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  یرانتهدیدهاي افتتاح سفارت ارمنستان در اسرائیل علیه امنیت ملی ا

  رویداد
جمهوری ارمنستان، برای افتتاح سـفارتخانه و اعـزام سـفیر بـه رژیـم  فرمان آرمن سرکیسیان، رئیس

های مختلف  وزیر این کشور، صادر شده، از جنبه صهیونیستی که به توصیه نیکول پاشینیان، نخست
بط رسمی میان برای امنیت ملی و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران حایز اهمیت است. اگرچه روا

آغـاز شـده و از آن زمـان مناسـبات دیپلماتیـک میـان  ١٩٩٢ارمنستان و رژیم صهیونیستی از سال 
 در 
َ
طرفین برقرار بوده، اما همواره سفیر ارمنستان در سایر کشورها از جملـه فرانسـه، مصـر و اخیـرا

 ٩٠یـروان در زمـره ایروان مستقر بوده است. چنانچه سفارت ارمنستان در اسـرائیل افتتـاح شـود، ا
های اشغالی دارای سفارت هستند. با توجه به اهمیت راهبردی  گیرد که در سرزمین کشوری قرار می

موضوع برای جمهوری اسالمی ایران، در ادامه نخست به روند توسعه مناسبات ارمنستان و اسرائیل 
راهکارهـای عملـی بررسـی و عوامل مؤثر در آن پرداخته و سپس پیامدهای این اقدام برای ایـران و 

  خواهد شد. 

  تحلیل رویداد
تصمیم ارمنستان به افتتاح رسمی سفارت خود در فلسطین اشغالی و اعـزام سـفیر مقـیم بـه رژیـم 

  صهیونیستی در پی چند رویداد صورت گرفته است:
رویداد اول، عقد قراردادهای نظامی میان جمهوری آذربایجان و رژیـم صهیونیسـتی کـه بـرای 

های نظامی اسـرائیل بـا  ها تغییر داد. همکاری باغ به نفع آذری ن بار توازن قوا را در مناقشه قرهنخستی
، جمهوری آذربایجـان بـا اسـتفاده از تجهیـزات ٢٠١٦باکو موجب شد در جنگ چهار روزه آوریل 

 مشـارکت نظامیـان اسـرائیلی، بـه  خریداری
ً
شده از اسرائیل و همچنین دریافت اطالعـات و بعضـا

صوص در هدایت پهپادها، موفق شود چند منطقـه کوچـک را بـازپس گیـرد. ایـن امـر مقامـات خ
آویو تجدید نظـر کننـد تـا هـم بتواننـد رابطـه رژیـم  ارمنستان را واداشت در روابط سنتی خود با تل

صهیونیستی با باکو را تا حدی کنترل و مهار کنند و هم در صورت امکان به تجهیزات نظامی جدیـد 
  باغ از بین نرود.  یلی دست یابند تا توازن قوا در مناقشه قرهاسرائ

انقالب  رویداد دوم، تغییرات سیاسی در داخل ارمنستان بود که در یـک حرکـت خزنـده و شـبه
گـرا در  مخملی باعث کنار رفتن نخبگان سنتی متمایل به روسیه و جایگزینی آنها بـا نخبگـان غرب

رفـت  وزیر جدیـد، انتظـار می دن پاشینیان بـه عنـوان نخسـتشد. از زمان روی کار آم ٢٠١٨سال 
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های سیاست خارجی خود تجدید نظر کند و همکاری بـا غـرب را توسـعه  دولت ارمنستان در رویه
 رابطه با اسرائیل نیز ذیل بهبود مناسبات با غرب می

ً
  گنجید.  دهد که قاعدتا

بـه ایـروان و  ۲۰۱۸سفید در پاییز رویداد سوم، سفر جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت کاخ 
ترغیب آن کشور به همراهی با اهـداف آمریکـا بـود. بولتـون در آن سـفر دو هـدف عمـده را دنبـال 

های ضـد ایرانـی و هـدف دوم،  کرد: هدف اول، وادار کردن مقامات ارمنی به همراهی با تحریم می
  ترغیب ایروان به افتتاح سفارت در اسرائیل بود. 

کننده را در تصمیم ایروان برای افتتاح سفارت خود در  یدادهای فوق که نقش تسریععالوه بر رو
های امنیتی رژیـم صهیونیسـتی نیـز از  های اشغالی داشتند، وزارت امور خارجه و سرویس سرزمین
ای برای تشویق مقامات ارمنستان به این اقدام صـورت داده بودنـد.  های گسترده ها قبل تالش مدت

آویو، بلکه در شهر  ائیلی حتی از دولت ارمنستان خواسته بودند سفارت خود را نه در تلمقامات اسر
المقدس مستقر کنند. این اقدام به معنای پیروی کامل از سیاست دولت ترامپ در بـه رسـمیت  بیت

  شود.  شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیئونیستی محسوب می
های اشـغالی ایـن اسـت کـه بـا  تتاح سـفارت در سـرزمینبا این حال برآورد طرف ارمنی از اف

کنـد  واکنش جدی جمهوری اسالمی ایران مواجه نخواهـد شـد؛ زیـرا دولـت ارمنسـتان گمـان می
گونه که ارتباط آذربایجان با اسرائیل تأثیری بر روابط تهران با باکو نداشته، ارتباط ارمنسـتان بـا  همان

ها، ممکن اسـت ایـران در  یروان نخواهد گذاشت. از نظر ارمنیاسرائیل هم اثری بر روابط تهران ـ ا
ای اعمال کند، اما در درازمدت ناگزیر است  گیرانه مدت کمی اعتراض و حتی اقدامات سخت کوتاه

به همکاری با ایروان ادامه دهد. در حالی که اگر جمهوری اسالمی ایران واکنش جدی نشان ندهد، 
  نیت ملی خود مواجه خواهد شد:با چند پیامد منفی در حوزه ام

به قطعنامه مجمع عمومی در مخالفت با به رسمیت  ٢٠١٧. به رغم آنکه ارمنستان در دسامبر ١
المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل رأی مثبت داد، تعیین مکـان اسـتقرار سـفارت  شناخته شدن بیت

رت مخالفت اسـرائیل بـا تنها به تصمیم طرف ارمنی بستگی ندارد. در واقع مشخص نیست در صو
المقدس، موضـع ایـروان چگونـه  آویو و اصرار بر افتتاح آن در بیت استقرار سفارت ارمنستان در تل

و همچنین میراث فرهنگی و دینی کلیسای ارمنی   خواهد بود؛ به خصوص که اکثریت جامعه ارمنی
آویو مستقر شود، باز هم  لالمقدس مستقر هستند. در نتیجه حتی اگر سفارت ارمنستان در ت در بیت

 استقرار سفارتخانه یـا هـر نـوع نهـاد 
َ
احتمال تأسیس یک مرکز فرهنگی در قدس زیاد است. قاعدتا

دیگر در قدس به معنای به رسمیت شناختن این شهر به پایتختی اسرائیل است که چنـین امـری بـه 
  هیچ وجه به مصلحت ایران، فلسطین و جهان اسالم نیست. 

اهداف رژیم صهیونیستی از تحکیم روابط با کشورهای قفقـاز از جملـه ارمنسـتان، . یکی از ٢



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

5  
 

تأثیرگذاری بر فضای ژئوپلیتیک منطقه است. هدف اصلی اسرائیل از یـک سـو ایجـاد اخـتالل در 
جـواری ایـن  مندی از فرصت هم گانه قفقاز جنوبی با ایران و از سوی دیگر بهره روابط کشورهای سه

ری اسالمی به منظور پیشبرد اقدامات امنیتی و اقتصادی ضد ایرانـی خـود اسـت. ها با جمهو کشور
مرزی بیشتر رژیم صهیونیستی بـا ایـران  در نتیجه تحکیم مناسبات ارمنستان با اسرائیل به معنای هم

تواند مخاطرات زیادی را از لحاظ اطالعاتی و امنیتی برای جمهـوری اسـالمی  است که این امر می
  رد. به وجود آو

دهد که نفوذ این رژیـم بـیش از هـر  های رژیم صهیونیستی در قفقاز نشان می . سابقه فعالیت٣
روسـیه  ٢٠٠٨زند؛ چنان که رد پای این رژیم در درگیری آگوست  چیز به ناامنی در منطقه دامن می

 آشــکار اســت. رژیــم  در قره ٢٠١٦و گرجســتان و همچنــین جنــگ چهــار روزه آوریــل 
ً
بــاغ کــامال

های گذشته به عنوان بـازیگری نوظهـور و البتـه تأثیرگـذار در  ونیستی تالش کرده است در سالصهی
بـاغ نفـوذ زیـادي در  باغ نقش فعالی ایفا کنـد. ایـن رژیـم بـه واسـطه وجـود مناقشـه قره مناقشه قره

ق جمهوري آذربایجان به عنوان دومین کشور شیعي جهان یافته است. این امر براي اسرائیل که مطاب
دکترین پیراموني بن گوریون، در پي گسترش روابط خود با کشـورهاي مسـلمان غیـر عـرب اسـت، 

شود. ضمن آنکه نفوذ رژیم صهیونیستي در آذربایجان داراي ابعـاد ضـد  امري مطلوب محسوب مي
بـاغ موفـق شـده  ایراني و ضد شیعي است. در عین حال رژیم صهیونیستي که به واسطه مناقشـه قره

رزهاي ایران حضور نظامي، امنیتي و اطالعاتي داشته باشد، بیش از هـر بـازیگر دیگـري است در م
برد؛ زیرا مطابق دکترین دفـاع و نظـامي ایـن  در منطقه از نا امن شدن مرزهاي شمالی ایران سود مي

ي زن تر باشد، توان بازیگري تهران در معادالت خاورمیانه و ضـربه رژیم، هر چه مرزهاي ایران نا امن
یابد. از این رو رژیم صهیونیستي از وقوع هرگونه نا امني و درگیري در مرزهاي  به اسرائیل کاهش مي

  کند. شمالی ایران استقبال مي
های اشـغالی فلسـطین مسـیر را بـرای افتتـاح سـفارت  . افتتاح سفارت ارمنستان در سرزمین٤

هـای خـود  ن اقدام، بـاکو انـدک نگرانیکند. در واقع با ای جمهوری آذربایجان در اسرائیل فراهم می
 آشکار به برقراری روابط دیپلماتیک بـا 

َ
درباره واکنش احتمالی ایران را کنار خواهد گذاشت و کامال
های گذشته، اسرائیل از نفوذ نظـامی،  رژیم صهیونیستی خواهد پرداخت. نباید از یاد برد که در سال

ای در جمهـوری آذربایجـان  و اجتمـاعی گسـترده امنیتی، اطالعاتی، سیاسی، اقتصـادی، فرهنگـی
های اشـغالی دارد.  برخوردار شده است و باکو تمایل زیادی به بازگشایی سفارت خـود در سـرزمین

تواند شرایط مناسبی برای پیشبرد سیاست همگرایـی آذربایجـان بـا  در نتیجه، اقدام ارمنستان که می
  افع ملی و امنیت ملی ایران قرار ندارد. اسرائیل مهیا کند، به هیچ وجه در راستای من

. احتمال آنکه گرم شدن روابط ارمنستان با اسرائیل، زمینه را بـرای حمایـت بیشـتر آمریکـا از ٥
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باغ تقویت کند، زیاد است. در واقع افتتاح سـفارت ارمنسـتان  موضع ایروان در خصوص مناقشه قره
باغ و فراهم شدن زمینـه بـرای اجـرای طـرح  قره تواند نوعی معامله در خصوص آینده در اسرائیل می

هـا در طـول تـاریخ در قبـال  ای کـه آمریکایی آمریکا در خصوص این مناقشه باشد. با توجه به رویه
ای کـه  گرایانـه اند و همچنین رویکرد حمایت و همواره از تجزیه آن حمایت کرده  جهان اسالم داشته

 هر نوع طرح آمریکایی برای قرهاز دولت پاشینیان در ارمنستان دارند، ق
ً
باغ از یک سو به ضـرر  اعدتا

تواند ایـن منطقـه را بـه جوالنگـاه  مسلمانان در جمهوری آذربایجان خواهد بود و از سوی دیگر می
  امنیتی و نظامی آمریکا و اسرائیل تبدیل کند. 

  گیري نتیجه
های اشـغالی دارد، راهبـرد  سـرزمینبا توجه به پیامدها و مخاطراتی که افتتاح سفارت ارمنستان در 

اصلی و کالن جمهوری اسالمی ایران باید مبتنی بر اعمال فشار حداکثری بر ایروان بـرای ممانعـت 
گرایـی پاشـینیان و همفکـران وی، ایـن  از توسعه روابط با اسرائیل باشد. بر این اسـاس صـبغه غرب

ر ارمنستان تشدید شود تـا از یـک سـو کند که اقدامات اطالعاتی و امنیتی د ضرورت را ایجاب می
گرایش دولت این کشور به غرب افزایش نیابد و از سوی دیگـر ارمنسـتان بـه محلـی بـرای فعالیـت 

های اطالعاتی غربی و حتی رژیم صهیونیستی علیه ایران تبدیل نشود. همچنـین  جاسوسی سرویس
 از سوی ایران مورد مدی

ً
هـای  ریت قرار گیرد تـا گرایشضروری است روابط سیاسی دو کشور کامال

گرایانه ایروان به قرار گرفتن کامل ارمنستان در سـبد غـرب منتهـی نشـود. در واقـع جمهـوری  غرب
تواند با هوشیاری و هوشمندی و همچنین پیگیری یک دیپلماسی فعال، از نفوذ رو  اسالمی ایران می

گرایی و نفوذ  ور تعقیب کند. غرببه گسترش غرب در ارمنستان ممانعت و منافع خود را در این کش
هـای  های انفعالی یـا واکنش ای ضعیف است و نباید با حرکت غرب در ارمنستان هنوز به مثابه ساقه

تواند از لحاظ سیاسی و  احساسی، اجازه تنومند شدن آن را داد. در این زمینه، همکاری با روسیه می
  ن داشته باشد.  اطالعاتی نقش زیادی در مهار نفوذ غرب در ارمنستا

 



 

 

  
  
  نشین  هاي صهیونیست الحاق غور اردن و شهرك

 به رژیم صهیونیستی و پیامدهاي آن

 رویداد
یهودا (جنوب کرانه) و شومرون (شمال کرانه) معروف اسـت،  رود اردن که به عبری به کرانه باختری

وعـود ادعـایی عبارتی، ارض م ترین بخش فلسطین اشغالی اسـت. بـه ها مقدس از نظر صهیونیست
تـر  الخلیل (هبرون) مهم -ها همان یهودا و شومرون است که دو شهر قدس (اورشلیم) صهیونیست

عالوه طبریه و صـفد) در آن  از چهار شهر مقدس یهودیان در فلسطین اشغالی (دو شهر پیش گفته به
ازمان ملـل متحـد و دانـد، امـا سـ عنوان استان هفتم خود می کرانه باختری را به اسرائیل، قرار دارد.

نزدیـک بـه  شناسند. عنوان هفتمین استان اسرائیل به رسمیت نمی کشورهای اروپایی این منطقه را به
کنند. حتی به نظر برخـی از کارشناسـان  نشین در سراسر کرانه باختری زندگی می هزار شهرک ٥٥٠

ا از یهـودا فرزنـد واژه عبری یهود صـفت سـاکنین منطقـه یهودیـه اسـت و یهودیـه نیـز نـام خـود ر
ترین بخـش فلسـطین  رو، کرانـه بـاختری رود اردن مقـدس گیـرد. از ایـن یعقوب(ع) و اعقابش می

 شود.  اشغالی برای یهودیان محسوب می
میالدی و تأسیس رژیم صهیونیستی کرانه باختری به اردن تعلق گرفـت، امـا  ١٩٤٨بعد از سال 

نیـز ملـک  ١٩٨٨یل اشـغال شـده و در سـال توسـط اسـرائ ١٩٦٧در جریان جنگ  شش روزه سال 
حسین پادشاه وقت اردن، جدایی کرانه باختری از اردن را اعالم کرده و از حق حاکمیت خود بـر آن 

 صرف نظر کرد.
گفتنی است که بر اساس طرح صلح ترامپ برای مسأله فلسطین موسوم بـه "معاملـه قـرن" نیـز 

ه باختری به اسرائیل ملحق خواهند شد. امـا میـان نشین در کران های صهیونیست غور اردن و شهرک
ویژه غور اردن اختالف نظـر  نشین و به های صهیونیست ها در خصوص نحوه الحاق شهرک اسرائیلی

پردازیم. حال سؤال اصلی این است کـه پیامـدهای الحـاق  وجود دارد که در اینجا به بررسی آن می
 ئیل چیست؟ نشین به اسرا های صهیونیست غور اردن و شهرک

 تحلیل رویداد
در مورد الحاق غور اردن به اسرائیل باید گفت که اصرار نتانیاهو بر آن بود تا این الحاق در سـپتامبر 

و قبل از انتخابات دوم کنیست و یا به سرعت بعد از انتخابات صورت بگیرد و همین موضـع  ٢٠١٩
اهو در مبارزات انتخاباتی خود بر الحاق نیز حفظ کرد. نتانی ٢٠٢٠مارس  ٢را در انتخابات سوم در 
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کید داشت. او معتقد است اکنـون بـا حضـور ترامـپ  سریع حداکثر دو ماهه غور اردن به اسرائیل تأ
ها فراهم شده است. شتاب نتانیاهو برای ایـن الحـاق  موقعیتی استثنایی برای این الحاق و نیز شهرک

و فــرار از محاکمــه و برکنــاری از منصــب  ها بــه علــت نیــاز مبــرم وی بــه جلــب آراء صهیونیســت
وزیری بود. نتانیـاهو امیـدوار بـود از طریـق الحـاق فـوری ایـن منـاطق، تحـول بزرگـی در  نخست
 های رأی انتخابات کنیست ایجاد کرده و آراء خود را افزایش دهد. صندوق

ر اردن اما گانتص شیوه و زمانبندی و مالحظات خاص خود را داشت و معتقد بـود الحـاق غـو 
ای و البتـه بعـد از  المللـی و منطقـه باید با همـاهنگی دولـت آمریکـا، دولـت اردن و نهادهـای بین

مشخص شدن نتیجه انتخابات کنیست و تشکیل دولت جدید رژیـم صهیونیسـتی صـورت بگیـرد، 
،  های صهیونیستی بـه اسـرائیل زیرا وی معتقد است که الحاق سریع و ناسنجیده غور اردن و شهرک

 ثیر بسیار مخربی بر امنیت کرانه باختری و کشور اردن خواهد داشت.تأ
گفتنی است که بیشتر فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی مخالف الحـاق سـریع بودنـد، 

های امنیتی در کرانه باختری و مرز با اردن دانسته که بـرای مقابلـه  زیرا این اتفاق را سبب ایجاد تنش
الزم را ندارند. همچنین محافل امنیتی ارشد اسرائیل از الحاق غور اردن بـه  با پیامدهای آن آمادگی

) ١٩٩٤دلیل تأثیر مخرب آن بر روابط با اردن و تعلیق احتمالی معاهده صلح راهبردی (وادی عربه 
 شدت نگران هستند. واکنش آشکار دولت اردن در رد طـرح معاملـه قـرن نیـز از طرف این کشور به

 افزاید. ی آنها میبر نگران بسیار
های صهیونیستی کرانه باختری به اسرائیل نیز احتمـال ایجـاد و افـزایش تـنش در  الحاق شهرک

های ساکن در کرانه باختری افزایش  ویژه صهیونیست کرانه باختری و کشور اردن را علیه اسرائیل و به
اسـرائیل تـا چـه انـدازه های صهیونیسـتی و غـور اردن بـه  اما اکنون احتمال الحاق شهرک دهد. می

مثلث آمریکایی طراح و مجـری معاملـه قـرن جـارد  ؟است؟ همچنین مکانیزم الحاق چگونه است
شدت نگران الحاق سریع غـور اردن بـه اسـرائیل هسـتند و  کوشنر، دونالد ترامپ و گرینبالت نیز به

 صورت گیرد فلسفه وجودی معامله قرن از بین 
ً
 خواهد رفت.معتقدند اگر این الحاق سریعا

طور سنجیده صورت بگیـرد و تـا جـای ممکـن بـا  گانتص نیز همواره معتقد بود که این الحاق باید به
بعد از توافـق گـانتص و نتانیـاهو  ای همراه باشد. های منطقه المللی و توافق دولت های بین موافقت قدرت

اق سـریع غـور اردن تأکیـد برای تشکیل دولت وحدت ملی، نتانیاهو نیز مانند گذشته بـر ضـرورت الحـ
المللـی و خواسـت  رو، در همکاری و همسویی بـا گـانتص و شـرایط منطقـه و اوضـاع بین ندارد. از این

 طراحان آمریکایی معامله قرن این الحاق را با مالحظه بیشتر و تأخیر الزم انجام خواهد داد.
هیونیستی و اتحـاد دو رسد اکنون با تشکیل دولت اضطراری وحدت ملی در رژیم ص به نظر می

مالحظـه  رقیب سیاسی یعنی نتانیاهو و گانتص، به لحاظ منطقی ضرورتی برای الحـاق سـریع و بی
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امـا  تواند بـا رعایـت جوانـب مختلـف و در وقـت مناسـب انجـام شـود. وجود ندارد و این امر می
نشـین  صهیونیست های المللی در مقابل الحاق اغوار و شهرک ای و بین های فلسطینی، منطقه واکنش

تشکیالت خودگردان فلسطین خواستار  به اسرائیل نشانگر نامساعد بودن فضا برای این اقدام است.
منظور بحث و بررسی اقدامات کشورهای  برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب به
اراضـی تحـت  هایی از کرانه باختری بـه عربی در قبال تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش

، نماینده تشکیالت خودگردان در اتحادیه عرب عنوان کرد که طـرح »دیاب اللوح« سیطره خود شد.
  ت. المللی در تضاد اس های بین رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری با قطعنامه

شـدت نسـبت بـه تصـمیم رژیـم  ای به ، دبیرکل اتحادیـه عـرب نیـز در بیانیـه»احمد ابوالغیط«
هایی از منطقه اغوار، شمال کرانه باختری یـا هـر منطقـه دیگـری بـه  یونیستی برای الحاق بخشصه

مثابه بازی با آتش و تـالش بـرای ایجـاد تـنش در شـرایطی کـه  اراضی اشغالی هشدار داد و آن را به
المللـی خواسـت رژیـم صهیونیسـتی را  جهان درگیر بحران کرونا است، خواند. وی از مقامات بین

 .دهای خطرناک خود تحت فشار قرار دهن ی تجدید نظر در این سیاستبرا
حـل تشـکیل دو کشـور  سازمان ملل نیز الحاق کرانه باختری را سبب نابودی راه ،از سوی دیگر

نشین یا  های صهیونیست دانست و دبیرکل این سازمان تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق شهرک
اضی تحت سیطره خود را محکوم کرد و آن را نقض خطرناک قوانین هر بخشی از کرانه باختری به ار

المللی دانست و اینکه در شرایط کنونی، کشورها باید با یکدیگر برای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا  بین
 جانبه بزنند. همکاری کنند، نه اینکه دست به اقدامات یک

کیـد کـرد به شناسـد و  ی را بـه رسـمیت نمیوجـه الحـاق کرانـه بـاختر هیچ اتحادیه اروپا نیز تأ
های شورای امنیت از جمله قطعنامه  همسو با قطعنامه ١٩٦٧موضعش در قبال اراضی اشغالی سال 

ثابت است و تغییری نکرده است و الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال رژیـم  ٣٣٨و  ٢٤٢
  الملل است. صهیونیستی نقض صریح و خطرناک قوانین بین

 این الحاق در سطوح مختلف به شرح زیر خواهد بود: اما پیامدهای 
ــم صهیونیســتی و اوضــاع بین ــی، الحــاق غــور اردن و  در عرصــه سیاســت داخلــی رژی الملل

های صهیونیستی در کرانه باختری به اسرائیل، تأثیر مسـتقیم بـر وضـعیت خـاص سیاسـی و  شهرک
 بر آمریکا بر جای خواهد گذاشت.جمهوری نوام امنیتی اسرائیل، اوضاع منطقه و انتخابات ریاست

های انتخابـاتی  های صهیونیستی کرانه باختری به اسرائیل که در وعده الحاق غور اردن و شهرک 
ثباتی در کرانه بـاختری و کشـور  تواند به ایجاد بی هر دو رقیب و نیز طرح معامله قرن وجود دارد می

 بکشاند.اردن منجر شده و طرح معامله قرن ترامپ را به شکست 
گفتنی است طی یک سال اخیر شاهد اعتراضات خیابانی مـردم اردن علیـه دولـت ایـن کشـور 
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های اقتصـادی کشـورهای  طور سنتی وابسته به کمک ور شود. اردن به تواند دوباره شعله بودیم که می
هـای  سابقه قیمت نفـت و تعطیلـی بخش فارس و عربستان سعودی است، اما افت بی حاشیه خلیج

مـدت سـبب تضـعیف  های کنتـرل و قرنطینـه در میان ویژه بخش خدمات و سیاسـت صادی و بهاقت
انداز کـاهش قابـل مالحظـه  فـارس شـده و از هـم اکنـون چشـم اقتصاد کشـورهای حاشـیه خلیج

توانـد ماننـد  های دولت اردن به مردم این کشور نمی های اقتصادی به اردن نمایان است. یارانه کمک
رو، جامعه اردن مستعد ایجاد ناآرامی و تنش خواهـد بـود کـه الحـاق غـور  و از این سابق ادامه یابد
 تواند انگیزه و جرقه الزم را ایجاد کند. های صهیونیستی کرانه باختری می اردن و شهرک

تواند نسبت به افکار عمومی  از طرفی، اردن هم در این شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی نمی
 شـهروند  د و بیش از نیمی از جمعیت اردن فلسطینی بوده و یا فلسـطینیتوجه باش ملت خود بی

ِ
تبار

اردن هستند که به احتمال زیاد اکثریت آنها الحاق غور اردن به اسرائیل را بر نخواهند تابیـد و در آن 
 توجه باشد. تواند نسبت به افکار عمومی بی صورت دولت اردن نیز نمی

باتی و وقوع انتفاضه و مقاومت مسلحانه در کرانه باختری توسط ث الزم به ذکر است که ایجاد بی
فلسطینیان و نیز وقوع ناآرامی در کشور اردن کـه از نظـر سیاسـی، نظـامی و امنیتـی بـرای اسـرائیل 

 به ضرر ترامـپ  ٢٠٢٠اهمیت راهبردی دارد، در آستانه انتخابات نوامبر
ً
ایاالت متحده آمریکا قطعا

 ناپذیری به وی وارد کند.  طمه جدی و جبرانتواند ل خواهد بود و می
هـای  ها اسـت کـه درگیـر جنگ که غـزه مـدت بنابراین، وقوع انتفاضه در کرانه باختری در حالی

جانبه است، ظرفیت بسیار مناسبی بـرای محـور مقاومـت در راسـتای تغییـر  ایذایی و محاصره همه
های عرب نیز به الحاق غور  دولت .شود معادالت در سطح منطقه و رژیم صهیونیستی محسوب می

های اسـرائیل  اند. ارتشـی بار دانسته اردن واکنش نشان داده و آن را مسبب ایجاد اعتراضات خشونت
های شرقی با اردن نگران هسـتند. در واقـع، ثبـات امنیتـی و نظـامی در  ثباتی در مرز وضوح از بی به

  د.مرزهای اردن اهمیت بسیار زیادی برای اسرائیل دار

 گیري نتیجه
با توجه به آنچه که گفته شد و در این شرایط، پروژه محور مقاومت باید بر توضیح و تـرویج شـرایط 

های صهیونیسـتی کرانـه بـاختری بـه اسـرائیل  خطیر فلسطین در صورت الحاق غور اردن و شـهرک
قیـام مـردم در اردن  ور شدن انتفاضه در کرانه باختری و متمرکز شده و به مهیا شدن زمینه برای شعله

ور شـدن  جمهـوری نـوامبر شـعله مدد رساند. چشم اسفندیار ترامپ در آستانه انتخابـات ریاسـت
وقوع انتفاضه در کرانه باختری و قیام مردمـی  انتفاضه در کرانه باختری و قیام مردمی در اردن است.

باشـد و در » رائیلهای صهیونیسـتی بـه اسـ الحـاق غـور اردن و شـهرک«تواند حاصـل  در اردن می
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کید و توجه رژیم صهیونیستی و دولت های منطقه از جمله اردن را به خود  شرایطی که شیوع کرونا تأ
تواند هماهنگی امنیتـی بـین  جلب کرده، چتر امنیتی تضعیف شده و فقدان احتمالی ابومازن نیز می
 خشد.تشکیالت خودگردان و اسرائیل را مختل کرده و احتمال قیام را قوت بب

عد بین
ُ
المللی نیز پیامدهای الحاق کرانه بـاختری و قیـام در اردن و انتفاضـه در کرانـه  البته در ب
تزلزل جدی در کرانه بـاختری و کشـور اردن  تر خواهد بود. تر و برای اسرائیل دردناک باختری جدی

فـارس،  ، خلیجشـمالی، افغانسـتان در کنار مشکالت عدیده آمریکا در حوزه شرق آسیا و چین، کره
ایران و عراق و همچنین معضالت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشـی از شـیوع کرونـا در آمریکـا، 

جمهوری نـوامبر را  ترامپ و دولت او را غـرق کـرده و احتمـال شکسـت وی در انتخابـات ریاسـت
 تقویت خواهد کرد.

ع کرونا و عـدم موفقیـت نقطه قوت ترامپ دستاوردهایش در حوزه اقتصادی بود و اکنون با شیو
دولت وی در کنترل آن و پیامدهای امنیتی، اجتمـاعی و اقتصـادی آن اثـرات مخربـی بـر وضـعیت 

انتفاضه در کرانه بـاختری و کشـور اردن در کنـار تـأثیرات رو،  . از اینسیاسی ترامپ خواهد داشت
  تواند در حکم تیر خالص به ترامپ باشد.  شیوع کرونا می

  



 

 



 

 

  
  

 اعالم خودمختاري شوراي انتقالی جنوب یمنتحلیلی بر 

  رویداد
العاده  ای خودمختاری و وضعیت فوق در بیانیه ۱۳۹۹اردیبهشت  ۷شورای انتقالی جنوب یمن روز 

های جنوبی را اعالم کرد؛ اقدامی که دولت عبدربـه منصـور هـادی بـه آن واکـنش  در تمامی استان
کید کرده است که دولـت خ  نشان داده و آن را ادامه "شورش مسلحانه" واند. شورای انتقالی جنوب تأ

کنـد  گرایی حمایت می جمهور دولت مستعفی یمن از تروریسم و افراط عبدربه منصور هادی، رئیس
هاست. این شورا از ائتالف سعودی و  و مسؤول نابسامانی خدمات عمومی و در رأس آن زیرساخت

 حمایت کنند.  جامعه جهانی خواست از تدابیر دولت خودمختار
تـوجهی دولـت مسـتعفی  ها و بی گیری در سایه تداوم سـخت«در بیانیه این شورا آمده است که 

های فسـاد و واریـز  های ملت در تأمین فعالیت یمن به انجام وظایفش و به کار گرفتن منابع و دارایی
مفـاد توافقنامـه  روی از عمـل بـه ها به حساب فاسدان در خارج و نیز کنـدی و طفـره کردن این پول

معنی و غیرقابل توجیه ائتالف عربی و بر اسـاس واگـذاری اختیـاراتی از  ریاض در میان سکوت بی
شورای انتقالی جنوب تصمیم گرفت  ۲۰۱۷سوی ملت طبق اعالمیه تاریخی عدن در چهارم ماه مه 

  »تدابیر الزم را برای نجات ملت جنوب و حفظ دستاوردهای انقالب به کار بگیرد.
العـاده سراسـری در  اعالم وضعیت فوق  در این بیانیه تدابیری از این دست مشخص شده است:

های جنوبی، مکلف کردن نیروهای نظامی و امنیتی جنوب به اجرای آن از روز  عدن و سراسر استان
قمـری. ایـن بیانیـه بـا مخالفـت عربسـتان ۱۴۴۱مصادف با دوم رمضان  ۲۵/۴/۲۰۲۰شنبه مورخ 

ت امارات مواجه شده و انصارالله نیـز هرگونـه خودمختـاری در جنـوب را مخـالف سعودی و سکو
  اتحاد یمن اعالم کرده است.

های ابین و  ویژه در استان های شدید به های اخیر شاهد درگیری های جنوب یمن طی هفته استان
ی دیگـر شبوه بین نیروهای منصور هادی و االصالح از یک سو و نیروهـای شـورای انتقـالی از سـو

های نظامی بین نیروهای هادی و نیروهای شورای انتقالی جنوب در ماه اوت گذشـته  بودند. درگیری
  منجر به طرد دولت هادی و نیروهایش از شهر عدن شد.

  تحلیل رویداد
وضعیت یمن با اعالم خودمختاری از سوی شورای انتقالی یمن جنوبی وارد مرحله جدیـدی شـده 

و پس از برکناری استاندار عدن و تحت حمایـت  ۲۰۱۷من جنوبی در سال است. شورای انتقالی ی
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امارات شکل گرفت. از ابتدای تشکیل شورای انتقالی جنوب، هدف نهایی این شورا اسـتقالل یمـن 
جنوبی اعالم و از همان زمان به بعد پرچم یمن جنوبی بر فراز مراکز و دفاتر شورای انتقالی جنـوب 

  برافراشته شد.
گذشته با خروج امارات متحده عربی از ائتالف به رهبری عربسـتان و تشـدید اخـتالف  در سال

بین ابوظبی و ریاض، ولیعهد امارات تالش کرد تا نقش عربستان را در منطقه جنـوب یمـن کـاهش 
  دهد. به همین دلیل امارات متحـده عربـی برخـی از شورشـیان مخـالف عبدربـه منصـور هـادی،

های وسیعی  را سازماندهی کرد. در سالی که گذشت، این شورشیان بخش جمهور فراری یمن رئیس
از تأسیسات دولتی و نظامی جنوب یمن را اشغال کردند و اعضای کابینه منصور هادی که در عـدن 

بس  هایی که صورت گرفت یک توافقنامه آتش مستقر بودند به عربستان گریختند. سرانجام با رایزنی
صور هادی به امضاء رسید مبنی بر اینکه یک کابینه مشترک برای اداره امور بین شورشیان و دولت من

رو،  جمهور مستعفی یمن به تعهدات خود عمل نکرد و از همـین جنوب یمن تشکیل شود. اما رئیس
جانبه اعالم خودمختاری کردند. ایـن حرکـت در حقیقـت نـوعی  صورت یک شورشیان بار دیگر به

شود. همچنـین اعـالم خودمختـاری  و عربستان در یمن جنوبی تلقی می درگیری نیابتی بین امارات
شورای انتقالی یمن جنوبی با واکنش منفی انصارالله مواجه شد، زیرا ارتش ملی یمن و انصارالله با 

المندب در  تجزیه این کشور مخالف هستند، در حالی که امارات برای کاهش نفوذ عربستان بر باب
  ه است. صدد تجزیه یمن برآمد

توانند در دو جبهه مبـارزه کننـد و منتظـر هسـتند کـه  در حال حاضر نیز نیروهای انصارالله نمی
ببیند اوضاع عدن چگونه پیش خواهد رفت. اگر امارات و عربستان در زمین یمن درگیر شوند به نفع 

مـا در هـر انصارالله خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که وضعیت جنوب یمن پایدار نیست، ا
المندب برای یـک  حال انصارالله اجازه نخواهد داد که عربستان یا امارات بر منطقه استراتژیک باب

  دوره بلندمدت مسلط شوند.  
در نهایت باید توجه داشت که تجزیه یمن در شرایط فعلی به دلیل نبود یک ارتـش قدرتمنـد در 

به دلیل درگیـری در زمینـه بحـران ویـروس پذیر نیست و جامعه جهانی نیز  جنوب این کشور امکان
رسد کـه اگـر در بلندمـدت شـورای انتقـالی  کرونا توجه چندانی به بحران یمن ندارد. اما به نظر می

جنوب یمن پس از خودمختاری، استقالل این منطقه را اعالم کند عربستان ناچار خواهد شد که بـه 
ستای حفظ حاکمیت عبدربه منصـور هـادی بهانه حفظ وحدت یمن نیروهای خود را در عدن در را

مستقر کند. طبیعی است که عربستان سعودی به دلیل احتمال تسلط امارات بر جنوب یمـن اکنـون 
بـس امضـاء کنـد، امـا  نوعی با انصـارالله و نیروهـای انقالبـی یمـن توافقنامـه آتش تالش دارد تا به

 بدون دریافت تضمین
ً
  شود.  سعود وارد مذاکره نمی رژیم آل المللی با های بین انصارالله قطعا
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گیرد که مردم جنـوب  العاده شورای انتقالی در حالی صورت می اعالم خودگردانی و حالت فوق
نظامی و همچنـین  دلیل قطع شبکه برق طی چند روز اخیر در شهر عدن علیه این گـروه شـبه یمن به

اهرات زدند. بحران قطعی بـرق در ریاست عبدربه منصور هادی دست به تظ دولت مستعفی یمن به 
 کننده در مناطق جنوبی یمن تشدید شده است.  های ویران خصوص پس از وقوع سیل استان عدن به

  گیري نتیجه
همزمان با تشدید اختالفات عربستان و امارات در یمن، شورای انتقالی یمن جنوبی تحت حمایـت 

در صدد تحکیم بخشـیدن بـه حاکمیـت اداری  العاده و خودمختاری ها با اعالم حالت فوق اماراتی
خود و حذف نهادهای وابسته به دولت منصـور هـادی برآمـده اسـت. در واقـع، امـارات از طریـق 
خودمختاری نیروهای شورای انتقالی و تسلط این شورا بر همه نهادهای دولتـی وابسـته بـه منصـور 

ها را از  و در عین حال پای سعودی هادی در صدد است که نفوذ خود را در جنوب یمن افزایش داده
توان گفت که اعـالم خودمختـاری شـورای انتقـالی عـالوه بـر  رو می این منطقه را برچیند. از همین

، ضربه هولناکی بر پیکر ائتالف عربستان و امارات به شمار »عبدربه منصور هادی«دولت مستعفی 
شود. امـا اینکـه  ی این ائتالف محسوب میرود و در واقع نمایانگر فروپاشی اتحاد واهی و ظاهر می

این خودمختاری تا چه حد محقق شود بـه شـرایط آینـده صـحنه میـدانی و سیاسـی یمـن و میـزان 
شورای انتقالی جنوب به دلیل اینکـه  حمایت بازیگران خارجی از این شورا وابسته است. همچنانکه
ــار سیاســی، حقــوقی، امنیتــی و نظــامی دارد، ا ــا واژه اســتقالل ب ــا ب ز آن اســتفاده نکــرده اســت ت

ای بـرای اسـتقالل  های جهانی مواجه نشود، اما این اقدام شورای انتقـالی جنـوب مقدمـه مخالفت
 رود. جنوب یمن به شمار می



 

 



 

 

  
  

  عربستان پس از بحران نفتی اخیر ـ روابط آمریکا

  رویداد  
ا روسیه مبادرت کرد کـه در پس از شکست مذاکرات اوپک به اضافه روسیه، عربستان به جنگ قیمت ب

نتیجه آن قیمت فروش نفت خام تا حد زیادی سقوط کرد. اقدام عربستان در افزایش تولید خود در مـاه 
هـا شـد تـا حـد زیـادی خشـم مقامـات  میلیون بشکه در روز که باعث سـقوط قیمت ١٢٫٣آوریل به 

ادرات نفت شیل آمریکا را بیش تواند ص آمریکایی را برانگیخت، زیرا افزایش عرضه و کاهش قیمت می
گذاری  های آمریکـایی سـرمایه که در نتیجه آن ممکن اسـت شـرکت سازد؛ تا جایی پذیر  از پیش آسیب

کننـده نفـت و گـاز آمریکـا  خود را کاهش داده و کارکنان را اخراج کنند و این اقدامات به منـاطق تولید
های آمریکایی با انتقـاد از عملکـرد نفتـی  سانهزند. در پی این وضعیت، برخی از مقامات و ر ضربه می

  عربستان خواستار آن شدند که دولت ترامپ در روابط خود با این کشور تجدید نظر کند.  

  تحلیل رویداد
یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت که در پی بحـران نفتـی بـه وجـود آمـده، روابـط ریـاض و 

نشریه فارن پالیسـی در گـزارش  .حول بنیادین قرار داردواشنگتن بیش از هر زمان دیگری در آستانه ت
تازگی در حـوزه  خواه آمریکایی به علت تحوالتی کـه بـه گذاران جمهوری خود نوشته است که قانون
گـذاران آمریکـایی در  به نوشته این نشریه، قانون .شدت عصبانی هستند نفتی رخ داده از عربستان به

السکا و داکوتای شمالی دولت سعودی را بـه راههای نفتی از جمله تگزاس،  ایالت انـدازی جنـگ  آ
 از عربسـتان  اقتصادی متهم کرده و قانونی را آماده کرده

ً
اند که طبق آن، نیروهای آمریکایی باید فـورا

  خارج شوند.
عربسـتان پـس از بحـران نفتـی  –فضای پرتنشی که گزارش فارن پالیسی درباره روابـط آمریکـا 

ر حالی است که تنها مدت کوتاهی پـس از شکسـت اوپـک پـالس بـرای کـاهش کند، د ترسیم می
در تـوئیتی نوشـت: "بـا ولیعهـد » دونالد ترامپ«عرضه نفت به بازار در نتیجه عدم همراهی روسیه، 

عربستان صحبت کرده تا با روسیه به توافق برسد." در نتیجه همین سیگنال ترامپ مبنی بـر افـزایش 
ای تولیـد روزانـه نفـت، قیمـت  میلیـون بشـکه ١٠یه و عربستان برای کاهش احتمال توافق بین روس
ای بسیار اندک از توئیت ترامپ نیز، عربستان از  دالر صعود کرد. به فاصله ٣٠جهانی نفت به باالی 

حـل  ای بـه یـک راه جلسه کشورهای اوپک پالس و سایر تولیدکنندگان نفت دعوت کرد تا با تشکیل
میلیـون  ١٠ریاض بـرای کـاهش -عادالنه برای ثبات بازار دست پیدا کنند که نتیجه آن توافق مسکو
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 ٤٠تـا  ٣٠طور موقـت حـدود  بشکه نفت در روز بود. همین موضوع نیز سبب شد تا قیمت نفت به
 دالر در هر بشکه افزایش یابد.

و افزایش قیمت آن تنهـا بـه ارسـال توئیـت محـدود البته راهبرد ترامپ برای کاهش عرضه نفت 
رسد که ترامپ در اعمال فشار به عربستان برای کشاندن روسیه به سمت توافق  نشده بود. به نظر می

کاهش تولید، به اعمال تعرفه گمرکی روی واردات نفت از این کشور تهدید کـرده کـه البتـه چنـدان 
های اقتصـادی ترامـپ در  محـور اصـلی سیاسـتموضوع عجیبی نیست، چرا کـه تهدیـد همـواره 

 تعامالت اقتصادی آمریکا با سایر کشورها بوده است.
بنابراین، موافقت عربستان با خواسته ترامپ در برگزاری نشست با روسـیه و بـه تبـع آن کـاهش 

آلودی کـه در  رغم مباحث تنش میلیون بشکه در روز حاکی از آن است که به ١٠میزان تولید نفت تا 
شود اما در عـالم واقـع،  ها درباره تأثیر بحران نفتی بر آینده روابط آمریکا و عربستان مطرح می رسانه

تغییـری در رسـد کـه  با توجه به مناسبات عمیق و بنیادینی که دو طرف با یکدیگر دارند به نظـر نمی
بـرای فشـار بـر هـای فراوانـی  مناسبات راهبردی طرفین رخ داده باشد. ضمن آنکـه آمریکـا از اهرم

رسد در آینده نیز  های خود برخوردار است. همچنانکه به نظر می عربستان در راستای تأمین خواسته
ویژه آنکه ترامپ بـرای  های نفتی دو کشور بیش از گذشته با مواضع یکدیگر همسو باشد، به سیاست

  عربستان نیاز دارد.  جمهوری آمریکا به همراهی باال بردن قیمت نفت در آستانه انتخابات ریاست
عربستان  -توان گفت که این بحران در سطح راهبردی چالشی در روابط آمریکا  در مجموع، می

ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است در سطح موضـوعاتی ماننـد مـاجرای مـرگ جمـال خاشـقجی 
در روابط تواند  های موقت میان طرفین شود. بر این اساس، چنین موضوعاتی نمی باعث ایجاد تنش

عمیق و پیچیده آمریکا و عربستان خلل جدی ایجاد کند، به این دلیل که در روابط دو کشور مسـائل 
شـود تـا  حائز اهمیت دیگری مانند نفت و موضوعات سیاسی و امنیتی نیز وجود دارد که سـبب می

  طرفین روابط عمیق خود را قربانی یک بحران زودگذر نکنند.

  گیري نتیجه
ها در خصوص تأثیر این بحران بـر آینـده  های متعددی را در سطح رسانه زنی اخیر گمانهبحران نفتی 
عربستان مطرح کرده است. اگرچه این بحران با توجه به اهمیت نفـت و درآمـدهای  -روابط آمریکا

صورت موقت تحت تأثیر قرار دهد، اما در بلندمـدت بـه  تواند روابط دو کشور را به چشمگیر آن می
سـاله آمریکـا و  ٧٥روابط دو کشور را تحت تأثیر قـرار نخواهـد داد. نخسـت آنکـه روابـط  دالیلی

شـود.  عربستان در موضوعات مختلف به حدی در هم تنیده شده است که مانع از فروپاشـی آن می
های الزم برای تقابل با آمریکـا  زایی، از قدرت و ظرفیت دوم آنکه عربستان در هیچ موضوع اختالف
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شود. در نهایت اینکه، منافع  های این کشور تسلیم می ر نیست و دیر یا زود در برابر خواستهبرخوردا
دهد واشنگتن منافع گسترده خـود را فـدای  عربستان برای آمریکا تا جایی اهمیت دارد که اجازه نمی

 یک بحران زودگذر کند. در مجموع همانطور که در گذشته هم مشاهده شد، روابط دو کشور ممکن
است در موضوعاتی همچون بحران نفتی دچار تنش شود، اما موقـت بـوده و در نهایـت بـه روابـط 

 شود.   راهبردی دو کشور آسیبی وارد نمی



 

 



 

 

  
  

 هاي تروریستی فعال در ادلب  شناسی گروه وضعیت

  رویداد
و پـس  شـود های تروریستی معارض در شمال سوریه تلقی می عنوان تنها پایگاه گروه استان ادلب به

هــا، همــواره صــحنه کشــمکش و درگیــری و همچنــین عملیــات  از اشــغال آن از ســوی ایــن گروه
های تروریستی ادلب از حیث گفتمان، هویت، اهـداف  حساب در میان آنها بوده است. گروه تسویه

و وابستگی خارجی از تنوع و تکثر زیادی برخوردار هستند و طی دوره اشغال این استان و با توجه به 
های متعـددی بـر حسـب تحـوالت و  روند تحوالت نظـامی و سیاسـی سـوریه، شـاهد دگردیسـی

نوشتار پیش رو ضمن بررسی رونـد دگردیسـی ایـن  اند. امنیتی بوده -رویدادهای سیاسی و نظامی 
های یادشده و پراکندگی آنها در سطح استان ادلب بعـد از امضـای  ها، به آخرین وضعیت گروه گروه

  پردازد.   یان روسیه و ترکیه میتوافق جدید م

  تحلیل رویداد
همزمان با آغاز فرایند مـذاکرات آسـتانه و مشـارکت نماینـدگان  ۱۳۹۵در سال  :مذاکرات آستانه
هـای  الشام (النصره سابق) به مقرهـای گروه های نظامی در این مذاکرات، جریان فتح برخی از گروه

 هویـت شرکت
ً
اخـوانی داشـتند، حملـه کـرد و بخـش زیـادی از  کننده در این مذاکرات که عمـدتا

ها را به کنترل خود درآورد. در پی وقوع این حمله، تعداد زیادی از  جغرافیای استان و دفاتر این گروه
الشـام را  الشام پیوسـتند و گـروه تحریر های نظامی ادلب از جمله جنبش نورالدین زنکی به فتح گروه

کننده در مذاکرات آستانه بـه سـمت بیعـت  های نظامی شرکت تأسیس کردند. در سوی مقابل، گروه
شـود، گـام  ترین گروه نظامی منسوب به اخوان تلقی می عنوان قوی الشام که به مجدد با جنبش احرار

  الشام در کنار آن قرار گرفتند.  برداشتند و در در مقابله با تحریر
کل گرفت؛ یـک اردوگـاه بـه سـرکردگی از این زمان به بعد، دو اردوگاه در جبهه نظامی ادلب ش

الشام و اردوگاه دیگر به سرکردگی جنبش احرارالشـام. اردوگـاه نخسـت دارای گفتمـان  هیأت تحریر
المسـلمین اسـت کـه عقبـه فکـری،  دار جنـبش اخوان تکفیـری بـوده و اردوگـاه دوم پـرچم – سلفی

  گردد.  ایدئولوژیک و پشتیبانی مالی آن به کشور ترکیه برمی
هـای  منظور ایجـاد وحـدت و یکپـارچگی در بـین گروه کشور ترکیـه بـه :یل جبهه ملی تحریرتشک

گام برداشت » جبهه ملی تحریر«منسوب به اخوان سوریه به سمت تشکیل یک گروه جدید با عنوان 
االحـرار، ارتـش ادلـب آزاد،  الشـام، جیش الشـام، صقور ها از جمله فیلق و سعی کرد همه این گروه
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های منسوب به ارتش آزاد را در کنار هم قرار دهد. هدف ترکیـه از انجـام  یر سوریه و گروهجبهه تحر
های تحت حمایت خود در داخل استان ادلب بود تا بدین وسـیله،  بخشی به گروه این اقدام، وحدت

گیری نوعی توازن و همچنین بازدارندگی در برابر حمـالت آفنـدی و غافلگیرانـه  ای برای شکل زمینه
  الشام فراهم کند.  روه تروریستی تحریرگ

پس از آن که نیروهای ارتش سوریه با حمایت و  :بس و امضاي توافق آتش 5-آزادسازي آزادراه ام
هـا و مشـارکت زمینـی نیروهـای مقاومـت موفـق شـدند در پنجمـین دور از  پشتیبانی هوایی روس

ها آزاد  را از اشـغال تروریسـت ۵-محلب موسوم بـه ا-عملیات استان ادلب، آزادراه راهبردی دمشق
عنوان اقدام تکمیلی بعد از آزادسازی آزادراه  به ۴-سازند، در گام بعدی به سمت آزادسازی آزادراه ام

هـا بـا مقامـات  هـا و ارتباطـات ترک حرکت کردند که در نهایت و پس از افزایش سطح تماس ۵-ام
  ان فراهم شد.بسی دیگر در این است گیری آتش روس زمینه برای شکل

کیـد دارد:  توافق آتش . ایجـاد ۱بس اخیر میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه بر دو اصل مهـم تأ
. ۲) و ۴-الذقیـه (ام –کیلـومتر در دو سـمت شـمال و جنـوب جـاده حلـب  ۶منطقه حائل به طول 

 . ۴-ترکی در طول آزادراه ام -های مشترک روسی اندازی گشتی سپس، راه
زنی مشترک کردند،  اقدام به گشت ٤-روهای ترکی و روسی، پنج بار در آزادراه امبا وجود آنکه نی

ها تنهـا  زنی شـوند و گشـت هـای تروریسـتی مواجـه می هایی از سـوی گروه اما هر بار با کارشـکنی
شـود و  محدود به حد فاصل روستای ترنبه در نزدیکی سراقب تا شـهرک نیـرب در شـرق ادلـب می

های تروریستی در گـام اول اقـدام بـه تخریـب بخشـی از  وجود ندارد. گروه امکان اجرای کامل آن
زنی در  های مردمی مانع اجرای کامل گشت های بعدی با برپایی تحصن آزادراه کرده و سپس در گام

ها داشتند،  طول مسیر این آزادراه شدند و با وجود آنکه نیروهای ترکی سعی در پراکنده کردن تحصن
  اند.  زنی در طول آزادراه ناتوان بوده اجرای کامل گشت اما تا کنون در

هر چند گروه تروریستی تحریرالشام در ظاهر مخالفت خود را با برپایی هرگونه تحصن در طول 
ای که  رود که گروه مذکور با توجه به مواضع محتاطانه اعالم کرده، اما احتمال می ٤-مسیر آزادراه ام

الـدین  های تروریستی تنـدرو همچـون حراس ، با تحریک برخی از گروهدر روابط خود با ترکیه دارد
بس اخیر میـان ترکیـه و روسـیه  دنبال کارشکنی در مسیر اجرای توافق آتشصورت غیر مستقیم به  به

باشد. در هر صورت، افزایش و تقویت حضـور ترکیـه و نیروهـای نظـامی ایـن کشـور و همچنـین 
سـازی در منطقـه جنـوب ادلـب و در  ش ملـی و جبهـه ملـی آزادهای وابسته به آن همچون ارت گروه

عنوان بـازیگر غالـب در ایـن  از میزان نفوذ و سیطره این گروه بر استان ادلب بـه ٤-اطراف آزادراه ام
توان  کاهد و بر همین اساس می منطقه و در تقابل با گروه جبهه ملی آزادسازی (وابسته به ترکیه)، می

زنی نیروهـای  یل اصلی کارشکنی این گروه در اجرای توافق اخیر و گشـتگفت چه بسا یکی از دال
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، تأثیر ایـن مسـأله بـر قـدرت نفـوذ آن در داخـل اسـتان ادلـب ٤-روسی در طول آزادراه ام -ترکی
  در معرض تضعیف قرار گرفته بود.  ٥-تر نیز در پی آزادسازی آزادراه ام باشد که پیش می

الشام همزمان با افزایش و تقویت حضـور  گروه تحریر :ی قواي خودتالش تحریرالشام براي بازآرای
های نظامی جدیـد و تغییراتـی در سـطح  های وابسته به آن، اقدام به تشکیل تیپ نظامی ترکیه و گروه

انـدام و  الشـام بیشـتر در راسـتای عرض فرماندهان صف اول و دوم خود کرد. ایـن اقـدامات تحریر
بخشـی دوبـاره و  بر حمالت آفندی ارتش سوریه در آینده و همچنین توازنبازآرایی قوای خود در برا

تازگی حضـور نظـامی  شود کـه بـه های نظامی وابسته به ترکیه تعریف می نمایی در برابر گروه قدرت
  اند.  خود را با اتکا به بازیگری ترکیه در این منطقه تقویت کرده

های  بـس و آغـاز گشـتی بعد از امضای توافق آتش: تقویت حضور نظامی و تسلیحاتی ترکیه در ادلب
ها، دولت  زنی های تروریستی در اجرای کامل گشت روسی در ادلب و ممانعت گروه -مشترک ترکی

بس اقدام به افزایش ادوات و ارسـال و تزریـق حجـم بـاالیی از نیروهـای  ترکیه به بهانه تحکیم آتش
ها و  دلب کرده و در واقـع بـه بهانـه مهـار کارشـکنینظامیان وابسته به خود در جنوب ا نظامی و شبه

ای را  تعداد زیـادی از نظامیـان ترکیـه ۴-زنی در طول مسیر آزادراه ام تالش برای اجرای کامل گشت
وارد این استان کرد تا جایی که بر اساس گزارش مؤسسـه آمریکـایی مطالعـات جنـگ، ترکیـه طـی 

نظامیان عرب وابسته به این  ای و شبه امل نظامیان ترکیههزار نیرو ش ۲۰های فوریه و مارس حدود  ماه
کشور (که در عملیات شاخه زیتون و چشمه صلح شرکت کرده بودند) وارد کرده اسـت. عـالوه بـر 

هـزار ادوات  ۷پایگـاه نظـامی و انتقـال حـدود  ۵۰این، به گفته این مرکز، ترکیه به تأسیس بـیش از 
را نیـز  MIM-۲۳ Hawkکرده و به همین بهانه پدافند هوایی سنگین نظامی در استان ادلب مبادرت 

  در جنوب شهر ادلب نصب کرده است. 

  گیري نتیجه
امنیتی خـود در ادلـب صـرف نظـر از  -طور کلی، تالش ترکیه برای افزایش حضور و نفوذ نظامی به

ویـت اخـوانی) هـای نظـامی وابسـته بـه ترکیـه (بـا ه نظامیان و گروه اینکه زمینه را برای تقویت شبه
کنـد، ایـن امکـان را در اختیـار ایـن  و جبهه ملی آزادسازی فـراهم می (SNA)همچون ارتش ملی 
دهد تا در پرتو آن یک واحد نظامی یکپارچه و متحد را با مشارکت ارتش ملی و جبهه  کشور قرار می

ه ایـن اسـتان در ملی در استان ادلب با هدف مقابله حداکثری با هرگونه حمله آفندی ارتش سوریه ب
  آینده تأسیس کند.

گیری یک واحد نظامی یکپارچه در استان ادلـب زمینـه  این احتمال وجود دارد که در پرتو شکل
هـایی از آن  الشام در بلندمدت و پیوستن گروه برای ایجاد شکاف و انفکاک در صفوف هیأت تحریر
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حفظ مناسـبات اقتصـادی، نظـامی و  روسیه نیز هر چند به دنبال به واحد نظامی جدید فراهم شود.
ثبـاتی شـود، امـا در عـین حـال، از  سیاسی خود با ترکیه بوده و مایل نیست این مناسبات دچـار بی

بـرداری کـرده و بـار دیگـر بـه  بس اخیـر بهره ضعف آنکارا در اجرای تعهدات مندرج در توافق آتش
  گام برخواهد داشت. وفصل پرونده ادلب  سمت به کارگیری مجدد گزینه نظامی در حل
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  کرونا به مثابه سالح بیولوژیک غرب

  رویداد
ای مبتنی بر تئوری توطئه مطرح شـد کـه با گسترش بیماری کرونا در چین و کشورهای دیگر فرضیه

این بیماری برآمده از آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا بوده که تالش دارد رشد و توسعه اقتصادی چین 
مقابل با گسترش موج این بیماری در آمریکا، فرضیه رقیبـی توسـط مقامـات را مهار کند. در طرف 

های دومنظوره بیولوژیکی چینـی اسـت. غربی در نظر گرفته شد که این بیماری محصول آزمایشگاه
 ها در جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم این نوشتار بهبر این اساس و با توجه به سابقه جهانی ابرقدرت

  این فرضیات را مورد بررسی قرار دهد. دنبال آن است تا

  تحلیل رویداد
شـود رسان گفته میزا و آسیبجنگ بیولوژیک یا به تعبیر بهتر بیو تروریسم، به هرگونه اقدام وحشت

ــاری ــک بیم ــل بیولوژی ــدی عوام ــار عم ــا انتش ــازی ی ــتفاده از آزادس ــا اس ــه ب ــواع ک ــامل ان زا ش
افزارهـایی گیـرد. در واقـع چنـین جنـگ لوژیک انجـام میزا یا سموم بیوهای بیماری میکروارگانیسم

افزارهـای کالسـیک و ناپذیرتری نسبت بـه جنـگ رسانی کنترلدارای پتانسیل بیشتر و قابلیت آسیب
ها در آمریکا عوامل میکروبی مـورد متعارف هستند. در این مورد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

و  A ،Bبر حسب میزان خطر حاصل از کاربرد آنها به سه طبقـه های بیولوژیک را استفاده در سالح
C  کند. بندی می تقسم  

 سـازی) بـهاند و از طریق آئروسـل (پراکنـده حتی در دوز پایین به شدت سمی :Aـ عوامل گروه 
سرعت بین افراد اجتماع قابل انتشار و سرایت هستند. واکسن مؤثری علیه آنها در اختیـار نیسـت و 

زایـی فراوانـی دارنـد. ایـن عوامـل پایـداری محیطـی به کارگیری توانایی کشتار و آسیب در صورت
همین دلیـل هـر گونـه افزارهای بیولوژیک وجود دارد. به نها در جنگمناسبی دارند و سابقه کاربرد آ
له این وجود آورد. از جمتواند زمینه دلهره و هراس را در جامعه  هدف به  شایعه انتشار این عامل می

 زخم، طاعون و آبله است.ها سیاهبیماری
های (سمی در باکتری) زا و توکسینهای بیماریطیفی وسیع از میکروارگانیسم :Bـ عوامل گروه 

 آسانی دارند، اما از قدرت کشتار و آسـیببیولوژیک را شامل می
ً
زایـی کمتـری شود که انتشار نسبتا

های منتقله از ـ عصبی، مسمومیت های عروقی طیف، آسیبهای این برخوردارند. از جمله بیماری
 راه غذا و آب و تیفوس است.

زایـی هسـتند کـه بـه علـت در های نوظهور و به شدت بیماریشامل میکروارگانیسم :C ـ عوامل گروه
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عنـوان  هـای نـوین تغییـر یابنـد و بـهتواننـد بـا فنـاوریدسترس بودن و قدرت تکثیر و انتشار آسـان مـی
افزارهای بیولوژیک استفاده شـوند. ایـن عوامـل از ایـن نظـر مـورد توجـه بار در جنگ های مرگ گانیسمار

زا و کنتـرل آنهـا بـرای مواجهـه های عفونـتهای انتشار، مکانیسمعلت نبود دانش فنی از راه هستند که به
هـای گیری از عفونـتهای تشخیص، درمان و پیشـها در حوزهاحتمالی با عوامل این گروه، باید پژوهش
های حاد تنفسی (نیپا ویروس)، عفونت شدید تنفسـی ها عفونتحاصل توسعه یابد. از جمله این بیماری

 )، ایدز، سارس و در این مورد کروناست.H1N1(هاتنا ویروس)، ویروس آنفوالنزا  (

  هاي بیولوژیکتاریخچه جنگ
گردد، اما از قرون وسـطی بـه بعـد اسـتفاده از د برمیهای قبل از میالهایی به سالسابقه تاریخی چنین جنگ
ها شایع بود. برای مثال در محاصره شهر کافا (اوکراین امروزی) توسط مهاجمـان تاتـار چنین ابزاری در جنگ

های بسته شهر گرفتار اپیـدمی طـاعون شـده میالدی رخ داد، مهاجمان که بیرون از دروازه ١٣٤٦که در سال 
ساد بیماران به داخل شهر و گسترش بیماری در شهر، از ایـن بدشانسـی بـه عنـوان عـاملی بودند با پرتاب اج

کـه تعیـین رابطـه یـک  ١مـیالدی و انتشـار اصـول کـخ ١٩برای موفقیت استفاده کردند. اما با ورود بـه قـرن 
هـا کارگیری تسلیحات بیولوژیک در دستور کـار جـدی ابرقـدرت میکروارگانیسم با بیماری مشخص شد، به

شـروع  ١٩٤٠های آزمایشگاهی بیولوژیکی خـود را در دهـه قرار گرفت. دو کشور آمریکا و چین نیز فعالیت
از  ١٩٥٣و آمریکا در جنـگ کـره در سـال  ١٩٤١کردند. در این میان چین در جنگ بیولوژیکی علیه ژاپن در 

دارای زرادخانـه عظـیم  ١٩٦٠ه های زیادی کردند. ایاالت متحده آمریکا در اواخر دهـاین تسلیحات استفاده
هـای قـارچی ها و پـاتوژنزا، توکسینهای بیماریشماری از میکرو ارگانیسمبیولوژیکی بود که شامل انواع بی

بـاری،  هـای مرگ (نوعی عامل بیماری برای هدف قرار دادن محصوالت زارعی) بود. با گسترش چنین سالح
و  ٢سازی تسلیحات بیولوژیک و تخریب آنها ایجاد شـدذخیره کنوانسیون منع توسعه، تولید و ١٩٧٢در سال 

 ایـن همه زرادخانه ١٩٧٢- ١٩٧٣های به ظاهر طی سال
ً
هـای بیولـوژیکی آمریکـا نـابود شـدند، امـا عمـال

صـورت  پروژه نسل چهـارم چنـین تسـلیحاتی (بـه ٢٠٠٠ها نه تنها نابود نشدند بلکه با شروع سال زرادخانه
  ٣ها قرار گرفت.و استفاده آمریکایی پنهانی) مورد آزمایش

                                                                                                                                        
 یا هچهارگانـ اصـول علت به شتریب ،تاس داده انجام که ییکارها از نظر صرف ار ی،آلمانشناس  و میکروب پزشک، کخ وبرتر. ١

 اسـت کـرده بیـان را ییارهایمع اصول نیا در او .کرد منتشر شیها پژوهش انیپا از پس ١٨٨٤ سال در را آنها که آورند یم ادی به
 از مـورد هـر در. ١ :از نـدا عبارت کـخ اصول .شوند گرفته نظر در نیمع عفونت کی به کروبیم کی دادن نسبت هنگام دیبا که
 حیتلقـ. ٣. کـرد جـدا خـالص کشـت صـورت بـه دیبا را سمیکروارگانیم. ٢. باشند داشته وجود دیبا ها سمیکروارگانیم یماریب
 سـمیکروارگانیم. ٤. آورد وجـود بهن آ مشخص میعال با را یماریب همان دیبا یشگاهیآزما حساس جانور در جداشده کروبیم
 .کرد جدا خالص حالت به دوباره یشگاهیآزما جانور از دیبا را
ها، مواد سمی، گازها و  تسلیحات بیولوژیک دیگـر) مصـوب کنندهپروتکل ژنو (منع استفاده از خفه ١٩٥٢. باید گفت در سال ٢

 شده بود که ایاالت متحده آمریکا آن را امضا نکرد.
افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز: یـک مطالعـه  بیوتروریسم و جنگ«د زارعی بیدکی و مهدی باللی، . مجی٣

  .٣، ش ٢٢، مجله علوم پزشکی دانشگاه بیرجند، دوره »مروری کالسیک
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  گسترش تسلیحات بیولوژیکی آمریکایی
هـای دومنظـوره میالدی) مقامـات آمریکـایی بـا ادعـای اینکـه آزمایشـگاه ٢٠٠٠با شروع این دهه (

- ویـژه امنیـت ملـی آمریکـایی هـا و بـهسازی چین عاملی برای تهدید ملـتشناسی و واکسنویروس
هـا و اختالفـات میـان ت بیولوژیکی خود ادامه دادند. یکی از ایـن درگیـریهاست، به توسعه تسلیحا

انسانی بود که یکی از متخصصان چینـی روی چنـد نـوزاد  DNAطرفین در خصوص کشف اصالح 
نیـز فـیلم  ٢٠١١همـراه داشـت. در سـال آزمایش کرده بود که درگیری لفظی میان مقامات دو کشور را 

گـر  در جشنواره ونیز مورد توجه قرار گرفت که داستان آن روایـت The Contagionآمریکایی با عنوان 
کنـگ شیوع ویروس حاد تنفسی (ترکیب آنفوالنزا و ویروس نیپا) در سراسر جهـان اسـت کـه از هنـگ

شایع شده و از خوک و خفاش به انسان انتقـال پیـدا کـرده اسـت. پـس از اکـران ایـن فـیلم، یکـی از 
ـ تخیلی وجـود نـدارد، بلکـه ایـن  عنوان علمیشد که در آمریکا فیلمی به  ای مدعیکارشناسان رسانه

هـا پایـه و اساسـی بـرای عملیـات و نقشـه اجرایـی شـوند و ایـن ایـدهها ارائه میها براساس ایدهفیلم
هاست. در واقع با گسترش بیماری کرونـا در چـین، برخـی کارشناسـان بیولـوژیکی چینـی آمریکایی

ویروس از طریق ورزشکاران آمریکایی طی مسابقات نظامیان جهان به این کشـور  مدعی شدند که این
مثابـه  وارد شده است. در واقع به زعم کارشناسان سیاسی، دو عامل اقتصاد و جمعیـت زیـاد چـین بـه

  شوند که باید هدف قرار گیرند.های آینده محسوب میتهدیدی برای ابرقدرتی آمریکا در دهه

  گیرينتیجه
شـود. در طـول نـوزدهمین عنوان دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان محسـوب مـی امروز بهچین 

 ٣٠پین اظهـار داشـت کـه چـین در جمهور شی جینگکنگره ملی حزب کمونیست در پکن، رئیس
درصد از رشد اقتصاد جهانی سهیم است. وی گفت نقشه راه سه دهه آینده چین به سـمت جایگـاه 

چین به یک رهبر جهانی در نوآوری، نفـوذ و  ٢٠٥٠ت. او افزود تا سال قدرت بزرگ ترسیم شده اس
ها و آمارها، چین در سال در واقع به زعم نگارنده، براساس این داده ١قدرت نظامی بدل خواهد شد.

کشد و به قدرت نظامی و اقتصـادی اول  جایگاه رهبری جهانی آمریکا را به چالش جدی می ٢٠٥٠
انـد جایگـاه  ر این اسـاس بـدیهی اسـت مقامـات آمریکـایی کـه در تالشجهان بدل خواهد شد. ب

الملل حفظ کنند، به تسلیحات بیولوژیکی روی بیاورنـد تـا هـر دو ابرقدرتی آمریکا را در حوزه بین
 فاکتور نظامی و اقتصادی چین را هدف قرار دهند.

                                                                                                                                        
1. Bloomberg News, “China Propels Global Economy Through Best Performance in Decade,” 

Bloomberg. N.p. Accessed 17 May 2018. 



 

 



 

 

  
  

  کنکاش در روابط مصر و اتیوپی با توجه به موضوع سد النهضه

  ادروید
این روزها دستگاه دیپلماسی مصر و اتیوپی بـرای تبیـین مواضـع خـود در قبـال سـد النهضـه و یارکشـی 

ای قـاهره در ایـن  اند. دستگاه تبلیغـاتی و رسـانه گیری داشته ای و جهانی به سود خود، تحرک چشم منطقه
بـا، بـه رغـم های آدیـس آبا دهی یک جنگ روانـی و سـرد علیـه مواضـع و سیاسـت برهه زمانی در شکل

مشکالت شیوع ویروس کرونا در کشور، به شدت فعال شده و پافشاری اتیوپی برای شـروع آبگیـری سـد 
  خواهی، قلمداد کرده است. را بدون حصول توافق با مصر و سودان، نوعی باج ١٣٩٩در پاییز 

  تحلیل رویداد
درصـد از  ۹۵ر است، زیـرا های منافع و امنیت ملی مص تأمین آب نیل در ابعاد گوناگون از اولویت

رسـد از  درصد از آبـی کـه بـه سـد آسـوان می ۸۶شود و  تأمین می ١منابع آبی این کشور از رود نیل
  گیرد. ارتفاعات اتیوپی سرچشمه می

منافع استراتژیک، ژئوپلیتیک و اقتصادی مصر به دلیل نیاز مبرم به منابع آبی بـرای کشـاورزی، 
میلیون نفـر، همـواره اهمیـت رود نیـل را بـه عنـوان  لغ بر نودجمعیتی باصنعت و تأمین آب شرب 

اولویت امنیت ملی این کشور به خوبی نمایان کرده است؛ بنابراین مصـر در طـول تـاریخ خـود در 
ای خـود را  تالش بوده است با کسب بیشترین منافع از این رودخانه، قلمرو حاکمیت و اقتدار منطقه

  پاس بدارد.
ای در شـاخ  هـای منطقـه های داخلی و جنگ )، درگیر تنش١٣٨٥ـ ١٣٥٤(اتیوپی طی سه دهه 

آفریقا بوده و به دالیل فراوانی نتوانسته است از موقعیت ژئواستراتژیک خود در دره نیـل و در اختیـار 
گیری از  برداری کند. اکنون پس از یک دهه ثبات و امنیت نسبی، با بهره داشتن منابع آبی فراوان، بهره

های خـارجی در تـالش اسـت بـا مـدیریت منـابع آبـی و ایجـاد تأسیسـات آبـی و  گـذاری سرمایه
ها و ابعاد مختلفی رونق دهد. تأسـیس سـد النهضـه  های تولید برق، اقتصاد خود را در زمینه نیروگاه

های آبی مصر برخـورد  پایه اصلی توسعه اقتصادی این کشور خواهد شد اما با منافع ملی و سیاست
تـرین سـد قـاره  های الزم بـرای سـاخت بزرگ یوپی هم اکنون در زمینه ایجاد زیرسـاختکند. ات می

                                                                                                                                        
 ٣٤٩ و ت سـه میلیـونمسـاحتا دریای مدیترانـه و  یکتوریاکیلومتر از دریاچه و ٥٥٨٤ طول با لین رودخانه. حوزه  ١

ای قرار دارنـد.  یقایی در این حوزه رودخانه. دوازده کشور آفررودخانه جهان است نیتر یطوالنهزار کیلومتر مربع، 
  در بحران اخیر سد النهضه، سه بازیگر اصلی مصر، سودان و اتیوپی هستند. 
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  آفریقا به توانمندی زیادی رسیده است و بر حق خود در مدیریت آبی رود نیل پافشاری دارد.
های مختلف مصر همـواره در اسـتفاده از منـابع  طی یک قرن اخیر حکومت: الف) سابقه تاریخی
داری انگلـیس تـا  اند. اقتصاد سرمایه هدات استعماری دولت انگلیس متکی بودهآبی رود نیل به معا

پایان جنگ جهانی دوم، به افزایش تولیدات محصول پنبه مصر با مرغوبیـت جهـانی، نیـاز مبرمـی 
نخسـتین  ١٣٠٨داشته و این امر بدون تأمین منابع آبی فراوان از دره نیل میسر نبوده اسـت. در سـال 

توزیع و مدیریت آب رود نیل به ابتکار دولت انگلیس امضا شد و مصر  براساس این  معاهده درباره
  برداری از منابع آبی این حوزه، حق وتو به دست آورد. معاهده، در بهره
میان مصر و سودان منعقد شد که براساس آن منابع آبی رود نیل  ١٣٣٨نامه در سال  دومین توافق

میلیارد متر مکعب و  ۵۵. بر پایه این توافق، مصر ساالنه بیش از بین این دو کشور تقسیم شده است
  میلیارد متر مکعب حق استفاده از منابع آبی رود نیل را دارند. ۱۸سودان بیش از 

نامه یادشده نقش و حضور  کدام از دو توافق دهد که آدیس آبابا در هیچ شواهد تاریخی نشان می
    ١نداشته است.

ای مخالفت بـا چیرگـی مصـر و  دار سیاست منطقه شته پیشگام و پرچمهای گذ اتیوپی طی سال
را مردود و ارثیه دوران استعماری  ١٣٣٨و  ١٣٠٨های  های سال سودان بر منابع آب نیل بوده و توافق

کلی دگرگـون  دانسته است. آدیس آبابا با  ایجاد سد النهضه، موازنه قدرت را در حوزه رود نیل بـه می
اهدات قبلی را تا حدود زیادی نادیده گرفته است. تهدیدهای قاهره از زمان حکومت کرده و مفاد مع

های آبی اتیوپی و ساخت سد النهضـه، بـه دالیـل ضـعف راهبـردی  مبارک تا کنون در قبال سیاست
وگوها و مـذاکرات  مصر در ابعاد مختلف، همواره جنبه نمایشی داشته و نتوانسته است بر روند گفت

  ه تأثیر بگذارد.در این زمین
 ۷۰را شروع کرده و تا کنون حـدود  ٢ساخت تأسیسات عظیم سد النهضه ١٣٩٠اتیوپی در بهار

  درصد از عملیات ساخت سد النهضه به اتمام رسیده است.
های آمریکا، کشورهای  گری در کارزار مهار و کاهش گستره بحران میان مصر و اتیوپی، میانجی

                                                                                                                                        
  است. لیرود نهای مهم حوزه  سرچشمه.  فالت اتیوپی یکی از ١
ظـر کـرد. گردد، ولی با فشارهای مصر، اتیوپی از این پـروژه صـرف ن بازمی ۱۳۳۲. اندیشه ساخت این سد به سال ٢

 یتقرو عرض آن  متر ۱۷۰ سد کیلومتر مربع، ارتفاع ١٨٠٠ت پیرامونی سد بالغ بر مساح
ً
 .بـود خواهـد لومتریک ٢ با

سـد  نیااست (برابر سهمیه ساالنه مصر و سودان از آب نیل).  عبکمتر م دلیاریم ٧٤ گنجایش آبگیری سد بالغ بر
کننده بـرق در دیتول نیتر به بزرگ ، اتیوپی سدبا تأسیس این  .شش هزار مگاوات برق را خواهد داشت دیتول ییتوانا

، ولی بـه علـل برسد انیبه پا ١٣٩٤سد در سال  نیاحداث ا اتیقرار بود عملآغاز در خواهد شد.  لیقاره آفریقا تبد
شود  یآغاز م ۱۳۹۹سد از سال  یریآبگ ،اتیعملاز قبل  یبراساس برآوردهاید. طول انجامه احداث آن بگوناگون، 
 ، سد یریآبگ اتیعمل ١٤٠٤رسد تا سال  یو به نظر م

ً
راهبـردی و زیـر پـروژه  نیـاپایـان خواهـد رسـید. بـه  کامال

  ت.داشته اس نهیدالر هز اردیلیم ۵از  شیبساختی، تا کنون برای اقتصاد اتیوپی 
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گیری نداشـته و کشـاکش مصـر، سـودان و  تا کنون تأثیرات چشـماروپایی و حتی کشورهای عربی 
بـرداری از سـد النهضـه همچنـان در حـال  اتیوپی بر سر تقسیم منابع آبی رود نیل و چگونگی بهره

  دگردیسی است.
های آبی اتیوپی، مصر و سودان، سه بازیگر اصـلی  سیاست :ها و مواضع بازیگران صحنه ب) سیاست

های کالن و راهبردی و نیازهای اقتصـادی  ، متفاوت و هرکدام تابع سیاستعرصه ایجاد سد النهضه
 خود است.
 ٩٥این کشور به طور کلی در تأمین آب کشاورزی و شرب بر منابع آبـی نیـل ( . دیدگاه مصر:١

درصـد  ٨٧، سهمیه سـاالنه آن حـدود ١٣٣٨و  ١٣٠٨های  نامه درصد) تکیه دارد  و بر اساس توافق
میلیـارد مترمکعـب کـل آب نیـل) اسـت. بـر اسـاس  ٨٤لیارد متـر مکعـب از می ٥٥٫٥آب نیل (

، سهمیه ساالنه مصر به چهل میلیارد متر مکعـب کـاهش خواهـد یافـت، در ١٣٩٤نامه بهار  توافق
صورتی که جمعیت این کشور و نیاز آن به آب نیل به طور روزمره در حال افـزایش اسـت. مصـر بـا 

ت تأسیسات سد النهضه مخـالف و خواسـتار طـوالنی شـدن بـازه های آبی اتیوپی و مدیری سیاست
، ١٣٩٤کامل آبگیری سد به میزان حداقل هفت سال اسـت. گرچـه مصـر بـا امضـای توافـق بهـار 

برداری از سد النهضه را تأیید کرده، اما این سـد در ابعـاد گونـاگون بـرای  ه مشروعیت ساخت و بهر
 ١آور است. نای آن زیا مصر و اقتصاد و جایگاه منطقه

. موضع اتیوپی: آدیس آبابا از باال و با دست پر موضع گرفته است و سد النهضه را یک پـروژه ٢
داند. اراده ملی و افکـار عمـومی اتیـوپی در  ملی و یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشورش می

از ایـن  دفاع از حق خود، متحد و منسجم است و حکومت این کشور بارهـا اعـالم کـرده در دفـاع
پروژه آماده جنگ و برخورد نظامی است. اتیوپی خواهان تسریع در آبگیری سـد اسـت (حـدود دو 

   ٢مگاوات در سال) استفاده کند. ٧٥٠سال) تا بتواند از مزایای تولید برق (ظرفیت تولید آغازین
نهضه، . سیاست سودان: سودان در دوران حکومت ژنرال عمر البشیر، خود را در پروژه سد ال٣ 

دانست؛ بنابراین مواضعی به سود اتیوپی داشت. اما اکنون و در  به ویژه در زمینه تأمین برق برنده می
مرحله پساالبشیر، خارطوم سیاست و موضع واحـد و منسـجمی نـدارد. شـورای عـالی نظـامی بـه 

ادی دانـد) تـا حـدود زیـ فرماندهی ژنرال عبدالفتاح برهان (خـود را وامـدار حمایـت السیسـی می
قوی الحریه و «سیاست حمایتی از مواضع قاهره داشته است، ولی نخبگان سیاسی وابسته به جریان 

، به علت دفاع از منافع ملی سودان، در جبهـه آدیـس آبابـا »سودان اول«پیرو دفاع از شعار » التغییر
                                                                                                                                        

د داد و اقتصـاد آن برداری از این سد، برآورد شده است مصر یـک میلیـون شـغل از دسـت خواهـ . با تکمیل و بهره١
  متحمل آثار و تبعات منفی خواهد شد.

هـزار مگـاوات  ٦ ظرفیت تولید بـرق ایـن سـد بـه ١٤٠١ها، با تکمیل آبگیری سد در سال  . براساس برآورد اتیوپی٢
  .خواهد رسید
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وپی، تحفـظ اند؛ از این رو نسبت بـه بیانیـه اتحادیـه عـرب در محکومیـت اقـدامات اتیـ قرار گرفته
 دولت سودان به ریاست  داشته

ً
آمادگی خود را برای وساطت بین قاهره » الله حمدوك عبد«اند. اخیرا

 بست روند مذاکرات اعالم کرده است. و آدیس آبابا برای گشودن بن
. نقش آمریکا: ترامپ به عنوان واسطه در عرصه بحران سد النهضه دخالت کرده و واشنگتن به ٤

، شاهد چند دور مذاکره بین مصر، سودان و اتیوپی بوده است، اما حاصل راهگشـایی عنوان میزبان
  بست در پی نداشته است.  برای خروج از بن

گذاری کیـان صهیونیسـتی در پایـان جنـگ جهـانی دوم،  ها: از دوران پایه . توطئه صهیونیست٥
گیر و فعـالی داشـته  چشـمرژیم صهیونیستی در کشورهای دره نیل به ویژه اتیوپی، نفـوذ و حضـور 

های رود نیـل بـرای تهدیـد امنیـت ملـی مصـر یکـی از  است. ایجاد چالش و تهدید در سرچشـمه
های راهبردی این رژیم بوده است. اکنون رژیم نتانیاهو به السیسی گفته است اگر سهمی از  سیاست

ن ابـی احمـد و ها وساطت خواهند کرد و مشکل بـی آب نیل به فلسطین اشغالی برسد، صهیونیست
  زودی حل خواهد شد. السیسی به

  گیري نتیجه
بـرداری بهینـه  های سیاسی و امنیتی در دفاع از حق خود در آب نیل دارد و برای بهره قاهره هنوز برگه
ها باید درک روشنی از اهمیت نقش متغیر اسرائیل در این معادلـه داشـته باشـد. اتیـوپی  از این برگه
رین امنیت ملی رژیم صهیونیستی دارد و موضوع تأمین منـابع آب در اندیشـه ای در دکت جایگاه ویژه

ها و  دینی و سیاسی این رژیم موقعیت حساس و پراهمیتی دارد. از ایـن رو مصـر بایـد در سیاسـت
راهبردهای خود در قبال رژیم صهیونیستی بازنگری و سیاست آفریقایی خـود را ماننـد دوران ناصـر 

  بازسازی کند. 


