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  اندازي ستاد فرماندهی ایران  و راه MOMENTUM PANEطرح 
  ژیم صهیونیستیدر ارتش ر

  رویداد  
)، ارتـش رژیـم ٢٠٢٠فوریـه  ١٤( ١٣٩٨بهمـن  ٢٥اسـرائیل در » پست جروزالم«به گزارش روزنامه 

ــران از تــدوین طــرح شــتاب   (IDF)صهیونیســتی ــا ای ــارزه ب ــه (مــومنتم - در راســتای مب  (تکان

((MOMENTUM PANE اده خبـر د») فرمانـدهی امـور ایـران«اندازی ستاد جدیدی به نام  و راه
، »آویو کوخـای«پست نوشت تدوین این طرح و تشکیل این واحد در برنامه چند ساله  است. جروزالم

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی است و هدف آن کسب برتری نظامی بر دشـمنان اسـرائیل 
  ها قرار گرفته است.  باشد و در صدر اولویت می

بر عهده خواهد داشت و تمرکز » سرلشکر«سطح فرماندهی واحد جدید را یک افسر نظامی در 
آن بر بررسی تهدیدهایی خواهد بود که از جانب ایران متوجه رژیم صهیونیسـتی اسـت. ایـن طـرح 

وزیر ایـن رژیـم  ، وزیر جنگ اسرائیل تأیید شده و به بنیامین نتانیـاهو، نخسـت»نفتالی بنت«توسط 
پست نوشته این طرح و این  ئه خواهد شد. جروزالمارائه شد و سپس برای تصویب نهایی به کابینه ارا

هـای تهـاجمی اسـرائیل را از طـرق مختلـف از جملـه از طریـق  ستاد فرماندهی قرار است قابلیت
سـؤال اصـلی ایـن اسـت کـه   های نیروی هوایی این رژیم بهبـود ببخشـد. تقویت فناوری جنگنده

ستاد فرماندهی امور ایران در ارتش رژیم اهداف و پیامدهای تدوین طرح تکانه (مومنتم) و تأسیس 
  صهیونیستی چیست؟

  تحلیل رویداد
با حضور نتانیـاهو در کـاخ » دونالد ترامپ«)، ١٣٩٨بهمن  ٨( ٢٠٢٠ژانویه  ٢٨شنبه  در تاریخ سه

 به نفع اسـرائیل و  صهیونیستی معامله قرن که یک -سفید از طرح آمریکایی
ً
جانبه و جانبدارانه کامال

المصـالحه ائـتالف و  ینیان است رونمـایی کـرد. در واقـع، ایـن طـرح از سـویی وجهبه ضرر فلسط
رو و همچنـین ضـامن   نزدیکی گانتص و نتانیاهو، برگ برنده ترامـپ و نتانیـاهو در انتخابـات پـیش

شـود.  سابقه نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقـه علیـه ایـران محسـوب می همسویی و همگرایی بی
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تر نظامی آمریکا و اسرائیل را در این برهه حساس  همسویی و اتحاد بیشتر و عمیقمعامله قرن زمینه 
  در منطقه در مواجهه با ایران فراهم کرده است. 

گرای اسـرائیل در  ، وزیر جنگ راست»نفتالی بنت«) نیز ١٣٩٨بهمن  ٢١( ٢٠٢٠فوریه  ١٠در  
اعالم کرد که در یک تقسیم کار میان  بازگشت از آمریکا و در پایان مالقات با همتای آمریکایی خود

آمریکا و اسرائیل، مقابله با نیروهای ایران در عراق به آمریکا واگذار شده و مقابله با استقرار ایران در 
  سوریه نیز به رژیم صهیونیستی سپرده شده است. 

ی نظـامی بنابراین نفتالی بنت از همان ابتدای ورودش به وزارت جنگ معتقد به تغییر راهبردهـا
دسـتانه بـه اضـالع  تر و هدفمندتر شدن آنها بـود و حمـالت پیش اسرائیل در مقابل ایران و تهاجمی

ویژه در سوریه را افـزایش داد و فرصـت طالیـی بـه وجـود آمـدة ناشـی از اعتراضـات و  مقاومت به
 خشن و محدو

ِ
د بـا ایـران در اغتشاشات در عراق، لبنان و ایران و نیز ورود آمریکا به فاز تنش نظامی

ضـربه) یـا همـان (مـومنتم/  -رو، تدوین و رونمـایی از طـرح (تکانـه منطقه را مغتنم شمرد. از این
MOMENTUM.و ایجاد ستاد فرماندهی امور ایران در همین راستا قابل ارزیابی است (  
و مؤثر  اندازی ستاد فرماندهی امور ایران برای مقابله هدفمند های این طرح، راه یکی از اولویت

جانبه با ایران است. این ستاد به تجزیه و تحلیل تهدیـدات ناشـی از ایـران پرداختـه و جهـت  و همه
هـا و  شـود و بـرای مقابلـه مـؤثر بـا ایـران کمپین ریزی و اقـدام می مقابله و خنثی کردن آنهـا برنامـه

  پیگیری خواهد شد.کارزارهای بلندمدت چند وجهی (مانند اخراج ایران از سوریه) تدوین، اجرا و 
من پس از طی یک فرایند کامل و عمیق با رئـیس سـتاد آوی کوخـاوی، «گوید:  نفتالی بنت می

دهد تا سریعتر، با نیروی  اجازه می  IDFرا تأیید کردم که به  Momentum، برنامهIDFفرماندهان 
بـه دسـت آورد. بیشتر و با کشندگی بیشتر به دشمن حمله کند، دشمن را شکست دهد و پیروزی را 

دهد تا هرگونه درگیری آینده را بـا قاطعیـت خاتمـه دهـد. ارتـش  این طرح به ارتش این امکان را می
  » رژیم صهیونیستی سریع، نیرومند و کشنده است.

فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی بر این باورند که آماده کردن ارتـش بـرای تهدیـدهایی 
ای برخـوردار اسـت. بنـابراین بایـد بـا  رو خواهد شد، از اهمیت ویژهسال آینده با آن روب ٣٠که در 

هـایی ماننـد نبردهـای سـخت  های جدید جنگی و با در نظر داشـتن چالش توجه به مفاهیم و روش
های ارتـش رژیـم  شهری با دشمن، برنامه چند ساله جدید ارتش را تدوین کرد. فاصله میان توانایی

کم شدن اسـت؛ بنـابراین، اسـرائیل بایـد از فرصـت اسـتراتژیک صهیونیستی و دشمنانش در حال 
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برداری کرده و با انجام تغییرات الزم فاصله خود را حتی در حد یک گـام جلـوتر بـا دشـمنانش  بهره
مدت برای فاصله گرفتن از دشمنان است و طـرح مـومنتم  حفظ کند. این امر نیازمند یک طرح بلند

  های آینده بر دشمنان طراحی شده است. برای پیروزی سریع و قاطع در جنگ
نظام جدید، یک گردان تانک و یک اسکادران نیروی هوایی طـی سـال آینـده در  یک لشکر پیاده

، رئـیس سـتاد مشـترک »آوی کوخـاوی«ارتش رژیم صهیونیستی تأسیس خواهد شد و هدف ژنرال 
ت نظامی مشخص و قابـل ارتش رژیم صهیونیستی، از طرح چند ساله مومنتم، دستیابی به یک مزی

هـای هجـومی نیـروی هـوایی رژیـم  توجه در مقابل ایران و محور مقاومت است. این طرح قابلیت
  کند، از جمله: صهیونیستی را تقویت می

) IAFهای نیـروی هـوایی رژیـم صهیونیسـتی ( . استفاده از تکنولوژی پیشرفته برای جنگنـده١ 
  برای از بین بردن اهداف دشمن؛

  ء برتری اطالعاتی ارتش اسرائیل؛. ارتقا٢ 
هـای  هـا، ارتقـاء قابلیت آوری اطالعات در خصوص ایـران از طریـق ماهواره . گسترش جمع٣ 

  صورت هجومی. صورت دفاعی و هم به سایبری، هم به
ای  حتی اگر دشمنان اسرائیل عالقـه«به خبرنگاران گفت:  ٢٠١٩، در ماه اکتبر »آوی کوخاوی«

وی ادامـه » د، ارتش اسرائیل به سرعت در حال آماده شدن برای مقابله اسـت.به جنگ نداشته باشن
تواند به یک درگیری بدتر و  های شمالی و جنوبی، اوضاع متشنج و شکننده است و می داد: در جبهه

تقابل سخت تبدیل شود و طرح مومنتم با هدف ارتقای کمی و کیفی ارتش و گسـتردگی فعالیـت و 
مهلک و کشندگی بیشتر تدوین شده است. برای مثال، ارتـش در قالـب ایـن  دقت و ضربات مؤثر و

هـای  را بـا تانک  MK 3تانـک مرکـاوا ١٥٠هـا،  طرح، به جای نصب وسائل جدید بـر روی تانک
، نفربرهـای MK4هـای  کند. همچنین عـالوه بـر تانک جایگزین می  MK 4پیشرفته جدید مرکاوا

شوند و  لجستیک پیشرفته طی پنج سال آینده خریداری می و هزاران کامیون Eitanو Namerزرهی 
) برای نیروهای مانور سریع که قادر به نفـوذ در خـاک دشـمن ٩٩نظام جدید (لشکر  نیز لشکر پیاده

باشند، ایجاد خواهد شد. این لشکر دارای چهار تیپ خواهد بـود و دارای واحـدهای ذخیـره مـؤثر 
نیز بـه  ٩٠٠Kfirبرداری برسد. تیپ  به بهره ٢٠٢٣تا سال  است. ارتش انتظار دارد که لشکر جدید

تر برای عملیات در هر دو فرماندهی شـمالی و جنـوبی تبـدیل خواهـد  نظام کشنده یک نیروی پیاده
  شد. 
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های پیشرفته با دقت باال در زرادخانه خود را  سال آینده تعداد سالح ٥طبق این طرح، ارتش طی 
های دفاعی، ارتـش  عنوان بخشی از روند گسترش و تقویت قابلیت به دو برابر خواهد کرد. همچنین

زن، بـه آنهـا توجـه بیشـتری  های دوربـرد نقطـه اسرائیل با تغییر نگرش در خصوص تهدید موشـک
های دفـاع موشـکی بـرای ایجـاد چتـر حفاظـت چنـد الیـه در برابـر  خواهد کـرد و تعـداد سـامانه

دهـد و بـه  پیماهای بدون سرنشین و غیره را افـزایش میهای کروز، هوا زن، موشک های نقطه موشک
ای، استقرار سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین را در سراسر فلسطین اشغالی آغـاز  جای استقرار منطقه

های شهری همراه با حجـم  های جدید و سازگار با جنگ ها و روش خواهد کرد. همچنین ارتش شیوه
گوید: ارتش مبلغ قابل توجهی را برای افزایش توانایی  ای میآتش سنگین را اتخاذ خواهد کرد. کوخ

در مدیریت اطالعات در کشف نیروهای دشمن در مناطق شهری و گسترش بانـک هـدف خـود در 
  گذاری خواهد کرد. های جنوبی و شمالی سرمایه جبهه

هـا از ای کـه تمـام نیرو ایجاد خواهد شد، به گونه  IDFهمچنین یک دگرگونی دیجیتالی نیز در
جمله خلبان در آسمان و فرمانده در زمین به آن متصل خواهند شد. همچنین کلیه مراکز فرماندهی 

ای در کرانه باختری را ارتقاء خواهد داد تا با داشتن امکانات جدید نیروهـای نظـامی امکـان  منطقه
گاهی از تهدیدها را داشته باشند و به    شوند.تبدیل » مقر هوشمند«شناسایی، هشدار و آ

آوری شده در مورد تهدید نیروهای نظـامی  ها همچنین امکان انتقال اطالعات جمع این قابلیت 
سازند تا در مـدت زمـان  کنند و نیروهای اسرائیلی را قادر می و ارتش رژیم صهیونیستی را فراهم می

جایگزین » دمرز هوشمن«کوتاهی علیه این تهدیدات اقدام کنند. بر اساس این طرح، مرز جنوبی با 
هایی با واحدهای منحصر به فرد مجهز بـه قابلیـت رهگیـری رباتیـک و  خواهد شد که در آن گردان

هـا بـه جنـگ  خودکار شده و قادر به شناسایی فوری تهدیـدات شـوند. همچنـین ارتـش در آموزش
سـازهای پیشـرفته واقعیـت میـدانی بـرای  ای خواهد داشت و طی آموزش بـا شبیه شهری توجه ویژه

  های جنگ شهری را فراگرفته و ارتقاء دهند. ها و مهارت دهد تا روش نیروها، به آنها این امکان را می
  گیري نتیجه

از بدو ورود بـه وزارت جنـگ معتقـد بـود کـه سیاسـت » نفتالی بنت«همانطور که مشخص است 
ورت افـزایش نظامی اسرائیل در مورد ایران باید از حالت تدافعی بـه تهـاجمی تغییـر کنـد و در صـ

دستانه از فرصت به  ریسک حمله به اسرائیل بهتر است که رژیم صهیونیستی در قالب حمالت پیش
وجود آمده استفاده کرده و ضربات متعدد و مستمری به ایران در سوریه وارد کند، زیرا عدم اسـتفاده 

جدیـدی ماننـد از فرصت کنونی، موجب ایجاد ضربه استراتژیک به اسرائیل شده و تشکیل نیـروی 
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الله از سوی ایران، این بار در ارتفاعات جوالن سوریه برای حمالت پیاپی در آینده به اسرائیل،  حزب
ضربه یا مومنتم نیـز در همـین راسـتا  -رو، طرح جامع تکانه شود. از این بسیار خطرناک ارزیابی می

 انگیزهتدوین و رونمایی شده است. الزم به ذکر است که در رونمـایی از طـرح 
ً
هـای  مـومنتم قطعـا

گرایان افراطـی هسـتند نیـز  انتخاباتی نتانیاهو و نفتالی بنت کـه هـر دو متحـد یکـدیگر و از راسـت
های "نتانیاهو، آقای امنیت و سیاسـت  عنوان برگ برنده مورد توجه اساسی بوده و بار دیگر بر گزاره به

  درتمند خواهند داشت. خارجی اسرائیل و دوست راهبردی دونالد ترامپ" تأکیدی ق





  
  

  بررسی اقدامات و عملکرد کُردهاي عراق 
  ها در این کشور براي بقاي آمریکایی

  رویداد
مایـک «و  وزیر خارجه آمریکـا ،»مایک پمپئو«، ١٣٩٨بهمن  ٢٥بعد از دیدار دوجانبه جمعه شب 

در حاشیه نشست  ،کردستان عراق وزیر منطقه نخست» مسرور بارزانی«، وزیر دفاع آمریکا با »اسپر
نیه صادر کرد. در این بیانیه آمـده آمریکا درباره این دیدار بیا وزارت خارجه کنفرانس امنیتی مونیخ،

ای  و همچنـین تعهـد حکومـت منطقـه ایـاالت متحـده از بارزانی به خاطر مشـارکتش بـا«است، 
 »در منطقه کردستان قدردانی می کنیم. ایاالت متحده به امنیت پرسنل و تأسیساتکردستان 

رجه آمریکا و مایک اسپر، وزیر دفـاع آمریکـا بـا ، وزیر خا»مایک پمپئو«وگوی میان  در دیدار و گفت
وزیر محلی اقلیم کردستان عراق در حاشیه اجالس امنیتـی مـونیخ، بـر تـداوم  ، نخست»مسرور بارزانی«

ـرد  حضور نظامیان آمریکایی در خاک اقلیم کردستان عراق تأکید شده است. بنا بر گـزارش رسـانه
ُ
های ک

صـحبت و » بـاقی مانـدن نظامیـان آمریکـایی در عـراق«دیدار در باره زبان عراق، مسرور بارزانی در این 
منطقـه کردسـتان متحـد مهـم آمریکـا در منطقـه «اصرار کرده است. اسپر نیز در این دیدار تأکید کرد که 

است و ما به حمایت از نیروهای پیشمرگه و آموزش آنها برای مقابله با تروریسم و مبارزه بـا داعـش ادامـه 
  »دهیم. می

گرفته، دولتمـردان آمریکـایی از نقـش و تـأثیر  وگوهـای صـورت به عالوه، در این دیـدار و گفت
مسئوالن محلی اقلیم کردستان عـراق در حفـظ جـان و امنیـت کارمنـدان و نظامیـان آمریکـایی در 

  جغرافیای کردستان، تقدیر و  تشکر کردند.

  تحلیل رویداد
در ایران و عراق و شـهادت سـردار سـلیمانی، بعـالوه در واقع، پس از ترور نمادهای بزرگ مقاومت 

اوج گرفتن مطالبات برای اخراج نظامیـان آمریکـایی از عـراق، مناسـبات و پیونـدهای میـان اقلـیم 
وگوی  ها افزایش یافته است. عالوه بر دیـدار و گفـت کردستان عراق (با محوریت پارتی) و آمریکایی

قلیم کردستان و مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه آمریکـا در وزیر محلی ا میان مسرور بارزانی، نخست
حاشیه اجالس امنیتی مونیخ، طی روزهای گذشـته میـان نیچـروان بـارزانی، رئـیس محلـی اقلـیم 
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جمهور آمریکا در حاشـیه اجـالس اقتصـادی داووس نیـز دیـدار و  کردستان و دونالد ترامپ، رئیس
  وگوهایی صورت گرفت.  گفت

گرفته میان مقامات محلی اقلیم کردستان و دولتمردان آمریکایی  صورتوگوهای  دیدارها و گفت
توسط دولتمـردان آمریکـایی و » اخراج نظامیان آمریکایی از عراق«بینی سناریوی بد  حاکی از پیش

  ها توسط مقامات محلی اقلیم کردستان است.  استفاده از فرصت
های  تـر در سیاسـت ریکـایی کـه پیشرسـد کـه مقامـات و دولتمـردان آم بر این اساس به نظر می

کردند (البته بـیش  تأکید می» بغداد - اربیل«های میان  وفصل مسائل و چالش اعالمی بر نزدیکی و حل
گیـری  هـا)، در دوره کنـونی و پـس از اوج وفصل چالش اند تا حل از هر چیز در پی مدیریت روند بوده

اندیشی و جایگزینی هستند. از  ق، در پی چارهاعتراضات بر ضد حضور نیروهای نظامی آمریکا در عرا
جغرافیایی مناسب بـرای تـداوم حضـور نظـامی «رو، دولتمردان آمریکایی منطقه اقلیم کردستان را  این

صورت مداوم در اظهارات خود از نقش سازنده اقلیم کردسـتان و مسـئوالن آن  ارزیابی کرده و به» خود
  کنند.  یکایی مستقر در این جغرافیا تمجید و تجلیل میدر حفظ امنیت کارمندان و نیروهای آمر

های امنیتی ارشد عراق پیشنهاد کرده تـا نیروهـای  شایان یادآوری است که ارتش آمریکا به مقام
صورت جزئی از این کشور خارج کنند. نماینده ارتـش آمریکـا طـی دیـداری بـه همتـای  خود را به

نشین را ترک کنیم. شاید حتی بتـوانیم  شماری از مناطق شیعهایم تا  ما آماده«عراقی خود گفته است: 
این در حالی است که طرف آمریکایی احتمـال خـروج » از تعداد نیروهایمان در بغداد نیز بکاهیم.

   االسد را رد کرد. نیروهایش از پایگاه عین
سـت بیش از همه موضوعی ا -حتی اگر محقق نشود -توان گفت که چنین روندی در واقع، می

انـد تـا  که دولتمردان آمریکایی برای فشار بر دولتمردان عراقی و حفظ فاصـله از تهـران اتخـاذ کرده
های اولیه خود مبنـی بـر  مقامات عراقی از خواسته» نشینی عقب«و » نگرانی«بدین وسیله، موجب 

وزیر  تشوند. تماس تلفنی از موضع باالتر با عادل عبدالمهدی، نخسـ» خروج نظامیان آمریکایی«
های مرتبط با جمهوری اسالمی ایران حـاکی  پیشبرد امور و تهدیدات وی در خصوص لغو معافیت

  از این وضعیت است.
نمـایی تهدیـدات  و همچنـین بزرگ» نـاتو«عالوه بر تأکید بر حضور نظامی در قالـب سـازمان 

دولـت مرکـزی و  افکنـی بـین تروریستی آینده در عراق، اکنون مقامات آمریکایی، در صدد اختالف
های سیاسی و غیـر سیاسـی  باشند. نشست برخی رؤسای سران و جریان های محلی عراق می دولت
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کیـد بـر نقـش پررنـگ اقلـیم کردسـتان عـراق در ایـن دوره،  اهل سنت در امارات متحده عربی و تأ
اد در موضوعاتی است که به بخشی از پروپاگاندای دولتمردان آمریکایی برای تـداوم فشـار بـر بغـد

تبـدیل » خروج نظامیـان آمریکـایی از عـراق«های اولیه خود مبنی بر  راستای کوتاه آمدن از خواسته
  شده است. 

در زمینـه » های محلـی های فشار بغداد بر حکومت اهرم«رسد با توجه به  در این راستا، به نظر می
ومـت مرکـزی عـراق ، حک»حفاظت از مرزهای سـرزمینی«تقسیم و توزیع بودجه و همچنین موضوع 

های محلی را در چارچوب منافع و امنیت عراق تنظیم و محـدود  قادر است مواضع و فعالیت حکومت
گیری در خصوص اخراج یا حضور نیروهای بیگانه در خـاک  کند و مطابق قانون اساسی عراق، تصمیم

 - ونی و اقتصـادیقـان - هـای حقـوقی دهـد. بنـابراین اهرم این کشور را به کل سرزمین عـراق، تسـّری 
معیشتی از جمله موضوعاتی است که حکومت مرکـزی بـا دارا بـودن آن، قـادر بـه اعمـال حاکمیـت 

اخراج نظامیان آمریکـایی از «باشد. همچنین پشتوانه مردمی و مشروعیت تصمیمات ملی مبتنی بر  می
  د. اضافه کر ١٣٩٨ماه   ویژه پس از حوادث دی توان به این موارد، به را می» عراق

  گیري   نتیجه
آمریکا، پمپئو و بارزانی توافقشان را درباره ضرورت ادامـه همکـاری  وزارت خارجه بر اساس اعالم

ای کردستان مطابق با توافقنامه چـارچوب اسـتراتژیک  و حکومت منطقه ایاالت متحده نزدیک بین
شـراکت بـین منطقـه «انـد کـه  کرده اند. مقامات پـارتی نیـز اعـالم عراق ابراز داشته-ایاالت متحده

کردستان و آمریکا، نه تنها در ثبات منطقه، بلکه در برقراری امنیت در عراق و منطقـه تـأثیر خواهـد 
  ».داشت
مثابه یکی از بازیگران  رسد مقامات محلی اقلیم کردستان عراق (با محوریت پارتی) به نظر می به

ندارنـد و از » خـروج نظامیـان آمریکـایی از عـراق«داخلی عراق، تمایلی به عملیاتی شدن موضوع 
انـد. بـا ایـن  رو، تمام سعی و تالش خود را برای استمرار حضور نیروهای یادشده بـه کـار گرفته این

حضـور یـا اخـراج «بغداد، موضوع جدیـد  -ها و مشکالت فیمابین اربیل اوصاف، عالوه بر چالش
قانونی  -های حکومت مرکزی از ابعاد حقوقی البته اهرم شود که نیز به آن افزوده می» نظامیان بیگانه

توانـد  و اقتصادی و همچنین پشتوانه مشروعیت مردمی برخوردار است و حکومت مرکزی عراق می
 ها به اعمال حاکمیت بپردازد.  در این چارچوب





  
  

  بررسی مبانی حقوقی نفی تابعیت شیعیان بحرینی
  رویداد

انـد  دارد به هر نحـوی از شـمار شـیعیان بحـرین کـه در اکثریت حکومت سلطنتی آل خلیفه تالش
بکاهد. به منظور کاهش جمعیت تشیع یکی از راهکارهای غیرقانونی سلب تابعیت شیعیان بحـرین 
است. دولت بحرین این عمـل خـود را در چـارچوب قـوانین حقـوقی داخلـی بـا گسـترش مفهـوم 

ند. برای مجازات ایـن افـراد، عـالوه بـر وریف شمعترضان داخلی شامل این تعتا تروریسم گنجاند 
شـد. اولـین رتبـه سـلب تابعیـت شـهروندان میـان در نظر گرفتـه اعدام و حبس، سلب تابعیت نیز 

کشورهای جهان به بحرین تعلق دارد. اوج این فاجعه در پی اعتراضـات رهبـران انقالبـی از جملـه 
  ز شیعیان سلب تابعیت شدند. جمعیت زیادی اروی داد که طی آن شیخ عیسی قاسم بود 

  تحلیل  رویداد
حکومت بحرین تصـمیم گرفـت ١٣٨٩سال اواخر بعد از فراگیر شدن اعتراضات داخلی بحرین در 

با وضع قوانین حقوقی کیفری جدید به سرکوب معترضان بپردازد؛ بنابراین بـا پوسـته حقـوقی بـرای 
ونی خـود، بـا اسـتفاده از سیسـتم معیـوب بخشی به اقدامات مستبدانه و ظالمانه غیر قان مشروعیت

دار از متون حقوقی بـه نفـع  های جهت مجلس و قوه قضاییه، به توسعه تعاریف تروریسم و برداشت
  منافع مستبدانه خود برای حذف تابعیت ذاتی شهروندان شیعی خود پرداخت.

ن در اوج اعتراضات مردمی طرحـی در مجلـس الـوطنی بحـرین کـه اعضـای آ ١٣٩١در سال 
 از طرف حکومت منصوب می

ً
شوند با عنوان قانون مقابله با تروریسم در حمایت از جامعه  مستقیما

  در مجلس النواب به تصویب رسید.     
عـدالتی و اسـتبداد در  وزارت کشور بحرین در اوج اعتراضات عمومی علیـه بی ٢٠١٣در سال 

ید و اعالم کـرد هرگونـه اقـدام علیـه ای شهروندان خود را تهد حکومت طاغوتی موروثی، طی بیانیه
نظم و امنیت عمومی بحرین و از بین بردن اتحاد ملی و ایجاد رعب و وحشت و خدشه بـه اقتصـاد 

  شود. ملی و آسیب رساندن به اموال عمومی اقدامی تروریستی محسوب می
ین ترین آنهـا قـوان توصیه قضایی صادر کرد که برجسـته ٢٢مجلس بحرین  ٢٠١٣ژوئیه  ٢٨در 

مبارزه با تروریسم بود که در آن مجازات اعمال تروریستی (با توجه به تعریف موسع جدیـد) عـالوه 
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  شد. بر اعدام و حبس ابد، شامل لغو تابعیت نیز می

  شده  بحرین   بانی حقوقی در دفاع از شیعیان سلب تابعیتم
ی حقـوق بشـری، بـه المللـ نقض قانون اساسـی داخلـی و معاهـدات بین گذاران بحرینی، با قانون

مقامات اجرایی کشورشان اجازه دادند تابعیت معترضان را سلب کنند. برای تثبیت این دسیسه خود 
قانون بحرین اضافه کردند که در بنـد اول آن بـه لغـو تابعیـت شـهروندان بـا  ١٧ای را به ماده  الیحه

  ن اصلی اشاره شده است. شدگان به وط شرایط خود و در بند دوم به عدم اجازه رجوع سلب تابعیت
المللی حقوق بشر است. بـر اسـاس  تصویب و اجرای این قوانین ناقض آشکار مواد قانونی بین

 ٢قانون حقوق بشر، همه شهروندان آزادند و حقوق همه شهروندان برابر است. براساس ماده  ١ماده 
سیاسـی سـزاوار همـه  ها بدون هر تمایزی از جمله مـذهب و عقایـد قانون حقوق بشر، همه انسان

قـانون حقـوق بشـر سـازمان ملـل، هـر فـردی  ٣های مصرح هستند. براساس مـاده  حقوق و آزادی
این قانون، همـه در برابـر قـانون  ٧شایسته زندگی آزادانه همراه با امنیت فردی است. بر اساس ماده 

اشـند. مسـتند بـه قـوانین برابرند و همگان سزاوارند بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قـانون ب
 حق لغو تابعیـت  عرفی بین

ً
المللی، تابعیت یک امر ذاتی برای هر شخص است و هیچ دولتی مطلقا

  شهروندانش را ندارد.
المللی فراوانی که به بعضی از مواد آن اشاره کردیم، دولـت بحـرین و  بنابراین با توجه به قوانین بین

 و بالذات متولد کشور بحـرین حکومت نامشروع آل خلیفه حق ندارند شه
ً
روندان بحرینی را که اصالتا

ای کـه  هستند، به جرم شیعه بودن و اختالف سلیقه، با برچسب تروریسم، سلب تابعیت کنند بـه گونـه
  هرگز اجازه بازگشت به وطن خود را نداشته باشند. 

مجاز است کـه همچنین براساس قوانین داخلی بحرین، لغو تابعیت شهروندان فقط در صورتی 
خیانتی بزرگ صورت گیرد همانند خدمت نظامی به دولت بیگانه، خدمت به دولت دشـمن یـا وارد 
کردن ضرر و آسیب به امنیت کشور نه اینکه در پی اعتراضـات شـهروندان بـرای بهبـود مـدیریت و 

سـلب  تحقق عدالت در کشور، افراد دلسوز بحرین به بهانه مغایر بودن نظرشـان بـا حکـام فعـالی،
  تابعیت شوند.

  

  گیري   نتیجه
المللـی تعـارض پیـدا کنـد و آن را نفـی کنـد، قـانون  هر گاه قانون داخلی هر کشوری با قوانین بین
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  المللی ارجحیت دارد. از آنجا که پذیرش قوانین بین اساسی آن کشور بر قوانین بین
ً
المللـی معمـوال

رانه دول ظالم برای منافع شخصی و حزبـی اختیاری است، عرصۀ تغییرات به ظاهر قانونی و خودس
های  دیکتاتورمآبانه باز است. بدین منظـور بایـد تـدابیری اساسـی بـرای جلـوگیری از سوءاسـتفاده

 زورگو  المللی براساس قدرت و منافع دولت های بین احتمالی اندیشید. از آنجا که سازمان
ً
های غالبا

های عادالنه آنها نیست، ضـروری اسـت کشـورهای  ریاند و امیدی به داو شده ریزی  و مستکبر پایه
ای، مـانع اجرایـی شـدن ایـن  مسلمان و محور مقاومت منطقه با اتخاذ تدابیری مانند فشـار منطقـه

المللی علیه نقض حقوق بشر توسط دولت  توان جوی بین دسیسه خطرناک دولت بحرین شوند. می
المللی بازتاب یابد. راهکار دیگر بـرای  های بین نهای که در همه رسا ریزی کرد به گونه بحرین برنامه

های این جنایت برای حکومت بحـرین اسـت.  مقابله با سلب تابعیت شیعیان بحرین افزایش هزینه
 تابعیت

ِ
شدگان بحرینی در یکی از کشـورهای همـراه، ایـن  برای مثال با منسجم کردن و اتحاد سلب

اسـی در خـارج از بحـرین علیـه حکومـت آل خلیفـه جریان را سازماندهی و به یک اپوزیسیون سی
  تبدیل کرد. 





  
  

  تأثیر تحوالت اخیر خاورمیانه بر قیام انقالبی بحرین
  

  رویداد
 ،حـاکم بـودن فضـای سـرکوبعلیـرغم آمیز خـود را  مردم بحرین نهمین سالگرد انقالب مسالمت

کیـ د کردنـد. بـه نقـل از منـابع گرامی داشته و بر ادامه مبارزات مشروع خود تا تحقـق اهدافشـان تأ
میالدی آغـاز  ۲۰۱۱فوریه که سال  ۱۴بحرینی، شماری از مناطق بحرین در نهمین سالگرد انقالب 

آمیز بود. با وجود استقرار گسترده  شد، شاهد جنبش مردمی چشمگیر و برگزاری تظاهرات مسالمت
بـرای سـرکوب تظـاهرات  خلیفه با هدف کاهش جنبش مردمـی و اسـتقرار آنهـا نیروهای امنیتی آل

شاهد برگزاری تظاهرات و رویـارویی بـا » منامه«آمیز، مناطق متعددی از بحرین از جمله  مسالمت
هـای سـالگرد  نیروهای پلیس سرکوبگر بود. در مجموع، حضور پرشور مردم بحـرین در راهپیمایي

اللـه شـیخ  آیتنکـه کماای ها براي ادامـه مبـارزه اسـت.  انقالب بحرین حاکي از عزم جدي بحریني
ملت بحرین قرائت کـرد. ایشـان ها پیامی خطاب به  پس از مدتعیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین 

نیـز بـه  ای همچنین در طول یک ماهه گذشته به ایراد سخنرانی دربـاره موضـوعات مختلـف منطقـه
  .است پرداختهاظهارنظر 

  تحلیل رویداد
فوریه بحرین با بروز و ظهور تحـوالت جدیـد در خاورمیانـه،  ١٤زمانی نهمین سالگرد انقالب  هم
سـاله ایـن کشـور رقـم بزنـد، زیـرا بحـرین و  ٩تواند نقطه عطفی را در تاریخ تحوالت انقالبی  می

یر انـد. همچنانکـه تـأث انقالب این کشور همواره تحت تأثیر روند تحوالت در منطقه خاورمیانه بوده
های گذشـته، تظـاهرات  تحوالت اخیر در ایـن منطقـه باعـث شـده اسـت تـا در مقایسـه بـا سـال

ای در میـان  داشت نهمین سالگرد انقالب بحرین برگزار شده و امیـد دوبـاره چشمگیرتری در گرامی
انقالبیون برای رسیدن به پیروزی ایجاد شود. ضمن آنکه شیخ عیسی قاسم، رهبر انقالب این کشور 

تر از گذشته وارد صحنه شده و نه تنها در خصـوص موضـوعات مختلـف  تر و فعال بسیار پررنگ نیز
اند، بلکه از ادامه راه انقالب بحـرین تـا پیـروزی کامـل نیـز حمایـت  هایی کرده گیری منطقه موضع

  کردند.



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

ششم
، 

شماره
 

135
، 

1398
 

 

 

18  

در واقع، خارج شدن انقالب بحرین از شرایط فرسایشی و سکون چند سال گذشته و همچنـین 
  تواند ناشی از چند دلیل اصلی باشد: اذ مواضع انقالبی از سوی شیخ عیسی قاسم میاتخ
های  شهادت ناجوانمردانه سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس توسط تروریسـت .۱

ای را به جریان مقاومت در منطقه تزریـق کـرده اسـت. همچنانکـه پـس از ایـن  آمریکایی خون تازه
ای به خود گرفته و در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله  ای شکل تازه قهواقعه، روند تحوالت منط

 در عراق، لبنان، یمن و سوریه تحوالت به نفع جریان مقاومت رقم خورده است.

االسد در عراق که در انتقام خون شهید سلیمانی  پاسخ موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین .۲
هـا در منطقـه را شکسـت، بلکـه باعـث  ه قدرت آمریکاییو ابومهندس صورت گرفت، نه تنها هیمن

های عربی متحد آمریکا در منطقه نیز شد، زیرا انفعال آمریکا در پاسـخ بـه حمـالت  ناامیدی رژیم
خلیفه را در ادامه اعتماد به حمایت آمریکا  های عربی از جمله آل موشکی ایران بسیاری از این رژیم
 از آنها دچار تردیدهای جدی کرد.

توانـد آغـازی بـر پایـان  اقدام مجلس عراق در تصویب قانون خروج نیروهای آمریکـایی می .۳
ها از عراق نه تنها باعـث  ها در منطقه باشد. در واقع، قانونی شدن خروج آمریکایی خروج آمریکایی

های  های نظامی آمریکا در منطقه خواهـد شـد، بلکـه زمینـه  ترین پایگاه تعطیل شدن یکی از اصلی
های این کشور در منطقه را نیـز فـراهم خواهـد آورد. خـروج  وج تدریجی آمریکا از دیگر پایگاهخر

هـای  تواند حمایـت نظـامی آمریکـا از رژیم آمریکا از منطقه از آن جهت حائز اهمیت است که می
هـا در منطقـه و در داخـل  الشـعاع قـرار داده و بـه تبـع آن وضـعیت ایـن رژیم عربی منطقه را تحت

 های خود را در موضع ضعف قرار دهد.کشور

ای با طـرح معاملـه قـرن نشـان داد کـه افکـار عمـومی منطقـه  های گسترده منطقه مخالفت .۴
ها از یک سو نشـان داد  همچنان ضد اسرائیلی و حامی آرمان مقاومت فلسطین است. این مخالفت
هـای عربـی  زوای رژیمکه بسیاری از مردم منطقه حامی مقاومت هستند و از سوی دیگر بیـانگر انـ

خلیفه بود که در مراسم رونمـایی از معاملـه قـرن نیـز  حامی معامله قرن در منطقه از جمله رژیم آل
 حاضر شده بود.

در مجموع، برآیند آنچه در نهمین سالگرد انقالب بحرین و مواضع شـیخ عیسـی قاسـم شـاهد 
ر چگونگی حرکت انقـالب بحـرین تواند د ای می بودیم، حاکی از آن است که روند تحوالت منطقه

هـای مقاومـت در منطقـه باعـث ایجـاد انگیـزه  تأثیر مستقیم داشته باشد؛ همچنانکه امروز پیروزی
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  دوباره در میان انقالبیون بحرینی برای پیشبرد اهداف انقالبی آنها شده است. 

 گیري نتیجه
توانـد از دو جهـت بـر  یبر اساس آنچه گفته شد روند تحوالت منطقـه بـه نفـع جریـان مقاومـت م

تأثیرگذار باشد. از یک سو، پیروزی مقاومـت » شیخ عیسی قاسم«انقالب بحرین و رهبری آن یعنی 
های عربی تحت حمایت ایـن کشـور  و تضعیف آمریکا در منطقه به نوبه خود باعث تضعیف رژیم

هـای عربـی  رژیمخلیفه بـا توجـه بـه آنکـه نسـبت بـه سـایر  در منطقه خواهد شد. در این میان، آل
خلیفه نیز به همان  وابستگی بیشتری به آمریکا دارد از این فرآیند بیشتر متأثر خواهد شد. تضعیف آل

های این رژیم در مواجهه با انقالبیون تأثیرگذار بوده و باعث خواهد شـد تـا  اندازه در تعیین سیاست
های مقاومت در منطقه  سوی دیگر، پیروزیتری اتخاذ کنند. اما از  آنها در برابر انقالبیون مواضع نرم

باعث تقویت روحیه انقالبیون بحرینی و رهبری آن برای ادامه مسیر انقالب بحرین تا پیروزی نهایی 
توانـد ابـزاری در دسـت انقالبیـون  خواهد شد. در واقع، باال بـودن دسـت مقاومـت در منطقـه می

هـای آنهـا بـرای تسـریع حرکـت  نیـز انگیزهخلیفـه باشـد و همـین ابـزار  بحرینی برای فشار بـر آل
  شان را دو چندان خواهد کرد. انقالبی





  
  

  اردوغان در مرز مناقشات هند و پاکستان
  

  رویداد
بـا  ١٣٩٨بهمـن  ٢٥و  ٢٤جمهور ترکیه، طـی سـفری بـه پاکسـتان در  رجب طیب اردوغان، رئیس

س و سنای پاکستان سخنرانی و مقامات پاکستانی دیدار کرد. او در این سفر در نشست مشترک مجل
از مواضع پاکستان در مناقشه کشمیر در برابـر هنـد حمایـت کـرد. پـس از ایـن سـخنرانی، وزارت 
خارجه هند سفیر ترکیه در این کشور را احضار کرد و خواستار عـدم مداخلـه دولـت ترکیـه در ایـن 

  زمینه شد.
رسـد اردوغـان  اد و دهلی نـو، بـه نظـر میآب های اسالم با توجه به برقراری روابط آنکارا با دولت

  خود را در میانه مناقشه هند و پاکستان قرار داده است که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت.

  تحلیل رویداد
آباد در حـوزه سیاسـی، امنیتـی و  ترکیه با پاکستان و هند روابط خـوبی دارد. روابـط آنکـارا ـ اسـالم

های مختلف مانند مخالفـت بـا فعالیـت گـروه  آباد در موضوع المنظامی در سطح باالیی است. اس
گولن در پاکستان، حمله ترکیه به شمال سوریه و مبارزه با پ.ک.ک از مواضع آنکارا حمایـت کـرده 

کند. آنها در حوزه نظامی نیـز همکـاری  است. به همین دلیل ترکیه پاکستان را برادر خود خطاب می
ین تجهیـزات آمـوزش مکانیـک هواپیمـا، آمـوزش هوانـوردی بـه پرسـنل ای دارند. تأم رو به توسعه

های  پاکستانی، فروش بالگرد و ناو نظامی کوچک، تعمیر و بازسازی زیردریـایی و ارتقـای جنگنـده
هاست. عالوه بر این، ترکیه به اسـتفاده از تجربـه پاکسـتان در زمینـه  پاکستان از جمله این همکاری

  .ای امید دارد انرژی هسته
آباد محدود است. بـا  برخالف روابط سیاسی و نظامی، روابط اقتصادی و تجاری آنکارا ـ اسالم

هـای مختلـف در پاکسـتان، حجـم روابـط  های تـرک در بخش وجود حضور پیمانکاران و شـرکت
میلیون دالر است. مقامات دو کشور امیدوارند با رشد و گسترش  ٨٠٠تجاری این دو کشور حدود 

  میلیارد دالر برسانند. ٥ت میان خود را به روابط، تجار
از طرف دیگر، روابط آنکارا ـ دهلی نو نیز روابطی دوستانه است. ترکیـه هنـد را بـه عنـوان یـک 
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گیرد که گامی محکم به جلو برای رسیدن به قدرت جهانی با اقتصاد رو بـه  کشور دوست در نظر می
فناوری فضا و انفورماتیک، منابع انسانی غنـی و رشد، بازار عظیم، قدرت نظامی، دانش برجسته در 

میراث فرهنگی دارد. بر این اساس، ترکیه اهمیت خاصی برای هند قائـل اسـت و در مسـیر توسـعه 
ترین کشورهای هـدف در نظـر گرفتـه اسـت. بـه  اقتصادی خود، این کشور را به عنوان یکی از مهم
  بیندازد.همین دلیل، تمایل ندارد این روابط را به مخاطره 

تر از روابـط بـا پاکسـتان اسـت. در روابـط  روابط اقتصادی ترکیه با هند بسیار بیشتر و گسـترده
هایی تعریف شده است تا این روابط در یک روند تـدریجی افـزایش  اقتصادی ترکیه و هند مکانیسم

شـترک های م ها کمیسیون مشترک اقتصـادی، شـورای تجـاری و کمیتـه یابد. از جمله این مکانیسم
 امضـا ۱۹۷۸ سـال در فناوری و اقتصادی همکاری نامه توافق در اقتصادی مشترک کمیسیوناست. 

 در نـو دهلی در نشسـت آخرین که شده برگزار کشور دو بین کمیسیون این از جلسه ۱۰ کنون تا شد.
 و ١٩٩٦توافق بر اجتناب از مالیات مضاعف در سـال  بود. )٩٢ بهمن ١٠( ۲۰۱۴ ژانویه ۳۱ ـ ٠۳

  ١بین دو کشور به امضا رسید. ٢٠١٥نامه همکاری متقابل در امور گمرک در سال  توافق
 ٢٠١٨میلیـارد دالر و در سـال  ٦٫٥، حـدود ٢٠١٦حجم روابط تجاری ترکیه و هنـد در سـال 

میلیارد دالر بوده است. تراز تجاری در این روابط به شدت به نفع هنـد مثبـت اسـت؛ بـه  ٨بیش از 
میلیون دالر و مابقی صادرات هند به ترکیـه اسـت. در  ٨٠٠ترکیه به هند حدود  طوری که صادرات

های خارجی، به ویژه دالر، از پـول  ارز  این راستا، ترکیه و هند توافق کردند برای دور ماندن از نوسان
  ملی در مبادالت تجاری استفاده کنند و تا حدودی نیز در این مسیر پیش رفتند.

ترکیـه  ٢٠١٦و هند از چند موضوع متأثر است. با وجود اینکه هند در کودتای  روابط سیاسی ترکیه
از دولت اردوغان حمایت کرد، اما فعالیت مدارس و گـروه گـولن در هنـد و مناقشـه کشـمیر مـانع از 
روابط سیاسی رو به رشد میان آنکارا و دهلی نو شده است. اردوغان به واسطه موضوع کشـمیر خـود را 

  اقشات هند و پاکستان قرار داده است.در میانه من
جانبـداری «آباد درباره کشمیر، رویکـرد  نو و اسالم دولت اردوغان نسبت به اختالف میان دهلی

قـانون اساسـی  ٣٧٠از پاکستان را پیش گرفته است. این رویکرد پس از تغییر مـاده » کارانه محافظه
ارات ویژه و به عبارتی خودمختاری کشمیر جمهور این کشور که بر اساس آن، اختی هند توسط رئیس

                                                                                                                                        
1.Turkey-India Economic and Trade Relations, http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-

and-economic-relations-with-india.en.mfa 

http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial
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خورد. ترکیه از اولین کشورهایی بود که در حمایـت از پاکسـتان موضـع  لغو شد، بیشتر به چشم می
گرفت. بالفاصله پس از این اقدام یکجانبه هند، رجب طیب اردوغان به صـورت تلفنـی بـا عمـران 

ای صادر کرد که در آن از  ترکیه نیز بیانیه وگو کرد و وزارت خارجه وزیر پاکستان، گفت خان، نخست
 اقدام هند ابراز نگرانی شده بود.

کند، با شیب مالیم به سمت جانبـداری از  مواضعی که ترکیه نسبت به مناقشه کشمیر اتخاذ می
کند. در این خصوص آنکارا  پاکستان و در عین حال دوری از هر گونه تنش و درگیری با هند میل می

های سازمان ملل بگنجاند تا عالوه بر  ت مواضع خود را در چارچوب قوانین و تصمیمسعی کرده اس
 حمایت از پاکستان به رویکرد خود نیز مشروعیت ببخشد.

حل برای مناقشه کشمیر نیـز بـه صـورت غیـر مسـتقیم از پاکسـتان جانبـداری  ترکیه در ارائه راه
پرسی در منطقه کشمیر را  ، آنکارا برگزاری همهحل ترکیه کند. جدا از خوب یا بد بودن ماهیت راه می
حل مد نظر پاکستان اسـت.  داند که در واقع، همان پیشنهاد و راه حل مناسبی برای این مناقشه می راه

حل، گزینه الحاق به پاکستان رأی خواهد آورد؛ زیرا بیشتر مردم کشمیر  در صورت اجرا شدن این راه
  آباد هستند. گرفتن اسالم مسلمان و خواستار تحت پوشش قرار

با وجود این، تجربه نشان داده است ترکیه به هیچ وجه در مناقشه میان پاکسـتان و هنـد موضـع 
کند. ترکیه از یک طـرف کشـوری اسـالمی اسـت کـه بـه  آمیزی علیه هند اتخاذ نمی تند و خشونت

هـان اسـالم اسـت. بـه عنوان الگو برای بسیاری از مسلمانان مطرح بوده و حتی مدعی رهبری در ج
  اعتنا باشد. نشین کشمیر بی تواند در قبال تحوالت منطقه مسلمان همین دلیل نمی

از طرف دیگر، هند کشوری نیست که بتوان به راحتـی علیـه آن موضـع تنـد و سـختی گرفـت. 
الملل پیـدا کنـد.  قدرت سیاسی و اقتصادی هند باعث شده است وجهه بسیار خوبی در عرصه بین

نه تنها حاضر به گشودن جبهه جدید تقابلی در روابط خارجی خود نیست، بلکـه بـه برقـراری ترکیه 
روابط با چنین کشوری نیاز دارد و بر همین اساس درصدد است در روابط سیاسی خود بـا هنـد بـه 

  سمت ناآرامی و تنش پیش نرود.

  گیري نتیجه
تری در سیاست خارجی خود به کـار  یانهگرا رسد از زمانی که اردوغان رویکردهای اسالم به نظر می

گرفته، روابط ترکیه و هند رشد و توسعه الزم را نداشته است. آنکارا به واسطه همین رویکرد، خود را 
  بیند. ناگزیر از جانبداری از مواضع پاکستان در برابر هند می
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ــدگی سیاســی مواجــه اســت. اگــر از کشــمیر ــا پیچی ــری مســئله کشــمیر ب  اردوغــان در پیگی
نشین حمایت نکند، ادعای رهبری بخشی از جهان اسالم و دفاع از قدس با چالش مواجـه  مسلمان

شود. اگر بر حمایت از کشـمیر  خواهد شد، زیرا به رفتار متناقض و دوگانه در جهان اسالم متهم می
  شود. اصرار ورزد و مواضعی تند اتخاذ کند، در روابط سیاسی با هند دچار تنش می

ین، اردوغان نشان داده اهل معامله سیاسی است؛ به ایـن معنـا کـه اگـر دهلـی نـو بـا با وجود ا
مخالفت با فعالیت گروه گولن در این کشور به ترکیه امتیاز دهد، احتمال زیادی وجود دارد که آنکارا 

 نیز از حمایت خود از مواضع پاکستان در موضوع کشمیر بکاهد.

 



  
  

  نس دهمارزیابی مواضع النهضه در کنفرا
  مقدمه

بـا حضـور هـزاران نفـر از اعضـای النهضـه و  ٢٠١٦مه  ٢٢تا  ٢٠دهمین کنفرانس جنبش النهضه 
جمهور وقت تونس،  قائد السبسی، برگزار شد. در این نشست النهضه به عنوان یـک  همچنین رئیس

یاسـی گرا معرفی شد که بر رویکرد جدایی اسالم از عملکردهای س حزب دموکراتیک، ملی و اسالم
تأکید دارد. سخنرانی راشد الغنوشی در این نشسـت حکایـت از تحـولی مهـم در حیـات النهضـه 

ها،  شـود زمینـه داشت و شاید تکراری بر تجربه ترکیه، مصر و مراکش بود. در این نوشتار تـالش می
ه علل و نتایج این رویکرد بررسی شود و اینکه آیا با گذشت حدود سه سال از ایـن تصـمیم، جایگـا

  گیری کرده است. المللی تغییر چشم ای و حتی بین های ملی، داخلی، منطقه حزب در حوزه

  تحلیل رویداد
علـی اتفـاق افتـاد و  ورود النهضه به حیات سیاسی به شکل علنی و قانونی بعد از سـقوط نظـام بـن 

م و تشـکیل دولـت تروییکـا، اسـال ٢٠١١حضورش در حکومت از دریچه انتخابات در اواخر سال 
سیاسی در تونس را در معرض محک اساسی قرار داد. موفقیت این تجربه در کشـوری مثـل تـونس 

های آن همـراه بـا  داری و ابهـام در برنامـه ساده نبود. ناپختگی جریان اسـالم سیاسـی در حکومـت
فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فکری در این کشور در مرحله بعـد از انقـالب و آزادسـازی سـریع 

های سـلفی و تکفیـری همـراه بـود،   گرفتن جریان  سیاسی که به طور طبیعی با رشد و قدرتفضای 
المسلمین در مصـر فشـار  زمان سقوط اخوان طور که باید، پاسخ دهد. هم نتوانست به انتظارات، آن

بر النهضه را دوچندان کرد؛ در حالی که این جنبش توانسته بود همچنان در عرصه سیاسی مقاومت 
و با وجود واگذاری حکومت به رقیب سکوالر خود، حزب ندای تونس، بـه عنـوان حـزب دوم کند 

پارلمان، به فعالیت خود ادامه دهد تا با برهم خوردن معادالت اولیـه در ایـن حـزب، بـار دیگـر بـه 
 جایگاه قدرت اول در پارلمان بازگردد.

فعالیـت را در قالـب اسـالم النهضه در شرایطی کنگره دهم خود را برگـزار کـرد کـه چنـد دهـه 
اعتراضی گذرانده و از جایگاه اپوزیسیون به حکومت رسیده بود. عالوه بر این، نزدیک به سـه سـال 
در جایگاه حزب اول، نقش مسلط را در حکومتی ائتالفی در دست داشـت کـه در نهایـت آن را بـه 
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ه درکنگره دهـم، عبـور از فضـایی رقیب واگذار کرد. از این رو، دلیل اولیه برای تغییر رویکرد النهض
سیاسی با ایفای نقش معارض و جنبشی غیرقانونی برای ورود به فضای مشارکت قـانونی بـود. ایـن 

شود که دستور کار اصلی کنگره دهم در قالب تبیین رابطه دین با سیاسـت، از  نکته از آنجا ناشی می
ح، امـا تصـمیم نهـایی دربـاره آن بـه (یعنی چند ماه پس از انقالب) مطر ٢٠١٢کنگره نهم در سال 

داری و تحـوالت  کنگره دهم موکول شد. دالیل دیگـر را هـم بایـد در تجربـه النهضـه در حکومـت
های گذشـته میـل بـه  وجو کرد. اگرچه مرور ادبیـات راشـد الغنوشـی طـی سـال زمان آن جست هم

گـذاری حکومـت، خـود را دهد، اما النهضه به ویژه پـس از وا عملگرایی سیاسی را در آن نشان می
زمـان النهضـه  دانـد. هم نیازمند بازنگری در تجارب گذشته و تطبیق و سازگاری با شرایط جدید می

ای برای اسـالم  بسا به این درک رسیده است که آینده  المسلمین مصر رخ داد، چه با آنچه برای اخوان
هنـی وجـود نـدارد. از سـوی ای برای این جنبش خارج از چـارچوب می سیاسی در کشورش و آینده

گری و تحرکات نیروهای اسالمی سلفی و تکفیری، کـه بـا زمامـداری دولـت  دیگر، افزایش افراطی
زمان بود، انتقادهایی را بر این جنبش برای میدان دادن به این جریان، وارد  تروییکا توسط النهضه هم

رو  به عنوان یک جنبش اسـالمی میانـهکرد. افزایش تحرکات این جریان به ویژه در تونس، النهضه را 
به فاصله گرفتن از آنها و حرکت به سوی تغییر و سازگاری بیشتر با محیط و نزدیکی به احزاب دیگـر 

  ١سوق داد.
گیری جدیـد  ای سـبب موضـع رسد سه رویداد در داخل تـونس و سـه تحـول منطقـه به نظر می

از اسالم سیاسی، نمـود یافـت. بـه لحـاظ  النهضه شد که در سخنان راشد الغنوشی مبنی بر جدایی
نشـینی  داخلی، وضعیت نامناسب اجتماعی و اقتصادی در تونس با میزان باالیی از بیکـاری، حاشیه

یـک  ۲۰۱۵های اجتماعی ناشی از آن همراه شده اسـت. رشـد اقتصـادی تـونس در سـال  و آسیب
ری جوانان تونسی سه برابر میـزان درصد افزایش یافت. بیکا ٢/١٥درصد بود و میزان بیکاری هم به 

در دوره حمادی الجبالی و   داری النهضه کلی بیکاری در این کشور است. عالوه بر این تجربه دولت
هـای زیـادی را در خـالل انتخابـات  آمیز نبود و سبب شد این حزب کرسـی موفقیت  علی العریض

خود را با وضعیت فعلـی تـونس وفـق ) از دست بدهد. بنابراین النهضه ناچار بود ۲۰۱۴پارلمانی (
  دهد تا پاسخگویی بهتری داشته باشد.

                                                                                                                                        
  ، بازدید:١٣٩٥، »گذاشت؟ کنار را اخوانی اسالم تونس النهضه جنبش چرا«. سایت تحیلي الوقت، ١

www http://alwaght.com 

http://alwaght.com
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نکته دوم خطر رادیکالیسم اسالمی در تونس است که به خصوص از نابسامانی حاکم بر کشور  
های سوریه نیـز بـه ایـن مسـئله دامـن  ها از جبهه کند. بازگشت تونسی همسایه یعنی لیبی تغذیه می

س با حدود سه هزار جنگجو بیشترین میـزان حضـور نیروهـای خـارجی را زند. ناگفته نماند تون می
تواند دموکراسـی  میان صفوف حکومت اسالمی (داعش) دارد. بازگشت هر تعدادی از این افراد می

تشـکل تروریسـتی در ایـن کشـور  ۱۵۷شود تا کنـون  رو کند. گفته می نوپای تونس را با تهدید روبه
ناپذیر   النهضه نـاگزیر بـود در برابـر خطـر یـک رقیـب بنیـادگرا و آشـتیاند؛ بنابراین  شناسایی شده

  اندیشی کند. چاره
مسئله سوم، اختالف نظرها درباره وضعیت داخلی جمعیت النهضه بود که رهبران این حزب را  

ها و نیازهای نسل جدید داخل جمعیت فکری کننـد تـا جمعیـت دچـار  کرد برای گرایش ناگزیر می
  ١.پیرساالری نشودخطر رکود یا 

ترین تحوالتی کـه حـزب النهضـه  مهم ٢آنچنان که سمیه غنوشی، فرزند راشد غنوشی بیان کرد،
 پشت سر گذاشته، به صورت خالصه عبارت است از:

خواه به حزبی تبدیل شد  . النهضه از یک جنبش سیاسی رادیکال در رویارویی با نظام تمامیت  ١
کشـید. همـین مسـئله باعـث شـد  از انقالب را بـه دوش می که بخشی از بار سنگین حکومت پس

های خـود تغییراتـی ایجـاد کنـد. النهضـه دیگـر یـک  النهضه در عملکرد سیاسی و چینش اولویت
جنبش اعتراضی با هدف حمایت از خود و بسیج افکار عمومی ضد حکومت نیست؛ زیرا ایـن بـار 

های مردم و اجرای  آن، پاسخ به خواست قرار است به حمایت از حکومت و سهیم شدن در ساختار
بخشـی بـه آمـوزش و  های عملی آنان در راستای رشد و توسعه، بهبود شرایط زندگی، کیفیت دغدغه

ها و مشکالت بپردازد. ایـن وضـعیت جدیـد  بهداشت، رویارویی با خطرهای امنیتی و سایر چالش
از اپوزیسـیون رادیکـال بـه حـزب  باعث شد النهضه رفته رفته در هویت سیاسی خود تعدیل کند و

 از منطـق  حاکم یا سهیم در حکومت تبدیل شود. بنابراین منطق حکومت اقتضا می
ً
کنـد کـه لزومـا

سیاسـی در یـک سیسـتم دموکراتیـک بـا   اعتراض و مخالفت فاصله بگیرد؛ چنان که نقش معارضه
 است.خواه یا اقتدارگرا متفاوت  اعتراضی در سیستم سیاسی تمامیت  معارضه

                                                                                                                                        
هـاي  وهش ، فصـلنامه مرکـز پژ»گرایـی تجدیدنظر النهضه؛ آغاز یک مرحله تـاریخی در حیـات اسـالم« ،سید عبداالمیر نبوی .١

  .٩٥علمي و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، خرداد 
هضه جنبش«غنوشی،  سمیه .٢

ّ
 پایگـاه ترجمـه ت دعـوت و اصـالح، واحـد، سـایت رسـمی جماعـ»رود؟ می سمت کدام به الن

 http://www.islahweb.org، بازدید: ١٣٩٥رسانی،  اطالع

http://www.islahweb.org
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النهضه به علت برخی مالحظات معروف تـاریخی، در بسـتری از رقابـت شـدید بـا حکومـت 
دار و تـوأم بـا تأییـد و  مستقل شکل گرفت، اما این شکاف پس از انقالب رفته رفته در فرایندی ادامه

تر شد؛ به طوری که حکومت دیگر به النهضه به عنوان یـک خطـر بـرای دولـت و  درک متقابل تنگ
گرایان تونسی هم آن نگرش خصمانه به دولت را نداشتند و  کرد و در مقابل، اسالم آن نگاه نمیثبات 

هضـه بـه   به بخشی از معادله
ّ
حکومت و ثبات کلی در کشور تبدیل شدند. این بدان معناست کـه الن

جای رویکرد مخالفت با دولت، به همان میزان بـه اصـالح و توسـعه از طریـق همـان دولـت روی 
  .آورد

ص اجرایی در حوزه ٢
ّ
سیاسـی روی آورد و در عـین حـال سـایر   . النهضه به سمت نوعی تخص

مدنی گذاشت. طبیعـت   های دینی و دعوی را در چارچوب استقالل کامل در اختیار جامعه فعالیت
مقتضـیات قـانونی کـه مـانع   سیاسی تونس پس از انقالب، بـه عـالوه  آمده در صحنه تغییرات پیش

شد، النهضه را به سـمت ایـن فراینـد و تمـایز سـوق داد. ایـن  زمان انجمنی و حزبی می همفعالیت 
گردد و چنان که  های اجتماعی باز می وری و اثربخشی در چارچوب تقسیم نقش فرایند به اصل بهره

برخی معتقدند، هیچ ارتباطی به حرکت به سمت سکوالرسازی پنهان یا آشـکار نـدارد.  بـه اعتقـاد 
هضه دنبال می« غنوشي:

ّ
هایی اسـت کـه طبیعـت جوامـع  کند تقسیم و تمایز در مسـئولیت آنچه الن
ترکیب و پیچیدگی مقتضی آن است. در فضـای بـاز و دموکراتیـک عـاملی وجـود   نوین با مشخصه

ندارد که جمع میان سیاست و فعالیت اجتماعی خیری و امور دینی و دعـوی را بـر انسـان تحمیـل 
ها نقش خود را بـه طـور کامـل و همـراه بـا  مگان بهتر آن است که هر یک از طرفکند، زیرا برای ه

این تجربه در سایر کشورهای عربی و اسـالمی میـان حرکـت مـادر و » استقالل شغلی انجام دهند.
ایم. شـاید  دار است و در مراکش، الجزایر، اردن، یمن و... چنین تجاربی را شاهد بوده حزب، سابقه
این باشد که این تجارب به جدایی میان حزب و حرکت مادر منجر شد، در حالی که  تنها تفاوت در

ــئولیت ــیم مس ــب تقس ــاعی را در قال ــی و اجتم ــتالف طبیع هضــه اخ
ّ
ــواه  الن ــرد؛ خ ها انتخــاب ک

گشــت یــا  مــدنی یــا داخلــی بــاز می  هــای جامعــه حزبــی یــا آنچــه بــه نقش های درون مســئولیت
  بود.هایی که به حکومت مربوط  مسئولیت

  گیري نتیجه
نباید فراموش کرد این رخداد ماحصل تحوالت دفعی نبوده، بلکه دستورکار کنگره دهم در ساختار، 

مطرح شده است؛ بنـابراین در برداشـت  ٢٠١٢تبیین و رابطه دین و سیاست در کنگره قبلی در سال 
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ی صـورت گرفتـه کـه توان گفت این تحول در طول سالیان طوالنی و به آرامی و تـدریج ابتدایی می
اشـاره  ١های این اندیشه میان رهبران حزب است. چنان که در نوشـتار قبلـی دهنده وجود زمینه نشان

رسد علت اصلی اتخاذ چنین رویکردی را بایـد در سـاختارهای فکـري اهـل سـنت  شد، به نظر می
واسطه درگیری گرا در جهان عرب به  وجو کرد. باید توجه داشت انفعال احزاب سیاسی اسالم جست

پذیری جریان اخوان به این موضوع که اسـالم  های ملي و عربی است. باور و تصادم مواضع با آرمان
ریزی ارزشی و فرهنگی بـرای جامعـه را دارد و  توانایی اداره امور اجرایی، ساماندهی سیاسی، برنامه

مـری بعیـد بـه نظـر حاکمان سیاسی موظف به انجام چنین دستورالعملی در سیاق خـود هسـتند، ا
گرایان عربی در امور شخصـی و فرهنـگ  دهد بستر دینی اسالم شده نشان می رسد. دالیل مطرح می

شود و اجرای همه احکام و قواعد الهـی را در  سفارشی در امر به معروف و نهی از منکر خالصه می
از حرکت به سـمت دانند. همچنین ترس آنان  اداره جامعه، سیاست، اقتصاد و فرهنگ غیرممکن می

رسـد کـه  گونه به نظر می رادیکالیسم اسالمی باعث شده است از اصول ابتدایی نیز کنار بکشند. این
فـرض  بسترهای دینی در اسالم اهل سنت ظرفیـت الزم را بـرای تفـاهم بـا مدرنیتـه نداشـته و پیش

الملل و کسب جایگـاه   النهضه نیز بر آن استوار شده است. در این میان گرایش و ورود به فضای بین
شـود. در پایـان نقـش  سـاز آنـان محسـوب مي های اساسـی تصمیم بهتر در نگاه غرب جزء مؤلفـه

گـرای  هـای افراط تحوالت منطقه در مصر، لیبی و سوریه را نباید فراموش کرد. حرکـت سـریع گروه
 به نابودی آنها انجامید و شـاید فـرار النهضـه از ا

ً
یـن ورطـه اقـدامی در اسالمی در این کشور عمال

  راستای قاعده دفع افسد به فاسد باشد.

                                                                                                                                        
 .٦٥ ص ،١٥٧ ش بدر، نامه هفته ،»النهضه اندیشه دینی ساختار« سیداحمدی، محمد سید. ١


