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  پیامدها و ها پیام تهران؛ ـ  دمشق نظامی توافق

  رویداد
، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به سوریه و دیدار بـا سـپهبد »محمد باقری«شکر در سفر سرل

، جانشین فرمانـده نیروهـای مسـلح و وزیـر دفـاع سـوریه، توافقنامـه جـامع »علی عبدالله ایوب«
هـای نظـامی و  همکاری نظامی میان دو کشور امضاء شد. این توافقنامه با هدف گسـترش همکاری

هـا میـان دو طـرف، در روز  عالیت نیروهای مسـلح دو کشـور و تـداوم هماهنگیامنیتی در عرصه ف
هـایی را بـه  تیرماه به امضاء رسید. امضـای ایـن توافقنامـه در ایـن برهـه زمـانی پیام ۱۸چهارشنبه 

کند، که نوشتار پـیش رو  المللیِ دخیل در بحران سوریه مخابره می ای و بین بازیگران مختلف منطقه
  ازد.  پرد به آن می

  تحلیل رویداد
سـال از آغـاز بحـران در سـوریه و حمایـت  ۹تهران بعد از گذشت ـ  توافقنامه نظام و امنیتی دمشق

جمهوری اسالمی از این کشور در مقابله بـا ایـن بحـران بـه امضـاء رسـید. ایـن توافقنامـه حامـل 
باشد که بـا حمـالت  میهایی برای بازیگران دخیل در بحران سوریه از جمله رژیم صهیونیستی  پیام

های مقاومت در جغرافیای سوریه به دنبال عـدم تثبیـت حضـور  گاه خود علیه مواضع گروه گاه و بی
  گیرد. نظامی ایران در قلمرو سرزمینی سوریه بودند که در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار می

  افزایش سطح بازدارندگی در برابر حمالت هوایی رژیم صهیونیستی. 1
تهران در شرایطی امضاء شد که دولت سوریه با حجـم زیـادی از  -فقنامه نظامی و امنیتی دمشقتوا

فشارهای بیرونی با هدف خروج نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسالمی و عدم تثبیتِ حضـور 
این نیروها در جغرافیای سوریه مواجه بوده و از طرف دیگر رژیم صهیونیسـتی بـا حمـالت آفنـدی 

های مقاومت سعی دارد زمینه را برای تسریع در خـروج ایـن  یه مواضع ثابت و متحرک گروهخود عل
نیروها و عدم تثبیت حضور آنها فـراهم سـازد و در واقـع هـدف اصـلی رژیـم صهیونیسـتی از ایـن 

باشـد، امـا در پرتـو امضـای  های حضور این نیروها در جغرافیای سوریه می حمالت افزایش هزینه
دمشق زمینه برای تقویت سیستم پدافندی ارتش سوریه و به موجب آن افزایش  -تهران  پیمان امنیتی

سطح بازدارندگی در برابر حمـالت هـوایی رژیـم صهیونیسـتی فـراهم خواهـد شـد. در واقـع، در 
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ها برای  های پیشین رژیم صهیونیستی از ضعف سیستم پدافندی سوریه و همچنین تالش روس سال
بـرداری را کـرده و حمالتـی را  مهوری اسالمی و رژیم صهیونیستی نهایت بهرهایجاد موازنه میان ج

های مقاومت و ارتش سوریه انجام داد، اما با امضای این توافقنامه و به موجب آن  علیه مواضع گروه
تقویت سیستم پدافندی سوریه، زمینه برای مهار حداکثری حمالت آفندی رژیم صهیونیستی فراهم 

  خواهد شد. 

  سوریه جغرافیاي در ایران امنیتی –تثبیت حضور نظامی  .2
این توافق در شرایطی به امضاء رسید که حاکمیت سوریه در معرض فشـارهای شـدید اقتصـادی از 

ای از جمله آمریکـا و اتحادیـه اروپـا بـا هـدف کـاهش سـطح  ای و فرامنطقه سوی بازیگران منطقه
های مقاومت  امنیتی و تسریع در روند خروج گروه –همکاری با جمهوری اسالمی در عرصه نظامی 

 نیز دولت آمریکا با تصویب قانون سزار یا قیصر سعی داشـت 
ً
از جغرافیای سوریه قرار داشت. اخیرا

ها میان دو کشور را کاهش دهد، اما امضای این پیمان نه  های شدید سطح همکاری با اعمال تحریم
تهران و دمشق را گسترش خواهد داد، بلکـه زمینـه را بـرای تنها سطح روابط نظامی و راهبردی میان 

امنیتی با دولـت ایـن  -تثبیت نقش و موقعیت جمهوری اسالمی در سوریه و تداوم همکاری نظامی
کشور در قالب توافق جدید فراهم خواهد ساخت. در واقع، رژیم صهیونیستی با همراهی آمریکا بر 

امنیتی ایران و  –های اقتصادی امکان تثبیتِ حضور نظامی  یمآن بود تا در پرتو حمالت آفندی و تحر
های مقاومت را در جغرافیای سوریه به حداقل ممکن برساند، اما امضای ایـن پیمـان نـه تنهـا  گروه

امنیتی میان دو کشور خواهد شـد، بلکـه زمینـه را بـرای  -منجر به استمرار و تداوم همکاری نظامی
  سازد. در سوریه فراهم می تثبیت موقعیت جمهوری اسالمی

های پیشین در سـوریه  های گذشته و بر پایه توافق عالوه بر این، جمهوری اسالمی ایران در سال 
منظور استمرار و تداوم این حضور نیاز به توافـق جدیـدی  حضور نظامی داشت و بر همین اساس به

آنچه توافقنامه جدیـد را گیرد. امنیتی صورت  -بود که در بستر آن اقدامات جدیدی در حوزه نظامی
  سازد، برخورداری آن از دو مؤلفه جامعیت و راهبردی بودن است.   های پیشین متمایز می از توافق

هـای  انداز همکاری های مختلفـی در خصـوص چشـم زنی تا پیش از امضای این توافق، گمانـه
ینکـه بعـد از پایـان بحـران، شد و ا نظامی و امنیتی میان نظام سوریه و جمهوری اسالمی مطرح می

ها و حضور نظامی ایران در این کشور وجـود دارد، امـا در پرتـو توافـق جدیـد  امکان قطع همکاری
انداز روشـنی از مناسـبات دو کشـور در حـوزه نظـامی و امنیتـی و همکـاری  امکان ترسـیم چشـم

یی بـا یکـدیگر داشـتند، امـا ها عینیت خواهد یافت. ایران و سوریه، تا پیش از این، توافق  جانبه همه
های پیشین، هر کدام محدوده زمانی مشخصـی داشـتند کـه اکنـون بـا اتکـا بـر ایـن توافـق،  توافق
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  تر و راهبردی خواهد بود.  ها میان دو طرف جامع همکاری

  گیري نتیجه
 همزمان با تثبیت موقعیت بشار اسـد درامنیتی در سوریه گویای آن است که  ـ روند تحوالت نظامی

عرصه میدانی تحوالت، گفتمان آمریکا و رژیم صهیونیستی که تا پیش از آن بر پایه بشارزدایی و یـا 
زدایـی و  حذف بشار اسد از معادالت قدرت استوار بود، با یک چـرخش تـاکتیکی بـه سـمت ایران

خـود  مقابله با نقش و نفوذ ایران در سوریه و مهار آن تغییر یافت و جبهه مخالف از مطالبـه اصـلی
صورت تاکتیکی عبور کرد و به سمت خارج کردن ایـران از  گیری بشار اسد از قدرت به مبنی بر کناره

های شدید اقتصـادی تغییـر مسـیر  سوریه از طریق تشدید حمالت آفندی و همچنین اعمال تحریم
و  داد. با امضای توافق جدید میان دو کشور زمینه برای مهار حمـالت و کـاهش فشـارهای آمریکـا

زدایی و تالش برای مهار نقش و نفـوذ ایـران در سـوریه و تثبیـت  رژیم صهیونیستی در راستای ایران
  شود.  موقعیت آن فراهم می

دولت سوریه با امضای این توافق نشان داد روابط با جمهوری اسالمی ایران، روابطی راهبـردی 
عنوان خط قرمز خـود  مقاومت را به دار بوده و نظام سوریه، منافع جمهوری اسالمی و محور و ریشه

تلقی کرده و بر سر حضور ایران و نفوذ آن در سوریه از جمله مسائل مربوط بـه حضـور مستشـاران 
زنی نخواهد کرد. در واقـع، روابـط و مناسـبات دو کشـور در  الله چانه نظامی ایران و نیروهای حزب

ای آن، نه تنهـا کـاهش نخواهـد  انان منطقهپیم رغم فشارهای شدید آمریکا و هم مرحله پسا بحران به
راهبردی میان دو کشور و استمرار آن در حوزه نظامی و   یافت، بلکه در آینده نیز شاهد گسترش رابطه

عنوان یک اصل ثابت در سیاست خـارجی نظـام سـوریه تلقـی  امنیتی خواهیم بود. این مناسبات به
  خواهد گرفت.  شده و با فشارهای بیرونی دستخوش تغییر قرار ن





  
  

  مختصات تظاهرات موسمی عراق

  رویداد
های مختلـف  با گرم شدن هوا و آغاز فصل تابستان ضعف و کمبود خدمات اساسی چون بـرق در اسـتان

شود تا بـا شـروع فصـل تابسـتان  یابد. این امر موجب می های جنوبی نمود بیشتری می ن ویژه استا عراق به
عنوان  های جنـوبی باشـیم؛ موضـوعی کـه از آن بـه راضـی در اسـتانهـای اعت گیری حرکت شاهد شـکل

شود که موسم اصلی آن فصل تابستان بوده و دوره زمانی محـدودی دارد. در  های موسمی یاد می تظاهرات
عنوان آغـازگر  طور معمول کانون بحـران اسـتان جنـوبی بصـره بـوده کـه بـه این گونه تظاهرات موسمی به

های جنـوبی در درجـه  ها از این استان به سمت اسـتان آید و مسیر تظاهرات می حرکت اعتراضی به شمار
  یابد. های میانی و بغداد در درجه بعد گسترش و تسری می نخست و استان

 تحلیل رویداد
ها و  ها مطالبات معیشتی، همچنین فـراهم سـاختن زیرسـاخت مطالبه اصلی در این گونه تظاهرات

 ٢٠١٩اساسی از جمله برق و آب آشامیدنی است. اگرچه در سـال  ارائه مطلوب و مناسب خدمات
با شروع فصل گرما بـه دلیـل اهتمـام حکومـت مرکـزی بـه اسـتان بصـره در راسـتای جلـوگیری از 

عنوان  گیری حرکت اعتراضی شاهد بروز و ظهور تظاهرات در استان بصره در فصل تابستان بـه شکل
ین تظاهرات بـا تـأخیر در ابتـدای مهرمـاه کلیـد خـورد. موسم شروع حرکت اعتراضی نبودیم، اما ا

ای  گونـه شاهد بودیم تغییر کانون بحران بـود، به ٢٠١٩های سال  ای که در تظاهرات ترین مؤلفه مهم
عنوان کـانون اصـلی بحـران عمـل  که کانون بحران از جنوب به شمال انتقال یافته و این بار بغداد به

های جنـوبی تسـری و  های میانی و اسـتان تدریج به سمت استان به های بغداد کرده و آتش تظاهرات
چـه در ابتـدا در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد و همچنـین  گسترش یافت. مطالبـات تظاهرکننـدگان اگر

هـای  شده از سوی احزاب و جریان تدریج و تحت تأثیر مطالبات مطرح مطالبات معیشتی بود، اما به
 های معترضان مطرح شد. زمره خواستهسیاسی، مطالبات سیاسی نیز در 

های موسمی در سال جـاری در عـراق نشـان از الگـوی جدیـد حرکـت  الگوی جدید تظاهرات
های جنوبی نبوده و  اعتراضی دارد. در این دور از تظاهرات، کانون بحران دیگر استان بغداد یا استان

اند.  ر ایـن حرکـت اعتراضـی شـدهنشـین درگیـ های شیعه های میانی و دیگر اسـتان در مقابل، استان
بغداد توسط معترضـان در  -گیری تظاهرات اعتراضی در استان واسط  و بسته شدن جاده کوت شکل

اعتراض به وضعیت نامطلوب برق در این اسـتان و همچنـین اعتـراض اسـتاندار نجـف بـه قطعـی 
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عی رقابت میـان اسـتانی گسترده برق در این استان نمایانگر این روند است. در این الگوی جدید نو
شـده از سـوی دولـت مرکـزی  مندی از خدمات ارائه های استانی در راستای بهره در سطح حکومت

های جنوبی با آغاز فصل گرما و بهبود  گیرد. در واقع، در پی اهتمام دولت مرکزی به استان شکل می
ی احساس تبعیض در میـان ویژه در حوزه برق، نوع رسانی به ها در زمینه خدمات وضعیت این استان

نوعی موجب بروز کشمش میـان  های مختلف میانی شکل گرفته و از سوی دیگر به شهروندان استان
 ویژه در زمینه ارائه سهمیه برق هر استان شده است. های محلی و حکومت مرکزی به حکومت

و احتمـال های بحران از تـوان تأثیرگـذاری محـدودی برخـوردار بـوده  در الگوی جدید، کانون
ها محدود است. از سوی دیگر، حرکت اعتراضی در این  ها به سایر استان تسری بحران از این استان

های محلی هـدف  ها چالش جدی برای حکومت مرکزی محسوب نشده و در واقع، حکومت استان
روند. ساختار حاکمیت عـراق در قالـب سـاختاری دوگانـة فـدرال در  اصلی معترضان به شمار می

هــای  یابـد. یکـی از مـوارد چالش هـای محلـی نمـود می رچوب حکومـت مرکـزی و حکومتچـا
های  بندی های محلی است که خود درگیـر سـهمیه ساختاری در عراق در زمینه ناکارآمدی حکومت

هـای محلـی در سـطح خـرد بـا  حزبی و جریانی در سطح استان خود هستند. ناکارآمدی حکومت
سازد. بر همین اساس، یکـی از  را با بحران مشروعیت روبرو می تسری به سطح کالن دولت مرکزی

هـای  الغـای حکومت«هـای زمـانی مختلـف،  هـای اعتراضـی در دوره مطالبات همیشگی حرکت
هـای  چـه حکومت یابـد. از سـوی دیگـر، اگر های اسـتانی نمـود می بوده که در قالب شورا» محلی

گونه اهرم فشار و نظـارتی بـر عملکـرد و  لت هیچشوند، اما دو محلی از سوی دولت تأمین مالی می
 های محلی ندارد.  کارکرد حکومت

وزیر عـراق بـه خـوبی دریافتـه اسـت کـه  ، نخسـت»مصطفی الکـاظمی«بر اساس این روند، 
موفقیت دولت وی در گرو عملکرد موفق در سطح استانی است. در همین راستا، وی در بستری نرم 

های نزدیک به خـود در سـطح  یاهو  در نخستین گام اقدام به چینش مهرهو به دور از ایجاد هرگونه ه
ها و  ها کرده است. اقدام دیگر وی کـه در راسـتای افـزایش اختیـارات خـود در سـطح اسـتان استان

هـای محلـی و اســتانداران برداشـته شـد ابــالغ  های حکومت همچنـین محـدود کـردن صــالحیت
های معاونـان اسـتاندار،  مبنـای آن هرگونـه تغییـر در پسـتای به اسـتانداران بـود کـه بـر  بخشنامه

ها و همچنین مدیرکل اداره بهداشت، مدیرکل اداره آموزش و پـرورش و هیـأت  فرماندهان شهرستان
 وزیر عراق، کرده است. نخست  گذاری  را منوط به کسب موافقت مصطفی الکاظمی، سرمایه

های محلی  و اداری منوط به همراهی حکومتگیری اصالحات اقتصادی  مبارزه با فساد و شکل
کوشـد بـرای ارائـه الگـوی مـوفقی از  در سطح خرد با دولت مرکزی است. مصطفی الکـاظمی می

حکمرانی خود در عراق و همچنین موفقیت دولت خود تا حد ممکن در راستای همراه ساختن ایـن 
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ابله با فساد در سطح اسـتانی ها در درجه نخست حرکت کرده و در گام دیگر در راستای مق حکومت
های محلی حرکت کند. موضـوع دیگـر آن اسـت  های دولت در مسیر کاهش اختیارات و صالحیت

که دولت عراق از اهرم بودجه و چینش افراد همسو با خود در راستای افزایش قـدرت مـانور دولـت 
  کند. برداری می ها به بهترین نحو بهره مرکزی در سطح استان

  گیري نتیجه
مشخصات اصلی اعتراضات موسمی عراق میزان پایین خشونت، مطالبات غیر سیاسی و بیشتر معیشـتی 

های مسبوق به سابقه جنـوب نیسـت. همچنـین سـطح  خیز مانند بصره و استان و تمرکز آن در نقاط بحران
 هـای محلـی ها با دولت مرکزی در این اعتراضـات پـایین اسـت و معترضـان بیشـتر بـا حکومت درگیری

اند. تـداوم  های محلی هستند که با حکومت مرکزی وارد چـالش شـده درگیری دارند و این خود حکومت
 این تظاهرات با بهبود وضعیت ارائه خدمات استمرار زیادی نخواهد یافت. 

  





  
  

  دالیل درخواست کشورهاي عربی 
  لسطینف –براي از سرگیري مذاکرات رژیم صهیونیستی 

  رویداد
کشور عربی در بیانیه پایانی نشست مشترک ویدئویی خود که به دعـوت اردن و بـا  ۹وزیران خارجه 

  المللـی "صـریح و مـؤثر" علیـه طـرح حضور دبیرکل اتحادیه عرب برگزار شد خواستار موضـع بین
  الحاق کرانه باختری و از سرگیری مذاکرات بین دو طرف بر اساس راهکار دو دولتی شدند.

اردن، مصر، عربستان، فلسـطین، تـونس، عمـان، مـراکش و   مارات،در نشست وزیران خارجه ا
کیـد شـد کـه جامعـه جهـانی بایـد مواضـع و تـدابیر روشـن و ۱۳۹۹تیـر  ۱۷شنبه  کویت (سه ) تأ

الملـل و  تأثیرگذاری برای ممانعت از اجرای طرح الحاق رژیم صهیونیستی و حمایت از قـانون بین
ه بر لزوم بازگشت به مذاکرات جـدی و کارآمـد بـرای حـل حمایت از صلح اتخاذ کند. در این بیانی

المللـی  های بین حل دو دولتـی و طبـق قطعنامـه های رژیم صهیونیستی و فلسطین بر اساس راه تنش
کید شد. پایبندی به طرح صلح عربی سال  حل دو دولتـی  و موضع عربی حامی راه ۲۰۰۲مربوط تأ

کید بود.   از دیگر نکات مورد تأ
هایی  ا به دعوت اردن در سایه تنش در اراضی فلسطینی و تالش برای الحاق بخشاین نشست بن

  از کرانه باختری به رژیم صهیونیستی برگزار شد.

  تحلیل رویداد
ها در حـالی مطـرح  درخواست وزرای خارجه عربی از رژیم صهیونیستی برای مذاکره بـا فلسـطینی

 اغلب کشورهای عربی از راه
ً
کننـد. در واقـع، پـس از  ل دو دولتی حمایت میح شده است که تقریبا

، اغلـب ۱۹۶۷برای تشکیل دو کشـور در محـدوده مرزهـای  ۲۰۰۵عبدالله در سال   پیشنهاد ملک
  کنند.  ها با این طرح موافقت کردند، طرحی که سازمان ملل و اروپا نیز از آن حمایت می عرب

های  فلسطین تا حد زیادی به تنش درخواست کشورهای عربی برای مذاکره رژیم صهیونیستی با
شـود کـه در نتیجـه آن تـنش  های اشغالی مربـوط می ناشی از طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین

زا، کشـورهای عربـی بـه ایـن  میان طرفین به باالترین سطح خود رسیده است. در این شـرایط تـنش
طینی احتمـال وقـوع جنـگ اند که توقف مذاکرات و نادیـده گرفتـه شـدن طـرف فلسـ نتیجه رسیده

ها را متـأثر  ها و صهیونیست جدیدی را در منطقه ایجاد خواهد کرد که آسیب آن نه تنها هم فلسطینی
  ها در حوزه عربی نیز شود. ور شدن درگیری تواند باعث شعله مدت می خواهد کرد، بلکه در میان
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طرح شده است که آنهـا بـه البته درخواست مذاکره این کشورها از رژیم صهیونیستی در حالی م
ماهیت رژیم صهیونیستی و سوابق تـاریخی ایـن رژیـم در مـذاکرات تـوجهی ندارنـد، زیـرا مسـیر 

ها وارد روندی از  فلسطینی ۱۹۹۰و اوایل دهه  ۱۹۸۰مذاکرات یک بار امتحان شده و از اواخر دهه 
وگوهـا از  ه نرسـیدن گفتنتیجه شده بودند. هرچند که در آن مقطع نیز، دلیل بـه نتیجـ مذاکرات بی

نوعی  طرف فلسطینی نبود و آنها اگر به سمت سازش هم رفتند به این دلیل بود کـه شـاید بتواننـد بـه
  بخشی از حقوق از دست رفته خود را استیفاء کنند. 

 کشورهای عربی بـه آن توجـه نداشـته
ً
اند ایـن اسـت کـه رژیـم  موضوع دیگری هم که احتماال

نوعی در موضـع  شود که به طلب تنها زمانی وارد مذاکرات می ک رژیم توسعهعنوان ی صهیونیستی به
صورت تاکتیکی به سمت مذاکرات گام برداشته اسـت. امـا در مجمـوع رویکـرد و  ضعف بوده و به

ای که هرگـاه توانسـته اهـداف خـود را  گونه طلبانه بوده است؛ به راهبرد کلی این رژیم همواره توسعه
المللی احتـرام گذاشـته اسـت. همچنانکـه  روند سازش شده و نه به روندهای بینپیش ببرد نه وارد 

) بود، زیـرا در ۱۹۸۸-۱۹۸۷ها در مذاکرات اسلو نیز تنها به دلیل انتفاضه اول ( حضور صهیونیست
رو وارد روند مذاکرات شد. در زمان  شدت تحت فشار بود و از همین آن مقطع، رژیم صهیونیستی به

تری وارد مذاکره شدند، امـا بـا فـروکش کـردن ایـن  صورت جدی ها به یز صهیونیستانتفاضه دوم ن
  های خود را پیش بردند.  نوعی رویکرد سازش را کنار گذاشته و طرح انتفاضه، دوباره به

که تا حدودی بـه رونـد سـازش معتقـد بودنـد همـه نـوع    های فلسطینی طی چند سال اخیر هم گروه
ها،  ای نداشـته، بلکـه اکنـون صهیونیسـت مذاکرات انجام دادند، اما نه تنهـا نتیجـهاقدامی را برای پیشبرد 

المقـدس غربـی نیـز بـا طـرح معاملـه قـرن، منـاطق  اند و در بیت المقدس شرقی را در اختیار گرفته بیت
  اند.  مختلف در حدود کرانه باختری و رود اردن را پیوست رژیم صهیونیستی کرده

 به دنبال هیچ طرح صلح و سازشـی نیسـت و  در مجموع باید گفت که
ً
رژیم صهیونیستی اساسا

گیرد یا  گیرد، ناشی از شرایطی است که یا در تنگنا قرار می ای که گاهی به خود می طلبانه صلح  چهره
المللی خود به این مسأله مشروعیت ببخشد. اما هرگـاه کـه مشـکالت و  خواهد نزد متحدان بین می

  دارد.  طلبی گام برمی یابد در همان مسیر و روند توسعه اهش میآویو ک های تل چالش
نوعی به دنبال  در نهایت اینکه برخی کشورهای عربی که روابط خوبی با غرب و آمریکا دارند به

هـای فعلـی را کـاهش دهنـد، زیـرا از نظـر آنهـا رونـد فعلـی مناقشـات رژیـم  آن هستند کـه تنش
های مقاومت را تقویت خواهـد کـرد. بـر  بوده و رویکرد گروهفلسطین به صالح آنها ن -صهیونیستی

انـد کـه بـا ورود بـه رونـد  همین اساس، کشورهای عربـی از رژیـم صهیونیسـتی درخواسـت کرده
هایی که در جهان اسالم طرفدار سازش هسـتند را تقویـت  نوعی موضع کشورها و گروه مذاکرات به

ر ایـن رونـد شکسـت بخـورد و جـدال رژیـم داننـد کـه اگـ کنند. کشورهای عربـی بـه خـوبی می
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 موضـع گروه
ً
هـای مقاومـت و  صهیونیستی و فلسطینیان شدت بیشتری بگیرد ایـن مسـأله احتمـاال

ویژه عربسـتان در موضـع ضـعف  های ارتجاع عربی به حامیان آنها را تقویت کرده و به تبع آن رژیم
  قرار خواهند گرفت.

های اخیر روابط رژیـم صهیونیسـتی بـا  نادیده گرفت که در سال نباید این موضوع را هم  عالوه بر این،
ای تقویـت شـده و طـرفین در  سـابقه های عربی از جمله عربستان و امـارات بـه شـکل بی برخی از رژیم

های مشـترک  پرده برخـی از سیاسـت ای موضع یکسانی داشته و حتی در پشت بسیاری از تحوالت منطقه
پرده درخواست مـذاکره  برند. بنابراین در پشت ا با هماهنگی یکدیگر پیش میخود از جمله در قبال ایران ر

هـای رژیـم  تر تنش عاجزانه و منفعالنه کشورهای عربـی بایـد بـه تـالش آنهـا بـرای پایـان هرچـه سـریع
های عربی موضوعی که مـانع از آشـکار  فلسطین نیز اشاره کرد، زیرا از نگاه برخی از رژیم - صهیونیستیی

  است.» فلسطین«موضوع   بط آنها با رژیم صهیونیستی شده،شدن روا

  گیري نتیجه
کشور عربی از رژیم صهیونیستی برای مذاکره بـا فلسـطین، آن هـم در  ٩درخواست وزیران خارجه 

ویژه در موضـوع الحـاق  های اخیر این رژیم بـه شرایطی که جامعه جهانی حتی در اروپا از سیاست
خواهنـد مـانع از آن  تواند دو دلیل داشته باشد: نخست آنکه، آنها می د میکن کرانه باختری انتقاد می

فلسطین بر سر موضوع کرانه باختری تشدید شـده و در نتیجـه  -شوند که مناقشه رژیم صهیونیستی 
های عربی  آن محور مقاومت در منطقه برای حمایت از مسأله فلسطین فعال شود. دیگر آنکه، رژیم

برقراری روابط آشکار با رژیم صهیونیستی را در دستورکار دارند که تحقـق  صورت جدی سیاست به
حال آنکه بحران اخیر الحـاق کرانـه   آن مشروط به پایان مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین است؛

باختری در تضاد با پایان موضوع فلسطین است. در چنین شرایطی از نگاه این کشـورها رسـیدن بـه 
  تی تنها راه ممکن برای پایان مناقشات طرفین است.حل دو دول یک راه





  
  

  اندیشه سیاسی اخوان از منظر یوسف القرضاوي

  رویداد
رو و روشـنفکر  گرای میانه گیری جریان اسالم المسلمین، شکل در بررسی سیر اندیشه سیاسی اخوان

م سـید قطـب توسـط زمان با اعدا به وجود آمد. هم ١٩٩٠دینی، تحولی ایدئولوژیک بود که در دهه 
های  دولت جمال عبدالناصر و شکست اعراب از اسرائیل، جریان احیای اسـالم سیاسـی کـه ریشـه

گردد، در جهان عرب آغاز شد و  المسلمین توسط البنا باز می ایدئولوژیک آن به زمان تأسیس اخوان
ی گسـترده هـا های کشورهای عربی را زیر سؤال بـرد. در ایـن دوران کـه تالش مشروعیت حکومت

شده اسالم و علوم غربی با ارائه تفسیری نوین از هر دو آغـاز شـد،  علمی برای تطابق اصول شناخته
طلب دینی تالش کردند مطالعه جامعه مدنی را بر اساس اصول اسالم انجام دهنـد  متفکران اصالح

ان جدیدی کـه و حقوق انسانی و اجتماعی افراد را با تفسیری جدید از دین مشخص کنند. در گفتم
گرفت، با رد حاکمیِت یک نوع تفسیر خاص از اصول اسالم، ارائه تفسیری نـوین  در این دوره شکل 

از اصول قدیم، ضروری اعالم شد و بدون رد تفسیرهای سـنتی، ایـن تفسـیر نـوین بـه عنـوان یـک 
جتهـاد نـوین تفسیر، میان طیفی وسیع از تفاسیر دین قرار گرفت. بدین ترتیب بر امکان و ضرورت ا

برای مطابقت با شرایط روز و حل معضالت بر مبنای واقعیت زمان، در عـین وفـاداری بـه اصـول، 
کید شد. در این دوران ظهور چهره طلبی نظیر یوسف القرضاوی  گرای متعادل و اصالح های اسالم تأ

ای سـید قطـب بـر ه های آنها بر بدنه اصلی حزب، بیانگر از بین رفـتن تـأثیر اندیشـه و تأثیر اندیشه
  ایدئولوژی حاکم بر جامعه بود.

شود فرازهایی از تحوالت و تطـورات اندیشـه یوسـف القرضـاوی در حـوزه  در این نوشتار تالش می 
  های پیش، مورد بررسی قرار گیرد. اسالم سیاسی در چارچوب تمایزهای برداشتی اخوان در دوره

  تحلیل رویداد
ک ید بر این نکته است که عقل به مدد شـرع، توانـایی پاسـخ بـه مرکز ثقل اندیشه سیاسی قرضاوی تأ

همه مشکالت و مسائل اساسی بشر را دارد. به اعتقاد وی، اسالم اصـول را بیـان کـرده و بـر عهـده 
ـ سنتی از شـریعت در پاسـخ  علماست که به تبیین فروع بپردازند. وی با ناکارا دانستن درک تاریخی

ه در موضوع دموکراسی و حقوق بشر، تالش کرد با درکی مطابق شرایط ها به ویژ ها و پرسش به شبهه
هـا،  هایی مانند شورا، امر به معروف و نهی از منکر، اجماع، اقلیت زمان، اقدام به تفسیر مجدد واژه

حقوق زنان و غیره کند. قرضاوی و سـایر رهبـران فکـری ایـن جریـان، تعریـف جدیـدی از دولـت 
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المسـلمین گنجانـده شـد. بـه  نامه حزبی اخوان ین تعریف بعدها در مراماسالمی بیان کردند که هم
  اعتقاد آنان، دولت اسالمی یک دولت مدنی است نه یک دولت دینی و مذهبی.

دولت مدنی اسالمی، دولتی دینی یا مذهبی نیست که با نام حق الهی بر مردم حکومـت کنـد،  
ب، بیعـت و شوراسـت. یوسـف القرضـاوی در بلکه دولتی مدنی است که بنیان آن بر اساس انتخـا

پـردازد. اگرچـه  های دولـت اسـالمی می به طور مفصل به بیان ویژگی» فقه سیاسی«کتابی با عنوان 
شود، هماننـد بنـا و قطـب، دولتـی خالفتـی و  دولت دینی که در اندیشه سیاسی قرضاوی مطرح می

دهـد و نگـاه نـوینی کـه بـه  رائه میمبتنی بر شریعت است، وی با درک جدیدی که درباره شریعت ا
هایی را که اکنـون بـا مفـاهیم مطـرح در عـالم حقـوق و سیاسـت  اجتهاد دارد، بسیاری از مخالفت

داند و معتقـد اسـت بـا احیـای  نادرست و برداشت غلط از شریعت می های شود ناشی از روش می
شـود. از ایـن  ها رفع می داشتبر های سنتی تفسیری، بسیاری از این سوء اجتهاد و بازنگری در روش

های جدید را نـه  دهد، بسیاری از اصول و عناصر دولت رو، وی با روش اجتهادی نوینی که ارائه می
  ١داند. داند، بلکه آنها را مورد تأیید اسالم نیز می تنها مغایر اسالم و شریعت اسالمی نمی

بر حاکمیت الهی در تشـریع او همانند حسن البنا و قطب معتقد است حکومت اسالمی مبتنی 
 حاکمیـت مـردم را کـه  است و حکومتی جهانی است نه یک حکومت نژادی و منطقه

ِ
ای. وی اصل

گـذاری  اساس دموکراسی بر آن استوار است، با اصل حاکمیت خداوند، که اسـاس تشـریع و قانون
داند که همه  یداند. او حکومت اسالمی را حکومت قانون یا شریعت م اسالمی است، در تضاد نمی

های عقیدتی، عبادت، اخالق، معـامالت، روابـط خـانوادگی و اجتمـاعی، مسـائل قضـایی،  حوزه
  ٢شود. المللی را شامل می اداری و مقررات بین

کند که با مبانی دموکراتیک حکومـت سـازگار  هایی را برای دولت اسالمی مطرح می وی ویژگی
ه اساسنامه و قانون اساسـی دارد. بـه اعتقـاد وی، است. دولت اسالمی دولت شرعی قانونی است ک

قانون اساسی آن برگرفته از اصول و ارکان شریعتی است کـه از قـرآن و سـنت پیـامبر اسـتنباط شـده 
است. دولت اسالمی یک دولت شورایی و نـه اسـتبدادی اسـت و حـاکم اسـالمی از طریـق شـورا 

اسالمی اهمیـت چنـدانی نـدارد، هـر  شود. برای قرضاوی شکل و روش اداره حکومت انتخاب می
داند که حاوی مفاهیم ارزشمندی هستند.  هایی تاریخی می چند دو عنوان امامت و خالفت را عنوان

کیــدی نــدارد کــه دولــت اســالمی بایــد خلیفــه داشــته باشــد و در بســیاری از مــوارد، عنــوان  او تأ
همانند بنا و قطب معتقد است شکلی  دهد. البته قرضاوی نیز جمهور را در کنار خلیفه قرار می رئیس

که حکومت اسالمی در مرحله نهایی و کمال خود خواهد داشـت، نظـام خالفـت اسـت؛ هرچنـد 
                                                                                                                                        

 . ق١٣٩٠احسان،  نشر: سیاسی، تهران . یوسف قرضاوی، فقه١
 .١٧٨و   ٥٦. همان، صص ٢
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کند که هرگاه در چند کشـور اسـالمی، حکومـت اسـالمی  قرضاوی آن را به این صورت ترسیم می
یـا کنفـدرالی و نیـز  تشکیل شود، زمینه برای تشکیل حکومتی فراگیر و قوی بر اساس نظام فـدرالی

   ١آید. احیای خالفت اسالمی آرمانی فراهم می
دانستند، معتقد است برای تشکیل احـزاب  او بر خالف بنا و قطب که تعدد احزاب را مردود می

و اندیشۀ تعدد درون حکومت اسالمی مانع فقهی و شرعی وجود ندارد. در مسئله اساسی مطرح در 
 در بعـد  دهندۀ دولت، حوزه عناصر تشکیل

ً
یعنی حاکمیت، با قائل بودن بـه حاکمیـت الهـی صـرفا

داند و بـا مطـرح کـردن اندیشـه  تشریعی، به صراحت مشروعیت حکومت اسالمی را غیرقدسی می
دولت مدنی، اتهام نظریه حق الهی در قـدرت و حاکمیـت را از اندیشـه و شـریعت اسـالمی نفـی 

 برخاسته از  می
ً
   داند. اراده مردم میکند و قدرت حاکمیت را کامال

او با تجدیدنظری اساسی در نگاه به جهاد، بر خـالف بنـا و قطـب، امکـان قیـام و جهـاد علیـه 
 آن را محدود به زمانی می دولت

ً
داند که کل مردم جامعـه بـه آن اقـدام  های موجود را مردود و صرفا

یـار مـردم قـرار داده اسـت کنند. او ابزارهای جدید مثل احزاب و پارلمـان را کـه دموکراسـی در اخت
دانـد و معتقـد اسـت کـه بـا  ها می جایگزین مناسبی برای جهاد و اهداف آن یعنی اصالح حکومت

کید بر فاسـد  وجود این ابزارها، جایی برای قیام باقی نمی ماند. به اعتقاد قرضاوی، به جای آنکه با تأ
رسمی و فعالیت حزبـی، دگرگـونی  توان با مشارکت سیاسی بودن دولت به دنبال اسقاط آن بود، می

تدریجی را در ساختار سیاسی کشور ایجاد کرد. این اندیشه به وضوح بیانگر آن است کـه قرضـاوی 
نشینی کرده و به نظریه دولت اسـالمی نزدیـک شـده اسـت؛ زیـرا  از نظریه حکومت اسالمی عقب

رپایی حکومـت اسـالمی بـود و رویکرد اخوان در دو دوره قبلی، یعنی دوران البنا و قطب، رویکرد ب
مرکز توجه به حکومت در رأس بود؛ ولی در این دوره چرخش در این نـوع نگـاه پدیـد آمـد و مرکـز 

    ٢توجه از رأس قدرت برداشته و به قوه اجرایی و ساختار سیاسی معطوف شد.
مـه دولـت اخوان به نوعی بیانگر اهداف و مقاصد حزب بود. در این برنا  ١٣٨٦نامه  مهر  مرام  

شـود. از آنجـا کـه بحـث اجـرای شـریعت، جـزء  اسالمی مد نظر اخوان، دولتی مدنی معرفی می
شـده در ایـن  تـرین مسـائل مطرح الینفک مفهوم دولت اسـالمی در اندیشـه اخـوان اسـت، از مهم

است کـه وظیفـه تشـخیص شـرعی بـودن مصـوبات » هیئت علمای بزرگ«نامه احیای دوباره  مرام
ا بر عهده دارد. از جمله اقدامات در این دوره مخالفت گسترده با اعطای مسئولیت مجلس و دولت ر

گـذاری از مجلـس و دادن آن  جمهوری و گرفتن قدرت قانون به زنان و غیرمسلمان در مسند ریاست

                                                                                                                                        
 .٥٥. همان، ص١
 ٢٠١١مصر  آغاز از المسلمین اخوان نزد اسالمی دولت اندیشه تحوالت بررسی« مرندی، و الهه صالنیا . فیروز٢

 .١٣٩٣مسلمان،  بهار و تابستان  متفکران اجتماعي هاي نظریه پژوهشيـ  علمي ، فصلنامه»انقالب از پس تا جنبش
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  به روحانیون بود.

  گیري نتیجه
مصر نقطه آزمایش اندیشه اخوان و همچنین محـک مناسـب آن بـا  ١٣٩١شاید بتوان گفت انقالب 

گیری بیـان  های گوناگون و چشـم  تحلیل ١٣٨٦نامه  های پیشین بوده است. در خصوص مرام اندیشه
ه نامه حزب بیانگر تغییرات فراوانی در نگا شده است. برخی بدون بیان انتقادها معتقدند تدوین مرام

خوانی یا به عبارتی دموکراتیزه کردن  و هم ٢٠١١المسلمین است. پس از انقالب  ایدئولوژیک اخوان
حزبی بـودن  شـود(تغییر در تـک اندیشه سیاسی اخوان که در چنـد جنبـه بـه روشـنی مشـاهده می

حاکمیت اسالمی، تغییر در نقطه مشروعیت و شاید سومین عامل که مدنی بودن آن است) همگـی 
  ١٣٨٦نامـه  های قرضاوی هستند. ناگفته نماند در پی انتقادات گسترده به مرام گرفته از اندیشه نشئت

داننـد، در  ای بزرگـانی ماننـد قرضـاوی می اخوان که برخی آن را واپسگرایانه و خارج از بیان اندیشه
اده نشـده ای دیگر تنظیم شد که در آن به روشـنی بـه ابهامـات گذشـته پاسـخ د نامه مرام ١٣٩١سال 

طلب حـزب،  کار و اصـالح های ایدئولوژیک میان اعضای محافظه است. شاید بتوان گفت اختالف
حزبی بـرای تغییـر مواضـع و  نقشی که جوانان اخوانی در جریان انقالب داشتند و تقاضاهای درون

وان ها و فشارهای سیاسی در سطح ملی موجب شد اخـ ها در کنار عوامل دیگری مانند واقعیت شیوه
 نگاه حداقلی به دین داشته باشد. ٢٠١٢در تدوین قانون اساسی 



  
  

  اروپا و الحاق کرانه باختري

  رویداد
طرح موسوم به "معامله قرن" را مطرح کرد که در  ۲۰۱۷جمهور آمریکا در سال  ، رئیس»دونالد ترامپ«

 ۳۰اختری (نزدیـک بـههای صهیونیستی و غور اردن در کرانـه بـ بینی شده است که کلیه شهرک آن پیش
در آمریکا متولد شـده و » الحاق«درصد کل کرانه باختری) به اسرائیل ملحق شود. بنابراین، اصل ایده 

شـهرک در کرانـه بـاختری دارد کـه نـه تنهـا  ۱۳۰کم  پرورش یافتـه اسـت. رژیـم صهیونیسـتی دسـت
تا غور اردن (دره رود اردن) که ها را به اسرائیل ملحق کند، بلکه به دنبال آن است  خواهد این شهرک می

  ای بسیار استراتژیک بوده و از نظر کشاورزی حاصلخیز است را به اسرائیل متصل کند. منطقه
)، مراسم سوگند یاد کردن دولت جدید وحدت ملی رژیـم ١٣٩٩(اردیبهشت  ٢٠٢٠در ماه مه 

 کار خـود را آغـاز کـرد و
ً
بـه حکومـت موقـت  صهیونیستی در کنیست انجام شد و این دولت رسما

» بنـی گـانتص«و » بنیامین نتانیـاهو«گرفته میان  روزه) پایان داد. طبق توافق صورت ٥٠٧نتانیاهو (
های صهیونیسـتی  عنوان دو رقیب اصلی در سه انتخابات اخیـر اسـرائیل، الحـاق تمـامی شـهرک به
سال در کابینه و کنیسـت شهرک) و غور اردن در کرانه باختری به اسرائیل از تابستان ام ١٥٠تا  ١٣٠(

 ٣٠آغاز خواهد شد. گفتنی است که الحاق این تعداد شهرک و غور اردن در کرانه بـاختری بـیش از 
  شود. درصد از کل کرانه باختری را شامل می

از آنجایی که الحاقات مزبور در کرانه باختری درد و رنج ملموسی برای کـل جامعـه فلسـطینی 
طور جدی تهدید خواهد کـرد  ختری خواهد داشت و هویت فلسطینی را بهویژه فلسطینیان کرانه با به

و بازگشت آوارگان فلسطینی، پایتختی قدس برای فلسطینیان و تشـکیل دولـت مسـتقل فلسـطینی را 
ها در کرانه باختری افـزایش خواهـد  رو، احتمال تشدید تنش طور کامل منتفی خواهد کرد؛ از این به

های  زده الحـاق نتانیـاهو (الحـاق شـهرک کرده است که از برنامه شـتابیافت. دولت ترامپ اعالم 
  ) پیروی نخواهد کرد و به آن مقید نخواهد بود. صهیونیستی و غور اردن در کرانه باختری به اسرائیل

، پادشاه اردن نیز اعالم کرد که الحاق غور اردن در کرانه بـاختری بـه »ملک عبدالله«از طرفی، 
های گسترده خواهد شد و حتی امکان تعلیق معاهده بسیار مهم وادی  یجاد درگیریاسرائیل، باعث ا

، رئـیس تشـکیالت خـودگردان »محمـود عبـاس«میـان اردن و اسـرائیل وجـود دارد.  ١٩٩٤عربه 
های صهیونیستی و غـور اردن در کرانـه بـاختری  گوید که در صورت الحاق شهرک فلسطین، نیز می

، نـامزد دمکـرات »جـو بایـدن«کنـد. حتـی  ها بـا اسـرائیل را متوقـف می هبه اسرائیل، همه توافقنام
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جمهـور ایـاالت متحـده  عنوان رئیس بـه ٢٠٢١جمهوری آمریکا، که ممکن است در ژانویه  ریاست
  انتخاب شود نیز مخالفت خود را با الحاق کرانه باختری ابراز کرده است.

ویـژه اتحادیـه اروپـا در خصـوص الحـاق  ها و به حال سؤال اصلی این است که موضع اروپایی
  کرانه باختری به اسرائیل چیست؟

صـورت کامـل و  ها در صـورت انجـام نشـدن طـرح الحـاق به سؤال فرعی: آیا مواضع اروپایی
  یکباره، تغییر خواهد کرد؟ 

  تحلیل رویداد
کشـورهای  دانـد، امـا سـازمان ملـل متحـد و عنوان استان هفتم خود می کرانه باختری را به اسرائیل

شناسند. سازمان ملـل متحـد،  عنوان هفتمین استان اسرائیل به رسمیت نمی اروپایی این منطقه را به
داند. همچنین دبیرکل این سـازمان  حل تشکیل دو کشور می الحاق کرانه باختری را سبب نابودی راه

رانه باختری به نشین یا هر بخشی از ک های صهیونیست تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق شهرک
دانـد. دبیرکـل  الملـل می اراضی تحت سیطره آن را محکوم کرده و آن را نقض خطرنـاک قـوانین بین

سازمان ملل معتقد است که در شرایط کنونی، کشورها باید برای مقابله با ویروس کرونا با یکـدیگر 
  جانبه بزنند. همکاری کنند، نه اینکه دست به اقدامات یک

های صهیونیسـتی در کرانـه بـاختری را غیـر  عضو سازمان ملل وجـود شـهرکبیشتر کشورهای 
دانند که اسرائیل این موضـوع را  های اشغالی می المللی حاکم بر سرزمین قانونی و ناقض قوانین بین

دانستند، اما  ها نیز تا قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ آنها را غیر قانونی می پذیرد و آمریکایی نمی
ها را قانونی دانست و اعالم کرد که آنها را مغـایر بـا  وجود این شهرک ۲۰۱۹ترامپ در نوامبر  دولت

 در حـال گسـترش هسـتند. اسـرائیل برخـی از ایـن  داند. این شهرک المللی نمی قوانین بین
ً
ها دائمـا

اند.  هایی که در قدس شرقی واقع شده ها را از گذشته به رسمیت شناخته بود، از جمله شهرک شهرک
ها نیز حتی از سوی  آورد. برخی از شهرک ها را جزئی از خاک خود به حساب می اسرائیل این شهرک

 تأسیس ندارند و از منظر این رژیم غیر قانونی هستند.
ِ
  خود رژیم صهیونیستی هم مجوز رسمی

کید کرده است که به درصد  ٣٠وجه الحاق کرانه باختری ( هیچ در این میان، اتحادیه اروپا نیز تأ
شناسد و موضعش در قبال اراضی اشـغالی سـال  از کل کرانه باختری) به اسرائیل را به رسمیت نمی

ثابـت بـوده و تغییـری  ٣٣٨و  ٢٤٢های شورای امنیت از جمله قطعنامـه  ، همسو با قطعنامه١٩٦٧
نـاک نکرده است. اتحادیه اروپا الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیسـتی را نقـض صـریح و خطر

، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا، نیز در این راستا اظهار »جوزف بورل«داند.  المللی می قوانین بین
  داشت که در صورت الحاق کرانه باختری، اسرائیل متحمل عواقب آن خواهد شد.
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رود که اتحادیه اروپـا تـالش بـرای محکومیـت  با الحاق بدون مالحظه کرانه باختری، احتمال می
صهیونیستی و تحریم و تعلیق همکاری با آن را در دستور کار خود قرار دهد و حتی ممکن اسـت رژیم 

هـای  جانبه کشور فلسطین بزند. البته احتمال تصـویب تحریم در اقدامی متقابل دست به شناسایی یک
اقتصادی توسط اتحادیه اروپا علیه اسرائیل به علت وجود کشورهایی همچون مجارستان کـه مخـالف 

 متوجـه  ها هستند، ضعیف است و حتی در صورت تصویب تحریم این تحریم
ً
هـای احتمـالی، صـرفا

های صهیونیستی در کرانه باختری کـه تحـت اشـغال رژیـم صهیونیسـتی قـرار دارد،  تجارت با شهرک
  ) را در بر نخواهد گرفت.  ١٩٤٨های اشغالی  خواهد بود و کل اسرائیل (سرزمین

، نسبت به الحـاق  ترین شریک تجاری اسرائیل عنوان بزرگ اند که اروپا، بهد نتانیاهو به خوبی می
 به علت مخالفت برخـی از کشـورهای 

ً
کرانه باختری بسیار منتقد است. البته اتحادیه اروپا احتماال

ها علیه اسرائیل در صورت الحـاق  اروپای شرقی مانند مجارستان به اجماع الزم برای اعمال تحریم
ی دست نخواهد یافت، اما کشورهای مهم و خاص اتحادیه اروپا مانند فرانسـه و آلمـان کرانه باختر

ها با اسرائیل را تحت تأثیر قرارداده و آن را بسیار محـدود  توانند در مواردی دیگر سطح همکاری می
 ٢٠٢٠انداز  کنند که این وضعیت خطر بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. بـرای مثـال، برنامـه چشـم

هایی بـه ارزش  گذاری های علمی بـا جامعـه علمـی اسـرائیل را بـا سـرمایه ادیه اروپا، همکاریاتح
توانـد تحـت تـأثیر الحـاق کرانـه بـاختری  صدها میلیون یورو تشویق کرده است. اما این برنامه می

اتحادیـه اروپـا، کشـورهای خـارجی متقاضـی  ٢٠٢٠انداز متوقف شود، زیـرا طبـق همـان چشـم
عبارتی، الحاق کرانه باختری  می، نیازمند کسب اجماع در اتحادیه اروپا هستند. بههای عل همکاری

رو  ترین کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه شده و از ایـن به اسرائیل سبب ناراحتی برخی از اصلی
های علمی با اتحادیه اروپا برای اسرائیل ممکن نخواهـد بـود.  کسب اجماع برای دریافت همکاری

رسـد موافـق تحـریم ایـن  اتحادیه اروپا کشورهایی چون مجارستان وجود دارند که بـه نظـر نمیدر 
توانند همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و علمی خود بـا اسـرائیل  اتحادیه علیه اسرائیل باشند، اما می

  را ملغی کنند. 
رائیل و طـرح های صهیونیستی و غور اردن در کرانه باختری به اسـ گفتنی است که الحاق شهرک

های فلسطینی از هر گرایش و گـروه،  های شدید طرف ضد فلسطینی معامله قرن تا کنون با مخالفت
ای و جهانی، اتحادیه اروپـا و بسـیاری از کشـورهای  های منطقه کشورهای عربی، اسالمی، سازمان

 جهان روبرو شده است.

  گیري نتیجه
دونالد ترامپ صـورت گیـرد » معامله قرن«ی در قالب طرح ها تالش دارند تا الحاق کرانه باختر آمریکایی
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جانبه و اسرائیلی قلمداد نشود و مشروعیت یافته و قابلیـت اجـرا داشـته باشـد. اگـر ایـده  تا یک طرح یک
 راست

ً
شـود.  جانبـه تلقـی می گرایانه اسرائیلی و یک الحاق در قالب این طرح انجام نشود یک طرح کامال

اسـرائیلی، الحـاق کرانـه بـاختری در  - های الزم آمریکـایی سد که با ایجاد هماهنگیر بنابراین به نظر می
توانـد بـا اجـرای آن مخالفـت  قالب طرح معامله قرن صورت بگیرد. در اینصورت، اتحادیه اروپا نیز نمی

جدی داشته باشد. ایجاد بیشترین میزان هماهنگی میان دو طـرف آمریکـایی و اسـرائیلی بـرای الحاقـات 
المللی را تا جـای  ای، اروپایی و بین های منطقه رد نظر نتانیاهو در قالب طرح معامله قرن ترامپ واکنشمو

  کند. تر فراهم می هزینه  تر و کم ممکن کنترل کرده و زمینه را برای اجرای موفق
 اتحادیه اروپـا بـرای محکومیـت و تع

ً
لیـق در هر حال، با الحاق بدون مالحظه کرانه باختری احتماال

های دیگر بـا اسـرائیل تـالش خواهـد کـرد و حتـی  های اقتصادی، علمی، اجتماعی و در زمینه همکاری
جانبـه کشـور فلسـطین بزنـد. همچنـین در  ممکن است که در اقدامی متقابـل دسـت بـه شناسـایی یک

الف ایـن طور کامل و یکباره انجام نشود، باز هم اروپا مخـ درصدی کرانه باختری به ٣٠که الحاق  صورتی
تبـدیل » اشـغالگر غیـر قـانونی«به یک » اشغالگر قانونی«الحاق است، زیرا در اینصورت اسرائیل از یک 

 به بن شود و راه می
ً
  بست واقعی خواهد رسید.  حل دو کشوری نیز عمال

  



  
  

  آینده حزب عدالت و توسعه در ترکیه

  مسئله
المنازع قدرت را در دست داشته اسـت. سال اخیر در ترکیه به شکل ب ١٨حزب عدالت و توسعه در 

توان گفت پس از تأسـیس نظـام چنـدحزبی در  با بررسی اجمالی تاریخ معاصر جمهوری ترکیه می
تا کنـون، هـیچ حزبـی بـه  ١٩٥٠ساله اقتدار حزب جمهوری خلق در سال  ٢٧ترکیه و پایان دوران 

نتوانسته است توجه مردم ترکیه را  اندازه عدالت و توسعه و هیچ رهبری به اندازه رجب طیب اردوغان
  تا این اندازه به سوی خود جلب کند.

اما این حزب دیگر در اوج نیست. بسیاری از تحلیلگران ترکیـه نیـز بـر ایـن باورنـد کـه حـزب 
گیر در مسیر فرودی جدی قرار گرفتـه اسـت. نتـایج انتخابـات  عدالت و توسعه پس از فرازی چشم

، از جمله مصادیق به صدا درآمدن زنگ خطر برای حزب عدالت ٢٠١٩شهرداری استانبول در سال 
و توسعه بود. با توجه به این مساله، این سوال مطرح می شود که آینـده حـزب عـدالت و توسـعه در 
ترکیه چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال در این مقاله کوتاه با طرح سه سناریو به بررسـی سـوال 

 فوق می پردازیم.

  ئلهتحلیل مس
  در ارتباط با آینده حزب عدالت و توسعه در ترکیه چند سناریو قابل طرح است: 

در این سناریو حزب عدالت و توسعه موفق به بازسازی خـود و : . سناریوی اول: بازسازی و بقا ١
شود. شکست حزب عدالت و توسـعه در انتخابـات اسـتانبول بـار دیگـر مجـال و  بقا در قدرت می

اهم آورد که مخالفین اردوغـان تـا حـدودی میـدان را در دسـت بگیرنـد و نـواقص و امکان آن را فر
ها و نـزد افکـار عمـومی مـردم ترکیـه مطـرح کننـد. بایـد گفـت  مشکالت حزب حاکم را در رسانه

شکست در انتخابات استانبول حاوی یک پیام مهم و جـدی بـرای حـزب عـدالت و توسـعه بـود و 
  اسی و اجتماعی این پیام غافل ماند.توان از اهمیت و ابعاد سی نمی

در ارتباط با چرایی محتمل بودن این سناریو می توان گفت با اینکـه عملکـرد حـزب عـدالت و 
بینانه باید به این موضوع اذعـان  ها جای انتقاد جدی دارد، اما در نگرشی واقع توسعه در برخی حوزه

رفیت و توان کنار نهادن این حزب برخوردار کرد که هنوز جایگزین قدرتمندی سر برنیاورده که از ظ
ای، منابع مالی و نفوذ  باشد. به عبارت دیگر، حزب عدالت و توسعه همچنان به لحاظ قدرت رسانه

  زند و رقابت با چنین حزبی کار بسیار دشواری است. سیاسی و اجتماعی حرف اول را می
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زسازی، بقای حزب عدالت و توسـعه در ترین پیامد سناریوی با با توجه به موارد گفته شده، مهم
صحنه قدرت و تداوم روندهای موجود در سیاست داخلی و خارجی ترکیـه اسـت. حـال بایـد دیـد 
اصالحات مد نظر اردوغان تا چه اندازه خواهد توانست حزب عدالت و توسعه را به موقعیت بهتری 

  سوق دهد.
و توسعه در آینده سیاسـی ترکیـه بـاقی در این سناریو، حزب عدالت : . سناریوی دوم: تضعیف ٢

  دهد.  ماند، اما اثرگذاری خود را به عنوان حزب حاکم از دست می می
دهد تهدید عوامل داخلی حـزب حـاکم  ای نشان می بررسی شواهد سیاسی، اجتماعی و رسانه

کل تر و قدرتمندتر از تهدیدهای خارج از حزب اسـت. ایـن تهدیـدها را بـه شـ ترکیه به مراتب مهم
  بندی کرد: توان چنین دسته اجمالی می

ترین نماد و نقطه قوت حزب عدالت و توسعه است، با ادبیات  . اردوغان در عین حالی که مهم١
حزب عدالت و توسعه را   خواهانه قدرت، گرایانه و حرکت در مسیر تمامیت تند و خشن، منش دافعه

  دهد. در شرایط دشواری قرار می
هـای  ای حزب عدالت و توسعه در سالیان گذشته نقش مهمی در پیروزی ه. ماشین عظیم رسان٢

هایی همچون ینی شفق، نـه  این حزب داشته است، اما حاال گفتمان تند، خودسرانه و افراطی رسانه
  کند. رو می دهنده اردوغان نیست، بلکه حزب او را با موانع جدی روبه تنها یاری
هـای  در در حزب عدالت و توسعه به علت برخـی گرایش. مکانیسم استعدادیابی و پرورش کا٣

  های استانی، دچار مشکل شده است. فامیلی و ضعیف مدیریتی سران شاخه
. مکانیسم بیان انتقاد و ارائه فکر، نظر، پیشنهاد و راهکار، نه تنها حزب عدالت و توسـعه را در ٤

برد، بلکه موجب رشد، ارتقـا و  میبست  حوزه مهم و حیاتی تولید فکر و تولید سیاست، به سوی بن
  جوها و به حاشیه رانده شدن نیروهای مستعد و توانمند شده است. طلبان و رانت ترفیع فرصت

اعتنـایی بـه انتقـادات افـرادی  های مؤسسـین حـزب عـدالت و توسـعه و بی توجهی به دیـدگاه . بی٥
بشـیر آتـاالی، یاشـار یـاکش و همچون عبدالله گل، احمد داود اوغلو، علی باباجـان، جمیـل چیچـک، 

  چندین کادر توانمند دیگر زمینه را برای تأسیس یک یا دو حزب جدید و بروز انشعاب فراهم کرده است.
خواهند گرفـت و در   در صورت تحقق این سناریو، احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه قدرت

رکیـه در انتخابـات بعـدی خواه خلق به عنوان دومین حزب پرطرفدار در ت راس آنها حزب جمهوری
  شود و قدرت را به دست خواهد گرفت. پیروز می

در این سناریو، حزب عـدالت و توسـعه بـه حـدی دچـار : . سناریوی سوم: انشعاب و انحالل  ٣
  شود که به سمت فروپاشی و انحالل کامل حرکت خواهد کرد. ضعف می

آیـد و تحمـل  شـان نمی ردوغـان خوشهـا چنـدان از ا هـا و آمریکایی واقعیت این است کـه اروپایی
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های تند او را ندارند و از گفتمان حزب عدالت و توسـعه نیـز دل خوشـی ندارنـد؛ در  ها و سخنرانی ژست
  کنند. دار بودن حزب حاکم و ضعف رقبا مطلع هستند و زیر پای اردوغان را خالی نمی عین حال از ریشه

ای  ترین حزب مخالف، هنوز هـم فاصـله همدر داخل ترکیه نیز حزب جمهوری خلق به عنوان م
جدی با آرای حزب حاکم دارد و در مسیر رشد و اعتال هم نیست. احزاب کوچک دیگر نیز شـانس 

تواند حزب عـدالت و توسـعه را در شـرایط دشـوار قـرار دهـد  ای که می چندانی ندارند و تنها گزینه
  تجزیه از داخل، انشعاب و تأسیس احزاب جدید است.

ـ الییک در جامعه ترکیه، یـک موضـوع جـدی اسـت و  از یاد برد که دوقطبی مهم اسالمی نباید
های کمالیسـت وفـادار بـه آتـاتورک و  ای توان انتظار داشت که یکباره چند میلیون نفـر از ترکیـه نمی

گرایان یکبـاره  توان انتظـار داشـت کـه اسـالم گرا رأی دهند و همچنین نمی حزب او به جریان اسالم
  الیست شوند.کم

احتمال وقوع سناریوی انشعاب و انحالل، بیشتر در آستانه برگـزاری یـک انتخابـات یـا پـس از 
شکست احتمالی حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات وجود دارد؛ زیرا  بخش عظـیم و زیـادی 

های اجتمـاعی و  از سهم و سبد آرا در ترکیه، بـه شـکل سـنتی تقسـیم شـده و بـر اسـاس خاسـتگاه
اند تا یکباره و ناگهانی دچار تغییر شـوند. در ایـن صـورت  اورهایی است که یکباره به وجود نیامدهب

جا  دار و قابـل تـوجیهی جابـه توان پذیرفت که در هر انتخابات، سهم رأی احزاب به شکل معنی می
  خواهد شد و نه به شکل ناگهانی و بدون توجیه سیاسی و اجتماعی.

توانـد وضـعیت تقسـیم رأی را تغییـر دهـد حـزب  تنهـا عنصـری کـه میبا توجه به این مسـئله 
شده از عدالت و توسعه خواهد بود؛ زیرا چنین جریانی این شانس را دارد  تأسیس و البته منشعب تازه

  ها رأی بگیرد: که در ایستگاه نخست از این گروه
  . بخشی از هواداران حزب عدالت و توسعه، سعادت و وحدت بزرگ؛١ 
  خشی از هواداران حزب جمهوری خلق؛. ب٢ 
. بخش درخور توجهی از کردهای پیرو پ.ک.ک. (بر اساس همـان اسـتراتژی تـالش بـرای ٣ 

  پایان دادن به اقتدار حزب عدالت و توسعه که از سوی سران پ.ک.ک طراحی شده است).
احـزاب انشعاب یا انحالل حزب عدالت و توسعه عرصه را برای در صورت تحقق این سناریو، 

خـواه خلـق  کند؛ به عبارت دیگر، با انحالل حزب حاکم، حزب جمهوری الئیک و غیر دینی باز می
های داخلی و خارجی ترکیه تغییر اساسی خواهد  گیرد. بر این اساس، سیاست قدرت را به دست می

رسـیدن بـه  شوند و دوباره برای گراها در قالب جریان اپوزیسیون ظاهر می کرد. عالوه بر این، اسالم
 کنند. قدرت تالش می

  



هفته
 

نامه
 

مطالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هفتم
، 

شماره
 

139
، 

1399
 

 

 

26  

 گیري نتیجه
با توجه به سناریوهایی که مطرح شد، به نظر می رسد سناریوی اول یعنی "بازسازی و بقـا" محتمـل 
ترین سناریو در ارتباط با آینده حزب عدالت و توسعه در ترکیه باشد. تحلیل شواهد کنونی معادالت 

ی ترکیه حزبی کـه از عـدالت و توسـعه منشـعب شـده دهد که در فضای فعل سیاسی ترکیه نشان می
باشد، نه تنها امکان رسیدن به جایگاه نخست و در دست گرفتن قـدرت مطلـق را نـدارد، بلکـه بـه 
سختی خواهد توانست در مقام اپوزیسیون نیز قرار بگیرد و در بهترین حالت به جریان و حزب سوم 

  تبدیل خواهد شد.
ین حزب عدالت و توسعه در انتخابـات اسـتانبول، اردوغـان از سوی دیگر پس از شکست سنگ

  به منظور تقویت بنیه حزب سه تصمیم مهم گرفته است:
. تالش بـرای تصـعیف جایگـاه برخـی از اعضـای منتقـد برجسـته حـزب (گـل، باباجـان و ١ 

  های عمومی؛ داوداوغلو) در سخنرانی
ن سطح یک و دو بـه منظـور حرکـت در ها تن از مدیرا . ترمیم ساختار حزب و برکنار کردن ده٢

  مسیر اصالحات؛
  . بازگرداندن برخی از عناصر مهم حزب به ساختار قدرت.٣

بنابر این به رغم انتقاداتی که نسبت به حزب عـدالت و توسـعه در ترکیـه وجـود دارد و کـاهش 
ردوغـان جایگاهی که این حزب طی سالهای اخیر در ترکیه تجربه کرده است، این حزب با رهبری ا

همچنان قوی ترین و منسجم ترین حزب در عرصه سیاسی ترکیه خواهد بـود و حـداقل طـی چنـد 
  سال آینده آلترناتیوی برای این حزب در ترکیه وجود ندارد.

  



  
  

  نگاه جوامع اروپایی به اعتراضات داخلی آمریکا

 رویداد
سفیدپوست سرآغاز جنبشی ضـد پوست آمریکایی زیر زانوی یک افسر پلیس  جان دادن یک شهروند سیاه

 نژادپرستی شد که از مینیاپولیس شروع شد و به سرعت سراسر ایاالت متحده را در نوردید.
ساله به طرزی دلخراش توسط پلیس کشته شد. در ویدئویی کـه  ٤٦پنجم خرداد جورج فلوید 

ثانیـه روی  ۴۸ه و دقیق ۸از این جنایت منتشر شد، ِدرک شاوین، پلیس شهر مینیاپولیس، زانویش را 
و التمـاس » توانم نفس بکشـم نمی«گفت  گردن او فشار داد. فلوید در تمام این مدت به سختی می

 کرد کمی آب به او بدهند و در نهایت جان داد. می
های اجتماعی منتشر و جرقه اعتراضـات در شـهر مینیـاپولیس  یک روز بعد این ویدئو در شبکه
های این شهر ریختند. برخـی از تظاهرکننـدگان روی  به خیابان آمریکا شد. آن شب صدها معترض

ای که برای آن چهـار  آمیز کشیدند و به خانه های گرافیکی اعتراض خودروهای پلیس با اسپری طرح
 افسر پلیس در نظر گرفته شده بود، حمله کردند.

عترضـان جمهـور آمریکـا بـه م اعتراضات روزهای آتی نیـز در ایـن شـهر ادامـه داشـت. رئیس
مینیاپولیس اولتیماتوم داد و از ارتش خواست در برابر آنها از زور استفاده کند. اما با وجود توسل بـه 
زور نیروهای پلیس و امنیتی آمریکا و کشته و زخمی شدن شدن صدها نفر، اعتراضـات گسـترده در 

ک و شـهرهای دیگـر سی، نیویور سراسر ایاالت متحده ادامه یافت. صدها هزار نفر در واشنگتن دی
تظاهرات کردند که برخی از آنها با دخالت نیروهای امنیتی و پلیس آمریکـا بـه خشـونت کشـیده و 

 موجب کشته و زخمی شدن صدها نفر شد.
ور شدن آتش اعتراضات در آمریکا، سایر کشـورهای جهـان، بـه خصـوص  چندی پس از شعله

رحمانه شـدند. در  محکومیت این جنایت بیهای گسترده در  کشورهای اروپایی نیز شاهد تظاهرات
 ادامه تالش خواهد شد به چرایی گسترش اعتراضات به کشورهای اروپایی بپردازیم.

 تحلیل رویداد
پوسـت بـه دسـت پلیسـی  اعتراضات آمریکا در ابتدا واکنشی به قتـل دلخـراش یـک شـهرند رنگین

ها هـر  داد و دادگاه ط افسران پلیس رخ میها پیش از این بارها توس جنایت  گونه سفیدپوست بود.  این
گذاشتند. اما این بار اعتراضـات علیـه خشـونت  بار با صدور احکام غیرمتناسب بر آنها سرپوش می

پوسـتان، یعنـی نژادپرسـتی  ها علیـه سیاه پلیس دچار تحول ماهیتی شـد و بـه ریشـه ایـن خشـونت
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های خود را بر خون بومیـان  تمدنی که پایهسیستماتیک و نهادینه موجود در جامعه آمریکا پرداخت. 
پوست که از خانه و کاشانه خـود آواره  آمریکا بنا کرده است و به قیمت نابودی هزاران هزار برده سیاه

کشـاند. در نتیجـۀ مـوج  ها را به کام مرگ می شده بودند بالنده شده است، امروز هم نوادگان آن برده
های  های فرهنگ استعماری آمریکا را نشانه گرفـت. مجسـمهاعتراضات به جنبشی بدل شد که نماد

ها نصـب شـده بودنـد از کریسـتف  دارانی که به عنوان مفاخر ایاالت متحده در شهرها و میدان برده
رغم  کلمب گرفته تا جرج واشنگتن یکی پس از دیگری به زیر کشیده شدند. پرچم این کشور هم بـه

سـازی آن، توسـط  ایی، بـه خصـوص هـالیود، بـرای مقدسهمه تالش دستگاه پروپاگاندای آمریکـ
معترضین مورد هتک حرمت قرار گرفت و حتی در سالروز جشن استقالل آمریکا پرچم این کشـور 

 در چند قدمی کاخ سفید توسط معترضین  لگدمال و به آتش کشیده شد.
یز همچون آمریکـا از ترین دلیلی که این جنبش به اروپا سرایت کرد این بود که آنها ن شاید عمده

پوستان و مهاجرین در این جوامـع بـه عنـوان شـهروندان درجـه دو  برند و رنگین نژادپرستی رنج می
 شود.  شان نیز پایمال می شوند و حقوق محسوب می

حقیقت انزجار از گذشته استعماری به فصل مشترک مردم اروپا و آمریکا بدل شـده اسـت.  رد 
ها نه به مثابه کاشف و قهرمان بزرگ، بلکه به عنوان فردی  ی آمریکاییامروز دیگر مجسمه کلمپ برا

 پیش
ً
شود. همین اتفاق  گیرد و سرنگون می قراول استعمار آن منطقه بود، مورد هتک قرار می که عمال

 افتد. جوی اروپایی نیز اتفاق می ساالران و رهبران سلطه در مورد جنگ
ر شـهر بنـدری بریسـتول بریتانیـا، مجسـمه یکـی از هـا، معترضـان د در یکی از ایـن تظاهرات

ادوارد کولستون، تاجر معروف برده را از جا کندند و  دار در بریتانیا، های تاریخی مهم برده شخصیت
 جـایگزین کردنـد.» پوسـتان اهمیـت دارد جـان سیاه«مجسمه یکـی از معترضـان جنـبش با آن را 

، »لئوپولـد دوم«رت گرفت که طی آن به مجسـمه تظاهراتی مشابه نیز در شهر بروکسل بلژیک صو١
های زیادی در کشور کنگو زده بـود، رنـگ پاشـیده و  پادشاه اسبق بلژیک که دست به انجام جنایت

 ٢زیر آن شعار ضدنژادپرستی نوشته شد.
رحمانـه جـورج فلویـد  زمین، قتـل بی در واقع در نظر بسیاری از افکـار عمـومی مـردم مغـرب

چند صد ساله این کشورها شد کـه طـی آن سفیدپوسـتان پایشـان را بـر خرخـره کننده تاریخ  تجلی
پوستان گذاشتند و با غرور و خودخواهی از آنها به عنوان نردبانی برای رسیدن به مطامع خـود  رنگین

نـژادی و ضـد اسـتعماری را کـه در طـول تـاریخ در  استفاده کردند. مرگ فلوید گرایش ضد تبعیض
گـاهی را داد  دوانده بود، شعلهکشورهای غربی ریشه  ور کرد و به مردم این جرأت و در مواردی این آ

                                                                                                                                        
1. https://edition.cnn.com/style/article/edward-colston-marc-quinn/index.html 
2. http://www.flanderstoday.eu/leopold-ii-statues-defaced-and-removed-across-belgium 

https://edition.cnn.com/style/article/edward-colston-marc-quinn/index.html
http://www.flanderstoday.eu/leopold-ii-statues-defaced-and-removed-across-belgium
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کشی بومیان آن منطقـه را بـا  که حوادث تاریخی از جمله رسیدن کلمب به آمریکا و در نهایت نسل
نگرشی نو ارزیابی کنند. با این دیدگاه به اصطالح کشف آمریکا نه تنها جـای افتخـار نـدارد، بلکـه 

اری و یک ننگ تاریخی است و باید مجسمه کلمپ خرد و به آب رودخانه سپرده شود باعث شرمس
  تا این ننگ را بشوید و با خود ببرد.

 گیري نتیجه
شده در این جوامع نیاز بـه  نژادی نهادینه انزجار و نفرت افکار عمومی مردم آمریکا و اروپا از تبعیض

شـم فروخـورده خـود را بـر سـر نمادهـای تمـدن یک تلنگر داشت تا بروز و ظهور یابد و فریـاد خ
استعماری خالی کند. قریب به پنجاه روز از شـروع جنـبش ضـد نژادپرسـتی و بهتـر بگـوییم ضـد 

شود و به کشورهای قاره سیاه و آمریکای  تر می های آن هر روز گسترده گذرد، اما شعله استعماری می
مدت ایـن جنـبش را  الحیل بتوانند در میان ایفها با زور یا لط التین نیز رسیده است. شاید حکومت

گاهی که بین مردم ایجاد شـده  از تب و تاب بیندازند و از تیتر اول اخبار به زیر بکشند، اما این خودآ
است، خاموش شدنی نیست و هر روز بیشتر از گذشته نمود پیدا خواهد کرد و رفته رفتـه در شـئون 

گر خواهد شد؛ چنان که امـروز هـم  و موسیقی و غیره جلوهمختلف اجتماعی اعم از ادبیات، سینما 
های مختلف به حمایت  های مختلف به این جنبش پیوسته و به شکل بسیاری از هنرمندان در عرصه

  اند.  از آن پرداخته


