجيگری برخی كشورهای 
منطقــه و برخی چهرههای سياســی افغانســتان، 
نمايندگان غنی و عبداه مذاكراتی را برگزار كردند كه 
در نهايت، توافقنامه سياسی ميان دو طرف در اواخر 
ارديبهشت 1399 امضاء گرديد. هدف اين بود كه پس 
از امضای توافق ميان عبداه و غنی، تيم مذاكره كننده 
دولت با طالبان تشکيل شود و گفتگوهای بيناافغانی 
با سرعت بيشتری پيگيری گردد. بر اساس اين توافق  
نامه سياســی، "شــورای عالی مصالحه" به رياست 
عبداه ايجاد شد. وظايف اين شــورا شامل: - ايجاد 
اجماع ملی، منطقهای و بينالمللــی در امور صلح. - 
جلب كمکها و پشتيبانی بينالمللی برای پيشبرد بهتر 
صلح. - جلــب كمکهای بينالمللی برای بازســازی 
افغانستان پس از برقراری صلح است. "شورای عالی 
دولت" با حضور رهبران سياسی و شخصيتهای ملی، 
نهاد ديگری بود كه پس امضای توافقنامه سياســی 
ميان غنی و عبداه، با هدف ايجاد اجماع سياســی و 
ارائه مشورت به رئيس جمهور به وجود آمد. درضمن، 

افغانستان در سال 1399 در عرصه سیاست داخلی و خارجی شاهد رویدادهای مهمی بود. نوشتار حاضر 
درصدد تبیین و تحلیل مهم ترین رویدادهای داخلی و خارجی و ارائه دورنمایی از اوضاع افغانستان در 

سال 1400 می باشد.
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رتبه نظامی ژنرال عبدالرشيد دوســتم، رهبر حزب 
جنبش ملی به مارشــالی ارتقاء پيدا كرد كه بااترين 
مقام نظامی در كشور محسوب می گردد. از همان آغاز 
مشخص بود كه توافق غنی و عبداه نيز بيشتر نوعی 
مذاكره درباره قدرت بود و نــه مذاكره درباره صلح، و 
اينکه تصميمگير نهايی در دولت، رئيس جمهور غنی 

خواهد بود.

2- آغاز مذاکرات صلح بین اافغانی دوحه

بر اســاس مفاد توافقنامه صلح ميان امريکا و طالبان 
كه در 10 اسفند 1398 امضاء گرديد، بايستی مذاكرات 
بين اافغانی ميان طالبــان و دولت كابل، ده روز پس 
از امضای ايــن توافقنامه برگزار ميشــد. اما طالبان 
همواره از برگزاری هرگونه مذاكــرات با نمايندگان 
دولت افغانستان به دليل آنچه عدم مشروعيت دولت 
كابل ميخواند، اجتناب می كــرد. طالبان همچنين، 
پيششــرط مذاكره با دولت كابل را آزادسازی 5 هزار 
زندانی طالب به صورت يکجا از زندانهای دولت مطرح 
كردند. اشــرف غنی، مرحله به مرحله اقدام به آزادی 
تعدادی از زندانيان نمود و درنهايت نيز، تحت فشــار 
امريکا و با مصوبه لويی جرگه باقيمانده زندانيان طالب 
را آزاد كرد. و به اين شکل، مذاكرات صلح بيناافغانی 
رسمًا در 22 شهريور 1399 ميان طالبان و نمايندگان 
دولت افغانستان در دوحه آغاز گرديد. نمايندگان دولت 
افغانستان در جريان نشست دوحه بر  برقراری آتشبس 
و پايان جنگ و خونريزی در كشور، لزوم حفظ قانون 
اساسی و دســتاوردهای آن از جمله انتخابات، حفظ 
نظام جمهوری اســامی، آزادی بيان، مسئله حقوق 
زنان تأكيد داشتند. نمايندگان طالبان نيز ضمن تأكيد 
بر لزوم خروج نيروهای خارجی از كشــور، از تأسيس 
"نظام اسامی همهشمول" در افغانستان خبر دادند. 
در مجموع، طبق توافقنامه صلــح امريکا و طالبان، 
قرار بود خــروج نيروهای آمريکايی پــس از 14 ماه 
مذاكره طالبان و دولت افغانســتان كه منجر به آتش 
بس ميشــود، صورت پذيرد. اما اين گفتگوها با شش 
ماه تأخير آغاز شد و هنوز با توافقی كه بتواند آرامش 

افغانستان را پس از خروج نيروهای آمريکايی تضميين 
كند، فاصله دارد. لذا می توان گفت گفتگوهای دوحه، 
دستاورد قابل ذكری در خصوص برقراری آتشبس و 
امنيت در كشور نداشته است، و طالبان نه تنها از هيچ 
يک از خواســته های خود عقب نشينی نکرده است، 
بلکه حمات خود را در مناطقی از كشــور گسترش 

داده است.

3- افزایش حوادث تروریستی در افغانستان

با امضای توافق نامه صلح ميــان امريکا و طالبان و 
همچنين، برگزاری نشســت صلح بين اافغانی در 
دوحه، نه تنها ناامنی كاهش نيافت، بلکه وقوع حوادث 
تروريستی و كشتار شهروندان افزايش داشته است. در 
ارديبهشت 1399 تروريستهای مسلح به بيمارستان 
دشت برچی كابل حمله كردند و تعدادی از شهروندان 
بيگناه از جملــه زنان، نوزادان و كــودكان حاضر در 
بيمارستان را كشته و مجروح كردند. از ديگر حوادث 
تروريستی منزجرانه سال 1399 در افغانستان، حمله 
تروريستی به دانشگاه كابل در آبان ماه بود كه طی آن، 
تعدادی از دانشجويان و اساتيد دانشگاه جان خود را از 
دست دادند. ترور تعدادی از روزنامه نگاران و فعاان 
حقوق زنان نيــز از ديگر حوادث تلخ تروريســتی در 
سال 1399 در افغانستان بود. يکی از مهمترين علل 
افزايش حوادث تروريســتی در افغانستان، بازگشت 
برخی از نيروهای پيشــين زندانــی طالبان به جبهه 
های جنگ است. درحاليکه زندانيان طالبان آزادشده 
توسط دولت، تعهد داده بودند به ميدان جنگ با دولت 
بازنگردند. به نظر می رسد طالبان كماكان معتقد است 
كه افزايش حمات نظامی مــی تواند وزن و جايگاه 
اين گروه در مذكرات صلح و آينده كشــور را تقويت 
نمايد.  عملياتهای داعش نيز عامل ديگر بروز حوادث 

تروريستی در افغانستان در سال گذشته می باشد.
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مهمترین رویدادهای سیاست خارجی

عمدهترين تحوات خارجی افغانستان در سال 1399 
را ميتــوان در قالب  برگزاری كنفرانس افغانســتان 
2020 در ژنو، طرح دولت بايدن در قالب تشکيل دولت 
انتقالی، برگزاری نشست صلح بيناافغانی در مسکو، 

ايران و روند صلح افغانستان بررسی و تحليل نمود.

1- برگزاری کنفرانس افغانستان 2020 در ژنو

كنفرانس افغانســتان 2020 در ژنو با هدف بررسی 
راهکارهای برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان 
در سوم آذر 1399 برگزار گرديد. كنفرانس افغانستان 
كه هر چهار سال يکبار برگزار ميشــود و قبل از ژنو، 
بروكســل بلژيک ميزبــان آن بود، اينبــار به دليل 
جلوگيری از گســترش ويروس كرونــا طبق برنامه 
ريزی دولت افغانستان و فناند به همراه سازمان ملل 
متحد، به صورت مجازی تشکيل شد. برقراری صلح 
و توسعه پايدار در افغانستان و اطمينان از حمايت مالی 
افغانســتان در چهار ســال آينده از مهمترين اهداف 

كنفرانس مذكور به شمار می رفت.

2- طرح دولت بایدن در قالب تشکیل دولت انتقالی

كمی بيش از يک سال از توافق دوحه ميان طالبان و 
آمريکا می گذرد اما: 1- برخاف مفاد توافق دوحه در 
خصوص قطع رابطه طالبان با گروه های تروريستی 
از جمله القاعــده، نه تنها القاعده بــه طور پنهانی در 
افغانســتان فعاليت دارد بلکه طبق گزارش سازمان 
ملل متحد، طالبان به گروه های تروريستی اجازه می 
دهد تا در افغانســتان آموزش ببينند و جنگجويان را 
 .)Putz2020(در كنار نيروهای خود داشته باشند
2- برخاف مفاد توافق دوحه در خصوص آتش بس، 
از نظر طالبان، آتشبس جزء موضوع مذاكرات خواهد 
بود و نمی-توان بافاصله در كشــور آتشبس اعام 
نمود. همچنين، درخصوص تعهد كاهش خشــونتها 

در افغانســتان، تلفات غيرنظاميــان به خصوص در 
اوخر پاييز و اوايل زمســتان 1399 افزايش يافت كه 
طالبان مسؤل عمده آن بودند. 3- برخاف مفاد توافق 
دوحه در خصوص مذاكره طالبان با دولت افغانستان، 
طالبان با طرح لزوم برقراری "نظام اســامی همه 
شمول" )شامل همه طرفهای موثر افغانستان(، به جای 
استفاده از كلمه دولت افغانســتان برای خطاب قرار 
دادن فرستادگان دولت، از "هيأت اداره كابل" نام برده 
است كه نشان ميدهد اين گروه، دولت افغانستان را به 
رسميت نميشناسد. بنابراين توافق دوحه ميان طالبان 
و آمريکا عمًا دســتاوردی برای امنيت برای مردم 
افغانستان درپی نداشت. با نزديک شدن به زمان خروج 
نيروهای امريکايی از افغانستان طبق توافق دوحه، و 
عدم دستيابی به نتيجه خاص در مذاكرات صلح بين 
اافغانی، آنتونی بلينکن، وزير امور خارجه امريکا در 
اوخر اسفند 1399، طی نامهای تحکمآميز به اشرف 
غنی، از جزييات طرح جديد دولت بايدن درخصوص 
روند صلح پرده برداشــت. بر اساس اين طرح جديد، 
بايســتی "دولت انتقالی صلح" در افغانستان تشکيل 
شود كه در رأس آن، يک شورای فقهی وجود خواهد 
داشت. دولت انتقالی صلح بايستی قانون اساسی جديد 
كشور را تدوين نمايد. همچنين قرار است، كنفرانس 
بين المللی در ماه اوريل در تركيه به عنوان كنفرانس 
بُن دوم برگزار شود تا چارچوب توافقات صلح افغانستان 
با مشاركت سازمان ملل متحد نهايی شود. اين طرح به 
معنای پايان حکومت اشرف غنی خواهد بود به همين 
دليل، سخنگوی دولت با طرح روی كار آمدن دولت 
كنونی كابل توســط انتخابات مردمی و عدم معامله 

دولت با قانون اساسی، به شدت با آن مخالفت نمود.

3- برگزاری نشست صلح افغانستان در مسکو

پس از اينکه دور دوم مذاكرات صلح بين اافغانی در 
دوحه ميان نمايندگان طالبان و حکومت افغانستان با 
بن بست مواجه گرديد، نشســت مسکو با چراغ سبز 
آمريکا در 28 اسفند 1399 با هدف تسريع روند صلح 
برگزار گرديد. روسيهی پوتين نشــان داده است كه 
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می خواهد نقش مهمی در تحوات افغانســتان ايفا 
كند  به همين دليل، در طی دو ســال گذشته اقدام به 
برگزاری دو نشست موسوم به گفتگوهای بين اافغانی 
كرده اســت كه در يک مورد آن، نمايندگان حکومت 
افغانستان حضور نداشتند. نشست صلح بيناافغانی 
مسکو در 28 اسفند 1399 با حضور نمايندگان طالبان 
و نمايندگان حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه 
و رهبران جريان های مختلف افغانســتان)از جمله 
حکمتيار، حامدكرزی، عبدالرســول سياف، رحمان 
رحمانی( به اضافه چين، روســيه و امريکا موسوم به 
تروئيکا به همراه پاكستان برگزار گرديد. نشست 28 
اسفند مسکو، اولين نشســت در خصوص روند صلح 
افغانستان بود كه امريکا و روسيه هر دو در آن حضور 
داشتند و درقالب طرح مشــترک، اقدام به چانه زنی 
كردند. قرار بود در اين نشست فرصتی برای طالبان 
و حکومت افغانســتان جهت طرح موضوعات مهم و 
چالش ها و فرصتهای پيــش رو فراهم گردد. اهداف 
تروئيکا از برگزاری نشست مسکو شامل: عدم اعام 
آغاز عمليات بهاری توســط طالبان، عدم حمايت از 
برگشت امارت اسامی، ايجاد نظام فراگير، دستيابی 
به توافق و زمينه سازی برای برگزاری كنفرانس تركيه 
در ماه آوريل بود. بنابراين می توان گفت نشست مسکو 
به دنبال حصول نتيجه خاصی نبود بلکه هدفش ادامه 
روند مذاكرات در چارچوب مدنظر تروئيکا و آمادگی 

جهت برگزاری نشست تركيه بود.

4- ایران و روند صلح افغانستان

جمهوری اســامی همواره در طی ســاليان اخير از 
پيگيری رونــد سياســی و برگــزاری گفتگوهای 
بيناافغانی كه با حضور خــود افغانها و بدون دخالت 
امريکا و ســاير كشورها برگزار شــود، حمايت كرده 
است. حفظ قانون اساسی، ساختارهای مردم ساارانه، 
مشاركت سياســی فراگير، حقوق و كرامت زنان، و 
حقوق اقليت های قومی و مذهبی از ديگر اهداف ايران 
در افغانستان همسو با حکومت كابل بوده است. ايران 
)به همراه چين و روسيه( خواهان حضور پايدار نظامی 

آمريکا در افغانستان نيست و از سردرگمی و گرفتاری 
آمريکا در افغانستان استقبال می كند. درضمن، تهران 
به هيچ وجه تمايل ندارد كــه مجدداً نوعی حکومت 
طالبانی شبيه به مدل دهه نود ميادی در افغانستان 
تشکيل شــود. آنچه ايران در افغانســتان ميخواهد، 
تشکيل يک دولت ائتافی است كه طالبان در دورن 
آن مهار شده باشد. در اين چارچوب، حمايت محدود 
ايران از طالبان و برگزاری نشســت با اين گروه، يک 
سياست تاكتيکی است و تهران خواهان مشاركت همه 
گروهها و اقوام بدون برتری-طلبی يکجانبه طالبان 
است. قابل ذكر است كه در آذر سال 1399 خط آهن 
خواف-هرات به عنوان نخستين مسير ريلی كه ايران 
و افغانستان را به هم متصل می كند، افتتاح گرديد. اين 
خط آهن يکی از مهمترين پروژه ها در مسير همکاری 

اقتصادی دو كشور محسوب ميگردد.

دورنمای افغانستان در سال 1399

به نظر می رســد در ســال 1400، مهمترين متغير 
تأثيرگذار بر سياســت داخلی و خارجی افغانســتان 
موضوع روند صلح و تشکيل دولت انتقالی باشد. پس 
از اينکه آنتونی بلينکن خبر بازنگری توافقنامه دوحه 
ميان امريکا و طالبان را مطــرح نمود، طالبان ضمن 
عقب نشــينی از مذاكرات صلح بين اافغانی دوحه 
با حکومت كابل و نمايش قــدرت از طريق افزايش 
سفر به كشورهای منطقه و گسترش دامنه عملياتها 
در افغانســتان، اعام كرد كه امريکا بايد به تعهدات 
خود طبق توافقنامه مذكور از جمله خروج از افغانستان 
عمل كند، در غير اين صورت، آنها پاسخگوی تبعات 
اين موضوع نخواهند بود. دولت بايدن با مشــاهده 
جديت طالبــان در خصوص عدم ادغــام با حکومت 
كابل به رهبری اشرف غنی، بن بست گفتگوهای بين 
اافغانی دوحه، نزديک شدن به زمان خروج نيروهای 
خارجی طبق توافقنامه دوحه با طالبان؛ طرح "دولت 
انتقالی صلح" را مطرح كرد و جهت تسريع دستيابی به 
طرح موردنظر، حتی به دولت افغانستان هشدار آمرانه 
داد. از ديد امريکا، آنچه طالبــان در خصوص خروج 
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نيروهای خارجی تا قبل از ماه می 2021 طبق توافق 
دوحه می گويند، عملياتی نيست. تيم بايدن حداقل 6 
ماه موضوع خروج را به تعويق خواهتد انداخت و حتی 
ممکن است تعداد نيروها را مقداری افزايش دهد. در 
طی اين شــش ماه، چارچوِب نهايی شده در نشست 

آوريل 2021 تركيه تثبيت خواهد شد. 

هر چند براساس رويکرد دموكراتها بايستی موضوع 
حقوق بشر و دموكراســی در افغانستان مدنظر دولت 
كنونی امريکا باشد، اما از ديد بايدن، افغانستان مانند 
يک باتاق اســت و اوضاع آن از طريق ملت سازی 
درست شدنی نيست. واقعيت قدرت و جايگاه طالبان 
در افغانستان و لزوم توجه امريکا به مهار چين باعث می 
شود كه دولت بايدن نيز مانند دولت اوباما، شعارهای 
دموكراتيک را قربانی منافع استراتژيک اياات متحده 
نمايد. ابقای زلمی خليلزاد در ســمت نماينده رئيس 
جمهور امريکا در مذاكرات صلح افغانســتان و ارائه 
طرح دولت انتقالی صلح كه به معنای پايان حکومت 
اشرف غنی است، نشان از برتری منافع استراتژيک 
بر شعارهای دموكراتيک نزد كاخ سفيد دارد. در واقع، 
طرح دولت انتقالی صلح به دنبال ايجاد تغيير در تمام 
ســاختارهای بنيادی نظام موجود از ساختار سه قوه 
مجريه، مقننه و قضائيه گرفته تا شوراهای وايتی و 
قانون اساسی فعلی افغانستان است. در ضمن، ايجاد 
شــورای عالی فقه اســامی كه با هدف تأمين نظر 
طالبان در طرح دولت انتقالی صلح توسط دولت بايدن 
مطرح شده است، به احتمال فراوان به اصاح برخی 
از اصول حقوق بشری و ارزشــهای مدنی موجود در 
قانون اساسی افغانستان منجر خواهد شد. ناخشنودی 
مقامات حکومت اشرف غنی از طرح جديد امريکا در 
حالی مطرح شده است كه مشخص است دولت كابل 
بدون حمايت امريکا به عنوان اصلی ترين شــريک 
استراتژيک و نيز مهمترين حامی مالی و نظامی خود  

نميتواند دوام بياورد.

 در مجموع؛ تعدد جلسات در دوحه، مسکو، استانبول 
و فشار بر دولت اشــرف غنی از جانب امريکا جهت 
پذيرش طرح دولت انتقالــی، از نوعی عجله امريکا 

در موضوع صلح افغانســتان حکايــت دارد. چنانچه 
در نشست 28 اسفند در مســکو، حکومت افغانستان 
نتوانست نقش كامل و قابل توجهی ايفا كند. در حالی 
كه بايستی به دولت افغانستان و نيز بازيگران منطقه 
ای از جمله ايران )كه در نشســت مسکو حضور پيدا 
نکرد( فرصت داده شــود تا بتوانند طرح دولت بايدن 
در قالب دولت انتقالی را مرور كرده و تصميم مناسبی 
اخذ كنند. مردم افغانســتان كه پس از امضای توافق 
نامه صلح طالبان و امريــکا و به رغم وعده های داده 
شده، شاهد افزايش خشــونتها و ناامنی ها در كشور 
بودند، اكنون نيز پس از ارائه طرح جديد دولت بايدن 
در خصوص دولت انتقالی صلح، نگران تأمين منافع 
امريکا در پس اين طرح به بهای قربانی شدن جان و 

مال افغانها هستند.

فهرست مقاات

در سال گذشــته مقاات زير با موضوع افغانستان در 
انديشکده راهبردی تبيين منتشر شده است:

لزوم نقش آفرينی ايران در مذاكرات صلح افغانستان
http://tabyincenter.ir/36406/

نگرشی به ديدگاه طالبان درباره صلح در افغانستان
http://tabyincenter.ir/38572/

مطلوبيت  های بازيگــران خارجی در مذاكرات صلح 
افغانستان

http://tabyincenter.ir/39036/

سرنوشت مذاكرات صلح افغانستان در دولت بايدن
http://tabyincenter.ir/40782/
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مقدمه

تحوات در كشورهای حاشيه خليج فارس در سالی 
كه گذشت، شاهد رويدادهای مهم و تاثيرگذاری چه 
در سطح محيط امنيتی شــورا و چه در سطح منطقه 
غرب آسيا بود. در اين سال كشورهای شورا با محوريت 
عربستان پس از ســه ســال و نيم به محاصره قطر 
پايان دادند و توافق آشــتی امضا كردند. از سويی دو 
كشــور امارات و بحرين توافق عادی سازی روابط با 
اين رژيم امضا كردند. اما پيروزی بايدن در انتخابات 
رياست جمهوری آمريکا و استقرار دولتی جديد عمًا 

به ماه عسل روابط برخی كشورهای خليجی با آمريکا 
پايان داد و فصل جديدی در روابط ميان آن ها گشوده 
شــد؛ فصلی كه با لغو و توقــف قراردادهای بزرگ 
تسليحاتی با امارات و ســعودی آغاز شده و با اعام 
پايان حمايت از جنگ يمن به اوج خود رسيده است. 
همچنين در سالی كه گذشت حاكمان دو كشور معتدل 
منطقه يعنی كويت و عمان درگذشتند و بررسی سوابق 
و مواضع جانشينان آن ها حاكی از آن است كه تغيير 
كانی در سياســت های اين دو كشور با ثبات منطقه 

ايجاد نخواهد شد.

سیر تحوات در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج  فارس در سالی که گذشت به نقاط عطف قابل ماحظه 
و تأملی رسید که این سال را با مقاطع قبل متمایز می کند.
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1- بحران در  شــورای همکاری خلیج 
فارس و آشــتی قطــر با کشــورهای 

محاصره کننده 

بحران كشورهای شــورای همکاری خليج فارس در 
ســال 99 در حالی وارد چهارمين ســال خود شد كه 
همچنان هيچ نشانه ای مبنی بر بهبود و حل و فصل 
بحران قابل مشــاهده نبود. كشــورهای چهارگانه 
محاصره كننده همچنان بر تحقق شروط 13 گانه خود 
تأكيد می ورزيدند و دولــت قطر نيز حاضر به پذيرش 
آن نبود. قطر عمًا با حمايت های كشورهای دوست 
خود )تركيه و ايران( و تدابير خويش موفق شــده بود 
تا حد زيادی بر ســختی های محاصره و تحريم فائق 
آيد و شــرايط عادی و با ثباتی برای خود فراهم كند. 
بر اين اساس اصراری برای ايجاد توافق، در اظهارات 
حاكمان دوحه قابل مشــاهده نبود. اما ناگهان ورود 
يک متغير جديد به اين بحران موجب تغيير در معادله 
آن شد و آن چيزی جز پيروزی جو بايدن در انتخابات 
رياســت جمهوری آمريکا نبود. كشــورهای اصلی 
محاصره كننده قطر يعنی عربســتان و امارات همه 
پروژه های منطقه ای خود از جملــه محاصره قطر را 
با پشــتيبانی و حمايت كامل دولت ترامپ انجام داده 
بودند و با اعام نتايج رسمی انتخابات مشخص شد 
ديگر آن حمايت و پشــتيبانی وجود نخواهد داشت. 
در عين حــال بنا بود دولتی در آمريکا بر ســركار آيد 
كه به صراحت عليه دولت ســعودی و سياست های 
او در مبارزات انتخاباتی سخن گفته و بر لزوم مقابله 
با عربســتان تاكيد نموده اســت. لذا صحنه بحران 
كشورهای شــورای همکاری به طور كلی دگرگون 
شد. بر اين اساس حاكمان سعودی به اين جمع بندی 
رسيدند تا پيش از روی كار آمدن دولت بايدن، بحران 
شورای همکاری را با دادن امتيازات كمتر و از سويی 
شــرايط مطلوب تر حل و فصل نموده و آشتی را رقم 
بزنند. از طرفی ايجاد شــورای همکاری خليج فارس 
يکپارچه و هماهنگ با محوريت عربستان كه بتواند 
در دوره جديد در مواجهه با طرف هايی مانند آمريکا يا 
ايران صف آرايی كند، از انگيزه ها و اهداف پذيرش اين 

آشتی از سوی عربستان بود.

در كنار اين مسئله پرداختن به نقش رژيم صهيونيستی 
نيز حائز اهميت است. به نظر می رسد رژيم صهيونيستی 
از طراحان اصلی و پشــت پرده اين توافق اســت كه 
حضور كوشنر به عنوان نماينده آمريکا در مراسم توافق 
در العوای عربستان از نشانه های آن است. اين رژيم 
پس از موفقيت در اجرای پروژه عادی سازی روابط با 
برخی كشورهای عربی، ظاهراً بنا دارد دو محور اخوانی 
با محوريت قطر و تركيه و محور ارتجاعی با محوريت 
عربســتان و امارات را به هم نزديک نموده تا همگی 
در راستای منافع رژيم صهيونيستی و در برابر ايران و 

محور مقاومت يکپارچه شوند.

از پيامدهای اين آشــتی كه البته قابل پيش بينی بود 
اين كه همزمان با قطر، ترک ها نيز برای حل و فصل 
اختافات خود با كشورهای مصر، عربستان و امارات 
اقدام كردند و در اين زمينه دستاوردهای بسيار خوبی 
نيز داشــته اند. آن ها اكنون تا حد زيادی توانسته اند 
چارچوب قابــل قبولی برای حــل اختافات با مصر 
ايجاد كنند و درباره امارات نيز نتايج خوبی داشــته اند 
و با سعودی نيز به توافقات پشــت پرده جدی دست 
يافته اند كه حاصل آن در پرونده هايی مانند يمن قابل 

مشاهده است. 

با اين حــال به نظر می رســد، نمی تــوان به زودی 
چشــم انداز نزديکی برای حل اختافــات بين اين 
كشورها متصور بود. از اظهارات مقام های اين كشورها 
در روز نشست العوا و پس از آن به روشنی می توان 
دريافت كه عمق اختافات بين اين كشورها به حدی 
گسترده است كه به آســانی و با يک توافق قابل حل 
نيســت. می توان اين طور بيان كرد كــه اين توافق 
يک گام اوليه بود كه تنها منجر به رفع محاصره چهار 
كشور از قطر شد و از اين پس اين كشورها می بايست 
تاش های گسترده و متنوعی را برای جبران خسارات 

وارده بر روابط شان سازماندهی كنند.
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2- عادی سازی روابط امارات و بحرین با 
رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر مناسبات 

منطقه و ایران

يکی از اتفاقات مهم و تأثيرگذار در سالی كه گذشت 
انجام توافق های عادی ســازی روابط توسط برخی 
كشــورهای عربی با رژيم صهيونيســتی بود. اولين 
كشــوری هم كه در اين مســير گام برداشت امارات 
متحده عربی و پس از آن بحرين بود. اين دوكشــور 
چند روز پس از انتشار اعاميه های عادی سازی روابط 
با اين رژيم، طی مراسمی با حضور وزرای خارجه خود، 
در آمريکا توافقنامه ها را در حضور ترامپ با نخســت 

وزير رژيم صهيونيستی امضا كردند.

درباره علت و چرايی اين رويداد موارد بسياری مطرح 
اســت ولی به طور اجمالی بايد گفت دولت ترامپ در 
طول چهار ســال زمامداری خود هر اقدام ممکن و 
متصوری را برای صهيونيست ها انجام داد. از معامله 
قرن گرفته تا به رسميت شناختن قدس به پايتختی 
اسرائيل و انتقال ســفارت آمريکا به آن و به رسميت 
شناختن بلندی های جوان به عنوان بخشی از خاک 
اســرائيل. اما دولت ترامپ به اين موارد نيز بســنده 
نکرد و با يک طراحی منسجم و با استفاده ابزارهای 
فشاری كه در قبال برخی دولت های عربی و اسامی 
در اختيار داشت، اين كشــورها را مجبور به پذيرش 
توافق صلح يا عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی 
تحت عنوان »توافق صلح ابراهيم« نمود. البته در اين 
راستا بی شک به كار بردن ابزارهای تشويقی نيز نقش 
بسزايی در ترغيب اين دولت ها داشت. كشور امارات 
كه به دليل سياست خارجی تهاجمی و بدون تناسب 
با مختصات امنيتی و ژئوپلتيکی خود در ســال های 
اخير به شدت احســاس ناامنی راهبردی می كند به 
زعم خود با اين توافق توانست امنيت خود را تضمين 
كند. سران امارات بر اين گمان اند كه با عادی سازی 
روابط با رژيم صهيونيســتی با آن رژيم در يک محور 
قرار گرفته و از مزايای امنيتی آن بهره مند می گردند. 
از طرفی آن ها امضای يک قرارداد بزرگ تسليحاتی 
شامل ده ها جنگنده پيشرفته F35 را پيش شرط توافق 

عادی سازی نمودند تا از طريق دريافت اين تسليحات 
تنها كشــوری در خاورميانه بعد از رژيم صهيونيستی 
باشند كه به اين سطح از تسليحات دست يافته است 
و با اين ترتيبات، نگرانی هــای امنيتی خود را مرتفع 

سازند. 

درباره بحرين نيز تقريبًا دايل و ماحظات مشابهی 
وجود دارد با اين تفاوت كه نظام سياسی فعلی حاكم 
در بحرين عمًا فاقد استقال سياسی است و مطابق 
دسته بندی های رايج سياسی، يک كشور پيرو و تابع 
محسوب می شــود كه به طور كامل از خط مشی ها 
و سياست های كشــورهای مركز يعنی عربستان و 
امارات پيروی می كند. ناگفته پيداست نظام سياسی و 
اجتماعی شکننده و در معرض فروپاشی اين كشور كه 
با حمايت و زور اسلحه كشورهايی مانند عربستان سرپا 
مانده است نيز به شدت احساس خأ امنيتی نموده و 
بالتبع از هر گزينه ای برای تأمين اين نياز خود استقبال 

می كند. 

مجموعه تحوات پيرامون پروژه عادی سازی دارای 
چند پيامد و تبعــات برای منطقه و مشــخصًا ايران 
اســت. اول اين كه رژيم صهيونيستی با اين توافقات 
عادی ســازی كه تنها به امــارات و بحرين و عمان 
نيز محدود نشده و به كشــورهايی مانند آذربايجان 
و ارمنستان نيز كشــيده شــد عمًا خود را از حيث 
ژئوپلتيکی از حالت پيرامونی خارج نموده و از خفگی 
راهبردی بيرون آورد و از ســويی به طور همزمان در 
تاش اســت تا با ايجاد بلوک بندی جديد در منطقه، 
ايران و محور مقاومت را تحت فشار راهبردی قرار داده 
و از حيث ژئوپلتيکی محاصره نمايد. البته در عمل اين 
رژيم با امضای اين توافق ها برای اولين بار در مرزهای 
جنوبی )خليج فارس( و شمالی )قفقاز( ايران به شکل 
قانونی وارد شده و بالتبع اين حضور پيامدهای امنيتی، 
نظامی و سياسی بسياری برای ايران و محور همسو با 

آن در پی خواهد داشت.

آن چه روشــن اســت وقوع اين تحــوات و ظهور 
صف بندی های جديد همانگونه كــه ايران را تحت 
فشــار قرار خواهد داد، طبيعتًا اين كشور را وا خواهد 
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داشــت تا برای حفظ منافع حياتی خود نيز كه شده با 
اســتفاده از اهرم ها و ابزارهای قدرت متعددی كه در 
اختيار دارد به مقابله با اين تهديدات اقدام نمايد كه بروز 
اين مسئله قطعاً برآيند منفی برای رژيم صهيونيستی و 
كشورهايی خواهد داشت كه در برابر ايران با اين رژيم 

توافق آشتی امضا نموده اند.

3- تحوات داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس

يکی از رويدادهای مهم و اثرگذار پيرامون تحوات 
كشورهای حاشــيه خليج فارس كنار رفتن ترامپ و 
اســتقرار دولت بايدن بود. گرچه استقرار دولت جديد 
در آمريکا به دليل ماهيــت ابرقدرتی آمريکا و حضور 
چشــمگير و فراگير آن در منطقه غرب آســيا برای 
همه كشورهای اين منطقه حائز اهميت است اما اين 
جابجايی قدرت برای كشورهای حاشيه خليج فارس 
معنا و مفهوم متفاوتی داشت. چرا كشورهای اصلی اين 
حوزه يعنی عربستان و امارات به لطف روابط شخصی 
مســتحکمی كه با ترامپ برقرار كردند و با توجه به 
نقش موثر قراردادهای چند صد ميليارد داری كه با 
دولت او امضا كرده بودند در بهترين وضع ممکن طی 
سال های اخير قرار داشتند و تمامی پروژه ها و روياهای 
خود را در سطح منطقه دنبال می كردند، بدون آن كه 
از تهديد يا پيگيری قدرت های جهانی، سازمان ملل 
يا شورای امنيت هراســی داشته باشند. مصاديق اين 
شرايط را می توان در جنگ مخرب و ديوانه وار شش 
ساله يمن، محاصره و تاش جهت اشغال خاک قطر، 
ماجراجويی های نظامی و امنيتــی در مناطقی مانند 
شمال آفريقا و ... مشاهده نمود. حتی كار تا جايی باا 
گرفت كه به دستور وليعهد سعودی در روز روشن يک 
روزنامه نگار معروف را در كنســولگری اين كشور در 
استانبول به طرز وحشيانه ای به قتل رساندند و پس از 
افشای اين ماجرا و تاييد دست داشتن بن سلمان طی 
گزارش سازمان سيا هيچ خبری از پيگيری و مؤاخذه 

او از سوی دولت ترامپ مشاهده نشد.

اما اســتقرار بايدن كه در مبارزات انتخاباتی خود به 

صراحت از سياســت ترامپ در قبال اين كشــورها 
انتقاد می كرد اوضاع را به يکباره برای اين كشــورها 
و حاكمان آن تغيير داد. بر همين اساس دولت بايدن 
به محض روی كارآمدن طی چند دســتور و فرمان 
اجرايی بخشی از دســتاوردهای اين كشورها از دوره 
زمامداری ترامپ را از بين برد و به صراحت اعام كرد 
كه شرايط برای اين كشــورها تغيير كرده و سياست 
اياات متحده در مواجهه بــا آن ها تغيير خواهد كرد. 
لغو يا توقف قراردادهای فروش ساح های پيشرفته به 
عربستان و امارات، اعام پايان حمايت های اطاعاتی 
و لجستيکی از جنگ يمن، »فاجعه راهبردی« خواندن 
جنگ يمن و تعيين نماينده ويژه در امور اين كشــور 
به منظور پايان دادن فوری به اين جنگ فاجعه بار از 
طريق ديپلماتيک، انتشار گزارش »دفتر اداره كننده 
اطاعات ملــی« درباره قتل خاشــقچی كه به طور 
مستقيم وليعهد ســعودی را در اين قتل فجيع دخيل 
معرفی كرد، بخشی از پيامدهای حضور دولت جديد 
آمريکا برای كشورهای خليج فارس به ويژه عربستان 

و امارات بوده است.

از جمله ديگر پيامدهای روی كار آمدن دولت بايدن 
برای كشورهای خليج فارس همين كه پيش از روی 
كار آمدن او دولتهای محاصره كننده قطر )عربستان 
و امارات( پس از سه ســال و نيم مجبور شدند بدون 
تحقق هيچ يک از شــروط خود با قط توافق آشــتی 

امضا كنند.  

با اين اوصــاف بر خاف برخــی گمانه زنی ها مبنی 
بر بركناری محمد بن ســلمان از قدرت، نبايد انتظار 
تغييرات جدی در روابط آمريکا با اين كشورها را داشت. 
چرا كه آمريکا برای اجرای پروژه های خود در منطقه 
غرب آسيا نياز به توانمندی ها و ظرفيت های كشوری 
مانند عربســتان نياز دارد و نمی توان انتظار داشت از 
روابط راهبردی و طوانی مدت خود صرفنظر نمايد. 
ولی پيشــاپيش روشن است شــرايط و اوضاع برای 
حاكمان جوان اين كشورها تغيير كرده و اين كشورها 
از اين پس می بايست در قبال موضوعاتی مانند حقوق 
بشر، سياست های داخلی و كيفيت نقش آفرينی های 
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خود در منطقه به آمريکا پاســخگو باشند و بر اساس 
شرايط جديد حركت نمايند. 

نتیجه گیری و دورنمای تحوات

همانگونه كه به طور اجمالی بيان شــد، تحوات در 
كشورهای حاشــيه خليج فارس در سالی كه گذشت 
دارای فراز و فرودهای مختلفی بود و هر كدام ناشی از 
بروز و فعال شدن متغيرهای درونی و بيرونی محيط 
امنيتی اين كشورها بوده اســت. اما در ارتباط با سال 
آتی چند مسئله قابل پيش بينی وجود دارد. ابتدا آينده 
جنگ يمن و سرنوشت كشورهای عربستان و امارات 
به عنوان كشورهای دخيل در اين نزاع است. آن چه در 
اين ارتباط می توان پيش بينی كرد اين است كه با توجه 
به رويکردهای دولت جديد آمريکا و وضعيت تحوات 
ميدانی به احتمال زياد ســعودی با كمک آمريکا به 
»طور رسمی« پای خود را از جنگ يمن بيرون خواهد 
كشيد و به اين ترتيب به يکی از زيان بار ترين اقدامات 
خود در دهه های اخير پايان خواهد داد. گرچه سرنوشت 
يمن و جنگ آن موضوعی اســت كه تنها وابسته به 

متغير عربستان نيست و نيازمند بررسی مجزا است. 

قطر به احتمال زياد وضعيت خود را نسبت به چند سال 
اخير بهبود خواهد بخشيد و با عنايت به توافق آشتی 
العوا برای بهبود روابط آسيب ديده خود با كشورهای 
همسايه تاش خواهد كرد و همزمان سعی می كند تا با 
اعتبار بازيافته خود به عنوان يک بازيگر مهم و اثرگذار 
در عرصه تحوات منطقه دســت كم به عنوان يک 

ميانجی اثرگذار به ايفای نقش بپردازد.

همچنين كشورهای مهم حاشيه خليج فارس مانند 
عربستان و امارات به طور جدی درصدد ترميم و بهبود 
روابط خود با تركيه خواهند بود و با توجه به تمايل و نياز 
تركيه در اين راستا به احتمال زياد طی سال آتی اين 
كشــورها تا حد زيادی روابط خود را به دوران قبل باز 
می گردانند. در اين راستا تقويت و عملی شدن فرضيه 
ايجاد صف بندی های جديد در منطقه در سال آينده 

بسيار محتمل خواهد بود. اتحاد دو محور اخوانی )تركيه 
و قطر( و ارتجاع )عربســتان و امارات( كه در راستای 
طراحی ها و منافع رژيم صهيونيستی در منطقه غرب 
آسيا است از موضوعاتی خواهد بود كه احتمال تحقق 
آن در سال پيش رو بسيار جدی به نظر می رسد . بر اين 
اساس احتمال بروز تنش های امنيتی و سياسی مابين 
كشورهای منطقه بيش از گذشته متصور خواهد بود. 

فهرست مقاات

در سالی كه گذشــت، تاش شده تا در قالب مقاات 
و يادداشــت ها به بررســی اهم رويدادها و تحوات 
كشورهای حاشيه خليج فارس پرداخته شود كه در زير 
فهرست مقاات منتشرشده در سال 1399 به همراه 
پيوند دسترسی به آن ها آمده است كه می تواند مورد 

استفاده پژوهشگران و مخاطبان گرامی قرار گيرد.
همکاری هسته ای عربستان و چين؛ علل و پيامدها

http://tabyincenter.ir/38392/

اصاحات اجتماعی بن سلمان، چشم انداز، چالش ها 
و مشکات

http://tabyincenter.ir/37436/

پادشاهی عربستان؛ آرزوی دست يافتنی بن سلمان
http://tabyincenter.ir/37221/

بررسی تأثير چالش های مختلف بر رويکرد عربستان 
در جنگ يمن

http://tabyincenter.ir/36896/

توافق آشتی قطر و كشورهای شورای همکاری خليج 
فارس؛ ابعاد و پيامدها

http://tabyincenter.ir/40917/

توافق صلح امارات و رژيم صهيونيســتی: اهميت، 
اهداف و پيامدها

http://tabyincenter.ir/38143/

كرونا فرصتی طايی برای امارات متحده عربی
http://tabyincenter.ir/36938/
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تحوات داخلی

  در سالی كه گذشت پاكستان و به صورت مشخص 
دولت عمران خان تحوات سياسی چندی را تجربه 
نمود از جمله آنکه احزاب سياسی مخالف عمران خان 
كه تعداد آن ها به 13حزب می رســد، در اواسط سال 
عليه دولت اسام آباد متحد شده و با طرفداران خود به 
خيابان ها آمدند تا نخست وزير را به استعفا وادار نمايند 
و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شوند. اين در 

حالی بود كه عمران خان به هيچ عنوان از مواضع خود 
پايين نيامد و اعام نمود كه هرگز زير بار فشــارهای 
اپوزيســيون نمی رود و دولت او هيچ توافق و مذاكره 
پنهانی با احزاب اپوزيسيون نخواهد داشت. بسياری 
معتقدند تمامی اين اعتراضات بــه اين دليل بود كه 
سران اپوزيســيون به فســاد مالی دچار شده و  فشار 
دستگاه قضايی بر آنها افزايش يافته بود بنابراين تحمل 
اين فشار را نداشته و خواستار استعفای شخص عمران 

خان از رياست دولت شدند.

در این بحث نگاه کوتاهی خواهیم داشت به رویدادها و تحوات پاکستان در سال 1399 تا تحوات 
داخلی و خارجی این کشور همسایه شرقی را بررسی نماییم.
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جدای از تحوات سياسی روی داده در پاكستان، بنابر 
بيانيه شــورای آتانتيک آمريکا در سال های اخير، 
رشد طبقه متوسط در پاكســتان و گسترش صنايع، 
ظرفيت های خوبی برای ســرمايه گذاری آمريکا در 
اين كشور ايجاد كرده است. رتبه اين كشور در زمينه 
سهولت كسب وكار در گزارش 2020 بانک جهانی، 
108 در ميان 190 كشور بوده است. با اين حال، تسلط 
صادركنندگان نســاجی و تضعيف حوزه كشاورزی 
پاكستان به مشکات عديده ای در خصوص كاهش 
منابع آب انجاميده است. همچنين حوزه بهداشت و 
آموزش عمومی نيز با بحران هــای عديده ای روبرو 
بوده است. چنين مشکاتی امکان رشد نيروی انسانی 
ازم بــرای افزايش ســرمايه گذاری در بلندمدت را 
تضعيف خواهد كرد با اين حال روندهای طوانی مدت 
حل وفصل اختافات در دستگاه قضايی، عدم رعايت 
حق مالکيت معنوی، سياست های متناقض مالياتی 
و ناامنی هــای تروريســتی را از جملــه موانع جدی 

سرمايه گذاری خارجی در پاكستان برشمرده است1. 

تحوات خارجی

1-- رابطه با آمریکا

در سال گذشته استقرار دولت بايدن تاثير چندانی بر 
روابط دوجانبه پاكستان و آمريکا نداشته به گونه ای كه  
انديشکده شورای آتانتيک طی بيانيه ای به آمريکا 
توصيه نموده است كه اين كشور می بايست به توسعه 
بيشتر روابط خود با پاكستان بپردازد چرا كه پاكستان 
در شرايط كنونی به دليل رشد طبقه متوسط، توسعه 
صنايع و جمعيت جوان زياد پتانســيل باايی برای 
كارآفرينی و سرمايه گذاری دارد. همچنين »از منظر 
راهبرد امنيت ملی آمريکا طی سال های اخير، افزايش 
ارتباط با پاكستان، می تواند هم بر روابط با چين اثرگذار 
باشد و هم تنش های پاكستان با متحد آمريکا يعنی 
بازبینــی  آمریــکا؛  بــه  آتانتیــک  شــورای  توصیــه   1
سیاســت تجــاری بــا پاکســتان، اندیشــکده راهــردی 

شــهریور1399  31 تبییــن، 
http://tabyincenter.ir/38648

هند را كاهش دهد. همچنين در صورت اجرای توافق با 
طالبان نيز بهبود روابط با اسام آباد می تواند برای منافع 
غرب در افغانستان پس از خروج نظاميان آمريکايی 

حياتی باشد«2. 

 از طرف ديگر اســام آباد نيز بــرای روابط خود با 
واشــنگتن ارزش باايی قائل است و آماده است اين 
همکاری را هر چه بيشتر تقويت كند. چرا كه » آمريکا 
طی يک دهه گذشــته يکی از ســرمايه گذاران برتر 
در پاكستان بوده و بيشــتر سرمايه گذاری های آن بر 
كااهای مصرفی، مواد شيميايی، انرژی، كشاورزی، 
حمل و نقل و ارتباطات متمركز بوده اســت. آمريکا 
همچنين بزرگترين مقصد صادرات پاكســتان است. 
تجارت دو جانبه بين دو كشور در سال گذشته ميادی 

به 6.5 ميليارد دار می رسيد3. 

2- رابطه با چین

چين بزرگترين شــريک تجاری پاكســتان اســت. 
»بندر گوادر پاكستان با خط ساحلی 600 كيلومتری 
هم اكنون توســط چين در حال توســعه و گسترش 
می باشد. چين در چارچوب پروژه كريدور اقتصادی 
پاكستان-چين و با سرمايه گذاری 64 ميليارد داری 
به دنبال دسترسی مستقيم به اقيانوس هند از طريق 
بندر گوادر است. چين به كمک اين كريدور می تواند 
دسترسی ارزانتری به غرب آسيا و آفريقا داشته باشد«4. 
البته بايد توجه داشت كه پکن و اسام آباد عاوه بر 

بازبینــی  آمریــکا؛  بــه  آتانتیــک  شــورای  توصیــه   2
سیاســت تجــاری بــا پاکســتان، اندیشــکده راهــردی 

شــهریور1399  31 تبییــن، 
http://tabyincenter.ir/38648

ــرای  ــی ب ــای آمریکای ــت ه ــتان از رک ــوت پاکس 3 دع
ــنیم، 26  ــزاری تس ــور، خرگ ــن کش ــزاری در ای ــه گ رمای

مهــر 1399،
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / f a /

news/1399/07/26/237094

4 آغــاز ترانزیــت کاا بــه افغانســتان از بنــدر گــوادر 
پاکســتان، اندیشــکده راهــردی تبییــن، 6 مــرداد 1399
http://tabyincenter.ir/37943
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روابط اقتصادی، دغدغه های اســتراتژيک مشتركی 
دارند كه به تعامل بيشتر آنها در منطقه كمک می كند.

3- رایطه با عربستان

در سالی كه گذشت پاكســتان درخواست برگزاری 
نشست ســازمان همکاری اســامی جهت بررسی 
مناقشه كشــمير را داشــت كه با مخالفت عربستان 
مواجه شد و متعاقب آن از عربستان و سازمان همکاری 
اسامی مستقر در آن كشور، به دليل عدم همراهی در 
مساله كشمير انتقاد كرد و بدين جهت عربستان نيز 
پاكستان را مجبور به پازپرداخت وام 1 ميليارد داری 
نمود و همزمان با آن  پرداخت وام و صادرات نفت به 

اين كشور را متوقف نمود.

 تعلل عربستان در ورود به مساله كشمير را می توان به 
دليل روابط نزديک عربستان با هند دانست. چرا كه 
»تجارت دو طرف در سال به 27 ميليارد دار می رسد 
در حالی كــه تجارت با پاكســتان 3٫۶ ميليارد دار 
است. معنی اين امر بنا بر نظر تحليلگران اين است كه 
عربستان نمی خواهد با تاكيد بر مسئله كشمير موجبات 
عصبانيت هند را فراهم كند«5  البته شايان ذكر است 
كه نفوذ عربستان در كشور پاكستان تنها محدود به 
روابط تجاری و سياسی نبوده اســت و عربستان در 
دهه های گذشــته با تامين مالی مدارس امور دينی 

منجر به صادرات وهابيت در پاكستان شده است.

 

4- رابطه با هند

در رابطه با همکاری های مشــترک دو كشور هند و 
پاكســتان بايد اذعان نمود كه مساله كشمير همواره 
روابط دوجانبه دو كشور همسايه را تحت الشعاع خود 
قرار داده است بخصوص كه در سال گذشته وضعيت 
5 عربســتان و پاکســتان؛ رابطــه ای کــه بــه دســت انــداز 

افتــاده اســت، خرگــزاری تســنیم، 11 شــهریور1399
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / f a /

news/1399/06/11/2339827

مردم كشــمير پس از لغو خودمختاری منطقه توسط 
هند به شدت وخيم شده است ولی سازمان ملل و نهاد 
های مســئول بين المللی واكنش خاصی نداشته اند. 
هند مخالف برگزاری همه پرسی است و تاش می 
كند به زور كشمير را بخشی از خاک خود كند و در تمام 
اين مدت حکومت نظامی سنگينی را در كشمير اعمال 
كرده است. ضمن آنکه غير از مساله كشمير پاكستان 
همواره نسبت به استفاده هند از خاک افغانستان برای 
ايجاد بی ثباتی در پاكستان ابراز نگرانی نموده است و 
مناقشات دو كشور تنها محدود به كشمير نبوده است.

5- رابطه با افغانستان

سال گذشته آغاز ترانزيت كاا از پاكستان به افغانستان 
از طريق بندر گوادر در اين كشور بود كه نقطه عطفی 
جهت تبديل اين بندر به بندری ترانزيتی و آغاز عصری 
جديد در روابط تجاری دو كشور محسوب می شد. اما 
گذشته از روابط تجاری پاكستان به عنوان بازيگری 
كليدی در ماجرای جنگ داخلی در افغانســتان نقش 
آفرينی می كند. اين كشور همواره از كاهش خشونت 
و آتش بس در افغانستان حمايت می كند و امنيت در 
افغانستان را به معنای امنيت پاكستان تلقی می كند. اما 
در طی سال گذشته ماقات سران طالبان با مسئولين 
پاكســتانی بارهــا موجبات رنجش خاطــر مقامات 
افغانستانی را در پی داشته است. دولت افغانستان بارها 
اعام نموده است كه حضور علنی و فعاليت های سران 
طالبان در قلمرو پاكستان حاكميت ملی افغانستان را 
آشکارا نقض می كند و ســبب ايجاد چالش در تامين 

صلح پايدار در كشور می شود.

اما از سويی ديگر دولتمردان پاكستانی بر اين عقيده 
اند كه ارتباط پاكستان با همه ذی نفعان افغان بخشی 
از تاش های تسهيل كننده اسام آباد برای اطمينان 
از پيشرفت به سوی يک توافق سياسی فراگير و جامع 
است. در مجموع » گذشــته طالبان و فعاليت مستمر 
پاكستان در حوزه افغانستان و همچنين حضور برخی 
رهبران طالبان در خاک پاكستان باعث شده است كه 
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اســام آباد حداقل در ظاهر به بازيگر كليدی پروسه 
صلح افغانستان تبديل شود. از سويی مردم افغانستان 
نيز اين باور را پذيرفته و اعتقاد دارند كه طالبان بدون 
اذن اسام آباد قدمی در مسير صلح برنخواهند داشت 
و عده كثيــری از آنها معتقدند طوانی شــدن روند 
مذاكرات صلح و همچنيــن ادامه حمات طالبان در 
افغانستان در واقع خواست پاكســتان است و همين 
موضوع به شدت چهره پاكســتان را در ميان اذهان 

عمومی مردم افغانستان مخدوش نموده است«6. 

همانگونه كه ظواهر امر پيداســت و بسياری اذعان 
نموده اند پاكســتان نقش مهمی در كمک به پايان 
رســاندن موفقيت آميز مذاكــرات بين اافغانی و نيز 
ايســتادن در كنار مردم و دولت كابل برای برقراری 
صلح و رفاه در منطقه داشته اســت و مقامات افغان 
همواره خواستار مشاركت صادقانه پاكستان در روند 
صلح شده اند و »عبداه عبداه« رئيس شورای عالی 
مصالحه افغانستان نيز در سفرش به پاكستان و ديدار 
با مقامات ارشــد نظامی و دولتی اين كشــور بر اين 
مساله تاكيد داشت. بنابراين به نظر می رسد پاكستان 
همچنان به ايفای نقش مثبــت خويش برای صلح و 

ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

ــا خــط و  ــل؛ ظاهرســازی ی ــه کاب 6 ســفر عمــران خــان ب
ــنیم، 2 آذر 1399، ــزاری تس ــان، خرگ ــرای طالب ــان ب نش
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / f a /

news/1399/09/02/2394646

6- رابطه با ایران

روابط پاكســتان با ايران در ابعاد مختلف سياســی 
امنيتی، اقتصادی و فرهنگی در ســطح قابل قبولی 
وجود دارد و اين كشور به عنوان يکی از همسايه های 
شــرقی ايران روابط مســالمت آميز و توام با صلح و 
دوستی با ايران داشته است. به گونه ای كه تنها در بعد 
اقتصادی »ميزان مبادات تجاری ايران با پاكستان 
سال گذشته به يک ميليارد و 300 ميليون دار رسيده 
است كه سهم ايران از اين تجارت 930 ميليون دار و 
سهم پاكستان نيز 370 ميليون دار بوده است. عمده 
كااهای صادراتی هم مواد غذايی، لبنيات، كاشی و 
سراميک، قير، فرش و استيک از ايران به پاكستان 
و در مقابل از پاكستان نيز محصوات نساجی، لباس، 
لوازم دندانپزشــکی و جراحی وارد ايران شده است. 
بازارچه مرزی ريمــدان بصرفه ترين، اقتصادی ترين 
و راهبردی ترين گذرگاه مرزی ايرانـ  پاكســتان، با 
بندر گوادر و كراچی مركز اقتصادی پاكستان فاصله 
كوتاهی دارد و اقتصادی ترين مســير برای افزايش 
مبادات است«7.   مرز ريمدان ظرفيت و توانمندی 
مناســبی برای صادرات و واردات كاا، انتقال زائران 
پاكستانی و گردشگران و مســافران دارد و از آنجايی 
بــرای  ایــران  دروازه  راهردی تریــن  «ریمــدان«   7
افزایــش مبــادات تجــاری بــا پاکســتان، خرگــزاری 

1399 دی  تســنیم،15 
w w w . t a s n i m n e w s . c o m / f a /

news/1399/10/15/2425438
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كه فاصله آن تا بندر گوادر پاكستان حدود 70 كيلومتر 
است اتباع كشور دوست و همســايه می توانند از اين 
مسير به دشتياری و چابهار و سپس از طريق ناوگان 
زمينی و هوايی به شهرهای مذهبی و مناطق تفريحی 

و گردشگری ايران سفر كنند8.  

همچنين دولت های تركيه، ايران و پاكســتان قرار 
اســت خدمات راه آهن فراملی خود را كه استانبول، 
تهران و اسام آباد را به هم متصل می كند، در سال 
2021 احيــا كنند كه از اين طريق، اين كشــورها به 
شبکه ريلی راه ابريشم جديد چين وصل خواهند شد. 
اين مســير عظيم 6540 كيلومتر يعنی بيش از يک 
ششم محيط جهان طول دارد. حدود 1950 كيلومتر 
مســير در تركيه، 2600 كيلومتر در ايــران و 1990 
كيلومتر ديگر در پاكســتان قرار گرفته است. سفر از 
استانبول به اسام آباد ده روز طول خواهد كشيد كه 
بسيار سريعتر از 21 روز دريايی بين تركيه و پاكستان 

محسوب می شود9. 

يکی از موارد مشترک همکاری های دو كشور ايران 
و پاكستان مســاله برقرای صلح در افغانستان است. 
طرفين همواره از حضور گروه تروريســتی داعش در 
افغانستان و تهديدات آن برای صلح و امنيت منطقه 
ابراز نگرانی كــرده و توافق نمودنــد تا در خصوص 
تحوات صلح افغانستان به مشــورتهای خود ادامه 
دهند. اهميت حياتی اســتقرار صلح در افغانستان بر 
ضرورت همکاری های منطقه ای دو كشور می افزايد. 

پاكستان به عنوان كشــوری مسلمان در همسايگی 
شــرقی ايران، همواره از سياســت خارجی مبتنی بر 
روابط محکم با همســايگان حمايت نموده و در اين 
راســتا تاش كرده كه نقش متوازنی را ايفا نموده و 
پاکســتان،  و  ایــران  رســمی  تجــاری  مــرز  افتتــاح   8

آذر1399  29 تســنیم،  خرگــزاری 
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / f a /

news/1399/09/29/241344

9 راه آهــن ایــران، ترکیــه و پاکســتان بــه راه ابریشــم 
چیــن متصــل مــی شــود، خرگــزری تســنیم، 9 دی 1399
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / f a /

news/1399/10/09/242084

حتی تاش هايی برای ميانجيگــری ميان تهران و 
رياض داشته است.

فهرست مقاات

در سال گذشــته مقاات زير با موضوع افغانستان در 
انديشکده راهبردی تبيين منتشر شده است:

عربستان و پاكستان؛ رابطه ای كه به دست انداز افتاده 
است

http://tabyincenter.ir/38403/

توصيه شورای آتانتيک به آمريکا؛ بازبينی سياست 
تجاری با پاكستان

http://tabyincenter.ir/38648/






